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 وارورة واثلث اجلزء اثلاين من دفرت اثلث 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .بيعة باطلة خاطئة -499
توجد من الجماعات المعاصرة من تأخذ البيعة لنفسها وألميرها من األفراد على  :سؤال *

أبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، ما لم أر كفرًا بواحاً : لتاليالنحو ا
  فما مدى صحة وشرعية هذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء مجموعاتهم، وجزاكم اهلل خيرًا؟... 

ال هذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء مجموعاتهم باطلة . الحمد هلل رب العالمين :الجواب
  :تجوز؛ وذلك من أوجه

؛ مفاده أنه مهما رأى منهم فجورًا بواحاً، وظلمًا "رًا بواحًا ما لم أَر كف" أن هذا القيد : منها
وفسقاً، وإجرامًا بواحًا ـ لكن ال يرقى إلى درجة الكفر البواح ـ ال يجوز له أن يفارقهم، بل يجب عليه 

وهذا .. عة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر أن يبقى معهم، يناصرهم، ويعطيهم السمع والطا
َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن :] قال تعالى.. باطل بالنقل والعقل 

  .86:األنعام[
َسِمْعُتْم آيَاِت الّلِه ُيَكَفُر ِبَها َوُيْستَـْهَزُأ ِبَها  َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا:] وقال تعالى

ُلُهْم ِإنَّ الّلَه َجاِمُع اْلُمَنافِ  ِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َفاَل تـَْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوْا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإذاً مِّثـْ
إن نزلت في النهي عن القعود والجلوس مع الكافرين هذه اآلية و . 041:النساء[َجَهنََّم َجِميعًا 

إال أنه يجوز االستدالل بها على النهي عن الجلوس والقعود مع الفاسقين والظالمين،  .. المستهزئين 
.. كما استدل بها عمر بن عبد العزيز على الصائم الذي جالس شاربي الخمر وهم يشربون الخمر 

  .فجلده كما جلدهم سواء
. 2:المائدة[َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن :] ه تعالىوكذلك قول

ينصرهم .. وفي بقاء المرء المسلم مع الفاسقين الظالمين، على ما يمارسونه من ظلم وعدوان وبغي 
من كثر سواد قوٍم فهو :" يه، وفي الحديثفيه من التعاون على اإلثم والعدوان ما ف.. ويكثر سوادهم 

  ".منهم 
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وكان .. قد ظهرت جماعات وفرق عدة في التاريخ اإلسالمي كان لها أفرادها وأمراؤها : ومنها
ومع ذلك كان السلف ينكرون .. وغيرهم .. كالمرجئة، والمعتزلة، والخوارج .. منها من يقاتل 

فضاًل عن أن يقول أحد من .. وادهم ال بقول وال فعل عليهم، ويرون وجوب اعتزالهم، وعدم تكثير س
وكلمات السلف في وجوب .. السلف بوجوب طاعتهم وطاعة أمرائهم ما لم يُر منهم كفرًا بواحًا 

  .اعتزال مجالس أهل البدع واألهواء أكثر من أن ُتحصر في هذا الموضع
العسر واليسر هكذا على أن المبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، و : ومنها

ال تُعطى إال للخليفة أو الحاكم العام الذي ترتضيه األمة .. االطالق وفي جميع مناحي ومرافق الحياة 
أما أمراء الجماعات أو المجموعات كالتي تتشكل في زماننا فهذه إمارة استثنائية .. حاكمًا عليها 

.. كالسفر .. تنتهي بانتهاء ما تم التعاقد عليه طاعتها خاصة ومقيدة فيما تم التعاقد عليه .. خاصة 
أو طلب العلم في مدارس ومعاهد يكون على هذه المعاهد قيم أو أمير مطاع، ونحو .. أو الجهاد 

وإذا انتهى الجهاد في مرحلة من المراحل انتهت اإلمارة .. فإذا انتهى السفر انتهت اإلمارة .. ذلك 
أما اإلمارة العامة التي تعطى السمع والطاعة في المعروف، .. إلمارة وإذا انتهى طلب العلم انتهت ا.. 

هي للخليفة أو الحاكم العام للمسلمين، .. في جميع مناحي ومرافق الحياة .. وفيم ليس فيه معصية 
 !وليس ألحٍد غيره

ع أن الخليفة العام ال يحق له أن يُطالب أمته والناس ابتداًء أن يُبايعوه على السم: ومنها
ولم يحصل شيء من ذلك مع الخلفاء .. والطاعة ما لم يروا منه كفرًا بواحاً، فضاًل عمن سواه 

بل في اليوم األول من خالفة الّصديق رضي اهلل عنه .. الراشدين األربعة، ومن جاء بعدهم من الخلفاء 
ال طاعة لي عليكم أطيعوني ما أطعت اهلل فيكم، فإن عصيت اهلل ف:" تراه يخاطب األمة بقوله العظيم

!"  
أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا  :" كيف نفهم ونفسر قوله صلى اهلل عليه وسلم: فإن قيل

  ؟"كفراً بواحاً عندكم من اهلل فيه برهان 
أن ال ننازع األمر أهله بعد التمكين، وبعد أن يستتب لهم الحكم، وتتم لهم البيعة : أقول

ر ابتداء ـ وقبل التمكين ـ على السمع والطاعة ما لم يُر منهم كفر بواح وأن يبايع أولو األم.. شيء 
 .ال يجوز الخلط بينهما.. شيء آخر 

ليس محل اتفاق عند السلف .. عدم منازعة الوالة إال في مورد الكفر البواح : ويُقال كذلك
في حال كان .. بل هناك كثير من السلف وأولي العلم يرون الخروج على حكام الفجور والظلم .. 
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كما بينا ذلك في مقالتنا .. الخروج عليهم أقل فتنة وضررًا من إقرارهم وبقائهم على سدة الحكم 
وبالتالي  .، فليراجعها من شاء"فصل الكالم في مسألة الخروج على الحكام " المنشورة في موقعنا 

  !عة، أو شرطاً للمبايعة، ال يجوز أن تكون في مورد المباي"ما لم ترو كفراً بواحاً " عبارة 
.. ابتداًء ال يجوز أن يُباَيع على الحكم والوالية .. أن المسلم المجروح العدالة : ويُقال أيضاً 

فضاًل عن أن يبتدئ حكمه بشرطه على المباِيع بأن يسمع ويطيع له .. ومن ثم يُعطى السمع والطاعة 
 ..!ما لم ير منه كفراً بواحاً 

بـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمن َوِإِذ ا:] قال تعالى
  .أي ال ينال عهدي باإلمامة الظالمين. 024:البقرة[ُذرِّيَِّتي قَاَل الَ يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن 

ء بهذه اآلية على أن اإلمام يكون من أهل استدل جماعة من العلما: قال القرطبي في التفسير
العدل واإلحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم أال 

فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، . ينازعوا األمر أهله، على ما تقدم من القول فيه
 [.لظَّاِلِميَن الَ يـََناُل َعْهِدي ا:] لقوله تعالى

وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً وال خليفة وال حاكماً وال مفتيًا، وال إمام : قال ابن خويز منداد
صالة، وال يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، وال تقبل شهادته في األحكام، غير أنه ال يعزل 

  .هـ -بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد ا
تحمل األمراء على الطغيان، .. الصيغة في بيعة األفراد ألمرائهم  أن مثل هذه: ومنها 

وهذه نتيجة تتنافى مع مقاصد الشريعة من اإلمارة .. واالستبداد، والظلم واالستعالء بغير حق 
وهي مغرم وليس .. والتأمير، فاإلمارة في اإلسالم تكليف، وخدمة ورعاية، ومسؤولية، وليس تشريفًا 

ما ِمن عبٍد َيسترعيُه اهلُل رعيًَّة، فَلم ُيِحْطها  :"قال صلى اهلل عليه وسلم.. خذها بحقها مغنماً، إال من أ
 .متفق عليه"بُِنصِحه لم يجْد رائحَة الجنَِّة 

ما من أميٍر يلي أمَر المسلمين، ثم ال يجهُد لهم ويَنصح، إال لم " :صلى اهلل عليه وسلمقال و  
 . مسلم" يدخْل معهم الجنَّة 

ليتمنينَّ أقواٌم ولُّوا هذا األمر، أنهم َخرُّوا من الثريَّا، وأنَّهم لم يـَُلوا " :ل صلى اهلل عليه وسلموقا 
  .0681:صحيح الجامع"شيئاً 

ليتمنينَّ أقواٌم أنَّهم كانوا ُمعلَّقين بذوائِبهم بالثريَّا، ! ويٌل لألمراء:" قال صلى اهلل عليه وسلمو  
 .0220:صحيح موارد الظمآن"اً قط وأنهم لم يكونوا َوُلوا شيئ
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ويٌل لألمراء، ويٌل للُعَرفاء، ويٌل لألُمناء؛ ليتمنـََّينَّ أقواٌم  يوَم القيامة :" قال صلى اهلل عليه وسلمو  
 .2012:صحيح الترغيب"أنَّ ذوائَبهم معلقٌة بالثُّريَّا يَُدْلَدُلون بين السماء واألرض، وأنهم لم يَلوا عماًل 

ما ِمن أمِير عشرٍة، إال وهو يُؤَتى به يوم القيامِة َمغلواًل، حتَّى يـَُفكَّه " : عليه وسلمقال صلى اهللو  
 .0820:صحيح الجامع"العدُل، أو يوبَقُه الجوُر 

.. هذه الصيغة في بيعة األفراد ألمراء مجموعاتهم، والواردة أعاله في السؤال : خالصة القول 
أيما شرط :" وصاحبها في ِحلٍّ منها، لقوله صلى اهلل عليه وسلم.. ال يجوز العمل بها .. باطلة، باطلة 

والحمد هلل رب .. بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله ". ليس في كتاب اهلل تعالى فهو باطل 
  .العالمين

 ؟ ..ما هي صيغة البيعة األسلم واألصح التي تُعَطى لإلمارة االستثنائية الخاصة : فإن ِقيل
كما لم يعرف عن السلف عندما كانوا يخرجون في .. د صيغة معينة يُلتزم بها ال توج: أقول

ولكن كانوا يعلمون ضمنًا .. أنهم كانوا يعطون بيعة خاصة ألمراء السفر أو الجند .. أو غزو .. سفر 
يجب أن يُطاع في المعروف .. أن من يُؤّمر على سفر أو حج أو جهاٍد، ونحو ذلك من األعمال .. 

من دون أن يخصوه ببيعة خاصة به، .. فيطيعونه بالمعروف، وفيم ليس فيه معصية .. أُّمر عليه  فيم قد
 . وهذا يكفي.. غير بيعتهم لإلمام العام 

من مات وليس في عنقه :" كيف نفهم ونفسر حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم: فإن قيل
 ؟ "بيعة، مات ميتة جاهلية 

فهذه ال تغني وال .. وليس البيعات االستثنائية الخاصة .. العام  المراد هنا بيعة اإلمام: أقول
تجزئ عن البيعة العامة لإلمام العام للمسلمين، يوضح ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم، في حديث 

فالمراد باإلمام هو الخليفة أو اإلمام أو الحاكم ". من مات وليس عليه إماٌم مات ميتًة جاهلية :" آخر
؛ ال يفيد أنه مات كافراً، وإنما يفيد أنه مات ميتة "مات ميتًة جاهلية :" وقوله.. مين العام للمسل

حيث كانوا في الجاهلية متفرقين في قبائل شتى، تتنازعهم .. شابهت ميتة الجاهلي في جاهليته 
 ! من غير إمام عام يجمعهم.. الوالءات والزعامات القبلية 

 
 !قيطيحول افتراء الشنوجواب سؤال  -240

نريد تعليقكم على فتوى منسوبة لكم، وقد نشرها، ونشر الرد عليها من قبل أبي : سؤال* 
   ": 8608" والجهاد، تحت سؤال رقم  المنذر الشنقيطي، منبر التوحيد
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نه أبي بصير بدخول الجيش الحر مع أما القول في فتوى الشيخ :" نص الفتوى والجواب
  ؟ان قيادتهصرح انه علماني ديمقراطي على لس

نحن ال ندعو إلى مضايقة الجيش :" ومما جاء في جواب ورد أبي المنذر الشنقيطي، قوله
وال نقول بأنه أخطأ في قتاله للطاغية النصيري بل هو مصيب في . الحر أو الدخول معه في صراع

 . ذالك وقتاله مشروع بل واجب
بل يقاتل من أجل تطبيق  ،شرعيةحر أنه ال يقاتل تحت راية لكن الذي نأخذه على الجيش ال

 . الديمقراطية وتكريس القيم الغربية
نون يدافع عمن يعل فهو... لمسألة فقد جانبه الصواب أما كالم الشيخ أبي بصير في هذه ا

 ،بنون تطبيق الشريعة اإلسالميةوفي الوقت نفسه يتهجم على من يت ،عن تبنيهم للمنهج الديمقراطي
 . انتهى كالمه"   ي عظيم وال حول وال قوة إال باهلله خلل منهجهذا يعني أن الشيخ لديو 

 ؟ ....فما ردكم وتعليقكم يا شيخ 
وافتراء، ة أعاله كذب الواردالمنسوبة إلي، و  هذه الفتوى. الحمد هلل رب العالمين: الجواب

أن ُيشرِع في  ، قبل"الشنقيطي " وكان لفقيه زمانه المجهول .. ال لفظًا، وال كتابة  صدر عني قطلم ت
وقبل أن ُيشرِع في التجريح والتضليل، والحديث عن ..  لجواب عن السؤال المكذوب والمفترىا

الجواب عنه إلينا، على الفتوى أو أن يتثبت من صحة السؤال، وصحة نسبة .. الخلل في المنهج 
َلى َما يـَُّنوا َأن ُتِصيُبوا قـَْومًا ِبَجَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا عَ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـ :] مبدأ

على ما تسجيل الردود المبادرة إلى ومن ثم ..  هلكن حقد الرجل، وغلو . 8:الحجرات[فـََعْلُتْم نَاِدِميَن 
 . يمنعه من هذا األنصاف واألدب القرآني العظيم.. فقط في خياله المريض هو كذب، وما هو موجود 

المجهول الشنقيطي الواردة أعاله، حيث قال  اًل مع كلمات المغاليُعلم ذلك نقف قلي فإن
، وفي نفس .. " نحن ال ندعو إلى مضايقة الجيش الحر أو الدخول معه في صراع:" عن الجيش الحر

ل والذي يُقات"! يُقاتل من أجل تكريس القيم الغربية .. ديمقراطي .. علماني :" ، يقول عنه أنهالوقت
ومع ذلك .. كافر خارج من الملة .. من أجل العلمانية، والديمقراطية، وتكريس القيم الغربية 

وإطالق أحكام وأوصاف عليه ال تفيد إال .. وبعد تكفيره للجيش الحر .. المجهول الشنقيطي 
وهو قد  ،.."نحن ال نريد أن نضايق الجيش الحر :" يظهر براءته واعتداله الموهوم، فيقول..  التكفير

  "! تكفير المسلم كقتله :" وفي الحديث.. صيفه لهم بما ال يفيد إال التكفير وتو  قتلهم بتكفيره لهم،
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وقد وجد ـ ولألسف ـ في سوريا من ُيصغي لكلماته التكفيرية، ويخطط ويعد العدة من اآلن 
 " ...!الجيش الحر " لفتنة ومقتلة بين المسلمين، تحت عنوان قتال 

جاهل بواقع المسألة التي ..  جاهل بالشرع، قماش وحوَّاش نصوص، كحاطب ليلفهو مغاٍل 
 . يخوض فيها

مجموعة من  ليس هو.. في عرف الشعب السوري المسلم .. أن الجيش الحر : وبيان ذلك
هو مسمى لكل من يحمل السالح ضد وإنما .. في الخيام خارج الحدود السورية  العسكر قابعين

.. والمدنييون من الجيش الحر هم األكثر .. د وعصابته من مدنيين وعسكريين الطاغوت بشار األس
بكل من والطعن بهم على العموم والتعميم ـ كما في عرف وذهن الشعب السوري ـ طعن بالمجاهدين و 

يُنسبون .. سيئون .. وإن كان يوجد أفراد قل عددهم أو كثر ..  يحمل السالح ضد الطاغوت ونظامه
فهناك الكثير الكثير من الشرفاء واألبطال والمجاهدين .. تحت مسمى الجيش الحر  أو يُقاتلون

وهؤالء ما سمعنا منهم قط أنهم يُقاتلون من أجل .. المخلصين الذين يُقاتلون تحت هذا المسمى 
له بل ما سمعنا منهم إال ما يرضي اهلل ورسو  لعلمانية وتكريس القيم الغربية ـ كما يزعم هذا الفّتان ـا

وأنهم برآء من كل من يمشي .. وأنهم يُقاتلون في سبيل اهلل، ومن أجل إعالء كلمة اهلل .. والمؤمنين 
وإن وجد منهم السيء ـ وبخاصة أولئك القابعين في الخيام .. في اتجاه معاٍد هلل ولرسوله وللمؤمنين 

رعي ما يستحق، الذي يستحق من التوصيف الشـ  ود السوريةخارج الحدالفارين من الواجب، 
إال أن ذلك ال يخولنا التعميم في الحكم والطعن على جميع الجيش الحر، .. وبحسب ما يظهر منه 

إذ العدل يقتضي منا أن نصف المسيء منهم ـ أو من غيرهم ـ .. كل من يدخل تحت هذا المسمى   أو
حبيب المصطفى صلى عماًل بتوجيه ال.. والمحسن منهم ـ وهم األكثر ـ بأنه محسن .. بأنه مسيء 

وقال صلى اهلل ". فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء :" اهلل عليه وسلم
 "! كفى بالمرء إثماً أن يهجو قبيلة بأكملها :" عليه وسلم

 فهو... لمسألة فقد جانبه الصواب أما كالم الشيخ أبي بصير في هذه ا:" كذلك قوله عنا
بنون تطبيق وفي الوقت نفسه يتهجم على من يت ،ن تبنيهم للمنهج الديمقراطينون عيدافع عمن يعل

 "!  ي عظيمهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجو  ،الشريعة اإلسالمية
كالمه هذا إضافة إلى أنه ال مبرر له البتة، والمسألة من أولها إلى آخرها مكذوبة ملفقة : أقول

.. ون المنهج الديمقراطي، لكونهم يتبنون المنهج الديمقراطي فهو يفيد أننا ندافع عن الذين يتبن.. 
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لذا .. وهذا تكفير مبطن لنا .. ونتهجم على من يتبنون تطبيق الشريعة لكونهم يتبنون تطبيق الشريعة 
 " ...! وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم :" أردف كالمه بقوله المسموم

ولهؤالء .. الدليل على رمينا للرجل بالظلم والغلو والكذب يأتي من يُطالبنا ب.. ثم بعد ذلك 
وتتبع غلو وفتن الرجل لسودنا عشرات .. ولو أردنا التوسع .. هاكموا بعض ما طالبتمونا به : نقول

 !الصفحات
األخوة وإنما على .. وإن كان لي عتب فليس على هذا المجهول الشنقيطي الظالم المغالي 

 أن ..، كيف يسمحون لمثل هذا الكذب والغلو، والظلم "توحيد والجهاد ال" منبر القائمين على 
 ! غفر اهلل لنا ولهم..  يُنشر في منبرهم

 
 ..!شخصية الطاغوت  -248

ستحقار الشعوب، بر الذي يحمله على االكِ : تين أساسيتينيلطاغوت خاصشخصية ال*  
فيرى .. ي يمنعه من االعتراف بالواقع واإلنكار؛ الذ.. واالستعالء عليهم، وعلى مطالبهم وحقوقهم 

..  وخدمة للوطن والمواطنفهو يرى جرائمه ومجازره وطنية،  األشياء على غير حقيقتها وصورتها؛
تجسدت .. كما يرى هزائمه نصراً، ونصر مناوئيه هزيمة .. ال تغتفر جريمة ومناوئيه ووطنية معارضيه 
وإني ألرى في .. (  8/0/2106) األخير األسد في خطاب الطاغوت بشار بوضوح هاتين الصفتين 

 . بإذن اهلل.. خطابه ُبشرى خير في اقتراب أجله، وزوال ملكه وحكمه 
 

 .االهتمام بأحوال الناس -241
ينبغي أن ال ننشغل عن أحوال الناس، وهمومهم، .. ونحن في طريقنا نحو أهدافنا العظمى *  

 نفتنهم في دينهم؛ فنخاطبهم ونعاملهم بما يعرفون، كما ينبغي أن نحرص على أن ال.. ومشاكلهم 
فإن لم ننتبه .. ال نكلفهم وال نحملهم ماال يُطيقون بعد ذلك ثم أننا .. حتى ال يُكّذب اهلل ورسوله 

 !وخسرنا بخسرانهم الكثير، الكثير.. خسرناهم  ..لهذا البعد 
  

 .نصيحتنا للدعاة الذين يُوفدون إلى سوريا -246
فما إن وصلت .. المبارك الحبيب كتائب الحق والجهاد في شامنا خيرة   تيبة منزرت ك*  

وشاكين داعيًة ــ نتحفظ على ذكر جنسيته ــ كان يتعامل .. .لِّمين ومرحبين سَ إليهم، إال وهبوا إليَّ مُ 
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وأنهم لن .. فكان يحلف لهم بأنهم لن ينتصروا .. معهم في منتهى القسوة، والعنف، وسوء الظن 
.. لمجاهدين لصالة الفجر وكان إذا أراد أن يُوقظ ا.. وأنهم منافقون إال قلياًل منهم .. دخلوا الجنة ي

مستغاًل حبهم وتقديرهم .. الصالة .. الصالة : ـ وهو يقول لهمـوبخشونة  ـهم برجله ـكان يرفس
 ! وأنهم ال يمكن أن يُقابلوه بسوء.. للشيوخ، والدعاة 

لهشمت .. ولو رأيته .. أنني لم أره .. داعية لي باللذي سموه وكان من حسن حظ هذا ا 
 ! جرئه بالباطل على أسياد وصفوة األمةولت.. يه على اهلل بغير علم ألّ لت.. ة رأسه بالدرَّ 

ونوم المجاهد في سبيل اهلل خير وأحب إلى اهلل تعالى من قيام العابد  وإنني ألقسم أن شخير 
بينما نوم وشخير المجاهد يعقبه جهاد، وذود عن .. اهد، يعقبه نوم وشخير فقيام العابد الز .. الزاهد 

 ! فال يستويان مثالً .. الدين، والحقوق، والحرمات 
جزاكم : نقول لهم.. لغرض الدعوة إلى اهلل تعالى .. ولهؤالء الذين يقصدون سوريا الحبيبة  

وأن .. أن تعملوا بالرفق .. نتهجوا الرفَق ت أن: وصيتنا لكم.. بارك اهلل فيكم وبجهودكم .. اهلل خيرًا 
فما يمكن أن تنجزوه عن طريق الرفق، والكلمة .. وشعارًا ومنهجًا يكون الرفق بالنسبة لكم أصاًل 

فما كان الرفق في شيٍء إال زانه، وما نُزع .. ال يمكن أن تنجزوه عن طريق العنف والشدة .. الطيبة 
ى رفيق، يحب الرفق في األمور كلها، ويجزي عليه ما ال يجزي على واهلل تعال.. من شيٍء إال شانه 

 . العنف والشدة
 

 .موقفي من الجماعات المجاهدة في سوريا -242
على اختالف مسميات كتائبهم  ـأنني محب لجميع المجاهدين ـ.. ليعلم الجميع *  

أعتز .. فهم مني وأنا منهم  ..ـ الذين ُيجاهدون في سبيل اهلل على ثرى الشام الطهور ـومجموعاتهم 
أو الممارسات .. وإن كان لي تحفظ على بعض االستراتيجيات أو السياسات .. وأفتخر بهم جميعًا 

: على مبدأتحملني على النصيحة أو اإلنكار ــ .. التي تصدر عن هذه المجموعة أو تلك .. الخاطئة 
وال يتنافى مع ما في فهذا ال يتعارض،  ــفلة يا سارية الجبل، الجبل، ومن قبيل الحرص على سالمة القا
 ! نفسي لهؤالء المجاهدين األبطال من حب واحترام وتقدير

ولكن لما أخطأ فتسرع في قتل .. سيف اهلل المسلول .. فخالد بن الوليد رضي اهلل عنه  
انهم التعبير فأخطأوا فخ..  سلمنا، أسلمناأ: أرادوا أن يقولوا.. صبأنا .. أولئك النفر الذين قالوا صبأنا 
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:" فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم.. قبل أن يتبين فأسرع خالد بن الوليد رضي اهلل عنه إلى قتلهم .. 
 . ثالثاً " اللهم إّني أبرأ إليك مما صنع خالد 

من أحب الناس إلى قلب الحبيب صلى اهلل عليه  كان.. رضي اهلل عنه وكذلك أسامة بن زيد  
لما قتل في الحرب ذاك  ــ عليه أشد اإلنكارصلى اهلل عليه وسلم ــ لك أنكر النبي ومع ذ.. وسلم 

عليه لما أراد أن  اشتد إنكارهكما .. ال إله إال اهلل : المحارب الذي قال في ساحات القتال والحرب
لملقب فهذا ال يتعارض، وال يتنافى مع كون أسامة رضي اهلل عنه كان ا.. يتشفع للغامدية التي سرقت 

  . والمعروف بحّب النبي صلى اهلل عليه وسلم
ال ينبغي وال يجوز الخلط .. والبراء من فاعله شيء آخر .. فالبراء من الفعل الخاطئ شيء  

 . لذا لزم التنبيه.. إذ ال يلزم البراء من الفعل البراء من الفاعل .. بينهما 
 

 !لسريةعندما تكسي الجماعة نفسها بمزيد من الغموض وا -201
أو تٌلزم نفسها  فسها بسياج من السرية والكتمان،ُتحيط ن.. أيما جماعة أو منظمة *  

فهي .. والغموض بسياسات، واستراتيجيات ــ هي بغنى عنها ــ تحملها على مزيد من الكتمان والسرية 
ومن مع ذوي العلم واالختصاص، واالستفادة منهم، تحرم نفسها من نعمة وحسنة التشاور بذلك 

ــ فتتراكم .. خرين على أن ُيخطئوا في فهم وتفسير مواقفها كما تحمل اآل.. خبراتهم وتجاربهم 
إلى .. اإلصالح  إلى درجة العصيان على أخطاؤهاــ بسبب ذلك، ومع غياب التوجيه، والتقييم الراشد 

ون النتائج مدمرة، تكـ ــ في مثل هذه الحالة ـوغالبًا .. دفعة واحدة للعيان أن تطفو على السطح 
والت حين الندم، التالوم و فيقع ..  أو التنظيم  كلياً  انهيار الجماعةيعقبها .. ومنفرة جدًا وكارثية، 

 !مندم
، وإيَّاك بالعالنيةعليك :" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

 .  أعاله المشار إليهامنها زالق وذلك لتفادي أخطاء وم". والسِّر 
استعينوا على قضاء حوائجكم :" فإن قيل كيف نفهم ونفسر قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 ؟"بالكتمان 
، في سنده مقال، ومن رُمي بالكذب والوضع، كسعيد بن سالم ومنكر الحديث ضعيف: أقول 

 .  2/018العطار، وحسين بن علوان، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
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، قد صحح طريقاً " 0406" محمد ناصر الدين األلباني، كما في الصحيحة  إال أن الشيخ 
من طرق رواية الحديث، وهو من طريق سهل بن عبد الرحمن الجرجاني، عن محمد بن مطرف، عن 

على استعيُنوا :" محمد بن المنكدر، عن عروة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، قال
 ". فإنَّ كلَّ ِذي نِْعَمٍة َمْحُسودٌ  ؛بالكتَمانِ  الَحَواِئجِ  إْنَجاحِ 

 .هــ -ا "هذا اإلسناد جيد عندي :" قال الشيخ األلباني
عليك :" فالتوفيق بينها وبين الحديث الصحيح اآلنف الذكر الوارد أعاله فإن صّحت الرواية،

 :يكون كالتالي" بالعالنية، وإيَّاك والسِّر 
 ..شؤون الدين، والدعوة إلى اهلل .. الشؤون العامة ، في "السِّر عليك بالعالنية، وإيَّاك و " 

أي أِبن واجهر بما يتنّزل عليك . 24:الحجر[ فَاْصدَْع ِبَما تـُْؤَمرُ :] كما قال تعالى  والتعامل مع الناس،
 . من الحق والقرآن
بالنعم ذات العالقة باألمور ؛ يكون فيم يتعلق " الَحَواِئِج بالكتَمانِ  على إْنَجاحِ استعيُنوا :" أما قوله

ومنه نعلم ".  فإنَّ كلَّ ِذي نِْعَمٍة َمْحُسودٌ :" ، والعبارة التالية من الحديث توضح هذا المعنىالخاصة الشخصية
 . بين الروايتين، وهلل الحمد انتفاء التعارض

حكامها فهذه ضرورة لها أ.. وهذا ال يتعارض مع ما يقتضيه العمل العسكري أحيانًا من كتمان 
وما .. ، لكن هذا شيء "الحرب خدعة :" وهي تدخل في معنى الخداع الوارد في الحديث.. واستثناءاتها 

 !شيء آخر، ال ينبغي الخلط بينهما هأشرنا إليه وأردنا
 

 .موقفنا من حمل السالح، منذ األيام األولى من الثورة -200
ونحن نحض الناس على حمل السالح،  منذ األيام األولى من الثورة الشامية المباركة،  * 

 يجدي نفعاً لعلمنا ويقيننا أنه الخيار األوحد الذي  ..وإعالن الجهاد ضد الطاغوت المجرم ونظامه 
وهذه الصفحة؛ صفحة المعارضة اإلسالمية للنظام السوري تشهد على .. مع الطاغوت وعصابته 

 . ذلك
، ويعترضون علينا بجملة من االعتراضات، منها ـ ينكرون علينا،ـوما أكثرهم  ـوكان المخالفون ـ

الذي يقوى على مواجهة عتاد وسالح الجيش النظامي األسدي .. من أين نأتي بالسالح : قولهم
  !؟الثقيل والمتطور



 12 

وأن من يّتق اهلل يجعل له مخرجًا وفرقانًا من  .. وكنا نجيبهم أن من يْصُدق اهلَل، َيْصُدقُه اهلل  
لكن ال بد ابتداء من العزيمة الصادقة، ومن ثم .. رزقه من حيث ال يحتسب وي.. كل كرب وهم 

وتكذب شؤَم المتشائمين المتشككين .. فجاءت األحداث فيم بعد لتصدقنا وهلل الحمد .. االنطالق 
ـ يغنمون سالح ـــ بفضل اهلل تعالى ومنته وعونه ونصره فها هم الثوار المجاهدون  ..وسوء ظنهم  ..

حتى أصبح لديهم من األسلحة الثقيلة، وذخائرها ما .. وذلك بعد أن صدقوا اهلل بجهادهم  .. العدو
 ! هو معلوم للجميع

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمن يـَتَـوَكَّْل  .ل لَُّه َمْخَرجًا َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجعَ  :]صدق اهلل العظيم 
 . 6-2:الطالق[اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً نَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبُه إِ 

 . 4:الطالق[لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل  :]وقال تعالى
ما كرب وهّم، و من كل  فرقانًا . 22:األنفال[َإن تـَتـَُّقوْا الّلَه َيْجَعل لَُّكْم فـُْرقَانًا :] وقال تعالى   

 .فتخرجون منه سالمين غانمين.. يخيفكم 
 

 !؟..أهكذا يُقاَبل المعروف  -202
فلم نفرش لهم خياماً .. نازحين ومهاجرين .. العراقيون بمئات اآلالف  ـفي سوريا ـ ـجاءنا ـ*  

حتى .. هم فأحسنا استقبالهم وأكرمنا.. وإنما فتحنا لهم البيوت .. ولم نحِدث لهم مخيمات .. 
 ! أصبح للعراقي في سوريا ما ليس للسوري

فتسابقنا لخدمتهم .. نازحين ومهاجرين .. كذلك جاءنا اللبنانيون بعشرات اآلالف  
بل كانت بيوت السوريين مشرعة لهم .. ولم يعرف عنا قط أننا نصبنا ألحدهم خيمة .. واستقبالهم 
 ! وألطفالهم

فأعمل الطاغوت النصيري بشار األسد جرائمه ومجازره ــ .. الدائرة على السوريين  دارتولما  
واضطر كثير من السوريين المستضعفين أن يهاجروا .. التي تفوق كل خيال ــ بحق الشعب السوري 

تنّكروا لمعروف السوريين وصنيعهم " .. العراق، ولبنان " والتي منها .. وينزحوا إلى دول الجوار 
تقيهم، وتقي واألغطية من البطانيات  وقليالً .. خيامًا في الصحراء  فاستكثروا عليهم.. الجميل 

 ! ومنعوا عنهم المساعدات، وكل من يريد أن يسدي لهم مساعدة ..أطفالهم البرد والمطر والثلج 
م أن وراء األمر أ.. أهكذا يكون شكر المعروف .. أهكذا يُقابل المعروف .. يا سبحان اهلل  

 !؟..المتنفذون من الشيعة الروافض، في كل من لبنان والعراق الحاقدون ه إال ال يعرف سراً طائفياً 
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 !قرار فرنسا في حربها على مالي -206

 ـالعالم الصليبي ـوما أسرع تأييد .. ما أسرع قرار فرنسا في حربها على المسلمين في مالي *  
يمدونها .. لمسلمين في مالي ة على اـ لفرنسا في حربها المعلنـيال من منافقي العرب ومن ورائهم األذ

وهذا كله  ..ن المسلمي ، ما دام عنوان الحرب وغايتها هي محاربةولما ال.. بالعتاد والرجال مدًا 
 !  زعموا.. محاربة اإلرهاب  ورهم أنهم يريدونبحسب زعمهم وز 

وال  ــ يمارسون عبر سنتين.. بينما في سوريا الطاغوت بشار األسد، ومعه جنده وعصابته  
وبصورة تفوق .. بحق الشعب السوري المسلم األعزل .. جميع صنوف اإلجرام واإلرهاب  ـيزالوان ـ

من أجل إيقاف  ـوال شيئ من أسلحتها ـ ــومع ذلك لم تتحرك الطائرات الفرنسية .. التصور والخيال 
إليقاف المجازر .. عرب وال منافقي ال.. ولم يتحرك العالم الصليبي .. في سوريا واإلجرام اإلرهاب 

ــ ! فإرهابه ــ في نظرهم.. الشعب السوري األعزل والجرائم التي يرتكبها الطاغوت ونظامه يوميًا بحق 
 ! ليس إرهاباً يستدعي حراكاً دولياً إليقافه

ما دام ضحايا مجازر وإرهاب الطاغوت األسدي هم من .. أو يغضبوا .. ولما يتحركوا  
 !؟طفال وشيوخ ونساء المسلمينهم من أ..  المسلمين

في مالي، وإرهاب الطاغوت الصليبية إرهاب فرنسا : لعل الجامع المشترك بين اإلرهابين 
المسلمون في .. هم المسلمون .. هو أن المستهدف من إرهابهم وجرائمهم .. األسدي في سوريا 

هاب الفرنسي يلقى كل الدعم فاإلر .. وما دام الهدف هم المسلمين .. والمسلمون في سوريا .. مالي 
.. كذلك إرهاب الطاغوت األسدي .. ومن المنافقين العرب والمجتمع الدولي، والتأييد من حلفائه، 

بينما الدوائر الدولية الغربية في العالم .. المباشرين والمعروفين من حلفائه والتأييد الدعم كل يلقى  
صدق اهلل  ..لبديل عنه وعن نظامه الفاشي الدموي وتتحفظ على ا .. تتفهم مواقفه وجرائمه وإرهابه

َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحتََّى يـَُردُّوُكْم َعن :] وقال تعالى. 00:المائدة[بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض :] العظيم
نـَْيا ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكافِ  ٌر فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ

 . 201:البقرة[لنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن َواآلِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب ا
 

 .ميثاق الجبهة اإلسالمية السورية ملحوظات على -204
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فألفيت فيه خيرًا   اسُتوِقفُت على ميثاق الجبهة اإلسالمية السورية،. الحمد هلل رب العالمين
 : تسجيلهاكثيراً وهلل الحمد، على ملحوظات طفيفة تقتضي النصيحة 

تعظيم حرمة المسلم، وتجنب الحكم عليه :" ــ قالوا تحت عنوان الفصل الرابع، النقطة الثانية
  ".  إال بدليل وبرهان من أهل العلمبكفر أو فسق أو بدعة 

، "اب اهلل تعالى، وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم إال بدليل وبرهان من كت:" لو قيل: قلت
 . لكان صواباً، وأدق وأحسن

االهتمام بأمر المسلمين في كل أنحاء سوريا :" ــ في النقطة السادسة من نفس الفصل، قالوا
 ."... 

وغير .. في سوريا .. ولماذا ال يكون االهتمام بالمسلمين .. لماذا فقط في سوريا : قلت
 .01:الحجرات[ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  ]:قال تعالى.. ي األرض كلها ف.. سوريا 

المؤمُن من أهِل اإليمان " :وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
 ". بمنزلة الرأِس من الجسد، يأَلُم المؤمُن لما ُيصيُب أهَل اإليمان، كما يأَلُم الرأُس لما يصيُب الجسَد 

ترى المؤمنين في تراُحِمهم وتوادِّهم، وتعاطُِفهم، كمثِل الجسِد " :قال صلى اهلل عليه وسلمو 
 ". تداعى لُه سائُر الجسِد بالسَّهِر والُحمَّى  إذا اشتكى عضواً 

المؤمنون كرجٍل واحٍد، إذا اشتكى رأَسُه اشتكى كلُّه، وإن " :قال صلى اهلل عليه وسلمو 
  ".ه اشتكى عيَنُه اشتكى كلُّ 

؛ أي ال ُيسلمه ..." المسلُم أخو المسلِم ال َيظِلمُه وال ُيْسِلمه" :قال صلى اهلل عليه وسلمو 
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تؤكد على األخوة اإليمانية .. للظلم والقهر، وعدوان األعداء 

الف جنسياتهم، وقومياتهم، على اخت.. اإلسالمية، وأن المسلمين ال يجوز إال أن يكونوا كرجل واحد 
 . ولغاتهم، وأوطانهم، وألوانهم

ال ترتبط وال تنتمي إلى أي مسمى .. فعلى أهمية اإلشارة إلى أن هذه الجبهة سورية المنشأ 
إال أنه من المهم أيضًا اإلشارة إلى االهتمام بالمسلمين وقضاياهم .. غير مسمى اإلسالم .. خارجي 

 .  في األرض؛ كل األرض
للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، وعليها من :" في النقطة الثامنة من نفس الفصل، قالوا ـــ

 ...". الواجبات ما عليه 



 15 

األصل أن للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، :" ولو ِقيل.. وهذا خطأ بالنقل والعقل : قلت
 . ن صواباً، وأدق وأحسنلكا". وعليها من الواجبات مثل ما عليه، إال ما فرق النص الشرعي بينهما 

األصل في الخطاب الشرعي أنه ملزم :" ويمكن أن ُتصاغ هذه الفقرة بتعبير آخر أيضًا، فُيقال
للرجل والمرأة سواء، إال ما خصص النص الشرعي؛ فقال هذا للرجل دون المرأة، وهذا للمرأة دون 

 ".الرجل 
، ال يُذهب االشكال "ت شرعية مع مراعاة ما يميز المرأة عن الرجل من خصوصيا:" وقولهم

 . كما أنه ال يُغني عن القيد أو االستثناء الذي أشرنا إليه.. 
العمل على تمكين الدين في الفرد والمجتمع والدولة :" ــ قولهم تحت عنوان أهداف الجبهة

ما لم  وهذا.. لكن ال يُغني عن التصريح بإقامة دولة إسالمية عادلة تحكم بما أنزل اهلل .. ، جيد "
 ! يُذَكر من جملة األهداف

وسدد خطاهم .. وكّثر سوادهم .. ونصرهم .. حفظ اهلل إخواننا في الجبهة اإلسالمية السورية 
 .لما فيه خير البالد والعباد، اللهم آمين

 
 . الحديث عن السياسة الشرعية -200

حرام، وما يجوز عندما تكلمه عن الحالل والكثير من اإلخوان يفهم عليك، ويستجيب لك * 
عن .. عن مقاصد الشريعة .. ولكن عندما تكلمه عن السياسة الشرعية ومقتضياتها .. وما ال يجوز 

عن .. عن المآالت واعتبارها عند الفعل أو اإلمساك عن الفعل .. المصالح والمفاسد والترجيح بينها 
عن .. األكبر بالضرر األصغر  ودفع الضرر.. تقديم الضرر األصغر على الضرر األكبر عند التزاحم 

تراه .. والزحف على تقليل مساحة غير الممكن .. استغالل الممكن لتحقيق ما هو غير ممكن 
  !وربما رماك بالمروق والخروج من الدين ..ويستنكر .. ويعطرد .. ويتشنج .. يضطرب 

ولو % .. 011أو ال لتطبيق اإلسالم % 011من هؤالء ترى منهم من يريد تطبيق اإلسالم 
وهو من .. التي عجزت عنها % 01لتناسى لك ذلك، وقاتلك على % .. 21طبقت من اإلسالم 

 % ...! 21هذه على استعداد أن يضحي ويفرط بـ % 01أجل 
وما ينجز في سنة يريدونه أن يُنجز .. يريدونه أن يُنجز في يوم .. ما يُمكن أن ينجز في شهر 

.. فأنت عندهم متهم .. ولم تقدر على أن تفعل .. إن لم تفعل ف.. وفي سلة واحدة .. في أسبوع 
وال .. وال في عشر سنوات .. في سنة  ولو تُِرك األمر إليهم فما أقاموا اإلسالم.. على شيء  ولست
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ألنهم يفتقدون استراتيجية البناء، التي تمكنهم من قيام دولة إسالمية عادلة .. أكثر من ذلك، وال أقل 
 ! ما أنزل اهللراشدة تحكم ب

ثم النقد والطعن ــ وهو الجانب األسهل من .. ثم النقد .. فاستراتيجيتهم قائمة على النقد 
 !الحراك ــ وليس لهم وراء ذلك من شيء

 . وال حول وال قوة إال باهلل.. وهؤالء حقاً مشكلة تواجه العاملين الجادين من أجل هذا الدين 
 

 .الحقُّ الوسط -208
من ِقبل أهل .. يا أخي ــ أن الحقَّ الوسط مغضوب عليه من ِقبل أهل الباطل اعلم ــ *  

 !تناله طعناتهم ورماحهم في كل حيٍن لو استطاعوا.. اإلفراط والتفريط 
لكن .. فمرضاتهم مستحيلة إال إذا جنحت مع الجانحين إما إلى اإلفراط، وإما إلى التفريط  

وتخرج من .. وتفقد صفة الشهيد على الناس .. عتدال في هذه الحالة تخرج عن حّد العدل واال
 .046:البقرة[َعَلى النَّاِس وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء :] المعنيين بقوله تعالى

 ؟..ما العاصم : فإن قلت 
.. ع مواقفك في جمي.. وضع نصب عينيك .. ال ُتكثر االلتفات لبنيات الطريق : أقول لك 

.. ومهما سخط الساخطون .. وإن سخط الساخطون .. مرضاة اهلل تعالى .. وكلماتك .. وأعمالك 
ومن أرضى الناس .. فمن أرضى اهلَل بسخط الناس، رضي اهلل عنه وأرضى عنه الناس، ولو بعد حين 

 !  بسخط اهلل، سخط اهلل عليه، وأسخط عليه الناس، ولو بعد حين
 

 .لضحوك الَقتَّال صلى اهلل عليه وسلمالنبّي ا -201
فكان إذا التفت إلى ... الضحوك، الَقّتال : من صفات الحبيب صلى اهلل عليه وسلم أنه*  

كان الضحوك، وكان .. وإلى المساكين والمستضعفين من النساء، والولدان، والشيوخ .. المؤمنين 
 . الرحيم، الرفيق

:] كما قال تعالى.. كان الشديد القّتال .. المحاربين  وإذا التفت إلى الكافرين والمشركين 
نَـُهْم  نبي صلى وعلى أتباع ال. 22:الفتح[مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماء بـَيـْ
الضحوك : لذكر معاً بصفتيه اآلنفتي ااهلل عليه وسلم أن يأخذوا النبيَّ صلى اهلل عليه وسلم، ويقتدوا 

ولو أخذوا واتبعوا صفة القّتال .. فلو أخذوا واتبعوا صفة الضحوك فقط، فقد ضّلوا وظلموا .. القّتال 
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من يضع صفة الضحوك في .. واألظلم واألضل من الفريقين .. فقط، كذلك فقد ضلوا وظلموا 
 !موضع القّتال، وصفة القتَّال في موضع الضحوك

 
 .واننا في مصرإلى أهلنا وإخ -206

ال يستخفنكم بعض الزنادقة والمنافقين .. سالم اهلل عليكم .. إلى أهلنا وإخواننا في مصر *  
لمآربهم الشخصية والحزبية الضيقة، .. ومستقبل مصر .. كم على اإلساءة لمصر فيحملو .. 

 !والمشبوهة
فهذا .. العامة  ومن ثم االعتداء على الممتلكات.. ليس كل أمر يستدعي منكم التظاهر  

 ! مظهر غير حضاري ُيسيء إليكم وإلى وجه مصر المتحضر أكثر مما ينفع
وال تتعاملوا معها كما لو كانت ملكاً .. وارفقوا بها .. فأحسنوا إليها .. مصر قد عادت إليكم  

 ! للطاغوت وعائلته يتصرف بها وبأهلها كيفما يشاء، ومن غير رقيب، وال حسيب
فال تنشغلوا .. تنتظركم .. واعلموا أن هناك مهام عظيمة تتعلق باألمة .. ضي دعوا الحياة تم 

 ! وفيم ال طائل منه وال فائدة.. عنها ببنيات الطريق 
 . ووفقكم لكل خير.. حفظكم اهلل  
  

 !بعض األمور أحياناً قد تحتاج إلى شيٍء من الفوضى -202
واإلكثار .. كتهم غير المنضبطة فأنكرت على بعض اإلخوان حر .. كنت في مجلس عام * 

على اعتبار أن المسلم ليس .. واألعداء المحاربين .. والمبالغة في سب ولعن الطواغيت الظالمين 
إن لم .. ال تكثر من مالمتنا .. ال تؤاخذنا يا شيخ : فاعترضني أحد العوام قائالً .. بطّعاٍن وال لّعان 

وبخاصة أن مصادرنا األخرى ــ  .. لتيار من دون أن نشعر وربما يجرفنا ا.. نفعل ذلك يضعف إيماننا 
 ..! كعوام ــ التي بها نقوي إيماننا قليلة 

يبدو أن بعض األمور .. وأخطأت يا أبا بصير .. لعل هذا العامي قد أصاب الحكمة : قلت
 . وال حول وال قوة إال باهلل.. أحياناً قد تحتاج إلى شيٍء من الفوضى 

 
 !يح لإلعالمالوجه القب -281
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ــ في تزيين الباطل وحكمه ــ وذلك عندما يلعب دور سحرة فرعون .. الوجه القبيح لإلعالم * 
 . 11:طه[نَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى آمَ  :]قبل أن يقولوا

 ..! التي تخدم الطاغوت، وحكمه، وعرشه  يكون تلك األداةعندما 
 !ح الحق، ويقلل من شأنهويقب.. عندما يزين الباطل، ويُعلي من شأنه 

  !ويتحول إلى شيطاٍن ناطق بالباطل.. عندما يكتم الحق والحقيقة 
 ..!والتخريب  ،عندما يتحول إلى أداة للفتنة، والتهويش، والتحريش

 ! ومحاربة الفضيلة.. عندما يتحول إلى أداة لنشر الفساد، والرذيلة 
 ..!رتكاب الجريمة عندما يكون المجرم، أو الشريك الخفي للمجرم في ا

 ...!عندما يتحول إلى شاهد زور 
والمجرم الذي .. حينئٍذ ُيصبح اإلعالم ــ والقائمين عليه ــ لهم حكم السفيه الذي ُيحجر عليه 

   !وال بد.. يُنَكر عليه 
 

 !مبادرة الحوار مع الطاغية -280
غية بشار األسد ونظامه قد كثر السؤال عن مبادرة السيد معاذ الخطيب في الحوار مع الطا * 

 وعن الجدوى منها؟ .. 
.. لو روجع صاحب المبادرة ال يمكن أن ُيجيب أن الحوار المنشود لمجرد الحوار : أقول

 : وإنما لواحد من أمرين
ينم عن .. وهذا وهم وخيال كبيرين .. الحوار من أجل رحيل الطاغية ونظامه سلميًا : أولهما

وطبيعة األطراف الخارجية .. يعة الطاغوت الدموية ونظامه الطائفي بطبصاحب المبادرة عدم دراية 
 ! وطبيعة مصالحها المرتبطة ببقاء الطاغية على سدة الحكم في دمشق.. المحيطة به 

البعد  وإنما من أجل.. ليس من أجل إقالة الطاغية ورحيله .. أن يُقال الحوار : ثانيهما
 سوري؟ اإلنساني، والخدمات اإلغاثية للشعب ال

ال يمكن أن يُعطيك شيئاً من هذا ــ فاقد االنتماء والوالء لسوريا أرضاً وشعباً ــ الطاغوت : نقول
أو الدخول في الطاعة والعبودية والوالء للطاغوت .. سالح الثوار المجاهدين إلقاء : إال بشرطين.. 

