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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

 لة اإلسالميةم الدو  اهتايفيف لقائنا السابق من هدم آخر معاقل القوم حبمد هللا انتهينا فقد 
يما فا بغري مكفر رت أحدكف  أبهنا تكفر املسلمني بغري مكفر وتبينا ابألدلة والرباهني أهنا ما

 تعللوا به بل هم 
 مل يفهموا ما استدلوا به على فريتهم : أوال 

 واثنيا : مل يفرقوا بني تكفري الوصف وتكفري املعني 
 واثلثا : كذبوا وابلغوا للتهويل والتلبيس على العوام 

ياانهتا ت من بيسلألهنا  ورابعا : ما أتوا به من نصوص هي أصال غري ملزمة للدولة
 .الرمسية

 
راح و ق املفتونون ا تعلأمي ى وأزبد هبا املرجفون وتعلق هباموعدان الليلة مع شبهة طاملا أرغو 

متين ر لسائر ملثل اارب الكعبة أظهر مثال على  هي ويف احلقيقة  حيصون و ضحيتها أمم ال
عن  النظر ية بغضوهي يف احلقيقة عمدة املطاعن يف الدولة اإلسالم، انسلت  بدائها و

هي  و مكفر ري بغريلتكفاوهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشبهتهم السابقة يف اهتامها ابخلارجية 
 اثناألو  يرتكون أهل إن الدولة اإلسالمية يقتلون أهل اإلسالم و: قوهلم 

ج على ن خر زما ملهذا الوصف كان الحنن قبل أن نبدأ النظر يف هذه الشبهة نؤكد أن  و
ما سبق كواثن  ل األيرتكون أه اإلسالم ون أهل و رضي هللا عنه فقد كانوا فعال يقتل علي

 تفصيله يف أول لقاءاتنا
هم من قتل ان منقد كفاملتفق على خارجيتهم عند علماء األمة  أما من بعدهم من اخلوارج

 ن قتل االثننيمنهم مو عا أهل األواثن وسلم منه أهل اإلسالم ومنهم من سلم منه الفريقان مجي
 مجيعا .

يتهمهم  ن وملألواثاواجلماعة من قتل أهل اإلسالم وسلم منه أهل كما ظهر من أهل السنة 
يصرفوهم عن  ودمهاء ال أحد أبهنم خوارج أو اهتمهم أعداء امللة من املنافقني ليلبسوا على

 منهجهم . طريقتهم و
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 سالم وهل اإلأون وعلى الرغم من كل ذلك فإننا سننظر هل الدولة اإلسالمية فعال يقتل
 واثن ؟؟يرتكون أهل األ

 
دتنا مع كعا  ؟؟واثن من هم أهل األ من هم أهل اإلسالم ؟؟ وونبدأ ذلك املبحث بتعريف 

 ملاهياتا
يدين  الم منل اإلس: أخص الناس به وأهل البيت سكانه، وأهأهل الرجل:  يقال يف اللغة

 أهل املذهب من يدين به ، و به
 ؟؟الذي من دان به أصبح من أهل اإلسالم فما هو اإلسالم 

 ، لوص من الشركاخل و لطاعةاالنقياد له اب االستسالم هلل تعاىل ابلتوحيد و اإلسالم معناه و
 فمعروفةأما أركانه  و
 كفر ..   سالم وال إأما أهل األواثن : فهم أهل امللل األخرى قاطبة فليس يف الكون إ و
 ن إما أهل أواث عليه فليس من قسم اثلث للناس فهم إما أهل إسالم و و
 روط وشمن وفق إال معاهد أو ذمي أو مستأحل دمائهم  األصل فيهمأهل األواثن  و

 مع بعض االستثناءات اليسرية ضوابط معينة
اجلزية أو  ن يؤديال أبإماله  تعاىل أابح دم الكافر و اإلمام الشافعي: )هللا تبارك ويقول 

 [264/1]األم يستأمن إىل مدة(. 
يط ! )البحر احملضرورة"ابل الكافر : " هدر دمه من املعلوم من الدينوقال العالمة الزركشي يف 

 صول الفقه(يف أ
يف إذا ف؛ فكيالس قال الشوكاين: )أما الكفار فدماؤهم على أصل اإلابحة كما يف آية و

 [522/4]السيل اجلرار…(. نصبوا احلرب
ألبيه  سلم و عليه رضي هللا عنه أليب جندل حينما ردَّه الرسول صلى هللا عمرقد قال  و

 (1) لبيهقي.واه أمحد وار .  ! إمنا دم أحدهم: دم كلب فإمنا هم مشركون، وسهيل بن عمر: 
 هو يريد أن حيفزه ليقتل أابه ....

_________________________________________ 
 html27post_-blog/2013/12ma.blogspot.com.eg/-http://ak. راجع لذلك : ( 1)

 

http://ak-ma.blogspot.com.eg/2013/12/blog-post_27.html
http://ak-ma.blogspot.com.eg/2013/12/blog-post_27.html
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سالم ق اإلحبإال  أمجعت األمة على عظم حرمة دم املسلمأما أهل اإلسالم فقد طيب ، 
 : فيهدر دم املسلم يف حاالت
 :لردة ه ابالذي به عصم دمه أصال وهو ما يعرب عن أظهرها : ترك دين اإلسالم
 ( .6922)رواه البخاري (  من بدل دينه فاقتلوه قال صلى هللا عليه وسلم : )

 هللا هقال مالك رمح : عاو احلديث يف البخاري طب عند ذكره هلذا احلديث قال ابن عبد الرب
 ( .312-5/311"التمهيد" ): إمنا عىن هبذا احلديث من خرج من اإلسالم إىل الكفر 

ث : الثيب دى ثال إبحال حيل دم امرئ مسلم إال قال النيب صلى هللا عليه وسلم : )أيضا  و
( 6878لبخاري )اواه ر عليه  متفق(  التارك لدينه املفارق للجماعة النفس ابلنفس ، و الزاين ، و

 (.1676)  ومسلم
ما نطقًا أو فر ، إالك دين اإلسالم إىل هو الراجع عن يف تعريف املرتد : " قال ابن مفلح

 .( 9/175) " البن مفلح املبدع " " انتهى . اعتقاداً أو شكاً ، وقد حيصل ابلفعل
 داً قًا أو اعتقامه نطبعد إسال املرتد شرعًا الذي يكفر : ) احلنبلي يف كشاف القناع يقول البـهــويت و

 [.6/136]، أو فعاًل(  ، أو شكاً 
 يف الشرح يقول الصاو ي -حنابلة  اللي فاتو ا –و هو من علماء املالكية  )الصـــــاوي(ويقول 

لكفر( تضمن ايفعل  ، أو ، أو قول يقتضي الكفر : )الردة كفر مسلم بصريح من القول الصغري
[6/144.] 
 أو فعل سواءً  ،بنية م )الردة هي قطع اإلسال:  للشربيين الشافعيجاء يف مغين احملتاج  و

 [.4/133](  ، أو اعتقاداً  ، أو عناداً  قاله استهزاء
) يعين  اعةقة اجلممفار  و: وأما ترك الدين  احلافظ ابن رجب احلنبليو عندان يقول اإلمام 

 ورسوله فلو سبَّ هللا ،فمعناه االرتداد عن دين اإلسالم ولو أتى ابلشهادتني  يف احلديث (
 ( 1/327) "  ينهلك دألنه قد ترك بذ أبيح دمه،هو مقر ابلشهادتني صلى هللا عليه وسلم و

لي الكافر األص َقرَّ ن أن ي   هلذا ... ميك ، و عقوبة املرتد أشد من عقوبة الكافر األصلي و
رجع إىل ن مل يإتله قال يقتل بشروط معروفة عند العلماء ، أما املرتد فيجب  على دينه و
 اإلسالم . 
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 رمحه هللا تعاىل :  شيخ اإلسالم ابن تيميةيقول 
تعددة ، موجوه  ي منقد استقرت السنة أبن عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر األصل "و

الف مة ، خبذله  ال تعقد ال يضرب عليه جزية ، و منها : أن املرتد يقتل بكل حال ، و
 الكافر األصلي .

ذي ليس هو صلي الاأل افرإن كان عاجزا عن القتال ، خبالف الك منها : أن املرتد يقتل و و
منها : أن  و محد .أ و مالك من أهل القتال ، فإنه ال يقتل عند أكثر العلماء كأيب حنيفة و

ن م إىل غري ذلك ي ...ال تؤكل ذبيحته ، خبالف الكافر األصل ال يناكح و املرتد ال يرث و
 ( .10/104)( . وانظر : "الدرر السنية" 28/534"جمموع الفتاوى" )"  األحكام

نسبة و ابلقابر املسلمني، ال يصلى عليه وال يدفن يف م ، فإنه ال يغّسل و كما يقتل املرتد و
 يف كما هو مبسوط  ،، بل يكون ماله فيئًا لبيت مال املسلمني  ال يورث ال يرث وملاله 

 .  موضعه
 ، و فعل أوول قاد أو الـردة هي الرجوع عن اإلسالم إما ابعتقميكن أن خنلص إىل أن  و

عمل  للسان وقول ابان و : اعتقاد ابجلن ال خيفى أن هذا التعريف يقابل تعريف اإلميان أبنه
ئمة أتقدمي معبارات  كما يف   عمل   : إن اإلميان قول و إذا قلنا ، وواألركان  ابجلوارح

اً   قول   أيض إن الردةف،  عمل اجلوارح ، و قول الل س ان ، و عمله السلف   أي قول القلب و
لقًا مع اخ اد أنأو اعتق ، يف خربه تعاىل ، فقد تكون الردة قواًل قلبيًا كتكذيب هللا عمل و

، أو  ه وسلم عليهللاصلى   كبغض هللا تعاىل أو رسولهقد تكون عماًل قلبياً  ، واهلل عز وجل 
كسبِّّ هللا   للسانابواًل قلردة قد تكون ا ، و صلى هللا عليه وسلم االستكبار عن اتباع الرسول

 ة بعملدقد تقع الر  و ، تعاىل ، أو االستهزاء بدي   ن هللا وسلم أو رسوله صلى هللا عليه تعاىل 
 . ، أو إهانة املصحف ظاهر من أعمال اجلوارح كالسجود للصنم

 ن دينعرتدًا ون ميك ، فإن من تلّبس بشيء من تلك ال ن واق  ض فإذا تقرر مفهوم الردة
يخ شما قال ك  ، و ؛ فاملبيح لدمه هو الكفر بعد اإلميان ، فيقتل بسيف الشرع اإلسالم

خل يف لكان الدا رتدامل لكل ذذا املقام: )فإنه لو مل يقتاإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   يف ه
م من ومي ن ع ه ص  ن ق   ن ال ؛ فإن ذلك مينع م للدين ؛ فقتله حفظ ألهل الدين و الدين خيرج منه

 [.20/102]الفتاوى (  اخل روج عنه
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لى الباقي ع لمم املسدضا ، اآلن انتهينا من مسألة الردة ، يباح أي كما يباح دم املسلم
اين الز  عمدا و القاتل كهي ما أوجب عليه القتل حبدود هللا أبمور و ) ليس املرتد ( دينه

 ا وض فساديف األر  رسوله الساعي واحملارب هلل  الساحر و و فاعل اللواط احملصن و
 م جتماعهعد ابمن أراد تفريق مجاعة املسلمني  املبايع له خليفة بعد األول و

 أدلة ذلك من الكتاب والسنة مشهورة  و
كما   –  جداية مهمة عندانهذه اجلزئ – لو بقتله دفعه و قتال الصائل و أيضا حيلكما 

جماهدا بدا ملا عان عالو كا وحيل أيضا من دماء املسلمني قتال الصائل و دفعه و لو بقتله 
 ت على خري وما كانمه غيةمثله قتال الفئة البا و، لو كان واحدا أو عشرة أو ألفا  زاهدا و

 صالح كما حصل بني الصحابة رضوان هللا عليهم 
على األخرى  حدامهابغت إ فأصلحوا بينهما فإنوإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا " قال تعاىل 

  " فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا
ليه ع لفيجوز للمصو  : إذا قصده رجل يف نفسه أو ماله أو أهله بغري حق، جاء يف اجملموع

 ع إىل قتلهى الدفأفض وماله، وإنأ،  أن يدفع طالب قتله عن نفسه أو طرفه أو زوجه أو ولده
،  اجملنون والصيب كلف كم، أو كان غري  سواء كان الصائل آدمًيا مكلًفا كالبالغ العاقل ، و

 هيهو متفق عل و ، لقتلابإذا جاز دفعه  ... و البعري اهلائج أو كان هبيمة كالفحل الصائل و
  موعاجمل وي يفهذا كالم النو .  ، مكلًفا أو غري مكلف ، كان نفسه هدرًا

 . دفوعفس املى على نلو أت اتفقوا على جواز دفع الصائل و : و يقول احلافظ يف الفتح و
لصائل ة دفع اإلمجاع على مشروعياحاكًيا  اهيف فتاو  - رمحه هللا - يقول شيخ اإلسالم و

 . مجاًعاإلقتل ابمه كان له أن يدفعهم ولو د - أي احملاربني -: وكذا إذا طلبوا  على النفس
فع دات من ملو  أهدر العلماء دم من مر بني يدي املصليطيب ، أزيد على ذلك أنه قد 

 املصلي له كما بيناه يف كتابنا يف أحكام السرتة .
 : صفة يقتلون أهل اإلسالم ال تتحقق إال بشروطأن اخلالصة  و

 – مض اإلسالنواقن ناقض مب متلبسنيليسوا مرتدين  و أن يكون القتلى أهل إسالم فعال
 -هذا واحد 

 -هذا اثنني  – حبد من حدوده خارج من أحل الشارع دماءهمأن يكونوا  و
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 -هذا ثالثة  –مقاتلني  غري صائلنيأن يكونوا  و
 منا إالقتل مؤ يمن أن وما كان ملؤ  " ال خطأ حيث قال تعاىل : القتل عمداأن يكون هذا  و

  شروط ةإذن عندان هنا أربع ." خطأً 
رع ل الشان أحميكون القتلى أهل إسالم فعال و ليسوا مرتدين ، أن يكونوا خارج أن 

  دماءهم ، أن يكونوا غري صائلني ، أن يكون هذا القتل عمدا ال خطأ
روط فيمن ذه الشهفر وعليه فكل من اهتم الدولة اإلسالمية هبذه التهمة عليه أن يثبت تو 

 هيهات ... قتلته الدولة و
ن ، مطالبون أب إلسالمهل ااآلن الذين يتهمون الدولة و يقولون : الدولة يقتلون أيعين هؤالء 

 يثبتوا توفر هذه الشروط يف كل من قتلته الدولة
لشروط حىت ات هذه وفر لو ت كم العدد املطلوب قتله من أهل اإلسالممث لنا أن نتساءل : 

 تصبح الدولة خارجية ؟؟؟
 ؟؟ خارجي إنه مل يقل أحد عامة املسلمني و ني وكم قتل احلجاج من العلماء والصاحل

لذلك دا حعطوان أ،  دائما توريط الذين يطلقون الكالم على عواهنه ابحلد ، أعطوان حدا
ات توافر م إبثبح حدكعن مصدركم هلذا احلد مث نطالبكم لو صبعد أن تعطوان احلد لنسألكم 

 من تدعون دخوله يف هذا احلد .الشروط يف كل 
لو  يال ويه دلجدمت علو لو وجد لديكم حد ملا  نعلم متاما أنه الحد لديكم وإذ إننا  و

  ولةالد لو كان حقا ملا استطعتم تنزيله على وجدمت دليال لكان ابطال و
ا قتل أحد بت عنه يثفإننا سنثبت لكم مما يلي أن الدولة اإلسالمية ملعلى الرغم من ذلك 

 : مخسةواحد من  -الدولة  –من قتلتهم  إمنا من املسلمني عمدا ألبتة و
 العهد له والذمة وال أمان  إما كافر أصلي

ن ملة رجة مكفرة خممارتكب انقضا من نواقض اإلسالم اجملمع عليها أو بدعة  إما مرتد و
 يهاختصاص فاال فتوى أهل العلم و اإلسالم بعد ثبوت ذلك عليه وفق قضائها الشرعي و

 شرعيا يهدر دمه  وإما مستوجب حدا
 عليه رض الناسح حث و قتل منها أو أمر بقتاهلا و هلا أوتاقابغ عليها  إما صائل و

 إما مسلم أو ذمي قتل خطأ  وو أخريا 
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  : فنقول قتاهلم للمرتدينفنبدأ أوال ب
 : على سبيلنيهو قتال الدولة للمرتدين 

مانية الدعوة للعل الكافرين وة أساسها مواال و - نواقض اإلسالم يعين – سبيل النواقض
، سب الدين  ولصالة داء ااالمتناع عن أ املناداة ابلدولة املدنية و ورفض احلكم ابلشريعة و

 يف قتل املرتدين هذا أساس النواقض اليت تعتمد عليها الدولة
 : سلفهم القدمي فيه السبيل هذا و

لى سبيل إما ع زكاةال حيث قاتل من فرق بني الصالة و قتال أيب بكر الصديق للمرتدين
 قتال الطائفة املمتنعة أو على سبيل الردة على تفصيل يطول

 احممدأن  و  هللاه إالالشاهد أنه رضي هللا عنه حكم ابلردة على مصلني يشهدون أن ال إل و
 قاتلهم رغم ذلك  رسول هللا و

ق بكر الصدِّي هاد أيب: ج املصدق  هلذا ه هللا: )وقال احلافظ  أبو عبيد القاسم بن سالم رمح
سلم هللا عليه و   صلىهللا رمحه هللا تعاىل ابملهاجرين واألنصار على منع الزكاة، كجهاد رسول

، فإمنا   م املالاغتنا ، و سيب النساء ، و ، ال فرق بينهما يف سفك الدماء أهل الشرك سواء
ا  .57اإلميان أليب عبيد ص (. كانوا مانعني هَلا غري جاحدين هبِّ

 أنتَ ء:  ولوا يقملَم ابة  الصح و شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا تعاىل: )يقول  و
يق  لعمر الصدِّ  بلم لقد قالَ  ، ابة؟ هذا ملَم ي عهد عن اخللفاء والصح وجوهبا أو جاحداً هَلابمقرٌّ 

 عليه ل هللا صلى هللاىل رسو وهنا إًا كانوا ي ؤد  هللا لو منعوين عقااًل أو عناق و» :  رضي هللا عنه
رَّد املن«سلم لقاتلتهم على منعها  و بيَح للقتال جم 

 
ر وي  قد ، و لوجوباجحَد  عِّ ال، فجعَل امل

يعًا مجخللفاء فيهم اسرية  ذا فمع ه ، و أنَّ طوائَف منهم كانوا ي قر ون ابلوجوب لكنم خبلوا هبا
 ة على قتالهمالشهاد و،  واهلم، وغنيمة  أم سيب  ذراريهم قتل  م قاتلتهم وهي  ، و سريٌة واحدةٌ 

 . 8/35الدرر السنية ج ( مسَّوهم مجيعاً أهل الرِّدَّة ، و ابلنار
ل تاهبا آكحيمي   ويف جريدة خبيثة من صحف اململكة اليت حيميها  كاتب خبيثقد خرج  و

 له :بقو  فطعن يف الصديق أيب بكرسعود مهما تزندقوا 
،  سوابق يف التاريخ اإلسالمي ، بل إنَّ له جذورًا و ملَم خيرج فكر  التكفري إىل الوجود بغتة)

: حروب الردة،  أهمَّ واقعة اترخيية عربََّت عن ميالد فكرة التكفري يف اإلسالم هي ولعلَّ أوَل و
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َ تكفرَي  اليت خاضها اخلليفة أبو بكر الصديق يف مطلع عهده قتاهلم  املرتدين و، حيث َعينِّ
هو األمر   ، و خروجهم عن عقيدته ، و ابلسيف حكمًا قاطعًا برتاجعهم عن ملَّة اإلسالم

تسباً عصياَن املرتديَن عن دفع  الذي حسمه اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ، حم 
ن أركان اإلسالم ، ابعتبار أنَّ الزكاة م ، ال على السلطة فحسب الزكاة متر دًا على الدين

حروب الرِّدة أول بيان رمسيٍّ ي علن ميالد  بذلك تكون   و) انظروا ماذا يقول : ( األساسية
 ما تقيأ به رخ آىلإ (أيديولوجيا التكفري ...

هللا )اها الة أمس رسيفقد انربى له تلميذان الشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري فرد عليه  و
 عن يفطة ملن لشافعيابعض  نقل فيها تكفري احلنفية و و(  أكرب يف الذب عن الصديق األكرب

 : مما قال فيها الصديق و أيب بكر
 ن بوجوهبا معقرِّيم  انوا ، فإنم ك : نسأهلم أفقه مِّنم أن يقولوا لقد كان الصحابة  أجّل و  

 و ، د ونهم مرتفوهبا إنم كانوا جاحدين لوج ، و االمتناع عن أدائها ابلكلية فهم مسلمون
 لكلِّّ حالةٍّ أحكامها !!.

ن هو الواقع  م و –ية لكلعلى أنَّ االمتناع عن أدائها اب رضي هللا عنهمفقد انعقَد إمجاعهم 
،   املاليف هللا ، تضمن إسقاط حقِّّ  و رِّدٌَّة صرحيةٌ ه -ليس عن دفعها لإلمام  ، و املرتدين

مجاعهم  انعقَد إ، حىتَّ  موعنه هللا عنهولذا ألزمهم الصدِّيق رضي  ، والتفريق بني الصالة والزكاة
دِّين يف  الزكاة م رت ن أداءني ع، كما انعقَد على تلك، وبناًء على ذلك مَسَّوا المم متنع على هذه

مة، عى نبوة مسيلمن ادَّ : ك ي، أ قاتَلوهم قتاَل سائر املرتدِّين ، و كلِّّ النصوص الواردة عنهم
اء  ذا فقههلشهَد  ، و م يف شيءٍّ من أحكام القتال، دون تفريقٍّ بينه األسود سجاح، و و

 انتهى كالم عبد الرمحن . السلف
ض من يدعي الف بعحت و قد ذكران يف لقائنا الفائت نصوص أهل العلم يف املواالة املكفرة و

اع املواالة ظم أنو ن أعمغريهم من الكفار ضد الدولة اإلسالمية هو  اإلسالم مع الصليبيني و
   املكفرة

من أمراء العسكر (  أي إىل التتار )كل من قفز إليهم   و يف الفتاوى : قال شيخ اإلسالم 
فيهم من الردة عن شرائع اإلسالم بقدر ما ارتد عنه من  فحكمه حكمهم و وغري األمراء

مع كوهنم يصومون .  -إذا كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين  شرائع اإلسالم . و



12 

 

رسوله قاتال  فكيف مبن صار مع أعداء هللا و -يقاتلون مجاعة املسلمني  ويصلون ومل يكونوا
  للمسلمني .

ون كالم ن يفهملم مممجع من أهل الع وقد اختصرههذا كالم شيخ اإلسالم بنصه يف الفتاوى 
حلق  ، و من مجز إىل معسكر الترت (يضعونه مواضعه يف قوهلم : شيخ اإلسالم و

 ) وحل ماله ودمه ارتد هبم،
 طيب ، ما مر هذا هو سلف الدولة القدمي 

 : أيضا حديث هلم سلفلكن 
 ن الشهادتنييشهدو  ن ممنفقد قاتلوا أمما الحيصو  الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعهوهو 

 ركنيابملش قصدوني بعضهم يف مواالة املشركني و يصومون بدعوى ردهتم لوقوع يصلون و و
  قبوريف الشرك األكرب بعبادهتم لل اآلخرلوقوع البعض  الدولة الرتكية و

 يقول الشيخ عبد هللا بن عبد اللطيف :
اة من ني البغب م ومل يفرق بينه ، و _الفة العثمانيةأي اخل_من مل يعرف كفر الدولة  )

 _لعثمانيةاأي _ة دولاملسلمني مل يعرف معىن ال إله إال هللا ، فإن اعتقد مع ذلك أن ال
ن م ه ؛ وشرك بأ هذا هو الشك يف كفر من كفر ابهلل و أعظم ، و مسلمون ، فهو أشد و

أي  – سلمنيى امل) يقصد من أعان اخلالفة العثمانية عل أعاهنم على املسلمني جرهم و
 10/429درر السنية ال(.  أبي إعانة فهي ردة صرحية (-يقصد مجاعة الوهابية كما يقولون 

 : الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللايقول  و
هم مع ذلك  ، و ( مانيةأي الدولة العث ) كون الوالة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار  ) و

البلد حينئذ ، ف م سالال مينعون من إظهار شعائر اإل ال جيرون أحكام الكفر يف بالدهم ، و
محه هللا ر للطيف ابد بلد إسالم ، لعدم إجراء أحكام الكفر ، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ ع

م قد حصل ، فإهن ذكورونأما الوالة امل غريهم من العلماء ( إىل أن قال ) و احلنابلة وعن 
 – ملسلمنيامظاهرة على  موافقة ، و و -_ يقصد العثمانيني تول للكفار  منهم مواالة و

ما إن منهم املتأخرو  دهتم ، وفال شك يف ر  ، -يقصد أتباع الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
 لى أفعاهلم ،ع عيب ال هم ومل يظهر منهم خمالفة ملن قبل أو معينون هلم ، وراضون أبفعاهلم ، 

لدرر السنية ا. (هم فحكمهم حكمهم ، إال أن يكون قد تبني لكم منهم خالف ما عليه أسالف
8/491-494 
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الناس يف  ن أكثريطاويقول الشيخ سليمان بن سحمان شارحا قوله رمحه هللا وقد استزل الش
اع اإلمج ة والسن قصر بطائفة فحكموا إبسالم من دلت نصوص الكتاب وهذه املسألة ف

 .  على كفره
يذكر  . و.باههم أش هؤالء كأمثال الذين حكموا إبسالم طائفة الرتك و : و قلتيقول : 

،  ( مباح انينيالعثم أي بعدها أن الدخول إىل اإلحساء بعد أن أخرج اإلمام الدولة الكفار )
  إلحساءاهذا يقصد به منطقة  ”. إسالم بعد أن كانت دار كفرألهنا صارت دار 

 : يف األتراك شعرلشيخ سليمان بن سحمان لو 
 لنَِّحلم الناس يف ا كفرأفحق  فهم من       وما قال يف األتراك مِّنم َوصمفِّ ك فرهم      

و للمس        املللم  الل علىيف الض   يربو نوف وي          ش  ر هم  لمني و                 وأعدامه 
 ند من ع   قلم كفريه عال شك يف ت و            افرين فمث  ل هم                        ومن يتولَّ الك      
 لم هو يف وج    تفسيقه ويففال شك               م         يركن حنوه ومن قد يواليهم و      

 191نظر ديوان الشيخ رمحه هللا، ص:ا                                                                                                   

 ه :1169يقول ابن بشر يف أحداث سنة 
ن أهل افلة محافلة قفيها سار سعود غازاي إىل جهة اخلرج فذكر له أثناء الطريق أن  و ]

ملعروف قرب ملاء اليما ا، فرصد هلم سعود على الث غريهم ظاهرة من اإلحساء الفرع و اخلرج و
 فأغار عليهم ، ملاءاإىل  رجاالً  قدموا هلم ركااًب و كانت على ظمأ و  اخلرج فأقبلت القافلة و

 [  بلاإل ع واملتا  القماش و أخذوا مجيع ما معهم من األموال و و][ قتلهم سعود و
 .1/79عنوان اجملد  .1/91نوان اجملد، ع                                                                                                 

لى البقوم يف أغار ع فيها غزا هادي بن قرملة و و : ] ه 1212يقول يف أحداث سنة و 
خذ كثرياً أ لى وم قتن غزاهم فقتل منهقتل منهم عّدة رجال مث بعد شهري احلجاز فهزمهم و

 .1/111عنوان اجملد [.  الغنم من اإلبل و
 ي جبيشاإلمام ترك ويف أوله غزا حممد بن عفيصان أبمر : ] ه  يقول1245يف أحداث سنة و 

  ذها وأخ  ولعقريا قصد انحية اإلحساء فأغار على قافلة مقبلة من بندر  من املسلمني و
 .2/35 عنوان اجملدكل ذلك يف [   ما ال حيصىكان معها من األموال 
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شمس غابت الف،  حدةفكر وا على أهل القصيم كرة وا : ] يقول ابن بشر أيضا يف كتابه و
صد طبعا يق ن )ملسلمو ، فوطأهم ا جنوهبا أظلم حبالك الغبار مشاهلا و ، و قبل وقت غيوهبا

 اربنيباههم هجعلى  و،  ا منهزمنيام ولو ، فلما مسعوا ضرب اهل وطأة شديدة (أتباع الشيخ 
واستمر  ، ا بيدهرمى م ، واملنهزم أشفق على السالمة و ولدهعن ذهل الوالد منهم  ، و

قتل  و ، هورهمظإىل  انتقل الطعن من حنورهم ، و الضرب يف أقفيتهم بعدما كان يف صدورهم
اً تكوا فيهم فتكف ، و عاقتاًل ذري ) أي يف أهل القصيم ( فيهم ) أي أتباع الشيخ ( املسلمون

 .[ لرايضأهل ا أكثر من قتلهم ، و ، فكان الواحد من املسلمني يقتل العشرين شنيعا

 
 
 رختذ ولها األيف طور  دعوته الشيخ وأدبيات أتريخ سرية قد ذكر بعض الدارسني أن  و

يورد فيها  و ، جندخ ، كما لدى تلميذه املؤرخ حسني ابن غنام يف اتري « الردة »أبلفاظ 
ض على ان يفر ك  شيخالفتحها ، ففي كل البلدات اليت  وقائع تظهر تالزم الدعوة مع احلكم

 يعترب البلد ل ، أوماحمل أهلها إما مقدارًا من املال يف حال الصلح كما يف بلديت القصب و
صادرة م جرة وابهل ، أو أمر بعض أهلهاالرايض  فيئًا للمسلمني كما يف فتح حرميالء  و

 . أمالكهم كما يف بلدة الرغبة
مر يعين ما ب فاأللوهاأتباع الشيخ حممد بن عبدا ة، لو نظران من وجهيعين حنن ننظر اآلن 

 وسلمني مني بفيه إشكال كبري ، أما من وجهة غريهم من سائر املسلمني فهذا قتال 
كثر أطبعا  ألفعالاملصلني ، و هذه ااملسلمني من تبعه كفر هؤالء الشيخ و  و مسلمني ،

 لدولة . ابكثري مما ينسب إىل 
سبيل النجاة  » -هو شيخ شيوخنا  و – ألف الشيخ محد بن علي بن عتيق كتابهقد و 

مة من ذه األري من هوقد ابتلي كث :»يقول فيه «  األتراك والفكاك من مواالة املرتدين و
 « هلم بقتاعد هللام الرتك الكافرون الذين و لط عليهس   … غريهم هبذا الشعار امللوك و
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 فكانوا يكفرون األتراك مجلة و تفصيال 
 
كلها   و بن بشرا ابن غنام و من كتب ابن سحمان ومتاثل ما قدمناه صور كثرية هناك  و

ض رتكبني لنواقمبارهم عتتدل على تكفري أئمة الدعوة الوهابية ألمم من املنتسبني لإلسالم اب
ثريون من وارج كأبهنم خ اهتمهمقد  و أمواهلم استحلوا دماءهم و قاتلوهم عليها و يف نظرهم و

 تهم هبا الدولة اليومتعلماء عصرهم بنفس املربرات اليت 

 
 

األمة يف ذلك  فالذين رموا الشيخ حممد بن عبد الوهاب ابخلارجية هم من كبار علماء
يقربوهم ، فقد كان منهم الفقهاء واحملّدثون الوال ي قارن من يرمي الدولة بعلم أولئك و الوقت،
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مة اآللوسي، وصاحب احلاشية يف الفقه احلنفي كابن عابدين ؛املشهود هلم  ، وبعض   العالا
  . جزيرة العرب الشام بل و املغرب و مصر و خراسان و اهلند و يحمدث كبار فقهاء و

 رة حولت املثاالشبهاعن  اللطيف عبدالعزيز بن حممد العبديوجد مبحث لطيف للشيخ  و
 (ند وبياعرض مث ر  –التكفري والقتال : ) امسه و دعوة الشيخ مع بيان احلق يف ذلك

ال ضع بدو  منه و دعوته وحممد بن عبدالوهاب رمحه هللا من حذف اسم الشيخ أقول  و
 نفسها ردودال فالتهم نفسها و من ذلك الدولة اإلسالمية استقام الرد متاما

ن رمى هذه كثرة مرًا ل، نظ القتال هذا االهتمام : احتاجت مسألة التكفري و همما قال في و
دعوة  هة علىه الشب(، فما أكثر من أاثر هذ القتال التكفري و الدعوة السلفية بشبهة )

 . سيتضح ذلك جلياً عند نقل أقوال املناوئني يف ذلك ، و الشيخ
ء احملققني ىل أن بعض العلمابل جتاوزه إ ، -ذا كالم الشيخ ه – مل يقف األمر عند هذا احلد

بكل ما  – وىلدعاصدقوا تلك  ، قد أتثروا بتلك الشبهة و املعتقد ممن عرف عنهم سالمة
 . فيها من حق أو ابطل 

عن  – اينيقول الشوك، حيث  كما هو واضح من حال اإلمام حممد بن علي الشوكاين
 . -أتباعه  الشيخ حممد بن عبد الوهاب و

رج عن مره خا ألواممتثالً  ، و كنهم يرون أن من مل يكن داخاًل حتت دولة صاحب جندل و )
  . ( اإلسالم

الم فهكذا  ن اإلسعرج كما يقولون عن الدولة أهنا ترى من ال يبايعها و ليس حتتها فهو خا
 كان يقال عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب و أتباعه

