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 توطئة

تلبية لنداء المرجعية العليا 

في النجف االشررر و ساجررةجامة   ر 

ية  بة العلو عام في العة ا  ين ال

ضياء زين  شيخ  جماحة ال جة  المقد

لدين  قها فة دام توفي لر ةر و شررر 

العمليات مرئاجة االجةاذ المهندس 

شرمة نائب ا  ين  ضا  زهير  حمد ر

العام سعضوية معض رؤجاء س نةسبي 

العةبة العلوية المقدجررة ست تلر 

شؤسن  ةرفة العمليات ممهام ثالثة: 

عددهم  جاسز  لذين ت نازحين ا ال

الثمانين ألف نازحو سفرقة اال ام 

ناه   يه السرررالمل الةي  علي )عل

شر ألف  الكها على أك ثر  ن اثني ع

هد  جا حاسر  -  قد شرررراركوا مم س

 ةعددة في جررررا راء سالحاتمية 

ضمن  حاسر  عركة جر   جية  سالتار

النصررر سقد ز  فوا ال رار )عليه 

شهيدين سعدد  ن الجرحى سالمل   -ال

سالمهمة الثالثة لجنة االرشرررراد 

سالةعبئررة للرردفررار عن عرا  
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المقدجررررات المة تلة ملرجررررا  

جاتذة سطلبة ال حوزة العلمية في أ

النجف االشررر  الى قعاعات الجهاد 

حاسر  فة الم كا هدين سفي  جا سالم

هدين سحثهم على  جا لرفع همم الم

الثبات سالصررربر ساحراز النصرررر 

سالةمسررررو مةو ررريات المرجعية 

شر  ساالجامة  الدينية في النجف اال

على أجررئلة المجاهدين سكثيرا  ا 

هدين  جا لدين  ع الم جا  ا يقف ر

سررالح على جرراتر الجهاد حا لين ال

ماإلضررافة الى  همة االرشرراد س ن 

المهام الةعبوية للجنة االرشررراد 

طبرراعررة  نشررررورات سكةيبررات 

حة  ما كان لسررر قد  هدينو س جا للم

سين الح يم ) دام توفيه  سيد ح ال

عة  نا ممجمو يد ل السررربت مة س

عناسين ها ة سنحن اذ ننشررررها 

نش ر سنثمن الجهد جائلين المولى 

علرر ج ي ي  ان  ع  ل ي ان ا في   ه 

حسررناته وسكم  ن شررار  في متمام 

 هذا العمم المبار .
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  ة:ـــمقدم
يمثم الدفار عن الدين احد اعقد 

اال ور في العصر الراهن ال  ن جهة 

مذ  الجهد  ن اجم المساهمة في 

ذلو مم  ن حيث الةشخيصو سالسبب 

سراء ذلو االخةال  الواجع جدا في 

تتسير الدين  ن قبم المةدينينو 

فتي الوقر الذي يبدس الدين ا را 

ساضحا عند البعض يجد البعض  ن 

أكثر ا  ور ضبامية   الناس انه  ن

سذلو  سبب عن كثرة االدعاء في هذا 

 المجا . 

س ن العبيعي ايضا ان تخةلف 

الوجائم في الةعبير عنه سكذا في 

الدفار عنهو سقد  ثم الدين دائما 

 حم اخةال  كبير مين الناس قبوال 
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سرفضا اس تعصبا لبعض االف ار 

سنتيا  ن قبم البعض االخرو 

الذي جاء الدين  ن سممالحظة الهد  

اجله يبدس ان  ا يحصم فعال هو ا ر 

 عاكس للغاية الةي جاء  ن اجلها 

 سهي الةوحيد.

سال يخةلف الحا  عندنا في 

العرا  ملد المقدجات عن مقية 

ملدان العالم في كون الدين  حم 

 .صاخةال  في الةتسير سالةشخي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدفاع عن 
 9 .............................................................الدين....................

 

:المحور األول 

 ذور المؤامرة والتحالف:ج

يوجد لهذا اال ر جنبة تاريخية 

فمن الجدير مالذكر انه في ز ن 

النظام السامت سفي نهاية 

الثمانينات كانر   ةبات العرا  

 ملوءة م ةاب  عرس  ماجم 

سقلما تجد   انا لبيع  ل1)الةوحيد

ال ةب سال تجد اثرا لنسخ  ن هذا 

ال ةاب حةى  ارت تلو ظاهرة ساضحة 

سفي مداية الةسعينات مدات اثار 

انةشار  ثم هذا ال ةاب خصو ا في 

                                                           
كةاب الةوحيد هو اشهر كةب  حمد من عبد  ل1)

