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 االغتياالت:

 عمر اروقالف اخلليفة الراشد االغتياالت مبكرًا باغتيالسياسة  بدأت

 . األعمى املجويس ريض اهلل عنه، بطريقة تدل عىل احلقد

االت الذي افتتح مبدأ االغتي اإلرهايب املؤسسفأبو لؤلؤة املجويس هو 

جعلوا من رضحيه والذي بقي ذكره خملدا يف ذاكرة املجوس إىل أن 

 لقطعاهنم وسموه: بابا شجاع الدين.املزعوم مزارًا 

 ريمةوما بني جوما بني جريمة اإلرهايب املؤسس أيب لؤلؤة املجويس 

ردية ف حيتوي عىل اغتياالتداٍم بغيض  سجل رئيس وزراء لبناناغتيال 

 أن أذهلم املسلمون بقيادة عمر ريض اهلل عنه ومجاعية مل تتوقف، منذ

 وأطفؤوا نارهم التي كانوا يعبدوهنا.

 

 



 االغتياالت عرب التاريخ:الفتن ووهذا مرسد ألبرز 

مر الفاروق ع تيالقيام اإلرهايب األول أيب لؤلؤة املجويس باغ .1

 ريض اهلل عنه.

عبد اهلل بن سبأ( اليهودي املتظاهر قام إمامهم ومؤسس مذهبهم ) .2

ن بن عفان الراشد عثامباإلسالم بتحريض املنافقني عىل اخلليفة 

ذي النورين ريض اهلل عنه وتدبري املكائد حتى قتل عثامن ريض 

 .اهلل عنه شهيداً 

خدعوا احلسني ريض اهلل عنه فاستدرجوه إىل الكوفة ثم غدروا  .3

به وقتلوه وأهل بيته. ويكفي هنا االستشهاد بقول مرجعهم 

ل هلقد بايع احلسني عرشون ألفًا من أ الكبري حمسن األمني:

العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته يف أعناقهم وقتلوه 

  .{34:1الشيعة  أعيان}



انتقم املجوس بقيادة أيب مسلم اخلراساين من األمويني بصورة  .4

يأباها كفار قريش إذ اشتملت عىل نبش قبور موتاهم والتنكيل 

 !!بام تبقى من رفاهتا

لامء وأهل تقصدوا قتل الع 317فتنة القرامطة باحلرم عام  .5

احلديث أكثر من غريهم، مثل احلافظ الكبري ابن عامر املعروف 

 بالشهيد، وهو متعلق بأستار الكعبة.

ارتكب أسالفهم القرامطة من اجلرائم ما مل حيصل مثيل هلا يف  .6

هـ واقتالعهم 317التاريخ، فمن ذلك إحلادهم األكرب يف حج 

 .هـ339احلجر األسود، ومل يردوه إال راغمني سنة 

، ومنعوا غريهم من احلج 413حاول العبيديون هدم البيت عام  .7

أحيانا فمضت سنوات متطاولة مل حيج فيها أحد من أهل العراق 

وخراسان، بل مىض قرن كامل ال يكاد حيج أحد منهم حتى طهر 

 .463اهلل احلرم من العبيدية سنة 



 نهـ: تم اغتيال الوزير السلجوقي نظام امللك يف أصبها 485عام  .8

( عىل يد أحد غلامن 1092أكتوبر  14هـ=  485رمضان  10يف )

فرقة الباطنية املعروفة باحلشاشني، حيث حني تقدم إليه وهو يف 

ركب السلطان يف صورة سائل أو زاهد، فلام اقرتب منه أخرج 

سكينًا كان خيفيها وطعنه طعنات قاتلة، فسقط رصيعًا. وكان 

ب اهلّدامة وبخاصة مذهب نظام امللك شديد احلرب عىل املذاه

 الباطنية فأرادوا التخلص منه بالقتل.

هـ: اغتيال القائد العظيم عامد الدين زنكي رمحه اهلل  541عام  .9

 541 هتم اغتيال، ثم الذي حارب الصلبيني ووحد بالد املسلمني

 -حرسه كبري -"يرنقش"خالل حصاره لقلعة جعرب عىل يد  ه

 "عربج"فقد كانت قلعة . الذي تسلل إىل خمدعه فذبحه وهو نائم

عىل وشك السقوط بعد أن بلغ حصاره هلا مداه، فضاًل عن أن 

كان من الباطنية، وقد استطاع التسرت واالنتظار  "يرنقش"قاتله 



ذ حتى حانت اللحظة املناسبة لتنفي -عىل عادة الباطنية -طويالً 

 .وهو يف قمة جمده وانتصاره "الدين عامد"جريمته، فاغتال 

مساعدة الشيعة الرافضة للصليبيني الحتالل املسجد  .10

األقىص عن طريق دولتهم الفاطمية وحماربتهم لصالح الدين 

 وقد حاولوا اغتياله أكثر من مرة ولكن اهلل سلم.