 لدعاوىاد أتثر بتلك ق -هذا مازال كالم الشيخ  – الشيخ حممد بن انصر احلازميكما أن 
، …تباع سن االمدحه حب ، و أثىن عليه خرياً  ، و .. فذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب

..،  ليهاليل عات ال دمبجرد تلفيق : تكفري أهل األرض األوىل ، لكن أنكر عليه خصلتنيو 
 . برهان ال بال حجة و التجاري يف سفك الدم املعصوم:  واألخرى

ال  جرد تلفيقاتألرض مباهل انظروا ما أشبه الليلة ابلبارحة ، أنكر عليه ماذا ؟ يقول تكفري أ
ال ال حجة و بعصوم امل ي يف سفك الدمدليل عليها ) التكفري بغري مكفر (، و األخرى التجار 

 برهان ) يقتلون أهل اإلسالم (
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عن  ي يف الرديكفقة حلقيألن هذا الرد يف ا ممكن نعطيكم الرابط الرد املاتع كامال من أراد
 :عموما الدولة 

https://saaid.net/monawein/sh/11.htm 
 

 
 
 

https://saaid.net/monawein/sh/11.htm
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فرة ملواالة املكوهو ا المفكما تقاتل الدولة اإلسالمية اليوم من ارتكب انقضا من نواقض اإلس
اتلهم هو قاب من لوهاريها أم مل يقبل فقد قاتل الشيخ حممد بن عبد سواء قبل ذلك منها غ

 .لوا م مل يقبأأنصار دعوته على نفس الناقض سواء قبل ذلك منه خمالفوه  و
إال أنه   -قول و أان أعي ما أ مسعوا هذه الكلمة جيدا اي إخوةاو  – إال أنه لإلنصاف

  : نقوللإلنصاف 
وىل تدة من ر يف ر فال عاقل ميتا الناحية الشرعية أظهر من أمر الدولة أوضح وإن 

اخلالفة  همفي ن وسلمو الذين هم يف األصل مصليبيني خبالف من توىل األتراك العثمانيني ال
ني وىل العثمانيمن يت كفر، يعين الدولة كفرت من يتوىل الصليبيني و أما الشيخ فكان ي آنذاك

  .الذين هم دولة اخلالفة اإلسالمية 
لعثمانية وج على اخلالفة الديهم شبهة اخلر  -من تبعه حممد و  يعين الشيخ – ن أولئككما أ

 .أيدها هللا  نة هلاملعلالدولة ليس لديها تلك الشبهة بل هي اآلن الداعية إىل اخلالفة ا و
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نا ا على أحبة لج أمرها ورا االصطياد هب حوهلا و حلادثة كثر الكالموال يفوتنا هنا أن نتعرض 
حنن  و عيطاتية الشهي قض و اختذوا موقفا سيئا من الدولة بسببها أتثروا هبا كثريا و و

وله اإلعالم يتدا اس مهي تظهر عك نذكر وجهة النظر املنشورة اليت تربر ما فعلته الدولة و
 فنقول :

ن يكون أحاول   أنهألقى بلومه على الدولة إال األستاذ موسى العمرعلى الرغم من كون 
 هذا رابطها ملن أراد : منصفا يف ذكر القصة كاملة و

kRPXA-https://www.youtube.com/watch?v=qIjJJ 
 
ريها صرة وغة النأن الدولة عرضت الصلح على جبه و هي خالصة هذه القصةحنن نذكر  و

مام أ واقفو  ي ومواالة للنظام السور  محصل منهفالشعيطات  ماأفرفضت اجلبهة الصلح و 
 به مستعامله امبينت  و هتمنذر أأن  إال بعد مأن الدولة مل هتامجهعلى قتاهلا و  واأصر  الدولة و

ين م مع بوسل  صلى هللا عليهسلكه رسول هللا ما محسب كالم العمر أهنا ستسلك معه
نه أن غاب ع ني واستشكل هذا العمر لعدم اخللفية الشرعية حيث اعتربهم مسلم قريظة و

ات هم أصر الشعيطامل،  رييالدولة قد تكون اعتربهتم طائفة ردة ملواالهتم للنظام السوري النص
 ونم أمجعؤهفامهم حلتفهم حلاختاروا مواجهة الدولة يف حني أسل على ماهم عليه و

وعدهتم أم كما جرهته كانت النتيجة أن الدولة أعملت فيهم القتل عندما تغلبت عليهم وو  
 بذلك 

مما  ام شيئهلفعلت  أن الدولة ماللحلقة األوىل متممة  أكد العمر يف حلقة أخرىطيب ، 
 يأيت تفصيلهسحىت غدر الشعيطات جبنودها كما فعلت 

https://www.youtube.com/watch?v=gybBjE09VPw 
 
فقد  لصحواتامن  خالصة القصة من مصادر أخرى أن الدولة مع علمها أبن هذه القبيلة و

 اخلفيف منهم  ب السالح الثقيل وححلمت عليهم ومل تس
مع تنسيق مع احد اخلونه الذي ابيع الدولة  مع قرى اخرى قاموا إبعادة تشكيل انفسهمف

واقعة الغدر  يف الذي قام بدور كبريهو  و نفسها هو من الشعيطات االسالمية حديثًا و

https://www.youtube.com/watch?v=qIjJJ-kRPXA
https://www.youtube.com/watch?v=gybBjE09VPw
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يف حلظة  و حيث قام  بتسريب موعد مدامهة اوكار املطلوبني من الصحوات يف الشعيطات
  ةثالث كانت الصحوات يف هذا الوقت جتهز  ابعتقال عدد من املطلوبني من الدولةني يمنأقيام 

وكانوا خارجني من منطقة الشعيطات ابجتاه البصرية حيث وقعوا بكمني هلم كمائن 
 خر جريح بعدهاآأ سر أخ  بو جليبيب الديري وأخ أ سر األ وهم الصحوات ليقتل عدد من

املقر الذي   االسالمية يف منطقة  القهاوي الدولة كزر معلى  اعنيف االصحوات هجوم شنت
يف نفس الوقت كانت  و حراقهمت إ كان يتواجد به فقط عدد من االخوة ليقتل كل من فيه و

بو علي الشعيطي على شارع فرعي ليطلقوا عليه عة من الصحوات تكمن لألخ األمري أجممو 
 بليغة كما قتل رشيد خلف علي العويد الشعيطي اجراحه اىل جرح ىالرصاص أد من وابال
 لكن شعيطات ، يعين هم شعيطات و قتلوا أيضا شعيطات علي الشعيطي يبأل مرافق أيضا

عالن منطقة الشعيطات إ لتقوم بعدها الصحوات بنصب احلواجز و من رجاالت الدولة ،
اء الدولة االسالمية بنأحيث نزح منها عوائل  منطقة خارجة عن سيطرة الدولة االسالمية

 التنكيل هبم انتقام الصحوات منهم و ةالشعيطات خشينصارها من أو 
ت حت ا. هؤالء كانو .يعين اي إخوة أي أحد ينظر إىل هذا اليسرتيب يف أي شيء حيصل هلم  

 .شكال .ه إوالية الدولة وخرجوا ابلسالح وامتنعوا متاما فأان أراه يعين مافي
شر عأحد ت يطاحادثة الغدر من قبل صحوات الشع اليت تسمى وقد قتل يف تلك احلادثة

 من رجال الدولةرجال 
 عندان رابط نعطيكم إايه من ابب التوثيق :

http://justpaste.it/gfwl 
 

https://alwasatsy.com/?p=6078 
ن ة الذيعشري من بلدات الشعيطات الثالث حتت ضرابت مسلحي ال رجال الدولةنسحب او 

 . -كذا يقول طبعا الذين نشروا ه – اثروا بوجه التنظيم
مع ما فيه ، حنن نذكر حىت من أعداء الدولة ،  – نساناملرصد السوري حلقوق اإلوذكر 

عشرية قام مسلحون من ه نأ -يعين هذه شهادات من أعداء الدولة و ممن ال يؤيدها 
 انسحبيقولون أيضًا  و،  ، حبرق مقر الدولة اإلسالمية يف قرية سويدان جزيرة الشعيطات

http://justpaste.it/gfwl
https://alwasatsy.com/?p=6078
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،  الدولةرج فيها أهايل البلدة مبظاهرة ضد ، اليت خ الدولة اإلسالمية من بلدة العشارة تنظيم
، بينما سيطر مسلحون من عشرية الشعيطات،  من العشارة جنودها ذلك عقب انسحاب و

قال  و . املتواجدة يف ابدية الشعيطات ، و ابر النفطية التابعة حلقل التنك النفطيعلى اآل
مقاتليها هلجوم كبري حيث رصد توجه رتل من مقاتلي التنظيم من  ن الدولة حشدتإاملرصد 

،  ، إىل ريف دير الزور الشرقي العراقية –اليت تقع على احلدود السورية  بلدة القائم العراقية و
الوقت الذي يتحشد فيه مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالمية حتضريًا لتنفيذ هجوم واسع على يف 

 . منطقة الشعيطات
 هلذا الكالم  اطيب سنعطيكم رابط
4#sthash.syahttp://www.alhadathnews.net/archives/13140
6qTqs.dpuf 

 
فضهم ر فيه و  لدولةمصور إلجرام الشعيطات وغدرهم برجال ا  فيديو رابطعندان نقول و 

 تسليم الغادرين حسب طلب الدولة 
-forces.com/2014/07/31/chaaytat-https://www.lebanese

isis-against-revolts/ 

 
الثني ائة وثن مموقد ذكرت بعض املصادر أنه خالل عمليات التفتيش وجدت الدولة أزيد 

ي يتهموا ك  لمنيم املسأراد املتآمرون تفجريها بني عوا،  عبوة متت زراعتها بني البيوت
 الدولة بقتلهم فيما بعد كما فعلوا يف تفجريات سابقة

يف العراق  اليت ةلكثري اكان األمر فالدولة مل تنتق تلك العشرية من دون العشائر   أاي ما و
ل مع ما حص يها، يعين كل العشائر ايل موجودة ما حصل ف إال إلجرامها معها الشامو 

ء ا فسوانودهجآتمرها على  نقضها العهد و و االشعيطات ملاذا ؟! ألجل إجرامها معه
 ما سئوليةة متتحمل الدول أصابت الدولة يف حكمها عليها أم أخطأت فاملسوغ واضح و

 داً اضح ج، لكن الذي حصل حصل مبسوغ و يتحمل من أفىت مسئولية فتواه  فعلته و
 
 

http://www.alhadathnews.net/archives/131404#sthash.sya6qTqs.dpuf
http://www.alhadathnews.net/archives/131404#sthash.sya6qTqs.dpuf
https://www.lebanese-forces.com/2014/07/31/chaaytat-revolts-against-isis/
https://www.lebanese-forces.com/2014/07/31/chaaytat-revolts-against-isis/
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يف  -يعين إن سلمنا أن الدولة أخطأت  - إن قلنا خبطأ الدولة  ال يبعد ذلك كثريا و

أرسله رسول رضي هللا عنه عندما  عما حدث مع خالد بن الوليدال يبعد ذلك  اجتهادها
من يف سرية إىل بين جذمية من قبيلة غريه  فيما رواه ابن إسحق و سلم هللا صلى هللا عليه و

اَلم و كنانة بين   مِّن مخسني رجال و مل يبعثه مقاتال ، فخرج يفِّ ثالمثائة داعيا إىل اإلمِّسم
: مسلمون قد  : ما أنتم ؟ قَال وا فانتهى إليهم خالد ، فَ َقالَ  بين سليمو  واألنصار املهاجرين
: فما ابل السالح  ! قَالَ  أذان فيها بنينا املساجد يفِّ ساحاتنا و صدقنا مبحمد و صلينا و

بني قوم مِّن العرب عداوة فخفنا أن تكونوا ه م فأخذان  : إن بيننا و عليكم ؟ فقالوا
: استأسروا ، فاستأسر القوم ،  : فوضعوه ، فَ َقاَل هلم ! قَالَ  : فضعوا السالح ! قَالَ  السالح

ن َكاَن : م ا َكاَن يفِّ السحر اندى خالدفرقهم يفِّ أصحابه ، فلم فأمر بعضهم فكتف بعضا و
ّ َصلَّى اَللَّ   ريونكثفقتل منهم   ،يقتله معه أسري فل ،  َعَليمهِّ وَسلََّم ما صنع خالد، فبلغ النَّيبِّ

 اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد: فَ َقال
 َرس ول اَللَِّّ  رف إىل انصما ذهب منهم مث َّ  بعث َعلِّّي بمن َأيبِّ طالب فودى هلم قتالهم و و

 . هفأخرب سلم  صلى هللا عليه و
ابإلسالم  نتظاهرو يل بطبعا خالد رضي هللا تعاىل عنه يعين اجتهد و ظن أهنم ليسو مسلمني 

عاقبه و مل ن مل يو لك ما تربأ إال من فعلهصلى هللا عليه وسلم و مع أن هذا خطأ ، النيب 
 حىت و مل يعزله يوجب عليه شيئا

هو متوجه  رسالة إىل خالد و أبو بكر الصديق رضي هللا عنه كتب  ، يف عهد الصديقأيضا 
ال تظفر أبحد من املشركني قتل من املسلمني  ن ، وال تل للمرتدين قائال  " جّد يف أمرك و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
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"  من أخذت ممن حاد هللا أو ضاده ممن يرى أن يف ذلك صالحًا فاقتله إال نّكلت به ، و
  )البداية والنهاية(

ا يف طلب جع إليهير  ويصّوب ،  د فيها وقال ابن كثري : " فأقام خالد ببزاخة شهرا ، يصعّ 
قتلوا من  ثأر منذ بالذين وّصاه بسببهم الصديق ، فجعل يرتدد يف طلب هؤالء شهرا ، أيخ

ر ، ن حرقه ابلنامنهم مف:  () انظروا ماذا فعل  املسلمني الذين كانوا بني أظهرهم حني ارتّدوا
د هبم لي شرّ  ل هذااهق اجلبال ، كمنهم من رمى به من شو  منهم من رضخه ابحلجارة ، و و

  ر منه شيئايستنك ثري ملهذا كالم ابن ك "  من يسمع خبربهم من مرتدة العرب ، رضي هللا عنه
  شيوخ الشعيطات ماذا فعلوا ؟طيب ، 

 لبوا منط و تربءوا ممن فعل ذلك اعتذر شيوخ الشعيطات عما صدر منهم من خيانة و
 قالوه  هذا ما ذلك واخلليفة العفو عمن مل يتورط يف 

2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/الشعيطات-
 4mpاالسالمية..-الدولة-اىل-مظلمتهم-يرفعون

 
لشعيطات سألة امكن لزايدة ، املشكلة كانت قبل سنة و  املشكلة ،طيب اي إخوة ، هذا أايم 

بحان هللا لكن س ديديعين كثر الكالم جدا حوهلا حىت يل لصيقني يب و بيين و بينهم ود ش
،  فايةك  رانهما ذكفي يوجد فيديوهات أخرى و وأتثروا هبا ، فنحن اآلن نذكر هذا األمر 
ى أن الدولة يها علد فمر يف حلقة ، احللقة اليت أكونفس التسجيل هذا نشره أيضا موسى الع

 .مل تفعل يف الشعيطات شيئا حىت غدرت جبنودها 
ا  نظر علمائهلردة يفال ة و ألجإذن انتهينا من الكالم على من تقاتلهم الدولة ألجل املواال

 .قضاهتا و 
 

 فضة الرا ولدروز ا وكقتال النصريية   سبيل البدعة املكفرة هو السبيل الثاينطيب ، 
 : (فضائح الباطنية يف كتابه) رمحه هللا اإلمام الغزايليقول 

َلك لك َمسم يز فِّيهِّ أَنه يسم الذبيحة  النَِّكاح و المَمال وَ  يفِّ الّنظر يفِّ الدَّم وَ  المم رمَتدين َوالمَقومل المَوجِّ
لك هبم  ) يقصد بذلك الباطين ( َقَضاء المعَِّباَدات نفوذ األقضية وَ  و َرمَواح َفاَل يسم أما األم

َصال َبني المَمّن َوالمفَِّداء  لِّّي َبني أَربع خِّ َصم َمام يفِّ المَكافِّر األم لِّّي إِّذم يَتَخريَّ اإلِّ َصم َلك المَكافِّر األم َمسم

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/الشعيطات-يرفعون-مظلمتهم-الى-الدولة-الاسلامية..mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/الشعيطات-يرفعون-مظلمتهم-الى-الدولة-الاسلامية..mp4
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) يعين يقول إن  اَل يَتَخريَّ يفِّ حق المم رمَتد بل اَل َسبِّيل إِّىَل اسرتقاقهم المَقتمل وَ  واالسرتقاق وَ 
ن مه م وَ  وَ  هؤالء الباطنية مرتدون و ال سبيل السرتقاقهم ( اَل إِّىَل المَمّن  اَل إِّىَل قب ول اجلمِّزميَة مِّ

َا َوالمفَِّداء وَ  ب قَتلهمم و إِّمنَّ ه م تطهري وَ  المَواجِّ ن م َهَذا حكم الَّذين حيكم بكفرهم من  جه اأَلرمض مِّ
َاَلة قَِّتاهلمم بل نغتاهلم و ز قَتلهمم وَ لَيمَس خيمَتص َجَوا وَ  الباطنية هذا نسفك دَِّماَءه م ) اَل و ج وبه حبِّ

َاَلة قَِّتاهلمم ،يعين  يف من ؟ يف النصريية و الدروز ( ) يقول ال خيمَتص َجَواز قَتلهمم َو اَل و ج وبه حبِّ
نَِّساؤ ه مم ق  لمَنا أما  ن قيل َهل يقتل صبياهنم وَ إفال ننتظر قتاهلم بل نغتاهلم و نسفك دَِّماَءه م ( 

مهما صرحن  أما النسوان فَإانَّ نقتلهم وَ  َسَيأميتِّ حكمهم الّصبيان َفاَل فَإِّنَّه  اَل ي  َؤاخذ الصَّيبِّ وَ 
َتضى َما قَ رَّرماَنه  فَإِّن المم رمَتدَّة مقتولة عنداَن بِّع م وم قَ ومله صلى  ابالعتقاد الَّذِّي ه َو كفر على م قم

تَِّهاده فَإِّن رأى  ( من بدل دينه فَاق مت  ل وه  ) سلم  هللا َعَليمهِّ وَ  َمام َأن يتبع فِّيهِّ م وجب اجم نعم لإلمِّ
َلك أيب حنيَفة و لك فيهم َمسم تَِّهاد َأن يسم جم أََلة يفِّ حَمل االِّ  . يكف َعن قتل النَِّساء فَالمَمسم

 (156)ص
م رى قول اإلماييل ال لغزا، يعين اإلمام ا انظروا اي إخوة كيف العلماء يعذر بعضهم بعضا

 سألةاملقال  حنيفة يبأاإلمام  قولأيب حنيفة فريى أن يقتل النساء فعندما تعرض ملن أيخد ب
 رأة و جعلهاقتل املا يكيف ما يقتلهم هؤالء مرتدون هؤالء كذا كيف م  اجتهاد ما قال مسألة

ن املرأة ال رأة إامل و يقول كيف يقتل قضية وواىل عليها ، و كذلك العكس ال أييت احلنفي
ألطفال ، اء و النستقتل و يتحجج مبا ورد من هني النيب صلى هللا عليه و سلم عن قتل ا

تدة خيتلف ل املر نا قتهاألطفال يف القتال إمنا الف قتل النساء و خبجتهادية اطيب املسألة 
 األمر 

 : اإلمام الغزايلاملهم ، يقول 
اَلم عَ  َومهما بلغ صبياهنم وف َعن رقاهبم  َوردت السياَلمهمم سم إقبل  ان قبلو إَليمهِّم فَ عرضَنا اإلمِّسم

اهبم وسلكنا ق إِّىَل رقيوف احلم ان سَأن أصروا على كفرهم متبعني فِّيهِّ آاَبَءه م مدد إِّىَل قرهبَا وَ 
َلك المم رمَتدين  . هبم َمسم

َوال يقول :  َوال َفحكمَها حكم أَمم َمم َيل  لظفر بِّهِّ منقع ا َما وَ المم رمَتدين فَ َوأما األم غري إجَياف اخلم
   . الركاب فَ ه َو يفَمء َكَمال المم رمَتد و
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 :عن هؤالء النصريية  (514|3)يف الفتاوى الكربى  شيخ اإلسالميقول  و
، لكن  الذرية فيه نزاع وسيب  .، تقتل مقاتلهم وتغنم أمواهلم الناس ردة أهم مرتدون من أسو 

ه سرية لت عليدلذي هذا هو ا ، و أكثر العلماء على أنه تسىب الصغار من أوالد املرتدين
 . الصديق يف قتال املرتدين
اف ية هم وسائر أصن: هؤالء القوم املسمون ابلنصري (149|35) أيضا وقال يف جمموع الفتاوى

ررهم ض و املشركنين ؛ بل وأكفر من كثري م أكفر من اليهود والنصارى القرامطة الباطنية
 تتار والفرنجفار الثل كمسلم أعظم من ضرر الكفار احملاربني  على أمة حممد صلى هللا عليه و

هم يف  لبيت واأهل  مواالة ؛ فإن هؤالء يتظاهرون عند جهال املسلمني ابلتشيع و غريهم و
ال عقاب  وثواب  ال ي وهنال  ال أبمر و ال بكتابه و ال برسوله و احلقيقة ال يؤمنون ابهلل و

لة من امللل ال مب ووسلم  ال أبحد من املرسلني قبل حممد صلى هللا عليه ال انر و ال جنة و و
فيها  وبينوا ؛ رهمهتك أستا صنف علماء املسلمني كتبا يف كشف أسرارهم و ... و السالفة

 ى ومن برامهةر النصاهود و اإلحلاد الذي هم به أكفر من الي الزندقة و ما هم عليه من الكفر و
وز ء ال جتهؤال قد اتفق علماء املسلمني على أن ... و اهلند الذين يعبدون األصنام

باح وال ت امرأة ال يتزوج منهم ال جيوز أن ينكح الرجل موالته منهم و ؛ و مناكحتهم
 .ذابئحهم

 ؛  اءالعلما منهم نزاع بني إذا أظهروا التوبة ففي قبوهل و  .أمواهلم مباحة دماؤهم و  :وقال
 أكرب و لطاعاتإقامة احلدود عليهم من أعظم ا ال ريب أن جهاد هؤالء و و يقول : و

 ؛ لكتابهل اأ هو أفضل من جهاد من ال يقاتل املسلمني من املشركني و الواجبات و
دءوا جبهاد املرتدين سائر الصحابة ب الصديق و و  جهاد هؤالء من جنس جهاد املرتدين فإن

 فار من أهل الكتابقبل جهاد الك
ن شك يف كفرهم فهو  م ؛ بل كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون  : عن الد ر وز قال و

باح فال ي رة الضالون؛ بل هم الكف ال املشركني ال هم مبنزلة أهل الكتاب و  .كافر مثلهم
؛ بل  توبتهمن ال تقبل زاندقة مرتدو  . فإهنم تؤخذ أمواهل م ت سىب نساؤ هم و أكل طعامهم و

 (162|35) . يلعنون كما وصفوا ؛ و يقتلون أينما ثقفوا
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 : نزيدكم من املتأخرين
 الباطنية ة ولقرامطبون اباإلمساعيلية الذين يلق عقائد النصريية و : " جاء يف فتاوى األزهر

يف داير  قرارهمل إحينقل عن علماء املذاهب األربعة أنه ال  الذي ذكرهم صاحب املواقف و
، 264 /1صرية )إلفتاء املتاوى دار اف".  ال ذابئحهم ال حتل مناكحتهم و ال غريها و اإلسالم جبزية و

 (برتقيم الشاملة آليا

زية الء الدر هؤ  و : " اإلفتاء جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وأيضا  و
ال يقرون  و ، بل مسائهن ال نكاح ، ال حيل أكل ذابئحهم و والنصريية كفار ابتفاق املسلمني

تاوى اللجنة فرى" نصا ال ال يهود و ابجلزية فإهنم مرتدون عن دين اإلسالم ليسوا مسلمني و
(4/28) 

 نويع :ب التابمن يف تكفريهم مجلة فسنكتفي بسماع هذه التسجيالت  أما الرافضة و
 1الشيخ ابن ابز

https://www.youtube.com/watch?v=66TwvwrSKnQ 
 الشيخ الفوزان

https://www.youtube.com/watch?v=5pdBfEkQeWs 
 2الشيخ ابن ابز 

https://www.youtube.com/watch?v=6kLNWePc3Xw 
الفوزان  الشيخ ذاتابلو  ، رأخبث الكفاجتمع على أن الرافضة من الكفار و هذه التسجيالت 

 .له كلمة يف من يرتدد يف كفر عوامهم أيضا 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Nmt5IXYmI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=66TwvwrSKnQ
https://www.youtube.com/watch?v=5pdBfEkQeWs
https://www.youtube.com/watch?v=6kLNWePc3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Nmt5IXYmI
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 موضع ما أييتعند عند كالمنا عن تفجري احلسينياتو سنتعرض هلذا املوضوع مرة أخرى 
 .الكالم عنها 

لم بعا الشيخ تكط ، هللاه حنن نريد أن نزيد شيئا خطر يف ابيل اآلن ، كالم الشيخ ابن ابز رمح
 ،  السعوديةذين يفة الالرافضعن الرافضة الذين يف سوراي و الذين يف إيران و مل يتكلم عن 

لرافضة الشرقية و ا ملنطقة ايفيعين هو الدين واحد ، الرافضة الذين يف املدينة و الرافضة الذين 
بعا يعين لشيخ طا كنالذين يف البحرين و الذين يف الكويت ، هؤالء كلهم هم نفس الدين ل

احد من ؤالء و م هإجابته فيها مراعاة للظروف ، و حنن نكمل ما مل يكمله الشيخ ، فحك
 مجيع اجلوانب من احلكم عليهم و ما يرتتب من احلكم عليهم .

 
ن ن اجلماعة اآلعين ألينا احلوثة أصبحوا منهم ، احلوثيني نتكلم فيهم اآلن براحت طبعا طيب ،

سجن يحلوثة ايف  كان الذي يتكلمقبل ما حصل اآلن   ، أصبحوا يتكلمون اآلن يف احلوثة
الفتنة بني   حصلتيعين تعهد على كثريين أبهنم ال يتكلموا ابحلوثيني أبي سوء فلماالأخذ و 

زائدة شوية  ا قطعةكلو وثة و اختلفوا على اقتسام كعكة اليمن فاحلوثة أآل سعود و بني احل
ة رب بني احلوثدأ الضا بعما اتفقوا عليه و دعموهم به ابملال و السالح فضربوا بعض ، فعندم

 و آل سعود رجعوا احلوثة رافضة
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فضة أهنم  ابلرا تعلقةيعين حنن تكلمنا اآلن على األحكام املأمر القتال طيب ، نتكلم عن 
تال قرى أن م يفشيخ اإلسالكفار من كالم الشيخني اآلن ، لكن ابلنسبة ألمر القتال 

 الرافضة آكد من قتال اخلوارج 
ذلك ك  ى:" ولفتاو ايف معرض كالمه عن قتال اخلوارج كما يف جمموع  شيخ اإلسالميقول 

ما وجب ك نيب مر الجيب قتاهلم أب تناول كل من كان يف معىن أولئك واملروق ي اخلروج و
روج الرافضة ا أن خد بينق اإلسالم أنواعا خمتلفة و إن كان اخلروج عن الدين و قتال أولئك و

 (499 /28)  " مروقهم أعظم بكثري و
ا عين خيرجه لنيالذي  ويليعين موضوع كالب النار و اخلوارج و اقتلوهم قتل عاد و الفيلم الط
ني سومون املسلمي ، ن هللاالعويد و من معه ، هذا الفيلم األوىل به الرافضة الذين يعين سبحا

ما فضة دعلراسوء العذاب ، و السعودية آل سعود يدعموهنم يف كل مكان ، يدعمون ا
 يف اليمن م ، حىتوهن لبنان يدعموهنم ، يف العراق يدعموهنم ، يف سوراي يدعمعجيبا ، يف

" هو ة و من مر  كثرأه يوجد مقال ذكرانو  .دعموهم حىت حصلت الفتنة بينهما على االقتسام 
اتت  فيه اإلثباد ذكرانو ق ارجعوا هلذا املقال هل تقاتل السعودية الرافضة )أو الروافض("

 هلا اإلثبات .يوجد  على كل جزئية
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منعوا  ض وا الرفد اظهرو ق كما يف جمموع الفتاوى  :" وابن تيمية   شيخ اإلسالمأيضاً يقول 
م شر الذين تزععالثين وة لأظهروا الدع ذكروا عليا و أن يذكر على املنابر اخللفاء الراشدين و

الفة خون ال ر ظاملفجا عثمان كفار و عمر و إن أاب بكر و الرافضة أهنم أئمة معصومون و
ايتهم غوارج ان اخلفمذهب الرافضة شر من مذهب اخلوارج املارقني  ال ملن بعدهم و هلم و

هور مج ان وعثم عمر و الرافضة تكفري أيب بكر و شيعتهما و علي و تكفري عثمان و
به  ا جحدظم ممأعجتحد من سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  السابقني األولني و

هم من في ج واخلوار  اإلحلاد ما ليس يف الغلو و االفرتاء و فيهم من الكذب و اخلوارج و
م ألنه حيصل دولته وتار الرافضة حتب الت معاونة الكفار على املسلمني ما ليس يف اخلوارج و

اليهود  ركني وللمش الرافضة هم معاونون ال حيصل بدولة املسلمني و هلم هبا من العز ما
سالمهم ار قبل لتتااهم كانوا من أعظم األسباب يف دخول  والنصارى على قتال املسلمني و

أخذهم  م علىهلعاونة مكانوا من أعظم الناس   الشام و العراق و إىل أرض املشرق خبراسان و
ليفة ه مع اخلأمثال قضية ابن العلقمي و سىب حرميهم و قتل املسلمني و لبالد االسالم و

 وب اليتحلر كذلك يف ا   حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس وقضيتهم يفو 
ن مع ضة تكو لرافبني النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل اخلربة أن ا بني املسلمني و

ى الرافضة عز عل وتار أهنم عاونوهم على أخذ البالد ملا جاء الت النصارى على املسلمني و
صة ذلك غ  كاناملشركني إذا غلب املسلمون النصارى و احل وغريها من السو  فتح عكة و

لرافضة ارة عند مس و النصارى املسلمني كان ذلك عيدا إذا غلب املشركون و عند الرافضة و
 (527 /28) رمحه هللا كالمه    آخرىلإ.. 
 