الوهاب ساكثرها انةشارا سمالرةم  ن عدم 

كونه كةاما قيما حةى عند المحققين  ن 

علماء السلتية اال ان كبار علماء القوم 

قا وا مشرح ال ةاب  ن اجم ازالة االش ا  

الذي قد يةوجه اليه مسبب اعةماده على معض 

الف اره سفي  الرسايات ةير الصحيحة كمسةند

الوقر الذي ملغ فيه عدد العلماء الذي 

شرحوه العشرات فقد رده ال ثيرسن  ن 

العلماء ايضا سالجم  غر حجم ال ةاب كان 

 المرشح االس  لنشر اف ارهم في العالم. 
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ز ن الحصار االقةصادي تظهر للعلن 

الةي كثرت في  اإلش االتعن طريت 

ذلو الوقر سعن طريت الةشدد الذي 

ينين في العرا  ة ا  تردات المةد

في مدايات الةسعينات سلم ي ن 

 ةوقعا ان ي ون هذا الت ر الذي 

 ثله كةاب الةوحيد  ش لة عقائدية 

ذات طامع اجةماعي مهذا المسةوى 

  ن الخعورة...

سمعد  رسر عشر جنوات  ن العمم 

الدؤسب في تاجيس خاليا لهذا الت ر 

الضا   ار اال ر ساضحا لدى الجميع 

تا  صيريا مين ان هنا  تحال

النظام السامت سمين الوهامية 

.ساظهرت االعةرافات الةي نشرت 

لمعةقلين في مداية جقوط العاةية 

سجود تنسيت ساضح مين العرفين سان 

المخعط الذي كان يقوده النظام 

الظالم في العرا  قد تحو  الى 

هد   شةر  لالثنين  عاو  ع ان 

المةوقع ان ي ون الموقف المعلن 

م النظام السامت كعقيدة عن ح 
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 ل2) خالتة لالجالم سكذلو شخص الحاكم

الذي  درت فيه عدة فةاسى تعالبه 

                                                           
هذا  ا سرد على لسان كبار علماء  ل2)

السلتية في القرن العشرين حيث سرد في لقاء 

ن ماز س ته لصدام  ع الشيخ عبد الع ي  م

مال تر كما اجاز جهاده  عةبرا اياه جهادا 

شرعيا س نها )السؤا  ا س : لقد مغى النظام 

البعثي ال افر في العرا  على ال ويرو سرسر 

 =أهلهاو ساةةصب أرضها سضمها ملى ح مه.

سلقد أجاز البعض هذا التعم مدعوى أنه 

تمهيد للوحدة مين المسلمينو فهم تجي  

اإلجال ية هذا المسلو الذي جل ه  الشريعة

النظام العراقي لةحقيت الوحدة اإلجال ية؟ 

الجواب: مسم هللا سالحمد  ..هو...فال ريب أن 

 ا عمله حاكم العرا   ع ال وير  ن ر عظيمو 

سعدسان شنيع ال تجي ه الشريعة اإلجال يةو مم 

تن ره ستحذر  نه لما اشةمم عليه  ن الظلم 

 اء سنهب ا  وا  مغير سالعدسان سجتو الد

حتو هذا لو كان  سلماو ف يف سهو كافر معثي 

 لحد سمن ادعى اإلجالم في معض ا حيانو أس 

 دح معض شعائر اإلجالم في معض ا سقات 

فال افر عند الحاجة ينافت ثم يعود ملى 

 أ له س عدنه.

السؤا  الثاني: تراكض البعض في  بايعة 

عض الشعارات طاةية العرا  لمجرد أنه رفع م

اإلجال يةو مالرةم  ن  اضيه القبيح في حرمه 

لإلجالم سفة ه مالمسلمينو سمالرةم  ن 
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اجةمرار حاضره على  نواله المعرس و فهم 

تقبم الشريعة اإلجال ية  بايعة طاةية جتاح 

يعلن ال تر  نهجا له لمجرد  دحه لبعض 

شعارات اإلجالم؟ س ا رأي الشريعة فيمن مايع 

الجواب: ال  نا ر هذا العاةوت؟. أس أيد أس

ريب أن  بايعة  ثم هذا العاةوت س نا رته 

 ن أعظم الجرائمو س ن أعظم الجناية على 

المسلمين سمدخا  الضرر عليهم؛  ن  ن شرط 

البيعة أن ي ون المبايع  سلما ينتع 

 =المسلمين سال يضرهمل.

أ ا حاكم العرا  فهو معثي  لحد قد أضر 

 ن الضرر في مالدهو ثم  المسلمين ملنوار

اعةدى على جيرانهو فجمع مين أنوار الظلم 

عالسة على  ا هو عليه  ن العقيدة الباطلة 

البعثيةو سلو أظهر معض الشعارات اإلجال يةو 

فالمنافقون يصلون  ع الناس سيةظاهرسن 

ماإلجالم سذلو ال ينتعهم لتساد عقيدتهمو سقد 

عظيم أخبر هللا عنهم جبحانه في كةامه ال

 مصتاتهم الذ يمة سأخالقهم المن رة.

