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مناظرة ُأعلن عنها بتحد من الدكتور تسجل صوتي مقتطف من أصل هذا الكتاب 
 محمد طرهوني ألي عالم يصف الدولة بأنها خوارج

 فانبرى لذلك الشيخ عصام العويد
 المناظرة منتدى أنا المسلم واستضاف

لكن لم يصمد العويد أمام ضربات سيف العلم والمنهج العلمي فراوغ حتى انسحب 
 مدعوما من المنتدى الذي صدم مشرفوه كذلك

 فأصر الدكتور على إكمال نقاط المناظرة منفردا في لقاءات صوتية على البالتوك
بعلماء الدولة فحقق وعده وكان الدكتور قد وعد في اللقاء بإخراج كتاب خاص 

 بإضافات أضافها هنا نفع اهلل بها
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 ترجمة المتحدث في موقعه الرسمي 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

-1/295توجد ترمجة خمتصرة وهبا خلط وتصرف يف كتاب إمتاع الفضالء برتاجم القراء 

 يصحح أخطاؤها مبا هنا 298

االسم كامال : حممد بن رزق بن عبد الناصر بن طرهوني الكعيب السلمي أبو األرقم املصري 

املهاجرين من احلجاز إىل مصر  -بالطاء وبالتاء أيضا -املدني ينتسب إىل عرب طرهونة

ائل بين سليم بن وليبيا وينتسبون يف األصل إىل قبائل الكعوب أبناء كعب بن أمحد من قب

منصور من قيس عيالن حسب ما أفاده عمر رضا كحالة يف كتابه معجم قبائل العرب نقال 

 عن عدة مصادر.

احلالة االجتماعية : متزوج بثالث فسخ نكاح إحداهن بتدخل من املباحث السعودية وله من 

 د تس  إناث وعررة ككور تويف أحدهم عند والدته .األوال

 م 1960هـ املوافق الثاني من يناير سنة  1379ولد بالقاهرة يف الراب  من رجب سنة 

 مبصر  وكان نرأ يف أسرة علمية بارزة يرعاها والده الذي يعد من كبار األطباء اجلراحني

 جده ألمه األستاك حممود حسنني سليمان الغرباوي املوجه له إىل النواحي الدينية.

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/Emtaa.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/kahala.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/meelad.htm
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أهنى املرتجم دراسته إىل املرحلة الثانوية القسم العلمي شعبة الرياضيات يف مدارس القاهرة 

وكان كا ميول للعلوم الررعية وعلى وجه اخلصوص للقرآن الكريم   جبمهورية مصر العربية 

م  1970الذي حصل فيه على شهادة االمتياز للطلبة املتفوقني يف مسابقة القرآن الكريم عام 

. 

التحق بكلية اهلندسة جبامعة القاهرة  بعد حصوله على الرهادة الثانوية بدرجة االمتياز

اهتم خالهلا بكثري من العلوم الررعية عن  م وأمت فيها الدراسة ملدة سنتني1977عام 

قل خالهلا بني طريق االطالع والدراسة على أهل العلم وباألخص علم احلديث ومصطلحه وتن

مصر واململكة العربية السعودية واليمن وطلب فيها العلم   وأمت حفظ القرآن واهتم بالقراءات 

فأجاد قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة ناف  من رواية ورش ويف أثناء السنة الثالثة من 

ل إىل جامعة دراسته اجلامعية أراد اجلم  بني العلم الررعي وبني ختصصه األكادميي باالنتقا

األزهر فلم يتيسر له   فعزم على الرحلة بل اهلجرة لألراضي املقدسة بعد أن شغف هبا قلبه 

 وتعلق هبا فؤاده.

متكن من االلتحاق بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

والريخ علي بن مررف   راملنورة بعد أن مت تزكيته من مجاعة أنصار السنة احملمدية مبص

 وشف  له فضيلة الريخ ابن باز رمحه اهلل  وغريمها .العمري 

http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Brakat.gif
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/thanawia.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Handasa1.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Rashad.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Rashad.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Amry1.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Azeez.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Baz.jpg
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ظهر تفوقه يف الدراسة وأدام احلصول على االمتياز واملركز األول على دفعته يف مجي  

هـ وحتصل على شهادة 1405تى خترج هبذا املستوى يف عام االختبارات الدورية والسنوية ح

 .وشهادة تفوقه اإلجازة العالية 

من أمهها اإلجازة يف القراءات السب  من  يف أثناء كلك حتصل على تزكيات وإجازات عدة

طريق الراطيبة باإلسناد املتصل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على فضيلة الريخ 

وأوشك على حتصيل الثالث املتممة للعررة من حممود بن عبد اخلالق جادو رمحه اهلل 

طريق الدرة م  رواية حفص عن عاصم من طريق الراطبية على فضيلة الريخ حممود بن 

سيبويه البدوي رمحه اهلل  إال أن الريخ وافته املنية قبل اإلمتام   وحتصل على اإلجازة يف 

ضيلة الريخ محود بن عبد اهلل التوجيري رمحه اهلل احلديث والعقيدة والفقه وغري كلك من ف

واألستاك وكذا أجازه جبمي  مروياته فضيلة الريخ أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري 

  والريخ أبو أويس حممد بن األمني بن عبد اهلل أبو  كتور حكمت برري ياسني املوصليالد

 خبزة احلسين .

اصم بن عبد اهلل القريوتي واألمري املسند خالد بن حممد والريخ مساعد البرري والدكتور ع

 بن غامن آل ثان التميمي احلنبلي وزوج ابنته الريخ حامد بن أمحد بن أكرم البخاري 

مل يتمكن من االلتحاق بالدراسات العليا إال مؤخرا بسبب حرصه على املقام باملدينة املنورة 

بحث والتأليف  ثم رأى االلتحاق بالدراسات وعزمه على عدم مفارقتها   م  انرغاله بال

العليا جبامعة األزهر استجابة لنصائح إخوانه من طالب العلم فكانت أطروحته للماجستري يف 

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/lesans.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Lesans2.jpg
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/tazkiat.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/gado.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/humood.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/humood.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Aqeel.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Hekmat.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Khubza.jpg
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التفسري باملأثور من قوله تعاىل )يسألونك عن األهلة( إىل قوله )يسألونك عن اخلمر وامليسر( 

وأطروحته  هـ بتقدير امتياز .17/3/1416مجعا ودراسة وحتقيقا فتحصل عليها بتاريخ 

للدكتوراه بعنوان )التفسري واملفسرون يف غرب إفريقيا ( يعين : تونس واجلزائر واملغرب 

 مبرتبة الررف األوىل هـ 1/7/1420وموريتانيا .فتحصل عليها بتاريخ

له خربة ال بأس هبا يف الكمبيوتر يف جمال معاجلة الكلمات تقارب مخس عررة سنة ومعرفة 

 حديثة باإلنرتنت هلا قرابة األرب  سنوات وهذا املوق  من تصميمه .

 عمل عدة أعمال والتحق بعدة وظائف منها :

 باملدينة املنورة. اإلشراف على إحدى املدارس األهلية -

املسامهة كباحث مبجم  امللك فهد لطباعة املصحف الرريف باملدينة املنورة يف اإلعداد  -

 لقسم التفسري فيه.

العمل كمدرس خاص لصاحب السمو امللكي األمري عبد اهلل بن فيصل بن مساعد بن -

 سعود بن عبد العزيز آل سعود حفظه اهلل .

 مجاعة حتفيظ القرآن باملدينة املنورة .املراركة كموجه تربوي لدى -

قام بتأسيس مدارس اخلندق األهلية باملدينة املنورة ووض  مجي  براجمها التعليمية اإلضافية -

 وعمل كمسترار تعليمي وفين هلا ملدة عامني .

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/mag.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/doc.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Tahfeez1.gif
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مركز السنة والسرية النبوية التاب  جملم  امللك فهد لطباعة املصحف املراركة كباحث لدى -

 الرريف .

التعاون م  جامعة امللك عبد العزيز كلية الرتبية فرع املدينة املنورة كمدرس ملادة التفسري -

بات ومادة املدخل للدراسات اإلسالمية للقسمني معا قسم الطالب ومادة السرية قسم الطال

ملا يقارب فصال دراسيا واختلف م  بعض القائمني على الكلية حول منهجهم غري احلديثي يف 

 معاجلة السرية فاعتذر عن املضي يف التدريس .

ة إلنراء كلية مفتوحة للحديث الرريف والدراسات اإلسالمية القيام بطرح أول فكر-

 وإعداد الدراسات املطلوبة هلا . 

عقد عدة دورات علمية عن طريق الربكة تطبيقا لفكرة الكلية منها دورة يف علوم  -

 احلديث وأخرى يف التجويد وثالثة يف شرح بعض كتاب اجلهاد يف صحيح البخاري .

يف األسبوع على شبكة اإلنرتنت عن طريق برنامج البالتوك لإلجابة  عقد لقاء مفتوح مرتني -

 على السائلني من أحناء العامل من مسلمني وأحيانا من غريهم وهو اآلن يف عامه الراب  .

املراركة يف اللجنة العلمية لدراسة مرروع سوق املدينة املنورة وإعداد البحث العلمي  -

 لذلك .

اء املقربني منه بصفة خاصة ومنهم نايف وأمحد ابنا الدكتور وليد القيام بتأديب بعض أبن -

 مرشد .

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/sunna.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/tarbia.htm
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التعاون م  مرروع جامعة املدينة العاملية وهو حتت اإلنراء وكلك بتسجيل مادتي علوم  -

 القرآن والتفسري .

 القيام بعقد الدروس وبعض الندوات واملراركة ببعض املقاالت الصحفية واإلكاعية .-

 ل القرآن كامال برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود .القيام بتسجي

 القيام بإقراء القرآن وإجازة بعض طالب العلم وأهله كما سيأتي .-

شيوخه وتالميذه : ) يالحظ أنه ال تالزم بني فكر املرتجم وتوجهاته وبني فكر وتوجهات 

خر له ولكن ككر شيوخه أو تالميذه كما أنه قد ال يررف أحد الطرفني بانتساب الطرف اآل

 ما يأتي من األمانة العلمية ( :

تلقى القرآن مبصر برواية حفص عن عاصم وورش عن ناف  عن عدة من املرتغلني هبذا -

الفن حبلقات املساجدوالبيوت ممن قرأ على فضيلة الريخ عامر السيد عثمان رمحه اهلل شيخ 

 املقارىء وغريهم .

ية فعلى مجاعة من املرايخ داخل الكلية باملدينة وأما القراءات السب  من طريق الراطب

والريخ عبد الراف  رضوان  النبوية وهم الريخ حممود عبد اخلالق جادو رمحه اهلل

وأما  عبد احلكيم خاطر والريخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى والريخ علي

القراءات الثالث املتممة للعررة فعلى الريخ الدكتور حممود سيبويه البدوي والريخ عبد 

 الفتاح السيد عجمي املرصفي رمحهما اهلل .

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/gado.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Rafe.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Razek.jpg
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كلية فقرأ السب  مجعا على الريخ حممود عبد اخلالق جادو رمحه اهلل وأجازه وأما خارج ال

  وقرأ الثالث مجعا م  بإسناده وكانت أول وآخر إجازة تعتمدها كلية القرآن الكريم 

ه رمحه اهلل إىل منتصف سورة رواية حفص عن عاصم على الريخ الدكتور حممود سيبوي

النساء تقريبا فحال بني اإلمتام إصابته رمحه اهلل بانفصال يف الربكية أثناء قيامه مبراجعة 

مصحف املدينة املنورة لطبعته األوىل م  سائر مراخيه ثم تواعدا على اإلمتام فوافته املنية 

 رمحه اهلل .

وفضيلة  دكتور عبد الرمحن حواسودرس التفسري وعلوم القرآن على فضيلة الريخ ال

 الريخ الدكتور عبد العزيز حممد عثمان السوداني .

الريخ الدكتور حممد بن سيدي بن  وأما رسم القرآن وضبطه وعلوم القرآن أيضا فعلى فضيلة

 . وأما علم عد اآلي فعلى الريخ عبد الرازق علي موسى احلبيب الرنقيطي

من يف رحلته األوىل إليها هلذا الغرض على فضيلة الريخ وتلقى احلديث وعلومه بأرض الي

مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهلل بقرية دماج بصعدة وباملدينة على فضيلة الريخ علي بن 

من أصول على  وأما داخل الكلية فدرس فقه احلديث وما يتعلق بهمررف العمري 

وفضيلة الريخ الدكتور أمحد بن عيسى  فضيلة الريخ الدكتور عواد بن بالل العويف

 اجليزاني .

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/gado.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/hawwas.htm
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Othman.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Sidi.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Razek.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Amry2.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Awwad.gif
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ودرس التوحيد والعقيدة على كل من فضيلة الريخ الدكتور علي بن عبد الرمحن احلذيفي 

لدكتور عبد اهلل بن الريخ حممد األمني الرنقيطي كما درس على األخري وفضيلة الريخ ا

 مادة الربهات أيضا .

ودرس األديان والفرق واملذاهب املعاصرة على فضيلة الريخ فتح الرمحن عمر حممد 

 السوداني .

 ودرس السرية النبوية على فضيلة الريخ كمال فقيه .

ودرس التاريخ وحاضر العامل اإلسالمي على الدكتور مجيل بن عبد اهلل بن حممد املصري 

 األردني .

 بحث واملكتبة واملصادر على الدكتور عبد احلليم هاشم حممد الرريفودرس ال

وأما علوم اللغة كالنحو والصرف والبالغة واألدب فعلى عدة من املرتغلني هبذه العلوم بأرض 

توى الرفي  فيها ويف علوم نقد الرعر يف مصر حرسها اهلل وكان من طالب ما يسمى باملس

إمتامه املرحلة الثانوية وصحب باجلامعة فضيلة الريخ منصور رمضان مصطفى حبيب الذي 

درسه النحو والصرف ملدة أرب  سنوات ودرسه اخلط أيضا وتلقى على يديه شيئا من علم 

 العروض والقوايف خارج الكلية

وحتصل كما تقدم على اإلجازة يف احلديث والفقه والعقيدة وأثبات أئمة اإلسالم قدميا وحديثا 

ومؤلفات شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ومؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاب وكتب احلنابلة 

http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Ameen.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Fateh.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Gamil.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Shareef.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Mansoor.gif
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يخ أبي عبد الرمحن حممد بن عمر من فضيلة الريخ محود بن عبد اهلل التوجيري وفضيلة الر

بن عبد الرمحن بن عقيل الظاهري وفضيلة الريخ الدكتور حكمت برري ياسني وفضيلة 

 الريخ أبي خبزة احلسين وغريهم ممن تقدم ككرهم .

والتقى عدة من جهابذة العصر وأساطينه استفاد منهم ومن علومهم من غري صحبة ومنهم 

اهلل بن باز رمحه اهلل وبتوصيته دخل اجلامعة كما سبق  مساحة الريخ عبد العزيز بن عبد

ومنهم فضيلة الريخ عبد الرزاق عفيفي رمحه اهلل وفضيلة الريخ األلباني رمحه اهلل   ككره

ومن القراء فضيلة الريخ عبد الفتاح القاضي والريخ عامر السيد عثمان رمحهما اهلل 

 وغريهم .

ب العلم حتصل بعضهم على الدكتوراه وبعضهم وقد درس على يديه مجاعة كبرية من طال

 يدرس بالكليات   منهم على سبيل املثال ال احلصر : 

الريخ عبد اهلل بن عبد الرحيم البخاري والريخ فيصل بن محود احليدري والريخ هاني بن 

أمحد فقيه والريخ صاحل بن علي الدغيثر والريخ حسني بن حمسن احلازمي والريخ علي 

لريخ عبد الرحيم الردادي والريخ سهيل قاسم الصيين وغريهم كثري وكلهم من السوداني وا

 داخل اململكة .
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وأما من خارجها من الدعاة وأهل العلم وطلبته فمنهم الريخ حممد سيد عديل والريخ أبو 

عمر طالل مالط القلموني والريخ أمحد حسني األزهري والريخ هاني فاروق والريخ عبد 

 اإلله الدندشي 

 ومن النساء األخوات الفاضالت الداعيات إىل اهلل نادية مشوط وماجدة الرهوان وغريمها

كما درس على يده مجاعة من املثقفني داخل اململكة وخارجها من أطباء ومهندسني 

 وغريهم . 

كما درس عليه فضيلة الريخ الدكتور محزة زهري حافظ شيئا من التجويد وحضر صاحب 

سلطان بن عبد العزيز ثالث حلقات من دروسه الرمضانية مبسجده  السمو امللكي األمري

 العامر من كتابه موسوعة فضائل سور وآيات القرآن .

 وأما من أجازهم فهم قلة حرصا منه على صيانة العلم من أن ينسب لكل أحد :

  فأما يف القرآن الكريم فقد أجاز الريخ حممد يوسف بن مايون آن الصيين

 والريخ القاضي الدكتور عبد احملسن بن حممد القاسم إمام احلرم املدني 

 .  والريخ أبا عمر طالل بن مالط القلموني

طرهوني وكلهم برواية حفص عن عاصم بن أبي  والقارئة اجمليدة أم أكرم جويرية بنت حممد

 النجود .

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/usof.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/qasem.htm
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ويقرأ عليه اآلن لإلجازة يف نفس الرواية جمموعة منهم أوالده عائرة وحفصة وسودة واملقداد 

ومن طلبة العلم واملرايخ الريخ الدكتور عبد اهلل البخاري والريخ احلسن بن أبي احلسن 

 ام .املأربي واألخ وحيد منجي يسر اهلل هلم اإلمت

وأما يف احلديث فقد طلب منه إجازته تواضعا منه فضيلة الريخ أبو عبد الرمحن بن عقيل 

 الظاهري فأجازه استجابة لطلبه

والريخ كما أجاز الريخ أبا احلسن مصطفى املأربي والدكتور أبو بكر شهال اللبناني 

والريخ عبد الرمحن بن سعد الرثري والدكتور عبد اهلل بن عبد  مفلح الرشيدي .

البخاري واألمري املسند خالد بن غامن آل  الرحيم البخاري وزوج ابنته الريخ حامد بن أمحد

 ثاني والريخ أسامة العمري والريخ أبا عمر طالل القلموني والريخ أمحد بن حسني األزهري 

 وهناك إجازات يف كتب خبصوصها لبعض املرايخ ومن كلك :

م الريخ أبو عبد اهلل عمر بن مبرييك بن حذيفة احلسيين يف كتب اإلمام النووي وشيوخ اإلسال

 ابن تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب .

 الريخ أبو قتادة عبد اإلله الدندشي والريخ أبو الرباء نسيم اجلزائري يف صحيح البخاري .

وأما أعماله العلمية يف جمال العقيدة والقرآن وعلومه والتفسري واحلديث والفقه والسرية النبوية 

 سالمي فكما يلي :والتاريخ والدعوة والرتبية واألدب اإل

http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/Egazaz.gif
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/egazash.jpg
http://www.tarhuni.org/images1/wathaeq/egazamof.jpg
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قام مبراجعة دقيقة ملصحف الراجحي رمسا وضبطا وعمل تقريراً تفصيلياً ملا اكترفه من _ 

 أخطاء هامة

ساهم يف مراجعة مصحف باخلط الفارسي تاب  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بأمريكا _ 

 له للمجاهدين األفغانإلرسا

ساهم يف مراجعة مصحف مرتجم مصور من مصحف املدينة املنورة تاب  للمعهد املذكور _ 

. 

ية مبراجعة اآليات املكتوبة على جدران مسجد قباء يف قام تبغري تكليف من جهة رمس_ 

 توسعة خادم احلرمني الرريفني.

 قام بعدة أعمال تابعة للمعهد العاملي املرار إليه خلدمة التفسري باملأثور ومنها :_ 

 جملد     مرويات اإلمام مالك يف التفسري -1

 مرويات ابن ماجه يف التفسري جملد كبري -2

 مرويات اإلمام أمحد يف التفسريعدة جملدات باملراركة م  الدكتور حكمت برري وآخرين-3

 ويأتي ككر ما طب  وما مل يطب  منها .

 طب  له من الكتب املؤلفة واحملققة ما يلي :

http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/raghi.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/faresy.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/motargam.htm
http://www.tarhuni.org/wathaeqwebs/qbaa.htm
http://www.tarhuni.org/p3a.htm
http://www.tarhuni.org/p3a.htm
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 قطف الزهو يف أحكام سجود السهو . -1

 الصيحة احلزينة يف البلد اللعينة . -2

 من أم الناس فليخفف . -3

 إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء -4

 أحكام السرتة يف مكة وغريها وحكم املرور بني يدي املصلي -5

 وجواباً حول السرتة واملرور بني يدي املصلي ثالثة عررة سؤاالً -6

 مج  الفوائد اختصار إصالح املساجد من البدع والعوائد -7

 جملس من فوائد الليث بن سعد )حتقيق(-8

 جزء الستة من التابعني للخطيب البغدادي )حتقيق( -9

 فضل قل هو اهلل أحد للخالل )حتقيق( -10

 جملدان( -لقسم الصحيحموسوعة فضائل سور وآيات القرآن )ا-11

 صحيح السرية النبوية املسماة بالسرية الذهبية )اجمللد األول والثاني( -12

 جملدا خمطوطا 21فهرس شامل لرجال تاريخ دمرق للحافظ ابن عساكر البالغ  -13
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 حتديد تاريخ املولد )مقتطف من السرية املذكورة آنفا(-14

 )مقتطف من السرية املذكورة آنفا(النيب صلى اهلل عليه وسلم كأنك تراه  -15

 اإلسراء واملعراج )مقتطف من السرية املذكورة آنفا( -16

 اهلجرة النبوية )مقتطف من اجمللد الثالث من السرية( -17

 األحاديث الثابتة يف فضائل سور وآيات القرآن )خمتصر املوسوعة( -18

 القواس والفأرة )قصة لألطفال( -19

 ة لألطفال(سفينة واألسد )قص -20

 اإلسالم ونيب اإلسالم )دراسة حول شخصية النيب صلى اهلل عليه وسلم ورسالته(-21

 مرويات اإلمام أمحد يف التفسري -22

 مرويات اإلمام مالك يف التفسري -23

 هدييت البنيت عند زفافها )هدية كل عروس( -24

 ة .دراسة حديثية فقهية حول حكم البناء والكراء يف سوق املناخ -25

 وله اآلن حتت الطب 
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 موسوعة فضائل سور وآيات القرآن )القسم الضعيف( -1

 اجمللد الراب  )حتقيق( -معرفة الصحابة ألبي نعيم  -2

( مقتطف من 203-196أحكام احلج يف سورة البقرة ) فهم السلف الصاحل لآليات  -3

 أطروحة املاجستري .

 مناظرة مسلم ألساقفة الروم )قصة واقعية( -4

 مرويات ابن ماجه يف التفسري -5

 عدة رسائل مقتطفة من كتاب اإلسالم ونيب اإلسالم -6

 اجلمل احلزين ) قصة واقعية لألطفال( -7

 عبد الرمحن واجلين ) قصة واقعية لألطفال(-8

)من الفتح  –تونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا  -صفحات من تاريخ املغرب العربي -9

 ن أطروحة الدكتوراهوحتى اآلن ( مقتطف م

 أعالم املفسرين يف املغرب العربي )مقتطف من الدكتوراه أيضا( -10

 املنحة يف السبحة للسيوطي )حتقيق(-11

 املدخل الصغري لعلوم القرآن واحلديث والعقيدة والتفسري-12
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 عبق اخللفاء الراشدين : دراسة شرعية لسرية امللك عبد العزيز آل سعود رمحه اهلل . -13

 هذا هو مؤسس اململكة . خمتصر الكتاب السابق . -14

 املساجد السبعة دراسة حديثية فقهية تارخيية . -15

 كيف تقرأ القرآن . )باملراركة م  الدكتور سعيد الصيين ( -16

 وهناك كتب أخرى حتت اإلعداد ومنها : 

 اجمللد الثالث من صحيح السرية النبوية -1

 صالةأحكام تسوية الصفوف يف ال -2

 أحكام جتويد القرآن -3

شبهات حول العقيدة والرد عليها )رد على حممد علوي املالكي يف كتابه مفاهيم جيب أن -4

 تصحح(

 اجلام  ألسباب النزول -5

 السرية النبوية البن هرام )حتقيق(-6

 سؤال وجواب عرب اإلنرتنت ) جمموع للفتاوى عرب الربكة ( -7
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عرضت للجانب احلسن يف صاحبها وأما املثالب والسلبيات ملحوظة هامة : هذه الرتمجة ت

فال ينبغي ككرها سرتا وصيانة وقد قال صلى اهلل عليه وسلم : كل أميت معافى إال اجملاهرين 

 وكما قال القائل :

 ألبى السالم علي من يلقاني          واهلل لو علموا قبيح سريرتي

ان مقتديا فليقتد برسول اهلل صلى اهلل عليه نسأل اهلل غفران الذنوب وسرت العيوب ومن ك

 وسلم .

 واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

 

 ترجمته في موقع ويكيبيديا 

https://ar.wikipedia.org/wikiمحمد_رزق_طرهوني/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_رزق_طرهوني
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تفريغ اللقاء الصوتي على البالتوك في غرفة أهل السنة حراس 

 م6/9/2015هـ الموافق  22/11/1436 األحد العقيدة بتاريخ

_______________________________________ 

 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

هو موضوع أين علماء و ؛  امهم اسنكمل موضوع... سنكمل  نذإهلل ن شاء اإخريا .....
 بعض اإلخوة أشكلت عليههبا و  أجلبواألن هذه املسألة أكثروا منها و ؟ ة الدولة اإلسالمي

هلا كتاب  اأن نوفيها حقها يف هذا اللقاء ألهنإن مل نستطع نحن سنتكلم عنها و ف، حقيقة 
كما   إذن اهلللكين بو ، شارات إ منا أعطيأنا اآلن عندما أتكلم إ يعين...  خاص بإذن اهلل

 ....كتبت كتابا و تعاىل مكنين اهلل سبحانه و 
 

 : باملناسبة تذكرت 
أن جيعلنا عند حسن الظن  نسأل اهللاهلل خريا عليها و اليت ذكرمتوها جزاكم  الرتمجة يا إخوة

الل العشر مور كثرية جدا يف خأفجدت فيها  أكثر من عشر سنواتمن لكنها ترمجة قدمية 
 يءجمو  أيضا زواجبعض األحباث العلمية و عتقال و جد طبعا اال من مامن ضو ، سنوات هذه 

يكون وف الكتاب الذي س مسألة:  أن الذي ذكرين؛  فالشاهد يف املوضوع هذا... أوالد 
  .. بإذن اهلل قريبا بني أيديكم على النت طبعا كالكتاب اآلخر الذي أريد أن أتكلم عنه

يف اململكة  الدعاة املعتقلني وكتبت كتابا عن العلماء و احلمد هلل أكرمين اهلل سبحانه وتعاىلف
الذين ، يل  منهم أصدقاءلإلخوة األكارم و مؤصلة  عشر تراجم كاملة مفصلة هذكرت فيو 
الكتاب موجود على النت بصفحة بالد و . وهذا اجلزء األول ، آل سعود يف سجون  ونقبعي

تراجم هؤالء العلماء املعتقلني داخل فيه ، موجود الكتاب ، احلرمني حتت جمهر الطرهوين 
هؤالء الذين استطعت و عدد كبري ال ألن! هذا اجلزء األول فقط و ، يل مج... سجون اململكة 

يستطيع أن يطبع  اىل اآلن مل جند أحدإمن يطبع الكتاب و عحبثنا و .  ترمجتهم أن أكتب
 . الكن الكتاب موجود الكرتونيو ، الكتاب 

أربعون قصة من عجائب :  وهاىل اآلن مل ننزله على الشبكة و  ولكنه آخر ايضا كتبنا كتابو أ
ي هقصة مفرقة و لكن نشرنا األربعني و  . التعذيب يف سجون اململكةو  عتقالقصص اال
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 يف مواضع أخرى تويشورتبالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين و صفحة موجودة أيضا يف 
 .موجودة يعين يف أكثر من موقع  وستوريفاي

داخل الدولة اإلسالمية لعلماء الذين كتابا فيه تراجم خمتصرة ل  سوف نفرد بإذن اهلل فاملهم
ماهم عليه من ا على بقو  قالت أماملعت ادخلو أسواء  ا من خارجهاهنالعلماء الذين يؤيدو و 

 (1..)احلرية خارج املعتقالت 
 ...مجيل

 املوضوع باختصار عن هذا نرجع ملوضوعنا الذي سوف نتكلم فيه 
من _  الدولة أحزنت مجاعة من الناس منهم املناظر يف ماهية رون املقدمة اليت ذكرناهاتذك

 .هذه املقدمة  سبب ذكرن أحزنتهم وهم ال يعرفو _  االسمدون ما نذكر 
إذا مل تكن يف  املاهيةأن  :ذكر هذه املقدمة أمن األمور املهمة اليت جعلتين ؛ هذه املقدمة 

 أصال ميكن أن يتصور املوضوع  ذهن املتحدث أو السامع فال
،  جتدها ختتلف متاما عن الواقع؟  هي الصورة الذهنية اليت عندهما؛  ذهن املناظربالنسبة ل

الصورة الذهنية معبئة عنده من . خمالف للصورة الذهنية  فهو ينطق بشيء... واقع الدولة 
: أنا يف نفس الوقت يقولو إىل احلق بصلة  تباطلة اليت يستقي منها أخبارا ال متاملصادر ال

 لكنها كذا كذا كذا أعرف أهنا دولة و 

لما  الو كان التصور الذهني عنده موافق_ فهل  يعقل 
قضاة و _ أنه يوجد دولة تخلو من علماء يتلفظ به 

 ؟ مفتين و 
 

_________________________ 
د إضافة ماتيسر ( نظرا لضيق الوقت سوف يكون هذا هو الكتاب املوعود به يف اللقاء بع1)

ونطلب السماح من اإلخوة الكرام فقد كنا نود أن يكون العمل بني معكوفني هكذا ]   [ 
 أفضل من ذلك بكثري واهلل املستعان .
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، مدينة صغرية كمدينة القاهرة مثال _ أقول ،  ال أقول دولة _ يف إنسان عاقل يعتقد أنه يف
خوة ستغري من إهل هذه السلطة يا _ طة أي سل_ هل مدينة القاهرة لو كانت حتت سلطة 

من .. من سباكني .. الرتكيبة السكانية داخل مدينة القاهرة من ما يوجد فيها من علماء 
 ؟عاطلني من .. من مدرسني .. أطباء 

 ؟ يستطيع أن يتعقله الشخص هل هذا يا إخوة  ال

أخي لو   يا ...أعرف أهنا دولة : ن يعين بكل بساطة يقول آلكيف يأيت شخص اف
تقول دولة  ال يمكن أنكنت تعرف ما يخرج من رأسك 

  !ثم تقول ليس فيها علماء 
 ؟ فجأة نزل من السماء شيء أو ؟ زرع نابت اليوم ؟ هل هؤالء نبتوا  ؟ ملاذا .. يا أخي 

ابتلعت و  رضألهل انشقت االدولة بلد العلماء ملا دخلتها  ملدينةهذه مدينة املوصل هذه ا
 ؟ ساتذاها أجامعات هذه الدولة اختفى منها ...  جامعااها يعين؟ ها ءعلما

هل الشيوخ الذين كانوا يدرسون الناس يف هذه البالد  هل ؟ هل  احملاكم اليت كانت موجودة 
 ؟فقضى عليهم يف حلظة واحدة فأصبحوا فرسى  سأصاهبم فريو 

حىت الذين ردوا  من ن آلهذه مصيبتنا او ، يدلل على عدم التصور يا إخوة يعين هذا الكالم 
ن ما عندهم هذا التصور آلو بدأوا يتكلمون يف أنواع اخلوارج أيضا إىل اأمس  يعلالسفهاء 

كل مة أصال  ن الدولة كانت قائ: إما عندهم تصور فيما يتكلمون به أصال فإننا نقول .. 
اء واملفتني ت عليها الدولة مليئة بالعلماء والفقهاملناطق يف الشام أو يف العراق اليت سيطر 

 ... طباءألباوباملهندسني و  و باملكانيكيةين وبالسباكني ز مليئة باخلباو 
 ...ل فيه اوهذا الشيء ال جد

، خبار ألا قدمنا املوضوع هذا على موضوع استقاء نآلا حننطيب هذه الدولة يعين 

مراكز دعوية ومحاكم ئة بمراكز إفتاء و الدولة قائمة ملي
كلها ى أعلى مستوى و علتطبع نشرات علمية شرعية و 
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منضبطة هل  ىفتاو و  كابرألاستدالل بكالم العلماء ا
 ؟ باطات  اعتءتظن أنها جا ههذ

ك من ءورا اليتكل الشلة التعبانة ،  من معك اهلل ال تستطيع أن تكتب أنت و و  يا أخي أنت
ما  والد دول لو اجتمعتم كلكمألا؛ املدري إيش و  ...العمري :  كاجلالسني معالعيال دول 

 سالمية إلنشرة من نشرات الدولة ا نتكتبو  ننو سحت
شوفه سخيف يعين أنا أ..  وا ترمجة لهفأمتىن تشو  تكست(كتبوه على ال  )فراج الصهييب  هذا

ه يعين لو عندكم ترمجة ل، ح جدا أنه من كالب املباحث واض.. ال يفهم رجل قذر اللسان و 
  ...ختليين أهون يعين ميكن ترمجته 

ن آلهي بلد العلماء أصبحت التي امدينة الموصل 
ب الخالفة النابض فهل هي قلة الخالفة و عاصمة لدول
تبخر القضاة تبخر العلماء منها و ؛ الدولة  لما فتحتها

 ؟منها 
أنه بايعها كل _ دة املاهية ئتعرفوا فا حىت_ماهيتها من هذه الدولة أعزها اهلل ذكرنا  طيب

 هلم الو  هلم علماء اجلهادية اليت ذكرناها كلها ال تكل  اجلماعا.. هذه اجلماعات اجلهادية 
 هكذا ؟!جالسني يقاتلوا يف الناس ن و و ال هلم مفتال هلم طلبة علم و فقهاء و 

علم  أنهم جهلة البأهل الجهاد أنت تتهم جميع  نإذ
سالمية إلال تتهم الدولة او  ،مفتين عندهم ال علماء ال فقهاء ال 

كل يوم يبايعها مجاعة جديدة من مجاعات اجلهاد اليت سالمية  إلن الدولة األ؛ فقط  ذلكب
 متهمة ؟فهل هذه اجلماعات كلها ، رض ألا ألمت

ما فقهاء و  عندهاندها علماء أو مان الدولة اإلسالمية ما عإ: أنا ألزمك و ألزم كل من يقول 
 .. نيإذا معناها أهنا ليست دولة معناها شوية عيال مع بعض جمموع؛ عندها مفتون 
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شيء لن خترج ب سكاين متكامل فيه كل كن الدولة هي مر أل، كن أصال أن تكون دولة ال مي
 ...العلماء  منه

 ..لن يتقبل منك أحد ؟ ميكن أن تقول ليس فيها أطباء هل 
ليس فيها علماء لن : كذلك تقول .. ليس فيها مهندسون لن يتقبل منك أحد : تقول 

 ..يتقبل منك أحد 
 ريد الكالم يف وجهك مباشرة سال إذا كان الذي يسمعك عاق

 : ن نقول لك آلاو 

إما أن إما أن تلتزم هذا و أنت تتهم كل جماعات الجهاد 
من مكونات  ةتتراجع عن قولك ألن الدولة مكون

 .موجودة في الساحة الالجهاد 
 :كالمي معكم استفدمت بتنازيل و  ك حىت تكونوامن وراءنعلمك يا عصام أنت و  نإذ

كنت لو  السؤال بطريقة احترافية يعني  أردت أن توجه لو
 ن كيف توجه السؤالآلأعلمك ا، أنا الذي أناظر نفسي 

 : تقول  ،
قضاتها عن علمائها و  سالميةإلالدولة ا فصحلماذا ال ت

 ؟ مفتييهاو 
 .. يا اخوة  ، هذا الكالم الذي يقوله العقالء  

 . هذا الكالم الذي يقوله من ؟ العقالء
قضااها عن علمائها و  سالميةإلح الدولة املاذا ال تفص: قول ت:  نعلمكم مرة أخرىإذا 

 ؟مفتييها و 
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أن الرجل ال يعرف  يهو سبب تأكيدو ، عدم  وجود دولة  فمعناهأما أن ينكر وجود هؤالء 
، عنده ما يؤهله ما،  عنده مؤهلالنتيجة أين أتناقش مع إنسان ما هذهو ، ماهية هذه الدولة 

يف هذه  زنقه سأينعرف أنل؛ ف ملاذا سألت عن ماهية الدولة عر لو يعرف معىن الدولة و 
 .مورألا

 طيب نأيت ونقول جتاوزنا هذه املقدمة 
 : نقول 

 :سالمية والعلماء إلالدولة ا
بني توترة بني العلماء القاعدين و املبداية أصال العالقة 

 ؟ السبب يف ذلك ماذاو  ةاجلهاديني قدمي
ىل الدنيا على حساب نصرة الدين ء معهم و أهنم ركنوا إاأن اجلهاديني يشعرون بتقصري العلم

 سالملإلضافة أيضا لسكواهم على السالطني مع وضوح اخليانة متاما مع وضوح خيانتهم إلبا
 ؟ ذلك كله ملاذا املسلمني و و 

 املواجهة دعوة فهم يتجنبونعلى بقاء ما تبقى من باب علم  أو  عتقال أو حرصاالخشية ا
ن من جرب اجلهاد هانت عليه الدنيا ألخوة اجملاهدين وضعهم خيتلف إللكن األجل ذلك و 

 خبالف من مل جيرب مهما أويت من العلم .
لو عاش عمره كله بني الكتب ا من جرب اجلهاد يا إخوة يشعر بعزة ال ميكن أن يشعر هب

 . بني العلم و 
ىن العزة ،، معىن قد ذاق معلفرتة يسرية إال و لو هاد فال ميكن لشخص جرب اجلهاد و أما اجل
 !يا مشايخ يا علماء: يعين اجملاهدون يقولون ، هذا جتد أن العالقة هبا توتر جل فأل.. العزة 

 ؟ ملاذا ؟ ملاذا ترتكون اجلهاد 
... من الوريد إىل الوريد... و لكن الحول  تنحر من الوريد إىل الوريد نيلألسف بالد املسلم

لنفسي عذرا  ال أبرئ نفسي ال أبرئ نفسي و لو وجدترين أنا أول املقص، و  قوة إال باهلل وال
 أنا أقول هذا و أسأل اهلل أن يغفر يل  بواطيلحيب للدنيا و أتعذر ب هفهو عذر كاذب سبب

 عرفتم 
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فهذا تقصري مين وضعف يف إمياين ؛ وهم أهنا أعذار اعتذرت له بأعذار أتيسألين سائل و  لو
إذا قال كل واحد هذا عن نفسه لعرف أن ، ن نفسه هذا ع كل واحد يقوليا ليت املشايخ  و 

 .اجملاهدين على خري عظيم 

 مشكلتنا أين تكون ؟.. مشكلتنا 
 يف نقطتني أساسيتني :هي 

 ولى : ألالنقطة ا
 .. هي مفهوم أهل العلم و رموزهو 

 من شهد له آل سعود بأنه: منهم مناظرنا و حنوه مبين عند كثريين لألسف و  مقياس الشيخ
 صب واحد أوو قناة العربية أو حىت قناة غأ MBCأو شهدت له قناة  ،علماء من ال

 .اثنني  صبغ
  ..على ذلك يف سائر البالد قسو ، هذا طبعا يف بالد احلرمني أعزها اهلل 

 !من زكاه الشيخ ربيع املدخلي يقول : و )كتب( أل يا أخي .... أخ 
يتكلم يف  ها أحد منذ ما بدأ الشيخ ربيعما حصل عليبتزكية أنا زكاين الشيخ ربيع ال واهلل 

ربيع يقول يف تزكيته يل  الشيخ ةهذه التزكية منذ أكثر من عشرين سنو ، الدين إىل وقتك هذا 
التزكية الصاحل ! و ضع كتب الطرهوين بني كتب السلف ألو اهلل إين : منذ عشرين سنة قال 

 .ما أذكر على تقريبا لفظها  موجودة يعين هذا
كان خمدوعا .. هذا كان مغرورا به : لكنهم ال يقبلوهنا يقولون و  ...ذ عشرين سنة كية منالتز 

مدن العراق و مدن ! تبخر كما تبخر العلماء والقضاة من و بعد عشرين سنة زال العلم .. 
هؤالء يبخرون ما عند القضاة يتبخر العلماء و هكذا يتبخر العلم و يتبخر املؤلفات و ! الشام 

 .. خبره ...! يريدون مباشرة 
وات انظروا إىل القنسائر البالد شوفوا أي بلد أخرى و على ؟ على من نفس الشيء  سنقي

 ..إىل احلكومات اليت فيها املفسدة الفاسدة اليت فيها و 
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، و من يعني له هيئة هي هيئة العلماء ، فهذا هو العامل عند هؤالء  مفتيا من يعينه بشار
 ..ومن يفعل كذا فهو كذا 

من ، بالحكام العبرة بالقنوات الفضائية و  هد أنالشا
عالم المحلي أو الدولي إلمن زكاهم ازكاهم الحاكم و 

 هؤالء هم العلماء 
هؤالء ليس ، احلكام هؤالء الذين حياربون أما ، أما الذين ال يظهرون على هذه القنوات 

 ..معتربين علماء ليسوا ب، ليسوا بعلماء راسخني  ، بعلماء راسخني

عوام الناس ، ، الناس عموما يواجهون به العامة الذي رهاب إلا، سلوب ألهو ا هذا
إال من عينه الحاكم مفتيا أو أدخله  العالمال تعرف 

يام ألو ال ميكن أن تعارضه يف يوم من ا عليها هفتي بما يمليتضمن هيئة 
سم البايسيا تنوميا مغناطعلماء إرهابا فكريا لشعبه و  بارو يسميها هيئة علماء أو هيئة ك

 .. كبار علماء.. كبار علماء .. رنان  .. اسمرنان ال
اهلل يرمحه تويف فكان إذا تكلم واهلل  زمان حد مشايخ كبار العلماءألأنا و اهلل كنت أستمع 

عشرين سنة يعين أكثر من أكثر من عشرين من مخس و من أنا كنت وقتها يعين ختيلوا أتعب و 
هجة النجدية القدمية العامية جدا ألنه كان يتكلم بالل هلل كنت أتعبامخس وعشرين سنة و 

و يسأل عن حديث ..  لألسفن لعرف آلياخذ و يعطي يعين لو قلدته ايلخبط كثري و و 
من شرق  يبيعرفه صغار طالب العلم ال يعرف عنه شيئا و يسأل عن مسألة فقهية جي

 ... لكن حنن نقول هناك هناك نوعيةمسه و اغرب ال نذكر و 
 .. ليس هؤالء... رجاء  كتبواليس هؤالء الذين  ا أحدا )كتابات على التكست( و ال تسمو 

بن باز رمحه اهلل او ليس بالشيخ طبعا ، رجل تويف ، رمحه اهلل : قلت  ، رمحه اهلل : قلت
 السم .أال تنشغلوا با  . فأرجوو كال احاش
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 عبد الوهاب أبويف املخرف الكبري هذا الصو : يستحق التسمية هو أنا أمسي لكم من  
مليئة  رجل صويف خمرف عقيدته، سليمان الذي فرض على هيئة كبار العلماء فرضا فرضا 

 حليق اللحية و هيئته هيئة رجل ال يصلح الو  اكبري   افكره منحرف احنرافبالدجل والفساد و 
أنا  م !ليس هيئة كبار العلماء لكنه و اهلل فرض عليهيصلح أصال أن يكون من العلماء و 

 ..رف هذه األمور عن قرب أع
: نقول ..  أصدقائي يا إخوة أصدقائي، عة عمأتكلم من اهلواء أنا أتكلم من قلب امل لست
هذا يف كل البالد ليس فقط أكثرهم مستواه دون طالب العلم و  حيانا بعضهم أويعين أ
  اململكة

هيئتها يغلب ..  اململكة أحسن البالد حاال.. حسنهم أبالعكس اململكة : يعين أنا أتكلم 
عليهم  وايغلب، حقيقية الذين يف هيئة كبار العلماء علماء حقيقية ، عليها العلماء حقيقة 

 شرت بعضهماقد ع، و سباب كثرية ألهذه املشكلة مغيبون متاما عن الواقع ، لكنهم مغيبون و 
ى علاستقرار ما يظهر أمامهم يف ذلك جيدا هم يرون السالمة  أعرفعن قرب بل صداقة و 

كله بسبب و  اجلورمن باب الصرب على  نقهمم حيكتمون يف نفوسهو  يكتمون مانأو  منأنه أ
 . التصور اخلاطئ

عنده شيء من التصور كان يوجد عليه حرب شعواء وكان مهامجا ومنهم الشيخ كان والذي  
يمن بكر أبو زيد رمحه اهلل .. واهلل لقد زارين يف بييت .. زارين يف بييت قبل ترحيلي إىل ال

الرتحيل األول .. زارين يف بييت من تواضعه جزاه اهلل خريا . وهذا الشيخ بكر أبو زيد كان 
عليه عالمات استفهام ألنه كان له حس اإلنكار ووقف جبواري عندما رجعت من الرتحيل 
األول من اململكة واستقبلين يف مكتبه اخلاص بوزارة العدل وأعرف منه ماال تعرفونه وأعرف 

ي كان مير به .. لكن املهم أن هيئة كبار العلماء يسكت منهم كثري ألجل هذا ما الذ
 لالنشغال .ملا حيصل  حقيقيعندهم عدم تصور 

 الثانية : النقطة 
أن الكثير يظن أن العلماء المستنكرين للباطل 

 والمؤيدين للحق البد أن يكونوا ظاهرين ومعروفين 
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العامل الذي يستنكر الباطل والذي يؤيد احلق جدا هل تظن أن وهذا جهل بالواقع عظيم 
أن العامل فالن يؤيد الدولة  ؟ أن العامل فالن يستنكر اسوف يظهر لك ويتكلم ويكون معروف

أين ال يا أخي ..ال ياحبييب ال .. كال .. ؟ العامل فالن يقول بردة احلكام ؟ اإلسالمية 
سمعة بل والقتل أحيانا كما سيأيت يف اخلوف من االعتقال واحملاربة يف الرزق والتشويه لل

 موضوعنا 
واهلل مث واهلل مث واهلل أعرف من علماء اململكة الكبار اليوم بل ويف السابق من ينقم : أقول و 

على آل سعود أشد النقمة ويؤيد اجملاهدين ويناصرهم ويدعمهم بكل أوجه الدعم وأعرف 
من استشارين يف الكتابة يف جملة ... .. أعرف منهم وهو موجود اآلن .. موجود اآلن منهم

صدى اجلهاد .. اجمللة ؟ أليس هذا امسها ألين نسيت صدى اليت كانت تصدرها القاعدة 
وقصتها  اجمللة اليت كانت تصدرها القاعدة يف جزيرة العرب... اليت كانت تصدر أيام العويف 

له العقيدة وله دروسه و  ويفعلماء الوهو من كبار طويلة .. املهم واهلل إنه قد استشارين 
وهو إىل اآلن مازال يؤلف ومازال يدرس واستشارين وأنا أشرت عليه أال يكتب فيها مؤلفاته 

صوت اجلهاد : والثانية الظاهر امسها ، نعم .... ... معسكر البتار هذه كانت ملحقة هبا 
 (1)صوت اجلهاد بارك اهلل فيكم . : نعم جملة 

____________________________________ 

أكد عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول  : موقع فرفش بلسنقال عن ( ] 1)
الدين بجامعة أم القرى الدكتور الشريف حاتم العوني، وجود مشايخ سعوديين متعاطفين 
مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش(. وقال : "هناك مشايخ خليجيون يتعاطفون مع 

كنهم اإلعالن والتصريح بذلك، وبخاصة في السعودية"، مستداًل "داعش"، ولكن ال يم
بـ "العدد الكبير من الشبان السعوديين الملتحقين بصفوف مقاتلي التنظيم في سورية 
والعراق". وتابع: "بعض الشباب المنضمين للجماعات اإلرهابية خريجو كلية الشريعة، 

 م في القتال".فيعملون هناك كقضاة، ومفتيين إضافة إلى مشاركته
https://www.farfeshplus.com/Display.asp?catID=118&mai

nCatID=117&sID=160688  ] 

https://www.farfeshplus.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=160688
https://www.farfeshplus.com/Display.asp?catID=118&mainCatID=117&sID=160688
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ين مرفض ، وأعرف أيضا رئيسا للمحاكم وال أستطيع أن أصفه بأكثر من ذلك وإال عرف 
ليكلم أمريا من عيال عبد العزيز الكبار يف أمر .. أمر دعوي .. يعين أنا كلمته لكي  طلبا

ألجل اإلخوة الذين حيبون !! _ يكلمه يف أمر دعوي وليس ألجل أن نأخذ منه فلوس 
كان رئيسا للمحاكم وقلت له كلم فالنا لعله يسهل لنا هذا األمر الدعوي فواهلل _ التصيد 

واستنكف أن يدخل عليه يعين واحتقر أن يدخل عليه يف حني أنه لو التقى به سبه وانتقصه 
 .. يف أي ظرف وأمام اإلعالم يظهر الوالء والطاعة

 أنا الذي عشته مامسعته من أحد  .. أنا أقول هذا الشيء 
اتصل علي وأنا مبصر ؛ وعندما من اهلل علي بعتق رقبيت خبروجي من معتقالت هؤالء اخلونة 

كبار علماء اململكة   من وفوجئت اتصل علي رجل_ هلل كنت يف سوبر ماركت وقتها ووا_ 
يهنئين ويصربين ويقول : هكذا العلماء ، وال أستطيع أن أصف كلمة أخرى وإال عرف فورا 

معناه أهنم يعرفون أن  ؟ ماهذا..  ماء احلق وجلس يصربين على هذا الذي حصل يللع
 .. هؤالء على باطل

لتكست : العريفي ( ال ..... العريفي ولد صغري بالنسبة له .. ال يا حبييب .. )كاتب على ا
أنا ياشيخ استفدت وأنا طالب يف : ملا زارين أيضا يف بييت كان يقول  العريفي أصال يقول

الثانوي من كتبك ومؤلفاتك .. أنا ال أتكلم على من يف مستواي وال من هم أصغر مين أنا 
 يف سن والدي أو أكرب .. الوالد رمحه اهلل .، والدي  أتكلم عن رجل يف مقام

، هذا الرجل اتصل يب ومل يكن بيين وبينه تواصل فقط زرته مرة واحدة مع أحد املشايخ  
مع كرب سنه  ولكنه واهلل جتشم وأتى هباتفي ال أدري من أين حىت اتصل علي يهنئين ويصربين

، العلوان أرسل يل التهنئة ووعد أن يتصل ، ال العلوان مثمن يف حني وصلين اهنئة ... وقدره 
الذين أصغر منا ومن هذا الشيخ من صغار السن ، أيضا ال أمسي أكثر منه وغريه العلوان 

.. لكنه وصلتين اهنئته جزاه  مل حيصل .. منه االتصال مل حيصل هعد باالتصال لكنو و  ،طبعا 
 اهلل خريا وفك اهلل أسره من سجون هؤالء اجملرمني  

انظروا إىل هؤالء العلماء الذين كانوا جيهرون باحلق أو هلم صولة يف الكالم باحلق يف حني 
طبقتنا والطبقة اليت دوننا من أصدقائي ، بعض العلماء الذين يف سننا أو أصغر منا 

وهم اآلن علماء يشار إليهم ، بعضهم تالميذ مقربون جدا ويل معهم قصص ، وتالميذي 
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اتصل يب منهم أحد ومل يرسل يل حىت رسالة إس إم إس مع أين أعرف أهنم بالبنان واهلل ما 
ويتمنون لو يأتون إىل عندي جيلسون معي  ..حبا مجا ويعرفون أن هؤالء جمرمونحيبونين 

السجن ليس ...أنا ألجل مقال واحد حكم علي بعشر سنوات .. ولكنهم خيافون يا إخوان 
ومل يستطيعوا إثباته .. مل يستطيعوا أن يثبتوا  سجن .. عشر سنوات سجن ألجل مقال واحد

 التتبع املباحثي فهم خيشون من  !! أنين الذي كتبت
ياسالم لو ضبط هذا بالتتبع يلقى الرجل يف السجن مخس ست .. يعين إذا أرسلوا يل رسالة 

أناس هدمت بيواهم ماذا يفعل يف .... ؟ يفعل يف عملهسماذا ؟ ماذا يفعل أهله ! سنوات 
كاتب قصصا  .. يعين ال أريد أن أعيد ... تليفون .. أنا ذكرت تشردوا على رقم  مأوالدهو 

  كثرية راجعوها يف بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين جتدوا كل شيء .
على فرتات متفاوتة يأتيين الشكر والثناء العطر من علماء أجالء من أحب أن أقول أيضا : 

من كبار املسئولني والضباط القادة واهلل ملكة وبعضهم مشاخيي وزمالئي وأصدقائي يف امل
 على ماأقوم به من تعرية وفضح حلقيقة آل سعود وكلهم صامت 

ألي شيء ، خلوف ملصلحة ؛ يسكتون ألمر آخر ؟؟ هل أهل احلق البد أن يكونوا ظاهرين 
لنا   ينعم وجا! ن احلق البد أن يكون صاحبه يطلع يف اإلم يب سي ياشيخ عصام أالتظن 

 كالم عن اإلم يب سي صاحبتك .
ألن هؤالء اخلونة الميهلونه ليتنفس  العامل جالس يف جحر.. العامل اليطلع يف هذه القنوات 

 ..الميهلونه 
والكل يعلم عن علماء كانوا  ، كل هؤالء الذين يثنون اليظهر منهم أي اختالف يف العلن

 د فرتة اكتشفوا وعلمت أمساؤهم .يدعمون القاعدة ويفتون هلا كانوا يف اخلفاء وبع
اجمللس الوحيد الذي مجعين بالشيخ نأيت حلبيبنا .. أنا دائما أقول حبيبنا هذه ... باملناسبة 

وكانوا قد دعوين على عزمية عصام كان مع جمموعة من الشباب توجههم جهادي قاعدي 
ى معنا وهذا اللقاء عشاء ويبدو أهنم كانوا حيسنون ظنا بالشيخ عصام العويد فدعوه ليتعش

؟! ال أدري هل هو كان على نفس التوجه حقيقة أم كان ألمر آخر  . الوحيد الذي مجعين به
وال أريد أن وأنت تعلم ذلك جيدا ، كان يف احلرس الوطين   وبعض هؤالء ياشيخ عصام

 ..إخوة ماهلم يف مشكلتنا قد تضر أكثر من ذلك ألهنا أصرح مبعلومات 
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فنتكلم ، كفاية الفضايح ،  ك هنا النطيل أكثر من ذل
 لدولة :عن ا

 :فنقدم أوال 

عذرها لو افترضنا أننا النعرف علماءها أو من يؤيدها 
 من العلماء فنقول :

هرمها األعلى من قادة وعلماء  بعدالدولة يف بدايااها شأهنا شأن أي دولة بادئة مل يشتهر 
 ؟من العلماء ظاهرا فيها يتها من كان الدولة السعودية األوىل يف بداب ونضرب مثاالوقضاة 

الدولة اإلسالمية اآلن دولة اخلالفة هلا سنة وشهرين وثالثة .. طيب الدولة السعودية تعال يل 
الشيخ حممد بن عبد يف بداية الدولة السعودية األوىل وخليها هلا سنة وشهرين تعرف من غري 

وكانت  حممد بن عبد الوهاباليوجد فيها ظاهر إال صاحب الدعوة الشيخ  الوهاب ؟؟
مساحتها إيش ؟ حارة ؟!! كان فيها كم ؟؟ وبعدين أقاموا حد رجم !! أقاموا حد رجم 
ياعامل ! الدولة السعودية األوىل أقامت حد رجم يف بدايتها ... الاااا ... الااااا .. هؤالء 

 النتكلم فيهم ..
ما ينتقد فيها هو ثابت مائة ألف مرة يف لتعلموا متاما لتعلموا متاما أن الدولة اإلسالمية كل 

دولة الشيخ حممد بن عبد الوهاب متاما حذو القذة بالقذة إال أن الدولة اإلسالمية أضخم 
 وأعظم بكثري ولعلنا يأيت هذا يف جماالت أخرى ..

 طيب .. نقول : 
ن له يزري عليه علماء زمانه ويستصغرونه واليقرو  حممد بن عبد الوهاب نفسه الشيخوكان 

 بعلم يف بداية ظهوره واستمر هذا االحتقار يف من بقي على عداوته من كبار العلماء
الدولة قد رماها أهل الكفر قاطبة عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب فمن تكلم 

توجس أ علي حلظة إال وأناالمتر وواهلل  أكلمكم اآلن .. أنابكلمة حق فيها معرض لالعتقال 
 أين قاعد وما أفعل شيئا عنها مع .. الكالم  الكالمجملرد  يت عليالبباب  أن يقتحم

وساكت عن أمور كثرية ال أتكلم فيها عامدا متعمدا واهلي يلومونين وبعضهم أمامي ويبتسم 
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ألين واقع يف مشكلة .. واهلل أهلي كلهم يلومونين ولكن نقول اهلل عز وجل حيفظ نقول 
 نسأل اهلل عز وجل أن حيفظ ..

د أنه لن يتكلم أحد عن الدولة بحقيقتها في أي الشاه
بلد من البالد إال وهو معرض لالعتقال وعندنا قائمة  

 كبيرة ...
يارجل السودان .. السودان اليت كان الواحد يقول إهنا ممكن تكون هادئة وما فيها مشاكل 

 اعتقل فيها من تكلم يف تأييد الدولة ..
فياخذوه حيطوه يف الزنازين فتطمئن أنت تطمئن فماذا تريد ؟ تريد أن يظهر لك شخص 

فبيضي وصفري ونقري و...هذا الذي تريده .. ال ... بقي لك ما تفرح اآلن خال لك اجلو 
يسوؤك وبقي لكم مايسوؤكم وسيظل العلماء يف خفاء ليظهروا عواركم وأكاذيبكم وتدليسكم 

كوتكم عن دعم اجملاهدين على األمة وسكوتكم عن اإلنكار وسكوتكم عن اجلهر باحلق وس
 سيبقى لكم هذا غصة يف حلوقكم 

مثل بعض كالب املباحث كالب جرو نايف ملا يأتوا لإلخوة األنصار يف تويرت يقول أنتم 
متخفون وراء أمساء ومهية .. أظهر امسك !! ... يا أبله ...يا أبله !! أنت تريد تضحك على 

 يوم تاخذه ترميه يف الزنازين عشرين سنة من ؟ انت حتسب الناس بله مثلك ؟؟ علشان تاين
 واحلمد هلل تطمئن وتأمن ؟؟ ال  .. ال  .. هو جالس لك هكذا متخفي ..

ياخذون على بعض الشباب يقولون يتخفون يف لباس النساء وامللك عبد العزيز مادخل إال 
 ملا ألبس واحدا لبس حرمة .. ناسني هذا الشيء ؟؟

يلبسون يغطون وجوههم بالسواد ؟ واليعرفون أننا النعرف كالب يقول لك : اجملاهدون ملاذا 
جرو نايف إال باللباس األسود الذي يغطون به وجوههم .. يا أخي هذه أمور أمنية .. هذه 
أمور البد أن يستعملها اإلنسان هذا يف حرب هذا يف جهاد هذا يف قتل وقتال ما مثلك 

الكبسة وتقول : ال ملاذا يتخفون ؟ يا أخي قاعد ومريح نفسك ومبسوط وتوك قامي من على 
 العب .. العب بعيد أنت أصغر من التفكري هذا ..
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فكيف إذا كان العالم  أحد أن يتكلم يستطيع ماإذن 
لدولة منظرا لها ومنتميا إليها ويشار إليه بأنه مفت لهذا 

 ؟ اإلسالمية
الذي أفتيهم يف مسائل كثرية ختيل واحد يف السعودية يطلع يقول : أنا مبايع اخلليفة وأنا 

يرسلون هبا إيل ... ماشاء اهلل ويقول لك هذا الشيخ امسه فالن الفالين .. يا حالوتك يا 
عويد ..ها ياعويد ويش بتسوون به ياعويد .. ها .. ؟ مابرتوح جلماعتك تقول هذا داعشي 

 ؟ ها ياعويد ؟ ما يصري يا أخي ..
 املهم أما يف الداخل ..

_ إلى اهلل خل فالدولة لها خصوم يتقربون أما في الدا
 ئهمبسفك دما_ خوارج  بسبب فتاوى الظالمين بأنهم

ها وقضااها ءوقاداها وعلما هذه الدولة وعلى وجه الخصوص رموز
 وأهل الفتوى فيها 

_ ن وراءهم ولئن كان قادة اجملاهدين ياجملاهدمجيع الذين حيركوهنا و ملاذا ؟ ألهنم هؤالء هم 
ن نعرف بعض قادة اجملاهدين فلماذا النعرف العلماء واملفتني طاملا عرفنا هو يقول حن

اجملاهدين ؟ _ أقول له : يا أخي قادة اجملاهدين هؤالء جماهدون اليتحركون إال والسالح يف 
أمة مدججة ممن وراءهم من الكتائب ومن احلرس .. أما رجل مفيت غلبان حوهلم يدهم و 

 . رجل عامل رجل عامل مسكني .
مثل واحد أعرفه امسه فيه سعادة مايتحرك إال بسيارتني مرسيدس آخر هو مثل علمائكم 

موديل ومعاه حرس أربعة كل واحد حملق حليته وثوبه جير يف األرض )علشان يعين ابن ذوات 
!! احنا عارفينه يعين وشفناه و.. يا بريـ...... ياولدي ليش ..اهلل يهديكم خلبطوين( ياعويد 

سنة عايش وسط هؤالء وجيلونه ما أقول لك حيرتمونه  35يد أنت تكلم واحد ... ياعو 
 جيلونه وهم عارفينين وأنا أعرفهم .. فالحتسب أي اتكام من فراغ ..
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   فهؤالء علماء الدولة مساكني ماعندهم شيكات وماعندهم وكيل فالن ..   
أما معهم أسلحتهم طيلة وقتهم و  اجملاهدين أصالالخيتلطون يف الغالب إال بفهؤالء اجملاهدون 

 العامل واملفيت والقاضي ميشي وحيدا وغالبا أعزل وخيتلط بالعامة يف جل وقته 
ممن يعاديهم ويفيت _أفرتى أن البالهة والسذاجة بلغت هبم مبلغها أن يدلوك أنت وأمثالك 

 ا لكويفضحو هل تظن هذا وهم يف حرب مع العامل كله ؟ على عورااهم _ بقتلهم قتل عاد 
 هل تظن هذا ؟؟ أئمة دولتهم ؟من سرااهم و  من

أمامك _ إذا كنت أنت على اطالع بالساحة وبالذي حيصل فيها _ فراجع واعرف كم 
واحد ااهمتم به الدولة من الشرعيني أهنم قتلوه ؟ وكم شرعي قتل ؟ وأخبار أمس وأول أمس 

بهات عدة وعلماء بسبب شرعيون من جالحوادث واقعية اغتيل فيها انظر فيها ..وهناك 
 العداوة واالاهامات املتبادلة .ماذا ؟ بسبب 

هناك ااهامات متبادلة وعداوة.. ال حتسب أنه .. عرفنا واهلل : الشيخ فالن هو الذي أفىت 
الدولة بقتل فالن .. تربصوا به يا أحرار الشام يا من أعطيناكم يا من أعطيناكم هيا عليكم 

ال يا حبييب ة أو شوفوا لكم حاجة كدة وطريوا لنا هذا الرجال بفالن هذا شوفوا لكم مفخخ
 هؤالء عباقرة هؤالء ناس عقوهلم ..عقوهلم وزهنا ثقيل جدا فانتبه انتبه .

ضباط املباحث باململكة اجلماعة أصحابك لو سألت أذكر لك حاجة تستفيد منها 
اسأهلم ألن اململكة خربوك عن بعض القضايا املتعلقة بالتخطيط الستهداف علماء من سي

.. تعرف ابن محيد تعرف من ؟ الشيخ ومنهم أنا عارف هذا وأكلمك من قلب املعمعة 
أنا طبعا الشيخ ابن محيد أم ال تعرفه ياعويد ؟ الشيخ ابن محيد كان يف خمطط الختطافه .. 

 ..يعينأعرف القضية شخصيا 
ستهدفون .. ال تقل يل : أعطونا فمعروف العلماء واملفتون وأمثال هؤالء .. هؤالء يا أخي م

 ..ال  .. أعطونا األمساء خلينا نوديهم يف داهية .. ال .. ال يا حبييب

اآلن  ... احلقيف هذه اجلزئية ملن كان يريد كفاية يف اجلعبة كثري وفيما ذكرته  املهم 
_ يعين أنا أحب دائما مثل ما قلت لكم  ننتقل للضربة القاضيةنحن 

 :ية _ الضربة القاضية أحب ألعب خبصمي شو 
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 هيا ..علشان تقول يف علماء !!  نعطيكم بعض العلماء ..
ننتظر منك اد اهلل أن يظهرهم لظروف مغايرة سنذكر لك بعضهم ولن بعض من تطلبهم أر 

معروف عرفانا مبنزلتهم وعلو كعبهم ألهنم قطعا اليرضى عنهم خونة آل سعود ال تقديرا هلم و 
فلن يعجبوك لكنهم يعجبوننا وهم هؤالء العلماء وطبعا أنت يات وليسوا من علماء الفضائ

يصدرونك اآلن ملناظرة الطرهوين أنت التسوى التسوى فيهم شيئا يعين ..يعين أنت الذي 
فيهم شيئا شيئا إطالقا والتلميذا حىت من تالميذهم فأنا سأذكر لك .. وامسعوين .. واملوجود 

 طبعا أكثر ..
 لكن انا سأفاجئكم بالذات بشخص ..اإلخوة يكتبون أمساء 

وسأذكر لك منهم اثنني من العلماء الذكور من داخل الدولة وعاملة أنثى من عاملات الدولة 
 للذكر مثل حظ األنثيني

... عالمة من ! وعالمة ، نعطيك عالمين من الذكور 
 النساء .. دول من داخل الدولة ..

 نعطيك عشرة فأما من خارج الدولة 
 :هو  ءفأول هؤال

اإلمام الشيخ الدكتور أبو بكر إبراهيم بن عواد الحسيني 
  القرشي الخليفة

، أنت عندك دكتوراه يا عويد .. انت لو ممتاز يف وهو من حاملي الدكتوراه يف الشريعة 
الدراسة وأنت صغري يف السن أصال ملاذا مل تكمل دراستك ؟ ليش ماتاخذ دكتوراه وتصري 

من ؟ هذا رجل حامل دكتوراه يف الشريعة باملاجستري ... ن أنكلك منزلة أفضل بدال م
 القراءاتب وأحتداك انت أن تكون حافظا لكتاب اهلل جامعة بغداد وهو حافظ لكتاب اهلل

لو قارنته بكبار علماء اململكة لرجحهم وأقول هذا عن واهلل وخطيب مفوه بليغ مثله العشر 
 علم 
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مقرب يل والشيخ الدكتور و املختار الشنقيطي صديق  الشيخ الدكتور حممد أضرب لك مثاال
مع علمهما الكبري وما أعرفه عنهما مما اليعرفه  و وجار قدمي  يل عبد الكرمي اخلضري صديق

اليصلون ملنزلته يف الفصاحة والتمكن من البيان والبالغة وجزالة  واهلل كثريون من اخلري
أن خيطبوا خطبة إال من ورقة واهلل املستعان اخلطابة فضال عن السديس وأمثاله ممن الحيسنون 

خلف الشنقيطي يف مسجد قباء باملدينة وخلف اخلضري يف .. وقد صليت خلفهما مرارا 
 مسجد أبا اخليل حبي النسيم بالرياض حيث كنا نسكن سويا

السابق الذي كان الحيسن قراءة آية أو أبو متعب أما إن قارنته بوالتك مثل املصاب بالزهامير 
 .. بتجيك سومة على رأي أهل البلد ..جتيك سومة ياعويد ..فسوف تصاب بالدوار 

وجوب .. مذهب اجلمهور يف حاكم املسلمني فهو املسلمني  كاممذهب اجلمهور يف حأما 
بو بكر م هبا أحد من حكام املسلمني إال أ.. وطبعا هذه الحيلحتصيل مرتبة االجتهاد 

 يستطيع أن يتمكن ال هم أن يتمكن من إصدار أي حكم هلذا الميكن ألحدو البغدادي ... 
 الدكتور أبو بكر كافيستقل به .. الزم يلم له أحد ليفتيه ويعلمه لكن  حكمصدار من إ

........... 
بعض احلضور مستعجلني يا مجاعة حنن نتكلم يف أزمة عاملية حرب عاملية قائمة فيها األمة  

ضا و يتفرج علينا الكفار أنتم ملاذا تستعجلون ال كلها واألمة اإلسالمية يقتل بعضها بع
تستعجلوا خذوا األمور شيئا فشيئا ال بد أن نتفهم الوضع متاما هذه األمور مهمة هذه 
الشبهة اليت تكلمنا عنها اليوم هذه من الشبهات اليت لبست على يعين أكثر الشباب ال جتد 

شايخ فضالء نعرفهم أيضا و بيننا و ... حىت يعين الشيخ عصام راح حطلي رابط ملشايخ وم
بينهم يعين عالئق لكن سبحان اهلل ما زالوا يكررون هذه الشبهة و بعضهم لألسف من 
سوريا يعين ألهنم ال يتصورون .... ال يتصورون الواقع مايف تصور يعين الذي يريد يسألين 

ال بلد صغرية إال وفيها ويقول و اهلل نريد تأتينا بعلمائهم ما يفهم ال يفهم القصة ما يف أص
علماء فكيف بدولة كبرية  لكن ال نظهر العلماء لغرض معني هذا هو اجلواب من أصحاب 
الدولة ، تقول : أعطين علمائك لن أظهرهم لك لكن اهلل عز و جل أراد وظهر بعضهم 
ألسباب ظهر بعض املوجودين بالداخل و ظهر بعض املوجودين باخلارج وليتأكد أن من 

م أمثاهلم عشرات وعشرات وعشرات وعشرات لكنهم  لن... لن يظهروا لك لكن سنذكره
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هذا ال يعين أهنم غري موجودين ... عدم العلم بالشىء ليس علما بعدمه أو ليس دليال على 
 عدمه  ..

نرجع إىل ما كنا نتكلم فيه فنقول الشيخ أبو بكر هو رجل عامل ويصح له أن يستقل بفتوى 
ء حوله ليفتوا له إمنا الذي حيتاج إىل عامل غريه حوله يفيت له هذا الذي توىل ال حيتاج إىل علما

والية املسلمني بغري حق أساسا عند كثري من أهل العلم ألن أهل العلم يشرتطون يف حاكم 
املسلمني أن يكون قد حتصل على مرتبة االجتهاد و قلنا هذه غري متوفرة  يف هؤالء األشكال 

 اليت حتكم بالدنا 
إذن الشيخ أبو بكر كاف كاف للحكم ماذا تريد بعد هذا أي قضية مهمة حتتاج يعين رجل 

ساعة ما شاء اهلل قائم على شئون املسلمني و يكتب  24عامل تعرض على اخلليفة و هو 
فيها هذي إذا كانت سريعة ويف نفس البالد أما إذا كانت تتأخر ميكن أن يكاتب العلماء 

رج إذا كانت حتتاج دراسة مطولة فيدرسوهنا و يرسلون له بالفتوى يعين الذين يؤيدون يف اخلا
 ما إشكالك يا أخي بارك اهلل فيك 

 
 ] ترمجة الشيخ اإلمام حفظه اهلل :

 نسبه الشريف:
 هو الشيخ اجملاهد، العابد الزاهد، أمري املؤمنني، وقائد كتائب اجملاهدين

واد أبو بكر القرشي الحسيني البغدادي، إبراهيم ع
  البدري السامرائيمحمد إبراهيم علي 

 أبو دعاءأبو عواد و وقيل : كانت كنيته وشهرته أبو بكر البغدادي 
لقب بأمري دولة العراق اإلسالميةل اقائدكان 

ُ
مث خليفة املسلمني  تنظيم القاعدة يف العراق وامل

 أمري املؤمنني
خليل بن حسني بن عبد اهلل  من أحفاد عرموش بن علي بن عيد بن بدري بن بدر الدين بن

بن إبراهيم األواه بن الشريف حيىي عز الدين بن الشريف بشري بن ماجد بن عطية بن يعلى 
بن دويد بن ماجد بن عبد الرمحن بن قاسم بن الشريف إدريس بن جعفر الزكي بن علي 
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لباقر اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد ا
بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب وفاطمة بنت حممد )صلى اهلل عليه 

 وآله وسلم(.

 
 تنتمي إىل عشرية البدري. يف مدينة سامراء العراقية لعائلة متدينة 1971ولد عام 

ها كانت عائلة البغدادي، اليت تنتمي إىل الطبقة املتوسطة الدنيا، معروفة بتقواها، وفخر 
 وهو االبن الثالث يف عائلته املكونة من أربعة ذكور بنسبها
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كان ربُّ األسرة، عواد، والد البغدادي، نشطًا يف احلياة الدينية للمجتمع. وبدأ األمر يف 
املسجد، حيث كان والده يقوم بالتدريس، إذ حصل البغدادي يف سن املراهقة على باكورة 

ترديد تالوة القرآن. وكانت هذه أول جتربٍة له يف جمال نشاطه كمدّرس، يقود أطفال احلي يف 
 اخلطابة والتعليم الديين. وحني كان يرتل القرآن، وهي مهنة حتظى باملهابة يف اإلسالم، امتأل

صوته اهلادئ باحلياة، فنطق احلروف يف نربات ثابتة يرتدد صداها. وكان يكرس ساعاٍت ال 
 قة لفن التالوة والرتتيل.حُتصى من وقته إلتقان التفاصيل الدقي

 

 
 

ألن فريقه كان من يف صغره مع تدينه فكون فريقا مسي فريق املاليل  يقال كان حمبا لكرة القدم
السلفيني وكان يدرس زمالءه القرآن وغريه يف املسجد اجملاور للملعب مسجد اإلمام أمحد بن 
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الذي كان يتلوا به السور،  اليزالون يتذكرون صوته العميق واجلميل وبعض األشخاص حنبل .
  وكانوا يسمونه "املؤمن".

وعندما مل يكن يف املدرسة، كان  منذ وقت مبكر ”املؤمن“كانت ُكنية إبراهيم هي فقد  
يقضي معظم وقته يف املسجد احمللي، منهمكًا يف دراساته الدينية. وعندما يعود إىل بيته يف 

كان ُيسارع اىل وعظ أي شخٍص يضلَّ   هناية اليوم، حسبما أفاد شامسي، أحد أشقائه،
 الطريق وال يتقيد بتعاليم الشريعة اإلسالمية.

 هناك أدلة على أن العديد من أفراد أسرة البغدادي، ورمبا حىت والده، كانوا من السلفيني 
وكان  18الذي انتقل إليه يف عمر  قضى سنوات دراسته العليا يف حي الطوجبي يف بغداد

، تزوج خالهلا عاما،  14صقة ملسجد احلي الذي عمل فيه إماما لنحو يسكن يف غرفة مال
: أمساء فوزي حممد الكبيسي ابنة خاله  األوىلوله منهما ستة من الذكور واإلناث  من امرأتني

 . والثانية إسراء رجب حمل القيسي ، يف حمافظة األنبار العراقية 2003عام تزوجها 
جب البغدادي زوجتيه بعيدًا عن أعني الناس، وهو نفسه  وكغريه من املسلمني احملافظني، ح

كان منعزاًل ومل خيتلط اجتماعيًا كثرياً، مفضاًل قضاء الوقت مع عائلته يف شقتهم الصغرية 
بالقرب من مسجد احلاج زيدان يف حي طوجبي املتواضع من بغداد. وهناك كان يُدّرس تالوة 

اعياً إىل الصالة بصوته الرنان عرب مكربات الصوت القرآن الكرمي ألطفال احلي ويرفع اآلذان د
 يف املسجد.

وكان معروفا باألمر  اد ما قبل الغزو األمريكي للعراقماما وخطيباً ألحد اجلوامع يف بغدإكان و 
 باملعروف والنهي عن املنكر يف منطقته . 

دما قتل زوجها يقال هلا سجى محيد إبراهيم الدليمي بع 2007ويقال إنه تزوج بامرأة يف عام 
 يف احلرب مع األمريكان وأجنب منها طفلة تسمى هاجر 

 يقال إنه سافر إىل دمشق وعاش فيها ثالث سنوات بصحبة زوجته آنذاك سجى الدليمي 
تقدم هلا يف نغماسية يف عملية اهـ 1439يف شوال وهو حذيفة وقد استشهد أحد أبنائه 

 محص ضد الروس والنصريية تقبله اهلل
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 للعلم: طلبه
يف بيت خري وصالح، وترعرع على  كما تقدم  نشأ الشيخ أبو بكر احلسيين )حفظه اهلل(

 حب الدين والفالح، 
 بكلية الشريعة اإلسالمية يف جامعة بغداد والتحق 1991الثانوية العامة عام حصل على 

 ، 1996يف العام  حصل منها على البكالوريوس يف الدراسات القرآنية
صدام للدراسات اإلسالمية حديثة اإلنشاء، حيث درس فيها لنيل شهادة  التحق جبامعة

  املاجستري يف تالوة القرآن الكرمي، وهو موضوعه املفضل
درجه املاجستري فرتة طويلة بسبب وفاة احد اساتذته وسفر استاذه االخر اىل  واستغرقت

 1999يف عام منها ج اليمن، طلب البغدادي متديد فرتة رسالة املاجستري عدة مرات، ختر 
ملنهج يد يف نظم التجويد حتقيق ودراسة ريد يف شرح العقد الفر املروح »وكان عنوان رسالته 

كان واضحا تأثر البغدادي و ”. حممد بن حممود السمرقندي أبو حيىي“ لإلمام، «الشارح
ضح مساعيل البدري السامرائي إذ أهدى إليه الرسالة وشكره فيها مرتني، كما أو إبشيخه 

فضل أخيه مجعة عليه وعلى أهل بيته. والالفت أنه شكر زوجته واصفا إياها بالزوجة 
 الصاحلة.
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، والتحق فورًا بربنامج الدكتوراه يف الدراسات 1999على درجة املاجستري يف العام فحصل 
 القرآنية يف جامعة صدام.

من مهامه وظهر يف أخذ إجازة و ال يثري الشبهات  علم يستمر البغدادي بكونه طالبو 
ذلك مام جلنة املناقشة يف الساعة التاسعة متاما يف أ 2007مارس  13العاصمة بغداد يف 

املميزة يف شرح شعر الشاطيب من التقدمي اىل فصل  الآللئأطروحته بعنوان "  اليوم ملناقشة
 ومل يتمكنأعجب أساتذته باألطروحة وقد حتليل وحتقيق"،  -اهلمزتني يف كلمة واحدة

يف تكريت من احلضور بسبب العنف احملتدم يف العراق، فأرسل مالحظاته  مشرف البغدادي
على األطروحة، ولكنه عمومًا كان راضيًا عن عمل الطالب، وحصل البغدادي على درجة 

 ”.جيد جداً “الدكتوراه يف علوم القرآن بتقدير 



44 

 

اليت شاركته البحث من أوله  أم حذيفة” العزيزة“ه األطروحة لزوجته ؤ يلفت النظر إهداومما 
  . آلخره وفق ما ذكر، كما ألوالده الثالثة

والتحق الشيخ البغدادي بأعضاء هيئة التدريس بالكلية كما أفادت ذلك مطلقته سجى واليت 
 ذكرت أهنا مل تلحظ عليه شيئا سوى ذهابه للكلية للتدريس مث عودته لبيته .

لقراءات العشر للقرآن، ل وهو متفننساب الشريفة، طالع واسع يف علوم التاريخ واألاوللشيخ 
 وهذا من توفيق اهلل له، وإرادة اخلري به، 

وسيأيت يف ترمجة الشيخ نظام الدين الرفاعي أنه حسب بعض املصادر ممن درسوا البغدادي 
 العقيدة واحلديث .

 التحوالت الفكرية :
نعه عمُّه، إمساعيل البدري، باالنضمام خالل فرتة وجود البغدادي يف كلية الدراسات العليا، أق

غري أن البغدادي اجنذب بسرعة حنو تلك القلة من السلفيني،  إىل مجاعة اإلخوان املسلمني،
الذين قاداهم عقيداهم الصارمة للدعوة إىل إسقاط احلكام، الذين بنظرهم قد خانوا اإلميان. 

يق البغدادي األكرب سناً، مجعة، وأطلقوا على أنفسهم مسمى السلفيني اجلهاديني. وكان شق
عضوًا يف هذه احلركة. وكذلك كان مرشده، حممد حردان، الذي كان عضوًا ملرٍة واحدة يف 

 مجاعة اإلخوان، وشارك يف احلرب ضد السوفييت يف أفغانستان يف الثمانينات.
لقد كان أبو بكر البغدادي شخصية معروفة يف أوساط اإلسالميني السنة من اإلخوان 
والسلفيني، ومل يكن جمهواًل كما روج البعض، فعمه إمساعيل البدري عضو يف هيئة علماء 
املسلمني يف العراق كما أن والده عواد البدري كان نشطًا يف احلياة الدينية للمجتمع؛ حيث  

 كان إماًما يقوم بالتدريس يف أحد مساجد مدينة سامراء.
إلخوان املسلمني الذين اعتنقوا اجلهادية. وحتت انكب البغدادي على مطالعة كتابات هؤالء ا

أعضاءها  اإلخوان املسلمني اليت اعترب أن نفد صربه من التيار السائد يف مجاعة ذلكتأثري 
 ”.أناس يُنظرون لكن ال يعملون“هم 

قد تعرف على املنهج السلفي بكافة مدارسه العلمية والدعوية واإلرشادية. وتأثر كثريا و 
ية وتوحيد األلوهية والربوبية واألمساء، وبدأ يقرأ يف كتب حممد عبدالوهاب مبوضوع احلاكم
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، وانتقل ”فتح اجمليد يف شرح كتاب التوحيد”و” رسائل يف مسائل اجلاهلية“ وشروحها مثل
 بعدها لطلب العلم عند عدد من منظري املدرسة السلفية يف بغداد.

 

 
 

 جهاده واعتقاله :
بتأسيس  هاديةقام مع جمموعة من السلفية اجل (2003اق )مارس زو األمريكي للعر وبعد الغ

،  ”أبو احلارث“املكىن ” املال فوزي البدري“تنظيم الطائفة املنصورة. ومبساعدة ابن عمته 
كون شبكة عالقات واسعة مع قادة التنظيمات املسلحة األخرى، مبن فيهم أمري قاعدة 

، وأبو أنس الشامي وحمارب اجلبوري أمري سرايا اجلهاد يف بالد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي
 الغرباء. عالقة تعززت مع مشاركة جمموعته مبعركة الفلوجة األوىل بقيادة أبو مصعب الزرقاوي.

أثناء زيارة له ألحد أن يلقى القبض عليه خالل مدامهات يف الفلوجة   سبحانهشاء اهلل
جنوب السجن األمريكي الشهري قل بوكا وينقل إىل معتقل كامب كروبر ومنه ملعت اجملاهدين

 حسب بعض املصادر. 2004وذلك بعد سنة من بدء احلرب يف فرباير  العراق
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بقلم األستاذ  2004يونيو من  30ويف حتريات الصحفيني، مت العثور على شهادة تعود إيل 
 “.مل يتصل يب )قبض عليه( “مكتوب عليها:  يف الدكتوراه لبغداديعلى رسالة ااملشرف 

عكف  ديدها بني عشرة أشهر وأربع سنواتاختلفت املصادر يف حتخالل فرتة اعتقاله اليت 
 وكان إماما لألسرى وخطيبا هلم  يف السجن .على تعليم املعتقلني الدين اإلسالمي، 

أو العراقية كمسجل  آنذاك مل يكن البغدادي مؤشرا يف سجالت االستخبارات األمريكية
وحبلول الوقت الذي أفرج فيه عن لعدم كفاية األدلة على إدانته فتم إطالق سراحه  خطر

عاد جمدداً إىل دوائر اجلماعات املسلحة عرّفه ابن عمته املال  2004ديسمرب  8البغدادي يف 
فوزي البدري السامرائي على واحد من أبرز قيادي القاعدة آنذاك، املال حمارب اجلبوري الذي 

 صعب الزرقاوي.أخذ عليه البيعة لصاحل أبو م
بشمال بغداد. ” جبيطو “صبح بالتزامن مع ذلك مؤذن حي أالبغدادي إيل اجلامعة، و  وعاد

 ناقش أطروحته للدكتوراه، 2007ويف عام 
بأحد املتحدثني باسم تنظيم القاعدة يف العراق، فرع بعد إطالق سراحه اتصل البغدادي قد و 

فانتقل مع أقنعه بالتوجه إىل دمشق فاوي، مصعب الزرق القاعدة احمللي الذي كان يقوده أبو
عائلته إىل منطقة احلجرية يف العاصمة السورية دمشق ومنها إىل الزبداين حيث توىل عدة 

، ”أيب الغادية“واملضافات والنقل فيها  االستشهادينيمهام لصاحل القاعدة حتت إمرة مسؤول 
  ن العرب التوجيه الشرعي للمهاجريبدران الشعباين. وتضمنت مهامه 

. وبعودته للعراق يف عام ألفني وستة، كلفه أبو  قرابة ستة أشهر يف سوريا قضاها البغدادي
 مارة دياىل.إلمصعب الزرقاوي مبنصب القاضي الشرعي 

يف حزيران/ يونيو ألفني وستة قتل الزرقاوي يف عملية أمنية مشرتكة بني القوات العراقية 
ه ول، حامد داود الزاوي امللقب بأيب عمر البغدادي خلفًا لواألمريكية. فاختري البغدادي األ

كما ُعنّي ”. اقالدولة اإلسالمية يف العر “علىيف قيادة جملس الشورى، ليصبح الحقًا أمريا 
 وزيراً للحرب والذراع األمين أليب عمر. أبو محزة املهاجر

جة واستمر يف عمله نقل أيب بكر البغدادي إىل الفلو عمد األمري أبو عمر البغدادي إىل 
 الدعوي هناك منتظرا التوجيهات من أيب عمر .
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 بعض بالءاته يف اجلهاد :
مأة احلرب منذ عقد من الزمن ومل خيلعها بعد، وأقدم على الدواهي املدهية ومل خيف  لبس ألأ
من أحد، ومل تلن له قناة وال ُعرف لتضحيته حد! حيث انتفضأ الشيخ منذ دخول 

ضه، ليدفع العدو الصائل على دينه وعرضه، وكّون مجاعة سلفية جهادية األمريكان إىل أر 
 أبلت يف األعداء بالًء حسنا، وواجهت ابتالءات عديدة وحمنا..

مث قام اجلهاد يف العراق على سوقه، وتضعضع العدو وقرب نفوقه، فكّون أهُل احلل والعقد 
 اهدين.. مث جاء الفتح املبني،جملس شورى اجملاهدين، فانضم الشيخ إليه مبن معه من اجمل

العباد  وسيطر األجناد على كثري من املدن والقرى وامليادين، فأعلنوها دولة إسالمية، حتكم
 بالكتاب والسنة النبوية.

يف سجله العسكري انه مقاتل شرس ال يرحم، وانه تتلمذ على يدي  البغدادي عرف عن
 االردين "ابو مصعب الزرقاوي".

ل عن كافة النشاطات العسكرية لتنظيم القاعدة يف العراق ووجه وأدار هو املسؤو  وكان
جمموعة كبرية من اهلجمات والعمليات وبعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن هدد 

مايو عن مسؤولية تنظيمه يف اهلجوم  5أبو بكر باالنتقام العنيف بسبب وفاته. وأعلن يف 
يف شهرين و  آخرين 72عسكري وإصابة  24نتج عنه مقتل الذي وقع يف مدينة احللة والذي 

عملية هجومية يف جنوب بغداد  23فقط بني مارس وأبريل أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن 
 بناًء على أوامر أيب بكر

مت تنفيذ جمموعة من العمليات والتفجريات يف مدينة املوصل، ونتج  2011أغسطس  15يف 
عملية أخرى انتقاًما ملقتل أسامة بن  100ظيم بتنفيذ شخص. وتعهد التن 70عنها وفاة 

 الدن
 

 وقد حاول األمريكان وغريهم اغتياله عدة مرات وكلها فشلت حبمد اهلل حىت اآلن
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 رابط لفيديو لصور اخلليفة 
google.com/open?id=1RQBQzXpn44alXKhttps://drive.

NaXF3Y4ueUPt5W0Q3C 
 

 : التجربة السياسية
يف مناصبه إال بعد التفقه ومع التفقه، فمن التدريس إىل اإلمامة واخلطابة البغدادي مل يتنقل و 

يف عدد من مساجد العراق، فإمارة إحدى اجلماعات اجلهادية يف العراق، فالعضوية يف 
دين، فإمارة اللجنة العامة املشرفة على واليات الدولة، مث أمريًا لدولة جملس شورى اجملاه

https://drive.google.com/open?id=1RQBQzXpn44alXKNaXF3Y4ueUPt5W0Q3C
https://drive.google.com/open?id=1RQBQzXpn44alXKNaXF3Y4ueUPt5W0Q3C
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العراق اإلسالمية مببايعة جملس شوراها وأهل احلل والعقد فيها، وبعد مضي بضعة أعوام، 
على بيعة هذا اإلمام، امتد سلطان دولته إىل ربوع الشام، ليكون الشيخ بذلك: )أمري 

يف العراق والشام(، وبعد عاٍم ونّيف فتحأ اهلُل على يد اإلمام  املؤمنني يف الدولة اإلسالمية
وطّهرأ مناطقأ شاسعة يف العراق والشام من رجس الصفويني والنصريرية وصحوات الردة 

 1435وبسطأ فيها حكمأ اإلسالم، فأعلنت اخلالفة اإلسالمية يف األول من رمضان عام 
 ويعأ أبو بكٍر خليفًة للمسلمني.للهجرة، وبُ 

ويف هذه املرحلة جهد الشيخ جهدًا عظيماً؛ حيث كان يتنقل يف الواليات، ويسمع جلميع 
الشكايات، وجيلس مع الكبري والصغري، والعظيم واحلقري، ليحكم فيهم حبكم اللطيف 

كان يطوف بالقبائل والعشائر، وباجلماعات اجلهادية   -أيضاً -اخلبري.. ويف هذه احلقبة 
كر؛ يدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة واالختالف، وحياورهم يف ذلك وأجناد اإلميان والعسا 

أيب عمر البغدادي  -آنذاك-حبيادية تامة وإنصاف، ويطالبهم بالبيعة الشرعية ألمري املؤمنني 
 )رمحه اهلل(، فاستجاب له من استجاب، من الشيب والشباب..

ا الدولة الفتية عن قوس مث حتزب األحزاب، من املرتدين والروافض وأهل الكتاب، فرمو 
يف معركة واحدة! فخلف  -أيب عمر وأيب محزة-واحدة، حىت ُفجع املسلمون مبقتل الشيخني 

وإننا واحلمد هلل “من بعدهم إماٌم جليل، قال الشيخ اجملاهد أبو حممد العدناين )حفظه اهلل(: 
 لنا بأمري كأيب عمر، أنّ  ال نتلقى ضربة إال ونزداد هبا قوة وصالبة، وملا جتندل أبو عمر، قلنا

 ثره أبو بكر، وما أدراكم من أبو بكر؟!أفعال يف 
، 2011بشار األسد  الثورة السورية ضد ملا أصاب إخوانه املسلمني أثناءالبغدادي  فزع

عن نفسها  فأرسل مساعده أبا حممد اجلوالين إىل سوريا وشكل "جبهة النصرة" اليت أعلنت
 صعبا ضمن املعارضة املسلحة اليت تقاتل نظام األسد. بسلسلة تفجريات فباتت رقما

، ظهر تسجيل صويت للبغدادي أكد فيه أن جبهة 2011ويف التاسع من أبريل/نيسان 
النصرة يف سوريا هي امتداد لدولة العراق اإلسالمية، وأعلن توحيد امسْي "جبهة النصرة" 

 سالمية يف العراق والشام".و"دولة العراق اإلسالمية" حتت اسم واحد هو "الدولة اإل
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قيام ـ"اخلالفة  2014يونيو/حزيران  29يوم  الدولة اإلسالمية يف العراق والشامت أعلن
اإلسالمية"، وتنصيب أبو بكر البغدادي "إماما وخليفة للمسلمني يف كل مكان"، ودعا 

 "الفصائل اجلهادية" يف خمتلف أحناء العامل إىل مبايعته.
اسم " الدولة  إن -يف تسجيل صويت وقتها-لتنظيم أبو حممد العدناين وقال املتحدث باسم ا

اإلسالمية يف العراق والشام" يُلغى ويقتصر على تسمية "الدولة اإلسالمية"، مشريا إىل أن 
هذا اإلعالن جاء بعد اختاذ قرار هبذا الشأن ممن وصفهم بـ"أهل احلل والعقد من األعيان 

 رى".والقادة واألمراء وجملس الشو 
على منرب  2014يوليو/متوز  4ظهر البغدادي ألول مرة بشكل علين خطيبا يوم اجلمعة 

بثته الدولة اإلسالمية معلنا حتمله عبء املسجد الكبري يف مدينة املوصل خالل شريط مصور 
 اخلالفة اإلسالمية .

 
 نتاجه العلمي : 

سية كربى خلف لنا من األعمال نظرا لتاريخ الشيخ احلافل باجلهاد واضطالعه مبسئوليات سيا
العلمية رسالتيه يف املاجستري والدكتوراه وعدة تسجيالت صوتية منتشرة على الشبكة هبا 
توجيهات شرعية وجهادية وسياسية نفع اهلل هبا وقد تتلمذ على يديه كثريون منذ نعومة 

 أظفاره كما قدمنا .
 رابط للصوتيات

https://archive.org/details/fgfg3croz_gmail_20171117 
 
 الكلمة األوىل  -1

مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} ويأىب اهلل إال 
 أن يتم نوره {{

 م2012/7 -هـ 1433رمضان 
 :التفريغ النصي للكلمة 

https://archive.org/details/fgfg3croz_gmail_20171117
https://archive.org/details/fgfg3croz_gmail_20171117
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https://web.archive.org/web/20151228143650/http://justp
aste.it:80/gtby 

 
 الكلمة الثانية  -2

وبشر مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} 
 املؤمنني {{

 م2013/4/9 -هـ 1434مجادى األول  28الثالثاء 
 ]عن إعالن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام[

 التفريغ النصي للكلمة :
/http://justphttps://web.archive.org/web/20150507191622

aste.it:80/gtc8 
 
 الكلمة الثالثة -3

مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} باقية يف 
 العراق والشام {{

 م2013/6/15 -هـ 1434شعبان  6السبت 
 التفريغ النصي للكلمة :

https://web.archive.org/web/20150520013635/http://justp
aste.it:80/gtch 

 
 الكلمة الرابعة - 4

مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} واهلل يعلم 
 وأنتم ال تعلمون {{

 م2014/1/19 -هـ 1435ربيع األول  17األحد 
 التفريغ النصي للكلمة :

https://web.archive.org/web/20151228143650/http:/justpaste.it:80/gtby
https://web.archive.org/web/20151228143650/http:/justpaste.it:80/gtby
https://web.archive.org/web/20150507191622/http:/justpaste.it:80/gtc8
https://web.archive.org/web/20150507191622/http:/justpaste.it:80/gtc8
https://web.archive.org/web/20150520013635/http:/justpaste.it:80/gtch
https://web.archive.org/web/20150520013635/http:/justpaste.it:80/gtch
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https://web.archive.org/web/20150520001109/http://justp
aste.it:80/gtct 

 
 الكلمة اخلامسة - 5

أمري املؤمنني أبو بكر البغدادي بعنوان }} رسالة إال مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا 
 اجملاهدين واألمة اإلسالمية يف شهر رمضان {{

 م2014/7/1 -هـ 1435رمضان  3الثالثاء 
r/et3https://ia902508.us.archive.org/11/items/K_R_abubk
4.pdf 

 
 الكلمة السادسة  - 6

مؤسسة الفرقان / خطبة مرئية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي يف اجلامع الكبري يف 
 مدينة املوصل .

 م2014/7/4 -هجري  1435رمضان  6اجلمعة 
 التفريغ النصي للخطبة :

https://web.archive.org/web/20141021053455/http://justp
aste.it:80/gtdd 

 الكلمة السابعة - 7
ؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} ولو كره م

 الكافرون {{
 2014/11/13 -هـ 1436حمرم  20اخلميس 

http://www.islamion.com/news/show/20432 
 
 الكلمة الثامنة - 8

https://web.archive.org/web/20150520001109/http:/justpaste.it:80/gtct
https://web.archive.org/web/20150520001109/http:/justpaste.it:80/gtct
https://ia902508.us.archive.org/11/items/K_R_abubkr/et34.pdf
https://ia902508.us.archive.org/11/items/K_R_abubkr/et34.pdf
https://web.archive.org/web/20141021053455/http:/justpaste.it:80/gtdd
https://web.archive.org/web/20141021053455/http:/justpaste.it:80/gtdd
http://www.islamion.com/news/show/20432
http://www.islamion.com/news/show/20432
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مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} انفروا خفافا 
 وثقاال {{
 م2015/5/14 -هـ 1436رجب  25اخلميس 

https://archive.org/details/El_Baghdady1 
 
 الكلمة التاسعة  - 9

مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} فرتبصوا إنا 
 معكم مرتبصون {{

 م2015/12/26 -هـ 1437ربيع األول  14السبت 
 

 : PDFالنصي للكلمة بصيغة التفريغ 
.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanothttps://ia601307

a/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%8
8%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85
%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8

%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf 
 
 

 الكلمة العاشرة - 10
أيب بكر البغدادي بعنوان }} هذا ما مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني 

 وعدنا اهلل ورسوله {{
 

 م2016/11/3 -هـ 1438صفر  3اخلميس 
 : PDFالتفريغ النصي للكلمة بصيغة 

https://archive.org/details/El_Baghdady1
https://archive.org/details/El_Baghdady1
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
https://ia601307.us.archive.org/22/items/khalil574_tutanota/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%85%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B5%D9%88%D9%86.pdf
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-https://alansar.info/wp
-wa3dana-ma-Hada-content/uploads/2016/11/ElForkan

warassoulihi.pdf-allah 
 
 ادية عشرة الكلمة احل - 11 

وكفى بربك مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} 
 {{هاديا ونصريا

 
 م2017/9/29 -هـ 1439 حمرم 8 معةاجلا

https://drive.google.com/open?id=0B82vR4lqFf4CbjlvM1
JLT2JWNTA 
 التفريغ النصي للكلمة

http://leyoth.net/forumاألمة-قضايا-احلدث-العامة/منتدى-/املنتديات-
-ونصرياً -هادياً -بربِّك-وكفى-7B%-الصوتية-الكلمة-تفريغ-117201اإلسالمية/

%7D-البغدادي-بكر-أيب-الشيخ-املؤمنني-أمري-ملوالنا 
 
 عشرة لثانية الكلمة ا - 12 

وبشر مؤسسة الفرقان / كلمة صوتية ملوالنا أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي بعنوان }} 
 {{ الصابرين

 م2018/8/22 -هـ 1439 ذي احلجة 10 األربعاءا
https://ia601500.us.archive.org/35/items/WabacherAsSabe

sabereen.mp3-reen/Wabacher_as 
 رابط آخر

p3https://archive.org/download/vgtyux/Bashr.m 
 

https://alansar.info/wp-content/uploads/2016/11/ElForkan-Hada-ma-wa3dana-allah-warassoulihi.pdf
https://alansar.info/wp-content/uploads/2016/11/ElForkan-Hada-ma-wa3dana-allah-warassoulihi.pdf
https://alansar.info/wp-content/uploads/2016/11/ElForkan-Hada-ma-wa3dana-allah-warassoulihi.pdf
https://alansar.info/wp-content/uploads/2016/11/ElForkan-Hada-ma-wa3dana-allah-warassoulihi.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B82vR4lqFf4CbjlvM1JLT2JWNTA
https://drive.google.com/open?id=0B82vR4lqFf4CbjlvM1JLT2JWNTA
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/117201-تفريغ-الكلمة-الصوتية-%7B-وكفى-بربِّك-هادياً-ونصيراً-%7D-لمولانا-أمير-المؤمنين-الشيخ-أبي-بكر-البغدادي
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/117201-تفريغ-الكلمة-الصوتية-%7B-وكفى-بربِّك-هادياً-ونصيراً-%7D-لمولانا-أمير-المؤمنين-الشيخ-أبي-بكر-البغدادي
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/117201-تفريغ-الكلمة-الصوتية-%7B-وكفى-بربِّك-هادياً-ونصيراً-%7D-لمولانا-أمير-المؤمنين-الشيخ-أبي-بكر-البغدادي
https://ia601500.us.archive.org/35/items/WabacherAsSabereen/Wabacher_as-sabereen.mp3
https://ia601500.us.archive.org/35/items/WabacherAsSabereen/Wabacher_as-sabereen.mp3
https://archive.org/download/vgtyux/Bashr.mp3
https://archive.org/download/vgtyux/Bashr.mp3
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وهناك عدة فيديوهات وثائقية عن أيب بكر البغدادي فيها احلق والباطل ومنها هذا الفيديو 
 مع االعتذار عن وجود متربجات فيه 

https://www.youtube.com/watch?v=rV7foUlH4HE     ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rV7foUlH4HE
https://www.youtube.com/watch?v=rV7foUlH4HE
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 الثاني   نذكر الشيخ
الشيخ الثاين هذا نريد أن نعطيكم شكله أوال خذوا صورته يا شباب افتحوها أنا كنت أمتىن 
أهنا تطلع خالص أعطاكم هي أخونا أبو يوسف هيا يا شباب شوفوا عامل من علماء الدولة 

 اإلسالمية 
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هلم رجلني وامرأة  ال ليس أبو حممد العدناين ياأخي هم العلماء كثريون بس إحنا قلنا سنذكر
رجلني و امرأة يعين كفاية يعين ماذا يريدون أكثر من هذا هم كانوا طالبني واحد هم طالبني 

 واحد إحنا ذكرنا هلم اثنني وامرأة اآلن يأيت دورها ...
من رآه يا شباب هذا عراقي عراقي قح رجل عامل مشهور هذا مفيت الدولة بس ماهو زي 

 ماهو زي اللي أنتم خابرينه  ... اللي أنتم خابرينه ياشباب
شفتوه وإيش رأيكم ليس سوريا و إمنا عراقيا موصليا من املوصل و سنعطيكم االسم إىل  

اآلن ما أحد عرفه سبحان اهلل أجل أنا خطري أيوة يف واحد عرفه ما شاء اهلل واحد عرفه نعم 
نا لكم يا شباب عرفه ال يكون راح دور ع الصور يف النت و ال حاجة هذا الذي أرسل

  مفتي الدولة في مدينة الموصلصورته هذا مفيت الدولة هذا 
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 ]بشير[ وهو فضيلة الشيخ اإلمام المفتي شفاء بن علي
  النعمة أبو عبد الباري إمام وخطيب جامع الشهيد مازن

له و مور وهو مساند ومرحب باألفعال مدير مركز إمام املتقني وهو مفيت للدولة من بداية األو 
خ عبد اهلل  الشي : من املفتني لكن حيتاج نفرده مرة أخرى لكن هو ابنهمن املشايخ ايضا و ابن 

جامع املازن يف  أبقاه وهو يوجد يفو  كذلك هو من املفتني وهو يساعد والده حفظه اهلل
 جامع املفيت يف اجلانب األمين يف حي الرفاعي وهو مقر اإلفتاء اجلانب األيسر و 
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لو مل تكن خرجت يا شباب  هذه املعلومات إال ألهنا خرجت و  نا أقول ما أخرجتاملهم أ

 ما كنت ذكراها حنن ال نعطيهم شيئا غري معروف بارك اهلل فيكم 
اهلل حاولت أعرف معلومات ما قدرت أوصل ألشياء كثرية يعين ألن ماشاء اهلل الدولة وأنا و 

 عندها األمنيات كبرية ..
ساعة هناك وال مكانه  24الطائرات لتقصف الشيخ ماهو متواجد  ال ال ختاف إذا جاءت

 واحد هذه املعلومة اليت يعين وصلتنا يف وقت الوصول لكن بعد ذلك ؟ 
سالمية يف املدينة املنورة تتلمذ على أيدي املشايخ إلوالشيخ طبعا من خرجيي اجلامعة ا
مبا تعلمه من مشايخ الوهابية يف  جل هذا أصبح يفيتألالوهابية وغرسوا فيه العقيدة الوهابية و

 لماء الوهابية سالمية مثل ما تعلمت أنا وتعلم غريي من عإلاجلامعة ا
 ويكفيكم ياشباب ... يكفيكم و  ... ذكرنا رجلني نإذ

حنن خناطبهم ونقول وهابية على قدر العقول يا أخي الفاضل .. الذي يكتب ويقول ما يف 
ا حنن نتبع الكتاب والسنة لو الشيخ حممد بن عبد شيء امسه وهابية .. حنن النتبع أحد

 الوهاب مل يولد ما نقص اإلسالم شيئا وما ذهب احلق ولعرف احلق ولكان كل شيء موجود 
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 لكنها متوقفة منذ زمن] للشيخ صفحة على الفيس بوك 
ebook.com/Sheikh.shifa2/?_rdc=1&_rdrhttps://web.fac 

 

 
 

 وكان اهلدف منها نشر نتاجه العلمي 

 

https://web.facebook.com/Sheikh.shifa2/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Sheikh.shifa2/?_rdc=1&_rdr
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 ومن كلماته على اليوتيوب
 كلمته يف حفل اقرأ السنوي الثاين

https://www.youtube.com/watch?v=1iK2ggJy3t4 
 تقرير قناة املوصلية وهذه مشاركة له يف 

https://www.youtube.com/watch?v=2eyfUvFQg8w 
 

 والشيخ من مشاهري علماء املوصل ومن أسرة النعمة الشهرية 
النعمة، وإبراهيم أبرز علمائها عبد اهلل النعمة، ونعمة اهلل ومن ولعائلة النعمة نتاج علمي كبري 

 ، وكلهم ولدوا يف حمافظة نينوى يف مشال العراق النعمة، وشفاء النعمة
 يف الدولة ” ديوان احلسبة“مسؤولية  وقد ذكر يف بعض املصادر أنه قد أوكل إليه

وصدر بيان  2006عام وقد كان الشيخ عضوا يف هيئة علماء املسلمني واعتقله األمريكان 
 نشر اخلرب حتت عنوان : و عتقاله من اهليئة استنكارا ال

 االحتالل األمريكي يعتقل إماما سنيا بالعراق
       2006 يناير 22 املوافق 1426ذو احلجة  22 االحد

 اإلسالم اليوم/ وكاالت
استنكرت هيئة علماء املسلمني يف العراق عملية مدامهة منزل الشيخ شفاء علي بشري النعمة 

 مدينة املوصل وإمام وخطيب جامع الشهيد مازن مبدينة نينوى عضو هيئة علماء املسلمني يف
 واعتقاله من قبل قوات االحتالل األمريكية وقوات احلرس الوطين العراقي. 

