سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان

بسم ال الرحن الرحيم
الكي بحور التان لكلب الاسون والرهبان  ،ودياسة جعل الزبل
والنتان  ،الدعو ياسر البيب دعي الردة والكفران

.

جوابا على قوله " ستقوم دولة شيعية بالمغرب على يد الشيعة الجدد

".

الحمد ل الذي وعد أتباع نبيه وأصحابه بالتمكين والنصر  ،وتوعد خصومهم بالذل
والخسر  ،فرفع سبحانه بذلك شأن أهل السنة الطائفة المنصورة  ،وعفر بالتراب أنوف
الرافضة الكلب الممطورة  ،الذين بعدائهم لصحاب نبيه عليه السلم  ،أصبحوا
حميرا لعداء السلم .
وصلى ال على نبيه الصادق المين وآل بيته المؤمنين الطاهرين وأصحابه الكرام
أجمعين  ،فمن ولغ في أعراضهم برميهم بالعظائم  ،وكفرهم وأتبعهم بالسباب
والشتائم  ،فقد كفر بما أنزله ال على نبيه صلى ال عليه وسلم  ،وهو إن مات من غير
توبة لمفر له من نار جهنم .
أما بعد  :عرض علي أحد الخوة أخيرا هرطقة بالصوت والصورة للمدعو
) ياسر الحبيب( وهو بغيض  ،وقد وفقني ال تعالى منذ أول يوم وقفت فيه على ردة هذا
النجس جرو اليهود أن نصحت مجموعة من طلبة العلم بأن ل يطلقوا على هذا النجس
الذي يكفر أبا بكر الصديق  ،وعمر بن الخطاب  ،وعثمان بن عفان  ،وأمنا عائشة
الصديقية وغيرهم من أصحاب رسول ال صلى ال عليه
– رضي ال تعالى عنهم أجمعين  -بأن ل ينادوه بياسر الحبيب بل بالخاسر البغيض

.

قلت  :طالعنا الخاسر البغيض في فيديو كعادته المخزية دائما فهو إذا سكت فجر وإذا
نطق كفر .حيث جاء مهرول يتوعد أهل السنة في المغرب القصى بأن عما قريب
ستقوم دولة شيعية في هذا البلد بعد فتح مؤسسة للشيعة بمدينة طنجة شمال المغرب
أخيرا  ،وكان ذلك يوم السبت )  02جمادى الولى  22 – 1436فبراير  ( 2015وجاء
العلن على ذلك في أحد الفنادق بالمدينة بعدما حصل خدام الشيعة الشنيعة على
اليداع القانوني من الجهات المختصة في مدينة طنجة لفتح تلك المؤسسة .
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قلت  :جاء هذا الخاسر البغيض ) يبشر ( كما زعم
) أنه سوف تقوم في المغرب دولة شيعية على يد الشيعة الجدد وأنه عالم بما يقول
فأقول وبال التوفيق وعليه التكلن في الرد على جرو الرهبان

(.

.

إن ما هول به الخاسر وهو بغيض بما ورد في هرطقته أخاف من استمع إلى ذلك من
العامة  ،و أفزع العديد من طلبة العلم الغيورين على السنة بهذا البلد وغيره ،
المحبين لصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم  ،الذين يتمنون الموت على أن تحكم
الكلب الممطورة من الفقهاء النجاس وكبارهم الرجاس المغرب ويتسلطوا على أهله
.