سأخبر أن  صيرهم هو الدر  ا جتم  ن النار 

يوم القيا ة كما قا  تعالى: ﴿ِمنَّ اْلُمَناِفِقيَن 

ى ُيخَاِدُعوَن اَّللََّ َسُهَو َخاِدُعُهْم َسِمَذا َقاُ وا ِملَ 

سَن الصَّالةِ َقاُ وا ُكسَاَلى ُيَراُءسنَ النَّاسَ َسال َيْذُكرُ 

ُؤالِء اَّللََّ ِمال َقِليالا ُ َذْمَذِميَن َمْيَن َذِلَو ال ِمَلى هَ 

 َسال ِمَلى َهُؤالء﴾.

سقا  امن ماز ايضا في  حاضرة معنوان ) وقف 

المؤ ن  ن التةنل )فالبعثيون سالعلمانيون 
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ماعالن اجال ه سمراءته  ن الت ر 

البعثي كما اعلن في حينه هو 

الرفض ل م تعاسن اس قبو  له 

ل ونه  ثم خعرا على احد النظم 

العرمية في مداية الةسعينات سقام 

ا التعم في مضرب الممل ة ستسبب هذ

اعالن التةاسى الةي تجوز الةعاسن 

                                                           
الذين ينبذسن اإلجالم سراء الظهر سيريدسن 

 ن يسمون مالشيوعيين  =ةير اإلجالم سه ذا

ماالشةراكيين كم النحم الملحدة سيسمون 

الةي ال تؤ ن ماهلل سال ماليوم اآلخر ي ون 

كترهم سشرهم أكتر  ن اليهود سالنصارى 

سه ذا عباد ا سثان سعباد القبور سعباد 

ا شجار سا حجار أكتر  ن اليهود سالنصارى 

سلهذا  ي  هللا أح ا هم سمن اجةمعوا في ال تر 

ا ل نهم سالضال  س صيرهم النار جميع

 ةتاستون في ال تر سالضال  سمن جمعهم ال تر 

سالضال  فمصيرهم ملى النار مذا  اتوا على 

 =ذلو. ل نهم أقسام  ةتاستون: فإذا أراد

البعثي أن يدعي اإلجالم فلينبذ البعثية أس 

االشةراكية سالشيوعية سيةبرأ  نها سيةوب 

ملى هللا  ن كم  ا يخالف اإلجالم حةى يعلم  دقه 

ثم مذا كان هذا العدس التاجر الخبيث  دام 

حاكم العرا : مذا أراد أن يسلم سيةوب 

فلينبذ  ا هو عليه  ن البعثية سيةبرأ  نها 

 مل.سيعلن اإلجال
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 ع ال تار لعرده سجيشه  ن 

 ال وير.

سقد ا ةالت اال اكن الةي تمرك  

فيها االرهاميون الجدد معشرات 

المؤلتات الةي تدعو الى هةو حر ة 

اهم هذا البلد س ن يحمم نتس 

عقيدتهم عن طريت الح م عليهم 

مال تر سالشر  سكانر الصتة الةي 

ر  فيها هذه ال ةب انها في تشة

الغالب لمؤلتين   يتين سهي دائما 

 ةير  دسن عليها  حم العباعة...

سمسبب هذه الخلعة الغريبة مين 

هذه االطرا  المةصارعة  ار الدفار 

عن الدين يواجه  ش لة كبيرة الن 

اال ر لم يقةصر على  جرد الةصدي 

للعدسان  ن الخارا سانما  ار 

ضد معض االف ار الدفار عن الدين 

الدينية الةي اخذت طامعا  ةشددا 

ساعادت الت ر المةصلب الذي ظهر 

في مداية القرن االس  على يد معض 

 الخوارا.

ستبين  ن خال  هذا الحلف الجديد 

القديم ان القضية العقائدية ليسر 
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هي المحور الذي يدسر حوله سجود 

 ثم هذه الةنظيمات سانما العمم 

ح الةي تةح م في يدسر  دار المصال

توجيه الصرار  ع هذه الةنظيمات 

سلم ي ن هنا  فر  مين  وقف القوى 

ال برى  ن حركات الةحرر الشعبية 

المشرسعة سمين  وقف هذه 

الةنظيمات الةي تصنف  ن تلو 

الحركات مم رمما كانر الةبعية 

 تبدس للعيان مين العرفين.