 لنا عودة للرافضة يف تفجري حسينياهتم قريبا إن شاء هللاو كما ذكران 
 بدعة يفلوقوع دة ابر انتهينا ممن تقتلهم الدولة ردة ابرتكاب الناقض أو طيب ، إذن 

 مكفرة .
 يهدر دمه قتل الدولة للمستوجب حدا شرعيا إىل ننتقل اآلن 

ألول مرة كما  لن نطيل يف ذلك فالدولة أعزها هللا أهبرت الناس بتطبيق احلدود الشرعية و و
ألقت  قتلت الساحر و ت الزاين احملصن ورمج أمر هللا تعاىل فاقتصت من قاتل العمد و
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اإلفساد يف األرض  صلبت على احلرابة و قتلت و بفاعل فعل قوم لوط من فوق الشواهق و
 بعد ثبوت تلك التهمة ابلبينة الشرعية أو االعرتاف حسب قضائها الشرعي 

نصوص ما ابلهل إنزاع بني العقالء أما غريهم فنازعوا جب هذا من حسنات الدولة بال و
يكن و مل ه جم ود الر قد أقام الشيخ حممد بن عبد الوهاب ح إما حبال الدولة و الشرعية و

 يفلوقوع ه من ابعضهم خيشى علي مكن للدولة و عشر معشار معشار ماو لو ب قد مكن له
شابه ما  الناس وحيث يعارض إقامة حدود هللا خشية تنفري -ني أي بعض املعرتض – الردة

 ذلك من أقاويل خطرية 
 

 نهم :تقتل م أولة النوع الثالث من املسلمني الذين تقاتلهم الدو ننتقل إىل طيب ، 
 عليه رض الناسح حث و قتل منها أو أمر بقتاهلا و قتاهلا أو يباغال صائل عليهاهو ال و
الشنيع  لتلبيساج من نطرح تساؤالت ليتضح لنا أن إدخال هذا األمر يف قضية اخلوار هنا  و
 : التدليس املريع و

أم  م غريهعهد يفيحدث غريب مل بني الفصائل  هل القتال الدائر بني الدولة وو نقول : 
 مل يتهمهم أحد ابخلارجية ألجل ذلك ؟؟ هو معهود يف غريهم و
أم أن  وحدها هدينهل الدولة اإلسالمية هي اليت تقاتل فصائل اجملاطيب ، سؤال آخر : 

 فيما بينهم ؟؟؟ أصال يتقاتلون الفصائل
ل كل  قتايف لديها اعتقاداأي فصيل كان السبب يف ذلك هل الدولة عندما قاتلت 

غض بإحن  و تالقأم كانت هناك مسوغات اجملاهدين ألهنا تكفرهم كما زعم الكذبة ؟؟ 
 النظر عن البادئ ؟؟

رج يعين اخلوا سألةمن أتملها عرف أن إدخال هذه القضية يف م أسئلة ةهذه عندان ثالث
 عبث و دجل
 فنقول : جوابنا عن السؤال األولأما فنبدأ نقول : 

ون ألجل ارة تكفت صراع رفاق اجلهاد ظاهرة متكررة على مدى التاريخ وأسباهبا متشاهبة
يقعدون  يم والى ضلينامون ع ال جماهدون اختالفهم على احلق واجتهاد كل منهما وهم قوم

 . اقف مو حصل بني الصحابة الكرام يف عن نصرة احلق ولو ببذل أرواحهم وهذا ما
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 م لبعضعضهبواترة تكون بسبب تدخل طرف مريب يقوم بعمل فتنة بينهم يشيطن فيها 
ف يف طر  ندسييرتبص به أو ويوهم كل طرف أو طرفا منهم أن الطرف اآلخر يكيد له و 

واقف مضا يف للصحابة أيبعضه حصل  ليغلق ابب التآلف وهذا مافيشعل الفتنة بنفسه 
  . أخرى

فيمن بعد  ذا حصلوه واترة تكون بسبب افتتان بعضهم ابلدنيا واحلرص على الزعامة واملال
 . الصحابة الكرام

ن دور آل مررانه قما  موجود معنا هنا فيما حصل بني اجملاهدين إال أن عمدة ذلك هذا كلهو 
أمريكا  ربتهم وفتهم يف كل مكان ميس حلي اإلجرامي يف إفساد اجلهاد يف الشام بل وسعود 

 يهدد كرسيهم معبودهم . و
ر أظه و عضهمبقد حصل ذلك يف صور عرب األزمنة كثرية بغض النظر عن شرعية جهاد  و

  من حصل هلم ذلك اجملاهدون األفغان بعد دحر السوفييت
اهدون على ق اجملد اتفق ؟ أفغانستان من قبل طالبان ماذا عن القتال بني الفصائل يفف

برهان  لرائسة ايف، يليه  صيغة لدخول كابل فيكون صبغة هللا جمددي رئيسًا ملدة شهرين
 رة الدفاع إىلوزا و متيارتذهب رائسة الوزراء إىل قلب الدين حك ، و الدين رابين أربعة أشهر

 . أمحد شاه مسعود
فض ر  ، و سلطةأطراف احلكومة مع متسك برهان الدين رابين ابلتضخمت اخلالفات بني 

مع  الفاتهمت خ، كما تضخ قبول صيغة الرتاضي قلب الدين حكمتيار الدخول إىل كابل و
 . ابلسيطرة وزارة الدفاع على ك ، و أمحد شاه مسعود بشأن تسليح الفصائل

وستم دلرشيد بد ايعاونه ع، فبدأ قلب الدين حكمتيار  وصلت اخلالفات إىل نقطة مسدودة
سعود مشاه  ردت عليهم قوات أمحد ، و يف قصف كابل األمر الذي أدى إىل تدمريها

 فانفجرت احلرب األهلية األفغانية 
اتلت ضد قاليت  اعاتكان طالب العلوم الدينية البشتون القادمون من قندهار إحدى اجلم  و

لى والية عالبان طجال ر ة األعداء استوىل يف ظل احلرب بني اإلخو  السوفييت يف أفغانستان و
 . يرهال لتحر ه كاب، مث واصلوا زحفهم ابجتا فرضوا فيها القوانني اإلسالمية قندهار و
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ري أن غ،  ربىة كعسكري حاول أمحد شاه مسعود التفاوض معهم بعد بروزهم كقوة سياسية و
ملفاوضات ان تلك لبدهي أامن  و.  اهتمها هو مبحاولة قتله ، و طالبان اهتمته ابلغدر برجاهلا

 . عرقيةكذلك للخالفات ال  ، و فشلت الختالف األرضية الفكرية بني الفريقني
ن ، لك ةلبداياعبد الرشيد دوستم حركة طالبان يف  دعم قلب الدين حكمتيار وطيب ، 

 ار إىلكمتيحانتهى هبروب  حتالف حكمتيار مع مسعود حتالفا فشل و تغريت األمور و
، وانسحاب  جاخلار  ين إىلبقية قادة اجملاهد ، و عبد الرشيد دوستم إىل أوزابكستان و إيران،

 . دهاضأمحد شاه مسعود إىل وادي ابنشري حيث حتصن ضد طالبان ليبدأ قتاله 
 1996 سنة يفانتهت  و 1992بعضهم البعض من سنة بني استمرت احلرب بني اجملاهدين 

إنشاء  انية وألفغاعزل احلكومة  على العاصمة كابول وبعد أن متكنت طالبان من السيطرة 
 . دولة أفغانستان اليت حتكمها الشريعة اإلسالمية

 ، وات قليلةين بسنلثاكانت بداية ظهور طالبان وقت أن كان املال عمر شااًب جتاوز عقده ا
موعة جمل كقائد  ويلةطظل يقاتل لفرتة  و ، فقد إحدى عينيه يف احلرب مع السوفيت كان قدو 

حركة  " حزب إىل ، مث انتقل صغرية من جبهة القائد مال حممد التابعة للحزب اإلسالمي
اخللية  1994ام ع". فلما اشتعلت احلرب األهلية ، ظهر يف يوليو  االنقالب اإلسالمي
دد دينية ابيع بعدها عطالًبا من طالب املدارس ال 53أن اجتمع كانت األوىل حلركة طالبان  

عادة األمن است و سالحتعاهدوا على مجع ال دارس املال حممد عمر أمريًا هلم ومن طالب امل
لية األوىل يل اخلمن تشك يف نفس العام  . مجع اإلاتوات إزالة نقاط التفتيش و واالستقرار و

حلدودية  " ا دك بولسبني "، وّسعت احلركة من نشاطاهتا فاستولت على مديرية " طالبان ل "
عدها ليربز ب و ، لغربيةبية االذخرية املركزية للوالايت اجلنو  خمازن األسلحة وكما استولت على 

قاذ القافلة بان إنطال استطاعت اعرتضتها جمموعة جيالين و اسم طالبان يف اإلعالم الدويل و
مع  كثرية  كد معار بع سقطت مدينة قندهار يف يد احلركة املهم وإعدام قائد مجاعة جيالين.

لى عصارًا دأت حباستولت على الوالايت اجملاورة بسهولة ودون مقاومة، مث و فصائل ال
 . 1996عام  مديهيف أي العاصمة و سقطت ، يبايع العديد املال عمر حىت مدينة كابول ،
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اقال اهتم نسمع ع مل وهذا مثال حي ملئات القتلى من اجملاهدين قتلوا أبيدي إخواهنم 
 .فريقا منهم أبهنم خوارج 

 
ها من و لسطنيف يفحصل بني فتح ومحاس  ما بدون تفصيل مثال صور أخرىمنر سريعا على 

 ابلشباداخل حركة و  يف الصومالماحصل بني احملاكم اإلسالمية وحركة الشباب 
 
لذين كانوا ا طاع هللاأإخوان من  حصل بني عبد العزيز آل سعود وماال يفوتنا أن نذكر  و

وه يف بعض ن خالفلذيهم عمدته يف جل قتاله من وقائع مؤملة انقض فيها على رفاق األمس ا
سبعمائة  ت ملقتلقد أد موقعة السبلة مبجهولة لديكم و ما واألمور فقتل منهم مقتلة عظيمة 

 مسلم حسب إحدى اإلحصائيات 
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة 

 
 تفلون بنتائجحت ة وجلزير اتسمونه توحيد  كم قتل امللك عبد العزيز من املسلمني يف سبيل ما  و

 ا آخرون هتمه هبايت ال قتله للمسلمني سنواي مبباركة شرعية فضال عن اهتامه ابخلارجية و
ن و طوائفهم اهديق اجملأجبنا عنه أبن القتال بني فر ، إذن انتهينا من السؤال األول و طيب 

 معهود و معروف و له أسبابه .
 

  جوابنا عن السؤال الثاينأما 
عضها بعضا قاتل بل يفلم تكن الدولة اإلسالمية هي اليت تفردت بقتال الفصائل بل الفصائ

بعضهم  ئل سلمل الفصاالدولة تقاتل الفصائل ، هيقولون :  الذين، يعين هؤالء  هوادة بال
لة متباد هتاماتاإمنا  و عالقة لذلك بقضية اخلوارج وال كلهم يتقاتلونمن بعض ؟ 

 أخطاء أدت لذلك  مناوشات و وتنافسات و
َّ رواه مسلم يف صحيحه َعنم َجابِّرٍّ قَاَل مسِّعمت  ال ننسى ما ال و  – سلمو لى هللا عليه ص - نَّىبِّ

ش كن يف التحريل عرب ويرة الإِّنَّ الشَّيمطَاَن َقدم أيس أن يعبده املصلون يف جز ) :  يَ ق ول  
 (بينهم

https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة


42 

 

 ايها منعه إفينهم سلم ربه أال جيعل أبس أمته ب قد سأل رسول هللا صلى هللا عليه و و
ن جانب مدولة  الكأن الصراع بني  فما الذي حدا بكم أيها امللبسون أن تصوروا للناس و

رميها  لة وة الدو شيطن جتعلونه صراعا عقداي مث توظفونه يفمن جانب آخر مث ة الفصائل وبقي
 ؟ابخلارجية 

دولة فهي الف الخب مع أن الواقع أن جل القتال بني الفصائل دليل على البحث عن الدنيا
 إقامة شرع هللا يف األرض هو اخلالفة و تعلن أمرا آخر و

 النصرة هة جبعن يفهو يط كعكي وخ لواء اإلسالم أبو عبد الرمحن يلدينا تسجيل لشفمثال 
 ه طوللوال و جلوالينايطعن يف  بعدم جواز القتال حتت رايتهم ويفيت  ويتهمهم ابلتكفري  و

 هو موجود على الشبكة ألمسعناكم إايه و
https://www.youtube.com/watch?v=rfJzAn2d6Ww 

 
يش اإلسالم م مع جلشااومن القتال الذي دار بني الفصائل تقاتل االحتاد اإلسالمي ألجناد 

 قتال نزاع على مناطق وكذا مع جيش الفتح
 د معارك"، بع اجلبهة الشامية " حل نفسها واالنضمام اىل " حزم كما أعلنت حركة "

 ناكهبعد خسارهتا ملواقعها  ، و " يف ريف إدلب النصرة "طاحنة مع جبهة 
حركة  ورب هي ليت تعتا "، جبهة ثوار سوراي " يف اجتياح معاقل " النصرة كما جنحت جبهة "

 "، من أقوى جمموعات املعارضة املسلحة املدعومة أمريكيا حزم "
ب بعد قد هر  عروفممجال قد ذكرت مصادر استخباراتية تركية أن قائد جبهة ثوار سوراي  و

 أن جهات تركية تقوم على محايته. ذلك إىل الداخل الرتكي و
ائر من خس ألمسألخبار ما حصل ابآخر ا متجددة و أخبار القتال بني الفصائل كثرية و

قبل  نها منرضي عحركة زنكي امل أربع نقاط يف غرب حلب بني النصرة وتوتر أمين حول و 
 . السي آي إيه

 . هينا من السؤال الثاينتطيب ان
 

https://www.youtube.com/watch?v=rfJzAn2d6Ww
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 مل يكنيل أي فص قاتلت الدولة عندمافإن فهو بيت القصيد  أما جوابنا عن السؤال الثالث
  وإمناذبة عم الكز ما السبب يف ذلك اعتقادا لديها يف قتال كل اجملاهدين ألهنا تكفرهم ك

هنا أضنا رت و افل دئ فيها غريها كما سنبني واوكان البكانت هناك مسوغات قتال وإحن 
مثلة ل له أبمثيأخطأت ابلبدء فهو كأي قتال نشأ بني فصيلني جهاديني مثلما سبق الت

 عديدة 
 ا ؟؟هجظهر مناأل وفكيف وهي املظلومة املعتدى عليها مع أهنا األقوى واألكثر متكينا 

 نبدأ موضوعنا 
أس ر له على أرسي الذي هو جندي من جنود البغدادر اجلوالين و كانت البداية ظه:فنقول 

اق فعصى أمر  العر ة يففرقة من اجملاهدين لنصرة إخوانه يف الشام من قبل الدولة اإلسالمي
ين ه قال اجلوالة جبهتزعامانفرد ب الشام و قائده املباشر يف إعالن دولة اإلسالم يف العراق و

 –أمهلها  ها ودتوعّ  مية و( هّدد فيه الّدولة اإلسال يتينليتك رثَ  يف تسجيل صويّت بعنوان )
ّية ومنهجها ة اإلسالمإال فإنه سينفي الّدول ، و سة أايم للقبول مبا يعرضه عليهامخ –بزعمه 
 ! فكان ممّا قال: الّشام بل من العراق أيضاً من  فقطليس 

ت م تعلمون مئاأنت و لعراقلتنفيّنه حىت من ا لتحملّن األّمة على الفكر اجلاهل املتعّدي و )
 ( األفاضل الذين ينتظرون من األّمة إشارة يف العراقاإلخوة 

-https://www.youtube.com/watch?v=wo
gsw6ciBU&bpctr=1544079076 
منقذاً هلا  و!  مسهااباثً متحدّ  و”  األّمة “هكذا عرض هذا الغِّّر نفسه ممثاًل عّمن وصفها ب  

 . لّشاما راق ويف الع املتمّثل مبنهج الّدولة اإلسالمّية”  اجلاهل املتعّدي “من الفكر 
 

االحندار اليت وصلت انتظر الكثريون مّمن يتابع دركة  ، و ومل ترّد الّدولة اإلسالمّية على هتديده
هلة

 
حيدث شيٌء سوى ظهورٍّ صويّت ، فلم  إليها هذه الفئة ما الذي سيحدث بعد انتهاء امل

، مألها  أليب عبد هللا الّشامي عضو شورى اجلوالين يف كلمة مسّجلة تزيد على الساعة
التجريح يف منهج  الطعن و السّب و االفرتاءات و حشاها ابألكاذيب و ابلتناقضات و

نتيجة اليت يريد األنصار، لينتهي إىل ال جنودها من املهاجرين و اترخيها و الّدولة اإلسالمّية و

https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
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: أّن الّدولة اإلسالمية أبعيان أفرادها من البادئ ( ) امسعوا اآلن لتعلموا هي الوصول إليها و
 : ، فكان ممّا قال أنصار طائفٌة ممتنعٌة بشوكة عن التحاكم للشريعة من مهاجرين و

فرد يف هذه لا ية وشرع وعلى هذا فجماعة الدولة طائفة ممتنعة بشوكة أتىب اخلضوع حملكمة )
   (1) ( اجلماعة له حكم الطائفة

 عةمتنمث استشهد بقول شيخ اإلسالم رمحه هللا يف تبيان حكم الّطوائف امل
https://justpaste.it/JN100 

 

 
 

 هنا يوافقه و من  والينوكان ذلك إيذاان إبعالن احلرب على الدولة بصفة رمسية من قبل اجلو 
امات ل االهتتكا بدأت غريها من اجلبهات و توالت أساليب التحريض من جبهة اجلوالين و

 كذوبةلك األأوحى الشياطني بعضهم إىل بعض ت ابلقصد عن عمد و للدولة ابلظنون و
 رجية هي اهتام الدولة ابخلا أتليب الناس عليها و لتسويغ قتال الدولة و

_____________________________________ 
 نظرافضحها بكلمة : لتبيننه للناس والتكنمونه . وقد انشق الشامي عن اجلبهة مؤخرا وقام (  1)
 415702.ae/article.aspx?articleid=24https:// 

 

https://justpaste.it/JN100
https://24.ae/article.aspx?articleid=415702
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 نطيل اله حىت قيدل على ابيفا منه ر ط نذكرسفيه تفصيل بداايت الفتنة و  اسنعطيكم رابط

http://justpaste.it/shbha2 

ب أعلنوا احلر  هم من ة بلالدولة اإلسالمية مل تبدأ بقتال أي من اجلماعات اإلسالميفيه أن و 
ل هبا يف ثة ٰعمخبي ةاسرتاتيجي هلذه احلملة على الدولة تشويه إعالمي ضخم و أهي عليها و

اهدين دات وجمتصفية قا تل مدنيني وق غريها من اجلزائر و أفغانستان و العراق سابقًا و
  لصاقها ابلدولة اإلسالميةإوتفجري مفخخات مث 

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

 بني الفصائل مع أهداف قتتالالفتنة أهداف الروافض إلشعال اال هبذهتوافقت ف
العلمانية لضرب اجلماعات اإلسالمية مع أهداف مجاعات إسالمية تصادمت  الفصائل

 مع مشروع اخلالفة اإلسالمية الدميقراطية العلمانية و مشاريعها الوطنية و

http://justpaste.it/shbha2
https://www.youtube.com/watch?v=sQxBfujiQRo
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 يعين هذه الطبخة كلها توافقت 

 تفجري ابب اهلوى والسالمة ما حصل يف : لذلك مثال

JCnWM-https://www.youtube.com/watch?v=HLkD5 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7
-D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%
-D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%

D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%
-

D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%
-D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%-
-8%A7%D8%A8D8%A8%D%

D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%
D8%A9% 

https://www.youtube.com/watch?v=clQmfwBf8XI 

 

املثال أحداث بداية الفتنة يف الشام وما سبقها من حتريض على الدولة اإلسالمية على سبيل 
 ال احلصر

  jt1b2https://sendvid.com/fyh 

ائل وكيف   الفصبني مجيل ؛ هذه الروابط عموما مهمة ملن أراد أن يقف على حقيقة الصراع
 كادت هذه الفصائل للدولة اإلسالمية ..

https://www.youtube.com/watch?v=HLkD5-JCnWM
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/5/16/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=clQmfwBf8XI
https://sendvid.com/fyh2b1jt
https://sendvid.com/fyh2b1jt
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هتم صور  يستبيح دماء جماهدي الدولة و يدعو لتشويهالعرعور أيضا من ذلك 
   واجتثاثهم إعالمياً 

ناه ا فضحوقتهو ،  صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوينو قد تكلمنا عن ذلك يف 
 قضية و حاول هو أن يتهرب منها هذه الفضيحة كبرية و تكلمنا عن 

 هذا اآلن كالم العرعور

2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/فضيحة-
 3mpقتلهم.-ويريد-اجملاهدين-دماء-يستبيح-العرعور

النظام  تغل معا يشمقبل  له كالم سابق، عرعور قبل أن يفعل آل سعود فعلتهم لواستمعوا ل
 (  قنيرجال الدولة مؤمنني صادابملائة من  99أن السعودي ضد الدولة  )

https://www.youtube.com/watch?v=QNAdb6UxeAQ 

كس امر بعأو  قال ذلك عن صدق حينما قال، و الذي حصل كل املوضوع أنه جاءت الرجل
 أن يقول تبني ه اآلنمن يقبل ماذلك ، يعين القضية كثريون انقلبوا ، بعدين الرجل يعين حىت 

ة ، يعين م و خرب ن علع، ملاذا ؟ ألنه يقول : أان أعين ما أقول و أقول هذا يل خالف ذلك 
 ؤالء وهمنهج  ر يفالناحية العلمية الشرعية اليت تستوجب صحة النظالرجل زكى نفسه من 

رجل رى ، فإذن الان و ييدأخوان يف امل ن كما يقولكا  أنهاخلربة العملية اليت يف الواقع  أيضا
 اما و كنت مامت هالجا تكلم بواقع و بعلم ، اآلن إذا أراد أن يقول البد أن يقول أان كنت

 كن حننل فسهنهو يقول هذا عن  لو حاولعب و ال يقبل حىت لواقع و هذا صأفهم يف ا
رعور مت العتخدنعرف السبب و نعرف التوجيهات اليت جاءت من احلكومة السعودية و اس

 منا همإؤالء ن هأمعروف  ،ا انسأخدمت تي و اسمو استخدمت العويد و استخدمت الغنا
ام يتكلم عن طو   لقاءيفور كر هلذه األمملخابرات السعودية و سوف أييت لنا ذ ا من اليد احملركة

  . لواقعه إن أراد هللا سبحانه و تعاىلسنتعرض حلقيقته و  ألننا العويد

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/فضيحة-العرعور-يستبيح-دماء-المجاهدين-ويريد-قتلهم.mp3
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/فضيحة-العرعور-يستبيح-دماء-المجاهدين-ويريد-قتلهم.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=QNAdb6UxeAQ


48 

 

 

 نعود لكالمنا ، نقول : 
ل يسمى عده رجبضا بعد العرعور ما حرض على الدولة اإلسالمية يف التسجيل املسرب ، أي

ن رفع مو أول و ه كل من ينتسب هلاالسلقيين اعرتف بتحريضه على قتال الدولة و تصفية  
  تصوير إعدام الشمري و الصقري قبل اشتعال االقتتال

https://www.zamanalwsl.net/news/article/48003 

 

 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/48003
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يكي بول األمر  رالاجلنأيضا هناك رجل يسمى العميد الواوي أمني سر اجليش احلر استضاف 
  مهندس صحوات سوراي يليفان

afUz4-https://www.youtube.com/watch?v=YEOmY 

دة أليب جد شهايو  مث حصلت اشتباكات يف مسكنة بني أحرار الشام و الدولة اإلسالمية و
   ر الشامدجانة عند أسره من قبل أحرا

 دثة األحرار الذين ابيعوا الدولة بعد احلا يذلك شهادة من أحد منشقكو  
ال الدولة علن قتأ و ابلنسبة جلمال معروف فهو لص ابتفاق اجلميع شكل جبهة ثوار سورايو 

  اأمريكي ااعرتف ابستالمه دعماإلسالمية و 
 من أسرى الدولة اإلسالمية لدى مجال معروف  اتو هناك اعرتاف

 ابر اآلمث حصل قتل لعدد من املهاجرين و رموا يف 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YEOmY-afUz4
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 حلب ناطق يفمعض بو اجلماعات غدرت ابلدولة اإلسالمية يف يوم واحد يف األاترب و يف 
 أهنم خوارج و كفرة جة و إدلب حب

 

-https://www.france24.com/ar/20140107
-88%D8%B1%D9%8A%D8%A7D8%B3%D9%%
-D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%
-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%8%
-5%D9%8A%D8%A9
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%
-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%
-D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%
-D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9D8%A7%D9%84%%
-D8%AC%D9%8A%D8%B4%

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%%
-%D8%AD%D9%84%D8%A8-AF%D9%8A%D9%86

D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9% 

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

https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20140107-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://tawhid.website/?video=5283
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لشعواء االمية إلعلألسف حنن تكلمنا أكثر من مرة عن احلرب ا و هذه هلا فيديوهات لكن
 حقيقة يء يبنيشكث اليت يشتنها العامل كله ضد الدولة ، فكل الفيديوهات حتذف و ال مي

مث  هبذه األمور تفظونحي ار لدولة أنصالوبة و لوال أن هللا سبحانه و تعاىل قيض بصعالدولة إال 
 .ئما هلا روابط جديدة دا تكون ينزلوهنا ، حنن نريد أن
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 ميةسالأيضا أمريكا تدرب وتسلح بعض من جبهة ثوار سوراي لقتال الدولة اإل
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لدولة اهدي اجم أمحد اجلراب رئيس االئتالف يتبجح أمام الكفار يف مؤمتر جنيف بقتل
 مبساعدة الدول الصديقة 

هنا يثاق اخلزي أبعد م رتفمث تعاجلبهة اإلسالمية تنكر قتاهلا للدولة وتدعي أهنا على احلياد 
 أول من قاتل الدولة وتصدى هلا ويوجد مقطع

ريد دولة أنه ي على عن رسائل تطمينية إلسرائيل وطواغيت العربوميثاق اخلزي هذا عبارة 
وأن  هبا مسموح دينقانون وحرية وعدل ويرفض تصدير اجلهاد خارج سوراي وأن الردة عن ال

لدعم رحب ابيأنه الرتاب السوري أبطياف اجملتمع السوري و الثورة هتدف للمحافظة على 
 الدويل !!

 أيضا  ود هذاموجو مث جاء مشروع اجلبهة اإلسالمية وحذر العدانين من املشروع الوطين 
سراهم واملقرات أساعة لتسليم  48مث بدأت الدولة اإلسالمية متهل اجلماعات بعد ذلك 

لى عرابطة ي متمر طعن الدولة يف ظهرها وهوحتذر من سقوط حلب وتقدم النظام إن اس
ال مث لقتاجبهات حلب ويوجد حتذير من العدانين للجماعات ويطلب منهم الكف عن 

ير الزور مث دمليات ء عيتكلم القائد العسكري أبو عمر الشيشاين حبرقة عن الغدر وسبب إلغا
 بدأ أبو جماهد الشيشاين يروي األحداث كاملة يف ثالثة أجزاء 

ث ن أحداب علم شرعي من حركة أحرار الشام انشق وابيع الدولة بعد الغدر وخطوتك
 الغدر

 ية إلسالمالة مث حصلت أحداث الغوطة األخرية وماسبقها من محلة إعالمية على الدو 
يعتها وإال بل على فصائأن الدولة جترب المث زهران علوش يدعي زورا يف اإلعالم أن الدولة 

 ردت الدولة وقد  تقاتلهم على ذلك

ة هو عمدو كله   .. ألن زهران علوش أكرب خائن يف املوضوعزهران علوش مث يدعي أيضا 
لدولة تكفر ام أن إلعاليدعي زورا يف ااخليانة يف سوراي وعندان فضائحه بعشرات اإلثبااتت 

 وردت عليه الدولة  الناس يف سوراي

مفخخة يف  تفجري و م( ويدر )أبومهاجيش اإلسالم يتهم الدولة اإلسالمية ابغتيال أنس ق مث 
 لدوما وضحااي من النساء واألطفا
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لوش يف هران عامات ز اهتمن اغتيال أنس و من الدولة اإلسالمية تتربأ من تفجري دوما و مث 
 يبيان رمس
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 قتتال داخليهبا إ يكن زهران علوش يعلن احلرب على الدولة يف الغوطة رغم أن الغوطة ملمث 
 ويوجد إصدار فيه إعالن علوش احلرب على الدولة 

هذا هو و  رتكةة مشالدولة تطلب من جيش اإلسالم إلغاء إعالن احلرب والتحاكم حملكممث 
 نداء الدولة من املكتب اإلعالمي أيضا :
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 هذه كلها بياانت رمسية من الدولة .
ش( وغريه من قادات الدولة كالالزهران علوش يغتال القيادي عبداجمليد العتييب )قرين مث 

الدولة نفت صلتها مبقتل أيب  والشرعيني يف الغوطة ويتفاخر ويشهد عليهم ابلنار .. رغم أن
 مهام

 

 
جيش اإلسالم أيسر أاب املنذر الكوييت بعد إصابته وأخبار غري مؤكدة عن مقتله .. أبو مث 

ابحلرب .. أنتم بدأمتوان ،املنذر يقول : حنن مل نبدأكم حبرب   
عندان األمساء هنا  نتساهبم للدولة اإلسالميةاسالمية تعدم أربعة أشخاص جملرد اجلبهة اإلو 

 ابلورقة الرمسية للمؤسسة األمنية ابلريف الشمايل ابجلبهة اإلسالمية يقولون :
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إذن من الذي يقتل من الينتمي إليه هل هي الدولة اإلسالمية أم هؤالء اخلبثاء ؟ أمامكم 
اآلن هم يقتلون كل من ينتمي للدولة اإلسالمية وسوف نسمعكم فيديو لقتل سبعة ومنهم 
اثنان من تونس أتوا من بالدهم لنصرة إخواهنم يف الشام فقتلوا ألجل مبايعتهم فقط للدولة 

 اإلسالمية .

لوية صقور الشام ندماج جيش علوش وأااجلبهة اإلسالمية اجلديدة بعد طبعا بعد ذلك 
تستبيح فيه دماء كل من ينتسب للدولة اإلسالميةول بيان و تصدر أ  
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 .. انتطبعا الرابط الذي أعطيناكم اي إخوة يف البداية فيه صور هذه البيا
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لشديد على حريض ا التيفشرعي النصرة أيها املرتدد أليب مارية القحطاين ويوجد إصدار ابسم 
 الدولة

Y2UutsYa8PL/3https://www.ashtgalat.com/download/رسالة
 html.ابلشرقية-أهلنا-إىل-هللا-حفظه-القحطاين-ماراي-أيب-اجملاهد-الشيخ-من-
 
هو غيض من و لدولة ئهم ليتضمن إعدام النصرة لسبعة جماهدين جملرد انتماالذي فيديو أما الو 

 فيض 
2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/النصرة-جبهة-

 4mpجّندمها.-من-اسم-وتكشف-داعش-عناصر-من-تونسيان-تعدم
 

اخلوارج  ن ينزهلا علىيريد أو بة أوال : اجلهل الفظيع العلمي من األبلة الذي يقرأ أييت آبية احلرا
دخل األهل عين مايبة ماعالقة هذا بذاك ؟ هذا شيء ، الشيء الثاين : يطلب من أهلهم التو 

 جلقتلوهم أل يضا !!م أيف القضية ؟ ويقول : قبل القدرة عليهم يعين هم يريدون قتل أهاليه
 انتمائهم للدولة ويريدون قتل أهاليهم .. شيء عجيب !! 

 
ثرهم صبح أكسف أأهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن .. هؤالء لألهؤالء الذين يقتلون 

ولة هم لقتال الدروا معآتمواليقتلون إال رجال الدولة فقط واآلن سلم منهم الكفار بل حتالفوا 
يرتكون أهل و سالم ل اإل.. هؤالء هم الذين يقتلون أهوألجل هذا أقول رمتين بدائها وانسلت 

 األواثن ..
 

ل آل ا اآلن أبموادعموهنييت إذا أراد العويد وأمثاله أن يوقعوا شيئا فليوقعوه على الفصائل ال
اآلن ومتثل  إلسالمل اسعود خيانة للجهاد اإلسالمي وحراب على الدولة اإلسالمية اليت متث

  ه البالد .اخلالفة اإلسالمية يف هذ

https://www.ashtgalat.com/download3/PL8UutsYa2Y/رسالة-من-الشيخ-المجاهد-أبي-ماريا-القحطاني-حفظه-الله-إلى-أهلنا-بالشرقية.html
https://www.ashtgalat.com/download3/PL8UutsYa2Y/رسالة-من-الشيخ-المجاهد-أبي-ماريا-القحطاني-حفظه-الله-إلى-أهلنا-بالشرقية.html
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/جبهة-النصرة-تعدم-تونسيان-من-عناصر-داعش-وتكشف-اسم-من-جنّدهما.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/جبهة-النصرة-تعدم-تونسيان-من-عناصر-داعش-وتكشف-اسم-من-جنّدهما.mp4
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 تقاتل اليت ةة املسلحالفصائل السوريدعا  حفظه هللا البغداديأبو بكر  قد كان الشيخ و
النصريية  اهم "ال من مسلقت التفرغ إىل الصلح و استمر قتاهلم هلا ملدة أسبوعني و الدولة

  ." والروافض
نها فتكف تكفوا عل،  كمإليها هي الدولة متد يدها  البغدادي يف كلمة صوتية " اإلمام قال و

، جمرَّبني  لى ضيمعنامون إال فاعلموا أن يف الدولة رجاال ال ي ، و ، لنتفرغ للنصريية عنكم
 ". الداين عرفهم القاصي و

حني  ان علىخذمتو أ، لقد  نقول لكل من زلت قدمه ممن قاتلنا راجعوا حساابتكم أضاف " و
 ". الرابط  اجلبهات ومجيع جنودان يف طعنتموان من اخللف و غرة و

،  الشام  بالديفتائب هذا نداء نوجهه إىل كل جماهد جياهد يف سبيل هللا من الك اتبع " و
 ". أن املستهدف هم اجملاهدون أذكره أن املعركة معركة األمة و

هما م،  حهكم سالكفوا عمن كف عن  وجه البغدادي اخلطاب إىل مقاتلي الدولة قائال " و
لسنة األهل  جر يرتبص، لتتفرغوا لعدو فا الصفح غلبوا العفو و ، و ذنبه عظم بلغ جرمه و

 ". مجيعا
بقينا  و ، ليهاعهنا قد أكر  قال عن املعارك اليت تشنها ضد الدولة فصائل مسلحة أخرى " و

ىت ظن ح،  ينار علالتعدي الساف نسعى إليقافها رغم الغدر و على مدار أايم ندفع هبا و
وض احلرب خنال أن نا إ، فما كان ل أهنم قادرون عليها دولة لقمة سائغة واملغرر هبم أن ال

 ". مكرهني
سالمية يف دولة اإلال  "، كما نفى أي مسؤولية ل نفى يف كلمته تكفري التنظيم ألهل الشام و

الفصائل  اهتمت ووراي " عن مقابر مجاعية مت اكتشافها يف عدة أماكن يف س الشام العراق و
 . ابرتكاب جمازر ابملسؤولية عنها و دولةاملسلحة ال

نها ، ولك دلبإ وكشف أن الدولة كانت تعد لعمليات كربى ضد النظام يف حلب ومحاة و
 . توقفت بعد بدء ما قال إنه غدر ابلتنظيم

 قد نشرت اجلزيرة تقريرا بذلك هذا رابطه : و
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%

-%D8%A7%D8%AF%D9%8AA8%D8%BA%D8%AF
-D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84%
-D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%

4%D8%AD%D8%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8%
A9 

 

 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/19/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
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 لشيشاينامر ع"غزوة اخلري"، بعد غدر الصحوات، وفيه يصف الشيخ أبو  ويوجد إصدار
 (1) خيانتهم وغدرهم ابلدولة... مهم.

  AM12https://nofile.io/f/QgSUOVK 
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.

html 
بعا هذا قبل طيتها. أمهويف الدقيقة السابعة يصف الشيخ أبو عمر الشيشاين طبيعة املعركة و 

 عويد..غدر الصحوات الذين على رأس داعميهم ال
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25

4mp.  
 

