
0 

 
 



1 

 
 

 هذا الكتاب 

 حيوي الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية حول املواضيع التالية: 

احلاكمية اإلهلية ومفهومها ورضورهتا والعقبات  وهو حول  :  . احلاكمية والعلامنية 1

 التي حتول دون حتقيقها يف الواقع.

الثورة ورشوطها 2   للحراك  و:  .  السلبية  املظاهر  بعض  أنتقد  مل  فيه  والتي  والثورة، 

 تتوفر فيها الرشوط الصاحلة للثورة الناجحة. 

والرسالية 3   العلم  حول  :  .  العلم  وهو  ألهل  نقد  وفيه  بالرسالية،  وعالقته  العلم 

 الذين ال يؤدون أدوارهم التي يكلفون هبا. 

يف الرد عىل الشعوبية والقومية وكل الدعوات العنرصية،  وهو  :  . العربية والشعوبية 4  

 ضافة إىل بيان فضل اللغة العربية ومكانتها. باإل

يف الرد عىل من يتومهون خلوهم من املسؤولية عام يقع  وهو  :  . الوطنية واملواقف 5  

 يف سائر البالد بحجة عدم كوهنم من سكاهنا. 

متجيد املقاومة الرشيفة، وفضلها، وعظمة الشهداء  وهو حول  :  . املقاومة والشهداء 6  

 الذين يسقطون فيها. 

املعتدين الظاملني املستكربين، واملؤامرات والفتن  وهو حول  :  . االستكبار والفتن 7  

 التي ينرشوهنا. 

 يف الرد عىل من يستعملون الفن لنرش الفتن. وهو : . الفن والفتنة 8  

والوعي 9   اإلبداع  يف  وهو  :  .  دوره  يؤدي  الذي  النبيل،  الرسايل  للفن  الدعوة  يف 

 املقاومة والشهادة. 

ببوهو حول  :  ومواقف   . دول 10   اخلاصة  واألحداث  املواقف  الدول  عبعض  ض 

 . اإلسالمية وغريها 
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 مقدمة الكتاب 

حيوي هذا الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية التي نرشهتا يف أوقات خمتلفة، إما  

من خالل سجاالت ومناقشات جرت عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو نرشهتا ابتداء  

 والنصح. من باب اإلفادة 

املرتبطة   الكثرية  املعاين  فيها  أخلص  أن  حاولت  واملواقف  وقد  األحداث  ببعض 

 والقضايا املهمة والواقعية، سواء تعلقت باجلانب السيايس، أو غريه من اجلوانب. 

 وحيوي الكتاب املواضيع التالية: 

باحلاكمية اإلهلية ومفهومها    الكلامت املرتبطة: وقد ذكرت فيه  . احلاكمية والعلامنية 1

ورضورهتا ومجاهلا والعقبات التي حتول دون حتقيقها يف الواقع، وخاصة بسبب املامرسات  

 اخلاطئة يف تنفيذها أو الدعوة إليها.

التي أنتقد فيها بعض املظاهر السلبية  الكلامت  : وقد ذكرت فيه  . الثورة ورشوطها 2  

 الرشوط الصاحلة للثورة الناجحة.  للحراك والثورة، والتي مل تتوفر فيها 

بالعلم وعالقته بالرسالية،    الكلامت املرتبطة: وقد ذكرت فيه  . العلم والرسالية 3  

 وفيه نقد ألهل العلم الذين ال يؤدون أدوارهم التي يكلفون هبا. 

والشعوبية 4   العربية  فيه  .  ذكرت  وقد  املرتبطة :  الشعوبية    الكلامت  عىل  بالرد 

دعوات العنرصية، باإلضافة إىل بيان فضل اللغة العربية ومكانتها العظيمة  والقومية وكل ال

 لعالقتها باملصادر املقدسة، وفيه رد مفصل عىل الذين حيتقروهنا وهيونون من شأهنا. 

واملواقف 5   الوطنية  فيه  .  ذكرت  وقد  املرتبطة :  يتومهون    الكلامت  من  عىل  بالرد 

لبالد بحجة عدم كوهنم من سكاهنا، وفيه كذلك  خلوهم من املسؤولية عام يقع يف سائر ا
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 بيان ألمهية إبداء املواقف ورضورهتا الرشعية، لعالقتها باألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

بتمجيد املقاومة الرشيفة،    الكلامت املرتبطة: وقد ذكرت فيه  . املقاومة والشهداء 6  

 وفضلها، وعظمة الشهداء الذين يسقطون فيها.

االس 7   والفتن .  فيه  تكبار  ذكرت  وقد  املرتبطة:  الظاملني    الكلامت  باملعتدين 

 املستكربين، واملؤامرات والفتن التي ينرشوهنا. 

بالرد عىل من يستعملون الفن    الكلامت املرتبطة: وقد ذكرت فيه  . الفن والفتنة 8  

 لنرش الفتن. 

ن الرسايل النبيل،  بالدعوة للف  الكلامت املرتبطة : وقد ذكرت فيه  . اإلبداع والوعي 9  

 الذي يؤدي دوره يف املقاومة والشهادة. 

ببعض املواقف واألحداث    الكلامت املرتبطة: وقد ذكرت فيه  . دول ومواقف 10  

التالية:   بالدول  وفلسطنياخلاصة  واليمن ..  وسورية ..  وإيران..  و العراق ..  ..  تركيا .. 

وأفغانستانو ولبنان..  واجلزائر..  وتونس..  واخلليج..  وريكا أم..  وروسيا ..    .. اهلند.. 

 . والصني
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 احلاكمية والعلامنية . 1

واالجتامعية    .1 واالقتصادية  السياسية  شؤوننا  عن  اهلل  نبعد  دمنا  ما 

 . والشخصية، فلن ننال أي بركة، فكل يشء ال يبدأ باسم اهلل أبرت

ولكنهم    .2 حوربوا،  ملا  الشخيص  للدين  بالدعوة  اكتفوا  األنبياء  أن  لو 

 . الدين الذي يشمل مجيع مظاهر احلياة وحيكمها ويتحكم فيهادعوا إىل 

يضعنا البعض بني أمرين كالمها مر: إما اإلسالم الداعيش، أو العلامنية    .3

 . الغربية، وينسون اإلسالم املحمدي األصيل الذي ال حل للبرشية غريه

مع أين أختلف مع اإلسالميني يف بعض ممارساهتم الدعوية، إال أنني    .4

 . يمكن أبدا أن أخالفهم يف حاكمية الرشيعة اإلسالمية عىل مجيع الشؤون ال

لو    .5 حتى  األيديولوجيات  كل  يقبلون  أهنم  العلامنيني  تناقضات  من 

 . كانت متطرفة، إال اإلسالم مع أنه يف قمة املثالية والعقالنية والتسامح 

يشعر: دعوا  الذي يدعو إىل إبعاد الدين عن السياسة يردد من حيث ال    .6

 . ما لقيرص لقيرص، وما هلل هلل، مع أن هلل كل يشء: قيرص، وما لقيرص

الفقهاء،    .7 من العجيب أن يسمح لكل الناس بالكالم يف السياسة إال 

السياسة   لنجاسة  أم  فهمها،  عن  عقوهلم  لضعف  ذلك  هل  أدري  ولست 

 ؟ وسخافتها

اهتامم احلركات االسالمية باحلرية والديمقراطية وفق املنهج الغريب،    .8
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 . جعلها تتخىل عن مبادئها، وتتحول إىل حركات علامنية يف ثوب إسالمي 

جاء    .9 وجودية  حقيقة  هي  وإنام  إخوانيا،  مبدأ  ليست  اإلهلية  احلاكمية 

 . ر منها األنبياء مجيعا للدعوة إليها، وخطأ بعض من دعا هلا ال يربر النفو

الرفاه الذي ينعم به الغرب ال يعني نجاح ديمقراطيته وحسن تسيريه    .10

فقط وإنام يعني ايضا نجاحه يف سلب الشعوب املستضعفة وخاصة تلك التي  

 . تسبح بحمده

حساب    .11 عىل  ولو  الغرب  به  ينعم  الذي  الرفاه  حتققوا  أن  أردتم  إن 

قامة عالقات مع كل الدول  دينكم فيمكنكم اختيار رئيس جمرم مثل ترامب وا

 . املشبوهة

أنا ال أنكر الدعوة للتحرض أو التقدم ويف مجيع املجاالت، لكني أنكر    .12

اعتباره   يصح  وال  البرشية،  القيم  انتكاسة  يمثل  فالغرب  بالغرب،  ذلك  ربط 

 . نموذجا

تبعها هي ]حمور االستكبار    .13 أمريكا ومن  تنطبق عىل  تسمية  أحسن 

 . ننا أن نجد يف هذا املحور أي قيمة حضارية يمكن التأيس هباالعاملي[، وال يمك 

دولة    .14 يؤسسوا  أن  للغرب  وحضاريا  ثقافيا  للمستلبني  يمكن  ال 

وال   رشقية  ال  هو:  الدولة  لتلك  شعار  أول  أن  ذلك  سيادة..  ذات  متحرضة 

 . غربية
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أتعجب من اإلسالميني الذين يطالبون باحلرية، ومن دون قيود، مع    .15

 . أنه يمكن أن يستثمر ذلك دعاة اإلباحية واالنحراف لتربير سلوكاهتم علمهم  

العجب من الذين يدعون للغرب وينبهرون به مع أن كل مصائبنا    .16

 ؟ منه.. وهل يمكن لعاقل أن ينبهر باملجرم الذي يشيد دنياه عىل حساب قيمه

  كل حركة تغيريية ال تعتمد الدين اإلهلي األصيل مصدرا وغاية لن   .17

بالد املسلمني شاهد عىل   الثورات يف  الفشل.. وكل  جتني إال نوعا جديدا من 

 . ذلك

لو طبقنا املقاييس التي يذكرها دعاة احلرية عىل سليامن عليه السالم    .18

 . العتربوه مستبدا ولدعوا للثورة عليه واعتربوا قصته مع اهلدهد دليال

وال نؤمن بغريها هي    الدولة اإلسالمية التي نحلم هبا، ونعمل هلا،  .19

 . دولة األنبياء واألولياء والقيم النبيلة، وما عداها أوهام وتيه ورساب

من أراد أن يشاهد الديمقراطية يف أبشع صورها، فلينظر إىل أمريكا    .20

 .وجشعها وهنبها وحرهبا وإباحيتها وكل أصناف شذوذها

األموال احلرام  الشعب الذي ينتخب جمرما مثل ترامب، ويأكل من    .21

 . التي جيلبها له، شعب متخلف، وإن سكن ناطحات السحاب 

صاحب اهلمة العالية من يدعو املجتمع إىل مستواه، ال الذي ينزل    .22

والسجناء   يوسف  يف  ولكم  أقوامهم،  مع  األنبياء  فعل  هكذا  مستواهم..  إىل 
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 . عربة

ربالية، وهم  املستلبون إيامنيا وحضاريا يتومهون أن خالصهم يف اللي   .23

 . ال يعلمون أن مآهلا السقوط مثلام حصل للشيوعية التي تعلق هبا من قبلهم

نعوذ باهلل من ديمقراطية جتعل من املهرجني واملنحرفني والساقطني    .24

 . والشواذ حكاما ومسؤولني، حينها سنبكي عىل ختلفنا واستبدادنا

ني وأنه صار  يتومهون أن الغرب قد ختىل عن الرصاع مع املستضعف  .25

ارتدى   ولو  خروفا  يصري  أن  يمكن  ال  فالذئب  كبري  وهم  وهذا  سالما  أكثر 

 . معطف صوف 

ألهنا    .26 فاشلة،  دولة  واالحتشام  بالسرت  أبناءها  تلزم  ال  التي  الدولة 

 . تعاقب من يرسق أموال الناس، وال تعاقب من يرسق أخالقهم 

أتاتورك فرضهام    مجعيات حقوق اإلنسان مل تنكر عىل الشاه وال عىل  .27

 . للتربج واالنحالل، ولكنها تنكر عىل إيران فرضها للحجاب واحلشمة

عىل    .28 التداول  يتحول  واألخالق  اإليامن  روح  السياسة  تفقد  عندما 

الفرص   من  اللصوص  كل  يستفيد  حتى  اللصوصية،  عىل  تداول  إىل  السلطة 

 . الديمقراطية

يدعهم إىل التداول عىل    إىل قومه، ملعليه السالم  عندما ذهب لوط    .29

يسع   مل  من  باإلنسانية  يتحقق  فال  أخالقهم،  هتذيب  إىل  دعاهم  وإنام  السلطة، 
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 . إلصالح العامل، وهو مل يصلح أخالقه

أخطر ما فعله املتآمرون عىل اإلسالم أهنم طرحوا نامذج مشوهة عن    .30

 . لامنيةحتكيم رشيعته واملطالبة هبا حتى صار املسلمون أنفسهم يطالبون بالع

اإليامنية    .31 القيم  نرش  خالل  من  يكون  الرشيعة  حاكمية  إىل  الطريق 

 . والروحية واألخالقية، وليس من خالل صناديق االنتخابات، وال غريها

من العجائب أن بعضهم يذهب إىل القرى التي ال ختتلف عن عاد    .32

اتباع األنبياء ، يدعونا  معليهم السال  وثمود وقوم لوط، وبدل أن يدعوهم إىل 

 . إىل التأيس هبم 

الغرب الذي تسبحون بحمده هو الذي حيارص املستضعفني وينهب   .33

أف   له..  تسجدوا  أن  إال  وتأبون  كعبيد  إليكم  وينظر  الفتن  وينرش  األثرياء 

 . هلممكم 

عجبا للذين حيبون فرنسا وحينون إليها، وهم يرون يف كل شارع أو    .34

 .قتالها، أما امتدادات جرائمها فال حدود هلا مدرسة أو مستوصف اسام لبعض  

من    .35 حتويلها  اإلهلية  احلاكمية  أعداء  من  وأدواته  الشيطان  استطاع 

 . مرشوع إهلي خلالفة اإلنسان إىل أحزاب ومجاعات متناحرة باسم اإلسالم

ال ألوم علامنيا ملحدا ألنه ال يعرف اهلل وال غري املسلمني ألهنم ال    .36

 . عة إهلية لكن املستحق للوم املسلم الذي يتجاهل رشيعتهيعرفون أي رشي 
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لست أدري كيف يالقي اهلل أولئك الذين احتقروا رشيعته وتومهوا    .37

والعليم   احلياة  خالق  هو  اهلل  أن  مع  احلياة  مشاكل  كل  حل  عن  قصورها 

 . بأرسارها 

من تناقضات العلامنيني نفورهم من الرشيعة التي تعاقب املجرمني    .38

 . الوقت الذي يعظمون من صنع القنابل النووية ورماها عىل النساء واألطفاليف  

التاريخ    .39 الرسقة يف  بسبب حد  التي قطعت  األيدي  عدد  حسبنا  لو 

 . مجيعا ملا عادلت عرش عدد األطفال الذين قتلتهم العلامنية يف قرن واحد

تأ  .40 واحلدود  لعباده،  اهلل  ربوبية  حتقيق  منهج  هي  اهلل  ديب  رشيعة 

للنفوس التي تتمرد عىل املنهاج، واالقتصار عليها تالعب بالرشيعة واستهزاء  

 .هبا

الذي يرفض حتكيم الرشيعة بسبب أخطاء من يدعو لتطبيقها مثل    .41

بخطأ   يتأثر  فيها بعض األطباء مع أن احلق ال  الطب ألخطاء وقع  ينكر  الذي 

 . مدعيه

كالذي يرفض إرسال  الذي يرفض حتكيم الرشيعة بسبب حدودها،    .42

احلمقى   حجة  وهذه  املشاغبني،  يؤدبون  معلميها  لكون  املدرسة  إىل  أبنائه 

 . واملغفلني

التي    .43 األم  بآالم  يشعروا  مل  الرشعية  احلدود  تطبيق  يكرهون  الذين 
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مع   اخلربة  ليتبادل  السجن،  أدخل  اخلاطف،  يعدم  أن  وبدل  ولدها،  اختطف 

 . رفاقه

لك القاذورات البرشية التي ترتبص بالنساء  لو طبق حد احلرابة عىل ت  .44

 . لتهينهن، الرتدعت كل النفوس األمارة، وكان ذلك أبلغ من كل املواعظ

مبتسام راضيا،    .45 له  لقدمها  يده  تقطيع  لو طلب اهلل منه  باهلل  العارف 

 . واجلاحد هلل لو طلب اهلل منه تقطيع يد السارق لراح جيادله فيها 

من اخلليل أن يذبح ابنه أرسع إىل ذلك من غري أن  عندما طلب اهلل    .46

 . يستفرس عن العلة، وال أن يبحث عن األعذار، وال أن يتهرب من التكليف

اهلل    .47 لكلامت  االحتقار  أو  احلرج  تستشعر  التي  النفوس  لتلك  ويل 

 . املقدسة وكأهنا تقول من حيث ال تشعر: ليت اهلل مل يقل هذا وليته مل يأمر به 

ب من الرشيعة بحجة اخلالف بني العلامء ثم يذهب إىل أطباء  يتهر  .48

 . خيتلفون بينهم ويتبنى رؤى خمتلفا فيها وكان يمكنه أن يفعل ذلك مع الرشيعة 

املريخ    .49 كون  ننكر  فهل  يلغيها،  ال  القضايا  تفاصيل  يف  االختالف 

 ؟ كوكبا يف املجموعة الشمسية، نتيجة االختالف يف وجود احلياة عىل ظهره

الدعوة إىل تطبيق الرشيعة يف مجيع شؤون احلياة واجب األمة مجيعا    .50

 . فردا فردا، والتقصري فيها مثل التقصري يف الصالة والزكاة وكل العبادات

ورشيعته    .51 حارض  الرشيعة  فرب  غائبا  الرشيعة  صاحب  كان  إن 
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فال  موجودة والكتاب الذي يبينها موجود والعلامء الذين يرشحوهنا موجودون،  

 . عذر ملقرص

تقصري علامء الدين وتشويه مدعيه ليس ذريعة لرتك النصيحة واألمر    .52

 . باملعروف والنهي عن املنكر واحلسبة يف كل املجاالت ألهنا واجب كالصالة

عندما أرى السلع األجنبية تغزو أسواقنا، ومن كل األنواع، أمتنى لو    .53

 . تنا، وننشط أيدينا وعقولنا أن العامل قاطعنا اقتصاديا لنعود إىل ذوا

لتعميق    .54 وإنام  العقول  إلقناع  حيتاج  ال  الرشيعة  من  السلبي  املوقف 

 . اإليامن يف القلوب، فهي السفينة التي ال يركبها إال الصادقون يف إيامهنم 

للدولة    .55 الدعوة  فرتكوا  أعقاهبم؛  عىل  ارتدوا  الذين  من  احذروا 

 . لة األموية والدولة العثامنية النبوية، واستبدلوها بالدعوة للدو 

من أراد أن يناظر علامنيا، وهو يقدس الدول التي مرت عىل التاريخ    .56

كيف   يقلبها  خصمه  بيد  لعبة  سيصبح  فإنه  حكامها؛  عن  ويدافع  اإلسالمي، 

 . شاء

والعلامنية    .57 احلل،  )اإلسالم هو  ينادون:  كانوا  الذين  ألولئك  عجبا 

 . بـ )مريس هو احلل، والسييس هو املشكلة(هي املشكلة(، ثم استبدلوها 

باحلرية؛    .58 وال  باحلضارة  هلم  عالقة  ال  رمضان  حلرمة  املنتهكون 

املجتمع وقيمه، واملتحرر من يعرف حدود حريته ويلتزم   فاملتحرض من حيرتم 
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 .هبا

وطوائفكم    .59 أعراقكم  تنرصوا  إن  تستلزم:  ينرصكم  اهلل  تنرصوا  إن 

 . ومشاريعكم اخلالية من دين اهلل خيذلكم وأهواءكم 

فقال:    .60 تعاىل  اهلل  ذكرها  وقد  املؤامرة  بنظرية  أؤمن  ال  َواَل  ﴿كيف 

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا  [217]البقرة:  ﴾َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

املعيشة فقط،  الثورة احلقيقية هي تلك التي ال تنهض ألجل حتسني    .61

 . وإنام تلك التي تبدأ بتصحيح األفكار، وتنتهي بالعدالة يف مجيع جماالهتا 

فرق بني من يقرص يف الوفاء بام تطلبه الرشيعة منه وبني من يستحل    .62

 . ذلك ويدافع عنه فأوهلام عاص قد يتوب اهلل عليه وأما ثانيهام فمحارب هلل

: الدين أفيون الشعوب؛ فام  إياك أن تكذب ماركس وغريه يف قوهلم  .63

قالوه وصف دقيق لكل دين ابتعد عن قيم الدين األصيل؛ والقرآن أقرهم عىل  

 . ذلك

شخصية    .64 ليس  فهو  متسه؛  أو  السامري،  من  تقرتب  أن  من  احذر 

لألفراد  أفيون  إىل  ليحوهلا  األديان،  ينخر  الذي  السوس  هو  وإنام  تارخيية، 

 . والشعوب

عاليم نطبقها، وإنام معها مواقف نتخذها؛ فمن  الرشيعة ليست جمرد ت  .65

 . كان قلبه مع املنحرفني املفسدين ُحرش معهم، ولو عمل أعامل الصاحلني 
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كيف ال تريدون للمنرصين أن ينترصوا وهم يدعون إىل ]اهلل حمبة[،   .66

 ؟ وأنتم تدعون إىل احلقد عىل كل من خيالفكم فيام ترونه، وكأنكم آهلة 

ة ليست فقط تلك التي تسلب أموال الناس، وإنام التي  الدولة الفاسد  .67

 . تسلب أخالقهم بثقافتها وفنها وإعالمها، فأخالق الناس أهم من أمواهلم

ما    .68 الصاحلة  السياسة  فلوال  مطلقا؛  السياسة  يذم  الذي  ذاك  خمطئ 

سيست النفوس وال املجتمعات، ولذلك كانت ركنا من أركان الدين ال يتم إال  

 .به

]اإلسالم هو احلل[ حقيقة ال شك فيها، وال جدال.. ولكن اجلدال   .69

 . يف أكثر الذين محلوا هذه الدعوة؛ فقد حولوا اإلسالم مشكلة ال حال 

احلاكمية اإلهلية تعني حاكمية العدالة واملساواة واألخوة وكل القيم   .70

 . األخالقية واحلضارية الرفيعة التي ال يمكن أن تتحقق من دوهنا

لو أن احلركات اإلسالمية تواضعت، وراحت جتيب بصدق عن رس    .71

 . فشلها يف مشاريعها يف الوقت الذي نجح فيه اإليرانيون، لتحقق هلا ما تريد 

التجربة    .72 ودرست  تواضعت  اإلسالمية  احلركات  أن  لو  متنيت 

 . اإليرانية بوعي وبصرية وسالمة قلب، لتتفادى فشلها يف كل املحال 

]احلاكمية اإلهلية[ بيشء كام ابتليت بالدعاة هلا؛ فأكثرهم  ما ابتليت    .73

 . خلط الدعوة هلا بأهوائه؛ فلذلك نفر الكل منها من غري معرفة هبا
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احلاكمية اإلهلية أعظم من أن تنحرص يف السياسة؛ فاإلسالم شامل    .74

 . للحياة مجيعا، واحلياة أكرب من أن تقيد يف جانب من جوانبها

ت اإلسالمية طبقت شمولية اإلسالم؛ فبدأت بالفرد لو أن احلركا  .75

وبأقل   السبل  أقرب  من  أهدافها  حلققت  والدولة  السياسة  قبل  واملجتمع 

 . اخلسائر

ال حرج عليك أن تنتمي ألي حزب أو حركة أو طريقة.. يكفي فقط    .76

 . أال تسلم هلم عقلك؛ فهو أمانة اهلل لديك، وأنت وحدك املؤمتن عليها 

أي عامل أو باحث أو مفكر بتقييد نفسه بأي تنظيم أو مجاعة  ال أنصح    .77

 . وإال حتول إىل جمرد مسوغ ال يوضع يف األدوية فقط وإنام يف السموم أيضا 

كافية    .78 هتيئة  غري  من  القمة  إىل  الوصول  اإلسالمية  احلركة  أرادت 

 . للقاعدة؛ فضيعت القمة والقاعدة

 صناعة األعداء؛ فبعد إقالة  مل ينجح اإلخوان يف يشء كام نجحوا يف  .79

 . مريس حتول أكثر الشعب واجليش املرصي عندهم إىل أعداء، وبطرفة عني 

قبل    .80 بيته  جدران  بطالء  هيتم  كمن  حيرتمها  وال  املراحل  خيرتق  من 

 . اهتاممه بإقامته عىل أرض صلبة وأسس متينة فلذلك قد يسقط عليه يف أي حلظة

التقد   .81 ما يسمى اإلسالم  اليسا مي  دعاة  وغريمها ال حياولون    يرأو 

 . رفع الواقع إىل مثل اإلسالم وقيمه وإنام ينزلون به إىل دنس الواقع وآفاته
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حركات االسالم التقدمي واليساري اجتاهات متأثرة جدا باحلضارة    .82

الشيوعي أو  الرأساميل  بشقيها  اإلسالم    ، الغربية  عن  ابتعادها  سبب  وذلك 

 . األصيل 

وسائل    .83 كل  يستعمل  وهو  اإلهلية،  احلاكمية  إىل  يدعو  للذي  عجبا 

 . اخلداع والتضليل حلرب الدولة الوحيدة التي تأسست عليها

املعارضة املطلقة كالوالء املطلق.. كالمها يتناىف مع العدالة التي تضع    .84

 . ال ينشأ عنه إال اخلطأ واخلطيئة   لكل حالة حكمها اخلاص.. فالتعميم

كل املنظومات السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف اإلسالم مبنية    .85

 . عىل رؤيته الكونية، وعزهلا عنه قتل وتشويه له، ألهنا روحه وقلبه 

العقدية    .86 تصوراهتا  عن  بعيدا  الرشيعة  تطبيق  إىل  يدعون  الذين 

 . وتات كيف تركع وتسجد وتسبح اهلل كثرياوأذواقها الروحية، كمن يعّلم الروب

ال يمكن تطبيق الرشيعة يف أي دولة ما مل يرشف عىل ذلك نخبة من    .87

 . الفقهاء الورعني الذين جيمعون بني االجتهاد يف الرشيعة والوعي بالواقع

توفر القابلية لدى اجلمهور األكرب من الشعب وخاصة لدى نخبته    .88

وحده   كاف  الستحالة  املثقفة  الشعب  كل  قابلية  يشرتط  فال  الرشيعة؛  لتطبيق 

 . ذلك

تبني    .89 التي  الرفيعة  والقيم  الوجود  بحقائق  التعريف  الدين  هدف 
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الشخصية الصاحلة والدولة العادلة، واختصاره يف املوقف من أشخاص تقزيم  

 . له

ة،  ال يقترص دور احلكومة اإلهلية عىل توفري الرفاه والعدالة االجتامعي  .90

 . وإنام يتعداه إىل توفري كل القيم الرفيعة وكل األسباب املحققة هلا

التخطيط االسرتاتيجي االسترشايف بعيد املدى هو وحده من ينقذنا    .91

العجلة   أصحاب  من  قادنا  من  فيه  أغرقنا  التي  واألوحال  املستنقعات  من 

 . والطيش والسفه

أهنا قد تصبح مربرا لكل  مع احرتامنا لقيمة التداول عىل السلطة إال  .92

 . املخططات املستعجلة التي ال ختتلف عن املهدئات واملخدرات 

بربكم كيف يمكن لسيايس مهام كان حكيام أن ينقذ دولة استرشى    .93

فيها الفساد عقودا طويلة، ثم ال يعطى الفرصة وال الصالحيات التي تتيح له  

 ؟ ذلك

ا حتصيلها لكامل استقالهلا  اخلطوة األوىل الستقرار أي دولة ورفاهه   .94

وتقوية   أمراضه،  بعض  بعالج  يكتفي  الذي  كاملريض  فإهنا  وإال  وسيادهتا، 

 . بعضها

االستقالل    .95 لتحقيق  الذايت  االكتفاء  حتقيق  السياسيني  انتظار 

يستعمل  حتى  للشفاء  املريض  انتظار  مثل  املستكربة  الدول  عن  االقتصادي 
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 . الدواء 

اإلسالم التقدمي الدعوة لتطبيق الرشيعة حتى يتحقق  تأجيل دعاة    .96

 . الرفاه االقتصادي كذب ودجل؛ فالتدين قناعة ال عالقة هلا بالرتف وال بالفقر

يتحقق  .  97 طويل  كيف  تقشف  إىل  نحتاج  ونحن  الذايت  االكتفاء  لنا 

 ؟ يعيدنا إىل االعتامد عىل أنفسنا؛ وكل من فعل ذلك أو دعا إليه تظاهر الكل عليه 

اختصار تطبيق الرشيعة يف األحوال الشخصية إهانة هلا؛ فاهلل الذي    .98

 . أبدع خلق اإلنسان هو الوحيد األعلم بحاجاته، وبام يناسبه من قوانني ورشائع 

مناحي    .99 لكل  اإلهلية  الرشيعة  يرغب يف حاكمية  مؤمن ال  يوجد  ال 

 . رسات اخلاطئةاحلياة، واخلالف مع الدعاة لذلك ليس يف هذا، وإنام يف املام

اختصار إقامة احلاكمية اإلهلية يف ثلة حمدودة من اهلداة ليس تكريام    .100

 . هلم، وإنام هترب من املسؤولية، واهتام هلل بعدم وضع رشيعة واقعية

نعم اإلسالم ال ينتزع أمالك األغنياء مثلام تفعل الشيوعية، لكنه ال    .101

 . ما حتتاجه األمة من املصالح  يسمح هلم بتعطيل أمواهلم أو رصفها لغري 

أول أسباب فشل احلراك العريب أن الداعني له واملحرضني عليه    .102

 . كانوا ممثلني ومهرجني، وال حّظ هلم من العقل واحلكمة

كان يف إمكان احلراكيني العرب أن حيققوا أكثر أهدافهم باحلوار    .103

 . لعنف ال يأيت بخري والتفاوض الذي أتيح هلم، لكنهم أبوا إال العنف، وا 
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بالرفق والتؤدة، لكن قادة احلراك العريب،    أوصانا رسول اهلل    .104

