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 حممد الدكتور من بتحد عنها ُأعلن مناظرة من مقتطف صويت تسجل الكتاب هذا أصل
 خوارج أبهنا الدولة يصف عامل ألي طرهوين

 العويد عصام الشيخ لذلك فانربى

 املسلم أان منتدى املناظرة واستضاف

 انسحب حىت فراوغ العلمي واملنهج العلم سيف ضرابت أمام العويد يصمد مل لكن
 كذلك مشرفوه صدم الذي املنتدى من مدعوما

 البالتوك على صوتية لقاءات يف منفردا املناظرة نقاط إكمال على الدكتور فأصر

 ابلرد وقام الدولة انتقاد يف السكران كتبها تمقاال إىل الشيخ تطرق املناظرة ثنااي ويف
 : التالية اللقاءات يف الرد هذا على يشتمل الكتيب وهذا عليها

 
 م 21/9/2015 املوافق هـ7/12/1436  االثنني بتاريخ السابع اللقاء
 م3/10/2015 املوافق هـ19/12/1436 السبت بتاريخ العاشر اللقاء

 م12/10/2015 املوافق هـ 28/12/1436 نياالثن بتاريخ عشر الثاين اللقاء
 م13/10/2015 املوافق هـ29/12/1436 الثالاثء بتاريخ عشر الثالث اللقاء
 م19/10/2015هـ املوافق 5/1/1437بتاريخ االثنني  بتاريخ عشر الرابع اللقاء
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 مخس السكران إبراهيمالشيخ  كتب قد فنقولأما بعد 

 وهي اإلسالمية ابلدولة تتعلق مقاالت
 الدولة لتنظيم املنتسب إىل رسالة (1)

 يف قراءة( الدولة تنظيم عند واألقارب األهل قتل (2)
 (للتنظيم الرمسية الواثئق

 الدولة تنظيم عند اجملاهدين منزلة (3)
 السنة أهل مساجد تفجري مكتسبات (4)

 الوالة أقدام بتقبيل هلل التعبد (5)
رد عليه من رد من اإلخوة ونظرا لتعلق موضوع املناظرة وقد 

جبزء كبري مما سطره السكران تضمنت املناظرة تفكيك 
مفاصل مقاالته املذكورة فقمنا ابستقطاع الردود املتعلقة به 
من املناظرة ومجعها يف هذا الكتيب ليسهل االستفادة منها 

 وهللا املوفق
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  عالساب اللقاء من األوىل احللقة
 م 21/9/2015 املوافق هـ7/12/1436  االثنني بتاريخ

 

 يف السكران عند الفهم خلل على فيه ننبه موضع أول على نعرج أن هنا األن وحان
 موضع أول فهذا ، الدولة يف كتبها اليت مقاالته يف السكران على سنرد قلنا حنن مقاالته،

  ، مبوضوعنا متعلق ألنه هذا على ننبه

 هذا يف قال هو لكن سيأيت اجمللة عن وحديثنا دابق جملة يف مقالة من نصا   السكران نقل
 : هذا فيه نقله الذي اجلزء يعين ، النقل

 متربئة عنه منعزلة الصحوات، حتالف خارج وهي ابلشريعة، حتكم طائفة يوجد كان لو) 
 هذه فإن ة،جائر  دولة أهنا زاعمة اإلسالمية الدولة وقاتلت ،..جتاهه العداوة حتمل منه،

 (الشام يف توجد ال افرتاضية حالة هذه ولكن البغاة، حكم جنس من حكمها الطائفة
 [.54ص هـ،1436 رمضان، العاشر، العدد دابق، جملة]

 هذه واقال ألهنم ملاذا؟ ، قاتلها من كل بردة تعتقد الدولة ان على به مستدال ذلك هو نقل
 الذين اجملاهدين من فريقا هناك أن كرانالس نسي ، الشام يف توجد ال افرتاضية حالة

 إذا قاتلها من التكفر الدولة كانت فإذا اإلسالمية الدولة أصال واليقاتلون النظام جياهدون
  أصال يقاتلها مل مبن فكيف الصحوات من متربائ كان

 وهو التكفري سبب اتضح إذن اجملاهدين كل تكفر الدولة إن قول يستقيم أن ميكن ال إذن
 خطأ كان مهما جتهادا حمل

 على مث كارثة وهذه تكفريها على مكفر يف طائفة وقوع يف العامة األلفاظ كل يوقع هو مث
 مستقل خارجي دليل إىل حيتاج هذا وكل أخرى كارثة وهذه أفرادها أعيان تكفري

 : هنا قوله صراحة ذلك على ويدل

 املشروعات وكل هاديةاجل الفصائل كل أن يعتقد الدولة تنظيم أن األمر يف واملهم
 احلكم يف أو الطواغيت، تويل يف إما اإلسالم، نواقض يف والغة الشام يف اجلهادية

 .جهادية مجاعة أية منها يستثىن وال ابلطاغوت،
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 .كفار الشام يف اجملاهدين كل فإن الدولة تنظيم اعتقاد حبسب :شديد ابختصار أي

 أو الناقض يف الوقوع بني اليفرق هو سابقا مابيناه حسب الشنيعة اجملازفة هذه مع فتأمل
 العلم طالب صغار بينها الفرق يعرف وهذه ابلكفر احلكم وبني ارتكابه

 : أيضا النتيجة هذه وأتمل

 كل يكفر الدولة تنظيم أن( يقول هكذا) احللقة هذه يف هلا توّصلنا اليت النهائية والنتيجة
 وينّفذ منافق، فهو وحايد استقل ومن مرتد، فهو منها قاومه فمن اليوم اجلهادية احلركات
 دماءهم وأن املعاصرة، اجلهادية احلركات ضد والتعذيب والتنكيل ابلقتل التكفري هذا مقتضى
 يعرّب  كما صليبية، رأس مائة من إليهم أحب منهم الواحد قتل وأن عنده، الدماء أشهى
 .التنظيم

  اجلزاف الكالم هذا طبعا

 القبلة أهل من نكفر ال :يقول من بني وسط قاطبة علماؤهم ررهق كما السنة أهل ومذهب
 موانعه، وانتفاء التكفري شروط توفر إىل النظر دون ذنب بكل املسلم يكفر من وبني أحدا ،

 ما استحل من :قوهلم مثل العموم على التكفري يطلقون أهنم يف السنة أهل مذهب ويتلخص
 يف يرى ال هللا أن أو كفر، خملوق القرآن قال أومن كفر، ابلضرورة الدين من معلوم هو

 فال موانع، وانتفاء شروط، توفر من له البد املعني على التكفري حتقق ولكن كفر، اآلخرة
 .اخل ..مكرها   وال متأوال   وال جاهال   يكون

 بتكفري القول ويطلق كفرا ، املقالة أو الفعل يكون قد  :هللا رمحه تيميه ابن اإلسالم شيخ قال
 فعل من أو كافر، فهو كذا، قال من :ويقال الفعل، ذلك فعل أو املقالة، تلك قال من

 حيكم ال الفعل ذلك فعل أو القول ذلك قال الذي املعني الشخص لكن .كافر فهو ذلك،
 أهل عند الوعيد نصوص يف مطرد األمر وهذا .اتركها يكفر اليت احلجة عليه تقوم حىت بكفره
 يلحقه، ال أن جلواز النار، أهل من أبنه القبلة أهل من معني على ُيشهد فال واجلماعة، السنة

 . مانع لثبوت أو شرط لفوات

 قتل إال و اتب فإن فيستتاب بردته حكم املوانع وانتفت الشروط توفرت فإذا

 بتكفري له عالقة وال فعل على حكم فهذا كفر قتاهلا أن ترى الدولة أن جدال افرتضنا فلو
  وتفصيال مجلة وغريه السكران كالم بطلف فيه وقع من
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 مل مااستنتج وكل ماكتب كل مع السكران أن هنا يعنينا الذي وهو األمر يف العجيب لكن
 االستنتاجات يف وغاىل أخطأ وإن ألنه حقيقة عليه يشكر وهذا خوارج أبهنم الدولة يصف

  مهكال من ولصق قص من هبا جازف اليت اجملازفة لتلك يتوصل مل أنه إال

 بعيد وصف فهذا "خوارج دولة" أبنه التنظيم هذا وصف من وأما" : فقال
  " جدا   كثرية وجوه من

 من فيها ما مع السكران بكتاابت فرحا   يطريون يعين هم يهمنا، الذي هذا احلقيقة يف و
 هذا، العظيم اخللل بعد حىت هلا توصل اليت النتيجة عن أعينهم يغمضون و عظيم خلل

 يف جاءت اليت املارقة الطائفة أن منها جدا   كثرية وجوه من بعيد وصف هذا وليق فالرجل
 يف هوى هلا عقدية طائفة هي واحملكمة والشراة واحلرورية اخلوارج الحقا   ومسيت النصوص،
 ذاته اعتقادها

 : قوله يف بذلك صرح وقد

 دولة هي بل خوارج، دولة وال خالفة، دولة ليست الطائفة هذه أن نظري يف األرجح
 اجلربي، امللك خصال وتستعمل الرايسة، أغراض حبسب الغلو توظف ،"وسلطان ملك"

 .اجلرب وسالطني امللوك حتكيم الشريعة بعض وحتّكم

  خوارج دولة ليست قوله يف إال فيها طبعا   خنالفه حنن و إليها خلص اليت اخلالصة هذه طيب

 : قولفن طفيفة فبتعديالت استنتاجه يف نناقشه أن بقي

 ألن :تعاىل و سبحانه هلل ملك دولة هي نعم نقول حنن و وسلطان ملك دولة قال هو
 والعلماء القدامى اجملاهدين بني من اختري بل ملكا ليكون عنوة سلطته أيخذ مل البغدادي
  البلدان واختالف العصور مر على بعيد زمن منذ تتوفر مل شرعا معتربة ملواصفات العاملني

 إال سلطان أي العامة الظاهرة أجهزهتا يف وجدان فما : للشريعة سلطان أي سلطان ودولة
 وكمثال اآلن شرعية غري دولة كأي علمائهم وفتاوى وفهمهم علمهم حسب للشريعة

 معروف الفارق وطبعا الغريهم علمائها فتاوى حسب تطبيقه تريد ما تطبق فهي السعودية
 مقارنة ال ، وواضح

 غلو دالالهتا و الشرعية ابلنصوص الشديد التمسك أنت تسمي ولنق ، الغلو توظف يقول
 كغريها) علمائها فهم حسب ودالالهتا الشرعية ابلنصوص الشديد التمسك توظف فهي :
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 إىل و بعيد زمن منذ ابلغلو اهتمت احلرمني بالد يعين حىت (كذلك ابلغلو اهتموا وقد أيضا
 ابلغلو أيضا تتهم و جدا يسرية ربتعت يعين أمور يف ابلغلو يتهمها البعض االن

 الشريعة مقاصد هي اليت الرايسة أغراض نعم نقول : الرايسة أغراض حبسب يقول ، طيب
  األرض يف تعاىل هللا دين وتثبت

 يتطلب حينما والشدة واحلزم السيف قوة أي نعم : اجلربي امللك خصال وتستعمل يقول
 علمائها فهم حسب الشريعة وفق ذلك األمر

 كل حتكم لكنها ، خمالفيها نظر يف أي أنت نظرك وجهة من هذا : الشريعة بعض كموحت
 . علمائها نظر يف : القدرة حسب الشريعة

 . قال فيما معه اتفقنا قد نكون هكذا و السكران استنتاج على تعديل هذا اذن
 

 : أيضا اخلاطئ فهمهم حسب فيه حنن عما فرع وهي أخرى لنقطة ننتقل

 خالف وهو ابملآالت فري( تك املزعوم) العدانين كالم يف جاء الذي التكفري هذا : قالوا
 مباهلته يف العدانين نفاه ما وعكس الصحيح املنهج

 : ذلك وتفصيل الطني يف العلم محار زل لقد : هلم ونقول 

 مبا يقول ال عليه أوقف إذا و وردة، كفر إىل سياقه يؤديه قوال   يقول أن :ابملآل التكفري
 .إليه ويؤول قوله ديهيؤ 

 :احلفيد رشد ابن يقول
 عنها يلزم أبقوال يصرحون ولكن كفر، هو بقول يصرحون ال أهنم :ابملآل التكفري ومعىن(

 (اللزوم ذلك يعتقدون ال وهم الكفر
 :ابملآل للكفر مبطال حزم ابن قال

 مل ما له قويلوت اخلصم على كذب ألنه فخطأ؛ =أقواهلم إليه تؤول مبا الناس كفر من وأما(
 إذ أحسن قد بل كفرا ، ليس والتناقض فقط، التناقض غري على حيصل فلم لزمه وإن به، يقل
 )الكفر من فر قد

 :وقال
 معتقده عن يعرب أن أحد ينفع وال معتقده، ونص قوله، بنفس إال أحد يكفر ال أنه فصح(

 )فقط قوله مقتضى هو به احملكوم لكن قبحه، به حيسن بلفظ
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 :الشاطيب يقول ابملآل فرالك وعن

 ليس ابملآل الكفر إن األصول أهل من احملققني مذهب أن الشيوخ من نسمعه كنا والذي(
 )به خمالفه ويرمي اإلنكار، أشد املآل ذلك ينكر والكافر كيف احلال، يف بكفر

 :ابملآل التكفري من جدا قريبة ابلالزم التكفري ومسألة

 يكفي الذي وهو بينا ، الالزم هذا يكون وقد الشيء، عن انفكاكه ميتنع ما :الالزم ومعىن
 يفتقر الذي وهو بني، غري يكون وقد بينهما، ابللزوم العقل جزم يف ملزومه تصور مع تصوره

 .وسط إىل بينهما ابللزوم الذهن جزم

 ال؟ أم مذهب املذهب الزم هل :تيمية ابن اإلسالم شيخ سئل

 :يلي ما جوابه من فكان

 ونفاه، أنكره قد كان إذا فإنه يلتزمه، مل إذا مبذهب ليس اإلنسان مذهب الزم أن الصواب(
 .املقال يف وتناقضه قوله فساد على يدل ذلك بل عليه، كذاب   إليه إضافته كانت

 أنه الصفات من وغريه االستواء عن قال من كل تكفري للزم مذهبا   املذهب الزم كان ولو
 )حقيقة وصفاته أمسائه من شيء يكون ال أن يقتضي لقولا هذا الزم فإن حبقيقة، ليس جماز

  ، فيه هذا يكفي ، نطيل ال لكن االسالم شيخ عن أيضا نقول يف ، طيب
 

 :فقال هنا إسقاطها أراد و النصوص بعض ساق السكران املهم

 اإلسالمية الدولة بقتال وأنك (األخري البيان يف ذكر فقد بيانه يف العدانين فعله ما وهذا
 .ابلالزم كّفر يعين  )تدري ال أو تدري حيث من الكفر يف عتق

 اليت األراضي يف الشرع حكم يسقط أن وقتاهلا الدولة حماربة على  )يلزم( أنه يرى فهو
 فاسدة مقدمة على بناء للدين، املضاد ابلقانون احلكم إىل األمر) يؤول( وأنه أخذهتا،

 .وليبيا الشام يف الفصائل كل وعمالة وصحوجة وردة بكفر أصال

  مسمى حتت الشبكة على منشور علمي جيد مقال بقراءة ننصح االهتام هذا على وللرد

 .. واملآل الالزم شبهة كشف يف املقال تنقيح

 !السكران قشّ  على الدانن تكسري أو

https://justpaste.it/ksrdnan 

https://justpaste.it/ksrdnan
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 : نقاط ست يف تنحصر الشبهة هذه لىع الرد وخالصة

  . األفعال ال  )األقوال( لوازم يف العلماء نصوص يف يرد إمنا ابلالزم التكفري إن :أوال  

 . له مذهبا   وليس القائل يلتزمه ال ما هو :اثنيا  

 مل إذا مبذهب ليس املذهب الزم أن )األقوال( بلوازم التكفري رد يف العلماء قاعدة أن :اثلثا  
 . تزمهيل

  . به كفر فالتزمه الالزم عليه ُعرض إذا أنه :رابعا  

 يف كفرا   ليس املآل يف الكفر أن )األقوال( مبآالت التكفري رد يف العلماء قاعدة :خامسا  
  .احلال

 . احلال يف بهكفر  – ابملآل يعين –به تلّبس إذا أنه :سادسا  

 :ألمور أصلها من ساقطة الشبهة أن يتبني وعليه؛

 هو و القول على وليس (الشرع يزيل الذي القتال هو و( الفعل على معّلق التكفري إن :أوال  
 هذا رتب إمنا و مثال ابلقتل كتهديد قول على األمر العدانين يرتب مل يعين )ابلقتال التهديد(

  األقوال على املآل قضية يف كالمنا حنن و فعل على

 هو املنّزل، ابلشرع احلكم من والعباد البالد تفريغ هو الذي الكفري واملآل الالزم إن :اثنيا  
 متلبس هو الدولة يقاتل الذي يعين !القتال وقوع قبل من !به متلبَّس وحال !به ملتَزم مذهب
 . مآال ليس و حقيقة بذلك

 ليس !مظنون ومآل !يُلتزم ال و بالزم التكفري قبيل من هذا إن يُقال؛ هذه واحلال فكيف
  ..!األذهان وعيّ  الكالم يف اخلطل من إال هذا فهل ..!واقع حبال

 ليس املذهب الزم" قاعدهتم حسب "األقوال لوازم" بـ العلماء مؤاخذة عدم سرّ  إن
 يتكلم قد الشخص .الضمري استبطان مقابل اللسان يف والظهور ابلتصريح يتعّلق"مبذهب
  األمر فيختلف نتائج عليه فيرتتب الفعل أما ، مآالته أو لوازمه نفسه يف اليكون و ابلقول

 . به ومتلبس ظاهر فالفعل ..الباب هذا من ليست "األفعال لوازم"

 :قال وسلم عليه هللا صلى النيب حديث يف كما ..سببه إىل املسبَّب نسبة الشرع يف ثبت وقد
 أاب يسب :قال والديه؟ يسب وكيف :قال .والديه الرجل يسب أن الكبائر أكرب من إن
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 سااب   الرجل وسلم عليه هللا صلى النيب فجعل .أمه فيسب أمه ويسب ابهأ فيسب الرجل
 .بذلك تسبب ملّا ..لوالديه

 املتسبب أحكام يف وتكرارا مرارا الفقه علماء قرره ما الفعل لالزم مبثال التمثيل أردان ولو
 ليتدراك برجل فأمسك رجل فيها فسقط حفرة حفر فمن املتكرر التسلسل فيه يقبلون والذي
 املاسك وحيملون حفره على ماترتب مسئولية احلفرة حافر حيملون فإهنم معه فسقط نفسه

 مسكه على ماترتب مسئولية

 فعل الزم وهو خطأ قتل من الشارع مؤاخذة ومعلوم

 املريض فمات للجهاز إراحة أو للكهرابء توفريا إنعاش جهاز عن الكهرابء شخص فصل ولو
 فهو فعله مبآل عاملا يكن مل وإن عمدا قاتل فهو فعله مبآل عاملا كان فإن ابملآل قاتل فهو
 احلالة و جزاءه أيخذ عمدا قاتل األوىل احلالة يف لكن احلالني يف قاتل فهو ، خطأ قاتل

  .آخر جزاء أيخذ خطأ قاتل الثانية

 فهو الكفري القانون حملها ليحل الشريعة يزيل سوف فعله أبن عاملا كان إن الدولة ومقاتل
 فعله مبآل فركا

   . فعله مبآل جلهله يكفر مل وإن الكفر يف وقع فقد اليعلم كان وإن

 . ذكرانه الذي اليسري املثال على تطبيق هذا

 تسّبب أو استبدل من حكم ما":فقال وتسّبب؛ ونتيجة أثر عن تكّلم -هللا أيّده- والعدانين
 .ثاحدي يفقهون ال للقوم فما ؟"البشر حبكم هللا حكم ابستبدال

 
 : القول وخالصة

 الرمسي متحدثها وكلمة وفعال قوال عنها اثبت وذلك قاتلها من كل التكفر الدولة أن
 حتمل وإمنا األمر حقيقة من شيئا التغري فهي عنها ثبت ملا خمالفة فيها أن فُرض لو العدانين

 فهمهما ءأسي وإمنا التتعارض الواقع يف  ولكنها التعبري يف خلل أو شخصي خطأ أهنا على
 تكفري عن تتكلم فتلك الواضحة الصرحية العدانين كلمة مع متوافقة وهي عمد عن

 حكم إزالة املتضمن الدولة قتال وهو كفري عمل عن تتكلم وهذه واجلماعات األشخاص
 وتنتفي الشروط فيه تتوفر حىت بكافر ليس الكفر يف والواقع الكفر حبكم واستبداله هللا شرع
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 تكفريا ليس العدانين وماقاله واجلماعة السنة أهل مذهب وهو الدولة هبمذ وهذا املوانع
 ابب من وهو الفعل ومآل بالزم تكفري وإمنا العلم أهل رده الذي القول الزم أو ابملآل

  . به ويلزمون العلم أهل يعتمده ما وهو واملسبَّب السبب
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 العاشر لقاءالاحللقة الثانية من 

 م3/10/2015 املوافق هـ19/12/1436 السبت بتاريخ
  وااله من و صحبه و آله على و هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

  بعد أما

 علماء تقريرات حسب اخلوارج وصف عليها الينطبق اإلسالمية الدولة أن أثبتنا أن فبعد
 امللبسون هبا يلبس اليت الشبهات بعض دحض من هللا حبمد متكنا العصور مر على األمة
 أبهنم الدولة بوصفهم فبدأان الدولة على ينطبق الوصف هذا أن إليهامهم الناس عامة على

 أن دعواهم ومعها الوجود من الفرية هذه مسح هللا حبمد ومت األحالم سفهاء األسنان حداثء
 املسلمني تكفر الدولة أن وهي نيةالثا للشبهة انتقلنا مث إليهم يرجع علماء لديها ليس الدولة

 الناس هبا أومهوا العدانين حممد أيب للشيخ كلمة منها أبمور تعلالت حتتها وكان مكفر بغري
 أبهنا للدولة ابهتامهم ثنينا مث هللا من بفضل ذلك حمو فتم قاتلها من كل تكفر الدولة أن

 ذلك دحض لنا فتم مكفر ريبغ تكفري هذا وأن االنتخابية العملية يف يشارك من كل تكفر
 اختاذ أن ووضحنا دايىل والية لبيان فهمهم يف العظيم اخللل وبينا هللا من بفضل أيضا