ومحلت اهليئة يف بيان أصدرته أمس السبت هذه القوات مسؤولية احملافظة على سالمة الشيخ 
األمريكية وأفراد من احلرس الوطين ، وطالبت بإطالق سراحه فورا .وكانت قوات االحتالل 

 العراقي قد اعتقلت الشيخ شفاء النعمة يف الفجر .
-12-http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow

66153.htm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1iK2ggJy3t4
https://www.youtube.com/watch?v=1iK2ggJy3t4
https://www.youtube.com/watch?v=2eyfUvFQg8w
https://www.youtube.com/watch?v=2eyfUvFQg8w
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-66153.htm
http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-66153.htm
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ملسلمني تصرحياً صحفياً استنكرت فيه اهليئة أصدر قسم الثقافة واإلعالم يف هيئة علماء اوقد 
اعتقال قوات االحتالل واحلرس احلكومي الشيخ شفاء النعمة عضو اهليئة فرع املوصل وإمام 
وخطيب جامع الشهيد مازن يف حي املصارف مبدينة نينوى. ومحلت اهليئة االحتالل 

 طالق سراحه فوراً. شيخ وطالبت بإواحلكومة احلالية مسؤولية احملافظة على سالمة ال
 وهذا موقع اهليئة الرمسي على الشبكة

amsi.net/ar/4938-http://www.iraq 
 

دكتورا ومل نقف على تفاصيل حلصوله على كان وذكر وائل عصام كما سيأيت أن الشيخ  
 الرسالة لشح املعلومات عنه

الزهور يف اجلانب  يسكن يف حي وهو معلمأوس عادل ذكر منهم وللشيخ تالميذ كثر 
منية اخلاصة للبغدادي ومالزما على طول وكان من اجملموعة األ األيسر وكان يعمل معلماً 

 ة وهذه صورته أثناء خطبة اخلليفة شفاء النعملشيخ الوقت ل

 
 

ل "اخلليج البحوث، ملراسويقول مصطفى يونس، الباحث يف مركز موصلي للدراسات و 
وهو من أعداء الدولة واملتهمني هلا بقتل أهل العلم وغريهم )واحلق ماشهدت به أونالين"
 :  (األعداء

هناك من العلماء وطلبة العلم من أيّد التنظيم حني دخل املوصل، ومعظمهم كانوا خاليا 
 نائمة للتنظيم".

 

http://www.iraq-amsi.net/ar/4938
http://www.iraq-amsi.net/ar/4938


63 

 

خطيب جامع الشهيد مازن يف ويتابع بالقول: "مثال على هؤالء الشيخ شفاء النعمة، إمام و 
 املوصل، وهو اآلن أحد منظري التنظيم، وأحد مسؤويل احملاكم الشرعية "للدولة اإلسالمية"".

 
 ويقول الصحفي وائل عصام : 

كما يسمون، وهم سكان القرى، « اجلرياويني»ورغم أن التنظيم اعتمد بداية األمر على 
من سكان املدينة انضمت للتنظيم، وهو ليس أكثر من أهل املدينة، إال أن قطاعات واسعة 

باألمر السهل، خصوصا أن نسبة كبرية منهم كانت تنتشر بينهم الطرق الصوفية والتوجه 
اإلخواين املعادية بشدة للجهادية وتنظيم الدولة، فباتت معظم قيادات املؤسسة األمنية بيد 

فة إىل أن بعض علماء املوصل  عناصر من املدينة، وكثري من القيادات العسكرية كذلك، إضا
 كالدكتور شفاء النعمة انضموا للتنظيم وباتوا من كبار الشرعيني فيه.

http://www.alquds.co.uk/?p=617508 
 

 حتت عنوان : مروان ياسني الدليميويقول 
 اخلطيئة: ملاذا ينضم اغنياء املوصل اىل البغدادي؟أوالد اجلّاه واألصول مُيكن أْن يسقطوا يف 

وكما هو واضح   ونفس احلال ينطبق على شفاء النعمة مفيت تنظيم اخلالفة يف والية نينوى
ينتمي اىل )بيت الّنعمة(وهي عائلة موصلية عريقة هلا مسعة طيبة جدا اشبه بلرية الذهب كما 

ذه العائلة يف تنظيم داعش وباتوا يشغلون يقال،لكن هذا مل مينع اخنراط عدد من افراد ه
مراكز قيادية يف التنظيم حسب ما تسّرب من معلومات منذ االيام االوىل لسيطرة التنظيم 
على مدينة املوصل،مع ان عائلة)الّنعمة(كانت ولفرط استقامتها تضرب هبا االمثال، حىت اهنا 

وائل الشهرية يف املوصل هذا وبسبب ماهي عليه من خصال محيدة تعد من ابرز واشرف الع
 إضافة إىل ثرائها والتزامها الديين املعتدل .

https://www.raialyoum.com/index.phpواألصول-اجلّاه-/أوالد-
 يسقطوا/-أنْ -مُيكن

 
 

http://www.alquds.co.uk/?p=617508
http://www.alquds.co.uk/?p=617508
https://www.raialyoum.com/index.php/أولاد-الجّاه-والأصول-يُمكن-أنْ-يسقطوا/
https://www.raialyoum.com/index.php/أولاد-الجّاه-والأصول-يُمكن-أنْ-يسقطوا/
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منية عراقية عن ورود "معلومات من قلب املوصل تفيد مبغادرة بعض مصادر أ تدثحتوقد 
القيادات من ذوي اجلنسية العراقية، املدينة"، يف إشارة إىل تكتيك جديد، يف مواجهة العملية 

املوصل، ويفيد املدّون العراقي املوصلي، صقر آل زكريا، عن "سفر كل  يفالعسكرية املرتقبة 
يعد األب الروحي للتنظيم يف املوصل، وخالد العفري رئيس  من الشيخ شفاء نعمة، الذي

  جامعة املوصل، بعد تصفية أمالكهما، ومها من القياديني البارزين يف التنظيم".
akhbar.com/Arab/216092-https://al   ] 

 

لمسلمات في الدولة عالمة من العالمات ا... عاملة  مذكر لكن
 :اإلسالمية 

 
فضيلة األستاذة الدكتورة إيمان بنت الشيخ العالم 

 المعروف مصطفى البغا 
الذي له عمل يف صحيح البخاري وكل أهل احلديث يعرفونه فما شاء اهلل ذرية بعضها من 

ئة من أعضاء هي ابعض هذه األستاذة الدكتورة إميان حفظها اهلل ومحاها ورعاها كانت عضو 

https://al-akhbar.com/Arab/216092
https://al-akhbar.com/Arab/216092
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وأستاذة يف أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي وأصلها من الشام  التدريس يف جامعة الدمام
طبعا .. آخذة رسالة الدكتوراه من جامعة دمشق .. وحاصلة أيضا ... عندها شهادات  
كثرية هذه يعين عاملة كبرية ليست فقط دكتورة يعين ... حاصلة أيضا على دبلوم تأهيل 

ق وهي مشرفة على قسم الثقافة يف اهليئة العاملية إلعجاز القرآن يف تربوي من جامعة دمش
الدمام سابقا وهلا مؤلفات من مؤلفااها أطروحة الدكتوراة بعنوان والية املرأة غري األحباث 
األخرى ودرست أيضا يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة الدمام وأمضت يف 

 اجلامعة أعواما عدة ..
 رك )أحالم النصر( اآلن واترك ... احلمد هلل الدولة عندها ...تا

يا أخي شعراء الدولة بارك اهلل فيك أذهلوا العامل أمل تر بعض األناشيد أهنا وصلت إىل 
 أمريكا وفنت هبا األمريكان نفسهم 

 ] انظر : إعجاب شاب أمريكي بنشيد : صليل الصوارم 
aOB7znaTQ-https://www.youtube.com/watch?v=T 

 
 : شبت  إذا احلرب: ومن أمثلة روائع شعراء الدولة قصيدة  

 إذا احلرب شبت مشينا هلا
 خنوض لظاها وأهواهلا
 فنحن األباة وحنن هلا
 وقود يضرم اشعاهلا

 سقينا السيوف دماء هلا
 فسل أمة الكفر ما ناهلا

 شد للروع أنذاهلاحت
 وقد شتت احلق احواهلا
 نقدم للساح ابطاهلا

 ونلبس للحرب سرباهلا
 ندك القالع وأطالهلا

https://www.youtube.com/watch?v=T-aOB7znaTQ
https://www.youtube.com/watch?v=T-aOB7znaTQ
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 ونقطع بالسيف اوصاهلا
 خيول تسابق خياهلا

 وتنفي عن الدار خذاهلا
 تبيد املخازي وأرذاهلا
 لتلقى النواصي لتغتاهلا
 إىل اخللد قمنا وسرنا هلا
 نروم احلسان وأمثاهلا

 تياقا وحبا هلانتوق اش
 لنلقى الكرام ومن ناهلا
 شرينا اجلنان وأفضاهلا

 عشقنا شذاها وسلساهلا
 بتوحيد ريب مسونا هلا

 .. فواها هلا .. فواها هلا . ونرجو القبول فواها هلا
 وهذا رابط صويت هلا :

/watch?v=RyT0ZPb5N90https://www.youtube.com  ] 
 

 فدعك من هذه األمور الناس التعرف الدولة لو يعرفون احلقيقة  لطارت عقوهلم .
 اآلن نكتفي من داخل الدولة .على كل حال 

حنن اآلن انتهينا من علماء الداخل وذكرنا عاملني جهبذين كبريين وذكرنا عاملة مشهورة أصال 
بة حول اجلهاد يف التجمعات النسائية يف الدمام ويف منذ زمن يف الدمام وهلا دروس وخطا

 اخلرب ويف الظهران فهي امرأة ذات باع طويل ومعروفة ...
 

وصفحتها على الفيس  DrElbogha@ ]  هذه صفحة الدكتورة إميان على تويرت 
 اختفت بعدما انقطعت أخبارها .

https://www.youtube.com/watch?v=RyT0ZPb5N90
https://www.youtube.com/watch?v=RyT0ZPb5N90
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ا ومقاالت وحتليالت فنكتفي هنا ويف احلقيقة الدكتورة إميان تعج الشبكة العنكبوتية برتاجم هل
 بنقل ترمجة مطولة هلا مع بعض التعديالت من موقع بوابة احلركات اإلسالمية 

movements.com/32350-http://www.islamist 
 
بداية السبعينيات، وهي يف ولدت إميان مصطفى ديب البغا امليداين الدمشقي الشافعي، يف  

منتصف األربعينيات اآلن، وهي ابنة العامل السوري الدكتور مصطفى البغا صاحب املؤلفات 
الشهرية، ويُعّد أحد أبرز فقهاء الشافعية يف سوريا وتلميذ الشيخ األشهر يف دمشق حسن 

 حبنكة، وشيخ قراء بالد الشام حممد راجح. 
ر حمققي الكتب الشرعية يف الشام، فله أكثر من مخسني  ويعد الدكتور مصطفى البغا، أشه

كتابًا يف التحقيق والشرح والنشر ألمهات كتب السنة النبوية، وكان قد أشرف على أكثر من 
مخسني رسالة ماجستري ودكتوراه لطالب الشريعة يف جامعات سورية وأردنية ولبنانية، كان 

يف جامع زين العابدين أكرب مساجد الشام بعد خطيبًا جلامع الغواص، قبل أن يتوىل اخلطابة 
 . اجلامع األموي

 
 

أما شقيق إميان البغا الدكتور حممد احلسن البغا فيشغل اآلن عميد كلية الشريعة جبامعة 
 م.2008دمشق، اعتبارًا من 

 

http://www.islamist-movements.com/32350
http://www.islamist-movements.com/32350
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درست إميان البغا يف دمشق، وحصلت على شهادة الدكتوراه يف الفقه وأصوله من جامعة 
حاصلة على دبلوم تأهيل تربوي من جامعة دمشق، لتصبح الحقًا مسئولة عن دمشق، وهي 

قسم الثقافة يف اهليئة العاملية إلعجاز القرآن يف الدمام، وقد صدر هلا العديد من املؤلفات 
العلمية منها "والية املرأة"، وكانت تدّرس يف كلية الدراسات التطبيقية و"خدمة اجملتمع" يف 

 السعودية.
ن نفسها: "أول ما بدأت به يف معرفة الشرع، عندما كنت أحضر دروس الوالد تقول ع

حفظه اهلل يف املسجد القريب، مث الثانوية الشرعية وكان فيها أستاذ اجلميع الشيخ خري العليب، 
رمحه اهلل، وكان على املذهب الشافعي، وكذلك أخذت الكثري من الشيخ كرمي راجح، حفظه 

ائق شرح منه تكفي ساعات لغريه، مث تابعت يف جامعة دمشق، وكان اهلل، وكانت اخلمس دق
فيها من العلماء األفاضل، ومن مل أجتمع به منهم درست كتبه، وبعدها انشغلت بالتدريس 
وبرسالة املاجستري مث الدكتوراه مث األحباث، وبعد التخرّج مل أعد أمسك يف يدي كتابًا 

على املذاهب األربعة من دون متييز بينها. وقد دّرست   ملعاصر، بل أعود إىل املراجع السابقة
كتب الشيخ حممد بن عبدالوهاب عندما كنت يف السعودية، فلم أجدها ختتلف عما درستُه 

 يف دمشق".
أخذت أخبار إميان البغا، ترتى، منذ أن قامت مبغادرة عملها كأستاذة للدراسات اإلسالمية 

هنا ذاهبة لتواصل حيااها يف "أرض اخلالفة" يف حياض يف جامعة الدمام بالسعودية، معلنة أ
تنظيم دولة العراق والشام اإلسالمية )داعش(، مبايعة أبا بكر البغدادي كخليفة وإمام 

 للمسلمني.
وجهت إميان البغا انتقاًدا إىل التظاهرات السورية، ورفض مطالب الثائرين السلميني، قائلة: 

ون مين أن أشرتك بالولولة على الفيسبوك من أجلها؟ هم "ملمأ كانت تلك الثورة اليت يريد
طالبوا بالثورة من أجل احلرية واحلقوق، حسنًا أنا ال أريد حرية وال حقوقاً، ومل تكن يوماً 

 حرييت هي مطليب".
وكانت البغا معروفة بـ "تشددها الديين"؛ حيث عرفت بني طالبااها كـ"داعية" فقد اعتلت 

يف جتمعات نسائية تُعقد يف الدمام واخلرب « اجلهاد»طابة حول منابر عدة، متارس اخل
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والظهران باملنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية . ومتّكنت خبربااها من التأثري على آراء 
 «.الوالء والرباء»و« اجلهاد»احلاضرات يف مواضيع متعلقة بـ 

والتفرغ لشئون األمة اإلسالمية، واخلوض شئون اجلهاد، »إال أن البغا فضلت أخرياً االهتمام بـ
، حبسب قوهلا يف إحدى التغريدات عرب حساهبا يف «يف علوم الدين ويف باب اجلهاد حتديداً 

 «.تويرت»موقع التواصل االجتماعي 
ويقال إهنا أثّرت كثريًا يف طالبااها، بفضل متّكنها من اإلقناع، غري أهنا انشغلت يف السنوات 

 اب على حتليل "اجلهاد" يف اإلسالم، إضافة إىل شئون املرأة املسلمة.األخرية باالنكب
أستاذة الثقافة ترفض كتب أدباء مثل جنيب حمفوظ الذي تقول عنه إنه "كان بارعاً يف وصف 
احلارات وأماكن القمامة والشخصيات السلبية واملواقف الكريهة"، أما نزار قباين فتقول إهنا 

عطي رأيًا فيه "أتيت بدواوينه، فإذا يب أرى منها، القرف"، أما مجعت كتبه كلها قبل أن ت
 حممود درويش فهو عند إميان البغا "بائس تطاول على الذات اإلهلية".

وأعلنت إميان البغا، أن زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن الدن يعد قدوة ومثاًل أعلى هلا يف 
تشهاديني يرتكون احلياة الرغيدة ليقيموا احلياة واجلهاد، وتقول: "حنن حباجة إىل علماء اس

أسامة بن الدن ترك ملياراته؛ من أجل أن  احلجة على املسلمني. فعل هذا مليكي الشيخ 
 حيّرضنا على ترك الذل واهلوان؛ من أجل اجلهاد وترك الدنيا اليت يستعبدنا الكفرة من أجلها". 

وسرية رسول اهلل وحياة الصحابة وتضيف عاملة "داعش" أنه: "بعد دراسة مآسي املسلمني 
والفتوحات والتاريخ املعاصر وفقه اجلهاد.. اكتشفت إين كنت داعشية التفكري واملنهج. أنا 

 داعشية قبل أن يوجد داعش، وأعرف من وقتها أنه ال حل للمسلمني إال يف هذا اجلهاد".
وسري معاركه والتاريخ وتابعت عرب حساهبا يف "فيسبوك": "درست فقه اجلهاد، وقرأت التاريخ 

املعاصر وثوراته، وليس اخلالف بني مجيع فصائل اجلهاد اليوم يف العقيدة بقدر اختالفهم يف 
املنهج. فبعض تلك الفصائل من تسري مبنهج خاطئ، بل قاتل على رغم وجود املخلصني يف 

حة صفوفها، وال جيب على أصحاب املنهج الصحيح أن جياملوها البتة، حرصًا على مصل
 األمة".

كما تعترب حممد بن عبد الوهاب من اجملددين يف فقه اجلهاد، قائله: "لقد كان حممد بن عبد 
من اجملددين، جدد اجلهاد من أجل عقيدة التوحيد، وهو يف هذا اجلهاد مل  -حقًّا -الوهاب
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يأت جبديد، فكل ما كتبه ودعا إليه موجود يف أمهات كتب العقيدة، ومل خيالف السلف 
 صاحل بشيء، ومل يزد عليهم".ال

، وأعلنت الحًقا أهنا وصلت 2014وفجأة اختفت إميان البغا من الدمام يف أواخر أكتوبر 
أرض اخلالفة باملوصل، وكتبت على موقع تويرت تقول: "مل أجد ظلمًا من جامعيت احلبيبة 

أمتنا وظلمونا، جامعة الدمام، وما رأيت منها إال كل خري، فالظلم من الطغاة الذين ظلموا 
 حفظ اهلل وثّبت دولة اخلالفة اإلسالمية اليت أفديها"

وّجهت إميان البغا رسالة إىل طالبااها يف اجلامعة قالت فيها "غبت عنكم أليّن كنت أحبث 
عن كهف آوي إليه، للنطق بكلمة احلق؛ لذا تركت جامعيت احلبيبة"، وتستعمل البغا 

  دولة اخلالفة،صفحتها على الفيس منذ أن غادرت إىل
ترى إميان البغا أن "احلق ظهر وانتهى.. فحكم فقهي واحد تركه احلّكام أغلى منك ومن 
العامل أمجع، أنت ال تساوي عندي شيئاً، وال هم وال غريهم وال اجلميع، وخمالفة حكم 
شرعي واحد تساوي اجلميع، واهلل أقوى من اجلميع، فاهلل مل ينزل شرعه لينتظر من حكامنا 

 أن يأذنوا بالتطبيق، فنحن احملاسبون".
ملاذا أقدمت على ما أقدمت عليه بالقول: "تركت راتيب الضخم والتحقت خبدمة  البغاتشرح 

األمة اإلسالمية حملاربة الطغاة، فكثريًا ما كنت أعظ طالبايت بأال يضّيعن أوقااهن يف رؤية 
ون ليس صفة سيئة بل هو أمر إهلي املسلسالت". معلنًة أن اإلرهاب الذي يـُّتهم به املسلم

صريح ورد يف القرآن الكرمي يف اآلية }وأعّدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل 
 ترهبون به عدو اهلل وعدوكم{.

تستند "العاملة" إميان البغا، إىل الكثري من املوروث الفكري يف اإلسالم، الذي ما يزال يدّرس 
ملعاهد واجلامعات اإلسالمية، والذي يربّر متاماً ما تقوم به داعش، يف مجيع املناهج واملدارس وا

سواء ما يتعلق منه بوضعية املرأة، ولباسها وحقوقها، أو يف السيب وملك اليمني، وانتقال 
امللكية عرب الغزو، وكذلك يف بقية الشئون، ال سيما ما يتعلق منها باحلدود، كقطع اليدين 

الشريعة، وتستعرض بكل يقني، إجنازات داعش حىت على  والرءوس، وترى أهنا من صلب
مستوى اخلدمة املدنية، فتتباهى بشوارع مدينة املوصل، يف ظل حكم اخلليفة البغدادي، 
واصفًة إياها بأهنا أفضل وأمجل من شوارع الدمام بالسعودية، مؤكدة أهنا "أنظف بسبب 
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 حبزم أكثر من الدول العربية والغربية القوانني اليت تطبقها الدولة"، فداعش تطّبق القوانني
 جمتمعة.

حتّولت إىل واحدة ممن يسّموهنم يف عاملهم املعزول  بالدولةمنذ أن التحقت إميان البغا 
"مشاعل علمية لنصرة دولة اخلالفة اإلسالمية"، وهو الوصف الذي عنونوا به بيانًا أصدروه 

 يؤّصل لشرعية خالفة البغدادي. قبل عام من اآلن، وّقعت عليه إميان البغا، وكان
يلتبس ملف العلماء الذين يؤيدون داعش، لكنه يلتبس على من ال يريدون مواجهة احلقيقة، 
وهي أن اإلشكال يقبع يف املنهاج، ويف اجلذور العلمية، اليت تستند إليها داعش، تقول إميان 

ر اجلماعية ألعداء األمة من بين البغا: "أليس يف سرية النيب الكرمي أنه حز الرقاب وفتح املقاب
قريظة وغريهم؟ أمل يسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم شاكرًا هلل يوم جاءه ابن مسعود مع 
الغالمني الصغريين من بين عفراء وهم يركلون رأس أيب جهل بنعاهلم بعد أن احتزوا رأسه 

يطمع بنا كل  وفصلوه عن جسده؟ وهل تريدونا أن نقدم اإلسالم يف استخذاء وضعف حىت
طامع؟ إن الذين يعرتضون على قيام رجال الدولة بالذبح والقطع وحز األعناق هم أولئك 

يكون دينًا مهيمنًا على الذين ال يريدون لشريعة اهلل أن تسود، وال يريدون لإلسالم أن 
 احلياة".

أنه ال  أما املسيحيون الذين طرداهم داعش من املوصل وهدمت كنائسهم، فرتى إميان البغا
شك يف "كفرهم"، وأهنم أشّد كفرًا من اليهود؛ ألن "نزاع اليهود يف النبوات ونزاع النصارى 
يف اإلهليات"، وتتابع "ولكّن كفرهم وضالهلم ال يعين االعتداء عليهم، سنحميهم ولكن 
سنبني هلم كل يوم ما هم فيه من ضالل وكفر وغباء، وكل ما نطلبه منهم أن خيضعوا للدولة 

 سالمية، وأن يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون".اإل
وترى إميان البغا، أن األكراد واملعارضة السورية هم مالحدة ضد الدين السالمي والدولة 
اإلسالمية؛ حيث تقول على "الفيس بوك": "املالحدة األكراد يتقدمون حنو إعزاز بغطاء 

أخرجت الدولة اإلسالمية من إعزاز.. الطريان الروسي؛ ليأخذوها من الفصائل احلرامية اليت 
ما ُيسمى جبيش سوريا الدميقراطي ولصوص مجال معروف والبككا امللحدين يتعاونون ضد 

 املقاتلني الثوار وأخذوا منهم قرى كثرية". على حد قوهلا.
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"املالحدة األكراد ال يرقبون يف مسلم إالًّ وال ذمة. حدثتين كرديات  عاملة داعش:وتضيف 
ل هذه األحزاب امللحدة هبم مع أهنم أكراد مثلهم، ولكنهم مسلمون ورفضوا عن أفعا

االشرتاك يف احلرب القذرة مع هؤالء املالحدة.. مىت تعرف هذه الفصائل أن من يشرتيها 
سيبيعها يوماً..الصحوات عبدة الدوالر الذين رضوا باحلرام واطمأنوا إليه، وتعاونوا مع الكفرة 

 ، ها هو من اشرتاهم يبيعهم ألعدائهم". على حد وصفها.ضد الدولة اإلسالمية
كما ترى أن من يسيطر على العامل القوى املسيحية "الصليبية" كما تسميها، وهي اليت تشرد 

 -وتقتل املسلمني وليس الصهيونية واليهود، وتقول على "الفيس بوك": "الذي حيكم العامل
ة كبرية.. أرادوا إقناع اجلميع بأن اليهود هم من شركات رأمسالية صليبية ذات قوة مالي -اليوم

يتحكمون يف العامل من خالل املاسونية واملوساد. ولكن احلقيقة أن اليهود هم األداة الطيعة 
يف أيدي النصارى الذين حيكمون العامل من خالل شركااهم الرأمسالية الكربى، وأكرب دليل 

زيد عن احتالل كامل فلسطني، بينما يفتك سنة وت 60على ذلك أن اليهود مل يتمكنوا يف 
النصارى بالشعوب يف الشرق والغرب، ويهيمنون على مقدرات تلك الشعوب ويسرقون 

 خريااها لينعموا يف بالدهم الرأمسالية هبا".
"داعش": "استخدمت هذه القوى النصرانية الصليبية اإلعالم من خالل  ةوتضيف عامل

ثوا الرعب يف النفوس، وجيعلوها تعتقد أن هناك قوة تعلم خائنة أفالمهم اهلوليودية وغريها ليب
األعني وما ختفي الصدور، بل متحو ما تشاء عندما تشاء.. هذه القوة، هذا البعبع، بل هذا 

غري األسلحة وجيشاً  -يف احلقيقة -احلذاء البايل )وأقول حذاء كوصف لقواهم( ال ميلكون
ال ميلكون إال الطائرات، بل  -عفواً  -دة الشياطني، بلمن اخلونة وامللحدين واملارقني وعب

 حىت الطائرات ال تفيدهم كثرياً إال بأولئك اخلونة الذين يُباعون وُيشرتون".
وتابعت: "هذه القوة اليت خياف منها أولياء الشيطان، لن يقضي عليها إال أناس باعوا 

هن فعبدْت من أخذ منها أرواحهم هلل.. خاصة وأن النفوس املظلومة سيطر عليها الو 
 دنياها".

وانظر  . ا.هـ ية املرأة"، إضافة إىل عدة أحباثمن مؤلفااها، أطروحة الدكتوراه، بعنوان: "وال
 هنا أيضا :

http://beidipedia.wikia.com/wikiإميان_مصطفى_البغا/ 

http://beidipedia.wikia.com/wiki/إيمان_مصطفى_البغا
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حول أبو احلسن الدمشقي و : استشهاد ابن الدكتورة إميان آخر ننقل طرفا حول  ومن موقع
 : وأختها  (1)ابنتيها الشاعرة )أحالم النصر(

نعت إميان البغا املسؤولة يف كتيبة اخلنساء وإحدى "شرعيات تنظيم داعش" ابنها امللقب 
، والذي كما يظهر يف بـ"أبو احلسن الدمشقي" بعد مقتله إثر املواجهات املسلحة للتنظيم

 من عمره. 13صورته طفال ال يتجاوز الـ

 
وكان الفتا يف املشاركة اليت سجلتها البغا يف صفحتها اخلاصة عرب الـ"فيسبوك" خالل نعيها 
طفلها املقاتل، ما ذكرته بشأن تعنيفها "أبو احلسن الدمشقي" ملخالفته أوامرها، بعد أن فرز 

 حات املعارك فلم يعجبه ذلك مطالبا بتغيري موقعه.إداريا لصغر سنه بعيدا عن سا
 الداعشية إميان وابنها

وحبسب إميان البغا واليت تعرف نفسها بـ"دكتورة الفقه وأصوله" والقيادية يف التعليم العام 
 داعش: "كان ابين أبو احلسن الدمشقي" قد فرز إداريا لصغر سنه فلم يعجبه، وطلب نقلهب

_______________________________ 
 شعر: أحالم_النصر  قْد ُفكَّ اإلساُر املؤملُ و  فُرمجتْ ( 1)

https://justpaste.it/h70v 
 أحالم_النصر: لألخت .  هليب_احلرب:  قصيدة

https://justpaste.it/h620 
 

https://justpaste.it/h70v
https://justpaste.it/h70v
https://justpaste.it/h620
https://justpaste.it/h620


74 

 

اخن دون أن خيربين وملا علمت باألمر عنفته، وقلت له "أنا ال أضن بك، لكن إىل مكان س
قدر اهلل لك أن تكون يف مكان أطمئن به عليك فاقبل مبا قدر اهلل لك، وأنت يف مكانك 
جتاهد إىل آخر هذا الكالم الذي نضحك به، على أوالدنا حرصا على سالمتهم فاستحى 

 وقال يل حسنا سأحاول سحب طليب".
قالت البغا "ذهب إىل البيت فأخذ أغراضه وقال هلم: سلموا على ماما وأنا ذاهب إىل و 

منطقة )...( وقولوا هلا تدعو يل" مضيفة يف مشاركتها: "دعوت اهلل له باحلفظ وفرحت أن 
 أيام مث رجع وبعدها بأيام أتاين خرب مقتله". 7يوما، قضى معي  36عاد سليما بعد 

احلسن الدمشقي" قد متكن من العودة برفقة شقيقته "أحالم النصر"  يشار إىل أن الطفل "أبو
عاما )تعرف كذلك بلقب "شاعرة داعش"( إىل سوريا  15 اليت تكربه سنا وهي ال تتجاوز

"مسقط رأسيهما" بعد إعالن بيعتهما لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لتتزوج يف 
واالنضمام إىل التنظيم، من أحد املقاتلني يف صفوف اليوم التايل من إعالن وصوهلا إىل سوريا 

 التنظيم وهو منساوي من أصل مغريب واملكىن بـ"أبو أسامة الغريب".
" ابنة إميان مصطفى البغا يف رسالة نصركشفت شاعرة داعش "أحالم ال  2014أكتوبرويف 

وان "وأخريا ربنا  هلا عرب مواقع التواصل االجتماعي "تويرت" قصة مغادراها السعودية محلت عن
كتب السماحا" بثتها إحدى منصات التنظيم اإلعالمية "ال يوجد لدي خيار ثالث، فحني 
يقف كل امرئ بني يدي اهلل سيسأل عن موقفه من )اخلالفة اإلسالمية(، وعن عمله وما 
قدمه من جهود وقد وجدت أمامي أحد احتمالني ال ثالث هلما: إما النفري إىل أرض 

 ما عملية استشهادية يف قواعد األمريكان".اخلالفة، وإ
معلنة جاهزيتها للنحر وجز الرؤوس ومحل السالح بعد انضمامها لدورة عسكرية يف مدينة 

 الرقة معقل تنظيم داعش بسوريا.
أما االبنة الثانية لشرعية داعش إميان البغا فكانت أيضا قد عقدت قراهنا على مقاتل آخر 

من  15مرها، لتبارك هلا بعد ذلك إجناهبا طفلها األول وهي يف الـمن ع 14وهي ال تتجاوز الـ
 عمرها، داعية األمهات االقتداء هبا يف تزويج الصغريات.

قائلة "أتى أمريه يف  مراءاألإميان البغا يف رسالة نعيها ما سرده عليها أحد  د.وتستكمل 
قليال فشممت رائحة املعركة وقص قصة مقتله نظرت إىل وجه أيب احلسن وهو ساكت يئن 
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عطر غريب فظننت أن عطرا يف جيبه انسكب مددت يدي وأخرجت ما يف جيبه فإذا هبا 
أوراق ابتلت بدمه وملا رفعتها فاحت منها رائحة املسك وإذ بالرائحة تفوح من دمه الغزير 

 وتعم املكان". 
   -and-https://www.alarabiya.net/ar/arab

world/2016/06/19طفلها.-البغا-إميان-داعش-فقيهة-نعت-/هكذاhtml   ] 
 

  ننتقل اآلن للعشرة الذين هم من الخارج
ة وليسوا من سوف نعطيكم رابطا ألكثر من العشرة .. هو فيه العشرة ومعهم بعض الدعا

 العلماء لكن أيضا للفائدة الرابط سنعطيه بعد ما نذكر األمساء .
 
 
 

  الشيخ الفقيه الشيخ عمر عبد الخالق السودانيعندنا ( 1)
 وهو رجل فقيه وله ترمجة وفرية ستجدون هلا رابطا يف الصفحة وستجدون له صورة أيضا 

 

 
 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/06/19/هكذا-نعت-فقيهة-داعش-إيمان-البغا-طفلها.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/06/19/هكذا-نعت-فقيهة-داعش-إيمان-البغا-طفلها.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2016/06/19/هكذا-نعت-فقيهة-داعش-إيمان-البغا-طفلها.html
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 : سريته ]
السودان عام  مديرية دنقال بشمال بقرية جمرب لودعمر بن عبداخلالق بن عمر املو يعترب 

السلطات السودانية، شيخ داعش يف السودان وأمري مجاعة االعتصام  م الذى اعتقلته1953
 بالكتاب والسنة اإلخوانية اليت أعلنت مبايعتها وتأييدها لداعش.

 تعليمه:
برواية ورش عن نافع ودرس القرآن  تلقى تعليمه الديىن على يد والداه الشيخ عبداخلالق 

الشيخ هارون بشري مبسجده جبزيرة  القرآن على يد  مث أكمل حفظ  ومبادئ العلوم الشرعية 
الشيخ األمني املصري ودرس عليه من الشاطبية  مث اتقنه برواية حفص على يد  مقاصر من 

 يف القراءات، كما حضر للشيخ حممد سليمان صاحل املصري يف حلقاته برواية ورش كما
درس رسالة ابن ايب زيد يف فقه مالك على الشيخ حممد حامد التكينة وانتظم باملعهد 

خالل تلك الفرتة على يد الشيخ  الشرعي بقرية أليت، مث معهد ام درمان العلمي، و درس 
حلقات  كتاب أقرب املسالك إىل مذهب مالك، وواظب على حضور  الطريفي وقرأ عليه 

العتيق وأجيز بالتدريس باملسجد العتيق من قبل مشاخيه باملعهد األدمهية مبسجد ام درمان 
جبامعة أم درمان  العلمي؛ واشتغل باإلمامة عدة سنوات، مث التحق بكلية الشريعة والقانون 

اإلسالمية، وممن درس عليهم تلك الفرتة الشيخ أمحد رملي يف اللغة العربية، كما درس سنن 
وحضر للشيخ حممد جنيب املطيعي يف صحيح  التقالوي  أيب داود على الشيخ حممد الفاضل

عام  البخاري وعقب خترجه عمل مدرساً للعلوم الشرعية باململكة العربية السعودية وعاد منها 
دبلوم الرتبية من اجلامعة اإلسالمية، مث دبلوم يف   خالل تلك الفرتة على  م وحصل 2003

آن الكرمي، مث ماجستري يف الفقه املقارن من جامعة اإلعالم والثقافة اإلسالمية من جامعة القر 
ليعمل مديرًا ومدرًسا مبعهد اإلمام البخاري  مث استقر بالعاصمة السودانية اخلرطوم  القرآن، 

 للعلوم الشرعية
الصحيحني،  والتقى الشيخ مساعد بن بشري وأخذ عليه كتب السنة قراءة ومساعًا ومنها  

وسنن ايب داود  وسنن الرتمذي والنسائي،  وبعض أيب داود،  واملوطأ ومسند اإلمام أمحد،
وأجازه الشيخ وراق عبد الرمحن وراق يف الفقه املالكي والتفسري ودرس  والرتمذي وابن ماجه 

العقيدة الواسطية والطحاوية ومباحث اإلميان والكفر عند أهل السنة واجلماعة عن الشيخ 
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ويقوم بتدريس التفسري  حتريراته يف مذهب مالك التاج بن طلب، وأخذ عنه الشيخ التاج 
كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة  وتدريس  والفقه املالكي من الرسالة وأقرب املسالك 

جواهر  للحافظ ابن عبد الرب النمري مبعهد اإلمام البخاري للعلوم الشرعية كما يدرس كتاب 
يف شرحه للمذهب املالكي  ومييل   موطأ مالك للطالب مبنزله كل مجعة و كتاب  ابن شاس 

إىل حترير مسائل مذهب مالك إىل مصنفات املتقدمني كابن أيب زيد والقاضي عبدالوهاب 
 مع عرض املسائل مقرونة بأدلتها. وابن عبد الرب واللخمي وابن العريب وغريهم 

 شيوخه:
خ حممد علي منهم الشيخ حسن أمحد حامد والشي تلقى العلم على يد العديد من الشيوخ 

على يد الشيخ احلافظ احملدث مساعد بشري  احلديث  الطريفي، وحلقات األدمهية، ودرس 
ودرس سنن أيب داوود  والشيخ عوض عبد الغفار،  السديرة، مث على تلميذه الشيخ الناجي 

على الشيخ الفاضل التقالوي وجزءًا معتربًا من صحيح البخاري على شيخ املسند حممد 
العقيدة على يد الشيخ التاج طلب، والقراءات على الشيخ أمني  عي ودرس جنيب املطي

 املصري
يف فرتة مبكرة من عمره وحتديدا يف عام  اإلخوان املسلمني يف السودان  انضم اىل مجاعة 

على  وكان وقتها يدرس القرآن  وانضم اىل الشعبة االخوانية يف جزيرة مقاصر  م 1969 
م وانقسمت إىل 1979عام  وقع اخلالف يف اجلماعة  وعندما حممد أبوزيد عبد اهلل، 

انضم اىل مجاعة الشيخ احلرب،  مجاعتني، إحدامها بقيادة د. احلرب واألخرى بقيادة الرتايب، 
م على إثر خالف عقب مؤمتر عام 1991انقسمت مجاعة اإلخوان، عام  وعندما 

واليت  دستور اجلماعة  الشرعية، حسب انضم جلماعة أيب نارو باعتبارها اإلمارة   للجماعة، 
ومت اختياره من قبل  مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة ”فيما بعد  أطلقت على نفسها 

 جملس شورى مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة أمرياً للجماعة خلفاً للشيخ سليمان أبونارو
 آراؤه:

اكله، فأزمة السودان أزمة منهج، يعترب أن االنتخابات ال تغري من واقع السودان وال حتل مش 
  فأهل السودان ال يهمهم من حيكم بقدر ما يُهمهم كيف حُيكم
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وان  يعترب النظام الدميقراطي نظاًما جاهلًيا، ويقول يف ذلك" النظام الدميقراطي نظام جاهلي  
أدرى ما االنتخابات من لوازم هذا النظام، فما ُبينم على باطل باطٌل، فاهلل الذي خلق العباد 

يصلحهم يف دينهم ودنياهم، فدين اهلل واضح وشرعه كامل ال حيتاج أن جنلب مناهج 
اجلاهلية، حلل مشكلة املسلمني. ليت لو بُذلت هذه اجلهود اليت تُبذل يف االنتخابات يف 

  مصاحل األمة، يف دينها ومعاشها".
ويقول يف  لك عليهم التوبة ال حتكم بشرع اهلل ولذ بالد املسلمني  يعترب أن احلكومات يف  

ذلك " الذي يهمنا ونعمل له أن نكون مجيعاً عبيداً هلل، نتلقى عن اهلل وحنكم بشرعه وحنتكم 
وعليه نقول هلؤالء احلكام، توبوا إىل اهلل وادخلوا يف السلم   إليه، ألن هذا مقتضى العبودية 

كم ونصرتكم، وال جيوز كافة واحكموا بشرع اهلل، إن فعلتم ذلك وجبت على األمة طاعت
ألحد اخلروج عن طاعتكم، أما إن أبيتم إال احلكم بشرع الشيطان ونظام اجلاهلية، فال حق 
لكم على أحد، بل جيب على األمة السعي اجلاد، إلزالتكم واستبدالكم مبؤمنني بدين اهلل، 

، وإميان باهلل، حيكمون بشرعه، ويعبِّدون العباد رب العباد . فشرط اإلميان، الكفر بالطاغوت
  وكل نظام غري نظام اهلل نظام طاغوت، جيب الكفر به. 

يؤيد داعش ويعترب تأييدها واجًبا على كل مسلم ويقول يف ذلك "حنن يف مجاعة االعتصام  
بالكتاب والسنة أعلنا تأييدنا ونصرتنا للخالفة اإلسالمية اليت أُعلنت من بالد الشام والعراق، 

علومات موثوقة على سالمة وصحة ما قام به معلنو اخلالفة، وال يسع حني توّفرت لدينا م
املسلم أن يرد احلق، فالسعي إلعادة اخلالفة اإلسالمية، واجب كل مسلم، فإذا يسر اهلل هذا 
األمر على أيدي بعض عباده، فالواجب على اآلخرين معاونتهم، والذب عنهم، ورد كيد 

حنن يف تأييدنا هلذه اخلالفة انطلقنا مما أوجب اهلل علينا من املاكرين، عن هذا العمل املبارك، و 
نصرة احلق، بعد أن تأكدنا صحة هذا العمل، أما من خالفونا فهم أصناف، صنف حيب 
اإلسالم، وحيب له التمكني، ولكن مل تتوفر عنده املعلومة الصحيحة عن هذه اخلالفة، بل ما 

مغلوطة وخاطئة ومغرضة، وبعضهم قّلد  بلغه من معلومات عن اخلالفة كانت معلومات
مواقف اآلخرين ثقة هبم من غري متحُّص، لذا أخطأوا يف حكمهم على اخلالفة وعلى 

احلكم على ’’القائمني عليها، ألن خطأ الفهم يؤدي إىل خطأ احلكم، كما قال أهل العلم: 
بل كان الواجب  ، وحنن ال نربر هلم هذا اخلطأ وال نعذرهم يف ذلك‘‘ن تصورهع فرعالشيء 
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عليهم البحث والتمحيص عن وجه احلق قبل أن يقولوا ما قالوا، حىت ال يكونوا سببًا يف 
  ختذيل اجملاهدين، وعوناً ألعدائهم من الصليبني وأعواهنم من طواغيت العرب والعجم .

هو تكفريهم  داعش واجملاهدين عمومًا  ضد  الدويل ترب أن املوقف الشرعي من التحالفيع 
ويقول يف ذلك "حنن يف مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة أصدرنا بينًا شامال يف موضوع 
التحالف الصلييب ضد اخلالفة اإلسالمية، وبيّنا فيه أن هذا التحالف من مواالة أعداء اهلل، 
ضد اإلسالم واملسلمني، وأن مواالة املؤمنني والرباءة من الكافرين، أصل من أصول العقيدة 

ها الذين ءامنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهلل :"يا أي
 ال يهدي القوم الظاملني" والبيان موجود يف موقع االعتصام ملن أراد االطالع عليه.

سمَّى  يعترب أن ما مسِّي بالربيع العريب  
ُ
عبارة عن تنفيذ للمخطط الصلييب األمريكي امل

اخلالقة" أي إحداث اضطرابات وعدم استقرار للشعوب العربية املسلمة، حني  بـ"الفوضى
تضجرت من حكامها الظلمة العمالء، فخشيت الصليبية أن يكون اإلسالم هو البديل هلذه 
األنظمة املهرتئة، فخططت هلذه األحداث، فهيجت الشعوب، حىت سقطت هذه العروش 

تنظيم املظاهرات، وحتريض الشعوب، فأرادت الصليبية البالية، وكان لإلسالميني دور بارز يف 
أن تقول للشعوب املسلمة : إن اإلسالم واإلسالميني ال يصلحون لقيادة الدول والشعوب، 
فأرخت لإلسالميني حىت أركبوهم حصان الدميقراطية، حىت أوصلوهم ُسّدة احلكم، مث انقلبوا 

لربيع العريب، وأشاعوا عن اإلسالميني اهم عليهم، وجاءوا بطغاة أكثر شرًا ممن كانوا قبل ا
كررت هذا املكر يف اجلزائر وغزة ومصر وليبيا وتونس، وكان  ليثبتوا أهنم ال يصلحون للحكم 

يف هذا عربة للحركة اإلسالمية، وكان ينبغي هلا أن تفهم من هذه التجارب، ما مل يتيسر هلا 
المية باألسف الزالت جتري وراء من فهم من نصوص الكتاب والسنة، ولكن احلركة اإلس
 السراب، وينادى هبذه الشعارات اجلاهلية، واهلل املستعان.

يعترب أن " األحزاب "خدًعا شيطانية من النظام العلمان ويقول يف ذلك "خذوا العربة ممن  
خاضوا جتربة األحزاب السياسية، ليزامحوا هبا أهل الباطل، فكانت النتيجة أن ضاعت عنهم 

احلق، وشاركوا اجلاهلية يف باطلها، فأنتم ال حتتاجون أن نذكركم بنصوص الشرع الدالة  معامل
على جمانبة الباطل، بل فقط نذكركم بالتجارب احلديثة ومآالاها، فال فائدة من حزب سياسي 
يف ظل دستور علماين قائم على املواطنة، وال انتخابات ملدافعة الباطل، فهذه خدعة 
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يف اخلوض يف هذه الربك اآلسنة فتلوث، دينكم وتارخيكم وجهودكم، اتقوا  شيطانية، تورطكم
اهلل يف دينكم وشبابكم، فالوسيلة الباطلة ال توصل إىل اهلدف الصحيح، فللوسائل أحكام 

 الغايات.
 له عدة مؤلفات منها :

 عدة السالك إىل مذهب مالك خمتصر يف الطهارة والصالة -1
 امالت الشرعية.القواعد الفقهية يف املع-2
 سبائك الذهب يف اسناد مذهب مالك. -3
 اجلواهر الثمينة فيما رواه الشيخان عن عامل املدينة، يف احلديث. -4
  مذكرات يف شرح أقرب املسالك. -5

movements.com/30643-http://www.islamist    ] 
 

 الرجل الشهري الفقيه اجملاهد املناضل   الدكتور محمود شعباننا عند( 2)
 أيضا معروف وهو اآلن يف السجون )أطلق سراحه واحلمد هلل(

 

 
 

http://www.islamist-movements.com/30643
http://www.islamist-movements.com/30643
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[   https://t.co/nbb7a6APLk  

 هذه ترمجته خمتصرة :
 

 

https://t.co/nbb7a6APLk


82 

 

 
 

 حيكي مقتطفات عن اعتقاله فيقول : 
طة وأمرت النيابة بتحويلي إىل املستشفى وحضرت سيارة اإلسعاف ولكن العقيد بت جبلأص

 ،”مستشفى إيه دا كلب وال يسوى ارحلوا به إىل سجن العقرب“حممد غامن قال: 
كم وقل إنه أراد 180ويف الطريق قال الضابط طه ونس: ارميه من السيارة وأنت على سرعة 

بعة شهور حولوين إىل سجن االستقبال ومع أول اهلروب وظل يسبين طول الطريق، وبعد أر 
نزول من الزنزانة للزيارة سلم على اإلخوة وأخذوا يقبلونين فما كان من إدارة السجن إال أن 
أدخلت من سلمت علي إىل التأديب ألنه سلم على اإلرهايب اخلطري حممود شعبان املصاب 

انية أشهر مع اجللطة واإلمهال الطيب جبلطة والناس حيملونه ألنه ال يستطيع احلركة. وبعد مث
ومع قيام الليل ودعاء اهلل طالبا الشفاء وأتى الشفاء من عنده ليلة العيد برؤيا صاحلة أسأل 
اهلل أن يرزقين خريها وأن يتم علي نعمته، لكن إدارة السجن حزنت ملاذا شفي حممود شعبان، 

س من خالل إخبار األهل يف الزيارات، وأتت وفتشت الزنزانة ألن خرب الشفاء انتشر بني النا
وانتهى مسلسلي مع املرض وبدأ مسلسل آخر عنوانه املوت فقد تعودنا أن نسمع دكتور يا 
شاويش مث يف اليوم التايل خربا بوفاة فالن لدرجة أنه يف شهر يوليو املاضي مات مثانية 

ة سجن االستقبال ويف وثالثون سجينا، ومرت األيام واملعاملة من سيئ إىل أسوأ من إدار 
 بعض األوقات كان خيف السوء وحيل بعض اهلدوء.

ويف هذا التوقيت طلبين أمن الدولة بعد أكثر من عام على حبسي احتياطيا على ذمة قضية 
بتهمة االنضمام إىل مجاعة، ويف أثناء هذه السنة منذ شهر حتديدا حكم علي غيابيا يف قضية 
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ن االستقبال، فسألت حيكم علي غيابيا وأنا عندكم هل أخرى بستة أشهر سجن وأنا يف سج
أنا هارب يف سجن االستقبال والقضية ملفقة سبق أن أخذت منها إخالء سبيل وحفظت مث 
حتركت وأنا يف السجن ومل أعلم هبا ال أنا وال احملامي، ومت احلكم غيابيا دون إعالم أو حضور 

 اإلعالم. مين مع أين كنت يف السجن، بل علمت باحلكم من
http://www.turkarab.netمع-حوار-أخطر-يروي-شعبان-حممود-/الشيخ-

 ضاب/
 

 وهذه الرؤيا املشار هلا :
 : نص رسالة القيادى ىف اجلبهة السلفية حممد حسان

                          العيد ىف طرة فرحتان
قالوا العيد فرحة .. قلنا أما حنن ىف طرة فالعيد فرحتان ، فقد ساق اهلل لنا بشرى الفرج فجر 
يوم العيد بشفاء د. حممود شعبان فجأة بعد رحلة طويلة مع الشلل النصفى ، دام قرابة سبعة 

 أشهر ،
ر لصالة القيام فوجئت به على أثر رؤيا عجيبة .. فعندما كنت أوقظه " كعادتى " قبل الفج 

يرفع قدمه اليسرى "املريضة " و يده اليسرى حىت كادا يتالمسا و هو يقول بصوت خفيف 
مش قادر مث هوى بقدميه على جاره ىف الفراش د. هشام مشاىل فابتسما و تركناه يواصل 

أشرف نومه ، مث عاودت إيقاظه بعد قليل حىت قام و الدموع ىف عينيه فاجتمعنا أنا و د. 
عبد املنعم و م. يوسف حوله و سألناه ، هل رأيت رؤيا ، فأجاب بنعم فقلنا بشر حىت 

 نبشرك حنن أيضا مبا رأيناه .
فقص علينا رؤياه فقال " رأيت أن أحدا ينادى على : قوم عشان متشى فقلت له مش قادر  

ش قادر ، فكرر النداء : قوم عشان متشى فقلت مش قادر .. فشد يدى اليسرى فقلت م
فقال : قوم عشان متشى فقمت واقفا على قدمى و رأيت باب الزنزانة مفتوحا ، فاستبشرت 
خريا بالفرج " فبشرناه مبا رأينا منه و هو نائم و شجعه د. أشرف على القيام و حاطه من 

حرك يديه بشكل طبيعى وسط تكبري ن السقوط فقام و سار على قدميه و حوله حيميه م

http://www.turkarab.net/الشيخ-محمود-شعبان-يروي-أخطر-حوار-مع-ضاب/
http://www.turkarab.net/الشيخ-محمود-شعبان-يروي-أخطر-حوار-مع-ضاب/
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انة ، لتصل تكبريات الفرحة بالشفاء تكبريات العيد فأبشروا و كربوا اهلل أكرب األخوة ىف الزنز 
 اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل .. اهلل أكرب اهلل أكرب و هلل احلمد

http://al3asemanews.net/news/show/140062 
 

 : الدفاع عن دولة اخلالفة بعنوان : امسع يامن تسب الدولة اإلسالمية  هذه خطبته يف
https://www.youtube.com/watch?v=8Yoc2kRLWlw 

 
 قناة الدكتور على اليوتيوب :

https://www.youtube.com/user/EngMahmoudAli1 
 وهذه صفحته على الفيسبوك

https://web.facebook.com/D.MahmoudShaban/?_rdc=1&
_rdr   ] 

 
غر مين او أكرب مين فهو عندنا شيخنا _ ألنه أجازين ومن أجازين حىت وإن كان أص( 3)

 ساعدالشيخ ميسمى شيخا عند احملدثني ولو مل أكن درست عليه _ 
مسند وصاحب إجازات يف احلديث وهو رجل معروف جدا  السديرة السوداني

 ومشتغل به ..

 

http://al3asemanews.net/news/show/140062
http://al3asemanews.net/news/show/140062
https://www.youtube.com/watch?v=8Yoc2kRLWlw
https://www.youtube.com/watch?v=8Yoc2kRLWlw
https://www.youtube.com/user/EngMahmoudAli1
https://www.youtube.com/user/EngMahmoudAli1
https://web.facebook.com/D.MahmoudShaban/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/D.MahmoudShaban/?_rdc=1&_rdr


85 

 

 
وهذه مقتطفات من ترمجته يف ملتقى أهل احلديث اليت نشرها ولدنا الشيخ حامد ]  

 : نتدى برقمع إضافات من م البخاري
بن حممد بن بشري االشهري باحلاج سديرة مساعد بن بشري بن علي بن احلاج سعد هو الشيخ 

بن بركات ، من آل عسيل )العسيالت( قبيلة رفاعية يُزعم هلا اهنا )) حسينية(( وهي قبيلة 
 معروفة ال خيلو منها السودان اي والياته وحمافظاته .

بالعسيالت مث نزح أهله آل بشري اىل اجلزيرة مبنطقة  م 1363تقريبًا عام  1944ولد عام 
تسمى السديرة الغربية تبعد من اخلرطوم حنو ستني كيلومرت ، وهي أرض تابعة للجزيرة املروية 

 تشتهر بزراعة القطن والقمح .
تويف والد الشيخ مساعد وتركه صغريا وترىب على يد والدته وكانت من أهل اخلري والفضل 

 والسنة 
 ه وطلبه للعلم :نشأت

رحل الشيخ مع عائلته إىل اجلزيرة ، وهي منطقة زراعية تدعى السديرة ، وفيها التقى بالشيخ 
هـ ، وكان يومها ابن سبع 1396الفكي عمر بن عثمان بن يوسف األموي العثماين ت 

ك سنني تقريباً ، وكانت للشيخ الفكي عمر عالقة محيمة بوالد شيخنا وأخويه الكبريين ، لذل
أكرمه الفكي عمر واهتم به غاية االهتمام ، واعتىن به عناية فائقة ،خصوصاً بعد موت والده 
وهو يف الثامنة من عمره ،فابتدأ شيخنا عليه الدراسة ، وأول ما قرأ عليه منت ابن عاشر يف 
الفقه املالكي وشرحيه ميارة الصغرى وميارة الكربى واألخضري والعشماوي مث قرأ عليه 

ومية يف النحو مث العزية يف الفقه املالكي مع شرح الشرنويب ، مث الرسالة البن أيب زيد اآلجر 
القريواين مث األربعني النووية مث رياض الصاحلني مث املدخل البن احلاج التلمساين مث املوطأ 

باين ـ برواية الليثي ـ وقد قرأ عليه املوطأ مرات بعد ذلك يف مرحلة متقدمة برواية القعنيب والشي
مث زاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للشنقيطي ، وقد كان الفكي عمر قد قرأه على 
مولفه ابن ماياىب الشنقيطي ، مث اجلامع الصحيح للبخاري مث صحيح مسلم مث أقرب 
املسالك يف الفقه املالكي للدردير مع شرحه له وحاشية الصاوي عليه ، مث السنن أليب داود 

مع للرتمذي مث املقدمات املمهدات البن رشد اجلد مث سنن ابن ماجه مث سنن النسائي مث اجلا
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مث خمتصر خليل مع شرح احلطاب مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير ، مث فتح 
الباري للحافظ ابن حجر ومعه الصحيح للبخاري ـ وقد قرأ على شيخه املذكور صحيح 

ها ـ مث قرأ عليه كثرياً من كتب اجلرح والتعديل والرجال كامليزان البخاري أربع مرات هذه إحدا
للذهيب ، كما قرأ عليه بعد ذلك مسند اإلمام أمحد واملدونة كل ذلك بالكمال والتمام ، إىل 

 غري ذلك من الكتب ، وأجازه عامة،
خ مساعد : ومما قرأ عليه الشي اخذ الشيخ مساعد عنه علوم القرآن والسنة والفقه وعلم اآللة.

 القرآن برواية حفص عن عاصم، والدوري وورش 
وهكذا الزم شيخه ملدة عشر سنوات أو أكثر، سافر معه خالهلا عدة سفرات إىل أمصار  
كثرية ،كان شيخه خالهلا يستجيز له من كبار املسندين الذين يلتقي هبم يف تلك السفرات 

هـ التقى 1375وثالثة إىل املغرب سنة ، منها سفرة إىل القاهرة ، وأخرى إىل غرب السودان 
 فيها بعبد احلي الكتاين وأجازه بطلب شيخه وهو يف تلك السن الصغرية ،

وممن قرأ عليه الشيخ مساعد البشري : الشيخ حممد ياسني الفاداين ، قرأ عليه البخاري ومسلم  
 عامة ، كاملني وأجزاء من سنن الرتمذي ومسع منه األولية وبعض املسلسالت ، وأجازه

وكذلك قرأ البخاري والنسائي كاملني على الشيخ حممد املختار الشنقيطي ـ والد فضيلة 
 الشيخ الفقيه العالمة حممد بن حممد املختار الشنقيطي ـ وأجازه لفظاً 

وكذلك قرأ على الشيخ إمساعيل صادق العدوي املصري صحيح البخاري وأجزاء من تفسري 
 الك يف الفقه املالكي يف أقرب املس اجلاللني وشيء

وكذا قرأ على الشيخ عبد الفتاح الشنقيطي رمحه اهلل ساكن احلفاير مبكة ، قرأ عليه مستدرك 
 ....اخلاحلاكم وابن مالك يف اللغة والقراءات السبع نظراً من املصحف 

 أبرز طالب الشيخ ومن مسع منه واجازه:
جدة نال الدكتوراة يف السودان وكان  الشيخ حممد عبد اهلل علي حمي الدين اليمين : ساكن

للشيخ مساعد معه صحبة طويلة أفاده فيها وقرأ عليه كتبًا كثرية من امهها : الكتب التسعة 
واملوطأ بالروايات املختلفة والذي كان له األثر الطيب يف تعريف طالب العلم بالسودان اىل 

 أمهية السند واالجازات العلمية .
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م قرأ على الشيخ مساعد يف احلديث : الكتب  1958قر املولود عام الشيخ الناجي بن البا
التسعة واالدب املفرد للبخاري وبلوغ املرام واألربعني النواوية والعجلونية واالوائل السنمبلية 
وألفية العراقي مع السخاوي )فتح املغيث( ، وشيئا من الكفاية للبغدادي .ويف العقيدة قرأ 

 عليه البخاري مرة أخرى حبلب سوريا والشمائل ثالث مراتعليه الواسطية ، وقرأ 
وأمسع صحيح البخاري ومسلم بالكويت وكان سبب ذلك االمساع األخ الشيخ عبد السالم 
حسني الفيلكاوي مبسجده الذي يؤم الناس فيه مسجد البحر ، كما قرئ عليه غري ما ذكر 

، قال الشيخ مساعد )) قرأ علّي هو  ابن اجلارود وثالثيات اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل
مع صاحبه أنس بن عبد اهلل الكندري ابن ماجة واألربعني العجلونية والنواوية وكذلك موطأ 

 اإلمام مالك يف مسجد البحر قرءاة عامة مع الناس (.
هـ يف مثانية أيام مع الشيخني عبد الوكيل عبد احلق  1428أمسع الشيخ صحيح مسلم عام 

كي والشيخ ثناء اهلل بن عيسى خان املدين بدعوة من القائمني على وزارة األوقاف اهلامشي امل
 عن طريق الشيخ فيصل العلي 

 يتب الستة واملوطأ واملذهب املالكاالمساع بالسودان يفوق األربعني مرة زائدا بقية الك
 

s://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6883http 
 

http://forum.brg8.com/t190315.html 
 

 وقد اعتقلته السلطات السودانية مث أطلق سراحه فيما بعد وهنا نشر خرب اعتقاله :
ادي يف السودان، ان السلطات األمنية اعتقلت اخلرطوم أعلن التيار السلفي اجله -الراكوبة 

"الشيخ مساعد السديرة" أحد أبرز شيوخ السلفية اجلهادية. وذلك يف حماولة من احلكومة 
 لوقف تزايد اعداد الطالب السودانيني امللتحقني بتنظيم "داعش".

العام لتيار ويُعد "السديرة" احد ابرز الذين ايّدوا تنظيم داعش يف السودان، جبانب املنسق 
 -مؤخرا  –االمة الواحدة الدكتور حممد علي اجلزويل الذي افرجت عنه السلطات السودانية 

بعد ان امضى يف املعتقل مثانية اشهر متصلة، بناء على مبادرة من االمني العام لديوان االفتاء 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6883
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6883
http://forum.brg8.com/t190315.html
http://forum.brg8.com/t190315.html
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، وحتديداً السوداين الدكتور عصام البشري، قبل ان تقوم السلطات باعتقال "اجلزويل" جمددا
بعد يوم واحد من اطالق سراحه، على خلفية بيان اصدره عقب خروجه من املعتقل، متسك 

 فيه بافكاره الداعمة واملؤيدة لتنظيم "داعش".
وميتلك "السديرة" معهدا بضاحية مشبات مشايل اخلرطوم، يقوم فيه بتدريس طالبه علوم 

عهد احدى احلواضن للتيار السلفي احلديث، لكن السلطات السودانية تعترب ان هذا امل
اجلهادي، وانه نقطة لتجميع وتفويج الراغبني يف االنضمام اىل التيارات السلفية اجلهادية، 
مثل حركة شباب اجملاهدين يف الصومال ومجاعة انصار الدين يف مايل، واخريا تنظيم 

هد خُمصص لعلوم "داعش". لكن هذا ما ينفيه "السديرة" على الدوام، مشددا على ان املع
يقول ان "الوقت ليس مناسبًا لتفويج اجملاهدين الن اجلهاد  –اي السديرة  –احلديث، وانه 

ينبغي ان يتقدمه علماء ربانيون.. وحنن نسعى لتهيئة وتنشئة العلماء الربانيون لقيادة اجلهاد 
 من خالل تعليمهم يف املعهد".

بدعاوى انه ليس منصة لتلقي العلوم، وامنا  وسبق ان قامت السلطات االمنية باغالق املعهد
مقرا لتجميع الشباب بغية جتنيدهم للحركات السلفية اجلهادية، قبل ان تقوم باعتقال صاحبه 
الشيخ مساعد بشري السديرة الذي يصنف ضمن أهم املرجعيات الفكرية للتيارات اجلهادية، 

 على خلفية مناصرته لتنظيم )داعش(.
يف  –يرة بضرورة اطالق سراحه فورا، او تقدميه حملاكمة عادلة. وقالوا وطالب تالميذ "السد

إن اعتقال  -عدد من صفحات التيار السلفي اجلهادي مبواقع التواصل االجتماعي 
"السديرة" جيعل حياته ُعرضة للخطر، على اعتبار انه كبري يف السن وجتاوز السبعني عاما، 

 فاع السكر والغضروف.جبانب انه يعاين من أمراض الضغط وارت
-id-show-action-https://www.alrakoba.net/news

203770.htm 
 

 مقدمته يف الدرس األول :له شرح على األصول الثالثة للشيخ حممد بن عبد الوهاب قال يف 
 

https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-203770.htm
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-203770.htm
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لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب إمام الدعوة يف القرن الثاين هذا كتاب األصول الثالثة 
عشر وجمدد اإلسالم وخاصة العقيدة أحياها اهلل سبحانه وتعاىل به ، ولذلك كأن الناس يف 
القرون املتأخرة حصل هلم ما ترونه )يعين( بقية مما مضى ونعيشه اآلن من فقدان العقيدة بل 

وكأننا عدنا إىل جاهلية أو نوع من اجلاهلية ضربت فقدان حىت االحساس بالعقيدة ، 
جبذورها يف حياة املسلمني ، ولذلك اهلل سبحانه جدد هبذا اإلمام والشيخ هذه العقيدة وأقام 
هبا دولة ونظام حكم ، وجاء هذا من خالهلا فحارب وقاتل وسامل باسم هذه العقيدة ، 

وم من نظام احلياة ودورة احلياة وسنن احلياة وآتت أكلها وهلل احلمد والنعمة واملنة ، لكن معل
الصعود والنزول ، فبدأت تنزل هذه الدولة إىل ما آلت إليه اآلن من شبه سقوط وشبه ختلي 
عن هذه العقيدة وال سيما يف أيامها األخرية االعرتاف حىت بالنواقض كالعلمانية والروافض 

 إىل أهل السنة واجلماعة وكانوا يف يوم وأهل السنة واجلماعة مبختلف مشارهبم حىت املنتسبني
من األيام ال يلتقون مع هذه الدعوة واحلركة اإلسالمية اليت أسسها وأقامها الشيخ حممد بن 

 آ.هـ الوهاب ولكنها سنة احلياة .... عبد
 يصفه أشهر املواقع املناوئة للجهاد التابعة آلل سعود بقوهلم :

ام يف السودان ، ويدعى الشيخ مساعد السديرة وامسه أحد أكرب منظري التيار اجلهادي الع
 1944مساعد بن بشري بن علي بن احلاج سعد بن حممد بن بشري بن بركات ولد سنة 

بالعسيالت مث نزح أهله آل بشري اىل اجلزيرة مبنطقة تسمى السديرة الغربية تبعد من اخلرطوم 
 حنو ستني كيلومرت .

 بشري يف ندوة مبنطقة أبوقوتة بوالية اجلزيرة.سبق أن قام بتكفري الرئيس عمر ال
ويدير السديرة معهدًا لتدريس علوم احلديث يف ضاحية مشال اخلرطوم ) مجاعة االعتصام 
بالكتاب والسنة ( ، لكن السلطات تعترب املعهد مركزًا للتيار اجلهادي لتجنيد الراغبني يف 

” مجاعة أنصار الدين”يف الصومال و« حركة الشباب»االنضمام اىل التيارات اجلهادية، مثل 
 «.داعش»يف مايل، واخرياً تنظيم 

ينفى ذلك على الدوام، مشددا على أن املعهد خُمصص لعلوم احلديث، ” السديرة“ولكن 
الوقت ليس مناسبًا لتفويج اجملاهدين ألن اجلهاد ينبغي أن “يقول إن  –أي السديرة  –وأنه 
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ى لتهيئة وتنشئة العلماء الربانيني لقيادة اجلهاد من خالل يتقدمه علماء ربانيون.. وحنن نسع
 ”.تعليمهم يف املعهد

أبوبكر البغدادي، لكنه نفى ضلوعه يف إرسال شباب إىل « داعش»وأيّد الشيخ علنًا زعيم 
 العراق وسورية.

وكان الشيخ السديرة قد اعتقل بعد أحداث السفارة األمريكية باخلرطوم على خلفية 
 اعتقل يف مطار القاهرة. 2009على الرسوم املسيئة لإلسالم، ويف عام  االحتجاجات

ويقدر مريديه باملئات حسب مراقبني داخل وخارج العاصمة اخلرطوم، بل وحىت خارج 
 السودان، لكون الرجل يهتم مبجال احلديث وعلم الرواية واإلسناد وله إجازات معتمدة .

https://www.assakina.com/center/parties/75670.html 
وألن حاج السديرة نبغ وختصص يف علم احلديث النبوي فقد أوجد لنفسه كرسّيا للتدريس 
باحلرم النبوي باملدينة املنورة يف جمال الضبط واإلسناد واإلجازات قبل عودته للسودان مستقرا 

حبري ومؤسسا ملعهد شرعي للعلوم الدينية وله آالف الطالب والتالميذ داخل  باخلرطوم
وخارج السودان هذا باإلضافة لعضوية الشيخ السديرة يف الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة 
وتدريسه لطالب معهد اإلمام البخاري بالدروشاب التابع جلمعية الكتاب والسنة اليت يرتأسها 

 أبو نارو .. الشيخ سليمان عثمان
http://sudaneseonline.com/board/430/msgالسلفي-التيار-/رموز-

 html.5513655933-ممتاز-مقال-السجون-أقبية-من-اخلروج--اجلهادي
 

 هذه صفحته على الفيس بوك 
https://web.facebook.com/mosadalsedara/?_rdc=1&_rdr 

 وهذه بعض كتاباته :
  وتبليًغا لدين اهلل احلق إبراء للذمة 

ps://justpaste.it/h7bihtt 
 األحاديث الواردة يف الرجم

http://justpaste.it/ghxj  

https://www.assakina.com/center/parties/75670.html
https://www.assakina.com/center/parties/75670.html
http://sudaneseonline.com/board/430/msg/رموز-التيار-السلفي-الجهادي--الخروج-من-أقبية-السجون-مقال-ممتاز-1365593355.html
http://sudaneseonline.com/board/430/msg/رموز-التيار-السلفي-الجهادي--الخروج-من-أقبية-السجون-مقال-ممتاز-1365593355.html
https://web.facebook.com/mosadalsedara/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/mosadalsedara/?_rdc=1&_rdr
https://justpaste.it/h7bi
https://justpaste.it/h7bi
http://justpaste.it/ghxj
http://justpaste.it/ghxj
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 وهذه قصيدة كتبت فيه منشورة على صفتحه على الفيس :
هذه القصيدة القيت جبامعة ام القرى مبكة املكرمة لوداع الشيخ بعد ختمة كتب السنن على 

ن العلماء من بينهم احملدث الفقيه الشيخ مساعد بن بشري بن علي حفظه اهلل جمموعة م
وفك أسره ، والذي حال حكام السودان وعلمائه دون تبليغ سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وعلومها وبقية العلوم الشرعية وذلك اما ان يكون حمبوسا او ممنوع من تشيد مكان للتدريس 

 ال يدرس يف منزله ... بل حىت ُكتِّب تعهد بان
اعتقل الشيخ يف هذه الفرتة ثالث مرات موزعه  2015اىل اكتوبر  2013ومنذ شهر اكتوبر 

فويل هلم مما كسبت ايديهم بصدهم  على ثالثة عشر أشهر ومازال قابعا يف سجن كوبر .
 عن سبيل اهلل ..

  عليه(هذا البيت من قصيده طويله جلدي ألمي العالمة ود التكينة )رمحة اهلل
 فتبا أليام تكلم بومها *** واصبح بلبلها حليق سكات

 ابيات القصيدة :ــــ
 *** وأبكي على احلرب اإلمام )مساعد( ياعني جودي بالبكاء وساعدي
 هل بكائي عاضدي يا ليت شعري  ***  وابكي على حبر العلوم حبسرة 

 دــــــــالفراق بلوعة املتواج تشكو  ***   يخنا فارقتنا وقلوبناــــــــــــــــــــيا ش
 عذب السجايا من طراز ماجد    ***  م متواضعـــــــــــــــــشيخ كرمي باس

 رائدـــــتسمو بعزم االحذوي ال    ***   باقة تواقة ــــــــــــــــــــــــــــذو مهة س
 والدــــــــحينو علينا مثل فعل ال   ***   مة مع رمحة نبويةــــــــــــذو حك

 ندـــــيعلوه نور للحديث املس     ***  مته ووقارهــــــــاسر القلوب بس
 نة الغراء دون ترددــــــــــــــــــللس    *** ذاك الذي بذل النفيس مضحيا
 ولكل من لقي الكبار فمجد    *** لقي الكبار فصار منهم واحدا
 اك عز السؤددذاك الفخار وذ   *** يامفخر السودان بل كل القرى

 من راغب او صادر او وارد   ***   نةــــــــــــــياكنز كل الطالبني لس
 ندعو اإلله جبمع مشل عائد    سنظل نذكركم اذا جن الدجى ***

 ندعو وهندي كل عبد شارد    *** لم الذي علمتنا ـــــــــــــــــونبلغ الع
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 ا يف النعيم االرقدـــــــــقه عيش*** وارز  دد سعيه ــــــــــــيا ربنا احفظه وس
 يف اخللد وامللك العظيم السرمدي ***  وامنن بصحبة من هدانا سبلنا

 دــــــــــــــــــــــــــــ*** وأنل مرافقة النيب حمم    واختم لنا باخلري يارب العال
 اردــــــواعصمه من كيد العدا وامل  ***   تكني ضارعــــواغفر لعبد مس

  حممد رحابكتبه 
 

مرات يف فرتات زمنية متفاوتة منذ هناية  4تكررت عملية اعتقال شيخ السديرة حوايل وقد 
 2015وحىت منتصف العام  2012العام 

 موقع النيلني خرب اإلفراج األخري عن الشيخ وفيه : 29/1/2016ونشر يف 
السلفي اجلهادي  أفرجت السلطات السودانية، مساء اخلميس، عن فوج ثاٍن من قادة التيار
 ”.داعش“ورموز مجاعة االعتصام بالكتاب والسنة املؤيدين لتنظيم الدولة اإلسالمية 

ومشل الفوج الذي مت اطالق سراحه كل من مساعد السديرة، عمر عبد اخلالق، العبيد 
 إبراهيم، أمين املصباح، حممد مجال الدين األثيويب وصالح الدين إبراهيم.

يف أغسطس الفائت، كل من الشيخ مساعد السديرة، وعمر عبد  واعتقلت سلطات األمن
اخلالق، واألمني السياسي جلماعة االعتصام العبيد إبراهيم، عالوة على صالح الدين إبراهيم، 
إمام وخطيب مسجد االعتصام بضاحية الدروشاب يف اخلرطوم حبري، كما يشغل منصب 

احلاضن واملفرخ للطالب املبتعثني للحاق مدير معهد اإلمام البخاري الذي يشتبه يف كونه 
 بداعش.

فإن اطالق سراح القيادات إكتمل بعد ” سودان تربيون“وحبسب مصادر موثوقة حتدثت لـ 
تعهدات والتزامات من جانبهم بعدم العودة للتبشري بأفكار تنظيم الدولة أو حتريض الشباب 

 راق وسوريا وليبيا.وطالب اجلامعات وحتميسهم للسفر لاللتحاق بداعش يف الع
http://www.alnilin.com/12747536.htm 

 
 
 

http://www.alnilin.com/12747536.htm
http://www.alnilin.com/12747536.htm
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 وهذه صورة إجازة الشيخ يل حفظه اهلل :
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الشيخ أبو محمد عندنا أيضا قيادي يف التيار السلفي اجلهادي مشهور جدا ( 4)
 . الطحاوي

 
 من هو ابو حممد الطحاوي الذي افرجت عنه االردن موخراً؟]  

 بقلم ـ امحد حبيب السماوي
 املركز االوريب العريب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبار

امللقب بـ )أيب حممد الطحاوي( رجل دين أردين من مواليد مدينة أربد هو عبد القادر شحادة 
يعترب احد منظري تنظيم التيار السلفي اجلهادي يف االردن ومن قادة الصف االول للتنظيم 
جبانب كل من عصام حممد العتييب املعروف بـ )أيب حممد املقدسي( و عمر حممود عثمان 

 املعروف بـ )أيب قتادة ( .
م يف بداياته اىل حركة االخوان املسلمني يف االردن يف فرتة ض دراسته الشرعية وانتدرج يف

الصحوة االسالمية خالل الثمانينات من القرن املنصرم مث انتقل بعدها اىل السلفية اجلهادية 
اليت أسسها ووضع لبنااها االوىل كل من ابو حممد املقدسي وابو مصعب الزرقاوي وذلك يف 

لتسعينات اثناء عوداهم من القتال يف افغانستان حيث ساعدهم يف ذلك املناخ بداية عقد ا
والذي تزامن مع عودة   العريب العام واالردين خصوصًا الذي كان خييم على االجواء آنذاك

االف العاملني االردنيني من دول الكويت والسعودية بعد حرب اخلليج االوىل ورجوع 
 ستان . اجلهاديني االردنيني من افغان
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عمل الطحاوي مدرسا للرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية يف الثمانينيات، وتأثر  
كثريا يف وقتها بكتابات الشيخ عبد الرمحن الدوسري )أحد أبرز شيوخ السلفية يف 
السعودية(، لتسّفره السلطات السعودية هو عائلته يف بداية التسعينيات إىل األردن؛ بسبب 

 يقول صديق مقرب منه.مله من فكر سلفي "ال يرضي آل سعود" كما ما حي
يف األردن، ليتوجه فيما بعد إىل "اجلهاد يف أفغانستان" اليت  1990استقر الطحاوي يف عام 

أمضى فيها عامني كاملني ليعود جمددا إىل مسقط رأسه مدينة إربد )مشال العاصمة عمان(، 
برفقة أيب مصعب الزرقاوي وأيب حممد املقدسي يف فرتة ويبدأ بنشر الفكر السلفي اجلهادي 

الفرتة الذهبية “وصفها الكاتب املتخصص بشؤون اجلماعات اإلسالمية، حممد أبو رمان بــ
 ؛ ألسباب اقتصادية واجتماعية.”ينلصعود التيار اجلهادي األرد

يع العريب، وشكل قاد الطحاوي التيار السلفي اجلهادي األردين إىل انعطافات مهمة بعد الرب
"حراكا سلفيا جهاديا"،  2011حتت وطأة املسريات اليت اجتاحت مدن وقرى اململكة عام 
، ”الشعب يريد حتكيم القرآن“لينخرط ضمن األصوات املطالبة بالتغيري، رافعا شعار 

 واملطالبة باإلفراج عن املعتقلني من أبناء التيار.
بأفكار حسن البنا وسيد قطب وعبد اهلل عزام حول تاثر ابو حممد الطحاوي كغريه ممن سبقه 

احلاكمية وتطبيق شرع اهلل وشرائط اجلهاد ، اما من املشايخ املعاصرين فكانت الفكار ابو 
حممد املقدسي االثر البالغ يف نفسه وكان يروج هلا يف كثري من احملافل واللقاءات وكان خياطبه 

ه سرعان ما مال بافكاره اىل ابو مصعب الزرقاوي بكلمة استاذي اثناء املكاتبات بينهم ولكن
وما حيمله من افكار متشددة وذلك اثناء احتدام اخلالف بني املقدسي والزرقاوي حول منهج 
سلمية الدعوة داخل االردن اليت انتهجها املقدسي وخالفه فيها الزرقاوي الذي يرأى ان 

 العمل املسلح شرطاً اساسياً للتغيري .
بو حممد الطحاوي اشرتاكه يف أية أعمال عسكرية او انتمائه الي تنظيمات مل يعرف عن ا

جهادية مسلحة مقارنة بالقيادات اجلهادية االخرى اليت كان للعمل املسلح دورًا كبريا يف 
تشكل افكارهم وارائهم ومع هذا يعتربه الكثريون من اكثر القيادات املتشددة فكريا يف 

قبل جهاز امن الدولة االردين حيث مت اعتقاله اكثر من مرة  التنظيم مما جعله مطاردا من
بعضها احرتازيًا واخرى عن ااهامات امنية اخرها كان ملدة عام ونصف على خلفية أحداث 
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العنف اليت رافقت مظاهرة نظمها السلفيون اجلهاديون يف مدينة الزرقاء يف نيسان عام 
ة يف احلياة العامة ، ورافقت املظاهرة محل طالبوا خالهلا بتطبيق الشريعة اإلسالمي 2011

واألسلحة النارية من قبل املتظاهرين ، نتج عنها حدوث اشتباكات مع   األسلحة البيضاء،
رجال االمن وكان الطحاوي ممن حشدوا هلذه املظاهرة مث بعد ذلك اطلق سراحه بكفاله 

ضور جلسة احملاكمة يف بسبب التغيب عن ح 2013وأعيد بعدها اعتقاله يف كانون الثاين 
القضية نفسها، وكانت اهمته الشغب والقيام بأعمال إرهابية وإثارة الفتنة الطائفية ودعمه 

 .  وتأييده لتنظيم الدولة اإلسالمية
اما موقفه من االزمة السورية فنتيجة لتاثريات احلرب وتداعيااها على دول املنطقة فقد ابدى 

ن ترحيبه وتاييده السقاط نظام بشار االسد وكان الطحاوي التيار السلفي اجلهادي يف االرد
اجلهاد “اول من دعى للقتال إىل جانب الشعب السوري ضد النظام هناك ، على اعتبار أن 

حسب رأيه ، ومع هذا فان التيار السلفي مل يسلم من ” يف سورية قد توفرت شروطه
وشرعية اجلهاد لدى اجلماعات  االنقسام والتشتت حول مواضيع خالفية مثل بيعة اخللفية

 املقاتله الرئسية على الساحة السورية فأنقسم التيار اىل جمموعتني : 
واليت اعلنت رمسيا ببيان ” دعوة التوحيد واجلهاد“اجملموعة االوىل اطلقت على نفسها أبناء 

دادي خليفة وبيعة ابو بكر البغ” دولة اخلالفة اإلسالمية“لتنظيم الدولة يف إعالهنا   تأييدها
الدولة االسالمية “  للمسلمني وقد تراس هذا التوجه ابو حممد الطحاوي الذي قال ان

، وبذلك اصبح ” كما يقولون والتحالف الدويل حرب على اهلل ورسوله” فقاعة“ليست 
الطحاوي احد دعاة تنظيم الدولة االسالمية وبشكل علين من خالل املومترات والتجمعات 

كما دعا اىل جتنيد ” قادسية البغدادي”ه فتوحات العراق واليت أمساها بـالشعبية ومباركت
الشباب االردين للقتال مع الدولة االسالمية والتخلي عن جبهة النصرة وغريها من الفصائل 

 .  االسالمية املقاتلة
 

https://www.europarabct.comالذي-الطحاوي-حممد-ابو-هو-/من-
 ال-عنه-افرجت

 

https://www.europarabct.com/من-هو-ابو-محمد-الطحاوي-الذي-افرجت-عنه-ال
https://www.europarabct.com/من-هو-ابو-محمد-الطحاوي-الذي-افرجت-عنه-ال
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 خرب آخر بتعلق باعتقاله : وهذا
ديسمرب/كانون األول، منظر التيار السلفي  28اعتقلت األجهزة األمنية األردنية، االثنني 

من العمر شحادة الطحاوي امللقب بـ"أيب حممد الطحاوي" والبالغ القادر "اجلهادي" عبد 
 عاما. 62

وجاء االعتقال تنفيذا ملذكرة صادرة عن حمكمة أمن الدولة العسكرية األردنية، بسبب تغيبه 
عن جلسات حماكمته يف القضية املعروفة إعالميا بـ "أحداث الزرقاء" اليت وقعت يف أبريل 

 ، إثر اعتصام نفذه التيار السلفي وجنمت عنه أعمال شغب.2011
على خلفية تغيبه عن  2013الذي اعتقل مطلع يناير/كانون الثاين  يذكر أن الطحاوي

وآثار  أكتوبر/تشرين األول املاضي. 22حضور جلسات ذات القضية، أفرج عنه بكفالة يف 
الطحاوي جدال عندما أعلن خالل وجوده يف السجن، عن تأييده لتنظيم "الدولة اإلسالمية" 

 عرب رسالة بعثها.
https://arabic.rt.com/news/805604-حممد-أبو-اعتقال-األردن-

 اجلهادية/-السلفية-منظري-أحد--الطحاوي
 وعن تدهور صحته يف املعتقل :

السلفي اجلهادي" األردين يف الشمال )أيب طالبت عائلة من يعرف بـ"الزعيم الروحي للتيار 
 2013حممد الطحاوي( باإلفراج عنه، بعد تدهور حالته الصحية يف معتقله الذي دام منذ 

 على خلفية اشتباك جهاديني مع رجال األمن يف مدينة الزرقاء.
 " إن21وقال عبد اهلل الطحاوي، جنل أيب حممد، املسجون يف مركز إصالح الطفيلة، لـ"عريب

 والده، "يعاين من ظروف اعتقال سيئة أدت إىل تدهور وضعه الصحي".
وتابع جنل الطحاوي: "والدي يعاين من ارتفاع نسبة السوائل يف قدميه وال يستطيع الوقوف 
أو لبس احلذاء، وإذا أراد تلقي العالج تقوم سلطات السجن بتقييده يف زنزانة ضيقة ملدة 

 عاصمة عمان حتت ظروف صعبة".ساعات وهو جالس وتذهب به إىل ال
لتعتقله السلطات األردنية  2011وشارك الطحاوي يف اعتصام مدينة الزرقاء يف نيسان/أبريل 

إىل جانب قياديني جهاديني آخرين، وحتيلهم إىل حمكمة أمن الدولة العسكرية، لتفرج عنهم 
ادت السلطات ، إال أن هذا اإلفراج مل يدم طويال إذ ع2013يف أكتوبر/تشرين األول 

https://arabic.rt.com/news/805604-الأردن-اعتقال-أبو-محمد-الطحاوي--أحد-منظري-السلفية-الجهادية/
https://arabic.rt.com/news/805604-الأردن-اعتقال-أبو-محمد-الطحاوي--أحد-منظري-السلفية-الجهادية/
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األردنية واعتقلت الطحاوي يف يناير/كانون الثاين من نفس العام، حبجة تغيبه عن جلسات 
 احملاكمة.

عاما من أمراض مزمنة، كالسكري والضغط،  64ويعاين الطحاوي الذي يبلغ من العمر 
سنوات يف احلبس االنفرادي دون  3وأمضى يف السجن ما يقرب من سبع سنوات، منها 

 لى حماكمة، كما يقول ابنه عبد اهلل.عرضه ع
ودعت العائلة املنظمات احلقوقية، إىل االلتفات للوضع الصحي للطحاوي، مطالبني 

 السلطات باإلفراج عنه، و"تكفيله أسوة بباقي املعتقلني على خلفية أحداث الزرقاء".
سائل ودافع الطحاوي يف حينها عن االعتصامات يف حديث سابق، معتربا أن "هذه الو 

مشروعة، استنادا ملا قاله علماء يف أن األصل فيها اإلباحة ما مل يرد نص فيها حيرمها، كما 
أن هذه الوسائل تتوافق إىل حديث الرسول عليه الصالة والسالم وقاتلوا املشركني باللسان 

 والسنان" .
نيسان/ استمر الطحاوي وأنصاره بتنفيذ االعتصامات، ليشكل اعتصام مدينة الزرقاء يف 

نقطة مفصلية يف مصري التيار، بعد أن اشتبك أعضاء التيار مع األجهزة األمنية  2011أبريل 
 األردنية اليت فضت جتمعهم بالقوة واعتقلت املشاركني.

التحول الكبري يف حياة الطحاوي جاء بعد بروز تنظيم الدولة يف سوريا والعراق، ليعلن من 
خالل رسالة سرهبا لوسائل اإلعالم، معلنا  2014يف عام ( مبايعة التنظيم 2سجنه )املوقر 

 سم "أبناء دعوة التوحيد واجلهاد"عن والدة جسم بديل للتيار يف رسالته حيمل ا
من إصرار السلطات  -حبسب صديق مقرب ُسجن مع الطحاوي–زادت هذه الرسالة 

السيئة واألمراض  األردنية على عدم اإلفراج عن الطحاوي الطاعن بالسن رغم حالته الصحية
  املزمنة اليت يعاين منها.

https://arabi21.com/story/1091925التيار-من-زعيم-صحة-/تدهور-
 األردن-سجون-يف-السلفي

 
لتنظيمات االسالمية احملامي موسى العبدالالت ووصف الطحاوي يف رسالة نقلها وكيل ا

 لـ)القدس العريب( االربعاء التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة االسالمية بـ)احللف الشيطاين(.

https://arabi21.com/story/1091925/تدهور-صحة-زعيم-من-التيار-السلفي-في-سجون-الأردن
https://arabi21.com/story/1091925/تدهور-صحة-زعيم-من-التيار-السلفي-في-سجون-الأردن
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لن أغري موقفي أبدا حىت لو كان مثن ذلك من السجن إىل القرب، فهذه حرب على “وقال 
ة لديها القدرة على مقاومة التحالف ان الدولة االسالمي“واضاف ”. اهلل ورسوله واملؤمنني

 الشيطاين الذي تقوده الواليات املتحدة لفرتة طويلة.
وأوضح أن الطحاوي املعتقل يف سجن اهلامشية مبحافظة الزرقاء، والذي التقاه حتت حراسة 

 مشددة، ال يوافق اآلخرين على آرائهم يف هذا املوضوع.
شهرًا على خلفية تغيبه عن  30المنية منذ وأشار إىل أن الطحاوي معتقل لدى األجهزة ا

إحدى جلسات احملكمة بسبب موقفه من تنظيم الدولة االسالمية، مبينا يف الوقت نفسه أن 
احملكمة مل تعقد أي جلسة خاصة بالطحاوي منذ مخسة شهور، وأن توقيفه يف هذ املرحلة 

 أمين وسياسي وله عالقة مبوقفه من الدولة االسالمية.
استمرار توقيفه يف السجن زاد من شعبيته داخل التيار السلفي وخارجه، مبينا ان  أن أفاد و 

 معنوياته مرتفعة جدا.
http://www.alquds.co.uk/?p=229164 

جهود يرفض أبرز زعامات التيار السلفي اجلهادي يف األردن الشيخ أبو حممد الطحاوي أية 
وساطة أو مبادرات للتخفيف من قيود سجنه املستمر منذ سنوات عرب رفيقيه املنظرين 

 البارزين يف التيار أبو حممـد املقدسـي وأبو قتـادة.
مؤخرا نقل الطحاوي، الذي يعاين من أمراض مزمنة عدة وحياته يف خطر إىل سجن الطفيلة 

 جنويب البالد.
يار والذي يستطيع االتصال والتواصل مع السلطات الشيخ جيتهد القيادي الديناميكي يف الت

 أبو سياف يف إجراء اتصاالت حتاول تأمني اإلفراج عن الشيخ الطحاوي.
خالل االتصاالت أصر الطحاوي على التجاوب السليب مع أي مبادرات خبصوص اإلفراج 

السن أن ال يتدخل  عنه يقوم هبا رفيقاه سابقا املقدسي وأبو قتادة ويشرتط الرجل الطاعن يف
 أي منهما مع السلطات ويرفض حىت زياراهما له يف السجن.

طبعا السبب معروف بالنسبة لنشطاء التيار السلفي اجلهادي وهو موقف الشيخني املقدسي 
الذي يتعاطف معه الطحاوي لكنه ال « داعش« »الدولة اإلسالمية»وابو قتادة من تنظيم 

 البيـعة يف الواقع. يبايعـه بسـبب ما يـسمى بظـروف

http://www.alquds.co.uk/?p=229164
http://www.alquds.co.uk/?p=229164
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https://almizane.com/5504.html 
 هذه صفحته على منرب التوحيد واجلهاد 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34711.html 
 ت صوتية على اليوتيوب هذا أحدها :وله تسجيال

https://www.youtube.com/watch?v=kpzNTrkrQCA 
                                                                              ] 

وله حماضرات   نيمحمد الجزولي السودا]د[ الشيخ عندنا ( 5)
 كثرية على اليوتيوب من أراد ان يرجع هلا فلريجع ويوجد رابط 

 
وحممد على اجلزوىل ، من مواليد احلسيناب بالشمالية ، خريج اقتصاد جامعة النيلني ، ]  

 يعمل أستاذا للثقافة اإلسالمية جبامعة مامون محيدة
 واضع هو شيخ جمتهد حيمل دكتوراة يف االقتصاد االسالمي متو 

 البيانات الشخصية:
 * حممد على اجلزوىل

Mohammed Ali Abdallah algzouli 
 * اجلنسية سودان

 الشهادات:

https://almizane.com/5504.html
https://almizane.com/5504.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34711.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_34711.html
https://www.youtube.com/watch?v=kpzNTrkrQCA
https://www.youtube.com/watch?v=kpzNTrkrQCA
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 / بكالوريوس شرف يف االقتصاد والعلوم سياسية .1
 / ماجستري يف اهلندسة النفسية .2
 / دكتوراة يف اهلندسة النفسية .3
لى املؤسسات االسالمية املالية من هيئة / الشهادة الدولية للتدقيق والرقابة الشرعية ع4

 احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية بالبحرين .
 / شهادة مدرب معتمد ىف مهارات التفكري من مركز دوبونو باالردن .5
 /عضو البورد األمريكى للتنمية البشرية .6
 / شهادة مدرب معتمد من جامعة السودان املفتوحة .7
 من املركز الدوىل للتدريب بكندا ./ شهادة مدرب معتمد 8
 /مدرب حمرتف من مركز التعليم السريع بالواليات املتحدة األمريكية9

/ شهادة دورة مدربني معتمدة من املؤسسة العامة للتعليم املهىن والفىن باململكة لعربية 10
 السعودية .

 / عضو مركز دوبونو لتعليم مهارات التفكري باالردن .11
ملى معتمد ىف مخسني دولة من مركز التعليم السريع بالواليات املتحدة / مدرب عا12

 األمريكية
 االعمال واخلربات:

 / امني التخطيط واملشروعات هبيئة تزكية اجملتمع االحتادية .1
 / امني احلوار والتواصل مبنظمة سلسبيل اخلريية .2
 إعادة التامني احملدودة ./ مدير االعالم والثقافة التأمينية بشركة شيكان للتأمني و 3
 / مشرف وحدة العامل االسالمى بالفضائية السودانية .4
 / امني هيئة الرقابة الشرعية بشركة شيكان للتامني واعادة التامني .5
 / مدير مركز االمناء املعرىف لدراسات اهلوية والبحوث االسرتاتيجية6
 ودان/ مدير مركز ملعاىل للتدريب واالستشارات _مكتب الس7
 / مدير ادارة التدريب والتعليم مبركز املعاىل للتدريب واالستشارات _ بدىب8
 / عضو املؤمتر القومى االسالمى .9
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 / كاتب صحفى10
 / أعد وقدم برامج تلفزيونية وإذاعية ..11
 لالنشطة املتكاملة احملدودة .Z3&A3/ مدير شركة 12
 / املدير التنفيذى ملشروع األمة الواحدة .13
 / مشرف مبنظمة رعاية الطالب الوافدين )الطالب االيرانييني مث العراقيني مث السريالنكيني 14
 / املشرف على برنامج الشهادة الثانوية العاملية ىف عدة دول .15
 / املشرف العام على مؤمتر الوحدة االسالمية كيف ؟16
امني التدريب _ امني االعالم / عضو اهليئة االدارية املركزية لرابطة شباب الجل القدس ) 17

 _ امني السر (
 / امني االعالم باهليئة الشعبية ملناصرة الشعوب .18
 / االمني العام هليئة شرفاء املقاطعة .19
 / االمني العام جمللس توحيد اهل القبلة .20
 / مدير معهد املعايل للدراسات اإلسالمية .21
 واللغات ./ مدير معهد املعايل للدراسات التقنية 22
 / مدير حاضنة املعايل االستشارية .23

 املشاركات واملؤمترات:
/ شارك ىف املؤمتر السابع والثامن هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات االسالمية املالية 1

 بالبحرين
 / شارك ىف الندوة الثالثني جملموعة الربكة جبدة .2
 قدس ىف اليمن/ شارك ىف امللتقى االول لرابطة شباب الجل ال3
 / شارك ىف امللتقى الثالث لرابطة شباب الجل القدس بالسودان . 4
 / شارك ىف امللتقى الرابع لرابطة شباب الجل القدس بقطر .5
 / اعد ورقة عن تامني الدين والضمان للندوة الثالثني جملموعة دلة الربكة .6
ر احلوار االسالمى االسالمى / شارك بورقة بعنوان توحيد اهل القبلة رؤى وأفاق ىف مؤمت7

 الذى اقامته وزارة االرشاد واالوقاف .
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/ شارك بورقة عن حقوق املرأة بني تعاليم الدين والقوانني الدولية ىف الربنامج الذى اقامه 8
 صندوق التنمية السكانية التابع لألمم املتحدة بالتعاون مع وزارة االوقاف .

املرأة ىف أديس أبابا الذى أقامته منظمة تارقت االملانية / شارك بورقة ىف مؤمتر العنف ضد 9
 بالتنسيق مع اجمللس االعلى للدعوة االسالمية باثيوبيا .

/ شارك بورقة عن فن احلوار ىف ورشة التعايش بني االديان الىت أقامتها أكادميية السودان  10
 لعلوم االتصال .

وسط االبعاد الفكرية واملفاهيمية ىف مركز / ألقى حماضرة عن الصراع ىف منطقة الشرق اال11
 املزة الثقاىف بدمشق ىف حضور وزير االوقاف السورى وعدد من قادة الرأى واالعالم .

/ شارك ىف مؤمتر رسالة عمان باالردن بدعوة من وزارة االوقاف واملقدسات االسالمية  12
 االردنية .

 / شارك ىف مؤمتر حق العودة بدمشق13
 مؤمتر اجلوالن بدمشق ./ شارك ىف 14
 / شارك ىف مؤمتر مؤسسة القدس الثالث باجلزائر .15
 2010/شارك ىف امللتقى التدريىب بشرم الشيخ ىف مصر فرباير 16

 الدورات اليت يقدمها الدكتور اجلزويل:
 / دورة تدريبية عن االسس الستة للتأمني االسالمى .1
 / دورة تدريبية عن فن إدارة االجتماعات .2
 / دورة تدريبية عن ادارة املشاريع االحرتافية .3
 / دورة تدريبية عن القبعات الستة .4
 / دورة تدريبية عن فن احلوار ومهارات التاثري على االخرين .5
 / دورة تدريبية بعنوان عقلك انت حتكمه .6
 / دورة تدريبية عن التدقيق الشرعى على املعامالت املالية .7
 ن مهارات التخطيط املاىل واعداد املوازنات ./ دورة تدريبية ع8
 / دورة تدريبية عن مهارات البيع املباشر وفن التسويق .9

 / دورة تدريبية عن صناعة االرادة .10
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 / دورة تدريبية عن فن االعذار .11
 / دورة تدريبية عن مهارات التخطيط االسرتاتيجى .12
 ./ دورة تدريبية عن مهارات املدير الناجح 13
 / دورة تدريبية عن اكتشاف مواهب الطفل .14
 / دورة تدريبية عن حقوق االنسان رؤية تاصيلية15
 / دورة تدريبية احلياة الزوجية السعيدة .16
 / دورة تدريبية عن إدارة املشروعات الصغرية .17
 / دورة تدريبية عن اعداد احلقيبة التدريبية . 18
 مل مع املراهقني / دورة تدريبية عن مهارات التعا19
 / دورة تدريبية ى عن مهارات العرض وااللقاء .20
 / دورة تدريبية عن التعرف على امناط الشخصية . 21
 / دورة تدريبية بعنوان الثقة بالنفس وتفجري الطاقات .22
 / دورة تدريبية ىف مهارات العالقات العامة .23
 / دورة تدريبية عن اسس اجلودة الشاملة .24
 ورة تربويّة وسلوكّية يف "كيف ننجح يف تعديل سلوكنا" ./ د25
 / دورة تدريبية عن حتليل العالقات البشريّة .26
 / دورة تدريبية ىف املراحبة لآلمر بالشراء .27
 / دورة تدريبية عن فن االقناع بالتامني التكافلى .28
 / دورة تدريبية عن صيغ التمويل االسالمى .29
 مهارة من مهارات التفكري النظرية والتطبيق . 60/ دورة تدريبية 30
 / دورة تدريبية كيف تكون جباناً ؟31
 / دورة تدريبية عش متعة الفشل !!32
 / دورة تدريبية كيف تسوق نفسك لنيل الوظيفة الىت تريد ؟.33
 / تدورة تدريبية عن مهارات التدريس الفعال.34
 املذ اكرة /دورة تدريبية عن التفوق الدراسى ومهارات35
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 / دورة تدريبية عن مهارات التفكري اإلبداعى ) نظام كورت ( .36
 /دورة تدريبية عن احللول اإلبداعية للمشكالت نظام تريز37
 / دورة تدريبية عن السكرتارية التنفيذية الفاعلة .38
 / دورة تدريبية عن مهارات االتصال الفعال .39
 رأى العام ./ دورة تدريبية عن مهارات صناعة ال40
 / دورة تدريبية عن مهارات تطوير الذات ومنهجية التغيري .41
 / دورة تدريبية ) ثق بنفسك من هنا تبدأ احلياة (42
 / دورة تدريبية ) أنت لست ضعيفاً ولكن الضعف أقوى منك (43
 / دورة تدريبية ) سبع إحتياجات أساسية لبناء الشخصية (44
 تعامل مع ضغوط العمل ./دورة تديبية عن مهارات ال45
 / رخصة قيادة الذات .46
 / دورة تدريبية عن مهارات التميز ىف خدمة العمالء .47
 / دورة تدريبية ) حلل شخصيتك وتعرف على نفسك(48
 / دورة تدريبية كيف تكون مدربا مبدعاً ؟49
 / دورة تدريبية ىف مهارات احملاسبة اإللكرتونية .50
 سالسل الزمانية والقدرة على التننبوء./ دورة تدريبية ىف ال51
 / دورة تدريبية ىف حتليل املشكالت وإختاذ القرارات .52
 / دورة تدريبية ىف مهارات التعامل مع األبناء وتنمية مواهبهم .53
 / دورة تدريبية عن أسس اإلدارة احلديثة الناجحة .54
 / دورة تدريبية عن العصف الزهىن واخلارطة الزهنية .55
 / الطرق العملية لتنمية القدرات اإلستيعابية وإسرتاتيجيات التعلم السريع56

 اللقاءات واملقابالت التلفزيونية:
أجريت معه عدة لقاءات وشارك ىف عدد من الندوات والتصرحيات ىف نشرات اخبارية وبرامج 

 حوارية فكرية وثقافية وسياسية ىف القنوات الفضائية االتية:
 / قناة اجلزيرة1
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 / قناة العربية2
 / قناة احلرة3
 BBC/ قناة 4
 / قناة العامل5
 / قناة املصرية االوىل6
 / قناة املنار7
 / قناة القدس8
 MBC/ قناة 9

 / الفضائية السودانية .10
 / قناة النيل االزرق .11

 االذاعات :
 / االذاعة القومية بامدرمان1
 / اذاعة التوحيد بلبنان _طرابلس2
 ن الكرمي ./ إذاعة القرآ3

 النشاطات على االنرتنت:
 النشاط على االنرتنت :

 / املشرف العام على موقع اجلزوىل .1
 / له مدونة " ضد الوهن " على شبكة االنرتنت .2
 / كاتب باكثر من عشرين منتدى حوارى على شبكة االنرتنت .3
 / عضو بشبكة املدربني العرب .4
 لتنمية البشرية ./ عضو بشبكة املتحدين العرب بوابة ا5
 / عضو مبوقع ايالف ترين .6
 / عضو مبوقع جملة االبتسامة املتخصصة ىف التنمية البشرية .7
 / عضو مبنتديات الربجمة اللغوية والعصبية .8

 الشهادات التقديرية اليت حصل عليها:
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 / شهادة تقديرية من وزارة االوقاف واملقدسات االسالمية باالردن .1
 رية من منظمة سلسبيل اخلريية ./ شهادة تقدي2
 / شهادة تقديرية من مؤسسة القدس الدولية .3
 / شهادة تقديرية من اهليئة الشعبية ملناصرة الشعوب .4
 / شهادة تقديرية من ملتقى القدس الشباىب الرابع بالدوحة .5

 املؤلفات:
 / توحيد أهل القبلة رؤى وافاق .1
 / فن احلوار .2
 ى قواعده وفوائده ./ التامني االسالم3

 حتت الطبع:
 / كيف تكون جباناً ؟!.1
 / عقلك انت حتكمه .2
 / مراهقون ولكن .3
 / أنت لست ضعيفا ولكن الضعف اقوى منك .4
 / حكم الدين ىف تكافل املدينني .5
 / ضد الوهن _ اكثر من مائتني مقالة صحفية .6
 / خطة التخطيط .7
 / فن اإلعذار .8
 مية حتديات بناء الدولة/ احلركات االسال9

 / العلمانية تشوهات فكرية ينبغى ان تصحح10
 / احلوار الراشد مع الشيخ راشد11
 / الوحى بني التحاكم اليه وظاهرة التحكم فيه12
 / أصول النهضة واالصنام االربعة13

 منقول من صفحة رابطة حميب املفكر الشاب الدكتور حممد اجلزويل على الفيس 
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https://web.facebook.com/loversdr.algzouli/photos/a.2386
10532933652.55077.117627188365321/23861053960031

8/?_rdc=1&_rdr 
http://sudaneseonline.com/board/480/msgمحيده-مامون-/جامعه-

 html.1428488007-...-اجلزويل-حممد-شيخ-هو-من-..-
 

 2014 - 06 - 24بكري املدنىنشر يف الوطن يوم 
األربعينيات يدير مؤسسة تعليمية خاصة حبي الدكتور حممد علي اجلزويل شاب يف مقتبل 

الرياض باخلرطوم ويؤم املسلمني باحلي الذي يقيم فيه. ُعرف دكتور اجلزويل بآرائه الواضحة، 
بل قل الصارخة فيما يتصل بالعمل اإلسالمي العام. اجلمعة الفائتة دعا الدكتور حممد علي 

واملؤسسات األمريكية كافة يف العامل اجلزويل من منرب مسجده بالرياض اىل ضرب السفارات 
اذا ما تعرَّض عناصر مجاعة داعش )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(اىل قصف بالطريان 
األمريكي وهم حياربون حكومة املالكي يف العراق وليس هذا وحسب، ولكن الدكتور قاد 

 املصلني من بعد يف مظاهرة اهتف مبا قال ! 
حممد علي اجلزويل يف مؤسسته واجريت معه حوارًا استمر زهاء  ذهبت امس اىل الدكتور

الساعتني تقريبًا حول ما يدعو له واجلماعة اليت ميثلها حتديدًا واليت مساها يل ب)تيار األمة 
الواحدة(، وهو تيار ينادي جبمع كل اجلماعات اإلسالمية حتت راية واحدة وامام واحد، 

ية اجلهادية وتنظيم القاعدة يف اقصى اجلماعات حسبما فهمت منه مبا يف ذلك السلف
اإلسالمية السلفية اىل املتصوفة اليت ال تشرك باهلل شركًا بينًا وعلى مبدأ االنتماء اواًل مث 
االرتقاء ثانيًا يف اآلخر احالين الدكتور اجلزويل اىل حوار اجراه معه جمموعة من الشباب على 

نقدم بعضه اواًل كمقدمة حلوارنا معه ومن مث نعود النت لإلجابة عن بعض تلك التساؤالت 
  اىل تفاصيل ذلك احلوار:

https://www.sudaress.com/alwatan/40518 
وقد اعتقل كما تقدم يف حديثنا عن الشيخني عمر عبد اخلالق ومساعد السديرة على خلفية 

 لة اإلسالمية وأطلق سراحه يف اجملموعة نفسها تأييده للدو 

https://web.facebook.com/loversdr.algzouli/photos/a.238610532933652.55077.117627188365321/238610539600318/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/loversdr.algzouli/photos/a.238610532933652.55077.117627188365321/238610539600318/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/loversdr.algzouli/photos/a.238610532933652.55077.117627188365321/238610539600318/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/loversdr.algzouli/photos/a.238610532933652.55077.117627188365321/238610539600318/?_rdc=1&_rdr
http://sudaneseonline.com/board/480/msg/جامعه-مامون-حميده--..-من-هو-شيخ-محمد-الجزولي-...-1428488007.html
http://sudaneseonline.com/board/480/msg/جامعه-مامون-حميده--..-من-هو-شيخ-محمد-الجزولي-...-1428488007.html
https://www.sudaress.com/alwatan/40518
https://www.sudaress.com/alwatan/40518
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 ومن موقع آخر :
، ”داعش“، تّتهمه السلطات السودانية بتأييد تنظيم ”تيار األمة الواحدة“املنسق العام لـ 

طالبًا إىل سورية والعراق لالنضمام  12وهي قامت باعتقاله أكثر من مرة آخرها بعد انتقال 
 إىل التنظيم.