وقبل دياسة جعل الزبل البغيض ل بد أن أقول  – :جزى ال تعالى خير الجزاء الخوة
على حبهم لدينهم ثم لوطنهم وبغضهم لعداء السلم والمسلمين  ، -وقد أدخل علي
ذلك الفرح والسرور  ،وما دامت هذه البلد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى
غربها جل أهلها من الغيورين على السلم مبغضين للشيعة الشنيعة وخدامهم فلن يفلح
الدخلء والمشاج ممن يعدون بالصابع من أذناب فقهاء النجاسة في أن يتمكنوا من
هذه البلد  ،الذين باعوا دينهم في سوق النخاسة لعداء السلم والمسلمين تحت غطاء
محبة آل البيت – رضي ال تعالى عنهم –  ،وآل البيت براء من هؤلء النجاس  ،لن
من المستحيل وغير الممكن أن يحب آل البيت الطاهرين كلب ممطورة تقدح في
عرض رسول ال صلى ال عليه وسلم بالطعن في أمهاتنا الطاهرات  ،أمنا عائشة بنت
الصديق ،وأمنا حفصة بنت الخطاب – رضي ال تعالى عنهما  ،وتكفيرهم لصحاب
رسول ال صلى ال عليه وسلم وعلى رأسهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب
وعثمان بن عفان وغيرهم من باقي الصحابة الكرام – رضي ال تعالى عنهم – ،بل
إن هؤلء لم يسلم من ألسنتهم القذرة حتى علي بن أبي طالب – رضي ال تعالى عنه
– الذي يزعمون محبته ويدلسون بتفضيله على أبي بكر وعمر وعثمان – رضي ال
تعالى عنهم – بأنهم غصبوه الخلفة وجاروا عليه –  .وهذا له موضع آخر لبيانه
بالدليل نقل عن كتب كبار فقهائهم الرجاس  ،كما أن آل البيت الطهار برآء من لوثة
قذرة تستحل الزنا تحت غطاء المتعة .
وقد ذكرني هؤلء الخوة بقوله جل وعز  ﴿ :ل6ا ت6ج2د 8ق6و5م<ا ي8ؤ5م2ن8ون 6ب2الل7ه 2و6ال5ي6و5م 2ال5آخ2 2ر
ي8و6ادFون 6م6ن 5ح6اد 7الل7ه 6و6ر6س8ول6ه 8و6ل6و 5ك6ان8وا آب6اء6ه8م 5أ6و 5أ6ب5ن6اء6ه8م 5أ6و 5إ2خ5و6ان6ه8م 5أ6و 5ع6ش2ير6ت6ه8م5
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أ8ول6ئ2ك 6ك6ت6ب 6ف2ي ق8ل8وب2ه2م 8ال5إ2يم6ان 6و6أ6ي7د6ه8م 5ب2ر8وح Hم2ن8 5ه و6ي8د5خ2ل8ه8م 5ج6ن7ات Hت6ج5ر2ي م2ن 5ت6ح5ت2ه6ا
ال5أ6ن5ه6ار 8خ6ال2د2ين 6ف2يه6ا ر6ض2ي 6الل7ه 8ع6ن5ه8م 5و6ر6ض8وا ع6ن5ه 8أ8ول6ئ2ك 6ح2ز5ب 8الل7ه 2أ6ل6ا إ2ن 7ح2ز5ب 6الل2 7ه
ه8م 8ال5م8ف5ل2ح8ون ] .﴾ (22) 6المجادلة [ 22
وقبل أن أجيب على هرطقة ذلكم الخاسر البغيض الذي خسر الدنيا والخرة بتكفيره
لبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأمنا عائشة وغيرهم من الصحابة – رضي ال
تعالى عنهم – إن لم يتب من ردته قبل هلكه أقول :
أول  :ل دخل لوزارة الوقاف والشؤون السلمية المغربية في تسليم الموافقة لفتح
المركز الشيعي بمدينة طنجة لن الطلب قدم تحت غطاء " مركز البحاث والدراسات
والنشر " .
نقول هذا للنصاف وعدم الجور حتى ل نصيب البرياء بجهالة  ،لن بعضهم هاجموا
وزارة الوقاف والشؤون السلمية وحملوها تبعات فتح المركز الشيعي للدراسات
بمدينة طنجة  ،فعلى المرء قبل أن يصدر الحكام في مثل هذه النوازل ويسلط سياط
التهم على البرياء أن يكون ملما بواقع النازلة .
ثانيا  :تعلم تلك اللوثة التي وسمت نفسها بـ ) الخط الرسالي ( أنها إن تقدمت بطلب فتح
مركز دعوي شرعي أو جمعية دينية أو مؤسسة قرآنية من المؤسسات التابعة لوزارة
الوقاف والشؤون السلمية فإنها لن تحصل على ذلك لعلمها بالموقف الشرعي
لوزارة الوقاف والشؤون السلمية من الشيعة والتشيع وعقائدهم النجسة  ،ومنها
السب والشتم في أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم  ،واتهامهم بتحريف القرآن ،
فدخل الرافضة من جهة أخرى  ،من باب مركزللبحاث والنشر.
ثالثا  :منعت وزارة الوقاف والشؤون السلمية المغربية قبل سنوات عديدة بتنسيق