 نواقض من هللا شريعة ويرفضون أهوائهم حسب وحيرمون حيللون هللا دون من مشرعني
 التفاقاب له الفاعل مع احلكم يف مستو فيه واملشارك بذلك الراضي وأن عليها اجملمع اإلسالم

 بعد إال األعيان على الينطبق الوصف على حكم ابلكفر سبق من على احلكم وأن أيضا
 وأهنا أمنلة قيد ذلك يف السنة أهل منهج ختالف مل الدولة وأن املوانع وانتفاء الشروط استيفاء

 . ابخلوارج مطلقا له العالقة خاطئ اجتهاد فهو خالفت لو

 من ابجلملة تكفريات حصول وأثبتنا العوام على للتلبيس هوهتاويل العويد مبالغات بينا كما
 خمتلف ومبكفرات اإلسالمية الدولة به اهتموا مما بكثري أكثر ألعداد ومعاصرين سابقني علماء

  اخلوارج من أصحاهبا إن أحد يقل ومل مكفرة ليست إهنا نقل مل إن تقدير أقل على فيها

 اهتام يف هبا يتعللون اليت الثالثة للشبهة تقلنن دسم الليلة موضوعنا ألن النطيل وحىت

 جبهات فيها حيصرون يتداولوهنا صورة عن عبارة وهي مكفر بغري املسلمني بتكفري الدولة
 : فيها جاء فهمهم حسب الدولة كفرهتا مقاتلة
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 رابط نعطيكم عليها تقفوا مل إذا كصورة عندان موجودة و كرابط موجودة القصاصة طبعا(
 )هلا

 على البغدادي تنظيم نص اليت الشام يف املقاتلة و اجملاهدة الفصائل :فيها مكتوب صةالقصا
 . مرة مائة النصريي اجليش دماء من أشهى دماءهم أن و ردهتم

  ذكروها اليت عشرة الثماين هذه إذن

 على كليا اعتمادا فيها اعتمد للسكران مقالة على عالة احلقيقة يف الورقة هذه أقول
 نناقش مث اجمللة يف نشر ما اعتماد فرض على املسألة سنناقش وحنن دابق جملة من نقول

  هذه مسألتنا بعد اليت األخرية النقطة يف اجمللة حجية

 : فنقول السكران على الرد يف الثانية احللقة هو هنا مانذكره فيعترب عليه وبناء

 : مسمى حتت له قالم يف مملة إطالة السكران أطال لقد

 يف اجملاهدة الفصائل جلميع تكفريه تؤكد الرمسية )داعش( الدولة تنظيم بياانت يف دراسة
  والعامل الشام
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 أحزن أان اإلخوة هؤالء – هللا سبحان – ألين الكلمات بعض عند هكذا أتوقف أان يعين
 كأن كلمة يرمي سهل يعين ، ميزان بال كأنه الكالم يطلقون ألهنم ، احلقيقة يف عليهم

 مثل يضعون هم أساس أي على أدري ال يعين ، أبله إنسان أو الغباء قمة يف يعين املستمع
 اآلن و مواقف عدة ليناع مر ، احلقيقة يف معقول غري شيء ، يركبوهنا و املصطلحات هذه
   العامل و  الشام يف اجملاهدة فصائل جلميع تكفريه : يقول األخ : موقف هذا

  إليه الوصول سهل و اإلخوة عند أكيد موجود ملقاله الرابط طبعا ، مجيل

 للفصائل اهتامات تكيل دابق جملة من نصوص نقل يف االجتهاد يف نفسه السكران أتعب مث
 قادة على أو جبهة قائد على لكن و ابلردة احلكم يف صريح بعضها هتاماتاال وهذه اجملاهدة

  بكاملها اجلبهة على يسحبها به فإذا جبهة

  اجلبهة على الوصف فينزل جبهة فيه وقعت وصف يف يكون وبعضها طيب

 من على ابلردة حكما فيجعله ذلك وحنو والعمالة كالصحوات مصطلحا يكون وبعضها
  وهكذا به اتصف

 كانت إذا كافرا تراه من فيه تكفر رمسيا بياان تصدر أن الدولة عجزت هل أدري الو 
 لو الدولة ؟؟؟ األفاعيل من بل الفعل من ختف مل وهي القول من ختاف أهنا أم ذلك تعتقد

 و الفالنية اجلهة و الفالنية اجلهة بكفر بياان تصدر أن عليها يصعب ال فإهنا تكفر كانت
  :على متوقف األمر أن أم  :أقول ، السكران استنباطات تنتظر ال ، الفالنية اجلهة

  السكران استنباطات

  ألسن فلتات من

  مومهة كلمات يف

  لكتاب مبقاالت

  اجملالت من جملة ضمن

  ؟؟؟ الدولة يف تصدر اليت

 مومهة كلمات يف لسان فلتات من السكران استنباطات ، إخوة اي تسري كيف الرتكيبة رأيتم
  ، الدولة يف تصدر جمالت من جملة ضمن لكتاب قاالتم يف

http://eldorar.net/science/article/13053
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 دولة عقيدة به يؤخذ أن ميكن األسلوب هذا أن يرى عاقل إنسان هل
  اخلالق سبحان !؟ به وحتاج

 ؟؟ السمجة الطريقة هذه على مبنيا احلكم يكون حىت التفاهة هبذه آألمر

 عنها حتدث من به مانطق كلو  اجمللة تلك يف كتبت ملقالة داللة بكل الدولة يلزم مشكلته
 فعل ولو ، !! سالم اي ، عليه ويبين بلوازمه ويلزم منه يستنبط منزل قرآن الوارد الكالم وكأن
 وإال بكلمة عنها يتكلم أن اليستطيع اليت دولته اخلصوص وجه وعلى اليوم دولة أي مع ذلك

  حلظات يف ابمسها نيواملتكلم وكتاهبا حكومته لكّفر اجلمر من أحر على ينتظره فاحلائر

 نصوص نفهم فنحن ولذا مقاصدها على وتدلل األقوال تفسر اليت هي األفعال له ونقول
 والقرون وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من هلا العملي التطبيق خالل من والسنة الكتاب
  املعتربين العلماء شروح خالل ومن املفضلة

 سيضل أنه فالشك فهمه حسب منه وابالستنباط بشرحه وينفرد حديثا أو آية أيخذ من أما
 مبينا ضالال

 !؟ بشر بكالم فكيف خلفه والمن يديه بني من الباطل الأيتيه الذي الوحي كالم يف هذا

 رمسيا الدولة من صادر بنص دعواه يف صدق لو لنا أييت ان وغريه السكران نطالب حنن
  سبيال لذلك جيد ولن ذكرها جبهة لكل التكفري بلفظ

 : أمورا نؤكد االستطراد وقبل

 مل لكوهنم هلا املخالفني اجملاهدين تكفري من رمسيا تربأت الدولة أن سبق فيما ذكران : األول
 . ذلك على العدانين وابهل هلا إخوة واعتربهتم هلا ينضموا

 )ريب من بينة على إين قل (بعنوان كلمته يف البغدادي عمر أبو وقال

 نرميهم وال ، الدين يف لنا إخوة الساحة يف العاملني اجلهادية اجلماعات أبناء أن نرى"
 راية حتت االجتماع وهو العصر واجب عن لتخلفهم عصاة أهنم إال فجور، وال بكفر

 . واحدة
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 الردة يف وقعت جبهة على الدولة تنص فقد عليه الكفر اليقع الكفر يف الواقع أن : الثاين
 وهذا أحواهلم الختالف أبعينهم اجلبهة ألفراد تكفري ذلك يف وليس انقضا اعتربته معني بعمل
 . قدمناه وان سبق كما مثال العراقي للجيش ابز ابن تكفري مثل

 وماكانوا وتنوعهم فيه الواقعني أعداد عن النظر بغض التكفري مبناط العربة أن : الثالث
 بعد الردة عن كالمنا يف قريبا ذلك على املثال بضر  سبق وقد املكفر يف وقوعهم قبل عليه
 . الفائت لقائنا يف ذلك و ، وسلم عليه هللا صلى النيب وفاة

 معترب اجتهاد ألجل تنزيل مسألة فهي هبا سلم لو اجلبهات تكفري مسألة أن : الرابع
 موضوعنا وهو ابخلوارج هلا عالقة فال ولذا األصول من أصال وليست مكفر يف بوقوعهم

 هتمة إطالق فنفى نفسه السكران هذا فهم فقد ولذا اخطأوا أم االجتهاد يف أصابوا سواء
 هم يعين ، بكالمه طار من خبالف طبعا هذا و جدا كثرية ألسباب وقال عليهم اخلوارج

 ألسباب خوارج أبهنا توصف أن ميكن ال الدولة أن نفيه يف يوافقوه ومل السكران بكالم طاروا
 .  جدا كثرية
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 .. االجتهاد تصحيح أو اخلطأ نفي املراد وليس اخلارجية هتمة بنفي حاليا هنتم وحنن

 : اجلزئية هذه على نؤكد إخوة اي يعين
 

 تصحيح أو اخلطأ نفي املراد وليس اخلارجية هتمة بنفي حاليا هنتم حنن
 .. الدولة فيه وقعت الذي االجتهاد

 
 : فنقول نبدأ األمور تلك تبينت إذا ، طيب

 قال فصيال عشر مثانية تضمنت املسلمني على امللبسني قبل من املعدة القائمة هذه : الأو 
 اجليش دماء من أشهى دماءهم وأن ردهتم على نص البغدادي تنظيم إن عنها اجملرمون

  مرة مائة النصريي

 وإمنا ماذكر على ينص الدولة بياانت من واحد نقل يوجد فال صراح كذب وهذا : أقول
 يف تصدر مبجلة مقاالت يف جاءت كلمات على لكلمات وتركيبات تنباطاتاس كلها

  الدولة

 تنومي بعمل ليقوموا مستكثرين الطريقة هبذه امللبسون ذكرها فصيال عشر الثمانية هؤالء : اثنيا
 بكذبة ذلك أقرب وما كثرية فصائل تكفر الدولة أبن ويومهوهنم تضليلهم للمراد مغناطيسي

 وهو مسلم مليون مائة من أكثر تكفر الدولة أن من السابق اللقاء يف معنا تسبق اليت العويد
 وهي فقط أربعة إىل يؤولون احلقيقة يف عشر الثمانية هؤالء ألن مستنكر قبيح تدليس
 احلر واجليش الشامية واجلبهة الفتح وجيش اإلسالمية اجلبهة

 
 أربعة احلقيقة يف هم عشر الثمانية يعين

 : التدليس ليتضح ابختصار ولكن ليطو  ذلك وتفصيل

 اجلبهة ضمن فصيال اآلن أصبح علوش زهران بقيادة ألويته جبميع اإلسالم جيش -
 الشام أحرار حركة من كال اجلبهة وتضم 2013-11-23 بتاريخ أتسست اليت اإلسالمية
 أنصار وكتائب ,احلق ولواء ,التوحيد ولواء ,الشام صقور وألوية ,اإلسالم وجيش ,اإلسالمية

 .الكردية اإلسالمية واجلبهة الشام،
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 9 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 رقم الورقة يف الذي اجلدول يف اآلن فيها عندان اندرج إذن

 من بتوجيه 2015 مارس 24 يف أتسس اجلدول يف 6 رقم هو الذي الفتح جيش -
 ولواء الشام وفيلق األقصى وجند لشاما وصقور الشام وأحرار النصرة جبهة ويضم احمليسين

 الشام وأجناد السنة وجيش إدلب ريف يف احلق

 11 ، 10 ، 9 ، 7 ، 5 ، 3 ، 1 رقم فيها اندرج وهذه

 وجيش زنكي حركة من كال وتضم م2014 أول كانون 25 يف الشامية اجلبهة عن أعلن -
 حزم وحركة فاستقم وجتمع األصالة وجبهة اجملاهدين
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 كانت وإن وهي 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 الرقم تتضمن الشامية اجلبهة أن تبني إذن
 واحدا فصيال كانت أهنا إال تفككت

 اتبعة ألوية من 2013 ديسمرب يف تشكل عسكري حتالف فهي سوراي ثوار جبهة وأما -
 . احلر للجيش

  احلقيقة هي هذه

 السكران إليها أضاف وقد الشام يف اجلهادية الساحة على كياانت أربعة مع نتعامل حنن إذن
 وذلك ومحاس بليبيا املقاتلة الفصائل وبعض وطالبان كالقاعدة املنطقة خارج جبهات
  اجملاهدة الفصائل كل تكفر الدولة أن إىل ليتوصل

 الدولة ابيع ممن املعمورة عبقا  يف املتكاثرة اجلهادية اجلماعات عن ماذا : له ونقول
 قد حنن ؟؟؟ هلا بيعتهم قبل هلم مكفرة الدولة كانت هل ، فرتة كل البيعات تعلن ومازالت

 حسبتموها واليت الدولة ملاهية تعريفنا عند النوع هذا من جهادية مجاعة ثالثني قرابة ذكران
 أي يوجد ال !؟ بايعةامل قبل تكفرها الدولة كانت مجاعة الثالثني هذه هل ، جغرافيا درس
 هبؤالء الدولة من لطعن حىت إشارة

 دون من اخلصوص وجه على وغريه السكران ذكرها اليت اجلهادية اجلماعات هذه ملاذا
 ؟ ملاذا ؟؟ املعمورة أحناء يف اجلماعات عشرات

 أو اجلزائر يف أو إفريقيا غرب يف أو الصومال يف اجملاهدة اجلماعات الدولة تكفر مل ملاذا
 ؟؟؟ اآلن إىل يبايعها مل ممن املعمورة بقاع سائر يف
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 تكفرهم الدولة أن افرتضنا لو عاقل أي على يشكل ال اتم بوضوح و اآلن أجيبك أان
 : تقول كما

 إن تقول اليت اجلماعات هذه نظرة ما ؟؟؟ للدولة اجلماعات هذه نظرة ما : أوال أقول
 ؟ للدولة هي نظرهتا ما ؟ تكفرها الدولة

 أهنا وترى قتاهلا على غريها وحترض وتقاتلها ضمنا أو صراحة الدولة تكفر اجلماعات هذه
 وترى أفرادها بقتل هللا إىل وتتقرب األصليني والكفار النصريية قتال من أوىل قتاهلا وأن خوارج

 على واإلجهاز منهم ابملصلني ابلبدء بعضهم يصرح بل السماء أدمي حتت قتلى شر أهنم
  مدبرهم واتباع أسريهم وقتل جرحيهم

 : يقول ماذا اخلونة أحد معي امسعوا

/2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wpتفتك-عندما-
 4low.mpكالنساء_-تلطم-ال-الدولة-بك

 ابدأ يقول ، ذكرانه ما كل يعين ، يقول ماذا اخلائن هذا مسعتم اآلن إخوة اي طيب
 يتبع و أسريهم يقتل و جرحيهم على جيهز أبنه يقولون األربعة األئمة يقول ، ابملصلي

 ال الصوت ، مصغرة عندي الصورة شكل ،  احلقيقة يف علوش أنه أظن الذي ، مدبرهم
 من شخصا كان أو هو أكان فسواء ، علوش أنه يظهر يالذ لكن يشكل قد جيدا أعرفه
 أن أردت أان لكن ، مشهور التسجيل و واحد فهذا ، خونة كلهم حال كل على ، جنده
 و األربعة األئمة على يكذب كيف و ابملصلي إبدؤوا اجملرم هذا يقول كيف اإلخوة أمسع

 عن يتكلم الطريفي ، يءالش هذا قال ال و أفتاه ما الطريفي ، الطريفي على يكذب كيف
 هذه مبثل حوله من على يلعب كذاب هذا إمنا أفتاه ال و الدولة عن تكلم ما ، اخلوارج

 أهنا الدولة يف يتكلمون يعين ، أمثاله و هذا اخلبيث اآلن هذا . هذا ملثل فيُنتبه ، األكاذيب
 أحد ليق مل أصال حيرضه الذي التحريض هذا ، حرض و الدولة كّفر قد هو ، تكفر

 ال من عند اخلوارج جريح على جيهز ال ابالتفاق ألنه كفرهم من إال جرحيهم على ابإلجهاز
 .كذاب رجل هذا ، ذلك بعكس أمر عنه هللا رضي علي و ابلعكس بل إطالقا كفرهم يرى

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
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 قصفوا عنهم الدفاع يريدون الذين هؤالء أن الثاين الشيء ، شيء هذا إذن ، طيب
 تلكم من لعملية فيديو وضعنا وقد املصلني فوق وهدموها الدولة مساجد
 والتنمية األصالة جبهة وهي جبهاهتم من جلبهة اإلجرامية العمليات

 يشعرون يعين و يكربون هم و تعاىل و سبحانه هللا بيت يفجرون كيف رابط أيتيكم اآلن
  العظيم ابلنصر

https://www.youtube.com/watch?v=3OG7WUi1Lps 
 

/2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wpجبهة-
 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر-والتنمية-األصالة

 !؟ هذا ما ، تكفروهم ملاذا تقول تلومهم أتيت مث فيه مبن املسجد يفجرون أانس يعين أخي اي

 على ألنكرمت للحق حاجة بكم كان لو ؟؟ عور أصابكم هل ؟؟؟ حتكمون كيف مالكم
 لفقوها وأكاذيب تومهوها أبوهام ذلك فعلوا إمنا فهؤالء الدولة على اإلنكار من بدال هؤالء
 سلويل أمريكي إبليسي بوحي

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OG7WUi1Lps
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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 ، أخطأت أم أصابت سواء شرعية ألدلة استنادا إال بشيء أحدا اهتمت فما الدولة وأما

 . أوال كله الكالم هذا

 عند كفرية تعترب أمور يف وقعوا - ناآل عنهم نتكلم الذين – مجيعا هؤالء : اثنيا
 فالشبهة آخرين علماء عند خمرجه له أو أتول عن ذلك أكان فسواء العلم أهل من كثري
 . الهتامهم قائمة

موا أيضا هؤالء أكثر أن العجيب : اثلثا  كثريين عند فهم الدولة به يتهمون ما بنفس اهته
 مبا نفسه على يشهد بعضهم إن بل بقس فيما ذلك من طرفا قدمنا وقد وتكفرييون خوارج

 القدمية تصرحياته خالل من الدولة به رمى

 نستمع ، القحطاين  مارية أبو هلم الرمسي املتحدث ، النصرة جلبهة ملف شباب اي هنا عندي
  أوال الفوزان العزيز لعبد

 كةللمشار  سوراي خارج من للمجاهدين حاجة ال : يقول الفوزان العزيز عبد اآلن ، طيب
 طبعا ؟ مجيل ، عليها القضاء جيب احلر اجليش راية حتت تقاتل ال نبتة أي أن و ابجلهاد
  . النصرة جبهة ؟ ماذا يقصد

 ؟ يقول ماذا النصرة جلبهة العام الشرعي املسؤول ، طيب

 النقل ثبت إن : يقول – اآلن النقل مسعناكم حنن – الفوزان العزيز عبد عن النقل ثبت إن 
 من خرج و ارتد فقد احلر اجليش خارج نبتة أي على ابلقضاء قال الفوزان العزيز عبد أن على
 عن قال ماذا ، مارية أبو القحطاين املهاجر الغريب ؟ من هذا ، هللا أنزل ما كره ألنه امللة
  ، هللا أنزل ما كره ألنه امللة من خرج و ارتد قال ؟ الفوزان العزيز عبد

  الفيديو يف ههذ مصورة عندان طبعا ، طيب
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 و كافر فهو املسلمني على أو كفرهم على الكفار نصر من كل : الشخص نفس يقول
 اخلليج دول و ابكستان كحكام مسلمون أهنم يزعمون الذين احلكام كفر هذا على يرتتب

  ، غريها و

 

 من غريهم و األمريكان أعان من كفر يبني الرباهني و دلةاأل من الثمني اجلمع هذا : يقول
 السلولية و اخلليج حكام تكفري على القطعية األدلة فيه و الكفار
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 ، السلولية و اجلامية هبا يتجول احلجاز أرض أرى و سأعيش أين أعلم كنت ما : يقول
  ، الالصقات و العبوات و ابلكوامت تابالغتياال عليكم ، عليهم األرض إحرقو

 

 

 دولة أبسود فليقتدوا جلرأة حباجة و اخلوف حاجز لكسر حباجة احلرمني شباب إن يقول
  ، وصلوه إال للكفر رأسا يرتكوا مل اإلسالمية العراق

  ، مارية ألبو تغريدات كلها هذه

  . وصلوه إال للكفر رأسا يرتكوا مل اإلسالمية العراق دولة أبسود قتدواي : يقول
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 اجلامية رؤوس بقطف إال يصح ال اإلسالم أهل حال إن احلرمني بالد يف أهلنا إىل يقول
  ، عنهم سائلكم هللا إن واحد مصريهم و واحد حكمهم سلول آل حكومة و هم واجلهمية

 – القحطاين مارية أبو أي – الكالم هذا صاحب فإن : احلايل النصرة جبهة مبيزان هنا طيب
  التكفرييني الغالة من

  ذكرانه الذي الكالم هذا اآلن رأينا حنن طيب

  اجلامية كّفر يقوهلا اليت األشياء من أيضا

 نقول ؟ اجلامية تكفرون ملاذا يسأل لسائ رمبا و ردة و بدعة الطوائف أشد من هم : يقول
  كفروا لقد و املسلمني على التقارير يكتبون و سلول آل حكومة ظاهروا ألهنم هلم
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 ، عليه أنكران و منه ذلك ملسنا و كتاابته يف  احلقيقة يف يلخبط هو

 الذي هو أنه والعجيب رةالنص جبهة شرعي أحبة اي هذا ، النقل هبذا نكتفي إذن ، طيب
  اإلسالمية الدولة به لتضرب مؤقتا السعودية قبلته بعدما العويد زكاه

 
 ، كذا و أخيار و أشرار ، طيبة غري قاعدة و طيبة قاعدة فيها القاعدة أن نغمة حصلت

 هو و القحطاين مارية أبو يزكي قام العويد فأخوان ، البعض ببعضهم اجملاهدين لضرب كلها
 هم و يواليهم من ردة يرى بل ، ردهتم ويرى سلول آل يسميهم و السعودية حكام يكفر
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 العويد مث نفسها احلكومة ليس و احلكومة يوالون الذين السعودية مشايخ كفر يعين ، اجلامية
 نقرأ ليناخ ، العويد غردها اليت التغريدة صورة عندي ، خريا إال عنه علمنا ما وهللا يقول

 يف عندي شك ال يقول كان فرتة قبل ، يقول ، نعم ، اآلن معي متيسرة كانت إن لفظها
 موقفك هو ما الفاضل شيخنا : سئل بعدما مث ، له ينتمي من و القاعدة تنظيم ضالل