والتاريخ خيربنا اخليانة العظمى للشيعي الرافيض اخلبيث  .11

ير للمستعصم باهلل الذي تعاون مع ابن العلقمي الذي كان وز

 .الدولة العباسية إلسقاطالتتار 

قامت الدولة الصفوية الرافضية بإيران عىل يد : 907عام  .12

مؤسسها الشاه إسامعيل بن حيدر الصفوي الرافيض، الذي قتل 

ما يقرب من مليون نفس مسلمة ألهنم ال يعتنقون مذهب 

مل  الراشدين وقتل من الرفض. وملا قدم بغداد أعلن سبه للخلفاء



يسلك ديانة الرفض، ونبش قبور كثري من أموات أهل السنة كام 

 !فعل بقرب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل حيث جعله مزبلة

: َقِدم رافيض خبيث من العراق إىل الدرعية هـ1218عام  .13

وأظهر الزهد والتنسك، وكان من أمره أنه صىل يف مسجد 

عبد العزيز بن حممد بن سعود  الطريف بالدرعية خلف اإلمام

رمحه اهلل فقتله وهو ساجد يف أثناء صالة العرص بخنجر كان 

 .خيفيه

هـ: قام اخلميني بثورته البائسة فقتل من رموز  1399عام  .14

أهل السنة الذين وثقوا به وساعدوه يف ثورته إىل أن متكن منهم 

واحدا واحدا فقىض عليهم ما بني قتيل وسجني وطريد وكان 

 عىل رأسهم املفتي السني أمحد زاده رمحه اهلل.

هـ: قام النصريي حافظ أسد بتدمري مدينة محاة  1402عام  .15

مسلم فيها وهتك األعراض ودفن  10000وقتل أكثر من 



الناس أحياء كل ذلك بمشورة اخلميني ومساعدة حرسه 

الثوري!! ثم قام باعتقال رموز أهل السنة وزج هبم يف غياهب 

 لقتل.التعذيب وا

حتالف الرافضة يف لبنان يف مطلع ثامنينيات القرن امليالدي  .16

د ض حافظ أسد وبقيادة أتباع اخلميني ونبيه بري املايض مع

اقت ما وقاموا بجرائم فاملخيامت الفلسطينية واللبنانية السنية 

 3100والتي أسفرت عن سقوط أكثر من فعله الصهاينة فيها 

 .لضحية أكثرهم من املدنيني العز

 .1985تفجريات املقاهي الشعبية يف الكويت سنة  .17

حماولة اغتيال أمري الكويت الشيخ جابر األمحد اجلابر  .18

م املوافق السادس من رمضان 1985مايو  25الصباح يف 

هـ، فقد حاولت إحدى السيارات الواقفة عند الرصيف 1405

 هاألوسط من الطريق اقتحام املوكب ما أدى اىل انفجارها بام حتمل



من مواد متفجرة واحرتاق عدد من سيارات املوكب والسيارات 

األخرى القريبة وقد أسفر احلادث عن سقوط ثالثة قتىل اثنان 

من حرس األمري والثالث من املارة باإلضافة اىل اجلاين وأصيب 

 عدد كبري من جراء االنفجار بجروح خمتلفة.

الروافض متفجرات ضخمة  أحرض احلجاج اإليرانيون .19

وقتل األبرياء لكن اهلل  1406فساد يف احلرم الرشيف يف سنة لإل

سبحانه أفشل مؤامرهتم فاكتشف األمن السعودي متفجراهتم 

 .اخلبيثة منذ دخوهلم إىل املطار

قام الرافضة باغتيال العالمة الكبري إحسان  1407يف سنة    .20

يف  ، وزرعوا املتفجراتبفتوى من مخيني إهلي ظهري بباكستان

املسجد الذي عقد فيه اجتامع لكبار علامء السنة بباكستان، 

فاستشهد مع الشيخ أكثر من مخسني من العلامء والدعاة. والشيخ 

إحسان رمحه اهلل عامل باكستاين من أولئك الذين محلوا لواء احلرب 



عىل أصحاب الفرق الضالة، وبينوا بالتحقيق والبحث األصيل 

هم فيه من انحراف عن سبيل اهلل وحياد عن سنة نبيه ...  امدى م

فكان لكتبه ورسائله ومناظراته عظيم األثر يف زعزعة عروش 

 .الباطل، ورعب أصحاب املذاهب الباطلة

هـ قام الرافضة التابعون  1407يف موسم احلج لعام  .21

للخميني باملسريات واملظاهرات الغوغائية يف حرم اهلل يف مكة 

، وعاثوا يف احلرم فسادًا أسوة بأجدادهم القرامطة، املكرمة

من رجال األمن واحلجاج، وكذلك قاموا  402وقاموا بقتل 

بتكسري أبواب املتاجر وحتطيم السيارات وأوقدوا النار فيها ويف 

 أهلها.

