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 الفصل األول

  كثافتهم السكانية :

% من سكان هذه البالد, كما 55يدعي الرافضة أنهم يبلغون   

 (!!3في كتابهم الشيعة في السعودية ص )

% بم  ت يبلغمون ذلم . 5مع أنهمم فمي اليقيقمة ت يتزماو ون   
التناسممم  بيمممنهم, ولليممم  علممم   وللرافضممة دعممموة زمممادة لتك يمممر

ال واج المبكر, وتعدد ال وزات, ولذل  فإن من الملفت للنظمر 
لمن دخ  القطيف وتزمو  فيهما أن يمرل تلم  اللويمات الك يمرة 
التي تيم  التهاني والتبريكات بمناسبة  وازات فالن أو عالن 

.. 
ولع  العزب يبلغ ب  غايته إذا علمت أنه في ليلة وايمدة فمي   

ة القطيممف أممميم المهرزممان ال مماني للمم واج الزممماعي ييمم  مدينمم

( عريسما  !!, وفمي 56كان عمدد المتم وزين المذين تمم  فمافهم )
سمميهات أميمممت  ال ممة مهرزانممات للمم واج الزممماعي, كممان عممدد 

( 57)      ( شمممابا  , وفمممي ال ممماني52المتممم وزين فمممي ا و  )

)مائممة ( شممابا  وفممي المهرزممان الرابممع 44شممابا , وفممي ال المم  )
عريس وعروس(! وك  هذه ال وازات تكلممت عنهما الفميف 

 (.2إشادة بها و ناء  عليه.. بغفلة متناهية وسذازة ماتلة. )و يقة 

 
 
 
 

 نشاطهم التعليمي :
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 :التعليم العامأوت : 
فإنممه ت يوزممد مريممة مممن مممرل القطيممف إت وفيهمما عممدد مممن   

ئية عزلم  المدارس المكتظة بالطالب والطالبات, وهمذه إيفما
لممبعا القممرل الرافضممية المتزمماورة:) أم اليمممام ( يوزممد بهمما 
 متوسمممممممممممممطتان و انويمممممممممممممة وأك مممممممممممممر ممممممممممممممن ابتدائيمممممممممممممة.

يوزممد بهمما  -وهممي تبعممد عممن أم اليمممام كمميال  وايممدا   -) الزمم( (
نفممس البعممد  -متوسممطة و انويممة ومممدارس ابتدائيممة .) الماليممة (

وديممة ( يوزممد بهمما متوسممطة وابتدائيممة .) الزار -عممن أم اليمممام
 يوزممممممممممممممد بهمممممممممممممما متوسممممممممممممممطة و انويممممممممممممممة وابتدائيممممممممممممممة.

وما سبق كله خاص بالذكور؟؟ ولإلنا  م   ذل .. علما  بمؤن   
هذه القرل تعد من أفغر مراهم , وإت ففي مرية ) العواميمة ( 

( مدرسممة للممذكور وا نمما  فممي مختلممف المرايمم  . 27يوزممد )
وز  همذه الممدارس يكوميمة وليسمت مسمتؤزرة ممما يمد  علم  

ر مسممايتها وسممعتها ييمم  تبلممغ طامممة المممدارس اليكوميممة كبمم

 ( طالب ؟؟ 777مرابة ) 

 في التعليم المهني: انيا : 
فممإن المعاهممد الفممناعية والفمميية والمهنيممة والكليممات التقنيممة   

مليئة بهم, إذ أن لديهم ميوت  عزيبة لممارسة م   تل  ا عما    
يوزممد فممي القطيممف ولممذا فإنممه  -خالفمما  لك يممر مممن أهمم  السممنة  -

مبنمم  خمماص بمركمم  التممدريب المهنممي, و خممر للمعهممد ال ممانو  
 التزار .

 في التعليم العالي : ال ا : 
فلهم يضور كبير في الزامعات , ومد ضربوا منهما بنفميب   

 وافر وبيان ذل  ما يلي:
 * زامعة المل  فيف , بالدمام وا يساء:
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ل  للرافضة وزود في هذه الزامعة, وييرفون ع  
التخففات القوية والعلمية, كما أنهم يدرسون في أمسام اللغة 
العربية, ولهم تزمعاتهم المعروفة في أرومة الزامعة وفي 
السكن الزامعي.. ويفلي بعضهم في أماكن ميددة من مرافق 
الزامعة, ويقومون بإ ارة الشبه مع بعا المياضرين أو 

مسئوت  عن  ا ساتذة المتعامدين . ومد كان بعا الروافا
القبو  والتسزي  في الزامعة في إيدل السنوات, فقب  الك ير 

 من بني ملته وضيق عل  غيرهم.
 * زامعة المل  فهد للبترو  والمعادن بالظهران:

ييمم  يوزممد فيهمما أعممداد مممن الرافضممة , وبالممذات فممي بعمما   
التخففممات البتروليممة اليساسممة . بمم  لقممد تمكممن بعضممهم مممن 

 ريس في تل  الزامعة ومنهم : الوفو  إل  التد
العمممممممممممممممممممممممممممممممممممم                        اتسمممممممممممممممممممممممممممممممممممم                            

 التخفص
مياضر                    الشماسي                    لغة    

 عربية
دكتور                      المعتوق                     لغة    

 عربية
تقي الفرح              إدارة   دكتور                      

 عمليات إيفاء
دكتور                    زما  الرام              إدارة    

 عمليات إيفاء
دكتور                   عبدالميسن اليزي                  

 امتفاد
دكتور                       البراهيم                          

 امتفاد
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العلي                     هندسة                       دكتور   
 كهربائية

دكتور                       ا خضر                   هندسة   
 كهربائية

دكتور                       البيات                    هندسة   
 كهربائية

     دكتور                       الشخص                   
 رياضيات

 *زامعة المل  سعود بالرياا:
ييمم  يممدرس فيهمما أعممداد كبيممرة مممن الرافضممة القممادمين مممن   

( يافلمة بمنقلهم كم   25المنطقة الشمرمية .. وتقموم أك مر ممن ) 
أسممبوإ إلمم  أهمماليهم وبفممورة منتظمممة.. وهنمما  مزموعممة مممن 
المبمماني فممي ا سممكان الزممامعي توشمم  أن تكممون خافممة بهممم . 