عاة والعلماء التحاور مع الرجل يف حماولة لتغيري أفكاره، إال أنه ظل جياهر وحاول عدد من الد
وسبق للجزويل أن عمد إىل إلقاء حماضرات داخل كلية العلوم الطبية، ”. داعش“مبناصرة 

 واليت تسمح بدورها بالنشاط العلمي يف اجلامعة بينما متنع النشاط السياسي.
، بعد اعتقال دام أكثر من مثانية أشهر بناء 2015 وجرى اطالق سراح اجلزويل، آخر يونيو

على مبادرة من األمني العام لديوان اإلفتاء السوداين الدكتور عصام البشري، قبل أن تقوم 
جمدًدا، وحتديداً بعد يوم واحد من إطالق سراحه، على خلفية ” اجلزويل“السلطات باعتقال 

أفكاره الداعمة واملؤيدة لتنظيم بيان أصدره عقب خروجه من املعتقل، متسك فيه ب
 ”.داعش“

 
 

ويبدي اجلزويل متسكا الفتا بأفكاره املؤيدة للجهاد العاملي من خالل بيان أصدره فور خروجه 
لست نبيًا ومل أكن يف غار حراء، فلم تتبدل عندي املواقف، ومل تتغري “من املعتقل، قائال: 

ن التقيتهم إىل طريق مسدود، وال حيرتم األفكار، وقد وصلت يف احلوار الفكري مع بعض م
 ”.عامل علمه وهو حياور أسرياً 

https://www.assakina.com/center/parties/75331.html 
 

 وهذه صفحته على الفيس
https://web.facebook.com/dralgzouli20/?_rdc=1&_rdr 

https://www.assakina.com/center/parties/75331.html
https://www.assakina.com/center/parties/75331.html
https://web.facebook.com/dralgzouli20/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/dralgzouli20/?_rdc=1&_rdr
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 وهذا حسابه على تويرت
 @DrAlgzouli30 

 وهذا املوقع فيه عدة خطب له :
https://www.abdwap2.com/mp3/mp3حممد-الشيخ-/خطب-

 htmlجلزويل.ا
 وهذه خطبته يف الدفاع عن الدولة وإن كان له انتقادات وخمالفات معها :

 د. حممد علي اجلزويل -فرقا بني اخلوارج والدولة  14جماهدوا الدولة األبرار ليسوا خبوارج: 
 02-05-2014املوافق  -هـ  1435رجب  3خطبة اجلمعة: 

https://drive.google.com/open?id=1Ktw_vMtVX4qFbTkJ
mCphivTz98DcCbcy 

 رابط استماع وحتميل:
http://www.gulfup.com/?FFgKng             ] 

 

أجحا عبد الرزاق  شيخ السلفيين بالمغرب الشيخعندنا ( 6)
 وستجدون هناك رابطا ملقال له .

 
[  justpaste.it/ioi9 

 كتب يقول :   24موقع اليوم 
  10-03-2015عتقل بالبيضاء؟من يكون عبد الرزاق أجحا مناصر داعش الذي ا

، الشيخ السلفي 2015مارس  6أوقفت املصاحل األمنية مبطار حممد اخلامس الدويل، يوم 
، بعدما ضبطته متوجها إىل تركيا، ومنها كان «عبد الرزاق أجحا»باسم  اجلهادي املعروف

https://www.abdwap2.com/mp3/mp3/خطب-الشيخ-محمد-الجزولي.html
https://www.abdwap2.com/mp3/mp3/خطب-الشيخ-محمد-الجزولي.html
https://drive.google.com/open?id=1Ktw_vMtVX4qFbTkJmCphivTz98DcCbcy
https://drive.google.com/open?id=1Ktw_vMtVX4qFbTkJmCphivTz98DcCbcy
http://www.gulfup.com/?FFgKng
http://www.gulfup.com/?FFgKng
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املرزوقي »ينوي الدخول إىل أراضي القتال يف سوريا. وأفاد بالغ لوزارة الداخلية أهنا اعتقلت 
 بالساحة السورية.« الدولة اإلسالمية»وهو حياول االلتحاق بصفوف ما يسمى « أجحا

مبايعة الشيخ أجحا ألمري ما يعرف بالدولة اإلسالمية  قد نشرت خرب« 24اليوم» وكانت 
السوداء على منزله عالنية، « داعش»أبو بكر البغدادي، وإقدامه على تعليق راية « داعش»

على مواقع التواصل االجتماعي، وكذا استقباله يف تطوان « داعش»وحتريضه على نصرة 
، كما «تركي البنعلي»ادي العاملي اجله« داعش»للمفيت العام لتنظيم الدولة اإلسالمية 

إىل إعالن السلفي املغريب املعروف، املقيم بتطوان، عزمه الرحيل حنو ما « 24اليوم»اشارت 
لقد قرب » ، حني كتب منشورا على مواقع التواصل االجتماعي، «دم الشهادة«مساه بـ

، مث كتب بعد «كعبةالرحيل واللقاء إن شاء اهلل، فأسألكم الدعاء وعندها أقول فزت ورب ال
 «.واهلل لقد كثرت ذنوبنا وال ميحوها إال دم الشهادة»ذلك 

يف »الباحث يف احلركات اجلهادية، عبد اهلل الرامي، علق على نبأ اعتقال أجحا قائال، 
الغالب كان أجحا متوجها إىل ليبيا، من أجل االلتحاق برتكي البنعلي، املفيت العام لتنظيم 

من عالقة، والبد أن نشري إىل أن أجحا هو املرجع احمللي لداعش يف داعش، ملا يربطهما 
املغرب، وهو قد يشكل يف بعض احلاالت قناة للتواصل مع داعش، فكيف خترج فتيحة 
اجملاطي وال يسمح خبروجه. واآلن، وحسب مجيع املعطيات، فهو أهم املشايخ املعرتف هبم 

حلدوشي هذا املنصب، ومل يتعرض أجحا ألية من قبل داعش يف مشال إفريقيا، بعد أن رفض ا
    «.مضايقات منذ خروجه من السجن

منذ مدة مل يشارك أجحا »وقال مصدر من اللجنة املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني، 
 «.يف أنشطتنا أو وقفاتنا، وباملوازاة مع ذلك، أظهر مواقف متطرفة حنن غري مسؤولني عنها

داخلية، فإن أجحا سيعرض على العدالة فور انتهاء البحث الذي جيري وحسب بالغ وزارة ال
 حتت إشراف النيابة العامة املختصة.

وكان أجحا قضى عقوبة حبسية مداها ثالث سنوات مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب، يف 
، بعد أن 2003ماي  16سجن سال وسجن اوطيطا بسيدي قاسم، عقب أحداث 

 ى القيام بأعمال إرهابية.وجهت إليه اهم التحريض عل
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، حيث سبق «اجلهاد»وكان اسم أجحا قد برز، منذ سنتني، حني جاهر مبواقفه من مسألة 
السلفية »له أن تصدى للرد على رئيس احلكومة، عبد اإلله بنكريان، الذي طالب معتقلي 

املقصود بالتربؤ من اإلرهاب إذا أرادوا معانقة احلرية، حيث أكد أنه إذا كان « اجلهادية
 «.باإلرهاب هو اجلهاد، فلن نتربأ منه

ومباشرة بعد رده على بنكريان، أعلن أجحا، الذي يعد أحد أهم املستقطبني للجهاديني 
املغاربة الراغبني يف االلتحاق بدولة البغدادي، )أعلن( انفصاله عن السلفي املغريب عمر 

 مباركة املقاتلني املتطوعني، بل احلدوشي، بعدما تشبث األخري بتنظيم القاعدة، واستمر يف
إن أجحا استقبل يف مدينة تطوان املتطرف العاملي تركي البنعلي، وأخذ صورا معه وقام بنشرها 

أكدت أن أجحا نسق يف « أخبار اليوم»على مواقع التواصل االجتماعي، كما أن مصادر 
ولة اإلسالمية، ومل ينكر أكثر من مرة مع فتيحة اجملاطي، اليت التحقت منذ شهور بتنظيم الد

أخبار »، كما أكد ذلك يف رده على مقال نشرته «داعش»أجحا أنه يساند االنضمام إىل 
تصرحيات أجحا مل تتضمن »وقال الباحث يف احلركات اإلسالمية عبد اهلل الرامي، «. اليوم

سينتقل  تصرحيا بالسفر، وإمنا بإعالن )الرحيل والسفر والشهادة(، وهو ما يطرح سؤال: هل
أجحا فعال إىل أراضي القتال، أم إنه ينوي الرحيل من الدنيا؟ ما يعين قيام فرضية تنفيذه 

أرجح أن أجحا، وقبل أسابيع قليلة، بادر إىل نشر »وأضاف الرامي «. عملية انتحارية
تغريدات على التويرت، دعا فيها الشباب املغاربة إىل السفر إىل ليبيا، إن بعدت عنهم أرض 

من بعدت عليه أرض الشام وحال بينه وبينها بعد » ام، إذ كتب يف تغريدة على التويرتالش
السفر، فعليه بأرض ليبيا، فإهنا كذلك أرض اخلالفة، وأخص بالذكر تونس والسودان واملغرب 

 «.وموريتانيا
ن مث اخنرط أجحا يف محلة ضد الصحافية املغربية، يف أسبوعية شاريل إيبدو، زينب الغزوي وم

إن كفر زينب الغزوي ال يقل عن كفر الرسامني، لذلك فحكمها  »يساندها، حني كتب 
 «.ومن دافع عنها فهو كافر  كحكمهم..

وجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من الصحف واملواقع قد تناقلت منذ سنة خرب التحاق أجحا 
 بأراضي القتال، لكنه ظهر بعد ذلك يف مدينة تطوان وكذب تلك األخبار.

http://www.alyaoum24.com/275323.html 

http://www.alyaoum24.com/275323.html
http://www.alyaoum24.com/275323.html
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http://www.kafapress.ma/index.php?ida=28717 

 
حيذرالصحايف حممد امحد يف رسالة للشيخ عبد الرزاق اجحا يدعو لبيبعة أبو بكر البغدادي و 

 : عدة من قطع رأسه
 2014يونيو  29حدث بتاريخ:    2014يونيو  29

الزالت بعض جرائدنا الصفراء تسرتزق من وراء الكذب والتدليس..من بينها جريدة كتبت 
حقائق عين لكنها كما قلت تدليس وكذب إال شيئا واحدا سأتركه لنهاية املوضوع..فقد  

ملتحري للصواب واحلقيقة حممد أمحد عده حقائق هي يف نظره كتب الصحفي النزيه ا
 صحيحة لكن هي تدليس وكذب.فكان ردي عليه هو..

زعمت أنين أحندر من مدينة تطوان وهذا غري صحيح فالذي أوصل لك هذا البحث -1
الدقيق كذب عليك أيها الكذاب بل أحندر من دائرة باب برد إقليم شفشاون.. وكان هذا  

 م كذبك وتدليسك لكن مابين على باطل فهو باطلكافيا لنعل
وقضيت سنتني يف السجن وهذا أيضا كذب   2001شتنرب 11زعمت أنين أعتقلت يف - 2

وحكمت بثالث سنوات  2003كان يكفيك أن تسأل أسيادك مىت إعتقلوين ألنين إعتقلت 
 قربانا من أسيادك لسيدهم بوش..لكن تكذبون كعادتكم.

نعلي زارين وهذا أيضا كذب بل الشيخ جاء إىل تطوان للتسجيل يف  ذكرت أن الشيخ الب-3
كلة أصول الدين ولقائي به كان يف عقيقة وليس يف بييت وحىت لو زارين فهذا شرف 
يل..وزيارة الرجال لبييت أفضل عندي من أشباه الرجال..فاملغرب يزوره اليهود والنصارى وكل 

أما أنين قلت زارين فهذا أيضا كذب ألنين كتبت امللل والنحل أحالل عليكم وحرام علينا؟ 
يف صفحيت التس حذفها أسيادك حبجة أنين أروج للدولة) واهلل لقد جالست الشيخ تركي 
البنعلي (...والفرق كبري بني ما كتبت أنت وكتبت انا ..فأنتم مشهورون بالكذب وحتريف 

 الكالم
وهذا أيضا كذب فلم يكن للشيخ ذكرت أنين تركت الشيخ احلدوشي وبايعت الدولة  - 4 

احلدوشي حفظه اهلل مجاعة أو تنظيم كي أنشق عنه..بل هو عامل من علماء املسلمني سواء 

http://www.kafapress.ma/index.php?ida=28717
http://www.kafapress.ma/index.php?ida=28717
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إتفقنا معه أو إختلفنا معه وما منا إال راد ومردود عليه إال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
فيش وما وسلم..فال تنزل التهم بالشيخ ألنين أعرف حيلكم وتدليسكم ألنكم كاخلفا

 إنتفخت بطونكم وأوداجكم إال بأموال احلرام
أما الذي أصبت فيه وأردت أن جتين من ورائه أمواال من طرف أسيادك من باب صدق  - 5

وهو كذوب..فهو قولك أنين أدعوا إىل بيعة البغدادي وأزيدك أيضا لوكنت يف دولة أبوبكر 
البونك بالبينة وإال أقاموا عليك حد البغدادي حفظه اهلل ملا جترأت وقلت ماقلت ألهنم سيط

 القذف والتدليس فتحسس رأسك قبل أن يصلوا إليك
ويف اخلتام أقول لك وألمثالك حتروا احلقيقة قبل أن تكتبوا وإن كنت أشك أنكم تتحرون 

 الصواب ألنكم أحذية عند أسيادكم[.
يٌر لأيأُكونُنَّ أأْهدأى ممْن إمْحدأى اأْلُمأمم فـألأمَّا جأاءأُهْم وأأأْقسأُموا بماللَّهم جأْهدأ أأمْيأاهنممْم لأئمْن جأاءأُهْم نأذم 

ْكُر السَّيُِّئ إال 
أ
بأأأْهلمه نأذميٌر مأا زأادأُهْم إمالَّ نـُُفورًا .اْستمْكبأارًا يفم اأْلأْرضم وأمأْكرأ السَّيِّئم وأال حيأمْيُق امل

 جتأمدأ لمُسنَّتم اللَّهم تـأْبدمياًل وألأْن جتأمدأ لمُسنَّتم اللَّهم حتأْومياًل( فـأهأْل يـأْنظُُرونأ إمالَّ ُسنَّتأ اأْلأوَّلمنيأ فـألأنْ 
-http://www.rihanapress.com/index.php/ar/nouvelles/380

08.html-52-14-29-06-2014 
 له عشرات الكلمات الدعوية والعلمية على اليوتيوب وغريه ومنها

 اخلالفة قائمة رغم أنف احلاقدين  
https://www.dailymotion.com/video/x2c56vg 

 وهذا رابط لكلمة خمتصرة له يف ذلك :
https://www.youtube.com/watch?v=ezHVIlPOEwU 

 وله سلسلة مقاالت باسم واقرتبت امللحمة جتدها هنا :
-http://alnosraalymaniy.blogspot.com/2015/07/blog

96.htmlpost_ 
 وهذه صفحته على تويرت 

 @AjahaAbdrzaq 
 صور و فيديو له:  نشر موقع مغرس : 9/3/2015يف 

http://www.rihanapress.com/index.php/ar/nouvelles/380-2014-06-29-14-52-08.html
http://www.rihanapress.com/index.php/ar/nouvelles/380-2014-06-29-14-52-08.html
https://www.dailymotion.com/video/x2c56vg
https://www.dailymotion.com/video/x2c56vg
https://www.youtube.com/watch?v=ezHVIlPOEwU
https://www.youtube.com/watch?v=ezHVIlPOEwU
http://alnosraalymaniy.blogspot.com/2015/07/blog-post_96.html
http://alnosraalymaniy.blogspot.com/2015/07/blog-post_96.html
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  القبض على الشيخ السلفي بالناظور عبد الرزاق أجحا و هو يف طريقه اىل "داعش" ليبيا
 ولكن لألسف الفيديو حمذوف 

://www.maghress.com/video/1334708https    ] 
 

 

https://www.maghress.com/video/1334708
https://www.maghress.com/video/1334708
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الشيخ عبد المجيد الهتاري عندنا شيخ مشهور جدا أيضا وهو ( 7)
 ]أطلق سراحه احلمد هلل [ فك اهلل أسره الريمي من اليمن

 
 
يف عزلة بين  - 1955هـ( املوافق 1375عبد اجمليد بن حممود اهلتاري )ولد يف رجب سنة ) ]

اليمن والنشأة كانت هناك( هو عامل وداعية سلفي .  -، حمافظة رمية قضاء اجلبني -هتار
 متزوج بامرأتني، ولديه ستة عشر ولداً.. سبعة ذكور والبقية إناث.

. وفقا ملوقع "منرب علماء اليمن"، 1955ولد عبد اجمليد يف اجلبني مبحافظة رمية اليمنية عام 
 بن جربين وحممد قاسم اجليزاين وحممد فإن عبد اجمليد درس يف السعودية على يد عبد اهلل

 ذاكر الباكستاين كما حضر دروسا لعبد العزيز بن باز ويف الرياض أمت عبد اجمليد حفظ القرآن
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وهي السنة اليت توىل فيها علي عبد اهلل صاحل الرئاسة. درس على  1978عاد إىل اليمن عام 
ت بدعم من علي عبد اهلل صاحل وعلي يد مقبل الوادعي يف "دار احلديث" بصعدة واليت أُقيم

حمسن األمحر والسعودية، مث توجه إىل عبد اجمليد الزنداين يف حمافظة عمران ينشر ماتعلمه يف 
 السعودية بني أبناء حاشد

ويف التسعينات امليالدية ساهم مع جمموعة من احلركيني السلفيني )املعروفني باسم السرورية( 
صبح عضوا يف جملس شورى اجلمعية وناشطا فيها. وبعد يف إنشاء مجعية اإلحسان، وأ

الثورات العربية ولد اهلتاري من جديد )كما يقول عن نفسه(، وأصبح قريبا من اجلهاديني، 
وشن هجوما كبريا على أصحابه يف مجعية اإلحسان لقبوهلم باملشاركة السياسية يف املرحلة 

ن اهلتاري من املوقعني على بيان تأييد لدولة االنتقالية، مما أدى إىل طرده من اجلمعية. وكا
البغدادي املعروف باسم )بيان األخوة اإلسالمية يف نصرة الدولة اإلسالمية(، وهو البيان 

 تنظيميا حتت لواء دولة البغدادي.الذي ذكر املوقعون عليه بأهنم ليسوا منضمني 
 إمام مسجد الدعوة بالعاصمة اليمنية صنعاء.

إثر هجوم شنته قوات األمن  2014أبريل  21هلل عبد اجمليد اهلتاري يف جار اولده قُتل 
اليمنية اخلاصة مبساعدة من األمريكيني على مناطق بشبوة وأبني تأوي مسلحني يشتبه 

 بإنتمائهم لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
 :عاما قائال  14وعلق عبد اجمليد على مقتل ابنه البالغ من العمر 

ول لكم إذا أوالدنا سلكوا طريق اجملد واجلهاد وبذلوا األرواح يف نصرة الشريعة وأريد أن أق»
 «فقد بلغنا غاية اجملد والعزة ومسو األهداف اليت نعيش حنن املسلمني من أجلها

https://ar.wikipedia.org/wikiتاري/عبد_اجمليد_اهل 
 
 ) البحوث واملؤلفات(: 

من ضمن البحوث اليت كتبها حبث عن "احلزبية ما هلا وما عليها" ، و "مفاسد الدميقراطية" ، 
وكال الرسالتني طبعتا يف السعودية يف دار الغيث، ويف الوقت احلاضر توجد عدة حبوث يف 

 طريقها إىل النشر إن شاء اهلل.
 شغلها :األعمال اليت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_المجيد_الهتاري
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 جملس أمناء مركز الدعوة بصنعاء.رئيس  - 1
 م(.1992مدرس يف مركز الدعوة منذ عام ) - 2
 إمام وخطيب مسجد الدعوة يف صنعاء. - 3
 األماكن اليت سافر إليها للدعوة إىل اهلل: 

 قطر. -الكويت -اجملر -بريطانيا -هولندا -أمريكا
-http://www.ccfc

ye.org/ar/sp/GoldenRecordDetails.aspx?RID=4 
 

 الفضائية اليوم ويف شريط فيديو على قناة اليمن 
الشيخ عبداجمليد الرميي: انا مع الدولة االسالمية يف بالد الشام، والقاعده يف اليمن يقول 

 قبلت احلوار، وكلهم يريقون الدماء
https://www.youtube.com/watch?v=6tYj146WrPw&featu

re=youtu.be 
 

 وهذه تالوة عطرة بصوت الشيخ من سورة النساء :
ch?v=Qseo9h74GgIhttps://www.youtube.com/wat 

 
 هذا حسابه على تويرت

 @abdalmjydalhtar 
 وفيه مكتوب

إمام وخطيب مسجد سعد بن معاذ. مشرف عام ملركز سعد بن معاذ )أسري يف سجون 
 هـ(1436/رمضان/1احلوثي من 

 وفيه :
 نبشركم خبروج الشيخ عبد اجمليد اهلتاري الرميي من السجن صباح هذا اليوم املبارك. احلمد هلل

 هـ ( ومرفق هذه الصورة 1437رجب  19)بتاريخ  الذي بنعمته تتم الصاحلات

http://www.ccfc-ye.org/ar/sp/GoldenRecordDetails.aspx?RID=4
http://www.ccfc-ye.org/ar/sp/GoldenRecordDetails.aspx?RID=4
https://www.youtube.com/watch?v=6tYj146WrPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6tYj146WrPw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qseo9h74GgI
https://www.youtube.com/watch?v=Qseo9h74GgI
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 له حماضرات عدة على اليوتيوب وهذه إحداها باسم :

 من هم املرجئة ومن هم اخلوارج
T3V5cIUI-https://www.youtube.com/watch?v=S5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5-T3V5cIUI
https://www.youtube.com/watch?v=S5-T3V5cIUI


122 

 

http://youtu.be/oJRH9Tc8324 
 

 وهذه صفحته على الفيسبوك 
https://web.facebook.com/profile.php?id=1000100857661

61 
 م 24/9/2016وآخر مانشر فيها بتاريخ 

 أحبابنا املتابعني ... 
 نوصيكم بالدعاء لشيخنا الغايل الشيخ عبد اجمليد اهلتاري فقد نزلت به وعكة صحية .

 اللهم اشفه شفاء ال يغادر سقما .
 ومن كتابات الشيخ املميزة يف نصرة الدولة مانشره موقع شبكة صوت احلرية :

 كتب الشيخ عبد اجمليد اهلتاري الرميي: 
 فيقال:  يقولون: ...

 ما أضعف حجة املعارضني من شباب القاعدة للدولة ــ اإلسالمية 
ال: و كبار العلماء يف األربطة يقولون: البغدادي متهم بأنه على مذهب اخلوارج فيق

 اإلحتادات و اجلماعات يرون مذهب القاعدة مذهب اخلوارج فما هو اجلواب لكم؟ و 
مث يدعون إىل احلفاظ على البيعة حملمد عمر أو  هو غري ممكنيقولون:كيف نبايع البغدادي و 

للظواهري و مها غري ممكنني بل ال يستطيعان مواجهة دولة واحدة جبيوشها و دولة اخلالفة 
ليس حرب قة مواجهة اجليوش بعضها مع بعض و تواجه عدة دول برا و جوا على طري

 عصابات كرا و فرا مثل غريها. 
ع محاية بيضة املسلمني فيقال: فهل تنظيم القاعدة الذي يقولون: دولة البغدادي ال تستطي

يدعو لبيعة مال حممد عمر قادر على محاية بيضة املسلمني؟ مث هل من شرط اخلالفة حىت 
تكون صحيحة أن تكون قادرة على محاية أتباعها إذا كيف ستفعل اخلالفة اليت ستأيت هبا 

الفة إذا قامت ستكون قادرة على مواجهة القاعدة اليوم أو غدا حني تواجه العامل و هل اخل
 العامل كله حىت حتمي أتباعها. 

http://youtu.be/oJRH9Tc8324
http://youtu.be/oJRH9Tc8324
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010085766161
https://web.facebook.com/profile.php?id=100010085766161
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يقولون: خنشى أن تكون دولة اخلالفة خمرتقة من قبل السعودية أو من قبل البعث فيقال: أو 
 لستم تشاهدون كل يوم يستشهد قائد من قوادكم بواسطة الشرائح اليت يضعها املخرتقون؟.

م برضى أهل احلل و العقد فيقال: و هل الكفر البواح الذي أذن يقولون: إنه متغلب و مل يق
الرسول بإزاحته بالسيف حباجة إىل أهل احلل و العقد؟ و هل جهادكم أنتم الذي هو وسيلة 

 اخلالفة رضي به أهل احلل و العقد؟. 
يقولون: مبايعة البغدادي شق للصف و فتنة بني اجملاهدين فيقال: و هل مبايعة حممد عمر 

تفق عليها و رضي هبا أهل احلل و العقد و ساملة من الفتنة و معظم اجلماعات ال يعرتفون م
هبا مث ملاذا تطالب الدولة بالبقاء يف تنظيم القاعدة و ال تطالب اجلماعات األخرى اجلهادية 

 بالدخول أو فلتأذن حبرب من اهلل و رسوله . 
ة املعرتضني و يضيق رقعة احلاضنة يقولون: إن هذا التوسع يف أسلوب الذبح يوسع رقع

فيقال: و هل نسيتم عملياتكم اليت واجهت سخطا شعبيا يف اليمن و السعودية و دول 
سبتمرب و مات حادثة العرضي و السبعني عنا ببعيد و ما ترتب  11الغرب و منها أحداث 

 ها؟. على ذلك من مواقف شعوب العامل اإلسالمي و غري اإلسالمي يف استنكارها و رفض
مث من أبدى اعرتاضه العلمي على هذه التناقضات و تساءل ما هو الفرق؟ ااهموه بأنه يريد 

 الفتنة بني اجملاهدين و أنه عميل لألمن القومي أو السياسي .! 
احلقيقة أنه ملا كان معتقد القاعدة و منهجها يف اجلملة و أساليبها مع خصومها شبيه أو 

عليها احلجج يف نقدها للدولة فال تذكر يف الدولة شيئا إال  قريب من منهج الدولة تناقضت
و قد قيل فيها مثله و ال تنتقد أسلوبا إال و قد سبق نقدها فيه فكان مثلهم يف هذا التناقض 
كمثل اهلادوية و الزيدية كلهم ينتسبون إىل زيد و لكن حني يكون هناك خالف بني زيد و 

على آخر إال جمرد الرتجيح بالذوق و التشهي حىت  حيي ال توجد قاعدة علمية ترجح قوال
 اشتكى من هذا التناقض بعض علماء الزيدية فقال:

 و مصابيح دياجي املشكل ---أيها األعالم من ساداتنا 
 يقتدى يف القول أو يف العمل ---أخربونا هل لنا من مذهب 
 سائم نقفوه هنج السبل ---أم تركنا مهال نرعى بال 

 ها هنا احلق لزيد بن علي ---ىي قيل ال فإذا قلنا ليح
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 قول حيي هاهنا القول اجللي ---و إذا قلنا لزيد قيل ال 
 عن نصوص اآلل و احبث و سأل ---قرروا املذهب قوالً خارجا 

 كان تقليدا له كاألول  ---إن يكن قرره جمتهد 
 فقد انسدت طريق اجلدل ---أو يكن قرره مأْن دونه 
 رام كشفاً للذي مل يْنجألم  ---و مث من ناظر أو جادل أ

 عرضه مرمى سهام املنصل ---قدحوا يف دينه و اختذوا 
 الشيخ عبد اجمليد بن حممود اهلتاري الرميي 

 بقلم: #مصطفى__الشيخ
http://egyvoice.eu/Lnk/5701 

                                                                      ] 

وهو مشهور من مجاعة منتدى أنا املسلم  الشيخ أحمد بواديعندنا أيضا ( 8)
 أبو داود السافري فك اهلل أسره 

 
[ 
وهو من الكتاب املميزين وله مقاالت عدة على الشبكة خبالف مشاركاته على منتدى أنا  ]

 املسلم 

http://egyvoice.eu/Lnk/5701
http://egyvoice.eu/Lnk/5701
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 لية؟؟ أم نزوات وأهواء نفوس!!! "ابط أصو " املصلحة الشرعية؛ ضو ومنها مقال : 
maktaba.org/book/31621/41961-https://al 

 نشرت مبوقع بوابيت : أمحد بوادي للشيخ مقاالتوهذه جمموعة 
 فقهاء السلطان والفضائيات والتحالف مع أهل الباطل

 املصرية، وقيام الدولة اإلسالميةالثورة التونسية و 
 "محاس" واحلصاد املر

 سياط الظلم؛ بني جور العبد، وبني عدل الرب
 اخلذالن خساسة خلق، ودناءة نفس

 السلفية العوراء
-2-web-news-tp://www.myportail.com/actualitesht

0.php?t=6&ida=106&nom=%C3%CD%E3%CF%20%C8%
E6%C7%CF%ED 

 
 : عوجان -مسجد التوحيد / الزرقاء  -دار القران الكرمي وللشيخ حماضرة على اليوتيوب ب

ube.com/watch?v=4OO0HNiPsO4https://www.yout 
 وهنا خرب اعتقاله :

اعتقلت السلطات األردنية قبل أيام الداعية السلفي، واملنظر اجلهادي أمحد بوادي من منزله 
الكائن مبحافظة الزرقاء وسط اململكة، ويعتقد أن يكون سبب االعتقال تأييده العلين لتنظيم 

 ب مقربني منه.الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، حبس
وفور انتشار خرب اعتقال بوادي أنشأ مؤيدو تنظيم الدولة على موقع التواصل االجتماعي 

"#اعتقال_الشيخ_أمحد_بوادي_أبوداود_السافري" هامجوا وتوعدوا خالله  "تويرت" هاشتاج
 احلكومة األردنية إن مل يتم اإلفراج عنه، وعن بقية املعتقلني املناصرين لـ"الدولة".

عاماً( الذي ميتهن "النجارة" كمدخل رزق له أبرز املنظرين الشرعيني  50عد أمحد بوادي )وي
يف األردن املؤيدين لـ"الدولة اإلسالمية" عقب انضمام املنظر البارز عمر مهدي زيدان 

 لصفوف التنظيم هناية العام املنصرم.

https://al-maktaba.org/book/31621/41961
https://al-maktaba.org/book/31621/41961
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?t=6&ida=106&nom=%C3%CD%E3%CF%20%C8%E6%C7%CF%ED
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?t=6&ida=106&nom=%C3%CD%E3%CF%20%C8%E6%C7%CF%ED
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?t=6&ida=106&nom=%C3%CD%E3%CF%20%C8%E6%C7%CF%ED
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?t=6&ida=106&nom=%C3%CD%E3%CF%20%C8%E6%C7%CF%ED
https://www.youtube.com/watch?v=4OO0HNiPsO4
https://www.youtube.com/watch?v=4OO0HNiPsO4
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تماعي "تويرت" واليت هاجم واشتهر بوادي من خالل تغريداته النارية على موقع التواصل االج
فيها أبرز وجوه التيار اجلهادي يف العامل، مثل "أمين الظواهري، أبو حممد املقدسي، أبو قتادة 
الفلسطيين"، باإلضافة إىل حبوثه الشرعية اليت تؤيد مجيع ما يقوم به تنظيم الدولة من 

 ممارسات خالفهم هبا منظري التيار املعروفني.
على صفحته يف تويرت قال بوادي: "يف اعتقادي اجلازم أن ثالثة اشخاص ويف إحدى تغريداته 

 هم من أفسدوا اجلهاد يف الشام: الظواهري، واملقدسي، وأيب قتادة وتبعهم الغوغائيون".
بوادي عاد ملهامجة أيب قتادة الفلسطيين قبل أسابيع يف كلمته املعنونة بـ"أبو قتادة األرعن 

جه له شتائم نابية، وااهمه بالكذب، واجلهل، وقلة األدب، عندما يتقيأ قيحا"، حيث و 
 إضافة إىل إطالق عدة أوصاف وتشبيهات مسيئة له.

علما بأن احلساب احلايل مل ميض  ألف شخص، 13ويتبع بوادي على حسابه يف "تويرت" 
رة على إنشائه سوى ثالثة أشهر بعد إغالق إدارة "تويرت" حلسابه السابق ضمن محالاها املتكر 

 إلغالق حسابات مؤيدة لـ"الدولة".
يذكر أن أمحد بوادي انتقل من مدرسة "السلفية الرمسية" أو "اجلامية" املقربة من األنظمة 
احلاكمة بعد سنوات من مالزمته للشيخ علي احلليب إىل مدرسة "السلفية اجلهادية" اليت تقوم 

   على تكفري األنظمة وتدعو جملاهبتها يف الغالب.
 https://arabi21.com/story/803687مؤيد-جهادي-منظر-أبرز-/اعتقال-
  [  األردن-يف-الدولة-لـ

أبو سلمان [ آدم  ]حسان حسينالشيخ عندنا ( 9)
  الصومالي

 

https://arabi21.com/story/803687/اعتقال-أبرز-منظر-جهادي-مؤيد-لـ-الدولة-في-الأردن
https://arabi21.com/story/803687/اعتقال-أبرز-منظر-جهادي-مؤيد-لـ-الدولة-في-الأردن
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 اإلسالمية علنا فاعتقلوه الذي أعلن بيعته للدولة

 

 
 
 مقال :جاء يف ] 

http://somaliatoday.netالتأسي/-جذور-الشباب-وحركة-الدولة-/تنظيم 
 

كانت الكثرة ستقراء فإنه قبل دخول الصومال يف معرتك اإلنشقاقات والبيعات،  وحبسب اال
الغالبة من احلسابات اجلهادية الصومالية على موقع تويرت مؤيدة لتنظيم الدولة، وحبسب 
مصادر مطلعة فإن جل حسابات إعالميي حركة الشباب النشطة كانت مؤيدة لتنظيم 
الدولة، وظل كثري منهم على موقفه حىت بعد جتديد احلركة لبيعتها مع الدكتور الظواهري بعد 

 خليفة أيب الزبري. تنصيبها
املنظر  –وعزز من ثقة هذا الطيف الواسع املؤيد لتنظيم الدولة تصريح الشيخ حسان حسني 

بصحة خالفة البغدادي وبطالن بيعات  –اجلهادي الصومايل البارز وصاحب الثقل الكبري 
 . التنظيمات األخرى

 ورد هذا التصريح خالل درسه اليومي يف مسجده بنريويب: 
https://www.youtube.com/watch?v=jVpn4_l3uKg 

 . 
 وله مؤلفات ومقاالت نشر بعضها يف موقع دار احلديث للعلوم الشرعية منها :

 التحقيق يف حرمة التحريق  نصب املنجنيق لنقض رسالة
  القول الصائب يف قصة حاطب

http://somaliatoday.net/تنظيم-الدولة-وحركة-الشباب-جذور-التأسي/
https://www.youtube.com/watch?v=jVpn4_l3uKg
https://www.youtube.com/watch?v=jVpn4_l3uKg
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 رعية عن األسئلة اجليبوتيةالفتاوى الش
  سلسلة مقاالت يف الرد على الدكتور طارق
  بذل النصح يف التعليق على اهلدي السمح

   االنتصار لألئمة األبرار
 اجتماع العيدين واختالف الناس فيه 
 (1) جواب املسبوك علي سؤاالت أهل الفيسبوك 

 (2) جواب املسبوك علي سؤاالت أهل الفيسبوك
 

http://daarulxadiith.com/index.php?option=com_k2&vie
w=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid

=58 
 

 هذا ملذهب جنس له فيديو بالصومالية : بعنوان إن 
https://www.youtube.com/watch?v=eTg1zdYQfCo 

 وآخر :
 حقيقة الكفر الذي خيرج من امللة :

zpl9Mhttps://www.youtube.com/watch?v=vmFEQS 
 صفحته على الفيسبوك جييب فيها على أسئلة املتابعني 

@xxabusalman 
 

 أخرى يف منرب التوحيد واجلهاد  اوانظر له أحباث
.ilmway.com/site/maqdis/MS_10413.htmlhttp://www 

 
لفصل األّول من أجوبة اللقاء املفتوح للـــــــــــشيخ لمؤسسة لّبيك اإلعالمية:: وهذا رابط نشرته  

 –حّسان حسني "أيب سلمان الّصومايل " 
 وحيتوي اجلواب عن األسئلة التالية:

http://daarulxadiith.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=58
http://daarulxadiith.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=58
http://daarulxadiith.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=58
http://daarulxadiith.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&Itemid=58
https://www.youtube.com/watch?v=eTg1zdYQfCo
https://www.youtube.com/watch?v=eTg1zdYQfCo
https://www.youtube.com/watch?v=vmFEQSzpl9M
https://www.youtube.com/watch?v=vmFEQSzpl9M
https://web.facebook.com/xxabusalman/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/xxabusalman/?_rdc=1&_rdr
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_10413.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_10413.html
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 السؤال األول: ما حكم العيش بني الكفار يف دار حرب؟
لسؤال الثاين: ما هو حكم من يهاجر من ديار اجملاهدين ويهاجر إيل الديار اليت حتت ا

 احتالل الصلييب؟ 
السؤال الثالث: لإلخوة اجملاهدين جهود يف حماربة الصوفية القبورية، وقد مسعنا أن بعض 

 ا؟الصوفيني ساند االحتالل.. فما هي نظرتكم للصوفية، وكيف تتعاملون مع املنتسبني إليه
 السؤال الرابع: ما هو حكم من يدعو اجملاهدين بأهنم خوارج أو تكفرييون؟

 شيخنا الفاضل نريد توضيحا مفّصال بني صفات اخلوارج وصفات اجملاهدين؟
 السؤال اخلامس:]ماحكم ترك اجلهاد يف سبيل اهلل؟ وهل جيوز االكتفاء جبهاد النفس؟ وهل 

حكم ترك اجلهاد الذي نراه يف هذا الزمان وااهام  املسؤولية تقع على الفرد أم الدولة؟ ما
 اجملاهدين أهنم إرهابيني وبارك اهلل فيكم[

السؤال السادس: هناك اناس حيملون ويعتقدون بأفكار املشركني القبوريني ولكّنهم اليشاركون 
 معهم يف القتال، إذاً شيخنا هل جيوز يل باستهداف هؤالء؟

Hassaan-https://archive.org/details/Sh 
 

 وحتت عنوان :
 سلفيون صوماليون ينتقدون اتفاق أثيوبيا :

 كتبت اجلزيرة :
الذي يعترب أيضا من أهم مرجعيات التيار السلفي اجلهادي –أما الشيخ حسان حسني آدم 

جية من الفضائح املخزية" حيث وصف فقد أصدر فتوى بعنوان "النصائح املن -باملنطقة
 االتفاقية بأهنا استسالم للعدو.

ويتفق الشيخ حسان مع رأي الشيخ أمل يف اعتبار ما أقدمت عليه اجلبهة "كفرا وردة عن 
اإلسالم" مضيفا أن "املكاسب اليت يتحدثون عنها ال تعادل شيئا مقابل متييع الدين وتبديل 

 الباطل".الشريعة وتلويث الفطرة، وترويج 
كما دعا اجلبهة ومؤيديها إىل التوبة عما وصفه باملخالفات الُكفرية وغري الُكفرية، ونقض 

 املعاهدة اليت وصفها باملخزية، قبل فوات األوان، والعودة إىل اجلهاد يف سبيل اهلل.

https://archive.org/details/Sh-Hassaan
https://archive.org/details/Sh-Hassaan
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http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/
 إثيوبيا-اتفاق-ينتقدون-صوماليون-/سلفيون8/17

 
 ومماكتبه بعضهم عنه :

الشيخ أبو سلمان حسان حسني آدم الصومايل املقيم يف كينيا و هو صاحب الرسائل القيمة 
شروح طيبة لكتب التوحيد، و هو شوكة يف حلوق أعداء التوحيد  و البحوث النافعة، و له 

 [   كما حنسبه و ال نزكي على اهلل أحدا

 
 وعندنا آخرين كثير

 

 رانتانيو األستراليسموسى  ]روبرت[ الشيخعندنا أيضا ( 10)
 ومعنا رابط لفيديو مع ترمجة 

 

 
 
حبث وقرأ الكثري   ، ن الدينيف سن السابعة عشرة بدأْت بعض األسئلة تلح على عقله بشأ ]

 وبعد مرور تسع سنوات أصبح داعية إسالمي.  ، من الكتب حىت وصل إىل القرآن الكرمي
ويعمل حاليًّا بقناة اقرأ الدولية اليت توجه بثها باللغة اإلجنليزية للمسلمني يف مشال أمريكا 

عن أسئلة من  ، الذي جييب”اسأل الشيخ“امسه  اوآسيا وأسرتاليا، حيث يقدم برناجم

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/8/17/سلفيون-صوماليون-ينتقدون-اتفاق-إثيوبيا
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/8/17/سلفيون-صوماليون-ينتقدون-اتفاق-إثيوبيا
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تشريانتونيو الذي حاورته صفحة  يدخلون اإلسالم يف الغرب.. إنه الداعية األسرتايل موسى 
 الفكر الديين خالل زيارته القصرية للقاهرة بعد أدائه فريضة احلج.

 ** حدثنا عن حياتك قبل اإلسالم وبعده؟
وأمي من أصول  لقد ولدت وعشت حيايت كلها يف أسرتاليا. أيب من أصول إيطالية، –

أيرلندية. ويف عمر الشباب بدأت بعض األسئلة تلح على عقلي بشأن الدين، وبدأت أقرأ 
عن اإلسالم وأتعرف عليه ليس ألعتنقه، ولكن ألجادل أحد أصدقائي وهو مسلم من 
البوسنة، وكان دائًما يقول: إن اإلسالم هو أفضل دين يف هذا العامل. وعندما بدأت أقرأ عن 

، وجدت قواسم مشرتكة بني املسيحية واإلسالم؛ فاملسلم يؤمن باهلل ويؤمن بعيسي اإلسالم
ونوح وإبراهيم وموسي، ومل أجد أي اختالفات بني ما أؤمن به واإلسالم سوى شيئني: حممد 

 عليه الصالة والسالم، والقرآن الكرمي.
عقالنيًّا، فكيف وعندما بدأت أدرس اإلسالم كنت أظن أين لن أجد فيه شيًئا صحيًحا أو 

ميكن لدين يؤمن به الصوماليون واألفغان والعرب الذين يعيشون يف الصحراء أن يكون 
 صحيًحا؟ ولكين وجدت كل ما يدعو له اإلسالم صحيًحا، ويتفق مع العقل!

غري أين مل أجنذب لإلسالم إال عندما قرأت عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي؛ 
أخذت بليب وأسرتين ودفعتين لكي أعتنق اإلسالم. ويف احلقيقة مل  فمعجزات القرآن العلمية

أجنذب لإلسالم بسبب دعوته لألخالق وحسن املعاملة؛ ألن كل األديان تدعو لذلك، هو 
أمر سهل ميكن أن يدعيه أي شخص، كما يضع كل مؤلف توقيعه على كتابه، يف رأيي 

على أن القرآن الكرمي من اهلل وليس من  آيات اإلعجاز العلمي هي مبنزلة توقيع اهلل ودليل
 حممد.

سنة، وعندما أسلمت كنت  26عاًما، واليوم عمري  17عندما اعتنقت اإلسالم كان عمري 
يف السنة األخرية من الدراسة الثانوية، وعندما أسلمت كنت أخصص نصف وقيت لدراسة 

ثل كل الشباب يف وطين اإلسالم، والنصف اآلخر لدراسيت الثانوية.. فقْبل إسالمي كنت م
لديَّ صديقة، وكنت أشرب اخلمر، واستغرق األمر مين عاًما كاماًل حىت أتغري متاًما، وتركت 
صديقيت رغم أين كنت أحبها كثريًا؛ ألهنا رفضت اعتناق اإلسالم، وتوقفت عن شرب اخلمر 
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لوات وأكل حلم اخلنزير، وبدأت أحرص على تناول اللحم احلالل، بل وواظبت على الص
 مل يكونوا يصلون. -لألسف-اخلمس كاملة ويف موعدها، رغم أن أصدقائي املسلمني 

 ** وماذا عن رد فعل والديك؟
يف احلقيقة كتمت عنهما خرب إسالمي لبعض الوقت، ولكنهما الحظا من تغريُّ تصرفايت  –

 واألسرتاليني ومن بعض سلوكيايت؛ فمثاًل تعجبا من قراءيت للقرآن، والدين لكثري من الغربيني
جمرد جزء من الثقافة فهم ليسوا متدينني فعاًل.. فمثاًل جديت سألتين ملاذا أصبحت تركيا؟؛ 
ألهنا تعتقد أن اإلسالم جزء من الثقافة الرتكية. مث جاء وقت طلبت فيه من والديت أن تطهو 

آلن هي تطهو يل اللحم احلالل فقط، فقالت ساعتها: لن أدخل اللحم احلالل منزيل أبًدا. وا
اللحم احلالل يف كل يوم، فعندما أدركوا كم غريَّ اإلسالم شخصييت لألفضل، وأين سعيد وأين 

 ال أشرب اخلمر، وأين ال أثري املتاعب، بدؤوا يتقبلون األمر.
 ** وماذا عن رد فعل زمالئك يف املدرسة؟

د أسبوعني بعد أن كلهم كانوا سعداء من أجلي، حىت إن أعز أصدقائي اعتنق اإلسالم بع  –
حدثته عن اإلسالم وأعطيته كتبا ليقرأها عن اإلسالم. أما املعلمون فقد الحظوا تغيريًا بارزًا 
يف شخصييت، وقال يل أحد أساتذيت: لقد تغريت كثريًا، فبعد أن كنت مشاغًبا يف املاضي  

ت.  كثري املشاكل، أصبحت مهذبًا للغاية، حىت طريقتك يف الكالم تغريَّ
 ربنا عن أنشطتك الدعوية يف أسرتاليا؟** أخ

بدأت يف العمل مع منظمة إسالمية يف أسرتاليا يف ميلبورنوكان نشاطها يف التعريف  –
باإلسالم وشرح حقيقته، وعملت أيًضا مع منظمة الرتاث اإلسالمي اليت تقوم بتدريس 

 العامل العريب التاريخ اإلسالمي الذي أعشقه، ودعتين العديد من املنظمات اإلسالمية يف
يف اهلند، وهو ” السالم بيس يت يف“واإلسالمي إللقاء حماضرات يف مؤمترات مثل مؤمتر قناة 

مؤمتر يعقد كل عامني، وحيضره مئات اآلالف من املسلمني، وذهبت عدة مرات جلنوب 
 الفلبني حيث املناطق اإلسالمية، وذهبت مرتني لديب وقطر والكويت وأبو ظيب.

 ن اجملتمع اإلسالمي يف أسرتاليا؟** أخربنا ع
مليونًا هو عدد السكان،  22عدد املسلمني يف أسرتاليا حنو نصف مليون من إمجايل  –

وأغلبية املسلمني يف مدينتني مها سيدين وميلبورن، ويف سيدين بعض املناطق نصف سكاهنا 
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د العديد من من املسلمني وتشعر هناك كأنك يف لبنان أو إسطنبول، ويف هذه املدن يوج
املساجد والعديد من املتاجر واملطاعم اليت تقدم اللحوم املذبوحة وفًقا للشريعة والعديد من 
املراكز اإلسالمية. وقد شهد اجملتمع اإلسالمي يف أسرتاليا منوًّا كبريًا يف السنوات العشر 

رين أكثر التزاًما األخرية، وأغلب املسلمني يف أسرتاليا من املهاجرين، حيث جتد أبناء املهاج
من آبائهم، فتجد األم غري حمجبة ولكن البنت حمجبة، وجتد األب ال يصلي، لكن األبناء 
يصلون، ورمبا تعجب أن معظم اجليل الثاين من املهاجرين أشداء يف دينهم وملتزمون غاية 

 االلتزام.
سالم حنو ثالثة أو مراكز إسالمية كبرية، ويف كل أسبوع يعتنق اإل 10لدينا يف أسرتاليا حنو 

شخًصا يف املتوسط يدخلون  40أربعة أشخاص يف املركز الواحد. وميكن القول: إن حنو
اإلسالم أسبوعيًّا يف أسرتاليا. ويف رأيي يرجع جناح املنظمات اإلسالمية يف أسرتاليا والغرب إىل 

ملؤمترات والندوات اجلهود املضنية اليت تبذهلا هذه املراكز يف نشر الدعوة، من خالل تنظيم ا
وورش العمل وتوزيع املنشورات واملطبوعات اليت تشرح اإلسالم وحقيقته للناس، وإتاحة 

 الفرصة للشباب املتحمس لإلبداع واالبتكار.
 ** ما هي املعاناة اليت مير هبا من يدخل يف اإلسالم؟ وكيف ميكن ختفيفها؟

إذ إنه معرض لالنتكاسة يف أي وقت. دائًما ما أقول: إن املسلم اجلديد ضعيف للغاية؛  –
استغرق مين األمر عاًما كاماًل مبجهود شخصي  -على سبيل املثال-يف جتربيت الشخصية 

ذايت، حىت أصبحت مسلًما حقيقيًّا مؤديًا للصالة وخمتلف العبادات والطاعات، ولو كانت 
هل كثريًا؛ فاملسلم هناك مؤسسات إسالمية قوية واسعة االنتشار كان األمر سيكون أسرع وأس

اجلديد ال يستطيع التمييز بني السنة والشيعة وبني املذاهب اإلسالمية الشاذة مثل األحباش؛ 
 لذا فهو حباجة إىل من يرشده ويوجهه لصحيح الكتاب والسنة.

وهناك بعض العائالت اليت ال اهتم بإسالم أبنائها، ومن مثأَّ تساعدهم يف اختيارهم اجلديد، 
ب اآلخر توجد بعض األسر اليت اهدد الفتيات الصغريات الاليت أسلمن برتك وعلى اجلان

اإلسالم أو الطرد من املنزل؛ وهلذا قامت إحدى املؤسسات اإلسالمية ببناء سكن أو منزل 
 إلقامة الفتيات املسلمات.
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إن واجب املسلمني حنو أي مسلم جديد هو تقدمي العون العقدي والنفسي لتثبيته؛ فاملسلم 
جلديد غالًبا ما ينفصل عن أسرته وآبائه غري املسلمني، باحثًا عن أصدقاء أو إخوة يشرتكون ا

معه يف الديانة؛ فمثاًل ينبغي احلرص على أداء املسلمني اجلدد للصلوات اخلمس يف املساجد، 
وزيارة املراكز اإلسالمية بشكل مستمر، والتعرف على إخواهم يف اإلميان. حيتاج املسلمون 

دد إىل معرفة حقوقهم القانونية واإلنسانية، كما أن بعضهم حباجة إىل دعم مايل ودعم اجل
ينفصلون عن أسرهم، وحيتاجون إىل أسر بديلة. وهلذا أقوم  -يف الغالب-اجتماعي؛ ألهنم 

 دائًما بتعليم املسلمني اجلدد كيفية احملافظة على اإلسالم، وعدم الرجوع عنه أليِّ سبب كان.
ة مجيع أشكال الدعم موجودة من قبل املراكز اإلسالمية، املشكلة الكربى هي يف  يف احلقيق

 كيفية إيصاهلا ملستحقيها، وكيفية تعريف املسلمني اجلدد خبدمات الدعم املتاحة هلم.
 مقتطفات من :

http://islam4me.org/3/article/253 
 جريدة األهرام املصرية. املصدر:

 : إسالمهوهذا فيديو له عن 
https://www.youtube.com/watch?v=nqS_lRsWMGE 

 
https://www.palestinetoday.net/43/030743-سريانتونيو-الداعية-

 داعش-إىل-واالنضمام-لإلحبار-بالتخطيط-اهًما-يواجه
 

 
 
 

http://islam4me.org/3/article/253
http://islam4me.org/3/article/253
https://www.youtube.com/watch?v=nqS_lRsWMGE
https://www.youtube.com/watch?v=nqS_lRsWMGE
https://www.palestinetoday.net/43/030743-الداعية-سيرانتونيو-يواجه-تهمًا-بالتخطيط-للإبحار-والانضمام-إلى-داعش
https://www.palestinetoday.net/43/030743-الداعية-سيرانتونيو-يواجه-تهمًا-بالتخطيط-للإبحار-والانضمام-إلى-داعش
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 قصة اعتقاله :

 
زعم أحد املتطرّفني املتهمني الذين خططوا لالنضمام إىل مؤيدي "داعش"، أنّه كان يف 

اقع كان يف الفلبني، وعقدت حمكمة الفلبني، األربعاء، جلسة الشرق األوسط بينما يف الو 
استماع أكدت من خالهلا أّن روبرت موسى سريانتونيو، كان حتت مراقبة السلطات يف البالد 

 .2014أشهر بعد أن رصدته يف مركز تسّوق يف سيبو وسط البالد يف  5ملدة 
ايدن ثورن، وكادر كايا، ومورات  ووّجهت احملكمة ااهامات إليه وإىل كل من بول داكر، وش

كايا، وأنطونيو غراناتا، بالتخطيط لإلحبار من كيب يورك لالنضمام إىل مؤيدي "داعش" 
"مجاعة أبو سياف" ىف جنوب الفلبني العام املاضي، ويتهم مجيع الرجال الستة باإلعداد إىل 

 الدول األجنبية للمشاركة يف أنشطة عدائية. عمليات التوغل إىل 
عمت الشرطة انه بينما كان سريانتونيو خيضع إىل املراقبة، غّرد األخري على موقع "تويرت"، وز  

أنّه "يستعد للسفر إىل الشرق األوسط وتليها تغريدة أخرى تقول انه وصل إىل هناك"، وذكر 
ضابط شرطة التحقيقات للمحكمة انه على عكس ما قيل يف تلك التغريدات مت رصد 

التغريدات، مت إلغاء جواز سفر  لبني ىف نفس الوقت، وبعد كتابة مثل هذه سريانتونيو ىف الف
سريانتونيو من قبل وزير الشؤون اخلارجية األسرتايل وصدر أمر برتحيله إللقاء القبض عليه 

 واحتجازه.
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واستمعت احملكمة إىل السلطات اليت عثرت فيما بعد على عدد من اإلعالم السوداء 
 9 تقامسها مع شريكه يف الفلبني، كما قامت الشرطة الفلبينية بتحميل والبيضاء ىف شقته اليت

ا سريانتونيو واليت حفظت حتت عناوين، "من هديو على "يوتيوب" يزعم أهنا نشر مقاطع في
هم اإلرهابيون احلقيقيون، ويتحدث شيخ موسى سريانتونيو عن اخلالفة"، "األراضي 

 لغرب".اإلسالمية واحلرب على اإلسالم من قبل ا
مت القبض على كل من "سريانتونيو" و"داكر و"ثورن" و"غرناتا" و"كادر كايا" بالقرب من  

كانوا يبحرون حينها من خالل قارب طوله سبعة   2016مايو/أيار  10كرينز، أسرتاليا، يف 
أمتار ويف طريقهم إىل شبه جزيرة كيب يورك االسرتالية، واستمعت احملكمة إىل أحد املتهمني 

 ناتا" والذي كان يعاين من اخلوف من األماكن املغلقة والقلق."غرا
وقال كبري ضباط والية كوينزالند االسرتالية، الذى تفقد القارب، كارل بيشوب، والذي كان  
يدور من خالل وقود فاسد ولكنه قادر على القيام برحلة من مشال كوينزالند إىل إندونيسيا،  

 م، وتستمر اآلن جلسة االستماع.أيا 10األمر الذى كان سيستغرق 
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 وهذا فيديو االعتقال :
https://www.youtube.com/watch?v=GEPh7x05U5I 

 
 ومثلها كثري على اليوتيوب : اضرة لهوهذه حم

https://www.youtube.com/watch?v=iAA9j0ct1es    
الشيخ االسرتايل اجلليل موسى سرينتانيو يتكلم عن أوضاع األمة اإلسالمية يف برناجمه الذي  

  (Ask The Shikhيبث على قناة إقرأ انرتناشونال )
 فيديو للشيخ مع ترمجة عربية

://t.co/eHlld9AqyMhttps             ] 
 

 :غير الدعاة ومنهم 
قوية وهو يف درجة العلماء حقيقة كتاباته رصينة جدا و  المهندس خالد غريب

وإمنا هو أفضل بكثري من علماء آخذين  وإن كان مهندسا لكن النعطيه كلمة عامل اعلمي
 اللقب بدون فائدة 

 
[ 29/12/2014 04:50 

 املصرية بألقاء القبض على املهندس خالد غريب من منزله قبل ساعات. من قامت قوات األ
واملهندس خالد غريب ، وهو كاتب وباحث إسرتاتيجى متخصص ىف شئون احلركات 

 االسالمية وخباصة اجلهادية، وقد قدم أيضا عدة برامج على قناة صفا واحلكمة.

https://www.youtube.com/watch?v=GEPh7x05U5I
https://www.youtube.com/watch?v=GEPh7x05U5I
https://www.youtube.com/watch?v=iAA9j0ct1es
https://www.youtube.com/watch?v=iAA9j0ct1es
https://t.co/eHlld9AqyM
https://t.co/eHlld9AqyM
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"الدولة  سالميون" عن فكر كان يدافع بشدة من خالل مقاالته الىت تنشر على موقع "اإل
 اإلسالمية ىف العراق والشام.

http://islamion.com/news/show/18569 
 

 2015يناير ،  2اجلمعة ، شبكة صوت احلرية : 
 ملن ال يعرف املهندس خالد غريب وهو الذي مت اعتقاله من بيته قبل ايام 

 الذي قال: هو 
 اجلهاد هو الطريق الصحيح وليس الدميوقراطيه ...وكل ما حيدث حولنا اثبت ذلك ..... 

 فبالدميوقراطيه حممد مرسي يف السجن.... وباجلهاد ابو بكر البغدادي خليفة املسلمني 
من  وباجلهاد اقيمة دولة اخلالفه ....وبالدميوقراطيه تركيا تابعه ألمريكا وال تستطيع تطبيق شئ

 الشريعه 
وبالدميوقراطيه والسلميه حدث انقالب يف مصر وسجن الرئيس املنتخب يف مصر وباجلهاد 

 والقوه اقيمة الدولة االسالميه 
 وهو الذي قال ايضا ويا لصدق ما قال وقد قال كثريا : 

من اهم اسباب ترك االمريكان لبشار دون متكينه ودون اسقاطه اي وضعه يف حالة بني 
 كل هذه الفرتة   البينني

ليمثل مكان رمي اجلمرات )رجم الشيطان ( اخلليجي وختفيف مكان رجم الشيطان 
االسرائيلي القدمي لتكتمل مناسك حج العرب واعطاء اسرائيل ) نفس ( لتخطو خطوات يف 

 اجنداها اخلارجة والبعيدة عن االحداث املرئية 
الشام واستيعاب طاقااها الشرعية لفتح  ويف نفس الوقت ليمثل مغناطيس احلركات اجلهادية يف

 ثالجات جتميد حتول بني الشباب وبني رؤية مسارهم الطبيعي الصحيح 
ويف كل االحوال اصبح بشار ذو منافع متعددة للتحالف الدويل كونه ميثل الشيطان اجلديد 
ومنطقة الرجم )اجلمرة الصغرى والكربى ( للحركات اجلهادية اخلليجية وثالجات حفظ 

 الصحوة 

http://islamion.com/news/show/18569
http://islamion.com/news/show/18569
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مع العلم ان اسقاطه سيكشف اشياء كثرية ... مريعة للبعض ومفاجئة للبعض اآلخر رمبا مل 
 يأيت وقتها بعد 

وما ساعد يف هذا التصور انه شيطان فعال حقيقي وليس مصطنع اال انه شيطان صغري ال 
 يكاد يرى وسط الشياطني الالعبة يف املنطقة 

صور الوضع فيما اذا اسقط بشار فعال كيف ستكون وللمساعدة يف فهم ذلك .... ميكن ت
 الصورة ؟؟؟ 

 وماذا سيكون خطاب اخلليج ؟ او تركيا ؟ او ايران ؟ او .. او .. او .. اخل 
وماذا سيفعل التحالف اجلهادي )االسالمي الثوري ( اجلبهة الشامية واجلبهة االسالمية 

 اهنا حقا معضلة !!!!!! ..والنصرة وغريهم 
  :ما كتب على صفحته وهذا آخر 

 )) البعض منا  
 )والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى . (  

يزعمون أهنم ما سلموا واستسلموا للمجتمع الدويل ،ومتاهوا معه ... إال ألجل أن يقرهبم من 
ببناء ما يسمى التكتالت  اهلل زلفى ، على اعتبار انه طريقهم اىل سيادة الشريعة وقيام األمة

والتحالفات السياسية وهو نفس اسلوب اجملتمع الدويل وحضارته الغالبة اصال ومن اسس 
مجيع مفرداته .. وما بناه ووضع قواعده يف االساس اال هلدم االسالم واألمة ومل يعبئوا برسائل 

م الدويل واضحة وضوح الشمس على خطأ املسار عرب التاريخ ... ببساطة الن جمتمعه
وعاملهم احلر وأولياءهم اجلدد وطريقهم الشيطاين للتقرب اىل اهلل ...ليس هبذه السطحية 
والسذاجة فقد وضع ضمانات عدم االرتداد واالعتقال النفسي وسجن الفكرة واالسر يف 

 حدود االدراك بل وتطويرها اىل ماال هناية ....... 
ء وتدمريها لتصحيح املسار سيتأذى هؤالء وعندما سيظهر اي فكر آخر هلدم تلك االوليا

السذج وسيقاومون بفكراهم املقيتة املكشوفة املفضوحة...والالمعقولة والغري مقبولة والرتيبة 
 والتافهه عند العقول والقلوب السليمة 

اال اهنم سيزين هلم الشيطان ان اي فكرة صحيحة ومنهج واضح ما هو اال عدو سيهدم 
 رهبم اىل اهلل زلفى !!!!!!!! تلك االصنام اليت تق
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 ومهما رأوا من آيات ... ال اظن ان ما تبقى من حطامهم ميكنه رؤيتها ومعرفتها 
 وتصديقها 

-----------  
نصفني: 

ُ
 يقول عنه أحد امل

يف الوقت الذي توارى كل الناس من مشايخ وحمللني سياسيني عن مناصرة الدوله االسالميه 
قتنعني منهم هبا ولو مبوقف طيب مثل اطالق سراح األسرى أو ذكرها بكلمة طيبة حىت 

ُ
امل

كان املهندس خالد غريب مشغوال وعرب خمتلف مواقع   --واملسلمات من سجون الشيعة 
التواصل االجتماعي يف الرّد على الشبهات واإلشاعات واالكاذيب اليت تثار ضد الدولة 

السالمية على اعتبارها خطر على االسالم االسالمية من إعالم عاملي ُمهّمته شيطنة الدولة ا
مؤيديون ُكثر من كل أحناء  -فّك اهلل أسره -واملسلمني .. *كان للمهندس خالد غريب 

الدول اإلسالميه وكان امر اعتقاله متوّقع .. وما إعتقاله اال دليل على أنه على حق وعلى أنه 
 مصريا.. مؤثر جدا وأظن ان قرار اعتقاله قرار أمريكي وليس قرارا

  
 كتبت الكاتبة إحسان الفقيه قائلة :و 

حينها  -فّك اهلل أسرك يا ابن دمي ولن أنسى حني أرسلت يل يوما والكّل يهامجين ويظلمين 
قلت يل : يا احسان صدقيين أنيت مؤثرة ليس فقط خبصوص الدولة االسالمية القضية معركة 

 بشر واعتقد ان اهلل اختاركم هلا يا احسان وعي وهي معركة طويلة واالختيار ليها ليس يف يد ال
هناك كنوز داخلنا نعيش ونشعر بقوة دافعة ليأيت احدهم ليستخرجها والكثري يعيش عمره وال 
جيد وهي يف رأيي هو استخدام اهلل للناس فاحملظوظ هو من يستخدمه اهلل وسيجد من 

دي اهلل على ذلك فامح وأرى انكم ممن اكتشف كنوزه بنفسهيستخرج له تلك الكنوز 
 واستمري أقوى من ذي قبل فكالمك له تأثري وحيمل قوة كامنة قرأُت منه كثري ثبتكم اهلل .. 

*كانت تلك رسالة من أخي خالد غريب حفظه اهلل وفّك أسره .. وحسبنا اهلل ونعم 
 الوكيل.. 

 الكاتبة االردنية احسان الفقيه
http://egyvoice.eu/Lnk/5809 

http://egyvoice.eu/Lnk/5809
http://egyvoice.eu/Lnk/5809
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-اإلرهاىب يف مصر « داعش»كشف مصدر مقرب من خالد غريب، ُمنظر تنظيم 
عن توقيعه إقرارًا بالتوبة يف سجن طرة، معلًنا اعرتافه بشرعية نظام الرئيس عبد  -«البوابة»لـ

 الفتاح السيسي، وتربؤه من مساندة ودعم العنف واإلرهاب.
إن االنقالب على الشرعية هو »يونيو من قبل، وقال:  30ام كان غريب نفسه رفض نظ

جزء من خمطط تقسيم املنطقة، وإن اجلهاد هو الطريق الصحيح وليس الدميقراطية، وكل ما 
حيدث حولنا أثبت ذلك، فبالدميقراطية حممد مرسي يف السجن، وباجلهاد أبو بكر البغدادى 

 «.فةخليفة املسلمني، وباجلهاد أقيمت دولة اخلال
يف العراق والشام، وأشاد مبا حيققه ضد التحالف الدويل، « داعش»وأعلن غريب تأييده لـ

، وهو ما رد عليه التنظيم بوصفه عرب املنرب «شرف ال أدعيه»واعترب أن االنضمام إليه 
بأهنا تعىن « داعش»، وذلك تعليًقا على تعريفه كلمة «رجل احلق»اإلعالمي اجلهادى بـ

مصدر »، واعتبارها «ة األصيلة اليت تنتقل يف الكائنات احلّية من جيل إىل آخرالقوة احليويّ »
 «.احلياة يف تطوُّرها وتشعُّبها

ومنظر داعش مبصر، مت اعتقاله أواخر أغسطس من العام املاضي، بتهمة دعم الكيانات 
التأييد اإلرهابية، وانضمامه لتنظيم إرهايب، ورفضه للنظام احلاكم، كان دائم االعرتاف و 

ألعمال التنظيم، وكتب العديد من املقاالت يف هذا الشأن، وسجل بعض الفيديوهات اليت 
 «.داعش»أعلن فيها تأييده لـ

كانت أبرز كلمات غريب يف دعم التنظيم عندما أسقط طائرة الطيار األردن الشهيد معاذ 
اجلهادية اليت تبايع أبو بكر ، وإشادته الدائمة باحلركات «احلركة املوفقة»الكساسبة ـ وصفها بـ

 «.خليفة املسلمني»البغدادي، مؤسس داعش، الذي يعتربه 
http://www.albawabhnews.com/1137891 

 
 مقاال مميزا من مقاالت املهندس خالد وفقه اهلل 83وهذه صفحة هبا 

https://ar.islamway.net/articles/scholar/2509 
 
 

http://www.albawabhnews.com/1137891
http://www.albawabhnews.com/1137891
https://ar.islamway.net/articles/scholar/2509
https://ar.islamway.net/articles/scholar/2509
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 له حماضرة بعنوان :
 الدولة اإلسالمية بني جهل العامة وسفه اخلاصة 

maktaba.org/book/31621/41961-https://al 
 

لى القنوات الفضائية مثل قناة صفا واخلليجية وغريها ونشر بعضها يف صفحة له لقاءات ع
 للتعريف بقضيته بعدما أسر 

https://web.facebook.com/khalidghareeeb/?_rdc=1&_rdr 
 

 وله على اليوتيوب حماضرات عدة منها :
 ستاذ خالد غريب يرد على هاين الّسباعي عن خطاب البغدادي االخرياال

https://www.youtube.com/watch?v=PYcbANMXfW4  ] 
 

 من بالد احلرمني  ] العتيبي [ الشيخ فهد الثقيلعندنا طبعا 
 FhdAlthaqel@ اسم د . فهد الثقيل العتييب والشيخ له حساب على تويرت ب]  

 م 2013أغسطس  24وآخر تغريدة به كانت بتاريخ 
 قال فيها : 

واخلطابة وأرجو أن يكون  مامةإلاحلمد هلل أوال وآخرا وصلين خطاب الوزارة بفصلي من ا
 واهلل حسيب ونعم ااوكيل خرةآلوسام شرف يف الدنيا وبراءة ذمة يف ا

  اعتقل بسببهااخلطبة املزلزلة اليت
https://www.youtube.com/watch?v=ctoUvr_wYAM 

 لألسف حذفت اخلطبة و 
 من مقر عمله ظهرا ·  2013أغسطس  25اعتقل بتاريخ وقد  

هادي صرف وتكلم الدكتور سعد الفقيه عن اعتقاله ووضح أن خطبته كانت ذات توجه ج
 وتدلل على أن البلد هبا شجعان من الطراز األول 

https://www.youtube.com/watch?v=HzN6XvQCow4 

https://al-maktaba.org/book/31621/41961
https://al-maktaba.org/book/31621/41961
https://web.facebook.com/khalidghareeeb/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/khalidghareeeb/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=PYcbANMXfW4
https://www.youtube.com/watch?v=PYcbANMXfW4
https://www.youtube.com/watch?v=ctoUvr_wYAM
https://www.youtube.com/watch?v=ctoUvr_wYAM
https://www.youtube.com/watch?v=HzN6XvQCow4
https://www.youtube.com/watch?v=HzN6XvQCow4
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هؤالء عندكم أكثر من عشرة وكل واحد بصورته وبشيء يتعلق به يف الرابط الذي ينزله اآلن  
 (1)يوسف لكم أخونا أبو 

.. حنن اآلن  يا إخوة كثري العلماء كثريون جدا كثريون أنا قلت لكم إن شاء اهلل كتاب
عندنا  أعطيناهم ثالثة من داخل الدولة ومنهم امرأة حىت يعرفوا ما عندنا علماء رجال فقط 

 .. عاملات نساء أيضا كذلك عندنا اآلن عشرة من خارج الدولة 
ألن عالمة اخلوارج عند هؤالء اليت مل يذكرها عندها علماء ! إذن الدولة ليست خوارج ... 

 أحد من العلماء : اهنم اليوجد عندهم علماء أو اليعرف علماؤهم .
اآلن نأتيكم بأمساء العلماء وصورهم مع روابط هلم اصربوا قليال أعطي الرابط أخونا أبو 

 يوسف ينزله لكم على التكست .
 بلدالدولة اإلسالمية يف بقاع املعمورة يف كل  علماء تؤيدكم الرابط اآلن يا إخوان بجاء 
لكن غالبا الكل دخل املعتقالت ونسأل اهلل السالمة و عاملا فاضال يؤيد الدولة  ونجتد

حىت نلتقي بكم أقل شيء لقاءات أخرى لألسف هو هذا نريد منكم أن تعوا هذه والعافية 
دولة فإن مصريه غياهب السجون نسأل اهلل النقطة فالكارثة أن كل من يظهر منه التأييد لل

 السالمة والعافية 
فألجل هذا من الصعب جدا أن جيهر أحد بتأييده للدولة وإال فالدراسات الغربية املتطورة 
فقط للذين يتابعون الدولة اإلسالمية ويؤيدوهنا ممن يدخل على تويرت مثال فوق سبعني باملائة 

... سبعني باملائة من املؤيدين الدولة هم من بالد مني من مؤيدي الدولة هم من بالد احلر 
 احلرمني ... 

تعرفون ما معىن هذا وملاذا هذا ؟ السبب أن الدولة تسري على نفس خطى الشيخ حممد بن 
عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم أمل تسمعوا هذه األمساء يف بالد احلرمني ؟ أمل تسمعوا 

 وا هذا ؟ هذا هو السبب لكي تعرف
 هذا املنهج الذي تعرفونه إذا كان أحد يعارضه فهو معارض له من األساس 

_________________________________ 
 ( الرابط حتت عنوان علماء ودعاة اعتقلوا لتأييدهم دولة اخلالفة وهذا هو :1] )

ksupportishttps://justpaste.it/shei  ] 

https://justpaste.it/sheiksupportis
https://justpaste.it/sheiksupportis
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يعين حنن نعرف أناس نتعامل معهم وهم معارضون حلكومة آل سعود احلكومة العميلة اخلائنة 
لكنهم يكرهون الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويعتربونه أيضا عميل وكذا وكذا ... ماشي هذا 
 رأيهم .. هؤالء يعادون الدولة ألجل ذلك .. لكن العجب .. العجب العجاب ممن ينتسبون

 لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب زورا وهبتانا مث ينكرون على الدولة 
يعين قالوا يا أخي هو معاد للشيخ حممد بن عبد الوهاب يعين يا أخي واهلل فهمها من هو 

نفسه هذا هو هذا البالء املوجود يف هؤالء هو البالء الذي كان موجودا يف حممد بن عبد 
اآلن ماوعيتم إىل اآلن أهنا هي نفس الدعوة ونفس احليثيات  الوهاب فهل أنتم ماعرفتم إىل

ونفس السلوكيات وكل شيء بل بالعكس أنا اآلن يامجاعة اخلري أشهدكم وأشهد اهلل أن دولة 
الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن تبعه من بعده بعد وفاته رمحه اهلل كان عندهم جتاوزات 

أثبت له ذلك علميا وباألدلة والرباهني .. سوف  أكثر بكثري من جتاوزات ومن أراد أيضا أن
أثبت له علميا وباألدلة والرباهني ولو كان عنده اطالع فيكفيه فقط أن يقرأ يف كتب ابن 

  غنام وابن بشر فقط ..بارك اهلل فيكم .
 

]تم االنتهاء من التفريغ لهذا الموضوع من اللقاء وكل 
اهلل المكملة للكتاب و  ما يأتي هو من اإلضافات

 [الموفق
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 ملحق بالمحاضرة
وطلبة علم ودعاة به علماء 

 بعضهم أهم ممن سبق ذكرهم
 في عالقته بالدولة
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 مقدمة عن ديوان التعليم بالدولة اإلسالمية :
بأمر من اللجنة املفوضة  2014يف شهر يوليو/متوز  يف الدولة اإلسالمية تشكل ديوان التعليم
قد كلف بإمارته املصري األملاين رضا صيام )ذو القرنني(، وقد قتل أثناء يف العراق وسوريا، و 

؛ حيث انغمس يف القوات العراقية حبزامه الناسف يف 2017معركة املوصل يف فرباير/شباط 
 حي العريب أيسر املوصل، وهو متخصص يف هندسة الفضاء.

 

 
وزير التعليم بالدولة  الشيخ رضا صيام ذو القرنني

 م( 1960ة تقبله اهلل )اإلسالمي
 

أصبح ديوان التعليم مسؤواًل عن تربية حمافظة نينوى وجامعة املوصل ومعاهد نينوى 
 ومؤسسات وزارة التعليم ووزارة الرتبية يف املدينة .

كانت مهمة رضا صيام يف جتديد املناهج املعرفية والدراسية وحتديثها، وأيضًا فرض طرائق 
 . جديدة للتدريس
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أعضاء رئيسًا جلامعة املوصل، وهو أحد ” خالد مجيل حممد العفري“ذو القرنني وقد عنّي 
كلية اإلدارة واالقتصاد، وقد قتل باستهداف العجلة اليت كان بداخلها، هيئة التدريس ب

 .2015بصاروخ أطلقته طائرة تابعة للتحالف يف املوصل مطلع شهر ديسمرب/كانون األول 
يف الرقة؛ حيث ُتشكل مركزاً للتعليم هناك أشرف على افتتاح عدد النواة األوىل للديوان كانت 

من املدارس االبتدائية والثانوية، ومل يسمح بفتح مجيع املدارس بسبب اخللل الكبري يف املناهج 
القدمية اليت مل يكن باإلمكان معاجلتها أو تنقيحها، كما قرر التنظيم تأجيل افتتاح املدارس 

تأهيل املناهج واملعلمني وإدخاهلم دورات تطويرية وال يسمح ألحد حلني استتابة وإعادة 
 مبمارسة التعليم حىت يأخذ اإلجازة والتزكية من ديوان التعليم.

وحبسب الوثائق اخلاصة بديوان التعليم اليت عثرت عليها القوات العراقية فإن الديوان يف 
اد املناهج، ومن تلك الوثائق اتضح ( مشرفًا ومعلمًا وأكادمييًا إلعد674املوصل استعان بـ)

أهنم عملوا على شكل جلان يف مجيع االختصاصات، وباشروا العمل على إخراج مناهج وفق 
أطر وضوابط وزعها ديوان التعليم املركزي على شكل مطويات مطبوعة؛ لتتم مراعااها من قبأل 

 اللجان خالل الكتابة واإلعداد، 
فوضة الدكتور إمساعيل علوان العيثاوي املعتقل لدى األمن أبو زيد العراقي )عضو اللجنة امل

( اعرتف للمخابرات العراقّية:  البغدادي طلب منه إعادة كتابة املناهج الدراسية “العراقيِّ
  ،″2017والبحثية اخلاصة بدولة اخلالفة يف مارس/آذار 

من السنة والبدعة  كتابة مناهج حتدد عقائدهم ومواقفهملزيد العراقي  اوالبغدادي وّجه أب
 .والفقهيات والنوازل والسلوك واألخالق 

قرر )ذو القرنني( التواصل مع أكثر الشخصيات الدينية يف املوصل واحملببة كثريًا ألهلها كما 
والذين مّهشهم التنظيم كثريًا يف البداية؛ ألنه كان يراهم قريبني من فكر السرورية وهم )شفاء 

أبو أيوب عبد اهلل البدراين العطار( فانتعش الديوان كثريًا بعد تلقيه النعمة أبو عبدالباري( و)
عشرات البيعات من طلبة الشيوخ املذكورين والذين كانوا حمجمني عن البيعة بسبب 
شيوخهم، فأنشأ الديوان عددًا من املعاهد الدينية وافتتح املدارس اإلسالمية وطّور كثريًا من 

 يف كوادر املناهج وغريها. األفكار وتفادى النقص احلاصل
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كما أنشأ الديوان )مركز تعليم نينوى( إلدارة التعليم داخل املدينة وتفرغ الديوان لإلشراف 
العام، وكان املركز يتكون من األمري ونائبه واإلداريني واملشرفني، وقد قسموا املوصل إىل قواطع 

تسىن هلم متابعة سري دوامه ووضعوا عنصرين مبايعني من ذوي االختصاص على كل قاطع؛ لي
بالتنسيق مع املشرفني، وتعترب إدارة أبو صهيب )الشيخ مخيس كاظم اخلزرجي الذي قتل 

( هي األجنح يف فرتة عمل ديوان التعليم حيث 2017بقصف التحالف يف املوصل عام 
ملدن أرجع التعليم إىل طريقة امللة باملساجد وأسس العشرات من املدارس داخل املساجد يف ا

والقرى واعتمد مناهج معتمدة باملدارس الدينية سابقاً مع تأكيده على رفع كل ما هو خمالف 
 للعقيدة .

http://awajelpress.comمدار/-يف-داعش-اعتمدها-اليت-املناهج-/ماهي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awajelpress.com/ماهي-المناهج-التي-اعتمدها-داعش-في-مدار/
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وسوف نسوق اآلن أسماء العلماء والدعاة وطلبة العلم 
المؤيدين للدولة في الداخل والخارج مع ماتيسر 

الوقوف عليه من تراجم لهم مع األخذ في االعتبار أن 
غلب من عرفوا بسبب ن سنذكرهم هم في األم

استشهادهم أو اعتقالهم وأن المعلومات التي ذكرناها 
ه مع شح المصادر وعدم هي مااستطعنا الوصول إلي

 الوثوق في المعلومات وهذا جهد المقل 
وننبه إلى أن أي معلومة تنقل عن أحدهم سواء في 
األسر أو تحت سلطة طاغوتية ضد الدولة اإلسالمية 

 واهلل الموفقغير معتبرة والقيمة لها 
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 القسم األول :
العلماء والدعاة 
وطلبة العلم من 
داخل الدولة 

 ةاإلسالمي
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 أوال :
 واليات العراق والشام
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)تقبله أبو أيوب العطار.عبد اهلل يونس البدراني الشيخ 
 اهلل(

 
 

 من سكان منطقة حي املثىن بالساحل األيسر من مدينة املوصل،عراقي األصل 
به يف منطقة الزهور لبيع األعشاب الطبية وعالج  اخاص حمال المتالكه العطاربلقب  وقد 
 مسه "أيو أيوب".اجد هبا ذلك احملل بيو ض األمراض بطرق روحانية، ومسيت العمارة اليت بع

ل لفكر قيل كان مييالشخصيات الدينية يف املوصل واحملببة كثريًا ألهلها  شهرأ كان من
فانتعش السرورية وقد تواصل معه الشيخ أبو زيد العراقي )تأيت ترمجته( فانضم لديوان التعليم 

عددا من وغريه وساهم يف إنشاء خ لقيه عشرات البيعات من طلبة الشيثريًا بعد تالديوان ك
 .املدارس اإلسالمية املعاهد الدينية و 
مفتًيا شرعًيا للتنظيم يف العراق، ضمن إعادة اهليكلة اليت قامت هبا  جعله قيل إن اخلليفة

 الدولة .
 السيطرة على ، عقب بة ن احلسومسئول ديوا احملكمةأبو أيوب قاضًيا يف  الشيخ عني وقد

 مدينة املوصل
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اليت حكام االعدام أاليت كانت تصدر  يف جمال احملاكم   الدولةقيادات  ابرز  ويعد أحد
 تصدرها الدولة .

 اجليش العراقي، قبل معركة املوصلاحملتفلني بقدوم  ومن فتاوى الشيخ البدراين اإلفتاء بقتل
خالء إ، وهو صاحب فكرة  الكافريناء اليزيديات وقتل سيب النس كما ذكر أنه ممن أفىت يف

 النصارى .املوصل من 
حبي املثىن حيث كان يلقي « األرقم»ظهر يف إصدارات عدة إضافة إىل خطبه يف جامع قد و 

 خطبه هناك .
يف معارك الفلوجة والثاين استشهد أحدمها يف عملية ولدان أيوب ومصطفى،  لدى الشيخ

 قتله.قتل ومل يكتشف سبب م
http://www.elyomnew.com/news/worldwide/2017/04/14/

65677 
 

ضرب غرفة سرية يتخذها داخل املستشفى اجلمهوري  صاروخ امريكي استشهد بقصف
  م .املكان هبزوجته وابنائه ، حيث احرتق لباملوصل مأوى له و 

يف جامع آخرين  اثناء اجتماعه مع  استهدفته جوية سابقة جنا من ضربة  وكان الشيخ قد
 من املوصل يف اجلانب االمين الكائن يف شارع الفاروق  عمر االسود 

aish.com/qoraish/2017/03http://www.qorأيوب-أبو-/مقتل-
 اليزيدي/-سيب-منظّر-العطار

 
 
 
 

 
 

http://www.elyomnew.com/news/worldwide/2017/04/14/65677
http://www.elyomnew.com/news/worldwide/2017/04/14/65677
http://www.qoraish.com/qoraish/2017/03/مقتل-أبو-أيوب-العطار-منظّر-سبي-اليزيدي/
http://www.qoraish.com/qoraish/2017/03/مقتل-أبو-أيوب-العطار-منظّر-سبي-اليزيدي/
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 :أبو سفيان السلمي تقبله اهلل الشيخ تركي البنعلي 

 
 

 : وقد مساها ترمجته بقلم أحد تالميذهننقل هنا مقتطفات من 
نأا تـُرْكمي البمنـْعألمي) ريأةم شأيخم ُْختأصأْر اجلألمي بمسم

 (امل
 قال :

جب التلميذ جتاه شيخه القيام على علمه ونشره والعناية به فكم من شيخ ضاع إن من وا
علمه و اختفى أثره بتضييع تالمذته. ويف ذلك قال أمحد بن عبد الرمحـن بن وهب : مسعت 

 الشافعي يقول : الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به. اهـ 
عند ترمجتهم لبعض العلماء بقوهلم : )ضّيعه وهو األمر الذي يشري إليه كثري من السلف 

 تالميذه(. 
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 لذلك كان لزاما علينا أن نقوم على علم شيوخنا نشرا وعناية وحفظا.
 اسم و مولد شيخنا :

هو تركي بن مبارك بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد بن مبارك بن حممد بن مقبل بن حممد 
ة بن خفاف بن امرؤ القيس بن هبثة بن بن علي بن مقبل آل بن علي بن عتبة بن ناصر 

سليم بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
 من ذرية إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم..
 ويكىن بأيب سفيان الُسلمي، نسبة لبين ُسليم، 

 هـ ،1404ولد يف يوم عرفة من عام 
 نشأته وطلبه للعلم : 

خنا يف حلقات حتفيظ القرآن يف حملته احملرق من أرض البحرين مث درس التجويد على نشأ شي
أحد شيوخه يف مسجد سلطان بن سالمة مث أكمل دراسة التجويد على يد شيخ له يف 

 املسجد اجلنويب يف البسيتني، كما أنه قرأ على شيخه علي أبو زيد.
، مث -وهي مدرسة دينية خاصة  –اإلميان درس يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية يف مدرسة 

 درس الثانوية يف قسم األديب مبدرسة اهلداية.
مث درس يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب، فأكمل فيها سنة ونصف، إال أن 

« أبو ظيب»احلكومة اإلماراتية دامهت بيته يف مدينة الشارقة واعتقلته يف سجوهنا السياسية يف 
 البحرين بعد مدة، مما اضطره إىل أن يدرس بكلية اإلمام األوزاعي يف بريوت مث رحلته إىل

 حىت خترج منها، كما درس يف معهد البحرين للعلوم الشرعية حىت خترج منه.
وقد أخذ شيخنا تركي البنعلي العلم عن عدد من الشيوخ والعلماء، من أبرزهم العالمة عبد 

هلل، والشيخ العالمة أيب حممد املقدسي، والشيخ الفقيه اهلل بن عبد الرمحن بن جربين رمحه ا
صفاء الضوي العدوي، والشيخ احملدث عامر صربي التميمي، والشيخ عمر بن مسعود 

 رات الشرعية يف البحرين وخارجها.احلدوشي، وغريهم الكثري.. كما حضر مئات الدو 
 رحلته يف العلم والتعليم :

 



156 

 

عوية فهي كثرية؛ فقد سافر إىل بالد احلرمني والتقى فيها أما عن رحالت شيخنا العلمية والد
بالشيخ العالمة ابن جربين رمحه اهلل، والشيخ احملدث عبد اهلل السعد، والشيخ الفاضل سعيد 

 بن زعري وغريهم.
 كذلك رحل إىل الكويت واإلمارات واليمن والتقى فيها بالشيخ الفاضل عوض باجنار وغريه،

التقى فيها بالشيخ العالمة زهري الشاويش وسوريا ومصر وتونس وهناك والعراق ولبنان اليت 
التقى فيها بالشيخ الفاضل اخلطيب اإلدريسي وغريه، كما سافر أيضا إىل ليبيا واملغرب 
والتقى فيها بالشيخ العالمة حممد بوخبزة والشيخ العالمة عمر احلدوشي والشيخ حسن 

 دان.غريهم.. إىل غري ذلك من البلالكتاين و 
 مـؤلفــاتـه :

لشيخنا حفظه اهلل العديد من املؤلفات؛ منها ما طبع ومنها ما مل يطبع إىل اآلن، ومن أبرزها 
: 

 ــ الكناشة يف بعض خصائص عائشة.
يف الذب عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. وقد قدمه كل من : الشيخ العالمة عمر 

 الشيخ الشاعر حفيظ بن عجب الدوسري.احلدوشي، والشيخ احملدث ذياب الغامدي، و 
 ــ العتاب ملن تكلم بغري لغة الكتاب. 

يف فضل اللغة العربية واحلث على لزوم الكالم هبا. وقد قدمه فضيلة الشيخ العالمة زهري 
 الشاويش رمحه اهلل، كما قام الشيخ العالمة عمر احلدوشي بتقريظه وشرحه حباشية أمساها :

 «.د العتابإخبار األصحاب بفوائ»
 ــ احللية يف إعفاء اللحية. 

وهو كتيب يف حكم إعفاء اللحية للرجل واحلث عليها، وقد قام بتقدميه الشيخ العالمة حممد 
 إبراهيم شقرة حفظه اهلل.

 ــ السلسبيل يف قلة سالكي السبيل. 
 وهو يف الغربة والغرباء، وقد قدمه الشيخ الدكتور هاين السباعي حفظه اهلل.

 قوال املهدية إىل العمليات االستشهادية. ــ األ
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وهو يف حكم العمليات االستشهادية والرد على املخالفني يف ذلك، وهو من تقدمي الدكتور 
 حامد بن عبد اهلل العلي هداه اهلل.

ــ اإلقليد يف ذم التقليد. وهو يف فضل االتباع واحلث عليه وذم التقليد والتزامه. ومل يتمه ومل 
 يطبع بعد.

 ــ سري أعالم السجناء. 
 ويذكر فيه أبرز األعالم من سلف األمة وخلفها الذين ُسجنوا، ومل يتمه ومل يطبع بعد.

 ــ تصنيف التنصيف. 
 نصف الساق للرجال. ةوهو كتيب يف سنية لبس

 ــ خمتصر املقال يف حكم توفري الشعر للرجال.
 ــ كاتلوج احلياة. 

 يعة.وهي رسالة خمتصرة يف حاكمية الشر 
 ــ اجملن يف الرد على بشري بن حسن. 

 ها من الكتب والرسائل...وغري 
 طالبه وتالميذه :

لشيخنا سدده اهلل العديد من الطالب شرقًا وغرباً، منهم من درس عليه مباشرة، ومنهم من 
 حضر له دوراته ودروسه العلمية، ومنهم من استجازه فأجازه.

قدمون، ال حيب أن يذكر أمسائهم خوفًا من املّن ومن بينهم شيوخ وأعالم وطالب علم مت
 عليهم !.

نسأل اهلل أن جيعلنا خري تالميذ خلري شيوخ وحق لكل طالب أن يتشرف ويفتخر أن يكون 
: هذا شيخنا فلرينا  شيخنا من شيوخه، ونقول ونصرخ يف وجوه أهل التجهم واإلرجاء

 أحدكم شيخه.
 وظائفه اليت عمل فيها :

اهلل إمامًا ملسجد يف سوق احملرق مث يف مسجد العمال مث أُقيل من اإلمامة  كان شيخنا وفقه
 بسبب فتوى الشيخ العالمة أمحد شاكر رمحه اهلل يف حكم من ناصر الكفار على املسلمني،

 حيث قام الشيخ بتعليقها يف ركن الفتاوى باملسجد بصفته اإلمام فيه.
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يف مدينة احلالة، وسرعان ما متت إقالته  كما عمل مدرسًا يف مدرسة عمر بن عبد العزيز
 ألجل منهجه ودعوته.

 يف بعض اهليئات الشرعية لإلفتاء.باإلضافة إىل ذلك فإن الشيخ حفظه اهلل عضو 
 بعض احملن اليت مر هبا :

اعتقل شيخنا أبقاه اهلل علقما يف حلوق الطواغيت مرات عديدة يف البحرين وخارجها، 
 يف بعضها. وتعرض لبعض أصناف التعذيب

كما منع من السفر لفرتة من الزمن، وهو ممنوع حاليًا من دخول اإلمارات والكويت ومصر 
 وقطر، وغريها... ال لشيء إال ملنهجه ودعوته وصدعه باحلق.

من أعظم ما امتحن به شيخنا؛ الكذب واالفرتاء والبهتان عليه من قبل خصومه من املرتدين 
ل عيب، لنصرة مذهبهم! فوصفوه بكل نقيصة، وخصوه بك واملبتدعة الذين جييزون الكذب

 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
حممد بن شوقي بن حممد بن  أبو أسامة الغريب لميذ الشيخ الفقري إىل عفو ربه :وكتبه ت
 حممود

 
 ترمجته يف الويكيبيديا : ومن

ومنظر ( قاضي 2017مايو  29 - 1984سبتمرب  3تركي البنعلي أو أبو مهام األثري )
شرعي يف تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، توىل منصب القاضي الشرعي العام لدى 
التنظيم، وكان له برنامج للفتوى يُذاع على إذاعة البيان. قتل جراء غارة أمريكية على مدينة 

 .2017مايو  28الرقة غرب سوريا يف 
يات اإلستشهادية"، و"السلسبيل وله مؤلفات شرعية خمتلفة، منها: "األقوال املهدية إىل العمل

يف قلة سالكي السبيل"، و"شروط وموانع التكفري"، و"النوافح املسكية يف نقش شبهة املرحلة 
املكية"، و"القيافة يف عدم اشرتاط التمكني الكامل للخالفة"، و"السيل الكانس لرتهات باين 

اخلروج"، و"جدول معني الكنائس"، و"امتطاء السروج يف نقش شبهة موقف اإلمام أمحد من 
للمبتدأ يف طلب العلم يف الدين"، و"خمتصر املقال يف مشروعية إطالة الشعر للرجال"، 
و"الكوكب الدري املنري يف إبطال حقن التخدير عن تكفري كل حاكٍم شرير"، و"بزوغ الفجر 
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إعالم باحملاجات العشر"، ورسالة بعنوان "مد األيادي لبيعة البغدادي"، وأخرى بعنوان "
 الرائح والغادي ببعض مناقب البغدادي".

وانصم إىل تنظيم القاعدة يف جزيرة  2007سافر البنعلي إىل عدن أبني يف اليمن قبل عام 
سافر إىل ليبيا وانضم إىل فرع تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا،  2013العرب، ويف بونيو 

نة سرت واليت ُنشرت على اإلنرتنت،  وألقي العديد من الدروس واحملاضرات الشرعية يف مدي
 2013كما ألقى خطبة يف مسجد الرباط يف أكتوبراألول 

 أصبح مسؤاًل شرعًيا 2015، ويف نوفمرب 2015وصل إىل مدينة الرقة يف سوريا يف مارس 
 وأصبح يكتب املقاالت يف جملة النبأ غريها حتت اسم أبو مهام األثري.

 .2015عنه يف هناية يناير  أسقطت السلطات البحرينية اجلنسية
 .2017مايو  28قتل جراء غارة أمريكية على مدينة الرقة غرب سوريا يف 

https://ar.wikipedia.org/wikiتركي_البنعلي/ 
 

 وهذا مرجع لكلماته الصوتية :
 األخالق اإلسالمية 

 أبو بكر الصديق  1األوىل الدورة العلمية 
 عمر بن اخلطاب  2الدورة العلمية األوىل 
 عثمان بن عفان  3الدورة العلمية األوىل 

 الشريعة حياة بيان حاكمية الشريعة 
 الشيعة الروافض و خطر تدليسهم على العامة 

 الفرق الضالة 
 اهلمة يف طلب العلم 

 تقديس العلماء 
 حكم الدميقراطية وحقيقتها 

 ة العيد رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه خطب
 االستقامة الكاملة  01دروس اخلميس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/تركي_البنعلي
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 خشية الناس  02دروس اخلميس 
 القول على اهلل بغري علم  03دروس اخلميس 
 بر الوالدين  04دروس اخلميس 
 الرفق باملؤمنني  05دروس اخلميس 
 التأين والعجلة  06دروس اخلميس 
 القوي  املؤمن 07دروس اخلميس 
 فضل الشهادة  08دروس اخلميس 
 النصرة واخلذالن  09دروس اخلميس 

 رسالة إىل العلماء و الدعاة لنصرة اجملاهدين األباة 
  01شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 
  02شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 
  03شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 
  04شرح المية شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة 

 01شرح نواقض اإلسالم 
  02شرح نواقض اإلسالم 
  03شرح نواقض اإلسالم 
 04شرح نواقض اإلسالم 
  05شرح نواقض اإلسالم 

  01شروط ومقاصد اإلمامة الكربى 
  02شروط ومقاصد اإلمامة الكربى 

 غربة الدين
 فضائل اجلهاد 

 ة املسلمة كلمة للمرأ
 لقاء عن اخلوارج و املرجئة 

 قفات مع سورة العصر و 
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 وجوب الدعوة إىل اهلل 
https://archive.org/details/turki.albinali.mp3s 

 
 وهذا رابط لعدة فيديوهات له :

https://archive.org/search.php?query=subject%3Aالشيخ+تركي"
 "+البنعلي

 

 
 : تقبله اهلل زح العسيريان آل ناالشيخ الدكتور عثم

 
 

https://archive.org/details/turki.albinali.mp3s
https://archive.org/details/turki.albinali.mp3s
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22الشيخ+تركي+البنعلي
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22الشيخ+تركي+البنعلي
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 يكىن أبو الرباء 
رف جنوب من أهايل قرية احلصن األعلى حبي الشمن منطقة عسري جنوب بالد احلرمني 

 .مدينة أهبا 
 كان حيب كرة القدم، كما كان حيب الرحالت ومشاهدة أفالم العنف،   قيل إنه يف صغره

وأشارت املصادر إىل أن عثمان آل نازح متزوج ولديه أطفال وهم أربعة أوالد وبنت واحدة 
 محد،وهم: الرباء ويدرس بالصف الثاين الثانوي وبنت يف األول الثانوي، مث أنس وحممد وأ

، عمل استاذا جامعيا جبامعة وقيل مل يكملها حاصل على شهادة الدكتوراه يف اصول الفقه 
امللك خالد بأهبا حىت مت فصله من اجلامعه وقطع راتبه هنائيا ومنعه من العمل يف اي وظيفه، 

وبعدها بفرته اعتقل الشيخ ، ” ميوله القاعدية“وكانت التهمه اليت وجهها له آل سعود هي 
وبعد خروجه ومت سجنه ملدة عام ونصف العام  تستمر فرتة اعتقاله طويال حىت افرج عنه ومل

نفر للشام للجهاد والتحق بصفوف الدولة اإلسالمية حيث أصبح من شرعييها  بشهرين
 البارزين.

وسعى )عثمان آل نازح( إىل جلب عدد من إخوانه وأقاربه وجنح يف جلب أخيه خالد )أخوه 
 م عربية غري سعودية( وكذلك جلب ابن عمه للمقاتلني يف سوريا.من أبيه ومن أ

فيما ذكرت وسائل إعالمية أن آل نازح كان توىل رئاسة ديوان التعليم قبل إعالن اخلالفة 
عدة بعد توكيله مبهمة   إىل البغدادي، ونشرت له فتاوىاإلسالمية، كما كان من املقربني

رات كما بثت له خطب عدة، إذ يعد خطيب مجعة اإلفتاء ، وظهر يف مقاطع مرئية وإصدا
يف سوريا، وذكر زمالؤه أنه يتكفل  دولةسيطر عليها التيف أحد أكرب جوامع املناطق اليت 

 .وشارك يف معارك عدة توىل قيادة معظمها، منها معارك القصري للدولة برحالت الرتويج 
جنسية آل “االسالمية املرئية واشتهر الشيخ آل نازح عندما ظهر يف احد اصدارات الدولة 

حيث قام العديد من املهاجرين من بالد احلرمني الشريفني بتمزيق ” سعود حتت قدمي
 جوازات سفرهم السعودية.

 ترك شهادة الدكتوراه والدنيا برّمتها و نفر إىل أرض الشام جماهداً ومفتياً ومربياً 
 تيب اهلل إليها خريته من خلقه أرض الشام أرض اخلري و الربكة أرض اجلهاد و الرباط جي
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وانضم يف البداية جلماعة صقور العز املقربة من تنظيم القاعدة بريف الالذقية قبل أن يلتحق 
 بصفوف الدولة.

حدى غارات التحالف إل يف قصفيف عني العرب )كوباين(  الشهادةعثمان آل نازح  نال
 ه الكبري الذي حيمله خسارة نظري علم واعترب مقتلهالدويل يف سوريا مؤخرا، 

بعد أن أصيب يف نفس الغارة اجلوية، فيما ال يزال ابن  تويف اوذكرت املصادر أن أخاه خالد
 عمه حيا.

 
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/198005 

 
http://www.alweeam.com.sa/312853بأخيه-يلحق-نازح-آل-/خالد-

 بـ/-داعش-مفيت
 

 :بعض تغريدات الشيخ بعد نفريه للشام 
أكرب لو كانوا  خرةآلا جرأل)والذين هاجروا من بعدما ظلموا لنبوأهنم يف الدنيا حسنة و 

 مون(تلك واليت يف آخر النحل هي اليت اخرجتين اىل ارض الشام..يعل
والتخذيل عن اجلهاد سبب حلرمان العلم بنوعيه)رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع  التخلف

 على قلوهبم فهم اليفقهون()..اليعلمون( فالتذهب نفسك عليهم...
شراح رب اغفر وارحم وانت حبمداهلل لريف الالذقية بسلمى والتسأل عن االنس واالن وصلت

 خري الرامحني واشرح صدور احبيت الرشد االمر واحبه اليك...
ُْم [ اآلية: ما ازداد قوم من أهليهم يف سبيل اهلل بعًدا إال   ]وأال يـأْقطأُعونأ وأادميًا إمال ُكتمبأ هلأ

 ازدادوا من اهلل قربا.قتادة.يف ابن كثري.
عية ناشئة والناس مقبلون على اهلل وأهل العلم قلة كثرية وقضايا كبرية وحماكم شر   نوازل

 ويقولون أهل الشام ليسوا حباجة كربت كلمة خترج من أفواههم...
 

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/198005
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/198005
http://www.alweeam.com.sa/312853/خالد-آل-نازح-يلحق-بأخيه-مفتي-داعش-بـ/
http://www.alweeam.com.sa/312853/خالد-آل-نازح-يلحق-بأخيه-مفتي-داعش-بـ/
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إن كان اجلهاد يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل وتعليم اهلدى ودين احلق إرهابا وإجراما فأنا  قل
 أول اجملرمني

أشدمنهاوأمتكم امة واحدة واملسلم أخوا ألهل العلم شديدةومن خيش فتنةفقديكن يف  احلاجة
 املسلم اليظلمه وال خيذله ،،وحيث كان النفع بك أعظم فكن مث

ومصريون ومغاربة وتوانسة وشيشانيون ومن اخلليج واوربا يدخلون الشام ملناصرة  ليبيون
 اخواهنم ويرجعون اىل بالدهم مث يعودون بال مسائلة واعتقال....

الصادقون ليسوا حباجة اىل تزكية واليضرهم من جرح واهلل يتوالنا وإياهم قد عذره اهلل و  املعذور
 بفضله ورمحته ربنااغفر لناوالخواننا الذين سبقونا

الدرس وهوجبانيب فنودي للنفريفخرج مث رجع فعانقين يبكي ويقول:الأريد العودة اىل  القي
 الدنيا فسل اهلل يل الشهادة...رويدك ال تسل عن احلال حينئذ..