مع وزارة الثقافة المغربية عرض ونشر الكتب والرسائل الشيعية في المعرض الدولي
للكتاب الذي يقام بالمغرب في مطلع كل سنة ميلدية  ،وحرصت الوزارة على ذلك
أشد الحرص ،بل قامت بمنع بعض دور النشر الشيعية من حضور المعرض ومنها
دور نشر لبنانية وأهمها دار الغدير  ،هذا زيادة على منع بيع وتوزيع كتب التشيع في
المكتبات المغربية إل إذا كان ذلك خفية من بعض مرتزقة بيع الكتب .
رابعا  :يقيم ملك المغرب السلطان محمد بن الحسن – وفقه ال تعالى لكل خير حسن –
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في رمضان من كل سنة جلسات علمية كعادة أجداده العلويين ملوك المغرب الذين
سنوا هذه السنة الحسنة منذ مئات السنين بتلك الجلسات العلمية حيث يحضرها علماء
من العديد من الدول السلمية ،وعلماء مسلمين يقيمون في بلدان غير مسلمة  ،وكانت
هذه المجالس يطلق عليها من قبل " المجالس العلمية السلطانية " ثم في عهد الملك
الحسن بن محمد – رحمه ال تعالى – أصبحت هذه المجالس تسمى " الدروس الحسنية
"  .فهذه الدروس منذ عهد الملك الحسن الثاني بعد ثورة الخميني الصفوي إبليس هذا
العصر الذي قال فيه الملك الحسن بن محمد – رحمه ال تعالى  -كلمة حق حيث صرح
بكفر الخميني واستشهد بكلمه الذي أخرجه من ملة السلم  ،وهو قول الخميني  " :إن
لئمتنا مقاما محمودا لم يبلغه ملك مقرب ول نبي مرسل "  .في الوقت الذي لم يستطع
حينها أي حاكم عربي أو مسلم التصريح علنا بكفر هذا الشيطان .
] إرجع إلى ما وفقنا ال لنشره بالتعليق على كلمة السلطان الحسن بن محمد – رحمه
ال تعالى – في حق إبليس هذا العصر الخميني الصفوي – عجل ال تعالى به إلى
سقر التي ل تبقي ول تذر ]. [ -من هنا [
قلت  :منذ ذلك الوقت ووزارة الوقاف والشؤون السلمية المغربية لم تستدعي
للدروس الحسنية أي أحد من فقهاء الشيعة ل من إيران ول من لبنان ول من أي دولة
من الدول الخرى  ،ول زال ذلك إلى عهد خلفه السلطان محمد بن الحسن – وفقه ال
تعالى لكل خير حسن . -
خامسا  :أخبرني العديد من خطباء المساجد بمدينة طنجة أخيرا أنهم طلب منهم منذ مدة
التصدي للمد الشيعي بمدينة طنجة التي ينتشر فيها هذا المرض منذ عقود لسباب
كثيرة  ،و طلب منهم أنه على خطباء المساجد أل يتساهلوا في تبليغ المصلين خطر
المد الشيعي على الدين وبغضهم للصحابة الكرام – رضي ال تعالى عنهم –  ،بل ل
يوجد ضمن خطباء الجمعة والوعاظ التابعين للمجالس العلمية بالمغرب كله شيعيا
واحدا وإن كان من يتعاطف معهم فهو متخفي ول يستطيع البوح بذلك .
سادسا  :تحرص وزارة الوقاف المغربية أشد الحرص مستعينة بجهات رسمية أل
يمارس الشيعة بالمغرب أي نشاط دينيا كما يزعمون وخصوصا تلك التجمعات التي
يعقدها الشيعة في ما يسمونها ب " الحسينيات " والحسين بن علي – رضي ال تعالى
عنهما – منهم بريئ  ،لنه ثبت بما ينشرونه بأنفسهم على المواقع الشيعية لنشر
الفاحشة والمنكر أن تلك ) الحسينيات ( بل قل القرمطيات تبعا لصنيع القرامطة الباطنية
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– لعنهم ال تعالى – هي مستنقعات للفواحش حيث يلتقي فيها أولئك الرذال لمعصية
ال تعالى بشرب الدخان والتعاطي للمخذرات والرقص والزنا باسم المتعة  ،بل نشر
المجوس عن أنفسهم فيديوهات يرقص فيها أشباه الذكور من المردان أمام فقهاء
النجاسة والمعمم يصفق ويترنح على المرد – أخزى ال النجاس وضرب بالخبال
الرجاس .
وهذه الرذائل ل ينكرها الشيعة الشنيعة بل يقومون بتصويرها من داخل تلك
الحسينيات ( ثم يقومون بنشرها بأنفسهم  .فشهد شاهد من أهلها .