ا الطممالب مممن الرافضممة بتو يممع منشممورات تخممدم ويقمموم بعمم
معتقداتهم, ب  ووضع بعضهم إعالنا  عن  واج يقام في إيمدل 
يسمممينياتهم, كمممما يقوممممون بمممدعوة العمممما  ا زانمممب والطمممالب 
 الوافممممممممممممممممممممممدين إلمممممممممممممممممممممم  مممممممممممممممممممممممذهبهم الباطمممممممممممممممممممممم .

ومن زرأتهم في هذه الزامعة أن بعضمهم ممام بوضمع فهمرس   
ي فميي  البخمار , وممد لبعا المسائ  وا بواب الموزودة ف

أراد واضعه إ ارة الشبهة فمي نفموس بعما أهم  السمنة, ييم  
يسممتد  بممبعا ممما فممي البخممار  علمم  مذهبممه أو علمم  ذم أهمم  

: ممن المذ  يقمو  -م ال   –السنة, كقوله بعد يدي  في البخار  

 (. 3ويعتقمممممد بتيريمممممف القمممممران؟ نيمممممن أم همممممو؟. ) و يقمممممة 
ات الرافضميات يدرسمن فمي وأما في الزانمب النسمائي فالطالبم  

 الزامعة بؤعداد كبيرة.
 * زامعة المل  عبدالع ي  بزدة:
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ومد بدأوا بالتوزه إليها واتلتياق بها.. وفي فترة من   
الفترات مام دكتور رافضي يدع  : عبدالهاد  الفضلي 

الزدير بالذكر هو أن عبدالهاد  هذا هو الذ   -بالتدريس فيها 
ييد للفف ال ال  ال انو  تؤليف ألف ردا  عل  كتاب التو

الشيخ فال  الفو ان . علما  بؤن ك  ما ُذكر سابقا  هو غيا 
 من فيا وما خفي من ذل  أك ر مما علم وهللا المستعان.

 

 في زانب التربية والتعليم:رابعا : 
المدرسمون : ينمدر أن تخلمو مدرسمة فمي المنطقمة الشمرمية  - أ

أك مممر  عاممممة ممممن معلمممم رافضمممي أو أك مممر, ممممد تخفمممص
المدرسممممين الرافضممممة فممممي العلمممموم والرياضمممميات واللغممممة 
ا نزلي ية واللغة اتزتماعية .. ويكمادون أن يغطموا يازمة 

 المنطقة الشرمية من المواد ال ال  السابقة.
في المدينمة  -من رافضة المدينة  -ومد بلغ عدد المدرسين      

وهمم  ( ممدرس, 377النبوية ومراها التابعة لها ما ي د علم  ) 
يريفون أشد اليرص عل  المشاركة في ا نشطة المدرسمية 

 –, والخارزيممممة -كاللويممممات وا ذاعممممة وغيرهمممما   -الداخليممممة 
, ويياو  أولئ  أن يكسبوا ملوب الطالب ومن  م -كالريالت 

 يب مممممممممممممممممممممون الشممممممممممممممممممممممبه والوسمممممممممممممممممممممماوس إلمممممممممممممممممممممميهم.
ونظرا  لتركي هم عل  مهنة التدريس ويرفهم عل  التغلغ    

الخطيممر فقممد وفمملت أفممواج مممنهم إلمم  أنيمماء  فممي هممذا المزمما 
 عديمممممممممممممممممممممممممممدة ممممممممممممممممممممممممممممن همممممممممممممممممممممممممممذه المممممممممممممممممممممممممممبالد.

أما الطامة الكبرل فهي أن عددا  ممن الممدارس اتبتدائيمة فمي   
القطيممف ومراهمما  يقمموم المدرسممون الرافضممة بتممدريس المممواد 
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الشممرعية كممالقر ن والفقممه والتوييممد , بيكممم أنممه ت يشممترط فممي 
 ت موة إت باهلل .. م   هذه المريلة التخفص! وت يو  و

وم  ا مر نفسه عن مزا  )تعلميم البنمات(: إذ إن المدرسمات   
الرافضمميات ك يممرات فمممنهن مممن يممدرس فممي القطيممف ومراهمما 
ومنهن من يمدرس فمي ديمار أهم  السمنة مريبمة كانمت أو بعيمدة, 

:  ) إن بناتنما يعمدن -فمي يفمر البماطن -ما  أيد رزا  اليسمبة 
ائهن علممم  مدرسممماتهن الرافضممميات بعمممد المدرسمممة فنفازمممؤ ب نممم

 ونيس بتؤ ير معاملتهن عليهن ( .
الالتمممي  -ممممن رافضمممة المدينمممة  -وممممد بلمممغ عمممدد المدرسمممات   

(  377يدرسن في منطقة المدينة النبوية التعليمية مريبما  ممن ) 
 مدرسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.
وبطبيعة اليا  فإن المدرس أو المدرسة الرافضيين ت بمدأ ممن 

إليمه بيسمب المسمتطاإ وت بممد أن  أن يمبزال ممذهبهما ويمدعوان
يممممتزمال بممممالخلق اليسممممن بممممين أهمممم  السممممنة ليمتلكمممما القلمممموب 

 وا ياسيس وليفب  التؤ ير ممكنا  ولو  بالقدوة . .
فمؤ  خطمر علمم  معتقمدات أهمم  ا سمالم أعظممم ممن أن يكممون   

مدوة شبابهم الرافضة ومعلموهم المبتدعة ؟! فإل  هللا المشتك  
 باهلل. وت يو  وت موة إت

ا داريممون: بيسمممب  أن تعلممم أن غالمممب مممدير  ووكمممالء  - ب
ومرشدوا مدارس القطيف ومراها من الرافضة, مما ييو  
بين الطمالب وبمين المدرسمين ممن أهم  السمنة, ولمذا فطالمما 
أخممذت العهممود والموا يممق علمم  مدرسممي التربيممة ا سممالمية 
 –بؤن ت يتطرموا إل  موضوعات خارج المقمرر المدرسمي 

, وفمي المقابم  يفمت  المزما  -ت يتيد  عمن معتقمداتهم كي 
للمدرس الرافضي للدعوة في ففوف الطالب وللتنفير من 
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أه  السنة يت  ت يؤخذ الطالب عنهم علمما  وت يرعم  لهمم 
 سمعا  .