أتيا بعد فوت الركب فجلس احدهم يبكي وهم يواسونه ويذكرون عذره فذكرت قوله  وآخران
 سبحانه..تولو وأعينهم تفيض من الدمع حزنا اال جيدوا ماينفقون...

وهم يتسابقون اىل املوت كأهنم يرون اجلنة عيانا الاعتربت وادكرت واحتقرت من  لورأيتهم
 اىل اهلل كمن تأخر عنه....عملك سنينا فعلى رسلك فليس من سبق 

إلقاء درس العقيدة بعد العصر نزلت جبوارنا قذيفة هاون ..فأمتمنا الدرس على ختام  أثناء
 خرب حب املصطفى عليه الصالة والسالم زيد)رضي اهلل عنه(ومل ميسسناسوء.

سنة ومن 15ببعض الزيارات اليوم فوجدت شابا يسأل عن صيام الدهر وهو مل جياوز قمت
 يقول قد شق على نفسه وخيتم يف سبع ويقول اناضيعت من عمري اكتريمعه 
مساجد يريدون طلبة علم يبينون هلم احلق يف بعض مسائل االعتقاد وكتائب تريد  وأئمة

 دورات وتوعية وحفاظ يريدون كتيبات حلفظ املتون ناهيك عن السائلني.
-http://www.dd

sunnah.net/forum/showthread.php?t=175324 
 

 هنا مقاطع مميزة له :
 كلمة للشيخ من إصدار جنسية آل سعود حتت قدمي 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=175324
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=175324
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 كلمة من أرض اجلهاد 
 الشيخ عثمان آل نازح يقابل أحد طالب املعاهد الشرعية يف الشام

https://archive.org/details/Makatea.Raaea.L.Othman.Al.N
azeh 

 وهذه خطبة مجعة له يف أرض الشام 
https://www.dailymotion.com/video/x16ak0c 

 وهذا فيديو يف رثائه 
https://archive.org/details/othmen 

 
 رثاء أيب قتادة الشنقيطي فك اهلل أسره يف الشيخ عثمان رمحه اهلل وتقبلهوهذه قصيدة 

 ألمر موجع مر أتانا           حتدرت الدموع على حلانا
 ساحة العليا زماناحام بو             أتانا نعي من وطئ الثريا

 بعيد أفوله الظلما مسانا         ترجل فارس اهليجا و عمت
 كما حزنت ملصرعه نسانا           رجاال قد حزنا بل صغارا
 رأى ما قد أمل بنا رثانا             وصرنا من مير بنا إذا ما

 لدعوة ربنا ملا دعانا           مضى عثمان للهيجا جميبا
 يزيل بنوره عنا عمانا            و وحي بني ضلوعه عزمو 

 وقرآن به املوىل هدانا            فأحيا سنة املختار سيف
 فنال بذا الشهادة و اجلنانا             فقاتل يف سبيل اهلل كفرا

 دماء تستنري هبا رؤانا          سقى ليث النزال ثرى كباين
 جتري دمانا وليس بغريها          تراق دماؤنا يف ساح حرب
 ونار كاجلحيم على عدانا           دمانا يف لظى اهليجاء نور
 أجيال تسري على خطاناو             دمانا تستضيء هبا مجوع

 بقتل رجالنا ختبو لظانا        فال حتسب حليف الشرك أنا
 يضيء مكانه بدر مسانا              ولكنا إذا ما غاب جنم

https://archive.org/details/Makatea.Raaea.L.Othman.Al.Nazeh
https://archive.org/details/Makatea.Raaea.L.Othman.Al.Nazeh
https://www.dailymotion.com/video/x16ak0c
https://www.dailymotion.com/video/x16ak0c
https://archive.org/details/othmen
https://archive.org/details/othmen
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 رضعنا العز صرفا يف صبانا           ظهور العاديات لنا مهود
 خطى من جرعو كسرى اهلوانا          و سرنا يف طريق اجملد نقفو

 فما لقي العدا فينا جبانا              عدانا أعلنوا حربا علينا
 حتول ليلنا فيها ضحانا         هببنا كالليوث خلوض حرب

 ة من قالناوشذبنا قتاد             فزلزلنا عروش طغاة خزي
 تفتت حصنهم فجرا رحانا               مىت تربز جحافلنا لقوم

 أن هناناونأىب أن نذل و                  أباة النقر الظلم فينا
 لنوردها بدعوتنا اجلنانا             هداة تقتفي الدنيا خطانا
 فأصبح غصنها خضرا و النا             سقينا سدرة التقوى دمانا

 على أشالء خرية أتقيانا              ا خالفتنا جهاراو شيدن
 نطبق شرع موالنا كفانا              كفانا دولة اإلسالم أنا 
 حقوق املسلمني رعى و صانا              و أن أمرينا الكرار حقا

 حوى بربيقه دررا حسانا            أبو بكر على اهلامات تاج
 
 

 تقبله اهللآل زيدان  مهدي أبو المنذر عمر الشيخ
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لبكالوريوس يف وهو حاصل على درجة ا دينحد أبرز شيوخ التيار السلفي اجلهادي األر أ

 وقد وصف يف بعض املواقع بالدكتور ومل نتحقق من ذلك . الشريعة اإلسالمية
عاما(، الذي عمل سابقا يف جتارة الدواجن، لعائلة سلفية جهادية  46ينتمي زيدان )

شقيقه حممود مهدي زيدان املسؤول الشرعي السابق يف حركة طالبان  استشهدفقد  بامتياز،
ابن شقيقه محزة  قام، بينما 2009يف باكستان عام على منطقة وزيرستان بغارة أمريكية 
 .2015استهدفت قوات البيشمركة الكردية يف كركوك عام  بعملية استشهاديةجهاد زيدان 

من أكثر أحياء األردن  وهو حياء مدينة إربد الفقرية يف األردنأحد أوينتمي زيدان حلي حنني 
 اليت خرجت جهاديني ومنظرين، أبرزهم أبو حممد الطحاوي.

على اجملتمع احمليط به من خالل "حماكم شرعية" كان  ةنفوذ وسيطر وذكر بعضهم أنه كان له 
 يقيمها على العلن دون تدخل رمسي.

 مدينته .وجلسات حتريض يف حلقات تعليم  ه كانت لهيُذكر أنو 
، بنشره رسائل تأييد صرحية من داخل األردن 2013وبرز اسم عمر مهدي زيدان يف العام 

 رموز التيار اجلهادي يف اململكة.خمالفيه من  ، وخصومته مع للدولة 
عرب عن ذلك مرارا وقيل إنه مل خيفم زيدان ميوله لتنظيم الدولة على حساب جبهة النصرة، 

مساحات ملهامجة كل  فيها ة خاصة على اإلنرتنت محلت اسم "جرير احلسين"؛ أفرديف مدون
 من منظر التيار السلفي اجلهادي أبو حممد املقدسي، وزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري.

ال عالقة للشيخ عمر هبذه الصفحة إمنا نبحث يف وقد نفى صاحب املدونة ذلك فقال : 
 نشرناه بدون علمه ونعلم أنه سيساحمنا االنرتنت وما وجدناه للشيخ

 اعتقاله :
اُعتقل عدة مرات من قُبل األجهزة األمنية، وسجن عدة سنوات على قضية شهرية قيدت 

حتت اسم "بيعة اإلمام" مع أهم رمزين للتيار يف األردن أيب  1994مبحكمة أمن الدولة عام 
م بعفو ملكي 1999ج عنه يف عام قبل ان يتم االفرا  مصعب الزرقاوي وأيب حممد املقدسي،

. 
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 التحاقه بالدولة : 

وتسلل إىل الرقة بعد اجتياز ، 2014يف تشرين أول/ أكتوبر من العام بايع تنظيم الدولة 
وغاب عدة شهور عن األنظار، قبل أن  احلدود األردنية السورية ومنها توجه إىل العراق.

 وجهاء العشائر أليب بكر البغدادي. يظهر يف إصدار من املوصل وهو يأخذ البيعات من
مهدي زيدان رئيسا  ويف أيلول/ سبتمرب قالت مصادر جهادية إن تنظيم الدولة عنّي عمر

 جمللس الشورى.
واعترب زيدان حينها من أبرز قادة تنظيم الدولة؛ حيث إنه أول شخص غري عراقي يتوىل هذا 

 املنصب.
 يف املوصل اقاضيكما ذكر أن عمل 

،  الدولةون يف شؤون "اجلماعات االسالمية" ان يصبح ناطقا اعالميا باسم رجح خمتصو 
، والناطق االعالمي  اشروطا الختيار قيادااه توضعألن الدولة خلفا لـ ابو حممد العدناين 

، ومنها امتالكه لـ "تاريخ جهادي" ، و أن جيمع بني اخلربة العسكرية والتأصيل  ابامسه
 هذه الصفات تنطبق على زيدان ..و مفوها ،  الشرعي، وان يكون متحدثا

http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=24
8257 

 
 احلكم عليه غيابيا :

 15بالسجن حكما عليه  2015أبريل  13أصدرت حمكمة أمن الدولة األردنية يف وقد 
القيام بأعمال من شأهنا أن تعرض اململكة خلطر أعمال عدائية »عاما بعد إدانته بتهمة 

 ”.وتعكري صالاها بدولة أجنبية
 

 استشهاده :
 12:02 2017مارس  16اخلميس، 

http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=248257
http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=248257
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راجت أنباء شبه مؤكدة، األربعاء، تفيد مبقتل األردين عمر مهدي زيدان، أحد أبرز قادة 
 تنظيم الدولة.

قا لألنباء اليت قالت مصادر إهنا شبه مؤكدة، فإن زيدان قُتل يف مدينة املوصل، فيما مل ووف
 ُيكشف ما إن كان قُتل بقصف جوي أو خالل املعارك.

991597https://arabi21.com/story/مهدي-عمر-مقتل-عن-/أنباء-
 هو-من-الدولة-قادة-أبرز-زيدان

 
  

 أعماله العلمية :
أنه يعترب اخلروج يف املظاهرات من األفعال اليت تدخل يف "الدميقراطية الشِّركية"؛ ما أحدث 
شرخا يف العالقة بينه وبني جل منظري التيار السلفي اجلهادي الذين كانوا ينظمون 

 ب باإلفراج عن املعتقلني يف األردن قبل سنوات.اعتصامات تطال
 

ونشرت عدة تسجيالت سابقة لزيدان املكىن بأيب املنذر، حتدث فيها عن وجوب نصرة 
 ، إىل جانب عدة رسائل إىل املقدسي.”الدولة اإلسالمية“
 

كما ألف رسائل يف ذلك أمهها ) الصالة األسرية ( وهي حتكي أحكام الصالة يف السجن .  
 له مشاركات يف البالتوك عرب غرفة األنصار كمنظر ومفيت .كما 

 كما له رسالة بعنوان القول املبني يف كفر العسكر على التعيني !
 له مؤلفات ومقاالت وتسجيالت عدة من أمهها :

 شرح العقيدة السفارينية
ْورأةم الشَّْرعأيَّةم يفم ُأُصولم الفمْقهم ]شأرُْح نأْظمم الوأرأقأا  تم ممْن الدأ

https://thabat111.wordpress.com/categoryمهدي-عمر-/الشيخ-
 /page/6اهلل/-حفظه-زيدان

 

https://arabi21.com/story/991597/أنباء-عن-مقتل-عمر-مهدي-زيدان-أبرز-قادة-الدولة-من-هو
https://arabi21.com/story/991597/أنباء-عن-مقتل-عمر-مهدي-زيدان-أبرز-قادة-الدولة-من-هو
https://thabat111.wordpress.com/category/الشيخ-عمر-مهدي-زيدان-حفظه-الله/page/6/
https://thabat111.wordpress.com/category/الشيخ-عمر-مهدي-زيدان-حفظه-الله/page/6/
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آل  ليدو اقال مصطفىمحمد الرحمن  عبدالشيخ 
 تقبله اهلل  يألنبار ي وأبو علي االعفر أبو العالء  شيخالر 

 
 

 ورئيس جملس الشورى الشرعي العام لدولة اخلالفةاء الدولة و احد علم
 مولده :

بعد اجراء عملية ناجحة للتلقيح  1958محلت فاطمة زوجة حممد مصطفى يف عام 
االصطناعي اجراها الفريق االيطايل الذي اجرى بعض التجارب خالل زيارته ملدينة املوصل ، 

م ومل يتوقع ان تنجح عملية التلقيح ،اال اهنا جنحت واصبح جنني االمس عبد ومرت االيا
 .هو االبن الوحيد للعائلة  1959الرمحن حممد مصطفى من مواليد 

العفري نسبة اىل قضاء تلعفر هي مشتقة من تل اعفر اي ان بعض املناطق الشمالية تسمى و 
 جتمع فتصبح تلعفر تلكيف على امساء التالل تل اعفر وتل كيف وغريها الكثري 

 . غة العربية بيت الشيخ وهي معروفةوالشيخالر عشرية وتعين بالل
أبو جاسم العراقي، وأبو و  أبو سجى منها سبعة ألقابألقابه متعددة فهو حيمل أكثر من 

 عالء العفري، واحلجيالعمر قرداش، وأبو علي األنباري، وعالء قرداش وحّجي إميان وأبو 
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ليت تستخدم يف احملكية العربية لإلشارة إىل رجل حيظى بالتوقري أو له هيبة وهي الكلمة ا
 تطلق عليه اسم حجي إمام،  ارة الدفاع األمريكية "البنتاجون، وكانت وز  الشَّيب

أبو شعيب، عمر حممد خليل مصطفى، عبد الرمحن حممد  أيضا : احلركية أمسائهمن  وقيل إن
البيايت، أبو إميان، أبو حسن، أبو حممد، أبو زينة، أليعازرا البيايت، طاهر حممد خليل مصطفى 

 راعد أمحد".
 كم جنوب املوصل(  80نطقة احلضر، )تركماين األصل يتحدر من موهو 

وقد خلط املسؤولون األمنيون يف العراق وأمريكا أيضًا بني أمسائه احلركية الكثرية، حىت أهنم 
"الدولة اإلسالمية"؛ بل إن لدى موسوعة  يف عرَّفوه على أنه قائدان رفيعان متمايزان

 "ويكيبيديا" اثنتان من السري الذاتية، وصورتان لنفس اجلهادي الواحد 
مدرسا للرتبية االسالمية لنقص  أنه عملرج يف جامعة املوصل كلية الرتبية قسم الفيزياء اال خت

لغاية سقوط  1994منذ وى من حمافظة نيناملالكات يف ثانوية اجلزيرة للبنني يف قضاء تلعفر 
 كما عمل مدرسا للفيزياء أيضا  2003النظام عام 

ركاب ابان احلصار االقتصادي  9عمل يف جماالت عدة ضمنها سائق مركبة )رف بولوين( 
على العراق يف تسعينات القرن املاضي فضال عن عمله امام وخطيب جامع العمري يف تلعفر 

 ملوصل.قرب مصرف الرافدين فرع تلعفر يف ا
يدعو ملنهج الشيخ حممد بن عبد الوهاب ويبني كفريات الرافضة كان يف اغلب االوقات 

 .اخلطب املثرية  بعض الشيء عن اكثر من مرة مما جعله يتوقف األجهزة األمنية حذرته ف
انضم اىل حزب البعث العراقى وكان ناشطا بعثيّا؛ حيث توىل مسئولية أحد فرق قيل إنه 

عهد الرئيس العراقي األسبق صدام حسني، والتحق باجليش العراقي حىت حزب البعث يف 
 وصل إىل رتبة اللواء يف اجليش العراقي 

كما يأيت   1998ويف هذا التفصيل نظر واسع حيث اتفقت املصادر على سفره ألفغانستان 
اته عاما الميكن أن يصل فيها إىل رتبة لواء كما أن التفاصيل األخرى حلي 40وسنه آنذاك 

أو مايسمى بالتجنيد  تتعارض مع كونه بعثيا والذي يظهر أنه التحق باجليش اخلدمة اإللزامية
متكن من  يأيت حىتومل يتأثر بفكر البعث وظهرت خمالفاته له كما س برتية رائداإلجباري 

 اهلروب ألفغانستان .
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ولة وجبهة وقد أرجع بعض احملللني السبب يف هذا التخليط العداء الذي صار بني الد
بني القيادات العليا بأنه أكثر ميال للمصاحلة مع جبهة  امعروفاجلوالين على الرغم من كونه 

 النصرة 
والتقى أسامة بن  1998يف سافر إىل أفغانستان ووسط مضايقات النظام العراقي السابق، 

انية يف مشال إىل السليم 2000يف العام  الدن زعيم القاعدة السابق، قبل أن يعود إىل العراق
كانت تعمل يف   شرق العراق، لينضم إىل جمموعة "أنصار اإلسالم"، املنظمة اجلهادية اليت

 .كردستان  املنطقة الكردية
ومن الالفت لالنتباه مبا يكفي أن القادويل كان يشجب ويزدري ميشيل عفلق، مؤسس 

 .بعث األصلي، ويصفه بأنه "ماسوين"حزب ال
باري جمموعة إسالمية حملية ومستقلة يف تلعفر، واليت ُعرفت ، أسس األن2003يف العام 

 باسم "سرايا اجلهاد" حملاربة قوات االحتالل األمريكي. 
وبعد ذلك مبدة وجيزة اعلن ان العفري مطلوب للقوات االمريكية والعراقية واختفى وسافرت 

 اسرته اىل تركيا وقد قتل ولده عالء ومعن يف تلعفر 
انضم إىل تنظيم "القاعدة يف العراق"، الذي كان يف ذلك احلني حتت ، 2004ويف العام 

قيادة اجلهادي األردين أبو مصعب الزرقاوي؛ األب املؤسس لتنظيم "الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام". ووجد القادويل لنفسه سلطة دينية يف اجملموعة؛ حيث أصبح قاضيًا شرعياً 

يدرس العقيدة  كما كانظ هبا يف كل ملفاته حىت موته  وواعظًا رمسياً، وهي مناصب احتف
 جملاهدى جملس الشورى

 . وُسجن يف سجن بوكا قيل إنه اعتقل
من قبل زعيم تنظيم القاعدة أسامة ” العفري“ورشح التحق بتنظيم دولة العراق اإلسالمية، 

قاعدة يف أمري تنظيم ال“بن الدن بعد مقتل أبو عمر البغدادي وأبو أيوب املصري ليكون 
 .2010يف العام ” العراق

 بيومني  فتحهااي بعد  2014حزيران عام  12بعد ظهر يف املوصل 
عندما وصل اىل املوصل عني قائدا عسكريا وقد تزوج بعد شهر من وصوله من اخت وايل و 

 نينوى 
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متت مبايعته يف الثالث والعشرين من ابريل نائبا للبغدادي على العراق من قبل  قيل إنه
 ة تلعفر، وحبضور والة احملافظات.يادات التنظيم يف جامع صدام الكبري مبدينق

، ويف اخلامس «إرهابيًا عاملياً »، أعلنت الواليات املتحدة األنباري 2014مايو عام  14ويف 
ماليني دوالر ملن  7رصدت وزارة اخلارجية األمريكية مكافأة تصل إىل  2015من مايو عام 

  إىل القبض عليه أو قتله.يديل مبعلومات تؤدي 
شخصية شديدة الذكاء ويتمتع بعالقات “وبالنسبة ملستشار احلكومة العراقية، يعترب العفري 

أفضل من البغدادي، وهو خطيب مفوه وصاحب كاريزما قوية، كما أنه ميتلك الكثري من 
 “.احلكمة وقدرة جيدة على القيادة واإلدارة

http://www.alghad.com/articles/933454-عقل-الغامض-الرجل-
 السبعة-األمساء-صاحب-املدبر-داعش

  توىل العديد من املهام يف دولة العراق اإلسالمية مث يف دولة اخلالفة "داعش"، منها:
  سي لزعيم التنظيم يف سوريا والعراق.املبعوث السيا -1
 .يف سوريا توجيه العمليات العسكرية   -2
  اإلشراف على اجملالس الشورية لـ"داعش". -3
  األمري الشرعي العام لداعش. -4
  مسؤول الشؤون املالية واألمنية بداعش.  -5
 الوصي الرئيسي على الغنائم والبرتول يف العراق.  -6
  كر البغدادي.مستشار أبو ب  -7
 نائب أبو بكر البغدادي. -8

 استشهاده :
 25أعلن اجليش األمريكي أن القادويل قتل يف غارة جوية على دير الزور يف شرق سورية، يوم 

آذار )مارس(. ومع أن احلكومة العراقية كانت قد أعلنت موته مخس مرات على األقل، كما 
م حسب 2016آخرها يف مارس  مقتله مرتنيأعلن التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة 

غارٍة لقوات يف م 2016مقتله رمسيًّا يف هناية مايو  لتعلن الدولةوزارة الدفاع األمريكية، 
  «غزواته»إثر إطالق امسه على إحدى  الصلييب يف دير الزور شرق سوريا التحالف

http://www.alghad.com/articles/933454-الرجل-الغامض-عقل-داعش-المدبر-صاحب-الأسماء-السبعة
http://www.alghad.com/articles/933454-الرجل-الغامض-عقل-داعش-المدبر-صاحب-الأسماء-السبعة


174 

 

ي بعنوان "صولة األبرار ومن خالل إصدار مرئ«. غزوة الشيخ أبو علي األنباري تقّبله اهلل»
على البيشمركة الكفار"، وظهر األنباري وهو يقود املعارك يف أرض صحراوية، يُعتقد أهنا 
قريبة من األنبار، وقال التنظيم يف رثاء شعرّي لـ"األنباري" إنه "رجل املعارك واملنابر والتقى، 

 وعامل مأل البالد بعلمه".

 
رة لـ"األنباري" وهو خيدم يف صفوف اجليش العراقي، كانت املفاجأة يف اإلصدار عرض صو و 

  .ما يؤكد الرواية االوىل عن حياتهقائال إن "البعث مل يستطع أن يثين عزمه عن اجلهاد" وهو 
movements.com/35772-http://www.islamist 

 
 

http://www.islamist-movements.com/35772
http://www.islamist-movements.com/35772
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 قصيدة يف رثائه :
https://soundcloud.com/kofe1/ozbfhjl2n1fs 

 
خطيًبا مفوًها ومت إرساله إىل سوريا واىل مدينة الرقة، لفرتة قام فيها أبو العالء العفري يعد 

سجيالت جامع اإلمام النووي بني صالة املغرب والعشاء ويف أحد التيف  الدروسبإعطاء 
حبزم طالبًا منه عدم تسجيل الدرس الديين؛ قائالً: « الدولة»خاطب أحد جنود له املنشورة 

إّن اإلنسان خُيطئ وُيصيب، وجيب أن تُراجع كل التسجيالت قبل النشر لالطمئنان إىل 
 .مضموهنا 

 وهذه بعض حماضراته :
 احملاضرة االوىل ملاذا نقاتل؟

http://youtu.be/TL6u0WaADLk 
 حملاضرة الثانية الشرك وشرك الطاعةا

https://www.youtube.com/watch?v=M09Z67WOov8 
 احملاضرة الثالثة جلنة كتابة الدستور أنداد هلل تعاىل 

https://www.youtube.com/watch?v=UkKwzQEFh7o 
 احملاضرة الرابعة جلنة كتابة الدستور أرباب من دون هلل

https://www.youtube.com/watch?v=6Sr0uJUBUMI 
 احملاضرة اخلامسة الدستور أهنا أحكام جاهلية

https://www.youtube.com/watch?v=HbH0JXqnXMI 
 احملاضرة السادسة تكملة الدستور اهنا احكام جاهلية

https://www.youtube.com/watch?v=F4EG4f_MmL4 
 الدستور انه من اهواء اليهود والنصارى

https://www.youtube.com/watch?v=yN1U6fngJIE 
 احملاضرة الثامنة منفذوا الدستور

https://www.youtube.com/watch?v=ZN7FznR4wFY 

https://soundcloud.com/kofe1/ozbfhjl2n1fs
https://soundcloud.com/kofe1/ozbfhjl2n1fs
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 ما الذي جيب علينا جتاه هؤالء الطواغيت 9
https://www.youtube.com/watch?v=_QIX_GCW194 

 انصار الطواغيت بالسالح والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت 10
https://www.youtube.com/watch?v=AKIOeKouioQ 

 ... احملاضرة احلادية عشرة الدميقراطية وعالقتها باالسالم11
https://www.youtube.com/watch?v=EZXxd_g7B5g 

 احملاضرة الثانية عشر اركان الدميقراطية الركن االول حرية العقيدة
https://www.youtube.com/watch?v=NxApVzoj-dw 

 تكملة الركن االول حرية العقيدة ثة عشر اركان الدميقراطيةاحملاضرة الثال
https://www.youtube.com/watch?v=eAqYj56OQg0 

 احملاضرة الرابعة عشر اركان الدميقراطية الركن الثاين حرية العقيدة
https://www.youtube.com/watch?v=d7Aa6-GM870 

 اركان الدميقراطية الركن الثاين حرية الرأي 15
https://www.youtube.com/watch?v=FgmCFSaaa0w 

 اركان الدميقراطية مبدأ املساواة 16
https://www.youtube.com/watch?v=FNUS-hQKv_s 

 الدميقراطية والشورى 17
https://www.youtube.com/watch?v=aqQn7Fo_B4Y 

 تكملة الدميقراطية والشورى 18
https://www.youtube.com/watch?v=RLVgMe6DOIo 

 مواطن الردة يف دخول الربملان 19
https://www.youtube.com/watch?v=fqn4bVwRboc 

 1مواطن الردة يف دخول الربملان تكملة 20
https://www.youtube.com/watch?v=_EzNG_oWGeM 

 2مواطن الردة يف دخول الربملان تكملة 21
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https://www.youtube.com/watch?v=UrNu5vPolzw 
 3الردة يف دخول الربملان تكملةمواطن  22

https://www.youtube.com/watch?v=-B5nA8ghG68 
 حكم الربملان يف كتاب اهلل تعاىل 23

https://www.youtube.com/watch?v=5Dcb8NzoXZo 
 أعضاء الربملان يف القرأن 24

https://www.youtube.com/watch?v=i9gt3L9jCTs 
 هيوسف عليه السالم املفرتى علي 25

https://www.youtube.com/watch?v=Mnsq8gzkWPg 
 1يوسف عليه السالم املفرتى عليه تكملة 26

https://www.youtube.com/watch?v=tjyx7zdtJY8 
 شبهات عام الرمادة إمنا األعمال بالنيات 27

https://www.youtube.com/watch?v=EOTAvqKRrsw 
 شبه النجاشي وصلح احلديبية وحلف الفضول 28

https://www.youtube.com/watch?v=NIZp1_cRjaM 
 أين تصلي مساجد ضرار 29

https://www.youtube.com/watch?v=BkpLvqQTaHg 
 اين تصلي مساجد ضرار تكملة 30

https://www.youtube.com/watch?v=jraX8SDw8cg 
 موقفنا من الدستور 31

https://www.youtube.com/watch?v=MhSsZP5kcu0 
 ستعانة باهل الكتاباال 32

https://www.youtube.com/watch?v=KtQB2jiCfiQ 
 االستعانة باملشركني يف االمور االدارية = ال تتخذوا بطانة من دونكم 33

https://www.youtube.com/watch?v=Zc5jdRZzhUc 
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 سلمان الشيخ الدكتور أبو زيد العراقي إسماعيل علوان
 رهفك اهلل أس)العيساوي(  العيثاوي

 

 
 

 متزوج من امرأة سورية تعرف باسم "غفران 1963يف العام  بالعراق من مواليد مدينة الرمادي
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 2003حيمل شهادة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية من اجلامعة اليت كانت تسمى قبل العام 
  عضوا هبيئة التدريس .جبامعة صدام للعلوم اإلسالمية، واليت عمل فيها لسنوات طوال 

 ذه معلومات شهادته يف املاجستري مسجلة يف دار الكتب والوثائق العراقية وه
  520257رقم التسجيل : 

 اللغة: ع 
 نوع املادة: ط 
  251،13رقم التصنيف: 

  932رقم التخصيص: ع
 العنوان: ما انفرد به ابن حزم واهل الظاهر وبيان من شاركهم يف خرق االمجاع 

 ل علوان سلمان اسم الطالب: العيساوي،امساعي
 الدرجة: ماجستري 

 االختصاص: العلوم االسالمية 
 مكان النشر والناشر: صدام 

  1997تاريخ النشر: 
  316عدد الصفحات: 

 رؤوس املواضيع: االمجاع فقة اسالمي
-http://www.iraqnla

om/opac2/fullrecr.php?nid=2630&hl=araiq.c 
 

قصري القامة حنيف اجلسد؛ وعندما أكمل قاضي التحقيق أعماله وأتاح لنا حماورته اكتشفنا 
 أنه ال يتحدث إال باللغة الفصيحة على طريقة البيانات اليت يذيعها التنظيم.

 
عندما  2003 باجلماعات املسلحة عقب سقوط النظام السابق يف العام هبدأت عالقت

تشكلت هذه اجلماعات مبنطقيت البو عيثة وعرب جبور واليت مجعها "الدكتور فتحي 

http://www.iraqnla-iq.com/opac2/fullrecr.php?nid=2630&hl=ara
http://www.iraqnla-iq.com/opac2/fullrecr.php?nid=2630&hl=ara
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اجلبوري" وكانت تسمى "كتيبة فتحي اجلبوري" وتضم عدة جماميع صغرية بعد أن كان كل 
 منها يعمل لوحده".

اتلة يف هذه اجملاميع هو التوجيه الشرعي والفتاوى اليت تساعد وحترض على مق ه"كان عمل
مع الغفران الذي يف الوقت ذاته إمام جاوكان ية العراقية والقوات األمريكية، القوات األمن

خطبة اجلمعة واجلماعة فيه واليت كانت ترتكز على األغلب يف  يلقي انوك هشيده أحد أقربائ
 دعوة األهايل إىل االنضمام إىل اجملاميع املسلحة".

 )شرعي الكتيبة(  هراقي زعامة الكتيبة ونصبعقب مقتل اجلبوري توىل أبو جراح الع
اتفقت اجملاميع مبختلف أمسائها حتت عنوان واحد وهو "تنظيم القاعدة"  2006مطلع العام و 

تنظيم القاعدة بزعامة الزرقاوي يف العام فانضم إىل وبعدها تنظيم دولة العراق اإلسالمية 
ى حث الشباب لالنضمام للتنظيم يقتصر عل هكان دور و وعمل يف اهلئية الشرعية للتنظيم 

وتقدمي الرؤى الشرعية مبا يتعلق بأعمال والية جنوب بغداد وكل ما يرتبط بتهجري العائالت 
من هذه االحياء والسيطرة على مباين تابعة للدولة وحتويلها إىل مضافات ومعسكرات 

ن احملافظات والتنسيق مع الواليات االخرى للحصول على االسلحة واستقبال املقاتلني م
 األخرى".

 اعتقاله األول :
إىل داخل العاصمة  والية صالح الدين، وعندما انتقل إىل هصدر أمر بنقل 2008يف العام 

بغداد وحتديدا مبنطقة املنصور من أجل الذهاب لصالح الدين دامهت قوات أمريكية البيت 
ك أن القوات األمريكية  تضح بعد ذلاو  هضافات التابعة للتنظيم واعتقلتالذي كان أحد امل
 ".هكانت تتبع حتركات

إىل  انتقل ه، وفور خروجه أفرج عن 2013سجن، ومبنتصف العام مخس سنوات يف ال قضى
على االنبار ومنها إىل سوريا اليت كان التنظيم يسيطر يف ذاك الوقت ومنها إىل حمافظة نينوى 

 . لبغداديلالبيعة  لنوهناك أع إىل مدينة الرقة أجزاء كبرية منها إىل أن وصل
مسؤول مكتب  عني الدروس الشرعية مثيف الرقة بالعمل يف احد املضافات بإلقاء  كلف

 العالقات العشائرية مبنطقة " الشدادي السورية " 



181 

 

إللقاء احملاضرات للنخبة من  الك بن أنس " وهو مركز دراسي أسسللتدريس مبعهد " م نقل
 يت أسسها ابو بكر البغدادي لكتابة املناهج الدراسية اللجنة ال عضوا يف مث عنيقياداته 
احد  مث عنيلالطالع على كتابة املناهج هبم كثر من مرة حيث كان جيتمع أالبغدادي التقى 

 أعضاء اللجنة "املفوضة" 
 يقوم كانمل يكن عملي يف "اللجنة املفوضة" يقتصر على كتابة املناهج الدراسية فحسب بل  

 ر العقائدي ببحوث تتعلق بالفك
ومن حوار معه وهو أسري مما اليوثق به أنه سجن بأمر من البغدادي بسبب خالف معه يف 
أمر إخراج األسر أثناء اهلجوم على املوصل مث أطلق سراح مجيع السجناء مع بدء اهلجوم 

  وبعدها استطاع اهلروب إىل تركيا .
 

//www.hjc.iq/view.4511https:/ 
 

https://www.alghadpress.com/newsوتقارير-قصص-/اهم-
 ال-داعش-ؤويلمس-أكرب-اىل-جامعي-أكادميي-من-حتوله-/بعد173890العراق/

 
http://islamport.com/w/amm/Web/2573/8616.htm 

 
 اعتقاله األخري :

 م 02:16 2018فرباير  15اخلميس، 
نشر حساب "خلية الصقور االستخبارية" بيانا قالت فيه إهنا "متكنت من حتديد حركة 

مساعيل العيثاوي مسؤول اللجنة املفوضة واملشرف على تعيني الوالة وأمراء الدواوين اإلرهايب إ
 وهو يشغل كذلك منصب وزير اإلفتاء يف ما يسمى بتنظيم الدولة".

وأضافت أهنا "رصدت عبوره األراضي السورية متوجها إىل تركيا مستقرا يف مدينة سكاريا، 
دتنا لالتصال بسفري العراق يف أنقرة للتحرك من مستخدما اسم أخيه يف جتواله، ما دعا قيا

 أجل القبض عليه".

https://www.hjc.iq/view.4511/
https://www.alghadpress.com/news/اهم-قصص-وتقارير-العراق/173890/بعد-تحوله-من-أكاديمي-جامعي-الى-أكبر-مسؤولي-داعش-ال
https://www.alghadpress.com/news/اهم-قصص-وتقارير-العراق/173890/بعد-تحوله-من-أكاديمي-جامعي-الى-أكبر-مسؤولي-داعش-ال
http://islamport.com/w/amm/Web/2573/8616.htm
http://islamport.com/w/amm/Web/2573/8616.htm
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ولفتت اخللية إىل أهنا "زودت السفارة مبذكرة القبض الصادرة حبقه وصورا حديثة للداللة عليه 
وجمموعة من الصوتيات واسم زوجته السورية وأماكن تنقله. واستجابت األجهزة األمنية 

 حيث وصل، األربعاء، إىل مطار بغداد لتسليمه". للقبض عليه وإبعاده إىل العراق
وقدمت اجلهة األمنية العراقية، شكرها إىل "التحالف الدويل الذي شاركنا يف هذه املهمة 
 ولألجهزة األمنية الرتكية اليت تفاعلت يف أمهية اهلدف وخطورته على العراق والدول األخرى".

https://arabi21.com/story/1071929كبري-قيادي-اعتقال-عن-/أنباء-
 صور-تركيا-يف-الدولة-بتنظيم

من جانبها زعمت صحيفة حريت الرتكية أن العيثاوي الذي خصصت الواليات املتحدة 
ه خيضع للتحقيقات يف العراق من قبل أفراد املخابرات مكافأة مالية ملن يديل مبعلومات عن

( ومن احملتمل تسليمه إىل الواليات املتحدة األمريكية عقب انتهاء CIAاملركزية األمريكية )
 التحقيقات.

 
 

 تقبله اهلل  الشيخ أنس النشوان

 
  سورياالدولة اإلسالمية بأحد القضاة الشرعيني يف 

https://arabi21.com/story/1071929/أنباء-عن-اعتقال-قيادي-كبير-بتنظيم-الدولة-في-تركيا-صور
https://arabi21.com/story/1071929/أنباء-عن-اعتقال-قيادي-كبير-بتنظيم-الدولة-في-تركيا-صور
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كنيته "أبو مالك التميمي النجدي"، خترج من يز  النشوان  امسه أنس بن علي بن عبد العز 
معهد إمام الدعوة العلمي، ودرس يف قسم الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 . اإلسالمية يف الرياض. درس املاجستري يف املعهد العايل للقضاء يف الفقه املقارن
 كانات احلياة الكرمية مييل من بيئة ُمرتفة تتوفر لديه كل إم ئاهاد اشابكان 

، وتعرض «التفحيط»ان النشوان إبان أقامته يف السعودية يف مدينة الرياض من هواة يقال ك
إىل كسور مضاعفة يف إحدى قدميه، بعد تعرضه حلادثة سري أثناء مشاهدته ألحد عروض 

أو التفحيط شرق الرياض، إال أنه مل يرتك هوايته وظل يشاهد التفحيط من جانب الطريق 
 «.عكازه»داخل مركبة القيادة مع املفحطني، وهو يتوكأ على 

وحتول يف ما بعد إىل أحد الناشطني الواعظني يف أوساط الشباب إذ حيضر يف الفعاليات اليت 
  احملاضرات .تنظمها اجلهات ويلقي الكثري من 

 خراسان إىلوانطلق كل املكتسبات الدنيوية و فيه  كان  ترك يسر احلال الذي 2010يف عام 
 . عرب تركيا وإيرانللجهاد 

يف هجمات عسكرية على القوات األمريكية يف مدينة كنر ونورستان « القاعدة»شارك مع ف
 وجنا من القتل مرات عدة، 

كان النشوان ضمن من أصدر حبقهم "اإلنرتبول" الدويل "نشرات محراء"   2011يناير  9يف 
لقاعدة، من عناصر تنظيم ا 47ني هلا تضم بعد إعالن الرياض عن قائمة جديدة للمطلوب

 وصفوا بـ"اخلطرين جداً".
أرسله أمين الظواهري إىل سوريا للوقوف على أحداث اقتتال اجلماعات املتطرفة الذي سريعاً 

منظر شرعي يف فاستقر به احلال كما انشق عن القاعدة، معلنًا مبايعته أبو بكر البغدادي 
 .  2014 منذ )يونيو( الدولة اإلسالمية

يف العشرين من  للدولةظهر النشوان يف تسجيل مصور بثته مؤسسة الفرقان اإلعالمية التابعة 
 إثيوبياً يف ليبيا  نصرانيا 28يُظهر إعدام  2015ابريل 

معهم، معتربًا أن  الدولةوخرج النشوان خالل التسجيل املصور متحدثًا عن النصارى وتعامل 
والدخول يف عقد يعصم  الدولةرفضهم االجتماع بـ اهجري نصارى املوصل كان بسبب
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دماءهم وأمواهلم، إذ القوا مصريهم بسبب رفضهم دفع اجلزية أو الدخول يف اإلسالم،وهو 
 مسيحياً يف ليبيا قضوا ذحباً بالسكاكني واإلعدام بالرصاص. 28املصري ذاته الذي آل إليه 

 العسكروقتل  القتال على أحكام كزت ر الرسائل الشرعية اليت كما برز امسه من خالل 
 مؤصالً لفكرة "الذئاب املنفردة".

 من مؤلفاته :
 ، «دليل اجملاهدين إىل أهم أحكام املرتد عن الدين»كتاب بعنوان 

وهو كتاب يتناول كل ما خيص املرتدين بعد أن عرفهم وناقش أحواهلم وأبناءهم وزوجااهم 
 من أحكام شرعية . وأمواهلم وكل ما خيصهم

ا والعراق كما عمل مفتيا قام دورات تأصيلية شرعية للمقاتلني يف كل من أفغانستان وسوريأ
 وقاضيا.

-15-05-world/arabs/2015-https://www.albayan.ae/one
1.2374927 

 
.https://www.assakina.com/news/news1/74309.html  
 

 وقاضيا ومنظرا لدى الدولة اإلسالميةمسؤول اللجنة الشرعية التابعة للجنة العامة كان 
 وله عدة صوتيات على اليوتيوب ومنها سلسلة يف شرح كتاب التوحيد هذه مقدمتها 

https://www.youtube.com/watch?v=LZfpiPKh5eg 
 

 استشهاده :
ها خالل هجوم كبري شنه مقاتلو  2015مايو  14يف  الدولة اإلسالمية استشهاده تأعلن

قرب على بلدات يف ريف محص الشرقي، متكنوا خالله من االستيالء على بلدة السخنة 
 كيلومرت مشال شرقي دمشق(.  300)ريف محص  تدمر يف

https://www.assakina.com/center/parties/69815.html 
 

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-15-1.2374927
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-05-15-1.2374927
https://www.assakina.com/news/news1/74309.html
https://www.youtube.com/watch?v=LZfpiPKh5eg
https://www.youtube.com/watch?v=LZfpiPKh5eg
https://www.assakina.com/center/parties/69815.html
https://www.assakina.com/center/parties/69815.html
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 فك اهلل أسرهالرفاعي  عبد اهلل الشيخ نظام الدين

 
 

جتاوز الستني من  علماء املسلمني من هيئةبو حسني الشايب أيعرف أيضا باسم أبو معاذ و 
 عمره وهو ينحدر من مدينة املوصل .

وتؤكد مصادر أمنية واستخبارية أن املنصب الذي كان يشغله الرفاعي على رأس اهلرم 
 .التسلسل الثالث من ناحية األمهية »، جيعله يف موقع الدولة اإلسالميةالقضائي يف 

  و صندوق أسرار داعش أيطلق عليه الرافضة صندوق داعش األسود 
  .وقد درس البغدادي على يده العقيدة واحلديث 

 
https://hathalyoum.net/articles/1331046-داعش-صندوق-اعتقال-

 -الدين-نظام-اإلرهايب-االسود
 
خالل محالت تفتيش مت اعتقاله  النوري»داخل املدينة القدمية، وحتديدًا قرب مسجد و 

 املوصل .  استيالء الروافض علىأعقبت 

https://hathalyoum.net/articles/1331046-اعتقال-صندوق-داعش-الاسود-الإرهابي-نظام-الدين-
https://hathalyoum.net/articles/1331046-اعتقال-صندوق-داعش-الاسود-الإرهابي-نظام-الدين-
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جهاز  مع اخرين ليخضع اىل حتقيق اويل لدىمن خمبئه الذي كان فيه واقتيد الرفاعي 
 مكافحة اإلرهاب وخبصة التحقيقات اليت تبحث بشان ممر اجلرذان. 

ن الرفاعي مل يصب وانه ال يعاين من أي جروح واعتقل يف أادر امنية استخبارية وأكدت مص
منطقة القليعات من قبل قوات مكافحة اإلرهاب وهي املنطقة اليت شهدت إضافة اىل منطقة 

  .الشهوان اخر املواجهات املسلحة مع القوات األمنية 
http://www.alebaa.tv/news/security/158406بالصورة/-----

 الرفا-الدين-نظام-اجملرم-االسود-داعش-صندوق-اعتقال
 

 توجد رسالة بعنوان :
 إعالُن النكري على نافخ الكري يف دعوى بطالن بيعة األمري

HTTP://JUSTPASTE.IT/E3LAN  
 للشيخ أبو معاذ الشرعي 

 فلعلها له .
 

http://iuvmpress.com/ar/tagاملوصل/ 
 

http://iuvmpress.com/ar/41676 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alebaa.tv/news/security/158406/بالصورة-----اعتقال-صندوق-داعش-الاسود-المجرم-نظام-الدين-الرفا
http://www.alebaa.tv/news/security/158406/بالصورة-----اعتقال-صندوق-داعش-الاسود-المجرم-نظام-الدين-الرفا
http://iuvmpress.com/ar/tag/الموصل
http://iuvmpress.com/ar/41676
http://iuvmpress.com/ar/41676
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 فك اهلل أسره هبعز الدين طه أحمد و أبو عمر الشيخ 
 

 
 

 بأمور العقيدة لدى التنظيم كان ضليعا 
ويُدعى عز «. سفاح املوصل»أو « ذو اللحية البيضاء»له ألقاب عدة. إذ تطلق عليه أمساء 

 الدين طه أمحد وهب،
 استيالء الروافض عليها .كان مفتياً للموصل إىل حني 

دينة، بلباس عسكري وبندقية  يف ذروة سيطراهم على امل للدولةوظهر وهب يف إصدارات 
يف كالشنيكوف، وهو يقرأ حكم اإلعدام عن طريق رمي احملكومني من السطح أو الرجم، 

 إقامة احلدود الشرعية .
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 اعتقاله :
وبعد ذلك، عثرت عليه السلطات خمتبئًا يف منزل يف مدينة املوصل وقد خفف حليته، 

 االجتماعي. وانتشرت صوره يف هذا املكان على مواقع التواصل
 

 
 

إن صاحب اللحية »ويقول رئيس اللجنة األمنية يف جملس حمافظة نينوى حممد إبراهيم: 
 «.البيضاء اعتقل بناء على إخبار من مواطن يف منطقة الفيصلية يف شرق مدينة املوصل

كان ال خيرج هنائيًا من املنزل الذي يقطنه. وكان حيبس نفسه داخل الدار، لكنه »ويضيف 
يف يوم إىل حديقة املنزل هناراً، فشاهده أحد اجلريان، وتلقت االستخبارات املعلومات، خرج 

 «. وعلى إثر ذلك مت اعتقاله
http://iuvmpress.com/ar/tagاملوصل/ 

 
.com/ar/41676http://iuvmpress 

 
نفت قيادة عمليات نينوى ما نشرته صحيفة سعودية قبل يومني باطالق سراح مفيت وسفاح 

 عصابات داعش االرهابية يف مدينة املوصل.
وذكر بيان لعمليات نينوى "تروج صحف ووكاالت أنباء بني احلني واآلخر أخبار ملفقة 

يل من جهدها الوطين يف مكافحة لقضايا حساسة بقصد ارباك األجهزة األمنية والتقل
االرهاب، وتعد قصصًا ومهية لوقائع غري موجودة يف األصل كما ورد يف صحيفة عكاظ عن 

http://iuvmpress.com/ar/tag/الموصل
http://iuvmpress.com/ar/41676
http://iuvmpress.com/ar/41676


189 

 

عامًا{، الذي عمل واىل  70دعوى إطالق سراح االرهايب }عز الدين طه أمحد وهب{ }
انتظار احملاكمة حني حترير مدينة املوصل من قواتنا املسلحة البطلة مفتيًا هلا، وأودع التوقيف ب

 أصولياً".
وأكد البيان ان "قيادة عمليات نينوى ويف الوقت الذي تنفي فيه قطعاً حصول عملية إطالق 
سراح االرهايب وألي سبب كان تلفت انتباه الصحيفة املذكورة وحتثها على توخي الدقة يف 

ثرية بالضد من نقل اخلرب، وأن ال تضع نفسها جهة لرتويج االشاعات الضارة واالخبار امل
 السلم االجتماعي العراقي".

وكانت صحيفة عكاظ السعودية زعمت قبل يومني االفراج عن مفيت عصابات داعش 
االرهايب املعروف بصاحب }اللحية البيضاء{ مقابل رشوة، بعدما ألقت القوات العراقية 

 القبض عليه مؤخرا خمتبئا يف ضواحي املوصل.
http://www.alkawthartv.com/news/115259 

 

أبو محمد العدناني الشيخ طه صبحي فالحة 
 )المنجنيق( تقبله اهلل

 
 

 املتحدث الرمسي باسم الدولة اإلسالمية

http://www.alkawthartv.com/news/115259
http://www.alkawthartv.com/news/115259
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يف بلدة بنش قرب مدينة سراقب يف حمافظة إدلب، سكن يف قضاء حديثة  1977ولد عام 
 نبار يف غرب العراقيف حمافظة األ

أبو ”و” جابر طه فالح“و ” أبو حممد العدناين طه البنشي“ وهو حيمل عدة ألقاب بينها
 ”.أبو صادق الراوي”و” اخلطاب
>منجنيق الدولة  ترمجة العدناين يف اللفظ السايناملسماة )مقتطفات من ترمجته وهذه 

 (اإلسالمية<
 عليأيب سفيان تركي بن مبارك البن الشيخ : بقلم

 هـ1435/رجب/27كتبها يف 
 م26/5/2014

 أواًل: طلبه للعلم:
نشأ الشيخ يف صغره على حب املساجد والرتدد عليها، وكانت هوايته منذ نعومة أظافره 

 القراءة واملطالعة.
حىت أن أهله وذويه إن أرادوا شراء اهلدايا له ال يأتونه إال بالقصص والكتيبات لعلمهم بشغفه 

 ضيله هلا على لعب األطفال!البالغ هبا وتف
لذا فإنه حّصل ثقافة عامة منذ صغره، إذ أنه كان يقرأ كل ما يقع يف يده، مبا فيها من كتب 

 لغة وفلسفة وغريها.
إىل أن ُوفق حللق القرآن، فبدأ القراءة على أحد املقرئني، مث هّم حبفظ كتاب اهلل تعاىل، فأمت 

 حفظه حفظاً متقناً يف أقل من عام!
؛ بدًءا -يف العلوم الشرعية-ول هنم الشيخ حفظه اهلل يف القراءة من العامة إىل اخلاصة وحت

” يف ظالل القرآن“حيث قرأه مرارًا مث ” تفسري ابن كثري“بكتب التفسري، وكان أحبها إليه 
إذ أنه كان ” الصحيحان“، وكتب احلديث وأمهها لديه ”يف ظالل الظالل“حىت هم بكتابة 

وكتب الفقه عامة وقد ُشغف بكتب اإلمام الشوكاين رمحه اهلل وعلى رأسها  يراوح بينهما،
أكثر من ” مشارع األشواق“ -على سبيل املثال–، وعين بفقه اجلهاد، فقرأ ”نيل األوطار“

البداية “ثالث مرات، وكتب السرية والتاريخ اليت أوالها اهتمامًا بالغاً، وخاصة كتاب 
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، وأما كتب اللغة واألدب فحدث وال حرج، فالفن فنه الذي قرأه ست مرات” والنهاية
 واملضمار مضماره!

وغريها، وقرأ دواوين ” العقد الفريد”و” البيان والتبيني”فقد قرأ الشيخ جل كتب األدب كـ
العرب كاملعلقات وشروحها، وحفظ الكثري من أشعارهم، وأظنه مستظهراً لديوان املتنيب، وقد 

، ويف النحو درس ”إال أشعر العرب يف اجلاهلية واإلسالم! ما أراه“قال عن املتنيب: 
لسان “، وأما كتب املعاجم فقد طالع ”ألفية ابن مالك“مث ” قطر الندى“مث ” اآلجرومية“

 البن منظور وغريه.” العرب
 

 ثانياً: أبرز شيوخه:
كما أن الشيخ قد أخذ العلم من بطون الكتب، كذا أخذه من صدور الرجال، فدرس على 

 دد من الشيوخ يف الشام.ع
وملا كانت الظروف األمنية شديدة يف سوريا حتت قبضة الطواغيت كان الشيخ حفظه اهلل 

 وأقرانه يتواعدون سراً ليجتمعوا على الدروس يف البيوت بشكل دوري وملدة سنوات.
 حىت مّن اهلل تعاىل على الشيخ بالنفري إىل العراق فاستكمل الطلب واألخذ على الشيوخ،

 فكان أبرز من استفاد منهم:
الشيخ أبو أنس الشامي رمحه اهلل، حيث صحبه الشيخ واستفاد منه ومن علمه، وذكره  -1

 الشيخ يف بيتني:
 من شامنا أسد العراق أبو أنْس *** بفكاهة ينسي املصاب ويسرر

 يف العلم حبر، يف احلروب مهندس *** حرب احلديث، ويف السياسة عبقر
 يسرة الغريب رمحه اهلل، حيث صحبه الشيخ يف األسر واحلرية واستفاد منه.الشيخ أبو م -2
أمري املؤمنني أبو بكر البغدادي حفظه اهلل، حيث أمت عليه قراءة القرآن كاماًل من  -3

 ”!مل أر كحفظه، اللهم إال حفظ فالن“حفظه، حىت قال عنه األمري: 
 األرواح نفديهال تأخذ العلم إال عن جهابذة *** بالعلم حنيا وب

 أما ذوو اجلهل فاعرض عن جمالسهم *** قد ضل من كانت العميان اهديه
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 ثالثاً: بعض مؤلفاته وكتاباته:
كان وقت الشيخ حفظه اهلل وال زال ضيقاً، لذا كان أغلب ما كتبه منظوماً! ومن أبرز ما  

 كتبه من املنظوم واملنثور:
 منت يف فقه اجلهاد ومسائله. -1
  فقه اجلهاد، غري أن األمريكان قد أخذوها منه يف األسر.منظومة يف -2
 السلسلة الذهبية يف األعمال القلبية، وهي منظومة يف أعمال القلوب وما يتعلق هبا. -3
 معينة احلفاظ، وهي منظومة يف إرشاد حفاظ كتاب اهلل تعاىل إىل عدد من املسائل. -4
 د على مائيت بيت.قصيدة يف ذكر معركة الفلوجة الثانية، تزي -5
، وهي قصيدة فخرية يف الرد على بعض منتقدي القاعدة ”القاعدي“قصيدة بعنوان:  -6

 األوىل.
 

 رابعاً: دروسه وتعليمه:
اهتم الشيخ حفظه اهلل بالتعليم والتدريس وخاصة للمجاهدين يف سبيل اهلل، حىت مرت عليه 

 أيام كان يقيم أربعة عشر درساً يف اليوم والليلة.
انت جهوده مكرسة لتدريس العلوم الشرعية عامة، وتدريس العقيدة والقرآن واللغة وفقه وك

 اجلهاد خاصة.
 أما العقيدة؛ فدّرس أغلب متون التوحيد؛ كـ

 األصول الثالثة. -1
 القواعد األربع. -2
 شروط ونواقض ال إله إال اهلل. -3

 ألبواب اخلطرية.كما اهتم بتدريس مسائل اإلميان والكفر وما يتعلق هبذه ا
وأما القرآن؛ فكان يعقد حلق تصحيح التالوة، وحلق التحفيظ، وكان حيرص فيها على تعليم 

 من ال يعرف القراءة والكتابة أكثر من غريهم.
 وأما اللغة، فزيادة على تدريسه ملنت:

 اآلجرومية. -4
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ها عن بعض فإن الشيخ حفظه اهلل له طريقة خاصة يف تعليم النحو على ست مراحل، أخذ
 من استفاد منهم.

 وأما فقه اجلهاد، فقد دّرس:
 كتابه يف فقه اجلهاد ومسائله.  -5
 العمدة يف إعداد العدة. -6

 وغريها من الكتب واملتون.
 

 خامساً: أهم مناصبه:
دخل الشيخ حفظه اهلل العمل اجلهادي التنظيمي منذ بداية األلفني ميالدية، حيث بايع 

اوي رمحه اهلل يف سوريا مع مخسة وثالثني شخصاً، وانطلقوا باإلعداد الشيخ أبا مصعب الزرق
لبدء قتال النظام النصريي آنذاك، قبل دخول األمريكان العراق، فلما حصل االحتالل 

 األمريكي للعراق، شد رحاله إليها، فتلقاه الشيخ أبو حممد اللبناين رمحه اهلل.
ام منذ ذلك احلني، وكان من أهم املناصب اليت وما زال بفضل اهلل جماهدًا يف العراق والش

 شغرها الشيخ:
 مدرب يف معسكر حديثة أيام التوحيد واجلهاد. -1
 أمري حديثة بتنصيب الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهلل له. -2
 مدرب يف معسكر اجلزيرة. -3
 شرعي القاطع الغريب يف األنبار. -4
 مية.املتحدث الرمسي لدولة العراق اإلسال -5
  املتحدث الرمسي للدولة اإلسالمية يف العراق والشام. -6
  .-دولة اخلالفة–املتحدث الرمسي للدولة اإلسالمية  -7
 

 سادساً: بعض ابتالءاته وحمنه:
 استدعي من قبل جهاز أمن الدولة النصريي مراراً يف بداية شبابه، ومت التحقيق معه. -1
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لى خلفيات دعوية وجهادية، أحدها يف البوكمال اعتقل عند النصريية ثالث مرات ع -2
وهو متوجه إىل العراق للمرة األوىل، ومكث يف سجنهم أشهراً حىت أُطلق لعدم اعرتافه بشيء 

 رغم التعذيب الذي أصابه.
ُحبس يف سجون األمريكان مرتني، وقضى يف أحد حمبسيه قرابة الست سنني، وقد وضع  -3

تضم أبرز األعيان الذين عرفوا باخلط األول من املقاتلني حول  يف خيمة الزرقاويني اليت كانت
 الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهلل.

 أصيب يف مواطن عديدة من جسده، وتفتتت بعض عظامه يف سبيل اهلل تعاىل. -4
 سابعاً: بعض املواقف يف حياته:

، وأخرى ذات عربة، للشيخ حفظه اهلل يف حياته العلمية والدعوية واجلهادية مواقف مؤثرة
 أختار منها بعضها:

يف أول جلوس له يف حلقة تالوة القرآن، وقع يف نفس الشيخ أنه سيكون أفضل قارئ  -1
من بني األقران، إذ أن القراءة عنده هواية! فلما جاء دوره للقراءة حلن، فصوب له املقرئ، 

وة وحفظاً، فكان ذلك فوقع ذلك يف نفس الشيخ وأكربه، حىت أصر على إتقان القرآن تال
 منطلقه.

يف درس التالوة مر على قول اهلل تعاىل: )وأمأْن ملْأ حيأُْكْم مبمأا أأنـْزألأ اللَُّه فأُأولأئمكأ ُهُم  -2
[. فهزت هذه اآلية الشيخ من أعماقه، فقال ألحد أقرانه يف الطلب: 44اْلكأافمُرونأ( ]املائدة: 

فأجابه، مث ” ما هي السلطة التشريعية؟“ قال: فأجابه، مث” ما هي مصادر دستور سوريا؟“
كل ذلك وصاحبه جييبه مبا تعلمه يف ” التنفيذية؟… ما هي السلطة القضائية“قال: 

السالم “، فقال له صاحبه: ”يا فالن يعين حكومتنا كلها كافرة!“املدرسة، فقال له الشيخ: 
 هذه املسائل.ووىل عنه هارباً! فكان هذا مبدأ الشيخ يف حبث مثل ” عليكم

يف إحدى املرات اليت مت استدعاؤه فيها من قبل استخبارات النصريية يف بداية شبابه،  -3
ألين قرأت عدة أحاديث “، فأجابه الشيخ: ”ملاذا تعفي حليتك؟“قال جندي الطاغوت له: 

يعين “، فقال جندي الطاغوت: ”عن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم يف احلث على ذلك
 ”حاديث مل يطلع عليها إال أنت فقط؟!هذه األ
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مل حترك اصبعك يف “وكذا قال له عن تقصري الثوب، مث قال جندي الطاغوت له: 
، وكان الشيخ يصنع ذلك أحياناً، فأجابه برواية ما حيفظه يف ذلك عن رسول اهلل ”التشهد

وأشار –املشكلة أنكم بالليل هكذا “صلى اهلل عليه وآله وسلم، فقال جندي الطاغوت: 
 “!-وأشار بالسبابة كناية عن الرمي على الزناد–، وبالنهار هكذا -بالسبابة إشارة التوحيد

 ”!فحرضين ذلك اخلبيث على العمل اجلهادي من حيث ال يشعر“قال الشيخ: 
خرج ذات يوم يف العراق بصحبة ثالثة من اإلخوة ليكمنوا، فُكشف أمرهم وطوردوا من  -4

اين كيلومرتات بالسيارة، حىت وقع هلم حادث بسبب السرعة، فُأسر منهم قبل املرتدين قرابة مث
اثنان، ونزل الشيخ وخلفه أبو بكر الكوييت فتمرتسا خلف صخرة، واشتبكا مع املرتدين من 
الساعة التاسعة صباحًا إىل الساعة الثانية عشرة، وقد احنازا خالل هذا االشتباك مسافة 

  نزال يف واد.ثالث كيلومرتات يف الصحراء حىت
وعند ذاك انسحب املرتدون بعد أن أبلغوا األمريكان بأن يف الوادي سرية لإلرهابيني، فجاء 

، وست -بني دبابة ومدرعة–األمريكان على إثر ذلك برتل مكون من ثالث وعشرين آلية 
 طائرات.

وأصيب  فبدأ األمريكان بإطالق صاروخني فقتل أبو بكر الكوييت مباشرة أمام عني الشيخ،
الشيخ إصابة بالغة، غري أنه مل يلق سالحه، واستمر يقاتلهم وجراحه تثعب دمًا إىل أن 
نفدت ذخريته، فُأسر عصرًا وعقرب الساعة يشري إىل الرابعة والربع، فلله األمر من قبل ومن 

 بعد.
 

 ثامناً: بعض اللطائف يف حياته:
 ريته العلمية والدعوية واجلهادية، منها أنه:مّن اهلل تعاىل على الشيخ بأمور جليلة يف أثناء مس

 حفظ سورة املائدة كاملة يف يوم واحد فقط. -1
أول من بدأ العمل اجلهادي يف حديثة هو وثالثة عشر شخصاً، إىل أن استقلت حديثة  -2

 على أيديهم.
ن ملا صار أمريًا على حديثة، كان حتت إمرته الشيخ أبو عمر البغدادي رمحه اهلل، فكا -3

 ”!سيكون هلذا الرجل شأناً “الشيخ العدناين يستشريه آنذاك، ويقول: 
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آخر من انسحب من مدينة الفلوجة يف معركة الفلوجة الثانية، مع الشيخ أيب محزة  -4
 املهاجر، وأيب الغادية، وأيب الربيع، وأيب جعفر املقدسي، وأيب عاصم األردين.

يات الشعرية بينه وبني الشيخ أيب محزة املهاجر رمحه املبار  -أحياناً –يقيم يف أثناء الرباط  -5
 اهلل، فيمكثون الساعات الطوال!

له من احلظوة واملنزلة عند الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهلل ما ال يعلم به إال اهلل،  -6
 ”.ال تشاورين، فقط اطلعين“ومن ذلك أن أمري االستشهاديني قال له: 

طالب ممن تولوا املناصب الكبرية يف الدولة اإلسالمية بعد خترج على يديه عدد من ال -7
 ذلك، منهم الشيخ مناف الراوي رمحه اهلل.

أول من وضع برناجمًا متكاماًل للسجناء، يشمل كافة اجلوانب؛ الشرعية، والبدنية،  -8
 ا.هـ والعسكرية. مث اسنت الشباب يف كافة األقسام بصنيعه.

يف حمافظة األنبار العراقية على يد قوات التحالف الدويل  2005مايو  31اعُتقمل العدناين يف 
 يف العراق، واستخدم حينها امسًا مستعارا وهو "ياسر خلف حسني نزال الراوي" وقد أفرج

 ، 2010يف عام  عنه الحقاً لعدم معرفتهم أمهيته
ebate/22280http://elhiwardz.com/d/ 

 
ومبايعته ألبو بكر البغدادي عندما  2014هـ املوافق  1435أعلن العدناين اخلالفة يف عام 

 -صنم سايكس بيكو  اسر اظهر يف مقطع فيديو يف شريط حدودي بني سوريا والعراق ك
 وتوحيد املسلمني  -احلدود 

واصفًا الرئيس « خسئت أيا بغل اليهود»ظهر أيضًا يف مقطع آخر له يصف أوباما قائاًل و 
األمريكي أوباما بأنه سيهزم وسيجر وجيرجر إىل معركة بريه على األرض متحديًا إياه حينما 

 أعلن بأنه لن يرسل قوات بريه إىل سوريا والعراق
وأعلن يف تسجيل صويت له بعنوان )فيقتُلونأ ويُقتألون( أن زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبا 

يعة أيب بكر شيكاو زعيم مجاعة بوكو حرام، داعيًا مجيع املسلمني إىل بكر البغدادي قبل ب
النفري لغرب أفريقيا اليت أصبحت حتت ظل "اخلالفة". وختم العدناين كلمته الصوتية بقوله: 
"لئن كنتم تطمحون يف املوصل أو جرابلس أو درنة أو غابة يف أدغال نيجرييا أو السيطرة 

http://elhiwardz.com/debate/22280/
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ننا نريد باريس قبل روما، ونريد كابول، كراتشي، والرياض، على عشش يف صحراء سيناء، فإ
 وعمان، وأبوظيب وغريها".

 استشهاده :
أعلنت وكالة أعماق اإلخبارية مقتله أثناء مشاركته يف أحد املعارك  2016أغسطس  30ويف 

  يف غارة شنتها قوات التحالف الدويل على ريف حلب مشال سوريا
 : كلماته الصوتية

 ما كان اسم التنظيم دولة العراق اإلسالمية:عندأوال : 
 إن دولة اإلسالم باقية
 اآلن اآلن جاء القتال

 العراق العراق يا أهل السنة
 إمنا أعظكم بواحدة
 االقتحامات أفجع

 سبع حقائق
 ولقد نصركم اهلل ببدر وأنتم أذلة

 واهاً لريح اجلنة
 دولة اإلسالمية يف العراق والشام:بعد دخول التنظيم لسوريا وتغيري االسم إىل الثانيا : 

 فذرهم وما يفرتون
 لن يضروكم إال أذى

 فاقتلوهم إهنم مشركون
 السلمية دين من؟

 لك اهلل أيتها الدولة املظلومة
 والرائد ال يكذب أهله

 مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني
 وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم

 ما كان هذا منهجنا ولن يكون
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 رًا أمري القاعدةعذ
 ما أصابك من حسنة فمن اهلل

 بعد السيطرة على عدة مدن وإعالن اخلالفة وتغيري االسم للدولة اإلسالمية:ثالثا : 
 هذا وعد اهلل

 إن ربك لباملرصاد
 قل موتوا بغيظكم
 فيأقتلون ويُقتلون

 يا قومنا أجيبوا داعي اهلل
 قل للذين كفروا ستغلبون

https://ar.wikipedia.org/wikiأبو_حممد_العدناين/ 
 

 وهذا رابط مجع كلمات أيب حممد تقبله اهلل
https://archive.org/details/abu_mohammed 

 

 تقبله اهللالقحطاني  بن سعود أبو بكر عمرالشيخ 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_محمد_العدناني
https://archive.org/details/abu_mohammed
https://archive.org/details/abu_mohammed
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أبو “لكن غرّي كنيته إىل ” أبو حفص”كان يكىن بـعاما   42من بالد احلرمني يبلغ من العمر 
 أبوبكر البغدادي باخلليفةتيمًنا ” بكر

 كان معتقال لدى السعودية 
، بعد إطالق السلطات السعودية سراحه إثر اخنراطه فيما 2012عام  وهاجر إىل سوريا

 لينضم إىل صفوف الدولة . ي املناصحة اخلاصة مبعاجلة الفكر املتطرف".يعرف بـ"كراس
لخليفة كان من املساعدين املقرّبني لو  منصب الشرعي العام لتنظيم الدولة يف فرتة سابقةتوىل 

 أبو بكر البغدادي.
 وتوىل القحطاين عدة مناصب يف سورية، غالبيتها شرعية وليست قتالية،

، وساهم بشكل كبري يف إقناع سعوديني يف داعشالوجوه السعودية  ويعد القحطاين من أبرز
، وهو ما عّزز مكانته لدى البغدادي، 2013من جبهة النصرة، بااللتحاق بالتنظيم يف العام 

 وفقا لناشطني.
 استشهاده :

هبم من الصحوات املرتدين وقاهر الصليبيني وأذنا ظ" العامل العامل العابد الزاهد اجملاهد مغي
مقتل ت الدولة ملجم وقامع أهل البدع من املرجئة واخلوارج املارقني"، هبذه الكلمات أعلنو 

 عمر القحطاين "أبو بكر".
 الدولةويأيت مقتل القحطاين بعد حنو مخس سنوات قضاها داخل 

 :واختلف يف مقتله 
 العراق،أن القحطاين قُتل يف غارة جوية للتحالف الدويل نُفذت يف تلعفر بالدولة أعلنت ف

حيث  2017أغسطس  13 يف مصادر عسكرية وحملية عراقيةعنه كشفت وهو يوافق ما 
جراء غارة جوية نفذاها مقاتالت التحالف الدويل قبل يومني يف مدينة تلعفر، قالت إنه قتل 

مع ستة آخرين بقصف استهدف  كم غرب املوصل يف حمافظة نينوى  70الواقعة على بعد 
أن "مصادر وفيه القدمي وسط مدينة تلعفر فجر اجلمعة املاضية"، مبىن سكين حبي السراي 

 املوصل".تقل إىل تلعفر بعد خسارة من داخل املدينة أكدت مقتل القحطاين، الذي ان
  . لدويل فوق دير الزور، شرقي سورياقُتل بغارة للتحالف اوقيل : 
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 الدولةمن رؤوس الغالة داخل إن "تيارًا وتقارير إعالمية  الدولةفيما قالت مصادر مقربة من 
 آب/أغسطس يف بلدة امليادين الريفية بدير الزور السورية. 7يف  هم من قتل القحطاين

وتواترت أنباء شبه مؤكدة أن القحطاين تعرض للمالحقة قبل أسابيع، وُسجن مؤخرا بقرار 
ركي مثل تمن "اللجنة املفوضة"، واليت تشن منذ شهور حربا شرسة على أبرز "الشرعيني"، 

 البنعلي، والقحطاين، وغريهم.
وقالت مصادر إن التحالف استهدف سيارة القحطاين، بعد خروجه من لقاء مسؤويل 
"اللجنة الشرعية"، يف مشهد مكرر ملا حصل مع البنعلي، يف إشارة إىل أن قادة بارزين 

عهما للتحالف حداثيات موقاغتالوا "الشرعيني" السعودي والبحريين، أو أرسلوا إ لـ"داعش"
 الدويل.

أن خسارة معركة املوصل، واالنشغال مبعركة الرقة، مّكن  الدولة ويرى العديد من أنصار 
"شرعيني غالة"، من الوصول إىل مفاصل صنع القرار بالتنظيم، وأصدروا بيانات ختالف هنج 

، الحتوائها هذه اجلماعة االرهابية، كما قرروا سحب أبرز املقررات التعليمية من املعسكرات
 على "خمالفات شرعية"، وفق قوهلم.

ليست  الدولة، مع ما يعرفون بـ"الغالة" داخل يشار إىل أن خالفات "أبو بكر القحطاين"
 ، ملناظرة مجعته بـ"شرعيني"2015 حبديثة، إذ انتشر تسجيل صويت مطول له يف العام

 .عه تكفريه مصريني، وأعقبها بعد ذلك ااهامه من قبلهم بـ"اإلرجاء"، وتب
ويدور اخلالف حول نقطة رئيسة، هي اعتقاد القحطاين أن "تكفري املشركني ال يدخل يف 
أصل الدين، وأن التكفري من الشعائر الظاهرة"، وهو األمر الذي يعد "كفرا" صرحيا لدى 

 الطرف اآلخر.
 

http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2017/09/2
01-1/feature 

 
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/13املفيت-/مقتل-

 العراق-يف-القحطاين-بكر-أبو-داعش-لـ-الشرعي

http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2017/09/21/feature-01
http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2017/09/21/feature-01
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/13/مقتل-المفتي-الشرعي-لـ-داعش-أبو-بكر-القحطاني-في-العراق
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/13/مقتل-المفتي-الشرعي-لـ-داعش-أبو-بكر-القحطاني-في-العراق
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http://www.alalam.ir/news/2004254السعودي--الشرعي--قتل-/من-

 ؟-داعش--جبماعة-األول
 

 له تسجيل صويت 
 الكافر فهو كافر  شرح قاعدة من مل يكفر

https://archive.org/details/andulsia_bk 
 وله دروس مسجلة يف شرح بلوغ املرام 

71226https://archive.org/details/andulsia_bk_201 
 

 أمجد فيصل السوداني الشيخ أبو براءة السيف

 
 

 السودان درس اهلندسة ويسكن مبحلية كرري حي الثورة مبدينة النيل
يعد أقرب تالميذ الشيخ مساعد السديرة وسعيد نصر وفخر الدين عثمان والزم شيخه األول 

 برفقة أسرته الصغرية. فرده ولكنردحاً من الزمان حىت واتته الفرصة ملغادرة البالد ليس مب

http://www.alalam.ir/news/2004254/من-قتل--الشرعي--السعودي-الأول-بجماعة--داعش-؟
http://www.alalam.ir/news/2004254/من-قتل--الشرعي--السعودي-الأول-بجماعة--داعش-؟
https://archive.org/details/andulsia_bk
https://archive.org/details/andulsia_bk
https://archive.org/details/andulsia_bk_20171226
https://archive.org/details/andulsia_bk_20171226
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لتيار السلفي مبنهج السلفية اجلهادية من خالل السري يف طريق أقطاب ا وهو من املتشبعني
 صادق عبد اهلل عبد الرمحن" وغريهم كثري.و "وخ السابقنياجلهادي أمثال الشي

ة سلل الرجل من أحياء وأزقة أم درمان ومدينة النيل حتديداً خفيتيف شهر )ديسمرب( املاضي 
ّط املقاتل السوداين "أجمد فيصل" رحاله يف ديار تنظيم الدولة وححىت وصل مشارف العراق 

اإلسالمية بالعراق والشام )داعش(، وهو أمر مل يعد غريبًا على املراقب الذي اعتاد مساع 
الكثري من أخبار شباب السودان النافرين للقتال يف صفوف )داعش( ملواجهة قوات احلرس 

يراين أو كتائب حزب اهلل اللبناين أو مقاتلة أفراد الشبيحة وجنود الرئيس السوري الثوري اإل
"بّشار األسد" وقوات )املارينز( املرابطة يف أجزاء واسعة من العراق، منهم من قتل خالل هذه 
املواجهات العسكرية الدامية ولقي حتفه هناك ومنهم من ينتظر وآخرون يف الطريق لالنضمام 

)داعش( واالخنراط يف صفوفها، بيد أن وجه الغرابة هو وصول اجلهادي السوداين  إىل فيالق
"أجمد فيصل" برفقة زوجته وابنه "عبد الرمحن".. أّما املفاجأة فتمثلت يف شقيق "أجمد فيصل" 
الذي يدعي "أمحد" بعد أن سبقه إىل هناك قبل عّدة أشهر لالستقرار حتت ظالل دولة 

م يف حالة نادرة وغري مسبوقة يف وقت تكاثرت فيه ظاهرة تدفق وهجرة اخلالفة بالعراق والشا
 .الشباب النافر عرب التسلل من اخلرطوم حتت جنح الليل 

األرجح أن أجمد استقل الطريان من مطار اخلرطوم مرورًا باملنامة البحرينية ومنها إىل استانبول 
 !!برتكيا ومن تركيا عرب الطريق الربي إىل سوريا فالعراق

ترحيب حار قوبل به "أجمد فيصل" املكىن ب)أبو براءة السيف( خاصة من قبل إخوته 
السودانيني هناك منهم )أبو طلحة السوداين(.. ومع اهنئة )أبو طلحة السوداين( جاءت اهنئة 
أخرى من رفيقه )أبو ضياء السوداين( الذي قال ل"أجمد فيصل": )أخي اشرت نفسك 

ود(، بينما هنأه آخرون بسالمة الوصول هو وأسرته الصغرية ملقر فالسوق قائمة والثمن موج
دولة اخلالفة وباركوا له اهلجرة والنفري، ودّون "أجمد فيصل" فور وصوله )بوست( وشريطاً 
إلكرتونيًا مغّردًا على صدر صفحته يف )تويرت( بكلمات موجزة عن رحلته الطويلة والشاقة 

ة الكفر ار من د أال إهنا: )يا ليلة من طوهلا وعنائها * ومعاناة الطريق ووعثاء السفر قائالً 
جنت(.. وعّد أنصار اخلالفة ومؤيدو )داعش( وصول "أجمد فيصل" للعراق مبثابة نصرة لتنظيم 
الدولة اإلسالمية، وإضافة قوية تدعم وتساند اخلليفة "البغدادي" الذي يراهن على الكادر 
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واجللد وقوة التحمل والفداء والتضحية، ولكون السوداين وما يتصف به من صفات الصرب 
"أجمد فيصل" يعّد من الشباب القالئل بالسودان املناصرين ل)داعش( من خالل دفاعه 
املستميت عنها الشيء الذي أفقده حىت أقرب الناس إليه وهو شيخه "أبو عبد اهلل صادق 

ب كامل ردًا على شيخ عبد اهلل الالماب" حينما انربى وتصدى "أجمد فيصل" بتأليف كتا
وجاء الكتاب حتت  -صدى احلق -"صادق عبد اهلل" من إنتاج مؤسسة الغرباء اإلعالمية

عنوان )ردود على تعليقات الشيخ "صادق عبد اهلل" اعرتاضاته على خالفة خليفتنا "أبو 
عه أبوبكر البغدادي"(.. وكان الشيخ "صادق عبد اهلل" أبرز شيوخ التيار السلفي اجلهادي وم

شقيقه "عمر عبد اهلل عبد الرمحن" قد وجها انتقادات حادة ل)داعش(، وشاركهما يف ذات 
النقد والرؤية الشيخان "عبد احلي يوسف" و"حممد عبد الكرمي"، ومبوقفهما هذا فقدا الكثري 
من شباب السلفية الذين هجرومها واجتهوا صوب معهد ومنزل الشيخ "مساعد السديرة" 

 سودانية املبايعة لتنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام.أقوى العناصر ال
دخل "أجمد فيصل" يف مناقشات ومناظرات حامية الوطيس وصوالت مع أحد شيوخ مجاعة 
التكفري واهلجرة يدعى "حممد نور كامل"، وجرت بني الرجلني جمادالت شهرية وجوالت قوية 

والتكفري، وكانت ل"أجمد فيصل" قبل خروجه يف قضايا العذر باجلهل والتبيني وإقامة احلجة 
من السودان صفحة على )فيسبوك( ينشط من خالهلا للتبشري بنهج السلفية اجلهادية 
ومناصرة الدولة اإلسالمية حتت مسمى )فىت التوحيد ناصر اإلسالم(، غري أن احلساب 

اء ومدوين مواقع الشخصي قد مت اهكريه بواسطة أجهزة املخابرات األمريكية اليت تراقب نشط
 -التواصل االجتماعي واملنتديات والشبكات اإللكرتونية احملسوبني على التيارات اجلهادية

األمر الذي اضطره إلنشاء صفحة أخرى على )تويرت(  -حسب إفادات مقربني من الرجل
 باسم )أبو براءة السيف( وهلا الكثري من املتابعني واملعجبني من خمتلف اجلنسيات.. وجييء
شعار الصفحة مستوحيًا دالالت )السيف( يف أكثر من موضع يف مجلة خمتصرة نصها )آن 
للسّياف أن ميتشق سيفه بعد طول حنني يسيل على حد الظبات نفوسنا ليست على 

 السيوف تسيل(.
على بيان ضمن محلة إعالمية واسعة النطاق لتأييد البغدادي،  قد ذكر امسه فيمن وقعواو 

( شخصية من خمتلف أحناء الدول العربية 45املوقعني على البيان )حيث مشلت قائمة 
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واإلسالمية من بينها السودان، ووقع إىل جانب "أجمد فيصل" خصمه "حممد علي اجلزويل" 
 و"سعيد نصر" و"مساعد السديرة"، 

 "أجمد فيصل".. حكاية مقاتل سوداين برفقة أبنائه يف جوار "البغدادي"!!
 األمني مداهلادي حم -اخلرطوم 

https://www.sudaress.com/almeghar/24421 
وهو على خالف مع اجلزويل وله رسالة يشهد عليه فيها ببعض األمور ويصرح فيها مبتابعته 

 للدولة 
//justpaste.it/atahadii_atahadii4https: 

 له بعض املقاالت منها :
 فاستمسك بالذي أوحي إليك 

https://justpaste.it/gh8y 
 باألدلة "ال عذر باجلهل يف الشرك األكرب" ضبط مقولة

ste.it/h5umhttps://justpa 
 إلبطال مقال اخلالصة الرصاصة

https://justpaste.it/h533 
جيزين لإلستعانة باملشركني يف القتال

ُ
 ردود على ُشبه امل

https://justpaste.it/h536 
 )الطبعة الثانية( ة سنام الدينإىل املثبطني عن ذرو رسالة 

http://justpaste.it/gl0q  
 ضبط قاعدة: مأن مل يكفر الكافر
http://justpaste.it/gibc  

 إجلام اجلاهل اجملرتي على تكفري الشيخ أيب مهام األثري
http://justpaste.it/ghu6 

 كتاب: بيان التوحيد، وتفسري الشهادتني، ومعىن العبادة
http://justpaste.it/ghqp 

https://www.sudaress.com/almeghar/24421
https://www.sudaress.com/almeghar/24421
https://justpaste.it/atahadii_atahadii4
https://justpaste.it/atahadii_atahadii4
https://justpaste.it/gh8y
https://justpaste.it/gh8y
https://justpaste.it/h5um
https://justpaste.it/h5um
https://justpaste.it/h533
https://justpaste.it/h533
https://justpaste.it/h536
https://justpaste.it/h536
http://justpaste.it/gl0q
http://justpaste.it/gl0q
http://justpaste.it/gibc
http://justpaste.it/gibc
http://justpaste.it/ghu6
http://justpaste.it/ghu6
http://justpaste.it/ghqp
http://justpaste.it/ghqp
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 عاماً!! 18وشقيقه األصغر أمحد نعي الناعي مقتله قبل عدة أيام وهو يف عمر الـ

الطالب الصغري الذي فارق الدراسة وهو عامًا  16 كان عمره ر للخالفة حني  قد نفو 
 . األكادميية اجلامعية وفضل اجللوس يف صندوق القتال بدالً من كرسي الدراسة

وصل خرب مقتله قبل عدة أيام حينما نشر مدونون تابعون للسلفية اجلهادية يف صفحااهم 
اتلني السودانيني يف صفوف داعش لقي مصرعه على الفيس بوك أن أمحد فيصل أصغر املق

يف حميط مطار كويرس بسوريا وسقط والبندقية يف يده وجسده مضرجًا بالدماء ليسجل يف 
 دفرت حضوره أنه أصغر داعشي سوداين يقتل من قوات داعش يف مواجهة عسكرية بالعراق.

املتنوعة واملختلفة على إرسال البوم من الصور  فقد كان حريصاوحسب أصدقاء أمحد فيصل 
اليت التقطتها كامرياته يف فرتات متباعدة ليوثق قصة حياته يف معسكرات داعش من خالل 
الصور الفوتوغرافية فمرة يظهر حاماًل للبندقية ومرة أخرى ميتطي صهوة حصان ويف مرات 

 .أخرى تصوير سيلفي 
http://sudaneseonline.com/board/30/msgومقلقة-غريبة-/ظاهرة-

 html.1451414234-داعش-يف-سودانيون-وتوائم-أشقاء

 
 

http://sudaneseonline.com/board/30/msg/ظاهرة-غريبة-ومقلقة-أشقاء-وتوائم-سودانيون-في-داعش-1451414234.html
http://sudaneseonline.com/board/30/msg/ظاهرة-غريبة-ومقلقة-أشقاء-وتوائم-سودانيون-في-داعش-1451414234.html
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 تقبله اهلل )شقيف(الشيخ كمال زروق 

 
 

 .ر مره ومن أبناء منطقة جبل األمحيف الثالثينات من عشيخ 
كانون الثاين   14وعاد بعد  كان يقيم باخلارج ويعمل كحارس ليلي ويبيع املالبس اجلاهزة

 .ىل تونس مرتديا للقميص مطلقا حليته إ 2011
 .الصعود اىل املنابر الدينية بعدة مساجد ونشر أفكاره املتشددة ب وعرف

مهة منزله يف اجلبل ومتت مدا 2013وقد انطلقت مالحقة االرهايب كمال زروق منذ ديسمرب 
غري انه يف كل مرة ينجح انصاره يف اهريبه  2012االمحر. علما انه مفتش عنه منذ اواخر 

 ق بالسلفية اجلهادية بعد الثورة.جلهات غري معلومة، وقد التح
وقد جنح االرهايب كمال زروق يف تسلق املناصب يف تنظيم انصار الشريعة احملظور حيث انه 

شرعية، وقيادي يف املكتب الدعوي وألقى املئات من الدروس يف خيم دعوية عضو يف اهليئة ال
وحلقات بكل املساجد اخلاضعة لتنظيم أنصار الشريعة احملظور، واول ظهور له كخطيب كان 

، حيث شّن كمال زروق هجوما 2011اثناء ازمة النقاب بكلية االداب مبنوبة يف نوفمرب 
خطبة اجلمعة مبسجد التوبة الذي كان يؤم الصالة فيه، وهذه  حاّدا على التيارات العلمانية يف

اهلجمة مكنته من الصعود بسرعة يف التنظيم اىل جانب جناحه يف استقطاب الكثري من ابناء 
 اجلبل االمحر.
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وحسب بعض املعطيات األمنية فان زروق كان انتقل اىل عدة مدن بتونس والقى حماضرات 
على انبهاره بتنظيم القاعدة وباسامة بن الدن واعلن عن  يف اجلهاد وكان يف خطبه يؤكد

 تزكيته.
http://www.alalam.ir/news/1711189 

نس بعد )أبو عياض( )كمال زروق( الرجل الثاين يف تنظيم أنصار الشريعة بتو  وقد أصبح
 زعيم التنظيم.

عدة مرات من قوات الشرطة حيث حصلت عملية حماصرة له بأحد  وقد متكن من االفالت
 املساجد وهو جامع الفتح وكان يومها زروق خيطب داخل املسجد ولكن متكن من الفرار.

 التحاقه بالدولة اإلسالمية :
بني األمن الذي كان  2014كانون الثاين   3تونس اثر مواجهات دارت يوم زروق غادر 

وعة من الشبان املنتمني اىل تنظيم انصار الشريعة ومت اهريبه من يستعد للقبض عليه وجمم
 جامع التوبة جببل األمحر إىل جامع اليامسني بأريانة.

وقد أثبتت االحباث القضائية تورط كمال زروق يف قضايا االغتياالت السياسية واستهداف  
املتعلقة باالرهاب اعوان األمن واجليش الوطنيني وقد مشلته االحباث يف عشرات القضايا 

والقتل والتحريض ضد اعوان اجليش واألمن اىل جانب تورطه يف تسفري مئات الشباب اىل 
 يا، حبسب موقع "الشروق التونسي".سور 

وقالت مصادر تونسية أن كمال زروق متكن من مغادرة تونس عرب معرب رأس اجلدير باجتاه 
إميان  لطات.. مث حلقت به زوجتهليبيا، رغم انه كان مصنف باخلطري ومطلوب لدى الس

عرب مطار تونس قرطاج بعد أن متكنت من استخراج جواز سفر وغادرت إىل تركيا مث  صدوقة
 إىل سوريا لتلحق بزوجها.

انه بعد فراره من ويف رواية أخرى للجهات األمنية والتحقيقات وهم يف الغالب كذبة قيل : 
اليت التحقت به اىل ليبيا. وقد تورط يف هذا تونس ساعدته جمموعة اخرى على اهريب زوجته 

امللف جمموعة من اإلرهابيني الذين ثبت اهنم ادخلوا كميات من االسلحة اىل تونس وتدربوا 
على السالح وكان خمططهم إعالن امارة اسالمية مبنطقة مدنني وذلك حسب اعرتافااهم وهم 

 اآلن رهن اإليقاف.

http://www.alalam.ir/news/1711189
http://www.alalam.ir/news/1711189
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http://islamion.com/newsبغارة-زروق-كمال-التونسي-اجلهادي-/مقتل-
 السورية/-الرقة-يف-أمريكية

يف كثري من املناسبات اىل قتل وذبح اعوان األمن بل انه واصل يف حتريضه زروق  دعا قد و 
 نشر فيديو عرب املواقع االجتماعية يتوعد فيه اعوان األمن بالقتل واالنتقام وهو يف سوريا عرب

 منهم ونعتهم بـالـ"طواغيت".
 وصل زروق إىل الرقة السورية وتوىل القضاء فيها حىت الشهادة .

 خرب استشهاده :
نشرت منتديات إسالمية تقول: "نزف لكم نبأ استشهاد كمال زروق تقبله اهلل يف غارة 

   ية أمس يف مدينة الرقة.. إنّا هلل و إنّا إليه راجعون". صليب
 قرب مدينة تل تدمر من والية الربكة بسوريا.استشهد كمال زّروق ويف رواية أخرى أن  

 2015أكتوبر  17بوالدته جبهة اجلبل األمحر مساء يوم اجلمعة ته اتصلت زوجحيث 
ه يف سّيارته مبدينة تل تدمر يف سوريا وأّكدت هلا خرب وفاة ابنها مبّينة أنّه خالل تنّقل

 دون طيار فتويف على عني املكان. استهدفته طائرة أمريكية
 . قامت عائلة زروق مبراسم العزاءو 

113641.asp-https://www.babnet.net/rttdetail 
 وتيوب وغريه منها هذا :له عدة تسجيالت صوتية على الي

https://arabeevideo.com/watchالشرعي-القاضي-خطبة-من-/مقطع-
 2015-فيفري-13-اجلمعة-بتاريخ-قزرو -كمال-التونسي-الرقة-والية-يف-لداعش

 وهذا رابط لبعض دروسه :
e8de-http://associationkheir.overblog.com/50f90290 

 
 وقد تأثر به كثري من الشباب والشابات ومن هؤالء صاحبة هذه القصة فرج اهلل عنها :

 22 العمر من تبلغ حبّي التضامن فتاة منقبة الوطين والتفتيش للحرس االحباث فرقة أوقفت
رياضة "الكونغفو"، وذلك  منطقة اجلبل األمحر بالعاصمة وهي بطلة افريقيا يف سنة وتقطن يف

 منزل إحدى املنقبات اليت تتبىن الفكر التكفريّي. بعد االشتباه هبا من خالل ترددها على

http://islamion.com/news/مقتل-الجهادي-التونسي-كمال-زروق-بغارة-أمريكية-في-الرقة-السورية/
http://islamion.com/news/مقتل-الجهادي-التونسي-كمال-زروق-بغارة-أمريكية-في-الرقة-السورية/
https://www.babnet.net/rttdetail-113641.asp
https://www.babnet.net/rttdetail-113641.asp
https://arabeevideo.com/watch/مقطع-من-خطبة-القاضي-الشرعي-لداعش-في-ولاية-الرقة-التونسي-كمال-زروق-بتاريخ-الجمعة-13-فيفري-2015
https://arabeevideo.com/watch/مقطع-من-خطبة-القاضي-الشرعي-لداعش-في-ولاية-الرقة-التونسي-كمال-زروق-بتاريخ-الجمعة-13-فيفري-2015
http://associationkheir.overblog.com/50f90290-e8de
http://associationkheir.overblog.com/50f90290-e8de
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، أنه بعد 2016نوفمرب  15الصريح يف عددها الصادر اليوم الثالثاء  وأفادت صحيفة
احد  على وترتدد على مع الفتاة اعرتفت أهنا اصبحت ترتدي النقاب منذ سنتني التحّري

اىل اهنا تستمع دائما اىل  التضامن، واشارت وحبي املساجد باجلبل األمحر
 حتّرض على ليتا لتنظيم داعش اإلرهايبكمال زروق وعديد الرسائل الصوتّية  االرهايب دروس

 "اجلهاد".
 البغدادي". اإلرهايب "ابـو بكر داعش تنظيم زعيم الفـتاة املوقفوفة اهنا بايعت واعرتفت

التنظيم اإلرهايّب وذلك باستعمال  وبتصفح هاتفها مّت العثور حبساهبا الشخصي على صور
 اسم حركّي "مرمي املوّحدة".

 يف االلتحاق بالتتظيم اإلرهايب بسوريا والعراق. عن رغبتها غريدات تعرّب ت على كما مّت العثور
 بشبهة االنضمام اىل تنظيم إرهايّب. يذكر ان شقيق الفتاة حمال على القضاء هو اآلخر

http://www.jomhouria.com/art60927_ 

 
 بالشيخ أبو أسامة الغري

 
 

 حممد بن شوقي بن حممد بن حممود امسه :

http://www.jomhouria.com/art60927_
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ملة “انتقل أبو أسامة الغريب من النمسا اليت نشأ فيها، إىل أملانيا، وكان أحد رموز مسجد 
” الراين“عاصمة والية ” ديسلدورف“التابعة حملافظة ” سولنجني“، يف مدينة ”إبراهيم

 يف تلك الوالية.الشباب السلفيني غرب أملانيا، كما أسهم يف توحيد صفوف 
ورغم مالحقة الغريب يف أملانيا، وتعرضه للسجن عدة مرات، استطاع السفر إىل تركيا متهيداً 
لدخوله األراضي السورية، إال أن السلطات الرتكية اعتقلته، قبل أن يطلق سراحه يف صفقة 

التنظيم، التبادل اليت متت قبل أسابيع مع تنظيم الدولة، خرج مبوجبها رهائن أتراك لدى 
 مقابل إفراج أنقرة عن عدد من اجلهاديني، وفق مصادر أجنبية.

 من تالميذ تركي البنعلي وهو صاحب رسالة :وهو 
 املختصر اجللي بسرية شيخنا تركي البنعلي

-http://www.jihadica.com/wp
content/uploads/2014/07/1تركي-شيخنا-بسرية-اجللي-املختصر-

 pdfالبنعلي.
 

، إن القيادي يف التنظيم، أبو أسامة الغريب، ”الدولة اإلسالمية“قال ناشطون جهاديون يف 
ية، أحالم النصر، وُعقد زواج الغريب والشاعرة السعود” داعش“عقد قرانه على شاعرة 

، ودعا هلما اجلهاديون ”حمكمة الرقة اإلسالمية“تشرين األول اجلاري يف  11السبت 
 ، حبسب الناشطني.”بارك اهلل هلما وعليهما“بالدعاء النبوي 
العشرات من أنصار داعش سارعوا “املقربة من جهاديي التنظيم، إن ” حق“وقالت وكالة 

” تويرت” طي، اليت غردت عرب حساهبا على موقع للتهنئة بالزواج، منهم املغربية أم آدم اجملا
قائلة: ابين البار أبو أسامة الغريب ابنيت البارة أحالم النصر، بارك اهلل لكما وبارك اهلل عليكما 

 ”.ومجع بينكما يف خري هلل دركما
برفقة أحد حمارمها، وكتبت على ” دولة اخلالفة اإلسالمية“وانضمت أحالم النصر إىل 

ألول مرة أنام قريرة العني، ألول مرة ال أشعر بالقلق حني أرى شرطة، ”: “تويرت“حساهبا يف 
ألول مرة أدعو للحاكم، أساسًا ال يستطيع املرء أن يكف عن الدعاء للخليفة بالثبات 
والسداد، وهو يرى كل هذا االحرتام لإلسالم، واإلذالل للكفر، كل يوم انتصارات جديدة، 

http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2014/07/1المختصر-الجلي-بسيرة-شيخنا-تركي-البنعلي.pdf
http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2014/07/1المختصر-الجلي-بسيرة-شيخنا-تركي-البنعلي.pdf
http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2014/07/1المختصر-الجلي-بسيرة-شيخنا-تركي-البنعلي.pdf
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ضل اهلل عز وجل، ليس كحال البالد اليت حيكمها زعماء كل يوم قرارات سديدة، بف
 ”.التنظيمات البلهاء املرتدون

 
-http://twensamedia.blogspot.com/2014/10/blog

post_34.html 
 

 ض كتاباتههذه صفحته على منرب التوحيد واجلهاد وفيها بع
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_15103.html 

 من ينصر أم سيف األنصارية؟
 أملانيا الصليبية اهني أخواتنا داخل السجون

 رسالة ساحقةكلمة صادقة و 
 إىل من يهمه األمر

 الكن أم عبيدة ال بواكي هلو 
 الفتنة أكرب من القتلو 

 هل تكون مكة دار كفر ؟
 احملكم يف هجرة املرأة بغري حمرم: وهذه رسالته 

-content/uploads/2018/06/book-https://ghuraba.host/wp
00057.pdf 

 إال يف كربالء املنجسةال يصلني أحدكم العيد 
http://justpaste.it/gkv1  

 لبيك يا أخت اجلزيرة! مأن يبايع على املوت؟!
http://justpaste.it/gixv  

 

 

http://twensamedia.blogspot.com/2014/10/blog-post_34.html
http://twensamedia.blogspot.com/2014/10/blog-post_34.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_15103.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_15103.html
https://ghuraba.host/wp-content/uploads/2018/06/book-00057.pdf
https://ghuraba.host/wp-content/uploads/2018/06/book-00057.pdf
http://justpaste.it/gkv1
http://justpaste.it/gkv1
http://justpaste.it/gixv
http://justpaste.it/gixv
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منصور الشيخ أبو إبراهيم األنصاري نعمان سلمان 
 له اهللالزيدي تقب

 
 

املهندس الشيخ احلافظ وايل األنبار وعضو جملس الشورى ووصفه ب نعاه أبو حممد العدناين 
 يف الدولة 

أبو سليمان الناصر كان وزير احلرب يف دولة العراق اإلسالمية. وكان رئيسا جمللس احلرب 
 والقائد العسكري لتنظيم الدولة اإلسالمية

مان. وقد خلف أبو أيوب املصري، زعيم تنظيم القاعدة وال يعرف سوى القليل عن أبو سلي
يف العراق الذي قتل مع زعيم دولة العراق اإلسالمية أبو عمر البغدادي يف عملية مشرتكة 

، كوزير للحرب بالدولة اإلسالمية يف 2010للقوات األمريكية والعراقية يف تكريت يف أبريل 
يب الناصر لدين اهلل الفاطمي أبو سليمان. امسه العراق. اختار وزير احلرب اجلديد امسه احلر 
 احلقيقي هو نعمان سلمان منصور الزيدي.
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وقد ذكر أنه مت احتجازه يف سجن معسكر بوكا مبحافظة البصرة. رمبا كان حمافظا لألنبار يف 
 إحدى املرات.

 .2014أصبح أحد أبرز قادة داعش العسكريني يف نوفمرب 
 ت تفيد بأنه سوري، وأخرى ترجح أنيقية بني معلوماوهناك تضارب حول جنسيته احلق

يكون من أصول مغربية. وتلقى الناصر تدريباً يف معسكر قتايل يف راوة العراقية كان قد تعرض 
، 2010يف أبريل ” دولة العراق اإلسالمية“، وعني وزيرا للحرب يف 2003لغارة أمريكية يف 

عضائه غري العراقيني تلك املهام حىت ال تؤثر حيث كان التنظيم وقتها يفضل أن يتوىل أحد أ
 عليه الوالءات القبلية.

، يف مدينة هيت غرب 2011وزعمت قوات األمن العراقية أهنا قتلت الناصر يف فرباير 
بغداد. ومع ذلك، نفت دولة العراق اإلسالمية وفاته يف وقت الحق من الشهر نفسه. مل 

نه وزيرا للحرب وليس من املعروف ما هو الدور، يصدر الناصر أي تصرحيات علنية منذ إعال
إن وجد، الذي يلعبه يف التنظيم منذ تطورها لتصبح الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، 

 وتعزيز متردها ضد احلكومة العراقية.
، استهدفت غارة جوية أمريكية اجتماع لكبار قادة 2014نوفمرب  7يف وقت متأخر يوم 
مسلحا لتظيم داعش، مبا يف ذلك  20ل، العراق، مما أسفر عن مقتل تظيم داعش يف املوص

أبو أمين العراقي، رئيس جملس الشورى العسكري يف ذلك الوقت. وقد حل حمله أبو سليمان 
 الناصر رئيسا للمجلس العسكري لتظيم داعش.

 
اإلمامة كان من املعتقلني بسجن أبو غريب بالعراق وكان ضمن املشايخ الذين يتناوبون على 

 والدروس وكان من نصيبه دروس العقيدة والفقه .
 

https://ar.wikipedia.org/wikiأبو_سليمان_الناصر/ 
 

http://www.daralakhbar.com/articles/9030452-من-املقال-
 داعش-خليفة-رجال-هؤالء-صور-املصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_سليمان_الناصر
http://www.daralakhbar.com/articles/9030452-المقال-من-المصدر-صور-هؤلاء-رجال-خليفة-داعش
http://www.daralakhbar.com/articles/9030452-المقال-من-المصدر-صور-هؤلاء-رجال-خليفة-داعش
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  أبو الحسن األزدي الشيخ 
منظر سابق لتنظيم القاعدة، وأحد أهم أضالع املثلث الشرعي لتنظيم الدولة اإلسالمية 

 نقيطي، فهو من أبرز منظريه.حاليا، إىل جانب كل من تركي البنعلي، وأبو عبيدة الش
احلسن األزدي بشهرٍة إعالمّية كبرية، أو أنّه هو من أراد ذلك، ورغم استخدام   ومل حيظ أب

كتبه من قبل تنظيم داعش و اعتباره أحد أعضاء الدائرة الشرعّية القياديّة للتنظيم، وهؤالء 
 عرف عنه الكثري حىت اآلن.من يقع عليهم تركيز املخابرات العاملّية لكشف شخصيااهم، مل يُ 

يُرجَُّح أن األزدي ينحدر من اخلليج العريب، ويُقال أنه قد قاتل ضمن صفوف تنظيم القاعدة 
يف العراق قبل انضمامه إىل تنظيم داعش يف سوريا، ولكن وجوده يف العراق مل يساعده على 

 تلك الفرتة.  سطوع جنمه كمنظٍّر جهادي، علماً أن كتاب القسطاس قد ُكتمب يف أثناء
، وله رسالة يف الرد على «السرورية»و« النصرة»وهو معاٍد أشد العداء للمخالفني عموما، كـ

، قدم هلا «السرورية فصام يولد االنشطار»الشيخ ناصر العمر وسلمان العودة وغريمها بعنوان 
 هاين السباعي يف مرحلة األزدي األوىل.

البنعلي والشنقيطي، منظرا منتميا متصّلبا لفكر  وما يبدو من شأن األزدي أنه كان، كشأن
والتوّجهات املتطرفة، « القاعدة»واملتشددين، وله يف هذه املرحلة كتابات نصرة لـ« القاعدة»

القسطاس العدل يف جواز قتل نساء وأطفال الكّفار » 2011من أخطرها كتابه املنشور عام 
شهورة يف الذّب عن رسالة مأعامل الطائفة الصوارم الباترة وامل»، وكتّيب «معاقبة باملثل

احلجة الناهضة يف بيان موقف املسلم من عدوان »وله أيضا يف هذه املرحلة «. املنصورة
وآخر يف الرد على بعض الشبه يف الفتوح، ومنها  « القاعدة»، ومنها كتاب يف نصرة «الرافضة

، وتتضح معامل شدته «تورالتجلية والنقض ملدرك قول جميز التصويت للدس»كتيب بعنوان 
حتية إكبار »وعنفه أيضا يف نشره قصيدة مطّولة بعد مقتل السفري األمريكي لدى ليبيا بعنوان 

 «.وتعزير ملن أحرق السفارات وجندل السفري
 ومن أهم مؤلفات األزدي يف املرحلة الداعشية الكتيبات والرسائل اآلتية:

اإلسالمية يف العراق والشام: اعرتاضات  موجبات االنضمام للدولة»( رسالة بعنوان 1
 .2013عام « أنصار اجملاهدين»اإلعالمية، شبكة « املأسدة»، طبع مبؤسسة «وجوابات
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القائد اجلوالين بني النصيحة »( رسالة ضد أبو حممد اجلوالين قائد جبهة النصرة بعنوان 2
« النصرة»، أحد منظّري ، رّد فيه على الدكتور إياد قنييب2013يف مارس )آذار( « والتغرير

 اإلعالمية يف هذا التاريخ.« البتار»وهو أردين، ونشراها مؤسسة 
صفحة، منشورة يف  26يف « اإلجافة لشبه خصوم دولة اخلالفة»( وله رسالة بعنوان 3

خالفته « داعش»بعد إعالن  2014هجرية، املوافق ميالديا يوليو  1435رمضان سنة 
 بأيام.

بيخ الغالطني على إمام احلرمني فيما نسبوه إليه من دعوى تقويض تو »( كتيب بعنوان 4
 (. 2013لإلعالم « الغرباء»مؤسسة )الطبعة الثانية: « اإلمامة بنقصان التمكني

 من يكذب على األمة "الدولة" أم "القاعدة"؟!( 5
ttp://islamion.com/newshالقاعدة؟-أم-الدولة-األمة-على-يكذب-/من 
 هذه صفحته على منرب التوحيد واجلهاد

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12289.html 
picture.com/?p=2369-and-http://sound 

 وهذه بعض كلماته يف مقدمة رسالته القسطاس العدل:
ُرَّاق عن ربقة الشرع وال 

" فهاكها طالب احلق، لتستيقن أن ليس رجال تلك الثُلة اجملاهدة بامل
، بالفساق وحاشاهم، وال هم باجلهلة ذوي اهلوك والطيش وحاشاهم، جعل اهلل نفسي فداهم

وتعس وخسئ من آذاهم، بل شرع اهلل للذي اختاروه وعملوه ُمقرمٌر ُمصدمق، وإن رغم أنف 
لفمق!! "

ُ
 الشانئ امل

 إن ُعّد أهل التقى كانوا أئمتهم *** أو قيل من خرُي أهل األرض قيل همُ 
 هم الغـيوث إذا ما أزمة أزأمأْت *** وهم أسـود الشرى واليأُس حمتدمُ 

 إهداء
اء.. إىل إمامم اجلم   هأادم يف زمأنم االستمْخذأ

بأاْء..  أسأدم اإلسالمم جُمأدِّدم اإلم
 إىل ُمعأانمقم اجلأْوزأاء.. 
 ذْي العمزَّةم القأْعسأاْء..

http://islamion.com/news/من-يكذب-على-الأمة-الدولة-أم-القاعدة؟
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12289.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12289.html
http://sound-and-picture.com/?p=2369
http://sound-and-picture.com/?p=2369
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أضَّاْء..
 والعأْزمم امل

فأرم اهلُمأام..  إىل الّشْيخم اإلمأام.. والغأضأنـْ
 أيب عأْبدماهللم ُأسأامأةأ بنم الدمن قأّدسأ اهللُ ُرْوحأُه..