 
 

 الغدر ل مجعةقب ولدينا إصدار رمسي يوثق تقدم الدولة يف حلب بقيادة الشيخ أيب عمر
http://youtu.be/dBBnlmuObOk 

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

 فر ؟ فراجعه هناكر بغري مكمية تكفلسابق )هل الدولة اإلسالسبق حديثنا عن غدر الفصائل وبدئها الدولة ابلقتال يف الكتاب ا( 1)
 لألمهية (

https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
http://youtu.be/dBBnlmuObOk
https://tawhid.website/?video=5283
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 2015/06/18https://dikhmn.wordpress.com//الصحوات-غدر-

  االسالمية/-ابلدولة
https://justpaste.it/e3ra 

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

 

 
 

و هي كذب مثل قضية ابب اهلوى موضوع مهم يف على الدولة  تأثري من األمور اليت 
حتليل احمللل طرفا من ننقل هنا سحنن  و اهتامها بقتل أيب خالد السورياحلقيقة و هو 

https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://justpaste.it/e3ra
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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إمنا ، يعين ما هو من الدولة و ال له دخل ابلدولة  هشام خريساتاالسرتاتيجي  العسكري و
 اتيجي من رجل متخصص ، يقول : حتليل سياسي عسكري اسرت 

 
 ؟ خالد السوري و من له املصلحة يف ذلك ومن قتل أب
46255http://jbcnews.net/mobile/article/-خالد-ابو-قتل-من-

 ذلك-يف-مصلحة-له-ومن-السوري
 

ن قتل مستفيد الت كثرية خالل الساعات املاضية عن املدارات تساؤو  -جي يب سي نيوز :
ائل يع وسمجدت ايب خالد السوري القيادي العسكري البارز يف حركة احرار الشام واك

ومات  ترد اي معلملع انه مة نتحارياالعالم تقريبا ان عملية االغتيال هلذا القيادي مت بعملية ا
 موثقة حول ان الرجل اغتيل بعملية انتحارية ام بطلقة ابلراس.

خالد  تل ابومق و قد اصدرت الدولة بياان نفت فيه مجلة وتفصيال اهنا قتلت أو دبرت
 السوري ،

د من العدين هناك اقيقة احل و يبني املوقع أن إنكار الدولة لفعل ارتكبته ليس من ادبياهتا ، و
 املؤشرات تبني انه ليس هلا عالقة بقتله .

يال ات حتلريسو قدم احمللل العسكري واالسرتاتيجي يف موقع جي يب سي نيوز هشام خ
 اله اغتييفحة اسرتاتيجيا المهية اغتيال ابو خالد السوري و اجلهات اليت هلا مصل

 لنستمع سواي  .....    أول املتهمني بذلك احلكومة السعوديةو 
https://youtu.be/LDpbCJQwE_E 

بالء ورأس احب الن صأيكفينا هذا من كالم احمللل وهو مهم جدا ويؤكد ماننبه عليه دائما 
 ودييه احلية يف كل مصائب املسلمني اآلن هم آل سعود .. طبعا بدعم أمريكي

 

http://jbcnews.net/mobile/article/46255-من-قتل-ابو-خالد-السوري-ومن-له-مصلحة-في-ذلك
http://jbcnews.net/mobile/article/46255-من-قتل-ابو-خالد-السوري-ومن-له-مصلحة-في-ذلك
https://youtu.be/LDpbCJQwE_E
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 هاصخل قيقة احليففيها اآلن اليت هي قصة الصحوات وقصة قتال الدولة القصة اليت حنن 
 مى :يف مقال معرب رائع يف احلقيقة حتت مس عبد الباري عطواناألستاذ 

عادلة بندر مفهل ستنجح  ..(1)اليوم داعش .. وغدا النصرة .. و بعد غد االسد 
 املزدوج ” حتالف الصحوات “ االمريكان و الروس و ينتصر و 

 وعندان الرابط هلذا املقال اجليد 2014يناير  5هذا كان يف 
-https://ar

ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504 
  : ننقل لكم طرفا منه و بقيته يف الرابطسو هو وضح حقيقة املشكلة 

ملعادالت ه كل ابت فيحتققت املعجزة ، و يف زمن انعدمت فيه املعجزات ، و انقل" يقول : 
 محام نلك و ، ردةوا املفاجآت كل  و ،″كل شيء جائز “  و املقاييس ، ففي سورية اليوم 

 . يتغريون ال ضحاايه و يتصاعد رمبا و سيستمر الدم
على  قاتلةب امللكتائع الفصائل و اتوحد مجياليت نتحدث عنها هنا ، تتمثل يف  املعجزة

وحد هذه تعنده  عجزة)طبعا حنن قدمنا سابقا أن اجملاهدين يتقاتلون فاملاالرض السورية 
الشام  ولعراق ل ميةضد الدولة االسال، ليس ضد النظام و لو مؤقتا ، و امنا الفصائل( 

فقة و يف شة او رمح داعش ، و اعالن احلرب عليها ، من اجل اجتثاثها و مقاتليها دون اي
يكن اكثر ،  ان مل قلنعرتف اننا توقعنا هذه اخلطوة قبل عامني على االو  اسرع وقت ممكن .

، ني   دام حسد صيكررون جتربة عراق ما بع   و قلنا ان امريكا و حلفاءها العرب ، س
  تتبىنتنظيمات اليتو كل ال” القاعدة “ حملاربة تنظيم ” صحوات سورية “ شكلون قوات يو 

ان ية ، و قد كاالسالمة اايديولوجيته ، و اشران ابلتحديد اىل جبهة النصرة ، و كتائب الدول
 يف حينها يف طور التكوين و الصعود .

الدولة  قواعد لىعة املقاتلة املئات سقطوا قتلى يف اهلجوم الذي شنته الفصائل السوري
 لعشراتارى اسر و مقاتليها يف مشال سورية حلب و ادلب ، كما ج” داعش “ االسالمية 

 ان مل يكن املئات .
________________________________________ 

 مع التحفظ على ذكر احلمار)األسد( ألنه من ختليطات وأوهام عطوان املعتادة( 1)
 

https://ar-ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504
https://ar-ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504
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ية و السالمابهة ، هي اجل”داعش“ربع جبهات جديدة تتوحد حاليا حتت راية احلرب على أ
ت حتظى جلبهاذه اهمجيع اجليش السوري احلر ، و جيش اجملاهدين ، و جبهة ثوار سوراي ، 

 “والء لتنظيم علن التاليت  ”جبهة النصرة “ ، بينما قيل ان  بدعم اململكة العربية السعودية
لباري عبد ا ن ؟؟)هذا كالم م ف على احلياد ، حىت القاعدة تلعب سياسة .تق” القاعدة 

 عطوان !! (
 
قرى تصرا على المق” التحرير “  تغريت فجأة ، ففي املاضي كان” التحرير “ ولوايت أ
قع اخلاضعة للموا ”حرير الت“ االرايف اخلاضعة لسيطرة النظام السوري ، اآلن ابتت اولوية و 

 السالمية ، اما التحرير اآلخر فمؤجل .لتنظيم الدولة ا
 

جوم ، دأ اهلبذي ليس مهما من هي اجلهة اليت اشعلت فتيل هذه احلرب ، و من الطرف ال
يف اسرع  و ميةة االسال، بتصفية الدول”جهة ما “ املهم ان هناك قرارا صدر عن و امنا 

 للبحث عن حل من الشهر احلايل 22وقت ممكن ، و قبل انعقاد مؤمتر جنيف الثاين يف 
 سياسي .

 
ن مية ابلتعاو االسال ولةالتمهيد لعملية التصفية هذه بدأ قبل اسبوعني و من خالل اهتام الد

ء يف اج هذا االهتام مع نظام الرئيس بشار االسد ، و تنفيذ اجنداته ، و خدمة خمططاته ،
رعي ثل الشملمابياانت صرحية لالئتالف الوطين السوري ، الذي من املفرتض ان يكون 

بة بسيطة االجا الفالوحيد للمعارضة السورية يف مؤمتر جنيف . من الذي يدعم هذا االئت
 :وهي 

 
 بزعامة ء سورايدقااململكة العربية السعودية ابلدرجة االوىل ، و بعد ذلك دول اص

 . " ملتحدةالوالايت ا
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 ون عند هللاعبة أهالك ولزوال فدماء املسلمني غاليةلقد طال بنا احلديث وحق له أن يطول 
األمر جد فكذلك   بهامن إراقة دم مسلم بغري حق وهذه دولة إسالمية على خالفة نبوية حنس

ا كل هذه و وز ن يتجاين أزلنا ندعو مرارا وتكرارا مجيع اإلخوة اجملاهد عظيم وقد دعوان وال
ن أي أمل)لنا مقا ويضعوا أيديهم يف يد الدولة حىت وإن كانت أخطأت يف حقهم  األمور و

 لك يعرب عما جييش يف صدوران جتاه ذ (للمجاهدين أن يتجاوزوا اإلحن
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صار االخت اولتحووهللا لقد ، وسنضطر للتوقف هنا لنكمل موضوع الليلة يف ليلة أخرى 
هللا  ذلك و ل منلكن املوضوع أكرب من أن خيتصر يف أق خيل و مع أن االختصار هنا قد

 املستعان
 

د املتعلق ابلر  هو و ساجداالهتام ابستهداف امللقاؤان القادم إن شاء هللا سيكون يف جزئية 
 على مقالة من مقاالت السكران 

 يتعلق مبقالة أخرى له و األقارب مث قتل اجلنود و
 بعض طرق القتل مث استنكار 

 ألخرية احللقة اهذه  لننهي هبا القسم الثاين من ويدعون أهل األواثنمث ننتقل جلزئية 
 

لة الرد تكم و لم بهاليت وقع فيها فيما تك لقاء حول طامات العويدبعدها سيكون معنا 
 على مقاالت السكران 

 إن شاء هللا تعاىل نفتح اللقاءات لألسئلةمث 
 آله وصحبه وسلموصلى هللا على نبينا حممد وعلى 
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 ثاينالفصل ال

 عشر لثايناللقاء ا
 م12/10/2015هـ املوافق   28/12/1436 ثننياال بتاريخ

 

تفجري املساجد واحلسينيات 
 وقتل القراابت

***** 
 حرمة املسجد وهدم مسجد الضرار)ويتضمن : 
 هدم آل سعود وغريهم للمساجد          

  احلسينيات معاقل الشرك
 قتل الصحابة لقراابهتم 

 ( الرابعة من الرد على السكرانالثالثة و احللقة 
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 ه له وصحبه ومن واالآاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 
 أما بعد :

ي تركه هو  ،ة الرد أمهها ،وأنه ال حيل إال بشروط  ،مت سابقا بيان عظم دم املسلم فقد 
 نا ذلكربط و ،و تكون ابلقلب و القول و الفعل  ،لإلسالم الذي عصم هللا به دمه 

قض انو   ، ابلنواقض العشرة املشهورة و على وجه اخلصوص انقض استبدال شريعة هللا
 رتكب ما يوجبام إذا ملسلاو كذا البدعة املكفرة كالرفض . و كذا حيل دم  ،املواالة املكفرة 

و بغى . صال أ إذا و كذا حيل دمه يف حال دفعه ،شرعا من احلدود كالقتل عمدا  هدر دمه
و أن  ،حل ف الصالسلاو عرفنا أن قتل املرتدين و إن كانوا يف نظر البعض مسلمني هو هدي 

 تدين على أمره املر تالالدولة سلفها القدمي يف ذلك هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف ق
ث يف هذا هو احلدي لفهاوأن س ،و تبديل شريعة رب العاملني  ، الكافرين أهون كثريا من تويل

وا الف ممن يشهدو أتباعه الذين قاتلوا و قتلوا اآل –رمحه هللا  –الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
فرة ة اليت هي كاعثمانية اللتويل بعضهم لدولة اخلالف ،أن ال اله إال هللا واعتربوهم كافرين 

  .يهم فواالعتقاد  ،ع بعضهم اآلخر يف شركيات كدعاء األموات ولوقو  ،عندهم 
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أن و  ،رتدون مكفار   أهنم و ،لرافضة او  ،والدروز  ،م العلماء قاطبة يف النصريية كما بينا حك
 ،هم قتل عاد لى قتللم عالذين حث النيب صلى هللا عليه و س ،قتاهلم أوىل من قتال اخلوارج 

ل الدولة ضية قتقلى و ورد الفضل ملن قتلهم و من قتلوه كما مر معنا مرارا . و عرجنا ع
و ما آل  ،علته ما ف و غدرهم الذي استوجب فعل الدولة هبم ،و بينا خيانتهم  ،للشعيطات 

ل د ثبت أن قتافق ،ه علي و ،و تربؤ بقيتهم من اخلائنني و الغادرين   ،إليه األمر من ندمهم 
 ،دة رير موجب الر يه بتحفربة و إمنا هو دين هللا تعاىل و الع ،دين ال عالقة له ابخلوارج املرت

لك ف يف ذخلالو ا ،و ان كان خطأ فاألجر أجر واحد  ،فان كان صوااب فاألجر أجران 
النظر عن  ة  بغضاديخالف يف االجتهاد . مث عّرفنا للجميع أن النزاع بني الفصائل اجله

نها مو  ،ا ضحناهو القتل فيما بينهم متقرر و معروف ألسباب و ،مشهور مناهجها متكرر 
متأخرا  مثاال ربنامث ض ،كما حصل بني الصحابة رضوان هللا عليهم   ،نصرة كل فريق للحق 

 لعزيز يف مثلعبد ا ك بنو أكدان على وقوع املل ،لذلك و هو القتال بني الفصائل األفغانية 
عد ليهم بعنقلب و ا ،الذين كانوا أداة توطيد ملكه  ، مع إخوان من أطاع هللا ،ذلك 

جل هذا وارج ألخهنم و مل يتهم عاقل أحدا من تلك الفصائل املتقاتلة أب ،اخلالف بينهم 
 ،لةل منهما الدو ل األو ثمي طرفني القتال  . و عرفنا أن القتال بني الفصائل يف الشام ليس بني

 ،ة لو ضربنا أمث ،ضها بل هو حاصل متكرر بني الفصائل و بع ،و ميثل الثاين منهما البقية 
 و منها احلديث جدا كالقتال بني النصرة و حركة زنكي 
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يف حني يغض  ،دين أن تصور الدولة أبهنا تقتل اجملاه ،فليس من العقل فضال عن الدين 

ية سامية تل لغاتقا على الرغم من كون الدولة ،الطرف عن حقيقة النزاع بني كل الفصائل 
امات عن زع خرون حني يقاتل اآليف ،مشروعة و هي توحيد املسلمني حتت راية اخلالفة 

 أمور دنيوية . و 
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 جل ليها يفعذب عرجنا على ما يثبت أن ما اهتمت به الدولة من قتل للمجاهدين هو كو 
تل أبو ى و قو ب اهلتفجري اب ،و ضربنا مثالني مشهورين  ،و تلفيق لتشويه صورهتا  ،ذلك 

مبسوغ شرعي  ها إالاتلتكما عرفنا أن الدولة ما قاتلت أصال الفصائل اليت ق  ،خالد السوري 
كا ن أمريعم مو تلقيها الد ،و هو انضواؤها حتت احللف الصلييب السعودي لقتاهلا 

 فلو مل ،تال ة ابلقلدولاو أن احلقيقة أهنم هم الذين بدؤوا  ،والسعودية ألجل قتال الدولة 
 ابغون عليها ،ولة فيكفي أهنم صائلون على الد ،يكن ما فعلوه مستوجبا لقتاهلم أصالة 

قة الساب وفضل و قتلهم مهما بلغوا من الصالح و ال ،يستحقون الدفع و لو بقتاهلم 
م ى دولة اإلسالملي علر عاو لو افرتضنا فيهم ذلك . و بينا أن املوضوع برمته آتم ،اجلهادية 

و قد  ، ل سعودآسهم و عمدة املتآمرين فيه أمريكا و سائر حلفائها و على رأ ،ضها لتقوي
قط عند فطلوب ل املب ،و جعله هو األولوية  ،اشرتوا الفصائل ابملال شريطة قتال الدولة 

ا بني ممن فيض ميض بعضهم . كل ذلك أثبتناه ابألدلة و الرباهني و التوثيقات مما هو غ
 أيدينا . 
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ما كما نقول دائو  ،اه قدمن اليت تتوافق مع ما بعرض سريع لبعض الواثئقسنبدأ حلقتنا اليوم و 

 يف اجلعبة كثري . 
 عوبة ألهنا كثرية و لكن إذافيه ص (1)بكة                            أان سأقرأ لكم من الواثئق ألن تنزيلها على الش

____________________________________ 
 ( مت نشر بعضها يف الكتاب السابق والبعض اآلخر يف الفصل السابق 1)
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ين يعا ، فأعطو مجة لكم جعين إبذن هللا ممكن أن ننزهلا و تكون مر و رتبت أان و اإلخوة املشرف 
 الفرصة لكي أقرأ لكم مما تيسر

ا هب فضحوا ليتاالفضيحة  ،منها احلوار الذي دار بني أحد األخوة وبني جيش اإلسالم 
 ، !انوا ينكرون و ك ، ا بهقطعوا رأسه و مثلو  ،فبعدما فعلوا أبحد املعارضني من رجال الدولة 

االنتماء   ألجلياانبواألخ دخل معهم يف حوار على أساس أنه سينتمي إليهم ألهنم منزلني 
صل معي عهم يف حوار و توافاألخ دخل م ، -عين يبحثون عن مرتزقة ي –إليهم مبقابل مايل 

نني منا حنن االثألخ كلان ألو عندي طبعا اإلثبااتت و قد أنزلتها يف تويرت أان و األخ األموي 
 . ومن كالمهم يف هذا احلوار يقولون :
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يف ا من انحية كلكن هذ ،وال نريد أن أيخذ معنا الوقت كله  ، (1)احلوار كامل موجود 
لون حتت م يقاتاهن و كيف ،و كيف أن قتال داعش عندهم هو املقدم  ،التآمر بني الفصائل 

وفق  وشاؤون يت كما هنم ينزلون اآلايأكيف ، و غري ذلك من الفضائح  ،الطريان األمريكي 
 ل لبعض الفصائ لنسبةابذا أهوائهم مبا يستنكرونه على الدولة اإلسالمية و هم واقعون فيه . ه

 
______________________________________ 

 ( سبق نشره يف الكتاب السابق1)
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  يةعشر  ثينعندان يف تكفري الشيعة اال يتلالواثئق اكر أيضا أشياء من نذ 
 : يقول شيخ اإلسالم

 ريب أيضا فهذا ال فرا قليال ال يبلغون بضعة عشرنارتدوا إال  -أي الصحابة  -من زعم أهنم 
ره ذا فكفل هيف كفره فإنه مكذب لنص القرآن يف غري موضع ، بل من يشك يف كفر مث

 متعني إىل أن قال و كفر هذا مما يعلم ابالضطرار من الدين.

 
 ول : ه   يق 1206يوجد نقل هنا سنة  ، ة للدعوة الوهابيةابلنسبعندان 

نام األص لداهنا منسار سعود ابملسلمني إىل )القطيف( يريد أن يطهر ب 1206"  ويف سنة 
قتلوا من  ها ، وورو واألواثن . يقول فأحاط املسلمون ببلدة )سيهات( و حاصروها ، مث تس

من األموال  و استولوا على مجيع ما فيها –و كانوا حنو ألف و مخسمائة قتيل  –وجدوا فيها 
  اتريخ جند كتابو ال توصف "   اليت ال تعد

 
 ها : قول فيينصرة تعرفونه يف جبهة الو  وثيقة من الدكتور سامي العريديعندان هنا 

لتكن  ،" سؤال نسأله لكل صادق يشارك اآلن يف قتال الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام 
مل اجتمعت هذه  ،هذا الدكتور سامي العريدي  ،اإلجابة عليه بصدق و طلب مرضاة هللا 
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و مل مل نشاهد مثل هذا االجتماع  ة اإلسالمية يف العراق و الشام ؟الفصائل على قتال الدول
ن على املسلمني و ينشرون الذعر لقتال عصاابت اإلجرام و شبيحة الثورة الذين يعتدو 

و هل سنرى  ،الفساد و اخلوف بني املسلمني ؟ و هؤالء ال ختلوا منهم أي حمافظة حمررة و 
 مثل هذا االجتماع لقتال عصاابت اإلجرام و الفساد ؟ "  هذا الدكتور سامي العريدي

 
 

 يقول :   - وثيقة –عطية هللا العكيدي طيب عندان هنا قائد من القادة الذي هو 
 أمل أقل لكم -اق ساخر مث يعل –" العدانين قال  اذكروا لنا فصيال واحدا بدأانه ابلقتال ؟ ! 

ان من أحرار أقال : و ري . فرد عليه أبو ماراي األنصالرجل ال يعرف شيئا عن الواقع ؟ .إن ا
 هلة "مبامستعد للو  ،لقتال و أقسم ابهلل على ذلك الشام و حنن من بدأانهم اب
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 :  أمحد أاب زيدهنا يقول 
ة كر جبهنش و" كما شكران جيش اجملاهدين يف حلب لبدء احلرب ضد داعش يف الشمال 

 ن " ضد متدد داعش يف حوراضاربة النصرة يف درعا لكوهنا اآلن الذراع ال
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 يقول :  الشيخ سلطان العطويعندان 
ركة و يدفع ابملعش( و هداع"الذي أدين هللا به اي أخوه أن أاب ماراي لديه اثرات مع الدولة )

 لالستمرار بكل قوة فرببكم أفيقوا هلل مث للجهاد " 

 
ما ذكرانه ذا فيهبكتفي نممكن  ،إن شاء هللا  ن تتعلق مبا سنذكره اليومواثئق اآلطيب يف 

 سابقا 
 و ماراي : أب شرعي النصرة -تعرفونه طبعا  – الغريب القحطاينو يعين ممكن نذكر هنا أيضا 

د أثروا( فال بفا قال كثرو ثروا فيها الفساد )بدل أن يقول فأأل سلول طغوا يف البالد و آ" إن 
ال  شي( عنده ؟ قع املاو )أن يلقنوا درسا خفيفا كما يقول املثل العراقي )ع املاشي ( " ما ه

 كم سيارة مفخخة . 
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ا هلم  بد أن أيخذو السعود  آل يقول ما رأينا إال خريا ، يقولا أبو ماراي الذي يزكيه العويد و هذ
 سيارة مفخخة ع املاشيكم 

تعلق مبا ثريا يليه كعالذي حيبه أيضا العويد و يثين  محود بن علي العمريعندان الشيخ 
 كان يقول :   -قبل التفجريات  –سنذكر الليلة عن التفجريات يف الرافضة 

 فرق الو  ،م مته" بال شك أن الرافضة كفار و مشركني ابلعموم و ابلعني خاصتهم و عا
 بينهم وبني كفار قريش بل يزيدون عليهم ، و من ينكر ذلك فمغرور" 

رق بني فن يف أله( بطبعا كلمة مغرور هذه عشان هو ما يفهم ، املقصود أنه يقصد )فمغرر 
 الغرور و بني أن يغرر به.

 طبعا بعد التفجريات أصبح يقول : 
النتساب هذا ا ردفضة ابلكفر جمللرا" فال حيكم على مجيع من انتسب إىل مذهب الشيعة ا

  اً"هذا ما قرره ابن تيمية و هو احلق فإن االنتساب ابتداع و ليس كفر و 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

القدمي  كالمه  ندانعولكن املهم  ،طبعا هو اآلن بدأ يلعب بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 هو عجيب جدا !! .و 

 
وواثئق  ،ة لرتكيادود كيف استلمت مقرات من النصرة ابحل  واثئق عن اجلبهة الشاميةعندان 

 لالتفاق على العمل حتت التحالف ابمليثاق . 
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د من الشيخ حمأو  ،ابية ايم الدعوة الوهأو غريهم  فتوى للعلماء من آل الشيخعندان أيضا 

كافة   حمان ون سبن إبراهيم بن عبد اللطيف و صاحل بن عبد العزيز و الشيخ سليمان ب
 –لمني ن املسلداعلماء العارض سئلوا عن العجمان والدويش ومن تبعهم حيث خرجوا من ب

ضي هللا صحابه ر أيدعون أهنم مقتدون جبعفر بن أيب طالب و  –يقصد منها جند و ما حوهلا 
 خرجوا من مكة مهاجرين إىل احلبشة ، أجابوا كلهم :عندما  ،عنهم 

ىل أعداء إازوا احن ألهنم ،" أن العجمان و الدويش و من تبعهم ال شك يف كفرهم و ردهتم 
وج من بالد  اخلر بني فجمعوا ،هللا و رسوله و طلبوا الدخول حتت واليتهم و استعانوا هبم 

يقصد طبعا احلجاز أهل  –أبعداء امللة و الدين لحوق و ال -د و ما حوهلا جن -املسلمني 
 " –الدولة العثمانية 
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 تب : يقول الكا ،على مدينة الضمري  صفحة لفضح املؤامراتعندان هنا يف 
و فيه  م(اإلسال جيش)" اليوم رأيت منظراً ذكرين بشبيحة األسد ، بيك اب اتبع ملا يسمى 

لتحرش ابقومون يان عناصر من الشعيطات اليت جلبها عصابة زهر قائد جمموعة من املدينة و 
 إبحدى فتيات املدينة ... يقول : عن أي إسالم تتحدثون " 

 هذا مبناسبة كالمنا السابق عن الشعيطات

 
ول : بفضل ضهم يقبعن و يف موضوع القتال بني اجملاهدي املكتب اإلعالمي لشهداء الريموك

م من ثثهجمى جيش الفتح و هم اآلن منهمكون بسحب هللا وحده مت صد هجوم ما يس
ىل إ رحاهم ن جمحرش عني و من السهول احمليطة حباجز العالن كما قاموا إبسعاف عدد 
لقتال اذا يف ه،  إسرائيل ويقول ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك

 بني الفصائل.
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يلة ول لوسو األه ر مع صحيفة أمريكيةحواأيضا بيان له يف  خياانت علوشعندان يف 
 نطبعا يقول ع ري :يتحدث من خالله مبواضيع عديدة تتعلق ابلشأن السو  ،إعالم أمريكية 

يت ولة الوع الدنلسوري يقرر سندع الشعب ا ،" إن جنحنا يف إسقاط النظام : احلكومة  
 " يريد
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ليل هنار  دعو لهذي يو هذا هو البطل املغوار ال ،يعين لو دولة علمانية ما عنده مشكله 
يل لتشكيل سوف مي انهالعويد و من تبعه ألنه طبعا عميل السعودية و أمريكا  ويقول هنا "

 و دولة حترتم كل احلقوق " ،حكومة كفاءات "تكنوقراط "
 م "قمعهلات أو قلي" حنن ال نسعى لفرض سلطتنا على األ:و قال للصحيفة األمريكية أيضا 

اسبة من جوب حم و وصف علوش الطائفة العلوية أبهنم جزء من الشعب السوري، مشرياً إىلو 
 تلطخت أيدهم ابلدماء فقط. 

 
 

 ل : يقو  محود العمري ،ابملاليني يضا من التكفريات اليت ابجلملة و و عندان أ
 و ردهتم"  كفرهم  يف "أما السيسي و زمرته و طغمة املشرعنني هلذا العدوان فال يشك عاقل
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كفر ماليني تكفر و تية يعين عندان واحد من الزابئن اللي صدعوا رؤوسنا أن الدولة اإلسالم
لوا ثالثني عين قا ين هو يكفر السيسي و من معه يعين اجليش كله و طغمة املشرعنني، فاآل

هم قول : فال يشك عاقل يف كفر ي –ذا الكالم ، ثالثني مليون أيدوه ه –لعوا مليون ط
 ردهتم . هذا كالم محود العمري و 

 

 
 

ن  مميني الذينود االح اجليف إطالقهم سرا  الدكتور سامي العريديعندان أيضا البيان من نفس 
 و وجدوا ،ود ال قي وروط و قد بني اهنم أطلقوا هؤالء الكفار بغري ش ،كانوا خمتطفني لديهم 

 ، ب املخاطبة !انظروا ألسلو  ،رمزية ملقصدان ابلسالم  ،سبتمرب  11أن إطالقهم يف 
 مكأهنبتمرب و س 11 نود يفهم أطلقوا اجلو  ،املفروض أن هذه جبهة النصرة اليت متثل القاعدة 

 كأهنم دعاة سالم . ويقول :سبتمرب و  11يتربؤون من أحداث 
 

الشيخ أبو  و ،ين وال"جاء القرار ابإلطالق بعد  استشارات من الرئيس العام أبو حممد اجل
هم من ليتم تسفري  –إىل القنيطرة  –مث مت نقلهم حبافالت إىل إسرائيل  ،حممد املقدسي 

 مطاراهتا " التوقيع جبهة النصرة
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دء نقول : بعد بفمنا كال  نكتفي هبذا القدر من الواثئق اليت قلنا إننا سنبدأ هبا مث نستكمل
للطعن يف  ملستغلائل احللقة هبذه الواثئق نقول إنه قد كتب كثريون عن الصراع بني الفصا

نطقة حلب مقط يف فاع ملن أراد أن يرى صورة الصر  من أمثلة ذلك. و الدولة ويف الدولة فقط
محد أاب كاتب الل (فصائل الثورة السورية يف حلب دروس يف التشظيتيب امسه )يوجد ك
 زيد . 

 
لدولة بقتل تهمة ابلق سنبدأ يف موضوع اليوم و نقول يعين بقي أن نعرج على نقاط ثالث تتع

 عوام.  اليفو هي يف احلقيقة من األمهية مبكان حيث تؤثر كثريا  ،أهل اإلسالم 
 ولة تفجر املساجد .أوال : ما يشاع أن الد
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 ب .اثنيا : حث الدولة على قتل جنود أعدائها ولو كانوا من األقار 
  .لك اثلثا : بعض صور القتل لدى الدولة من ذبح وحرق وإغراق وحنو ذ

 
 أوال : ما يشاع أن الدولة تفجر املساجد .