** ونتيزة لهذا الوزود المك ف من الرافضة في مزاتت   
لخدمات التعليمية التعلم والتعليم فإنهم يطالبون اآلن بم يد من ا

 -كإنشاء زامعة القطيف أو إيزاد فروإ للخدمات في القطيف 
كما فرح بذل  شيخهم: الخطي, في مقالة نشرت بزريدة 

 (. 4الرياا ) و يقة 
ب  ويطالبون بؤن يكون لهم تعليمهم الخاص والمتمشي مع 
عقائدهم , وأن تكون لهم السيطرة عل  المرافق التعليمية في 

 ت الك رة الرافضية. المناطق ذا
* كما ان لهم سعيا  ي ي ا  لتغيير المناهج وفق ما يتناسب مع 
معتقداتهم, ومد نزيوا في تغيير منهج التوييد للفف ال ال  

نظرا  تشتماله عل  اليدي  عن الفيابة  -بنين -ال انو  
ومن لتهم, وعن البدإ والميد ات, وعل  رأسها بدإ الرافضة 

ه شيعيه تدع  ) هيئة شيعة الز يرة .. ومد و عت منظم

من ( منشورا  تدعوا فيه إل  2995أكتوبر  27العربية ( في ) 
 - بنات -المطالبة بتغيير منهج التوييد للفف ال اني ال انو 

 ( . 5وال  ال ورة ضد تدريس هذا الكتاب. ) و يقة 
أسماء بعا الرافضة العاملين في إدارة التعليم بالمنطقة   #

 : الشرمية
اتسم                                                          

 الوظيفة
السيد رض  هاشم الهاشم               رئيس مسم الكمبيوتر 

 بشئون الموظفين
علي السيد ابراهيم السادة                           سكرتير لزنة 

 المنامفات
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ر مكتب رئيس مسم مير ا سعيد زواد                     مدي
 مرامبة المخ ون

 كي نافر العمران                        المسئو  عن 
 مطبوعات اتمتيانات

يسين رضا    زعفر                                    أمين 
 مكتبة القطيف 

إبراهيم عبدهللا الشوييات                               نادية 
 مطاإ القطيف
مرهون                              نادية مطاإ عمر ميمد ال

 سيهات وتاروت
علي السيهاتي                                 نادية الشما  

 تاروت ورييمه

 
 أسماء بعا الرافضة الذين لهم وظائف مهمة في الدولة:  # 

إيسان أبو يليقة               عضو مزلس الشورل وهنا  
 رافضيان  خران 

لزلي  السيف             وهو يشغ  اآلن منفب مدير عبدا
 الخدمات الطبية 

بو ارة الداخلية, ومد كان سابقا  مديرا                       
 لمكتب اتستقدام.
ميمد الخن           وهو ييت  منفب مدير مسم التخطيط 

 بو ارة المعارف
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 الفصل الثاني
 نشاطهم الوظيفي :

ضممة فمممي ك يممر مممن القطاعممات والمممو ارات لقممد تغلغمم  الراف  
والمإسسات اليكومة وغير اليكومية .. وفاروا فمي بعضمها 
أك ريمممة كممما رة .. ييممم  تك مممر أعمممدادهم فمممي و ارة الفمممية, 
وو ارة ال راعممة, وو ارة البممرق والبريممد والهمماتف, وو ارة 
ا عالم, وغيرها من الو ارات, ويوزد أعداد ك يمرة ممنهم فمي 

أرامكو ( و ) سمار  (, بم  وممنهم عمدد فمي  شركتي         )
أمارة المنطقة الشرمية وتيديدا  في ) مسم تراخيص ا سلية (. 

 والعزيب أن في و ارة اليج وا وماف أفرادا  منهم.
وأمممما القطاعمممات العسمممكرية فيوزمممد فمممي الممممرور والشمممرطة   

والممدفاإ المممدني أعممداد ك يممرة مممنهم, كممما أن مممنهم أعممدادا  فممي 
البيرية, ومد يفلوا عل  رتب كبيرة في همذا المزما   القوات

 الخطير ..
وأممما إدارة التعلمميم فهممم يشممكلون فيهمما نسممبة كبيممرة زممدا , ومممد   

سبقت ا شارة إت أنهم يعملون في ك ير من الوظائف التعليميمة 
كالتدريس, وا دارة, والوكالة, وا رشماد الطالبمي همذا إضمافة  

إدارة التعلميم نفسمها والتمي يشمغلون إل  الوظمائف ا داريمة فمي 

 (. 5ك يرا  منها. ) و يقة 
ولم يقتفر ذل  عل  المنطقة الشرمية فيسب !! ب  تزاو ها   

واسطة عقمد  -إل  المناطق ا خرل يت  وفلوا إل  الرياا 
ييمم  أن مممنهم مممن يشممغ  وظممائف هامممة فممي  -بممالد التوييممد 

لممو ارات , و ارة المعمارف, وو ارة ا لفممية, وغيرهما مممن ا
هذا سول أعدادا  أخرل يعملون كممرامبين إيفمائيين, وعمما  
في أمسام الفيانة, وكتاب .. وغير ذل  من الوظائف. ) و يقة  
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5.) 
فلهم نفوذ واسع في الدوائر اليكومية  وأما في مدينة الرسو  

 بشك  عام وفي مطاإ المرور والفية بشك  خاص.

