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 أ صل هذا الكتاب 

 علن عهنا بتحد من ادلكتور محمد طرهوين ل يمناظرة أ  

 عامل يصف ادلوةل بأ هنا خوارج 

 فانربى ذلكل الش يخ عصام العويد 

 واس تضاف املناظرة منتدى أ ان املسمل 

لكن مل يصمد العويد أ مام رضابت س يف العمل واملهنج 

العلمي فراوغ حىت انسحب مدعوما من املنتدى اذلي 

 دم مرشفوه كذكل ص

كامل نقاط املناظرة منفردا يف  فأ رص ادلكتور عىل ا 

 لقاءات صوتية عىل البالتوك 

 وفرغ لك ذكل يف هذا الكتاب
  )مالحظة : مت مجع أ س ئةل اللقاءات يف جمدل خاص مس تقل(
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

رره لضابط الذي قليها اق عفقد انتهينا يف لقاءاتنا السابقة إىل أن الدولة اإلسالمية الينطب
و أه شخص ف بأهل العلم قاطبة يف تعريف اخلوارج وتقرير الضابط الذي يصح أن يوص

 طائفة ليكونوا منهم 
دعاها صافا اك أو البعض على وصفها بذلك ؟؟ فذكران أن هنامث تساءلنا إذن ملاذا يصر 

 القاذفون يف الدولة اإلسالمية رأوها حجة واضحة على رميهم بذلك
على أهنا  فنيدهاتان وعلى الرغم من خمالفة هذه األوصاف للضابط العلمي للخوارج فقد قرر 

 شبه قائمة
ء سالمية حداثولة اإللدي قوهلم إن اوكان أول شبهة مامت عرضه يف اللقاء املبارك السابق وه

ك إن صح ىل بذلألو األسنان سفهاء األحالم وقد توصلنا لبطالن ذلك مجلة وتفصيال وأن ا
 أن توصف به دولة واليصح هو دولة كالسعودية مثال 

 أن يراد معقوال ليسو فشرحنا معىن هذا الوصف وفق كالم العلماء مث بينا أن الوصف أغليب 
صفا و كانت   لسنالطائفة مث بينا ضرورة وجود الوصفني معا ألن حداثة به كل شخص يف ا

 لكثري من أعقل الناس وأفضلهم 
يف مجلة   عنههللا مث قرران ابلدليل أن الوصف خاص ابجلماعة الذين خرجوا على علي رضي

بذلك ألهنم  وصفهم مكناألوصاف النبوية اليت وصفهم هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأ
ون ويوصف يهمدد حمدود حمصورون ميكن أن يسعهم مسجد من املساجد الكربى فينظر فع

 وإمنا  لم وخريعلى بذلك صدقا وعدال وذكران أمساء قادهتم فما وجنا فيهم شخصا كرميا ع
 : كلهم جهالء سفهاء يقودون أحدااث غمارا ونقلنا قول اإلمام ابن حزم

 على عقبيه ال  بوالعرايبأعبد هللا بن وهب الراسيب فلم يقع اختيارهم )أي للقائد ( إال على 
 اختياره .ريته و سذه هسابقة له وال صحبة ، وال فقه وال شهد هللا له خبري، فمن أضل ممن 

  ن دولةعال مث بينا أنه يستحيل إيقاع هذه األوصاف على قرية فضال عن مدينة فض
 علي  مث وضحنا أن املشكلة يف تعميم احلديث على من بعد قوم
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طلوبة وما اء املسفهوتساءلنا لو قبلنا إسقاط الوصف على قوم بعدهم فكم نسبة الصغار ال
 مقياس السن الصغرية والعقل السفيه ؟؟

م عامة الشعب ألته أم قادلولو وصفت به دولة فهل ننظر لقيادة الدولة وإدارهتا أم جليشها أم 
 ماذا يعين ؟؟

شعب وعقدان امة العمث  وإدارهتا وجيشها بقادته وجنودهفنظران يف قيادة الدولة اإلسالمية 
 العقل يفة قمة ميبعض مقارنة مع النظري من دولة كاململكة ففوجئنا أبن الدولة اإلسال
جنازاهتا مع عها وإواقوالتعقل واالنضباط والبعد عن الفساد وكل أوصاف اخلريية مستدلني ب

 .. نهاعودية مع طول مدة متكقصر مدة متكنها يف حني تفتقد هلذا دولة كالس
وهديها ؛  درهبا ذاكو وأخريا قلت ليت شعري كيف قيل يف دولة هذا رمسها وذا دهلا ومستها 

 سفهاء األحالم حداثء األسنان ؟؟؟ 
 أبي مقياس ؟؟ وأبي استطالع مدروس ؟؟

 مباذا تباح الدماء وتدبج الفتاوى ؟؟؟
لك وفق بقوا ذليط خرباء يف علم اإلحصاءوختمنا أبن احلكم على أي شرحية حبكم يستلزم 
 أسس علمية معتربة وهو ابلقطع مفقود متاما هنا .

 
أزبدوا هبا رغوا و  أننتقل اليوم للشبهة الثانية وهي يف حقيقة األمر عمدة الشبهات اليت

 وتلقفوها واحدا واحدا وتواصوا هبا أال وهي قوهلم :
 ة ..حلقيقياوارج وهذه هي عقيدة اخل إن الدولة اإلسالمية تكفر الناس بغري مكفر

ذا ملا ألمة ؟؟الماء عملها ملاذا البعد عن املصطلحات العلمية الدقيقة اليت استعونقول : 
لضابط وضع ا عرضمحاولتم البحث عن بعض ألفاظ العلماء اليت أتيت يف السياق وليس يف 

 سلم أو طالبلجأ املين ي أوجتاوزمت األلفاظ األصلية عند علماء االختصاص ؟؟ ملاذا؟ الطبيع
 ون؟ يدحتالعلم اىل املصطلحات العلمية عند اهل االختصاص ، فما الذي جعلكم 

 تنة ..اء للفبتغفأقول بدون إحسان للظن السبب الرغبة يف التلبيس واتباع ماتشابه ا
 ولكننا سنتنزل معكم كالعادة ونقول :

 مر معنا منكم ثالثة اصطالحات : 
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سبكم مل يناو عنه  وقد أعرضتم ابلكبرية وهو اصطالح أهل االختصاصالتكفري األول : 
 .. ي عيانل ذألنه مشكل عندكم ألن الدولة تربأت منه قوال وفعال كما هو واضح لك

نفس  لواقع أنه هوبوا واتشغالثاين : التكفري ابلذنب وقد ورد يف كالم بعض العلماء فطرمت به ل
 ة واليعقل أنلكبري ابري قوهلم التكفري ابلذنب أي التكفاالصطالح السابق ألن الكبرية ذنب ف

ا يعين أنه ئر وهذصغايعتقد أحد أصال يكفر فيه ابلذنب مبعناه الواسع ألنه سيدخل فيه ال
 يكفر كل مسلم على وجه األرض ويكفر نفسه بل ويكفر األنبياء أيضا 

د ت له الزغاريوزغرد لهحو  االصطالح الثالث : التكفري بغري مكفر وهذا الذي أقاموا األفراح
ر لكبائر اليكفألن ا فراوالواقع أن من ذكره عرضا أراد به وصف ما كّفروا به أنه مل يكن مك
 صاحبها إن صح أهنا كبائر فكيف إن كان احلكم أبهنا كبائر خطأ ؟؟

 
 زيل والزالواوالتن صلوهنا يسقط محار الشيخ يف العقبة حيث خلط القوم خلطا عجيبا بني األ

 يتخبطون 
 نشرح أيضا لطالب االبتدائي :

 عندما يقول شخص أو قوم : من جلس مع كافر فهو كافر ،
منا يقال نده وإع،  فهذه جزيئة وهذا تنزيل واليقال إن هذا الشخص يكفر بغري مكفر كأصل

 أخطأ يف تنزيل التكفري على شخص مل يرتكب مكفرا 
ن  اجتهاده وإأجر يف له ستدالالت مقبولة قلناو هنا ننظر فيه فإن كان أهال لالجتهاد وله ا

 أخطأ وهو معذور يف تكفريه هلذا املسلم
عليه  قد حارا و وإن مل يكن أهال لالجتهاد فهو جاهل وقع يف خطر عظيم حيث كفر مسلم

 لك ب ذتكفريه له واختلف فيه العلماء فإما وقع يف كبرية وإما كفر هو بسب
 وكل ذلك العالقة له ابخلوارج 

تح : داث غزوة الفمن أح نبطةرمحه هللا يف الزاد يف معرض ذكره للفوائد املست قول ابن القيمي
ال  ,سوله ودينه  ور هللضبًا أن الرجل إذا نسب املسلم إىل النفاق والكفر متأواًل وغوفيها 

 )زاد صده .يته وقنلى هلواه وحظه , فإنه ال يكفر بذلك , بل ال أيمث به , بل يثاب ع
 ( 3/372املعاد 



 

7 

 

يث قال: ححدمها ا أوأطلق البخاري التبويب على حديث من قال ألخيه اي كافر فقد ابء هب
 )ابٌب؛ من أكفر أخاه بغري أتويل فهو كما قال(.

كفَّر كذلك، كن امل يفقال بعض العلماء إن األمر على ظاهره، وأن كل من كفَّر مسلمًا ومل
 شبهة، فهو كافرٌ وليس له يف تكفريه أتويل أو 

ق اخلرب مبا يد مطلقذا قال ابن حجر: )قوله: ابب من أكفر أخاه بغري أتويل فهو كما قال؛ ك
 إذا صدر ذلك بغري أتويل من قائله(.

قَاَل َذل َك  ْكَفاَر َمنْ َر إ  ي َ  وهلذا أردف البخاري هذا الباب بقوله يف الذي يليه: )ابٌب َمْن ملَْ 
 ( استنادا حلديث حاطب وحنوهُمَتَأوّ الً َأْو َجاه ال

 أتويل: ًا بغريسلموقال البعض اآلخر : إمنا سيقت األحاديث الدالة على كفر من كّفر م
ن اإلقدام علبليغ اهي ألجل التغليظ يف ذلك والتشديد يف استحقاقه العقوبة البالغة، وللن

 اء به يعد منن ما جأ الإعليه، وليس املقصود أنه صار بذلك كافرًا كفرًا خمرجًا من امللة، 
 أغلظ الذنوب وأشنعها وأبشعها.

 ن هذا هو القول الراجحأ -هللا أعلم و -والذي يظهر 
مة والعالقة ال األجه إذن هذا يف التنزيل وقد وقع فيه كل علماء األمة ويقع فيه كل حلظة

 للخوارج بذلك فمثال :
فهم أحد مل يصو  ربغري مكفمن قرأ بعض املكفرات لألحناف وجد أهنم يكفرون أحياان 

 ابخلارجية
 خلريفهم ابوص فقد كفروا من قال النصرانية خري من اجملوسية واعتربوا مناط الكفر

 وأيضا كفروا من جاءهم رجل كافر يريد اإلسالم فأجلسوه بعيدا عنهم
 وكذلك كفروا من سقى ولده مخرا ونثر أقرابؤه الدراهم والسكر

 للسلطان يرمحك هللا إذا عطس وكفروا من هنى أن يقول املرء
 وكفروا من جاءه كافر يريد اإلسالم وأخره إىل الغد 

 وكفروا من وضع الزانر على وسطه
 لهم  قاتيوهذا كله الخيتلف قيد أمنلة عمن كفروا من محل السالح عليهم وجاء 
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لى ليقه عيف تع وويوإبمكان من أراد االستزادة مراجعة كتاب روضة الطالبني لإلمام الن
 املكفرات عند األحناف

 غري مكفرريهم بتكفوقد خالفهم النووي يف كثري من املسائل ولكن مل يصفهم ابخلارجية ل
 فرعياتليس الو لة والفرق بينهم وبني اخلوارج هو أن اخلوارج أصول التكفري عندهم ابط

 بغري مكفر اسري النتكففإذا أردان أن نفرق بني احلالني فنقول لو قالت طائفة حنن نعتقد ب
ذا سئلوا افر فإن كفهذا يعين أهنم يرون كفر أي شخص حسب هواهم ففي أي حلظة قالوا فال

اخلوارج  وافقا لعقيدةعترب ما يملاذا كفرمتوه ؟؟ قالوا : حنن نعتقد تكفري الناس بغري مكفر ..فهذ
 يف تكفريهم مرتكب الكبرية وزاد عليها 

 اجلزئيات ات وبنيلكلياالتأصيل وبني التنزيل وبني هذا الفرق بني األصل وبني الفرع وبني 
 حسب تعبري اإلمام الشاطيب فيما ذكرانه يف اللقاء املاضي 

 ننتقل لنقطة أخرى :
 هذا القائل الذي يقول : الدولة تكفر بغري مكفر .. 

  ماذا يعين ابلدولة ؟؟
 ض أفرادها أوأم بع همضأقيادهتا مبعىن التبين الرمسي أم علماءها مبعىن تصريح أو حكم لبع

 أنصارها ؟؟
إال و يادة الدولة قي من لرمسواليقبل هنا يف من قال أبن الدولة تكّفر بغري مكّفر إال التبين ا

ثلة كثرية يت أمأتوف فاجتهادات وتصرحيات األفراد بعلم أو جبهل ال حتسب على أي دولة وس
 لة رمسيا .ى الدو عل حيسبها أحدلتبين علماء اململكة وأفرادها لتكفري أصناف وأشخاص ومل 

 ماذا يعين بقوله بغري مكفر ؟؟مث 
رين  نظر املكفَّ ؟ أو يف؟ين يعين يف نظره هو ؟؟ بغري مكفر يف نظره هو ؟؟  أم يف نظر املكفّ ر 

؟ أم إبمجاع ماء ؟؟لعلا)ابلبناء للمفعول( ؟؟؟ أم يف نظر علماء معينني ؟؟ أم يف نظر بعض 
 األمة ؟؟؟

دينهم لخلونة ن اقصد يف نظره هو أو ابألحرى يف نظر آل سعود وأمثاهلم ماألخ طبعا ي
 وأمتهم عباد أمريكا 
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هاد علمائها وابجت رهافلو افرتضنا جدال أن الدولة كفرت بشيء ما فإهنا كفرت مبكفر يف نظ
ف تصبح لإلنصاو ها وقضاهتا فليس اجتهادك لو افرتضنا أن لك اجتهادا مبقدم على اجتهاد

مي املشهور ع العلنزا مسألة خالفية بني جمتهدين التثريب على أي منهما ويبقى ال املسألة
 لتقرير أيهما أرجح أو أوىل ابلصواب .

 
مبكفر فال  فيها فريهالو ثبت عنها أهنا كفرت يف جزئيات ومل يكن تكوعليه فإن الدولة 

 . يعدو ذلك أن يكون خطأ اجتهاداي تؤجر عليه أجرا واحدا
 

هي  لعلم و ل اطبعا هذه مقدمة سريعة بنيت على أسس علمية الخيتلف فيها أحد من أه
 كانت هراء   جة ولوححد كافية ملن أراد احلق ولكننا كعادتنا سنتنزل ونتنزل حىت اليبقى أل

 
كفري لكبرية ومن تفري ابالتك وقد سبق بيان موقفها من بتقرير عقيدة الدولة يف التكفريفنبدأ 

مة اتماعة موافقة ة واجللسنطلقا يف اللقاء السابق وظهر منها موافقتها ملنهج أهل ااملسلمني م
الب على ط سيةوهلا منشورات أيضا على نفس املنهج بل يدرس ذلك يف مقرراهتا الدرا

 فري ابملآالتوالتك سلياملدارس ويف املعسكرات واجلبهات ويف أدق التفاصيل كالتكفري التسل
 ال نريد أن نطيل به هنا واللوازم وحنو ذلك و 

ك فماذا  عكس ذلبوها مع كل هذا البيان رم فماذا كان موقفها ممن رماها بعكس ذلك ؟؟
 كان موقفها؟

لدولة تحدث الرمسي له  دعا الشيخ أبو حممد العدانين امل1435يف شهر مجادى األوىل سنة 
 نجعل لعنة هللابتهل فنمث )حفظه هللا( قيادة جبهة اجلوالين إىل مباهلة يف كلمته املشهورة "

لس شورى جبهة عضو جم –على الكاذبني"، وكان ذلك بعدما زعم أبو عبد هللا الشامي 
 ولة اإلسالمية أشد غلوااب رمسي طويل أن الديف خط –اجلوالين وجلنتها "الشرعية" العامة 

 –يادة حزبه قبة عن نيامن اخلوارج األوائل؛ وبعد دعوة الشيخ العدانين استجاب الشامي ابل
 جبهة اجلوالين.

 نستمع اآلن للجزء الذي يهمنا من الكلمة :
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اللهم آمني  م آمنيللهاطيب ، انتهى اجلزء املراد بثه من كلمة أيب حممد العدانين و نقول 
 اللهم آمني

ورة شويه صتها طيب ، بني االن الشيخ أبو حممد أن هذه االهتامات كلها أكاذيب هدف
 الدولة اإلسالمية

ت الدولة ارتفع بةئب ورب الكعفماذا كان األمر بعد سنة مرت على هذه املباهلة ... عجا
س وأما ن النامري ومست ومتددت وزادت قوهتا وكثر أنصارها وبزغ جنمها وظهر صدقها لكث

ة يف غموض القاد من من ابهلها فتفرق ومتزق وتبدد وظهرت فيه اخلياانت فاغتيل من اغتيل
ت األخطاء وظهر ا نيبمابلغ وانقلب بعضهم على بعض وفارقهم من فارق للدولة مبايعا اتئبا 

كين صيل وللتفوانفضحت األكاذيب وبرزت األالعيب وكثرت السقطات وال أستطيع هنا ا
نا لكن وقها هأس أنصح مبقالة تسمى طوفان املباهلة و هي مقالة مجيلة وكنت أمتىن أن

ى الشبكة بحث علال مباحث مسألتنا كثرية ولذا حنيلكم عليها يف هذا الرابط أو عن طريق
 ن شاء هللاستجدوها إ

/items/tofaanalmobhla/t23.us.archive.org/601400https://ia
ofaan.pdf 

 
 دان :وع إذن األمر أوضح من الشمس يف رابعة النهار ولكننا سنتنزل أيضا كما

 ناك أربعة أمور دندن حوهلا القاذفوننظران للقوم فوجدان أن ه
رحية صاهلة وأهنا  املبيفره األوىل كلمة للشيخ أيب حممد العدانين اعتربوها مناقضة ملا ذك

 يف تكفري الدولة لكل من قاتلها , 
 هلاحو  ركزوا معي اي إخوان هذه االن األمور األربعة اليت أكثروا الدندنة

لعامل ادد يف عذا هدخل االنتخاابت فيقولون  والثانية قصاصة تنص على تكفري كل من
 اإلسالمي ابملاليني

 فيعين الدولة تكّفر أكثر من مائة مليون كما يقول العويد

https://archive.org/details/3adnanee
https://ia601400.us.archive.org/23/items/tofaanalmobhla/tofaan.pdf
https://ia601400.us.archive.org/23/items/tofaanalmobhla/tofaan.pdf


 

11 

 

 
 

 
 
 
 



 

12 

 

 
حسب  ةالدول رهتاالثالث صورة يوزعوهنا حيصرون فيها جبهات مقاتلة كفطيب، األمر 

 فهمهم ذكروا فيها حوايل مثانية عشر جبهة
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  بعض اجلماعاتللدولة فري االصادرة يف الدولة فهموا منها تك من جملة دابقوالرابعة نُقول 
 كطالبان وبعض األفراد كاملال عمر رمحه هللا

 ك ذل وسنأخذ واحدة واحدة ونفندها تفنيدا علميا لئال يكون ألحد حجة بعد
 فنقول :

 أوال : كلمة العدانين 
 قال حفظه هللا :

قدموا على اً قبل أن يُ ا مليّ رو يف الشام وليبيا ، ندعوهم ليتفكّ  وكما جنّدد دعوتنا جلنود الفصائل
لى قتاهلا : ل أن تُقدم عتون قبملفاقتال الدولة اإلسالمية ، اليت حتكم مبا أنزل هللا ، َتذّكر أيها 

سوى أراضي  له هللا كأنه ال يوجد على وجه األرض بقعة يُطّبق فيها شرع هللا واحلكم فيه
بدل ينة : سُيستَ أو مد رية، تذّكر أنك إن استطعت أن أتخذ منها شرباً أو ق الدولة اإلسالمية

بدال ب ابستتسبيفيها حكم هللا حبكم البشر ، مث اسأل نفسك : ما حكم من يستبدل أو 
إلسالمية دولة اال حكم هللا حبكم البشر ؟ نعم ، إنك تكفر بذلك ، فاحذر ، فإنك بقتال

 ك هبا الدعاةلتذرّع  يتدري ، مث تفّكر جبميع الذرائع اليت تقع ابلكفر من حيث تدري أو ال
 .ه ة ...اطلابعلى أبواب جهّنم لتقاتل الدولة اإلسالمية ، جتد أهنا كلها ذرائع 

 هذا هو لفظ كالمه .
يومهوا معىن باقه لوس مث جاء املغرضون فاقتطعوا منه جزءا فتعلقوا به بعد حذفه من سياقه

الدولة  بقتال إنكفنفوس الناس قالوا قال العدانين : فاحذر ،  لطاملا حاولوا زرعه يف
 اإلسالمية تقع ابلكفر من حيث تدري أو ال تدري 

 ال :ن قإذن الدولة تكفر كل من قاتلها وهذا خمالف ملا ابهل عليه من كذب م
للوازم ابأهنا تكّفر لة، و امل )وأن الدولة ترى كل َمن قاتلها قد صار حماراًب لإلسالم خارجًا عن

 واملتشاهبات واالحتماالت واملآالت(
 مث بنوا على ذلك أنه منهج اخلوارج 

 وحنن نقول هلم ابتداء :
لى الرغم من ذه وعه ينقد كان الكل يتهم الدولة ابخلارجية ويقاتلها قبل كلمة العدان

 ؟؟؟ليل هنار ا هبلتغين اال إالرباءة األوىل يف املباهلة فلماذا طرمت هبا فرحا ومل يعد عندكم 
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 ما تومهتموهاليل فلالدلو كان لديكم دليل أقوى منها ملا جاوزمتوه ولكنكم كنتم معتقدين ب
 دليال تشبثتم هبا وظننتم ان الورم شحما ..

مود يف حمني بن يخ حسلكنهم اليرعوون ومن هؤالء الش رد كثريون عليهم هذه الشبهةوقد 
 مقاله نصيحة اجلاين على كلمة العدانين 

https://justpaste.it/lymg 
 مث نقول :

 لقد وقعتم يف بواقع :
ذلك  ية ولو فُعلالعلم مانةوهذا من أبطل الباطل يف األ األوىل : اقتطعتم الكالم من سياقه

 مع معصوم لوجدت مستمسكات
م حقيقًة، الب علطيكم علمي إذا كان فوعند األصوليني ، يعين تعالوا أنخذ األمور أبسلوب 

ؤخذ من الحق تملراد اضح عند األصوليني يوجد ما يسمى داللة السياق وتعريفها أهنا قرينة تو 
 الكالم الدال على خصوص املقصود أو سابقه .

)داللة م زي ابسلعنوراجع لذلك رسالة ماجستري أبم القرى للشيخ سعد بن مقبل بن عيسى ا
 وليني( السياق عند األص

 يقول شيخ االسالم ابن تيمية رمحه هللا :
ون ابلوضع رة يكاتفظ "واعلم أن من مل حيكم دالالت اللفظ، ويعلم أن ظهور املعىن من الل

ن ابللفظ اترة مبا اقرت كبة، و ملر اللغوي، أو العريف، أو الشرعي، إما يف األلفاظ املفردة وإما يف ا
علها جتللفظية اليت اقرائن ال  نفسه، واترة مبااقرتن به منمن الرتكيب، الذي يتغري به داللته يف

عني لكالم الذي يسياق او يه جمازا، واترة مبا يدل عليه حال املتكلم ، واملخاطب، واملتكلَّم ف
اليت تعطي  ألسبابن امأحد حمتمالت اللفظ، أو يبني أن املراد به هو جمازه، إىل غري ذلك 

 تخبط يف هذا املوضع . اللفظ صفة الظهور، وإال فقد ي
ه شيخ يقة، هذا ذكر ة الدقسألو فعاًل هؤالء ختبطوا الهنم مل يفهموا هذا الطرح العلمي وهذه امل

 [ 12٩االسالم يف التسعينية . ]التسعينية البن تيمية ص 
 طيب ، 

 فهمكمزمني بمل وهم غري الباقعة الثانية : فهمتم فهما خاطئا ألزمتم به غريكم

https://justpaste.it/lymg
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د ألمر ، فالقصقيقة اك حين ال حيتاج من مسعها أو قرأها كاملة كثري نظر لُيدر فكلمة العدان
د حُتكم خذ بالألى عفيها ال يغيب عن طالب احلق املنصف ، فالرجل يقصد أبن الذي يُعني 

و يبنّي العدانين وه قع فيهو طأ خبشرع هللا لُيسَتبدل شرع هللا بغريه فهذا كفر والعياذ ابهلل فأي 
 ق عليه املسلمون ؟أمراً اتف

أو   أو أتويالً و جهالً ة أفإن كان املقات ل قد ال يقصد هذا بقتاله ، وقد يقاتل عداوة للدول
 دقيقاً لعدانيناان كغريها من األعذار اليت قد تكون مشروعة ، فال يقع يف الكفر ، وقد  

" فهنا  دري تو الأعندما قال "فإنك بقتال الدولة اإلسالمية تقع ابلكفر من حيث تدري 
 كّفر العمل ومل يكّفر املعنّي 
حيكم   ، ومتكني من الوهو قتال الدولة اليت حتكم بشرع هللا –فالعدانين يرى أبن الفعل 

  –بشرع هللا يف بلد 
ُ
نيته  كون هذهتقاتل فقد ال يوقع يف الكفر ، وهذا ظاهر معلوم ، أما امل

 فيكون فعله كفراً دون شخصه ..
مد ا خالف املعتده وهذمرا وبيان أعطيتم نفسكم حق تفسري كالم املتكلمالباقعة الثالثة : 

 شرعا وعقال .
يكثر يف  ه ولذاالمفمن املعترب عند العقالء أن صاحب الكالم أوىل بتوضيح املراد من ك
ن ينص يف وها أوحن اللوائح اليت تصدرها اجلهات الرمسية من جمالس اجلامعات واحلكومات

 كون تفسري الالئحة من حق اجلهة املصدرة هلا .هناية الالئحة على  
الكي للشيخ يب امللعر اويف كالم العلماء عندان يف شرح كتاب احملصول يف أصول الفقه البن 

 الشثري يقول : 
 إلفادة الكالم شروط متعددة منها:

، سواا - َخاَطب 
ُ
املعرفة ذه هء كانت لشرط الثاين: أن يكون املراد ابلكالم واضحا عند امل

ن ممة جتدون أن األنظ يف مبعرفة سابقة أو ببيان وتوضيح من ق َبل املتكلم، ومن أمثلته مثال
ل العلم يف أو  تب أهلكيف  املواد األوىل مواد تعريفية ابملصطلحات الواردة يف هذا النظام، و 
 الكتاب يقول: ومرادي بقويل: رواه الشيخان كذا، فهذا بيان.ا.ه 
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أعدائها  فسرياتتيس و ملراده ؛ تفسريات رجال وأنصار الدولة ملقصده ولويلحق بتوضيحه ه
 ومن يتصيد هلا .

 وننتقل للباقعة الرابعة لتعلقها ابلثالثة :
ج ا خالف املنهوهذ لتمالرابعة : نقول هلم تركتم احملكم الظاهر وجلأمت للمتشابه احمل

فسه إن  نولعن  يهوح وابهل علالعلمي فالعدانين له كالم ظاهر وقد ذكره بكل صراحة ووض
ا وهذا ان طبععندكانت الدولة تقول بذلك فإذا بكم ترتكونه وتذهبون حملتمل عندكم ال

 مايسمى عند أهل العلم ابألصول محل اجململ على املفصل 
 :  (386-1/382 "الصواعق املرسلة" )يف -محه هللار -قال ابن تيمية 

 :ه( قالقبلتأويل من الكالم، وما ال يالفصل السادس عشر: )يف بيان ما يقبل ال
  كالمه؛ انقسمإال ب علم"ملا كان وضع الكالم للداللة على مراد املتكلم، وكان مراده ال يُ 

 كالمه ثالثة أقسام:
 أحدها: ما هو نص يف مراده، ال حيتمل غريه.

 الثاين: ما هو ظاهر يف مراده، وإن احتمل أن يريد غريه.
 .بيانظاهر يف املراد، بل هو جممل حيتاج إىل الالثالث: ما ليس بنص وال 

وهذا شأن  تكلم،امل فاألول: يستحيل دخول التأويل فيه، وحتميله التأويل :كذب ظاهر على
 .د..عامة نصوص القرآن الصرحية يف معناها، كنصوص آايت الصفات، والتوحي

يقبل التأويل، فهذا يُنظر إىل أن قال: يف القسم الثاين: ما هو ظاهر يف مراد املتكلم، ولكنه 
يف وروده، فإن اطّرد استعماله على وجه واحد؛ استحال أتويله مبا خيالف ظاهره، ألن التأويل 
إمنا يكون ملوضع جاء اندرًا، خارًجا عن نظائره، منفرًدا عنها، فيؤول حىت يُردَّ إىل نظائره، 

راد كالمه يف توارُد استعماله إذا ُعرف من عادة املتكلم, ابطوأتويل هذا غري ممتنع، ألنه 
معىن أَِلَفُه املخاِطب, فإذا جاء موضع خيالفه؛ رده السامع مبا عهد من ُعرف املخاِطب, 

وقد صرح إىل عادته املطردة, هذا هو املعقول يف األذهان والِفَطر, وعند كافة العقالء,
عي فيه حذفه؛ قد اسُتعمل أئمة العربية، أبن الشيء إمنا جيوز حذفه، إذا كان املوضع الذي اد  

فيه ثبوته أكثر من حذفه، فالبد أن يكون موضع ادعاء احلذف عندهم صاحلًا للثبوت، 
ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من احلذف، حىت إذا جاء ذلك حمذوفًا يف موضع؛ُعلم بكثرة 
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ن فهذا شأن من يقصد البياذكره يف نظائره، أنه قد أزيل من هذا املوضع، فُحمل عليه، 
 والداللة, وأما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر.

أما من  وداللة ال وهذا اجلزء مهم جدا عندان اي إخوة ، يقول هذا شأن من يقصد البيان 
 يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر.

 كن عنده أيير ومل ألماو حنن هنا يف كلمة العدانين ، من أراد البيان و الداللة اتضح له 
 إشكال ..

 أما من يقصد التلبيس والتعمية؛ فله شأن آخر. 
األكمل  اجلوابى )له أيضا نقل آخر لكن فيما ذكرانه كفاية ، وننصح مبراجعة كتاب يسم

حلسن اف أبو ليأتعلى من أنكر محل اجململ على املفصل و الظاهر على املؤول( وهو من 
 املأريب . 

من   من هناا و ء بسبب تصيد بعض النصوص من هنوقد مرت علينا فتنة الطعن يف العلما
ملأريب حلسن اايب أكتبهم وحماضراهتم وقامت فتنة بني الشيخ ربيع بن هادي ومن معه ضد 

قطات كثرية بيع بسخ ر ومن وافقه وقد انتصر أليب احلسن املأريب كاتب ابسم ومهي أتى للشي
وجود على ذلك م كلا املنهج و تشابه ما كان ينكره على أيب احلسن وزايدة ليبني فساد هذ

هذا األمر  ء وكانشا الشبكة وكان اسم الكاتب ربيع االستقامة وربيع الصغري فلرياجعه من
 هو السبب يف أتليف أيب احلسن للكتاب املذكور .

م لو كان فهمك يلزمهاو الوهالباقعة اخلامسة :محلتم الدولة مافهمتموه من كالم متحدثها 
 صحيحا .

نيابة عن  _ ليس هو أو شرعا أن متحداث رمسيا ابسم جهة كالمه الذي يقوله فمن قال عقال
يلقي بياان لا خرج إذ الدولة كوكيل يصدر عنها _ بياان يلزمها ؟؟ ، يعين املتحدث الرمسي

تكلم   رمسي وال ابسم الدولة فال شك أبن هذا حيسب على الدولة أما إذا خرج املتحدث
لى الدولة عحيمل  ال كن موكال إبعالن بيان من الدولة فهذاكالما هو من عند نفسه و مل ي

ت يصدرها ن كلماملة أغلب األحيان و هذا الذي سنمثل له اآلن ، بل كثريا ما تتهرب الدو 
 . ولةمتحدثون رمسيون ويصفون ذلك أبنه كالمه بصفته الشخصية والميثل الد
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ر فهل ابلكف همعوديني وغري والخيفى عليكم تصرحيات كثري من املتحدثني الرمسيني الس
 قعوا يف أمورديني و سعو حتكمون على دولتهم مبا صدر منهم ، كثري من املتحدثني الرمسيني ال

 منها كفر صريح و مع ذلك ال حتملون هذا على الدولة
 أنخذ مثالني لتصرحيات كفرية لرمسينْي سعودينْي :

 دم واالنفتاحة التقجلعذ قال : إن األول : األمري سعود الفيصل ، وزير اخلارجية السعودي إ
دين الذين جال الور  ال رجعة عنها وان جهود بناء جمتمع ليربايل بدأت واكد ان املطاوعة

 اء.الساعة للور  عقارب ادةينفثون فتاويهم بني فرتة واخرى يعربون عن احباط وال قدرة هلم الع
اضي' و يود املق لتحلل منوحتدث االمري عن التحوالت اليت تعيشها البالد من انحية 'ا

 'التحرك ابجتاه انشاء جمتمع ليربايل'.

 
 طبعا موجود رابط هذا الكالم

dowd.h03/opinion/03/03/2010https://www.nytimes.com/
1tml?_r=&3scp=&Dowd20%sq=Maureen&st=cse 

 ؟؟ي ؟أال تعرفون معىن اجملتمع الليربايل ومعىن التحلل من قيود املاض
الثاين : وزير اإلعالم إايد مدين فعلى الرغم من التأكيد على أن وزارة الثقافة واإلعالم 
السعودية هي الوزارة املسؤولة عن كل ما يصدر من اململكة العربية السعودية وتشرف على 

https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
https://www.nytimes.com/2010/03/03/opinion/03dowd.html?_r=1&scp=3&sq=Maureen%20Dowd&st=cse
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الصحف واجملالت والقنوات ومجيع الوسائل اإلعالمية كما يف الويكيبداي ، و الرابط موجود 
 زارة اإلعالم ارجعوا هلذا التصريح لو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/)وزارة_اإلعالم_)السعودية 
ل الكفرية األقواال و ببنت شفة لتحميل اململكة مسئولية األفعفإن خصوم الدولة الينبسون 

شتمل على كتبا تو ية لوزيرهم فهو قد ألغى قرار إغالق دار اجلمل اليت تبيع رواايت إابح
 عبارات كفرية 

 ية !ت اإلهللذااوكان يزور داراً يسمى دار  الساقي ويسأل عن كتب تركي احلمد شامت 
 - لطريفيازيز .. حترير وتقرير وتعقيب" للشيخ عبدالعوضاق ذرعا بكتاب "االختالط 

 وأوقف فسحه
ابن  الشيخ من وملعرفة توجه الرجل فقد سكت وأقر نشر مقال كفري استوجب صدور فتوى

 ابز بردته واستتابته جاء فيها :
عن فيه ن والطلدي) وإن هذه الصحيفة )عكاظ( قد جتاوزت احلدود واجرتأت على حماربة ا

للحكومة  م والعالل الشنيع جرأة ال جيوز السكوت عنها، وال حيل لوزارة اإلهبذا املقا
كمة صاحب ر وحما صدو اإلغضاء عنها، بل جيب قطعا معاقبتها معاقبة ظاهرة إبيقافها عن ال

رادعا،  يبهما أتديبا( وأتدديناملقال )الكاتبة أمل عبدهللا( واملسئول عن حترير الصحيفة )إايد م
فر وردة يوجب كو م حصل منهما؛ ألن هذا املقال يعترب من نواقض اإلسال واستتابتهما عما

ّللَّ   ُتْم َتْستَ ْهز  ه  َوَرُسول  آاَيت  وَ  من قاله أو اعتقده أو رضي به؛ لقول هللا سبحانه: }ُقْل َأاب  ُئوَن، ه  ُكن ْ
 ا لكفرمها وردهتما، (. قتلهم ال وجباب وإن اتال تَ ْعَتذ ُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَ ْعَد إ ميَان ُكْم{ اآلية، فإ

إلفتاء )جزء اطريق  عن وقد مت نشر مقال الشيخ ابن ابز يف جملة البحوث العلمية اليت تصدر
 ..  ( ومت حذف اسم كاتبة املقال أمل عبدهللا من الفتوى340و  337/  32

 ومما جاء فيها :
ثنني املوافق فقد اطلعت على ما نشرته جملة الدعوة يف عددها الصادر يف يوم اال

ه  حتت عنوان )عكاظ تسخر من القرآن وأهله(، مث ذكر حتت هذا العنوان ما 27/1/13٩7
ه  لتسخر من القرآن 7/4/13٩6نصه: وطلعت علينا عكاظ يف عددها الصادر بتاريخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/وزارة_الإعلام_(السعودية)
https://ar.wikipedia.org/wiki/وزارة_الإعلام_(السعودية)
https://ar.wikipedia.org/wiki/وزارة_الإعلام_(السعودية)
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وأهله، ولتقول ما نصه: "والرجال يعتقدون أن املرأة كائن آخر، واملرأة يف تعبريهم انقصة عقل 
 وهم يعتقدون أن الرجال قوامون على النساء". انتهى ما نقلته جملة الدعوة.  ودين،

كالم   ي )هذالوحولقد دهشت هلذا املقال الشنيع، واستغربت جّدا صدور ذلك يف مهبط ا
بت كثريا ا، وعجليهالشيخ ابن ابز( وحتت مسع وبصر دولة إسالمية حتكم الشريعة وتدعو إ

كفر والضالل يف ال ايةغمن جرأة القائمني على هذه اجلريدة حىت نشروا هذا املقال الذي هو 
وليس  :يقول الشيخ  ما،ب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم والطعن فيهواالستهزاء بكتا

الفساد  ية إىلداعهذا ببدع من القائمني على صحيفة عكاظ؛ فقد عرفت بنشر املقاالت ال
الستطالة يف الم واإلساواإلحلاد والضرر العظيم على اجملتمع، كما عرفت ابحلقد على علماء 

، ع سلطاينز اومل تردع بو  نه ليس لدى القائمني عليها وازع إمياين،أعراضهم والكذب عليهم؛ أل
وله وال ال يق لذيافلهذا أقَدمت على ما أقدمت عليه من الكفر والضالل يف هذا املقال 

لى ص وسنة نبيه اب هللاكت  ينشره من يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، وال يقوله وال ينشره من حيرتم
 هللا عليه وسلم. 

فة املذكورة الصحي لبتطثبت والرغبة يف الوقوف على أصل املقال ومعرفة من قاله وملزيد الت
 لدعوة حرفيا،اجملة  نهاعاملنشور فيها هذا املقال، فأحضرت يل، فألفيتها قد نشرت ما نقلته 

ر هذا  إنكايفئا ونسبت ذلك إىل من مّست نفسها: أمل عبد هللا، ومل تعلق الصحيفة شي
 رضاها به وموافقتها عليه.ا.ه املقال، فعلم بذلك 
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83https://binbaz.org.sa/articles//واهله-القران-من-يسخر-من-حكم 

 
بعدها  ية إايد مدينمت تولخ و عة احلال ال يفوتنا التنويه أبنه مل يلتفت أحد ملا قاله الشيبطبي

 صبو إليه .وما ت ولةوزيرا لإلعالم وكرم كثريا ومل تصب أمل بشوكة ألن هذا هو توجه الد
 

https://binbaz.org.sa/articles/83/حكم-من-يسخر-من-القران-واهله
https://binbaz.org.sa/articles/83/حكم-من-يسخر-من-القران-واهله
https://binbaz.org.sa/articles/83/حكم-من-يسخر-من-القران-واهله
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ن جملة عتكلم نندما عننبه األحبة على نقل هذه الفقرة يف أذهاهنم وال ننسى أيضا أن 
 ... دابق

 
السقيم :  فهمهم على اليت وقع فيها هؤالء ابحتجاجهم بكالم العدانين الباقعة السادسة

 لو سلمنا لكم بصحة فهمكم . بنيتم حكما خاطئا على فهمكم السقيم
 

 يقول الشيخ حسني بن حممود يف رده املاتع :
ا الفعل ، وهذ ر وحكملكففقول العدانين "تقع ابلكفر" ليس من تكفري املعنّي ، بل من بيان ا
ر رر مسألة وذكقدانين العفال حيتاج كثري نظر ملن عرف كالم العلماء وتقريرهم يف املسألة .. 
كفر وع يف هذا الن الوقة مواقعًا وبنّي حكمه الذي هو جُمَمع عليه ، مث حّذر من يقاتل الدول

ا إثبات فيهال و رج ، فالكلمة ليس فيها تكفري أشخاص وال مجاعات وال هي من صفات اخلوا
 عصمة للدولة وال تنزيه هلا ، وإمنا هي حكم على حال .ا.ه 

إذا قلت  كفر أوال نقول هلم اآلن : هل إذا قلت إنك إن واليت أعداء هللا فقد وقعت يف
 إنك إن سببت الدين فقد وقعت يف الكفر 

 أو إذا قلت حىت إنك إن تركت الصالة فقد وقعت يف الكفر 
 من فعل ذلك عينا ؟؟؟فهل تكون قد كفرت كل 

 من يقول هذا من أهل العلم ؟؟ 
قعت يف فقد و  هذا كالم كلنا نقوله و كل مسلم عاقل يقول : إنك إن واليت أعداء هللا

لك ذن يرى مند عالكفر ، إنك إن سببت الدين قد وقعت يف الكفر إنك إن تركت الصالة 
 عينا ؟!  الفعل ذاهكل من فعل   فقد وقعت يف الكفر، فهل هذا يعين ان القائل بذلك قد فر

 ال أحد من العلماء يقول هبذا اي إخوة إطالقا 
 تفاء املوانعوط وانلشر هذا تكفري للوصف وليس للعني ويبقى تكفري األعيان متعلقا بتوافر ا

كرها وهي قدمة ذ ى مفقوله )قول العدانين( إنك إن قاتلت ... إخل تكفري ابلوصف مبين عل
يهي هذا مناط تنبكانه و ة مإزاحة حتكيم شرع هللا وإحالل القوانني الوضعي أن من يقاتلها يريد

 لكل من يقاتلها ليحذره 
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ري وتوفرت التكف طاتمث بعد ذلك ننظر فيمن قاتلها إذا توفر فيه املناط أو غريه من منا
 الشروط وانتفت املوانع فردته واضحة وقد قتل أو يقتل ردة

ذا ابلنسبة ره . هأم وأما من ال فإن كان قتل فهو عموما صائل وإن أسر فيجتهد اإلمام يف
مل  رد ، أما العفة لكل نسبألعيان املقاتلني ، ال بد أن ينظر يف مسألة الشروط و املوانع ابل

 كل فهذا حكم عام على وصف. 
 اذن انتهينا من ست أوابد وقعتم فيها يف نقطة واحدة .

 م بعد هذه األوابد و هذا اخللل العظيم يف الفهم :مث نقول هل
 نها على سبيلرية ومكث  واألمثلة العملية اليت تدلل على عدم تكفري الدولة لكل من يقاتلها

مع األسرى  عاملهاتها املثال تنسيقها معهم يف بعض اجلبهات كما حصل يف خميم الريموك ومن
 من مقاتليها 

 ر :ملة دولة االسالم مع أسرى اجليش احل* توجد روابط على الشبكة ملعا
2https://justpaste.it/homs 

 
 
 

https://justpaste.it/homs2
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 * و روابط معاملة دولة االسالم مع أسرى اجلبهة االسالمية :
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat 

 
 

 
 

https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
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 * و معاملة دولة االسالم مع أسرى جبهة النصرة و الصحوات :
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&

kuTk6ww9Q3v=T&app=desktop 
 

 !؟رتدين ع مو من أمجل ما يكون املعاملة و من أفضل ما يكون ، هل هذه معاملة م
 دولة االسالم ختضع األسرى لدورات شرعية يعلموهنم أمور دينهم

  الدماءهاون يفا تتروح مسلمة ال كما يدعي اعالم الزور من أهنفهم أحرص الناس على كل 
 عندان رابط طبعا ، فيه شرح لذلك 

 وانظر :
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat 

روجهم م يف خالشاومن ضمن أمورها أيضا أتمينها الطرق ملن يصاحلها كما حصل مع صقور 
 من شاعر .
511568http://www.alhayat.com/article//داعش-بني-هدنة-اتفاق-

 -الشام-صقور-و
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=T3Q9ww6kuTk&app=desktop
https://justpaste.it/Dawla_vs_Sahawat
http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
http://www.alhayat.com/article/511568/اتفاق-هدنة-بين-داعش-و-صقور-الشام-
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 لقدرة عليهم اة فور رد ولو كانت تعتقد ردة من يقاتلها لقتلت من وقعوا يف يدها من األسرى
 

يف  لسكرانند اأول موضع ننبه فيه على خلل الفهم عو حان األن هنا أن نعرج على 
نبه نموضع  ذا أولة ، فهدولمقاالته، حنن قلنا سنرد على السكران يف مقاالته اليت كتبها يف ال

 على هذا ألنه متعلق مبوضوعنا ، 
ال يف هذا ن هو قلك نقل السكران نصًا من مقالة يف جملة دابق وحديثنا عن اجمللة سيأيت

 النقل ، يعين اجلزء الذي نقله فيه هذا :
ئة منه، نه مترب علة )لو كان يوجد طائفة حتكم ابلشريعة، وهي خارج حتالف الصحوات، منعز 

ذه الطائفة ه، فإن ائرةججتاهه..، وقاتلت الدولة اإلسالمية زاعمة أهنا دولة حتمل العداوة 
 ام(حكمها من جنس حكم البغاة، ولكن هذه حالة افرتاضية ال توجد يف الش

 [.54ه ، ص1436]جملة دابق، العدد العاشر، رمضان، 
م قالو هذه ا؟ ألهناذنقل هو ذلك مستدال به على ان الدولة تعتقد بردة كل من قاتلها ، مل

لذين ااهدين جملاحالة افرتاضية ال توجد يف الشام ، نسي السكران أن هناك فريقا من 
  ن قاتلها إذامتكفر اللة جياهدون النظام واليقاتلون أصال الدولة اإلسالمية فإذا كانت الدو 

  من الصحوات فكيف مبن مل يقاتلها أصال كان متربائ
فري وهو ب التكسب إذن ال ميكن أن يستقيم قول إن الدولة تكفر كل اجملاهدين إذن اتضح

 حمل اجتهاد مهما كان خطأ
ثة مث على ذه كار وه مث هو يوقع كل األلفاظ العامة يف وقوع طائفة يف مكفر على تكفريها

 ستقلمجي رى وكل هذا حيتاج إىل دليل خار تكفري أعيان أفرادها وهذه كارثة أخ
 ويدل على ذلك صراحة قوله هنا :

 يفات اجلهادية ملشروعاكل واملهم يف األمر أن تنظيم الدولة يعتقد أن كل الفصائل اجلهادية و 
 ت، وال يستثىنلطاغو م ابالشام والغة يف نواقض اإلسالم، إما يف تويل الطواغيت، أو يف احلك

 جهادية.منها أية مجاعة 
 .م كفارلشااأي ابختصار شديد: حبسب اعتقاد تنظيم الدولة فإن كل اجملاهدين يف 
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لناقض أو اوع يف لوقافتأمل مع هذه اجملازفة الشنيعة حسب مابيناه سابقا هو اليفرق بني 
 مارتكابه وبني احلكم ابلكفر وهذه يعرف الفرق بينها صغار طالب العل

 وأتمل هذه النتيجة أيضا :
ل لدولة يكفر كنظيم ان تنتيجة النهائية اليت توّصلنا هلا يف هذه احللقة )هكذا يقول( أوال

فق، وينّفذ هو مناد فاحلركات اجلهادية اليوم فمن قاومه منها فهو مرتد، ومن استقل وحاي
 ، وأن دماءهمعاصرةامل مقتضى هذا التكفري ابلقتل والتنكيل والتعذيب ضد احلركات اجلهادية

يعرّب  ة، كمايبيماء عنده، وأن قتل الواحد منهم أحب إليهم من مائة رأس صلأشهى الد
 التنظيم.

 طبعا هذا الكالم اجلزاف 
لقبلة ان أهل ر مومذهب أهل السنة كما قرره علماؤهم قاطبة وسط بني من يقول: ال نكف

موانعه، فاء  وانتكفريأحداً، وبني من يكفر املسلم بكل ذنب دون النظر إىل توفر شروط الت
ستحل ما : من اهلمويتلخص مذهب أهل السنة يف أهنم يطلقون التكفري على العموم مثل قو 

رة  يرى يف اآلخ  الن هللاأهو معلوم من الدين ابلضرورة كفر، أومن قال القرآن خملوق كفر، أو 
ال يكون فوانع، ء مكفر، ولكن حتقق التكفري على املعني البد له من توفر شروط، وانتفا

 هالً وال متأوالً وال مكرهاً.. اخل.جا
تكفري يطلق القول براً، و كف  قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه هللا: )قد يكون الفعل أو املقالة

ن فعل ، أو مافرمن قال تلك املقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال: من قال كذا، فهو ك
كم حيعل ال لفعل ذلك اذلك، فهو كافر. لكن الشخص املعني الذي قال ذلك القول أو ف
عيد عند أهل وص الو نص بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر اتركها. وهذا األمر مطرد يف
قه، از أن ال يلحر، جلو لناالسنة واجلماعة، فال ُيشهد على معني من أهل القبلة أبنه من أهل ا

 لفوات شرط أو لثبوت مانع( 
 تلقال دته فيستتاب فإن اتب و إفإذا توفرت الشروط وانتفت املوانع حكم بر 

ه بتكفري من القة لعال و فلو افرتضنا جدال أن الدولة ترى أن قتاهلا كفر فهذا حكم على فعل 
 وقع فيه فبطل كالم السكران وغريه مجلة وتفصيال 
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تنتج مل ل مااسوك لكن العجيب يف األمر وهو الذي يعنينا هنا أن السكران مع كل ماكتب
تنتاجات  االس يفخوارج وهذا يشكر عليه حقيقة ألنه وإن أخطأ وغاىل يصف الدولة أبهنم

 مه إال أنه مل يتوصل لتلك اجملازفة اليت جازف هبا من قص ولصق من كال
جوه  من و  بعيد "وأما من وصف هذا التنظيم أبنه "دولة خوارج" فهذا وصففقال : 

 كثرية جداً " 
 فيها من خلل مع ما رانون فرحاً بكتاابت السكو يف احلقيقة هذا الذي يهمنا، هم يعين يطري 

فالرجل  م هذا،عظيعظيم و يغمضون أعينهم عن النتيجة اليت توصل هلا حىت بعد اخللل ال
 النصوص، يفجاءت  ليتيقول هذا وصف بعيد من وجوه كثرية جداً منها أن الطائفة املارقة ا

 اته اعتقادها ذهوى يف اهلائفة عقدية ومسيت الحقاً اخلوارج واحلرورية والشراة واحملكمة هي ط
 وقد صرح بذلك يف قوله :

ولة هي د ج, بلليست دولة خالفة, وال دولة خوار األرجح يف نظري أن هذه الطائفة 
 جلربي،لك اتوظف الغلو حبسب أغراض الرايسة، وتستعمل خصال امل"ملك وسلطان", 

 وحتّكم بعض الشريعة حتكيم امللوك وسالطني اجلرب.
 لة خوارج يست دو لوله قهذه اخلالصة اليت خلص إليها و حنن خنالفه طبعاً فيها إال يف طيب 

 بقي أن نناقشه يف استنتاجه فبتعديالت طفيفة فنقول :
ن اىل: ألتع هو قال دولة ملك وسلطان و حنن نقول نعم هي دولة ملك هلل سبحانه و

والعلماء  لقدامىان ني اجملاهديالبغدادي مل أيخذ سلطته عنوة ليكون ملكا بل اختري من ب
 ف البلدان واختال صورالعاملني ملواصفات معتربة شرعا مل تتوفر منذ زمن بعيد على مر الع

لطان إال ة أي سعامودولة سلطان أي سلطان للشريعة : فما وجدان يف أجهزهتا الظاهرة ال
كمثال و  نللشريعة حسب علمهم وفهمهم وفتاوى علمائهم كأي دولة غري شرعية اآل

عروف ملفارق اعا السعودية فهي تطبق ما تريد تطبيقه حسب فتاوى علمائها الغريهم وطب
 وواضح ، ال مقارنة

يقول توظف الغلو ، نقول تسمي أنت التمسك الشديد ابلنصوص الشرعية و دالالهتا غلو 
: فهي توظف التمسك الشديد ابلنصوص الشرعية ودالالهتا حسب فهم علمائها )كغريها 
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أيضا وقد اهتموا ابلغلو كذلك( حىت يعين بالد احلرمني اهتمت ابلغلو منذ زمن بعيد و إىل 
 االن البعض يتهمها ابلغلو يف أمور يعين تعترب يسرية جدا و تتهم أيضا ابلغلو
شريعة اصد المق طيب ، يقول حبسب أغراض الرايسة : نقول نعم أغراض الرايسة اليت هي

 األرض  وتثبت دين هللا تعاىل يف
تطلب ينما ية حيقول وتستعمل خصال امللك اجلربي : نعم أي قوة السيف واحلزم والشد

 األمر ذلك وفق الشريعة حسب فهم علمائها
كل   ا حتكمكنهلوحتكم بعض الشريعة : هذا من وجهة نظرك أنت أي يف نظر خمالفيها ، 

 الشريعة حسب القدرة : يف نظر علمائها .
 ال .قما تنتاج السكران و هكذا نكون قد اتفقنا معه فياذن هذا تعديل على اس

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

وهو خالف  ملآالتاب قالوا : هذا التكفري الذي جاء يف كالم العدانين  )املزعوم( تكفري
 علم يف الطنيار الل محاملنهج الصحيح وعكس ما نفاه العدانين يف مباهلته ونقول هلم لقد ز 

 وتفصيل ذلك :
ا يؤديه ه ال يقول مبقف عليا أو أن يقول قواًل يؤديه سياقه إىل كفر وردة، و إذ التكفري ابملآل:
 قوله ويؤول إليه.

 يقول ابن رشد احلفيد:
لزم عنها قوال يأب )ومعىن التكفري ابملآل: أهنم ال يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون

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

يل له ما مل م وتقو خلص)وأما من كفر الناس مبا تؤول إليه أقواهلم= فخطأ؛ ألنه كذب على ا
د أحسن إذ ، بل قراً يقل به، وإن لزمه فلم حيصل على غري التناقض فقط، والتناقض ليس كف

 قد فر من الكفر(.
 وقال:
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معتقده  عرب عنن يأحد إال بنفس قوله، ونص معتقده، وال ينفع أحد أ )فصح أنه ال يكفر
 بلفظ حيسن به قبحه، لكن احملكوم به هو مقتضى قوله فقط(.

 وعن الكفر ابملآل يقول الشاطيب:
آل ليس ر ابمللكف)والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب احملققني من أهل األصول إن ا

 .فه به(الر ذلك املآل أشد اإلنكار، ويرمي خمبكفر يف احلال، كيف والكافر ينك
 قريبة جدا من التكفري ابملآل: التكفري ابلالزمومسألة 

الذي يكفي  ، وهويناً ومعىن الالزم: ما ميتنع انفكاكه عن الشيء، وقد يكون هذا الالزم ب
تقر الذي يف ، وهوبني تصوره مع تصور ملزومه يف جزم العقل ابللزوم بينهما، وقد يكون غري

 جزم الذهن ابللزوم بينهما إىل وسط.
 سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية: هل الزم املذهب مذهب أم ال؟

 فكان من جوابه ما يلي:
نكره ونفاه،  ن قد أكا  )الصواب أن الزم مذهب اإلنسان ليس مبذهب إذا مل يلتزمه، فإنه إذا

 ملقال.ا ضه يفكانت إضافته إليه كذابً عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناق
صفات أنه من ال ريهولو كان الزم املذهب مذهبًا للزم تكفري كل من قال عن االستواء وغ
 ته حقيقة(.ه وصفاائجماز ليس حبقيقة، فإن الزم هذا القول يقتضي أن ال يكون شيء من أمس

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

 اق بعض النصوص و أراد إسقاطها هنا فقال:املهم السكران س
ية تقع دولة اإلسالمتال البق وهذا ما فعله العدانين يف بيانه فقد ذكر يف البيان األخري: )وأنك

 يف الكفر من حيث تدري أو ال تدري(، يعين كّفر ابلالزم.
اليت ضي األرا يف فهو يرى أنه )يلزم( على حماربة الدولة وقتاهلا أن يسقط حكم الشرع

 مة فاسدة أصاللى مقدء عأخذهتا، وأنه )يؤول( األمر إىل احلكم ابلقانون املضاد للدين، بنا
 بكفر وردة وصحوجة وعمالة كل الفصائل يف الشام وليبيا.

 ى ت مسمحتكة وللرد على هذا االهتام ننصح بقراءة مقال جيد علمي منشور على الشب
 .. تنقيح املقال يف كشف شبهة الالزم واملآل 



 

32 

 

 أو تكسري الدانن على قّش السكران!
 https://justpaste.it/ksrdnan 

 : وخالصة الرد على هذه الشبهة تنحصر يف ست نقاط
   األفعال .وال( الألقأواًل: إن التكفري ابلالزم إمنا يرد يف نصوص العلماء يف لوازم )ا

 ال يلتزمه القائل وليس مذهباً له .اثنياً: هو ما 
مل  يس مبذهب إذالملذهب م ااثلثاً: أن قاعدة العلماء يف رد التكفري بلوازم )األقوال( أن الز 

 يلتزمه .
 رابعاً: أنه إذا ُعرض عليه الالزم فالتزمه كفر به . 

كفرًا يف   يسملآل ل ايفخامساً: قاعدة العلماء يف رد التكفري مبآالت )األقوال( أن الكفر 
  احلال.

 ه يف احلال .ب -يعين ابملآل  –سادساً: أنه إذا تلّبس به كفر 
 وعليه؛ يتبني أن الشبهة ساقطة من أصلها ألمور:

 ى القول و هوليس علو (، أواًل: إن التكفري معّلق على الفعل )و هو القتال الذي يزيل الشرع
هذا   و إمنا رتبتل مثاللق)التهديد ابلقتال( يعين مل يرتب العدانين األمر على قول كتهديد اب

 على فعل و حنن كالمنا يف قضية املآل على األقوال 
ل، هو لشرع املنزّ حلكم ابن اي هو تفريغ البالد والعباد ماثنياً: إن الالزم واملآل الكفري الذ

س دولة هو متلباتل اليق مذهب ملتَزم به! وحال متلبَّس به! من قبل وقوع القتال! يعين الذي
 بذلك حقيقة و ليس مآال .

نون! ليس مآل مظو م! فكيف واحلال هذه يُقال؛ إن هذا من قبيل التكفري بالزم و ال يُلتز 
  فهل هذا إال من اخلطل يف الكالم وعّي األذهان!.. حبال واقع!..

يس ذهب لامل إن سّر عدم مؤاخذة العلماء ب  "لوازم األقوال" حسب قاعدهتم "الزم
تكلم ص قد يلشخامبذهب"يتعّلق ابلتصريح والظهور يف اللسان مقابل استبطان الضمري. 

  يختلف األمرتائج فنه تب عليابلقول و اليكون يف نفسه لوازمه أو مآالته ، أما الفعل فيرت 
 "لوازم األفعال" ليست من هذا الباب.. فالفعل ظاهر ومتلبس به .

https://justpaste.it/ksrdnan
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 يه وسلم قال: علالنيب صلى هللا وقد ثبت يف الشرع نسبة املسبَّب إىل سببه.. كما يف حديث
يسب أاب  ال:قإن من أكرب الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب والديه؟ 

اابً لرجل سالم سب أابه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النيب صلى هللا عليه وسالرجل في
 لوالديه.. ملّا تسبب بذلك.

بب أحكام املتس ارا يفتكر و ولو أردان التمثيل مبثال لالزم الفعل ما قرره علماء الفقه مرارا 
دراك يتلبرجل  مسكوالذي يقبلون فيه التسلسل املتكرر فمن حفر حفرة فسقط فيها رجل فأ

ملاسك املون وحي نفسه فسقط معه فإهنم حيملون حافر احلفرة مسئولية ماترتب على حفره
 مسئولية ماترتب على مسكه

 ومعلوم مؤاخذة الشارع من قتل خطأ وهو الزم فعل
املريض  ز فماتجهاولو فصل شخص الكهرابء عن جهاز إنعاش توفريا للكهرابء أو إراحة لل

 آل فعله فهواملا مبعكن املا مبآل فعله فهو قاتل عمدا وإن مل يفهو قاتل ابملآل فإن كان ع
و احلالة  جزاءه خذأيقاتل خطأ ، فهو قاتل يف احلالني لكن يف احلالة األوىل قاتل عمدا 

 الثانية قاتل خطأ أيخذ جزاء آخر. 
و  الكفري فه لقانونا اومقاتل الدولة إن كان عاملا أبن فعله سوف يزيل الشريعة ليحل حمله

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

 هذا تطبيق على املثال اليسري الذي ذكرانه .
ل أو تسّبب ن استبدر ونتيجة وتسّبب؛ فقال:"ما حكم متكّلم عن أث -أيّده هللا-والعدانين 

 حديثا. ابستبدال حكم هللا حبكم البشر"؟ فما للقوم ال يفقهون
 وخالصة القول :

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

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

وهو قتال الدولة املتضمن إزالة حكم  األشخاص واجلماعات وهذه تتكلم عن عمل كفري
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شرع هللا واستبداله حبكم الكفر والواقع يف الكفر ليس بكافر حىت تتوفر فيه الشروط وتنتفي 
وماقاله العدانين ليس تكفريا مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة  املوانع وهذا

ابملآل أو الزم القول الذي رده أهل العلم وإمنا تكفري بالزم ومآل الفعل وهو من ابب 
 السبب واملسبَّب وهو ما يعتمده أهل العلم ويلزمون به . 

 
ىل ذن هللا تعانكمل إبو  بعضها بعضا ونكتفي هبذا القدر يف هذا اللقاء فإن كثرة الكالم ينسي

 بعد العيد
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 وااله من احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و على آله و صحبه و
 أما بعد

 ال وغفر لنااألعم احلصأهال بكم و مرحبا و كل عام وأنتم خبري وتقبل هللا منا ومنكم 
الدين  صر هذان نولكم سيئ األعمال وأعاد علينا عيد األضحى بنصر ومتكني وعز مل

 وخبزي وخذالن وذل ملن خذل هذا الدين 
 ةو هذه العاد , سابقةال فنبدأ لقاءان الليلة بنبذة عن آخر ماتوصلنا إليه يف لقاءاتنا

ذن هللا إبلسياق س انسلكها حىت يكون اإلخوة الذين يدخلون معنا متجاوبني و على نف
. 

ظر هل حاولنا الن ارج مثخلو انقول : قد عرفنا ماهية الدولة اإلسالمية وعرفنا بعدها ماهية 
يث إهنا حستحيل ك متنطبق صفات اخلوارج على الدولة اإلسالمية أم ال فعلمنا أن ذل

 رج حسبواتنفي عنها ابلقول والفعل أي ضابط ميكن أن يدرجها حتت فرقة اخل
م عض إىل اهتافع البدذي الضوابط اليت اتفق عليها أهل العلم قاطبة , مث تساءلنا ما ال

ن دولة عفضال  سلمالدولة بتلك التهمة العظيمة مع التحذيرات الشرعية من قذف امل
م و هذا االهتا مدة يفي العأهنم يتعلقون أبمور ثالثة همبثل هذا االهتام اخلطري فوجدان  

 ذه هي عقيدةكفر وهمري ذكران أن األول هو قوهلم  إن الدولة اإلسالمية تكفر الناس بغ
 اخلوارج احلقيقية ..

م املختصني ل العلأه فبينا أن قوهلم تكفر بغري مكفر هو ابتعاد عن عمٍد عن مصطلحات
التلبيس  قوم يفال ة اتمة و السبب يف ذلك هو رغبة منواليت وضعوها عن خربة ودراي
 واتباع ماتشابه ابتغاء الفتنة ..

 وبينا أنه مر معنا منهم ثالثة اصطالحات : 
عرضوا أص وقد تصااالصطالح األول : التكفري ابلكبرية و هذا هو اصطالح أهل االخ
و واضح ه كما فعالو عنه ومل يناسبهم ألنه مشكل عندهم ألن الدولة تربأت منه قوال 

 لكل ذي عيان ..
و املصطلح الثاين هو : التكفري ابلذنب وهو يف الواقع نفس االصطالح السابق ألن 
الكبرية ذنب واليعقل أن يعتقد أحد أصال يكفر فيه ابلذنب مبعناه الواسع ألنه سيدخل 
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فر فيه الصغائر وهذا يعين أنه يكفر كل مسلم على وجه األرض ويكفر نفسه بل ويك
 األنبياء أيضا 

ذا عرضا هن ذكر ن ماملصطلح  الثالث و هو : التكفري بغري مكفر وقلنا أن الواقع أ
 احبها إن صحيكفر صال أراد به وصف ما كفر به اخلوارج أنه مل يكن مكفرا ألن الكبائر

 أهنا كبائر فكيف إن كان احلكم أبهنا كبائر خطأ ؟؟
أو قوم من  ول شخصيق  األصل والتنزيل فعندمامث بينا أهنم قد خلطوا خلطا عجيبا بني

 جلس مع كافر فهو كافر 
إمنا و عنده  أصلهذه جزيئة وهذا تنزيل واليقال إن هذا الشخص يكفر بغري مكفر ك

 يقال أخطأ يف تنزيل التكفري على شخص مل يرتكب مكفرا 
ه هلذا  تكفري ر يففإن كان أهال لالجتهاد فله أجر يف اجتهاده وإن أخطأ وهو معذو 

 املسلم
 ا بسببسلمموإن مل يكن أهال لالجتهاد فهو جاهل وقع يف خطر عظيم حيث كفر 

مر ان هذا األ  بيناك مثذلك وكل ذلك العالقة له ابخلوارج ونقلنا نقوال للعلماء يف ذل
ارج بذلك ة للخو الققد وقع فيه كل علماء األمة ويقع فيه كل حلظة جهال األمة والع

 غري مكفر وملبحياان ن أعض املكفرات عند األحناف وجد فيها أهنم يكفرو وضربنا أمثلة لب
 يصفهم أحد ابخلارجية

 مث ذكران أن هناك أربعة أمور دندن حوهلا القاذفون
رحية صاهلة وأهنا  املبيفره األوىل كلمة للشيخ أيب حممد العدانين اعتربوها مناقضة ملا ذك

ا ألهنم كانو  إفالس ليلدن متسكهم بتلك اجلملة يف تكفري الدولة لكل من قاتلها فبينا أ
ستدلوا وذا اوا مث تقديقاتلون الدولة ويتهموهنا أبهنا خوارج قبل تلك الكلمة فهم اع

 اقع  يف بو  عوامذهب ردي ابتفاق العلماء مث فندان هذا االدعاء وبينا أهنم وق
ل مع لمية ولو فعنة العاماألوىل : اقتطعوا الكالم من سياقه وهذا من أبطل الباطل يف األ

 معصوم لوجدت مستمسكات
 هم بفهمزمنيالثانية : أهنم فهموا فهما خاطئا ألزموا به غريهم وهم غري مل
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 الف املعتمدخوهذا  ادهالثالثة : أهنم أعطوا أنفسهم حق تفسري كالم املتكلم وبيان مر 
 هراد من كالمح امليتوضشرعا وعقال . ومن املعترب عند العقالء أن صاحب الكالم أوىل ب

 لعلميلف للمنهج اذا خماوه الرابعة : أهنم تركوا احملكم الظاهر وجلأوا للمتشابه احملتمل
همهم صحيحا كان ف  لو اخلامسة :محلوا الدولة مافهموه من كالم متحدثها وهو اليلزمها

. 
 مهم .صحة فهبم السادسة : أهنم بنوا حكما خاطئا على فهمهم السقيم لو سلمنا هل

ا أنه مل ه وبينللل مث عرجنا على خلل الفهم عند السكران يف مقاالته ووضحنا أول خ
مة بكل ري ملز غلة حيسن االستنباط مما نقله من جملة دابق على الرغم من كون الدو 

دال جر فافرتضنا املصد جيةماينشر فيها كما سنبني قريبا مث سلمنا له جدال ابستنباطه وحب
قع فيه و ري من تكفبا كفر فهذا حكم على فعل وال عالقة له أن الدولة ترى أن قتاهل

 فبطل كالمه وكالم غريه مجلة وتفصيال 
جل ألارجية خلابوامتدحنا ماتوصل إليه السكران من كون الدولة يستحيل أن توصف 

 أسباب كثرية جدا هكذا قال )هذا كالم السكران( .
هم سب فهميه حففرع عما حنن مث انتقلنا لسقطة أخرى علمية للسكران وغريه وهي 

هو خالف آالت و ملاخلاطئ أصال : حيث قالوا : إن هذا التكفري )املزعوم( تكفري اب
 املنهج الصحيح وعكس ما نفاه العدانين يف مباهلته

كفر   ه سياقه إىل يؤديوالً قفبينا هلم أن التكفري ابملآل عند أهل العلم : أن يقول املرء 
فره مبآل شخص يكبإذا فال يقول مبا يؤديه قوله ويؤول إليه وردة, وهو إذا أوقف عليه 

 هذا القول .
ني األفعال القة بالعو ولكن ما حنن فيه ليس من األقوال يف شيء وإمنا هو من األفعال 

توضح  لى ذلكة عومآالهتا عالقة سبب ومسبب وهذه يؤاخذ هبا صاحبها وضربنا أمثل
 ال الفارق بني مآالت األقوال ومآالت األفع

 وختمنا خبالصة القول بعد تفنيد تلك الشبهة فقلنا :
إن الدولة التكفر كل من قاتلها وذلك اثبت عنها قوال وفعال وكلمة متحدثها الرمسي 
العدانين لو فرض أن فيها خمالفة ملا ثبت عنها فهي التغري شيئا من حقيقة األمر وإمنا 



 

39 

 

يف الواقع التتعارض وإمنا أسيء حتمل على أهنا خطأ شخصي أو خلل يف التعبري وهي 
فهمهما عن عمد وهي متوافقة مع كلمة العدانين الصرحية الواضحة فتلك تتكلم عن 
تكفري األشخاص واجلماعات وهذه تتكلم عن عمل كفري وهو قتال الدولة املتضمن 
إزالة حكم شرع هللا واستبداله حبكم الكفر والواقع يف الكفر ليس بكافر حىت تتوفر فيه 

لشروط وتنتفي املوانع وهذا هو مذهب الدولة وهو مذهب أهل السنة واجلماعة وماقاله ا
العدانين ليس تكفريا ابملآل أو الزم القول الذي رده أهل العلم وإمنا تكفري بالزم ومآل 

 الفعل وهو من ابب السبب واملسبب وهو ما يعتمده أهل العلم ويلزمون به . 
 اظرة ن املنعن نا يف لقاءاتنا ومنذ بداية اإلعالطيب , هذا خالصة كل ما مر مع

قوم بقصاصة حتج الاقد فوموعدان اليوم مع تفنيد بقية الشبهات ونبدأ ابلشبهة الثانية 
عية ة عن اهليئة الشر عليها شعار الدولة وصادر  1435موزعة بتاريخ مجادى األوىل سنة 

 . تخابيةالنلوالية دايىل ابلعراق تنص على تكفري كل من شارك يف العملية ا
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يد تعليق العو  انزال ريدو العويد له تعليق على هذه الورقة و يعين طار هبا , و أيضا أ

 عليها , ألن العويد قال : 
مليون مسلم  100: هذه وثيقة رمسية من دولة اخلوارج داعش فيها تكفري ألكثر من 

ممن يشارك يف االنتخاابت , أان أقول الكالم هذا و الصورة أمامكم حىت ال يقول أحد 



 

41 

 

أنين افرتيت على الرجل , هو علق على الصورة و كتب عليها هذا الكالم , أهنا تؤدي 
 .إىل تكفري مائة مليون مسلم  

 
اكلته عدم شا على ن مو نقول , ابرك هللا فيكم  : حنن مشكلتنا األساس مع العويد وم

لمي أو صيل عأتون التصور من قبلهم للماهيات وإطالقهم الكالم هكذا على عواهنه د
لرئيسة ذلك ا باباستناد علمي على كالم أهل العلم السابقني وقد ذكران أن من أس

 تدنية ..خمرجات التعليم السعودي امل
 ري ؟؟التكف صح فنقول هلم هل املشكلة العلمية يف العدد أم يف سبب التكفري لو

ملليارات لعدد ابن اإذا افرتضنا فيهم العقل فسيكون اجلواب يف سبب التكفري ولو كا
 وليس ابملاليني 

سنقوم بعمل  ( كما يقولونbig saleفنحن لسنا يف أوكازيون أو ما يسمونه  ب )
 عر كلما زاد كمية املشرتى ختفيض للس
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بد د العدد فالإذا زام فيعين لو كان عدد املكفرين مثال عشرة او عشرين فالأبس بتكفريه
 كفر لو كانحبة امل أمن ختفيض التكفري إىل تفسيق مثال أو تبديع أو ما إىل ذلك؟! اي

 جاهل الإ ذلك يفلف صحيحا ولو ارتكبه كل أهل األرض لكفروا إبمجاع العلماء ال خيا
 أو أبله ..

 إذن الذي يهمنا هنا هو 
 أوال : هل الدولة كفرت هنا بغري مكفر أم مبكفر ؟؟؟
 اثنيا : هل هذا تكفري للوصف أم تكفري لألعيان ؟؟؟

العويد و  رتى بهاش هذا الذي يهمنا يف املوضوع , ال يهمنا العدد الذي يعين ابع و
 امثاله

ا , فنقول عدد هذال ب أن نقف قليال يف موضوعوقبل أن نسرتسل يف هاتني النقطتني حن
: 

والية من والايت  مليون فالبيان صادر يف 100لقد أبعد العويد النجعة حينما قال 
و  راق مثال وهلى العو عالدولة ومل أيت لنا بتعميم شامل جلميع الوالايت لكي نعممه ول
 إذا به جيعلفوان , ليمني كان يستنكر قولنا إن الدولة رعيتها ومؤيدوها يزيدون عن سبع

 ما صدر عن هذه الوالية يكفر مائة مليون 
يها فتلف النظام رها خيمخ وهو يعلم جيدا أن دولة كاململكة اليت يعيش فيها و يبايع والة

 داخل املدينة الواحدة فماابلك ابملدن ونضرب أمثلة على ذلك :
ظام يف ذراي عن النتلف جخيد لدية ُأحيف املدينة املنورة مثال جتد نظاما صادرا بتعميم من ب

 !بلدية العقيق أو النظام يف بلدية قباء , و هذه مدينة واحدة !
يف منطقة  إماما كانمثال صدر يف املدينة أمر كما أخربين صديقي الشيخ حممد مدين و 

نفال ة سوريت األن قراءع متسمى منطقة اجلرف يف املدينة املنورة من إدارة األوقاف ابملن
لشيخ صاحل قاف ابألو التوبة يف الصالة ألهنا حترض الشباب على اإلرهاب واستعانت او 

لك يف ء من ذشي السحيمي إلفهامهم ذلك ولتهديدهم عند املخالفة يف حني مل حيصل
 بقية املدن حسب ما وصلنا
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 لرايض فننهيإىل ا ذهبنو كنا إذا تعرقل معنا إجراءات اجلوازات ابملدينة لتعقيداهتا 
 مر من جوازاهتا يف نفس اليوم .األ

ها يتحايل علي ريد أنيان و الكل يعلم أن املرور يف املدينة كانت له أنظمة معقدة فمن ك
 ة .ثري يتجه إىل بدر أو إىل ينبع فتنتهي املشاكل واألمثلة على ذلك ك

ادة ميم من القينا بتعتيأتفلماذا يلزم سائر الوالايت بتعميم صادر يف والية واحدة فإما 
دا من ا كان اجتها فرمبايىلالعامة للدولة أبمر جلميع الوالايت أو حتصر األمر يف والية د

 بعض مسئويل الوالية .
ع من ناك نو هون طبعا حنن هنا نكلمه ابعتبار نكلم عقالء , يعين املفروض أن يك

ل!! كولة كلى الدعمه االنضباط يف اطالق التهم , أن تتكلم يف بيان يف والية مث تعم
لتكفري على وصف ا باقاملهم حنن سلمنا له, لو عممنا هذا البيان على كل العراق النط

ن ؟؟؟ ملائة مليو  يصلون بيةبقية أجزاء العراق فهل يعقل أن املشاركني يف العملية االنتخا
 !؟هل هذا يعقل اي إخوة ؟! هل هناك إنسان عاقل يقول هذا الكالم 

ألحكام طالق ا إجم املصيبة فيمن نتعامل معهم يفحنن فقط عرجنا على هذا لنعلم ح
 اجلزافية واإلحصائيات البهلوانية 

مليون  35ابة قر  طيب , نناقش قليال , عدد سكان العراق ككل يف آخر إحصائية كان
 مليون 17بة نا قرالقى , لو سلمنا أن نصفهم روافض وألغينا متاما اإلثنيات األخرى يب

من و لنساء ز اسين كم يتبقى منهم لالنتخاابت بعد حذف األطفال والشيوخ وعجائ
 العالقة له ابالنتخاابت أصال ؟؟؟ رمبا ال يصل مخسة ماليني 

يصر سمنهم  من طيب , من من هؤالء اخلمسة ماليني ينطبق عليه توصيف البيان مث
 على خمالفة البيان ليقع عليه التكفري املزعوم ؟؟

سي فنجان هو حيتو عف قلنا مليون فقد ابلغنا يعين العويد أوصل الرقم إال مائة ض لو
 الشاهي املنعنع ...