وباسم اإلسالم دعوا إىل العنف والفوىض؛ فحصل لألمة ما حصل ألهل جبل  

 . أحد

كام ُأبعد اإلمام عيل عن قيادة األمة يف أول عهدها ليقودها الطلقاء    .105

 . حل التاريخ ليقودها بدهلم السفهاءأبعد احلكامء والعقالء يف مجيع مرا

الدينية    .106 االختالفات  حيرتم  الذي  هو  املحرتم  اجلمهورية  رئيس 

 . والعرقية يف بلده.. ومن ال يفعل ذلك متطرف خيدم املتطرفني

اهلدف األكرب للعمل احلركي األصيل هو حتقيق املجتمع املسلم،    .107

 . سوى وسيلة من الوسائلال جمرد الوصول إىل السلطة؛ فهي ليست 

ال حرج يف أن تراعي أي دولة حتقيق مصالح شعبها، ولكن ليس    .108

 . عىل حساب سائر الشعوب، وال عىل حساب املبادئ والقيم األخالقية 

أكل احلرام ليس قارصا عىل ما يقدمه األب ألبنائه نتيجة الكسب    .109

 . يجة لصفقات مشبوهةغري املرشوع، بل أبشع منه ما يقدمه احلاكم لشعبه نت 

دولته    .110 له  الذي حققته  االقتصادي  يفرح لالزدهار  الذي  الشعب 

 . من غري أن يستفرس عن مصادره آثم مثلها إن كانت املصادر حراما 

الدولة التي حتقق الرفاه االقتصادي يف السياحة عىل حساب قيم    .111

األموا كسبت  ألهنا  فاشلة،  دولة  املحافظة  األخالقية  وخرست  شعبها  ل، 
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 . اإلنسان

يلعنون لصا رسق جوربا من حمل جتاري.. ويكّرمون لصا رسق    .112

 . كل مصانع حلب، ويعتربونه من أرشف حكام املسلمني، وسبب ازدهار بالده

اللعبة    .113 طريق  عن  الواقع  يف  حُيقق  أن  من  وأعظم  أكرم  اإلسالم 

 . ملالعبالديمقراطية.. فأحالم األنبياء ومشاريعهم ال حُتقق يف ا

ال بأس.. اعطوين نموذجا عن حزب إسالمي واحد مّثل املرشوع   .114

 .اإلسالمي أحسن متثيل.. وسأشهد عىل نفيس بأين كاذب ودجال وخمادع

مطية    .115 أصبحت  أهنا  الكربى  اإلسالمية  األحزاب  مشكلة 

 . لالنتهازيني الذين ال هتمهم مبادئها بقدر ما هتمهم أصوات املنتمني هلا

يتنازلون عن    .116 هلا  بربكم كيف تسموهنا أحزابا إسالمية واملنتمون 

 ؟ كل مبادئهم التي انتخبهم الشعب ألجلها، ألجل البقاء مدة أطول يف السلطة 

بسبب    .117 اإلسالمية  للحركات  نصائح  نوجه  مرة  كل  يف  لألسف 

تس هكذا  فهل  يكفيهم؛  فيهم  فام  اجلراح  تنكأوا  ال  لنا:  يقولون  تقبل  ممارساهتا 

 ؟ النصائح

الوعي    .118 يعوزها  وإنام  احلامسة،  تعوزها  ال  اإلسالمية  احلركات 

 .والبصرية والقيادات الرشيدة واملراجعات احلقيقية اجلادة

نعم ندعو إىل حتقيق اإلسالم يف الواقع السيايس، ولكن عرب توعية   .119
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 . املجتمعات لتقبل اإلسالم كمرشوع سيايس وحيد، ال كخليط مع غريه

تطبيق    .120 فكذلك  اإلخالص؛  بصدق  إال  تصح  ال  العبادة  أن  كام 

 . الرشيعة ال يمكن أن يتحقق إال فيمن ال يرضون بغريها بديال أو رشيكا

عندما تتعلمون من قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية الزهد واحلكمة    .121

 . بأوساخهاوالتجرد حينها يمكنكم أن متارسوا السياسة من غري أن تلطخكم 

هي    .122 هل  لكن  األصوات،  من  حمرتمة  بنسبة  فازوا  احلركيون  نعم 

كافية لتحقيق الرشعية والقابلية؟.. وهل هي أصوات واعية، أم جمرد فقاعات 

 ؟ صابون

لتحقيق احلاكمية، ولذلك    .123 الواعية رشط أسايس  الشعبية  القابلية 

شل سيظل يالحقه يف كل  كان األجدى بالعمل احلركي االكتفاء هبا، وإال فالف 

 .حمل

. السيايس اإلسالمي احلقيقي هو الذي يكون شعاره شعار األنبياء:  124

َأْجًرا﴾   َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  مطالب  [ 23]الشورى:  ﴿اَل  ال  بالرشيعة،  تاجر  فإنه  وإال   ..

 بتحكيمها. 

بل    .125 ينفعك،  ال  إليه  تكون  ما  أحوج  معك  يقف  ال  الذي  الكثري 

 . خيدعك عن نفسك وجيعل كل حساباتك كاذبة وامهةيرضك ويغرك و

مع أن القرآن الكريم ذم الكثرة التي ال فاعلية هلا وال جدوى منها    .126
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 . إال أن احلركيني لألسف وقعوا ضحية هلا فلم ينتفعوا هبا بل ترضروا منها

والتضحية    .127 والثبات  بالوعي  مرتبط  للكثرة  الرشعي  املفهوم 

 . فُرب واحد كألف، وُرب ألف كأّف  والصدق؛ ال بالعدد؛

عىل احلركات اإلسالمية إن أرادت أن تصحح مسارها، تصحيح    .128

 . تصورها لألغلبية والرشعية الشعبية، بتبني املفهوم اإلسالمي، ال الديمقراطي 

عندما أرى اهلزائم املريرة املتتالية للحركات اإلسالمية أتذكر ذكاء    .129

 . ثورته وحركته من كل استهداف داخيل أو خارجي  الشعب اإليراين يف حتصني

عز    .130 يف  وهي  اهلزيمة  فتتوقع  املستقبل؛  تسترشف  ال  التي  احلركة 

 . انتصارها؛ فتحسب هلا ألف حساب.. حركة مصريها الفشل واهلزيمة 

عندما ننصحهم وهم يف عز النرص يطلبون منا أال نفسد فرحتهم،    .131

 ؟ منا أال نزيد آالمهم.. فمتى تراهم يستمعون  وإن نصحناهم عند البالء يطلبون

يمكنني  132 ال  احلياة،  مناحي  لكل  اإلسالم  بشمولية  يؤمن  كمسلم   .

 . إنكار حاكمية اإلسالم.. اإلنكار موجه للمامرسات اخلاطئة املشوهة هلا 

تؤمن بحاكمية اإلسالم بل تسلم نفسها لكل حاكم،  133 . السلفية ال 

 ؟ اإلسالمية فشلت يف ممارساهتا.. فام احلل لتحقيقها أهيا اإلسالميونواحلركات  

عىل  134 جديد  دليل  املغرب  انتخابات  يف  لإلسالميني  احلر  السقوط   .

الديمقراطية   لعب  خالل  من  املقدسة  اإلسالم  حاكمية  حتقيق  إمكانية  عدم 
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 . املدنسة 

استطاعت    . احلركة الرسورية السلفية مل تتحول إىل اإلخوان، وإنام135

 . بذكائها ودهائها أن حتول اإلخوان إىل سلفية من حيث ال يشعرون 

يف  136 االجتامعية  العدالة  كتاب  اقرؤوا  اجلدد:  لإلخوان  نصيحة   .

اإلسالم لسيد قطب لتخرجوا من سجون التاريخ التي دفعكم إليها خوفكم من 

 . التشيع 

ن قارنوا  . إن شئتم أن تدركوا التحول الكبري الذي حصل لإلخوا137

فاإلخوان   والقرضاوي؛  الغضبان  كتابات  مع  واملودودي  قطب  كتابات  بني 

 . صاروا سلفية 

. اإلخوان حتولوا إىل سلفية منذ آوهتم السعودية إليها بعد املحن التي  138

 . مروا هبا، ومل يبق هلم من منهجهم إال احلاكمية املدجنة أو املهجنة

ي وقع ملريس، وإنام يوم ختلوا  . أخطر انقالب وقع لإلخوان ليس الذ139

 . عن منهج شيخهم البنا يف الوحدة والتقارب بني املذاهب اإلسالمية

أو قميص، بل هي  140 أن تنحرص يف حلية  الظاهرة السلفية أكرب من   .

 . منهج فكري منغلق قد يتبناه أكثر الناس غلوا يف احلداثة والعلامنية واحلركية 

قاد يف التحليل السيايس؛ فليستمع  . من أراد أن يرى توظيف األح141

وما   أتباعه،  وأحقاد  أحقاده  عن  للتنفيس  يستعمله  من  أحسن  فهو  للنفييس؛ 
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 . أكثرهم

. الديمقراطية التي تضع احلكيم والصعلوك يف حمل واحد ال يمكنها  142

أن حتقق العدالة ألن الصعلوك سيقيض عىل احلكيم لتصبح احلكومة للصعاليك  

 .فقط

الذي ُأمرنا به ينهانا أن نظن بتآمر احلركات اإلسالمية    . حسن الظن143

 . عىل اإلسالم أو املسلمني، واحلذر ينهانا أن نعتربها ساملة من أي اخرتاق

. عظم اهلل أجورنا وأجوركم يف جودت سعيد الذي ضيعته احلركة  144

والقرين   بالقرضاوي  واستبدلته  لالعنف،  دعوته  بسبب  وألغته  اإلسالمية، 

 . وأمثاهلام 

. احذروا من اخرتاق األسباب واملراحل؛ فتلك سنة اهلل وحكمته..  145

 . ومن مل يتأدب معها ُسلط عليه سيف عدالته؛ ومن تأدب نال فيوضات رمحته

األنظمة    .146 نتبنى  باحلاكمية اإلهلية، ونحن  نقنع علامنيا  بربكم كيف 

 ؟ كل جرائمها امللكية، ونعطيها املرشوعية، ونوفر الغطاء الديني ل
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 ا الثورة ورشوطه . 2

الطغاة ال يرهبهم الضجيج والرصاخ، وإنام يرهبهم التفكري العميق،    .1

 . والتخطيط الصامت، والتنفيذ احلكيم، والقيادة الرشيدة

وبطريقة    .2 جيدا،  تستثمر  مل  فإذا  الريح،  مر  متر  فرص  الشعبية  اهلبات 

 . الطغاة واملفسدون من جديدصحيحة عادت الشعوب إىل نومها، وعاد 

املشكلة ال تكمن يف االفتقار للكفاءات، وإنام يف الكربياء الذي حيول    .3

 . دون االستفادة منها، ولذلك ال ينجح أي حراك يفتقر إىل التواضع

كام أن صالة اجلامعة ال تصح من دون إمام فكذلك حركة املجتمع ال    .4

وجهتها   توحد  التي  القيادة  دون  من  وتضمن  تصح  فعاليتها  وتكسبها 

 . استمرارها

كل حركة ال تؤسسها العقول املمتلئة بالصدق واإلخالص ستلتهمها    .5

 . العقول املمتلئة باملكر واخلديعة 

من يدرس كيف أدار اإلمام اخلميني الثورة اإليرانية يدرك جيدا أن    .6

 . الثورة التي ال يديرها القائد املحنك جعجعة بال طحني

مل    .7 اللصوص  إذا  فإن  الفساد  ملواجهة  الصحيحة  اآلليات  توضع 

 . القادمني لن يقعوا فيام وقع فيه ذلك املغفل الذي راح يفر بام رسقه عرب احلدود

احللول اجلزئية ليست سوى مسكنات ال تقطع جذور املشكلة، وإنام    .8
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 . ختذر موضعها، لينترش املرض بعد ذلك بطريقة صامتة

د بالثورة الفرنسية أو الشيوعية أو أي ثورة  ال حرج عليك أن تستشه   .9

 . يف العامل ما عدا الثورة اإليرانية ألنك إن فعلت ذلك فأنت خائن أو عميل

اإلشاعات    .10 بوابل  إمطارها  الشعبية  اهلبات  به  ترسق  ما  أخطر  من 

 . لتغرق فيها، وتتيه عن أهدافها الكربى ليتسلم زمامها لصوص جدد

انتصار احلراك قامت دولة علامنية متوحشة ألسنا  فلنفرض أنه بعد    .11

 ؟ نعترب حينها كل من حترك يف ذلك احلراك داعية لتلك الدولة وال يعذر بجهله

ال يمكن ألي حراك يف الدنيا أن ينجح ما مل يضع البدائل، ويتفق    .12

 .عليها، وإال هتدم كل ما بناه.. ألن اهلدم أسهل من البناء

حكم الشعب يدعون إىل دكتاتورية تصادر فيها كل  الذين يدعون إىل    .13

 . احلريات، حيث يتحول كل فرد إىل حاكم وقاض وجالد

العاقل ال ينتمي للمواالة، وال للمعارضة، بل هو مع احلق يف أي    .14

 . طرف كان والذي حيرش نفسه يف أحدمها، سيقع يف تأييد الباطل ومعارضة احلق

لألح  .15 املنتمية  الكفاءات  ختدم  أنصح  حتى  منها،  تستقيل  أن  زاب 

 . بلدها بعيدا عن النظرات احلزبية الضيفة، فاألحزاب مقربة الكفاءات 

أن    .16 يمكنكم  مجيعا  البالد  يمثل  قائد  عىل  تتفقوا  أن  عليكم  عز  إن 

 . تشكلوا جلانا لكل والية فهي خطوة مهمة للوصول إىل القائد املجمع عليه 
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املتظا  .17 يتفق  أن  أماين  انتهاء  كانت كل  قبل  البديل  القائد  هرون عىل 

 . املعركة، خشية أن يتفرق الذين مجعتهم احلرب عند اقتسام الغنائم

مع أنه املجدد الوحيد الذي استطاع أن حيول من كل أفكاره واقعا    .18

 . حيا إال أن احلسد مل يكتف بإخراجه من املجددين وإنام وضعه يف الزنادقة

تنشط    .19 التي  دولة  الدولة  قيمها  حساب  عىل  وثقافتها  سياحتها 

متخلفة، وإن اعتربت دولة متطورة؛ فالقيم متثل اإلنسان، وال قيمة لدولة بال  

 . إنسان

أبسط    .20 الوزير، فقد يكون سبب فشلها  يعني فشل  الوزارة ال  فشل 

 . موظف من موظفيها

قن فنون  أخطر ما هيدد احلركات التغيريية املراهقة السياسية التي ال تت  .21

 . التخطيط الدقيق، ولذلك تصبح ضحية خلدمة أعدائها من حيث ال تشعر

القيادة،    .22 عن  فيها  يفصل  مرة  كل  حزبه  عن  ينشق  ملن  ترون  هل 

 ؟ويؤسس حزبا جديدا، يرىض أن يتقدم عليه أحد يف احلراك، أو يقوده، أو يمثله 

السياسية دور  لست متأكدا، ولكني أخشى أن يكون لقادة األحزاب    .23

 . يف احليلولة دون متثيل احلراك خشية عىل مراكزهم، أو مراكز أحزاهبم

أرى كاقرتاح لتمثيل احلراك إجراء منافسة بني الواليات ألول جلنة    .24

 .متثل الوالية لتكون أسوة لغريها من الواليات وبذلك يمكن الوصول للقيادة
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احلراك جمرد حرب يكثر سواد    أنا ال أؤمن بالنخبة التي يكون دورها يف   .25

 . املتحركني، ويردد شعاراهتم.. دور النخبة أعمق

يف    .26 تقصري  أي  منهم  أقبل  لن  أين  إال  لطلبتي  الشديد  احرتامي  مع 

أهم   فدراستهم  السياسية؛  باملطالب  االنشغال  بذريعة  وبحوثهم  دراستهم 

 . وأوجب

ة املساجد، والذي  أول ما آملني يف احلراك ذلك املوقف السلبي من أئم  .27

 . مل يراع حرمتهم، وال األدب معهم، ولو يف ظل االختالف

زج التالميذ والطلبة وتوقيف الدراسة من أجل املطالب السياسية    .28

 .يدل عىل ضيق األفق الذي يعاين منه املخططون لذلك 

النضال الثوري الذي يكتفي بالسري يف الشوارع، ويقيص النخبة، وال    .29

 . ع كلامت الثناء والتمجيد نضال فاشل، ولن يغري شيئاحيب إال سام

الثورة الناجحة هي التي تضع لكل مشكلة حلها املناسب، والذي    .30

 . ينتهي هبا إىل النرص، ال التي تسجن نفسها يف قوقعة مغلقة ذات باب واحد

تضيعوها    .31 فال  الصناديق،  وقت  وبدأ  الشارع،  وقت  انتهى 

فلو كسبتم معركتها انترص حراككم، وإال عدتم ملا  باستعجالكم واختالفكم؛  

 . كنتم عليه

أخطر ما هيدد احلركات التغيريية املراهقة السياسية التي ال تتقن فنون    .32
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 . التخطيط الدقيق، ولذلك تصبح ضحية خلدمة أعدائها من حيث ال تشعر

حتى ال تقعوا يف أخطاء املايض، ال تتعرضوا للمواجهة، واستعملوا   .33

 . لطرق القانونية فهي أيرس وأجدى، ودعوا للذي تنتخبونه إكامل املسريةا

القيادي    .34 نموذج  ودينه وكونه  وبالتزامه  به  يشيدون  فرتة  قبل  كانوا 

 ؟ املسلم، لكنهم اليوم يطالبون بمحاسبته واعتباره من العصابة.. فبمن نثق

مل إال أهنا يف  مع أن التعددية احلزبية ظاهرة طبيعية يف مجيع دول العا  .35

 . بالدنا تشكل عقبة كربى دون احتاد الشعب لتحقيق غاياته يف اإلصالح

األحزاب    .36 من  تأثريا  أكثر  املتقدمة  الدول  يف  الضاغطة  اجلامعات 

 . النحصار أغراضها يف تقديم اخلدمات ال يف جناية املناصب فام أحوجنا إليها

منهجا    .37 يضع  الذي  هو  احلقيقي  لتعالج مشاكل  احلراك  متتد  وخطة 

 . املستقبل، وال تكتفي باحللول اآلنية التي قد جتد من يتفلت منها 

البحث عن شفافية االنتخابات دون االتفاق عىل املرشح، كالتالميذ    .38

 . الذين يطلبون من أستاذهم عدالة التصحيح دون االهتامم بالتحضري لالمتحان 

عرب    .39 جديدة  عصابة  تولد  أن  أسهل  كانت  ما  لو  حتى  الصناديق 

 . شفافة، ما دام اإلعالم هو الذي يعطي األولوية ملن يريده أصحاب املصالح 

لو أن ما بذل من جهد ملتابعة اللصوص بذل مثله إلغالق احلانات    .40

 ؟ وإزالة مظاهر الفساد أمل يكن أجدى أم أن الدين واألخالق آخر يشء نفكر فيه 
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، فال تتحرك قلوهبم لإلنكار عليها،  يمرون يف حراكهم عىل احلانات .41

 ؟ ثم يتعجبون من عدم مباركة اهلل يف حراكهم وحركاهتم

املطالبة    .42 إليها  أضافوا  الباءات  بتنحية  للمطالبة  الذين حتركوا  أن  لو 

 ؟ حية املوبقات.. أمل يكن ذلك أجدى هلم يف دينهم ودنياهمبتن

مت   .43 خيرج  ثم  الفاضحة،  بالصور  حمله  زجاج  للمطالبة  يمأل  ظاهرا 

 . بتنحية املفسدين، وال يطالب نفسه بتنحية ما ينرشه من فساد

ديوث ذلك الذي يتحرك إذا رسق اللص ماله، وال يتحرك إذا رسق    .44

 .املفسدون عرضه.. وعرضنا هو ديننا وأخالقنا وقيمنا 

أن    .45 املكاييل  يف  التطفيف  ومن  والدولة..  الشعب  طرفان  للفساد 

 . الكف عن فسادها، وال يطالب بعضنا بعضا بذلكنطالب الدولة ب

مطالبها    .46 عىل رأس  أو  مطالبها  جزءا من  الدين  تعترب  حركة ال  كل 

 .ستفشل، ولن جتني إال الرساب، فال بركة ملن يطالب بدنياه وال يطالب بدينه 

واألخالق    .47 الدين  تعزلون  من  يا  االستبداد  من  باملزيد  أبرشوا 

 . الدعوة إليهام، فأكرب وسيلة لالستبداد نرش الفسادوحتتقرون 

إلرضاء    .48 فيها  من  سعي  السلطة  عىل  التداول  سلبيات  أخطر  من 

تأييدها ولو عىل حساب املشاريع التي قد تستدعي التضحية   اجلامهري لكسب 

 . واألناة
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الشعب    .49 وديمقراطية  احلكيمة  النخبة  ديكتاتورية  بني  خريت  لو 

حرصت  الخرتت   ولو  الشعب  أكثر  فام  الديمقراطية..  عىل  الدكتاتورية 

 . بمهتدين

كتابة    .50 يف  مشاركته  مريضه  من  يطلب  الذي  بالطبيب  أؤمن  ال  كام 

 .الوصفة، ال أؤمن بالقائد احلكيم الذي يرتك للعامة البسطاء حتديد مسار الدولة 

بأ  .51 احلراك  بحجة  دروسهم  املقرصين يف  طلبتي  أبلغ  أن  ين  يؤسفني 

سأتعامل معهم بحزم، ذلك أن الذي ال يستطيع تغيري نفسه لن يستطيع تغيري  

 . واقعه

الكفاءة، فال    .52 النزيه صاحب  املدير  الوزير أو  أو  باحلاكم  إن ظفرتم 

 . تفرطوا فيه بحجة التداول عىل املناصب.. فام تفقدونه قد ال جتدوا مثله أبدا

عن    .53 اإلرضاب  إىل  يدعون  الذين  من  يستبدلوه  أرجو  أن  الدراسة 

 . باإلرضاب عن الطعام، فهو أكثر تأثريا، وصداه يصل للعامل أمجع 

كانوا يشيدون كل حني بجودت سعيد ويعتربونه امتدادا ملالك بن    .54

 . نبي لكنه عندما خالفهم يف الثورة املسلحة أقصوه، وحولوه من مفكر إىل مهرج



33 

 

 العلم والرسالية . 3

حلاصلة يف العلوم اإلنسانية؛ فليس كل جديد  ال تغرنكم التطورات ا   .1

 . مقبول، وال كل قديم مرفوض.. وما بعد احلداثة أبشع من احلداثة

مع إعجايب بصالبة املواقف اإليرانية التي تدل عىل استقالهلا وسيادهتا    .2

 . إال أن إعجايب بتطورها العلمي أشد ألنه يدل عىل كامل استقالهلا

علميا ال يمكنها أن حتقق السيادة الكاملة، ألن    الدولة التي ال تتطور  .3

 . حاجاهتا التقنية ستجعلها تذعن لرشوط من يزودوهنا هبا

التطور العلمي والتقني ال حيتاج إىل مؤسسات راعية بقدر حاجته إىل    .4

 . نية صادقة، ودافعية كافية، وإال فام أكثر املؤسسات، وما أقل املنتجات 

بعلمه مثل السامري وبلعم بن باعوراء وقارون..   العامل األناين التاجر .5

 . مل يزدهم علمهم إال ضالال وجهال

العامل الرسايل مثل مؤمن آل فرعون خيدم أمته يف كل مكان حتى لو    .6

 .كان بني الفراعنة والطواغيت

أصحاب    .7 بالرساليني  خاص  األحاديث  يف  ورد  الذي  العلامء  فضل 

أصحاب   بالتجار  ال  أجنحتها  املبادئ،  تضع  أن  من  أكرم  فاملالئكة  املصالح؛ 

 . هلؤالء

مع احرتامنا لكل املثقفني والعلامء إال أن قيمة كل منهم ال تتجىل يف    .8
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 . يشء كام تتجىل يف رساليته وشعوره باملسؤولية نحو دينه وأمته 

استعملهم    .9 الرفاه  بعض  هلم  ووفر  الغرب  آواهم  الذين  من  الكثري 

دورهم وخونة  شاهد    كعمالء  خري  العريب  والربيع  بالدهم،  عىل  التحريض 

 . ودليل

أعرف الكثري من الذين عادوا من اخلارج لكنهم مل يرضوا باملناصب    .10

 . املحرتمة التي جعلت هلم طمعا يف اإلغراءات التي وفرت هلم خارج بلدهم

اعتمدت إيران للمحافظة عىل عقوهلا عىل البعد العقائدي والثوري    .11

 .يم والرتبية، ال عىل اإلغراءات املالية واملناصبيف التعل

ومل    .12 اخلارج  إىل  أرسلوا  من  كسب  حرمة  فيها  ذكرت  التي  الفتوى 

 . يعودوا مبنية عىل العقد الذي وقع بني الطرفني؛ والعقد رشيعة املتعاقدين

من زعم لكم بأن دولته وفرت له منحة يف اخلارج للدراسة والبحث    .13

 . بعد إكامل دراسته ومل جيد وظيفة فهو كاذب ثم عاد إىل بلده

اخلارج    .14 وجودها يف  استثمرت  التي  املخلصة هي  املهاجرة  العقول 

 . لتنمية قدراهتا العلمية، ثم نقلها للمستحقني من املستضعفني

املهاجرة    .15 العقول  آالف  عرشات  يف  حلت  النخوة  من  دقيقة  أن  لو 

 . غيان والظلم لتغري الواقع متامافاشرتطت عىل من يستعملها الكف عن الط

عندما نتعلم فن التضحية سندرك مقدار اجلرائم التي وقع فيها من    .16
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 . ترك خدمة بلده وراح خيدم أعداءه بحجة عدم توفري الفرصة له 

من املؤسف أن ندعو عقولنا املهاجرة ألن تقتدي باليابانيني واليهود    .17

 . م، ال زيادة أمواهلمالذين ضحوا بكل مصاحلهم خلدمة أوطاهن

تساهم فقط يف ختلف بالدها، وإنام سامهت يف    .18 مل  املهاجرة  العقول 

 . إعطاء املزيد من القوة والدعم للمستكربين من أعدائها

الشجاعة ليست خاصة باملعارك احلربية فقط، بل أشجع الشجعان    .19

 . سمعته ومصاحلهمن جهر باحلق الذي اهتدى إليه وآمن به، ولو عىل حساب 

مل أتأثر ملظلومية عامل معارص كام تأثرت ملظلومية حسن بن فرحان    .20

 . املالكي؛ فهو داعية حمبة ووحدة وسالم، لكن املجرمني أبوا إال منعه وقمعه

ننسبه  21 الذي  الذكية  واهلواتف  احلواسيب  يف  الكبري  التقني  التطور   .

 . هم العامل اجلزائري بلقاسم حبة للغرب جزء مهم منه من إنتاج علامئنا بمن في 

الكبري  22 اجلزائري  والباحث  للمخرتع  اإلعالمي  التعتيم  ظل  يف   .

 . بلقاسم حبة، كونوا اإلعالم البديل ليصبح قدوة لنا، بدل املهرجني واملمثلني 

أعامله  23 ترعى  التي  العادلة  احلكومات  وجد  اخلوارزمي  أن  لو   .

 . ل االخرتاعات املبنية عىل خوارزمياته وتطورها، لكان هلذه األمة السبق يف ك

هلا،  24 يسعى  وأن  للُمثل  يتطلع  أن  فعليه  يتغري؛  أو  يغري  أن  أراد  من   .

