والحمد

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
والصالة والسالم ﻋﻠﻰ ﻧﺑﻳﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ

وﺻﺣﺑﻪ وﻣن واﻻﻩ وﺑﻌد..
إﻟﻰ أﺧﻲ اﻟﻛﺑﻳر أﺑﻲ ﻧواف ﻫداﻧﻲ اﷲ ٕواﻳﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺣﺑﻪ
وﻳرﺿﺎﻩ اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻳﻛم ورﺣﻣﺔ اﷲ وﺑرﻛﺎﺗﻪ ﺳﻼﻣﻲ إﻟﻳﻛم
ٕواﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﻫﻝ أرﺟو أن ﺗﻛوﻧوا ﺑﺧﻳر وﻋﺎﻓﻳﺔ وأﺧص
ﺑﺎﻟذﻛر واﻟدﺗﻲ اﻟﻌزﻳزة اﻟﻐﺎﻟﻳﺔ أرﺟو اﷲ أن ﺗﻛون ﺑﺧﻳر
وﺟزاﻩ اﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﻳر اﻟﺟزاء وأرﺟو أن ﺗﻛون راﺿﻳﺔ ﻋﻧﻲ
وأﻋﺗذر ﻟﻌدم اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻷﻣﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ أرﺟوا
إﺑﻼغ ﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ أﻣﻲ أم ﻳﺳﻠم وأﻣﻲ أم ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺟزآﻫم اﷲ
ﻋﻧﻲ ﺧﻳر اﻟﺟزاء ٕواﻟﻰ ﻋﻣﻲ ﻋﺑد اﷲ وﻋﻣﺗﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ٕواﻟﻰ
ﺑﻘﻳﺔ اﻟﺧﺎﻻت ٕواﻟﻰ اﻹﺧوة واﻷﺧوات أرﺟوا اﷲ أن ﺗﻛوﻧوا

ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺑﺧﻳر ﻛﻣﺎ ﻧﺣن ﺑﺧﻳر ﺑﻔﺿﻝ اﷲ ٕوان ﻛﺎن ﺑﻌض
أﻫﻠﻲ ﻓﻲ إﻳران ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻣﻧﻬم أم ﺣﻣزة وﺑﻧﺗﺎي

ﻓﺎطﻣﺔ وأﺳﻣﺎء } إﻳﻣﺎن { وﻛذا ﺳﻌد وﻋﺛﻣﺎن وﻣﺣﻣد وﺣﻣزة

وﺣﺎﻣد  ،واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن  ،أم ﺧﺎﻟد وﺗﺻﻠﻧﻲ
أﺧﺑﺎرﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﺑﺧﻳر واﻟﺣﻣد ﷲ .
أﺧﻲ اﻟﻛرﻳم ﻓﻘد ﻋظم ﻫﻣﻲ واﻧﺷﻐﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﺎﻣﺔ
ﻣن ﻛﻳد اﻟﻳﻬود واﻟﻧﺻﺎرى واﻟﻣﺷرﻛﻳن وﺧﺎﺻﺔ اﻟراﻓﺿﺔ
اﻟذﻳن اﺗﺧذوا اﻟدﻋوة ﻟﺣﻲ آﻝ اﻟﺑﻳت رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم وﺳﻳﻠﺔ
ﻟﻬدم اﻟدﻳن ﻣﺗﺑﻌﻳن ﻓﻲ ذﻟك إﻣﺎﻣﻬم اﺑن ﺳﺑﺄ اﻟﻳﻬودي .
ٕوان ﻋﺟﺑﻲ ﻻ ﻳﻧﻘطﻊ ﻣن ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس واﻧﺷﻐﺎﻟﻬم
وﻗﻌودﻫم ﻋن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﺎ ﻳﺟب ﻋﻠﻳﻬم ﻓﺈن ﻟم ﻳداﻓﻌوا ﻋن
اﻟدﻳن واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟذﻳن ﻳﺗﻌرﺿون
ﻷﺷد اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﺷرﺳﺔ ﻣن اﻟﻧﺻﺎرى واﻟراﻓﺿﺔ ﻓﻣن ﻟﻠﺣراﺋر
ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺣرﻣﻳن إذا اﺳﺗﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟراﻓﺿﺔ .
ٕوان ﻗﻌودﻛم ﻋن ﻧﺻرة اﻟﻣﺟﺎﻫدﻳن ﻓﻲ اﻟﻌراق إﺛم ﻋظﻳم
ﺷرﻋﺎً ٕوان ﺗﺄﺧرﻛم ﻋن ﻗﻣﻊ ﺛوران اﻟراﻓﺿﺔ إﻟﻰ أن ﻳﻌم
ﺧطرﻫم اﻟﺟﻣﻳﻊ أﻣر ﻣﻌﻳب ﻋﻘﻼً .