)

قال عزوجل في أمثال هذه اللوثة القذرة من قوم لوط على لسان نبيه لوط عليه السلم
﴿ أتأت#ون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمي﴾ ] العراف

:

. [80

ونملك العشرات من الدلة من كلم فقهاء النجاسة يقولون فيه بالمتعة بالذكور إذا لم
يجد الشيعي نساء لذلك  .فلم يكفيهم الزنا بالنساء حتى ألحقوا بذلك اللواط بالذكور باسم
الدين  – .أخزى ال النجاس وقطع دابر الرجاس – .

قال تعالى مخبرا عن عاقبة أهل الفحشاء  ﴿ :إن .ال.ذين ي#حب*ون أن تشيع الفاحشة في
ال.ذين آمن#وا له#م عذاب :أليم :في الد*نيا والآخرة والل.ه#
النور

يعلم #وأنت#م لا تعلم#ون ﴾

]

. [ 19

فوزارة الوقاف والشؤون السلمية المغربية حريصة في هذا الباب أشد الحرص ،
فلم ترخص الوزارة المعنية للشيعة الشنيعة ولو بموضع قدم لحسينية بل قل لمجمع
للفواحش في أي جهة من ربوع المملكة  ،كما أن هذا البلد – نسأل ال تعالى أن يحفظه
وبلد المسلمين من كيد عملء أعداء السلم – لن يتوانى في معاقبة كل من سولت له
نفسه نشر مثل هذه الفواحش والرذيلة باسم الدين  .قطع ال دابر المجوس أعداء
السلم والمسلمين  ،إخوان القرامطة الباطنيين  .معدن الخبث و الران جعل الزبل في
حقارة جرذان .
قلت  :هذا بيان كان ل بد منه للرد على حفنات من المتشدقين بمعرفة واقع المغرب
وهم ل يفقهون عن حال المغرب شيئا  ،ومن بين هؤلء مرتزق زعم على أحد القنوات
أن المغرب رخص لعرض كتب التشيع في معرض الكتاب بالدارالبيضاء  ،واتهم
المغرب بمسائل أخرى منها السكوت عن نشر التشيع  .كل ذلك ليوهم المسؤولين على
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تلك القناة أنه يفقه واقع المغرب والنشاط الشيعي من أجل عرض من الدنيا قليل  .فجاء
الوقت للقامه حجرا وتعريفة بمبلغ أكاذيبه وافتراءاته  ،وأن في هذه البلد من يستطيع
أن يدك عليه وعلى أضرابه سقف أ كاذيبهم.
وجوابا على هرطقة الخاسر المدعو ياسر الحبيب وهو بغيض

:

" أنه ستقوم عما قريب بالمغرب دولة شيعية على أيدي الشيعة الجدد
أقول

"

:

 من هم هؤلء الشيعة الجدد الذين زعم أنهم سيقيمون دولة شيعية بالمغرب ،هلأضرابه الذين انبطحوا للمحافل الماسونية ورهبان الكنائس في الغرب حيث باعوا
ذممهم الدنيئة في سوق نخاسة أولئك  ،فهم يبصبصون بأذنابهم كالكلب بمجرد إشارة
الخرين إليهم  ،فهل هؤلء هم الشيعة الجدد الذين سيقيمون الدولة الشيعية بالمغرب؟
خاب وخسر وإياهم  .فليحاولوا ذلك ببلد المغرب وليكن في مقدمتهم الكلب النجس
الجبان  ،ول يختبأ عند أولئك الذين وفروا له الحماية بعدما تدخلوا له لطلق سراحه
من السجن بدولة الكويت  ،وسوف يجدون من ولة المور المغاربة و أنصار الصحابة
الكرام – رضي ال تعالى عنهم  -ما يقطع دابرهم .
رحم ال تعالى القائل
 -وال لول سيوف من أئمتنا

****

:

في كاهل الرفض ل تلوي ومنكبه

 لضحت السنة الغراء دائرة **** بين البرية كالعنقاء وأغربه–

.