 . فاخلضوع للواقع واالستسالم له سيجعله ينزل من واقع يسء إىل أسوأ منه 



36 

 

 العربية والشعوبية . 4

من شعر بكونه أفضل من غريه بسبب نسبه أو لغته أو بلده أو علمه    .1

 . ي قلبه كرب إبليس وحقده وغروره، ولن يتحقق بآدميته حتى يتخلص منهافف

أنا ال أؤمن إال باللغات الغنية باملصادر الدينية أو العلمية أو األدبية    .2

 . وما عداها لغات تواصل حميل حمدود ومصريها الزوال عاجال أو آجال

و طموحاته،  عقدة اهلوية هي أال حيدثك صاحبها عن أفكاره أو أعامله أ  .3

 . وإنام حيدثك عن لغته وأجداده، وكأنه الوحيد الذي يملك مثل هذه اهلوية

اإلنسان احلقيقي هو الذي يرتفع عن طينه ويتحقق بالكونية التي تنقذه    .4

 . من كل ما يقيد روحه، فام سجد املالئكة إال هلا وال قيمه له إال هبا

د الدين العطار أو جالل  عندما يكتب األمازيع أشعارا مثل أشعار فري  .5

فام   ذلك  قبل  أما  عليها..  ويقبلون  لغتهم  الناس  الرومي حينها سيتعلم  الدين 

 . الداعي لبذل اجلهد فيام ال فائدة فيه

عن    .6 البحث  من  دعكم  الوراقني،  دفاتر  يف  أنساهبم  عن  الباحثني  إىل 

 . األنساب املفروضة عليكم، وابحثوا عن أنساب تصنعوهنا بأيديكم 

أ7 يف  .  اإلنسان  أصالة  أن  أعتقد  ألين  أصله،  عن  أحدا  أبدا  أسأل  مل  نا 

 . سالمة قلبه، ووعي عقله، وكرم أخالقه، وكلها عنده ال عند أبيه وال عند أمه

أليب  8 هلب  وأيب  هلابيل،  قابيل  أخوة  أعلم  وأنا  أصلك  هيمني  كيف   .
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يف   مجيعا  لكانوا  نافعة  األبوة  كانت  فلو  ليهوذا؟..  ويوسف  درجة  طالب، 

 ؟ واحدة

﴾  . ما كرر اهلل قوله:  9 ِرُج املَْيَِّت ِمَن احْلَيِّ ِرُج احْلَيَّ ِمَن املَْيِِّت َوخُيْ ]الروم:  ﴿خُيْ

 . إال لنتعلم احلكم عىل األشياء من خالل ذاهتا وصفاهتا، ال أصوهلا فروعها [ 19

. بربكم كيف تريدون ممن جيعل كل مهه وحدة األمة وتقارب قلوهبا  10

 ؟ ا، أن يقبل بأي راية يمكنها أن متزقها، أو تنرش الرصاع بينها ومذاهبه

. حتى لو سلمنا بحقك يف اختاذ راية.. فهل من احلكمة والعقل أن  11

 ؟ تكون نفس راية أعداء بلدك، ودعاة تقسيمه، بل أعداء األمة مجيعا 

. كام أنك تسعى الستبدال آية املرض بآية الصحة؛ فام املانع أن تستبدل  12

 ؟ اللغة التي نشأت عليها، بلغة أكمل وأمجل؛ فالكل آيات اهلل  آية

ألن13 غزالة  أحب  قيس  أحب    .  ال  فكيف  ليىل؛  عيون  تشبه  عيوهنا 

 . العربية، وهي لسان كل الذين نحبهم 

يرغب  14 وهل  اهلل،  رسول  لسان  وهي  للعربية،  حبا  أهيم  ال  كيف   .

 ؟ املحب عن لسان حمبوبه

ستقبل العربية، فالبشارات املرتبطة بظهور  . لست متشائام أبدا من م15

 . الدين مرتبطة هبا أيضا، وما متر به ليس سوى مرحلة مؤقتة ستزول حتام

. من حبي للعربية تفضييل من هيجوين هبا عىل من يثني عيل بغريها،  16
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 . فتلذذي بجامل كلامهتا ينسيني املقصود منها 

ق من هبنقه(، ألنه  . وضعت إعجابا يف تعليق له يقول فيه )أنت أمح 17

 . ذكرين بمثال عريب كنت قد نسيته

. األدب العريب ليس من علوم الرشيعة لكن قدرته عىل جعلك تتذوق  18

 . كلامت اهلل جيعله من أمهها

. رؤيتي للتعريب أكرب من أن تنحرص يف مواجهة اللغات األجنبية، بل  19

 . الذي يوحدناحتى اللهجات املحلية، لتصبح الفصحى هي اللسان املشرتك  

. ال تكتف بتعلم العربية، بل اسع ألن تتذوق مجال بياهنا، فال يتذوق  20

 . مجال البيان القرآين من مل يتذوق مجال العربية، فهي الوعاء والوسيلة 

. يتوهم أنه بنطقه األرقام واأللفاظ الفرنسية قد صار متحرضا، وهلذا  21

 . ألصلهأدعوه أن يرتجم يل ما قاله حتى أعيده  

تقولون  22 فلم  وداعا؛  أو  نعم..  يقول:  أمريكيا  أو  أوروبيا  رأيتم  . هل 

 ؟ أنتم: أوكي، وباي باي.. أم أنه مرض التبعية 

لغة  23 فلكل  كليهام،  حق  يف  جريمة  أجنبية  بحروف  العربية  كتابة   .

 . حروفها، ما عدا العربية فهي تتسع للجميع 

يتقن  24 من  عيني  يف  الناس  أكرم  ال  .  لكنه  اإلنجليزية  أو  الفرنسية 

 . يتحدث هبام إال يف املحال اخلاصة هبام، ومع من يفهمهام



39 

 

. الطبيب الذي يأتيه املريض العامي، فيحدثه بلغة أجنبية ال يفهمها،  25

 . حيتاج إىل زيارة طبيب نفيس ليؤهله لعالج املرىض، حتى ال يزيدهم مرضا 

الصعبة التي درسها تعلم اللغة  . لو أضاف الطبيب إىل كل تلك العلوم  26

 . التي يفهمه هبا املريض لتحقق بالرفق والرمحة فالطب ليس جمرد أدوية توصف

يف  27 أجنبية جديدة  لفظة  يوم  املتآمرون حني يدسون كل  يفعل  مثلام   .

 . هلجتنا العامية، دسوا أنتم بدهلا كلمة فصيحة، واملنترص من انترص ألصله

الفرنسية ال يعجبون منه وال يسخرون، وإن  . عندما يأيت من يتحدث ب28

السخرية   إىل  ذلك  يدعو  أال  وسخروا..  عجبوا  الفصحى  بالعربية  حتدث 

 ؟ والعجب

. أعجب للجزائريني الذين يوقعون بالفرنسية، هل رأيتم فرنسيا يوقع  29

 . بالعربية، أم أنه احلنني للتبعية واالستعامر 

تي يفهمون مع قدرته عىل ما  . أألم الناس من خياطبهم بغري اللغة ال30

 . يفهمون، فاللغة وسيلة تواصل، ال كري تكرب 

. التقعر والتامس الغريب من الكالم ال عالقة له بالبالغة والفصاحة،  31

 . بل هو يف أحسن أحواله مرض نفيس

. كلامت اإلمام عيل مدرسة ال يف احلقائق والقيم فقط، وإنام يف البالغة  32

 . والفصاحة أيضا 
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أردتم العودة لألصالة اللغوية، فابحثوا عن الكلامت العربية التي    . إن33

 .استبدلتموها باللغات األجنبية، فتلك مقدمة األصالة 

. مل أر يف الدول العربية أكثر من املوريتانيني احرتاما للعربية وشعرها،  34

 . فهم ينظمون الشعر يف كل املحال، وبكل األوزان، ويف كل املعاين

نكم صحراء موريتانيا؛ فأهلها متحرضون أكثر من كثري من  . ال تغر35

 . العواصم العربية 

. حاولت جهات كثرية جر موريتانيا للتطبيع لكن شعبها أبى وحافظ  36

 .ووىف

. نتمنى من احلكومة والدولة اجلزائرية حرص اللغة الوطنية يف اللغة  37

 . مبارش للدولةالعربية؛ فاللغات الرسمية املتعددة ليست سوى تقسيم غري 

اللغة  38 التي حرصت معامالهتا يف  الوزارات اجلزائرية  . نشكر ونقّدر 

 . العربية، ونتمنى أن حتذو حذوها كل الوزارات، بل احلكومة والدولة مجيعا

بيدي لوحدت  39 لو كان األمر  فقلت:  األمازيغية؛  الراية  . سألني عن 

 ؟ لدي برايتنيمجيع رايات املسلمني يف راية واحدة؛ فكيف أرىض لب

. قال يل: كيف تلومنا عىل اختاذ راية تعرب عنا، وأنت تتربك براية حزب  40

 . الرشفاء؟.. قلت: ألنه يمثل األمة وقضاياها، وال يمثل أي نزعة عنرصية

. لو أن لكل عشرية راية خاصة هبم، لتحولنا إىل قبائل عبس وذبيان،  41
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 . ومعها ناقة البسوس أو بني األمحر واألصفر، ولعادت داحس من جديد

الثقافة.. هم ال خيتلفون  42 . عجبا للذين يتومهون أن رايتهم تعرب عن 

 . عن الرشكات الومهية التي ال متلك سوى الشعار الذي يصيد املغفلني البلهاء

. كيف ترجون الربكات من تعدد الرايات، وقد رأيتم ما فعلت راية  43

 ؟ الشجر حتى نضيف إليه حرق البرش   الثورة السورية املزيفة.. أو مل يكف حرق 

. رايات الرضار ليست جمرد ألوان ورموز بل هي تعبري عن انتامءات  44

 . عرقية أو لغوية أو طائفية ليس هلا من دور إال تصديع الوحدة وإيقاظ الفتن

حتملون  45 وأنتم  األمازيغية،  الراية  يا أصحاب  أنفسكم  توبخون  أال   .

 ؟ االنفصال، وموايل الصهيونية واالستعامرنفس راية دعاة 

. يا أصحاب تعدد الرايات: احذروا من أن تصبحوا مثل صاحبات  46

 . الرايات؛ فتجعلوا أنفسكم أدوات لكل فاسق فاجر، أو كل مرتبص حاقد

. ليس الشأن أن تكون لك راية تعرب عن ثقافتك، الشأن أن تكون لك  47

 . مطالبون بنرش الرؤى ال الرايات ثقافة جتعل غريك يتبنى رؤيتك؛ فنحن 

. أنتم برايتكم الثقافية اجلوفاء ال ختتلفون عن اجلنراالت العرب الذين  48

الثقافة ال   هو  املهم  حرب..  أي  أن خيوضوا  من غري  الكثرية  النياشني  يعلقون 

 . الراية 

. عجبا لألمازيغ يكتبون لغتهم أو هلجاهتم بغري احلروف العربية؛ فهل  49
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 ؟ يرون أهنا أكثر عراقة من الفارسية التي ال تزال تكتب باحلروف العربية

ثم  50 العربية،  اهلل إلتقان  يوفقه  الذي  ذاك  عاقال  يسمى  بربكم كيف   .

 ؟ وم والبصليتربأ منها، وحيقد عليها، ليستبدهلا كام فعل بنو إرسائيل بالث 

. عندما تتعمق يف التوحيد فستدرك أن هويتك احلقيقية حمصورة فيه،  51

 . وما عداه ليس سوى وسائل تعينك عىل البيئة التي نشأت فيها، أو اختربت هبا

. وقويف ضد دعاة الشعوبية احلاقدين عىل العربية ال يعني وقويف مع  52

 . عنرصية، وال حقدا بحقد دعاة القومية العربية؛ فأنا ال أستبدل عنرصية ب 

حضورها  53 يف  وإنام  املكاين  أو  الزماين  امتدادها  يف  ليس  اللغة  قيمة   .

 . العلمي والثقايف فاللغة التي يقترص امتدادها عىل التاريخ واجلغرافيا لغة ميتة

. من يقوم بتشويه العروبة يف املغرب العريب بحجة الدول املستبدة التي  54

 . م بتشويه اإلسالم بسبب املتطرفني الذين ادعوهحكمته ال خيتلف عمن يقو 

. هو مغرب عريب رغم أنف كل احلاقدين واملتآمرين.. فلسان أهله  55

 . عريب، وتارخيه عريب، وتراثه عريب، ولو أن أرضه تكلمت لتكلمت بالعريب

العريب 56 حميطه  عن  العريب  املغرب  عزل  يف  فرنسا  اجتهدت   .

ا تركت  خرجت  وعندما  زالوا  واإلسالمي،  وال  كانوا  الذين  لورثتها  ملهمة 

 . امتدادا هلا

بمسلميها  57 تفتخر  أهنا  إال  تارخيا  وأعرق  حترضا  أكثر  مرص  أن  مع   .
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 ؟ ومسيحييها بكوهنا ]مجهورية عربية[.. فمن أنتم يا دعاة األمازيغية أمامها 

املناطق  58 أعرق  مع كونه من  فهو  عيسى  بن  العربة من رشيد  . خذوا 

إال يضاهيه    األمازيغية  ال  اللسانيات  خبري  وهو  عنها  ودفاعه  للعربية  حبه  أن 

 . أحد

يتحدث بأسف عىل موت  59 التنوير  املثقفني من دعاة  . سمعت بعض 

األمازيغية يف بعض قرى اجلزائر ومدهنا وحلول العربية بدهلا؛ بربكم أي تنوير  

 ؟ هذا

حفظ  60 عىل  يتنافسون  األمازيغية  املناطق  من  اجلزائريون  كان   .

 . آلجرومية واأللفية يف النحو.. لكن دعاة العصبية حولوهم عن ذلك كله ا

. خذوا العربة من سلامن فارس الذي مل يرد عنه حديث واحد يف أجماد  61

 . قومه مع كونه من أرشافهم، لذوبانه التام يف اإلسالم

ماسينيسا  62 يسموهنم  وصاروا  وفاطمة،  عليا  أبناءهم  يسمون  كانوا   .

 ؟ هذه هي األصالة والكاهنة.. فهل

. إذا كان يف إمكانك رشاء سيارة جديدة قوية، فلم احلرص عىل سيارة  63

 . متهالكة معطوبة ختدمها بدل أن ختدمك 

. من اجلميل أن تكون متقنا للغات متعددة، لكن ال تضيع وقتك إال  64

 . فيام يفيدك منها
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الصاحلة.. لكنا  . نعم نحن ننكر عىل الدول اإلفريقية ختليها عن قيمها  65

 . ال ننكر عليها ختليها عن لغاهتا وهلجاهتا امليتة، ألن يف ذلك حياة هلا

. مع اختاليف مع مجعية العلامء اجلزائريني بسبب موقفها املتشدد من  66

 . الطرق الصوفية إال أين أحرتمها بشدة ملوقفها من العربية ونرصهتا هلا

ية واألمازيغ؛ فإين ال أقصد  . إن قلت: العربية والعرب، أو األمازيغ67

 .األعراق واألنساب، وإنام اللغة واللسان؛ فالبرش عندي كلهم بنو آدم

األمازيغ  68 براية  مرتبطا  ليس  اجلزائر  يف  الرايات  لتعدد  إنكاري   .

وحدها، بل حتى العربية منها؛ فالتعصب ال يعالج بتعصب، واخلطأ ال يصحح  

 . بخطأ

سعودية عندما حتارب اليمن، وجتوع لبنان،  . قمة التناقض ما تقوم به ال69

 . ثم تدعو العرب إىل مواجهة إيران خوفا من حتوله إىل امرباطورية فارسية

يقتنع  70 ال  فلم  عمومة؛  بنو  بأهنم  إخواننا  أقنعوا  أعداؤنا  كان  إذا   .

 . األمازيغ بأهنم بنو عمومة مع العرب، وتنتهي املشكلة من جذورها

للقومية  71 سورية  دعوة  ألهنا  .  عنرصية،  أي  حتمل  ال  العربية 

 . كالفرنكفونية واإلنجلوسكسونية، ترتبط باللسان، ال بالقوميات العرقية

عيسى  72 بن  رشيد  أمثال  ُيقىص  أن  األمازيغ  عىل  التآمر  دالئل  من   .

العرب   عن  التام  االنفصال  دعاة  بدهلم  ليحل  نعامن  وابن  سعدي  وعثامن 
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 . والعربية 

العربية  73 تكن  مل  لو  أن  .  أهيل  من  لطلبت  وثقافة  وعلم  دين  لغة 

 . يستبدلوها بلغة أكثر جدوى ومنفعة.. فاللغات وسائل ال غايات

. بدل أن يفتخر دعاة األمازيغية بأجدادهم الذين مل يكتفوا باإلسالم،  74

 . بل أضافوا إليه العربية، راحوا يتهموهنم بالضعف والغفلة وقلة الرأي

و75 العرفان  يدعي  ملن  عجبا  األعراق  .  عن  يتحدث  ثم  التصوف 

والقوميات؛ وهل يمكن ملن عرف اهلل أن يتذكر اسمه ورسمه حتى يضيف إليه  

 ؟ عشريته وقومه 

البسطامي عندما سئل عن اسمه: )ذهب ال  76 يردد مقولة  ملن  . عجبا 

 . أعاده اهلل(، ثم ال يكتفي بحفظ اسمه بل يضيف إليه أسامء كل عشريته وقومه 

استبدالك لسيارة أبيك وجدك بسيارة أقوى وأقدر ال يعني انخالعا  .  77

وسائل   سوى  ليست  كالسيارات  واللغات  وسائله  عرص  فلكل  أصولك  عن 

 . إيصال واتصال

األدب  78 يف  ُكتب  ما  فأكثر  الفارسية،  الصوفية  إىل  اللغات  أقرب   .

 . مينيالعرفاين هبا ابتداء من الرومي وحافظ وسعدي والعطار.. وانتهاء باخل

العربية للكثري من األمور املستجدة ال  79 . عدم وجود مصطلحات يف 

 . يعني عجزها، بل يعني عجزنا.. ولو أردنا لعّربنا كل املصطلحات يف يوم واحد
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. واهم من يدعي أن حكومات السوء هي التي فرضت العربية عىل  80

 . هم خري شاهداألمازيغ، بل هم األدارسة احلسنيون الذين فروا إليهم، وأرضحت

الشيخ  81 تنسون  مل  سعود:  آل  بسبب  العرب  يشوهون  للذين  نقول   .

 ؟ النمر وإخوانه، أليسوا عربا؟ أم أن األعني احلوالء احلاقدة ال ترى إال ما تريده

. لو كانت عروبة املغرب العريب مرتبطة بأي أيديولوجيا لكان احلق  82

 . نالت قداستهاملكم يف رفضها.. لكنها مرتبطة بالوحيني، ولذلك 

. عجبا للذي يربط العربية بالوهابية والسلفية وآل سعود.. منذ متى  83

 ؟ كانت لغة القرآن الكريم حكرا عىل أي طائفة أو شعب أو عرق

اهلل  84 رسول  يكون  عندما   .    لغته ستكون  نفسك  من  إليك  أحب 

يبعده عن  أحب إليك من لغتك، ألن احلب يفني صاحبه عن كل ما يميزه أو  

 . حمبوبه 

. أول ما تنهار به البحوث اجلينية يف األنساب كوهنا تعتمد خصائص  85

 . اجلينات املكتسبة من اآلباء واألمهات، والبرش قد اختلطوا يف هذا كثريا

. البحث يف اجلينات عن األنساب خدعة عنرصية ال عالقة هلا بالعلم،  86

 . تالون يتصيدون املغفلنيوالقائمون عىل خمابرها إما دعاة فتنة، أو حم 

. مع احرتامي للمنتسبني آلل بيت النبوة إال أين ال أحبذ متيزهم عن  87

 . إخواهنم بمظاهر خاصة ألن ذلك قد يؤدي إىل الغرور والعنرصية والطبقية 
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. قال له املذيع يف حصة فضائية: مرحبا سامحة السيد، ثم استدرك:  88

الشيخ   وجه  الحظت  الشيخ..  فضيلة  التكلف عفوا  هذا  كل  مل  كثريا؛  تأثر 

 ؟ واإلحراج

. يردد يف كل جمالسه ودروسه: )جدي رسول اهلل(.. لست أدري هل  89

 ؟ هو يدعو للقيم التي جاء هبا، أم يستخدمه للتعريف بحسبه ونسبه

. لقد كان أئمة اهلدى يذكرون انتساهبم جلدهم، ال فخرا واستعالء،  90

 .  عنهم أن علومهم مستمدة منه وحدهوإنام ليبينوا للمنرصفني واملنحرفني

. هويتك حمصورة يف عقائدك وسلوكك ومواقفك أما لغتك وعرقك  91

وأرضك فهي جمرد أقنعة مؤقتة لالختبار والتعايش ويف دار احلقيقة ستزول كل  

 . األقنعة 

. رأيت من يثني عىل الطوارق حلفاظهم عىل لغتهم وحروفهم بخالف  92

األ يريدون من  فهل  هلم  غريهم..  ليحفظوا  أجمادهم  عن كل  يتخلوا  أن  مازيغ 

 ؟ ذلك

. ال تلمني عىل عشقي للعربية؛ ففيها من القوة واجلامل والقدرة عىل  93

 . التعبري ما يكفي لذلك.. امُلالم من استبدل أقوى اللغات بأدنى اللهجات

. كذب من زعم أين أمتنى أن تكون العربية هي األوىل يف العامل، بل أنا  94

 . فقط أن تكون الوحيدة التي يستعملها كل البرش وال يعرفون غريهاأمتنى 
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. العامَل كله يسعى للغة واحدة تيرس التواصل بني مجيع الشعوب؛ فام  95

 ؟ املانع أن أمتنى أن تكون لغة القرآن هي تلك اللغة التي يتوحدون عليها

الذي حيّن    . من تدعوه لتعلم لغة ما فقط لكوهنا لغة آبائه، قد يأيت اليوم96

 . فيه ملا كان يعبد آباؤه؛ فاملقدمات الواحدة هلا نفس النتائج 

. كون اللغة آية من آيات اهلل ال ينفي موهتا بعد عجزها عىل مسايرة 97

 . البيئات اجلديدة، مثلام حصل للحيوانات املنقرضة؛ فهي أيضا من آيات اهلل

مثلها  98 ورثتها،  ما  ال  اكتسبتها  ما  هويتك  لغة  ما  .  فهو  دينك،  مثل 

 . اقتنعت به، ال ما ُفرض عليك.. فاحلرية تقتيض أن نختار ما يمثل هويتنا 

. الذين حيرصون عىل الدعوة للهجات امليتة حرصا عىل تراث آبائهم  99

 ؟ مل ال يرتدون ما كانوا يرتدون، ويعيشوا مثلام كانوا يعيشون 

ريب وغريه ملجرد . أقسم باهلل العظيم لو وجدت يف نفيس تفرقة بني ع100

 . نسبته العرقية، حلكمت عىل نفيس بأين من رش أهل النار

بقي  101 ملن  والعاقبة  العربية،  إىل  حتولت  التي  القرى  لتلك  مبارك   .

 . يتحدث بالعامية حتى يتحول إىل الفصحى التي جتمعنا مجيعا

. أنا لست ضد األمازيغ، ولكني ضد احلركات األمازيغية بأنواعها  102

 . ما حركات عنرصية، أو ختدم العنرصية من حيث ال تشعرألهنا إ 

الذين  103 . ال جيد دعاة االنفصال والتحالف مع األعداء مثل أولئك 
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 . يدافعون عن طروحاهتم بل يسامهون يف نرشها من حيث ال يشعرون

. أنا مع دعاة العربية ما داموا يدعون إىل لغة القرآن؛ فإن حتولوا إىل  104

 . ألعراقهم برئت منهم؛ ألن دعواهم حينها تصري منتنةالدعوة  

. العربية هي لغة القرآن، وهي بذلك أكرب من أن تكون ملكا ألي  105

 . قبيلة أو شعب، بل هي ملك لكل القلوب التي حتب رهبا، وتعشق كالمه

. ملن لدهيم حساسية دائمة أو موسمية من كلمة ]عريب[ فليجربوا  106

وستزول إن شاء اهلل  ،  [ 195]الشعراء:  ﴿بِلَِساٍن َعَريِبٍّ ُمبِنٍي﴾    :أن يكرروا قوله تعاىل 

 . يف أقل من أسبوع

العرب  107 أهنم  لعلمتم  للعربية  والباكستانيني  اهلنود  رأيتم عشق  لو   .

 . احلقيقيون، ال أولئك الذين باعوا لغتهم، أو يستحون منها، أو حيقدون عليها

بية ملن يتقنها، مهام كان أصله أو  . كام أن األرض ملن خيدمها؛ فالعر108

 . أرضه.. فالعربية ليست بأب أو أم، وال تاريخ أو جغرفيا، وإنام هي لسان

وفرعه،  109 أصله  صاحبه  ينسى  أن  الكامل  اإليامن  عالمات  من   .

 . وحسبه ونسبه، وال يبقى يف خاطره إال ذلك الذي يؤمن به

ألي110 األصليني  السكان  عىل  للتعرف  طريقة  أسهل  أن    .  هو  دولة 

 . تبحث يف هويات أهلها، فستجدها أمام خانة ]اجلنسية األصلية[.. هذا فقط 

والصاحلني  111 العلامء  من  األدنني  بأجدادهم  األمازيغ  انشغل  لو   .



50 

 

 . ألغنوهم عن األبعدين الذين قد يكونون من املنحرفني والظاملني

وتواجه االنحراف  . نتمنى أن تظهر حركات أمازيغية متثل األصالة،  112

العرب   إخواهنم  مع  احلضارية  مشاركتهم  لألمازيغ  لتعيد  واملؤامرات، 

 . واملسلمني

. ال مانع من أن يوضع الرتاث األمازيغي القديم يف املتاحف مثلام  113

هي   فتلك  جديد  من  إحياؤه  ُيطلب  أن  لكن  بابل  تراث  مع  العراقيون  فعل 

 . اجلريمة

]الكاهنة[، أال يعلم احلكم الرشعي   . عجبا للذي يسمي ابنته باسم114

 ؟املتشدد يف الكهانة؟.. أم أن احلقد عىل العرب جيوز كل حمرم

الذين  115 يف  وإنام  األمازيغ،  أو  العرب  يف  ليست  اجلزائر  مشكلة   .

ساندوا فرنسا إبان وجودها، وحنوا إىل رجوعها بعد خروجها.. وهم من مجيع  

 . اجلهات 

ميتة تعلم لغة حية قوية تستفيد منها علام  . بدل حماولتك إنعاش لغة  116

 . أو تؤدي هبا رسالة

. العاقل هو الذي جيتهد يف تعلم اللغات التي يتواصل هبا مع مجيع  117

 . القارات، وغريه جيتهد يف اللغات التي ال تسعفه إال فيام جاوره من احلارات

دعاة  118 حقد  حيمل  كان  العريب  النحو  أسس  الذي  سيبويه  أن  لو   .
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العرب  األ عىل  هبا  فضل  التي  العظيمة  الكرامة  تلك  له  اهلل  أتاح  ملا  مازيغية 

 . أنفسهم

. هناك جهات متعددة حترك احلركة األمازيغية احلاقدة عىل العرب  119

 . ة، بام فيها أمريكا.. فقاوموها بكل ما أوتيتم من حجة يبوالعر

ذلك  120 يشبه  والعربية  العرب  ببغض  الطاهرة  العرتة  حب  ربطك   .

 . الذي رمى احلجر عىل رأس صاحبه ألجل إبعاد الذباب الذي وقع عليه

. ال أؤمن باهلوية األمازيغية وال العربية وال أي هوية أرضية، أؤمن  121

ُكُم املُْْسلِِمنَي﴾  هبوية واحدة ساموية، وهي التي عرب عنها قوله تعاىل:   ﴿ُهَو َسامَّ

 [ 78]احلج: 

أهنم  122 يتومهون  العنرصية  دعاة  لشعوهبم  .  بالنفس  االعتزاز  بغرس 

أنه   اللغات  بكل  ردد  لو  حتى  محارا  يبقى  احلامر  أن  وينسون  مهمهم،  يرفعون 

 . حصان

أجدى  123 هو  ما  يوجد  لكن  وباطل،  حق  اللغات  يف  يوجد  ال  نعم   .

 . وأنفع، والعاقل هو الذي خيتار األجدى واألنفع، لينتفع وينفع

يف بعض القرى بقوله تعاىل:  . نعزي من يبكي عىل موت األمازيغية 124

ِمنَْها﴾   بَِخرْيٍ  َنْأِت  ُننِْسَها  َأْو  آَيٍة  ِمْن  َننَْسْخ  اهلل عىل  [ 106]البقرة:  ﴿َما  فليحمدوا   ..

 . البديل اخلري

. لست ضد تعلم اللغات احلية، فهي رضورية لالستفادة واإلفادة،  125
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وال   هلا،  علمي  مايض  ال  هلجات  وتعليم  تعلم  يف  اجلهد  تضييع  ضد  لكني 

 . مستقبل

األوس واخلزرج عن ترديد    . خذوا العربة من هني رسول اهلل  126

 . أشعار اجلاهلية، ألهنا ليست ثقافة وتراثا، وإنام فتنة وضاللة 

ال127 باألنبياء  .  تارخيه  يبدأ  من  والعاقل  للتاريخ،  ميالد  شهادة  تقويم 

 . واملرسلني، ال باحلكام واملستبدين

. هويتك ليست يف اسمك وال لقبك وال جنسيتك وال لغتك وإنام  128

التي مل نعرف اسمها لكن عرفنا   العربة بامشطة بنت فرعون  يف إيامنك وخذوا 

 . إيامهنا

احل129 أنوار  الطاهرة ستتخىل عن كل  . عندما ترشق  القلوب  قائق يف 

إىل   مؤقتا  نزل  كائن ساموي  فاإلنسان  األرض؛  إىل  هبا  الذي خيلد  الطني  دنس 

 . األرض 

. هل تعبريكم عن احلقائق باللغات املختلفة يغري منها شيئا، أم تبقى  130

 . هويتها ثابتة؟.. إن تغريت فلكم احلق يف كون اللغة ركنا يف اهلوية

اهلل األنواع يف الكون إال لنختار منها ما يرتقي بنا إىل أحسن  . ما بث  131

 . تقويم؛ وإال فال وجود ألي حركة جوهرية للذي يرىض بام وجد نفسه عليه

. عجبا للذي يعتقد أن الدعوة إىل بعض األنواع دعوة إللغاء األنواع  132
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 . صحتك يعني إنكارك لسائر األطعمة لاألخرى؛ فهل حبك لطعام مفيد  

دعواتك الختيار أجود األنواع ال يعني إنكار التنوع؛ فاهلل ما خلق    .133

 . لنا األنواع إال لنختار منها ما يتناسب مع حاجاتنا وأذواقنا وتطلعاتنا 

. هل ترون يف إنكار اهلل عىل من آثر الثوم والبصل عىل املن والسلوى  134

 . سمعي يا جارةإنكارا للتنوع؟.. بل كان إنكارا لدنو اهلمة ودناءهتا.. وا

. أليس من دنو اهلمة أن تتعلم اإلنجليزية لتفهم ما ُألف هبا من كتب،  135

 ؟ ثم ال تتعلم العربية لتفهم هبا القرآن، وهل هناك كتاب أهم من القرآن 

ذهب  136 ملخزون  يستند  ال  فهو  الدوالر؛  قوة  تشبه  اإلنجليزية  قوة   .