الن يعين ا؟ هذا ر ؟نعود حلديثنا فنقول : هل الدولة كفرت يف هذا البيان بغري مكف
 دخلنا يف املوضوع , الذي املفروض أن يُنظر علميا ,

  نقول :ففر تعليق على كلمة غري مك نتذكر سواي ما ذكرانه يف لقاء سابق من
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حنن فيه  عين ما؟ ي؟أوال : هل هذا ضمن أصل لدى الدولة أم تنزيل على حادثة معينة 
 اليوم هل هذا أصل أم حادثة و تنزيل على هذه احلادثة ؟؟

 خلوارج إمناا عن المنفنقول قطعا حادثة معينة و هي قضية االنتخاابت.. و حنن إذا تك
خلوارج ة له ابالقو ال نتكلم عن جزئيات و حوادث و تنزيل إذن الع نتكلم عن أصول

 جلهلل احبال ألنه كأي خطأ يف التنزيل وقع فيه كثري من أهل العلم وأه
ن ماذا عند , ولك كفرماثنيا : قولكم بغري مكفر ابعتبار من ؟؟ يعين عندكم أنتم غري 

دولة كّفرت إن ال ونثة هم يقولغريكم ؟؟ , يعين لو افرتضنا معهم جدال أن هذه احلاد
م عند تكلم أ مفيها بغري مكفر فنحن نقول هلم بغري مكفر عند من؟؟ عندك أنت اي

ر؟ كم ري مكفغك غريك؟؟ طيب سلمنا أنه عندك أنت غري مكفر , من قال أنه عند غري 
سال فكثري ة تكالصالمن أمر اختلف فيه العلماء هل هو مكفر أم ال وأقرب مثال ترك ا

ة من الدول كرتهذ أهل العلم يرى ذلك غري مكفر ومجع منهم يراه مكفرا .. فما من 
لف , عند املخا يهاحيثيات التكفري غري مكفر عند من ابلضبط ؟؟ بّصرين و أعلمين أ

 من ؟
غري مكفر  قول هونو  سلمنا أنه غري مكفر عند بعض العلماء املعتربين , يعين سنتنزل

تا فا علميا حبكون خالن يأعتربين , فاألمر كما قلنا اليعدو عند مجاعة من أهل العلم امل
 ؟يف أمر هو مكفر عند مجع وغري مكفر عند مجع آخر , فكان ماذا ؟

ل ومع ن القو ا ماتضح اآلن لكل منصف أن ماذكرمتوه اليعدو أن يكون تشغيبا ولغط
 ذلك سنتمادى كالعادة يف التنزل معكم .

ر شرعي اعتبا دهامي يف تكفري من ذكر وهل الجتهاطيب , نقول هل للدولة مستند عل
 عند أهل العلم ؟؟

 قبل ان جنيب نذكر لفظ البيان الذي بين عليه التكفري
 ونقدم له بتعريف سريع ملاهية الدميوقراطية واالنتخاابت 

 روفة لدى جلطية معقراحنن نؤكد على املاهيات لكي نعلمهم و إال فاالنتخاابت و الدمي
 ملاهيات ألناضبطوا  يحىت يتعلموا أهنم اليتكلموا يف أمر من األمور حىت الناس و لكن

 هذا هو الذي يبىن عليه معرفة األحكام 
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ة ما , وعادفسهنفالدميقراطية شكل من أشكال احلكم يعين اشرِتاك الشعب يف حكم 
 يب.نيايكون ذلك عرب حكم االغلبية عن طريق نظام للتصويت والتمثيل ال

)ممثل  لذي هواان طريق االنتخاابت وهي تتبع مللء املقاعد يف الربملويتم ذلك عن 
كم حلكومة واحلارائسة ة و السلطة التشريعية(, وأحياان يف السلطة التنفيذية وهي )الرائس

 احمللي( والسلطة القضائية.
حبقوقه  يتمتع رشدومعظم دساتري وقوانني الدول حتدد كون الناخب مواطن بلغ سن ال

  لقهالسياسية. و طبعا ال يؤثر يف ذلك جنسه أو دينه أو خاملدنية و 
 نعود للبيان قالوا وفقهم هللا فيه : 

ع ويقنن م ويشر حير و فإن حقيقة األمر هي اختيار انئب مشرع حتت قبة الربملان حيلل 
يحلون كم فاحمل ويديل بدلوه فيما رغب ويذر ماكره ولو على حساب اإلسالم وشرعه

سية عملية السياور والدستن ما أحل هللا ويصدون عن سبيل هللا ابسم الماحرم هللا وحيرمو 
 مع عليه أوام اجملحلر وهذا هو الكفر وهللا اليراتب يف ذلك عاقل واإلنسان مىت حلل ا

 ..اق الفقهاء ا ابتفرتدمحرم احلالل اجملمع عليه أو بدل الشرع اجملمع عليه كان كافرا 
عني غب فيه واملوالرا كفريف ديننا احلنيف فإن فاعل ال مث قالوا : وهذا معلوم ابلضرورة

 عليه والراضي به كلهم يف احلكم سواء ... 
 طيب , انتهى اآلن النقل من البيان املوزع يف والية دايىل

 نسأل هؤالء الطاعنني هل هذا الذي ذكروه حق أم ابطل ؟؟ 
فرا ريعة هللا كشتبديل ه و عليإن مل يكن حتليل احلرام اجملمع عليه وحترمي احلالل اجملمع 

ن درس م؟! اي فر؟كفماذا هو الكفر يف نظركم ؟؟؟ ماذا يكون الكفر إن مل يكن هذا  
 العقيدة , اي من تعلم الشرع ,

كفر م عليهم ابل احلكن يفوإذا مل يكن الكافر والراضي بكفره واملعني له على كفره مستوي
 فمن الذين يستوون يف احلكم إذن ؟؟؟

 سألة علميا :نؤصل امل
كفرة مع غري بد  مسميات املعاصي ميكن إمجاهلا يف : صغائر وكبائر وبدع مكفرة و

 ونواقض لإلسالم
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الزاين خلمر و ب اواخلوارج عالقتهم األساس مع الكبائر فهم يكفرون مرتكبها كشار 
ك ويراجع غري ذلو حف والسارق وقاتل النفس احملرمة وقاذف احملصنة واملتويل يوم الز 

 ائر كتاب مثل كتاب الكبائر لإلمام الذهيب مثالللكب
عالقتها مع فصحيحة ال أما الدولة اإلسالمية وعلى منهج أهل السنة واجلماعة والعقيدة

اقض رة ونو ملكفاومها البدع  -قسم آخر ما هلما عالقة مبوضوع اخلوارج  – أمرين آخرين
 اإلسالم 

 فرة فالدولة تكفر الروافض مثال حتت بند البدع املك
 وتكفر من مر معنا هنا يف موضوع االنتخاابت حتت بند النواقض

 ولذا حنتاج على عجالة ان نعرج عليها :
 قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب :

 نواقض اإلسالم عشرة :
 األول : الشرك يف عبادة هللا تعاىل وذكر األدلة 

ليهم كفر عيتوكل , و الشفاعةالثاين : من جعل بينه وبني هللا وسائط يدعوهم ويسأهلم 
 إمجاعا, وذكر الدليل

 دليلذكر الو فر كالثالث : من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم  
أن حكم و هديه  من الرابع : من اعتقد أن غري هدي النيب صلى هللا عليه وسلم أكمل

 الدليلو ر, غريه أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كاف
نَ ُهْم مثَّ الَ يَما َشَجرَ فِ ُموَك كِّ قوله تعاىل: } َفاَل َورَبَِّك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتََّ حيَُ  يف  جيَُِدوْا  بَ ي ْ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسلِ   .65نساء: ا{, اليمً أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ
 

به كفر,  لو عملو ,  اخلامس : من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم
 وذكر الدليل

عقابه   ابه أوثو  السادس : من استهزأ بشي من دين الرسول صلى هللا عليه وسلم أو
 لدليلكفر, وذكر ا

 ل الدلي ذكرو السابع : السحر ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي به كفر, 
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ا الَِّذيَن اَي أَي ُّهَ }عاىل: تله الثامن : مظاهرة املشركني ومعاونتهم على املسلمني والدليل قو 
نُكْم فَِإنَُّه ٍض َوَمن ي َ َياء بَ عْ ُهْم َأْولِ بَ ْعضُ  اءآَمُنوْا اَل تَ تَِّخُذوْا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولِيَ  تَ َوهلَُّم مِّ

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   .51: ملائدةا{, ِمن ْ
يه وسلم   علهللالى التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد ص
 لدليال ذكركما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى عليه السالم فهو كافر, و 

 دليلال العاشر: اإلعراض عن دين هللا, ال يتعلم ه وال يعم ل به؛ وذكر
 قال اإلمام رمحه هللا :

ا مها من أعظم ره وكلملكاوال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف إال 
ى نفسه نها علف ميكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن حيذرها وخيا

على آله و حممد  لقههلل من موجبات غضبه وأليم عقابه, وصلى هللا على خري خنعوذ اب
 وصحبه وسلم .

 
يدور  عليهمان و طيب الذي يعنينا من هذه النواقض الناقض الرابع والناقض الثام

 اخلالف مع الدولة يف تكفري بعض الطوائف
ن مليت نعرفها شنات الشنإذن الدولة ال تكفر ابلذنوب , ابلكبائر , بغري مكفر !! هذه ا

لثامن ابع والناقض ض الراناقأخزم ال عالقة لنا هبا إطالقا , حنن اآلن مشكلتنا كلها يف ال
ء كيف ن هؤالب ممن نواقض اإلسالم و ليس من الذنوب و الكبائر , يعين أان أتعج

 يعين يقبلون أن يلبسوا على الناس هبذه الطريقة السخيفة ؟
لرابع وهو ناقض اال ه الوثيقة اليت نتكلم عنها يندرج حتتوموضوعنا هنا اآلن يف هذ

ة ض أدلته كثري الناق هذاتشريع مامل يشرعه هللا أو رد شيء من الشرع واستبداله بغريه و 
نا ببعض كتفي هون وفيه تفصيالت ذكرها أهل العلم قدميا وحديثا والكالم فيه يطول

 النقول اليت نلزم هبا اخلصم 
 يخ املعروفني يف اململكة فنذكر له أحد املشا

 يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي شارحا هلذا الناقض :
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م كأن له وسلى آإذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم النيب صلى هللا عليه وعل
سلمني . اع املمجإبيعتقد أن احلكم ابلقوانني أحسن من احلكم ابلشريعة فهذا مرتد 

 ضا .أي ني مماثل حلكم الشريعة يكفروكذلك إذا اعتقد أن احلكم ابلقوان
م كلكن جيوز احل ,وكذلك إذا اعتقد أن احلكم ابلشريعة أحسن من احلكم ابلقوانني 

كم حي وجيوز له أن  ,ابلقوانني كأن يقول : اإلنسان خمري جيوز له أن حيكم ابلقوانني
 ريا , وهذاخمن ليس نساابلشريعة , لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر إبمجاع املسلمني فاإل
هذا يقول و ل أحد كلى  أنكر معلوما من الدين ابلضرورة ؛ فاحلكم ابلشريعة أمر واجب ع

ام ال : إن أحكولو ق كفر: إنه ليس بواجب وأنه جيوز لإلنسان أن حيكم ابلقوانني فهذا ي
 الشريعة أحسن . 

 فعلى هذا :
 إذا حكم ابلقوانني واعتقد أهنا أحسن من حكم الشريعة كفر

 حكم ابلقوانني واعتقد أهنا مماثلة حلكم الشريعة كفر وإذا
ن جيوز نني لكقواوإذا حكم ابلقوانني واعتقد أن حكم الشريعة أحسن من احلكم ابل

 احلكم ابلقوانني كفر أيضا
 زيزففي احلاالت الثالث كلها يكفر .ا.ه  انتهى كالم الشيخ عبدالع
ن األغلبية م ختيارم الهل االنتخاابت والربملاانت واجملالس التشريعية إال جلعل احلك

لتفضيل بل اية أو تسو الشعب بغض النظر عن تنحية الشريعة أو إبطاهلا ؟؟ وليس فقط ال
اء الظهر  ور هللاعة الرفض والطعن ؟؟ ويصدر التشريع ابسم اجمللس املزعوم جبعل شري

ان كلزان طاملا   حق انينيو حنوه ينكر مثال حد الزاين ويشرع للزاواألخذ بقانون فرنسي أ
 مبوافقة الطرفني ومها يف السن القانونية . 

ستور و و الد ابتهل هذا خيفى عليكم اي إخوة ؟ هل أحد ال يعلم ما معىن االنتخا
 إلسالم , فالريعة اشرد اجمللس التشريعي و النواب ؟ كلنا نعرف كلها لتشريع الكفر و ل

لى عو ضحك م هأدري يعين ما اإلشكال الذي يعنيه؟! هل عندهم إشكال حقيقة ؟ أ
 الذقون كما يقولون ؟!
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ا ذلك الذين ظلمو  ون إىلرك قال الشيخ األلباين رمحه هللا : ))املشاركة يف االنتخاابت هو
 نده شيء منعمسلم  كل  أبن نظام الربملاانت ونظام االنتخاابت يعتقد   حسب ما أعلم  
 ا((ظاما إسالميليس ن انتالثقافة اإلسالمية الصحيحة أن نظام االنتخاابت ونظام الربملا
ث ناك طرف اثلهفر أم وك وأقول : إذا مل يكن إسالميا فهو كفراي فإنه اليوجد إال إسالم

 عند القوم ؟؟
مذاهب  ذهب منمب وقال رمحه هللا : ))ولكن شتَّان بني ذلك احلكم الذي كان حيكم

لربملاانت هذه ا بنيمني الذي أقيم على رأي أحد اجملتهدين املوثوق بعلمهم, و املسل
له ملهم مثل قو من يش ّولأالقائمة على النظم الكافرة اليت ال تؤمن ابهلل ورسوله بل هم 

ُ مُ آْلَِخِر َواَلحُيَرِّ اْليَ ْوِم اَل ابِ وَ  تبارك وتعاىل: ﴿قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ  وَن َما َحرََّم اَّللَّ
ْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم ىتَّ يُ ْعطُوا اجلِْ ْلِكَتاَب حَ اوُتوا أُ  َوَرُسولُُه َواَل َيِديُنوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَِّذينَ 

انون كمون بقىل برملان حيإ[, فيا عجبا ملسلمني يريدون أن ينتموا 29َصاِغُروَن﴾]التوبة:
ملني   إذا ان واملترب الربمل كمحيم, فشتان إذا بني هذا النظام الذي هؤالء الذين أُمران بقتاهل

 صح التعبري   وبني جملس الشورى اإلسالمي((
 ويقول أيضا الشيخ األلباين رمحه هللا عن طرق االنتخاابت :

ت اي إخوة ( , ىل التعبرياظروا إان أما حنن اليوم فنطرق أبواابً شركية, أبواابً وثنية كفرية , )
ملياً, عطرقها ن يأشا ليوسف عليه السالم أن ختطر يف ابله أن يطرقها فضاًل عن حا

 افر, ... إىلؤمن وكا ماالنتخاابت كما تعلمون تتناسب مع النظم الكافرة اليت ليس فيه
ل قصة لك مبثذلى أن قال : حنن ال يناسبنا أن نسلك هذا الطريق الكافر, وحنتج ع

 ليوم .ة انها وبني واقع حياتنا االنتخابييوسف عليه السالم وشتان ما بي
 

كم اإلنتخاابت ودخول (: ح5إىل  1: )من الفتوى 660 –انظر : سلسلةاهلدى والنور 
 الربملان

 (623 – 621/ ص ) 9موسوعة األلباين يف العقيدة" ]الشاملة[ )ج 
ويقول شيخنا العالمة الشيخ مقبل الوادعي رمحه هللا :))أما مسألة التصويت فهي تعترب 
طاغوتية فليبلغ الشاهد الغائب فإن هللا عز وجل يقول يف كتابه الكرمي: }أفمن كان 
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{, ويقول: }أم حسب اّلذين اجرتحوا الّسّيئات أن 37مؤمًنا كمن كان فاسًقا ال يستوون
 {38ا وعملوا الّصاحلات سواًء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمونجنعلهم كاّلذين ءامنو 

قتل الشيخ مكتاب   من وقال انصحاً: )أنصحك أال تدخل يف االنتخاابت ألهّنا طاغوتية(
 "مجيل الرمحن"

 ؟؟؟ أقول لإلخوة : والطاغوتية عندكم إسالمية أم كفرية أيها القوم
الميا اما إسنظ النتخاابت ليستهناك طبعا نقول أخرى عن معاصرين تدل على كون ا

 بل نظام أورويب كفري 
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=foru

ms&module=forums&controller=topic&136288id= 
ذا هن دخل ملى عفهل كانت الدولة بدعا فيما ذهبت إليه حينما أطلقت وصف الكفر 

 املعرتك ؟؟
 مكفر ؟؟؟ وهل ظهر لك اي أخي أن الدولة هنا كفرت مبكفر أم بغري

 الشك أهنا كفرت بناقض جممع عليه
كفر بغري تلدولة ن اهؤالء الذين يضحكون على الناس و يلبسون على املسلمني , يقولو 
ليه , ماذا مع عاجمل مكفر مث أيتون بشيء كّفرت فيه الدولة بناقض من نواقض اإلسالم

 وأي غش و ب ذكيقال عنهم اي إخوة ؟ أي تلبيس ؟ أي تدليس ؟ و أي دجل ؟ و أي  
 أي خداع ؟

 مث ننتقل للنقطة الثانية 
 هل هذا تكفري ابلوصف أم تكفري ملعني ؟؟

ملعني حىت كفري اح تنقول لو سلمنا أنه تكفري ملعني فهذا خطأ يف التنزيل حيث اليص
كم ع اخلوارج فمبوضو  له يُتحقق من استيفائه لشروط التكفري وانتفاء موانعه عنه والدخل

األمر  ىت وصلحية من معني مت تكفريه من العلماء وغريهم ومل يعترب أحد ذلك خارج
 لباجي ومنهمالوليد ااب أمام أاب حنيفة النعمان ومنهم من كفر ببعض العلماء أن كفر اإل

م ماء فماابلكن العلعيامن كفر اإلمام الرازي ومشهور تكفري ابن عريب وهذا يف تكفري أ
 مبن دوهنم 

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=136288
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 وغريهم القذايفو بة وسبق معنا تكفري الشيخ ابن ابز لصدام وجيشه وكذا كفر أاب رقي
 ع .مجا ة عكاظ جلمال عبد الناصر وابإلوذكران التكفري الرمسي يف جريد

مد عبده     وحم اينونقل عن الشيخ مقبل تكفريه للرتايب وقال يف مجال الدين األفغ
 1/49الصعقة //2/403الغارة //211ماسونيان كافران . التحفة /

 إال أان نقول :
 أو عيننيشخاص مأل الشك أن التكفري هنا تكفري ابلوصف حيث مل حيصل تعيني لفرد أو

 قبيلة ما دخلت االنتخاابت فكفرهتا الدولة
 جلاهل ورمباأول واملتويبقى تكفري كل شخص بعينه فهذا ال دخل لنا به هنا ألن منهم ا

 .يه املكره وحنو ذلك فيكون قد وقع يف الكفر ولكن مل يقع الكفر عل
 يف هذا لواقعنيادد عواألمثلة الواقعية من تكفري العلماء لوصف ما كثرية مهما كان 

 هاألمر ولو بلغوا املاليني دون إيقاع الكفر على أحد منهم بعين
 :  -نضرب اآلن أمثلة  –مثال 

 يف األموات يعتقد من لألسف كثري من املنتسبني لإلسالم لديهم اعتقادات كفرية فمنهم
ر النذو الذبح و اف ويرى هلم تصرفا يف الكون ويصرف هلم أنواعا من العبادات كالطو 
املنجمني و لكهان  اوالدعاء ومنهم من يعتقد أن هللا يف كل مكان ومنهم من يعتقد يف

جلنة ومنهم ادخلون د يواألبراج بل ومنهم من اليكفر اليهود وال النصارى ويرى أهنم ق
عداد هؤالء صران أو حمن ينتمي للشيوعية أو البعثية أو صوفية ابن عريب وحنو ذلك ول

 حبيبة العويد احلبّيب مبراحل لفاقوا املائة مليون 
 طيب , نروح عنكم بطرفة كعادتنا :

قسم  معة القاهرةسة جباندكنت قبل التحاقي ابلدراسة الشرعية النظامية طالبا يف كلية اهل
خوة كن لإلل مياهلندسة املدنية وكان من ضمن مقرراتنا تصميم قرية تقليدية فه

ة مكانني الرمس يف ذا التصميم أن يدرجاملستمعني أن يتخيلوا أنه كان من أساسات ه
ية ؟ وكأن القر ياء ؟؟ولأحدمها يف بداايت القرية واآلخر يف هناايهتا لضريح ويل من األ

 الميكن أن تدار شؤوهنا إال هبذين الوليني ..
 لألسف هذا اعتقاد الكثريين والكثريين جدا 
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كل و لوهاب ا عبد أمثال هؤالء صدر تكفريهم كما يشرب املاء من الشيخ حممد بن
 علماء الدعوة النجدية ومن سار على هنجهم 

 قض ولكن هذاالنوا من فما الفرق بني التكفري بذلك ومبا كفرت به الدولة ؟؟ هذا وذاك
 أضعافا ون هللان دميزيد عدد الواقعني فيه على الواقعني يف االنتخاابت والتشريع 

 مضاعفة .
 الء !!ر هؤ ماذا ؟ يف كفر من مل يكفومن املَُلح أنه حصل اختالف كبري يف 

ملاليني لو ئات او مبليس يف كفر هؤالء , هذا مسلم به و متفق عليه لو ابملاليني  ل
 ابملليارات لكن االختالف حصل يف كفر من مل يكفر هؤالء

 يقول الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف تلك املشكلة :
ن يكفروا ألقبور اباد عيعتقدون كفر وهبذا يُعلم أنه ال جيوز لطائفة املوحدين الذين 

فهم عن ن توقألة؛ إخواهنم املوحدين الذين توقفوا يف كفرهم حىت تقام عليهم احلج
وريني قبل ك القبولئتكفريهم له شبهة وهو اعتقادهم أنه البد من إقامة احلجة على أ

 , فهؤالءههموأشبا ينيتكفريهم خبالف من ال شبهة يف كفره كاليهود والنصارى و الشيوع
 ال شبهة يف كفرهم وال يف كفر من مل يكفرهم.

عشر  نماجمللد الثا -طبعا هذا موجود يف جمموع فتاوى اللجنة الدائمة ابلسعودية 
 )العقيدة(.

 (1/12/2006) 1427ذو القعدة  10لنشر: ا التصنيف: الشرك وأنواعه اتريخ
ما ندافع ريني كبو فريه للقيقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مدافعا عن جده حول تك

 حنن اآلن عن الدولة حول تكفريها لالنتخابيني :
يقول : " فالشيخ رمحه هللا واحد من اجلملة وفرد من آحاد العلماء, ومل خيرج عن سبيل 

وهي دعاء األموات  -أهل العلم يف مسألة من املسائل, واملسألة اليت فيها النزاع
ملطالب مسألة إمجاعية ال نزاع فيها بني علماء األمة, والغائبني للشفاعة أو غريها من ا

وقد حكى شيخ اإلسالم اإلمجاع على كفر من جعل بينه وبني هللا وسائط, يدعوهم 
ويسأهلم ويتوكل عليهم, بل حكى يف رده على النصارى: أنَّ النبوَّات اتَّفقت على تكفري 
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اليت ال تصرف لغري هللا وال  من دعا األموات والغائبني, وقرَّر أن هذا من العبادات
 3/447يستحقها أحد سواه" . مصباح الظالم : 

 وقال أيضا :
ر در على إظهاى من قعل وأما الكذب والبهتان: أاّن نكفر ابلعموم, ونوجب اهلجرة إلينا

هذا من  ه. فكلعافدينه , وأاّن نكفر من مل يكفر ومل يقاتل, ومثل هذا وأضعاف أض
ر: الناس ة الكفأئمّ يصّد به ورثة أيب جهل من سدنة األصنام و الكذب والبهتان الذي 

ألصنام  ركني عباد ان املشمه, عن دين هللا ورسوله؛ وإاّن ال نكفر إاّل من كّفره هللا ورسول
د البدوي رب أمحى قكالذين يعبدون الصنم الذي على قرب عبد القادر والصنم الذي عل

اده فهم هللا حق جه دوا يفجاهورسله واليوم اآلخر و  وأمثاهلما أما الذين آمنوا ابهلل وكتبه
 تان عظيم "هبك هذا حانإخواننا يف الدين وإن مل يهاجروا إلينا. فكيف نكفر هؤالء؟ سب

 87منهاج التأسيس والتقديس ص
هل اخلرج , من أيهموقال: " إذا عرفتم ذلك, فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس ف

الناس,   رون بهأيمص والعام بذلك, وأهنم يرتشحون له, ووغريهم, مشهورون عند اخلا
و زعم رهم, أكف  كلهم كفار مرتدون عن اإلسالم؛ ومن جادل عنهم, أو أنكر على من

اسق ادل, أنه فذا اجملل هأن فعلهم هذا, لو كان ابطال فال خيرجهم إىل الكفر, فأقل أحوا
من  ةإال ابلرباء م,ين اإلسالال يقبل خطه وال شهادته, وال يصلى خلفه. بل ال يصح د

 10/53هؤالء وتكفريهم" الدرر السنية 
تلفظ  ّفر منن كموقال : "وقد غلط كثري من املشركني يف هذه األعصار, وظنوا أن 
انعا من ميكون  ال ابلشهادتني فهو من اخلوارج, وليس كذلك؛ بل التلفظ ابلشهادتني

اه, يشرك به سو  , وملهلل , وأخلص العبادةالتكفري إال ملن عرف معنامها, وعمل مبقتضامها
ابهلل,  ا, بل أشركقتضامهد ملفهذا تنفعه الش  هاداتن. وأما من قاهلما, ومل حيصل منه انقيا

هلم  , وقرَّبإال هللا ليهعواختذ الوسائط والشفعاء من دون هللا , وطلب منهم ما ال يقدر 
هو   لشهاداتن بلنفعه ات الشركني, فهذا القرابني, وفعل هلم ما يفعله أهل اجلاهلية من امل

 كاذب يف شهادته .
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مني وال ا مبسليسو ويقول الشيخ إسحاق:" أن هذا شيء جممع عليه وأن عباد القبور ل
وله : قة إىل يميتيدخلون يف مسمى اإلسالم . وأن هذا عني كالم شيخ اإلسالم ابن 

ف ,  حىت يُ َعرّ  ا يكفرم وال قاليستتاب فإن اتب وإال قتل بضرب عنقه . ومل يقل يُ َعرف ّ 
فري الة تكرس "كما ظن ذلك من ال علم عنده , ومن هو مدخول عليه يف أصل دينه 

 املعني 
ر عباد القبو  تكفري يف يعين حنن اسرتسلنا يف ذكر هذه النقول عن أئمة الدعوة النجدية
من دع العويد و ناية للنهوالذين يصرفون أمورا من أمور العبادات لألموات لكي نقول يف ا

بعه من أهل تب ومن وهاوافقه ليحسبوا لنا كم مائة مليون كفرهم الشيخ حممد بن عبد ال
ىل ن والية دايبه بياتش العلم وغريهم منذ صرح هبذا املناط الكفري يف رسالة من رسائله

 إىل يومنا هذا .
اهلند  يفوية يلومساعدة منا للعويد ومن على شاكلته ننصحكم ابلبدء بطائفة الرب 

أعطوان كم  ستان وابكو وابكستان .. فقط يعين احسبوا عدد هذه الطائفة اليت يف اهلند 
لى عن سار وم مليون كفرهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب و أئمة الدعوة النجدية

 هنجهم إىل يومنا هذا.
 

 آل عويد زم هبانل طيب , اآلن جاء الوقت لنوجه ضربة قاضية يف التكفري بغري مكفر
لشمس اض حول ألر ومن لف لفيفهم فنقول : كم من املسلمني اليوم يقولون بدوران ا

 وليس العكس ؟؟؟
 

ر من يقول اه بكففتو ما قولكم دام فضلكم يف الشيخ ابن ابز الذي طاملا متسحتم به و 
د سببت , وقتاابً بدوران األرض حول الشمس ؟ اليت مل تكن فتوى عادية, بل كانت ك

 لصواف(. االشيخ )ك كله ومع علماء املسلمني يف أقطار عربية أخرى  مشاكل مع العامل
م: "إنَّ القول أبن 1976ومن ضمن فتاواه يف ذلك فتواه اليت نشرهتا الرائسة العامة عام

الشمس اثبتة وأن األرض دائرة هو قوٌل شنيٌع ومنكر, ومن قال بدوران األرض وعدم 
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ب فإن اتب وإال قتل كافرًا مرتدا, جراين الشمس فقد كفر وضل, وجيب أن يستتا
 ويكون ماله فيئاً لبيت مال املسلمني" 

 
األدلة النقلية واحلسية على جراين »مت توثيق هذه الفتوى وبيان أسباهبا ىف كتاب  

أتليف عبدالعزيز بن ابز « الشمس وسكون األرض وإمكان الصعود إىل الكواكب
والصادر عن مكتبة الرايض احلديثة ابلبطحاء, وكل ما سأنقله هو من الطبعة الثانية 

 -وكما أن هذا القول الباطل : »23 صفحة هجرية, يقول الشيخ رمحه هللا ىف 1402
خمالف للنصوص فهو خمالف للمشاهد احملسوس  -يقصد ثبوت الشمس ودوران األرض
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ومكابرة للمعقول والواقع مل يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية 
غري طالعة وغاربة ويشاهدون األرض قارة اثبتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل ىف جهته مل يت

من ذلك شىء, ولو كانت األرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان واجلبال واألشجار 
واألهنار والبحار ال قرار هلا, ولشاهد الناس البلدان املغربية ىف املشرق واملشرقية ىف 

 ,«املغرب ولتغريت القبلة على الناس حىت ال يقّر هلا قرار وابجلملة فهذا القول فاسد
ه لكن ملوافقة عليه أو االملم يف املسألة و حتريرها و انتقاد الشيخ يف كطبعا حنن ال نتك

 لونهوازم ما يقو فون بلعرت حنن نريد أن نبني كيف أن هؤالء يتناقضون تناقضا عجيبا و ال ي

 
 ز مساه :ابخ ابن لشيولشيخنا الشيخ محود التوجيري رمحه هللا كتاب يف أتييد كالم ا

 على أصحاب اهليئة اجلديدةالصواعق الشديدة يف الرد 
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نة و ن والسقرآويصف شيخهم عبيد اجلابري القول أبن الشمس اثبتة أنه تكذيب لل

 يقول وهي نظرية كافرة
شبكة دخل اليذي والكالم يف هذا يطول حيث توارد عليه كبار علماء اململكة و ال

 سيجد النقول يف ذلك كثرية
-http://www.dd

129970sunnah.net/forum/showthread.php?t= 
ر أو الردة ابلكف ليهوعموما فكما قدمنا يف البداية أن العربة ليست بكثرة من حكم ع
صلى هللا  النيب ديثوإمنا العربة بصحة مناط التكفري أو صحة اعتباره فكلنا يعرف ح

ًنا َومُيِْسي َكاِفًرا َأْو ِبُح الرَُّجُل ُمْؤمِ ْظِلِم ُيصْ اْلمُ  لِ ِدُروا اِبأْلَْعَماِل ِفتَ ًنا َكِقَطِع اللَّيْ عليه وسلم ابَ 
نْ َيا  ِمنْ َرضٍ مُيِْسي ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفًرا يَِبيُع ِديَنُه ِبعَ   . الدُّ

ة ر يتم بسهولك األمذل فانتقال الرجل بني عشية وضحاها من اإلميان إىل الكفر يعين أن
احنن فيه مة وهل هلمعجيبة وألجل ماذا؟ ألجل دنيا حقرية وبسبب ماذا ؟ بسبب فنت مد

 اآلن يعظمه فتنة سوى الدجال ؟؟؟
دنيا هوة الشا هلقد تكون مجاعة على اإلسالم مث تقبل أبمر هو من النواقض زينه 

كان   ابهلل مهما العياذر و الكفواخندعت فيه بفتنة من فتنها فانتقلت فجأة من اإلميان إىل 
 عددها 

 يه وسلم  علهللالى مث لننظر إىل واقعة عجيبة وهي حصول الردة مبجرد وفاة النيب ص

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=129970
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=129970
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قول: ) ملا قبض ( ت14/572فعن عائشة رضي هللا عنها كما يف مصنف ابن أيب شيبة )
 (اق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النف

 هللال هللا صلى يف رسو تو  البخاري عن أيب هريرة رضي هللا عنه يقول أيضا : ) ملا و أخرج
 عليه و سلم , كفر من كفر من العرب(

 . لعرب "امة و يقول أنس " ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتد عا
 م إالاإلسال عرب عنال و أخرج غري واحد عن قتادة قال : ملا قبض هللا نبيه ارتد عامة

 ثالثة مساجد يعين مكة واملدينة ومسجد ابلبحرين 
 إلحساءاوبعض  ائفو ذكر كثري من اهل العلم ارتداد العرب إال مكة واملدينة والط

 
وصحة  الدين مورأفهؤالء قوم أسلموا يف عهد خري البشر الذي العهد أوضح منه يف 

الناس  ثري منكلى  عاحلق املنهج فكيف مبن أتى بعدهم يف تلك العصور اليت خفي فيها 
 واختلط احلابل ابلنابل ودرس العلم

 :طيب نذكر نقوال للتكفري ابجلملة يف نصوص بعض كبار أهل العلم 
  ض فقال : قد األر م يفسأل سائل اإلمام أاب حنيفة عمن يقول ال أعرف ريب يف السماء أ

 !!ات كفر ألن هللا يقول الرمحن على العرش استوى وعرشه فوق سبع مسو 
 لسماء أم ىفش يف العر فقيل له : فان قال أنه على العرش استوى ولكنه يقول ال أدرى ا
عى يني وأنه يدعلى عل أاألرض قال هو كافر ألنه أنكر أن يكون يف السماء ألنه تعاىل يف

 .47, صفحة 5من أعلى ال من أسفل . جمموع الفتاوى, اجلزء 
 م أن القرآنومن زع"ة : عقيدة أبيه وأيب زرعويقول اإلمام عبد الرمحن بن أيب حامت يف 

ر " فهم فهو كافممن ي فرهكخملوق فهو كافر ابهلل العظيم كفًرا ينقل من امللة ومن شك يف  
 2"أصول السنة واعتقاد الدين" ص.

  وخنتم هذه النقول بنقل عن ابن كثري وهو ألصق النقول مبوضوعنا
مد بن حمملن زل على كم ااحمل : " فمن ترك الشرع يقول رمحه هللا يف كتابه البداية والنهاية

ىل إمبن حتاكم  ر فكيفكف  عبد هللا خامت األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة
 ه   الياسق وقدمه عليها ؟! من فعل ذلك كفر ابمجاع املسلمني " إ .
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ملاانت اليت الرب ا ضعهوالياسق كما هو معلوم دستور وضعه جنكيز خان كالدساتري اليت ت
 نتحدث هنا عنها وجترى هلا االنتخاابت .

ا دل على فهم رمبهداسننتقل إىل شبهة قد يثريها البعض فيقول قتال الدولة هلم واست
 تكفري أعياهنم :

ن د, سواء أكاعة واحمتنفنقول له ليس هذا بالزم فقد قرر العلماء: أن حكم الطائفة امل
 هلم أو عليهم. احلكم إجيابياً, أو سلبياً, أي

 : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
اجبات و ن بعض ت عوقد اتفق علماء املسلمني على أن الطائفة املمتنعة إذا امتنع»

لصالة, اامتنعوا عن تني, و هاداإلسالم الظاهرة املتواترة, فإنه جيب قتاهلا إذا تكلموا ابلش
لكتاب ينهم ابب ن احلكموالزكاة, أو صيام شهر رمضان, أو حج البيت العتيق, أو ع

ستحالل و عن اأم, والسنة, أو عن حترمي الفواحش, أو اخلمر, أو نكاح ذوات احملار 
زية ن ضرهبم اجلعر, أو كفاالنفوس واألموال بغري حق, أو الراب, أو امليسر, أو اجلهاد لل

ن كون الدييا حىت ليهعلى أهل الكتاب, وحنو ذلك من شرائع اإلسالم, فإهنم يقاتلون ع
جر كركعيت الف  لراتبةانة كله هلل. وقد اختلف الفقهاء يف الطائفة املمتنعة لو تركت الس

ليها ضة فيقاتل عملستفيوا هل جيوز قتاهلا على قولني . فأما الواجبات واحملرمات الظاهرة
ان موا شهر رمضة ويصو زكاابالتفاق حىت يلتزموا أن يقيموا الصلوات املكتوابت ويؤدوا ال

ى االعتداء علبائث و : من نكاح األخوات وأكل اخل لبيت ويلتزموا ترك احملرماتوحيجوا ا
لوغ دعوة بء بعد تدااملسلمني يف النفوس واألموال وحنو ذلك . وقتال هؤالء واجب اب

كد قتاهلم  سلمني فيتأءوا املبد النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم مبا يقاتلون عليه . فأما إذا
جب جلهاد( الواهاد )ااجل املمتنعني من املعتدين قطاع الطرق. وأبلغكما ذكرانه يف قتال 

 «للكفار واملمتنعني عن بعض الشرائع. 
 (358/  28) -( جمموع الفتاوى 557/  3) -الفتاوى الكربى 

 عليهم[فيما هلم و  ا منهاارهويقول رمحه هللا تعاىل أيضا : ]فأعوان الطائفة املمتنعة وأنص
احملاربون احلرامية مجاعة فالواحد منهم ابشر القتل بنفسه والباقون له ويقول : ]وإذا كان 

أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل املباشر فقط واجلمهور على أن اجلميع يقتلون ولو كانوا 
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مائة وأن الردء واملباشر سواء. وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين فإن عمر بن 
احملاربني والربيئة هو الناظر الذي جيلس على مكان عال  اخلطاب رضي هللا عنه قتل ربيئة

ينظر منه هلم من جييء وألن املباشر إمنا ميكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا 
انتصر بعضها ببعض حىت صاروا ممتنعني فهم مشرتكون يف الثواب والعقاب ... إىل أن 

فيما هلم وعليهم[...وقال ابن مفلح:  قال : فأعوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها
]الطَّائَِفَة اْلُمْمَتِنَعَة َكَشْخٍص َواِحٍد ِفيَما أَتْ َلُفوُه[ . قال تعاىل: )َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم يف 

ْعُتْم َآاَيِت اَّللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستَ ْهَزُأ هِبَا َفال تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم  َحىتَّ خَيُوُضوا يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ
يًعا(. أل ن َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

 الرضا ابلكفر كفر, وعلى هذا استدل العلماء أبن الراضي ابلذنب كفاعله,
يء هم على ش ننيعلماء ألن املتعاو وقضية أن الرضى ابلكفر كفر هو حمل إمجاع ال

ه لى هللا عليصوقال  عاً راضون به فإن كان خريًا فلهم مجيعًا وإن كان شرًا فعليهم مجي
 وسلم: "الدال على اخلري كفاعله". 

 طيب ...
ن فيهم من أقولون وي ]سئل شيخ اإلسالم رمحه هللا عن أجناد ميتنعون عن قتال التتار

 أحدهم هل يتبع أم ال ؟ خيرج مكرها معهم وإذا هرب
قتال التتار الذين قدموا إىل بالد الشام واجب   اجلواب : قال: احلمد هلل رب العاملني

) وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين    ابلكتاب والسنة فإن هللا يقول يف القرآن
هللا  والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه لغري 193  كله هلل ( البقرة

) اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا   وجب القتال حىت يكون الدين كله هلل وهلذا قال هللا تعاىل
وذروا ما بقي من الراب إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله ( 

وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف ملا دخلوا يف اإلسالم والتزموا الصالة  279  البقرة
لصيام لكن امتنعوا من ترك الراب فبني هللا أهنم حماربون له ولرسوله إذا مل ينتهوا عن الراب وا

والراب هو آخر ما حرمه هللا وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان يف هؤالء حماربني هلل 
ورسوله جيب جهادهم فكيف مبن يرتك كثريا من شرائع اإلسالم أو أكثرها كالتتار وقد 

املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم    املسلمني على أن الطائفة اتفق علماء
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الظاهرة املتواترة فإنه جيب قتاهلا إذا تكلموا ابلشهادتني وامتنعوا عن الصالة والزكاة إىل 
 آخر كالمه رمحه هللا تعاىل 

.html15/04/2012ardalrebat.blogspot.com.eg/http:// 
 

احملتل  ع نظامب مطيب , هذا أمر وهناك أمر آخر وهو أن الدولة أعزها هللا يف حر 
وهي  االنتخابية لعمليةه ااإليراين الصفوي للبالد وهذا النظام الكفري هو القائم على هذ

زعزعة  ثرة يفؤ لة امليف صفه وداعمة له فهي هدف مشروع كسائر أهداف وأجهزة الدو 
الل االحت يطرسمفاصلها وقد سبق الدولة اإلسالمية يف ذلك دولة طالبان بعدما 

بسواء   ت سواءااباألمريكي وعمالؤه على بعض مناطق دولة طالبان وأعلن عن االنتخ
ابت بصلة النتخات لكما ابلعراق فماكان من حركة طالبان إال أن قامت بضرب كل مامي

 . اابتمشروعا هلا مع كوهنا مل تكفر أعيان أهل االنتخواعتربته هدفا 
 فمثال هذا نص خرب يف قناة اجلزيرة :

قررة لرائسية املاخاابت نتتقول : توعدت حركة طالبان األفغانية اليوم االثنني بعرقلة اال
من  موذلك عقب أاي أبريل/نيسان املقبل, وهددت ابستهداف مراكز االقرتاع, 5 يف

 ت الدعائية ملرشحي انتخاابت الرائسة يف البالد.انطالق احلمال
/3/2014http://www.aljazeera.net/news/international/
7A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%D7%B8%D/%10
-9%86D%
-AF8%D9%B8%D9%88%AA%D8%AA%D8%D%

9%87%AA%D8%D3%B8%D7%A8%D8%A8%D%
-9%81D7%A8%AF%D8%D
-2B8%D9%83%D7%A%8D1%B8%D9%85%D%

AA%8%D9%82%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%
-9B8%D7%A8%D1%B8%D

http://ardalrebat.blogspot.com.eg/2012/04/15.html
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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7%A8%BA%D8%D9%81%D3%A8%D8%A8%D%
9%86D7%A8%AA%D8%D3%B8%D9%86%D 

ب "بلبلة"  ا تقضيليهوأصدرت احلركة يف بيان نشر على اإلنرتنت أوامر إىل مجيع مقات
نظيم هذا تني يف شط والنااالنتخاابت الرائسية, مؤكدة أهنا ستستهدف مجيع العاملني

 االستحقاق وقوات األمن.
نتخاابت, يف اال ركةواعتربت طالبان أن من الواجب الديين على كل أفغاين عدم املشا

 .وإفشال ما وصفتها مبؤامرة الغزاة اليت تظهر يف زي االنتخاابت
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACA

20140406T3503EA 
 

ل خال و قد أعلنت طالبان أهنا نفذت أكثر من ألف هجوم وقتلت العشرات
 بدعم من ألفغايناعب االنتخاابت اليت جرت يوم السبت واليت وصفتها أبهنا خديعة للش

 الوالايت املتحدة. كما نشرت وكالة رويرتز
 

ذا اعتمدان مية إساليعين , أظن فيما ذكرانه كفاية و نستخلص مما سبق أن الدولة اإل
دي بية اليت تؤ النتخااات هذه الوثيقة جلميع الوالايت إمنا تكفر كل من يساهم يف العملي
من نواقض  ك انقضذل إلزاحة دين هللا تعاىل وتسمح ابلتشريع من دون هللا للبشر ألن

 ألن ذلك ملعينني اها وذلك على سبيل اإلمجال ومل تتعرض لتكفرياإلسالم اجملمع علي
 يستلزم توافر شروط التكفري وانتفاء موانعه . 

 فأين هذا من مذهب اخلوارج إن كنتم تعقلون ؟؟
 

ل سائر الفصائللدولة  انكتفي هبذا القدر وإبذن هللا موعدان بعد غد لتفنيد شبهة تكفري
 املقاتلة وابهلل التوفيق .

 
 

http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/10/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAEA3503T20140406
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAEA3503T20140406
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على  تاسعاللقاء ال

 البالتوك
 ه 18/12/1436 يف

خ ابن ابز  الشيكفرياعتذر الشيخ عن اللقاء نظرا ملرضه ولكن طرح فيه استشكال عن ت
ذا هوفرغ  شيخملن يقول بدوران األرض حول الشمس الثابتة يف مركزها فأجاب ال

 االستشكال ضمن جملد األسئلة
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على  عاشراللقاء ال
 البالتوك

 ه 21/12/1436 يف
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  وااله من احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و على آله و صحبه و
 أما بعد 

يرات علماء سب تقر حرج فبعد أن أثبتنا أن الدولة اإلسالمية الينطبق عليها وصف اخلوا
ا امللبسون لبس هبي األمة على مر العصور متكنا حبمد هللا من دحض بعض الشبهات اليت

لدولة اوصفهم بان على عامة الناس إليهامهم أن هذا الوصف ينطبق على الدولة فبدأ
 لوجود ومعهاة من افريأبهنم حداثء األسنان سفهاء األحالم ومت حبمد هللا مسح هذه ال

 لدولةية وهي أن االثان بهةدعواهم أن الدولة ليس لديها علماء يرجع إليهم مث انتقلنا للش
 مد العدانينحمخ أيب لشيلتكفر املسلمني بغري مكفر وكان حتتها تعلالت أبمور منها كلمة 

  مث ثنينامن هللا فضلأومهوا هبا الناس أن الدولة تكفر كل من قاتلها فتم حمو ذلك ب
 تكفري بغري أن هذاو ية ابهتامهم للدولة أبهنا تكفر كل من يشارك يف العملية االنتخاب

بيان والية همهم ل فيفحض ذلك أيضا بفضل من هللا وبينا اخللل العظيم مكفر فتم لنا د
ويرفضون  هوائهمب أدايىل ووضحنا أن اختاذ مشرعني من دون هللا حيللون وحيرمون حس
يه مستو يف شارك فاملشريعة هللا من نواقض اإلسالم اجملمع عليها وأن الراضي بذلك و 

الوصف  كم علىفر حاحلكم على من سبق ابلكاحلكم مع الفاعل له ابالتفاق أيضا وأن 
منهج  لة مل ختالفن الدو وأ الينطبق على األعيان إال بعد استيفاء الشروط وانتفاء املوانع

مطلقا  قة لهعالالأهل السنة يف ذلك قيد أمنلة وأهنا لو خالفت فهو اجتهاد خاطئ 
 ابخلوارج .

لة فريات ابجلمصول تكح وام وأثبتناكما بينا مبالغات العويد وهتاويله للتلبيس على الع
سالمية لة اإللدو من علماء سابقني ومعاصرين ألعداد أكثر بكثري مما اهتموا به ا

أحد إن  مل يقلة و ومبكفرات خمتلف فيها على أقل تقدير إن مل نقل إهنا ليست مكفر 
 أصحاهبا من اخلوارج 

ام هبا يف اهت تعللوني ة اليتوحىت النطيل ألن موضوعنا الليلة دسم ننتقل للشبهة الثالث
ن فيها حيصرو  هناالدولة بتكفري املسلمني بغري مكفر وهي عبارة عن صورة يتداولو 

 جبهات مقاتلة كفرهتا الدولة حسب فهمهم جاء فيها :
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عطيكم رابط ليها نعوا )طبعا القصاصة موجودة كرابط و موجودة عندان كصورة إذا مل تقف
 هلا(

ي ظيم البغدادنص تن ليتفصائل اجملاهدة و املقاتلة يف الشام االقصاصة مكتوب فيها: ال
 .على ردهتم و أن دماءهم أشهى من دماء اجليش النصريي مائة مرة 

 
 إذن هذه الثماين عشرة اليت ذكروها 

كليا على   عتمادااها أقول هذه الورقة يف احلقيقة عالة على مقالة للسكران اعتمد في
 لة مث نناقش اجملر يفنناقش املسألة على فرض اعتماد ما نشنقول من جملة دابق وحنن س

 حجية اجمللة يف النقطة األخرية اليت بعد مسألتنا هذه 
 فنقول : لسكرانى اوبناء عليه فيعترب مانذكره هنا هو احللقة الثانية يف الرد عل
 لقد أطال السكران إطالة مملة يف مقال له حتت مسمى :

يف  ئل اجملاهدةالفصا ميعلدولة )داعش( الرمسية تؤكد تكفريه جلدراسة يف بياانت تنظيم ا
 الشام والعامل 

13053http://eldorar.net/science/article/ 

http://eldorar.net/science/article/13053
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ؤالء اإلخوة أان أحزن ه –سبحان هللا  –يعين أان أتوقف هكذا عند بعض الكلمات ألين 
ي كلمة كأن هل يرمين سيف احلقيقة , ألهنم يطلقون الكالم كأنه بال ميزان , يععليهم 

هم يضعون  ي أساسى أاملستمع يعين يف قمة الغباء أو إنسان أبله , يعين ال أدري عل
دة مواقف لينا عر عممثل هذه املصطلحات و يركبوهنا , شيء غري معقول يف احلقيقة , 

 العامل   ولشام   ايفتكفريه جلميع فصائل اجملاهدة  و اآلن هذا موقف : األخ يقول :
 ليه إول مجيل , طبعا الرابط ملقاله موجود أكيد عند اإلخوة و سهل الوص

ات اهتام كيلتمث أتعب السكران نفسه يف االجتهاد يف نقل نصوص من جملة دابق 
قائد جبهة  كن علىلو  للفصائل اجملاهدة وهذه االهتامات بعضها صريح يف احلكم ابلردة

 أو على قادة جبهة فإذا به يسحبها على اجلبهة بكاملها 
  جلبهةطيب وبعضها يكون يف وصف وقعت فيه جبهة فينزل الوصف على ا

من  دة علىلر ابوبعضها يكون مصطلحا كالصحوات والعمالة وحنو ذلك فيجعله حكما 
 اتصف به وهكذا 

ذا كانت افرا إكاه  وال أدري هل عجزت الدولة أن تصدر بياان رمسيا تكفر فيه من تر 
؟؟ الدولة اعيل ؟ألفاتعتقد ذلك أم أهنا ختاف من القول وهي مل ختف من الفعل بل من 

ية جلهة الفالنانية و لفالاتكفر فإهنا ال يصعب عليها أن تصدر بياان بكفر اجلهة لو كانت 
 توقف على ألمر من او اجلهة الفالنية , ال تنتظر استنباطات السكران , أقول: أم أ

 استنباطات السكران 
 من فلتات ألسن 
 يف كلمات مومهة 
 مبقاالت لكتاب 

 ضمن جملة من اجملالت 
 اليت تصدر يف الدولة ؟؟؟ 

كلمات   سان يفلات رأيتم الرتكيبة كيف تسري اي إخوة , استنباطات للسكران من فلت
 مومهة يف مقاالت لكتاب ضمن جملة من جمالت تصدر يف الدولة , 
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ه ؟! حتاج بة و هل إنسان عاقل يرى أن هذا األسلوب ميكن أن يؤخذ به عقيدة دول
 سبحان اخلالق 

 ة ؟؟سمجلتفاهة حىت يكون احلكم مبنيا على هذه الطريقة الآألمر هبذه ا
ها من حتدث عن نطق بهما مشكلته يلزم الدولة بكل داللة ملقالة كتبت يف تلك اجمللة وكل
ولو   سالم !! ,ايليه ,  عوكأن الكالم الوارد قرآن منزل يستنبط منه ويلزم بلوازمه ويبين

م عنها ن يتكلأيع صوص دولته اليت اليستطفعل ذلك مع أي دولة اليوم وعلى وجه اخل
ها يف تكلمني ابمسا واملتاهببكلمة وإال فاحلائر ينتظره على أحر من اجلمر لكّفر حكومته وك

 حلظات 
هم نصوص نحن نففذا ونقول له األفعال هي اليت تفسر األقوال وتدلل على مقاصدها ول
وسلم   عليه صلى هللاالكتاب والسنة من خالل التطبيق العملي هلا من رسول هللا

 والقرون املفضلة ومن خالل شروح العلماء املعتربين 
أنه  فالشك همهفأما من أيخذ آية أو حديثا وينفرد بشرحه وابالستنباط منه حسب 

 سيضل ضالال مبينا
 الم بشر ؟!كيف بكففه هذا يف كالم الوحي الذي الأيتيه الباطل من بني يديه والمن خل

لة رمسيا ن الدو مدر ان وغريه ان أييت لنا لو صدق يف دعواه بنص صاحنن نطالب السكر 
 بلفظ التكفري لكل جبهة ذكرها ولن جيد لذلك سبيال 

 وقبل االستطراد نؤكد أمورا :
كوهنم لخالفني هلا ين املاهداألول : ذكران فيما سبق أن الدولة تربأت رمسيا من تكفري اجمل

 وابهل العدانين على ذلك .مل ينضموا هلا واعتربهتم إخوة هلا 
 (:ريب وقال أبو عمر البغدادي يف كلمته بعنوان: )قل إين على بينة من
يهم ن , وال نرم الديا يف"نرى أن أبناء اجلماعات اجلهادية العاملني يف الساحة إخوة لن

راية  اع حتتجتمبكفر وال فجور, إال أهنم عصاة لتخلفهم عن واجب العصر وهو اال
 واحدة .
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ة وقعت يف لى جبهة علثاين : أن الواقع يف الكفر اليقع الكفر عليه فقد تنص الدولا

هم الختالف أبعين بهةالردة بعمل معني اعتربته انقضا وليس يف ذلك تكفري ألفراد اجل
 .دمناه قان و أحواهلم وهذا مثل تكفري ابن ابز للجيش العراقي مثال كما سبق 

وا وعهم وماكانيه وتنفني  بغض النظر عن أعداد الواقعالثالث : أن العربة مبناط التكفري
ا عن الردة كالمن  يف عليه قبل وقوعهم يف املكفر وقد سبق ضرب املثال على ذلك قريبا

 . بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم , و ذلك يف لقائنا الفائت
تهاد معترب الرابع : أن مسألة تكفري اجلبهات لو سلم هبا فهي مسألة تنزيل ألجل اج

بوقوعهم يف مكفر وليست أصال من األصول ولذا فال عالقة هلا ابخلوارج وهو موضوعنا 
سواء أصابوا يف االجتهاد أم اخطأوا ولذا فقد فهم هذا السكران نفسه فنفى إطالق 
هتمة اخلوارج عليهم وقال ألسباب كثرية جدا و هذا طبعا خبالف من طار بكالمه , يعين 
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السكران ومل يوافقوه يف نفيه أن الدولة ال ميكن أن توصف أبهنا خوارج  هم طاروا بكالم
 ألسباب كثرية جدا  .

 الجتهاد ..صحيح او توحنن هنتم حاليا بنفي هتمة اخلارجية وليس املراد نفي اخلطأ أ
 يعين اي إخوة نؤكد على هذه اجلزئية :

جتهاد الذي يح االصحتأو  حنن هنتم حاليا بنفي هتمة اخلارجية وليس املراد نفي اخلطأ
 وقعت فيه الدولة ..

 طيب , إذا تبينت تلك األمور نبدأ فنقول :
شر فصيال عانية مثنت أوال : هذه القائمة املعدة من قبل امللبسني على املسلمني تضم

دماء  شهى منم أقال اجملرمون عنها إن تنظيم البغدادي نص على ردهتم وأن دماءه
  اجليش النصريي مائة مرة

كر وإمنا  لى ماذ ص عأقول : وهذا كذب صراح فال يوجد نقل واحد من بياانت الدولة ين
 يفتصدر  جلةكلها استنباطات وتركيبات لكلمات على كلمات جاءت يف مقاالت مب

 الدولة 
عمل ن ليقوموا بستكثريمقة اثنيا : هؤالء الثمانية عشر فصيال ذكرها امللبسون هبذه الطري

وما أقرب  كثرية  ائلمراد تضليلهم ويومهوهنم أبن الدولة تكفر فصتنومي مغناطيسي لل
 كثر من مائةأتكفر  ولةذلك بكذبة العويد اليت سبقت معنا يف اللقاء السابق من أن الد

ؤولون إىل يقيقة احل مليون مسلم وهو تدليس قبيح مستنكر ألن هؤالء الثمانية عشر يف
 ريش احلاجلو فتح واجلبهة الشامية أربعة فقط وهي اجلبهة اإلسالمية وجيش ال

 يعين الثمانية عشر هم يف احلقيقة أربعة
 وتفصيل ذلك يطول ولكن ابختصار ليتضح التدليس :

هة من اجلبضيش اإلسالم جبميع ألويته بقيادة زهران علوش أصبح اآلن فصيال ج -
بهة كال من حركة أحرار وتضم اجل 2013-11-23اإلسالمية اليت أتسست بتاريخ 

واء احلق, يد, ولتوحالشام اإلسالمية, وجيش اإلسالم, وألوية صقور الشام, ولواء ال
 وكتائب أنصار الشام, واجلبهة اإلسالمية الكردية.
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 9,  8,  5,  4,  2,  1إذن اندرج عندان فيها اآلن يف اجلدول الذي يف الورقة رقم 
بتوجيه من  2015مارس  24أتسس يف  يف اجلدول 6جيش الفتح الذي هو رقم  -

ق الشام ى وفيلقصاحمليسين ويضم جبهة النصرة وأحرار الشام وصقور الشام وجند األ
 ولواء احلق يف ريف إدلب وجيش السنة وأجناد الشام

 11,  10,  9,  7,  5,  3,  1وهذه اندرج فيها رقم 
نكي م وتضم كال من حركة ز 2014انون أول ك  25أعلن عن اجلبهة الشامية يف  -

 وجيش اجملاهدين وجبهة األصالة وجتمع فاستقم وحركة حزم

 



 

72 

 

 
وهي وإن   16,  15,  14,  13,  12إذن تبني أن اجلبهة الشامية تتضمن الرقم 
 كانت تفككت إال أهنا كانت فصيال واحدا

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

 ه هي احلقيقة هذ
ف إليها قد أضام و إذن حنن نتعامل مع أربعة كياانت على الساحة اجلهادية يف الشا
 ليبيا ومحاساتلة بملقالسكران جبهات خارج املنطقة كالقاعدة وطالبان وبعض الفصائل ا

 وذلك ليتوصل إىل أن الدولة تكفر كل الفصائل اجملاهدة 
ة ابيع الدول رة ممنعمو املتكاثرة يف بقاع امل ونقول له : ماذا عن اجلماعات اجلهادية

د قا ؟؟؟ حنن هليعتهم ل بومازالت تعلن البيعات كل فرتة , هل كانت الدولة مكفرة هلم قب
ولة واليت ية الداهذكران قرابة ثالثني مجاعة جهادية من هذا النوع عند تعريفنا مل

! املبايعة ؟ ها قبلفر ولة تكحسبتموها درس جغرافيا , هل هذه الثالثني مجاعة كانت الد
 ال يوجد أي إشارة حىت لطعن من الدولة هبؤالء

ن دون مخلصوص اجه ملاذا هذه اجلماعات اجلهادية اليت ذكرها السكران وغريه على و 
 عشرات اجلماعات يف أحناء املعمورة ؟؟ ملاذا ؟
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ائر أو أو يف اجلز  فريقياب إملاذا مل تكفر الدولة اجلماعات اجملاهدة يف الصومال أو يف غر 
 يف سائر بقاع املعمورة ممن مل يبايعها إىل اآلن ؟؟؟

كفرهم  تلدولة ن اأأان أجيبك اآلن و بوضوح اتم ال يشكل على أي عاقل لو افرتضنا 
 كما تقول :

يت تقول إن عات الماأقول أوال : ما نظرة هذه اجلماعات للدولة ؟؟؟ ما نظرة هذه اجل
 نظرهتا هي للدولة ؟الدولة تكفرها ؟ ما 

هلا وترى لى قتاا عهذه اجلماعات تكفر الدولة صراحة أو ضمنا وتقاتلها وحترض غريه
ل ىل هللا بقتإتتقرب و ني أهنا خوارج وأن قتاهلا أوىل من قتال النصريية والكفار األصلي

صلني منهم ء ابمللبدأفرادها وترى أهنم شر قتلى حتت أدمي السماء بل يصرح بعضهم اب
 إلجهاز على جرحيهم وقتل أسريهم واتباع مدبرهم وا

 امسعوا معي أحد اخلونة ماذا يقول :
11/2018content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/عندما-

 4low.mpكالنساء_-تلطم-ال-الدولة-بك-تفتك
 

مسعتم هذا اخلائن ماذا يقول , يعين كل ما ذكرانه , يقول ابدأ  طيب اي إخوة اآلن
ابملصلي , يقول األئمة األربعة يقولون أبنه جيهز على جرحيهم و يقتل أسريهم و يتبع 
مدبرهم , الذي أظن أنه علوش يف احلقيقة  , شكل الصورة عندي مصغرة , الصوت ال 

فسواء أكان هو أو كان شخصا  أعرفه جيدا قد يشكل لكن الذي يظهر أنه علوش ,
من جنده , على كل حال كلهم خونة , فهذا واحد و التسجيل مشهور , لكن أان أردت 
أن أمسع اإلخوة كيف يقول هذا اجملرم إبدؤوا ابملصلي و كيف يكذب على األئمة األربعة 

م و كيف يكذب على الطريفي , الطريفي ما أفتاه و ال قال هذا الشيء , الطريفي يتكل
عن اخلوارج , ما تكلم عن الدولة و ال أفتاه إمنا هذا كذاب يلعب على من حوله مبثل 
هذه األكاذيب , فيُنتبه ملثل هذا . هذا اآلن اخلبيث هذا و أمثاله , يعين يتكلمون يف 
الدولة أهنا تكفر , هو قد كّفر الدولة و حرض , هذا التحريض الذي حيرضه أصال مل 

ى جرحيهم إال من كفرهم ألنه ابالتفاق ال جيهز على جريح اخلوارج يقل أحد ابإلجهاز عل

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/عندما-تفتك-بك-الدولة-لا-تلطم-كالنساء_low.mp4
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عند من ال يرى كفرهم إطالقا بل ابلعكس و علي رضي هللا عنه أمر بعكس ذلك , هذا 
 رجل كذاب.

صفوا قعنهم  فاعطيب , إذن هذا شيء , الشيء الثاين أن هؤالء الذين يريدون الد
ليات م العمتلك وضعنا فيديو لعملية منمساجد الدولة وهدموها فوق املصلني وقد 

 اإلجرامية جلبهة من جبهاهتم وهي جبهة األصالة والتنمية
عين يشعرون ون و يكرب اآلن أيتيكم رابط كيف يفجرون بيت هللا سبحانه و تعاىل و هم ي

 ابلنصر العظيم 
Lps1WUi7OG3utube.com/watch?v=https://www.yo 

 
11/2018content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/جبهة-

 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر-والتنمية-األصالة
ذا هفروهم , ما اذا تكمل اي أخي يعين أانس يفجرون املسجد مبن فيه مث أتيت تلومهم تقول

 ؟!
لى عنكرمت أل مالكم كيف حتكمون ؟؟؟ هل أصابكم عور ؟؟ لو كان بكم حاجة للحق

ها وأكاذيب تومهو  هامهؤالء بدال من اإلنكار على الدولة فهؤالء إمنا فعلوا ذلك أبو 
 لفقوها بوحي إبليسي أمريكي سلويل

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3OG7WUi1Lps
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4


 

75 

 

 

 



 

76 

 

 

 
 

 
 
 

 م أخطأت ,صابت أاء أإال استنادا ألدلة شرعية سو وأما الدولة فما اهتمت أحدا بشيء 
 هذا الكالم كله أوال .
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 من ند كثريور تعترب كفرية عوقعوا يف أم -الذين نتكلم عنهم اآلن  –اثنيا : هؤالء مجيعا 
قائمة  الشبهةفين أهل العلم فسواء أكان ذلك عن أتول أو له خمرجه عند علماء آخر 

 الهتامهم .
موا بنفس ما يتهمون اثلثا : العجيب أن  ين هم عند كثري دولة فه البأكثر هؤالء أيضا اهتُّ

نفسه  هد علىيش خوارج وتكفرييون وقد قدمنا طرفا من ذلك فيما سبق بل إن بعضهم
 مبا رمى به الدولة من خالل تصرحياته القدمية

, لقحطاين رية  اما عندي هنا اي شباب ملف جلبهة النصرة , املتحدث الرمسي هلم أبو
 نستمع لعبد العزيز الفوزان أوال 

للمشاركة  سوراي ارجخطيب , اآلن عبد العزيز الفوزان يقول : ال حاجة للمجاهدين من 
 مجيل ؟ طبعا ليها ,عاء ابجلهاد و أن أي نبتة ال تقاتل حتت راية اجليش احلر جيب القض

 يقصد ماذا ؟ جبهة النصرة . 
 صرة ماذا يقول ؟طيب , املسؤول الشرعي العام جلبهة الن

يقول : إن ثبت  –آلن احنن مسعناكم النقل  –إن ثبت النقل عن عبد العزيز الفوزان  
د حلر فقد ارتجليش اارج النقل على أن عبد العزيز الفوزان قال ابلقضاء على أي نبتة خا

, رية طاين أبو مار القحهاجو خرج من امللة ألنه كره ما أنزل هللا , هذا من ؟ الغريب امل
 ,  ا أنزل هللاكره م  نهماذا قال عن عبد العزيز الفوزان ؟ قال ارتد و خرج من امللة أل

 طيب , طبعا عندان مصورة هذه يف الفيديو 
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ر و هو كاف فيقول نفس الشخص : كل من نصر الكفار على كفرهم أو على املسلمني
ول ان و دتكسيرتتب على هذا كفر احلكام الذين يزعمون أهنم مسلمون كحكام اب

 اخلليج و غريها , 

 
م يكان و غريهاألمر  عانيقول : هذا اجلمع الثمني من األدلة و الرباهني يبني كفر من أ

 يةلولمن الكفار و فيه األدلة القطعية على تكفري حكام اخلليج و الس
 

 
 

لسلولية , ية و ااميقول : ما كنت أعلم أين سأعيش و أرى أرض احلجاز يتجول هبا اجل
 ,  الصقاتال حرقو األرض عليهم , عليكم ابالغتياالت ابلكوامت و العبوات وإ
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سود دولة تدوا أبليقيقول إن شباب احلرمني حباجة لكسر حاجز اخلوف و حباجة جلرأة ف
 العراق اإلسالمية مل يرتكوا رأسا للكفر إال وصلوه , 

 
 

 هذه كلها تغريدات ألبو مارية , 
 صلوه . و ر إال لكفيقول : يقتدوا أبسود دولة العراق اإلسالمية مل يرتكوا رأسا ل
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وس اجلامية قطف رؤ بال يقول إىل أهلنا يف بالد احلرمني إن حال أهل اإلسالم ال يصح إ
م سائلك و اجلهمية هم و حكومة آل سلول حكمهم واحد و مصريهم واحد إن هللا

 عنهم , 

 
ي أبو مارية أ –ة النصرة احلايل : فإن صاحب هذا الكالم طيب هنا مبيزان جبه

 من الغالة التكفرييني  –القحطاين 
 طيب حنن رأينا اآلن هذا الكالم الذي ذكرانه 
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 أيضا من األشياء اليت يقوهلا كّفر اجلامية 
جلامية ؟ فرون اتك يقول : هم من أشد الطوائف بدعة و ردة و رمبا سائل يسأل ملاذا

 لقد كفروا  لمني وملسانقول هلم ألهنم ظاهروا حكومة آل سلول و يكتبون التقارير على 
 

 
 , ليههو يلخبط يف احلقيقة  يف كتاابته و ملسنا ذلك منه و أنكران ع

  
ه هو جيب أنالعو ا اي أحبة شرعي جبهة النصرة طيب , إذن نكتفي هبذا النقل , هذ

 ية إلسالمة االذي زكاه العويد بعدما قبلته السعودية مؤقتا لتضرب به الدول



 

82 

 

 
 

ار و كذا ,  و أخي رارحصلت نغمة أن القاعدة فيها قاعدة طيبة و قاعدة غري طيبة , أش
لقحطاين و ارية امبو أكلها لضرب اجملاهدين ببعضهم البعض , فأخوان العويد قام يزكي 

واليهم و ة من يرد هو يكفر حكام السعودية و يسميهم آل سلول ويرى ردهتم , بل يرى
 ومة نفسها مثس احلكلي وهم اجلامية , يعين كفر مشايخ السعودية الذين يوالون احلكومة 

 ,دها العويد ليت غر ادة العويد يقول وهللا ما علمنا عنه إال خريا , عندي صورة التغري
ك ن يقول ال شرتة كال فلينا نقرأ لفظها إن كانت متيسرة معي اآلن , نعم , يقول , قبخ

ضل ما هو ا الفايخنشعندي يف ضالل تنظيم القاعدة و من ينتمي له , مث بعدما سئل : 
م ؟ يقول اق معهلتحموقفك الشرعي من تنظيم القاعدة يف بالد الشام و هل تنصح ابال

 ة و من يقولو ماريو أبالنصرة بقيادهتا احلالية و شرعيها ه: إن كان السؤال عن جبهة 
 بقوله فال نعلم إال خريا .

 ه إالنعهذ ال يعلم  ,نا اي سالم , يعين تكفري آل سعود و تكفري اجلامية و كل من مر مع
 خريا , مجيل جدا , طيب , 
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 ابخليانة , اعاتماجل رابعا : وهو أهم ما يف األمر يوجد لوث عند جل من ذكر من هذه 
يهم فعين ُتُكلم وث , يه لهذه حقيقة , لوث , حنن ما نقول أنه حقيقة مائة ابملائة و لكن

ى ألسنة احة علصر  خبيانة و آتمر, ابخليانة والتآمر على اجلهاد وأهله ويظهر ذلك
ت امسها  انتشر  ت واملنشقني وآخرهم أبو فراس السوري شرعي النصرة له مقالة اشتهر 

هل الوصول سفراس  بوألالنجاء ويؤيد ذلك , ) طبعا رابط مقالة النجاء النجاء  النجاء
 إليه ( 

https://justpaste.it/nnnr 

 
 

يعين  ,ؤالء هلهم يؤيد ذلك دعم خونة األمة وحلفاء الصليب بل وأهل الصليب أنفس 
ا وجد عين إذي,  هذه هي حلاهلا لوث , أنتم تعرفون اللوث يف القسامة و يف غريه

ه , ما ن قتلو لذياالشخص قتيال يف أرض عدو مثال فهذا لوث يستلزم اهتامهم أبهنم 
ذا يسمى ة , فهالقاألعداء إال إذا كان هلم ع الذي أتى هبذا الشخص مقتول يف أرض

عود وغريهم ج آل سليلوث , نفس األمر اآلن عندما أتتيين أمريكا و تدعم أو حكام اخل
 .خونة  ائةيدعمون فهذا لوث مباشرة يعين هؤالء يعين يكاد يكون مائة ابمل

روق ار الفعسكطيب , يظهر على ألسنة املنشقني و سنسمعكم ايضا فيديو ألمري م
 له كنسمعه  فال املنشق عن جبهة النصرة , لو نستمع مقطع منه إن كان طويال و إ

https://justpaste.it/nnnr
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11/2018content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/أمري-
 4low.mpالدولة_-يبايع-النصره-جببهة-الفاروق-معسكر

 
ون من ن ينشقلذياطيب مجيل , نكتفي هبذا القدر ألنه يعين فيه الشاهد , اإلخوة 

ن اخلياانت نواع مألى اجلبهات هذه و ينضمون إىل الدولة يفضحون احلقائق اليت تدلل ع
ث اي و لكنها لو  ا اتماامو العبث و اخللل , و هذه حنن ال نريد أن نتهم هبا اجلبهات اهت

ف جيادله عذر كي يُ , يعين لو أحد أخذ مثل هذه االهتامات و بىن عليها كيف الإخوة 
رون حقائق و يذك عملأحد ؟! هذه االهتامات من أانس كانوا موجودين و قائمني على ال

ل ض مازافي رأوها أبنفسهم فألجل هذا حنن نقول هناك لوث هذا شيء و غيض من
ندان و ل ما عكمع  كلها إشارات فقط لو جنعندان أشياء و استدالالت أخرى يعين هذه  

غ نطلق من فرا ة مل تدولاألدلة و الرباهني هذه قصة أخرى لكن حنن نريد حندد شيء أن ال
 و أمنا انطلقت من أمور موجودة . 

-https://tarhuni.net/wp
11/2018content/uploads//ارتباط-يكشف-النصرة-جبهة-قيادي-

 4mpابملوساد.-علوش-زهران-و-اجلوالين
 

علمية وقد   حبجةكفريتكفري الدولة هلم فسنعود ملا ذكرانه أنه ت طيب , فلو افرتضنا
 ا كفرت بغريدولة مال حاول السكران مناقشتها فلم يفلح ولكن يكفينا منه اعرتافه أبن

سالم اقض اإلنو  مكفر وإمنا مبكفر مشهور واضح متفق عليه وهو الناقض الثامن من
ه هو شخصيا قناعت قاني واليهمنا إطالوهو مواالة الكافرين والتحالف معهم ضد املسلم

هذا هو  مه أبنسليأبنه انقض أو عدم قناعته فهو حر يف فهمه وفقهه والذي يهمنا ت
 مستند الدولة أعزها هللا 

ن ن الكفر يكو بلها أقرر ننقل هنا طرفا من أقوال العلماء يف املواالة املكفرة ولكن نق
 ابلقول وابلفعل و ابالعتقاد كل على حدة 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/أمير-معسكر-الفاروق-بجبهة-النصره-يبايع-الدولة_low.mp4
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ر عملي دور كفن صاء يف جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز رمحه هللا أنه سئل: هل ميكج
ة: مثل ن امللمرج خيرج من امللة, يف األحوال الطبيعية؟ فأجاب: الكفر العملي خي

نام ي يذبح لألصة, الذمللالسجود لغري هللا, والذبح لغري هللا, هذا كفر عملي خيرج من ا
م, يكفر  هلو سجد م أن كفر عملي أكرب, وهكذا لو صلى هلأو إىل الكواكب, أو إىل اجل

لم , أو يه و سعل كفًرا عملًيا أكرب, وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول صلى هللا
يع أهل مج, عند كرباستهزأ ابهلل أو ابلرسول صلى هللا عليه و سلم هذا كفر عملي أ

 السنة واجلماعة. اه 
لقلب اعتقاد اىل إهنا كفر أكرب دون النظر فهذه كلها أعمال وأقوال حكم عليها أب

فيها  يفتقر احلكمليت الاية وظاهر كالم العلماء اآليت يف املواالة أهنا من األعمال الكفر 
كم بل نص وا احلطلقأابلكفر على االعتقاد القليب حيث مل يشرتطه أحد منهم بل كلهم 

 . أيتكما سيبعضهم على أنه كفر ولو كان مبغضا للكفار حمبا للمؤمنني  
دون  ن أولياء منلكافرين اقال الطربي رمحه هللا يف تفسري قوله تعاىل " ال يتخذ املؤمنو 

 قاة ".م تاملؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء إال أن تتقوا منه
على دينهم  الوهنمتو  يقول معىن ذلك: ال تتخذوا أيها املؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا

من يفعل  , فإنهاهتماملسلمني من دون املؤمنني , وتدلوهنم على عور وتظاهروهنم على 
رتداده عن منه اب ذلك فليس من هللا يف شيء, يعين بذلك: فقد برئ من هللا وبرئ هللا

فوهم لطاهنم فتخاسوا يف كوندينه ودخوله يف الكفر. "إال أن تتقوا منهم تقاة " : إال أن ت
ا يعوهم على مال تشاة و لسنتكم وتضمروا هلم العداو على أنفسكم فتظهروا هلم الوالية أب

 هم عليه من الكفر وال تعينوهم على مسلم بفعل(. 
 ظهر الواليةإمنا يه فيعين حىت عندما يكون املسلم حتت سلطان الكافر و خياف على نفس

 ليف اللسان فقط و يضمر العداوة يف قلبه وال يعني على مسلم بفع
, بعد ذكر قوله تعاىل " اي  18/300مية يف جمموع الفتاوى يقول شيخ اإلسالم ابن تي

أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء " إىل قوله " اي أيها الذين آمنوا من 
" يقول : )فاملخاطبون ابلنهى عن مواالة اليهود والنصارى هم …يرتد منكم عن دينه 

اول مجيع قرون األمة, وهو ملا هنى عن مواالة املخاطبون آبية الردة , ومعلوم أن هذا يتن
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الكفار وبني أن من توالهم من املخاطبني فإنه منهم, بني أن من توالهم وارتد عن دين 
اإلسالم ال يضر اإلسالم شيئا, بل سيأيت هللا بقوم حيبهم وحيبونه فيتولون املؤمنني دون 

كما قال يف أول األمر "فإن يكفر الكفار وجياهدون ىف سبيل هللا ال خيافون لومة الئم ,  
هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا كافرين" , فهؤالء الذين مل يدخلوا يف اإلسالم 

 وأولئك الذين خرجوا منه بعد الدخول فيه ال يضرون اإلسالم شيئا 
وله تعاىل "َوَمْن ( : )صح أن ق138 /11طيب , يقول ابن حزم رمحه هللا يف احمللى )

ُهم" إمنا هو على ظاهر يَ ت َ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ لكفار , وهذا حق ال افر من مجلة نه كاه أبَوهلَّ
 خيتلف فيه اثنان من املسلمني ( .