.

أم أن الشيعة الجدد الذين سيقيمون الدولة الشيعية بالمغرب هم أولئك الجبناء
الذين يزعمون أمام المغاربة أنهم ل يتعرضون بالسب والشتم لي كان من
الصحابة الكرام – رضي ال تعالى عنهم – ؟

فإذا كانوا في مجالسهم الخاصة التي تحفهم فيها الشياطين وتأزهم فيها البالسة
أزا تقربوا إلى شياطينهم بولوغ الكلب في أعراض أسيادهم الصحابة الكرام –
رضي ال تعالى عنهم أجمعين – الذين لو عصرنا الشيعة النجاس منذ دجالهم
عبد ال بن سبأ اليهودي لما بلغوا تراب نعال الواحد منهم – رضي ال عنهم
أجمعين .-
فهل أقل من الفئران جبنا وخوفا الذين ل يستطيع الجبان منهم التصريح بمعتقده النجس
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أمام المغاربة بجميع أصنافهم حتى أمام المسرفين على أنفسهم  -نسأل ال تعالى أن
يهديهم إلى طاعته وأن يردهم إلى رشدهم -فهل هؤلء الشيعة الشنيعة من سيقيم الدولة
الشيعية بالمغرب .؟
قال تعالى في أشباه هؤلء  ﴿ :و6إ2ذ6ا ل6ق8وا ال7ذ2ين 6آم6ن8وا ق6ال8وا آم6ن7ا و6إ2ذ6ا خ6ل6و5ا إ2ل6ى ش6ي6اط2ين2ه2م5
ق6ال8وا إ2ن7ا م6ع6ك8م 5إ2ن7م6ا ن6ح5ن 8م8س5ت6ه5ز2ئ8ون﴾6

]البقرة. [14 :

 أم يقصد كلب الرهبان بالشيعة الجدد الذين سيقيمون الدولة الشيعية بالمغرب أولئكالذين تمنوا أخيرا في مجلس بمدينة طنجة لو تسمح لهم الدولة المغربية القيام بشعائرهم
الدينية الشيعية  ،فلما سألهم أحد الحضور عن أهم هذه الشعائر واستشهد عليهم أنهم في
المغرب غير ممنوعين من المساجد مع المغاربة وبالحج وغير ذلك  ،أجاب أحد هؤلء
أنه ل يتكلم عن شعيرة الصلة و شعيرة الحج هذه مسائل معلومة  ،ولكنه يتكلم عن
شعيرتين لهما مكانتهما عند الشيعة حرمهم منهما المغرب  ،وهي زواج المتعة وإقامة
الحسينيات في المناسبات الشيعية كما جاء عن هذا الجرو الجرب الذي يتأسف على
منعه من نشر الفواحش والمنكر .
فهل هؤلء النجاس الذين يتمنون إشاعة الفاحشة بين المسلمين بالزنا تحت غطاء
المتعة فيهتك بعضهم عرض بعض مثل الكلب بل أقل من ذلك كما حاصل عند
النجاس اليوم في دولة إيران الصفوية وفي العراق وفي لبنان وعند الحوثيين  ،فهذا
المعمم يهتك عرض زوجة ذلك العامي الشيعي باسم متعة المتزوجة  ،والمعمم الخر
يهتك عرض بنت هذا باسم متعة البكر  ،إلى غير ذلك من أنواع الفواحش باسم الدين ،
والدين بريئ من هذه اللوثة الفاسدة  .والكلم في هذا طويل الذيل ل يسمح المكان
للتطويل فيه .
فهل إخوان القرامطة هؤلء دعاة الفجور هم الشيعة الجدد الذين سيقيم أشباههم الدولة
الشيعية بالمغرب ؟ – خاب وخسر إخوان القرامطة الباطنية – ،فأهل المغرب دعاة
وعامة لهل النجاسة الفجار بالمرصاد ،الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى ل
يسمعوا كلم ال تعالى الذي ينهاهم عن الفحشاء والمنكر  ،بل اتهموا الصحابة الكرام
– رضي ال تعالى عنهم – بتحريف القرآن لكي يجدوا السبيل بعدم اتباع أوامره
واجتناب نواهيه .