 . سقط معها كل ما بني عليهاحقيقي، وإنام لقوة أمريكا وسطوهتا، ولو سقطت ل 

فإننا  137 املشددة،  معايريه  مع  الفايس  الستعامل  مضطرون  أننا  كام   .

 . مضطرون لإلنجليزية، ال لفضلها عىل العربية، وإنام لكوهنا لغة املتسلطني

اهلل من وسائل ميرسة، ويطلبون غريها،  138 آتاهم  ما  الذين يرتكون   .

 . عد بني أسفارنا.. وظلموا أنفسهم بذلكيشبهون أهل سبأ الذي قالوا: ربنا با

وآل بيته، ثم    . من أعجب املتناقضات من يدعي حب رسول اهلل  139

 . يبغض األصل الذي نبعوا منه، واللغة التي تكلموا هبا، والبالد التي عاشوا فيها

. من يعترب للتاريخ دورا يف صياغة الشخصية اإلنسانية يقول باجلرب  140

 . يشعر؛ فاإلنسان ابن اختياراته، ال اختيارات آبائه وأجدادهمن حيث ال 
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مرتبط  141 فهمه  أن  بحجة  القرآن  بمعاين  جهلهم  يربرون  الذين   .

 ؟ باملعصوم، كيف ينفذون قوله تعاىل: أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا

. إذا بذرت بذرة طيبة، ال تستعجل ثامرها؛ فالثامر الطيبة قد حتتاج  142

 . منا طويال لتنضج ز

يف  143 تنضج  مل  إن  فإهنا  فيه؛  تكون  حمل  كل  يف  الطيبة  البذور  ابذر   .

مل   من  بدعوات  وتنعم  يروك،  مل  من  بثامرها  لينعم  بعدها،  فستنضج  حياتك، 

 . ترهم

. مل أطلب منك أن ترتك لغتك لكني طلبت أن تقدم عليها لغة كالم  144

 . ق أكثر شعائر دينك بغريهاربك؛ ذلك أنك لن تفهمه إال هبا، بل لن تطب

العربية  145 للغة  وخاصتهم  عامتهم  اإليرانيني  عشق  تعلمون  لو   .

العلوم   بالشعوبية؛ كيف وهم أكرب من خدم  اهلل من رميكم هلم  إىل  العتذرتم 

 ؟ العربية

بالفارسية؛ فلم  146 النطق  . كام أنه يصعب عليك أن مترن لسانك عىل 

 ؟ بية؛ فهل حرم اهلل عليه ما أباحه لكتلوم الفاريس الذي تصعب عليه العر

أنا أعرف من اإليرانيني جهابذة يف اللغة العربية لكنهم يتجنبون  147  .

 . النطق هبا، ال كربا وإنام لكوهنم يتقنون الكتابة والقراءة هبا دون النطق 

بالعربية والعروبة[ ال حرج فيها لكن احذروا  148 . مقولة ]نحن نعتز 



55 

 

 . رة أو شعورفبني احلق والباطل شع

عجبا للذي يتعاىل عىل اخللق بطينته.. أو مل خيرب اهلل أن طينة البرش    .149

 . واحده، وأهنم مجيعا آلدم؟ وكل ما خالف ذلك مردود ملعارضته القرآن
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 الوطنية واملواقف . 5

الوطنية التي جتعلك تدافع عن املحتلني الذين يعتدون عىل إخوانك    .1

 . وثنية عليك أن تكرس أصنامها؛ فاحلق والعدل مقدم عىل احلدود املزيفة

لو أن الشيطان األكرب والكيان املحترض وقفا يف أي موقف مع بلدي    .2

 . لوقفت ضده فيه، ألين ال أستطيع أن أقف معهام يف موقف واحد 

ان حبك لوطنك يفوق حبك ألمتك فأنت حتب سايكس وبيكو  إن ك  .3

 . أكثر من حبك لنبيك، ألن أمتك تقسيم نبيك، ووطنك تقسيم سايكس وبيكو

)كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مرض!( مل يقلها ذلك اجلاهيل قديام    .4

 . فقط، بل ال زال هناك من يرددها، فقط يبدل أسامء القبائل بأسامء الدول 

غ  .5 أهل  )إن  شعار  ليست  أرشد(  غزية  ترشد  وإن  غويت  غزية  وت 

الوطنية   باسم  اآلخرة،  اجلاهلية  أهل  شعار  هو  بل  فقط،  األوىل  اجلاهلية 

 . والقومية 

اَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة﴾  عندما قال تعاىل:    .6 هل حدد منطقة    [ 10]احلجرات:  ﴿إِنَّ

فعلت ذلك لتعارض    جغرافية يرسي عليها هذا احلكم، أم أن األهواء هي التي

 ؟ حكم اهلل

هل ترون أن رسول اهلل بثنائه عىل ملك احلبشة وذمه أليب جهل وأيب    .7

 ؟ سفيان يكون قد خان وطنه، يا من تغلبون األوطان عىل القيم واملبادئ
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بربكم كيف أثق يف سيايس يعمل حتت جناح املحتل األمريكي، وال    .8

 ؟ضه أثق يف السيايس الذي يعاقبه األمريكي، فقط لكونه ال يرىض باحتالله ألر

إيامنك بحاكمية اهلل عىل األرض وعىل كل يشء هو الذي جيعلك حتاكم    .9

 . كل يشء إىل احلق والعدل ال إىل التاريخ واجلغرافيا، أو الشعب والقبيلة

ال بأس.. نحن نشأنا عىل الضاللة، ولذلك نحب احلق، ونتعصب    .10

 . اب األرضله.. لكنكم نشأتم عىل احلق، وتتيهون علينا به، ثم تبيعونه برت 

ما دام الشيطان األكرب يسمح لنفسه بأن يقوم بعملياته األمنية يف أي   .11

 ؟ أرض فلم نحّد من حركة الطيبني الذين يواجهونه فنطالبهم باالستئذان

الذين يريدون من الرشفاء أن يستأذنوا قبل أي عملية مثل الرشطي    .12

 . هتمالعميل الذي يطلب من اللصوص اهلرب قبل اقتحام مقرا

احلكيم ال هيمه من يرِضب وال أين يرضب، بل هيمه من ُيرَضب؛    .13

 . فإن كان عدوا ومستحقا لذلك فرح واستبرش؛ فقوتنا بقدر ضعف عدونا 

إذا دخل اللص فناء بيتك، ومل تستطع أن تواجهه؛ فتدخل جارك،    .14

ليواجه  إذنك  دون  من  بيتك  دخل  ألنه  تؤنبه  أم  تشكره،  هل  بذلك..  وقام 

 ؟ صالل

الذين يغلبون مصالح أوطاهنم عىل مصالح أمتهم ال بدينهم يظفرون    .15

 . وال بدنياهم يتمتعون فاهلل طلب من الدنيا أن ختدم من خيدمه ال من خيدمها
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تنحتون من    .16 ثم  تراب(،  الرتاب  ما فوق  بألسنتكم: )وكل  ترددون 

 . ن اإليامن بهتراب بالدكم أصناما تعبدوهنا، وتصارعون من أجلها كل ما تّدعو

من أراد أن يتحدث بمنطق املناطق واجلهات فعليه أن يزيح عاممة    .17

بسخافات   الدين  يشوه  ال  حتى  السياسيني  بذلة  ويرتدي  رأسه  عن  العلامء 

 . السياسة

قد نقبل من السيايس والعامي أن يتحدث متعصبا لوطنه، لكن ذلك    .18

 . ئق املقدسة، وهي فوق األوطان ال ُيقبل من عامل الدين، ألن الدين يمثل احلقا

أحسن يشء يفعله الذين يرثون الزعامة باسم آبائهم أال يفعلوا شيئا،    .19

 . ألهنم لن يقوموا سوى بتهديم كل ما قدمه الذين يتزعمون باسمهم

السيايس الذي يدعي الوطنية ثم يتوافق مع األمريكي ضد إخوانه    .20

 . ني غريه إال يف سعر العاملة وجريانه هو عميل أمريكي ال فرق بينه وب

مواقفك السياسية أخطر من الغيبة والنميمة، ألهنا ال ترتبط بأفراد    .21

 . حمدودين يمكن االعتذار منهم، وإنام بشعوب خياصمونك عند اهلل فردا فردا

من مل يفقه ما جرى يف سورية وليبيا لن يفقه أبدا ما جيري يف أوكرانيا،    .22

 . وسيظل فردا يف القطيع الذي يرعاه الكاوبوي األمريكي

واقع يف اخلطأ ال حمالة ذاك الذي ال يضع احلساب وامليزان واجلنة    .23

 . والنار يف كل حتليالته ومواقفه، ألنه ينظر لألشياء بعني قارصة
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عميال يكفي أن تكون تابعا مقلدا ال تفكر بعقلك وإنام بعقل    لتكون   .24

 . غريك.. وأن تكون مترسعا طائشا تقرر من غري تدبر، وحتكم من غري علم

بذلك    .25 لكنها تسمت  العربية،  قناة  العربية هو  لقناة  احلقيقي  االسم 

 . لتتالعب بالعقول التي ال تفرق بني العروبة األصيلة، والعروبة العميلة

عبد    .26 فيصل  عقالنية  عن  يعرض  من  احلق  إىل  هيتدي  كيف  بربكم 

 ؟ الساتر وقلب الصورة، ليستمع إىل ضجيج فيصل القاسم واالجتاه املعاكس

من ال يبايل بحصار غزة وجتويع اليمن وهتديد إيران ورضب سورية    .27

 . وزعزعة العراق ال حيق له أن يتحدث عن اإلنسانية، ألنه ليس إنسانا

املقولة  امل  .28 تلك  عن  كثريا  خيتلفان  ال  البارد  والورع  املتناقضة  واقف 

 . ويسألون عن دم الربغوث الشهرية: يقتلون ابن بنت رسول اهلل  

نحن لسنا خمتارين يف اختيار ما متيل إليه قلوبنا من األماكن فمن حيب  .  29

 . روما أو لندن أكثر من حبه ملكة واملدينة حيتاج إىل مراجعة صحة قلبه

القائمة يف عامل  .  30 اهلل  ال نحتاج جهدا كبريا يف حتديد مواقفنا؛ فحجة 

 . القائمة يف عامل الوالء والرباء العقيدة والرشيعة، هي نفسها

ما    ضالتناق.  31 لعقائدك؛ وهذا  أن تكون مواقفك خمالفة  احلقيقي هو 

 . يعيشه من حيبون فلسطني، ويوالون أعداءها ويدافعون عنهم 

إلنسانية التي أبداها الكثري من أجل الطفل الذي سقط يف  أعجبتني ا  .32
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 . ، ومتنيت لو أن هذه اإلنسانية ظهرت أيضا مع اليمنيني وكل املظلومني (1) البئر

حيث    .33 إنسانيتك  فيوجه  عليك  ليستحوذ  الفرصة  لإلعالم  تدع  ال 

 . يشاء ويبعدها عام يشاء.. فأنت بإرادتك وحريتك ـ ال باإلعالم ـ إنسان

وغريها،    .34 املستضعفة  الدول  أطفال  بني  آالمهم  يف  يفرقون  الذين 

 . فيةاعنرصيون ومنافقون.. فاملشاعر اإلنسانية ال تعرف احلدود اجلغر

أنا مل أندد بتنديدكم، ولكني نددت بنفاق املجتمع الدويل وتنديداته    .35

 . التي يرسلها متى وكيف يشاء، ويقبضها متى وكيف يشاء 

أ  .36 لو  الصحفية  متنيت  السيد يف حديثه عن  اقتدوا بسامحة  ن اجلميع 

واإلشادة  الغاشم،  بالكيان  للتنديد  املناسبة  استثمر  قد  فهو  املحرتمة، 

 . بالفلسطينيني األحرار وخاصة املسيحيني منهم، واكتفى بذلك

عندما تفيض دموعكم عىل الشهيد الذي يؤمن ديته من قطر ال تنسوا    .37

 . للشهداء الفقراء الذين هتدم بيوهتم بعد استشهادهمأن ترتكوا بعض الدموع 

لو أن شريين كانت صحفية يف املنار أو امليادين أو اإلخبارية السورية    .38

 ؟هل ستعتربوهنا شهيدة أم شبيحة يا أصحاب املكاييل املزدوجة

ليت غفران حتظى بعرش ما حظيت به شريين من ترحم وتودد وتنديد  .  39

 . رةوال تعمل يف قناة اجلزي ، وأسـرية حمررة ،لكن مشكلتها أهنا مسلمة   ،واهتامم

 

 أقصد الطفل املغريب الذي سقط يف البئر، والذي اهتمت به حينها وسائل اإلعالم العاملية. (  1) 
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عندما تنرش باكيا كل شهيد يقع يف اليمن أو فلسطني، حينها يمكنني    .40

 . أن أعتربك صادقا، أما أن تسري مع املوجة، فأنت جمرد نعجة يف قطيع 

ليت الذين أفاضوا وابل دموعهم عىل شريين، يذرفون دمعة واحدة  .  41

 ة املغرضة؟ عىل غفران، أم أن حنفيات عيوهنم ال تفتحها إال القنوات الفضائي

أتساءل فقط: لو كان املقتول صحفيا من سورية أو لبنان أو من حمور    .42

 ؟ الرشفاء هل سينددون مثلام يفعلون اآلن، أم أهنم سيصمتون صمت القبور 

صدقوين لو كان الصحفي املقتول من قنوات حمور الرشفاء ملا سمع    .43

 . ا للقناة املشؤومة به أحد، ولذلك هم ال يفعلون ذلك حبا هلا، ولكن تلميع

أنا معك عندما تندد بقتل كل شهيد وشهيدة، لكن أن تنتظر التنديد    .44

 . العاملي لتفعل ذلك، فإن ذلك ال يعني سوى أنك فرد من القطيع األمريكي

يف الشهادة الصادقة ال يصح أن نفرق بني مسلم وغري مسلم؛ فقد    .45

يكون وال  املسيحي  اإلعالمي  جورج  مع  احلق  خطيب   يكون  السديس  مع 

 . املسجد احلرام

الذي رفض    .46 يزيد  نثني عىل معاوية بن  به جيعلنا  ُأمرنا  الذي  العدل 

 . سياسة أبيه وجده.. ونحرتم ما قام به عمر بن عبد العزيز من سياسات عادلة

الوالء والرباء من قيم الدين التي جرى تشوهيها من املتطرفني من  .  47

 . من حممد بن عبد الوهاب وانتهاء بيارس حبيباملدارس املختلفة، ابتداء 
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الذي يوايل أمريكا والصهيونية  .  48 هل خيادع اهلل أم خيادع َخلقه ذلك 

 ؟ وكل املستكربين، ثم يتربأ مفتخرا من أيب جهل وأيب هلب

لينزجر عن  .  49 إىل معاقبته  تنصحه وتواجهه وتدعو  أن  للظامل  رمحتك 

 . ها، وترتسخ يف نفسهخطيئته، ال أن تدافع عنه؛ فيرص علي

املسلمني  .  50 بقضايا  اهتاممنا  أن  يومهونا  أن  األعداء  استطاع  لقد 

 . واملستضعفني شؤون سياسية ال عالقة هلا بالدين مع أهنا ركن يف الدين والتدين

يفرح .  51 أو  املستضعفني،  آلالم  يتأمل  ملن  املعدة  األجور  تعلمون  لو 

من   مجعتموه  ما  كل  الحتقرتم  بخاصة  ألفراحهم،  اهتاممكم  جراء  أجور 

 . أنفسكم

أوىل الناس بالرشب من حوض الرسول األعظم، ومن يده الرشيفة  .  52

 . أولئك الذين جترعوا كل اآلالم والغصص حرصا عىل أمته ووحدهتا وصفائها

أدوارهم  .  53 أداء  عن  القاعدين  لعن  من  القرآن  يف  ورد  ما  يكفي  أال 

أم ننتظر جربيل ليتنزل باألمر لكل واحد    الرسالية لنؤدي واجباتنا نحو األمة،

 ؟ منا 

وتتخذ  .  54 يعتقدون،  ما  تعتقد  لقومك،  عبدا  جيعلك  الذي  الوطن 

 . املواقف التي يتخذون: وثن ال وطن 

حب الوطن قيمة من القيم النبيلة برشط أال يزاحم حب األمة، أو  .  55
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 . يتعارض مع حب احلق.. فاألمة واحلق أوىل من الوطن

استطاع املتآمرون عىل األمة أن جيعلوا من القومية والوطنية سهاما  .  56

 .تسدد يف نحر األمة، فتنحرها من غري حرب وال قتال 

ما أسهل أن تعلق براءتك بشخصيات تارخيية؛ فليس يف ذلك أي  .  57

املستكربين   من  ورثتهم  عىل  الرباءة  تطبق  أن  احلقيقي  االختبار  اختبار.. 

 . وتواجههم 

مل  املسج.  58 للمستقبل  يتطلع  الواقع وال  يرى  التاريخ ال  ون يف قفص 

 . يذق طعم الوالء ألئمة اهلدى.. فهدايتهم شاملة لكل حياة، ولكل العصور

كاذب ذلك الذي يدعي حمبة الصحابة املنتجبني، أو آل بيت النبوة  .  59

 . الطاهرين، ثم جيثو راكعا يقبل أقدام الصهاينة واألمريكيني

نداء اإلمام احلسني يف رصخة كل طفل جائع أو شعب    من مل يسمع.  60

 . مظلوم، ويقف معه ولو بموقفه؛ فهو مل يعرف عاشوراء، ومل يسمع بكربالء

وعشريته يف مكة، ثم يقف    يبكي عىل حصار قريش لرسول اهلل  .  61

من   أكرب  وخداع  وقسوة  كذب  هناك  هل  لليمن..  حصارهم  يف  ورثتها  مؤيدا 

 ؟ هذا

حيب بالال لكنه يرفع كل صخور األرض مع املستكربين  يدعي أنه  .  62

 . ليضعها عىل صدور املستضعفني الذين ال يعرفون إال الواحد األحد 
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الشعب  .  63 أكثر  نفسيات  يف  تشكل  الذي  والغرور  االستعالء 

انتقاما  ذلك  ليكون  احلروب،  دوهنا كل  أهلية  حرب  إىل  األمريكي، سيتحول 

 . للمستضعفني

األمريكي ليس مسؤوال مسؤولية تامة عن كل جرائم  نعم.. الشعب  .  64

إال  جيحدها  ال  هلم  ومتويله  عنهم  برضاه  فيها  رشاكته  ولكن  وجيشه،  رؤسائه 

 . جاحد

تدمر  .  65 أن  التي يمكن  النووية  أن األزرار  أرى ترامب وأعلم  عندما 

 . األرض مجيعا بيده، أتيقن متاما بصدق النبوءات الواردة يف الدجال األعور

العالقات الدولية يف اإلسالم قائمة عىل السالم مع كل األنظمة، ما  .  66

عىل   موافقتها  وعدم  بمواجهتها،  مطالبون  فاملسلمون  املستكربين؛  أنظمة  عدا 

 . جرائمها

أو  .  67 إيذاء مستضعف شخصا كان  عندما ترى اجلميع جيتمعون عىل 

رشيك هلم يف  جهة أو دولة، ثم وقفت تتفرج دون أن تنرصه أو تذب عنه؛ فأنت  

 . جرمهم 

لنا باملواجهة، لكن ذلك ال حيول  .  68 نعم نحن مستضعفون وال طاقة 

 . بيننا وبني أن نكره االستكبار وننكره ونستعمل ما لدينا من وسائل للتنفري منه 

والظروف  .  69 الوسائل  توفر  يف  والضعيف  املستضعف  بني  الفرق 
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والث  منها،  ما يكفيه  يملك  توفرت  واستعامهلا؛ فاألول ال  اين ال يستعملها وإن 

 . لديه 

مدح اهلل بكاء املستضعفني الذين مل يملكوا ما جياهدون به مع نبيهم  .  70

 . بل اعتربهم رشكاء له فيه ألنه وإن مل تصحبه أجسادهم فقد صحبته قلوهبم

املناضل احلقيقي هو الذي يستعمل كل سالح يتاح له حتى لو كان  .  71

 . ي الذي ال يعرف إال التأفف والضجر والسخريةكلمة أو صورة، ال ذلك السلب

أعداؤه املستكربون ينهبون خرياته ويتسلطون عىل قراراته، وهو ال  .  72

 . يتحرك ملواجهتهم أو مد يده ملن يواجههم، بل يكتفي بالدعوة للعن والرباءة

عالمة املنحرفني عن اإلسالم األصيل عدم وقوفهم مع أي مرشوع  .  73

 . اها؛ ولذلك ال جيد األعداء عمالء جمانيني مثلهمخيدم األمة وقضاي

هناك من يفخر بأنه مل يقتل يف حياته نملة، لكن سجل سيئاته مملوء  .  74

 . بقتل ماليني البرش، ألن قلبه مع كل قاتل ظامل؛ فهو رشيك هلم مجيعا

األكراد شعب من الشعوب املحرتمة جدا، وفيهم الكثري من العلامء  .  75

 . والصاحلني؛ فاحذروا من كل ما يشوههم فهي دعاوى منتنة وعنرصية مقيتة 

إخواننا    .76 من  اجلزائريني  لبعض  السلبية  املواقف  من  اهلل  إىل  أبرأ 

 . املغاربة، فالشعوب ال تتحمل مواقف ساستها، واألخوة هي احلكم بيننا مجيعا 

الصادق    .77 صديقه  من  يطلب  قد  فالعاقل  بمنكر،  تدخل  كل  ليس 
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 . الناصح اخلبري بأن يتدخل يف شؤونه ليصلحها، وتكون له املنة عليه بذلك

املؤمنون مهام اختلفت بالدهم مثل األيدي يغسل بعضها، وأكثرهم    .78

 ؟ صدقا يف إيامنه من ال يبايل باليد التي غسلته، هل هي منه أو من غريه 

طلبه    .79 تنتظر  هل  عنه،  غافل  وهو  حيرتق،  جارك  بيت  رأيت  إذا 

 ؟ استئذانه لتطفئه، أم أن مروءتك تدعوك لتفعل ذلك حتى لو عاتبك ووبخك و

عجبا للذي يرتك املسلسالت واألفالم اإليرانية املحتشمة، ويتفرج    .80

 ؟ عىل الرتكية واملرصية؛ هربا من البدعة؛ فهل السنة يف االبتذال واملجون

هل .  81 النسبة  تقضيه  ما  وفق  بالعمل  تكون  األوطان  مع  ال  العالقة  ا 

 . باحلب؛ فهو عاطفة مرتبطة برؤية اجلامل والكامل وال يمكن فرضها أو ادعاؤها 

الوطنية: هي الدفاع عن البلد وخدمة مصاحله؛ أما التزام عقائد أهله  .  82

 . وأفكارهم ومذاهبهم من غري قناعة عقلية؛ فهي وثنية ال وطنية

س ال جيوز ألي  اإلسالم واللغة العربية والوحدة الوطنية ثالوث مقد .  83

 . جهة املساومة عليها أو التالعب هبا يف أي تغيري وحتت أي ضغط 

الصحراء؛    .84 حول  واجلزائر  املغرب  خالف  من  موقفي  عن  سألني 

فقلت: أنا مع توحد املغرب واجلزائر وكل الصحارى الرشقية والغربية يف كيان  

 . واحد
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 الشهداء . املقاومة و 6

اسم تسمت، أو لون تلونت؛ فاحلق ال تؤثر فيه  انرصوا املقاومة بأي    .1

 . العناوين، وال تغريه األسامي، واملؤمن مع احلق يدور حيث دار

ال تستهينوا بأبابيل أبطال املقاومة؛ فالسجيل الذي يرمونه عىل الكيان    .2

 . الغاصب ال يقل فتكا عن سجيل أصحاب الفيل

في3 نرى  الرشفاء  حمور  قادة  خطابات  نسمع  عندما  تلك  .  جتليات  ها 

 . الصيحات احلسينية املباركة التي مل تؤثر فيها حجب املكان والزمان 

الذين يطالبون حمور الرشفاء بأن يبدأ احلرب الكربى التي ُيستأصل    .4

 . فيها الكيان الغاصب، ال خيدمون سوى األنذال وحمورهم؛ فاالستعجال هتور

يستدعي العمل املرحيل    اتركوا امليدان ألهله؛ فالتخطيط االسرتاتيجي  .5

 . واملدروس من كل الزوايا؛ وإال حلصل للمقاومة ما حصل ألصحاب النكبة

مع    .6 الشاملة  للمواجهة  مناسب  الوقت  أن  الرشفاء  حمور  رأى  لو 

 . املحتـل، ألعلنها، لكن الظروف ال تسمح حاليا إال باملواجهات املحدودة

لفوت عنرص املفاجأة يف  لو تدخل كل حمور املقاومة يف هذا التوقيت    .7

 .كل حرب مقبلة.. قيمة ما حيصل كونه مع فصائل حمدودة

الذين يطالبون حمور املقاومة برمي الصواريخ عىل املحتل الصهيوين    .8

بل هي   ختضع لالستفزاز،  التي ال  العسكرية  االسرتاتيجيات  يعرفون  اآلن ال 
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املناسب الوقت  حتدد  انتصارالتي  ليس  اهلدف  ألن  انتصار  ،  وانام  حمدودا،  ا 

 . شامل

مفتخرا:  املتهور    .9 قال  الذي  األعرايب  ذلك  عن  خيتلف  ال  ردوده  يف 

 .أشبعتهم سبا، وأخذوا اإلبل

العقل االسرتاتيجي الذكي يرد بام تستدعيه احلكمة املمزوجة بالقوة،    .10

 . والعقل الغبي ينفس عن غيظه؛ فُيجر ألي معركة خارسة دون أن يشعر

األبابيل  11 الطري  هي  واملجنحات  املسريات  اهلل  .  أتاحها  التي 

يتعاون  الظاملني ومن  الفيل  أصحاب  لرتمي كل  العرص  يف هذا  للمستضعفني 

 . معهم

فيقف    .12 أدياهنم  اختلفت  للمستضعفني مهام  ينترص  الذي  املؤمن هو 

 . معهم بكل ما يملك من قوة، فنحن مطالبون بنرصهتم مثلام طولبنا بدعوهتم

ل، وال استعراض القوة، وإنام  املقاومة احلقيقية ال هتدف لري الغلي  .13

 . حتقيق االنتصار األعظم ولذلك حتتاج إىل احلكمة واألناة والتخطيط اجليد

بكل    .14 لالستكبار  مقاومني  تقفون  الذين  األبطال  أهيا  معكم  قلوبنا 

 . جربوته، واعلموا أن شجرة احلق لن يقطعها كيدهم ونور اهلل لن تطفئه ظلامهتم

يلق األحرار أن يؤدي دوره يف خدمة قضايانا  . بربكم كيف تريدون لف15

 ؟ املقدسة، ونحن نحاسبه عىل ترصفاته امليدانية التي هو أدرى هبا منا
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هي    .16 بريوت  وضاحية  وطهران  وبغداد  ودمشق  وصنعاء  القدس 

وال   لندن  وال  باريس  ال  واملقاومني،  الرشفاء  أفئدة  إليها  هتوى  التي  املحال 

 . واشنطن

ل   .17 الرشفاء  وصاحلي  حمور  ومالئكته  اهلل  معه  ألن  حمارصا،  يس 

استحوذت عليه   املحارص هو من  املؤمنني.. وهو بعني اهلل وكالءته وحفظه.. 