 ! من جديدونظامه 
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هما أو على أحدهما ــ خيانة هلل، ولرسوله، وكال الخيارين أو الشرطين ــ لو تمت الموافقة علي
 !وشهدائه، وجرحاه، وضحاياهوجهاده، وللشعب السوري المسلم، .. وللمؤمنين 

وتحمله على .. تزيد الطاغية شعورًا ونشوة بالنصر .. في اعتقادي أن مثل هذه المبادرات 
كما تفت .. مراد المنشود فيحصل بسببها عكس ال.. ارتكاب مزيد من القتل واإلجرام واالنتهاكات 

وال أحسبهم أنهم ُيصغون .. لو أصغوا إليها .. من عضد وثبات شعبنا وأهلنا ومجاهدينا في الداخل 
 ! إليها

الذي ــ الذي ال خيار غيره ــ الخيار الوحيد : قلنا من قبل ــ وال نزال نقول، وسنظل نقول ــ
ورغمًا عن .. وأن تنتزع الحقوق منه بالقوة .. جهاد ال هو.. ويؤتي ثماره  ..ينفع مع الطاغية ونظامه 

قد الحت في سما كثير من بقاع الشام الطهور المبارك، وهلل .. بوادر النصر والفتح ها هي و .. أنفه 
مََّثُل  َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكم]  ..عباَد اهلل الثبات الثبات .. الصبر الصبر .. الحمد 

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحتَّى يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آمَ  ُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قـَْبِلُكم مَّسَّتـْ
 . 204:البقرة[رِيٌب الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه قَ 

 
 . شعر العدو بنقاط ضعفكال تُ  -282

ألنك لو .. والجهة التي تؤلمك .. بنقاط ضعفك العدو شعر الطاغية أ الكبير أن تُ خطمن ال* 
بل سيزيد من تركيزه وضرباته على الجهة التي تؤلمك .. ال تتوقع منه خيرًا أو نجدة، أو شفقة  فعلت

 قد آذيتبذلك فتكون .. د واالنقيامن التنازالت  اً زيدعساه ينال منك م.. مواطن ضعفك على و .. 
 ! ما ترجوه وتتوقعهالمراد موحصل عكس .. وِزدت الطينة بّلة .. نفسك بنفسك 

وإذا .. واستعلوا وتكبروا .. من الطغاة ــ وبشار األسد واحد منهم ــ إذا أقبلت عليهم أدبروا  
 ! وخضعوا.. وتنازلوا .. أدبرت عنهم أقبلوا 

 !  وتخرنفوا.. تأرنبوا .. كنت قوياً وإذا  .. وتوحشوا .. استأسدوا عليك .. إذا كنت ضعيفاً  
هم ، وجينياتهمأن يتعرف على نفسيات.. مجرمين  جدًا لمن يخوض معركة مع هكذا طغاةمهم  

  ! وإال ال يرجو ظفراً عليهم ..وما ال ينفع  موما ينفع معه..  موعمله موطريقة تفكيره.. 
 

 .سؤال وجواب -286
 ؟ ..إلى أين تتوجه ما هي رؤيتكم للثورة اآلن، و : سؤال*  
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ال ريب فيه، وهي ــ  ـ هي حقــ وهلل الحمد ـالثورة الشامية . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 
تجذر اإلسالم ي.. تسير بخطا ثابتة نحو النصر والفتح والتمكين .. كثير بخير  على ما فيها من آالم ــ 

المكر وحملهم على خذالنها و  ..اء والمنافقين وهذا مما أغاظ األعد.. فيها وفي أبنائها يومًا بعد يوم 
 !ضدها

 ..! وأهل الشام كلما ظهرت رعاية اهلل تعالى وحفظه للشام.. كلما تخلى عنها الناس 
ومن .. ومن جهة الصطفاء الشهداء .. فهي من جهة لتتمايز النفوس .. اآلالم ال بد منها  

منذ خمسة عقود القرامطة من بني األسد ل ومن عبادتها لعجو .. وآثامها جهة لتطهر من ذنوبها 
  .نسأل اهلل تعالى أن يكون قريباً ، بإذن اهلل يكون النصرثم بعد ذلك .. مضت 

لذا فهي تبحث لنفسها عن أنياب لها في .. لكنها بال أنياب .. تحيط بالثورة بعض الذئاب  
وإال ..  خل عليهم االنتباه واليقظةاألبطال في الداالثوار والمجاهدون .. السوري وبين الثوار الداخل 

 ! هذه األنياب قد تنمو وتظهر يوماً من األيام على حين غفلة منا، ويحصل المكروه، والت حين مندم
ونصر اهلل المجاهدين األبطال، وسدد رميهم .. حفظ اهلل الشام وأهله من كل شرٍّ وذي شر  

 . اللهم آمين.. 
  

 !شّبيحة الُعربان -284
العربية ــ ( الجاهلية ) هب وفد أردني من كبار شبيحة ومنافقي العلمانية والقومية أن يذ*  

وخائن تعرفه  وسفاح، أكبر طاغية وإرهابي ومجرم، من مخابرات البلد ــ لمقابلةورعاية ويترخيص 
 والطاعة،تقدم له أسمى آيات الوالء، ل.. بشار األسد النصيري القرمطي  الطاغوت العربية؛ المنطقة

رأس النفاق األول عبد من قبل الذي ارتداها .. ثم لتكسيه عباءة النفاق العربي .. والتأييد، والدعم 
وال .. كل هذا مباح ..  من بعده، وإلى يومنا هذانافقي ودجاجلة العرب ثم ورثّها لم.. اهلل بن أُبي 

 ! بل هو من السياسة والدبلوماسية المصانة حرماتها.. حرج فيه 
لنجدة أهله وإخوانه من أبناء الشعب .. يذهب شاب حر كريم من شباب األردن أما أن  

هذا إرهاب و .. فهذه جريمة ال تُغتفر .. لهم نوع مساعدة لتقديم أو .. المنكوب والمضطهد السوري 
 وكان اهلل ألهلنا في.. أال قاتل اهلل الدجل، والنفاق، والظلم .. م اذ عليه بالنواصي واألقددولي يُؤخَ 

  !فاهلل حسبنا وهو نعم الوكيل.. شامنا الحبيب 
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 .مجرد مالحظة -280
ولما كانت .. في عهد الديكتاتوريات  :مجرد مالحظة ــ بعيدًا عن رأيي وتقييمي للتجربة ــ*  

كان الطغاة ــ ومعهم بطانتهم من زنادقة العلمانية ــ .. والغش .. األمور تُؤخذ غصباً، وباالحتيال 
لذا فهم يلجأون إلى العنف .. وليس لهم رصيد شعبي .. سالميون ال يؤمنون بالحوار اإل: يقولون

 !، وأخذ األمور بالقوةواإلرهاب
وبعد أن أمن الناس أن األمور ال يمكن أن تُؤخذ غصباً، أو .. وفي عهد ما بعد الثورات  

 أنقراره أو خطئه ــ  ــ بغض النظر عن مدى صحةارتأى فريق من اإلسالميين .. بالغش واالحتيال 
ــ كما حصل في مصر ــ ولما آلت النتائج إلى فوزهم في الحكم ُيشارك في المعترك السياسي و  يُغامر
وانقلبوا إلى شلة من .. مات العلمانيون غيظًا وحقدًا ..  وانحاز الشعب المصري المسلم إليهم .. 

ويُمارسون العنف .. هم معاشهم وحياتهم يُفسدون علي ..يقطعون على الناس طريقهم .. قطاع الطريق 
يمنحونها .. مستترين بها ومن ورائها  ،"بلوك بالك " باسم جماعة .. وأشكاله واإلرهاب بكل صوره 

.. وعملها ثوري .. على اعتبار أن هذه المجموعة الشاذة المأجورة امتداد للثورة .. الغطاء السياسي 
 ..!طريقة ثورية والتخويف، وطريقتها القائمة على العنف واإلرهاب 

ين من أن يصغوا لرغبات يوبالتالي ال بد للنظام الذي يعتلي هرم الحكم فيه بعض اإلسالم 
والشخصيات والتي هي نفس طلبات ورغبات األحزاب  ..وطلبات هذه المجموعة الشاذة المجرمة 

 ! العلمانية المصرية
ما  : من كلماتي أعاله ــ وهذا الذي أردته ـالعلمانيين ـهؤالء والسؤال الذي يطرح نفسه على  

  !وفي أبشع وأصرخ صوره ومعانيه..  عتم فيهقد وق.. كنتم تنسبونه للمسلمين زوراً 
وأنتم من أشد الناس لجوءًا إلى العنف، ــ العنف،  تحرمون على غيركم ــ عند االختالف 

 ! أنفسكم الخبيثة األمارة بالسوءلو جاءت األمور بما ال تهوون وتشتهي .. والتخريب، واإلرهاب 
.. وضرورة احترام رغبات وإرادة الشعوب .. عن الحوار : م ــ أيها العلمانيون ــكأين حديث 

أم أن هذا كله أصبح حالاًل زالاًل ... وعدم اللجوء إلى العنف واإلرهاب، والتخريب عند االختالف 
وأعطتكم .. أن الشعوب قد أدبرت عنكم لما وجدتم .. وأصبح عماًل مشروعًا وثوريًا .. لكم 

 !ظهورها؟
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كالسرطان .. خبيث وخطير في جسد األمة و  ..مأجور نكم ــ أيها العلمانيون ــ طابور إحقًا  
أو يأخذكم اهلل أخذ .. حتى تعودوا إلى رشدكم .. حقكم ــ وعالجكم ــ أن ُتضربوا بالنعال .. وأشد 

 !عزيز مقتدر
 

 .القيادة الحكيمة -288
انتصارات عليه بأقل  واألجود منه أن تسجل.. جيد أن تسجل انتصارات على العدو *  

  !خسائر ممكنة في األفراد
فتتصرف .. القيادة الحكيمة هي التي تحافظ على أفرادها ما استطاعت إلى ذلك سبياًل  

اضعة، قياسًا لما فال تزجهم في معارك غير مأمونة النتائج أو ثمارها متو .. نحوهم بمسؤولية وأمانة 
مستغلة حماستهم ورغبتهم في .. الشباب المسلم المجاهد األفراد من تستهلكه من تضحيات في 

 ! االستشهاد
.. والحيطة .. لكن بعد إفراغ الوسع في االعداد، واالستعداد .. الشهادة مطلب عظيم ونبيل  

فإن قدر اهلل بعد ذلك .. قدام وتقدير المصالح من المفاسد عند اإلحجام أو اإل.. وأخذ األسباب 
 . الشهادة لمن يشاء فمرحباً بها وأكرم

َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن :] من صفات الحبيب صلى اهلل عليه وسلم، كما وصفه ربه عز وجل 
 . 026:ةالتوب[ْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِا

 ــ في قيادتنا للشباب المسلم المجاهد ــ تنبهنا لهذا الخلق النبوي العظيم، وتخلقنا به، فهالَّ  
  !؟..وامتثلناه 

 
 !ال مرحباً بهم وال أهالً  -281

وسواء  .. هذا الخير أم كثر  قلّ .. شعبنا السوري في الداخل يرحب بكل واِفٍد إليهم بخير *  
 . ويشكره عليه.. راً مادياً كان خيراً معنوياً أم خي

.. قد استغلوا هذا الجانب أسوأ استغالل .. إال أن نفرًا قلياًل من غالة وخوارج هذا العصر  
ال؛ .. أو ليدافعوا عن المستضعفين من الشعب السوري .. فدخلوا إلى سوريا، ال لكي يقدموا خيرًا 

وأنت غير كافر .. أنت كافر  وتصنيفهم؛وإنما دخلوا لغرض تكفير المسلمين .. ليس لشيء من هذا 
فلم .. افين وقضاة فاشتغلوا على رقاب الناس سيّ .. بين الناس الغلو في التكفير وثقافة ونشر فتنة .. 
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وال ما هم فيه من .. يُراعوا فيهم حداثة عهد بحكم الطاغوت، والذي امتد ألكثر من خمسين عامًا 
أغلقوا و ..  في عدد من األماكنوشقوا الصفوف والكلمة ..  ففرقوا الجمعة والجماعات.. بالء شديد 

حتى يأتي إلى هؤالء الغالة ليخضع  لم تُقبل توبة أحد من الناسف.. على الناس باب التوبة والرحمة 
فإن أجابهم بما يرضيهم .. وفق أهوائهم وجهاالتهم وغلوهم .. لتقريراتهم واستجواباتهم واختباراتهم 

فروه ك.. إجابته بما يرضيهم وبما يوافق غلوهم وأهواءهم  وإن لم تأتِ .. ا توبته ويوافق غلوهم قبلو 
 "!تكفير المسلم كقتله :" والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول.. وأعملوا فيه سوء الظن 

وسيف .. سيف الطاغوت : سيفين.. على شعبنا السوري المسلم المجاهد بغلوهم فجمعوا  
 !غلوهم وتكفيرهم

 ..المقبور ولعنه لروح .. لسوري المسلم المجاهد رغم كفره بالطاغوت المقبور وولده شعبنا ا 
فهذا كله ال يرقى عند هؤالء الغالة إلى درجة .. وقتاله للطاغوت ونظامه  ..وتدميره ألوثانه وأصنامه 

يكون عندهم عندما توافقهم على شذوذهم وغلوهم  وإنما الكفر بالطاغوت.. الكفر بالطاغوت 
 ! وتقريراتهم.. استجواباتهم و 
ولم .. فسلم منهم الطاغوت وجنده .. قتال للطاغوت وشبيحته نوع لم يُعَرف لهؤالء الغالة  

فصدق فيهم وصف .. في دينه ومعاشه  والمضطهد شعب السوري المسلم المجاهديسلم منهم ال
ة الطاغوت بشار حويا فر ، "ان اإلسالم، ويتركون أهل األوث يقتلون أهل:" الحبيب صلى اهلل عليه وسلم

 ...!بهكذا فريق من الغالة .. األسد ونظامه 
ال مرحبًا  ..ال حاجة للشعب السوري المسلم بهم .. من دعاة الفتنة والغلو هؤالء الغالة و  

 ...! وال أهاًل بهم 
أال ترى يا شيخنا بانك تكبر من :" من قبل أحد اإلخوان على المقالة أعاله ــ تعقيب

هم ؟ ال ننكر وجود بعض الشواذ فما خال زمان منهم، ولكن لو نظرت لمعظمهم لوجدتهم من حجم
خيرة شباب االسالم باعوا وهاجروا ونفروا لنصرة االسالم والمسلمين، فنسأل اهلل ان يجزيهم عنا خير 

 .."!الجزاء 
وا ونفروا ال تعمم، وال تخلط بين الشرفاء األبطال الذين هاجر  .. غفر اهلل لك :الجواب

وبين من  ـفهؤالء على الرأس والعين وهم منا ونحن منهم ـ ــوالمستضعفين لنصرة اإلسالم والمسلمين 
وكأن الفريقين سواء، .. بين الناس فيم الغلو الفتن و نفر لغرض تكفير الناس، وتفريق الصفوف، وبث 
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ثم ليس في كالمنا أعاله ما . .ال ينبغي لمثلك أن يقع في هذا الخطأ .. وقد خرجا من مشكاة واحدة 
 .!.لتقولنا إياه يفيد هذا التعميم 

.. لكنهم مع الزمن فإنهم وشرهم .. فهذا صحيح .. أما كالمك أنهم ليسوا بهذا الحجم 
ونحن قبل أن يتوسع الخرق، .. وجهل بعضهم .. مستغلين فاقة الناس .. ويتوسعون .. يتضخمون 

فليس مثلي من  ..مبكر عصي على العالج نشير إليه بوقت وينتشر المرض في جميع الجسد، ويست
 !يكتم عن أهله خيراً، يدفع عنهم شراً 

حيث .. وبإخوانهم الغالة وما فعلوه هناك .. بالساحة األفغانية من قبل الغالة ذكرني هؤالء 
ن الذي لك ..وقاداتهم بلغ شرهم وغلوهم أن كفروا الشيخ عبد اهلل عزام وجميع المجاهدين األفغان 

هؤالء الغالة لم  كذلكو .. لم يكونوا يحسنون العربية  األفغان أن األفغان علىقلل من شرهم وخطرهم 
بين شر الغالة من جهة والشعب .. فكان ذلك حاجزًا بين الفريقين .. يكونوا يحسنون لغة األفغان 

فإنهم يتقنون لغة أهل .. وهذا بخالف ما عليه الحال في سوريا .. من جهة أخرى فغاني المسلم األ
حفظ اهلل الشام وأهله من شرهم، وكل .. ومجلس .. كل بيت   إلىالتي تمكنهم من الدخول .. لشام ا

 .ذي شر اللهم آمين
 

 !لمن يتأذى من الحديث عن الخوارج -286
وتلقوه بكل ترحاب .. فهموا الخطاب والمراد .. إذا ما تكلمنا عن المرجئة وأهل اإلرجاء * 

وتنابذوا .. وتجاهلوا المراد .. ما تكلمنا عن الخوارج الغالة أكثروا االعتراض واالمتعاض  وإذا.. 
فهو منهم أو مصاب ببعض .. كل من ساءه الحديث عن الخوارج الغالة : ولهؤالء أقول.. باأللقاب 

من والمطلوب منه أن يعرض نفسه على ذوي االختصاص .. وهو يعلم أو ال يعلم .. دائهم وخاللهم 
 !يشخصوا له الدواءوي العلم لذ

لُتدرس على .. الخوارج الغالة ليسوا حقبة تاريخية قد مضت وانتهت بآثارها السلبية المدمرة 
بل هم ــ بأخالقهم وغلوهم ــ باقون .. غير موجودة في الواقع .. أنها ظاهرة تاريخية وحسب 

أن يظهر فيهم المسيح الدجال  متجددون عبر القرون كلما ذهب منهم قرن نبت قرن آخر، إلى
:" كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال.. فُيقاتلون معه ضد المؤمنين 

سمعت رسوَل اهلل : قال ابن عمر". ينشأ نشء يقرأون القرآن ال ُيجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن ُقِطع 
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حتَّى َيخرج في ِعراضهم " أكثر من عشرين مرة " كلما خرج قرٌن ُقِطع :" صلى اهلل عليه وسلم يقول
 . 499:صحيح سنن ابن ماجه"الدَّجال 

  ".ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدَّجال :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

فإنه قد أخبر صلى اهلل عليه وسلم في غير هذا : 26/420قال ابن تيمية في الفتاوى  
، وقد اتفق المسلمون على أن ـ ال يزالون يخرجون إلى زمن الدجالـ أي الخوارج ـالحديث أنهم ـ

الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، وأيضًا فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر، ولهذا  
 . هـ -كان الصحابة يرون الحديث مطلقاً ا

  
 !شفقة كاذبة مشبوهة -282

وكلما اقتربوا نحو .. وريا على األرض كلما كثرت انتصارات الثوار المجاهدين في س*  
كلما كثر حديث الدوائر الدولية .. ونظامه واشتد الخناق على طاغوت الشام .. المنشود  هدفهم

..  عن ضرورة الحوار بين النظام األسدي المجرم، وبين المعارضة.. واإلقليمية المحلية .. األممية 
  !!وعن ِقسمة وسط بين الطاغية، والمعارضة

أم .. الشفقة على الشعب السوري هل هي ..  ندري ما الذي يحملهم على هذه الشفقة ال 
 ! الشفقة على الطاغوت ونظامه؟

عندهم في التدخل في الشأن شديدة أم لرغبة .. الشفقة على الشعب السوري وتضحياته  
ومصالحهم في في االتجاه الذي يريدونه ويحقق أهدافهم اته وللتحكم بمسار .. السوري ومستقبله 

 ! المنطقة؟
.. وكذبوا .. فقد كذبوا .. وللتخفيف من معاناته .. الشفقة على الشعب السوري : فإن قالوا 

.. طيلة عامين وتضحياته فأين كانت شفقتهم هذه على حرمات الشعب السوري .. ألف مرة ثم كذبوا 
رس عليه أبشع الجرائم والمجازر وكانت تُما.. يوم أن كان ينادي سلمية سلمية ألكثر من عشرة أشهر 

 !؟..واإلهانات التي تفوق كل تصور وخيال من قبل الطاغية وعصاباته وشبيحته 
األطماع والرغبة في التدخل في الشأن السوري في جميع .. الخيار الثاني  إنما هو :وإن قالوا 

 ! فقد صدقوا.. ولضمان مصالحنا في المنطقة .. مراحله ومفاصله 
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لكي .. وتحديد مساراته .. الشعب السوري ليس قاصرًا عن حل مشاكله : لهم لكن نقول 
يستحق .. استعمار صارخ لسوريا وأهلها منكم فهذا .. كأولياء وأوصياء عليه   في شؤونه تتدخلوا

 .  وال يكون إال كذلك بإذن اهلل.. المقاومة والمجاهدة 
 :همفوصيتنا ل..  وسدد خطاهم ورميهم حفظهم اهللمجاهدينا األبطال على األرض ثوارنا و أما  

رة إلى الثعالب من مخنثي من دون أن يلتفتوا يمنة أو ُيسْ .. نحو هدفهم المنشود  بثبات أن يمضوا
ِإن َتْمَسْسُكْم ] .. ـ وهلل الحمد ــ بات قاب قوسين أو أدنىـفالنصر .. طالب الحوار والمفاوضات 
ّلَه ِبَما َسيَِّئٌة يـَْفَرُحوْا ِبَها َوِإن َتْصِبُروْا َوتـَتـَُّقوْا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ِإنَّ ال َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكمْ 

  . 021:آل عمران[يـَْعَمُلوَن ُمِحيٌط 
 

 !عندما يرمي الباطُل الحقَّ بالشر -211
يعني وال يلزم أن نبارك هذا  هذا ال.. عندما يُرَمى الحقُّ وأهله بالشرِّ من قبل الباطل وأهله *  

وال فهذا ال يعني .. أو مدحًا لحقٍّ .. كذلك عندما يصدر عن الباطل حقًا .. الشر، أو نسكت عنه 
فهذا ال .. لكونه قد ُمدح من قبل أهل الباطل واألهواء .. أن نجافي هذا الحق أو نستعديه منا يلزم 

 ! يقول به نقل وال عقل
ذلك أهل السنة على  فما حمل.. أهل السنة بالمشبهة والمجسمة راً زو ى المعطلة من قبل رمَ  

 ! أو يسكتوا عمن يقع في هذا الخطأ الجسيم.. أن يباركوا التشبيه والتجسيم 
أهل فما حمل .. أهل السنة زوراً بأنهم خوارج ونواصب  عندما رمى المرجئة والجهميةكذلك  

 ! وهموغل السنة على أن يسكتوا عن موبقات الخوارج
فما حمل ذلك أهل .. على الوسطية واالعتدال .. وعندما يثني أهل الباطل واألهواء خيرًا  

وإنما بينوا المنهج الحق في فهم هذا المفهوم الشرعي .. السنة على استعداء الوسطية واالعتدال 
 !الهام وغيره من المفاهيم الشرعية

تارة تأتيهم سهام من هذا .. الغلو والجفاء  ..فأهل السنة وسط بين فريقي اإلفراط والتفريط  
فما حملهم ذلك مرة على أن ُيجاملوا أو ُيحابوا فريقاً .. الفريق، وتارة تأتيهم سهام من هذا الفريق 

خطأ فريق نكاية  أو يسكتوا عن.. وفيم يضر من نزاهة الحق وموقفه .. على حساب فريق آخر 
 .وسط الحق الذي يحبه اهلل تعالى ويرضاه منا، اللهم آمينهدانا اهلل وإياكم لل.. بالفريق اآلخر 

 ؟..نريد منك أن تحدد أسماء وأشخاصاً : وقد قيل ــ ـفإن قيل ـ 
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قد حددنا في مواضع كثيرة من كتاباتنا لما كانت الحكمة تقتضي منا أن نحدد ونعين : أقول 
وأحيانًا تقتضي الحكمة منا أن .. ولن نتردد من التحديد والتعيين عندما تقتضي الحكمة ذلك .. 

.. نشير إلى الداء ــ على مبدأ ما بال أقوام ــ ليهتدي أهل الداء إلى دوائهم وعالجهم بأقل إحراج لهم 
فنحن على .. وما أكثر ما كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعل ذلك .. ودفعًا للفتنة والقال والقيل 

 .رون وماضونإثره وهديه ــ بفضل اهلل ونعمته ــ سائ
  . 010:المائدة[ْم َتُسؤُْكْم يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تـُْبَد َلكُ :] قال تعالى 
 

 .ال حوار مع طاغية الشام -210
أن ال حوار مع طاغية الشام وعصابته وشبيحته .. ليعلم الجميع؛ الصديق والعدو سواء *  

.. ال حوار وال تفاوض مع من جعل من األطفال والنساء معركته األساس .. والنساء  قاتلي األطفال
.. اللعين عبر الِحراب القاتل حوارنا الوحيد مع هذا الطاغوت .. وطائراته وهدفًا لصواريخه وقنابله 

 ! ال غير.. وفي المياديين 
د حوارًا مع الطاغية السفاح ــ يريأو طرف ــ أيًا كان اسمه، ورسمه، وكان قصده  وأيما فريق 

 . الشهداء منهم، واألحياء.. هلل، ولرسوله، وللمؤمنين  فهو خائن.. هذا الطريق عن غير .. المجرم 
 

 .دور الشعوب وسلطتها في الحكم -212
 ؟..أين دور الشعوب في اإلسالم، وسلطتها في الحكم : فإن قيل* 

؛ أي حكم الشعب نفسه "شعب نفَسه بنفسه حكم ال:" ال نقول كما تقول الديمقراطية: أقول
معاذ اهلل أن نأمر الناس .. ال نقول ذلك .. فيتخذون بعضهم بعضًا أربابًا من دون اهلل .. بشرع نفسه 

بعد .. أو أن نأمرهم بأن يدخلوا في العبودية للمخلوق .. أن يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من دون اهلل 
 !يدأن تنّسموا عبق الحرية والتوح

حكم .. سلطة الشعب في اإلسالم، تكون بحكم الشعب نفسه باإلسالم : وإنما نقول
وإنه لفارق ضخم .. وهذا هو الفارق بين الديمقراطية واإلسالم .. الشعب نفسه بشرع ربه عز وجل 

 ! لو كانوا يعلمون
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 .ما كتبناه في الماضي عن حزب اهلل اللبناني صدقه الواقع المعاصر -216
حزب اهلل اللبناني، :" م، كتبت مقالة منشورة في موقعنا، بعنوان 2/2/2114اريخ في ت* 

، وقد بينت فيه أن مهمة الحزب في المنطقة هي مهمة طائفية "وتصدير المذهب الشيعي الرافضي 
 تشييع المنطقة سياسياً " ودور  ــ مهمة من قبل صنَّاعه وآياته في قم وطهرانــ إليه  توكلوقد أُ .. بحتة 

ليسهل على اآليات في قم .. تظاهره بمقاومة إسرائيل و .. استغالله للقضية الفلسطينية ، عن طريق "
 !  سياً ابعد أن تم تشييعها سي.. فيما بعد تشييع المنطقة عقدياً 

على اعتبار أننا ر علينا في ذلك الوقت من أنكر ــ ممن قد فُتنوا بمقاومته المزعومة ــ وقد أنك
 ! ولم ننزل حزب اهلل الشيعي الرافضي منزلته المقاومية التي يستحقها.. مقاومة ضدد جبهة ال

تكشف هذا الحزب على حقيقته الباطنية؛ فيقف بكل قوته لي.. وها هي السنوات تمضي 
مع الطاغوت النصيري بشار األسد ونظامه .. وبتوجيه من أربابه وصّناعه في قم وطهران  وسالحه،
.. وطائفيته .. فظهرت أحقاده .. وثورته الشامية المباركة السوري المسلم  ضد الشعب.. وشبيحته 

مقالتنا والذي أنكر علينا  ..للقاصي والداني سواء و  ..وتشبعه بالمقاومة المكذوبة للعيان .. ودجله 
.. والحمد هلل الذي بفضله تتكشف الحقائق، وتبين .. .قد صدق فالن  :عاد فقال.. قبل من 

  !ويعرف الدجل وأربابه.. ق من الباطل وينجلي الح
ولكن ما يجول في خاطري أن إسرائيل .. أنا معك فيم قلت عن حزب الالت : سؤال

 ستصبح بال رادع، ستصبح لبنان لقمة سائغة، أرجو الرد؟
كان وال يزال يلعب ــ كالنظام السوري األسدي .. حزب الالت اللبناني كما سميته  :الجواب

له دور كبير في استتباب األمن واألمان في ف.. حدود اللبنانية اإلسرائيلية الراسة على ــ دور كلب الح
أي مقاوم أو مجاهد فلسطيني أو غير فلسطيني من وفي يمنع  فهو من جهة حارس.. تلك المنطقة 

ال يمكن أن .. وهذا مطلب هام لدويلة إسرائيل .. التسلل أو االقتراب من تلك المنطقة الحدودية 
 ! تحقق لها عن غير طريق حزب الالتي

لكن ألغراض طائفية شيعية تخدم إيران .. نعم قد يتحرك حزب الالت ضد دويلة إسرائيل 
 ! وعندما يأتيه األمر حصرياً من قبل إيران فقط.. والتشيع في المنطقة 

من لبنان  ولن تكون أحسن حااًل ــ بإذن اهلل ــ.. ليست أحسن حااًل .. وبالتالي لبنان اليوم 
 ! فاطمئن.. من دون حزب الالت .. الغد 
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حزب اهلل اللبناني، وتصدير " راجع مقالتنا الواردة أعاله .. فإن لم ترو هذه اإلجابة ظمأك 
 . ، وشكراً التفصيل الذي يجيب عن تساؤالتك ا، عساك أن تجد فيه"المذهب الشيعي اللبناني 

 
 . مالتوصيف الدقيق للوضع في سوريا اليو  -214

أن سوريا واقعة تحت : يستدعي منا القول.. التوصيف الدقيق للوضع في سوريا اليوم * 
استعمار مباشر ومشترك بين إيران وروسيا ــ يتقاسمان فيما بينهما األدوار والمصالح والمغانم ــ بتواطؤ 

ورته بخذالن عربي ودولي للشعب السوري وثهذا االستعمار محفوف .. وواجهة نصيرية محلية 
 ! الشامية

مطلوب منها مواجهة هذا .. الشامية المباركة، ممثلة بأبطالها وأهلها المجاهدين والثورة 
 تعالى الثبات، والعون، والنصر ألهلنا وأبطالنا سائلين اهلل.. االستعمار الجديد بأبعاده الثالثية الخطيرة 

 . في الشام، اللهم آمين
 

 .مجرد مالحظة -210
من شيوخ مصر يؤثرون  كثير" .. لال مبارك ا" كان في عهد الطاغية  :مجرد مالحظة* 

نفسهم ينشدون أل.. وعدم اإلشارة إلى الطاغوت ونظامه بكلمة نقد واحدة .. الصمت واالعتزال 
وبعضهم قد دخل ..  ، وفسادهمع وجود الضرورة الملحة لبيان الحق في الطاغية ونظامه.. السالمة 

واليوم بعد أن أصبح للكالم .. وكشيطاٍن أخرس .. ه اغية يلتمس رضاه وعطاءللطفي الطاعة والوالء 
" تترافع صيحات هؤالء الشيوخ ذاتهم على الرئيس المصري .. ليس عليه ضريبة وال تبعات تُذَكر 

.. والتجريح به .. ويُكثرون من نقده .. يأمرونه بالتقوى .. القنوات الفضائية األثير، وفي عبر " مرسي 
مع علمهم أن .. وشاركوا في الفوضى التي تعم جزءًا من البالد .. العوام عليه بذلك ؤوا فجرّ 

التي و .. والشجاعة المفرطة الغريبة .. واإلنكار العلني .. المستفيد األكبر من هذا النقد والتجريح 
لتهم عن ولو راجعتهم وسأ.. هم الطابور الخامس المنافق من العلمانيين .. الجميع  فاجأوا بها

اتق اهلل ــ، وال أي ليس منا من لم يقلها ــ : رضي اهلل عنه صنيعهم هذا؟ الستدلوا عليك بكلمة عمر
 ! ..خير فينا إن لم نسمعها 

 !المستعاناهلل ... ووضعوها في غير موضعها .. كلمة حق أرادوا بها باطالً 
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 .الموقف من المساعدات األمريكية -218
 ؟ ..ال عن المساعدات األمريكية والموقف منها الحديث والسؤ  كثر*   
رغم أن الحديث عن المساعدات األمريكية الخجولة، والالعسكرية ــ كما صرح بذلك : أقول 

.. المسؤولون األمريكيون ــ قد جاء متأخرًا جداً، وبعد سنتين من عمر الثورة الشامية اليتيمة المباركة 
فإن هذه المساعدة .. قدم للمجاهدين األبطال على األرض وبعد أن لمس األمريكون نوع تفوق وت

 : مشروطة بشرطينــ كما تبدو لنا ــ األمريكية 
وبصورة ترضي جميع األطراف .. التدخل األمريكي في مسار الثورة، وطريقة إنهائها : أولهما 

.. كل من معه وعصابته، و استئصال الطاغية ونظامه، قبل بأقل من إال الشعب السوري الذي ال ي.. 
 . وإلى حيث ال رجعة بإذن اهلل.. من الجذور واألصول 

.. تحكم سوريا سوالخريطة السياسية التي .. التدخل األمريكي في مستقبل سوريا : ثانيهما 
وفق المصالح واألهواء األمريكية في المنطقة ــ بعد زوال الطاغية ونظامه ــ وتقسيم الكعكة السورية 

 !.. 
والسطو عليها وعلى إنجازاتها .. يعني سرقة الثورة .. شروطة بهذين الشرطين ومساعدات م 

مرفوضة من قبل شعبنا أليمة تنتهي بهكذا نهاية مشروطة ومساعدات .. وطموحاتها .. وأهدافها .. 
 . وأهلنا في سوريا قواًل واحداً 

.. السوري  مع الشعب ا صادقين وواضحينأن يكونو .. التحالف السوري وقياداته وعلى  
وما هو هذا .. هل هذه المساعدات مشروطة ولها مقابل و .. عما يدور في الخفاء فيصارحوهم 

جاهدين األبطال من أبناء الشام عوا من خلف ظهر الثوار المووقّ .. فإن لم يفعلوا .. أم ال .. المقابل 
، كاء في الخيانة، واإلثمشر حينئٍذ فهم .. على مستقبل الشام .. منهم وال مشورة على حين غفلة .. 

 ! ولسوف ُيسألون.. والتآمر .. والغدر 
 

 .لماذا يحرص العلمانيون السوريون على المساعدات األمريكية -211
يحرص العلمانيون السوريون ــ وبخاصة منهم القابعين في الخارج ــ على المساعدات * 

وكان  .. ومهما كانت نوعية .. مى جاءت وتحت أي مس.. بأي صورة كانت .. األمريكية الغربية كثيراً 
وليس من .. م المعركة في سوريا لصالح الشعب السوري وثورته ال لكي ُتحسَ .. كم هذه المساعدات 

وإنما لكي يكون لهم .. ليس لشيء من ذلك .. أو التقليل من خسائر المدنيين .. أجل تسريع النصر 
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وخريطتها السياسية .. األوفر من مستقبل سوريا  وتكون لهم الحصة.. موطن قدم في مستقبل سوريا 
ولوال مساعدتهم لما .. على اعتبار أن أولياءهم وحبايبهم األمريكان قد ساعدوا في حسم المعركة .. 

يقبضوا وبالتالي ال بد من أن .. لوالهم لما تدخلت أمريكا وقدمت مساعدتها و .. ُحسمت المعركة 
 ...! ار يخص حاضر سوريا ومستقبلها يكونوا شركاء في كل قر و .. الثمن 

 !وشّر أوليائهم.. شرهم .. وأهلنا وشعبنا في سوريا .. كفانا اهلل  
 

 كيف يدير النظام األسدي الصراع على األرض؟  -216
مطلب من مطالب الثورة يفرحنا وهو وتحريره .. كل شبر من أراضي سوريا عزيز علينا *  

جيد .. ضيع الجهود والطاقات في مواطن أقل أهمية بالنسبة لغيرها لكن حتى ال ت.. الشامية المباركة 
أن نتعرف على استراتيجية الطاغوت ونظامه الطائفي النصيري في إدارة الصراع مع الشعب السوري 

 : وهي كالتالي ..وعلى نظامه ثائر عليه ال
ومعها مدن الساحل البقعة األهم بالنسبة للطاغية ونظامه هي حمص، ليعلم الجميع أن : أوالً  

فهو حريص جداً أن تبقى هذه المدن بعيدة عن ضربات .. طرطوس، بانياس، جبلة، الالذقية : السوري
  . وسلطة الثوار المجاهدين

الثوار المجاهدين أكبر وقت ممكن في مناطق  لكي يتحقق له هذا المطلب فهو يشغل :ثانياً  
أولهما أن : وذلك لمأربين.. لك البقعة من سوريا إنهاك المقاومة في ت ُيحاول.. الشمال السوري 

فتبقى .. يفرض على الشعب السوري ممثاًل بثواره ومجاهديه تسوية سلمية ترضيه، وطائفته، وعصابته 
 .  على صدر الشعب السوري عقوداً قادمة ال يعلم عددها إال اهلل مةجاثحينئٍذ المأساة 

بعض األطراف الدولية .. وتساعده عليها .. إن فشل في فرض هذه التسوية التي ترعاها  
.. فالبديل قائم .. إن لم تكن جلها والتي تحقق له ولعصابته بعض المكاسب السيادية .. واإلقليمية 

ال تزال ولألسف وهذه المنطقة .. حمص والمدن الساحلية تشمل حدودها ية إقامة دولة نصير وهو 
 ..! وسلطتهم  بعيدة نسبياً عن ضربات الثوار المجاهدين،

والمطلوب ــ إلفشال هذا المخطط الطائفي الخبيث ــ دعم الثوار المجاهدين في حمص على  
منطقة في الشمال من مقاتلين وتحول ما فاض عن حاجة ال.. وبكل قوة ممكنة .. وجه السرعة 
ن سقوط أل.. ومناطق جبال التركمان، وجبل األكراد المطلة على الالذقية .. لى حمص ومجاهدين إ

مشروعهم الطائفي فرض على الطاغية ومن معه  يسهلس.. حمص كليًا في قبضة الطاغية ونظامه 
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سيساعده على فرض التسوية  كما..  ة في المنطقة المشار إليها أعالهير المنشودة بإقامة دولة نصي
ـ بإذن اهلل ــ فهذا ـ.. بينما لو بقيت حمص عصية بيد أهلها من الثوار المجاهدين .. ريدها التي ي

لذا نلحظ منذ أشهر ــ .. سيفوت على الطاغية ونظامه ما يصبون ويخططون له في تلك المنطقة 
وضربها بكل قوة .. وبخاصة في هذه األيام ــ تركيز الطاغية على حمص وأحيائها السنية بشكل كبير 

  .  معه من شبيحته ومجرميهأبطل اهلل فأله، ومن .. له ويخطط عساه أن يتحقق له ما يصبو .. وشراسة 
 

 .من يساعد هلل، ومن ُيساعد لغير اهلل -212
شّتان شتان بين من ُيساعد من العرب والمسلمين الشعب السوري وثورته الشامية اليتيمة، * 

وبين من يساعد طاعة لإلدارة .. طاعة هلل ولرسوله، واستشعارًا بمسؤولية المسلم نحو أخيه المسلم 
فاألول  .. يهاتها، أو ال ُيساعد إال بعد أن توحي وتأذن له اإلدارة األمريكة بفعل ذلك األمريكية وتوج

  . واآلخر عبد لإلدارة األمريكية، وله وزر.. عبد هلل، وله أجر 
 

 .الرأي السديد األصوب حليف الثوار المجاهدين -261
إال وكان الثوار . .المعارضة في الخارج  فكرة حسنة، وال من رأي سديد تقول بهما من * 

وما من شرٍّ تشير إليه المعارضة في .. المجاهدون في الداخل الّسباقين إليه، وبصورة أحسن وأكمل 
الخارج، إال ووجدت المجاهدين في الداخل لهم السبق في التحذير من هذا الشر وبصورة فاعلة 

طون علمًا بمسائل وأمور ال وفي كثير من األحيان وجدت مجاهدي الداخل ُيحي.. ناضجة أكثر بكثير 
الداخل قياساً على ضعف اإلمكانيات المتاحة لمجاهدي .. تحيط بها المعارضة في الخارج 

َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا  ]:وهذا مصداق قوله تعالى.. للمعارضة المتواجدة في الخارج 
 . 82:العنكبوت[ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  َوِإنَّ 

 
 .منطق طائفية النظام األسدي وحلفائه الروافض -260

افض في العراق، ولبنان، منطق طاغية الشام النصيري، ومن معه من حلفائه الشيعة الرو * 
الكفر، بونستعبدكم وأن نحكمكم ونذلكم .. إما أن ترضوا بطائفيتنا : يقول وإيران ــ قرامطة العصر ــ
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تمتد .. وتكون حرباً طائفية عامة شاملة .. ل المنطقة كلها وإما أن ُنشعِ .. وإلى األبد  العقلية الطائفيةو 
 ! لتشمل جميع دول المنطقة؟

إما أن ترضى بواقعهم الطائفي الكافر .. وشر فيضعونك بين خيارين كالهما طائفي ومر 
 ! ي ال تدع وال تذروإما الحرب الت.. والمذل 

األمة وأبنائها عنهم وعن شرهم ــ تحت مسميات  غفلةلوال يومًا  هذا الشر كله ما كان ليكون
.. فتسللوا إلى مواطن النفوذ والحكم والقوة  وشعارات وضعّية عدة ما أنزل اهلل بها من سلطان ــ

  !أعاننا اهلل على رّد شرهم، وكفِّ عدوانهم.. التي ال تُبقي وال َتذر الشريرة ليعلنوا عن حروبهم الطائفية 
 

 !أحزاب بال كوابح -262
.. كثرت األحزاب السورية اإلسالمية الشكل والعناوين، علمانية المضمون والحقيقة * 

تمر منها تماسيح الشر مهما كانت .. وشباكها مخرومة ومقطعة .. كوابحها ال تعمل أو هي بال كوابح 
لمتي حق أريد بهما فك.. زعموا .. وال إكراه في الدين .. تحت زعم الحرية .. ضخمة ومتوحشة 

 . ووضعا في مواضع باطلة.. باطالً 
.. ذاتها أو ما يماثلها .. الدروشة السياسية الغفلة و هذه األحزاب الغبية التي يغلب عليها 

تسلل قرامطة آل األسد .. هي التي تسلل من خالل شباكها المخرومة األشرار األولون .. وُيشاكلها 
فخطفوا سوريا من أهلها .. م من ذوي الشر، والفساد، والظلم ومن لف لفهالطائفيين المجرمين 

أولئك تسلل من خاللها لي.. نفسها اليوم تعيد المأساة ثانية ــ أي األحزاب ــ وهي .. خمسين عامًا 
عساهم يقدرون أن يخطفوا سوريا ثانيًة من أهلها خمسين سنًة قادمة ..  والظالم األشرار والفجار

 !!... 
 !فالمؤمن كيس فطن ال يُلدَغ من جحٍر واحٍد مرتين... ذر عباد اهلل الح فالحذر،

 
 !ون بالجهاد مع الطاغوتفتوى حسّ  -266

انطلق المنافق الدجال أحمد حسون رئيس مجلس .. ليس بعد الكفر والزندقة ذنب *  
ين يَلت في المسلمقِ وأحاديث إلى آيات .. اإلضالل واإلفتاء للنظام األسدي الكافر المجرم 

المؤمنين، فحملها على الكافرين المجرمين المحاربين هلل ولرسوله وللمؤمنين، وإلى آيات وأحاديث 
 ! قيلت في الكافرين المجرمين، فحملها على المؤمنين المسلمين
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والجهاد في سبيل .. فجعل الجهاد في سبيل الطاغوت ونظامه، وكفره جهادًا في سبيل اهلل  
وجعل من يهدم البيوت على ساكنيها من األطفال والنساء، .. سبيل الطاغوت دًا باطاًل وفي اهلل جها

، ويحرض جهادًا في سبيل اهلل.. ويرتكب الجرائم والمجازر بحق األبرياء التي تفوق كل تصور وخيال 
ومن يصد عدوان الطاغوت وجنده وشبيحته، ويذود عن ..  على المزيد من هذا النوع من الجهاد

 !!جهاداً باطالً وفي سبيل الطاغوت.. واألعراض والحرمات الدين والحقوق 
واألحاديث ، من قلب لآليات "أحمد حسون " افعل ما فعله تلميذك الرجيم ولو قيل إلبليس  

قد سبقه في حّسون م أن تلميذه ولسلَّ .. لعجز عن فعل ذلك .. والمقاصد، والمعاني، والحقائق 
 !ذلك سبقاً بعيداً 

في ــ اللعين ــ رغمًا عن أنفك وأنف طاغوتك فِقتالنا .. والدجل ون النفاق مت بغيظك يا حسّ  
واهلل .. النا ــ بإذن اهلل ــ في الجنة، بينما قَتالكم في النار قـَتْ .. وقتالكم في سبيل الطاغوت  ،سبيل اهلل

.. يان مثاًل ال يستو .. فشتان شتان بين الفريقين .. اللعين القرمطي موالنا وموالكم الطاغوت بشار 
 !وعند اهلل الملتقى أيها الدجال

الَِّذيَن آَمُنوْا يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َكَفُروْا يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الطَّاُغوِت :] قال تعالى 
الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا :] وقال تعالى .18:النساء[َد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا فـََقاتُِلوْا َأْولَِياء الشَّْيطَاِن ِإنَّ َكيْ 

 ِإَلى الظُُّلَماِت ُيْخرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النـُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْولَِيآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُيْخرُِجونـَُهم مَِّن النُّورِ 
 . 201:البقرة[لنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ُأْولَـِئَك َأْصَحاُب ا

أيما رجٍل آتاه :" ــ من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قولهالدجل ون حظك ــ يا حسّ  
 .فهنيئاً لك ".اهلل علماً فكتمه، ألجمه اهلل يوم القيامة بلجاٍم من نار 

".  إنَّ أخوَف ما أخاُف عليكم بعدي كلُّ منافٍق عليُم اللسانِ :" وقوله صلى اهلل عليه وسلم 
ك، ومن شر من هم على شاكلتك من شرّ ــ وأمة اإلسالم ــ أجارنا اهلل .. احد منهم، وال شك أنت و و 

 . اللهم آمين.. عكاكيز الطغاة عبر األزمان وفي كل زمان .. السوء، والنفاق والضالل  من مشايخ
 

 .ة المؤقتةالحكومة السوريّ  -264
الوطني ــ من أجل تشكيل حكومة  تالفورية في الخارج ــ ممثلة باإلئتجتمع المعارضة الس  * 

لن يكتب لها النجاح المرجو، .. هذه الحكومة  وفي اعتقادي أن.. تقود سوريا في هذه المرحلة 
 : وذلك ألسباب عدة
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أن هذه الحكومة المزعومة لم تتشكل نزواًل عند رغبة وطلب الشعب السوري الثائر : منها 
طمعًا في تحصيل  ..وطلب القوى الدولية واإلقليمية  بةعلى الطاغوت، وإنما جاءت نزواًل عند رغ

أن شكلت أكثر من مجلس، ابتغاء مرضاة  ه المعارضةوقد سبق لهذ.. بعض المكاسب والمساعدات 
أو المكتسبات، ولم يتحقق لها  في تحصيل بعض المساعدات المجتمع الدولي واإلقليمي، وطمعاً 

   !شيء من ذلك
مشورة الثوار  ، وعند تشكلت بعيدًا عن الداخل السوريالحكومة قه أن هذ :ومنها 

النجاح مالم تباركه قوى سياسي أن يُكتب له والتي ال يمكن ألي مشروع  ..المجاهدين على األرض 
 .  المجاهدين والثوار األحرار على األرض، في الداخل السوري

فإن هذه الحكومة ستفتقد   المعركة لم ُتحَسم بعد مع الطاغية وعصابته، وبالتاليأن : ومنها 
  .ألي حكومة يُرجى لها النجاح األمور الفنية واإلدارية الالزمةكثيراً من اآلليات، و 

والحل أو البديل في هذه المرحلة، يكمن في تشكيل هيئات ولجان إدارية، ومحاكم شرعية،  
إلى أن يفتح اهلل ..  ُتشرف على خدمة سوريا أرضًا وشعباً .. تقودها قوى ثورية مجاهدة في الداخل 

بيننا وبين الطاغية بالحق، وتتحقق ظروف مناسبة أكثر تسمح بتشكيل حكومة تشمل جميع التراب 
 . السوري، كما تمثل جميع الشعب السوري

 
 !رمي النظام األسدي للثوار باستخدام الكيماوي دالالت -260

ضد الشعب السوري، ثم في الطائاستخدام الصواريخ الكيماوية من قبل النظام األسدي  * 
 : له دالالت عدة.. رمي الثوار بهذه الجريمة 

المجرم لمرحلة جديدة قادمة، يستخدم فيها هذا أنه تمهيد من قبل النظام األسدي : منها 
السالح الفتاك المحظور ضد الشعب السوري، تحت زعم وذريعة أن الطرف المقابل هو الذي 

من حقه أن يرد على العدوان بالمثل، التالي فإن النظام األسدي يستخدم هذا النوع من السالح، وب
  !!وعلى الكيماوي بكيماوي مماثل

فإن كانت دون .. هو جس لنبض المجتمع الدولي واإلقليمي العربي، ولردة فعله : ومنها 
ا في المجرم على استخدام مزيد من هذا مما سيجرئ النظام األسدي الطائفهذ.. المستوى المطلوب 

  !المحظور ضد الشعب السوري النوع من السالح الفتاك
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فهو بعد أن فقد وخسر جميع أوراقه  على إفالس وهزيمة النظام األسدي؛ أنه داللة: ومنها 
 !!...ا السالح الكيماوي المحظور، ضد الشعب السوري على األرض، يلتجئ إلى هذ وقدراته

ألسدي الطائفي المجرم، ومن كل ذي شر اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من شر الطاغوت ا 
 .اللهم آمين.. 

