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 رسالة إبراء للذمة إلخوة العقيدة واملنهج
 

 
 

 د محمد بن رزق بن طرهوني     

 

                                                                             

 َِلبُون َوإِنَّ ُجنَدنَا لَُهُم ٱْلغََٰ
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 لسالم على رسول هللا الحمد هلل والصالة وا

 أما بعد

فقد تكاثرت علي الرسائل من إخوة من الداخل وجمع من األنصار في الخارج وثلة من 

الصادقين في الفصائل األخرى وهي تدور بين اللوم والعتاب وطلب النصح وبيان الحق 

ي وإنكار الخطأ والكل يرى مني ضرورة التوضيح التام دون مراعاة ألمور يعرفون إصرار 

عليها ولكنهم يحملونني مسئولية عدم فهم الكثيرين ألسلوبي هذا حتى كانت آخر رسالة 

بعد حوار طويل شرح فيه أمورا كثيرة وطلب فيه مني طلبات من الداخل من أخ كريم 

سنجيب عنها قدر الطاقة بعد أن ، اللهم سلم سلم : عسيرة طرح فيها أسئلة نقول فيها 

معه مع بعض الحذف والتصرف اليسير لحاجة في نفس نذكر مقتطفات من حواراتي 

 يعقوب..

 قال األخ املفضال :

# شيخنا الكريم تعرفت عليك بفضل هللا منذ مدة قصيرة وأرى أنك على اطالع كبير 

م بواقع اإلخوة ومن أكثر العلماء في الخارج معرفة بهم ودفاعا ونصحا ونقدا وإرشادا له

يهم بعض األمور املهمة وهذا أمر طبيعي بسب عدم ولكن شيخنا التزال ممن يخفى عل

وجودك على األرض واعتبارك اإلعالم في الغالب كمصدر رئيس ملعلوماتك ، وهو ينقل 

 الصورة ناقصة وغير كاملة ....

ة الكريم ... لو استقرأ أحد منا التاريخ لوجد أن في كل عقد تقريبا تظهر جماع # شيخنا

األرض وهي غير مستوفية لشروط النصر والتمكين إسالمية تسيطر على بقعة من 

ن ثم تطبق فيها شرع هللا وتعلنها إمارة أو خالفة ودار هجرة ثم يهاجر إليها خيرة املسلمي

تتحزب عليهم ملل الكفر فتبيدهم عن بكرة أبيهم والنتيجة : مصالح قليلة فردية 

 ومفاسد كثيرة فردية وجماعية ...

نكم كتابة مقالة أو تأليف كتاب تراعي فيه ما ذكرت وتنصح الكريم ... أرجو م # شيخنا

تشخص لهم املشكلة وتصف لهم الحل ، إن عملوا بما قلت فهو الواجب ، فيه اإلخوة 

 من أنصارهم وأنصار ال
ً
جماعات األخرى عليهم وإن لم يعملوا فستنفع خلقا كثيرا

 عليك ألنك شيخنا تعرف ماالف بإذن هللا تعالى وتكون قد أديت ما وسيهدي بك هللا اآل

يعرفه غيرك من العلماء ووضعك يساعد في هذا وأنت دخلت في هذا املوضوع منذ  ال

 البداية بقوة ...



3 

 

 األرض على الحقيقي التنظيم بواقع املعرفة من عالية درجة وصلت أحسبك شيخنا

 غالية والثانية وسطية األولى متناحرة دول  ثالث داخلها دولة:}  بكلمات وسأختصرها

 وبالنسبة! دولة هكذا سينصر تعالى هللا أن عاقل يتخيل فهل{  شهوانية مادية والثالثة

 أهال ليس لكن الوسطيين من قطعا وهو جرى  عما األول  املسئول  هو البغدادي للشيخ

 ...منصب بهكذا ويكون  قرار هكذا ليتخذ

 وأما األسئلة التي طرحها فهي :

ة قبل السيطرة على املدن السنية أو كنت في إحدى خو ستشارك اإل ااألول : شيخنا لو 

 هذه املدن ماذا ستكون مشورتك ونصيحتك لهم ؟ 

 ل ستشير عليهم بما فعلوه هم بدون الرجوع للعلماء وأدى بهم إلى ما ترى ....؟ه -أ

م سيطروا على املدن واستغلوا الفرصة لكن ال تطبقوا فيها شرع هللا هل ستقول له -ب

الواجهة واستغلوا الفرصة لكسب أكبر مصالح لسنة العراق منها إقامة  وال تظهروا في

قليم خاص بأهل السنة ثم قوموا بتربية جنودكم وأنصاركم بفسحة كبيرة من الحرية إ

 واإلمكانات؟ 

دينة وأنتم لستم بأهل إلقامة إمارة فضال مروا على أي هل ستقول لهم ال تسيط -ج

ح بذلك وليكن دوركم دفع العدو الصائل في عن خالفة إسالمية ومنهجكم اليسم

 الشام فقط ... ؟

خوة في العراق كانوا مرتبطين رسميا بالتنظيم ٪ فقط من اإل ١٥نا... مسألة مهمة : شيخ

 قبل السيطرة على املدن فلو كان هناك عالم له وزنه الكبير عند طلبة العلم في العراق

 جذريا...  ان الوضع مختلفللتنظيم بعد السيطرة لكا االنضمامأفتى بعدم 

الناس  استنصرواخوة بعد السيطرة على املدن يخفى عليكم أن اإل  الثاني : شيخنا... ال

لهم فهل الزلتم على نفس هذا الرأي بعد  باالنضمامفي العالم أجمع وكانت نصيحتكم 

املفاسد الكبيرة التي حصلت ولو عاد بك الزمان أو تكرر ما حصل مستقبال هل 

 بمثل هذه النصيحة؟  ستنصح 

وأقصد  -خوة من الناس وخاصة املوظفين في الدوائر الحكومية وبالنسبة ملن ناصر اإل 

 -ن :اكان أمامهم خيار  -الصالحين منهم 

ظيم بدون بيعة وستكون جميع املفاسد التي ذكرتها لك سابقا للمبايعين مناصرة التن -ا

 ... مترتبة عليهم عند دخول الرافضة لكن بشكل أقل 
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فين خرجوا يخنا أغلب املوظش -دم نصرتهم مع حاجة املسلمين املاسة لهم ع -ب

  -ن تقريبا و إال املناصر  تدريجيا خارج سيطرة اإلخوة ولم يبق

 فما هو الواجب عليهم شيخنا ؟؟؟ 

يبقون في أماكنهم وهم ليس برقبتهم بيعة للتنظيم وسيكون مصيرهم القتل أو السجن 

 خوة والناس وهم بأمس الحاجة إليهم؟ دن ويتركوا اإل أو يخرجوا خارج امل

# سؤال مهم : شيخنا... بالنسبة لكم ، هل القتال مع التنظيم كان واجبا على كل 

غير تي ستلحق أهل املقاتل واملعركة املفاسد ال باالعتبارمسلم بالغ مقتدر مع األخذ 

 تكافئة عدة وعتادا؟ امل

 تهت ومضت فما الفائدة من بحثها؟ # شيخنا... قد تقول هذه أمور ان

فنتوب  ي كان صائبا فنصبر ونحتسب أم خطأفأقول : حتى أوقن هل ما فعلته وغير 

 ونستغفر وحتى نعلم كيف نتعامل مع هكذا أمور في  املستقبل... 