سقد ظهر  وقف العر  المخالف 

ة الشيعية ساضحا سهم امناء العائت

في  واجهة الظلمة سالمعةدين سلم 

دسر في سالمنتعة ي ن للمصلحة 

تحديد تلو المواقف حةى في احلو 

االسقات ساشدها مالرةم  ن عدم 

تواجد فةرة ح م عادلة في اةلب 

االسقات اال ان الموقف الثامر  ن 

ةغير امدا سقد يتلو االنظمة لم 

جعلر عقيدة  ن عقائدهم 

 .المقررة..

وال شك أّن »حيث سرد في كال هم 

أعظم ما ُمني به االسالم والمسلمون 
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هو التساهل مع أهل الجور، 

والتغاضي عن مساوئهم، والتعامل 

معهم، فضالً عن مماالتهم ومناصرتهم 

 وإعانتهم على ظلمهم.

عة اوما جرَّ الويالت على الجم

إاّل ذلك االنحراف عن جدد  اإلسالمية

الصواب والحق، حتى ضعف الدين 

، فتالشت قّوته ووصل األيامبمرور 

إلى ما عليه اليوم، فعاد غريبًا، 

وأصبح المسلمون أو ما يسّمون 

أنفسهم بالمسلمين: وما لهم من 

أولياء ثم ال ينصرون حتى  هللادون 

على أضعف أعدائهم، وأرذل 

االذالّء، المجترئين عليهم،كاليهود 

 .األقوياءفضالً عن الصليبيين 

في إبعاد من ` لقد جاهد االئمة

يّتصل بهم عن التعاون مع 

الظالمين، وشّددوا على أوليائهم 

في مسايرة أهل الظلم والجور 

ومماالتهم، وال يحصى ما ورد عنهم 

و س ن ذلو  ا كةبه «في هذا الباب

ملى  حّمد  j زين العامدين اإل ام



الدفاع عن 
 .............................................................الدين....................

07 

ال هري معد أن حذره عن من  سلم 

 :ل3)معانة الظلمة على ظلمهم

أو ليس بدعائهم إّياك حين دعوك »

جعلوك قطبًا أداروا بك رحى 

مظالمهم، وجسرًا يعبرون عليك إلى 

بالياهم، وسلَّماً إلى ضاللتهم، داعيًا 

إلى غيّهم، سالكًا سبيلهم، يدخلون 

بك الشك على العلماء، ويقتادون 

ليهم، فلم يبلغ بك قلوب الجّهال إ

أخص وزرائهم وال أقوى أعوانهم إالّ 

دون ما بلغت من إصالح فسادهم، 

واختالف الخاصة والعامة إليهم، 

فما أقلّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا 

منك، وما أيسر ما عمَّروا لك في 

جنب ما خّربوا عليك ; فانظر 

لنفسك، فإّنه ال ينظر لها غيرك، 

 .ل4)«وحاسبها حساب رجل مسؤول

سقد تبين  ن خال  هذا سةيره    

ح م االنخراط في االعما  الةي تعد 

اعانة للظالم اس الةي تؤدي الى 

                                                           
عقيدتنا في الةعاسن  ع –عقائد اال ا ية ل3)

 الظالمين.

 .5ٍ72تحف العقو  ص  ل4)
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اجةمرار ظلمه كما يحرم على 

االنسان المؤ ن ان يؤيد الظالم 

سلو كان ذلو الةلييد جياجيا اس 

 عنويا فضال عن حر ة االنخراط في 

اجه ته اال نية سقد اشارت 

الى ` عن االئمةالرسايات ال ثيرة 

اجةن ار  ثم هذه االعما  سقد  ارس 

االئمة هذا التعم ايضا الن ظرسفهم 

لم ت ن تسمح ملكثر  ن ذلوو 

سعند ا ي ون الظر   هددا للدين 

س شوها لةعاليمه فال ي ةتى 

مالمقاطعة الةي تعد اجلوما جلبيا 

 ن اجاليب المقاس ة للظلم مم 

يةحو  االجلوب الى اجلوب المقاس ة 

 االيجامية. 

سقد افةى علماؤنا        

موجوب الدفار عن الدين ضد 

سالمعةدين سهي قضية ال  ل5)االخعار

                                                           
قا  الشيخ الوحيد الخراجاني في  نهاا  ل5)

ل  ا يلي )يجب 2ٍفي المسالة ) 3الصالحين ا

على كم  سلم الدفار عن الدين االجال ي مذا 

كان في  عرض الخعرو سال يعةبر فيه مذن 
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خال  فيها مين التقهاء كما اشار 

الى ذلو اكثر العلماء في كةبهم 

 التقهية.   

سقد ساجه الدين في طو  الةاريخ 

االجال ي اكثر  ن خعر يهدد سجوده 

سلذلو سمقاءه معيدا عن الةشويه 

فان الدفار عنه ايضا المد ان ي ن 

 ةناجبا  ع االخعار المخةلتة 

 المحدقة مه.