 !ِقسمة بين اإلخوان والعلمانيين -268
اإلئتالف الوطني السوري،  وأمن يتأمل طريقة ومنهجية عمل المجلس الوطني السوري،  * 

تُدار وتقاد والتشكيالت يجد أن هذه المجالس .. وأخيرًا الحكومة المؤقتة التي ُشكلت في الخارج 
بدليل أن اإلخوان يملكون في هذه المجالس .. ، وبواجهة علمانية "إخوان مسلمون " عقلية إخوانية ب

تحديد الشخصيات التحكم بمساراتها، وسياساتها، ومن  أكثر من نصف أعضائها، والتي تمكنهم من
 ! تهاتناوبون على قيادالتي ي

هذه المجالس، لماذا ال تكون ما دام اإلخوان المسلمون يملكون األكثرية في : فإن قيل 
 ؟ لماذا يضعون في الواجهة العناصر العلمانية ..قيادة هذه المجالس منهم، ومن أعضائهم 

يحبذ ويفضل  يوجد لذلك سببان، أولهما تجنب الحرج الدولي واإلقليمي الذي: أقول 
ج، والتملص من المحاسبة ثانيهما؛ لتفادي الحر .. واألكثر علمانية بل التعامل مع العناصر العلمانية، 

مطالب والمسؤوليات أمام الشعب السوري وثورته، عندما تلك المجالس ال تلبي الحد األدنى من 
على اعتبار أن قادة تلك .. طموحاته وحاجياته، وأهدافه الشعب السوري وثورته، وتفشل في تحقيق 

فليحاسب ويلوم غليون، أو المجالس من العلمانيين، وليس منهم، ومن يريد أن يحاسب أو يلوم 
 ! سيدا، أو صبرا، أو غيرهم من العلمانيين

فإن حققت تلك المجالس واإلئتالفات الوطنية بعض المكاسب والمصالح للشعب السوري،  
.. ولوال وجودنا في تلك المجالس والتشكيالت .. هذا بسببنا : قالوا ــ أي اإلخوان ــ.. وثورته 

 ..!ر مباشرة، لما تحققت تلك المكاسب والمصالح وقيادتنا لها ولو بصورة غي
ما الذي يجعل العلمانيين يقبلون بهذه القسمة الضيزى، مع علمهم بما أشرت إليه : فإن قيل 

 ! ؟..
إلى الشارع  لوصولبهذه القسمة لحاجتهم الماسة ل يقبل العلمانيون السوريون: أقول 

المسلمين السوريين الذين يمثلون السواد األعظم  إلى اإلسالمي السوري الواسع االنتشار، والتحدث
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وبوابتهم الوحيدة التي تحقق لهم هذا ..  ملهوأحزابهم بأنفسهم  ، والتعريفلسوريمن الشعب ا
 ..!هم اإلخوان المسلمون  الغرض

والخاسر من هذا االقتيات هو الشعب السوري .. وباآلخر .. قكل منهما يقتات من اآلخر  
 !الشامية المباركةالمسلم، وثورته 

 
 . الموقف من مقتل محمد سعيد رمضان البوطي -261

ال : وعليه فأقول.. قد كثر السؤال عن الموقف من مقتل محمد سعيد رمضان البوطي *   
فقد .. نأسى وال نأسف على مقتل ورحيل بلعام عصره، نصير الطاغوت محمد سعيد رمضان البوطي 

ومحارباً .. حافظ األسد وولده بشار : يرًا للطاغوتين ونظامهماونصكاتمًا للحق، عاش شاهد زور،  
 ! إلى أن مات في سبيل الطاغوت.. للشعب السوري المسلم ولدينه وثورته وجهاده 

 امع؛ما تقّدم ال يمنعنا من أن نتحفظ، ونستنكر بشدة طريقة مقتله في المسجد، وفي يوم ج 
.. مما أدى إلى مقتل عدٍد من المصلين رحمهم اهلل  ..يجمع بين كثير من المسلمين لصالة الجمعة 
" وإن كان ألحد مصلحة في الطريقة التي قُِتل بها .. وجرح بعضهم اآلخر شفاهم اهلل وعافاهم 

من  لى آخر رمقٍ م األسدي؛ فبعد أن استثمر الرجل حيًا إفهو النظاوفي هذا التوقيت، ، "البوطي 
 . موته، واهلل تعالى أعلمحياته، أراد أن يستثمره ميتاً وبعد 

 
 استراتيجّية جهاد األمَّة واستراتيجّية جهاد الِعصابة -266

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 . والسالم على من ال نبي بعده، وبعد الةُ هلل وحده، والصَّ  الحمدُ  
استراتيجية جهاد الِعصابة، ال تعرف الثبات، وال االستقرار في مكان دون مكان، تعتمد  

ال تبالي لو رمت بسهامها في أكثر من اتجاه، وعلى .. الكر والفّر، ومن ثم التخفي والمواراة  أسلوب
أكثر من جبهة، ال تحسب للعواقب والمآالت حسابًا ذا باٍل إال فيم يتعلق بسالمة وحركة الِعصابة 

 . ذاتها
ن؛ ألنه ال يترتب استراتيجية جهاد الِعصابة هي الخيار األسهل بالنسبة للمقاتلين والمجاهدي 

عليها مسؤوليات ومهام كبيرة يلتزمون بها نحو الشعوب، والمجتمع المسلم ومؤسساته، ونحو قيام 
وبالتالي فهي ــ أي استراتيجية جهاد .. دولة راشدة عادلة قوية، لها مؤسساتها ومرافقها، وأهدافها 
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ا كشعار ــ كقيام دولة إسالمية تحكم بما العصابة ــ ال تصلح لقيام مشاريع كبيرة ومهمة ــ حتى لو رفعته
أنزل اهلل، لها مؤسساتها ومرافقها المدنية واالجتماعية، ولو حاولت ستفشل، كما فشلت في أكثر من 

 . موقع في واقعنا المعاصر
 .لكنها ال تُزيل عروشاً، وال تقيم دوالً .. استراتيجية جهاد العصابة قد تترك آثاراً  
للحاضنة الشعبية كثيراً، فهي ال يهمها من هذه الحاضنة  تكترثعصابة ال استراتيجية جهاد ال 

الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسها منها بضعة أفراد، تنطلق بهم نحو أهدافها، وتشتتهم 
 !بحسب تشتت سهامها، وعدد جبهاتها

على الجهاد  فاستراتيجية جهاد األمة تعتمد.. وهذا بخالف ما عليه استراتيجية جهاد األمة  
الجهاد بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة ــ ضد الطغاة الظالمين، .. باألمة ضد أعداء األمة 

 . وأنظمتهم الفاسدة الفاجرة
استراتيجية جهاد األمة تعتمد على تشكيل الجيوش المسلمة المعلَنة، تستمد عناصرها من  

نظيمًا حديثًا ومتطوراً، لتقوم بمهامها في الذود عن مجموع القادرين من الشعوب المسلمة، والمنظمة ت
 ! ال تعرف أسلوب الكر، والفر، ومن ثم التخفي عن األنظار.. الدين، والديار والحرمات 

كقيام .. استراتيجية جهاد األمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمطالب وآمال الشعوب وما تصبو إليه  
وبالتالي فإن هذا البعد معتبر .. ومرافقها المدنية والعسكرية دولة راشدة عادلة قوية، لها مؤسساتها 

تحسب .. جداً ــ في استراتيجية جهاد األمة ــ في كل خطوة من خطواتها، وفي كل مرحلة من مراحلها 
 . للعواقب والمآالت حساباتها الجيد، والُمْحَكَمة

.. ومصالحهم .. أبنائها نحو مجموع .. استراتيجية جهاد األمة لها مسؤولياتها الجسام  
كما تتحمل مسؤولياتها األخالقية والشرعية نحو جميع شعوب .. ومقدساتهم .. وبلدانهم .. وديارهم 

وبالتالي فهي ــ أي استراتيجية جهاد األمة ــ من هذا الوجه صعبة جدًا تحتاج إلى جهٍد كبير، .. العالم 
 . ى أبناء األمةوإلى كوادر كبيرة وكثيرة تتضافر عليها مجموع قو 

معنية بإزالة عروش الطغاة الظالمين، وإقامة دولة العدل .. استراتيجية جهاد األمة والشعوب  
ومن ثم بعد ذلك فليكن ما يكون .. فمهمتها ال تقتصر على المناوشات أو الهدم وحسب .. والحق 

 . لة الراشدة القويةمن دون االلتفات إلى العنصر األهم؛ عنصر البناء؛ بناء الدولة العاد.. 
قائمة على ترتيب األولويات في تحديد العدو األشد .. استراتيجية جهاد األمة والشعوب  

وهذا قد يستدعي منها نوع تحالف أو تصالح .. ومن ثم دفعه ودفع خطره عن البالد والعباد .. خطراً 
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ستراتيجية جهاد األمة ــ ال تنهج فهي ــ أي ا.. مع فريق دون فريق، لتتفرغ للعدو األشد شراسة وخطرًا 
ومن ثم .. وتجعلهم جميعًا في مصاف واحد من العداوة .. كل العالم .. سياسة استعداء العالم 

تخوض معهم مجتمعين معركة ــ في وقت واحد ــ تعرف نتائجها المدمرة على دولة اإلسالم ومؤسساتها 
لشيء من هذا الفقه الهام، كما في قوله  والسنة قد أشارت.. وعلى الشعوب المسلمة مسبقًا .. 

ستصالحون الروَم صلحًا آمنًا، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائهم، فتسلمون :" صلى اهلل عليه وسلم
ستصالحون الروَم صلحًا آمناً، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم، :" ، وفي رواية.."وتغنمون 

فهناك عدو من وراء الروم ــ وُيحتمل أن يكون [. أبي داود صحيح سنن]..."فتنتصرون، وتغنمون، وتسلمون 
جزءًا منه من وراء المسلمين كما أفادت بذلك الرواية األخرى ــ شديد الخطر والعداوة ال يمكن 

 . الوصول إليه ومن ثم دفعه ودفع شره، إال بعد نوع تصالح وتنسيق مع نصارى الروم
 عليه وسلم أصحابه، في أن يشاطر بعض وفي غزوة الخندق، استشار النبي صلى اهلل 

األحزاب التي شاركت في تطويق المدينة وحصارها، تمر المدينة، مقابل أن يفكوا ارتباطهم وتحالفهم 
وهذا كله من قبيل العمل بالفقه المشار .. مع مشركي قريش، وينفضوا عن القتال ومحاصرة المدينة 

 . إليه أعاله
م أعاله أن استراتيجية جهاد العصابة مرفوضة أو مستهجنة على هل يُفهم مما تقد: فإن قيل 

 ؟ ..االطالق 
ال؛ بل قد تتواجد ــ في مرحلة من المراحل ــ ظروف موضوعية تبرر وجود من يُقاتل : أقول 

وقد تواجد في التاريخ اإلسالمي .. على طريقة حرب العصابات، معتمدًا استراتيجية جهاد الِعصابة 
ا في جهاد الصحابي الجليل أبي بصير ومن معه، لما اضطرتهم الظروف الناجمة شيء من ذلك كم

عن صلح الحديبية أن يشكلوا بأنفسهم جبهة مستقلة، ومتنقلة، تعتمد أسلوب الكر والفر، بعيدًا عن 
 . دولة اإلسالم والتزاماتها، المتمثلة في المدينة المنورة، والتي كانت تمثل استراتيجية جهاد األمة

لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعية التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل على طريقة  
إال ويتعين على تلك المجموعة أن تنخرط وتدخل في المشروع األضخم .. استراتيجية جهاد العصابة 

واألشمل؛ مشروع استراتيجية جهاد األمة والشعوب، وهذا الذي حصل مع الصحابي أبي بصير رضي 
 عنه ومن معه؛ فما أن زالت تلك الظروف الموضوعية التي أفرزتهم، وأبعدتهم عن استراتيجية اهلل

جهاد األمة، إال وسرعان ما انضموا إلى الجسد األكبر لألمة، ليجاهدوا معها جهادها األكبر، وفق 
 . استراتيجيتها
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فإذا ما .. ية معينة حالة استثائية طارئة، توجدها ظروف موضوع.. استراتيجية جهاد العصابة  
بطلت استراتيجية جهاد العصابة .. ووجدت استراتيجية جهاد األمة والشعوب .. زالت تلك الظروف 

فإن لم تفعل؛ فحينئٍذ قد تفسد أكثر مما .. ودخلت وجوبًا في االستراتيجية العامة لجهاد األمة .. 
استراتيجية جهاد األمة، واستراتيجية  ..ُتصِلح؛ إذ ال يمكن أن تُفعَّل في زمان واحد، ومكان واحد 

 !جهاد الِعصابة معاً 
أو أن تفرض .. ال يجوز أن تكون استراتيجية جهاد األمة تبعًا الستراتيجية جهاد العصابة  

فمثل من يفعل ذلك كمثل .. الِعصابة على األمة استراتيجيتها في الجهاد، والعمل، والحركة والتغيير 
 ! وأنَّى.. أن يرتدي ثياب الطفل الصغير من يُلزم الرجل الكبير ب

يجب على من يجاهد على طريقة استراتيجية جهاد .. عندما تنهض األمة للجهاد والتغيير  
وأن يعطي الفرصة كاملة لألمة والشعوب أن تمضي في طريقها .. أن يتنحى عن الطريق .. الِعصابة 

حتى ال يفسد على جهاد األمة خطتها، .. ٍث من دون أن ُيحدث أي حد.. نحو أهدافها، وإلى نهايته 
 . واستراتيجيتها، وطريقتها في العمل والتغيير

في كثير من األحيان ال يستطيعون مواجهة استراتيجية جهاد األمة .. الطغاة الظالمون  
يستفذون ويستجرون الذين .. ولكي يفسدوا على األمة خطتها في الجهاد والتغيير .. والشعوب 

ليثيروا معهم المعارك .. على طريقة استراتيجية جهاد العصابة إلى الساحات والميادين  يُقاتلون
وتكون ذريعتهم في ضرب .. ويضربوا معهم جهاد األمة والشعوب .. ويضربوهم .. الجانبية 

أنهم أرادوا ضرب ومحاربة من يُقاتل وُيجاهد على طريقة .. استراتيجية جهاد األمة والشعوب 
، وليس الشعوب "والعصابات اإلرهابية " أرادوا قتال اإلرهابيين .. جهاد وحرب العصابات  استراتيجية

وهم بهذا الزعم الكاذب عساهم يستعطفون دول العالم لتقف بجوارهم، في حربهم ضد الشعوب .. 
 ! الثائرة الراغبة في التغيير

وأبى إال أن .. لهذا الجانب  لذا إن لم يتنبه من ُيجاهد على طريقة استراتيجية جهاد العصابة 
على طريقته، وفق .. يُزاحم ويشارك استراتيجية جهاد األمة والشعوب في العمل والجهاد والتغيير 

ومن جهة أخرى يقدم خدمة كبيرة لطغاة الحكم .. فهو من جهة يضر أكثر مما ينفع .. استراتيجيته 
 ! المجرمين الظالمين من حيث ال يدري

أن يُطالب األمة .. يق لمن ُيجاهد على طريقة استراتيجية جهاد الِعصابة ال ينبغي وال يل 
ثم إن فعلت األمة، ونهضت للجهاد والتغيير وفق استراتيجيتها .. والشعوب بالجهاد والنهوض للتغيير 
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وأحدث األحداث التي تفسد عليها خطتها واستراتيجيتها في الجهاد والعمل .. زاحمها في العمل .. 
.. ولن تقدر على أن تفعل .. فإن لم تفعل .. وطريقته في العمل .. وألزمها باستراتيجيته .. ر والتغيي

وأصاب األمة بسببه، .. والحق أن ما أصابه .. ورمى بفشله على األمة والشعوب .. أساء بها الظنون 
 !  هو من عند نفسه

.. لقي السمع وهو شهيد وأن تجد من ي.. أرجو أن تكون كلماتي واضحة الداللة والمعاني  
 ِإالَّ  تـَْوِفيِقي َوَما اْسَتَطْعتُ  َما اإِلْصاَلحَ  ِإالَّ  ُأرِيدُ  ِإنْ  ]وأن ال ُتحمَّل من األفهام السَّقيمة ما ال تحتمل، 

 . 66:هود[ أُنِيبُ  َوِإلَْيهِ  تـَوَكَّْلتُ  َعَلْيهِ  بِالّلهِ 
 .م 21/6/2106. هــ 00/0/0464

 
 .مقّدساً في غير زمانه، وال مكانه المناسبين عندما نرفُع شعاراً  -262

عندما نرفُع شعارًا مقّدسًا في غير زمانه، وال مكانه المناسبين، ثم نحن ال نملك اآلليات * 
فإننا نسيء إلى هذا الشعار إساءة بالغة، ونصيبه بمقتل، .. التي تترجم هذا الشعار على أرض الواقع 

 !من حيث ال ندري، وال نريد

نملك شعاراً، لكننا ال نملك المشروع السياسي الشامل الذي يترجم هذا الشعار على عندما 
 !  فال نلومّن حينئٍذ إال أنفسنا.. ويقطف الثمار .. ثم يجيء غيرنا لُيملئ الفراغ .. أرض الواقع 

وعن ضرورة أن يكون لنا تصورنا السياسي الخاص بنا .. عندما نتكلم عن السياسة الشرعية 
ولكن : سرعان ما يُقاطعونك.. ي من خالله نترجم شعاراتنا ومبادئنا على أرض الواقع الذ.. 

.. وضاقت بها السبل .. وكأن األمة قد نضبت فيها المعاني والمناهج .. والعلمانية .. الديمقراطية 
 !إال من خالل الديمقراطية والعلمانية.. ولم يتبق لها منفذاً 

 .سناالضمان الذي نريده ألنف -449
الكل يُطالب الشعب السوري المسلم، الذي يمثل األكثرية من مجموع الشعب السوري، * 

.. النصيرية .. ما بعد الثورة على نفسه وطائفته بضمانات تطمئنه % .. 58والذي تزيد نسبته عن  
ـ على ضعف عطائهم ودعمهم وتضحياتهم ـ.. وغيرهم من الفرق واألقليات .. والدروز .. والنصارى 

% 58بينما أكثرية الشعب السوري المسلم الذي تزيد نسبته عن .. بل وانعدامه ــ في الثورة الشامية 
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ال يحق له أن يُطالب لنفسه ضمانات تطمئنه بأن سوريا .. الذي يقوم بجميع أعباء الثورة ومتطلباتها 
 ! ات الطائفيةلتقع في أيدي اللصوص الباطنيين من األقلي.. لن ُتسَرق ثانية من أبنائها 

نريد ونطالب اآلخرين بضمانات ــ % 58زيد نسبته عن مسلم تسوري ونحن بدورنا ــ كشعب 
يشمل سوريا كلها تطمئنا بأن ال نتعرض ثانية لما نتعرض له اليوم من مجازر وتخريب ودمار  ألنفسنا

وأن سوريا الشام ــ .. ض على أيدي النصيريين المارقين الطائفيين وحلفائهم من الرواف.. أرضًا وشعبًا 
ألنفسنا والضمان الذي نريده .. وأبناء األمة اإلسالمية .. الشام المقدسة ــ لن تسرق ثانية من أبنائها 

يتحقق ابتداء عندما يلتزم الجميع لنا ــ في الدستور السوري القادم ــ بأن الحاكم لن .. من اآلخرين 
 وأن أي.. الشريعة اإلسالمية هي المصدر الوحيد للتشريع وأن .. يكون إال مسلمًا سنيًا يخاف اهلل 

 . وإن ذلك لكائن بإذن اهلل.. رد  ل فهوتشريع أو قانون يتعارض مع شرع اهلل المنزّ 
 

 !حلفاء اليوم ضباع وتماسيح الغد -444
قد أشرت في مقالة سابقة عن العالقة المتبادلة بين اإلخوان المسلمين السوريين، وبين * 

ويقتات باآلخر .. ويجامل اآلخر .. ويمدح اآلخر .. وكيف أن كاًل منهما بحاجة لآلخر .. نيين العلما
.. وكيف أن المجلس الوطني السوري .. على حساب الثورة الشامية .. لمصالحهم الحزبية .. 

  ! ويوجه بناء على هذه العالقة المتبادلة بين الفريقين يُدار.. وكذلك اإلئتالف 
والمداهنات والمجامالت والمدائح المتبادلة بين .. إلى أن هذه العالقة المتبادلة وأشير هنا 

سترتد يومًا بالوبال ليس على اإلخوان .. وبخاصة من اإلخوان نحو العلمانيين .. اإلخوان والعلمانيين 
..  وعلى مستقبل اإلسالم والمسلمين في سوريا الحبيبة.. واستقرارها وإنما على سوريا .. وحسب 

معهم، اإلخوانية أو التحالفات وذلك عندما تتضخم تلك الضباع والتماسيح العلمانية بحكم العالقة 
وإثارة .. والَعض .. غب والشّ .. والتخريب .. فتقوى على الهجوم .. المشار إليها أعاله و 

بب هذه ــ بس وما يحصل اليوم.. سياسي الستقرار الااألمن و االضطرابات التي تحرم البالد من 
.. حلفاء اإلخوان باألمس  ..مثيري الّشغب  ..على أيدي العلمانيين المخربين .. السياسة ــ في مصر 

  ! خير دليل على ما ذكرناه
 

 !الحزبيون المتعصبون -449
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عندما نوجه مالحظة أو نقدًا لجماعة من الجماعات أو حزب من األحزاب ــ مهما كان *  
.. شيئًا ال يفهم من تلك المالحظة أو ذاك النقد ..  اًء ــ المتعصب المتحزبنقدك علميًا وواقعيًا وبنّ 

.. ال غير .. إلى حزبه أو جماعته  وأنك تريد اإلساءة.. وجماعته .. حزبه  تريد نقدسوى أنك 
.. ولن تجد منه نحوك سوى الّشر، وسوء الظن .. ع وبالتالي فهو ال يستفيد شيئًا مما يقرأ أو يسم

بينما .. فضاًل عن االستفادة منه .. ة الحزبية تغلب عنده على إنصاف الحق، أو اإلصغاء إليه فالعصبيّ 
يفقه و .. ُيحِسن اإلصغاء .. المتحرر من العصبيات الحزبية الحمقاء .. غير المتحزب المتعصب 

 !الحقَّ من نفسه، ومن غيره ك، ويُنصفويُنصف.. ويُفيد .. وَيستفيد .. المراد 
 

 !ة إسالمية بال طعم وال لون وال رائحةمرجعيّ  ذات -449
لكن نريد .. بما أنزل اهلل أن نحكم وال .. اإلسالمية نحن ال نريد أن نحكم بالشريعة : قالوا*  

 ! قيام دولة ذات مرجعية إسالمية
وفي نفس الوقت تريدون أن تقيموا .. كيف تريدون أن تقيموا دولة ذات مرجعية إسالمية  

وال تلتزم، وال تُلزِم اآلخرين بالحكم بما .. ال تحكم بالشريعة اإلسالمية .. وا حكومة دولة، وتشكل
 !؟..أنزل اهلل 

؛ مرجعية إسالمية بال "ة إسالمية ذات مرجعيّ " إال إذا كنتم تعنون من كالمكم عن الدولة  
 !!وال إسالمية.. طعم، وال لون، وال رائحة 

 
 اإلسالمية في العراق والشامبيان حول اإلعالن عن الدولة  -449

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد

دولة " ــ كما فوجئ غيري ــ بإعالن صادر عن تنظيم  4/9/9949قد فوجئت اليوم الثالثاء 
التنظيم العراقي، والجبهة  ، ما هي إال امتداد لذلك"جبهة النصرة " ، يفيد بأن "العراق اإلسالمية 

كما أفاد اسمًا جديدًا مشتركًا لجبهة النصرة، والدولة العراقية اإلسالمية؛ .. موفدة إلى سوريا من ِقبله 
، للتدليل على أن المجموعتين تصدران من مشكاة "الدولة اإلسالمية في العراق والشام " وهو 

 ! اقواحدة، وعن قيادة واحدة عراقية متواجدة في العر 
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ولما لهذا اإلعالن من تبعات وآثار ضارة ال ُتحَمد عقباها على الشام، وأهل الشام، وثورتهم 
 :الشامية المباركة، أسجل الملحوظات التالية

لم يستشيروا فيه أحدًا من علماء .. هذا اإلعالن الصادر عن الجهة المذكورة أعاله  -4 
بكل كتائبها .. ت الجهادية العاملة في الشام وشيوخ الشام، كما أنهم لم يستشيروا المجموعا

وهم بذلك قد .. علمًا أنهم هم وأهلهم من سيتحمل تبعات وآثار مثل هذا اإلعالن .. ومسمياتها 
َوَأْمُرُهْم ُشوَرى :] خالفوا أصاًل وركنًا من أصول ومبادئ الشريعة؛ أال وهو مبدأ الشورى، كما قال تعالى

نَـُهْم   . 95:الشورى[بـَيـْ
الرابح األكبر، والمستفيد األول من وراء هذا اإلعالن هو الطاغوت بشار األسد، ونظامه  -9 

 !  الطائفي البغيض، وحلفائه اإليرانيين
هذا اإلعالن سيقوي من حجته وذرائعه ــ أمام المجتمع الدولي واإلقليمي والمحلي ــ ويبرر  

اعتبار أن من يحاربهم ويقاتلهم هم من على .. مزيدًا من جرائمه ومجازره بحق الشعب السوري 
 !اإلرهابيين الذين لهم مشاكلهم مع العاَلم كله

.. هو الشعب السوري المضطهد والمظلوم .. لذا فالخاسر األكبر من وراء هذا اإلعالن  
 ! وثورته الشامية المباركة اليتيمة

بته وشبيحته، وحلفائه يعني لزامًا تشتيت السهام عن بشار األسد وعصا.. هذا اإلعالن  -9 
العداوة، " دولة العراق " عددها عدد الجبهات التي تناصب تنظيم .. وتوزيعها على جبهات عدة .. 

 !  هذا المعنى طالما كررته وأشرت إليه، وحذرت منه في كتاباتي وأحاديثي.. وما أكثرها .. والحرب 
أن تتحمل تبعات جميع .. مباركة يعني بالضرورة على الثورة الشامية ال.. هذا اإلعالن  -9 

كما يعني ربط الثورة الشامية وأهلها .. ، الماضية، والحالية، والمستقبلية "دولة العراق " تنظيم  أخطاء
 !بقيادة عراقية مجهولة للشعب السوري.. وأهدافها .. وآمالها .. ومستقبلها .. 

لذي يتلخص بقيام دولة هذا اإلعالن ضار جدًا بمشروع الشعب السوري المسلم، ا -8 
حيث سيعطي أمريكا وحلفائها من دول الغرب وغيرهم، .. إسالمية حرة، راشدة عادلة لها مؤسساتها 

في الشأن السوري الداخلي  مزيدًا من الذرائع للتدخل.. إضافة إلى الصين والهند، والروس، وغيرهم 
تحت ذريعة .. حات الشعب السوري وأن يقفوا عقبة كأداء أمام طمو .. وفي الشاردة والواردة .. 

 ...! وزعم أنهم يستهدفون ــ أو يتحرون عن ــ القاعدة وأفرادها، ومشتقاتها 
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ومن جهة أخرى قد صّعب على الشعب السوري .. هذا اإلعالن قد سّهل عليهم هذه المهمة  
 ! مهمته، ولألسف

ًا من التضامن، كثير .. ر هذا اإلعالن سيحرم الشعب السوري المنكوب والمهجّ  -6 
وإذا كانت هناك مساعدات  ..التي تأتيه من الخارج .. والمساعدات اإلنسانية واإلغاثية والتعاطف، 

على  ..فهذه القطارة ستتوقف .. عسكرية خجولة تقّدم ألهلنا وثوارنا ومجاهدينا في الشام بالقطّارة 
الدولة اإلسالمية في العراق " يسمى اعتبار أن هذه المساعدات ستوجه وترسل لتنظيم القاعدة أو ما 

 ..! ، وبالتالي ال بد من مصادرتها، ومنعها من نقاط الحدود والعبور "والشام 
.. إعالنًا ومقدمة لسفك الدم الحرام .. ــ أن ال يكون هذا اإلعالن ! أرجو ــ أقول أرجو -7 

أنه قد أصبح .. م وأهله، وثورته أو ال يرى فيه مصلحة للشا.. على اعتبار أن من يعارض هذا اإلعالن 
" وبالتالي ال بد من التعامل معه على طريقة تعامل تنظيم .. من األعداء ومن الصحوات؛ حالل الدم 

.. فيكررون بذلك تجربة العراق الفاشلة .. ، مع الصحوات في العراق "الدولة العراقية اإلسالمية 
 ! ومأساة وأخطاء العراق على أرض الشام

الدولة العراقية اإلسالمية " هذا اإلعالن الصادر عن : ذه األوجه الواردة أعاله، أقولألجل ه 
والرجاء من األخوة .. وهو مردود بأدلة النقل والعقل .. ، خطأ، وضار وفق جميع المقاييس "

وأن يُؤثروا مصلحة .. أن يعيدوا النظر في هذا الموقف .. المجاهدين الصادقين من جبهة النصرة 
وعلى .. على المصالح الحزبية الضيقة .. وثورة الشام .. وأهل الشام .. ومصلحة الشام .. سالم اإل

وأن ال يكونوا ــ من حيث ال يشعرون .. المسميات المحدثة المثيرة للعداوات التي ال تقدم وال تؤّخر 
 ..!وال يريدون ــ عوناً للطاغوت المجرم على الشام، وأهل الشام 

4/9/9949  
  

 .مراعاة األسباب واألخذ بها -448
وترتيب .. والتخذيل عن المسلمين ال عليهم .. األخذ بأسباب النصر والتمكين *  

والعمل على تحييد العدو البعيد ما .. على األقل منه خطراً من العدو األولويات، وتقديم األشد خطراً 
وتقدير .. دو األقرب واألشد خطرًا واالستفادة منه إن أمكن في مواجهة الع.. أمكن لذلك سبياًل 

والعمل على دفع البالء عن النفس، والمسلمين .. المصالح من المفاسد عند اإلقدام أو اإلحجام 
كما ال يلزم منه .. كل هذا ال يتعارض مع اإليمان والتوكل على اهلل .. فندفع قدرًا بقدر .. وبلدانهم 
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بل هو من تمام ما نص  لك بعض الشباب المتحمس ــفهم ذالخوف أو الخشية من األعداء ــ كما ي
قال .. واإلكراه يُبيح الكفر .. فأحيانًا ــ في ديننا ــ الضرورات تبيح المحظورات .. عليه النقل والعقل 

ِديُكْم ِإَلى َواَل تـُْلُقوْا بِأَيْ :] قال تعالىو . 496:النحل[ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِن :] تعالى
وكيف : قالوا يا رسول اهلل". ال يَنبغي للُمؤمِن أن يُذلَّ نفَسه  :"وفي الحديث. 448:البقرة[التـَّْهُلَكِة 

الخندق ــ لما  ةوفي غزو  ". يتعرَُّض ِمن البالِء لما ال يُطيقُ :" يُذلُّ نفَسه؟ قال صلى اهلل عليه وسلم
المنورة ــ استشار الحبيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه تكالبت أحزاب الكفر والشرك على المدينة 

ولما .. نة ليخفف عن المسلمين الحصار في أن يعطي بعض األحزاب المشركة شطر تمر المدي
اشتدت أذية مشركي قريش للصحابة أذن لهم النبي صلى اهلل عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وكانت 

ليس بحكيم من ال يعاشر بالمعروف من ال  ":بن الحنفية قالوفي األثر عن محمد .. دار كفر يومئٍذ 
وغيرها عشرات األدلة التي تفيد أن هذا ". يجد من معاشرته بداً، حتى يجعل اهلل له فرجًا أو مخرجًا 

كما يظن ذلك البعض، .. وال يعني وال يلزم منه أننا نخاف ونخشى العدو .. ال يتعارض مع ذاك 
  ! ولهم غفر اهلل لنا.. ولألسف 

 
 . عندما نضع الشعوب المسلمة بين خيارين خاطئين -446

إما خيار االستبداد، والعنف، : عندما نضع الشعوب المسلمة بين خيارين ال ثالث لهما*  
وجاء ذلك .. المستمرة، وعدم الشعور بالمسؤولية نحو الشعوب ومصالحهم  والفوضىوالشدة، 

يتسم بشيء من العدل والرفق بالناس، ويهتم بالنهضة  وخيار آخر.. تحت زعم ومسمى اإلسالم 
قد يختارون  فالناس.. وجاء ذلك تحت مسمى غير مسمى اإلسالم .. والعمران، ومصالح الناس 

والمالم حينئٍذ نحن ال غيرنا .. فنفتنهم بذلك عن دينهم .. غير اإلسالمي  الخيار اآلخرويميلون، إلى 
َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ :] قال تعالى.. بين هذين الخيارين الخاطئين  عندما ارتضينا أن نضع شعوبنا.. 

  . 484:ل عمرانآ[اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك 
 ".بّشروا وال تنفروا :" وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

ألهميته، ولكي .. تي مع الناس هذا المعنى طالما كررته في مواطن عدة من مقاالتي ولقاءا 
 !؟...وكيف .. لماذا  أن نفقد ثمار جهادنا وتضحياتنا ــ ال سمح اهلل ــوحتى ال يُقال يوم .. أعَذر 

 
 .نسيان الشورى نسيان حظٍّ عظيم من الدين -447
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وال نحن حكمناهم .. كرت تعوذنا منها فإذا ما ذُ .. ال نحن حكمنا الناس بالديمقراطية *  
 !نا وللناسوارتضيناها ألنفس.. ورى بالش

 !؟فبماذا سنحكم الناس
وهو خيار غير شرعي وال .. وخيار الحكم الجبري .. لم يبق سوى خيار االستبداد والظلم  

 ! تنفر منه الشعوب السوية الحرة الكريمة ..إسالمي 
ل عنها كشعار ال بد من أن نملك البدي.. كنظام حكم عندما نقول ال للديمقراطية  وبالتالي  

" هو  هوالبديل الذي نملك..  يصلح للحكم، وإدارة شؤون البالد والعبادوبرنامج عمل وسياسي 
وعلى جميع القولية والعملية، في حياتنا  ل الشورى ونترجمهاوبالتالي ال بد من أن نفعّ ، "الشورى 

واالستفادة ع من ممارستها ن الجميونرسم لها اآلليات التي تمكّ  ..الخاصة منها والعامة المستويات 
وحينئٍذ قد  ..ونخسر كل شيء .. سنفقد دورنا الريادي في قيادة الشعوب .. فإن لم نفعل .. منها 
تـَُقوُلوا  َكبـَُر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن. َما اَل تـَْفَعُلوَن  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلونَ :] ل علينا قوله تعالىُيحمَ 

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء :] وقوله تعالى. 9-9:الصف[اَل تـَْفَعُلوَن  َما َنا بـَيـْ فـََنُسوْا َحظّاً مِّمَّا ذُكُِّروْا بِِه فََأْغَريـْ
  .نسيان حظ عظيم من الدين، والذِّكر المنّزل.. ونسيان الشورى . 49:المائدة[ اَمةِ ِإَلى يـَْوِم اْلِقيَ 

 
 ! الجماعاتالتعصب لألفراد و  -445

كنا ننكر على بعض الجماعات واألحزاب المعاصرة تعصب أفرادها لمسميات أحزابهم *  
والمسميات  التنظيماتأصابت بعض من ُيحسبون على بعض فما بال هذه اللوثة قد .. اعاتهم وجم

وما يصدر عنها من مواقف وأعمال؛ حيث يوالون ويعادون فيها، وُيسالمون  الجهادية المعاصرة
ال يقبلون أن يُقال .. ، وفيما يصدر عنها من أحداث ومواقف فيهاُيحاربون فيها، ويختبرون الناس و 

فمن أثنى عليها خيراً، ووافقهم، أحبوه .. وإنما دائمًا أصابت، أصابت .. فيها أصابت وأخطأت 
ــ وإن حهم ، على قدر ما يزيد في إطرائهم ومدوُعد من المجاهدين العظاموعظموه، ووالوه وقدموه، 

لتلك التنظيمات والمسميات، أو بعض ما  لم تكن قدماه تعرف ميدانًا من ميادين الجهاد ــ ومن توجه
ال يروق لهوى المتحزبين .. الواجب يصدر عنها من أعمال ومواقف بشيء من النقد، أو النصح 

ن دائرة الجهاد وأخرجوه مونبذوه باأللقاب، موه، وخونوه، عادوه وحاربوه، وجرّ .. المتعصبين 
 ! في زماننا المعاصراألوائل المجاهدين أصلح الناس، ومن ولو كان من .. والمجاهدين 
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ال يرون لألمة جهادًا إال تحت تلك المسميات المحدثة، وأيما جهاد مهما كان حقًا وراشدًا  
.. يذكروه  ال ينتمي لتلك المسميات، وال يتعصب لها، يستخفون به ويستصغرونه وال يكادون أن.. 

 !وسوء الظن به وبأهله مقدم على حسن الظن
وهو من أخالق .. ولعمر الحق إن هذا لعين الضالل، واالنحراف عن الحق وجادة الصواب  

يوالون و  ..الذين يختبرون الناس على بدعهم وأهوائهم ــ عبر تاريخهم كله ــ أهل البدع واألهواء 
يوالي في اهلل، ويُعادي في اهلل، الحق هو الذي المؤمن ا بينم.. جماعاتهم ومذاهبهم  ويعادون في

فكل .. وليس في األحزاب أو األشخاص .. وُيحب في اهلل ويبغض في اهلل، ويُعطي ويمنع في اهلل 
إال ى على قدر ما فيه من خير وصالح، ويوالَ ، ال لذاته شيء ــ مهما عظم قدره وشأنه ــ محبوب لغيره

  . هو سبحانه وتعالىألنه هو، يوالى فيه وله؛  ه محبوب لذاته،تعالى فإناهلل سبحانه و 
َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن الّلِه َأنَدادًا ُيِحبُّونـَُهْم َكُحبِّ الّلِه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ :] قال تعالى 

 .  468:البقرة[ُحّباً لِّّلِه 
المواالةُ في : أوثق ُعرى اإليمان" :سلموفي الحديث، قال النبي صلى هللا عليه و 

 ."حبُّ في هللا، والبغُض في هللا هللا، والمعاداةُ في هللا، وال

َع هلل؛ فقد استكَمَل َمْن أحبَّ هلل، وأبغَض هلل، وأعطى هلل، ومنَ " :وقال صلى اهلل عليه وسلم
 . فسنا ومن كل ما نحبننصف الحقَّ من أننتجرد للحق، و وهذا ال يتحقق إال عندما  ."اإليماَن 

 
 ..!في مخيمات الذل والهوان  بابالشَّ  -444

.. وقد زرت بعضها .. فقد تأملت مخيمات الالجئين السوريين في األردن، ولبنان، وتركيا * 
فوجدتها مألى بالشباب والرجال األقوياء الذين يفترشون الخيام مع المستضعفين من الشيوخ، 

 ! ن أن يكون أحدهم محَرماً لعائلة من العوائلومن دو  ..والنساء واألطفال 
ليجاهدوا دون دينهم، وِعرضهم، .. وهؤالء ــ لو كان األمر بيدي ــ ألعدتهم من حيث أتوا 

 ! ..وأرضهم، وحرماتهم 
.. أن يفترشوا خيام الذل والهوان مع المستضعفين المعذورين .. أال يخجل هؤالء الشباب 

ا َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن َومَ :] واهلل تعالى يخاطبهم
ُدنَك ن لَّ َواْجَعل لََّنا مِ  الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِّياً 

 . 78:النساء[َنِصيراً 
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 م،ليدافعوا عن دينه.. أن ينفر غيرهم من شباب األمة .. أال يخجل هؤالء الشباب 
 ! ؟..يفترش خيام الذل والهوان مع األطفال والنساء  ينما أحدهمب..  م، وحرماتهوأرضهم، موِعرضه

 !..عود للبالد ثانية سلحونا، ون.. بأنهم ال يملكون السالح .. كان يعتذر بعضهم إلينا 
لم يعد عذرًا .. الشامية المباركة ولعمر الحق إن كان هذا عذرًا في األيام األولى من الثورة 

بين أيدي الناس، وأصبح متوفرًا لكل من يصدق العزيمة واإلرادة في بعد أن فاض السالح .. اليوم 
 ! الجهاد والذود عن الحرمات

يا من تفترشون خيام الذل والهوان مع األطفال .. داء أيها الرجال األش.. أيها الشباب 
 ..!قد بلغت مسامعنا شكواكم عن الذل والعذابات التي تلقونها في مخيمات الالجئين .. والنساء 

إال أنه عاجل عذاب اهلل .. وإن كان هذا الذي تلقونه يسيئنا، وال نرضاه لكم : وأنا أقول لكم
تظركم في اآلخرة، إن لم تتقوا، وتتوبوا، وتعودوا إلى دينكم لكم في الدنيا، وهذا غير الذي ين

 ! وجهادكم
رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيئًا َواللّ :] قال تعالى ْبُكْم َعَذابًا َألِيمًا َوَيْسَتْبِدْل قـَْومًا َغيـْ ُه َعَلى  ِإالَّ تَنِفُروْا يـَُعذِّ

 . 94:التوبة[ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
من لم يغُز، أو يجّهز غازيًا،  :"عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قالوفي الحديث، فقد صح 

اهلل  .9864: السلسلة الصحيحة" أو يخلف غازيًا في أهله بخير، أصابه اهلل سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة 
 !أعلم بماهية ونوعية وحجم هذه القارعة
السلسلة "هم اهلل بالعذاب ما ترك قوٌم الجهاَد إال عمَّ  :"وقال صلى اهلل عليه وسلم

  .9669:الصحيحة
من مات ولم يغُز، ولم يحّدث به نفسه مات على شعبة من نفاق " :وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . مسلم" 
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم " :ال صلى اهلل عليه وسلموق

أي حتى ترجعوا . 44:السلسلة الصحيحة"ه حتى ترجعوا إلى دينكم الجهاد سلط اهلل عليكم ذاًل ال ينزع
 . إلى جهادكم، فتجاهدوا في سبيل اهلل

عليكم بالجهاد في سبيل اهلل تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب :" صلى اهلل عليه وسلم وقال
   .4494:السلسلة الصحيحة"الجنة يُذهب اهلل به الهمَّ والغمَّ 
  !فاتقوا اهلل.. قل هو من عند أنفسكم  ..وهمٍّ وغم  ..وعذاب  ن ذلٍّ تشكون ما أصابكم م
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 !اآلن جاء القتال.. وا بُ كذَ   -4999

جاء رجل .. بعد أن تحقق للمسلمين في العهد النبوي الشريف االنتصارات، وفُِتحت مكة * 
 ـاستخفوا بها وتركوها ـ أي ــ الخيلَ  يا رسول اهلل، أذال الناسُ  :إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، فقال

فأقبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ! ال جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها :ووضعوا السالح، وقالوا
كذبوا، اآلن جاء القتال، وال يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويُزيغ اهلل لهم قلوب :" بوجهه وقال

وعد اهلل، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي 
  .9999:صحيح سنن النسائي"القيامة 

على الطاغوت وفي يومنا هذا بعد أن فتح اهلل على المجاهدين في الشام بعض االنتصارات 
ال : يقول تنا نسمع منبف.. تتكرر مقولة المرجفين بصور شتى .. والكافرين من شبيحته ومجرميه 

اللهم .. ال جهاد؛ فالمعركة لم تعد معركتنا  :وفريق آخر يقول.. سئمنا ومللنا االنتظار  قدجهاد؛ 
إلى آخر معزوفة  ..وإنما هو فرض كفائي .. الجهاد ال يتعين وال يجب : وفريق آخر يقول.. نفسي 

 ! اإلرجاف، والخذالن
وال يزال من  ..اء القتال اآلن ج..  اآلن جاء القتال.. كذبوا .. كذبوا : ولهؤالء جميعًا أقول

ويُزيغ اهلل لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى  ،أمة يقاتلون على الحق ة محمد صلى اهلل عليه وسلمأم
  ! وما هو ببعيد بإذن اهلل.. ويتحقق الفتح المبين ..  تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد اهلل

 
 !الالت بين األمس واليومحزب  -4994

عن خطر إيران، ووليدها ــ منشورة في موقعنا ــ ريباً، كتبت عدة مقاالت منذ عشر سنوات تق* 
، ودوره الطائفي الخبيث في المنطقة، وبخاصة سوريا، "حزب الالت اللبناني " ه، والمشبوه المشوّ 

في سوريا المنتظرة اللعينة المصيرية وأن إيران تعده وتسلحه لمعاركها الطائفية .. ، وفلسطين نولبنا
وأن زعم المقاومة للصهاينة اليهود ما هو إال ذريعة وغطاء لتصدير التشيع، وتمرير الكيد  ..ن ولبنا

كواقع مقاوم ال بد من الرضى به   الطائفي  وتثبيت كيان حزب الالت ..الطائفي الرافضي في المنطقة 
، "الفلسطينية الشيعة الروافض والقضية " ، ومقال"إيران وطموحاتها في المنطقة :" كما في مقال.. 

  "! حزب اهلل اللبناني وتصدير المذهب الشيعي " ومقال
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ــ في حينها ــ يكثر من جدالنا، وينكر علينا  الشيعية المزعومةوكان بعض المتعصبة للمقاومة 
وها هي .. صنيعة إيران، وأذنها، وعينها، وعميلها، ويدها الباطشة حزب الالت، وقائده  مآخذنا على

.. األيام لتصدق ما كنا قد سطرناه عن هذا الحزب الطائفي اإليراني اللبناني الرافضي تمضي السنون و 
فها هو ــ بإيحاء من سيدته وصانعته .. فهو بعد أن عمل عمله في تقتيل وترهيب أهل السنة في لبنان 

اغوت إلى سوريا ليقف مع الط..  إيران ــ يرسل كامل عتاده المخزون، ورجاله الحاقدين الطائفيين
والمجازر بحق وليشاركه ارتكاب الجرائم .. بكل ما أوتي من قوة وشبيحته النصيري بشار األسد 

، وبما ال يعذر معه ــ بعد الطائفي اإلجراميالمخبوء للعيان فظهر .. الشعب السوري المسلم األعزل 
 !  اليوم ــ أحد يثني على حزب الالت الطائفي البغيض الحقود خيراً 

 
 ! حش الماِلكيالج -4999

ــ لم يستفد، ولم يتعظ من ! الجحش رئيس وزراء العراق المالكي ــ والجحش عليه كثير* 
وه، شبرًا ــ حيث يسير خلفه، ويحذو حذ! صديقه، وجاره الجحش بشار األسد ــ والجحش عليه كثير

 ..! جحر لو دخل الجحش بشار جحر ضبٍّ لدخل الجحش اآلخر ذلك البشبر، وذراعاً بذراع، حتى 
ولمدة تزيد .. سلمية، سلمية .. بدأ اعتصاماته وتظاهراته .. فالشعب العراقي المسلم األبي 

هي من حق أي شعب ينشد الحرية  ..يطالبون بأمور محقة ومشروعة، وبسيطة جداً .. عن أربعة أشهر 
اف بهم، فلم يجدوا من الجحش المالكي سوى الكبر واإلعراض، واالستخف.. والعزة والكرامة 
مع الشعب السوري، يوم أن كان كما فعل قدوته وأستاذه الجحش بشار األسد .. ونبذهم باأللقاب 

 ..! ينادي، سلمية، سلمية 
ثم ما لبث أن تطور موقف الجحش المالكي في التعامل مع التظاهرات واالعتصامات 

، لمتظاهرين والمعتصميناقتل عمد إلى ف.. وأعماه الحقد الطائفي .. فغره طغيانه .. السلمية 
 .. ، وغيرها من المدن العراقية"الحويجة " كما فعل في مدينة .. بحقهم وارتكاب الجرائم والمجازر 

  ..!  الشعب السوري  وما فعله من جرائم ومجازر بحققدوته وأستاذه الجحش بشار األسد متأسياً ب
القبائل العراقية الكريمة الحرة، ثم ما إن قام أسود وأبطال ومجاهدي شباب ورجال العشائر و 

وشعر الجحش المالكي بخطورة األمر، .. بالذود عن الدين، والعرض، والحقوق والحرمات .. األبية 
.. وأنه ال طاقة له بشرفاء وأبطال وشباب ومجاهدي العراق من أبناء العشائر الحرة الكريمة، وغيرهم 

كما فعل من قبل قدوته وأستاذه الجحش .. الب بالحوار إال وسارع ــ كاألرنب وبعد فوات القطار ــ يط
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ما ارتكب ــ ما يفوق كل من المجازر والجرائم فبعد أن ارتكب  مع الشعب السوري؛بشار األسد 
 ..! يطالب الشعب السوري بالحوار فهو تصور وخيال ــ 

.. ار فإنها ال تعمى األبص.. مما وصل إليه حال جحش سوريا .. لم يتعظ جحش العراق 
 !ولكن الحقد الطائفي البغيض يُعمي القلوب التي في الصدور

  
 !حق تقرير المصير -0116

ــ على موا بلدًا من بالد المسلمين إلى أقسام ودويالت، متنافرة متدابرة إذا أرادوا أن يقسّ *  
م يعقبها ث.. بدأوا الحديث عن حقوق األقليات المبدأ االستعماري القديم الجديد؛ فّرق تُسد ــ 

مصير تقرير ثم يعقبها مرحلة التصويت واالنتخابات على .. الحديث عن مرحلة تقرير مصير األقليات 
وفصلها في دويالت عدة عن ن التصويت سيكون لصالح األقليات، مع علمهم المسبق أ.. األقليات 

األمم المتحدة ستوى ال يجري وال يُعمل به على م التفريقي التقسيمي وهذا القانون.. الدولة األم 
يعني ويخص غير  قليات، وحقها في تقرير المصيرإال عندما يكون الحديث عن األ والمجتمع الدولي

.. ال حق لهم أن يقرروا مصيرهم .. أما المسلمون ..  ، ويصب في خدمة غير المسلمينالمسلمين
هد واألدلة المعاصرة الدالة على وما أكثر الشوا.. وكانت البالد بالدهم .. تى لو كانوا هم األكثرية ح

  !ذلك
من المقامرة بالتصويت واالنتخابات على تقسيم بالد المسلمين .. فالحذر الحذر عباد اهلل  

 !مةأكثر مما هي مقسّ .. 
 أهَل الشَّام وجنَد الشَّام ويَلتحقون بالدَّولة العراقية يَتركون -0114

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .صالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعدالحمد هلل وحده، وال

كثير من الشباب ـ من دول شّتى ـ ممن يقصدون الشام، للذود والجهاد دون دين وِعرض  
ولكن ما إن تطأ .. وحرمات أهل الشام، فيستبشر أهل الشام بهم خيراً، ويرحبون بهم أيما ترحيب 

؛ المعروف بمسمى قاعدة "اإلسالمية  دولة العراق" أقدامهم أرض الشام إال ويلتحقون بتنظيم 
هو مقصدهم األساس من " تنظيم الدولة " العراق، غير آبهين بمصلحة الشام، وأهل الشام، وكأن 

سفرهم إلى سوريا، وبعضهم يمكث أيامًا مع كتائب مجاهدي الشام، ال لينصر تلك الكتائب الشامية 
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اب السوري ـ ما استطاع ـ على االنشقاق عن وإنما ليحمل من الشب.. في جهادها وقتالها للطاغوت 
، مستغلين حاجة الكثير منهم للمال والسالح "الدولة العراقية " الكتائب الشامية، وااللتحاق بتنظيم 

 !.. 
، "الدولة " يخاطبون الشباب من الكتائب الشامّية ليحملوهم على االنشقاق وااللتحاق بـ  

 "!الدولة " امية المجاهدة باطل، وال جهاد إال مع وكأن جهادهم وبقاءهم مع الكتائب الش
وإنما .. يطوفون على مخيمات النازحين وفي األسواق، وبين الناس، ال لكي يدعوهم إلى اهلل  

 ..!لكي يدعوهم إلى االلتحاق بالدولة 
فمن كان من الدولة أعطوه، ورفعوه .. يوالون ويُعادون، ويعطون ويمنعون في مسّمى الدولة  

موه، وجعلوه من سادة الجهاد والمجاهدين، وإن كان في واقعه دون هذا المستوى بكثير، ومن لم وقدَّ 
يكن من ـ أو مع ـ الدولة، أخَّروه، وصّغروه، وحقَّروه، وإن كان حقًا وصدقًا يُعد من كبار وسادة الجهاد 

عقيدة الوالء والبراء في ولعمر الحق إن هذا ليتعارض مع بدهيات التوحيد، و .. والمجاهدين الشاميين 
 !اهلل

كثير من سالح أهل الشام ـ تحت عنوان طاعة األمير في المنشط والمكره ما لم تر منه كفراً  
بواحًا ـ يُرَسل ويُهّرب إلى العراق، مع حاجة مجاهدي أهل الشام الماسة إلى الطلقة الواحدة، يدفعون 

 ..!بها شر الطاغوت عن الشام، وأهل الشام 
ستجندون أجناداً؛ جندًا بالشام، وجندًا بالعراق، وجندًا :" صلى اهلل عليه وسلم يقول النبي 

 ". عليكم بالشام؛ فإن اهلل عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله .. باليمن 
ولكن يأبى القوم إال أن .. هذا خيار النبي صلى اهلل عليه وسلم وهذه وصيته ألمته وأتباعه  

 !وينحازوا إلى الدولة العراقية.. قتال مع جند الشام يتركوا أهل الشام، وال
والريبة من .. والخوف .. على االستياء الشديد .. مما حمل أهل الشام، وعلماء وجند الشام  

فانقلب حبهم وتقديرهم لكثير من المهاجرين .. وكل من يقصد دولة العراق .. مسمى دولة العراق 
الفاشلة وفق كل المقاييس في " الدولة " رر أخطاء وتجربة لخشيتهم أن تتك.. إلى خوف وارتياب 

ولعلمهم أن مسّمى القاعدة ـ والدولة من مشتقاتها وفروعها .. على أرض الشام ثانيًة .. أرضها العراق 
وهذا يخدم بصورة مباشرة .. ـ سيستعدي عليهم عسكريًا العالم بأكمله؛ عربه وعجمه، شرقه وغربه 

وفي المقابل .. وعصابته، وحلفاءه من شيعة وروافض إيران، والعراق، ولبنانالطاغوت بشار األسد 
فصعبوا بذلك على .. يخذل ويضر بالشام، وأهل الشام، وجند الشام، وثورتهم المباركة ضررًا كبيرًا 
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ال ضرر وال ِضرار :" والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول.. أهل وجند الشام المهمة، وتحقيق األهداف 
 ". من ضاّر ضار اهلل به، ومن شاّق شاق اهلل عليه :" الوق". 