خوة في العراق يطلق على من بايع التنظيم بيعة رسمية )بيعة # شيخنا... مصطلح اإل 

 ار ملن لم يبايع التنظيم بيعة رسمية وبايعه بيعة عامة فقطقتال( ومصطلح األنص

 والجواب وهللا املستعان :

 قال تعالى :

 )أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ( 

 كسبت أيديكم ويعفو عن كثير( )وما أصابكم من مصيبة فبما

 من سيئة فمن نفسك( )ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك

 )منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة(

هذا خطاب هللا تعالى للصحابة وهم خير الناس بعد نبيهم اختارهم هللا لصحبته بعد 

أن نظر في قلوب الخلق فوجدهم أنقى الخلق قلوبا ، وقائدهم كان رسول هللا صلى هللا 

يستنكف أحد أن يكون قد وقع في خلل  عليه وسلم وهو أفضل الخلق على اإلطالق فال

تسبب في عقوبة دنيوية لعلها طهرة له مما وقع فيه .. وقد يؤاخذ العامة بذنب الخاصة 

 يختلف فيه أحد وأدلته كثيرة مشهورة . ثم يبعث الجميع على نياتهم وهذا مقرر ال

 هذا أوال ...

التي العظيمة املعضلة  أما ثانيا : فلست أهال لالنفراد بفتوى في مثل هذه النوازل 

تحتاج ألن يجمع لها جمع من كبار العلماء يكونون على اطالع تام بما يجري على األرض 
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فيفتون بما تتالقح به أفكارهم بخلفياتهم العلمية الواسعة ومعرفتهم املنضبطة 

 بالواقع .

أن دين وإن كان فيه بعض تخصيص أحيانا وأحب هثالثا : سأوجه ما أراه لجميع املجا

أنوه إلى أنني عندما ناصرت ونافحت عن اإلخوة لم أكن بمعزل عن االطالع على أخطاء 

وخلل وهذا اليسلم منه البشر ولذا فالكل يعلم أنني وجهت نصيحة طويلة في نهاية 

املناظرة وقد حذرت فيها من أمرين اثنين هما سبب الدمار والهالك وتخلف نصر هللا 

 أساس البغي والعدوان والظلم املؤذن باالنهياروهما التكفير والدماء وهما 

عن أبي بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا 

 تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في اآلخرة مثل البغي وقطيعة الرحم .

 فمن أين أتى هذان األمران ؟؟ 

 !!من الغلو 
 

را من اإلخوة على البغي على العوام والبغي على إخوانهم في الجهاد بل الغلو حمل كثي

البغي على إخوانهم في نفس املنهج بل البغي على طالب العلم فيهم واملشايخ بل البغي 

على أهاليهم وذويهم فكفروا آباءهم وأمهاتهم وكفروا علماءهم وأساتذتهم ثم استحلوا 

 دماءهم وأموالهم .
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لخطبة جمعة من داخل مدينة وعلى من يقرأ رسالتي هذه أن يستمع 

املنذر الحربي )املدني(  يالرقة أيام الحصار وهي للشيخ املجاهد: أب

{ يبين فيها ماجنته أيدي بعض الغالة على 
َ

ُعون رَّ
َ
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َ
ُهْم َيت

َّ
َعل

َ
بعنوان }ل

إخوانهم أهل السنة والجماعة حينما كانوا يحاولون الحكم على 
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ظلم منهم وتنفيرهم للناس العوام بالردة ألكل أموالهم وانتشار ال

عن دين هللا ومعلوم أن والة األمر كانوا قد قتلوا خلية منهم في الرقة 

 ونشرنا الفيديو الخاص بذلك في املناظرة .
 وهو تسجيل مؤثر جدا ضج فيه الجميع بالبكاء على الحال املزري الذي وصلوا إليه .

ة للرفق بأمة جدا لتوجيه الرعي امهم اصوتي له أيضا تسجيال أن كما 

اإلسالم بعد ظهور الغلو في البعض وظلمهم لعموم املسلمين وتركهم 

 منهج النبي صلى هللا عليه وسلم .
 

 دين من غلو املكفرين على التليقرامهوكال التسجيلين في قناة تبرئة املجا

 

ذكر ابن كثير في معرض تفسيره ملا ذكره هللا تعالى لنا عن بني إسرائيل لنأخذ قد و 

عنهم أنهم ملا طغوا وبغوا، سلط هللا عليهم عدوهم  رأخبعظة مما وقع لهم أن هللا ال

 
َ
َك ِبظ ، َوَما َربُّ

ً
 فاستباح بيضتهم، وسلك خالل بيوتهم، وأذلهم وقهرهم جزاًء وفاقا

ه
ٍم ال

َعِبيِد ]سورة فصلت:
ْ
ل ِ
 
 من األنبياء وال46ل

ً
علماء، [، فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا

ابن جرير عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن املسيب يقول: ظهر  وقد روى

 يغلي 
ً
ر على الشام، فخرب بيت املقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دما ُتَنصه

ْ
ُبخ

لكبا فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه ا على ِكًبا، فسألهم، ما هذا الدم؟

 من املسلمين وغيرهم، فسكن، وهذا قال: فقتل على ذلك الدم سبعي ظهر.
ً
ن ألفا

صحيح إلى سعيد بن املسيب، وهذا هو املشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه 

 أسرى من أبناء األنبياء وغيرهم
ً
 كثيرا

ً
 هـ.ا. لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ منهم خلقا

الوت وهو يقرأ أحد السلف دخل على رأس الجوقد روينا في جزء الليث بن سعد أن 

التوراة ويبكي فقال له مايبكيك فقال مررت بحرف فأبكاني : يابني إسرائيل إني كنت 

 أحبكم فلما عصيتموني أبغضتكم .