 كان إن : يقول ؟ معهم اباللتحاق تنصح هل و الشام بالد يف القاعدة تنظيم من الشرعي
 نعلم فال بقوله يقول من و مارية أبو هو شرعيها و احلالية بقيادهتا النصرة جبهة عن السؤال

 . خريا إال

 إال عنه يعلم ال هذ ، معنا مر من كل و اجلامية تكفري و سعود آل تكفري يعين ، سالم اي
  ، طيب ، جدا مجيل ، خريا
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 ، ابخليانة اجلماعات هذه من ذكر من جل عند لوث يوجد األمر يف ما أهم وهو : رابعا 
 فيهم ُتُكلم يعين ، لوث لكنه و ابملائة مائة حقيقة أنه نقول ما حنن ، لوث ، حقيقة هذه

 املنشقني ألسنة على صراحة ذلك ويظهر وأهله اجلهاد على والتآمر ابخليانة آتمر، و خبيانة
 النجاء النجاء  امسها انتشرت و رتاشته مقالة له النصرة شرعي السوري فراس أبو وآخرهم

  ) إليه الوصول سهل فراس ألبو النجاء النجاء مقالة رابط طبعا ( ، ذلك ويؤيد

https://justpaste.it/nnnr 

 هذه يعين ، هلؤالء أنفسهم الصليب وأهل بل الصليب وحلفاء األمة خونة دعم ذلك يؤيد 
 يف قتيال الشخص وجد إذا يعين ، غريه يف و القسامة يف اللوث تعرفون أنتم ، لوث حلاهلا هي

 الشخص هبذا أتى الذي ما ، قتلوه الذين أبهنم اهتامهم يستلزم لوث فهذا مثال عدو أرض
 عندما اآلن األمر نفس ، لوث يسمى فهذا ، عالقة هلم كان إذا إال األعداء أرض يف مقتول
 يعين مباشرة لوث فهذا يدعمون وغريهم سعود آل اخلليج حكام أو تدعم و أمريكا أتتيين
 . خونة ابملائة مائة يكون يكاد يعين هؤالء

 املنشق الفاروق معسكر ألمري فيديو ايضا سنسمعكم و املنشقني ألسنة على يظهر ، طيب
  كله فنسمعه إال و طويال كان إن منه مقطع نستمع لو ، النصرة جبهة عن

 

/2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wpمعسكر-أمري-
 4low.mpالدولة_-يبايع-النصره-جببهة-الفاروق

 

https://justpaste.it/nnnr
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/أمير-معسكر-الفاروق-بجبهة-النصره-يبايع-الدولة_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/أمير-معسكر-الفاروق-بجبهة-النصره-يبايع-الدولة_low.mp4
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 اجلبهات من ينشقون الذين اإلخوة ، الشاهد فيه يعين ألنه القدر هبذا تفينك ، مجيل طيب
 و العبث و اخلياانت من أنواع على تدلل اليت احلقائق يفضحون الدولة إىل ينضمون و هذه

 لو يعين ، إخوة اي لوث لكنها و اتما اهتاما اجلبهات هبا نتهم أن نريد ال حنن هذه و ، اخللل
 هذه !؟ أحد جيادله كيف يُعذر ال كيف عليها بىن و هتاماتاال هذه مثل أخذ أحد

 أبنفسهم رأوها حقائق يذكرون و العمل على قائمني و موجودين كانوا أانس من االهتامات
 و أشياء عندان مازال فيض من غيض و شيء هذا لوث هناك نقول حنن هذا فألجل

 الرباهني و األدلة و عندان ام كل جنمع لو فقط إشارات كلها هذه يعين أخرى استدالالت
 من انطلقت أمنا و فراغ من تنطلق مل الدولة أن شيء حندد نريد حنن لكن أخرى قصة هذه
  . موجودة أمور

/2018/11content/uploads/-tarhuni.net/wp/https:/جبهة-قيادي-
 4mpابملوساد.-علوش-زهران-و-اجلوالين-ارتباط-يكشف-النصرة

 
 

 حاول وقد علمية حبجة تكفري أنه ذكرانه ملا فسنعود هلم الدولة تكفري افرتضنا فلو ، طيب
 وإمنا مكفر بغري فرتك ما الدولة أبن اعرتافه منه يكفينا ولكن يفلح فلم مناقشتها السكران

 الكافرين مواالة وهو اإلسالم نواقض من الثامن الناقض وهو عليه متفق واضح مشهور مبكفر
 قناعته عدم أو انقض أبنه شخصيا هو قناعته إطالقا واليهمنا املسلمني ضد معهم والتحالف

  هللا أعزها الدولة مستند هو هذا أبن تسليمه يهمنا والذي وفقهه فهمه يف حر فهو

 يكون الكفر أن قبلها نقرر ولكن املكفرة املواالة يف العلماء أقوال من طرفا هنا ننقل
  حدة على كل ابالعتقاد و وابلفعل ابلقول

 خيرج عملي كفر صدور ميكن هل :سئل أنه هللا رمحه ابز ابن الشيخ فتاوى جمموع يف جاء
 هللا، لغري السجود مثل :امللة من رجخي العملي الكفر :فأجاب الطبيعية؟ األحوال يف امللة، من

 أو الكواكب، إىل أو لألصنام يذبح الذي امللة، من خيرج عملي كفر هذا هللا، لغري والذبح
 أكرب، عملي ا كفر ا يكفر هلم، سجد أو هلم صلى لو وهكذا أكرب، عملي كفر اجلن إىل

 ابلرسول أو ابهلل أاستهز  أو ، سلم و عليه هللا صلى الرسول سب أو الدين سب لو وهكذا
 اهـ .واجلماعة السنة أهل مجيع عند أكرب، عملي كفر هذا سلم و عليه هللا صلى

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/قيادي-جبهة-النصرة-يكشف-ارتباط-الجولاني-و-زهران-علوش-بالموساد.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/قيادي-جبهة-النصرة-يكشف-ارتباط-الجولاني-و-زهران-علوش-بالموساد.mp4
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 وظاهر القلب اعتقاد إىل النظر دون أكرب كفر أبهنا عليها حكم وأقوال أعمال كلها فهذه
 على رابلكف فيها احلكم اليفتقر اليت الكفرية األعمال من أهنا املواالة يف اآليت العلماء كالم

 أنه على بعضهم نص بل احلكم أطلقوا كلهم بل منهم أحد يشرتطه مل حيث القليب االعتقاد
 . سيأيت كما للمؤمنني حمبا للكفار مبغضا كان ولو كفر

 دون من أولياء الكافرين املؤمنون يتخذ ال " تعاىل قوله تفسري يف هللا رمحه الطربي قال
 ." تقاة منهم تتقوا أن إال شيء يف هللا من فليس ذلك يفعل ومن املؤمنني

 دينهم على توالوهنم وأنصارا ظهرا الكفار املؤمنون أيها تتخذوا ال :ذلك معىن يقول
 ذلك يفعل من فإنه عوراهتم، على وتدلوهنم ، املؤمنني دون من املسلمني على وتظاهروهنم

 ودخوله دينه عن تدادهابر  منه هللا وبرئ هللا من برئ فقد :بذلك يعين شيء، يف هللا من فليس
 أنفسكم على فتخافوهم سلطاهنم يف تكونوا أن إال : " تقاة منهم تتقوا أن إال" .الكفر يف

 الكفر من عليه هم ما على تشايعوهم وال العداوة هلم وتضمروا أبلسنتكم الوالية هلم فتظهروا
 "بفعل مسلم على تعينوهم وال

 يف الوالية يظهر فإمنا نفسه على خياف و كافرال سلطان حتت املسلم يكون عندما حىت يعين
 بفعل مسلم على يعني وال قلبه يف العداوة يضمر و فقط اللسان

 أيها اي " تعاىل قوله ذكر بعد ، 18/300 الفتاوى جمموع يف تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
 منكم يرتد من نواآم الذين أيها اي " قوله إىل " أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا الذين

 آبية املخاطبون هم والنصارى اليهود مواالة عن ابلنهى فاملخاطبون : يقول "… دينه عن
 من أن وبني الكفار مواالة عن هنى ملا وهو األمة، قرون مجيع يتناول هذا أن ومعلوم ، الردة

 اإلسالم ضري ال اإلسالم دين عن وارتد توالهم من أن بني منهم، فإنه املخاطبني من توالهم
 هللا سبيل ىف وجياهدون الكفار دون املؤمنني فيتولون وحيبونه حيبهم بقوم هللا سيأيت بل شيئا،

 ليسوا قوما هبا وكلنا فقد هؤالء هبا يكفر فإن" األمر أول يف قال كما ، الئم لومة خيافون ال
 فيه الدخول بعد نهم خرجوا الذين وأولئك اإلسالم يف يدخلوا مل الذين فهؤالء ، "كافرين هبا
  شيئا اإلسالم يضرون ال
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 ِمن ُكم   يـَتَـَوهلَُّم   َوَمن  " تعاىل قوله أن صح( : (138 /11) احمللى يف هللا رمحه حزم ابن يقول ، طيب
ُهم فَِإنَّهُ   اثنان فيه خيتلف ال حق وهذا ، الكفار مجلة من كافر أبنه ظاهره على هو إمنا "ِمنـ 
 .املسلمني من

 

 أنَّ  تقدم وقد( (32ص " واالتِّباع السنة أهل عن الدفاع " يف هللا رمحه عتيق بن محد خالشي ويقول
 عليه هم مبا رضى أو بلسان عنهم الذب أو املسلمني عورات على وداللتهم املشركني مظاهرة

 ذلك مع كان وإن ، مرتد فهو املذكور اإلكراه غري من منه صدرت ممن ُمكفِّرات هذه كل ،
  .املسلمني وحيب ارالكف يـُب غض

  الكفري ابلعمل القلب يف وقر ما ارتباط عدم يف جدا صريح النقل هذا

 املواالة بني الفرق عن سئل وقد ، هللا رمحه حسن بن اللطيف عبد بن هللا عبد الشيخ وقال
 : فأجاب ، والتويل

 والبدن ملالاب وإعانتهم عنهم كالذب وهو - أمثلة له ضرب مث – امللة من خيرج كفر التويل (
 القلم بري أو الدواة كبل  - أمثلة له ضرب مث –  الذنوب كبائر من كبرية واملواالة ، والرأي

  )هلم طو سال رفع أو ، هلم التبشش أو

 كبائر من كبرية هي اليت للمواالة و امللة من خمرج كفر هو الذي للتويل أمثلة ضرب إذن
 . يفرق كيف التفرقة يريد ملن ، الذنوب

 :"احلق كلمة" كتاب يف هللا رمحه شاكر أمحد الشيخ لوقا

 والكفر اجلاحمة، الرّدة فهو كثر، أو قلّ  التعاون، أنواع من نوع أبي اإلجنليز مع التعاون أما(
 وال محقاء، عصبية حكمه من ينجي وال أتول، معه ينفع وال اعتذار، فيه يقبل ال الّصراح،
 .زعماء أو حكومات أو أفراد من ذلك أكان سواء النفاق، هي جماملة وال خرقاء، سياسة
 سبيل وأخذ فتاب أمره استدرك مث وأخطأ، جهل من إال سواء، والردة الكفر يف كلهم

 وال للسياسة ال هلل قلوهبم من أخلصوا إن عليهم، يتوب أن هللا عسى فأولئك املؤمنني،
  )للناس

 : هللا رمحه ابز بن العزيز عبد الشيخ وقال

 من نوع أبي وساعدهم املسلمني على الكفار ظاهر من أنَّ  على اإلسالم علماء أمجع وقد(
 1/274 واملقاالت الفتاوى جمموع ) مثلهم كافر فهو املساعدة
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 املعتمد أن وهي نوازله يف ، هللا رمحه الربزايل العالمة ذكرها واقعية حادثة أيضا نذكر طيب
 على نزل مث ، هو وهرب عليه هللا فنصرهم ، املرابطني حرب يف ابلنصارى استغاث عباد بن

 ، ردة أهنا أفىت فأكثرهم الفقهاء فيه فاستفىت ، صنهاجة أمري اتشفني بن يوسف حكم
 ومل ، ردة يروها مل - الفقهاء هؤالء بعض مع – بعضهم مع - يوسف قاضي يعين – وقاضيه

 أغمات إىل ونقله ابأليسر وأخذ دمه يبح ومل فتواه من ذلك فأمضى ، ابلردة دمه يبح
 . هبا مات أن إىل هبا وأسكنه

 (1/415،428) الوزاين املهدي حممد للعالمة " الصغرى النوازل " عن نقال

 أمر هذه ابلردة احلكم و فيها التكفري القضية هذه أن على تدلل النقول هذه يعين ، طيب
 رونآخ خالف إن و حىت العلماء عند املذكورة املسلمات من يكون يكاد يعين

 هذا و ، إايه أمسعناكم الذي الفيديو يف  مسعنا كما به يتمسحون ملعاصر بكالم خنتم ، طيب
 العزيز عبد الشيخ هو املعاصر و ، السعودية احلكومة بواقع تعريض فيه للمعاصر الكالم

 اإلسالم نواقض بتوضيح اإلعالم يسمى كتاب له الطريفي

 أعظم التوحيد فمصلحة املؤمنني، على هلم ومناصرته الكافرين، بتوليه مسلم يُعذر وال : يقول
 الكافرين مظاهرة حيل فال عنها، ُتدرأ مفسدة أعظم الشرك ومفسدة لألمة، ترجى مصلحة

 عصمة وال بل أوغريها، رايسة أو مال عصمة من يرجى، الدنيا يف طمع ألجل املؤمنني على
 من أن على العلم أهل أمجع وقد الدين، عن وردة كفر الكافرين مظاهرة أن ُعلم حيث دم،

 نوع أبي وساعدهم املسلمني على الكفرية امللل من وغريهم الكتاب أهل من الكفار ظاهر
 تـَتَِّخُذوا الَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اَيأَيّـَُها[51 املـَـائدة] :وعال جل هللا قال مثلهم كافر فهو املساعدة من

لَِياءَ  َوالنََّصاَرى ال يَـُهودَ  لَِياءُ  ُضُهم  بـَع   َأو  ُهم   فَِإنَّهُ  ِمن ُكم   يـَتَـَوهلَُّم   َوَمن   بـَع ض   َأو   . ِمنـ 

 بني فيها والناس جدا كثرية فيها والنقول حبثا قتلت املسألة هذه ألن هذا يكفينا ، طيب
 مكفرة وغري مكفرة نوعني املواالة جيعل فيها يتوسط من وأوسط ومقصر ومغال ومفّرط مفرط

 منصفا متجردا كان إن هذا ، كل صور يف اختالف حيصل مث والتويل االةاملو  بني يفرق أو
 اليت الصرحية املكفرة املواالة جيعلون فإهنم بصددهم حنن كمن جمرما ملبسا كان إذا أما

 ليا والنصوص احلقائق ويلوي املكفرة غري املواالة من العلماء عن فضال العقالء فيها الخيتلف
  دهعن الحياء من منه يستحيي



34 
 

 الدولة ضد هبم استعانت فقط هي وإمنا األمريكان التوايل السعودية احلكومة إن يقول فمثال
  جمنون كأنك تكلم له يقال ملن رائع مثال إنك له يقال هذا ومثل اعتدائها لرد

 املواالة صور أعظم وهي حليفة وإمنا معينة وال مستعينة ليست السعودية احلكومة : أوال
 : الثالثة بني للتفرقة يسريا مثاال ونضرب املكفرة

 استعانة فهذه محله يف يساعده بغريه فاستعان بنفسه محله يستطع مل وعاء محل أراد رجل

  إعانة تسمى فتلك محله على فساعده عليه يقدر فلم محال حيمل أن يريد رجال رأى ورجل

 كل محل ويف به يقومان عمل كل يف طرفا منهما كل يكون أن على سواي اتفقا ورجالن
  حتالف فذلك إليه حيتاجان محل

 هبا النطيل قاسية بشروط العلم أهل بعض أجازه الذي هو فقط فاألول

 املواالة أنواع أعلى وهو الثالث النوع من العاملية الكفر ملل مع فهي السعودية الدولة وأما
 ؟؟ االستعانة وهو األول النوع من وجيعلونه الناس على امللبسون يلبس فلماذا املكفرة

 السعودية اعتداء قبل الواقع السعودية حكومة على تدعونه الذي الدولة اعتداء أين : اثنيا
 وهل قلنا .. هتديد حصل قيل فإن أصال اعتداء أي حصل ما ؟؟ اإلسالمية الدولة على

 وكم الالت حزب هددكم وكم إيران هددتكم قد مث ؟؟؟ كذبة اي لالستعانة مسوغ التهديد
 ؟؟؟ ساكن فيكم يتحرك ومل آخرون مهددك

 الداخل يف بعمليات وقامت عديدة مرات إيران عليكم تعتد أمل ابالعتداء سلمنا لو : اثلثا
 تتهموهنا وأخريا الشرقية يف والروافض احلوثيني واملال والتدريب ابلسالح ودعمت السعودي
 مل فلماذا وعالن لفالن الطرق وإغالقكم إمهالكم بسبب مىن يف أزهقتموها اليت ابألرواح
 ؟؟ الطوال السنوات مر على ضدها ابألمريكان تستعينوا

 البحر يف اليت أي جزركم حيتلون واليهود اخلليج يف اليت أي جزركم حتتل إيران : رابعا
 ؟ املزعومة ابستعانتكم عنه انتم فأين قائم صريح اعتداء وهذا األمحر

 : صرحيا اعرتافا منكم نريد الكثري اجلعبة ففي وإال النطيل حىت هبا ننهي وسوف : خامسا

 بشخص يستعني و أييت أحد مايف يعين – املستعني عليه اليقدر فيما تكون اآلن االستعانة
 أن تعرتفوا أن فإما  - ؟ يستعني فلماذا عليه يقدر كان إذا ، عليه يقدر هو شيء على
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 وأن ، اإلسالمية الدولة سادآ أمام املسلمني جيوش وسائر هو الصمود اليستطيع جيشكم
  لينقذوكم ابلكفار لالستعانة اضطررمت ولذا ورقية جيوش جيوشكم

 اليت كراسيكم على حرصا املسلمني لقتال الكفار مع تتحالفون دجالون كذبة أنكم وإما
 . احلق اإلسالم أهل بصعود االهنيار وشك على
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 بصدد حنن واليت اإلسالمية للدولة املقاتلة اجلماعات : فنقول عودن و هذا من خنرج ، طيب
 يف أصبحت - الفرس مربط اآلن هذا – احلقيقة يف أصبحت هنا عنها الكالم

 هلا وتفتح منها متويلها وتتلقى وحللفائها للسعودية الضاربة الذراع احلقيقة
 و كعلوش قادهتا عظموني سعود آل شيوخ بتلميعها ويقوم التربعات هلا وجتمع القنوات
 قادهتا مع االجتماع يف املشبوه ودورهم وحنومها والعويد العرعور أمثال ويزكوهنم أشكاله
 . أحد على خيفى يعد مل وعلنا خفية هلا األموال وإيصال

 

 



37 
 

 

 
 أمريكا الكفر أهل مع ابلتحالف املعمورة بقاع يف اجلهاد ضرب يف سعود آل دور علم فمن
 عرف كرسيهم على احلفاظ وهي شيء كل من أعلى عندهم  عليا ملصلحة لفيفها لف ومن
 شك أدىن بال مكفرة مواالة أهنا له واتضح عباءهتم حتت املقاتلة اجلهات هذه انضواء معىن

.. 