.. األحداث، والثورة السورية " الدولة " إن تصدرت : لسان حال جميع أهل الشام يقول 
سُترَمى الشام، وأهل الشام بآالف السهام، ومن آالف الجهات بعد أن كانت تُرَمى بعدة سهام من 

كما أنها قد تحمل  .. الطاغوت بشار األسد وعصابته  جهة إيران، وروسيا، وحزب الالت، ونظام
بينما معركتهم األساس .. كارهًة ثوار ومجاهدي الشام على أن يشتتوا سهامهم القليلة في جهات عدة 

مع الطاغوت لم تنته بعد، وهذا لعمر الحق هو مطلب الطاغوت وعصابته وحلفائه منذ اليوم األول من 
 !انطالقة الثورة

ل معنا جميع العقالء ـ أن الثورة الشامية المباركة ال تحتاج إلى هذه المسميات قلنا ـ وقا 
والتي تصب بصورة مباشرة في خدمة الطاغوت .. المحدثة التي تؤلب العالم على الشام وأهل الشام 

هذا الذي ينبغي أن ُيحَرص عليه .. المهم في األمر هو الجوهر، والمضمون، واألهداف .. وعصابته 
لكن يأبى فريق من بني جلدتنا إال أن تغلبهم العصبية العمياء لتلك المسميات .. مسك به ويُت

 ! واهلل المستعان.. والقشور على حساب الجوهر والمضمون، واألهداف 
أن .. يتمنون من الشيخ أيمن الظواهري حفظه اهلل .. كان أهل الشام، وعلماء وجند الشام  

إن كان اسمي أو اسم القاعدة، : فيقول لهم.. ومشتقاتها " لقاعدة ا" يخاطب من ينتمون إلى مسمى 
تجاوزوا تلك المسميات .. ال داعي لهذه األسماء .. ومشتقاتها يضر بالشام، وبأهل وجند الشام 

ال تلك المسميات التي ال تعني شيئاً، .. المهم هو الجوهر والمضمون، واألهداف .. واالنتماءات 
مقدمة .. فمصلحة الشام وأهل وجند الشام، والثورة الشامية .. ر من نفعها والتي بات ضررها أكث

كنا نود من الشيخ أن .. على اسمي وعلى تلك المسميات المحدثة، وعلى التعصب لها وألشخاصها 
نسأل اهلل تعالى .. وكان أهل الشام سيشكرون له كثيراً تلك الكلمات لو فعل .. يقول تلك الكلمات 

 .ير والحق على لسانهأن يجري الخ
 م 98/8/9949. هـ 48/7/4999

  
 .تسمية المجرمين بأسمائهم -0110

ـ كانت لهم بدايات جيدة ـُيحسبون على الثورة والثوار كانوا ممن   ـِقّلة من األفراد السوريين ـ* 
وا من ثوار تحولو .. وانحرفوا .. طوا وسق.. ثم مع مرور األيام قد افتتنوا .. في األيام األولى من الثورة 
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معتمدين على ما مضى منهم من مواقف وجهاد في األيام األولى .. ي طريق شرفاء إلى لصوص، وقاطع
ظانين أن ما مضى منهم من جهاد أو نصرة للثورة يبرر لهم ظلم الناس، والسطو على  ..من الثورة 

 ..! الحقوق والحرمات 
وتبرئة للثورة الشامية .. ريفًا بسوء صنيعهم تحجيمًا لهم، وتع.. وهؤالء الساقطين المفتونين 

يجب أن ُيسلب عنهم صفة ومسمى الجهاد والمجاهدين أو صفة ومسمى .. من فعالهم القبيحة 
 ..لصوص  :فُيقال لهم ..وأن ُيسموا ويُوصفوا بما يستحقون من أوصاف وإطالقات .. الثوار الشرفاء 

وهؤالء حكمهم .. ثورة والثوار برآء منهم ومن صنائعهم ال.. قاطعوا سبيل .. قاطعوا طريق  ..مجرمون 
 ! في اإلسالم حكم أهل الحرابة بحسب ما يصدر عنهم من جرائم ومخالفات

 !عندما ُنخطئ باسم الشريعة -0118
وجدت .. المحاكم الشرعية الموجودة في سوريا  ل تطوافي ومتابعتي ألعمال بعضمن خال* 

وتطبيق .. ُيسّوق لها، ويُعَمل بها باسم الشريعة .. ُيستهان بها  عددًا من المخالفات الشرعية ال
 ! الشريعة

وتفعيل حاكمية .. كل جهد راشد يصب في خدمة الشريعة عاليًا  ن ونحن من جهة إذ نثمّ 
كب باسم التي تُرتَ .. والممارسات الخاطئة .. إال أننا نحذر من األخطاء .. الشريعة اإلسالمية 

.. لما في ذلك من إظهار مشوه لجمال وعظمة وعدل الشريعة .. عة منها براء والشري.. الشريعة 
وعن المطالبة .. وعن اإلسالم .. عن الشريعة الذي قد ينتج عنه فتنة الناس عن دينهم، وتنفيرهم و 

 ".روا بشروا وال تنفِّ :" وفي الحديث.. فيحصل عكس المراد .. بالشريعة 
 .حَّدكتاب القانون العربي المو   -0111

فرض كتاب ــ استرضاء لألنظمة العربية وغيرها ــ ئتالف ثلة في اإلتحاول جهات خارجية مم* 
في سوريا، لتعتمده في أحكامها، ومراجعاتها،  ةعي، على المحاكم الشر "القانون العربي الموحد " 

 ..! سالمية على اعتبار أن هذا القانون مستمد من الشريعة اإل.. بين الناس فيما وفصل الخصومات 
فقد وجدته مخالفًا للشريعة في كثير من .. بعد مراجعتي للكتاب المذكور أعاله : وأنا أقول

فالشريعة اإلسالمية في واد، والكتاب المذكور أعاله في  ..مليئًا بالقوانين الظالمة  ..مواده وقوانينه 
ن هذا القليل ال فقة للشريعة إال أالمواأو اإلطالقات والعبارات ت بعض المواد دَ وإن وجِ .. واد آخر 

ويكفي للتدليل على ما ذكرنا ..  يسمح لنا أن نصف الكتاب بأنه موافق للشريعة أو أنه مستمد منها
كل ، حيث  العربية لألنظمةالتابعة ، "العدل " هم وزراء الظلم .. أن يُعَلم أن الذي أصاغ هذا القانون 
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ًا من القوانين ليشكلوا في النهاية خليط.. قوانين باطلة وزير نضح ما في قانون بلده من أهواء، و 
علمًا أنه وال دولة ، "القانون العربي الموحد " سموه بـ ..  تسترضي جميع األنظمة الطاغية..  الوضعية

 ..!من الدول العربية الحالية تعتمد هذا القانون في محاكمها 
، كمرجع للمحاكم "العربي الموحد  القانون" اعتماد هذا الكتاب ب ننصحوعليه فإننا ال 

من بحث عن البديل، والمصادر الموثوقة التي تكون أقرب إلى الشرع  ال بدإذ  ..الشرعية في سوريا 
 ..! المنّزل 

القانون " وتسهياًل منا لمهمة القضاة هذه فقد قمنا ــ بفضل اهلل وعونه ومنه ــ بإعداد كتاب 
راجيًا .. مبتغاهم، وما يعينهم على عملهم ومهمتهم العظيمة بعض ، عسى أن يجدوا فيه "اإلسالمي 

 . من اهلل تعالى السداد، والقبول
 

 .من أسماء الثورة السورية -0116
ففضحت المنافقين .. الفاِضحة الكاِشَفة، و : أسماء عدة؛ منها.. للثورة السورية المباركة * 

كما فضحت اللصوص،   ..وخبايا شرورهم  وكشفت عن سوءاتهم، ..كل كذَّاب أثيم و .. والمتسلقين 
 ..الحرام باسم معاناة وتضحيات الشعب السوري الذين يقتاتون ..  والمريضة وذوي النفوس الضعيفة

 !ولسوف ُيحاَسبون بإذن اهلل
  ..!سواء والمرجفين ، والُجفاة، فضحت الُغالةَ 

 ، ٍر كنا نحسبه من وال تزال في كل يوم تكشف لنا عن مستو فضحت المخبوء من كل شرٍّ
 ..! وإذ به من األشرار .. األخيار 

 !اللهم آمين ..ثورتنا اللهم بارك لنا في .. بارك لنا في شامنا اللهم 
 

 .التعصب للمسميات المحَدثَة -0112
أن نتمسك باإلسالم  ..التي تمر بها شامنا الحبيب العصيبة المطلوب في هذه المرحلة * 

ع، والتي سميات المحدثة التي تفرق وال تجمة المجّمعة، ال تلك الموالمصطلحات الشرعية الجامع
 ..! أكثر من نفعها ــ ووحدة الصف ــ بات ضررها على الشعوب المسلمة 

.. ال تلك المسميات المحدثة، والتعصب لها .. المهم الجوهر، والمضمون، واألهداف 
 ! افوبخاصة إن كانت عقبة أمام تحقيق األهد.. والقتال عليها 
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.. ال تلك المسميات واالنتماءات المحدثة .. النصر بأقل ضرٍر ممكن .. المهم النتائج 
 ! وتأخير النصر، وزيادة المعاناة.. وبخاصة عندما تكون سبباً في الفشل والدمار 

.. على مصلحة األشخاص .. للشام ومصالحها .. لألمة .. المطلوب تقديم الوالء لإلسالم 
 ! ات الضيقة المقيتة، والتي بات ضررها أكثر من نفعهاوعلى تلك التحزب

ويكون عونًا لهم في حربهم على .. ه ءد عن كل ما يُفِرح الطاغوت وحلفاالمطلوب االبتعا
  !اإلسالم والمسلمين

 ....!اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون 
 

 !الضرر على الّشاماجتماع  -0101
.. ًا وأرَقًا فزادني ذلك همّ .. وضرر جهل بعض أبنائها .. اجتمع على الشام ضرر أعدائها  * 

ل اهلل لي تكفّ :" عندما أتذكر قوله صلى اهلل عليه وسلم.. عني ذلك الهم واألَرق  زوللكن سرعان ما ي
 ...! عليه وال خوف ومن تكفل اهلل به فال ضيعة ". بالشام، وأهله 

ــ بعون اهلل ــ يا ومنصورة .. ومحروسة وظة محف.. عين اهلل ترعاِك يا شام .. م اش ال عليِك يا
  . شام

 !يتهاترون على مسميات محَدثة وافدة -0100
ويتقاتلون على مسميات محدثة ــ ضررها يغلب نفعها ــ زعموا أنها .. ويتهاترون .. يتباكون * 

سالم في ومستقبل اإل.. وأهل الشام .. بينما ال تزرف لهم دمعة على الشام .. وفدت لنصرة الشام 
 ! الشام

 ...!ــ في خطر وغلوهم مستقبل اإلسالم في الشام ــ بسبب صنائعهم 
وشغلهم الشاغل تلك .. وهمهم .. المسلمون ــ في الشام ــ يُذبحون من الوريد إلى الوريد 

ثم يحسبون  ..وُيحدثون لها الدعائم، تلو الدعائم .. وكيف يرقعون لها  ..المسميات المحدثة 
ضحكة من ضحكات .. وما سواهم على باطل وضالل .. نهم هم المجاهدون حقًا أنفسهم أ
 ! عليهمالرجيم الشيطان 

تلك .. حياتهم .. جهادهم .. إسالمهم .. لهم سوى تلميع تلك المسميات المحدثة  ال همّ 
حتى اإلسالم ذاته، ومستقبل اإلسالم .. ولو هلك بعدها من هلك، وعاش من عاش .. المسميات 



 58 

ومن لم يوافقهم ويتابعهم على تلك .. فال كان، وال يكون من غير تلك المسميات .. الشام في 
 ! وال حرمة له.. وال جهاد .. فال إسالم .. المحدثة المسميات 

 ! وكل عصبية عمياء.. والجهل .. أال قاتل اهلل الغلو 
  

 زب؟، على أمير جماعة أو ح"أمير المؤمنين " هل يجوز اطالق لقب  -0102
سمعنا أن أمير دولة العراق اإلسالمية أبو بكر البغدادي يتسمى بأمير : السؤال شيخنا* 
كاإلمارة في ( سالميةإ)مؤمنين على أي حاكم في أي دولة هل يجوز اطالق لقب أمير ال.. المؤمنين 

وهو مباح لكل ، الشامو ما يسمى بالدولة االسالمية في العراق و فغانستان أو دولة العراق االسالمية أأ
اللقب مباح ما لم تأتني بدليل على تقييده " :أشياع البغدادي فقال قد جادلت أحد؟؟ و من تسمى به

 فهل هناك من دليل شرعي على تقييد هذا اللفظ بالخليفة حصرًا فال يجوز استعماله لغيره؟؟ ،"
 .  وجزاكم اهلل عنا كل خير وبارك بك

ب أمير المؤمنين، يُطلق حصرًا على الخليفة أو اإلمام لق. الحمد هلل رب العالمين: الجواب
وما سوى ذلك .. الذي تنعقد له البيعة من األمة، وممثليها من أهل الحل والعقد .. العام للمسلمين 

ة فهذه إمارة جزئية خاصة بحسب ما على أعمال أو جماعات محددالخاصة من اإلمارات االستثنائية 
هذا الذي جرى .. أمير حزب أو جماعة ونحو ذلك : فُيقال ألصحابها.. إليها من مهام وأعمال  يوكل

 .في القرون الثالثة األولى المشهود لها بالخير، واهلل تعالى أعلمالصالح عليه السلف 
عندما يُقال ألمير جماعة أو حزب ال تتعدى أفراده المئات بأنه أمير المؤمنين : ويُقال كذلك

من تشّبع بما :" وفي الحديث.. هة يتشبع بما لم يُعط، وبما ليس فيه فهو من ج ..كل المؤمنين   ..
 "!لم يُعط كالبس ثوبي زور 

أن من ليس من حزبه أو جماعته ممن ال تربطهم به طاعة وال  ومن جهة أخرى يُفهم منه أيضاً 
 !والغلو وهذا عين الظلم.. بيعة ــ وهم السواد األعظم من األمة ــ ليسوا بمؤمنين 

لوجد عندنا مئات بل .. لو حّسنا ألمير كل مجموعة أن يُلّقب بأمير المؤمنين : ل كذلكويُقا
فما جاز ألمير .. وآالف أمراء المؤمنين بعدد األحزاب والجماعات اإلسالمية التي تشهدها الساحة 

 !ومما ال يقول به عاقل.. الدين وهذا من التفرق في .. جماعة جاز لغيره 
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كنا نود أن يكون أميراً .. حفظه اهلل " المال عمر " دولة أفغانستان أما بالنسبة ألمير 
للمؤمنين، لكن هو في أكثر من مناسبة ُيصرح بأنه أمير أفغانستان أو المسلمين في أفغانستان 

  . وبالتالي ال يجوز أن ننسب إليه شيئاً ال يريده هو لنفسه.. وحسب 
 

!وع دولةيرفعون شعار الدولة وال يملكون مشر  -0106  
، يرفع شعار "دولة العراق اإلسالمية "  الُمسّمى بـ تنظيمالأن .. من المفارقات التي تُذَكر *  

دولة على األرض على أنه يملك ــ وأتباعه وأنصاره ــ ق نفسه وُيصدّ  ..دولة يصر على أن له و  ..الدولة 
لها  نامجه أن يُقيم دولةوليس في حسبانه وبر  ..وهو في نفس الوقت ال يملك مشروع دولة .. 

 !وفاقد الشيء ال يُعطيه ..مؤسساتها الراشدة والعادلة، والقوية 
! والعمليات الُمسماة استشهادية ..على الهدم، والتفخيخ، والتطبيش حصرًا فمشروعه قائم 

سوى الهدم والنقد لكل من ال يدخل  ..ال ُيحسن بعد ذلك شيئاً هو و  ..وليس له وراء ذلك شيء  ..
وحتى ال يظهر  ــتهي معركته مع فريق من الفرقاء هو قبل أن تنو .. في استراتيجيته وطريقته في العمل 

به ــ ومن معه ــ  آخر يشغل نفسه يفتعل لنفسه عدواً  في قيام دولة حقيقية على األرض ــوعجزه فشله 
ض وجهات النظر، التي مجرد مخالف له في بعــ إن لم يجد العدو األصلي ــ قد يكون هذا العدو  ..

وراء ذلك من شؤون ألنه ال ُيحسن  ..تتباين فيها عادة الجماعات والحركات اإلسالمية المعاصرة 
ماهر .. في تأليف قلوب الناس على اإلسالم، والجهاد حتى فهو تنظيم فاشل  .. يئاً قيام الدولة ش

، حتى العاملة على األرض يةافتعال العداوات له مع الجماعات اإلسالمتفريق الصف، و  فيجدًا 
ـ في ـــ وفق جميع المقاييس المخيفة وأكبر دليل على ما ذكرناه تجربته الفاشلة .. الجهادية منها 

ومع ذلك لم تجد طريقها لقيام دولة على  ..والتي امتدت ألكثر من عشر سنوات .. رضه العراق أ
.. بعد أن أتيح إليها كل شيء .. شيء بل خسرت كل  ..من أرض العراق ــ واحد بل وشبر ــ شارع 

كأنها محافظة من و .. األمريكية في السلة اإليرانّية ــ بسببهم وسبب غيرهم ــ أصبحت العراق كلها ف
  والويل ..على أن لهم على األرض دولة ويُكابرون مع ذلك يصرون هم و ..  محافظات إيران الرافضية

 !"زة ولو طارت عن" على مبدأ  ..لمن ال يصدقهم  كل الويل
قومات ال يملك مألنه  ..ال يريد أن يقيم دولة باختصار، تنظيم ــ رغم أن اسمه الدولة ــ فهو  

ال ل ب ..ال تسمح لغيره أن يقيم دولة وطريقته في العمل كما أن استراتيجيته .. دولة  روع قيامومش
التي واألسباب ن جملة األمور وهذا م ..على األرض وفاعاًل تسمح له أن يكون له وجودًا مؤثرًا 
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وتجعلهم .. إليهم  ى الوافدمن هذا المسمّ .. وجند وعلماء الشام .. وأهل الشام .. تخيف الشام 
 !يتحفظون منه

 !دعوه يعيد تجربته على أرض الشام؟.. قد فشل في أرضه العراق : فإن ِقيل 
ثم أن  ". مرتينِ  ُن من ُجحٍر واحدٍ المؤم ال يُلدَغُ  :"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أقول 

وتعامله مع الجماعات الشامية .. لألحداث  طريقة تعاطي هذا التنظيمو .. البوادر وواقع الحال على األرض 
 !من تجربته في العراق قد استفاد فيد أنهت ال.. المجاهدة على األرض 

 
 .مقدسي في السياسة الشرعيةكلمات للشيخ أبي محمد ال -0104

على كل :" ى القاعدةول الشيخ المقدسي في جواب له حول بيعة جبهة النصرة لمسمّ يق* 
حال الذي يهمنا هنا بعد هذا التنويه هو النصح إلخواننا المجاهدين في سوريا وتوجيههم إلى عدم 
تسهيل مهمة هذا المجلس الخبيث وغيره من أعداء المسلمين في تجييش وتوحيد دول الكفر 

جل اإلصرار والتمسك ببعض المسميات والشكليات واإلختيارات الثانوية، فمهما المختلفة ضدهم أل
.. استطاعوا اإلبقاء على اإلنقسام بين دول العالم في شأنهم وعدم توحدهم على عداوتهم فحبذا 

فلم ..  كثيراً   وإذا استطاعوا أن يحيدوا بعض األعداء فذلك من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً 
 .. ن النبي صلى اهلل عليه وسلم يضع الكفار كلهم في كفة واحدة وال حارب جميعهم دفعة واحدة يك

والسياسة الشرعية النبوية تعلمنا عدم التعنت أو التشبث ببعض المسميات إذا كانت 
ستتسبب بخسارة المسلمين لشيء من المصالح العظيمة أو إهدار بعض الفوائد المهمة ما دامت 

األسماء محفوظة عندنا مصونة غير مفرط بها إن كانت من الدين، فكيف إذا كانت دون معاني تلك 
ومن أوضح .. ذلك من أسماء موضوعة مستحدثة ليست منزلة وال هي من أصل الدين أو شعائره 

في وثيقة صلح الحديبية ( رسول اهلل ) األدلة على ذلك تنازل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن كتابة 
فنزل رسول اهلل صلى اهلل ( محمد بن عبد اهلل ) ض المشركون عليه وأصروا على أن يكتب لما اعتر 

على مصلحة الصلح العظيمة التي سماها اهلل تعالى  عليه وسلم على طلبهم وكتب ما أرادوه حرصاً 
 . فتحا مبينا، ودرءا لمفسدة إحباطه

تعظمه من أصحابه حتى أبى وإمضاؤه صلى اهلل عليه وسلم لذلك األمر وإن استعظمه من اس
علي بن أبي طالب أن يمحوه فمحاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بيده ثم إن عليًا ابتلي بمثله في 

أمير ) زمن خالفته فاستفاد من هذا الموقف وتذكره حين اعترض عليه أهل الشام وأبوا أن يكتبوا 
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إن لم : ب عليه الخوارج فعلته هذه وقالوامع اسمه في وثيقة الصلح فقبل بمحوها حتى عا( المؤمنين 
 .. تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين فاحتج عليهم بما فعله من هو خير منه في صلح الحديبية 

 ،فتأمل من ذا الذي يتعنت ويتشدد في مثل هذا ومن يترخص فيه لمصلحة اإلسالم وأهله
فيه ليس من سيماهم إن كان فيه تضييع  وأن التشدد ،لتعلم أن الترخص فيه ال يعيب أهل الحق

من األلفاظ واألوصاف الشرعية ولكن ( رسول اهلل ) لمصلحة ظاهرة أو راجحة، وال شك أن لفظ 
عدم رضى الكفار بكتابته لعدم إيمانهم به وعدم اعترافهم به؛ ال يغير من الحق شيئا وال يضر الدين أو 

ثم .. م كتابته في الوثيقة إلغاء أو تنازال عن هذا الحق ينقصه، فهو رسول اهلل وإن أبوا، وليس في عد
إن وصف أمير المؤمنين دون ذلك، ودونهما قطعا المسميات المعاصرة التي نحن في صدد الحديث 
عنها من أسماء تعارف المجاهدون على وضعها يمكن اإلستغناء عنها واستبدالها عند الحاجة 

وتبين أن الفقه كل الفقه في التنازل .. أيضا تؤيد هذا وتؤكده  وأدلة سد الذرائع.. والمصلحة الراجحة 
عن أدنى المصلحتين حفاظا على أعالهما عند عدم إمكان تحصيل الجميع، واحتمال أدنى 

تذّكر منها نهي .. المفسدتين درءًا ألعظمهما عند عدم إمكان درئهما جميعا وأدلة ذلك كثيرة معروفة 
.. يؤدي ويتسبب بسبهم لربنا عز وجل آلهة المشركين إن كان ذلك ساهلل تعالى في كتابه عن سب 

إلى غير ذلك من األدلة المعروفة في باب سد الذرائع والتنازل عن بعض المصالح لتحصيل ما هو 
وبناء عليه فنصيحتي إلخواني المجاهدين في الشام بعدم التشبث والتشدد في .. أعظم منها 

أو القاعدة أو نحوها من األسماء العزيزة على المجاهدين وأنصار التمسك بمسميات كجبهة النصرة 
الدين إن كان ذلك سيستغل ضد الجهاد أو يصبح حجر عثرة في طريقهم أو أنه سيصد الناس 

أو أنه سيستغل في  بين عموم الناس من الشعب السوري،والمؤيدين عنهم أو ستقيم حاجزًا بينهم و 
حوات ضدهم وينفر الشعب السوري عنهم ويعين على إعادة تجييش العالم ضدهم أو سيوظف الص

استنساخ األخطاء أو التجارب غير الناجحة، فهذه أسماء ليست منزلة من عند اهلل، وإذا كان النبي 
من وثيقة الصلح مع المشركين ( محمد رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم محا لقبا وصفه اهلل تعالى به 

ن فمن باب أولى أن نترخص وأن ال نتشدد في محو ما دونه من األسماء، لمصلحة اإلسالم والمسلمي
فإذا اقتضى التكتيك التخلي عن شيء من هذه األسماء لمصلحة الجهاد واستبدالها بأسماء جديدة  
كأنصار الدين أو أنصار اهلل أو حتى أنصار الشام أو غير ذلك فال ينبغي أن يكون ذلك مصدر حرج 

اهدين فلنا في رسول اهلل أسوة حسنة وبأصحابه الذين استعظموا ذلك األمر أو اختالف بين المج
 .. ابتداء ثم انشرحت صدورهم له واستعملوه عند حاجتهم لمثله؛ لنا فيهم قدوة طيبة 
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فال ينبغي لنا أن نتعنت أو نضّيق في شيء وّسعه علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أن 
هو أعظم منه هو وأصحابه في عمل ال يضر الدين بل يفيده وينصره نتشدد في شيء تساهل فيما 

ويقويه ويعزه، ولسنا بأورع منهم وال أتقى وال أحرص على الجهاد واإلسالم منهم، فإذا رأينا أن في 
تغيير هذا المسمى أو ذاك أو حتى في تغيير اسم بعض القيادات تكتيكا نافعا للجهاد والمجاهدين 

فالعبرة بالحقائق والمعاني وليس باألسامي، واإلهتمام .. د في ذلك أو نتحرج منه فال ينبغي أن نترد
ومن فوائد ذلك أن ذلك سيخرج إخواننا ... على الغايات أكثر من الوسائل  والتركيز ينبغي أن ينصب

في الشام من المأزق الذي اضطرهم إليه بعض إخوانهم من إعالنهم البيعة للقاعدة فال حاجة إلى 
يد إعالن ذلك مع المسمى الجديد فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض دون الحاجة إلى إعالن ذلك تجد

تجاه أسماء معينة أو شخصيات بعينها قد يستغل تسميتها في تجييش العالم ضد المجاهدين في 
 ..ضدهم بتكرير تجربة الصحوات واستنساخها عليهم ( صحونتهم ) سوريا وتنفير الناس عنهم بل 

م بالرفق بالشعب السوري والصبر على تعليمه وبث الدعوة فيه ورحمته فإنما جاؤوا ونوصيه
لتخليصه من الظلم والطغيان وإنقاذه من الجور واإلستبداد فحذار من ظلمهم أو التعدي على 

أو مداراة  حقوقهم أو تنفيرهم والتشديد عليهم في المسائل اإلجتهادية أو األمور التي يمكن احتمالها
فالمؤامرة عليهم كبيرة فينبغي عليهم أن يغرسوا محبتهم في قلوب الشعب .. ا أو تأجيلها أهله

  .انتهى كالمه" .. السوري بأخالقهم وبذلهم ورحمتهم لهم 
 

 .ق بين من يملك مشروع دولة ومن ال يملكالفر  -0100
ركته وعمله تراه ال يكترث في ح.. من ال يملك مشروع قيام دولة، وال يؤسس لقيام دولة * 

ونظره يكون .. يراجح فيما بينها  وال وال ينظر إلى المصالح والمفاسد، للمآالت، والنتائج، ومواقفه
وهذا الفريق من الناس تكون الءاته واعتراضاته ــ لكل .. وكيف يظهر .. مقصورًا على نفسه وحسب 

واقع ــ بحلوه ومره ــ شديدًا ومبالغًا كما يكون نقده ورفضه لل.. ــ كثيرة يوافقه، وينسجم مع هواه  ما ال
وهو غير معني بإيجاد بديل واقعي .. ألنه ال يملك البديل عنه  بالنسبة له؛وهو الخيار األسهل .. فيه 

في مرحلة تسمح له أن يقف دائمًا موقف المعارض الناقد لما يجري يكون أو أنه .. ممكن عنه 
 !   حوله، وحسب

ويعمل ويؤسس لقيام دولة راشدة عادلة لها مسؤولياتها .. ام دولة وفريق آخر يملك مشروع قي 
ويتعامل .. تراه يهتم ويكترث للمآالت، والنتائج  فهذا ..معني بقيام دولة هو و .. نحو البالد والعباد 
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ويشعر .. مع الواقع بواقعية وفي إطار الممكن، وينظر للمصالح والمفاسد، ويراجح فيما بينها 
وما يمكن أن ترتد عليه وعلى .. كل خطوة أو موقف يتخذه أو كلمة يصرح بها   بالمسؤولية في

معني بإيجاد البديل ــ األمثل .. وهو لو رفض شيئاً، وقال له ال .. الشعوب، ومن حوله من آثار 
  .واألحسن، الممكن ــ عنه

ق األول بمئات الفريق الثاني ــ من حيث النتائج والعطاء ومن منظور الشرع ــ خير من الفري 
طًا تسخّ وأكثر شجاعة، وصدعًا، و .. وإن بدا لبعض المتحمسين أن الفريق األول أفضل .. المرات 

 ..!رفضاً للواقع الخاطئ و 
 ..!أيما جماعة تتسم بخصلتين  -0108

االبتعاد عن العلماء، واالستخفاف بهم، وعدم : أيما جماعة تتسم بخصلتين؛ أولهما*  
 ..!في المسائل الكبار  مشورتهم، ومراجعتهم

 ..! ة والكتمان الغموض، والمبالغة في السريّ : ثانيهما 
 ..! مخابرات وعيون الطاغوت : يسهل اختراقها من فريقين؛ أولهما 
 ...!  الغالة المتشددون المتنطعون : ثانيهما 
 ..!وجماعة هذا وصفها وحالها، تُعتَبر قنبلة موقوتة في وجه أي مشروع إسالمي راشد  
 

 .كنت، وال زلت  -0101
من كل وأمتي كنت ــ بفضل اهلل ومنه ورحمته وكرمه ــ وال زلت، كالنذير والصريخ لقومي *  

وكان الكثير من يُنكر علينا مواقفنا .. خطٍر يتهددهم، وقبل أن يطل برأسه، ويصل إلى ديارهم 
وال يعلم ما نعلم .. نه ال يرى ما نرى أل.. ويتخذ منا موقفًا هو أقرب للمدابرة والمقاطعة .. وكلماتنا 

وبعد أن تمضي .. ويرى من مواقفنا .. وفي نفس الوقت ال يستطيع صبرًا على ما يقرأ من كلماتنا .. 
يعترفون لنا بفضل البيان، والسبق في الكشف عن الخطر .. ويُعَرف الشر .. ويظهر المخبوء .. األيام 
 ...! يعتذرون عن ظلمهم، وما بدر منهم نحونا وكثير منهم ــ مشكورين ــ .. والشر 

والقيام  ،على البيان والصدع بالحقــ مشكورين ومأجورين ــ ا ساعدون: ولهؤالء األحبة أقول 
وال .. وال لصالح األمة .. فليس لصالحكم .. وحسن الظن .. بقليل من الصبر  بالواجب،

يرنا من أهل العلم والعمل اإلرهاب الفكري وعلى غ.. أن تمارسوا علينا .. المجاهدين الصادقين 
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األمة كلها تكون في وقت .. واالنكفاء على النفس .. فتحملونهم على الصمت واالنزواء .. والنفسي 
 !غيث السماءرض العطشة إلى كحاجة األ.. بحاجة إليهم، وإلى بيانهم ونصائحهم، وتوجيهاتهم 

َما َأنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى ]  
 . 66:هود[تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب بِالّلِه َعَلْيِه 

 
 .من صفات الخوارج -0106

فال : الجرأة على أكابر وعظماء األمة، والتعالي عليهم: عدة، منها للخوارج الغالة صفات* 
وهذه من أبرز .. إال من المس أهواءهم، وعلى قدر ما يوافق أهواءهم .. يحترمون عالمًا وال كبيرًا 
فقال  .. وأعدل الخلق فداه نفسي .. فمن قبل تجرأوا على سيِد الخلق .. خصال الخوارج الغالة 

اعدل يا ..  يا محمد اتقِّ اهلل: كبيرهم وجدهم األول ــ ذو الخويصرة ــ للحبيب صلى اهلل عليه وسلم
 !!محمد ما أراك تعدل

أن رجاًل غائر العينين، ناتئ الجبين، كثُّ اللحية : كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري
! ويَلكَ :" فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم! يا محمد اتِق اهلل: ُمشرُف الوجنتين، محلوق الرأس، فقال

فمن يُطيع اهلل إذا عصيته، فيأمنني على أهل األرض، وال .. أوَلسُت أحقَّ أهل األرض أن يتقي اهلل 
فسأل رجل من القوم قتَله ــ أراه خالد بن الوليد ــ فمنعه النبيُّ صلى اهلل عليه وسلم، فلما ! ؟"تأمنوني 

إن من ِضئِضِئ هذا قومًا يقرأون القرآن، ال يجاوز حناجرهم، :" ولَّى، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
ون من اإلسالم مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان، لئن أدركتهم يمرق

 . متفق عليه" ألقتلنهم قتل عاد 

:" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم! يا رسول اهلل اعدل: وفي رواية عند مسلم، قال
 ! ؟.... "ومن يعدل إذا لم أعدل ! ويَلكَ 

فقال واهلل يا محمد ما عدلت في القسمة منذ : 6/994ع الزوائد وعند الهيثمي في مجم
 واهلل ال تجدون بعدي أحداً  :"ثم قال عليه وسلم غضبا شديداً  اهللفغضب رسول اهلل صلى  !!اليوم

رجال كان ــ أي من ِقبل العراق ــ يخرج من قبل المشرق  :"ثم قال ثالثاً قالها ، "أعدل عليكم مني 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من  يجاوزيقرؤون القرآن ال  ؛كذاهديهم ه ،هذا منهم

 ،سيماهم التحليق ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، صدره علىالرمية ال يرجعون إليه ووضع يده 
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فيه، ، وقال حماد ال يرجعون قالها ثالثاً ، "شر الخلق والخليقة ــ  ثالثاً  قالهاــ فإذا رأيتموهم فاقتلوهم 
 !يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال الوفي رواية 

طعنهم على أمرائهم و  الخوارجشأن صاحب لي يحدثني عن  كان: وعن عقبة بن وساج، قال
وقد جعل اهلل ، أنت من بقية أصحاب رسول اهلل :فقلت له، عمروفحججت فلقيت عبد اهلل بن 

أولئك : فقال لي، ويشهدون عليهم بالضاللة، مرائهميطعنون على أ العراقوأناس بهذا  عندك علماً 
أتى رسول اهلل بقليد من ذهب و فضة فجعل يقسمها بين ، والمالئكة والناس أجمعين اهللعليهم لعنة 

! أن تعدل أراكمحمد واهلل لئن أمرك اهلل أن تعدل فما  يا: فقال، فقام رجل من أهل البادية أصحابه
إسناده صحيح : رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ ناصر في التخريج ]!"؟ديويحك من يعدل عليه بع ":فقال

  [. 499: على شرط البخاري

ومن .. فتأملوا، سيد الخلق ــ صلوات ربي وسالمه عليه ــ لم يسلم من تعاليهم، وتعالمهم 
ن يسلموا منهم، فما بالكم بمن هم دونه من العباد، أترون أ.. طول لسانهم، ووقاحتهم، وجرأتهم 

 ! ؟..ومن شرهم، ومن تعاليهم، وسوء ظنهم 
فقد صح األثر عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، أنه كان في صالة الفجر، فناداه رجل 

فَاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ :] فأجابه علي !.68:الزمر[لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك :] من الخوارج
وهذا التعالي، والتطاول، والجرأة على أكابر األمة  [.صحيح : 9965شيخ ناصر في اإلرواء، قال ال ].69:الروم[

.. وخيارها ــ حتى يروج على العباد ــ يدرجونه في خانة النصيحة، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 !زعموا

عنه على قوم من أهل علي رضي اهلل  قدم: وفي مسند اإلمام أحمد، عن زيد بن وهب، قال
فقال ! فإنك ميت ،اتق اهلل يا علي: له فقال، رجل يقال له الجعد بن بعجة فيهم الخوارجمن  البصرة

، عهد معهودــ يعني لحيته من رأسه ــ هذه  تخضبمقتول ضربة على هذا  بل" :علي رضي اهلل عنه
هو أبعد من ، ما لكم وللباس ":عليفقال ، لباسهوعاتبه في ، " وقد خاب من افترى، وقضاء مقضي

إسناده صحيح : 799ر في التخريج، رواه أحمد في المسند، وقال الشيخ شاك] "وأجدر أن يقتدي بي المسلم ، الكبر
.]  

؛ أي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد عهد إليه أنه سُيقَتل، وهو أمر ال "عهد معهود :" وقوله
اهلل عنه على يد الخوارج غيلة؛ قتله عبد الرحمن بن  وقد كان كذلك؛ فقتل رضي.. بد من وقوعه 

 !عليهم من اهلل ما يستحقون.. ملجم المرادي، وهو من الخوارج 
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الحرورية لما خرجت،  أن: وعن عبيد اهلل بن أبي رافع مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
دوا أن عليًا رضي اهلل عنه لم ــ أراال حكم إال هلل : أبي طالب رضي اهلل عنه، قالوا بنوهو مع علي 

قال  ــ! يحكم بما أنزل اهلل، لما حّكم الرجال في شأن خالفه مع معاوية ومن معه من أهل الشام
صفتهم  ألعرفإني  ،إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصف ناساً  ،باطل بها أريد حق كلمة" :علي

" من أبغض خلق اهلل إليه  ــوأشار إلى حلقه  ــهذا منهم  يجوزال  بألسنتهم الحقيقولون  ،في هؤالء
 . مسلم

كان غالم له قد لحق و  ،الخوارج يقاتلونسمع عبد اهلل بن أبي أوفى وهم  أنهوعن أبي حفص، 
عم الرجل لو نِ : عبد اهلل بن أبي أوفى، فقال هذا! يا فيروز! فيروز الشق اآلخر، فناديناه يا من بالخوارج

يقول : ؟ فقيل لهاهللما يقول عدو : قال عبد اهلل ــ! لشِّق الذي فيه الخوارجــ أي لو هاجر إلى ا! هاجر
صلى اهلل عليه رسول اهلل  سمعتوقد ! ؟بعد هجرتي مع رسول اهلل ةأهجر : فقال! نعم الرجل لو هاجر

 [.496: سنه الشيخ ناصر في التخريجرواه ابن أبي عاصم في السنة، وح]"طوبى لمن قتلهم وقتلوه  ":يقولوسلم 
مع من كان له سابقة نصرة وجهاٍد مع النبي صلى اهلل .. هذا صنيعهم اآلثم مع كبار الصحابة 

مع األكابر واألخيار ممن جاؤوا بعد .. فكيف هو صنيعهم مع من هم دون الصحابة .. عليه وسلم 
حدًا يخالف فإنهم ال يحترمون أ.. فإنهم أشد جرأة وتطاواًل عليهم .. وإلى يومنا هذا .. الصحابة 

وكان له سابقة .. مهما كان من األكابر واألخيار، واألئمة الفضالء .. أهواءهم وجهاالتهم وغلوهم 
يرمونه بمرادفات وأخيات التفسيق والتكفير .. فألدنى خالف لهم معه .. جهاد وبالء في سبيل اهلل 

 ! عياذاً باهلل.. واالنتكاس .. من عبارات التأثيم، والتضليل، والتجريم، والخيانة .. 
ليَس ِمن أُمتي :" وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

[. 46: أحمد وغيره، صحيح الترغيب رواه]"َمْن لم يُِجلَّ كبيَرنا، ويرَحم َصِغيَرنا، ويَعِرف لعالِمنا 

 .أي يعرف لعالمنا ما له من حق التوقير، واإلجالل واالحترام

إنَّ من إجالِل اهلِل إكراَم ذي الشَّيَبِة المسلم، وحامِل القرآِن غيِر :"  عليه وسلموقال صلى هلل 
 [.9989: صحيح سنن أبي داود]"الَغالي فيه والجَّافي عنه، وإكراَم ذي السلطاِن الُمْقِسط 

: اه الحاكم وقالرو ]"ليَس ِمنَّا َمن لم يَرحْم صغيَرنا، ويَعِرف حقَّ كبيرنا :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
  [. 48: على شرط مسلم، صحيح الترغيبصحيح 

 [. 969: صحيح األدب المفرد ]"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
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وأين هم من توجيهات .. فأين الخوارج الغالة األجالف من هذه األخالق الرفيعة النبيلة  
من حق، وإكرام، وتوقير،  لألكابر والفضالء والعلماء الحبيب صلوات اهلل وسالمه عليه، فيما

 !واحترام؟
 

 .من عالمات أهل األهواء -0102
أنهم يكرهون .. من عالمات الخوارج الغالة، أو من هم مصابون بلوثة الغلو واإلفراط *  

ثم كل صيحة  ..وعن أخالقهم، وطبائعهم، وصفاتهم .. الحديث عن الخوارج، وعن الغلو والغالة 
 !عن الخوارج الغالة، يحسبونها عليهم

مرجئة أنهم يكرهون الحديث عن ال.. كما أن من عالمات المرجئة الجفاة؛ أهل التفريط 
 ..! كالمريض الذي ال يحب أن تشعره بمرضه أو تشير إلى مرضه .. وتفريطهم بحق األمة والدين 

ث عن الفريقين معاً؛ عن الغالة أنهم ُيسّرون للحدي.. بينما من عالمات أهل السنة والجماعة  
لبراءتهم من كل .. وعن غيرهم من أهل البدع واألهواء .. عن أهل اإلفراط والتفريط .. والجفاة معًا 

 .تلك البدع، واألهواء، واالنحرافات
 

 .علمانيو الشرق العربي األوسط -0121
رحبوا وتماجدوا .. ابهم إن جاءت الديمقراطية بهم وبأحز .. علمانيو الشرق العربي األوسط  * 

تنكبوا .. وإن جاءت بغيرهم من اإلسالميين .. وتظاهروا بأنهم أبو الديمقراطية والديمقراطيين .. بها 
.. ومارسوا التخريب، والتكسير، واإلفساد .. وتحولوا إلى قمة الديكتاتورية واالستبداد .. وتنكروا لها 

 عدولواستسهلوا التواطؤ والتعامل مع ا ..في البالد  وعطلوا ــ بحسب استطاعتهم ــ مجريات الحياة
 ! البالد والعبادأمن وسالمة على  الخارجي

وهؤالء الحل .. آخرها ما يحصل اليوم في مصر الحبيبة .. واألمثلة الدالة على ذلك كثيرة  
 ! الرؤوس وتكسيرها، وال شيء غير ذلك الناِجع معهم، عسّ 

 
 .رية في مصرالموقف من األحداث الجا -0120
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في عدد من .. ، وحزبه "محمد مرسي " ال شّك أننا نختلف مع الرئيس المصري  * 
أن بــ ! ولكن هذا ال يحملنا على أن نوصي أهلنا في مصر ــ كما فعل البعض.. سياسات لواالتوجهات 

.. مصري من الصراع الدائر بين مؤسسة الرئاسة المصرية المنتخبة من الشعب ال موقف الحياديقفوا 
ألن  ..لعباد البالد واأمن وسالمة وعلى خطرًا على اإلسالم، و  األشد علمانية،الحاقدين وبين مناوئيها 

يعني المساواة بين  ..الدائر الذي تشهده الميادين المصرية اليوم الوقوف على الحياد في هذا الصراع 
وقد يأتي ..  فساداً و .. وخطراً .. حرافًا وان.. األشد ظلماً .. وقوف مع الظالم يعني ال كما.. الطرفين 

تحملنا على الترحم على .. بنتائج خطيرة جدًا ــ على جميع المستويات والميادين ــ ال تحمد عقباها 
  !  ما كان من النظام الحالي

وال بد له من .. ومفسدتين .. وخطأين .. بين ظلمين  في كثير من األحيان ُيخير المسلم 
فع به ؛ ليد، والمفسدتينينئٍذ النقل والعقل يُلزمانه باختيار أقل الخطئين والضررينفح.. االختيار 

  !أشدهما خطأ وضرراً، ومفسدة
وإنما تناقش أي الموقفين والخيارين .. ال .. المسألة ال تُناقش هل أنت مع فالن أو عالن  

 . ع بأقلهما ضرراً وخطراً، وال بدفُيدفَ .. أخطر على مصر وأهل مصر 
من قاتل وقُتل لتكريس .. مسألتك مردها للنيات  :ــ جواب على تعقيب متعلق بالمقالة أعاله 

وأما من كانت نيته أنه يُقاتل .. وإن كان ظاهره يُدافع عن شيخ اإلسالم .. فهو ونيته .. نظام علماني 
و لكي يستجلب مصلحة أ.. ليدفع عن البالد والعباد ضرراً أكبر بضرٍر أصغر .. أو قُِتل في سبيل اهلل 

فهو شهيد بإذن .. في سبيل اهلل، وهو لو قُِتل .. فقتاله .. راجحة على مصلحة مرجوحة أو معدومة 
وهو ممن قاتل، وقُِتل لكي تكون كلمة اهلل هي العليا؛ ألن المصلحة الراجحة من كلمات اهلل .. اهلل 

إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرٍئ ما :" وفي الحديث.. التي أمرنا بالقتال دونها، والذود عنها 
 ".نوى 

 
 .. يحوي على معسكرينالحالي في مصر المشهد  -0122

أحدهما يضم جميع الجماعات .. يحوي على معسكرين الحالي في مصر المشهد  * 
وكثير منهم يرفع شعار .. اإلسالمية، وجميع الدعاة على اختالف توجهاتهم وتياراتهم والتيارات 

يريد أن يعيد .. ومعسكر آخر يحوي على الشر كله .. وغير ذلك .. ريعة، والعودة إلى اإلسالم الش
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ترعاه بقوة أمريكا، وإسرائيل، والسعودية، .. مصر إلى ما هو أسوأ من عهد الطاغية الالمبارك 
 ...!واإلمارات 

نصرت ..  إن اعتزلت، وأوصيت باالعتزال.. فأنت أمام هذا المشهد بمعسكريه وتجمعية 
وإن أوصيت بالمشاركة ونصرة .. ذي الشّر المغّلظ والمرّكب فك هذا المعسكر الثاني باعتزالك وموق

وتحققت مصالح لمصر وألهل مصر ال .. ت على األقل شر المعسكر الثاني فوّ .. المعسكر األول 
وهكذا ينبغي أن .. هكذا ينبغي النظر إلى المسألة .. يمكن أن تتحقق مع ظهور وغلبة الفريق اآلخر 

  . وجزاكم اهلل خيراً .. تناقش 
 

 !أكثر المستفيدين من االنقالب العسكري المصري -0126
واستبداله .. وإسقاط رئيسه .. الحالي المصري أول وأكثر المستفيدين من تغيير النظام  *

وأكثر .. ، وشبيحته هو الطاغية بشار األسد، ونظامه، وحاشيته.. بفلول وبقايا ومجرمي النظام البائد 
بحكم ما تمثل مصر من عمق .. لشامية المباركة، وأهلها، وجندها هي الثورة ا.. المتضررين من ذلك 

 !وللثورة الشامية.. وأهله استراتيجي هام للشام 
هدف .. وإطالة معاناة أهلها .. ووأد أهدافها .. وخنقها وتطويقها .. ة ضرب الثورة الشاميّ 

 ...!، ولمن يقف من ورائهم بلطجيتهمل، و المصرية لعلمانيةلمعارضة ارئيسي ل
ــ وجهات خارجية األحزاب العلمانية  مقادة الجيش المصري، ومعهمن جملة ما أثار سخط 

.. موقف الرئيس مرسي اإليجابي األخير من الثورة السورية .. على مؤسسة الرئاسة المصرية  معادية ــ
وأنه لن ُيحاسب من يقصد .. ع النظام الطائفي األسدي المجرم وإعالنه عن قطع كامل العالقات م

مع  تعاملولن ي.. ، ودعم الشعب السوري المسلم سوريا لغرض الجهاد المسلم من الشباب المصري
.. فأقلق ذلك دوائر استخباراتية عدة .. العقاب والمساءلة  ونيستحق ينكمخالف  هؤالء الشباب

نصرة .. في المؤتمر الضخم األخير الذي أقيم على أرض مصر  تواجده كخطيب مؤيد وداعمكذلك و 
 ! للثورة السورية، وألهلها

معارضة، من فيما تشهده الساحة المصرية في هذه األيام .. كل هذا كان سببًا رئيسيًا 
  ..!، وفترة حكمه حراك، ضد الرئيس المصري ومؤسستهشغب، و و 

 
 . راطيةال بد من مراجعة جادة آلليات الديمق -0124
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الوليدة، أرجو أن يكون ما حصل في مصر من انقالب عسكري على التجربة الديمقراطية  *
ــ وقبلها في الجزائر وغيرها من البلدان ــ سببًا كافيًا للمعجبين بالديمقراطية على ما فيها، ويُؤخذ عليها 

ير من آلياتها، ويعملوا على وآلياتها، من بني جلدتنا وديننا، ألن يعيدوا النظر في الديمقراطية وكث
وقبل ذلك إلى دين .. لبالد والعباد اإلساءة إلى ااإلضرار و ويكون سببًا في مما يؤخذ عليها، تهذيبها 

تكون أكثر توافقًا  كما  .. لحكم، تكون ممكنة وواقعيةفي اوأن يجتهدوا في إيجاد آليات .. اهلل 
 . ه السياسة الشرعيةوما تقتضي مع ديننا، ومصلحة بلداننا،وانسجاماً 

كما سرى من .. ــ يسري في القلوب وعوره أم أن حب عجل الديمقراطية ــ على عجره وبجره 
 !ى معها القلوب التي في الصدور؟وبصورة تعمَ .. حب العجل في قلوب بني إسرائيل قبل 

 ...!اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون 
 

 !بيين في مصرالحريات في عهد العلمانيين االنقال -0120
لما حكموا ــ ! ــ ومعهم بعض اإلسالميينأن اإلخوان المسلمين .. من المفارقات التي تُذَكر  *

ــ من على األرض المصرية ــ تبث .. كانت قنوات العلمانيين، والفاسقين المنافقين .. مصر لَسنة 
وبكل حرية  ..يلة تلك السنة ط.. والطعن، والتهكم، واالستهزاء بالدين .. الفسوق والفجور الفتن، و 

وكان يُغض الطرف عن ذلك .. حتى شكلت لنفسها تكتاًل من الشعب المصري ال ُيستهان به  ..
 ..! زعموا .. حرية اإلعالم، والرأي اآلخر واحترام .. تحت زعم احترام اللعبة الديمقراطية، وآلياتها 

من أول يوم من حكمهم ــ .. سكري بعد انقالبهم الع.. ولما حكم العلمانيون، والمنافقون 
قاموا بإغالق القنوات و .. كمموا األفواه تحت عنوان مصلحة وأمن البالد وباسم الديمقراطية ــ  

كما قاموا بإغالق بعض القنوات اإلعالمية واإلخبارية التي ال .. اإلسالمية، التي تدعو إلى اهلل تعالى 
 !قم تلك القنواتواعتقال طوا.. كقناة الجزيرة .. تروق لهم 
 

 . ثالث مؤسسات لم تتطهر الثورة المصرية من فسادها -0128
مؤسسة الجيش، ومؤسسة القضاء، : ثالث مؤسسات لم تتطهر الثورة المصرية من فسادها *

حيث كان يجب أن يُقال هذا .. ، أحمد الطيب "الالمبارك " ومؤسسة األزهر برئاسة موظف الطاغية 
 . صبه، من األيام األولى من الثورةالرجل، ويُعَزل من من
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ولمَّا لم تتحرر الثورة المصرية من فساد هذه المؤسسات، أو ُتطّهر تلك المؤسسات من 
فسادها، سهل على تلك المؤسسات الثالث، أن تخرج على مؤسسة الرئاسة المنتخبة، وتقيل الرئيس 

 !قبل الثورةوتعتقله، وأن تعيد الثورة المصرية إلى نقطة الصفر، وإلى ما 
والذي قيل في الثورة المصريّة، يُقال في كل ثورة تشهدها المنطقة العربية؛ إْذ ال بد ألي ثورة 

العسكرية، والقضائية، والدينّية : يُكَتب لها النجاح، من أن تتحرر من فساد تلك المؤسسات الثالث
 . اد فيهاالفس ـوعناصر ـ ـوتعمل على تطهير تلك المؤسسات من جميع مظاهر ـ.. 