وصلنا تجاوزات األمنيين الرهيبة فأرسلنا رسالة مفتوحة للدكتور أبي بكر تقبله  وقد

 سنوات تقريبا من اآلن  أكثر من ستهللا قبل 
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نا كثيرون وتواصل معنا أفاضل من أهل العلم يجأرون من انتشار الغلو ثم راسل

وخاصة في مناطق ليبيا وغيرها وحثونا على شن حملتنا التي عملناها على الغالة تحت 
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مسمى الحملة الطرهونية على الغالة وأعاننا إخوة من هكر الخالفة لفضح معرفات 

 خاص بذلك .رؤوس الغلو وقد تم نشر ذلك كله في الكتاب ال

م ركزنا في املناظرة التي كان الكل مثنيا عليها وتوزع في املراكز على كون اإلعال وقد 

ووسائله ال يعتبر متحدثا رسميا وإنما هو يمثل مايراه الكاتب فقط وذلك ملا ظهر من 

 غلو عند بعض الكتاب .

 مناظرة هل الدولة اإلسالمية خوارج ؟

/https://tarhuni.net48٥3 

 توجيهات إعالمية حول مجالت الدولة اإلسالمية

/https://tarhuni.net27١ 

 

فنحن لم نأل جهدا في النصح والتوجيه فمناصرتنا لم تكن تعصبا وال حزبية وإنما 

 ا أو مظلوما .انصر أخاك ظامل: منضبطة باملنهج النبوي 

ولكن تأتي الرياح بما اليشتهي السفن وحدث الصراع الداخلي بين األجنحة الثالثة 

 الذي أشرنا إليه في منشور مختصر 

ملا تمكن بعض الغالة احتقروا العلماء وطلبة العلم وأهانوهم وهذه كانت قاصمة 

كتورة إيمان الظهر تأذى منهم الشيخ شفاء النعمة فك هللا أسره وتضررت منهم الد

وقد ناقشتهم في بعض بدعهم املخالفة ملنهج أهل وأغلق معهدها من قبل الفرقان البغا 

ومعلوم ماحصل من محاكمة السنة والجماعة فلم يرفعوا بما قالته رأسا واضطهدوها 

والفيديو موجود تضحك الثكالى لشيخ مفضال من قاض اليعرف كيف يقرأ القرآن 

وماحصل من منع الحلقات الثالث األخيرة بة للشيخ تركي وما حصل من استتاومنشور 

 وماحصل لغير واحد من طلبة العلم .من السلسلة املنهجية 

جب أن تزكوا نفوس جنودكم فقد قال لهم : ي -ه فك هللا أسر  -والشيخ شفاء النعمة 

انشغلوا بتقاسم السبايا وعقارات النصارى وظلم الناس والتقبلوا بيعات إال من صلح 

 حاله . فمنع من الخطابة عدة أشهر

نة[ قد و  ِ
َك عن َبي 

َ
َك من َهل

َ
في اللجنة املفوضة وقد بيد الغالة صدر البيان املشؤوم ]لَيْهل

وقتها قاموا ولكنهم قد  وقتل الدكتور البغدادي بعضهم تم التراجع عنه بعد ذلك

تل من قتل منهم ، وحصلت فتن
ُ
 عظيمة، باعتقال الذين اعترضوا على البيان وق

ٌ
ة

https://tarhuni.net/4853
https://tarhuni.net/271
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ون الشيخ البنعلي تقبله هللا على املنابر وينادونه ]شركي البنعلي[ وهو  وأصبحوا يسب 

وكفره جمع منهم وهذا على الرغم من تبنيه بعض أمير مكتب البحوث واإلفتاء، 

ن أوصل الحال ببعضهم األقوال املتشددة لحداثة سنه وقرب عهده بطلب العلم . و 

ر   السالم، والعياذ باهلل .يوسف عليه نبي هللا كف 

بعض  أعلنثم ملا حصل التراجع عن البيان املشؤوم وصدرت سلسلة مسائل منهجية 

" إبراهيم ملة" هااسمأ سلسلة في الدولة مشايخ على سيرد أنه من تبنى قول الغالة

 والتدريس الخطابة من( الخير لوالية العام الشرعي) الدعجاني رغد أبو الشيخ منعهف

 . واإلمامة

ثم رأى بعض السياسيين املتنفذين منع الحلقات الثالث األخيرة من السلسلة وقفا 

للصراع املحتدم والحال التحتمل الصراعات فأساء أيما إساءة وما ذلك إال ألنه من 

 العوام ولم يرجع للعلماء خارج الدولة وال لطالب العلم داخلها .

وبين الغالة يطول فيه الكالم وهو والصراع في الداخل بين طلبة العلم املنضبطين 

 مؤلم للغاية فقد أدى لقتل وسجن وتعذيب وإنا هلل وإنا إليه راجعون .

هذا ناهيك عن الطعن في كبار علماء امللة وأئمة الزمان بل تجاوز األمر لتكفيرهم ثم 

 تعدى ذلك إلى تكفير خالئق من علماء املسلمين األكابر .

اشرأب الغلو بعد مقتل طلبة العلم وانهيار الدولة و  وتفاقم األمر في بعض األنصار

 التي هيوزوال التمكين وأسر النساء واألطفال حتى لجأ الدكتور أبو بكر ملناطق الهيئة 

بدأ الغالة في تكفيره بقوة .. وسبق ذلك انقسام الناس بشأنه فمنهم دار كفر عندهم ف

يحمله مسئولية فنقيض تماما من يحمله مسئولية الغلو ومنهم من هو على العكس وال

 اإلرجاء والتجهم إلى أن قتل تقبله هللا .