 

 

 

                                                           
سال خال  في المسللة. سال مال مش ا   j  اإل ام

فر  في ذلو مين أن ي ون في ز ن الحضور أس 

الغيبةو سمذا قةم فيه جرى عليه ح م الشهيد 

في جاحة الجهاد  ع ال تارو على أجاس أنه 

قةم في جبيم هللا الذي قد جعم في  حيحة أمان 

 وضوعا للح م الم مورو قا : جمعر أما عبد 

جبيم هللا يدفن في يقو : )الذي يقةم في  j  هللا

ثيامه سال يغسم مال أن يدركه المسلمون سمه 

ر ت ثم يموتل الحديثو سقريب  نها  حيحةه 

 ن أمواب  41الباب 5الثانية. )الوجائم ا

ل سهذا  ا ح م مه 9س1ةسم الميرو الحديث

السيد الخوئي ايضا ) نهاا الصالحين 

 ل.333ص4ا
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:المحور الثاني 
 االخطار التي تواجه الدين :

يم ن ان تصنف االخعار الةي 

تواجه الدين الى  نتين اس اكثر 

 نها  ا يرتبط موجوده س نها  ا 

يرتبط مةشويهه ا ام االخرين سفي 

 اال ة سهي كما يلي: ذهنية

 االول: تهديد وجود الدين:  

كانر المواجهة االسلى الةي تعرض 

لها الدين تةعلت مل م سجوده 

سقبوله عند المجةمع الجاهليو 

سيعد هذا الةهديد مالرةم  ن 

خعورته ا را ساضحا الن العر  
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المهدد يعلن رفضه العملي لوجود 

الدين في المجةمع سيعمم م م 

ء سجوده س حارمة سجيلة النها

 عةنقيه سكان   ا ساجهه الصدر 

سكذلو االنبياء  ن اإلجالم االس  

السامقين  ن هذا الصنف حيث 

ساجهوا عدسا يريد ان يحافظ على 

اسضاعه االجةماعية  ن خال  شن 

الحرسب ستعذيب المخالتين للو و  

 الى هدفه.

سقد اجةخدم في هذا الةهديد 

لعج  اجلوب الةصتية الجسدية عند ا

قنار المخالتين مالةخلي عن معن 

دينه سالعودة الى دين االجداد سقد 

جعر الةاريخ االجال ي  ورا رائعة 

 ن الةضحية في هذا المجا   ارت 

درسجا يسةقي  نها المجاهدسن 

العبر سيسعرسن على  نوالها درسجا 

جديدة سلم ت ن تلو الدرسس  قةصرة 

 يضاا أة أعلى الرجم مم كانر المر

ة في هذا المجا  سقد حتظ لنا جباق

الةاريخ معضا  ن تلو الصور ساةتم 
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ال  ل6)البعض االخر سقصة ا  ياجر

زالر عالقة في االذهان لما فيها 

  ن  ور الةضحية ساالماء.

 الثاني: تهديد صورة الدين:

لم ي ن الةهديد الذي ساجه 

الدين  قةصرا على النحو االس  مم 

خر اضيف الى ذلو تهديد  ن نور ا

سهو تشويه  ورة الدين ساظهاره 

لدى االخر مصورة  هجنة سقد كان 

 لتهذا االجلوب  ن االجاليب الةي لج

اليها معض الدسائر ال برى في 

العالم  ن اجم خلت جو  ن 

العدسانية تجاه المسلمين سعملر 

الدسائر االعال ية ممعونة االعما  

الةي  درت  ن معض المةعرفين 

                                                           
لقد ضرب الصحامة االسائم درسجا في  ل6)

الصمود عند ا ساجههم ال تار مالرفض 

سالةعذيب سه ذا ضرموا درسجا في الةضحية 

م م اال ةيازات االجةماعية الةي كانوا 

يةمي سن مها عند ا كانوا كتارا فتي الوقر 

الذي اجلم فيها التقراء سالمعد ون اجلم 

فيهم ايضا معض اسالد كبار القوم سلم يؤثر 

الحا  الجديد حةى يعودسا الى اسضاعهم 

 السامقة...
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عن االجالم الععاء  ورة  شوهة 

سالعمم على تركي  هذه الصورة في 

الوجدان الشعبي للدس  الةي ال 

تةعا م كثيرا  ع المسلمين معريقة 

 ساجعة.

سقد جاعدت معض االعما  الةي 

 درت  ن قبم البعض  ن المةعرفين 

على اععاء  ادة اعال ية لبعض تلو 

الوجائم في الةرسيج لهذا النحو 

و سقد  ن الةصوير المشوه لالجالم

ا بح ساضحا ان التر ة  ارت 

 واتية لهؤالء ل سب تاييد الشعوب 

في هذا المجا  خصو ا  ع سضوح 

جسا ة الخعر الذي تمثله تلو 

 االعما  على تلو الشعوب.