 . للشياطني

تعسا لناكري اجلميل الذين مل يلتفتوا إلنجازات املقاومني األبطال    .18

 . يف مواجهة اإلرهاب، والتي لوالها ما بقيت سورية وال لبنان وال العراق

ومل    .19 اهلوية،  عىل  والقتل  النخاسة  وأسواق  اجلامعية  املقابر  نسوا 

يف  املستكربون  ساهم  الذين  املندسني  بعض  اختالسات  سوى  يتذكروا 

 . صناعتهم

واملندسني    .20 االنتهازيني  بعض  املقـاومة  ذكر  عند  تتذكرون  ملاذا 

 ؟ وتغفلون عن األبطال والشهداء الذين ضحوا يف سبيل أمنكم وراحتكم 

متثله    .21 التي  للشخصيات  الدقيق  انتقائه  ليس يف  الرسايل  املحور  قوة 

 . ونزاهتها وكفاءهتا، وإنام يف قيامه عىل مؤسسات ال تزول بزوال األشخاص

املستكربين    .22 من  حتميهم  التي  القوة  للمستضعفني  تتوفر  حينام 

 . ة اخلاصةسيتساوى الناس يف اإليامن بنرص اهلل، أما اإليامن به اآلن فهو خلاص
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كان يف إمكان إيران أن متتلك السالح النووي منذ فرتة طويلة، لكنها    .23

 . مل تفعل، ال عن عجز، وإنام ألن قادهتا حيّكمون القيم التي حترم ذلك

الرعب الذي ينرص اهلل به املستضعفني ليس بامتالكهم أسلحة الدمار    .24

 . اهلل وتنزل مالئكته  الشامل، وإنام بامتالكهم للقيم التي تؤهلهم لنرص

عندما تستفيق الشعوب ستعلم أن أسلحة الدمار الشامل التي هيدد    .25

 . هبا االستكبار ال تساوي شيئا أمام إرادهتا.. فقوة اإلرادة ال يغلبها يشء 

حرمة أسلحة الدمار الشامل ليست مرتبطة بالردع، وإنام بام حتدثه    .26

 . وهو رضر حمض ال يمكن إصالحه من إفساد يف البيئة يمتد لقرون طويلة،

حاجة    .27 دون  من  أعدائهم  عىل  ينترصوا  أن  الرشفاء  حمور  استطاع 

 . ألسلحة دمار؛ فالعقيدة والتخطيط االسرتاتيجي الذكي هو السالح األعظم 

نعم أعداؤنا يملكون القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل لكنا    .28

 . أعظم من كل قنابلهم وأكثر ردعا نملك سامحة السيد وأخالقه العالية وهي 

كتب اهلل أن يرث األرض الصاحلون؛ فلذلك هم أحرص الناس عىل    .29

 . مجاهلا وصالحها للحياة، وهم أبعد الناس عن كل ما خيرهبا أو يؤذهيا

أجلها    .30 من  نخرب  أن  تستحق  ال  مؤقتة  مرحلة  أعدائنا  مع  حروبنا 

 . لحة الدمار ال حتد وال تعداحلياة بكل مقوماهتا؛ ولذلك فإن بدائل أس

من    .31 يستعمل  ال  ولذلك  الرشيف  باالنتصار  يؤمن  الرشفاء  حمور 
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األخرض   حيرق  ما  كل  وحيرم  فقط،  الظاملني  اخلصوم  يرضب  ما  إال  األسلحة 

 . واليابس

أن    .32 يدركون  الشامل ال  الدمار  أسلحة  امتالك  بجواز  يفتون  الذين 

 . ع، وتربير لالستكبار واملستكربينفتواهم تشويه لإلسالم، وحض عىل الرصا

قد لعن من غري منار األرض؛ فكيف احلال    إذا كان رسول اهلل    .33

 ؟ مع من يقيض عليها بأسلحة الدمار الشامل التي ال يبقى معها للحياة أثر

نعم أعداؤنا يملكون القنابل النووية وأسلحة الدمار الشامل لكنا    .34

 . العقائديني الذين يشكلون الرادع احلقيقي لكل املتكربيننملك األبطال  

جراء    .35 وغريهم  واليابانيني  احلمر  للهنود  حصل  ما  يستنكر  الذي 

 . األسلحة النووية واجلرثومية والكيميائية، ثم يفتي بجوازها، متناقض 

بالطهارة والصالة فسأفتيك؛ لكن يف    .36 ترتبط  إن احتجت إىل فتوى 

 . يس لدي مرجع سوى البطلني: حسن وعبد امللكاملجال العسكري ل 

لو كانت أسلحة الدمار الشامل مرشوعة لكان أوىل الناس بالترصيح    .37

 . بذلك سيد املقاومة الذي رصح يف الكثري من خطبه بحرمتها الشديدة 

أليس من البالهة أن يرصح كل الفالسفة واملفكرين ورجال األديان    .38

الد أسلـحة  بحرمة  إال  املختلفة  وصورهتم،  سمعتهم  عىل  حرصا  الشامل  مار 

 نحن؟ 
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قتلوا أصحاب النفوس الزكية يف مطار واحد؛ فُأغلقت كل مطارات    .39

 ؟ العامل حدادا عليهم، ولشهور عديدة.. أليس يف ذلك عربة للمعتربين

زيد  40 يف  الصادق  اإلمام  مقالة  هلم  نقول  بشهدائنا  يشمتون  للذين   .

 . وأّما الشامت فرشيك يف دمه(  ،ه يف اجلنّة الشهيد: )أّما الباكي فمع

. ال تؤذوا الشهيد؛ فإن اهلل يغار عليه كام يغار أحدنا عىل أعز الناس  41

 . عليه من أن ُيؤذى، أو ُيمس بسوء

. الشهادة ليست جمرد موت يف معركة، وإنام هي تعبري صادق عن قيم  42

 .ااإليثار والتضحية والشهامة واملحبة.. ويف أرقى درجاهت

أو  43 معهم،  حيرشكم  اهلل  لعل  الشهداء  فأحبوا  للشهادة؛  حتنوا  مل  إن   .

 . لعلكم تظفرون منهم بالشفاعة التي تنقذكم من القيود التي حرمتكم منها

. الشهادة ليست تضحية بقدر ما هي رشف وكرامة، ولذلك هيبها اهلل  44

 . ولو عىل فراشه ملن وهب نفسه له.. فمن عاش يف سبيل اهلل مات يف سبيله، 

حمسن أيقونة جديدة من أيقونات النضال العلمي.. ودماؤه الزكية    .45

 . ستجعل مستقبل املستضعفني أكثر إرشاقا وقوة 

كان يف إمكان حمسن أن يعيش عمرا طويال بامل كثري وجاه عريض    .46

 . وشهرة واسعة لكنه آثر اهلل؛ فاختاره اهلل ليكون من العلامء الشهداء 

يم  .47 ستنبت  مل  بمداده  اختلطت  التي  فدماؤه  يموت  ولن  حمسن  ت 
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الكثري من العلامء الرساليني الذين سيتحقق عىل أيدهيم نرص األمة األكرب وعن 

 .قريب

وبني    .48 وتقنيا،  علميا  ليطورها  بلده  يف  بقي  الذي  حمسن  بني  شتان 

 . القليل أولئك الذين باعوا عقوهلم ألعدائهم بثمن بخس من متاع الدنيا  

وكل    .49 ورضائي  وشهرياري  بمحمدي  التحق  فقد  ملحسن،  هنيئا 

 . العلامء الذين اغتاهلم حمور الرش ليتمكن من السيطرة التامة عىل املستضعفني

بساطة العلامء واملسؤولني اإليرانيني هي التي جعلتهم هدفا سهال    .50

 . لكل املتآمرين واحلاقدين واملنافقني 

وا  .51 قاسم  مثل  أداء واجباته كأحالم  حمسن  بعد  كان حلمه  ملهندس، 

 . مجيع الصادقني، أن ينال الشهادة، ليختم حياته يف سبيل اهلل باملوت يف سبيله

وكأنه    .52 الستشهاد حمسن،  فرحون  أمريكا  عبيد  من  األعراب  بعض 

آالف   وراءه  خلف  حتى  يستشهد  مل  حمسن  أن  يعلمون  ال  وهم  الديك،  بيضة 

 . املحسنني

ء اهلل برمحته ملحسن أن يموت شهيدا بعد أن أدى كل ما عليه  لقد شا  .53

 . حتى يكون حجة عىل املتخاذلني البائعني لذممهم ألجل حطام الدنيا الفانية

احلرقة التي جيدها املتأملون لكل شهيد يرتقي هي السامد الذي تتشكل    .54

 . منه أزهار التضحية، وأشجار الشجاعة؛ فال حترموا أنفسكم منها
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عندما يكون لنا علامء رساليني يفكر االستكبار العاملي يف اغتياهلم،    .55

 . ال يف إغرائهم ورسقة عقوهلم.. حينها فقط يمكننا أن ننتقد إيران

وسورية    .56 ولبنان  واليمن  فلسطني  يف  واألوفياء  الشهداء،  القادة 

 . والعراق والبحرين وإيران يمثلون وحدة األمة بتكريمهم

الطاغوت األمريكي والصهيوين بقتلك يا حاج قاسم    كيف ال يفرح  .57

 ؟ وأنت الذي قطعت أصابعهم يف كل منطقة امتد إليها طغياهنم وظلمهم 

احلاج قاسم ترشف بأن يكون قاصام للجبارين، والسيف الذي قصم    .58

 . به ظهورهم ال يزال مشهورا حيمله كل تالميذه األبطال الذين تربوا يف مدرسته

الذي  احلاج    .59 املقاوم  البطل  هو  بل  طائفة،  ألي  ملكا  ليس  قاسم 

 . استطاع أن يمثل الشخصية النبيلة التي جذبت قلوب األحرار من كل األطياف

من العجيب أن يشيدوا بتيش غيفارا، ثم ال يشيدوا بك يا حاج قاسم    .60

 . مع أنك مل ترتك أرضا تواجه االستكبار إال كنت بطال من أبطاهلا

أين    .61 عيل؛  مع  كبريا  فضال  له  أن  إال  قاسم  احلاج  بلقاء  أترشف  مل 

 . فتسجيالته القليلة كانت تبعث يف من اهلمة واألمل ما يبدد كل كسل وإحباط

عودة    .62 وتعلن  زادة..  إىل  قاسم  من  القادة  لشهدائها  تفي  إيران 

 . التخصيب إىل عرشين باملائة، لتدمر كل قوانني اهليمنة واالستكبار

اسم من أبرز املمثلني يف فلم اإلسالم املحمدي األصيل يف  احلاج ق  .63
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 . هذا العرص، ولذلك أرادوا اغتياله من جديد بأفالم الفتنة واملفتونني

الباكر    .64 شبابه  ومن  احلروب  كل  خاض  الذي  اجلنرال  تعرفون  هل 

وانترص فيها ومع ذلك حيب أن ُيدعى باحلاج بدل لقبه العسكري؟.. إنه احلاج 

 . قاسم 

أحسن من مثل شجاعة اإلمام عيل وحكمته يف عرصنا اثنان: عيل    .65

وحسن؛ فكالمها شجاع، وكالمها حكيم، وكالمها قدم نبيه وأئمته للعامل بأمجل  

 . صورة

النقاش ونارص    .66 أنيس  إىل احلق من يعرض عن  بربك كيف هيتدي 

 ؟ التطبيعقنديل وغريمها من املحللني العقالء، ليستمع بدهلم ملحليل التحريض و

ارتفاعا،    .67 الكبار، والراية مل تزدد إال  الشهداء  ارتقاء  مرت سنة عىل 

 . واألبطال مل يزدادوا إال كثرة، واملقاومة مل تزدد إال رسوخا وشموخا 

تلك  68 جتليات  فيها  نرى  الرشفاء  حمور  قادة  خطابات  نسمع  عندما   .

 . ن والزمان الصيحات احلسينية املباركة التي مل تؤثر فيها حجب املكا
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 االستكبار والفتن . 7

يوجد    .1 فكام  املستضعفني؛  ضد  املستكربين  مع  يقف  ألحد  حجة  ال 

إعالم مضلل وحمرض ومنبطح هناك إعالم هاد وحكيم ومقاوم، والتكليف يف  

 . االختيار 

كل آالمنا بسبب التبعية للمستكربين؛ فهو ما جعلنا سياسيا: ال نملك    .2

 . السيادية؛ واقتصاديا: هنب ثرواتنا ملن يزيدنا ختلفاقراراتنا 

أنا مل أمنعك من التربئ من يزيد، لكن ذلك ال يكفي ما مل تتربأ من    .3

 . يزيد الذي يسكن قلبك، ويقتل كل يوم ألف حسني ويسبي ألف زينب

كل ما ترونه يف الواقع املعارص من تيارات منحرفة ومتطرفة صناعة    .4

 . سالم املحمدي األصيل، وزرع الفتن والفرقة بني أهلهغربية لتشويه اإل

. لن تتخلص دولنا من االستعباد، وتتحقق هلا السيادة، حتى تتخلص  5

 . من أوكار اخليانة واجلوسسة التي نصبها الشيطان األكرب ليديرنا من خالهلا

. نعم ال يوجد يف الغرب استبدادية احلاكم ولكن توجد لديه استبدادية  6

بحسب  املؤسسا وتوجهها  الشعوب،  خرائط  ترسم  التي  فهي  والرشكات،  ت 

 . مصاحلها 

عىل    .7 التحريض  الستمرار  كورونا  جتاوز  بعد  حيرضون  املستكربون 

نتأثر   ال  حتى  آلذاننا  كاممات  وضع  إىل  نحتاج  فلذلك  الفوىض،  من  املزيد 
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 . بعدواها 

تظل    .8 لن  املستكربون  هلا  خيطط  التي  اجلديدة  الناعمة  ناعمة،  احلرب 

 . ألهنم سيتبنون العقول املعطلة ويزودوهنا بكل وسائل التخريب والدمار

أول انتصار حتقق للثورة املباركة إغالق سفارات املستكربين، ولوال    .9

 . ذلك لعاد املستبدون من جديد، ألهنا كانت طوق نجاهتم

كان    .10 وقد  العنكبوت،  ببيت  إرسائيل  الذي شبه  السيد  ذلك  صدق 

 . استطاع أن يثبت وهنها.. فلذلك استعملوا كل العمالء لتشوهيه  أول عريب

أحالم إرسائيل كانت أكرب من أن تنحرص يف ذلك الكيان املحدود،    .11

 . والعدد املعدود، ولوال املحور الرشيف ألصبحت أرضا لكل اليهود

إرسائيل ملن ال يعرفها: كيان مبني عىل التهويل واحلرب النفسية؛ فإن    .12

 . ذا السالح من أيدهيم عاد كل مستوطن لبلده الذي جاء منهسقط ه

إرسائيل ختتنق، وهي يف غرفة اإلنعاش، والذي يمدها بالقوة واحلياة    .13

 . هم أولئك الذين يعظموهنا وحيقرون املحور الذي خنقها

ينكر    .14 من  جيرمون  فلم  الغرب؛  يف  معتربة  التعبري  حرية  كانت  إن 

 ووفق املنهج العلمي؟  ،اره علميا املحرقة، حتى لو كان إنك

التي    .15 للشعوب  إال  أمتناها  ال  لكني  باحلرية  للمطالبني  احرتامي  مع 

 . متلك من الوعي ما جيعلها قادرة عىل إطفاء النريان التي قد تشتعل بسببها
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. ما قص اهلل علينا قصص الظاملني ومصريهم إال لنعرب منها، ونجعلها  16

 . لية، فمن مل يعترب بغريه صار عربة لغريهمعراج هداية، ال وسيلة تس 

. من ظن أن اهلل يعاقب عادا وثمود، وفرعون والنمروذ، ثم يرتك من  17

 . طغوا وجتربوا يف سائر العصور، فهو يتهم اهلل يف عدله وحكمه يف كونه

هي  18 الديمقراطية  تدعي  التي  الدول  يف  لألغلبية  املؤقتة  املصالح   .

 . لتوافق والبحث عن احللول اجلذرية السبب األكرب يف عرقلة ا 

وملامرسة  19 الشعوب،  حلكم  اجلدد  الفراعنة  حيلة  هي  الديمقراطية   .

 .االستبداد باسمها ورضاها 

اجلوانب  20 عىل  قارصة  املستكربين  مؤامرات  أن  يتوهم  من  خمطئ   .

الراحة   حتى ساعات  أجزاء حياتنا،  لكل  متتد  بل هي  واالقتصادية،  السياسية 

 . والتسلية 

. كام أن الغرب خبري يف صياغة الشعارات اإلنسانية واستعامهلا فهو  21

 . خبري أيضا يف صناعة احلروب الكونية والتحريض عليها ثم البكاء عىل قتالها

. العدو الذي حيتل أراضينا، ويتآمر علينا، ال حرمة له يف أي أرض،  22

 .ألن األرض جعلها اهلل للمساملني، ال للمحاربني الظاملني

. التنسيقات املرتبطة باألمن القومي ال ُتعرض يف جمالس الشعب وال  23

 . احلكومة، فكلها خمرتقة، ولذلك نجاحها مرتبط بمدى رسيتها
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تعاىل  24 قوله  يف  اْلُكْفِر﴾  .  َة  مَّ
َأئِ حرص    [ 12]التوبة:  ﴿َفَقاتُِلوا  إىل  دعوة 

مؤذن   اجلهود  فتشتيت  والبسطاء؛  العامة  ال  والقادة،  املسؤولني  مع  املواجهة 

 . باهلزيمة

. ال هتتموا كثريا بالتصنيفات التي يضعها الغرب للجزائر؛ فهي ضمن  25

 . الضغوط التي يستعملها ملوقفها املتشدد من التطبيع مثلها مثل أختها سورية

اب فتنة الربيع العريب محد بن جاسم إال  . مع أهنم سمعوا شهادة عر26

ومل   يتوبوا  مل  الفتن  علامء  من  وغريه  القرضاوي  ختدير  تأثري  حتت  الواقعني  أن 

 . يرتاجعوا

. كام أن املؤامرة يف ليبيا كانت خراهبا وتقسيمها إال أهنا كانت يف سوريا  27

 . الطوائف أخطر وهو حتويلها والشام مجيعا إىل دويالت تتصارع كملوك  

ر هبم حادثة احلرق التي بدأ هبا احلريق العريب، ونحن  28 . منذ أن أيد املغرَّ

 . حيرق بعضنا بعضا.. ومن يدعو إىل اإلطفاء متهم باخليانة والعاملة

املنظامت  29 لدى  جيدة  رتبة  عىل  احلصول  هدفكم  يكون  أن  إياكم   .

 . ل القيم اإلنسانية احلقوقية؛ فهي ال تقدم ذلك لكم إال بعد أن تنسلخوا من ك

. ال تأسفوا لتصنيفات الغرب لنا يف جمال التعليم وحقوق اإلنسان فلو  30

 . تعاملنا مع قيمهم بمثل ما يتعاملون معنا ألخرجناهم من اإلنسانية نفسها

تكتظ  31 وهي  إسالمية  أو  عربية  دولة  أي  حال  يستقيم  أن  يمكن  ال   .
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وهي   سفارات،  جمازا  املسامة  اجلوسسة  وخمربات  بأوكار  مدمرات  حقيقتها  يف 

 . ومصدعات

والبلهاء  32 املخلص،  ينتظرون  ينتظرون األعداء، والكسالء  العمالء   .

 . ينتظرون املخادعني.. املؤمنون العقالء وحدهم الفاعلون واملؤثرون واألحياء

نتاج    .33 سوى  ليس  فهو  ووقاحته  ولصوصيته  ترامب  تلوموا  ال 

 . دون منا التخيل عن ديننا وقيمنا من أجلهاللمدرسة الغربية املادية التي يري

أخطر كذبة روج هلا العرب لتربير جبنهم وضعفهم كذبة ]إرسائيل    .34

 . التي ال تقهر[، وهم اآلن يروجون مثلها للشيطان األكرب

مع    .35 املستكربين  كل  مع  بل  وحدها  ارسائيل  مع  مشكلتنا  ليست 

حصاره يف  أمريكا  ومع  لليمن  رضهبا  يف  يكون  السعودية  فحيث  إليران  ا 

 . املستضعفون نكون 

أمريكا هي الشيطان األكرب، فمن وجد نفسه يتفق معها عىل عداوة    .36

 . جهة من اجلهات، فليعلم أنه يتبع خطوات الشيطان 

أمريكا هي بوصلة الناجني من الفتنة ذلك أنه يكفيهم أن تقرر أمريكا    .37

 . فاملالئكة تسري عكس الشياطنيمواقفها ليقرروا مواقفهم املعاكسة هلا، 

روائح النرص ال يشمها من ألفوا الذلة واهلوان، ألهنم كأولئك الذين    .38

 . أنزل اهلل عليهم املن والسلوى فطلبوا استبداهلا بالثوم والبصل
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مساء..    .39 صباح  وأردوغان  مريس  بحمد  تسبح  التي  للعقول  عجبا 

 . م عيللكنها ال تطيق أن تسمع كلمة واحدة عن اإلما

بالعقوبات    .40 يرحب  من  أول  واإلمارات  والسعودية  إرسائيل 

زيادة  عدم  تتحمالن  واإلمارات  والسعودية  إيران،  عىل  النفطية  األمريكية 

 . أسعارها 

لست منجام، ولكني ال أشك أبدا أن أمريكا وأدواهتا سيمرغ أنفهم    .41

 . ستها الكربى يف الرتاب بعد أسابيع قليلة، ويف شهر رمضان، وستبدأ انتكا

كيف تعترب حبك للنظام السعودي أو الرتكي غري خمالف للوطنية،    .42

 ؟ بينام تعترب حبي للنظام اإليراين خمالفا هلا.. إىل متى تطففون يف املوازين 

لو كان السديس الذي دعا إىل التطبيع مع إرسائيل شيعيا؛ فالتهمة    .43

 . فالتهمة قارصة عليه وحده  ترسي لكل شيعة العامل، لكن بام أنه ليس كذلك؛ 

السعودية واإلمارات وأمريكا وارسائيل عىل حصار    .44 عندما جتتمع 

دولة ما وجتويعها وحرهبا فهذا يكفي العتبارها دولة مظلومة تستحق الوقوف  

 . معها

ويل ألولئك الذين يفرحون حلصار غزة وجتويع اليمن وهتديد إيران    .45

الصهاينة والشيطان األكرب يف معكرس    ورضب سورية لقد وضعوا أنفسهم مع

 . واحد
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 الفن والفتنة . 8

نبيال، ومن    .1 فنه  كان  نبيلة  نفسه  كانت  نفسية.. فمن  إفرازات  الفنون 

 . كانت نفسه خبيثة كان فنه خبيثا

مع أن كل مراجع الشيعة الكبار يف العامل ضد الفلم امليسء للصحابة    .2

 . إال أن يظلوا أبواقا هلاإال أن دعاة الفتنة بنوعيهم يأبون 

احلوار مع املخالف يكون بالعلم ال باألفالم فكل طرف يمكنه أن ينتج    .3

 . من األفالم التي تشوه غريه ما شاء ولن يستفيد من ذلك إال جتار الفتنة

إن كان اهلل قد هنانا عن سب آهلة املرشكني حتى ال يسبوا اهلل؛ فكيف    .4

 ؟ مقدسات إخوانه، وهم أوىل باالحرتام من املرشكنييتجرأ أحد عىل سب  

مليون دوالر من أموال التربعات قدموها للممثلني إلنتاج فلم    15  .5

 . عن الزهراء كان يمكنهم بدهلا أن يطعموا عرشات آالف اجلوعى تكرمة هلا

هم خيتبئون يف لندن، وحتت محاية املخابرات الربيطانية، والذي يتحمل    .6

 . هم سائر إخواهنم املستضعفني يف أطراف األرض غباءهم ومحق

إن مل تقبلوا قويل عن فلم الفتنة؛ فاسألوا سامحة السيد صاحب الوعد    .7

 . الصادق الذي يواجه أكرب قوة يف العامل، ليجيبكم

الفلم    .8 هذا  عىل  اإلنكار  إىل  تسارعوا  مل  إن  الصادقون:  املوالون  أهيا 

 . الوقت الذي ينجو فيه من أشعل احلريق ته يف نفس  اعامليسء؛ فستتحملون تب 
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كذلك؛    .9 األمر  دام  ما  احلقائق؛  تظهر  األفالم  أن  يدعي  للذي  عجبا 

 . فانتظر احلقائق التي سينرشوهنا يف األفالم األكثر جودة والتي ترد عىل فلمك

هل تذكرون الفتنة التي سببها أصحاب التشيع الربيطاين عند سبهم   .10

 . س الفتنة ُتكرر اآلن؛ فأطفئوها قبل أن حترق اجلميع ألم املؤمنني؟.. هي نف 

ألن يسمع الناس حتذيرك من الفتنة خري من أن يسمعوها من غريك،    .11

 . ثم يعتربوك طرفا فيها.. فاملنترص هو الذي يكون صاحب احلرب االستباقية 

مع كثرة األفالم واملسلسالت اإليرانية إال أهنا راعت مقدسات كل    .12

 . لم تتعرض إال جلرائم الطلقاء وأبناء الطلقاء، وهي متفق عليهاالطوائف؛ ف

الزهراء بضعة رسول اهلل وسيدة نساء العاملني ورمز وحدة األمة..    .13

 . فويل ملن جعلها وسيلة للفتنة وتقطيع أوصال األمة 

أمل    .14 تعتربون؟..  فبمن  عربة؛  عيل  اإلمام  يف  لكم  يكن  مل  يكن  إن 

 ؟ يشري عليهم وينصحهم حرصا عىل وحدة األمة  ، لخلفاءمستشارا ل

إن أردتم أن تعّرفوا العامل بالزهراء فاعرضوا سامحتها وسالمها يف    .15

 . سلوككم، ال يف أفالمكم؛ فهي بريئة من كل من جيعلها وسيلة للفتنة

د للعامل أن يعرف الزهراء من خالل عرضك هلا، وأنت مل  كيف تري   .16

إال  حيب  ال  العامل  طائفتك..  أبناء  من  حتى  بل  أمتك،  من  أحد  منك  يسلم 

 ؟ املساملني
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مع كثرة ما كتبه الغرب يف نقد اإلسالم ورسوله إال أن الذي استفز    .17

 . ةاملسلمني رسومهم الساخرة.. ذلك أن الفن يتعمد اإلثارة ال العقالني

كان يف إمكانكم باألموال الكثرية التي تربعتم هبا للفلم أن تنرشوا    .18

 . ماليري الكتب وبكل اللغات لتعرفوا بالزهراء وفضلها من غري أي ضوضاء

أنا ال أعتب عىل من يعاتبونني يف موقفي من فلم الفتنة ألين أشبه    .19

 . باراة النهائيةذلك الذي ينهى مجهورا يشجع فريقا من الفرق عن مشاهدة امل 

التقصري يف التحذير من دعاة الفتنة هو الذي جرأهم عىل املزيد، بل    .20

 . جعل اجلميع حطبا هلا.. ولذلك بادر حكامء الطوائف إىل اإلنكار الشديد 

العقائد أرسخ من أن يغريها فلم أو مسلسل.. فلذلك استعملوا ما    .21

 . ة واجلدال بالتي هي أحسنُأمرتم به من الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسن

الفنون اجلميلة وسيلة من أحسن وسائل الدعوة واإلصالح والرتبية    .22

االنحراف   من  حيموهنا  وفنيون  رساليون  خرباء  عليها  يقوم  أن  برشط 

 . والتحريف

استطاع منتجو مسلسل مريم املقدسة أن يمرروا الكثري من الرسائل    .23

 . ة ويرس، ولذلك نجح يف الوصول للعاملية العقدية والرتبوية والتوعوية بسهول 

املسلسل العاملي يوسف الصديق ذو السمعة الطيبة واإلخراج الرائع    .24

 . حلقة كلف أقل من ثلث تكلفة فلم الفتنة الذي تربع له األغبياء 45ويف 
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ال حتسبوا أين بالغت يف ردود فعيل عىل فلم الفتنة؛ فأنا ال أقصده،    .25

 . التيار احلاقد الذي يريد املستكربون تشكيله من خاللهوإنام أقصد 

واحلكام    .26 العمالء  االستكبار  يستخدم  كيف  يشاهد  أن  أراد  من 

 . كأدوات لتحقيق مصاحله؛ فعليه باملسلسل اإليراين الرائع ]لغز الشاه[

عجبا للذي حيذر أهله من املسلسالت اإليرانية النظيفة املحتشمة،    .27

 . سالت الرتكية، بحجة أن األوىل شيعية، والثانية سنيةويبيح هلم املسل

وضع    .28 يف  نجحوا  أهنم  أرى  اإليراين  لإلعالم  متابعتي  خالل  من 

 . البديل الكايف يف هذا املجال، والذي يشمل كل اجلوانب القيمية والفنية 
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 اإلبداع والوعي . 9

صحح نيتك.. وأخلص لربك.. واعمل إلنقاذ من  ]اإلبداع والنية[    .1

 . تستطيع إنقاذه.. واجعل من قلمك ولسانك وسيلة للدعوة إىل احلق ونرصته

اهتاممك باإلبداع لن حيول بينك وبني شؤون  ]اإلبداع وشؤون احلياة[    .2

حياتك.. بل قد يعينك عليها بام يوفر لك من طاقة إجيابية فاعلة.. وخاصة إن  

حتى تلك التي تكون  عرفت كيف تنظم أوقاتك وتقسمها لتستفيد من كل حلظة  

 . مشغوال فيها

ال تقصص إبداعك ملن ال يقدره حتى لو كان أخا  ]اإلبداع واملثبطون[    .3

شقيقا.. فاملثبط واحلاسد والشامت وصاحب النفس املريضة قد يقتل إبداعك  

 . يف مهده؛ فاحرتس منه احرتاسك من الكلب العقور واألسد اهلصور

تند إىل احلوافز والدوافع املنقطعة؛ فام  إياك أن تس]اإلبداع والدافعية[    .4

ْل َعىَل احْلَيِّ  ﴿استند إىل املنقطع سينقطع، وما استند إىل الدائم، فسيدوم..  َوَتَوكَّ

 [58الفرقان: ]   ﴾الَِّذي اَل َيُموُت 

الرسايل[    .5 ودورها  القصرية  التي  ]القصة  الفنون  من  القصرية  القصة 

إىل   الدعوة  يف  استثامرها  مراعاهتا  يمكن  برشط  املقدسة  واحلقائق  الفضيلة 

 . لرشطني: أوهلام: اجلوانب الفنية، وثانيهام: اجلوانب الرسالية

اهلدام[    .6 دور  ]النقد  أعاملكم  مع  يامرسون  أهنم  يدعون  ممن  احذروا 
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قتل   الذي  األمحق  الدب  مثل  يكون  وقد  حاقدا..  الناقد  يكون  فقد  النقاد.. 