 ْهدمي هذا القمْسطأاْس..أُ 
 ومن كتاباته أيضا :

 عن رسالة معامل الطائفة املنصورةالصوارم الباترة املشهورة يف الذب 
 إفك دعوى لبس الصحابة الصلبان يف الفتوح 

 هل انعتقوا من عادة لعق األحذية
 ة: تراحيب الضيافة بعودة اخلالفةقصيد 

IA801904.US.ARCHIVE.ORG/35/ITEMS/DAOLH 
http://justpaste.it/gjya  

 

 تقبله اهلل الدوسريسلطان الشيخ محمد 
 من املوقعني على بيان تأييد العلماء للدولة من الكويت

 يف العراق« داعش»كويتيان قضيا مع حتت عنوان :  
 رصاصةأمحد احلريب نّفذ عملية يف احملمودية وحممد الدوسري قتل ب

  12:00 2014نوفمرب  03
، واجليش العراقي، «داعش»حصدت االشتباكات الدائرة بني مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 

 الكويتيني أمحد خالد احلريب وحممد سلطان الدوسري،
 قضى الدوسري برصاصة اخرتقت صدره بعد مواجهات عنيفة .

 ة العدان ، بعد اعالن مقتل ابنها، وكانت أسرة حممد الدوسري أقامت جملس عزاء يف منطق
ذويه استقبلوا املعزين بوفاة ابنهم، وأهنم  » ان « : الراي»أحد اقرباء حممد الدوسري قال لـ 

مل يروا صورة تؤكد » ، مؤكداً اهنم «كانوا ال يعرفون مكان اقامته سابقاً، بعد خروجه للجهاد
االجتماعي )تويرت(، حيث ذكر احد مقتله، وامنا علموا باخلرب من خالل وسائل التواصل 

http://justpaste.it/gjya
http://justpaste.it/gjya
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اعضاء )داعش( ان شخصًا يدعى حممد الدوسري استشهد خالل معارك جرت يف العراق، 
 « .بينما مل نتأكد بشكل قطعي انه قتل فعالً 

لدوسري عرب ا وكانت جمموعة من املنتمني اىل تنظيم الدولة االسالمية )داعش(، نعت
، «خرج منه نور ورائحة مسك » هم ان الدوسري ، حيث اكد احد«تويرت» تغريدات على 

بعد ان قتل برصاصة يف صدره خالل املعارك العنيفة، واهنم فخورون هبما متمنني ان 
عدم تصويره » ، يف حني تناقلوا ان الدوسري أوصى بـ « يتقبلهما اهلل شهيدين يف اجلنة »

 «.بعد وفاته ونفذت وصيته
-http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=00029a05

abd6fce79ff8-a1c8-4144-4486 

 
 الشيخ رشاد شتيوي 

 
 نفر إىل سوريا ومت إحلاقه باللجنة الشرعية مث عاد إىل األردن بعد فرتة وجيزة من األردن
 رز منظري التيار السلفي ابوهو من 

بعد اعتداء من جمهولني عليه  اىل مستشفى اجلامعةنقل وجاء يف بعض املصادر اإلخبارية أنه 
يف خميم البقعة حيث اصيب الشيخ رشاد وهو احد ابرز رموز التيار السلفي اجلهادي 

عني ” لـ اصابات بالغة انتهت حبالة فقدان للوعي وفقدان للذاكرة كما قالت مصادر عائلته
 ” .نيوز 

http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=00029a05-4486-4144-a1c8-abd6fce79ff8
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=00029a05-4486-4144-a1c8-abd6fce79ff8
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وقالت املصادر ايضا ان املعتدين هربوا من مكان اجلرمية بسرعة خاطفة حيث حصل 
 عرف أي من املارة على املعتدين .االعتداء بعد صالة الظهر اليوم السبت ومل يت

ويذكر بان الشيخ اشتيوي قاد مسرية التيار السلفي قبل عدة ايام امام رئاسة الوزراء وهو من 
 ه املعروفة جدا يف البقعة وله عدة مؤلفات وكتب تتمركز يف اغلبها حول فكرة اجلهاد .الوجو 

http://ainnews.net/?p=71533#.W5WMmmRh9YA 
شاد شتوي وردا على ااهام التيار السلفي اجلهادي بـ"التكفريي"، قال أحد رموز التيار الشيخ ر 

"حنن ال نكفر إال من كفره اهلل بنص القرآن أو الرسول عليه السالم يف السنة النبوية". وهاجم 
 شتيوي أتباع التيار السلفي التقليدي وإصدارهم فتاوى متنع اخلروج على احلكام.

وزاد: الذين يصرحون على الفضائيات أخذوا ماال مقابل هذه الفتاوى، وواهلل إن املوت 
ن هذه الفتاوى، والفتنة هم هؤالء الذي قالوا للشعب ال خترجوا على القذايف، واهلل أفضل م

 عز وجل يقول: وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة".
 

 هذه املدونة : من خاللوبعد عودة الشيخ الشتيوي من أرض اجلهاد محل عليه البعض 
111.wordpress.comhttps://thabat 

 سلسلة أنكى وأحقر وأخس مؤامرة على السلفية اجلهادية يف االردن
كم كنت أجتنب احلديث يف رشاد ألين كنت ُأحسن الظن به أميا إحسان ولكّن الرجل تغري 
ونكص على أفكاره وثباته ، فهو معروف لدى أبناء التيار بضعٍف يف شخصيته حىت أنه ملّا 

ضليل وكان أول املنسحبني صرح فيما نشره على االنرتنت أنه رجٌل انسحب من جملس ال
 ضعيف . وال أريد أن أطيل الكالم فخري الكالم ما قّل ودّل ،

فرشاد شتوي نفر يف سبيل اهلل قبيل شهرين من الزمان اىل سوريا وكانت املفاجئة أن وصل 
، من ذا ال يفرح بوصول  اىل ارض اجلهاد بسرعة الربق وفرحنا له فرحًة ال تضاهيها فرحة

طالب علٍم اىل أرض اجلهاد ! خاصًة أن رشاد كان قبل أن ينفر يُنكر على طلبة العلم لعدم 
 خروجهم اىل ساحات اجلهاد وينعتهم بأشنع األوصاف .

وبدأت األخبار تتواىل أن االخوة أحلقوه باللجنة الشرعية اىل غري ذلك من الُبشريات ، مث ما 
ٍة سريعة وحركة فجائية عجيبة ، تعجب منها الكثري وتسائل حوهلا اجلميع لبث أن عاد بسرع

http://ainnews.net/?p=71533#.W5WMmmRh9YA
http://ainnews.net/?p=71533#.W5WMmmRh9YA
https://thabat111.wordpress.com/
https://thabat111.wordpress.com/
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وإين أعلم أن الكثري قرر زيارة رشاد فقط ليسأله ملاذا ُعدتأ ؟ وكان املطلوب فما من زائر 
 لرشاد إال ويبدأه بالسؤال ملاذا ُعدتأ ؟

أستطيع البوح هبا وكانت إجابات رشاد عديدة متعددة ولكن يُلحقها دائمًا وعندي أمور ال 
 شتيوي ! ولكّن أبرز ما قال رشاد ملراجعيه التايل   ! ليتوهم السامع أن أمراً عظيماً خُيفيه رشاد

 أن الذخريية ال تكفي ساعتني وآلخرين قال ال تكفي يومني          –
 أن الشباب حماصرين بني اجليش احلر واجليش األردين          –
 ضواً يف اللجنة الشرعية لكنهم وضعوه يف غرفة وهذا ماال يطيقهأهنم وضعوه ع          –
 أن مرضاً يف ركبته وحيتاج اىل عالج          –
 وأسّر اىل أقوام ) أن الشباب غالة (          –
 أن احذية االخوة على رأسه إال أن عنده حتفظات          –
تهت مهمته ) يف أقل من شهرين أنه ذهب يدّرس الشباب وأعطاهم ما عنده وان          –
) 
ويف نظر رشاد هذا خمالف  –وأسر أيضا لطائفة أهنم جيربون اجملاهدين على البيعة           –

 -شرعا
وأقول هذا غري مستغرب فإن العائد من اجلهاد سيقول هذا وأشد من هذا ألنه يريد أن يُثبت 

 ىل من الزحف أو فّر من اجلهاد .أنه مصيب يف عودته وال يريد أن يقول عنه الناس أنه تو 
إن رشاد شتيوي أخطأ بنفريه أوال ألنه رجل ضعيف كما هو يقول عن نفسه فما علم أن 
اجلهاد حيتاج األقوياء ؟ إال أن رشاد أخطأ ايضا بأن فّر من املعسكر لياًل برفقة عائٍد من 

جيدوا رشاد أقاموا الدنيا  اجليش احلر ، تاركًا قصاصة ورق ، إال أن االخوة يف الصباح ملّا مل
وأقعدوها ومكثوا لساعات وهم يبحثون عن الرجل وصديقه العائد من اجليش احلر حىت أخرياً 

 جائتهم مكاملة هاتفية أن رشاد فّر اىل االردن ووجدوا الورقة .
 هل أصاب رشاد هبذه الفعلة ؟ أم أنه هرب من الزحف ؟

يف سوريا فنريد منه أن يُبني لنا ما حكم اجلهاد  إن رشاد قبل نفريه كان يقول بوجوب اجلهاد
اآلن يف سوريا وبعد أن ذهب هناك واطلع على الواقع ؟ ألنه إن قال أنه جهاد دفع فقد ثبت 
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عليه الفرار والتويل من الزحف . وهو مطالب بالذب عن نفسه والدفاع عنها . وإن قال 
 عكس ذلك فتلك مصيبة .

حها ومفاجئة القوم هبا وهي العودة اىل خمططات القوم وأقصد إن احلقيقة اليت ال بد من طر 
حيث أهنم يصرحون يف جمالسهم أنه ال بد من السيطرة على اجلهاد يف   أهل الضليل خاصة

سوريا ويتنافسون يف ذلك حىت أن سعد احلنيطي يقول ذلك بصراحة أننا نسعى اىل تأسيس 
تلتحقون بالنصرة ؟ أو دولة العراق االسالمية ؟ مجاعة جهادية يف سوريا ، وأقول له وملاذا ال 

هلذا جلأ القوم اىل ارسال بعض من يعتقدون أهنم القادرون على تأسيس مجاعة عسكرية وكان 
رشاد من هؤالء املختارين ، فما لبث أن عاد بسرعة أسرع من الربق ألنه ال يستطيع أن 

 يصرب على ذلك عمداك أنه ليس أهالً .
https://thabat111.wordpress.com/2012/10/17أنكى-/سلسلة-

 فاراً/-شتوي-رشاد-14-وأخس-وأحقر
 

 فك اهلل أسره الشيخ أبوعبيدة التونسي

 
 ي يتجول مبدينة الطبقةإرهايب تونسي ُيكىّن أبو عبيدة يظهر يف فيديو سر 

 امنة السليطي  22:35 2017اوت  06

https://thabat111.wordpress.com/2012/10/17/سلسلة-أنكى-وأحقر-وأخس-14-رشاد-شتوي-فاراً/
https://thabat111.wordpress.com/2012/10/17/سلسلة-أنكى-وأحقر-وأخس-14-رشاد-شتوي-فاراً/
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يكىن أبو عبيدة   تونسي   إلرهايب  سرّيا إلتقطه ناشطون يف الرّقة  قناة اآلن فيديو   نشرت  
عاماً مبايع لتنظيم داعش منذ سنتني ومتزوج من   28التونسي، تونسي اجلنسية عمره حوايل 

يم داخل مدينة الطبقة ويعد من أقوى الشخصيات يف سورية، لديه منها طفلة، و كان يق
جمال اإلرشاد والدعوة، كان هذا الشخص جيتمع بالناس واألهايل يف مسجد احلي األول كما 

 .يقوم بتصميم املطويات الدعوية ويقوم بنشرها مع احلسبة
حقيبة  ويف هذا الفيديو يظهر أبو عبيدة وهو خارج من أحد احملال يف الطبقة حاماًل بيده 

كمبيوتر حممول كما يبدو، وحبسب جمموعة الناشطني اليت كانت تقوم على توثيق أمساء أفراد 
داعش يف الطبقة فإن أبو عبيدة التونسي له صديق مقرب منه جدًا امسه أبو أسامة تونسي 

  .أيضاً 
يم بعد حترير مساحات واسعة يف ريف الرقة وحصار داعش داخل الرقة فر كثر من أفراد التنظ

وقيادته ومل يعرف بعد مصري أبو عبيدة التونسي، إن كان فرا إىل دير الزور أو إىل الرقة أو قاما 
 .بتسليم أنفسهما لقوات سوريا الدميقراطية كما حدث مؤخراً بعد ختلي التنظيم عن أفراده

نتمي لداعش«  أبو عبيدة التونسي »صفاقس: القبض على 
ُ
 امل

 15/07/2015اخر حتديث : 
د مصدر أمين يف تصريح اعالمي يوم الثالثاء، عن متكن وحدات أمنية من فرق مقاومة أكّ 

اإلرهاب التابعة للحرس الوطين يف صفاقس مطلع األسبوع اجلاري من القبض على عنصر 
تكفريي وسط مدينة صفاقس عائد من سوريا كان حُيارب مع تنظيم الدولة اإلسالمية ضد 

 تونسي.سوريا وامللقب بأبو عبيدة ال
إىل فرقة مكافحة اإلرهاب «  أبو عبيدة التونسي »وأشار املصدر نفسه إىل أنّه سيتم إحالة 

 بتونس العاصمة ملزيد التحقيق والتحري معه.
http://www.tunisien.tnالتونسي-عبيدة-أبو-على-القبض-/تونس/صفاقس-

 امل
 وهذه صفحته على تويرت

 @aboobaida123 

 

http://www.tunisien.tn/تونس/صفاقس-القبض-على-أبو-عبيدة-التونسي-الم
http://www.tunisien.tn/تونس/صفاقس-القبض-على-أبو-عبيدة-التونسي-الم
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 الشيخ عبيد الشمري 
 ذكر يف قائمة علماء أيدوا أو ناصروا أو بايعوا الدولة اإلسالمية

0686756268/posts/Zhttps://plus.google.com/11368057269
Ku76f1ScgG 

، «اخلالفة»وكان الشيخ السعودي عبيد الشمري وصل إىل سوريا قبل أيام فقط من إعالن 
 علماً أنه كان مالحقاً من أجهزة املباحث يف بالده.

ljaml.comhttp://www.a%إعال20بعد%20«%اهلجرة»20حركة%20/تزايد
 «اخلالفة»20ن%

 ولعله املذكور يف هذا اخلرب :
 قال الكاتب خالد األنصاري :

بعد أن اطلع على  -جزاه اهلل خرياً  -هذه قصيدة كتبها األخ الشيخ عبيد آل رمال الشمري 
اء جند، واليت كتب مقدمتها النصيحة املزعومة اليت كتبها يوسف بن هاشم الرفاعي إىل علم

 البوطي .
 وهي بعنوان :

 "نظم القصيد يف الدفاع عن أهل التوحيد وقمع أهل الشرك والتنديد"
p?t=67351http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.ph

&highlight=%22%C7%E1%C8%E6%D8%ED%22 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/113680572690686756268/posts/ZKu76f1ScgG
https://plus.google.com/113680572690686756268/posts/ZKu76f1ScgG
http://www.aljaml.com/تزايد%20حركة
http://www.aljaml.com/تزايد%20حركة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67351&highlight=%22%C7%E1%C8%E6%D8%ED%22
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67351&highlight=%22%C7%E1%C8%E6%D8%ED%22
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 والشرعيين بعض قضاة الدولة
 في المناطق
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)فراس  فراس إبراهيم دحام حميد الناصريالشيخ 
 الحمداني( تقبله اهلل

 
 

 أحد أبطال اسبايكر وأحد أقرباء صدام حسني 
 يف العوينات قرب تكريتالدولة مفيت 
متكن اجليش من تطهري  ناة العامل االخبارية يف العراق افاد مراسل ق -04/07/2014

 منطقة العوينات يف تكريت ومقتل مفيت داعش
http://www.alalam.ir/news/1608114 

 
aliraq.net/threads/334165-https://www.dorar-مفيت-مقتل-

 بتكريت-العوينات-قرية-يف-داعش
وقال املصدر إن" طريان اجليش متكن اليوم، من تنفيذ ضربة جوية على وكر خيتبأ فيه احد  

قب بـ" فراس احلمداين" مشال واملل  )فراس ابراهيم دحام(  املشاركني مبجزرة سبايكر املدعو
 صالح الدين، مما ادى اىل مقتله يف احلال".

http://burathanews.com/arabic/news/254889 

http://www.alalam.ir/news/1608114
http://www.alalam.ir/news/1608114
https://www.dorar-aliraq.net/threads/334165-مقتل-مفتي-داعش-في-قرية-العوينات-بتكريت
https://www.dorar-aliraq.net/threads/334165-مقتل-مفتي-داعش-في-قرية-العوينات-بتكريت
http://burathanews.com/arabic/news/254889
http://burathanews.com/arabic/news/254889
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 عزام النجدي  ابوالشيخ عمر سيف 
عام جليش املهاجرين واألنصار الشرعي ال اهد ابو عزام النجدي حفظه اهللتغريدات للشيخ اجمل

 و جبهة أنصار الدين يف الشام سابقاً 
 المية يف الشام حالياً أحد جند اخلالفة اإلس

 بعنوان :
 " الرد علي من إاهمنا بسبب إلتحاقنا يف الدولة اإلسالمية !! "

https://justpaste.it/il32 
السعودي عمر سيف واملسئول « الكتيبة اخلضراء»ة، وصل األمري العام لـويف خطوة مفاجئ
السعودي أبو عزام النجدي إىل أحد مقار « جيش املهاجرين واألنصار»الشرعي العام لـ

يف ريف محص وبصحبتهما « داعش» -«الدولة اإلسالمية يف العراق والشام»تنظيم 
 30عبد الرمحن النجدي وقيادي أردين مع أبو « املسئول الشرعي العام للكتيبة اخلضراء»

، مبايعته ملن أمساه «تويرت»مقاتاًل آخرين، وفور وصوهلم أعلن عمر سيف، عرب حسابه على 
أيب بكر البغدادي، مؤكدًا أن "البيعة مشلت كل من صحبه من القياديني « خليفة املسلمني»

 واملقاتلني
movements.com/5963-http://www.islamist 

 وهنا يطلق على الشيخ ابن عثيمني لقب شيخنا
26590-10786/page-http://shamela.ws/browse.php/book 

 من كتاب منتدى أهل احلديث

 
 تقبله اهللي الشيخ عبد القادر العز 

 مفيت الدولة بكركوك
كانون  19ن املتحدث باسم حمور الشمال للحشد الشعيب علي احلسيين، الثالثاء، )أعل

(، مقتل "مفيت والية كركوك" يف تنظيم "داعش" اإلرهايب بعملية عسكرية 2017االول 
 جنوب احملافظة.

https://justpaste.it/il32
https://justpaste.it/il32
http://www.islamist-movements.com/5963
http://www.islamist-movements.com/5963
http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-26590
http://shamela.ws/browse.php/book-10786/page-26590
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 ما يسمى مبفيت والية كركوك وقال احلسيين إن "اللواء السادس عشر يف احلشد متكن من قتل
يف داعش، املدعو عبد القادر العزي، مع ثالثة من مرافقيه ضمن عمليات فرض االمن يف 

بقضاء داقوق جنوب  مناطق احملافظة"، مشريا اىل أن "العملية نفذت قرب احدى القرى 
 كركوك".

 
ir/news/3277476http://www.alalam. 

 

 الشيخ أبو إسماعيل عبده المنبجي 
أحد شرعيي الدولة مبدينة منبج متخرج من اجلامعة اإلسالمية وأحد احلفاظ اجملودين لكتاب 
اهلل درس على علماء اململكة وحضر عندي دروسا يف شرح خنبة الفكر واآلجرومية ومقدمة 

آن وغري ذلك وقرأ علي ختمة كاملة برواية أصول التفسري البن تيمية ودروسا يف إعراب القر 
 حفص عن عاصم وهو من طلبة العلم األفاضل حنسبه كذلك والنزكيه على اهلل .

 
 

 أبو المنذر الحربي المكيالشيخ 
يوجد له تعريف مقتضب مبلف جلسة استتابة له من إجازة التحاكم للمحاكم الوضعية يف رد 

سنة على يد حممد املختار والعباد  17وله  1420املظامل وفيه أنه بدأ طلب العلم عام 
مث سافر  1429والسحيمي والسحيباين ملدة أربع سنوات وعمل إماما ألحد املساجد عام 

إىل أفغانستان وألف هناك كتابا عن احلاكمية باسم عون احلكيم اخلبري مث هاجر إىل الشام 
 يب صهيب النجديوالتحق بالدولة اإلسالمية ودخل مكتب البحوث بتزكية من أ

-http://www.jihadica.com/wp
Harbi.pdf-al-Mundhir-al-content/uploads/2018/06/Abu 

 

 

http://www.alalam.ir/news/3277476
http://www.alalam.ir/news/3277476
http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2018/06/Abu-al-Mundhir-al-Harbi.pdf
http://www.jihadica.com/wp-content/uploads/2018/06/Abu-al-Mundhir-al-Harbi.pdf
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 عثمان بن عبد الرحمن التميمي الشيخ 
 مسئول اهليئة الشرعية 

 إشرافه بالدولة رمسيا طبع حتت 
  أعالم األنام مبيالد دولة األسالم

https://ia601901.us.archive.org/31/i...LA_ISLAMIA.pdf 

 
 الشيخ أبو محمد األزدي 

 له تسجيالت صوتية هذا رابطها
https://archive.org/details/azdi1000a0020oz 

 نصائح وتوجيهات جلنود دولة اإلسالم -1
 خطبة مجعة فضل اجلهاد واجملاهدين -2
 

 وأبو حممد األزدي كنية لعدة أشخاص منهم :

 فيصل بن محمد الزهراني تقبله اهلل

 

https://ia601901.us.archive.org/31/i...LA_ISLAMIA.pdf
https://ia601901.us.archive.org/31/i...LA_ISLAMIA.pdf
https://archive.org/details/azdi1000a0020oz
https://archive.org/details/azdi1000a0020oz
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، وهي أول «أخت جليبيب»طلق على نفسها لقب ، وت«زوج ندى معيض القحطاين 

املطلوب وهي أخت  2013يف كانون األول )ديسمرب( « شداع»سعودية تعلن التحاقها بـ
اهلادي  اليت أعلنتها وزارة الداخلية السعودية أخريًا عبد 16على قائمة املطلوبني الـ 11رقم 

تسجيل مصور بث على  يفالذي ظهر  « جليبيب املهاجر»معيض القحطاين، امللقب بـ
أخرياً، متحدثاً حول املعركة اليت خاضها التنظيم ضد قوات النظام السوري يف ما « اإلنرتنت»

، اليت قادها املطلوب السعودي أنس النشوان الذي قُتل يف املعركة «السخنة»يعرف بتحرير 
 ذااها.

 أبو حممد األزدي .وهي مطلوبة أمنيا وقد حلقت بشقيقها بعد عام من سفره برفقة زوجها 
 وقد نشر أن الزهراين قد استشهد وهذا رثاء له بعد استشهاده 

nHA0cn_Ms-https://www.youtube.com/watch?v=i 
 
وهو ل أظنه كان معتقال معنا يف معتقالت آل سعود والتقيته لكن الذاكرة التسعفين فيصو 

ولعله أيضا كان من طالبنا طالب علم جمتهد وأعرف والده وأعمامه وهم من خيار اإلخوة 
 يف مدارس اخلندق األهلية .

 ني الهاشمي يأبو محمد الحسالشيخ 
يف احلادي عشر من شهر   هلامشية ألمري الدولة اإلسالمية()النصيحة اكاتب الرسالة املسماة 

لبغدادي( زعيم )تنظيم الدولة(، وينصحه فيها ويزجره خياطب فيها )ا هـ،1438شوال عام 
عّما يراه من احندار حال التنظيم، ويشّدد فيها عليه القول، وخيربه أنّه سيقرأ فيها ما يكره، 
"فاألمر جلل، واخلطب عظيم، واملصاب مهول"، فحال )التنظيم( قد تغرّي من "القوة والغزوم 

 ... إىل اهلزمية والفرار".
)تنظيم الدولة( الذين وصلوا إىل مناصب عالية يف التنظيم، وهو معروف بني  أحد شرعيي

 قادة وشرعيي التنظيم باالسم الذي وّقع به النصيحة اهلامشية )أبو حممد اهلامشي(.

https://www.youtube.com/watch?v=i-nHA0cn_Ms
https://www.youtube.com/watch?v=i-nHA0cn_Ms
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وهو سورّي، يقيم يف )امليادين( يف حمافظة )دير الزور( اليت يسميها التنظيم: )والية اخلري(، 
ة، ويقال إنّه مسؤول ما يعرف بـ )مكتب البحوث والدراسات( يف وهو خرّيج كلية الشريع

 )تنظيم الدولة(.
 
 

 تقبله اهللالشيخ خميس كاظم الخزرجي أبو صهيب 
( هي األجنح يف فرتة 2017الذي قتل بقصف التحالف يف املوصل عام مدير ديوان التعليم 

جد وأسس العشرات من املدارس عمل ديوان التعليم حيث أرجع التعليم إىل طريقة امللة باملسا
داخل املساجد يف املدن والقرى واعتمد مناهج معتمدة باملدارس الدينية سابقًا مع تأكيده 
على رفع كل ما هو خمالف لعقيدة ومنهج التنظيم يف السياسة واالجتماع واالقتصاد والسلوك 

. 
 
 

 الشيخ عبد اهلل بن شفاء النعمة
 ء النعمة تقدم يف ترمجة والده الشيخ شفا
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 ثانيا :

 واليات اليمن
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  تقبله اهللالشيخ مأمون عبد الحميد حاتم 

 
 من منطقة السد يف حمافظة إب. أحد أهم شرعيي قاعدة اليمن 

 19يف اجلهاد. وهو من بني  اإعالمي اورجل دين وناشط اعسكري اقائد عتربه القاعدة تو 
 ناشطاً إعالمياً للجهاد ورجال دين.

ألف متابع على تويرت، وذلك لنشاطه اإلعالمي وتروجيه  16كما أن ملأمون حامت أكثر من 
 للجهاد.

http://www.jihadica.com/wp-
content/uploads/2014/12اليمن-بيعة-عن-حامت-مٔامون-الشيخ-/تغريدات- 

 pdfالسياسيني.-السجناء-مناصرة-خلليفة...
تسجيال صوتيا بعنوان )النصرة  در مأمون حامتم أص2014يف يناير )كانون الثاين( عام 

ودعوة ملناصراها، واملالحظ أن اهلجوم على  الدولةاليمانية للدولة اإلسالمية(، دفاعا عن 
اململكة العربية السعودية قد استحوذ على اجلزء األكرب من التسجيل. ويف آخر التسجيل دعا 

البغدادي، أو السعي إىل توحيد الصف ورأب مأمون حامت املقاتلني يف سوريا إىل مناصرة دولة 
الصدع مع اجلماعات املقاتلة األخرى، أو أن تعمل كل مجاعة بشكل منفرد من دون عداء 

 للجماعات األخرى وعدم التعرض هلا أو الصدام معها.
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وخالل هذه الفرتة سعى فرع تنظيم القاعدة يف اليمن إىل التوسط بني جبهة النصرة ودولة 
حفاظا على وحدة الصف، وإلبطال املخططات السعودية لإليقاع بني اجملاهدين، البغدادي، 

لكن اجلوالين أفسد جهود املصاحلة بإصداره بيانا هاجم فيه دولة البغدادي وهدد بطردها من 
سوريا والعراق. وهذا ما جعل مأمون حامت يوجه رسائل انتقادية للجوالين بعنوان )نداء عاجل 

 «.تويرت»نشرها على حسابه يف لألمري اجلوالين( 
https://aawsat.com/home/article/199751 

 
فكما  عنها، كما أنه أحد أكرب املنافحني الدولة اإلسالمية أحد املوقعني على بيان تأييد  وهو

مثل  اواهلجوم على خمالفيه عنهادفاع سبق فقد أصدر حامت تسجيالت صوتية وبيانات يف ال
 اجلوالين بل وحىت الظواهري.

https://aawsat.com/home/article/199751 
 

 استشهاده :
 ويف حوار معه منشور قيل له :

كي ؟ كما حدث رغم أن أغلب عملك دعوي أال ختشى ان تكون هدفا للطريان األمري -
 للشيخ عدنان القاضي ؟

* ال. ال أخشى ذلك، فالقتل يف سبيل اهلل هو أكرم طرق املوت، وهذا طلب األنبياء فقال : 
وأتباعهم. قال عليه الصالة والسالم :)والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو فأقتل مث أغزو 

 فأقتل مث أغزو فأقتل( وما أحسن ما قاله ابن حزم رمحه اهلل:
 اي من الدنيا علوم أبثها * وأنشرها يف كل باد وحاضرمن

 دعاء إىل القرآن والسنن اليت * تناسى رجال ذكرها يف احملاضر
 وألزم أطراف الثغور جماهدا * إذا هيعة ثارت فأول نافر

 أللقى محامي مقبال غري مدبر * بسمر العوايل والرقاق البواتر
 موت للفىت قتل كافركفاحا مع الكفار يف حومة الوغى * وأكرم 

 فيا رب ال جتعل محامي بغريها * وال جتعلين من قطني املقابر.

https://aawsat.com/home/article/199751
https://aawsat.com/home/article/199751
https://aawsat.com/home/article/199751
https://aawsat.com/home/article/199751
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مث إن قول احلق والدعوة إليه ال يقرب من طريان وال من اغتيال فأرواحنا ونفوسنا بيد اهلل قال 
تعاىل ]] وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهلل كتابا مؤجال [[ كلنا سنموت من جاهد يف 

 ومن جاهد يف سبيل الطاغوت ومن قعد عن الثنتني وسنختلف يف العاقبة. سبيل اهلل
وال أخفيك أنين يف ساعات كثرية عندما أتأمل يف واقع الناس اليوم وأرى عجز الرجال 
 وتقاعس الثقات ونفاق الدعاة وجرأة الباطل وأهله وجلدهم يصيبين من اهلم والغم ما يصيبين

 وأمتثل قول القائل:
 على زمن ** ينقضي باهلم واحلزنغري مأسوف 

 إمنا يرجو احلياة فىت ** عاش يف أمن من احملن
https://web.facebook.com/BRQPS/posts/4718034195584

25?_rdc=1&_rdr 
دون طيار يف حمافظة أبني، يف مارس )آذار( سبق أن جنا من هجوم أمريكي بطائرة من 

 م2014
أعلن عناصر يف تنظيم أنصار الشريعة )القاعدة يف اليمن( مقتل  2015مايو  11ويف 

القيادي مأمون عبد احلميد حامت يف قصف أمريكي بطائرة من دون طيار استهدف جتمعا 
 ألعضاء من التنظيم قرب القصر اجلمهوري يف املكال.

ور نعي رمسي من قبل "أنصار الشريعة"، إال أن حسابات جهادية موثوقة ورغم عدم صد
أكدت نبأ مقتل مأمون حامت، رفقة القيادي أبو أنور الكثريي، والقيادي حممد صاحل الغرايب، 

 والقيادي مبخوت وقاش الصيعري.
وللمرة األوىل منذ اخلالفات بني تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة، وكما الحظ مراسل 

"، توحد أنصار الطرفني يف هاشتاج "استشهاد_الشيخ_مأمون_حامت" على الرتحم 21عريب"
عليه، وذكر مناقبه رغم ااهامات ساقها أنصار تنظيم الدولة لنظرائهم يف "القاعدة" 

 باالخرتاق، واجلاسوسية.
https://arabi21.com/story/830321بتنظيم-القيادي-حامت-مأمون-/مقتل-

 أمريكي-بقصف-اليمن-قاعدة
 

https://web.facebook.com/BRQPS/posts/471803419558425?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/BRQPS/posts/471803419558425?_rdc=1&_rdr
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 وهنا حماضرته الشهرية : النصرة اليمانية للدولة اإلسالمية :
1/at-ibraheem-https://soundcloud.com/abdallah 

 
 له عدة مقاالت منها :

 ] اإلمام فريضة شرعية وضرورة واقعية [ ! !
https://justpaste.it/fh40 

 
 وله سلسلة صوتية : مفاهيم جيب أن تصحح . ومنها التغيري املنشود 

-http://islam3arab.blogspot.com/2016/12/blog
post_32.html 

 تية بعنوان : من هو العامل ؟ وله حماضرة صو 

 
forumhttp://leyoth.net/األمة-قضايا-احلدث-العامة/منتدى-/املنتديات-

-احملاضرة-تقدمـ-املأسدة-31716واملميزه/-املثبته-املواضيع-ارشيف-اإلسالمية/قسم
 حامت-عبداحلميد-بن-مأمون-للشيخ-العاملم -هو-من-القّيمة

 
 الناشر: دار اإلميان للطبع والنشر والتوزيع.  املذكرة يف علم الصرفومن مؤلفاته :

 

 
 

https://soundcloud.com/abdallah-ibraheem-1/at
https://soundcloud.com/abdallah-ibraheem-1/at
https://justpaste.it/fh40
https://justpaste.it/fh40
http://islam3arab.blogspot.com/2016/12/blog-post_32.html
http://islam3arab.blogspot.com/2016/12/blog-post_32.html
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/قسم-ارشيف-المواضيع-المثبته-والمميزه/31716-المأسدة-تقدمـ-المحاضرة-القيّمة-من-هو-العالِم-للشيخ-مأمون-بن-عبدالحميد-حاتم
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/قسم-ارشيف-المواضيع-المثبته-والمميزه/31716-المأسدة-تقدمـ-المحاضرة-القيّمة-من-هو-العالِم-للشيخ-مأمون-بن-عبدالحميد-حاتم
http://leyoth.net/forum/المنتديات-العامة/منتدى-الحدث-قضايا-الأمة-الإسلامية/قسم-ارشيف-المواضيع-المثبته-والمميزه/31716-المأسدة-تقدمـ-المحاضرة-القيّمة-من-هو-العالِم-للشيخ-مأمون-بن-عبدالحميد-حاتم
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 بالل الحربي بوأالشيخ ناصر بن محمد 
احلريب املعروف بكنية أبو بالل  الغيداين )عواد( عوض)وقيل حممد بن ناصر (  ناصر حممد 

 احلريب مواطن سعودي هو حاكم فرع داعش يف اليمن.
 م.1974سبتمرب  5يوليو أو  20ولد يف منطقة القصيم باململكة العربية السعودية يف 

 :ز يف القراءات العشر جما وقد ذكر أنه
https://web.facebook.com/talbiss.alhazmi/postsتالميذ-/أحد-

-ناصر-بن-حممد-احلريب-بالل-أبو-شيخهيقول-احنرافات-عن-يتكلم-ازمياحل
 rdc=1&_rdr/؟_1398168027166016الغيد/

ر باسم ناصر بن حممد حفص عن عاصم من طريق طيبة النشن برواية ياجملاز وقد ورد امسه يف 
 الغيداين احلريب من تالميذ الدكتور نادي حداد القط 

-http://sheikhnadyalkut.blogspot.com/2011/12/blog
post.html 

م أقام اتصاالت مع داعش وسعى للحصول على تعهدات بالوالء نيابة 2014يف سبتمرب 
م زعم أنه سهل حركة األشخاص واملواد الالزمة لعمليات 2014عنهم. يف أواخر عام 

اعش يف اململكة العربية السعودية. وفقًا لوزارة اخلزانة األمريكية: "كان يف اليمن مع جمموعة د
تعهدت بالوالء لداعش وحصلت على متويل كبري من داعش أو من جهة ماحنة مل تعرف 

 هويتها".
م بعد أن تلقى 2015وفقًا لوزارة اخلزانة فقد جند يف داعش فرع اليمن يف منتصف عام 

 م لتنفيذ خطتها يف اليمن.2014من داعش يف عام متويال 
م عان من مترد ضد حكمه من قبل أعضاء داعش يف اليمن الذي ناشد 2015يف ديسمرب 

غريه مكانه. أعلن سبعون عضوًا عن انشقاقهم يف  دة داعش يف سوريا والعراق لتعينيقيا
 بكر البغدادي.رسالة نشرت على اإلنرتنت على الرغم من أهنم جددوا والئهم ألبو 
ضد الشريعة. على الرغم ااهمه املؤلفون و"الدائرة الداخلية" بارتكاب "جتاوزات وانتهاكات 

إلسداء املشورة وإبالغ مكتب اخلليفة بشأن األمور اليت حتدث يف اليمن فإن م من جهودهن

https://web.facebook.com/talbiss.alhazmi/posts/أحد-تلاميذ-الحازمي-يتكلم-عن-انحرافات-شيخهيقول-أبو-بلال-الحربي-محمد-بن-ناصر-الغيد/1398168027166016/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/talbiss.alhazmi/posts/أحد-تلاميذ-الحازمي-يتكلم-عن-انحرافات-شيخهيقول-أبو-بلال-الحربي-محمد-بن-ناصر-الغيد/1398168027166016/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/talbiss.alhazmi/posts/أحد-تلاميذ-الحازمي-يتكلم-عن-انحرافات-شيخهيقول-أبو-بلال-الحربي-محمد-بن-ناصر-الغيد/1398168027166016/?_rdc=1&_rdr
http://sheikhnadyalkut.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
http://sheikhnadyalkut.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
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للمسار االنتهاكات ضد الشريعة ال تزال موجودة وتستمر يف الزيادة. توقفوا عن العمل وفقا 
 النبوي فيما يتعلق حبل العديد من املشاكل والقضايا".

كما أدرجت الرسالة ثالثة انتهاكات للشريعة من املفرتض أن أبو بالل ارتكبها وهي "فصل 
عدد من اجلنود" وعدم تقدمي "املوارد األساسية" خالل معركة يف حمافظة حضرموت ورفض 

وجهت ااهامات إضافية ب"طرد املهاجرين". و . شرعي ضد قائد إقليميالكم احلتقدمي إىل ال
 مث طالبوا البغدادي بعزل حمافظ اليمن مع حاشيته.

رد أبو عبيدة عبداحلكيم عضو اجمللس االستشاري لداعش برفض طلب إبعاد احلاكم قائال: 
 "تام وجيب أن تسمع وتطيع الرفض ال" 

https://ar.wikipedia.org/wikiأبو_بالل_احلريب/ 
كل من عثمان مع  اللجنة الشرعية واإلفتاء للدولة اإلسالمية كيلة تشوقد ذكر أنه كان ضمن 

 وغريهمالنازح وناصر الثقيل ومحد الرّيس 
https://www.raialyoum.com/index.phpاإلسالميةمن-/الدولة-

 ال/-اللجان-الداخل
 ] احلازمي عن قرب [ومن مؤلفاته رسالة 

 http://justpaste.it/anqurb 
 قال فيها :

 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على الرسول األمني 
 وبعد: 

فقد ساءين مامسعت من احنراف الشيخ احلازمي عن منهج السلف ، وولوجه يف منهج 
املبتدعة، وقد كنت أخاف عليه من ذلك لعلمي ببعض أقواله عن قرب ، ولعدم نضج 
منهجه واستواه ، فقد كان خيوض كاهلائم على وجهه يف بعض املسائل ، وقد سألين بعض 

س خاص معه ، فكتمت ماعلمت عنه حىت ال أحدث فتنا اإلخوة عن بعض أقواله يف جمل
بني اإلخوة ، وهو مل ينشرها ،فرأيت املصلحة يف كتماهنا ،ولعدم علمي وأنا يف أرض جهاد 
مبا أحدث احلازمي بعدي ، فلما راسلين إخواين وأخربوين مبا حدث عزمت على البوح بكل 

 ما أعلم عنه، ليحذر الناس من بدعه وضالالته فأقول :

https://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_بلال_الحربي
https://www.raialyoum.com/index.php/الدولة-الإسلاميةمن-الداخل-اللجان-ال/
https://www.raialyoum.com/index.php/الدولة-الإسلاميةمن-الداخل-اللجان-ال/
http://justpaste.it/anqurb
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كنت يف جملس خاص ومعي بعض اآلخوة، فقال يل كالمْا مل يسمعه معي إال أخي الفاضل 
اجملاهد: فيصل الزهراين ،وبقية اإلخوة أعتقد أهنم مل يسمعوا إلنشغاهلم مع ريان اجلهين يف 

 بعض الكالم ..
 فقال احلازمي: ال أصلي خلف أئمة املساجد
 ؟فقلت: ملاذا واألصل يف الناس هنا اإلسالم 

 قال: البد من معرفة دينه ومعتقده .
 فقلت: هل األصل يف الناس الكفر ؟

 فقال: نعم .
 فقلت : هذا قول أهل البدع !!

 فضحك وسكت وتغري املوضوع.
 وسألته عن حكم العاذر

 فقال: كافر وذكر تأصيالً ..
 فقلت له إن إبن عثيمني جيعل العذر أصاًل مطردًا فيمن كان يف مظنة جهل فهل يكفر

 عندك؟
 فقال: ال .

 وسألته عن األشاعرة
 فقال: كفار .

 فقلت هل يكفر إبن حجر؟
 فقال: ال إمنا أكفر األحياء من األشاعرة .

 وسألته عن املرجئة
 فقال: كفار.

 فقلت كيف تصنع باإلمجاع الذي ذكره ابن تيمية يف عدم تكفري املرجئة
 فقال وهل يصح اإلمجاع ؟

 ا إال على كفر اجلهمية وأنت كفرت كل أهل البدع!فقلت: ياشيخ السلف مل جيمعو 
 فقال : أهل البدع وقعوا يف كفر وحنن نكفرهم وهذا معتقدنا .
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وهذه اإلسئلة مل تكن يف وقت واحد ، فتعجبت منه كثريا يقول بأقوال مل يقل هبا أحد قبله 
!! 

ذلك األمر إال أنين مل وكان حُيرِّص على عدم نقل مايدور بيننا عند الناس ، مع خمالفيت له يف 
أنقل أقواله ، وأسكت عنه ألنه مل ينشر اقواله ،فيبدو انه كان يف مرحلة الدعوة السرية ملنهجه 

 الباطل مث اعلنها بعد ذلك فلما أعلنها أعلنا ..
وفتنته األخرية يف تكفري العاذر نربأ إىل اهلل منها وإمنا ندين اهلل أن من عذر املنتسب إىل 

 كفر إال بعد البيان وإزالة الشبه .اإلسالم الي
 وقد سالته عن التسلسل

 فقال :إىل الثالث .
 فسألته الدليل على التحديد فلم يعطين دليال !!

 وسأله أخي الفاضل اجملاهد: سلطان بن فرحان عن التسلسل يف التكفري؟ 
 فقال: ال مانع منه .

 مجيالً  ويف النهاية اسأل اهلل أن يرد الشيخ احلازمي إليه رداً 
 وأن يبصره يف الدين .

 كتبه العبد الفقري إىل عفو ربه :
 أبو بالل احلريب

 2014/  8/  15هـ 1435/ شوال /  19
http://www.twhed.com/vb/t6047/ 

 وله أيضا :
 خمتصر العقيدة

https://archive.org/details/Hi_201308 
 

https://thabat111.wordpress.com/2014/08/24العاذر-/حكم-
 ب/-أيب-اجملاهد-للشيخ-باجلهل

http://justpaste.it/h24x  

http://www.twhed.com/vb/t6047/
https://archive.org/details/Hi_201308
https://archive.org/details/Hi_201308
https://thabat111.wordpress.com/2014/08/24/حكم-العاذر-بالجهل-للشيخ-المجاهد-أبي-ب/
https://thabat111.wordpress.com/2014/08/24/حكم-العاذر-بالجهل-للشيخ-المجاهد-أبي-ب/
http://justpaste.it/h24x
http://justpaste.it/h24x
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 ثالثا : 
 والية سيناء
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 أبو أسامة المصريالشيخ محمد أحمد علي 

 
عاًما، وهو من مواليد أواخر السبعينيات، وينتمى إىل عائلة   40و  37يرتاوح عمره ما بني 

 زهري.ويناديه أعضاء التنظيم بأيب أسامة األ كبرية يف مدينة العريش
يف حمافظة الشرقية، واعتنق الفكر اجلهادي  كان مقيمان أبا أسامة املصري  إقالت تقارير و 

منذ عدة سنوات، ويعد من أخطر العناصر اجلهادية وله شخصية مؤثرة يف كل من حوله من 
 ويتميز مبهارة لغوية . العناصر اجلهادية داخل وخارج سيناء

لقاهرة، وتلقى تدريبات عسكرية عالية املستوى يف كل أبو أسامة يف جامعة األزهر با درس
 . من قطاع غزة وسوريا

بعض التقارير اإلعالمية أشارت إىل أن أبا أسامة يقود تنظيم "بيت املقدس" قبل بيعة أبو  
بكر البغدادي، ويرتدد بني مصر وقطاع غزة عرب األنفاق احلدودية، ويتنقل باملناطق 

والشيخ زويد وسط حراسة أمنية من عناصر التنظيم والذين الصحراوية بني مدينيت رفح 
 حيملون اجلنسية املصرية وجنسية إحدى الدول العربية.

_ متحدثًا إعالمًيا قبل أن يتوىل  وكان يعمل قبل الثورة فيما يسمى العالج بالقرآن، وكان
ه لتنظيم داعش تزعم تنظيم والية سيناء، الذي أعلن مبايعت -بعد مقتل أبو مهام األنصاري. 

تردد بوكاالت األنباء أنه هو من قرأ بيان مبايعة والية سيناء لتنظيم  - 2014اإلرهايب يف 
داعش اإلرهايب، لكن حرص التنظيم على عدم إظهار وجهه بالتمويه والتشويه؛ كي يتخفى 

  من األجهزة األمنية



242 

 

 
 ام الفقهية.األحك تهواشتهر بأنه مفيت التنظيم بسيناء حلفظه القرآن ودراس

برز امسه يف وسائل إعالم غربية باعتباره العقل املدبر إلسقاط الطائرة الروسية بسيناء يف 
 ، وقال يف فيديو نشره داعش: "حنن مأن أسقطناها، موتوا بغيظكم".2015أكتوبر 

https://raseef22.com/politics/2016/09/27ختّرجوا-اإلرهابيون-/هؤالء-
 ال/-جامعات-من
 

أفادت بعض التقارير الصحفية، أن أبا أسامة املصري تلقى تدريبات عالية يف قطاع غزة، 
مستغاًل األنفاق احلدودية مع القطاع الفلسطيين، إىل جانب مشاركته يف القتال الدائر يف 

 . يا من حنو أربع سنواتسور 
ظهر يف العديد من مقاطع الفيديو، وهو يتحدث عن التنظيم وشرعية ما يقوم به من 
عمليات، وظهر يف تلك األشرطة وبدت على يديه عالمات مرض البهاق، ومن مقاطع 
الفيديو اليت ظهر فيها: مقطع الفيديو اخلاص بتفجري كمني كرم القواديس، ويف فيديو آخر 

 م أعضاء التنظيم يف صالة العيد. وهو يؤ 
مرات، إال أن هذا كله  10ورد امسه وأخبار مقتله والقبض عليه يف وسائل اإلعالم أكثر من 

تبدد بعد ظهوره يف فيديو مبايعة البغدادي يف نوفمرب العام املاضي، لكن يف يناير املاضي 
 أعلن القبض عليه مرة أخرى.

"مسجد الروضة"، وأنه ترقى من منصب املنظِّر الشرعي  إن أبوأسامة هو من قاد عمليةقيل 
ا عن املشهد وقد اختفى كان أحد عناصر "جلنة اإلفتاء" يف التنظيم، و للتنظيم إىل زعيم له، 

 اإلعالمي بسبب كثرة أعدائه.
https://ar.wikipedia.org/wikiو_أسامة_املصري/أب 

 
dogma.com/t1523104-https://www.christian 

 
 

https://raseef22.com/politics/2016/09/27/هؤلاء-الإرهابيون-تخرّجوا-من-جامعات-ال/
https://raseef22.com/politics/2016/09/27/هؤلاء-الإرهابيون-تخرّجوا-من-جامعات-ال/
https://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_أسامة_المصري
https://www.christian-dogma.com/t1523104
https://www.christian-dogma.com/t1523104
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 الصعيديسعد محمد الشيخ 

 
 أبو محزة القاضي، من مدينة رأس سدر التابعة حملافظة جنوب سيناء، يكىن 

وظهر بعد ذلك يف إصدار مع أبو  سالميةبالدولة اإلوسافر قبل أعوام إىل سوريا لاللتحاق 
شعيب املصري لكنه مل ميكث طويال يف سوريا إذ تلقى تكليفا بالعودة إىل سيناء واملشاركة يف 

 قيادة فرع التنظيم اجلديد.
نشرت منرب سيناء، القناة السيناوية على موقع التواصل االجتماعي "تليجرام" صورة ملفيت 

 ه خطبة لعناصر التنظيم اإلرهايب.ئاء أثناء إلقاعش اإلرهايب يف سينتنظيم دا
 وااهمت الصفحة السيناوية هذا الشخص بأنه صاحب فتوى قتل املصلني يف مسجد الروضة.

أن القاضي   ا يعزز من سيطرة غزاويني على تنظيم "داعش سيناء"وقيل إنه من قطاع غزة ومم
 روف حركيا بكاظم الغزاوييدي، ومعالشرعي للتنظيم من قطاع غزة، ويدعى حممد الصع

dostor.org/5012-http://www.aman 
 

movements.com/41870-http://www.islamist 
 
 
 

http://www.aman-dostor.org/5012
http://www.aman-dostor.org/5012
http://www.islamist-movements.com/41870
http://www.islamist-movements.com/41870
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 كاظم الغزاويأبو  الشيخ 

 
، ”أبو كاظم الغزواي”ويعرف ايضا بـأبو كاظم املقدسي لي، محزة عادل حممد الزام امسه :

 .ظيم اإلرهايب ملنطقة قطاع العريشوتوىل منصب القاضي الشرعي للتن
يستخدم التنظيم كنية املقدسي أو الغزاوي عادة لإلشارة للمقاتلني الفلسطينيني يف صفوفه. و 

من مصادر يف اإلدارة « مدى مصر»وهو ما يتضح أكثر مع املعلومات اليت حصل عليها 
منرب »العامة لألحوال املدنية يف غزة، استناًدا إىل االسم الرباعي الذي استخدمته قناة 

املدنية يف غزة أنه  حوالأل، وهو محزة عادل حممد الزاملي، والذي أكدت مصادر ا«سيناء
ومن سكان  1992فرباير  12، من مواليد 803563410حيمل بطاقة هوية فلسطينية رقم 

 شارع الغربية يف الشق الفلسطيين من مدينة رفح.
الشخصة حلمزة عادل حممد الزاملي. الصورة مّت تداوهلا على قنوات تليجرام احملسوبة  البيانات

 على تنظيمات جهادية
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ألرشيف العمليات العسكرية يف املنطقة، يظهر أن شقيقه حممد عادل الزاملي قُتل  وبالعودة

التابعة لتنظيم داعش يف ليبيا، أثناء « والية سرت»ء قتاله إىل جانب أثنا 2016يف أكتوبر 
 اشتباكات مع ميليشيات مسلحة مناوئة لنفوذ التنظيم.

 
/featurehttps://www.madamasr.com/ar/2018/01/04سياسة/فيد/

 يقت/-تائب-محساوي-سيناء-والية-يو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.madamasr.com/ar/2018/01/04/feature/سياسة/فيديو-ولاية-سيناء-حمساوي-تائب-يقت/
https://www.madamasr.com/ar/2018/01/04/feature/سياسة/فيديو-ولاية-سيناء-حمساوي-تائب-يقت/
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 رابعا :
 واليات ليبيا
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 الشيخ أبو حذيفة الحرابي الليبي

 
 

 ننقل هنا طرفا من ترمجة له قبل سقوط القذايف :
ات القبيلة هو الشيخ أبو حذيفة بن عبد الرمحن احلرايب نسبة إىل حرب ، وهي أحد التجمع

األصيلة و املعروفة باحلرايب تقطن شرق ليبيا ومتتد من والية إجدابيا مرورا بوالية برقة حىت 
 والية طربق.

ولد الشيخ بضاحية والية البيضاء مث انتقل إىل والية برقة ويقيم هبا حاليا متخفيا وال يعرف 
ليبيا، وقد تعرض بعض إال بكنيته، حيث يتعرض الشيخ للتضييق من النظام الطاغويت يف 

 إخوته لالعتقال من قبل النظام.
درس الفقه املالكي وتدارسه مع طلبة العلم الذين على منهج السلف وبعض املشائخ ) رفض 
الشيخ ذكرهم يف املوقع خوفا من تعرضهم لألذى ( ترك حلق العلم وتوجه للتنظيم 

يف الفقه والعقيدة واحلديث  والتحريض يف صفوف الشباب لسنوات ، مث عاد إللقاء الدروس
 ولكن على نطاق ضيق .

عكف الشيخ على دراسة كتب شيخ اإلسالم ابن تيميه وتلميذه ابن القيم واستخالص 
الفوائد منها كما عكف الشيخ ايضا على تدارس مؤلفات أعالم املالكية كاإلمام ابن عبدالرب 

املعاصرين الشيخ سليمان بن واإلمام سحنون واإلمام القاضي ابوبكر ابن العريب، ومن 
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ناصرالعلوان حمدث بريدة والشيخ ابن باز وابن عثيمني والشيخ علي الصاليب و عدد من 
 املشائخ اآلخرين .

تواصل مع بعض أهل العلم من خارج البالد وبعض أهل العلم من ليبيا وكثريا ما يتعرض 
 النظام يف ليبيا .الشيخ لالنتقاد من قبل املشائخ بسبب مواقفه الصارمة اجتاه 

للشيخ كثري من الدروس واخلطب واملواعظ وحلق اإلفتاء وأكثرها غري مسجل، كما قام 
الشيخ باالنتقال من مكانه احلايل إىل مكان آخر هربا من االعتقال بعد أن متكن النظام من 

 .إلقاء القبض على كثري من اإلخوة ممن كان حيضر جمالس الشيخ 
التزكيات اليت حبوزته من أهل العلم يقول كثريا ما يتمثل قول اإلمام  وعندما يسئل الشيخ عن

 أيب قاسم القريواين املالكي لتالميذه :
 فخذ بعلمي وال تنظر إىل عملي **** ُكّل الثمار وخّل العود للنار

هذا ما تيسر ذكره وذلك خوفاً على الشيخ من جواسيس املخابرات )األمن الداخلي ( نسأل 
 فظ العلماء الربانيني وطلبة العلم املخلصني دينهم و ألمتهم .اهلل أن حي

 
 : دروس وحماضرات وفتاوى الشيخ مفرغة بصيغة وورد وهنا

 النص الكامل للقاء جريدة الوطن الكويتية 
 04اجللسة رقم  -جلسات اإلفتاء 

 تفريغ حماضرة الرد على مفيت السلطان
 يةالدرر البهية يف نصرة دولة العراق اإلسالم

 ذباً عن الشيخ أسامة بن الدن ورداًعلى سلمان العودة
 نصيحة موجهه ألبو عمر البغدادي أمري دولة العراق وإىل أمري اجليش اإلسالمي

 01اجللسة رقم  -جلسات اإلفتاء 
 02اجللسة رقم  -جلسات اإلفتاء 

 حماضرة جهادية مفرغة -مشّر يف حلاق القوم 
 سلمنيدرس خمتصر يف التوحيد لعوام امل

 03اجللسة رقم  -جلسات اإلفتاء 
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هذه بعض دروس الشيخ اليت يسر اهلل عز وجل إعدادها ورفعها على املوقع، كما أن للشيخ 
 دروس مل يتم تسجيلها ملا ميارس على الشيخ حفظه اهلل من التضييق من قبل فرعون وجنوده

 +وغريهاجلسة إفتاء + حكم دراسة القوانني الوضعية +حكم قتل من سب اهلل
 رد الشيخ على بيان ما يسمى اجمللس السياسي للمقاومة العراقية

حماضرة للرد الشيخ على مفيت آل سعود حول فتواه يف جترمي  -الرد على مفيت السلطان 
 اجلهاد واجملاهدين يف بالد الرافدين

بو عمر البهية يف وجوب نصرة دولة العراق اإلسالمية + الثناء على أمري املؤمنني أ الدرر
 البغدادي

 حماضرة جهادية لتحريض املؤمنني بعنوان مشّر يف حلاق القوم
رد الشيخ حفظه اهلل على الشيخ سلمان العودة حول تصرحياته األخري عن الشيخ اجملاهد 

 أسامة بن الدن حفظه اهلل
 حماضرة خمتصرة يف التوحـــــيد وقيمة موجهه لعوام املسلمني

ية حرسها اهلل واجليش اإلسالمي للتآلف ونبذ الفرقة + مدح الشيخ دعوة دولة العراق اإلسالم
 حامد العلي

جلسة إفتاء + رثاء الشيخ عبدالرشيد غازي رمحه اهلل إمام املسجد األمحر بباكستان الذي 
 قتل على يدي اجملرم الالمشرف

 جلسة إفتاء + قول منصف من الشيخ يف مجاعة اإلخوان املسلمني وحركة محاس وكتائب
 القسام + حكم القذايف وحكم مناصرته وحكم املشاركة يف عيد الفاتح

جلسة إفتاء + حكم استهداف العاملني يف قناة العربية +حكم التحاكم إىل احملاكم الوضعية 
 ىف هذه الظروف اليت غاب فيها حكم اهلل

 :منقول من موقعه
  

hudifa.blogspot.com-bohttp://a/ 
 
 

http://abo-hudifa.blogspot.com/


250 

 

 عدة تسجيالت صوتية ومرئية على اليوتيوب وغريها ومنها : له
 علماء السلطان 

https://www.youtube.com/watch?v=eNSqkshGV2Q 
 

 ةالشهب الربانية يف حكم استهداف العاملني يف قناة العربي

 
https://www.dailymotion.com/video/x2bogp7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eNSqkshGV2Q
https://www.youtube.com/watch?v=eNSqkshGV2Q
https://www.dailymotion.com/video/x2bogp7
https://www.dailymotion.com/video/x2bogp7
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 الرحمن عبيدة األثبجي الشيخ أبو عبد
وجه الشرعي الداعشي أبو عبدالرمحن عبيدة األثبجي املتواجد يف ليبيا نصيحة منذ عدة 

ملشرفني على منرب التوحيد واجلهاد الذراع اإلعالمي للتنظيم أسابيع إىل قيادات القاعدة وا
اإلرهايب املتطرف وخاصة املقدسي؛ منوها بأن هذا املنرب يف يوم ما، كان حمّرًضا وساعًيا إىل 
الدعوة لقيام خالفة إسالمية، رادًّا على شبهات املخالفني احملرضني على إسقاط املشروع 

ـ يف ليبيا والعراق وسوريا، فإذا  ا املشروع وحيارب إجنازاتعلى هذ اجلهادي، فإذا به ينقلب
كانت حلوم العلماء مسمومة، فلحوم أهل العلم واجلهاد ملغومة؛ فقد ُملمئ قلوب اهل 

 لة غمالًّ وحسًدا وحقًدا وكربًا.القاعدة جتاه الدو 
رت ر الشريعة يف أحداث سحينما أصدرت دار اإلفتاء الليبية فتوي تستنكر بيان أنصاو 

رد الشرعي عبدالرمحن عبيدة األثبجي متهما الغرياين ودار الفتوى الليبية بأهنم يدعون األخرية 
إىل توحيد الكلمة ولو على الباطل والدميقراطية، وهم يرفضون مثل هذا النوع من التوحيد 

شعارهم "كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة " بينما شعار  -أي داعش ليبيا -معلال أهنم
 وان والغرياين "توحيد الكلمة قبل كلمة التوحيد" فأي الفريقني أحق باألمن ؟!!اإلخ

dostor.org/7870-http://www.aman 
 

ية" اهتم جبمع مقاالت و كتابات مدونة "غري رمسوهي  مدونة الشيخ عبيدة األثبجيوهذه 
 -حفظه اهلل -عبدالرمحن عبيدة األثبجي  فتاوي فضيلة الشيخ أبوو 

 2015يونيو  25اخلميس، 
 سلسلة حوار بني حمرض وخمذل

 رسالة ملوالنا اإلمام أيب بكر البغدادي والشيخ العدناين حفظهما اهلل وجلند الدولة ثبتهم اهلل
 من أين جاءت كلمة ] بــاقية [ ؟!! ا

 التمين واألملحتكيم الشريعة ال يتحقق إال بالعمل ولن يتحقق ب
 كتاب ) التيسري لفوائد ودرر الكوكب الدري املنري(

 ال يلدغ مؤمن من اإلخوان الدميقراطيني مرتني
 أيها الثوار صححوا املسار

http://www.aman-dostor.org/7870
http://www.aman-dostor.org/7870
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 منرب التوحيد أو حلرب أهل التوحيد ؟ !!
 رضا الناس أو رضا اهلل

 يا أهل التوحيد .. الشدة دليل اقرتاب النصر
 ملنذروقفات حمذر من كالم أيب ا

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8
-MNnnm_edVgJ:obaida

en&ct=clnathbage.blogspot.com/%3Fm%3D1+&cd=6&hl=
k 
 

 وهذه بعض رسائل له أيضا :
 إمعان النظر يف الرد على احلازمي عمر

http://justpaste.it/glbc 
 توقف عن تكفري املشركني والرد على املخالفني فيمن شك أ

0http://justpaste.it/gkv  
 يا أهل التقليد

http://justpaste.it/gj46 
 إعالم األنام مبعامل دولة اإلسالم

http://justpaste.it/gh9l  
 

 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8MNnnm_edVgJ:obaida-athbage.blogspot.com/%3Fm%3D1+&cd=6&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8MNnnm_edVgJ:obaida-athbage.blogspot.com/%3Fm%3D1+&cd=6&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8MNnnm_edVgJ:obaida-athbage.blogspot.com/%3Fm%3D1+&cd=6&hl=en&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8MNnnm_edVgJ:obaida-athbage.blogspot.com/%3Fm%3D1+&cd=6&hl=en&ct=clnk
http://justpaste.it/glbc
http://justpaste.it/glbc
http://justpaste.it/gkv0
http://justpaste.it/gkv0
http://justpaste.it/gj46
http://justpaste.it/gj46
http://justpaste.it/gh9l
http://justpaste.it/gh9l
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 رحمه اهللأبو الحاشر العامري قصي الجيلي الشيخ 
 

 
 

اجلهادي بالسودان قناة خاصة باملدان بتهريب قتلة الدبلوماسي االمريكي  أنشأ التيار السلفي
)غرانفيل( قصي اجليلي حتمل اسم )أبو احلاشر العامري( واحلاشر هو اسم جنله. وختتص 
القناة بنقل مقاالت الرجل ومؤلفاته وفتاويه الفقهية ورؤيته للقضايا السودانية وأطلق بثها 

ى برنامج متصفح االفالح )يوتيوب( اضافة اىل تطبيق تليغرام. التجرييب من قناة خاصة عل
وذكرت القناة أهنا خمصصة لنشر العلوم الشرعية وتقدمي املعارف وما يهم الفرد املسلم يف 
دينه، وفقًا لرؤية التنظيم، اضافة للتعريف بقضية قصي اجليلي املوقوف بسجن اهلدى بأم 

لة )غرانفيل( وسائقه السوداين عبد الرمحن عباس يف درمان على خلفية مشاركته يف اهريب قت
 م.2010العام 

عامًا ونصف، ويقضي الفرتة املتبقية من سجنه يف سجن  12وحكم على اجليلي بالسجن 
اهلدى مشايل أم درمان والذي نقل اليه من السجن املركزي بكوبر، بعد أن دخل يف اضراب 

ىل سجن اهلدى وأنشأت مجاعة التيار املتطرف بوساطة وتبعًا لذلك نقل ا هعن الطعام أهنا
 قناة اليوتيوب ملناصرة قضيته.
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http://www.alnilin.com/12731188.htm 
 

 م 2:48 2016، 6أبريل 
عملية  قررت ادارة سجن اهلدى، مبدينة امدرمان غريب العاصمة السودانية، اإلفراج عن مدبر

اهريب قتلة الدبلوماسي االمريكي، جون غرانفيل، قصي اجليلي بعد ان قضى نصف املدة يف 
 السجن.

مربرات اإلفراج عن قصي اجليلي، تعود اىل حتسن سلوكه “وقالت سلطات السجن، ان 
سنوات من العقوبة  6وحفظ القرآن الكرمي كامال اثناء فرتة العقوبة وبالتايل إسقاط 

 ”.بالسجن
الت مصادر مقربة من عائلته ان السلطات بصدد االفراج عن اجليلي، اليوم االربعاء، يف وق

 وقت نصبت فيه عائلته سرادق الستقباله مبنزله بضاحية ام دوم .
سلطات سجن اهلدى “واوضح احد اقرباء اجليلي يف حديث لـ)الطريق(، اليوم االربعاء، ان 

بعد خضوعه الجراءات روتينية يف مثل هذه  ابلغتهم ان قصي اجليلي سيفرج عنه اليوم
 ”.احلاالت

 وكانت عائلة اجليلي تقدمت بالتماس لوزارة العدل السودانية قبل شهور.
mastermind-https://www.altareeq.info/ar/release/ 

 
ن النفري إىل ليبيا لالنضمام لصفوف جماهدي الدولة اإلسالمية وقد مت اإلفراج عنه ومتكن م

 وهناك تويف رمحه اهلل حسب ما ورد يف هذا اخلرب :
قصي “تويف يف ظروف غامضة داخل األراضي الليبية السوداين املنتمي لتنظيم )داعش( 

” غرانفيلجون “املكىن بـ)أيب احلاشر(، املدان بتهريب قتلة الدبلوماسي األمريكي ” اجليلي
م والذي مت إطالق سراحه بعفو رئاسي يف اخلامس من أبريل املاضي.وأكد 2010يونيو 

وقع قبل أيام مغشيًا عليه، داخل ” قصي“مصدر مطلع لـ)اجملهر( فضل عدم ذكر امسه أن 
أحد معاقل )داعش( يف ليبيا ليفارق بعدها احلياة. ورجح املصدر أن تكون الوفاة طبيعية 

http://www.alnilin.com/12731188.htm
http://www.alnilin.com/12731188.htm
https://www.altareeq.info/ar/release-mastermind/


255 

 

” أم دوم“ه كان يشكو من اإلعياء قبل أيام من وفاته.وتلقت أسرته بضاحية بالنظر إىل أن
 أمس )األحد(، نبأ الوفاة دون أي تفاصيل عن أسباب الوفاة . 

 
http://www.alnilin.com/12800188.htm 

 
 له مقالة هذا رابطها

https://vb.alrakoba.net/threadsالدغمسة-مابني-السودان-/حكومة-
 /143952الشريعة.-وتطبييق

 
 تقبله اهلل الفاتح أحمد جابر السوداني

درنة( يف ليبيا أعدمت قيادي قبل عدة أيام محلت أنباء ان قوات تابعة جمللس شورى )ثوار 
سوداين منتمي لداعش الفاتح امحد جابر الذي كان يشغل منصب القاضي الشرعي األول 
مبنطقة النوفلية شرق ليبيا يف عملية تصفية جسدية وصفت بالبشعة استهدفت ابرز عناصر 

 السلفية اجلهادية املؤيدة لداعش فرع ليبيا.
ائشة( والذي اغتيل االربعاء املاضي احد كبار طالب ويعد الفاتح جابر الذي يكىن )ابو ع

العلم الشرعي املقربني من الشيخ السديرة وكان من بني العناصر اليت اعلنت مبايعتها البوبكر 
البغدادي كخليفة للمسلمني وأكدت مصادر مطلعة من داخل السلفية اجلهادية ان جابر 

لدولة االسالمية مبجمع حمكم درنة مت الذي انتقل قبل عدة اشهر ليشغل منصب احد قضاة ا
اسرة بواسطة جمموعة مسلحة تابعة جمللس شورى ثوار درنة وهذه املنطقة كانت خاضعة 
حلكم داعش وان الرجل نفذت حبقه عملية تصفية جسدية داخل سجون الثوار رميا 

 بالرصاص.
lin.com/12751617.htmhttp://www.alni 

 

http://www.alnilin.com/12800188.htm
http://www.alnilin.com/12800188.htm
https://vb.alrakoba.net/threads/حكومة-السودان-مابين-الدغمسة-وتطبييق-الشريعة.143952/
https://vb.alrakoba.net/threads/حكومة-السودان-مابين-الدغمسة-وتطبييق-الشريعة.143952/
http://www.alnilin.com/12751617.htm
http://www.alnilin.com/12751617.htm
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وكانت تسريبات حتدثت عن مقتل جابر يف مواجهات مسلحة بني قوات داعش ومناوئني 
نفت لـ"سودان  -بالد النيلني  -هلا، لكن مصادر مطلعة تابعة للتيار السلفي اجلهادي 

 تربيون" تلك األنباء.
ألمني، لـ"سودان وقال اخلبري املختص يف شؤون اجلماعات اإلسالمية ،اهلادي حممد ا

تربيون"إن املعلومات اليت نشرت خبصوص مقتل جابر حتدثت عن مصرعه أثناء قصف 
جوي، استهدف معاقل وأمكنة ارتكاز قوات داعش، بينما حتدثت رواية اخرى عن أن 
الرجل اغتيل يف مواجهات مسلحة بني داعش وقوات جملس شوري ثوار درنة األسبوع 

 املاضي.
الراجح ان جابر قتل رميا بالرصاص بواسطة كتائب بو سليم التابعة  وأضاف األمني "لكن

 لثوار درنة".
وأفاد اخلبري املختص إن القيادي السوداين خضع على األرجح حملاكمة علي يد الثوار، بعد 
أن أمضى عدة أشهر يف احلبس، وذلك بعد اعتقاله عقب عملية حصار طالت احملاكم 

 طر عليها الثوار بعد طردهم قوات "داعش" منها.الشرعية مبنطقة درنة اليت سي
http://www.sudantribune.net13321من،-سوداين-/اغتيال 

 

 
 
 
 

http://www.sudantribune.net/اغتيال-سوداني-من,13321
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 تقبله اهلل عبد اهلل عثمان العاصميأبو الشيخ 

 
 

وينحدر العاصمي من حي القصبة عاما،  47من العمر  أو خزرة يبلغخزار بشري امسه 
وكان يشغل  التحق بالعمل اجلهادي يف منتصف التسعينات الشعيب بالعاصمة اجلزائرية،

القاعدة يف بالد املغرب “منصب قاضي منطقة الوسط احمليطة بالعاصمة يف تنظيم 
 ”.داعش”علن الوالء لـ، قبل أن ينشق عنه الصيف املاضي، وي”اإلسالمي

املعروف مري السابق للتنظيم عبد امللك قوري األ هو القائد اجلديد جلند اخلالفة الذي خلف و 
فرقة خاصة من اجليش اجلزائري يف شهر  والذي قتلته، «خالد أبو سليمان»باسم  احركي

 بومرداس شرق العاصمة. رب / كانون األول املاضي مبحافظةديسم
 اقع املعادية التقليل من شأنه بأنه قبل التحاقه باجملاهدين كان :وحاولت بعض املو 

يف حي باب الوادي الشعيب بالعاصمة، « املونشو»مدمنا على اخلمور يف حانة معروفة باسم  
أو بالعلم الشرعي، على اعتبار أن مستواه الدراسي حمدود « باإلفتاء»ومل تكن له أي صلة 

 . ساسيجدا وال يتعدى السنة السابعة أ
https://www.ennaharonline.comيف-سـوكارجي-من-العاصمي-/عثمان-

 املو/-حانة
 

https://www.ennaharonline.com/عثمان-العاصمي-من-سـوكارجي-في-حانة-المو/
https://www.ennaharonline.com/عثمان-العاصمي-من-سـوكارجي-في-حانة-المو/
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أعلن أبو عبداهلل عثمان العاصمي، قاضي فرع القاعدة املغاريب للمنطقة الوسطى يف بالد  وقد
 مع اجملموعة اجلهادية التابعة له. للدولةانشقاقه عن القاعدة وانضمامه  املغرب،

وقال يف بيان له على "تويرت": "نعلن للمسلمني مجيًعا واجملاهدين الصادقني يف كل اجلبهات 
أننا رأينا احلق يف منهج الدولة اإلسالمية بالعراق والشام، وأهنم من أطوع اخللق هلل وأتبعهم 

يه الصالة والسالم، حنسبهم واهلل حسيبهم، وهذا املنهج هو الذي سار عليه لرسول اهلل عل
 أمراؤهم وجنودهم".

https://www.vetogate.com/1204250 
 

 
 

ضية، باملنطقتني املغاربية والعابرة للصحراء، اجلمعة املا” القاعدة“ويف شريط فيديو بثه فرع 
، ”الشيخ أبو عبد اهلل عثمان العاصمي“صرّح التنظيم، على لسان قيادي منه يكىّن بـ 

وقال القيادي، وهو قاضي اجلماعة  يف تنظيم داعش بالعراق.” اجملاهدين“بنصرته ملن مساهم 
يريدون وصل حبل الود بيننا “مبنطقة الوسط، حبسب ما جاء يف التسجيل، إن رفاقه 

وأضاف  ”. ب إلينا من األهل والعشرية، ولكم دائمًا دعاءنا سهم لكموبينكم، فأنتم أح
 ”.نوا موقعهم ويعلنوا نصراهم لكمإننا ال زلنا ننتظر أفرع القاعدة من هنا وهناك، أن يبيأ “

https://www.vetogate.com/1204250
https://www.vetogate.com/1204250
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أحببنا بعد سكوت املعنيني أن نبنيأ موقفنا إحقاقاً للحق، ”: “أبو عبد اهلل العاصمي“ذكر  
اإلسالمية بالعراق والشام، أننا ال ولن خنذهلم، ونعلن للمسلمني  حىت يعلم جماهدو الدولة

  ”.مجيعاً أننا رأينا احلق يف منهجهم، وهم من أطوع اخللق هلل وأتبعهم للرسول
وأثىن قيادي التنظيم اإلرهايب، الذي يتخذ من جبال وغابات تيزي وزو وبومرداس، معقاًل له، 

ملنهج الشريعة أرضاً، وأعاد هذا التنظيم رسم حكم هذا ا“قائاًل: ” داعش“على عناصر 
خارطة اخلالفة اإلسالمية، ونصر املظلومني وفكأ العاين، وأرجى عمل قام به جماهدوه هو 
حتكيم الشريعة، وهم أبعد الناس عن مذهب اخلوارج، وال يتهمهم بذلك إال جاهل أو 

  ”.ومن نبزهم بذلك عليه بالتوبة حاسد أو حاقد،
أمري املؤمنني أبا بكر البغدادي القرشي، هبذا الفتح “تنظيم اهنئًة ملن مساه بـ ورفع قاضي ال

لعناصر داعش موعداً يف ” أبو عبد اهلل العاصمي“وأعّد  ،”املبني يف املوصل وسامراء وغريمها
جندي من مغرب اإلسالم، أرض اجلزائر “، مشريًا إىل أنه حيدثهم كـ ”دار اخلالفة“

 ”.الصابرة
https://www.anaween.com/14417 

 
، بعد تبنيه عملية اختطاف الرعية الفرنسي وعربية  وسائل إعالم أجنبيةوقد ذاع صيته يف 

وإعدامه جببال تيكجدة على احلدود بني تيزي وزو والبويرة، يف سبتمرب « هرييف غوردال»
2014. 

 
 استشهاده :
ماي  22يوم اجلمعة  الدولة اإلسالميةمقربة من ” تويرت“ابات على موقع أعلنت حس

ا اجليش ، عثمان العاصمي، خالل عملية نفذه”جند اخلالفة“، مقتل قائد مجاعة 2015
واألربعاء املاضيني، مبحافظة البويرة جنوب العاصمة اجلزائر، وأسفرت  اجلزائري، يومي الثالثاء

 مسلحا. 25عن مقتل 
نبشر أمة اإلسالم واجلهاد “دوينات، اليت نشرت على املوقع، اجلمعة، قالت إحدى الت

 ”.باستشهاد الشيخ العامل القاضي أيب عبد اهلل عثمان العاصمي وهو غاز يف سبيل اهلل

https://www.anaween.com/14417
https://www.anaween.com/14417


261 

 

 ”.الشيخ عثمان العاصمي وايل والية اجلزائر خالل عملية البويرة  استشهاد“وقالت أخرى 
عثمان العاصمي يف قصيدة جاء يف ” داعش“ن تنظيم كذلك، نعى موقع جهادي مقرب م

القاضي الشيخ أيب عبد اهلل عثمان العاصمي رمحه اهلل وتقبله شهيدا “مقدمتها أهنا رثاء لـ 
عنده؛ حيث نال الشهادة، وهو غاز مع إخوانه جلند الطاغوت فما استطاعوا النيل منه إال 

 ”.بقصف بالطائرة فكتب اهلل له حينها الشهادة
ماي اجلاري، أن عملية عسكرية شاركت  20اجلزائرية، يوم األربعاء   علنت وزارة الدفاعوأ

فيها قوات من ثالث حمافظات جماورة للعاصمة هي البليدة والبويرة وبومرداس خلفت مقتل 
 ،”إرهابيا“25
 

sharq.com/article/20/05/2015-https://www.alاجلزائري-/اجليش-
 اخلليفة-جند-لتنظيم-اجلديد-القائد-يقتل

 
https://www.assakina.com/news/news2/70416.html 

 
أبو حفص اجلزائري، بتسجيل فيديو يهدد فيه اجلزائريني ” داعش“اسم خرج املتحدث بوقد

بنقل العمليات الدموية للتنظيم املتطرف حنو اجلزائر، وقد كان اإلرهايب يف الفيديو مرفوقا 
إن “جبزائريني اثنني أحدمها يدعى أبو الرباء، الذي أرسل اهديدا ووعيدا للدولة اجلزائرية مفاده 

 “. اإلسالمية وترتك النظام العاملي.. ستلقى هجمات إرهابية دامية مل تلتحق بالدولة 
 إىل اجلزائر قبل فتح األندلس، ” داعش“وبنربة اهديد أخرى، توعد اإلرهايب أبو الرباء بوصول 

ويرى مراقبون أن تلك التهديدات جاءت كرد على مقتل قائد جند اخلالفة اإلرهايب 
ضي، وخليفته على رأس التنظيم املدعو بشري خزار املعروف هناية العام املا وري،ڤعبداملالك 

اليت قضت عليهم األجهزة  25بأيب عبد اهلل عثمان العاصمي، الذي كان ضمن اإلرهابيني 
 فركيوة يف جبال البويرة.  بعمليةاألمنية اجلزائرية 

.com/national/19408.htmlhttp://aljazair24 
 

https://www.al-sharq.com/article/20/05/2015/الجيش-الجزائري-يقتل-القائد-الجديد-لتنظيم-جند-الخليفة
https://www.al-sharq.com/article/20/05/2015/الجيش-الجزائري-يقتل-القائد-الجديد-لتنظيم-جند-الخليفة
https://www.assakina.com/news/news2/70416.html
https://www.assakina.com/news/news2/70416.html
http://aljazair24.com/national/19408.html
http://aljazair24.com/national/19408.html
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 الشيخ عبد الرحيم مسلم دوست األفغاني

 
 غوانتانامو األمريكي يف كوبا. اُعتقل خارج نطاق القانون يف معتقل صحفي وجواهري أفغاين

   وأفغانستان آباد،  جالل 1960يناير  1 امليالد
 1979كني يف حادثة السيطرة على احلرم املكي سنة عبد الرحيم دوست من املشار  كان

بقيادة جهيمان العتييب، واعتقلته احلكومة السعودية بعد اقتحامها املسجد، ولكن بطريقة ما 
 استطاع اهلروب إىل بيشاور يف باكستان

أبريل  17، وأُفرمجأ عنه يف 2001نوفمرب  17السلطات األمريكية هو وشقيقه يف  اعتقلته
 561ن رقم االعتقال التسلسلي اخلاص به وكا  2005

السبب املعلن العتقاله هو أنه عضو جبماعة الدعوة والقرآن املرتبطة بالقاعدة، وأقر عبد  وكان
الرحيم بأنه عضو فيها، لكنه قال أنه انضم منذ فرتة طويلة أثناء الغزو السوفييت ألفغانستان 

 انتانامو.وأخوه هو أيًضا صحفي؛ كان قد اُعتقل معه يف غو 
قالت وكالة األنباء الصينية شينخوا أن عبد الرحيم دوست مت القبض  2006سبتمرب  30 يف

 2008عليه من قبل األمن الباكستاين وقال شقيقه أنه اعتقل أثناء مغادرته املسجد، يف عام 
 لباكستانية وطالبان الباكستانية.أفرج عنه كجزء من عملية تبادل األسرى بني احلكومة ا
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، بايع عبد الرحيم مسلم دوست أبا بكر البغدادي و بدأ يتجنيد املقاتلني يف 2014يوليو  يف
والية خراسان فرع نورستان وكونار وبعض مقاطعات أفغانستان األخرى، ويف بعض خميمات 

 الالجئني األفغان يف بيشاور. 
 2014وظهر يف شريط فيديو صدر يف عام 

مع حافظ سعيد ن التنظيم يف والية خرسان، خلالفه أعلن خروجه م 2015أواخر عام  يف
ا على حول بعض العمليات يف أفغانستان، ويقال أنه ما زال حمافظً  خان أمري والية خراسان

 بيعته أليب بكر البغدادي.
الدولة يف أفغانستان وباكستان إىل املنضمني السلفيني  نياجلهادي والشيخ عبد الرحيم من
ت لواء حركة طالبان أفغانستان وباكستان، مع اختالف كبري بني الذين كانوا منضوين حت

املشهورين يف والية وهو من املشايخ الفريقني يف الرُّؤى والتصورات واآلراء الفقهية والعقديّة، 
الذي كان من أوائل املبايعني خلليفة تنظيم الدولة، وكان عامة السلفيني من أكثر  -ننغرهار

 ق أفغانستان وخاصة يف والية ننغرهار.الناس ترحيًبا به يف شر 
ميل هؤالء إىل التشدُّد يف كثري من القضايا،  تنظيم الدولةولعل سبب انضمام مجاعته إىل 

فهم يشرتكون يف النهج السلفي مع تنظيم الدولة، ومع أهنم كانوا أعضاء يف حركة طالبان 
هبم داخل طالبان اليت حتمل أفغانستان وباكستان، إال أهنم كانوا يشعرون أنه غري مرّحب 

تُعرف  ادها إىل مدرسة فكرية خاصة فيهطابًعا خاصًّا داخل املذهب احلنفي، وينتمي أفر 
بـ"الديوبندية". كما يبدو أن سياسة تنظيم الدولة يف تدمري الكثري من القمباب واألضرحة 

وكأن انضمامهم  مواملساجد األثرية يف العراق والشام باسم حماربة البدع والشرك استهواه
السابق حلركة طالبان كان اضطرارًا، يقول عبد الرحيم مسلم دوست: إنه كان جياهد "الكفر 
العاملي" جبانب حركة طالبان، ومل يكن له أي منصب رمسي فيها، "وملا علمنا أهنا عميلة 

ليه، لالستخبارات الباكستانية، ووجدنا ميدانًا آخر للجهاد وهو تنظيم الدولة، انضممنا إ
 . وتركنا طالبان

https://ar.wikipedia.org/wikiمسلم_دوستمي/عبد_الرح_ 
/reports/2015/08/2015823745http://studies.aljazeera.net/ar

1156950.html 

https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الرحیم_مسلم_دوست
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/20158237451156950.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/08/20158237451156950.html
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 أمين اهلل البيشاوريأبو محمد الشيخ 

 
 من كبار الشيوخ السلفيني يف باكستان، وله نشاطات وجهود وإجنازات يف جمال الدعوة، 

وهي من اجلامعات السلفية  جامعة تعليم القرآن والسنة وتقع يف بشاور باكستانوهو مؤسس 
 يةيف املناطق البشتون

، منهم عبد القدير باسري «طالبان»من قادة  6ضعت وزارة اخلزانة يف قائمة اإلرهاب قد و و 
عبد الباسري، املستشار املايل جمللس بيشاور العسكري يف حركة طالبان، ومولوي عناية اهلل، 

 عضو اجمللس.
على » قال مساعد وزير اخلزانة لشؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية، سيجال ماندلكري:

احلكومة الباكستانية التعاون معنا ملنع طالبان وحقاين من االحتماء يف أراضيها، وقال بيان 
وزارة اخلزانة إن باسري وعناية اهلل يعمالن مع أبو حممد أمني البيشاوري )املعروف باسم حممد 

تبط ير »وقال البيان إن البيشاوري «. 2011أمني اهلل( أمري جملس شورى بيشاور منذ عام 
 «.2009ارتباطا مباشرا مع تنظيم القاعدة منذ عام 

https://aawsat.com/home/article/1157091تستهدف-/واشنطن-
 «طالبان»-قادة

https://islamhouse.com/ar/author/450304 
topic-http://abuibrahim.rigala.net/t3 

https://aawsat.com/home/article/1157091/واشنطن-تستهدف-قادة-
https://aawsat.com/home/article/1157091/واشنطن-تستهدف-قادة-
https://islamhouse.com/ar/author/450304
https://islamhouse.com/ar/author/450304
http://abuibrahim.rigala.net/t3-topic
http://abuibrahim.rigala.net/t3-topic
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الدولة يف أفغانستان وباكستان الذين كانوا إىل املنضمني السلفيني  نياجلهادي والشيخ من

وباكستان، مع اختالف كبري بني الفريقني يف  منضوين حتت لواء حركة طالبان أفغانستان
الرُّؤى والتصورات واآلراء الفقهية والعقديّة،حيث تناقل الناس يف بداية ظهور تنظيم الدولة أنه 

 زار والية كونر مسقط رأسه لتهيئة الظروف لظهور "التنظيم" فيها.
 

 وله عدة مؤلفات قيمة مفيدة:
 يب. جملدا عر  -11-فتاوى الدين اخلالص  -
 جملدات بشتو. - 8 -احلق الصريح شرح مشكاة املصابيح  -
 بشتو.  -حكمة القرآن يف التفسري -
 ، وغريها من املصنفات.-بشتو -أمني الفتاوى -
 

 له صفحة على الفيسبوك تسمى فتاوى الدين اخلالص
https://web.facebook.comبشاوري-اهلل-امني-/شيخ-

357834847659752/ 
 

 وله تسجيالت يف تفسري القرآن هذا منها 
XcY-https://www.youtube.com/watch?v=CkAJdCR 

 
هذا بالبشتو على اليوتيوب وغريه  ةوالسري  يف احلديثله العديد من احملاضرات والدروس و 

 منها
https://www.youtube.com/watch?v=iPBoGNJu5Dc 

 
 

https://web.facebook.com/شيخ-امين-الله-بشاوري-357834847659752/
https://web.facebook.com/شيخ-امين-الله-بشاوري-357834847659752/
https://www.youtube.com/watch?v=CkAJdCR-XcY
https://www.youtube.com/watch?v=CkAJdCR-XcY
https://www.youtube.com/watch?v=iPBoGNJu5Dc
https://www.youtube.com/watch?v=iPBoGNJu5Dc
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 الشيخ أبو يزيد عبد القاهر الخراساني
 

 
 

اعات يف وملا أعلنت اخلالفة بايعت عدة مجيف أفغانستان، ” القاعدة“أحد قيادات تنظيم 
وهي « أبطال اإلسالم»يف ُمقدمة هذه اجلماعات كتيبة  خراسان الدولة اإٍلسالمية وكان

بعدما  2014يف سبتمرب )أيلول( عام « داعش»مجاعة متشددة يف خراسان وقامت مببايعة 
وبايع التنظيم برئاسة أبو يزيد عبد القاهر خراساين، على «. القاعدة»انشقت عن تنظيم 

إن »قائال يف بيعته  وهو مغريب األصل،« جانة األفغاينأبو د»الرمسي بامسه  لسان الناطق
رتدة والشيعة، والقتال فرض عني على كل 

ُ
داعش حيارب اليوم حتالف الغرب، واحلكومات امل

 «.مسلم
 

https://aawsat.com/home/article/563076«/يف-ينشط-«داعش-
 وأفغانستان-باكستان-حدود-على-قبلية-منطقة-أكرب

 
 

https://aawsat.com/home/article/563076/
https://aawsat.com/home/article/563076/
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  أبودجانة األفغانيالشيخ 
 مـ 2014سبتمرب  30 -هـ  1435ذو احلجة  6 -الثالثاء 

يم القاعدة وبايع أمس على لسان وهو مجاعة متشددة تنتمي لتنظ« خراسان»انشق تنظيم 
ويسلط «. داعش»أبو دجانة األفغاين املتحدث الرمسي بامسه، أبو بكر البغدادي زعيم 

، على «داعش»، و«القاعدة»انشقاق هذه اجلماعة الضوء على تزايد املنافسة بني قيادة 
« اإلسالم أبطال»زعامة حركة التشدد.وقال أبو دجانة األفغاين، يف شريط صويت بثه موقع 

أمس وتناقلته مواقع التواصل االجتماعي « مد األيادي لبيعة البغدادي»حتت عنوان بعنوان 
ووجه «. الشيخ أبا يزيد قاهر اخلراساين ومن معه من اإلخوة قد بايعوا أبا بكر البغدادي»إن 

ش( داع»)نداء للذين صربوا وصابروا ورابطوا لنداء اإلسالم بالبيعة للبغدادي، وقال إن 
القتال فرض »، وقال إن «حيارب اليوم ما مساه حتالف الغرب، واحلكومات املرتدة والرافضة

أبو « داعش»خماطبا زعيم تنظيم «. عني على كل مسلم والدين قام على مجاجم الصحابة
إن دولتكم حتارب احلكومات الكافرة، فيا خيل اهلل اركيب، ويأيها »بكر البغدادي، يف بيان: 

ودعا أبو دجانة األفغاين البغدادي زعيم «. ا لنجدة إخوانكم يف )داعش(اإلخوة هبو 
 إىل التقدم وجتاوز احلدود وحتطيم عروش الطغاة يف كل مكان.« داعش»

https://aawsat.com/home/article/191606 
أيها املسلمني أن احلدود اليت تفصل بني بالد اإلسالم وأضاف أبو دجانة األفغاين: "لنعلم 

ليس له أصل يف اخلالفة اإلسالمية، وأن مجيع احلكومات اليت حتكم بالقوانني الوضعية ال 
 مكان هلا وجيب إزالتها".

وتابع: "يا جنود اخلالفة سريوا على بركة اهلل وال يضرنكم نباح الكالب وهنيق احلمر فمن 
دوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم به، واتقوا اهلل فالدم الدم واهلدم اهلدم اعتدى عليكم فاعت

حنارب من حاربتم ونسامل من ساملتم، فامض بنا يا خليفة املسلمني حيث شئت"، يف إشارة 
 منه إىل زعيم تنظيم "داعش" "أبو بكر البغدادي".

https://www.youm7.com/story/2014/10/21تنظيم-/بالفيديو-
 1916667املسلمني/-خليفة-يا-بنا-امض-البغدادى-يبايع-خراسان

https://aawsat.com/home/article/191606
https://aawsat.com/home/article/191606
https://www.youm7.com/story/2014/10/21/بالفيديو-تنظيم-خراسان-يبايع-البغدادى-امض-بنا-يا-خليفة-المسلمين/1916667
https://www.youm7.com/story/2014/10/21/بالفيديو-تنظيم-خراسان-يبايع-البغدادى-امض-بنا-يا-خليفة-المسلمين/1916667
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 شيكاو محمد الشيخ أبو بكر

 
يف  65أو  69وقيل  1974بكر حممد شكوي زعيم حركة بوكو حرام املولود أبو أبو حممد : 

 لنيجر يف والية يويب )مشال شرق(واشي قرب احلدود مع امملزارعني ومريب شيكو قرية 
 واملصنفة أفقر واليات نيجرييا.

 درس الفقه اإلسالمي لدى رجال الدين احملليني يف مايدوغوري عاصمة والية بورنو اجملاورة
ل ارتياد كلية والية بورنو لدراسات الشريعة والقانون اليت خضع فيها لدراسات عليا يف املواد قب

 الدينية، ولذلك يلقبه بعض أنصاره بلقب "دار التوحيد" وذلك بسبب علومه الدينية.
لغة اهلوسا، وهي اللغة اليت يتحدث هبا ي هبا خطاباته إىل جانب أجاد اللغة العربية وكان يلق

 املسلمني يف نيجريياأغلب 
ويف تلك املرحلة تعرف على مؤسس حركة "بوكو حرام"، الداعية حممد يوسف قبل أن يلتحق 

 هبا.
 2003 عام حصل على بكالوريوس شريعة وقانون من جامعة األزهر يف القاهرة

وأشار الزعفراين إىل أن شيكاو تلقى مجيع دراساته ىف نيجريا وحصل على الدراسات العليا 
كلية الشريعة والقانون يف جامعة األزهر، لكنه ترىب يف األساس على أفكار تنظيم القاعدة من  

 قبل إعالنه البيعة لزعيم داعش أبو بكر البغدادي.
وشرح الزعفراين أن شيكاو يُعّد واحداً من ضمن آالف الطالب األجانب الذين حصلوا على 

 الدراسات العليا من األزهر.
https://raseef22.com/politics/2016/09/27ختّرجوا-اإلرهابيون-/هؤالء-

 ال/-جامعات-من

https://raseef22.com/politics/2016/09/27/هؤلاء-الإرهابيون-تخرّجوا-من-جامعات-ال/
https://raseef22.com/politics/2016/09/27/هؤلاء-الإرهابيون-تخرّجوا-من-جامعات-ال/
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.twitter.com/A_B_Horreya1234/status/7818https://mobile

02713986297858 
https://web.facebook.com/CilantroSecularists/videos/7394

16159502127/ 
 وهنا يقال إنه خترج من مدارس السعودية 

 يكاو زعيم مجاعة "بوكو حرام" يهدد السعودية بعدما خترج من مدارسها الدينية!أبوبكر ش
https://www.youtube.com/watch?v=sgsLKlMVtKo 
 فضال عن وعمل كمرتجم لشركة متخصصة يف التوحيد، وجييد لغته الكانوري، والفوالين

ولكنه ال جييد اللغة اإلجنليزية، ورمبا يعود ذلك إىل موقفه املناهض  ت اهلوسا و العربيةلغا
 للتعليم الغريب.

تأسست مجاعة بوكو حرام على يد حممد يوسف، هو رجل دين معروف ومتعلم كان يطالب 
 بإقامة دولة إسالمية يف مناطق مشال نيجرييا، ولكنه مل يتمكن من حشد الكثري من األتباع

 بسبب ضعف قدراته القيادية،
هبجوم شنته القوات احلكومية على معاقل بوكو حرام، وسقط  2009قتل حممد يوسف عام 

بعد أربعة أيام من خوض اجلماعة أوىل هجمااها املسلحة على  من أنصاره 700جانبه إىل 
 املقار األمنية يف مايدوغوري.

هجمات استهدفت املوظفني ورجال وقد تعهد شيكو باالنتقام ملقتل يوسف عرب سلسلة 
احلكومة والشرطة والصحفيني والكنائس، وتقدر منظمات أن احلملة هذه أدت خالل مخس 

 سنوات إىل مقتل ثالثة آالف شخص.
-14/05/07/abubakarhttps://arabic.cnn.com/middleeast/20

profile-shekau 
يتهم شيكاو القيم الغربية بأهنا مسؤولة عن املشاكل يف نيجرييا مثل الفساد املتفشي والفقر 
املدقع يف صفوف السكان. ويعلن صراحة أنه "حيب أن يقتل من يأمره اهلل بقتله متاما كما 

 حيب قتل الدجاج واألغنام

https://mobile.twitter.com/A_B_Horreya1234/status/781802713986297858
https://mobile.twitter.com/A_B_Horreya1234/status/781802713986297858
https://web.facebook.com/CilantroSecularists/videos/739416159502127/
https://web.facebook.com/CilantroSecularists/videos/739416159502127/
https://www.youtube.com/watch?v=sgsLKlMVtKo
https://www.youtube.com/watch?v=sgsLKlMVtKo
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/07/abubakar-shekau-profile
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/07/abubakar-shekau-profile
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"أستاذ يف اخلداع" ويستخدم شيكو العديد من األمساء الذين يعرفون شيكو يصفونه بأنه 
املستعارة، بينها "أبوبكر سكيكوا" و"أبوحممد" و"أبوبكر بن أمحد الشكوي" و"املسلمي 

 بيشكو."
، 2010كان شيكاو يف املاضي خبري األسلحة والرجل الثاين للجماعة حىت شهر يوليو 

امجة املصاحل الغربية يف نيجرييا. ويف وقت حيث أعلن شيكاو بأنه قائد "بوكو حرام" وهدد مبه
الحق من ذلك الشهر أصدر شيكاو بيانا ثانيا يعرب عن تضامن مجاعته مع تنظيم القاعدة، 
 مهددا الواليات املتحدة قائال: "لقد منت القدرات التشغيلية لبوكو حرام حتت قيادة شيكاو".

ماليني  7مكافأة مالية قدرها  عرضت الواليات املتحدة األمريكية 2013نوفمرب  13يف 
بعدما أدرجت يف وقت من "أخطر اإلرهابيني العامليني" وصنفته دوالر، للقبض على شيخو، 

مليون  50سابق مجاعة "بوكو حرام" كجماعة إرهابية، يف حني عرضت احلكومة النيجريية 
 املطلوبني يف نيجرييا. أكثرنايرا مكافأة العتقاله، ليكون شيخو 

http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews
&ID=238451 

 إشاعات مقتله :
 ُأشيع أنه قُتل ،ولكن عاد إىل الظهور كزعيم اجملموعة بعد أقل من عام 2009يف عام 
سبتمرب  12قتله خالل معركة استمرت يف الفرتة من  قال اجليش النيجريي أن 2014يف عام 

 سبتمرب 14إىل 
 .ه تنشر اجليش الكامريوين صورة وادعى أن قوااها قتل 2014يف سبتمرب 

أغسطس/آب  12ودخل أيضا رئيس تشاد إدريس دييب على خط هذه القضية ليعلن يف 
"حممد داود" حل  املاضي أن احلركة اختارت خليفة لشيكاو، وذكر أن هناك شخصا يدعى

حمل شيكاو ويريد التفاوض مع احلكومة النيجريية. إال أن شيكاو خرج بعد أيام من تصريح 
 دييب يف تسجيل صويت منسوب له ينفي مقتله أو تنحيه.

وردا على هذه التقارير، علق احمللل األمين ريان كامينغز، "هل هذا املوت الرابع أو اخلامس 
، وحصلت وكالة األنباء الفرنسية علي فيديو له يظهر أنه 2014م له؟"، يف أوائل أكتوبر عا

 . على قيد احلياة، و سخر فيه من مزاعم اجليش النيجريي أنه قُتل

http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=238451
http://www.karamapress.com/arabic/?Action=ShowNews&ID=238451
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 إعالن بيعته ألبو بكر البغدادي

م بايعت حركة بوكو حرام تنظيم الدولة اإلسالمية، وذلك حبسب بيان  2015مارس  8يف 
تويرت. وجاء اإلعالن على لسان زعيم بوكو حرام أبوبكر  صويت ُبث عرب موقع احلركة على

 شيكاو.
وقال شيكاو يف رسالته: "نعلن بيعتنا للخليفة"، وذلك يف إشارة إىل أبو بكر البغدادي ، 

  .وأضاف: "سنسمع ونطيع يف العسر واليسر" 
ا ليصبح قبل تنظيم الدولة اإلسالمية بيعة احلركة ، وغريت احلركة امسه 2015مارس  12ويف 

 .والية غرب أفريقية
على خالف الزعيم األول للجماعة حممد يوسف الذي عمل يف العلن وأمام مرأي ومسمع و 

السلطات كانت فرتة زعامة أبو بكر شيكاو جلماعة بوكو حرام كلها عمال سريا خالصا، 
املسلح ومتكن أثناءها من نقل اجلماعة من مجاعة حملية ال متلك قدرات يعتد هبا يف العمل 

إىل مجاعة ميلك أفرادها خربة يف القتال واستخدام التكنولوجيا احلديثة، إىل أن أصبحت 
اجلماعة جزءا من تنظيم الدولة اإلسالمية وتقوم بعمليات يف أربع دول هي نيجرييا والنيجر 

 والكامريون وتشاد.
 : إزالته من املنصب

ي بسبب توجهات وتصرفات حصل خالف كبري بني شيكاو وأبو مصعب الربناو قيل : 
شيكاو خصوصًا قتله ملدنيني، وبلوغ معلومات للدولة اإلسالمية كأون شيكاو يتواصل مع 
تنظيم القاعدة. فتم عزله من منصبه وتنصيب الربناوي وايل على والية غرب أفريقيا سنة 

2016. 
 من دروسه املسجلة : التبيان يف عقيدة الدولة اإلسالمية 

https://justpaste.it/altebyanfiaqidetaldawla 
  جلها خالل تقارير إخبارية وكثري منها حذفه اليوتيوبله عدة فيديوهات على اليوتيوب 

tch?v=PQcDuRhmE9Qhttps://www.youtube.com/wa 
 

https://justpaste.it/altebyanfiaqidetaldawla
https://justpaste.it/altebyanfiaqidetaldawla
https://www.youtube.com/watch?v=PQcDuRhmE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=PQcDuRhmE9Q
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 القسم الثاني 
 من خارج الدولة
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 أوال : من مصر :
)ربيع  اإلدريسي الشريفمحمد أحمد الدكتور الشيخ 

 األمة(

 
مع على تواصل معي بصفة خاصة وصورته عندي لكن حنتفظ هبا  أعرفه شخصيا وهو الشيخ

 لدواع أمنية معلومات كثرية أخرى 
 عمره الستني وجييد اللغة اإلجنليزية درس مراحله التعليمية مبصر وهو حاصل الشيخ قارب يف

 على الدراسات العليا يف غري التخصص الشرعي من بريطانيا 
قضى فرتة بعد خترجه يف اجلزيرة العربية وهو حاليا ميارس أعماال حرة وهو متزوج وله أوالد  

 كبار ومكان إقامته غري معلن 
وكذا تلقى الفنني على  وكذا غالب الفقه احلنبلي منهشيخ ابن عثيمني عن الالعقيدة أخذ 

 الشيخ عبد الرمحن الرباك .
 والزم الشيخ ابن باز لفرتات .