 غرهم ولعلهم عليهم لبس لعلهم ويقول العذر هلم يلتمس من نظر وجهة نحرتمس ولكننا
 الكفر عليهم فاليقع ذلك وحنو األمور عليهم اختلطت ولعلهم املستأجرين هؤالء حلى شيب

  أبعياهنم

 يصدر ومل كفرا أفعاهلم جتعل أهنا ؟؟ الدولة به تتهمون ما هذا أليس ؟؟ ماذا فكان فنقول
 كفرت ، الدولة فعلته الذي هو تقولونه الذي ، مستوي األمر إذن ؟؟ اهنمألعي تكفري منها

  األعيان تكفر مل و الفعل
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 يف وقعوا إذ تعذرهم مل حيث نظر وجهة مرارا كرران كما فهذا أبعياهنم كفرهتم أهنا ولنفرتض
 ألنه مغفور فخطأ ذلك يف أخطأوا ولو اإلسالم نواقض من عظيم وانقض صريح أكرب كفر
 ابخلوارج لذلك عالقة وال التأصيل يف ال التنزيل يف خطأ وهو مشروع اجتهاد عن ئانش

 . اخلوارج موضوعنا حنن ألن ، إطالقا

 يلبس أن أراد فيها دخل املعمعة هذه ، املوضوع هذا يف يلبس أن العويد أراد مث ، طيب
 طوائف هلا جرواو  أسياده فيها الغارق املكفرة املواالة سوءة هبا ليسرت اجلاسوس بقضية

 : - للعويد – له فنقول الشام يف املقاتلني

 .. احلفرة استك أخطأت لقد

 كذبت فقد املواالة درجات أعلى فعله أن تدعي كما وليس حالتان له فاجلاسوس
 مع عياان ظاهر حتالف من سعود آل يفعله ما املواالة درجات أعلى بل الكعبة ورب

 للمسلمني قتلهم على األومسة ومينحوهنم هلم ويبشون هشونوي ويراقصوهنم حيبوهنم األمريكان
 إمرهتم حتت يقاتلون و برتوهلم و أمواهلم هلم ويبذلون قواعدهم هلم ويفتحون أوامرهم وينفذون

 قادة مع املسلمني مع هذا معشار يفعلون ما وهللا ، لفرحهم يفرحون و ملصاهبم حيزنون و
 أين ؟ مواالة ليست هذه مث ذلك، معشار معهم فعلوني ال وهللا خونة كانوا مهما املسلمني

 ، عندهم مكفرة يروهنا اليت املواالة هي ما أعرف ال أان ؟ املواالة هي ما أين؟ إخوة اي املواالة
 على و رؤوسهم على به يصّلبون و ابلصليب أيتون و نصارى و يهود حنن يقولوا ان إما

 يف هؤالء يعين ، عندهم مكفرة مواالة ايلمو  الشخص يكون مىت أدري ما يعين ، أجسادهم
  ! احلقيقة يف آخر عامل

 به وسوس عليه طارئ ألمر ذلك فعل مسكينا ضعيفا يكون فقد اجلاسوس أما فنقول
 ؟؟ ذاك من هذا فأين إميانه صحة مع اإلسالم واليضر ينفعه أنه ختيل له الشيطان

 النوع هذا وجد فلو بلتعة أيب بن حاطب مع ماحصل هو هنا اجلاسوس أمر يف ذكرته وما
 ومنهم قلة وهم األحوال كل على ردة فعله اعترب من فمنهم العلماء فيه اختلف الذي فهو
  عظيمة كبرية ارتكب عنده ولكنه قتله ير مل من ومنهم تعزيرا ولو مطلقا يقتل أنه رأى من

 جسه على ترتب عالوف املكفرة املواالة للكفار موال أنه عمله من تبني الذي اجلاسوس أما
 مواالة للكفار مواليا جاسوسا صار وإمنا فقط جاسوسا يُعد مل فهذا للكفار ونصرة دعم
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 املكفرة للمواالة وإمنا يذكر شيء عليه اليرتتب قد الذي اجلس ملطلق ال ردة فيقتل مكفرة
  للردة املوجبة

 مواالة مواليا وساجلاس يكون أن وهو ذلك يف األصل حاطب يف اعترب عنه هللا رضي وعمر
 فعل يكون أن حاطب فأنكر الكفري وابلنفاق ابخليانة واهتمه عنقه يضرب أن فأراد مكفرة
 وسلم عليه هللا صلى النيب فصدقه فعله وبرر الظاهر هو كما هللا دين عن وردة خيانة مافعل

 عتبارها عمر على سلم و عليه هللا صلى النيب ينكر ومل لغريه حصوله ماميتنع وهو ابلوحي
 ملا حاطب على ذلك تنزيل عليه أنكر وإمنا العنق ضرب يستحق كفر أنه حاطب فعل ألصل

 . مقولته يف وصدقه بدر سابقة من عنه عرفه

 .. الثغور يف اجلهاد أهل لقتاله اخلرمي اببك على ابالرتداد احلكم أمحد االمام عن نقل وقد

 ! عليه احلكم يف أمحد االمام يرتدد مل فهنا

َعل   َوَمن   ( :تـََعاىَل  قـَو لُهُ  يف البغوي وقال َبارِ  نـَق لِ  ال ُكفَّاِريف  ُمَوااَلةَ  َأي   ) َذِلكَ  يـَف  َخ   إِلَي ِهم   األ 
ِلِمنيَ  َعو َرةِ  َعَلى َوِإظ َهارِِهم   ء   يف  اّللَِّ  ِمنَ  فـََلي سَ  " ال ُمس  ء   يف  اّللَِّ  ِدينِ  ِمن   لَي سَ  َأي  ]  " َشي   [َشي 

 انتهى

 لورثته دية وال يستتب، ومل قتل احلرب أهل املسلم كاتب إذا : املالكية من سحنون لوقا
 كتاب من الثاين اجلزء من 143 صفحة (املرتد من تطلب كما التوبة منه تطلب مل أي)  كاحملارب

  املالكي فرحون البن احلكام تبصرة

 وسلم، عليه هللا صلى الرسول أقضية)  .كالزنديق وهو توبة، هلذا يعرف وال يقتل، :القاسم ابن وقال
 (191ص فرَج بن حملمد

 . املالكية مذهب مشهور وهذا

 وإال اتب فإن يستتاب املرتد حكم حكمه أن مايفيد وهب ابن اإلمام عن عاشور ابن ونقل
 خياطب وكأنه بينة أي وبدون حتته الطائل مبا النقل هذا يف الطعن العويد وحاول عنقه ضربت
 ةروض يف أطفاال

 يصرحا مل ولكن بطال ابن وكذا القاري عمدة يف العيين البدر وهب ابن عن أيضا نقله وقد
 وإن عاشور ابن مانقله مع اليتعارض وهذا يتوب ان إال يقتل : قوله على اقتصرا وإمنا ابلردة
 جماله هذا ليس جدا واسع كالم فيه الردة غري على والقتل ، الردة غري على لقتله حمتمال كان

 . غريه من املالكية لكالم أفهم وهو أقوى عاشور ابن محملف
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َتلُ  ال َماِلِكيَّةِ  بـَع ضُ  َوقَالَ  ":النووي وقال َتلُ  َوبـَع ُضُهم   يـَُتوبَ  َأن   ِإالَّ  يـُق   "اَتبَ  َوِإن   يـُق 

 حيىي أليب )املسلم اجلاسوس حكم يف املع ِلم( بكتاب والتفصيل االستزادة أراد من وننصح
  الشبكة على وهو اللييب

https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf 
 

  مثلها واجلس مكفرة وغري مكفرة نوعان املواالة أن ماسبق خالصة هنا نقول ، طيب

 للجند أمساء كتابة أو احلرب مسار يف مؤثرة غري رسالة ترمجة على مقتصرة املواالة كانت فإذا
 هشاشة أو متاع محل أو مسكن تنظيف أو ملبس كي أو طعام تقدمي أو للشرب مياه بيع أو

 غري مواالة فهي كثرية صور من ذلك حنو أو حاصل بتحصيل إخبار أو مسامرة أو وجه
 . واليقتل بردته والحيكم ويعاقب صاحبها يالم كبرية ولكنها مكفرة

 كشف عليها يرتتب اليت املعلومات أو النفس أو السالح أو لابملا دعما كانت إن وأما
 مواالة فهذه عليهم الكافرين وظهور املسلمني وأرواح أرواحهم وإزهاق اجملاهدين عورات
 . ويقتل صاحبها بردة حيكم امللة من خمرجة مكفرة

 فاألول مطلقا انقضا جعلها من وبني ابلقلب معلقة املواالة جعل من بني األقوال أعدل هذا
 تعلق أي عن النظر بغض كفر القليب الكفر إن إذ له المعىن وجعله الناقض حقيقة أبطل
 يعمل مل فلو قلبه يف الكفر دين أحب و بقلبه كفر قد الشخص كان إذا يعين ، به عملي

 أي دون الكفار دين ظهور أحب فمن !؟ هنا الناقض معىن ما إذن ، كفر فقد عمل أي
 . ابإلمجاع كافر فهو إضايف عمل

 حديث لداللة يلتفت فلم - انقضا مطلقا املواالة جعل أي – انقضا مطلقا جعلها من وأما
 . أعلم وهللا العلم أهل من التقسيم على نص مبن رأسا يرفع ومل وغريه حاطب

 من ويتحقق املعني حال يف فينظر التعيني عند أما التعيني على وليس عام كحكم طبعا هذا
 . املكفرات كسائر عنه التكفري موانع وانتفاء وطللشر  استيفائه

 هللا أعزها الدولة أن يسمعنا عاقل لكل فيه الشك وضوحا اتضح قد فأظنه األمر كان ما وأاي
 اإلسالم نواقض من بناقض كفرت بل املغرضون الكذبة يدعي كما مكفر بغري تكفر مل

 صاحبه به يعذر لالجتهاد جمال هي دقيقة وتفريعات تفصيالت فيه كانت وإن عليها اجملمع
 

https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf
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 ابلناقض تكفر الدولة أن بينا أن وبعد بتكفريها الدولة اهتمت اليت اجلماعات هذه عن أما
 ضد صفهم يف والقتال معهم ابلتحالف الكافرين مواالة وهو اإلسالم نواقض من الثامن

 هلذه هتاماتاال بعض هنا فنسوق املكفرة املواالة حتت يندرج مما ذلك غري أو املسلمني
 مل هلم الدولة اهتام أن على يدلل مما اإلسالمية الدولة خارج من والعمالة ابخليانة اجلماعات

 من اهتامات هذه يعين ، فراغ من أتى أنه أو ذلك حنو أو قيادة على الصراع ألجل يكن
 ولةالد أن ظان يظن ال حىت أخرى مجاعات من أو عامة الناس من بل الدولة من ليسوا أانس
 . األمر هذا عليهم افرتت أو عليهم تبلت يعين
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 اليسري التسجيل هذا معا نسمع
/2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wpسوري-

 4mpعلوش.-انزهر-عن-يحكي

 صحة عن النظر بغض ، فيه عايشني هم واقع حيكي عادي لرجل واحد مثال هذا ، طيب
  . الكذب من الصدق وستعرفون احلقيقة ستعرفون كله هذا امجعوا نقول حنن لكن ، ذكر ما

  فراغ من هؤالء تتهم و فراغ من أتت مل الدولة أن نعرف حىت أمور عدة سنذكر حنن ، طيب

 : الروابط من ستجد واقرأ هكذا قوقل ادخل أيضا احلق أراد ملن نقول

 هلجوم أتييدهم إثر على أمريكا وخدمة الطواغيت مبواالة "الشام أحرار" يتهم املقدسي
 . اإلسالمية الدولة من جريح على احلركة وإجهاز الناتو ضمن سوراي على تركيا

 السعودية يدعمها اليت الشام ارأحر  يتهم هو ذلك مع و الدولة مع ليس املقدسي أن معروف
 أمريكا خبدمة و الطواغيت مبواالة العويد بيد

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
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 موثقة األموي األخ ونشرها نشرانها اليت الشام أحرار فضيحة على نعرج أن أيضا ننس وال
  . لذلك هلم الرواتب وبذل اإلسالمية الدولة لقتال فقط الشباب جتنيد حول ابلصور

  مباشرة معه حصلت الذي األخ من نشرهتا أان
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 تلك ومنهم الصلييب التحالف ضمن الرتكي التدخل أيد ممن النصرة جبهة تربأت وقد
 اجلبهة

 وكثريا   وصديقا ، حليفا   فيه ما على احلر ّ  اجليش كتائب يف نفسها الشام أحرار كتائب وترى
 على يعرتضوا مل أهنم كما احلر، اجليش ابسم الكتائب عمليات اإلعالمّيون ؤهانشطا نشر ما

 إعالميا احلرِّ  اجليش إطار يف إدراجهم معهم، ممتازة   بعالقات   متتاز اليت اجلزيرة، قناة حماولة

 على بريطانيا واستجدائها السلفيني وإقصاء األحرار خلياانت أمثلة الشبكة على واقرأ
 الروابط هذه ستأتيك الكلمات هذه اكتب و قوقل ادخل ، األخرى الفصائل حساب
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 خيانتهم الشيشاين عمر أبو الشيخ يصف وفيه الصحوات، غدر بعد ،"اخلري غزوة" إلصدار وانظر
 .مهم ...لدولةاب وغدرهم

https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM   
 

http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.
html 

 

https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
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 قبل هذا طبعا .وأمهيتها املعركة طبيعة الشيشاين عمر أبو الشيخ يصف سابعةال الدقيقة ويف
 ..العويد داعميهم رأس على الذين الصحوات غدر

https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25
 mp4. 
 

 

 
 

https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
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 الغدر مجعة قبل عمر أيب الشيخ بقيادة حلب يف الدولة تقدم يوثق رمسي إصدار ولدينا

http://youtu.be/dBBnlmuObOk 

https://tawhid.website/?video=5283 
 

https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18  
HYPERLINK 

/2015/06/18https://dikhmn.wordpress.com/"الصحوات-غدر-
 / االسالمية-ابلدولة-الصحوات-غدر//"االسالمية-ابلدولة

https://justpaste.it/e3ra 

https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14 
HYPERLINK 

/2014/02/14.wordpress.com/111https://thabat"حرب-تفاصيل-
-األول-اليوم-من-الصحوات-حرب-تفاصيل//"ي-كما-األول-اليوم-من-الصحوات

 /ي-كما
 
 
 

 

http://youtu.be/dBBnlmuObOk
https://tawhid.website/?video=5283
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
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 خليانته علوش زهران ابعتقال لتعميم صورة ولدينا 
 

 
 الفاجر الكذاب اخلائن علوش زهران الالعتق وزع إخوة اي تعميم

 اإلخبارية الشام أوقات وكالة نشرته وقد

detailz.php?id=28597-http://www.shaamtimes.net/news 

http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=28597
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 زهران فيه اهتم بياان   "احلر اجليش" يسمى ملا اتبعا   مسلحا   فصيال   عشر أحد أصدر وفيه
 الغوطة يف السوري للجيش مناطق وتسليم "الثورة خيانة" بـ "اإلسالم جيش" متزعم علوش
 . الشرقية

 لواء و الثورة حلماية العليا اإلخالص حركة ) وأبرزها الفصائل عليه وقعت الذي البيان وقال
 إن قالوا ( اخلاصة املهام لويةأ جتمع و اإلسالم بروج لواء و السادس اللواء و اخلاصة املهام

 مجيع على يتوجب وعليه بتسليمها وقام السوري للجيش مناطق ابع علوش زهران "اخلائن"
 . البيان حسب معه والتحقيق اعتقاله السابقة الفصائل

 الدولة قتال مقابل السورية الدولة مع احلوار حنو تصرحيات علوش ولزهران ، طيب
 !اإلسالمية؟

 أبدى حيث "تويرت" وخاصة االجتماعي التواصل مواقع على صدمة أاثرت اتالتصرحي وتلك
 رحب فيما علوش، تصرحيات من صدمتهم "اجلهادية" للتنظيمات املوالني النشطاء بعض

 األوىل ومن - اإلسالمية الدولة – بداعش يتمثل ابت اليوم العدو أن معتربين هبا آخرون
 اجلبهة" اىل اإلنتقاد لتوجيه ،"الدولة" ملناصري ةدمس مادة شكل اخلرب أن حني يف ، قتاله

 "السعودية املخابرات فىت"بـ علوش زهران واصفني واخليانة، "ارتداد"ابلـ وإهتامها "اإلسالمية
 .أبمرها أيمتر والذي
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https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det 
HYPERLINK 

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id"
id=52586&lang=ar"& HYPERLINK &12=

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id"
tegory_id=12 HYPERLINK id=52586&lang=ar"ca&12=

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id"
id=52586&lang=ar"& HYPERLINK &12=

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id"
id=52586&lang=ar"id=52586 HYPERLINK &12=

w_det&category_idhttps://www.dampress.net/mobile/?page=sho"
id=52586&lang=ar"& HYPERLINK &12=

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id"
id=52586&lang=ar"lang=ar&12= 

 

 

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
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 حكام أبن تفيد الطرهوين جمهر حتت احلرمني بالد صفحة يف  وثيقة نشران قد ، طيب
 كان وعلوش األمريكية اإلدارة من طلب على بناء الشام أحرار قادة قتل من هم السعودية

 الرابط لكم وضعوا اإلخوة و الصفحة يف موجودة صورهتا الوثيقة طبعا .بذلك علم على
  

 
 

 آل دور من مرات عدة قررانه ملا موافق فهذا عدمها من الوثيقة صحة عن النظر وبغض
 اجملاهدين بني الفتنة يف قذرال سعود
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 وثقة األخبار صحة يف هو من وهو  mujtahidd@ جملتهد تغريدات أيضا نشران كما
 اليت الواقعية القصة يوافق مبا علوش وعمالة خيانة عن وأحذيتهم سعود آل انف رغم املصادر
 سعود آل طريق عن اجملاهدين بني للفتنة ليتنامسئو  على ذكرانها

 تركيا ما و تركيا فنادق موضوع غري طبعا ، جمتهد ذكرها اليت التغريدات بعض سنذكر ، طيب
 عدة يف تكررت الجتماعات عمان راح و تركيا راح علوش ألن ، اآلن عمان يف فنادق هذه

 ، مناطق

 – ذكره الذي ابلتاريخ طبعا – ضياملا االسبوع علوش زهران أمضى : هنا يقول طبعا
 لتنسيق عمان فنادق يف األردنية و األمريكية و السعودية املخابرات مع ابجتماعات

  ، أخرى مهمات و النصرة و الدولة ضد الوضع

 الساعة من املاضية اجلمعة مرتني السعوديني مع و أسبوع قبل األمريكان مع االجتماع جرى
 عمان يف احلياة فندق يف مساء الثامنة يف األحد يوم و عصرا رابعةال إىل ظهرا والنصف الثانية

 زهران مع حضر ، انيف بن حممد من مقرب هو و بدر أبو السعودية املخابرات مّثل ،
 اهلدف كان و منفردا كان الثاين يف و علي أبو و علوش حممد األول ابالجتماع علوش
 يف أصعب جهدا حتتاج النصرة حماربة نإ علوش قال و النصرة و الدولة ضد احلرب تنسيق
 مع التنسيق علوش من طلب ، ذلك على يعينوه أن عليه و الدولة من الدولة من تربيرها
 أسامة أبو مع علوش مجع مت و املرتزقة بقية و معروف مجال فلول بقااي هي و اجلنوبية اجلبهة

  ، اجلبهة هذه قيادات من هو و اجلوالين

 انقش و القنيطرة و درعا يف النصرة و الدولة حملاربة اجلنوبية اجلبهة مع التنسيق يف علوش شرع
 من عناصر االجتماعات برتتيب قام ، الثورة بعلم اإلسالم جيش راية استبدال السعوديني مع

 منهم عدد حضر و أشخاص عشرة عن يقل ال ما منهم شوهد ، األردنية املخابرات
 الرتكيز كان فقد سوراي كل يف النصرة و الدولة تدمري على احلرص رغم و ، االجتماعات

 . غريه يد على النظام سقط لو حىت الثمرة يقطف حىت بيده دمشق جبهة تكون أن على

 اجلبهات يف املسلمني اإلخوان قوة عن ابلتفصيل سأل بدر أبو املدعو أن املثرية األمور من و
 . منهم ستفادةلال أو الستبعادهم السؤال هذا كان هل واضحا يكن مل و
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 جمهر حتت احلرمني بالد يف مصورة صفحيت يف عندي موجودة وهي جمتهد تغريدات هذه
  . الطرهوين
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 يعين جعارة بسام ، جعارة بسام أشهرهم يعين ، علوش بالوي عن كتبوا نو كثري  أانس هناك
 ليست اخليانة أقول علوش زهران لشبيحة : يقول الرجل ذلك مع كنل و هذه ابألمور له ما

 . خيانة بل نظر وجهة
 

 

 
 فللمنافق ريفها و دمشق يف للنصر أتخري و خياانت هناك ان إن يقون الشامي هاجر أبو

 . ذلك يف الطوىل اليد الغنائم زهران

 خبيانة دمشق على اهلجوم انكسار و نكسة وسبب زعيم : يقول جوزيف امسه آخر رجل
 جيش قائد املدن إفراغ مسسار و السكان هتجري مقاول اجملاهدين ظهور بيع و الصفوف

 ال الفساد بشار قصر من كيلو سبعة بعد على االستعراضات زعيم الغدر و االنسحاابت
 علوش به يقصد ، الفرار العصابة مواجهة عند الغبار يشق
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 ، يطعنون ألانس أمثلة هذه ، طيب



59 
 

 القيادي أن موجود املقال هذا ، النصرة جبهة يعين ، صورة يوجد أيضا هنا عندان طيب
 الفتح جيش مقاتلي إىل رسالة وجه احمليسن عبدهللا سوراي يف القاعدة تنظيم فرع النصرة جببهة
 الزبداين و مضااي بلديت على السيطرة بعد السوري النظام مع لتفاوضا عدم على فيها حيثهم
 فصائل بني و الفوعة و كفراي قرييت و ابلزبداين تتعلق مفاوضات املاضية األايم شهدت حيث
 اعترب ، أخرى جهة من السوري النظام عن الوسيط اإليراين املفاوض و جهة من الفتح جيش

  ، املقال آخر إىل ، لرسوله و هلل يانةخ هي املفاوضات تلك أن احمليسين

 مع هنائية صيغة إىل التوصل يؤكد الفتح جيش يف قيادي أن اجلزيرة قناة تعلن النهاية يف
 . الزبداين و الفوعة و كفراي يف طويلة هدنة بشأن اإليرانيني
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-https://tarhuni.net/wp
/2018/11content/uploads/يعالجون-النصرة-جبهة-من-جرحى-

 4mpإسرائيل.-في
 
 

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
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 موجود و ، دمشق ريف يف مناطق احلر اجليش بعض لتسليم توثيق أيضا لدينا ، طيب
 الشبكة على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA 

 تبني كثرية روابط جيد سوف احلر اجليش خياانت فقط قوقل يف كتب و الشخص دخل إذا
  له

https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA
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 لكنهم ، اإلسالمية العقيدة وفق مقاتليه يؤهل أبنه «اإلسالم جيش» اجلهات بعض وتصف
 الدولة مثل املتشددة، التنظيمات بقية خبالف ، معتدال منهجا يعتمد انه إال : يقولون

 .القاعدة بتنظيم املرتبطني النصرة، جبهة و شاموال العراق يف اإلسالمية
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 أن قبل ،" اإلسالمية الزنكي الدين نور كتائب " تسمى ،الزنكي الدين نور حركة وكانت
 ،" اإلسالمية " كلمة حبذف قامت حيث ، ذلك بعد وتنسحب اجملاهدين جيش إىل تنضم

 الزنكي الدين نور حركة إىل االسم حتول و
 

 
 
 

 



65 
 

 ، سلفيني ويشمل متمردة مجاعات يضم أمريكيا   مدعوم حتالف هي والتنمية األصالة وجبهة
  .السعودية )من؟( قبل من متويله ويتم . ومدنيني ، عسكريني منشقني
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 املعارضة يف وسطية و معتدلة أبهنا يصفوهنا اليت العسكرية القوى من وهي حزم وحركة
 احلركة حل قرار صدر ملا و األركان رئيس إدريس سليم مبباركة التأسيس بيان وانظر السورية

 اخلليجي األمريكي للمشروع كربى نكسة اعترب

 
 . املعتدلة ابملعارضة يوصف ما ضمن غربي ا صنفةامل سوراي ثوار جبهة و

https://ar.wikipedia.org/wiki HYPERLINK 
/https://ar.wikipedia.org/wiki"سوراي_ثوار_جبهةHYPERLINK "/ 
/https://ar.wikipedia.org/wiki"سوراي_ثوار_جبهة"سوراي_ثوار_جبهة 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
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 ينقل ما صحة يف الطاعنون طعن مهما و اللوث وجود على لندلل نقلناه حنن كله هذا طيب
 أمر هو وإمنا خوارج ألهنم الدولة قبل من ليس واخليانة ابلعمالة االهتام أن يعنينا فالذي

 اإلسالمي حىت أو اجلهادي ابجلانب له العالقة من عند حىت معروف
 
 

 ؟؟ يكون ماذا وخليجيا أمريكيا مدعوم جهادي فصيل حقيقة مدلول همنتف أن ونريد

 تكون ماذا ، وخليجيا أمريكيا مدعوم يكون و جهادي فصيل ، إخوة اي كيف املعادلة ختيلو
 ؟؟ املعادلة تكون كيف ؟؟ التفصيلة و الرمسة هذه