س ن هنا كان الالزم ليس فقط 

الحتاظ على الدين كيتما اتتت 

سانما اعادة الصورة الحقيقية له 

 مسبب الةرسيج المةعمد  ن قبم

دسائر االعالم ةير المسؤسلة سالةي 

عملر  ةعمدة على اظهار التعم 

الشنيع الذي  در  ن قبم معض 
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االفراد على انه يمثم الدين الذي 

 يةدين مه المسلمون في العالم.

:المحور الثالث 
 خرين:كيف نظهر الدين لآل

معد سضوح الخعر المحد  مالدين 

مصوره المخةلتة  ار ل ا ا علينا 

على انجاح المهمة الةي العمم 

يةوجب علينا القيام مها سهي 

هذه  داظهار الدين  ن تحر ر ا

االعما  ساالقوا  الةي  درت س ارت 

 جبة على جميع المسلمين.

سعند النظر الى الةاريخ االجال ي 

النا ع يجد االنسان المسلم ان 

القضية ليسر جهلة كما انها ليسر 

 ةعذرة كما ان جبب الصعومة هو 

يان االعالم في الةرسيج للصور طغ

البشعة لالفعا  ةير المقبولة سا ا 

عدم الةعذر فالن عددا ةير قليم  ن 

البلدان االجال ية الزالر تعاني 

سمصورة ساضحة  ن نير هذه االعما  

سهي تسةن رها مصورة نظرية سعملية 

سيضا  الى ذلو ان عملية الترز 

مين الصورتين ليس ا را  عبا  ن 
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ةرسيج لال و  سالةواريخ خال  ال

الةي  ثلر الوجه النا ع لالجالم في 

تعا له  ع االخرين عند دخو  

 ملدانهم في الحرسب.

كما يجدر العمم على اظهار ان 

الحرسب االجال ية لم ت ن يو ا 

هجو ا على االخرين مم كانر سلم 

ت   تمثم ردا على االعةداءات الةي 

تةوجه الى البلدان االجال ية سهي 

 لمعبر عنها مالحرسب الدفاعية.ا

سيجب اال ينسى العا م في هذا 

المجا  انه ال يعمم سحده في 

الساحة فان البعض قد يظن ان  جرد 

امراز معض الجوانب المشرقة  ن 

الةاريخ ي تي الظهار الحت سازالة 

الباطم سينسى انه يعمم في جهة 

يعةقد انها الحت فيما يعمم 

دسن انها االخرسن في جهة اخرى يعةق

الحت ايضا اس يةصنعون ذلو كما هو 

 حا  الدسائر االعال ية.

س ن المهم الةركي  ايضا على ان 

الةاريخ االجال ي ليس  رادا 
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في هذا الصدد فقد يجد  ل7)مالجملة

هنا اس هنا  معض المتا م  اإلنسان

الةي تصب في تشويه  ورة الدين في 

فان  ن الالزم الةتريت  اآلخريننظر 

كت ر  ثله البعض  ن  اإلجالممين 

المسلمين  أفعا المسلمين سمين 

تمثيله مصورة  ملىالةي لم تر  

 حيحة سهذا ا ر ساضح جدا سقد 

ت ون هذه خدعة قد يلجا اليها 

البعض للة سد حةى  ن الةاريخ 

الدين ستشويه  ملى لإلجاءة اإلجال ي

 حقيقةه.         

سالمدّ أن نرّك  على الةعاليم     

الدينية الةي سردت في الةعا م  ع 

                                                           
فان حصة كبيرة  ن تاريخ الخلتاء  ن  ل7)

مني ا ية سمني العباس ليس  قبوال البةة في 

هذا المجا  سقد يجد فيها البعض  ن الدعاة 

للباطم  ادة تساعدهم في الةشوية سالة ييف 

لذا اقةضى الةنبيه كما ان الةاريخ المعلوب 

تحر النظر هو تاريخ االنبياء ساالئمة  جعله

 سالمؤ نين  ن ا حامهم ليس اكثر... 
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 سا جرى ل8)الباةين سالمحارمين

ساتباعهم عند سقور القةا  الن هذه 

المرتبعة جدا مما يرسا  ا  ور ن 

                                                           
 j  عن علي اإلجالمرسي في كةاب دعائم  ل8)