 
 :( 32اع " )صالتِّبوا ويقول الشيخ محد بن عتيق رمحه هللا يف " الدفاع عن أهل السنة

هم بلسانٍ  لذب عناو أاملسلمني  )وقد تقدم أنَّ مظاهرة املشركني وداللتهم على عورات
ذكور فهو راه املإلكاأو رضى مبا هم عليه , كل هذه ُمكفِّرات ممن صدرت منه من غري 

 مرتد , وإن كان مع ذلك يُ ْبغض الكفار وحيب املسلمني( . 
 ي كفر هذا النقل صريح جدا يف عدم ارتباط ما وقر يف القلب ابلعمل ال

ق بني ن الفر عئل لطيف بن حسن رمحه هللا , وقد سوقال الشيخ عبد هللا بن عبد ال
 املواالة والتويل , فأجاب :

ل نهم وإعانتهم ابملاوهو كالذب ع -مث ضرب له أمثلة  –) التويل كفر خيرج من امللة 
 كبل الدواة   -له أمثلة  مث ضرب –والبدن والرأي , واملواالة كبرية من كبائر الذنوب  

 م , أو رفع الصوت هلم(. أو بري القلم أو التبشش هل
ر رية من كبائهي كب ليتاإذن ضرب أمثلة للتويل الذي هو كفر خمرج من امللة و للمواالة 

 الذنوب , ملن يريد التفرقة كيف يفرق .
 وقال الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا يف كتاب "كلمة احلق":

)أما التعاون مع اإلجنليز أبي نوع من أنواع التعاون, قّل أو كثر, فهو الرّدة اجلاحمة, 
والكفر الّصراح, ال يقبل فيه اعتذار, وال ينفع معه أتول, وال ينجي من حكمه عصبية 
محقاء, وال سياسة خرقاء, وال جماملة هي النفاق, سواء أكان ذلك من أفراد أو 
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 الكفر والردة سواء, إال من جهل وأخطأ, مث استدرك أمره حكومات أو زعماء. كلهم يف
فتاب وأخذ سبيل املؤمنني, فأولئك عسى هللا أن يتوب عليهم, إن أخلصوا من قلوهبم 

 هلل ال للسياسة وال للناس(. 
 وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا :

أبي نوع  ساعدهمو  مني)وقد أمجع علماء اإلسالم على أنَّ من ظاهر الكفار على املسل
 1/274من املساعدة فهو كافر مثلهم ( جمموع الفتاوى واملقاالت 

 ي أنهيف نوازله و   ,طيب نذكر أيضا حادثة واقعية ذكرها العالمة الربزايل رمحه هللا
هرب هو , و عليه  هللااملعتمد بن عباد استغاث ابلنصارى يف حرب املرابطني , فنصرهم 

رهم أفىت ء فأكثفقهابن اتشفني أمري صنهاجة , فاستفىت فيه المث نزل على حكم يوسف 
مل  -مع بعض هؤالء الفقهاء  –ع بعضهم م -يعين قاضي يوسف  –أهنا ردة , وقاضيه 

ذ ابأليسر مه وأخح ديروها ردة , ومل يبح دمه ابلردة , فأمضى ذلك من فتواه ومل يب
 ونقله إىل أغمات وأسكنه هبا إىل أن مات هبا( 

 (1/415,428عن " النوازل الصغرى " للعالمة حممد املهدي الوزاين ) نقال
لردة هذه كم اباحل وطيب , يعين هذه النقول تدلل على أن هذه القضية التكفري فيها 

 رونالف آخن خإأمر يعين يكاد يكون من املسلمات املذكورة عند العلماء حىت و 
 واكم إايه , أمسعن لذييف الفيديو ا  طيب , خنتم بكالم ملعاصر يتمسحون به كما مسعنا

لشيخ عبد اصر هو عاهذا الكالم للمعاصر فيه تعريض بواقع احلكومة السعودية , و امل
 العزيز الطريفي له كتاب يسمى اإلعالم بتوضيح نواقض اإلسالم

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

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

الكتاب وغريهم من امللل الكفرية على  العلم على أن من ظاهر الكفار من أهل
املسلمني وساعدهم أبي نوع من املساعدة فهو كافر مثلهم قال هللا جل وعال: ]امل َ ائدة: 
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[}اَيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن 51
ُهْم{ يَ تَ َوهلَُّمْ   ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ

ني بالناس فيها جدا و  ريةطيب , يكفينا هذا ألن هذه املسألة قتلت حبثا والنقول فيها كث
ة وغري  مكفر وعنينمفرط ومفّرط ومغال ومقصر وأوسط من يتوسط فيها جيعل املواالة 

 جرداتكان مهذا إن   ل ,مكفرة أو يفرق بني املواالة والتويل مث حيصل اختالف يف صور ك
حية ملكفرة الصر االة املو امنصفا أما إذا كان ملبسا جمرما كمن حنن بصددهم فإهنم جيعلون 
 لوي احلقائقفرة ويملكااليت الخيتلف فيها العقالء فضال عن العلماء من املواالة غري 

 والنصوص ليا يستحيي منه من الحياء عنده 
هبم ضد  ستعانتاقط فريكان وإمنا هي فمثال يقول إن احلكومة السعودية التوايل األم

  كأنك جمنون  ه تكلمل لالدولة لرد اعتدائها ومثل هذا يقال له إنك مثال رائع ملن يقا
ة صور املواال ي أعظموه أوال : احلكومة السعودية ليست مستعينة وال معينة وإمنا حليفة

 املكفرة ونضرب مثاال يسريا للتفرقة بني الثالثة :
 ذه استعانةله فهمحيف  وعاء مل يستطع محله بنفسه فاستعان بغريه يساعدهرجل أراد محل 

سمى تفتلك  لهورجل رأى رجال يريد أن حيمل محال فلم يقدر عليه فساعده على مح
 إعانة 

ل كل محه ويف بان ورجالن اتفقا سواي على أن يكون كل منهما طرفا يف كل عمل يقوم
 محل حيتاجان إليه فذلك حتالف 

 اهبفقط هو الذي أجازه بعض أهل العلم بشروط قاسية النطيل  فاألول
على أنواع أث وهو ثالوأما الدولة السعودية فهي مع ملل الكفر العاملية من النوع ال

ألول وهو لنوع ان ااملواالة املكفرة فلماذا يلبس امللبسون على الناس وجيعلونه م
 االستعانة ؟؟

اعتداء  قع قبللواعونه على حكومة السعودية ااثنيا : أين اعتداء الدولة الذي تد
ديد .. هتل حصل قي السعودية على الدولة اإلسالمية ؟؟ ما حصل أي اعتداء أصال فإن

ددكم حزب هن وكم يراقلنا وهل التهديد مسوغ لالستعانة اي كذبة ؟؟؟ مث قد هددتكم إ
 الالت وكم هددكم آخرون ومل يتحرك فيكم ساكن ؟؟؟
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مليات يف امت بعوق ا ابالعتداء أمل تعتد عليكم إيران مرات عديدةاثلثا : لو سلمن
لشرقية ض يف اوافالداخل السعودي ودعمت ابلسالح والتدريب واملال احلوثيني والر 

ن م الطرق لفالإغالقكم و وأخريا تتهموهنا ابألرواح اليت أزهقتموها يف مىن بسبب إمهالك
 ل ؟؟طواعلى مر السنوات ال وعالن فلماذا مل تستعينوا ابألمريكان ضدها

ر ليت يف البحم أي ازركجرابعا : إيران حتتل جزركم أي اليت يف اخلليج واليهود حيتلون 
 ة ؟عوماألمحر وهذا اعتداء صريح قائم فأين انتم عنه ابستعانتكم املز 

 رتافا صرحيانكم اعميد خامسا : وسوف ننهي هبا حىت النطيل وإال ففي اجلعبة الكثري نر 
: 

أحد أييت و يستعني  يعين مايف –ستعانة اآلن تكون فيما اليقدر عليه املستعني اال
فإما أن   -  ؟بشخص على شيء هو يقدر عليه , إذا كان يقدر عليه فلماذا يستعني
دولة ساد الآام تعرتفوا أن جيشكم اليستطيع الصمود هو وسائر جيوش املسلمني أم

 نقذوكم فار ليلكذا اضطررمت لالستعانة اباإلسالمية , وأن جيوشكم جيوش ورقية ول
سيكم اليت لى كراعصا وإما أنكم كذبة دجالون تتحالفون مع الكفار لقتال املسلمني حر 

 على وشك االهنيار بصعود أهل اإلسالم احلق .
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طيب , خنرج من هذا و نعود فنقول : اجلماعات املقاتلة للدولة اإلسالمية واليت حنن 
أصبحت يف  -هذا اآلن مربط الفرس  –ا هنا أصبحت يف احلقيقة بصدد الكالم عنه

احلقيقة الذراع الضاربة للسعودية وحللفائها وتتلقى متويلها منها وتفتح هلا القنوات وجتمع 
هلا التربعات ويقوم بتلميعها شيوخ آل سعود يعظمون قادهتا كعلوش و أشكاله ويزكوهنم 
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م املشبوه يف االجتماع مع قادهتا وإيصال األموال أمثال العرعور والعويد وحنومها ودوره
 هلا خفية وعلنا مل يعد خيفى على أحد .
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لكفر اع أهل ف مفمن علم دور آل سعود يف ضرب اجلهاد يف بقاع املعمورة ابلتحال

لى  فاظ عاحل أمريكا ومن لف لفيفها ملصلحة عليا  عندهم أعلى من كل شيء وهي
مواالة  ه أهناضح لانضواء هذه اجلهات املقاتلة حتت عباءهتم واتكرسيهم عرف معىن 

 مكفرة بال أدىن شك ..
هم غرهم م ولعلليهعولكننا سنحرتم وجهة نظر من يلتمس هلم العذر ويقول لعلهم لبس 

ليهم عاليقع فلك شيب حلى هؤالء املستأجرين ولعلهم اختلطت عليهم األمور وحنو ذ
 الكفر أبعياهنم 

صدر كفرا ومل ي  فعاهلمأعل فنقول فكان ماذا ؟؟ أليس هذا ما تتهمون به الدولة ؟؟ أهنا جت
الدولة ,   فعلته لذيمنها تكفري ألعياهنم ؟؟ إذن األمر مستوي , الذي تقولونه هو ا

 كفرت الفعل و مل تكفر األعيان 
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وا عذرهم إذ وقعتث مل حي ولنفرتض أهنا كفرهتم أبعياهنم فهذا كما كرران مرارا وجهة نظر
مغفور  ك فخطأذل يف كفر أكرب صريح وانقض عظيم من نواقض اإلسالم ولو أخطأوا يف
ة لذلك  عالقوال ألنه انشئ عن اجتهاد مشروع وهو خطأ يف التنزيل ال يف التأصيل

 ابخلوارج إطالقا , ألن حنن موضوعنا اخلوارج .
 راد أن يلبسأفيها  خله املعمعة دطيب , مث أراد العويد أن يلبس يف هذا املوضوع , هذ

ف وا هلا طوائده وجر سياأبقضية اجلاسوس ليسرت هبا سوءة املواالة املكفرة الغارق فيها 
 : -للعويد  –املقاتلني يف الشام فنقول له 

 لقد أخطأت استك احلفرة ..
ت ورب قد كذبفة فاجلاسوس له حالتان وليس كما تدعي أن فعله أعلى درجات املواال

 ع األمريكانياان معهر عبة بل أعلى درجات املواالة ما يفعله آل سعود من حتالف ظاالك
مسلمني لهم للقت حيبوهنم ويراقصوهنم ويهشون ويبشون هلم ومينحوهنم األومسة على

قاتلون حتت يهلم و رتو بوينفذون أوامرهم ويفتحون هلم قواعدهم ويبذلون هلم أمواهلم و 
ع املسلمني مر هذا عشاميفرحون لفرحهم , وهللا ما يفعلون  إمرهتم و حيزنون ملصاهبم و

هذه ليست  لك, مثر ذمع قادة املسلمني مهما كانوا خونة وهللا ال يفعلون معهم معشا
ليت اي املواالة هرف ما أع مواالة ؟ أين املواالة اي إخوة أين؟ ما هي املواالة ؟ أان ال

ه بو يصّلبون  لصليبن ابهود و نصارى و أيتو يروهنا مكفرة عندهم , إما ان يقولوا حنن ي
كفرة مواالة ميل على رؤوسهم و على أجسادهم , يعين ما أدري مىت يكون الشخص موا

 عندهم , يعين هؤالء يف عامل آخر يف احلقيقة ! 
ه بوسوس  ليهعفنقول أما اجلاسوس فقد يكون ضعيفا مسكينا فعل ذلك ألمر طارئ 

 اك ؟؟ذذا من ن هواليضر اإلسالم مع صحة إميانه فأي الشيطان له ختيل أنه ينفعه
ذا النوع هو وجد فل وما ذكرته يف أمر اجلاسوس هنا هو ماحصل مع حاطب بن أيب بلتعة

م قلة وال وهألحافهو الذي اختلف فيه العلماء فمنهم من اعترب فعله ردة على كل 
ة ه ارتكب كبري نه عندلكو له ومنهم من رأى أنه يقتل مطلقا ولو تعزيرا ومنهم من مل ير قت

 عظيمة 
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 ترتب على ة وفعالكفر أما اجلاسوس الذي تبني من عمله أنه موال للكفار املواالة امل
ا للكفار موالي وساجسه دعم ونصرة للكفار فهذا مل يُعد جاسوسا فقط وإمنا صار جاس

منا ذكر وإييء شمواالة مكفرة فيقتل ردة ال ملطلق اجلس الذي قد اليرتتب عليه 
 للمواالة املكفرة املوجبة للردة 

اليا سوس مو جلاوعمر رضي هللا عنه اعترب يف حاطب األصل يف ذلك وهو أن يكون ا
كر حاطب أن ري فأنلكفمواالة مكفرة فأراد أن يضرب عنقه واهتمه ابخليانة وابلنفاق ا

نيب صلى ال فصدقه علهيكون فعل مافعل خيانة وردة عن دين هللا كما هو الظاهر وبرر ف
م  عليه و سللى هللاصيب هللا عليه وسلم ابلوحي وهو ماميتنع حصوله لغريه ومل ينكر الن

يه تنزيل نكر علا أعلى عمر اعتباره ألصل فعل حاطب أنه كفر يستحق ضرب العنق وإمن
 ذلك على حاطب ملا عرفه عنه من سابقة بدر وصدقه يف مقولته .

ثغور جلهاد يف الأهل ا الهتداد على اببك اخلرمي لقتوقد نقل عن االمام أمحد احلكم ابالر 
.. 

 فهنا مل يرتدد االمام أمحد يف احلكم عليه !
أْلَْخَباِر ِإلَْيِهْم اُكفَّاِريف نَ ْقِل َوااَلَة الْ ْي مُ أَ (  وقال البغوي يف قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ) َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلكَ 

ْن ِديِن اَّللَِّ يف ٍء " ]َأْي لَْيَس مِ  يف َشيْ اَّللَِّ  نَ ِمنَي " فَ َلْيَس مِ َوِإْظَهارِِهْم َعَلى َعْورَِة اْلُمْسلِ 
 َشْيٍء[ انتهى

ته  ال دية لورثتتب, و يس وقال سحنون من املالكية : إذا كاتب املسلم أهل احلرب قتل ومل
من اجلزء الثاين  143كاحملارب.)أي مل تطلب منه التوبة كما تطلب من املرتد(. صفحة 

 كتاب تبصرة احلكام البن فرحون املالكي من  
 سول صلى هللاية الر أقضوقال ابن القاسم: يقتل, وال يعرف هلذا توبة, وهو كالزنديق. )

 (.191عليه وسلم, حملمد بن فَرج ص
 وهذا مشهور مذهب املالكية .

إن اتب تتاب فيس ونقل ابن عاشور عن اإلمام ابن وهب مايفيد أن حكمه حكم املرتد
ي بينة بدون أو ته حتضربت عنقه وحاول العويد الطعن يف هذا النقل مبا الطائل وإال 

 وكأنه خياطب أطفاال يف روضة
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كن مل طال ولببن اوقد نقله أيضا عن ابن وهب البدر العيين يف عمدة القاري وكذا 
بن امع مانقله  يتعارضال يصرحا ابلردة وإمنا اقتصرا على قوله : يقتل إال ان يتوب وهذا

الم واسع كة فيه  لرداعاشور وإن كان حمتمال لقتله على غري الردة , والقتل على غري 
 ريه .ة من غلكيجدا ليس هذا جماله فمحمل ابن عاشور أقوى وهو أفهم لكالم املا

 َب"ْن اتَ ُضُهْم يُ ْقَتُل َوإِ ُتوَب َوبَ عْ ْن ي َ أَ  وقال النووي:" َوقَاَل بَ ْعُض اْلَماِلِكيَِّة يُ ْقَتُل ِإالَّ 
سلم( أليب وس املاسوننصح من أراد االستزادة والتفصيل بكتاب )املْعِلم يف حكم اجل

 حيىي اللييب وهو على الشبكة 
https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf 

 
 مثلها  واجلس فرةطيب , نقول هنا خالصة ماسبق أن املواالة نوعان مكفرة وغري مك

اء و كتابة أمسحلرب أر افإذا كانت املواالة مقتصرة على ترمجة رسالة غري مؤثرة يف مسا
ل متاع أو مح سكنمللجند أو بيع مياه للشرب أو تقدمي طعام أو كي ملبس أو تنظيف 

هي ثرية فكور  صإخبار بتحصيل حاصل أو حنو ذلك من  أو هشاشة وجه أو مسامرة أو
 قتل .ه واليردتمواالة غري مكفرة ولكنها كبرية يالم صاحبها ويعاقب والحيكم ب

عليها كشف  يرتتب ليتوأما إن كانت دعما ابملال أو السالح أو النفس أو املعلومات ا
ة فهذه مواال عليهم رينعورات اجملاهدين وإزهاق أرواحهم وأرواح املسلمني وظهور الكاف

 مكفرة خمرجة من امللة حيكم بردة صاحبها ويقتل .
 

ا مطلقا ا انقضعلهجهذا أعدل األقوال بني من جعل املواالة معلقة ابلقلب وبني من 
النظر عن  فر بغض كفاألول أبطل حقيقة الناقض وجعله المعىن له إذ إن الكفر القليب

 قلبه لكفر يفن اخص قد كفر بقلبه و أحب ديأي تعلق عملي به , يعين إذا كان الش
دين  ب ظهورأح فلو مل يعمل أي عمل فقد كفر , إذن ما معىن الناقض هنا ؟! فمن

 الكفار دون أي عمل إضايف فهو كافر ابإلمجاع .
 

https://fas.org/irp/world/para/libi.pdf
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داللة فلم يلتفت ل -أي جعل املواالة مطلقا انقضا  –وأما من جعلها مطلقا انقضا 
 أعلم . وهللا علمرأسا مبن نص على التقسيم من أهل ال حديث حاطب وغريه ومل يرفع

عني ويتحقق ال امل حهذا طبعا كحكم عام وليس على التعيني أما عند التعيني فينظر يف
 ت .من استيفائه للشروط وانتفاء موانع التكفري عنه كسائر املكفرا

 
لدولة ن اا أمعنوأاي ما كان األمر فأظنه قد اتضح وضوحا الشك فيه لكل عاقل يس

من نواقض  بناقض فرتأعزها هللا مل تكفر بغري مكفر كما يدعي الكذبة املغرضون بل ك
 جتهاد يعذرال لالي جماإلسالم اجملمع عليها وإن كانت فيه تفصيالت وتفريعات دقيقة ه

 به صاحبه
 

لة تكفر ن الدو ا أأما عن هذه اجلماعات اليت اهتمت الدولة بتكفريها وبعد أن بين
لقتال يف عهم واملف ض الثامن من نواقض اإلسالم وهو مواالة الكافرين ابلتحاابلناق

ا بعض سوق هنفن صفهم ضد املسلمني أو غري ذلك مما يندرج حتت املواالة املكفرة
أن  ا يدلل علىممالمية إلساالهتامات هلذه اجلماعات ابخليانة والعمالة من خارج الدولة ا

ين ن فراغ , يعمه أتى و أنالصراع على قيادة أو حنو ذلك أاهتام الدولة هلم مل يكن ألجل 
خرى حىت اعات أمج هذه اهتامات من أانس ليسوا من الدولة بل من الناس عامة أو من

 . مرال يظن ظان أن الدولة يعين تبلت عليهم أو افرتت عليهم هذا األ
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 نسمع معا هذا التسجيل اليسري

-https://tarhuni.net/wp
11/2018content/uploads//4علوش.-زهران-عن-حيكي-سوريmp 

ن لنظر عض اطيب , هذا مثال واحد لرجل عادي حيكي واقع هم عايشني فيه , بغ
لصدق من رفون استعصحة ما ذكر , لكن حنن نقول امجعوا هذا كله ستعرفون احلقيقة و 

 الكذب . 
الء من تهم هؤ تو  ة مل أتت من فراغطيب , حنن سنذكر عدة أمور حىت نعرف أن الدول

 فراغ  
 :بط نقول ملن أراد احلق أيضا ادخل قوقل هكذا واقرأ ستجد من الروا

يدهم هلجوم ثر أتيإلى املقدسي يتهم "أحرار الشام" مبواالة الطواغيت وخدمة أمريكا ع
 ية .إلسالمة اتركيا على سوراي ضمن الناتو وإجهاز احلركة على جريح من الدول

عمها ليت يدم امعروف أن املقدسي ليس مع الدولة و مع ذلك هو يتهم أحرار الشا
 السعودية بيد العويد مبواالة الطواغيت و خبدمة أمريكا

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/سوري-يحكي-عن-زهران-علوش.mp4
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األموي  ا األخشرهوال ننس أيضا أن نعرج على فضيحة أحرار الشام اليت نشرانها ون

 تب هلم لذلكالروا ذلة وبموثقة ابلصور حول جتنيد الشباب فقط لقتال الدولة اإلسالمي
 . 

 أان نشرهتا من األخ الذي حصلت معه مباشرة 
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هم تلك يب ومنصليوقد تربأت جبهة النصرة ممن أيد التدخل الرتكي ضمن التحالف ال

 اجلبهة
صديقاً, و ليفًا حيه فوترى كتائب أحرار الشام نفسها يف كتائب اجليش احلرِّ على ما 

ما أهنم مل حلر, كيش انشر نشطاؤها اإلعالمّيون عمليات الكتائب ابسم اجلوكثريًا ما 
طار دراجهم يف إعهم, إمٍة يعرتضوا على حماولة قناة اجلزيرة, اليت متتاز بعالقاٍت ممتاز 

 اجليش احلرِّ إعالميا
 ريطانيا علىائها بتجدواقرأ على الشبكة أمثلة خلياانت األحرار وإقصاء السلفيني واس

 لروابطذه اهالفصائل األخرى , ادخل قوقل و اكتب هذه الكلمات ستأتيك حساب 
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و عمر أب وانظر إلصدار "غزوة اخلري", بعد غدر الصحوات, وفيه يصف الشيخ
 الشيشاين خيانتهم وغدرهم ابلدولة... مهم.

  AM12UOVKhttps://nofile.io/f/QgS 
 
/2014http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/

html.20/03 

https://nofile.io/f/QgSUOVK12AM
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
http://defenderofthelandsarabic.blogspot.com/2014/03/20.html
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 ا. طبعا هذاأمهيتهو كة ويف الدقيقة السابعة يصف الشيخ أبو عمر الشيشاين طبيعة املعر 

 أس داعميهم العويد..قبل غدر الصحوات الذين على ر 
/nwa25/items/nwa_21.us.archive.org/800505https://ia

4.mp25fd  
 

 

 
 

https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
https://ia800505.us.archive.org/21/items/nwa_25/nwafd25.mp4
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 عة الغدرمجر قبل عم ولدينا إصدار رمسي يوثق تقدم الدولة يف حلب بقيادة الشيخ أيب
http://youtu.be/dBBnlmuObOk 

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

 18/06/2015hmn.wordpress.com/https://dik/غدر-
  االسالمية/-ابلدولة-الصحوات

ra3https://justpaste.it/e 
14/02/2014.wordpress.com/111https://thabat/تفاصيل-

 ي/-كما-األول-اليوم-من-الصحوات-حرب
 
 
 

 
  

 
 نا صورة لتعميم ابعتقال زهران علوش خليانتهولدي

http://youtu.be/dBBnlmuObOk
https://tawhid.website/?video=5283
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
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 تعميم اي إخوة وزع العتقال زهران علوش اخلائن الكذاب الفاجر
 وقد نشرته وكالة أوقات الشام اإلخبارية

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

http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=28597
http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=28597
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ان هتم فيه زهر اياانً بر" وفيه أصدر أحد عشر فصيالً مسلحاً اتبعاً ملا يسمى "اجليش احل
ي يف السور  جيشعلوش متزعم "جيش اإلسالم" ب  "خيانة الثورة" وتسليم مناطق لل

 الغوطة الشرقية .
 واية الثورة يا حلملعلائل وأبرزها ) حركة اإلخالص وقال البيان الذي وقعت عليه الفصا

اصة ( املهام اخل ألوية معلواء املهام اخلاصة و اللواء السادس و لواء بروج اإلسالم و جت
عليه يمها و تسلقالوا إن "اخلائن" زهران علوش ابع مناطق للجيش السوري وقام ب

 ن .ياحسب الب يتوجب على مجيع الفصائل السابقة اعتقاله والتحقيق معه
لدولة اقتال  ابلطيب , ولزهران علوش تصرحيات حنو احلوار مع الدولة السورية مق

 اإلسالمية؟!
حيث  تويرت"ة "وتلك التصرحيات أاثرت صدمة على مواقع التواصل االجتماعي وخاص

وش, فيما ات علصرحيأبدى بعض النشطاء املوالني للتنظيمات "اجلهادية" صدمتهم من ت
ومن  -لة اإلسالمية الدو  – ن هبا معتربين أن العدو اليوم ابت يتمثل بداعشرحب آخرو 

اىل  يه اإلنتقاد, لتوجلة"األوىل قتاله , يف حني أن اخلرب شكل مادة دمسة ملناصري "الدو 
خابرات ب "فىت امل ن علوشهراز "اجلبهة اإلسالمية" وإهتامها ابل "ارتداد" واخليانة, واصفني 

 متر أبمرها.السعودية" والذي أي

 
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det

&12category_id=&52586id=&lang=ar 

https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
https://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&category_id=12&id=52586&lang=ar
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ن حكام فيد أبتين طيب , قد نشران وثيقة  يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهو 
ية وعلوش  ألمريكة االسعودية هم من قتل قادة أحرار الشام بناء على طلب من اإلدار 

وا لكم وة وضعإلخكان على علم بذلك. طبعا الوثيقة صورهتا موجودة يف الصفحة و ا
 الرابط 
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دور آل  رات منمدة ثيقة من عدمها فهذا موافق ملا قررانه عوبغض النظر عن صحة الو 

 سعود القذر يف الفتنة بني اجملاهدين
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األخبار  وهو من هو يف صحة  mujtahiddكما نشران أيضا تغريدات جملتهد @

ق القصة ا يوافمب وثقة املصادر رغم انف آل سعود وأحذيتهم عن خيانة وعمالة علوش
 سعود ريق آلن طها على مسئوليتنا للفتنة بني اجملاهدين عالواقعية اليت ذكران

ركيا و ما نادق تع فطيب , سنذكر بعض التغريدات اليت ذكرها جمتهد , طبعا غري موضو 
ات تكررت جتماعالان تركيا هذه فنادق يف عمان اآلن , ألن علوش راح تركيا و راح عم

 يف عدة مناطق ,
 –تاريخ الذي ذكره طبعا ابل –طبعا يقول هنا : أمضى زهران علوش االسبوع املاضي 

لتنسيق  ق عماننادفابجتماعات مع املخابرات السعودية و األمريكية و األردنية يف 
 الوضع ضد الدولة و النصرة و مهمات أخرى , 

اضية من املعة جلمجرى االجتماع مع األمريكان قبل أسبوع و مع السعوديني مرتني ا
 ساء يف فندقمثامنة ال الساعة الثانية والنصف ظهرا إىل الرابعة عصرا و يوم األحد يف

ن انيف , بحممد  من احلياة يف عمان , مّثل املخابرات السعودية أبو بدر و هو مقرب
ان منفردا ثاين كال حضر مع زهران علوش ابالجتماع األول حممد علوش و أبو علي و يف

صرة حتتاج بة النار تنسيق احلرب ضد الدولة و النصرة و قال علوش إن حم و كان اهلدف
لب من لك , طذلى عجهدا أصعب يف تربيرها من الدولة من الدولة و عليه أن يعينوه 

 رتزقة و متقية املبو  علوش التنسيق مع اجلبهة اجلنوبية و هي بقااي فلول مجال معروف
  من قيادات هذه اجلبهة , مجع علوش مع أبو أسامة اجلوالين و هو
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طرة و رعا و القنية يف دنصر شرع علوش يف التنسيق مع اجلبهة اجلنوبية حملاربة الدولة و ال
الجتماعات ارتتيب بام انقش مع السعوديني استبدال راية جيش اإلسالم بعلم الثورة , ق

ر ص و حضشخاأعناصر من املخابرات األردنية , شوهد منهم ما ال يقل عن عشرة 
وراي فقد   كل سة يفعدد منهم االجتماعات , و رغم احلرص على تدمري الدولة و النصر 

لنظام سقط ا لو كان الرتكيز على أن تكون جبهة دمشق بيده حىت يقطف الثمرة حىت
 على يد غريه .

سلمني يف وان املإلخاو من األمور املثرية أن املدعو أبو بدر سأل ابلتفصيل عن قوة 
 م .دة منهستفايكن واضحا هل كان هذا السؤال الستبعادهم أو لالاجلبهات و مل 

ت جمهر مني حتحلر اهذه تغريدات جمتهد و هي موجودة عندي يف صفحيت مصورة يف بالد 
 الطرهوين . 
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م جعارة , بسا ارةهناك أانس كثريين كتبوا عن بالوي علوش , يعين أشهرهم بسام جع
ول لوش أقعران ذلك الرجل يقول : لشبيحة زهيعين ما له ابألمور هذه و لكن مع 

 اخليانة ليست وجهة نظر بل خيانة .

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

 زهران الغنائم اليد الطوىل يف ذلك .
يانة مشق خبدلى رجل آخر امسه جوزيف يقول : زعيم وسبب نكسة و انكسار اهلجوم ع

ائد جيش ملدن قااغ الصفوف و بيع ظهور اجملاهدين مقاول هتجري السكان و مسسار إفر 
فساد ال شار البصر االنسحاابت و الغدر زعيم االستعراضات على بعد سبعة كيلو من ق

 يشق الغبار عند مواجهة العصابة الفرار , يقصد به علوش
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 طيب , هذه أمثلة ألانس يطعنون ,

ن القيادي وجود أمال نا أيضا يوجد صورة , يعين جبهة النصرة , هذا املقطيب عندان ه
يش ىل مقاتلي جسالة إه ر جببهة النصرة فرع تنظيم القاعدة يف سوراي عبدهللا احمليسن وج

لديت مضااي على ب طرةالفتح حيثهم فيها على عدم التفاوض مع النظام السوري بعد السي
فراي و رييت كقو  اضية مفاوضات تتعلق ابلزبداينو الزبداين حيث شهدت األايم امل

نظام عن ال سيطالفوعة و بني فصائل جيش الفتح من جهة و املفاوض اإليراين الو 
لرسوله ,  هلل و انةالسوري من جهة أخرى , اعترب احمليسين أن تلك املفاوضات هي خي

 إىل آخر املقال , 
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ع ميغة هنائية صل إىل توصالفتح يؤكد ال يف النهاية تعلن قناة اجلزيرة أن قيادي يف جيش
 اإليرانيني بشأن هدنة طويلة يف كفراي و الفوعة و الزبداين .
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-https://tarhuni.net/wp

11/2018content/uploads//يف-يعاجلون-النصرة-جبهة-من-جرحى-
 4mpإسرائيل.

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جرحى-من-جبهة-النصرة-يعالجون-في-إسرائيل.mp4
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وجود , و م مشقدطيب , لدينا أيضا توثيق لتسليم بعض اجليش احلر مناطق يف ريف 

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

ة ط كثري وابإذادخل الشخص و كتب يف قوقل فقط خياانت اجليش احلر سوف جيد ر 
 تبني له 

https://www.youtube.com/watch?v=gmcsvoZslXA
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,  سالميةة اإلأبنه يؤهل مقاتليه وفق العقيد« جيش اإلسالم»وتصف بعض اجلهات 

 تشددة, مثلمات املظية التنلكنهم يقولون : إال انه يعتمد منهجا معتدال , خبالف بقي
 لقاعدة.نظيم ابت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام و جبهة النصرة, املرتبطني
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 ة ", قبل أنسالمياإل وكانت حركة نور الدين الزنكي, تسمى " كتائب نور الدين الزنكي
ية إلسالما"  تنضم إىل جيش اجملاهدين وتنسحب بعد ذلك , حيث قامت حبذف كلمة

 و حتول االسم إىل حركة نور الدين الزنكي.", 

 



 

124 
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مل سلفيني دة ويشتمر موجبهة األصالة والتنمية هي حتالف مدعوم أمريكياً يضم مجاعات 
 ة. ودي, منشقني عسكريني , ومدنيني . ويتم متويله من قبل )من؟( السع
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ملعارضة اطية يف وس ووحركة حزم وهي من القوى العسكرية اليت يصفوهنا أبهنا معتدلة 
قرار حل  ا صدرملو  السورية وانظر بيان التأسيس مبباركة سليم إدريس رئيس األركان

 احلركة اعترب نكسة كربى للمشروع األمريكي اخلليجي
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 لة .عتدو جبهة ثوار سوراي املصنفة غربًيا ضمن ما يوصف ابملعارضة امل

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

حة ما صون يف اعنطيب هذا كله حنن نقلناه لندلل على وجود اللوث و مهما طعن الط
منا هو م خوارج وإلة ألهنلدو اينقل فالذي يعنينا أن االهتام ابلعمالة واخليانة ليس من قبل 

 ميسالأمر معروف حىت عند من العالقة له ابجلانب اجلهادي أو حىت اإل
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
https://ar.wikipedia.org/wiki/جبهة_ثوار_سوريا
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 ون ؟؟اذا يكا مونريد أن نتفهم مدلول حقيقة فصيل جهادي مدعوم أمريكيا وخليجي
, ماذا  خليجيايا و إخوة , فصيل جهادي و يكون مدعوم أمريكختيلو املعادلة كيف اي 

 تكون هذه الرمسة و التفصيلة ؟؟ كيف تكون املعادلة ؟؟
 فصيل جهادي يصنفه الكفار أعداء امللة معتدال بل ويدعمونه .. 

ن حنابه احلمري و من شه أحنن اليهمنا هنا من يدفن رأسه يف الرمال أو من أجر عقله لغري 
 الء هنا األحرارخناطب العق

 
ا بل فشاهلى إلكيف تدعم السعودية الثورة يف سوراي وهي ضد مجيع الثورات وتسع
 وتتآمر عليها وأين تغريدات العويد وأمثاله عن رابعة ؟؟
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 أمل تغرد عن رابعة و ما حصل فيها اي شيخ عصام ؟!

 ابعة ر ل يفاحصلدينا صورة لتغريدة يصف فيها العويد حكامه أبهنم قتلة ألجل م
لى صلرسول اان كالشيخ عصام يقول : ال فرق , بشار , السيسي , الداعمون , إذا  

تاج رابعة طط هاشحا هللا عليه و سلم لعن يف اخلمر عشرة فماذا يقال يف القتل ؟  و
 العدوية

اتال عترب قل يهأحد اإلخوة دخل و قال اي شيخ سؤال : الذي دعم السيسي ابملال 
ليج خلايعين حكومة  :ال شك أبنه شريك يف القتل . قال له السائل أيضا؟ عصام قال : 

 من القتلة ؟ قال الشيخ عصام : نعم .
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تزكيتك  ن بنياآل اي سالم , اي سالم عليك و على صراحتك اي شيخ عصام , يعين أان

أهنم قتلة   قولكبني ألبو مارية الذي يكفر آل سعود و آل سلول و يكفر من يواليهم و
  ,ن هللاتينا أيضا مرة أخرى ال ام يب سي اليت تدعم الكفر , سبحاو سيأ

 طيب , سنأيت هلا , ألهنا ثالث طامات عندك اليوم اي ابو عويد 
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 ت ؟  وراطيب , كيف قلت السعودية تدعم الثورة يف سوراي و هي ضد كل الث
ء خونة عمالقل عكة هؤالء الذين تدعمهم الدولة السعودية ال شك عند من له أدىن مس

 قة واإلبقاءاملنط يف أو مغرر هبم لغفلتهم ألجل تنفيذ خمطط كفري لضرب اإلسالم احلق
  سي وحنوهايباإلم  يف على اإلسالم السعودي األمريكي الداعم للكفر واإلحلاد والفجور

 على حد تعبري العويد نفسه .
 طيب نعرج سريعا على من بقي 

نحن لن فاس ,  محيفقاتلة يف الشام و دخل معنا طبعا السكران خرج من اجلماعات امل
 ناك .هال نطيل يف القصة كثريا ألن املوضوع متشابه و كل ما يقال هنا يق

 سنعرج سريعا ابلنسبة حلماس والدولة :
 ؟ ما الذي حصل من محاس جتاه الدولة حىت أخذت الدولة هذا املوقف

1267418http://www.albawabhnews.com/ 
 نتبهوا جيدان .. ايرافالدولة ما دقت طبول احلرب على محاس إال بعد مطالبة "هنية" إ

 مطالبة هنية إيران ..بقتال الدولة يف الريموك.. 
 اكتبوا الرابط هذا عندكم يف قوقل و سيأتيكم الرابط 

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

 أبجسادان-مصر-وسنحمي
غىن  أنه الو هم كما أكد امساعيل هنية أن "الفلسطينيني سيحمون أمن مصر أبجساد

ار هنرة ليل لقنابل املتفجابسوراي ختيلوا , اليت تدك املسلمني  –للفلسطينيني عن سورية 
  ".والسعودية وكل من يدعم فلسطنيوإيران وقطر   -

 عين .يوع هذه تصرحيات هنية ألن قضية املواالة هذه كلها داخلة يف املوض
 20/7/2015om/story/.c7https://www.youm/غزة-تفجريات-

--Vg#.2272017ىف/-داعش-وعناصر-محاس-بني-الصراع-تشعل-األخرية
hPlYrIU 

http://www.albawabhnews.com/1267418
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
http://www.almayadeen.net/ar/news/palestine-r,Dh3pGq10,G86KZAKr3cg/هنية-لا-غنى-عن-إيران-وسورية-وسنحمي-مصر-بأجسادنا
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
https://www.youm7.com/story/2015/7/20/تفجيرات-غزة-الأخيرة-تشعل-الصراع-بين-حماس-وعناصر-داعش-فى/2272017#.Vg--hPlYrIU
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اس عن مححركة  جونضا قد كشف بيان لتجمع أهاىل املعتقلني السلفيني ىف سعندان أي
 يدين للدولة"املؤ  ينيجتاوزات ال أخالقية قامت هبا عناصر مسلحة من احلركة ضد السلف

 ىف قطاع غزة.
 شرسة تشنها تقاالتاع قال األهايل, يف البيان الذى محل عنوان" مؤامرة واضحة...محلة

رحية ن مس"اجملاهدين السلفيني" , يقولون : بعد ساعات مسلطات محاس حبق 
ام قتحأقدمت على ا -ر من القساممدعومة بعناص-التفجريات املفتعلة, إن محاس 

أكد و جملاهدين", عاة واالدومدامهة منازل واعتقال العديد من أبناء اجلماعة السلفية من "
"   د املتحابنيس ملسجاة "هدم محاألهايل أن هذه االعتقاالت الظاملة مل تتوقف منذ جرمي

 وكشف البيان زة,تعرفون قضية هدم محاس ملسجد املتحابني بدير البلح وسط قطاع غ
اس محت هبا حركة يت قامال عن جرائم ال أخالقية مت ارتكاهبا يف محلة االعتقاالت األخرية

طة قوم به السلوما ت بيةمتاثل ما يقوم به العدو اإلسرائيلي ضد األهايل يف الضفة الغر 
 هناك من اعتقاالت سياسية.

تنة أو  ذه الفث هطبعا هذا لكي نبني أن املوضوع به صراع بغض النظر من الذي أحد
ن فراغ م أتت ة ملكيف حدثت أو ماذا اجتهدت محاس او ما اجتهدت , املهم أن الدول

ا ذكرانه صل و مبحا إذا كان بينها و بني محاس صدام ألن محاس هي اليت بدأت األن مب
 . 
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3/5/2015.com/story/7https://www.youm/هتدم-محاس-
 2166874إنذار/-سابق-دون-غزة-ىف-السلفى-للتيار-مسجًدا

 
 طيب , ابلنسبة لطالبان , الدولة و طالبان:

ؤوف  ال عبد الر تان املانسفقد اعتقلت حركة طالبان زعيم اجلماعة املبايعة للدولة يف أفغ
ن. انستانوب أفغقليم هلمند جشخصا من مؤيديه يف منطقة كاجاكي إب 45كاظم و معه 

بان عليهم كم طالحون وذكر املوقع الناشر للخرب أن "عبد الرؤوف كاظم ومؤيديه ينتظر 
تان مارة أفغانسسمى إبا يبعد أن وجهت اليهم احلركة هناك هتمة التورط أبنشطة معادية مل

 اإلسالمية".
139311110http://ar.farsnews.com/middle_east/news/

00304 
لعسكري القائد ارح صأيضا يقولون وفيما َخص املوقف األمريكي فقد بدأ يتغري عندما 

ب من النسحااطة خاألعلى يف أفغانستان أبن الرئيس ابراك أوابما يعيد النظر يف 
 ناك ه« ولةالد»ارت إىل تغلغل الفت ل أفغانستان, بعد كثرة التقارير اليت أش

« طالبان»بني  واملسؤولني األفغان عن حتالف مستجد« طالبان»كما أكدت تقارير 
منا جهات إمية و السالاهذا كالم من جهات ال عالقة هلا ابلدولة «. الدولة»وإيران ضد 

 مسألة وقت هم, وأنليو حمايدة , وأكد مسؤولون يف كابل أن هذا التحالف أصبح واقًعا ا
 . قبل أن يتوسع مع انضمام جهات فاعلة إقليمية ومن خارج اإلقليم

 هبا  رخييةهي القوة الوحيدة اليت لباكستان عالقة ات« طالبان»و إن حركة 
وأيضا « لةالدو » ارابنحي« القاعدة»و« طالبان»و ذكر املوقع الذي نشر التقرير أن كون 

ة من سيأخذ  معرفيفبة جلديد إليران, يثري الرغالوالايت املتحدة, إضافة إىل الدور ا
 املبادرة يف تشكيل وقيادة التحالف اجلديد

464556https://aawsat.com/home/article//هدى-
 «داعش»-ملواجهة-جديدة-بتحالفات«-اجلهاد»-تستأنف«-طالبان»احلسيين/

 

https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
https://www.youm7.com/story/2015/5/3/حماس-تهدم-مسجدًا-للتيار-السلفى-فى-غزة-دون-سابق-إنذار/2166874
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
http://ar.farsnews.com/middle_east/news/13931111000304
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
https://aawsat.com/home/article/464556/هدى-الحسيني/
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واطؤ مع ا ابلتليهعإذن نفس االهتامات... التآمر على دولة اإلسالم وإعالن احلرب 
بع نا إىل املر بيعود  ما أعداء امللة من الصليبيني وحلفائهم من خونة العرب والعجم وهو

 التكفري .األول لو افرتضنا حصول 
لتنزيل وال ااد يف جتهاونعود فنقول على فرض التسليم بكل ما مل يثبت فاملسألة مسألة 

 عالقة له أبصول اخلوارج كما قررانه مرارا 
هناك أانس  ,فصائل ال أعيد لإلخوة حىت ال نتشعب كثريا , حنن ال نتكلم يف احلكم على

ة الفصائل ما بقيأ,  واترت فضائحهقرران و حكمنا عليهم أمثال زهران علوش ألن هذا ت
 لوث الذي هوث , الللو امثال و ما تعرضنا له من كالم حوهلم إمنا هو إلاثرة كما قلنا 

دولة ألن الم التال فمظنة ما ذهبت إليه الدولة , لو فرضنا أن هذا الشيء غري صحيح 
 هناك لوث .

 وع النقل منهي موضو ء للقاطيب , حنن سننتقل للنقطة الرابعة اليت وعدان هبا يف أول ا
  أقول :ف,  جملة دابق و هو الذي بين عليه عمدة كالم السكران و كثري غريه

عين هو ينصف , مذا أان أتعجب من فهم السكران وغريه عندما ينقل عن اجمللة أنه هك
ذ من غري م األخعد عندما ينقل من اجمللة يعتقد أنه منصف وأنه يلتزم بطلب الدولة

درا رمسيا ولة مص ديفلرمسية وأان أقول له و هلم منذ مىت كانت جملة تصدر مصادرها ا
  الالت ألفاظدلدولة امل ملعرفة منهج الدولة وعقيدهتا وسياساهتا و أبي عقل ميكن أن حت
 كتبها كتاب يف جريدة أو جملة أو كتاب صدر يف هذه الدولة ؟

 ال أدري ما املنطق الذي يستندون إليه ..
وال حيسب  خباريةإاعة دولة هبا جمالت ومطوايت دعوية وقنوات إعالمية وإذالدولة كأي 

 على الدولة رمسيا إال ما يصدر ابمسها 
 ان صادرا منلة بيالدو فإذا نشرت جملة دابق أو جملة قسطنطينية أو أي جملة أخرى يف ا
 بياانتع يف املتب عرفالدولة فحيهال بذلك و نؤاخذ الدولة مبا يف هذا البيان حسب ال

خذ به ال تؤافهم الدول و أما مقاالت يكتبها كتاب يعربون عن رأيهم و وجهات نظر 
على  ب و تنبيههمالكتا جيهالدولة إال ابعتبارها متثل منهاج النبوة األكمل فنطالبها بتو 

 ما ال يقبل فيه االجتهاد واخلالف .
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قاالت ميثل مها من في و يكفي أن منثل هلذا أبي جملة تصدر يف أي بلد , هل كل ماينشر
ال نشر فيها مقيلة قد جملوجهة نظر الدولة ؟؟؟ ما هذه البالهة ؟؟ اجلريدة الواحدة أو ا

 ا ميثل وجهةفأيهم امالكاتب ما و ينشر يف نفس العدد و يف نفس اجلريدة مقال مضاد مت
 نظر الدولة ؟؟

لوجود  لسعوديةاة و لو أردان إحراج العويد و من على شاكلته أللزمناه بكفر حكوم
عليم و قد   بها هللاممقاالت يف اجملالت و الصحف السعودية هبا من الكفر و اإلحلاد 

ا و بدعمه عودشهد العويد على وجود ذلك يف قناة ال إم يب سي و شهد على آل س
فر و هم الكدعملمع ذلك أينف من الشهادة على زهامير و أوالده ابلكفر و الردة 

 اإلحلاد ...
 صرح بدعمها ق و الداب يعرف أن اخلليفة البغدادي أيده هللا زار مقر إصدار جملةو ال 

ذيعات حبة املبص و ال مبتابعتها كما فعل سلمان مبجموعة اإلم يب سي اليت زارها
 نبهه العويديا مث هلمة الفاجرات دون حياء من هللا وأعلن أتييده ودعمه ومتابعته التا

 . كنامبا ينشر فيها فإذا به الحيرك سا  ويقول له إن أاب جهل اليرضى
 طبعا فيديو الزايرة اي إخوة موجود على الشبكة و منشور 

ejNQY8gU0https://www.youtube.com/watch?v=EN 
لتصريح اد ابحلإلاو كذلك فيديو إنكار العويد على ما هو موجود فيها من الكفر و 

 هكذا موجود أيضا
k1Cf5https://www.youtube.com/watch?v=mFEwRg 

wvn2v2https://www.dailymotion.com/video/x 

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

اهليئة  لكرمي, وعضوقرآن اال الدكتور انصر بن سليمان العمر, رئيس اهليئة العاملية لتدبُّر
الكفرايت “يف  ختصصت ”الرايض“العليا لرابطة علماء املسلمني يقول : إن صحيفة 

الكفرايت “صصت يف خت ”رايضال“, امسعوا اي إخوة كالم ثقيل , يقول صحيفة ”الصرحية
اب العق عاقبتهامو مجعت كتااًب و كاتبات منحرفني و منحرفات , و جيب  ”الصرحية
 الرادع 

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

يف مقاالهتا  ”حصة آل الشيخ  “و جل , حبسب قوله . وأوضح أن عدم أتديب الكاتبة 
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عدة الزوجة “الكفرية السابقة ؛ أدى هبا إىل كتابة مقاهلا األخري الذي تعرضت فيه إىل 
 .”الشرعية

حلرمني اي خائن من خادم احلرمني الشريفني )أ الناس ينتظرون موقفًا حازماً “و اتبع : 
جد أي لن يو  بعاطيفني , و ويل عهده , و ويل ويل عهده , حول ما كتب , ) و الشر 

حول  طتهم (خذه موقف حازم ألهنم هم الذين يدعمون هذا الكفر و هذا الفجور , ه
يع و قاب سر ن عما ُكتب كما حدث عندما صفع مسؤول أحد املصورين , و ما وجده م

 و هللا تعاىل حد الردة يف من سبمشددًا على ضرورة إقامة  ”حاسم خالل ساعات 
 عمر. . هذا الشيخ انصر ال”حىت يتأدب هؤالء السفهاء“رسوله الكرمي؛ 

s1EdCzUtV8https://www.youtube.com/watch?v=A
&feature=youtu.be 
 

 , يعين خرىأطيب , مر معنا موقف الشيخ ابن ابز من صحيفة عكاظ و هي صحيفة 
 سطنطينية ؟ و الق ابقما دابق يف الزمحة  , الزمحة هذه أين تذهب د ماذا جتي دابق و

ستغربت اع , و شنيالشيخ ابن ابز يقول يف صحيفة عكاظ : لقد دهشت هلذا املقال ال
و  لشريعةاكم جّدا صدور ذلك يف مهبط الوحي و حتت مسع وبصر دولة إسالمية حت

على  لقائمني اي شيخنا ( من جرأة اا ) رمحك هللاو عجبت كثري  , -زعمًا  –تدعو إليها 
الستهزاء ل و الضالهذه اجلريدة حىت نشروا هذا املقال الذي هو غاية يف الكفر و ا

 يس هذا ببدع: و ل قولبكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم و الطعن فيهما , ي
ساد و ىل الفة إمن القائمني على صحيفة عكاظ ؛ فقد عرفت بنشر املقاالت الداعي
الم و ء اإلسلمااإلحلاد و الضرر العظيم على اجملتمع , كما عرفت ابحلقد على ع

و  زع إمياين ,يها واعل االستطالة يف أعراضهم و الكذب عليهم ؛ ألنه ليس لدى القائمني
 ضالل يف هذار و اللكفمل تردع بوازع سلطاين , فلهذا أقَدمت على ما أقدمت عليه من ا

شره  ينال وو ال يقوله  ر ,وله و ال ينشره من يؤمن ابهلل و اليوم اآلخاملقال الذي ال يق
 من حيرتم كتاب هللا و سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A8EdCzUtV1s&feature=youtu.be
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لفيفك أن الدولة  أنت و من لف -اي شيخ عصام  –طيب , فإذا كنت ترى اي عويد 
ا مبتك كومحلى تتحمل كل ما يكتبه الكتاب يف اجملالت اليت تصدر فيها فاحكم ع

 ما. كتاهب   وحكم به الشيخ ابن ابز و الشيخ انصر العمر على هاتني اجلريدتني
 

رت يف لة صد جميفو مع دفعنا مقياسك اخلاطئ أنت و السكران و كل من حيتج مبقال 
 جمللة و تبنيت من اطفاالدولة فإننا قد فندان كل ما توصلتم إليه استنادا لتلك املقت

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

 واثن هل األأون و لقاؤان القادم إبذن هللا حول شبهة يقتلون أهل اإلسالم ويدع
 

 و صلى هللا على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم .
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 ادي عشراللقاء احل
 على البالتوك
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 أهل اإلسالم ومن أهل األواثن ؟ )ويتضمن : من 
 حروب الردة والدعوة الوهابية     

 قصة الشعيطات
 النصريية والدروز والرافضة

 من قتل أاب خالد السوري ؟ (           
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

 أما بعد
ام الدولة يف اهت قومفقد انتهينا حبمد هللا يف لقائنا السابق من هدم آخر معاقل ال

حدا بغري أا ما كفرت هني أهنربااإلسالمية أبهنا تكفر املسلمني بغري مكفر وتبينا ابألدلة وال
 مكفر فيما تعللوا به بل هم 

 أوال : مل يفهموا ما استدلوا به على فريتهم 
 ني تكفري الوصف وتكفري املعني واثنيا : مل يفرقوا ب

 واثلثا : كذبوا وابلغوا للتهويل والتلبيس على العوام 
ياانهتا بست من لي ورابعا : ما أتوا به من نصوص هي أصال غري ملزمة للدولة ألهنا

 الرمسية.
 

ونون وراح تعلق املفت ا أمياهب وموعدان الليلة مع شبهة طاملا أرغى وأزبد هبا املرجفون وتعلق
لسائر ملثل االى عضحيتها أمم ال حيصون و يف احلقيقة هي و رب الكعبة أظهر مثال 

ر ية بغض النظإلسالمالة رمتين بدائها و انسلت , وهي يف احلقيقة عمدة املطاعن يف الدو 
كفر و متكفري بغري يف ال بقةعن اهتامها ابخلارجية وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بشبهتهم السا

 اثنل األو أه لدولة اإلسالمية يقتلون أهل اإلسالم و يرتكونهي قوهلم : إن ا
ن خرج على زما ملن الو حنن قبل أن نبدأ النظر يف هذه الشبهة نؤكد أن هذا الوصف كا

ق واثن كما سبهل األن أعلي رضي هللا عنه فقد كانوا فعال يقتلون أهل اإلسالم و يرتكو 
 تفصيله يف أول لقاءاتنا
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منهم من  قد كانة فوارج املتفق على خارجيتهم عند علماء األمأما من بعدهم من اخل
ا ومنهم من ن مجيعيقاقتل أهل األواثن وسلم منه أهل اإلسالم ومنهم من سلم منه الفر 

 قتل االثنني مجيعا .
ومل  ألواثناهل أكما ظهر من أهل السنة واجلماعة من قتل أهل اإلسالم وسلم منه 

 ى الدمهاء وسوا عليلبلهتمهم أعداء امللة من املنافقني يتهمهم أحد أبهنم خوارج أو ا
 يصرفوهم عن طريقتهم و منهجهم .

اإلسالم و  ون أهلقتليوعلى الرغم من كل ذلك فإننا سننظر هل الدولة اإلسالمية فعال 
 يرتكون أهل األواثن ؟؟

 
دتنا كعا  اثن ؟؟ألو ونبدأ ذلك املبحث بتعريف من هم أهل اإلسالم ؟؟ و من هم أهل ا

 مع املاهيات
م من اإلسال أهلو يقال يف اللغة : أهل الرجل: أخص الناس به وأهل البيت سكانه, 

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

 اخللوص من ولطاعة اب و اإلسالم معناه االستسالم هلل تعاىل ابلتوحيد و االنقياد له
 الشرك , و أما أركانه فمعروفة

  م و كفر ..ال إسالإون و أما أهل األواثن : فهم أهل امللل األخرى قاطبة فليس يف الك
 ن واثأو عليه فليس من قسم اثلث للناس فهم إما أهل إسالم و إما أهل 

روط و وفق ش أمنو أهل األواثن األصل فيهم حل دمائهم إال معاهد أو ذمي أو مست
 عينة مع بعض االستثناءات اليسريةضوابط م

زية أو ن يؤدي اجلإال أب الهميقول اإلمام الشافعي: )هللا تبارك و تعاىل أابح دم الكافر و 
 [264/1يستأمن إىل مدة(. ]األم 

حر رورة"! )البن ابلضلديوقال العالمة الزركشي يف الكافر : " هدر دمه من املعلوم من ا
 احمليط يف أصول الفقه(
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ف؛ فكيف ة السيآي الشوكاين: )أما الكفار فدماؤهم على أصل اإلابحة كما يف و قال
 [522/4(. ]السيل اجلرار…إذا نصبوا احلرب

يه ه و سلم ألب عليهللا و قد قال عمر رضي هللا عنه أليب جندل حينما ردَّه الرسول صلى
البيهقي. و د أمح واهر سهيل بن عمر: فإمنا هم مشركون, و إمنا دم أحدهم: دم كلب ! . 

(1) 
 هو يريد أن حيفزه ليقتل أابه ....

_________________________________________ 
http://ak-( راجع لذلك : 1)

.html27post_-blog/12/2013ma.blogspot.com.eg/  
 

اإلسالم  ال حبقإلم فقد أمجعت األمة على عظم حرمة دم املس طيب , أما أهل اإلسالم
 فيهدر دم املسلم يف حاالت :

 :لردة ابنه عأظهرها : ترك دين اإلسالم الذي به عصم دمه أصال وهو ما يعرب 
 ( .6922) اريقال صلى هللا عليه وسلم : ) من بدل دينه فاقتلوه ( رواه البخ

احلديث و احلديث يف البخاري طبعا : قال مالك رمحه قال ابن عبد الرب عند ذكره هلذا 
-5/311هللا : إمنا عىن هبذا احلديث من خرج من اإلسالم إىل الكفر "التمهيد" )

312. ) 
دى ثالث : ال إبحم إو أيضا قال النيب صلى هللا عليه وسلم : ) ال حيل دم امرئ مسل

ه فق عليه رواة ( متاعارق للجمالثيب الزاين , و النفس ابلنفس , و التارك لدينه املف
 (.1676)  ( ومسلم6878البخاري )

 وإما نطقًا أ لكفر ,اىل إقال ابن مفلح يف تعريف املرتد : " هو الراجع عن دين اإلسالم 
 ( .9/175فلح )مبن اعتقاداً أو شكاً , وقد حيصل ابلفعل " انتهى . " املبدع " ال

طقاً عد إسالمه نبيكفر  لذيااع : ) املرتد شرعًا و يقول الب ه  ويت احلنبلي يف كشاف القن
 [.6/136أو اعتقاداً , أو شكاً , أو فعاًل( ]

http://ak-ma.blogspot.com.eg/2013/12/blog-post_27.html
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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يف  يقول الصاوي -نابلة اللي فاتوا ح –ويقول )الص     اوي( و هو من علماء املالكية 
أو فعل  لكفر ,اضي الشرح الصغري : )الردة كفر مسلم بصريح من القول , أو قول يقت

 [.6/144ر( ]يتضمن الكف
واًء , أو فعل س م بنيةسالو جاء يف مغين احملتاج للشربيين الشافعي : )الردة هي قطع اإل

 [.4/133قاله استهزاء , أو عناداً , أو اعتقاداً ( ]
 ة اجلماعة )مفارق ن وو عندان يقول اإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي : وأما ترك الدي

 فلو سبَّ هللا ,ادتني لشهعن دين اإلسالم ولو أتى اب يعين يف احلديث ( فمعناه االرتداد
 ذلك دينه " بد ترك ه قورسوله صلى هللا عليه وسلم و هو مقر ابلشهادتني أبيح دمه,ألن

(1/327 ) 
ألصلي ارَّ الكافر ن يُ قَ ن أو عقوبة املرتد أشد من عقوبة الكافر األصلي , و هلذا ... ميك

ىل ن مل يرجع إإقتله  يجبعند العلماء , أما املرتد ف على دينه و ال يقتل بشروط معروفة
 اإلسالم . 

 
 

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل : 
جوه و لي من ألص"و قد استقرت السنة أبن عقوبة املرتد أعظم من عقوبة الكافر ا

مة ذ لهو ال تعقد  ,ية متعددة , منها : أن املرتد يقتل بكل حال , و ال يضرب عليه جز 
 , خبالف الكافر األصلي .

س صلي الذي ليفر األلكاو منها : أن املرتد يقتل و إن كان عاجزا عن القتال , خبالف ا
أمحد . و  ومالك  ة وهو من أهل القتال , فإنه ال يقتل عند أكثر العلماء كأيب حنيف

ىل ألصلي ... إالكافر ف امنها : أن املرتد ال يرث و ال يناكح و ال تؤكل ذبيحته , خبال
لدرر السنية" ( . وانظر : "ا28/534غري ذلك من األحكام " "جمموع الفتاوى" )

(10/104. ) 
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ملسلمني, و قابر ا ميفو كما يقتل املرتد , فإنه ال يغّسل و ال يصلى عليه وال يدفن 
 , كما هو ملسلمنياال ابلنسبة ملاله ال يرث و ال يورث , بل يكون ماله فيئًا لبيت م

 بسوط يف موضعه . م
 ول أو فعل , أو قو  قادو ميكن أن خنلص إىل أن ال ردة هي الرجوع عن اإلسالم إما ابعت
 وول ابللسان نان وقجلال خيفى أن هذا التعريف يقابل تعريف اإلميان أبنه : اعتقاد اب

ي مبارات متقدعما يف ك    عمل ابجلوارح واألركان , و إذا قلنا : إن اإلميان قول و عمل 
إن الردة   فارح , جلو اأئمة السلف   أي قول القلب و عمله , و قول الل س ان , و عمل 

اعتقاد   خربه , أوعاىل يف تأيضًا   قول و عمل , فقد تكون الردة قواًل قلبياً كتكذيب هللا
هللا  و رسوله صلىعاىل أت أن خالقًا مع اهلل عز وجل , و قد تكون عماًل قلبيًا كبغض هللا

ردة لو قد تكون ا م ,يه وسلم , أو االستكبار عن اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلعل
   ن هللا بدي ءأو االستهزا م ,قواًل ابللسان كسبِّ هللا تعاىل أو رسوله صلى هللا عليه  وسل

إهانة  م , أولصنلتعاىل , و قد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال اجلوارح كالسجود 
 املصحف .

 تدًا عن دينكون مر ي ض ر مفهوم الردة , فإن من تلّبس بشيء من تلك ال ن واق فإذا تقر 
ما قال شيخ كن , و  ميااإلسالم , فيقتل بسيف الشرع ؛ فاملبيح لدمه هو الكفر بعد اإل

ن الداخل املرتد لكا تل ذلكيق اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   يف هذا املقام: )فإنه لو مل
ل  ن ق  ص اع م ن مين ؛ فقتله حفظ ألهل الدين و للدين ؛ فإن ذلكيف الدين خيرج منه 

 [.20/102ومي ن ع ه م من اخل روج عنه ( ]الفتاوى 
لى لم الباقي عم املسدضا كما يباح دم املسلم , اآلن انتهينا من مسألة الردة , يباح أي

اين عمدا و الز  تلالقاك  دينه ) ليس املرتد ( أبمور و هي ما أوجب عليه القتل حبدود هللا
فسادا و  األرض يف احملصن و فاعل اللواط و الساحر و احملارب هلل و رسوله الساعي

 م جتماعهاعد باملبايع له خليفة بعد األول و من أراد تفريق مجاعة املسلمني 
 و أدلة ذلك من الكتاب والسنة مشهورة 

كما  – اجلزئية مهمة عندان جداهذه  – كما حيل أيضا قتال الصائل و دفعه و لو بقتله
حيل أيضا من دماء املسلمني قتال الصائل و دفعه و لو بقتله و لو كان عاملا عابدا 
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جماهدا زاهدا و لو كان واحدا أو عشرة أو ألفا , و مثله قتال الفئة الباغية مهما كانت 
 على خري و صالح كما حصل بني الصحابة رضوان هللا عليهم 

حدامها على إن بغت فإ طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما قال تعاىل " وإن
 األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا " 

ز للمصول , فيجو حق جاء يف اجملموع : إذا قصده رجل يف نفسه أو ماله أو أهله بغري
ن أفضى إله, و وماعليه أن يدفع طالب قتله عن نفسه أو طرفه أو زوجه أو ولده , أ

كلف  و كان غري مقل , ألعاالدفع إىل قتله , و سواء كان الصائل آدمًيا مكلًفا كالبالغ ا
عه إذا جاز دف ... و ائجكالصيب و اجملنون , أو كان هبيمة كالفحل الصائل و البعري اهل
ي كالم النوو   . هذا كلفابلقتل , و هو متفق عليه , كان نفسه هدرًا , مكلًفا أو غري م

 موع يف اجمل
فس املدفوع نى على أت و يقول احلافظ يف الفتح : و اتفقوا على جواز دفع الصائل و لو

. 
فع الصائل دشروعية ماكًيا اإلمجاع على يف فتاواه ح -رمحه هللا  -و يقول شيخ اإلسالم 

ا لقتل إمجاعً ابن يدفعهم ولو أدمه كان له  - أي احملاربني -على النفس : وكذا إذا طلبوا 
. 
ات من ي لو مصليب , أزيد على ذلك أنه قد أهدر العلماء دم من مر بني يدي املط

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

 اإلسالم نواقض من أن يكون القتلى أهل إسالم فعال و ليسوا مرتدين متلبسني بناقض
 -هذا واحد  –

 -نني هذا اث – و أن يكونوا خارج من أحل الشارع دماءهم حبد من حدوده
 -هذا ثالثة  –و أن يكونوا غري صائلني مقاتلني 

قتل مؤمنا ن أن يؤمملو أن يكون هذا القتل عمدا ال خطأ حيث قال تعاىل : " وما كان 
 إال خطأً ". إذن عندان هنا أربعة شروط 
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ل الشارع من أح ارجهل إسالم فعال و ليسوا مرتدين , أن يكونوا خأن يكون القتلى أ
 طأ خدماءهم , أن يكونوا غري صائلني , أن يكون هذا القتل عمدا ال 
ه الشروط وفر هذت توعليه فكل من اهتم الدولة اإلسالمية هبذه التهمة عليه أن يثب

 فيمن قتلته الدولة و هيهات ...
بون سالم , مطالهل اإلأون ن الدولة و يقولون : الدولة يقتليعين هؤالء اآلن الذين يتهمو 

 أبن يثبتوا توفر هذه الشروط يف كل من قتلته الدولة
ه الشروط فرت هذتو  مث لنا أن نتساءل : كم العدد املطلوب قتله من أهل اإلسالم لو

 حىت تصبح الدولة خارجية ؟؟؟
 خارجي ؟؟ حد إنهأ ني و مل يقلكم قتل احلجاج من العلماء والصاحلني و عامة املسلم

ك وان حدا لذل, أعط حلدأعطوان حدا , دائما توريط الذين يطلقون الكالم على عواهنه اب
إبثبات  ح حدكمو صللنسألكم بعد أن تعطوان احلد عن مصدركم هلذا احلد مث نطالبكم 

 توافر الشروط يف كل من تدعون دخوله يف هذا احلد .
 دليال و لو  عليهجدمتو ه الحد لديكم و لو وجد لديكم حد ملا و إذ إننا نعلم متاما أن

 دولة ال وجدمت دليال لكان ابطال و لو كان حقا ملا استطعتم تنزيله على
عنها قتل   يثبتملية على الرغم من ذلك فإننا سنثبت لكم مما يلي أن الدولة اإلسالم

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

رجة من كفرة خممعة و إما مرتد ارتكب انقضا من نواقض اإلسالم اجملمع عليها أو بد
علم و ال ملة اإلسالم بعد ثبوت ذلك عليه وفق قضائها الشرعي و فتوى أهل

 االختصاص فيها
 وإما مستوجب حدا شرعيا يهدر دمه 

 اس عليهرض النحث و عليها ابغ قتاهلا أو قتل منها أو أمر بقتاهلا و حو إما صائل 
 و أخريا و إما مسلم أو ذمي قتل خطأ 

 فنبدأ أوال بقتاهلم للمرتدين فنقول : 
 قتال الدولة للمرتدين هو على سبيلني :
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وة االة الكافرين و الدعو أساسها مو  -يعين نواقض اإلسالم  – سبيل النواقض
صالة و عن أداء ال متناعاال رفض احلكم ابلشريعة و املناداة ابلدولة املدنية وللعلمانية و 

 رتدينامل سب الدين , هذا أساس النواقض اليت تعتمد عليها الدولة يف قتل
 و هذا السبيل سلفهم القدمي فيه :

على سبيل  اة إمالزكاقتال أيب بكر الصديق للمرتدين حيث قاتل من فرق بني الصالة و 
 الطائفة املمتنعة أو على سبيل الردة على تفصيل يطول قتال

هللا و أن  له إال إو الشاهد أنه رضي هللا عنه حكم ابلردة على مصلني يشهدون أن ال
 حممدا رسول هللا و قاتلهم رغم ذلك 

د أيب بكر : جها ذاهلقال احلافُظ أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه هللا: )و املصدُق 
ى هللا سول هللا صلجهاد ر كة,   تعاىل ابملهاجرين واألنصار على منع الزكاالصدِّيق رمحه هللا

اء , و  النسسيب عليه وسلم أهل الشرك سواء , ال فرق بينهما يف سفك الدماء , و
 .57يب عبيد صان ألإلميااغتنام املال , فإمنا كانوا مانعني هَلا غري جاحدين هِبا (. 

ا : ملَْ يقولو  صحابةُ ال الوهاب رمحه هللا تعاىل: ) و و يقول شيخ اإلسالم حممد بن عبد
قد قاَل لحابة , بْل ء والصلفاءأنَت مقرٌّ بوجوهبا أو جاحدًا هَلا ؟ هذا ملَْ يُعهد عن اخل

يُق لعمر رضي هللا عنه :  ا إىل رسول وا يُؤدُّوهنًا كانعناق و هللا لو منعوين عقااًل أو» الصدِّ
ِع ال رَّد املنجمُ لقتال يَح ل, فجعَل املُب«لقاتلتهم على منعها هللا صلى هللا عليه و سلم 

, و   خبلوا هباوب لكنْ لوججحَد الوجوب , و قد رُوي أنَّ طوائَف منهم كانوا يُقرُّون اب
اريهم , م و سيُب ذر قاتلتهمُ  مع هذا فسريُة اخللفاء فيهم مجيعًا سريٌة واحدٌة , و هي قتلُ 

الدرر  (الرِّدَّة  ًا أهليعمجدة على قتالهم ابلنار , و مسَّوهم وغنيمُة أمواهلم , و الشها
 . 8/35السنية ج

تاهبا كحيمي   وها و قد خرج كاتب خبيث يف جريدة خبيثة من صحف اململكة اليت حيمي
 آل سعود مهما تزندقوا فطعن يف الصديق أيب بكر بقوله :

جذوراً و سوابق يف التاريخ اإلسالمي ,  )مَلْ خيرج فكُر التكفري إىل الوجود بغتة , بل إنَّ له
ولعلَّ أوَل و أهمَّ واقعة اترخيية عربََّت عن ميالد فكرة التكفري يف اإلسالم هي : حروب 
الردة, اليت خاضها اخلليفة أبو بكر الصديق يف مطلع عهده , حيث َعيِنَ تكفرَي املرتدين 
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سالم , و خروجهم عن عقيدته , و و قتاهلم ابلسيف حكمًا قاطعًا برتاجعهم عن ملَّة اإل
هو األمُر الذي حسمه اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه , حُمتسبًا عصياَن 
املرتديَن عن دفع الزكاة مترُّدًا على الدين , ال على السلطة فحسب , ابعتبار أنَّ الزكاة 

حروب الّرِدة أول  من أركان اإلسالم األساسية ( انظروا ماذا يقول : )و بذلك تكونُ 
 بيان رمسيٍّ يُعلن ميالد أيديولوجيا التكفري ...( إىل آخر ما تقيأ به

الة أمساها يف رس ليهو قد انربى له تلميذان الشيخ عبد الرمحن بن سعد الشثري فرد ع
ن ملض الشافعية ة و بعنفي)هللا أكرب يف الذب عن الصديق األكرب ( و نقل فيها تكفري احل

 بكر الصديق و مما قال فيها :طعن يف أيب 
وجوهبا مع ُمقّرِين ب كانوا  إنْ لقد كان الصحابُة أجّل و أفقه ِمْن أن يقولوا : نسأهلم , ف  

,  هم مرتدُّونفجوهبا لو  االمتناع عن أدائها ابلكلية فهم مسلمون , و إْن كانوا جاحدين
 و لكلِّ حالٍة أحكامها !!.

اقُع و هو الو  – لكليةابها على أنَّ االمتناع عن أدائ فقد انعقَد إمجاعهم رضي هللا عنهم
 قِّ هللا يفحإسقاط  رحيٌة , تضمنصهو رِدٌَّة  -من املرتدين , و ليس عن دفعها لإلمام 

حىتَّ  ,عنه وعنهم  ي هللارض املال , والتفريق بني الصالة والزكاة , ولذا ألزمهم الصدِّيق
ن عْلُممتنعني اوا ك مَسَّ على تلك, وبناًء على ذلانعقَد إمجاعهم على هذه , كما انعقَد 

تدِّين , أي  سائر املر م قتالَ لوهأداء الزكاة ُمرتدِّين يف كلِّ النصوص الواردة عنهم , و قاتَ 
 ٍء من أحكاميف شي نهم: كمن ادَّعى نبوة مسيلمة, و سجاح, و األسود , دون تفريٍق بي

 ى كالم عبد الرمحنالقتال , و شهَد هلذا فقهاُء السلف . انته
الف بعض من ة و حتكفر و قد ذكران يف لقائنا الفائت نصوص أهل العلم يف املواالة امل

ن أعظم مية هو الميدعي اإلسالم مع الصليبيني و غريهم من الكفار ضد الدولة اإلس
 أنواع املواالة املكفرة  

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

مع   -ارتد عنه من شرائع اإلسالم . و إذا كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين 
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فكيف مبن صار مع  -كوهنم يصومون . ويصلون ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني 
 ه قاتال للمسلمني . أعداء هللا و رسول

ن يفهمون  علم ممال هذا كالم شيخ اإلسالم بنصه يف الفتاوى وقد اختصره مجع من أهل
, و حلق  الترت سكركالم شيخ اإلسالم و يضعونه مواضعه يف قوهلم :( من مجز إىل مع

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

 ا :لكن هلم سلف حديث أيض
دون ن يشهممون وهو الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه فقد قاتلوا أمما الحيص

 و ملشركنياة الشهادتني و يصلون و يصومون بدعوى ردهتم لوقوع بعضهم يف مواال
عبادهتم بألكرب ارك يقصدون ابملشركني الدولة الرتكية و لوقوع البعض اآلخر يف الش

 للقبور 
 عبد اللطيف :يقول الشيخ عبد هللا بن 

ن ني البغاة مبنهم و بي ) من مل يعرف كفر الدولة _أي اخلالفة العثمانية_ , و مل يفرق
ة_ أي العثماني_لدولة ن ااملسلمني مل يعرف معىن ال إله إال هللا , فإن اعتقد مع ذلك أ

ه ؛ و بأشرك   ومسلمون , فهو أشد و أعظم , و هذا هو الشك يف كفر من كفر ابهلل
 –ملسلمني اة على انيم و أعاهنم على املسلمني ) يقصد من أعان اخلالفة العثممن جره

السنية  . الدررهي ردة صرحية (ف( أبي إعانة -أي يقصد مجاعة الوهابية كما يقولون 
10/429 

 و يقول الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا :
لعثمانية ( , و هم مع ) و كون الوالة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار ) أي الدولة ا

ذلك ال جيرون أحكام الكفر يف بالدهم , و ال مينعون من إظهار شعائر اإلسالم  , 
فالبلد حينئذ بلد إسالم , لعدم إجراء أحكام الكفر , كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد 

رون اللطيف رمحه هللا عن احلنابلة و غريهم من العلماء ( إىل أن قال ) و أما الوالة املذكو 
و موافقة , و  -, فإهنم قد حصل منهم مواالة و تول للكفار _ يقصد العثمانيني 

, فال شك يف  -يقصد أتباع الشيخ حممد بن عبدالوهاب  – مظاهرة على املسلمني
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ردهتم , و املتأخرون منهم إما راضون أبفعاهلم , أو معينون هلم , و مل يظهر منهم خمالفة 
فعاهلم , فحكمهم حكمهم , إال أن يكون قد تبني لكم منهم ملن قبلهم و ال عيب على أ

 494-8/491خالف ما عليه أسالفهم (. الدرر السنية 
كثر الناس أشيطان ال ويقول الشيخ سليمان بن سحمان شارحا قوله رمحه هللا وقد استزل

و  السنة ب ويف هذه املسألة فقصر بطائفة فحكموا إبسالم من دلت نصوص الكتا
 على كفره . اإلمجاع 

.. و يذكر  شباههمأو  يقول : قلت : و هؤالء كأمثال الذين حكموا إبسالم طائفة الرتك
عثمانيني ( أي ال )ار بعدها أن الدخول إىل اإلحساء بعد أن أخرج اإلمام الدولة الكف

 به منطقة اإلحساء  . هذا يقصد”مباح , ألهنا صارت دار إسالم بعد أن كانت دار كفر 
 سليمان بن سحمان شعر يف األتراك :وللشيخ 

 َحلْ لناس يف النِّ اأكفر  من وما قال يف األتراك ِمْن َوْصِف ُكفرهم       فحقُّ فهم     
 املللْ  لض  الل علىابو يف نوف و ير ي     وأعدامُهو للمس                 لمني و ش  رُّهم            
 د من ع   قلْ  تكفريه عنيفال شك  و          م       افرين فمث  ُلهومن يتولَّ الك                         
  وج  لْ يففسيقه و هو ك يف ت شومن قد يواليهم و يركن حنوه           م            فال      

                                                                                                   
 191ديوان الشيخ رمحه هللا, ص: انظر

 ه :1169يقول ابن بشر يف أحداث سنة 
هل حافلة من أ قافلة أن ] و فيها سار سعود غازاي إىل جهة اخلرج فذكر له أثناء الطريق

ملاء اثليما ال اخلرج و الفرع و غريهم ظاهرة من اإلحساء , فرصد هلم سعود على
 رجااًل إىل وكااًب م ر املعروف قرب اخلرج فأقبلت القافلة و كانت على ظمأ و قدموا هل

القماش و  وموال األ ود و قتلهم []و أخذوا مجيع ما معهم مناملاء , فأغار عليهم سع
 املتاع و اإلبل [ 

                                                                                                 
 .1/79. عنوان اجملد 1/91عنوان اجملد, 
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 قوم يفار على البقرملة و أغ ه  : ] و فيها غزا هادي بن1212ويقول يف أحداث سنة 
ى و أخذ  هم قتلمن احلجاز فهزمهم و قتل منهم عّدة رجال مث بعد شهرين غزاهم فقتل

 .1/111كثرياً من اإلبل و الغنم [. عنوان اجملد 
ي م تركمر اإلماأبه  يقول : ] ويف أوله غزا حممد بن عفيصان 1245ويف أحداث سنة 

لعقري و ا بندر  من حساء فأغار على قافلة مقبلةجبيش من املسلمني و قصد انحية اإل
 .2/35د جملأخذها و كان معها من األموال ما ال حيصى [ كل ذلك يف عنوان ا

 
فغابت  احدة ,ة و و يقول ابن بشر أيضا يف كتابه : ] فكرُّوا على أهل القصيم كر 

ملسلمون ) ا وطأهمف,  الشمس قبل وقت غيوهبا , و أظلم حبالك الغبار مشاهلا و جنوهبا
ني , و على منهزم لواو يقصد طبعا أتباع الشيخ ( وطأة شديدة , فلما مسعوا ضرب اهلام 
و رمى ما  لسالمةالى عجباههم هاربني , و ذهل الوالد منهم عن ولده , واملنهزم أشفق 

ن حنورهم لطعن ماقل بيده , واستمر الضرب يف أقفيتهم بعدما كان يف صدورهم , و انت
 صيم ( قتالً هل الق أم , و قتل املسلمون ) أي أتباع الشيخ ( فيهم ) أي يفإىل ظهوره

ثر شرين , و أكتل العيق ذريعا , و فتكوا فيهم فتكًا شنيعا , فكان الواحد من املسلمني
 من قتلهم أهل الرايض [.