  .. ويدعمونه بل معتدال امللة أعداء الكفار يصنفه جهادي فصيل

 حنن احلمري شابه من أو لغريه عقله أجر من أو الرمال يف رأسه يدفن من هنا نااليهم حنن
 األحرار هنا العقالء خناطب
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 وتتآمر بل إلفشاهلا وتسعى الثورات مجيع ضد وهي سوراي يف الثورة السعودية تدعم كيف
 ؟؟ رابعة عن وأمثاله العويد تغريدات وأين عليها

 

 

 !؟ عصام شيخ اي فيها حصل ما و رابعة عن تغرد أمل

 
 : رابعة يف ماحصل ألجل قتلة أبهنم حكامه العويد فيها يصف لتغريدة صورة لدينا

 

 هللا صلى الرسول كان إذا ، الداعمون ، السيسي ، بشار ، فرق ال : يقول عصام الشيخ
 العدوية رابعة هاشتاج حاطط و  ؟ القتل يف يقال ذافما عشرة اخلمر يف لعن سلم و عليه

 أيضا؟ قاتال يعترب هل ابملال السيسي دعم الذي : سؤال شيخ اي قال و دخل اإلخوة أحد
 من اخلليج حكومة يعين : السائل له قال . القتل يف شريك أبنه شك ال : قال عصام
 . نعم : عصام الشيخ قال ؟ القتلة
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 ألبو تزكيتك بني اآلن أان يعين ، عصام شيخ اي صراحتك على و عليك سالم اي ، سالم اي

 سيأتينا و قتلة أهنم قولك بني و يواليهم من يكفر و سلول آل و سعود آل يكفر الذي مارية
 ، هللا سبحان ، الكفر تدعم اليت سي يب ام ال أخرى مرة أيضا

  عويد ابو اي اليوم عندك ماتطا ثالث ألهنا ، هلا سنأيت ، طيب
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   ؟ الثورات كل ضد هي و سوراي يف الثورة تدعم السعودية قلت كيف ، طيب

 أو خونة عمالء عقل مسكة أدىن له من عند شك ال السعودية الدولة تدعمهم الذين هؤالء
 على واإلبقاء املنطقة يف احلق اإلسالم لضرب كفري خمطط تنفيذ ألجل لغفلتهم هبم مغرر

 حد على وحنوها سي يب اإلم يف والفجور واإلحلاد للكفر الداعم األمريكي السعودي سالماإل
 . نفسه العويد تعبري

  بقي من على سريعا نعرج طيب

 نطيل لن فنحن ، محاس يف معنا دخل و الشام يف املقاتلة اجلماعات من خرج السكران طبعا
 . هناك يقال هنا يقال ما كل و متشابه املوضوع ألن كثريا القصة يف

 : والدولة حلماس ابلنسبة سريعا سنعرج

 ؟ املوقف هذا الدولة أخذت حىت الدولة جتاه محاس من حصل الذي ما

http://www.albawabhnews.com/1267418 

 مطالبة جيدا انتبهوا .. إيران "نيةه" مطالبة بعد إال محاس على احلرب طبول دقت ما فالدولة
  ..الريموك يف الدولة بقتال.. إيران هنية

  الرابط سيأتيكم و قوقل يف عندكم هذا الرابط اكتبوا

-http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine
r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg HYPERLINK 

-http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine"
/cg3KZAKr86,G10pGq3r,Dhوسورية-إيران-عن-غىن-ال-هنية-

 أبجسادان-مصر-وسنحمي-وسورية-إيران-عن-غىن-ال-هنية/"أبجسادان-مصر-وسنحمي

 غىن ال وأنه أبجسادهم مصر أمن سيحمون الفلسطينيني" أن هنية امساعيل أكد كما
  - هنار ليل املتفجرة ابلقنابل املسلمني تدك اليت ، ختيلوا سوراي – سورية عن للفلسطينيني

  ."فلسطني يدعم من وكل والسعودية وقطر وإيران

 . يعين املوضوع يف داخلة كلها هذه املواالة قضية ألن هنية تصرحيات هذه

https://www.youm7.com/story/2015/7/20 HYPERLINK  
/2015/7/20.com/story/7https://www.youm"بني-الصراع-تشعل-األخرية-غزة-تفجريات-

-داعش-وعناصر-محاس-بني-الصراع-تشعل-األخرية-غزة-تفجريات/2272017/"ىف-داعش-وعناصر-محاس

http://www.albawabhnews.com/1267418
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
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/HYPERLINK . 2272017#ىف
/2015/7/20.com/story/7"https://www.youmبني-الصراع-تشعل-األخرية-غزة-تفجريات-

/HYPERLINK  --Vg"2272017ىف-داعش-وعناصر-محاس
/2015/7/20.com/story/7"https://www.youmبني-الصراع-تشعل-األخرية-غزة-تفجريات-

 /hPlYrIU"2272017ىف-داعش-وعناصر-محاس
 عن محاس حركة سجون ىف السلفيني املعتقلني أهاىل لتجمع بيان كشف قد أيضا عندان

 ىف للدولة املؤيدين" السلفيني ضد احلركة من مسلحة عناصر هبا قامت أخالقية ال جتاوزات
 .غزة قطاع

 تشنها شرسة اعتقاالت محلة...واضحة مؤامرة "عنوان محل الذى البيان يف األهايل، قال
 التفجريات مسرحية من ساعات بعد : يقولون ، "السلفيني اجملاهدين" حبق محاس سلطات
 منازل ومدامهة اقتحام على أقدمت -القسام من بعناصر مدعومة- محاس إن املفتعلة،
 هذه أن األهايل وأكد ،"واجملاهدين الدعاة" من السلفية اجلماعة أبناء من العديد واعتقال

 هدم قضية تعرفون   "املتحابني ملسجد محاس هدم" جرمية منذ تتوقف مل الظاملة االعتقاالت
 مت أخالقية ال جرائم عن البيان وكشف غزة، قطاع وسط البلح بدير املتحابني ملسجد محاس

 العدو به يقوم ما متاثل محاس حركة اهب قامت اليت األخرية االعتقاالت محلة يف ارتكاهبا
 .سياسية اعتقاالت من هناك السلطة به تقوم وما الغربية الضفة يف األهايل ضد اإلسرائيلي

 كيف أو الفتنة هذه أحدث الذي من النظر بغض صراع به املوضوع أن نبني لكي هذا طبعا
 كان إذا فراغ من تأت مل الدولة أن املهم ، اجتهدت ما او محاس اجتهدت ماذا أو حدثت

  . ذكرانه مبا و حصل مبا األن بدأت اليت هي محاس ألن صدام محاس بني و بينها

 

https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017
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/story/2015/5/3 HYPERLINK https://www.youm7.com
/2015/5/3.com/story/7https://www.youm"ا-هتدم-محاس -غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجد 

ا-هتدم-محاس/2166874/"إنذار-سابق-دون -  HYPERLINKللتيار-مسجد 
/2015/5/3.com/story/7"https://www.youmا-هتدم-محاس -غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجد 

  HYPERLINKالسلفى/8742166"إنذار-سابق-دون
/2015/5/3.com/story/7https://www.youm"ا-هتدم-محاس -غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجد 

/HYPERLINK  -"2166874إنذار-سابق-دون
/2015/5/3.com/story/7"https://www.youmا-هتدم-محاس -غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجد 

  HYPERLINKىف/2166874"إنذار-سابق-دون
/2015/5/3.com/story/7.youmhttps://www"ا-هتدم-محاس -غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجد 

 /2166874إنذار-سابق-دون-غزة/2166874"-إنذار-سابق-دون
 

 :طالبان و الدولة ، لطالبان ابلنسبة ، طيب

 كاظم الرؤوف عبد املال أفغانستان يف للدولة املبايعة اجلماعة زعيم طالبان حركة اعتقلت فقد
 وذكر .أفغانستان جنوب هلمند إبقليم كاجاكي منطقة يف مؤيديه من صاشخ 45 معه و

 أن بعد عليهم طالبان حكم ينتظرون ومؤيديه كاظم الرؤوف عبد" أن للخرب الناشر املوقع
 أفغانستان إبمارة يسمى ملا معادية أبنشطة التورط هتمة هناك احلركة اليهم وجهت

 ."اإلسالمية

http://ar.farsnews.com/middle_east/news/1393111100030
4 

 العسكري القائد صرح عندما يتغري بدأ فقد األمريكي املوقف َخص وفيما يقولون أيضا
 غانستان،أف من االنسحاب خطة يف النظر يعيد أوابما ابراك الرئيس أبن أفغانستان يف األعلى

  هناك «الدولة»لـ الفت تغلغل إىل أشارت اليت التقارير كثرة بعد

 وإيران «طالبان» بني مستجد حتالف عن األفغان واملسؤولني «طالبان» تقارير أكدت كما
 ، حمايدة جهات إمنا و االسالمية ابلدولة هلا عالقة ال جهات من كالم هذا .«الدولة» ضد

 يتوسع أن قبل وقت مسألة وأنه اليوم، واقع ا أصبح التحالف ذاه أن كابل يف مسؤولون وأكد
  .اإلقليم خارج ومن إقليمية فاعلة جهات انضمام مع

  هبا اترخيية عالقة لباكستان اليت الوحيدة القوة هي «طالبان» حركة إن و

https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
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 وأيضا «الدولة» حيارابن «القاعدة»و «طالبان» كون أن التقرير نشر الذي املوقع ذكر و
 يف املبادرة سيأخذ من معرفة يف الرغبة يثري إليران، اجلديد الدور إىل إضافة املتحدة، لوالايتا

 اجلديد التحالف وقيادة تشكيل

https://aawsat.com/home/article/464556 HYPERLINK 
/464556home/article//https://aawsat.com"هدى//"احلسيين-هدى-

 «داعش-»ملواجهة-جديدة-بتحالفات«-اجلهاد-»تستأنف«-طالبان/»احلسيين
 

 مع ابلتواطؤ عليها احلرب وإعالن اإلسالم دولة على التآمر ...االهتامات نفس إذن
 ملربعا إىل بنا يعود ما وهو والعجم العرب خونة من وحلفائهم الصليبيني من امللة أعداء
 . التكفري حصول افرتضنا لو األول

 عالقة وال التنزيل يف اجتهاد مسألة فاملسألة يثبت مل ما بكل التسليم فرض على فنقول ونعود
  مرارا قررانه كما اخلوارج أبصول له

 أانس هناك ، الفصائل على احلكم يف نتكلم ال حنن ، كثريا نتشعب ال حىت لإلخوة أعيد
 مثال الفصائل بقية أما ، فضائحه تواترت هذا ألن علوش زهران أمثال معليه حكمنا و قرران

 ما مظنة هو الذي اللوث ، اللوث قلنا كما إلاثرة هو إمنا حوهلم كالم من له تعرضنا ما و
 . لوث هناك ألن الدولة تالم فال صحيح غري الشيء هذا أن فرضنا لو ، الدولة إليه ذهبت

 جملة من النقل موضوع وهي اللقاء أول يف هبا وعدان اليت ابعةالر  للنقطة سننتقل حنن ، طيب
  : فأقول ، غريه كثري و السكران كالم عمدة عليه بين الذي هو و دابق

 هو يعين ، منصف هكذا أنه اجمللة عن ينقل عندما وغريه السكران فهم من أتعجب أان
 مصادرها غري من األخذ عدم ةالدول بطلب يلتزم وأنه منصف أنه يعتقد اجمللة من ينقل عندما
 الدولة منهج ملعرفة رمسيا مصدرا دولة يف تصدر جملة كانت مىت منذ هلم و له أقول وأان الرمسية

 يف كتاب كتبها ألفاظ دالالت الدولة حتمل أن ميكن عقل أبي و وسياساهتا وعقيدهتا
 ؟ الدولة هذه يف صدر كتاب أو جملة أو جريدة

 .. إليه يستندون الذي املنطق ما أدري ال

 حيسب وال إخبارية وإذاعة إعالمية وقنوات دعوية ومطوايت جمالت هبا دولة كأي الدولة
  ابمسها يصدر ما إال رمسيا الدولة على

https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
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 الدولة من صادرا بياان الدولة يف أخرى جملة أي أو قسطنطينية جملة أو دابق جملة نشرت فإذا
 أما و الدول بياانت يف املتبع العرف حسب البيان هذا يف مبا الدولة نؤاخذ و بذلك فحيهال
 ابعتبارها إال الدولة به تؤاخذ فال نظرهم وجهات و رأيهم عن يعربون كتاب يكتبها مقاالت

 االجتهاد فيه يقبل ال ما على تنبيههم و الكتاب بتوجيه فنطالبها األكمل النبوة منهاج متثل
 . واخلالف

 ميثل مقاالت من فيها ماينشر كل هل ، بلد أي يف صدرت جملة أبي هلذا منثل أن يكفي و
 مقال فيها ينشر قد اجمللة أو الواحدة اجلريدة ؟؟ البالهة هذه ما ؟؟؟ الدولة نظر وجهة

 وجهة ميثل فأيهما متاما مضاد مقال اجلريدة نفس يف و العدد نفس يف ينشر و ما لكاتب
 ؟؟ الدولة نظر

 مقاالت لوجود السعودية حكومة بكفر أللزمناه شاكلته على من و العويد إحراج أردان لو و
 العويد شهد قد و عليم به هللا ما اإلحلاد و الكفر من هبا السعودية الصحف و اجملالت يف

 من أينف ذلك مع و بدعمها سعود آل على شهد و سي يب إم ال قناة يف ذلك وجود على
 ... اإلحلاد و الكفر ملدعمه الردة و ابلكفر أوالده و زهامير على الشهادة

 ال و بدعمها صرح ال و دابق جملة إصدار مقر زار هللا أيده البغدادي اخلليفة أن يعرف ال و
 دون الفاجرات املذيعات بصحبة زارها اليت سي يب اإلم مبجموعة سلمان فعل كما مبتابعتها

 جهل أاب إن له ويقول العويد ينبهه مث هلا التامة ومتابعته ودعمه أتييده وأعلن هللا من حياء
 . ساكنا الحيرك به فإذا فيها ينشر مبا اليرضى

  منشور و الشبكة على موجود إخوة اي الزايرة فيديو طبعا

https://www.youtube.com/watch?v=EN0gU8ejNQY 

 هكذا ابلتصريح اإلحلاد و الكفر من فيها موجود هو ام على العويد إنكار فيديو كذلك و
 أيضا موجود

https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg5Cf1k 

ideo/x2v2wvnhttps://www.dailymotion.com/v 

https://www.youtube.com/watch?v=EN0gU8ejNQY
https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg5Cf1k
https://www.dailymotion.com/video/x2v2wvn
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 2015 مايو 22 بتاريخ أيضا ابلفيديو لدينا ، طيب

 اهليئة وعضو الكرمي، القرآن لتدبُّر العاملية اهليئة رئيس ،العمر سليمان بن انصر الدكتور
 الكفرايت“ يف ختصصت ”الرايض“ صحيفة إن : يقول املسلمني علماء لرابطة العليا

 الكفرايت“ يف ختصصت ”الرايض“ صحيفة يقول ، ثقيل كالم إخوة اي امسعوا ،”الصرحية
  الرادع العقاب معاقبتها جيب و ، منحرفات و منحرفني كاتبات و كتااب   مجعت و ”الصرحية

 لوزير ذاهتا الصحيفة تعرضت عندما عاما   30 ثالثني قبل حدث ما إن العمر وأضاف
 و عز هلل تعرضها رغم  – اآلن حىت – ترتك بينما ، سريعة عقوبة من وجدته وما ،  اإلعالم

 مقاالهتا يف ” الشيخ آل حصة “ الكاتبة أتديب عدم أن وأوضح . قوله حبسب ، جل
 الزوجة عدة“ إىل فيه تعرضت الذي األخري مقاهلا كتابة إىل هبا أدى ؛ السابقة الكفرية
 .”الشرعية
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 احلرمني خائن أي(  الشريفني احلرمني خادم من حازما   موقفا   ينتظرون الناس“ : اتبع و
 أي يوجد لن طبعا و ( ، كتب ما حول ، عهده ويل ويل و ، عهده ويل و ) الشريفني

 ما حول ) خطتهم هذه ، الفجور هذا و الكفر هذا يدعمون الذين هم ألهنم حازم موقف
 وحاسم سريع عقاب من وجده ما و ، املصورين أحد مسؤول صفع ندماع حدث كما ُكتب
 رسوله و تعاىل هللا سب من يف الردة حد إقامة ضرورة على مشددا   ” ساعات خالل

  .العمر انصر الشيخ هذا .”السفهاء هؤالء يتأدب حىت“ الكرمي؛

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s 
HYPERLINK 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feat"
ure=youtu.be"& HYPERLINK 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feat"
ure=youtu.be"feature=youtu.be 

 

 يعين ، أخرى صحيفة هي و عكاظ صحيفة نم ابز ابن الشيخ موقف معنا مر ، طيب
  ؟ القسطنطينية و دابق تذهب أين هذه الزمحة ،  الزمحة يف دابق ما و دابق جتي ماذا

 جّدا استغربت و ، الشنيع املقال هلذا دهشت لقد : عكاظ صحيفة يف يقول ابز ابن الشيخ
 إليها تدعو و عةالشري حتكم إسالمية دولة وبصر مسع حتت و الوحي مهبط يف ذلك صدور

 اجلريدة هذه على القائمني جرأة من ( شيخنا اي هللا رمحك ) كثريا عجبت و ، - زعما   –
 وسنة هللا بكتاب االستهزاء و الضالل و الكفر يف غاية هو الذي املقال هذا نشروا حىت

 على القائمني من ببدع هذا ليس و : يقول ، فيهما الطعن و وسلم عليه هللا صلى رسوله
 العظيم الضرر و اإلحلاد و الفساد إىل الداعية املقاالت بنشر عرفت فقد ؛ عكاظ صحيفة

 الكذب و أعراضهم يف االستطالة و اإلسالم علماء على ابحلقد عرفت كما ، اجملتمع على
 فلهذا ، سلطاين بوازع تردع مل و ، إمياين وازع عليها القائمني لدى ليس ألنه ؛ عليهم

 ينشره ال و يقوله ال الذي املقال هذا يف الضالل و الكفر من عليه دمتأق ما على أقَدمت
 صلى نبيه سنة و هللا كتاب حيرتم من ينشره ال و يقوله ال و ، اآلخر اليوم و ابهلل يؤمن من
  . وسلم عليه هللا

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
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 الدولة أن لفيفك لف من و أنت - عصام شيخ اي – عويد اي ترى كنت فإذا ، طيب
 حكم مبا حكومتك على فاحكم فيها تصدر اليت اجملالت يف الكتاب تبهيك ما كل تتحمل

  .كتاهبما و اجلريدتني هاتني على العمر انصر الشيخ و ابز ابن الشيخ به
 

 يف صدرت جملة يف مبقال حيتج من كل و السكران و أنت اخلاطئ مقياسك دفعنا مع و
 تبني و اجمللة من املقتطفات كلتل استنادا إليه توصلتم ما كل فندان قد فإننا الدولة

 . العاملني رب هلل احلمد و االستشهاد يف خللكم و الفهم يف خطؤكم
 

  األواثن أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون شبهة حول هللا إبذن القادم لقاؤان و
 

 . سلم و صحبه و آله على و حممد نبينا على هللا صلى و
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 االثنني بتاريخ عشر الثاين اللقاءمن احللقة الثالثة والرابعة 
 م12/10/2015 املوافق هـ 28/12/1436

 هـ29/12/1436 الثالاثء بتاريخ عشر الثالث اللقاءو 
 م13/10/2015 املوافق

 

 – حديثنا من يتبني سوف كما – كبرية كذبة كوهنا مع املساجد بتفجري الدولة اهتام و
 فقط الدولة فلم ، كثريون شاركها بل ، - نقوله ما أول هذا – ابلدولة خاصة ليست فهي
 : نقول مث . منصفني؟ عقالء كنتم إن فقط الدولة مل فعلها؟ استنكروا اليت

  ؟ املسجد هو ما

 مساجده تعاىل هللا وصف قد و خصيصا، اخلمس الصلوات ألداء املعد املكان هو املسجد
ُهُ  ِفيَها يُذ َكرَ  وَ  تـُر َفعَ  َأن اّللُّ  أَِذنَ  بـُُيوت   يف ( بقوله  رَِجال   * ااَلَصالِ  وَ  اِبل ُغُدوّ  ِفيَها لَهُ  ُيَسّبحُ  امس 

رِ  َعن بـَي ع   الَ  وَ  جِتَارَة   تـُل ِهيِهم   الّ   ِفيهِ  تـَتَـَقّلبُ  يـَو ما   خَيَاُفونَ  الزَّكـاةِ  َوإِيَتآءِ  الّصالَةِ  ِإقَامِ  وَ  اّللِّ  ذِك 
زِيـَُهمُ  * َواألب َصارُ  ال ُقُلوبُ  َسنَ  اّللُّ  لَِيج  ِلهِ  ّمن َويَزِيَدُهم   َعِمُلوا   َما َأح   َيَشآءُ  َمن يـَر ُزقُ  َواّللُّ  َفض 

 لطيفة رسالة لالستفادة راجع نقول و ، املساجد وصف هذا إذن (36 - النور (ِحَساب   ِبَغري ِ 
 ما كل وليس )والسنة الكتاب ضوء يف املساجد ( ابسم القحطاين وهف بن سعيد للشيخ

 ، شرعا املعترب املسمى غري على االسم يطلق فقد ، شرعا حمرتم فهو مسجد هعلي أطلق و بين
 تنبين إمنا مشاكلنا أكثر حنن ألنه ، املاهية حترير ابب من فيها نتكلم اليت اآلن املسالة هذه و

 هو مسجد اسم عليه أطلق ما كل ليس فنقول ، التنزيل يف اخلطأ و ابملاهيات اجلهل على
 كنيسة مثال شخص بىن فلو ، شرعا املعترب املسمى غري على االسم يطلق فقد ، شرعا حمرتم

 يصح قد و . املسمى مع االسم يتطابق أن بد ال إذا ، بتسميته اعتبار فال مسجدا فسماها
 استعمل لكونه ملاذا؟ ، حرمة له تعترب ال ذلك مع و للمسمى مطابقته و االسم إطالق أيضا

 جيعل مل و مسجدا هدم من أول كان قد نقول و الكالم طبقن ، املساجد له تبىن ما غري يف
 تعاىل قال ، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هو شرعا عليه املسجد اسم إطالق مع حرمة له
ا اختََُّذوا الَِّذينَ  وَ ( ِجد  ر ا وَ  ِضرَار ا َمس  رِيق ا وَ  ُكف  َ  تـَف   اّللََّ  َحاَربَ  ِلَمن   ِإر َصاد ا وَ  ال ُمؤ ِمِننيَ  َبني 
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ِلُفنَّ  وَ   قـَب لُ  ِمن   َوَرُسوَلهُ  ىَنى  ِإالَّ  أََرد انَ  ِإن   لََيح  َهدُ  اّللَُّ  وَ   احل ُس  ُم   َيش   ، (107- التوبة)(َلَكاِذبُونَ  ِإهنَّ
 يعين ، تفريق و كفر و ضرار أبنه وصفه لكن ، مسجدا املكان هذا مسى الكرمي القرآن اآلن