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
قال عزوجل في أشباههم الذين ردوا آيات ال﴿ :و6أ6م7ا ال7ذ2ين 6ف2ي ق8ل8وب2ه2م 5م6ر6ض^ ف6ز6اد6ت5ه8م5
ر2ج5س<ا إ2ل6ى ر2ج5س2ه2م 5و6م6ات8وا و6ه8م 5ك6اف2ر8ون﴾ 6

]التوبة. [125 :

أم يقصد الخاسر البغيض بالشيعة الجدد أمثال أبناء الفاجرات القذرات اللواتي يعرضن
أنفسهن أقل خساسة من الكلب للزنا باسم المتعة وينشر ذلك على مواقع الباحة لفقهاء
الشيعة الشنيعة المعممين .
ونعرض على القراء مثالين من ألف الفتاوى الباحية التي ينشرها إخوان القرامطة
على مواقع فقهائهم فقهاء الزنا والدعارة والعهر باسم الدين .
*****

قلت  :ليس لنا أي تعليق على جواب دعي الزنا فقيه الرذيلة والفواحش  ،ول على
الفاجرة وأمثالها اللواتي أسقطهن فقهاء النجاسة الرجاس في مستنقع الفواحش  ،وهذه

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
الفتاوى الباحية من هؤلء المفسدين أتباع القرامطة الباطنيين هي فقط في حق عامة
القوم عندهم  ،أما كبارهم من المعممين فل يقرب نساءهم وبناتهم العامة  ،فمتعتهن
تكون مع كبار شياطينهم وهكذا .
وإليكم فتوى إباحية أخرى من المدعو مقتضى الصدر بعد سؤال ورد عليه من قطيع
من الزانيات يطلقن على أنفسهن ] الزنيبيات [ في شأن ما يطلقون عليه
) متعة الجهاد
من هنا

(

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
هذا وقد وفقنا ال تعالى للرد على هذا النجس المدعو مقتضى الصدر في حلقة خاصة
على صفحتنا على ) الفايس بوك ( الموسومة بـ "علي بن صالح الغربي "  ،وقام ال خ
الفاضل أبو إبراهيم مصطفى الموقدار المشرف على موقع " شبكة أتباع السلف الصالح
" بنشرها على الموقع مع مجموع في ما وفقنا ال تعالى إليه في كشف مثالب الشيعة
الشنيعة في المغرب والتعريف بالتشيع عامة  ].من هنا [
فهل أمثال أبناء هؤلء الفاجرات القذرات من أبناء الزنا وكل ديوت من أزواجهن
وإخوانهن وأعمامهن وأخوالهن واللقطاء من أبنائهن وبني أخواتهن إلى غير ذلك من
كل شيعي قذر يرضى بالفاحشة لزوجته وبناته وأخواته وقريباته  ،فهل أمثال هؤلء
الذين غرقوا في مستنقع الفواحش في بعض الدول هم الشيعة الجدد الذين سوف يقيمون
الدولة الشيعية في المغرب ؟ .
فأمثال هؤلء الذين ل غيرة لهم على أعراضهم لن يستطيعوا في المغرب إقامة موضع
قدم كلب ممطور أمثال فقهاء النجاسة فكيف أن يقيموا دولة شيعية بل قل دولة مجوسية
.

 أم يقصد بالشيعة الجدد الذين سيقيمون دولة شيعية بالمغرب أمثال أولئك الحمرالمستنفرة الذين يجتمعون على تعذيب أنفسهم بالسلسل والسيوف والسكاكين حزنا
على قتل الحسين بن علي – رضي ال تعالى عنه – وأسلفهم هم من قتلوا الحسين بن
علي – رضي ال تعالى عنه – بعدما استدرجوه – رحمه ال تعالى – لنصرتهم ثم
نصبوا له كمينا فقتلوه  .وقد صدق الفرزدق لما نصح الحسين بن علي – رضي ال
تعالى عنه  -بالرجوع من حيث أتى وقال له قولته الشهيرة عن الشيعة الشنيعة قبحهم
ال تعالى – " :إن قلوب هؤلء معك وسيوفهم ضدك " .
فهل أمثال هؤلء الحمر المستنفرة الذين يعذبون أنفسهم بالسلسل والسيوف والسكاكين
في كربلء والنجف وغير ذلك مثل تعذيب المجوس أنفسهم هم من سيقيمون دولة
شيعية في المغرب ؟
فليحاول أمثال هؤلء الدواب إن استطاعوا لذلك سبيل بالمغرب؟
قال جل وعز ﴿:إن .شر AالدAواب@ عند الل.ه الص*م* الب#كم #ال.ذين لا يعقلون

.