جد مع كوهنا  املسا تفجريو اهتام الدولة ب ، حلقة يف الرد على السكرانهذه النقطة تعترب 
هذا أول ما  – ليست خاصة ابلدولةهي ف –ما سوف يتبني من حديثنا ك  –كذبة كبرية 

 فقط إن كنتم الدولة يت استنكروا فعلها؟ ملفلم الدولة فقط ال ،بل شاركها كثريون  ، -نقوله 
 عقالء منصفني؟ . مث نقول :

 ما هو املسجد ؟ 
و قد وصف هللا تعاىل مساجده  ،كان املعد ألداء الصلوات اخلمس خصيصااملسجد هو امل

لمغ د ّو َو ااَلَصالِّ *  بقوله : )يفِّ ب  ي وتٍّ أَذَِّن اَلّل  َأن ت  رمَفَع َو ي ذمَكَر فِّيَها امسم ه  ي َسّبح  َله  فِّيَها ابِّ
رِّ اَلّلِّ َو  مًا تَ تَ َقّلب  رَِّجاٌل اّل ت  لمهِّيهِّمم جتَِّاَرٌة َو اَل بَ يمٌع َعن ذِّكم إِّقَامِّ الّصالَةِّ َوإِّيَتآءِّ الزَّك اةِّ خَيَاف وَن يَ وم

لِّهِّ َواَلّل  يَ رمز ق  َمن َسَن َما َعمِّل وام َويَزِّيَده مم ّمن َفضم زِّيَ ه م  اَلّل  َأحم َيَشآء   فِّيهِّ المق ل وب  َواألبمَصار  * لَِّيجم
) َسابٍّ و نقول راجع لالستفادة رسالة لطيفة  ،إذن هذا وصف املساجد  ، (36 -)النور بَِّغريمِّ حِّ

ليس كل ما ( و السنةاملساجد يف ضوء الكتاب و للشيخ سعيد بن وهف القحطاين ابسم ) 
 ،فقد يطلق االسم على غري املسمى املعترب شرعا  ،بين و أطلق عليه مسجد فهو حمرتم شرعا 

ألنه حنن أكثر مشاكلنا إمنا تنبين  ،و هذه املسالة اآلن اليت نتكلم فيها من ابب حترير املاهية 
فنقول ليس كل ما أطلق عليه اسم مسجد هو  ،على اجلهل ابملاهيات و اخلطأ يف التنزيل 

فلو بىن شخص مثال كنيسة  ،فقد يطلق االسم على غري املسمى املعترب شرعا  ،حمرتم شرعا 
املسمى . و قد يصح  إذا ال بد أن يتطابق االسم مع ،فسماها مسجدا فال اعتبار بتسميته 

ملاذا؟ لكونه استعمل  ،أيضا إطالق االسم و مطابقته للمسمى و مع ذلك ال تعترب له حرمة 
نطبق الكالم و نقول قد كان أول من هدم مسجدا و مل جيعل  ،يف غري ما تبىن له املساجد 

ل تعاىل قا ،له حرمة مع إطالق اسم املسجد عليه شرعا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
َ المم ؤممِّنِّنَي َو إِّرمَصاًدا لَِّمنم َحاَرَب اَللََّ  رِّيًقا َبنيم رًا َو تَ فم رَارًا َو ك فم ًدا ضِّ  َو : )َو الَّذِّيَن اختََّذ وا َمسمجِّ

َهد  إِّهنَّ مم َلَكاذِّب و  ىَنٰ  َو اَللَّ  َيشم لِّف نَّ إِّنم أََردماَن إِّالَّ احلم سم اآلن  ، (107-)التوبة َن(َرس وَله  مِّنم قَ بمل   َو لََيحم
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يعين اختذوه  ،لكن وصفه أبنه ضرار و كفر و تفريق  ،ن الكرمي مسى هذا املكان مسجدا آالقر 
 ،يس وصفا للمسجد إمنا مفعول ألجلهطبعا هو ل –الضرار و الكفر و التفريق  -ألجل هذا 

و وصف  ، أي ألجل الضرار و الكفر و التفريق بني املؤمنني . إذن املسجد مسي مسجدا
إذن استخدم املسجد  ،أبن من فيه اختذوه ألجل اإلضرار و الكفر و التفريق بني املؤمنني 

 فنقول :  ،لغري ما يكون له 
أم  ،ه ه ووقر راعافحرمته نه مسجد له أسلم على ظر له رسول هللا صلى هللا عليه و ) هل ن
 حرقه ألجل دوره اخلبيث يف احلرب على اإلسالم ؟ ( أهدمه و 

ماذا   ، ظر أوالن النفال بد م ،أو فجرته  ، فلو افرتضنا جدال أن الدولة هدمت مسجدا
إلسالم على ا حلربما دورهم يف اكان يدار يف هذا املسجد ؟ و من الذين يراتدونه ؟ و 

و ال عالقة  فعلهم ليهمو إال فينكر ع ،املسلمني ؟ فإن كان كمسجد الضرار فال لوم عليهم و 
ام ابن ج .يقول اإلمخلوار ه ابضا . يعين هذه املسألة حىت لو سلم هبا فال عالقة لله ابخلوارج أي

 القيم يف فوائد غزوة تبوك :
  يها و هدمها،فوسلم  ليه" و منها حتريق أمكنة املعصية اليت يعصى هللا و رسوله صلى هللا ع

مسجد و هو  كما حرق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسجد الضرار و أمر هبدمه،
، و مأوى ملؤمننياني برًا و تفريًقا ايصلى فيه و يذكر اسم هللا فيه ؛ ملا كان بناؤه ضر 

ري ، و إما بتغيحتريق أو للمنافقني، و كل مكان هذا شأنه فواجب على اإلمام تعطيله إما هبدم
 صورته و إخراجه عما وضع له"

صنون داخل يتحن و تبئو جنود النصريية كانوا خي عندما وقع يف سوراي أن ،عندان أيضا فتوى 
ال لرمي و ابهم  دونويقص ،جبواز استهدافهم رابطة العلماء السوريني فأفتت  ،املساجد 

حة ى مصلعلى تغليب مصلحة عل لو أدى ذلك هلدم املسجد بناءاو  ، يقصد املسجد
 قالوا : ،أخرى

 ،منطلقا لعمليات القتل و التدمري و اإلفساد  هيتخذ"عندما يتحصن العدو يف املسجد و 
مل تكن هناك أي وسيلة أخرى لدفع ضررهم الشديد قق من ذلك ضرر ابلغ ابملسلمني و حتو 

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

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

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

 

 
حنن اآلن تكلمنا عن مساجد هي  – أطلق عليه اسم مسجد كذاب و زورامما نقول هنا: و 

حقيقة مساجد و اسم املسجد ينطبق عليها شرعا و لكنها استخدمت لإلفساد و النطالق 
 ،ق عليه اسم مسجد كذاب و زورا أما هناك ما أطل –أهل القتال للمسلمني و أهل الضرر 

و كهنة ال سعود يسموهنا  ، سماة حسينياتاملو  ،عابد الشركية لطائفة الروافض املهي و 
يسموهنا معابد شركية حينما يكون األمر و  ،يريدون التلبيس على املسلمني حينما  ،مساجد 

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

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/436
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تبعا لكثريين  ،يف مقالة مستقلة الدولة اإلسالمية ابلتفجري يف مسجد قوات طوارئ عسري 
و كذب عياان جهارا أبنه اطلع على تبين الدولة لتفجري املسجد دون  ،اهتموا الدولة بذلك 

ه املسماة و الذي بىن عليه كل مقالت ،حياء أو خجل من التزوير الواضح يف كالمه 
سأنقل لكم مقطعا قصريا من كالمه لتعرفوا كيف  ،مكتسبات تفجري مساجد أهل السنة( )

 يقوم هؤالء الدجاجلة بتنومي الشعب مغناطيسيا ، يقول : 
ايسالم )احف؛ ملص" حني قرأت إعالن التبين لتفجري مسجد أهل السنة بعسري، و إحراق ا

ين قال: ن التبعالإاء يف إعالن التبين ؟ هل أقول له ايجمرم وإحراق املصاحف !؟ هذا ج
ما  ا أسرعم هللافإنين قلت يف نفسي: اي سبحان مسجد أهل السنة وحتريق املصاحف ؟ ( 

 يكشف هذا التنظيم ما كان يتظاهر ابلتربؤ منه" 
 ،ول و ابلقلام و نك ال تستحق االحرت أرأيت  ،و أان أقول له : حني قرأت كذبك ودجلك 

ا احف و ميزقوهنن املصرقو الذين حي ،ألنك بوق من أبواق الدجل و العياذ ابهلل . و ابملناسبة 
رت فيهم لذي فجاالء هم جنود الطوارئ هؤ  ،بل و يركلوهنا أبرجلهم و يدوسوهنا أبقدامهم 

صة قلكم  بل و حصل معي شخصيا . و حنكي ،و قد رأيت بعض ذلك بعيين  ،الدولة 
 ان أحب أن أرفه عنكم ببعض القصص هكذا :، تعرفون أقصرية 

 ملشرفةارقة و كانت الف ،هبان ملعتقالت سجن عسري ذكنا منقولني من معتقالت سجن 
غراضنا ن جل أرمو و كانوا ي ،على تسفريان من الفرق القذرة املنتنة من كالب الطوارئ 

وقفهم و ت ، مةطعو فيها املصاحف و بعض الكتب الشرعية و األ ،الشخصية بصورة مهينة 
لكين   غممة وانت مو طبعا عيين ك ،فأخذوه مين لتفتيشه  ،مصحفي الصغري الذي يف جييب 

م السود كالهب  كلب منفإذا ب ،نظر من أسفل بطريقة هم يعرفوهنا و يعرفها املعتقلون أكنت 
اليت  لوقوفطع اليخرج من غالفه طرف مرسام كنت أضع به عالمة على مقا ميزق املصحف

 ين هذامهب و لألسف ذ ،ل عندها مقطع من القرآن ليستفيد منه أئمة املساجد يكتم
ل هبا  نطيالاملهم مث كانت قصة  ،املصحف حيث وضعت هذه املواضع يف املصحف كله 

يقف  ط الذيلضابا ،ألجل فقط أن يظهر لسيده  ،الشاهد متزيق هذا الكلب لكتاب هللا و 
 على رأسه كيف مت إخفاء طرف املرسام مع أن إخراجه سهل جدا . 

  نعود للشبهة ، و قبل تفنيدها نقول : 
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 أرعوين أمساعكم اي إخوة ألننا نتمىن أن جند رجال منصفا ...
 ، ن هللامياء حو سوته ابألرض دومنا  ، قد هدمت احلكومة السعودية مسجدا عريقا

 من ؟ أتعرفون مسجد 
ادة اخللق بد بشههد عاحماربة لرجل زاحقدا وحنقا عليه و  ،مسجد الشيخ عبد الكرمي احلميد 

جون  سيف، و قصة ذلك جتدوهنا مفصلة يف صفحيت على الفيس بوك )علماء ودعاة 
 اململكة( يف ترمجة الشيخ عبدالكرمي احلميد .

 

 
https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_

JIA8QVuIml1H7aFs 
 

و هذه قصة أخرى و هي قصة قصف حكومة آل سعود لبيت من بيوت هللا مل يراعوا له 
؟ ألجل أربعة أشخاص مطلوبني ميكن حصارهم و قطع  رغم التذكري و التنبيه ملاذا ،حرمة 

فبعد صالة الفجر  ،و البقاء على احرتام بيت هللا سبحانه و تعاىل  ،املياه عنهم و حنو ذلك 
ورد بالغ لسلطات  ،هجرية  1424الثالث من الشهر اخلامس سنة  ،من يوم اخلميس 

https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs
https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs


99 

 

من منطقة صوير  يف  ،لغشيم املباحث أن تركي الدندين توجه إىل مسجد يقال له مسجد ا
فورا تبعتهم  ،هو و ثالثة من زمالئه و معهم سالح فردي ،ضواحي مدينة سكاكا يف اجلوف 

و جرى إطالق انر بسيط مع الدورايت  ،جمموعة من قوى األمن احمللية و حاصرت املسجد 
ذلك  بعد ،حيث كان املسجد خاليا من املصلني و مل يكن فيه إال الدندين و رفاقه  ،

 ،بساعات وصلت طيارات هيلكوبرت و فرق من قوات األمن اخلاصة و حاصرت املسجد 
و رد الدندين بصوت مرتفع انه لن  ،بدؤوا بتوجيه نداء مبكرب الصوت للدندين بتسليم نفسه و 

و بعدها مت إطالق انر من مدفع  ،و يف املقابل طالبهم ابحرتام حرمة املسجد  ،يسلم نفسه 
و استمر احلصار إىل  ،من جهات متعددة من حوايل املسجد دون نتيجة  ، 50رشاش عيار 

حيث وردت األوامر لقوات األمن إبطالق النار من مجيع اجلهات  ،الساعة الواحدة تقريبا 
و فعال تعرض املسجد لوابل من النريان  ،حىت لو أدى ذلك لتهدمي املسجد ،على املسجد 

أدت ملقتل زمالء الدندين و خروجه من املسجد للقتال بدون ساتر حيث قتل بعد  ،الثقيلة 
أن اشرتك يف معركة مباشرة معهم . و قد أصيب عدد كبري من املدنيني من جريان املسجد 

بعدها دعا أهايل اجلوف إىل  ،بسبب إطالق النار العشوائي للمدافع الثقيلة على املسجد 
لشيخ فيصل وسط مدينة سكاكا عاصمة منطقة اجلوف بعد القيام ابعتصام يف مسجد ا

االعتقاالت قصف املسجد و سلسلة املدامهات و  صالة اجلمعة للتعبري عن االحتجاج على
و غري ذلك  ،العشوائية و احتجاز الرهائن من أجل الضغط على املطلوبني بتسليم أنفسهم 

 من التصرفات السيئة . 
-https://www.cia.gov/library/abbottabad

compound/8F/8F2F3E60BA44BAA1C4FFB627682CCF
dandani.pdf_42 

 

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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اقدين د حم ألجل رجل زاه على مسجدين ، مسجد سوي ابألرض و هدراناآلن حنن مر 
 داخله مامعهمبو بطائرات و كذا كله علشان أربعة  50عليه، و مسجد آخر ضرب بعيار 

 إال سالح فردي.
نة أان حججت فيها هل تتذكرون هذه الس ،طيب ، هناك ما هو أعظم من ذلك  

 ،رام  احلهللايت احلمد هلل جنوت قبل أن حيصل شيء ، أقول : أنسيتم قصف ال سعود لبو 
ىت سجد ح املماذا كان يضريهم لو حاصروهم يف ،عندما اعتصم فيه جهيمان و من معه 

من و هيمان خل جيعين د ؟مراعاة حلرمة أشرف مسجد على وجه األرض  ،تنقطع هبم السبل 
واب اط أببم حمإىل احلرم ، احلر لوا مجاعة معهم سالح معه بغض النظر عن أي شيء دخ

هم؟ نم ماذا تريدون ،بسور ، دخلوا بداخل هذا املكان ، اتركوهم فليجلسوا فيه حىت سنة و 
 وتوا مبدرعات أ ! ت هللااتركوهم و انصحوهم ابمليكروفوانت و خذوا و أعطوا ، أما تضربوا بي

ألسف للسالح ع ايطة به مث ضربوه بكل أنوا الصور على الشبكة داخل أروقة احلرم احمل
 . استعانوا على ضربه ابلطريان الفرنسي و ابألمريكان

 نعطيكم الروابط :
 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=210565 
40574360-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

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

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

كما رصدها مهندسو طريان أمريكيون كانوا برفقة مروحيات اتبعة   ،انتهاء أحداث احلرم 
بعة للدفاع املدين السعودي ت اتإذن الذي كان ينفذ مروحيا ،للدفاع املدين السعودي 

انتبهوا لكلمة للدفاع املدين السعودي ألننا سنأيت هلا ، كما كان اجلنود مدعومني بفرقة و 
هور بسوء اخللق امسه ابول بريل صغرية من قوات الكومندوز الفرنسية بقياده مالزم مش

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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وجد تفاصيل لألسف صورته و خلقته النتنة موجودة يف الرابط الذي أعطيناكم إايه و تو 
 أخرى 

 

 

 
 

دموا ن يستخأم من كبار رجال الدين تقول مسموح هل ةاالستعانة هبم جلن ى)و صدقت عل
 السالح يف املكان املقدس( 
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 طيب ، يكفي هذا عن آل سعود و ضرهبم املساجد و هدمهم إايها
من ذلك و  ،ها داخلو قتلت من ب ،املساجد قد هدمت الفصائل املقاتلة يف الشام نقول : و 

ملسجد على اتفجري  بما تكلمنا عنه يف لقاء سابق من فعل جبهة األصالة و التنمية املشني
 ياء . ل أو حون وجدو نشرها إايه  ،و فرحها بذلك  ،من فيه من رجال الدولة اإلسالمية 

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

لدولة نصار األ التابع ،كما هدمت محاس مسجد املتحابني الكائن يف مدينة دير البلح 
افضي من هدم و الر  ريكييف صورة مشاهبة ملا يقوم به االحتالل اليهودي و األم ،اإلسالمية 

ة هدم  عمليت يفملساجد املسلمني . و ذكر البيان الصادر بذلك أن ثالث جرافات شارك
 وام املسلمنيععلم و ال مسجد صغري بدائي كانت هتوي إليه أفئدة املؤمنني من الدعاة و طلبة

اب و السنة ه الكتن فييتعلمون فيه توحيد رهبم و أمور دينهم و يتدارسو  ،يف تلك املنطقة 
همهم مل يت و ،همليفلم نسمع النكري ع ،بعيدا عن املساجد املسيسة   ،بفهم سلف األمة 

 .املتهمون أبهنم خوارج 
.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%https://www

-%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%

9%84%D-9B8%D8%A8%D7%A8%AA%D8%D%/ 

 

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
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/
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 و كثري بالد كت حرماهتا حبرق و قصف يف عدةو انته ،: كما هدمت مساجد عدة  نقول
أو اهتم  ،وارج م خفلم نسمع أحدا اهتم ال سعود أبهن ،منها بدعم و متويل سعودي مباشر 

 من قاموا بتمويلهم أبهنم خوارج . 
 
 ،لة واسعةالدو  تكم علىلقد كانت كذب ،و من وافقه  نقول للسكرانبعد أن بينا ما بيناه و 

 : اتسعت عن إمكان ترقيعها
 
 سجد .ال يف امل ، لطوارئ افأوال : البيان الذي تبنت فيه الدولة العملية فيه أن ذلك يف مبىن 
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و قبل صالة  .اعتني ر بسيعين بعد صالة الظه ،اثنيا : التفجري مت يف الساعة الثانية ظهرا 
 العصر بساعة فأي صالة هذه و أي مصلني هؤالء اي كذبة ؟ 
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ميكن  ،برية كسافة  ر مباثلثا : أظهرت الصور الفعلية للتفجري بعد املسجد عن موقع االنفجا
ة الصور  ،ن آخر يعين أن االنفجار يف مكان و املسجد يف مكا ،مرت تقريبا  25حوايل 

 واضحة جدا و يف صورة علوية تبني إحداثيات الصور .

 
مث  ،مل يكن فيه ما يدل على تفجري أصال  ،رابعا : عند تصوير املسجد يف اللقطات األولية 

لكن عامة  ،الذي اعتدان عليه حنن متاما  ،بعد التمثيلية تغري األمر و هذا من غباء املباحث 
لدرجة أن  ،كان اثر التفجري مضحكا   ،و حىت بعد متثيلية املباحث  ،الناس مل يعرفوه بعد 
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و طبعا لو قاران هذا ابلتفجريات احلقيقية   ،أن اآلاثر ضعيفة إىل املذيع للخرب ملح 
 كالتفجريات اليت حصلت ابلعنود و يف القديح لعلم الفرق  . 

 ابهلل انظروا هلذه الصورة هل هذا تفجري قتل فيه عشرون ..؟

 

 

 
 وهذا رابط للفيديو بعد التمثيلية انظروا أيضا ملا حصل فيه ...

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

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

ما الفرق بني االثنني ؟ وما  ،تفجريه كامال على من فيه كما بينا ابلفيديو يف لقاء سابق و 

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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وبني قنبلة  ،الفرق بني قنبلة صغرية تدمر داخل مسجد فيه جنود حماربون يف دولة ال سعود 
 ضخمة تنزل من طائرة تقصف مسجدا به أخالط من الناس يف الدولة اإلسالمية ؟. 

 
 

طوارئ سجد الجرت مفمن الطرف هذا والطرف هذا ؛ افرتضنا أن الدولة  ،أتملوا املقارنة 
ية لكن إلسالمالة التنمية املدعومة من السعودية فجرت مسجدا للدو طيب جبهة األصالة و 

ا الفرق بني م؟ مث  ننيتفجريا كامال على من فيه ومباذا مبفخخة ضخمة ، ما الفرق بني االث
بني و سعود  آلل اتبعونحماربون جنود طوارئ  هم قنبلة صغرية تدمر داخل مسجد به جنود

 ،ية   إلسالمة ادا به أخالط من الناس يف الدولقنبلة ضخمة تنزل من طائرة تقصف مسج
رب على أس احلة  ر اتبعون للداخلية السعودينقول من فجرت فيهم الدولة هم جنود طوارئ 

بل  ،معهم معلنة  لة حربحا والدولة يف ،اإلسالم يف العامل اليوم وهؤالء هم اليد الضاربة هلا 
يف كل  رسهم ومداو هنار يف مساجدهم و مستشفياهتم  و الطائرات السعودية تستهدفهم ليل

 واضح أنه لسابقنيني اطبعا الفرق يف املثال ،مكان إبلقاء األطنان من القنابل املتفجرة 
ألقل على ا ألولفا ،وأن فعل احلكومة السعودية هو الفعل اإلجرامي املستنكر  ،عكسي 

ف يف الختالا اإمنو  ،احلروب  يفاستهدف جنودا حماربني ال اختالف يف صحة استهدافهم 
فيه  تلت منقمل و ا دمرته ابلكافاألصالة استهدفت مسجد ،خبالف الثاين  ،املوقع فقط 

  ،هو يف حي من األحياء  خيتلط فيه اجملاهدون بغريهم و 
2018/11content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/جبهة-

 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر-والتنمية-األصالة

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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طفال األء و لنساافقتلت  ،مساكن هلم كذلك الطائرات السعودية قصفت مساجد لعوام بني و 
 مع مصلني ال حول هلم وال قوة .

 
 

حرقوا أة ملن عوديتكلمنا عن دعم السو انتهينا من املساجد اليت امسها مساجد حقيقة ، 
 (1)مساجد و هدموا مساجد و قتلوا مصلني.

 
ان د زورا وهبتاة مساجونيطلق عليها اخل ننتقل اآلن إىل جزئية أخرى و هي تفجري معابد شركية

لروافض يف  ة ضد الدولو املقصود بذلك العمليات اليت قامت هبا ا ،تلبيسا على املسلمني و 
غري هللا  ن فيهاعبدو اليت ي ،داخل معابدهم الشركية  ،كل من السعودية و الكويت و اليمن 

 ،ها هنم فيكفرو يو  ،ليه و سلم و يلعنون فيها أصحاب رسول هللا صلى هللا ع ،سبحانه 
 ،ذلكببون آلهلتهم و يتقر  –لعنهم هللا و قاتلهم  –ا زانية يتهمون فيها أم املؤمنني عائشة أبهنو 

نة يف ني السسلمتل للميقومون جبمع التربعات لدعم احلشد الشعيب املقايف بعضها بل و 
 ،نود ية العحسينك  ،يكفي أن تبحث على الشبكة عن املعابد اليت مت تفجريها و  ،العراق 

 حسينية القديح لتعلم دورها اخلبيث و نشاطها الكفري الواضح . و 
_____________________________________ 

  .ا هللا( أمثال مافعل السيسي يف مصر عليه من هللا مايستحق وكذا حفرت يف ليبيا قاتلهم1)
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2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/الدولة-تفجري-
 4mpاملناظرة.-من-للحسينيات

 
 ة قدميا  إالوديلسعالة فالفرق بني احلسينيات و املساجد فرق كبري و مل تكن تسمح هبا الدو 

ة تراعي لسعودياولة فبدأت الد ،حىت قويت شوكة الرافضة بتبين إيران هلم  ،على استحياء 
 ،خ ل الشيااحل ص ،و كان أول تصريح كفري يف ذلك على لسان  ،احلسينيات و تسمح هبا 

 و قد نبهنا عليه آن ذاك بدون تصريح ابالسم طبعا )أي ابمسي( . 
درس ن ممث له حوار حديث نقتطف لكم منه جزءا ليعرف كيف احنرف هذا الشخص م

عبد  يخ أبوالش و كان يذهب إليه تلميذان الفاضل ،عقيدة حيظى ابهتمام طالب العلم 
ى عقبيه بعد قلب علوم انو كان يناظره تلك األايم و الي ،عزيز مبارك احلنوط عبد الالرمحن 

و معلقا  مثنيا ه عينلو كان يقول  ،زرانه سواي   ،لزوج أخيت  أن توىل الوزارة و هو صديق
  ،"  على كوين كنت يف كلية اهلندسة سابقا " من كان كذلك يصلح يف كل فن

 نعطيكم الرابط ثن نذكر لكم طرفا منه :

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

22/affair.htm-09-http://www.alwatan.com.sa/daily/2003 
 

  -د !التوحي حفيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب و يف بالد –سئل الشيخ صاحل ال الشيخ 
 لوطين؟ سجام االنارة تقوم خبدمة ورعاية مساجد الطوائف األخرى حبيث تعزز " هل الوزا

 هذا موجود.  -قال : 
 قال السائل : هل الوزارة ترعى وختدم مساجد الطائفة الشيعية؟ 

 نعم  -قال :
 السائل : وتبنون هلم املساجد؟ 

نذ أايم وجود مم ي املسؤولة. و هذاهألن الدولة  نعم نبنيها، -الشيخ حفيد آل الشيخ : 
 امللك عبد العزيز....(

 يقول السائل : أجل يف تعتيم على هذه املسائل؟ 
 ينفالوزارة تب .قوم به ال تعرفون ما تهم . أنتم تكتبون عن الوزارة و ف يف عدم -يقول الشيخ : 

 املساجد و ال تفرق بني منطقة و أخرى أو طائفة و أخرى" 
هذا و  قال )شروعية لى املل عجابة املفحمة عندما أراد أن يستداي سالم !! ابهلل انظروا اىل اإل

 م مسليز ( و كأنه قال أخرجه البخاري و موجود منذ أايم امللك عبد العز 
 

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

حد  إن أ حىتو أان عشت جارا هلم عشرات السنني ،يتخفون يف البيوت و يف املزارع 
 _ لصافيةي ايف قلب سوق النخاولة حتت كرب  ،أصدقائي دخل خطأ مكاان يتجمعون فيه 

خص ر شياء فيها ألفيه ا باعأان أعطيكم املكان تعرفون سوق النخاولة يعرفه أهل املدينة ألنه ي
 ،ناك ها رآه ا يل مو حك ،فورا و انزعجوا منه فخرج صديقي منه  ،فإذا به حسينية هلم _ 

 األخ رئيس بلدية مشهور ، مهندس كبري من مهندسي املدينة .  و 
 

http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402720680
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
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ما  ، و كذا اجدو العجيب أيضا أن أصوات االستنكار على تفجري احلسينيات و مسيت مس
ليمن ه يف اجودو و أما طيلة  ،تفجري يف السعودية و الكويت ارتفعت إال عندما حصل ال

 م بينهم و بنياملرب  يانةأما بعد أن نكث احلوثيون اتفاق اخل ،فكان االستنكار على استحياء 
لة هم بطو عبري تد الشيعة على حد فأصبح استهداف مساج ،ال سعود اختلف األمر متاما 

نهم ق اخليانة بين اتفاوثيو فقط بعد أن نكث احليلوا اجنازا عظيما و جهادا يف سبيل هللا . ختو 
ساجد رمة املحاك وبني آل سعود وأخذوا قطعة زايدة من اليمن حتول هدم املساجد وانته

سب أهواء ح ، هللادين بهلذه الدرجة يتالعبون لبطولة وإجناز عظيم وجهاد يف سبيل هللا !! 
 اي ويلهم من زاندقة .  ،ل سعود آ

 م له قصفهو  اديسجد اهلرابطني أحدمها الستهداف الطائرات السعودية ملسنعطيكم اآلن 
ألرض له اب ة الطائرات السعوديةسيدهم حسني احلوثي و تسويومسجد ضريح ل واآلخر

  .ذلك مبنطقة صعدة و 
 يعين على تعبريهم اآلن نقول مسجد اهلادي و مسجد حسني احلوثي .

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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 ألسلوبانفس يعلق عليهم ب ،من الظريف أيضا أن حسن نصر الالت رئيس حزب الالت و 
 الذي يعلقون به اآلن على الدولة و يقول : 

من  وضريح  دمر" من املؤسف تدمري ضريح السيد حسني احلوثي و ليشرح لنا أحد كيف ي
الذي ال  فكرهم م ومث تدمري مسجد اترخيي و مقام أكرب رموز الزيدية و لكن هذه عقيدهت

" و هناك من  "داعشية لو هذه املرجعية الفكر  ،ميت للنيب حممد صلى هللا عليه و سلم بصلة 
 ايسالم...خة و من يقتل ابلطائرات احلربية." يقتل بسيارات مفخ
 وهذا الرابط أيضا :

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%
-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%
-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-D9%84%D9%86%D8%A7%

%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%B1-D9%83%D9%8A%D9%81% 

 

 

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
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
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
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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بيد عشيخهم ليل لتسجطيب، حنن سنختم هذه الفقرة ، فقرة تفجري احلسينيات ابالستماع 
  ،امر األو  فقد أنطقه هللا ابحلق قبل أن تصدر له ،حول هذه املسألة  اجلابري

الء كيف يرد روا هؤ تىت مالكم اي إخوة ملاذا التريدون أن تستمعوا لعبيد اجلابري امسعوا ح
 :فيكم  هللابعضهم على بعض ! حنن قد فرغنا منهم واحلمد هلل ولكن امسعوا ابرك 

 يقول فيه : 
نة سة غزوة تبوك ملشهور افة " ملا أراد النيب صلى هللا عليه و سلم أن يغزو تلك الغزوة املعرو 

 ،ذي العلة سجدا لنا محنن بني ،أاته املنافقون فقالوا : اي رسول هللا  ،تسع على ما أظن 
نا لن تصلي أ دنري أو قالوا ،فنحب أن تصلي لنا فيه  ،لنصلي فيه يف الليلة الشاتية و املطرية و 

 بني املدينة وبينه  بقي فلما عاد و ،فقال إذا رجعنا إن شاء هللا و كان يتجهز للغزو  ،فيه 
 فبعث إليه ، ه أبدام فيآخرها ال تق ،مسرية يوم أو يومني جاءه الوحي ... و القصة معروفة 

يس هو قصود لاملان و ك ،و أضرم النار يف ذلكم املسجد  ،فأخذ إليه سعفا  ،حد أصحابه أ
منافقو  أ عليهاتواط ،عسكرية  –كما يقولون   -املقصود من هذا املسجد أنه ثكنة  ،املسجد 

 عامر سمى أابان يكو كان السفري بني الطائفتني رجل   ،املدينة و يهود الشام أو خيرب 
كيف   ،! قوبة !ذه عه ،فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب عامر الفاسق  ،الراهب 

ليمن اضة يف لرافهندم مساجد ا ،يهدم مسجد من مساجد املسلمني كما يقول بعضهم اآلن 
ألن   ،بدا أهللا  وجه و مساجد املسلمني ال تعمر لغري ،فيقول هتدم مساجد املسلمني !!  ،

فى هللا فك ،ه أهل وو إمنا أسس حراب لإلسالم  ،هذا املسجد مل يؤسس على تقوى من هللا 
  "يرب منافقوا املدينة و يهود الشام أو خ ،شر تلكم الطائفتني  املؤمنني

2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/اجلامية-شيخ-
 4mpواحلوثيني.-الرافضة-مساجد-بتفجري-ويفيت-يؤيد-اجلابري-يدعب
 
 :   (ويقول أيضا ردا على الشيخ حممد بن عبد هللا اإلمام)

نتسبني إىل العلمِّ يف اليمن، وك نا نظنه  من أشياخ الس ّنة ، 
 
" ومن هنا ن  نَ بِّه إىل أنَّ قول بعض امل

د  د  -و صار و العياذ  ابهلل من اخلياش ليس من األشياخ؛ يستنكر تفجري املساجِّ مساجِّ

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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رت و يصيح و يصرخ هبذا و يرفع هبذا عقريته ، سبحان هللا ! أينك حينما ف جِّّ  -الرافضة 
 مساجد أهل الس ّنة يف صنعاء ؟! 

 )بداخله مقطع حملمد اإلمام (
 عيبِّ على أهلِّ من ال رينأظن  أنَّ هذا اي مسكني امتداًدا لقولك الذي مسعناه  قبل حنو شه

عبارة تدل  لا ت غين عن رة اليتشاإلَن املسلمني ، فمفهوم  كلمَتك ابجهاد احلََوثَة و أهنم ي قتِّلو 
 عتقد أهنم م سلِّمون اي مسكني ." على أنَك ت

2018/12content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/عبيد-الشيخ-
-حممد-الشيخ-على-مستنكرا-الرافضة-مساجد-تفجري-جواز-الثانية-للمرة-يقرر-ياجلابر 

 4mpاالمام.
 

ط خمن أساطني اجلامية الذين هم تبع احلكومة على  –نقصد اجلابري  –و هذا الشيخ 
ن يستنكر و مم ، لمنيو مع ذلك انظروا إىل سخريته ممن يظن أن الرافضة من املس ،مستقيم 

ع و يداف ،لين يما قتفذا تفجري احلسينيات مث أييت لنا العويد و يعمل لنا مبادرة تسمى سل ه
 فضة ككل.ار يدافع عن ال و هللا املستعان . ،عن احلوثيني و الرافضة و من قبله يدافع غريه 

 
ا كانوا همت ملطواغيقتل جنود او هي حث الدولة رعاايها على  ، للجزئية الثانيةننتقل 

عنها يف  قد تكلمف ، ننرد فيها على السكراو هذه أيضا من اجلزئيات اليت  ، من أقارهبم
لرمسية اواثئق  اليفراءة ق ،) قتل األهل و األقارب عند تنظيم الدولة مقالة بعنوان 

 :فنقول  ، (للتنظيم
فال مينع  ،إن دين اإلسالم ال يفرق يف األصل يف احلكم بني الرجلني بناء على القرابة 

و القرابة  ،بل األمر سواء  ،ه ئإذا كان أحد أقراب ،اإلسالم املسلم من قتل الكافر احلريب مثال 
َللَِّّ قال تعاىل : )الَّ جتِّد  قَ ومًما ي  ؤم  ،هنا غري مؤثرة البتة بل نزل قرآن يف ذلك خصيصا  مِّن وَن ابِّ

َواهَن   رِّ ي  َواد وَن َمنم َحادَّ اَللََّ َوَرس وَله  َو َلوم َكان وا آاَبَءه مم َأوم أَب مَناَءه مم َأوم إِّخم خِّ مم َأوم َوالميَ وممِّ اآلم
ل ه   خِّ نمه  وَ ي دم ميَاَن َوأَيََّده م بِّر وحٍّ مِّّ ريهََت مم  أ ولَٰئَِّك َكَتَب يفِّ ق  ل وهبِِّّم  اإلمِّ مم َجنَّاتٍّ جَتمرِّي مِّن حَتمتَِّها َعشِّ

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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زمَب اَللَِّّ ه   زمب  اَللَِّّ َأاَل إِّنَّ حِّ َي اَللَّ  َعن مه مم َوَرض وا َعنمه  أ ولَٰئَِّك حِّ َار  َخالِّدِّيَن فِّيَها َرضِّ َهنم م  األم
لِّح وَن(   جاء يف أسباب النزول للواحدي :  ،  (22-)اجملادلة المم فم

 رفصكه أبو بك -يه وسلم صلى هللا عل -حافة سب النيب قال ابن جريج : حدثت أن أاب ق
علته ؟ ففقال : " أو  -يه وسلم صلى هللا عل -صكة شديدة سقط منها ، مث ذكر ذلك للنيب 

،  ها مين لقتلتقريب لسيفلو كان ا" قال : نعم قال : فال تعد إليه ، فقال أبو بكر : و هللا 
 فأنزل هللا تبارك و تعاىل هذه اآلية .