 مفعول إمنا للمسجد وصفا ليس هو طبعا – التفريق و الكفر و الضرار - هذا ألجل اختذوه
 و ، مسجدا مسي املسجد إذن . املؤمنني بني التفريق و الكفر و الضرار ألجل أي ألجله،
 استخدم إذن ، املؤمنني بني التفريق و الكفر و اإلضرار ألجل اختذوه فيه من أبن وصف

  : فنقول ، له يكون ما لغري املسجد

 أم ، ووقره فراعاه حرمته له مسجد أنه على وسلم عليه هللا صلى هللا لرسو  له نظر هل (
  ) ؟ اإلسالم على احلرب يف اخلبيث دوره ألجل وأحرقه هدمه

 ماذا ، أوال النظر من بد فال ، فجرته أو ، مسجدا هدمت الدولة أن جدال افرتضنا فلو
 اإلسالم على احلرب يف مدوره ما و ؟ يراتدونه الذين من و ؟ املسجد هذا يف يدار كان

 ال و فعلهم عليهم فينكر إال و ، عليهم لوم فال الضرار كمسجد كان فإن ؟ واملسلمني
 يقول. ابخلوارج له عالقة فال هبا سلم لو حىت املسألة هذه يعين . أيضا ابخلوارج له عالقة
 : تبوك غزوة فوائد يف القيم ابن اإلمام

 هدمها، و فيها وسلم عليه هللا صلى رسوله و هللا يعصى اليت املعصية أمكنة حتريق منها و "
 مسجد هو و هبدمه، أمر و الضرار مسجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حرق كما

 مأوى و املؤمنني، بني تفريق ا و ضرار ا بناؤه كان ملا ؛ فيه هللا اسم يذكر و فيه يصلى
 إما و حتريق، أو هبدم إما تعطيله اإلمام على فواجب شأنه هذا مكان كل و للمنافقني،

 "له وضع عما إخراجه و صورته بتغيري

 داخل ويتحصنون خيتبئون كانوا النصريية جنود أن سوراي يف وقع عندما ، فتوى أيضا عندان
 وال ابلرمي هم ويقصدون ، استهدافهم جبواز السوريني العلماء رابطة فأفتت ، املساجد

 مصلحة على مصلحة تغليب على بناءا املسجد مهلد ذلك أدى ولو ، املسجد يقصد
 : قالوا أخرى،

 ، اإلفساد و التدمري و القتل لعمليات منطلقا ويتخذه املسجد يف العدو يتحصن عندما"
 الشديد ضررهم لدفع أخرى وسيلة أي هناك تكن ومل ابملسلمني ابلغ ضرر ذلك من وحتقق

 شاء إن جائزا ذلك فيكون املستطاع، قدر هيصيب ال و املسجد يضر ال مبا عليهم ابهلجوم إال
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 إيذائهم، و الناس بقتل املسجد يف الشبيحة و اجلنود بقاء على املرتتِّب الضرر كان فإن . هللا
 فيكون :هدمه أو املسجد إبصابة إال دفعهم اجملاهدون يستطع مل و ابلغ ا، ممتلكاهتم تدمري أو
 مبا مهامجتهم احلالة تلك يف جيوز املسجد، إصابة مفسدة من أعظم مفسدة مقاتلتهم عدم يف

 أخف ابرتكاب األشد للضرر دفع ا فيه، مبن نسِفه أو املسجد إصابة من الضرورة تقتضيه
 حرمة من تعاىل هللا عند أعظم املسلم دم حرمة و .العلم أهل عند مقرر هو كما الضررين
 " املسجد

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/436 
 

 

 هي مساجد عن تكلمنا اآلن حنن – زورا و كذاب مسجد اسم عليه أطلق مما و :هنا نقول
 النطالق و لإلفساد استخدمت لكنها و شرعا عليها ينطبق املسجد اسم و مساجد حقيقة

 ، زورا و كذاب مسجد اسم عليه أطلق ما هناك أما – الضرر أهل و للمسلمني القتال أهل

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/436
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 يسموهنا سعود ال كهنة و ، حسينيات واملسماة ، الروافض لطائفة الشركية املعابد وهي
 األمر يكون حينما شركية معابد ويسموهنا ، املسلمني على التلبيس يريدون حينما ، مساجد

 من و ، هللا بيوت هي اليت املساجد من سعود ال موقف هنا سنذكر و ، أبسيادهم متعلقا
 السكران اهتم قد و . صاحلهم يف األمر يكون حينما ، الشركية املعابد هي اليت احلسينيات

 لكثريين تبعا ، عسري طوارئ قوات مسجد يف ابلتفجري اإلسالمية الدولة مستقلة مقالة يف
 دون املسجد لتفجري الدولة تبين على اطلع أبنه جهارا عياان كذب و ، بذلك الدولة اهتموا
 املسماة مقالته كل عليه بىن الذي و ، كالمه يف الواضح التزوير من خجل أو حياء

 لتعرفوا كالمه من قصريا مقطعا لكم سأنقل ، (السنة أهل مساجد تفجري مكتسبات)
  : يقول ، مغناطيسيا الشعب بتنومي الدجاجلة هؤالء يقوم كيف

 ايسالم) املصاحف؛ إحراق و بعسري، السنة أهل مسجد لتفجري التبين إعالن قرأت حني "
 :قال التبين إعالن هل ؟ التبين إعالن يف جاء هذا ؟! املصاحف وإحراق ايجمرم له أقول

 ما أسرع ما هللا سبحان اي :نفسي يف قلت فإنين ( ؟ املصاحف وحتريق السنة أهل مسجد
  "منه ابلتربؤ يتظاهر كان ما التنظيم هذا يكشف

 ، ابلقول لو و االحرتام تستحق ال أنك رأيت ، ودجلك كذبك قرأت حني : له أقول أان و
 ميزقوهنا و املصاحف حيرقون الذين ، ابملناسبة و . ابهلل العياذ و الدجل أبواق من بوق ألنك

 فيهم فجرت الذي هؤالء الطوارئ جنود هم ، أبقدامهم يدوسوهنا و أبرجلهم يركلوهنا و بل
 قصة لكم حنكي و . شخصيا معي حصل و بل ، بعيين ذلك بعض رأيت قد و ، الدولة
 : هكذا القصص ببعض عنكم أرفه أن أحب أان تعرفون ، قصرية

 املشرفة الفرقة كانت و ، عسري سجن ملعتقالت ذهبان سجن معتقالت من منقولني كنا
 أغراضنا جل يرمون كانوا و ، الطوارئ البك من املنتنة القذرة الفرق من تسفريان على

 توقفهم و ، األطعمة و الشرعية الكتب بعض و املصاحف فيها و ، مهينة بصورة الشخصية
 و مغممة كانت عيين طبعا و ، لتفتيشه مين فأخذوه ، جييب يف الذي الصغري مصحفي

 كالهبم من بكلب افإذ ، املعتقلون يعرفها و يعرفوهنا هم بطريقة أسفل من أنظر كنت لكين
 مقاطع على عالمة به أضع كنت مرسام طرف غالفه من ليخرج املصحف ميزق السود

 ذهب لألسف و ، املساجد أئمة منه ليستفيد القرآن من مقطع عندها يكتمل اليت الوقوف
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 ال قصة كانت مث املهم ، كله املصحف يف املواضع هذه وضعت حيث املصحف هذا مين
 الضابط ، لسيده يظهر أن فقط ألجل ، هللا لكتاب الكلب هذا زيقمت والشاهد هبا نطيل
  . جدا سهل إخراجه أن مع املرسام طرف إخفاء مت كيف رأسه على يقف الذي

   : نقول تفنيدها قبل و ، للشبهة نعود

 ... منصفا رجال جند أن نتمىن ألننا إخوة اي أمساعكم أرعوين

 ، هللا من حياء دومنا ابألرض سوته و ، اعريق مسجدا السعودية احلكومة هدمت قد
  ؟ من مسجد أتعرفون

 بشهادة عابد زاهد لرجل وحماربة عليه وحنقا حقدا ، احلميد الكرمي عبد الشيخ مسجد
 سجون يف ودعاة علماء( بوك الفيس على صفحيت يف مفصلة جتدوهنا ذلك قصة و اخللق،
 . احلميد عبدالكرمي الشيخ ترمجة يف )اململكة
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https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_

JIA8QVuIml1H7aFs 
 

 له يراعوا مل هللا بيوت من لبيت سعود آل حكومة صفق قصة هي و أخرى قصة هذه و
 قطع و حصارهم ميكن مطلوبني أشخاص أربعة ألجل ؟ ملاذا التنبيه و التذكري رغم ، حرمة
 الفجر صالة فبعد ، تعاىل و سبحانه هللا بيت احرتام على البقاء و ، ذلك حنو و عنهم املياه
 لسلطات بالغ ورد ، هجرية 1424 سنة اخلامس الشهر من الثالث ، اخلميس يوم من

 يف  صوير منطقة من ، الغشيم مسجد له يقال مسجد إىل توجه الدندين تركي أن املباحث
 تبعتهم فورا ، فردي سالح معهم و زمالئه من ثالثة و ،هو اجلوف يف سكاكا مدينة ضواحي
 الدورايت مع بسيط انر إطالق جرى و ، املسجد حاصرت و احمللية األمن قوى من جمموعة

 ذلك بعد ، رفاقه و الدندين إال فيه يكن مل و املصلني من خاليا املسجد كان حيث ،
 ، املسجد حاصرت و اخلاصة األمن قوات من فرق و هيلكوبرت طيارات وصلت بساعات

 لن انه مرتفع بصوت الدندين رد و ، نفسه بتسليم للدندين الصوت مبكرب نداء بتوجيه وبدؤوا
 مدفع من انر إطالق مت بعدها و ، املسجد حرمة ابحرتام طالبهم املقابل يف و ، نفسه يسلم

 إىل احلصار استمر و ، نتيجة دون املسجد حوايل من متعددة جهات من ، 50 عيار رشاش
 اجلهات مجيع من النار إبطالق األمن لقوات األوامر وردت حيث ، تقريبا الواحدة الساعة

https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs
https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs
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 النريان من لوابل املسجد تعرض فعال و ، املسجد تهدميل ذلك أدى لو ،حىت املسجد على
 بعد قتل حيث ساتر بدون للقتال املسجد من خروجه و الدندين زمالء ملقتل أدت ، الثقيلة

 املسجد جريان من املدنيني من كبري عدد أصيب قد و . معهم مباشرة معركة يف اشرتك أن
 إىل اجلوف أهايل دعا بعدها ، املسجد على الثقيلة للمدافع العشوائي النار إطالق بسبب
 بعد اجلوف منطقة عاصمة سكاكا مدينة وسط فيصل الشيخ مسجد يف ابعتصام القيام
 واالعتقاالت املدامهات سلسلة و املسجد قصف على االحتجاج عن للتعبري اجلمعة صالة

 ذلك غري و ، أنفسهم بتسليم املطلوبني على الضغط أجل من الرهائن احتجاز و العشوائية
  . السيئة التصرفات من

-https://www.cia.gov/library/abbottabad
compound/8F/8F2F3E60BA44BAA1C4FFB627682CCF

dandani.pdf_42 

 
 حاقدين زاهد رجل ألجل هدم و ابألرض سوي مسجد ، مسجدين على مرران حنن اآلن

 مامعهم بداخله أربعة علشان كله كذا و بطائرات و 50 بعيار ضرب آخر مسجد و عليه،
 .فردي سالح إال

 فيها حججت أان السنة هذه تتذكرون هل ، ذلك من أعظم هو ما هناك ، طيب 
 ، احلرام هللا لبيت سعود ال قصف أنسيتم : أقول ، شيء حيصل أن قبل تجنو  هلل واحلمد
 حىت املسجد يف حاصروهم لو يضريهم كان ماذا ، معه من و جهيمان فيه اعتصم عندما
 ومن جهيمان دخل يعين ؟ األرض وجه على مسجد أشرف حلرمة مراعاة ، السبل هبم تنقطع

 أببواب حماط احلرم ، احلرم إىل سالح ممعه مجاعة دخلوا شيء أي عن النظر بغض معه

https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/8F/8F2F3E60BA44BAA1C4FFB627682CCF42_dandani.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/8F/8F2F3E60BA44BAA1C4FFB627682CCF42_dandani.pdf
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/8F/8F2F3E60BA44BAA1C4FFB627682CCF42_dandani.pdf
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 منهم؟ تريدون ماذا ، سنة حىت فيه فليجلسوا اتركوهم ، املكان هذا بداخل دخلوا ، وبسور
 و مبدرعات أتوا ! هللا بيت تضربوا أما ، أعطوا و خذوا و ابمليكروفوانت انصحوهم و اتركوهم
 لألسف السالح أنواع بكل وهضرب مث به احمليطة احلرم أروقة داخل الشبكة على الصور

 . ابألمريكان و الفرنسي ابلطريان ضربه على استعانوا

 : الروابط نعطيكم

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=210565 

40574360-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

http://alfetn.com/vb3/showthread.php?t=78146 

 هي و سنة 30 حوايل عليها مر هذه طبعا ، املدة ملرور أمريكا عنها أفرجت وثيقة لدينا
 عن ، األمريكية اخلارجية وزارة إىل جدة يف األمريكية السفارة من سري تقرير عن عبارة

 مروحيات برفقة كانوا أمريكيون طريان مهندسو رصدها كما ، احلرم أحداث انتهاء سيناريو
 السعودي املدين للدفاع اتبعة مروحيات ينفذ كان الذي إذن ، السعودي املدين للدفاع اتبعة
 بفرقة مدعومني اجلنود كان كما ، هلا سنأيت ألننا السعودي املدين للدفاع لكلمة واوانتبه
 بريل ابول امسه اخللق بسوء مشهور مالزم بقياده الفرنسية الكومندوز قوات من صغرية

 تفاصيل توجد و إايه أعطيناكم الذي الرابط يف موجودة النتنة خلقته و صورته ولألسف
  أخرى

 

 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=210565
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40574360
http://alfetn.com/vb3/showthread.php?t=78146
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 يستخدموا أن هلم مسموح تقول الدين رجال كبار من جلنة هبم االستعانة على صدقت و(
  )املقدس املكان يف السالح

 

 إايها هدمهم و املساجد ضرهبم و سعود آل عن هذا يكفي ، طيب

 ذلك ومن ، بداخلها من قتلت و ، املساجد الشام يف املقاتلة الفصائل هدمت وقد : نقول
 على املسجد بتفجري املشني التنمية و األصالة جبهة فعل من سابق لقاء يف عنه تكلمنا ما

  . حياء أو وجل دون إايه نشرها و ، بذلك فرحها و ، اإلسالمية الدولة رجال من فيه من
 

/2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wpوالتنمية-األصالة-جبهة-
 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر

 

 الدولة ألنصار التابع ، البلح دير مدينة يف الكائن املتحابني مسجد محاس هدمت كما
 هدم من الرافضي و األمريكي و اليهودي لاالحتال به يقوم ملا مشاهبة صورة يف ، اإلسالمية

 هدم عملية يف شاركت جرافات ثالث أن بذلك الصادر البيان ذكر و . املسلمني ملساجد
 املسلمني عوام و العلم طلبة و الدعاة من املؤمنني أفئدة إليه هتوي كانت بدائي صغري مسجد

 السنة و الكتاب فيه يتدارسون و دينهم أمور و رهبم توحيد فيه يتعلمون ، املنطقة تلك يف

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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 يتهمهم مل و عليهم، النكري نسمع فلم ،  املسيسة املساجد عن بعيدا ، األمة سلف بفهم
 . خوارج أبهنم املتهمون

https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%
-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-B9%D8%A9
-D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%
-%85%D8%A7%D8%B3D8%AD%D9%
-D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85%
-D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%

%D9%84 HYPERLINK -D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%"

-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-B9%D8%A9
-D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%
-D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%
-D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85%
-D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%

/"/%D9%84-D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9% 

 

 كثري و بالد عدة يف قصف و حبرق حرماهتا انتهكت و ، عدة مساجد هدمت كما : نقول
 اهتم أو ، ارجخو  أبهنم سعود ال اهتم أحدا نسمع فلم ، مباشر سعودي متويل و بدعم منها
  . خوارج أبهنم بتمويلهم قاموا من

 

https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/


89 
 

 الدولة على كذبتكم كانت لقد ، وافقه من و للسكران نقول بيناه ما بينا أن وبعد
 : ترقيعها إمكان عن اتسعت ،واسعة

 

 . املسجد يف ال ، الطوارئ مبىن يف ذلك أن فيه العملية الدولة فيه تبنت الذي البيان : فأوال 
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 صالة قبل و . بساعتني الظهر صالة بعد يعين ، ظهرا الثانية الساعة يف مت التفجري : اثنيا
  ؟ كذبة اي هؤالء مصلني أي و هذه صالة فأي بساعة العصر

 

 
 

 ميكن ، كبرية مبسافة االنفجار موقع عن املسجد بعد للتفجري الفعلية الصور أظهرت : اثلثا
 الصورة ، آخر مكان يف املسجد و مكان يف االنفجار أن يعين ، تقريبا مرت 25 حوايل

 . الصور إحداثيات تبني علوية صورة يف و جدا واضحة



92 
 

 
 مث ، أصال تفجري على يدل ما فيه يكن مل ، األولية اللقطات يف املسجد تصوير ندع : رابعا
 عامة لكن ، متاما حنن عليه اعتدان الذي ، املباحث غباء من هذا و األمر تغري التمثيلية بعد

 أن لدرجة ، مضحكا التفجري اثر كان ، املباحث متثيلية بعد حىت و ، بعد يعرفوه مل الناس
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 احلقيقية ابلتفجريات هذا قاران لو طبعا و ، ضعيفة اآلاثر أن إىل ملح للخرب املذيع
  .  الفرق لعلم القديح يف و ابلعنود حصلت اليت كالتفجريات

 ؟.. عشرون فيه قتل تفجري هذا هل الصورة هلذه انظروا ابهلل
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 ... فيه حصل ملا أيضا انظروا التمثيلية بعد للفيديو رابط وهذا

/2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wpمسجد-تفجري-كذبة-
 4mpالطوارئ.

 

 استهداف بني و  بينه الفرق فما ، للمسجد استهداف حصل أنه ، جدال افرتضنا لو و
 ، اإلسالمية الدولة مساجد من ملسجد السعودية من املدعومة التنمية و األصالة جبهة

 وما ؟ االثنني بني الفرق ما ، سابق لقاء يف ابلفيديو بينا كما فيه من على كامال وتفجريه
 قنبلة وبني ، سعود ال دولة يف حماربون نودج فيه مسجد داخل تدمر صغرية قنبلة بني الفرق

  .؟ اإلسالمية الدولة يف الناس من أخالط به مسجدا تقصف طائرة من تنزل ضخمة

 
 

 الطوارئ مسجد فجرت الدولة أن افرتضنا ؛ هذا والطرف هذا الطرف من ، املقارنة أتملوا
 لكن اإلسالمية للدولة مسجدا فجرت السعودية من املدعومة والتنمية األصالة جبهة طيب

 بني الفرق ما مث ؟ االثنني بني الفرق ما ، ضخمة مبفخخة ومباذا فيه من على كامال تفجريا
 وبني سعود آلل اتبعون حماربون طوارئ جنود هم جنود به مسجد داخل تدمر صغرية قنبلة
 ،   اإلسالمية الدولة يف ناسال من أخالط به مسجدا تقصف طائرة من تنزل ضخمة قنبلة
 على احلرب رأس  السعودية للداخلية اتبعون طوارئ جنود هم الدولة فيهم فجرت من نقول

 بل ، معلنة معهم حرب حالة يف والدولة ، هلا الضاربة اليد هم وهؤالء اليوم العامل يف اإلسالم

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/كذبة-تفجير-مسجد-الطوارئ.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/كذبة-تفجير-مسجد-الطوارئ.mp4
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 كل يف و ومدارسهم ممستشفياهت و مساجدهم يف هنار ليل تستهدفهم السعودية الطائرات و
 أنه واضح السابقني املثالني يف الفرق طبعا ، املتفجرة القنابل من األطنان إبلقاء مكان

 األقل على فاألول ، املستنكر اإلجرامي الفعل هو السعودية احلكومة فعل وأن ، عكسي
 يف االختالف وإمنا ، احلروب يف استهدافهم صحة يف اختالف ال حماربني جنودا استهدف

 فيه من قتلت و ابلكامل دمرته مسجدا استهدفت فاألصالة ، الثاين خبالف ، فقط املوقع
  ، بغريهم اجملاهدون فيه خيتلط  األحياء من حي يف وهو

 

/2018/11content/uploads/-i.net/wphttps://tarhunوالتنمية-األصالة-جبهة-
 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر

 النساء فقتلت ، كذلك هلم مساكن بني لعوام مساجد قصفت السعودية والطائرات
 . قوة وال هلم حول ال مصلني مع واألطفال

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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 أحرقوا ملن السعودية دعم عن وتكلمنا ، ةحقيق مساجد امسها اليت املساجد من انتهينا
 (1).مصلني قتلوا و مساجد هدموا و مساجد

 وهبتاان زورا مساجد اخلونة عليها يطلق شركية معابد تفجري هي و أخرى جزئية إىل اآلن ننتقل
 يف الروافض ضد الدولة هبا قامت اليت العمليات بذلك املقصود و ، املسلمني على وتلبيسا

 هللا غري فيها يعبدون اليت ، الشركية معابدهم داخل ، اليمن و الكويت و ديةالسعو  من كل
 ، فيها يكفروهنم و ، سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فيها يلعنون و ، سبحانه

 بذلك، آلهلتهم يتقربون و – قاتلهم و هللا لعنهم – زانية أبهنا عائشة املؤمنني أم فيها ويتهمون
 يف السنة للمسلمني املقاتل الشعيب احلشد لدعم التربعات جبمع قوموني بعضها ويف بل

 ، العنود كحسينية ، تفجريها مت اليت املعابد عن الشبكة على تبحث أن ويكفي ، العراق
  . الواضح الكفري نشاطها و اخلبيث دورها لتعلم القديح وحسينية