)أنه جار في أهم الجمم لما قةم طلحة 

سال مير سأخذ عائشة سه م أ حاب الجمم نادى 

: ال تجه سا على جريح سال تةبعوا  نادية

 دمرااو س ن ألقى جالحه فهو آ ن. ثم دعا 

الشهباء فركبها... حةى مبغلة رجو  هللا 

انةهى ملى دار عظيمةو فاجةتةح فتةح لهو 

فإذا هو منساء يب ين متناء الدارو فلما 

نظرن مليه  حن  يحة ساحدة سقلن: هذا قاتم 

سجل  عن  ا حّبة. قا : فلم يقم لهن شيئاا 

حجرة عائشةو فتةح له مامهاو فسمع  نها كالم 

شبيه مالمعاذير... قا :...سلو قةلر ا حّبة 

لقةلر  ن في هذه الحجرةو س ن في هذه 

الحجرةو س ن في هذه الحجرة. سأس ل ملى ثالث 

حجرات... قا  ا  بغ: سكان في محدى الحجر 

عائشة س ن  عها  ن خا ةهاو سفي ا خرى 

الح م سشباب  ن قريشو في ا خرى   رسان من

عبد هللا من ال مير سأهله. فقيم له: فهال 

مسعةم أيدي م على هؤالء فقةلةموهم؟ أليس 

هؤالء كانوا أ حاب القرحة فِلَم اجةبقاهم؟ 

قا : قد ضرمنا سهللا مليدينا على قوائم 

السيو  حددنا أمصارنا نحوه ل ي يل رنا 

ل. )دعائم فيهم مل ر فما فعم سسجعهم عتوه

ذكر قةا  أهم -و كةاب الجهاد4/391اإلجالم

 البغيل.
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خصو ا سنحن  ا يامله البعض هذه 

المقدجات لم تبت لها حر ة  مننرى 

عند هؤالء في الوقر الذي يصرحون 

ه انهم يمثلون الدين الصحيح في

ي فالسلتي  اإلرهابستتجيرات 

العرا  لم يةر   جاال للشو موجود 

فر  ساضح مين نحوين  ن الةت ير 

سالدليم اخةال  النةائج الةي خلص 

اليها كم طر  فتي الوقر الذي 

على احةرام  ا طرا يؤكد احد 

 اآلخريجد العر   اآلخرين قدجات 

 عدم  شرسعية سجودها.

 

 

 

 

 

:المحور الرابع 
 : اإلعالميةبعض صور التشويه 

سجود  ثم هذا  أجبابسلعم  ن 

البون الواجع مين النةائج هو 

تقمص البعض لثوب ليس له فان 

 اإلفةاء منالمعرس  عند المسلمين 
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عمم يقوم مه البعض  ن الناس معد 

 ملى عها  اإلنساندراجة طويلة يصم 

القدرة على االجةنباط  ن المصادر 

 ا يامالمقررة سل ن ظهر في هذه 

ليس عندهم علم شرعي سال  أشخاص

تةلمذسا على  سمنما أ يلة عرفة 

المةعرفين  ا شخاصيد البعض  ن 

الةي  القرآنية اآلياتسحتظ معض 

تةحدث عن القةم سالقةا  سنصب 

 . اإلجال يةنتسه  تةيا لال ة 

على القنوات سقد  ار االفةاء 

التضائية عمم  ن ال عمم له سهؤالء 

 مالفي العادة يسيئون سال يحسنون 

عند الس وت عن االفةاء سلذا تجد 

البعض  نهم يحرم على  منكيف 

حةى دخو  معض القنوات  اآلخرالبعض 

يخالته في الراي اس يةعرض   نه

س ارت  هاز  االفةاء  أف ارهلبعض 

ه مها الةي يةت ّ  ا  ور ن طرائف 

العا ة سالخا ة س ارسا  ادة 
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سالصور الساخرة  ل9)سالدرا ا لإلعالم

تعليقاتهم  حط جخرية  سأ بحر

مسعاء الناس في شب ات الةوا م 

 االجةماعي المخةلتة.

في هذه  اإلةرا  منس ما يؤجف له 

جو  للبعض الةرسيج لبعض  ا  ور

التةاسى على السنة هؤالء النهم 

تهم حجة جعلوا  ن ةرامة افةاءا

 منللةصديت ل م  ا ينسب اليهم  ع 

 ما عراضمعض تلو االفةاءات تةعلت 

  .!سا  وا  سا رساح

كم  أنسهو ا ر جعم البعض يظن 

شيء ةريب  ةوقع  نهم سلم تبت لهم 

حر ة للةدقيت فيما ينسب اليهم 

سهذه نةيجة طبيعية لما  نعوه  ن 

حيث  اآلخرينخال  طريقة تعا لهم  ع 

                                                           
 أ بحرالةي  ا  ور ار الةصدي لهؤالء  ن  ل9)

 ادة درا ية للمسلسالت الةي كثرت في 

الةي يت رسن  ا ف ارس ارت  ا خيرةالسنوات 

التني كالجنة  اإلنةاامها عناسين لبعض 

سالحور العين س لو اليمين سنحوها. مم  ار 

التنية  ا عما بعض  ن المةخصصين في هذه ال

 أنسهو عمم ال يخلو  ن فائدة كبيرة شريعة 

 ةير المقبولة شرعا... ا  وريخلو  ن 
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ليعا لوهم منتس  رسناآلخعاد 

سيعيدسا ال رة اليهم  ا جلوب

 سمجقاطفي الةشدد  أجلومهمسمنتس 

حر ة المخالتين فسقوا  ما جقوا 

البعض  نهم  من نه حةى  أعداءهم

ليحاس   نذ جنين ان يجب عن نتسه 

 . قولة زائتة فال يجد لذلو جبيال!