 

 نشاطهم التجاري والزراعي :
افضمممة نشممماط تزمممار  بمممار  ومليممموظ ولممميس ذلممم  علممم  للر  

مستول القطيف فيسب .. ب  وفي الدمام والزبي  وغيرها من 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدن همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممذه المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبالد !!
ومنهم التزار ا  رياء الذين لمعت أسماء مفانعهم وشمركاتهم 
في ميدان التزارة .. فهنا  عل  سبي  الم ا  ) شركة المخماب  

ب  بؤلوانه المختلفة إضمافة إلم  الوطنية ( والتي تقوم بإنتاج الخ
إنتاج ا لبمان ومشمتقاتها, وهمذه الشمركة ملم  لرافضمي اسممه : 
عبمممدهللا المطمممرود . كمممما أن هنممما  مخممماب  تسمممم     ) مخممماب  
الزواد ( وهي مل  لرافضي  خر في ا يساء , وت تق  تنوعا  
فممي منتزاتهمما وانتشمماراا فممي سممائر أنيمماء المملكممة عممن سممابقتها, 

ركة         ) السيهاتي ( للنقم  وهمي شمركة معروفمة وهنا  ش
عل  مستول المملكة وهنا  ) أبو خمسين ( بتزاراته المتنوعة 
و ) المرهممون ( للممم ادات العلنيممة, وغيممر أولئمم  مممن ا  ريمماء 

 الذين لهم تزارات ضاربة وأموا  طائلة ..
كما أنهم يستيوذون عل  تزارة الذهب فمي المنطقمة الشمرمية   

 ا          ) الدمام, القطيف, ا يساء ( .عموم
وأممما أسممواق الخضممار بالمنطقممة الشممرمية فممالك ير منهمما تيممت   

تفمممرفهم ورهمممن أيمممديهم, ولمممذا ت عزمممب أن تعلمممم أن الفواكمممه 
والخضار يرتفع سعرها في مواسم الع اءات وبخافة في يوم 
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 عاشوراء وما يسبقه من أيام, وذل   ن عددا  كبيرا  من الباعمة
 الرافضة يمتنعون عن البيع في ذل  الومت ..

وا مممر نفسممه فممي تزممارة التمممور فممي المنطقممة الشممرمية وفممي   
 -المدينمممة النبويمممة, ييمممم  أن غالمممب تمممممور منطقمممة ا يسمممماء 

بؤيممديهم, كممما أن ك يممرا  مممن تمممر العزمموة  -المشممهورة بزودتهمما 
الممذ  ينبممت بالمدينممة النبويممة فممي أيممديهم كممذل . فضممال  عممن أن 
ا يساء والقطيمف ممن أخفمب ا راضمي وأوفرهما ميماه , وأن 
أيسمممن تممممر العزممموة ينبمممت فمممي منطقمممة العممموالي التمممي يقطنهممما 

 الرافضة.
أضممف إلمم  ذلمم  امممتالكهم شممبه التممام لتزممارة ا سممما  فممي   

المنطقة الشرمية, ومرك  تل  التزارة ) سوق السم  بمالقطيف 
 كة.( والذ  يعد من أكبر أسواق ا سما  بالممل

ومممع هممذا كلممه فهممم يملكممون ميممالت تزاريممة وفنممادق راميممة   
ومستوفممممفات طبيممممة ومزمعممممات تزاريممممة ومخمممماب  ومطممممابع 
وشمممركات مختلفمممة ا شمممكا  وا نمممواإ .. سمممواء  فمممي المنطقمممة 

 الشرمية أو في المدينة النبوية.

 

 نشاطهم العلمي والدعوي : 

أسم  لمما إن المتؤم  في يا  المنطقة الشرمية ليداخلمه كممد و  
يمممرل ممممن ملمممة ونمممدرة علمممماء أهممم  السمممنة فيهممما . أمممما بالنسمممبة 
للرافضة ففي القطيف ونواييها يوزد ك ير من علماء الرافضة 
الكبار ولهمم طمالب وأتبماإ زمادون فمي العمم  بمين أبنماء ملمتهم 

ومذهبهم . وت تخلو مرية من مرل القطيف من عالم رافضي .   
ين يسم  الوايد ممنهم ) ممال وهذا غير من فيها من الوعاظ الذ

(, ولهإتء مداستهم ومكانتهم عند الرافضة . وك يرا  ما يمذهب 
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أبناء الرافضة إل  خارج المملكة للدراسة في اليو ات العلمية 
هنا  . ويت  يتبين مدر نشماطهم العلممي والمدعو  فإننما نمذكر 

 اليقائق التالية:

 الدروس والمياضرات: -2
دروس والمياضمرات الخافمة بممذهبهم يك ر ا عالن عن الم  

في مسازدهم وفي يسينياتهم .. ب  تزمد ا عالنمات موضموعة 
 -دونممما رميممب وت يسمميب  -فمي أسمموامهم وعلمم  دكماكينهم     

وفممي غفلمممة وتغافممم  ممممن الزهممات المعنيمممة فمممي يمممين ت يسمممم  
لزيمممرانهم ممممن أهممم  السمممنة بالمياضمممرات إت بعمممد ا ذن ممممن 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!ا مارة ومرك  الدعوة 
مع أن الك يمر ممن مياضمرات ودروس همإتء تسمع    مارة   

الفتنممة والقلممق, وتربممي زمهممورهم علمم  المموتء لطهممران ومممم . 
وإلي  عناوين بعا تل  المياضرات وأسماء الملقين لها طبقا  

 لإلعالنات المنشورة:
 أهممممم  البيمممممت فمممممي القمممممر ن, للسممممميد علمممممي السممممميد نافمممممر .

 القممممر ن , فضمممميلة الشمممميخ ميسممممن المعلممممم . * المهممممد  فممممي
 * التشمممممممممميع والوتيممممممممممة , السمممممممممميد عبممممممممممدهللا الموسممممممممممو  .
 * التقيممممممممممممة ويممممممممممممدودها , السمممممممممممميد منيممممممممممممر الخبمممممممممممما  . 