احلقيقي يوصل رسالته بذكاء من دون أن يؤثر    صاحبه من أجل ذبابة.. الناقد

 . يف الذين ينتقدهم

واملحتوى[    .7 العاقل  ]الشكل  أن  إال  الشكل  من  أهم  املحتوى  أن  مع 

جلودهتا..   املناسب  بالتغليف  حتظى  التي  هي  اجليدة  فالبضاعة  بينهام..  جيمع 

يف هذا    وأكثر الناس جيذهبم الشكل إىل املعنى.. ومراعاة طباع الناس وأهوائهم 

 . مما تتطلبه احلكمة التي أمرنا باستعامهلا، ويف كل املجاالت

مع أن السخرية حمرمة يف أصلها إال أن احلاجة قد  اإلبداع والسخرية[  ]  .8

تضطر إليها؛ فهي نوع من تنبيه العقل ليقوم بمراجعات جتعله يصحح أخطاءه.. 

ُتس التي  األدوية  من  دواء  إليها  املبدع  جلوء  كان  ويف  ولذلك  بقدرها،  تعمل 

واإلخالص   الصدق  من  الرشعية  الضوابط  ووفق  هبا،  اخلاصة  الظروف 

 . والتجرد

الواقع، ونتعامل معه  اإلبداع واخليال[  ]  .9 نعيش  بأن  أننا مطالبون  مع 

بحسب ما هو عليه إال أن العاقل هو الذي يستعمل خياله يف التعرف عىل الكثري  

لواقع.. وهو وسيلة إبداع مهمة، تلبي الكثري  من احلقائق التي ال يوفرها له ذلك ا 

 . من احلاجات، وتريض الكثري من الرغبات برشط التزامها بالضوابط الرشعية

واملقاومة[  ]  .10 الذي  اإلبداع  ذلك  هو  الثوري  أو  املقاوم  اإلبداع 
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االستكبار   ملواجهة  والفنية  واللغوية  الفكرية  إمكاناته  كل  املبدع  فيه  يستعمل 

وهو  واالستعامر   الدنيا..  أفسد  أو  الدين  شوه  الذي  والتحريف  واالستبداد 

بذلك يسري عىل خطى األنبياء وأئمة اهلدى والعدالة؛ فال إبداع بال مقاومة، وال  

 . مقاومة بال إبداع

والرتبية[  ]  .11 عن  اإلبداع  البحث  يف  يتفنن  الذي  هو  الرسايل  املبدع 

احلقائق به  يعرض  الذي  واألمثل  األمجل  عىل    األسلوب  واخلري  عقلك،  عىل 

نفسك، واملواجيد عىل قلبك، ليطهرها من كل ران علق هبا، ويمألها بكل معنى 

 . نبيل يزكيها ويطهرها ويسري هبا يف معارج الكامل التي هيئت هلا

الرسالية]  .12 الروايات    [ الرواية  توضع  أن  العجيب  من  أليس 

واالجتامعية.. بل واخليالية.. ثم ال يكون من  الرومانسية والبوليسية والسياسية 

بينها الرواية الرسالية التي تؤدي دورها يف الرتبية واإلصالح والدعوة إىل القيم  

 . النبيلة، وبنفس املتعة التي جيدها القارئ يف سائر الروايات 

والبيان[    .13 التلخيص  ]احلكمة  شديد  البيان،  فنون  من  فن  احلكمة 

التي  واإلجياز؛ وقيمتها   إليها، والرباهني  التي تدعو  القيم  بقدر  وقوهتا ومجاهلا 

 . تصدقها 

 



89 

 

 دول ومواقف .  10

   : فلسطني

فلسطني ستنترص.. هذا وعد إهلي، وليس قرارا برشيا؛ فطوبى ملن كان    .1

 . وسيلة وسببا وسندا، وويل ملن كان خذالنا وتثبيطا ووهنا

وردت عن األنبياء وأئمة  كيف ال هنتم بفلسطني، وكل البشارات التي    .2

 ؟ اهلدى تشري إليها، وإىل الصادقني الذين حيرروهنا من كل رجس

كيف ال هنتم بفلسطني، وفيها عاش املسيح، وإليها سيعود، ليشارك    .3

 ؟يف نرص اهلل األعظم، ونحن أوىل باملسيح من كل األمم 

،  كيف ال هنتم بفلسطني، وإليها أرسي بالرسول األعظم، ومنها عرج  .4

 ؟ وفيها أقيمت أرشف صالة مجاعة، حيث أم الرسول األكرم مجيع األنبياء

اهلل    .5 يمنعنا من األمل يف نرص  تأملنا ملا حيصل يف القدس وفلسطني ال 

 . ومتكينه؛ فالتضحية قربان النرص، واألمل قربان التمكني

وهم  6 شديد،  بتسارع  يسري  الرشفاء  لألبطال  االسرتاتيجي  التخطيط   .

 . جتاوزوا مرحلة اخلطر، ويسريون إىل مرحلة التهديد الوجودي لألعداءاآلن قد  

التسمية  ].  7 املؤقت[ هي  املحتل، ألن  الكيان  للكيان  واجلديدة  البديلة 

 . التوقيت التنازيل لفراره وانسحابه وهزيمته قد حدده الرشفاء
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إىل  8 النفسية  واحلرب  فرصة،  إىل  التهديد  حيولون  الشجعان  األبطال   .

 .، واجلبناء يتحولون إىل غلامن وجوار ملن هيددوهنمعزيمة

. أهداف التطبيع احلقيقية هي إنعاش الكيان املحتل، ألنه اآلن حيترض،  9

 . وربام مل يبق ليلبس مجهوره السواد سوى بضع سنني 

عندما يصبح من يزعمون ألنفسهم الفكر والفلسفة دعاة للتطبيع    .10

الغاصب،   الكيان  مع  إال  العلني  هتمهم  ال  الذين  الساسة  من  ننتظر  ماذا 

 ؟ مصاحلهم 

وأخريا أصبحت اخليانة والتطبيع وبيع قضايا األمة باملجان وجهة    .11

 . نظر.. ووجهة نظر حمرتمة أيضا

التطبيع جمرد قضية سياسية، بل هو قضية دينية    .12 احذروا من اعتبار 

 . ظر؛ فكل مطبع خائنوأخالقية وإنسانية، وال جمال فيها للرتدد ووجهات الن 

املقـاوم الرشيف هو الذي يستعمل لكل معركة أسلحتها املناسبة هلا،    .13

 . واملعركة اآلن مع املطبعني، والسالح هو ختوينهم والتحذير منهم

من مل حيرتق قلبه أملا خليانات املطبعني؛ فهو إما ميت القلب، أو خائن    .14

 . ومطبع من حيث ال يدري

ن الفلسطينيني املرابطني يف القدس، ُيعرض عىل أحدهم  مل أر أنبل م  .15

 . أفخم املساكن، ويف أرقى دول العامل، مقابل سكنه البسيط؛ فريفض ذلك
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الواجب الرشعي    .16 الفلسطينيني عن أرضهم؛ فإن  حتى لو ختىل كل 

 . حيتم عىل كل مسلم أن يقاوم الكيان اآلثم؛ ففلسطني وطن لكل مسلم 

أصاب    .17 الذي  العرب  األمل  إخواهنم  غدر  من  فلسطني  أحرار 

واملسلمني أعظم من األمل الذي أصاهبم من الكيان اآلثم.. فاألقارب حتولوا هلم  

 . عقارب

لألسف عاصمة الالءات الثالث تتخىل عن الءاهتا مجيعا، لتلتحق    .18

 . بصف اخلونة واملطبعني مقابل تصنيفها ضمن حمور االعتدال

خبيث  .19 ورم  اآلثم  واملقاومة    الكيان  االستئصال  إال  معه  ينفع  ال 

 . والعزل، والتطبيع ليس سوى إعطاء الفرصة له لالنتشار 

وإنام    .20 فقط،  الغاصب  للكيان  الرشعية  بإعطاء  يكتفون  املطّبعون ال 

 . يربرون كل جرائمه التي قام هبا.. ومن برر ملجرم كان رشيكا له يف جرمه

وإنام  .21 فقط،  حمتلة  أرضا  ليست  لو  فلسطني  الذي  والثغر  املنفذ  هي   

 . متكن منه األعداء؛ فسيقضون عىل سيادة املسلمني مجيعا، ويف مجيع املجاالت 

الذي    .22 املسامر  هو  فلسطني  فاحتالل  جحا؛  مسامر  تعرفون  كنتم  إن 

 . وضعه األعداء يف قلب األمة للتحكم يف فكرها ومشاعرها وكل قراراهتا 

مقدمات    .23 أبشع  احلقائق  من  تزوير  من  بعضهم  به  يقوم  ما  التطبيع 

 . املتفق عليها بحثا عن أي ثغرة؛ فال تلتفتوا هلم؛ فاحلق أعظم من أن ُيزور 
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احذروا الواقعية السياسية التي يربر هبا اخلونة تطبيعهم اإلجرامي..    .24

 . فلو طبقت الشعوب املستعمرة هذه الواقعية ملا حتررت

خطوة مهمة نحو النرص األعظم، وقد بتنا    ما حصل يف هذه األيام  .25

 . عىل مسافة قريبة، ال من األقىص فقط، وإنام من حتقيق مستقبل األمة املوعود

تاريخ الشعب املرصي يف خدمة فلسطني وقضيتها ال يمكن أن ينساه    .26

 . إال جاحد وناكر للجميل.. وهم عىل عهدهم ماضون، مل يبدلوا، ومل يغريوا

عىل أنفسكم هذه األيام فرصة أن تكونوا من الذين قيل  ال تفّوتوا    .27

 .فيهم: ما رستم مسريا إال كانوا معكم.. حبسهم العذر 

ال حُتّملوا الفصائل الرشيفة أخطاء بعض املنتسبني هلا؛ فالسيئات ال    .28

 .تلغي احلسنات، والكرام أكرم من أن يشوههم اللئام 

ار سيايس أو حركي، فهي  تعاملوا مع محاس كفصيل جهادي، ال كتي   .29

 . يف مناطقها ملجأ كل مقاوم رشيف حتى لو اختلف معها فكريا أو سياسيا

لو كنت يف فلسطني ملا اهتممت باسم الفصيل الذي أنضم إليه حتى    .30

 . لو اختلفت معه جذريا يف الفكر والسياسة، املهم أن نتفق يف مواجهة املحتل

املسلم  .31 حترص  أن  املقاومة  الرشفاء  استطاعت  فقط:  طائفتني  يف  ني 

 . الذين يؤيدوهنا وينترصون هلا.. واألذالء الذين خيذلوهنا ويطبعون مع عدوها

ال يمكن قيام أي مصاحلة بني املسلمني وهم ينبشون جراح املايض..    .32
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 . املصاحلة تقتيض العفو واملساحمة وبدء صفحة جديدة.. هكذا علمنا ديننا

مصاحلة  .33 وقت  اآلن  هو    الوقت  الصالح  واملؤمن  شاملة،  إسالمية 

 . الذي يستثمر ما حيصل إلصالح ذات البني، ال للدعوة للشقاق والتفرقة 

املذهبية    .34 خالفاهتم  تثنهم  مل  الذين  إيران  قادة  من  العربة  خذوا 

 . والسياسية مع بعض فصائل املقاومة من االنتصار هلا وإعانتها واإلشادة هبا

ء التي وقعت فيها بعض فصائل املقاومة أثناء  الذين يذكرون األخطا  .35

 . احلرب الناعمة ال خيدمون سوى املحتل؛ فاملياه بحمد اهلل عادت ملجارهيا 

من    .36 احذروا  لكن  واحلكام،  الساسة  من  شئتم  من  ختّونوا  أن  لكم 

 . ختوين الشعوب؛ فإن ذلك لن خيدم سوى التطبيع واملطّبعني

حتقق من نرص يف غزة، فتلك األيام املباركة ال  ال تترسعوا بنسيان ما    .37

 . زالت تؤيت ثامرها كل حني؛ فاجعلوا منها سلام للنرص األعظم

استوائها    .38 مع  العزة  غزة  يف  الربية  املواجهة  عن  االحتالل  عجز 

 . وحمدودية مساحتها، جيعل منه كيانا هشا قد يسقط لوحده يف أي حلظة

ع فلسطني اجلرحية، ثم يعرض عن  كاذب ذاك الذي يدعي الوقوف م  .39

األطباء   ويكره  والشفاء  الصحة  حيب  الذي  مثل  فهو  الصحيحة؛  املقـاومة 

 . والدواء 

حمور    .40 كل  من  املحتل  مع  املفتوحة  باملواجهة  يبرش  السنوار  البطل 
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 . الرشفاء، ويؤكد التنسيق التام بني مجيع الفصائل، وأن ما حصل جمرد بروفة

 األرض املباركة فعليه أن يتطهر ثم حيدد قبلة  . من أراد أن يصيل يف41

 . قلبه، ثم إمامه الذي يصيل خلفه، فال صالة بال طهارة وال قبلة وال إمام

. ال تنسوا اجلمعة األخرية من رمضان، وارتباطها باألرض املباركة،  42

 . واكتفوا باإلشارة عن العبارة، حتى ال تصطدموا مع معايريهم الشيطانية

لذلك البطل الذي أسعد قلوب مئات ماليني األحرار بعمليته  . هنيئا  43

 . البطولية يف األرض املباركة، وتعسا للجبناء املطبعني

هلم  44 يتيح  ذلك  ألن  هلم  املستكربين  احتقار  يف  الرشفاء  أبطالنا  قوة   .

 . حتضري املفاجآت التي ال تبهرهم فقط، بل تسقطهم من أبراج كربيائهم أيضا 

ا 45 ذكر  عندما  والتي  .  ضعفهم،  نقطة  إىل  نبهنا  للحياة  اليهود  حب  هلل 

 . استثمرها حمور الرشفاء الذين تكمن قوهتم يف عشقهم للتضحية والشهادة

املستضعف واملستكرب وصاحب األرض  46 بني  تسوي  التي  السامحة   .

 . ومغتصبها سامجة وصالفة ال عالقة هلا بالدين وال باإلنسانية

املؤ47 الكيان  كيا.  ليس  يتظاهر  قت  وظيفي  كيان  هو  بل  عقائديا،  نا 

بالدين لكنه مادي يعشق العيش ألبعد احلدود وهذه نقطة ضعفه التي ستقيض  

 . عليه

البأس  48 أويل  من  أهنم  أثبتوا  لقد  املباركة  األرض  يف  ألبطالنا  حتية   .
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 . الشديد الذين سينهار عىل أيدهيم بيت العنكبوت ذلك الذي أرعب اجلبناء 

حتل ال يكتفي بالتطبيع السيايس بل يريد التطبيع الشعبي  . الكيان امل49

 . ولن جيد وسيلة لذلك خريا من الذين يتقنون فن التربير والتخدير

نبينا  50 . ال تعجبوا من اليهود وما فعلوه بوصايا نبيهم فام أكثر وصايا 

 . التي ضيعناها ولذلك يتصبب الصادقون عرقا حني يدعون انتامءهم إىل أمته 

اس 51 علينا  .  يفرض  العادية  الدولية  العالقات  لقوانني  العدو  تغالل 

يف   التفكري  جمرد  عن  يرتدع  جتعله  االشتباك،  بقواعد  خاصة  قوانني  وضع 

 . االعتداء 

. كام أين أقف ضد التطبيع بكل قوة، إال أين أعترب ما حيصل منه مرتبط  52

 . ألعداءبالسياسيني، ال بعامة الناس؛ فاهتام الشعوب بالتطبيع أمنية ا

وزير  53 يستقبل  أحدمها  جارتني:  عربيتني  دولتني  خارجية  وزيرا   .

املنظامت   بعض  من  بطردها  يطالب  وآخر  له..  فتعسا  املحتل  الكيان  خارجية 

 . فطوبى له

قلبه  54 املسلمة  الشعوب  كسائر  وهو  حمرتم،  شعب  املغريب  الشعب   .

 .يمت له بأي صلة وروحه مع فلسطني.. وما فعله وزير خارجيته ال يمثله، وال  

. التطبيع الذي يوفره العمالء للمحتل ليس سوى تنفيس عن القلق  55

عىل   النرص  اهلل  كتب  الذين  الشديد  البأس  أويل  من  يتهدده  الذي  الوجودي 
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 . أيدهيم 

املطبعني ضد    .56 كاذب ذلك الذي يدعي نرصة فلسطني ثم يقف مع 

 .ني أمية املقاومني هو ال خيتف عن أولئك الذين قالوا: قلوبنا معك وسيوفنا مع ب 

عالقات    .57 تقيم  دولة  رأيتم  فإذا  الصادقة،  املواقف  امتحان  فلسطني 

 . طبيعية مع أعدائها فهي دولة كاذبة يف ادعاء نرصهتا فصديق العدو عدو

أبرشي يا قدس فقاصم ظهر الشيطان وحمطم دولة اخلرافة قادم إليك    .58

 . يركع إال هللليسلمك مفاتيح املسجد األقىص هو وفيلقه الرباين الذي ال  

منظامت    .59 إىل  املقاومني  الفلسطينيني  الصهيوين  املكر  حول  وأخريا 

 . إرهابية تستدعي الكرم العريب لرضهبا وتشوهيها هي وممونيها واملدافعني عنها

قد ختتلفون مع املقاومة الفلسطينية يف بعض مواقفها لكن احذروا    .60

ست حينها  ألعدائها..  تأييد  إىل  ذلك  يتحول  صف  أن  يف  الشياطني  مع  قفون 

 . واحد

إن أردتم أن تعرفوا اجلهة التي ستحرر فلسطني فابحثوا عن القائد    .61

 . الذي هيدد إرسائيل كل حني بدخول اجلليل، وتأخذ إرسائيل قوله مأخذ اجلد

من    .62 األوفياء  يميز  حتى  القدس  حترير  تأخري  بحكمته  اهلل  شاء  لقد 

الكاذبني  من  والصادقني  واالنتصار  املبدلني،  املستسلمني..  من  واملقاومني   ،

يقاتل مع طالوت إال من نجح يف   التمييز.. فلن  امتحان  احلقيقي ملن نجح يف 
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 . اختباراته

حترير القدس يعني حترير األمة من كل أشكال اهليمنة واالستبداد،    .63

 . ولذلك ال تستعجلوا النرص فالثامر الغالية حتتاج وقتا طويال لتنضج

القدس ليست جمرد مدينة حمتلة، بل هي مقياس اإلنسانية والشهامة    .64

 . والنبل.. ولذلك ال ينترص هلا إال النبالء، وال خيذهلا إال السفهاء

شاء اهلل أن تتحول صفقة القرن إىل مكسب من املكاسب.. فبها متيز   .65

األمة   ألعداء  الكربى  االنتكاسة  وحصلت  الصفوف،  وتوحدت  األعداء، 

 . موأدواهت

القدس ليست جمرد مدينة حمتلة، بل هي مقياس اإلنسانية والشهامة    .66

 . والنبل.. ولذلك ال ينترص هلا إال النبالء، وال خيذهلا إال السفهاء

يمكنكم أال تتذكروا القدس معنا هذا األسبوع، ولكن ال تنسوا أن    .67

تكون   فأين  معكم..  لنتذكرها  حتددونه  الذي  اليوم  إىل  نكون  تدعونا  القدس 

 . نحن

اآلن إحياء قضيتها،    .68 القدس؛ فدورك  أن تكون من جند  إن أردت 

دون   تتحقق  لن  العسكرية  فاالنتصارات  عنها؛  للدفاع  اهلمم  وشحذ 

 . االنتصارات الفكرية

بعدم    .69 األمة  وأعداء  واألمريكان  الصهاينة  عىل  اإليامين  االستعالء 
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 . الوالء هلم والركون إليهم والتطبيع معهم 

 : اليمن 

والنبل    .70 والشهامة  النخوة  بعض  يرسلون  الرشفاء  اليمنيني  ليت 

 . جلرياهنم العرب؛ فقد انتكست طبائعهم ومل يعودوا عربا، بل وال برشا 

مصدر  71 لكونه  وإنام  بإيامهنم،  أهله  لسعادة  فقط  سعيدا  يمنا  يسم  مل   .

 . سعادة مجيع أحرار العامل بانتصاراته الساحقة

ت  .72 ملن  عن  تعسا  سكت  ثم  برفعه،  وطالب  الفلسطينيني  حلصار  أثر 

مظلمة   عن  تقل  ال  اليمنيني  فمظلمة  املحارصين؛  ساند  أو  اليمنيني،  حصار 

 . إخواهنم 

املقاومة إال أين مل أر مثل أنصار اهلل يف    .73 مع احرتامي جلميع فصائل 

 . اهتاممهم بقضايا األمة وخاصة فلسطني عىل الرغم من معاناهتم وحصارهم

ال خيتلف عبد امللك عن صديقه حسن إال يف يشء واحد، وهو أنه    .74

 . من اليمن وصديقه من لبنان.. أما القوة املرتبطة باألخالق فيهام فواحدة

واإليامن    .75 احلكمة  أهل  هم  اليمنيني  من  يواليهم  ومن  اهلل  أنصـار 

 . عبيدوالبأس الشديد، أما الذين باعوا أنفسهم لقرن الشيطان؛ فهم جمرد 

تصحيحية    .76 حركة  هم  بل  مقاوم،  فصيل  جمرد  ليسوا  اهلل  أنصـار 

 . وجتديدية تعتمد الرؤية القرآنية كمنبع للتعامل مع الواقع بكل جوانبه
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اليمن، والتي اجتمع عىل حرهبا كل املستكربين    .77 املسرية القرآنية يف 

 .  األمةأكرب من أن تكون حركة سياسية جمردة، بل هي حركة تصحيح كربى يف 

بدر الدين وأبناؤه حسني وعبد امللك من أبطال اإلسالم الكبار يف    .78

 . هذا العرص؛ وال يرضهم ذلك التعتيم اإلعالمي؛ فأجمادهم ال يمكن أن حُتجب

فلسطني    .79 لنرصة  اليمنيني  جتمعات  تشبه  جتمعات  حيايت  يف  أر  مل 

 . لذي ال يتوقف وقضايا األمة عىل الرغم من احلصار والتهديدات والقصف ا

فهي    .80 الشهيد  وأخ  الشهيد  ابن  براية  عليكم  الرشفاء  اليمن  أهل  يا 

 . الراية التي ستنزع السم من جارتكم الكوبرا، وتعودوا سادة كام كنتم

بتوسيع    .81 العضوض  امللك  أصحاب  فيه  انشغل  الذي  الوقت  يف 

لي األرض  يف  ينترشون  اليمنيون  كان  جرياهنم،  مع  والرصاع  نرشوا  ممالكهم 

 . اإلسالم

إن شئتم أن تعرفوا بعض فضائل اليمنيني؛ فاذهبوا إىل رشق إفريقيا    .82

غري   ومن  لوالهم،  اإلسالم  تعرف  مل  التي  الشعوب  تلك  وكل  آسيا،  ورشق 

 . سالح

. اليمن ليس مستنقعا ألعدائه كام يقولون، بل هو ُجب فناء.. الداخل  83

 . إليه مفقود، واخلارج منه معدوم

إقحام84 حتقيق    .  ألجل  ال  األخرية  الفرتة  يف  اليمن  يف  اإلمارات 
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 . انتصارات حقيقية، وإنام لتنسب اهلزيمة هلا بدل السعودية

. مل يثبت أبطال اليمن بوصوهلم إىل عمق اإلمارات ضعفها فقط، وإنام  85

 . أسقطوا كل تلك احلروب النفسية التي مورست طويال عىل املستضعفني

بقدر ما يسعدوننا بثباهتم وانتصاراهتم التي جتعلنا    . أسعد اهلل اليمنيني86

 . نشعر باألمل بقرب النرص األعظم الذي سيتحقق ال حمالة 

. إذا سمعتم مجيع القنوات اإلخبارية العاملية تذكر خربا عن اليمن، ثم  87

 . خيالفهم رسيع؛ فصدقوه؛ فإن القول ما قال رسيع

احلكمة هم املستضعفون املوعودون  سيشهد التاريخ أن أبطال يمن    .88

 . بدك عرش قرن الشيطان ليعاد للحرمني حرمتهام، ومنهام تبدأ مسرية األجماد

من قرأ تفسري الشهيد حسني بدر الدين احلوثي، وسمع كلامته أدرك    .89

 . رس كل تلك احلروب التي أعلنت عليه وعىل أهله وعىل اليمنيني األحرار

الذي واجه االستكبار وهدم مرشوعه، فإن  كام كانت سورية احلصن    .90

 . اليمن ستكون املدفع الذي يقيض عىل أدواته التي ال يمكنه املناورة من دوهنا

 : سورية 

صواريخ    .91 يرى  وهو  ومقاومتها  سورية  يف  يشكك  ملن  عجبا 

املستكربين ترضهبا يف نفس الوقت الذي تنزل فيه طائراهتم يف املطارات العربية  

 . اخلائنة 
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هل عرفتم السبب وراء كل ذلك التحريض الذي توجه لسورية؟..   .92

للدول   حصل  كام  املستكربين،  حظرية  يف  حلوبا  بقرة  لتتحول  تدجينها  إنه 

 . املحرضة

نعم سورية اآلن مستضعفة ومغدور هبا.. لكن تيقنوا جيدا أن هذا    .93

 . ليهارضيبة للمستقبل املرشق الذي ينتظرها حني ينال عقوبته كل من حرضوا ع

فكل    .94 به؛  املتنبئ  أنت  كن  بل  بمستقبلك،  لك  يتنبأ  غريك  تدع  ال 

 . الضباع الذين تنبأوا بأيام األسد املعدودة فروا، وبقي األسد

فقط    .95 خمتص  اخلالقة  الفوىض  مرشوع  أن  يتصور  الذي  ذاك  واهم 

بسورية، بل كان مرشوعا شامال لكل بالد املسلمني.. لكنه حتطم أمام أسوار  

 . دمشق

سورية الشهامة الكرامة تستعد الستقبال كل الفصائل املقاومة حتى    .96

 . تلك التي أساءت إليها إبان احلرب الناعمة.. فتحية هلا وألبطاهلا

انتصار حيصل يف فلسطني؛ فلوال دعمها    .97 ال تنسوا سورية عند كل 

 . وتأييدها وتدريبها ما كانت مقاومة، وكل مآسيها وآالمها ثمن لذلك

االنتصار اجلديد لسورية أكمل انتصار فلسـطني، وأثبت أن االمتداد    .98

 . الشعبي ملحور الرشفاء ال يمكن ألي جهة أن خترتقه أو تؤثر فيه

الذين عقدوا مؤمترا يف تونس للمؤامرة عىل سورية قبل تسع سنوات    .99
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 ؟ يتعرضون اآلن لبعض عواقب ترصفاهتم.. فهل من معترب 

يكن    .100 مل  اللغة  لو  عىل  احلرص  سوى  السوري  النظام  مزايا  من 

العلوم املختلفة هبا، لكان ذلك وحده كافيا لدعمه والوقوف   العربية، وتعليم 

 . معه

املطففون يسمحون لكل جيوش العامل بتحرير أحيائها ومدهنا، إال    .101

 . اجليش السوري؛ فإهنم يعتربونه خائنا إن فعل ذلك 

ية استعانتها باحلليف الرويس، ال لعدده أو  . من ذكاء القيادة السور102

 . عدته، وإنام لكرس نظام القطب الواحد الذي ُاستعمل أداة للهمينة والتسلط

. قد يصح ما يذكره املنهزمون عام حصل من تأخر يف سورية واليمن  103

 . يف حضارة البنيان، لكن تقدمهام يف عامل حضارة اإلنسان ال يلحقه أحد 

أنذل  104 أر  مل  أن  .  فبدل  سورية؛  عىل  اجتمعوا  الذين  املجرمني  من 

 ؟يعرتفوا بانتصارها، راحوا يفخرون بتدمريهم لبنياهنا.. وهل سورية جمرد بنيان 

من    .105 وحدها  املقاومة  أن  أمجع  للعامل  لتثبت  قريبا  ستتحرر  إدلب 

الصلبة   احلروب  وأصناف  واالستكبار  اهليمنة  مشاريع  كل  يواجه  أن  يمكن 

 . والناعمة

إدلب التي كانت حمال لتجمع اإلرهابني واالنتهازيني واملخدوعني    .106

 . واملغرر هبم ستعود لسورية من جديد، وستنهار معها كل مشاريع التقسيم



103 

 

الذين دعوا إىل النفري العام يف سورية يتوبون إىل ملوكهم، ويرتكون    .107

 . ليقتلوا من غري أن يتوبوامن غرروا هبم حتت رمحة املقاومة السورية الباسلة، 

من    .108 وغريها  والنرصة  والقاعدة  احلر  اجليش  أن  يتوهم  الذي 

العقل   بنفس  يفكر  فهو  السوري،  للنظام  البديل  هي  اإلرهابية  اجلامعات 

 . الصهيوين

من مكر األعداء التمويه الذي جيعل احلمقى يصدقون أن احلرب    .109

رب عىل اليمن ألجل رضب عىل سورية حصلت ألجل رضب النصرييني، واحل

 . احلوثيني

هل ترون من املعقول أن ُيطلق عىل االنتحاري الذي يفجر نفسه    .110

لقب  عليه  أطلق  البالد  من  غريها  يف  فجرها  فإن  ]شهيد[؛  لقب  سورية  يف 

 ؟ ]إرهايب[ 

 : إيران

منها    .111 لتنبت  ستنمو  التي  البذرة  نقصد  إيران  عن  نتحدث  عندما 

 . اإلسالمية اجلديدة التي ستعم بركاهتا العامل أمجعاحلضارة 

. قال يل: نراك إيرانيا أكثر من اإليرانيني، قلت: اطلب من السعودية  112

 . أن تقوم بشطر ما تقوم به إيران، وسأكون سعوديا أكثر من السعوديني

إيران  113 فيه مع  أختلف  أبحث عن موقف  أن  . حاولت كل جهدي 
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نفيس حينها مع أمريكا وربيبتها، وال يمكنني أن أكون    لكني مل أجد، ألين أجد 