 
 

و قد ذكر بعض الدارسني أن أدبيات أتريخ سرية الشيخ و دعوته يف طورها األول تذخر 
, كما لدى تلميذه املؤرخ حسني ابن غنام يف اتريخ جند , و يورد فيها « الردة » لفاظ أب

وقائع تظهر تالزم الدعوة مع احلكم , ففي كل البلدات اليت فتحها الشيخ كان يفرض 
على أهلها إما مقداراً من املال يف حال الصلح كما يف بلديت القصب و احململ , أو يعترب 
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مني كما يف فتح حرميالء  و الرايض , أو أمر بعض أهلها ابهلجرة و البلد فيئًا للمسل
 مصادرة أمالكهم كما يف بلدة الرغبة .

األمر يعين فلوهاب بداعيعين حنن ننظر اآلن , لو نظران من وجهة أتباع الشيخ حممد بن 
 مسلمني و تال بنيا قما فيه إشكال كبري , أما من وجهة غريهم من سائر املسلمني فهذ
طبعا أكثر  ألفعالاذه مسلمني , و الشيخ ومن تبعه كفر هؤالء املسلمني املصلني , و ه

 بكثري مما ينسب إىل الدولة . 
اة سبيل النج»  -و هو شيخ شيوخنا  – وقد ألف الشيخ محد بن علي بن عتيق كتابه

مة من ه األمن هذ لي كثريوقد ابت:» يقول فيه « والفكاك من مواالة املرتدين و األتراك 
 «اهلم ين وعد هللا بقتُسلط عليهم الرتك الكافرون الذ …امللوك و غريهم هبذا الشعار 

 فكانوا يكفرون األتراك مجلة و تفصيال 
 

شر و كلها ابن ب وام و هناك صور كثرية متاثل ما قدمناه من كتب ابن سحمان و ابن غن
هم مرتكبني عتبار م ابلإلسالتدل على تكفري أئمة الدعوة الوهابية ألمم من املنتسبني 

هم أبهنم د اهتمقو  لنواقض يف نظرهم و قاتلوهم عليها و استحلوا دماءهم و أمواهلم
 مة اليو دولخوارج كثريون من علماء عصرهم بنفس املربرات اليت تتهم هبا ال
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ة يف ذلك ء األملماعفالذين رموا الشيخ حممد بن عبد الوهاب ابخلارجية هم من كبار 
م الفقهاء ان منهد كت,وال يُقارن من يرمي الدولة بعلم أولئك واليقربوهم , فقالوق

العاّلمة و نفي, احل واحملّدثون املشهود هلم ؛ كابن عابدين صاحب احلاشية يف الفقه
لشام بل و رب و املغاآللوسي , وبعض كبار فقهاء و حمدثي اهلند و خراسان و مصر و ا

 جزيرة العرب . 
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ثارة هات امللشبيف للشيخ عبدالعزيز بن حممد العبد اللطيف عن او يوجد مبحث لط
عرض مث رد  –ال حول دعوة الشيخ مع بيان احلق يف ذلك و امسه : )التكفري والقت

 وبيان(
ضع بدال نه و و ه مو أقول من حذف اسم الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا و دعوت

 اد نفسهلردو فالتهم نفسها و امن ذلك الدولة اإلسالمية استقام الرد متاما 
 كثرة من رمىظرًا لن,  و مما قال فيه : احتاجت مسألة التكفري و القتال هذا االهتمام
 الشبهة على ر هذهأاث هذه الدعوة السلفية بشبهة ) التكفري و القتال (, فما أكثر من
 .لك ذدعوة الشيخ , و سيتضح ذلك جلياً عند نقل أقوال املناوئني يف 

ء إىل أن بعض العلما , بل جتاوزه -هذا كالم الشيخ  – يقف األمر عند هذا احلدمل 
 تلك الدعوى صدقوا ة واحملققني ممن عرف عنهم سالمة املعتقد , قد أتثروا بتلك الشبه

 بكل ما فيها من حق أو ابطل .  –
عن  – كاينلشو اكما هو واضح من حال اإلمام حممد بن علي الشوكاين , حيث يقول 

  .-الشيخ حممد بن عبد الوهاب و أتباعه 
وامره خارج اًل ألتث) و لكنهم يرون أن من مل يكن داخاًل حتت دولة صاحب جند , و مم

 عن اإلسالم ( . 
اإلسالم  ارج عنو خكما يقولون عن الدولة أهنا ترى من ال يبايعها و ليس حتتها فه

 تباعهفهكذا كان يقال عن الشيخ حممد بن عبدالوهاب و أ
ك قد أتثر بتل -هذا مازال كالم الشيخ  – كما أن الشيخ حممد بن انصر احلازمي

 و مدحه حبسن ,ًا الدعاوى .. فذكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب , و أثىن عليه خري 
قات ال تلفي ض مبجرد, ولكن أنكر عليه خصلتني , األوىل : تكفري أهل األر …االتباع 

 هان .ال بر  وجة لتجاري يف سفك الدم املعصوم بال حدليل عليها .., واألخرى : ا
رض مبجرد هل األأري انظروا ما أشبه الليلة ابلبارحة , أنكر عليه ماذا ؟ يقول تكف

ك الدم يف سف اريتلفيقات ال دليل عليها ) التكفري بغري مكفر (, و األخرى التج
 املعصوم بال حجة وال برهان ) يقتلون أهل اإلسالم (
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 كفي يف الرديقيقة  احليفالرد املاتع كامال ممكن نعطيكم الرابط ألن هذا الرد من أراد 
 عن الدولة عموما :

.htm11https://saaid.net/monawein/sh/ 
 

 

https://saaid.net/monawein/sh/11.htm
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ملواالة و االم وهإلسافكما تقاتل الدولة اإلسالمية اليوم من ارتكب انقضا من نواقض 
 د الوهاب منبن عب مدحماملكفرة سواء قبل ذلك منها غريها أم مل يقبل فقد قاتل الشيخ 

  يقبلوا .ملوه أم الفقاتلهم هو و أنصار دعوته على نفس الناقض سواء قبل ذلك منه خم
إال أنه   -عي ما أقول و امسعوا هذه الكلمة جيدا اي إخوة و أان أ – إال أنه لإلنصاف

 قول : لإلنصاف ن
ن توىل م ردة ر يفإن أمر الدولة أوضح و أظهر من الناحية الشرعية فال عاقل ميتا

فيهم  وسلمون مصل الصليبيني خبالف من توىل األتراك العثمانيني الذين هم يف األ
يكفر من  خ فكانلشيااخلالفة آنذاك , يعين الدولة كفرت من يتوىل الصليبيني و أما 

 هم دولة اخلالفة اإلسالمية .  يتوىل العثمانيني الذين
فة خلروج على اخلالالديهم شبهة  -يعين الشيخ حممد ومن تبعه  – كما أن أولئك

هلا  فة املعلنة اخلالإىل العثمانية و الدولة ليس لديها تلك الشبهة بل هي اآلن الداعية
 أيدها هللا .
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بة مرها على أحأوراج  اهباد وال يفوتنا هنا أن نتعرض حلادثة كثر الكالم حوهلا و االصطي
و  ية الشعيطاتهي قض ا ولنا و أتثروا هبا كثريا و اختذوا موقفا سيئا من الدولة بسببه

ه س ما يتداولظهر عكي تحنن نذكر وجهة النظر املنشورة اليت تربر ما فعلته الدولة و ه
 اإلعالم فنقول :

 اول أن يكونأنه ح اللدولة إعلى الرغم من كون األستاذ موسى العمر ألقى بلومه على ا
 منصفا يف ذكر القصة كاملة و هذا رابطها ملن أراد :

kRPXA-https://www.youtube.com/watch?v=qIjJJ 
 

ة النصر  بهةو حنن نذكر خالصة هذه القصة و هي أن الدولة عرضت الصلح على ج
وري و ام السلنظفرفضت اجلبهة الصلح وأما الشعيطات فحصل منهم مواالة ل وغريها

بينت  ن أنذرهتم وأ بعد إال وقفوا أمام الدولة و أصروا على قتاهلا وأن الدولة مل هتامجهم
هللا   صلىهللا ما ستعاملهم به حسب كالم العمر أهنا ستسلك معهم ما سلكه رسول

عتربهم اة حيث رعيهذا العمر لعدم اخللفية الش عليه وسلم مع بين قريظة و استشكل
ظام السوري م للنالهتمسلمني و غاب عنه أن الدولة قد تكون اعتربهتم طائفة ردة ملوا

 حني يفلدولة ة االنصريي , املهم أصر الشعيطات على ماهم عليه و اختاروا مواجه
 أسلمهم حلتفهم حلفاؤهم أمجعون

ما كجرهتم  هم و فيهم القتل عندما تغلبت عليهو كانت النتيجة أن الدولة أعملت 
 أوعدهتم بذلك 

 م شيئا مماهلفعلت  ما طيب , أكد العمر يف حلقة أخرى متممة للحلقة األوىل أن الدولة
 فعلت حىت غدر الشعيطات جبنودها كما سيأيت تفصيله

VPw09outube.com/watch?v=gybBjEhttps://www.y 
 

لصحوات ة من ابيلو خالصة القصة من مصادر أخرى أن الدولة مع علمها أبن هذه الق
 فقد حلمت عليهم ومل تسحب السالح الثقيل و اخلفيف منهم 

https://www.youtube.com/watch?v=qIjJJ-kRPXA
https://www.youtube.com/watch?v=gybBjE09VPw


 

159 

 

يع ابالذي  ونهفقاموا إبعادة تشكيل انفسهم مع قرى اخرى مع تنسيق مع احد اخل
 ري يف واقعةدور كببام هو من الشعيطات نفسها و هو الذي ق الدولة االسالمية حديثًا و

يطات و  الشعيفات الغدر حيث قام  بتسريب موعد مدامهة اوكار املطلوبني من الصحو 
يف هذا  لصحواتت ايف حلظة قيام أمنيني من الدولة ابعتقال عدد من املطلوبني كان

بصرية حيث اه الجتابلشعيطات الوقت جتهز ثالثة كمائن هلم وكانوا خارجني من منطقة ا
سر أخ ري و أُ لدياوقعوا بكمني الصحوات ليقتل عدد منهم و ُأسر األخ أبو جليبيب 

منطقة   مية يفسالآخر جريح بعدها شنت الصحوات هجوما عنيفا على مركز الدولة اال
مت إحراقه  ون فيه ل مالقهاوي املقر الذي كان يتواجد به فقط عدد من االخوة ليقتل ك

يطي ي الشععل و يف نفس الوقت كانت جمموعة من الصحوات تكمن لألخ األمري أبو
كما قتل   بليغة احاعلى شارع فرعي ليطلقوا عليه وابال من الرصاص أدى اىل جرحه جر 
يطات هم شع عينيرشيد خلف علي العويد الشعيطي أيضا مرافق أليب علي الشعيطي , 

ات الصحو  دهااالت الدولة , لتقوم بعو قتلوا أيضا شعيطات لكن شعيطات من رج
سالمية لة االلدو بنصب احلواجز و إعالن منطقة الشعيطات منطقة خارجة عن سيطرة ا

انتقام  ت خشيةيطاحيث نزح منها عوائل أبناء الدولة االسالمية وأنصارها من الشع
 الصحوات منهم و التنكيل هبم

 ا. هؤالء كانو . م ي شيء حيصل هليعين اي إخوة أي أحد ينظر إىل هذا اليسرتيب يف أ
 إشكال .. مافيه عينحتت والية الدولة وخرجوا ابلسالح وامتنعوا متاما فأان أراه ي

حد يطات ألشعاوقد قتل يف تلك احلادثة اليت تسمى حادثة الغدر من قبل صحوات 
 عشر رجال من رجال الدولة

 عندان رابط نعطيكم إايه من ابب التوثيق :
http://justpaste.it/gfwl 

 
6078https://alwasatsy.com/?p= 

 لعشريةي اوانسحب رجال الدولة من بلدات الشعيطات الثالث حتت ضرابت مسلح
 . -هكذا يقول طبعا الذين نشروا  – الذين اثروا بوجه التنظيم

http://justpaste.it/gfwl
https://alwasatsy.com/?p=6078
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,   من أعداء الدولةمع ما فيه , حنن نذكر حىت – وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان
شرية عون من حأنه قام مسل -يعين هذه شهادات من أعداء الدولة و ممن ال يؤيدها 

ن و لو أيضًا يقو  ,الشعيطات , حبرق مقر الدولة اإلسالمية يف قرية سويدان جزيرة 
رة لبلدة مبظاههايل اها أمن بلدة العشارة , اليت خرج فيانسحب تنظيم الدولة اإلسالمية 

ن مسلحون ر مضد الدولة , و ذلك عقب انسحاب جنودها من العشارة , بينما سيط
دية  ابيف و املتواجدة ,طي عشرية الشعيطات, على اآلابر النفطية التابعة حلقل التنك النف

وجه رصد ت يثحجوم كبري الشعيطات . و قال املرصد إن الدولة حشدت مقاتليها هل
 –لسورية احلدود الى رتل من مقاتلي التنظيم من بلدة القائم العراقية و اليت تقع ع
 نظيم الدولةتقاتلو ميه فالعراقية , إىل ريف دير الزور الشرقي , يف الوقت الذي يتحشد 

 اإلسالمية حتضرياً لتنفيذ هجوم واسع على منطقة الشعيطات .
 هلذا الكالم  طيب سنعطيكم رابطا

#sthas131404http://www.alhadathnews.net/archives/
qTqs.dpuf6h.sya 

 
ه رفضهم لة وفيلدو انقول وعندان رابط فيديو  مصور إلجرام الشعيطات وغدرهم برجال 

 تسليم الغادرين حسب طلب الدولة 
-https://www.lebanese

isis-against-revolts-chaaytat/31/07/2014forces.com// 
 

 ن مائةمزيد بعض املصادر أنه خالل عمليات التفتيش وجدت الدولة أوقد ذكرت 
ي كم املسلمني  ني عوابها وثالثني عبوة متت زراعتها بني البيوت , أراد املتآمرون تفجري 

 يتهموا الدولة بقتلهم فيما بعد كما فعلوا يف تفجريات سابقة
عشائر الكثرية اليت يف العراق و أاي ما كان األمر فالدولة مل تنتق تلك العشرية من دون ال

والشام إال إلجرامها معها , يعين كل العشائر ايل موجودة ما حصل فيها ما حصل مع 
الشعيطات ملاذا ؟! ألجل إجرامها معها و نقضها العهد و آتمرها على جنودها فسواء 

http://www.alhadathnews.net/archives/131404
http://www.alhadathnews.net/archives/131404
https://www.lebanese-forces.com/2014/07/31/chaaytat-revolts-against-isis/
https://www.lebanese-forces.com/2014/07/31/chaaytat-revolts-against-isis/
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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 أصابت الدولة يف حكمها عليها أم أخطأت فاملسوغ واضح و تتحمل الدولة مسئولية ما
 فعلته و يتحمل من أفىت مسئولية فتواه , لكن الذي حصل حصل مبسوغ واضح جداً 

 
 

 
يف  -يعين إن سلمنا أن الدولة أخطأت  -و ال يبعد ذلك كثريا إن قلنا خبطأ الدولة  

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

ْساَلم و مل يبعثه مقاتال , فخرج يف ثالمثائة و مخسني رجال  كنانة من بين داعيا إىل اإْلِ
:  : ما أنتم ؟ قَاُلوا فانتهى إليهم خالد , فَ َقالَ  وبين سليم واألنصار املهاجرين  ِمن

: فما  ! قَالَ  مسلمون قد صلينا و صدقنا مبحمد و بنينا املساجد يف ساحاتنا و أذان فيها
: إن بيننا و بني قوم ِمن العرب عداوة فخفنا أن تكونوا ُهم  ابل السالح عليكم ؟ فقالوا

: استأسروا ,  : فوضعوه , فَ َقاَل هلم ! قَالَ  : فضعوا السالح الَ ! قَ  فأخذان السالح
فاستأسر القوم , فأمر بعضهم فكتف بعضا و فرقهم يف أصحابه , فلما َكاَن يف السحر 

: من َكاَن معه أسري فليقتله , فقتل منهم كثريون , فبلغ النَّيبّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  اندى خالد
 :اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد خالد, فَ َقال وَسلََّم ما صنع

ل اَّللَِّ ف إىل َرُسو  انصر مثَّ و بعث َعِلّي ْبن َأيب طالب فودى هلم قتالهم و ما ذهب منهم 
 صلى هللا عليه و سلم فأخربه .

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%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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ظاهرون بل يت منيطبعا خالد رضي هللا تعاىل عنه يعين اجتهد و ظن أهنم ليسو مسل
 عله و لكن ملفال من أ إهذا خطأ , النيب صلى هللا عليه وسلم ما ترب  ابإلسالم و مع أن

 يعاقبه و مل يوجب عليه شيئا حىت و مل يعزله
و هو   خالدإىل أيضا يف عهد الصديق , كتب أبو بكر الصديق رضي هللا عنه رسالة

ن مل شركني قتمن امل حدمتوجه للمرتدين قائال  " جّد يف أمرك و ال تلن , و ال تظفر أب
 ذلك ى أن يفير  املسلمني إال نّكلت به , و من أخذت ممن حاد هللا أو ضاده ممن

 صالحاً فاقتله " )البداية والنهاية( 
يف  او يرجع إليه ,ب قال ابن كثري : " فأقام خالد ببزاخة شهرا , يصّعد فيها و يصوّ 

 أيخذ بثأر من ,را طلب الذين وّصاه بسببهم الصديق , فجعل يرتدد يف طلب هؤالء شه
م من عل ( : فمنهفماذا  رواقتلوا من املسلمني الذين كانوا بني أظهرهم حني ارتّدوا ) انظ

جلبال , كل واهق ان شحرقه ابلنار , و منهم من رضخه ابحلجارة , و منهم من رمى به م
 الم ابن كثريكهذا    "نه هذا لُيشّرد هبم من يسمع خبربهم من مرتدة العرب , رضي هللا ع

 مل يستنكر منه شيئا 
 طيب , شيوخ الشعيطات ماذا فعلوا ؟ 

بوا من ك و طلذل اعتذر شيوخ الشعيطات عما صدر منهم من خيانة و تربءوا ممن فعل
 اخلليفة العفو عمن مل يتورط يف ذلك و هذا ما قالوه 

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

 4mpاالسالمية..
 

لكن مسألة  ,دة طيب اي إخوة , هذا أايم املشكلة , املشكلة كانت قبل سنة وزاي
د شديد ينهم و بو  الشعيطات يعين كثر الكالم جدا حوهلا حىت يل لصيقني يب و بيين

ت أخرى و يديوهاد فلكن سبحان هللا أتثروا هبا , فنحن اآلن نذكر هذا األمر و يوج
حللقة اليت القة ,  حيففيما ذكرانه كفاية , ونفس التسجيل هذا نشره أيضا موسى العمر 

 دها .نو تفعل يف الشعيطات شيئا حىت غدرت جب أكد فيها على أن الدولة مل

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
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
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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دة يف نظر جل الر أل وإذن انتهينا من الكالم على من تقاتلهم الدولة ألجل املواالة 
 علمائها وقضاهتا .

 
 الرافضة  دروز وال وطيب , السبيل الثاين هو سبيل البدعة املكفرة كقتال النصريية 

 فضائح الباطنية( : يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا )يف كتابه
َكاح و م َو اْلَمال َو النِّ ظر يف الدَّ يف النّ  اْلُمْرَتدين َواْلَقْول اْلَوِجيز ِفيِه أَنه يْسلك َمْسَلك

اح َفاَل ما اأْلَْروَ أطين ( لبااالذبيحة و نفوذ األقضية َو َقَضاء اْلِعَباَدات ) يقصد بذلك 
ِخَصال  ْصِلّي َبني َأربعْلَكاِفر اأْلَ ام يف َماِإْذ يَتَخريَّ اإلِ يْسلك هبم َمْسَلك اْلَكاِفر اأْلَْصِلّي 

ىَل َتد بل اَل َسِبيل إِ  حق اْلُمرْ  يف َخريَّ َبني اْلَمّن َواْلِفَداء واالسرتقاق َو اْلَقْتل َو اَل يتَ 
ىَل ( َو اَل إِ  قاقهمسرت اسرتقاقهم ) يعين يقول إن هؤالء الباطنية مرتدون و ال سبيل ال

ُهم َو اَل ِإىَل اْلَمّن َواْلِفَداء قبُ  ه اأَلْرض جاْلَواِجب قَتلهْم و تطهري َو  امنََّ  إِ وَ ول اجلِْْزيَة ِمن ْ
ُهم ْم َو اَل ُوُجوبه َواز قَتلهَتص جَ خيْ َهَذا حكم الَّذين حيكم بكفرهم من الباطنية َو لَْيَس  ِمن ْ

وز ( ) يقول ريية و الدر  النصيف ؟ا يف من حبَاَلة ِقَتاهلْم بل نغتاهلم و نسفك ِدَماَءُهم )هذ
 م بل نغتاهلم و نسفكننتظر قتاهل عين ال,ي ال خيَْتص َجَواز قَتلهْم َو اَل ُوُجوبه حبَاَلة ِقَتاهلمْ 

خذ فَِإنَُّه اَل يُ َؤا بيان َفاَل ما الصّ أا ِدَماَءُهم ( فإن قيل َهل يقتل صبياهنم َو ِنَساُؤُهْم قُ ْلنَ 
لَِّذي ُهَو كفر اابالعتقاد  مهما صرحن َو أما النسوان فَإانَّ نقتلهم ْأيت حكمهمالصَّيب َو َسيَ 

 سلم ) من وَ ه صلى هللا َعَلْيِه ُموم قَ ْول ِبعُ ندانَ على ُمْقَتضى َما قَ رَّْراَنُه فَِإن اْلُمْرَتدَّة مقتولة ع
تُ ُلوُه ( نعم لإْلَِمام َأن يتبع ِفيِه ُموجب ى َأن يْسلك فيهم ده فَِإن رأاِتهَ اجْ  بدل دينه فَاق ْ
 (156)ص .ْجِتَهاد ل ااِل حمَ  يف َمْسَلك أيب حنيَفة و يكف َعن قتل النَِّساء فَاْلَمْسأََلة 

انظروا اي إخوة كيف العلماء يعذر بعضهم بعضا , يعين اإلمام الغزايل ال يرى قول اإلمام 
اإلمام أيب حنيفة قال  أيب حنيفة فريى أن يقتل النساء فعندما تعرض ملن أيخد بقول

املسألة مسألة اجتهاد ما قال كيف ما يقتلهم هؤالء مرتدون هؤالء كذا كيف ما يقتل 
املرأة و جعلها قضية وواىل عليها , و كذلك العكس ال أييت احلنفي و يقول كيف يقتل 

ل املرأة إن املرأة ال تقتل و يتحجج مبا ورد من هني النيب صلى هللا عليه و سلم عن قت
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النساء و األطفال , طيب املسألة اجتهادية خبالف قتل النساء واألطفال يف القتال إمنا 
 هنا قتل املرتدة خيتلف األمر 
 املهم , يقول اإلمام الغزايل :

ْساَلم َعَلْيِهم فَإن قبلوا ت السيوف َعن مهْم َوردل إْساَل قب َومهما بلغ صبياهنم عرضَنا اإْلِ
ق ِإىَل رقاهبم دان سيوف احلْ ُهم مدءَ َأن أصروا على كفرهم متبعني ِفيِه آابَ رقاهبم ِإىَل قرهبَا َو 

 وسلكنا هبم َمْسَلك اْلُمْرَتدين .
ِه من غري إجَياف بِ  قع الظفر َما وَ ن فَ يقول : َوأما اأْلَْمَوال َفحكمَها حكم َأْمَوال اْلُمْرَتدي

 اخْلَيل و الركاب فَ ُهَو يَفْء َكَمال اْلُمْرَتد .  
 
 

 ريية :( عن هؤالء النص514|3و يقول شيخ اإلسالم يف الفتاوى الكربى )
 ,ة فيه نزاع الذري سيبو  هم مرتدون من أسوأ الناس ردة , تقتل مقاتلهم وتغنم أمواهلم. 

لذي دلت ا هو اهذ لكن أكثر العلماء على أنه تسىب الصغار من أوالد املرتدين , و
 ن .عليه سرية الصديق يف قتال املرتدي

ئر لنصريية هم وسا(: هؤالء القوم املسمون اب149|35وقال يف جمموع الفتاوى أيضا )
ن من كثري أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر م أصناف القرامطة الباطنية

 ر احملاربنير الكفاو ضررهم على أمة حممد صلى هللا عليه و سلم أعظم من ضر  املشركني
و  مني ابلتشيعاملسل هالريهم ؛ فإن هؤالء يتظاهرون عند جمثل كفار التتار والفرنج و غ

مر و تابه و ال أبال بك وله مواالة أهل البيت و هم يف احلقيقة ال يؤمنون ابهلل و ال برسو 
بل حممد سلني قملر اال هني و ال ثواب و ال عقاب و ال جنة و ال انر و ال أبحد من 

  مني كتبا يفاملسل ماءالفة ... و صنف علصلى هللا عليه وسلم و ال مبلة من امللل الس
د قة و اإلحلاالزند ر وكشف أسرارهم و هتك أستارهم ؛ وبينوا فيها ما هم عليه من الكف
صنام ... و ون األعبديالذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن برامهة اهلند الذين 
 ينكح الرجل وز أنجي قد اتفق علماء املسلمني على أن هؤالء ال جتوز مناكحتهم ؛ و ال

 موالته منهم و ال يتزوج منهم امرأة وال تباح ذابئحهم.
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لعلماء نزاع بني ا ا منهمدماؤهم و أمواهلم مباحة.  و إذا أظهروا التوبة ففي قبوهل  وقال:
 ؛ 

و أكرب  لطاعاتاظم و يقول : و ال ريب أن جهاد هؤالء و إقامة احلدود عليهم من أع
لكتاب ؛ أهل ا  ون جهاد من ال يقاتل املسلمني من املشركنيالواجبات و هو أفضل م

جبهاد  و الصديق و سائر الصحابة بدءوا  جهاد هؤالء من جنس جهاد املرتدين فإن
 املرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب

هو  فن شك يف كفرهم م بل و قال عن الدُّرُوز : كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون ؛
لضالون فال كفرة اال هم.  ال هم مبنزلة أهل الكتاب و ال املشركني ؛ بل همكافر مثل

ون ال تقبل ة مرتدزاندق يباح أكل طعامهم و ُتسىب نساُؤهم و تؤخذ أمواهُلم . فإهنم
 (162|35توبتهم ؛ بل يقتلون أينما ثقفوا ؛ و يلعنون كما وصفوا . )

 
 نزيدكم من املتأخرين :

لقرامطة و بون ابيلق " عقائد النصريية و اإلمساعيلية الذينجاء يف فتاوى األزهر : 
ال حيل  عة أنهربالباطنية الذي ذكرهم صاحب املواقف و نقل عن علماء املذاهب األ

ى حهم ". فتاو  ذابئالو  إقرارهم يف داير اإلسالم جبزية و ال غريها و ال حتل مناكحتهم
 آليا(, برتقيم الشاملة 264 /1دار اإلفتاء املصرية )

ة درزيل" و هؤالء ا ء :و أيضا جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتا
 م , بل و النسائه كاحوالنصريية كفار ابتفاق املسلمني , ال حيل أكل ذابئحهم و ال ن

 نصارى" الهود و  ييقرون ابجلزية فإهنم مرتدون عن دين اإلسالم ليسوا مسلمني و ال
 (4/28فتاوى اللجنة )

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

TwvwrSKnQ66https://www.youtube.com/watch?v= 
 الشيخ الفوزان

pdBfEkQeWs5https://www.youtube.com/watch?v= 

https://www.youtube.com/watch?v=66TwvwrSKnQ
https://www.youtube.com/watch?v=5pdBfEkQeWs


 

166 

 

 2الشيخ ابن ابز 
Xw3kLNWePc6https://www.youtube.com/watch?v= 

 خيوابلذات الش من الكفار وأخبث الكفار ,هذه التسجيالت جتمع على أن الرافضة 
 الفوزان له كلمة يف من يرتدد يف كفر عوامهم أيضا .

IXYmI5Nmt9https://www.youtube.com/watch?v=Y 
 

 
يت موضع ندما أيعات و سنتعرض هلذا املوضوع مرة أخرى عند كالمنا عن تفجري احلسيني

 الكالم عنها .
لشيخ  , طبعا امحه هللاز ر حنن نريد أن نزيد شيئا خطر يف ابيل اآلن , كالم الشيخ ابن اب

 ضة الذين يفالراف عن تكلم عن الرافضة الذين يف سوراي و الذين يف إيران و مل يتكلم
نطقة لذين يف املاضة رافال السعودية , يعين هو الدين واحد , الرافضة الذين يف املدينة و

نفس الدين  لهم همكء  الشرقية و الرافضة الذين يف البحرين و الذين يف الكويت , هؤال
 مله الشيخ ,مل يك ما لكن الشيخ طبعا يعين إجابته فيها مراعاة للظروف , و حنن نكمل

 ليهم .حلكم عن امفحكم هؤالء واحد من مجيع اجلوانب من احلكم عليهم و ما يرتتب 

https://www.youtube.com/watch?v=6kLNWePc3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Nmt5IXYmI
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اعة ين ألن اجلمتنا يعراحيب , طبعا احلوثة أصبحوا منهم , احلوثيني نتكلم فيهم اآلن بط

يف احلوثة  يتكلم لذياآلن أصبحوا يتكلمون اآلن يف احلوثة , قبل ما حصل اآلن كان ا
يعين حصلت  ء فلماسو  يسجن وأخذ التعهد على كثريين أبهنم ال يتكلموا ابحلوثيني أبي

عة ثة أكلوا قطفاحلو  ليمناو بني احلوثة و اختلفوا على اقتسام كعكة الفتنة بني آل سعود 
فعندما بدأ  بعض , بوازائدة شوية عما اتفقوا عليه و دعموهم به ابملال و السالح فضر 

 الضرب بني احلوثة و آل سعود رجعوا احلوثة رافضة
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هنم  ابلرافضة أ تعلقةامل طيب , نتكلم عن أمر القتال يعين حنن تكلمنا اآلن على األحكام
ى أن قتال الم ير إلسكفار من كالم الشيخني اآلن , لكن ابلنسبة ألمر القتال فشيخ ا

 الرافضة آكد من قتال اخلوارج 
" و كذلك :لفتاوىع ايقول شيخ اإلسالم يف معرض كالمه عن قتال اخلوارج كما يف جممو 

ب نيب  كما وجمر الم أباخلروج و املروق يتناول كل من كان يف معىن أولئك و جيب قتاهل
نا أن خروج قد بي ة وقتال أولئك و إن كان اخلروج عن الدين و اإلسالم أنواعا خمتلف

 (499 /28الرافضة و مروقهم أعظم بكثري "  )
د و الفيلم الطويل الذي يعين يعين موضوع كالب النار و اخلوارج و اقتلوهم قتل عا

خيرجه لنا العويد و من معه , هذا الفيلم األوىل به الرافضة الذين يعين سبحان هللا , 
يسومون املسلمني سوء العذاب , و السعودية آل سعود يدعموهنم يف كل مكان , 
 يدعمون الرافضة دعما عجيبا , يف لبنان يدعموهنم , يف العراق يدعموهنم , يف سوراي
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يدعموهنم , حىت يف اليمن دعموهم حىت حصلت الفتنة بينهما على االقتسام . ويوجد 
مقال ذكرانه أكثر من مرة وهو " هل تقاتل السعودية الرافضة )أو الروافض(" ارجعوا 

 هلذا املقال و قد ذكران فيه اإلثبااتت على كل جزئية يوجد هلا اإلثبات .
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يقول أيضًا شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى  :" و قد اظهروا الرفض و 
منعوا أن يذكر على املنابر اخللفاء الراشدين و ذكروا عليا و أظهروا الدعوة لالثين عشر 
الذين تزعم الرافضة أهنم أئمة معصومون و إن أاب بكر و عمر و عثمان كفار و فجار 

و ال ملن بعدهم و مذهب الرافضة شر من مذهب اخلوارج املارقني  ظاملون ال خالفة هلم
فان اخلوارج غايتهم تكفري عثمان و علي و شيعتهما و الرافضة تكفري أيب بكر و عمر و 
عثمان و مجهور السابقني األولني و جتحد من سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

الفرتاء و الغلو و اإلحلاد ما ليس يف أعظم مما جحد به اخلوارج و فيهم من الكذب و ا
اخلوارج و فيهم من معاونة الكفار على املسلمني ما ليس يف اخلوارج و الرافضة حتب 
التتار و دولتهم ألنه حيصل هلم هبا من العز ما ال حيصل بدولة املسلمني و الرافضة هم 

ا من أعظم معاونون للمشركني و اليهود والنصارى على قتال املسلمني و هم كانو 
األسباب يف دخول التتار قبل اسالمهم إىل أرض املشرق خبراسان و العراق و الشام و  
كانوا من أعظم الناس معاونة هلم على أخذهم لبالد االسالم و قتل املسلمني و سىب 
حرميهم و قضية ابن العلقمي و أمثاله مع اخلليفة وقضيتهم يف حلب مع صاحب حلب 

لناس و كذلك يف احلروب اليت بني املسلمني و بني النصارى مشهورة يعرفها عموم ا
بسواحل الشام قد عرف أهل اخلربة أن الرافضة تكون مع النصارى على املسلمني و 
أهنم عاونوهم على أخذ البالد ملا جاء التتار و عز على الرافضة فتح عكة و غريها من 

ذلك غصة عند الرافضة و إذا السواحل و إذا غلب املسلمون النصارى و املشركني كان 
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غلب املشركون و النصارى املسلمني كان ذلك عيدا و مسرة عند الرافضة .. إىل آخر   
 (527 /28كالمه رمحه هللا )

 
 هللااء و كما ذكران لنا عودة للرافضة يف تفجري حسينياهتم قريبا إن ش

يف بدعة  لوقوعاب دةر طيب , إذن انتهينا ممن تقتلهم الدولة ردة ابرتكاب الناقض أو 
 مكفرة .

 ننتقل اآلن إىل قتل الدولة للمستوجب حدا شرعيا يهدر دمه 
رة  ية و ألول مالشرع دودو لن نطيل يف ذلك فالدولة أعزها هللا أهبرت الناس بتطبيق احل

لساحر و اقتلت  وصن كما أمر هللا تعاىل فاقتصت من قاتل العمد و رمجت الزاين احمل
إلفساد بة و اراألقت بفاعل فعل قوم لوط من فوق الشواهق و قتلت و صلبت على احل

 لشرعي اضائها قسب تهمة ابلبينة الشرعية أو االعرتاف حيف األرض بعد ثبوت تلك ال
ا ابلنصوص هل إمجبوا و هذا من حسنات الدولة بال نزاع بني العقالء أما غريهم فنازع
م و هو مل د الرجحاب الشرعية و إما حبال الدولة و قد أقام الشيخ حممد بن عبد الوه

من  ى عليهشة و بعضهم خييكن قد مكن له و لو بعشر معشار معشار ما مكن للدول
فري قامة حدود هللا خشية تنحيث يعارض إ -أي بعض املعرتضني  – الوقوع يف الردة

 الناس و ماشابه ذلك من أقاويل خطرية 
 

 تل منهم :أو تق ولةطيب , ننتقل إىل النوع الثالث من املسلمني الذين تقاتلهم الد
 هض الناس عليث و حر حو  و أمر بقتاهلاو هو الصائل عليها الباغي قتاهلا أو قتل منها أ

لتلبيس ارج من واو هنا نطرح تساؤالت ليتضح لنا أن إدخال هذا األمر يف قضية اخل
 الشنيع و التدليس املريع :

م يف غريهم أ  يعهدب ملو نقول : هل القتال الدائر بني الدولة و بني الفصائل حدث غري
 رجية ألجل ذلك ؟؟هو معهود يف غريهم و مل يتهمهم أحد ابخلا

حدها أم و اهدين جملطيب , سؤال آخر : هل الدولة اإلسالمية هي اليت تقاتل فصائل ا
 أن الفصائل أصال يتقاتلون فيما بينهم ؟؟؟
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كل    قتاليفها هل الدولة عندما قاتلت أي فصيل كان السبب يف ذلك اعتقادا لدي
حن بغض إتال و ت قهناك مسوغااجملاهدين ألهنا تكفرهم كما زعم الكذبة ؟؟ أم كانت 

 النظر عن البادئ ؟؟
وارج يعين ألة اخلمس هذه عندان ثالثة أسئلة من أتملها عرف أن إدخال هذه القضية يف

 عبث و دجل
 فنبدأ نقول : أما جوابنا عن السؤال األول فنقول :

 ألجلة تكون ة فتار اهبصراع رفاق اجلهاد ظاهرة متكررة على مدى التاريخ وأسباهبا متش
وال  لى ضيمعون اختالفهم على احلق واجتهاد كل منهما وهم قوم جماهدون ال ينام

 يفلكرام ابة يقعدون عن نصرة احلق ولو ببذل أرواحهم وهذا ما حصل بني الصحا
 مواقف .

لبعض  بعضهم يهاواترة تكون بسبب تدخل طرف مريب يقوم بعمل فتنة بينهم يشيطن ف
طرف  ندس يفيأو  أن الطرف اآلخر يكيد له ويرتبص بهويوهم كل طرف أو طرفا منهم 

مواقف  يضا يفأبة فيشعل الفتنة بنفسه ليغلق ابب التآلف وهذا ما حصل بعضه للصحا
 أخرى . 

حصل فيمن  ل وهذاملاواترة تكون بسبب افتتان بعضهم ابلدنيا واحلرص على الزعامة وا
 بعد الصحابة الكرام .

ر ررانه من دو ك ما قذل ا حصل بني اجملاهدين إال أن عمدةوهذا كله موجود معنا هنا فيم
و ربتهم  ليفتهمحس ميآل سعود اإلجرامي يف إفساد اجلهاد يف الشام بل و يف كل مكان 

 أمريكا و يهدد كرسيهم معبودهم .
و  بعضهم هادو قد حصل ذلك يف صور عرب األزمنة كثرية بغض النظر عن شرعية ج

 اهدون األفغان بعد دحر السوفييت أظهر من حصل هلم ذلك اجمل
 اهدون علىتفق اجملد افماذا عن القتال بني الفصائل يف أفغانستان من قبل طالبان ؟ ق

 رائسة برهانيف ال ليهيصيغة لدخول كابل فيكون صبغة هللا جمددي رئيسًا ملدة شهرين , 
و وزارة  اركمتين حالدين رابين أربعة أشهر , و تذهب رائسة الوزراء إىل قلب الدي

 الدفاع إىل أمحد شاه مسعود .
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و  ,لسلطة اب تضخمت اخلالفات بني أطراف احلكومة مع متسك برهان الدين رابين
كما تضخمت   ,رفض قلب الدين حكمتيار الدخول إىل كابل و قبول صيغة الرتاضي 

 لى كابلعلدفاع ارة خالفاته مع أمحد شاه مسعود بشأن تسليح الفصائل , و سيطرة وزا
. 

لرشيد عبد ا ونهوصلت اخلالفات إىل نقطة مسدودة , فبدأ قلب الدين حكمتيار يعا
د شاه ات أمحقو  دوستم يف قصف كابل األمر الذي أدى إىل تدمريها , و ردت عليهم

 مسعود فانفجرت احلرب األهلية األفغانية 
ليت قاتلت اعات اجلماو كان طالب العلوم الدينية البشتون القادمون من قندهار إحدى 

ل طالبان ىل رجاستو اضد السوفييت يف أفغانستان و يف ظل احلرب بني اإلخوة األعداء 
جتاه كابل حفهم ابز وا على والية قندهار و فرضوا فيها القوانني اإلسالمية , مث واصل

 لتحريرها .
ى , ية كرب سكر عحاول أمحد شاه مسعود التفاوض معهم بعد بروزهم كقوة سياسية و 

ك ن تلأ و من البدهي .تله قطالبان اهتمته ابلغدر برجاهلا , و اهتمها هو مبحاولة غري أن 
ت العرقية لخالفاللك املفاوضات فشلت الختالف األرضية الفكرية بني الفريقني , و كذ

. 
ية , لكن البدا يف طيب , دعم قلب الدين حكمتيار و عبد الرشيد دوستم حركة طالبان

يار إىل ب حكمترو متيار مع مسعود حتالفا فشل و انتهى هبتغريت األمور و حتالف حك
 اخلارج , دين إىلاهإيران, و عبد الرشيد دوستم إىل أوزابكستان , و بقية قادة اجمل

ه أ قتاليبدلوانسحاب أمحد شاه مسعود إىل وادي ابنشري حيث حتصن ضد طالبان 
 ضدها .

تهت يف سنة و ان 1992 استمرت احلرب بني اجملاهدين بني بعضهم البعض من سنة
 حلكومةل ابعد أن متكنت طالبان من السيطرة على العاصمة كابول و عز  1996

 ة .مياألفغانية و إنشاء دولة أفغانستان اليت حتكمها الشريعة اإلسال
كانت بداية ظهور طالبان وقت أن كان املال عمر شااًب جتاوز عقده الثاين بسنوات قليلة 

نيه يف احلرب مع السوفيت , و ظل يقاتل لفرتة طويلة كقائد , وكان قد فقد إحدى عي
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جملموعة صغرية من جبهة القائد مال حممد التابعة للحزب اإلسالمي , مث انتقل إىل حزب 
" حركة االنقالب اإلسالمي ". فلما اشتعلت احلرب األهلية , ظهر يف يوليو عام 

طالًبا من طالب املدارس  53اخللية األوىل حلركة طالبان كانت أن اجتمع  1994
الدينية ابيع بعدها عدد من طالب املدارس املال حممد عمر أمريًا هلم و تعاهدوا على 
مجع السالح و استعادة األمن واالستقرار و إزالة نقاط التفتيش و مجع اإلاتوات .  يف 

استولت نفس العام من تشكيل اخللية األوىل ل " طالبان ", وّسعت احلركة من نشاطاهتا ف
على مديرية " سبني بولدك " احلدودية كما استولت على خمازن األسلحة و الذخرية 
املركزية للوالايت اجلنوبية الغربية , و ليربز بعدها اسم طالبان يف اإلعالم الدويل و 
اعرتضتها جمموعة جيالين و استطاعت طالبان إنقاذ القافلة وإعدام قائد مجاعة جيالين. 

ينة قندهار يف يد احلركة بعد معارك كثرية مع الفصائل و استولت على املهم سقطت مد
الوالايت اجملاورة بسهولة ودون مقاومة, مث بدأت حصارًا على مدينة كابول , حىت يبايع 

 . 1996العديد املال عمر , و سقطت العاصمة يف أيديهم عام 
 

 عاقال اهتم  نسمعمل م وهذا مثال حي ملئات القتلى من اجملاهدين قتلوا أبيدي إخواهن
 فريقا منهم أبهنم خوارج .

 
ني و  فلسطس يفمنر سريعا على صور أخرى بدون تفصيل مثال ما حصل بني فتح ومحا

 الشباب ل حركةداخمنها ماحصل بني احملاكم اإلسالمية وحركة الشباب يف الصومال و 
 

نوا  الذين كاطاع هللان أو ال يفوتنا أن نذكر ماحصل بني عبد العزيز آل سعود و إخوان م
الفوه يف لذين خامس هم عمدته يف جل قتاله من وقائع مؤملة انقض فيها على رفاق األ

د أدت قيكم و لد بعض األمور فقتل منهم مقتلة عظيمة و ما موقعة السبلة مبجهولة
 ملقتل سبعمائة مسلم حسب إحدى اإلحصائيات 
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة
https://ar.wikipedia.org/wiki/معركة_السبلة
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ن رة و حتتفلو اجلزي حيدو كم قتل امللك عبد العزيز من املسلمني يف سبيل ما تسمونه تو 
هبا  اليت اهتمه رجية وخلابنتائج قتله للمسلمني سنواي مبباركة شرعية فضال عن اهتامه اب

 آخرون 
اهدين و رق اجمل فطيب , إذن انتهينا من السؤال األول وأجبنا عنه أبن القتال بني

 هود و معروف و له أسبابه .طوائفهم مع
 

 أما جوابنا عن السؤال الثاين 
تل بعضها ئل يقافصافلم تكن الدولة اإلسالمية هي اليت تفردت بقتال الفصائل بل ال

لم ل الفصائل سئل , هفصابعضا بال هوادة , يعين هؤالء الذين يقولون : الدولة تقاتل ال
امات ا اهتإمن وبعضهم من بعض ؟ كلهم يتقاتلون وال عالقة لذلك بقضية اخلوارج 

 و أخطاء أدت لذلك  متبادلة وتنافسات و مناوشات
ْعتُ   يه وسلمصلى هللا عل - لنَّىبَّ  او ال ننسى ما رواه مسلم يف صحيحه َعْن َجاِبٍر قَاَل مسَِ

 يفلعرب و لكن اجزيرة  ُقوُل : ) ِإنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أيس أن يعبده املصلون يفي َ  –
 التحريش بينهم(

 منعه إايها ينهم فه بجيعل أبس أمتو قد سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ربه أال 
 ولة من جانبني الدع بفما الذي حدا بكم أيها امللبسون أن تصوروا للناس و كأن الصرا 

ة الدولة و  شيطنه يفوبقية الفصائل من جانب آخر مث جتعلونه صراعا عقداي مث توظفون
 رميها ابخلارجية ؟

ف الدولة ا خبالنيلبحث عن الدمع أن الواقع أن جل القتال بني الفصائل دليل على ا
 فهي تعلن أمرا آخر و هو اخلالفة و إقامة شرع هللا يف األرض

جبهة  طعن يفو يهفمثال لدينا تسجيل لشيخ لواء اإلسالم أبو عبد الرمحن كعكي و 
 و اجلوالين يفيطعن  م والنصرة و يتهمهم ابلتكفري و يفيت بعدم جواز القتال حتت رايته

 اكم إايه و هو موجود على الشبكةلوال طوله ألمسعن
Ww6d2https://www.youtube.com/watch?v=rfJzAn 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rfJzAn2d6Ww
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مع جيش  الشام نادومن القتال الذي دار بني الفصائل تقاتل االحتاد اإلسالمي ألج
 اإلسالم قتال نزاع على مناطق وكذا مع جيش الفتح

عد معارك ة ", باميكما أعلنت حركة " حزم " حل نفسها واالنضمام اىل " اجلبهة الش
 هناك عهاطاحنة مع جبهة " النصرة " يف ريف إدلب , و بعد خسارهتا ملواق

و  يهاليت تعترب  ", كما جنحت جبهة " النصرة " يف اجتياح معاقل " جبهة ثوار سوراي
 ياريكارضة املسلحة املدعومة أمحركة " حزم ", من أقوى جمموعات املع

قد هرب  معروف المجو قد ذكرت مصادر استخباراتية تركية أن قائد جبهة ثوار سوراي 
 بعد ذلك إىل الداخل الرتكي و أن جهات تركية تقوم على محايته.
ن خسائر مألمس ابصل أخبار القتال بني الفصائل كثرية و متجددة و آخر األخبار ما ح

نها من رضي عامل أربع نقاط يف غرب حلب بني النصرة و حركة زنكي وتوتر أمين حول
 قبل السي آي إيه .

 طيب انتهينا من السؤال الثاين .
 

ي فصيل مل اتلت أا قأما جوابنا عن السؤال الثالث فهو بيت القصيد فإن الدولة عندم
 زعم الكذبة هم كماكفر تيكن السبب يف ذلك اعتقادا لديها يف قتال كل اجملاهدين ألهنا 

 لو افرتضنا نبني وا سوإمنا كانت هناك مسوغات قتال وإحن وكان البادئ فيها غريها كم
ثلة مثيل له أبمبق التا سأهنا أخطأت ابلبدء فهو كأي قتال نشأ بني فصيلني جهاديني مثلم

 عديدة 
 ؟؟ظهر منهجا و األ ينافكيف وهي املظلومة املعتدى عليها مع أهنا األقوى واألكثر متك

 نبدأ موضوعنا 
فنقول :كانت البداية ظهور اجلوالين الذي هو جندي من جنود البغدادي أرسله على 
رأس فرقة من اجملاهدين لنصرة إخوانه يف الشام من قبل الدولة اإلسالمية يف العراق 
فعصى أمر قائده املباشر يف إعالن دولة اإلسالم يف العراق و الشام و انفرد بزعامة 

اجلوالين يف تسجيل صويّت بعنوان ) ليتك رثَيتين ( هّدد فيه الّدولة اإلسالمية  جبهته قال
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مخسة أايم للقبول مبا يعرضه عليها , و إال فإنه سينفي  –بزعمه  –و توّعدها و أمهلها 
 الّدولة اإلسالمّية ومنهجها ليس فقط من الّشام بل من العراق أيضاً ! فكان ممّا قال:

ن أنتم تعلمو  ولعراق ن املى الفكر اجلاهل املتعّدي و لتنفيّنه حىت ) لتحملّن األّمة ع
 ق (مئات اإلخوة األفاضل الذين ينتظرون من األّمة إشارة يف العرا

-https://www.youtube.com/watch?v=wo
ciBU6gsw&1544079076bpctr= 

تحّداًث ابمسها ! و منقذاً مو  ”األّمة  “هكذا عرض هذا الِغّر نفسه ممثاًل عّمن وصفها ب  
 م .الّشا وسالمّية يف العراق املتمّثل مبنهج الّدولة اإل ”اجلاهل املتعّدي  “هلا من الفكر 

 
دار اليت دركة االحن يتابع نممّ ومل ترّد الّدولة اإلسالمّية على هتديده , و انتظر الكثريون 

ٌء سوى دث شيم حيوصلت إليها هذه الفئة ما الذي سيحدث بعد انتهاء املُهلة , فل
زيد على تسّجلة ة مصويّت أليب عبد هللا الّشامي عضو شورى اجلوالين يف كلم ظهورٍ 

لطعن و اسّب و ال الساعة , مألها ابلتناقضات و حشاها ابألكاذيب و االفرتاءات و
األنصار,  واجرين ملهالتجريح يف منهج الّدولة اإلسالمّية و اترخيها و جنودها من ا

: أّن (من البادئ  تعلموالن صول إليها و هي ) امسعوا اآللينتهي إىل النتيجة اليت يريد الو 
حاكم شوكة عن التبتنعٌة مم الّدولة اإلسالمية أبعيان أفرادها من مهاجرين و أنصار طائفةٌ 

 للشريعة , فكان ممّا قال :
 ة و الفرد يفة شرعيكم) وعلى هذا فجماعة الدولة طائفة ممتنعة بشوكة أتىب اخلضوع حمل

 (  1له حكم الطائفة ( )هذه اجلماعة 
 متنعةامل مث استشهد بقول شيخ اإلسالم رمحه هللا يف تبيان حكم الّطوائف

100https://justpaste.it/JN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://www.youtube.com/watch?v=wo-gsw6ciBU&bpctr=1544079076
https://justpaste.it/JN100
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 ومن يوافقه  الين وجلو اوكان ذلك إيذاان إبعالن احلرب على الدولة بصفة رمسية من قبل 
كال تبدأت  وات هنا توالت أساليب التحريض من جبهة اجلوالين و غريها من اجلبه

عض تلك بم إىل عضهاالهتامات للدولة ابلظنون و ابلقصد عن عمد و أوحى الشياطني ب
 خلارجية دولة ابال و أتليب الناس عليها و هي اهتام األكذوبة لتسويغ قتال الدولة

_____________________________________ 
را وقام ة مؤخجلبه( كلمة : لتبيننه للناس والتكنمونه . وقد انشق الشامي عن ا1)

 بفضحها انظر
 415702.ae/article.aspx?articleid=24https:// 

 

https://24.ae/article.aspx?articleid=415702
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 ىت النطيل قيه حابلى عسنعطيكم رابطا فيه تفصيل بداايت الفتنة وسنذكر طرفا منه يدل 
2http://justpaste.it/shbha 

ن أعلنوا ل هم مالمية بالدولة اإلسالمية مل تبدأ بقتال أي من اجلماعات اإلس وفيه أن
بيثة خاسرتاتيجية  وهلذه احلملة على الدولة تشويه إعالمي ضخم  هيأ احلرب عليها و

تصفية  قتل مدنيني و غريها من اجلزائر و أفغانستان و ٰعمل هبا يف العراق سابقًا و
  إلصاقها ابلدولة اإلسالمية قادات وجماهدين وتفجري مفخخات مث

https://www.youtube.com/watch?v=sQxBfujiQRo 
داف مع أه بني الفصائل فتوافقت هبذه الفتنة أهداف الروافض إلشعال االقتتال

صادمت المية تالعلمانية لضرب اجلماعات اإلسالمية مع أهداف مجاعات إس الفصائل
 ةإلسالميامع مشروع اخلالفة  و الدميقراطية مشاريعها الوطنية و العلمانية

 يعين هذه الطبخة كلها توافقت 
 مثال لذلك : ما حصل يف تفجري ابب اهلوى والسالمة

http://justpaste.it/shbha2
https://www.youtube.com/watch?v=sQxBfujiQRo
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-5https://www.youtube.com/watch?v=HLkD
JCnWM 

/%D16/5/2014http://www.aljazeera.net/news/arabic/
-9%85D7%A8%D9%87%AA%D8%D7%A8%
-9%85A%D9%8D8%B8%D9%86%AA%D8%D%

D9%84%D9%88%AF%D8%D9%84%D7%A8%D%
-9A8%

A%9%8D9%81%D9%86%AA%D8%D8%A8%D%
-0B8%D
-1B8%A%D9%8AC%D8%D9%81%AA%D8%D%
-8A8%D7%A8%D8%A8%D%

D7%A8%D9%84%D3%B8%D9%84%D7%A8%D%
9A8%D9%85% 

XI8https://www.youtube.com/watch?v=clQmfwBf 
 

لى سبيل عالمية إلساأحداث بداية الفتنة يف الشام وما سبقها من حتريض على الدولة 
 املثال ال احلصر

 jt1b2https://sendvid.com/fyh  
لفصائل اع بني صرا مجيل ؛ هذه الروابط عموما مهمة ملن أراد أن يقف على حقيقة ال

 وكيف كادت هذه الفصائل للدولة اإلسالمية ..
ورهتم ه صأيضا من ذلك العرعور يستبيح دماء جماهدي الدولة و يدعو لتشوي

 واجتثاثهم   إعالمياً 
 هاووقتها فضحن ,و قد تكلمنا عن ذلك يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين 

  فضيحة كبرية و تكلمنا عن هذه القضية و حاول هو أن يتهرب منها
 هذا اآلن كالم العرعور

https://www.youtube.com/watch?v=HLkD5-JCnWM
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
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
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-https://tarhuni.net/wp
12/2018content/uploads//اجملاهدين-دماء-يستبيح-العرعور-فضيحة-

 3mpقتلهم.-ويريد
ل مع شتغل ما يقب واستمعوا للعرعور قبل أن يفعل آل سعود فعلتهم , له كالم سابق

 منني صادقني ( ابملائة من رجال الدولة مؤ  99النظام السعودي ضد الدولة  )أن 
UxeA6https://www.youtube.com/watch?v=QNAdb

Q 
 أوامر اءتجالرجل قال ذلك عن صدق حينما قال, و الذي حصل كل املوضوع أنه 

ن منه اآلن أ ا يقبلمىت بعكس ذلك , يعين القضية كثريون انقلبوا , بعدين الرجل يعين ح
ذا عن علم هأقول  وول يقول تبني يل خالف ذلك , ملاذا ؟ ألنه يقول : أان أعين ما أق

حة النظر صستوجب تيت ه من الناحية العلمية الشرعية الو خربة , يعين الرجل زكى نفس
مليدان أخوان يف ا ا يقولكم  يف منهج هؤالء و أيضا اخلربة العملية اليت يف الواقع أنه كان

نت يقول أان ك بد أنالول و يرى , فإذن الرجل تكلم بواقع و بعلم , اآلن إذا أراد أن يق
و يقول هحاول   لوهذا صعب و ال يقبل حىتجاهال متاما و كنت ما أفهم يف الواقع و 

 حلكومةن امهذا عن نفسه لكن حنن نعرف السبب و نعرف التوجيهات اليت جاءت 
و  اميالسعودية و استخدمت العرعور و استخدمت العويد و استخدمت الغن

سعودية و رات الخاباستخدمت أانسا , معروف أن هؤالء إمنا هم اليد احملركة من امل
ض حلقيقته سنتعر  نناأللنا ذكر هلذه األمور يف لقاء يتكلم عن طوام العويد سوف أييت 

 ولواقعه إن أراد هللا سبحانه و تعاىل . 

 

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://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://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
https://www.youtube.com/watch?v=QNAdb6UxeAQ
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 نعود لكالمنا , نقول : 
 لجأيضا بعده ر  ,بعد العرعور ما حرض على الدولة اإلسالمية يف التسجيل املسرب 

و هو  سب هلانتفية كل من ييسمى السلقيين اعرتف بتحريضه على قتال الدولة و تص
  أول من رفع تصوير إعدام الشمري و الصقري قبل اشتعال االقتتال

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

 

 
ألمريكي نرال ااجل أيضا هناك رجل يسمى العميد الواوي أمني سر اجليش احلر استضاف

 هندس صحوات سوراي م بول فانيلي
4afUz-https://www.youtube.com/watch?v=YEOmY 

هادة شيوجد  وية مث حصلت اشتباكات يف مسكنة بني أحرار الشام و الدولة اإلسالم
 ر الشام  أليب دجانة عند أسره من قبل أحرا

 دثة حلااو كذلك شهادة من أحد منشقي األحرار الذين ابيعوا الدولة بعد 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/48003
https://www.youtube.com/watch?v=YEOmY-afUz4
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ن قتال و أعل رايوابلنسبة جلمال معروف فهو لص ابتفاق اجلميع شكل جبهة ثوار سو 
 الدولة اإلسالمية واعرتف ابستالمه دعما أمريكيا 

 و هناك اعرتافات من أسرى الدولة اإلسالمية لدى مجال معروف 
  حصل قتل لعدد من املهاجرين و رموا يف اآلابر مث

 
ناطق يف بعض م يف و اجلماعات غدرت ابلدولة اإلسالمية يف يوم واحد يف األاترب و

 حلب و إدلب حبجة أهنم خوارج و كفرة 
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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
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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
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-8A8%D9%84%AD%D8%D%
9A8%D9%82%D1%B8%D9%84%D7%A8%D% 

5283https://tawhid.website/?video= 
ية إلعالمارب و هذه هلا فيديوهات لكن لألسف حنن تكلمنا أكثر من مرة عن احل

كث شيء ميو ال  ذفحتل الفيديوهات الشعواء اليت يشتنها العامل كله ضد الدولة , فك
لة أنصارا ض للدو قي يبني حقيقة الدولة إال بصعوبة و لوال أن هللا سبحانه و تعاىل

 ديدة .وابط جر ا حيتفظون هبذه األمور مث ينزلوهنا , حنن نريد أن تكون دائما هل

 

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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 سالميةاإل أيضا أمريكا تدرب وتسلح بعض من جبهة ثوار سوراي لقتال الدولة
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ي الدولة جماهد قتلبأمحد اجلراب رئيس االئتالف يتبجح أمام الكفار يف مؤمتر جنيف 

 مبساعدة الدول الصديقة 
زي عد ميثاق اخلعرتف ب تمثاجلبهة اإلسالمية تنكر قتاهلا للدولة وتدعي أهنا على احلياد 

 أهنا أول من قاتل الدولة وتصدى هلا ويوجد مقطع
نه يريد أب على لعر عبارة عن رسائل تطمينية إلسرائيل وطواغيت ا وميثاق اخلزي هذا

دين عن ال ردةدولة قانون وحرية وعدل ويرفض تصدير اجلهاد خارج سوراي وأن ال
لسوري اجملتمع اوأن الثورة هتدف للمحافظة على الرتاب السوري أبطياف  مسموح هبا

 وأنه يرحب ابلدعم الدويل !!
 د هذا أيضا وموجو  طينسالمية وحذر العدانين من املشروع الو مث جاء مشروع اجلبهة اإل

ساعة لتسليم أسراهم واملقرات  48مث بدأت الدولة اإلسالمية متهل اجلماعات بعد ذلك 
وحتذر من سقوط حلب وتقدم النظام إن استمر طعن الدولة يف ظهرها وهي مرابطة على 
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ب منهم الكف عن القتال مث جبهات حلب ويوجد حتذير من العدانين للجماعات ويطل
يتكلم القائد العسكري أبو عمر الشيشاين حبرقة عن الغدر وسبب إلغاء عمليات دير 

 الزور مث بدأ أبو جماهد الشيشاين يروي األحداث كاملة يف ثالثة أجزاء 
حداث أطب عن وخ وتكلم شرعي من حركة أحرار الشام انشق وابيع الدولة بعد الغدر

 الغدر
 سالمية لة اإللدو اداث الغوطة األخرية وماسبقها من محلة إعالمية على مث حصلت أح

 على بيعتها لفصائل امث زهران علوش يدعي زورا يف اإلعالم أن الدولة أن الدولة جترب
 وإال تقاتلهم على ذلك وقد ردت الدولة 

ة هو عمدو ع كله وضو مث يدعي أيضا زهران علوش .. ألن زهران علوش أكرب خائن يف امل
أن الدولة  إلعالم ايفاخليانة يف سوراي وعندان فضائحه بعشرات اإلثبااتت يدعي زورا 

 تكفر الناس يف سوراي وردت عليه الدولة 
تفجري  وام(  بومهمث  جيش اإلسالم يتهم الدولة اإلسالمية ابغتيال أنس قويدر )أ

 مفخخة يف دوما وضحااي من النساء واألطفال
 زهران علوش هتاماتن اربأ من تفجري دوما و من اغتيال أنس وممث الدولة اإلسالمية تت

 يف بيان رمسي
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ا إقتتال هب يكن ة ملمث زهران علوش يعلن احلرب على الدولة يف الغوطة رغم أن الغوط

 داخلي ويوجد إصدار فيه إعالن علوش احلرب على الدولة 



 

198 

 

كة وهذا مة مشرت كم حملمث الدولة تطلب من جيش اإلسالم إلغاء إعالن احلرب والتحاك
 هو نداء الدولة من املكتب اإلعالمي أيضا :
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 . هذه كلها بياانت رمسية من الدولة
وغريه من قادات الدولة  الكالش( زهران علوش يغتال القيادي عبداجمليد العتييب )قرين مث

قتل دولة نفت صلتها مبال والشرعيني يف الغوطة ويتفاخر ويشهد عليهم ابلنار .. رغم أن
 أيب مهام

 
 

بو أمقتله ..  كدة عنري مؤ جيش اإلسالم أيسر أاب املنذر الكوييت بعد إصابته وأخبار غ مث
 .. ابحلرب أنتم بدأمتوان , املنذر يقول : حنن مل نبدأكم حبرب

هنا  عندان األمساء إلسالميةانتساهبم للدولة ا واجلبهة اإلسالمية تعدم أربعة أشخاص جملرد
 : لونية يقو سالمالرمسية للمؤسسة األمنية ابلريف الشمايل ابجلبهة اإلابلورقة 
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مكم بثاء ؟ أماالء اخلهؤ  إذن من الذي يقتل من الينتمي إليه هل هي الدولة اإلسالمية أم
بعة سلقتل  ديواآلن هم يقتلون كل من ينتمي للدولة اإلسالمية وسوف نسمعكم في

مبايعتهم  ا ألجلقتلو فبالدهم لنصرة إخواهنم يف الشام ومنهم اثنان من تونس أتوا من 
 . فقط للدولة اإلسالمية

ألوية صقور الشام و اندماج جيش علوش  اجلبهة اإلسالمية اجلديدة بعد طبعا بعد ذلك
 ةتصدر أول بيان وتستبيح فيه دماء كل من ينتسب للدولة اإلسالمي
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 .اانت .لبية فيه صور هذه اطبعا الرابط الذي أعطيناكم اي إخوة يف البداي
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د تحريض الشدييف ال صرةويوجد إصدار ابسم أيها املرتدد أليب مارية القحطاين شرعي الن
 على الدولة

2UutsYa8PL/3https://www.ashtgalat.com/download
Y/أهلنا-إىل-هللا-حفظه-القحطاين-ماراي-أيب-اجملاهد-الشيخ-من-رسالة-

 htmlقية.ابلشر 
 

لدولة وهو ائهم لنتموأما الفيديو الذي يتضمن إعدام النصرة لسبعة جماهدين جملرد ا
 غيض من فيض 

12/2018content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/جبهة-
 4mpجّندمها.-من-اسم-وتكشف-داعش-عناصر-من-تونسيان-تعدم-النصرة

 
ا على ريد أن ينزهلابة ويحلر لعلمي من األبلة الذي يقرأ أييت آبية اأوال : اجلهل الفظيع ا

لتوبة يعين هلهم ان أاخلوارج ماعالقة هذا بذاك ؟ هذا شيء , الشيء الثاين : يطلب م
أهاليهم  ون قتلريدمادخل األهل يف القضية ؟ ويقول : قبل القدرة عليهم يعين هم ي

  شيء عجيب !! ريدون قتل أهاليهم ..أيضا !! قتلوهم ألجل انتمائهم للدولة وي
 

بح أكثرهم سف أصلأل هؤالء الذين يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن .. هؤالء
ال وا معهم لقتوآتمر  فوااليقتلون إال رجال الدولة فقط واآلن سلم منهم الكفار بل حتال

هل اإلسالم ألون قتن يالدولة وألجل هذا أقول رمتين بدائها وانسلت .. هؤالء هم الذي
 ويرتكون أهل األواثن ..

 
أبموال  عموهنا اآلنليت يدل اإذا أراد العويد وأمثاله أن يوقعوا شيئا فليوقعوه على الفصائ

 إلسالم اآلنامتثل  ليتآل سعود خيانة للجهاد اإلسالمي وحراب على الدولة اإلسالمية ا
 ومتثل اخلالفة اإلسالمية يف هذه البالد . 

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://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://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
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
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/جبهة-النصرة-تعدم-تونسيان-من-عناصر-داعش-وتكشف-اسم-من-جنّدهما.mp4
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تل حة اليت تقااملسل ريةكان الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه هللا دعا الفصائل السو   و قد
ريية اهم " النصل من مسقتالالدولة و استمر قتاهلم هلا ملدة أسبوعني إىل الصلح و التفرغ 

 والروافض ". 
 لتكفوا عنها ليكم ,ا إو قال اإلمام البغدادي يف كلمة صوتية " ها هي الدولة متد يده

يم نامون على ض ال يجاالكف عنكم , لنتفرغ للنصريية , و إال فاعلموا أن يف الدولة ر فت
 , جمرَّبني عرفهم القاصي و الداين ".

لى ع لقد أخذمتوان و أضاف " نقول لكل من زلت قدمه ممن قاتلنا راجعوا حساابتكم ,
 ". ابطحني غرة و طعنتموان من اخللف و مجيع جنودان يف اجلبهات و الر 

م ,  بالد الشايفكتائب ال و اتبع " هذا نداء نوجهه إىل كل جماهد جياهد يف سبيل هللا من
 أذكره أن املعركة معركة األمة و أن املستهدف هم اجملاهدون ".

حه , نكم سالف عو وجه البغدادي اخلطاب إىل مقاتلي الدولة قائال " كفوا عمن ك
ر يرتبص دو فاجا لعو الصفح , لتتفرغو مهما بلغ جرمه و عظم ذنبه , و غلبوا العفو 

 ألهل السنة مجيعا ".
ليها , و عكرهنا د أو قال عن املعارك اليت تشنها ضد الدولة فصائل مسلحة أخرى " ق

حىت  افر علينا ,دي السلتعبقينا على مدار أايم ندفع هبا و نسعى إليقافها رغم الغدر و ا
ض إال أن خنو  ان لناكما  قادرون عليها , ف ظن املغرر هبم أن الدولة لقمة سائغة و أهنم

 احلرب مكرهني ".
ية ولة اإلسالم " الدلية و نفى يف كلمته تكفري التنظيم ألهل الشام , كما نفى أي مسؤول
 و اهتمت  سوراييفكن يف العراق و الشام " عن مقابر مجاعية مت اكتشافها يف عدة أما 

 ابرتكاب جمازر . الفصائل املسلحة الدولة ابملسؤولية عنها و
 ,إدلب  ة ووكشف أن الدولة كانت تعد لعمليات كربى ضد النظام يف حلب ومحا

 ولكنها توقفت بعد بدء ما قال إنه غدر ابلتنظيم .
 و قد نشرت اجلزيرة تقريرا بذلك هذا رابطه :

/%D19/1/2014http://www.aljazeera.net/news/arabic/
8AF%D8%BA%D8%D%8A8%D9%84%D7%A8%

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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-A9%8AF%D8%D7%A%
9%88D9%B8%AF%D8%A%D9%8D%-

%
8D7%A8%D5%B8%D9%81%D9%84%D7%A8%D
-9%84D6%A%

D1%B8%D9%88%D3%B8%D9%84%D7%A8%D%
-9A8%A%D9%8

D7%A8%D5%B8%D9%85%D9%84%D9%84%D%
9A8%AD%D8%D9%84% 

 

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
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
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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مر بو عأوفيه يصف الشيخ ويوجد إصدار "غزوة اخلري", بعد غدر الصحوات, 

 (1الشيشاين خيانتهم وغدرهم ابلدولة... مهم. )
  AM12https://nofile.io/f/QgSUOVK 

/2014c.blogspot.com/http://defenderofthelandsarabi
html.20/03 

 ا. طبعا هذاأمهيتهو كة ويف الدقيقة السابعة يصف الشيخ أبو عمر الشيشاين طبيعة املعر 
 قبل غدر الصحوات الذين على رأس داعميهم العويد..

/nwa25/items/nwa_21chive.org/.us.ar800505https://ia
4.mp25fd  

 

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
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 عة الغدرمجر قبل عم ولدينا إصدار رمسي يوثق تقدم الدولة يف حلب بقيادة الشيخ أيب
http://youtu.be/dBBnlmuObOk 

5283id.website/?video=https://tawh 
____________________________________ 

)هل  لسابقاتاب ( سبق حديثنا عن غدر الفصائل وبدئها الدولة ابلقتال يف الك1)
 الدولة اإلسالمية تكفر بغري مكفر ؟ فراجعه هناك لألمهية (

 

http://youtu.be/dBBnlmuObOk
https://tawhid.website/?video=5283
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 18/06/2015https://dikhmn.wordpress.com//غدر-
  االسالمية/-ابلدولة-الصحوات

ra3https://justpaste.it/e 
14/02/2014.wordpress.com/111https://thabat/تفاصيل-

 ي/-كما-األول-اليوم-من-الصحوات-حرب
 

 
 

هم يف وضوع مى ممن األمور اليت أثريت على الدولة و هي كذب مثل قضية ابب اهلو 
ليل احمللل من حت رفاطاحلقيقة و هو اهتامها بقتل أيب خالد السوري و حنن سننقل هنا 

ل ابلدولة له دخ ال العسكري و االسرتاتيجي هشام خريسات , يعين ما هو من الدولة و
 اتيجي من رجل متخصص , يقول : إمنا حتليل سياسي عسكري اسرت 

 
 من قتل أبو خالد السوري و من له املصلحة يف ذلك ؟

46255http://jbcnews.net/mobile/article/-ابو-قتل-من-
 ذلك-يف-مصلحة-له-ومن-السوري-خالد

 

https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://dikhmn.wordpress.com/2015/06/18/غدر-الصحوات-بالدولة-الاسلامية/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
https://thabat111.wordpress.com/2014/02/14/تفاصيل-حرب-الصحوات-من-اليوم-الأول-كما-ي/
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
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
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فيد من ن املستالت كثرية خالل الساعات املاضية عدارات تساؤو  -جي يب سي نيوز :
ت مجيع م واكدلشاقتل ايب خالد السوري القيادي العسكري البارز يف حركة احرار ا

 ترد ملرية مع انه انتحا ليةوسائل االعالم تقريبا ان عملية االغتيال هلذا القيادي مت بعم
 لراس.ابقة اي معلومات موثقة حول ان الرجل اغتيل بعملية انتحارية ام بطل

بو خالد امقتل  برتدو قد اصدرت الدولة بياان نفت فيه مجلة وتفصيال اهنا قتلت أو 
 السوري ,

لعديد اقة ان هناك احلقي و,  إنكار الدولة لفعل ارتكبته ليس من ادبياهتا و يبني املوقع أن
 من املؤشرات تبني انه ليس هلا عالقة بقتله .

ليال حتريسات خام و قدم احمللل العسكري واالسرتاتيجي يف موقع جي يب سي نيوز هش
 اغتياله لحة يفمص اسرتاتيجيا المهية اغتيال ابو خالد السوري و اجلهات اليت هلا

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

حب البالء أن صا ئمايكفينا هذا من كالم احمللل وهو مهم جدا ويؤكد ماننبه عليه دا
 هودييمريكي أعم م آل سعود .. طبعا بدورأس احلية يف كل مصائب املسلمني اآلن ه

 
 قيقة خلصهايف احل ولةالقصة اليت حنن فيها اآلن اليت هي قصة الصحوات وقصة قتال الد

 : سمىماألستاذ عبد الباري عطوان يف مقال معرب رائع يف احلقيقة حتت 
ح معادلة بندر (.. فهل ستنج1اليوم داعش .. وغدا النصرة .. و بعد غد االسد )

 املزدوج  ”حتالف الصحوات  “المريكان و الروس و ينتصر وا
 وعندان الرابط هلذا املقال اجليد 2014يناير  5هذا كان يف 

https://youtu.be/LDpbCJQwE_E
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-https://ar
79450469056350ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/

4 
  ط :املشكلة و سننقل لكم طرفا منه و بقيته يف الراب هو وضح حقيقة

كل   بت فيهنقلايقول : " حتققت املعجزة , و يف زمن انعدمت فيه املعجزات , و 
ل املفاجآت واردة , , و ك″كل شيء جائز  “املعادالت و املقاييس , ففي سورية اليوم 

 يتغريون .و لكن محام الدم سيستمر و رمبا يتصاعد و ضحاايه ال 
 ملقاتلة علىاكتائب ال املعجزة اليت نتحدث عنها هنا , تتمثل يف توحد مجيع الفصائل و

ه نده توحد هذعجزة عاملفاالرض السورية )طبعا حنن قدمنا سابقا أن اجملاهدين يتقاتلون 
م عراق و الشامية للسالالفصائل( , ليس ضد النظام و لو مؤقتا , و امنا ضد الدولة اال

و شفقة و ارمحة  ن اي, و اعالن احلرب عليها , من اجل اجتثاثها و مقاتليها دو داعش 
 ل ان مل يكنى االقعل يف اسرع وقت ممكن . ونعرتف اننا توقعنا هذه اخلطوة قبل عامني
عد صدام باق ما عر  اكثر , و قلنا ان امريكا و حلفاءها العرب , س   يكررون جتربة

و كل  ”دة القاع “حملاربة تنظيم  ”ت سورية صحوا “حس  ني , ويشكلون قوات 
و كتائب  ,لنصرة اهة التنظيمات اليت تتبىن ايديولوجيته , و اشران ابلتحديد اىل جب

 . عودالدولة االسالمية , و قد كاان يف حينها يف طور التكوين و الص
 الدولةواعد قة على اتلاملئات سقطوا قتلى يف اهلجوم الذي شنته الفصائل السورية املق

ما جرى اسر و مقاتليها يف مشال سورية حلب و ادلب , ك ”داعش  “االسالمية 
 العشرات ان مل يكن املئات .