 
 ..!صمت بعض الشيوخ عما يجري في مصر  -0121

أين هم من الميادين .. أين الشيخ محمد حسان وغيره من المشايخ مما يحصل في مصر  *
 ! وقيادة التظاهرات واالعتصامات؟.. المصرية 

ويرفعون .. تتخللها عبارة اتق اهلل يا مرسي .. كانوا من قبل إذا تكلم أحدهم عشر كلمات 
علمًا أن اآلخر قاد انقالبًا عسكريًا على .. بينما لم يقولوا مرة واحدة اتق اهلل يا سيسي .. وتهم بها ص

وإلى ما هو أسوأ .. وتواطأ مع الفلول والعلمانيين على إعادة مصر إلى نقطة الصفر .. الثورة المصرية 
 !" ..الالمبارك " من عهد الطاغية 

وعصا العسكري السيسي .. غرهم وجرأهم عليه أم أن حلم وصبر وأخالق مرسي قد 
 ! اهلل المستعان.. ثم يباركونه ويؤيدونه .. أم أنهم ينتظرون لمن تكون له الغلبة .. أخافتهم 
 

 !ال تبيعوا مصر بثمن بخس -0126
ممن يسمون أنفسهم بالمتمردين، .. من الشعب المصري  أن شريحةً : يؤسفني أن أقول *

.. باعوا الثورة المصرية  ..باعوا شعب مصر  ..أنهم قد باعوا مصر .. ارهم ومن دخل في حلفهم وتي
والتي تتطلع إلى غٍد مشرٍق، يخلو من .. باعوا األمل في عيون أطفالهم .. باعوا رجاء األمة من مصر 

.. بثمٍن بخس .. باعوا اإلسالم؛ دين األمة، ودين أهل مصر .. والفساد .. الظلم، واالستبداد 
، ال تطيق أن ترى الشعوب العربية والمسلمة ــ حاقدة ات قد رُميت إليهم من جهات خارجيةبدريهم

 ..! وعلى رأسها شعب مصر ــ متحررة من طواغيت الظلم والكفر والقهر، واالستبداد 
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إنما .. الصبر الصبر .. الثبات .. الثبات  ..وعلى مجاهدي، وأحرار، وثوار مصر الشرفاء 
 . 028:آل عمران[الّلِه اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم  َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعندِ  ] ..النصر صبر ساعة 

.. املؤوا الساحات والميادين .. هذا يومكم الذي نرجو لكم فيه الصبر والثبات على الحق 
 .اهلل أكبر على كل من طغى وتجّبر.. اهلل أكبر .. وزينوها بصيحات التكبير 

والسوريون المستضعفون من .. والمستضعفون منهم بخاصة .. مه عربه وعج ؛العالم كله
النصر يكون أن و .. تكون الغلبة لكم أن يرجون .. يدعون لكم .. ينظرون إليكم .. هؤالء الخاصة 

على كل من خان، وكفر، وغدر .. وأمتكم .. وعادى دينكم .. على من عاداكم .. والظفر حليفكم 
 ،تحت راية التوحيد وتتوحد لتئم فيه الشعوب المسلمة الحرة،أن ينبزغ فجر جديد، ت سىع.. 

 . 1:محمد[ُكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكْم ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصْر ]  ..وما ذلك على اهلل بعزيز .. ويتحقق األمل 
 

 !دعم دول الخليج للثورة السورية بالقطّارة -0122
ال يزال دعم دول الخليج .. ورة تفوق كل تصور وبص.. رغم اتساع معاناة الشعب السوري * 

وبالقدر الذي يُوقف زحف وخطر .. خطوة لألمام، وخطوات إلى الخلف .. للثورة السورية بالقطارة 
وتنته .. وليس بالقدر الذي تنتصر فيه الثورة .. إيران، وحزب الالت عن ديارهم وعروشهم وحسب 

 !أرض الشام ويزول الطغيان عن.. معاناة الشعب السور 
ولن ينسى قطارتكم ــ والتي في كثير من .. التاريخ لن ينساكم .. ألم يأن لكم أن تتقوا اهلل 
 ! األحيان تتوقف ــ وسيسائلكم عنها

 
 !سخاء السعودية على قادة االنقالب العسكري المصري -0161

عسكري المصري، خمس مليارات دوالر يتبرع بها النظام السعودي دعمًا لقادة االنقالب ال *
يا .. وتثبيتًا لحكمهم المجرم المستبد .. ومن دخل في حلفهم من الفلول، والعلمانيين الحاقدين 

لو .. أين علماء السعودية من هذا السفه والتبذير .. أال يتقون اهلل .. أال يخافون اهلل .. ويلهم من اهلل 
لحسم .. لشعب السوري المسلم المنكوب تبرعوا بمليار واحد فقط للثوار المجاهدين في سوريا، ول

ولوفروا على الشعب السوري المسلم كثيرًا من .. ام ولسقط طاغية الش.. سوريا منذ زمن الموقف في 
 !واآلالم.. والدمار .. الدماء 
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النظام السعودي يدعم الطرف األكثر علمانيًة وكفرًا في االئتالف الوطني .. ولمن ال يعلم 
ويعاقب كل من يتكلم ــ من الفصائل والكتائب .. عَرف بتوجهه اإلسالمي ضد من يُ .. السوري 

أو عن هوية الشعب السوري .. اإلسالمية السورية المجاهدة ــ عن الدولة اإلسالمية السورية المنشودة 
رك ال با.. ويهدده بإيقاف قطَّارة المساعدات عن التَّقطير .. المسلم، وهوية الثورة السورية اإلسالمية 

 !اهلل فيهم، وال بقطّارتهم
 

 !االنشغال بالمقرات عن الجبهات -0160
من أفرادهم في مقراتهم  شغلون عددًا كبيراً يُ تراهم  ..من المجموعات والكتائب المسلحة * 

خطوط المواجهة  يتركون.. وبعضهم تحت زعم تطبيق الشريعة .. المناطق والقرى المحررة  داخل
خطوط مما يؤدي إلى ضعف المجاهدين في .. المقرات والمناطق اآلمنة  ويعكفون في.. األمامية 

نحو المناطق  وبصورة تسمح للطاغوت وجنده أن يتمددوا.. الجبهات وعلى تلك .. المواجهة 
 !شبح جرائم الطاغوت ومجازرهإليها من جديد يُعاد أن و .. المحررة 

وتعملوا على إحيائه وتثبيته .. أفضل حكم شرعي تطبقوه في هذه المرحلة : ولهؤالء أقول
عن الشعب السوري وتحجيم خطره وجرائمه .. ورده وطرده .. هو قتال الطاغوت وجنده .. وإعالئه 

فهو من .. وأيما واجب ــ في هذه المرحلة ــ يشغلكم عن هذا الواجب األعظم ..  أكبر قدر ممكن
  !تلبيس إبليس عليكم

.. يكثر من الحديث عن الكفر بالطاغوت : ريةأعجب لفريق موجود على األراضي السو 
وعلى أساسها يحكم ، إلى درجة أنه يختبر الناس بها.. ويعتبر الكفر بالطاغوت مسألته األساسية 

وليس له أي .. وهو في نفس الوقت ال يُقاتل الطاغوت األسدي المجرم .. عليهم باإلسالم أو بضده 
 ..!!وشبيحته ، وضد جنده جهد عسكري جهادي ضدهحراك أو 

بينما إذا دعوا .. والتكفير .. والتنظير .. يقتصر على الكالم .. يحسبون الكفر بالطاغوت 
 ! بأعذار هي أقرب للنفاق منها إلى اإليمانإليك تراهم يعتذرون .. ومنازلته إلى قتاله 

عن وال ننشغل باألدنى من الشريعة .. ال نضرب الشريعة بالشريعة  :ــ إجابة عن مداخلة
االنشغال باألدنى من الشريعة، ..  ثم بعد ذلك نزعم أننا نفعل ذلك من أجل الشريعة .. األعلى منها 

ل المتعلقة بإدارة حاجيات الناس ــ وبخاصة في دار الحرب والغزو ــ عن األعلى منها المتعلقة بقتا
وجميع .. والِعرض  ..واألرض .. تطبيق الشريعة .. سر الجميع نخمؤداه ألن .. الطاغوت ودفعه 
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 التقليلوقولنا هذا ال نعني منه . .صونها، وحمايتها  من أجلت والمقاصد التي جاءت الشريعة الحرما
مهم عن األهم، وإنما هو للتنبيه بأن ال ننشغل بال.. ال .. من أهمية وقيمة شيء من ديننا وشريعتنا 

 !..دانه، نفقد المهم واألهم معاً الذي بفق
وال .. ال يكون باستعجال األشياء قبل أوانها .. الحفاظ على ثمرات الجهاد : ونقول كذلك

فاإلفراط أخو التفريط من حيث التسبب في ضياع ثمرات الجهاد، .. بإتيان األمور من غير أبوابها 
 ..!  ثورات الشعوب المسلمة ضياع ثمار و 

امة في المقرات ألكبر من اإلقهمها ا.. ونزيدك علماً أن من الجماعات التي ذكرناها وعنيناها 
هو  والمناطق المحررة ــ بصورة أكبر بكثير مما تحتاجه تلك المناطق من حراسة، وحماية أو خدمة ــ

وهذا كله يتم باسم الشريعة .. وفرض نفسها على غيرها من المجموعات .. ووجودها تثبيت نفوذها 
  !ال يعلمه الغائبوالشاهد يعلم ما.. تطبيق الشريعة، ولألسف ذريعة و .. 

 !قناة العربية يعني أن تكذب أكثر -0162
خبرًا على موقعها على االنترنت، وفي ، ( 02/1/2106) بتاريخ أوردت القناة العربية  *

، وأسفل "كتائب دولة الشام والعراق تقتل قائدًا في الجيش الحر :" صفحتها على الفيسبوك، يقول
تكتب عليها العبارة  على أنني أنا المعني من الخبر، ثمن، الخبر تنشر صورة لي مع أحد اإلخوا

 "! م مع أحد مقاتلي الجيش الحر أبو بصير قائد كتائب العز بن عبد السال:" التالية
االتصال بي ليستطلعوا مدى صحة ما أوردته قناة على  والمعارف اإلخوان،مما حمل بعض 

 ! بية فعلت ذلك؟ولماذا العر  ..في موقعها على االنترنت العربية 
 : ، أفيد بأمرينحول الخبر الوارد أعاله وتعقيباً على ما أوردته العربية في موقعها

.. رحمه اهلل ، الملقب بأبي بصير "محمد كمال الحمامي " أن المعني من الخبر هو : أولهما
ونطالب بأن ُيسّلم . .ندين الفعل والفاعل أيًا كان انتماؤه، واسمه ــ ــ إن صّح الخبر ـونحن من جهتنا 

 دين،بين الثوار المجاه داخلي ر من أي اقتتالونحذّ كما .. ة عادلة الفاعل وُيحال إلى محاكمة شرعيّ 
ليصرف البندقية  ومنذ زمن، ر لها العدو بليل،فهي فتنة مكشوفة يدبّ .. أيًا كانت الذرائع واألسباب 

نحو اقتتال داخلي فيما بين .. مجرمين من العن الشيطان األكبر الطاغوت بشار األسد ومن معه 
 .وهذا لن يكون بإذن اهلل.. والثوار المجاهدين بعضهم ضد بعض  اإلخوان

صورتي أسفل الخبر، على أنني أنا المعني من الخبر، وأنا المقتول لنشر قناة العربية : ثانيهما
ترويجاً  وفعلت ذلك، ..ر حصَ اء والمشاهدين التي ال تُ هو من جملة كذباتها وتدليساتها على القرّ .. 
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ثم هي ليست  ..اء والمشاهدين، وقد تحقق لها ذلك لتشد إلى خبرها الكاذب مزيداً من القرّ للفتنة، و 
وعلى غيرنا ــ ممن يُعَرف بسابقة تدين والتزام هذه أول مرة تكذب علينا؛ فلها سوابق في الكذب علينا 

ة يعني العربيّ :" وقد صدق من قال.. ا وتدليساتها كذباته  رّ ها، وشكفانا اهلل وإياكم شرّ   ..ال ُتحصى  ــ
 " ..!أن تكذب أكثر 

 
 .بياٌن هام إلى المهاجرين إلى الشَّام -0166

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
   . دوالسالم على من ال نبي بعده، وبعالحمد هلل وحده، والصالة 

ام، وأحب أن أبقى فيها بقّية قد أحببت الشَّ : قال لي أحد األخوة المهاجرين إلى الشام
  .حياتي

  ؟..اضمن لي واحدة، وأضمن لك ــ بإذن اهلل ــ ما تحب : قلت له
  ..! بل أضمن لك عشراً : قال

ضد أهل .. بل واحدة؛ وهي أن ال ترفع سالحك الذي تحمله في وجه أهل الشام : قلت
  ..! ضد من جئت لكي تدافع عنهم من شعب ومسلمي الشام.. الشام 

  ! ؟هذا مستحيل.. أوكائن ذلك : قال
.. قد رأيناه في مناطق عدة، والشام ليست بدعة عن تلك المناطق .. نعم إنه لكائن : قلت

وها هي األيام تمضي لنرى بوادر ما كنا نخافه، ونتوقعه، ونحَذره، ونحذِّر منه، تحصل في مناطق عدة 
.. ة، ومتسعة، يصعب معها التحّكم والسيطرة وبصورة متسارع.. من بقاع ومدن وقرى سورية الحبيبة 

  !تحت مسميات ومزاعم عدة، بعضها باطل، والحق منها يراد به باطل
ما دامت : أيها األخوة المهاجرون، يا من قصدتم الشام لغرض الدفاع عن الشام، وأهل الشام

أسعد الناس بكم  فأهل الشام.. بنادقكم موجهة نحو الطاغوت بشار األسد، ومن معه من المجرمين 
أما إذا حرفتم بنادقكم ــ تحت أي زعم كان ــ نحو .. وبجهادكم، يقدِّرون لكم ذلك أحسن تقدير 

.. فتجمعون عليهم سيفكم وسيف الطاغوت، وحلفائه من الروافض األشرار .. صدور أهل الشام 
ره لكم أن تبطلوا ونحن نك.. فحينئٍذ يكون أهل الشام أشقى الناس بكم .. ظلمكم وظلم الطاغوت 

  !الحسنات بالسيئات، أو أن تختموا الحسنات بالسيئات
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َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَـَعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ :] قال تعالى
  .26:النساء[َلُه َعَذاباً َعِظيماً 

كلُّ المسلِم على المسلم :" عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال وفي الحديث، فقد صح
   .مسلم" مالُه، وِعْرُضه، وَدُمه، َحْسُب امرٍئ من الشرِّ أن يحقَر أخاه المسلم : حرامٌ 

متفق " ال ترجعوا بعدي كفَّاراً، َيضِرُب بعُضكم رِقاَب بعٍض :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
  .عليه

المسلُم من سِلَم المسلمون من لسانِه ويِده، والمهاجُر من هَجَر :" ليه وسلموقال صلى اهلل ع
  .البخاري" ما نهى اهللُ عنه 

 .متفق عليه"ُسباُب المسلِم فسوٌق، وقتالُه كفٌر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
" رامًا ال يزاُل المؤمُن في فسحٍة من ديِنه، ما لم ُيِصْب دمًا ح:" وقال صلى اهلل عليه وسلم

   .البخاري
هذا [. 8616:صحيح الجامع"]من آذى مؤمناً، فال جهاَد له :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 !؟..فيمن يؤذي مؤمناً، فكيف بمن يقتل المؤمنين، ويشهر سالحه عليهم 
إذا شَهَر المسلُم على أخيِه سالحاً؛ فال تزاُل مالئكُة اهلل تلعُنه :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 .أي حتى يرفعه عنه[. 6216: السلسلة الصحيحة"]تى َيشيَمُه عنه ح
مرحبًا بِك من بيت، ما أعظَمِك، :" نظَر رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى الكعبة فقال

: وأعظَم ُحرَمتِك، وَلْلمؤمُن أعظُم ُحرمًة عند اهلل منِك؛ إن اهلَل حرََّم منِك واحدًة، وحرََّم من المؤمن ثالثاً 
 .[6421: السلسلة الصحيحة"]وأن يُظنَّ به ظنُّ السُّوِء  َمه، وماَلُه،دَ 

سُتدَعون للمشاركة في قتال الفتنة فيما بين الثوار : أيها األخوة المهاجرون، أيها األحبة
.. ال تلطخوا أياديكم البيضاء بها .. انأوا بأنفسكم ودينكم عنها .. ال تشاركوا فيها .. والمجاهدين 

حتى لو اضطررتم أن .. ما لهذا جئتم، وال لهذا جاهدتم .. منها فرار السَّليم من األجرب  بل فروا
بل لو وجدتم أن هذه .. تكسروا سالحكم، وتنزووا في البيوت، وتتخذوا سيفًا من خشب فافعلوا 

 هو خير وأشرف.. الفتن ال تندفع عنكم إال بهجرة عكسية إلى بالدكم، ودياركم األصلية فافعلوا 
ومن أن تتلوث أياديكم .. من أن تشاركوا في قتال الفتنة فيما بين المسلمين .. لكم، ولدينكم 

ولو أُِمرتم بخالف ذلك ــ ولسوف تُؤمرون ــ فال تطيعوا .. الطاهرة المتوضئة بالدماء البريئة المعصومة 
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لمخلوق في معصية واعلموا أن ال طاعة .. ومهما كانت مزاعمه مقدسة .. األمير كائنًا من كان 
  .الخالق

إذا كانت الفتنُة بين :" هذا هو خيار النبي صلى اهلل عليه وسلم لكم، ولكل مسلم، فقال
 .[181:صحيح الجامع"]المسلمين فاتَّخذ سيفاً من خَشٍب 

ِإنَّه ستكوُن فـُْرَقٌة واختالٌف، فإذا كان كذِلَك فاكِسْر سيَفَك، :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
صحيح "]سيفًا ِمْن َخَشٍب، واقعْد في بيِتَك حتى تأتِيَك يٌد خاِطَئٌة، َأْو َمِنيٌَّة قاِضَيٌة واتخْذ 
   [. 2622:الجامع

لما جاء عليُّ بُن أبي طالٍب هاهنا الَبْصَرَة دَخَل على : وعن عديسة بنت أهبان الغفاري، قالت
: ــ يقصد قتال أهل الشام؛ معاوية ومن معه ــ؟ قاليا أبا مسلٍم، أال تُِعينُني على هؤالء القوِم : أبي، فقال

فأخَرَجْته، فَسلَّ منه َقْدَر شبٍر، فإذا : قال. يا جاريُة، أخرجي سيفي: فدعا جاريًة له، فقال: قال. بلى
إذا كانت الفتنَة بيَن :" إن خليلي وابَن عمِّك صلى اهلل عليه وسلم َعِهَد إليَّ : فقال! هو َخَشبٌ 

ال حاجَة لي فيك، وال في : فإن ِشْئَت َخَرْجت معك، قال". ِخُذ سيًفا ِمن خشٍب المسلمين فأَتَّ 
 .[6204:صحيح سنن ابن ماجه]سيِفك

وسوء .. أصارحكم ــ وأنا المحب الناصح لكم ــ أني قد لمست من بعضكم غلّوًا في التكفير 
يعقبه ــ .. حَمد، فالغلو في التكفير وله عواقب ال تُ .. وهذا شرٌّ كبير نحّذركم منه .. ظنٍّ بعباد اهلل 

واستباحة الحرمات بغير حق، إضافة إلى ما يترتب عليه من وعيد شديد .. والّتقتيل .. غالبًا ــ التفجير 
يا  : إذا قال الرجُل ألخيه:" يوم القيامة، وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

  .البخاري"ن كقتِله كافر؛ فهو كقتِله، ولعُن المؤم
من دعا رجاًل بالكفر أو قال عدوَّ اهلل، وليس كذلك، إال حاَر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

  .أي عاد عليه الكفر، والوعيد. مسلم"عليه 
 َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ ] هذا ما أردت بيانه، ونصحكم به،

    . 66:هود[اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب 
 م 06/1/2106. هـ 4/2/0464

 
 .ما يلزم أي جماعة عاملة على الساحة السورية -4999
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قبول بين أهل الشام ــ أيما جماعة عاملة على الساحة السورية اآلن ــ إن أرادت لنفسها ال *
 :، تتحرك على أساسهمافهي مطالبة بوضع استراتيجية تتضمن أمرين محددين، وواضحين للجميع

، بأقل ضرر تحقق األهداف المنشودة من الثورة السوريةواقعية وضع خطة محكمة : أولهما
 .  آلنفي الذكرن القيديممكن، وأقل وقت ممكن، وتكون األولوية دائماً لهذه األهداف المنشودة، با

لشام، اسالمة ومصلحة  من الغيرة، والشعور بالمسؤولية نحو أكبر قدر ممكنإظهار : ثانيهما
وتكون مصلحة الشام ــ بالنسبة لهذه الجماعة ــ مقدمة على مصلحة .. وأهل الشام، ومستقبل الشام 

  . الجماعات، واألحزاب، واألفراد
ــ أيًّا كانت وكان اسمها ــ مثار وأعمالها هذه الجماعة  ستبقى.. من دون هذين األمرين معًا 

 . وهم معذورون في ذلك.. ونقد عند أهل الشام وتجاذب، وشّك، جدل، 
 

 .ال بد من االتحاد -4998
ترى الكفار فيما بينهم مختلفين ومتدابرين، فإذا كانت المعركة ضد اإلسالم والمسلمين  *

تراهم فيما بينهم متفرقين ومختلفين، فإذا كانت  ؛لمسلمونبينما ا..  ، واتحدت سهامهماتحدوا
وهذا هو السر في تفوق الكافرين على .. واختالفًا  فر والكافرين، كانوا أشد تفرقاً المعركة ضد الك

 !وتمكن الكافرين من بالد المسلمين.. المسلمين 

خالفات فيما بينهم، إال إذا اتحدوا، وتعلموا كيف يتجاوزون الللمسلمين النصر ب وال يُكتَ 
وكما أمرهم ربهم ..  دينهم وأمتهمأجل تحقيق األهداف الكبرى لمن وكيف يتعدون صغائر األمور، 

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء  :]في كتابه العزيزي
َوَأِطيُعوْا الّلَه َوَرُسوَلُه َواَل :] وقال تعالى. 499:آل عمران[ْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا بـَْيَن قـُُلوِبُكْم فََأْصبَ فَأَلََّف 

 . 96:األنفال[نَّ الّلَه َمَع الصَّاِبرِيَن تـََناَزُعوْا فـَتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا إِ 
والمظلومين من عبادك، اللهم .. طاعتك، وتوحيدك، ونصرة دينك  اللهم ألِّف بين قلوبنا على

 . آمين، آمين
 

 .عندما تتعثر حركة القافلة عن المسير -4996
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وتتشعب .. أو تنحرف عن الطريق المرسوم لها .. عندما تتعثر حركة القافلة عن المسير  *
حينها يتعين .. الحَفر تلك تواقع وتكاد أن .. م لها الكمائن والحَفر وُترسَ .. الدروب الطرق و بها 

.. وليس من هناك .. أن ينادي قومه بأعلى صوته أن الطريق من هنا طليعة الصريخ ويحق لل.. النفير 
 !  وعلى مبدأ يا سارية الجَبل، الجبل

الذين يغمسون الرؤوس في .. مع الّنعام  لتلك الطليعة أن تقفليس من األمانة ــ حينئٍذ ــ 
وال يحبون أن يروا األمور على حقيقتها .. ذين ال يحسنون التفريق بين الخطأ والصواب ال.. الرمال 

وال ..  من حركة أو عملودورهم يقتصر على التصفيق والمباركة لكل ما يصدر عن تلك القافلة .. 
 ! غير التصفيق والتأييدبحقها يقبلون شيئاً 

 :مبدأ ذاك الشاعر الجاهلي القائلعلى 
 من غزيّة، إن َغوت غويُت، وإن َترُشد غزيَُّة أرُشدِ ما أنا إال 

ثم هي .. أن ترى بعينها هالك القافلة المحقق .. ليس من األمانة ــ حينئٍذ ــ لتلك الطليعة 
الذين ال يحسنون سوى التصفيق، وال يقبلون منك غير التصفيق المخّدرين رهبة من أولئك المتعصبين 

 ! ن، والصدع بالحقأن تسكت عن البيا.. والتأييد 
 :"أنهم الغرباء؛ الذين من صفاتهم تلك الطليعةقد أثنى النبي صلى اهلل عليه وسلم خيرًا على 

 . ، اهلل المستعان"ومن يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم  يصلحون إذا فسد الناس،
 
 

 ..!ال تجيبوا هذا الغادر الخائن  -4997
عبد الفتاح السيسي شعب مصر ــ غدًا الجمعة قائد اإلنقالب العسكري دعا الخائن الغادر  *

على ارتكاب الشرعية ليستمد من تظاهراتهم .. ــ ألن يتظاهروا تأييدًا له وإلنقالبه  96/7/9949
الفئة األعظم من الشعب المصري الذين ال يرون شرعيته، جريمة القتل، وسفك الدم الحرام، وقمع 

وشرعية  ..تظاهرات الفلول على شرعية انقالبه ن قبل بمواستدل كما استند .. وال شرعية انقالبه 
 ! غدره وخيانته

.. وغَرضه .. أن يفوتوا على هذا الشيطان غايته .. ورجائي من أهلنا، من شعب مصر األبي 
 ..فيبوؤون بوزرها .. أو سفك قطرة دم واحدة  ..وأن ال يكونوا عونًا له على قتل إخوانهم وأبنائهم 
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عطي الجالدين فليس كل اختالف يخولنا أن ن.. عهم في بعض وجهات النظر حتى لو تباينوا م
 . وتكميم األفواه..  القتل، والسجن، والقمع الظالمين الرخصة في

في الخيار .. في الصف اآلخر غدًا فليقفوا .. وال بد كان ألهلنا وشعبنا في مصر موقف وإن  
َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتـَّْقَوى َواَل :] واهلل تعالى يقول.. اآلخر الرافض لهذا الطاغية وانقالبه المشؤوم 

 . 9:المائدة[نَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوْا الّلَه إِ 
، وذي شر   . ، آميناللهم آمين... حفظ اهلل مصر، وشعب مصر من كل شرٍّ

 
 !لنور السلفي المصر المخزيموقف حزب ا -4995

لزعيم االنقالب العسكري  لفي المصري، في موقفه المناصر والداعمحزب النور السَّ * 
كحزب أو تجمع ــ ولمستقبله السياسي ــ  لم ُيسئ لنفسه .. الخائن السيسي، ولحلفائه العلمانيين 

كثير من   حيث.. اسمه والمنهج السلفي الذي يتكلم ب.. وإنما أساء للدعوة السلفية .. وحسب 
، وبين مواقف الحزب السياسية المريبة، من جهة وصافء المنهج السلفي بين الدعوة ونالناس سيربط

لوال خطأ المنهج والتصور، لما  :ونويقول.. هما في الحكم سواء ونويجعل خاطئة من جهة ثانية،وال
، بيرًا عن المنهج الذي ينتمون إليهأو أن مواقفهم وأعمالهم تعتبر تع.. أخطأوا في العمل والمواقف 

كان على   وهذه نتيجة.. فينفرون من المنهج، كما ينفرون من أدعياء المنهج  .. ويتكلمون باسمه
 ..! ، ويحسب لها حسابها موقف يتخذه، أن يفكر بهاالحزب في كل 

 الدين، والتلقي، واالتباع لهذا طريقة في الفهم.. المنهج السلفي  :لهؤالء ولغيرهم نقولو 
ف في حال على فهم من جاء بعدهم من الخلَ  ،تراعي وتقدم فهم السلف الصالح من الرعيل األول

وهذا منهج حق ال غبار عليه، ال ينبغي أن يتأثر أو ُيساء إليه بمواقف .. التعارض، واستحالة التوفيق 
وأنهم من أتباع المنهج ويّدعون السلفية؛ .. أو ممن يقتاتون بالسلفية .. المتأخرين من السلفيين 

براء، براءة الذئب من دم ــ ومن مواقفهم وأعمالهم ــ منهم  والمنهج السلفي السني بحق،.. السلفي 
 ! يوسف

 
 .يمارسون قمة اإلرهاب تحت زعم محاربة اإلرهاب -4994

.. يقتلون األطفال والنساء، والشيوخ .. يمارسون قمة اإلرهاب تحت زعم محاربة اإلرهاب  *
 ! تحت مسمى وزعم محاربة اإلرهاب.. الرّكع السجود و 
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ووصمه .. ومشكور فاإلرهاب حينئٍذ محمود .. إذا كان ضحية اإلرهاب اإلسالم والمسلمين 
بينما لو فكر .. مختبرات التحليل فحوصات و إلى و .. لى أدلة وبراهين يحتاج إ.. باإلرهاب فيه نَظر 

.. فهم إرهابيون .. وحرماتهم دينهم، وأنفسهم، وأرضهم،  ير ــ بالدفاع عنالمسلمون ــ مجرد تفك
  !وسرعان ما ُيحَمل عليهم أسوأ معاني اإلرهاب

اإلرهاب ــ  ودجاجلةــ في نظر منظري وال يُوَصم باإلرهاب .. وحتى ال يكون المسلم إرهابيًا 
من دون أن و بصمت، الذبح مسالخ التي ُتساق إلى .. يجب أن يكون دائمًا في موضع الضحّية 

 اعترضها حكم وقانون اإلرهاب.. ولو شكت أو اعترضت .. أو يُعرف لها أثر  ُيسمع لها همس،
 !مباشرة

الدماء الزكية الحرمات، وُتسفك ــ وتحت عنوانه ــ  تُنتهك باسمه أكثر المصطلحات التي
ـ عربهم ـلذلك إلى الساعة ترى طواغيت األرض .. هو مصطلح اإلرهاب .. البريئة المعصومة 

أنفسهم  ى ال يدينونحت.. ال يتفقون فيما بينهم على تحديد معنى اإلرهاب المذموم وعجمهم ــ 
حملوا هذا يوأن  ..ووقتما يشاؤون  ..يمارسوا اإلرهاب كيفما شاؤوا وحتى ُيسَمح لهم أن .. بأنفسهم 

 هم، ويرويبحسب ما تقتضي مصالح.. وأن يرفعوه عمن يشاؤون ..  نالمصطلح على من يشاؤو 
 ! أحقادهم

الظالمين ظلمهم،  اإلعالم الفاجر؛ الذي يسوق للطغاةو .. والزور .. أال قاتل اهلل الظلم 
 ..!وإرهابهم 
 

 !تسلل اإلرجاء إلى بعض شيوخ الشام -4999
لمجموعة شامية جهادية كبيرة، نحترمها، في الفتوى التقيت بأحد شيوخ الشام، يعتبر مرجعاً  *

بالتدليس، مما استلفت نظري في هذا الشيخ أنه يريد أن يفرض رأيه .. ادتها األبطال ونجلها، ونجل ق
في جنود وأعوان الطاغوت بشار األسد، على اعتبار أن من يناصره ويُقاتل معه، ولي النصوص، 

 ! أنهم عصاة، وليسوا كفاراً .. ويتجسس لصالحه ضد اإلسالم والمسلمين 
َوَمن ] مة التي تفيد كفر من ظاهر المشركين ضد المسلمين وهو لكي يرد داللة اآلية الكري
ُهْم ِإنَّ الّلَه اَل يَـ  تراه يستدل على سامعيه، . 84:المائدة[ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن يـَتَـَولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

التشبه ال ُتكّفر،  في " فهو منهم " فكما أن ". من تشبه بقوم فهو منهم :" بقوله صلى اهلل عليه وسلم
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ُهمْ ]كذلك  العملي عملي األصغر عل الكفر لكفر اليستدل باف.. في آية التولي ال تكّفر [ فَِإنَُّه ِمنـْ
 . تبرهما سواء، ويعاألكبر

بمن أظهر الحلف بغير اهلل، بالمواالة الصغرى على المواالة الكبرى، و ومن ذلك استدالله 
فكما أن من أظهر .. المشركين على اإلسالم والمسلمين على من أظهر مظاهرة ومواالة الكفار و 

الحلف بغير اهلل ال يكفر كفرًا أكبر، كذلك من أظهر المواالة وظاهر المشركين على المسلمين ال 
" يريد أن يرد القاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم، الدالة على  هو بتدليسه هذاو .. يكفر 

 "!اإليمان اعتبار الظاهر في الكفر و 
وال ندري ما هو سبيله لمعرفة المحبة القلبية؛ .. الكفر عنده محصور بمواالة المحبة القلبية ف

فمذهب شق البطون وتعليق الكفر على ما وقر في .. الغيوب  إذ ال يعلم ما في القلوب إال عالم
 ! القلوب، مذهب غالة المرجئة التعجيزي

يصرف الكفر عن  همه كيف.. في االستدالل  وهو بهذا التكلف، والجدال، والتدليس
ضد اإلسالم ومسلمي أهل الشام  المجرمين الكافرين الذين يقاتلون مع الطاغوت المجرم بشار األسد

 !.. 
ر عن هذا الشيخ، فهو إذ ال يرى كفر من يُقاتل مع الطاغوت بشار المفارقات التي تُذكَ ومن 

وبعد قتلهم، يقوم فيصلي .. إال أنه يرى قتلهم .. مسلمين األسد ــ من غير إكراه ــ ضد اإلسالم وال
 ...!ويترحم عليهم 

مذهبي .. أن الحق الوسط هو دائمًا بين مذهبي اإلفراط والتفريط : كما ذكرنا مرارًا من قبل
 !اهلل المستعان.. الغالة واإلرجاء 

 .....!كان اهلل في عونِك يا شام 
 

 . ه من حيث ال يحتسبوايأبى اهلل إال أن يرزق عباد -4994
، فطاف بي في مواقع، ومنتديات "كوكل " كنت أبحث عن شيء، عن طريق برنامج * 

عديدة ــ لم تكن بادئ ذي بدئ غرضي من وراء البحث ــ فوجدت كثيرًا منها مليئة بالسب، والطعن، 
ولما  ..ر أرى عكسها وإلزامي بأمو .. قل وتقويلي ما لم أ.. والحقد، والكذب علينا .. والتشهير  بنا 

ويفسرون .. يقلبون الحق الذي نحن عليه إلى باطل  جنا،في أنفسهم من غلٍّ علينا، وعلى منه
 ! اهلل المستعان.. حسناتنا على أنها سيئات 
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عسى أن : يلكن من وجه، قلت لنفس.. بعض الشيء هذا قد أحزنني : القولأصارحكم 
ما بقيت  ات تمضي لك ــ من حيث ال تحتسب،ن الخير والحسنبابًا م يكون هذا ــ بإذن اهلل تعالى ــ

، يوم يقترب األجل، وينقطع العمل طئ في تلك المواقع، والمنتديات ــتلك المظالم تعمل عملها الخا
ٌر لَُّكْم  َوَعَسى َأن َتْكَرُهواْ  ] ..األمل  ينعقد و ويشتد الرجاء،   . 946:البقرة[َشْيئاً َوُهَو َخيـْ

ُتسّدد  يوم.. ال ينفع مال وال بنون  يوم.. ال أن يرزق عباده من حيث ال يحتسبوا يأبى اهلل إ
 . والحمد هلل رب العالمين.. بالحسنات والسيئات  ،صف المظالمنتَ الحقوق، وتُ 

 
 . عندما يتخلى الحكام عن الحكم بما أنزل اهلل -4999

َخمُس ِخصاٍل إذا ابـُْتِليُتم ِبهنَّ،  ،ِجرينَ يا َمعَشَر الُمها:" قال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم * 
 إال؛ اهللُ  أْنزلَ  ِفيماويـََتَخيـَُّروا  ،اهللِ ِبكتاِب  أِئمَُّتهمَتحُكم  لم وما :ــ وذكر منها ــ أْن تُْدرُِكوُهنَّ  باهللِ وَأعوُذ 

  [.0180:صحيح الترغيب"] بينَـُهمْ  بأَسُهم اهللُ  َجعلَ 
نفهم ونفسر ما يحصل من اضطرابات واقتتال داخلي في غي أن على ضوء هذا الحديث ينب 

فمن .. وغيرها من األمصار .. عراق، وأفغانستان، والصومال والوليبيا، مصر، وسوريا، وتونس، 
عواقب تخلي الحكام عن الحكم بما أنزل اهلل، ومحاربتهم للحكم بما أنزل اهلل، أن يضربهم 

كما يكون بأس الحكام فيما   ..م فيما بينهم شديد بأسه ويكون.. بالشعوب، ويضرب الشعوب بهم 
 ! حتى يحكموا بما أنزل اهلل، ويسلموا لحكم اهلل تعالى تسليماً  ..بينهم شديد 

فالخالفات ــ منذ سقوط الخالفة .. ال يوجد حاكم عربي يحب حاكمًا عربيًا آخر  ،تأّملوا 
يحب شعبه، وال يوجد شعب يحب حاكمه  كما ال يوجد حاكم.. العثمانية ــ فيما بينهم على أشدها 

أليس هذا من البأس الذي أشار إليه .. فالكل يلعن الكل، والكل يسخط الكل .. ويثني عليه خيراً .. 
 ! الحديث، الوارد أعاله؟

 !؟....أفال يعقلون  
 .ال بد من اجتماع قوى الخير -0146

وبالتالي ال بد للخير كل .. لشام قد اجتمع على الشام، وأهل ا أرى أن الشّر، كل الشرِّ *  
فـَيَـرُْكَمُه َجِميعًا فَِإَذا .. الخير، من أن يجتمع ويتوحد، ليقوى على مواجهة هذا الكم الهائل من الشر 

ومد حبال التواصل والتفاهم ..  هذا يستدعي تفعيل الشورى، وتوحيد الصفو .. بإذن اهلل ُهَو زَاِهٌق 
 !  ال بد.. استثناء ومن دون .. بين قوى الخير كلها 
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 . تحية إكبار وإجالل للثابتين المرابطين في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة -0144

وغيرها .. تحية إكبار وإجالل للثابتين المرابطين في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة  * 
  .لمصرية األبيةمن الميادين ا

، ومستقبل ومستقبل مصرن أكمل خطة طريق لحاضر ترسمو .. ورباطكم .. بثباتكم وصبركم  
  .األجيال التاليةأبنائكم، و 

وهيبتها ..  تعيدون لمصر حريتها، وكرامتها، وعزتها، وقوتها.. ورباطكم .. بثباتكم وصبركم  
  .بين األمم والدول

 . تعيدون مصر إلى أبنائها، وأهلها، وأحبابها، وأمتها.. ورباطكم .. بثباتكم وصبركم  
 . من لصوص الليل، ومكر الخونة الغادرين.. تحرسون مصر .. ورباطكم .. بثباتكم وصبركم  
فحذاِر أن يغلبوكم على .. َبع أردتموها رأسًا تقود وتـُتَّ و .. للغير ذلياًل ياًل، وتبعًا ذ مصراً أرادوا  

 ..! ل مصر، ويُذل معها أهلها أبد الدهر إرادتهم، فُتذَ 
فحذاِر أن .. وأنتم اشتريتم مصر بأرواحكم الطاهرة .. اهم معدودات باعوا مصر للغير بدر  

 ! ، وتضيعون بضياعهاتضيع مصر في سوق النخاسةف ..يغلب بيعهم شراءكم 
بمفردها من  لهال يمكن أن تنهض .. وهي على وعد ال بد أنه آت .. سوريا لها مهمة عظيمة  

 ! دون أختها مصر
.. وسورية الجريحة حزينة ضعيفة من دون مصر .. مصر  كسيرة من دون.. فلسطين حزينة  

 !فالثبات الثبات يا أهل مصر.. بل واألمة كلها حزينة مكسورة الخاطر من دون مصر 
واشِف مرضاهم .. وتقبل شهداءهم في عليين .. اللهم احفظ مصر، وأهل مصر من كل شر  

لمصر، وألهل مصر، ولدين مصر سوءاً  أرادعاداهم و على كل من .. وانصرهم .. وثبتهم .. وجرحاهم 
 .  اللهم آمين، آمين.. وشراً 

 !بياٌن ونداء إلى الشَّباب السوري الذين يفترشون المخيمات -4998
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد
الالجئين في األردن، فقد تجاوز عدد الشباب السوري الذين يفترشون الخيام في مخيمات 

 !إن لم يكن مئات اآلالف.. عشرات اآلالف .. ولبنان، وتركيا، وعلى الحدود داخل األراض السورية 
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 :  ولهؤالء الّشباب نوجه النداء، والخطاب
أن تزاحموا .. كيف ترضون ألنفسكم أن تفترشوا خيام الذل والهوان .. أيها الشباب 

وإن كان األطفال، والنساء، والشيوخ معذورين .. هم وطعامهم األطفال، والنساء، والشيوخ خيام
 ! فما عذركم أنتم؟.. باالستضعاف 

كنتم من قبل تعتذرون بقلة السالح، وأنكم ال تملكون السالح، وها هو اليوم ــ بفضل اهلل ــ 
ألعيذكم أن قد أصبح السالح متوفرًا لكل من َيْصدق اهلل في جهاده، ويريد صادقًا أن ُيجاهد، وإّني 

ًة َولَـِكن َكرَِه الّلُه انِبَعاثـَُهْم فـَثَبََّطُهْم َوِقيلَ :] ُيحَمل عليكم قوله تعالى  َوَلْو َأرَاُدوْا اْلُخُروَج أَلَعدُّوْا َلُه ُعدَّ
 .96:التوبة[اقْـُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِديَن 

لبيتم األمر والنداء، . 459:بقرةال[ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم :] عالم عندما قال اهلل تعالى لكم
. 946:البقرة[ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل :] فصمتم مشكورين، من غير تلكؤ، وال جدال، وعندما قال لكم

تقاعستم عن تلبية األمر، والنداء، وأكثرتم الجدال، ورضيتم ألنفسكم عيش الخيام، والذل والهوان، 
 ! ، واآلمر واحد، وهو اهلل تعالى رب العالمين؟[ َب َعَلْيُكمُ ُكتِ ]علماً أن األمر والفرض واحد، وهو 

كيف ترضون ألنفسكم الفرار من الزحف، وافتراش مخيمات الذل والهوان، بينما بيوتكم 
وحرماتكم وأعراضكم تُنَتهك صباح مساء على أيدي .. تُهّدم على رؤوس ساكنيها من أهاليكم 

 !عصابات المجرم الطاغية بشار األسد؟
كيف ترضون ألنفسكم أن ينفر لنصرة الشام وأهل الشام، شباب من أقاصي .. يها الشباب أ

الديار دياركم، .. صقاع األرض ــ جزاهم اهلل خيرًا ــ بينما أنتم المقربون، أهل الديار، أبناء البلد 
تفرون، وتُدبرون، وترضون ألنفسكم عيش الذل .. واألعراض أعراضكم، والحرمات حرماتكم 

 ! لهوان، في المخيمات؟وا
َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء :] واهلل تعالى يقول لكم

َنا ِمن لَُّدنَك َولِّيًا َواْجَعل لََّنا َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لَّ 
  .78:النساء[ِمن لَُّدنَك َنِصيراً 

تشكون ضنك العيش، وما تتعرضون له من إذالل،  ..أيها الرجال األشداء ، أيها الشباب
قال  وهو جزء يسير من عاجل عذاب اهلل لكم،  فهو من عند أنفسكم،  ..ومهانات في المخيمات 

رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيئاً َوالّلُه َعَلى ُكلِّ شَ ِإالَّ :] تعالى ْبُكْم َعَذاباً َألِيماً َوَيْسَتْبِدْل قـَْومًا َغيـْ ْيٍء َقِديٌر تَنِفُروْا يـَُعذِّ



 86 

اقـَْلُتْم ِإَلى يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل الّلِه اثَّ  :]وقال تعالى. 94:التوبة[
نـْيَ  نـَْيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ  . 95:التوبة[ا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل اأَلْرِض َأَرِضيُتم بِاْلَحَياِة الدُّ

من لم يغُز، أو يجّهز غازيًا، :" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
اهلل  .9864: السلسلة الصحيحة" في أهله بخير، أصابه اهلل سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة أو يخلف غازيًا 

 !أعلم بماهية ونوعية وحجم هذه القارعة
السلسلة "ما ترك قوٌم الجهاَد إال عمَّهم اهلل بالعذاب :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . 9669:الصحيحة
، ولم يحّدث به نفسه مات على شعبة من نفاق من مات ولم يغزُ :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . مسلم" 
وتركُتم ، وَرضيُتْم بالزَّرعِ ، وأخذُتْم أذناَب البَقرِ ، بالِعينةِ  تبايعُتم إذا :"وقال صلى اهلل عليه وسلم

زَ سلََّط اهلُل عليكم ذالا ال يَـ  ،الجهادَ  ى ترجعوا إلى أي حت. 44:السلسلة الصحيحة" عُه حتَّى تْرِجعوا إلى ديِنُكمْ نـْ
 . جهادكم، فتجاهدوا في سبيل اهلل

زعمتم أنكم فررتم من الموت، والموت يدرككم حتى لو كنتم في خيامكم، بل وفي بروج 
َنَما َتُكونُوْا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِفي بـُُروٍج مَُّشيََّدٍة :] مشيدة، كما قال تعالى ثم . 75:النساء[َأيـْ

يموت مقباًل محتسبًا في ساحات الجهاد والعز، والشرف، وبين من يموت مدبراً، في شتان شتان من 
 !ال يستويان.. ساحات الذل، والهوان، ومخيمات اللجوء 

وكم من جبان، طالب .. ثم كم من مقتحم، طالب للموت من مظانه، ال يكتب اهلل له الموت 
 !حيث أراد الحياة؟للحياة والنجاة من مظانها، يكتب اهلل له الموت، ومن 

َلُهُم الّلُه ُموتُوْا َأَلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل :] قال تعالى
 . 999:البقرة[

؟ وحياتكم في جهادكم، وقتالكم، والذود عن دينكم، وأعراضكم، ..تريدون الحياة 
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم :] ىوحرماتكم، كما قال تعال

أي إذا دعاكم إلى الجهاد إلذي فيه حياتكم، وعزكم، وكرامتكم، فإما عيش السعداء . 99:األنفال[
َواَل :] من حياة، كما قال تعالىاألعزاء، وإما ميتة الشهداء الكرماء، وكالهما نصر وحياة، أنعم بها 

َواَل  :]وقال تعالى. 489:البقرة[ء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل ِفي َسبيِل الّلِه َأْمَواٌت َبْل َأْحَيا
 . 464:آل عمران[وَن اء ِعنَد رَبِِّهْم يـُْرزَقُ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواتاً َبْل َأْحيَ 
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عليكم بالجهاد في سبيل اهلل تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
رباُط يوٍم في :" وقال صلى اهلل عليه وسلم .4494:السلسلة الصحيحة"الجنة يُذهب اهلل به الهمَّ والغمَّ 

 . متفق عليه" سبيل اهلل خيٌر من الدنيا وما عليها 
مقاُم الرجل في الّصف في سبيل اهلل، أفضل عند اهلل من عبادة :" ل صلى اهلل عليه وسلموقا

موقف ساعٍة في سبيل اهلل خير :" وقال صلى اهلل عليه وسلم. 4999:صحيح الترغيب" الرجل ستين سنة 
 . 4965:السلسلة الصحيحة" من قيام ليلة القدر عند الحجر األسود 

إن في الجنة مائة درجة أعّدها اهلل للمجاهدين في سبيل اهلل، ما " :وقال صلى اهلل عليه وسلم
 . البخاري" بين الدرجتين كما بين السماء واألرض 

عودوا إلى جهادكم، ُتكتب لكم ــ .. أيها الشباب، أيها الرجال األشداء األقوياء 
.. تُنَصب لكم ارفضوا عيش المخيمات؛ فالمخيمات لم .. وللمستضعفين من أهاليكم ــ الحياة 

يَا .. ] فالشام تناديكم، وهي بحاجة إليكم .. وانفضوا عن أنفسكم غبار الذل، والخوف، والهوان 
الّلِه  َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعندِ . ] 7:محمد[ُكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكْم َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصْر 

 . 496:آل عمران[َحِكيِم اْلَعزِيِز الْ 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 . م 49/5/9949. هـ 9/49/4999
 

 ..!ظاهرة صحوَنت الشعب السوري، والثورة السورية  -0148
دولة اإلسالم في العراق " كل من يتوجه بنقد أو توجيه، أو مالحظة لما بات يُعَرف بـ  *

وهذا .. ويؤسس للصحوات .. الصحوات، وأنه من الصحوات  ى بتهمة، سرعان ما يُرمَ "والشام 
.. مفاده، ومآله أن يُرمى الشعب السوري كله، والثورة السورية بكل مكوناتها، بعلمائها ومجاهديها 

 ! أنهم من الصحوات
دف تكميم األفواه، وكف األبصار عما يسته وهذا له ما بعده؛ فهو أواًل إرهاب فكري ونفسي 

 ..! تصحيح نصح، و ل خطأ أو اعوجاج يحتاج إلى تقويم، و ك  يجري، وعن 
أنهم من أهل الصحوات بالصحوات، و وثانيًا ــ وهو أكثر ما يخشاه أهل الشام ــ أنهم برميهم  

ف دماؤهم، أن يُعاملوا معاملة صحوات العراق، فُتستهدَ .. مغوا بخاتم الصحوات بعد أن يدو .. 
 ..! ير ومنازلهم، وحرماتهم، بالقتل والتفج
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التضحيات الجسام، وعلى مدار ثالث  كل هذهالمسلم  بعد أن ضحى الشعب السوري  
رس عليه أي نوع من أنواع اإلرهاب، واالستبداد، والتكميم لألفواه سنوات تقريباً، لم يعد يقبل أن يُما

والطريق،  ضللت الحق.. الصواب كذا يمنعه أن يقول للمخطئ ــ أياً كان هذا المخطئ ــ أخطأت، و .. 
  ! من هنا، وليس من هناكوالطريق فالحق 

ُس ُأمًَّة ال يأخُ :" قال صلى اهلل عليه وسلم  ، وهو ُذ الضعيُف حقَُّه ِمْن القويِّ ِإنَّ اهلَل تعالى ال يـَُقدِّ
 ". غيُر ُمتَـْعَتعٍ 

قد .. ذاك الزمن الذي ال يأخذ الضعيف حقه من القوي إال وهو يتعتع، ويرتجف من الخوف  
ة أهداف الثورة الشامية من جمل عه عن أهل الشامفْ ورَ .. ــ بإذن اهلل ــ إلى حيث ال رجعة ورحل ولَّى 

 . المباركة، ومسوغاتها
بأنه من  ..أو نصح  ..هذا التعميم على كل من خالف أو عارض، أو نقد : ويُقال كذلك 

تهج منهج صحوات العراق، ويستحق مآله في النهاية أن ُيصّعب علينا التفريق بين من ين.. الصحوات 
وهذا مما قد يوقعنا .. وبين من ال يستحق هذا االطالق والتوصيف .. هذا االطالق والتوصيف بحق 

 .في الظلم والعدوان، واهلل تعالى ال يحب المعتدين
إنساٌن  اً إنَّ أعظَم الناِس ُجْرم:" فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال وفي الحديث

يهجو شعبًا بأكمله ــ إال من المس ووافق هواه ــ بأنه من الصحوات ". اعٌر يهُجو القبيلَة من َأسرِها ش
   .هذا من أعظم الناس جرمًا، كما قال صلى اهلل عليه وسلم ..