 . معهام 

. مل أنظر إىل إيران أبدا باعتبارها رقعة جغرافية بل نظرت إليها كنواة  114

 . ملرشوع حضاري ولو أن أي رقعة أخرى تبنت ما تبنته لتبنيتها ونرصهتا

وختطيطاهتا االسرتاتيجية  ما احلرج يف أن تستند إيران يف سياساهتا    .115

 ؟ لعقيدهتا املهدوية التي تؤمن بأن مستقبل العامل وخالصه يف اإلسالم 

للذين ينتقدون والية الفقيه: أليس جملس اخلرباء هو نفسه مجاعة    .116

 ؟ احلل والعقد التي نص عليها الفقهاء واعتربوها من أركان احلكم يف اإلسالم

يعترب  .117 الذين  لإلسالميني  فهل  عجبا  استبدادا..  الفقيه  والية  ون 

 ؟ أحكام الرشيعة عادلة يف الطهارة والصالة، واستبدادية يف السياسة واحلكم

الدولة    .118 عن  فابحثوا  بدقة؛  والءاتكم  بوصلة  حتددوا  أن  شئتم  إن 

 . التي يعتربها الكيان املحتل عدوه األول واألخري ثم ابحثوا بعدها يف التفاصيل

قوله    .119 دور  حيفظون  عىل  الكبري  ثناءه  وينسون  أصفهان،  هيود  عن 

 ؟ الفرس يف اإلسالم.. مع أن اليهود أيضا كانوا يف املدينة فهل رضها وجودهم

مواقفي من إيران ليست منطلقة من دراسات علمية معمقة فقط،    .120

 .بل من رؤية ومعايشة عن كثب.. ومن شاهد منها ما شاهدت شهد بام شهدت 

مظلوم  .121 بالقمع  إيران  رموها  تشددت  إن  األحوال:  كل  يف  ة 
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 . واالستبداد، وإن تساهلت اهتموا منظومتها األمنية بالتساهل واالخرتاق

قبل أربعني سنة كانت إيران مهددة من جرياهنا، وال متلك ما تدفع    .122

 ؟ به عن نفسها، واليوم صارت قوة حُيسب هلا ألف حساب.. أليس هذا أبلغ رد

لكم    .123 ذكر  فالردود من  واهم؛  فهو  أعدائها  عىل  ترد  مل  إيران  أن 

 . الصامتة كاملرض الصامت يقتل من أصابه من غري أن يشعر

مشكلة االستكبار العاملي مع إيران ليست يف الربنامج النووي وإنام    .124

 . يف البحث العلمي والتطور التقني؛ فاجلهل والتخلف مطية االستكبار

سنة يتحدث بحرية تامة إال أن    21ندن  مع أن الغنويش مكث يف ل  .125

 . املغفلني مل يسمعوا إال بالشهرين اللذين مكثهام اخلميني مضطرا يف فرنسا 

إن جاز لنا أن نعترب إيران دولة طائفية؛ فهي متثل طائفة املستضعفني    .126

 . املظلومني الرساليني الذين يمهدون إلظهار اإلسالم عىل الدين كله

فقط    .127 أن  دولتان  واملشكلة  عقائدية..  أسس  عىل  تقومان  العامل  يف 

 . الكثري من املسلمني حيقدون عىل املسلمة أكثر من حقدهم عىل اليهودية

كيف ال ُيضيق عىل إيران ونظامها هو الوحيد يف العامل الذي يفكر    .128

حساب  عىل  ولو  يف خدمة وحدهتم وقضاياهم،  املسلمني ويسعى  يف مصالح 

 ؟ مصاحله

لني عن مدى احرتم اإليرانيني للعرب، فأجبته: هم حيرتموهنم  سأ  .129
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 . أكثر من احرتام العرب ألنفسهم، ولكن أكثر العرب ال حيبون إال من حيتقرهم

عندما كان الشاه يدعو إىل القومية اإليرانية، ويوايل إرسائيل، كان    .130

 . ية األعراب أمامه كالعبيد، ومل تكن إيران حينها ال صفوية وال جموس 

إليران    .131 حصل  األمريكية  للخزانة  االلكرتوين  االخرتاق  أن  لو 

كل   يف  عندهم  قوية  أمريكا  لكن  والضعف،  باهلشاشة  يتهموهنا  الكل  لصاح 

 . األحوال

عن    .132 أكف  حتى  إيران  جرائم  من  جريمة  يل  يذكر  أن  منه  طلبت 

النبيلة يف سورية والعراق؛ فمدحها   من حيث  احلديث عنها؛ فذكر يل مواقفها 

 . أراد ذمها

كل الدول اإلسالمية جتعل الرشيعة مصدرا من مصادر ترشيعها    .133

إال إيران؛ فإهنا جتعلها مصدرها الوحيد، ولذلك كان شعارها: ال رشقية وال  

 . غربية

تصور االستكبار أن مشعل الثورة ومبادئها سينطفئ لدى أجيال    .134

 . باركة إال اشتعاالإيران اجلديدة، لكنه مل يزدد يف أيدهيا امل

انتخاب الشعب اإليراين لرئييس رئيسا عالمة عىل سقوط الرهان    .135

 . عىل عامل الزمن الذي كان يتبناه املستكربون يف مواجهة إيران

تعمق    .136 أن  العاملي  لالستكبار  الذكية  بمواجهتها  إيران  استطاعت 
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 . احلس الثوري يف الشعب، وجتعله أكثر قابلية ملبادئ الثورة وأعامقها 

استطاع ترامب أن يقدم أفضل اخلدمات إليران حني أكد للشعب   .137

 . اإليراين كل املقوالت التي ذكرها قادة ثورته عن أمريكا والشيطان األكرب 

إيران    .138 يكره  فقط من  املستكربين  حلفاءها من  أمريكا وال  ليست 

 . وتطورها، ويتمنى سقوطها؛ بل حتى دعاة تشيع الفتنة والتحريف واالنحراف 

. هل ترون أن املفكر اإلسالمي الكبري حممد باقر الصدر كان خائنا  139

 ؟ اإلسالم لوطنه عندما دعا إىل الذوبان يف اإلمام اخلميني لكونه ذاب يف 

. لو مل يغلق اإليرانيون سفارة الشيطان، لعاد الشاه من جديد، باسمه  140

 . أو أسامء أخرى، كام عاد صدام للعراق، ويف أثواب وأسامء كثرية

وإيران  141 روسيا  عىل  املستكربة  االقتصادية  العقوبات  آثار  من   .

 . ار االستكباروغريمها، بداية التعامل بغري الدوالر.. وإذا اهنار الدوالر اهن

بعض فتيان إيران ليذيقوا املحتلني بعض  عصا موسى[ يمسكها  ].  142

فتات جرائمهم، ونحن ننتظر اليوم الذي يشقون فيه نحورهم وصدورهم، وما  

 . أقربه

أال تعلمون أن إيران بعد ثورهتا أصدرت من التفاسري والدراسات    .143

 ؟ اإلسالمي وعىل مدار التاريخ القرآنية ما يفوق مجيع ما صدر يف بالد العامل  

مدة    .144 املستكربين  خصومه  يقهر  أن  استطاع  الذي  للشعب  هنيئا 
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أربعني سنة من غري أن يستسلم أو خيضع أو يتنازل لقد أثبت أنه جدير بالنرص  

 . اإلهلي

حصارها    .145 بسبب  إيران  استسالم  ينتظرون  الذين  البائسون  أهيا 

تزدا لن  فإيران  يسوؤكم  بام  ستأكلها  أبرشوا  جربوتكم  وصحيفة  قوة  إال  د 

 . األرضة 

الطائرات    .146 يرى  الذي  ذلك  مثل  وإجراما  وتزويرا  هبتانا  أر  مل 

يوجهها  هلام،  التهمة  يوجه  أن  وبدل  اليمن،  تقصف  واإلماراتية  السعودية 

 . إليران

مل أر كاذبا وال مزورا مثل الذي يغمض عينيه عن حصار أمريكا    .147

 . نة، ثم يزعم أهنا حليفة هلا وللصهيونية وليست عدوا هلامإليران منذ أربعني س

إىل الذين يتهمون إيران باملجوسية: أال تعلمون أن أكثر حمدثيكم    .148

 ؟ ومفرسيكم وفقهائكم وأدبائكم منها، وهل يبقى يف تراثكم يشء من دوهنا

إرهابيني    .149 ]إيران[  املقاومة  رعاة  يصبح  القيم  تنتكس  عندما 

 . ومستبدين، ويصبح رعاة التطبيع ]تركيا واخلليج[ متحرضين وديمقراطيني

امللتزمة حمظورة    .150 املسلسالت اإليرانية  القيم تصبح  تنتكس  عندما 

 . حيذر منها بينام املسلسالت الرتكية املبتذلة مباحة يرغب فيها بل يدعى إليها

اق  .151 ليزدهروا  به  يتصلوا  أن  اإليرانيني  يرتجى  لكن  ترامب  تصاديا 
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 . رصيدهم الروحاين واإليامين الذي ورثوه من سلامن املحمدي يمنعهم من ذلك

من أراد أن يرى الذلة والعزة رأي العني؛ فلينظر إىل األمريكيني    .152

من  فيه  يرتجون  الذي  الوقت  نفس  يف  حلوبا،  بقرة  جعلوهم  ملن  وإهانتهم 

 . حارصوهم منذ أربعني سنة

سلامن األمريكي، أو مع قوم سلامن    قومتقفوا مع    لكم اخليار بني أن  .153

 . املحمدي، فقد اجتمعا يف هذا العرص، ليحصل التمييز بني الطيب واخلبيث

خففت    .154 وإن  هبا،  وشمتوا  فرحا  طاروا  إيران  أمريكا  هددت  إذا 

 . هتديداهتا اهتموها بكوهنا حليفا هلا.. هي مدانة عندهم يف كل األحوال

إيران  .155 مقاومتها  يطالبون  لتثبت  إرسائيل  العامل    ،برضب  وليؤلبوا 

مع    ،عليها  طيبة  عالقة  أقامت  لو  حتى  مقاومة  دولة  عندهم  فهي  تركيا  أما 

 . إرسائيل

طالبوا تركيا بأن تتأسى بإيران يف تأييد املقاومة املسلحة وإمدادها    .156

 . ومواجهة أمريكا وغطرستها، وسرتون كيف يؤول إليه اقتصادها الذي هبركم

الدولة التي ال تكتفي برئيس للجمهورية وإنام تضيف إليه مرشدا    .157

كل   يف  وتطورها  سيادهتا  ضامن  تستطيع  التي  وحدها  وفقيها  وفيلسوفا 

 . املجاالت 

عندما    .158 لكنهم  ويتوعدونكم  هيددونكم  األمريكيني  الرؤساء  كل 
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خيضعون    يفاجأون بوحدتكم وبطولتكم وكرامتكم ـ يا أحفاد سلامن املحمدي ـ

ويذلون وينتكسون، فهنيئا لكم، وهنيئا لكل الرشفاء الذين يترشفون بالوقوف  

 . معكم

من أقبح املغالطات اهتام إيران بالتدخل يف سورية والعراق، مع أنه    .159

 . لوالها ملزق اإلرهابيون الذين أرسلهم األعراب املستغربون هاتني الدولتني

إليران مصالح يف كل ما تفعله؟.. أليست  . ما الرضر يف أن يكون  160

 ؟ مصاحلها هي مصالح احلاكمية اإلسالمية لتظهر بأمجل وأقوى صورة 

. مل أطلب منك أن تقف مع إيران، لكن طلبت أال تقف مع أمريكا،  161

 . لكن املشكلة هي أنه من مل يقف مع الثانية، فسيجد نفسه بالرضورة مع األوىل

تتحول إىل حملل اسرتاتيجي حول الوضع يف العراق  . ما أسهل أن  162

 . ولبنان يف قنوات الفتنة، عليك فقط أن تنسب كل املآيس للتدخل اإليراين 

   : العراق 

. مع كثرة املتشائمني من الوضع يف العراق إال أين دائام متفائل، ألن  163

 . البلد الذي أنجب املهندس وغريه من األبطال لن خيذله اهلل أبدا

بركات    .164 أن  متاما  تيقنوا  لكن  مؤملا،  اآلن  العراق  وضع  يكون  قد 

 . املهندس وإخوانه األبطال لن تتأخر كثريا ملن كان منهم بالنرص مؤمنا 

فيعوض  165 السابق  نظامه  جرائم  العراق  ل  حُيمَّ أن  اجلور  من  أليس   .
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 ؟ مل الكويت الغنية ثم ال يعوض إيران املحارصة مع أن اجلرائم كانت فيها أشد وآ

عبودية  166 من  أوال  اخرجوا  إيران:  من  املتذمرون  العراقيون  أهيا   .

أمريكا وذيوهلا، وحققوا ألنفسكم السيادة، وبعدها تذمروا بمن شئتم، وكيف  

 . شئتم

. أهيا العراقيون: خذوا العربة من التوابني وال تفرطوا يف مسلم بن  167

 . مكروه؛ فال توبة لكم   عقيل وإخوانه فهم سفراء اإلمام إليكم، وإن حصل هلم

السلطة  168 وتوارث  العشائرية،  العربية:  جمتمعاتنا  هيدد  ما  أخطر   .

 . السياسية والدينية.. وهو ما فتح املجال واسعا للرصاعات، وإبعاد الكفاءات 

. لست أدري كيف يمكن تكرير جتربة ثورة إيران يف العراق، لكن  169

 . وله اجلميع، وإال فلن يتحقق يشءالذي أدريه أنه البد من مخيني واحد يلتف ح

تقيم  170 أال  برشط  تشاء  من  مع  عالقاهتا  تقيم  أن  دولة  ألي  حيق   .

عالقات مع دولة تتآمر عىل جرياهنا، وإال كانت متآمرة معهم، فصديق العدو  

 . عدو

. من شاء أن يرى الصدق والوفاء رأي العني؛ فلينظر إىل العراقيني  171

 . وهم حييون ذكرى القادة الشهداءواإليرانيني واللبنانيني، 

. منذ شهادة احلاج واملهندس ُوقعت شهادة ميالد جديد للتاريخ،  172

 . وما كورونا وأوكرانيا إال بعض اجلزئيات من أحداثها، والقادم أمجل
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. الفرق بني مرشوع العراق السيايس ومرشوع إيران هو أن األول  173

 . واملحاصصات، والثاين قائم عىل املبادئ واملؤسسات قائم عىل العشائر 

. لوال التدخل اإليراين قبل بضع سنوات، لكانت املنطقة الكردية  174

واالنفصايل   متهام،  أنقذها  الذي  أصبح  واآلن..  العراق،  عن  منفصلة  اآلن 

 . رشعيا 

. صدقوين لو أن تلك الصواريخ التي سقطت عىل العمالء سقطت  175

 . أمثاهلم جلعلت من ذلك املحل مقاما أتربك به  بأرض بالدي عىل

. العراقيون الذين يساوون بني إيران وأمريكا ال يعرفون أن األوىل  176

 . جارهتم التي تترضر بأي موقف يقفونه، والثانية بعيدة معتدية انتهازية

السيادة  177 فهل  قائمة؛  املشكلة  فستظل  السيادة،  مفهوم  نحدد  مل  ما   .

 ؟احلضاري، أم السيادة للدولة التي يديرها أصحاب املصالح لألمة ومرشوعها  

. مل ال تعتربون القواعد الرتكية املوجودة يف املنطقة الكردية اخرتاقا  178

 ؟ للسيادة العراقية، أم أنكم ال تتذكرون السيادة إال مع إيران

والكيان  179 األكرب  الشيطان  مواقف  مع  مواقفكم  تقاطع  ترون  أال   .

 ؟ ألن جتعلكم ترتاجعون؟.. أليست البوصلة هي احلكم بيننا   املؤقت كافية

. كيف تثقون يف أمريكا اجلشعة التي ترسق نفط سورية وحتارصها  180

 ؟ وحتارص كل األحرار، ثم ال تثقون يف إخوانكم وجريانكم املنافحني عنكم
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ولذلك  181 اإلسالم،  من  مصاحلها  عىل  ختاف  كانت  قريش  حتى   .

ونح  وحاربته..  ألجل  واجهته  اإلسالم  مصلحة  نرتك  حني  بقريش  نتشبه  ن 

 . مصالح قبائلنا 

بتحليالته  182 تقبلون  هل  فقط:  السيد  سامحة  عىل  يثنون  للذين   .

األمريكية   القنوات  حتليالت  عليها  تفضلون  أنكم  أم  حدث،  مما  ومواقفه 

 ؟ وأذناهبا

. أنا لست ضد سيادة الشعب العراقي، ولكن ضد سيادة سياسييه  183

للشعب يف شعبانية جديدة  الذين جا الوعي  لو عاد  املحتل، وكم متنيت  ء هبم 

 . واعية 

. أال تتأثرون لإليراين املستضعف املحارص من كل العامل، فإذا ذهب  184

 ؟ لزيارة إمامه لينفس عن نفسه، يأتيه أجالف غالظ يقولون له بقسوة: برة برة

وه185 واحد،  مرشوع  إال  هلا  ليس  العراق  يف  اجلهات  بعض  نرش  .  و 

 . األحقاد عىل إيران، حتى خيلو اجلو صافيا ألمريكا، ثم للكيان املحتل بعدها

. ليس الشأن أن تسب صداما بلسانك، الشأن أن ختالفه بأفعالك،  186

نسخة   سوى  ليس  حقيقته  يف  وهو  البذاءة،  ألفاظ  بأبشع  له  السابني  من  فكم 

 . مشوهة عنه 

. لو مل تتأكد أمريكا أن يف الذين جلبتهم عىل دباباهتا من سيواصل  187
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 . حلفها مع صدام، ملا قدمت هبم، هي حتسب لكل يشء حسابه 

تلك  188 كل  ثارت  ملاذا  تذكرون  كام  إيران  ذيول  بيد  العراق  أن  لو   .

مقطوعة   كانت  الذيول  أن  أم  العمالء،  ضد  حمدودة  عملية  أجل  من  الضجة 

 ؟ حينها

للعراقيني الذين يتربؤون من صدام، ثم يقّبلون يد أمريكا،    . عجبا189

 . إهنم يشبهون من يكره احلجاج بن يوسف، ويرتىض عىل عبد امللك بن مروان 

مثل  190 أمريكا،  يتهافتون عىل  ثم  يكرهون صدام،  الذين  العراقيون   .

 . الذي يكره اللصوص، ثم يعطي مفاتيح بيته لرئيس العصابة

راق من مآس كان بسبب أمريكا، وما فعله صدام  . كل ما حصل للع191

 . من غزو العراق والكويت كان بتحريض منها، فتربؤوا منها قبل أن تتربؤوا منه 

. ال تكتفوا بتبديل رقع الشطرنح؛ فهو ليس سوى مضيعة للوقت،  192

 . أنتم بحاجة اىل التخلص من كل آثار نظام صدام الذي ال يزال ساريا

بني التبعية والتنسيق األمني بني اجلريان، ولو أن احلكومة  . فرق كبري  193

 .العراقية احرتمت أمن جارهتا، وأزالت أوكار التآمر، ملا حصل ما حصل

. هل رأيتم روسيا كيف غزت جارهتا بسبب حتالفها مع أعدائها،  194

 ؟ وذلك حق طبيعي هلا، فلو وصل الناتو إىل حدودها لُقيض عليها قضاء مربما 

إيران وأمر. ا195 الذين جيمعون بني  الفاسدون  يمثلون  لسياسيون  يكا 
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مع   املضرية  ويأكل  عيل،  اإلمام  مع  يصيل  كان  كالذي  وهم  فقط،  مصاحلهم 

 . معاوية

علامء  196 يضم  العراق  يف  للحكامء  جملس  تأسس  لو  متنيت  كم   .

إيصاهلا   قبل  باستقاللية  األمور  يعالج  بحيث  الطوائف،  كل  ومرجعيات 

 . للشارع 

. نعم أنا أتأمل للوضع يف العراق، لكني لست متشائام؛ فالبلدة التي  197

 . احتضن تراهبا أئمة العرتة الطاهرة يستحيل أن تظل بيد األيادي النجسة

. الذين يقسمون احلشد املبارك إىل موالني لوطنهم وموالني لغريه ال  198

 . يقصدون إال هدمه؛ فالتقسيم مقدمة الرصاع والضعف واالهنيار

. احلشد املبارك ليس واحدا يف نفسه فقط، بل هو واحد مع كل من  199

 . دعموه وساندوه وقاتلوا إىل جانبه؛ فلوال الوحدة ما حتقق االنتصار

. املعادلة الذهبية التي محت لبنان هي وحدها من سيحمي العراق  200

وتنهار   الشعب،  عن  ينفصل  حتى  احلشد  لتشويه  اجلهود  كل  يبذلون  فلذلك 

 . دلةاملعا

. األمن القومي ألي دولة ال يرتبط بجيشها فقط، وإنام بتحوهلا إىل  201

 . قوة إقليمية، أو حتالفها معها، وإال فإن القطب الواحد سيلتهمها ويذهلا

أضعافها  202 فاحشدوا  احلشد،  لتشويه  حشودهم  كل  حيشدون  هم   .
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احلاقدين   كل  من  بالدكم  حيمي  جارتكم  حرس  مثل  حرس  إىل  لتحويله 

 . تآمرينوامل

. لو مل يكن احلشد غصة يف حلوق املتآمرين ملا استهدفوا املهندس  203

 . الذي كان قلب احلشد وروحه.. فحولوا فرحتهم حزنا بمهندس جديد

للكويت،  204 التعويضات  يدفع  يزال  ال  الذي  العراقي  من  العجب   .

 . ويتعرض لكل تضييق اقتصادي من أمريكا، ثم يعترب إيران سبب فاقته

دعوته    .205 عىل  اليعقويب  الشيخ  املرجع  لسامحة  والتقدير  التحية 

للتظاهر ضد التدنيس الذي حصل ونتمنى أن يعم مجيع العراق حتى يقطع كيد  

 . الكائدين

اإلبراهيمي  206 الشيخ جعفر  لسامحة  اجلزيل  والشكر  بالتحية  نتقدم   .

 . لعزة واإلباء عىل موقفه الشجاع يف النهي عن املنكر العظيم الذي وقع يف عراق ا 

. لوال أنه قال كلمة ]أسود[، والتي مل يقصد معناها الذي فهموه، ملا  207

 . اهتمت الشبكات والفضائيات بإنكاره لتلك املنكرات.. وُرب ضارة نافعة

. احلشد املبارك ملن ال يعرفه ليس مقاتلني فقط، وإنام هو هنضة علمية  208

 . وضعه احلقيقي يف األمةوثورية حكيمة، تعمل بكل جد لتعيد للعراق 

عىل  209 أنكرتم  هال  أفراده،  بعض  بسبب  احلشد  ينكرون  للذين   .

 ؟ حكومة اإلمام عيل؛ فقد كان من قضاهتا رشيح، ومن جنودها الشمر وإخوانه
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. العراقي الذي يدعي عداوة إيران للعراق، ليس عدوا إليران فقط،  210

 . ة مستباحة للمستكربين بل هو عدو للعراق أيضا، ألنه يريد أن يرتكه ساح

. العامل كله يسعى إلقامة حتالفات ولو مع دول بعيدة جدا ومغفيل  211

 . العراق يريدون قطع العالقة مع جارهتم إيران، مع أهنا أول من يفزع لنرصهتم

أوقفت  212 املنحرف  بالفن  العراق  دنست  التي  اجلهة  أن  سمعت   .

يدل عىل أن التغيري نحو األفضل  برنامج االستضافة بسبب االحتجاجات وهو 

 . ممكن وبسهولة

ودقة،  213 حذر  بكل  أدوارهم  يؤدون  العراق  يف  املجهولون  اجلنود   .

فال   وسيادة..  رفاها  وأكثر  وأعدل  أقوى  عراقا  فيه  ترون  الذي  اليوم  وسيأيت 

 . تستعجلوا 

. مجيل أن حترر العراق والشام من بطش الرومان والفرس لكن هل  214

ألوان  من   كل  فيها  ليعيثوا  وزياد  ومعاوية  احلجاج  بعدهم  حيكمها  أن  الدين 

 ؟ الفساد

. عندما نذكر أن كل األكراد مع التطبيع نكون قد خدمنا املطبعني  215

ال   وإشهارا  وقبوال  ومجاهريية  مصداقية  أعطيناهم  ألننا  خدمة،  أعظم 

 . يستحقونه

م حفنة من احلثالة  . خونة أربيل ال يمثلون األكراد الرشفاء، بل ه 216
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 . القذرة التي ملعها طالء ديمقراطية أمريكا املزيفة التي فرضتها عىل العراق

 تركيا: 

مصاحلها    .217 حتقيق  سبيل  يف  إخواهنا  بمصالح  تضحي  التي  الدولة 

 . دولة ال أخالقية وال إنسانية وال قيم هلا، وستنهار كام اهنارت كل الدول الظاملة

ت   .218 أن  بني  الفرق  من  ما  الالجئني  ماليني  تظلم  أو  شعبك  ظلم 

الفلسطينيني الذين أخرجوا من أرضهم بغري حق؛ فتعرتف بعدوهم وتتجاهل  

 ؟ أبسط حقوقهم

حساب    .219 عىل  لشعوهبم  الرفاه  يوفروا  أن  يريدون  الذين  احلكام 

 . الفلسطينيني مل يظلموا الفلسطينيني فقط، وإنام ظلموا شعوهبم قبل ذلك

ال   .220 يبيعون  يستهجنون  بأبشع صورة حني  رباغامتية وهم يامرسوهنا 

 . أرضا ال يملكوهنا ملشرت ال يستحقها.. وباملجان

. متنيت لو أن تركيا املسلمة مل حتتف كل ذلك االحتفاء برئيس الكيان  221

 . املحتل، وخاصة يف ظل ما يقوم به من جرائم وحصار ومؤامرات 

تطعىل  .  222 يف  ألردوغان  األعذار  يلتمسون  مع  الذي  الصارخ  بيعه 

 . الكيان املحل، أن يلتسموا نفس األعذار لكل املطبعني، وإال كانوا من املطففني

هلم  223 يسمح  حتى  غاز  لفلسطني  املحتلة  للعصابات  كان  متى  منذ   .

 ؟ خليفة املسلمني املزور ببيعه؟.. أم أنه رشيك هلم يف الصفقة
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أصحاب  224 يناله  ال  القدس  حترير  رشف  يتاجرون  .  الذين  املصالح 

 . هبا.. وإنام هو حكر ألصحاب املبادئ الذين يضحون بكل يشء يف سبيلها

وكل  225 فلسطني  أو  أردوغان  أمرين:  بني  باخليار  اآلن  أنتم   .

املقدسات.. وال يمكن اجلمع بينهام إال ألصحاب الوجوه املتعددة، والقلوب  

 . املتذبذبة 

ثم يؤيد من صافحه؛ فاهلل اعترب  . كاذب من يرفض مصافحة املحتل،  226

 . قتلة لألنبياء لرضاهم بفعل أجدادهم اليهود املعارصين لرسول اهلل 

. ال عجب من أردوغان وتطبيقه ملا يؤمن به، لكن العجب من الذين  227

 . يرتكون اليقني الذين يؤمنون به للوهم الذي ترسب هلم من خالل متجيده

شع228 طرف  من  منتخبا  رئيسا  كونه  من  .  يعفيه  ال  حيبه،  الذي  به 

فالكل   له..  وحبه  انتخابه  إليها مسؤولية شعبه عن رس  بل يضيف  املسؤولية، 

 . مسؤول 

. بعد تطبيع تركيا الواضح والفاضح لن جتد السعودية حرجا يف  229 

صفها،   يف  يصريوا  ألن  مضطرون  واإلخوان  صفها،  يف  السلفية  ألن  التطبيع؛ 

 . وإال. 

يمج230 الذين  مساكني  من  .  ينال  ما  ينالون  هم  ال  غان،  أردو  دون 

 . مصالح، لكنهم ينالون ما يناله من إثم
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. ال يستبعد أن يكون سبب إعالن تركيا لتطبيعها الفاضح، متهيدا  231

 . لتطبيع السعودية، خاصة مع استعامل الدين مربرا لذلك

نرجو من أردوغان أن يقطع عالقة بالده االسرتاتيجية بإرسائيل    .232

ل بعض األسلحة للفلسطينيني حتى نصدقه يف مواقفه فاالقوال وحدها  ويرس

 . ال تكفي

. أردوغان يرتكب أكرب جريمة يف حق الفلسطينيني حني يطلب من  233

 . الكيان املحتل بيع الغاز الفلسطيني إىل أوروبا، وكأنه ملك له 

. احلركات اإلسالمية املمجدة ألردوغان بني خيارين صعبني: إما  234

 . تربأ منه ومن تطبيعه العلني اخلطري، أو تتربأ من ادعائها لنرصة فلسطنيأن ت 

 : أفغانستان

واألفغان؛  235 اإليرانيني  بني  قارنوا  ثورة  أي  يف  القيادة  دور  لتعرفوا   .