الشافعي من الشيخ علي و ، الباكستاين  عزيز الرمحن الشيخاصول الفقه احلنفي من  ىوتلق
 .الشيخ عابد السفياين، جبدة  علىاملوافقات ودرس العمران، 

 حممد ادم بدار احلديث على الشيخاحلديت والعلل والطبقات  درسو 
 العوينخنبة الفكر علي الشيخ حامت مقدمة بن الصالح و  ودرس

املصري األزهري  عبدالعليم عبد القادر شيخال ىالفية العراقي علو فتح املغيث كامال  درسو 
 رمحه اهلل



278 

 

 ةعمر الزهراين مبك أيب على يد الشيخعلل الرتمذي  درسو 
 والفوزان نبن جربيو غالب دروس بن قعود  كما مسع

 الشيخ حممد قطب  وكذا لشيخ سفر احلوايل ا كما كانت له صداقة وتلمذة على
 الشيخ عبداجمليد الشاذيل وهو من تالميذ سيد قطبوكذا تتلمذ على 

وكذا علوم  هذا غري قراءاته اخلاصة ودراسته لعلوم اآللة عرب قطر الندى والنحو الوايف واأللفية
القرآن والتفسري عرب مناهل العرفان ومقدمة شيخ اإلسالم وتفسري ابن كثري وابن سعدي وغري 

 ذلك .
 وهو جماز يف رواية حفص عن عاصم يف القرآن الكرمي 

له جهود مباركة ونشاط كبري على الشبكة لكنه حورب بإغالق احلسابات ملناصرته الدولة يف  
 ويرت كل من الفيس والتليقرام وت

رية وفتح اجمليد كالتدمبشرح عدة كتب   قد قام بشرح عدة كتب ممادرسه يف جلساته اخلاصة و 
 و اإلميان األوسط و غريها 

 وكانت له قناة على اليوتيوب هذا رابطها
UC9GWmAVzo8Whttps://www.youtube.com/channel/

YdJjBzYGZTCg 
 لكن حذفت مجيع فيديوهااها

 وكان له موقع على الشبكة وقد اختفى حاليا
وهذا رابط سلسلة رده على شبهات مرجئة العصر وقد حظره األرشيف كذلك كما حظر 

 حسابنا قاتلهم اهلل 
https://archive.org/search.php?query=subject%3Aربيع+االمه"" 

 لهكتاب ) شبهات وردود الدولة االسالمية ( وهنا  
-http://books2016islamic.blogspot.com/2016/10/blog

post_64.html 
 جيالت صوتية على اليوتيوب كثرية وهذا منها :له تس

https://www.youtube.com/watch?v=mGAhzey5320 

https://www.youtube.com/channel/UC9GWmAVzo8WYdJjBzYGZTCg
https://www.youtube.com/channel/UC9GWmAVzo8WYdJjBzYGZTCg
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22ربيع+الامه
http://books2016islamic.blogspot.com/2016/10/blog-post_64.html
http://books2016islamic.blogspot.com/2016/10/blog-post_64.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGAhzey5320
https://www.youtube.com/watch?v=mGAhzey5320
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 ثانيا : من السودان :
 سعيد بن نصر السودانيأبو البخاري الشيخ 

 
 

ب ومتحدث يف احللقات العلمية كان إحنيازه مبكرا جلماعة أنصار السنة وظهر كخطي
باجلامع الكبري باخلرطوم وكان بارعا يف مناظرة املتصوفة مع رفيقه حممد مصطفي عبد القادر 
لكنه ختّلي عن أنصار السنة وفّضل السري يف طريق السلفية اجلهادية وأّلف كتابا ضد مجاعته 

( وأسس أيضا معهدا شرعيا السابقة أطلق عليه عنوان )كشف اللثام عن مرجئة العصر اللئام 
 بالفتيحاب يقصده الطالب

http://sudaneseonline.com/board/430/msgالسلفي-التيار-/رموز-
 html.1365593355-ممتاز-مقال-السجون-أقبية-نم-اخلروج--اجلهادي

يدور حراك وتفاعل كبريين يف أوساط الشباب املؤيدين لداعش حلد خروجهم من السودان 
لالخنراط يف صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية والتحاقهم بكتائب اجملاهدين يف سوريا والعراق 

ويقف خلف هؤالء  –حسب زعمهم  –إليقاف املد الشيعي ومتدد الدور اإليراين يف املنطقة 

http://sudaneseonline.com/board/430/msg/رموز-التيار-السلفي-الجهادي--الخروج-من-أقبية-السجون-مقال-ممتاز-1365593355.html
http://sudaneseonline.com/board/430/msg/رموز-التيار-السلفي-الجهادي--الخروج-من-أقبية-السجون-مقال-ممتاز-1365593355.html


280 

 

الشباب الشيخ سعيد نصر الذي قال يف تغريدة له قبل عدة أيام )إن الدولة اإلسالمية يف 
 العراق والشام مصدر عز املسلمني وبداية خلالفة إسالمية وحققت معاين الوالء والرباء(.

w.sudaress.com/alsudani/23311https://ww 
هبدوء شديد وبعيدا عن األضواء أفرجت السلطات األمنية قبل عدة أيام عن اثنني من رموز 

ومها أبو اسامة الشيخ مساعد بشري حاج السديرة  –بالد النيلني  –التيار السلفي اجلهادي 
ناء سياسيني آخرين وأبو البخاري سعيد نصر بعد أن مشلهما قرار العفو الرئاسي ضمن سج

ليتم الفصل بني مسار قضية الشيخني اللذين كانا معتقلني وبني مسار قضية عناصر خلية 
الدندر املتطرفة رغم إرتباط وتالزم وتشابك القضيتني ببعضهما البعض حيث جاء إقتياد 

سعيد نصر( من منزليهما يف أواخر شهر  –شيخي التيار السلفي اجلهادي )مساعد السديرة 
كتوبر من العام املاضي علي خلفية ما تردد وقتها عن تورطهما يف تشجيع وحتميس الشباب أ

وطالب اجلامعات علي التدريب العسكري وضلوعهما يف تفويج اجملاهدين لإلجتاه خارج 
السودان للقتال ضد القوات األجنبية يف الصومال ومايل وما نسب للشيخ سعيد نصر خالل 

التيار السلفي اجلهادي لعمليات عسكرية واستعداده العالن اجلهاد  خماطبة مجاهريية بتبين
ومقاتلة الكّفار وإهدار دم بعض منسويب الدول الغربية واألوربية واملطالبة بإطالق سراح 
)األسري( املعتقلني علي ذمة قضية مقتل الدبلوماسي األمريكي جون غرانفيل وسائقه 

 السوداين عبد الرمحن عباس
أنصار الدين اإلسالمية يف صدر صفحتها بالفيس بوك األربعاء املاضي نبأ  ونقلت شبكة

اإلفراج عن الشيخني )السديرة ونصر( واضافت يف منت اخلرب أن الشيخني األسريين قضيا 
 عاما كامال يف سجون النظام احلاكم بالسودان

 له سلسلة صوتية بعنوان أسواقنا 
 ا بعضهاوشروح يف أصول الفقه ومصطلح احلديث هن

https://plus.google.com/102611941032128832641 
 وهنا

_1ioH4KK3https://viyoutube.com/channel/UCdlBey739J
8wlA%نصر20بن%20سعيد%20/الشيخ 

https://www.sudaress.com/alsudani/23311
https://www.sudaress.com/alsudani/23311
https://plus.google.com/102611941032128832641
https://plus.google.com/102611941032128832641
https://viyoutube.com/channel/UCdlBey739J_1ioH4KK38wlA/الشيخ%20سعيد%20بن%20نصر
https://viyoutube.com/channel/UCdlBey739J_1ioH4KK38wlA/الشيخ%20سعيد%20بن%20نصر
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 ثالثا : من بالد المغرب :
 :فك اهلل أسره الشيخ أبو عبد القهار الحسني 

 احلسين القرشي  يل( ابن الشيخ بن عيسى بن الفضيلخالد بن عبد اهلل )عبد

 
 وهو حاصل على إجازات عدة منها من الدكتور خالد احلايك
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 ومنها من عمر احلدوشي 

 
 منها من تركي البنعليو 
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 ومنها من الشيخ عبد الرزاق أجحا وورد امسه فيها خمتلفا 

 
 وهذا رابط لسائر إجازاته

https://justpaste.it/ezty 
 

https://justpaste.it/ezty
https://justpaste.it/ezty


284 

 

أعلن أنصار تنظيم الدولة، أن السلطات اجلزائرية اعتقلت "أبو عبد القهار احلسين"، أحد 
 ين املؤيدين للتنظيم يف اجلزائر.رز املنظر أب

ومل يوضح أنصار التنظيم تاريخ وكيفية االعتقال، كما مل يصدر عن السلطات اجلزائرية 
 إال أن ناشطني أكدوا صحة اخلرب. تصرحيا خبصوص "احلسين"،

شايخ وُعرف احلسين بتأييده الشديد لتنظيم الدولة، وردوده العنيفة على خمالفي التنظيم من امل
 في، وحممد العريفي، وسعد الشثري.البارزين، مثل عبد العزيز الطري

كما بايع "أبو عبد القهار احلسين"، زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي" بشكل علين 
 يرت"، وجّدد البيعة له عدة مرات.على حسابه يف "تو 

و "أبو قتادة الفلسطيين"،  باإلضافة إىل ااهامه منظري التيار اجلهادي "أبو حممد املقدسي،
بإصدار الفتاوى اليت تصب يف صاحل احلكومة األردنية، ال سيما بعد موقف "املقدسي" من 

 الدولة للطيار معاذ الكساسبة. إحراق تنظيم
وأصدر "أبو عبد القهار احلسين" الذي يقول إنه ينتسب لـ"آل البيت"، عدة مقاالت شرعية، 

 ل اإلسالمية يف سوريا بـ"الردة".تنظيم الدولة، وااهم الفصائ نفى فيها اهمة "اخلارجية" عن
ونشر "احلسين" يف وقت سابق، حصوله على إجازات شرعية من الشرعي البارز يف تنظيم 

 ظيم، املغريب "عبد الرزاق أجحا".الدولة، البحريين تركي البنعلي، والشرعي اآلخر املناصر للتن
بل الشيخ املغريب عمر احلدوشي "أبو الفضل"، إال أن كما نشر عدة تزكيات شرعية له من ق

 "احلسين" املؤيد لتنظيم الدولة. األخري سحبها منه بسبب موقف
" أن "أبو عبد القهار احلسين" جتاوز السياسة الشرعية الرمسية لتنظيم 21والحظت "عريب

م التنظيم بشكل الدولة يف اآلونة األخرية، حيث أطلق أحكاما بالتكفري على دعاة مل يكّفره
 رمسي، مثل الشيخ حممد العريفي.

https://arabi21.com/story/856978احلسين-القهار-عبد-أبو-/اعتقال-
 باجلزائر-الدولة-منظري-أبرز

القائم على أكرب صفحة إعالمية موالية ملا يعرف بتنظيم  بعاء املاضي، مت توقيف يوم األر 
املتطرف، أبو عبد القهار احلسين، باجلزائر ، حسبما تداولته ” داعش“الدولة االسالمية 

مواقع التواصل اإلجتماعية اخلاصة باملنظمات اجلهادية املتطرفة. ويعد أبو عبد القهار الركيزة 

https://arabi21.com/story/856978/اعتقال-أبو-عبد-القهار-الحسني-أبرز-منظري-الدولة-بالجزائر
https://arabi21.com/story/856978/اعتقال-أبو-عبد-القهار-الحسني-أبرز-منظري-الدولة-بالجزائر
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وميلك املدعو ” داعش“اقع اجلهادية املتطرفة التابعة للتنظيم اإلرهايب واملسري الرئيسي للمو 
، ”داعش“ألف متتبع على حسابه التويرت أغلبهم موالون لنظام  13أكثر من ” احلسين“
والذي حيوي بدوره على العديد من املؤلفات ” االئمة النجدية“وهو القائم على موقع  

، ”داعش“هار أحد أوفياء عناصر التنظيم االرهايب واملدوانات والكتب، ويعد أبو عبد الق
وكان كثريا ما ينقد احلكام وعلماء الدين. ومن جهة أخرى ألف أبو عبد القهار العديد من 
الكتب اليت تدعوا إىل التطرف ومنح عدة إجازات لطالبه )املوالون لداعش( لألخذ واإلستناد 

أبو عبد “ظيم، ولالشارة آخر تغريدة لـ على كتبه لتأليف املزيد من الكتب الداعمة للتن
سبتمرب كانت متعلقة بالطفل الكوردي الغارق  02على حسابه يف التويرت يوم ” القهار

صيب هاجر به أهله إىل أرض التوحيد وغريه فقد ابنه على “بالسواحل الرتكية وكانت كالتايل: 
 شاطىء ديار املشركني

 هنا كما خرب اعتقاله  لنهار يت يف اوقد نشرت أول فضائية إخبارية جزائرية 
E-https://www.youtube.com/watch?v=P4LJkJmqH 

الدورة العلمية ألنصار الدولة اإلسالمية هبا  مساهاباملشاركة مع آخرين وله مدونة لدورة علمية 
 وغريها :يد جمموعة من دروس العقيدة والتوح

http://dwraelm.blogspot.com/ 
 له مقاالت ومشاركات عدة على الشبكة وله مدونة بعنوان مدونة أئمة الدعوة النجدية 

najd.blogspot.com-http://da3wa/ 
 لى الفيسوهذه صفحته ع

https://web.facebook.com/peopleالقهار-عبد-/أبو-
 rdc=1&_rdr؟_100009377938513احلسين/

 ومن كتاباته :
 الدولة اإلسالمية بني حقيقة القيام وكذب اللئام

http://justpaste.it/gisa 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P4LJkJmqH-E
https://www.youtube.com/watch?v=P4LJkJmqH-E
http://dwraelm.blogspot.com/
http://da3wa-najd.blogspot.com/
https://web.facebook.com/people/أبو-عبد-القهار-الحسني/100009377938513?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/أبو-عبد-القهار-الحسني/100009377938513?_rdc=1&_rdr
http://justpaste.it/gisa
http://justpaste.it/gisa
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 الشيخ زكرياء بوغرارة أبو سيف اإلسالم المغربي

 
 

 كاتب وقاٌص مغريب
املغربية، حممد شوقي اإلسالمبويل، « اجلهاد»هاجم زكرياء بوغرارة، القيادي السابق حبركة 

تركيا، عقب نشر األخري تدوينة على تويرت  القيادي باجلماعة اإلسالمية املصرية، اهلارب إىل
إىل مساندة أردوغان يف  -«حزب السعادة»متمثلة يف -دعا خالهلا مجاعة اإلخوان برتكيا 

االنتخابات الرئاسية املقبلة، وترك التنازع على السلطة؛ ألن هذا النزاع )على حد وصف 
 رة ثانية.اإلسالمبويل( سوف يؤدي برتكيا إىل عودة علمانية أتاتورك م

اإلسالمبويل ينتقد توجه إخوان تركيا «: »الفيس بوك»عرب حسابه على « بوغرارة»وقال 
للتنافس على مقعد الرئاسة، معتربًا ذلك تشتيًتا لألصوات يف االنتخابات الرئاسية القادمة،  

 «.كأن تركيا ال ترتع يف علمانيتها
ائط صد ضد من يتفوه بشطر  يقف ح -حتت قيادة أردوغان-النظام الرتكي »وأضاف أن 

 «.كلمة يف حق أتاتوركها، ومُيحى من الوجود يف تركيا
 

ال فرق بني رؤية اإلسالمبويل »اإلخوان وأردوغان بأهنم أهل العلمانية « بوغرارة»وااهم 
ومكيافيلية اإلخوان اليت يرتمجها األتراك يف تنافس ما  -حيث انتهى هبم املطاف-اإلخوانية 

 «.ان الذي رحل غاضًبا على تلميذه أردوغان، وال يف توجه أردوغان نفسهبني أتباع أربك
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paris.com/514-http://www.almarjie 
 

كلم شرق الرباط( قد   530اليت يصدرها اهلرد من مدينة وجدة )« الشرق»وكانت أسبوعية 
احلياة »يف أسبوعية « أبو سيف اإلسالم»بوغرارة امللقب بـأعادت نشر مقال كتبه زكرياء 

 يشيد فيه بتفجريات الدار البيضاء.« املغربية
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=185625&issue

#.W5KTYGRh9YAno=9016 
 

 اعتقاله واعتقال أخواته ألجل الضغط عليه :
يذكر أن املصاحل األمنية اعتقلت زكريا بوغرارة يف أكتوبر املاضي، وهو ذي توجه إسالمي 

أعوام نافذه قضاها مبجملها،  10بـ 2003ماي  16متشدد، سبق أن حوكم يف أحداث 
 لكراهية والقتل على أساس ديين.على خلفية نشره ألفكار ومواد إعالمية حتض على ا

وكان بوغرارة ناشطا دؤوبا على شبكة اإلنرتنيت، ويعمد بشكل متواصل، إىل الدعاية لتنظيم 
"داعش" وذلك عرب نشره لكتابات وتسجيالت مرئية وصور تشيد باألعمال اإلرهابية 

 والوحشية اليت يرتكبها مقاتلو هذا التنظيم اإلرهايب.
http://www.kafapresse.com/impression.php?ida=27229 

 كتب على صفحته على الفيس بوك 
 حلظات من الوجع..مرت يب قبل ساعة من رحيل شقيقيت.. اليت مل اراها من زمن سحيق...

وعظم املعاناة اليت كانت ذروة قبل ان ترحل سردت يل حلظات اعتقاهلا وشقيقيت الكربى 
مأساة الشقيقة الكربى عقب االفراج عنهما بامر من قاضي التحقيق...ما أفظع ان تعتقل 
فتدفع اخواتك ضريبة صلة الدم والرحم.. مل يتوان الظاملون عن اعتقال ثالثة من نساء 

فراج عنهن وبني االسرة.. ظلما وطغيانا وجتربا جبرة قلم كان االعتقال وجبرة قلم كان اال
 اجلرتني ظلم الميحى سيجيس الليايل

 حتجرت الدموع مبحجري دما واملا ووجعا...
 بكل لغات العامل منذ ان خلق اهلل هذا الكون ألعن اجلالد والطاغوت...

http://www.almarjie-paris.com/514
http://www.almarjie-paris.com/514
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=185625&issueno=9016#.W5KTYGRh9YA
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=185625&issueno=9016#.W5KTYGRh9YA
http://www.kafapresse.com/impression.php?ida=27229
http://www.kafapresse.com/impression.php?ida=27229
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لن ننسى ما حيينا ذل احلرائر بن ايدي الطغاة وال ما عانوه من مر اجلمر واللظى بعد منة 
 طوفان من االستعداءاطالق السراح... وسط 

 والعقول الضعيفة.....
 اىل اهلل املشتكى....

https://web.facebook.com/12345678sada?ref=br_rs 
 وقد وضح يف بعض كتاباته أساب اعتقاله ومنها :

 ضد الرصاص أشعار التجليات: ديوان شعر 
أم آدم اجملاطي يف مقالة عنواهنا )أختاه أيتها األمل حتية وسالما( واملنشور يف موقع اعه عن دف

 الغرباء التابع لداعش. 
 تأمالت حتت سقف الزنزانةمقالة : اجلزء األول والثاين من  

 يف وقفة لـ)اللجنة املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني( يف تطوان مع عبدالرزاق املشاركة
 أجحا

 إطالق سراحه مث اعتقاله مرة أخرى :
عشر سنوات نافذة مث أعيد اعتقاله مرة ببعد انتهاء احلكم عليه  2012أطلق سراح أبو غرارة 

الدعاية للدولة اإلسالمية وحكم بتهمة  2014بعد سنتني بتاريخ منتصف أكتوبر أخرى 
 بثالث سنوات .

 بعض ماالقاه يف املعتقل :
يلة كان حيقق معي ضابط يف اجلهاز االمين فقال يل كلمة ال زلت من سنني طو يقول : 

اذكرها ال أعرف هل كان يقوهلا جملرد جس النبض أم اهنا كانت قناعة راسخة لديه ؟ هبا 
اختم جوايب ، قال: حنن النعمل اكثر من تأخري اخلالفة على منهاج النبوة ، املهم ان نؤخرها 

فهو قادم حتمية قدومه تكون يف أفق عشرين سنة ستصلون ما استطعنا اما التيار االسالمي 
 للحكم ورمبا بعدها للخالفة.

 كان هذا قبل عشرين سنة تقريبا . . فقارب احلالة االسالمية اليوم وتأمل. 
http://marsadpress.net/?p=19463 

 

https://web.facebook.com/12345678sada?ref=br_rs
https://web.facebook.com/12345678sada?ref=br_rs
http://marsadpress.net/?p=19463
http://marsadpress.net/?p=19463
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بعد معاناته الشديدة يف األسر ككثري من املعتقلني أثناء وقد وجه رسالة لطاغوت املغرب 
 السجن لعله يطلق سراحه هنا :

 املعتقل زكرياء بوغرارة: رسالة مفتوحة مللك املغرب أما آن لك أن تغضب وتنهي هذا الظلم؟!
v=EUGriVr6DHohttps://www.youtube.com/watch? 

 
أعلنت حسابات مغربية ملا يسمى "تنظيم الدولة اإلسالمية" إطالق محلة تضامنية مع وقد 

من وصفتهم بـ"املوحدين" املعتقلني يف إشارة إىل عدد من السلفيني اجلهاديني املتشددين 
ساء املوجودين يف عدد من السجون املغربية، وُرصدت بداية احلملة اليت ما زالت مستمرة م

يوم السبت على املوقع االجتماعي العاملي "تويرت"، ابتداًء من الساعة التاسعة مساًء عرب وسم 
 اختري له عنوان: #حال_املوحدين_يف_املغرب.

ونشرت هذه احلسابات اليت يظهر من خالل االطالع على بعض املنشورات األخرى 
ئمة بأمساء وأرقام تسلسلية لعدد ألصحاهبا أهنم من مناصري ما يسمى "الدولة اإلسالمية" قا

( الذين قالت إهنم خيوضون هذه األيام إضرابًا مفتوحًا عن 13من السجناء السلفيني )حنو 
الطعام يف السجن احمللي لطنجة، احتجاجًا على ما قيل إنه إساءة ملعاملتهم، كما نشرت 

بفاس وتوالل  هذه احلسابات أمساء معتقلني آخرين يف سجين القنيطرة وسال وبوركايز
 مبكناس.

وزعمت هذه التغريدات أن املدعو "زكريا بوغرارة" املعتقل بسجن سال يعيش وضعًا صحياً 
سيئاً للغاية، بسبب اإلضراب املفتوح عن الطعام الذي خيوضه، وعززت هذه التغريدات بنشر 

عتقال بعض الصور قيل إهنا التقطت له داخل السجن. وكانت املصاحل األمنية قد أعادت ا
بوغرارة يف شهر أكتوبر من السنة املاضية بسبب قيامه بالدعاية لتنظيم ما يسمى "الدولة 
اإلسالمية" من خالل نشر كتابات وتسجيالت مرئية تشيد باألعمال اإلجرامية للتنظيم، 

 ماي بعشرة سنوات نافذة. 16وسبق لبوغرارة أن حوكم يف أحداث 
akhbar.com/Arab/20792-https://al 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EUGriVr6DHo
https://www.youtube.com/watch?v=EUGriVr6DHo
https://al-akhbar.com/Arab/20792
https://al-akhbar.com/Arab/20792
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 إطالق سراحه :
سنوات  10مت اإلفراج عن املعتقل زكرياء بوغرارة، الناشط السلفي الذي أدين سابقا بالسجن 

 حقه ، إثر ختفيض احلكم الثاين الصادر يف2003ماي  16نافذة بتهمة صلته بتفجريات 
 سنوات إىل "مبا قضى". 3من 
ت اللجنة املشرتكة للدفاع عن املعتقلني اإلسالميني أن بوغرارة، الذي تصفه بـ"املعتقل وأورد

اإلسالمي"، غادر مساء أمس سجن تيفلت "يف وضعية صحية مزرية، بعدما تدهورت حالته 
 بشكل كبري جدا جراء اإلضراب املفتوح عن الطعام الذي خاضه منذ ولوجه السجن".

 
ميا بعد تسريب صور له أثناء دخوله يف إضراب مفتوح عن الطعام، وأثريت قضية بوغرارة إعال

إىل سجن تيفلت مطلع شتنرب املنصرم، يف وضعية صحية  باشرة بعد ترحيله من سجن سالم
بتهم تتصل  2014أثارت تضامنا حقوقيا معه، وهو الذي اعتقل منتصف أكتوبر 

 سجن.سنوات من ال 10باإلرهاب، بعد عامني فقط من إهنائه مدة 
https://www.hespress.com/societe/294446.html 

 
 كالمه بعد إطالق سراحه :

بعد العسر جاء اليسر لطفا من اهلل تبارك وتعاىل وحل الفرج بعد الشدة وانقشعت ظلمات 
فيما يعد انفراجا يف قضية اعتقايل  2016يرفربا 10العتمة باطالق سراحي يوم األربعاء 

وحمنة االضراب الطويل عن الطعام الذي خضته اىل أن فقدت الكثري من مقومات 
 …اجلسد

http://marsadpress.net/?p=24446 
 

 وهذا حسابه على تويرت
 @Kaucoucl 

 وهذه بعض كتاباته :
 ـ غابة املوت والضجيج ـاملتاهة

https://www.hespress.com/societe/294446.html
https://www.hespress.com/societe/294446.html
http://marsadpress.net/?p=24446
http://marsadpress.net/?p=24446
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https://justpaste.it/h7f9 
 6تأمالت حتت سقف الزنزانة  

 الشاهد واملشهود
https://justpaste.it/h622 

 انتفضت_حية
 يف منعطف عوملة الفريضة الغائبة

https://justpaste.it/h534 
 انتفاضة األسئلة

justpaste.it/gksa 
  

 
 
 
 
 

https://justpaste.it/h7f9
https://justpaste.it/h7f9
https://justpaste.it/h622
https://justpaste.it/h622
https://justpaste.it/h534
https://justpaste.it/h534
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خصيصا رابعا : من شنقيط 
 :ومالي 

 أبو عبيدة الشنقيطي الشيخ

 
 ويعتربه البعض املنظر الثاين للدولة 

، أو تعليمه أو «طيأبو منذر/ أبو عبيدة الشنقي»ال تتوافر معلومات عن السرية الذاتية لـ
فرباير  18و 17نشأته أو تطوره التعليمي، إال جدل على أحد منتديات املتشددين يف 

 واألصح أمحد -وقيل حسن  -، ذكر فيه أحد عارفيه أن امسه أمحد احملرزي 2013
 الشنقيطي املغريب.

تسألين وفيكم أ»تعّلم الشنقيطي على األلباين، وقيل إنه أثىن عليه حىت رّد على مغريب سأله 
، وكنيته أبو عبيدة الشنقيطي، ولقبه أبو عبيدة احملرزي املراكشي. وهو موصوف «أبو عبيدة؟

من عارفيه بالعزلة، وله تسجيالت صوتية يف التفسري وعلوم القرآن، وغريمها، إال أنه ليس 
  . مشهورا يف أوساط املتشددين
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، وأخرى «منرب التوحيد واجلهاد»موقع  ولكن ألبو عبيدة املذكور كتابات عديدة منشورة على
 «.داعش»اليت متثل الذراع اإلعالمية لـ« الغرباء»نشراها مؤسسة 

https://aawsat.com/home/article/295856الشرعي-/املثلث-
 األزدي-ـ-الشنقيطي-ـ-البنعلي-«داعش»لـ

يُعترب أبو عبيدة الشنقيطي واحدًا من أهم مفكري وعلماء داعش يف الوقت الراهن، ورغم 
ذلك ال تتوافر عن شخصيته معلومات مؤكدة، فهو غري معروف يف األوساط اجلهادية. وقد 

نفسه أبو عبيدة احملرزي رجح الدكتور هاين نسرية اخلبري يف احلركات املتطرفة، أن يكون هو 
املراكشي الذي كان أحد تالميذ الشيخ األلباين، ولكن هناك شك كبري يف تأكيد تلك 

 املعلومة.
وتتأتى شهرة الشنقيطي من قيام مؤسسة الغرباء، الذراع اإلعالمية لداعش، بنشر عدد من  

 كتاباته وتوزيعها على عناصر التنظيم بشكل موسع.
صدر له كتاب بعنوان "أبلغ املعاين يف نصح أيب حفص  2014فعلى سبيل املثال، يف 

املوريتاين"، وتناول فيه بالنقد التصرحيات اليت أدىل هبا املفيت السابق للقاعدة حمفوظ ولد الوالد 
إلحدى القنوات التلفزيونية، كما هامجه الشنقيطي بضراوة بسبب إساءته ألسامة بن الدن 

 وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة يف األوساط اجلهادية. الزعيم السابق لتنظيم القاعدة،
أيضاً، نشر له كتاب بعنوان "رفع احلسام نصرة لدولة اإلسالم"، وانتقد فيه  2014ويف 

 طائفة واسعة من العلماء املسلمني الذين هامجوا أبا بكر البغدادي وتنظيم الدولة.
لى رد اهلجوم الضاري الذي ومن املالحظ أن معظم كتابات الشنقيطي ختتص وتركز ع

يتعرض له التنظيم، وذلك عرب متابعة دقيقة لكتابات ولقاءات املهامجني اإلعالمية، مما جعل 
 من الشنقيطي درعاً يتقي به الداعشيون هجمات أعدائهم.

كما يالحظ أن كتابات الشنقيطي ختلو، يف معظمها، من البعد العلمي والفقهي الذي مييز  
 املنظرين اآلخرين التابعني لداعش.كتابات ومؤلفات 

https://raseef22.com/politics/2017/03/05/5-املنظرين-أهم-من-
 داعش/-منهم-استقى-الذين

 

https://aawsat.com/home/article/295856/المثلث-الشرعي-لـ
https://aawsat.com/home/article/295856/المثلث-الشرعي-لـ
https://raseef22.com/politics/2017/03/05/5-من-أهم-المنظرين-الذين-استقى-منهم-داعش/
https://raseef22.com/politics/2017/03/05/5-من-أهم-المنظرين-الذين-استقى-منهم-داعش/
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 عنه :قال الشيخ حسن الشنقيطي املغريب 
 . ألعطوه يف كل فن دكتوراه --أي العالمة أبا عبيدة--نصفوه لو أ 

 اهلل املستعانال يدرس الشيخ و ليس له طالب و 
 املرجو من اإلخوة الكرام العودة إىل شريط وجد له يف اليوتوب يف تفسري أوائل سورة األنعام

http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheik
h=154&silsila=32&darsid=5762 

فالشيخ ابو عبيدًة من اوائل مشايخ و دعاة املنهج السلفي و خاصة مراكش..! لكن و اهلل 
و  -شافاه اهلل-يضاملستعان مل يتيسر له نشر علمه السباب غري مفهومة.. و قد بلغين انه مر 

 انه ال يقابل احداً 
 صوتية :دروس وحماضرات  

 01-أحكام و تفسري البسملة
 02-أحكام و تفسري البسملة
 تفسري أوائل سورة األنعام

 فوائد من سورة الفاحتة
 فاجتنبوه لعلكم تفلحون-فوائد من قوله تعاىل

http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheik
h=154 

 وهذه بعض الدروس الصوتية النادرة للشيخ يف التفسري:
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=720

6 
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=720

7 
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=720

7 

http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheikh=154&silsila=32&darsid=5762
http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheikh=154&silsila=32&darsid=5762
http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheikh=154
http://www.darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=2&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7206
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7206
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7207
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7207
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7207
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7207
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http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=575
9 

http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=721
8 

http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=722
1 

 وهذه دروس نادرة له يف العقيدة:
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=15

4 
 هذا درس يف اجلنائز:و 

http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=15
4 

 وهذا درس له يف بدعية الذكر باسم اهلل املفرد:
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=5&sheikh=15

4 
 دروس يف التجويد لفضيلة الشيخ أيب عبيدة موالي أمحد احملرزي من موقع دار القرآن، 

54http://darcoran.net/modules.php?name...f=4&sheikh=1 
هذه حماضرة قيمة للشيخ العالمة أبا عبيدة احملرزي مبكة نشرت على صفحة اليوتويوب قبل 

 أيام :
http://www.safeshare.tv/w/gwOfQRSaQC 

شيخه ومن تالميذ الشيخ احملرزي الدكتور عبدالرحيم نبولسي حفظه اهلل الذي حدثين عن 
احملرزي وقد قرأ عليه ويقول عنه بأنه من أنبت الشعر يف رأسه وحفزه إلدخال القراءات على 
أهل املغرب وشجعه على السفر ألخذ علم القراءات وقال له )إذا أدخلت لنا القراءات إىل 

 املغرب فال نسألك بعدها شيئاً(
 قال يل شيخنا حسن الشنقيطي..وقد درس عليه..

http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=5759
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=5759
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7218
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7218
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7221
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...32&darsid=7221
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=6&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=5&sheikh=154
http://www.maghrawi.net/?taraf=Masmo...f=5&sheikh=154
http://darcoran.net/modules.php?name...f=4&sheikh=154
http://darcoran.net/modules.php?name...f=4&sheikh=154
http://www.safeshare.tv/w/gwOfQRSaQC
http://www.safeshare.tv/w/gwOfQRSaQC
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 ألفية أو يزيد... حيفظ يف كل علم
بل..قل يستحق يف كل علم من العلوم درجة الدكتوراة...من فقه وتفسري ولغة وقراءات 

 وأصول..إخل..
 لكن كما قال اإلمام ابن حزم..

 أنا الشمس يف جو العلوم منرية ***ولكن عييب أن مطلعي الغرب..
دة..أنه كان يذهب من األمور اليت اتذكرها جيدا من بعض شيوخنا عن العالمة أيب عبي

لبعض املكتبات اليت تبيع كتب اهل اخلرافة والبدع...فيشرتيها من عندهم مث حيرقها أمام 
 صاحب املكتبة..وأمام الداخلني والوافدين هلا..

وكذلك شيخنا حممد السباعي حفظه اهلل وهو والد األخ ابو األسعاد كثريا ماحيدثين عنه 
 ويذكر لنا من طرائفه..

الشيخ الشيخ العالمة مصطفى البوحيياوي...حفظه اهلل وهو أشهر من نار على من تالمذة 
 علم...

 ولو شئت ذكرت لك املزيد...
 :الدكتور عبد الرحيم النابلسي عامل القراءات القرآنية يف حوار مع التجديد 

 هل يوجد شيوخ باملغرب تذكرون هلم الفضل عليكم ؟
مث والدي فهو لً أبا عبيدةً  احملرزي مبدينة إن كان ألحد فضل علي بعد اهلل عز وجل 

مراكش، هذا الرجل أنبت الشعر يف رأسي، وكان حيفزين وهو الذي عندما كنت سأهاجر يف 
كان يل عونا حىت أخرجين من املغرب وحينها قالً  يا ولدي إذا أدخلت لنا   1987سنة

أرى يف غريه، فهو الذي القراءات إىل املغرب، فال نسألك شيئا بعدها، وكنت أرى فيه ما 
بعث مواهيب، وهنا ك شيخ آخر قرأت عنه القرآن وهو الشيخ موالي املصطفي البوحيياوي 
من طنجة، هذا كنت أركب كتفه، وكان يربيين كما يرىب الطفل وكان يعلمين كما يعلم 

 الصيب.
 أجرى احلوار عبد الغين بلوط 

1/10/2002 
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يكفي فقط أن أقول  ستفاد من العالمة."أيب عبيدة"والشيخ البوحياوي كما ذكرت هو ايضا ا
كان صديق محيما ملوالي   -رمحه اهلل ورضي عنه  -إن العالمة احملدث ناصر الدين األلباين 

أمحد، ينزل عنده إذا أتى املغرب. ومرة زار بعض إخواننا املغاربة الشيخ ناصر الدين بالشام 
 فقال هلم: تسألونين وعندكم أبو عبيدة؟

 تويف الشيخ األلباين مرض موالي أمحد أياما عديدة حزنا وكمدا. وملا
ويكفي الشيخ ابا عبيدة انه اوذي يف اهلل اذى عظيما، اوذي من قبل املتصوفة، وله مناظرة 

 علمية شهرية مع الغماريني، وال ينكر فضله اال جاحد.
مل يفيدوا  -من الدنس  طهرها هلل تعاىل -وما حيز يف النفس أن إخواننا السلفيني يف مراكش 

من الشيخ شيئا، بل دعا بعضهم إىل هجره، حىت اختار اإلقامة ببالد احلرمني عمال بقول 
 الشاعر:

 إذا أنت مل تكرم بأرضك فارحتل   فال خري يف أرض مهان كرميها.
قال يل ان الشيخ ابا عبيدة كانت له دعوة قوية مبراكش وله نشاط علمي يف دار قران كان 

عليها ، وكانت هناية نشاطه بعد عودة الشيخ املغراوي من اململكة العربية السعودية مشرفا 
 فهو الذي قام حبملة تنفريية عن الشيخ ايب عبيدة .....واهلل اعلم

 وهذا فيديو نادر له ومنه أخذنا صورته  :
e.com/watch?v=Oo7W9b3dV6chttps://www.youtub 

 
 وهذه كتابات على الشبكة باسم أيب عبيدة الشنقيطي وأيب املنذر الشنقيطي :

 الشريعة أنصارجلماعة  النصيحة الشنقيطية
 للشيخ أيب عبيدة الشنقيطي

http://justpaste.it/hfxo 
 للشيخ: أيب املنذر الشنقيطي ةكتاب: فصول يف اإلمامة والبيع

http://justpaste.it/gpbh 
 للشيخ: أيب عبيدة الشنقيطي فطوىب للغرباء

http://justpaste.it/gks5  

https://www.youtube.com/watch?v=Oo7W9b3dV6c
https://www.youtube.com/watch?v=Oo7W9b3dV6c
http://justpaste.it/hfxo
http://justpaste.it/hfxo
http://justpaste.it/gpbh
http://justpaste.it/gpbh
http://justpaste.it/gks5
http://justpaste.it/gks5
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 السلفي "أحمد بن الكوري" الداعية الموريتاني
 

 
 

 لعالمة احملدث الفقيه الشيخ أمحد الكوري الشنقيطيترمجة ا
 االسم الكامل : أمحد بن الكوري بن اكيش الشنقيطي

 موريتانيا –يف اجملرية  1972تاريخ وحمل امليالد : 
 3احلالة العائلية : متزوج، عدد األوالد: 

 
 الدراسة النظامية:

 : املرحلة االبتدائية 1979-1984
 ثانوية: املرحلة ال 1985-1989
 : املرحلة اجلامعية 1990-1994
  -: املدرسة العليا للتعليم 1995-1996

 الشهادات:
 1989شهادة ختم الدروس الثانوية )الباكلوريا( الدورة العادية 
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من كلية الشريعة مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية  1994شهادة الباكالوريوس )املرتيز(  -
 م حممد بن سعود اإلسالمية.مبوريتانيا التابع جلامعة اإلما

 من املدرسة العليا للتعليم. 1996شهادة كفاءة تدريس  -
 وهذه الشهادات مرفقة مع امللف.

 اخلربات املكتسبة:
 .2008-1997سنة يف املرحلة الثانوية من  11تدريس  -
 سنة. 15إمامة وخطابة ألكثر من  -
 سنة. 17دروس مسجدية وحماضرات حوايل  -
 30/08/2008-10/07/2008تشغيل من: علوماتية وأنظمة الدورة يف امل -

 اللغات:
 العربية : ممتاز

 الفرنسية : مستوى متوسط
 الدراسة احملظرية:

 أوال: القرآن الكرمي:
 حافظ لكتاب اهلل عز وجل.

 التجويد: 
 منت اجلزرية حفظا ودراسة. -

 القراءات: 
 ودراسة.منت الدرر اللوامع يف مقرإ اإلمام نافع حفظا  -
 منت الشاطبية يف القراءات السبع حفظا ودراسة. -

 التفسري: 
 تفسري ابن كثري دراسة. -
 تفسري ابن جزي )التسهيل لعلوم التنزيل( دراسة. -
 عمدة التفسري ألمحد شاكر دراسة. -

 العقيدة:ثانيا: 
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 سلم الوصول للحكمي حفظا ودراسة. -
 راسة.كتاب التوحيد البن عبد الوهاب حفظا ود  -
 الواسطية والتدمرية البن تيمية دراسة. -
 العقيدة الطحاوية دراسة. -

 ثالثا: احلديث:
 املتون:

 موطأ اإلمام مالك حفظا ودراسة. -
 صحيح البخاري حفظا لبعضه ودراسة لكله. -
 صحيح مسلم حفظا لبعضه ودراسة لكله. -
 عمدة األحكام حفظا ودراسة. -
 بلوغ املرام دراسة. -

 صطلح:امل 
 ألفية السيوطي حفظا ودراسة. -
 خنبة الفكر البن حجر دراسة. -

 رابعا: 
 الفقه وأصوله:

 أصول الفقه: 
 مراقي السعود حفظا ودراسة. -
 روضة الناظر البن قدامة دراسة. -
 إرشاد الفحول للشوكاين دراسة. -

 الفقه: 
 سبل السالم للصنعاين دراسة. -
 اسة.بداية اجملتهد البن رشد در  -
 القوانني الفقهية البن جزي دراسة. -
 نيل األوطار للشوكاين دراسة. -
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 علوم اللغة:خامسا: 
 النحو: 
 ألفية ابن مالك حفظا ودراسة. -
 أوضح املسالك البن هشام دراسة. -

 الصرف: 
 المية األفعال مع امحرار ابن زين حفظا ودراسة. -

 العروض: 
 والقوايف دراسة.جمدد العوايف يف علمي العروض  -

 األدب: 
 املعلقات السبع برواية الزوزين حفظا ودراسة. -
 المية العرب حفظا ودراسة. -
 هلمذاين حفظا للبعض ودراسة للكل.مقامات ا -

 املؤلفات:
على الرغم من االشتغال بالتدريس والدعوة إىل اهلل فقد أعان اهلل تعاىل على إجناز جمموعة 

 من املؤلفات من أمهها:
 شرح الدرر اللوامع يف مقرإ اإلمام نافع. -
 شرح عمدة األحكام للمقدسي )وقد وصل إىل هناية البيوع(. -
 شرح بلوغ املرام البن حجر )وقد بلغ بداية صفة الصالة(. -
 رفع األعالم ببيان أركان اإلسالم. -
 فوائد السجن يف سبيل اهلل. -
 اين.بلوغ غاية األماين يف الرد على مفتاح التج -
 التجانية واإلميان. -
 هجر العاصي واملبتدع. -
 حترمي الغناء واملعازف. -
 شرح سلم الوصول للحكمي )ومل يكتمل حىت اآلن(. -
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 أحكام الدعوة إىل اهلل. -
 حبث حول الدميقراطية. -
 رسالة حول التقوى. -
 رسالة حول التوبة إىل اهلل. -
 رسالة حول الذكر. -
 أحكام شهر رمضان. -
 رمضان شهر االنتصارات. -
 املرأة املسلمة بني نور اإلسالم وزيف احلرية. -

 www.shatharat.comوبعض هذه املؤلفات موجود يف موقع: 
 التزكيات:
 على تزكيات من أكابر علماء البلد مثل: قد حصل

 املفيت العام الشيخ العالمة بداه بن البوصريي. -
 مود بن الرباين.إمام اجلامع الكبري العالمة حممد حم -
 إمام جامع القرآن الكرمي العالمة حممد األمني بن احلسن. -
 العالمة القاضي التقي بن حممد عبد اهلل. -
 العالمة والداعية الكبري حممد سيديا بن اجدود )النووي(. -
 الداعية اإلمام عبد اهلل بن أمني. -
 د. حسن وجاج املغريب. -
 د. عباس مقبول السوداين. -
 د. علمي طحلو جعل الصومايل. -

 _ العالمة حممد احلسن بن الددو.
 حممد األدهسي الشنقيطي  

 وكتب أحدهم معلقا على الرتمجة :  
ايها االخوة هلذا الشيخ الذي ال يعرفه كثري منكم بسبب بعده اجلغرايف عنكم مؤلفات جد 

عتمد على النسخ عظيمة ال يقدرهااالمن قرأها ليجد الفرق الشاسع بني مؤلفات من ي
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واللصق وبني من يؤلف من حفظه وتعبه يف حتصيل العلوم الشرعية مبختلف انواعها ومن هذه 
 املؤلفات على سبيل املثال ال احلصر:

 ين يف الرد على مفتاح التيجاين (اسم الكتاب : ) بلوغ غاية األما
 ( -أثابه اهلل  -لعلوي الشنقيطي املؤلف : ) الشيخ أمحد ولد الكوري ا

 التصنيف : ) فرق ومذاهب (
 رابط التحميل :

-http://www.islam
form.com/vb/uploade...1215725495.zip 

 روابط اخرى وجداها يف بعض املواقع 
 بلوغ غاية األماين يف الرد على مفتاح التيجاين 

doc 
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.doc 

pdf 
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.pdf 

 قراطيةفتنة الدمي
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/02Demoq.pdf 

 من فوائد السجن يف سبيل اهلل
org/3/ite...awa2idSijn.pdfhttp://ia311217.us.archive. 

 رفع االعالم ببيان اركان االسالم
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...af3Ala3lam.pdf 

tps://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1781ht
72 

 وله دروس على اليوتيوب هذا أحدها :
B0TJ0-https://www.youtube.com/watch?v=lRp6t 

 

http://www.islam-form.com/vb/uploade...1215725495.zip
http://www.islam-form.com/vb/uploade...1215725495.zip
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.doc
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.doc
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/01bolog.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/02Demoq.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...ry/02Demoq.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...awa2idSijn.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...awa2idSijn.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...af3Ala3lam.pdf
http://ia311217.us.archive.org/3/ite...af3Ala3lam.pdf
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178172
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178172
https://www.youtube.com/watch?v=lRp6t-B0TJ0
https://www.youtube.com/watch?v=lRp6t-B0TJ0
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موعة من كانت اخلارجية األمريكية قد أصدرت قبل أشهر تقريرا، كشفت فيه عن جم
الداعمني لتنظيم داعش املتطرف وكان من الالفت وجود احد املوريتانيني ضمن القائمة 
األمريكية وهو السلفي "أمحد بن الكوري" الداعية املوريتاين الذي تتهمه واشنطن بدعم تنظيم 

 الدولة االسالمية يف العراق والشام. 

 
 الشنقيطي فك اهلل أسره محمد سالم المجلسيالشيخ 

 

 
 

عترب الشاب حممد سامل اجمللسي، وهو مؤلف وشاعر، يمنظر السلفية اجلهادية يف موريتانيا و 
أحد أكثر املدافعني بأسلوبه احلاد يف الكتابة عن هذا االجتاه. وتعكس بعض كتاباته، املنشورة 

علن: يف أكثر من موقع سلفي، رفضا للحياة املدنية املعاصرة وقيمها الدميقراطية؛ إذ طاملا أ
أن حماولة إدماج السلفيني يف سلك احلياة الدميقراطية، دعوة للباطل، يرفضوهنا ويقفون “

ضدها، وأن السلفيني ما كانت لتؤثر فيهم الدعوات الرباقة اليت يطلقها علماء الدميقراطية، 
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بعيدا عن فضاء الشريعة السمحة والرمحة املهداة، فكان الواجب نصر الشريعة، ال جمرد رفع 
 ”لشعاراتا

http://www.algeriachannel.net/2012/07يف-العلمية-/السلفية-
 وموقع/-الساحل-منطقة

 
ديني واجلها لعلماءنشرت مواقع هلا صلة قوية اجلماعات اجلهادية قائمة بامساء عدد من ا

ونشرت القائمة  تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام" داعش"  او عياملوريتانيني الذين با
 وقد ذكر امسه ضمن هذه القائمة . يف منتديات عديدة

 
 اعتقاله :

 موريتانيا: اعتقال منظر السلفية اجلهادية بتهمة الدعاية لتنظيم الدولة
 08:14 - 29/08/2015سبت، ال

يف موريتانيا الفقيه السلفي حممد سامل ولد حممد امللقب "اجمللسي" وذلك عقب  أوقف األمن
 حماضرة أثارت نقاشات وسجاالت بني رواد املسجد األمحر يف توجنني الذي احتضن

 مساء اخلميس املنصرم. احملاضرة
قل وتوجهت قوى األمن باجمللسي إىل جهة جمهولة، وتقول أسرته إهنا ال تعرف اجلهة اليت انت

 إليها ابنها.
وااهمت مصادر أمنية اجمللسي بالتحريض على العنف يف حماضرته واإلشادة بتنظيم الدولة 

 اإلسالمية "داعش".
ويعترب اجمللسي أحد اخلطباء املعروفني يف التيار السلفي املوريتاين كما سبق أن اعتقل عدة 

 مرات.
ttp://www.essirage.net/node/3052h 

 وهذا فيديو عن اعتقاله 
https://www.youtube.com/watch?v=8e_d_JZa42w 

 

http://www.algeriachannel.net/2012/07/السلفية-العلمية-في-منطقة-الساحل-وموقع/
http://www.algeriachannel.net/2012/07/السلفية-العلمية-في-منطقة-الساحل-وموقع/
http://www.essirage.net/node/3052
http://www.essirage.net/node/3052
https://www.youtube.com/watch?v=8e_d_JZa42w
https://www.youtube.com/watch?v=8e_d_JZa42w
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 وهذه بعض مؤلفاته :
 إحتاف الربرة مبوانع التكفري املعتربة -
 االسالم الدميقراطي-
 بني االفراط والتفريط الدعوة يف شنقيط-
 اصداء خطاب البابا-
 السلفية والعلماء واحلقيقة املرة-
 مقاالت مهمة-
 نفحات رمضاين-
 ياعلماء جند-
 قصيدة الحتزين اخت-

http://www.archive.org/details/salimMajlisi 
 

 ى اليوتيوب منها :وله عدة تسجيالت عل
 حقيقة التوحيد
v799VE-https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D 

 تطبيق الشريعة 
v799VE-https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D 

 مهية الدعوةأ
cydj3S2s-https://www.youtube.com/watch?v=qN 

 وهنا رد له على القرضاوي والددو
VLms-https://www.youtube.com/watch?v=xDo_5l 

 
 
 
 

http://www.archive.org/details/salimMajlisi
http://www.archive.org/details/salimMajlisi
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D-v799VE
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D-v799VE
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D-v799VE
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7D-v799VE
https://www.youtube.com/watch?v=qN-cydj3S2s
https://www.youtube.com/watch?v=qN-cydj3S2s
https://www.youtube.com/watch?v=xDo_5l-VLms
https://www.youtube.com/watch?v=xDo_5l-VLms
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 لشيخ عبداهلل بن عبدالرحمن الشنقيطيا
واجلهاديني  لعلماءنشرت مواقع هلا صلة قوية اجلماعات اجلهادية قائمة بامساء عدد من ا

ونشرت القائمة  تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام" داعش"  او عياملوريتانيني الذين با
 وقد ذكر امسه ضمن هذه القائمة . يف منتديات عديدة

 صفحة الشيخ على منرب التوحيد واجلهادهذه 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_7615.html 

 وفيها هذه املقاالت :
  بل أنت من املبطئني 

 كشف الزور يف كالم الكاتب املغرور
 قاعدة ؟هل تراجع ولد الوالد..أم اخرُتمقت ال

 وسيط أفشل الوساطة
 حرب دينية ومواالة كفرية

 نتائج مؤمتر إدريس
 اخلالفة ليست هي اخلالف

 والقاعدة باقية ..
 حماكمة القرضاوي يف بالد شنقيط

 docنتائج مؤمتر إدريس.. يف رثاء إدريس ولد حممد األمني الشنقيطي.
 

 رأاقم والشَّام اتُسونأامي الدَّولة اإلْسالممية يف العم وهذه مقالته : 
 بواسطة جرير احلسين 2014، 3ناير كتبت بتاريخ ي

https://thabat111.wordpress.com/2014/01/03الدَّولة-/اتُسونأامي-
 ا/-يف-اإلْسالممية

 
 
 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_7615.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_7615.html
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/03/اتسُونَامي-الدَّولة-الإسْلامِية-في-ا/
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/03/اتسُونَامي-الدَّولة-الإسْلامِية-في-ا/
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 ولة اإلْسالممية يف العمرأاقم والشَّاماتُسونأامي الدَّ 
 حفظه اهلل  لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن الشنقيطي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني.

رة اإلسالمية حىت كانت الدولة اإلسالمية جمرد نكتة ..فما إن يتحدث شخص عن اإلما
 يرمقه اجلميع بنظرات التعجب واالستغراب ..ورمبا أتبعوها بضحكات السخرية واالستهزاء ..

 إمارة إسالمية يف القرن احلادي والعشرين !!
مع وجود الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ـــ إىل بركان  –لكن النكتة الطريفة حتولت 

 وشظاياه..  متفجر خيشى اجلميع أن تطاله محمه
فميالد هذه الدولة قد يكون نقطة فاصلة يف التاريخ احلديث، و قد يؤدي إىل تغري يف خرائط 
الدول ، وتغري يف السياسة ، وتغري يف االقتصاد ، وتغري يف ميزان تفاعل األديان 
واأليديلوجيات ، وتغري يف ميزان القوى العاملية ، والقضاء على كل ما حققه االستعمار من 

 إجنازات، مما يعين أن نتائج احلرب العاملية الثانية قد تتحول إىل جمرد ذكرى ..!
 ” : االنفصال قد يكون مفيدا“يقول باراج خانا يف مقاله 

 دولة .  300) يف غضون عقود قليلة قادمة ليس مستبعدا أن يصل عدد دول العامل إىل 
إمرباطورية يف العصر احلديث قد لكنا نقول : مع ظهور الدولة اإلسالمية وميالد أكرب 

 دولة فقط ..100تنعكس النتيجة ويتقلص عدد الدول يف العامل حىت يصل إىل 
كبري يدمر كل ” اتسونامي“وهلذا فإن الغرب يعترب احلديث عن الدولة اإلسالمية حديثا عن 

 شيء ..
 ال :وق 2021توقع قيام خالفة إسالمية سنة ” نيال فريغسون ” املؤرخ الربيطاين 

) إذا وجدنا أنفسنا نعيش جبوار خالفة إسالمية مستمدة أيدلوجيتها وفكرها من اإلسالم 
 الراديكايل ، حينها سيتغري وجه العامل إىل اهديد خطري جدا لألمن األورويب ( .

 ليس الغرب وحده من خيشى من إعالن الدولة اإلسالمية ..
 بل إن إعالن الدولة يعترب صاعقة على اجلميع ..
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فالغرب خياف منها ألهنا تعين خطوة أوىل الستعادة اخلالفة وعودة املسلمني إىل تشكيل قوة 
 عظمى يف العامل ..

 واحلكام خيافون ألن هذه الدولة ستطيح هبم وبعروشهم ..
والعلمانيون والدميقراطيون خيافون من ظهور الدولة ألهنا تنقي األجواء امللوثة اليت ال يتكاثرون 

 ..إال فيها 
والكثري من الناس العاديني خيشى من إعالن الدولة ألنه قد يكون بداية للمالحم وانتشار 

 القتال ، وحنن قوم حنب احلياة ونعشق السالم ..!
الدولة ” كلهم خيافون من إعالن ” السرورية ” و ” السلفية ” والشيوخ أيضا من أطياف 

وب وهم بالطبع لن يعرتفوا بدولة ألن ختلفهم عنها يقضي على مصداقيتهم أمام الشع” 
 يقيمها اجملاهدون حىت ولو مل يوجد من الدول على وجه األرض غريها .

فهم ال يؤمنون إال بشرعية آل سعود ولو سقط ملكهم وانقرض نسلهم ” املداخلة ” أما 
 فسيؤدون مراسيم البيعة يف مقابرهم انتظارا لعوداهم ..!

ختيل أن يوجد يف بالد احلرمني حاكم شرعي غري سعودي  ال يتخيل جمرد” املدخلي ” فــــ 
!.. 

 فحال لساهنم جيعل السعودية بدل القرشية ..!
إذا أردت أن تغيظ أعداء اهلل وجتعلهم ميوتون غيظا وكمدا وحسرة فما عليك إال أن تعلن 

 ” . بيعتك للدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
 رية اخلوف والقلق لدى أعداء اهلل ..فكل رقم تزداد به الدولة يزيد من وت

 وميكن أن تقرأ ذالك يف هذه األخبار املتفرقة :
يف مقابلة مع العربية أحد قادة احلراك الشعيب يقول : اآلن وبعد ما حصل وحيصل كل  -1

 بيت يف األنبار والرمادي سيدخل يف الدولة اإلسالمية يف العراق والشام . 
 يييييييييري..!فرتد املذيعة : هذا كالم خط

 ويبدو اجلزع ظاهرا على قناة اجلزيرة وهي تعرض تقريرا عن خارطة أفرع القاعدة يف العامل  -2
 – 3القدس العريب تنشر : 
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من ” مكافحة اإلرهاب ” و ” االستخبارات ” ) حذر مسئولون أمريكيون يف جمال 
سوريا تكون يف وضع قوي احتمال قيام اجلماعات املرتبطة بالقاعدة بإنشاء قاعدة هلا يف 

لتهديد إسرائيل، مستفيدة من الفرص اجلديدة اليت فتحت أمام احلركات اجلهادية يف منطقة 
 الشرق األوسط ( . 

 عضو جملس الشيوخ األمريكي داين فيستني يقول:  -4
) القاعدة اليوم نشيطة ومتحفزة والسبب الرئيسي هلذا التحفيز ناجم عن االعتقاد الراسخ 

ملتطرفني أنه ميكن الوصول إىل دولة اخلالفة اإلسالمية ، تلك الدولة اليت تطبق فيها لدى ا
 قواعد الشريعة اإلسالمية بكل حذافريها وهو األمر الذي يستحق القتال من أجله ( . 

 :Cnn  5تقول –  
) هناك خطر حمدق وخميف حيث مت رصد الراية السوداء للدولة اإلسالمية على حدود تركيا 

 ألردن والعراق ولبنان وجيب وقف هذا الزحف املسعور ( . وا
 ” : فان هيفلني“يف تقرير أعده هلا ” واشنطن بوست “قالت  – 6

الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ، اهدف إىل خلق دولة جديدة تقوم على تفسري “) إن 
األراضي يف عدد من  الشريعة اإلسالمية الراديكالية لتقوم حبملة كبرية لبسط سيطراها على

 حمافظات العراق ( .
 وأكدت الصحيفة يف تقريرها : 

) اآلن يبدو أن اجملموعة تريد الدخول يف مرحلة جديدة من تطورها. يف بعض األجزاء من 
مبا يف ذلك احملاكم  –سورية، فهي قامت بالفعل بإعداد مقومات أولية إلقامة حكومتها 

 ويبدو أن التقدم مستمر لفعل الشيء نفسه يف العراق ( . –واملدارس والبريوقراطية املدنية 
الكاتب األمريكي ديفيد إجناشيوس يف مقال له يف صحيفة نيويورك تاميز أشار إىل أن  – 7

تسوية سياسية بني املعارضة والنظام يف سوريا ستكون بداية حلرب جديدة ضد من وصفهم 
 ” .اإلرهابيني”ب

واء إدريس أن اجليش احلر حياول القتال على جبهتني : ويورد إجناشيوس على لسان الل
 موقعا خالل نصف العام املنصرم، باإلضافة إىل قتال جيش األسد .  24مقاتلي القاعدة يف 
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ولفت اللواء إدريس، حبسب ما أورده إجناشيوس يف مقاله ، إىل التهديدات اليت متثلها 
هذه اجلماعة ”تنظيم القاعدة ، وقال إدريس التابعة ل” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام”

متثل خطرا كبريا على مستقبل سوريا، واجليش احلر مستعد لالنضمام للجيش النظامي 
 ”.حملاربتهم بعد رحيل األسد

 ووصف الكاتب اجليش احلر بأنه معتدل ، وختم مقاله هبذه اجلملة : 
ة أخرى ضد القاعدة تلوح يف ) لكن من الواضح أنه حىت لو رحل األسد ، فإن حربا سوري

 األفق ( .
” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” ويشري الكاتب يف التقرير االستخبارايت إىل أن 

 تسيطر على املناطق الرئيسية على طول احلدود السورية الرتكية . 
 تقول الصحيفة :” فايننشال تاميز ” ويف تقرير لصحيفة  – 8

ئيسي يف ساحة املعركة السورية ، مضيفة بعدا أكثر تشددا إىل ) القاعدة برزت كالعب ر 
حركة التمرد وراحت توسع من سلطتها يف عموم املنطقة. وقال التقرير إن طموحات هذه 
اجملموعة إقليميًا تبينت بنحو صارخ من خالل شعار يستعمله عناصر التنظيم يف وسائط 

 ”.ريوتمن دياىل إىل ب“اإلعالم االجتماعية، أال وهو: 
تضع نصب ” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام “أن ” األخبار“ذكرت صحيفة  – 9

وحبسب الصحيفة، فإن ”. اليونيفيل”أعينها اجليوش الغربية يف جنوب لبنان املمثلة بـ
املعلومات امليدانية اليت مجعتها أجهزة الدول املشاركة يف القوات الدولية ونقلتها إىل حكومااها 

 “. الدولة اإلسالمية ” عاظم خطر تؤكد ت
وما عزز من املخاوف، أن أكثر من ألف شخص من أصول فرنسية وأملانية وإيطالية يقاتلون 
يف سوريا مع تلك اجملموعات، وقد يستخدمون لتنفيذ هجمات ضد مواطنيهم الذين خيدمون 

 ” .اليونيفيل“يف 
 متددت قليال حىت سيطرت على لبنان  ختيلت فقط لو ان الدولة اإلسالمية يف يوم من األيام

 ماذا سيحدث حينها ؟
 حزب إيران سيكون يف خرب كان ..

 واجملاهدون سيكونون مع اليهود وجها لوجه ..
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 حلظة طاملا انتظرناها ..!
 الرئيس األمريكي يدعو إىل عقد جلسة طارئة جمللس األمن .. –
 املخابرات األمريكية يف حالة استنفار .. –
 رس األمريكي حيتج على الرئيس : ما هي جدوى قواعدنا املوجودة يف املنطقة ؟الكوجن –
 إسرائيل حتشد جيشها على احلدود وتدعو الغرب للتدخل .. –
 احلكام العرب يرتعشون يف أماكنهم كمن ينظر إىل الطوفان القادم ! –
 ..2020قطر خائفة على أوملبياد  –
ل لإلسالم وتكتتب عشرات اآلالف لتكوين جيش السعودية تؤكد أهنا هي وحدها املمث –

 احلرمني ، حلماية األماكن املقدسة..من خطر اإلرهابيني!
أحد الشباب يف مكة يركض إىل احلرم ويرفع فيه راية الدولة ..فيعتقله األمن السعودي  –

 بتهمة االنتماء إىل مجاعة اجهيمان ..!
 عباءة : هل أسقطنا صدام لكي تأتينا أمري الكويت خيطب يف جملس األمة بال مشاغ وال –

 هذه الدولة ؟
صرنا معاك بس ما فيك فايدة.. ما قويقول : ما ” العرعور ” حممد بن نايف يوبخ  –

 سّويت شي ..
 مظاهرات يف غزة ترحيبا بالدولة وحكومة محاس صامتة ومرتبكة ..! –
 العاجل مث تعود فتكذبه ..! قناة العربية مرتددة بني تغطية اخلرب وتكذيبه ..تنشر اخلرب –
 حمللون سياسيون يقولون : حدود سايكس بيكو سوف تصبح جزء من التاريخ .. –

 ” .الدولة ” وحىت ال نستبق األحداث سوف ندع التوقع ، ونرتك الواقع يتحدث عن 
 فانظروا إىل أفعاهلا وال تصغوا حلديث الشانئني هلا .

إلسالمي يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم عن طريق املنافقون الذين حاولوا زعزعة الصف ا
 اإلشاعات واألكاذيب ما زالوا إىل اليوم يندسون بني املسلمني ويقومون باملهمة نفسها ..

لقد نالوا من النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل شيء حىت نالوا من عرضه وااهموا زوجته 
 الطاهرة ..

 نهم نصيب وافر من األكاذيب واالفرتاءات ..فليس من الغريب أن ينال اجملاهدين م
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ولشدة اخلطر املتوقع من مشروع الدولة ال تتوقف ضدها الدسائس واملؤامرات والقصص 
 املختلقة واإلشاعات :

 بيان النشقاق بعض جنود الدولة استنكارا جلرائمها . –
 هنا كيانا حمتال .بيان ملن مسوا أنفسهم علماء سوريا يستنكرون فيه وجود الدولة ويعتربو  –
 إعالن هنا وهناك عن اعتداء على بعض اجلماعات اجملاهدة من طرف الدولة . –
وعرض ” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” قنوات فضائية ال هم هلا إال تشويه  –

 جرائمها والتحذير منها حىت ليخيل إليك أن خطرها أشد من خطر النصريية ..
  اإلعالم على مسامع الناس حىت تتحول إىل مسلمات : شائعات تكرر وتعاد يف –

 املنتمون للدولة اإلسالمية خوارج ..!
 جمهولون ..رمبا يكونون يهودا ..!

 تكفرييون ..يكفرون عموم الناس حىت األجنة يف بطون امهااها ..!
 قتلة.. ال يرعون حرمة الدماء حىت أهنم قطعوا رأس زميلهم الذي مل يعرفوه ..!

 فرتة يظهر أن من قطع رأسه ما زال حيا يرزق ! و بعد
بأخطاء اجملاهدين ويهللون هلا ويطبلون ” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” يفرح خصوم 

 ويزيدون عليها تسعة وتسعني .. 
ويسكتون عن جرائم أعداء األمة والدين واحلكام احملاربني لشريعة رب العاملني واملرتبصني 

 اهدين . باجلهاد واجمل
وإذا قال اجملاهدون يف الدولة : حنن نربأ إىل اهلل من منهج اخلوارج وال نكفر إال من ارتكب 

 ناقضا من نواقض اإلسالم ، قال خصومهم : هذه تقية ..
الدولة اإلسالمية يف ” وإذا شهد الناس يف املناطق احملررة بأهنم مل يروا من اجملاهدين يف 

 ري ، قال اخلصوم : عنزة ..ولو طارت ..!إال كل خ” العراق والشام 
وكلما سيطر اجملاهدون على مناطق جديدة واحتكوا بسكاهنا وعرفهم الناس من خالل 
املباشرة ال من خالل وسائل اإلعالم ازدادت هذه الدعاية بشكل جنوين حىت يتم تشويه 

 الصورة احلسنة اليت رآها الناس عن قرب .
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لة على القيام بشؤون الناس ورعاية مصاحلهم يف املناطق اليت وكلما قام اجملاهدون يف الدو 
سيطروا عليها وبسطوا األمن فيها ، قال اخلصوم واملناوءون : جتلسون يف املدن وترتكون قتال 

 بشار !
املأجور ومن ” العرعور ” الكثري من اإلشاعات واالفرتاءات ضد اجملاهدين تأيت من طرف 

 يدورون يف فلكه ..
” وان عن اختالق األكاذيب ضد اجملاهدين حىت عندما أراد أن خيفف اللهجة ضد وهوال يت

كي ال يظهر ” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” يف مقابل التهجم على ” جبهة النصرة 
” جبهة النصرة ” بأنه حدثه الثقة أن ” قناة الرسالة ” بأنه ضد اجلميع قال يف مقابلته يف 

امر بالتوقف عن التكفري ، ومفهوم هذا الكالم أنه طرأ عليها شيء يف أعطت ألتباعها أو 
 منهجها ..!

جمرد كذب وإذا قال الكذاب حدثين الثقة فهو كذاب مثله ” العرعور ” وحنن نقول رواية 
 وتزكية السفيه تسفيه .

نه من إذا كان املقصود التكفري بالضوابط الشرعية فجبهة النصرة ال تتنصل من هذا التكفري أل
 صميم الدين .

وإذا كان املقصود التكفري بغري ضوابط شرعية فاجلبهة مل متارس هذا التكفري يف يوم من األيام 
 أهنا مل تفق من سكراها إال اليوم. ” العرعور ” ومل تقر أتبعها عليه أصال.. ال كما يدعي 

القول هنا  كذاب ومراوغ ال يقر بأي ذنب مهما كانت درجة ثبوته يقول” العرعور ” 
 وينفيه هناك ..

 يدعي أنه ناطق باحلق ال خيشى يف اهلل لومة الئم وما هو إال أجري آلل سعود ..
 ما عرفناه إال وهو مبغض للجهاد واجملاهدين وبغضه هلم يزداد مع األيام ..

ولقد واهلل تشاءمت منه عندما علمت بأنه قفز من سفينة بشار إىل خندق الثوار لعلمي أن 
 من املرتاجعني من أنصار الطاغوت بعد اختالل قوته ال يكون تراجعهم يف الغالب عن الكثري

قناعة شخصية وإمنا هو مداراة واستجابة إلمالء الظرف ، فهم ال يريدون أن يكونوا يف 
 مواجهة األقوى بأي حال .
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ينة آل مل يقفز من سفينة بشار إال بعد أن حجز له مكانا يف سف” العرعور ” واحلقيقة أن 
 سعود ..!

 Cnnتدق ناقوس اخلطر وتصيح : 
 القاعدة بأوج نشاطها وحلم دولة اخلالفة حيفز مقاتليها ..!!

ويهدئ من روعها قائال : داعش بيعتها باطلة والبقاء معها اآلن ” العرعور ” فيطمئنها 
بإذن اهلل  باطل ، وأرى أن كل كتيبة تنشق وتنضم إىل اجلبهة اإلسالمية ، واجلبهة اإلسالمية

قادرة على أن حتميها ،وعلى اإلخوة الذين جاءوا من هنا أو هناك يف الداخل واخلارج أن 
 ينشقوا وأن ينضموا إىل اجلبهة اإلسالمية ، وأال تبقى قياداهم قيادة جمهولة .. 

 عندما مسعت كالمه تذكرت قوله تعاىل : }يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم..{.
 يكفر.. ويتهم اجملاهدين بالتكفري !” العرعور ” 

 ويستبيح دماء املوحدين ..ويتهم اجملاهدين باستباحتها !
لقد قال عن اجملاهدين يف الشريط الذي اعرتف بنسبته إليه : هؤالء ميكن يهود ، وكل من 

 يبقى معهم فدمه مباح !
المية يف العراق الدولة اإلس” ومع أن كالمه يف الشريط واضح يف أنه يقصد اجملاهدين يف 

وال حيتاج إىل إقامة الرباهني على ذالك ، إال أنه أنكر أن يكونوا هم املقصودين ” والشام 
 بكالمه يف الشريط ..

 فمن ميارس التقية إذن ؟ 
 ” ..الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” تكالب الناس على 

والتحركات الدبلوماسية احلكومات واملنظمات الدولية واالستخبارات وجيوش املنطقة 
 واإلعالم

الدولة ” وحىت الكثري من الشيوخ ..كل ذالك يصب يف اجتاه واحد هو القضاء على 
 ” .اإلسالمية يف العراق والشام 

واليت استطاعت ” الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” حيتار املرء يف هذه القوة اليت متتلكها 
 مل يرفضها كله وحيارهبا كله !من خالهلا أن تفرض نفسها عاىل عا

 ال شك أهنا قوة من اهلل عز وجل !
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مل تبلغ أي دولة من دويالت سايكس بيكو اليت تغذت بدماء املستعمر هذا املستوى الذي 
 حىت قبل أن يعرتف هبا أحد ..“الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ” وصلت إليه 

  السيف والفتكة البكرفما اجملد إال… فال حتسنب اجملد زقاً وقينة 
 لك اهلبواُت السود والعسكر اجملرُ … وتضريب أعناق الرجال وأن تُرى 

 تدوال مسع املرء أمنله العشر… وتركك يف الدنيا دوياً كأمنا 
 جمرد تصور هذه الدولة شيء ممتع ، فما بالك إن كانت موجودة بالفعل على األرض ؟

ويزيدهم قوة ” لة اإلسالمية يف العراق والشام الدو ” نسأل اهلل أن حيفظ اجملاهدين يف 
 ومتكينا .

 كتبه إميانا واحتسابا
 عبد اهلل بن عبد الرمحن الشنقيطي

 هــ 1435/ صفر  29
 م 2014/  1/  1

وقد محل الشيخ على الدولة يف مقاله اخلالفة ليست هي اخلالف بعد موقفها من الدكتور 
 أمين ..

 

 شنقيطيالشيخ حماد بن محمد األمين ال

 
 

واجلهاديني  لعلماءنشرت مواقع هلا صلة قوية اجلماعات اجلهادية قائمة بامساء عدد من ا
ونشرت القائمة  تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام" داعش"  او عياملوريتانيني الذين با
 وقد ذكر امسه ضمن هذه القائمة . يف منتديات عديدة

 مشال شرق مايل جزء من إقليم أزواديف غاو  وهو مسئول القضاء الشرعي سابقا
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 وللشيخ رسالة خمتصرة مساها :
 النصرة األزوادية للدولة اإلسالمية 

 بواسطة جرير احلسين 2014، 22كتبت بتاريخ يوليو 
 وهذه هي :

 النصرة األزوادية للدولة اإلسالمية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بالسيف رمحة للعاملني لى املبعوثاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ع
 ومن سار على هنجهم اىل يوم الدينوعلى أله الطيبني الطاهرين وصحابته أمجعني ، 

 أما بعد :
فاحلمد هلل القائل ) إمينِّ جأاعمٌل يفم األأْرضم خألميفأًة ( والقائل ) يأادأاُووُد إمنَّا جأعأْلنأاكأ خألميفأًة يفم 

لَّكأ عأْن سأبميلم اللَّهم (النَّاسم بماحلْأقِّ وأالأ تـأتَّبمْع اهْلأوأى فـأيُ  األأْرضم فأاْحُكْم بـأنْيأ   ضم
وله احلمد الذي أرانا من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم من أعاد لنا اخلالفة ولو امسا بال 
مسمى على سبيل الفرض والتقدير يف زمن يراها الكثري ضربا من اهلوس واخليال والتحمس 

 لى نفسه الصغرية وهلل در القائل:جة هلزميته النفسية املزمنة وقياسا لغريه عاألجوف نتي
 يت على قدر الكرام املكــــــارمعلى قــدر أهل العزم تأيت العزائم وتأ

 وتـعظم يف عني الصغري صغارهــا وتصغر يف عني العظيم العظائــم
 أهل العلم ملخصا : كرهوصار يشرتط هلا شروطا ما أنزل اهلل هبا من سلطان ،والذي ذ 

 اخل (… يقوم هبا واجب باإلمجاع  قال املاوردي ) وعقدها ملن
وقد أختلف يف أصل وجوهبا فذهب قوم يف أن وجوهبا ثابت بالعقل ملا يف طباع العقالء من 

وقد قال األفوه وهو شاعر التسليم لزعيم مينعهم من التظامل ويفصل بينهم عند التنازع ،
 جاهلي :
 هلم وال سراة اذا جهاهلم ســادو الناس فوضى ال سراة ال يصلح

أهنا  وذهب أخرون أهنا إمنا وجبت بالشرع وال أثر للعقل يف ذلك ، وال خالف بني أهل العلم
 فرض كفاية كاجلهاد وحنوه .
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وإن مل يقم هبا أحد أمث من الناس فريقان أحدمها أهل احلل والعقد حىت خيتاروا لألمة إماماً 
 حىت ينتصب لإلمامة أحدهم .. إخل رهم والثاين أهل األمانةيقوم بأم

 عليه ولزمه طلبها إن مل يبتدوه .قال النووي يف روضته : فإن مل يكن يصلح إال واحد تعينت 
 الفصل الثاين يف شروط اإلمامة : وقال يف

 األول : الذكورية)لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة(
حلديث بعدما كدت أن أحلق بأصحاب اجلمل يعين عائشة قال أبو بكرة نفعين اهلل هبذا ا

 رضي اهلل عنها واحلديث يف البخاري.
 الثاين: البلوغفال تنعقد لصيب .

 الثالث : العقل فال تنعقد جملنون.
 الرابع : البصر فال تنعقد ألعمى .

 اخلامس : السمع فال تنعقد ألصم وهو الذي ال يسمع البتة .
 من نقص مينع إستيفاء احلركة .السادس: سالمة األعضاء 

 السابع : احلرية فال تنعقد لعبد .
 الثامن : اإلسالم فال تنعقد لكافر مرتداً كان أو أصليا .

 التاسع : العدالة فال تنعقد لفاسق .
 العاشر : الشجاعة فال تنعقد جلبان .

 احلادي عشر : العلم فال تنعقد جلاهل .
مامة بدونه ، واملراد أ ن يكون من قريش وهم بنو النضر الثاين عشر : النسب فال تنعقد اإل

بن كنانة ففي الصحيحني من رواية ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال  ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان ( وقد احتج الصديق رضي اهلل 

ى سعد بن عبادة وقالوا منا أمري ومنكم أمري عنه على األنصار يوم السقيفة حني اجتمعوا عل
وأذعنوا لقوله صلى اهلل عليه وسلم وقد إدعى املاوردي اإلمجاع على هذا الشرط إىل أخر  
كالمهم ملخصا فلريجع إليه يف بابه ، وهذا ما يهمنا شرعاً وباستطاعتنا حتصيله أما أن تدوم 

ه دخل أصال ومرده إىل اهلل ومل تدم خالفة هذه اخلالفة أو ال تدوم فهذا أمر قدري ليس لنا في
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احلسن بن علي رضي اهلل عنهما أكثر من سبعة أشهر وهو أخر اخللفاء الراشدين ومل يقل 
 أحد أن هذا طعن فيها .

وهي تكليف وتشريف ملن أعانه اهلل تعاىل عليها وقام حبقها وخزي وندامة ملن مل يقم هبا ملا 
اهلل عنه قال: قلت : يا رسول اهلل أال تستعملين قال يا يف الصحيحني حلديث أيب ذر رضي 

ذها حبقها وأدى أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخ
 الذي عليه فيها .

وأخريا هذه نصيحة للكل فقد قال صلى اهلل عليه وسلم : ) املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
ألخر ) مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى بعضه بعضاً ( ويف احلديث ا

 ى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى (منه عضو تداع
 ى له سائر اجلسد باحلمى والسهر (ويف رواية ) املؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداع

فهذه األحاديث صحيحة صرحية يف تعظيم حقوق املسلمني بعضهم على بعض ، وحثهم 
 والتعاضد يف غري إمث وال مكروه .على الرتاحم واملالطفة 

ومن أمس احلاجة إىل ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل بني اجملاهدين قال تعاىل : ) وأالأ تـأنأازأُعوا 
فـأتـأْفشأُلوا وأتأْذهأبأ رمحُيُكْم ( ولقطع الطريق على كل من املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة 

 أكل السبع .وما 
الألأكُ  بأاالً وأألأْوضأُعوا خم ُغونأُكْم ممن قال اهلل تعاىل فيهم : ) لأْو خأرأُجوا فميُكْم مأا زأاُدوُكْم إمالَّ خأ ْم يـأبـْ

نأةأ (  اْلفمتـْ
والواجب على كل مسلم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن يكون أصل قصده توحيد 

دار وال ينتصر لشخص إنتصارا مطلقا اهلل بعبادته وحده ال شريك له ويدور مع ذلك حيث 
عاما إال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال لطائفة إنتصارًا مطلقا عامًا إال ألصحابه رضي 
اهلل عنهم فإن اهلدى يدور مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث دار ويدور مع أصحابه دون 

 ا على خطأ قط .أصحاب غريه حيث داروا فإذا أمجعوا مل جيمعو 
وكما أنه ال جيوز اإلنتصار للشيوخ على حساب احلق ، فال جيوز كذلك اإلنتصار لشيوخ 
على حساب أخرين بل جيب نصرة اجلميع وحمبة اجلميع ماداموا مسلمني موحدين فيؤيد 
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مصيبهم و يلتمس العذر ملخطئهم عند بيان خطأه وأما اإلنتصار لشيوخ بالوقيعة يف أخرين 
  يقره الشرع .نتصار بالباطل الفهذا إ

وهو من جنس ماحكي عن قوم من جهال املسلمني أهنم كانوا يشتمون عيسى عليه السالم 
 تمون حممدا صلى اهلل عليه وسلم .إذا مسعوا النصارى يش

وعلينا مجيعنا أن نتعلم هذا الدين ونعمل به لنكون من أصحاب الصراط املستقيم صراط 
 اء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا .لصديقني والشهدالذين أنعم اهلل عليهم من النبيني وا

 ذي يدخل اجلنة ويباعد من النار .وعلينا أن نأخذ حبديث معاذ كله فهو ال
لأ اجلْأنَّةأ فـأقأْد فأازأ (قال تعاىل : ) فأمأْن ُزْحزمحأ عأْن النَّارم وأأُدْ   خم

يع عن أبواب اخلري وال نكتفي بباب اجلهاد عن باب رأس األمر وعموده وال نكتفي باجلم
فالصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل من جوف الليل مث 

عم ( حىت بلغ يعلمون .تلى قول اهلل تعاىل : ) تأتجأاىفأ ُجُنوبـُُهْم عأْن   اْلمأضأاجم
لغش وال نكتفي هبذا عن مالك ذلك كله وهو أن نكف علينا ألسنتنا وحنفظها عن الكذب وا

وقول الزور والنميمة وعن كل ما يبعدنا من اهلل عز وجل فاللسان من أخص ما يكب الناس 
يف النار على وجوههم ولذلك قال صلى اهلل عليه وسلم ) إال حصائد ألسنتهم ( ، وكل 

 ى املسلم حرام دمه وماله وعرضه .املسلم عل
ينية واليت ال يستغين عنها طالب ونقل الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه اهلل يف رسالته الثالث

” حق ملا فيها من النقول الطيبة ألهل العلم واملناقشة العلمية نقل فيها عن القاضي عياض 
يف  إن استباحة دماء املسلمني املوحدين خطر ، واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخلطأ

 “سفك حمجمة من دم مسلم واحد 
 “ســـــــــــــــالم دولـــــــة اإل”  ييويف اخلتام أحـ

 حاهلم للثأر لإلسالم واملسلمني :ورجاهلا األبطال جنودا وأمراء الذين قال لسان 
 علي عمري برتكي كل ما حوت الديارخذ العهد األكيد 
 رب كأس ولــبسـي جبة ال تستـعـاروهجر الغانيات وش

 الليل النهار ولست خبالع درعي وسيفـي إىل أن خيلع
 سراة كفر فال يبقى هلا أبدا أثاروإال أن تبيد 
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 الدولة اإلسالمية أعــزهــا اهللوأقول لشانئي 
 وق فتستهدي هبا األعني الرمـــدُ هم النفر البيض الذين وجوههم تر 

 ن اللوم أو سدو املكان الذي سدواأقـــلو علـــيهــم ال أبـا ألبـيـكـُم م
 احلمد هلل رب العاملني وأخر دعوانا أن

 د الفقري لعفو ربه :كتبه العب
 محاد بن حممد األمني الشنقيطي

 ســابــقــاً يف ) غــــــــاو (مسؤول القضاء الشرعي 
 هــ 1435رمضان  7

 :: PDFرابط التحميل:: :: 
http://www.gulfup.com/?qcwiPT 

 
https://thabat111.wordpress.com/2014/07/22األزوادية-/النصرة-

 كت/-اإلسالمية-للدولة
 
 

 الشيخ أبو سلمة الشنقيطي
واجلهاديني  لعلماءنشرت مواقع هلا صلة قوية اجلماعات اجلهادية قائمة بامساء عدد من ا

ونشرت القائمة  تنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام" داعش"  او عيانيني الذين بااملوريت
 وقد ذكر امسه ضمن هذه القائمة . يف منتديات عديدة

 له مقاالت عدة على الشبكة ومنها :
ُخأذِّلأةاخلمالفأُة اإلْسالمية

 بني الضَُّرورأةم الشَّرعميةم وأالفتأاوى امل
 يقول فيها :

  أعلنتها الراشدة اليت  إلسالمية واخلالفةتحاملون على الدولة اامل يهاأ
أعدائها من األمريكان  فسطاط يف سهامكمب اإلسالميةحيز يف نفوسنا أن نراكم ترمون الدولة 

 قتاهلا .وإيران، وقد جتمعوا لواألسد 

http://www.gulfup.com/?qcwiPT
http://www.gulfup.com/?qcwiPT
https://thabat111.wordpress.com/2014/07/22/النصرة-الأزوادية-للدولة-الإسلامية-كت/
https://thabat111.wordpress.com/2014/07/22/النصرة-الأزوادية-للدولة-الإسلامية-كت/
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 قراءة زائدة، غري مبنية على كالمكم أن إعالن اخلالفة منطلقه محاسة   لقد ذكرمت يف بعض
 موضوعية للواقع واملستقبل؛

 عليه وسلم؛ هلل صلى النيب وسع ما يسعكم كان فهل
 .أحد يف العدو ومالقاة  املدينة، من اخلروج على عنهم هللأرغمته محاسة أصحابه رضي  ما

 سكتم؟فهل 
 فيها عليه وسلم! هلل صلى النيب كان كما املواجهةأنكم مل تكونوا يف  والفارق

https://ia800503.us.archive.org/29/items/archive_alghurba
 pdfاملخذلة.20والفتاوى%20الشرعية%20الضرورة%20بني%20%/

 وله أيضا :
 كافرينعلى قتال ال حتريض النافرين 

https://justpaste.it/he8d 
 الكفر ملة واحدة

http://justpaste.it/hfxs 
 أكرم هبم من غرباء

http://justpaste.it/gpa5 
 كر، واإلسالم احلق يـُْنصأرالغرب الكافر مي

http://justpaste.it/gmjm 
 
 

 الشيخ أبو الزبير الشنقيطي
واجلهاديني  لعلماءنشرت مواقع هلا صلة قوية اجلماعات اجلهادية قائمة بامساء عدد من ا

ونشرت القائمة  راق والشام" داعش" تنظيم الدولة االسالمية يف الع او عياملوريتانيني الذين با
 وقد ذكر امسه ضمن هذه القائمة . يف منتديات عديدة

https://ia800503.us.archive.org/29/items/archive_alghurba/%20بين%20الضرورة%20الشرعية%20والفتاوى%20المخذلة.pdf
https://ia800503.us.archive.org/29/items/archive_alghurba/%20بين%20الضرورة%20الشرعية%20والفتاوى%20المخذلة.pdf
https://justpaste.it/he8d
https://justpaste.it/he8d
http://justpaste.it/hfxs
http://justpaste.it/hfxs
http://justpaste.it/gpa5
http://justpaste.it/gpa5
http://justpaste.it/gmjm
http://justpaste.it/gmjm
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 ومن مؤلفاته رسالة :

قطعهم شجرة تـُْعبأُد :  شامالدولة اإلسالمية يف العراق وال الرد على انتقاد أيب بصري على جنود
 ممن دون اهلل

://justpaste.it/g6euhttps 
 

 صفحته على منرب التوحيد واجلهادوهذه 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12437.html 

 وفيها :
   0  ممنياإلميضأاح وأالتَّْبيمني يف أأنَّ فأاعملأ الشِّْركم جأْهالً لأْيسأ ممنأ املْسلم 

والتبيني ألخينا أيب الزبري تلميذ الشيخ العالمة  خمتصر وجيز يف التعليق على كتاب اإليضاح
 )كتبه أبو حيىي املصري( أيب حممد املقدسي

topic-http://nooreldean.yoo7.com/t602 
  صومالدفع املالم عن جماهدي أرض ال

 
 
 
 

https://justpaste.it/g6eu
https://justpaste.it/g6eu
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12437.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12437.html
http://nooreldean.yoo7.com/t602-topic
http://nooreldean.yoo7.com/t602-topic
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 من جزيرة العربخامسا : 
 مال حسين محمد توفيق الدكتور طلحة الشيخ 

 
 1969فرباير  23 ولد بسوريا يف 
صوته دافئ وإحساسه مرهف، يتلو فتدعوك تالوته للخشوع  متميزكردي مقرئ سوري  

، تعلم والتدبر. بدأ مسريته العلمية من الصفر واختتمها بارقى شهادة ممكنة يف علم القراءات
القرآن وعلمه، فكان خري سفري لبلده خاصة يف اململكة العربية السعودية حيث يقيم منذ 

 زمن. 
رغم جنسيته السورية، يعيش فضيلة الشيخ طلحة حممد توفيق باململكة العربية السعودية 
وحتديدا يف حي العزيزية مبكة املكرمة حيث ميارس اإلمامة بأحد املساجد هناك. وقد اشتهر 

 هذا البلد بتالواته اخلاشعة ومتكنه من قواعد الرتتيل والتجويد واليت درسها بشكل علمي يف
 ونال عن ذلك خمتلف الشهادات واإلشادات.

  ثانوية مكةقضى املرحلة الثانوية ب 
  جامعة أم القرى -كلية الدعوة وأصول الدين  يف ومرحلة الليسانس 
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ات البارزة، بدءا بالدراسات االبتدائية مرورا وخالل مساره الدراسي، مر بعدد من احملط
بالثانوية وانتهاء بالسلك اجلامعي الذي أهناه باحلصول على شهادة الدكتوراه يف علم 

 القراءات.
 رسالة املاجستري :

 2 -جامع البيان يف القراءات السبع اليب عمرو الداين دراسة وحتقيق 
 هـ 1415 غاية سورة األنعام ة البقرة إىل ب/ القسم الثاين : من أول سور 

 رسالة الدكتوراه :
 الرسالة العلمية -منهج االمام البغوي يف عرض القراءات واثر ذلك يف تفسريه 

 هـ 1422جامعة ام القرى ، 
وخالل هذه احملطات العلمية كلها، درس اللغة العربية فأحسنها، وتعلم القرآن الكرمي فأتقنه، 

والتوحيد واحلديث فتفوق فيها وأظهر ذكاء متقدا ونبوغا وأخذ ما تيسر من علوم الفقه 
 عظيما.

وقد ساعدته يف ذلك، حنكة وجتربة املشايخ والعلماء الذين تتلمذ على أيديهم، والذين أثروا 
يف شخصيته أميا تأثري. ومن هؤالء نذكر على سبيل املثال ال احلصر، الشيخ املقرئ أبو مالك 

القراءات فتفوق يف ذلك أميا تفوق، ونال اإلعجاب  الشيخ الذي أخذ على يديه علم
 واالحرتام والتقدير.

وبعد خترجه، واكتسابه ملا يكفي من اخلربة والتجربة يف جمال القرآن الكرمي وعلومه واللغة 
العربية وفنوهنا، وموازاة مع اشتغاله يف االمامة، عمل فضيلته يف جمال تدريس علم القراءات، 

 د من القراء أبرزهم املقرئ الشيخ موسى بالل.فتخرج على يديه عد
  عضو رابطة العلماء السوريني سابقا و عضو اهليئة الشرعية جلبهة ثوار سوريا سابقاوهو 

 
 ماقيل عنه من مناصرته الدولة :

غرَّد القارئ والداعية السوري املقيم يف السعودية طلحة مال حسني، والذي يُعد من أبرز 
ة عرب حسابه يف موقع "تويرت" قائال: "كيف سنصدق أن الدول اليت مناصري تنظيم الدول

سلمت العراق إليران، وتسعى يف تسليم سوريا، وشاركت يف تسليم اليمن للحوثيني 
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استيقظت اآلن لتضع حدا للحوثيني؟"، وأضاف: "مفتاح فهم دوافع عاصفة احلزم ما ذكر 
لدولة اإلسالمية والقاعدة، وأما احلوثيون يف البيان اخلليجي أن من أهداف العملية حماربة ا

 فهم أولياؤهم".
http://al3asemanews.net/news/show/137544 

 
وعرف عن "مال حسني" اختاذه موقفا يقضي بإلقاء اللوم على اجلبهة اإلسالمية يف االقتتال 

أحد تعليقاته: "الذي شن احلرب هي اجلبهة اإلسالمية، وقاداها األخري، حيث قال يف 
يرفضون الصلح الذي أنصحهم وينصحهم به غريي، ويزجون شباهبم يف احلرب مث يتباكون 

 عليهم!".
وقال "مال حسني" يف تعليق آخر: "الشك عندي أن اجلبهة اإلسالمية ختدم مشروع 

 أصفهم بالصحوات بل بالبغاة".الصحوات من حيث ال يعلم أكثر أفرادها، وال 
https://www.zamanalwsl.net/news/article/45690 

 
عضو اهليئة   عضو رابطة العلماء السوريني و رد من الدكتور طلحة مال حسنييان هام و وهذا ب

 واهليئات اإلسالمية السورية ! لروابط العلميةالشرعية جلبهة ثوار سوريا بشأن بيان ا
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله ،أما بعد 

اخلطيب كلمته أمام مجع قالوا إهنم ميثلون الروابط السابقة وقد ذكر أموراً كثرية  معاذفقد ألقى 
 منكرة أمامهم أبرزها اعرتاضه على حتكيم الشريعة

اض اخلطيب على حتكيم الشريعة كان عرب الطعن يف احملاكم الشرعية اليت صارت ملجأ اعرت 
 واللصوص.. الناس للفصل بينهم يف اخلصومات واحلكم على األسرى

تبع اخلطيب أسلوب العلمانيني الذين يطعنون يف تفاصيل الشريعة ويدعون تعظيم مبادئها ا
 التفاصيل حبجة أن الذي يعرب عن الشريعة هي املبادئ ال

خلط اخلطيب بني عدم اإلكراه يف الدين وبني أن متنع الدولة املسلمة اجلهر باملنكرات  
وال عقل أنه مستعد ألن يغفر كل ع المه الذي ال يقبله شر كمسألة احلجاب الشرعي من ك

شيء إال اغتصاب النساء وقتل األطفال . أليس للجرائم األخرى كالكفر وقتل الرجال وزن؟ 

http://al3asemanews.net/news/show/137544
http://al3asemanews.net/news/show/137544
https://www.zamanalwsl.net/news/article/45690
https://www.zamanalwsl.net/news/article/45690
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فإمثهم  دليل أن كل أهل األرض لو لبسوا ذهبا وحريرا ئب اخلطيب ما ادعاه بالمن عجا
 أعجب منه سكوت أهل الروابط العلمية ! أخف من غيبة واحدة ..  و 

سلك اخلطيب مسلك الطغاة يف حماولة حصر الفتوى يف جملس علمي يرأسه مفت وبذلك 
 ون يعيد استنساخ شيخه البوطي الذي كان لبشار كهامان لفرع

اخلطيب باحلاضرين والسامعني أنه طلب رفع قضية تدمري عصابات األسد  استخفاف من
 للمسجد العمري إىل اليونسكو باعتباره معلما أثريا ! 

اخلطيب بالشعب السوري الذي أفىت البوطي بذحبه مث يريد من املؤسسات العلمية  استخفاف
  أن تطلب من جملس األمن التحقيق اجلنائي يف مقتله!

 ما سبق يطرح تساؤالت كثرية حول هذه الروابط العلمية الكثرية اليت ال أدري هي متثل من؟
 وما هي آلية قرارااها وبيانااها؟  وهل هي حقيقية أم ومهية؟

مثال أنا من رابطة العلماء السوريني وال أدري عن مثل هذه االجتماعات!وهناك قرارات 
 عنها فضال عن أن نوافق!وبيانات كثرية خترج بامسنا وال ندري 

وهذه الروابط العلمية واهليئات اإلسالمية السورية إذا مل يعرف الناس من فيها من العلماء أو 
 الباحثني فهي ومهية ال حقيقة هلا ! 

تقتضي أن أي بيان أو فتوى تصدر عن هذه الروابط العلمية واهليئات  األمانة العلمية
 العلماء املوافقني عليها اإلسالمية فيجب أن تكون موقعة من 

إن من الطغيان واالستبداد حماولة حماصرة الفتوى وعدم ترك العلماء جيتهدون ويبحثون 
 ويردون على بعض يف األخطاء واملباحثات العلمية 

على الروابط العلمية واهليئات اإلسالمية أن ينكروا ما صدر من اخلطيب من منكرات يف 
 تقالية وإال شاركوه اإلمث !مؤمتر اإلسالم والعدالة االن

 د طلحة مال حسني
https://twitter.com/Drtalhahousain 
https://islamicsham.org/letters/824 

 
 

https://twitter.com/Drtalhahousain
https://twitter.com/Drtalhahousain
https://islamicsham.org/letters/824
https://islamicsham.org/letters/824
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 صفحته على الفيس بوك
https://web.facebook.com/talha.housain?_rdc=1&_rdr 

يصلي الرتاويح مبساجد مبكة وله صوت عذب وتسجيالت كثرية على اليوتيوب وغريه هنا 
 بعضها

rpo6_RrPx8-utube.com/watch?v=https://www.yo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=83aJtBiadM8 
 

 العمر  بن سالم عبدالعزيزالشيخ 

 
 من املوقعني على بيان قيادة املرأة للسيارةوهو  إمام وخطيب جامع احلبيشي بالرياض

http://www.saaid.net/female/085.htm?print_it=1 
 وحتت عنوان :

 علماء السعودية يستنكرون تغيري املناهج
 2004 -يناير  - 03هـ|  1424 -ذو القعدة  - 10

ة استنكارهم احلملة من احلسبة: أعلن مئة وستة ومخسون عاملا ومفكرا وداعية يف السعودي
أجل تغيري املناهج الدراسية السعودية وما مت بالفعل من حتريف هلا. وأوضح املوقعون على 

https://web.facebook.com/talha.housain?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/talha.housain?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=-rpo6_RrPx8
https://www.youtube.com/watch?v=-rpo6_RrPx8
https://www.youtube.com/watch?v=83aJtBiadM8
https://www.youtube.com/watch?v=83aJtBiadM8
http://www.saaid.net/female/085.htm?print_it=1
http://www.saaid.net/female/085.htm?print_it=1
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بيان أعلنوا فيه استنكارهم أن عملية تغيري املناهج وحذف الثوابت املعلومة من الدين 
يونية. ودعا بالضرورة واملتعلقة بعقيدة املسلمني كالوالء والرباء تتم بضغوط أمريكية صه

املوقعون املسؤولني إىل مراجعة مواقفهم والتوبة إىل اهلل، كما دعوا أولياء األمور إىل عدم 
 السكوت عن ذلك، وإعالن استنكارهم.

http://www.lahaonline.com/articles/view/4305.htm 
إلعالم الدكتور عاملاأ سعوديا على بيان موجه منهم إىل وزير الثقافة وا 35 نضم وقعكما 

 يطالبونه فيه بإنشاء جلنة شرعية إشرافية يف الوزارة بالتعاون مع دار اإلفتاء. "عبدالعزيز خوجة"
 1430ربيع األول  26

08982http://almoslim.net/node/1 
 

اب ويكلكيس السرورية عبد اهلل الفايز، يشرف على حس وقالت تقارير غري موثوقة أن
 سامل العمر. العزيز طر منظر سعودي لداعش بالرياض عبدخبنصيحة من ا

http://www.albawabhnews.com/822229 
 
 مايل"صور واخلرائط "ملن ال يعرف دولة  العمر تقرير شيق بالالشيخ عبدالعزيز بن ساملو 
 وصف دقيق لدولة مايل وبيان سبب اهلجوم عليها للشيخ عبد العزيز بن سامل العمر 
 https://youtu.be/WZ68niNBJxw 
 

 وله :
 الدرس الثاين -شرح نواقض اإلسالم 

https://www.youtube.com/watch?v=WGdvnyMI9hU 
 

 فضل صالة الضحى
https://www.youtube.com/watch?v=YJT6MNrA9Hs 

 

http://www.lahaonline.com/articles/view/4305.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/4305.htm
http://almoslim.net/node/108982
http://almoslim.net/node/108982
http://www.albawabhnews.com/822229
http://www.albawabhnews.com/822229
https://youtu.be/WZ68niNBJxw
https://www.youtube.com/watch?v=WGdvnyMI9hU
https://www.youtube.com/watch?v=WGdvnyMI9hU
https://www.youtube.com/watch?v=YJT6MNrA9Hs
https://www.youtube.com/watch?v=YJT6MNrA9Hs
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محن البلوشي عن الشيخ أمحد بن عبد اهلل بن محود ويف منتدى األلوكة كتب ماجد بن عبد الر 
 التوجيري 

ذكر يل نقالً عن الشيخ سعود بن عبداهلل بن غديان أنَّ صاحب السمو امللكي األمري قال : 
أرسل مبلغ مخسة ماليني لاير إىل والده  -مّتعه اهلل بالصحة والعافية  -عبدالعزيز بن فهد 

ق أهل العلم، فنزل املاُل على الشيخم نزولأ القارعةم على أهلها، صلة منه وتوّدداً إليه وعرفاناً حب
وأصابه جرّاء ذلك همٌّ عظيٌم فغشيه من البالء ما غشيُه، فجمع الشيخ ابن غديّان أبناءه 

فقصَّ عليهم األمر حىّت كأمّنا ينعي إليهم مصاباً جلالً! وشاورهم يف األمر خمرباً إيّاهم أنه لن 
 -لسمّو مكانته ورفيع منزلته  -اً، كما أنّه ال جيمل به أن يرده على األمري يأخذ من املال شيئ

 وقد وصله به.
دوا فخاضوا يف األمر خوض امللجأ املضطر واتصلت هبم احلرية وأطبقْت عليهم السبُل حىت هُ 

 إىل حيلة من حيأل الصاحلني!
ألمر وطلب منه أن يتصّدق فاتصل الشيخ بالداعية احملتسب الشيخ عبدالعزيز العمر وفاحته با

باملبلغ كاماًل مث يرفق قائمة جبميع من وصله شيٌء من املال، ففعل ذلك الشيخ العمر وناب 
عنه يف توزيعه على مستحقيه من أهل احلاجة والفاقة مث أردف ذلك بسرد قائمة فيها ذكر 

 األمساء واملبالغ اليت ُدفعت إىل كل شخص منهم.
http://www.alukah.net/culture/0/22809/ 

 
والشيخ عبد العزيز العمر قد زرته يف بيته بصحبة أحد العلماء وأكرمين أكرمه اهلل وكان يف 
رحلة سفر وأصر أن ننتظر حيث كان يف الطريق ألجل اللقاء وقمت بإهدائه بعض املؤلفات 

ويا يف بعض املشاريع اليت ختدم اجلهاد والدعوة ولكن مل ميهلين اهلل عز وعزمنا على التعاون س
 وجل فتم اعتقايل بعد مدة وجيزة .

 والذي حيضرين أن الشيخ سبق له أن اعتقل وأطلق سراحه .
 
 
 

http://www.alukah.net/culture/0/22809/
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 فك اهلل أسره البارقيعلي الجبالي الشيخ 

 
 آل عمشه البارقياالسم/ علي بن صاحل بن علي بن حممد بن علي بن عبداهلل اجلبايل 

 هـ1381ولد يف رياض اخلرباء يف القصيم سنه 
 يف رياض اخلرباء ةهنى الثانويأ إىل أندرس 

 هـ1403 كلية الرتبية عام  يفوخترج الرياض  إىلبعدها انتقل 
 ا كثريًا والزمه ملدة عشر سنواتدرس على مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل خري 

كثريًا وكان يقراء عليه الكتب السته البخاري ومسلم وايب داود   واستفاد من علمه خرياً 
والرتمذي والنسائي وابن ماجه ومسند االمام امحد ومسند الدارمي وموطأ مالك والفتح 

باإلضافه ايل خنبه الفكر يف املصطلح كل هذا يف احلديث والتفسري  الرباين والسنه للبغوي
الدر السنيه وكتاب التوحيد والعقيده الوسطية وغريها ،تفسري بن كثري والبغوي ويف العقيدة 

ويف الفقه الروض املربع وكذلك فتاوي شيخ اإلسالم بن  ويف السرية البداية والنهاية البن كثري
 تيمية ويف السلوك إغاثة اللهفان البن القيم

 ه على الشيخ ابن باز قبل وفاتهأف كتاباُ يف العقيدة قر أل
 باز رمحه اهلل تعني امام وخطيب يف احد جوامع الرياضوبعدة وفاة الشيخ ابن 
رات يف املساجد وعرب االنرتنت وكذلك يف اخلط الساخن للفتاوى ضله بعض الدروس واحملا

على موقع نور االسالم ومعروف عند كثري من املشايخ وطلبة العلم ومن ابرزهم الشيخ 
 اصر العمر وغريهم الكثري .عبدالرمحن الرباك والشيخ عبدالعزيز الراجحي والشيخ ن

shaaba.net/vb/showthread.php/18714-http://www.al-نبذة-
 اهلل-حفظه-اجلبايل-صاحل-بن-علي-الشيخ-عن-تعريفية

http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php/18714-نبذة-تعريفية-عن-الشيخ-علي-بن-صالح-الجبالي-حفظه-الله
http://www.al-shaaba.net/vb/showthread.php/18714-نبذة-تعريفية-عن-الشيخ-علي-بن-صالح-الجبالي-حفظه-الله
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دروس يومية يف غرفة أنصار آل حممد من بعد صالة الفجر يف الفرته توك له على البال
 الصباحية يف جملس من جمالس الذكر حتفه املالئكة واجملال مفتوح لألسئلة يف هناية الدرس

 تيوب ومنها :منشورة على اليو 
 مسائل يف التوحيد 

ps://www.youtube.com/watch?v=EIbFMUk0ut8htt 
 كلمة للروافض

https://www.youtube.com/watch?v=WoabP1gVsgU 
 5-1سلسلة شرح نواقض اإلسالم 

w.youtube.com/watch?v=CnI8PBqRZEIhttps://ww 
 تعدد الزوجات

https://www.youtube.com/watch?v=Aan7zJCCIaQ 
 شروط ال إله إال اهلل 

/watch?v=812vHzR1ZKAhttps://www.youtube.com 
 قصة من تواضع الشيخ ابن باز

https://www.youtube.com/watch?v=wIDlH32hL2g 
 وغريها

 صفحته على الفيس
https://web.facebook.com/peopleعلي-/الشيخ-

 rdc=1&_rdr؟_100001307522533اجلبايل/
 

 صفحته على تويرت
 @ali_aljebali 

    2014أغسطس  28 ومن فتاواه فيها :
سألين أحد اإلخوة عن الرافضة هل هم كفار مرتدون أم كفار أصليون وأنه مسع بعض 

 أصليون وهل تسىب نساؤهم؟املشايخ يقول إهنم كفار 

https://www.youtube.com/watch?v=EIbFMUk0ut8
https://www.youtube.com/watch?v=EIbFMUk0ut8
https://www.youtube.com/watch?v=WoabP1gVsgU
https://www.youtube.com/watch?v=WoabP1gVsgU
https://www.youtube.com/watch?v=CnI8PBqRZEI
https://www.youtube.com/watch?v=CnI8PBqRZEI
https://www.youtube.com/watch?v=Aan7zJCCIaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aan7zJCCIaQ
https://www.youtube.com/watch?v=812vHzR1ZKA
https://www.youtube.com/watch?v=812vHzR1ZKA
https://www.youtube.com/watch?v=wIDlH32hL2g
https://www.youtube.com/watch?v=wIDlH32hL2g
https://web.facebook.com/people/الشيخ-علي-الجبالي/100001307522533?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/people/الشيخ-علي-الجبالي/100001307522533?_rdc=1&_rdr
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احلمدهلل رب العاملني األصل أن كل من نطق بالشهادتني وانتسب إىل اإلسالم وادعى أنه  1
 من أهل القبلة مث أتى مبا ينقض اإلسالم صار كافرا مرتدا

والرافضة ينطقون بالشهادتني ويصلون ويصومون ويقرأون القرآن لكنهم دخلوا يف أبواب   2
 لكفر والشرك اليعذرون هبا لتعلقها بأصل الدينكثرية من أبواب ا

ومسعت شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل سئل عن الرافضة فقال : الرافضة كفار  3
 وثنيون يعبدون آل البيت ومسعت شيخنا سئل هل يفرق بني ..يتبع

اليهود  عوام الرافضة وعلمائهم فقال الفرق بني عوام الرافضة وعلمائهم فكما أن عوام4
 والنصارى كفار تبعا لعلمائهم فعوام الرافضة كفار تبعا لعلمائهم

وأما نساؤهم فظاهر الكتاب والسنة أن حكمهن حكم الرجال املرتدين وهو إما التوبة إن  5
 كانت سائغة وإما القتل وعليه فال تسىب نساء الرافضة .

 وهذه خالصة عقيداهم قبحهم اهلل 6
 لي البارقيلعخالصة عقيدة الرافضة 

www.youtu.be/UE8QRUicZX0 
 وهذا بيانه يف الدولة اإلسالمية :

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..
إعالن دولة اإلسالم وتوحيد جبهيت العراق والشام كان له مثرات كثرية مل يستطع الكثري 

على أرض الواقع ، وأثبت البغدادي أن التعجيل بإعالن الدولة كان إدراكها إال بعد حدوثها 
 خرياً من تأجيلها .

 مثرات توحيد جبهيت العراق والشام ..-
 توحيد القيادة السياسية والعسكرية وجملس الشورى.