 * وفاة ا مام علي , الشيخ مهد  المفلي .
* ففيات مشرمة من يياة ا مام علي , الشيخ منفور يميمد 

    عباس.
خويلمد  ويماوره ا سمتاذ * الندوة العقائدية, مع الشيخ يسمن ال

 أيمد راشد.
* نمممدوة ) العمممم  اتزتمممماعي بمممين التشمممزيع والت بممميط ( , ممممع 

 فضيلة الشيخ يوسف السلمان ويياوره الشيخ يميد عباس .
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* درس تعقممد فيممه بعمما البيممو  الفقهيممة , مممع ماليظممة  راء 
سائر المرازمع العظمام !!, وذلم  بعمد فمالة العشمائين ممن كم  

وأربعاء, يلقيه السيد مازد السيد يسن السمادة  ليلة سبت وا نين

 ( . 7, 6. ) و يقة 
 أعيادهم ومآتمهم وموالدهم:  -5

يتم ا عالن عن أعيادهم ومآتمهم وموالمدهم بفمورة ظماهرة , 
ويعلقممون اللويممات ويو عممون النشممرات يممو  هممذا ا مممر فمممن 

 ذل  إعالنهم عن:
ا عظمممم ) اتيتفممما  بعيمممد الغمممدير فمممي يسمممينية الرسمممو    -أ 

 همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ( .27/8/2425
, بيسممممينية ال هممممراء )  اتيتفمممما  بممممميالد ا مممممام علممممي  -ب

 هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  (23/7/2423
اتيتفا  بميالد ا مام المنتظر, في مسزد عممار بمن ياسمر  -ج

 ه 27/8/2425
اتيتفا  بميالد اليسمن العسمكر  وذلم  فمي مسمزد ا ممام  -د 

 ( . 8 ه  ( . ) و يقة9/4/2425اليسين بمدينة ففول ) 
 
 

 
 المسازد واليسينيات: -3
يوزممد فممي أممماكن الرافضممة ك يممر مممن اليسممينيات والمسممازد   

الرافضية, وإذا مُدر ل  أن تدخ  القطيف فمي وممت ا ذان فمال 
تعزمب إذا سممعت النمداء ) أشمهد أن عليما  ولمي هللا . يمي علمم  
خير العم  ( يدو  في ا رزاء, وفي تل  المسازد أو اإ ممن 

ضممربون ا فخمماذ ويسممزدون علمم  اليفمم  والمسمماب , النمماس ي
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: ) مسمممزد  -علممم  سمممبي  الم ممما   -وممممن بمممين همممذه المسمممازد 
ال همممراء, مسمممزد عممممار بمممن ياسمممر, مسمممزد ا ممممام اليسمممين 
 بففول, مسزد ا مام علي, مسزد القلعة, مسزد العباس ( .

أما إن سؤلت عن مسازد أه  السنة في تل  الديار فهمي مليلمة   
 نادرة.زدا  ب  

وتعتبممر اليسممينيات منبممرا  إعالميمما , ومزمعمما  ريبمما  للرافضممة   
يلتقممممون فيهمممما فممممي مناسممممباتهم الك يممممرة كال يزممممات وا فممممراح 
والعمم اءات والتيمماريم, ييمم  ي ممار يماسممهم ويبمم  فمميهم يممب 
اتنتقممام مممن أهمم  السممنة. والمممده( أن هممذه اليسممينيات تنتشممر 

وايمد أك مر ممن يسمينية, انتشارا  كبيرا , يي  يوزد في اليي ال
تومممف عليهمما ا وممماف, ولهمما طممابع القداسممة عنممدهم, ومممن تلمم  
اليسينيات علم  سمبي  الم ما  ت اليفمر: ) يسمينية ال همراء, 
يسممينية ا مممام المنتظممر بسمميهات, يسممينية النافممر بسمميهات, 
يسينية ال ائر بالقطيف, يسينية ا مام  ين العابدين , يسينية 

ينية الراضممممد بسمممميهات (, وت يوزممممد الرسممممو  ا عظممممم, يسمممم
رافضمي إت ومممد دخمم  تلمم  اليسممينيات وسمممع ممما يممدور فيهمما , 
همما, ويضممر ايتفاتتهمما مممما يرسممخ مبمماد ء  وزلممس إلمم  وعاظ 

, كبمممارا   -ممممذهبهم الفاسمممد فمممي نفممموس عممموامهم  رزمممات  ونسممماء 
 . -وفغارا  

أممما فممي بممالد أهمم  السممنة , كالممدمام ممم ال  , فللرافضممة لقمماءات   
داخم  البيموت فمي مزمالس يمتم فيهمما مما يمتم فمي اليسمينيات مممن 
ايتفمما  أو عمم اء أو دعمموة أو غيممر ذلمم , كممما أنهممم مممد أُعطمموا 
مسزدا  زامعا  في ) يي العنود ( وأفبيوا يفلون فيه ويك مر 
فيممه سمموادهم مممع أن اسممم و ارة اليممج وا وممماف مكتمموب بكمم  

زد وضمموح علمم  مممدخ  المسممزد, ومممد ُعلقممت فممي ذلمم  المسمم
 المساب , وفرشت اليفر, وأمفيت المفايف !!! .
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 معارا الكتاب: -4
يقيم الرافضة في القطيمف وتوابعهما مزموعمة ممن المعمارا   

فمي كم  عمام, ويبيعمون فيهمما ك يمرا  ممن كتمبهم وأبماطيلهم , ففممي 

اُفتمممت  معمممرا                 25/27/2425يممموم ا ربعممماء 
سممكان المعهمد ال ممانو  الكتماب السمادس بممالقطيف وذلم  بمبنم  إ

التزممار , بإشممراف دار الخدمممة اتزتماعيممة بممالقطيف واللزنممة 

( يوممما  مقسممومة  25ا هليممة بممالمر , وكانممت مممدة المعممرا ) 
بممين الرزمما  والنسمماء, وفممي هممذا المعممرا عممدد مممن زوانممب 

 الزذب وا  ارة ، فمن ذل :
 مسمممممممممابقة كبمممممممممرل رفمممممممممدت لهممممممممما زممممممممموائ  ميممممممممممة. -أ
 فضمممممممممممممممممممة يوميممممممممممممممممممما . مائممممممممممممممممممممة الكتمممممممممممممممممممب المخ -ب
 مسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابقة يوميممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة. -ج
في ك  يموم يمتم السميب علم  أرممام تعطم  للمشمترين وممن  -د

ريمات , وغيمر ذلم   57خرج رممه يؤخذ كتابا  بمبلغ ت يق  عن 

 ( . 9ك ير ) و يقه رمم 
وياليمممظ أن همممذا المعمممرا لممميس زديمممدا  ممممن نوعمممه إذ همممو   

ع خمسة المعرا السادس مما يعني أنه مد سبقه في ذات الموم
 معمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارا.