 
 !أكثر الدول تأييداً لالنقالبيين العسكريين في مصر -0141

ب ــ أن الدولتين األكثر تأييدًا لالنقالبيين من المفارقات التي تُذَكر ــ ويشتد لها العجَ  *
العسكريين في مصر، واألكثر مباركة لجرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها ــ وال يزالون يرتكبونها ــ في 
ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة، وميدان رمسيس، وفي مسجد الفتح، وغيره من المساجد 

والجامع المشترك بينهما الحرص على .. ولة النظام السعودي دولة إسرائيل، ود: هما.. والميادين 
 حرص إسرائيل على ملك دولتهم، وحرص النظام السعودي على ملك وامتيازات ، والخوف؛الملك

من اإلسالم المشتَرك  أما الخوف؛ فهو خوفهم..  العائلة السعودية، وسالمة العرش السعودي
وخوفهم .. في هذه الحياة وأهدافه جزءًا منه، ومن مهامه السياسي، أو اإلسالم الذي يرى السياسة 

 ..! ق على جهلة وعوام الناس ــ ُيسّيج بسياج محاربة اإلرهاب، زعموا هذا ــ حتى ُيسوّ 
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الذي ينثره على الشعب المشروط أن النظام السعودي ــ على الرماد من قبل ألم أقل لكم 
.. وسبب رئيسي في إطالة معاناته  ،وري المسلمالسالشعب السوري ــ هو جزء واضح من معاناة 

على الثورة الشامية المباركة، وعلى أهدافها اإلسالمية ــ من جملة المتواطئين ــ وفريق متواطئ 
 !اهلل المستعان... المنشودة 
 

 ..!الثورة المصرية  عسكرة يريدون -0146
من بلطجية وعناصر أمنية  أرى أن أغبياء العسكريين االنقالبيين في مصر ــ ومن معهم *

ــ يسّرعون بشكل ملحوظ، تسليح الثورة المصرية، وعسكرة الثورة ة، ومن ورائهم دوائر إقليمية وعلمانيّ 
.. رغم أن التوجه العام للشعب المصري المسلم ــ إلى هذه اللحظة ــ هو السلم .. المصرية 
 ! والسلمية

ــ بسبب توسع االنقالبيين في جرائمهم  لثورة، وانتهجت العمل المسلحلكن لو تعسكرت ا
فإني أراهم .. ألسد فعل من قبلهم الطاغية الغبي بشار ا كما.. سيندمون ندمًا شديدًا  ومجازرهم ــ

ويكررون أخطاءه .. ويكذبون كذبه .. ويتخلقون بأخالقه .. وخلف جرائمه وسياساته  يمشون خلفه،
ن فيما بعد، كما ندم سيندمو لكنهم .. وذراعًا بذراع .. ر شبراً بشب.. وجرائمه على أرض مصر الحبيبة 

وتسليح الثورة  عسكرة ــ الفظيعة ونوعية جرائمه ومجازرهوطائفيته على تسريعه ــ بغبائه  طاغية الشام،
 ! والت حين مندم.. السورية 

ب العدالة وبخاصة عند غيا.. والقتل ُيجِلُب القتَل، وله عذره .. فالدم ُيجلب الدم، وله عذره 
  !التي تقتص للمقتول المظلوم، من القاتل الظالم

 
 ؟..ماذا خسرت مصر بسبب االنقالب العسكري  -0142

 :أشياء ، أربعةخسرت مصر، بسبب االنقالب العسكري الغاشم والمشؤوم *
 . اإلسالم -0
 . الحريات المشروعة -2
 . حقوق اإلنسان -6
 . االزدهار االقتصادي -4
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المطلب األول، ضحوا الحاقدين نقالب يحقق لإلنقالبيين، وحلفائهم العلمانيين ولما كان اال
عن الحريات، وال عن حقوق اإلنسان، وال عن لم يعد يهمهم الحديث ف بالمطالب الثالثة األخرى؛

  ! االقتصاد واالزدهار االقتصادي
 

 !شبه الحرباء، واألفعى التي تنسلخ من جلدها -0101
وباألفعى التي .. لتي تتلون بألوان شّتى؛ بحسب الشيء الذي تحط عليه تأملت الحرباء ا *

فلم أجد مثاًل لهما أشد اقتراباً .. من يشابههما من بني البشر .. تنسلخ من جلدها كلما شاءت 
ومن قيم .. حيث تراهم يهون عليهم االنسالخ من جلودهم .. وشبهًا من زنادقة علمانيي عصرنا 

 ..ما دامت تحقق لهم أغراضهم الشخصية والحزبية ما يتشبعون ويتظاهرون بها االنسانية التي طال
ما دام ذلك .. يحلو لهم ممارسة وركوب الكذب، وكل خلق مشين كما  ..وتروي بعض أحقادهم 

 ! وأنَّى.. يحقق لهم غرض محاصرة اإلسالم، واستئصاله، واستئصال أهله 
.. وكل محظور .. لهم كل وسيلة مشينة، ساقطة تبرر .. فغاية محاربة اإلسالم والمسلمين 

وغدرهم،  ..ويعودوا عن غيهم، وظلمهم، ونفاقهم .. وهؤالء إن لم يصطلحوا مع أنفسهم، ومع أمتهم 
حتى ال تتراءى نار .. ليغريّن اهلُل المؤمنين بهم .. ويُمسكوا شرهم عن البالد والعباد  ..وخيانتهم 

 !ؤمنين ونارهم أبداالم
 

 !ي حالة واحدة فقط أنظمة النفاق العربي ترفع صوتها في وجه أمريكاف -0100
في حالة واحدة فقط ترفع السعودية ــ ومعها أنظمة وأبواق النفاق العربي ــ صوتها ضد * 

ــ  اً مواقفالرسمية وذلك عندما تتخذ بعض األوساط األمريكية والغربية .. أمريكا، والمنظومة الغربية 
بعض الشيء ــ قد يستفيد منها اإلسالم والمسلمون بها  التي ينادونحقوق اإلنسان  تماشيًا مع مبادئ

في .. في العدوان على حقوق اإلنسان واإلمعان تمنع أولئك الطغاة واألبواق المنافقة من التوسع و .. 
اًل سافراً وتعده تدخ..  هذه الحالة فقط تعارض أبواق الكفر والنفاق العربي السياسة األمريكية والغربية

إذ ال يقبلون أن تكون أمريكا ومعها دول الغرب أرحم منهم على .. في شؤون بلدانها الداخلية 
أنهم بموقفهم هذا المسبق ثم لعلمهم  ..وأرحم منهم على مواطني بلدانهم  ..اإلسالم والمسلمين 

التي تطرب لكل شرٍّ ليبية الصُيالمسون الباطن الفكري والسياسي والعقائدي للعقلية األمريكية الغربية 
وعلى عروشهم من يأمنون على أنفسهم من هذا الجانب فهم .. أو ضرٍر ُيصيب اإلسالم والمسلمين 
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من  وبالتالي ال تثريب عليهم أمريكيًا وغربياً . ..اعي األمريكي، ونقمة الدول الغربية الر  ردة فعل
 ! في هذا الموضع وحسبيكونان تم ما دام رفع الصوت والش.. الصياح ورفع الصوت بل والشتم 

 
 ..!يشكون من ظاهرة قتل الصحفيين والتحريض عليهم  -0102

 ..! يشكون من ظاهرة قتل الصحفيين والتحريض عليهم في مصر، وغيرها من البلدان  *
ك حرماتهم وحقوقهم، ويُقتلون على أيدي ما دام هؤالء الصحفيين تُنتهَ : ولهؤالء نقول

شية العلمانية العربية، في سبيل وأد ومحاربة اإلسالم والمسلمين، وتعزيز األنظمة العلمانيين والفا
فشكواكم وصياحكم لن يلقى أذنًا صاغية عند األنظمة العالمية ومنظماتها .. العلمانية الطاغية 

لة ــ ُيسَمع صوتها وصياحها في حاالكبرى فهذه المنظمات الحقوقية ــ ومن ورائها دولها  ..الحقوقية 
وغير  .. ، موجهًا ضد اإلسالم والمسلمينعندما يكون الحديث عن حقوق اإلنسان.. واحدة فقط 

 ..!ذلك فال 
من آخر األمثلة والشواهد الدالة على ذلك المجزرة الكيماوية التي ارتكبتها العصابات  

هم من وذهب ضحيتها أكثر من ألفي شهيد، غالب.. الطائفية األسدية المجرمة في غوطة دمشق 
في  ــ إلى الساعة يضيع الوقت والحقوق! والعاَلم المتحضر ــ زعموا.. األطفال، واألطفال الرضع 

.. خدم في قتل األطفال سالح كيماوي أم غير كيماوي هل هذا الذي استُ  :جدالهم الكاذب العقيم
 !!من أمرهم وهم في شكٍّ 

لضجوا وضجت وسائل .. الة جمعًا من الكالب والحيوانات الض.. ولو كان المقتولون 
.. أما أن يكون المقتولون مئات األطفال من أبناء المسلمين .. وما قعدت .. إعالمهم معهم 

وإلى أن .. تثبت جريمة المجرمين .. وبراهين .. وأدلة .. تحتاج إلى تحريات .. فالمسألة فيها نظر 
 !ياهويضيع بضياعه ضحا.. ينطفئ الخبر ويضيع .. يتثبتوا ويتحروا 

تحركه المنطلقات العقائدية، .. أن العاَلم كله؛ شرقه وغربه : ألم أقل لكم من قبل
وال .. وال وازع .. يجب أن يكونوا بال عقيدة  إال المسلمين.. الطائفية االنتماءات ، و اإليدولوجياتو 

 !!وال انتماء يحركهم.. دين 
 

 !التنافس في التشّدد -0106
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وتجعل من الشدة والتشدد .. لمعاصرة تنتهج الشدة والتشّدد من الجماعات اإلسالمية ا *
تتنافس فيما بينها في هي و .. وعالمة على األفضلية والتفوق على غيرها من الجماعات .. غايًة لها 

ومنهج .. غير آبهين لمقتضيات السياسة الشرعية ر تشدداً، لتجذب إليها الشباب األكث ؛التشّدد
صلون عليه عن طريق العنف من النفع والفائدة أضعاف أضعاف ما يتح الرفق الذي قد يدر عليهم

 !والشدة
وما يخسرونه .. فما يكسبونه عن طريق الشدة والتشدد، يكسبون أضعافه عن طريق الرفق 

 ! لو كانوا يعلمون.. رون عشرات أضعافه بسبب الشِّدَّة بسبب الرفق، يخس
 !ئون دينهم منهاويبرّ .. فعون عنها يتر .. فالرفق في نظرهم تهمة، وخنوثة فكرية 

وإن اهلل تعالى .. فما كان الرفق في شيٍء إال زانه، وما نُزِع من شيٍء إال شانَه .. وهذا خطأ 
ومن ُيحَرم الرِّفَق، .. يه ما ال يجزي على العنف والشدة رفيق، يحب الرفق في األمور كلها، ويجزي عل

 ! ُيحَرم الخيَر ُكلَّه
 

 .واب حول أمان المرتدسؤال وج -0104
أرجو تبيان حكم أمان المرتد؛ فهل يجوز أن يُعَطى األمان، وتفصيل ذلك، لحاجتنا : سؤال *

 إليه، وجزاكم اهلل خيرًا؟ 
المرتد إن كان محارباً، ممتنعًا بشوكة، ثم أمَّنته من أجل . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

النوع من األمان جائز،  ن مسؤوليه ونحو ذلك، فهذاالتفاوض معه، أو ليتمكن من إيصال رسالة م
َلَمَة أن يُعَطى األمان غدر، كما في الحديث، لما  يجب الوفاء به؛ واالعتداء عليه بعد ُقِرَئ كتاُب ُمَسيـْ

فما  :"حاملي كتاب مسيلمة الكذَّاب ، قال للرسولينعلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكذَّابِ 
واهلل لوال أن الرُُّسَل ال  ":وسلم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه فقال !كما قال: نقول: القا، "تقوالن أنتما؟

وذلك أن الّرسل، حاملي البريد، وممثلي الوفود واألطراف ــ أيًَّا كان ".  َلَضَرْبُت أعناَقكما تـُْقَتلُ 
 .هم في أماٍن يجب الوفاء لهم بهبالنَّص والعرف  انتماؤهم ودينهم ــ

كان لإلسالم سلطان ودولة؛ ثم أحد رعايا هذه الدولة قد ارتد عن اإلسالم، فهذا   أّما إن
ولو ُأمِّن فأمانه غير معتبر، بحيث ُيجار ويُمَنع عنه حد اهلل،  ؛ابه، ال يجوز تأمينه، وال إجارتهوأضر 

ِدثًا، فعليه َمن آوى ُمح:" كما في الحديثوالمؤمِّن المجير له آثم، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب،  
 . البخاري" ، ال يُقَبُل منه يوَم القيامِة َصرٌف وال َعدٌل  والمالئكِة والناِس أجَمعينَ لعنُة اهللِ 
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؛ أي من أحدث حدثًا يوجب عليه العقوبة "لعن اهلُل من آوى ُمْحِدثًا :" وفي رواية عند مسلم
لعنُة اهلِل والمالئكِة والناِس  والحد، فعليه نه، ليمنع عنه العقوبةفهذا من يأويه وُيجيره، ويُؤمّ .. والحد 
 . أجَمعينَ 

 
 !الذي يؤلم الّنظام األسدي المجرم -0100

الطاغية النصيري : وأعيد هنا فأذّكر به ألهميتهلعلني ذكرت هذا المعنى أكثر من مرة،  *
مادامت هذه ..  مهما كانت واسعة وكبيرة.. في سوريا ال يألم لمشاهد الدمار .. الطائفي بشار األسد 

  !بل هو يفرح لذلك فرحاً شديداً .. المشاهد محصورة في مناطق المسلمين السّنة 
ما دام .. وللمجازر التي تُرَتكب على األرض السورية .. كذلك فهو ال يألم لمشاهد القتل 

و فه.. أم من طرف معارضيه .. ، سواء كان المقتول من طرفه "سني " المقتول من حيث االنتماء 
 ! ة قد استراحوا منهويعتبر أن كلباً من كالب السنّ .. يفرح لمقتله فرحاً شديداً 

من وبطانته قرى ومناطق أنصاره .. عندما يشمل الدمار .. فهو يألم في حالة واحدة فقط 
اره من أبناء الطائفة النصيرية ــ التي طالما اقتات وعندمال يطال القتل أنص.. طائفته النصيرية 

وعلى الثوار المجاهدين أن يتنبهوا لهذه الحقيقة، وأن  ى بها على ظلمه وبغيه وطائفيته ــواستقو 
 ! وأولويتهم في القتال والتحرير يعطوها اهتمامهم

ة وإنما هو توصيف دقيق لعقلية ونفسي.. ـ ليست طائفية، كما سيقول البعض ـوهذه ــ من قبلنا 
   !عرف البشرية مثياًل له في اإلجرام، والطغيانتاللعين، الذي لم الطاغية المريض، بّشار 

 
 !كيف يتعامل النظام األسدي مع المدن والقرى المحررة  -0108

.. أيما بلدة أو قرية سورية تنال حريتها واستقاللها من هيمنة االستعمار النصيري الطائفي  *
طائفي؛ فيقصفها براً لجملة من اإلجراءات اإلجرامية من قبل النظام النصيري ال مباشرة تتعرض

، المحشوة بالمسامير، وقطع الحديد "التيأنتي " بالصواريخ وقذائف الدبابات، وجواً بالقنابل، وبراميل 
 . ليجهز على ما تبقى من مظاهر الحياة في تلك البلدة أو القرية.. الحادة 

 :رسالتين بفعله اإلجرامي هذا يريد أن يوصل.. نصيري الطائفي بشار األسد والطاغية ال
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أن أي بلدة أو قرية تنال حريتها، لن تعود إلى أهلها إال وهي مدمرة خربة، فاقدة : أولهما
أي أنه لن يخسر حكم سوريا إال بعد أن يدمر سوريا  .. للحد األدنى من مقومات ومظاهر الحياة 

 ! كلها؛ أرضاً وشعباً 
وسوريا ال .. ال هو ينتمي إليهم وشعبها ال ينتمون إليه، و .. أن سوريا ليست بلده : ثانيهما

وعالمة ذلك أنه يُمعن في .. يُفسد فيها كيفما يشاء .. تعني له أكثر من مزرعة يرتع فيها كيفما يشاء 
 ! القتل واإلجرام بحق الشعب السوري بصورة لم يسبقه إليها استعمار أجنبي دخيلاإلفساد و 

اإلعالم، والمتكلمين حول األوضاع  أكبر طعنة وإساءة توجه للشعب السوري من قبل وسائل
الرئيس السوري، أو أنه رئيس  يصفونه بأنهفعندما يشيرون إلى الطاغية الطائفي الملعون .. في سوريا 

 ! سوري، وال هو رئيساً لسورياً وما هو ب.. سوريا 
 

 !بشار الكيماوي -0101
الشعب السوري، بشار األسد أسماء وألقاب عدة يستحقها، قد منحه إياها  للطاغوت *

وأرى .. ومن األسماء واأللقاب التي يستحقها بجدارة .. تصور حقيقته اإلجرامية الطائفية، الحاقدة 
 "!بشار الكيماوي " لقب واسم : أن ُتضاف إلى قائمة ألقابه وأسمائه

حيث لم يعد .. إشارة إلى جرائمه ومجازره الكيماوية التي يرتكبها بحق الشعب السوري 
.. الجرائم والمجازر التي يرتكبها باألسلحة التقليدية المعروفة ضحايا طائفيته وأحقاده،  يروي ظمأ

وبالتالي ال بد من أن ينتقل إلى مرحلة ارتكاب المجازر باألسلحة الكيماوية؛ ألنها تقتل أكبر عدد من 
 ! بخالف األسلحة التقليدية المعروفة..  أطفال ونساء المسلمين

وكل من يقف معه وفي حلفه، ينصره .. الحقود المريض بشار الكيماوي  قاتل اهلل الطاغية
  ! ولو بشطر كلمة واحدة.. ويعينه على جرائمه وظلمه 

 
 الموقف من التدخل الدولي العسكري في الشأن السوري -0106

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 . الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد 
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وعن نية .. تباينت المواقف من التدخل العسكري الدولي المعلن عنه في الشأن السوري فقد  
ففريق من .. المجتمع الدولي في توجيه ضربة عسكرية لقوات وأسلحة بشار األسد ونظامه الطائفي 

الناس ــ من المعارضة السورية وغيرهم ــ يرفض مطلق التدخل العسكري الدولي، وتوجيه أي ضربة 
" الكيماوي " ام األسدي وقواته، وهؤالء ــ علموا أم لم يعلموا ــ قد وقفوا في صف الطاغية بشار للنظ

.. حتى لو تسموا بالمعارضين، وبأسماء بعض فصائل المعارضة .. وقالوا بقوله .. ونظامه الطائفي 
، "كيماوي ال" ويكفي للحكم على هذا الموقف بأنه خطأ، أنه قد وافق قول ورغبات ومصلحة بشار 

وأعطاه مزيدًا من الفرص الرتكاب مزيد من الجرائم والمجازر الكيماوية .. ونظامه الطائفي الفاشي 
كما أنه أعطى المبرر األخالقي لخذالن شعوب المجتمع .. وغير الكيماوية بحق الشعب السوري 

 ! الدولي للشعب السوري
في الشأن السوري مطلقاً من دون قيد وموقف آخر مقابل تراه يؤيد التدخل العسكري الدولي  

أو النظر إلى األضرار المحتملة التي قد .. أو شرط، ومن غير تحفظ أو حساب للعواقب، والمآالت 
وهؤالء ــ علموا أم لم يعلموا ــ قد .. تصيب الشعب السوري، وبخاصة الثوار المجاهدين على األرض 

ا فرطوا بحقه في تقرير مصيره، وفي رسم الخارطة فرطوا بسيادة وأمن الشعب السوري على أرضه، كم
بعيدًا عن هيمنة وتدخالت أي طرف أجنبي خارجي .. السياسية المستقبلية التي يرتضيها لنفسه وبلده 

.. وعمالء االستعمار األجنبي .. وهم بموقفهم هذا قد أعادوا لألذهان صورة االستعمار األجنبي .. 
ل وشؤون سوريا أرضًا وشعبًا، بصورة تخدم مصالحه ومآربه في وأعطوه الفرصة للتدخل في مستقب

 ! وهذا الموقف ــ أيضاً ــ ال شّك في بطالنه وخطأه.. المنطقة 
 : والموقف الوسط الذي نعتقد صوابه يتلخص في النقاط التالية 
أيما عمل عسكري أو ضربة تستهدف القوة العسكرية للطاغية بشار الكيماوي، بشكل  -0 

والمستضعفين .. أو تصيبها بأعطاب بالغة تمنع شّرها وأذاها عن الشعب السوري .. ، ومؤثّر مباشر
 .فهو عمل مرّحب به من قبل الشعب السوري، يستحق الشكر.. منهم بخاصة 

.. ال يتحمل مسؤوليته الشعب السوري .. هذا العمل العسكري بالقدر المشار إليه أعاله  
السفيه؛ .. ته الكاملتين الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي المجرم وإنما يتحمل مسؤوليته وتبعا

 ! الذي ال يلقي باالً لعواقب إجرامه ومجازره، وال لتبعاتها
إذا كانت الضربات العسكرية المرتقبة ضد نظام بشار الكيماوي ستكون صورية؛ غير  -2 

منها التمهيد ــ فيما بعد ــ لتوجيه ضربات يُبتَغى .. مؤثرة، وال رادعة، لمجرد رفع العتب والحرج 
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عسكرية تالية ضد الثوار المجاهدين على األرض ــ أيًّا كانت أسماء كتائبهم أو انتماءاتهم ــ كلما عنَّا 
، "الغبّية " ألمريكا أو غيرها فعل شيء من هذا القبيل، لتصبح سوريا وشعبها حقل تجارب ألسلحتهم 

نسجل عليه تحفظنا .. ذا النوع من التدخل، أو العمل العسكري مرفوض فه.. بزعم محاربة اإلرهاب 
 ! والحقاً في حال حصوله.. واعتراضنا ورفضنا له ابتداء 

.. كما أن أي عمل عسكري صوري غير مؤثر ضد الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي  
.. ضعفين من الشعب السوري سيفتح شهية الطاغية الرتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق المست

 .وعمل تكون هذه بعض نتائجه ال ينبغي أن نتردد في رفضه ومعارضته
وعن االستمرار .. فإّما أن تكون ضربة قاصمة لظهر الطاغية، تشل قوته العسكرية عن األذى  

 ! في األذى، أو ال
فنرجو منهم أن . .أن ضربتهم ما هي إال غضبة متأخرة للبعد اإلنساني في سورية : قالوا -6 

.. وأن يكون هذا البعد هو الهدف الظاهر والباطن لعملهم .. يحافظوا على هذا البعد كما يزعمون 
بينما الهدف .. أما أن يكون الهدف الظاهر المعَلن عنه هو البعد اإلنساني .. المعَلن والخفي سواء 

ونظامها .. وحرية سوريا .. سوريا الخفي الباطني والحقيقي هو التدخل والتحّكم في مستقبل وقرار 
تحت مزاعم .. أو من أجل توجيه ضربات عسكرية للثوار المجاهدين وقتما يشاؤون .. السياسي 

كما سيكون في .. فحينئٍذ ال شك أن عملهم سيفقد مسوغاته األخالقية .. محاربة اإلرهاب أو غيرها 
واأليام القادمة .. لشعب السوري المسلم وبخاصة ا.. موضع إنكار ومعارضة الشعوب الحرة الكريمة 

 ! ستظهر صدق دعواهم من كذبه
لسنا مع القول الذي يمنع من توجيه أي ضربة فاعلة ومؤثرة ضد النظام : خالصة القول 

كما أننا لسنا ممن يرضون التوقيع على ورقة بيضاء، لُتملى عليهم فيما بعد .. األسدي المجرم 
فهذا النوع من االبتزاز نرفضه .. وثورتها، وشعبها األبي المسلم الشروط المجحفة بحق سوريا، 

 . وإنما نرى في األمر تفصيل؛ وهو ما أشرنا إليه في النقاط الثالثة أعاله.. ونستهجنه 
إنه .. ما ظهر منه وما بطن .. نسأل اهلل تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها من كل شرٍّ وذي شر  

 .تعالى سميع قريب مجيب
 .هلل على محمد النبي األمي، وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا

  م 22/6/2106هـ  22/01/0464
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 !مثل الطاغية بّشار الكيماوي -0102
كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئُب فذهب :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم* 

ا ذهب بابِنك، فتحاكمتا إلى إنم: إنما ذهب بابِنك، وقالت األخرى: بابِن إحداهما، فقالت لصاحبِتها
: داوَد عليه السالم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليماَن بِن داوَد عليهما السالم فأخبرتاه، فقال

"  ال تفعْل يرحُمك اهلُل هو ابُنها، فقضى به للصغرى: ائتوني بالسكيِن أشقه بينهما، فقالِت الصغرى
 . البخاري

أبه لشقِّ الولد نصفين ــ ألنه ال هو ابنها، وال هي أمه ــ مثل مثل المرأة الكبرى التي لم ت: قلت
وتقطيع  ..قتل الشعب السوري و  ..لتدمير سوريا بشار الكيماوي الذي ال يأبه القرمطي الطاغية 
فهان .. إليه  أهل سوريا ينتمون، و وال سوريا ألنه ال هو سوري ينتمي لهذا الشعب وبلده، ..أوصاله 

 ! المرأة الكبرى الكاذبة في ادعاء نسبة الولد إليها، ونسبتها إلى الولدما هان على عليه 
 

 لمّيةي بالوسائل السّ إنكار المنَكر الّسياسِ  -0181
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  . الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد
ئل السلمّية ــ كالتظاهرات، عن شرعّية الوسا.. فقد وردتني أسئلة عدة، ومن أطراف عدة 

واالعتصامات، والدعايات، والعصيان المدني ونحوها من الوسائل السلمية ــ وعن الجدوى منها في 
إنكار المنَكر السياسي، أو إنكار المنكر الصادر عن الحاكم، والسلطة الحاكمة، وبخاصة بعد 

هلها من كل سوء ــ حيث لم تنفْع معه االنقالب العسكري المشؤوم الذي شهدته مصر ــ حفظها اهلل وأ
وقد كثرت ــ إثر ذلك ــ الحوارات .. الوسائل السلمّية، كما أنها لم تردعه عن غّيه وظلمه، وعدوانه 

وأيهما أفضل .. والمساجالت بين اإلخوان حول شرعية إنكار المنكر السياسي بالوسائل السلمّية 
جوء إلى الوسائل السلمّية، أم اللجوء إلى الوسائل وأجدى نفعًا في إنكار المنكر السياسي؛ الل

 العسكريّة؟ 
المنَكر السياسي؛ الصادر عن السلطة : فكان لزامًا علينا أن نجيب، فأقول ــ مستعينًا باهلل ــ

الحاكمة شأنه شأن أي منكر آخر يتعين إنكاره، فمنه ما يُنَكر بالوسائل السلمّية، عندما تتوفر دواعيه، 
و الخيار األول الذي ينبغي اللجوء إليه، ومنه ما يُنَكر بالقوة والوسائل العسكرية، عندما وظروفه، وه

فال تعارض بين المنهجين ــ السلمية والعسكرية ــ وبالتالي ال .. تتواجد مقتضياته، وتتحقق شروطه 



 98 

فكال .. خر يجوز أن نضرب منهجًا بالمنهج اآلخر، كما ال يجوز أن نلغي منهجًا من أجل المنهج اآل
 .المنهجين مشروعان، يكمالن بعضهما البعض، قد دلَّت عليهما نصوص الشريعة

من األدلة التي يمكن االستدالل بها على إنكار المنكر ــ أيًّا كان نوع هذا المنكر، سواء كان 
ُمنكراً  من رأى منكم:" منكرًا سياسيًا أم غير سياسي ــ بالوسائل السلمية، قوله صلى اهلل عليه وسلم

فتغيير  .مسلم" فليغيْرُه بيِده، فإن لم يستِطُع فبلسانِه، فإن لم َيستِطع فبقلِبه وذلك أضعُف اإليمان 
 .المنَكر ــ بما فيه المنكر السياسي ــ باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلمية

بالحقِّ أينما   بايَعَنا رسوُل اهلل على أن نقولَ :" ونحوه الحديث، عن عبادة بن الصامت، قال
  . متفق عليه" ُكنَّا ال نخاُف في اهلِل لومَة الئم 

سيُِّد الشُّهداء حمزُة بُن عبِد المطلب، ورجٌل قاَم إلى إماٍم جائٍر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
  [. 1"]فأمَره ونهاُه فقتَـَلُه 

 [. 2"]ئٍر أفضُل الجهاِد كلمُة حقٍّ عنَد ُسلطاٍن جا:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 [.3"]أحبُّ الجهاِد إلى اهلِل، كلمُة حقٍّ تُقاُل إلماٍم جائٍر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

فكلمة الحق التي تُقال عند سلطان جائر، وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يدخل 
عن المنكر بسبب ثم لو قُِتل الصادع بالحق، اآلمر بالمعروف، والناهي .. في خانة الوسائل السلمية 

 .مزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنهصدعه، وأمره، ونهيه فهو شهيد، بل هو مع سيد الشهداء ح
سيكوُن أُمراُء من بعدي؛ يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

َدهم بقلبه فهو يُؤَمرون، فمن جاهَدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهَدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاه
 .ةوجهادهم باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلميّ [. 4"]مؤِمن، ال إيماَن بعَده 

يا رسوَل اهلل كيف َيحِقُر : قالوا" ال َيْحِقَرنَّ أحدُكم نَفَسه :" وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
ما منَعَك : يه، فيقوُل اهللُ عز وجل يوَم القيامةيَرى أمراً هلِل عليه مقااًل، ثمَّ ال يَقوُل ف:" أحُدنَا نـَْفَسه؟ قال

 [. 5"]فإيَّاَي ُكنَت أحقَّ أن تخَشى : فيقولُ . خشيَة النَّاسِ : أن تقوَل فيَّ َكذا وكذا؟ فيقول

                                                 
1
 . 944: رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة 
2
 . 944: ترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحةرواه أبو داود، وال 
3
 . 465: رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع 
4
 .4945: صحيح موارد الظمآن 
5

: 4/794وقال أحمد شاكر في العمدة . رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة: قال المنذري في الترغيب 
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وال .. فليقله .. فهو إذا كان ال يملك سوى أن يقول الحق في أمٍر يتعين عليه أن يقول فيه 
مقالتي من الوسائل السلمية، التي ال : أو يقول ..ذا تنفع مقالتي ما: يحقرّن مقالته ونفسه، ويقول

  ! هذا ال ينبغي.. تجدي نفعاً 
ومما يحسن االستدالل به على المنهج السلمي في إنكار المنكر، األحاديث العديدة العامة 

 رفيٌق ُيحبُّ إنَّ اهللَ :" التي تأمر بالرفق، وتنهى عن العنف والشدة، كما في قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .البخاري"الرِّفَق في األمِر ُكلِّه 

إنَّ اهلَل رفيٌق ُيحبُّ الرِّفَق، ويُعِطي على الرفِق ما ال يُعطي على :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
 .مسلم"العنِف، وَما ال يُعطي على ما سواُه 

، وال يُنَزُع من شيٍء إال شانَه إنَّ الرِّفَق ال يكوُن في شيٍء إال زانَهُ :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
ُيْحَرِم الخيَر  :" وفي رواية. مسلم"َمن ُيحَرِم الرِّفَق ُيْحَرِم الخيَر :" صلى اهلل عليه وسلموقال  .مسلم"

 . والرفق أقرب إلى الوسائل السلمّية منه إلى غيرها ".كلَّه 
 كار المنكر السياسي ــأما الدليل على جواز اللجوء إلى القوة، والوسائل العسكرية في إن

عندما تتوفر مقتضياته، وتتحقق شروطه ــ فهي أكثر من أن ُتحَصر، فكل اآليات واألحاديث التي تأمر 
 .وتحض على اإلعداد والجهاد، وإنكار المنكر باليد، تصلح أن تكون دليالً في المسألة

وما هو .. خر ومتى نقدم أحدهما على اآل.. متى نعمل بهذا الخيار أو ذاك : فإن قيل
 الضابط في ذلك؟ 

 :أجيب عن هذا السؤال من أوجه عدة
أن التعامل مع العدو الداخلي المتمدد والمتداخل في المجتمع وأحيائه أصعب من : منها

وبالتالي حتى يتحقق الحد .. التعامل مع العدو الخارجي المتمايز، والواضح في عداوته وعدوانه 
ما ال .. واالعداد .. لي، يحتاج لمزيد من الفقه، والبيان، والعمل المطلوب لمواجهة العدو الداخ

 .  والعجلة في مثل هذه المواضع تورث الخسران والندامة.. يحتاجه العدو الخارجي 
الخيار العسكري في التعامل مع المنكر السياسي الداخلي، ال ينبغي اللجوء إليه، إال : ومنها

يير عن طريق الوسائل السلمية، وبالتالي ينبغي إعطاء الوسائل السلمية بعد نفاد اإلصالح والتقويم والتغ
حقها وفرصتها في العمل والتغيير ــ ما دامت تثمر وتُعطي نتائجها المرجوة ــ قبل الشروع في أي عمل 

 . من قبيل اإلعذار، والتماس أقل الضررين.. عسكري 
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لجأ إلى الخيار العسكري في البيئة أو ال ينبغي أن نُعِمل الوسائل العسكرية، أو ن: ومنها
المياديين التي تعمل فيها الوسائل السلمية، أو في البيئة التي لم تستنفد الوسائل السلمية قدراتها 

كما ال ينبغي أن نُعِمل الوسائل السلمية في البيئة أو الميادين التي تنشط فيها .. وعطاءها بعد 
وعدم االنتباه لهذا المعنى يُفِسد ويضر .. ها للوسائل العسكرية الوسائل العسكرية، أو يكون القرار في

 !وهو كمن يضع األشياء في غير موضعها، فأّنى لها أن تثمر أو تُعطي عطاءها.. 
ينبغي أن يحصل تقييم .. عند استخدام الوسائل العسكرية، واللجوء إلى خيار القوة : ومنها

.. هل تجدي الوسائل السلمية معه نفعًا أم ال .. ل معه دقيق لطبيعة العدو الداخلي المراد التعام
وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم والقرار من ممثلي المجتمع من أهل الحل والعقد بتبني الخيار 

 . األنسب، واألنجع، سواء كان الخيار العسكري أم الخيار السلمي
تئصال طاغية من عند اللجوء إلى الخيار العسكري أو استخدام الوسائل العسكرية في اس

ال بد من أن يتقدمه استقراء دقيق أن هذا الطاغية ال ُيجدي معه خيار سوى خيار .. الطغاة المجرمين 
وهو ما حدى بنا أن نقول منذ اليوم األول من الثورة السورية .. القوة، واللجوء إلى الوسائل العسكرية 

القرمطي بشار الكيماوي ال يجدي معه نفعاً، وال المباركة ــ يوم أن كانت سلمّية ــ أن الطاغية المجرم 
وهذا ناتج مّنا عن .. يمكن التفاهم معه أو تغييره إال من خالل القوة، واستخدام الوسائل العسكرية 

واألحداث أثبتت صحة .. استقراء دقيق لطبيعة وجينيات وتاريخ هذا النظام الطائفي الظالم البغيض 
 !  نظرتنا فيه

ي أحد الخيارين أو المنهجين في التعامل مع المنكر السياسي الداخلي ينبغي عند تبن: ومنها
أن يراجح بدقة، وتقوى، وفقه بين المصالح والمفاسد، فما رجحت المصلحة منه ُعِمل به، وما 

في اختيار أي المنهجين أو .. وتقدير المصالح من المفاسد .. رجحت مفسدته دفعناه، وتخلينا عنه 
مرده إلى أهل العلم واالختصاص من الصادقين .. تقديم أحدهما على اآلخر و .. الطريقين 
 . المخلصين

.. فما كان يُزال عن طريق الوسائل السلمية، من الخطأ حينئٍذ اللجوء إلى الوسائل العسكرية 
ت وما كان ال يُزال إال من خالل الوسائل العسكرية، من الخطأ، والعَبث اللجوء إلى الوسائل والخيارا

 .  إال بالقدر الذي يخدم الخيار والوسائل العسكرية.. السلمية 
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يجب .. مهما تعاظمت .. األضرار الناجمة عن اللجوء إلى القوة والوسائل العسكرية : ومنها
وأقل ضرراً من ضرر إقرار فساد وظلم .. أن تكون أقل ضرراً من المنكر السياسي المراد إزالته وتغييره 

 . اسي سيدًا، وحاكماً على البالد والعبادوكفر المنكر السي
من وجد نفَسه في العمل والجهاد بالوسائل السلمية أكثر نفعًا وعطاًء من العمل : ومنها

كذلك من يجد .. ال يعيب على من يجاهد عبر الوسائل العسكرية  .. والجهاد بالوسائل العسكرية 
نفعًا وعطاء من العمل بالخيارات أو الوسائل نفسه في العمل والجهاد عبر الوسائل العسكرية أكثر 

.. ال يعيب على إخوانه الذين ينشطون ويعملون لدينهم وأمتهم عبر الوسائل السلمية .. السلمية 
 .وتُعطي ثماراً .. مادامت هذه الوسائل مشروعة ومباحة 

معاً،  واألمة تحتاج إليهما.. وكالهما يكمالن بعضهما البعض .. فكال الفريقين على خير 
إنَّ المؤمَن ُيجاهد بسيِفه ولسانه :" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

وهذا الحديث قد شمل نوعي الجهاد؛ الجهاد بالوسائل السلمّية، والجهاد بالوسائل [. 6"]
 . العسكرية

عند العمل بالخيار .. والنظر إليها .. هذه جملة من الضوابط والمعايير التي ينبغي مراعاتها 
 . واهلل تعالى أعلم.. السلمي، وتقديمه على الخيار العسكري، أو العكس 

" فليراجع مقالتنا المعنونة بـ .. فمن لم يقنع بما تقدم أعاله، وأراد مزيدًا من التفصيل والبيان 
العصيان " ، ومقالة 00/4/2110، وقد كتبت بتاريخ "فصل الكالم في مسألة الخروج على الحكام 

، فالحق أحياناً قد تجتمع أطرافه وفروعه من أكثر من مقالة 6/6/2112، وقد ُكتبت بتاريخ "المدني 
 .  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.. 