________________________________________ 
 عتادةان املعطو  ( مع التحفظ على ذكر احلمار)األسد( ألنه من ختليطات وأوهام1)

 
, هي اجلبهة االسالمية ”داعش“احلرب على  أربع جبهات جديدة تتوحد حاليا حتت راية

و اجليش السوري احلر , و جيش اجملاهدين , و جبهة ثوار سوراي , مجيع هذه اجلبهات 
اليت تعلن الوالء  ”جبهة النصرة  “حتظى بدعم اململكة العربية السعودية , بينما قيل ان 

https://ar-ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504
https://ar-ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504
https://ar-ar.facebook.com/Bari.Atwan/posts/794504690563504
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ة . )هذا كالم من ؟؟ تقف على احلياد , حىت القاعدة تلعب سياس ”القاعدة  “لتنظيم 
 عبد الباري عطوان !! (

 
مقتصرا على القرى  ”التحرير  “ تغريت فجأة , ففي املاضي كان ”التحرير  “أولوايت 

للمواقع  ”لتحرير ا “واالرايف اخلاضعة لسيطرة النظام السوري , اآلن ابتت اولوية 
 .اخلاضعة لتنظيم الدولة االسالمية , اما التحرير اآلخر فمؤجل 

 
أ اهلجوم لذي بدف اليس مهما من هي اجلهة اليت اشعلت فتيل هذه احلرب , و من الطر 

ولة االسالمية و يف اسرع , بتصفية الد”جهة ما  “, و امنا املهم ان هناك قرارا صدر عن 
ايل للبحث عن حل من الشهر احل 22وقت ممكن , و قبل انعقاد مؤمتر جنيف الثاين يف 

 سياسي .
 

السالمية دولة اال لية التصفية هذه بدأ قبل اسبوعني و من خالل اهتامالتمهيد لعم
ته , هذا خمططا دمةابلتعاون مع نظام الرئيس بشار االسد , و تنفيذ اجنداته , و خ

ان يكون  ملفرتضن اماالهتام جاء يف بياانت صرحية لالئتالف الوطين السوري , الذي 
ا دعم هذيلذي يف مؤمتر جنيف . من ااملمثل الشرعي الوحيد للمعارضة السورية 

 االئتالف االجابة بسيطة وهي :
 

 بزعامة ء سورايدقااململكة العربية السعودية ابلدرجة االوىل , و بعد ذلك دول اص
 الوالايت املتحدة " .
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ة أهون عند الكعب واللقد طال بنا احلديث وحق له أن يطول فدماء املسلمني غالية ولز 
ها كذلك ة حنسببوينهللا من إراقة دم مسلم بغري حق وهذه دولة إسالمية على خالفة 
اهدين أن وة اجملإلخافاألمر جد عظيم وقد دعوان وال زلنا ندعو مرارا وتكرارا مجيع 

أت يف نت أخطكا  يضعوا أيديهم يف يد الدولة حىت وإن يتجاوزوا كل هذه األمور و
ه صدوران جتا يش يفجيما حقهم و مقالنا )أمل أين للمجاهدين أن يتجاوزوا اإلحن( يعرب ع

 ذلك 
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ت د حاوللق وسنضطر للتوقف هنا لنكمل موضوع الليلة يف ليلة أخرى , ووهللا

 أقل من تصر يفخي أكرب من أن االختصار مع أن االختصار هنا قد خيل و لكن املوضوع
 ذلك و هللا املستعان

 
لرد و املتعلق ابهاجد و ملسالقاؤان القادم إن شاء هللا سيكون يف جزئية االهتام ابستهداف 

 على مقالة من مقاالت السكران 
 مث قتل اجلنود و األقارب و يتعلق مبقالة أخرى له

 مث استنكار بعض طرق القتل 
  لقة األخريةذه احلن همون أهل األواثن لننهي هبا القسم الثاين مث ننتقل جلزئية ويدع

 
كملة الرد تبه و  كلمتبعدها سيكون معنا لقاء حول طامات العويد اليت وقع فيها فيما 

 على مقاالت السكران 
 مث نفتح اللقاءات لألسئلة إن شاء هللا تعاىل

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 لثاين عشراللقاء ا
 على البالتوك

 ه 28/12/1436 يف
 
 

 
 تفجري املساجد واحلسينيات وقتل القراابت

***** 
 )ويتضمن : حرمة املسجد وهدم مسجد الضرار

 هدم آل سعود وغريهم للمساجد          
 احلسينيات معاقل الشرك 

 قتل الصحابة لقراابهتم 
 على السكران (احللقة الثالثة والرابعة من الرد 
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 اله وا احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن
 أما بعد :

كه ة , و هي تر ا الردمههأفقد مت سابقا بيان عظم دم املسلم , وأنه ال حيل إال بشروط , 
 و ربطنا ذلك ,عل لإلسالم الذي عصم هللا به دمه , و تكون ابلقلب و القول و الف

انقض  و  , هللاعة ض العشرة املشهورة و على وجه اخلصوص انقض استبدال شريابلنواق
ما  م إذا ارتكباملسل دم املواالة املكفرة , و كذا البدعة املكفرة كالرفض . و كذا حيل

إذا  ل دفعهحا يوجب هدر دمه شرعا من احلدود كالقتل عمدا , و كذا حيل دمه يف
و هدي هسلمني معض دين و إن كانوا يف نظر البصال أو بغى . و عرفنا أن قتل املرت

هللا عنه  يق رضيلصداالسلف الصاحل , و أن الدولة سلفها القدمي يف ذلك هو أبو بكر 
ني , ة رب العاملل شريعبديتيف قتاله املرتدين على أمر أهون كثريا من تويل الكافرين , و 

و أتباعه  –ه هللا رمح –وأن سلفها احلديث يف هذا هو الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
يل افرين , لتو كربوهم  اعتو الذين قاتلوا و قتلوا اآلالف ممن يشهدوا أن ال اله إال هللا 

خر يف ضهم اآلبع بعضهم لدولة اخلالفة العثمانية اليت هي كافرة عندهم , ولوقوع
 شركيات كدعاء األموات , واالعتقاد فيهم . 
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ن , رتدو م و أهنم كفار ة ,صريية , والدروز , والرافضكما بينا حكم العلماء قاطبة يف الن
على قتلهم  و سلم ليهعوأن قتاهلم أوىل من قتال اخلوارج , الذين حث النيب صلى هللا 
ضية ق و عرجنا على .را قتل عاد , و ورد الفضل ملن قتلهم و من قتلوه كما مر معنا مرا

م ما هبلدولة اعل فالذي استوجب قتل الدولة للشعيطات , و بينا خيانتهم , و غدرهم 
عليه  لغادرين , وانني و ائفعلته , و ما آل إليه األمر من ندمهم ,  و تربؤ بقيتهم من اخل

لعربة فيه  تعاىل و اين هللاو د, فقد ثبت أن قتال املرتدين ال عالقة له ابخلوارج , و إمنا ه
ر أجر فاألج طأكان خ  بتحرير موجب الردة , فان كان صوااب فاألجر أجران , و ان

ع بني النزا  أن واحد , و اخلالف يف ذلك خالف يف االجتهاد . مث عّرفنا للجميع
 نهم متقرر ويما بيل فالفصائل اجلهادية  بغض النظر عن مناهجها متكرر مشهور ,و القت

 لصحابةاني بمعروف ألسباب وضحناها , و منها نصرة كل فريق للحق , كما حصل 
و  ,األفغانية  لفصائلاني بهم , مث ضربنا مثاال متأخرا لذلك و هو القتال رضوان هللا علي

 , الذين  طاع هللان أأكدان على وقوع امللك بن عبد العزيز يف مثل ذلك , مع إخوان م
 اقل أحدا منعيتهم  مل كانوا أداة توطيد ملكه , و انقلب عليهم بعد اخلالف بينهم , و

ائل ال بني الفصن القتنا أخوارج ألجل هذا القتال  . و عرفتلك الفصائل املتقاتلة أبهنم 
ل هو البقية , ب منهما اينيف الشام ليس بني طرفني ميثل األول منهما الدولة, و ميثل الث

القتال بني كث جدا  ديحاصل متكرر بني الفصائل و بعضها , و ضربنا أمثلة , و منها احل
 النصرة و حركة زنكي 
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يف حني يغض  هدين ,اضال عن الدين , أن تصور الدولة أبهنا تقتل اجملفليس من العقل ف
ل لغاية ة تقاتدولالطرف عن حقيقة النزاع بني كل الفصائل , على الرغم من كون ال

خرون عن اتل اآليق سامية مشروعة و هي توحيد املسلمني حتت راية اخلالفة , يف حني
 زعامات وأمور دنيوية . 

 
ها يف ذب عليو كهبت أن ما اهتمت به الدولة من قتل للمجاهدين وعرجنا على ما يث

هلوى و ا ابب فجريتجل ذلك , و تلفيق لتشويه صورهتا , و ضربنا مثالني مشهورين , 
ال  قاتلتها إئل اليتفصاقتل أبو خالد السوري , كما عرفنا أن الدولة ما قاتلت أصال ال

ا الدعم تلقيه و,   السعودي لقتاهلامبسوغ شرعي و هو انضواؤها حتت احللف الصلييب
 دؤوا الدولةلذين بم امن أمريكا والسعودية ألجل قتال الدولة , و أن احلقيقة أهنم ه

دولة ئلون على الهنم صاي أابلقتال , فلو مل يكن ما فعلوه مستوجبا لقتاهلم أصالة , فيكف
صالح و من ال واغ, ابغون عليها يستحقون الدفع و لو بقتاهلم , و قتلهم مهما بل

 برمته آتمر ملوضوعن اأالفضل و السابقة اجلهادية , و لو افرتضنا فيهم ذلك . و بينا 
 ر حلفائها وو سائ يكاعاملي على دولة اإلسالم لتقويضها , و عمدة املتآمرين فيه أمر 

جعله هو  لة , ولدو اعلى رأسهم آل سعود , و قد اشرتوا الفصائل ابملال شريطة قتال 
هني و الربا ولة وية , بل املطلوب فقط عند بعضهم . كل ذلك أثبتناه ابألداألول

 التوثيقات مما هو غيض من فيض مما بني أيدينا . 
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وكما نقول  ,دمناه ا قموسنبدأ حلقتنا اليوم بعرض سريع لبعض الواثئق اليت تتوافق مع 
 دائما يف اجلعبة كثري . 

فيه صعوبة ألهنا كثرية و  (1    بكة )         نزيلها على الش              أان سأقرأ لكم من الواثئق ألن ت
 لكن إذا

____________________________________ 
  سابق( مت نشر بعضها يف الكتاب السابق والبعض اآلخر يف الفصل ال1)
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عا , كم مجيلرجعية ن مرتبت أان و اإلخوة املشرفون إبذن هللا ممكن أن ننزهلا و تكو  
 فأعطوين الفرصة لكي أقرأ لكم مما تيسر

فضحوا هبا  ة اليتضيحمنها احلوار الذي دار بني أحد األخوة وبني جيش اإلسالم , الف
و كانوا  ا به ,ثلو مفبعدما فعلوا أبحد املعارضني من رجال الدولة , قطعوا رأسه و 
 نزلني بياانهنم مأل مينكرون ! , واألخ دخل معهم يف حوار على أساس أنه سينتمي إليه

معهم يف  , فاألخ دخل -يعين يبحثون عن مرتزقة  –ألجل االنتماء إليهم مبقابل مايل 
ألخ األموي ان و اأرت حوار و تواصل معي و عندي طبعا اإلثبااتت و قد أنزلتها يف توي

 :ون ألن األخ كلمنا حنن االثنني . ومن كالمهم يف هذا احلوار يقول
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يف حية ككن هذا من انل( , وال نريد أن أيخذ معنا الوقت كله , 1احلوار كامل موجود )
يقاتلون  ف اهنمكي  والتآمر بني الفصائل , و كيف أن قتال داعش عندهم هو املقدم , 

ما كآلايت  اون حتت الطريان األمريكي , غري ذلك من الفضائح , وكيف أهنم ينزل
يه . هذا فاقعون م و ها يستنكرونه على الدولة اإلسالمية و يشاؤون و وفق أهوائهم مب

 ابلنسبة لبعض الفصائل 

 
______________________________________ 

 اللقاء السابق( سبق نشره يف 1)
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 شرية عين نذكر أيضا أشياء من الواثئق اليت عندان يف تكفري الشيعة االث
 يقول شيخ اإلسالم :

هذا ال ريب فرا قليال ال يبلغون بضعة عشر فنارتدوا إال  -ابة حأي الص -من زعم أهنم 
هذا  فر مثل كيفأيضا يف كفره فإنه مكذب لنص القرآن يف غري موضع , بل من يشك 

 ين.فكفره متعني إىل أن قال و كفر هذا مما يعلم ابالضطرار من الد

 
 قول : ه   ي 1206عندان ابلنسبة للدعوة الوهابية , يوجد نقل هنا سنة 

ا من هر بلداهنسار سعود ابملسلمني إىل )القطيف( يريد أن يط 1206"  ويف سنة 
تسوروها ,  ا , مثروهاألصنام واألواثن . يقول فأحاط املسلمون ببلدة )سيهات( و حاص

استولوا على مجيع ما  و –و كانوا حنو ألف و مخسمائة قتيل  –و قتلوا من وجدوا فيها 
 ل اليت ال تعد و ال توصف "  كتاب اتريخ جند فيها من األموا

 
 ل فيها : رة يقو لنصعندان هنا وثيقة من الدكتور سامي العريدي وتعرفونه يف جبهة ا

" سؤال نسأله لكل صادق يشارك اآلن يف قتال الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام , 
لتكن اإلجابة عليه بصدق و طلب مرضاة هللا , هذا الدكتور سامي العريدي , مل 
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اجتمعت هذه الفصائل على قتال الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام ؟ و مل مل نشاهد 
ت اإلجرام و شبيحة الثورة الذين يعتدون على املسلمني مثل هذا االجتماع لقتال عصااب

و ينشرون الذعر والفساد و اخلوف بني املسلمني ؟ و هؤالء ال ختلوا منهم أي حمافظة 
حمررة , و هل سنرى مثل هذا االجتماع لقتال عصاابت اإلجرام و الفساد ؟ "  هذا 

 الدكتور سامي العريدي

 
 

 قول : ي  -ثيقة و  –الذي هو عطية هللا العكيدي  طيب عندان هنا قائد من القادة
أمل أقل  -مث يعلق ساخرا –" العدانين قال  اذكروا لنا فصيال واحدا بدأانه ابلقتال ؟ ! 

لكم إن الرجل ال يعرف شيئا عن الواقع ؟ .. فرد عليه أبو ماراي األنصاري وقال : أان 
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ابهلل على ذلك , ومستعد للمباهلة من أحرار الشام و حنن من بدأانهم ابلقتال و أقسم 
" 

 
 هنا يقول أمحد أاب زيد : 

ر و نشك مال" كما شكران جيش اجملاهدين يف حلب لبدء احلرب ضد داعش يف الش
 ن "  حوراش يفجبهة النصرة يف درعا لكوهنا اآلن الذراع الضاربة ضد متدد داع

 



 

231 

 

 عندان الشيخ سلطان العطوي يقول : 
هو يدفع  وداعش( لة )اي أخوه أن أاب ماراي لديه اثرات مع الدو "الذي أدين هللا به 

 ابملعركة لالستمرار بكل قوة فرببكم أفيقوا هلل مث للجهاد " 

 
رانه ذا فيما ذككتفي هبن نطيب يف واثئق اآلن تتعلق مبا سنذكره اليوم إن شاء هللا , ممك

 سابقا 
أبو  شرعي النصرة -نه طبعا فو تعر  – و يعين ممكن نذكر هنا أيضا الغريب القحطاين

 : ماراي
( قال فأثروا أكثروال ف" إن آل سلول طغوا يف البالد وأثروا فيها الفساد )بدل أن يقو 

( و )ع املاشيه" ما  (شي فال بد أن يلقنوا درسا خفيفا كما يقول املثل العراقي )ع املا
 عنده ؟ قال كم سيارة مفخخة . 
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البد أن  ل سعودآقول يالعويد ويقول ما رأينا إال خريا , هذا أبو ماراي الذي يزكيه 
 أيخذوا هلم كم سيارة مفخخة ع املاشي

ا ريا يتعلق مبليه كث ععندان الشيخ محود بن علي العمري الذي حيبه أيضا العويد و يثين
 كان يقول :   -قبل التفجريات  –سنذكر الليلة عن التفجريات يف الرافضة 

و ال فرق  متهم ,عا وكفار و مشركني ابلعموم و ابلعني خاصتهم   " بال شك أن الرافضة
 ر" بينهم وبني كفار قريش بل يزيدون عليهم , و من ينكر ذلك فمغرو 

ن يف فرق به( أل غررطبعا كلمة مغرور هذه عشان هو ما يفهم , املقصود أنه يقصد )فم
 بني الغرور و بني أن يغرر به.

 : طبعا بعد التفجريات أصبح يقول 
ذا رد هر جمل" فال حيكم على مجيع من انتسب إىل مذهب الشيعة الرافضة ابلكف

 كفرًا"   و ليس داعاالنتساب وهذا ما قرره ابن تيمية و هو احلق فإن االنتساب ابت
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دمي  كالمه القم عندانملهطبعا هو اآلن بدأ يلعب بكالم شيخ اإلسالم ابن تيمية , ولكن ا
 وهو عجيب جدا !! .

رتكية , دود الحل واثئق عن اجلبهة الشامية كيف استلمت مقرات من النصرة ابعندان
 وواثئق لالتفاق على العمل حتت التحالف ابمليثاق . 

 
أن الشيخ و بية , وهاعندان أيضا فتوى للعلماء من آل الشيخ و غريهم أايم الدعوة ال
ن سحمان يمان بسل حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف و صاحل بن عبد العزيز و الشيخ

بلدان  جوا منخر  و كافة علماء العارض سئلوا عن العجمان والدويش ومن تبعهم حيث
ن جبعفر بن أيب طالب و يدعون أهنم مقتدو  –حوهلا يقصد منها جند و ما  –املسلمني 

 : أجابوا كلهم ,شة أصحابه رضي هللا عنهم , عندما خرجوا من مكة مهاجرين إىل احلب
زوا إىل م احناهنأل" أن العجمان و الدويش و من تبعهم ال شك يف كفرهم و ردهتم , 

 روجخلافجمعوا بني  م ,هبأعداء هللا و رسوله و طلبوا الدخول حتت واليتهم و استعانوا 
قصد طبعا ي –عداء امللة و الدين و اللحوق أب -هلا جند و ما حو  -من بالد املسلمني 

 " –احلجاز أهل الدولة العثمانية 
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 تب : لكاعندان هنا يف صفحة لفضح املؤامرات على مدينة الضمري , يقول ا

سالم( و جيش اإل)مى ملا يس" اليوم رأيت منظراً ذكرين بشبيحة األسد , بيك اب اتبع 
ن يقومون ة زهراصابفيه قائد جمموعة من املدينة وعناصر من الشعيطات اليت جلبها ع

 "  ابلتحرش إبحدى فتيات املدينة ... يقول : عن أي إسالم تتحدثون
 هذا مبناسبة كالمنا السابق عن الشعيطات

 
اهدين وبعضهم يقول : املكتب اإلعالمي لشهداء الريموك يف موضوع القتال بني اجمل

بفضل هللا وحده مت صد هجوم ما يسمى جيش الفتح و هم اآلن منهمكون بسحب 
جثثهم من حرش عني و من السهول احمليطة حباجز العالن كما قاموا إبسعاف عدد من 
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جرحاهم  إىل إسرائيل ويقول ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك و عظيم سلطانك 
  الفصائل., هذا يف القتال بني

 
لوسيلة  األول هو عندان يف خياانت علوش أيضا بيان له يف حوار مع صحيفة أمريكية

بعا يقول ري : طلسو اإعالم أمريكية , يتحدث من خالله مبواضيع عديدة تتعلق ابلشأن 
ع الدولة قرر نو يري عن احلكومة  : " إن جنحنا يف إسقاط النظام , سندع الشعب السو 

 اليت يريد" 
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ار عو له ليل هنلذي يدر ايعين لو دولة علمانية ما عنده مشكله , و هذا هو البطل املغوا

ف مييل انه سو "نا العويد و من تبعه ألنه طبعا عميل السعودية و أمريكا  ويقول ه
 لتشكيل حكومة كفاءات "تكنوقراط ", و دولة حترتم كل احلقوق "
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ت أو ألقلياى اعى لفرض سلطتنا علو قال للصحيفة األمريكية أيضا :" حنن ال نس
 لقمعهم "

ب حماسبة ىل وجو  إووصف علوش الطائفة العلوية أبهنم جزء من الشعب السوري, مشرياً 
 من تلطخت أيدهم ابلدماء فقط. 

 
 

 ل : ري يقو لعمو عندان أيضا من التكفريات اليت ابجلملة وابملاليني , محود ا
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رهم و يف كف اقلع"أما السيسي و زمرته و طغمة املشرعنني هلذا العدوان فال يشك 
 ردهتم" 

 
فر و تكفر مية تكساليعين عندان واحد من الزابئن اللي صدعوا رؤوسنا أن الدولة اإل

ني يعين ملشرعنامة ماليني , فاآلن هو يكفر السيسي و من معه يعين اجليش كله و طغ
ك عاقل يقول : فال يش –وه هذا الكالم , ثالثني مليون أيد –لعوا قالوا ثالثني مليون ط

 يف كفرهم وردهتم . هذا كالم محود العمري 
 

 
 

د االمميني اجلنو  راحعندان أيضا البيان من نفس الدكتور سامي العريدي يف إطالقهم س
ود , ال قي روط وشبغري  فارالذين كانوا خمتطفني لديهم , و قد بني اهنم أطلقوا هؤالء الك

 نظروا ألسلوباسبتمرب , رمزية ملقصدان ابلسالم ,  11و وجدوا أن إطالقهم يف 
 نود يفجلا و هم أطلقوا ,املخاطبة ! , املفروض أن هذه جبهة النصرة اليت متثل القاعدة 

 م . ويقول :سبتمرب وكأهنم دعاة سال 11سبتمرب وكأهنم يتربؤون من أحداث  11
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  , و الشيخجلواليند اق بعد  استشارات من الرئيس العام أبو حمم"جاء القرار ابإلطال
ليتم تسفريهم  –لقنيطرة اإىل  –أبو حممد املقدسي , مث مت نقلهم حبافالت إىل إسرائيل 

 من مطاراهتا " التوقيع جبهة النصرة

 
نكتفي هبذا القدر من الواثئق اليت قلنا إننا سنبدأ هبا مث نستكمل كالمنا فنقول : بعد 
بدء احللقة هبذه الواثئق نقول إنه قد كتب كثريون عن الصراع بني الفصائل املستغل 
للطعن يف الدولة ويف الدولة فقط. ومن أمثلة ذلك ملن أراد أن يرى صورة الصراع فقط 
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تيب امسه )فصائل الثورة السورية يف حلب دروس يف التشظي( يف منطقة حلب يوجد ك
 للكاتب امحد أاب زيد . 

 
همة الدولة علق بتتت سنبدأ يف موضوع اليوم و نقول يعين بقي أن نعرج على نقاط ثالث

  العوام. ثريا يفكثر  بقتل أهل اإلسالم , و هي يف احلقيقة من األمهية مبكان حيث تؤ 
 ولة تفجر املساجد .أوال : ما يشاع أن الد

 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 .
وهنا  جد مع كملسافجري ابت هذه النقطة تعترب حلقة يف الرد على السكران , و اهتام الدولة

هذا أول ما  – لدولةفهي ليست خاصة اب –كما سوف يتبني من حديثنا  –كذبة كبرية 
ن  لدولة فقط إاها؟ مل كثريون , فلم الدولة فقط اليت استنكروا فعل  , بل شاركها -نقوله 

 كنتم عقالء منصفني؟ . مث نقول :
 ما هو املسجد ؟ 

س خصيصا, و قد وصف هللا تعاىل املسجد هو املكان املعد ألداء الصلوات اخلم
مساجده بقوله : )يف بُ ُيوٍت َأِذَن اَّلّلُ َأن تُ ْرَفَع َو يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسّبُح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدّو َو 

الزَّك اِة  ااَلَصاِل * رَِجاٌل اّل تُ ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َو اَل بَ ْيٌع َعن ِذْكِر اَّللِّ َو ِإقَاِم الّصاَلِة َوِإيَتآءِ 
خَيَاُفوَن يَ ْومًا تَ تَ َقّلُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألْبَصاُر * لَِيْجزِيَ ُهُم اَّلّلُ َأْحَسَن َما َعِمُلوْا َوَيزِيَدُهْم ّمن 

( , إذن هذا وصف املساجد , و 36 -َفْضِلِه َواَّلّلُ يَ ْرُزُق َمن َيَشآُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب()النور 
ة لطيفة للشيخ سعيد بن وهف القحطاين ابسم ) املساجد يف نقول راجع لالستفادة رسال

ضوء الكتاب والسنة( وليس كل ما بين و أطلق عليه مسجد فهو حمرتم شرعا , فقد 
يطلق االسم على غري املسمى املعترب شرعا , و هذه املسالة اآلن اليت نتكلم فيها من 

على اجلهل ابملاهيات و اخلطأ يف  ابب حترير املاهية , ألنه حنن أكثر مشاكلنا إمنا تنبين
التنزيل , فنقول ليس كل ما أطلق عليه اسم مسجد هو حمرتم شرعا , فقد يطلق االسم 
على غري املسمى املعترب شرعا , فلو بىن شخص مثال كنيسة فسماها مسجدا فال اعتبار 
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سم و بتسميته , إذا ال بد أن يتطابق االسم مع املسمى . و قد يصح أيضا إطالق اال
مطابقته للمسمى و مع ذلك ال تعترب له حرمة , ملاذا؟ لكونه استعمل يف غري ما تبىن له 
املساجد , نطبق الكالم و نقول قد كان أول من هدم مسجدا و مل جيعل له حرمة مع 
إطالق اسم املسجد عليه شرعا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , قال تعاىل : )َو 

ا َمْسِجًدا ِضَرارًا َو ُكْفًرا َو تَ ْفرِيًقا َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي َو ِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اَّللََّ َو الَِّذيَن اختََُّذو 
ُْم َلَكاِذبُوَن()التوبة - َرُسوَلُه ِمْن قَ ْبُل  َو لََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْداَن ِإالَّ احْلُْسىَنٰ  َو اَّللَُّ َيْشَهُد ِإهنَّ

كرمي مسى هذا املكان مسجدا , لكن وصفه أبنه ضرار و كفر و ( , اآلن القرآن ال107
طبعا هو ليس وصفا  –الضرار و الكفر و التفريق  -تفريق , يعين اختذوه ألجل هذا 

للمسجد إمنا مفعول ألجله, أي ألجل الضرار و الكفر و التفريق بني املؤمنني . إذن 
إلضرار و الكفر و التفريق املسجد مسي مسجدا , و وصف أبن من فيه اختذوه ألجل ا

 بني املؤمنني , إذن استخدم املسجد لغري ما يكون له , فنقول : 
اه ووقره , ه فراعرمت) هل نظر له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أنه مسجد له ح

 أم هدمه وأحرقه ألجل دوره اخلبيث يف احلرب على اإلسالم ؟ ( 
وال , ماذا  لنظر أن امدا , أو فجرته , فال بد فلو افرتضنا جدال أن الدولة هدمت مسج

لى اإلسالم حلرب ع ايفكان يدار يف هذا املسجد ؟ و من الذين يراتدونه ؟ و ما دورهم 
علهم و ال ليهم فعكر واملسلمني ؟ فإن كان كمسجد الضرار فال لوم عليهم , و إال فين

ه ابخلوارج القة لع ا فالعالقة له ابخلوارج أيضا . يعين هذه املسألة حىت لو سلم هب
 .يقول اإلمام ابن القيم يف فوائد غزوة تبوك :

لم فيها و ليه وسع " و منها حتريق أمكنة املعصية اليت يعصى هللا و رسوله صلى هللا
ه, و هو ر هبدمأم هدمها, كما حرق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسجد الضرار و

, و ني املؤمننيبريًقا تف ملا كان بناؤه ضرارًا و مسجد يصلى فيه و يذكر اسم هللا فيه ؛
 وأو حتريق,  ا هبدمإم مأوى للمنافقني, و كل مكان هذا شأنه فواجب على اإلمام تعطيله

 إما بتغيري صورته و إخراجه عما وضع له"
عندان أيضا فتوى , عندما وقع يف سوراي أن جنود النصريية كانوا خيتبئون ويتحصنون 

, فأفتت رابطة العلماء السوريني جبواز استهدافهم , ويقصدون هم داخل املساجد 
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ابلرمي وال يقصد املسجد , ولو أدى ذلك هلدم املسجد بناءا على تغليب مصلحة على 
 مصلحة أخرى, قالوا :

اإلفساد ,  وتدمري ال "عندما يتحصن العدو يف املسجد ويتخذه منطلقا لعمليات القتل و
م ع ضررهلدف ابملسلمني ومل تكن هناك أي وسيلة أخرىوحتقق من ذلك ضرر ابلغ 

يكون ذلك فتطاع, ملساالشديد إال ابهلجوم عليهم مبا ال يضر املسجد و ال يصيبه قدر 
د بقتل حة يف املسجالشبي د وجائزا إن شاء هللا . فإن كان الضرر املرتتِّب على بقاء اجلنو 

ابة عهم إال إبصدون دفاهمل يستطع اجمل الناس و إيذائهم, أو تدمري ممتلكاهتم ابلًغا, و
جد, ة املسصابإاملسجد أو هدمه: فيكون يف عدم مقاتلتهم مفسدة أعظم من مفسدة 

ه, سِفه مبن فيد أو نسججيوز يف تلك احلالة مهامجتهم مبا تقتضيه الضرورة من إصابة امل
رمة دم ح م. ولعلادفًعا للضرر األشد ابرتكاب أخف الضررين كما هو مقرر عند أهل 

 املسلم أعظم عند هللا تعاىل من حرمة املسجد "
436http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/ 

 

 

http://www.islamsyria.com/portal/consult/show/436
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كلمنا عن مساجد هي حنن اآلن ت – نقول هنا: و مما أطلق عليه اسم مسجد كذاب و زورا
ساد و إلفلساجد و اسم املسجد ينطبق عليها شرعا و لكنها استخدمت حقيقة م

لق عليه اسم مسجد  أما هناك ما أط –النطالق أهل القتال للمسلمني و أهل الضرر 
ل , و كهنة ا سينياتة حكذاب و زورا , وهي املعابد الشركية لطائفة الروافض , واملسما

ابد شركية هنا معيسمو على املسلمني , و سعود يسموهنا مساجد , حينما يريدون التلبيس 
اجد اليت ن املسد محينما يكون األمر متعلقا أبسيادهم , و سنذكر هنا موقف ال سعو 
ألمر يف ايكون  نماهي بيوت هللا , و من احلسينيات اليت هي املعابد الشركية , حي

يف مسجد  لتفجرية ابصاحلهم . و قد اهتم السكران يف مقالة مستقلة الدولة اإلسالمي
 ا أبنه اطلع جهار ياانعقوات طوارئ عسري , تبعا لكثريين اهتموا الدولة بذلك , و كذب 
المه , و كضح يف  لواعلى تبين الدولة لتفجري املسجد دون حياء أو خجل من التزوير ا

أنقل لكم ة( , سلسنالذي بىن عليه كل مقالته املسماة )مكتسبات تفجري مساجد أهل ا
غناطيسيا , لشعب م اكالمه لتعرفوا كيف يقوم هؤالء الدجاجلة بتنومي  مقطعا قصريا من

 يقول : 
؛ ملصاحفااق " حني قرأت إعالن التبين لتفجري مسجد أهل السنة بعسري, و إحر 

ل إعالن ين ؟ هلتبا)ايسالم أقول له ايجمرم وإحراق املصاحف !؟ هذا جاء يف إعالن 
سبحان  سي: اينف احف ؟ ( فإنين قلت يفالتبين قال: مسجد أهل السنة وحتريق املص

 " هللا ما أسرع ما يكشف هذا التنظيم ما كان يتظاهر ابلتربؤ منه
و ابلقول لام و حرت و أان أقول له : حني قرأت كذبك ودجلك , رأيت أنك ال تستحق اال

 وون املصاحف ن حيرقلذي, ألنك بوق من أبواق الدجل و العياذ ابهلل . و ابملناسبة , ا
 هؤالء الذي لطوارئاود زقوهنا بل و يركلوهنا أبرجلهم و يدوسوهنا أبقدامهم , هم جنمي

ا . و خصيشفجرت فيهم الدولة , و قد رأيت بعض ذلك بعيين , بل و حصل معي 
 كذا :ص هحنكي لكم قصة قصرية , تعرفون أان أحب أن أرفه عنكم ببعض القص

جن عسري , و كانت الفرقة املشرفة كنا منقولني من معتقالت سجن ذهبان ملعتقالت س
على تسفريان من الفرق القذرة املنتنة من كالب الطوارئ , و كانوا يرمون جل أغراضنا 
الشخصية بصورة مهينة , و فيها املصاحف و بعض الكتب الشرعية و األطعمة , و 
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توقفهم مصحفي الصغري الذي يف جييب , فأخذوه مين لتفتيشه , و طبعا عيين كانت 
غممة و لكين كنت أنظر من أسفل بطريقة هم يعرفوهنا و يعرفها املعتقلون , فإذا م

بكلب من كالهبم السود ميزق املصحف ليخرج من غالفه طرف مرسام كنت أضع به 
عالمة على مقاطع الوقوف اليت يكتمل عندها مقطع من القرآن ليستفيد منه أئمة 

وضعت هذه املواضع يف املصحف  املساجد , و لألسف ذهب مين هذا املصحف حيث 
كله , املهم مث كانت قصة ال نطيل هبا والشاهد متزيق هذا الكلب لكتاب هللا , ألجل 
فقط أن يظهر لسيده , الضابط الذي يقف على رأسه كيف مت إخفاء طرف املرسام مع 

 أن إخراجه سهل جدا . 
  نعود للشبهة , و قبل تفنيدها نقول : 

 وة ألننا نتمىن أن جند رجال منصفا ...أرعوين أمساعكم اي إخ
 , هللااء من حي قد هدمت احلكومة السعودية مسجدا عريقا , و سوته ابألرض دومنا

 أتعرفون مسجد من ؟ 
بد بشهادة اهد عال ز مسجد الشيخ عبد الكرمي احلميد , حقدا وحنقا عليه وحماربة لرج

 دعاة يفو ماء الفيس بوك )علاخللق , و قصة ذلك جتدوهنا مفصلة يف صفحيت على 
 سجون اململكة( يف ترمجة الشيخ عبدالكرمي احلميد .



 

245 

 

 

 
7ZopB6Gwxpm1https://drive.google.com/open?id=

aFs7H1QVuIml8vf_JIA1Y 
 

https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs
https://drive.google.com/open?id=1Gwxpm6ZopB7Y1vf_JIA8QVuIml1H7aFs
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وا له  يراع ملف حكومة آل سعود لبيت من بيوت هللاو هذه قصة أخرى و هي قصة قص
صارهم و حميكن  بنيحرمة , رغم التذكري و التنبيه ملاذا ؟ ألجل أربعة أشخاص مطلو 
 عاىل , فبعدنه و تبحاقطع املياه عنهم و حنو ذلك , و البقاء على احرتام بيت هللا س
جرية , ورد ه 1424صالة الفجر من يوم اخلميس , الثالث من الشهر اخلامس سنة 

م , من الغشي سجدمبالغ لسلطات املباحث أن تركي الدندين توجه إىل مسجد يقال له 
عهم سالح ئه و ممالمنطقة صوير  يف ضواحي مدينة سكاكا يف اجلوف ,هو و ثالثة من ز 

رى إطالق , و ج سجدفردي , فورا تبعتهم جمموعة من قوى األمن احمللية و حاصرت امل
ال إن فيه  يكالدورايت , حيث كان املسجد خاليا من املصلني و ملانر بسيط مع 

األمن  ن قواتق مالدندين و رفاقه , بعد ذلك بساعات وصلت طيارات هيلكوبرت و فر 
يم نفسه ,  بتسلنديناخلاصة و حاصرت املسجد , وبدؤوا بتوجيه نداء مبكرب الصوت للد

ام حرمة ابحرت  لبهميف املقابل طاو رد الدندين بصوت مرتفع انه لن يسلم نفسه , و 
ت متعددة من , من جها 50املسجد , و بعدها مت إطالق انر من مدفع رشاش عيار 

حيث وردت  ريبا ,تق حوايل املسجد دون نتيجة , و استمر احلصار إىل الساعة الواحدة
دى ذلك أىت لو ,ح األوامر لقوات األمن إبطالق النار من مجيع اجلهات على املسجد

الء مأدت ملقتل ز  ة ,هدمي املسجد , و فعال تعرض املسجد لوابل من النريان الثقيللت
عركة ك يف مشرت االدندين و خروجه من املسجد للقتال بدون ساتر حيث قتل بعد أن 

الق سبب إطبجد مباشرة معهم . و قد أصيب عدد كبري من املدنيني من جريان املس
 القيام وف إىل اجلاملسجد , بعدها دعا أهايلالنار العشوائي للمدافع الثقيلة على 

ة عد صالبوف ابعتصام يف مسجد الشيخ فيصل وسط مدينة سكاكا عاصمة منطقة اجل
االت االعتقت و اجلمعة للتعبري عن االحتجاج على قصف املسجد و سلسلة املدامها

غري و  ,نفسهم أيم العشوائية و احتجاز الرهائن من أجل الضغط على املطلوبني بتسل
 ذلك من التصرفات السيئة . 

-https://www.cia.gov/library/abbottabad
C627682FFB4C1BAA44BA60E3F2F8F/8compound/

_dandani.pdf42CF 

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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دين هد حاقزا اآلن حنن مرران على مسجدين , مسجد سوي ابألرض و هدم ألجل رجل

بعة بداخله و بطائرات و كذا كله علشان أر  50عليه, و مسجد آخر ضرب بعيار 
 مامعهم إال سالح فردي.

طيب , هناك ما هو أعظم من ذلك , هل تتذكرون هذه السنة أان حججت فيها  
 احلرام بيت هللاد لشيء , أقول : أنسيتم قصف ال سعو  واحلمد هلل جنوت قبل أن حيصل

ملسجد م يف اروه, عندما اعتصم فيه جهيمان و من معه , ماذا كان يضريهم لو حاص
ل عين دخي؟  حىت تنقطع هبم السبل , مراعاة حلرمة أشرف مسجد على وجه األرض
احلرم  رم ,حلاىل جهيمان ومن معه بغض النظر عن أي شيء دخلوا مجاعة معهم سالح إ

ىت سنة , فيه ح سواحماط أببواب وبسور , دخلوا بداخل هذا املكان , اتركوهم فليجل
ما تضربوا أطوا , أع ماذا تريدون منهم؟ اتركوهم و انصحوهم ابمليكروفوانت و خذوا و
ه به مث ضربو  حمليطةم ابيت هللا ! أتوا مبدرعات و الصور على الشبكة داخل أروقة احلر 

 ن .مريكاابأل والسالح لألسف استعانوا على ضربه ابلطريان الفرنسي بكل أنواع 
 نعطيكم الروابط :

 
210https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=
565 

40574360-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 
78146/showthread.php?t=3http://alfetn.com/vb 

 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=210565
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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ي سنة و ه 30 حوايل يهالدينا وثيقة أفرجت عنها أمريكا ملرور املدة , طبعا هذه مر عل
ن عألمريكية , رجية اخلاري من السفارة األمريكية يف جدة إىل وزارة اعبارة عن تقرير س

رفقة انوا بكون  سيناريو انتهاء أحداث احلرم , كما رصدها مهندسو طريان أمريكي
عة للدفاع ات اتبوحيمروحيات اتبعة للدفاع املدين السعودي , إذن الذي كان ينفذ مر 

ود نكما كان اجل  , هلا نأيتسين السعودي ألننا املدين السعودي وانتبهوا لكلمة للدفاع املد
سوء اخللق شهور بم ممدعومني بفرقة صغرية من قوات الكومندوز الفرنسية بقياده مالز 

و  طيناكم إايهلذي أعط اامسه ابول بريل ولألسف صورته و خلقته النتنة موجودة يف الراب
 توجد تفاصيل أخرى 
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م أن هلوح من كبار رجال الدين تقول مسم )و صدقت على االستعانة هبم جلنة
 يستخدموا السالح يف املكان املقدس( 

 
 طيب , يكفي هذا عن آل سعود و ضرهبم املساجد و هدمهم إايها
ها , ومن بداخل من نقول : وقد هدمت الفصائل املقاتلة يف الشام املساجد , و قتلت

تفجري بملشني اة و التنمي ذلك ما تكلمنا عنه يف لقاء سابق من فعل جبهة األصالة
ون د هو نشرها إاي ,املسجد على من فيه من رجال الدولة اإلسالمية , و فرحها بذلك 

 وجل أو حياء . 
11/2018uploads//content-https://tarhuni.net/wp/جبهة-

 4mpللمسلمني.-مسجدا-تفجر-والتنمية-األصالة
كما هدمت محاس مسجد املتحابني الكائن يف مدينة دير البلح , التابع ألنصار الدولة 
اإلسالمية , يف صورة مشاهبة ملا يقوم به االحتالل اليهودي و األمريكي و الرافضي من 
هدم ملساجد املسلمني . و ذكر البيان الصادر بذلك أن ثالث جرافات شاركت يف 

انت هتوي إليه أفئدة املؤمنني من الدعاة و طلبة العلم عملية هدم مسجد صغري بدائي ك

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://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://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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و عوام املسلمني يف تلك املنطقة , يتعلمون فيه توحيد رهبم و أمور دينهم و يتدارسون 
فيه الكتاب و السنة بفهم سلف األمة , بعيدا عن املساجد املسيسة  , فلم نسمع 

 النكري عليهم, و مل يتهمهم املتهمون أبهنم خوارج .
AC%D8%/%D04/05/2015.marsad.ps/ar/https://www

-9A8%D9%B8%D7%A8%D9%85%
-9A8%A%D9%8D9%81%D9%84%D3%B8%D%
-9%85D9%87%AA%D8%AA%D8%D%
-3B8%D7%A8%D9%85%AD%D8%D%
-9%85AF%D8%D9%87%D8%A8%D%
-AF8%AC%D8%D3%B8%D9%85%D%

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

 
و   ة بالدعد ا حبرق و قصف يفنقول : كما هدمت مساجد عدة , و انتهكت حرماهت

م خوارج , ود أبهنسع كثري منها بدعم و متويل سعودي مباشر , فلم نسمع أحدا اهتم ال
 أو اهتم من قاموا بتمويلهم أبهنم خوارج . 

 
الدولة  كم علىذبتوبعد أن بينا ما بيناه نقول للسكران و من وافقه , لقد كانت ك

 واسعة, اتسعت عن إمكان ترقيعها :
 

https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
https://www.marsad.ps/ar/2015/05/04/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84/
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 ارئ , ال يف الطو مبىن فأوال : البيان الذي تبنت فيه الدولة العملية فيه أن ذلك يف 
 املسجد .
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 تني . و قبلر بساعلظهااثنيا : التفجري مت يف الساعة الثانية ظهرا , يعين بعد صالة 
 صالة العصر بساعة فأي صالة هذه و أي مصلني هؤالء اي كذبة ؟ 
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 افة كبرية ,ار مبسنفجور الفعلية للتفجري بعد املسجد عن موقع االاثلثا : أظهرت الص

,  ان آخرجد يف مكمرت تقريبا , يعين أن االنفجار يف مكان و املس 25ميكن حوايل 
 الصورة واضحة جدا و يف صورة علوية تبني إحداثيات الصور .
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ل على تفجري أصال , رابعا : عند تصوير املسجد يف اللقطات األولية , مل يكن فيه ما يد

مث بعد التمثيلية تغري األمر و هذا من غباء املباحث , الذي اعتدان عليه حنن متاما , لكن 
عامة الناس مل يعرفوه بعد , و حىت بعد متثيلية املباحث , كان اثر التفجري مضحكا , 
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جريات لدرجة أن املذيع للخرب ملح إىل أن اآلاثر ضعيفة , و طبعا لو قاران هذا ابلتف
 احلقيقية 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 ..

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

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
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
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/كذبة-تفجير-مسجد-الطوارئ.mp4
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تهداف بني اس وه  و لو افرتضنا جدال , أنه حصل استهداف للمسجد , فما الفرق بين
إلسالمية , دولة اال جبهة األصالة و التنمية املدعومة من السعودية ملسجد من مساجد

وما  ؟ني االثنني لفرق با اموتفجريه كامال على من فيه كما بينا ابلفيديو يف لقاء سابق , 
ود , وبني ال سع ولةرية تدمر داخل مسجد فيه جنود حماربون يف دالفرق بني قنبلة صغ

سالمية لة اإللدو قنبلة ضخمة تنزل من طائرة تقصف مسجدا به أخالط من الناس يف ا
 ؟. 

 
 

أتملوا املقارنة , من الطرف هذا والطرف هذا ؛ افرتضنا أن الدولة فجرت مسجد 
ن السعودية فجرت مسجدا للدولة الطوارئ طيب جبهة األصالة والتنمية املدعومة م

اإلسالمية لكن تفجريا كامال على من فيه ومباذا مبفخخة ضخمة , ما الفرق بني االثنني 
؟ مث ما الفرق بني قنبلة صغرية تدمر داخل مسجد به جنود هم جنود طوارئ حماربون 
اتبعون آلل سعود وبني قنبلة ضخمة تنزل من طائرة تقصف مسجدا به أخالط من 

اس يف الدولة اإلسالمية   , نقول من فجرت فيهم الدولة هم جنود طوارئ اتبعون الن
للداخلية السعودية  رأس احلرب على اإلسالم يف العامل اليوم وهؤالء هم اليد الضاربة هلا 
, والدولة يف حالة حرب معهم معلنة , بل و الطائرات السعودية تستهدفهم ليل هنار يف 

ومدارسهم و يف كل مكان إبلقاء األطنان من القنابل املتفجرة  مساجدهم و مستشفياهتم
, طبعا الفرق يف املثالني السابقني واضح أنه عكسي , وأن فعل احلكومة السعودية هو 
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الفعل اإلجرامي املستنكر , فاألول على األقل استهدف جنودا حماربني ال اختالف يف 
املوقع فقط , خبالف الثاين ,  صحة استهدافهم يف احلروب , وإمنا االختالف يف

فاألصالة استهدفت مسجدا دمرته ابلكامل و قتلت من فيه وهو يف حي من األحياء  
 خيتلط فيه اجملاهدون بغريهم , 

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

اء ت النسقتلوالطائرات السعودية قصفت مساجد لعوام بني مساكن هلم كذلك , ف
 واألطفال مع مصلني ال حول هلم وال قوة .

 
 

 ملن أحرقوا سعوديةال انتهينا من املساجد اليت امسها مساجد حقيقة , وتكلمنا عن دعم
 (1وا مصلني.)مساجد و هدموا مساجد و قتل

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

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://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://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/11/جبهة-الأصالة-والتنمية-تفجر-مسجدا-للمسلمين.mp4
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الروافض يف كل من السعودية و الكويت و اليمن , داخل معابدهم الشركية , اليت 
يعبدون فيها غري هللا سبحانه , و يلعنون فيها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 –لعنهم هللا و قاتلهم  –, و يكفروهنم فيها , ويتهمون فيها أم املؤمنني عائشة أبهنا زانية 
م بذلك, بل ويف بعضها يقومون جبمع التربعات لدعم احلشد الشعيب و يتقربون آلهلته

املقاتل للمسلمني السنة يف العراق , ويكفي أن تبحث على الشبكة عن املعابد اليت مت 
تفجريها , كحسينية العنود , وحسينية القديح لتعلم دورها اخلبيث و نشاطها الكفري 

 الواضح . 
_____________________________________ 

يا قاتلهما  ليبرت يف( أمثال مافعل السيسي يف مصر عليه من هللا مايستحق وكذا حف1)
 هللا .

 



 

259 

 

 



 

260 

 

 
 

12/2018content/uploads/-https://tarhuni.net/wp/تفجري-
 4mpاملناظرة.-من-للحسينيات-الدولة

 
  عودية قدميالة السلدو ات و املساجد فرق كبري و مل تكن تسمح هبا فالفرق بني احلسينيا

 لة السعوديةت الدو بدأفإال على استحياء , حىت قويت شوكة الرافضة بتبين إيران هلم , 
احل صسان , للى تراعي احلسينيات و تسمح هبا , و كان أول تصريح كفري يف ذلك ع

  .مسي( ابأي ريح ابالسم طبعا )ال الشيخ , و قد نبهنا عليه آن ذاك بدون تص
مث له حوار حديث نقتطف لكم منه جزءا ليعرف كيف احنرف هذا الشخص من مدرس 
عقيدة حيظى ابهتمام طالب العلم , و كان يذهب إليه تلميذان الفاضل الشيخ أبو عبد 
 الرمحن عبد العزيز مبارك احلنوط , و كان يناظره تلك األايم و اليوم انقلب على عقبيه

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
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
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/تفجير-الدولة-للحسينيات-من-المناظرة.mp4
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بعد أن توىل الوزارة و هو صديق لزوج أخيت , زرانه سواي  , و كان يقول له عين مثنيا و 
 معلقا على كوين كنت يف كلية اهلندسة سابقا " من كان كذلك يصلح يف كل فن " , 

 نعطيكم الرابط ثن نذكر لكم طرفا منه :
 

40272http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=
0680 
2003http://www.alwatan.com.sa/daily/-09-

22/affair.htm 
 

يد يف بالد التوح وحفيد الشيخ حممد بن عبد الوهاب  –سئل الشيخ صاحل ال الشيخ 
!-  

  جام الوطين؟االنس عزز" هل الوزارة تقوم خبدمة ورعاية مساجد الطوائف األخرى حبيث ت
 هذا موجود.  -قال : 

 قال السائل : هل الوزارة ترعى وختدم مساجد الطائفة الشيعية؟ 
 نعم  -قال :

 السائل : وتبنون هلم املساجد؟ 
د منذ ذا موجو هي املسؤولة. و هألن الدولة  نعم نبنيها, -يخ حفيد آل الشيخ : الش

 أايم امللك عبد العزيز....(
 يقول السائل : أجل يف تعتيم على هذه املسائل؟ 

ة ه . فالوزار با تقوم معن الوزارة وال تعرفون  أنتم تكتبون .يف عدم فهم  -يقول الشيخ : 
 منطقة و أخرى أو طائفة و أخرى" تبين املساجد و ال تفرق بني 

ل ) ملشروعية قاال على ستدياي سالم !! ابهلل انظروا اىل اإلجابة املفحمة عندما أراد أن 
 لم ري ومسبخاوهذا موجود منذ أايم امللك عبد العزيز ( و كأنه قال أخرجه ال

 

http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402720680
http://hajrcom.com/hajrvb/showthread.php?t=402720680
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-09-22/affair.htm
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جتمع شيعي  ا أكربهب وو هو وهللا الذي ال اله غريه كاذب , فنحن نعيش يف املدينة , 
  املدينة ,جودي يفة و بعد املنطقة الشرقية , و ال يوجد حسينية واحدة مسموح هبا طيل

ني حىت إن ت السنشراعو إمنا يتخفون يف البيوت و يف املزارع , و أان عشت جارا هلم 
ي ت كرب ة حتأحد أصدقائي دخل خطأ مكاان يتجمعون فيه , يف قلب سوق النخاول

 نه يباع فيهينة ألملدااملكان تعرفون سوق النخاولة يعرفه أهل  الصافية _ أان أعطيكم
ه فورا , و يقي منصد األشياء فيها رخص _ فإذا به حسينية هلم , و انزعجوا منه فخرج
 ملدينة .  اهندسي ن محكا يل ما رآه هناك , واألخ رئيس بلدية مشهور , مهندس كبري م

 
كذا ,   ساجد وت مفجري احلسينيات و مسيو العجيب أيضا أن أصوات االستنكار على ت

وده يف يلة وجطما ما ارتفعت إال عندما حصل التفجري يف السعودية و الكويت , و أ
م يانة املرب فاق اخلات اليمن فكان االستنكار على استحياء , أما بعد أن نكث احلوثيون
لى حد عة لشيعد ابينهم و بني ال سعود اختلف األمر متاما , فأصبح استهداف مساج

 كث احلوثيوننعد أن بقط فتعبريهم بطولة واجنازا عظيما و جهادا يف سبيل هللا . ختيلوا 
م املساجد ول هدن حتاتفاق اخليانة بينهم وبني آل سعود وأخذوا قطعة زايدة من اليم

بون لدرجة يتالعاهلذه  !! وانتهاك حرمة املساجد لبطولة وإجناز عظيم وجهاد يف سبيل هللا
 هللا , حسب أهواء آل سعود , اي ويلهم من زاندقة . بدين 

قصفهم و هلادي د اسنعطيكم اآلن رابطني أحدمها الستهداف الطائرات السعودية ملسج
ه ودية للسعاله  واآلخر لضريح ومسجد سيدهم حسني احلوثي و تسوية الطائرات 

 ابألرض وذلك مبنطقة صعدة . 
 .دي و مسجد حسني احلوثي يعين على تعبريهم اآلن نقول مسجد اهلا

BZw1s6o20https://www.youtube.com/watch?v=MI 
 

QI2https://www.youtube.com/watch?v=DuMJeLfG 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MI20o6s1BZw
https://www.youtube.com/watch?v=DuMJeLfG2QI
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نفس بهم ومن الظريف أيضا أن حسن نصر الالت رئيس حزب الالت , يعلق علي

 األسلوب الذي يعلقون به اآلن على الدولة و يقول : 
يح و دمر ضر ييف " من املؤسف تدمري ضريح السيد حسني احلوثي و ليشرح لنا أحد ك
فكرهم  ويدهتم عق من مث تدمري مسجد اترخيي و مقام أكرب رموز الزيدية و لكن هذه

فكرية عية الرجالذي ال ميت للنيب حممد صلى هللا عليه و سلم بصلة , و هذه امل
 سالم...ايبية." حلر ال "داعش" و هناك من يقتل بسيارات مفخخة و من يقتل ابلطائرات 

 وهذا الرابط أيضا :
A8%/%D272247https://alahednews.com.lb/fastnews/
-AF8%A%D9%8D3%B8%D9%84%D7%
-1B8%D5%B8%D9%86%D%
-9%87D9%84%D9%84%D7%A8%D%
-9%86D9%85%D%

D3%B8%D4%A8%D9%85%D84%9%D7%A8%D%
-9%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
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-1B8%A%D9%8D9%85%AF%D8%AA%D8%D%
-AD8%A%D9%8D1%B8%D6%B8%D%
-AF8%A%D9%8D3%B8%D9%84%D7%A8%D%
-9%86A%D9%8D3%B8%AD%D8%D%

AB%8%D9%88%AD%D8%D9%84%D7%A8%D%
-A9%8D

D1%B8%D4%B8%A%D9%8D9%84%D9%88%D%
-7A8%D9%86%D9%84%%D-AD8%
-AF8%AD%D8%D3%A8%D%
-9%81A%D9%8D3%9%8D%
1B8%D9%85%AF%D8%A%D9%8D% 
 

 

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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شيخهم سجيل للت طيب, حنن سنختم هذه الفقرة , فقرة تفجري احلسينيات ابالستماع
 ألوامر , ادر له تص عبيد اجلابري حول هذه املسألة , فقد أنطقه هللا ابحلق قبل أن

يرد  ا هؤالء كيفىت ترو ا حامسعو مالكم اي إخوة ملاذا التريدون أن تستمعوا لعبيد اجلابري 
 يكم :فهللا  ركبعضهم على بعض ! حنن قد فرغنا منهم واحلمد هلل ولكن امسعوا اب

 يقول فيه : 
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تبوك  شهورة غزوةوفة املعر " ملا أراد النيب صلى هللا عليه و سلم أن يغزو تلك الغزوة امل
ي دا لذجسحنن بنينا م  ,سنة تسع على ما أظن , أاته املنافقون فقالوا : اي رسول هللا
وا نريد يه , أو قاللنا ف صليالعلة , ولنصلي فيه يف الليلة الشاتية و املطرية , فنحب أن ت

ي ما عاد و بقو , فللغز أن تصلي لنا فيه , فقال إذا رجعنا إن شاء هللا و كان يتجهز ل
 مآخرها ال تق ,ة عروفمصة بينه و بني املدينة مسرية يوم أو يومني جاءه الوحي ... و الق

 ,لكم املسجد ر يف ذلناافيه أبدا , فبعث إليه أحد أصحابه , فأخذ إليه سعفا , و أضرم 
 –كما يقولون   -نة و كان املقصود ليس هو املسجد , املقصود من هذا املسجد أنه ثك
ني ب و كان السفري عسكرية , تواطأ عليها منافقو املدينة و يهود الشام أو خيرب ,

 يه وسلم أاب علهللالى تني رجل كان يسمى أاب عامر الراهب , فسماه رسول هللا صالطائف
ل ما يقو كني  عامر الفاسق , هذه عقوبة !! , كيف يهدم مسجد من مساجد املسلم

 !! , و ملسلمنيد ابعضهم اآلن , هندم مساجد الرافضة يف اليمن , فيقول هتدم مساج
على تقوى   يؤسسد ملأبدا ,  ألن هذا املسج مساجد املسلمني ال تعمر لغري وجه هللا

 , كم الطائفتنيشر تل ننيمن هللا , و إمنا أسس حراب لإلسالم و أهله , فكفى هللا املؤم
 منافقوا املدينة و يهود الشام أو خيرب " 

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

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

ن أشياخ مُكنا نظنُه و ليمن,  ايف" ومن هنا نُ نَ بِّه إىل أنَّ قول بعض املُنتسبني إىل العلِم 
 -د فجري املساجِ تنكر تيس السُّّنة , و صار و العياُذ ابهلل من اخلياش ليس من األشياخ؛

أينك  !ن هللا رخ هبذا و يرفع هبذا عقريته , سبحاو يصيح و يص -مساِجد الرافضة 
 رت مساجد أهل السُّّنة يف صنعاء ؟! حينما ُفجِّ 

 )بداخله مقطع حملمد اإلمام (

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
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
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2018/12/شيخ-الجامية-عبيد-الجابري-يؤيد-ويفتي-بتفجير-مساجد-الرافضة-والحوثيين.mp4
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ى أهِل ن العيِب علهرين مو شأظنُّ أنَّ هذا اي مسكني امتداًدا لقولك الذي مسعناُه قبل حن
عن العبارة  اليت تُغين إلشارةاب جهاد احلََوثَة و أهنم يُقتِّلوَن املسلمني , فمفهوُم كلمَتك

 عتقد أهنم ُمسِلمون اي مسكني ." تدلُّ على أنَك ت
-https://tarhuni.net/wp

12/2018content/uploads//الثانية-للمرة-يقرر-اجلابري-عبيد-الشيخ-
 4mpاالمام.-حممد-الشيخ-على-مستنكرا-الرافضة-مساجد-تفجري-جواز

 
ط خم تبع احلكومة على من أساطني اجلامية الذين ه –نقصد اجلابري  –و هذا الشيخ 

ممن  ومني , ملسلاممن يظن أن الرافضة من مستقيم , و مع ذلك انظروا إىل سخريته 
هذا فيما  سمى سلة تيستنكر تفجري احلسينيات مث أييت لنا العويد و يعمل لنا مبادر 

دافع ملستعان . ياهللا  و,  قتلين , و يدافع عن احلوثيني و الرافضة و من قبله يدافع غريه
 عن الرافضة ككل.

 
ا ت مهما كانو لطواغيد ارعاايها على قتل جنو  ننتقل للجزئية الثانية , و هي حث الدولة

 يفتكلم عنها  , فقد رانمن أقارهبم , و هذه أيضا من اجلزئيات اليت نرد فيها على السك
 ئق الرمسية الواثة يفمقالة بعنوان ) قتل األهل و األقارب عند تنظيم الدولة , قراء

 للتنظيم( , فنقول :
 , فال مينع لقرابةلى اعاحلكم بني الرجلني بناء إن دين اإلسالم ال يفرق يف األصل يف 

, و  األمر سواء ه , بلابئاإلسالم املسلم من قتل الكافر احلريب مثال , إذا كان أحد أقر 
قَ ْوًما  الَّ جتَِدُ )اىل : تع القرابة هنا غري مؤثرة البتة بل نزل قرآن يف ذلك خصيصا , قال

وا آاَبَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ُسوَلُه َو َلْو َكانُ َّللََّ َورَ اادَّ  حَ ِر يُ َوادُّوَن َمنْ يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلخِ 
ْنُه وَ يُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت  َوأَيََّدُهم ِبُرو اإْلِميَانَ  هِبِمُ ُلو ِإْخَواهَنُْم َأْو َعِشريهََتُْم  ُأولَِٰئَك َكَتَب يف ق ُ  ٍح مِّ

ُهْم وَ  َّللَُّ  اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضيَ جَتِْري ِمن حَتِْتَها ا ِئَك ِحْزُب اَّللَِّ َأاَل ِإنَّ َرُضوا َعْنُه ُأولَٰ َعن ْ
 (  , جاء يف أسباب النزول للواحدي : 22-ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحوَن( )اجملادلة 

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
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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صكه أبو ف - يه وسلمصلى هللا عل -قال ابن جريج : حدثت أن أاب قحافة سب النيب 
فقال : "  - يه وسلمصلى هللا عل -بكر صكة شديدة سقط منها , مث ذكر ذلك للنيب 

يبا ان السيف قر ك لو  هللا وأوفعلته ؟ " قال : نعم قال : فال تعد إليه , فقال أبو بكر : 
 مين لقتلته , فأنزل هللا تبارك و تعاىل هذه اآلية .

 تل أابه عبدقجلراح ن ااآلية يف أيب عبيدة ب و روي عن ابن مسعود أنه قال : نزلت هذه
ول هللا سفقال : اي ر  رباز ,ال هللا بن اجلراح يوم أحد . و يف أيب بكر دعا ابنه يوم بدر إىل

: متعنا  -سلم و يه صلى هللا عل -دعين أكن يف الرعلة األوىل , فقال له رسول هللا 
 و بصري ؟  بنفسك اي أاب بكر , أما تعلم أنك عندي مبنزلة مسعي

ْوًما ق َ ال جتَُِد  آلية )اذه هوقال ابن كثري : )وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغريه( أن زلت 
 بن اجلراح, حني هللاامر بن عبد بيدة ععيب يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر ( إىل آخرها يف أ

مر شورى عل األجني قتل أابه يوم بدر؛ وهلذا قال عمر بن اخلطاب, رضي هللا عنه, ح
 « .ته ستخلفا الولو كان أبو عبيدة حي  » بعده يف أولئك الستة, رضي هللا عنهم: 

 ( ) َأْو أَبْ َناَءُهمْ  ابه يوم بدرأه قتل بيدوقيل يف قوله: ) َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم ( ن زلت يف أيب ع
ن عمري, ب( يف مصعب  هَنُمْ اوَ يف الصديق , َهمَّ يومئذ بقتل ابنه عبد الرمحن , ) َأْو ِإخْ 

يًضا , و يف ومئذ أي هقتل قريبا ل قتل أخاه عبيد بن عمري يومئذ ) َأْو َعِشريهََتُْم ( يف عمر,
, و هللا  يومئذ تبةعمحزة وعلي وعبيدة بن احلارث, قتلوا عتبة و شيبة و الوليد بن 

 أعلم." انتهى كالم ابن كثري .
بد هللا بن عباس قال : " ملا أسروا األسارى وأخرج  مسلم يف صحيحه من حديث ع

يعين يوم بدر, قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أين أبو بكر و عمر و علي؟ قال : 
ما ترون يف األسارى؟ فقال أبو بكر : اي رسول هللا , هم بنو العم و العشرية , و أرى أن 

أن يهديهم لإلسالم ! فقال  أتخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار , و عسى هللا
رسول هللا صلى 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 عنقه )عقيل هذا يكون من ؟ أخو علي ( , و متكن محزة من

نسيب  -العباس ) العباس هذا من ؟ أخو محزة ( فيضرب عنقه , و متكنين من فالن 
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فأضرب عنقه , فإن هؤالء أئمة الكفر و صناديدها . إىل هناية احلديث , مث نزل  -لعمر 
 أْلَْرِض(القرآن مبوافقة عمر يف قوله تعاىل )َما َكاَن لَِنيبٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرٰى َحىتَّٰ يُ ْثِخَن يف ا

ن يقال له لول كان سوروى ابن جرير عن عكرمة " أن عبد هللا بن عبد هللا بن أيب اب
ن إ اي رسول هللا :حباب , فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا , فقال 

لم س عليه و صلى هللا والدي يؤذي هللا و رسوله , فذرين حىت أقتله , فقال له رسول هللا
و  ي يؤذي هللان والدإ هللا " , مث جاء أيضا فقال : اي رسول هللا: " ال تقتل أابك عبد 

,  "تقتل أابك  م : السل ورسوله , فذرين حىت أقتله , فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 
يه أنه قال , و ف لنيفقال : اي رسول هللا فتوضأ حىت أسقيه من وضوئك لعل قلبه أن ي

ة لغوا املدينبفلما  (ذل ينة ليخرجن األعز منها األيعين ابن سلول )لئن رجعنا إىل املد
ألعز منها ايخرجن لنة أخذ ابنه السيف مث قال لوالده )أنت تزعم لئن رجعنا إىل املدي

  سلم ( ويه األذل ؟ فوهللا ال تدخلها حىت أيذن لك رسول هللا صلى هللا عل
ىل النيب صلى هللا عليه ويف رواية عن ابن زيد أنه ملا قال ذلك " أتى عمر بن اخلطاب إ

وسلم 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 

و  عمر : فإن كرهت اي رسول هللا أن يقتله رجل من املهاجرين , فمر به سعد بن معاذ ,
حممد بن مسلمة 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 أبوك ؟" قال : و ما يقول أبيب أنت و أمي ؟ قال : " يقول لئن 

دينة ليخرجن األعز منها األذل " فقال : فقد صدق و هللا اي رسول هللا , رجعنا إىل امل
أنت و هللا األعز و هو األذل , أما و هللا لقد قدمت املدينة اي رسول هللا , و إن أهل 
يثرب ليعلمون ما هبا أحد أبر مين , ولئن كان يرضي هللا و رسوله أن آتيهما برأسه 

ن آتيهما برأسه هذه سنحتاجها بعد قليل ( فقال رسول هللا آلتينهما به )انتبهوا لنقطة أ
صلى هللا عليه وسلم : ال ؛ فلما قدموا املدينة , قام عبد هللا بن عبد هللا بن أيب على 
ابهبا ابلسيف ألبيه ؛ مث قال : أنت القائل : لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها 

و لرسول هللا , و هللا ال أيويك ظله , و ال أتويه أبدا األذل , أما و هللا لتعرفن العزة لك أ
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) يعين بيته ( إال إبذن من هللا و رسوله ؛ فقال : اي للخزرج ابين مينعين بييت , اي للخزرج 
ابين مينعين بييت , فقال : و هللا ال أتويه أبدا إال إبذن منه ؛ فاجتمع إليه رجال فكلموه , 

ذن من هللا و رسوله , فأتوا النيب صلى هللا عليه و سلم فقال : و هللا ال يدخله إال إب
فأخربوه , فقال : "اذهبوا إليه , فقولوا له خله و مسكنه" فأتوه , فقال : أما إذ جاء 

 أمر النيب صلى هللا عليه و سلم فنعم " 
 بن أيب بد هللان عبوروى ابن إسحاق أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة  "أن عبد هللا 

 ريد قتل عبدت أنك لغينبول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : اي رسول هللا إنه أتى رس
لقد  سه , فوهللاليك رأإل هللا بن أيب فيما بلغك عنه , فإن كنت فاعال فمرين به فأان أمح

 ,ريي فيقتله غمر به أت علمت اخلزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده مين , و إين أخشى أن
ؤمنا ه , فأقتل مفأقتل ناسن أنظر إىل قاتل عبد هللا بن أيب ميشي يف الفال تدعين نفسي أ

حنسن  و ه" بل نرفق ب بكافر , فأدخل النار ؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :
 صحبته ما بقي معنا". 

ه )فأقتل لك قولكذ  طبعا ركزوا معنا يف بعض النقاط عندما قال )أمحل إليك رأسه( و
 مؤمنا بكافر(

هللا  ه النيب صلىا هناإمن وو الشاهد من هذه الرواايت هو إقدام عبد هللا على قتل أبيه , 
ن حممدا لناس أادث عليه و سلم ألنه هنى أصال عن قتل ابن سلول يف قوله : )ال يتح

 ة وال للف ولمهاتر لعي يقتل أصحابه ( و ذلك إلبطانه الكفر و عدم إظهاره له , فال دا
 د كعادتنا يفن نتشدنا أالقضية , فهو أمر ال نزاع فيه , و ال حيتاج مالدوران يف هذه 

خيية , ال التار  ايتاحلكم على الرواايت , فنحن لنا منهج متشدد يف السرية و الروا
لسرية اصحيح  يف يوافقنا عليه كثري من أهل العلم , و ذلك موضح يف مقدمة كتايب

من  خذ عقيدتناا أن أنمن إن كان العويد يريد النبوية , املسمى ) السرية الذهبية ( . و
جاج يف االحت عرضمحديث ضعيف جملرد أن إماما من األئمة ) كابن تيمية ( ذكره يف 

ن ليطاته فنحر يف ختو حنظره , و هذا من أبطل الباطل عندان , وال نقول به أبدا , و ه
 ة مل أتت منالدول أن لن نلتزم منهجنا هذا هنا عمدا , ألنه كاف يف إقامة احلجة , و

 ا.فراغ يف شيء مما تفعله , وافقها من وافقها و خالفها من خالفه
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد
 رمة املساجدنتهك حيذي تكلمنا البارحة عن اهتام الدولة بتفجري املساجد وتبينا أن ال

رر من اجد تكملسفعليا و يهدمها دون مسوغ شرعي هم آل سعود و أن انتهاك حرمة ا
نمية و  و الت لةألصاغري الدولة بل حصل من خصومها املؤيدين من آل سعود كجبهة ا

 كذا محاس وأثبتنا ذلك ابألدلة و الرباهني .
 ا يدور فيهاعلى م بينو بينا الفرق بني املساجد و احلسينيات وأن تفجري احلسينيات م

رافضة طبة للقا من كفر وآتمر على أهل اإلسالم مع ما قدمناه من تكفري العلماء
فجري تستنكر ن اارا شديدا على موأمسعناكم تسجيال ألحد شيوخ آل سعود ينكر إنك

 جري.لتفاحلسينيات ويرى أنه فارق منهج أهل السنة بذلك , أي إبنكاره ا
على  دلة الشرعيةان األذكر مث انتقلنا لشبهة قتل األقارب من املنتسبني جلنود الطواغيت ف

وص خاصة زلت نصل نأن اإلسالم ال يفرق يف احلكم بصفة عامة على اعتبار القرابة ب
ن قتل أابه منهم مي فجل الرتكيز على تلك اجلزئية وطبقها الصحابة يف العهد النبو أل

 ومنهم من قتل أخاه وهكذا
 فانتهينا من مسألة القرابة بعد أن ثبت أهنا غري مؤثرة 

 : فنقول ابةواليوم ننتقل ملسألة االنتساب جلند الطواغيت وارتباطها ابلقر 
لبعيد نهم واب ممن سلم حبكم جند الطواغيت فعليه أن يسحب هذا احلكم على القري

 وهو ما ذهبت إليه الدولة اإلسالمية 
داعش ؟؟  ن جنودك مو قبل أن نعرج على احلكم املتعلق هبم نقول : كيف لو كان قريب

 ما ترى يف حكمه ؟؟ 
يعفن يف عنه ل يغالتبل إذا كان جمرد التعاطف معه فقط حيثك بالعمة الطواغيت على

 الهتا وذكران معتقد يفاملعتقالت أو يكون مآله القتل البطيء كمن قتلته حكومة آل سعو 
يف  ذي كان معنارات اللنممنهم مجاعة كثرية أشهرها العامل األردين الدكتور حممد أمني ا

باحث جن امل سسجن عسري واحبث عن امسه يف قوقل حتت مسمى )العامل الذي قتل يف
 لفيس .ى ابعسري السعودية ( ستجد قصته . و قصته يف موقعي و يف صفحيت عل
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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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AA%8%D9%83%AF%D8%D9%84%D7%A8%D%
-1B8%D9%88%D

-AF8%D9%85%AD%D8%D9%85%D%
24692814879/9%86A%D9%8D9%85%D3%A8%D%

1rdc=?_/9589&_rdr 
 

ا ن وصلنمخر ولكن ببحث قوقل ستجد أكثر من عشرين قتيال يف سجون اململكة وآ
ت لسباخرب وفاته الشيخ حممد مقبول احلكمي"أبو عمر" كانت وفاته يوم 

 ال .اإلمهذيب و داخلية هبا حتت التعه  متأثًرا أبمراض تسببت له ال1436/12/20
سالمية لة اإللدو انرجع ملوضوعنا فنقول إذا كان هذا حيصل ملن يتهم ابلتعاطف مع 

لفصائل ايف أن كبق  فكيف لو كان جنداي رمسيا من جنودها وقد رأينا يف اللقاء السا
ابرد بل دم بئهم و تمااملمولة من آل سعود تقوم إبعدام املنتمني للدولة فقط ألجل ان

 وهتدد أهاليهم أيضا 
ه حكمهم ود حكمسع فلماذا يتم اإلنكار على من يعترب كل من انتسب جلنود تنظيم آل

 ويعامله معاملتهم ؟؟
نت طائفة اء أكاسو  ننتقل للحكم الشرعي فنقول: جنود احلكومات طائفة ممتنعة بشوكة

ة يف ة نظر الدولكر وجهن ذ مردة كما تعترب عند الدولة أم بغاة عند خمالفيهم وقد انتهينا 
  غريمهان و اعتبار وقوع هؤالء يف انقض تبديل الشريعة وانقض تويل الكافري

 انظر الصورة التالية 

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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 قصاصة توزع تبني وجهة نظر الدولة يف ردة هذه اجليوشهذه 

عن بعض  متنعنيامليقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : ]وأبلغ اجلهاد الواجب للكفار و 
 موع الفتاوىجمجيب ابتداء ودفعا [ –الشرائع كمانعي الزكاة واخلوارج وحنوهم 

بتداًء اء جيب ؤالهألن البعض يقول : إن هذا يكون يف حال الدفع فقط و إمنا جهاد 
 أيضا كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية.

رتدين مع  زكاة مال ويقول أيضا كما ذكران من قبل: ]وإذا كان السلف قد مسوا مانعي
ار مع مبن ص كيففكوهنم يصومون ويصلون , ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني , 

 أعداء هللا ورسوله قاتال للمسلمني ؟ [
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ر بدهي هذا أمه و كمهم حكم من حيمونه ويوطدون ملكه وينفذون أمر فاجلنود عموما ح
املطبوعة و صوتية ال يف القتال وقد سبق أن نصحت الدولة اجلنود وأرسلت هلم الرسائل

 وحذرهتم وانظر :

 
ي تنصح وبة لكمكتهذه قصاصة صغرية توزع و منشورات كثرية نشرهتا الدولة صوتية و 

 من أساليبهم املختصرة العسكر و حتذرهم و هذا أسلوب 
جلنود احذران فضا حنن قمنا بدوران يف ذلك حرصا على هؤالء العسكر أال يضيعوا أي

رب جلزيرة فاحلال أهل  كونبهناهم لعظم البقاء مع هؤالء اجملرمني وحتت إمرهتم بل حذران
من يقتل  ل منهميقتو ال متيز بني الناس تسقط القنبلة ويتم التفجري فيصاب من يصاب 

 ال متيز هذه األدوات بني فالن وعالن الكل يذهب فيها
 س؟ لنااوهل طائرات آل سعود عندما تقصف مناطق دولة اإلسالم متيز بني 

 ؟؟ كم من طفل وكم من امراة وكم من شيخ قتل بقصف الطريان السعودي
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 ولى الفيس , هوين علطر اراجعوا نداءاتنا وحتذيراتنا على صفحة بالد احلرمني حتت جمهر 
 ملقالة كتبنا هذه ا  26/9/2014نقرأ لكم بعضا مما كتبناه يف ذلك , يف 
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ل بعد  و حصرمنيإىل آخر هذا املقال , و كما ترون مل يكن حصل شيء يف بالد احل
من  ا وفاحلرب قامت و من السهل إشعاهلذلك ما ذكرته و سيحصل و سيستمر 

 أصعب ما يكون إطفاؤها  
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يعين   8/9/2014هناك أيضا نداء آخر وجهناه لشعب و علماء و جيش اململكة يف 
 احلساب  عماهلمأل كل هذا قبل سنة , ألننا نعرف ما الذي حيصل , هؤالء ال حيسبون
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كة حتت ى الشبعل ا وهي منتشورةوهبا رساليت جلندي املباحث ممن تومسنا فيهم خري 

 مسمى 
 رسالة الطرهوين لعسكر الداخلية وهذا أحد روابطها

iec6http://twishort.com/F 
 

 وأقول : 

http://twishort.com/F6iec
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يومني يف ال احديف احلقيقة تواصل معي إخوة من جنود آل سعود وآخرهم أكثر من و 
نوا من ن يتمكم أواحد استيقظت ضمائرهم ونسأل هللا هل املاضيني راسلين أكثر من
 اخلروج من هذا املستنقع .

لصوت كما سجلة ابن مطيب : سنقرأ الرسالة املختصرة اجملهة لعسكر الداخلية حىت تكو 
 يقول اإلخوة ... أبشروا ابرك هللا فيكم  :

 رسالة الطرهوين لعسكر الداخلية
ة خري هم بقيفي عهم يف املعتقالت ممن ملسناتذكرت بعض العسكر الذين تعاملنا م

 ول هلم : , فأق نونفأشفقت عليهم أن يكونوا حطبا جلهنم غدا حيث ال ينفع مال والب
روا لنهج .. انظنفس ا جونأعملوا عقولكم واعلموا أن كل اجملرمني يف بقاع املعمورة ينته

 لسوراي وقيسوا نفسكم عليها .
 ومة الرشيدة ؟ أليس يقال لبشار وشبيحته احلك

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

لب نظام من وقاأل أليست سجونه مليئة خبرية أهل البالد حتت مسمى اإلرهاب وتعكري
 احلكم ؟

 هل ترون أن جنوده هؤالء معذورون أمام هللا ؟ 
 هللا تعاىل ني يديبفون الظلم ولن يغين عنكم حممد بن انيف شيئا يوم تقأنتم شركاء يف 

م لما خصظجن ... كل عامل فاضل أو صاحل انصح أو شجاع غيور أو مصلح مغمور س
 لكم .