همم  كممذل  أمميم معممرا  خممر للكتمماب بنمماد  2425وفمي عممام   
 الهدل الرياضي بز يرة تاروت .

همم  أممميم معممرا  خممر 2423كممما أنممه فممي بدايممة هممذا العممام   
للكتاب بناد  اتبتسام الرياضي بقريمة أم اليممام, وشمار  فيمه 
ما ي يد عل  عشر مكتبات, والعزيب أنه مد ُوضمعت الالفتمات 

عوة إليه في مدينة الدمام, ب  وا عزب من ذل  أن اتفتتاح للد
 كان عل  شرف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرمية .
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وت تخلو هذه المعارا من الكتب التي تتيد  عن    البيت   
بالمممدح والغلممو, وعمممن سممواهم بالسممب واللعممن ومممن ذلمم  : ) 

دسممة, مائممة التوييممد تبممن بابويممة القمممي, وموسممعة العتبممات المق
وخمسون يفابيا  مختلق لمرتض  العسمكر , اآليمات البينمات 

 لميمد يسين كاشف الغطا، وهو رد عل  الوهابية ! ( .
الكتابة والمقابالت فمي الفميف ا لميليمة ونشمر كتمب عمن  -5

 القطيف ويضارتها :
ومن ذل : لقاء مزلة ) الشرق ( الفادرة في الدمام مع شيخ   

ليميمممد الخطمممي ( , ولقاإهممما ممممع التمممازر الرافضمممة:     ) عبدا
الرافضي ) عبدهللا المطرود ( ولقاإها مع ) علي بو خمسين ( 
, بمم  لقممد نشممرت زريممدة الريمماا فممي عممددها الفممادر فممي ) 

ه  ( تيقيقا  كامال  عن القطيف, ونشرت في ذل   25/2/2423
العدد نفسه مقات  لعبداليميد الخطي طالب فيمه بإماممة نماد أدبمي 

عة  ظهار إنتاج المنطقة الفنمي وا دبمي, وطالمب بفمروإ ومطب
للزامعممات, وفممت  لكليممات الهندسممة والطممب, وإفممدار فممييفة 
باسمممم القطيمممف, كمممما أنمممه أ نممم  علممم  بعممما علمممماء الرافضمممة 

 الهالكين الذين أخرزتهم تل  المنطقة .
وممممن ذلممم  أيضممما  المشممماركات المنتظممممة لمممبعا الفممميفيين   

لدائممة عمن ال وازمات الزماعيمة التمي الروافا, وا عالنمات ا
 يقيمها الرافضة .

 الزمعيات الخيرية : -6
ت تخلممو مريممة مممن مممرل الرافضممة مممن زمعيممة خيريممة تتبنمم    

المشروعات, وتوف  ا عانات إل  أبناء الرافضة, وتقوم تل  
 الزمعيات بزهود كبيرة منها:

 مساعدات ال واج .  -أ 
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منطقمممة , كؤمممماكن العبمممادة, رعايمممة المرافمممق العاممممة فمممي ال -ب
 ومغاس  الموت  وإفالح المقابر .

إمامممممة الممممدورات المختلفممممة فممممي الياسممممب واآللممممة الكاتبممممة  -ج
 والخياطة .

 إمامة رياا ا طفا  والعناية بها . -د
 اتهتمام بالمرض  وتوفير سب  العالج لهم . -ه 
وبلغت إيرادات إيدل تلم  الزمعيمات وهمي زمعيمة العواميمة   

( لاير سمعود   583828778هم  ) 2422رية خال  عام الخي
،وبلغممت إيممرادات زمعيممة المنفممورة الخيريممة با يسمماء خممال  

( لاير سعود . ولألسف الشديد  286758587ه ) 2425عام 
أنها تتلق  من ك ير من أه  السنة دعما , ب  ويبع  لها البعا 
ة ب كاتممه لتو يعهمما علمم  المسممتيقين !, وتتلقمم  معونممات سممنوي

رسمية وهذا سول الدعم السمنو  ممن و ارة العمم  والشمإون 

 ( لاير . 3558777اتزتماعية الذ  يف  أييانا  إل  ) 
وإليمم  أم لممة علمم  بعمما الزمعيممات الرافضممية با يسمماء : )   

زمعيممة العمممران الخيريممة , زمعيممة المواسمماة الخيريممة بالقممارة , 
 زمعية البطالية ( .

 الميكمة : -7
ميكمممة خافممة وهممي ميكمممة ا وممماف والوفممايا, للرافضممة   

وهي تابعة لو ارة العد  كما يظهمر ممن خمال  اللويمة المعلقمة 
عليها, وفيها ماا وموظفون, ويرأسها عبداليميد الخطي, مع 
أن سماية الشيخ ميمد بن إبمراهيم ممد أفتم  بعمدم زموا  توليمة 

 ( . 27مممممممممممممماا ممممممممممممممنهم ولمممممممممممممو فممممممممممممميهم. ) و يقمممممممممممممة 
اآلن فمي مدينمة الطمائف مماا رافضمي  ومد علمت أنه يوزمد  

في ميكمة أه  السمنة . فؤفمب  المروافا يقضمون بيننما نيمن 



 09 

المسلمين فمال يمو  وت ومموة إت بماهلل . وسؤيفم  علم  أسممه 
 مريبمممممممما . ) همممممممممذه الفقمممممممممرة إضممممممممافة  مممممممممائر الفريمممممممممان ( .