﴾] .الفنفال. [ 22:

فليعلم هذا الخاسر البغيض أنه ل الشيعة الجدد كما أطلق عليهم  ،ول الشيعة
القدامى الذين يتبرأ منهم وقام كبارهم بتكفيره وتبرأوا منه هم كذلك واتهموه بالعمالة

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
لجهات غربية وأنه ل يمثل الشيعة  ،ل يستطيعون قيام مربط كلب في المغرب وليس
دولة شيعية  ،فأهل المغرب هم أحق بآل البيت من لوثة فاسدة تزعم أنها تناصر وتدافع
عن أهل البيت وهم من كبار أعداء آل البيت  ،وولي أمر المغاربة من آل البيت فهو
حسني من أبناء الحسن بن علي – رضي ال عنهما – فلو صدق أعداء آل البيت
ومنهم هذا الزنديق لرضوا بذلك ودخلوا تحت طاعته .
وليسأل هذا البغيض الخاسر ماذا صنع أهل المغرب بذلك الكلب الجرب الذي كان
يعيش في بلجيكا وقضى حياته في تكفير الصحابة الكرام – رضي ال تعالى عنهم – و
كان ل يفتأ على السب والشتم في أمنا عائشة الصديقية – رضي ال تعالى عنها –
ورميها بالعظائم  ،وبقي على ذلك الكفر والردة حتى قبل موته في المرض العضال
الذي عاقبه الجبار سبحانه وتعالى به في هذه الدنيا  ،ول يدري ما يذخره ال تعالى له
يوم القيامة  ،حيث جيئ جثته ليدفن مع المسلمين تحملها حفنات من أشباهه من أعداء
الصحابة الكرام – رضي ال تعالى عنهم أجمعين  ،-فوجدوا لهم بالمرصاد في باب
المقبرة العشرات من أهل مدينة طنجة من المحبين للصحابة الكرام – رضي ال
تعالى عنهم – ومن أعداء أعدائهم المبغضين لهم  ،حيث وقف أولئك الرجال وقفة
رجل واحد في وجه أولئك الذين جاؤوا بجثة عدو الصحابةالكرام – رضي ال تعالى
عنهم  -ومنعوهم من دفن الكلب الممطور في مقابر المسلمين مع المسلمين  ،بل
قاموا بتهديدهم أنهم إن دفنوه خفية في مقابر المسلمين فإنهم سوف ينبشون القبر
ويخرجون جثة الكلب الممطور ويرمونه لخوانه الكلب فهم في حاجة إليه  ،فأمثاله
ل مكان لجثته بين المسلمين  .وقد شهدت النازلة حضور بعض المسؤولين الذين
اتصلت بهم تلك الحفنات الوسخة من الشيعة للضغط على المسلمين بالنسحاب حتى
يقوم أنصار الهالك بدفنه  ،إل أن المسلمين بينوا لولئك المسؤلين وأوضحوا حجتهم
والعلة التي من أجلها منعوا دفن جثة الهالك في مقابر المسلمين  ،وكان من بين
الحضور من يعرف ذلك الكلب الهالك  ،وشهدوا أنه كان ل يفتأ على تكفير الصحابة
الكرام – رضي ال تعالى عنهم  -والقدح في عرض رسول ال صلى ال عليه وسلم
باتهام أمنا عائشة الصديقية  -رضي ال تعالى عنها – فاقتنع أولئك المسؤلون بحجة
أهل مدينة طنجة بعدما استفتوا في المسألة أهل العلم  .وفعل كما شاء ال تعالى
نصرة لصحاب نبيه عليه الصلة والسلم وإخزاء لذلك الكلب الممطور فلم يدفن في
مقابر المسلمين لن الكلب ليس أهل لذلك .