ا أو أبيها و أخيهأها كل طفل حمروم من أبيه وكل امرأة مسكينة حرمت من بعلها أو ولد
 م لكم يوم العرض األكرب .وكل أسرة فجعت حببيبها كل هؤالء خصو 

م دنياهم لقوا هلوأ إن بقي يف قلوبكم خري كما ظننت بكم .. ال أقول اشرتوا أنفسكم
 افعلوا .  روا مثتفكالعفنة املنتنة ألجل قويل ولكن أقول قوموا هلل مثىن وفرادى و 

 وهللا مث وهللا إين لكم انصح أمني ... وبعلم رصني ..
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الكم ظيم ومطر عخذلك اليوم العظيم أنتم شركاء وعلى أفتيكم فتوى أسأل عنها يف 
  .ملصري س احرام ولن يبارك لكم يف مال وال أهل وال ولد ومأواكم جهنم وبئ

جلملة احذروا من او عدودة ماس اتقوا هللا وال تبيعوا دنياكم آبخرتكم فإهنا أايم قليلة وأنف
 اليت يلبس عليكم هبا : أنت عبد مأمور !!

ة وقك وال طاعفاليت  تبةعبد إال هلل ... لست عبدا حملمد بن انيف وال للر فوهللا لست ب
 ملخلوق يف معصية اخلالق .. فانتبه لنفسك اي عبد هللا ..ا.ه 

 نقول : 
 ل وهلة يظنهان ألو ن كليكن يف العلم أن جندي املرور أو جندي الدفاع املدين مثال وإ

ها عند غوص فيه يرجاف بذلك إال أنالظان بعيدا عن الساحة كما حاول السكران اإل
ندي املرور جلب من و طاألمر فلو طلب من جنود الدفاع املدين املشاركة يف االقتحام أ

عل ذلك فحة من ندو استيقاف املطلوب أو مطاردته أو إطالق النار عليه مل يكن له م
 فكلهم يقولون : أان عبد مأمور . 

ث ين ويف حوادع املدلدفا املباشر لذلك طريان اوقد تقدم معنا أنه يف حادثة جهيمان كان 
ل جندي حتت ة فالكاسيمقتل كثري من الشباب املعارض يف اجلزيرة كان للمرور أدوار أس

تياج إليه ره عند االحيت دو وأي إمرة وزارة الداخلية احملاربة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم
. 

 
ن مطان أفرتاين ال: إين أخيط ثياب السلمحه هللا تعاىل فقر  فيان الثوريس جاء خياط إىل

لظلمة من عوان ان أأعوان الظلمة؟ فقال له سفيان: بل أنت من الظلمة أنفسهم , ولك
 ه .ا يبيع منك اإلبرة واخليوط .

جاء السجان فقال له: اي أاب عبد  اإلمام أمحد بن حنبل ملا سجن أبو بكر املروزي وقال
ان نعم قال السَّجَّ  : محدأعواهنم صحيح؟ قال اإلمام أهللا احلديث الذي روي يف الظلمة و 

يغسل ثوبك و شعرك  خذ: فأان من أعوان الظلمة؟ قال اإلمام أمحد فأعوان الظلمة من أي
 ويصلح طعامك ويبيع ويشرتي منك, أما أنت فمن الظلمة أنفسهم.

 فإذا كان ذلك كذلك فكيف جبندي عبد مأمور كما يقولون ؟؟؟
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 طول وليس هو مرادان هنا ويكفي قوله تعاىل :والكالم يف هذا ي
 "إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني"

 وقال "فأخذانه وجنوده فنبذانهم يف اليم وهو مليم"
عليهم ربك  اد فصبلفساوقال "وفرعون ذي األواتد الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها 

 سوط عذاب"
  من العقابيوي واللدنلدنيا وال من العقاب افلم يعذر هللا اجلنود ال من الفعل يف ا

 األخروي 
اإلسالم  ن دولةركاأنقول كل من قاتل من أبطال األمة السابقني وغريهم ألجل توطيد 
 يكفرهم وإن مل منيفقد قاتل من عارضه أو وقف يف طريقه مهما كان مسلما وجنده مسل

 أو يكن هو من اخلوارج حسب زعم الزاعمني 
 قاال ألحد اإلخوة يضرب أمثلة على ذلك فيقول :وقريبا قرأت م

 توحيد الشاملمني لملساماذا تقولون يف عماد الدين زنكي ؟ وماذا تقولون يف قتاله ضد 
 من أجل حترير بيت املقدس مثل :

ا , صيبني ,ودار كر ) نر بقتاله ضد وايل جزيرة عمر , مدينة اخلابور , مدينة اربل , داي
 ص ودمشق .وحصن آمد ( وقتاله مح

 ويصلون ال هللاإله إفما حكم قتاله هلم وما حكم جنود هؤالء الوالة وهم يقولون ال 
 ويصومون؟

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

ن كن أن املما مقتاله ضد أهل حران , منبج , بعلبك , قلعة جعرب )يقول على أنن
 نستثين بعلبك ألن واليها كان درزاي (

 له إال هللاإون ال قولماذا تقولون يف قتاله هذا ؟ وما ذنب جنود هؤالء الوالة وهم ي
 ويصلون ويصومون ؟

د الدين دف عماس هماذا تقولون يف صالح الدين ؟ وماذا عن قتاله ضد املسلمني لنف
 ونور الدين مثل:
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ع جنود معارك وامل املغرب حىت قابس وكلها بقوة السالحضم طرابلس , برقة , وبالد 
 والة هذه البالد مث ضم اليمن , و حصار دمياط واالسكندرية .

 إله إال القولون م يفماذا تقولون عن هؤالء اجلنود الذين قتلهم جيش صالح الدين وه
 هللا ويصلون ويصومون ؟

لوك تاله مل قيفابن اتشفني وماذا تقولون عن عبد هللا بن ايسني ومن بعده يوسف 
وقد أخذوا  لرببر,ن امالطوائف أمثال :بنو عباد يف منطقة إشبيلية , و بنو زيري وهم 

ارة طس إبمألفمنطقة غرانطة , بنو جهور يف منطقة قرطبة وسط األندلس , بنو ا
امر والذين عد بين والبطليوس , بنو ذي النون يف طليطلة وما فوقها , بنو عامر وهم أ

نو هود ية , بلنسبعود أصلهم إىل اليمن, استوطنوا شرق األندلس, وكانت عاصمتهم ي
 يف منطقة سرقسطة ...

كثري ارك الملعافكل هؤالء ملوك على عروشهم وهلم جيوشهم وجنودهم وقتل يف هذه 
 ؟مللوك اء منهم فما حكم هؤالء الذين قتلوهم وما حكم من قتل من جنود هؤال

 ن :مكم كل ن حري من األمثلة ..... واآلن نريد منكم بياوالتاريخ مليء ابلكث
  ...اتشفني بن عماد الدين زنكي ونور الدين حممود وصالح الدين االيويب ويوسف

بغاة  ني فهمسلمهل هم تكفرييون ويقتلون املسلمني بغري حق ويستهدفون جيوش امل
 وخوارج؟

 وهذا رابط املقالة كامال ..
.html44185http://www.factway.net/vb/t 

 
 نزلة واحدةيسوا مب لالشك أن جنود الطواغيت ليسوا مبنزلة واحدة كما أن الكفار أصال

ل م متأو عضهبوحنن نعرف من جنود وضباط آل سعود كثريين ومنهم علماء وأفاضل 
م ومنهم هلكعني   المل موقعه لنصرة أهل اإلسوبعضهم خيفى عليه احلقائق وبعضهم يستغ

لمعاملة لمسوغ  سابمن ينتظر اللحظة املناسبة للمفارقة وغري ذلك ولكن جمرد االنت
غريه من كلفداء  ع ااملماثلة وقصة العباس مشهورة حيث خرج مكرها يوم بدر فأسر ودف

 األسرى ومل ينفعه إكراهه . 

http://www.factway.net/vb/t44185.html
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"وقد  ر:عند كالمه على الكفا 5/121لسنة اج ايف منه بن تيميةا قال شيخ اإلسالم
 ىوهو مكره عل هلجرة,ه ايقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إميانه, يشهد القتال معهم, وال ميكن
 -وسلم هصلى هللا علي- القتال, ويُبعث يوم القيامة على نيته, كما يف الصحيح عن النيب

يل: اي م" فقهبسف خإذ أنه قال: "يغزو جيش هذا البيت, فبينما هم ببيداء من األرض 
 ه .ا رسول هللا, وفيهم املكره؟ فقال: "يُبعثون على نياهتم".

 ه ..... ومن املكر إن التتار فيهم املكره وغري وقال شيخ اإلسالم أيًضا يف الفتاوى:
يعه إذ ال عسكر مجال أخرجوه معهم مكرها, فإنه يبعث على نيته, وحنن علينا أن نقاتل

 .يتميز املكره من غريه
واغيت ولو  ند الطف جحنن الننكر أن الدولة وجهت رعاايها يف بقاع املعمورة ابستهدا
رب عليهم غيت احلطواكانوا من األقرابء وهلم احلق يف ذلك بناء على إعالن هؤالء ال

 وبناء على النظرة الشرعية والعسكرية املؤصلة لديهم 
حكومة آل  زعجتناأ تنزيل وقدولكن ال حنمل الدولة التصرفات الفردية اخلاطئة يف ال

اضح ريج و ختهو سعود وبالعمتها بتخريج مصائب احلكومة على أهنا أخطاء فردية و 
 لدولتهم . ملونهحيعا عواره دائما فلما حصل اخلطأ الفردي حقا من غريهم إذا هبم مجي
 القصة األخرية املتعلقة بقتل شخص البن عمه حوهلا كالم كثري :

 الدولة أصال فال عربة هبا .األول : مل تتبناها 
ثة لناس عن حادذهان اأرف الثاين : هبا من اخللل ما يرجح كوهنا متثيلية من الداخلية لص

وء التنظيم و من سوه احلجاج اليت كان سببها إغالق الطرق لسبب ما أدى هلذا التدافع
 واإلمهال .
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الدولة فلدولة اد قصالثالث : لو صحت فهي خطأ فردي يتحمله صاحبه لعدم موافقته مل

نها ون ولكايكملو كانت تريد قتل أي منتسب جلند آل سعود لقتلت املئات أبسهل 
ه فاعلة أو ل شخصية كونيترمي إىل قتل املؤثر الذي له دور يف املعركة مع اإلسالم كأن 

 دور مباشر يف حماربة أهل احلق .
قطع يده يضة فتلبيسرق ا وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن هللا السارق

 ويسرق احلبل فتقطع يده
 واملثل الدارج يقول : إن عشقت اعشق قمر وإن سرقت اسرق مجل !!

 
  ة امللحة لهاحلاج مع فما الفائدة من قتل شخص ال أتثري له ويف مقابله يهلك املناصر

 ابإلضافة ألمور مشكلة كالقرابة والغيلة وطريقة القتل .
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ئر وهذا من اخلسا أبقلوعليه أن يتأمل ما جيعله أييت أبفضل النتائج واملنتسب للدولة 
 الفقه .

ب فريتك ليهوقد يؤتى الشخص من قلة علمه وفقهه أو من حالة نفسية مسيطرة ع
 (1شناعات من حيث اليدري . )

 
 على كل حنن يف حترير املسألة علميا وهي : 

 أن من كان هدفا مشروعا اليؤثر كونه قريبا أم ال 
 

اك داعشي أن هن يضاأقبل أن حنرر املسألة هبذا االختصار أحب أن أنبه أهنم أشاعوا 
 اره شهد علىات و جدر قتل والده و أجلبوا و أزعجوا األمة و يف النهاية الرجل رجل خم

ر الدولة  ن أنصاه مذلك وتكلم الرجل من جتار املخدرات أو من أهل املخدرات و جعلو 
 قة هلا به ال عال مبا ملثل هذه اإلشاعات حىت ال تتهم الدولةكذاب وهبتاان , فينتبه 

 
_____________________________________________ 

الحقا إن  ن ذلكيث ع( أثىن العدانين على هذا الرجل دون تنب للعملية وأييت احلد1)
 شاء هللا
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 نقول حنن يف حترير املسألة علميا و هي :

 .عليه  تفقميؤثر كونه قريبا أم ال , هذا الشيء أن من كان هدفا مشروعا ال
ا ر كونه قريبال يؤثفلم إذا كان الشخص هدفا مشروعا عند هللا ورسوله صلى هللا عليه وس

 أم ال  
اغيت جنود ى الطو ير  األمر الثاين : أن الدولة ترى جنود الطواغيت هدفا مشروعا كما

 الدولة هدفا مشروعا هلم , هذا شيء واضح
وهنا هدفا غيت ير طوان الدولة تراهم هدفا مشروعا نصرة منها لإلسالم وجنود الغري أ

 مشروعا هلم يف الغالب ألهنم عبد مأمور فافرتقا 
 

 ..طيب , انتهينا من مسألة قتل األقارب ؛ هذه الشبهة اليت طرحت 
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 لة لدو ننتقل إىل جزئية بعض الطرق املستبشعة يف القتل من قبل جنود ا
ثر كولكن   وارجبدء نعرتف أننا مل نقف على أحد جعل هذه من صفات اخلوابدئ ذي 

ر الوحشية ا مبظهارهالنكري من بعضهم واستغالهلا يف جتييش العوام على الدولة وإظه
سيلة القتل ألن و  ولةوالبعد عن تعاليم اإلسالم وهذا من الفجور واإلجرام يف حق الد

 ثرية :كاء  اءت يف الشرع على أحنبعد االتفاق على كونه يف حمله املشروع ج
اعات كما ريه ومجغيف فقد قتل النيب صلى هللا عليه وسلم ابلسيف أفرادا يف القتال و 

 ائة بعمحصل لبين قريظة حيث ضرب أعناق كل من بلغ احللم منهم وكانوا س
 األرض يففخدت  ديديقول ابن كثري : مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابألخا

سىب من مل و منائة لثماهبم مكتفني فضرب أعناقهم وكانوا ما بني السبعمائة إىل اوجيء 
 يب صلى هللارب النحلى ينبت منهم مع النساء وأمواهلم ألهنم كانوا مالئوا املشركني ع

 عليه وسلم
فورة كالنا  لدموهي طريقة مستبشعة عند قوم فمنظر فصل الرأس عن اجلسد وتفجر ا

ندما علقصاص اات عيهم ومنهم بعض اجلنود املباشرين يف ساحجيعل كثريين يفقدون و 
ي اص أغملقصايتم ذلك يف بالد احلرمني ويل صديق جندي حيصل له ذلك إذا حضر 

 عليه مبجرد رؤية اواحد فقط يفصل رأسه عن جسده .
أة صن بل وللمر  احملزاينوقتل النيب صلى هللا عليه وسلم ابلرجم ابحلجارة حىت املوت لل

ة فحىت ة طويلملدو صعبها وأشنعها قتلة حيث يتعذب فيها املقتول أشد العذاب وما أ
 ميوت حبجارة يرمجه هبا الناس أيخذ وقتا 

ذه الطريقة رية هبجا وقتل النيب صلى هللا عليه وسلم برض الرأس بني حجرين لرجل قتل
 ففعل ذلك قصاصا 

ى اين عللثاحلجر يعين يوضع حجر ويوضع رأس الرجل على هذا احلجر مث يضرب اب
 بشعة .يقة اللطر رأسه حبيث يضغط الرأس بني احلجرين فيتفتت وميوت الرجل هبذه ا
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.  الصحراء .يفرميهم بشا وقتل النيب صلى هللا عليه وسلم العرنيني أبن تركهم ميوتون عط
لصحراء حتت م يف اميهانظروا هلذا اي إخوة منظر مرعب خطري .. تركهم ميوتون عطشا بر 

أن مسل  رة بعدرااحلارقة يقضمون الرتاب أبفواههم من شدة العطش وهليب احل الشمس
بعد أن و نهم هبا .. رق أعيخي أعينهم مبسامري حمماة يف النار .. حيمي املسامري يف النار مث

 عليه صلى هللا قطع أيديهم وأرجلهم من خالف حرابة وملا فعلوه يف راعي رسول هللا
 وسلم قصاصا 
 له فعل أبو و قلنالها رسول صلى هللا عليه و سلم , ختيلوا الذي ال يعرفهذه أفعال ال

يه سيقولون عل م ماذاليكعبكر البغدادي كذا أو فعل جنود الدولة اإلسالمية كذا , ابهلل 
ل ذلك بل صال فعألم سو أان أحتدى ألن هناك أانس ينكرون أن النيب صلى هللا عليه و 

اله قلكالم اذا أان كافر به و ليس برسول يل , هبعضهم قال : لو كان فعل ذلك ف
 البعض!

 عفا ضها طبعا هذه األحاديث يف أعلى درجات الصحة حىت ال يظن ظان أن في
ء خاصا أان كم رجارجو )أرجوكم اي إخوة التطردوا أحدا , الذي يسب أو يتكلم اتركوه أ

نقطوه لدين فا ىأبغض شيء عندي طرد أحد .فأرجوكم التطردوا أحدا فإذا تطاول عل
وا هم أن يستمعريد مننن فقط..حنن نعرف أهنم يسبوننا ويلعنوننا الأبس اي إخوة الأبس حن

 فقط لو استمعوا فقط لعرفوا احلق (
ين هم , الذ عدهبهذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم , طيب ماذا فعل أصحابه من 

 تالميذه وتربوا على يديه و عرفوا منهجه نقول:
إلرهاب كما نرال اة جبه فأشهرهم العلم خالد بن الوليد الذي يعد بكل جدار فأما أصحا

اه من من رم نهميسميه الشيخ حسني بن حممود فقد سبق معنا فعله يف املرتدين فم
 الشواهق ومنهم من حرقه ابلنار ومنهم من رض رأسه ابحلجارة 

حجرين  سه بنيرأ وأسر "مالك بن نويرة" وأمر"ضراراً" أن يضرب عنقه, فجعل خالدٌ 
 هبهمعله فري بف وجعل عليهم قدراً طبخ عليه أكل منه تلك الليلة ليسمع األعراب

يعين حنن عندما نضع قدرا لنطبخ فيه نضعه على ثالثة أحجار وتسمى أاثيف وهلذا يف 
املثل يقولون وهذه اثلثة األاثيف فخالد بن الوليد رضي هللا عنه جعل اثلثة األاثيف رأس 
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نويرة وأخذ يطبخ عليه والنار مشتعلة أتكل يف شعر رأسه مث أكل انظروا إىل مالك بن 
 هذا املنظر ماذا يقال على خالد وماذا سيكون أتثريه يف أعداء اإلسالم .

مث  ل , فقتله ,لف رجأبدل وعن الشعيب قال : "ابرز خالٌد يوم الوجلة رجاًل من العجم يُع
  .ئ عليه . يعين بني الصفنياتكأ عليه وأيت بغدائه فأكله وهو متك

الد يف ترهم خن و وكانت الوجلة يف صفر , ويف ذات الشهر اجتمع نصارى العرب الذي
ا ة وقد أعّدو ني غرّ حلى الوجلة, فكاتبوا األعاجم , واجتمعوا أبلّْيس , فجاءهم خالد ع
ل مث محتله , ضهم فقبع طعاماً, فنادى خالد بني الصفني أبمساء بعض شجعاهنم , فربز له

ي إن اللهم لك عل"الد : ل خالقوم على املسلمني , وكان قتااًل شديدًا مل يُر مثله حىت قا
عين يمائهم" , ) رهم بدهن منحتنا أكتافهم أن ال أستبقي منهم أحداً أقدر عليه حىت ُأجري

لد : اخ واندى منادي انوي ينسف األسرى مجيعا ( فمّكنه هللا سبحانه و تعاىل منهم ,
 هبم رجاالً  قد وكلو ,  سر , األسر" , فأقبلت اخليول هبم أفواجا يساقون كالّنعاج"األ

عد الغد ومن ب بهم يفيطلو يضربون أعناقهم يف النهر , ففعل ذلك هبم خالد يومًا وليلة , 
ىل موضع لنهر إااء الغد , وكلما حضر فوج أخذ فضربت أعناقه يف النهر , وقد صرف م

على الدم  املاء رسلتراء : "إن النهر ال جيري بدمائهم حىت آخر , فقال له بعض األم
الدم  رفلذلك مسي هن ,فيجري معه , فترب ميينك" !! فأرسله , فسال النهر دمًا عبيطا 

 إىل اليوم.
 ية والنهايةالبدا يف ملن يسأل من أين هذه املعلومات ؟ هذه معلومات اترخيية موجودة

ه يف كتب غري  موجودة و مام أهل احلديث وإمام التفسريالبن كثري اإلمام اجلهبذ العلم إ
 ها :ادر من كتب التاريخ ومتكررة ومشهورة وكثرية ونعطيكم رابط لبعض مص

546721ttp://www.muslm.org/vb/showthread.php?h-
-5-حممود-بن-حسني-الشيخ-كتبه-الوليد-بن-خالد-اإلسالمي-اإلرهاب-جنرال

 ه 1436-رمضان
وأما احلرق ابلنار فليس فيه ما مينع منه إال حديث النيب صلى هللا عليه وسلم اليعذب 
ابلنار إال رب النار وهو حممول على الكراهة عند أقوام من أهل العلم وعلى التحرمي 

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
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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عند آخرين وهم قلة إال إذا كان قصاصا أو فيه مصلحة ففيه تفصيل يعين املسألة قصة 
 من حيرمهطويلة حىت عند 

 العباد و لبالد ارق وقد حرق النيب صلى هللا عليه وسلم حيث رمى ابملنجنيق وهذا حي
ة ت األممجعأبعض الذين يعرتضون ويستشكلون !! حنن ذكران أحاديث صحيحة مما 

عليكم بفعل غريه و د و على صحته فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فاتركوا عنكم فعل خال
ندان  شباب .. عايتهينا ان لم فماذا تقولون ؟؟ وسيأتيكم , حنن ماالنيب صلى هللا عليه وس

هم كلهم عة وغري ربشيء كثري أنتم حتسبون خالد بن الوليد فقط ؟ ال .. اخللفاء األ
 يفعلون هذه األفاعيل وزايدة ..

 د بالد والعبارق الا حيقلنا قد حرق النيب صلى هللا عليه وسلم حيث رمى ابملنجنيق وهذ
اتبه هللا لة فعمنته يف الصحيح أن أحد األنبياء حرق قرية النمل عندما قرص كما ثبت

 ليس على احلرق وإمنا قال له فهال منلة واحدة 
لنهي وقد اهو خرب مبعىن  "َّللّ اوإن النار ال يعذب هبا إال " :قال الشوكاين رمحه هللا: )قوله

ن يف واء كاسا مها مطلقً اختلف السلف يف التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغري 
خالد بن علي و  (زه سبب كفر أو يف حال مقاتلة أو يف قصاص وأجازه )وأجازه .. وأجا

  .الوليد وغريمها(
 ع الناس يفمجر أنه بك ويف كتاب احلدود "نيل األوطار": )وأخرج البيهقي أيًضا عن أيب

له وسلم ليه وآع حق رجل ينكح كما ينكح النساء فسأل أصحاب رسول اَّلّل صلى اَّللّ 
هذا ذنب مل  :القعن ذلك فكان أشدهم يومئذ قواًل علي بن أيب طالب عليه السالم 

 رقه ابلنارحنرى أن م نتعص به أمة من األمم إال أمة واحدة صنع اَّلّل هبا ما قد علمت
ر فكتب أبو ابلنا رقهفاجتمع أصحاب رسول اَّلّل صلى اَّلّل عليه وآله وسلم على أن حي

 إىل خالد بن الوليد أيمره أن حيرقه ابلنار( بكر
 دالولي بن اي هللا أبو بكر الصديق واجتماع الصحابة وأمر ابلتنفيذ خلالد

اي أخي هؤالء نتعجب منهم .. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ إذا وجدوا 
ومل  هلم قوال يسريا نقطة نقطة جاءت ابلغلط من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية مثال

يفهموها ألهنم برتوها من سياقها طاروا هبا كأهنم أتوا بقرآن جديد وهذه النصوص اليت 
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متأل كتب العلماء من غري نكري ومن غري تعليق أو أي شيء سبحان هللا يسكتون .. 
 يسكتون وال كأن هذا موجود أبدا !!

اص , هذا لقصن اد عأان أالحظ بعض اإلخوة يكتبون : يف القصاص .. حنن مل نتكلم بع
 ..خوةحرق ابتداء وقتل هبذه الصور ابتداء أما القصاص فسيأتينا اي إ

لى هللا عليه و سلم ال صيعين قول النيب  –قال املهلب: )ليس هذا النهي على التحرمي 
ق فعل التحري التواضع, ويدل على جواز بل على سبيل -يعذب ابلنار إال رب النار 

 مي, وقد حرقد احملحلديهللا عليه وسلم أعني العرنيني ابالصحابة, وقد مسل النيب صلى 
ردة, ا من أهل الار انسلنأبو بكر البغاة ابلنار حبضرة الصحابة, وحرق خالد بن الوليد اب
 عيووي واألوزاله النقا وأكثر علماء املدينة جييزون حتريق احلصون واملراكب على أهلها

م يف بل لك )مى يخ حسني بن حممود يسومن أراد االستزادة فعليه مبقال مجيل للش
 احلرق سلف (

bt8http://justpaste.it/j 
 

ت يع آالن مجأنقول : والعجيب , هذا فعال شيء عجيب اي إخوة أتملوه معي ... 
 يستنكر د منهة عنلبالااحلرب تقريبا منذ فرتة طويلة قائمة على احلرق فما أدري درجة 

 اآلن طريقة احلرق العادية .
هي  مجيعا و تلهم هللاقا أال يرى طائرات أمريكا وحلفائها من آل سعود وآل هنيان وغريهم

أل متاحملروقني  ألطفالاور ترمي احلمم فتحرق األبرايء يف الشام ويف العراق ويف اليمن وص
 الشبكة ويتقطع هلا القلوب .

 

http://justpaste.it/j8bt
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أذكر لكم شيئا , حدثين أحد أقرابئي وكان صديقا للمدعو أنور عشقي اخلادم املخلص 
آلل سعود أن أنور عشقي نفسه حدثه بنفسه ألنه يعين كان جيلس معه جلسات خاصة , 
أنه كان العقل املدبر لتنفيذ اخلطة املصرية للقضاء على جهيمان ومن معه يف احلرم 

لناابمل احلارق يف القبو األرضي يعين يوصولن اانبيب وكانت اخلطة تقضي بضخ أانبيب اب
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يضخون النابلم فيها فيأيت كسائل الرباكني أرأيتم الرباكني كيف أييت منها سيل من 
احلجارة السائلة املشتعلة فهم فعلوا ذلك يف القبو األرضي من احلرم وقد مت تنفيذ ذلك 

 احلرم والحول والقوة إال ابهلل .على عهدة أنور عشقي فاحرتق أمم ممن كانوا يف قبو 
لك د أخربين بذ وقهللااد وأان أقول لكم هذه القصة ومل أقف عليها منشورة سبحان هللا أر 

ان صديقا كا وهي  ثري كقرييب يف العيد السابق يعني قبل أايم حكى يل ذلك فتعجبت منه  
يف السن  كبريو  هعد ألنور عشقي جيالسه كثريا ألنه رجل مسئول كبري وهو حاليا متقا

 ومتقاعد منذ زمن بعيد .
بح وقطع ني الذق باآلن انتهينا من موضوع احلرق ...أما موضوع الذبح فنحب أن نفر 

 الرؤوس وبني محلها :
 .. يعين عندان شيء يسمى ذبح وقطع رأس وعندان شيء يسمى محل الرأس

دد محل يء حمش روهفاملكروه عند مجاعة من السلف محلها من بلد ألخرى انظروا املك
 نفس يفمحلها و ها الرأس من بلد ألخرى ألن هذا فعل العجم وهي جيفة تننت وأما حز 

أس أيب عود لر مس البلد فجاء يف السنة من طرق عدة ويف مواقف عدة أشهرها حز ابن
 بن ابن عبد هللا د هللاعب جهل وإتيانه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبا ومر علينا قول

 شئت ن. قال له : إ.ده يف أبيه وقد نبهناكم إليه وقلنا احفظوه فسوف نري أيب بن سلول
 محلت لك رأس أيب أو ما معناه ..

فهو  نع منهد موالذبح دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف الصاحل وال يوجد أح
ي الذي الشرع ليلطريقة لضرب الرقاب وهو والسيف سواء وعلى املفرق أن أييت ابلد

غريه يف  فضل منأه ق ولذا فعندما سئل الشيخ ابن عثيمني عن الذبح اعترب يثبت الفار 
 طرق القتل  ألنه يريح املذبوح سريعا ولذا شرع ذبح األنعام 

 فلنستمع لتسجيله رمحه هللا
Ju_g9https://www.youtube.com/watch?v=VMfMfu 

 فقها يف هذالة يوالدو ان الشيخ ابن عثيمني ... ال أدري ..ال أدري يعين إذا كانت اآل
ل العلم من أه عينياألمر مثل الشيخ ابن عثيمني عند هؤالء فما أدري ماذا يريدون 

 الذين يقتنعون بكالمهم ؟

https://www.youtube.com/watch?v=VMfMfu9Ju_g


 

297 

 

خ حسني س للشيرؤو يف مسألة قطع الرؤوس نكتفي هبذا وندلكم أيضا على مقال قطع ال
ون , نتفع به كثري هده فاوج مود ألنه ماشاء هللا اهتم هبذه املسائل وأعطاها من وقتهبن حم

 املة :ت كهذا الرابط وضعناه لكم ملن أراد االستفاده وقراءة االستدالال
http://justpaste.it/gran 

القصاص  ى سبيلعل عاملة ابملثل أمانقول : كل ذلك الذي ذكرانه مل نتعرض فيه للم
 فالشك أنه أصبح أظهر وأظهر يف املشروعية 

 قال تعاىل "وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به"
 وقال "وجزاء سيئة سيئة مثلها"

 وقال "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل مااعتدى عليكم"
 وقال "وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل"

 هذه نصوص شرعية واضحة و صرحية وأخذ منها العلماء القصاص
مني أنه بن عثيخ اوهذه النصوص و غريها الرافعة للحرج عند املقاصة جعلت من الشي

 :نستمع إليه مني فلسلوصل إىل أن أجاز قتل نساء وأطفال املشركني إذا فعلوا ذلك ابمل
vCMcAU-Lo8https://www.youtube.com/watch?v=v 

 
ى قال هذه فتو ىت الية حاحلمد هلل اي إخوة يف احلقيقة الشيخ ابن عثيمني سد ثغرة كبري 

يف  الحجة رف أنهنع فالن أو عالن هذه فتوى ابن عثيمني .. ماذا تريدون بعده ؟ حنن
ولة أخذت  والديمنيقول أحد من العلماء أساسا ..لكن يعين إذا كان هذا قول ابن عث

هل العلم ه من أأن به فما اإلشكال ؟ رجل اجتهد وهو من أهل العلم .. هل أحد ينكر
 شر ..وق البف وله اجتهاده .. هو عند البعض يكاد يرفعونه إىل درجة سبحان هللا

 
 رمحه هللا وهو كالم علمي مؤصل مهما خالفه غريه لكن  فهذا كالم الشيخ ابن عثيمني

كالم علمي مؤصل وهذا الذي نركز عليه دائما نقول الدولة ما أتت من فراغ كل ما 
فعلته كالم علمي مؤصل خالفتموها أم مل ختالفوها هذه قضية أخرى أما خوارج وما 

http://justpaste.it/gran
https://www.youtube.com/watch?v=v8Lo-vCMcAU
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بوا دولة اإلسالم ألجل خوارج اخلرابيط اليت ختربطوهنا حىت تضحكوا على العامة وحتار 
 نصرة أهل الكفر هذه كارئة 

من قتل و ق حرق حلر والسنة القصاص يف القتل فهو الصحيح عند أهل العلم فمن قتل اب
ا وهذا ه وهكذفي ابهلدم هدم عليه ومن قتل ابإلغراق أغرق ومن فجر يف الناس فجر

 مافعلته الدولة سواء .
 

ت دوهنم , م ومتو عنه هل اإلسالم , بل تدافعإذن تبني مما سبق أن الدولة ال تقتل أ
ارج ه اخلو صدر وإعالن الدولة الذي ذكرانه ابلكّف عمن يكف عنهم ال ميكن أن ي

 لكوهنم يرون قتل املسلمني ابتداء قربة إىل هللا ...
 تلوهم .نوهم وقولو كانوا خوارج المتح وحتت سلطاهنا ماليني املسلمني اآلمنني ,

 
 إلسالمية دولة اال ؤمنني أيب بكر البغدادي حفظه هللا جملاهديهنا وصية ألمري امل

ورته و وهون صيش قصاصة فيها وصية رائعة ومجيلة , انظروا ماذا يقول الرجل الذي
 يشوهون صورة دولته و صورة جنوده 

 
 ال فض فوك اي أاب بكر البغدادي حفظك هللا ومحاك ورعاك 
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 نقول : 
 -  بن الزبريعبد هللاا فعلى أن قتل املسلمني كما كرران ليس دليال على اخلارجية إطالق

وعلي بن  ,وكان قتاله كله ضد املسلمني  سالم لفرتةحكم بالد اإل -رضي هللا عنهما 
روي عنه و فقط ,  مخس سنوات قاتل فيها املسلمني أيب طالب رضي هللا عنه حكم قرابة

 ما ارجيتهقتال أهل القبلة" , وال يقول مسلم خب الناسأنه قال "أان من عّلم 
املسلمني  قتلوا هنمهل هناك مسلم يقول إن الزبري وعلي بن أيب طالب من اخلوارج أل

 وتركوا أهل األواثن .
يكون  ني , الحىت الذي يسفك دم آالف املسلمني , بل مئات اآلالف من املسلم بل

 الثقفي قتل ن يوسفج بوارج , فقد قيل أبن احلجا خارجياً إال أن تنطبق عليه صفات اخل
 ! !ارجية خلابألف ألف نفس )مليون( واختلف العلماء يف كفره , ومل يرمه أحد 
  . جياً أبو مسلم اخلراساين قتل مئات اآلالف من املسلمني ومل يكن خار 

هنم أبل أحد مل يقو قوهنا حير وقيل أبن بنو العباس كانوا خُيرجون جثث بين أمية من القبور و 
بد  قيل أبن عقتل حىتال خوارج , وقتلوا كل من وجدوا من بين أمية يف الشام وأسرفوا يف

سني ألفًا من قتل يف الشام خالل ثالث ساعات : مخ –اح عم السفّ  -هللا بن علي 
 ندلس رب واألملغجنود بين أمية وأمرائهم وأهليهم وأنصارهم وفّر الباقون إىل ا

طل أو ق أو ابلتثبيت ح د يكون لسلطة أو بغي أو أثر أو هوى أوفقْتل املسلمني ق
 غريها من األسباب , وليس ابلضرورة خارجية كما يلبس امللبسون

 اآلن انتهينا من الفقرة األوىل وهي فقرة يقتلون أهل اإلسالم
األواثن  ون أهلرتكسننتقل للفقرة الثانية من الشبهة واليت تنص على أن اخلوارج ي

زء جلا والبعض يذكر ث يقول : "يقتلون أهل اإلسالم ويَدعون أهل األواثن" ..فاحلدي
 حّجة . م فيههليس األّول من اجلملة ويرتك الباقي , وقد بينا أن اجلزء األّول ل

  ارواخلوارج يف عهد الصحابة كانوا يقتلون املسلمني فقط دون الكفّ 
سلمني , عليه من امل َرُجواخن مَ َكموا بكفر قال القرطيّب )يف املُفهم( : "وذلك أهنم َلّما حَ 

ل قتا نوَعَدُلوا ع م ,استباحوا دماءهم , وتركوا أهل الّذّمة , وقالوا : نفي بذّمته
 . املشركني , واشتغلوا بقتال املسلمني عن قتال املشركني" انتهى



 

300 

 

بد مع ع قصتهم دونبل كانوا شديدي الورع مع الكفار حىت إن أكثر شراح احلديث يور 
ن عند علّي مسواًل ب ر هللا ابن خباب اليت مفادها : "ملا خرج إليهم عبد هللا بن خبا

ابه : مترة عض أصحه بلجعل يِعظهم , فمّر أحدهم بتمرة ملعاهد فوضعها يف فيه , فقال 
 معاهد أستحللتها ؟" 

 انظروا إىل الورع مع املعاهدين والتساهل يف دماء املسلمني
لقي  سري معهم إذباب[ ين خوعند ابن كثري يف البداية والنهاية : "فبينما هو ]عبد هللا ب

ر : مل له آخ قالفبعضهم خنزيرًا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق جلده , 
 فعلت هذا وهو لذمّي ؟ فذهب إىل ذلك الذمّي فاستحّله وأرضاه" 

 ار ؟؟؟ع الكفمة" له "الدولة اإلسالميفأين هذا الورع العجيب مع الكفار مما تفع
ار قاتلون الكفوهنم يكلة  سنتبني ابألدلة القاطعة أن هذا الوصف ال ينطبق على جنود الدو 

 وت والصورةك ابلصذل : النصريية والنصارى والرافضة واملالحدة وقد رأى العامل أمجع
 

 : ودعيقول الشيخ صاحل الفوزان ألجل اإلخوة يستفيدون من مشايخ آل س
 

 
ذكره نرفوا أن ما أن تع ريدنانظروا إىل الكلمة هذه مع أننا ذكران خالفها إال أننا دائما 

 ليس حبجة علينا وإمنا حجة عليهم ..
صحيح علميا ليس ب نهألأما حنن فحجتنا ختتلف قد نذكر شيئا مث نرد عليه يف املستقبل 

 ؛ من النقول طبعا ..
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نكر يرتدين إمنا  وامللينيتال الدولة ألصناف الكفار األصنقول : يف احلقيقة الذي ينكر ق

 الشمس يف رابعة النهار ويذكرين ذلك بقول القائل
 دعهم يزعمون الصبح ليال     أيعمى العاملون عن الضياء

ي تغريدة عند اين لهقحطوالعجيب أن أعداءهم وخمالفيهم شهدوا هلم فعندان أبو مارية ال
ة دولة  قيادق يفاسرتاتيجية يتكلم عن حقيقة االخرتا صورهتا ... كان حساب شئون

 العراق اإلسالمية فهو علق ويقول :

 
 

ة د ابن الدولزي يشهدر  وال ننسى أن هناك برامج منها االجتاه املعاكس وكالم رجل يعين
 جاء يف يذواملرادي ال اإلسالمية هي اليت أذاقت اجملوس الرافضة والنصريية الويالت ,

 ولة ابلواقعهد للده شفيها وكيف أن الرجل مع أنه ممثل للشيوعيني إال أن حلقة وأبدع
 الذي هو بعيد عن األكاذيب .

 
ألكاذيب للجؤوا فعة ويف الواقع مل يتمكن جل املغرضني من إنكار هذه احلقيقة الناص

 واالفرتاءات ..
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ن ملدولة قتلت ا: إن  لواومن أكاذيب القوم اليت يروجون هلا ليلبسوا على العوام أن يقو 
 املسلمني أكثر مما قتلت من الكافرين 

 يعين يريدون أن يقولوا إن العربة ابألكثر ..
ثل هذا غرد مبفت وهذه املقولة من أمجل ما يوضع حتت هاشتاق : )غرد كأنك محار (

م ل هذا الكالن يتقبن أالكالم أو هاشتاق آخر حتت اسم )غرد إىل اجملانني( ألنه الميك
 اجملانني !إال 

ة يانه يف فقر بق لنا سب وذلك ألن الدولة مهما سلمنا مبا اهتموها به مما مل تفعله كما
ما يقولون عين كليهم يقتلون أهل اإلسالم فإن عدد من اهتموها به من املسلمني .. كل

نعم  نه نقول هلميقولو  ما الدولة قتلت هنا كذا ذحبت هنا كذا مائتان هنا سبعمائة هنا كل
فضة ن الرا ممث جنمع ذلك فال يبلغ عشر معشار معشار معشار من قتلت مثال نعم

 الصفويني فضال عن بقية أنواع الكافرين .
ت فيها من كم قتلت و ونضرب لكم مثاال فقط ابلعمليات اليت قامت هبا الدولة يف تكري

 الرافضة ستأتينا أشياء
 يوجد تسجيل خمتصر مجيل جدا نسمعه 

 مهمة جدانعم سبايكر هذه 
 شرات األلوفعها من حضر وهللا أان يف احلقيقة كثر علي لو تعرفون هذه احملاضرات أان أ

معي اء مباشرة و ى اهلو عل من امللفات واإلثبااتت واألدلة والرباهني وكنت أمتىن أن أكون
آلن نتكلم حنن ا لكنو واثئقي وأفالمي واستدالاليت وأعرضها على املأل مباشرة للناس 

  بهراحلجب سبحان هللا وأما احلقائق املربهنة يعين تبهر ت من وراء
 شغل لنا مايتعلق ابسبايكر ابرك هللا فيك :

-https://tarhuni.net/wp
01/2019tent/uploads/con/سبايكر-قاعدة-قتلى-مذهلة-مفاجأة-

 -إسالم◄-عليهم-حسرة-يبكي-ومرجع-شيعة-كلهم
 mp4بوست.

 

https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2019/01/مفاجأة-مذهلة-قتلى-قاعدة-سبايكر-كلهم-شيعة-ومرجع-يبكي-حسرة-عليهم-◄إسلام
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2019/01/مفاجأة-مذهلة-قتلى-قاعدة-سبايكر-كلهم-شيعة-ومرجع-يبكي-حسرة-عليهم-◄إسلام
https://tarhuni.net/wp-content/uploads/2019/01/مفاجأة-مذهلة-قتلى-قاعدة-سبايكر-كلهم-شيعة-ومرجع-يبكي-حسرة-عليهم-◄إسلام
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آل سعود  ونةخب . قارنوا هذا.ها ماشاء هللا تبارك هللا هللا أكرب نصر هللا دولة اإلسالم وأعز 
. هل نة .لساهل أ.. عندان ملف مليء خبياانت آل سعود مع الرافضة ومتالئهم على 

 أييت بعد مثرق .. لفااأصابوا يف يوم من األايم الرافضة بشيء يقارب هذا ؟؟ لتعرفوا 
 نعمالء إليراوارج و ة خذلك سفهاء األحالم حداثء األسنان يقولون لنا الدولة اإلسالمي

 ايسالم هذه العمالة اي إخوة هذه العمالة
  

ائيات اإلحص ندهم.. يعين هم عوحىت اليذهب علينا الوقت .. هم يقولون األكثرية 
حصائيات دهم اإلعن يعين تذكرون كنا ودان نعطيهم درسا يف اإلحصاء قبل هذا ألن هم

 عجيبة جدا بسبب خمرجات التعليم السعودي !
 

ضد  عملية نهاهذا تقرير لعشرين عملية استشهادية ابلدولة خالل أسبوع , ما م
 الفصائل , كلها ضد أهل األواثن ابالتفاق

صورة  اعيعين هذه طب عين النسبة .. حنن أخذان شرحية لنفهمهم كيف يعمل اإلحصاء ..ي
وكذا وله  ه طرقهول مصغرة جدا .. حنن الندعي أننا أهل إحصاء , هذا أمر له علماؤه

نظر نسبوعا  أعلمه ولكن هذا مثال مصغر يعين إذا أردان أن نعمل مقياسا أخذان
واثن وكم هل األ أهذا األسبوع كم عملية كانت يف عمليات الدولة االستشهادية خالل

 ل عنها :  ا تفصيهذ عملية كانت يف أهل اإلسالم ؟ حىت نعرف .. فعندان عشرون عملية
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 ن يوصفد مضكلها عمليات ضد مالحدة وروافض ونصريية ... كم نسبة العمليات 
 من أهل اإلسالم يعين الفصائل ؟ صفر يف املائة !!!!

 إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
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ع أهل ن أنوا مية وإليكم رابط ألضخم تشكيلة من فطايس تسببت هبا الدولة اإلسالم
 طراباألواثن املختلفة وقد حذف من الشبكة فقمت بتنزيله على هذا ال

v4zSwNxHLYM1https://drive.google.com/open?id=
EyKYSvuBkFcyKkZAf4FzU 

 هذا ملن يريد أن ميتع انظريه ببعض هذه الفطائس
 (1ولة : )هم الدتلتوفيما يلي نبني لكم طرفا مفصال يف أنواع أهل األواثن الذين ق

 
 قتال الدولة للنصارى : 

 األمريكي يف حتاللا لالفهو أشكال وأمهها قتاهلا يف بداايهتأما قتال الدولة للنصارى 
أللوف شرات ابع العراق وماالقاه حتت ضرابهتا حىت خرج ذليال مهزوما بعدد قتلى

 كة لشباوأضعافهم معاقون وذوو عاهات وصور العمليات وفيديوهاهتا متأل 
ود ن اجلنم تواآلن كلما وقع يف يدها أمريكي فإهنا تشرد به من خلفه فقد ذحب

 ا هللاة أعزهدولاجلواسيس عدة أشخاص قامت ألجلهم الدنيا فما حتركت شعرة يف ال
كة لكيال ن الشبا موفيديوهات هذه العمليات أشهر من انر على علم لكنها حتذف دائم

 تظهر إهانة أمريكا أمام العامل أمجع
 

https://drive.google.com/open?id=1zSwNxHLYM4vFzU4EyKYSvuBkFcyKkZAf
https://drive.google.com/open?id=1zSwNxHLYM4vFzU4EyKYSvuBkFcyKkZAf
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__________________________________________ 

ا موسعا يف م طرفحال( سبق يف كتاب هل الدولة اإلسالمية حداثء األسنان سفهاء األ1)
 ذلك فلرياجع هناك لزاما 

 

 
8%D9%B8%D7%A8%AF%D8%http://aljaml.sy/%D
20AD%8%D8%A8%D0%B8%A%D9%8D4%20%B

http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
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A%9%8D9%81%D7%A8%AD%D8%D5%B8%D%
A9%8D9%85%D3%A8%D20%B%9%8D7%A8%D
2B%9%8D7%A8%A%D9%8D9%83%D1%B8%D%

9%81%D7%B8%AA%D8%AE%D8%D5%9%8D0%
8D20%A%9%8D9%81%D20%B%9%8D7%A8%D
D7%20%A8%A%D9%8D1%B8%D9%88%D3%B%

7%A8%D9%B8%D20%AF%8%D9%B8%D8%A8%
9%86%D9%85%D9%86%20%A%D9%8D9%85%D

9%85D7%A8%D9%87%AA%D8%D7%A8%D20%
9%84D9%88%AF%D8%D9%84%D7%A8%D20%%
9%8D3%B8%D9%84%D7%A8%D9%20%A8%D%

8%D8%A8%D9%20%A8%A%D9%8D1%B%8D8%
9%87D9%81%D7%B8%AE%D 

 

http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
http://aljaml.sy/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%20%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87
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ليبيا وقد  فرت يفحعم وطبعا مر على اجلميع فيديو ذبح النصارى املصريني اجملندين لد
ة يف لسعودياور دتكلمنا عن ذلك يف صفحة بالد احلرمني حتت جمهر الطرهوين بسبب 

 ذلك
 

 
 

 ني وغريهم ومر علينا فيديو ذبح النصارى األثيوبي
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و التهجري أمن أ يف وعمليات الدولة ضد النصارى الذين رفضوا إعطاء اجلزية والبقاء

 معروفة مشهورة .  
ولة شام لكن الداق واللعر اوكذا يف والية نيجرياي _ هم يظنون اآلن أن الدولة حمصورة يف 

ط م ويف الرابوالشا راقتشتغل يف كل والايهتا _ حنن ذكران اآلن أمثلة ملا حصل يف الع
لعراق, من قتل املسيحيني ايف  ”الدولة االسالمية“اآليت يقولون على غرار ما ينفذه تنظيم 

 اييجري نتقوم مجاعة بوكو حرام بعمليات مماثلة يف مناطق من  وهتجريهم,
.html34491.org/nuce/24http://xeber 

 
ا ضية ... ألفة املالستوهذا املوقع يقدم إحصاء أللفي قتيل لبوكو حرام خالل األشهر ا

 الدولة !!!قتيل يف واليةواحدة من والات 
http://almesryoon.com/قتيل-ألفي-بةقرا-575153عامل/-و-عرب-

 بنيجرياي-حرام-بوكو-عمليات-يف
 

 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
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
 

 
 

 والننسى الفرنسيني وال ننسى الياابنيني 
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 يف ناطق حىتم عدة ة يففقتل الدولة للنصارى كثري يف مناطقها وعلى يد الذائب املنفرد
 جزيرة العرب حصل فهذا قتال النصارى ...

 وقتال الدولة لعبدة الشيطان اليزيديني
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 تستهدف اليزيديني يف سنجار وزومار ‘‘الدولة اإلسالمية‘‘ 
اتوا مطفال األ سنعطيكم رابط هو رابط لكذابني يكذبون ويضخمون ويتهمون الدولة

ما تعرفون كيديون  ليز وحنو ذلك لكن املهم أهنا فجرت يف اليزيديني تفجري عجيب .. وا
طان بطل ن الشيأون عقيدهتم خطرية جدا هؤالء يعبدون الشيطان من دون هللا يعين ير 

  من دون هللا عبدونهه ويوألجل هذا هم يعظمونه وحيرتمونمن األبطال أنه وقف أمام هللا 
ySbm_A2https://www.youtube.com/watch?v=Arof 

 أما قتال الدولة للشيوعيني
م واحد وايت وكزرقايديو بفرى نقتل الروسيني .. وإبذن هللا أيتينا اخلري يف األايم القادمة 

 من 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 : 

 
 

 
 

 سنزيدكم شيئا غريبا وهو قتال الدولة للبوذيني
كرون حبوهم لو تذ ذاليني نيبالننسى ذبح الدولة للنيباليني يف بداية ظهورها .. عشرة من ال

 الفيديو كان منتشرا قبل اعتقايل على الشبكة .. 
 )ذبح أحدهم وأطلق الرصاص عل البقية (
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144/www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=https:/
4567&language=ar 

 
 

ستطاعة قدر االبصار والرافضة فسنغوص فيه وسنحاول االختأما قتال الدولة للنصريية 
 فان .. ألفااحد ألم و ألن الدولة بصراحة قتلت منهم اآلالف املؤلفة كما مسعتم يف يو 

  رافضي ... فماذا تريدون ؟؟ سنعطيكم رابطا أوال  
1http://justpaste.it/shbha 

من كبار  ن عشرةمثر الفيديوهات املروعة واملبهرة مامت من ذبح الدولة ألك من أشهر
لنصريي يف النظام ة لالطياريني النصريية يف مشهد الينسى ولن ينسى وكانت ضربة قاصم

 سوراي 
 ضابط  15نعم 

-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab
16/11/2014world/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
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1444567&language=ar
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
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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  أكرب قاعدة عسكرية يف الشرقية( وقتل قائدها 17) عندان حترير الفرقة 
 استمع هلذا التقرير من قناة أورينت نيوز

qUERA3LGn7https://www.youtube.com/watch?v=x 
-https://www.orient

BA8%D9%84%/%D0/80242news.net/ar/news_show/
-2B8%D%

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
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D9%82%D1%B8%D9%81%D9%84%D7%A8%D%
9A8%-%-9%81A%D9%8D9%83%D
-9B8%D7%A8%D8%A8%D%

D7%A8%D8%B8%D9%86%D9%84%D7%A8%D%
-9%85
-9%87D9%84%D7%A8%AC%D8%D1%B8%D%

4%B8%D9%B8%D7%A8%AF%D8%D9%84%D%
F8%9D 

51958https://www.zamanalwsl.net/news/article/ 
 مسعنا عملية واحدة يف مئات العمليات اي إخوة

 لكاملاب 93عندان أيضا يف الرقة الدولة أعزها هللا سيطرت على اللواء 
 ونستمع أيضا هلذا التقرير 

o2l_85Vvyn4https://www.youtube.com/watch?v= 
 

تشن و لشاعر ل اأيضا عندان عملية يف ريف محص الدولة تبيد رتال للنظام قرب حق
 هجوما واسعا على مدينة السخنة هذا الرابط أيضا أمسعوان

https://www.youtube.com/watch?v=apTZSkjGigM 
عين واملدمرة ي روقةاحمل طبعا اي إخوة الفيديوهات هذه مليئة ابلصور لآلليات واملدرعات

ينك ام عهلي أمإعم نسف نسف بصورة الميكن أن يتخيلها اإلنسان إال أن يكون فيها د
 انظر بنفسك يعين األمر غريب

نظام وهذا ضد ال احلاملهم عندان أيضا تعليق اإلعالمي حممد اإلدليب حول معارك الس
ئا عند كسب شين يالرابط ونريد أن نستمع له وهناك جزء يناقش فيه املذيع يريد أ

كنائس من ال دمتالنصارى وهو أيضا فيه دليل على أن الدولة قتلت من النصارى وه
ن رفض ملا إال هذ هذا شيء التستحيي الدولة من ذكره بل تفخر به ألهنم ما فعلواو 

  فيكهللاابرك  ويلاجلزية حنن فقط نريد أن نستمع للجزء املتعلق ابلكنيسة ألنه ط

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.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
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ZS0Gv4https://www.youtube.com/watch?v=eHKR
U 
ل هدم ن ألجزعالشاهد أن الرجل عامي يعين املذيع ويقول إخواننا املسيحيني و ال

ية ا أحكام شرعهنا هلوأ الصليب يف احلقيقة الدولة مل تتربأ من هذا بل ابلعكس تفخر به
اصيل ولو يها تفه ففليست كل كنيسة تقام مقبول إبقاؤها وال يبقى الصليب عليها هذ

د مبا ألخ شهاأن  أنه جاهل ... على كل حال يكفيناقرأ الشروط العمرية هو سيعرف 
حماسن و مجال  بنييرآه حقيقة ومبا حصل وواضح جدا أن املذيع اليعطيه الفرصة حىت 

ا ن يتكلم فيهأيريد  ليتاالدولة اليت تبهر .. كل ما تكلم عن ذلك قاطعه وأتى ابلسلبية 
 وهو يظن أهنا سلبية ..

 ..  ولةسل وواضح أنه العالقة له ابلداألخ امسه حممد اإلدليب وهو مرا
ولة مع ا الدت هبأظن اكتفينا من أشاء نسمعها ونقول عندان من األعمال اليت قام

 النصريية
 حترير مطار الطبقة يف حمافظة الرقة 

 كلها طبعا موجودة إبثبااتهتا
  حلسكةيف احلسكة وقتل القائد ورئيس فرع احلزب يف ا 121حترير الفوج 

يف  دستاينلكر تفجري اجتماع لقيادات من حزب البعث والنظام السوري واحلزب ا 
 احلسكة

 اي إخوة يقولون إن الدولة بعثية !!
 حترير مطار منغ العسكري

 العملية االستشهادية يف مطار منغ 
 من اجليش النصريي 300محص ومقتل  حترير معمل الغاز يف ريف 

 ع حقلنيمرى يف محص وحترير احلقل مرة أخاإلنسحاب منه وشن هجوم واسع على ر 
 وستة حواجز 

 حترير مدينة ببيال
 قني مفخخني وهالك املئات من الشبيحة يف حلب تفجري نف 

https://www.youtube.com/watch?v=eHKR4Gv0ZSU
https://www.youtube.com/watch?v=eHKR4Gv0ZSU
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  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 
 بيح ش 50عملية استشهادية يف مبىن املرور يف القلمون ومقتل أكثر من 

  عملية استشهادية يف محاة
 حترير برج ابرودة يف الساحل

  ناطق الشيخ سعيد والعامرية  م -غزوة الفتح 
 ير الزور د -غزوة والية اخلري 

 الية اخلري و  -يذوقوا أبسنا ل -معركة فساء صباح املنذرين 
 ر الزور دي -معركة حوجية صكر 

 دمشق –عملية تفجري جممع سكين للجيش النصريي 
 تفجري نفقني مفخخني يف حلب وهالك املئات من الشبيحة 

 إىلملتوجهة الصفوية اانت الدولة اإلسالمية ترابط يف صحراء العراق لصد امليليشيات ك 
يشياهتم سحب ميلل الشام وبعد فتوحات الدولة اإلسالمية يف العراق اضطر الصفويون

 من سوراي ويوجد ملف شامل لذلك راجعوه يف الرابط
ى يد ملوالية له علاقتلى اجليش السوري واملليشيات  2015عندان هنا يف شهر سبتمرب 

ت سأقرؤه به كن يلالنط جنود الدولة كل يوم وعدد القتلى الذين حصلوا فيه واملكان
 ولكن انظر :
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 نهم ملب قتال الدولة لليب كي كا وأنصار النظام النصريي وتطهري مشال ح
 عندان أيضا روبط قتال الدولة للبيشمركة وهي يف احلقيقة كثرية

 روسنركز على قتال الدولة للرافضة قليال حىت اليطول علينا األم
بدا ذكر منها معليمن ن اعندان الرافضة منهم احلوثة وقد مر معنا تفجريهم لعدة معابد يف

 ذي القعدة 18واحدا هنا مت تفجريه يف 
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 كلمنا عنهق أن تسب ومعلوم فعل رجال الدولة يف رافضة املنطقة الشرقية ويف الكويت

 طيب ابلنسبة حلزب الالت :
 وسنشري إشارات فقط :حزب الالت طبعا وجدت مواجهات كثرية 

 
 طيب عندان يف احلشد شيعة احلشد
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ة عما ي معرب هور صعندان صور كثرية لقتلى الروافض ويف احلقيقة وضعنا ست أو سبع 

 فعلت الدولة اإلسالمية يف الرافضة ككل
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 إذن نصريية ورافضة وصليبيني وشيوعيني وهلم جرا  
 البعض هنا حىت التفوتنا ..طبعا يف شبهة يثريها 
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 اي أخي ... ملاذا الدولة ال هتاجم إيران ؟؟
 ليييييه ما تفجرون يف إيران ؟!!!!

  يوجد مقال مجيل هبذا االسم نعطيكم رابطه يقول فيه : 
لى عون التفجري أن يك بدالأنتم تريدون الدولة اإلسالمية تقتل الرافضة أين ما كانوا أم 

 أسفلت طهران؟؟
ر " تصول رندايز تونية " قنوا مفكرين الدولة اإلسالمية مثل الشخصيات الكار التكو  

 وجتول الكرة األرضية وخترتق احلواجز مىت ماشاءت
اء , , سين يمنما سألت نفسك كيف وصلت إىل غرب أفريقيا , تونس , خراسان , ال

 ليبيا .. ؟؟ معقولة ترسل جنودها من العراق لتلك البلدان ؟
 ا : مدد هلالت توفر فيها عامالن رئيسيان يكفالن ألي جهة مقاتلةتلك البلدان 

  جود مجاعة مسلحةو  -2الفوضى                 -1
 رمني(الد احلبو عمل فردي )ذئب منفرد مناصر للدولة اإلسالمية مثلما حصل يف أ 

ا" متدد ماتيكيوتو مجاعات مسلحة يف تلك البلدان ابيعت الدولة اإلسالمية فحصل "أ
  لوالايت الدولة اإلسالمية

ة  توجد مجاعالجهاد + يران حىت اآلن مل تشهد فوضى وثورة عارمة هتيء البيئة فيها للإ 
 مسلحة فيها من أهل السنة مبايعة للدولة اإلسالمية 

 فألجل هذا ماحصل 
  يقول :  نطرح أسئلة حترك مدارككم , عّلها تنفع

ين بل يهود ل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم _حاشاه _ على خطأ حينما قاته 
 قينقاع قبل فتح مكة ؟! 

تال على ق هلمماذا عن صالح الدين األيويب ؟ الذي قدم قتال الرافضة واستئصا
 ؟ الصليبيني ؟ لو أنه عايش بيننا اليوم لكان تصنيفه عندكم عميل

يز ن قبل التجهملرتدياال ي هللا عنه وتقدمي حربه يف قتايش رأيكم يف أيب بكر الصديق رض
 للفتوحات ؟

 من اجلانب اآلخر :
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 لعراقية معاية و اشامإيران ترسل ميليشياهتا لتقاتل الدولة اإلسالمية يف اجلبهة ال
 ميةسالمو ذنبنا ان حضرة جنابك مو متابع تقارير وإصدارات الدولة اإل

 يةانهبا على يد الدولة اإلسالميوميا يقتل من جنراالت إيران وأذ
ستلزمات مفقهون  تسؤالكم الغيب عن قتال الرافضة " داخل إيران " يدل على أنكم ال

 احلرب اللوجستية وغريها
 الصور اليت أرسلناها لكم هبا صور هلؤالء لقتلى اإليرانيني 

  مهداين سنيبط : حلرااوآخر خرب مقتل أكرب جنرال إيراين قبل يومني أو ثالثة ووضعنا 
BE0II7ZIT40https://www.youtube.com/watch?v= 

 ىلظهر فيها قت -ويوجد عندان أيضا روابط مثال كمعركة صد العدوان يف تل عرن 
 إيرانيني

 

https://www.youtube.com/watch?v=40ZIT7II0BE
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ا أم ال لكنه ا لألخيتهأعطوأان عندي صورة جلنرال إيراين آخر هنا يف احلقيقة ال أدري 
 بط مصور علىات كضادرجصورة معربة ماشاء هللا مصور ببدلته اإليرانية وهو يف أعلى ال

 نقالة والنياشني على أكتافه 
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 طيب من األمساء اليت أمامي اآلن يف صور لقتلى اإليرانيني :
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 ..جدا . ثركر  هذا مثال لبعض قتلى اإليرانيني بيد الدولة اإلسالمية وهم كث
 طيب يف سؤال اثين وجيه يطرح أيضا 

 وملاذا الدولة الهتاجم إسرائيييييييييييل ؟؟ 
 خلصنا إيران ماهي مشكلة 

 لكن ملاذا الهتاجم إسرائيل ؟؟ مجيل جدا ...
 غزة و يفلدولة ر اأظن أنه تقدم معنا كيف حتارب محاس اليت هي حركة إسالمية أنصا

 ؟يطلقون على إسرائيل فما ابلكم بغريها متأل هبم السجون ألهنم 
 ت منهمقتلمحاس هدمت مسجد مناصري الدولة وأخذهتم وألقت هبم يف السجون و 

 أعدادا
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مل تستخدم   اآلنإىل فيعين كيف الدولة ستهاجم إسرائيل ؟ تطري يف اهلواء ؟؟ الدولة
حها سالهي فرة سالح الطريان ألن الذي عندها طائرات قليلة وضعيفة ستسقط مباش

ريدون هلا تفكيف  ليةاجلوي دفاعي فقط والتستطيع أن تستخدمه كهجومي يف الفرتة احلا
 أن تصل إسرائيل وأان أمامي اخلارطة اآلن :

 جيش األردن حيمي إسرائيل من اليمني
 وجيش مصر حيمي قطاع غزة واجلهة األخرى

 بحر من ال يلئالبحر املتوسط عليه اجليش الرتكي ... اجليش الرتكي حيمي إسرا
 جيش سوراي حيمي من جهة اجلوالن 

 حزب الالت حيمي من جهة لبنان
  إيالت ناءاجليش السعودي حيمي من جهة البحر األمحر الذي يتجه به إىل مي

 إذن من أي جهة ميكن أن تصل إىل اليهود يف فلسطني ؟؟
 يعين نريد شخص عاقل فقط يكلمنا !!

صاصة على طالق ر إب بية حول هذه املنطقة اليسمحإذا يوجد طوق أمين من اجليوش العر 
 اليهود 

نة هذه  سكلمة   شهرأومر معنا إخوة يف السجن سجنوا سنة كاملة أايم كان السجن ستة 
ق مع ان ينسكذي  كانت كثرية جدا ومنهم امللحق العسكري آلل سعود يف ابكستان ال

يق يل أخ صد معهو سجن اإلخوة اجملاهدين عندما يذهبون إىل أفغانستان هذا امللحق 
 مباشر وأان أعرف امللحق وجلست معه امسه أو لقبه احلمود 

 ائيل مبراكبرب إسر  ضيفاملهم سجنوا سنة ألنه مني إىل احلكومة السعودية أهنم يفكرون 
رتكيز فقد الو ا عن طريق ميناء إيالت والقضية معروفة ومشهورة والرجل أوذي كثري 

بلوماسي دة وهو لغابكبرية ومركز كبري وأهني إهانة   وتبهدل الرجل فعال ألنه شخصية
 يعين خادم هلم طول 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 
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أرسل ماال حلماس ألن زوجته أو خطيبته كانت معتقلة عندهم ..  ... وأساس سجنه أنه 
 كاتب عليها الكتاب ..

هة اال جله مالشاهد أن احلكومة السعودية حكمت عليه بعشرين سنة سجن إلرسال
ده حملاربة عم باليد حتارب دولة جارة .. ختيلوا راجل فلسطيين مالكم وماله ؟ الرجل

نية  يد الصهيو يفيديهم أضع واقعيا .. التآمر السعودي وو  احملتلني .. فأان أقول لكم شيئا
حلمد اثرية واآلن كبااتت  إث العاملية هذا شيء ابلنسبة لنا حنن أصبح شيئا عاداي .. وعندان

 هلل الشبكة ملئت ابلتآمر  .
 

 عندان شخص اآلن يقول ملاذا مل حتارب إسرائيل ؟ 
 

سيارة ان مررت ابليالت أ إة يعين بينها وبنيالدولة السعودية بينها وبني إسرائيل على فكر 
ك , ميناء عد تبو بني يف هذه املنطقة مدينة حقل اليت على حدود البحر يف بالد احلرم

 حقل هذا يسمع صوت دق الطبول يف إيالت 
 

 ه املوانئ يفكل هذ  صرمبأان خرجت منه للعقبة ابلسيارة مث من العقبة إىل ميناء نويبع 
حدة قطة وانهي و عت صوت دق الطبول يف إيالت من ميناء نويبع نقطة واحدة أان مس

دون م كانوا يريوة أهنإلختشوف أنوار املدن اإلسرائيلية وهذا املكان هو الذي اهتم به ا
 نة .سوا مهامجة إيالت وسجنوا بسبب ذلك ومل يثبت عليهم يعين املهم سجن

جيب مل شيء ع ميارطة أمامع ذلك شوفوا القرب هذا واإلمكانية العجيبة وعندي اخل
  هودتطلق السعودية طلقة واحدة على إسرائيل وهلا جزر حمتلة من الي

 
 ادقني ؟صأنكم  لو وبعدين أييت بالعمة آل سعود ويقولون ملاذا التقاتلون إسرائيل

 الصدق؟ ن فيهمدعو توكالبكم هؤالء ليش مايقاتلون إسرائيل إن كانوا صادقني وأنتم 
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ZTvjWgAAbixr.j6https://pbs.twimg.com/media/CQ
pg 

 مع ذلك نقول :
ود ت اليهقصفقصفت الدولة إسرائيل عدة مرات .. قصفت اليهود من جهة سيناء و 

دولة لر اأيضا من جهة غزة وآخر قصف نعطيكم رابط له قبل يومني فقط أنصا
 لكم اخلرب  وأقرأ هللااإلسالمية قصفوا اليهود ابلصواريخ أان أعطيكم الرابط إن شاء 

 

https://pbs.twimg.com/media/CQ6ZTvjWgAAbixr.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CQ6ZTvjWgAAbixr.jpg
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ت اقته الويالال وأذن إإذن انتهينا إىل أن الدولة ماتركت أحدا تقريبا من أهل األواث
 وألجل هذا آتمروا مجيعا عليها مع خونة أهل اإلسالم

ljM2i8https://www.youtube.com/watch?v=pcnxU 
 

ى رأس ؟ فعل اثنمن الذين يقتلون أهل اإلسالم عامدين متعمدين ويدعون أهل األو 
 هؤالء آل سعود

وغريه  حممود بن هناك اهتامات يقولون الدولة عميلة فسننقل نقوال عن الشيخ حسن
 يردون على بعض الشبهات بسرعة فيقول :

كانت الدولة عميلة ألمريكا والفرس والنصريية واليهود والرافضة فِلم التقصف  إن
الطائرات العربية )اآلن نتكلم عن العمالة احلقيقية ومن يقتل أهل اإلسالم ويدع أهل 

األمريكية الرابضة يف موانئها  األواثن( ملاذا التقصف الطائرات العربية حامالت الطائرات
,وقواعد أمريكا العسكرية يف بالدها !! مل ال تقصف الطائرات العربية : اليهود يف 

وقم , ومل  فلسطني , ومل ال تقصف النصريية يف دمشق والالذقية , ومل ال تقصف طهران

https://www.youtube.com/watch?v=pcnxU8i2ljM
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ال تقصف بغداد والنجف !! مل كل القصف على الدولة اإلسالمية وهي ال ذنب 
سوى كوهنا "عميلة" فقط )مل التذهبون لألساس ايمجاعة أنتم تقاتلوهنا ألهنا عميلة(  هلا

تطري طائرات الرافضة والفرس والعرب  وهذه الدول هي العدو احلقيقي كما يزعمون !! مل
واحد وبتنسيق اتم من غرف عمليات مشرتكة  والنصريية واليهود والصليبيني يف فضاء

يلة للجميع(أنتم تعرفون املسارات اليت يف اجلو مثل لتقصف مجاعة واحدة هي عم
مسارات الطرق متاما يعين الميكن لطائرة أن تتحرك إال يف شارع يف اهلواء برقمه 
وإبحداثيات معينة لو نزلت مخسة أمتار أو ارتفعت مخسة أمرت كارثة ..ممكن تصطدم 

هو الذي حيركها وإال  بطائرة أخرى .. التتحرك الطائرة إال مبحرك على األرض .. برج
اصطدم بعضها ببعض .. كل هذه الطائرات الكفرية هذه منسق بينها ابالتفاق متاما يعين 
إذا جاء واحد وقال اليوجد تنسيق بني الطائرات السعودية عندما تروح للضرب يف 
سوراي وبني الطريان السوري واجليش السوري فهذا أبله عبيط مانقول رضيع نعطيه 

 ا نقول أبله عبيط !!(رضاعة وإمن
وقاحة أن  كلبلن مل ال تقطع هذه الدول عالقاهتا مع بعضها البعض وكل واحدة تُع

!!  ات املشرتكةالعملي رفغالدولة اإلسالمية عميلة "ألعدائها" الذين جيلسون جبانبها يف 
 وأبقوا على ارات ,البعض السف مل نر يف حياتنا أعداء مثل هؤالء الذين فتحوا لبعضهم
ح ض والسالبعض ابملال واألر  العالقات السياسية واالقتصادية , ويدعم بعضهم

 ,ملصيبة ااجلميع !! ليست هذه  والرجال يف سبيل اخلالص من عمالء هم صناعة
 !! ملغيَّبا عقله ويبين عليه تصوراً يف املصيبة أن هناك من يصّدق كل هذا اهلراء ,

ذي ا الوقود الأين هل ألوا طائرات الصليبيني منن تسألوا عن حقيقة الدولة : اسأ ] قبل
ق والشام ؟ العرا يف يف بطوهنا ؟ اسألوا عمن دفع مثن الصواريخ اليت تقتل املسلمني
 يف الشام ملسلمنين ااسألوا عمن يدفع رواتب الطيارين النصارى واليهود الذين يقصفو 

ليت ن أموالنا امستفيد ة كم تلصليبيا والعراق , ومن يدفع رواتب اجلنود ؟ اسألوا أمريكا
تسألوا عن  صر ؟ الكراسيهم , كما فعلوا يف م يدفعها احلكام لقتل املسلمني ليحفظوا

 والرافضة لصليبينياسألوا عن كفر ورّدة من يعني ا خارجية الدولة وعنفها وشدهتا بل
 (1..[) واملالحدة على قتل املسلمني وهتك أعراضهم واليهود والنصريية
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______________________________________ 
 ( ليست يف التسجيل1)

 الكالم كثري
هتا على ا وقسو ال نُنكر أن خيتلط على البعض أمر الدولة من حيث شدهت يقول : حنن

 -يوم  شرات كليف بعض األحيان , لكن أن تكون عميلة جلهات تقتل منها الع البعض
عميلة  أبهنا وحترقهم , مث يصّدق البعض حتز رؤوسهم , وتفّجر رقاهبمو  -ايم مئات أ ويف

  , هذا يسمى يف عرف مجيع البشر : "محاقة"
حسني بن  الشيخ قالوننهي كالمنا عن موضوع اهتام الدولة ابخلارجية مبقتطفات من م

 حممود يسمى الدولة اإلسالمية اخلارجية 
حممود  بن سنيخ حوحنن يف احلقيقة نصحنا والزلت أنصح دائما بقراءة مقاالت الشي

حاطة قوية على إ يدلو فالرجل النزكيه على هللا كالمه يكاد يكون مجيعه حمررا علميا 
 أسبق أرى أنين مل كالما  كتبابلواقع ومل أجد أحدا يف زماننا هبذا املستوى ووهللا لرمبا أ

ء فأتعجب له سوامث إليه فإذا يب أكتشف الحقا أن الشيخ حسني قد كتب حنوه أو رمبا
 اجملرمني من شر اانهللا لنا وله وكتب لنا مجيعا أجر نصرة هذا الدين ومح جدا غفر

 إخوة ( صة ايخال يقول حفظه هللا : )هذا كالم نريد من اجلميع الرتكيز فيه ألنه
من أكذب اآلالت اليوم : فما لبث يضّخم أخطاء الدولة ويفرتي عليها  اإلعالم

عدام سبعة آالف مسلم يف العراق كيف الطوام احلقيقية : انظروا إىل حكم إ ويرتك
مرور الكرام , ولكن إذا قتلت الدولة أمريكيًا صليبيًا كافرًا تقوم قيامة اإلعالم ألايم  مير

طويلة , وإذا قتلت عَبدة الشيطان من اليزيدية طاروا خبرب عنف و شدة الدولة , وإذا 
, ومل يتكلم أحد عما يفعله  سَبت الدولة من اليزيدية أو النصريية ولولوا وهاجواوماجوا

الرافضة والنصريية بنساء املسلمني يف السجون , وأبطفال املسلمني الذين تفّجر قنابل 
النصريية والنصارى والعرب والرافضة رؤوسهم كل يوم يف الفلوجة والرقة وغريها !! فأي 

ا تضخيم خيانة لألمانة أكثر من هذا , وليسأل املرء نفسه : ملاذ فجور وأي كذب وأي
أفعال الدولة اإلسالمية اليوم ومهامجتها يف اإلعالم املنافق والكافر والسكوت عن 
أعمال الرافضة والنصريية والنصارى واملالحدة واملرتدين , أليست الرباميل املتفجرة 
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سكاكني  والصواريخ املوّجهة تفعل ابألطفال والنساء والشيوخ أضعاف أضعاف ما تفعله
احملاربني !! لن ننسى تلك القنوات اليت قالت أبن الدولة اإلسالمية تريد الدولة ابلرجال 

إعادة صياغة القرآن الكرمي , أو أهنا تبيع البنات املسلمات يف السوق وأتوا مبقطع 
لطفلة تقرأ القرآن يف أمسية قرآنية وزعموا أن املمسك هبا تزوجها غصبًا , لن ننسى 

 !!  صّدقها من ال عقل لهتلك القنوات الكاذبة الفاجرة اليت
يقول : الدولة اإلسالمية منعت صالة الرتاويح يف املوصل , ونقله بعض  وآخر

بصيغة اجلزم ومل يعتذروا حىت ملتابعيهم بعد أن تبنّي كذبه !! وال زلنا نذكر قالتهم  اجلهال
ملا أرادت الدولة دخول خميم الريموك : "املسلمون يف خطر ,والدولة ستقطع رؤوس 
الفلسطينيني , وعلى العامل إنقاذ املسلمني يف املخّيم "فولولوا وصرخوا وتعالت أصواهتم , 
مث خرجت بعض اجلماعات )الفلسطينية اجملاهدة املقاومة( من عباءة التقية فاحنازت إىل 

املخيم الذين يزعمون أهنم يدافعون عنهم , واليوم نرى أبن  النصريية علناً لتقصف سكان
مل حُتدث جمزرة بسكان املخّيم , بل إن سكان املخّيم يشكرون الدولة  سالميةالدولة اإل

 أنقذهتم من ظلم وجور اجلماعات املتاجرة بدمائهم أن
ل النار" الب أه"ك إن القول أبن "الدولة اإلسالمية" خارجية , ووصف جنودها أبهنم

سلم و عليه  هللاجمازفة كبرية ال أيمن صاحبها أن يكون ممن كذب على النيب صلى 
نزال ه وسلم , فإ عليهللا "متعمدًا ؛ أن زعم أبن أمثال هؤالء هم الذين عناهم النيب صلى

جلمع بينها اطريقة بلم النصوص على واقعنا حيتاج إىل علم هبذه النصوص , وحيتاج إىل ع
لحق , وقد ّرد لجتىل إبشكل علمي , وحيتاج إىل معرفة الواقع معرفة حقيقية , وحيتاج 

لعلم , أهل ا من تبعت من أنزل هذه األحاديث على "الدولة" فوجدت أكثرهم ليسوات
ا البية , وإمهم الغو ,  ومن كان منهم من أهل العلم : إما أن يكونوا من علماء السلطان

ية" معرفة إلسالمة اأهنم مل جيمعوا بني النصوص, ومن مجع منهم مل يعرف حال "الدول
وإمنا  ,تجّرد م باحد , وإن ُوجد من عرف فإنه ال حيكحقيقية ألنه يسمع من طرف و 

داء أو ب العن اباحلكم يف الغالب سياسي أو حزيب وليس شرعيا , أو يكون احلكم م
 عدم الرضى , وعني السخط تُبدي املساوائ ..
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 دن حممو بني المية اخلارجية حلسهذا الرابط خذوه أيضا ملقال : الدولة اإلس

ل ما يظهر ة ضد كعور وننصح اإلخوة ببعض امللفات املفيدة مما بقي بعد احلمالت املس
 حقيقة الدولة 

 
 ملف كامل عن الدولة
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 يالنصري  لنظامل لدولة اإلسالمية عميلةا : 1الشبهة 
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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-
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-
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://justpaste.it/shobha2
http://justpaste.it/shbha3
http://justpaste.it/shbha4
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 الواضحة لصرحيةالة فضح الكذابني على دولة اإلسالم حقائق ابلصور والبياانت واألد
 http//:khathibat.tumblr.com 

 
 

 ني احلرم الدنقطة أخرية : تعرفوا اي إخوة أنين أحب أن اداعب اجلماعة يف ب
 : يبنا عليهاجيرا أن مص لة نتمىن من مل يزلنقطة أخرية خنتتم هبا كل لقاءاتنا وهي أسئ

 اء  اهلو يفاح ر لو سلمنا لكم أن الدولة اإلسالمية خوارج وأن كالمنا هذا كله 
يشه جى بعض عل فهل تطابق وصف فرقة ضالة على حاكم بلد أو على بعض قياداته أو

ه أمجعون نيتحملو و ها يعترب حكما عاما على كل الدولة وما يرتتب عليه يقع على رعااي
 ؟؟

 أنتم حتكمون على الدولة حبكومتها أم أبفرادها أم جبيشها ؟
 هل تقتل أهل بلد ألن حكومتهم خوارج أم ماذا ؟

 هل سألت كل جندي أو كل قائد أو كل مواطن عن عقيدته ؟
 وهنا نضرب هلم مثال أبمريكا 

 طبعا عندما نقول أمريكا هكذا حيسون ابنتعاش !!
ة أماكن يف عد منيحمارب ويدعم إسرائيل وجيشه حيارب املسل هي حيكمها أوابما وهو

ك له كذلي كفهل كل الشعب األمريكي أيخذ هذا احلكم عندكم ؟ الشعب األمريك
 حمارب ؟

 وسؤال آخر 
عة وجب كة ومنشو  هل إذا أقر حاكم وشعب دولة ابنتمائهم ملذهب اخلوارج وكان هلم

  هم ل السنة ومينعون كتبقتاهلم أم ال ؟؟ وأضف إليه أهنم يؤذون أه
 ؟؟ والأوهل التهديد فقط دون الفعل يستوجب قتاال أم البد من التنفيذ 

ة ومن ة وجار ليفحوهنا نضرب هلم مثال بعمان كحال واقعة على ذلك وهي طبعا دولة 
 جملس التعاون ..

http://t.co/4ggFGUUDS5
http://t.co/4ggFGUUDS5
http://t.co/4ggFGUUDS5
http://t.co/4ggFGUUDS5
http://t.co/4ggFGUUDS5
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 ليتلعباطة االة واهلباوأخريا نسأل من الزال يعتقد أن صفات اخلوارج هي ماذكرها )من 
وصاف قت األنطبايقولوهنا من حلق الرؤوس وصغار األسنان والكالم هذا( فهل إذا 

دولة لكم الب تاملذكورة للخوارج على جيش أي دولة كانت , حكمنا على حكام وشع
 أبهنم خوارج ووجب قتاهلم قتال اخلوارج ؟؟ 

 هق علينطبإن قلتم نعم سوف نضرب لكم  مثال ابجليش السعودي فجل الصفات ت
اق اجلميع ن ابتفواثوأمهها الصفة األخرية فهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األ

 هامجوهم وملييث مل حهة ويستحلون دماء الدولة اإلسالمية واحلوثيني وأتباع صاحل ابلشب
جيوش   تدخلومل يطئوا بالدهم بل العكس مل تدخل جيوش الدولة إىل بالد احلرمني

,  ران وجيزانجنون يف لعباحلرمني إال بعد ماهامجتموهم اآلن ي صاحل واحلوثيني إىل بالد
 هذا استحاللفايفني ن خاملهم : وأنتم تستحلون دماء هؤالء بشبهة أن رمبا لعلهم يهددو 

ماهم : وسي يضاأالدم ابلشبهة حيث مل يهامجوهم ومل يطئوا بالدهم بل العكس .. 
لدولة فرون ايك ثبتنا ذلك و همالتحليق وحداثء األسنان وسفهاء األحالم  وقد أ

فرات ال ون مبككفر اإلسالمية بغري مكفر عن طريق مشاخيهم مثل الشثري وغريه كما ي
راقي ومن يش العاجلو يوافقهم عليها أكثر املسلمني مثل تكفريهم عبد الناصر وصداما 

ي ومن السيس رونيرى عدم دوران الشمس حول األرض ومن يعتقد يف أهل القبور ويكف
ينا بء كما ؤالهيده ويكفرون  عوام الرافضة وأبعياهنم بل من شك يف كفر بعض يؤ 

 ابألدلة والرباهني 
 ؟؟ فهل آل سعود والشعب السعودي خوارج جيب قتاهلم وقتلهم قتل عاد
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 املايك عند العويد وبقية الشلة
م وتبني عدية خلارجة ابهكذا نكون قد انتهينا من جل مايبين القوم عليه اهتامهم للدول

 وجود أي متعلق هلم عند النظر العلمي والواقعي
لمناظرة عويت لدله ونظرا لكون الشيخ عصام العويد كان سببا يف تلكم السلسلة لقبو 

يل الم قلن كمفسوف نفرد حلقة خاصة مبا ارتكب من طامات علمية فيما تكلم به 
 د أعذران إىلقنكون  كيلك لمكرر مع بيان حقيقته اليت مل نصرح هبا وإمنا حملنا فقط وذ

 هللا .
 أحد اإلخوة ... 