على من كان مناصرا من العلماء وطلبة العلم ممن يدعي النصرة وتسلط الغالة 

فأسقطوهم وحاربوهم ومن هؤالء الدكتور الحايك حتى انقلب من انقلب منهم لوقاحة 

أحمد الشريف واختفى من كان  هؤالء الشرذمة وانزوى من انزوى منهم مثل الدكتور 

 حسين بن محمود وغيرهم .يدعمهم من وراء حجاب كالشيخ 

بعد أن اختفينا  وملا رأينا هذه الحال املزرية التي بدأت تنتشر في اإلخوة رجعنا مضطرين

لفترة للحالة األمنية بعد اعتقال ولدي وانكشاف مكاني ومداهمة بيوت األسرة مما 
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حراوات واالنزواء حتى تهدأ األوضاع بعدما تأذت أسرتي أذى اضطرني للهروب عبر الص

 لدك الغالة مرة أخرى فنشرنا مانشرناه من سلسلة مسائل شائكة  شديدا فعدنا

 

 التحاكم للمحاكم الوضعية

/https://tarhuni.net٥١73 

 أحكام الدور وسكانها

/https://tarhuni.net٥47٥ 

 االنتخابات واملنتخبون 

/https://tarhuni.net٥669 

وقناة ونشرنا الكتاب الخاص بذلك دين من غالة املكفرين هوعملنا قناة تبرئة املجا

فتنة قصاصات النجاة من  نشرناكتابات مكتب البحوث التي تمثل طلبة العلم و 

  والزلنا لم نضع الألمة بعد .التكفير 

 براءة املجاهدين من غلو املكفرين

/https://tarhuni.net٥466 

 قصاصات النجاة من فتنة التكفير

/https://tarhuni.net٥6١4 

ا افتتحنا أكاديمية تأسيس طالب العلم حتى نعطي الطريق الصحيح ملن أراد أن كم

يسلك مسلك العلم من اإلخوة ال من لعب بعقله إبليس فتعالم أو طلب العلم بغير 

 ناهم بمقال خاص بهم .دطريقه السوي فأصبح من املشوهين علميا الذين أفر 

 أكاديمية تأسيس طالب العلم

/https://tarhuni.net٥2١4 

 املشوهون علميا

/https://tarhuni.net٥383 

ونشرنا منشورا تحت مسمى الحرب على الغلو ذكرنا فيه روابط ماقمنا به في حربنا 

 معهم 

 : سالة من أبحاث( ) مالحظة : حذفنا منه ماتكرر ذكره في الر  قلنا فيه

https://tarhuni.net/5173
https://tarhuni.net/5475
https://tarhuni.net/5669
https://tarhuni.net/5466
https://tarhuni.net/5614
https://tarhuni.net/5214
https://tarhuni.net/5383
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أما موضوعنا فكما نشرنا قديما فتوى في استغالل برامج التواصل في الحرب على 

املناهضين ألهل الحق نعيد الفتوى لكل قادر على رد عادية أهل الغلو الذين يفسدون 

عقيدة أهل الخير من أهل السنة والجماعة ويشوهون صورتهم ونقول له : يجب عليك 

ة أن تنكر هذا املنكر العظيم الذي فرق الجمع وشتت الشمل وأوقع طاملا عندك القدر 

الكثيرين في البدعة ومفارقة سبيل املؤمنين من أهل السنة والجماعة وقد أعددنا لك 

 مايمكنك أن تستعين به في حربك فما عليك إال مسك الحسام والضرب به 

 ملناظرة املسمىففي أمور التكفير مطلقا والدماء عليك باللقاء األخير في ا

 دين خاصة ولألنصار على أخص الخصوص هالنصيحة للمسلمين عامة وللمجا

4998https://tarhuni.net/ 

 وفي قضايا الغلو مطلقا عليك بالحملة الطرهونية على الغالة

264https://tarhuni.net/ 

 الرد على الغالة والتحذير منهم

4303https://tarhuni.net/ 

 : وفي املطالبة بالدليل

 من أي صنف أنت ؟

4702https://tarhuni.net/ 

 ! هات الدليل

5156huni.net/https://tar 

 : وفي جزئيات الغلو

 تكفير املعين

245https://tarhuni.net/ 

 والقصف املقنن على مكفر املعين دون شروط وموانع

5396https://tarhuni.net/ 

 العذر بالجهل

254https://tarhuni.net/ 

 سؤال لخصنا فيه مسألة العذر بالجهل 

5447https://tarhuni.net/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F4998%3Ffbclid%3DIwAR084PUkWy2v_MkPRioVANwAInSlNwRQW-tBrX5grgopQektjDbQW2m_c-4&h=AT1FiF91VroFrzrMefunZNsHd2kpkPWYQD9arsDd42HmuvcWE6ngDeYiIZGDDwI3QE4rGFpTAhVpBgQIqTM1J-soSZEzfl6-3TIS5l28Lw9OzmiTAx_d7PCGVJ4ZAI5SK6F7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F264%3Ffbclid%3DIwAR2pO_WzPwTNxuj3XpNHAG9jwGlzCFrOT7PSUieSRtYxQyMSEUrtBuGPuRM&h=AT1MorkbsxIb3XQ-7Jj4kST6B7JXr-azWwxUe0Q3oleG_40weu1E6Xowyay3RzHKdsnCEhmCQohoIOseMiHsbvW1csH_ML8GFGPCZ2IjrS5agGzFORTlubEkJ9knlEFXRjs6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F4303%3Ffbclid%3DIwAR1-oMPSw2TG8WNamsiFGj0FvhZ8QnL6HC65oXQTeaDt5jGGoldkfXP4WA0&h=AT0_eh1MCkSm1JcCdUUwq2Uf0Jn6Kx5Kces4L7vsznueslPMfEL5Rw1nFI2OI_4L4c7ivhNY7ElMjWuV5Piw-g9e90YajDOhAQkrjMcQXYusEUuzfhzifSZBPan20AKS6oCB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F4702%3Ffbclid%3DIwAR1O7zAJFbf9x-LwYsS1N8X5n6AjBvZ4P-hdjjf5Q5xKaPjW9emAsm__FHA&h=AT2GfX9UCMkh5LqIVljGO3TlNW1V88FVRgzpWzlR5nlc_CEtwtvV9eWxEytZ3Y8ZIqHnMj1A9AR4JssoSgMxVhtfaxGF0-MgVFq-PST0PyZhX-scDOBMyA5v8fYAG14HvXgZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F5156%3Ffbclid%3DIwAR2RJstcrftw8L1Z2LM2_I0kojNERDcxtpEw5HxMNEUy8tRGTqc94iCpVpE&h=AT2Ar1IYKnK_bCj8RCMP-M1s4OleN4Zuq37gjFaWXeS8tyuee0UkHrOLrOvWNSXNwVOBMj8-3oysOb3T7CXZ5SKW5yWo6NrA-crvuU0WaBHDKCNS8AIaF_s0tQ-d_nKV4pgZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F245%3Ffbclid%3DIwAR2u0sdOcMfzG5os0_MFrENtl3of7iyl2fmH_aivGuDtyy1L2FM8HDDRxBI&h=AT1dc5GLx2wcHbDPWn3kwVqKJwnpKZNGEp0L0VZxJVQFzNiCy7FT_vurhlGIYlIeAolEux_MmzBt2UldfcenrE6v0n6-lhHie23StuyNAYjCFDvkhBih9QNWQF5ACuulm0OH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F5396%3Ffbclid%3DIwAR3Bw3bAO8ASP3fi5bAUee_Bh0k8Bl2CzOm_1vFmI44_pe6eWoOWJovYO90&h=AT2Uy_tyIZ9auR0VWMPeTuHWLdZ4ZgBaLyQhHq4zdGhmOi7FOwWjcFvfYcGcn2Oljitr_Tx9RCU9abz9PdWaUl7vIGs5HqFcdliDWUFINyf6a0uUsq6WD_9h28R3Nq7LAdXt&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F254%3Ffbclid%3DIwAR2RJstcrftw8L1Z2LM2_I0kojNERDcxtpEw5HxMNEUy8tRGTqc94iCpVpE&h=AT2Agp6oxLmsu1Lz6rboR7J5fjM67BBzXucXljUJixFCTaQMCXHD5Kts8yvJDjUaFrqfE9tlSxSD12AMCtkbTWioHnoMojMj7rW0sxihsgw60uDsEY-vqTqhNM9gxyFiQ3_O&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F5447%3Ffbclid%3DIwAR3heWe_V1uMR1iKB0r24dYp7kqEHnzFAbKZg2w-Hv8QRuzYc718fukHYWk&h=AT324k0FIg8fTl1Ussi_t9cJpXYcSCzN2leNuW9E_8d_J0Vm_0wJNTqbJMkTfB4ijE9FQiznnZCZtk0NwvtOB5feqoSk4QUptLjoiQGcgKr3tzXY5KANtvGD2nLpnKoTuTQ9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
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 هل الطرهوني يعذر املشركين؟ 