 
_____________________________________ 

 . هللا قاتلهما ليبيا يف حفرت وكذا مايستحق هللا من عليه مصر يف السيسي مافعل أمثال (1)
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/2018/12content/uploads/-ttps://tarhuni.net/wphالدولة-تفجري-
 4mpاملناظرة.-من-للحسينيات

 

 إال  قدميا السعودية الدولة هبا تسمح تكن مل و كبري فرق املساجد و احلسينيات بني فالفرق
 تراعي السعودية الدولة فبدأت ، هلم إيران بتبين الرافضة شوكة قويت حىت ، استحياء على

 الشيخ ال صاحل ، لسان على ذلك يف كفري تصريح أول كان و ، هبا تسمح و سينياتاحل
  ) ابمسي أي( طبعا ابالسم تصريح بدون ذاك آن عليه نبهنا قد و ،

 مدرس من الشخص هذا احنرف كيف ليعرف جزءا منه لكم نقتطف حديث حوار له مث
 عبد أبو الشيخ الفاضل ذانتلمي إليه يذهب كان و ، العلم طالب ابهتمام حيظى عقيدة

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/تفجير-الدولة-للحسينيات-من-المناظرة.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/تفجير-الدولة-للحسينيات-من-المناظرة.mp4
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 بعد عقبيه على انقلب اليوم و األايم تلك يناظره كان و ، احلنوط مبارك العزيز عبد الرمحن
 معلقا و مثنيا عين له يقول كان و ،  سواي زرانه ، أخيت لزوج صديق هو و الوزارة توىل أن

  ، " فن كل يف يصلح كذلك كان من " سابقا اهلندسة كلية يف كنت كوين على

 : منه طرفا لكم نذكر ثن الرابط نعطيكم
 

http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402720680 

HYPERLINK  tan.com.sa/daily/2003http://www.alwa

"http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-

HYPERLINK  22/-09-affair.htm"/22

"http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-

affair.htmaffair.htm"/22 
 

  -! التوحيد بالد يف و الوهاب عبد بن حممد الشيخ حفيد – الشيخ ال صاحل الشيخ سئل

  الوطين؟ االنسجام تعزز حبيث األخرى الطوائف مساجد ورعاية خبدمة تقوم الوزارة هل "

  .موجود هذا - : قال

  الشيعية؟ الطائفة مساجد وختدم ترعى الوزارة هل : السائل قال

  نعم -: قال

  املساجد؟ هلم وتبنون : السائل

 أايم منذ موجود هذا و .املسؤولة هي الدولة ألن نبنيها، نعم - : الشيخ آل حفيد الشيخ
  !العزيز عبد امللك

  املسائل؟ هذه على تعتيم يف أجل : السائل يقول

 تبين فالوزارة . به تقوم ما تعرفون وال الوزارة عن تكتبون أنتم . فهم عدم يف - : الشيخ يقول
  "أخرى و طائفة أو أخرى و منطقة بني تفرق ال و املساجد

 وهذا ( قال املشروعية على يستدل أن أراد عندما املفحمة إلجابةا اىل انظروا ابهلل !! سالم اي
  ومسلم البخاري أخرجه قال كأنه و ) العزيز عبد امللك أايم منذ موجود

 

 بعد شيعي جتمع أكرب هبا و ، املدينة يف نعيش فنحن ، كاذب غريه اله ال الذي وهللا هو و
 إمنا و ، املدينة يف وجودي طيلة هبا مسموح واحدة حسينية يوجد ال و ، الشرقية املنطقة

http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402720680
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm


100 
 

 أحد إن حىت السنني عشرات هلم جارا عشت أان و ، املزارع يف و البيوت يف يتخفون
 _ الصافية كربي حتت النخاولة سوق قلب يف ، فيه يتجمعون مكاان خطأ دخل أصدقائي

 رخص فيها األشياء فيه يباع ألنه املدينة أهل يعرفه النخاولة سوق تعرفون املكان أعطيكم أان
 ، هناك رآه ما يل حكا و ، فورا منه صديقي فخرج منه انزعجوا و ، هلم حسينية به فإذا _

   . املدينة مهندسي من كبري مهندس ، مشهور بلدية رئيس واألخ
 

 ما ، كذا و مساجد مسيت و احلسينيات تفجري على االستنكار أصوات أن أيضا العجيب و
 اليمن يف وجوده طيلة أما و ، الكويت و السعودية يف التفجري حصل عندما إال ارتفعت

 بني و بينهم املربم اخليانة اتفاق احلوثيون نكث أن بعد أما ، استحياء على االستنكار فكان
 بطولة تعبريهم حد على الشيعة مساجد استهداف فأصبح ، متاما األمر اختلف سعود ال

 بينهم اخليانة اتفاق احلوثيون نكث أن بعد فقط ختيلوا . هللا سبيل يف جهادا و عظيما واجنازا
 املساجد حرمة وانتهاك املساجد هدم حتول اليمن من زايدة قطعة وأخذوا سعود آل وبني

 أهواء حسب ، هللا بدين يتالعبون الدرجة هلذه !! هللا سبيل يف وجهاد عظيم وإجناز لبطولة
  . زاندقة من ويلهم اي ، سعود آل

 

  له وقصفهم اهلادي ملسجد السعودية الطائرات الستهداف أحدمها رابطني ناآل سنعطيكم
 ابألرض له السعودية الطائرات تسوية و احلوثي حسني سيدهم ومسجد لضريح واآلخر
  . صعدة مبنطقة وذلك

 احلوثي حسني مسجد و اهلادي مسجد نقول اآلن تعبريهم على يعين
  

https://www.youtube.com/watch?v=MI20o6s1BZw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DuMJeLfG2QI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI20o6s1BZw
https://www.youtube.com/watch?v=DuMJeLfG2QI
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 األسلوب بنفس عليهم يعلق ، الالت حزب رئيس الالت نصر حسن أن أيضا الظريف ومن
  : يقول و الدولة على اآلن به يعلقون الذي

 من و ضريح يدمر كيف أحد لنا ليشرح و احلوثي حسني السيد ضريح تدمري املؤسف من "
 ال الذي فكرهم و عقيدهتم هذه لكن و الزيدية رموز أكرب مقام و اترخيي مسجد تدمري مث

 من هناك و "داعش"لـ الفكرية املرجعية هذه و ، بصلة مسل و عليه هللا صلى حممد للنيب ميت
 ...ايسالم ".احلربية ابلطائرات يقتل من و مفخخة بسيارات يقتل

 : أيضا الرابط وهذا

https://alahednews.com.lb/fastnews/272247/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%B1-AF%
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-D9%85%D9%86%
-D9%8A%D8%B1D8%AA%D8%AF%D9%85%%
-D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%
-D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%

https://alahednews.com.lb/fastnews/272247/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://alahednews.com.lb/fastnews/272247/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://alahednews.com.lb/fastnews/272247/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1
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https://alahednews.com.lb/fastnews/272247/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1
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 عبيد لشيخهم لتسجيل ابالستماع احلسينيات تفجري فقرة ، الفقرة هذه سنختم حنن طيب،
  ، األوامر له تصدر أن قبل ابحلق هللا أنطقه فقد ، املسألة هذه حول اجلابري

 يرد كيف هؤالء تروا حىت امسعوا اجلابري لعبيد تستمعوا أن نالتريدو  ملاذا إخوة اي مالكم
 : فيكم هللا ابرك امسعوا ولكن هلل واحلمد منهم فرغنا قد حنن ! بعض على بعضهم

  : فيه يقول

 سنة تبوك غزوة املشهورة املعروفة الغزوة تلك يغزو أن سلم و عليه هللا صلى النيب أراد ملا "
 ، العلة لذي مسجدا بنينا حنن ، هللا رسول اي : فقالوا نافقونامل أاته ، أظن ما على تسع

 لنا تصلي أن نريد قالوا أو ، فيه لنا تصلي أن فنحب ، املطرية و الشاتية الليلة يف فيه ولنصلي
 املدينة بني و بينه بقي و عاد فلما ، للغزو يتجهز كان و هللا شاء إن رجعنا إذا فقال ، فيه

 إليه فبعث ، أبدا فيه تقم ال آخرها ، معروفة القصة و ... الوحي اءهج يومني أو يوم مسرية
 هو ليس املقصود كان و ، املسجد ذلكم يف النار أضرم و ، سعفا إليه فأخذ ، أصحابه أحد

 عليها تواطأ ، عسكرية – يقولون كما - ثكنة أنه املسجد هذا من املقصود ، املسجد
 أاب يسمى كان رجل الطائفتني بني السفري كان و ، خيرب أو الشام يهود و املدينة منافقو
 ، !! عقوبة هذه ، الفاسق عامر أاب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسماه ، الراهب عامر

 الرافضة مساجد هندم ، اآلن بعضهم يقول كما املسلمني مساجد من مسجد يهدم كيف
 هللا وجه لغري تعمر ال سلمنيامل مساجد و ، !! املسلمني مساجد هتدم فيقول ، اليمن يف

 ، أهله و لإلسالم حراب أسس إمنا و ، هللا من تقوى على يؤسس مل املسجد هذا ألن  ، أبدا
  " خيرب أو الشام يهود و املدينة منافقوا ، الطائفتني تلكم شر املؤمنني هللا فكفى

/2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wpاجلامية-شيخ-
 4mpواحلوثيني.-الرافضة-مساجد-بتفجري-ويفيت-يؤيد-اجلابري-عبيد

 

  :  )اإلمام هللا عبد بن حممد الشيخ على ردا أيضا ويقول(

نتسبني بعض قول أنَّ  إىل بِّهنـُنَـ  هنا ومن "
ُ
 ، السُّّنة أشياخ من نظنهُ  وُكنا اليمن، يف العلمِ  إىل امل

 مساِجد - املساِجد تفجري يستنكر األشياخ؛ من ليس اخلياش من ابهلل العياذُ  و صار و
رت حينما أينك ! هللا سبحان ، عقريته هبذا يرفع و هبذا يصرخ و يصيح و - الرافضة  ُفجِّ
  !؟ صنعاء يف السُّّنة أهل مساجد

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/شيخ-الجامية-عبيد-الجابري-يؤيد-ويفتي-بتفجير-مساجد-الرافضة-والحوثيين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/شيخ-الجامية-عبيد-الجابري-يؤيد-ويفتي-بتفجير-مساجد-الرافضة-والحوثيين.mp4
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 ) اإلمام حملمد مقطع بداخله(

 أهلِ  على العيبِ  من شهرين حنو قبل مسعناهُ  الذي لقولك امتداد ا مسكني اي هذا أنَّ  أظنُّ 
 تدلُّ  العبارة عن تُغين اليت ابإلشارة كلمَتك فمفهومُ  ، املسلمني يُقتِّلونَ  أهنم و احلََوثَة جهاد
  ". مسكني اي مونُمسلِ  أهنم تعتقد أنكَ  على

/2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wpعبيد-الشيخ-
-حممد-الشيخ-على-مستنكرا-الرافضة-مساجد-تفجري-جواز-ثانيةال-للمرة-يقرر-اجلابري
 4mpاالمام.

 

 خط على احلكومة تبع هم الذين اجلامية أساطني من – اجلابري نقصد – الشيخ هذا و
 يستنكر ممن و ، املسلمني من الرافضة أن يظن ممن سخريته إىل انظروا ذلك مع و ، مستقيم
 يدافع و ، قتلين فيما هذا سل تسمى مبادرة لنا يعمل و يدالعو  لنا أييت مث احلسينيات تفجري

 .ككل الرافضة عن يدافع . املستعان هللا و ، غريه يدافع قبله من و الرافضة و احلوثيني عن
 

 كانوا مهما الطواغيت جنود قتل على رعاايها الدولة حث هي و ، الثانية للجزئية ننتقل
 يف عنها تكلم فقد ، السكران على فيها نرد اليت اجلزئيات من أيضا هذه و ، أقارهبم من

 الرمسية الواثئق يف قراءة ، الدولة تنظيم عند األقارب و األهل قتل ) بعنوان مقالة
 : فنقول ، (للتنظيم

 مينع فال ، القرابة على بناء الرجلني بني احلكم يف األصل يف يفرق ال اإلسالم دين إن
 و ، سواء األمر بل ، أقرابئه أحد كان إذا ، مثال ريباحل الكافر قتل من املسلم اإلسالم

 يـُؤ ِمُنونَ  قـَو م ا جتَِدُ  الَّ ) : تعاىل قال ، خصيصا ذلك يف قرآن نزل بل البتة مؤثرة غري هنا القرابة
ِخرِ  َوال يَـو مِ  اِبّللَِّ  َواهَنُم   َأو   أَبـ َناَءُهم   َأو   آاَبَءُهم   َكانُوا َلو   وَ  َوَرُسولَهُ  اّللََّ  َحادَّ  َمن   يـَُوادُّونَ  اآل   َأو   ِإخ 

ميَانَ  قـُُلوهِبِمُ  يف  َكَتبَ  أُولَىِئكَ   َعِشريهََتُم   ن هُ  ِبُروح   َوأَيََّدُهم اإل ِ ِخُلُهم   و مِّ يُد   ِمن جَت رِي َجنَّات   ََ
َارُ  حَت ِتَها َهن   ُهمُ  اّللَِّ  ِحز بَ  ِإنَّ  َأاَل  اّللَِّ  ِحز بُ  كَ أُولَىئِ  َعن هُ  َوَرُضوا َعنـ ُهم   اّللَُّ  َرِضيَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األ 

ِلُحونَ    : للواحدي النزول أسباب يف جاء ،  (22- اجملادلة) (ال ُمف 

 بكر أبو فصكه - وسلم عليه هللا صلى - النيب سب قحافة أاب أن حدثت : جريج ابن قال
 ؟ أوفعلته " : الفق - وسلم عليه هللا صلى - للنيب ذلك ذكر مث ، منها سقط شديدة صكة

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/الشيخ-عبيد-الجابري-يقرر-للمرة-الثانية-جواز-تفجير-مساجد-الرافضة-مستنكرا-على-الشيخ-محمد-الامام.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/الشيخ-عبيد-الجابري-يقرر-للمرة-الثانية-جواز-تفجير-مساجد-الرافضة-مستنكرا-على-الشيخ-محمد-الامام.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/الشيخ-عبيد-الجابري-يقرر-للمرة-الثانية-جواز-تفجير-مساجد-الرافضة-مستنكرا-على-الشيخ-محمد-الامام.mp4
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 ، لقتلته مين قريبا السيف كان لو هللا و : بكر أبو فقال ، إليه تعد فال : قال نعم : قال "
 . اآلية هذه تعاىل و تبارك هللا فأنزل

 هللا عبد أابه قتل اجلراح بن عبيدة أيب يف اآلية هذه نزلت : قال أنه مسعود ابن عن روي و
 دعين هللا رسول اي : فقال ، الرباز إىل بدر يوم ابنه دعا كرب أيب يف و . أحد يوم اجلراح بن

 أاب اي بنفسك متعنا : - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول له فقال ، األوىل الرعلة يف أكن
  ؟ بصري و مسعي مبنزلة عندي أنك تعلم أما ، بكر

 قـَو م ا جتَِدُ  ال ( اآلية هذه أنـزلت : وغريه العزيز عبد بن سعيد قال وقد : كثري ابن وقال
 قتل حني اجلراح، بن هللا عبد بن عامر عبيدة أيب يف آخرها إىل ) اآلِخرِ  َوال يَـو مِ  اِبّللَِّ  يـُؤ ِمُنونَ 

 يف بعده شورى األمر جعل حني عنه، هللا رضي اخلطاب، بن عمر قال وهلذا ؛بدر يوم أابه
 .الستخلفته احي   عبيدة أبو كان ولو » :عنهم هللا رضي الستة، أولئك

 يف ) أَبـ َناَءُهم   َأو   ( بدر يوم أابه قتل عبيده أيب يف نـزلت ) آاَبَءُهم   َكانُوا َوَلو   ( :قوله يف وقيل
َواهَنُم   أَو   ( ، الرمحن عبد ابنه بقتل يومئذ َهمَّ  ، الصديق  أخاه قتل عمري، بن مصعب يف ) ِإخ 

 وعلي محزة يف و ، أيض ا يومئذ له قريبا قتل عمر، يف ) َعِشريهََتُم   َأو   ( يومئذ عمري بن عبيد
 كالم انتهى ".أعلم هللا و ، يومئذ عتبة بن الوليد و شيبة و عتبة قتلوا احلارث، بن وعبيدة

 . كثري ابن

 يوم يعين األسارى أسروا ملا " : قال عباس بن هللا عبد حديث من صحيحه يف مسلم  وأخرج
 يف ترون ما : قال علي؟ و عمر و بكر أبو أين : وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول قال بدر،

 منهم أتخذ أن أرى و ، العشرية و العم بنو هم ، هللا رسول اي : بكر أبو فقال األسارى؟
 صلى هللا رسول فقال ! لإلسالم يهديهم أن هللا عسى و ، الكفار على قوة لنا تكون فدية

 الذي أرى ما ، هو إال إله ال الذي و ال : قالف ؟ اخلطاب ابن اي ترى ما :سلم و عليه هللا
 فيضرب عقيل من عليا فتمكن ، منهم متكننا أن أرى لكن و ، هللا نيب اي ، بكر أبو رأى
 ؟ من هذا العباس ( العباس من محزة متكن و ، ) علي أخو ؟ من يكون هذا عقيل( عنقه
 فإن ، عنقه فأضرب - لعمر نسيب - فالن من متكنين و ، عنقه فيضرب ) محزة أخو

 قوله يف عمر مبوافقة القرآن نزل مث ، احلديث هناية إىل . صناديدها و الكفر أئمة هؤالء
َرىى  َلهُ  َيُكونَ  َأن لَِنيبّ   َكانَ  َما( تعاىل َر ضِ  يف  يـُث ِخنَ  َحىتَّى  َأس   )األ 
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 حباب له اليق كان سلول ابن أيب بن هللا عبد بن هللا عبد أن " عكرمة عن جرير ابن وروى
 هللا يؤذي والدي إن هللا رسول اي : فقال ، هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسماه ،
 عبد أابك تقتل ال " : سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ، أقتله حىت فذرين ، رسوله و

 أقتله حىت ذرينف ، رسوله و هللا يؤذي والدي إن هللا رسول اي : فقال أيضا جاء مث ، " هللا
 فتوضأ هللا رسول اي : فقال ، " أابك تقتل ال : سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال ،

 إىل رجعنا لئن( سلول ابن يعين قال أنه فيه و ، يلني أن قلبه لعل وضوئك من أسقيه حىت
 أنت( لوالده قال مث السيف ابنه أخذ املدينة بلغوا فلما ) األذل منها األعز ليخرجن املدينة
 لك أيذن حىت تدخلها ال فوهللا ؟ األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن تزعم

  ) سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 وسلم عليه هللا صلى النيب إىل اخلطاب بن عمر أتى " ذلك قال ملا أنه زيد ابن عن رواية ويف
 دعين : قال و  فأخربه ؟ ذاك ما و : قال ؟ أيب ابن يقول ما تسمع أال هللا رسول اي : فقال

 كرهت فإن : عمر قال " بيثرب كثرية أنف له ترعد إذا " : قال ، هللا رسول اي عنقه أضرب
 مسلمة بن حممد و ، معاذ بن سعد به فمر ، املهاجرين من رجل يقتله أن هللا رسول اي

 حممدا أن الناس يتحدث أن رهأك إين " : سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فيقتالنه
 يقول ما ترى أال " : فقال ، فدعاه ، " أيب بن هللا عبد بن هللا عبد يل ادعوا ، أصحابه يقتل
 ليخرجن املدينة إىل رجعنا لئن يقول " : قال ؟ أمي و أنت أبيب يقول ما و : قال "؟ أبوك
 ، األذل هو و األعز هللا و تأن ، هللا رسول اي هللا و صدق فقد : فقال " األذل منها األعز

 ، مين أبر أحد هبا ما ليعلمون يثرب أهل إن و ، هللا رسول اي املدينة قدمت لقد هللا و أما
 برأسه آتيهما أن لنقطة انتبهوا( به آلتينهما برأسه آتيهما أن رسوله و هللا يرضي كان ولئن
 ، املدينة قدموا فلما ; ال : موسل عليه هللا صلى هللا رسول فقال ) قليل بعد سنحتاجها هذه
 رجعنا لئن : القائل أنت : قال مث ; ألبيه ابلسيف ابهبا على أيب بن هللا عبد بن هللا عبد قام
 ال هللا و ، هللا لرسول أو لك العزة لتعرفن هللا و أما ، األذل منها األعز ليخرجن املدينة إىل

 ابين للخزرج اي : فقال ; رسوله و هللا من إبذن إال ) بيته يعين ( أبدا أتويه ال و ، ظله أيويك
 فاجتمع ; منه إبذن إال أبدا أتويه ال هللا و : فقال ، بييت مينعين ابين للخزرج اي ، بييت مينعين

 هللا صلى النيب فأتوا ، رسوله و هللا من إبذن إال يدخله ال هللا و : فقال ، فكلموه رجال إليه
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 إذ أما : فقال ، فأتوه "مسكنه و خله له فقولوا ، إليه اذهبوا" : فقال ، فأخربوه سلم و عليه
  " فنعم سلم و عليه هللا صلى النيب أمر جاء

 أتى أيب بن هللا عبد بن هللا عبد أن"  قتادة بن عمر بن عاصم عن أيضا إسحاق ابن وروى
 أيب بن هللا عبد قتل تريد أنك بلغين إنه هللا رسول اي : فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 اخلزرج علمت لقد فوهللا ، رأسه إليك أمحل فأان به فمرين فاعال كنت فإن ، عنه بلغك فيما
 نفسي تدعين فال ، فيقتله غريي به أتمر أن أخشى إين و ، مين بوالده أبر رجل فيها كان ما
 ; النار فأدخل ، ربكاف مؤمنا فأقتل ، فأقتله الناس يف ميشي أيب بن هللا عبد قاتل إىل أنظر أن

  ."معنا بقي ما صحبته حنسن و به نرفق بل " : سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال

 مؤمنا فأقتل( قوله كذلكو  )رأسه إليك أمحل( قال عندما النقاط بعض يف معنا ركزوا طبعا
 )بكافر

 عليه هللا صلى لنيبا هناه إمنا و ، أبيه قتل على هللا عبد إقدام هو الرواايت هذه من الشاهد و
 يقتل حممدا أن الناس يتحدث ال( : قوله يف سلول ابن قتل عن أصال هنى ألنه سلم و

 الدوران و للف وال للمهاترة داعي فال ، له إظهاره عدم و الكفر إلبطانه ذلك و ) أصحابه
 على احلكم يف كعادتنا نتشدد أن منا حيتاج ال و ، فيه نزاع ال أمر فهو ، القضية هذه يف