زيادة التنسيق العسكري بني اجلبهتني وتوزيع السالح والعتاد واملقاتلني على ُكل جبهة حبسب 
 ه احلاجة.ماتقتضي

 التمدد املستمر يربك اجملتمع الدويل والنظام العاملي ويفضحه يف دعمه اخلفي لبشار.
 حسم جزء كبري من املعركة مع النظام العاملي.

 مثرات إعالن الدولة ..-

http://www.youtu.be/UE8QRUicZX0
http://www.youtu.be/UE8QRUicZX0
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قطع الطريق على الذين يرون اجملاهدين واملهاجرين ليسوا إلت وسيلة إلسقاط بشار وال حق 
 املستقبلية ، وعدم تكرار أخطاء اجلهاد يف الدول األخرى .هلم يف رسم السياسة 

خطوة إستباقية إلعالن دولة إسالمية قبل إعالن األخرين لدولة دميوقراطية وفرضها على أهل 
 الشام .

 اإلرتقاء من مرحلة التنظيم ،والعمل السلح ملرحلة الدولة .
 ية جبانب الكوادر العسكرية .زيادة اخلربة اإلدراية لدى اجملاهدين وتكوين كوادر إدار 

 التوسع واالنتشار والدعوة كدولة وليس كتنظيم .
إخراج الصحوات من جحورهم وحسم املعركة معهم يف مهدها وجتنب جزء كبري من الصراع 
املتوقع بني الكتائب املدعومة خارجيًا ودفعها لفضح نفسها بالتصرفات الغري مسئولة مثل 

 حالفات املشبوهة .االنسحابات والبيانات والت
إثبات أن الدولة هي الوحيدة صاحبة املشروع وأن غريها ليسوا إال ظاهرة تنتهي بنهاية النظام 

 النصريي وأن األخرين غري قادرين على إنشاء دولة وإدارة املناطق احملررة .
 مثرات إقامة الشرع ..-

 بعة للدولة يضبط كثرياً من األمور .إنشاء احملاكم الشرعية والشرطة وإدارة اهليئات واملعامل التا
كسب تأييد العامة ،بسبب احلد من السرقة واجلرائم والغال واألستغالل ،والتوزيع العادل 

 للثروات والبضائع .
 كسب بيعات الكتائب والقبائل .

إثبات أن الدولة هي الوحيدة اليت ُتطّبق الشريعة عمليًا وليس جمرد شعارات ،فاملناطق احملررة 
 صة للجميع ألظهار مشروعهم .فر 

 كتبه الشيخ/علي اجلبايل
http://twitmail.com/email/566713555/2اجلبايل-علي-الشيخ-/بيان-

 اإلسالمية-الدولة-يف
 

 تسمى : تنبيهات على أهم املهمات قرئت على الشيخ ابن باز  من مؤلفاته رسالة يف العقيدة
https://islamhouse.com/ar/author/6964/books/showall/1/ 

http://twitmail.com/email/566713555/2/بيان-الشيخ-علي-الجبالي-في-الدولة-الإسلامية
http://twitmail.com/email/566713555/2/بيان-الشيخ-علي-الجبالي-في-الدولة-الإسلامية
https://islamhouse.com/ar/author/6964/books/showall/1/
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 ية منها:من الدروس العلمية واحملاضرات النافعة واملناشط الدعو  عدد -حفظه اهلل –للشيخ 
 . درسان يف يومي األحد والثالثاء مبسجد الفعيم حبي السالم. 1
 . عدد من املؤلفات القيمة منها: 2

 .-رمحه اهلل–ـ تنبيهات على أهم املهمات والذي علق عليه مساحة الشيخ ابن باز 
 ـ وصايا للمرأة املسلمة.

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=52792 
 ومن النقوالت عنه يف املنتديات : مقربة أوربا

http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads
/175243/ 

 
 اعتقاله : 

أكتوبر/كانون األول يفيد باعتقال  8تداول عدد من النشطاء واملواقع اإلخبارية خربا منذ يوم 
، الداعية والناشط السعودي، وأحد «علي اجلبايل البارقي»قوات األمن السعودية للشيخ 

حبسب ما ورد يف تعريفه عرب حسابه الشخصي على موقع « عبدالعزيز بن باز»طلبة الشيخ 
 تويرت.
من أحد « البارقي»ب النشطاء، فقد قامت قوات األمن السعودي باعتقال الشيخ وحبس

أوقفته قوة »األسواق التجارية يف العاصمة الرياض، وذلك عندما كان برفقة زوجته حيث 
 ، حبسب إفادااهم.«أمنية بعد رفع السالح يف وجه زوجته

واقع التواصل االجتماعي عن ويأيت هذا االعتقال على خلفية سؤال أحد املتابعني له عرب م
يا »، إذا ما توحدا على عداوة طرف آخر، بسؤاله: «الكفار»إجازة حماربة املسلمني مع 

، «شيخ ما حكم من يقاتل مع املرتدين ضد املوحدين حبجة أهنم بغاة وجمرمني وخوارج؟
مانعي  الصحابة يف قتال املرتدين»، موضحا: «مرتد»ليجيبه الداعية السعودية بقوله أنه 
ع الفريضة فكيف مبن توىل الكفار يقاتل معهم أهل نالزكاة مل يفرقوا.. مع أن رداهم مب

 «.اإلسالم

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=52792
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=52792
http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/175243/
http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/175243/
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بسجون »، يقول أحد املغردين: «اعتقال_الشيخ_علي_اجلبايل_البارقي»#وعرب وسم 
الطواغيت جتد كل من رفض خيانة اإلسالم وجتد بقصورهم وإعالمهم كل من خان 

يف بالد احلرمني كل من يقول احلق ...ويصدع به فمكانه »ل آخر: ، فيما قا«املسلمني
أصحاب الفضيلة والعلم وقول احلق ليس هلم يف »ليضيف أحدهم بقوله : !!«. السجن 

 «.بالد احلرمني إال األسر والقتل
http://www.elshaab.org/news/135844لألنظمة-الالذعة-/النتقاداته-

ref=home-البارقي؟-علي-الشيخ-تعتقل-السعودية-السلطات-احلاكمة-العربية
slider 

 

http://www.elshaab.org/news/135844/لانتقاداته-اللاذعة-للأنظمة-العربية-الحاكمة-السلطات-السعودية-تعتقل-الشيخ-علي-البارقي?ref=home-slider
http://www.elshaab.org/news/135844/لانتقاداته-اللاذعة-للأنظمة-العربية-الحاكمة-السلطات-السعودية-تعتقل-الشيخ-علي-البارقي?ref=home-slider
http://www.elshaab.org/news/135844/لانتقاداته-اللاذعة-للأنظمة-العربية-الحاكمة-السلطات-السعودية-تعتقل-الشيخ-علي-البارقي?ref=home-slider
http://www.elshaab.org/news/135844/لانتقاداته-اللاذعة-للأنظمة-العربية-الحاكمة-السلطات-السعودية-تعتقل-الشيخ-علي-البارقي?ref=home-slider
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ة من النظام السعودي اعتقلت قوات امني قالوا : حق. –وكالة األنباء اإلسالمية وحسب 
 الشيخ علي اجلبايل البارقي بسبب انكاره للتحالف مع الكفار ضد الدولة اإلسالمية

 

 
 

 هـ  1427/ 10/  25يف فجر يوم اخليمس وكان قد سبق له االعتقال وأفرج عنه 
 

 فك اهلل أسرهناصر الثقيل أبو حمزة الشيخ 
حتكيم الشريعة يف »ه عدة حماضرات عن داعية سعودي من أشد املناصرين لتنظيم الدولة، ل

 «.الصحوات«، كما هاجم الفصائل اإلسالمية متهما إياها بـ«أرض الشام
، ال خيرج عن أحد صنفني، «خوارج»وحبسب ناصر الثقيل فإن من يرمي تنظيم الدولة بأهنم 

 «.جاهل فعليه التثبت، حاقد ينفذ أجندة حزبية أو خمابرتيه»
يل منتصف العام املاضي بسبب مناصرته العلنية لتنظيم الدولة عرب اعتقل الشيخ ناصر الثق

 «.توتري»حسابه الشخصي يف موقع التواصل االجتماعي 
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وبالرغم من عدم وجود سرية ذاتية تلخص املسرية الشرعية له، إال أن أنصار تنظيم الدولة 
دة لقتال فصائل ، حيث كان يتصدر الفتاوى املؤي«علمائهم»يعّدون ناصر الثقيل من كبار 

 اجليش احلر، وغريها.
https://justpaste.it/mshakh 

 
 كتاباته :

 الرد على شبهات عدنان العرعور
https://www.youtube.com/watch?v=Se_Lwo6c6Ao 

 
 التصويت والدخول يف الربملانات حرمة

https://www.youtube.com/watch?v=_ouHR2zqUZ0 
  

lr.com/post/124042545437https://alnosraalge.tumbالشيخ/-
 أسره-اهلل-فك-الثقيل-ناصر

 
 رسالة الشيخ ناصر الثقيل إىل من يشوه صورة الدولة االسالمية من تالميذه خاصة!!

بات واضحاً  رغم كل احلشود، والتحزبات، واحملاوالت، لصد الدولة اإلسالمية، والصد عنها 
منهج  فإن  مفروضا، بعد أن كانت أماًل مفقوداأن دولة أهل التوحيد والسنة أضحت واقعًا 

 وال يقول عنهم خوارج إال أحد رجلني الدولة اإلسالمية هو منهج ابن عبدالوهاب )السلفي(
وصف  أهل اإلميان والتوحيد  و أوحاقد ينفذ أجندة حزبية أوخمابرتية جاهل فعليه التثبت

اد باإلرهاب، فهناك تالزم بني كوصف دوائر املخابرات للجه الثابتني على احلق بالغلو
 التعريفني من حيث املصدر والغاية !!

قد تلبسوا بالشرك وحاربوا  فمن قرأ تاريخ جند البن غنام رأى كيف أن أغلب علماء الزمان
أشبه الليلة بالبارحة حال  فما التوحيد وأهله ووصفوهم باخلوارج والغلو فاعتربوا ياأويل األلباب

ابن عبدالوهاب، الدعوة هي هي واخلصوم كاخلصوم، والُتهم هي نفسها الدولة كحال اإلمام 

https://justpaste.it/mshakh
https://justpaste.it/mshakh
https://www.youtube.com/watch?v=Se_Lwo6c6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Se_Lwo6c6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=_ouHR2zqUZ0
https://www.youtube.com/watch?v=_ouHR2zqUZ0
https://alnosraalge.tumblr.com/post/124042545437/الشيخ-ناصر-الثقيل-فك-الله-أسره
https://alnosraalge.tumblr.com/post/124042545437/الشيخ-ناصر-الثقيل-فك-الله-أسره
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 وتهدم للتوحيد تدعو الدولة بيكو سايكس تحطمفالدولة  وأرجو أن تكون عاقبتها كعاقبته
 ،حقًا دينه يف مضطهد لكل ملجأ الدولة الشريعة وتطبق الحدود تقيم الدولة األوثان

 حتى تقدير أقل على تجاوزه سهل صائلوالف الدولة بين النزاعو منافق كل سيغضب
 وليس الدولة إسقاط يريد خارجي القرار أن المشكلة لكن النظام إسقاط من اإلنتهاء
 الغايات ونفس الدول نفس ،العراق في جرى ما عين هو سوريا في مايجريو النظام
 ونفس والتحوالت الفصول ونفس اللحى ونفس األدوات ونفس الخطط ونفس

 ... و ،التحريض
 الدولة من وأصحابهىالنبي بحال يكون ما أشبه الساحة في جهادية جماعة أعرف ال لذا

 اإلعالم رأيت فإذا والنطيحة المتردية من عليها الشديد التكالب هذا يستغرب ال ولذا
 بالوحيين متمسكة إسالمية جماعة من التحذير على السوء علماء مع اجتمع الصهيوعربي

 . مهدها في وأدها اأرادو ،الحق جماعة أنها فاعلم
 هو!  إقتراحه رفض لمجرد،والعقل الحكمة معايير ألدنىفيفتقر  المحيسني بيان وأما

  والحكمة ،للتهدئة فيه تكون ما أحوج الساحة وقت في!  حرب وإعالن تجييش خطاب
 بين محايدًا محكمًا يكون أن يمكن ال لعقود والسرورية اإلخوان محاضنيف  تربى فمن

 كتب وقد ذلك يثبت والواقع المنهجي الغبش وجماعات الصافية يةالجهاد الجماعات
 وإنما؛  الرواية وكثرة الهذر وسعة السرد بكثرة ليس الفقه إن)  : موسى أبي إلى عمر
 (  بطة ابن، الحيل إبطال)  (   وجل عز الله خشية الفقه
 يسجلوا نأ االسالمية_  الجبهة# وأيدوا الظن أحسنوا الذين العلم طالب نناشد فعليه
 المنهج فإدعاء نسائهم وأسر المهاجرين قتل بعد تأييدهم ويسحبوا ،مشرفًا موقفًا

 المحك على اليوم أصبح والرجولة بل والتوحيد
 أقول: وختاما

كان ابن أيب يف زماننا ملا وجدته غريحمارب للدولة اإلسالمية متهما هلا بكل فرية وحمذراً   لو
 بإسم حماربة الغلو والتكفري.من إنتشار التوحيد بني الشباب 

https://plus.google.com/108647119352784694973/posts/E
mTHcPegbyG 

https://plus.google.com/108647119352784694973/posts/EmTHcPegbyG
https://plus.google.com/108647119352784694973/posts/EmTHcPegbyG


343 

 

 
 وهذه نصيحة من خالد شالش له بعد إقراره له بالفضل واخلري 

http://twitmail.com/email/1968957950/1ناصر-للشيخ-/نصحا-
 اجلزيل-األحرار-لفضل-وذكراً -الثقيل

 

 فك اهلل أسره الريسريس حمد الشيخ 
 قال يف ويكليكس البغدادي :

محد ريس  القصيم خصوصا وهي غري مقيمة هناك وهوهناك شخصية مؤثرة بداعش توجد ب
  ة مشال العاصمة الرياض تسمى متريعمى يسكن قريأالريس، وهو شيخ سبعيين 

البغدادي بالتواصل معه  الشخصية الثانية السعودي محد ريس واكتفى الشرعيون عند وقال :
كما يثريه شرعيو   ومعاذ محد ريس هناك صفة تتميز هبا شخصية محد ريس بواسطة ابنيه عمر

دولة البغدادي بسوريا ويرونه شخصية مناسبة لالستغالل ان السعودي محد ريس يكفر 
النظام السعودي وكثري من الشيوخ السعوديني ومينع ابناءه من التدريس احلكومي فيفتخر 
اوالده املنضمون لدولة البغدادي لدى شرعيوا البغدادي اهنم مل حيصلوا على شهادة االوىل 

البتدائية حتت نظام طاغويت ومعلمون عمالء مت احملاولة بالسعودي محد ريس ان يصدر ا
توضيح تاييدي صريح ولكنه امتنع حبجة التخوف من النظام السعودي ولكنه يكتفي باالفتاء 
اخلاص وقال السعودي محد ريس لشرعيي الدولة انه يكفي انه يؤيد الدولة انه ارسل اوالده 

 .دا فاحتني اىل البغدادي جنو 
 صفحته على منرب التوحيد واجلهاد :

  ما أشبه الليلة بالبارحة
  أين تطلب العزة

 نداء وحتذير
 الرد على بيان " على اي اساس نتعايش "

  من هم علماء السوء؟
 هذه عقيدتنا

http://twitmail.com/email/1968957950/1/نصحا-للشيخ-ناصر-الثقيل-وذكراً-لفضل-الأحرار-الجزيل
http://twitmail.com/email/1968957950/1/نصحا-للشيخ-ناصر-الثقيل-وذكراً-لفضل-الأحرار-الجزيل
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 ويل لإلسالم من أهله
 فصرب اجلميل

 رسالة إىل إخواننا العلماء
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13276.html 

https://web.facebook.com/JddHyatkMAllh/postsهم-/من-
 rdc=1&_rdr/؟_587232841319134الكاتب/-وء؟الس-علماء

 
http://www.alsuhol.com/vb/showthread.php?t=2505 

 
 بيان هام لعشرة من املشايخ بعد انسحاب طالبانمن املوقعني على 

https://saaid.net/fatwa/f11.htm 
حتكيم القوانني الوضعية للشيخ حممد بن ومن تالميذه الشيخ أمحد اخلالدي قرأ عليه رسالة : 

 إبراهيم وست مواضع من السرية لإلمام حممد بن عبدالوهاب .
 ولفتت املصادر إىل أن من بني املقبوض عليهم، علي السلوم وهو عضو جملس بلدي وإمام

وخطيب جامع املبايض، ومحد الريس وهو كفيف وعمل مديرًا ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي، 
وكان إماما وخطيباً، ومنصور املناع الذي كان يعمل بإحدى احملاكم، وكذلك قُبض على 
شخص يكىن بأيب أسامة، وهو إمام وخطيب اجلامع الكبري بتمري، وآخر يكىن بأيب حذيفة 

 وابنه.
ن القيادي الثاين يف "خلية متري" منصور املناع، أرسل اثنني من أبنائه إىل سوريا وأشارت إىل أ

لالنضمام إىل داعش، باإلضافة لشابني آخرين، فيما سافر ابن القيادي األول باخللية، محد 
الريس، إىل سوريا وانضم إىل "داعش" قبل فرتة طويلة، وترتكز مهمته يف استقبال السعوديني 

  سوريا.املغرر هبم يف
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/184260 

 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13276.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13276.html
https://web.facebook.com/JddHyatkMAllh/posts/من-هم-علماء-السوء؟-الكاتب/587232841319134/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/JddHyatkMAllh/posts/من-هم-علماء-السوء؟-الكاتب/587232841319134/?_rdc=1&_rdr
http://www.alsuhol.com/vb/showthread.php?t=2505
http://www.alsuhol.com/vb/showthread.php?t=2505
https://saaid.net/fatwa/f11.htm
https://saaid.net/fatwa/f11.htm
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/184260
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/184260


345 

 

وفلسطين من األردن سادسا : 
 :ولبنان 

 الشيخ الدكتور المحدث خالد الحايك

 
 مقتطفات من ترمجته من إعداد أحد تالميذه :

دانأ بنم حسٍن احلايُك اهلامشيُّ النوفليُّ احلسيينُّ  أبو ُصهأيٍب خالدُ  بُن حممود بنم علّي بن محأ
أْردأاويُّ املقدسيُّ 

ذو  13لد يف عّمان من أرض األردن يوم اجلمعة وُ  القأطينُِّّ )أو القطنَّاويُّ( امل
 م.20/2/1970هـ، املوافق:  1389احلجة 

 مراحل دراسته:
ة عبداهلل سرّاج الثانوية بـ "حي نزال" يف عّمان، يف الفرع أهنى املرحلة الثانوية من مدرس

 م.1988العلمي عام 
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التحق بكلية اهلندسة يف جامعة العلوم والتكنولوجيا فدرس فيها اهلندسة املدنية مّدة عام 
واحد، مث ترك الدراسة وغادر إىل الواليات املتحدة األمريكية بقصد إكمال الدراسة والعمل 

 م.1996عام  وبقي هناك حىت
حيث رآه هناك  -رمحه اهلل  -وقد تأثر يف أمريكا بالشيخ الداعية العالمة )أمحد ديدات( 

 وحضر له حماضرة قّيمة وقد أفحم فيها الشيخ ديدات أحد القساوسة النصارى.
الذي دافع عن العقيدة الصحيحة،  –رمحه اهلل  -وتأثر كذلك بشخصية )مالكوم إكس( 

 يك برتمجة بعض ما ُكتمب عنه من اإلجنليزية إىل العربية.حيث قام الشيخ احلا
م 1997اجلامعة األردنية يف العام  –م والتحق بكلية الشريعة 1996عاد إىل األردن يف العام 

لدراسة العلم الشرعي بتخصص أصول الدين، وقد حصل على درجة البكالوريوس عام 
 م.2001

يف الكلية املذكورة فحصل منها على املاجستري يف تابع دراسته العليا يف اجلامعة األردنية 
م بدرجة امتياز. وكان عنوان أطروحته: "منهج احلافظ 2004احلديث النبوي الشريف عام 

 أيب الفتح األزدي يف احلديث وعلومه ".
م دراسته يف برنامج دكتوراه احلديث يف كلية الشريعة جبامعة الريموك، 2004مُث تابع يف عام 

م انتقل للجامعة األردنية فالتحق بربنامج دكتوراه احلديث يف كلية 2005ام مث يف الع
م( بدرجة امتياز. وكان عنوان 2008الشريعة، فحصل على درجة الدكتوراه يف عام )

 أطروحته: "الراوي اجملهول/ دراسة نظرية وتطبيقية يف كتاب تقريب التهذيب البن حجر".
 قسم احلديث يف اجلامعة األردنية.وكانت رسالته أول رسالة تُناقش يف 

 شيوخه وأساتذته: 
الزم األستاذ املهندس البارع أسعد تّيم اخلليلّي صاحب كتاب "علم طبقات احملدثني" أكثر 

 من ستة أعوام، وكان دائم املذاكرة له.
 وكان من أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم يف احلديث يف الدراسة النظامية:

 مود عبداجمليد املصرّي.أ.د عبد اجمليد حم -1
 أ.د حممد حممد الشريف املصري. -2
 د. حممود نأادي ُعبيدات. -3
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 د. سلطان العكايلة. -4
 أ.د حممد عيد الصاحب. -5
 د. محزة اململيباري. -6
 د. عبدالرزاق أبو البصل. -7

للغة وكان الشيخ أثناء انتظامه بالدراسة اجلامعية حيضر دروس التفسري والفقه وأصوله وا
 العربية.

 ومن أشهر أساتذته يف التفسري:
 األستاذ الدكتور صالح اخلالدي. -1
 األستاذ الدكتور أمحد نوفل. -2
 األستاذ الدكتور أمحد فريد أبو هزمي. -3
 .-رمحه اهلل –الدكتور فريد السلمان  -4

 ومن أشهر أساتذته يف الفقه وأصوله:
 األستاذ الدكتور عمر سليمان األشقر. -1
 األستاذ الدكتور عبداجمليد الصالحني، وكان الشيخ الزمه سنوات طويلة. -2
 األستاذ الدكتور حممد نعيم ياسني. -3
 األستاذ الدكتور حممد عثمان شبري. -4
عز حريز. -5

ُ
 األستاذ الدكتور عبدامل

 ومن أساتذته يف العربية:
 األستاذ الدكتور حممد حسن عواد.

 .-رمحه اهلل–يخ خضر منصور وكان قد قرأ القرآن على الش
وقد صاحب أخريًا الشيخ حممد بن إبراهيم شقرة، وكان له جمالس خاصة معه، وكان يرافقه 

 يف كثري من شؤونه اخلاصة. وكان يقّدمه للصالة يف مسجده.
 صفاته وثناء أهل العلم عليه ومشاركاته العلمية:

دائمًا حىت إن بعض األساتذه طرده الشيخ من املدافعني عن منهج السلف، وكان يُنافح عنه 
من حماضراته بسبب دفاعه عن هذا املنهج، والقى بسبب ذلك أذًى كثرياً، حيث عارض 
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بعض األساتذة تدريسه يف اجلامعة كمحاضر غري متفرغ، باإلضافة إىل األذى الذي حلقه من 
 بالصرب يف كل غريهم بسبب منهجه السلفي، والتضييق عليه يف معاشه، وقد مجّله اهلل تعاىل

 ذلك، واحلمد هلل.
وكذلك للشيخ جهوده يف حماربة البدع العصرية، والتصدي ملن يطعنون يف كتب السنة 
وخاصة صحيحي البخاري ومسلم، وقد تصدى أيضاً جلماعة السرّاق الذين يتكسبون بسرقة 

  رمحه اهلل.جهود اآلخرين ممن ينتسبون إىل السلفية ويدعون التلمذة على يد الشيخ األلباين
والشيخ يف عباراته شّدة معروفة انطالقًا من رؤيته فيما يعتقده مدّعمًا ذلك دائمًا بالدليل 
الراجح لديه. ومع ذلك فهو وقّاف عند احلّق إذا بـُنّي له خطؤه. وقد اتصل بأحد تالميذ 

لذي رد فيه الدكتور حامت العوين وأخربه بأن خيرب الشيخ العوين أنه ينوي إعادة طبع كتابه ا
عليه، فإذا كان عند الدكتور العوين مالحظات فهو على استعداد أن يضمنها يف كتابه، فإذا 
رأى أن الدكتور العوين أصاب فسيرتاجع عن رأيه، وإال بنّي له خطأه، ولكن الدكتور العوين 

ميذه، قال إنه ال يوجد عنده إال مالحظات قليلة أو أنه مل ُيكمل قراءة الكتاب كما قال تل
 ومل يبعث له بشيء.

ويتمّيز الشيخ بدقة الفهم، والقدرة على سرب النصوص والتأليف بينها، واهلمة العالية يف 
البحث والتنقيب والتنقري عن دقائق النكت وفرائد الفوائد، ملتزمًا يف أحباثه منهج التطبيق 

اهج احملدثني قدمياً العملي للخروج من خالله بالنتائج السديدة اليت تعينه على معرفة من
 وحديثاً، واستحضارها أثناء الدرس.

والشيخ معظٌِّم للشيخني البخاري ومسلم ولباقي األئمة املتقدمني واملتأخرين، إال أنه يرى أن 
البحث العلمي املتجرد هو الذي يكفل للباحث الوصول إىل الصواب بعيدًا عن التقليد 

إمامًا من  -بعلٍم وأدٍب  -ُيستغرب منه أن خُيّطئ  األعمى الذي ال يغين من احلق شيئاً، فال
 األئمة الذين يقّر هلم بالسبق والفضل، فاحلق عنده أحق أن يُتبع، وكم ترك األول لآلخر!

أثىن على الشيخ كثري ممن دأّرسوه وعرفوه وخاصة الشيخ حممد شقرة، واألستاذ الدكتور 
 اري.عبداجمليد حممود، واألستاذ الدكتور محزة املليب
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قال الشيخ العالمة أبو مالك حممد بن إبراهيم شقرة: "األخ النبيل العاملم الدكتور خالد 
احلايك املتخصص يف علوم السنة النبوية املطهرة، عرفته بعلمه وتواضعه وخلقه وأدبه اجلّم 

 الرفيع، وحرصه على دعوة الناس إىل اخلري، وتعليمهم إياه، وتفقيههم يف الدِّين".
الدكتور خالد من أحسن طالب العلم وأكثرهم نشاطًا وأأحباثاً، وإمعداداً، وأأفضلهم وقال: "

أأمانًة، ويتحّرى الّدقة واألأمانة واملوضوعية، واألأناة، وأأحباثه العلمية متيزها الشمولية، 
واملوضوعية، وحسن الرتتيب والتبويب، ومجال األسلوب، ومتانة العبارة، وقوة الكلمة، 

 وسهولة األسلوب".والوضوح، 
: "عندي الدكتور خالد احلايك، -وهو يتحّدث مع أحد اإلخوة على اهلاتف  -وقال مرة 

 وإذا أردت أن تعرف أدب العلماء فاجلس معه. ومنهجه العلمي سيعجبك".
 وقال أيضاً: "الدكتور خالد بضاعة ال تأكسد".

: "واألمانة تقتضي -الة طويلة وهو يقّدمه إىل أحد املشايخ املعروفني يف رس –وقال أيضًا 
عليَّ أن أقدِّمأ لك اليوم واحدًا من خيار أهل العلم، هو ولدنا الدكتور خالد حممود احلايك، 
وهو من الذين آووا أنفسهم إىل كهف دعوة اإلسالم باجتهادهم، ودأهبم، وصدق سعيهم 

تهم، ويف رغبهم ورهبهم. وقد أوعب مكانتأه مبا  يُذيع يف الناس عنه، ومبا وإقباهلم، وُحسن مسأ
أمكن لنفسه من حقِّ رسالته العلمية اليت استحّق هبا درجة الدكتوراه. وال يفوتين أأن أذكر 
لكم أنكم ستجدون عنده يف مهامكم العلمية والدعوية عونًا كبرياً، وخريًا كثريًا يف حتقيقاته 

زدان هبا طرائق الفنون املعرفية اليت العلمية الرتاثية، اليت ينتصب هبا ميزان السّنة النبوية، وت
سقط على جوانبها الكثريون ممن يزعمون أهنم أحقُّ الناس هبا وأأهُلها احُلُمس، ولو أأنصفوا 
لزعموا غريه فصدقوا وبـأرُّوا، ولكن هيهات فقد فات الفوت وجاوز السيل الزُّىب، وقليل من 

 جنا".
م: "ولسُت أملُك البنمنا العزيزم الدكتور وقال أيضًا يف تقدمته لكتاب له يف سرقات بعضه

رمتأه، وأبانأ عن شيكتمه، حني أتى  خالد احلايك الذي أحكمأ نقدتأه، وألزمأ لكزتأه، وأحسنأ صم
على هذه السرقاتم الغاوياتم اجمللباتم الاليت أو اللوايت صارت أحاديثأ غري خافية يف 

 الناس...".
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حممود بـ "صاحب الفوائد"، لكثرة ما كان يأيت به من وكان يصفه األستاذ الدكتور عبداجمليد 
 فوائد علمية نفيسة يف احملاضرات.

قال الدكتور عبداجمليد حممود: "أشهد أنه كان من املربزين بني زمالئه، وقد كأشأفأْت عن 
مواهبه وقدراته مناقشاتُه يف قاعة الدرس، والتقارير واألحباث اليت كان يكلف هبا فيحسن 

ا يدل على خلفية ثقافية جيدة، إضافة إىل ما يتمتع به من أدب جم وسلوك إجنازها مم
 محيد".

على اتصال دائم بشيخه العالمة الدكتور عبداجمليد يف  -كما خيربين دائماً   –والدكتور خالد 
مصر، يذاكره عن طريق اهلاتف حىت قال له الدكتور عبداجمليد: "واهلل إين ُأشفق عليك على 

يعين ألهنا غالية الثمن"، فقال له الدكتور خالد: "يكفي أنين أمسع صوتك  هذه املكاملات
 وأستفيد منك"، فقال له الدكتور عبداجمليد: "واهلل وحنن نستفيد منك يا شيخ خالد".

وكان الشيخ خالد قد أرسل للدكتور عبداجمليد هدية له وهي: "مذكرة يف الفوائد احلديثية"، 
 مما وقف عليه من فوائد يف احلديث.وتقع يف مئة صفحة تقريباً 

وقال األستاذ الدكتور محزة املليباري: "األخ الدكتور خالد احلايك من طاليب النجباء الذين 
درستهم يف اجلامعة األردنية، وهو اآلن باحث متمكن، وناقد متبصر يف جمال ختصصه: 

التحليل، كما أنه صاحب احلديث وعلومه، وكانت كتاباته متميزة بعمق النظر ودقة التحقيق و 
 عقيدة سليمة وخلق وتواضع وأدب جم".

وقال األستاذ الدكتور حممد عيد الصاحب: "الدكتور خالد حممود علي احلايك ممن عرفتهم 
عن قرب من خالل تدريسه يف مراحل الدراسة اجلامعية كلها، وقد خربت فيه احلرص على 

ب، وصاحب رؤية سديدة يف النقد والتحليل العلم وطلبه، وعهدته جاّدًا يف البحث والتنقي
 والوصول إىل نتائج ذات قيمة يف قضايا العلم ومسائله".

وقال الدكتور أمحد نوفل: "الدكتور خالد حممود احلايك هو من خرية الكفاءات العلمية 
 والبحث والتأصيل".

 مراحل التدريس".وقال الدكتور أمحد فريد: "عرفته طالباً متزناً جمداً جمتهداً مؤدباً يف 
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ومن شدة تنقري الشيخ على املسائل وكشفه لسرقات بعض من يدعون العلم، قال الدكتور 
: لو أين مشرف على طالب يا شيخ حايك فلن أختارك يف -والشيخ يف بيته  -أمحد فريد 

 جلنة املناقشة! دفعاً إلحراج الطالب وغريه.
يعة باجلامعة األردنية يف حقل تدريس مادة وقد عمل الشيخ حماضرًا غري متفرغ يف كلية الشر 

 م.2005ختريج احلديث الشريف لعام 
وللشيخ عناية كبرية بالتاريخ، وقد شارك مع خنبة من املؤرخني املعاصرين )أمثال: أ. د. حممد 
عدنان البخيت، أ. د. حممد األرنؤوط، أ. د. عبدالسالم تدمري(، يف "املؤمتر الدويل السابع 

الشام" )األوقاف يف بالد الشام( الذي عقد يف اجلامعة األردنية يف شعبان لتاريخ بالد 
 م.2006هـ املوافق أيلول 1427

وقد عأممل الشيخ مدة يف فهرسة خمطوطات احلديث يف اجلامعة األردنية بإشراف املؤرخ 
 األستاذ الدكتور حممد عدنان البخيت.

 آثاره ومؤلفاته:
 ي يف احلديث وعلومه.منهج احلافظ أيب الفتح األزد -1
 الراوي اجملهول/ دراسة نظرية وتطبيقية يف كتاب تقريب التهذيب البن حجر. -2
كتاب "تنبيه املعترب لألغاليط واألوهام يف حبث الدكتور حامت العوين "القول احملّرر لرتمجة   -3

 هـ.1428، 1دار احلديث الضيائية ، ط –أيب صاحل باذام املفسر" 
الراجحة يف نقض كتاب الطريقة الواضحة". وقد طُبع بعنوان: "اجلائحة  كتاب "األدلة  -4

دار  –الفاضحة يف نقض كتاب الطريقة الواضحة يف متييز الصناحبة وحتقيقه ملشهور حسن " 
 هـ.1428، 1احلديث الضيائية ، ط

 بلغة ذوي اإلنصاف يف حقيقة حديث االعتكاف. -5
 القرآن الكرمي جلامعه حسن السقاف.النقد القومي لكتاب اجلامع لفضائل  -6
 www.Addyaiya.comموقع دار احلديث الضيائية على شبكة اإلنرتنت:  -7

 والذي يضم العشرات من البحوث والتقارير والتحريرات يف احلديث وعلومه.
 له العديد من التحقيقات واألحباث والدراسات غري املطبوعة. -8
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نكرة واملعلولة يف سلسلة األحاديث الصحيحة" للشيخ ومن أمهها: "األحاديث الضعيفة وامل
 .-رمحه اهلل -األلباين 

للشيخ مقاالت يف بعض القضايا نشراها بعض الصحف األردنية وكذلك بعض احلوارات  -9
 معه.
هـ( على إحدى القنوات الفضائية بعنوان: 1430قّدم الشيخ برناجمًا يوميًا يف رمضان ) -10

 يه بعض القضايا الدعوية املهمة.)من وحي النبوة( طرح ف
 وكان له أيضاً على القناة نفسها دروس يف )مصطلح احلديث( يف شهر رمضان. -11

 قصيدة بعنوان: "الشعُر حألَّق...". أحد اإلخوة نأظأم فيه
احلايك" أمتعنا قال: أهدي هذه األبيات إىل األخ العزيز والذهب اإلبريز "أيب صهيب خالد 

 .اهلل بعلمه آمني
 الشعُر حألَّق...

 يأسرتسُل األأوصأافأ كأاألأْمــــــوأاجم    *** الشِّْعُر حألّـقأ يف ذرى املمْعـــــــــرأاجم 
قـــــاً  ـــيْ    ***  خأطأفأ اْلُعيونأ ممنأ اْلقأوايفم سأامم ( ُمْسعمداً لممزاجم ـالدأ  يف ذمْكرم )خأ

ــارم مأراتمبـــــــ ــــــــاجم    ***   ــــاً يـأْرقأى بـمأأْنوارم اْلفأخأ ـــةأ لأْيلمنأـا اْلوأهَّ  وأيأزمْيُد بـأْهجأ
ـاةم النَّبمــيِّ ُدروبـأنأـــــــــا ــــــيْ    ***   يـأْهدمي مبممْشكأ  وأميُميـُط لأْيلأ اخلأائفـنيأ الدَّاجم

 ْفــــــــواجم حُييمي مأآثـمر زُْمـرةم األأ    ***   وأتأراُه مشأْساً يفم قُلـوبم ذأومي اهْلُدأى
لـهأ تـأقأبـالً وأتأقربـــــــــــــــاً  ي بمرأْغـمم تـأقأطُـّـــــــعم األأْودأاجم    ***   يـأْرُجو اإلم  ميأْضم

نأـــــا ةم الضِّيأـاءم نـُُفوسأ ـــــــاجم    ***   أأْروأى مبمأْدرأسم بـْهأ  وأسأقأـى ُوُرودأ اْلعملـمم بماإلم
ْيٍب( ُجدِّ  ـْا يأاُقوتًة يفم التَّـــــــــــاجم    ***   دأْت آمالُنأــــــــا)بمأأبـمــي ُصهأ  وأأأعأادأهأ

ْعرمي رأامأُكـــــــمْ   وأاْلُعْذُر إمْن يـأْقُصـْر عأنم األأبْــــــرأاجم    ***   إمينِّ شأرُْفُت بمأنَّ شم
نأـــــاْ  ّ إممأامم ـــــــاْجم عأددأ السَّحأا   ***   صأّلى العأظميـُم عألى النَّيبم ـا الّثجَّ  بم وأمأائمهأ

 
 كشف مشايخ داعش: ويف حساب على تويرت حتت اسم 

( خالد احلايك : شيخ حديث أردين، له موقع دار احلديث الضيائية على االنرتنت خيتص 1
يف  ضّيق األفق مع حدة باحلديث والتخريج. هو جهادي واختياراته اختيارات الغالة منهم
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وكثريا يارة حسابه يف تويرت كفيلة مبعرفة مكانة اللمز وعالمات التعجب)،ز  الطباع واألخالق
يف  -االستقالل واالنصاف حتت كذبة-سخرحسابه ونفسه  الشتم(يف كالمه وتغريداته

 مقارعةخصوم داعش من اجلماعات اجلهاديةواالسالمية،وال ميكنه احيانا اخفاء ولعه بداعش
 و كتب أحد خصوم الدولة يقول :

  زمُة خصوم الدواعش عند الدكتور خالد احلايك () متال
ال يكاد يتكلم أحد منتقدا لتنظيم داعش تصرحيا أو تلميحا إال انربى الدكتور خالد احلايك 

صلة هلا مبحل النزاع ، كمن طاش به عقله  ال وصراعات اهاماتالمدافعا عن باطلهم خمتلقا 
املوجه لدواعشه  نتقادالأو دليل على اجتد له ردا حبجة  الفأصبح يطلق رصاصه كيفما اتفق و

مث تتداعى دواعشه نصرة له ضد خصمه وهم يف غيهم سادرون وعن فهم ما ُوّجه إليهم 
، وأعماهم اهلوى  حلقغافلون ) أتواصوا به بل هم قوم طاغون ( قد صمت آذاهنم عن ا

 فتنكبوا الصراط واتبعوا الردى ..
https://justpaste.it/hp3u 

 
والدكتور خالد احلايك عامل فاضل نعرفه وهو ينكر على الغالة كثريا وقد حصل منهم طعونا 

 فيه منذ فرتة وفقه اهلل .
 

 له عدة فيديو هات على اليوتيوب هذا أحدها وهو مناظرة مع أيب قتادة الفلسطيين :
https://www.youtube.com/watch?v=Ozx7AjJukI0 

 
 ترمجته من موقعه :

http://www.addyaiya.com/uin/arb/ShowContent.aspx?Id=
106 

 
 رابط لرتمجته على اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=864SNFhRaQI 

https://justpaste.it/hp3u
https://justpaste.it/hp3u
https://www.youtube.com/watch?v=Ozx7AjJukI0
https://www.youtube.com/watch?v=Ozx7AjJukI0
http://www.addyaiya.com/uin/arb/ShowContent.aspx?Id=106
http://www.addyaiya.com/uin/arb/ShowContent.aspx?Id=106
https://www.youtube.com/watch?v=864SNFhRaQI
https://www.youtube.com/watch?v=864SNFhRaQI
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 نادر أسعد بيوض التميميالدكتور الشيخ 

 
 

 م يف مدينة اخلليل احملتلة يف فلسطني 1952ولد سنة 
والده الشيخ أسعد بيوض التميمي، وهو أحد ثالثة قاموا بتأسيس حزب التحرير اإلسالمي، 

م. وهو من خرجيي األزهر حيمل الشهادة 1978قام بتأسيس حركة اجلهاد اإلسالمي سنة  مث
 م وهي تعادل الدكتوراه اآلن. 1948العالية والعاملية سنة 

 والدته هي فاطمة صادق اجلعربي من مدينة اخلليل.
م مث انتقل 1957م يف مدرسة الروضة يف اخلليل حىت سنة 1956دراسته: درس الروضة سنة 

 درس اإلعدادية يف مع والده إىل القدس فدرس االبتدائية يف مدرسة القدس االبتدائية مث
لسكاكيين ومدرسة عبد اهلل بن احلسني يف القدس إىل أن حصلت نكبة امدرسيت خليل 

فانتقل إىل عمان حيث درس الثالث اإلعدادي يف مدرسة شكري شعشاعة يف  67السنة 
لثاين الثانوي يف مدرسة رغدان الثانوية. مث ارحتل إىل طرابلس عمان مث درس األول الثانوي وا

م وتقدم لشهادة الثانوية العامة يف مدرسة 1971م مث عاد سنة 1970لبنان ملدة عام سنة 
 األقصى األهلية، وحصل عليها.



355 

 

م يف اجلامعة األردنية وحصل على الشهادة اجلامعية األوىل 1972مث دخل كلية الشريعة سنة 
يف الشريعة. مث عمل ملدة سبعة شهور بعد خترجه من كلية الشريعة سنة ” ريوسبكالو “

م واعظًا يف وزارة األوقاف مث فصل من عمله بقرار من رآسة الوزراء برآسة زيد 1976
الرفاعي، وكان وزير األوقاف عبد العزيز اخلياط ،وسبب الفصل اهجمه على حافظ األسد 

على عالقة قوية حبكومة األردن، انتقل بعدها إىل الرياض بعد جمازر تل الزعرت وكان األسد 
ليدرس املاجستري يف الفقه املقارن جنايات يف معهد القضاء العايل التابع اجلامعة حممد بن 

 سعود اإلسالمية.
 تطبيق اإلسالم وأثره يف مكافحة” م وعنوان الرسالة 1979حصل على املاجستري سنة 

 “.اجلرمية 
ملدة سنتني مث فصل من التدريس ” امللك سعود حالياً ” جامعة الرياض مث عمل مدرسًا يف
حيث بني “النظام الدستوري يف اإلسالم ” م يف مادة كان يدرسها 1982ألنه تعرض سنة 

فيها أن احلكم الوراثي بدعة خمالفة للسنة وعمل اخللفاء الراشدين ابتدعها بنو أمية الن 
وبني أن اخلالفة الراشدة ” بامللك العضوض” صحيحالرسول عليه السالم قد مساه حبديث 

تقوم على البيعة وهي االختيار احلر دون أكراه ملن تتوفر فيه شروطها وهي موجودة يف كتب 
 الفقهاء.

م حيث 2011إىل  2982وبعد فصله من اجلامعة منع من دخول السعودية حىت للعمرة من 
السعودية قد تقدم لنيل رسالة الدكتوراه من مسح له بأداء العمرة. وكان يف أثناء وجوده يف 

جامعة حممد بن سعود يف الرياض، ولكن بعد فصله من اجلامعة وإخراجه من السعودية 
ألغيت دراسته للدكتوراه، ومل يتمكن من إكمال دراسته للدكتوراه يف الدول العربية ألنه كان 

در أباد يف باكستان سنة ممنوع من دخول أكثرها فتقدم لنيلها من جامعة السند يف حي
الصحايب متيم ابن اوس الداري ” م هي بعنوان1989م ومل حيصل عليها إال سنة 1984

بني فيه أن أرض اخلليل هي وقف إسالمي ال جيوز أن يتملك ” وعالقته باألرض املقدس
فيها اليهود أي شرب فيها ، كما اعرتض على االتفاقية اليت عقداها السلطة الفلسطينية مع 

 سلطات االحتالل بشأن اتفاقية اخلليل ألهنا اتفاقية من ال ميلك ملن ال يستحق.
https://taqifnafsak.comال/-الشيخ-مع-صادقني-كنتم-إن-برهانكم-/اتوا 

https://taqifnafsak.com/اتوا-برهانكم-إن-كنتم-صادقين-مع-الشيخ-ال/
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 ش والتميمى لداعشجيش حممد حيذر من اخرتاق الصحوات وعلو 
 2014/01/27  

  ادر التميمىالشيخ ن  حبضور  عقدت التنظيمات اجلهادية االجتماع الثان ملبادرة االمة
 وزهران علوش .  وابو بشار الشامى والدكتور معاذ صفوك

تشكيل حمكمة شرعية مقبولة من اجلميع مهمتها التحيقيق واصدار  ومت االتفاق على 
 .  شف املندسني بصفوف التنظيم اجلهادى و رفض توقف اطالق الناراالحكام امللزمة وك

 طلب زهران علوش اخلروج من املناطق احملرره اليت احتلتها الدوله االسالمية للعراق والشام .
فيما حذر تنظيم طالئع جيش حممد الدولة االسالمية من فخ يديره لواء االسالم بقيادة 

 وتفتيت داعش .  فوف الدولة االسالمية بالعراق والشامالخرتاق ص  زهران علوش والتميمى
اياك انت تكون ابن العلمقي او مدحت باشا داعيا اىل اعدام   ووجه حتذيره اىل التميمي : 

وتوحيد كافة  بني صفوف اجلهاديني ظام السوريرؤس الصحوات واملندسني اتباع الن
 التنظيمات اجلهادية حتت راية القاعدة وداعش .

https://www.syriantelegraph.net/?p=116039 
نادر التميمي هو ابن الشيخ أسعد بيوض التميمي، وهو أحد مؤسسي حزب التحرير، مث قام 

بيت املقدس يف بداية  -وبرعاية من ياسر عرفات بتأسيس حركة اجلهاد اإلسالمي 
، واليت اندجمت فرتة مع حركة اجلهاد اليت أسسها الشقاقي قبل أن يعود وينفصل الثمانينات

 عنها.
بيت املقدس(، حيملون  -نادر التميمي وعائلته والدكانة احلزبية )حركة اجلهاد اإلسالمي 

فكر القاعدة، وعندهم  -حزب التحرير  -خليطًا من األفكار: الثورجية الفتحاوية القدمية 
 محاس واإلخوان املسلمني. عقدة العقد هي

كراهية نادر التميمي حلماس هي أكثر من كراهية مجال نزال حلماس، وهلذا بدا ضعيًفا أمام 
نزال، فهو ال يرى يف فتح والسلطة خصًما له، بل محاس وفقط محاس، ولو كان من جيلس 

، لكن ملا كان شعبة ينطلق كرامجة صواريخ 66أمامه إخوانًيا أو محساويًا لرأينا لسانه أبو 
 عدو عدوه )مجال نزال( هو من جيلس أمامه فبدا ضعيًفا هزياًل.

https://www.syriantelegraph.net/?p=116039
https://www.syriantelegraph.net/?p=116039
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-http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2014/06/blog
post_8067.html 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ى حممد عليه افضل الصالة والتسليموالصالة والسالم عل
ان الشيخ الدكتور نادر اسعد بيوض التميمي منهجه منهج اهل السنة واجلماعة وعقيدته 
عقيدة التوحيد وما هو عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحابته رضوان اهلل عليهم 

ية فلسطني وهو امجعني والسلف الصاحل ،وهو من الرافضني ملشاريع التصفية اليت ختص قض
من الذين كفروا كل من ياتنازل عن شرب من اراصي فلسطني ولقد كفر مجيع القيادات 
الفلسطينية اليت وقعت على إتفاق أوسلوا ،كما ان والده رمحه اهلل هو الشيخ اسعد بيوض 
التميمي إمام وخطيب املسجد االقصى املبارك واحد مؤسسي حزب التحرير الذي خرج منه 

 أسس حركة اجلهاد االسالمي الفلسطينية قبل ان ختطفها إيران الرافضيةوهو الذي 
 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titleأسعد_بيوض_ال=
 متيمي

 
فيه التحالف الصلييب ضد الدولة  وله فيديو يهاجم تليفزيونية وللشيخ تسجيالت صوتية كثرية

 اإلسالمية هلدمها حدود سايكس بيكو
https://www.youtube.com/watch?v=HE7LVHxQMeU 

 وهذا فيديو يرد فيه على علماء السالطني واملرجئة حول اخلروج على السالطني اخلونة
https://www.youtube.com/watch?v=Vpb1qbtnmQU 

 وهذا عن العمليات االستشهادية
https://www.youtube.com/watch?v=zOzdeEyyEt0 

 
 

http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2014/06/blog-post_8067.html
http://yaseenizeddeen.blogspot.com/2014/06/blog-post_8067.html
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=أسعد_بيوض_التميمي
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=أسعد_بيوض_التميمي
https://www.youtube.com/watch?v=HE7LVHxQMeU
https://www.youtube.com/watch?v=HE7LVHxQMeU
https://www.youtube.com/watch?v=Vpb1qbtnmQU
https://www.youtube.com/watch?v=Vpb1qbtnmQU
https://www.youtube.com/watch?v=zOzdeEyyEt0
https://www.youtube.com/watch?v=zOzdeEyyEt0
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 الناطق الرمسي باسم تيار األمة يف بالد الشام وض التميميمد أسعد بيوأخوه األستاذ حم

 من املناصرين املتميزين للدولة اإلسالمية  مدير مركز دراسات وأحباث احلقيقة اإلسالميةو 

 
 

 وهذا فيديو له يف أقوى دفاع عن الدولة اإلسالمية 
/www.youtube.com/watch?v=mrUecGsl9tchttps:/ 

 
 أبو الزهراء األثريالشيخ 

أحد املنظرين املناصرين لتنظيم وهو من كتاب منتدى أهل احلديث املربزين ووصف بأنه 
 الدولة يف قطاع غزة

id=206608http://www.jordanzad.com/print.php? 
وأنا أعرف الشيخ ولدي معلومات عنه لكين مضطر لعدم النشر حفاظا على أمنه واهلل 

 املستعان .
 ويوجد كتاب حتقيق أيب الزهراء األثري وامسه عليه عبيد اهلل 

 الكتاب: النصيحة للراعي والرعية للتربيزي
ُعأمَّرم بنم إممْسأ 

ُل بُن أأيبم امل  هـ(636اعمْيلأ التِّرْبمْيزميُّ )املتوىف: املؤلف: أأبُو اخلأرْيم بأدأ
 حققه وعلق عليه: أبو الزهراء عبيد اهلل األثري

http://shamela.ws/index.php/book/12847 

https://www.youtube.com/watch?v=mrUecGsl9tc
https://www.youtube.com/watch?v=mrUecGsl9tc
http://www.jordanzad.com/print.php?id=206608
http://www.jordanzad.com/print.php?id=206608
http://shamela.ws/index.php/book/12847
http://shamela.ws/index.php/book/12847
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 إعادة النظر فيمن قال فيهم اإلمام البخاري فيه نظركتاب : ومن مؤلفاته 

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%C
8%E6%20%C7%E1%D2%E5%D1%C7%C1%20%C7%E1

%DB%D2%ED%20%C7%E1%C3%CB%D1%ED 
 

 ابط لتعليقات له على البيقونية وهذا ر 
-http://www.forsanhaq.com/archive/index.php/t

200793.html 
 

 وهذه بعض كتاباته :
http://islamion.com/newsاملقدسي-حممد-أبو-وإرشاد-نصح-/رسالة-

 األثري/-الزهراء-أبو-كتبها
 

أيب بكر القرشي احلسيين البغدادي  يف صمحة بيعة الشأيخ سليل آل بيت النُبوة القول الصايف
 مث السامرائي

://justpaste.it/esu9https 
 

 وهذه بعض كتبات له يف الدفاع عن الدولة
https://justpaste.it/f9q0 

m/2014/04/06https://thabat111.wordpress.co ُالملئام-/دأك-
جاهدين-يف-الطاعنني

ُ
 ف/-امل

https://thabat111.wordpress.com/2014/03/27إبراهيم-على-/الرد-
فيت-السلقيين

ُ
 بقت/-امل

 

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%C8%E6%20%C7%E1%D2%E5%D1%C7%C1%20%C7%E1%DB%D2%ED%20%C7%E1%C3%CB%D1%ED
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%C8%E6%20%C7%E1%D2%E5%D1%C7%C1%20%C7%E1%DB%D2%ED%20%C7%E1%C3%CB%D1%ED
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%C8%E6%20%C7%E1%D2%E5%D1%C7%C1%20%C7%E1%DB%D2%ED%20%C7%E1%C3%CB%D1%ED
http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C3%C8%E6%20%C7%E1%D2%E5%D1%C7%C1%20%C7%E1%DB%D2%ED%20%C7%E1%C3%CB%D1%ED
http://www.forsanhaq.com/archive/index.php/t-200793.html
http://www.forsanhaq.com/archive/index.php/t-200793.html
http://islamion.com/news/رسالة-نصح-وإرشاد-أبو-محمد-المقدسي-كتبها-أبو-الزهراء-الأثري/
http://islamion.com/news/رسالة-نصح-وإرشاد-أبو-محمد-المقدسي-كتبها-أبو-الزهراء-الأثري/
https://justpaste.it/esu9
https://justpaste.it/esu9
https://justpaste.it/f9q0
https://justpaste.it/f9q0
https://thabat111.wordpress.com/2014/04/06/دَكُ-الِلئام-الطاعنين-في-المُجاهدين-ف/
https://thabat111.wordpress.com/2014/04/06/دَكُ-الِلئام-الطاعنين-في-المُجاهدين-ف/
https://thabat111.wordpress.com/2014/03/27/الرد-على-إبراهيم-السلقيني-المُفتي-بقت/
https://thabat111.wordpress.com/2014/03/27/الرد-على-إبراهيم-السلقيني-المُفتي-بقت/
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https://justpaste.it/abu_zahraa_ath_001 
https://thabat111.wordpress.com/2014/05/07ملشايخ-/كلمات-

 ا/-يف-يتكلمون-الذين-اجلهاد
 

 وهذا حسابه على األسك
https://ask.fm/ahlalhdeeth_12 

 
 وهذا حسابه على تويرت

 @edcluster2 
 وهذه قناته على التليقرام

http://www.tsear.ch/channel/ahlalhdeeth_1 
 

بن عبد الشيخ أبو عبد الرحمن عماد بن حسن 
 األردني المصري

 

https://justpaste.it/abu_zahraa_ath_001
https://justpaste.it/abu_zahraa_ath_001
https://thabat111.wordpress.com/2014/05/07/كلمات-لمشايخ-الجهاد-الذين-يتكلمون-في-ا/
https://thabat111.wordpress.com/2014/05/07/كلمات-لمشايخ-الجهاد-الذين-يتكلمون-في-ا/
https://ask.fm/ahlalhdeeth_12
https://ask.fm/ahlalhdeeth_12
http://www.tsear.ch/channel/ahlalhdeeth_1
http://www.tsear.ch/channel/ahlalhdeeth_1
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وهو شيخ حمقق مدقق بيننا تواصل وصداقة على الفيسبوك وقد قارب عمره اخلمسني أطال 

 اهلل عمره يف طاعته 
 وصف يف هذا الرابط عن الشيخ شعيب األرناؤوط بالدكتور ومل يتيسر يل ترمجته :

 صري:تلميذه د. عماد بن حسن امل
فلوال اهلل مث الشيخ ما ذهب وال جاء هذا التلميذ، وال ُعدَّ من أهل العلم، وال يف مصاف 

 أهل التحقيق، فمن كان هذا صنيعه جزي بأمجل منه.
فكيف إذا كان هذا الشيخ مثل إمامنا وشيخنا العالمة النحرير األصويل الفقيه احملدث أسد 

بة وعلماً، وورعاً، وتقي )وال نزكيه على اهلل( السنة شعيب بن حمرم بن علي األرنؤوط مها
وكيف أنه مشلنا كلنا تالميذه بكل رعاية وعناية وحمبة، يفرح لفرحنا، وينزعج ألملنا، ويرفع عنا 

 مهومنا سواء كانت فكرية أو اجتماعية. -ما استطاع إىل ذلك سبيالً  -
اهلل بكل منة لك يف رقابنا، فلك يا شيخنا ويا أبانا أجزل الشكر وأعظمه، ونعرتف لك بعد 

فلقد قلدت هذه الرقاب أطواقًا من املنن العلمية وغريها ما ال تستطيع معها إال الدعاء لك 
بطول العمر، وحسن العمل، فلوال اهلل مث أنت ما رحنا وال جئنا، وال كنا من أهل التحقيق، 

زميت لك ثالث عشرة سنة وال كتبنا مداداً على ورق،وكم من وقتكأ الثمني أعطيتين طوال مال
رأيُت فيها العلم والسمت واهلدي على سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ولكن ال منلك 
إال دعاءنا لك بأن جيزيك اهلل كل مجيل، ويشملك بكل خري، وميتعنا اهلل بعلمك وال أعدمنا 

 اهلل موجهاً وأباً وأستاذاً شيخنا.
 ولدك وتلميذك: عماد بن حسن املصري

https://syrianoor.net/article/222 
 

ومل أقف له على صلة بالدولة ولوال ذكره على الشبكة فيمن بايع الدولة ماذكرته حفاظا عليه 
وله مؤلفات قيمة جدا وجهود مباركة إال أنه صدم باجملازر اليت حتصل للمسلمني فقام بعمل 

كثريا وأحزن غرينا حيث أحرق كتبه مع كتب أخرى قيمة من خمطوطات ومطبوعات    أحزننا
 كما يف هذا الفيديو 

https://syrianoor.net/article/222
https://syrianoor.net/article/222
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https://www.youtube.com/watch?v=zHvmV8adoHQ 
 

 وهذا تعليق أحدهم على ذلك :
 ي .أصبحنا باألمس علي فاجعة ومصيبة عظم

وهو أحد  -فقد رأينا الشيخ احملدث أبو عبد الرمحن الظاهري ) عماد بن حسن املصري ( 
يبث مقطعا مصورا حيرق فيه كتبه  -أعضاء ملتقانا وواحد من جهابذته املتقنني املتمكنني 

 زمانه ! -العلم يف  -وتراثه العلمي ، ساخطا علي حال أهل 
ل ، فتيقن بأن مشايخ العصر يدورون يف حلقة فقد كلم الرجل وجرح قلبه جرحا ال يندم

مفرغة أو يف خطوط مرسومة مسبقا من آخرين ! وأهنم ال يقومون بواجبهم احلقيقي من قول 
 احلق صرحيا ال غبش فيه .

وقد كان الشيخ قبل ذلك مرات يراوده هذا الفعل ولكن املقربني إليه كانوا يصدونه عن 
غ السيل بالشيخ الزيب ! فأقدم علي ما فعل بعدما رأي ما اإلقدام علي تلك الفعلة . ولكن بل

حدث من النصريية يف عني شيخون اجلرحية أمس ! مع سكوت عامة شيوخ العصر 
 ومشاهريهم !

  أقرانه ، ورسوخ قدمه يف العلم فالرجل قد عرفناه وخربنا حاله ، وتيقن لدينا ثقل حجمه بني
 له الشيخ ، ما بني موافق وخمالف !ولكن اختلفت ردود أفعال الناس حول ما فع

واحلق أن الشيخ حفظه اهلل يريد إيصال رسالة للعامل اإلسالمي أمجع ، ولكن أمة الغثائية ال 
 ينظرون يف بواطن األمور ويستمسكون بظواهر األشياء ! حيت صار احلال إيل ما نري .

، وحنرتم رأيه ، وحنرتم ما  وحنن إذ نرفض ما فعله الشيخ رفضا تاما ، غري أننا حنرتم قناعته
 ذهب إليه ، وال نوافق عليه .

فالكتب كتبه ، والتآليف تآليفه ، هو من سهر عليها وتعب يف تصنيفها ، فال حق ألحد يف 
 منعه من فعل ما حيلوا له فيها ! هذا هو عني االنصاف .

شنع من تأليفه مث وما بعده عن التأليف والتصنيف والرد علي املخالف وبيان غالط املغالط بأ
 تراجعه عن قوله ! فضال عن أن يري حرق مؤلفاته ودفن تراثه . األمر يرجع إليه .

https://www.youtube.com/watch?v=zHvmV8adoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=zHvmV8adoHQ
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وقد رأي بعض املشايخ أن فعله امتهان واحتقار لكتب العلم ! وهذا من أبعد ما يكون عن 
الشيخ . ومن رأي ذلك وإن كان من أهل العلم غري أنه مل يوفق يف حتليل موقف الشيخ 

 الته .وفهم رس
شهرة ! وهذا من خطل وخبل  -شو إعالمي و  -ورأي آخرون أن الشيخ يبحث عن 

وهطل من ال علم له بالظاهري ! فالظاهري رجل ال ينظر ملثل هذا ، ويعرف ذلك عنه من 
 عرفه عن قرب .

وأما اآلخرون الذين حتاملوا علي الشيخ فوقعوا يف عرضه وتقولوا عليه ، فهؤالء ما أحسنوا 
، وما هم إال جهلة بالشيخ أو خصوم له أكلت أكبادهم كتبه وأحرقت قلوهبم نار فعال 

 ردوده ، فشمتوا فيه وفرحوا بفعله .
وحنن إذ نرفض ما فعل نسأل اهلل العفو عنه وأن ينفع به العباد والبالد ، وال نضع الشيخ إال 

 يف مقامه ، فال نرفعه فوقه وال ننزله ! 
 يه منهج السنة والكتاب ، ونرد عليه ما خالفه فيهما .ونقبل من الشيخ ما وافق ف

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم .
http://majles.alukah.net/t160492/ 

 
 هذه صفحته على الفيس بوك

://web.facebook.com/R.emadalmasrehttps 
 

 وهذا حسابه على تويرت
 @amad201345 

 
 وهذه مدونته هبا بعض مؤلفاته  ومنها :

 يف علم الزوائد نور الدين اهليثمي وشهاب الدين البوصريي جهود اإلمامني
 اليت وقعت حملدث الشام ناصر الدين االلباين تصحيح االخطاء واألوهام

almasri.blogspot.com-http://emad/ 

http://majles.alukah.net/t160492/
https://web.facebook.com/R.emadalmasre
https://web.facebook.com/R.emadalmasre
http://emad-almasri.blogspot.com/
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 الشيخ أبو سعد العاملي
ال يوجد ما يشري اىل هوية الشخص باستثناء نسبته بلقبه املفرتض اىل جبل عامل مبا يوحي 
رمبا، وليس ضرورة، اىل انتسابه اىل اجلنوب اللبناين حيث توجد اقلية سنية رغم هيمنة 

كان الشيعة هناك. نشر العاملي مباشرة قبل الثورات العربية عددا من النصوص بعضها الس
طويل عام وبعضها قصري متخصص يف موضوع حمدد. اهم هذه املؤلفات كتاب "وقفات 

صفحة( والذي صدر قبل مقتل  198وتوجيهات تربوية على تساؤالت حركية وجهادية" )
من العاملي على ان الكتاب كان نتيجة تكليف له اسامة بن الدن ويف "التمهيد" اشارات 

من قبل قيادات التيار ومت يف اطار ردود على االنرتنت على أسئلة وجهت اليه عرب ثالثة 
منتديات يف االنرتنت. الكتاب الثاين املهم وهو مؤلف صغري احلجم بعنوان "قاعدة بالد 

هجري  1431ربيع األول سنة  املغرب االسالمي حقائق الواقع ووعود املستقبل" نشر يف
( حسبما ورد يف اخر النص املنشور يف "منرب التوحيد واجلهاد" عرب "مؤسسة 2010)فيفري 

املأسدة االعالمية" )أحد الوسائط اليت تتخصص يف النشر لـ"قاعدة املغرب"(. قبيل 
ىل أكتوبر بايام نشرت منتديات "جهادية" نصا منسوبا للعاملي "رسالة ا 23انتخابات 

املوحدين التونسيني". ومن الواضح ان الرجل اصبح مهتما بشكل خاص بوضع "اجلهاديني" 
  يف تونس بعد الثورة يسدي اليهم النصح بشكل متكرر.

773804https://arabi21.com/story/اللغز-املنظر-العاملي-سعد-/ابو-
 االسالمي-املغرب-وقاعدة

 
 هذه صفحته على منرب التوحيد واجلهاد وفيها بعض مؤلفاته 

 وقفات تربوية مع احلرب الصليبية اجلديدة
 قاعدة املغرب اإلسالمي حقائق الواقع ووعود املستقبل

 فـُْرسأاُن الثُّغوْر هبممْجرأانم الدُّثُورْ 
 يورك وواشنطن املكاسب والدور املطلوبغزويت نيو 

  دور األنصار واجملاهدين يف ثبات دولة العراق اإلسالمية وبقائها
 أبو سعد العاملي  حتذيرات ونصائح أمني ألهل السنة يف البحرين

https://arabi21.com/story/773804/ابو-سعد-العاملي-المنظر-اللغز-وقاعدة-المغرب-الاسلامي
https://arabi21.com/story/773804/ابو-سعد-العاملي-المنظر-اللغز-وقاعدة-المغرب-الاسلامي
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 أبو سعد العاملي  أمريكا وحلف الناتو بني مطرقة اإلمارة وسندان القاعدة
 اجلزء الثاين -ني الليبية والسورية أضواء وبيانات شرعية حول الثورت

 اجلزء األول -أضواء وبيانات شرعية حول الثورتني الليبية والسورية 
 أرض اجلزيرة قاعدة القاعدة ورأس حربتها

 حىت تنفقوا مما حتبون
 0 القاعدة ما بعد أسامة ستظل بأمر اهلل قائمة

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19806.html 
 وهذه صفحته على الفيسبوك 

https://web.facebook.com/al3aamili/?_rdc=1&_rdr 
 يف سبيل ثبات الدولة اإلسالمية وبقائها

 أدامها اهلل. -نصرة للدولة اإلسالمية يف العراق والشام  وكتبه: أبو سعد العاملي؛
http://islamion.com/newsسبيل-يف-يكتب-العاملي-سعد-أبو-/الشيخ-

 وبقائها/-اإلسالمية-الدولة-ثبات
 
 يع كتب ومقاالت الشيخ أبو سعد العامليمج

https://archive.org/details/onetow78_mail_20161209_122
6 
 

https://librarykh.site123.meأمساء-حسب-الكتب-/تصنيف-
 العاملي-سعد-أبو-املشايخ/الشيخ

 
 وله تقدميات على بعض مؤلفات لغريه مثل :

 الكواشف اجللية يف كفر احلكومة اللبنانية حملمد بن عمر اللبناين 
 توجيهات تربوية وحتريضات جهادية أليب أمساء الكويب

 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19806.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19806.html
https://web.facebook.com/al3aamili/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/al3aamili/?_rdc=1&_rdr
http://islamion.com/news/الشيخ-أبو-سعد-العاملي-يكتب-في-سبيل-ثبات-الدولة-الإسلامية-وبقائها/
http://islamion.com/news/الشيخ-أبو-سعد-العاملي-يكتب-في-سبيل-ثبات-الدولة-الإسلامية-وبقائها/
https://archive.org/details/onetow78_mail_20161209_1226
https://archive.org/details/onetow78_mail_20161209_1226
https://librarykh.site123.me/تصنيف-الكتب-حسب-أسماء-المشايخ/الشيخ-أبو-سعد-العاملي
https://librarykh.site123.me/تصنيف-الكتب-حسب-أسماء-المشايخ/الشيخ-أبو-سعد-العاملي
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 محمد بن عمر اللبناني أبو عاصمالشيخ 
 مؤلف كتاب : الكواشف اجللية يف كفر احلكومة اللبنانية . قدم له الشيخ أبو سعد العاملي
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 من شرق آسيا:  بعاسا
 فك اهلل أسره الشيخ أبو بكر باعشير

 
 

زعيم اجلماعة اجملاهدين (، Abu Bakar Ba'asyirأبو بكر باعشري )باإلندونيسية: 
وأحد أكثر الشخصيات اإلندونيسية معارضة للوجود األمريكي يف  ، MMIاإلندونيسية 

 املنطقة 
 الداعي إىل اهلل ال خياف يف اهلل لومة الئمإندونيسيا  زعيم مجاعة أنصار التوحيد يف

من ساللة أسر حضرمية مينية من م.  1938اغسطس  17الشرقية،  جاواولد يف جومبانج، 
 نيسيا واستقروا فيها العرب الذين هاجروا قدميا إىل إندو 

. 1959درس العلوم الشرعية يف معهد دار السالم غنتور، بونوروجو، جاوى الشرقية عام 
. و كان ناشطا يف 1963ة الدعوة جامعة اإلرشاد سولو، جاوى الوسطى، عام يخترج من كل

 جتمع الطالب اإلسالمي يف سولو. و ايضا كان كاتبا يف شباب اإلرشاد سولو مث رئيسا يف
 .1961حركة الشباب املسلمني اإلندونيسني عام 
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يف منتصف اخلمسينات ، برز باعشري ضمن زعماء حركة الشباب املسلم اإلندونيسي 
املعروفة آنذاك بأهنا حركة طالبية استقاللية فاعلة، وكانت مبثابة الذراع الطالبية ملاشومي أو 

وكان ميثل التيار  1960م "جملس شورى مسلمي إندونيسيا" )الذي حظر نشاطه يف عا
 4اإلسالمي وقوة سياسية معروفة خالل التجربة الدميقراطية األوىل يف البالد قبل أكثر من 

عقود، وله امتدادات حاضرة ضمن أكثر من حزب سياسي يف الساحة اليوم(. وبعد أن 
عليمها اليت كانت جتمع يف ت -قضى باعشري عامني يف مدرسة غونتور الدينية املذكورة آنفا

إىل صولو حيث  1963انتقل يف عام  -بني املواد العلمية احلديثة واملواد الشرعية املعروفة
التقى بعبد اهلل سنغكر. كان الرجالن من الدعاة املعروفني بأنشطتهم. فبينما كان سنغكر 

 مجع الرجالن 1967مرتبطا مباشومي، كان باعشري مرتبطاً جبمعية اإلرشاد الدعوية. ويف عام 
جهودمها يف عمل مشرتك معروف ألول مرة مع رجل ثالث امسه حسن البصري، وذلك 

(، قام 1971لتأسيس "إذاعة سوراكرتا للدعوة اإلسالمية" بصولو. وبعد أربعة أعوام )
الرجالن بتأسيس مدرسة "املؤمن" الدينية اليت انتقلت فيما بعد إىل مكاهنا احلايل يف قرية 

عرفت املدرسة باسم "مدرسة نغروكي"، وهبا تعرف  1973ام نغروكي خارج صولو. ويف ع
جمموعة عبد اهلل سنغكر وباعشري إىل يومنا هذا ولذلك مت إغالق إذاعة سوراكرتا اليت 

سنوات من نشاطها من قبل سلطات األمن، بسبب  8بعد  1975أسساها معا يف عام 
إياها وسيلة إعالمية معارضة إدخاهلا للمواضيع السياسية ضمن براجمها، واعتبار احلكومة 

 للحكومة اليت كانت تكتم آنذاك أنفاس اجلميع بوسائل إعالم متحكم هبا ألبعد احلدود.
سنة( من الزعماء الروحيني للتيار اإلسالمي املسلح يف إندونيسيا اكرب بلد  72-)باعشري

 مسلم من حيث عدد السكان.
كة سرية تكافح من أجل إقامة دولة اجلماعة اإلسالمية، وهي شب” أمري“وعرف عنه أنه 

إسالمية تضم إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفلبني وسنغافورة وبروناي. وتقول الشرطة إن 
 ”.تنظيم القاعدة يف إندونيسيا“باعشري هو املنظم الرئيسي جلماعة تطلق على نفسها اسم 

 كانت موجودة منذ وقد انتسب قبل كل هذا إىل )كوماندو جهاد( اجملموعة اإلسالمية اليت 
واليت مت حّلها من خالل اإلجراءات اليت اختذاها األجهزة األمنية يف منتصف  1968عام 
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وطالبت  1981الثمانينات بعد أن اختطفت طائرة اخلطوط اجلوية اإلندونيسية )جارودا( يف 
 سجيناً سياسياً. 20بإطالق سراح 

تان بأسامة بن الدن وعبد اهلل عزام التقى باعشري خالل رحلة إىل باكس 1988ويف العام 
 وبالعديد من املتدربني من جنويب شرقي آسيا يف معسكرات تدريب اجملاهدين. 

، وكان أحد مؤسسي  2008وباعشري زعيم مجاعة أنصار التوحيد املتشددة اليت أسسها عام 
ت بعضا وتشتهر املدرسة بأهنا خرج 1972مدرسة املؤمن الداخلية يف نغروكي يف سولو عام 

من املتشددين الذين خططوا ونفذوا هجمات منهم )أمروزي غوفرون ( أحد منفذي 
لتخطيطه للتفجريات اليت استهدفت اجلزيرة عام  2008تفجريات بايل الذي أعدم عام 

قتيل، واليت ااهمت فيها )اجلماعة اإلسالمية (  200وأسفرت عن سقوط أكثر من  2002
 . 5/8/2003مسؤولية انفجار فندق ماريوت يف جاكرتا  بشكل رئيسي. واليت تبنت أيضاً 

بالتعاون مع  1975مث أسس إذاعة مناوئة حلكم الرئيس سوهارتو تسمى )سوراكرتا( يف عام 
 8عبد اهلل سنغكر )أحد القيادات املرموقة لرابطة اإلسالم يف سولو.(، ومت إغالقها بعد 

هلا للمواضيع السياسية ضمن سنوات من نشاطها من قبل سلطات األمن، بسبب إدخا
 براجمها، واعتبار احلكومة إياها وسيلة إعالمية معارضة للحكومة.

  
 باعشري خلف القضبان

أكتوبر )تشرين األول( عام  12ألقي القبض عليه أول مرة بعد أسبوع من تفجريات بايل يوم 
ه كان زعيما . وقدم للمحاكمة يف العام التايل ونظرا لنقص األدلة اليت تثبت إن2002

 شهرا بسبب خمالفات يف قانون اهلجرة. 18حكم عليه بالسجن « للجماعة اإلسالمية»
فور إطالق  2004وأعادت الشرطة القبض على باعشري يف أواخر شهر أبريل )نيسان( عام 

سراحه من السجن وااهمته بناء على قانون مكافحة اإلرهاب االندونيسي، الذي أجيز يف 
قتيل معظمهم من  202، اليت خلفت ما ال يقل عن  2002ايل عام أعقاب تفجريات ب
 السياح األجانب.
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بعد أن وجدت احملكمة  2005شهرا يف مارس )آذار( عام  30وحكم عليه بالسجن ملدة 
أنه مذنب بوجود دور له يف التخطيط للتفجريات. وقد أطلق سراح رجل الدين املسن يف 

 شهرا يف السجن. 26 بعد قضاء 2006يونيو )حزيران( عام 
  

اثر الكشف يف شباط/فرباير   2010واعتقل للمرة الثالثة يف التاسع من أغسطس/ آب 
عن معسكرات تدريب سرية يف أدغال اتشيه مشال جزيرة سومطرة.وحكمت عليه  2010

، تتعلق ”الدرجة الثانية“بعد أن أُدين بتهم إرهابية من   سنة 15حمكمة إندونيسية بالسجن 
 د وتشجيع أشخاص على متويل عمليات إرهابية.بتجني

وكان باعشري قد أنكر خالل احملاكمة مجيع التهم املوجهة إليه حول مسامهته بالنشاط 
األوروبيني خائفون من “اإلرهايب قائال إن مبتغاه هو شرح اإلسالم الصحيح، وأضاف أن 

بأهنا ليست إال مؤامرة مدبرة ،ويف رده على التهم املوجهة إليه أخريًا قال ”لساين وليس يدي
 ”.نصرة التوحيد باهلل وحماربة الوثنية“من جانب من يريدون عقابه ملنعه من 

وأن اجلماعة اإلسالمية ال ” رجال الشرطة كاذبون،وال يبحثون إال عن أكباش فداء“وإن 
 وجود هلا أصال.

ملقتول أسامة بن الدن، ا« القاعدة»وقد شبه نفسأه خالل مثوله أمام احملكمة، بزعيم تنظيم  
الذي اعتربه )جماهدًا سيلقى أجره يف اآلخرة على اخلدمات اليت قدَّمها لإلسالم( قائالً: 
حماكميت جتعلين رمزًا يف اندونيسيا، وكأنين أسامة اإلرهايب. وتابع: إذا قتل بن الدن فعالً 

 وتشوَّهأ وجُهه، فهذا شرف من اهلل، ألن اجر الشهداء عظيم.
https://www.assakina.com/center/parties/8477.html 

 
لس العلم بني احملكومني اعقد جمفكان يمل تتوقف دعوة الشيخ و لو كان حمبوسا يف السجن. 
وحيد. عندما علم الشيخ عقيدة الت هميف السجن قبل صالة الفجر و بعد قيام الليل. فعلم

ر دماغك". احد حراس السجن، دعا احد اعضاء اجمللس، فقال له "وحيك "غسل" ابو بك
أخرى فقل له نعم  نصحه فقال مبتسما، "إذا قال لك بذلك مرةفابلغ ذلك إىل الشيخ و 

 طهر منه شوائب الشرك و مأل فيه بالتوحيد"."غسل" دماغي و 

https://www.assakina.com/center/parties/8477.html
https://www.assakina.com/center/parties/8477.html
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البالد دعاهم فيها إىل رسل رسالة إىل حكام بني السجناء، بل ا  و مل يكتف بالدعوة
اآلخرة. و ارسل رفضهم حتكيم الشريعة يف الدنيا و حذرهم من الشرك و نتائج التوحيد و 

ميامنار دعاه فيها إىل اإلسالم ووقف العنف ضد املسلمني هناك. رسالة ايضا إىل رئيس 
قيقة ليس حم ألن النصريي اه فيه إىل اإلسالكذلك ارسل رسالة إىل اجملرم بشار األسد. دعو 

 تل واإلضطهاد ضد املسلمني هناك.دعاه إىل وقف القباملسلم و 
ال سيما بعد حادثة احلادي عشر من سبتمرب. ااهمته االمريكا بعالقته العامل، و  اشتهر امسه يف

من عمره يف الدعوة إىل اهلل، إىل سنة ثالثني  أكثر من وقد قضىمع الشيخ اسامة بن الدن 
 تطبيق شرع اهلل تعاىل يف األرض. اهلل تعاىل وتوحيد 

د ذكرهم دعا حكام إندونيسيا من عهد سوهارتو إىل وقتنا احلاضر إىل حتكيم شرع اهلل. و ق
جل. و حذرهم بان يقعوا يف الشرك األكرب إن استمروا يف بأنه من توحيد اهلل عز و 

لتوحيد. حتمل األذى ملناقضة لاا السيادة للشعب و احلكم للشعب و الدميوقراطية اليت اساسه
مل مرة سجن و مل يرتدد و مل يبدل و  ختبار يف طريق الدعوة إىل التوحيد. كمو احملن و اال

ابتعد حياة الدنيا. طلق الدنيا ثالثا و ينطق حبرف يقر فيه حكم الطاغية. آثر حياة األخرة من 
بة األرض. فرزقه اهلل اوالدا عن اإلسراف و الرتف. مل ميلك من الدنيا شيئا و لو شربا من تر 

س يف دار احلديث مبكة عشر سنني صاحلني منهم الشيخ عبدالرشيد رضا باعشري الذي در 
 صار مديرا ملعهد دار الوحيني يف ماجتان، جاوى الشرقية.و 

https://justpaste.it/f1j5 
 

الدولة »ندونيسي املتطرف والنافذ واملعتقل مبايعته تنظيم أعلن أبو بكر باعشري اإلمام اال
)داعش( الذي يسيطر على مناطق من العراق وسورية، وفق ما أعلنت الثلثاء « االسالمية

 جمموعة متطرفة.
وورد هذا اخلرب يف حني أعلنت سلطات اندونيسيا، اكرب الدول االسالمية عددًا يف العامل، 

الذي اعلن هناية حزيران « الدولة االسالمية»نع أي دعم لتنظيم اهنا اختذت كل التدابري مل
على االراضي اليت يسيطر عليها يف مشال شرقي سورية « اخلالفة االسالمية»)يونيو( املاضي 
 وغرب العراق.

https://justpaste.it/f1j5
https://justpaste.it/f1j5
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الصغرية املتطرفة اليت أسسها باعشري وتدعو اىل قيام دولة « مجاعة انصار التوحيد»واكدت 

الدولة »تنظيم « خالفة»شرق آسيا، ان اإلمام النافذ أعلن مبايعته اسالمية يف جنوب 
 «.االسالمية

 
بايع مع معتقلني آخرين اخلالفة »سنة(  75ان باعشري )« فرانس برس»وقال زعيم اجلماعة لـ 

الدولة »، مؤكدًا ان اإلمام دعا كل أنصاره أيضًا اىل مبايعة «بعد اعالن قيامها بقليل
 «.االسالمية

ت بعض املعلومات ان اعالن املبايعة مت يف قاعة الصالة يف سجن خيضع لتدابري امنية وافاد
 سنة. 15مشددة يف جزيرة سومطرة، يقضي فيه االمام حكماً بالسجن 

بتقدمي مساعدة  2011وأُدين باعشري الذي اعترب ناطقًا باسم التيار االسالمي املتطرف، يف 
ذي كان يدرب عناصره يف ادغال اقليم اتشيه يف اقصى ال« القاعدة يف اتشيه»مالية لتنظيم 

 مشال جزيرة سومطرة.
http://www.alhayat.com/article/583996يبايع-باعشري-بكر-/أبو-

 -داعش
 

https://www.youtube.com/watch?v=0PTrGlzOi6M 
 

 
 

http://www.alhayat.com/article/583996/أبو-بكر-باعشير-يبايع-داعش-
http://www.alhayat.com/article/583996/أبو-بكر-باعشير-يبايع-داعش-
https://www.youtube.com/watch?v=0PTrGlzOi6M
https://www.youtube.com/watch?v=0PTrGlzOi6M
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 من الهند وباكستانثامنا : 
 الندويبن طاهر الحسيني مان سلالشيخ العالمة 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9pyvKBhFzfs 
سيين الندوي بن طاهر احلسيين الندوي: أحد كبار العلماء واملفكرين يف الشيخ سلمان احل

 اهلند.
ندوة  »م يف مدينة لكنو، وتلقي الدراسة اإلبتدائية يف إحدي مدارس  1954ولد عام 

الفرعية، مث حفظ القرآن الكرمي، مث التحق باملعهد الشرعي التابع لندوة العلماء، «  العلماء
لة العالية ) كلية الشريعة وأصول الدين ( وخترج منها بشهادة الليسانس وانتقل منه ايل املرح

مجعية شباب  »م، وأنشأ يف العام نفسه مع مجاعة من الطالب املتخرجني  1974عام 
مث  -اليت تعد اليوم من كربي اجلمعيات اإلسالمية يف اهلند عماًل ونشاطًا  -«  اإلسالم

ديث الشريف وعلومه ( وخترج بشهادة املاجيسرت من أكمل الدراسات العليا ) يف قسم احل
م بكلية أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  1976نفسها عام «  ندوة العلماء »

https://www.youtube.com/watch?v=9pyvKBhFzfs
https://www.youtube.com/watch?v=9pyvKBhFzfs
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اإلسالمية )يف الرياض( يف الدراسات العليا )يف قسم احلديث( ، وخترج منها بشهادة 
 م.1980املاجيسرت يف احلديث وعلومه بدرجة ممتاز عام 

ندوة العلماء مث أستاذًا فيه ، مث  –حماضرًا يف قسم احلديث النبوي الشريف بدارالعلوم  عمل
 وكيالً لكلييت الشريعة وأصول الدين إيل جانب مهمة التدريس فيهما

م  1975يف عام «  مدرسة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد اإلسالمية »ومن مآثره: تأسيس 
وكذلك إنشاءه عددًا كبريا من املدارس الدينية والعصرية ، واليت قد حتولت اليوم إيل جامعة. 

 واملعاهد لتعليم التكنولوجيا احلديثة ألبناء املسلمني، واملستشفيات اخلريية للفقراء العوام
باللغتني العربية واألردية ،  –رغم قلة تفرغه للتصنيف والتأليف  –له مؤلفات ورسائل نافعة 

 منها :ض مؤلفات العالمة أيب احلسن الندوي إيل العربية ، وكذلك له باع كبري يف نقل بع
للحافظ بن حجر «  اهذيب التهذيب »مجع ألفاظ اجلرح والتعديل ودراسااها من كتاب  -1
.https://quranwahadith.com/product/alfaz-al-jarah-wal-

tadeel-4-vols/ 
-https://quranwahadith.com/product/alاألمانة يف ضوء القرآن .  -2

amanah-fi-dhu-al-quran/ 
 اإلمام الدهلوي وآرائه يف التشريع اإلسالمي . -3
 التعريف الوجيز بكتب احلديث  -4
.https://quranwahadith.com/product/al-tareef-al-wajeez/ 
 حملة عن علم اجلرح والتعديل . -5
حتقيق وتعليق( مقدمة يف أصول احلديث ، للمحدث الشيخ عبداحلق الدهلوي ) -6
.https://quranwahadith.com/product/muqadma-fi-usool-

al-hadith/ 
الفوز الكبري يف أصول التفسري )لإلمام شاه ويل اهلل الدهلوي نقله من الفارسية وعلق  -7

 عليه تعليقات طيبة( .
 : مؤلفات للعالمة أيب احلسن الندوي نقلها من األردية إيل العربية -8
 لفكر والدعوة يف اإلسالم )اجلزء اخلاص باإلمام السرهندي( .رجال ا -9
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 رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم )اجلزء اخلاص باإلمام شاه ويل اهلل الدهلوي( . -11
 : )اجلزء األول والثاين(  يف مسرية احلياة -12
-https://quranwahadith.com/product/alالفرائض السراجية.  -13

faraid-al-sirajiyah/ 
-https://quranwahadith.com/product/al-aqdالعقد اللجيين.  -14

al-lajeeni/ 
-https://quranwahadith.com/product/alالفرائض السراجية.  -15

faraid-al-sirajiyah/ 
 احلواريف قضايا من احلديث النبوي الشريف. -16

 https://quranwahadith.com/product/al-hiwar-fi-qadaya/ 
-https://quranwahadith.com/product/alاإلجتهاد والتقليد.  -17

ijtihad-wal-taqleed/ 
 املسوى من أحاديث املوطا. -18

 https://quranwahadith.com/product/al-masuwi-min-
ahadith-al-muatta-4-vols/ 

 املنهج التعليمي القرآين. -19
 https://quranwahadith.com/product/al-minhaj-al-

taleemi-al-qurani/ 
-https://quranwahadith.com/product/alاملصفى شرح املوطا.  -20

musafi-sharah-muwatta-2-vols/ 
 بني أهل الرأى وأهل احلديث. -21

 https://quranwahadith.com/product/bayna-ahl-al-ray-
wa-ahl-hadith/ 

 املدخل إىل دراسة جامع الرتمذي. -22
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 https://quranwahadith.com/product/darasah-jami-al-
tirmizi/ 

 دروس من احلديث النبوي الشريف. -23
 https://quranwahadith.com/product/duroos-min-al-

hadith-al-nabawi/ 
 مشايخ اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري. -24

 https://quranwahadith.com/product/mashaikh-al-imam-
al-bukhari/ 

 مذكرايت سلمان احلسيين الندوي. -25
 https://quranwahadith.com/product/mazkarati-20-vols/ 

 مشعال املصابيح شرح مشكاة املصابيح. -26
 https://quranwahadith.com/product/mishal-al-masabih-

4-vols/ 
 مفردات القرآن اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري. -27

 https://quranwahadith.com/product/mufadat-al-quran/ 
 مقدمة القرضاوي.  -28

https://quranwahadith.com/product/muqadma-al-
qaradawi/ 

 اهذيب نور اإليضاح. -29
 -al-noor-https://quranwahadith.com/product/tehzeeb

idah/ 
 

https://ar.wikipedia.org/wikiسلمان_احلسيين_الندوي/ 
س من علق سلمان احلسيين الندوي ممثل علماء شبه القارة اهلندية على موقف الشيخ السدي

و أنك من خيار األئمة، الصاحلني، حيث قال "كنا نرج ثرهؤ االحداث االخريه ىف رساله م

https://quranwahadith.com/product/tehzeeb-noor-al-idah/
https://quranwahadith.com/product/tehzeeb-noor-al-idah/
https://quranwahadith.com/product/tehzeeb-noor-al-idah/
https://ar.wikipedia.org/wiki/سلمان_الحسيني_الندوي
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ختطب باحلق، وتدعو دعوات ضارعات، وحتيي الليايل املباركات، وأوتيت لسنًا وفصاحة 
 وطالقة، وتستخدم منح اهلل تعاىل يف عبادة اهلل.

وإذا بك تعلو منرب احلرم املكي لتتملق احلكام الظلمة الفسقة اجملرمني الذين انكشفت 
ية فكرهتهم، وأبغضتهم فتقوم جتادل عنهم، فمن جيادل اهلل عنك يوم خباياهم لألمة اإلسالم

 القيامة.
تكذب علنًا وجهارًا يف أرض احلرم، و تدافع عن القتلة اجملرمني السفاكني للدماء، وتتهم 

 املؤمنني الصاحلني األبرياء .
جبهة  أسألك باهلل هل الدكتور مرسي إرهايب ؟ حممد بديع إرهايب ؟ القرضاوي إرهايب ؟

علماء األزهر إرهابية ؟ االحتاد العاملي لعلماء املسلمني إرهابية ؟ العريفي، سلمان العودة، 
 عائض القرين، وعشرات من علماء أرض احلرمني إرهابيون ؟؟؟؟؟

ذوا يف اهلل واحرقت مراكزهم، وقتلتهم و لك باهلل هل من قتلوا، وعذبوا، وسجنوا، وأأأس
 العسكري إرهابيون ؟ !!!البلطجية والشرطة، واجمللس 

هل اجليش املصري العميل ينشر األمن والسالم ؟ هل الشرطة الدنسة اخلبيثة تنشر األمن 
والرخاء ؟ هل من قتلوا املصلني يف صالة الفجر وهم صائمون، منيبون إىل اهلل ينشرون األمن 

 والطمانينة ؟؟؟؟
 هل البلطجية تنشر األمن والرخاء ؟!!

ونتنياهو اسرائيل، وبين صهيون، وأبناء الصليب، يريدون ملصر األمن هل بابا األقباط، 
 والرخاء والسالم؟

 هل عديل منصور خري من حممد مرسي ؟ هل اليهود أفضل عندك من املؤمنني ؟!
وأنت تعلو منرب احلرم ال ألجل صالحك  1434/شوال 16مسعت خطبتك للجمعة لتاريخ 

ؤوا الطغاة، ومألوا السجون باألبرياء وأشاعوا وتقاك، بل ألجل أنك بوق صداح ملن مال
الفواحش بالقنوات اخلليعة املاجنة وأنت تراها منتشرة يف احلرمني الشريفني، والذين حياربون 
اهلل ورسوله بإقامة بنوك الربا ورعايتها، متدحهم، وتطريهم وتدافع عنهم وحتارب عباد الرمحن 

 املؤمنني املضطهدين املعذبني ؟!
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ى اهلل ؟ أال ختاف أن خيسف بك، وينزل بك غضب اهلل ؟ تريد رضا اهلل ؟ أو رضا أال ختش
 الطواغيت ؟

لقد كانت شعوب اهلند وباكستان وبنغال ديش وغريها أحبتك خلطبك وامامتك يف الرتاويح 
 ودعواتك.

وقد عادت هذه الشعوب تكرهك وتبغضك لنفاقك وكذبك وجرأتك على اهلل يف أرض 
 احلرم.

حلق بالباطل ويكتم احلق وهو تعيذ منك باهلل، ويستغيث اهلل، ويلعن من يلبس ااحلرم يس
 .عامل

 ما عندكم ينفد وما عند اهلل باق، ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزيز.
 سلمان احلسيين الندوي

 ممثل علماء شبه القارة اهلندية
https://web.facebook.com/almanaramedia/postsسلمان-/علق-

-من-السديس-الشيخ-موقف-على-اهلندية-القارة-شبه-علماء-ممثل-الندوي-احلسيين
 rdc=1&_rdr/؟_7661721022797937/
 

 وهذه رسالته للخليفة أيب بكر البغدادي حفظه اهلل :
اإلمام أيب احلسن علي الندوي، أحد خدام اإلسالم إىل  من سلمان احلسيين الندوي، سبط"

 -البغدادي احلسيين  العراق والشام، السيد أيب بكر أمري املؤمنني أمري الدولة اإلسالمية يف
ع به األمة، ورفع به راية اإلسالم، فضيلة الشيخ القائد اإلسالمي، ونف -حفظه اهلل تعاىل 

إنين متابع منذ زمن ألخبار الدولة اإلسالمية، وكنت متحمسًا جداً حيال ذلك، كما تابعت 
أخبار أفغانستان من أيام اجلهاد ضد السوفييت. كانت اخلالفات بني التنظيمات املقاتلة يف 

نا، ومع ذلك، ويف نفس الوقت، مسعنا اخلرب السار بأنك استوليت سوريا أمرًا سيئًا بالنسبة ل
 على املوصل يف العراق وحققت النصر على الطاغية املالكي".

https://web.facebook.com/almanaramedia/posts/علق-سلمان-الحسيني-الندوي-ممثل-علماء-شبه-القارة-الهندية-على-موقف-الشيخ-السديس-من-/1721022797937766/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/almanaramedia/posts/علق-سلمان-الحسيني-الندوي-ممثل-علماء-شبه-القارة-الهندية-على-موقف-الشيخ-السديس-من-/1721022797937766/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/almanaramedia/posts/علق-سلمان-الحسيني-الندوي-ممثل-علماء-شبه-القارة-الهندية-على-موقف-الشيخ-السديس-من-/1721022797937766/?_rdc=1&_rdr
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"لقد استمعت إىل خطابكم الذي ألقيته قبل يومني، يوم اجلمعة يف رمضان يف مسجد جامع 
 تريد أن حتارب املوصل، حنن ندرك أن كل القبائل السنية معك، واملنظمات اجلهادية ال

 ضدك، وقد قبل كل بالدور الذي يلعبه، وقبلت بك أمرياً للمؤمنني".
-https://www.alarabiya.net/ar/saudi

today/2017/09/25واستضافته-البغدادي-بايع-السعودية-مهاجم-هلندي/ا-
 htmlالدوحة.

 
والشيخ خيتلف يف بعض األمور مع الدولة اإلسالمية الشك لكنه اضطر لتسجيل لقاء 
ينتقدها فيه ألنه بطبيعة احلال بامسه ورمسه وهو من هو فالبد له من االلتفاف وإال فمصريه 

 النتقاداتاالعتقال بال أدن شك وهذا رابط فيديو ا
https://web.facebook.com/148892475184774/videosحقيقة/-

 /968748773199136الندوي/-احلسيين-سلمان-داعشالشيخ
 

  الهنديالندوي موالنا عبد الرحمن 
سالمية هندية متشددة تعمل من باكستان إىل شن هجمات على غري إمجاعة دعت 

املسلمني ىف منطقة جنوب آسيا ردا على غارات جوية تقودها الواليات املتحدة ىف العراق 
 وسوريا على تنظيم داعش .

ى قتل وحث زعيم مجاعة أنصار التوحيد ىف بالد اهلند وهى مجاعة غري معروفة املسلمني عل
األجانب ومن وصفهم "بالكفار" اآلخرين ىف املنطقة الىت يغلب على سكاهنا اهلندوس والىت 

 ابتعد مسلموها عن اجلهاد إىل حد بعيد.
دقيقة ونشر على االنرتنت  30وقال موالنا عبد الرمحن الندوى اهلندى ىف مقطع فيديو مدته 

يكى أو أوروىب سواء كان فرنسيا أو األسبوع املاضى "إذا كنت ىف موضع يسمح لك بقتل أمر 
 أسرتاليا أو كنديا أو غريهم من الكافرين الذين أعلنوا احلرب على الدولة االسالمية فافعل."

 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/09/25/الهندي-مهاجم-السعودية-بايع-البغدادي-واستضافته-الدوحة.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/09/25/الهندي-مهاجم-السعودية-بايع-البغدادي-واستضافته-الدوحة.html
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/09/25/الهندي-مهاجم-السعودية-بايع-البغدادي-واستضافته-الدوحة.html
https://web.facebook.com/148892475184774/videos/حقيقة-داعشالشيخ-سلمان-الحسيني-الندوي/968748773199136/
https://web.facebook.com/148892475184774/videos/حقيقة-داعشالشيخ-سلمان-الحسيني-الندوي/968748773199136/
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وقال حمللون أمنيون هنود إن موالنا عبد الرمحن اسم مستعار للجهادى اهلارب سلطان عبد 
 إىل باكستان. القادر ارمار والذى كان يعيش ىف جنوب اهلند قبل أن ينتقل

 وقال اهلندى ىف إشارة إىل اهلندوس "اقتلوا عبدة األوثان حيث وجدمتوهم
 

https://www.youm7.com/story/2014/10/6هندية-جهادية-/مجاعة-
 1895175املسلمني/-غري-على-هجمات-شن-إىل-عوتد
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youm7.com/story/2014/10/6/جماعة-جهادية-هندية-تدعو-إلى-شن-هجمات-على-غير-المسلمين/1895175
https://www.youm7.com/story/2014/10/6/جماعة-جهادية-هندية-تدعو-إلى-شن-هجمات-على-غير-المسلمين/1895175
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 من أوربا تاسعا : 
 فك اهلل أسرهالشيخ أنجم شودري من بريطانيا 

 
وهو باكستاين  شط سياسي واجتماعي بريطاين مسلم( هو نا1967أجنم تشودري )املولود 

 وله مخسة من األبناء.األصل، 
ون وخترج كمحام وانتهي به املطاف للعمل يف بدأ تشودري دراسة الطب، مث اجته إىل القان

 القضايا املدنية وقضايا حقوق اإلنسان مثل التمييز العرقي.
وقد درس القانون يف جامعة ساوثهامبتون، وكان يعرف باسم )أندي( قبل تعرفه إىل أستاذه 

وة وشيخه اللبناين ـ السوري حممد عمر بكري فستق، الذي غرّي طريق حياته إىل طريق الدع
، وكال اجلماعتني حلتا «الغرباء»وبعدها « املهاجرون»وحماكم الشريعة حيث أسسا مجاعة 

 .2005وحظرتا من قبل السلطات الربيطانية بعد هجمات لندن عام 
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عمل سابًقا كمحامي وخدم كرئيس يف مجعية احملامني املسلمني كما عمل متحدثًا باسم 
 . 2010إىل أن ُحظرت يف الرابع عشر من يناير اجلماعة اإلسالمية "اإلسالم لربيطانيا" 

كان تشودري حاضرا عند انطالقة املنظمة اليت هدفها خالفة منظمة "املهاجرون" واليت 
 طقمسيت "أهل السنة واجلماعة" اليت ُحظرت هي األخرى. بعد ذلك، أصبح تشوردي النا

 الرمسي باسم منظمة "اإلسالم لربيطانيا".
https://ar.wikipedia.org/wikiأجنم_تشودري/ 

لتحديد موقفه من إعالن قيام "الدولة اإلسالمية"، قال  تشودري بعد ضغط من مساعدي
 يف تغريدة على موقع تويرت: "أسأل اهلل أن يوفق اخلليفة".
بدأ يبلغ اآلخرين يف حماضرات طويلة  أعرب تشودري عن دعمه لتنظيم الدولة اإلسالمية و 

 كيف أنه يليب املعايري التارخيية واملنتظرة منذ فرتة طويلة لقيام الدولة اإلسالمية.
الدولة “مل خيفم تشودري شغفه بدولة البغدادي اإلسالمية، وأعلن موقفه من إعالن قيام 

كما أعلن رغبته يف ”. ليفةأسأل اهلل أن يوفق اخل“يف تغريدة له على موقع تويرت ” اإلسالمية
التخلي عن اجلنسية الربيطانية وااللتحاق بداعش هو وأطفاله، لكنه اشرتط على احلكومة 

، حسب معايريه، ويدافع عن موقفه هذا ”املدينة الفاضلة“الربيطانية أن تؤّمن له الطريق إىل 
دة تقف وراء هذا بأنه ال خيالف القانون، بل يدعم مفهوما سياسيا ال مجاعة إرهابية حمد

 هوم.املف
لكن هذا الفارق أزيل حينما بدأ أنصاره حيزمون حقائبهم ملغادرة بريطانيا ومن بينهم سيدارثا 
دار، املعروف بلقب "أبو رميسة" بني املتشددين والذي فر من الشرطة الربيطانية ليظهر جمددا 

 الذراع اآلخر.يف ساحة احلرب يف سوريا ومعه طفله يف أحد ذراعيه وبندقية يف 
لكن شرطة سكوتالند يارد راجعت معلومات استخباراتية عمرها عشرون عاما حول أنشطة 

. 2000من قانون مكافحة اإلرهاب  12تشودري. وتوصلت إىل دليل اإلدانة يف املادة 
ووجهت التهمة ألجنم تشودري ليس بسبب معتقداته يف تأسيس "دولة إسالمية"، لكن ألنه 

 م تنظيم "الدولة اإلسالمية".دعا آخرين لدع
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_

anjem_choudary_profile 

https://ar.wikipedia.org/wiki/أنجم_تشودري
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_anjem_choudary_profile
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160816_anjem_choudary_profile
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ت ضد أجنم سنوا 5أصدرت احملكمة اللندنية حكًما بالسجن  2016سبتمرب  6ويف 
تشودري، أشهر داعية إسالمي يف بريطانيا، بعد إدانته بالدعوة لتنظيم داعش اإلرهايب، 

 وتشجيع اجلماعات املتطرفة اليت تسيطر على مساحات كبرية من سوريا والعراق.
بعد حماكمة استمرت عدة أشهر وكانت حماطة بإجراءات من السرية وّجه القضاء الربيطاين 

ئبه ميزان الرمحن، اهمة التجنيد لداعش لداعية الكراهية والتحريض على أجنم تشودري ونا
 القتل ومثل هذه اإلدانة قد تقود الرجلني إىل ما وراء القضبان لعدة سنوات.

كما اعتربت احملكمة الربيطانية تشودري زعيم ما يسمى )مجاعة املهاجرين( ورمحن مذنبني 
. واستمعت احملكمة إىل شريط 2000لعام بدعم منظمة حمظورة مبوجب قانون اإلرهاب 

 يوثق أداء تشودري لقسم ميني الوالء لزعيم تنظيم )داعش( أبو بكر البغدادي.
واستمعت احملكمة إىل شهادات تثبت ممارسة تشودري ونائبه الضغط على املسلمني يف 

وهي األراضي بريطانيا لاللتزام املفروض بضرورة )اهلجرة( وهذا يعين السفر إىل دار اإلسالم 
 اليت حيتلها تنظيم )داعش(.
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كما استمتعت إىل شهادات توّثق خلطب تشودري أمام أتباعه بأن تنظيم )داعش( استوىف 
  شروط قيام اخلالفة اإلسالمية.

ويؤمن تشودري بـ)اخلالفة اإلسالمية(، وبأن الشريعة ميكن أن ُتطّبق على قطاع واسع من 
سسا حماكم الشريعة يف أجزاء من شرقي لندن. ويعتقد البشرية، ومع أستاذه عمر بكري أ

  .2050تشودري أن بريطانيا ستصبح دولة مسلمة ختضع للشريعة اإلسالمية يف العام 
 https://elaph.com/Web/News/2016/8/1104379.html 

http://t.co/7fc1yimixw 
 

األحد عشر ”ووصف خاطفي الطائرات بـ 2001سبتمرب  11هجمات تشودري أيّد 
، وأعلن صراحة تأييده للهجوم على صحيفة شاريل إيبدو، واصفا اهلجوم عليها بأنه ”رائعا

حادة  ، وكان جنم شاشات مهمة بريطانية وعاملية؛ دخل يف جداالت”من حّب الرسول“
مع مناظريه، رافضا غري مرة حشره يف زاوية اإلدانة ألعمال إرهابية، فتفّلت بذرائع وحجج 
طاملا كّررها، احنصرت عموما يف كون هذه املمارسات إمنا جاءت كردود فعل على سياسات 

 احلكومات الغربية.
ّبق يف دول كثرية ، وبأن الشريعة ميكن أن ُتط”اخلالفة اإلسالمية”ال خُيفي تشودري إميانه بـ

منها بريطانيا وأمريكا، ومع أستاذه عمر بكري أسسا حماكم شرعية يف أجزاء من شرق لندن، 
على طريق أن تصبح بريطانيا، حسب اعتقاده، دولة مسلمة ختضع للشريعة اإلسالمية 

 .2050بالكامل يف عام 
صنداي “، عندما أجرت جريدة 1999كان أول ظهور إعالمي للداعية تشودري عام 

مقابلة معه وقدمته فيها على أن له دورا يف حث الشباب املسلم على اخلروج من ” تلغراف
 إنكلرتا للقتال واجلهاد يف اخلارج.

 
يأخذ بعض الدعاة اإلسالميني عليه جرأته على حممل من الشك يف الدور الذي قام ويقوم 

ين للشباب يف األوساط به منذ بداية نشاطاته الدعوية، حيث أنه بدأ بالتحريض العل

https://elaph.com/Web/News/2016/8/1104379.html
http://t.co/7fc1yimixw
http://t.co/7fc1yimixw


385 

 

اإلسالمية يف اجملتمع الربيطاين، ودعاهم علنا إىل االلتحاق بالقاعدة أو الذهاب إىل دول 
 البلقان، ومؤخرا إىل العراق وسوريا. 