5441arhuni.net/https://t 

 تكفير العاذر

249https://tarhuni.net/ 

 في مصطلحات الطاغوت والشرك والكفر واملسائل الخفية وغيرها

189https://tarhuni.net/ 

 تكفير العلماء

 فوض ى املنشورات وإسقاط العلماء

5088https://tarhuni.net/ 

 هل ابن عثيمين كافر ؟

5309https://tarhuni.net/ 

 

وقد حاول الغالة إسقاطي بكل مايملكون من قوة فكنت بحمد هللا عصيا عليهم والزلت 

ولم أترك ولن أترك املناصرة ولكن حسب ما يمليه علي ديني وعقيدتي املنضبطة 

 الصبيان واملتطفلين على العلم . بالعلم الراسخ بعيدا عن تلطيخات

تارة يدعون أني أكتب باسم مستعار وهذا من شدة جهلهم بي وبشخصيتي التي أعتز 

جدا بها حتى أتهم بالعجب والغرور دوما ، فلست متفرغا ألالعيبهم الصبيانية . وتارة 

، وغير األكبر اسمه األرقم  ابنيينسبون حساب دار األرقم لتفسير األحالم لي ألجل أن 

وهذا كله إتماما ملسيرتهم ذلك من دجل وأكاذيب شجعهم عليها اضطراري لالنزواء 

الوقحة حينما زوروا حسابا على الفيس باسمي وشنوا حمالت حذف حساباتي على 

ولكن بحمد هللا عدت لهم ألقض مضاجعهم وأقلق منامهم وأدمر تويتر وغير ذلك 

 أحالمهم .

 ونسقطهم في أعين اإلخوة ومن ذلك :وكتبنا عدة مقاالت نعرض بهم 

 ظاهرة التكفيري العاطل املناصر للكفار

/https://tarhuni.net٥249 

 املنظر املتناقض 

/https://tarhuni.net٥٥97 

https://tarhuni.net/5441?fbclid=IwAR12rYfey1BWab-zPqlgpw0jtLWGCx-2II8UCnY5RuVk0djWI5DEqqidYcU
https://tarhuni.net/249?fbclid=IwAR2u0sdOcMfzG5os0_MFrENtl3of7iyl2fmH_aivGuDtyy1L2FM8HDDRxBI
https://tarhuni.net/189?fbclid=IwAR1iPFW9NFVjeO87yjSdKG2NIkylgm-TUTU2DVNmcaTrTOFd2B3mQWItYkQ
https://tarhuni.net/5088?fbclid=IwAR12rYfey1BWab-zPqlgpw0jtLWGCx-2II8UCnY5RuVk0djWI5DEqqidYcU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftarhuni.net%2F5309%3Ffbclid%3DIwAR23J76fYug6209QEU61O7hv7USjR3LFcMVqbBpce8TMoxQRmVEgElM3GX4&h=AT1u5IrgfplbhTdYE1EY2p8f89W8OgtSEmcv0Fn_sO9GOXupWicnvjVFvij3cxK_6lXrzz4IsZ57IWY8OP7D78MXlW8y0WZoM50HSTnvl5aJUDTkIY1dGrQRLULpi2tND3i7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0enIQzqImpHPz2Drru3K72GoYZ0vu-JJKiE2incDmvoLQsrwOFMeumvaT3YzsPc9G9PFiqLkKBEYOyDIZ1Gry1Uvr7IguBowS-k8IUvKW89pfu-gM6LyMbJHFZtvleMOet5HAQ_9uEr7Xm1vqvQDkv89UuQ9nVT7WwbQ
https://tarhuni.net/5249
https://tarhuni.net/5597
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ير مما تكلمنا فيه ويكفي من القالدة ما هذا غيض من فيض وما سكتنا عنه أكثر بكث

 أحاط بالعنق .

فالغالة هم أس البالء وهم سبب ضياع الدماء الزكية التي أريقت لنصرة هذا الدين 

 وسبب انتهاك أعراض الحرائر وضياع الذرية .