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
وقد تناقلت العديد من الروايات على مكان دفن عدو الصحابة الكرام – رصي ال
تعالى عنهم – ل يهمنا ذلك في شيئ  ،فالذي يهمنا أن هذا الفاك الثيم والكلب النجس
لم يدفن في مقابر المسلمين .
قال ال تعالى  ﴿ :س6ي8ص2يب 8ال7ذ2ين 6أ6ج5ر6م8وا ص6غ6ار^ ع2ن5د 6الل7ه 2و6ع6ذ6اب^ ش6د2يد^ ب2م6ا ك6ان8وا
ي6م5ك8ر8ون﴾ 6

]النعام.[ 124:

وقال جل وعز  ﴿ :و6و8ض2ع 6ال5ك2ت6اب 8ف6ت6ر6ى ال5م8ج5ر2م2ين 6م8ش5ف2ق2ين 6م2م7ا ف2يه 2و6ي6ق8ول8ون 6ي6او6ي5ل6ت6ن6ا
م6ال 2ه6ذ6ا ال5ك2ت6اب 2ل6ا ي8غ6اد2ر 8ص6غ2ير6ة< و6ل6ا ك6ب2ير6ة< إ2ل7ا أ6ح5ص6اه6ا و6و6ج6د8وا م6ا ع6م2ل8وا ح6اض2ر<ا و6ل6ا
ي6ظ5ل2م 8ر6بFك 6أ6ح6د<ا﴾]الكهف.[49 :
فهؤلء هم المغاربة المحبين للصحابة الكرام -رضي ال تعالى عنهم أجمعين
المبغضين لعداء الصحابة  ،الذين جاء جعل الزبل كلب الرهبان يتوعدهم بأن الشيعة
الجدد سيقيمون دولة شيعية في المغرب بمجرد فتح مؤسسة شيعية للدراسات والنشر ،
فعلى هذا النجس أل يتعجل المور  ،وكما قيل " :الستعجال حيض الرجال " .
-

وليعلم أنه لن يطهر من حيضه أبدا بل سيستحيض بما سنربكه به – إن شاء ال تعالى
– .ولكل مقام مقال  .وهذا المستحيض النجس يعلم جيدا علم اليقين ما نقصده و بما
رمى به أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب – رضي ال تعالى عنه – رغم أنف
كلب الرهبان وجعل الزبل والنتان وأشباهه .
فل يضير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي ال تعالى عنه – وباقي أصحاب
نبينا عليه الصلة والسلم ولوغ هؤلء الكلب في أعراضهم .
وصدق القائل

:

 -ما ضارهم عيب العدو وهل يضير **** البدر في العلياء نبح

الكلب.

وقديما قيل  " :إذا كان بيتك من زجاج فل تضرب الناس بالحجارة " والنجس البغيض
كلب الرهبان يعلم جيدا قصدنا ). ( ......
قال تعالى في حق المرتدين أمثاله الذين باعوا دينهم بدنياهم ﴿:اش5ت6ر6و5ا ب2آي6ات 2الل7ه 2ث6م6ن<ا
ق6ل2يل<ا ف6ص6دFوا ع6ن 5س6ب2يل2ه 2إ2ن7ه8م 5س6اء 6م6ا ك6ان8وا ي6ع5م6ل8ون (9) 6ل6ا ي6ر5ق8ب8ون 6ف2ي م8ؤ5م2ن Hإ2لrا و6ل6ا
ذ2م7ة< و6أ8ول6ئ2ك 6ه8م 8ال5م8ع5ت6د8ون] ﴾6التوبة. [10 ،9 :

سلسلة دفع جعل النتان المدعو ياسر الحبيب كلب الرهبان
وكشف عزوجل إخوان هذا النجس فقال تعالى  ﴿ :ات7خ6ذ8وا أ6ي5م6ان6ه8م 5ج8ن7ة< ف6ص6دFوا ع6ن5
س6ب2يل 2الل7ه 2إ2ن7ه8م 5س6اء 6م6ا ك6ان8وا ي6ع5م6ل8ون (2) 6ذ6ل2ك 6ب2أ6ن7ه8م 5آم6ن8وا ث8م 7ك6ف6ر8وا ف6ط8ب2ع 6ع6ل6ى ق8ل8وب2ه2م5
ف6ه8م 5ل6ا ي6ف5ق6ه8ون] ﴾ 6المنافقون. [3 ،2 :
﴿و6س6ي6ع5ل6م 8ال7ذ2ين 6ظ6ل6م8وا أ6ي 7م8ن5ق6ل6ب Hي6ن5ق6ل2ب8ون﴾ 6

]الشعراء.[227 :
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