ان ينوي كالرجل  و م نعم فعال حنن نشكر الشيخ العويد أنه جعلين أتكلم كل هذا الكال
لها كالم كقاءات  ة ل.. بل كذب فقال إنه استعد لسنة كاملة فإذا به خيتفي بعد ثالث

ء لقادم إن شالقاء ال األمر مكرر ممجوج مليء ابألخطاء العلمية وسنرجئ الكالم يف هذا
 د عليه فيمامل ير  يمافهللا وهو حول طوام العويد واستكمال شيء من الرد على السكران 

 سبق .
 عاملنيال وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم واحلمد هلل رب
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 لرابع عشراللقاء ا
 على البالتوك

 ه 7/1/1437 يف
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد فلقاؤان الليلة اي أحبة له ثالثة حماور

 احملور األول
 أمور تتعلق مبا سبق ويندرج حتتها :

 موقفنا من الدولة 
 صوصاخل وما ننصح به املسلمني عامة واجملاهدين خاصة واألنصار على أخص

 مد العدانينأيب حم شيخات سريعة حول كلمة الأما موقفنا من الدولة فسنتعرض له بتعليق
 األخرية فنقول :

لبالغة ل من اعا كلمة أيب حممد العدانين كلمة قوية جامعة مفزعة مرعبة على قدر
ين من اجملاهد بة لناأح والفصاحة شرق هبا كثريون وقد اعرتضها مجع من املعرتضني وفيهم

باحث اابت محس م كالمه بقوة منوداعميهم وطبعا ضمن من اعرتضها العويد ومت دع
ألوىل اقائقه ن دآل سعود وفضحناهم على تويرت وقد مهمت بسماع اعرتاضه فأملين م
ل وعدم  حتتما ملوما وجدته حاد عن أسلوبه الرخيص يف التدجيل وحتميل الكلمات م

 دي سعو الفهم ملا يسمع وذكرين مرة أخرى حبديثي عن خمرجات التعليم ال
 ليت طار هباانين العدوىل اليت مسعتها يصر على فهمه اخلاطئ لكلمة اويف الدقائق األ

قع فيه مث و الذي  للويزعم أن السباق واللحاق يؤيد فهمه وكأنه بزعمه هذا سيغري اخل
ة يئا يف اللغشيعرف النه استنبط من العنوان قل للذين كفروا ستغلبون تكفري الفصائل وكأ

 عليه هللا صلى لنيبسمى االقتباس ودالالت ذلك وايسمى التغليب أو شيئا يف اللغة ي
حيث مة ي وفاطعل وسلم كما يف الصحيح أتى آبية يف الكافر واقتبسها يف حديثه عن

 قال وكان اإلنسان أكثر شيء جدال
بالغة كلمة و فصاحة ا لمث أتى العويد بعجيبة أجلأه إليها املستوى العايل والعايل جد

ألوىل ومل عصور ا اليفبالغة بعض أصحاب العقائد املنحرفة العدانين فتكلم ببالهة عن 
 :يفهم الفارق بني احلالني بسبب خمرجات التعليم السعودي ونقول 

يف العصور األوىل البالغة كانت سليقة عند العرب فكانت املرأة البدوية األمية تقول 
الدرجة من اإللقاء الشعر وتتحدث بلغة رصينة ويف قمة البالغة أما اليوم فال يصل هلذه 
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وجزالة اخلطابة ورصانة الكالم إال النادر من العلماء فأصبح هذا املستوى يف الغالب 
 دليل علم بل وعلم قوي فكيف إذا أضيف إليه استدالالت شرعية يف دقائق املسائل 

لكن الرجل و ه سكت ليتيكفي هذا يف التعليق على كلمة العويد اليت أصم هبا املسامع و 
 .نا هوجه وبعد قليل نتكلم عن طوامه وأضيفوا هلا ما ذكرانه صفيق ال

 أما تعليقنا على كلمة العدانين فنقول 
أنه  لها حقا إالان ميثكإن  أوال : كما قلنا سابقا إن املتحدث الرمسي ابسم أي دولة وهو و 

مل هذه مث حت ءهاحديث بشر اليوقف له على كل لفظة تصدر منه ليستنبط منها ماورا
 تنباطات للدولة وقد ضربنا أمثلة لذلك يف لقاء فائت .االس

ك ادثة ومع ذلية للحليلاثنيا : ثناء العدانين على من قتل ابن عمه خيالف نظرتنا التح
يو و كان الفيدلا حىت يكيفالزلت على نظريت وال أستبعد ان الدولة تبنت الثناء عليه تكت

ن ناها وإن كامث تب دنابن ال عبد هللا مزورا كما قيل يف أحداث سبتمرب فقد نفاها أبو
ة األخرية  حلسينياية الراجح عندان صحتها وألفت النظر للفارق بني من قتل خاله وعمل
أصال حىت  تبناهام تكيف تبنتهما الدولة رمسيا ونشرت اخلرب فورا خبالف قصة سعد فل
 عتبار أهناابة شاهبة مورد الثناء يف خطاب العدانين ومعناه أن الدولة ترحب أبي عملي

رهم وقد جهة نظه و تبث الرعب يف جنود الطاغوت وتثري الفوضى مما خيدم الدولة وهذ
ا ا سابقضحنو تكون أصح مما نراه من خلل يف هذه العمليات من عدة جوانب كما 

 منطلق من وليس شرطا أن تتفق وجهة نظران مع وجهة نظر الدولة فنحن نتكلم
  .لق اجملاهدين وشتان بني املنطلقنيالقاعدين وهم يتكلمون من منط

اثلثا : دفاعنا عن اهتام الدولة ابخلارجية كان منطلقه األساس إبطال الشبهة اليت جييش 
هبا حتالف الكفر وزابنيته السذج من جماهدي الفصائل لقتال الدولة فرمنا حقن دماء 

لتوحيد اجلميع حتت  اجلميع فماذهب إليه أبو حممد وفقه هللا يف بيانه من قتال الفصائل
راية اخلالفة مع أتكيدان على سلفهم يف ذلك يف اللقاء األخري ووجهة نظرهم الشرعية 
فيه النوافقهم عليه ونرجو أن يعيدوا فيه النظر فالذي يظهر لنا أن انشغال الدولة ابلعدو 
املشرتك مث بدفع من صال عليها من الفصائل أوىل وأضبط وأسلم شرعا وأما املناطق 
احملررة اليت مل تقاتلهم والحتول بينهم وبني العدو املشرتك فسوف تنصاع الحمالة للدولة 
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مستقبال إذا مت إرجاؤها حقنا للدماء فإذا بقيت هي ومل تقبل الرضوخ للدولة لتقيم شرع 
هللا فيها فلكل حادث حديث ألهنم الشك إذ ذاك سيقاتلون الدولة رفضا إلقامة الشرع 

 افية لقتاهلم دون مالمة من أحد .فيهم وهذه حجة ك
 ا من بعد مااختلفو و وا وكلنا نتفهم قبح التشرذم وقد قال تعاىل والتكونوا كالذي تفرق
م ا دينهو قمن الذين فر  جاءهم البينات وقال : والتنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وقال :

 وكانوا شيعا كل حزب مبا ليهم فرحون 
عدد فقنا صورة ليا وأر ليبعليه احلال يف مدينة مصراتة ب وقد ذكران يف تغريدة ابألمس ما

 قرابة سبعنيفيه ل عددالفصائل يف هذه املدينة فقط املوقعني على بيان مشرتك فوصل ال
 ..فصيال 

من منطلق  م عنهاتكلنيف حديثنا عن الدولة خالل اللقاءات الكثرية السابقة مل  إننا
 التسليم بكل ما تصل إليه من اجتهادات 

اجلزئية  لى هذهد عالدولة ما ادعت العصمة وما قالت حنن الخنطئ فأي مزايدة من أح
 فهي مرفوضة 

اهتا  كل اجتهاديفم هلا سليهناك فريقان فريق مناصر للدولة اليتقبل أي نقد هلا ويريد الت
 بل يوايل ويعادي عليها وهذا عنده خلل عظيم

نها على عيصدر  ما د أخطاءها وحيملوفريق معاد للدولة إلحن سابقة أو لغريها يتصي
 لل أعظم خعنده  هذاأسوأ احملامل ويفسره طبقا هلوى نفسه طعنا فيها وإسقاطا هلا و 

مال وندفع ا الكهلشد وحنن ال من هؤالء وال من هؤالء نناصر الدولة ونعرف فضلها ونن
املخطئني  نكون حند نعنها ما تتهم به ابلباطل ونعرف أن هلا أخطاء من وجهة نظران ق

دم هللا مع تق ل إبذنتزو سفيها ولكنا ال حناول إاثرهتا ألن الوقت ليس وقتها ونرى أهنا 
ليت يالحظ األمور ض االوقت ومتام االستقرار فظروف الدولة احلالية تدفعها دفعا لبع

 زوال مسوغاهتا يف مناطق الدولة املستقرة 
 دسيملقى اعرتاضات اومن الردود اليت صدرت على املعرتضني هذا الرد عل

http://justpaste.it/obxs 
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 ومني إن شاءبعد ي قادمالفسنرجئها للقاء  النصيحة للمسلمني واجملاهدين واألنصاروأما 

 ا من اإلخوة( خصوصواقةألهنا ستطول ونريد أن نستمع إليها كما يقولون )بر هللا تعاىل 
 .األنصار 

 
 ننتقل للمحور الثاين 

 
 احملور الثاين وقد أمسيناه :

 كشف اللثام عن طوام العويد عصام
 ونقول :

 غردان كذاو لقد سبق وخصصنا لقاء للرد على عصام العويد وتضمن بعض سقطاته 
ت مع يداببعض ذلك يف هاشتاق اضحك مع العويد على تويرت لكن حذفت التغر 

 ف لرجلكي  حذفهم حلسايب الذي غردت منه ولذا فسوف جنمل ماسبق هنا لنتصور
ا مقط جل فت لقاءا ينسب إىل العلم وأهله يسقط هذه السقطات العجيبة يف ثالث

هال أعال مل يكن فملاذا ا و قاله مكرر ومبنهجية ساقطة أصال كما بينا ابلتفصيل يف لقاءاتن
 لقبول مناظرته 
 فامسعوا وعوا :

ضال حلني فلصااأوال : الرجل ثبت كذبه عدة مرات والكذب ليس من شيم املسلمني 
 عن أهل العلم .

قتها ه وهذه كسابيتحمل االمه ملن خيالفه وحتميله اثنيا : الرجل ثبت تلبيسه وتدليسه وهبت
د أن و أو ما أراهافهمه ما وهو يقولين ويقول العدانين ويقول أهل العلم ما مل يقولوه وإمن

 يلبس به على الناس .
اثلثا : الرجل متشبع مبا مل يعط فيوهم الناس أبنه حاصل على الدكتوراه ويكتب ذلك 

حىت يف هذا اللقاء على كتيباته ويف إعالانت كلماته ولقاءاته ويف براجمه على القنوات 
وقد نزع الذي رد فيه على كلمة العدانين مكتوب دكتور يعين ما أدري سبحان هللا , 
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ويدعي كذاب أن هذا للتفرقة بينه وبني مشابه له ابالسم وعجبا احلياء من وجهه الصفيق 
 هلذا التخريج العجيب .

 ىت مييز !!كتور حب د يعين كل واحد يريد أن يفرق بينه وبني من يشاهبه يف االسم يكت
 9/9ه يف لد قلت وق رابعا : الرجل كذب وادعى أنه قد جهز يل وللرد علي لسنة كاملة

رتبت   قولكيفاذب وهللا الذي ال إله غريه إنك كتغريدة : ألن هذا التاريخ يف ال
ه : وهللا ه قرآنمسعجدولك لسنة كاملة ذكرتين بقول عمرو بن العاص ملسيلمة بعدما أ

 إنك تعلم أين أعلم أنك كاذب 
يظهر لنا  ه وملندانفلقاءات كرر فيها كالمه املمجوج الذي  ةفإذا به خينس بعد ثالث
 ن وقد مر شهران على بداية املناظرة .جدوله السنوي إىل اآل

 
أن يظهر   إالهللا خامسا : الرجل قبيح اللسان متطاول ويتظاهر بعكس ذلك ولكن أىب

 ذلك على فلتات لسانه .
تذر عنها توك اعبالسادسا : كان يدعي رغبته يف مناقشة الدواعش فلما دعي لغرفة ال

 ألهنا غرفة دواعش كما يزعم
اتنشر تغرد فاهة مع سعلى معرف امرأة ويصفها بنصرة السنة وهي م سابعا : الرجل يثين

 أبغنية نسائية ابملعازف وقد ذكران رابط ذلك 
 عن يف النساءيطبعا طره ألهنا تناصاثمنا : وهو يف حني يثين على تلكم املرأة لسفاهتها 

 إن ساء ووهللاالن بعقول شبهمجلة فيقول يف الدقيقة الثانية واخلمسني إن اخلوارج عقوهلم أ
ا إميان البغ لعاملةة ايف النساء من هي أكمل عقال منك وأرجح وأكثر فهما وما الدكتور 

 نك .محقهن  لصناليت ذكرانها يف عاملات الدولة ببعيد وحنن نرتكك للنساء يستخ
 

 :ه( )الذي هو املفروض ختصص: يف علم احلديث له سقطات شنيعة  اتسعا
هذه من و  عتربامل مديث الضعيف يف العقائد إذا ذكره عيرى االحتجاج ابحل: األوىل 

  األعاجيب .
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ل ما ليس املقبو و كر الثانية يقول : الضعيف نوعان مقبول ومردود ؛ املردود هو املن
 . مبنكر ومنه املتواتر وصحيح أخذ به األئمة وصحيح مل أيخذوا به

دي لنب متر هن : مسك لتقيدة وهللا اي إخوة هذا كالمه .. يعين أان ملا كتبت هذا يف تغر 
! 

  23/11من تسجيله يوم االثنني  43استمع للدقيقة 
ة يف الثانوي هو توهو در الثالثة : يقول إن كتايب موسوعة فضائل سور وآايت القرآن الصا
لى وجه علكتاب اذا هأنه نظر فيه فوجد به أخطاء كثرية لعله يتفرغ هلا والصدمة أن 

  .وأثىن عليه األلباين على وجه التعيني اخلصوص حاز ثناء العلماء
جة حه دون لوق الرابعة : يشرح األحاديث حسب فهمه اخلاص بل ويستثين ما ال ير 

ولة بل على لى الدعبق على االستثناء كما استثىن التحليق من وصف اخلوارج ألنه الينط
 جيش آل سعود وغريه

بال خطام  حنيفة يببة لإلمام أاخلامسة : ميشي على منهج القصاصني كذكره لقصة منسو 
 وال زمام ويستشهد هبا يف مبحث عقدي خطري

 السادسة : وهي من كبار طوامه احلديثية 
 لة وتفصيالمجرواية ال سئل عن قول علي يف اخلوارج إخواننا بغوا علينا فنفى وجود هذه

 الصحيحة وال ضعيفة وادعى أهنا واردة يف أهل اجلمل 
سناد صلها اثبت إبدها وأسناإوحنن نبني له أنه توجد هلا رواية بلفظها متاما ولكن تكلم يف 

صح فة التضعيفمسلسل ابحلفاظ ويف أعلى درجات الصحة وأما رواية اجلمل وصفني 
 ومتنها فيه إشكال كبري 
 وتفصيل ذلك كاآليت :

قال: سئل علي عن أهل قال اهليثم بن عدي يف )كتابه يف اخلوارج( عن علقمة بن عامر 
قيل: أفمنافقون؟ قال: )إن املنافقني ال  (النهروان أمشركون هم؟ فقال: )من الشرك فروا

فماهم اي أمري املؤمنني؟ قال: )إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم  :يذكرون هللا إال قلياًل( فقيل
 .(ببغيهم علينا



 

354 

 

وسوف ألنه حافظ عالمة هكذا نقله احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ومل يتعقبه بشيء 
 أييت الكالم عنه 

م قدر  تعظييففظ( )هذه الرواية الصحيحة اليت خولفت يف لوأخرج ابن نصر املروزي 
هل تال أعن طارق بن شهاب قال: كنت عند علي حني فرغ من قوغريه الصالة 

ال: قون؟ قنافه: أمشركون هم؟ قال: )من الشرك فروا( فقيل: مالنهروان فقيل ل
 .(همينا فقاتلناغوا علبوم )املنافقون ال يذكرون هللا إال قلياًل( قيل: فما هم؟ قال: )ق

 وهذا إسناده صحيح مسلسل ابلثقات احلفاظ 
هم؟  مشركون: أوأخرج عن حكيم بن جابر قال: قالوا لعلي حني قتل أهل النهروان

يل: قرون هللا إال قلياًل( املنافقون ال يذك) :)من الشرك فروا( قيل: فمنافقون؟ قالقال: 
 .(فما هم؟ قال: )قوم حاربوان فحاربناهم وقاتلوان فقاتلناهم

 إسناده صحيح ورجاله ثقات 
شركني؟ تل املقوم يوأخرج عن أيب وائل قال: قال رجل: من دعا إىل البغلة الشهباء 

ال كرون هللا إال يذ  قنيك فروا( قال: املنافقون؟ قال: )إن املناففقال علّي: )من الشر 
 .(يهمعل قلياًل( قال: فما هم؟ قال: )قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصران

 وإسناده حسنوأخرجه البيهقي يف )السنن الكربى( بنحوه 
 

ية ه احلرور  عني هللاوأخرج عبد الرزاق يف )املصنف(: عن احلسن قال: ملا قتل علي رض
فمنافقون؟  ( قيل:روافقالوا: من هؤالء اي أمري املؤمنني أكفار هم؟ قال: )من الكفر 

ما هم؟ قال: ًا( قيل: ف كثري هللا قال: )إن املنافقني ال يذكرون هللا إال قليالً وهؤالء يذكرون
 .()قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا

 وإسناده ضعيف منقطع
 

قال: سئل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه من تقدم ف مجيعوقد خالف احلارث األعور 
وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل اجلمل وصفني: أمشركون هم؟ قال: )ال من 
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فقيل: أمنافقون؟ قال: )ال ألن املنافقني ال يذكرون هللا إال قلياًل( قيل له:  (الشرك فروا
 .(فما حاهلم؟ قال: )إخواننا بغوا علينا

 البغوي يف )تفسريه( والقرطيب يف )تفسريهذكر ذلك  
صة غريب ذه الق هواحلارث األعور متهم وفيه رفض وقوله: )من أهل اجلمل وصفني( يف

هم ؟ و  مشركونأهم ألنه اليعقل أن يسئل عن خيار صحابة األمة بل وأم املؤمنني مع
ج والميكن ار خلو ابيق أمنافقون هم ؟!! ويكون جواب علي : من الشرك فروا إخل فهذا يل

 أن يقصد به أهل اجلمل وصفني 
وصفني  اجلمل ذكر .. الرجل متهم ابلرفض لذا جاء هناوالنفس الشيعي يف ذلك واضح 

 يف كلمة أمشركون ومنافقون وحنو ذلك
 عنه عن ضي هللار لي عوقد رواه ابن أيب شيبة يف )املصنف( عن أيب البخرتي قال: سئل 

ن ال: )إقم؟ همن الشرك فروا( قيل: أمنافقون أهل اجلمل: أمشركون هم؟ قال: )
 .(ا علينانا بغو واناملنافقني ال يذكرون هللا إال قلياًل( قيل: فما هم؟ قال: )إخ

 ومن طريقه رواه البيهقي 
 

هو ثقة ريوز و ن فويف إسناده شريك القاضي سيء احلفظ, وأبو البخرتي امسه سعيد ب
 لكنه مل يسمع من علي بن أيب طالب, 

 ا احدو سناد ضعيف ولعل الواسطة فيه احلارث األعور فيكون املخرج فاإل
 

 ساس األ إذن مل يصح أصال أن قصة سؤال علي كانت يف أهل اجلمل وصفني من
 

دة يف ي موجو وه والثابت الصحيح أن السؤال كان عن اخلوارج وبقيت كلمة إخواننا
فكتابه  ختصصه يفو لكتاب رواية اهليثم بن عدي وهو وإن كان متكلما فيه فهو مؤلف ا

 امسه اخلوارج واملسألة اترخيية حبتة 
 فمثل هذه التدقيقات وراءها ما وراءها !

 وقد قال علي بن املديين: اهليثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي
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 ية ارخيومعروف أن الواقدي يعتمده كثري من أهل العلم يف الرواايت الت
 

توحيد م ابلة هلم الشرك ونفيه النفاق شهادوالرواايت األخرى تعضدها فنفيه عنه
زول أخوة تا فال علو واإلسالم فهم إخوانه وإخواننا شاء من شاء وأىب من أىب مهما ف

جاه يف لم أخر ملساإلسالم إال ابلكفر فقد قال صلى هللا عليه وسلم املسلم أخو ا
اإلسالم  نعق فرت اذا الصحيحني وقال تعاىل إمنا املؤمنون إخوة ومعلوم ان اإلميان إ

 من معهو لعويد ان الذي قلته اآلأرجو أن يفهم هذا و جامعه وإذا اجتمع معه فارقه ..
 اها ذكر سو يمل و ولذا ذكرها إمام جهبذ حافظ مثل اإلمام ابن كثري فلم يتعقبها 

 والبغوي يف الفقه صولوذكرها مجع من العلماء األكابر مسلمني هبا منهم السرخسي يف أ
  .شرح السنة

 
 ويشهد لذلك أيضا معاملة علي هلم معاملة املسلمني 

فقال:  - هرضى هللا عن -عن كثري بن منر, قال: جاء رجل برجل من اخلوارج إىل علي ف
, فقال: ال يتوعدكو ل: اي أمري املؤمنني إين وجدت هذا يسبك, قال: فسبه كما سبين, قا

يها, فذكروا هللا يجد أن سامننعهم املأقتل من مل يقتلين, قال علي: هلم علينا ثالث: أن ال 
م أن ال نقاتلهو , هم( مع )يعين يقاتلون وأن ال مننعهم الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا

اه ابن أيب شيبة ( وبنحوه رو 296رواه أبو عبيد يف األموال )ص:  " حىت يقاتلوان
 ن حبانمت وذكره ابيب حاأابن و (  ورواته ثقات عدا َكِثرِي ْبِن منٍْر ذكره البخاري 37930)
 

 :رابط املوضوع
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ويوجد رواية أخرى يف أهل اجلمل خالية من اإلشكال املتقدم فهي مقبولة على مايف 
( عن َعْبِد َخرْيٍ 17199رواها البيهقي يف سننه )رقم/ال نطيل به يضا إسنادها من مقال أ

http://www.alukah.net/sharia/0/49049/#ixzz3olZmZp1u
http://www.alukah.net/sharia/0/49049/#ixzz3olZmZp1u
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َنا فَ َقاتَ ْلَناُهمْ   قَاَل :)) ُسِئَل َعِلىٌّ َرِضَى اَّللَُّ َعْنُه َعْن َأْهِل اجْلََمِل فَ َقاَل : ِإْخَوانُ َنا بَ َغْوا َعَلي ْ
ُهمْ   .(( (َوَقْد فَاُءوا َوَقْد قَِبْلَنا ِمن ْ

 قةالشرك والنفاق اليت مرت يف الرواايت الساب ليس فيها ذكر قضية
 
 

 اتسعا : يف العقيدة له سقطات مروعة :
من قولني  خلوارج ااألوىل : فهم فهما عجيبا من كالمي الذي نقلته عن أهل العلم يف

أبين  حيث اهتمين م كذابلعلهلما فاخرتع قوال اثلثا نسبه إيل كذاب واهتمين بنسبته ألهل ا
 ج انقرضوا بعد اإلمام علي رضي هللا عنه .قلت إن اخلوار 

 والتغريدة مصورة عندي
يمن يتهمهم فس ذلك يعكو الثانية : الرجل يثين على اخلوارج األول ثناء عطرا دون بينة 

 اآلن أبهنم خوارج دون بينة أيضا .
 

ل يكفي هو يقو و يا الثالثة : قرر ابن حزم لزوم توافر مخس صفات ليكون الشخص خارج
 رشيقومعناه أن كل الناس خوارج ألهنم يرون صحة البيعة لغري  ةواحد

 
عدل ونه المة ابلسيف ويسميقول املعتزلة يرون اخلروج على األئ 21الرابعة : يف الدقيقة 

 واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 معي اي إخوة ...

مر هو األ و وهذا من العجب العجاب فالعدل أصل خيتلف متاما عن األصل الثاين
لعقل اقتضيه ا يابملعروف والنهي عن املنكر: ويعنون به قياس أحكام هللا على م

 القا ألفعالخهللا  كونواحلكمة, وبناء على ذلك نفوا أمورا وأوجبوا أخرى, فنفوا أن ي
 . ن شراوإ عباده, وقالوا: إن العباد هم اخلالقون ألفعال أنفسهم إن خريا

 األئمة ؟؟ مادخل هذا يف السيف واخلروج على
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ن أصحاب تزلة مملعوأما األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: فأصل آخر يوضح موقف ا
:" وأمجعت  تملقاال االكبائر سواء أكانوا حكاما أم حمكومني, قال اإلمام األشعري يف
 كان والقدرةع اإلمر ماملعتزلة إال األصم على وجوب األمر ابملعروف والنهى عن املنك

رد فسقهم, ور جملاجل د والسيف كيف قدروا على ذلك" فهم يرون قتال أئمةابللسان والي
 ة املنكر.وإزال لبةووجوب اخلروج عليهم عند القدرة على ذلك وغلبة الظن حبصول الغ

 ! رية لكبااخلامسة : يقول املعتزلة مثل اخلوارج يكفرون ابالتفاق مرتكب 
 !وكأنه مل يسمع ابملنزلة بني املنزلتني 

ختلف فيها االيت  سألةاألصل يوضح حكم الفاسق يف الدنيا عند املعتزلة, وهي املوهذا 
 يسمى اللدنيا  ايفواصل بن عطاء مع احلسن البصري, إذ يعتقد املعتزلة أن الفاسق 

ب لتني, فإن اتاملنز  تنيمؤمنا بوجه من الوجوه, وال يسمى كافرا بل هو يف منزلة بني ها
 .جهنم  ذابصرا على فسقه كان من املخلدين يف عرجع إىل إميانه, وإن مات م

اجع بدل أن يرت  اأيضعة لشيالسادسة : يقول املعتزلة فرقة من اخلوارج فلما نبهناه قال وا
 مثل ما يقولون جاء يكحلها عماها !!

 يميةابن ت المالسابعة : يظن أن كلمة خوارج مثل كلمة خارجني ولذا مل يفهم ك
ال هبذا قعامل  يوجدعلى أن اخلوارج يكفرون بغري مكفر والالثامنة : يدعي اإلمجاع 

 ذنب ها ابلعن اإلمجاع بل أهل االختصاص يقولون يكفرون ابلكبرية وبعضهم يعرب
وارج ألن بط اخلضا التاسعة : عنده لوال مافهمه خطأ من كالم ابن تيمية مافهم أحد

 !! ح بذلكصر هو ي عنده ضابط اخلوارج ال يؤخذ من كتب أئمة العقائد والفرق .
وارج حىت تال اخلقفي العاشرة : العويد يفرتي على ابن تيمية وعلماء األمة قاطبة بن

 يقاتلوا وابن تيمية يكذبه
 استمع للعويد واستمع البن تيمية وتعجب !!

KI1VuG1https://www.youtube.com/watch?v=fvHY 
 

صغار طلبة و شعري األ احلادية عشرة : طعن يف إمام من أئمة أهل السنة وهو أبو احلسن
 قيدة السلف عر على ستقالعلم يعلمون أنه تراجع عما كان خيالف فيه غريه من األئمة وا

https://www.youtube.com/watch?v=fvHY1VuG1KI
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 فية ج السيار ا اخلو الثانية عشرة : اخرتع مصطلحات ال يعرفها أهل العلم ومنه
. هذا أتصيل افر ..كتد  الثالثة عشرة : يقول من يقول : من دخل املكان الفالين فهو مر 

 تقعيد وهذا طبعا ابتفاق األمة تنزيل لكنه اليعي الفارق
 

 عاشرا :  
 مباشرة فمن قة غريطريله طرق تدليسية كثرية يف أثناء كالمه ليوصل للمستمع مايريد ب

 ذلك :
خ اإلسالم قول شييمث  يقول إن فقهاء احملدثني يرون كفر اخلوارج ويعظم فيهماألول : 

 ج ... أترك لكم التأمل فهو يريد أن يرمي إىل كفر اخلوار  خالفهم
د كثرية ه شواهول الثاين : يقول حديث كلما خرج قرن قطع يف إسناده شيء من الضعف

 واليذكر أي شاهد 
م لسامع وكأهنلرهيبا ع تالينقل عنهم شيئا يف املوضو الثالث : يذكر أمساء من العلماء و 

 يقولون مبا يؤيده .
 الصاحلالسلف بني الرابع : يوهم وجود اختالف بني كتب الفرق و 

 عدما قاتل قعد ب منااخلامس : يوهم أن عمران بن حطان كان من القعدية ابتداء وهو إ
ه ن يسمعم به على السادس : كذب علي كذاب عجيبا يف كالمي عن املصادر يدلس

ان سه ترمجنف فمثال يوهم أين أستقي معلومايت من رجل جمهول على الشبكة يسمي
ليت حتوي راته اصداإاألساوريت والكذاب يعلم أن جهد ترمجان ليس يف خربه وإمنا يف 

 أفالما وصوتيات من الدولة خيرجها ويقوم جبمعها وحنو ذلك 
ف الواقع هم خالفي لطريقة القرامطة ويدعي السابع : يقول عن الدولة طريقتهم أقرب

 متاما لينفر الناس ويقرر يف نفوسهم تكفري الدولة .
 يفيسوي بينها فآلراء  االثامن : اليفرق بني اإلصدارات املوثقة املرئية والصوتية وبني

 استدالالته
 



 

360 

 

المة ف العال خالبهي التاسع : يبسط أمر لبس البدلة العسكرية وكأهنا التعين شيئا و 
ذلك أحد  الجيهلو دة املميزة للجند ومعلوم أن من لبسها من غريهم يعاقب معاقبة شدي

 ولكن ميكن أن يتجاهله البعض إذا أراد .
 العاشر : )سقط سهوا(

مل يرتاجع و عنها  عتذروهي الطامة الكربى وقد تكلمنا عنها ولألسف مل يادي عشر : احل
ن حمارمهم سكوت عابل ن من اجملاهدين وغريهمطعن يف أعراض نساء الشام واهتم رجاهل؛ 

 لكبائر وملاان هذه ععه واهتم جماهدي الدولة ابلزان الصراح ومل يكن عنده ذرة دين ترد
خلص وف يستوس طولب ابلدليل مل أيت بكلمة بل ومل يعتذر عن هذا اجلرم الشنيع

 أصحاب احلق حقهم منه عاجال أو آجال 
 
ه ولكن له امالتن حتمع الدولة وقد مر معنا الكثري م ثاين عشر : فاجر يف خصومتهال

 بعض طوام نذكرها هنا :
 .. ايسالم !!أوالها : يقول اخلوارج ال يوجد هلم كتب 

قصد تن كنت ؟ إ؟وحنن نقول له تقصد اخلوارج حقيقة أم خوارجكم وخوارج أمثالكم 
الم حداثء ء األحافهاخلوارج األصليني فقد هلك هؤالء قبل عصر التدوين وقد كانوا س
يهم علماء دهم ففتقااألسنان اليعرف أحد منهم بعلم أما من أتى بعدهم ممن اعتقد اع
يع وتفسري بن رب بيبومؤلفات كثر ومن أشهرها تفسري هود بن حمكم اهلواري ومسند احل

ن عبد وهاب بال عبد الرمحن بن رستم صاحب الدولة الرستمية وتفسري القرآن لعبد
ن من املتأخريجلبل و اسة تم اثين أئمة الرستميني وله أيضا كتاب مسائل نفو الرمحن بن رس

ش ن يوسف إطفيمد بد حملمنهم إن كان يقصد املتأخرين تفسري مهيان الزاد إىل دار املعا
أل اء كبرية ومترة أجز عش وله أيضا تيسري التفسري وله يف الفقه شرح النيل وشفاء العليل

 ة وغري ذلك كثري ...الشبكة بشروحها صوتية مصور 
م أن يل نك تعلك أهؤالء اخلوارج أما خوارجكم فقد الحظت أنك تعتمدين منهم فيكفي

 أكثر من مثانية وأربعني مؤلفا منها موسوعتان علميتان !!



 

361 

 

لوهاب عبد ا بن وأما خوارج غريكم فلديك مؤلفات ابن القيم وشيخ اإلسالم وحممد
 طب  وغري ذلك وأئمة الدعوة النجدية ومؤلفات سيد ق

هلم كتب  تأخريناملو فال أدري عن أي خوارج الكتب هلم تتحدث ؟؟ اخلوارج املتقدمني 
 وكتب ضخمة ومراجع معتمدة عن أئمة العلماء ..

 
فيه من وهذا مع ما للناس هرهايتهم الدولة زورا وهبتاان أن عقيدهتا تكتمها وال تظاثنيها : 

يف العامل  ي دولةأمن  الدولة تظهر عقيدهتا أكثرالكذب فهو دليل بالهة واستباله ألن 
ل يبني ه تسجيس لأمجع فهي مسجلة على لسان قائدها األول وطبعا سلمان زهامير لي

نصور ملكذاب ة افيه عقيدة بالده ومسجلة على لسان متحدثها الرمسي وطبعا مسيلم
ى عامة زع علو ت تمطبوعة يف مطوايهي الرتكي ليس له تسجيل يربز فيه عقيدة بلده و 

 .املسلمني وتدرس يف مدارس ومعاهد وجامعات ومعسكرات الدولة 
 فال أدري كيف التظهر الدولة عقيدهتا ؟!

ة اإلمساعيلي ية مثلطنوقد جر نفسه إىل كارثة فقال إن مل تظهر الدولة عقيدهتا فهي اب
  الرجل منيتأل وقد قا والنصريية لن جتد هلم كتبا مؤلفة عندهم رسائل صغرية جدا هكذا

القنوات  اء يفلدمهعجلته وجرأته على التكلم يف العلم على ما اعتاد من كالم مع ا
 ه :نقول لء فوالكشتات والفراغات ومل يعتد على الكالم يف مناظرة مع العلما

 مخسة كتب : لية هياعياملصادر الرئيسة عند الفاطميني مثال وهم أشهر الباطنية اإلمس
 . لفاطميا هللااإلسالم للنعمان بن حممد قاضي قضاة املعز لدين أوال : دعائم 

 اثنيا : أتويل الدعائم للنعمان بن حممد أيضا .
 عهد الكرماين يف د هللاعب اثلثا : راحة العقل لداعي دعاة الفاطميني أمحد محيد الدين بن

 احلاكم أبمر هللا .
 حلارثي . اهيم ابر  طاهر بن إرابعا : األنوار اللطيفة يف احلقيقة للداعي اليماين

 هللااطميني هبة اة الفلدعخامسا : اجملالس املؤيدية , وملخص ها "جامع احلقائق" لداعي ا
 بن موسى املؤيد يف عهد اخلليفة املستنصر ابهلل .
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قد و ئر النطقاء ء وسراطقاومن الكتب اهلامة األخرى كتاب الذخرية وكنز الولد وأسرار الن
 : دعائم اإلسالم وراحة العقل . نشر منها كتاابن

 أما أعالم الدعوة وأئمة املذهب عند الفاطميني فهم ثالثة :
 أوال : قاضي قضاة املعز لدين هللا النعمان بن حممد املغريب .

 اثنيا : أمحد بن عبد هللا محيد الدين الكرماين .
ؤيد بن موسى امل هللاة هب اثلثا: داعي الدعاة الفاطميني يف عهد اخلليفة املستنصر ابهلل

 الشريازي .
 

ن ن الباطين مبن حيو  اوننصحه مبراجعة رساليت يف الدكتوراه ففيها دراسة مفصلة لتفسري
 خالل كتابيه أساس التأويل وأتويل الدعائم

*** 
عي الباطين  الشيغريبوهو أبو حنيفة النعمان بن حممد بن منصور ابن حيون القاضي امل

ان ة بسيداملستعلي يعرف يف اتريخ أدب الدعوة اإلمساعيليةه  , و 363اإلمساعيلي ت 
لون ) ن فيقو رخو قاضي القضاة وداعي الدعاة النعمان بن حممد , وقد خيتصره املؤ 
لد و هو قد و ,  القاضي النعمان ( متييزا له عن أيب حنيفة صاحب املذهب احلنفي

 ابلقريوان ونشأ هبا وتويف ابلقاهرة .
ول كاف يف اط األملنة : من ابب الفجور يف اخلصومة يقول : ااثلث ما يرمي به الدول

 دانين وجيعلم العكال  احلكم عليهم أبهنم خوارج وهو تكفريهم بغري مكفر وأيخذ هذا من
 األفعال مناطات ويكتفي بكلمة لتضليل أمة .

ر سنوات من عش كثرأرابعا : حتفة من التحف عندما تكلم عن بداية الدولة اليت هلا 
ال طالبان وامل كفروا  رواى أهنم مالبثوا بعد ظهورهم يف قتال اجملاهدين وأول ما كففادع

ل أان نه يقو أيب عمر ابلردة واستباحوا دماءهم كما يستبيحون دماء الكفار والعج
ناقضات طات وتبيأعرفهم منذ اثنيت عشرة سنة مث يقول جماهيل واليعرف علماؤهم خت

 متواليات .



 

363 

 

ق لة دابجم لالستفاضة وجعلها مصدار وبىن على ذلك أن خامسا : له فهم عجيب
 مصدر رمسي ابالستفاضة .

ان الشريعة لة مكجلالسادسا : افرتى على الدولة ابدعاء أهنم سيجرؤون على وضع لفظ ا
حكومتك ا لك فلمنسيف قوهلم إن احلرب عليهم حرب على الشريعة وحنن نقول له : لو 

 القرآن فهل يف ذلك إشكال  ابلراب حياربون هللا ورسوله بنص
 : إن فرعون ها قالفي وأخريا : حىت اآلية )وهذه فقط يعين كلنا ممكن أن خنطئ ( أخطأ

 وهامان وجنودمها كانوا ظاملني وطبعا اآلية كانوا خاطئني .
 

ع ءات دون تتبث لقاثال انتهى كالمنا عن الطوام اليت وصلت إىل قرابة اخلمسني طامة يف
فرغ كم  له بت عناي فليت شعري لو تتبعنا لقاءاته األخرى أو استملضيق الوقت عند

 كانت ستصل ؟؟
 
 
 
 
 
 

 وبقي احلديث عما مل نفصح عنه مما تبني لنا حىت اآلن فنقول :
خلية ة الدازار هذا املدعو عصام العويد ظهر من خالل مالبسات عدة أنه اتبع لو 

قد آلخر و اعض السعودية وأنه مندس وسط الشباب لتجنيد بعضهم والتبليغ عن الب
ا يقولون رته كمق كأعطي ضوءا أخضر للكالم ببعض ما يسوقه عند الشباب حىت ال حيرت 

لشباب ا وسط يفدسوس ابلعريب الرجل مباحث م.. يعين وحنن سوف حنرقه هنا إبذن هللا 
 ليأيت ابملعلومات املطلوبة لوزارة الداخلية :

أوال : ذكرت لكم أن الرجل أول معرفيت به كانت يف لقاء مجعنا يف الرايض مع جمموعة 
من الشباب احملب للجهاد املتعاطف مع القاعدة وكنت مسرتيبا من دعوته إال أن بعض 
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عليه وطمأنين وبعدها بفرتة وجيزة مت إلقاء القبض علي واعتقلت كما اإلخوة أثىن يل 
 اعتقل جمموعة ممن كان معنا من الشباب .

ن يف سوراي اهدياجمل اثنيا : الرجل له كلمات يثين فيها على القاعدة وأنه اجتمع مع
ه نزان ظاان أه الفو تقدويصرح جبمع التربعات جلبهات مقاتلة بل ودعمهم ابلسالح وقد ان

 قيقته حعليه  خفيو جيمع التربعات دون إذن ويل اخلمر ألن هذا هو املتبع مع غريه 
علم أن وعشر معشار ذلك يسجن فيه الشخص الصادق حىت يتعفن يف السجن وحن

 الناس بذلك ونباهل عليه .
ا يصل إىل مبهتمهم ل ااثلثا : الرجل له كالم شديد جدا على والة اخلمر يف اململكة ب

 يف اإلم يب ا أييتلى م, اي إخوة يقول : أبو جهل مايرضى بذلك عجهارا هنارا  التكفري
إلحلاد ومل جور واالفسي ويقول آل سعود يدعمون تلك القناة ويقول إهنا تنشر الفسق و 

. ..نشر لك يعلى قناة فضائية والزال ذميسه أحد ومل يدغدغه أحد ويقول ذلك 
مع و  ان ذلك ..ن ذكر وحن يف قضية رابعة غريدات لهواهتمهم ابلظلم والقتل لألبرايء يف ت

ه من شهر منوأ ذلك مل ميس بشيء وقطرة من ذلك متنع من هو أكرب منه وأعلم منه
 الظهور أصال وما حمسن العواجي منكم ببعيد 

ارة له وز  روجرابعا : الرجل متزعم محالت الكذب والدجل وعنز وإن طارت مبا ت
من  فجري قوى األ أن تتبينة اإلسالمية واهتامها ابخلارجية و الداخلية من الطعن يف الدول

رمة فضة وحلرااكان يف مسجد وتبين وصف احلسينيات أبهنا مساجد واحلكم إبسالم 
 .اءات سابقة يف لق ينابدمائهم خمالفا بذلك الظاهر من علماء اململكة بصفة شاملة كما 

م ثناء  عليهثينم ويربزهم ويخامسا : الرجل يطبل لعمالء آل سعود يف جبهات الشا
 ش .شديدا مع وضوح خيانتهم وكذهبم وبيعهم القضية أمثال زهران علو 

ل موثقة استغ رواية من سادسا : دوره املشبوه للفتنة بني الفصائل على غرار ما ذكرانه
بتواصل  ال إالعتقفيها شيخ آخر وهو مقرب مين وإن كان قد انقطع تواصلنا منذ اال

نا هخاطبه  أعلى استحياء ألنه مقرب جدا من حممد بن انيف وأان يتيم من ولده
خ ا من املشاين كثري أني وأخاطب دينه ولوال أن اجملالس ابألمانة لذكرت أمورا عظيمة تب

 ظاهرهم مع والة اخلمر وحقيقتهم عكس ذلك 
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 خرة فاظهريت اآلشرت اوأستغل املناسبة فأخاطب ذاك الشيخ فأقول له : اي شيخ ... إن 
قادة  ود أحدوج على الناس وأخربهم مبا دار يوم كنت معزوما عند الشيخ فالن يف
يف أن جرو ان من النصرة األخ أبو عمر وطلب منك فالن من وزارة الداخلية املقرب

ى ته ابألخ علر ومجعألمترتب له لقاء مع األخ اجملاهد ليدعموه ابملاليني وكيف رتبت ا
رفت القصة  مث عرمنيكون لك يد يف أالعيب هؤالء اجملالرغم من حتذير الشيخ لك أن ي

كان ذلك مية و سالوكيف هترب أبو عمر عندما وجد أن شرطهم الوحيد قتال الدولة اإل
 قبل حصول أي قتال ..

تبني لكي ي فسكفاتق هللا ايشيخ واشرت آخرتك واظهر للناس وأخربهم مبا حصل بن
ام وشراؤهم هل الشد أاهدين وإفساد جهاللجميع دور آل سعود املشبوه للفتنة بني اجمل

عويد اآلن به ال قوملبعض ما ميكنهم شراؤه من املتزعمني للفصائل وهو الدور الذي ي
 سابقة .تنا الاءاوالذي استجاب له علوش ومن سبقه وقد فصلنا يف هذا األمر يف لق

لقى يت ماهبثق يوهذه صورة لتغريدة زهران علوش يذكر العويد ضمن شيخني وحيدين 
 منهما الدعم

 
 

 وهذه صورة الجتماع له مع الصحوات 
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رانه ويدور ما ذك ؤيديسابعا : يوجد رابط على الشبكة يفضح لقاء سراي على ذمة انشره 
 معه يف نفس الفلك 

 وفيه كالم للشيخ ] ع . م [ وهو يتحدث عن مادار يف اجتماٍع 
 ن علوشهرام( ز السإل)جيش ا يف بيت حممد العريفي واستضاف قائد جيش الصحوات

 جلمع الدعم املادي واملعنوي له
 امي لغناجتماع عصام العويد وحممد الفراج وحجاج العريين وموسى الوحضر ا

ريض على والتح هاوكان أغلب حديثهم يف اجمللس الطعن يف الدولة اإلسالمية وحتقري 
 بعدها مثشاذة  ةولمواجهتها واحلث على دعم زهران علوش دعمًا قواًي حىت تصبح الد

 تطرد أو حتارب.
 وهذا رابط له لالطالع عليه 

1-800http://justpaste.it/SROOR 
 

اليستغرب أحدكم أن يكون هناك مشايخ يف الداخلية يعين ضباط أساسا فاجليش مليء 
مبشايخ معهم ماجستري ومعهم دكتوراه ومتخرجون من كليات شرعية وأعرف منهم الكثري 
ويوجد من بعضهم تواصل معي إىل اآلن ممن تقاعدوا يعين كبار يف السن هؤالء يتخرجون 

خذون دورات هناك أو يتخرجون من الكليات من اجلامعة من كليات شرعية وأي
العسكرية مث أيخذون شهادة املاجستري أو الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية أو غريها 

http://justpaste.it/SROOR800-1
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وهناك ابتعاث .. أان عندي وثيقة فيه ابتعاث اثنني من املشايخ للبحرين ليتدربوا يف 
 اجليش البحريين

 
 

خلسران يف يضاح ال إنا هذه وهو إكماننتقل اآلن للمحور الثالث وخنتم به لقاء ليلت
 مقاالت السكران

 ي فنقول قد كتب السكران مخس مقاالت تتعلق ابلدولة اإلسالمية وه
 ( رسالة إىل املنتسب لتنظيم الدولة1)
 تنظيم(ية لللرمسا( قتل األهل واألقارب عند تنظيم الدولة )قراءة يف الواثئق 2)
 ة( منزلة اجملاهدين عند تنظيم الدول3)
 ( مكتسبات تفجري مساجد أهل السنة4)
 ( التعبد هلل بتقبيل أقدام الوالة5)

هنمله وإن  حىت الو ري وقد مت الرد على مجيعها فيما سبق من لقاءات وبقي املقال األخ
 كان حقه اإلمهال نعرج على مضمونه ونرد ابقتضاب 

ه يف أيب لعدانين قول عن االقانيقول السكران يف مقاله التعبد إىل هللا بتقبيل أقدام الوالة 
 بكر البغدادي :

 
لة آل ن سالمرشي وما أدراكم من أبو بكر؟! إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيين ق)

قدميه,   ابلغسل عنىل هللاب إالبيت األطهار, عاملٌ عامٌل عابٌد جماهد.., حري به أن يُتقرّ 
لى ما شهدت هللا ع, ووالولدوتقبيلها, ودعوته أمري املؤمنني, وفدائه ابملال والنفس 

لفرقان, ؤسسة امة, شهيد(]أبو حممد العدانين, بيان بعنوان: إن دولة اإلسالم ابقي
 . [49الدقيقة: 

 
 يغلق الباب حىت.. ظروا.. انظروا .. انظروا إىل املكر اي إخوة ..انمث يعقب السكران 

 عمن يعرتض عليه ابآلاثر وكالم العلماء :
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معلول  عامتهالم و تقبيل الصحابة قدم النيب صلى هللا عليه وسنعم, جاءت آاثر يف 
ا تحق هذيس متكلم فيه, كحديث زارع بن عامر وحديث بريدة, وسيدي رسول هللا

م أين أخلص ين أعلو أوأعظم منه, ويف الباب قول هرقل ملك الروم كما يف البخاري )فل
 لو ه, وحىتكل  ومع ذلكإليه لتجشمت لقاءه, ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه( ولكن 

 لقول أن ماؤالء ابئ هسلمنا جداًل بثبوت بعض هذه اآلاثر؛ فإين أستبعد جدًا أن جيرت 
م ريه يف تعظيفعل نظنان روي مما فعلته الصحابة من تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم فإ

 البغدادي.
سحب ما يي لنوو م اوأقول بل ابلعكس كثري من أهل العلم وخاصة الشافعية وعلى رأسه

لك وافقه على ذنا النكإن  ورد حىت يف التربك ابلنيب صلى هللا عليه وسلم على الصاحلني و 
. 

د الناس عن هو أبعو لم وإمنا العربة إذا جاز فعل ذلك مع رسول هللا صلى هللا عليه وس
ىل ذلك إه وما زلتالشرك وأعظم من محى جناب التوحيد وكان اليقبل أن يرفع فوق من

إمنا و لصحيح الى ز ملن بعده وهذا ليس من ابب التربك الذي هو خاص به عفإنه جائ
لم بل يكون ليه وسع من ابب التكرمي واالحرتام والتعظيم وليس ذلك خمتصا به صلى هللا

 لك لإلمام العادل وللعلماء ولذي الشيبة املسلم وللوالدين وحنو ذ
 مث يقول السكران :

ة من جه يهميف جنس هذه املسائل دخلت عل ويف بعض كتب الفقه املتأخرة توسع
 ملتأخرة.الفروع اتب كالتوسع الصويف يف تقبيل الصاحلني والتربك هبم وهلا نظائر يف  

 ا التعليق هن غين عنق يوأقول : واضح يف كالمه هنا اهلروب إىل األمام والتعليق الساب
 وقد أراد السكران مبقالته أمرين :

 مر يف الدولةاألول : التطبيل لوالة األ
 الثاين : كذب الدولة يف تطبيق الشريعة وأنه شعار فقط

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

قال وشرعا قبول عممر يف لغة العرب وهي لغة القرآن والسنة شيء يسمى املبالغة وهو أ
 بالغي وبني أسلوب يف ومن أساليب البالغة املعروفة وفرق كبري بني استعمال املبالغة

 ههو في د مافيه بل مبا هو ضالكذب والدجل يف اإلطراء ومدح الشخص مبا ليس 
ثال نتمي من يكما حيصل مع الطواغيت من احلكام وخاصة حكام السعودية بل كل م

 آلل سعود
رآنية قن يقرأ آية حيسن أال وقد كتبنا يف ذلك مرارا فمثال اهلالك عبد هللا بن عبد العزيز

عا ه قطنألاء واحدة بل لو صلى لكان يف صحة صالته نظر واسع عند مجهور العلم
يف  رسالة علميةتقدم بلي الحيسن الفاحتة فتخيل أن أييت أكادميي يف جامعة سعودية عريقة
حدى الصحف إها يف من بالغة امللك عبد هللا وقد قرأت خربها وتقريرا حوهلا ومقتطفات

 السعودية الرمسية 
جتد  خرآجمرم  عدهبومثال كلما هلك جمرم من آكلي أموال البشر من آل سعود فيتوىل 

وليه تيكيا مبجرد وتوماتأين أن مجيع فضائل الدنيا اليت مدح هبا اجملرم األول ألصقت ابلثا
قُؤوٌل  قاَم سيِّدٌ  سيدٌّ  اإذا ماَت منَّ وكأنه استنساخ وتتكرر املقولة خري خلف خلري سلف و 

يء سا مات منا لف وإذسشر لملا قاَل الِكراُم فَ ُعوُل وحنن غريان للحقيقة فقلنا شر خلف 
  قام سيء أكول ألموال الشعوب جهول

 لكةملمهذه التعديالت الطرهونية على بيت الشعر ليتناسب مع ماحيصل اب
ء على شخص الثنا يف هذا مثال املدح ابلباطل والتطبيل والكذب الفاجر أما املبالغة

 يستحق الثناء كأيب بكر البغدادي فأي نكري يف ذلك 
ذي يف سبيل فوه أو ب مرجل عامل يف الشريعة حافظ لكتاب هللا بقراءاته جماهد بطل خطي
 نصرة دينه ونذر حياته لنصرة هذا الدين وبويع خليفة للمسلمني 

 قه عليه ؟؟ عظم ح عرفأال حيق ملثل هذا املوصوف أن يبالغ يف بيان فضله ملن جهله لي
املرأة أن  ألمرت حدمرا أحدا أن يسجد ألأمل يقل النيب صلى هللا عله وسلم لو كنت آ

 تسجد لزوجها ملا له من حق عليها
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 أيكتب مقال يف ذلك التعبد إىل هللا ابلسجود لألزواج ؟؟
 ننتظر من السكران لعله يكتب لنا !!

 حاديثاأل أو التعبد إىل هللا بلحس صديد قرح األزواج ؟؟ كما روي يف بعض
 يث أخرحادأمر األزواج ؟؟ كما روي يف أو التعبد إىل هللا بنقل اجلبال أل

ينا حل ملا انتهف الصالسللو تتبعنا املبالغات يف الكتاب والسنة وكالم الصحابة وسائر ا
له أن  ومة حقخلصاولعرفنا حقيقة القوم فهم إما جاهل حق له أن يصمت أو فاجر يف 

 يرعوي
لدكتور ستاذ الأل رميعلى كتاب أساليب املبالغة فقط يف القرآن الكايسكران وأدلك 

 عباس علي األوسي لتعرف سعة ماحنن بصدده 
الف ة يف آليفال يتجاوز مجلة يتيمة قيلت يف اخل السكران على أن ما احتج به

من  مسكنيايذا هاملنشورات والتسجيالت والبياانت ويف من يف اخلليفة فقط فأين 
طبل تالكذب و ق النفا التطبيل يف صفحة واحدة من جريدة صفراء تصدر يف بلدك بلد

 لويل اخلمر بل وحلمار ويل اخلمر بل وحلذاء ويل اخلمر !!!
 ما نقول لك إال كما يقول الشيبان : اركد أزين لك ..

نذ قرون ممل نر و أنت  كذب الدولة يف تطبيق الشريعة فوهللا ما كذب إالقولك عن  وأما 
صحفي حسني تاذ السكتبه األتطبيقا للشرع كما حيصل ابلدولة اليوم ويكفي أن تقرأ ما 

يك دى جتنمرف املعاضيدي من شهادات من داخل أروقة القضاء وغياهب السجون لتع
 . ذبكوظلمك ولو اتبعت آالف اإلصدارات والشهادات عن الدولة لعلمت ك

 
عامة  للناس تنانكتفي هبذا القدر الليلة وموعدان إبذن هللا بعد يومني مع وصي

ا حيب ميع مل اجلاصة وفق هللاعلى وجه خصوص اخلر الدولة ألنصاوللمجاهدين خاصة و 
 ويرضى وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 عشر خلامساللقاء ا
 واألخري

 على البالتوك 
 ه 10/1/1437 يف
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
ا يف ىل هللا فيهإعذران ا أفلقاؤان الليلة هو مسك اخلتام للقاءات السابقة اليت حنسب أنن
 الذب عن الدولة فيما اهتمت به ابلباطل وبقي لنا أن نتوج ذلك 

 .صوصاخل مبا ننصح به املسلمني عامة واجملاهدين خاصة واألنصار على أخص
 

 يت هذهعد ليلقاكم بوعدانكم فلعلي ال ألإبذن هللا لكم ابب األسئلة كما  مث نفتح 
خيلو أن فهو ال فسهونبدأ مبا ننصح به املسلمني عامة فكل مسلم عليه أن ينظر يف ن

 .عاملا  ن يكونا أيكون أحد ثالثة إما أن يكون عاميا وإما أن يكون طالب علم وإم
 :فالناس مع كل علم من العلوم على مراتب ثالث 

 .عامل وطالب علم وعامي
 .هل يوجد قسم رابع يف العقل ؟ ال يوجد

 وكل قسم له مواصفاته ومميزاته وله حقوقه وواجباته 
 .لطب علم ا ثالولنضرب مثاال واقعيا من حياتنا ال خيتلف عليه غالبا الناس فم

صلون يلطوال ت اعلم الطب له علماؤه وهم من أفنوا أعمارهم بعدما درسوا السنوا
 .علومهم  ليلهم بنهارهم يف استيعاب

طبيقات تيب يف تدر مث طووا األعوام بعد األعوام يف البحث والتنقيب والتجارب وال
 .مادرسوه خالل هذه السنوات الطوال 

صي والداين م القاهل مث طبقوا هذه العلوم عمليا مرات عديدة وألزمنة مديدة حىت شهد
 .بعلو الشأو وجاللة القدر 

دهم نهل منها بعاليت يت و مث أثروا األمة أبحباثهم ومؤلفاهتم العظيمة خالصة هذه اخلربا
 .طلبة العلم الذين يرومون السري على هنجهم 

 رية يف خدمةا املسملو ومنهم من انربى لتعليم طالب هذا العلم وتدريب األجيال لكي يك
 .أمتهم 

م قولونه ويسلد ما يعتمهم ويسأهلم ويوهؤالء يتفاوتون فيما بينهم ولكن الكل يلجأ إلي
 .هلم ويضع مسئولية جسده بني أيديهم 
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ند ينهم عبما وال يقبل أن يدخل يف مسائل الطب سواهم وهم الذين يتناقشون في
 .اختالف وجهات نظرهم 

اجلامعات  أساتذةو طب وهلم احرتامهم وتقديرهم خاصة من طالهبم وميثلهم مؤلفو كتب ال
 .وكبار األطباء 

 فهل أنت أيها املسلم هل أنت من علماء هذا العلم ؟
م ليؤهلوا ن شباهبمءا وعلم الطب له طالبه وهؤالء هم الذين أفنوا صباهم وفتوهتم وجز 

 .أنفسهم فقط ببعض العلوم األولية 
م األولية علومه يف وذلك ليتمكنوا من استيعاب علوم الطب فيما بعد مث بعدما برزوا

 .اجتهوا للطب  وحازوا أعلى الدرجات
اسة علوم يف در  هارفإذا هبم يبدؤون أوىل مراحل طالب علم الطب بوصلهم الليل ابلن

 .الطب تدرجييا شيئا فشيئا صغاره مث كباره 
لعلم اء هذا لماعليس قراءة من الكتب وال مشاهدة للقاءات ولكن ثنوا ركبهم عند 

 .وأتدبوا أبدب طالب العلم 
هم نصوص اعوا فستطم متكنوا من استيعاب هذه العلوم واحىت شهد هلم أساتذهتم أبهن

 .علمائها وأهنم أصبحوا أهال لالنتقال ملرحلة أعلى 
من أهناره  وينهل لمافمنهم من اقتصر على هذا احلد ومنهم من أكمل املسرية ليزداد ع

 .الثرة فسافر وتنقل بني العلماء 
 .العلماء  وذلك ليدخل مرحلة أخرى يقرتب فيها من أوىل مراحل

 
ا م رأي وإمنعتمد هليال و من هؤالء ال يسلم هلم أحد وال يرجع هلم يف قول  والقسم األول

 .ميكنهم شرح ما يقوله علماؤهم وتبسيطه لغريهم 
 . ن علومموه كما ميكنهم معاجلة بعض احلاالت اليسرية اليت يكفي هلا ما حصل

 
الت أعلى الج حاهم عأي من طالب العلم فهو كاألول إال أهنم ميكنأما القسم الثاين 

 .ه درجة وكالمهم يف الرتجيح بني ما خيتلف فيه العلماء له اعتبار 
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وا وأعطوا اء صمتعلموهم مجيعا يتناقشون فيما بينهم ويفهم بعضهم بعضا فإذا حضر ال

 .القوس ابريها وأنصتوا ليتعلموا 
 .جالء لماء ألع يرهم حبسبهم ألهنم طلبة علم ومشاريعوهؤالء هلم احرتامهم وتقد

 
 فهل أنت أيها املسلم من طالب علم الطب ؟

ء الطب ن علماملم حنن نذكر أوصاف , ذكران وصفًا لعلماء الطب فهل أنت أيها املس
 ب؟لم الطعب مث انتقلنا للتالميذ وطالب العلم وذكران وصفهم فهل أنت من طال

 
 ن هذا العلمغلهم عيش العوام فيه وهم جل الناس الذين لديهم ما وعلم الطب له أمة من

 .فليسوا من علمائه وال من طالبه 
ال سابقني وإنز قني الفريفال ينطبق عليهم وصف أي من الفريقني وهؤالء يلزمهم احرتام ال

 .أصحاهبما منزلتهم 
ا استأنسوا م ورمبوهنوإذا حصلت هلم حاجة هلذا العلم فإهنم يلجؤون إىل علمائه يسأل

 .بطلبة العلم ليساعدوهم يف الوصول لعلمائهم 
 ومدرسني مهندسنيو اء وهؤالء العامة ميثلهم سائر طوائف األمة من علماء وأمراء وخرب 

 .وحماسبني وإعالميني وجتار وزراع وصناع وغريهم 
مهما بلغ  ألطباءن امن هؤالء جيري عملية جراحية عند غري أهل العلم م ال جتد أحدا

 .قدره وزاد جاهه وماله 
ان كمهما   لطباوال جتد أحدا منهم جيري عملية جراحية عند طالب من طالب كلية 

 .متفوقا 
كل   شرف منوأ وعليه فما الذي حيصل مع علوم الشريعة ؟ وهي أصعب وأعمق وأوسع

 .سيطة علم على وجه الب
لعلم الذي كيف ابفرم وإذا كان علم الطب له شرفه ألنه يتعامل مع اجلسد البشري املك

 .يتعامل مع اجلسد والروح معا 
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كيف ابلعلم فاين فال وإذا كان علم الطب علم دنيوي صرف خيدم الدنيا الزائلة ابجلسد
 .الذي خيدم اآلخرة الباقية ابجلسد الباقي 

يف مبن الء فكلعقلم الطب من غري أهله مستنكٌر من كل اوإذا كان الذي خيوض يف ع
 .يتقول على هللا بغري علم 

 فانظر أخي احلبيب من أي صنف أنت يف علوم الشريعة ؟
لعلماء اكالم   عن هل أنت عامل فنسمع لك ونسلم ملا تقول أم أنت طالب علم فنسألك

 لتوضحه وتبسطه لنا 
ن متسك المة أالسعلم هللا بغري أهلية و  أم أنت من العوام فليس لك أن تتخوض يف

 .عليك لسانك لئال هتلك 
ه دون ن لقولتذعو وتشغل نفسك ابلبحث عن العامل الثقة الذي تسأله عن أمور دينك 

 هوى وتتبع للرخص والزالت ؟
ر علم لكي تبصلبة الة طوهنا ندعوك أن حتاول أن ترقى بنفسك من منزلة العوام إىل منزل

 .طريقك وتنور بصريتك 
يرتقى من  راد أنن أولكن لكل شيء مثنه وقد كتبنا منهجا لطالب العلم هذا رابطه مل

 علم هذا هوالب الطجة درجة العوام إىل طلبة العلم وبدون ذلك ال ميكن أن يصل إىل در 
 :الرابط اي إخوة

-1https://docs.google.com/document/d/
-H8povwCIMufykYILL1ytZV

bDI/edit?usp=sharing0KgWg62XjInIQn5z 
 

 هللا يرتقي فبإذن يةٍ ابط وأن ميشي على مافيه من منهجفمن إستطاع أن يستوعب هذا الر 
ق سم حقو ل قمن درجة العامي إىل طالب العلم مث بعد ذلك يرتقي ويعرف أن لك

 .وواجبات وكما ذكران أوصاف 

https://docs.google.com/document/d/1-ytZV1povwCIMufykYILL8H-z5XjInIQn62KgWg0bDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-ytZV1povwCIMufykYILL8H-z5XjInIQn62KgWg0bDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-ytZV1povwCIMufykYILL8H-z5XjInIQn62KgWg0bDI/edit?usp=sharing
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م ريب منا حر ل إق) إن أحببت ذلك فعليك أن تسري عليه وإال فقف مكانك قال تعاىل 
ه ا مل ينزل بهلل مابكوا والبغي بغري احلق وأن تشر الفواحش ماظهر منها وما بطن واإلمث 

 سلطاان 
 ( تعلمون  ما الهللا وأن تقولوا على) أمسعتم (وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون )

 
بكة  لى الشر عهذا مقايل الذي نصحت به مرارا بعنوان من أي صنف أنت وهو منشو 

 :وأعطيكم رابطا له
gUDt3CcPg18https://docs.google.com/document/d/

Zs/edi1FaMePloMQAZWxhWRBMytWT4C3utEy0
t?usp=sharing 

 
 م من كلبالعل هللاهذا ما أنصح به عموم املسلمني يف كل مكان فقد كثر القول على 

خوة يهم اإلخل فوهذه وصية لعموم املسلمني طبعا يد. من هب ودب فهلكوا وأهلكوا
 .اجملاهدون واالنصار 

كم وقد بينا ل إلسالمة امث إايكم أن تلتفتوا لإلعالم املضلل فكله كذب على دولتكم دول
 كم حتتمن يف لقاء خاص كيف تستقون املعلومات الصحيحة عن الدولة ومن كان

ا بكل عليه بنصرهتعيدا فن بريبا منها فليبايع هلا وينضوي حتت رايتها ومن كاسلطاهنا أو ق
 . ما يستطيع 

 
 

ن يتجاوزوا هدين أمجاأما نصيحيت للمجاهدين فقد أمجلتها يف مقال بعنوان أمل أين لل
 اإلحن ؟؟ فلرياجع على الشبكة كيال نطيل به وهذا رابط له 

-db_h1https://docs.google.com/document/d/
E/1Mxq50kTlO1MTgyIY8CvENLic7pQvbAfr3H9d

edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/18CcPg3gUDt0utEy3C4FaMePloMQAZWxhWRBMytWT1Zs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18CcPg3gUDt0utEy3C4FaMePloMQAZWxhWRBMytWT1Zs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18CcPg3gUDt0utEy3C4FaMePloMQAZWxhWRBMytWT1Zs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1db_h-d9H3pQvbAfr7CvENLic8MTgyIY1kTlO50Mxq1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1db_h-d9H3pQvbAfr7CvENLic8MTgyIY1kTlO50Mxq1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1db_h-d9H3pQvbAfr7CvENLic8MTgyIY1kTlO50Mxq1E/edit?usp=sharing


 

377 

 

 
تلوهنا ج فعالم يقاة خوار ميالدولة اإلسالوقد بينا هلم يف لقاءاتنا السابقة بطالن دعوى أن 

 ؟؟؟ 
 اسألوا أنفسكم عالم تقاتلوهنا ؟؟

ضكم بعضا  فين بعيُ  أألهنا قتلت منكم ؟؟ فرضنا جدال فقد قتلتم منها أتستمرون حىت
 كأحكام الثأر اليت عند أهل اجلاهلية ؟؟ 

م عنده وكلكء خطاأأتقاتلوهنا ألن عندها أخطاء ؟؟ أو عندها غلو ؟؟؟ فكلكم عنده 
 اًل؟؟تقبغلو يف نظر غريه وال ضمان أن يسلم أحد من ذلك ال حاالً والمس

فيه .. .ولة تقيمه ؟ فالدهللاتريدون إقامة شرع هللا ؟ أتقاتلوهنا ألنكم تريدون إقامة شرع 
ص قمث نقول النا..م قصوٌر يف نظركم ؟؟ فيه خلل ؟ نقول هو أكمل مما تقومون به أنت

 . ل مستقبالً يكمل واخلطأ يعد
إين أرأب فإقامة شرعه عاىل و  تمابقي إال القتال للزعامة وللدنيا وللعمالة أو بغضا لدين هللا

 بكم عن ذلك ووهللا ستطالكم سكني الدولة ولن تستفيدوا شيئا
دماء و ماءكم دوا إين لكم انصح أمني الدولة متكنت ونرجو من ورائها اخلري فاحقن

 .م ادكيدي الدولة فاخلري كل اخلري يف احتإخوانكم وضعوا أيديكم يف أ
 .هذا ما أردت أن أقوله للمجاهدين بصفة عامة

 
 :وأما نصيحيت لألنصار على أخص اخلصوص فأقول 

 والدماء الدماء....التكفري التكفري 
 .مهنا األساس هو حقن الدماء ال التزيد فيها 

 ر الدولة بلن أنصامن امًا أواحلد من التكفري ال التبسط فيه, أان أقول هذا وأعرف مت
عض عند ب وجدأكثر أنصار الدولة على خري عظيم , وال يوجد عندهم ذلك ولكن ي

 .العموم  حة علىنصيأنصار الدولة من عنده إشكال يف هذه األمور وألجل هذا نوجه ال
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عدا هو بشر ماال وأقول قد وصل األمر ببعض من يدعي نصرة الدولة أن كاد يكفر كل
لذين بدعوا ادية احلدافقه وتعرفون من يطلق عليهم اليوم احلوازم ومن قبل كان ومن وا

 شيخ اإلسالم ابن تيمية وأئمة العلم يف األمة,
  والدولة أعزها هللا عاقبت مجعا ممن ظهر منهم الغلو يف التكفري

 "من الغالة خلية" لات ومن ذلك ما بثه املكتب اإلعالمي يف والية الرقة فيديو اعرتاف
سلمني ام املها لعو تكفري "عند اخللية ب " الغلو"وخلص اإلصدار نقاط " الدولة"داخل 

هنم ا الذأتعرفون ملا ها,إبطالقات بدعية, التكفري ابملعاصي, تكفري أمراء الدولة وجنود
العراقيني  عتربونة ييقولون اخلليفة البغدادي واملتحدث الرمسي للدولة وجنود الدول

لة  ال ل الدو ن رجاهم يكفرون رجال الدولة أل! لسوريني مسلمني مسلمني ويعتربون ا
زكاة نهم المون يكفرون املسلمني ال يكفرون شعب العراق وال شعب سوراي , ويقبل

هنم  يعا يعتربو لمني مجملساويقولون هؤالء يقبلون الزكاة , من الكفار فيعتربون الشعب من 
وج عليها ا للخر طو وخط!وا الدولة أيضاكفارًا فطاملا أن الدولة ال تكفرهم فقد كفر 

 ابلسالح
 .هذا رابط فيديو فيه اعرتافاهتم وفيه كالم الدولة يف منهجها 

 
eSqDaaA-5https://www.youtube.com/watch?v=Oi 

 
لمني ن املسكفرو يالغالة الذين طيب هل هؤالء فقط الذين تعاملت معهم الدولة من 

 ويكفرون من ال يكفر من يرونه كافرا؟
 وكذا تعاملت مع قضية أيب عمر الكوييت 

فيه   تعميم جاءاًي عربيادوقد أعلنت الدولة االسالمية تربأها من كون أيب عمر الكوييت ق
حىت  ًا والشرعي سؤوالً  مأبو عمر الكوييت جندي يف الدولة وليس قياداًي وال أمريًا وال»

ت وخمالفات جتهادااه من وبينت أن ما يكتب( واعظاً, ومنهجه ال ميثل الدولة االسالمية 
 مل يؤذن له فيه 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5-eSqDaaA
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 الكوييت يف يب عمرع أوكان اخلالف بني أيب عمر الكوييت والدولة جاء بسبب مسألة توس
 .التكفري

 :هذا رابط ميكنكم الرجوع إليه للتوسع يف املسألة
 
8AF%D8%AB%D2%http://studies.alarabiya.net/%C
-BB2%C4%B8%D9%B8%D7%A%

D9%85%D9%B8%D9%88%D8%A8%D3%A8%D%
-1B8%

A%D9%8D9%88%D9%83%D9%84%D7%A8%D%
-A9%8AA%D8%
-A9%8AF%D8%D9%86%AC%D8%D%
-3B8%A%D9%8D9%84%D9%88%D%

A%9%8AF%D8%D7%A8%A%D9%8D9%82%D%
-A9%8D9%81%%D-B9%8D7%A8%D

8%B8%D9%86%AA%D8%D9%84%D7%A8%D%
9%85A%D9%8D 

 
أحدهم يقول إنه كان قد جالسه يف فرتة ما وأثناء اجللسة دخل أحدهم من مدخل البيت 

, وقبل الوصول إىل الغرفة اليت كنا جنلس هبا قال ذلك الداخل السالم عليكم : يقول 
 فأنكر علي وقال كيف ترد له السالم وأنت ال تدري من هو , فرددت وعليكم السالم

!! 
 لغيب وقلت وهل من شروط رد السالم معرفة عني الشخص ؟فجفلت من قوله ا

 !!! فقال من شروط رد السالم معرفة دينه وأنت ال تعرفه ومل تره
 :وهذا رابط للقصة 

 هكذا  لت معهعاموهذا مثال لغلو أبو عمر الكوييت وهو يبني لنا ملاذا الدولة ت

http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585
http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585
http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585
http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585
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 وقضية أيب جعفر احلطاب أيضا 
 .وعدم العذر ابجلهل" وكانت قضيته الغلو يف التكفري

 ,جلهلويشتهر بتكفريه ملن يَعُذر اب" احلازمي"وهو حمسوب على التيار 
 ي لبغدادة اويذكر أنه كان يكفر كل من مل يكفر أمين الظواهري حىت اخلليف 
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ة عقيدة األشاعر  ن العذر ابجلهلالكواشف اجللية على أ"وله رسالة صوتية بعنوان 
 ."واجلهمية