هـ: اغتيال عامل أهل السنة يف لبنان الدكتور  1407   .22

لنهار جرة يف وضح اصبحي الصالح رمحه اهلل وهو يستقل سيارة أ

 من قبل أحزاب طائفية تتبع حلافظ أسد.



تم تفجري متفجرات عالية الرتكيز يف مقهيني شعبيني يف    .23

مدينة الكويت يف كل من منطقتي الوطنية والساملية، خلفت 

جرحيًا، وتم اكتشاف قنبلة ثالثة تم  98قتياًل و 11التفجريات 

عام  ويف يناير منتفكيكها يف مقهى ثالث يف مدينة الكويت، 

، تم احلكم عىل شخصني باإلعدام بعد اهتامهام بزرع 1987

القنابل التي أدت إىل تفجري املقاهي، يف حني حكم عىل متهم 

 3ثالث بالسجن املؤبد، وحكم عىل متهم رابع بالسجن مدة 

 أعوام.

اختطاف عمالء املجوس اجلدد طائرة اجلابرية املدنية    .24

، عندما كانت حتلق يف األجواء 1988ام أبريل ع 5الكويتية يف 

العامنية متجهة إىل الكويت قادمة من مطار بانكوك يف تايلند، 

وأكد أحد الرهائن )خالد القبندي( يف لقاء عىل تلفزيون قناة 



الوطن بأن رئيس اخلاطفني كان اللبناين عضو حزب اهلل عامد 

 ة اهلالك.مغني

يوليو من عام  2ه املوافق  1410يف موسم احلج عام  .25

م أطلق عمالء طهران غاز اخلردل يف نفق املعيصم بمكة 1990

 .املكرمة وتويف املئات من احلجاج

هـ: اغتيال مفتي لبنان العالمة الشيخ حسن  1410عام     .26

خالد رمحه اهلل من قبل حتالف النظام النصريي والنظام اخلميني 

 عيم أهل السنة األوحد يف لبنان.ليقضوا عىل ز

: بعد سقوط النظام العراقي قام أتباع الصدر 2003    .27

واحلكيم وبدعم احلرس الثوري بقتل علامء أهل السنة واحتالل 

املدن وهتجري أهلها السنة منها، وتدمري مساجدهم ورسقة 

 أمواهلم وممتلكاهتم.



 ياغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق احلرير: 2005 .28

من قبل عنارص تابعة حلزب الالت وقد أدانتهم  من مرافقيه 14و

 املحكمة الدولية أخريا.

حماولة اغتيال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري     .29

عندما كان سفريًا لبالده يف واشنطن فقد ذكرت وثائق قضائية يف 

م  أن السلطات 2011املوافق أكتوبر  1432شهر ذي القعدة 

بطت مؤامرة إيرانية لتفجري سفارة السعودية يف األمريكية أح

 .واشنطن واغتيال السفري  لدى الواليات املتحدة عادل جبري

: قام بشار األسد وحلفاؤه الروافض 2011عام     .30

اخلمينيني بقتل أهل السنة وذبحهم يف سوريا وهتجري غالبية أهل 

جرة فالسنة منها، بعد أن قصفهم بصواريخ السكود والرباميل املت

 بمساعدة حلفائه الطائفيني اللبنانيني والعراقيني واألفغانيني.



: بحجة قتال داعش شكلت إيران جمموعات 2015عام  .31

إجرامية من احلشد الشعبي الحتالل القسم الشاميل من العراق 

وقاموا بقتل آالف املسلمني السنة وسجنهم وتعذيبهم 

وا قبور وحرقوترشيدهم واحتالل املوصل وما حوهلا ونبشوا ال

 ونكلوا هبا.اجلثث 

: اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز 2018عام      .32

التوجيري رمحه اهلل يف غينيا من قبل عنارص تابعة للحرس 

 الثوري.

هذا باختصار أبرز جرائم اغتياالت الشيعة عرب التاريخ ولن تكون 

م وأمواهلاألخرية طاملا أهنم يؤمنون بكفر أهل السنة واحتالل دمائهم 

 واحلمد هلل رب العاملني. )وال يلدغ املؤمن من جحر مرتني(.