 

 يمالت اليج والعمرة : -8
ة يي  تك مر ا عالنمات عمن يممالت اليمج والعممرة وال يمار  

والعتبات المقدسة في المناسبات المختلفة, م م   لقبر الرسو  
الرزبيمممة , وعطلمممة الربيمممع وأشمممهر اليمممج وغيرهممما . ويكمممون 
ا عمالن عمن همذه اليممالت علم  الطرممات, وفمي اليسممينيات, 
والمسازد بشك  ملفت للنظر . ويدعون فيهما الممواطن والمقميم 

يرافقهما بعما للتسزي , وما من يملمة ممن تلم  اليممالت إت و
كممما   -علمممائهم وماللمميهم لإلرشمماد الممديني والت قيممف والتوزيممه 

 , ومنها عل  سبي  الم ا  :-ي عمون 
يملممممة ا يمممممان , فممممي القطيممممف, ولزنممممة ا رشمممماد الممممديني  -أ 

وهمو المذ   -والت قيف فيها بإشراف ) السميد! منيمر الخبما  ( , 
 -و  بيمنهم مام بالرد عل  الشيخ فال  الفو ان في شريط متدا

. 
يملممة ا مممام  يممن العابممدين , ويشممرف عليهمما ) سممماية  -ب 

 الشيخ ! يسن مكي الخويلد  ( .
 -الخويلديمممة -يملمممة علمممي أيممممد العبمممدالعا  , فمممي القطيمممف -ج

 ويشرف عليها  ) الشيخ! يسين فال     فويل  (.
يملة أيمد خمي     عطية . ل يارة مسزد الرسو  ا عظم  -د

 لمقدسة!!, لمدة عشرة أيام .!, والعتبات ا
وما سبق من أسماء إنما هي للتم ي  فيسب وإت فإن أعدادها   

 ( . 22مما يفعب يفره في م   هذا الموضوإ. ) و يقة 

 الفصل الثالث
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 مظاهر الشرك واالبتداع :
الرافضمممة ممممن عبممماد ا ضمممرية والقبمممور بالدرزمممة ا ولممم ,   

ظممماهر الشمممر  ورافضمممة السمممعودية كسمممائر الرافضمممة, وممممن م
 واتبتداإ المعلنة في بالد التوييد ما يلي:

تشممييدهم القبممور , وزعلهممم إياهممما مشممرفة, والبنمماء عليهممما,  -أ 
ووضع فورة الميت عند القبر أييانا  , وطلمب ممراءة الفاتيمة 

 عل  رويه , ووضع النفب ورك  ا عالم عل  القبور .
 -القطيمف  من ممرل -ومن ذل  أنه في مرية تدع  ) ا ويام (

, مد ُرك ت عليه ا عالم,  يوزد مبر ي عمون أنه مبر اليسع 
ووضممع بزانبممه مكممان للفممالة , وبزممواره فممندوق بممه أوراد 
شركية , ومساب , وفمندوق  خمر للتبرعمات للقمب ر. ومريمب 
 من ذل  الضري  يوزد عدد من القبور المشيدة المبني عليها.

  هذا النمط المبتدإ .) وك  المقابر في القطيف ونواييها عل  

 ( . 25و يقة 
نشر وبيع فور ا ضرية والمرامد الم عومة آل  البيمت  -ب

, كمرمممد الكمماظم وعلممي والبممامر, ومشممهد اليسممين, وغيرهمما . 
وهمممذه الفمممور ُتلمممون وتيمممم  وتبممماإ فمممي أسممموامهم عالنيمممة, 
ويتداولون كذل  فور علممائهم ومزتهمديهم كفمور الخمينمي, 

ويتفاخرون بامتالكها وتعليقها وبيعها فمي  والخوئي, وغيرهم ,
أسممموامهم , كمممما يبيعمممون أورامممما  فيهممما بيمممان أسمممماء ا ئممممة , 
ومواليممدهم, ووفيمماتهم, وأممماكن مبممورهم, ونيممو ذلمم . ) وي قممة 

 ( . 24و 23
وزود أوراد شركية, كؤوراد  يارة القبور, والتي يبدو فيها  -ج

, فممن ذلم  ممولهم فمي التوس  با ئمة والغلمو فميهم ظماهرا  زليما  
) السممالم ميمم ان ا عممما , ومقلممب ا يمموا ...   يممارة علممي 
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 25والياكم يوم الدين.. ( وهذه ا وراد منتشرة بينهم ) و يقمة 
 . ) 
بنممماء اليسمممينيات ووضمممع مكبمممرات الفممموت فيهممما, وبنممماء  -د

 مسازدهم وإعالن  ذانهم في سائر أنياء القطيف ، كما سبق .
, وإضممماءة ا نممموار, والالفتمممات, وتو يمممع تعليمممق ال ينمممات -هممم 

اليلول , وعقد الندوات, والمياضرات في ك ير من يسينيات 
القطيف , ايتفات  ببعا شعائر دينهم, كاتيتفا  بعيمد الغمدير, 

 أو مولد هذا ا مام أو ذا  .
ومممن ذلمم  أيضمما  : وضممع الرايممات السممود, وتعليممق القفممائد   

اليممم ن والبكممماء علممم  وفممماة  واتفتمممات المكتممموب عليهممما ألفممماظ
, أو غيره من أئممة الرافضمة,  وممن تلم  العبمارات  اليسين 

المعلقة : ) يا يسين , الدنيا بعد فرام  مظلمة , ت شميء أكبمر 
 من هللا, أيب هللا من أيب يسينا  ( .

وإذا مممدر لمم  التزممو  فممي ) القطيممف ( فممي العشممر ا و  مممن   
الناس يك ر فيهم لبس السواد,  ميرم فستزد أمرا  عزبا  ، إذ أن

, فغارا  وكبارا , ب  إن غالب الميالت التزاريمة  رزات  ونساء 
ت تبيممع إت تلممم  المالبمممس لك مممرة المقبلممين علممم  شمممرائها, وممممد 

شممموهدت بعممما البمممد  السممموداء الملبوسمممة وممممد ُكتمممب عليهممما         
) اليسمممين الشممممهيد ( , و ) كمممربالء, ت الممممت كربممما  وبممممالء ( 

ت ك يمر ممن المسمازد ممد أُلبسمت السمواد إلباسما , وُنفمبت ورإي
بممالقرب منهمما ا عممالم السمموداء واليمممراء, كممما أن غالممب أهمم  
القطيف يزتمعون عفر يوم عاشوراء بؤعداد هائلة في سماية 
كبيرة في وسط القطيف, يي  ُتلق  عليهم القفمائد والمرا مي.  