 . م 0/2/2106. هـ 22/01/0464
 

 .من أسباب الخالف فيما بين المسلمين -0180
فوجدت أن كل فريق .. فيما بينهم المسلمون  المسائل التي يختلف فيهاتأّملت كثيرًا من  *

وما عليه من حق يزّين له ما .. من الفرقاء عنده جانب من الحق، وجانب من الباطل فيما اخُتِلف فيه 

                                                 
6
 . 4499: صحيح الجامع 
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فيما  وُروِجعوإذا ما نوِقش .. يتمسك بهما معًا على أنهما حق  مما يحمله على أن.. عليه من باطل 
 !بالحقَّ الذي هو عليهاستدل عليك .. هو عليه من باطل 

لتكاملت  ..وأنصف جانب الحق عند اآلخرين .. ه من باطل ولو تخلى كل فريق عما هو علي
ولكن تعصب كل فريق لما .. لما وَجَد الخالف طريقه إلى صفوف المسلمين و .. الحلقة وتماَسكت 

تشهده الساحة هو السبب الرئيسي فيما .. نصاف الحق عند اآلخرين وعدم إ.. عليه من باطل 
 ! اهلل المستعان.. بين المسلمين اإلسالمية من خالف، وتدابر، وتنابز فيما 

 
 .االستفادة من العوامل المشتركة بين الفرقاء -0182

من المالحظ أن طاغية الشام بشار الكيماوي يحسن استغالل المتناقضات، واالستفادة * 
 ليوم ــ مثال حزب البيككي الكردي ــ في حربهكما يحسن توظيف أعداء األمس، أصدقاء ا.. منها 

 الضروس 
 ! "عدو عدوي صديقي " على مبدأ  ..ضد ثورة وجهاد أهل السنة من أبناء الشام 

بينما في المقابل على ما بين كثير من الفرقاء والكتائب المجاهدة على أرض وثرى الشام 
نلحظ ــ ولألسف ــ نوع .. اة واحدة للجميع والمعان.. الطهور من توافق وتقارب في التوجه واألهداف 

.. وعدم االستفادة من العوامل المشتركة بين جميع الفرقاء التي توحد وال تفرق .. تدابر، وتفرق 
 ! الطاغوت وحاشيته وطائفته، وحلفائه وتوظيفها في معركتهم األساس ضد

شرعية للمسلم ــ والمجاهد والمساحة التي تتيحها السياسة ال.. ولو تأملنا الفقه اإلسالمي 
يفه في يد من كل شيء حوله، وتوظد أن يستفبخاصة ــ لوجدنا التوجيه األرحب الذي يسمح للمجاه

 .لو كانوا يعلمون..  ومن دون أدنى حرج، أو مشقة.. معركته األساس مع الطاغوت 
 

 .معركتنا مع الطاغية لها ثالث مسارات -0186
مسار عسكري، ومسار سياسي، ومسار : مسارات لها ثالث معركتنا مع الطاغوت وحلفائه* 

والنصر الكامل على العدو ال يتحقق إال بانتصارنا عليه في  .. يغني إحداها عن اآلخر ال ..أخالقي 
من تلك المسارات، يعني بالضرورة تأخير النصر،  المسارات الثالثة معًا، وأيما تقصير في أي مسار

  !فاالنتباه، االنتباه.. لك المسار في ذ بقدر ما نقصر وإنقاصه
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 !حزب البيككي، والوتر القومي الذي يلعب عليه -0184
جرائمه وتواطأه مع النظام األسدي المجرم ضد الثورة الكردي " البيككي " حزب  ليغطي* 

 بأن موقفه هذا مبعثه أهلنا األكراد من أبناء سوريا؛يتكلف النفاق والكذب على .. السورية وأهلها 
بين العرب والكرد، أو بين باألساس المعركة هي  وأنواآلمال القومية، لبعد القومي، والحرص القومي، ا

 ..!لكي يجد لنفسه وخياناته المأوى والحاضنة الشعبية الكردية .. القومية العربية والقومية الكردية 
م منا ونحن منه الشعب الكردي المسل ..وكذبتم  ..ِخبتم : ولهذا الحزب، ومن ناصره نقول

.. الخطأ بحقه مرفوض، أيًّا كانت جهة ومبعث هذا الخطأ  ..ا ما ُيسيئه، ويُفرحنا ما يُفرحه يسيئن ..
والتي تتقاتلون وتموتون في سبيلها .. التي داستها الشعوب الحرة بأقدامها القومية العصبيات العنصرية 

 ! اد من ترابط وأخوة، ورحمال، ولن تفرق ما بيننا وبين أهلنا وإخواننا األكر .. 
مع هي حصرًا وليعلم األخوة األكراد بعامة ــ وفي سوريا بخاصة ــ أن معركتنا في الشام 

الطاغوت بشار الكيماوي ونظامه الطائفي الفاشي المجرم، وكل من يقف في صفه، أيًا كان انتماؤه 
أن يقف في طاغوت وحزبه، ورضي للع نفسه با ، قد "البيككي " ولوال أن حزب .. القومي أو الديني 

ولكن .. ُشِغلنا به لما  ضد أهل الشام وثورتهم المباركة، ، ويُقاتل معه إلى جوار جنده وشبيحته،هصف
ومن آلته العسكرية المجرمة .. ليصبح جزءاً منه .. لما أبى إال أن يقف مع الطاغوت ونظامه ومجرميه 

مل معه، كما يتعامل الثوار المجاهدون مع الطاغوت ونظامه والتعا ال بد من رد عدوانه،كان .. القاتلة 
 ..وصدقوا في ذلك ..  وتبرأوا من الطاغوت ونظامه.. ححوا مسارهم ، وصولو عادوا.. وشبيحته 

 ! لوجدوا من أهلنا وشعبنا ومجاهدينا العفو والصفح
الحزب وجرائمه، أن يكون لهم موقفًا شجاعًا ضد هذا .. كما نطالب أهلنا وإخواننا األكراد 

إذ ال يليق بهم أن يتحرروا من نير وظلم واستعمار ..  وأن ال يصغوا إلى كذبه وادعاءاته.. وباطله 
مستبد ظالم، تقوم فكرته، على  الطاغية بشار الكيماوي ونظامه البعثي الطائفي، ليقعوا في أسر حزب

 !والعصبية، واإللحادوالضَرر، الكفر، 
 

 !شاكل داخلية عن الثورة السوريةإشغال الشعوب بم -0180
ألثر الثورة الشامية المباركة على دول المنطقة، بل والعالم كله ــ الذي ال يخفى على أحد ــ * 

وحتى تفقد الثورة الشامية تضامن الشعوب المسلمة الحرة .. وخشية العدو من هذا األثر، ومن مآالته 
ــ وبخاصة في الدول المسماة من األقطار المسلمة  ، قد افتعل في كثير"العدو " نلحظ أن .. معها 
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هذه األقطار عن االهتمام، ومتابعة أخبار، وأحوال  يلاشكلة كبيرة، تشغل أهبدول الربيع العربي ــ م
ُر اْلَماِكرِيَن  َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الّلهُ  .. ]في الشام .. إخوانهم، وأهلم، ومجاهديهم  َوالّلُه َخيـْ

 !لِك اهلل يا شام. ... 61:األنفال[
 

 متى يستغني المجتمع الدولي عن النظام األسدي؟ -0188
يستغني المجتمع الدولي ــ والمجتمع اإلقليمي تبع له ــ عن النظام السوري األسدي، في * 

 :التالية ةحال وجد البديل الذي يحقق له المطالب الثالث
الذي يقوم بواجب حراسة وخدمة دولة .. البديل المماثل أو األمثل للنظام الحالي : أولها

 . إسرائيل
.. البديل الذي يرضى لنفسه أن ُيشارك المجتمع الدولي في حربه لإلسالم وأهله : اثانيه

 ! تحت زعم، وطائلة محاربة اإلرهاب واإلرهابيين
البديل الذي يسهر على مصالح المجتمع الدولي ــ االقتصادية والسياسية ــ في : ثالثها

 ! طقةالمن
على جميع دهرًا فال حرج على المجتمع الدولي من أن يدوس .. وإلى أن يجدوا هذا البديل 

وإال كيف تفسرون صمته المطبق ــ الذي يرقى إلى درجة التواطؤ، واإلقرار، .. قيم حقوق اإلنسان 
حدود والتي فاقت .. على جرائم النظام الطائفي األسدي المجرم بحق الشعب السوري والرضى ــ 

 !الوصف والتصور؟
 

 .العسكري ليس لصالح الثورةوالحراك البطء في العمل  -0181
يوجد بطء ملحوظ على جميع الجبهات العسكرية، وخطوط التماس مع قوات العدو * 

والدفاع عن .. فالقتال ــ في كثير من جوانبه ــ يأخذ طابع االشغال، والتشاغل .. األسدية المجرمة 
وفق جدول زمني  بع التحرير المنظم لبقية األراضي والمناطق،أكثر مما يأخذ طا..  المواقع المحررة

 ! محدد
والحاجيات تتضاعف .. والمعاناة كبيرة .. اآلالم كثيرة : ولألخوة المجاهدين وقادتهم أقول

ج فبداًل من أن نعال.. تتآكله آالم الجراح .. فمثلنا كمثل جريح ينزف .. والزمن ليس لصالحنا .. 
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وربما .. يكاد الدم ينضب منه وينفد وبعد أن .. نعالجه بعد سنة من مصابه .. جرحه ونزيفه اليوم 
 !وال لوم عليه.. صبره يكون قد نفد قبل نفاد دمه 

حتى .. وشبيحته حاضنته من طائفته ورعاية تأملوا كيف أن الطاغوت يحرص على سالمة 
ونحن أولى منه في مراعاة هذا الجانب في حاضنتنا .. كبر زمن ممكن أ.. وتصبر عليه .. تحتضنه 
 . وهي السواد األعظم من الشعب السوري.. الشعبية 

.. يعطي العدو فرصة اللتقاط أنفاسه .. ثم أن هذا البطء الملحوظ في العمل العسكري 
ة مزيداً كما يعطي األطراف الخارجي.. وأن يأخذ زمام المبادرة في كثير من المواقع .. ومراجعة خططه 

 ! بل وفي صغائر األمور من الشأن السوري.. دخل في الشأن السوري آمر والتمن الفرص للت
فيتسبب لهم .. عند الشباب المجاهد .. أنه ُيحدث الملل والفراغ .. ُيضاف إلى ذلك 

  !وفي ذلك من الضرر ما فيه.. وفي أمور ال ُتحمد ُعقباها ل، القال والقيو .. االنشغال في الفتن 
ويشكلوا غرف عمليات .. أن يرصوا الصفوف و .. أن يتنبهوا لذلك من الجميع  والمرجو
تطيقه والمبرمجة وفق زمن محدد ممكن ومقبول .. وأن يعدوا الخطط الممرحلة .. طارئة ومشتركة 
م اهلل وفقك.. حفظكم اهلل  ..عسى اهلل أن يأتي بالفتح، وما هو ــ بإذن اهلل ــ ببعيد  ..وتقبله الشعوب 

  . اللهم آمين.. وسدد خطاكم، وخططكم، ورميكم .. 
 !وسائل اإلعالم وما يُبّث فيها -0186

بذكر  معنيتقريبًا  امنه% 0وجدت ف.. على الناس  ةاإلعالم المعروضوسائل تأملت غالب * 
، راد منه حرف عقول الناسبتحريف الحقائق وتزويرها؛ الم معني امنه% 20و.. األخبار والوقائع 

 ! ــ عن جادة الحق والصوابوأخالقهم ــ ومن ثم سلوكهم ومواقفهم 
الفاسد إلعالم افهان علي تفسير تلك المليارات من الدوالرات التي ينفقونها في سبيل هذا 

صدق اهلل .. ، من غير طائل نافع الطائلة تي تحملهم، على انفاق تلك األموالواألسباب ال.. 
َكَفُروْا يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم لَِيُصدُّوْا َعن َسِبيِل الّلِه َفَسُينِفُقونـََها ثُمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ثُمَّ ِإنَّ الَِّذيَن  :] العظيم

 . 68:األنفال[ْا ِإَلى َجَهنََّم ُيْحَشُروَن يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُرو 
 

عمر تحت  كلمات للشيخ أبي قتادة الفلسطيني عمر بن محمود أبو -0182
 ."ألهل الجهاد بالشام  رسالة" عنوان 
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البعض من فتاوى عن  وجنود من االستماع إلى ما يصدره إخواني المجاهدين من قادة رُأحذّ * 
على فريق العلم ممن تسمى باسمهم، يوجبون  ن من طلبة العلم، أو من غير طلبةبعد، يكتبها مبتدئو 

وكأن مثل هذه األمور تحسم على هذا الوجه من السذاجة الفتوى الشرعية،  أن ينصاع لفريق على وجه
 .والطفولية

وإما  ((خير  والصلح)) فإن الخالف ال يحل إال بالصلح وهو األولى كما قال تعالى 
صغار على الوجه التام،  وهؤالء الذين يكتبون هذه الفتاوى على المواقع وغيرها بالتحاكم والتقاضي،

رد الخالف وتحقيق الصلح لى الموقف دون أن يتحقق الُمراد وهو يؤيدونهم بالتصلب ع يغرون من
فتاوى الجاهلة اإلخوان ال ، بل قد تسرع هذهيغار صدور جديدوسيؤول إلى تفرٍق زائد وإ والوحدة،

ية من وراء فإنك لن تعدم جاهاًل يبطل اآلخر بالكل وهذا يعلمه أهل التجربة من قبل، االقتتال، على
  .ةالغريب هذه الفتاوى

األمور تحسم بالقوة،  أهل الجهل ممن يظنون أن مثل هذه ما ُأحبه إلخواني أن يبعدوا عنهم
األمير، فهؤالء يبعدون عن االستشارة  أو بالتصلب في الرأي، والتعصب إلى اسم الجماعة أو

في كل لكنهم األكثر افسادًا  هم األعلى صوتًا واألكثر تأثيراً، واالسترشاد وهؤالء في بعض الظروف
إن بعض األ مراء والقادة يحبون هذا النوع من الناس ألنهم يحققون : أن أقول لكم ، ومن النصحوقت

لهم األهواء في حب اإلمارة وبقاء الرئاسة، ومن راقب قلبه ودينه لم ينصع لداعي األهواء في أمر هذا 
 .سبيل اهلل الدين بل في ذروة سنامه وهو الجهاد في

ير إخواني إن اإلمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إلى اآلن طوائف من نافلة القول تذك
ومن لم  الخليفة أو ما أشبهه من األسماء واأللقاب، جهاد، فليس هناك أمير ممكن يعامل معاملة

أو خليفة  يبصر هذا المعنى كان فساده أشد، حيث يلزم اآلخرين بلوازم هذا االسم من إمرة المؤمنين
، جماعات جهاد يم على معنى آخر غير أن الجماعاتخول في الصلح أو التحكوالد، المسلمين

غرور بال وقائع عند العقالء تسعى لتحقيق التمكين ال يحقق إالَّ الفساد، ألن مبناه على الجهل وال
 .العلم وأهل

م فمن اإلثم العظي ل واأللقاب،وإن ما ينتجه تسمية األوهام بالحقائق التعلق باألسماء والهياك
أجل أُمراء أو أسماء تنظيمات وضعها  يقتل أهل اإلسالم بعضهم بعضًا منفي دين اهلل تعالى أن 

ا الوضع على قاعدة الحديث للننس تغيير هذ، كتسبوا حكمًا إال بوضٍع بشري فقطالناس، ولم ي
 :الشريف
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يميني وأتيت الذي إال كفرت عن منها  إني واهلل إن شاء اهلل ال أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً  "
كأنها وضع إلهي، يقاتلون عليها، ويأبون  يتعاملون مع ُأمرائهم وجماعاتهم لكن بعض الناس" خير هو

 مع أن عامة ما تقع به الجماعات ة، وهذا أمر يخفى على النفوس،تركها، وكأنها مقصد بذاتها ال وسيل
وقع هذا األمر على  كرًا، وإذاًا وفوأُمراؤها هذا وجهه على الصحيح ممن يعلم ويراقب ويعاني نظر 

 تعالى أن ال يقع هذا من وإني ألرجو اهلل الح أبعد في اإلحتمال والوقوع،جلي منهم كان اإلص وجه
فإني رأيت بعض من تسمى بالخليفة أو أمير المؤمنين هو في هذا الباب على دين الرفض دون ، أحد

عًا إلهيًا ال اختيارًا بشريًا يخضع للمصلحة دون فإنهم هم من يرون األُمراء واألئمة وض أن يدري،
عن إمرة المؤمنين، وحصول المدح له  غيرها، والُحجة في ذلك تنازل الحسن بن علي رضي اهلل عنهما

ؤوا من صاحب الشرع محمد وبمجرد تمسك الناس باألسماء واألشخاص يدخلهم في هذا المعنى شا
 .أم أبواْ 

ومذهبه وجماعته،  أبى النصيحة إال من كان على هواهشار من يأرجو من اهلل تعالى أن ال يست
بعض سننهم وهذا الصنيع يغرس ما تهوى  هود يسري في من جرى على سننهم أوفإن هذا دين الي

يسمع إال لنفسه النفوس دون النظر إلى الوجه اآلخر من الخالف بين المسلمين، حتى لَيخيل لمن ال 
كله، فيأبى الصلح إال على   الباطل و الحق كله، وأن ما عليه اآلخر هوما في معناها أن ما عليه ه أو

آمل من اإلخوان أن يعلموا أن  هذا عدم اإلصالح والتوافق فإن وقعوهذا باب الشر والفساد،  شرطه،
داء النفوس حتى حتى يقع التنافس عليها، نعم، حب اإلمارة  اليوم حال بالء، ال اقتسام غنائمالحال 

الخير  ار اآلخرة، وعلم أن ما سيأتيه هوعلى البالء، لكن من اتقى ربه، وعمَل للد ها، حتىالزكية من
من شراك نعله لم يكن همه  في اآلجلة، فإنه ال يدري اليوم يموت أو غدًا، وإن الجنة والنار أقرب إليه

الحكيم ال يتحقق إال بالوحدة فإن الخالف شر كما ق ا الوهذ ال نصرة الدين وإغاظة الكافرين،إ
 .المهدي عبد اهلل بن مسعود

طريق  إال اإلسالم، وال يوالي إال على هذه كلما ت محب ال ينصر اسماً : وفي الختام 
لذاتها، يحب لهذا الجهاد الذي   آالت لنصر الدين، وليست مقصداً الجهاد، وال يرى األشخاص إال

لحق ما مضى من د الشام وال يلحقه ما اإلسالم بال طوياًل أن يبلغ مداه في عقر دارحلم به زمنًا 
 مل السالح هناك حتى القادة ليسواكيف تبدأ وكيف تؤول، وهو يعلم أن من ح مواطن، عاشها ورأى

بهذه الكلمات كان هذا ما  بأولى منه في هذا الجهاد وال بمقدار حبة خردل، فإن أخذ اإلخوان األحبة
 . يسلكه إال من اجتباه اهلل لطاعته بأهل هذا الطريق العظيم الذي ال يحب، وهو أمله
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 !المجازر الصغيرة لم تعد تستلفت اهتمام المجتمع الدولي والحقوقي -0111

مقتل .. قلق المجتمع الدولي، والمراقبين، واإلعالميين، والهيئات الحقوقية لم يعد يُ * 
بية السجون والتعذيب وال اعتقال عشرات اآلالف في أق.. العشرات يوميًا من أبناء الشعب السوري 

وال تلك القنابل والصواريخ، والطائرات، .. حرمات وآدمية اإلنسان جميع التي فيها تنتهك .. 
 باتت.. تدمر البيوت على ساكنيها تُلقى يومياً، والتي التي  والحاويات المليئة بالمتفجرات، والبراميل،
اإلجرام هذا فما دام  ..بياناتهم، ونشراتهم تُنشر في و  تُذكر تستحق أن بل هي لم تعد .. تقلق القوم

ومتفهم .. فاألمر عادي .. ومن الشعب السوري .. على األرض السورية .. وضحايا هذا اإلجرام .. 
.. لدى القوم فلم يعد مقتل العشرات يومياً، وال كل ما سبق ذكره يثير القلق .. ال يستدعي القلق .. 

أن تحصل مجزرة كيماوية كبيرة كالتي .. بارات الشجب وبعض ع.. ربما الذي يستدعي قلقهم 
.. فهذه ومثيالته قد تستدعي قلياًل من القلق  ..يذهب ضحيتها باآلالف  ..في الغوطة  حصلت سابقاً 

 من تلك األحداث تصبح كأي حدث.. وتكرارها من قبل الطاغية .. وربما مع الزمن .. واالمتعاض 
 ..!!ال اإلنكار العادية التي ال تستدعي القلق و 

.. التي تعظم من شأن اإلنسان .. غابت ــ لدى القوم ــ تلك القيم والمفاهيم الحضارية الراقية 
 ..!والتي طالما كانوا يلوكونها ــ كذباً ــ بألسنتهم، ويتشبعون بها .. وحرمة اإلنسان ..  وقيمة اإلنسان

َتَل النَّاَس َمن قـََتَل نـَْفسًا بِغَْيِر :] أين هم من قوله تعالى نـَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكأَنََّما قـَ
 . 62:المائدة[َجِميعاً َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاً 

  . حسبنا اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل
 

 !أخطاء، وُسنن تتكرر -0110
وغلب على كل حزب .. األفغان العمل بالشورى  في الثمانينات لّما غيب المجاهدون* 

وعدم .. االقصاء؛ إقصاء كل طرف لآلخر  ساد فيما بينهم مبدأو .. منهم األثرة والفرح بما لديه 
وفي كثير من األحيان كان هذا النكران واإلقصاء للطرف اآلخر، يتحول .. بجهاده و .. االعتراف به 
وذهبت .. وتقاتلوا فيما بينهم .. وتناحروا .. تفرقوا .. ذلك لما فعلوا كل .. له وتجريح إلى تجريم 

 ! إلى أن استبدلهم اهلل تعالى بحركة طالبان.. وأفرحوا العدو .. ريحهم 



 109 

ــ ــ في سورية الجريحة ــ كثيرًا من تلك األخالقيات والسلوكيات اليوم  وإني ألحظ في الشام
.. ة ــ التي كانت تحصل في أفغانستان في الثمانينات زاب العاملة على الساحفيما بين الفرقاء واألح

يتنكر لجهاده ومواقفه وتضحياته ــ والكل يُقصي الكل، و .. والعمل بها .. فيما بينهم فغيبوا الشورى 
 ..وإني أخشى أن تنتهي األمور إلى ما انتهى إليه الجهاد اإلفغاني في ذلك الوقت  إال من رحم اهلل ــ

َها قـُْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد ] حين مندم فيقع الندم، والت  َليـْ َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثـْ
  . 080:آل عمران[َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َأنـُْفِسُكْم ِإنَّ اللّ 

، وذي شر  وسهامهم م ووحد شملهم وكلمته.. اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من كل شرِّ
 . على ما تحب وترضى، اللهم آمين، آمين

 
 ! سمن تلبيس إبلي -0112

من تلبيس إبليس على بعض المجموعات المسلحة في الداخل السوري، أنه ُيشغلها * 
ظنًا منهم  طق المحررة، وفرض نفسها على الناس، وبعض أعمال الحسبة ــبتثبيت مقراتها في المنا

 الشر األكبر، المتمثل في الطاغوتودفع عن مواجهة وجهاد  ــ! يمون دولةبمثل هذه األعمال يق أنهم
حتى بتنا نسمع عن تفلت مناطق وقرى عدة .. النصيري الطائفي بشار الكيماوي، وعصابته، وشبيحته 

ليعيث فيها ــ من جديد ــ .. محررة ــ في حلب وضواحيها ــ وعودتها ثانية إلى حكم وسلطة الطاغوت 
 ..! راباً، وكفراً فساداً وخ

ال يوجد على  ..فيشغلكم ببنيات الطريق  ..ال يستخفّنكم الشيطان : ولهؤالء المضلَّلين أقول
يعدل جهاد ودفع شر وكفر وظلم الطاغوت القرمطي وجنده، صالح عمل حسبة وال أرض الشام 

 . عن الدين، واألرض، والِعرض ..وأعوانه 
وُيضحك .. يُفرح الطاغوت .. ودفع الطاغوت األكبر عن جهاد .. انشغالكم بما أنتم فيه 

.. وتتفلت المناطق المحررة منا .. ثم بعد ذلك نخسر األرض .. ت األعداء ويشمّ .. الشيطان 
وبخسرانها نخسر من جديد الدين، والِعرض، والحرية، والعزة والكرامة، وغيرها من الحرمات، 

 ..!ا والمقاصد التي جاءت الشريعة لحمايتها وصونه
أنتم بهذا العمل ــ جهل منكم من جهل، وعلم منكم من علم، ومن حيث تدرون أو ال تدرون 

 !فاتقوا اهلل عباد اهلل.. وعسكره .. ــ تعملون على خدمة وتقوية الطاغوت ونظامه، وحكمه 
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 .اعتراض والجواب عليه -0116
وا عن جهاد ودفع الشر بأن ال ينشغللمجاهدين، وبخاصة منهم المهاجرين عندما ننصح ا* 

على الناس، أو ومسمياتهم بتثبيت المقرات، وفرض أنفسهم .. األكبر، المتمثل في الطاغوت وأعوانه 
ينبري بعض .. األعمال التي تدخل في الحسبة وإدارة المناطق، ونحو ذلك  االشتغال ببعض

ثم نترك البلد، .. نحن نحرر  ..لمن نترك البلد : ليقولوا لك.. المعترضين، المتعصبين لمسمى بعينه 
 ! ويحكموها؟.. والمناطق المحررة للعلمانيين ليقودوها 

 : والجواب على اعتراض هؤالء المعترضين من وجهين
، كما بشامهمو  أن اعتراضهم يتضمن سوء ظن بأهل الشام؛ الذي تكفل اهلل بهم: أولهما

 ..! ن إقصاء لهم عن إدارة شؤون بالدهم بأنفسهم يتضمّ 
..  لى الشام ــ عبارة عن علمانيينى الوافد إهل الشام ــ في نظر هؤالء المعترضين، والمسمَّ فأ

يختزلون الماليين من مسلمي أهل الشام في شخص أو  ..سوء الظن بهم مقدم على حسن الظن 
 بد وبالتالي ال.. وال يستحقون .. ستأمنون على إدارة شؤونهم بأنفسهم ال يُ  ..شخصين من العلمانيين 

يشغل نفسه، ـ بأن ـلغرض الجهاد ودفع شر الطاغوت األكبر  املهذا المجاهد الوافد ــ الذي قصد الشَّ 
ولو حاول أهل الشام بأن يشكلوا  ..اإلدارية، والمدنية  في جميع األعمال ينوب عن أهل الشام،و 

ُتجابه من هذا الفريق فإنها .. كتأسيس المحاكم الشرعية مثاًل .. بعض المؤسسات المدنية بأنفسهم 
.. حتى أن منهم من يسمي المحاكم الشرعية .. من الناس، بالرفض، واالستخفاف، والتشهير 

 !وال تنتمي للون أو مسمى حزبي واحد.. ألنها تأسست من قبل أهل الشام .. بالمحاكم الشركّية 
ؤون المناطق في إدارة ش.. ، وبخاصة المهاجر المقاتل أن البديل عن المجاهد: ثانيهما

عظيمة في جميع وطاقات أبناء أهل الشام الذين يملكون كوادر .. هم أهل الشام أنفسهم .. المحررة 
ال .. قاصر .. مشّوه .. ــ أن هذا الشعب  المتعصبةهؤالء ال إذا افترضنا ــ على مذهب إ.. المجاالت 

 !!رعاهلذا ال بد له من راع ووصي وافد ي.. يستطيع أن يقود نفسه بنفسه 
 

 !المجتمع الدولي وإيران -0114
اتفاق المجتمع .. آخر حلقات التواطؤ والتآمر على الشعب السوري وثورته، وجهاده * 

الدولي مع إيران حول ملفها النووي، والذي من شروطه، اطالق يد إيران في المنطقة العربية، وبخاصة 
 ..! الكيماوي ونظامه بمزيد من الضغوط في سوريا، وعدم احراج ربيبتها وعميلها الطاغية بشار 
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.. وهي تستغل ملفها النووي .. فالملف السوري بالنسبة إليران أهم من الملف النووي 
فما .. ح الملف األهم؛ وهو الملف السوري لصال.. والضغط على المجتمع الدولي بالملف النووي 

  !ابل النوويةيحققه النظام السوري النصيري إليران، ال تحققه عشرات القن
لي ذراع المعارضة .. من مضاعفات اتفاق المجتمع الدولي مع إيران حول ملفها النووي و 
وإعطاء الضوء األخضر  ..وإرغامها على حل يرضي إيران والنظام السوري الطائفي المجرم .. السورية 

ائم والمجازر من الجر ــ أو لنقل جميع األضواء ــ للطاغية بشار الكيماوي ونظامه على ارتكاب مزيد 
ليحملوه بالقوة واإلكراه على الرضى بما تأتي به نتائج مفاوضات المجتمع  بحق الشعب السوري؛

 !الدولي مع إيران
 

 .ال دين بال دولة -0110
وال .. وال إمامة وإمارة من دون عقد وبيعة .. وال دولة بال إمامة وإمارة .. ال دين بال دولة * 

وال رضا من غير .. من أهل الحل والعقد  اإلمام، واألمة أو من ينوب عنها: العقد بيعة إال برضا طرفي
نَـُهْم :] قال تعالى.. مشورة بين المسلمين  وأعظم األمر الذي يجب . 66:الشورى[َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

 .الدينسياسة الدنيا برعاية مصالحها، و أن يخضع للشورى، اختيار اإلمام الذي ينوب عن األمة في 
 ".اإلمارة الشورى :" وقد صدق عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه حينما قال

  !؟..ال دين بال دولة، ولنا عقود بدون دولة، ألم يكن لنا دين : كيف القول  :وسؤال ــ مداخلة
يحيي .. وال دين على مستوى الفرد، والمجتمع، والدولة .. المراد؛ ال دين كاماًل  :الجواب

وما .. بال دولة، وال سلطان .. ويحمي الثغور .. ويقيم الحدود .. قوق والواجبات الفرائض والح
مقصور ــ ولألسف ــ على بعض .. نتمتع به من دين في غياب الدولة المسلمة، واإلمام المسلم 

وهذه السلوكيات .. السلوكيات الفردية المحدودة، والمقصورة على زوايا المساجد، والبيوت وحسب 
اهلل .. كاأليتام على موائد اللئام .. المحدودة تضيق في مواطن كثيرة، وتتسع في مواطن  الفردية

 !المستعان
 

 !الفحش في القول والردود -0118
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ثم عند .. عتبي على من يصّنف نفسه مسلماً، ونصيرًا لفصيٍل، أو لمسمى حزبه وجماعته * 
.. الكالم  طِ اه يلجأ للفحش في القول، وسقَ تر .. خالف معه، ومع فصيله، أو حزبه نقد أو مورد أدنى 

  ..!ن قتله، وسفك دمه لو تمّكن من مخالفه قد ال يتورع عحتى ُيخّيل إليك أنه 
حري بهم أن يقفوا ملّيًا عند توجيه النبي صلى اهلل .. ال يحسبوا أنفسهم على خير وهؤالء 

". "  ، وال كان الحياُء في شيٍء قطُّ إالَّ زانَهُ ما كان الفحُش في شيٍء قطُّ إالَّ شانَهُ :" عليه وسلم، وقوله
 ".  شَ وال التفحّ  الُفحشَ فإنَّ اهللَ ال يحبُّ  والُفحشَ إيَّاكم 

الُفْحَش، ، ِإيَّاِك و الُفْحشَ يا عائشُة ِإيَّاِك و :" صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنهاوقال 
 ".  ْوءٍ فإنَّ الُفْحَش َلْو كان رجاًل لَكاَن رَُجَل سَ 

 ".  ليس المؤمُن بالطَّعَّاِن وال اللَّعَّاِن وال الفاحِش وال البذيءِ :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
وأرنا وإياهم الحقَّ حقًا وارزقنا اتباعه، .. اللهم اهدهم ألحسن القول، وأحسن األخالق 

 .والباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
 

 !ل اإلسالم في الشامهالّ من دمعة على الشام، ومستقب -0111
إلى هؤالء المتعصبة الذين يُكثرون من البكاء أو التباكي على مسمى تنظيم الدولة، ونحوها  *

كنا نتوقع منهم دمعة ... من المسميات المحدثة التي تفرق وال توحد، والتي تخذل علينا، وليس عنا 
سالم، ودولة اإلسالم في الشام، ومستقبل اإلونساء وأطفال الشام، واحدة على الشام، وأهل الشام، 

لم ُيسئ طرف .. الذي بات تنظيم الدولة عقبة كأداء أمامها، وجزء كبير من المشاكل التي ستواجهها 
 ..!، كطرف تنظيم الدولة من األطراف للمشروع اإلسالمي الراشد المنشود في الشام

 "!النائحة المستأجرة ليست كالنائحة الثكلى :" وقد صدق من قال
ولكن : نقول.. عندهم حسنات، وقاتلوا، وفعلوا، وفعلوا  ولكن :ــــ وقد قيل مرارًا  قد تقولون

فأتبعوا ، ها كلياً أو يُبطل ر سلبًا على تلك الحسنات،من السيئات، وما يؤثّ  في المقابل، قد فعلوا كثيراً 
ُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواألَذى يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آمَ :] واهلل تعالى يقولالحسنة بعدد من السيئات، 

ف في ؛ فكيف بالذي يضع السي"من آذى مؤمنًا فال جهاد له :" وفي الحديث. 284: البقرة[
   ...بالظن والشبهات والمحتمالت على منهج ومبدأ الخوارج الغالة  المؤمنين من أبناء الشام،

 
 .القادر الصالحالشهيد ــ بإذن اهلل ــ عبد  -0116
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م، يُعَلن عن استشهاد البطل المجاهد القائد الصالح عبد القادر  01/00/2106بتاريخ * 
إثر اشتباكات مع القوات األسدية الطائفية .. الصالح، قائد لواء التوحيد في مدينة حلب وضواحيها 

 . المجرمة
كما ُعِرف .. وغى والجهاد في ميادين ال واالقدام، ُعرف القائد الصالح بالشجاعة، والثبات،

والثوار بمثابة صمام أمان من االنزالق نحو أي الشامية وكان للثورة .. بتواضعه، وبساطته، وقوة يقينه 
عة، وتقبله اهلل تعالى في عليين مع األنبياء، رحمه اهلل رحمة واس.. اقتتال داخلي انحراف، أو 

ض اهلل الشام، وأهل الشام، ومجاهدي الشام، وعو .. وحسن أولئك رفيقا .. والصديقين، والشهداء 
 . خيراً منه

وعزاؤنا في البطل المجاهد أنه قد رحل شهيدًا ــ بإذن اهلل ــ مقباًل غير مدبر، وقد خلف وراءه 
 . وما بدلوا تبديالً .. رجاالً ينتظرون، ويجاهدون؛ يبغون النصر أو الشهادة 

ُهم مَّن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل صَ :] قال تعالى ُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ َدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنـْ
ُلوا تـَْبِديالً يَنَتظِ   .  26:األحزاب[ُر َوَما بَدَّ

 
 .دمشق والالذقية بمثابة الرأس والقلب في الصراع -0112

والالذقية .. ائه دمشق وضواحيها هي بمثابة الرأس بالنسبة للصراع مع طاغية الشام، وحلف *
وأيما معركة بعيدة عن هاتين المنطقتين ــ مهما بدت مهمة ــ هو انشغال ..  وضواحيها، بمثابة القلب

ما دامت .. وأيما ضربة مهما كانت موجعة للطاغية ونظامه .. باألطراف، واألذيال عن الرأس والقلب 
ن آثارها محدودة، كما أن النظام ستكو .. تستهدف األطراف واألذيال بعيدًا عن الرأس، والقلب 

 ..! األسدي الطائفي سيقوى على احتوائها 
وأن يخصصوا القسم األكبر من .. وعلى المجاهدين المقاتلين أن يتنبهوا لهذا المعنى 

غفر اهلل لهم، .. ل وتُقاتل من جهة الرأس وليس الذيل فاألفعة تُقتَ .. السهام نحو الرأس، والقلب 
 . اللهم آمين.. مهم وسدد رأيهم، وسها

 
 .من ال يشكر القليل ال يشكر الكثير -0161

ومن أنبل .. ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل .. من ال يشكر القليل ال يشكر الكثير * 
نزول البركة، ودوام ومن أعظم األسباب في .. ومن أألمها كفران النعم، والمعروف .. األخالق الشكر 
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وشكر كل من كان سببًا في معروف أو خير .. شكر اهلل المنعم .. الشكر ..  الرزق والنعم، والعافية
.. وجزى اهلل خيراً كل من أسدى ألهل الشام، ولثورتهم المباركة .. دائمًا وأبدا فالحمد والشكر هلل .. 

 . معروفاً مهما قلَّ أو صغر
 

 ! عندما ُتكّمم األفواه باسم اإلسالم -0160
.. اه، وُتالَحق الكلمات، والحريات المحقة، بالقتل، واألسر، والخطف عندما ُتكّمم األفو * 

وإنما .. ضد الجناة وحسب الحرة حينئٍذ لن تقتصر ردة فعل الشعوب  ..أو الدين  ..باسم اإلسالم 
وكم .. وحينئٍذ كم سيفرح أعداء اإلسالم بهكذا نتيجة .. قد تتوسع ــ ولألسف ــ لتشمل اإلسالم ذاته 

فهل عقل أولئك الُجناة المستبدين، .. الخبيثة والهدامة وأهدافهم ن منها لمآربهم سيستفيدو 
خطأ : وأن خطأهم خطآن.. ونظروا إلى مآالت أفعالهم .. وهذه النتيجة .. والمتحمسين هذا األمر 

وال استبداد، وال إرهاب فكري أو بحق الشعوب في أن تعيش حرة عزيزة كريمة من غير خوف 
وباسم الدين .. وذلك لما ألصقوا فعائلهم المشينة الخاطئة باإلسالم  أ بحق اإلسالم؛وخط.. جسدي 

  !واإلسالم من ذلك كله براء.. 
أن مستقَبل اإلسالم في الّشام ــ وغيره من األمصار ــ لم يعد يعني هذا الفريق من الناس أم 

 !؟..
 

 .الجبهة اإلسالمة خطوة مباركة، وفي االتجاه الصحيح -0162
الجبهة " الفصائل الشامّية المباركة، واتحادها في مسمى جامع للجميع  اجتماع كبرى* 
وهي إضافة إلى أنها مطلب  .. في االتجاه الصحيحخطوة ..  والبيان الصادر عنها، "اإلسالمية 

كان الشعب   ..مطلب جميع الشرفاء والمخلصين الصادقين فهي .. شرعي يفرض نفسه بإلحاح 
جمعهم وأن يكثر .. نسأل اهلل تعالى أن يحفظهم، ويسدد رأيهم، ورميهم .. رها منذ زمن السوري ينتظ

 .وسوادهم
في الشام، والثورة الشامية األضخم وهي ــ أي الجبهة اإلسالمية ــ حري أن تكون النواة 

ب السوري لكي تكون أكثر تمثياًل للشع.. بقية الفرقاء والفصائل المجاهدة إليها نضم التي تالمباركة 
تتشكل  ز منها المؤسسات التيفرَ بعد ذلك ــ إن شاء اهلل ــ أن تُ عساها ثم  ..وأكثر نكاية للعدو  ..
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.. والمؤسسات والهيئات األمنية .. وعلى رأسها الجيش .. وتدير شؤونه وتحكم البلد،  منها الدولة،
 . 0-4:الروم[َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم  ُر َمن َيَشاءُ بَِنْصِر اللَِّه يَنصُ  .َرُح اْلُمْؤِمُنوَن َويـَْوَمِئٍذ يـَفْ  ]

 
 !حوار مع أحد الغالة الوافدين إلى الشام -0166

أتيتم لغاية .. وفي أهل الشام .. اتقوا اهلل في الشام : الة الوافدين إلى الشامقلت ألحد الغُ * 
يريد فرضها على الشام، .. به  وإذ بدا أن لكل واحٍد منكم أجندته الخاصة.. النصرة، وبذل العون 

 ..!والويل ألهل الشام إن لم يتابعوه، ويبايعوه .. وأهل الشام 
 ! ؟..ومن يرفض اإلسالم .. أجندتنا اإلسالم : قال

يدعو .. وضاللة فكم من مبتدع صاحب هوى .. بل أجندتك فهمك الخاطئ لإلسالم : قلت
وأنه ممن .. اإلسالم هي وأن أجندته .. ى اإلسالم ثم يحسب أنه يدعو إل.. لبدعته، وهواه، وعصبيته 

 !واإلسالم منه، ومن أجندته براء؟.. يحسنون صنعاً 
ثم يزعم زورًا أنه يُقاتلهم على .. لإلسالم الخاطئ كم من مبتدٍع يُقاتل الناس على فهمه 

 ! اإلسالم؟
وما أقَلْلَن، وربَّ الشياطيِن وما اللهمَّ ربَّ السماواِت السبِع وما أظَلْلَن، وربَّ األرِضين السبِع 

..  ام، وأهل الشام من كل شرٍّ وذي شرٍ إنَّا نسألك أن تحفظ الشّ .. َذرَْيَن أوربَّ الرِّياِح وما  ،أضَلْلنَ 
 . اللهم آمين، آمين

 
 !شجرة الكراسي -0164

ْم تـََر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َألَ :] وقال تعالى. 8:الرحمن[ْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن َوالنَّ :] قال تعالى* 
ٌر مَِّن َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثي

 .06:الحج[النَّاِس 
ن ِفيِهنَّ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواأَلْرُض َومَ :] وقال تعالى

 . 44:اإلسراء[نَُّه َكاَن َحِليماً َغُفوراً َولَـِكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إِ 
   ".وال تْقَطُعنَّ شجًرة :" ومن وصايا النبي صلى اهلل عليه وسلم للجند

يزيد رة معمّ شجرة شامخة .. د من دون اهلل يقطعون أشجار الشام تحت عنوان وزعم أنها تُعبَ 
تحت الزعم شجرة الكراسي ــ يقطعونها  ُتسمَّى ــها عبد وتوحد خالقَ ، وهي تَ سنة " 611" عمرها عن 
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وأعرف .. وأعرف القرية التي هي منها .. الجميلة وإني ــ واهلل ــ أعرف هذه الشجرة .. ذاته؛ أنها تُعَبد 
 !أو يقصدها للعبادة ..م من يعبدها من دون اهلل لكن ال أعرف منه.. أهلها 

وإنما تُعَرف .. فالمهارة ال تنحصر في القطع .. لكن هال غرسوا مكانها .. قطعوها ... جيد 
 ..!بالغرس، والبناء أيضاً 

  !لِك اهلل، يا شام.. اهلل المستعان 
ضوان، من باب سد الر  ةعمر الشجرة التي وقعت تحتها بيع ألم يقطع: ، ومداخلةسؤالـــ 

 ؟ ... الذرائع
الراجح أن الشجرة التي أمر عمر رضي اهلل عنه بقطعها، ليست هي شجرة : أقول: الجواب 

بدليل الحديث الذي .. الرضوان التي بايع النبي صلى اهلل عليه وسلم أصحابه تحتها، يوم الحديبية 
اْنطََلْقُت َحاجاا، َفَمَرْرُت بَِقْوٍم ُيَصلُّوَن،  :"عن طارِق بِن عبِد الّرحمِن قالأخرجه البخاري في صحيحه، 

َعَة : َما َهَذا اْلَمْسِجُد ؟ قَاُلوا: قـُْلتُ  َهِذِه الشََّجَرُة َحْيُث بَاَيَع َرُسوُل اللَِّه صّلى اهلل عليه وسّلم بـَيـْ
ثَِني َأِبي َأنَُّه َكاَن ِفيَمْن بَاَيَع َرُسوَل اللَِّه : يدٌ فَأَتـَْيُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب، فََأْخبَـْرتُُه، فـََقاَل َسعِ ! الرِّْضَواِن  َحدَّ

َها، : صّلى اهلل عليه وسّلم َتْحَت الشََّجَرِة، قَالَ  فـََلمَّا َخَرْجَنا ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل َنِسيَناَها، فـََلْم نـَْقِدْر َعَليـْ
 !يه وسّلم َلْم يـَْعَلُموَها َوَعِلْمُتُموَها َأنـُْتْم، فََأنـُْتْم َأْعَلمُ ِإنَّ َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد صّلى اهلل عل: فـََقاَل َسِعيدٌ 

 ". قد طلبناها غير مّرة فلم نجدها :" وفي رواية عن سعيد، عن أبيه، قال 
أن  زعموا أّن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه مّر بذلك المكان بعد:" قال الطبري في التفسير

ههنا، فلّما كثر : هنا، وبعضهم يقول: فجعل بعضهم يقول ؟أين كانت: ذهبت الشجرة، فقال
 ".فذهبت الّشجرة؛ إّما ذهب بها سيل، وإّما شيء سوى ذلك . سيروا، هذا التكّلف: اختالفهم قال

كان الناس يظنون ويتوهمون أنها شجرة الرضوان، " ما " لكن هناك آثار تدل على أن شجرة 
فأمر عمر رضي اهلل عنه بقطعها، .. يقصدونها للصالة عندها  فبنوا عندها مسجدًا، وعظموها، وكانوا

 . من قبيل سد الذرائع
أمر عمر رضي اهلل عنه بقطع :" قال ابن تيمية رحمه اهلل في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم

الّرضوان الّشجرة الّتي توّهموا أنّها الّشجرة الّتي بايع الّصحابة النبّي صّلى اهلل عليه وسّلم تحتها بيعة 
 . اهـ"لّما رأى الّناس ينتابونها ويصّلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة 

ينتابونها ويصّلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد " وقوله " توهموا " فتأملوا قوله 
، بشجرة هل الشجرة التي قام اإلخوان بقطعها، والمسماة: والسؤال الذي يطرح نفسه" .. المدينة 



 117 

عليها مسجداً هي كذلك؛ أي أن الناس يعظمونها، ويقصدونها للصالة عندها، وقد بنوا .. الكراسي 
المسجد الحرام، ومسجد المدينة إلى  كما يقصدون ويشدون الرحال  ويشدون إليه الرحال،يقصدونه 

لكراسي على تلك ليس شيئًا من ذلك، وبالتالي ال يصح وال يجوز قياس شجرة ا: الجواب... المنورة 
وإال جاز لنا أن نقطع أشجار األرض كلها، ثم بعد ... الشجرة التي أمر عمر رضي اهلل عنه بقطعها 

 !؟...شجرة التي أمر عمر بقطعها ذلك نستدل بال
هل من الحكمة، والسياسة الشرعية، إثارة مثل هذه األمور، وإشغال : سؤال آخر يطرح نفسه
، على من النصيرية والشيعة الروافض الطاغوت ومجرموهبينما جنود الناس بها في هذا التوقيت، 

 !؟...أبواب المدن والقرى السورية، يتهددون أهلها المسلمين، بالقتل، وعظائم األمور 
 ...!هذا سؤال كبير، نترك اإلجابة عنه ألهل الحكمة، والفقه، والعلم 

اإلعالمي األيزيدي العراقي خضر سألني بعض اإلخوان عن رواية : ، ومداخلة أخرىـــ سؤال
ــ المسماة بشجرة  هذه الشجرة " والتي تفيد بأن ..  مي، والتي تناولتها بعض المواقع االلكترونيةدول

واحدة من المناطق التي يعيش فيها األيزيدون في هي كانت مزارًا لأليزيدين، وأن أطمة الكراسي ــ  
 !لسابقةوهي رواية تتعارض مع روايتنا ا..  "سورية 

.. وطربًا قد طاروا برواية األيزيدي العراقي فرحًا .. وبعض المغرضين الحاقدين المتعصبين 
ضالتهم؛ قد على اعتبار أنهم قد وجدوا .. فصدقوا رواية عابد الشيطان على رواية عابد الرحمن 

 !؟كما زعموا  ..وتحرقنا لألبد .. واحدة تسقطنا أرضًا وجدوا 
هذا  أراد.. وخسئوا فأل المغرضين المتعصبين الحاقدين  خابو  ..كذب الرجل : أقول

 يستثير الرأي العام لخدمةلأن يستغل الحدث لغرض طائفي؛  بخبثه ،"األيزيدي العراقي " الكذاب 
..  عقل وموطن لهذه الطائفة األيزيديةمصورًا أن أطمة عبارة عن م.. المظلومة بزعمه طائفته األيزيدية 

 ..! ن إخراجها من هذه القرية، ومحو آثارها منها والمجاهدون يريدو 
أو اسم عائلة .. أن يخرج فردًا واحدًا  ــ وكل من يخالفنا الرأي ــ وأنا أتحدى هذا الكذاب

 !؟..واحدة من قرية أطمة من الطائفة األيزيدية، أو ممن يعبدون الشيطان 
فأنا أعني ما .. معرفة بأهلها  بل من أكثر الناس..  أعرف القرية، وأهلها: وأنا عندما قلت

ومن أكثر القرى التزاماً .. ــ من أولهم إلى آخرهم ــ مسلمون سنة المباركة فأهل هذه القرية .. أقول 
ونظامه الطائفي النصيري منذ األشهر بشار الكيماوي قد تحررت من هيمنة الطاغية .. ومحافظة 
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وقد قدمت عشرات .. مسميات الوافدة إليها وقبل أن تعرف سوريا تلك ال.. األولى من الثورة 
 !في نصرة الثورة والجهاد ال يزال لها حضورها القويو .. الشهداء من خيرة شبابها 

 
 ..!بأنهم صحوات  اممن يرمي مجاهدي الشّ في -0160

، بأنهم صحوات "الجبهة اإلسالمية " ام، وبخاصة منهم مجاهدي من يرمي مجاهدي الشّ * 
كائن من كان .. وأنه ُيضمر شرًا للشام، وألهل الشام .. من الخوارج الغالة األجالف فاعلموا أنه ... 
 ! فاحذروه.. 