 ه عبد هللاقتل أاب راحروي عن ابن مسعود أنه قال : نزلت هذه اآلية يف أيب عبيدة بن اجلو 
عين د رسول هللا ايقال : ، ف دعا ابنه يوم بدر إىل الربازبن اجلراح يوم أحد . و يف أيب بكر 

ك اي أاب س: متعنا بنف -يه وسلم صلى هللا عل -أكن يف الرعلة األوىل ، فقال له رسول هللا 
 بكر ، أما تعلم أنك عندي مبنزلة مسعي و بصري ؟ 

ا د  قَ وممً جتِّ ) ال  آليةا( أن زلت هذه ه)وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغري  وقال ابن كثري :
رِّ ( إىل آخرها يف أيب ع َللَِّّ َوالميَ وممِّ اآلخِّ قتل بن اجلراح، حني  بن عبد هللا ة عامربيدي  ؤممِّن وَن ابِّ

بعده يف  ر شورىألماقال عمر بن اخلطاب، رضي هللا عنه، حني جعل  ؛ وهلذاأابه يوم بدر
 « .ه ولو كان أبو عبيدة حيًّا الستخلفت» أولئك الستة، رضي هللا عنهم: 

وم أَب مَناَءه مم ( يف وم بدر ) أَ ي أابه قتل وقيل يف قوله: ) َوَلوم َكان وا آاَبَءه مم ( ن زلت يف أيب عبيده
َواهَن   بقتل ابنهالصديق ، َهمَّ يومئذ  قتل أخاه  عب بن عمري،يف مص مم (عبد الرمحن ، ) أَوم إِّخم

ريهََت مم ( يف عمر، قتل قريبا له زة وعلي ًضا ، و يف محمئذ أييو  عبيد بن عمري يومئذ ) أَوم َعشِّ
م ابن  انتهى كال م." أعلهللا عبيدة بن احلارث، قتلوا عتبة و شيبة و الوليد بن عتبة يومئذ ، وو 

 . كثري
أخرج  مسلم يف صحيحه من حديث عبد هللا بن عباس قال : " ملا أسروا األسارى يعين يوم و 

سلم : أين أبو بكر و عمر و علي؟ قال : ما ترون يف ، قال رسول هللا صلى هللا عليه و بدر
األسارى؟ فقال أبو بكر : اي رسول هللا ، هم بنو العم و العشرية ، و أرى أن أتخذ منهم 

تكون لنا قوة على الكفار ، و عسى هللا أن يهديهم لإلسالم ! فقال رسول هللا صلى  فدية
هللا عليه و سلم: ما ترى اي ابن اخلطاب ؟ فقال : ال و الذي ال إله إال هو ، ما أرى الذي 
رأى أبو بكر ، اي نيب هللا ، و لكن أرى أن متكننا منهم ، فتمكن عليا من عقيل فيضرب 
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العباس هذا من ؟ ( ، و متكن محزة من العباس )  يكون من ؟ أخو علي عقيل هذاعنقه )
، فإن  فأضرب عنقه - نسيب لعمر -، و متكنين من فالن  فيضرب عنقه( أخو محزة 

يف قوله  نزل القرآن مبوافقة عمرهؤالء أئمة الكفر و صناديدها . إىل هناية احلديث ، مث 
ٍّّ َأن َيك ونَ  َرٰى  تعاىل )َما َكاَن لَِّنيبِّ َرمضِّ َله  َأسم َن يفِّ األم  (َحىتَّٰ ي  ثمخِّ
ل له حباب ان يقاول ك" أن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب ابن سل وروى ابن جرير عن عكرمة

 الدي يؤذي هللا إن و هللا سلم عبد هللا ، فقال : اي رسولصلى هللا عليه و ، فسماه رسول هللا 
د ك عباب" ال تقتل أ لم :سهللا صلى هللا عليه و  رسوله ، فذرين حىت أقتله ، فقال له رسول و

 تلهذرين حىت أقه ، فرسول والدي يؤذي هللا وهللا " ، مث جاء أيضا فقال : اي رسول هللا إن 
أ فتوض اي رسول هللا ل :، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ال تقتل أابك " ، فقا

عنا إىل لئن رج)لول و فيه أنه قال يعين ابن سك لعل قلبه أن يلني ، ئحىت أسقيه من وضو 
نت أال لوالده )ف مث قلسيااملدينة ليخرجن األعز منها األذل ( فلما بلغوا املدينة أخذ ابنه 

ىت أيذن لك خلها حتد تزعم لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ؟ فوهللا ال
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ( 

ن ابن زيد أنه ملا قال ذلك " أتى عمر بن اخلطاب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ويف رواية ع
فقال : اي رسول هللا أال تسمع ما يقول ابن أيب ؟ قال : و ما ذاك ؟ فأخربه  و قال : دعين 
أضرب عنقه اي رسول هللا ، قال : " إذا ترعد له أنف كثرية بيثرب " قال عمر : فإن كرهت 

ن يقتله رجل من املهاجرين ، فمر به سعد بن معاذ ، و حممد بن مسلمة اي رسول هللا أ
فيقتالنه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " إين أكره أن يتحدث الناس أن حممدا 
يقتل أصحابه ، ادعوا يل عبد هللا بن عبد هللا بن أيب " ، فدعاه ، فقال : " أال ترى ما يقول 

أبيب أنت و أمي ؟ قال : " يقول لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن  أبوك ؟" قال : و ما يقول
األعز منها األذل " فقال : فقد صدق و هللا اي رسول هللا ، أنت و هللا األعز و هو األذل ، 

ليعلمون ما هبا أحد أبر مين ،  أما و هللا لقد قدمت املدينة اي رسول هللا ، و إن أهل يثرب
)انتبهوا لنقطة أن آتيهما برأسه آلتينهما به  أن آتيهما برأسهله لئن كان يرضي هللا و رسو و 

سلم : ال ؛ فلما قدموا املدينة ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه و هذه سنحتاجها بعد قليل ( 
قام عبد هللا بن عبد هللا بن أيب على ابهبا ابلسيف ألبيه ؛ مث قال : أنت القائل : لئن رجعنا 
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إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ، أما و هللا لتعرفن العزة لك أو لرسول هللا ، و هللا ال 
أيويك ظله ، و ال أتويه أبدا ) يعين بيته ( إال إبذن من هللا و رسوله ؛ فقال : اي للخزرج ابين 

إبذن منه ؛ فاجتمع  مينعين بييت ، اي للخزرج ابين مينعين بييت ، فقال : و هللا ال أتويه أبدا إال
إليه رجال فكلموه ، فقال : و هللا ال يدخله إال إبذن من هللا و رسوله ، فأتوا النيب صلى هللا 
عليه و سلم فأخربوه ، فقال : "اذهبوا إليه ، فقولوا له خله و مسكنه" فأتوه ، فقال : أما إذ 

 جاء أمر النيب صلى هللا عليه و سلم فنعم " 
أيب أتى   بنهللابد ضا عن عاصم بن عمر بن قتادة  "أن عبد هللا بن عوروى ابن إسحاق أي

ن أيب ل عبد هللا بريد قتك ترسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : اي رسول هللا إنه بلغين أن
لمت اخلزرج ع لقد وهللاف،  أمحل إليك رأسهفيما بلغك عنه ، فإن كنت فاعال فمرين به فأان 

  تدعين نفسيه ، فالقتلبوالده مين ، و إين أخشى أن أتمر به غريي في ما كان فيها رجل أبر
نار ؛ ر ، فأدخل الا بكافؤمنمأن أنظر إىل قاتل عبد هللا بن أيب ميشي يف الناس فأقتله ، فأقتل 

 عنا". بقي م ما فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : " بل نرفق به و حنسن صحبته
تل مؤمنا )فأقله لك قو و كذ )أمحل إليك رأسه(النقاط عندما قال طبعا ركزوا معنا يف بعض 

 بكافر(
عليه  نيب صلى هللااه الا هنو إمن ،و الشاهد من هذه الرواايت هو إقدام عبد هللا على قتل أبيه 

قتل مدا ين حمأو سلم ألنه هنى أصال عن قتل ابن سلول يف قوله : )ال يتحدث الناس 
الدوران  وللف  الرة و فال داعي للمهات ،إظهاره له لكفر و عدم أصحابه ( و ذلك إلبطانه ا

حلكم على ا يف اعادتنكو ال حيتاج منا أن نتشدد   ،فهو أمر ال نزاع فيه  ،يف هذه القضية 
ن ه كثري ميلعال يوافقنا  ،فنحن لنا منهج متشدد يف السرية و الرواايت التارخيية  ،الرواايت 

رية ) الس ملسمىا ،مقدمة كتايب يف صحيح السرية النبوية و ذلك موضح يف  ،أهل العلم 
إماما  رد أنعيف جملن كان العويد يريد منا أن أنخذ عقيدتنا من حديث ضإو . الذهبية ( 

باطل بطل الن أمو هذا  ،من األئمة ) كابن تيمية ( ذكره يف معرض االحتجاج يف نظره 
 ،نا عمدا هذا ه نهجناته فنحن لن نلتزم مو هو حر يف ختليطا ،وال نقول به أبدا  ،عندان 

افقها من و  ،عله ا تفو أن الدولة مل أتت من فراغ يف شيء مم ،ألنه كاف يف إقامة احلجة 
 وافقها و خالفها من خالفها.
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد
يا املساجد فعل ك حرمةنتهتكلمنا البارحة عن اهتام الدولة بتفجري املساجد وتبينا أن الذي ي

 ر من غري الدولةأن انتهاك حرمة املساجد تكر  دون مسوغ شرعي هم آل سعود ويهدمها  و
ذا محاس وأثبتنا ك التنمية و بل حصل من خصومها املؤيدين من آل سعود كجبهة األصالة و

 . الرباهني ذلك ابألدلة و
ن  ميدور فيها  لى ماعاحلسينيات وأن تفجري احلسينيات مبين  بينا الفرق بني املساجد و و

 لرافضة وأمسعناكملقدمناه من تكفري العلماء قاطبة  كفر وآتمر على أهل اإلسالم مع ما
ت ويرى سينيااحل تسجيال ألحد شيوخ آل سعود ينكر إنكارا شديدا على من استنكر تفجري

 أنه فارق منهج أهل السنة بذلك ، أي إبنكاره التفجري.
ن لشرعية على أاألدلة  االطواغيت فذكران مث انتقلنا لشبهة قتل األقارب من املنتسبني جلنود

جل ألخاصة  صوصناإلسالم ال يفرق يف احلكم بصفة عامة على اعتبار القرابة بل نزلت 
تل ه ومنهم من قتل أابن قالرتكيز على تلك اجلزئية وطبقها الصحابة يف العهد النبوي فمنهم م

 أخاه وهكذا
 ري مؤثرة فانتهينا من مسألة القرابة بعد أن ثبت أهنا غ

 ول :ة فنقوارتباطها ابلقراب االنتساب جلند الطواغيتواليوم ننتقل ملسألة 
 دالبعينهم و ميسحب هذا احلكم على القريب من سلم حبكم جند الطواغيت فعليه أن 

 وهو ما ذهبت إليه الدولة اإلسالمية 
؟؟ ما  شداعد ن جنو لو كان قريبك مو قبل أن نعرج على احلكم املتعلق هبم نقول : كيف 

 ترى يف حكمه ؟؟ 
 يعفن يفلنه عإذا كان جمرد التعاطف معه فقط حيثك بالعمة الطواغيت على التبليغ 

ا وذكران تقالهت معيف قتلته حكومة آل سعوداملعتقالت أو يكون مآله القتل البطيء كمن 
معنا يف ان لذي كا راتالدكتور حممد أمني النممنهم مجاعة كثرية أشهرها العامل األردين 

باحث ن املالعامل الذي قتل يف سج)سجن عسري واحبث عن امسه يف قوقل حتت مسمى 
 .فيس و قصته يف موقعي و يف صفحيت على ال.  ستجد قصته (بعسري السعودية 
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http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=N
o&nid=5376&a=1 

 
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D

-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
-%D9%81%D9%8A-D9%82%D8%AA%D9%84%
-D8%B3%D8%AC%D9%86%
-D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%ABD8%A7%D9%84%%
-D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%

D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%%
-A9%D8%A5%D9%86%D9%87
-D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%
-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%
-D%D9%85%D8%AFD9%85%D8%A%

D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr% 
رب صلنا خن و ولكن ببحث قوقل ستجد أكثر من عشرين قتيال يف سجون اململكة وآخر م

ه  1436/12/20 كانت وفاته يوم السبت  الشيخ حممد مقبول احلكمي"أبو عمر"وفاته 
 .التعذيب واإلمهال متأثرًا أبمراض تسببت له الداخلية هبا حتت 

ية فكيف لو إلسالمالة نرجع ملوضوعنا فنقول إذا كان هذا حيصل ملن يتهم ابلتعاطف مع الدو 
مولة من آل ئل املفصاكان جنداي رمسيا من جنودها وقد رأينا يف اللقاء السابق كيف أن ال

 هاليهم أيضا هتدد أل و بسعود تقوم إبعدام املنتمني للدولة فقط ألجل انتمائهم و بدم ابرد 

http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=5376&a=1
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=5376&a=1
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/185608391598232/posts/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/246928148799589/?_rdc=1&_rdr
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مهم كمه حكحعود على من يعترب كل من انتسب جلنود تنظيم آل س يتم اإلنكار فلماذا
 ويعامله معاملتهم ؟؟

ائفة كانت طأواء س طائفة ممتنعة بشوكةجنود احلكومات فنقول:  ننتقل للحكم الشرعي
ر الدولة يف جهة نظو كر ردة كما تعترب عند الدولة أم بغاة عند خمالفيهم وقد انتهينا من ذ 

 ا ريمهوقوع هؤالء يف انقض تبديل الشريعة وانقض تويل الكافرين وغاعتبار 
 انظر الصورة التالية 

 
 هذه قصاصة توزع تبني وجهة نظر الدولة يف ردة هذه اجليوش

عض الشرائع   عن بنعنيواملمت وأبلغ اجلهاد الواجب للكفاريقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ]
 جمموع الفتاوى[  ابتداء ودفعا بجي–كمانعي الزكاة واخلوارج وحنوهم 

اًء أيضا  ب ابتدء جين هذا يكون يف حال الدفع فقط و إمنا جهاد هؤال: إألن البعض يقول 
 كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.
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ن مع كوهنم مرتدي كاةوإذا كان السلف قد مسوا مانعي الز يقول أيضا كما ذكران من قبل: ]و 
ء هللا ع أعدار مفكيف مبن صالون مجاعة املسلمني ، يصومون ويصلون ، ومل يكونوا يقات

 [ ؟ورسوله قاتال للمسلمني 
دهي يف با أمر وهذ ويوطدون ملكه وينفذون أمره فاجلنود عموما حكمهم حكم من حيمونه

عة وحذرهتم املطبو تية و وأرسلت هلم الرسائل الصو  نصحت الدولة اجلنودالقتال وقد سبق أن 
 :وانظر 

 
ح كي تنصلة مكتوبرات كثرية نشرهتا الدولة صوتية و ة توزع و منشو هذه قصاصة صغري 

 سلوب من أساليبهم املختصرة أالعسكر و حتذرهم و هذا 
فحذران اجلنود حنن قمنا بدوران يف ذلك حرصا على هؤالء العسكر أال يضيعوا أيضا 

فاحلرب ال  اجلزيرةبل حذران كل أهل لعظم البقاء مع هؤالء اجملرمني وحتت إمرهتم  ونبهناهم
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متيز بني الناس تسقط القنبلة ويتم التفجري فيصاب من يصاب ويقتل منهم من يقتل ال متيز 
 عالن الكل يذهب فيهاو هذه األدوات بني فالن 
  ؟اسمتيز بني النعندما تقصف مناطق دولة اإلسالم  وهل طائرات آل سعود

 ؟؟ان السعودي كم من طفل وكم من امراة وكم من شيخ قتل بقصف الطري 
أ لفيس ، و نقر ا على هوينراجعوا نداءاتنا وحتذيراتنا على صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطر 

 كتبنا هذه املقالة   26/9/2014لكم بعضا مما كتبناه يف ذلك ، يف 
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ذلك  صل بعدحو  إىل آخر هذا املقال ، و كما ترون مل يكن حصل شيء يف بالد احلرمني
ا مصعب أشعاهلا و من إما ذكرته و سيحصل و سيستمر فاحلرب قامت و من السهل 

 يكون إطفاؤها  
يعين كل  8/9/2014يف  نداء آخر وجهناه لشعب و علماء و جيش اململكةهناك أيضا 

 ساب حلام عرف ما الذي حيصل ، هؤالء ال حيسبون ألعماهلهذا قبل سنة ، ألننا ن
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 ت مسمى شبكة حتال وهبا رساليت جلندي املباحث ممن تومسنا فيهم خريا وهي منتشورة على

 رسالة الطرهوين لعسكر الداخلية وهذا أحد روابطها
http://twishort.com/F6iec 

 
  : وأقول

املاضيني  ليومني ايفود آل سعود وآخرهم أكثر من واحد يف احلقيقة تواصل معي إخوة من جن
ن هذا مخلروج ن امراسلين أكثر من واحد استيقظت ضمائرهم ونسأل هللا هلم أن يتمكنوا 

 املستنقع .

http://twishort.com/F6iec
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ا ت كمابلصو  جلةطيب : سنقرأ الرسالة املختصرة اجملهة لعسكر الداخلية حىت تكون مس
 يقول اإلخوة ... أبشروا ابرك هللا فيكم  :

 رسالة الطرهوين لعسكر الداخلية
 فأشفقت قية خريم بتذكرت بعض العسكر الذين تعاملنا معهم يف املعتقالت ممن ملسنا فيه

 م : هلفأقول ،  عليهم أن يكونوا حطبا جلهنم غدا حيث ال ينفع مال والبنون
. انظروا لنهج .افس نأعملوا عقولكم واعلموا أن كل اجملرمني يف بقاع املعمورة ينتهجون 

 .لسوراي وقيسوا نفسكم عليها 
 أليس يقال لبشار وشبيحته احلكومة الرشيدة ؟ 

 أليس يطلق على زابنيته رجال األمن واجليش السوري العريب احلر ؟ 
 أليس لديه علماء يفتون أبنه على احلق ؟

ام قلب نظو من أليست سجونه مليئة خبرية أهل البالد حتت مسمى اإلرهاب وتعكري األ
 احلكم ؟

 هل ترون أن جنوده هؤالء معذورون أمام هللا ؟ 
 تعاىل ...  دي هللايني بأنتم شركاء يف الظلم ولن يغين عنكم حممد بن انيف شيئا يوم تقفون 

 . كملصم خلح مغمور سجن ظلما كل عامل فاضل أو صاحل انصح أو شجاع غيور أو مص
و أبيها خيها أو أكل طفل حمروم من أبيه وكل امرأة مسكينة حرمت من بعلها أو ولدها أ

 . وكل أسرة فجعت حببيبها كل هؤالء خصوم لكم يوم العرض األكرب
 نياهم العفنةهلم د قواإن بقي يف قلوبكم خري كما ظننت بكم .. ال أقول اشرتوا أنفسكم وأل

  . وافعلاملنتنة ألجل قويل ولكن أقول قوموا هلل مثىن وفرادى وتفكروا مث ا
 .. لكم انصح أمني ... وبعلم رصني وهللا مث وهللا إين

م حرام ومالك ظيمعأفتيكم فتوى أسأل عنها يف ذلك اليوم العظيم أنتم شركاء وعلى خطر 
  . املصريولن يبارك لكم يف مال وال أهل وال ولد ومأواكم جهنم وبئس 
لة اليت ذروا من اجلمدة واحعدو اتقوا هللا وال تبيعوا دنياكم آبخرتكم فإهنا أايم قليلة وأنفاس م

 !! يلبس عليكم هبا : أنت عبد مأمور
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ال طاعة و فوقك  ليتاهللا لست بعبد إال هلل ... لست عبدا حملمد بن انيف وال للرتبة فو
 ..ا.ه   عبد هللاملخلوق يف معصية اخلالق .. فانتبه لنفسك اي

 نقول : 
ة يظنه ول وهلان ألكمثال وإن   جندي الدفاع املدينأو  جندي املرورليكن يف العلم أن 

د األمر يها عنفوص الظان بعيدا عن الساحة كما حاول السكران اإلرجاف بذلك إال أنه يغ
ر استيقاف املرو  نديفلو طلب من جنود الدفاع املدين املشاركة يف االقتحام أو طلب من ج

م يقولون : فكله كذل املطلوب أو مطاردته أو إطالق النار عليه مل يكن له مندوحة من فعل
 أان عبد مأمور . 

يف حوادث و  دينامل طريان الدفاعوقد تقدم معنا أنه يف حادثة جهيمان كان املباشر لذلك 
حتت ندي لكل جفا ةكان للمرور أدوار أساسيمقتل كثري من الشباب املعارض يف اجلزيرة 

 ليه .إند االحتياج عدوره  أييتاحملاربة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم و إمرة وزارة الداخلية
 

ين من اب السلطان أفرتارمحه هللا تعاىل فقال: إين أخيط ثي سفيان الثوري جاء خياط إىل
ن يبيع ملظلمة اعوان ولكن أ ،أنفسهم  أنت من الظلمةأعوان الظلمة؟ فقال له سفيان: بل 

 .اه  . منك اإلبرة واخليوط
ال له: اي أاب عبد هللا فق جاء السجان بن حنبلاإلمام أمحد  ملا سجن أبو بكر املروزي وقال

 جَّان : فأانالسَّ  نعم قال احلديث الذي روي يف الظلمة وأعواهنم صحيح؟ قال اإلمام أمحد: 
يصلح و ثوبك  غسلمن أعوان الظلمة؟ قال اإلمام أمحد فأعوان الظلمة من أيخذ شعرك وي

 .أنفسهم أنت فمن الظلمةطعامك ويبيع ويشرتي منك، أما 
 فإذا كان ذلك كذلك فكيف جبندي عبد مأمور كما يقولون ؟؟؟
 والكالم يف هذا يطول وليس هو مرادان هنا ويكفي قوله تعاىل :

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

هم ربك صب علياد فها الفسالذين طغوا يف البالد فأكثروا في ذي األواتدوقال "وفرعون 
 سوط عذاب"
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ن العقاب وال م نيويال من الفعل يف الدنيا وال من العقاب الد فلم يعذر هللا اجلنود
 األخروي 

سالم فقد ولة اإلن دنقول كل من قاتل من أبطال األمة السابقني وغريهم ألجل توطيد أركا
و يكن أكفرهم ي لمني وإن ملقاتل من عارضه أو وقف يف طريقه مهما كان مسلما وجنده مس

 هو من اخلوارج حسب زعم الزاعمني 
 يضرب أمثلة على ذلك فيقول : مقاال ألحد اإلخوةوقريبا قرأت 

يد الشام من  لتوحلمنيماذا تقولون يف عماد الدين زنكي ؟ وماذا تقولون يف قتاله ضد املس
 : أجل حترير بيت املقدس مثل

 ،ودارا ، نصيبني ر )اخلابور ، مدينة اربل ، داير بك قتاله ضد وايل جزيرة عمر ، مدينة
 . وحصن آمد ( وقتاله محص ودمشق

يصلون و هللا  الال إله إ فما حكم قتاله هلم وما حكم جنود هؤالء الوالة وهم يقولون
 ؟ويصومون

 ماذا تقولون يف ابنه نور دين حممود زنكي ؟
 : وماذا عن قتاله ضد املسلمني لنفس هدف أبيه مثل

ن نستثين مكن أامل قتاله ضد أهل حران ، منبج ، بعلبك ، قلعة جعرب )يقول على أننا من
 ( بعلبك ألن واليها كان درزاي

ون ال هللا ويصلإ إله ن الماذا تقولون يف قتاله هذا ؟ وما ذنب جنود هؤالء الوالة وهم يقولو 
 ويصومون ؟

دين ونور ماد الف علمني لنفس هدماذا تقولون يف صالح الدين ؟ وماذا عن قتاله ضد املس
 :الدين مثل

نود والة جرك مع عاضم طرابلس ، برقة ، وبالد املغرب حىت قابس وكلها بقوة السالح وامل
 . هذه البالد مث ضم اليمن ، و حصار دمياط واالسكندرية

 له إال هللان ال إولو فماذا تقولون عن هؤالء اجلنود الذين قتلهم جيش صالح الدين وهم يق
 ويصلون ويصومون ؟
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ك الطوائف ه مللو تالقوماذا تقولون عن عبد هللا بن ايسني ومن بعده يوسف ابن اتشفني يف 
ة غرانطة ، ا منطققد أخذو بنو عباد يف منطقة إشبيلية ، و بنو زيري وهم من الرببر، و : أمثال

لنون يف اي نو ذب،  بنو جهور يف منطقة قرطبة وسط األندلس ، بنو األفطس إبمارة بطليوس
 من، استوطنواىل اليإهم طليطلة وما فوقها ، بنو عامر وهم أوالد بين عامر والذين يعود أصل

 ... شرق األندلس، وكانت عاصمتهم بلنسية ، بنو هود يف منطقة سرقسطة
 منهم الكثري اركفكل هؤالء ملوك على عروشهم وهلم جيوشهم وجنودهم وقتل يف هذه املع

 ؟ ن قتلوهم وما حكم من قتل من جنود هؤالء امللوكفما حكم هؤالء الذي
 : من لم كن نريد منكم بيان حكمثلة ..... واآلابلكثري من األ ءوالتاريخ ملي

 ... اتشفني بن عماد الدين زنكي ونور الدين حممود وصالح الدين االيويب ويوسف
 ؟وخوارج هم بغاةف ن جيوش املسلمنيهل هم تكفرييون ويقتلون املسلمني بغري حق ويستهدفو 

 وهذا رابط املقالة كامال ..
http://www.factway.net/vb/t44185.html 

 
لة واحدة ا مبنز ليسو  كما أن الكفار أصال  جنود الطواغيت ليسوا مبنزلة واحدةالشك أن 

تأول م موحنن نعرف من جنود وضباط آل سعود كثريين ومنهم علماء وأفاضل بعضه
منهم من هلم و  عنيكوبعضهم خيفى عليه احلقائق وبعضهم يستغل موقعه لنصرة أهل اإلسالم  
ة املماثلة عامللمغ لينتظر اللحظة املناسبة للمفارقة وغري ذلك ولكن جمرد االنتساب مسو 

رى ومل ن األسه موقصة العباس مشهورة حيث خرج مكرها يوم بدر فأسر ودفع الفداء كغري 
  .ينفعه إكراهه 

"وقد يقاتلون  ار:عند كالمه على الكف 5/121يف منهاج السنة  ابن تيمية شيخ اإلسالمقال 
ى القتال، كره علو موفيهم مؤمن يكتم إميانه، يشهد القتال معهم، وال ميكنه اهلجرة، وه

أنه قال:  -وسلم هصلى هللا علي-وي بعث يوم القيامة على نيته، كما يف الصحيح عن النيب 
هللا،   رسولايل: "يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من األرض إذ خسف هبم" فقي

 ه .ا وفيهم املكره؟ فقال: "ي بعثون على نياهتم".

http://www.factway.net/vb/t44185.html
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ه و ... ومن أخرجكره ..إن التتار فيهم املكره وغري امل أيًضا يف الفتاوى: شيخ اإلسالموقال 
تميز املكره ذ ال يإعه وحنن علينا أن نقاتل العسكر مجي ،معهم مكرها، فإنه يبعث على نيته

 من غريه.
ت ولو كانوا لطواغيد احنن الننكر أن الدولة وجهت رعاايها يف بقاع املعمورة ابستهداف جن

بناء على ليهم و عرب ء وهلم احلق يف ذلك بناء على إعالن هؤالء الطواغيت احلمن األقراب
 النظرة الشرعية والعسكرية املؤصلة لديهم 

مة آل سعود نا حكو عجتولكن ال حنمل الدولة التصرفات الفردية اخلاطئة يف التنزيل وقد أز 
دائما  عواره اضحو وبالعمتها بتخريج مصائب احلكومة على أهنا أخطاء فردية وهو ختريج 

 . همفلما حصل اخلطأ الفردي حقا من غريهم إذا هبم مجيعا حيملونه لدولت
 حوهلا كالم كثري : بقتل شخص البن عمهالقصة األخرية املتعلقة 

 األول : مل تتبناها الدولة أصال فال عربة هبا .
س عن حادثة النان ذهاالثاين : هبا من اخللل ما يرجح كوهنا متثيلية من الداخلية لصرف أ

لتنظيم سوء ا من احلجاج اليت كان سببها إغالق الطرق لسبب ما أدى هلذا التدافع وهو
 واإلمهال .
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دولة لو  لة فاللدو الثالث : لو صحت فهي خطأ فردي يتحمله صاحبه لعدم موافقته ملقصد ا
ي إىل ترمها لكنو كانت تريد قتل أي منتسب جلند آل سعود لقتلت املئات أبسهل مايكون 

 دور مباشر يف أو له علةقتل املؤثر الذي له دور يف املعركة مع اإلسالم كأن يكون شخصية فا
 . حماربة أهل احلق

ده ويسرق تقطع يفضة وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا السارق يسرق البي
 احلبل فتقطع يده

 !! اسرق مجلإن عشقت اعشق قمر وإن سرقت : واملثل الدارج يقول 
 

 لحة له جة املحلاافما الفائدة من قتل شخص ال أتثري له ويف مقابله يهلك املناصر مع 
 ابإلضافة ألمور مشكلة كالقرابة والغيلة وطريقة القتل .

 
 قه .وهذا من الف خلسائرل اواملنتسب للدولة عليه أن يتأمل ما جيعله أييت أبفضل النتائج وأبق

عات كب شناريتفعلمه وفقهه أو من حالة نفسية مسيطرة عليه  وقد يؤتى الشخص من قلة
 (1) من حيث اليدري .

 
  على كل حنن يف حترير املسألة علميا وهي :

 أن من كان هدفا مشروعا اليؤثر كونه قريبا أم ال 
 

اعشي قتل دهناك  أن قبل أن حنرر املسألة هبذا االختصار أحب أن أنبه أهنم أشاعوا أيضا
ذلك  هد علىشاره جرجل خمدرات و والده و أجلبوا و أزعجوا األمة و يف النهاية الرجل 

ذاب كلدولة  اار و جعلوه من أنص تكلم الرجل من جتار املخدرات أو من أهل املخدراتو 
 ه بة هلا القثل هذه اإلشاعات حىت ال تتهم الدولة مبا ال عهبتاان ، فينتبه ملو 
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 : نقول حنن يف حترير املسألة علميا و هي

 .يه عل أن من كان هدفا مشروعا اليؤثر كونه قريبا أم ال ، هذا الشيء متفق
 كونه قريبا  ال يؤثرفلم صلى هللا عليه وسرسوله ان الشخص هدفا مشروعا عند هللا و إذا ك

 أم ال  
نود جواغيت رى الطكما ي  جنود الطواغيت هدفا مشروعاأن الدولة ترى : األمر الثاين 

 الدولة هدفا مشروعا هلم ، هذا شيء واضح
دفا مشروعا هروهنا ييت غري أن الدولة تراهم هدفا مشروعا نصرة منها لإلسالم وجنود الطواغ

 هلم يف الغالب ألهنم عبد مأمور فافرتقا 
 

 .. هذه الشبهة اليت طرحت؛ طيب ، انتهينا من مسألة قتل األقارب 
_____________________________________________ 

 ( أثىن العدانين على هذا الرجل دون تنب للعملية وأييت احلديث عن ذلك الحقا إن شاء هللا1)

 



136 

 

 دولة من قبل جنود ال بعض الطرق املستبشعة يف القتلننتقل إىل جزئية 
كثر كن ول وابدئ ذي بدء نعرتف أننا مل نقف على أحد جعل هذه من صفات اخلوارج

د لوحشية والبعظهر اها مبواستغالهلا يف جتييش العوام على الدولة وإظهار  النكري من بعضهم
فاق عد االتلقتل بالة عن تعاليم اإلسالم وهذا من الفجور واإلجرام يف حق الدولة ألن وسي

 على كونه يف حمله املشروع جاءت يف الشرع على أحناء كثرية :
 اعات كما حصله ومج غري أفرادا يف القتال ويف قتل النيب صلى هللا عليه وسلم ابلسيففقد 

 كل من بلغ احللم منهم وكانوا سبعمائة   ضرب أعناقلبين قريظة حيث 
رض وجيء يف األ خدتابألخاديد ف مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلميقول ابن كثري : 

هم ن مل ينبت منسىب مو  ائةفضرب أعناقهم وكانوا ما بني السبعمائة إىل الثمامنهبم مكتفني 
 يه وسلم علهللاى صل مع النساء وأمواهلم ألهنم كانوا مالئوا املشركني على حرب النيب

جيعل   نافورةم كالفمنظر فصل الرأس عن اجلسد وتفجر الد طريقة مستبشعة عند قوموهي 
م ذلك دما يتعن كثريين يفقدون وعيهم ومنهم بعض اجلنود املباشرين يف ساحات القصاص

جرد مبليه عإذا حضر القصاص أغمي رمني ويل صديق جندي حيصل له ذلك يف بالد احل
 رؤية اواحد فقط يفصل رأسه عن جسده .