ء, وهمممم ت يفتمممؤون عمممن ضمممرب فمممدورهم, والفمممياح والبكممما
والترديد مع ذل       ) المال ( بعا أبيات الشعر التي يقو  , 
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وهذا كله يقع في وض  النهار , وعل  مرأل ومسممع ممن كم  
 أيد !!!

إظهمممارهم البمممدإ والشمممر  فمممي المدينمممة النبويمممة :وذلممم  أن  -و
يرل مقدار علمو شموكتهم ومموتهم  الذاهب إل  مدينة الرسو  

لشمميعة الرافضمة مممن إيممران فمي الزهممر بمنكمرهم , ييمم  يمؤتي ا
وا يسممماء والقطيمممف إلممم  المدينمممة فمممي شمممهر رزمممب  رافمممات 
وويممدانا , وذلمم  عممن طريممق اليمممالت المنظمممة التممي تفممد إلمم  
المدينممة بشممك  كبيممر, ويمكممن إزممما  الوضممع فممي المدينممة فممي 

 النقاط التالية :
ياليظ التنظيم الدميق للرافضة من يي  التنقالت من وإل   -2

بمممو  ومقبمممرة البقيمممع, وغيرهممما ممممن ا مممماكن التمممي المسمممزد الن
 ي ورونها !!!.

لكمم  طائفممة مممنهم مائممد يتفممرفون بيسممب ممما يمليممه علمميهم,  -5
 وهو الذ  يقوم بقراءة المواتت وا دعية التي يقولونها .

ت يفممملي الرافضمممة فمممي المسممممزد النبمممو  علممم  السممممزاد  -3
هم, فمإن المفرو(, ب  يفلون عل  اليفر التي ت تفارق أيدي

لمممم تكمممن معهمممم فمممإنهم يتقمممدمون أو يتمممؤخرون عمممن الفمممفوف 
 ليسزدوا عل  البالط .

تزتممممع أعمممدادا  كبيمممرة ممممنهم رزمممات  ونسممماء  فمممي السمممايات  -4
الخارزيممة, وعنممد ا بممواب خممارج المسممزد النبممو , ييمم  يعلممو 

 فيايهم ونيايهم وتسمع أفواتهم من بعيد .
ء في ومت فمالة يخرج ك ير من رافضة القطيف وا يسا -5

الظهر والعفر بالذات من المسمزد بعمد ا ذان, بمال إنكمار ممن 
 أيد, فالناس يدخلون وهم يخرزون .



 23 

يفمملي الرافضممة الظهممر والعفممر زمعمما  كممما هممو معتقممدهم  -6
ودينهم, ويكون ذل  مرابة السماعة ال انيمة ظهمرا , ييم  يبمدأون 

د, بشمك  في التوافد بك رة عل  المسزد النبو . ويراهم ك  أيم
 ملفت للنظر .

ييمم  غالبيمة الرافضمة أ نمماء وزمودهم فمي المسمزد النبممو   -7
كتبا  تتعلق بمذهبهم ، ويقرأون فيها ، ب  وفم  اليما  بؤيمدهم 
أن و إ نسمخا  ممن كتمماب ) أكذوبمة تيريمف القممر ن بمين السممنة 
والشيعة ( في المسزد النبمو , وهمذا الكتماب ينفمي عمن الشميعة 

  ن ويرمي به أه  السنة .مولهم بتيريف القر
تدخ  زموإ غفيرة منهم إل  مقبرة البقيع يوميما , وبخافمة  -8

بعمممد ا شمممراق ويزتممممع ماللممميهم وسممماداتهم,  مممم يبمممدأ المممدعاء 
والتوس  والبكاء عند مبمور بعما أهم  البيمت وإطمالق كلممات 
الشممر  والغلممو فمميهم, وعممدد أولئمم  الممداخلين إلمم  المقبممرة يعممد 

إنهم يقومون ك  مساء بالمدخو  إلم  المقبمرة بالمئات !!؟؟, ب  
ور( الطيب عل  مبر فاطمة, وتزتمع النساء الرافضيات عند 
زممدران المقبممرة ويقمموم رزمم  فممي وسممطهن ليقممرأ علمميهن مممن 
ممواتتهم  ممم يبمدأون بالبكمماء والفممياح, ويقموم بعمما الرافضممة 
هنممما  بتو يمممع اليلمممول علممم  أطفممما  أهممم  السمممنة المممذين ربمممما 

 شة !!رامبوهم بده
يسكن الرافضة غالبا  في الفنادق القريبة من المسزد النبو   -9

وتكون خافة بهم تقريبا  ،ولذا فإنه يوزد في هذه الفنادق وعند 
أبوابها بعا التهماني أو التعما   الرافضمية, بم  والمدعوة إلم  
اتيتفما  بمبعا مناسممباتهم فمي ) المدينمة النبويممة (, ممع تيديممد 

 ياليظها ك  داخ  إل      الفندق !!! الومت والمكان, وهذه
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* ماليظمممة : المسمممزد النبمممو  ملممميء باآليمممات المكتوبمممة علممم  
زمدران المسممزد وفمي أرومتممه ! والغريمب أنممه ممد كتبممت أسممماء 
بعممما ا ئممممة ا  نمممي عشمممر علممم  زمممدران إيمممدل السمممايات 
المكشوفة في المسزد يي  كتب : ) ميممد المهمد  رضمي هللا 

رضمممي هللا عنمممه ( , ) موسممم  الكممماظم عنمممه ( , ) علمممي التقمممي 
رضي هللا   عنه (, ) ميمد البامر رضمي هللا عنمه ( , ) يسمن 

 العسكر  رضي هللا    عنه ( !!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟
خطيممر, وا مممر  وبشممك  عممام فالوضممع فممي مدينممة الرسممو    

ي داد سوءا  في ك  عمام, والزهمر بمالمنكر يتضم  لكم   ائمر , 
 فاهلل المستعان.

 
 

نافممممر بمممممن                                                       
 سليمان العمر                     

 
 