وﻟﻘد ﺣذرت ﻗﺑﻝ أﻛﺛر ﻣن ﻋﻘد وﻧﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺑر ﻣن
ﺧطر اﻟﺧﻣﻳﻧﻲ اﻟراﻓﺿﻲ وﺧطر ﺻدام اﻟﺑﻌﺛﻲ وأﻋطﻳﺗك
ﺷرﻳطﺎً ﻣﺳﺟﻼً ﻓﻠم ﺗﺳﺗﺑﻳن اﻟرﺷد ﻏﻠﻰ ﺿﺣﻰ اﻟﻐد .

ٕواﻧﻲ أﻗوﻝ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر إن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻗﻠﺗﻪ ﻋن ﺧطر ﺻدام
وﺣزﺑﻪ ﻫو ﺷﻲء ﻻ ﻳذﻛر إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺧطر اﻟراﻓﺿﺔ اﻟﻳوم
ﻓﺻدام وﻛﻔرﻩ وظﻠﻣﻪ ﺣﻣﻝ ودﻳﻊ أﻣﺎم ﻗطﻳﻊ اﻟذﺋﺎب ﻣن

اﻟراﻓﺿﺔ وﻟﻘد ذﻛرت ﻟك ﻗﺑﻝ ﻫﺟوم ﺻدام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑﻌدة أﺷﻬر رؤﻳﺔ أوﻟﺗﻬﺎ ﻟك ﺑﺄن ﺻدام ﻳﻐزو اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻘﻠت
ﻟﻲ ﻳوﻣﻬﺎ أﻧت ﺗرﻳد أن ﺗﺧوﻓﻧﺎ وأﻧﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﺑﺄن أﺧوﻓﻛم
ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺧﺎف ﻣﻧﻪ واﻟﻳوم أذﻛرﻛم ﺑرؤﻳﺔ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻟك ﻗﺑﻝ
ﻋﻘدﻳن ﻣن اﻟزﻣﺎن وﻫﻲ أﻧﻲ ﻛﻧت ﻓﻲ اﻟﺑرود ﺟﻧوب ﺟدة
أﻧظر ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷرق ﻣﺷرﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟوادي وﻫو اﻣﺗداد وادي

ﻓﺎطﻣﺔ ﻓرأﻳت ﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣﻐﺑرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓوق اﻟوادي ﺛم ﺗﺑﻳن ﻟﻲ
أﻧﻬﺎ ﻣوﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن أﻣواج ﺳﻳﻝ ﻋرم ﻗﺎدم ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻟﻣﺷرق ﺛم رأﻳن آﺛﺎر اﻟﺳﻳﻝ ﻓﻲ اﻟوادي ﺑﻌد أن ﻋﺑر
وﺗﺿرر ﻣﻧﻪ رﻋﺎة اﻹﺑﻝ واﻷﻋراب وﻓﻲ اﻟوادي ﺳﻳﺎرة ﻟﻬم

ﻣﺗﺿررة ﻓﻘﻠت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ وأﻧﺎ ﻣﺎزﻟت ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺎ ﻫﻛذا ﻫم
اﻟﺑدو ﻻ ﻳﻧﺗﺑﻬون .
ﻗد أوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻛم ﻳوﻣﻬﺎ أن اﻟﺳﻳﻝ اﻷﻏﺑر اﻟذي ﻳﺗﺿرر ﻣﻧﻪ
اﻟﻧﺎس ﻋدو وﻛوﻧﻪ ﻗﺎدم ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟراﻓﺿﺔ
ﻫم ﻫذا اﻟﻌدو.
ورؤﻳﺔ أﺧرى رآﻫﺎ أﺣد ﺣﻔظﺔ اﻟﻘرآن ﻣن أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻣﻧورة
رأى ﺳﺣﺎﺑﺔ ﺳوداء ﻛﺑﻳرة ﺟﺎءت ﻣن اﻟﻣﺷرق ﺛم ﺑدا ﻳﻧزﻝ
اﻟﺑرد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﺟم ﻗواﻟب اﻟﺛﻠﺞ اﻟﻛﺑﻳرة أي ﺑﻘدر اﻟوﺳﺎدة وﻛﺎن
اﻟﺑﻳت ﻳﺗرﻧﺢ ﻣن ﺷدة ﺳﻘوط ﻫذا اﻟﺑرد ﻋﻠﻳﻪ وﻛﺎن اﻟراﺋﻲ
ﻓزﻋﺎً ﺟداً ﻣن ﻫوﻝ ﻣﺎﻳرى وﻗد أوى إﻟﻰ ﻛن ﻓﻲ اﻟﺑﻳت وﻣن
ﺷدة ﺗﻣﺎﻳﻝ اﻟﺑﻳت ﻳﻬروﻝ إﻟﻰ رﻛن آﺧر واﺳﺗﻳﻘظ ﻓرﻋﺎً ﻣن
ﻫوﻝ ﺗﻠك اﻟرؤﻳﺎ وﻗد أوﻟت ﺑﺧطر اﻟراﻓﺿﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺣﺎﺑﺔ

ﺳوداء ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرق ﻓﺄﻗوﻝ إن اﻷﻣر ﻋظﻳم واﻟﺧطب
ﺟﻠﻝ وﻟم ﻳﻌد رؤى وأﺣﻼم ٕواﻧﻣﺎ ﻫو واﻗﻊ ﺣﻲ ﻳزﻟزﻝ اﻷرض
ﻣن ﺗﺣت أﻗدام أ ﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻝ ﻳوم ﻓﻲ ﺑﻐداد وﻣﺎ ﺣوﻟﻬﺎ
أرواح ﺗزﻫق ودﻣﺎء ﺗﺳﻔك وأﻋراض ﺗﻧﺗﻬك ٕواﻟﻰ اﷲ

اﻟﻣﺷﺗﻛﻰ ﻓﻬو ﺣﺳﺑﻧﺎ وﻧﻌم اﻟوﻛﻳﻝ وﻗد اﺷرأﺑت وﻟﻪ رؤوس
اﻟراﻓﺿﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﻳن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم ودوﻝ اﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻳﺗﺣﻳﻧون اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻳﺳﺗﻌﻳﻧوا ﺑﺈﺧواﻧﻬم ﻓﻲ إﻳران واﻟﻌراق
وﻟﻳﻘﺗدوا ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻬم وﻻ ﻓرق ﺑﻳن ﺟﻳش ﻣﻘﺗدى اﻟﺻدر اﻟذﻳن
ﺣرﻗوا ﻧﺳﺎء وأطﻔﺎﻝ أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﺷﺎرع ﻋﺎم
أﻣﺎم اﻟﻣﻸ وﺑﻳن ﺣﺳن ﻧﺻر اﷲ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن أو ﺣﺳن اﻟﺻﻔﺎر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻣن ﺑﻼد اﻟﺣرﻣﻳن ﻓﻛﻠﻬم ﻳﻌﺗﻘدون أن
ﻗﺗﻝ أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ وﺣرﻗﻬم ﻗرﺑﺔ إﻟﻰ اﷲ .
ٕوان اﻹﺳﻼم ﺑريء ﻣن اﻟراﻓﺿﺔ ﻓﻬم ﻳﻌﺗﻘدون أن اﻟﻘرآن
ﻣﺣرف وﻳﺗﻬﻣون أم اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺷﺔ وﻗد ﺑرأﻫﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﻫذا ﻛﻔر ﺻرﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘرآن
وﻳﻛﻔرون ﻛﻝ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم إﻻ ﻋدداً ﻳﺳﻳ اًر

وﻛﻝ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﺣدﻳﺛﺔ وﻗد ﻳﻧﻛرون
ﺑﻌض ذﻟك ﻋﻧد ﺟداﻝ أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻛذﺑﺎً وﺗﻘﻳﺔ إن ﻟم ﻳﻛن ﻣﻊ

اﻟﺳﻧﻲ ﻛﺗﺑﻬم ﻟﻳﻘﻳم اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻳﻬم وﻛﻔﺎك ﺑﺎﻟراﻓﺿﺔ ﻛذﺑﺎً

وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘوﻝ ﻣﺎ ﻣن ﺧطر وﻣﺎ ﻣن ﻣﺻﻳﺑﺔ ﻣرت ﻋﻠﻰ