وما ة ن بل وللمرأاحملص زاينحىت املوت لل عليه وسلم ابلرجم ابحلجارة وقتل النيب صلى هللا
وت ميفحىت  ويلةطحيث يتعذب فيها املقتول أشد العذاب وملدة  أصعبها وأشنعها قتلة

 حبجارة يرمجه هبا الناس أيخذ وقتا 
ه الطريقة ية هبذجار  لرجل قتلوقتل النيب صلى هللا عليه وسلم برض الرأس بني حجرين 

 عل ذلك قصاصا فف
أسه على ر  اينيعين يوضع حجر ويوضع رأس الرجل على هذا احلجر مث يضرب ابحلجر الث

 ة .بشعحبيث يضغط الرأس بني احلجرين فيتفتت وميوت الرجل هبذه الطريقة ال
.. برميهم يف الصحراء  تركهم ميوتون عطشاالعرنيني أبن  وقتل النيب صلى هللا عليه وسلم

حتت خوة منظر مرعب خطري .. تركهم ميوتون عطشا برميهم يف الصحراء انظروا هلذا اي إ
مسل رقة يقضمون الرتاب أبفواههم من شدة العطش وهليب احلرارة بعد أن االشمس احل

وبعد أن .. حيمي املسامري يف النار مث خيرق أعينهم هبا .. أعينهم مبسامري حمماة يف النار 
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وملا فعلوه يف راعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خالف حرابة  قطع أيديهم وأرجلهم
 قصاصا 

كر بله فعل أبو  و قلناا ل، ختيلوا الذي ال يعرفه هذه أفعال الرسول صلى هللا عليه و سلم
عليه و أان  يقولونسذا البغدادي كذا أو فعل جنود الدولة اإلسالمية كذا ، ابهلل عليكم ما

عضهم بلك بل ذعل يب صلى هللا عليه و سلم أصال فأحتدى ألن هناك أانس ينكرون أن الن
 !عضله البم قا، هذا الكال لو كان فعل ذلك فأان كافر به و ليس برسول يل: قال 

 ا ا ضعفحىت ال يظن ظان أن فيه هذه األحاديث يف أعلى درجات الصحةطبعا 
صا أان أبغض خاجاء م ر )أرجوكم اي إخوة التطردوا أحدا ، الذي يسب أو يتكلم اتركوه أرجوك

..حنن وه فقطنقطشيء عندي طرد أحد .فأرجوكم التطردوا أحدا فإذا تطاول على الدين ف
فقط لو  ستمعوان يأنعرف أهنم يسبوننا ويلعنوننا الأبس اي إخوة الأبس حنن نريد منهم 

 استمعوا فقط لعرفوا احلق (
يذه مالذين هم تال ،عده سلم ، طيب ماذا فعل أصحابه من بهذا فعل النيب صلى هللا عليه و 

 وتربوا على يديه و عرفوا منهجه نقول:
كما   اباإلره جنرال الذي يعد بكل جدارة خالد بن الوليدفأشهرهم العلم  فأما أصحابه

الشواهق  اه منن رمميسميه الشيخ حسني بن حممود فقد سبق معنا فعله يف املرتدين فمنهم 
  ابحلجارةومنهم من حرقه ابلنار ومنهم من رض رأسه 

ن وجعل حجري بني رأسهوأسر "مالك بن نويرة" وأمر"ضراراً" أن يضرب عنقه، فجعل خالٌد 
 همريهبفأكل منه تلك الليلة ليسمع األعراب بفعله  عليهم قدراً طبخ عليه

ا يف املثل  وهلذاثيفيعين حنن عندما نضع قدرا لنطبخ فيه نضعه على ثالثة أحجار وتسمى أ
 رأس مالك بن ألاثيفاثة األاثيف فخالد بن الوليد رضي هللا عنه جعل اثل يقولون وهذه اثلثة

ذا ذا املنظر ماإىل ه روانويرة وأخذ يطبخ عليه والنار مشتعلة أتكل يف شعر رأسه مث أكل انظ
 يقال على خالد وماذا سيكون أتثريه يف أعداء اإلسالم .
فقتله ، مث  رجل ، لفلعجم ي عدل أبوعن الشعيب قال : "ابرز خالٌد يوم الوجلة رجاًل من ا

 . وهو متكئ عليه . يعين بني الصفني اتكأ عليه وأيت بغدائه فأكله
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،  الوجلةيفخالد  رهملعرب الذين وتوكانت الوجلة يف صفر ، ويف ذات الشهر اجتمع نصارى ا
 ، فنادىعاماً طعّدوا أقد و فكاتبوا األعاجم ، واجتمعوا أبلّيمس ، فجاءهم خالد على حني غرّة 

لى لقوم عال محخالد بني الصفني أبمساء بعض شجعاهنم ، فربز له بعضهم فقتله ، مث 
افهم ن منحتنا أكتإك علي م لاملسلمني ، وكان قتاالً شديداً مل ي ر مثله حىت قال خالد : "الله

ي ينسف ين انو يع )،  حىت ُأجري هنرهم بدمائهم"أن ال أستبقي منهم أحدًا أقدر عليه 
سر" "األسر ، األ :الد فمّكنه هللا سبحانه و تعاىل منهم ، واندى منادي خى مجيعا ( األسر 

نهر عناقهم يف الأضربون  ي، فأقبلت اخليول هبم أفواجا يساقون كالّنعاج ، وقد وكل هبم رجاالً 
ضر فوج أخذ كلما حو ،  ، ففعل ذلك هبم خالد يوماً وليلة ، ويطلبهم يف الغد ومن بعد الغد

راء : ض األمه بعلأعناقه يف النهر ، وقد صرف ماء النهر إىل موضع آخر ، فقال فضربت 
 ،" !! فأرسله ميينك تربف"إن النهر ال جيري بدمائهم حىت ترسل املاء على الدم فيجري معه ، 

 فسال النهر دماً عبيطا ، فلذلك مسي هنر الدم إىل اليوم.
لنهاية البن  اية والبداملن يسأل من أين هذه املعلومات ؟ هذه معلومات اترخيية موجودة يف 

ريه من كتب كتب غ  يف كثري اإلمام اجلهبذ العلم إمام أهل احلديث وإمام التفسري وموجودة
 :التاريخ ومتكررة ومشهورة وكثرية ونعطيكم رابط لبعض مصادرها 

546721http://www.muslm.org/vb/showthread.php?-جنرال-
-رمضان-5-حممود-بن-حسني-الشيخ-كتبه-الوليد-بن-خالد-اإلسالمي-اإلرهاب

 ه 4361
لنار لم اليعذب ابليه وس عفليس فيه ما مينع منه إال حديث النيب صلى هللا وأما احلرق ابلنار

ند آخرين عتحرمي لى العند أقوام من أهل العلم وع حممول على الكراهةإال رب النار وهو 
ة حىت عند ة طويلقص وهم قلة إال إذا كان قصاصا أو فيه مصلحة ففيه تفصيل يعين املسألة

 ن حيرمهم
 العباد بالد و ق الحيث رمى ابملنجنيق وهذا حير  وقد حرق النيب صلى هللا عليه وسلم

بعض الذين يعرتضون ويستشكلون !! حنن ذكران أحاديث صحيحة مما أمجعت األمة على 
صحته فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فاتركوا عنكم فعل خالد وغريه وعليكم بفعل النيب 

شباب .. عندان شيء  ينا اي حنن ما انته، م فماذا تقولون ؟؟ وسيأتيكم صلى هللا عليه وسل

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?546721-جنرال-الإرهاب-الإسلامي-خالد-بن-الوليد-كتبه-الشيخ-حسين-بن-محمود-5-رمضان-1436هـ
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?546721-جنرال-الإرهاب-الإسلامي-خالد-بن-الوليد-كتبه-الشيخ-حسين-بن-محمود-5-رمضان-1436هـ
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?546721-جنرال-الإرهاب-الإسلامي-خالد-بن-الوليد-كتبه-الشيخ-حسين-بن-محمود-5-رمضان-1436هـ
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كثري أنتم حتسبون خالد بن الوليد فقط ؟ ال .. اخللفاء األربعة وغريهم كلهم يفعلون هذه 
 ..األفاعيل وزايدة 

 د والعباد البال حيرق حيث رمى ابملنجنيق وهذا قد حرق النيب صلى هللا عليه وسلمقلنا 
به هللا ليس ة فعاتمنل عندما قرصته أحد األنبياء حرق قرية النملكما ثبت يف الصحيح أن 

 على احلرق وإمنا قال له فهال منلة واحدة 
هي وقد هو خرب مبعىن الن "وإن النار ال يعذب هبا إال اَللّ " :رمحه هللا: )قوله قال الشوكاين

 سبب  كان يف  واءباس وغريمها مطلًقا ساختلف السلف يف التحريق فكره ذلك عمر وابن ع
لوليد الد بن ي وخاعل(  وأجازه .. وأجازه)كفر أو يف حال مقاتلة أو يف قصاص وأجازه 

  .وغريمها(
لناس يف حق اه مجع أن ويف كتاب احلدود "نيل األوطار": )وأخرج البيهقي أيًضا عن أيب بكر

ن ذلك عوسلم  آلهو صلى اَلّل عليه  رجل ينكح كما ينكح النساء فسأل أصحاب رسول اَللّ 
به أمة من  هذا ذنب مل تعص :فكان أشدهم يومئذ قواًل علي بن أيب طالب عليه السالم قال

أصحاب رسول  فاجتمع ناراألمم إال أمة واحدة صنع اَلّل هبا ما قد علمتم نرى أن حنرقه ابل
د الد بن الوليإىل خ و بكرأبفكتب اّللا صلى اّللا عليه وآله وسلم على أن حيرقه ابلنار 

 أيمره أن حيرقه ابلنار(
 يدلولااي هللا أبو بكر الصديق واجتماع الصحابة وأمر ابلتنفيذ خلالد بن 

ا هلم ا وجدو إذ اي أخي هؤالء نتعجب منهم .. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟
يفهموها  ال وملمث قوال يسريا نقطة نقطة جاءت ابلغلط من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

متأل كتب  ص اليتنصو ألهنم برتوها من سياقها طاروا هبا كأهنم أتوا بقرآن جديد وهذه ال
ن أك  . يسكتون وال. يسكتونسبحان هللا  ومن غري تعليق أو أي شيء العلماء من غري نكري

 هذا موجود أبدا !!
ذا هصاص ، الق .. حنن مل نتكلم بعد عنيف القصاص  : أان أالحظ بعض اإلخوة يكتبون

 .حرق ابتداء وقتل هبذه الصور ابتداء أما القصاص فسيأتينا اي إخوة.
يعين قول النيب صلى هللا عليه و سلم ال  –مي قال املهلب: )ليس هذا النهي على التحر 

بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل  -يعذب ابلنار إال رب النار 
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وقد حرق أبو الصحابة، وقد مسل النيب صلى هللا عليه وسلم أعني العرنيني ابحلديد احملمي، 
من أهل الردة، وأكثر  لنار انساوحرق خالد بن الوليد ابابلنار حبضرة الصحابة،  بكر البغاة

 قاله النووي واألوزاعي علماء املدينة جييزون حتريق احلصون واملراكب على أهلها
حلرق اكم يف بل ل )يسمى  حسني بن حممودومن أراد االستزادة فعليه مبقال مجيل للشيخ 

 سلف (
http://justpaste.it/j8bt 

 
 آالت ن مجيعأ، هذا فعال شيء عجيب اي إخوة أتملوه معي ... والعجيب نقول : 

من يستنكر  هة عندلبالافما أدري درجة  احلرب تقريبا منذ فرتة طويلة قائمة على احلرق
 .اآلن طريقة احلرق العادية 

ي وهي ترميعا مجهللا  لهمأال يرى طائرات أمريكا وحلفائها من آل سعود وآل هنيان وغريهم قات
كة ني متأل الشبحملروقل ااحلمم فتحرق األبرايء يف الشام ويف العراق ويف اليمن وصور األطفا

 . ويتقطع هلا القلوب
 

 
 

http://justpaste.it/j8bt
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لص آلل م املخخلاداحدثين أحد أقرابئي وكان صديقا للمدعو أنور عشقي أذكر لكم شيئا ، 

نه  صة ، أخا سعود أن أنور عشقي نفسه حدثه بنفسه ألنه يعين كان جيلس معه جلسات
ة م وكانت اخلط احلر ه يفكان العقل املدبر لتنفيذ اخلطة املصرية للقضاء على جهيمان ومن مع

النابلم  يضخون انبيبيعين يوصولن ايف القبو األرضي تقضي بضخ أانبيب ابلناابمل احلارق 
علة لسائلة املشتاجارة احل فيها فيأيت كسائل الرباكني أرأيتم الرباكني كيف أييت منها سيل من

قي نور عشدة أوقد مت تنفيذ ذلك على عهفهم فعلوا ذلك يف القبو األرضي من احلرم 
 قوة إال ابهلل .فاحرتق أمم ممن كانوا يف قبو احلرم والحول وال

رييب خربين بذلك قوقد أ وأان أقول لكم هذه القصة ومل أقف عليها منشورة سبحان هللا أراد هللا
نور ديقا ألصان كيف العيد السابق يعني قبل أايم حكى يل ذلك فتعجبت منه كثريا وهي  

قاعد منذ متو السن  يف عشقي جيالسه كثريا ألنه رجل مسئول كبري وهو حاليا متقاعد هو كبري
 زمن بعيد .

طع بح وقالذ نفرق بنيأما موضوع الذبح فنحب أن اآلن انتهينا من موضوع احلرق ...
 : وبني محلها الرؤوس

 يعين عندان شيء يسمى ذبح وقطع رأس وعندان شيء يسمى محل الرأس ..
انظروا املكروه شيء حمدد محل الرأس  فاملكروه عند مجاعة من السلف محلها من بلد ألخرى

حزها ومحلها يف نفس البلد فجاء ألن هذا فعل العجم وهي جيفة تننت وأما من بلد ألخرى 
من طرق عدة ويف مواقف عدة أشهرها حز ابن مسعود لرأس أيب جهل وإتيانه  يف السنة
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 بن أيب بن سلول يف بن عبد هللاارسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبا ومر علينا قول عبد هللا 
وقد نبهناكم إليه وقلنا احفظوه فسوف نريده .. قال له : إن شئت محلت لك رأس أيب أبيه 

 أو ما معناه ..
هو طريقة فع منه د منوال يوجد أح والذبح دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف الصاحل

الفارق  ي يثبتلذاي لضرب الرقاب وهو والسيف سواء وعلى املفرق أن أييت ابلدليل الشرع
ألنه  تل رق القطيف  هعن الذبح اعتربه أفضل من غري  الشيخ ابن عثيمنيولذا فعندما سئل 

 يريح املذبوح سريعا ولذا شرع ذبح األنعام 
 فلنستمع لتسجيله رمحه هللا

?v=VMfMfu9Ju_ghttps://www.youtube.com/watch 
ر يف هذا األم وافقهايلة اآلن الشيخ ابن عثيمني ... ال أدري ..ال أدري يعين إذا كانت الدو 

 لذين يقتنعونلعلم ال امثل الشيخ ابن عثيمني عند هؤالء فما أدري ماذا يريدون يعين من أه
 بكالمهم ؟

ن بحسني  لشيخل الرؤوسقطع مقال  يف مسألة قطع الرؤوس نكتفي هبذا وندلكم أيضا على
ثريون ، هذا كفع به  فانت ألنه ماشاء هللا اهتم هبذه املسائل وأعطاها من وقته وجهده حممود

 :الرابط وضعناه لكم ملن أراد االستفاده وقراءة االستدالالت كاملة 
http://justpaste.it/gran 

 لقصاصابيل سعلى كرانه مل نتعرض فيه للمعاملة ابملثل أما نقول : كل ذلك الذي ذ 
  أظهر وأظهر يف املشروعيةفالشك أنه أصبح 

 قال تعاىل "وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به"
 وقال "وجزاء سيئة سيئة مثلها"

 وقال "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم"
 لئك ما عليهم من سبيل"وقال "وملن انتصر بعد ظلمه فأو 

 أخذ منها العلماء القصاصو هذه نصوص شرعية واضحة و صرحية 
نه وصل أثيمني ن عوهذه النصوص و غريها الرافعة للحرج عند املقاصة جعلت من الشيخ اب

 : يهتمع إللنسإىل أن أجاز قتل نساء وأطفال املشركني إذا فعلوا ذلك ابملسلمني ف

https://www.youtube.com/watch?v=VMfMfu9Ju_g
http://justpaste.it/gran


143 

 

vCMcAU-https://www.youtube.com/watch?v=v8Lo 
 

 ذه فتوى فالنهيقال  الاحلمد هلل اي إخوة يف احلقيقة الشيخ ابن عثيمني سد ثغرة كبرية حىت
قول أحد  يف حجةال أو عالن هذه فتوى ابن عثيمني .. ماذا تريدون بعده ؟ حنن نعرف أنه

ما فذت به أخ من العلماء أساسا ..لكن يعين إذا كان هذا قول ابن عثيمني والدولة
ه اجتهاده علم ولال اإلشكال ؟ رجل اجتهد وهو من أهل العلم .. هل أحد ينكر أنه من أهل

 .. هو عند البعض يكاد يرفعونه إىل درجة سبحان هللا فوق البشر ..
 

كن كالم ل غريه الفهعثيمني رمحه هللا وهو كالم علمي مؤصل مهما خفهذا كالم الشيخ ابن 
كالم   ا فعلتهمكل   ما أتت من فراغعلمي مؤصل وهذا الذي نركز عليه دائما نقول الدولة 

رابيط اليت رج اخلخوا هذه قضية أخرى أما خوارج وماعلمي مؤصل خالفتموها أم مل ختالفوها 
  ر هذه كارئةل الكفة أهوحتاربوا دولة اإلسالم ألجل نصر ختربطوهنا حىت تضحكوا على العامة 

قتل  رق ومنرق حفهو الصحيح عند أهل العلم فمن قتل ابحل والسنة القصاص يف القتل
ا مافعلته وهذكذا وه ابهلدم هدم عليه ومن قتل ابإلغراق أغرق ومن فجر يف الناس فجر فيه

 .الدولة سواء 
 

 نهم ومتوت دوهنم ،ع ، بل تدافع قتل أهل اإلسالمتبني مما سبق أن الدولة ال تإذن 
كوهنم لوارج اخل وإعالن الدولة الذي ذكرانه ابلكّف عمن يكف عنهم ال ميكن أن يصدره

 ...يرون قتل املسلمني ابتداء قربة إىل هللا 
 هم وقتلوهم .ولو كانوا خوارج المتحنو  وحتت سلطاهنا ماليني املسلمني اآلمنني ،

 
 مية إلسالالدولة احفظه هللا جملاهدي  ألمري املؤمنني أيب بكر البغداديوصية هنا 

و يشوهون  صورته هونمجيلة ، انظروا ماذا يقول الرجل الذي يشو قصاصة فيها وصية رائعة و 
 صورة دولته و صورة جنوده 

https://www.youtube.com/watch?v=v8Lo-vCMcAU
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 ال فض فوك اي أاب بكر البغدادي حفظك هللا ومحاك ورعاك 

 نقول : 
 -بن الزبري  د هللافعب إطالقا كما كرران ليس دليال على اخلارجية  قتل املسلمنيعلى أن 

، وعلي بن أيب  وكان قتاله كله ضد املسلمني كم بالد اإلسالم لفرتةح -رضي هللا عنهما 
ال ه قوروي عنه أن مخس سنوات قاتل فيها املسلمني فقط ، طالب رضي هللا عنه حكم قرابة

 هما ، وال يقول مسلم خبارجيت لة"قتال أهل القب "أان من علام الناس
لمني وتركوا ا املستلو قهل هناك مسلم يقول إن الزبري وعلي بن أيب طالب من اخلوارج ألهنم 

 أهل األواثن .
يكون  ، ال حىت الذي يسفك دم آالف املسلمني ، بل مئات اآلالف من املسلمني بل

ي قتل الثقف وسفياحلجاج بن خارجيًا إال أن تنطبق عليه صفات اخلوارج ، فقد قيل أبن 
  ة !!خلارجيومل يرمه أحد اب)مليون( واختلف العلماء يف كفره ، ألف ألف نفس 

  . أبو مسلم اخلراساين قتل مئات اآلالف من املسلمني ومل يكن خارجياً 
رجون جثث بين أمية من القبور وحيرق  قل أحد أبهنميا ومل وهنوقيل أبن بنو العباس كانوا خي 

 أبن عبد هللا ىت قيلحتل وقتلوا كل من وجدوا من بين أمية يف الشام وأسرفوا يف الق خوارج ،
ين بن جنود قتل يف الشام خالل ثالث ساعات : مخسني ألفًا م –عم السّفاح  -بن علي 

 س أمية وأمرائهم وأهليهم وأنصارهم وفّر الباقون إىل املغرب واألندل
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و ابطل أو غريها ألتثبيت حق  أو أثر أو هوى أو فقتمل املسلمني قد يكون لسلطة أو بغي
 من األسباب ، وليس ابلضرورة خارجية كما يلبس امللبسون
 اآلن انتهينا من الفقرة األوىل وهي فقرة يقتلون أهل اإلسالم

ث فاحلدي واثنل األون أهيرتكواليت تنص على أن اخلوارج  للفقرة الثانية من الشبهةسننتقل 
لة ّول من اجلمزء األاجل يقتلون أهل اإلسالم ويَدعون أهل األواثن" .. والبعض يذكريقول : "

 .ويرتك الباقي ، وقد بينا أن اجلزء األّول ليس هلم فيه حّجة 
 ر دون الكّفا كانوا يقتلون املسلمني فقطيف عهد الصحابة  واخلوارج

فهم( : "وذلك أهنم َلّما َحَكموا بكفر َمن قال القرطيبا 
 
مني ، ليه من املسلعج وا خرَ  )يف امل

كني ، ن قتال املشر عل وا َعدَ و استباحوا دماءهم ، وتركوا أهل الّذّمة ، وقالوا : نفي بذّمتهم ، 
 . واشتغلوا بقتال املسلمني عن قتال املشركني" انتهى

بد هللا عهم مع ون قصتأكثر شراح احلديث يوردن إحىت  بل كانوا شديدي الورع مع الكفار
 جعل ند عليّ ن عمبن خباب اليت مفادها : "ملا خرج إليهم عبد هللا بن خباب رسواًل ا

رة معاهد به : متصحايعِّظهم ، فمّر أحدهم بتمرة ملعاهد فوضعها يف فيه ، فقال له بعض أ
 ستحللتها ؟" أ

 دماء املسلمني انظروا إىل الورع مع املعاهدين والتساهل يف
عهم إذ لقي ميسري  اب[وعند ابن كثري يف البداية والنهاية : "فبينما هو ]عبد هللا بن خب

مل فعلت  آخر : له بعضهم خنزيراً لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده ، فقال
 هذا وهو لذمّي ؟ فذهب إىل ذلك الذمّي فاستحّله وأرضاه" 

 ؟؟؟ر الكفا ة" معالكفار مما تفعله "الدولة اإلسالمي معالعجيب فأين هذا الورع 
 : لون الكفارم يقاتوهنال ينطبق على جنود الدولة ك الوصف سنتبني ابألدلة القاطعة أن هذا

 صورةوت واللصالنصريية والنصارى والرافضة واملالحدة وقد رأى العامل أمجع ذلك اب
 

 :من مشايخ آل سعود  يقول الشيخ صاحل الفوزان ألجل اإلخوة يستفيدون
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ه ليس ا أن ما نذكر تعرفو  أن انظروا إىل الكلمة هذه مع أننا ذكران خالفها إال أننا دائما نريد

 حبجة علينا وإمنا حجة عليهم ..
ح علميا ؛ س بصحيلي أما حنن فحجتنا ختتلف قد نذكر شيئا مث نرد عليه يف املستقبل ألنه

 من النقول طبعا ..
 

ر ين إمنا ينكملرتديني واالذي ينكر قتال الدولة ألصناف الكفار األصل احلقيقةيف نقول : 
 ويذكرين ذلك بقول القائل الشمس يف رابعة النهار

 دعهم يزعمون الصبح ليال     أيعمى العاملون عن الضياء
عندي دة ه تغريلين والعجيب أن أعداءهم وخمالفيهم شهدوا هلم فعندان أبو مارية القحطا

لة العراق ادة دو قي صورهتا ... كان حساب شئون اسرتاتيجية يتكلم عن حقيقة االخرتاق يف
 :اإلسالمية فهو علق ويقول 
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ن الدولة شهد ابي يوال ننسى أن هناك برامج منها االجتاه املعاكس وكالم رجل يعين درز 

اء يف حلقة جالذي  راديملوا ،اجملوس الرافضة والنصريية الويالت اإلسالمية هي اليت أذاقت 
قع الذي هو ابلوا ولةوأبدع فيها وكيف أن الرجل مع أنه ممثل للشيوعيني إال أنه شهد للد

 بعيد عن األكاذيب .
 

كاذيب وا لأللجؤ ويف الواقع مل يتمكن جل املغرضني من إنكار هذه احلقيقة الناصعة ف
 ..واالفرتاءات 

من  تلإن الدولة قت :ومن أكاذيب القوم اليت يروجون هلا ليلبسوا على العوام أن يقولوا 
 املسلمني أكثر مما قتلت من الكافرين 

 يعين يريدون أن يقولوا إن العربة ابألكثر ..
لكالم ال هذا د مبثفتغر ( غرد كأنك محار : )وهذه املقولة من أمجل ما يوضع حتت هاشتاق 

  اجملانني !الم إالذا الكهألنه الميكن أن يتقبل  (غرد إىل اجملانني)هاشتاق آخر حتت اسم أو 
تلون ه يف فقرة يقا بيانلن وذلك ألن الدولة مهما سلمنا مبا اهتموها به مما مل تفعله كما سبق

لدولة قتلت اقولون ي ام.. كلهم يعين كل أهل اإلسالم فإن عدد من اهتموها به من املسلمني
عم مث جنمع نم نعم هل هنا كذا ذحبت هنا كذا مائتان هنا سبعمائة هنا كل ما يقولونه نقول

 عن ني فضاللصفويمن قتلت مثال من الرافضة ا عشر معشار معشار معشارذلك فال يبلغ 
 .بقية أنواع الكافرين 

ن ا ملت فيهقت تكريت وكمونضرب لكم مثاال فقط ابلعمليات اليت قامت هبا الدولة يف 
 ستأتينا أشياء الرافضة

 يوجد تسجيل خمتصر مجيل جدا نسمعه 
 نعم سبايكر هذه مهمة جدا

وهللا أان يف احلقيقة كثر علي لو تعرفون هذه احملاضرات أان أحضرها من عشرات األلوف من 
امللفات واإلثبااتت واألدلة والرباهني وكنت أمتىن أن أكون على اهلواء مباشرة ومعي واثئقي 
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وأفالمي واستدالاليت وأعرضها على املأل مباشرة للناس ولكن حنن اآلن نتكلم من وراء 
 احلجب سبحان هللا وأما احلقائق املربهنة يعين تبهر تبهر 

 شغل لنا مايتعلق ابسبايكر ابرك هللا فيك :
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2019/01/مفاجأة-

 -إسالم◄-ليهمع-حسرة-يبكي-مرجعو -يعةش-ملهك-سبايكر-قاعدة-قتلى-مذهلة
 mp4.بوست

 
عود .. سونة آل خب . قارنوا هذاماشاء هللا تبارك هللا هللا أكرب نصر هللا دولة اإلسالم وأعزها .

 يف. هل أصابوا .نة عندان ملف مليء خبياانت آل سعود مع الرافضة ومتالئهم على أهل الس
لك سفهاء بعد ذ يت؟؟ لتعرفوا الفارق .. مث أي يوم من األايم الرافضة بشيء يقارب هذا

 انإلير  يقولون لنا الدولة اإلسالمية خوارج وعمالءحداثء األسنان األحالم 
 ايسالم هذه العمالة اي إخوة هذه العمالة

  
ات يعين حصائياإل وحىت اليذهب علينا الوقت .. هم يقولون األكثرية .. يعين هم عندهم

جيبة ئيات عحصاقبل هذا ألن هم عندهم اإل درسا يف اإلحصاء تذكرون كنا ودان نعطيهم
 جدا بسبب خمرجات التعليم السعودي !

 
،  فصائل ضد ال مليةما منها ع، هذا تقرير لعشرين عملية استشهادية ابلدولة خالل أسبوع 

 كلها ضد أهل األواثن ابالتفاق
ا صورة ذه طبع هيعين النسبة .. حنن أخذان شرحية لنفهمهم كيف يعمل اإلحصاء .. يعين

ا وله علمه قه وكذطر  مصغرة جدا .. حنن الندعي أننا أهل إحصاء ، هذا أمر له علماؤه وله
ت الدولة عمليا نظرنولكن هذا مثال مصغر يعين إذا أردان أن نعمل مقياسا أخذان أسبوعا 

يف أهل  ة كانتمليعل هذا األسبوع كم عملية كانت يف أهل األواثن وكم االستشهادية خال
 اإلسالم ؟ حىت نعرف .. فعندان عشرون عملية هذا تفصيل عنها :  
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 وصف منن يكلها عمليات ضد مالحدة وروافض ونصريية ... كم نسبة العمليات ضد م
 أهل اإلسالم يعين الفصائل ؟ صفر يف املائة !!!!

 إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
هل األواثن نواع أن أوإليكم رابط ألضخم تشكيلة من فطايس تسببت هبا الدولة اإلسالمية م

 املختلفة وقد حذف من الشبكة فقمت بتنزيله على هذا الرابط
https://drive.google.com/open?id=1zSwNxHLYM4vFzU

4EyKYSvuBkFcyKkZAf 

https://drive.google.com/open?id=1zSwNxHLYM4vFzU4EyKYSvuBkFcyKkZAf
https://drive.google.com/open?id=1zSwNxHLYM4vFzU4EyKYSvuBkFcyKkZAf
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 هذا ملن يريد أن ميتع انظريه ببعض هذه الفطائس
 

 (1) دولة :م المفصال يف أنواع أهل األواثن الذين قتلتهوفيما يلي نبني لكم طرفا 
 

  : قتال الدولة للنصارى
عراق مريكي يف الالل األحتأما قتال الدولة للنصارى فهو أشكال وأمهها قتاهلا يف بداايهتا لال

فهم معاقون وأضعا لوفوماالقاه حتت ضرابهتا حىت خرج ذليال مهزوما بعدد قتلى بعشرات األ
 وذوو عاهات وصور العمليات وفيديوهاهتا متأل الشبكة 

جلواسيس نود ان اجلتشرد به من خلفه فقد ذحبت مواآلن كلما وقع يف يدها أمريكي فإهنا 
 عدة أشخاص قامت ألجلهم الدنيا فما حتركت شعرة يف الدولة أعزها هللا

كيال شبكة لال وفيديوهات هذه العمليات أشهر من انر على علم لكنها حتذف دائما من
 تظهر إهانة أمريكا أمام العامل أمجع
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نا بيا وقد تكلميف لي فرتاجملندين لدعم ح وطبعا مر على اجلميع فيديو ذبح النصارى املصريني
  ذلكة يفعن ذلك يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين بسبب دور السعودي

 

 
 

 ومر علينا فيديو ذبح النصارى األثيوبيني وغريهم 
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جري معروفة و التهأمن أوعمليات الدولة ضد النصارى الذين رفضوا إعطاء اجلزية والبقاء يف 

   مشهورة .
كن الدولة لالشام اق و _ هم يظنون اآلن أن الدولة حمصورة يف العر وكذا يف والية نيجرياي 

 الرابط اآليت يفام و الشو تشتغل يف كل والايهتا _ حنن ذكران اآلن أمثلة ملا حصل يف العراق 
حيني املسي ن قتليف العراق، م” الدولة االسالمية“على غرار ما ينفذه تنظيم  ونيقول

 اينيجري  منهم، تقوم مجاعة بوكو حرام بعمليات مماثلة يف مناطق وهتجري 
http://xeber24.org/nuce/34491.html 

__________________________________________ 
 اك لزاما جع هن( سبق يف كتاب هل الدولة اإلسالمية حداثء األسنان سفهاء األحالم طرفا موسعا يف ذلك فلريا1)

 .. ألفا قتيل. اضيةامل وهذا املوقع يقدم إحصاء أللفي قتيل لبوكو حرام خالل األشهر الستة
 يف واليةواحدة من والات الدولة !!!
http://almesryoon.com/يف-قتيل-ألفي-قرابة-575153عامل/-و-عرب-

 بنيجرياي-حرام-بوكو-عمليات
 أما والية خراسان فقتلى الصليبيني عندهم حدث والحرج

http://xeber24.org/nuce/34491.html
http://almesryoon.com/عرب-و-عالم/575153-قرابة-ألفي-قتيل-في-عمليات-بوكو-حرام-بنيجيريا
http://almesryoon.com/عرب-و-عالم/575153-قرابة-ألفي-قتيل-في-عمليات-بوكو-حرام-بنيجيريا
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 دخلنا يف إيطاليا يف والية بنغالديش
 

 
 

 الياابنيني ال ننسى الفرنسيني و والننسى 
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ق حىت يف ة مناطعد فقتل الدولة للنصارى كثري يف مناطقها وعلى يد الذائب املنفردة يف
 جزيرة العرب حصل فهذا قتال النصارى ...

 وقتال الدولة لعبدة الشيطان اليزيديني
 تستهدف اليزيديني يف سنجار وزومار‘‘ الدولة اإلسالمية‘‘ 
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حنو اتوا و مطفال ويتهمون الدولة األويضخمون  كذبونرابط هو رابط لكذابني يسنعطيكم 
قيدهتم ععرفون ما تكأهنا فجرت يف اليزيديني تفجري عجيب .. واليزيديون  ذلك لكن املهم 

ألبطال أنه اطل من ن بخطرية جدا هؤالء يعبدون الشيطان من دون هللا يعين يرون أن الشيطا
  يعبدونه من دون هللاو وقف أمام هللا وألجل هذا هم يعظمونه وحيرتمونه 

https://www.youtube.com/watch?v=Arof2ySbm_A 
 

 قتال الدولة للشيوعينيأما 
د من وايت وكم واحبزرقا يديوف.. وإبذن هللا أيتينا اخلري يف األايم القادمة نرى قتل الروسيني 

 الفحول فحول الروس 
 عندان خرب يف محاة :

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Arof2ySbm_A
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 عندان والية كاملة تشتغل مع الروس نذكر منها : 

 
 

 
 

 قتال الدولة للبوذينيهو و سنزيدكم شيئا غريبا 
 هم لو تذكرون ذحبو ليني.. عشرة من النيبا الننسى ذبح الدولة للنيباليني يف بداية ظهورها
  الفيديو كان منتشرا قبل اعتقايل على الشبكة ..