فأول ما ننصح به ونؤكد عليه ألي فصيل جهادي أن يلزم غرز العلماء املشهود لهم 

 ر من الغلو بالعلم وأن يحذ

 أيها اإلخوة األحباء : اليعني أنكم أمسكتم في أيديكم رمز العزة واألنفة وهو السالح

ومكن هللا لكم في أي مكان صغر أو كبر أنكم أصبحتم بذلك علماء تفتون وتقررون 

ن املسائل وتصدرون األحكام على خلق هللا بل أنتم عوام .. عوام .. عوام وربما التفقهو 

ن هللا وبعضكم اليحسن الفاتحة واليعرف كيف يتوضأ فاتقوا هللا في شيئا في دي

 أنفسكم أوال وفي خلق هللا ثانيا واليغرنكم أن وجد فيكم األعور الذي يعتبره من حوله

كلمة الشرعي التي ابتدعت بديال للعالم والفقيه غرور من العميان مبصرا وإياكم و 

كثير من الشرعيين اليعرفون الكوع من واملفتي والقاض ي فاليوجد ش يء اسمه شرعي و 

البوع وقد جالست ودرست بعض الشرعيين فقال أحدهم لي بلسانه بعد أن درس 

وهللا لقد كنت مسئوال عن أمة من الناس وأنا أجهل من  ياشيخ :مامعناه شيئا يسيرا 

. فالحل يا إخوة لزوم العلماء وأن ينفر جمع لطلب العلم بالطريقة الصحيحة الدواب 

واالهتمام الكبير بهذا الجانب فهو حبل النجاة من تلك املهلكات ، ورأسها وذروة 

سنامها الغلو الذي أفسد كل ش يء فهو أبو الخبائث مثلما الخمر أم الخبائث وقد 

أهلك الغلو األمم قبلكم وهو الحامل على سفك الدماء وانتهاك األعراض واستباحة 

سان وسوء األخالق لالكبر والعجب وسالطة الاألموال وتفش ي الظلم والتلبس برداء 

وبذاءة النفوس وكل داء خبيث وألن يلقى هللا أحدكم زانيا سكيرا عربيدا خيرا من أن 

 بيحا لدمائهم .تيلقاه مغاليا مكفرا للمسلمين مس

هم م طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه)فلوال نفر من كل فرقة من

 ون (لعلهم يحذر 

فإياكم والكالم في دين هللا إال ملن كان منكم عاملا بالضوابط املعتبرة لكلمة عالم أو 

بمشورة ثانيا تعليميا تربويا أوال و تتبعون العلماء حتى تقرروا إن تمكنتم برنامجا 

العلماء وليس باختياركم أو بأيديكم لتأهيل الجميع فمرحلة تناسب عامة الناس 
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يتخرج فيها أئمة ومرحلة تناسب طلبة العلم تنقسم ملراحل ومرحلة تناسب الجند 

 تاء في النوازل فاملساجد والخطباء والوعاظ ثم القضاة والوالة ثم العلماء وأهل اإل 

 وإياكم واستعجال قطف الثمرة فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

 

لعلماء حتى أجازوك إياك أن تفتح فمك في الشرع وأنت جاهل لم تدرس العلم على يد ا

أن تتكلم في دين هللا والتوقيع عن رب العاملين .. فقط يدك على زنادك وتأخذ 

التوجيهات من أمرائك الذين يأتمرون بأمر العلماء األكابر هذا هو املسار الصحيح 

 واملنضبط إن أردت النصر من هللا سبحانه .

 والتغترن بنصر الساعة فهو فقاعة .. 

نصر الكافر واملؤمن والظالم والعادل فاأليام دول فليس نصرك بدليل وتأكد أن هللا ي

صالح والخذالنك بدليل طالح ولكن املؤمن يفتش في نفسه ويزري عليها ويتهم نفسه 

ليصلح من أمره فلعله أتي من قبل نفسه فإن استوفى اإلصالح فليستسلم ملراد هللا 

 وقضائه وهو راض مطمئن .

اإلقدام في الحرب واالنتصارات والتمسك بما يعتقده نقول : ليست الشجاعة و 

.. اقرؤوا التاريخ وحثوا الشخص ومنافحته عنه بدليل صحة املنهج واقرؤوا التاريخ 

 أفرادكم جميعا على قراءته

يدعي الخالفة ،  كانشبيب بن يزيد الشيباني  ينقل ابن كثير في البداية والنهاية أن

ن فة إأن هللا تعالى قهره بما قهره به من الغرق لنال الخال  ويتسمى بأمير املؤمنين ، ولوال

مير شاء هللا ، وملا قدر عليه أحد ، وإنما قهره هللا على يدي الحجاج ، ملا أرسل إليه أ

 املؤمنين عبد امللك بعساكر لقتاله ، فهرب غير مرة ، وملا ألقاه جواده على الجسر في

ل : املؤمنين ؟ قال : ذلك تقدير العزيز العليم قانهر دجيل قال له رجل : أغرقا يا أمير 

 ثم أخرج ، وحمل إلى الحجاج ، فأمر فنزع قلبه من صدره ، فإذا هو مثل الحجر .

وكذلك قتلت زوجته غزالة . وكانت شديدة البأس وكان الحجاج مع هيبته يخاف منها 

 أشد خوف ، حتى قال فيه بعض الشعراء :

 فتخاء تنفر من صفير الصافر         أسد علي وفي الحروب نعامة

 بل كان قلبك في جناحي طائر          هال برزت إلى غزالة في الوغى   
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وإياكم وتزكية النفس فهي املهلكة الحالقة .. فاملصيبة قد تكون عقوبة وقد تكون 

ابتالء ورفعة فإياك أن يحملك العجب أن تجزم بأنها الثانية بل تفكر في نفسك 

 .وتأمل فغالبا ستكون من نفسك ، وبة واجعلها عق

 

 قد جاءني باألمس وأنا أكتب هذه الرسالة هذا السؤال :سبحان هللا ! و 

 
 

أهل األخدود لم يكن مفروضا عليهم القتال ولم يكن لديهم سالح ولم يسبق لهم 

فلماذا نشبه ، مواجهات مع أعدائهم وتمكين في األرض فاملقارنة فيها فوارق مؤثرة 

 ير ؟؟ ا بخيار الخلق الذين وصف هللا ماحصل لهم بالفوز الكبأنفسن

؟  : ) أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ملاذا النتهم أنفسنا ونقول 

 ؟ قل هو من عند أنفسكم (

 معاقل الغلو التي كانت سببا في الحملة على الغالة  ظهرإبادة في أ... 
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 أشد أماكن التمكن و وإبادة في مركز الثقل ... 

ثم إبادة في أضعف املناطق التي لم يكن فيها زخم عاملي مضاد بل شرذمة قذرة من 

 .. املشركين البدائيين من الحوثة 

في إخوة األمس الذين  تنفذإنما هناك كانت األخبار املتتالية عن عمليات لألسف ولكن 

 ..ليوم الزالوا موجودين هناك وعملياتهم ضد الحوثة باقية حتى ا

نحن النبرئ الطرف اآلخر وال نتهم اإلخوة ولكن البد من التأمل ومعرفة مكان الخلل 

وهو ما جعلنا نوجه هذه الرسالة مع تقرير استراتيجية نرى أنه البد أن يسلكها 

لبعض وإهالك بعضنا ابعضنا لاملجاهدون جميعا وإال فعدو امللة سعيد جدا بتفرغنا 

صالحه والشيطان يلبس على أهل الغلو من الطرفين لبعض والنتيجة الشك في ا

موهما لهم أنهم على ش يء وأن ذلك في سبيل هللا وسببه صفاء العقيدة وصحة املنهج 

 فهذا يخورج ذاك وذاك يكفر هذا ويافرحة إبليس وحزبه .