ه طاب إبصدار عفر احل جوإهتم عدد من أنصار تنظيم جبهة النصرة, واجلبهة اإلسالمية أاب
وبقية " دولةال"ني ل بفتاوى بتكفري مجيع الفصائل املعادية للدولة يف بداية االقتتا

 .الفصائل 
 

 :وهذا رابط احلطاب 
9%86AA%D8%/%D815472tory/.com/s21http://arabi

-9%85A%D9%8D8%B8%D%
D9%84%D9%88%AF%D8%D9%84%D7%A8%D%
-9%85AF%D8%D9%B8%A%D9%8%D-9A8%
-AF8%AD%D8%D3%A8%D%
-9%87AA%D8%D7%A8%D6%B8%D9%82%D%

9%B8%D1%B8%D4%B8%D9%84%D7%A8%D%
-9%80D9%84%%D-9%86A%D9%8A%D9%8D
-9%87D9%88%D9%84%BA%D8%D%
-A9%8D9%81%D%

D9%81%D9%83%AA%D8%D9%84%D7%A8%D%
1B8%A%D9%8 
 

 .هذه األمثلة الثالثة تبني تعامل الدولة مع مسألة الغلو 
 

ة وارد والعرب  والرد خذوقد يصدر من الدولة ما يعتربه غريها غلوا يف بعض املسائل فاأل
يما فا هلا سلف اغ وإمنفر  ابحلجة وكون الدولة كما بينا مرارا مل أتت فيما تذهب إليه من

 ذهبت إليه السيما من علماء الدعوة النجدية 
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 ذلك ائكة يفلشاض املسائل وظروف الدولة القتالية احلالية تضطرها للدخول يف بع

 سلما مستوراما ال هلال لكوهنا دولة وليس على سبيل األفراد ولكون الطرف املقابل مقات
 مة يف دينهمن العامدا يف بيته أو يف سوقه أو يف مسجده ولذا الجتد الدولة امتحنت أح

م ا وتدعوهقضهة ونواحيحإمنا تعقد هلم دورات تعليمية تعلمهم أمور الدين والعقيدة الص
امتحان  لك ألنو ذللتوبة وجتديد اإلميان ملن كان قد وقع يف شيء من النواقض وحن
 .املسلم من أصول بعض الفرق املبتدعة وليس من دين هللا يف شيء 

 
 

 :حنن عندان مشاكل يف موضوع التكفري 
 ماهي املكفرات ؟.يف املكفرات : أوال 
 .فيمن له حق التكفري : اثنيا 
 .يف تكفري املعني : اثلثا

 .يف العذر ابجلهل : رابعا 
 .ورة يف املسائل اخلفية والظاهرة واملعلوم من الدين ابلضر : خامسا 
 .يف تكفري من مل يكفر الكافر والتكفري التسلسلي : سادسا 
 .يف التكفري ابملآل واللوازم : سابعا 
 :يف إقامة احلجة وحتتها : اثمنا 
 مباذا تقام احلجة . .1
 الذي يقيمها .من  .2
 ضابط إقامتها . .3
 النتيجة املرتتبة عليها . .4

 .مايرتتب على التكفري : اتسعا 
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بعا على طريرها حت هذه تسعة أمور فيها نزاع واسع بني أهل العلم وصعوبة ابلغة يف
ية من ن أكثر يل ميعين أان متأكد متاما أن من يستمع إ .العلماء فضال عن غريهم 

 كأهنم يعين!  اذامن مل يفهموا أصال هذه النقاط تتكلم عن املسلمني الذين يستمعو 
وا يف لبة علم درسأعرف طما و أان متأكد متا !يقولون أبنين أتكلم لغًة غري اللغِة العربية 

م أول مره ا وكأهنجد املعاهد لو مسعوا هبذه النقاط ألشكل عليهم , ماهذا كالم غريب
أيت انسا ر ألين  لقضية أريد أن أبني لكم افأان! يستمعون إىل هذا التفصيل والتدقيق 

 مساكني يف العلم يتكلمون يف هذه األمور كأهنم يشربون ماءً 
ضها ارس بعتد وقطعا لن نستطيع احلديث عنها كلها ولو ابختصار كما لن نستطيع

ؤهالت عند ءات وملقاعلميا يف لقاء ألن واحدا منها ال يكفيه كتاب وحيتاج لقاءات و 
 .ق هذه األمور املتلقي تسب

 :تعلق هبا تتطفات مق وقد تعرضنا لبعضها أثناء لقاءاتنا السابقة وسوف نعرج هنا على
 

 :فبالنسبة للمكفرات مثال نقول 
 

تعتمد على  الدولةو رة حنن تكلمنا يف اللقاءات السابقة أن هناك نواقض والنواقض العش
ان باب واي إخو شتم اي أن الدولة أماالناقض الرابع والثاين ,فقد تكلمنا وقلنا وجهة نظر 

ن األمور اآل , هذه ولةواي أفراد واي أحبة ال تدخلوا يف مثل هذه األمور اتركوها للد
لنواقض بعض ا بعاجمموعة من نواقض اإلسالم القولية والعملية ليست كل النواقض ط

 تعرفون أن لاه , هتور استغرقت من بعض أهل العلم سنوات حبثًا ودراسًة يف رسالة الدك
إن  فوات , سن دراسة الدكتوراه ميكن أن جيلس فيها الشخص عشر سنوات يبحث عشر

ت نواسكان قد جلس فيها ثالث سنوات فقط رجل من أهل العلم وكرس ثالث 
حة ومل ائة صفسمليبحث بعض النواقض القولية والعملية وصلت الدراسة عنده إىل مخ

 ن العوام أومن تعد  ممسائل عدة فأين  أنت اي يستطع بعدها أن جيزم ابلقول الراجح يف
 من طلبة العلم احملبني من ذلك ؟
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نهم هنا فيما بيتداولو ء يومن أشهر املسائل اليت حبثها مسألة ترك الصالة فمازال العلما
صرا على م يزل مللك ذإبقامة احلجج والرباهني وبعض العلماء الكبار تنقطع حجته ومع 

ا كفره أحد جته فمت حن الشبهة عنده مل تزل قائمة وإن انقطععدم كفر اترك الصالة أل
 وما اختذ معه أي إجراء عملي 

اهب واملذ قيدةمن قسم الع( الدكتوراه)وهذا الكتاب تقدم به املؤلف لنيل درجة 
رتبة الشرف ملة مع رسااملعاصرة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وقد أجيزت ال

 .األوىل 
 نواقض اإلميان القولية والعملية: وعنوانه 
 عبدالعزيز بن حممد بن علي العبداللطيف. د:  ومؤلفه 

ئما ذكر دان أأمن أراد أن يطلع على الكتاب سيعرف عظم املسألة يعين أان أحب 
يتكلم يف  ر الذيناصمراجع حىت يرجع بعض اإلخوة لينظروا أبنفسهم , أخي الكرمي امل

 .تعرف يف أي شيء ختوض أنت مثل هذه األمور خذ الكتاب ل
 

 :وأما ابلنسبة خلطورة التكفري ومن له حق ذلك فنقول 
ك أيها رى نفسل تاحلكم ابلتكفري فتوى شرعية عظيمة فهل أنت من أهل اإلفتاء ؟ ه

 املناصر مفتيا شرعي له أن يفيت ؟ 
هي خرجت  لقت هلة طوإذا كان املسلم بل وكبار العلماء يتحفظون يف احلكم على امرأ

ت عليه ذا عرضء إمن عصمة زوجها أم ال لصعوبة املسألة العلمية فكثري من العلما
مر صمة زوجها أة من عرأمسألة طالق ال يفيت ويقول ارفعوها للقضاء ملاذا ألن إخراج امل

 .ماله و ة دمه عصمو م على خروج مسلم من دائرة اإلسالم عظيم جداً فما ابلكم ابحلك
ألن الكفر حكم شرعي (: "17/78)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف جمموع الفتاوى 

(:" 1/381)وقال رمحه هللا يف رده على البكري. ه .ا..."وإمنا يثبت ابألدلة الشرعية
ذلك املخالف يكفرهم؛  فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يكفرون من خالفهم وإن كان

أنظروا لكالم شيخ اإلسالم ايمن حتبون شيخ اإلسالم وحترتمونة -ألن الكفر حكم شرعي
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فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله كمن كذب عليك وزىن أبهلك   -وتعرفون قدر أقوالة
 .ليس لك أن تكذب عليه وتزين أبهله ألنَّ الكذب والزان حراٌم حلق هللا

ري الشخص إن تكففًا  فال يكفر إال من كفره هللا ورسوله وأيضوكذلك التكفري حق هلل
س  ها وإال فلين خالفمفر املعني وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة النبوية اليت يك

 .ه .ا..."كلُّ من جهل شيئا من الدين يكفر
 .انتهى كالم شيخ اإلسالم

 
 : قوهلمونقل القاضي عياض رمحه هللا عن العلماء احملققني 

وحدين خطر, ني املصلجيب االحرتاز من التكفري يف أهل التأويل فإن استباحة دماء امل
 ه ا. احدو لم واخلطأ يف ترك ألف كافر أهون من اخلطأ يف سفك حمجمة من دم مس

 2/277الشفا يف حقوق املصطفى ج
************** 

 :وقال أبو حامد الغزايل 
وال لدماء واألمباحة ان استما وجد إليه سبيال, فإ" كفريالت:"والذي ينبغي االحرتاز منه "

يف  طأٌ, واخلطأخهللا  سولر من املصلني إىل القبلة, املصرحني بقول ال إله إال هللا حممد 
 "ترك ألِف كافر يف احلياة أهون من اخلطأ يف سفك دٍم ملسلم

 ( 12/314: ), وعنه فتح الباري ( 269: )االقتصاد يف االعتقاد 
************** 

 :وقال أيًضا 
ع غلب على طبا تإمنا  فريومهما حصل تردد فالتوقف عن التكفري أوىل, واملبادرة إىل التك

 .من يغلب عليهم اجلهل
 (.248)ضمن جمموع رسائل الغزايل  –فيصل التفرقة 

************** 
ض تضليل فأعرِ لري واالتكف الذي بضاعته الفقَه خيوض يفالفقيَه فإذا رأيَت : "وقال أيضا 

 ".عنه



 

386 

 

 .فيصل التفرقة 
************** 
 :وقال ابن عبد الرب

 ن جهة النظريه, ومفال القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق املسلم وتكفريه ببيان ال إشك"
ن ممجاع إبقت و الصحيح الذي ال مدفع له, أن كلَّ من ثبت له عقُد اإلسالم يف 

 ...وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه إال ابتفاق آخر ...املسلمني
 .اه (.17/22: )التمهيد ) 

************** 
 :وقال القرطيب 

لفحول فيه ا وقفوابب التكفري ابب خطري, أقدم عليه كثري من الناس فسقطوا, وت"
 "فسلموا, وال نعدل ابلسالمة شيئا

 (.12/300: ), وعنه فتح الباري (3111: )املفهم 
 

 (4/224)ويف حاشية ابن عابدين 
جه يل إىل الو مييت أن ملفإذا كان يف املسألة وجوه توجب الكفر, ووجه واحد مينعه فعلى ا
فال ينفعه  الكفر وجبمالذي مينع التكفري حتسينا للظن ابملسلم, إال إذا صرح إبرادة 

 ".التأويل
************** 

 ويقول ابن جنيم
 كفره يفو كان أسن فر مسلم أمكن محل كالمه على حممل حوالذي حترر أن ال يفىت بك)

 فىت ابلتكفرية ال يكور اختالف, ولو رواية ضعيفة, فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفري املذ 
 "فيها, وقد ألزمت نفسي أن ال أفيت بشيء منها

 (135/  5) -البحر الرائق 
********* 

 :وقال ابن حجر اهليثمي
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ا ه يعين غالبدم قصدعبة التكفري ما أمكنه لعظيم خطره, وغل ينبغي للمفيت أن حيتاط يف"
يعين )تنا ال أئمماز الذي يقع يف مسألة تكفر غالبا ال يقصده ال سيما من العوام, و 

 "على ذلك قدميا وحديثا( الشافعية
 (.4/84: )حتفة احملتاج ) 

************ 
 :رمحه هللا تعاىل -وقال األلوسي

 افر فقد ابءه اي كخيمن قال أل: "دتني خطر جداً, ويف احلديثفالتكفري ملن شهد الشها
 مع االتيان وع هباقطفالعصمة م.." . ..هبا أحدمها, فإن كان كما قال وإال حارت عليه

ة الذين ال ملبتدعق اابلشهادة, وال ترتفع ويستباح خالفها إال بقاطع وال قاطع يف ح
حتياط اال -ميس للعوال -للمفيتينبغي وخِلطر التكفري قيل ...جيحدون ما علم ضرورة 

 ر, وإن بُعده الكفاهر ظيف ذلك ما أمكنه حىت إنه ينبغي له أن يؤول كالم من تلفظ مبا 
فر, كفُيفيِت ابل لظاهر,اب قصد املتلفِّظ نفسه عن ذلك املؤوَّل به, وال ينبغي أن ُيكتفى

 .فإن معناه أصالً حمققاً وهو اإلميان, فال نرفعه إال بيقني
 (.639/642:ص( )جهود األلوسي يف الرد على الرافضة)

*************** 
 :وقال الشوكاين 

كفر ال يف ال ولهاعلم أن احلكم على الرجل املسلم خبروجه عن دين اإلسالم, ودخ"
نه ن الشمس, فإمأوضح  هانينبغي ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يُقِدم عليه إال برب 

 عنهم رضي هللا –ة لصحيحة املروية من طريق مجاعة من الصحابقد ثبت يف األحاديث ا
ا ورد ديث ومذه األحاففي ه"...اي كافر, فقد ابء هبا أحدمها: من قال ألخيه "أن  –

 "موردها أعظم زاجر, وأكرب واعظ عن التسرع يف التكفري
 (.4/578)السيل اجلرار ) 

*************** 
 :وقال الزرقاين رمحة هللا
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ت , مث احتمل وجهاً سعنير عل ماؤان أن الكل مة إذا احتملت الكفر من تسعة وتولقد قرَّ 
ضوع مفروٌغ هذا مو و ن, اإلميان من وجه واحد, مُحلت عل ى أحسن ال م حامل, وهو اإلميا

 .اه . منه ومن التدل يل عل يه
 (2/35)مناهل العرفان 

 
ظمى من نزلة عمن معليه  هذا ابلنسبة ملسألة التكفري وهروب العلماء منه على ماهم

 بار العلماءؤالء كهار العلم فما ابلنا مع العامي أو طالب العلم أو طالب العلم الكب
 . وليسوا علماء فقط وإمنا أأمة العلم وهم يتخوفون من هذا األمر

 
 :وابلنسبة للعذر ابجلهل والتأويل وعدم الفهم 

فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق  ((17/21التمهيد ))قال أبو عمر ابن عبد الرب يف 
املسلم وتكفريه ببيان ال إشكال فيه ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن كل 
من ثبت له عقد اإلسالم يف وقت إبمجاع من املسلمني مث أذنب ذنبا أو أتول أتويال 

حجة فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم مل يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معىن يوجب 
سأشرح لكم اجلزئية هذه يف كلمتني على السريع اآلن فالن من الناس حممد أو علي -

أو أمحد هذا الرجل كان يف حلظة من اللحظات مسلمًا إبمجاع املسلمني حىت خرج على 
التلفاز أو كتب مقاال أو تكلم كالما ُسجل له ومسعناه فقال كلمات هذه الكلمات 

مات كفرية مثال فهنا كفره جمموعة ومل تكفره جمموعه أوجبت تكفريه عند البعض الكل
إنه قد :أخرى وهنا يقول اإلمام أبو عمر ابن عبدالرب القرطيب يقول يف كتابه التمهيد 

أمجع على أن هذا الرجل مسلم يف وقت مث بعد فرتة ويف وقت آخر أنقسم الناس منهم 
ي حصل بعد ذلك ال قيمة من قال فيه كافر ومنهم من قال مسلم فإن هذا اخلالف الذ

له إطالقا ملاذا؟ ألن اإلمجاع األول ال ينقض إال إبمجاع اثين , إفهموا اجلزئية هذه ألهنا 
وسنعيد كالم اإلمام أبو عمر ابن  - خطرية جدا وسيأتينا كالم اإلمام الذهيب وغريه

ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن كل من ثبت له عقد )عبدالرب يقول 
اإلسالم يف وقت إبمجاع من املسلمني مث أذنب ذنبا أو أتول أتويال فاختلفوا بعد يف 
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وال خيرج من  خروجه من اإلسالم مل يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معىن يوجب حجة
اإلسالم املتفق عليه إال ابتفاق آخر أو سنة اثبتة ال معارض هلا وقد اتفق أهل السنة 

ثر على أن أحدا ال خيرجه ذنبه وإن عظم من اإلسالم واجلماعة وهم أهل الفقه واأل
وخالفهم أهل البدع فالواجب يف النظر أن ال يكفر إال ن اتفق اجلميع على تكفريه أوقام 

 ) على تكفريه دليل ال مدفع له من كتاب أوسنة
 

 ص من احلديث أو نرآينحنن لدينا األدلة الشرعية وهي إمجاع أو كتاب أو سنة إما نص ق
 من هذه فحيهال ءريف أو إمجاع األمة إذا وجد شيالش
 

 :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
هذا - عرفة احلقجبة ململو األقوال اليت يكفر قائلها, قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص ا)

مكن من و مل يتأ - هذا عذر االجتهاد-وقد تكون عنده, ومل تثبت عنده -يعذر ابجلهل
هللا  بهات يعذرهشوقد يكون قد عرضت له  -أيضا داخل يف االجتهادهذا - فهمها

ين البد أن يع-خطأوأ فمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق -هذا عذر أتويل-هبا
  -عاملةفس املنمل ننظر يف اتريخ الشخص وسابقته حىت حيكم عليه فليس كل واحد يعا

كان,   ه كائنًا ماخطااي ر لهفإن هللا يغف خطأفمن كان من املؤمنني جمتهدًا يف طلب احلق وأ
ه لى هللا عليلنيب صااب سواء كان يف املسائل النظرية, أو العملية, هذا الذي عليه أصح

 (.346 /23(( )جمموع الفتاوى( ))وسلم, ومجاهري أئمة اإلسالم
 قلهق جدا ينم دقيلكالال يوجد بعد هذا الكالم كالم ولكنين سأتكلم سبحان هللا هذا ا

عه ه واطالربتشيخ اإلسالم عن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كان هذا من خ
ف بذلك بل مل يكتم و وغوصة يف اآلاثر ويف سلوكيات  صحابة النيب صلى هللا عليه وسل

 .قال ومجاهري أئمة اإلسالم 
 

يشرع فإان بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم ابلضرورة أنه مل : )-رمحه هللا  –و قوله 
ألمته أن تدعو أحدًا من األموات ال األنبياء وال الصاحلني وال غريهم ال بلفظ االستغاثة 
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وال بغريها, وال بلفظ االستعاذة وال بغريها, كما أنه مل يشرع ألمته السجود مليت وال لغري 
ميت وحنو ذلك, بل نعلم أنه هنى عن كل هذه األمور و إن ذلك من الشرك الذي حرمه 

عاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم آباثر الرسالة يف كثري هللا ت
صلى هللا عليه  –من املتأخرين مل ميكن تكفريهم بذلك حىت يتبني هلم ما جاء به الرسول 

 (.,1/372, وانظر جمموع الفتاوى 376الرد على البكري ( )مما خيالفه –وسلم
 
 :قاعدة عامة:هللا اإلمام ابن قدامة رمحه { 3
نية جهل ي إمكامة وههذه قاعدة عا-وكذلك كلُّ جاهل بشيء مُيكن أن جيهله: )) قال  

يء ذا الشههل الشخص هبذا الشيء وليس كل الناس هناك بعض الناس الميكن أن جي
قول ابن ي  -عه؟مفال يعذر جبهله ولكن الذي ميكن أن جيهل هذا الشيء ماذا يعمل 

لك وتزول عرف ذيُ ىت ح جاهل بشيء مُيكن أن جيهله ال حُيكم بكفره قدامة  وكذلك كلُّ 
 (.12/277)املغين ((. عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك 

 
 لقول تكذيباً كان ا  د فإنه وإنوالتكفري هو من الوعي: )   وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 -:ملا قاله الرسول لكن قد يكون الرجل
 .حديث عهد إبسالم . … 1
 يه احلجةقوم علىت تأو نشأ ببادية بعيدة, ومثل هذا ال يكفر جبحد ما جيحده ح. … 2
 .وقد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص. … 3
 .أو مسعها ومل تثبت عنده . … 4
 ىو جمموع الفتا) “.أو عارضها عنده معارض آخر أوجب أتويلها وإن كان خمطئاً . … 5
(3/229  ,231.) 

 
 :ي   قال ابن العريب املالك

اجلاهل واملخطئ من هذه األمة, ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً "
أو كافراً, فإنّه يعذر ابجلهل واخلطأ حىت تتبنّي له احلجة اليت يكفر اتركها بيااًن واضحًا ما 
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كل كلمة يقوهلا العامل اي إخوة هلا مدلول وميزان ما سكت وقال حىت   - يلتبس على مثله
ه احلجة اليت يكفر اتركها مث قال بياان واضحا مث قال ال يلتبس على مثله ألن كل تتبني ل

واحد له قدرات فال أتيت تكلمين أبسلوب ال يعرفة إال العلماء وأان طالب علم أو أتيت 
أبسلوب ال يفهمة إال طلبة العلم وأان رجل عامي ال بل جيب أن تكلمين بطريقة ال 

وينكر ما هو معلوم ابلضرورة من دين اإلسالم, مما  - يلتبس فيها الفهم على مثلي
يعين مل يعرفة العلماء - أمجعوا عليه إمجاعًا قطعّيًا يعرفه كّل املسلمني من غري نظٍر وأتّملٍ 

وطلبة العلم فقط ال ال بل يعرفة كل املسلمني الذين ليس لديهم قدرة على النظر 
حماسن التأويل للقامسي ")هل البدع ومل خيالف يف ذلك إال أ :مث يقول  -والتأمل 

(5/1307   1308.) ) 
 

ا ه دائما كلمه أماميضعو هذا كالم ابن العريب حيتاج أن حيفظه املسلم وجيعله يف برواز 
 .فكر يف يوم من األايم أن يتكلم يف تكفري مسلم 

 
ر األمر عذان كين لو  يع والبعض حيتج أبن الشرع مل يعذر كفار قريش جبهلهم وال بتأوهلم

لهم النيب ع فقاتلشر ابجلهل والتأول فكفار قريش كان عندهم جهل وأتول ومل يعذرهم ا
لشرك ا يف اقعو و صلى هللا عليه وسلم وكفرهم وحارهبم فكيف تعذرون هؤالء الذين 

ألصلي وبني كافر اال واجلهل ؟  وهذا من اخللل العظيم واخلطأ اجلسيم ففرق كبري بني
ن ب والسنة ومالكتا ليهذا الذي عليه أئمة العلم سلفا وخلفا ودل عاملسلم يف العذر وه

 .هماخالف يف ذلك فمردود عليه قوله ويطلب منه سلفه يف التسوية بين
 :أنيت لنقول العلماء املتعلقة بذلك 

 
قد ثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع أن من بلغته رسالة :" قال شيخ اإلسالم يف الفتاوى

عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر, ال يقبل منه االعتذار ابالجتهاد النيب صلى هللا 
فكما أن الذنوب , لظهور أدلة الرسالة وأعالم النبوة؛ وألن العذر ابخلطأ حكم شرعي

فكذلك : تنقسم إىل كبائر وصغائر, والواجبات تنقسم إىل أركان وواجبات ليست أركاان
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وص إمنا أوجبت رفع املؤاخذة ابخلطأ هلذه والنصاخلطأ ينقسم إىل مغفور وغري مغفور, 
 (:مسائل الشرك), وإذا كان كذلك فاملخطئ يف بعض هذه املسائلاألمة
ة أصول  عامم يفإما أن يلحق ابلكفار من املشركني وأهل الكتاب مع مباينته هل -

 . اإلميان
صول أا من أيض وإما أن يلحق ابملخطئني يف مسائل اإلجياب والتحرمي مع أهنا -

 . مياناإل
هو من  املتواترة؛ لظاهرةاات فإن اإلميان بوجوب الواجبات الظاهرة املتواترة وحترمي احملرم

ا تهد يف بعضهن اجملع أمأعظم أصول اإلميان وقواعد الدين, واجلاحد هلا كافر ابالتفاق 
 . ليس بكافر ابالتفاق مع خطئه

 ( ذي وقع يف الشرك خطأً يعين املسلم ال:)وإذا كان ال بد من إحلاقه أبحد الصنفني
" فمعلوم أن املخطئني من املؤمنني ابهلل ورسوله أشد شبها منه ابملشركني وأهل الكتاب

(1.) 
ى وجه ريق عللتفاوالتفريق بني املسلم والكافر يف مسائل العذر يتضح ببعض وجوه 

 :االختصار
 :ومن ذلك افر,لكم واأن ظاهر آايت القرآن يدل على التفريق بني املسل: الوجه األول

ة يف ظاهر  , وهي{أفنجعل املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون} قوله تعاىل  -
 .عدم املساواة بينهما

فوجب يقينا أن املسلم ليس  :" قال ابن حزم يف احمللى بعد ذكر هذه اآلية ما نصه
كالكافر يف شيء أصال, وال يساويه يف شيء, فإذ هو كذلك فباطل أن يكافئ دمه 

فبطل أن يستقاد للكافر من املؤمن, أو  -, أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته بدمه
 (.2)إذ ال مساواة بينهما أصال  -فيما دون النفس  -يقتص له منه 

                                                 

(1  (.3/15) واملسائل الرسائل وجمموعة (12/4٩6) الفتاوى جمموع ( 

(2  (.10/227) ابآلاثر احمللى ( 
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ض أم جنعل األر  دين يفأم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفس} وقوله تعاىل  -
 {.املتقني كالفجار

ملوا وا وعين آمناجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذأم حسب الذين }وقوله تعاىل  -
ملخالفة ال يف ا وقع , وكون املسلم{الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون

ن املتقني, كون ميأن  مينع أن يكون من الذين أمنوا وعملوا الصاحلات, بل وال مينع
ه لى هللا علينيب صال لألنه ال عصمة له من الوقوع يف اخلطأ عمدا أو خطأ, وهلذا قا

" :رارامب اخلمر وقال يف الذي شر " لعله يصلي " وسلم يف الذي طعن يف عدالته 
 {.يئاتإن احلسنات يذهنب الس}وقد قال تعاىل " إنه حيب هللا ورسوله

قوبة اإلمث والع إسقاط ا هيأن فائدة العذر ابلتأويل وغريه من األعذار إمن:  الوجه الثاين
فر, فلو لم دون الكاع املسينف إما يف الدنيا أو اآلخرة أو فيهما, وهذا إمنااملرتتبة عليه, 

   مل يكن إالاملعني ويلقدران عذر الكافر بسبب التأويل مث أسقطنا عنه عقوبة ذلك التأ
 .كافرا, خبالف املسلم فإنه يكون مسلما بعذره, وهذا واضح

وا للنصوص هنم أتج ألى اخلوار أن املسلم ال يلحق ابلكافر, وقد عيب ع: الوجه الثالث
يف هذه  لكافرابلم الواردة يف الكفار فنزلوها يف املسلمني, ومن جهة مساواة املس

 . املسائل دخلت عليهم الشبهة الغليظة
 

وأما من كان من غري أهل اإلسالم من نصراين أو يهودي أو :" وقال ابن حزم يف الدرة
ئلني إبهلية إنسان من الناس, أو نبوة أحد من جموسي, أو سائر امللل, أو الباطنية القا

الناس, بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, فال يعذرون بتأويل أصال, بل هم كفار 
 (.3)اه  " مشركون على كل حال 

وال يصح االعرتاض على هذا ابلكفار فيقال هذا " :وقال الشوكاين يف البدر الطالع
التجويز ممكن يف الكفار على اختالف أنواعهم ألان نقول فرق بني من أصله اإلسالم 
ومن أصله الكفر فإن احلمل على األصل مع اللبس هو الواجب السيما واخلروج من 

                                                 

(3  (.441 ص) حزم البن الدرة ( 
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لتوجه ابلنية الكفر إىل اإلسالم ال يكون إال أبقوال وأفعال ال مبجرد عقد القلب وا
املشتملني على الندم والعزم على عدم املعاودة فإن ذلك يكفى يف التوبة وال يكفى يف 
مصري الكافر مسلما وأيضا فرق بني كفر التأويل وكفر التصريح على أىن ال أثبت كفر 

 التأويل كما حققته يف غري هذا املوطن اه  
 

 تيسر ابسم وننصح بقراءة رسالة مفيدة يف ذلك نقلنا منها ما
 
 حتذير املؤمنني من تكفري املسلمني املتأولني 

 
 أيب عبد الباري الصومايل /أتليف 

 حممود حممد الشبلي
 
 
d354933f8ed3328714f9_16.../03www.mshibli.com/...
af8ad575002b 
 
 

 :وأما يف مسألة قيام احلجة 
 فيوجد رابط ننصح به فيه مجع ألقوال العلماء يف إقامة احلجة

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

332711 
 
 

 :بن تيمية رمحه هللا   شيخ اإلسالم فقد قال 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj0j_zz3dTIAhVIwBQKHVPcAE4&url=http%253A%252F%252Fwww.mshibli.com%252Findex.php%252Fen%252F2014-03-21-15-24-00%252Fitem%252Fdownload%252F16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af&usg=AFQjCNG2J9Pf8Uvh1YrnglTg6BpXl7OjXg&sig2=L_qa3UCW0WblhVSu2L0hVg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj0j_zz3dTIAhVIwBQKHVPcAE4&url=http%253A%252F%252Fwww.mshibli.com%252Findex.php%252Fen%252F2014-03-21-15-24-00%252Fitem%252Fdownload%252F16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af&usg=AFQjCNG2J9Pf8Uvh1YrnglTg6BpXl7OjXg&sig2=L_qa3UCW0WblhVSu2L0hVg
http://www.mshibli.com/...03.../16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af
http://www.mshibli.com/...03.../16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332711
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332711
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جة وتبني يه احلعل وليس ألحد أن يكفر أحدا من املسلمني وإن أخطأ وغلط حىت تقام 
  بعد إقامةزول إال يذلك عنه ابلشك ؛ بل ال له احملجة ومن ثبت إسالمه بيقني مل يزل

 (12/466)جمموع الفتاوى ” ) احلجة وإزالة الشبهة
 
 

 :وأما كيفية إقامة احلجة 
 

 :  فيقول ابن حزم رمحه هللا
 تقم عليه ملهو ما ه فوكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام احلجة علي 

 يكون لغه فالن تبأوصفة قيام احلجة عليه هو احلجة معذور مأجور وإن كان خمطئاً, 
 .{1/67اإلحكام البن حزم }  ”عنده شيء يقاومها

 
 وقال العالمة ابن بطال رمحه هللا

 جيب قتال اله أنه معناابب قتال اخلوارج بعد إقامة احلجة عليهم ف: وأما قول البخارى
ىب أعليه, فإن  ا ألبسم ينيخارجى وال غريه إال بعد اإلعذار إليه, ودعوته إىل احلق, وتب

 ًما بعد إذايضل قو ل وما كان هللا: }من الرجوع إىل احلق وجب قتاله بدليل قوله تعاىل
 16/140رح البخاري البن بطال ش} [ 115: التوبة{ ]هداهم حىت يبني هلم ما يتقون

 وغريه من العلماء{12/299احلافظ بن حجر ىف الفتح }وبه قال {
 

فهذا خيتلف من زمان : وأما أبي شيء تقوم احلجة : " محه هللا تعاىل ر  –وقال ابن القيم 
إىل زمان ومن مكان إىل مكان, فما تقوم احلجة يف عصور ازدهار العلم غري ما تقوم به 
يف عصور احنطاطه, وما تقوم به يف املدن غري ما تقوم به يف البوادي  البعيدة عن العلم 

ص إىل آخر حبسب تفاوت الناس يف العلم وأهله, كما أن احلجة ختتلف من شخ
يعين املوضوع مطاط فاحلجة ختتلف من مكان إىل مكان -.وقدراهتم, فلرياع كل ذلك 

ومن زمان إىل زمان ومن شخص إىل شخص من الذي يضبط هذه األمور؟؟ومن الذي 
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هي  هيستطيع التفرقة ومن الذي حيدد كيفية إقامتها ؟ وأهنا كافية أو غري كافية ؟ هذ
والعربة يف قيام احلجة أبن يفهمها ذلك الشخص املعنّي فهمًا يدرك به -القصة كلها 

يعين البد أن يفهم الشخص هذه احلجة حبيث يعرف -خمالفته للحجة اليت يكفر خبالفها
أبنه لو خالف هذه احلجة كفر أن يفهمها فهما يدرك به خمالفته للحجة اليت يكفر 

هلا فهمًا دقيقاً, كما يفهمها أهل العلم واإلميان, كما ال وال يشرتط فهمه  -خبالفها 
يشرتط إقراره ابلفهم بل يرجع ذلك لتقدير املبلغ له هل فهمه أو مل يفهم؛ ألن كثريًا من 
أهل الكفر و النفاق ينكرون احلجة بعد فهمهم هلا وعلمهم هبا كما أخرب هللا تعاىل بذلك 

طريق "انظر ( وهللا أعلم   ]واستيقنتها أنفسهم  وجحدوا هبا : [عن قوم فرعون يف قوله 
 ( . 413-412)ص..." اهلجرتني

 
 
 

وال  ن قولة ويردميؤخذ  كلٌ يقول الشيخ األلباين رمحه هللا وهو إمام من أئمة أهل السنة و 
مام همي وإجعض يسلم أحٌد من اخلطأ وإمنا هو إمام قل مثله وليس كما يقول الب

ا بلية مشر الو بعض الكلمات هذه ويضحكين من يطلقها يعين أان أقرأ  !اجلهمية 
 .يضحك ال حول وال قوة إال ابهلل

 
 يقول الشيخ األلباين رمحة هللا 

ليس كل من ينقل احلجة حيسن نقلها ولذلك فقيام احلجة على شخص ما , ليس من 
أقيمت احلجة على فالن , ولذلك أان كثريا ما أعرتض على بعض : السهل حنن أن نقول 

إخواننا املبتدئني يف طلب العلم والسالكني معنا يف هذا الدرب, من الكتاب والسنة 
أان البارحة اجتمعت مع : وعلى منهج السلف الصاحل واملتحمسني , فيقول أحدهم 

ستغاثة بغري هللا أو التوسل أو ما الشيخ فالن أو الدكتور الفالين , وانقشته يف مسألة اال
هذا ال جيوز و هذا حرام وهذا شرك وإىل آخره , وهو يصلي بنا : شابه ذلك وقلت 

إماما, فأان أقمت احلجة عليه , فهل جتوز صاليت خلفه ؟ أان أقول أنت كيف تتصور 
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يف أنك أقمت احلجة عليه , وأنت بعد ال تزال يف التعبري السوري يف الرقراق, يعين 
الضحضاح يعين يف أول العلم , ما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم يستطيع أن يقيم 
احلجة على املسلم الضال , فضال عن الكافر املشرك , لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ 
ما يستطيع , أما هل قامت احلجة عليه أو مل تقم , هذا علمه عند ريب , ولذلك أان ما 

جة , وابلتايل قامت عليه احلجة , لكن أان أقول من علم أتصور أن كل شخص أفهم احل
هللا عز وجل منه أنه قامت احلجة عليه , و تبينت له وجحدها , فهو الذي حيكم عليه 

 ه .ا. ابلنار يوم القيامة 
 انتهى كالم الشيخ األلباين رمحة هللا

 
رعيني وليس الش اةلقضفالذى يقيم احلجة هو عامل من العلماء الرابنيني أو قاضى من ا

 أي إنسان أو طالب علم
 
 

أان أقول بعض طلبة العلم بل ومن يعتربهم البعض علماء أمثال العويد الناجتني عن 
خمرجات تعليم هابطة كالتعليم السعودي مثاًل وهللا اليفهمون كالم العلماء عند شرحهم 

ولذا .يح للنصوص الشرعية فضال عن فهمهم لنفس النصوص وتنزيلها التنزيل الصح
فأقول بعض طلبة العلم وبعض من يعترب عند الناس علماء ال يفهمون كالم العلماء ال 
يفهمون كالم العلماء عند شرحهم للنصوص الشرعية فضال عن فهمهم لنفس النصوص 
الشرعية وتنزيلها التنزيل الصحيح , وأذكر لكم قصة يل مع جمموعة من خرية الشباب  

سعود ومرت بنا فرتة ذهبية مسح فيها ببعض الكتب قبل أن  كانوا معي يف معتقالت آل
متنع ومنها فتح الباري للحافظ ابن حجر فبعضهم أمت قراءته كامال والبعض اآلخر 
أوشك على إهنائه وذلك يف فرتة وجيزة وكنت أعرف منهم أن مستواهم دون فهم مثل 

خنبة الفكر وبعض هذه الكتب الضخمة فقد درستهم عدة خمتصرات كشرح اآلجرومية و 
التفسري وأعرف قدراهتم ومع ذلك أجدهم خيوضون يف مسائل أكرب منهم بكثري ومنهم 
أخ ابئع مالبس كان قد درس سنتني يف الشريعة وكان من أشدهم قناعة مبا يف رأسه من 
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معلومات خاطئة فكنت لكي أعلمهم بطريق غري مباشرة أهنم مازالوا يف أول الطريق آيت 
م البن حجر يكون فيه خطأ مطبعيا أو سقطا وأطلب منهم شرح مافهموه هلم ببعض كال

الفهم ال ُتسرعوا  ءمن هذا الكالم ألين كنت أقول هلم أنتم تقرؤون وال تفهمون أهم شي
يف القراءة وافهموا كالم ابن حجر وإذا كان عندكم استفسار اسألوا حىت تستفيدوا 
فليس العربة ابلكم وإمنا ابلكيف وكانوا يقولون قرأان وال يوجد شيٌء مشكل علينا وكل  
كالمه مفهوم فكنت هذا الذي أفعلة خدعٌة هلم فآيت هلم ببعض كالم ابن حجر يكون 

طبعي أو سقط فأطلب منهم شرح ما فهموه من هذا الكالم  ومن يصب فيه فيه خطأ م
يف الفهم فله مين هدية فكانوا وهللا أيتون ابلعجائب لدرجة أن بعضهم كنا نضحك على 
طريقة تفسريه للكالم رمبا ليلة كاملة وقد تكرر ذلك مين مرات حىت فطن بعضهم 

 .ملقصدي واستفاد كثريا واحلمد هلل 
ي يراسلين يد الذلوحبعض جماهيل اإلنرتنت يراسلين مثال ويظن طبعا أنه ا ختيلوا أن

قامة ا به يريد إيه وإذعل وينتظر ردي وكأنين متفرغ ليس ورائي إال أن أنتظر رسالته ألرد
و  يدري أنه لفيد واليستاحلجة علي يف تكفري فالن مثال ويفتح اباب للنقاش ال للسؤال ل

س عشرة مخلدولة اية ا احتاج معنا يف قضية رد هتمة خارجكان عاملا الحتاج األمر كم
ة الدولة خارجي بهةحماضرة يف قرابة اخلمسني ساعة بكتاب وصل ثالمثائة صفحة لرد ش

اقشين يف لي وينعجة وهذا يريد أن يناقش يف تكفري شخص وإخراجة من امللة ويقيم احل
 !رسالة خاصة على تويرت وهللا شيء فعال مضحك 

نعم حكم سرتة ..  وأان طالب عرضت يل مسألة حكم سرتة املصلي يف الصالة أذكر أنين
املصلي يعين لو أراد أحد أن يصلي يضع أمامه سرتة وهذه سنة من سنن الصالة يعين 
عند مجهور العلماء, فكم هي سنن الصالة وكم فروض الصالة وكم كذا وكم كذا , سرتة 

أهنا حكم سرتة املصلي  فقلت أكتب فيها املصلي طبعًا أان كطالب علم كنت أختيل 
مبحثا صغريا يكون يف كتيب أستفيد منه ويستفيد غريي فبدأت مجع املسألة فوصل كم 
الصفحات قبل التنقيح قرابة الستمائة صفحة وبعد حذف املكررات وانتقاء املراد مما 

يف كتاب  يغين واختصار ماميكن اختصاره وصل األمر حلوايل مائيت صفحة وقد طبع ذلك
موجود يف موقعي وعلى الشبكة ابسم أحكام السرتة يف مكة وغريها وحكم املرور بني 
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يدي املصلي وللكتاب قصة مع الشيخ ابن ابز رمحة هللا ومع الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
ومع الشيخ محود التوجيري رحم هللا اجلميع ودار حوله نقاشات ووضعت النسخة 

ر العلماء أخذت مين النسخة األصلية حىت إذا انقشوا املسألة األصلية يف مكتبة هيئة كبا
يرجعوا هلا يف اجتماعهم يف هيئة كبار العلماء قصة طويلة ال نريد أن خنوض يف تفاصيلها 
, املهم كل ذلك يف ماذا ؟؟ يف سرتة املصلي وليس يف قضية خترج مسلم من اإلميان 

 .للكفر
 

املعراج و سراء اإل حيح السرية ومرت يب حادثةمثال آخر عندما كنت أحبث يف كتايب ص
ثها أقول ب أحدارتيتمجعت قرابة األلف رواية حديثية يف تلك القصة وقد استغرقت يف 

 ترتيب أحداثها فقط قرابة ثالثة أشهر 
لعلماء األحكام إال يها ابفزم األمثلة كثرية والبد أن نفقه أنه اليتكلم يف مسائل العلم وجي

إال  مة فليس هلموالعا علمنقاشها من طلبة العلم الكبار أما صغار طالب الويُقبل حبثها و 
 كربى كمسائلائل الملسالسؤال واالستفهام من أهل العلم هذا يف كل مسائل العلم أما ا

حجم عنها هللا أي والتكفري والدماء فال خيوض فيها إال كبار العلماء وإين عن نفس
 ذرت عناعتفقد سئلت عدة مرات عن بعضها لعظمها ولعلكم مجيعا الحظتم ذلك و 

 .اإلجابة 
 

أيها األخ من أنصار الدولة نريد أن نعكس القضية هل تقبل أيها األنصاري اعتبارك 
خارجيا قد أقيمت عليك احلجة من جمهول على الشبكة أو من خمالف لك عامي إذا قرأ 

لم على يد أهله وغره أن الفاحتة مل حيسنها أو من إمام مسجد مل يبذل وقته يف طلب الع
أو من طالب علم درس علي يد عامل سلطان أراه نصف  العوام يسألونه يظنونه عاملا

املسألة وسرت عنه النصف اآلخر املبني هلا أو حىت من عامل سلطان يعترب نفسه قد استفرغ 
الوسع يف إزالة شبهك وأقام عليك احلجة يف ضاللك وضالل دولتك وأنكم خوارج بل 

ذلك لك بكفر اخلوارج وابلتايل فأنت اآلن كافر ودولتك كافرة وقد أقيمت عليك  أتبع
احلجة سواء اقتنعت أم مل تقتنع ؟؟فهل تقبل هبذا؟ ابلتأكيد ال تقبل فالطرف الثاين أيضا 
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ال يقبل ما تدعيه أنت بعكس ذلك , املسألة خطرية جدا حنن نريد أن ننظر يف منهج 
 علماء األمة العملي 

انتصر  ظن أنهيريق فكان يناقش يف أمور تتعلق ابلكفر ويناظر ويقيم حججا وكل الكل  
ح فيه قاء مسن لوأقام احلجة على خصمه وحنن عشنا هذا يف موضوعنا فكنا ننتهي م

 عمري ومجاعةود المحمى ابلعويد األرض ومل يبق له ما يسرت به سوأته فإذا ابلولد املس
إليها  قول مل يسبقمن ال دررو صر نصرا مؤزرا وأتى برباهني املطبلني للعويد يعتربونه قد انت

ر ي تصويعندحىت إن البعض قال للعمري إن العويد لو ضرط لصفقت له ماهذا؟ و 
 مرة من هذا يعينما !التغريدة أحدهم قال أنت ايها العمري لو العويد ضرط لصفقت له 

تب على ان يرت كاذا  م نقولاملهم ! املرات أنزل املدح ابالنتصار قبل أن يبدأ اللقاء
هل    إخوةايلعوام ة انقول العلماء انتهت قضي نزاعات العلماء يف مسائل التكفري ؟؟؟

لكتب د أتليفهم افره بعيك كفر العلماء الذين يرون ابن عريب كافرا الفريق اآلخر الذي مل
 وبعد املناظرات واجلداالت وإقامة احلجج ؟؟

هل كفر العلماء .. نبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب فهناك من العلماء من صنف كتاب ت
الذين يرون ابن عريب كافرا الفريق اآلخر الذين مل يكفروه بعد أتليفهم الكتب واملناظرات 
واجلداالت وإقامة احلجج؟ مل حيصل شيء من ذلك ألن الطرف اآلخر مل يزل لديه 

لرتاجع فورًا ملا تقرر من سابقة  أتوالتِه وشبهِه ولو كانت زالت شبُهُه إلقامة هذه احلجج
له تدل على خرييته ونصرته للدين والذي يعلم حقيقة قلبه هو هللا سبحانه وتعاىل , فال 
يعرف يف التاريخ أن العلماء أتوا أبشخاص أو بطلبة علم أو بعلماء مثلهم فناقشوهم يف 

م مث تربؤوا منهم مسائل التكفري فلم يقتنعوا واعتربوهم قد أقيمت عليهم احلجة فكفروه
سواء قاتلوهم بعد ذلك أو مل يقاتلوهم , ال يوجد ال يوجد مثل ذلك املسألة نظرية حبتة 
ال يكاد يرتتب عليها شيء عملي طاملا يصر املسلم على أنه مسلم مل يرتك دينة ومل 
يوقف لدى قضاء شرعي حيكم عليه ابلردة أو الزندقة كما حصل كثريا يف اتريخ األمة 

بىن احلاكم  قول من مل حيكم بردتة فيأمن الرجل ويعيش بني املسلمني مسلما وإن  وقد يت
كان يف احلقيقة مرتدًا بتبىن احلاكم لذلك إذا املسألة نظرية حىت يوقف لدى القضاء 
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الشرعي فيحكم فيه ابلردة أو يتبىن ذلك احلاكم سواء تبىن إسالم الرجل أو ردة الرجل , 
 .طبعا احلاكم املسلم 

 
 :فهم احلجة يراد به نوعانو 

للمتأول  لتأويلبه واأي فهم اآلايت واألحاديث للجاهل وتوضيح الشُ : فهم الداللة { 1
 .أو املقلد فهذا البد منه يعين البد من حصول فهم الداللة

 افهذا ليس شرط يفهم حىت يقتنع ويهتدى ويقر أي: فهم اهلداية { 2
 

 وأما مايرتتب على إقامة احلجة 
ل أبمر قوتل أو قت املرتدو رج فإن كان املقام عليه احلجة مأمورا بقتاله أو قتله نصا كاخلوا

قاقه ملا واستح ليهاإلمام بعد صدور الفتوى أو احلكم القضائي بصحة إقامة احلجة ع
 .ذكر 

ه تال إمنا فيقتل أو قيه فوإال عوقب مبا يراه اإلمام من تعزير مشروع إذا مل يكن األمر 
 .وعملشر اأو فسق وأقيمت احلجة على الرجل فيعزرة اإلمام ابلتعزير بدعة 

هللا وأما  ره عندعذ ومن مل يكن حتت طائلة اإلمام ومل يوقف قضائيا فيكون قد انقطع
 .عند البشر فكل يدعي انقطاع حجة خصمه ابلباطل كما نرى 

 
 

 :أما مسألة تكفري من مل يكفر الكافر 
يعين  -الغري مبين على رد ما ثبت يقينا يف الكتاب والسنةفنقول إن أصل مسألة تكفري 

حنن ال يوجد عندان يف الكتاب والسنه تقول من مل يكفر الكافر فهو كافر إذا من أين 
جاءت ؟؟ هذه مقولة من كالم بعض العلماء وكٌل يؤخذ من قوله ويرد ما أُنزل كالمِه من 

به من حيثيًة حمددة وهي احليثية اليت السماء لكن من أين أتى العامل هبذا احلكم أتى 
أمجعت عليها األمة أن من رد ما ثبت يقينا ابلكتاب والسنه فهو كافر فمن مل يكفر من  
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كفره هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم فإنه يكفر بذلك فمهما توفر هذا املناط يف أي 
 .حال حيكم على صاحبه ابلكفر  

 
 لفإنه ال يزو  سالم,د اإلأن كل من ثبت له عق: حلق هويقول االمام إبن حزم رمحه هللا وا

 د بقول قالهكفر أح يالعنه إال بنص أو إمجاع, وأما ابلدعوى واالفرتاء فال, فوجب أن 
 وهللا عليه   صلىهللا أن هللا تعاىل قاله, أو أن رسول إال أبن خيالف ما قد صح عنده

لم أن هللا جل ويعز و قاله هللا ع يعين البد للشخص أن يعرتف أنه خيالف ما-سلم قاله
 رسول صلى هللاأن ال علمعز وجل قاله وأنه خيالف ماقاله الرسول صلى هللا عليه وسلم وي

 :زمبن حانرجع ونكمل كالم  -عليه وسلم قاله وصح عنده ذلك هذا شرح مين 
لك يف ذء كان سواو فيستجيز خالف هللا تعاىل وخالف رسوله عليه الصالة و السالم, 

 صلى هللا ول هللارس قد دين, أو يف حنلة, أو يف فتيا, وسواء كان ما صح من ذلك عنع
ن مجاع املتيقلف اإلخا عليه و سلم منقوال نقل إمجاع وتواتر, أو نقل آحاد, إال أن من

لى ميع عاجل املقطوع على صحته فهو أظهر يف قطع حجته ووجوب تكفريه, التفاق
 .لفتهمعرفة اإلمجاع, وعلى تكفري خما

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع } قول هللا تعاىل : برهان صحة قولنا
 (.4)اه  { " غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 

 انتهى كالم ابن حزم 
 
 

 :والكفار نوعان 
 

كافر أصلي كاليهودي والنصراين وعابد األصنام ومنكر اإلله وهؤالء كفار بنصوص 
الكتاب والسنة أبصرح مايكون من عبارات فمن مل يكفرهم فهو كافر ألنه رد نصوص 

                                                 

(4  ( يكفر ال ومن يكفر فيمن الكالم 3/138) حزم البن الفصل ( 
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الكتاب والسنة املصرحة بكفرهم ويبقى تكفري املعني خاضعا ملسألة عذره ابجلهل فيها أو 
 .ن األهلية ابلتأويل أو ابإلكراه أو بفقدا

 :النوع الثاين
 : وهو قسمان :وكافر مرتد 

هذا و . خرى ر أمسلم ترك اإلسالم شاهدا على نفسه ابلردة وانتقل ألي ملة كف-1
 .حكمه كاألصلي سواء بسواء

هو ألصل و ه من اومسلم مرتكب ملا يوجب الردة من نواقض أو بدع مكفرة تنقل -2
وينافح يف  الم بلإلسم وينفي عن نفسه ترك ااإلميان إىل الكفر وهو مصر على أنه مسل

 .ط وضواب علمبذلك فهذا هو موضوعنا وهذا هو النوع املشكل الصعب تكفريه إال 
 

ية ومجع ت علمؤهالفتكفري من أعان الكفار على املسلمني مثال حكمه حيتاج لنظر وم
 مية , فالة العلظومبني النصوص ودفع ألدلة خصوم ترى التفصيل يف ذلك إىل آخر املن

اب والسنة ن الكتميء ميكن أن ُيكفر من مل يكفر من فعل ذلك ألنه مل حيصل منه رد لش
 .مصرح بكفر هؤالء خال من املعارض 

 
ن مل يكفر ى أن معل وبعض الغالة من املتطفلني على العلم وأهله إذا سئل ما الدليل

ُعْرَوِة ِد اْسَتْمَسَك اِبلْ َّللَِّ فَ قَ ْن ابِ ْؤمِ ي ُ َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغوِت وَ ) الكافر فهو كافر قال لك 
 (.اْلُوثْ َقى

 وفرق كبري بني الكفر ابلطاغوت وتكفري الطاغوت 
فكل من ُعبد من دون هللا جيب الكفر به وأما تكفريه فمسألة أخرى فإنه ال ُيَكفر من 

 وحنوهم فال ولذا ُعبد من دون هللا إال من رضي بعبادته أما من مل يرض كاملالئكة والنبيني
ملاذا؟ ألن -خص مجع من أهل العلم الطاغوت أبنه من عبد من دون هللا وهو راض

الذي ُعبد من دون هللا ومل يرض بعبادته أي بعبادة الناس له فهذا حصل لألنبياء 
والطواغيت أصال تفسريها الثابت عند السلف كما يف حديث جابر  -واملالئكة
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مون إليهم مع كل كاهن جنية وتكفري الكاهن ليس منتزعا من الصحيح ُكهان كانوا يتحاك
 اآلية وإمنا من أدلة خارجية ال كما يروج اجلهال على العوام 

نَ نَ “: ورمبا احتج بقوله تعاىل  نَ ا وَ َكَفْراَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ  "أََبداً  اَوُة َواْلبَ ْغَضاءُكُم اْلَعدَ بَ ي ْ
آلية هم هذه ا يهمفكفار أصليون الذين وردت   وفرق بني كفران بكم وكفرانكم فهؤالء

وعدم  ؤ منهمترب أصال كفار أصليون شهدوا على أنفسهم ابلكفر والواجب الشرعي ال
 .مواالهتم وهذا هو معىن كفران بكم

 
بادتكم ما حدان ع وجأي أنكران ما كنتم عليه من الكفر ابهلل: قال الطربي رمحة هللا

 .اتعبدون من دون هللا أن تكون حق  
أنكران  م عليه إمناما كنته و الطربي ما قال كفران بكم أي كفرانكم إمنا أنكران ما أنتم علي

 كون حقا والت أن ن هللما كنتم عليه من الكفر ابهلل وجحدان عبادتكم ما تعبدون من دو 
ن على شاهدي صاليوجد أحد من أهل العلم قال أبن كفران بكم أي كفرانكم ألهنم أ

 .ر أنفسهم ابلكف
 

ليوم اخر أي كّفر وم اآلليوهل قول القائل فالن كفر ابهلل معناه كّفر هللا ؟؟؟ أو كفر اب
  اآلخر؟

 لكفر اىل كفر ابلشيء أي جحده ومل يؤمن به وتربأ منه وليس معناه نسبه إ
هم . ألمةلماء اعئر وإمنا أيت القوم من تفردهم ابلفهم مبعزل عن أئمة التفسري وسا

 .ومبا حيلو هلم يفسرون بعقوهلم
واقض مث عض الن بوبعضهم يكثر من سوق كلمات لبعض العلماء فيها تكفري ملن وقع يف

 .ومن شك يف كفرهم فهو كافر : يردفون ذلك بقوهلم 
ة ورة أو صرحين الضر مين وهذا مع كونه تكفري غري معني فهو يف أمور يروهنا معلومة ابلد

 فى على مسلم كما بينا يف رد ماجاء يف الكتاب والسنة مما الخي
ن كروه فضال عل ما ذ فع مث ينتقل األمر للمعني فيتغري احلال فنجدهم اليكفرون عينا من

 .تكفريهم من مل يكفر من فعل ما ذكروه
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 ...افركفهو   من زعم أن القرآن خملوق: مثال كقول سفيان وأيب زرعة وغريمها 
 .ومن شك يف كفره ممن يفهم فهو كافر

قتل ردة أو يه ومل كفرو فإن كثريا من العلماء يف زماهنم قال بذلك ومل يوعند التطبيق 
 ني سلمتطلق امرأته أو مل يرث ومل يورث وكلهم مات فدفن يف مقابر امل

سبحان من  ه يقولتابكوهذا اإلمام الزخمشري أشهر من يقول خبلق القرآن بل يف مقدمة  
 .لعلم عنه ا لونجعون له وينقخلق القرآن اليقول العلماء بكفره بل يبجلونه وير 

 .ها ا يرتتب عليهموا ميف أما العامة فالميكن هلم أن يفهموا قضية خلق القرآن أصالً حىت
علم وعند الب الطسط و وحنن وهللا يف بداية الطلب وكنا طلبة علم وكان لنا منزلة يف 

ا ما الذي فيهو عناها ا ممشاخينا وعلمائنا كنا ال نفهم قضية خلق القرآن ما إشكاهلا وم
ن نسأل أستطيع نال و ونستحيي أن نسأل من كثرة ما نتناقش حوهلا وحول كالم العلماء 
 ها؟لذي فياال نقول اي شيخ ماهي قصة خلق القرآن ما القضية يعين ما هو اإلشك

ذه القضية تعلق هبتة ويعين ما اخللل الذي يف قضية خلق القرآن وحىت يوجد شبهات كثري 
ال له اخللق أ“ثال موة ل العلم وتذكر استدالالت مثل ما ذكرة أحد اإلخال تطرح بني أه

ردود عليها رآن ومالق هذه من األدلة اليت يستدل هبا أهل السنة على عدم خلق” واألمر
ض على الكل ف البععطردود قاتلة انسفة ألن الواو ال تقتضي املغايرة بل كثري جدا يُ 

لسنة قد رد اض أهل بع الستدالالت اليت يستدل هباهذا كثري وميأل القرآن فهناك بعض ا
 قوية موضوع هم حججعندو عليها األئمة الذين خالفوهم وقالوا خبلق القرآن وأدلة كثرية 

العلم  ى طلبةة علاملهم أن هذه املسألة فيها صعوب.ضخم جدا لو فتحناه ما ننتهي 
رآن حىت لق القخة قضي وبعض العلماء فال شك أن العامة ال يفهمون أصاًل القضية اي

 !يتكلموا يف تكفري من يقول خبلق القرآن 
كان اإلمام أمحد يكفِّر  (349 /23)جمموع الفتاوى ))يف: ونذكر هنا قول شيخ اإلسالم

صلى هللا  -اجلهمية املنكرين ألمساء هللا وصفاته, ألن مناقضة أقواهلم ملا جاء به الرسول 
ومع هذا فالذين كانوا من ... كان ُيكفر أعياهنم   لكن ما ...ظاهرة بينة  -عليه وسلم 

والة األمور يقولون بقول اجلهمية, ويدعون الناس إىل ذلك ويعاقبوهنم, ويكفرون من مل 
جيبهم, ومع هذا فاإلمام أمحد ترحم عليهم, واستغفر هلم, لعلمه أبهنم ملن يبني هلم أهنم 
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أتولوا فأخطأوا, وقلدوا من قال هلم مكذبون للرسول, وال جاحدون ملا جاء به, ولكن 
 ))ذلك

ن نطبق هذه ن اآلر حنهل بعد هذا الكالم كالم ؟ هذا ليس من مل يكفر الكافر فهو كاف
 محد وهو ليسام األإلمالقاعدة يعين اجلهمية كفار مافيها جدال ومن مل يكفرهم يعين ا

ي الذين ؤالء أهظر نفقط مل يكفرهم بل ترحم عليهم واستغفر هلم ال شك أنه كافر يف 
 فر كفار هذهر الكا يكفملإذا كل األمه كفار ألن من ! يرون أن من مل يكفر الكافر كافر 

 .!هي هناية القضية أهنم سوف يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا 
 

 :ويقول أيضا شيخ اإلسالم
وق العرش ملا و هلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن هللا تعاىل ف

أان لو وافقتكم كنت كافرا, ألين أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي ال : وقعت حمنتهم
 (.5)اه   تكفرون, ألنكم ُجهال, وكان هذا خطااب لعلمائهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهم

 فهو يسميهم ُجهال ألهنم جهلوا احلق يف هذه املسألة 
 
علوم لك املذجحد  ال خالف يف كفر من:"  وقال أيضا يف إيثار احلق على اخللق (1)

ل حدة يف أتوياملاله, كابلضرورة للجميع, وتسرت ابسم التأويل فيما ال ميكن أتويل
البعث  وي منألخر مجيع األمساء احلسىن, بل مجيع القرآن والشرائع واملعاد ا

 والقيامة واجلنة والنار
سة املنصوص على إسالم من وإمنا يقع اإلشكال يف تكفري من قام أبركان االسالم اخلم

إذا خالف  -يعين يشهد الشهادتني ويصلي ويصوم وحيج البيت إن استطاع-قام هبا
املعلوم ضرورة للبعض أو لألكثر ال املعلوم له, وأتول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما 
قصد التكذيب, أو التبس ذلك علينا يف حقه, وأظهر التدين والتصديق جبميع األنبياء 

                                                 

(5  (.253-252 ص) البكري على الرد ( 
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كتب الرابنية مع اخلطأ الفاحش يف االعتقاد, ومضادة األدلة اجللية عقال ومسعا, ولكن وال
 (.6") مل يبلغ مرتبة الزاندقة املتقدمة

 
والصواب عدم تكفري أهل األهواء املتأولني, ألهنم مل يقصدوا اختيار :" وقال املناوي

كاجملتهد املخطئ,   الكفر, بل بذلوا وسعهم يف إصابة احلق, فلم حيصل ما زعموه فهم
 (.7" )هذا الذي عليه حمققو علماء األمة

  مةاء األعلم هذا الذي عليه حمققو :انظروا ماذا يقول االمام املناوي يقول 
ة ده بدعة كبري من عن كل  أهل األهواء املتأولني جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكذا وكذا وكذا
زعموه فهم   صل ماحيلم فألهنم مل يقصدوا اختيار الكفر بل بذلوا وسعهم يف إصابة احلق 

 .كاجملتهد املخطئ فهذا الذي عليه حمققو علماء األمة 
 

خوفون من يهم يتم علالذين مدار العلوانظروا لتخوف كبار العلماء بل أئمة اإلسالم 
وا فيه وال ن توقفر مالتكفري يف أصرح املواضع ويتوقفون فيه فكيف بتكفري من مل يكف

 : أظن الغالة يسلم منهم هؤالء األئمة حبال من األحوال
 : فقال ( 112رقم  146ص )روى اخلالل أيضا إبسناده 

قة ورية واملار ن احلر ل عوأخربين حممد بن أيب هارون أن إسحاق حدثهم أن أاب عبدهللا سئ
 يكفرون ؟ : 

 . اعفين من هذا وقل كما جاء يف احلديث : قال 
 .وقد أخرجه ابن هاين يف مسائله . إسناده صحيح : قال احملقق 

 
 

  " : اْلُمْفِهم " وقَاَل اْلُقْرُطيبّ يف 

                                                 

 (.مكتبة ابن عباس بتحقيق نبيل صالح. ط 2/268)إيثار احلق على اخللق (  6)

(7  (.4/273) للمناوي القدير فيض ( 
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 . ْكِفريِِهْم َأْظَهُر يف احْلَِديث َواْلَقْول بِتَ 
ائَِفة ِمْن َأْهل احْلَِديث ْم َوُهَو قَ ْول طَ  َأْمَواهلُُ ُتْسىَب وَ  فَ َعَلى اْلَقْول بَِتْكِفريِِهْم يُ َقاتُلوَن َويُ ْقتَ ُلونَ 

ي ِإَذا َشقُّوا ْهل اْلبَ غْ َمْسَلك أَ  َلك هِبِمْ ْم ُيسْ ريهَوَعَلى اْلَقْول ِبَعَدِم َتْكفِ  يف َأْمَوال اخْلََوارِج ,
 . ه .ا.اْلَعَصا َوَنَصُبوا احْلَْرب 

 
 : قوله لأسلم  هموهذا يدل على أنه غري جازم ابحلكم فيهم وإن كان يرى ترك تكفري 

ًئا شَ  َواَبب التَّْكِفري اَبب َخِطر َواَل نَ ْعِدل اِبلسَّاَلَمةِ   .ي ْ
 

املبشرين  كفروا  يمنوف .فر الكافر هذا يف التكفري املباشر وليس يف تكفري من مل يك
وسلم   ى هللا عليه صلل هللاابجلنة وفيمن قاتلوا اخلليفة الراشد عليا وفيمن قال فيهم رسو 

 عيناً شر اخللق واخلليقة وقال ميرقون من الدين 
من مل  ن يكفرمب فكيف مبن يكفر أانسا حيتاجون لفهم ونظر واستنباط واسع بل كيف

 مل يكفر من مل يكفرهم وهكذا دواليك يكفرهم مث يكفر من 
للعلم  تسورونملة وال نعرف يف أحد من هؤالء عاملا وال حىت طالب علم بل جلهم جه

 .تسورا 
 

الكافرين  جلهاد ايتالعجيب قضية كربى كهذه يف نظر هؤالء نتأمل القرآن فنجد فيه آ
ه ك والجند فيغري ذلو  همواملنافقني وبدعوهتم وجبداهلم وبصلة األقارب منهم وابلعدل مع

مث  نجد مثل ذلكاديث فألحآية أتمر املؤمنني أبن يكفروا الكافرين واملرتدين مث نتأمل ا
زمة وض الاللفر انتأمل كالم العلماء من السلف واخللف فالجند أحدا وضع ذلك من 

لدعوة لماء اعند للمسلمني والواجبات املتحتمات عليهم وإمنا جند كلمات قليلة ع
 هلاناز ة مل يسبقوا إليها فهمها هؤالء خطأ وأنزلوها على غري مالنجدي

 
نصيحيت لكم أيها األحبة انسوا قضية التكفري وانشغلوا بطلب العلم وادعوا للمسلمني 
وعلموهم ما تعلمتم من عقيدة صحيحة وتوحيد صاف واتركوا احلكم عليهم للدولة 
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ى اجتهادها يف ذلك واخرجوا أنتم يتحمل علماؤها مسئولية ذلك وتتخذ إجراءها بناء عل
 .من تلك املعمعة اليت هرب منها كبار علماء األمة هذه خالصة نصيحيت لكم 

 
 

 ية نجدوكثري من الشباب حيتجون ببعض نقول مومهة لبعض أئمة الدعوة ال
 : ونقول هلم 

كون  يصل أن يلن أئمة الدعوة النجدية أعالهم قدرا الشيخ حممد بن عبد الوهاب و 
ه يؤخذ من قولثلهم فه ممام أمحد أو مثال كابن تيمية فال أقل أن يكون تعاملنا معكاإل

لعلم ان أهل ه مويرد ويبحث عن سلفه فيما قال وينظر يف وجه استدالله ومن وافق
د م لو مل يولل العلأه وأخريا فكالمه ليس حجة على أحد وغري ملزم ألحد وأنه كغريه من

ضرهم من يق ال احل سالم فاليزال يف كل عصر طائفة علىما ضاع الدين وال احنرف اإل
 خذهلم إىل يوم الدين 

حتج ببعض اتوحيد ال ومعلوم أن الشيخ رمحه هللا وأجزل ثوابه وجازاه خريا على نصرة
عليه قول  ويرجح ليهاألحاديث الضعيفة وبىن عليها بعض املسائل فليس ببدع أن يرد ع

 .غريه 
 اليستغاث يب وحديث تقريب الذاببةوراجع لذلك حديث إنه 

 .يفةخللوراجع يف الفتاوى فتواه يف موضوع إعطاء وايل املنطقة أحكام ا
 

م إال  العليفنه عأما من هم دونه أي الشيخ حممد بن عبدالوهاب فمنهم من اليعرف 
ا يف تلك حمصور  كونمسائل تكاد تكون منقولة من غريه وعطاؤه ونتاجه العلمي يكاد ي

شفع يلعلمية وال هوده اوج األمور فالبد العتبار أقواله أن نعرف ترمجته ومنزلته العلمية
 .النجدية  له جمرد انتسابه للدعوة

ولكون هؤالء مشايخ مشاخينا ومشايخ املشايخ أذكر أن شيخنا الشيخ محود التوجيري 
رمحه هللا طلب مين عند إجازته إايي يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم والشيخ 
حممد بن عبد الوهاب رمحهم هللا وغريها ضمن مضمون اإلجازة أن أحبث عن تراجم 
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لدعوة املذكورين يف أسانيدان لقلة املعلومات عنهم ولألسف مل أنفذ جمموعة من مشايخ ا
 .طلبه لآلن وأسأل هللا أن ميكين من ذلك 

د من أهل قهم أحسب وابلنسبة للفتاوى فالبد من النظر فيها ويف وجه االستنباط وهل
سلف الصاحل صور ال عالعلم فيما قالوه واستنبطوه فالعلم حمفوظ وكان أعلى مايكون يف

 .ة ة عظيمقديفال يقبل تفردهم يف فهم بعض النصوص فضال عن كوهنا يف مسائل ع
د األحناف فري عنلتكهم غري مربؤون من اخلطأ ومن الغلو وقد ذكران صورا للغلو يف ا

سيما عضهم البان وغريهم وكذلك ال نربؤهم من التأثري السياسي على الفتوى وقد ك
. يز لك عبد العز م املأاي ه ما حنن فيه اليوم وأعيناملتأخرون منهم مع احلاكم بصورة تشب

 وقته يوضح يفسما كوكان ذلك من أسباب اخنداعي أان شخصيا يف ترمجته ببعض األمور  
 .إبذن هللا

 
 

 :سوف أختم اللقاء ببعض األمور 
بكفره  ر وصرحلكفاعبد هللا بن أيب بن سلول شهد القرآن عليه ابلنفاق وهو أشد -1

فنه يف ليه ودى عيب صلى هللا عليه وسلم كان يعلم ذلك ومع ذلك صلبعد موته والن
 .بد هللا  عملؤمن ه امقابر املسلمني وكانت حتته امرأة مؤمنة ومل مينع توريثه لولد

دة ومل ر قتلوا يلم فوالذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا شهد عليهم القرآن ابلكفر -2
 .الكفار تطلق نساؤهم ومل يطبق عليهم شيء من أحكام

 هم فس األمر معحصل ن نكمالذين استهزءوا وقال هلم هللا التعتذروا قد كفرمت بعد إميا-3
الوا قن ابهلل ما حيلفو  يهمالذين مهوا بقتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال هللا ف-4

لردة احد  ممل يقم عليه. .وا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينال
 وبقيت معهم زوجاهتم ونفس ماسبق 

نفس األمر  “فرين لكاابوإن جهنم حمليطة “اجلد بن قيس الذي قال هللا فيه معرضا به -5
 بل كان سيدا يف بين سلمة 
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إلنكار ومل اك أشد ذل كل ذلك ألهنم كانوا يربرون أقواهلم وأفعاهلم الكفرية وينكرون
أقضي لكم  ل إمناقا صلى هللا عليه وسلم قد يثبت عليهم الكفر ببينة قضائية والنيب

ا قال لو  حي فكمهو و  وكان صلى هللا عليه وسلم اليقضي بعلمه الذي.. بنحو مما أمسع 
لطفل على اءت ابن جأكنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجت هذه وقال يف امرأة هالل بعد 

 عليه هللاإنه صلى ف. . لوال ما سبق من كتاب هللا لكان يل وهلا شأن.. النعت املكروه 
 .وسلم مل يعاملهم معاملة الكفار ألجل ذلك

 
ردوا على مدينة ل املومن أه: } قال هللا تعاىل:" وقال الذهيب يف سري أعالم النبالء

ال يعلم  بشر أنيد الفإذا جاز على س{ النفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني 
 ن املنافقنياعة ممجال حات, فباألوىل أن خيفى ببعض املنافقني وهم معه يف املدينة سنو 

اي  كفما ينبغي ل ته,الفارغني عن دين االسالم بعده عليه السالم على العلماء من أم
ن عتقد العرفاك أن تغ لفقيه أن تبادر إىل تكفري املسلم إال بربهان قطعي, كما ال يسو 

 . هذا الو هذا  والوالية فيمن قد تربهن زغله, واهنتك ابطنه وزندقته, فال
 .)هذا الكالم يذكره اإلمام الذهيب يف ترمجة احلالج(

 أرضه, يفهللا  هداءشأن من رآه املسلمون صاحلا حمسنا, فهو كذلك, ألهنم : بل العدل
بطال, فهو  مقا أو نافمإذ األمة ال جتتمع على ضاللة, وأن من رآه املسلمون فاجرا أو 

ُله, وطائفة يه وتُ َبجِّ يِن علة تُثُتَضلُِّله, وطائفة من األموأن من كان طائفة من األمة كذلك, 
وَّض أمره نه, وأن يُفعَرض عيُ  اثلثة تقف فيه وتَ تَ َورَّع من احلطِّ عليه, فهو ممن ينبغي أن

وك فيه, له مشكضالو إىل هللا, وأن يستغفر له يف اجلملة, الن إسالمه أصلي بيقني, 
 .للمؤمنني فبهذا تسرتيح, ويصفو قلبك من الغل

مث اعلم أن أهل القبلة كلهم, مؤمنهم وفاسقهم, وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة مل 
جيمعوا على مسلم أبنه سعيد انج, ومل جيمعوا على مسلم أبنه شقي هالك, فهذا الصديق 
فرد األمة, قد علمت تفرقهم فيه, وكذلك عمر, وكذلك عثمان, وكذلك علي, وكذلك 

جاج, وكذلك املأمون, وكذلك بشر املريسي, وكذلك أمحد بن ابن الزبري, وكذلك احل
حنبل, والشافعي, والبخاري, والنسائي, وهلم جرا من األعيان يف اخلري والشر إىل يومك 
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هذا, فما من إمام كامل يف اخلري إال ومث أانس من جهلة املسلمني ومبتدعيهم يذمونه 
لرفض إال وله أانس ينتصرون له, وحيطون عليه, وما من رأس يف البدعة والتجهم وا

ويذبون عنه, ويدينون بقوله هبوى وجهل, وإمنا العربة بقول مجهور األمة اخلالني من اهلوى 
 (.8)أه  ... " واجلهل, املتصفني ابلورع والعلم 

 
 

 وأخريا فقد كتبت قبل فرتة رسالة أمسيتها 
 الرد على الغالة والتحذير منهم وتربئة الدولة من منهجهم

ن الدي ممالصة ننصح مبراجعتها كاملة وأتملها جيدا فهي خ( مخس حلقات)وهي يف 
 .علم يف هذه املسائل خالل أربعني سنة

 
 ( املنكرون الغالة)احللقة األوىل 
 ( تكفري آل سعود ومرسي)احللقة الثانية 
 ( أنواع التكفري)احللقة الثالثة 
 (عليهمأنواع احلكام وأنواع اإلنكار )احللقة الرابعة 

 (من هم العلماء )احللقة اخلامسة 
 :وهذا رابطها 

 
YtMV9VAjhZ3Bwi0https://drive.google.com/file/d/

QwdDZJcFFKYUE/view?usp=sharing 
 

 :وننقل بعض مقتطفات منها 
 :يف هذا املغايل  الذي رددت علية يف أتليف هذه الرسالةقلت 

                                                 

(8  (. احلالج ترمجة  345-334:14 ) النبالء أعالم سري ( 

https://drive.google.com/file/d/0Bwi3VAjhZ9YtMVQwdDZJcFFKYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bwi3VAjhZ9YtMVQwdDZJcFFKYUE/view?usp=sharing
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يكفر الذين فيقا و ر شهو يريد أن يكفر مرسي ويكفر الذين انتخبوا مرسي وابألوىل يكف
يكفر و تلوهم ن قانتخبوا شفيقا ويكفر أهل رابعة املطالبني بعودة مرسي ويكفر م

ل أهل كين  مرسي يعالسيسي ومن انتخب السيسي ومن يعارض السيسي ويريد عودة 
ب ول طبيألى عمصر عنده كفار اي أخاان احبث عن أقرب مصحة نفسية واعرض نفسك 

 ...نفسي 
 

 ململسلول وهم صارم اال أما غالة التكفري واملتهاوون يف دايجريه الذين يبدؤون بقراءة
لى ع وء والصالةا الوضقنو يدرسوا حىت اآلجرومية ومل حيسنوا قراءة القرآن بل رمبا ما أت

 :اهلدي النبوي بعد فنقول هلم 
ه يدعي ك لكونذل عبد هللا بن أيب بن سلول رأس النفاق ونص القرآن على كفره ومع

 تكفريه بل ملبب أحد طالاإلسالم وينطق الشهادتني عومل معاملة املسلم يف الدنيا ومل ي
 يصرح النيب صلى هللا عليه وسلم بكفره وال أحد من الصحابة 

 من دينهم شيئا؟؟  فهل نقص ذلك
قتلهم و غريهم و بة احلجاج بن يوسف فعل األفاعيل سجن العلماء والصاحلني من الصحا

ه وسلم  عليهللا وضرب الكعبة ابملنجنيق ونقل عنه تفضيل اخلليفة على النيب صلى
رحى  و دارتأ؟  واختلف السلف واخللف يف تكفريه  فهل كفر من كفره من مل يكفره

 هم ؟؟؟ريال كان تكفريه دينا للعامة خيوضون فيه وهو هجاحلرب بينهم ؟ وه
 

 :ومما جاء فيها أيضا 
 : مسألة غاية يف األمهية 

يقاتل و يقتل  سلمالتكفري والقتل غري متالزمني فرب كافر اليقتل واليقاتل ورب م
سوس يقتل واجلا قتليفاملسلم القاتل يقتل والصائل يقتل واملبايع خليفة بعد األول 

أمن يقتل واملستاهد الملع للعدو ولو حكم إبسالمه يقتل والكافر الذمي اليقتل واواملعني
 .اليقتل والرسول اليقتل واملرأة غري املقاتلة التقتل وهكذا 
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 تعلق بتكفرييسؤال  أي نكتفي هبذا القدر ونفتح الباب لألسئلة وأعتذر عن اإلجابة على
 منزلتها بعد أو قتل فال أجرؤ على الفتوى يف ذلك ومل أبلغ
 
 
 
 
 

الصة لوجهه خعلها ن جيأمت االنتهاء من تفريغات هذه امللحمة الكربى نسأل هللا تعاىل 
 الكرمي وأن ينفع هبا من يقرؤها ومن يستمع إىل تسجيالهتا 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 إليكسبحانك اللهم وحبمدك نشهد أال إله إال أنت نستغفرك ونتوب 
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 تابالك بعض التعليقات اليت تتعلق ابملناظرة خال ماتقدم خالل بهملحق 
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