 من كثري عليه يوافقنا ال ، التارخيية الرواايت و السرية يف متشدد منهج لنا فنحن ، الرواايت
 السرية ( املسمى ، النبوية السرية صحيح يف كتايب مقدمة يف موضح ذلك و ، العلم أهل

 إماما أن جملرد ضعيف حديث من عقيدتنا أنخذ أن منا يريد العويد كان إن و . ) الذهبية
 الباطل أبطل من هذا و ، نظره يف االحتجاج معرض يف ذكره ) تيمية كابن ( األئمة من

 ، عمدا هنا هذا منهجنا نلتزم لن فنحن ختليطاته يف حر هو و ، أبدا به نقول وال ، عندان
 من وافقها ، تفعله مما شيء يف فراغ من أتت مل الدولة أن و ، احلجة إقامة يف كاف ألنه

 .خالفها من خالفها و وافقها
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 عشر الثالث اللقاء من تكملة

 

 وبعد هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 و فعليا املساجد حرمة ينتهك الذي أن وتبينا املساجد بتفجري الدولة اهتام عن البارحة تكلمنا
 بل الدولة غري من تكرر املساجد حرمة انتهاك أن و سعود آل هم شرعي مسوغ دون يهدمها
 وأثبتنا محاس كذا و التنمية و األصالة كجبهة سعود آل من املؤيدين خصومها من حصل
 . الرباهني و ابألدلة ذلك

 من فيها يدور ما على مبين احلسينيات تفجري وأن احلسينيات و املساجد بني الفرق بينا و
 أمسعناكمو  للرافضة قاطبة العلماء تكفري من قدمناه ما مع اإلسالم أهل على وآتمر كفر

 ويرى احلسينيات تفجري استنكر من على شديدا إنكارا ينكر سعود آل شيوخ ألحد تسجيال
 .التفجري إبنكاره أي ، بذلك السنة أهل منهج فارق أنه

 أن على الشرعية األدلة فذكران الطواغيت جلنود املنتسبني من األقارب قتل لشبهة انتقلنا مث
 ألجل خاصة نصوص نزلت بل القرابة اعتبار على مةعا بصفة احلكم يف يفرق ال اإلسالم

 قتل من ومنهم أابه قتل من فمنهم النبوي العهد يف الصحابة وطبقها اجلزئية تلك على الرتكيز
 وهكذا أخاه

  مؤثرة غري أهنا ثبت أن بعد القرابة مسألة من فانتهينا

 : فنقول ابلقرابة وارتباطها الطواغيت جلند االنتساب ملسألة ننتقل واليوم

 وهو والبعيد منهم القريب على احلكم هذا يسحب أن فعليه الطواغيت جند حبكم سلم من
  اإلسالمية الدولة إليه ذهبت ما

 ما ؟؟ داعش جنود من قريبك كان لو كيف : نقول هبم املتعلق احلكم على نعرج أن قبل و
  ؟؟ حكمه يف ترى

 يف ليعفن عنه التبليغ على واغيتالط بالعمة حيثك فقط معه التعاطف جمرد كان إذا
 وذكران معتقالهتا يف سعود آل حكومة قتلته كمن البطيء القتل مآله يكون أو املعتقالت

 يف معنا كان الذي النمرات أمني حممد الدكتور األردين العامل أشهرها كثرية مجاعة منهم
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 املباحث سجن يف قتل الذي العامل( مسمى حتت قوقل يف امسه عن واحبث عسري سجن
 . الفيس على صفحيت يف و موقعي يف قصته و . قصته ستجد ) السعودية بعسري
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 خرب وصلنا من وآخر اململكة سجون يف قتيال عشرين من أكثر ستجد لقوق ببحث ولكن
 هـ1436/12/20 السبت يوم وفاته كانت "عمر أبو"احلكمي مقبول حممد الشيخ وفاته
 . واإلمهال التعذيب حتت هبا الداخلية له تسببت أبمراض متأثر ا

 لو فكيف اإلسالمية لةالدو  مع ابلتعاطف يتهم ملن حيصل هذا كان إذا فنقول ملوضوعنا نرجع
 آل من املمولة الفصائل أن كيف السابق اللقاء يف رأينا وقد جنودها من رمسيا جنداي كان

  أيضا أهاليهم وهتدد بل ابرد بدم و انتمائهم ألجل فقط للدولة املنتمني إبعدام تقوم سعود

 حكمهم حكمه سعود آل تنظيم جلنود انتسب من كل يعترب من على اإلنكار يتم فلماذا
 ؟؟ معاملتهم ويعامله

 ردة طائفة أكانت سواء بشوكة ممتنعة طائفة احلكومات جنود :فنقول الشرعي للحكم ننتقل
 اعتبار يف الدولة نظر وجهة ذكر من انتهينا وقد خمالفيهم عند بغاة أم الدولة عند تعترب كما
  وغريمها الكافرين تويل وانقض الشريعة تبديل انقض يف هؤالء وقوع
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113 
 

  التالية الصورة انظر

 

 اجليوش هذه ردة يف الدولة نظر وجهة تبني توزع قصاصة هذه

 الشرائع بعض عن واملمتنعني للكفار الواجب اجلهاد وأبلغ] : تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
 الفتاوى جمموع [ ودفعا ابتداء جيب– وحنوهم واخلوارج الزكاة كمانعي

 أيضا ابتداء   جيب هؤالء جهاد إمنا و فقط الدفع حال يف يكون هذا إن : يقول عضالب ألن
 .تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول كما
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 كوهنم مع مرتدين الزكاة مانعي مسوا قد السلف كان وإذا]  :قبل من ذكران كما أيضا ويقول
 هللا أعداء مع صار مبن فكيف ، املسلمني مجاعة يقاتلون يكونوا ومل ، ويصلون يصومون
 [ ؟ للمسلمني قاتال ورسوله

 يف بدهي أمر وهذا أمره وينفذون ملكه ويوطدون حيمونه من حكم حكمهم عموما فاجلنود
 وحذرهتم واملطبوعة الصوتية الرسائل هلم وأرسلت اجلنود الدولة نصحت أن سبق وقد القتال
 : وانظر

 

 و العسكر تنصح لكي ومكتوبة صوتية الدولة نشرهتا كثرية شوراتمن و توزع صغرية قصاصة هذه
  املختصرة أساليبهم من أسلوب هذا و حتذرهم
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 اجلنود فحذران أيضا يضيعوا أال العسكر هؤالء على حرصا ذلك يف بدوران قمنا حنن
 ال فاحلرب اجلزيرة أهل كل حذران بل إمرهتم وحتت اجملرمني هؤالء مع البقاء لعظم ونبهناهم

 متيز ال يقتل من منهم ويقتل يصاب من فيصاب التفجري ويتم القنبلة تسقط الناس بني متيز
 فيها يذهب الكل وعالن فالن بني األدوات هذه

  ؟الناس بني متيز اإلسالم دولة مناطق تقصف عندما سعود آل طائرات وهل

 ؟؟ السعودي الطريان بقصف قتل شيخ من وكم امراة من وكم طفل من كم

 نقرأ و ، الفيس على الطرهوين جمهر حتت احلرمني بالد صفحة على وحتذيراتنا نداءاتنا اجعوار 
  املقالة هذه كتبنا 26/9/2014 يف ، ذلك يف كتبناه مما بعضا لكم
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 ذلك بعد حصل و احلرمني بالد يف شيء حصل يكن مل ترون كما و ، املقال هذا آخر إىل
 يكون ما أصعب من و إشعاهلا السهل من و قامت فاحلرب سيستمر و سيحصل و ذكرته ما

   إطفاؤها
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 كل يعين 8/9/2014 يف اململكة جيش و علماء و لشعب وجهناه آخر نداء أيضا هناك
  احلساب ألعماهلم حيسبون ال هؤالء ، حيصل الذي ما نعرف ألننا ، سنة قبل هذا
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  مسمى حتت الشبكة على منتشورة وهي خريا فيهم تومسنا ممن املباحث جلندي رساليت وهبا

 روابطها أحد وهذا الداخلية لعسكر الطرهوين رسالة

http://twishort.com/F6iec 

http://twishort.com/F6iec
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  : أقولو 

 املاضيني اليومني يف واحد من أكثر وآخرهم سعود آل جنود من إخوة معي تواصل احلقيقة يف
 هذا من اخلروج من يتمكنوا أن هلم هللا ونسأل ضمائرهم استيقظت واحد من أكثر راسلين

 . املستنقع

 كما ابلصوت مسجلة تكون حىت الداخلية لعسكر اجملهة املختصرة الرسالة سنقرأ : طيب
 :  فيكم هللا ابرك أبشروا ... اإلخوة يقول

 الداخلية لعسكر الطرهوين رسالة

 فأشفقت خري بقية فيهم ملسنا ممن املعتقالت يف معهم تعاملنا الذين العسكر بعض تذكرت
  : هلم فأقول ، والبنون مال ينفع ال حيث غدا جلهنم حطبا يكونوا أن عليهم

 انظروا .. النهج نفس ينتهجون املعمورة بقاع يف نياجملرم كل أن واعلموا عقولكم أعملوا
 . عليها نفسكم وقيسوا لسوراي

  ؟ الرشيدة احلكومة وشبيحته لبشار يقال أليس

  ؟ احلر العريب السوري واجليش األمن رجال زابنيته على يطلق أليس

 ؟ احلق على أبنه يفتون علماء لديه أليس

 نظام وقلب األمن وتعكري اإلرهاب مسمى تحت البالد أهل خبرية مليئة سجونه أليست
 ؟احلكم

 ؟ هللا أمام معذورون هؤالء جنوده أن ترون هل 

 ... تعاىل هللا يدي بني تقفون يوم شيئا انيف بن حممد عنكم يغين ولن الظلم يف شركاء أنتم
 . لكم خصم ظلما سجن مغمور مصلح أو غيور شجاع أو انصح صاحل أو فاضل عامل كل

 وكل أبيها أو أخيها أو ولدها أو بعلها من حرمت مسكينة امرأة وكل أبيه من رومحم طفل كل
 . األكرب العرض يوم لكم خصوم هؤالء كل حببيبها فجعت أسرة

 العفنة دنياهم هلم وألقوا أنفسكم اشرتوا أقول ال .. بكم ظننت كما خري قلوبكم يف بقي إن
  . افعلوا مث وتفكروا وفرادى مثىن هلل قوموا أقول ولكن قويل ألجل املنتنة

 .. رصني وبعلم ... أمني انصح لكم إين وهللا مث وهللا
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 ولن حرام ومالكم عظيم خطر وعلى شركاء أنتم العظيم اليوم ذلك يف عنها أسأل فتوى أفتيكم
  . املصري وبئس جهنم ومأواكم ولد وال أهل وال مال يف لكم يبارك

 اليت اجلملة من واحذروا معدودة وأنفاس قليلة أايم فإهنا تكمآبخر  دنياكم تبيعوا وال هللا اتقوا
 !! مأمور عبد أنت : هبا عليكم يلبس

 طاعة وال فوقك اليت للرتبة وال انيف بن حملمد عبدا لست ... هلل إال بعبد لست فوهللا
 هـ.ا.. هللا عبد اي لنفسك فانتبه .. اخلالق معصية يف ملخلوق

  : نقول

 يظنه وهلة ألول كان وإن مثال املدين الدفاع جندي أو املرور جندي أن العلم يف ليكن
 األمر عند فيها يغوص أنه إال بذلك اإلرجاف السكران حاول كما الساحة عن بعيدا الظان

 استيقاف املرور جندي من طلب أو االقتحام يف املشاركة املدين الدفاع جنود من طلب فلو
 : يقولون فكلهم ذلك فعل من مندوحة له يكن مل عليه النار إطالق أو مطاردته أو املطلوب

  . مأمور عبد أان

 حوادث ويف املدين الدفاع طريان لذلك املباشر كان جهيمان حادثة يف أنه معنا تقدم وقد
 حتت جندي فالكل أساسية أدوار للمرور كان اجلزيرة يف املعارض الشباب من كثري مقتل
 . إليه االحتياج عند دوره وأييت وسلم عليه هللا صلى ورسوله هلل احملاربة الداخلية وزارة إمرة

 

 من أفرتاين السلطان ثياب أخيط إين :فقال تعاىل هللا رمحه الثوري سفيان إىل خياط جاء
 يبيع من الظلمة أعوان ولكن ، أنفسهم الظلمة من أنت بل :سفيان له فقال الظلمة؟ أعوان
 .اهـ . واخليوط اإلبرة منك

 هللا عبد أاب اي :له فقال السجان جاء حنبل بن أمحد اإلمام سجن ملا املروزي بكر أبو وقال
 فأان : السَّجَّان قال نعم  :أمحد اإلمام قال صحيح؟ وأعواهنم الظلمة يف روي الذي احلديث

 ويصلح ثوبك ويغسل شعرك أيخذ من الظلمة فأعوان أمحد اإلمام قال الظلمة؟ أعوان من
 .أنفسهم الظلمة فمن أنت أما منك، يويشرت  ويبيع طعامك

 ؟؟؟ يقولون كما مأمور عبد جبندي فكيف كذلك ذلك كان فإذا

 : تعاىل قوله ويكفي هنا مرادان هو وليس يطول هذا يف والكالم

 "خاطئني كانوا وجنودمها وهامان فرعون إن"
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 "مليم وهو اليم يف فنبذانهم وجنوده فأخذانه" وقال

 ربك عليهم فصب الفساد فيها فأكثروا البالد يف طغوا الذين داألوات ذي وفرعون" وقال
 "عذاب سوط

  األخروي العقاب من وال الدنيوي العقاب من وال الدنيا يف الفعل من ال اجلنود هللا يعذر فلم

 فقد اإلسالم دولة أركان توطيد ألجل وغريهم السابقني األمة أبطال من قاتل من كل نقول
 يكن أو يكفرهم مل وإن مسلمني وجنده مسلما كان مهما طريقه يف وقف أو عارضه من قاتل
  الزاعمني زعم حسب اخلوارج من هو
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 عشر الرابع اللقاء من احللقة اخلامسة

 هـ املوافق 5/1/1437بتاريخ االثنني  بتاريخ

 م 19/10/2015
 

 أيب يف قوله دانينالع عن انقال  (الوالة أقدام بتقبيل هللا إىل التعبد : )مقاله يف السكران يقول
 : البغدادي بكر

 

 آل ساللة من قرشي حسيين فإنه عنه تتساءلون كنتم إن !بكر؟ أبو من أدراكم وما(
 قدميه، عن ابلغسل هللا إىل يُتقّرب أن به حري ,..جماهد عابدم  عاملم  عاملم  ,األطهار البيت

 شهدت ما على هللاو ,والولد والنفس ابملال وفدائه ,املؤمنني أمري ودعوته وتقبيلها،
 الفرقان، مؤسسة ابقية، اإلسالم دولة إن :بعنوان بيان العدانين، حممد أبو )شهيد

 .49الدقيقة
 

 عمن الباب يغلق حىت.. انظروا.. إخوة اي املكر إىل انظروا .. انظروا .. السكران يعقب مث
 : العلماء وكالم ابآلاثر عليه يعرتض

 متكلم معلول وعامتها وسلم عليه هللا صلى النيب قدم ابةالصح تقبيل يف آاثر جاءت نعم،
 ويف منه، وأعظم هذا يستحق هللا رسول وسيدي بريدة، وحديث عامر بن زارع كحديث فيه،

 لتجشمت إليه أخلص أين أعلم أين فلو( البخاري يف كما الروم ملك هرقل قول الباب
 جدال   سلمنا لو وحىت ه،كل ذلك ومع ولكن )قدمه عن لغسلت عنده كنت ولو لقاءه،
 فعلته مما روي ما أن ابلقول هؤالء جيرتئ أن جدا   أستبعد فإين اآلاثر؛ هذه بعض بثبوت

 .البغدادي تعظيم يف نظريه نفعل فإان وسلم عليه هللا صلى النيب تعظيم من الصحابة

 :  وأقول
 حىت ورد ما يسحب النووي رأسهم وعلى الشافعية وخاصة العلم أهل من كثري ابلعكس بل
 . ذلك على النوافقه كنا وإن الصاحلني على وسلم عليه هللا صلى ابلنيب التربك يف
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 الشرك عن الناس أبعد وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع ذلك فعل جاز إذا العربة وإمنا
 ملن جائز فإنه ذلك إىل وما منزلته فوق يرفع أن اليقبل وكان التوحيد جناب محى من وأعظم

 التكرمي ابب من وإمنا الصحيح على به خاص هو الذي التربك ابب من ليس وهذا بعده
 العادل لإلمام يكون بل وسلم عليه هللا صلى به خمتصا ذلك وليس والتعظيم واالحرتام
  ذلك وحنو وللوالدين املسلم الشيبة ولذي وللعلماء

 : السكران يقول مث

 التوسع جهة من عليهم دخلت املسائل ههذ جنس يف توسع املتأخرة الفقه كتب بعض ويف
 .املتأخرة الفروع كتب يف نظائر وهلا هبم والتربك الصاحلني تقبيل يف الصويف

  هنا التعليق عن يغين السابق والتعليق األمام إىل اهلروب هنا كالمه يف واضح : وأقول

 : أمرين مبقالته السكران أراد وقد

 لةالدو  يف األمر لوالة التطبيل : األول

 فقط شعار وأنه الشريعة تطبيق يف الدولة كذب : الثاين
 

 أبي التشويه حياولون أهنم عاقل لكل ظهر فقد هؤالء على الرد من مللنا احلقيقة يف وحنن
 أبي ابلشطط ابلسفه ابلتحايل ابلتناقض ابالفرتاء ابلتهويل ابلدجل ابلكذب كانت طريقة
 وجتاهله ماعلمه نربز أو جهله ما نعلمه فقط ثرياك نطيل فلن ولذا الدولة يشوهون املهم شيء

 ومن وشرعا عقال مقبول أمر وهو املبالغة يسمى شيء والسنة القرآن لغة وهي العرب لغة يف
 الكذب وبني بالغي أسلوب يف املبالغة استعمال بني كبري وفرق املعروفة البالغة أساليب
 فيه هو ما ضد هو مبا بل فيه ليس مبا الشخص ومدح اإلطراء يف والدجل

 آلل مثال ينتمي من كل بل السعودية حكام وخاصة احلكام من الطواغيت مع حيصل كما
 سعود

 واحدة قرآنية آية يقرأ أن الحيسن العزيز عبد بن هللا عبد اهلالك فمثال مرارا ذلك يف كتبنا وقد
 الفاحتة سنالحي قطعا ألنه العلماء مجهور عند واسع نظر صالته صحة يف لكان صلى لو بل

 هللا عبد امللك بالغة يف علمية برسالة ليتقدم عريقة سعودية جامعة يف أكادميي أييت أن فتخيل
  الرمسية السعودية الصحف إحدى يف منها ومقتطفات حوهلا وتقريرا خربها قرأت وقد
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 أن جتد آخر جمرم بعده فيتوىل سعود آل من البشر أموال آكلي من جمرم هلك كلما ومثال
 وكأنه توليه مبجرد أوتوماتيكيا ابلثاين ألصقت األول اجملرم هبا مدح اليت الدنيا فضائل يعمج

 قالَ  ملا قُؤول   سيّ دم  قام   سيد   منَّا مات   إذاو سلف خلري خلف خري املقولة وتتكرر استنساخ
 ءسي قام سيء منا مات وإذا سلف لشر خلف شر فقلنا للحقيقة غريان وحنن فَـُعولُ  الِكرامُ 
  جهول الشعوب ألموال أكول

 ابململكة ماحيصل مع ليتناسب الشعر بيت على الطرهونية التعديالت هذه

 يستحق شخص على الثناء يف املبالغة أما الفاجر والكذب والتطبيل ابلباطل املدح مثال هذا
  ذلك يف نكري فأي البغدادي بكر كأيب الثناء

 سبيل يف أوذي مفوه خطيب بطل جماهد اءاتهبقر  هللا لكتاب حافظ الشريعة يف عامل رجل
  للمسلمني خليفة وبويع الدين هذا لنصرة حياته ونذر دينه نصرة

  ؟؟ عليه حقه عظم ليعرف جهله ملن فضله بيان يف يبالغ أن املوصوف هذا ملثل حيق أال

 سجدت أن املرأة ألمرت ألحد يسجد أن أحدا آمرا كنت لو وسلم عله هللا صلى النيب يقل أمل
 عليها حق من له ملا لزوجها

 ؟؟ لألزواج ابلسجود هللا إىل التعبد ذلك يف مقال أيكتب

 !! لنا يكتب لعله السكران من ننتظر

 األحاديث بعض يف روي كما ؟؟ األزواج قرح صديد بلحس هللا إىل التعبد أو

 أخر أحاديث يف روي كما ؟؟ األزواج ألمر اجلبال بنقل هللا إىل التعبد أو

 ولعرفنا انتهينا ملا الصاحل السلف وسائر الصحابة وكالم والسنة الكتاب يف املبالغات تتبعنا لو
 يرعوي أن له حق اخلصومة يف فاجر أو يصمت أن له حق جاهل إما فهم القوم حقيقة

 عباس الدكتور لألستاذ الكرمي القرآن يف فقط املبالغة أساليب كتاب على ايسكران وأدلك
  بصدده ماحنن سعة رفلتع األوسي علي

 املنشورات آالف يف اخلليفة يف قيلت يتيمة مجلة يتجاوز ال السكران به احتج ما أن على
 صفحة يف التطبيل من ايمسكني هذا فأين فقط اخلليفة يف من ويف والبياانت والتسجيالت

 روحلما بل اخلمر لويل تطبل والكذب النفاق بلد بلدك يف تصدر صفراء جريدة من واحدة
 !!! اخلمر ويل وحلذاء بل اخلمر ويل
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 .. لك أزين اركد : الشيبان يقول كما إال لك نقول ما

 قرون منذ نر ومل أنت إال كذب ما فوهللا الشريعة تطبيق يف الدولة كذب عن قولك وأما
 حسني الصحفي األستاذ ماكتبه تقرأ أن ويكفي اليوم ابلدولة حيصل كما للشرع تطبيقا

 جتنيك مدى لتعرف السجون وغياهب القضاء أروقة داخل من هاداتش من املعاضيدي
 . كذبك لعلمت الدولة عن والشهادات اإلصدارات آالف اتبعت ولو وظلمك

 

******* 
وننصح بقراءة كتاب املناظرة كامال  السكرانحبمد هللا مايتعلق ابلرد على مقاالت انتهى 

 للوصول للتصور الصحيح
 د وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا حمم
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