الةوازن  مظهارس ع هذا المد  ن 

الشرعي حةى ال  اإلفةاءالذي عليه 

تةلوث الوجائم الةي تمثم الدين 

الدين  ملىفينجر ذلو مالةبع 

 . سأهله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:المحور الخامس 
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 بذل النفس من اجل الدين:

النتس هي اةلى  ا يمل ه  من

يةوقف  أنس ن العبيعي  اإلنسان

 ا  رعند ا يصم الخعر اليها سل ن 

الدين فقد افةى  ملىاذا س م 

في هذا  ل10)العلماء مجواز مذلها

سةيره كما دلر على ذلو  ا  ر

ذلو  ملى سأشارتالنصوص الدينية 

كلمات التقهاء  نها  ا ذكره  احب 

 هدى المةقين مقوله:

الدفار عن الدين سهو  ن افضم  

ا عما  معد العقائد اإلجال ية س 

الةرةيب فيه س الحث عليه في 

                                                           
ل  ا 464ص3جاء في كةاب  راط النجاة )ا ل10)

:  ا هي الموارد الةي يجب أس 151نصه: )س

يجوز للمسلم فيها أن يريت د هو سهم أن هذه 

 اإلراقة  شرسطة مإذن الحاكم الشرعي؟.

الخوئي: الةعريض للقةم يجب في الدفار عن 

الدينو سحتظ ميضة االجالمو مذا هوجم  ن قبم 

كذا في الدفار عن ال تارو سأرادسه مسوءو س

النتس سالعرضو سيجوز في الدفار عن الما و 

سليس شيء  ن تلو الموارد  نوطا مإذن 

 الحاكم الشرعيو سهللا العالم.
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ا خبار الصحيحة س اآليات الصريحة 

سي تي  ن ال ةاب  اإلحصاءفو  حّد 

وال تحسبن الشريف قوله تعالى: ﴿

اآلية  ل11)﴾هللاالذين قتلوا في سبيل 

كل بر »: س ن السنة المعهرة قوله

فوقه بر حتى يقتل الرجل في سبيل 

فليس فوقه  هللافإذا قتل في سبيل  هللا

سهذا القسم هو الجهاد لحتظ « برّ 

ميضة اإلجالم مذا قام مه  ن مه 

ال تاية جقط سجومه عن ماقي 

الم لتين س مال سجب على كم  سلم 

قادر على الدفع م م  اله دخم فيه 

 ن نتس س  ا  س قو  س فعم س رأي 

ةير ذلو مإذن نائب الغيبة س

سمدسنه  ع عاد  أس جائر سل ن ال 

سلو دهم يقو   ملى أن معانةهيقصد 

المسلمين  ن يخا   نه على نتوجهم 

س أعراضهم سجب على  ن يليهم 

الدفار عنهم سسجب على ةيرهم 

م دادهم  ع الحاجة ...فيجب على 

الشخص  دافعة  ن أراد قةله  ةى 

                                                           
 .469جورة آ  عمران اآلية  ل11)
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احةمم حصو  السال ة مها س عليه أن 

يةو م ملى حتظ نتسه م م سجيلة س 

ال ينةقم ملى ا  عب  ع حصو  

 .ل12)االجهماالندفار م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رســـــالفه

 مقدمة

.................................

.................................

                                                           
هدى المةقين ملى شريعة جيد المرجلين  ل12)

 .535للشيخ جعتر كاشف الغعاء كةاب الجهاد ص
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 3ص ............

 المؤامرة جذور :األول المحور

 والتحالف

 5..............................ص

 تواجه التي االخطار: الثاني المحور

 55ص........................ الدين

 الدين نظهر كيف: الثالث المحور

 51ص........................ لآلخرين

 التشويه صور بعض: الرابع المحور

 22ص....................... االعالمية

 اجل من النفس بذل: الخامس المحور

 25ص................... الدين

 الفهرس

.................................

.................................

 21ص........



اإلرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق 
 36.................................المقدسات...................

 
 

 

 
 



الدفاع عن 
 .............................................................الدين....................

37 

 

 
 