 . فاألولون قادهتم حكامء علامء.. واآلخرون قادهتم مغفلون محقى سفهاء

لإلسالم ومحاستهم له ُابتلوا  . حال األفغان مؤمل جدا؛ فهم مع حبهم  236

 . بمن يضللهم عن حكمته وسامحته، ليصبحوا مثاال للتطرف والعنف والسفه

ما  237 وهو  لإلسالم،  املنحرفة  تصوراهتا  يف  الكربى  طالبان  مشكلة   .

 . جيعل من حكومتها معوال يستعمله العلامنيون لتشويه احلاكمية اإلهلية 

يف  238 أيدهيم  يضعوا  حتى  طالبان،  وعلامء  لقادة  دعواتكم  اجعلوا   .
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إىل   اليمن  من  الرشفاء  حمور  سيمتد  وحينذاك  إيران..  يف  إخواهنم  أيدي 

 . أفغانستان

باألفغان، هم طيبون وشجعان وصادقون يف  239 . من خالل معرفتي 

ا  إسالمهم مشكلتهم الكربى يف قادهتم وعلامئهم الذين يوجهوهنم.. لو صلحو

 . صلح أمرهم

. احلكيم هو الذي جيمع بني اخلوف واحلذر، واألمل والبحث عن  240

املخارج؛ حتى ال تضّيع خماوفه الفرص، وال جيعله أمله الكاذب فريسة حسن  

 . ظنه 

الفرح  241 من  متنعنا  ال  لطالبان،  املستكربين  استغالل  من  املخاوف   .

 . تصحيح لشعب األفغان بخروج شيطان األمريكان.. ولعلها بداية احلرية وال 

. اإلمارات التي متثل قمة اخلذالن والتآمر العريب، تستقبل الرئيس  242

 . األفغاين املخلوع، ناهب ثروات شعبه، وتسمي دوافعها اإلجرامية إنسانية 

 : لبنان

لو مل ينجب لبنان إال سامحة السيد لكان ذلك كافيا لتتوجيه بتاج    .243

خط صار  وقد  فكيف  األكرب؛  األمة    الرشف  حرمات  عن  األول  الدفاع 

 . ومقدساهتا

حزب الرشفاء مل يدخل يف السياسة حبا هلا، وال لتحقيق احلاكمية،    .244
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 . وإنام حلامية ظهره من طعنات أحزاب العمالء التي ال مرشوع هلا إال حربه

كل  245 هلا  ويستعملون  والبهتان،  الكذب  من  كثرية  أبراجا  يبنون   .

 . السيد ويف كلامت معدودة ليهدمها مجيعا عىل رؤوسهم   وسائل اإلعالم.. فيأيت

آية وال حديثا،  246 ليس  اجلبار(  العزيز  اهلل  من عند  إالّ  النرص  ما  )و   .

 . ولكنه شعار نضايل مقتبس من معاين قرآنية.. وله داللته اخلاصة

. جعجعة جعجع هذه املرة ليست بال طحني، بل هلا طحني، ولكنه  247

 . كل احلمري الذين حرضوه أو شاركوه يف جعجعتهمسموم، سيعلفه هو و 

دماءهم  248 أن  متاما  موقن  أين  إال  لبنان  لشهداء  الشديد  أملي  مع   .

 . ستتحول إىل بركان ثائر حيرق كل العمالء واخلونة، ابتداء من جعجع وأزالمه

. مثلام كان هتور األسري سببا يف أرسه؛ فتهور جعجع سيكون سببا  249

 . وطحنه وإسقاط مرشوعه ومرشوع من مونه وحرضهيف جعجعته 

انتصار متوز؛  250 من  أهم  القصري  الرشفاء يف  أحرزه  الذي  االنتصار   .

 . فاملؤامرة كانت استئصال املحور بأكمله، ابتداء من لبنان، وانتهاء بإيران 

. إن أردتم أن تسمعوا صوت العدالة واألخالق؛ فاسمعوا للسيد  251

اجلور قايض  يقايض  يكون  وهو  كيف  ويعلمه  واخلنوع،  الذل  ملعسكر  التابع   ،

 . القضاء

اللبناين الشجاع، أم حكام اخلليج  252 . لست أدري هل نشكر الوزير 
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 ؟ احلكامء، فلوالهم ما حتولت ترصحياته القديمة إىل حديث الساعة يف العامل أمجع 

. الدولة التي تقطع عالقتها مع دولة أخرى بسبب ترصحيات وزير  253

 . وليه منصبه، دولة صبيان ال دولة رجال؛ وال يرجى منها أي خريقبل ت

. األغبياء من مملكة الرمال ينرشون صوت احلق الذي نطق به الوزير  254

 . اللبناين يف العامل أمجع، مثلام فعلوا متاما مع صاحب املنشار 

من  255 وحده  هو  اخلليج  حكام  نفوس  حيكم  الذي  واحلقد  التهور   .

 . ملتهور احلاقد يتيح ألعدائه أن يوقعوه يف أي كمني يريدونسيقيض عليهم؛ فا

الرشفاء وحلفائه  256 حزب  بني  خصومة  يوقعوا  أن  بدهائهم  أرادوا   .

 . املسيحيني، لكنهم بغبائهم أضافوا إىل حلفه القديم هلم مودة واحرتاما جديدين 

. جنوا ألجل بعض احلقيقة التي ذكرها الوزير الشجاع؛ فكيف لو  257

بكل    ذكرها جريمة  هي  بل  فقط  عبثية  ليست  احلرب  تلك  أن  فأخرب  كاملة؛ 

 . االعتبارات 

. نتمنى من الوزير البطل أن يستن باألسد؛ فريفض كل الضغوط،  258

 . ويستعيل عليها؛ فأيام أعدائه معدودة بقدر ثباته وصالبته، وله يف األسد أسوة 

التي استطاعت أن حت259 الشخصيات  صد  . قيمة جعجع يف كونه من 

النذالة والعاملة، ولذلك صار مقربا من آل سعود؛ فاحلب يقتيض   كل أوسمة 

 . املشاكلة 
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. وجدت بعضا ممن يدعون االنتساب للسلف يدافع عن جعجع،  260

ويتهم حزب الرشفاء بوقوفه ضده، لكونه من أهل السنة.. هكذا يفعل احلقد  

 . اجلاهل بأهله

حته؛ فتجاوزوا األحداث  . إذا أردتم أن تستفيدوا من مواقف سام 261

 . الوقتية، وانتبهوا للعرب وكيفية املعاجلة؛ فاحلكيم هو من يعرب الزمان واملكان

. لو استغل ساسة لبنان الوضع احلايل، وقرروا إرسال وفد حكومي  262

إىل إيران؛ فسيأيت إليهم آل سعود وآل هنيان وكل اآلالت يعتذرون وبخضوع  

 . وذلة

املساء سينسف السيد كل ما بناه العمالء من أبراج الكذب  . يف هذا 263

وفصل  واحلكمة  القوة  يف  جديدة  دروس  تعلم  فرصة  تفوتوا  فال  واخليانة، 

 . اخلطاب

. أهيا اللبنانيون.. داود الذي أنقذكم من جالوت، هو نفسه يوسف  264

 . الذي سينقذكم من املجاعة املدبرة لكم.. فال تكونوا معه كإخوة يوسف

يوبخ  265 الذي  املريض  يشبهون  املحققة  االنتصارات  عن  الغافلون   .

 . طبيبه الذي خلصه من غدة خبيثة بسبب بعض آثار اجلراحة التي قام هبا 

ة العزة والكرامة ليست تزويد لبنان بالوقود فقط، وإنام  ني . وظيفة سف266

 . محرق كل املؤامرات االقتصادية اجلديدة التي حييكها املستكربون وأذناهب
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. بمجرد أن انتهى سامحته من خطابه املزلزل األخري، راح اجلميع  267

من رؤساء وأمراء ومسؤولني كبار يغردون ضده.. ألنه وضع يده عىل اجلرح  

 . متاما

اآلن  268 لبنان  يف  املزيفة  احلرية  دعاة  كل  الرسائر..  تبىل  املواقف  يف   .

 . الداعي للسالم برصاحةيدعون وزيرهم لالستقالة، ألنه عرب عن رأيه 

جبل    .269 سقت  التي  فدماؤك  استشهادك  ذكرى  يف  صالح  يا  أبرش 

عامل عملت يف األمة عملها وهي اآلن تستفيق من سباهتا الطويل لتتعقب أثرك  

 . وتتبع خطاك

التي    .270 البدور  كل  وأرى  املصطفى،  أرى  مصطفى  يا  أراك  عندما 

غا التي  الشمس  أن  وأتيقن  حوله،  حتلق  وعن  كانت  جديد،  من  سترشق  بت 

 .قريب

الذين يملكون الوعي االسرتاتيجي وحدهم من يشهد أن األدوار    .271

مواجهة   يف  أدوارها  عن  رشفا  تقل  ال  والعراق  سورية  يف  للمقاومة  البطولية 

 . الصهيونية 

ويكتفي    .272 املحاور  يف  الدخول  وعدم  بالنفس  النأي  إىل  يدعو  من 

فقط بل ينرص الباطل أيضا وهو يف حموره شاء أم  باحلياد السلبي ال خيذل احلق  

 . أبى
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املارقني    .273 مؤامرات  كل  فإن  جنوبية؛  ضاحية  بريوت  يف  دام  ما 

رغم  األحرار  عاصمة  بريوت  وستبقى  ستسقط..  ساندهم  ومن  واملطبعني 

 . أنوفهم 

يسخرون من سعال سامحة السيد، وهم ال يعلمون أن جده األكرب    .274

 . ليهود وحتقيق النرص األعظم كان ال يقل عنه مرضاقبل فتح خيرب وطرد ا

 : اجلزائر 

لفلسطني؛ وال    .275 أن تظل عىل وفائها  نتمنى من احلكومة اجلزائرية 

 . تفعل ما فعل بعض جرياهنا؛ فتسقط يف اهلوة التي سقطوا فيها 

الواقع    .276 تعرف  ال  انت  قالوا:  اجلزائر،  يف  احلراك  عن  حتدثت  إن 

 ؟ حتدثت عن غريها، قالوا: مل ال تتحدث عن بلدك اجلزائري، وإن 

. املجرمون يف اجلزائر بعد التسامح مع اجلامعات املسلحة صار هلم  277

 . حرمة كبرية متنع من إنزال العقوبات املشددة هبم وهو ما أخل باألمن العام

الدولة  278 من  تستدعي  اجلزائر  يف  حصلت  التي  املهولة  احلرائق   .

 . قوبات التي تساهلت مع املجرمني منذ فرتة الوئام املدينمراجعة قوانني الع

السابقة حول احلراك واملتحركني ألين    .279 أعتذر عن كل مالحظايت 

الشامل ال جمرد اجلري وراء بعض  احلقيقي  التغيري  يريدون  أتصور أهنم  كنت 

 . اللصوص
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الكثري يذكرون رسقة ثورة أول نوفمرب، ولكنهم يقعون يف نفس    .280

 . أ حني ال هيتمون بوضع البدائل الصحيحة التي حتمي حراكهم من الرسقةاخلط

إن كنتم تعتربون استقالة رئيس مقعد إنجازا فام أضعف مهمكم؛    .281

من  األخطاء  تعاد  ال  حتى  الصالح،  البديل  عىل  االتفاق  يف  احلقيقي  اإلنجاز 

 . جديد 

الواليات؛    لو نجح احلراك اجلزائري يف صناعة ممثلني له يف مجيع  .282

 . فإهنم قد يصبحون قوة ضاغطة تلبي مجيع مطالب الشعب، ويف مجيع األوقات

. شكرا لوزير اخلارجية اجلزائري عىل دعوته لعودة اجلامعة العربية  283

 . لسورية؛ ونسأل اهلل أن تعود لليمن قريبا.. فال عرب بال سورية، وال يمن

 تونس: 

التونيس؛ فهو شعب متحرض ومسامل..  ال ختطئوا يف حق الشعب    .284

 . واملتطرفون واإلرهابيون ال يمثلونه، بل يمثلون اجلهات التي حرضتهم

منه    .  285 فيه  أطلب  للشعب  بيانا  ألصدرت  الغنويش  بدل  كنت  لو 

الفتن   جتار  عىل  الفرصة  لتفويت  معها  والتعاون  الرئاسة  قرارات  احرتام 

 واملرتبصني. 

الشعب    .  286 إدخال  برتكيا  حماولة  أسوة  تونس  الدولة يف  يف مواجهة 

 سيؤدي إىل فتنة ال تقل عن الفتنة التي حصلت يف اجلزائر؛ فاحذروا واعتربوا. 
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أرجو أن يستفيد إخوان تونس مما حصل إلخوان مرص؛ حتى ال    .  287

 خيرسوا ما بقي هلم من املكاسب.. وإال فإن كل التهم جاهزة لرميهم هبا. 

تونس    .288 يف  حيصل  هلا  ما  تعيد  أن  يمكنها  مهمة،  تصحيحية  حركة 

 . وضعها الطبيعي واملتقدم واملقـاوم، برشط عدم تدخل حمور التطبيع والتبعية

إعطاء احلصانة ألي شخص مهام كان منصبه فرصة سانحة لكل    .289

العدالة   مع  متناف  وهو  االقتصادي..  أو  القومي  باألمن  خيل  أن  يريد  من 

 . واملساواة

العراقيني والسوريني إن فرحوا بام حيصل حلركيي تونس؛    ال تلوموا  .290

 . فهم مل يروا منهم إال املفخخات واالنتحاريني وكل أصناف اجلرائم 

لألسف، كانت تونس بسبب الشحن احلركي إبان عرص النهضة    .291

فهل   والعراق  سورية  إىل  االنتحاريني  بتوجيه  اهتامما  العربية  الدول  أكثر  من 

 ؟ تتذكرون

اإلسالم  ك  .292 باسم  احلركيون  وجههم  الذين  االنتحاريني  أتذكر  لام 

لتدمري سورية وقتل أهلها أشعر بأن ما حيصل هلم ليس سوى جزء من العقاب 

 . اإلهلي

النيات    .293 سليمو  اإلسالمي  التوجه  أصحاب  بأن  لكم  سلمنا 

واملبادئ.. فهل ذلك دليل عىل سالمة ممارساهتم وسلوكاهتم؟.. وهل هم فوق  
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 ؟ حياسبواأن 

ال أزال أتذكر جيدا طرد السفري السوري من تونس، وبعده من    .294

 . مرص، ومن نفس اجلهة.. وال أزال أذكر معهام طرد من طردمها.. فهال يعتربون

 : اخلليج

مل يكتف أئمة احلرمني الرشيفني بالفتن التي أثاروها بني املسلمني،    .295

 . وإقامة عالقات طيبة مع كل أعداء األمةبل صاروا اآلن يمهدون للتطبيع 

الكيان    .296 مع  التطبيع  إىل  وتتنافس  تتسابق  املستبدة  العربية  األنظمة 

 . الغاصب، وكأنه احلصن الذي حيميهم، أو اجلنة التي يتنعمون هبا

مل تكتف األنظمة العربية املستبدة بظلم شعوهبا، حتى راحت تظلم    .297

 . ه وعرضه بمصافحات آثمة الشعب الفلسطيني، وتبيع أرض

التي    .298 اجلنة  أن  قريبا  املجرم  الكيان  مع  املطبعون  العرب  سيعرف 

 . ُوعدوا هبا ليست سوى نار جهنم التي يكتوون هبا يف الدنيا قبل اآلخرة

الذي    .299 االحتقار  اآلثم مدى  الكيان  مع  املطبعون  العرب  سيعرف 

 . ونهسيلقونه؛ فهو ال حيرتم إال األنداد الذي يعاد

كل الذين كانوا حيرضون عىل سورية والعراق يسارعون اآلن إىل    .300

 ؟ التطبيع مع الكيان اآلثم؛ فهل أدرك املغفلون رس ذلك التحريض

فاالنتصار    .301 العرب؛  اخلونة  بعض  به  قام  الذي  للتطبيع  تتأملوا  ال 
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 .عربةاألعظم لن يتحقق إال بعد أن يتميز الطيب من اخلبيث، وفيام فعل طالوت  

عنهم    .302 وترىض  بالتطبيع،  منهم  ستكتفي  أمريكا  أن  اخلونة  يتوهم 

 . بسببه، وهم ال يعلمون أهنا ال ترىض منهم سوى بأن يتحولوا إىل عبيد وجوار 

ستكون  303 برودة،  بكل  نجد  ظالميو  ذبحها  التي  الزكية  النفوس   .

 . سلحةمسامري جديدة لنعش قرن الشيطان، فدماء املظلومني أقوى من كل األ

. قررت اإلمارات أن حتسن صورهتا يف ملف حقوق اإلنسان من  304

 .خالل قوانني كثرية، أدناها السامح ببث األفالم الغربية من دون قص وال رقابة 

. نحن يف زمن املتطاولني يف البنيان؛ فاحذروا من أن تنحنوا هلم، أو  305

 . بنياهنم أنقاضا عليهم حتنّوا إليهم؛ فسيأيت اليوم الذي ينحني فيه 

. إذا رأيتم اإلمارات تقدم شخصا بكونه عاملا أو مفكرا؛ فاحذروا  306

هذا  رضار  مسجد  هي  اإلمارات  ألن  الراهب،  عامر  أبا  يكون  قد  فهو  منه؛ 

 . العرص 

املبدأ  307 ألن  القذرة،  باملهامت  املكلفة  العربية  الدولة  هي  اإلمارات   .

 . فاصنع ما شئت(  السيايس حلكامها هو )إذا مل تستح

. حاكم اإلمارات الذي انتخب ملكا جلامل العرب يصدر كل أنواع  308

 . احلقارة والدمامة، ولكل املسلمني

ثروته،  309 عىل  قارون  بتسلط  ابتيل  ألنه  مسكني،  اإلمارايت  الشعب   .
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 . ولذلك خياف أن خيسف به وبأبراجه ويف أي حلظة

اإليرانيون بأجهزهتم للفضاء لريتقوا يف  . يف الوقت الذي يعرج فيه  310

 . سلم املكارم، هيتم اإلماراتيون باألبراج التي خيلدون هبا إىل األرض

فاإلرادة 311 إيالت،  إىل  يصل  أن  يمكنه  اإلمارات  إىل  وصل  من   .

 . متوفرة، وأولو البأس الشديد كثريون.. املسألة مسألة وقت فقط

البحرانيني؛ فهم أكثر الشعوب  . إن دعوتم للمظلومني؛ فال تنسوا  312

وكل   نجد  جالوت  ويسانده  أمريكا  هامان  حيكمهم  حيث  العامل  يف  مظلومية 

 . الطواغيت 

املفتوحة  313 التحية والتقدير للعالمة اخللييل مفتي ُعامن عىل رسالته   .

 . للعامل حمذرا من االنتكاسة والشذوذ الذي تتقدم إليه البرشية وبرسعة 

لدهاء والذكاء؛ فلن نكون بمستوى حكام اخلليج؛  . مهام بلغنا من ا314

 . فهم يستطيعون أن حيولوا من حبة ترصيح بسيط إىل قبة تظلل العامل أمجع 

. من عالمات كذب الغرب يف دعوى احلرية وقوفه مع اخلليج ضد  315

بمصادرة   الهتمت  ذلك  فعلت  التي  هي  إيران  أن  ولو  له،  وابتزازها  لبنان 

 . احلريات

 : أمريكا 

أمريكا هي قريش هذا العرص، والبيت األبيض هو دار ندوهتا..    .316
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 . وكل رئيس جلمهوريتها ليس سوى صورة طبق األصل أليب سفيان وأيب جهل

. ثقتي بسالمة مواقفي السياسية نابعة من يشء واحد، وهو أين دائام  317

 . يوين، وهذا يكفيني حجة عند ريب أناقض فيها املوقف األمريكي والصه 

انزاح كابوس كبري كان جيثم عىل صدر البرشية وسيكون    (2) اليوم  .318

وحمورها  لألمة  جديدة  النتصارات  بداية  اإلجرامية  مشاريعه  تنفيذ  يف  فشله 

 . الرسايل

يف أي حمل كانت أمريكا تعربد فيه وتستعرض عضالهتا كان هلا    .319

 . باملرصاد احلاج قاسم، وكان معه سامحة صاحب الوعد الصادق

كام متيز عهد أوباما بإثارة الفتن والفوىض اخلالقة؛ فإن عهد بايدن   .320

 . لن خيلو من ذلك، وقد يكون هدفه األكرب كل كيان ثابت مناهض للتطبيع 

. أليس الذي يمدح عادا وثمود قد حاّد اهلل وعارضه؟.. فكيف بمن  321

 ؟ يمدح أمريكا وأدواهتا؟.. أليس جرمهم أعظم من جرم عاد وثمود

. كام أن التعرف عىل خطوات الشيطان حيمينا من استحواذه علينا؛  322

ليست سوى   أمريكا وخططها حيمينا من رشها وهيمنتها؛ فهي  فالتعرف عىل 

 . شيطان

323[ جمرد  .  ليست  أكرب[  شيطان  وما  أمريكا  احلقيقة..  هي  بل  شعار، 

 

 . بمناسبة فشل ترمب يف االنتخابات(  2) 
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 . حصل وحيصل يف العراق وأفغانستان واليمن وغريها.. كله بسببها 

. أجداد األمريكيني أبادوا اهلنود احلمر، وأحفادهم يستعملون كل  324

 . الوسائل إلبادة األعراق التي ال تتناسب مع طبيعتها االستكبارية 

ألكرب جريمة يف تاريخ اإلنسانية، جريمة القنبلة   75. اليوم الذكرى  325

واستكربت  متادت  أم  السنني،  هذه  كل  بعد  تابت  فهل  األمريكية..  النووية 

 ؟ وعتت

. يا عبيد أمريكا.. خذوا العربة من الطائرات األمريكية التي محلت  326

 . كالهبا احليوانية، وتركب عمالءها وذيوهلا، وأهانتهم أعظم إهانة

. أمريكا متثل اجلشع الرأساميل بأبشع صوره؛ فهي مستعدة للقضاء  327

 .  العاملعىل كل البرشية يف سبيل ازدهار اقتصادها، وتفردها باهليمنة عىل

أمريكا.. هو  328 حيب  ثم  الرجيم،  الشيطان  يستعيذ من  للذي  . عجبا 

وخدمه   ومدرائه  وزرائه  كل  حيب  لكنه  اجلائر،  السلطان  كراهية  يدعي  كمن 

 . وحشمه

. كل من واىل أمريكا أو أحبها أو عمل عىل تلميع صورهتا رشيك  329

 . هلا يف جرائمها حتى لو صام ومل يفطر، وقام ومل يفرت 

التجار املتنافسون عىل إرضائنا؟ فهكذا حالنا  330 . ألسنا نفرح إن كثر 

 . مع القوى العظمى، كلام ازداد عددها قلت هيبتها، ومتكنا من الفرار منها
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أنا أفرح لقوة الصني وروسيا ال لسواد عيوهنام، بل حتى ال  331 . نعم 

أي ند أو  ها وسلطتها من غري  تن تبقى أمريكا هي القطب األوحد فتفرض هيم

 . معارض

 : روسيا 

. ما فعله النظام األوكراين بالنسبة لروسيا يشبه ما يفعله جارك حني  332

 . يستقبل يف بيته كل من هيددك، فأنت بمواجهتك له تواجه من هيددك 

. لو أن أوكرانيا مل تضع يدها يف يد أمريكا أو الناتو لكنت من أول  333

 . عىل نفسها، أو جنى عليها من يمثلهاالرافضني ملا حيصل هلا، لكنها جنت 

. للذين يتابعون اجلزيرة ومعاركها املنترصة يف أوكرانيا: هل نسيتم  334

 ؟ بطوالت الصحاف، أم حتليالت الزيات أم أنكم حتبون من يزرع فيكم الوهم 

ليست بني روسيا وأوكرانيا ولكنها بني روسيا ومرشوع  335 . احلرب 

 . تفزار الشيطان األمريكي ما حترك الدب الرويساهليمنة األمريكية؛ فلوال اس

. موقفنا مما حيصل ليس ألجل روسيا، وإنام طمعا يف ميالد أقطاب  336

 . جديدة؛ فالقطبية الواحدة تشبه التاجر الوحيد الذي ُيذل زبائنه

. يمكنني أن أكون معكم يف املوقف من روسيا برشط واحد، وهو  337

 . يوين لغري الوجهة التي يتوجه إليها اآلنصهأن توجهوا املوقف األمريكي وال
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 : اهلند والصني 

. أكرب العقبات يف وجه انتشار اإلسالم يف اهلند والصني يف عرصنا  338

 . النزعات االنفصالية التي غلبت العصبية العرقية عىل اهلوية اإلسالمية

. ما حصل لإليغور يف الصني ال يتحمله الصينيون فقط، بل يتحمله  339

ذلك كل من حرضهم عىل االنفصال، وهو يعلم أهنم أقل من أن يطيقوا  قبل  

 . ذلك

. الذين يريدون إيقاع العداوة بني املسلمني والصني بسبب اإليغور،  340

 . أو بينهم وبني اهلند بسبب كشمري ليسوا سوى أدوات ملرشوع اهليمنة الغربية

ستان هو  . التحريض الذي وقع عىل االحتاد السوفيتي بسبب أفغان341

 . نفسه حيصل مع الصني واهلند، واملستفيد األكرب من ذلك هو الشيطان األكرب

. انفصال باكستان عن اهلند خطأ اسرتاتيجي ال يزال يدفع ثمنه كال  342

 . الدولتني ولو أهنام مل ينفصال لكانت اهلند اآلن خمتلفة متاما عام هي عليه

كبرية  343 إسالمية  دولة  باكستان  أن  .  يتومهون  بمن  ابتليت  لكنها 

 . الشيطان األكرب هو رهبم الذي يرزقهم وحيميهم فلذلك خضعوا له من دون اهلل 

. هل تتصورون أن الصني التي واجهت العامل أمجع من أجل تايوان  344

 ؟يمكنها أن تسمح ألي نزعة عرقية أو دينية باالنفصال 

صني واهلند وغريها  . الذين حيرضون األقليات عىل االنفصال يف ال 345
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 . مع علمهم بضعفهم وعجزهم، هم الذين يتحملون كل ما حصل هلم من مآس

. انفصال باكستان عن اهلند حّول مسلمي اهلند إىل أقلية مستضعفة  346

 . وحّول باكستان إىل دولة ال تفكر إال يف محاية نفسها من ثأر من انفصلت عنها

عىل االنفصال، واليات أمريكا  . يف الوقت الذي ُيشجع فيه املغفلون  347

 . تتحد عىل الرغم من كل االثنيات املوجودة لتجعل من نفسها قوة عظمى 

. شعوب رشق آسيا من أكثر الشعوب إقباال عىل اإلسالم، فلذلك  348

 . نحتاج إىل تغيري اسرتاتيجية العداوة معها إىل اسرتاتيجية السالم واإلسالم

ذكره عن رسعة انتشار اإلسالم بني    . اقرؤوا أليب احلسن الندوي ما 349

 . اهلنود قبل االنفصال، لتعلموا أن دعاة االنفصال إما أغبياء أو متآمرين 

. شتان بني االحتالل واالنفصال.. األول جسم غريب نحتاج إىل  350

 . مقاومته، والثاين جسم أصيل نحتاج إىل معرفة كيفية التعايش معه

أن  351 أثبت  الواقع  فتؤسس  .  تنجح  أن  إما  االنفصالية  النزعات 

 . دويالت هشة، أو تفشل فتسبب املآيس لدعاة االنفصال ولشعوهبا 
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 هذا الكتاب 

 حيوي الكتاب جمموعة من الكلامت القصرية حول املواضيع التالية:

والعلامنية1 احلاكمية  التي حتول  : وهو حول  .  والعقبات  اإلهلية ومفهومها ورضورهتا  احلاكمية 

 حتقيقها يف الواقع. دون 

ورشوطها 2  الثورة  و .  فيها  :  تتوفر  مل  والتي  والثورة،  للحراك  السلبية  املظاهر  بعض  أنتقد  فيه 

 الرشوط الصاحلة للثورة الناجحة.

العلم وعالقته بالرسالية، وفيه نقد ألهل العلم الذين ال يؤدون  : وهو حول  . العلم والرسالية3 

 أدوارهم التي يكلفون هبا.

يف الرد عىل الشعوبية والقومية وكل الدعوات العنرصية، باإلضافة  : وهو  العربية والشعوبية .  4 

 إىل بيان فضل اللغة العربية ومكانتها.

يف الرد عىل من يتومهون خلوهم من املسؤولية عام يقع يف سائر البالد  : وهو  . الوطنية واملواقف 5 

 بحجة عدم كوهنم من سكاهنا.

والشه 6  املقاومة  حول  داء .  وهو  الذين  :  الشهداء  وعظمة  وفضلها،  الرشيفة،  املقاومة  متجيد 

 يسقطون فيها. 

والفتن 7  االستكبار  حول  .  وهو  التي  :  والفتن  واملؤامرات  املستكربين،  الظاملني  املعتدين 

 ينرشوهنا.

 يف الرد عىل من يستعملون الفن لنرش الفتن. : وهو . الفن والفتنة8 

 يف الدعوة للفن الرسايل النبيل، الذي يؤدي دوره يف املقاومة والشهادة.و  : وه. اإلبداع والوعي 9 

ومواقف 10  دول  حول  .  وهو  بب:  اخلاصة  واألحداث  املواقف  اإلسالمية  عبعض  الدول  ض 

 . وغريها 
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