 البقية ()ذبح أحدهم وأطلق الرصاص عل 
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https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1444567
language=ar& 

 
 

 ستطاعةقدر االبصار ة والرافضة فسنغوص فيه وسنحاول االختقتال الدولة للنصرييأما 
 فان .. ألفااحد ألم و ألن الدولة بصراحة قتلت منهم اآلالف املؤلفة كما مسعتم يف يو 

   رافضي ... فماذا تريدون ؟؟ سنعطيكم رابطا أوال 
http://justpaste.it/shbha1 

يني كبار الطيار   شرة منن عمن أشهر الفيديوهات املروعة واملبهرة مامت من ذبح الدولة ألكثر م
  سوراي ي يفوكانت ضربة قاصمة للنظام النصري ولن ينسى النصريية يف مشهد الينسى 

 ضابط  15 نعم
-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab
/2014/11/16world/syria/15-يذبح-داعش-وحشي-استعراض-فيديو-

 htmlرجل.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1444567&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1444567&language=ar
http://justpaste.it/shbha1
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/11/16/فيديو-استعراض-وحشي-داعش-يذبح-15-رجل.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/11/16/فيديو-استعراض-وحشي-داعش-يذبح-15-رجل.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/11/16/فيديو-استعراض-وحشي-داعش-يذبح-15-رجل.html
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  اعدة عسكرية يف الشرقية( وقتل قائدهاقأكرب  17) حترير الفرقة عندان 
 استمع هلذا التقرير من قناة أورينت نيوز

https://www.youtube.com/watch?v=x7LGn3qUERA 
-https://www.orient

news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8
-B2%
-D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9%

https://www.youtube.com/watch?v=x7LGn3qUERA
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F


161 

 

-D9%83%D9%8A%D9%81%
-D8%A8%D8%A7%D8%B9%
-D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%
-D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%

D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F% 
https://www.zamanalwsl.net/news/article/51958 

 مسعنا عملية واحدة يف مئات العمليات اي إخوة
 املابلك 93على اللواء  سيطرت أعزها هللا يف الرقة الدولةدان أيضا نع

 هلذا التقرير  ونستمع أيضا
https://www.youtube.com/watch?v=4Vvyn85l_2o 

 
جوما هوتشن  شاعرريف محص الدولة تبيد رتال للنظام قرب حقل الأيضا عندان عملية يف 

 هذا الرابط أيضا أمسعوان واسعا على مدينة السخنة
https://www.youtube.com/watch?v=apTZSkjGigM 

سف دمرة يعين نقة واملرو طبعا اي إخوة الفيديوهات هذه مليئة ابلصور لآلليات واملدرعات احمل
نظر اعينك  مامأنسف بصورة الميكن أن يتخيلها اإلنسان إال أن يكون فيها دعم إهلي 

 غريببنفسك يعين األمر 
د النظام وهذا الرابط ض تعليق اإلعالمي حممد اإلدليب حول معارك الساحلاملهم عندان أيضا 

وهو ارى د النصعن ونريد أن نستمع له وهناك جزء يناقش فيه املذيع يريد أن يكسب شيئا
شيء  هذاأيضا فيه دليل على أن الدولة قتلت من النصارى وهدمت من الكنائس و 

ن فقط نريد حنجلزية افض ر ذكره بل تفخر به ألهنم ما فعلوا هذا إال ملن  التستحيي الدولة من
 أن نستمع للجزء املتعلق ابلكنيسة ألنه طويل ابرك هللا فيك

https://www.youtube.com/watch?v=eHKR4Gv0ZSU 
ذيع ويقول إخواننا املسيحيني وزعالن ألجل هدم الصليب يف الشاهد أن الرجل عامي يعين امل

احلقيقة الدولة مل تتربأ من هذا بل ابلعكس تفخر به وأهنا هلا أحكام شرعية فليست كل  

https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.orient-news.net/ar/news_show/80242/0/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F
https://www.zamanalwsl.net/news/article/51958
https://www.youtube.com/watch?v=4Vvyn85l_2o
https://www.youtube.com/watch?v=apTZSkjGigM
https://www.youtube.com/watch?v=eHKR4Gv0ZSU
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كنيسة تقام مقبول إبقاؤها وال يبقى الصليب عليها هذه فيها تفاصيل ولو قرأ الشروط 
فينا أن األخ شهد مبا رآه حقيقة ومبا العمرية هو سيعرف أنه جاهل ... على كل حال يك

مجال وحماسن الدولة اليت تبهر ..  حصل وواضح جدا أن املذيع اليعطيه الفرصة حىت يبني 
 كل ما تكلم عن ذلك قاطعه وأتى ابلسلبية اليت يريد أن يتكلم فيها وهو يظن أهنا سلبية ..

  .ابلدولة .األخ امسه حممد اإلدليب وهو مراسل وواضح أنه العالقة له 
 ع النصرييةملدولة ا اأظن اكتفينا من أشاء نسمعها ونقول عندان من األعمال اليت قامت هب

 حترير مطار الطبقة يف حمافظة الرقة 
 كلها طبعا موجودة إبثبااتهتا

  ةورئيس فرع احلزب يف احلسك القائديف احلسكة وقتل  121حترير الفوج 

 سكةيف احل ستاينالبعث والنظام السوري واحلزب الكردتفجري اجتماع لقيادات من حزب  
 اي إخوة يقولون إن الدولة بعثية !!

 حترير مطار منغ العسكري
  العملية االستشهادية يف مطار منغ

 من اجليش النصريي 300حترير معمل الغاز يف ريف محص ومقتل  
تة لني وسحق معاإلنسحاب منه وشن هجوم واسع على ريف محص وحترير احلقل مرة أخرى 

  حواجز
 حترير مدينة ببيال

  تفجري نفقني مفخخني وهالك املئات من الشبيحة يف حلب 
  عملية استشهادية يف ثكنة عسكرية للجيش النصريي يف محاة

 زوة ادخلوا عليهم البابغ -درع محاة  166حترير اللواء 
    حترير كتيبة زور السوس يف محاة

 حترير احملطة احلرارية
  تدمري رتل كامل للجيش النصريي

 ح شبي 50عملية استشهادية يف مبىن املرور يف القلمون ومقتل أكثر من 
  عملية استشهادية يف محاة
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 حترير برج ابرودة يف الساحل
    ناطق الشيخ سعيد والعامريةم -غزوة الفتح 

  زوردير ال -غزوة والية اخلري 
  الية اخلريو  -سنا يذوقوا أبل -معركة فساء صباح املنذرين 

 زور دير ال -معركة حوجية صكر 
 دمشق –عملية تفجري جممع سكين للجيش النصريي 

  تفجري نفقني مفخخني يف حلب وهالك املئات من الشبيحة
وجهة إىل ة املتصفويكانت الدولة اإلسالمية ترابط يف صحراء العراق لصد امليليشيات ال 

م من يشياهتلسحب ميل اإلسالمية يف العراق اضطر الصفويونوبعد فتوحات الدولة  الشام
 لذلك راجعوه يف الرابط ملف شاملويوجد  سوراي

د جنود الية له على يقتلى اجليش السوري واملليشيات املو  2015عندان هنا يف شهر سبتمرب 
 ظر :لكن انو أقرؤه ت سالدولة كل يوم وعدد القتلى الذين حصلوا فيه واملكان النطيل به كن
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  نهمأنصار النظام النصريي وتطهري مشال حلب مو  اقتال الدولة لليب كي ك
 وهي يف احلقيقة كثريةقتال الدولة للبيشمركة عندان أيضا روبط 

 قليال حىت اليطول علينا األمر الدولة للرافضةقتال  وسنركز على
ها معبدا ذكر مننمن اليعندان الرافضة منهم احلوثة وقد مر معنا تفجريهم لعدة معابد يف 

 ذي القعدة 18واحدا هنا مت تفجريه يف 

 
 ا عنهتكلمن أن ومعلوم فعل رجال الدولة يف رافضة املنطقة الشرقية ويف الكويت سبق

 : زب الالتطيب ابلنسبة حل
 حزب الالت طبعا وجدت مواجهات كثرية وسنشري إشارات فقط :
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 احلشدطيب عندان يف احلشد شيعة 
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ما فعلت عربة عي مهعندان صور كثرية لقتلى الروافض ويف احلقيقة وضعنا ست أو سبع صور 

 الدولة اإلسالمية يف الرافضة ككل
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 إذن نصريية ورافضة وصليبيني وشيوعيني وهلم جرا  
 طبعا يف شبهة يثريها البعض هنا حىت التفوتنا ..
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 هتاجم إيران ؟؟ملاذا الدولة ال ... اي أخي 
 إيران ؟!!!! ه ما تفجرون يفييييلي

   يوجد مقال مجيل هبذا االسم نعطيكم رابطه يقول فيه :
تفجري على كون اليأن  تريدون الدولة اإلسالمية تقتل الرافضة أين ما كانوا أم البدأنتم 

 أسفلت طهران؟؟
صول وجتول زر " تندايمفكرين الدولة اإلسالمية مثل الشخصيات الكارتونية " قر  واكونتال 

 الكرة األرضية وخترتق احلواجز مىت ماشاءت
 ايسيناء ، ليب ،ما سألت نفسك كيف وصلت إىل غرب أفريقيا ، تونس ، خراسان ، اليمن 

 .. ؟؟ معقولة ترسل جنودها من العراق لتلك البلدان ؟
  هلا : مددتلك البلدان توفر فيها عامالن رئيسيان يكفالن ألي جهة مقاتلة الت

  سلحةموجود مجاعة  -2                الفوضى -1
 (حلرمنيد اأو عمل فردي )ذئب منفرد مناصر للدولة اإلسالمية مثلما حصل يف بال 

دد كيا" متتيامجاعات مسلحة يف تلك البلدان ابيعت الدولة اإلسالمية فحصل "أوتوم
  لوالايت الدولة اإلسالمية

ة عال توجد مجا اد +إيران حىت اآلن مل تشهد فوضى وثورة عارمة هتيء البيئة فيها للجه 
  مسلحة فيها من أهل السنة مبايعة للدولة اإلسالمية

 فألجل هذا ماحصل 
  أسئلة حترك مدارككم ، عّلها تنفعيقول :  نطرح 

ع قينقا  هود بينيعلى خطأ حينما قاتل _ حاشاه _ ليه وسلمصلى هللا ع هل كان الرسول 
 قبل فتح مكة ؟! 

ني ؟ لى قتال الصليبيعالذي قدم قتال الرافضة واستئصاهلم  ماذا عن صالح الدين األيويب ؟
 لو أنه عايش بيننا اليوم لكان تصنيفه عندكم عميل ؟

بل التجهيز تدين قر قتال امل يكم يف أيب بكر الصديق رضي هللا عنه وتقدمي حربه يفأايش ر 
 للفتوحات ؟

 : من اجلانب اآلخر



170 

 

 قية معاالعرا ة وإيران ترسل ميليشياهتا لتقاتل الدولة اإلسالمية يف اجلبهة الشامي
 يةمو ذنبنا ان حضرة جنابك مو متابع تقارير وإصدارات الدولة اإلسالم

 اإلسالميةعلى يد الدولة  يوميا يقتل من جنراالت إيران وأذانهبا
زمات احلرب ن مستلقهو سؤالكم الغيب عن قتال الرافضة " داخل إيران " يدل على أنكم ال تف

 اللوجستية وغريها
 الصور اليت أرسلناها لكم هبا صور هلؤالء لقتلى اإليرانيني 

  حسني مهداين :بط وآخر خرب مقتل أكرب جنرال إيراين قبل يومني أو ثالثة ووضعنا الرا
 رانينيتلى إيقهر فيها ظ -معركة صد العدوان يف تل عرن  أيضا روابط مثال كويوجد عندان
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رة ال لكنها صو  ألخ أما لوأان عندي صورة جلنرال إيراين آخر هنا يف احلقيقة ال أدري أعطيته
ى نقالة صور علمبط معربة ماشاء هللا مصور ببدلته اإليرانية وهو يف أعلى الدرجات كضا

 والنياشني على أكتافه 
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 طيب من األمساء اليت أمامي اآلن يف صور لقتلى اإليرانيني :
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 ا ...جد عض قتلى اإليرانيني بيد الدولة اإلسالمية وهم كثر كثربهذا مثال ل
 طيب يف سؤال اثين وجيه يطرح أيضا 

 ل ؟؟ ييييييييييوملاذا الدولة الهتاجم إسرائي
 خلصنا إيران ماهي مشكلة 

 إسرائيل ؟؟ مجيل جدا ... اجملكن ملاذا الهت
متأل  و غزة ولة يفأنصار الد اليت هي حركة إسالمية محاس اربحت معنا كيف تقدمأظن أنه 

 ؟فما ابلكم بغريها ألهنم يطلقون على إسرائيل هبم السجون 
 اداهم أعدمن محاس هدمت مسجد مناصري الدولة وأخذهتم وألقت هبم يف السجون وقتلت
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سالح  ستخدمتن مل اآل فيعين كيف الدولة ستهاجم إسرائيل ؟ تطري يف اهلواء ؟؟ الدولة إىل
ي دفاعي ا اجلو حهالطريان ألن الذي عندها طائرات قليلة وضعيفة ستسقط مباشرة فهي سال
سرائيل إن تصل أا هلفقط والتستطيع أن تستخدمه كهجومي يف الفرتة احلالية فكيف تريدون 

 وأان أمامي اخلارطة اآلن :
 جيش األردن حيمي إسرائيل من اليمني
 األخرىوجيش مصر حيمي قطاع غزة واجلهة 

 لبحر ن امالبحر املتوسط عليه اجليش الرتكي ... اجليش الرتكي حيمي إسرائيل 
 جيش سوراي حيمي من جهة اجلوالن 

 حزب الالت حيمي من جهة لبنان
 ت يالإاجليش السعودي حيمي من جهة البحر األمحر الذي يتجه به إىل ميناء 

 إذن من أي جهة ميكن أن تصل إىل اليهود يف فلسطني ؟؟
 يعين نريد شخص عاقل فقط يكلمنا !!

على  رصاصة قاليسمح إبطال حول هذه املنطقة إذا يوجد طوق أمين من اجليوش العربية
 اليهود 

هذه   مة سنةكل  ومر معنا إخوة يف السجن سجنوا سنة كاملة أايم كان السجن ستة أشهر
 نسق معيان كانت كثرية جدا ومنهم امللحق العسكري آلل سعود يف ابكستان الذي ك

 مباشر يلصديق  أخ معهو اإلخوة اجملاهدين عندما يذهبون إىل أفغانستان هذا امللحق سجن 
 امسه أو لقبه احلمود  وأان أعرف امللحق وجلست معه

مبراكب عن  سرائيلإرب املهم سجنوا سنة ألنه مني إىل احلكومة السعودية أهنم يفكرون يف ض
تبهدل الرجل كيز و الرت  أوذي كثريا وفقدطريق ميناء إيالت والقضية معروفة ومشهورة والرجل 

دم هلم طول  خاعيني يفعال ألنه شخصية كبرية ومركز كبري وأهني إهانة ابلغة وهو دبلوماس
 الوقت هللا املستعان 

أيضا صديق عزيز جدا يل عشت معه شهور شاب فلسطيين سجن فقط ألن عنده فكرة ... 
بالش هذه ألنه قال يل التنشرها .. املهم الرجل عبقري تنتفع به األمة اإلسالمية ... وأساس 
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عندهم .. كاتب عليها سجنه أنه أرسل ماال حلماس ألن زوجته أو خطيبته كانت معتقلة 
 الكتاب ..

ارب هة حتجلال الشاهد أن احلكومة السعودية حكمت عليه بعشرين سنة سجن إلرساله ما
فأان  احملتلني .. اربةه حملدولة جارة .. ختيلوا راجل فلسطيين مالكم وماله ؟ الرجل يدعم بالد

ية هذا شيء العامل نيةيو .. التآمر السعودي ووضع أيديهم يف يد الصهأقول لكم شيئا واقعيا 
لشبكة ملئت اد هلل حلماابلنسبة لنا حنن أصبح شيئا عاداي .. وعندان إثبااتت كثرية واآلن 

 . ابلتآمر 
 

  ملاذا مل حتارب إسرائيل ؟عندان شخص اآلن يقول 
 

يف  ررت ابلسيارةأان م التالدولة السعودية بينها وبني إسرائيل على فكرة يعين بينها وبني إي
اء حقل هذا ، مين بوكتاملنطقة مدينة حقل اليت على حدود البحر يف بالد احلرمني بعد  هذه

 يسمع صوت دق الطبول يف إيالت 
 

طة ملوانئ يف نقهذه ا كل  مث من العقبة إىل ميناء نويبع مبصر ه للعقبة ابلسيارةنأان خرجت م
ف دة تشو احة و واحدة أان مسعت صوت دق الطبول يف إيالت من ميناء نويبع وهي نقط

إيالت  ريدون مهامجةانوا يم كأنوار املدن اإلسرائيلية وهذا املكان هو الذي اهتم به اإلخوة أهن
 وسجنوا بسبب ذلك ومل يثبت عليهم يعين املهم سجنوا سنة .

تطلق  جيب ملعيء شمع ذلك شوفوا القرب هذا واإلمكانية العجيبة وعندي اخلارطة أمامي 
 على إسرائيل وهلا جزر حمتلة من اليهود السعودية طلقة واحدة 

 
  ؟صادقني نكمأوبعدين أييت بالعمة آل سعود ويقولون ملاذا التقاتلون إسرائيل لو 

 دق؟هم الصن فيمايقاتلون إسرائيل إن كانوا صادقني وأنتم تدعو وكالبكم هؤالء ليش 



177 

 

 
 
 
 



178 

 

 

 
 

https://pbs.twimg.com/media/CQ6ZTvjWgAAbixr.jpg 
 مع ذلك نقول :

يضا يهود أال قصفت الدولة إسرائيل عدة مرات .. قصفت اليهود من جهة سيناء وقصفت
قصفوا  سالميةإلدولة امن جهة غزة وآخر قصف نعطيكم رابط له قبل يومني فقط أنصار ال

  اليهود ابلصواريخ أان أعطيكم الرابط إن شاء هللا وأقرأ لكم اخلرب
 

https://pbs.twimg.com/media/CQ6ZTvjWgAAbixr.jpg
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 وألجل لويالتاأذاقته و  إذن انتهينا إىل أن الدولة ماتركت أحدا تقريبا من أهل األواثن إال
 هذا آتمروا مجيعا عليها مع خونة أهل اإلسالم

https://www.youtube.com/watch?v=pcnxU8i2ljM 
 

 ؤالءه لى رأسفع ؟من الذين يقتلون أهل اإلسالم عامدين متعمدين ويدعون أهل األواثن 
 آل سعود

ه يردون ود وغري ن حممفسننقل نقوال عن الشيخ حسن ب يقولون الدولة عميلةهناك اهتامات 
 على بعض الشبهات بسرعة فيقول :

كانت الدولة عميلة ألمريكا والفرس والنصريية واليهود والرافضة فلِّم التقصف الطائرات  إن
)اآلن نتكلم عن العمالة احلقيقية ومن يقتل أهل اإلسالم ويدع أهل األواثن( ملاذا العربية 

حامالت الطائرات األمريكية الرابضة يف موانئها ،وقواعد أمريكا طائرات العربية ال التقصف
العسكرية يف بالدها !! مل ال تقصف الطائرات العربية : اليهود يف فلسطني ، ومل ال تقصف 

وقم ، ومل ال تقصف بغداد والنجف !!  النصريية يف دمشق والالذقية ، ومل ال تقصف طهران
)مل سوى كوهنا "عميلة" فقط  لدولة اإلسالمية وهي ال ذنب هلامل كل القصف على ا

https://www.youtube.com/watch?v=pcnxU8i2ljM


183 

 

وهذه الدول هي العدو احلقيقي كما التذهبون لألساس ايمجاعة أنتم تقاتلوهنا ألهنا عميلة( 
تطري طائرات الرافضة والفرس والعرب والنصريية واليهود والصليبيني يف  يزعمون !! مل

مشرتكة لتقصف مجاعة واحدة هي عميلة واحد وبتنسيق اتم من غرف عمليات  فضاء
مثل مسارات الطرق متاما يعين الميكن لطائرة أن  أنتم تعرفون املسارات اليت يف اجلو(للجميع

تتحرك إال يف شارع يف اهلواء برقمه وإبحداثيات معينة لو نزلت مخسة أمتار أو ارتفعت مخسة 
ئرة إال مبحرك على األرض .. برج أمرت كارثة ..ممكن تصطدم بطائرة أخرى .. التتحرك الطا

وإال اصطدم بعضها ببعض .. كل هذه الطائرات الكفرية هذه منسق بينها هو الذي حيركها 
ابالتفاق متاما يعين إذا جاء واحد وقال اليوجد تنسيق بني الطائرات السعودية عندما تروح 

ط مانقول رضيع نعطيه للضرب يف سوراي وبني الطريان السوري واجليش السوري فهذا أبله عبي
 رضاعة وإمنا نقول أبله عبيط !!(

وقاحة أن الدولة  كلمل ال تقطع هذه الدول عالقاهتا مع بعضها البعض وكل واحدة ت علن ب
املشرتكة !! مل نر يف  العمليات اإلسالمية عميلة "ألعدائها" الذين جيلسون جبانبها يف غرف

قوا على العالقات البعض السفارات ، وأب لبعضهمحياتنا أعداء مثل هؤالء الذين فتحوا 
الرجال يف سبيل بعض ابملال واألرض والسالح و  السياسية واالقتصادية ، ويدعم بعضهم

ّدق  ن هناك من يصأاجلميع !! ليست هذه املصيبة ، املصيبة  اخلالص من عمالء هم صناعة
 !! ويبين عليه تصوراً يف عقله املغيَّب كل هذا اهلراء ،

الذي يف  دالوقو  ين هلاأن تسألوا عن حقيقة الدولة : اسألوا طائرات الصليبيني من أ قبل] 
من م ؟ اسألوا عوالشا راقبطوهنا ؟ اسألوا عمن دفع مثن الصواريخ اليت تقتل املسلمني يف الع

راق ، ومن م والعلشايدفع رواتب الطيارين النصارى واليهود الذين يقصفون املسلمني يف ا
 ام لقتلا اليت يدفعها احلكالصليبية كم تستفيد من أموالن اتب اجلنود ؟ اسألوا أمريكايدفع رو 

عنفها و جية الدولة كراسيهم ، كما فعلوا يف مصر ؟ ال تسألوا عن خار  املسلمني ليحفظوا
واملالحدة  رييةود والنصاسألوا عن كفر ورّدة من يعني الصليبيني والرافضة واليه وشدهتا بل
 (1[).. سلمني وهتك أعراضهمعلى قتل امل

______________________________________ 
 ليست يف التسجيل( 1)
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 الكالم كثري
على  وقسوهتا ال ن نكر أن خيتلط على البعض أمر الدولة من حيث شدهتا نيقول : حن

 -وم يات كل يف بعض األحيان ، لكن أن تكون عميلة جلهات تقتل منها العشر  البعض
عميلة ،  أبهنا ، وتفّجر رقاهبم وحترقهم ، مث يصّدق البعض وحتز رؤوسهم -مئات أايم  ويف

  "هذا يسمى يف عرف مجيع البشر : "محاقة
بن  خ حسنيلشياوننهي كالمنا عن موضوع اهتام الدولة ابخلارجية مبقتطفات من مقال 

 سمى الدولة اإلسالمية اخلارجية يحممود 
د فالرجل ن حممو ني بنصح دائما بقراءة مقاالت الشيخ حسأ توحنن يف احلقيقة نصحنا والزل

جد لواقع ومل أابقوية  اطةالنزكيه على هللا كالمه يكاد يكون مجيعه حمررا علميا ويدل على إح
كتشف يه فإذا يب أسبق إل أأحدا يف زماننا هبذا املستوى ووهللا لرمبا أكتب كالما أرى أنين مل

ا وله وكتب  لنهللافر ه أو رمبا مثله سواء فأتعجب جدا غالحقا أن الشيخ حسني قد كتب حنو 
 لنا مجيعا أجر نصرة هذا الدين ومحاان من شر اجملرمني

 ( خوةاي إ الصةخهذا كالم نريد من اجلميع الرتكيز فيه ألنه : ) يقول حفظه هللا
من أكذب اآلالت اليوم : فما لبث يضّخم أخطاء الدولة ويفرتي عليها  اإلعالم

مرور  الطوام احلقيقية : انظروا إىل حكم إعدام سبعة آالف مسلم يف العراق كيف مير ويرتك
الكرام ، ولكن إذا قتلت الدولة أمريكيًا صليبيًا كافرًا تقوم قيامة اإلعالم ألايم طويلة ، وإذا 
قتلت عَبدة الشيطان من اليزيدية طاروا خبرب عنف و شدة الدولة ، وإذا سَبت الدولة من 

ية أو النصريية ولولوا وهاجواوماجوا ، ومل يتكلم أحد عما يفعله الرافضة والنصريية بنساء اليزيد
املسلمني يف السجون ، وأبطفال املسلمني الذين تفّجر قنابل النصريية والنصارى والعرب 

خيانة  والرافضة رؤوسهم كل يوم يف الفلوجة والرقة وغريها !! فأي فجور وأي كذب وأي
من هذا ، وليسأل املرء نفسه : ملاذا تضخيم أفعال الدولة اإلسالمية اليوم  لألمانة أكثر

ومهامجتها يف اإلعالم املنافق والكافر والسكوت عن أعمال الرافضة والنصريية والنصارى 
واملالحدة واملرتدين ، أليست الرباميل املتفجرة والصواريخ املوّجهة تفعل ابألطفال والنساء 

سكاكني الدولة ابلرجال احملاربني !! لن ننسى تلك  اف ما تفعلهوالشيوخ أضعاف أضع
القنوات اليت قالت أبن الدولة اإلسالمية تريد إعادة صياغة القرآن الكرمي ، أو أهنا تبيع 
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البنات املسلمات يف السوق وأتوا مبقطع لطفلة تقرأ القرآن يف أمسية قرآنية وزعموا أن 
سى تلك القنوات الكاذبة الفاجرة اليت صّدقها من ال عقل املمسك هبا تزوجها غصباً ، لن نن

 !! له
بصيغة  يقول : الدولة اإلسالمية منعت صالة الرتاويح يف املوصل ، ونقله بعض اجلهال وآخر

اجلزم ومل يعتذروا حىت ملتابعيهم بعد أن تبنّي كذبه !! وال زلنا نذكر قالتهم ملا أرادت الدولة 
سلمون يف خطر ،والدولة ستقطع رؤوس الفلسطينيني ، وعلى العامل دخول خميم الريموك : "امل
فولولوا وصرخوا وتعالت أصواهتم ، مث خرجت بعض اجلماعات " إنقاذ املسلمني يف املخّيم

)الفلسطينية اجملاهدة املقاومة( من عباءة التقية فاحنازت إىل النصريية علنًا لتقصف 
دث  ن عنهم ، واليوم نرى أبن الدولة اإلسالميةاملخيم الذين يزعمون أهنم يدافعو  سكان مل حت 

أنقذهتم من ظلم وجور  جمزرة بسكان املخّيم ، بل إن سكان املخّيم يشكرون الدولة أن
 اجلماعات املتاجرة بدمائهم

ار" جمازفة  هل النأب إن القول أبن "الدولة اإلسالمية" خارجية ، ووصف جنودها أبهنم "كال
أن  ؛ داً "متعم سلما أن يكون ممن كذب على النيب صلى هللا عليه و كبرية ال أيمن صاحبه

صوص على ال النإنز فزعم أبن أمثال هؤالء هم الذين عناهم النيب صلى هللا عليه وسلم ، 
كل علمي ، نها بشبي واقعنا حيتاج إىل علم هبذه النصوص ، وحيتاج إىل علم بطريقة اجلمع

 نزل هذهأ نوقد تتبعت م ية ، وحيتاج إىل جتّرد للحق ،وحيتاج إىل معرفة الواقع معرفة حقيق
أهل  نهم منن ماألحاديث على "الدولة" فوجدت أكثرهم ليسوا من أهل العلم ، ومن كا

، صوصبني النمعوا مل جي هنمالعلم : إما أن يكونوا من علماء السلطان ، وهم الغالبية ، وإما أ
ف واحد من طر  سمعية" معرفة حقيقية ألنه ومن مجع منهم مل يعرف حال "الدولة اإلسالمي

زيب وليس ي أو حياسس، وإن و جد من عرف فإنه ال حيكم بتجّرد ، وإمنا احلكم يف الغالب 
 .. ائاو ي املسبدت  ، أو يكون احلكم من ابب العداء أو عدم الرضى ، وعني السخط  اشرعي

-http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620
D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%

-
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
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-D9%85%D9%8A%D8%A9%
D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A%

-C%D9%8A%D8%A9
-A%D8%AED9%84%D9%84%D8%B4%D9%8%
-D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%
-D8%A8%D9%86%

AF8%D9%88%D9%85%AD%D8%D9%85%D%- 
 مودن حمالدولة اإلسالمية اخلارجية حلسني بهذا الرابط خذوه أيضا ملقال : 

ظهر ل ما يكضد   مما بقي بعد احلمالت املسعورةوننصح اإلخوة ببعض امللفات املفيدة 
 حقيقة الدولة 

 
 لةملف كامل عن الدو 

https://justpaste.it/f57m 
 النصريي لنظامل الدولة اإلسالمية عميلة : 1الشبهة 

http://justpaste.it/shbha1  
 اجملاهدين قاتلت الدولة اإلسالمية : 2الشبهة 

http://justpaste.it/shobha2 
 الدولة اإلسالمية خوارج : 3الشبهة 

http://justpaste.it/shbha3 
  الدولة اإلسالمية تغتال القادات وتفجر ابملدنيني : 4الشبهة 

http://justpaste.it/shbha4 
 واضحةحية اللصر فضح الكذابني على دولة اإلسالم حقائق ابلصور والبياانت واألدلة ا

 http//:khathibat.tumblr.com 
 
 

http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?547620-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-
https://justpaste.it/f57m
http://justpaste.it/shbha1
http://justpaste.it/shobha2
http://justpaste.it/shbha3
http://justpaste.it/shbha4
http://t.co/4ggFGUUDS5
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 مني حلر انين أحب أن اداعب اجلماعة يف بالد نقطة أخرية : تعرفوا اي إخوة أ
 :يبنا عليها جيرا أن زل مصنتمىن من مل ي وهي أسئلةخنتتم هبا كل لقاءاتنا  نقطة أخرية

  هلواء ايفالدولة اإلسالمية خوارج وأن كالمنا هذا كله راح  لو سلمنا لكم أن
شه عض جيلى بعلى حاكم بلد أو على بعض قياداته أو ع فهل تطابق وصف فرقة ضالة

 ه أمجعون ؟؟تحملونا ويوما يرتتب عليه يقع على رعاايه يعترب حكما عاما على كل الدولة
 ؟ أنتم حتكمون على الدولة حبكومتها أم أبفرادها أم جبيشها

 هل تقتل أهل بلد ألن حكومتهم خوارج أم ماذا ؟
 ؟أو كل مواطن عن عقيدته  هل سألت كل جندي أو كل قائد

 وهنا نضرب هلم مثال أبمريكا 
 طبعا عندما نقول أمريكا هكذا حيسون ابنتعاش !!

كن فهل  دة أما  عيفهي حيكمها أوابما وهو حمارب ويدعم إسرائيل وجيشه حيارب املسلمني 
 ارب ؟لك حمالشعب األمريكي كله كذ ؟ أيخذ هذا احلكم عندكمكل الشعب األمريكي 

  آخروسؤال 
عة وجب كة ومنشو  وكان هلم هل إذا أقر حاكم وشعب دولة ابنتمائهم ملذهب اخلوارج

  وأضف إليه أهنم يؤذون أهل السنة ومينعون كتبهم  قتاهلم أم ال ؟؟
 ؟؟ وهل التهديد فقط دون الفعل يستوجب قتاال أم البد من التنفيذ أوال

من جارة و يفة و طبعا دولة حلوهي كحال واقعة على ذلك   وهنا نضرب هلم مثال بعمان
 جملس التعاون ..

ة اليت العباطالة و )من اهلبنسأل من الزال يعتقد أن صفات اخلوارج هي ماذكرها وأخريا 
 ألوصافقت افهل إذا انطبيقولوهنا من حلق الرؤوس وصغار األسنان والكالم هذا( 

ة الدول لكمت كانت ، حكمنا على حكام وشعباملذكورة للخوارج على جيش أي دولة 
 أبهنم خوارج ووجب قتاهلم قتال اخلوارج ؟؟ 

فجل الصفات تنطبق عليه وأمهها  مثال ابجليش السعودي نضرب لكم سوف قلتم نعم إن 
الصفة األخرية فهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن ابتفاق اجلميع ويستحلون دماء 

ة حيث مل يهامجوهم ومل يطئوا بالدهم بل الدولة اإلسالمية واحلوثيني وأتباع صاحل ابلشبه
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مل تدخل جيوش الدولة إىل بالد احلرمني ومل تدخل جيوش صاحل واحلوثيني إىل بالد  العكس
احلرمني إال بعد ماهامجتموهم اآلن يلعبون يف جنران وجيزان ، املهم : وأنتم تستحلون دماء 
هؤالء بشبهة أن رمبا لعلهم يهددون خايفني فهذا استحالل الدم ابلشبهة حيث مل يهامجوهم 

 سفهاء األحالم و وسيماهم التحليق وحداثء األسنان دهم بل العكس .. أيضا : ومل يطئوا بال
يكفرون الدولة اإلسالمية بغري مكفر عن طريق مشاخيهم مثل الشثري هم  قد أثبتنا ذلك وو 

وغريه كما يكفرون مبكفرات ال يوافقهم عليها أكثر املسلمني مثل تكفريهم عبد الناصر 
يرى عدم دوران الشمس حول األرض ومن يعتقد يف أهل وصداما واجليش العراقي ومن 

عوام الرافضة وأبعياهنم بل من شك يف كفر يكفرون  القبور ويكفرون السيسي ومن يؤيده و 
 بعض هؤالء كما بينا ابألدلة والرباهني 

 ؟؟ فهل آل سعود والشعب السعودي خوارج جيب قتاهلم وقتلهم قتل عاد
 

 
 

 لشلةاملايك عند العويد وبقية ا
 

د تبني عدم وجو رجية و خلاهكذا نكون قد انتهينا من جل مايبين القوم عليه اهتامهم للدولة اب
 أي متعلق هلم عند النظر العلمي والواقعي
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اظرة فسوف  للمنعويتونظرا لكون الشيخ عصام العويد كان سببا يف تلكم السلسلة لقبوله د
يان بمع  رريل مكمن كالم قل تكلم بهفيما علمية نفرد حلقة خاصة مبا ارتكب من طامات 

 . ىل هللا إحقيقته اليت مل نصرح هبا وإمنا حملنا فقط وذلك لكي نكون قد أعذران
 

 أحد اإلخوة ... 
ينوي .. بل  جل كانالر نعم فعال حنن نشكر الشيخ العويد أنه جعلين أتكلم كل هذا الكالم و 

كرر ممجوج مكالم   هالقاءات كل ةثالث تفي بعدكذب فقال إنه استعد لسنة كاملة فإذا به خي
وهو حول  ء هللان شاإللقاء القادم مليء ابألخطاء العلمية وسنرجئ الكالم يف هذا األمر 

 .سبق  يمافطوام العويد واستكمال شيء من الرد على السكران فيما مل يرد عليه 
 

 نيعاملال وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب
 