 

طبعا أنا أتابع جميع اإلصدارات والقنوات اإلخبارية ولكني أتابع كذلك نفس الش يء من 

أكثر من اإلصدارات ويحرق قلبي  يفتت كبدي ال ئل األخرى ولدي تواصل معهم و الفصا

التي تكون بين بعضهم البعض .. حتى إنني وهللا صرت أستحيي من أن أريها أوالدي فهي 

 خزي مابعده خزي ...

 

اهتموا بالجنود وتأهيلهم تأهيال سليما فجلهم خريج بيئات منحرفة جاهلة قد حفرت 

عظيمة يستعص ى عالجها إال بعد جهد وطول مدة والتكفي الدورات  في نفسه أمراضا

السريعة والتلقين السطحي فليس هذا باملنهج النبوي في تربية من عليهم املعول في 

 وقد ذكر أحد األخوة من العوام أنه ذهب إلى ور أمنيالجهاد ومن يوكل إليه قيادة أو د

خر لوحيد الذي أعرف أصلي بينهم ! وآامعسكر لْلخوة فيه املئات ، يقول : أنا كنت 

 .عامي ذهب إلى معسكر للتعلم والتدرب فجعلوه أميرا على املعسكر يعلم الجنود 

ولذا فال تعجل بالسيطرة على مدينة وملا يتوفر لديك الكوادر املناسبة إلدارتها وفق 

 .املنهج النبوي والكوادر املؤهلة للدفاع عنها وحماية بيضتها 
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نظروا لعامة املسلمين نظرتكم ألنفسكم فما تستطيعونه أنتم اليقدر عليه إياكم أن ت

 تستطيع أن تنحاز للصحراء والجبال جل املسلمين من رجال ونساء وأطفال أنت

بسالحك وتعيش عيشة الشظف واملطاردة تطلب املوت مظانه ولكن غيرك ليس كذلك 

لى هللا عليه وسلم من فاعمل له حسابا بخالف حساباتك وقد امتنع رسول هللا ص

دخول مكة عنوة عام الحديبية وتنازل تنازالت شديدة جدا فعلت في خيار الصحابة 

فاعيل حتى تمنوا لو أسلموا بعد ذلك ملا طرأ في نفوسهم من شكوك ورأوا أن ذلك األ 

ن ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ) إعطاء للدنية في الدين قال تعالى : 

م فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل هللا في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا تطئوه

 الذين كفروا منهم عذابا أليما (

_ وليس كفاركم !! _ فهؤالء مسلمون كانوا يعيشون في دار الكفر وبين الكفار األصليين 

اهم سم_ وليس من شهد عليهم أبو فالن وأبو عالن _ ومن شهد عليهم القرآن بالكفر 

!! هللا مؤمنين رجاال ونساء وعمل لهم حسابا عظيما أدى لهذه التنازالت العجيبة 

فكيف بمسلمين يعيشون تحت كنفكم تريدون تحميلهم ما اليطيقون وقد تتسببون في 

 استباحة بيضتهم ؟

 

لقد أهمل كثير من اإلخوة مايسمى بالحاضنة الشعبية وسخروا ممن يهتم بذلك وهذا 

 بالهدي النبوي وبالواقع وبما يمليه العقل فلدغوا لدغات مميتة هو الجهل وهللا

 وتكالب عليهم القاص ي والداني وفقدوا ظهرهم وكشفوا عوراتهم 

ء ثم وبسبب الغلظة والجفاء واستعجال استجابة الناس بعد عصور الجاهلية الجهال

 فض والعلمانيينكره كثير من الناس الدين وكرهوا الدعوة وتأثروا بالروا الظلم والقهر

 والحول والقوة إال باهلل .رتد عن دينه بل بعضهم ا والليبراليين 

 

بل كثير من اإلخوة الفضالء وطلبة العلم بسبب تجبر بعض الوالة وظلمهم وإجرام 

بعض األمنيين انتهزوا الفرص للهروب واالنحياز لفصائل يعرفون وجود انحرافات بها 

 ؤالء .ولكن وضعها أهون مما رأوه من ه
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الكثير من الجواسيس واملخبرين الذين  وكان عدم االهتمام بعوام الناس سببا في ظهور 

مع الروافض والتحالف وأصبحوا يبلغونهم بمقرات ومكاتب وبيوت األخوة وعند  عملوا

دخول الروافض املدن السنية كانوا يخبرونهم بكل ش يء ، الطرق املؤدية للمدن ، 

ت املفخخة ا، عدد األخوة في الحي الفالني ، موقع السيار  مناطق الضعف داخل املدن

وة املختبئة في البنايات ، بيوت األخوة ، بيوت املناصرين ، بيوت من كان يدافع عن األخ

الروافض ، بيوت من كان يتعامل مع األخوة ... الخ وهؤالء كانوا أخطر من التحالف و 

 اطقاملنا عرف األعداء الكثير والكثير عن ذانهم في األرض ولوالهم ملفهم كانوا عيونهم وآ

... 

 النبي صلى هللا عليه وسلم كان يتألف املنافقين وكبار الكفار ويعطيهم من زكاة أموال

املسلمين !! املسلم يتعب ويشقى ثم يزكي ماله فإذا به يراه في يد كافر خبيث مخبث 

 ته ..لبه ويكتفي شره ويأمن غائليتنعم به .. ملاذا ؟؟ ليتألف النبي صلى هللا عليه وسلم ق

ة لم يقتل من كان رأسا للنفاق والكفر والعمالة للكفار مع كل ماوقع فيه من أنواع الرد

غلظة الظاهرة حتى اليتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وحتى التحمر له أنوف امل

.. 