أﻫﻝ اﻹﺳﻼم ﺑﻌد وﻓﺎة رﺳوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻫﻲ
أﻋظم ﻣن ﻣﺻﻳﺑﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟﻳوم ﺑﺛورة اﻟراﻓﺿﺔ ﻣن اﻟﻔرس
واﻟﻌرب .
ٕوان دﻓﻊ ﺧطرﻫم ﻣن أوﺟب اﻟواﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻟدﻳن وﻫو ﻻ ﻳﺗم
اﻟﻳوم ﻣﻊ اﻷﺳف ﺑﻧﺻرة أﻫﻝ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻘط ﺑﻝ ﻻ
ﺑد ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﺣرﻳض أﻫﻝ اﻹﺳﻼم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻘﺎع
اﻷرض وﻓﻲ دوﻝ اﻟﺟوار واﻟﻳﻣن ﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﻳﺧﻔﻰ أﻫﻣﻳﺔ
ودﻋم أﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ داﺧﻝ إﻳران وﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ
ﻛﺄﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺗرﻛﻳﺎ وﺿرورة ﺗﺑﻳﻳن وﺗوﺿﻳﺢ زﻳف وﻛذب
وﻓﺳﺎد ﻋﻘﺎﺋد اﻟراﻓﺿﺔ
وﻗد ﺗﺳﻧن ﺑﻌض أﺋﻣﺔ اﻟراﻓﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛوﻳت واﻟﻌراق
ٕواﻳران واﻫﺗدوا إﻟﻰ اﻟﻬدى ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧﺎﺻرﺗﻬم ﻟﻳﺑﻳﻧوا ﻓﺳﺎد
ذﻟك اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺿﺎﻝ ٕوان اﻟذي ﻳﻐض اﻟطرف ﻋن اﻟراﻓﺿﺔ

ﻓﻲ ﺑﻼد اﻹﺳﻼم ﻛﺎﻟذي ﻳﻐض اﻟطرف ﻋن اﻷﻓﺎﻋﻲ

ﻗر ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘوم ﻓﻲ اﻟﻘدﻳم
واﻟﻌﻘﺎرب ﺗﺗﻛﺎﺛر ﻓﻲ ﺣﺟرﺗﻪ وﻣن أ
واﻟﺣدﻳث وﻛﺛرة ﻏدرﻫم ﺑﺄﻫﻝ اﻟﺳﻧﺔ ﻳﻌﻠم أن ﻛﻠﻣﺎﺗﻲ ﻗد

ﻗﺻرت ﻋن وﺻف ﻋظﻳم ﺧطرﻫم ﻓﺎﻟراﺋد ﻻ ﻳذب أﻫﻠﻪ ﻓﺄﻧﺎ
اﻟﻧذﻳر اﻟﻌرﻳﺎن
أﻻ ﻫﻝ ﺑﻠﻐت اﻟﻠﻬم ﻓﺎﺷﻬد  ،أﻻ ﻫﻝ ﺑﻠﻐت اﻟﻠﻬم ﻓﺎﺷﻬد  ،أﻻ
ﻫﻝ ﺑﻠﻐت اﻟﻠﻬم ﻓﺎﺷﻬد .
ﻣﻼﺣظﺔ ﻫﺎﻣﺔ
إن ﺑﻌض أﺣﻔﺎد وﺣﻔﻳدات أﺑﻳﻧﺎ رﺣﻣﻪ اﷲ ﻫم ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ اﺿطرﺗﻬم إﻟﻰ ذﻟك ﺣﻣﻠﺔ
أﻣرﻳﻛﺎ اﻟظﺎﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬدف أﺳر
اﻟﻣﺟﺎﻫدﻳن اﻟﻌرب ﻧﺳﺎء وأطﻔﺎﻝ ﻋن ﻋﻣد ﻣرات وﻣرات
ﻓﺑﻌض اﻟذﻳن ﻧﺟوا ﻣﻧﻬم ذﻫﺑوا إﻟﻰ إﻳران دون ﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ
طﻬران ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻟﻬم ووﺿﻌﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺟون
إﻻ أن أﻫﻠﻧﺎ ﺑﻠﻐﻧﻲ أﻧﻬم ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﻳﺔ ﻣﻧذ ﺑﺿﻌﺔ
ﺳﻧﻳن وﻗد طﺎﻟﺑﻧﺎ ﺑﻬم ﻣ ار اًر ﺣﺗﻰ ﻳﺧرﺟوا إﻟﻰ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻠم
ﺗﺳﺗﺟب طﻬران ﻟذﻟك  ،ﻓﻌﺳﻰ أن ﻳﺗﻳﺳر ﻟك اﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ

إﺧراﺟﻬم إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ وزﻳراﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﻳث ﻧطﻣﺋن

ﻋﻠﻳﻬم ﻫﻧﺎك ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻘﺑﺎﺋﻝ ﻓﻳﻛون ذﻟك ﺑ اًر ﻣﻧك ﺑﺄﺑﻳك
رﺣﻣﻪ اﷲ وﺻﻠﺔ ﻟرﺣﻣك .

أأﻛد أﻧﻧﺎ ﻧرﻳد ﺧروﺟﻬم إﻟﻰ وزﻳراﺳﺗﺎن ﻓﻘط  ،وﻗد ﻳﺳﺎﻋدك
ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر أﺧواﻝ ﻧواف ،