لكن؛ ممّا ال شك فيه أن تشودري استغل مساحة احلرية يف اجملتمع اإلنكليزي، إضافة إىل 
، ومتتع بشعبية يف  والقانونية يف تشكيل حالة من الدعوة،مهاراته اخلطابية وخلفياته الدينية 

أوساط املهاجرين، فلقد دعا امللكة إليزابيث إىل الدخول يف اإلسالم، وأعلن مرارا رغبته 
بتطبيق أحكام الشريعة، ولقد قام يف إحدى الفعاليات بفصل الرجال عن النساء، ما أثار 

 تذّمر تالميذه ومريديه.
ف اليت ُتطلق على ممارسات تنظيم داعش، من قتل وغريه، ويدافع يرفض مجيع األوصا

خليفة كل “صراحة عن عمليات الذبح اليت يقوم هبا، كما يقر بأن أبا بكر البغدادي 
 ”.املسلمني وأمري املؤمنني

” داعش“اليت متت من قبل ” اإلعدام“ويقول إنه ال يعرف أّي بريطاين ظهر يف فيديوهات 
هناك ظروف يف “لعمليات اليت تقوم هبا اجلماعة بل يؤيدها. ويضيف رافضا إدانة تلك ا

الشريعة تفرض عقوبة كبرية على بعض اجلرائم، اآلن ال أعرف أّي شيء عن هؤالء 
 ”.الصحافيني، ملمأ كانوا هناك، فيمكن أن يكونوا جواسيس

https://alarab.co.ukالكراهية-بأسلحة-مدجج-داعية-تشودري-/أجنم 
 

 له فيديوهات كثرية على اليوتيوب 
 وهذا رابط ملناظرة له قوية حول الدولة مع مقدم أحد الربامج

https://www.dailymotion.com/video/x4qwx4i 
 
 
 
 
 
 

https://alarab.co.uk/أنجم-تشودري-داعية-مدجج-بأسلحة-الكراهية
https://www.dailymotion.com/video/x4qwx4i
https://www.dailymotion.com/video/x4qwx4i
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 علماء في السجون
 بعثوا بنصرتهم

 للدولة اإلسالمية
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 فك اهلل أسرهالشيخ ناصر الفهد 

 
( عاما، خترج من كلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 49الشيخ ناصر الفهد )

يف ، واعتقل «قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة»بالرياض، وعنّي معيدا يف كلية أصول الدين 
 .2002عام 

، حيث مت اعتقاله ملدة 1995إىل عام  1992واستمر الفهد يف التدريس باجلامعة من العام 
ثالث سنوات، أفرج عنه بعدها مع فصله من اجلامعة، وبقي خارج السجن إىل أن أعيد 

التبيان يف كفر من أعان ». ومن أبرز مؤلفات ناصر الفهد، كتاب 2004اعتقاله عام 
، حيث كّفر فيه مجيع من تعاونوا مع الواليات املتحدة « أفغانستان والعراق(األمريكان )يف

األمريكية، مبن فيهم احلكومة السعودية. وبالرغم من ظهوره على التلفزيون السعودي مرتاجعا 
عن بعض أفكاره بعد تفجريات الرياض الشهرية، إال أن املوقع الرمسي لناصر الفهد على 

 «.الشيخ أجرب على بعض الرتاجعات، وأفكاره مل تتغري»أوضح أن « اإلنرتنت»
املناصرة لتنظيم الدولة رسالة قالت إهنا مسربة من الشيخ « البتار»وقد نشرت مؤسسة 

السياسي، يبايع فيها زعيم تنظيم الدولة « احلاير»السعودي ناصر الفهد املعتقل يف سجن 
 ، فيما شكك آخرون بصحتها.«أيب بكر البغدادي»

قت الرسالة املسربة قبوال وانتشارا واسعا بني أفراد التنظيم حينها، وقد ظهر ذلك يف وقد ال
 تغريدات على توتري قاموا هبا تعبرياً عن فرحهم هبذه الرسالة املتضمنة للبيعة .



388 

 

 

 
 

https://arabi21.com/story/854145ناصر-بيعة-ينشر-الدولة-/تنظيم-
 احلاير-سجن-من-للبغدادي-الفهد

https://arabi21.com/story/854145/تنظيم-الدولة-ينشر-بيعة-ناصر-الفهد-للبغدادي-من-سجن-الحاير
https://arabi21.com/story/854145/تنظيم-الدولة-ينشر-بيعة-ناصر-الفهد-للبغدادي-من-سجن-الحاير
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 تقبله اهلل د الحميديحمالشيخ 

 
 

سنوات،  9داعية سعودي قارب على الستني وحبسب مقربني منه فقد الزم الشيخ ابن باز 
  ،«تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب»من عناصر   وهو

، حيث قُتل فيها 2005اُعتقل يف املواجهات الشهرية مع قوات األمن يف مدينة الرس عام 
 آخرين بينهم احلميدي . 6مطلوبا، واعتقل  14

 إجابة السائلني عن دولة املسلمني
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وبعد:
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سؤال ورد للشيخ الفاضل أيب عبد اهلل احلميدي فك اهلل أسره وفرج عنه يف أسره عن فهذا 
صحة منهج الدولة اإلسالمية ؟ وهل فيه من منهج الغلو واخلوارج؟ وما حكم إقامة اخلالفة؟ 
وما شروط إقامتها؟ وهل توفرت هذه الشروط يف أيب بكر البغدادي؟ وهل جيب ملبايعة 

 ل والعقد؟ ومن هم أهل احلل والعقد إخل األسئلة...اخلليفة إمجاع أهل احل
 رد الشيخ محد احلميدي حفظه اهلل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت ، اللهم سددين ووفقين 
 فأقول:

احلمد هلل رب العاملني جعل للحمد عالمات فهدى إليه من شاء إىل صراط مستقيم، وأشهد 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله أن 

ولو كره املشركون ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة 
وجاهد باهلل حق جهاده ، حىت ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، 

  وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم تسليما إىل يوم الدين، أما بعد:صلوات اهلل
أوصيكم أوال يرمحين اهلل وإياكم بتقوى اهلل واتباع احلق ولزومه وعدم االختالف، فإن اخلالف 
شر، وعند التنازع يكون الرد إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم كما أمر اهلل 

 تعاىل بذلك.
 فأقول: جواب األسئلة يطول، ولكن سأمجل وأختصر فأقول:

أعين دولة اإلسالم اليت يف العراق والشام ومجيع  –الذي يتبني يل وظهر بأن منهجهم 
بأن منهجهم منهج أهل السنة واجلماعة، فيجب علينا مناصراهم وتأييدهم بكل ما  -فروعها

 هلل عليهم من الكفرة واملرتدين .نستطيع وكذا الدفاع عنهم وخاصة بعد حتالف أعداء ا
وأما ما ذكر عنهم من الغلو ومنهج اخلوارج فكل يستطيع أن يرمي غريه مبا شاء ولكن البد 
من بينة وإال يكون ظلم وعدوان، قال تعاىل : ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ( وال 

ء من أمور دينه ، يعين ذلك أهنم معصومني أو ال خيطئون أو ال يكون فيهم من جهل شي
فهل سلم الصحابة رضوان اهلل عليهم من ذلك، أومل يعصوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

؟ أمل يتربأ صلى اهلل عليه وسلم من فعل خالد يف بين جذمية؟ أمل  -أعين الرماة  –يوم أحد 
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ري ذلك من ينكر عليه الصالة والسالم فعل أسامة ملا قتل الذي قال : ال إله إال اهلل؟ وغ
 احلوادث.

وأما وصفهم بأهنم خوارج فمن أوضح صفات اخلوارج بأهنم يتربؤون ويكفرون بعض الصحابة 
ويكفرون صاحب الكبرية، ويقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان، فهل شيء من ذلك 
موجود عند الدولة اإلسالمية وموجد عندهم ؟ ويدينون به؟ بل إهنم يتربؤون من منهج 

ارج والغالة، فما تكاد ختلوا كلمة من كلمات قاداهم إال وحيذرون من هذا املنهج اخلو 
اخلارجي اخلبيث كما حذر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه، وما قام صاحب توحيد 

 وسنة يدعوا إىل التوحيد وجياهد عليه إال رمي هبذا وأعظم.
ك بل أخرب عليه الصالة والسالم بلزوم وأما خالفتهم وإعالهنم هلا فال يوجد دليل مينع من ذل

اجلماعة وأخرب أن هذا األمر يف قريش كما قال صلى اهلل عليه وسلم: ) ال يزال هذا األمر يف 
قريش ما بقي من الناس اثنان ( كما جاء يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهلل 

م: ) إن هذا األمر يف عنهما، فهذا من ناحية العدد وقلته، وكما قال صلى اهلل عليه وسل
قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين ( رواه البخاري عن معاوية 
رضي اهلل عنه، وهذا إمجاع من الصحابة على أن اخلالفة ال تكون إال يف قريش، فروى 

فقال أبو بكر البخاري ملا قال احلباب بن املنذر: ) ال واهلل ال نفعل منا أمري ومنكم أمري ( 
رضي اهلل عنه: ) ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء (، هم أوسط العرب دارا، وأعرهبم أحسابا، 
وغري ذلك من النصوص، فخالفة أيب بكر البغدادي القرشي وإعالنه هلا خالفة شرعية وليس 

كل هناك دليل من كتاب وال سنة مينع من ذلك، وهو من قريش وقام بتحكيم شريعة اهلل يف  
أرض يفتحها ويزيل عنها كل معامل الشرك والبدع والضالل، ومل يقم إال بعد استشارة أهل 

هم أهل احلل  -أعين أهل العلم واجلهاد–العلم واجلهاد الذين معه، وهاتان الطائفتان 
والعقد، وليس من شروطها أن يستشار كل رجل من أهل احلل والعقد يف أمة حممد صلى اهلل 

ذلك، فهذه خالفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه متت وبعض أهل احلل عليه وسلم يف 
والعقد مل حيضروا ذلك كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه والزبري بن العوام وغريمها ري اهلل 
عنهما، أو تعذر ذلك لبعد املسافة وطول الزمن كمعاذ رضي اهلل عنه وهو يف اليمن، وهو من 

 أهل احلل والعقد.
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البيعة يف هذا الزمان أليب بكر البغدادي اهلامشي فإنه يتعذر على كل أحد من  فكذلك عقد
 . -وهلل احلمد واملنة  –أهل احلل والعقد استشارته وأخ رأيه يف ذلك وهذا ال خيفى 

 -ويف اخلتام:
أوصي إخواين بالعلم النافع املوروث عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم، واإلكثار من القراءة يف  

سنة وخاصة الصحيحني، وتدبر القرآن، والقراءة يف تفسريه وخاصة تفسري ابن كثري كتب ال
وابن سعدي، واحلرص على قراءة كتب شخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وحممد ابن عبد 
الوهاب مع النية واإلخالص يف ذلك، مث بعد ذلك العمل مبا دل عليه الكتاب والسنة، فإن 

تطيعوه اهتدوا( وقال: ) قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل( اهلل عز وجل يقول: )وإن 
عألأى اْلُمْؤممنمنيأ  وكونوا متصفني مبا أمر به بقوله: )فأسأْوفأ يأْأيتم اللَُّه بمقأْوٍم حيُمبـُُّهْم وأحيُمبُّونأُه أأذملَّةٍ 

ئمٍم(.أأعمزٍَّة عألأى اْلكأافمرمينأ جُيأاهمُدونأ يفم سأبميلم اللَّهم وأ   الأ خيأأاُفونأ لأْومأةأ الأ
وعليكم باحلب يف اهلل فإنه من أعظم عالمات أهل اإلميان ، وعليكم مبعاداة أعداء الدين 
ومصارمتهم وجمانبتهم والتربؤ منهم وتكفريهم وقتاهلم كما أمر اهلل بذلك ورسوله صلى اهلل 

رات كمشاهدة التلفاز وإدخال عليه وسلم ، واحذروا رمحين اهلل وإياكم من املعاصي واملنك
الصور واجلرائد وغري ذلك من املنكرات، واحذروا أن تكون اجملالس جمالس غيبة ومنيمة ، 

 ولينشغل اإلنسان بنفسه وعيوهبا وحيذر كل احلذر من العجب.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 الم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أمجعني والس
 أماله:

 أبو عبد اهلل محد احلميدي
 هـ13/6/1436يوم اخلميس 

https://justpaste.it/kn6p 
، وقد نشر أنصار تنظيم  2016بداية  47حكم عليه باإلعدام ونفذ فيه مع املشايخ ال 

احلميدي قالوا أهنا مهربة من سجنه يثين فها على التنظيم وينفي  الدولة رسالة نسبوها للشيخ
 عنه اخلارجية ويدعو لتأييده، الرسالة مل تثبت من طرف حمايد وتبقى يف حيز التشكيك.

https://justpaste.it/mshakh 

https://justpaste.it/kn6p
https://justpaste.it/kn6p
https://justpaste.it/mshakh
https://justpaste.it/mshakh
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 فك اهلل أسره الشيخ الدكتور سعيد بن زعير

 
 

الشيخ علم يف رأسه نار ومل نقف له على تصريح بعالقته بالدولة إال أنه ذكر يف العلماء 
 الذين أعلنوا بيعتهم للبغدادي ونكتفي بنقل ترمجته من الويكيبيديا

هـ، ليلى )األفالج(( خبري إعالمي  1370م / 1950سعيد بن مبارك آل زعري )ُولد يف 
املطالبني باإلصالح يف الداخل، ومن أقدم وداعية وناشط سياسي سعودي، من أوائل 

هـ مث أفرج عنه بعد تسع  1415اعتقل يف  سجناء الرأي املعروفني يف اململكة العربية السعودية
سنوات مث اعتقل بعدها بعام ونصف حكم عليه خالهلا خبمس سنوات سجن وعفى عنه 

هـ، ليتم تربئته، بشكل  1428امللك عبد اهلل يوم استالمه احلكم إال أنه اعتقل أيضا يف عام 
 2012فرباير  24مبدئي، من التهم املنسوبة إليه من قبل االدعاء العام واإلفراج عنه يف 

 .2011حصل على جائزة منظمة الكرامة لعام 
 نشأته

كلم جنوب مدينة الرياض عاصمة السعودية، وذلك   300ولد يف مدينة ليلى مبنطقة األفالج 
دينة نشأ حياته األوىل. ويف مرحلة مبكرة من حياته توفيت والدته، هـ. يف تلك امل1370عام 

تربية حازمة،  —وكان ال يتجاوز الثانية من عمره. فعاش يتيم األم. ترىب يف كنف والده 
حيث كان والده معروفًا باحلزم والصرامة يف األمور، ال يعرف التهاون يف شؤونه، وكان ذلك 

اليت عرفت الصرامة والصالبة والثبات على املبدأ هنجًا يف  مؤثرًا ال ينكر يف شخصية الشيخ
 حياته
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 ه الوظيفيةتمسري 
انتقلت أسرته إىل الرياض، وفيها درس املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية، ويف املرحلة 
الثانوية حصل على املركز الثاين على مستوى طالب منطقة الرياض. حينما خترج من املرحلة 

عنّي مدرساً، وظل كذلك قرابة أربع سنوات، لكن احلرص على طلب العلم أعاده إىل  الثانوية
هـ. واصل 1393مقاعد الدراسة والتحصيل يف كلية الشريعة بالرياض، وفيها خترج سنة 

مسريته يف التعليم، مث عنّي مديرًا إلحدى مدارس املرحلة الثانوية، أظهر فيها كفاءة إدارية 
يرًا ملعهد إعداد املعلمني باخلرج، واستمر هناك حىت مت تعيينه مديراً أهلته لكي خيتار مد

هـ قرر مواصلة دراساته 1399للتعليم مبنطقة حوطة بين متيم واحلريق جنوب الرياض. يف عام 
العليا، يف ختصص جديد قلما التفت إليه أصحاب التخصصات الشرعية وهو جانب 

عبد العزيز بن باز، سجل يف برنامج املاجستري الدراسات اإلعالمية، ومبشورة من الشيخ 
بكلية الدعوة واإلعالم، وقدم رسالة املاجستري بعنوان إذاعة اململكة العربية السعودية دراسة 
ميدانية. حتليل وتقومي باالشرتاك مع زمالء له، نالوا على إثرها درجة املاجستري بامتياز. وفور 

ة، فسجل رسالة الدكتوراة بعنوان التلفزيون ودوره يف إهنائه للماجستري عني حماضرًا بالكلي
هـ. 1406عملية التغيري االجتماعي وعليها نال درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف األوىل عام 

عنّي الدكتور سعيد أستاذًا مساعدًا بقسم اإلعالم، مث وكياًل للقسم، بعدها عنّي وكيالً 
ني اليت تنظمها جامعة اإلمام بالتعاون مع اجلامعات للكلية، ومسؤواًل عن برامج دورات املبتعث

 والدوائر احلكومية اليت تبتعث موظفيها للدراسة خارج اململكة.
 مسريته الدعوية

شارك يف عدد من الربامج والندوات واملؤمترات يف داخل اململكة وخارجها ؛ ففي اململكة  
جان اجلنادرية منذ بداياته األوىل. كان سعيد واحدًا من أهم املشاركني النشاط الثقايف مبهر 

وكان دوره الواضح يف مشاركاته هو وقوفه وصدامه مع أصحاب االجتاهات الثقافية والفكرية 
اليسارية واالشرتاكية والشيوعية والقومية عربية وغريها، وكانت معارك شديدة جتري بينه 

ي احلمد، وحممد عمارة. ويف وبينهم كاليت جرت بينه وبني حممد عابد اجلابري، والدكتور ترك
هـ وقدم ورقة عمل 1407الرياض شارك يف ندوة الربامج الدينية يف تلفزيونات اخلليج عام 

بعنوان دور الربامج يف إبراز خصائص شعوب اخلليج والتذكري بدورها يف خدمة اإلسالم، 
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هناك، ودعي  وتقدمي العطاء الفكري. ويف أهبا كان له حضور يف امللتقى الثقايف الذي عقد
لتقدمي ورقة عمل حول األدب العريب والتيارات الفكرية املؤثرة يف نتاج مبدعيه، وكان ذلك 

 هـ.1410عام 
خارج اململكة كان للدكتور سعيد عدد من املشاركات ؛ ففي اإلمارات العربية املتحدة 

عة اإلمام وألقى هـ دعي إليه الدكتور سعيد ممثاًل جلام1405نظمت جامعة اخلليج مؤمتراً عام 
ورقة عمل بعنوان التكامل بني أقسام اإلعالم ومعاهد التدريب واملؤسسات اإلعالمية. كما 
اشرتك يف عدد من املؤمترات والدورات اليت نظمتها جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

وية؛ م. أما فيما خيص جانب احملاضرات الشرعية والدع 98و  87يف أمريكا وذلك يف عامي 
فقد كان من املشاركني يف نشاط اإلفتاء يف موسم احلج لسنوات عديدة وله حماضرات 
متخصصة. وله قائمة طويلة من احملاضرات الدعوية، واليت كان هلا دور واضح، وأثر بارز يف 

 إبراز تيار اإلصالح.
 مسريته مع تيار اإلصالح

امى يف اململكة العربية السعودية، كان للشيخ نشاط أكثر فاعلية يف تيار اإلصالح الذي تن
فقد كان من ضمن املوقعني على خطاب املطالب املوجه للملك فهد بن عبد العزيز عام 

هـ وكان من ضمن الوفد الذي سلم اخلطاب للديوان امللكي، وكذلك كان من 1411
 املوقعني على مذكرة النصيحة اليت رفعت للملك فهد يف نفس العام.

ل يف اجلزائر كان للمشايخ وقفة لتصحيح الوضع كتبوا خالهلا مرئيات حني تأزمت األحوا
وخطوات إجرائية ينبغي أن تتبع حىت تزول الغمة يف اجلزائر، وكان للشيخ سعيد دوره يف ذلك 

 احلدث.
قضية الصلح مع اليهود واليت كثر حوهلا النقاش والبحث على مجيع املستويات الشرعية من 

للشيخ سعيد حينذاك وقفة ال تنسى؛ حينما نظم ومعه عدد من  حكام وعلماء شرع، فكان
املشايخ لقاًء مع الشيخ عبد العزيز بن باز وتناولوا يف ذلك اللقاء اجلوانب السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية اليت حيتوي عليها الصلح بني السلطة الفلسطينية إسرائيل وقد 

ز فتوى تقضي حبرمة الصلح مع إسرائيل وحتذير متخض هذا اللقاء أن أصدر الشيخ عبدا لعزي
 املسلمني من مغبة هذا الصلح.
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 سجنه
صدر أمر من وزارة الداخلية بإيقاف سعيد بن زعري عن اخلطابة واحملاضرات، فواصل الشيخ 

 1415من شوال  4مسريته الدعوية، فأصدرت وزارة الداخلية أمرًا باعتقاله، ومت اعتقاله يف 
 حوة" آنذاك امثال سلمان العودة وسفر احلوايل.هـ، مع قادة "الص

رغم أنه غري متهم علنا بأي جرائم، وقد سبق له ان انتقد العائلة املالكة، كانت عائلته تظن 
ان اهمته الرئيسية هي املساعدة على تنظيم املعارضة ضد النظام السعودي وضد اخلضوع 

 السعودي ألمريكا بشأن عملية السالم مع إسرائيل.
رج عنه بعد تسع سنوات تقريبا مث اعتقل بعدها بعام ونصف حكم عليه خالهلا خبمس أف

سنوات سجن، وعفى عنه امللك عبد اهلل يوم استالمه احلكم إال أنه اعتقل أيضا يف عام 
 يف هناية شهر مخسه وخرج منه بعد مخس سنوات. 1428

تتمكن أسرته من االتصال به أو  بعد عامه اخلامس يف زنزانته بسجن احلاير مبدينة الرياض، مل
زيارته، حيث التعلم عن صحته أو حال سجنه أو موقفه احلايل من حيث احملاكمة أو 
عدمها، حيث ال حمامي له. كما تعرض جنله احملامي سعد لالعتقال أيضا بسبب انشطة قام 

 هبا حلشد التاييد لوالده.
بعد إسقاط مجيع  1433ربيع الثاين  2املوافق ل  2012فرباير  24أفرج عنه صباح اجلمعة 

 االاهامات اليت وجهها له املّدعي العام.
 ونضيف أن الشيخ اعتقل مرة أخرى :

حكًما   2014أكتوبر، 15 يوم األربعاء ،جلزائية املتخصصة يف السعودية، أصدرت احملكمة ا
 سنوات على الدكتور سعيد بن زعري وصدر احلكم من القاضي املكلف بعد 4بالسجن 

إبعاد القاضي السابق. وأدين سعيد بن مبارك بن سعيد بن زعري بعدد من التهم؛ منها تأييد 
تنظيم القاعدة اإلرهايب املناهض للدولة والداعي إىل اخلروج املسلح على ويل األمر وإهدار 
مقدرات وثروات املواطنني والدولة، وإتالف املمتلكات اخلاصة والعامة، وتفجري اجملمعات 

 ية واملنشآت احلكومية، واستهداف األنابيب النفطية واملصايف البرتولية، وقتل املستأمننيالسكن
http://www.eapress.eu/eap/?p=311 

 

http://www.eapress.eu/eap/?p=311
http://www.eapress.eu/eap/?p=311
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 مشايخ على الشبكة العنكبوتية 
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 الشيخ حسين بن محمود 
، ُعرمفأ على شبكة التوحيد ته مؤصلة تأصيال علميا رصينا من أشهر كتاب الشبكة وكتابا

 1423واجلهاد. ويرجع أول ما كتب فيها إىل عام 
 ومن مؤلفاته كتاب :

 "مراحل التطور الفكري ىف حياة سيد قطب"
 ومن مقاالته املميزة عن الدولة اإلسالمية 

 دولة البغدادي العميلة  
https://thabat111.wordpress.com/2014/06/15البغدادي-/دولة-

 حمم/-بن-حسني-بقلم-العميلة
 والدولة اإلسالمية اخلارجية

 مقالة مميزة 81هنا مع مقاالت أخرى وصلت إىل 
https://archive.org/details/onetow78_mail_201612 

 وهذا رابط جملوعة مقاالت له :
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1626.html 

 وهنا
http://islamion.com/tagحممود/-بن-/حسني 

https://hussinbenmahmoud.wordpress.com/tagالشيخ-/مقاالت-
 حممود/-بن-حسني

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=56005 
 

 )النقادي(الشيخ محمد حمزة خطاب 
وله جهود املؤيدين بقوة للدولة اإلسالمية املنافحني عنها من كتاب الشبكة مصري الشيخ 

احلقيقية وهو علمية مميزة على الفيس بوك وقد تعاملت معه وتواصلت دون معرفة لشخصيته 
من الدعاة املميزين يف دول أفريقيا دخل اإلسالم عن طريقه أمم وخالئق وأنشأ املساجد 

https://thabat111.wordpress.com/2014/06/15/دولة-البغدادي-العميلة-بقلم-حسين-بن-محم/
https://thabat111.wordpress.com/2014/06/15/دولة-البغدادي-العميلة-بقلم-حسين-بن-محم/
https://archive.org/details/onetow78_mail_201612
https://archive.org/details/onetow78_mail_201612
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1626.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1626.html
http://islamion.com/tag/حسين-بن-محمود/
https://hussinbenmahmoud.wordpress.com/tag/مقالات-الشيخ-حسين-بن-محمود/
https://hussinbenmahmoud.wordpress.com/tag/مقالات-الشيخ-حسين-بن-محمود/
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=56005
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=56005
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إلخراج الناس من صونة من العيش يف جماهل إفريقيا وحفر اآلبار وتضرر كثريا هو وزوجه امل
 الظلمات إىل النور فأصيب هو واهله باألمراض .

ب العلم يف مسائل العقيدة وهو يتميز بالقوة صفحته على الفيس بوك وحسابه مرجع لطال
يف املناظرة واملقارعة باحلجة ولكن لألسف حذفت حساباته عن طريق إدارة الفيسبوك وقد 

 ذكرنا له مشاركات عدة يف احلملة الطرهونية على الغالة .
 وهذه إحدى مقاالته :

 الشيخ حممد محزة خطاب:
 "معلومة مهمة.....

 واسأل...تفهم احلق على مراده...وعليها؛ فاحبث واقرأ 
 قتل الكافر له أحكام مخسة ) وجوب / إستحباب / إباحة / كراهة / ُحْرمأة (..

األول : الوجوب وهذا يف حالة اجلهاد من إمام مسلم يقود بكتاب اهلل إلعالء كلمة اهلل  -
 سبحانه....ويدخل فيها جهاد الصائل )املعتدي( والذي هو من جهاد الدفع..

الثاين : االستحباب وهو يف حالة قتل املعاهد أو من كان يف قياسه وقد ظهر منه ما  -
ينقض عهده كما حدث يف حادثة الصحايب غأرأفأةأ بن احلارث من قتله رجال نصرانيا سب 

 الدين ....فالمه عمرو بن العاص مث رجع إىل قول غرفة رضي اهلل عنهما وغريه كثري.
األصل يف قتل الكافر.... هو الكافر الذي ال عهد له مع إمام الثالث : اإلباحة : وهو -

اجلهاد ال هو معاهد وال هو ذمي يدفع اجلزية وال غري ذلك....هو كافر فقط هذه اإلباحة 
تقع حتت إدراك إمام اجلهاد....يعين ليس كل كافر يقتل....وإن كان مباحا حسب املصلحة 

 الشرعية من قتله 
ونقله ابن كثري وغريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وال تقولوا ملن  ويف هذا انعقد االمجاع

ألقى إليكم السالم لست مؤمنا قال قال ابن عباس كان رجل يف غنيمة له فلحقه املسلمون 
فقال السالم عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل اهلل يف ذالك إىل قوله عرض احلياة الدنيا 

س السالم واحلديث يف البخاري فنزل قوله تعاىل " }يا أيها تلك الغنيمة قال قرأ ابن عبا
الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهلل فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا 

 تبتغون عرض احلياة الدنيا" 
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فهنا كان اللوم على املسلمني الذين قتلوه مع أنه ألقى السالم...فظنوه غري مسلم الستقرار 
 داهم أن الكافر مباح دمه عقي

ومنه ما رواه أبو داود وغريه من حديث املقداد بن األسود أنه أخربه أنه قال يا رسول اهلل 
أرأيت أن لقيت رجال من الكفار يقاتلين فضرب إحدى يدي بالسيف مث الذ مين بشجرة 

 عليه وسلم ال فقال أسلمت هلل افأقتله يا رسول اهلل بعد أن قاهلا، قال رسول اهلل صلى اهلل
تقتله فقلت يا رسول اهلل إنه قطع يدي، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال تقتله فإن 
قتلته فإنه مبنزلتك قبل أن تقتله وأنت مبنزلته قبل أن يقول كلمته اليت قال" وكذلك قصة قتل 

 أسامة ملن قال الشهادتني أمامه فظنه خائفا من السيف وغريها كثري. 
مام السجزي : " وقد اتفقنا أيضًا على أن رجاًل لو قال: العقل ليس حبّجة يف نفسه وقال اإل

وإمنا يعرف به احلّجة مل يكفر ومل يفسق، ولو قال رجل: كتاب اهلل سبحانه ليس حبّجة علينا 
بنفسه، كان كافراً مباح الدم" ، وقوله " مباح الدم أي رجع ألصل حكم قتل الكافر....وهو 

 م...كما ترى ...والنقول كثرية ملن حبأأثأ ..امجاع متقد
الكراهة : وهي قتل الشيوخ والنساء والولدان غري احملاربني من غري تعمد لكن خيرج من هذه 
الطائفة من يساهم يف حرب املسلمني بالرأي وكذا لو كانت امرأة متلكهم فُتقتل ويدخلون يف 

 حكم االستحباب أو الوجوب كٌل حبسب حاله...
 تعمد قتل شيوخ الكفر والنساء والولدان غري احملاربني فمحرم وأما

احلُْرمة : وهي قتال من عقدا عقدأ ذمٍة من إمام يقود املسلمني بكتاب اهلل أو معاهدا منه أو 
مستأمنا كذلك، وأما عقود الطواغيت فال يلزم منها أثر شرعي ...واألمر طويل...وهذه نبذة 

 / النقادي خطاب" خمتصرة لعلكم تبحثون....كتبه
https://web.facebook.com/hazem.new.version1/postsالشيخ/

-مرادهقتل-على-احلق-واسألتفهم-واقرأ-فاحبث-مهمةوعليها-خطامبعلومة-ةمحز -حممد-
 rdc=1&_rdr/؟_794001410720724ال/
 

 

https://web.facebook.com/hazem.new.version1/posts/الشيخ-محمد-حمزة-خطابمعلومة-مهمةوعليها-فابحث-واقرأ-واسألتفهم-الحق-على-مرادهقتل-ال/794001410720724/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/hazem.new.version1/posts/الشيخ-محمد-حمزة-خطابمعلومة-مهمةوعليها-فابحث-واقرأ-واسألتفهم-الحق-على-مرادهقتل-ال/794001410720724/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/hazem.new.version1/posts/الشيخ-محمد-حمزة-خطابمعلومة-مهمةوعليها-فابحث-واقرأ-واسألتفهم-الحق-على-مرادهقتل-ال/794001410720724/?_rdc=1&_rdr
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 الشيخ الد كتور منير التونسي
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 الشيخ د. سراج الدين الحموي :
 : كتاباتهكاتب إسالمي مل نقف على ترمجة له وهذه بعض  

عند النفري ويف اجلهاد(  )سؤال فيما خيص اخلوف من الرياء وحب السمعة 
justpaste.it/ibtg  

 رد على املميعني )اخلالفة: موضوع عقدي أم فقهي ؟ (
 justpaste.it/ia0f  

 حامت (  مقال )تنبيه األكارم من بلقع سراب مأمون
justpaste.it/a1234  

 تعليقات وإيضاحات على كلمة الوحيشي األخرية :
 justpaste.it/hvyj  

 اخلفية على املنهج والعقيدة،وهي احلرب األخطر () إهنا احلرب 
 justpaste.it/ezva  
 ))الوطنية وموقف اإلسالم منها (( 
 justpaste.it/fesn  

 )حتريض ، أحكام ،نصائح،توجيهات..( 
justpaste.it/hicr 

 سؤال وجوابه عن الفرق الباطنية وموقف دولة االسالم منها يف الشام (
 justpaste.it/gu16 
 ) حمرقة دولة اخلالفة اإلسالمية (  

justpaste.it/h6go 
 ) سؤال وجوابه عن أخطر وأهم سالح متتلكه دولة اخلالفة (  

justpaste.it/h2kc 
 ) سؤال وجوابه عن حكم السرت يف احلدود والتعزيرات (

 justpaste.it/gzie 
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 القاسم األصبحي الشيخ أبو
 من كتاب منتديات أتباع املرسلني 

http://www.ebnmaryam.com/vb/members/127737.html 
 رد الشيخ أبو القاسم األصبحي على رسالة الطريفي

 رسالة إىل أهل الثغور يف الشام
https://justpaste.it/dkw0 

 بيان أيب خالد السوري  نقض
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/17أيب-بيان-/نقض-

 اب/-الشيخ-كتبه-السوري-خالد
 | – فك اهلل قيده –التعقب على كالم الشيخ سليمان العلوان 

https://thabat111.wordpress.com/2014/01/13على-/التعقب-
 ف/-العلوان-سليمان-الشيخ-كالم

http://islamion.com/newsكلمة-على-الرَّد-يكتب-األصبحي-القاسم-/أبو-
 الظَّواهري-أمين

   األنصاري الليث أيب ُكتب نقض
gulfup.com/?VX1D24 

rg/31/i...BO_ALQASIM.pdfhttps://ia601901.us.archive.o 
 وقد ملز بعض كتاب تويرت من مناهضي الدولة األصبحي بأنه نفسه تركي البنعلي

https://mobile.twitter.com/shsh173?lang=ar 
 

 أبو بكر المضري
 معركة السهم اخلائب

 لدولة اإلسالمية يف العراقمن مراحل توثيق تاريخ ا
https://justpaste.it/nub8 

http://www.ebnmaryam.com/vb/members/127737.html
http://www.ebnmaryam.com/vb/members/127737.html
https://justpaste.it/dkw0
https://justpaste.it/dkw0
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/17/نقض-بيان-أبي-خالد-السوري-كتبه-الشيخ-اب/
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/17/نقض-بيان-أبي-خالد-السوري-كتبه-الشيخ-اب/
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/13/التعقب-على-كلام-الشيخ-سليمان-العلوان-ف/
https://thabat111.wordpress.com/2014/01/13/التعقب-على-كلام-الشيخ-سليمان-العلوان-ف/
http://islamion.com/news/أبو-القاسم-الأصبحي-يكتب-الرَّد-على-كلمة-أيمن-الظَّواهري
http://islamion.com/news/أبو-القاسم-الأصبحي-يكتب-الرَّد-على-كلمة-أيمن-الظَّواهري
https://ia601901.us.archive.org/31/i...BO_ALQASIM.pdf
https://ia601901.us.archive.org/31/i...BO_ALQASIM.pdf
https://mobile.twitter.com/shsh173?lang=ar
https://mobile.twitter.com/shsh173?lang=ar
https://justpaste.it/nub8
https://justpaste.it/nub8
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 ))) شبهة اإلمجاع ، هل دولة العراق والشام اإلسالمية إمارة صحيحة أم ال؟ ((( 
HTTP://JUSTPASTE.IT/ESB2   

 أبوبكر البغدادي( )شبهة اإلستبداد السياسي وعدم إلتزام الشورى يف البيعة لألمري 
HTTP://JUSTPASTE.IT/ESAZ 

 
 

 المريقب الشامي
 ومن أبرز أذرع اخلالفة اإلعالميةوصف بأنه أحد قادة الدولة يف دير الزور  

 ورده آخرون فقيل إنه القائد والجندي فقط مناصر
 ] رد الشبهات عن دولة اإلسالم .. لمما يأيت به سفهاء األحالم [

JUSTPASTE.IT/ESO6 
  ل نصدق القيادة العامة ام ابوسليمان املهاجر؟ه

JUSTPASTE.IT/ERZU 
 السباعي تغريدات األخ املريقب الشامي حول د. طارق عبداحلليم و د. هاين

.com/2014/03/26https://thabat111.wordpressاألخ-/تغريدات-
 طارق/-د-حول-الشامي-املريقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thabat111.wordpress.com/2014/03/26/تغريدات-الأخ-المريقب-الشامي-حول-د-طارق/
https://thabat111.wordpress.com/2014/03/26/تغريدات-الأخ-المريقب-الشامي-حول-د-طارق/
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وهناك مجموعة من طلبة العلم قاموا بدورة تعليمية 
 لألنصار 

 
 الدورة العلمية ألنصار الدولة اإلسالمية

post_21.html-om/2015/04/bloghttp://dwraelm.blogspot.c 
 هذه الدورة حتت إشراف جمموعة من املشايخ و طلبة العلم منهم

أبو سليمان  -أبو عبيدة احلسين  -أبو عبد القّهار احلسين  -أبو خباب العراقي )الشيخ 
 (أبو صهيب الشيشاين -اجلهبذي 

 وأعلنوا عنها تقدمت ترمجة بعضهم وهذه معلومات عن اآلخرين :
 

 بو خباب العراقيأ
 يقال : إنه أردين وهو من املشاركني يف الدورة التعليمية التطوعية ومل أقف له على ترمجة 

 له نشاط على الشبكة وعدة مقاالت منها :
 احلازمي بني دعوى طرد األصول ..
http://justpaste.it/gpbn 

https://thabat111.wordpress.com/2014/06/05أيب-/وقفات-
 ال/-الشيخ-بيان-مع-العراقي-خباب

 جند الطاغوت ومزالق االستدالل
uwohttps://justpaste.it/i 

 وأخريا صدرت الرباءة اإلهلية
https://justpaste.it/Baraa_Ilahiya_001 

 
 وهنا مدونته وهبا مقاالت أخرى كثرية 

http://archive.li/8cIJj 

http://dwraelm.blogspot.com/2015/04/blog-post_21.html
http://dwraelm.blogspot.com/2015/04/blog-post_21.html
http://justpaste.it/gpbn
http://justpaste.it/gpbn
https://thabat111.wordpress.com/2014/06/05/وقفات-أبي-خباب-العراقي-مع-بيان-الشيخ-ال/
https://thabat111.wordpress.com/2014/06/05/وقفات-أبي-خباب-العراقي-مع-بيان-الشيخ-ال/
https://justpaste.it/iuwo
https://justpaste.it/iuwo
https://justpaste.it/Baraa_Ilahiya_001
https://justpaste.it/Baraa_Ilahiya_001
http://archive.li/8cIJj
http://archive.li/8cIJj
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 ت ترمجته .أبو عبد القهار احلسين : تقدم

 أبو عبيدة الحسني 
 مل نقف على ترمجة له أو شيء يتعلق به .

 

 أبو سليمان الجهبذي العدناني
 "نصائح هامة" ألخوة العقيدة بقلم الشيخ أبو سليمان اجلهبذي

islamion.com/newshttp://أبو-الشيخ-بقلم-العقيدة-ألخوة-هامة-/نصائح-
 اجلهبذي/-سليمان

متخرج من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وقد حاولت اجلامعة ببالهة نفي ذلك على الرغم 
 من كوهنا التعرف امسه والشيئا عنه كما هنا

http://www.alweeam.com.sa/323009إرهايب-اإلسالمية-/اجلامعة-
 سل/-أبو-داعش

وقد ظن البعض أنه قائد عملية ذبح األقباط يف ليبيا لوضعه صورة القائد على بروفايله يف 
 تويرت وقد نفى ذلك وسخر ممن اعتقده .

 له مدونة تسمى عدنانيات :
post_9.html-http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog 

 وهذه رسائله املنشورة فيها :
 " رسالة خمضبة بالدمـــاء إىل أعداء اخلالفة " 

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_11.html 

 وجـواب يف الصحـوات " " سؤال 
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_88.html 
 " أما اجليش التــركي فقد خاب وخسر "

http://islamion.com/news/نصائح-هامة-لأخوة-العقيدة-بقلم-الشيخ-أبو-سليمان-الجهبذي/
http://islamion.com/news/نصائح-هامة-لأخوة-العقيدة-بقلم-الشيخ-أبو-سليمان-الجهبذي/
http://www.alweeam.com.sa/323009/الجامعة-الإسلامية-إرهابي-داعش-أبو-سل/
http://www.alweeam.com.sa/323009/الجامعة-الإسلامية-إرهابي-داعش-أبو-سل/
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-post_9.html
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-post_9.html
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http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_23.html 

 " القـول املراد يف وجوب بيعــة بن عواد " 
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_68.html 
 " خنق محيـر العلم االدعيــاء "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_33.html 

  " جبهة اجلـوالين جبـهة " كفر وردة " .
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_48.html 
  وقــفــة مــع آيــة ..

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_64.html 

  " يـكـتـمـون الـحـق وهـم يـعـلـمـون "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_62.html  
  " والؤنـا وعـداؤنا فـي اهلل ال فـي الدولـة "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_29.html  

  " كـذبوا واهلل لـسنا بـمخوارج "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_71.html  
  " شرح : اقسام الكفار األربعة وحكم دماؤهم وأمواهلم "
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http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_93.html  

  " النجـاة النجـاة يـا أهل السنة "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_63.html  
  لرد على الغالة بأقوال األئمة النجدية "" ا

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_96.html  

  " حكم الصالة خلف األئمة اللذين يدعون للحكام املرتدين "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_97.html  
 " أن اثبتـــوا "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_42.html 

 " وعد اهلل الخيلف اهلل امليعــاد "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_20.html 
 " نصرة ملن نصر دولـة اخلالفــة "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-
post_57.html 

 " اهلجــرة و أحكــامها "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_28.html 
 " بــوح  قـــلم " 
 http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-post_4.html 



410 

 

 " داء الغفلــــة "
http://adnanyat0.blogspot.com/2015/07/blog-

post_94.html 
 " القول الفصل يف موقف الدولة االسالمية من جبهة اجلوالين وامثاهلا "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-post.html 
 " رســالةأمنية لألنصــار "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-post_7.html 
 " ردة شرعي جبهـة اجلوالين "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-post_8.html 
 " احملبوب األعلى "

http://adnanyat0.blogspot.com/2015/08/blog-
post_49.html 

 
 

 أبو صهيب الشيشاني 
 مل نقف على ترمجة له أو شيء يتعلق به .
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وهذه قائمة أعلنت على الشبكة تحت 
 مسمى 

 منين علماء بايعوا أمير المؤ 
وقد ترجمنا لهم جميعا بناء على هذه 

 القائمة فيما تقدم
 

https://web.facebook.com/infostunisia2/photosارهابية-/صفحة-
-البغدادميؤسسة_الفرقان-اخلليفة-بايعو-مشايخ-اهنم-تدعي-امساء-تنشر
 rdc=1&_rdr/؟_254717934717778انصا/

 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/infostunisia2/photos/صفحة-ارهابية-تنشر-اسماء-تدعي-انهم-مشايخ-بايعو-الخليفة-البغداديمؤسسة_الفرقان-انصا/254717934717778/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/infostunisia2/photos/صفحة-ارهابية-تنشر-اسماء-تدعي-انهم-مشايخ-بايعو-الخليفة-البغداديمؤسسة_الفرقان-انصا/254717934717778/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/infostunisia2/photos/صفحة-ارهابية-تنشر-اسماء-تدعي-انهم-مشايخ-بايعو-الخليفة-البغداديمؤسسة_الفرقان-انصا/254717934717778/?_rdc=1&_rdr
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  وجاء في ويكليكس البغدادي
وهو موقع كاذب يف اجلملة وغري موثوق به إال أنه أخذ أمساء ملناصرين للدولة وألبسهم 
مراتب ومواقع من نسج خياله وقد يصح بعض نقوالته فرتمجنا ملن وقفنا على ترمجته بناء على 

 لبقية :ذلك منهم من تقدم وهنا ا
بعث الشعالن بامسائهم كمناصرين للبغدادي وهم: ناصرالثقيل وتركي بنعلي وعليوي قال : 

 الريس وصاحل احلضيف وابوبالل احلريب الشمري ومحود املطريي ومحد
العمر وعلي اجلبايل ويشرتك هؤالء بعدم معرفتهم يف الوسط العلمي  وايضا عبدالعزيز

 واالعالمي
ية داخلية بسوريا تتكون من مخسة: عمرالقحطاين وابوعلي االنباري فقام بتشكيل جلنة شرع

 وخامسهم عثمان بن نازح علي ابراهيم السلطان النجدي احلطاب تونسي وابو وابوجعفر
وشخصيات دينية تكتب  اومهي امعرف ونمخس كما ذكر موقع ويكليكس البغدادي أنه يوجد

 نصرة للدولة .خلفه 
الرباء  عبدالوهاب الصقعوب وابولدى الدولة منهم سعوديون :  كما ذكر أمساء شرعيني كثر

 حيدرة ويدعى عبداهلل القاسمو  عزام النجدي الزهراين وابو
ميان  التونسي وابو السعد ابراهيم املصري وابو شرعيون من جنسيات اخرى كثريون منهم: ابو

 اللييب إسراء عبدالرمحن القريواين، وابو التونسي وابو
 

5/%C2%AB%D8https://www.alahednews.com.lb/90729/5
%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8

-%D9-%D9-%A9
%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7

-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

%D9%8A 

https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.alahednews.com.lb/90729/55/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9-%D9-%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%C2%BB/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A


414 

 

 

 فك اهلل أسره عليوي فرحان الشمري
عيي البغدادي شخصيتني سابقتني: وضع ضمن قائمة شر أنه و يقال إنه كان سجينا سابقا 

على حسابني  وأشرفالبغدادي  االوىل عليوي الشمري وطلب منه تكثيف جهوده لنصرة
 .ومهيني 

 أرشيف موقع قناة املنار : 2/9/2014
قبل أسبوع، وبالتزامن مع النفري امللكي، اعتقلت أجهزة األمن يف حمافظة متري شبكة من مثانية 

للقتال يف سوريا. « جهاديا» 34س حتفيظ القرآن، بتهمة جتنيد أئمة مساجد ومدراء مدار 
شخصا  17وكانت محلة مشاهبة قد أدت إىل اعتقال العشرات مطلع الشهر، عرف منهم 

، مثل عليوي الشمري، وعمر إبراهيم «داعش»ممن وردت أمساؤهم يف اجلهاز الداخلي لـ
سعودي  300يف صفوفه أكثر من « ةالدولة اإلسالمي»الفارس، وعبد الرمحن املديفر. ويضم 

 يف الربيدة وحدها. وتعد القصيم السعودية احد أهم مراكز التجنيد والتجمع للتنظيم.
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=953731 

 

 حمود معيض المطيري
كمنظر ” ويكليكس البغدادي”املطريي فقد ورد امسه ضمن احلساب املعروف بـ محود معيض

 شرعي لتنظيم داعش.
محود املطريي يتقن االنرتنت مبعرفات جمهولة وكان قد سجن يف السابق بسبب الدفاع عن 

 تنظيم البغدادي األول عرب معرفات ومهية كثرية
marsd.com/97140.html-https://al 

 

 3bdalohhab@ عبدالوهاب الصقعوب 
 عبدالوهاب الصقعوب )شرعي يف جبهة النصرة( 

sy.com/?p=44075-https://bof 

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=953731
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=953731
https://al-marsd.com/97140.html
https://al-marsd.com/97140.html
https://bof-sy.com/?p=44075
https://bof-sy.com/?p=44075
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 البراء الزهراني ابو
 http://twitmail.com/email/573764710/5/-7%-قصة_شهيدC-

 7Braa73--C%-الزهراين-الرباء-أبو-3A%-بقلم-7C%-الفرنسي-علي-أبو
 

 حمود عبدالرحمن الصايل.
لوظائف تعليمية شاغرة يف مناطق  يف العلوم الشرعيةخرجيا  5621ترشيح ورد امسه ضمن 

 اململكة 
http://www.alyaum.com/articles/108370/ 

 البجادية املتوسطة -محود عبدالرمحن الصايل 
 6/9/2004وورد يف حركة نقل املعلمني يف الدوادمي 

http://www.alyaum.com/articles/205020/ 
 

 أحمد صبري نصر اهللبراهيم المصري إ بوأ

 
 

 أبو إبراهيم اخلائن

http://twitmail.com/email/573764710/5/-قصة_شهيد-%7C-أبو-علي-الفرنسي-%7C-بقلم-%3A-أبو-البراء-الزهراني-%7C--Braa73
http://twitmail.com/email/573764710/5/-قصة_شهيد-%7C-أبو-علي-الفرنسي-%7C-بقلم-%3A-أبو-البراء-الزهراني-%7C--Braa73
http://www.alyaum.com/articles/108370/
http://www.alyaum.com/articles/205020/
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من خالل اخلاليا االمنية، الوصول اىل عدد من املتعاونني مع اجهزة « اجلهاد»استطاعت 
 خمابرات عربية، منهم شخص يدعى ابو ابراهيم املصري.

يف « اجلهاد»، وهو قيادي كبري من «اخلائن»بـ« ابو ابراهيم املصري»وثائق الظواهري وتصف 
اليمن كان على اتصال بالسلطات املصرية حسب زعم اصوليني يف لندن كما كان على 
اتصال باالمن السياسي يف اليمن الذي كشفه بعد ان عرض خدماته عليه، فابلغ احد 

 يف اليمن.« اجلهاد»صولية قيادات تنظيم الضباط املتعاطفني مع احلركة اال
واشارات « اخلائن»وهناك اكثر من اشارة يف كومبيوتر الظواهري اىل ابو ابراهيم على انه 

استطاع ان يفر « ابو ابراهيم املصري»وتكشف املعلومات ان « اجلاسوس»اخرى على انه 
عه، وصورت اعرتافاته يف اليمن، اليت حققت م« اجلهاد»سريعا، بعد ضبطه من قبل عناصر 

على شريط فيديو، وضمن اعرتافاته كان عرض خدماته على االمن السياسي يف اليمن يف 
ومجاعة بن الدن يف افغانستان، فما كان من احد « القاعدة»، الخرتاق 1998اوائل عام 

 ضباط الداخلية اليمنية املتعاطفني مع احلركة االصولية اال ان قام بتسجيل احد لقاءاته،
 يف اليمن للتحذير منه.« اجلهاد»وارساهلا اىل قيادات 

وقال البيان ان ابو ابراهيم املصري سلم كثريًا من التقارير االمنية لعبد السالم احليلة مسؤول 
االمن السياسي اليمين قبل ان يرشد عنه املخابرات املصرية اليت سلمت احليلة اىل امريكا 

 عقب استدراجه اىل القاهرة.
توفرت كثري من املعلومات االمنية لدى السلطات املصرية عن طريق بعض »البيان وقال 

العمالء أو اجلواسيس املوجودين على األراضي اليمنية فاملخابرات املصرية هلا وجود كبري يف  
كافة األجهزة واملؤسسات، وبعض هؤالء تعامل مع األمن اليمين عن طريق عبد السالم 

و أبو ابراهيم املصري ) يعتقد ان امسه أمحد صربي نصر اهلل( الذي  احليلة ومن هؤالء املدع
كان عمياًل مزدوجًا وعاد إىل مصر مبعرفة السفارة املصرية بصنعاء وقد أدىل مبعلومات 
تفصيلية وسلم للسلطات املصرية تقارير كاملة عن االوضاع يف اليمن ونشاط املصريني هناك 

ه يف جهاز األمن السياسي اليمين، كما سلم وعمن هو الشخص الذي كان يتعامل مع
معلومات عن عبد السالم علي عبد الرمحن احليلة تتمثل يف أنه يعمل يف جهاز االمن 
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السياسي حيث تعامل معه يف السابق مبده بتقارير عن اجملموعات اإلسالمية املختلفة ـ سواء  
 كانت مينية أو مصرية.

 
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8787&article

=142287#.W6C_M2Rh9YA 
 
 

 التونسي السعد بوأ
 اثنان : 

 أوهلما :

 تقبله اهللشفيق الورتتاني 

 
مران التابعة ملعتمدية بلطة بوعوان من تلقت عائلة عبد الكرمي الورتتاين القاطنة مبنطقة الس

خرب مقتل ابنها شفيق الورتتاين امللقب بأيب  2014نوفمرب  22والية جندوبة اليوم السبت 

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8787&article=142287#.W6C_M2Rh9YA
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8787&article=142287#.W6C_M2Rh9YA
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كيب الورتتاين للقتال يف سوريا شقيقه ش رفقةسنة و الذي سافر  22لغ من العمر سعد البا
 هو اليزال إىل حد اآلن بالرتاب السوري.و 

https://www.radiosabrafm.netالسورية/-التونسيباألراضي-سعد-أبو-/مقتل 
 

 تقبله اهلل حوار مع والدة الشهيد كما حنسبه أبو سعد التونسيوهذه مقتطفات من 
 ة أبو عبد الرمحن التونسي تقبله اهلل مالحظة: االستشهادي أبو سعد التونسي هو قناص الدول

... 
* باألمس القريب رأى اجلميع صور أبو سعد التونسي، هذا الشاب الذي كان يف مقتبل 
العمر وهو حيمل السالح ويستعد لعمليته االستشهادية، ولكن اجلميع تساءل، من هو أبو 

 سعد التونسي؟
 

كان يف صباه قليل الكالم كثري الصمت ولدي أبو سعد هو أكرب أبنائي وأحبهم إىل قليب ،  
و كان حيب الطبيعة كثريا وأذكر أنه ويف عمر التسع سنوات كان خيرج مع صديق له لرعي 

 األغنام مما زاد عنده التأمل والتفكر يف الكون وآالء اهلل عز وجل.
 أما عن التزامه بشعائر اإلسالم وأخالق اإلسالم فاحلديث يطول: 

ن عمره أربعة عشر عاما، أين منعته من اخلروج ألداء صالة الفجر يف فأذكر مرة عندما كا
املسجد خوفا عليه من الشرطة اليت كانت تراقب وتسجن من يصلي صالة الفجر، فأغلقت 

 باب املنزل وأخذت املفتاح وقلت له:
صالة الفجر يف البيت. ولكنه وحنن نيام قفز من فوق اجلدار وذهب ليصلي الفجر. وفجأة 

باب املنزل بعد صالة الفجر، ففتحت الباب فإذا هو أبو سعد فتعجبت وقلت له  طرق 
كيف خرجت والباب مغلق؟ فقال يل مبتسما: الدنيا كلها ال تستطيع منعي من صالة 

 الفجر يف مجاعة.
أما عن القنص فقد كان أبو سعد صيادا ماهرا يف الرب والبحر فكان يصطاد ببندقية الصيد 

من مسافات بعيدة وكان يغوص يف أعماق البحر ويصطاد الكثري من  الكثري من الطيور
 األمساك.

https://www.radiosabrafm.net/مقتل-أبو-سعد-التونسيبالأراضي-السورية/
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وأنا أمحد اهلل عز وجل أن يسر البين أن ينتقل من صيد الطيور واألمساك إىل صيد الكالب 
 الرافضة واخلنازير األمريكان.

 
ىل * ماذا كان موقف أبو سعد من هجرتكم إىل أروبا؟ وكيف كانت آخر أيامه قبل هجرته إ

 دولة العراق اإلسالمية؟
 

يف احلقيقة أجربتنا الظروف، كما أجربت الكثريين من الناس، على الفرار بدينهم واخلروج من 
بالدهم. وما أن وصلنا إىل أروبا، هذا البلد الذي هبر به الكثريون واعتربوه جنة الدنيا على 

أنه قال يل ولوالده يف  حد زعمهم، إال وقد بدت عالمات احلزن على وجه أبو سعد. وأذكر
 أول يوم من دخولنا ألروبا ماذا جئنا نفعل يف هذا البلد؟

وكنا يف البداية نسكن منطقة ليس فيها مسجد، فكان رمحه اهلل ميشي على قدميه أكثر من 
ساعة ليصلي صالة الظهر مثال فيبقى ليصلي العصر مث يرجع. ومثل هذه العواقب عززت يف 

 خصوصا لوجود الفنت والشهوات الكثرية. نفسه الشعور بالغربة،
أما يف آخر أيامه فقد فتحت عليه الدنيا وعرضت عليه الكثري من العروض للدراسة والعمل 
و الزواج ... لكنه آثر الباقية على الفانية. وأذكر انه يف آخر أسبوع قبل هجرته كنت 

م ويقول: منت واحلمد هلل . أستيقظ يف الليل وأجده يقرأ القرآن فأقول له من يا بين،فيتبس
وأذكر كذلك أن أخته لفتت نظري إىل أن وجهه ازداد حسنا وكأن فيه نور. فقلت هلا نعم 

 إنه وسيم بطبعه، فقالت ال، لقد ازداد حسنا بشكل كبري.
ويف اليوم األخري صلى يب صالة الظهر وقبل رأسي ويدي وقال أنا ذاهب ألتدرب... مث 

 أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى. خرج ومل يعد. أسال اهلل
 

 * هل حصلت تغريات يف العائلة بعد هجرة أيب سعد؟ وهل اتصل بكم؟
 

وأذكر مرة بعد استشهاده بأسبوع، أين وأنا جالسة على املقعد الذي كان جيلس عليه ..... 
 مشمت رائحة مسك تزداد قوة فلما بدأت أحبث عن مصدرها ذهبت بالكلية.
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بو سعد خالل فرتة وجوده بالعراق اليت تقدر بسنتني مرة واحدة وهي بعد وقد اتصل بنا أ

ستة شهور من هجرته وقال يل حينها يا أمي أريد احلور العني واذكر أنه بشرين برؤيا رآها 
فقال انه وهو نائم رأى رجال يف املنام يعطيه ورقة، فعندما فتح الورقة وجد مكتوبا فيها أمك 

 ا قاله يل: نلتقي يف اجلنة إن شاء اهلل.من أهل اجلنة. وآخر م
 

 * ماذا كان وقع خرب استشهاد أبو سعد عليك؟
 

يف احلقيقة لقد كنت أنتظر اخلرب يف كل وقت، وعندما أخربت به مل يسمع مين إال التكبري 
 واحلمد هلل.

 
 طرية؟* يف اخلتام هل من رسالة توجهينها لرجال دولة العراق اإلسالمية يف هذه املرحلة اخل

 
أقول هلم يا فرسان اإلسالم و يا أبطال التوحيد امضوا يف طريقكم ثابتني وال تلتفتوا للوراء 

 فأنتم أمل األمة واجلميع يرقب أعمالكم البطولية وينتظر أخباركم وانتصاراتكم. 
أما األمري أبو بكر البغدادي ووزير حربه فأقول هلما لقد متنيت من كل قليب أن أرى وأقابل 

شيخ أبا عمر وأبا محزة رمحهما اهلل ولكن قدر اهلل و ما شاء فعل أما أنتما فسنقابلكم حبول ال
اهلل يف ظل دولة اخلالفة يف أرض اخلالفة إن شاء اهلل. ونتمىن أن تثلجوا صدورنا بعملياتكم 

 يف شهر رمضان إن شاء اهلل.
 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=757504 
 
 
 
 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=757504
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=757504
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 شخص هذا حسابه على تويرت والثاين :
 @addmad85 

 

 
 وفيه يرد على هاين السباعي بقوله :

@hanisibu  انتم من تذحبون ؟ واهلل وباهلل انك تقول كذبا يا دكتور من يذبح املسلمني
 لبكم علي بث الفنت بني اجملاهديناوتك املسلمني بصمتكم عن قول احلق

بث إلسالمي باملنتديات واحللويات و باهلل عليك نورنا بعلمك يادكتور يا من تعيد جمد الدين ا
 الفنت بني اجملاهدين اشكوك ايل اهلل

  2014أغسطس  19
 

 التونسي عبد اهلل يمان  بوأ
من املوصل العراقية إىل  يفيد مصدر مقرب من داعش، بأن أبو بكر البغدادي نقل مصاباً 

الرقة السورية، و تبني الحقًا للتنظيم أن الغارة اجلوية اليت استهدفت أحد املقرات القريبة من 
املستشفى امليداين الذي كان يشرف على عالج البغدادي فيه من إصابة يف منطقة الظهر 
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خطأ يف آخر من كازاخستان ، كانت تستهدف املشفى إال أن طبيب تركي اجلنسية و 
اإلحداثيات حال دون ضرب املشفى نفسه، و تبني أن أحد املقربني من أبو بكر البغدادي 

و امسه احلقيقي عبد اهلل هو من كان وراء تسريب معلومات « أبو ميان التونسي»ويعرف بـ 
املكان الذي يتواجد فيه البغدادي، وحبسب املصدر فإن املعلومات سلمت إىل املخابرات 

ليكون مكان البغدادي هدفًا إلحدى غارات التحالف األمريكي يف مدينة الرقة العراقية، 
 السورية.

يف مدينة الرقة أشار إىل أن اخلطأ مستحيل يف حال صح أن أبو اليمان سلم املعلومات إىل 
املخابرات العراقية، فاملعروف عن عبد اهلل إنه كان مهندسًا عاماً، وهو واحد من احلرس 

افق البغدادي يف كل تنقالته، وهذه املعلومات عن أبو اليمان تفضي إىل أنه اخلاص الذي ير 
 يدرك ماهية الطريقة اليت جيب أن تعطى هبا اإلحداثيات بشكل دقيق.

شارع تل »و على إثر الغارة اليت استهدفت مدينة الرقة خالل الشهر املاضي وحتديدا يف 
قا مع عدد من الشخصيات اليت مت فتحت قيادات داعش حتقي« أبيض تقاطع شارع املعز

اعتقاهلا من داخل واخرج التنظيم، ومن مث مت التوصل إىل أن ابو اليمان كان مشرتكا مع خلية 
من التوانسة وبعض الشيشانيني وآخرين من سوريا بالتخطيط للتخلص من أبو بكر البغدادي 

 ومن مث املقربني منه الستالم زمام األمور.
عرب غارة جوية ال يشك هبا أحد،  أن قتل البغدادي جيب أن يتم وكانت اخلطة تفضي إىل

أبو حممد »من مث يتم اعتقال قيادات داعش املقربة من البغدادي وخاصة السوري و 
« اغتيال اخلليفة»، عل أن يتم تقدميهم حملكمة شرعية تفضي إىل قتلهم بتهمة «العدناين

طط فشل بكشف أبو اليمان الذي مت ، لكن هذا املخ«الدولة اإلسالمية»والتآمر على 
تفتيش هاتفه كباقي احلرس اخلاص بالبغدادي، و فضح أمره رسالة مبهمة من رقم هاتف 

، وحينما مت االتصال بالرقم من قبل من تولوا أمر «الليلة ستفرح مبوته» عراقي كتبه فيها 
وك أكثر حول ، مما أثار الشك«خارج اخلدمة»التحقيق مع أبو اليمان، تبني إن الرقم 

التونسي، ومت توجيه اإلاهام له بأنه يعمل لصاحل املخابرات العراقية، ووصف من قبل احملكمة 
اليت حكمت عليه باإلعدام بأنه من املرتدين، ومت إعدامه مع مخس عشر آخرين بتهمة الردة 

نطقة أيضاً، وحبسب املصدر فإن اجملموعة اليت أعدمت مت قتلها على ضفة هنر الفرات يف م
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قريبة من حديقة البانوراما يف مدينة الرقة، بعد اعرتاف أبو اليمان التونسي مبا نسب إليه،  
 كاشفا أمر اجملموعة املتآمرة معه.

https://www.kobanikurd.com/archives/53236 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.kobanikurd.com/archives/53236
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  ةوهذا بيان نشر نصرة للدول
 قد وقع عليه طائفة ممن وصفوا بالعلم 

 تقدمت ترجمة بعضهم
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املشاعل العلمية يف نصرة دولة اخلالفة اإلسالمية
 وقع عليه مجع من العلماء وطلبة العلم

"احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، ونشهد أال إله إال اهلل 
وحده ال شريك له، إله األولني واآلخرين، وقيوم السماوات واألرضني، ونشهد أن حممًدا 
عبده ورسوله وخليله الصادق األمني، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثريًا 

 [.53إىل يوم الدين، أما بعد": ]تربئة الشيخني للشيخ سليمان بن سحمان ص
)اخلليفة( واجب كفائي على األمة كلها تأمث برتكه، ويسقط اإلمث  فال ريب أن تنصيب اإلمام

عنها إذا قام به البعض؛ وهم أهل احلل والعقد الذين تتوفر فيهم الشروط املعتربة؛ وهي: 
"العدالة اجلامعة لشروطها، والعلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على 

ة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح وتدبري الشروط املعتربة فيها، والرأي واحلكم
 [ 6املصاحل أقوى وأعرف" ] الـأحكام السلطانية للماوردي ص

وال يشرتط يف نصب اإلمام إمجاع أهل احلل والعقد يف األمة كلها، وعدم اشرتاط اإلمجاع: 
ث األمم يف التياث متفق عليه باإلمجاع، قال إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين؛ يف كتابه "غيا

الظلم": "نبدأ باملقطوع: فنقول: مما نقطع به أن اإلمجاع ليس شرطًا يف عقد اإلمامة 
صحت له البيعة، فقضى  -رضي اهلل عنه  -باإلمجاع، والذي يوضح ذلك: أن أبا بكر 

وحكم وأبرم، وجهز اجليوش، وعقد األلوية، ومل ينتظر يف تنفيذ األمور انتشار األخبار يف 
طار اإلسالم، وتقرير البيعة من الذين مل يكونوا يف بلد اهلجرة، وكذلك جرى األمر يف إمامة أق

اخللفاء األربعة"، وعقد اإلمامة واجب على األمة كلها؛ ألن به يقام الدين وحتفظ الدنيا؛ 
فاإلمام هو الذي حيفظ ديار املسلمني، ويرعى الرعية، ويقيم الدعوة باحلجة والسيف، ومينع 



425 

 

ظلم واالحنراف، وينتصف للمظلومني من الظاملني، ويستويف احلقوق من املمتنعني، ويردها ال
  إىل املستحقني، فهو يرعى بنظره الدين والدنيا.
يف العراق والشام؛ فأعلنوا  -مبعونة اهلل وفضله  -وهذا الواجب الكفائي؛ قد قام به اجملاهدون 
ا عليها، وأقاموا فيها الدين بتطبيق شرع رب قيام دولة اإلسالم على املناطق اليت سيطرو 

العاملني، مث بعد فرتة من الزمن أعلنوها خالفة، ونّصب أهل احلل والعقد منهم أمري الدولة 
اإلسالمية خليفة للمسلمني، فسقط اإلمث بذلك عن باقي األمة، واحلمد هلل على زوال هذه 

األمة اإلسالمية واجلماعات اليت تنشد  الغمة، وبإزاء هذا األمر اجللل؛ فإننا نستحث أبناء
تطبيق الشريعة إىل املبادرة إىل مبايعة اإلمام على السمع والطاعة يف املعروف، ومعاضدة هذه 
الدولة ونصراها، وجهاد أعداء الدين من خلف إمامها باللسان والنفس واملال، ونرى حرمة  

حتت إمام واحد، وال نسرتيب كل فعل أو قول من شأنه أن يؤخر اجتماع كلمة املسلمني 
يف عصيان من ختلف عن البيعة ممن هم حتت سلطان اإلمام، وحنث كل مستطيع على اهلجرة 
إىل ربوع دولة اإلسالم أن يسارع إىل اهلجرة؛ ليساهم يف تشييد صرح األمة، وجهاد أعداء 

 امللة.
دها، ومل يرأ انعقاد ونوجه كلمة إىل كل من مل يقف يف صف دولة اإلسالم، بل خالفها وانتق

البيعة العامة إلمامها؛ من األفراد واجلماعات اإلسالمية، ويف مقدمتهم مشايخ وعلماء 
 اجلهاد؛ فنقول:

 ماذا تنقمون من إمام الدولة اإلسالمية وبطانته وجنوده؟ أيها األفاضل؛ نسألكم مستنكرين:
هي أصول اخلوارج وقواعدهم تبنّي لنا أهنم خوارج؛قلنا: هم ليسوا خبوارج؛ فها  إن قلتم:

ومقاالاهم مدونة يف كتب املقاالت والفرق، وهم ال يقولون هبا، بل يتربؤون منها، وحىت إن  
كان يف صفوفهم بعض الغالة، فهل هذا مانع شرعي مينع من الوقوف يف صف الدولة 

األرض؟! أم أننا  اإلسالمية ومبايعة أمريها، والعمل معهم حملاربة أعداء اهلل وإقامة شرع اهلل يف
سنساعد أعداء الدين يف حماربة الدولة اإلسالمية، والقضاء عليها باللسان والنفس واملال، 
علمنا أو مل نعلم، شعرنا أو مل نشعر، وندع قتال أعداء الدين، ونوجه سالحنا لقتال الدولة 

 اإلسالمية؟!
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كيف يشاورونكم يف أمر   وإن قلتم:مل يشاورونا يف إعالن اخلالفة وتنصيب اخلليفة؛قلنا:
اخلالفة وتنصيب اخلليفة وهم ال يكادون يلقون منكم إال الصد واجلفاء، واملسارعة يف قذف 
التهم، والنبز بالغلو أو اخلارجية؟! كيف يشاورونكم وقد كان لكم لو أردمت أن تكونوا بينهم 

 يف منصب الريادة والتوجيه ولكن مل تفعلوا؟!
مالمة عليهم إذ مل يشاوروكم، ولو قد كنتم هلم على صفاء من  عذرًا أيها األفاضل؛ فال

احلال مل تلزمهم مشاورتكم؛ إذ ال يشرتط إمجاع أهل احلل والعقد على البيعة كما سبق، مث 
إهنم قد دعوكم قبل فرتة للمشاركة يف عقد تلك البيعة، واختيار رجل من بني األمة تنطبق 

 ب وال حىت خطاب، فإىل مىت ينتظرون؟عليه شروط األئمة، فلم يأت منكم جوا
أهل احلل والعقد يف دولة اإلسالم جمهولون؛قلنا: ال يشرتط أن يكون أهل احلل  وإن قلتم:

والعقد معلومني عند اجلميع، بل يكفي أن يعلم هبم البعض، فإن املوجودين يف باقي األمصار 
اجتمع يف سقيفة بين ساعدة من غري املدينة بايعوا أبا بكر الصديق ومل يكونوا عاملني مبن 

املهاجرين واألنصار، وهم أهل احلل والعقد يف ذلك الوقت، ومع هذا متت أليب بكر الصديق 
البيعة واستقامت له األمور، ومل يطعن أحد من األمصار األخرى يف بيعته حبجة أن أهل احلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصلشرع؛ قال والعقد جمهولون، ومن اشرتط هذا الشرط فليأت عليه ببينة من نصوص ا
ليست يف كتاب اهلل؟! ما كان من شرط ليس يف كتاب اهلل  شروطًا)ما بال رجال يشرتطون 

 فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اهلل أحق، وشرط اهلل أوثق( )متفق عليه(.
 هذا كله؛ فإن بعض أهل احلل والعقد يف دولة اإلسالم معلومون عند القاصي والداين. ومع
األفاضل؛أما آن لكم أن تقفوا يف صف الدولة اإلسالمية، وتناصروها وتسامهوا يف : أيها وبعد

بنائها، وتبايعوا أمريها وإمامها، وتعينوه على احلق، وتقّوموا اعوجاجه إن اعوج، وتكونوا له 
بطانة خري ورشاد؟! أليس هذا أوىل وأحرى بكم من الوقوف يف عدوة املخالفة واحملاربة 

ورمبا بالنفس؟! فاتقوا اهلل تعاىل، واعلموا أنكم غًدا سُتسأألون أمام اهلل عز واملال  سانبالل
  وجل، فأعدوا للسؤال جوابًا.

اخلتام:ليعلم اجلميع أنه حيرم بعد نصب اإلمام إقامة إمارة عامة بعد إذ أقيمت حبمد  وقبل
 اهلل.
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وإنه ال نيب  : )كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء؛ كلما هلك نيب خلفه نيبملسو هيلع هللا ىلص قال
بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون(، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: )فوا ببيعة األول فاألول، أعطوهم 

 حقهم، فإن اهلل سائلهم عما اسرتعاهم( متفق عليه.
:نقول إلمام دولة اإلسالم وخليفة املسلمني؛ عبد اهلل إبراهيم بن عواد احلسيين القرشي وأخريًا

 أيب بكر البغدادي:
ليفة املسلمني؛ سر بثبات وجنودك من خلفك حنو الغاية املرجوة؛ وهي إقامة الدين خ يا

بتطبيق شرع رب العاملني، وال تلتفت إىل ختذيل املخّذلني وخمالفة املخالفني بالباطل، فلن 
 يضروك وجنودك إال أذى وبإذن اهلل تعاىل ال غري.

لم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه، دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل وس وآخر
 ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.

 [1]املوقعون
 الشيخ: الفاتح أمحد جابر السوداين. فضيلة
 [.2الشيخ: أبوأمحد خراساين] فضيلة
  الشيخ :أبوأسامة الغريب. فضيلة
 مفيت أبوأسامة اهلندي. الشيخ:  فضيلة
 مفيت أسد اإلسالم اهلندي. الشيخ:  فضيلة
 [.3] الشيخ: أبوأنس األفغاين فضيلة

 [.4الفاضلة: إميان مصطفى البـُغأا] الدكتورة
 الشيخ: أبوبراءة السيف. فضيلة
 الشيخ: أبوبكر األثري. فضيلة
 الشيخ :أبوبالل العباسي. فضيلة
 الشيخ: أبو بالل ناصر احلريب. فضيلة
 الباکستاين. الشيخ: موالنا أبو جرير فضيلة
 جندل املذحجي.الشيخ: أبو  فضيلة
 الشيخ: أبوحذيفة بن عبد الرمحن احلرايب اللييب. فضيلة
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 الشيخ: أبواحلسن األزدي. فضيلة
 الشيخ: مفيت أبو محزة اهلندي. فضيلة
 الشيخ: موالنا أبو خالد اهلندي. فضيلة
 الشيخ: أبوخباب العراقي. فضيلة
 [.5الشيخ: أبودجانة األفغاين] فضيلة
 درداء اهلندي. الشيخ: موالنا أبو فضيلة
 الشيخ: أبو الزبري الشنقيطي. فضيلة
 الشيخ: أبوسيف اإلسالم زكريا بوغرارة. فضيلة
 الشيخ: أبوسلمة الشنقيطي. فضيلة
  الشيخ: صاحل بن خالد العويضي. فضيلة
 الشيخ: أبوعاصم حممد بن عمر اللبناين. فضيلة
 الشيخ: أبوعاصم املقدسي. فضيلة
 بن حممد اخلليل.الشيخ: عبد الرمحن  فضيلة
  الشيخ: موالنا عبد الرمحن اهلندي. فضيلة
 الشيخ: عبد الرحيم مسلم دوست األفغاين. فضيلة
 أبو عبد القهار احلسين القرشي.  الشيخ: فضيلة
 الشيخ: أبو عبد اهلل الشمري. فضيلة
 الشيخ: عبد اهلل بن طوالة. فضيلة
 الشيخ: د. أبو عبد اهلل العمريي البغدادي. فضيلة
 الشيخ: عبد اجمليد اهلتاري الرميي. فضيلة
 الشيخ: عبد الرزاق أجحا. فضيلة
 الشيخ: أبو عبد الرمحن عبيدة األثبجي. فضيلة
 الشيخ: أبو عبيدة الشنقيطي. فضيلة
 [.6الشيخ: أبو عبد اهلل عثمان العاصمي] فضيلة
 الشيخ: مفيت أبو عثمان اهلندي. فضيلة
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 [.7]الشيخ: أبو عمر األفغاين فضيلة
 الشيخ: أبو املنذر عمر مهدي آل زيدان. فضيلة
 الشيخ: موالنا أبو عمر اهلندي. فضيلة
  الشيخ: أبو احلاشر العامري قصي اجليلي. فضيلة
 الشيخ: مأمون بن عبد احلميد حامت. فضيلة
 الشيخ: أبو حممد السوداين. فضيلة
 الشيخ: حممد عوض السوداين. فضيلة
 لفلسطي الغزي.أبو حممد ا الشيخ:  فضيلة
 الشيخ: مفيت أبو حممد اهلندي. فضيلة
 الشيخ احملّدث: أبوأسامة مساعد بن بشري. فضيلة
 الشيخ: مسفر بن حممد احلواشي. فضيلة
 الشيخ: أبو مصعب األثري. فضيلة
 الشيخ: مفيت أبو مصعب اهلندي. فضيلة
 الشيخ: أبو املنذر احلريب. فضيلة
 [.8الشيخ: أبو ياسر عادل] فضيلة
 الشيخ: أبو حيىي السوداين. فضيلة
  الشيخ: أبو يزيد عبد القاهر خراساين. فضيلة
  [9الشيخ: يعقوب أبو أمامة] فضيلة
 [.10هـ] 1435 شّوال

_________________________  
 مرتبة أجبديًّا. األمساء[1]
 اإلعالمي ألبطال اإلسالم "خراسان". املسؤول[2]
 طال اإلسالم "خراسان".العسكري ملؤسسة أب املسؤول [3]
 يف الفقه وأصوله، وأستاذة جامعية. دكتوراه[4]
 الرمسي ملؤسسة أبطال اإلسالم "خراسان". املتحدث [5]
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 منطقة الوسط يف تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي "سابًقا". قاضي[6]
 املايل ألبطال اإلسالم "خراسان". املسؤول[7]
 ال اإلسالم "خراسان".املسؤول العسكري ألبط نائب[8]
 اهليئة الشرعية مبنطقة الوسط يف تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي "سابًقا". رئيس [9]
 نشر البيان رغم اكتمال عدد املوقعني؛ نظرًا لظروف بعض املشايخ األمنّية. أّجلنا [10]

 للنشر عرب مواقع التواصل : نسخة
mashail-http://justpaste.it/B 

 اإلعالمية لنصرة الدولة اإلسالمية اجلبهة يف إخوانكم
 هـ 1436حمّرم  14 اجلمعة

 م 2014نوفمرب  7
https://twitter.com/al_jabhaa 

 
 جم هلم يف السابق :مل نرت  فنا عليه حتت بعض هذه األمساء ممنوهذا ماوق

 أبو مصعب األثريالشيخ 

 
 

 @aboumossaab6 

http://justpaste.it/B-mashail
http://justpaste.it/B-mashail
https://twitter.com/al_jabhaa
https://twitter.com/al_jabhaa
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 املغرب /مراكش
رئيس مجعية -مشرف عام على معهد منرب أهل األثر مبوقع زيزوم  -مدرس وخطيب مجعة

 أمني املال جلمعية األباء . -منتدى النبوغ للثقافة والرياضة والعمال االجتماعية 
manbarkhir.com 

 العلوم الشرعية ملتقى رئيس مجعية  ديالصر بن أمحد حممد أبو مصعب د 
 له حماضرة بعنوان 

كلمة بعنوان = الرتبية على حب النيب = لفضيلة الشيخ أبو مصعب األثري حفظه اهلل= 
 بندوة كيف ننصر النيب ؟

 بغرفة ملتقى العلوم الشرعية 
ps://www.youtube.com/watch?v=me0HZdvwNy0htt 

 منها عن نصرة القدس له عدة حماضرات على اليوتيوب 
 عنوان قناته

https://www.youtube.com/channel/UCB6neAjB91cs7TO
5R4ivcsw 

طارق بن حممد بن احلسني بن تلميذه الذين أجازهم أبو عمر له نشاط يف اإلجازات ومن 
 علي الساجع املغريب

http://www.esnady.com/vb/showthread.php?2-الشيخ-أجازة-
 styleid=53ححود&-امحد-حممد-للشيخ-بعبدالوها-أكرم

 
 وينشر حتت هذه الكنية :

 اجلامع_املفيد
https://justpaste.it/h52u 

 بيان الذل ال النصرة
http://justpaste.it/gkfp  

 

https://www.youtube.com/watch?v=me0HZdvwNy0
https://www.youtube.com/watch?v=me0HZdvwNy0
https://www.youtube.com/channel/UCB6neAjB91cs7TO5R4ivcsw
https://www.youtube.com/channel/UCB6neAjB91cs7TO5R4ivcsw
http://www.esnady.com/vb/showthread.php?2-أجازة-الشيخ-أكرم-عبدالوهاب-للشيخ-محمد-احمد-ححود&styleid=53
http://www.esnady.com/vb/showthread.php?2-أجازة-الشيخ-أكرم-عبدالوهاب-للشيخ-محمد-احمد-ححود&styleid=53
https://justpaste.it/h52u
https://justpaste.it/h52u
http://justpaste.it/gkfp
http://justpaste.it/gkfp
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 أبو جندل المذحجي

 
 

https://justpaste.it/g9pl 

 
 أبو عبد اهلل الشمري

 مل نقف إال على عبد اهلل الشمري  
 "إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"

 للشيخ احملدث عبد اهلل الشمري
http://justpaste.it/h25z  

  ترحيين من ذي اخللصة؟أال
http://justpaste.it/gtry 

 اثبت أيها األسري
http://justpaste.it/gkfn  

 
 

https://justpaste.it/g9pl
https://justpaste.it/g9pl
http://justpaste.it/h25z
http://justpaste.it/h25z
http://justpaste.it/gtry
http://justpaste.it/gtry
http://justpaste.it/gkfn
http://justpaste.it/gkfn
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 أبو المنذر الحربي
 اخلالفة دولةتبصري أهل الكيس واحلصافة مبحاسن 

http://justpaste.it/gpnc  
 حتطم محالت املغرضني الواهية

http://justpaste.it/gjsi  
 شحذ مهم األبرار؛ ملقارعة أهل الكفر والبأوار

http://justpaste.it/giw9  
 

 أبو محمد السوداني
 دعوة للتوحيد وجمادلة الصوفيه الشيخ العالمه ابو حممد السوداينله حماضرة حتت عنوان : 
 ولكن الرابط فيه خطأ .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://justpaste.it/gpnc
http://justpaste.it/gpnc
http://justpaste.it/gjsi
http://justpaste.it/gjsi
http://justpaste.it/giw9
http://justpaste.it/giw9
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وهنا صورتان نشرتا على الشبكة 
 لعلماء أيدوا الدولة اإلسالمية
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 :باإلضافة إىل عدة من املشايخ 

وذكر  مرجعيات شرعية للدولة في فترات منهاالذين كانوا 
 أهنم اختلفوا معها حول بعض األمور وانفصلوا عنها 

لة حيث نقل عن اختلف في حقيقة تأييدهم للدو وآخرون 
 يوهم القدح  واملدح كما نقل عنهم ما الثناء بعضهم

وبعضهم خالف التوجه العام فاليحفظ له كلمة عن 
 فع الضرر ومل ينفع مبهم لد داعش وإنما كالم مجمل

كانوا على صلة طيبة بها وتكلموا فيها بكالم وآخرون 
بني الدولة والفصائل فانقلب ثناؤهم قدحا والمينع جميل حتى وقعت الفتنة 

 أن يكونوا سابقا مرجعيات شرعية للدولة أيضا وقت العالقة الطيبة .
 هم على سبيل املثال :وهؤالء كثري لن نطيل بذكرهم والتوسع يف ترامجهم لكن نذكر من

 الشيخ وجدي غنيم

 



437 

 

 الشيخ عبد العزيز الطريفي
 ناصر العلوان سليمان الشيخ 

https://justpaste.it/mshakh 
 الدكتور سعد الحنيطي

 
  الدكتور سامي العريدي

 

https://justpaste.it/mshakh
https://justpaste.it/mshakh
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 الدكتور المحيسني
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https://arabi21.com/story/906900على-االاهامات-نار-يفتح-/الغنامي-
 يرد-واألخري-احمليسين

 
 الدكتور حجاج العجمي

https://www.alalam.ir/news/1625158املدعو-عن-تفرج-/الكويت-
 -والنصرة-داعش--ودعم-متويل-إعالنه-رغم-العجمي-حجاج

 
 

https://arabi21.com/story/906900/الغنامي-يفتح-نار-الاتهامات-على-المحيسني-والأخير-يرد
https://arabi21.com/story/906900/الغنامي-يفتح-نار-الاتهامات-على-المحيسني-والأخير-يرد
https://www.alalam.ir/news/1625158/الكويت-تفرج-عن-المدعو-حجاج-العجمي-رغم-إعلانه-تمويل-ودعم--داعش-والنصرة-
https://www.alalam.ir/news/1625158/الكويت-تفرج-عن-المدعو-حجاج-العجمي-رغم-إعلانه-تمويل-ودعم--داعش-والنصرة-
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 :أمثال  أشد الناقدين بعض حتى
 

  حمود العمري
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 كل من عرف من شرعيي جبهة النصرة يعتبر منكما أن 
حيث إهنا فرع هلا حىت حصلت الفتنة بينهما بفعل  علماء الدولة اإلسالمية

 .حكومة السعودية 
 

ن قضى حنبه ومن ينتظر يعترب مرجعية للدولة مم جميع شيوخ القاعدةوكذلك 
 ألهنا امتداد هلا يف األصل .

 

كما بينا يف غري   بعض أهل العلم ممن لديهم جانب غلووهناك 
 مرجعية للدولة كذلك وإن مل يصرحوا مببايعة أو تبعية وعلى رأسهم  هذا املوضع يعتربون

 

 الحازمي عمر أحمد بن الشيخ 
https://www.albawabhnews.com/1263909 

 

 خالد المرضي الغامدي الشيخ 
armany.com/?p=176-://alhttp 

 

 مثل :سابقا  بعض قادة الغلو في الدولةوكذا 

 جعفر الحطاب أبو
 

https://www.albawabhnews.com/1263909
https://www.albawabhnews.com/1263909
http://al-armany.com/?p=176
http://al-armany.com/?p=176
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 أبو مصعب التونسي
 

 أبو عمر الكويتي 
https://www.raialyoum.com/index.phpميةمناإلسال-/الدولة-

 ال/-اللجان-الداخل
 
 

يظهر منهم التعاطف مع الدولة بين الفينة وهناك آخرون 
 مثل : واألخرى

 لؤي الزعبيالشيخ 

 
حاصل على ماجستري يف العلوم السياسية ، أمني عام حركة املؤمنون يشاركون السلفية ، 

 املشرف العام على مكتب التمثيل امليداين
الطويل يف احلروب اجلهادية اليت تديرها وكالة املخابرات الشيخ لؤي الزعيب ذو الباع 

األمريكية، أوقف مؤخرًا يف القاهرة اليت يتنقل فيها جبواز سفر مزور عندما كان يعتزم السفر 
 من مطار القاهرة إىل استنبول حلضور مؤمتر للمعارضة السورية .

https://www.raialyoum.com/index.php/الدولة-الإسلاميةمن-الداخل-اللجان-ال/
https://www.raialyoum.com/index.php/الدولة-الإسلاميةمن-الداخل-اللجان-ال/
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 السودان العراق ، و أقام يفهو من مواليد درعا حارب يف أفغانستان و البوسنة واهلرسك و 
مقربًا من الشيخ أسامة بن الدن ، اعتقل فرتة يف سورية و أطلق بعد انتهاء مدة حمكوميته . 
ويعترب الزعيب من زعماء السلفية اجلهادية األبرز يف سورية ويعتقد بقوة وقوفه خلف هجمات 

ى نقطة سرية دموية استهدفت اجليش السوري يف حمافظة درعا ، و إحداها نفذت عل
للتنصت و اإلنذار املبكر يقول اخلرباء إن خلف تدمريها جمهود استخبارايت للموساد 

 اإلسرائيلي . 
 حسابه على تويرت 

 @hunkatih 
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 تنويه مهم جدا :
هذا الكتاب يتكلم عن العلماء والدعاة وطلبة العلم باملنظور الدارج عند الغالب من الناس 

وجهة نظري العلمية اليت قد وضحتها أكثر من مرة وقد التنطبق على كثريين ممن وليس من 
يوصفون بذلك اليوم أو أدرجوا يف هذا الكتاب وللفائدة أنقل هنا مقايل من هم العلماء حىت 

 يتبني مقصودي واهلل املوفق .
 
      " ؟ من هم العلماء" 
 
 " العلماء ورثة األنبياء" 
 " ر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقهليس منا من لم يوق" 

العالم له أوصاف ال تخضع ألهواء أصحاب األهواء والجهلة الذين إذا وافقهم فهو 

 . عالم وإذا خالفهم فهو نكرة أو عالم سوء

يحب ثم أزرى به وحقره وتطاول عليه  من احترم عالماً ووقره حينما كان يقول ما

 . مسحة يهودية خبيثةيعجبه ففيه  ال حينما قال ما

فاليهود قوم ُبهت قالوا عن ابن سالم سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فلما ظهر 

  .لهم إسالمه قالوا شرنا وابن شرنا

العالم له تاريخ في طلب العلم ثنى ركبه عند العلماء السابقين له وتعلم على أيديهم 
أجازوه وأثنوا عليه خيراً فنون العلم المختلفة من آالت وأصول وفروع حتى 

وشهدوا له بأهليته لنشر العلم وتعليمه ثم أصبح له تالميذ نهلوا من علمه واستفادوا 
منه وبرزوا في العلم على يديه ثم أثرى األمة بأبحاثه ودروسه ومؤلفاته ونقاشاته 

 .  وشهد له من حوله من أهل العلم من أقرانه وغيرهم بالعلم والفضل والسبق

رئ الكتب أو مستمع المحاضرات فليس بعالم ومن حفظ القرآن أو األحاديث أما قا
أو أقوال العلماء أو كتاب كذا وكتاب كذا فليس بعالم ، من كتب بحثاً أو رسالة أو 
 ألف كتاباً أو كتباً أصالة أو سرقة وكتب عن نفسه الشيخ فهؤالء جميعا ليسوا بعلماء

فتياً أو من وظف في هيئة علماء سواًء من ُعين من قبل الطواغيت أو غيرهم م
يدل ذلك على علمه أو فضله أو خير عنده بل ربما كان  أكانوا كباراً أم صغاراً ال

 . العكس
من ظهر في الفضائيات وعلى شاشات التلفاز وفي وسائل اإلعالم التي تحت سلطة 

كان  يدل ذلك على علمه أو فضله أو خير عنده بل ربما الطواغيت أو غيرهم ال

 . العكس
ينزع عنه الوصف بالعلم ،  العالم يسمى عالماً وإن كان داعية ضاللة فضالله ال

  فعلماء اليهود هم علماء وأحبار وإن كانوا يهوداً 
 .  علماء الضاللة هم أمثال علماء الرافضة والباطنيين وغالة المتصوفة ونحوهم
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يوصفون  ون مجتهدون والأما األشاعرة والماتريدية ومن شابههم فعلماؤهم مخطئ
   بعلماء ضاللة

علماء السوء أكثر ما يطلقون على علماء السالطين الذين يحرفون للناس دينهم ألجل 
يدخل فيهم من يداري  أهواء السلطان وطمعاً فيما لديه من دنيا وجاه ، وهؤالء ال

 . قدالسلطان أو يثني عليه في بعض األحوال بغرض مصلحة الدين وخدمته فيما يعت
يحل له أن يفتي وال أن يتكلم في  المجاهد اإلمام في الجهاد وهو ليس من العلماء فال

   دين هللا وإنما يترك العلم ألهله
يدور في مواطن الجهاد فالكالم  العالم القاعد يتكلم في الجهاد نظرياً أما في واقع ما

د شريطة تلقي الصورة فيه للعلماء النافرين في نفس المواطن فإن عدموا يتكلم القاع

 . بوضوح من المجاهدين الموثوقين قدر االستطاعة

الذي ألف كتاباً من المجاهدين أو ممن يحب الجهاد أو يبغض الطواغيت أعجب 
يؤخر في اعتباره عالماً يرجع إليه  يقدم شيئا وال بعض الناس واتخذوه لهم إماماً ال

ون كتابه أو كتبه وباالً عليه ألنه تزبَّب فالعبرة بما تقدم العتباره من العلماء وقد يك
 قبل أن يتحصرم

ذكرناه في هذه الرسالة المختصرة مبثوثة أدلته في كتب أهل العلم ومن أراد  وما
تتبعها من طالب العلم يجدها ميسرًة حاضرًة في كالم العلماء وأفعال الصدر األول 

 من سلفنا الصالح
لى استعداد تام لذلك شريطة أمرين : أن ومن أراد مناظرتي في شيء منها فأنا ع

  . به يكون عالما وباسمه المشهور
 والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات انتهى بفضل من اهلل وكرم إعداد الكتاب الذي وعدنا 

قاء الصويت ضمن أحداث املناظرة مع الشيخ عصام العويد هداه اهلل وفك به اإلخوة يف الل
أسره وقد كان معجبا أميا إعجاب بشبهته الساقطة وحتدانا أن نذكر عاملا واحدا من علماء 
الدولة اإلسالمية داخلها أو خارجها واستدل بعدم وجود علماء هلا على خارجيتها وهو 

ماذا يكون وضعه ووضع من تابعه على إيراد هذه الشبهة استدالل فاسد كما بيناه فالأدري 
بعد أن ناء كتاب قارب اخلمسمائة صفحة بأخبار عشرات العلماء داخل الدولة وخارجها 

 مع ما طرحناه يف اللقاء من أعذار إلخفاء علماء الدولة .
ؤيد الدولة فاحلمد هلل مث احلمد هلل على ما من به وأنعم سائلني املوىل سبحانه وتعاىل أن ي

اإلسالمية بتأييده وينصرها بنصره وميكن هلا وينتقم هلا ممن متاأل عليها وأذاق رعيتها القتل 
والتشريد وأن يعيد هلا املناطق املغتصبة ويرجع هلا ماكانت فيه من أمن وأمان وخري واستقرار 

رأسهم اإلمام ونقاء ويتقبل الشهداء وجيرب املصاب ويوفق والة أمرها للخري والصواب وعلى 
 أبو بكر البغدادي حفظه اهلل 

ونعتذر للجميع على عدم اإلتقان والتفريط يف اإلملام واالستيعاب فهذا جهد املقل وقد أعد 
 على عجل مع سائر املشاغل وحتت الظروف االستثنائية وهلل األمر من قبل ومن بعد .

 
 اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى 

 
 
 
 
 
 
 



447 

 

 الفهرس
 

 الصفحة                    املوضوع
 2              هذا الكتاب تسجل صويتأصل 

 3              ترمجة املتحدث يف موقعه الرمسي
 20            تفريغ اللقاء الصويت على البالتوك

 21             هل يوجد دولة ختلو من علماء وقضاة ومفتني
 23            أنت تتهم مجيع أهل اجلهاد بأهنم جهلة

 24         سالمية عن علمائها وقضااها ومفتييها ؟إلملاذا ال تفصح الدولة ا
  25          العالقة املتوترة بني العلماء القاعدين وبني اجلهاديني

 26              مفهوم أهل العلم و رموزه
 28           ن للحق البد أن يكونوا ظاهرينو املؤيدالعلماء  هل

 29             مهم يف ذلك حامت العوين نقل عن
 32            لو افرتضنا أننا النعرف علماءها الدولة عذرما

 33                االعتقال
 34                 اخلصوم

 35             نعطيكم علماء !: الضربة القاضية 
 35                   عاملان وعاملة من داخل الدولة

 36 سيين القرشي اخلليفةاإلمام الشيخ الدكتور أبو بكر إبراهيم بن عواد احل 
 58 النعمة أبو عبد الباري لشيخ اإلمام املفيت شفاء بن علي بشريفضيلة ا 
 64 فضيلة األستاذة الدكتورة إميان بنت الشيخ العامل املعروف مصطفى البغا 

 75      عشرة علماء من خارج الدولة
 75    (السودان)يه الشيخ عمر عبد اخلالق الشيخ الفق 
 80      )مصر( مود شعبانالدكتور حم 
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  84     (السودان)الشيخ مساعد السديرة 
 96     )األردن( الشيخ أبو حممد الطحاوي 
 102     (السودان)حممد اجلزويل  .الشيخ د 
 112     )املغرب( الشيخ عبد الرزاق أجحا 
  118     (اليمن)الشيخ عبد اجمليد اهلتاري الرميي 
 124      )األردن( الشيخ أمحد بوادي 
 126   (الصومال)أبو سلمان  الشيخ حسان حسني آدم 
  130     ا(أسرتالي)موسى سرانتانيو الشيخ 
 : 137   )مصر( املهندس خالد غريب غري الدعاة ومنهم 
 142     (بالد احلرمني)العتييب  الشيخ فهد الثقيل 

 به علماء ودعاة وطلبة علم  ملحق باحملاضرة
 145    عالقته بالدولة يف بعضهم أهم ممن سبق ذكرهم

 يوان التعليم بالدولة اإلسالمية مقدمة عن د
 146      وزير التعليم الشيخ رضا صيام 

 القسم األول :
 150   العلماء والدعاة وطلبة العلم من داخل الدولة اإلسالمية

 151      واليات العراق والشام أوال :
 152  .)تقبله اهلل(الشيخ عبد اهلل يونس البدراين أبو أيوب العطار 
 154   الشيخ تركي البنعلي أبو سفيان السلمي تقبله اهلل 
 161   الشيخ الدكتور عثمان آل نازح العسريي تقبله اهلل 
 166   الشيخ أبو املنذر عمر مهدي آل زيدان تقبله اهلل 
   الشيخ عبد الرمحن حممد مصطفى القادويل آل شيخالر 
 170    نباري  تقبله اهللأبو العالء العفري وأبو علي األ 
  الشيخ الدكتور أبو زيد العراقي إمساعيل علوان سلمان 

 178     العيثاوي )العيساوي( فك اهلل أسره
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 182      الشيخ أنس النشوان تقبله اهلل 
 185   الشيخ نظام الدين عبد اهلل الرفاعي فك اهلل أسره 
 187   الشيخ أبو عمر عز الدين طه أمحد وهب فك اهلل أسره 
 189  الشيخ طه صبحي فالحة أبو حممد العدناين )املنجنيق( تقبله اهلل 
 198   الشيخ عمر بن سعود أبو بكر القحطاين تقبله اهلل 
 201    الشيخ أبو براءة السيف أجمد فيصل السوداين 
 206     الشيخ كمال زروق )شقيف( تقبله اهلل 
 209      الشيخ أبو أسامة الغريب 
 212 براهيم األنصاري نعمان سلمان منصور الزيدي تقبله اهللالشيخ أبو إ 
 215      الشيخ  أبو احلسن األزدي 
 217     الشيخ حممد سلطان الدوسري تقبله اهلل 
 218       الشيخ رشاد شتيوي 
 221     الشيخ أبوعبيدة التونسي فك اهلل أسره 
 223       الشيخ عبيد الشمري 

 224      يف املناطقبعض قضاة الدولة والشرعيني
 225 الشيخ فراس إبراهيم دحام محيد الناصري )فراس احلمداين( تقبله اهلل 
 226     الشيخ عمر سيف ابو عزام النجدي 
 226     الشيخ عبد القادر العزي تقبله اهلل 
 227     الشيخ أبو إمساعيل عبده املنبجي 
 227      الشيخ أبو املنذر احلريب املكي 
 228     ان بن عبد الرمحن التميميالشيخ عثم 
 228       الشيخ أبو حممد األزدي 
 228     فيصل بن حممد الزهراين تقبله اهلل 
 229     الشيخ أبو حممد احلسيين اهلامشي 
 230   أبو صهيب الشيخ مخيس كاظم اخلزرجي تقبله اهلل 
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 230      الشيخ عبد اهلل بن شفاء النعمة 
 231       واليات اليمن ثانيا :
 232     الشيخ مأمون عبد احلميد حامت تقبله اهلل 
 236     الشيخ ناصر بن حممد أبو بالل احلريب 

 240        ثالثا : والية سيناء
 241    الشيخ حممد أمحد علي أبو أسامة املصري 
 243      الشيخ حممد سعد الصعيدي 
 244      الشيخ أبو كاظم الغزاوي 

 246        ياواليات ليب رابعا :
 247      الشيخ أبو حذيفة احلرايب اللييب 
 251     الشيخ أبو عبد الرمحن عبيدة األثبجي 
 253    الشيخ أبو احلاشر العامري قصي اجليلي رمحه اهلل 
 255     الفاتح أمحد جابر السوداين تقبله اهلل 

 257       والية اجلزائر خامسا :
 258    صمي تقبله اهللالشيخ أبو عبد اهلل عثمان العا 

 262       والية خراسان سادسا :
 263    الشيخ عبد الرحيم مسلم دوست األفغاين 
 265     الشيخ أبو حممد أمني اهلل البيشاوري 
 267     الشيخ أبو يزيد عبد القاهر اخلراساين 
 270       الشيخ أبودجانة األفغاين 

 271       والية غرب إفريقيا سابعا :
 272      يخ أبو بكر حممد شيكاوالش 

 276      القسم الثاين من خارج الدولة
 أوال : من مصر :

 )277  الشيخ الدكتور أمحد حممد الشريف اإلدريسي )ربيع األمة 
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 ثانيا : من السودان :
 279    الشيخ أبو البخاري سعيد بن نصر السوداين 

 ثالثا : من بالد املغرب :
  281    حلسين فك اهلل أسره عبد القهار االشيخ أبو 
 286    الشيخ زكرياء بوغرارة أبو سيف اإلسالم املغريب 

 رابعا : من شنقيط خصيصا ومايل :
 292      الشيخ أبو عبيدة الشنقيطي 
 298    السلفي "أمحد بن الكوري" الداعية املوريتاين 
 304   الشيخ حممد سامل اجمللسي الشنقيطي فك اهلل أسره 
 307     هلل بن عبدالرمحن الشنقيطيالشيخ عبدا 
 316     الشيخ محاد بن حممد األمني الشنقيطي 
 321      الشيخ أبو سلمة الشنقيطي 
 322      الشيخ أبو الزبري الشنقيطي 

 خامسا : من جزيرة العرب
  326    الدكتور طلحة حممد توفيق مال حسنيالشيخ 
 330      الشيخ عبدالعزيز بن سامل العمر 
 334     يخ علي اجلبايل البارقي فك اهلل أسرهالش 
 340    الشيخ أبو محزة ناصر الثقيل فك اهلل أسره 
 343     الشيخ محد ريس الريس فك اهلل أسره 

 سادسا : من األردن وفلسطني ولبنان :
 345     الشيخ الدكتور احملدث خالد احلايك 
 354    الشيخ الدكتور نادر أسعد بيوض التميمي 
 358      خ أبو الزهراء األثريالشي 
 360  الشيخ أبو عبد الرمحن عماد بن حسن بن عبد املصري األردين 
 364       الشيخ أبو سعد العاملي 
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 366     الشيخ أبو عاصم حممد بن عمر اللبناين 
 سابعا : من شرق آسيا

 367     الشيخ أبو بكر باعشري فك اهلل أسره 
 ثامنا : من اهلند وباكستان

 373    عالمة الشيخ سلمان بن طاهر احلسيين الندويال 
 379     موالنا عبد الرمحن الندوي اهلندي 

 تاسعا : من أوربا 
 381    الشيخ أجنم شودري من بريطانيا فك اهلل أسره 

 386    للدولة اإلسالمية بعثوا بنصراهم علماء يف السجون
 387     الشيخ ناصر الفهد فك اهلل أسره 
 389      احلميدي تقبله اهلل الشيخ محد 
 393    الشيخ الدكتور سعيد بن زعري فك اهلل أسره 

 397      مشايخ على الشبكة العنكبوتية
 398       الشيخ حسني بن حممود 
 )398     الشيخ حممد محزة خطاب )النقادي 
 401      الشيخ الد كتور منري التونسي 
 403      الشيخ د. سراج الدين احلموي 
 404      لشيخ أبو القاسم األصبحيا 
 404        أبو بكر املضري 
 405        املريقب الشامي 

 406   وهناك جمموعة من طلبة العلم قاموا بدورة تعليمية لألنصار
 406       أبو خباب العراقي 
 407       أبو عبيدة احلسين 
 407      أبو سليمان اجلهبذي العدناين 
 410       أبو صهيب الشيشاين 
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 411  قائمة أعلنت على الشبكة حتت مسمى علماء بايعوا أمري املؤمنني    
 413      وجاء يف ويكليكس البغدادي

 414     عليوي فرحان الشمري فك اهلل أسره 
 414       محود معيض املطريي 
 414       عبدالوهاب الصقعوب 
 415       ابو الرباء الزهراين 
 415       يلمحود عبدالرمحن الصا 
 415     أبو إبراهيم املصري أمحد صربي نصر اهلل 
 417       أبو السعد التونسي 
 417       شفيق الورتتاين تقبله اهلل 
 421      أبو ميان عبد اهلل التونسي 

 424   بيان نشر نصرة للدولة قد وقع عليه طائفة ممن وصفوا بالعلم
 430      الشيخ أبو مصعب األثري 
 432       دل املذحجيأبو جن 
 ( أبو )432       عبد اهلل الشمري 
 433        أبو املنذر احلريب 
 433       أبو حممد السوداين 

 434   صورتان نشرتا على الشبكة لعلماء أيدوا الدولة اإلسالمية
 باإلضافة إىل عدة من املشايخ :

 436       الشيخ وجدي غنيم 
 437      الشيخ عبد العزيز الطريفي 
 437      الشيخ سليمان ناصر العلوان 
 437       الدكتور سعد احلنيطي 
 437       الدكتور سامي العريدي 
 438        الدكتور احمليسين 
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 439       الدكتور حجاج العجمي 
 440        محود العمري 

 441       شرعيي جبهة النصرةكل 
 441        مجيع شيوخ القاعدة

 بعض من لديهم غلو
 441      الشيخ أمحد بن عمر احلازمي 
 441      الشيخ خالد املرضي الغامدي 
 عض قادة الغلو يف الدولة سابقا ب
 441  أبو عمر الكوييت - أبو مصعب التونسي - أبو جعفر احلطاب 

 آخرون يظهر منهم التعاطف
 442       الشيخ لؤي الزعيب 

 تنويه مهم جدا :
 444       " من هم العلماء ؟ "     

 446         اخلامتة
 447         الفهرس

 
 

 