نازلهم .. فخذوا الناس بالتلطف واللين وعلموهم قبل أن تؤاخذوهم وأنزلوا الناس م

بيت له حقدا فالبعض يهين رأس عشيرة ألنه يدخن فإذا بالعشيرة كلها تضمر له شرا وت

 وتكون عليه عونا لعدوه .. فأي فقه هذا ؟؟

 

ي فكلنا نالحظ أن لْلخوة كرة أخرى قد تنامت في اآلونة األخيرة .. وظهر لهم تواجد قوي 

عو لهم فيما أصابوا فيه وننبههم مناطق جديدة وننتظر منهم أخبارا تثلج الصدور وند

فيما اخطأوا فيه ، فالنريد أن تتكرر أخطاء األمس مرة أخرى فنخسر مكاسبنا كما 

ء خسرناها من قبل ..فاهلل هللا في دمائكم .. وهللا هللا في إخوانكم .. الزموا العلما

 فبدونهم التساوون شيئا 
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 ا :دين عمومهإذن فاالستراتيجية التي ننصح بها املجا

 

أوال : االنشغال بمقارعة العدو الصائل من الكفار األصليين وأذنابهم ممن يعينهم من 

فإذا أشكل عليهم ش يء  للعلماء ((جملة))وترك القضايا العلمية جيوش الطواغيت 

 أتم االستعداد ألي استفسار منهم . علىفليسألوا العلماء وبالنسبة لي فأنا 

 

لهم ومشارك لهم في العدو األصلي إال حال ي مخالف عدم بدء أي فصيل جهادثانيا : 

رد الصيال منه فقط وعدم ملزه البكفر والبخارجية والبعمالة ونحو ذلك وإعالن هدنة 

واليقوم أي فصيل بنشر إصدار إعالمي عن  تامة من قبلهم تجاه هذه الفصائل .

 رة  .مواجهة بينه وبين إخوانه املعتدين عليه فليس في ذلك مروءة والمفخ

 

ثالثا : عدم االعتداء على أي منطقة تخضع ألي فصيل من هؤالء وإنما ينسق معه ضد 

 العدو املشترك وإن قبل التنازل عن منطقته بالتشاور ودون قتال فالبأس .

 

التركيز على حرب العصابات وعدم السيطرة على املدن إال في حدود ضيقة جدا رابعا : 

ختاروا الضربات املوفقة املؤملة ليو  للطيران ناجع . حتى يمكنهم هللا من سالح مضاد

التي التؤلب عليكم جل الناس كما نصحناكم التي تضاهي الخسائر و الناجعة املوجعة 

 مرارا في املناظرة وغيرها وكان آخر ما كتبناه مقال : 

 

 اختالف الناس في العمليات داخل دار الكفر

/https://tarhuni.net٥٥84 

 ومقال :

 وباملثال يتضح املقال 

/https://tarhuni.net٥٥9١ 

 

https://tarhuni.net/5584
https://tarhuni.net/5591
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ها وإيكال إدارت، : إذا تمت السيطرة على منطقة يتألفون كبارها وذوي الرأي فيها  خامسا

لى أال يستوطنوها وإنما لهم تحت إشرافهم وإقامة ما يمكنهم من أحكام الشرع ع

 يمكنهم الخروج منها سريعا إذا ظهر لهم أن وجودهم سوف يتسبب في استهداف أهلها .

 

وتحذيره فإن استجاب وإال فليعزل  األخذ على يد كل من يظهر منه الغلو:  سادسا

واليقبلونه بين صفوفهم وغربلة جميع املراكز املهمة من هذه النوعية وقد ذكرنا 

 في اعتبار املرء من الغالة .. .. وعالمة واحدة منها كافية تهم اعالم

 وهم هؤالء :
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واالقتصار على تدريس ماتيسر من العلم  منع الفتوى والكالم في الشريعة:  بعاسا

حتى يعمل البرنامج الذي أشرت إليه آنفا الواجب من خالل شروح العلماء األكابر 

مية على من هو أهل لها بعد عمل اختبار مستوى وقصر اإلفتاء والكالم في املسائل العل

لكل من يجد في نفسه أهلية علمية ممن التاريخ لديه يشهد له بالعلم بحيث يصنف 

عاملا أو طالب علم حسب مابينا في مقال من أي صنف أنت ؟ وفي كتاب معركة 

لتحديد املصطلحات . ومرة أخرى فأنا على استعداد تام إلجراء هذا االختبار التقييمي 

من هو املتأهل لنيل رتبة عالم أو طالب علم متقدم أو طالب علم مبتدئ وبيان 

إمكانات كل واحد سواء في التدريس أو اإلفتاء أو القضاء أو عمل األبحاث العلمية 

 املحتاج إليها ويحمل شهادة بذلك .

رر على : عدم إغفال الجانب التربوي لجميع القادة وطلبة العلم والجنود فيق ثامنا

 الجميع ماقررناه في األكاديمية في املستوى األول إلعداد طالب العلم .

 املستوى األول من األكاديمية

/https://tarhuni.net٥269 

 

بفقه تاسعا : االستفادة من أخطاء السابقين من املجاهدين ووصاياهم واالهتمام 

 شروط ومعرفة الكونية هللا سنن ومعرفة الشرعية والسياسة التآوامل األولويات

الدعوة واإلرشاد وكل ذلك اليتم إال تحت توجيه وبصر ونظر  وفقه والتمكين النصر

 العلماء وليس عن طريق الكتب واملنشورات فتلك خطؤها أكثر من صوابها .

 

 وأخيرا أقول ألخي الحبيب السائل :

آنيا قد مض ى بعجره وبجره وقد كتب هللا أجركم مهما كان مافعلتموه كان اجتهادا _ 

حدث جلل واملهم التعلم من األخطاء واالستفادة فيه من أخطاء فتلك تجربة فريدة و 

 مما سطرناه أعاله .

الزلت أنصح باالنضمام لْلخوة ونصرتهم ولكن بشروطي التي كررتها كثيرا وقد _ 

 سطرناها هنا أيضا .

واطراح كل بكل طوائفهم ا للمسلمين وجب دفعه من الجميع إذا دهم العدو أرض_ 

الخالفات جانبا وعدم النظر للوراء ولكن يجوز ملن يجد في نفسه ضعفا عن مواجهة 

https://tarhuni.net/5269
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اليكلف هللا والتثريب عليه ف. االنسحاب ؛ في القوة  أكثر من مثليهالعدو الذي يفوقه 

 ) اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن قال فيهم هللا خيار األمةنفسا إال وسعها وإذا كان خير 

 فيكم ضعفا ( فكيف بنا نحن ؟؟

وأخيرا أدعو هللا سبحانه أن يؤلف بين قلوب املجاهدين ويزيل الفتنة ويطفئ نارها 

 ويقصم ظهر الغالة ويجنب اإلخوة شرهم والحمد هلل رب العاملين .

 

 كتب و                                                                                                      

 حمد بن رزق بن طرهونيم                                                                                

 هـ 1442جمادى األولى  5                                                                                 