 !؟..خوارج على َمن : ــ سؤال
واعلم أن سوء الظن .. وكل من خالفهم .. خوارج على مسلمي ومجاهدي الشام : الجواب

هو من .. كمصطلح الصحوات بالمسلمين والمجاهدين، ووصفهم باطالقات توازي الكفر والتكفير؛  
.. تأتي مرحلة سفك الدم الحرام .. إذ ما بعد التكفير والتخوين .. الغالة  جأخص خصال الخوار 

يقتلون أهل :" في الخوارج فينطبق عليهم حينئٍذ، قول النبي صلى اهلل عليه وسلم.. وانتهاك الحرمات 
 "! اإلسالم، ويتركون أهل األوثان 

 
 .غة في السريّةمزالق المبال -0168

 : اليةأيما جماعة، أو تنظيم يبالغ في الّسرية، معّرض للمزالق التّ * 
 !ارةوذوي المآرب الضّ .. المشبوهين، والمنحرفين ِقبل االختراق من  سهولة -0
الغموض، وغياب الّشفافية، التي يغيب بغيابها التقييم، والمحاسبة، والمساءلة لمسار  -2

 ! ك أفرادهاالجماعة وسلوكها، وسلو 
 !، متدثّرين بدثار السريّة والغموضن على الجماعةاستبداد القائمي ..غياب الشورى  -6
ن أن يتعاملوا مع ين ال يمكألن المصلح.. ، وعلى المصلحين االستعصاء على االصالح -4

  !فجاهل الشيء كفاقده.. مجهول، ومجاهيل 
 ! تصحيحاستدراك وال األخطاء، من غير لتراكم أو التنظيم للجماعة االنهيار المفاجئ  -0
 

 . ميثاق الجبهة اإلسالمية -0161
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جزى اهلل القائمين .. اطلعت على ميثاق الجبهة اإلسالمية، فألفيته جيدًا، وقويًا وهلل الحمد * 
 :ضاف إليه العبارة التاليةأن تُ وإن كنت أستحسن .. عليه خير الجزاء 

ية، بما في ذلك سلطة سن القوانين اإلدارية األمة مصدر جميع السلطات التنفيذ" 
والتنظيمية، وغير ذلك مما يدخل في دائرة المصالح المرسلة، بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية 

." 
 ..حظت غياب اإلشارة إلى دور الشعوب في الرقابة، والمحاسبة، والتنفيذ، والتمثيل الإذ قد 

 !وغياب ذكر اآللية التي تحقق هذا الدور
تمكن الشعوب من ممارسة دورها في الرقابة،  ممكنة ومأمونة فعلى قدر ما نؤسس آلليات

على قدر ما نكون قد فعَّلنا الشورى ــ كما يريدها اإلسالم ــ في .. والقيادة، والتنفيذ والمحاسبة، 
يس لها أي ل.. إذ ال يكفي أن تكون الشورى كلمة ُتطلق في الهواء .. حياتنا العامة منها والخاصة 

  [. 7]!في الواقع، والتطبيق العمليحقيقي صدى 
 

 .امحوار مع وافٍد إلى الشّ  -0166
أنا لي في الشام : ، بشيء من السخط والغضبقال لي أحد الوافدين المهاجرين إلى الشام *

 ..! مثل ما َلك، وزيادة 
بشرط؛ أن  لكن.. وال ننكره عليك .. فهذا حقك ال نزاحمك عليه .. صدقت : قلت له

.. وجند ومجاهدي الشام .. ام، ومصلحة أهل الشام س منك غيرة صادقة على مصلحة الشّ لمَ تُ 
وتسيء الظن بأهل الشام .. أما إن كنت ال تبالي لشيء من ذلك .. ام ومستقبل اإلسالم في الشّ 

.. ءك ام سوى أن تفرض أهواك من أمر الشّ وال يهمّ .. ُتخّذل عليهم، ال عنهم .. ومجاهديهم 
ام ت الشّ عمرَ ..  وفهمك الخاطئ عن اإلسالم .. المقيتة تك الضيقة تحزباتك وعصبياو .. وتصوراتك 

حينئٍذ ال ــ  ما أكثر من يقصد الشام وهم بهذا الوصفــ و هلك أهل الشام أم عاشوا .. ت بَ أم خرُ 

                                                 
7

موقع التواصل  ارضة اإلسالمية للنظام السوري، عبري صفحة المعهذه آخر مقالة تُكتَب ف 

ــ بعد أن وصلت إلى ذروة  الفيسبوك بحجب الصفحة ن قامت إدارةأ ، بعد"الفيسبوك " االجتماعي

وكان ذلك بتاريخ ! .. زعموا.. لعنف إلى الصفحة تدعو معللة فعلها أن ا للناس ــ عطائها

 . عالمينوالحمد هلل رب ال..  21/00/2106
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وليس لك في الشَّام  ــ! ملتك ــ حتى لو كان من أبناء ومواليد الشاوال من كان على شاكِ .. مرحبًا بك 
 ..!ير مثقال ِقطمِ 
 

 !ُيحذِّرون من الفتنة، وفي الفتنة سقطوا -0162
وجمَّعوا لها .. وأعدوا لها عّدتها .. وقد أتوا الفتنة من كل أبوابها .. ُيحذِّرون من الفتنة * 
 ! ولم يدعوا لها مسلكاً إال وسلكوه.. المجاميع 

 !مصلحةبالًة، وال .. ومستقبل اإلسالم في الشام  ال يبالون للشام، وألهل الشام،
الفتنة نائمة؛ لعن : قالواو .. تباكوا على وتر الفتنة .. تربت الفتنة منهم، ومن جموعهم إذا اق
 ! فرحوا وطربوا لها وإذا حرقت ديار وجموع غيرهم ــ بسبب من عند أنفسهم ــ.. اهلل من أيقظها 

كم التي هي دموعفتنتكم، و عّنا ــ وعن شامنا الحبيب ــ  كفوا: ولدعاة الفتنة هؤالء، نقول
وحرقت جموعكم، .. فإذا اقتربت الفتنة منكم يوماً؛ فحرقتكم  ..أقرب إلى دموع النائحة المستعارة 

 .080:آل عمران[قـُْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنـُْفِسُكْم  .. ]فال تلومنَّ إال أنفسكم .. وخيامكم 
 .46:فاطر[َواَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلِه  ]

باطٍل، َبٍث و خَ لكل حة، الحارقة، الماحقة، السَّاحقة، الالفظة اللهمَّ بارك لنا في شامنا الفاض
 . اللهم آمين.. وذي باطل 

 
 . يا أخا اإلسالم ال عليكَ  -0121

على الشام، وتجاهل األصدقاء، وَجهل شكا لي أحد األحبة الشاميين تكالب األعداء * 
  !وأثر ذلك على الشام، وأهل الشام.. األبناء 

يكفي .. لليأس مدخاًل إلى نفسك  عْ وال تدَ .. ال تحزن .. ال عليك يا أخا اإلسالم : فقلت له
تكّفل ، ومن "تكفَّل اهلل لي بالشَّام، وأهله :" النبي صلى اهلل عليه وسلم حديثُ .. الشام، وأهل الشام 

 . وإنه لمنصور ولو بعد حين بإذن اهلل.. اهلل به فال خوف، وال َضيعة عليه 
 

 !ى العدو، وإنما على أنفسكم األّمارة بالسوءال تكثروا المالمة عل -0120
يحرص باستمرار على .. مع عمالء ومنافقي الداخل  هؤ ال خفاء أن العدو الخارجي، بتواط* 
فهذا أمر .. وعلى مبدأ فرق تسد .. بين المسلمين فيما ث الفتن وإحدا.. والتهويش .. التحريش 
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إال كل وأبنائها عدو؛ ال يُنتظر منه نحو األمة  فالعدو.. وال على أخالقه ال يُنَكر على العدو .. معلوم 
ُتحاك ضد اإلسالم نا عن مؤامرة ليحدثو .. ومعرفة ذلك ال يحتاج إلى عباقرة ومحللين .. شر وضرر 
 ! هنا، أو هناك والمسلمين

وحتى ال  ..وننتبه إليه أشد االنتباه  ..ونحَذره .. اط منه األمر الذي ينبغي أن نحتلكن 
من جهة .. هي األخطاء القاتلة التي تأتي من جهة أنفسنا .. يتحقق مراد العدو في األمة وأبنائها 

من جهة .. عن تعاليم اإلسىالم  من جهة تنكبنا.. وظلمنا وتخلفنا .. من جهة غلونا وتفريطنا .. جهلنا 
إن لم ننتبه لهذه ف... من جهة تغييب الشورى فيما بيننا .. إتياننا للبيوت من غير أبوابها الشرعية 

.. سيتحقق ال محالة وفي بلداننا فمراد العدو فينا ..  ااط ألنفسنا وديننا وأمتنا منهاألمور، ونحت
وإنما .. وعلى مؤامراتهم ..  على عمالئه من المنافقين وال.. وحينئٍذ ال نكثر المالمة على العدو 

قـُْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد  ... ]ارة بالسوء األمّ المفّرطة على أنفسنا يكون اللوم، كل اللوم العتب و 
ْم َويـَْعُفو َعن َكِثيٍر ِديكُ َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأيْ ]  .080:آل عمران[َأنـُْفِسُكْم 

فكانت النتيجة .. ، من تعاليم ومبادئ الدين الحنيف [فـََنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبِه ]  .61:ىالشور [
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء :] ةالحتميّ    ! وال ننتظر غير ذلك. 04:المائدة[َفَأْغَريـَْنا بـَيـْ

 
 !سالمية للنظام السوري في الفيسبوكإغالق صفحة المعارضة اإل -4949

، بحجب صفحة المعارضة "الفيسبوك " قد قامت إدارة موقع التواصل االجتماعي  *
م، بعد أن وصلت الصفحة 97/44/9949اإلسالمية للنظام السوري، عن القراء واألعضاء بتاريخ 

ضيق صدرهم بمنهج سوى ..  ومن غير تعليل مقنع.. مرحلة من العطاء والتأثير ال تخفى على المتابع 
تواطئهم مع النظام السوري األسدي الطائفي القائمين على الصفحة، وما يُنشر فيها من حق، و 

 ..! في المنطقة  المجرم، تبعاً لتقلبات السياسة األمريكية
، من وراء "الفيسبوك " ومما يُؤكد على التواطؤ، والخلفية المنهجية والسياسية إلدارة موقع 

نها ــ إضافة إلى حذف صفحة المعارضة اإلسالمية ــ قامت أ.. صفحة المعارضة اإلسالمية لحذفها 
من الصفحات الفاعلة والمؤثرة الناشطة في الثورة السورية، والمصنفة على  بحذف وحجب عدد كبير

 ! المعارضة للنظام األسدي المجرم
لغدر ــ كان لزاماً الخيانة وا خلقولما كان هذا الموقف المتواطئ منهم ــ والذي هو أقرب ل

وتستمر النصرة .. ليستمر العطاء .. عن موقعهم األطهر واألكثر أمانًا علينا أن نبحث عن البديل 
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فجاءت فكرة إنشاء هذا المنتدى؛ منتدى المعارضة .. للثورة الشامية المباركة عبر شبكة االنترنت 
.. ن يبارك فيه، وأن يجعل منه مفتاح خيٍر، مغالق شر سائلين اهلل تعالى أ.. اإلسالمية للنظام السوري 

 . اللهم آمين.. وُحِجب  ما تمَّ حذفهخيراً مو 
 

 . تقوم دولة إسالمية بطريقين -4949
.. بتواطؤ وترتيب مع المجتمع الدولي، وبخاصة منه األمريكي : تقوم دولة إسالمية بطريقين* 

بعّية، وفقدان ؛ تتسم بالضعف، والتَّ مية أمريكية بالفعل، وإساللكن حينئٍذ ستكون دولة إسالمية باالسم
 . وصدق االنتماء..  واإلرادة، واالستقالل، الهوية

لكن حينئٍذ .. أما الطريق اآلخر يكون رغم أنف المجتمع الدولي، وبخاصة منه األمريكي 
ــ بعد التوكل تدعي يس روهذا الخيا.. تقوم دولة إسالمية حقيقية، تتمتع بالقوة، والسيادة، واالستقالل 

وترويض للنفس على التضحية وتحّمل .. ال تلين، وال تستكين  قوية، وعزيمة  إرادةعلى اهلل ــ 
وهو خيار ال بد منه إذا .. كما يستدعي إلمامًا جيدًا بالسِّياسة الشرعّية، ومقتضياتها .. الصعاب 

 . ها، ودورها الريادي بين األمماألمة أن تنهض، وتسترد عزتها، وكرامتها، واستقالل أرادت
 

 . ريعةأقسام الشَّ  -4949
 : ريعةأقسام الشَّ * 
وهذا القسم من الشريعة ال يجوز االختالف .. وهو قال اهلل، قال رسول اهلل : شرع منزَّل -4

 . عليه، أو رد شيء منه
منه الشرع  وهو اجتهاد وفهم العلماء للشرع المنّزل، وهذا القسم ما وافق: وشرع مؤوَّل -9

 . المنّزل ُأِخذ، وما خالف منه رُدَّ 
وهذا .. وهو المحدثات والبدع في الدين، وما هي من الدين في شيء : وشرٌع ُمبدَّل -9

من أحدث في ديننا ما ليس :" القسم يُرد كّله، وُيضَرب به َعرض الحائط، لقوله صلى اهلل عليه وسلم
 ". وكل ضاللة في النار كل بدعة ضاللة، :" ولقوله". منه فهو رد 

قُتل على الشرع المؤول، والشرع المبدل، ثم سف ــ من يُقاِتل، ويَ ألوهناك من بني جلدتنا ــ ول
الَِّذيَن َضلَّ :] وهؤالء حظهم من كتاب اهلل تعالى، قوله تعالى.. يحسب أنه يُقاِتل على الّشرع المنزَّل 

نـَْيا َوُهمْ  ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ     .499:الكهف[َأنَـُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً  َيْحَسُبونَ  َسْعيـُ
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 . المقياس في تقييم األشخاص الذين يستشرفون العمل العام -4948
المقياس في تقييم األشخاص الذين يستشرفون العمل العام، وبخاصة منه العمل السياسي * 

صادق في والئه  ..له، والمؤمنين ؛ هل هو ممن يحبون اهلل، ورسو ذاته يكون بالنظر إلى الشخص.. 
فإن كان صادق الوالء لدينه وأمته، وهو ممن يحبون اهلل، .. أم هو خالف ذلك .. لدينه وأمته 

ويُقدم بحقه حسن الظن في وإقالة العثرات، فمثل هذا يتوسع له في التأويل، .. ورسوله، والمؤمنين 
األوجه والمعاني والتفاسير، وكان من تلك  حال صدرت عنه الكلمات أو المواقف المتشابهة؛ حمالة

وبخاصة إن كانت هذه الكلمات أو تلك المواقف جاءت في .. األوجه والمعاني ما يحتمل الخطأ 
أو تحصيل وتمرير بعض المنافع والمصالح الضرورية لهم .. معرض التخذيل عن األمة، والمسلمين 

:" لما قال له النبي صلى اهلل عليه وسلم..  فهذا له في الصحابي نعيم بن مسعود أسوة ودليل.. 
ما دام غرضك التخذيل للمشركين ، وال تضرك تلك الكلمات التي ستقولها "خذل عّنا إن استطعت 

ُهْم تـُقَ :] كما له في قوله تعالى.. عن المسلمين، ومجاهديهم  . 95:آل عمران[اًة ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ
 ..! مندوحة، وسعة، وتأويل . 444:األنعام[طُِرْرُتْم ِإلَْيِه ِإالَّ َما اضْ :] وقوله تعالى

وهو غير صادق في والئه وانتمائه .. أما إن كان ممن ال يحبون اهلل، وال رسوله، وال المؤمنين 
، ومواقفه ظاهرها يوحي قةمنمّ  مهما كانت كلماته.. فمثل هذا يُقدم في حقه سوء الظن .. لدينه وأمته 

 ! بالخير
وأن ال ُيحاسبوا من يستشرف من اإلخوان العمل .. من اإلخوان أن يتنبهوا لهذا المعنى  نرجو

وكلماته جاءت في صدد .. ما دامت هفواته وعثراته .. السياسي العام على الهفوات، والعثرات 
منذ  فأهل الشام حّلت لهم الميتة ..ومجاهديهم  ..يل عن أهل الشام، وعن نسائهم، وأطفالهم ذالتخ
  !فاتقوا اهلل في الناس.. بعيد زمن 

 
 .سؤال وجواب عن جماعة الدولة -4946

 شيخنا الحبيب أبا بصير بارك اهلل فيك، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته: سؤال* 
 ما هو الواجب العملي على المجاهدين تجاه الدولة اإلسالمية في العراق والشام في هذه المرحلة

 الح رغم استمرار التجاوزات منهم؟هم ونصحهم والسعي للتصهل هو الصبر على أخطائ
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أم هو تتبع أخطائهم وظلمهم وفضح ذلك وبيان ضررهم أمام الناس والسعي الستخراج 
 الصالحين من بينهم؟

اهلل أيها األخ الحبيب، وفيما وفيكم بارك .. وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته : الجواب
لم، ونصح فريق من الفرقاء، وأن نشهد على المسيء منهم بأنه مسيء، ال يجوز الظ: سألت عنه أقول

ليس من الظلم في شيء، بل هو واجب شرعي، في كثير من األحيان .. وعلى المحسن بأنه محسن 
 . يتعين، ويصبح واجباً 

هذا التنظيم، والقائمين أكثر ما يُقلق في لكن .. ، وفيهم المسيء الصالح تنظيم الدولة فيهم
والتشدد، والغموض واالستهانة بدماء  ، استراتيجيتهم ومنهجهم العام الذي يتسم بالغلو،عليه

ألنهم أتوا األمر من غير أبوابه، ومن غير   يملكون مشروع دولة، وال يقدرون؛ال.. المخالفين لهم 
.. بشدة من قيام دولة إسالمية، والتأسيس لها وفي نفس الوقت يمنعونك .. ن المسلمين بي مشورة

ن رميك بالصحوات ال يتورعون عولو حاولت ــ من دونهم ــ .. على اعتبار هم الدولة، ودولتهم قائمة 
تصب في الداخلية مع علمهم المسبق أن مثل هذه المعارك .. وافتعال المعارك معك  ..وتكقيرك  ..

ج وصوت في يُعرف لهم ضجي ..خدمة العدو األكبر؛ المتمثل في الطاغوت النصيري بشار األسد 
والؤهم لتنظيمهم ومسمى الدولة .. المناطق المحررة أكثر من التخوم وخطوط المواجهة مع العدو 

واعلم يا أخي أنه ليس  .. أقوى بكثير من والئهم للشام، وألهل الشام، ولمستقبل اإلسالم في الشام 
 .واهلل المستعان.. ألت عنه لكن فيما تقدم إشارة كافية لمن نشد الحق  فيما س.. كل ما يُعَرف يُقال 

 
 ..!عندما يعتبر المرء نفسه وحزبه هو اإلسالم، وهو الجهاد  -0121

وهو .. هو اإلسالم والمسلمين .. عندما يعتبر المرء نفسه ومجموعته  كبرى مشكلة *
 والجهاد.. هو نقد لإلسالم والمسلمين .. وبالتالي أيما نقد له ولمجموعته .. الجهاد والمجاهدين 

ي يعقبه البغي لغلو ــ من ذاك الطرف ــ في أشد وأجلى صوره الذترقب اذ فحينئ.. والمجاهدين 
 !وانتهاك الحرمات.. والظلم 

 
ال بد من االستمرار والمحافظة على التحريض على االنشقاق عن  -0126

 .النظام
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مع الطاغوت ــ من ال بد للثوار، والمجموعات المقاتلة المجاهدة ــ مهما طالت فترة الصراع  *
وأن تؤمن .. ظام األسدي وعسكره، وجنده نأن تحافظ على مبدأ التحريض على االنشقاق عن ال

الصراع  أن يصححوا مسارهم ومواقفهم، ويتخذوا الموقف الصحيح منالعناصر المنشقة، عساهم 
 :ألسباب عدةوذلك الدائر مع الطاغوت ونظامه، 

مهما بلغت درجة خطئهم .. الناس  ز إغالقه دونأن باب التوبة مفتوح ال يجو : منها
 .وانحرافهم، وظلمهم

أن إغالق باب التوبة دون هذا الفريق من الجند والعسكر، يعني بالضرورة حملهم : ومنها
وهذا مما ال .. بالقوة واإلكراه على البقاء، والقتال في صفوف عسكر الطاغوت وجنده إلى النهاية 

فيكون مثلنا ــ في هذه الحالة ــ كمثل من .. وت وعسكره وجنده شك فيه يصب في خدمة الطاغ
 !يحرس جيس الطاغوت وعسكره، ويمنع أي عنصر من عناصره من االنشقاق أو الفرار

أن عدم االنتباه لهذا األمر يعني توسيع دائرة أعداء الثورة الشامية فيما ال طائل منه؛ : ومنها
كما يعني توسيع دائرة .. وقبائلهم من أبناء الشعب السوري  إذ لهؤالء العناصر عوائلهم وعشائرهم،
تقتضي الحكمة والسياسة الشرعية تحييدهم، وعدم االنشغال  الصراع والقتال مع شريحة من الناس

 . بهم عن الهدف األساس المتمثل في قتال الطاغوت، والخلص من جنده وعسكره
كلما كان ذلك يصب .. حجم العداوات  ا كلما نجحنا في تضييق وتقليصوليعلم الجميع أنن
وكلما .. وكان سببًا في تعجيل النصر بإذن اهلل .. وخدمة المجاهدين .. في خدمة الثورة الشامية 

كلما كان .. مواطن، وجبهات عدة ثانوية  وتشتت السهام في.. وسعنا من حجم ومساحة العداوات 
 !بباً في تأخير النصروكان س.. ذلك يصب في خدمة الطاغوت وجنده، وعسكره 

 
يان حول ما يجري من اقتتال بين جماعة الدولة ومجاهدي الشامب -0122  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد

، على "داعش " العراقية، والتي باتت تُعَرف بمسّمى " الدولة " منذ أن ظهر اسم جماعة 
م، كان لنا ــ بفضل اهلل تعالى ــ الّسبق في التحذير منها، ومن غلوها، وأنها جماعة دموية أرض الشا

وأنها ماهرة في افتعال الفتن فيما .. تملك مشروع اقتتال داخلي مع مجاهدي ومسلمي أهل الشام 
ل أسالفهم كما قا.. ؛ ككلمة حق يُراد بها باطل "الدولة اإلسالمية " مستغلة شعار .. بين المسلمين 
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يريدون أنه لم . 01:األنعام[ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِلّلِه :] الخوارج من قبل لعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
 "!كلمة حق ُأريد بها باطل :" يحكم بما أنزل اهلل، فقال لهم

يها نا فنا واعتقادَ قولَ " داعش " ثم ها هي تمضي األيام لتصّدق .. فأنكر علينا وقتها من أنَكر 
بما ال .. رت مسلمي ومجاهدي أهل الشام فكفّ .. فماثلت فعالهم ِفعال القرامطة النصيريين .. 

.. وقتلت .. وسجنت .. وخطفت .. وغدرت .. ورمتهم بالردة والصحوات .. يقتضي التكفير 
 ونشرت مفخخاتها ومتفجراتها في الشوارع ــ بصورة.. وأقامت المجازر الجماعية ألسرى المسلمين 

فلم يسلم من شرهم .. وتستهدف مقرات المجاهدين .. لم يسبقها إليها أحد ــ لتحصد األبرياء 
وال لمآالت أفعالها، حتى لو صبَّت في .. كما أنها ال تكترث لمصالح المسلمين .. وإجرامهم أحد 

ييز بين حتى بات كثير من الناس لم يعد ُيحسن التم.. خدمة الطاغوت بشار األسد، ونظامه المجرم 
.. وأيهما أشد فتكًا وإجرامًا بحق اآلمنين من المسلمين .. ِفعالهم وِفعال النظام األسدي المجرم 

وهذا كله بزعمهم من أجل إقامة دولتهم التي ال وجود لها إال في .. وأيهما يخدم اآلخر أكثر 
 !مخيلتهم، ورؤوسهم المريضة

فإذا ما توجهوا .. د لهم ِحّساً، وال تواجدًا ال تكاد تج.. عند قتال الطاغوت القرمطي وجنده 
أظهروا من القتال والتوحش، .. بأسلحتهم ــ المخّزنة والمكّدسة ــ نحو قتال المسلمين ومجاهديهم 

وهذا مصداق ما وصفهم به النبي صلى اهلل عليه .. والشراسة ما ال يُظهروه في أي ميدان آخر 
 . متفق عليه" ل األوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتَل عاد يقتلون أهل اإلسالم ويَدعون أه:" وسلم

بياٌن هام إلى " ومنذ أكثر من ستة أشهر كنت قد كتبت بيانًا لألخوة المهاجرين، تحت عنوان 
، حّذرتهم فيه من أن تنحرف سهامهم وفّوهات بنادقهم عن الغاية التي قصدوا "المهاجرين إلى الشام 

.. أهل الشام ومجاهديهم ضد ظلم النظام األسدي النصيري المجرم الشام ألجلها؛ وهي نصرة 
وعد .. فأنكر علينا وقتها من أنكر .. لتتوجه نحو صدور مسلمي أهل الشام، ومجاهديهم، وثوارهم 

وما أن تمضي األيام إال ويقع المحظور، وما كنا نخشاه .. ذلك نوعًا من سوء الظن بالمهاجرين 
تنجح في تجنيد بعض المهاجرين لغاياتها ومآربها، لتستغلهم في " داعش " ة فها هي جماع.. ونتوقعه 

.. وتزج بهم في معركة ما أتوا ألجلها، وليس لهم فيها ناقة وال جمل .. قتال أهل الشام، ومجاهديهم 
بذلك هي القاتلة " داعش " فكانت ..  وإثم سفك الدم الحرام.. ليس لهم فيها حظ سوى الحرام 

  .لمتسببة في قتلهملهم، أو ا
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رغبة منهم في .. ومما زاد ظلم الظالمين ظلمًا وغّيًا وغلوًا أن من الدعاة وبعض الخواص 
مما حدا بنا أن .. فال هم نصروا حقًا، وال هم خذلوا باطاًل .. مسكوا الَعصاة من الوسط .. اإلصالح 

 .السداد، والثبات نخط هذا البيان إبراًء للذمة، ونصحاً لألمة، سائلين اهلل تعالى
من الخوارج الغالة، بل قد فاقوا ــ بأفعالهم " داعش " جماعة الدولة المعروفة بمسمى : فأقول

فجمعوا بين الغلو، والبغي والعدوان، .. وأخالقهم ــ الخوارج األوائل في كثير من الصفات واألفعال 
النبي صلى اهلل عليه وسلم في  عن ما َصحَّ حَمل يُ عليهم ــ وعلى أمثالهم ــ .. وسفك الدم الحرام 

 [. 8"]الخوارج كالب أهل النار :" الخوارج، كما في قوله صلى اهلل عليه وسلم
سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث األسنان ــ أي صغار السن :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

م يمرقون من الدين كما يمرق ــ سفهاء األحالم، يقولون من خير قول البرية، ال ُيجاوز إيمانُهم حناجره
 . متفق عليه" السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة 

سيكون في أمتي اختالف وفرقة، قوٌم ُيحسنون القيل وُيسيئون :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
الدين مروق السهم من الرمّية، ال يرجعون حتى  الفعل، يقرؤون القرآن ال ُيجاوز تراقيهم، يمرقون من

يرتّد السهم على فوقه، هم شّر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، َيدعون إلى كتاب اهلل 
التحليق : يا رسوَل اهلل ما سيماُهم، قال: وليسوا مّنا في شيء، من قاتلهم كان أولى باهلل منهم، قالوا

["9.] 
 [.10"]هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي :" سلموقال صلى اهلل عليه و 

:" إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: بي طالب رضي اهلل عنهأوقال علي بن  
صالتهم  إلىصالتكم  وال، بشيءقراءتهم  إلىيخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن؛ ليس قراءتكم 

يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ال تجاوز  ، يقرأون القرآن،بشيء صيامهم إلى صيامكم وال، بشيء
 . مسلم" صالتهم تراقيهم، يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية 

هل سمعَت من النبي صلى اهلل عليه وسلم : قلت لسهل ابن أحنف: وعن ُيسير بن عمرو قال
ج منه قوٌم يقرؤون يخر :" ــ! ــ وأهوى بيد ِقبل العراق:سمعته يقول: يقول في الخوارج شيئًا؟ قال

 . متفق عليه" القرآن، ال يجاوز َتراقيهم، يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية 
                                                 

  .046: صحيح سنن ابن ماجه 8
 .والتحليق جذ الشعر من أصوله. 6046: رواه أبو داود، مشكاة المصابيح 9

 . إسناده حسن: 02/226قال ابن حجر في الفتح  10
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يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
["11.] 

وها على إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فحمل:" هقال ابن عمر رضي اهلل عن
 ..! فأجروا عليهم أحكام الكافرين، وعاملوهم معاملة الكافرين . البخاري" المؤمنين 

.. ، عن بغيها وظلمها وعدوانها "داعش " وعليه فإن لم تمسك جماعة الدولة المسماة بـ 
وتكف أذاها وشرها عن الشام وأهل ومجاهدي الشام، وُتصغي إلى خطاب النقل والعقل الذي وجهه 

ا بعض العقالء والفضالء، فإنه يجب شرعًا على جميع مجاهدي أهل الشام قتالهم، ورد عدوانهم إليه
ونشهد حينئٍذ ــ شهادة عامة ــ جازمين ومستيقنين أن قتلى .. وهو من الجهاد في سبيل اهلل .. 

، بل وهم في النار.. وقتلى داعش آثمون .. وهم شهداء بإذن اهلل .. مجاهدي أهل الشام مأجورون 
وهم في قتالهم ألهل وجند الشام، قد وقفوا في صف الطاغوت بشار األسد .. ومن كالب أهل النار 

طوبى لمن قتلهم وقتلوه :" ونردد ما قاله الحبيب صلى اهلل عليه وسلم.. في قتاله وحربه ألهل الشام 
." 

أن يفكوا ..  وإنا نطالب المخلصين المغرر بهم، الذين ال يزالون مع هذه الفرقة الضالة
ويلتحقوا بمن شاؤوا من الكتائب الشامّية .. ويعلنوا عن براءتهم منها ومن أفعالها .. ارتباطهم بها 

أو تكثير سوادها في .. أو القتال معها .. إذ ال يجوز لهم البقاء مع هذه الجماعة .. المجاهدة 
 .شيء

فإن أبى بعضهم .. علينا ما عليهم لنا ما لهم، و .. أما األخوة المهاجرون فهم منا ونحن منهم 
يكثرون سوادها، ويقاتلون معها ضد أهل .. الباغية الغالية الضالة " داعش " إال أن يقف في صف 

وال يلوُمنَّ إال أنفسهم، وفي .. ويُعاملون معاملتهم .. فحينئٍذ يأخذون حكمهم .. الشام ومجاهديهم 
 ".  من كّثر سواد قوم فهو منهم :" الحديث

فالقتال ال ..  يُلّبَسّن على أحدهم إبليس فيظن في قتاله مع داعش أنه يُقاتل في سبيل اهلل وال
يكون قتااًل في سبيل اهلل إال إذا كان خالصًا هلل تعالى، ومشروعًا موافقًا للسنَّة، أما من قاتل على 

مهما زعم أنه يقاتل في فهو في النار .. كقتال الخوارج وغيرهم من أهل األهواء .. البدعة واألهواء 
 ! سبيل اهلل أو أنه مخلص في قتاله، يبتغي وجه اهلل

                                                 
 . البن أبي عاصم" السنة " أخرجه أحمد، وغيره، وصححه الشيخ ناصر في كتاب  11
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.. ألهل الشام وعلمائهم ومجاهديهم طلب ورجاء من الشيخ أيمن الظواهري : وفي الختام
وأن .. الذين ظلوا دهرًا يقتاتون باسمه واسم جماعته .. في أن يقول كلمته في هؤالء الغالة السفهاء 

وأن يفك ارتباط مجاهدي الشام من أي مسّمى .. م وأهل الشام وثورتهم ما استطاع يخّذل عن الشا
في .. حزبي محَدث يجلب الضرر للشام، ويؤّلب مزيدًا من األعداء   على أهل الشام ومجاهديهم 
وهو .. وقت لم ُتحسم بعد المعركة مع طاغية الشام، وحزبه، وعسكره، وحلفائه من الروافض األشرار 

ونحن ال نظن .. ومجاهديهم .. ذلك سيكون محل تقدير كبير من أهل الشام وعلمائهم  لو فعل
سائلين اهلل تعالى أن يرينا وإياه الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطالً .. بحكمة الشيخ إال خيرًا 

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.. اللهم آمين .. ويرزقنا اجتنابه 
 . م 00/0/2104. هـ 06/6/0460

 
 . للنظام النصيري المجرم" داعش " ما أنجزه غالة وخوارج  -0011

للنظام النصيري المجرم، خالل أياٍم لم ينجزه النظام " داعش " ما أنجزه غالة وخوارج  *
واغتالوا من عجز .. فقتلوا ما عجز النظام عن قتله .. وربما خالل سنوات .. لنفسه خالل أشهر 

وظل .. ومن كان النظام األسدي المجرم يدفع على اعتقاله أو قتله الماليين .. ن اغتياله النظام ع
وتقدمه للنظام هدية بال مقابل .. فداعش تقتله غدراً وخيانة .. سنوات يطلبه، ويُطارده، فال يقدر عليه 

الة لهم إذ حواجز الخوارج الغ.. فضيقوا وأعاقوا على مجاهدي الشام تنقلهم، وتحركاتهم .. 
هذا غير الفتن .. مما سمح للطاغوت وجنده أن يتمدد أكثر فأكثر في المناطق المحررة .. بالمرصاد 

ويا فرحة النظام .. والفرقة التي أحدثوها بين صفوف المجاهدين، وأبناء الشعب السوري المسلم 
 !وُيجادل عن داعش.. وبمن يصفق .. األسدي النصيري المجرم بانجازات داعش 

 
 ..!اهلل يرحم أيام زمان  -0010

نادتها أختها ..  من قبل الطاغوت ذا أصابها مصابكانت درعا إ ..اهلل يرحم أيام زمان * 
، وهكذا  "يا حمص نحن معاك للموت :" ، فترد عليها درعا"يا درعا نحن معاك للموت "  :حمص

فعاش .. الطاغوت وجنده كانت كل محافظة تفدي أخياتها من المحافظات إذا ما داهمها بالء من 
" وغرباء إلى أن ابتليت الشام بخوارج وغالة .. الشعب السوري أجمل وأمتن أيام تالحمه ووحدته 

وإلى .. متدابرة، متناحرة و ، ففرقت الشعب السوري المسلم إلى شعوب، وفرق متنافرة "داعش 
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يتابع داعش، ويوافق  نوقلة قليلة غير ذلك مم.. وإلى كفار ومرتدين .. صحوات، وغير صحوات 
فنشرت بمفخخاتها وأعمالها اإلجرامية  ..وسفك دمه بغير حق .. فكفر األخ أخاه  ..وغلوها  هواها

والكل يخشى ويتحسب .. لجميع وحملت الجميع على أن يسيء الظن با.. الرعب بين الناس 
النداء األخوي  حتى بات ذلك.. ى والقرية إلى قر .. وقسمت المدينة إلى مدن ومناطق ، للكل

اهلل يرحم ... ضربا من ضروب الخيال والتمني لدى الشعب السوري المنكوب .. التضامني الجميل 
 !اهلل يعيد تلك األيام..  أيام زمان
 

 .الموقف من الصلح مع خوارج وغالة داعش -0012
 ..إننا نبارك أي صلح ينهي االقتتال بين مجاهدي أهل الشام، وخوارج وغالة داعش * 

لتفريغ الجهود، وتوجيه السهام باتجاه واحد؛ تجاه الطاغوت بشار األسد المجرم، وعسكره وحلفائه 
 :مع التأكيد على نقطتين هامتين.. 

صفة وحكم الخوارج الغالة، " داعش " تأييدنا ومباركتنا ألي صلح ال يسلب عن جماعة  -0
الة من سيماههم الغدر، وسرعة كما ال يمنع من أن يحذرهم أهل الشام ومجاهديهم كخوارج غ

 !ب على حرمات المسلمين، واآلمنين، في أي وقت تسترد إليهم عافيتهم وقوتهماالنقال
ح يصل  يملكون مشروع دولة إسالمية، ال"داعش " التأكيد على أن خوارج وغالة  -2

 شروع إسالمي نهضويكما أنهم ال يمكن أن ُيشاركوا في أي م  الشام ــ وال غيرها ــ للتطبيق والحياة في
ألنهم يفتقدون جميع مقومات قيام دولة أو .. متحضر يستهدف قيام دولة إسالمية على أرض الشام 

 !وفاقد الشيء ال يمكن أن يعطيه.. المشاركة في قيام دولة 
وسيرتد على المصطلحين بمزيد من .. سيفشل .. وأيما صلح ال يتنبه لهاتين النقطتين أعاله 

  !قاتل، وسفك الدماءالتناحر، والت
 

 !؟..المعارك مع فساق وعصاة الشام " داعش " لماذا تفتعل  -0016
" في هذه الظروف العصيبة واالستثنائية التي تمر بها الثورة السورية، يفتعل خوارج وغالة * 

منشغلين بهم عن قتال الطاغوت األكبر والمجرم .. المعارك مع فّساق وعصاة الشام " داعش 
مجاهدي  وليحرجوا بذلك.. بشار األسد وعسكره والكفر األكبر المتمثل في والشر األكبر األكبر 

فتظهر داعش ــ للعوام وألعشى الليل والنهار من الخواص ــ في .. وأبطال الشام في حال قاتلوهم 
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وإن رد مجاهدو الشام عدوان .. حال قتالها لمجاهدي الشام على أنها تقاتل فساق وعصاة الشام 
ظهروا وكأنهم يُقاتلون مع العصاة والفساق ضد خوارج .. اعش عن أنفسهم ومقراتهم وحرماتهم د

 ! ..وغالة داعش 
.. لينفروا الناس عن مجاهدي وأبطال وشرفاء الشام .. وهذا من مكر وخبث الخوارج الغالة 

 ! فتعين التنبيه والتحذير.. ويصرفوا وجوه الناس إليهم 
 

 !.. ال تبطل أجر هجرتك، وجهادك لى الشامأيها المهاجر إ -0014
يا من قصدت الشام لنصرة أهل الشام، والذود عن دينهم .. أيها المهاجر إلى الشام * 
القتال ضد أهل القتل و تشاركهم " .. داعش " اعلم أنك بوقوفك مع غالة وخوارج .. وحرماتهم 

كما تكون قد .. الشام ألجلها تكون بذلك قد أبطلت الغاية التي قصدت .. الشام ومجاهديهم 
وحينئٍذ ال يحق لك أن تمنَّ على أهل الشام أنك أتيت الشام للدفاع .. أبطلت أجر هجرتك وجهادك 

  !عنهم، وعن أعراضهم، وحرماتهم
واعلم أن العبرة بالخواتيم وبما ُيختم به على المرء؛ فإن ُخِتم له بعمل صالح، ُأخذ به، وُغفر 

مهما كان منه قبل ذلك  ذلك من عمل طالح، وإن ُخِتم له بعمل طالح، أخذ به، له مهما كان منه قبل
فال يغرّنك .. فيقبضه عليه قبل موته، والموفَّق من يوفقه اهلل تعالى إلى عمل صالح .. صالح من عمل 

 . ما تقدم لك من هجرة وجهاد من دون أن تكترث للخواتيم من أعمالك
فوالذي نفسي  بيده إن :" لى اهلل عليه وسلم أنه قالوفي الحديث، فقد صح عن النبي ص

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه . أهل النار فيدخلها

أي المكتوب " فيسبق عليه الكتاب" وقوله . متفق عليه" الجنة فيدخلها الكتاب فيعمل بعمل أهل 
 . في الكتاب، فيعمل بما ُكتب عليه وُقدر وتكون موافاته عليه

ال تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل :" صلى اهلل عليه وسلم وقال 
عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عماًل سيئًا،  زمانًا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات

وإن العبد ليعمل زمانًا من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عماًل صالحاً، 
 ."وفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه وإذا أراد اهلل بعبد خيراً استعمله قبل موته ف

 ".ال جهاد له من آذى مؤمناً ف:" صلى اهلل عليه وسلموقال  
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، " أنه قد أبطل جهاده إال أن يتوب بلغوا زيداً :" وقالت عائشة رضي اهلل عنها لزيد ابن األرقم 
 !وذلك عندما اشترى شراًء فيه شبهة ربا يدخل في بيع العينة المحظور

يا من تحولت إلى خنجر بيد داعش لتطعن بك خواصر أهل ــ أيها المهاجر ـفانظر لنفسك  
 !والت حين مندم.. م تُقبض فتندَ ــ أين أنت من هذا المعنى الهام، قبل أن اهديهم ـالشام ومج

 
 ..!جماعة الدولة المسماة بداعش  -0010

.. من أقوال وأعمال وأخالقيات منفرة .. ما يصدر عن جماعة الدولة المسماة بداعش *  
 ..ة العمالء، والجهلة المغفلين تدل داللة قطعية على أنهم تجمع وخليط من الخوارج الغالة، والخون

 ! يقودهم ويسوسهم نهج الغلو والتنطع في الدينو  يعلوهم،
لى سالمة الدماء واألنفس البريئة، والتقليل من دائرة إلى الساعة ــ حرصًا ع ومجاهدوا الشام 

عن " ن الجهلة المغفلو " الفريق الثالث  يحرصون على أن يعزلوا ــالصراع مع هذا الفريق من الناس 
سائلين اهلل تعالى أن يريهم الحق حقًا ويرزقهم اتباعه، .. ، والمريب هذا التجمع اآلثم المخيف

 . اللهم آمين.. والباطل باطالً ويرزقهم اجتنابه 
 

 .الزم غرز أهل الشام ومجاهديهم -0018 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . وبعد الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، 
إذا تكاثرت عليك الخيارات، وتشتتت بك السبل، وصعب عليك االختيار، ومعرفة الطريق  

فالزم غرزهم .. فَثمَّ الحق فانظر أين يكون أهل الشام ــ ممثلين بعلمائهم ومجاهديهم ــ .. الصحيح 
 . ن اهللتنجو وتفوز في داري الدنيا واآلخرة بإذ.. وال تلتفت عنهم إلى غيرهم .. وسبيلهم 
ِإْن ُهَو ِإالَّ ] وإنما هو توجيه وإرشاد ووصية من ال ينطق عن الهوى .. وهذا ليس مجرد رأي  

 .4:النجم[َوْحٌي يُوَحى 
فالشام ــ ممثلة بأهلها وعلمائها ومجاهديها ــ بنص حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم  

وبالتالي ال يمكن أن تتواطأ على .. اهرة ال تخلو من وجود الطائفة المنصورة الظ.. محفوظة، منصورة 
وهذا من لوازمه أن يرعى اهلل .. قد تكفل اهلل لنبيه؛ ولدينه، وألمته بالشام وأهله .. باطل أو ضاللة 

 .أهل الشام ويرفعهم إلى مستوى تلك األمانة العظيمة أال وهي نصرة الملة واألمة
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ستجندون أجناداً؛ جنداً " : عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل: عن عبد اهلل بن حوالة قال
: " فقال! ِخْر لي يا رسول اهلل: فقمت فقلت: قال عبد اهلل". بالشام، وجندًا بالعراق، وجندًا باليمن 

  ".فإن اهلل عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله.. عليكم بالشام 
 .هعليبه فال ضيعة  ومن تكفل اهلل: سمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث، يقول: قال ربيعة

  
يا رسول : قالوا! يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

  ". تلك مالئكة اهلل باسطوا أجنحتهم على الشام:" اهلل وبم ذلك؟ قال
إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

  ". ر ساطع ُعِمد به إلى الشام، أال إن اإليمان إذا وقعت الفتن بالشامهو نو 
مفهوم المخالفة يقضي ". إذا فسد أهل الشام فال خير فيكم : "وقال صلى اهلل عليه وسلم

فالشام بالنسبة لألمة زاوية االنطالق في .. بأن أهل الشام إذا صلحوا، فالخير كل الخير في األمة 
فكما أن فساد األمة مبعثه من فساد الشام، كذلك صالح األمة مبعثه من .. الفساد واالصالح 

 .الشام، وهو مرهون بصالح أهل الشام
لن تبرح هذه األمة منصورين أينما اتجهوا، ال يضرهم من :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

في الشام حصورة مفإن لم تكن الطائفة المنصورة ". خذلهم من الناس حتى يأتي أمر اهلل وهم بالشام 
فهي ــ بنص هذا الحديث ــ ال تخلو من وجود الطائفة المنصورة الظاهرة، التي ال يضرها من .. وأهله 

 . خذلها من الناس
يا رسول اهلل اكتب لي بلدًا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى : وعن عبد اهلل بن جوالة أنه قال

فلما رأى النبي صلى اهلل عليه . ام، عليك بالشامعليك بالشام، عليك بالش: قال. لم أختر على قربك
أنت صفوتي من بالدي ُأدخل : هل تدرون ما يقول اهلل عز وجل؟ يقول: وسلم كراهيته للشام قال
ما : ورأيت ليلة ُأسري بي عمودًا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله المالئكة، قلت.. فيك خيرتي من عبادي

 ". نا أن نضعه بالشامنحمل عمود اإلسالم، أُمر : تحملون؟ قالوا
إني رأيت المالئكة في المنام أخذوا عمود الكتاب، فعمدوا به :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 ". إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن اإليمان بالشام
  ". ِعقر دار المؤمنين بالشام:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
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ذه بعض توجيهات ووصايا الحبيب وه.. فهذه بعض منح اهلل تعالى للشام، وألهل الشام 
وهذا هو اختيار النبي صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه، .. صلى اهلل عليه وسلم في الشام، وأهل الشام 

وقد خاب وخسر، وانتكس من ناصب أهل الشام ومجاهديهم الحرب .. والمؤمنين من بعدهم 
  !هديهموقد أفلح وفاز من ألزم نفسه غرز أهل الشام ومجا.. والعداوات 

  0/2/2104ـــ  0/4/0460
   

 .من ميزات القائد الناجح -0011
من ميزات القائد الناجح أنه يعمل على تطوير نفسه، بما يتناسب مع المهام الموكلة إليه، * 

ومن كل فنٍّ من فنون .. ومن ذلك أن يكون له في كل يوم .. ومتطلبات كل مرحلة يتعين عليه قيادتها 
ساعة للقراءة والتفقه في الدين، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية .. د نصيب التربية واإلعدا

وساعة للرماية، والتعرف على مزيد من الفنون واألمور .. وساعة للرياضة والتربية البدنية .. وأحكامها 
لتدبر وساعة للتأمل وا.. للنظر في واقع األمة، وما يحيطها من أخبار وأحداث  وساعة.. العسكرية 

.. وساعة يختلي فيها مع ربه .. وساعة لمدارسة الواقع مع اإلخوان .. م، وفيما يُؤخر والنظر فيما يُقدِّ 
 . ويسأله سبحانه وتعالى السداد، والتوفيق، واإلخالص، والقبول.. يلح عليه في الدعاء 

ادة والمسؤولية ويكون على ثغرة من ثغور القي.. هذا ال بد منه لكل قائد يستشرف أمر العامة 
 !العامة

 
 .ة األمةتعقيب على شهادة الشيخ عبد اهلل المحيسني حول مبادر  -0016

، 2/2/2104جاءت شهادة الشيخ عبد اهلل المحيسني في بيانه األخير والمؤرخ بتاريخ * 
.. ليصدق جميع ما قلناه ــ قبل أشهر ــ في جماعة الدولة المسماة بداعش ..  حول مبادرة األمة 

 . واإلسالم والمسلمين خير الجزاء.. عن الشام وأهله جزاه اهلل ف
أن تبقى الدولة اإلسالمية في " وإن كان لنا مالحظة حول كلمة وشهادة الشيخ فهو قوله 

م يسبقهم إليها الخوارج ل ..ة ، وأعمال إجراميّ ، فكيف بعد أن وصفهم بأوصاف منفرة.."العراق 
 !؟..يستأمنهم على اإلسالم والمسلمين في العراق  ذَكر ــاألوائل ــ وهو صادق في كل ما 

 !؟..أم أن ما يحرم عليهم نحو أهل الشام، يحل لهم نحو مسلمي أهل العراق 
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وعاثوا فيها  ..إذا دخلوا قرية أفسدوها  ..مخترقين  ..خوارج غالة .. فهؤالء الدواعش 
عن أن ُيستأمنوا على الجهاد فضاًل .. لمسلمين اال ُيستأمنون على مزرعة من مزارع  ..فسادًا وتخريبًا 

 ! أو غيرها من األمصار.. أو اإلسالم والمسلمين في العراق .. 
من أيدي .. األنبار والفلوجة األبطال ومجاهدو السنة  أن حرر مسلموبعد .. لوا فتأمّ 

ليهم مشروعهم دخلت داعش إليهم لتفسد ع.. واستتب األمر لهم .. الراوافض الطائفيين المجرمين 
ولتجرئ الطاغوت المالكي على ارتكاب مزيد من  ..ومطالبهم الحقة والمشروعة  ..وجهادهم 

على اعتبار أن من ــ باستخدام مزيد من األسلحة الثقيلة والنوعية ــ المجازر بحق أهل السنة في األنبار 
الغطاء السياسي واإلعالمي، ى لجرائمه وليلقَ .. ال غير .. الدواعش .. يقاتلهم هم جماعة الدولة 

 !وكانوا له خير معين على ما يريد، وعلى ما يرتكبه من مجازر وجرائم.. فكان له ما يريد .. والدولي 
أن يقودوا المعركة في العراق فال هم ــ الدواعش ــ تركوا مجاهدي القبائل من أهل السنة 

أهل  المناطق التي حررها مجاهدوعلى ـ ــ أو قادرين على أن يحافظوا ـوال هم يحافظون .. بنجاح 
 ..فيستهلكون شبابهم بقتال أهاليهم من مسلمي سنة العراق .. وأخذوها منهم بعد قتال .. السنة 

ومن دون .. فمن نجا منهم يستهلكونه في قتال المالكي وعسكره  ..تحت شماعة الصحوات 
 ..! التضحياتاستراتيجية صحيحة، أو نتيجة معتبرة تُذَكر تستحق كل هذه 

ثم .. ثم التطبيش .. وعلى التطبيش .. قائم على الغلو، واإلفساد في األرض فمشروعهم 
 وهو بذلك ال يعدو عن كونه.. شيء والتفجير وليس له وراء التطبيش .. كقّماش ليل .. التطبيش 

 !فهل من معتبر ..اب المسلم من غير طائل يُذَكر محرقة للشب
 ...!، وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت

 
 !ال يستخفنكم الخوارج الغالة، فيلزمونكم بما ال ينبغي وال يجوز -0012

وهي ال تلزم بالضرورة إعالن .. متحققة وأهله والباطل والكافرين، للكفر  العداوة العامة* 
ة وفي كل وقت من غير مراعا لكل جهة باطلة على وجه التعيين،العداوة لكل فرد من أهل الكفر، أو 

 إذ أن من الغالة السفهاء.. وال تقدير للمصالح والمفاسد، وما هو مقدور عليه وما هو غير ذلك 
قد يختبرك  خبيث في نفسه،أو لغرض  والتضييق عليك وعلى من معك ومن هم خلفك، إلحراجك،

وفي الوقت  محددة هو ينتقيها لك،أو دول تجاه أشخاص أو هيئات  محددة،عدائية في اطالقات 
والخونة  صّنفك من المرجئة المنبطحين، إن لم تجْبه لطلبه،ف ..والمكان الذي يحدده ي يشاؤه، الذ
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كما ال يجب أن ُيجاب إلى ما  وهذا ليس حقه، بسبب ذلك،وربما قد يخرجك من الملة  والعمالء،
ر المواالة إظهاالمداراة و التي منها  ستضعاف تبرر للمرء العمل بالتقيةفالضرورات، وظروف اال.. يريد 

 .باللسان بالقدر الذي يحقق له المراد، ويدفع عنه الشر والضرر
الَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِنيَن َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ]:قال تعالى
ُهْم تـَُقاةً الّلِه ِفي َشْيٍء ِإالَّ   . 26:ل عمرانآ[َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ

ُهْم تـَُقاًة  ]:قوله تعالى استثناء من النهي؛ أي ال توالوهم وال يجوز لكم أن  [ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ
تُوالوهم إال أن تكونوا في سلطانهم، وال تستطيعون الهجرة أو الخروج من سلطانهم، فخفتم على 

هروا لهم الخوف ال يندفع إال بعد أن ُتظأنفسكم وحرماتكم منهم خوفًا محققًا أو راجحًا، وكان هذا 
فحينئٍذ يجوز لكم أن توالوهم باللسان بالقدر الذي يدفع عنكم الضرر من  نوع مواالة في اللسان،

ي وأن ُتضمروا لهم العداوة ف ى أن ال تُعينوهم على المسلمين،عل: غير زيادة وال نقصان، بشرطين
  .القلب

ُهْم تـَُقاًة  ]:6/221قال ابن جرير الطبري في التفسير  ؛ إال أن تكونوا في [ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الوالية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، وال 

 . تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، وال تُعينوهم على مسلم بفعل
 . لبه مطمئن باإليمانالتقاة التكلم باللسان، وق: وعن ابن عباس قال

فالتقية باللسان؛ من ُحمل على أمر يتكلم به وهو هلل معصيٌة، فتكلم مخافًة على : وعنه قال
 .نفسه، وقلبه مطمئن باإليمان، فال إثم عليه، إنما التقية باللسان

وملا ق دم مسللم، ما لم يُهرِ :قال [إاِلَّ أَن تَتَّقُوْا ِمْنهُْم تُقَاةً  ]:وعن عكرمة في قوله

 .  هـ -ا لم يستحل ماله

ُهْم تـَُقـــاًة  ]:وقـــال ابـــن كثيـــر فـــي التفســـير ؛ أي مـــن خـــاف فـــي بعـــض البلـــدان [ِإالَّ َأن تـَتـَُّقـــوْا ِمـــنـْ
: واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره ال بباطنه ونيته، كما قال البخـاري عـن أبـي الـدرداء أنـه قـال

  .إنا لنكشر في وجوه أقواٍم وقلوبنا تلعنهم
لـيس التقيـة بالعمـل إنمـا التقيـة باللسـان، وكـذا رواه العـوفي عــن : قـال ابـن عبـاس: وقـال الثـوري

وقـال . ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبـو العاليـة وأبـو الشـعثاء، والضـحاك، والربيـع ابـن أنـس
 . هـ-الحسن التقية إلى يوم القيامة اقال : البخاري
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وفــي ذلــك دليــل علــى جــواز المــواالة لهــم مــع الخــوف مـــنهم، : روقــال الشــوكاني فــي التفســي
 . هـ-ولكنها تكون ظاهراً ال باطناً ا

ال ينبغــي للمــؤمِن أن يُــِذلَّ :"أنــه قــال صــلى اهلل عليــه وســلموفــي الحــديث، فقــد صــحَّ عــن النبــي 
صــــــحيح ســــــنن ]"رَُّض مــــــن الــــــبالِء لمــــــا ال يُِطيــــــقُ يَتعــــــ:" وكيــــــف يُــــــذلُّ نْفَســــــه؟ قــــــال: ، قــــــالوا"نْفَســــــُه 
 [. 0666:الترمذي

أنـه ومن تعريص النفِس للذل، تعريضها لألخذ بالشـدة والعزيمـة فـي موضـع الرخصـة، مـع علمـه 
كــان ـ و  للحــرج والـذل،ومــن معــه وعــرَّض نفسـه  لـيس أهــالً لألخــذ بالعزيمـة، وأنــه لــو فعــَل لُفـِتن وفِشــل،

  !شرعاً ـ في مندوحة عن ذلك
ـــا رآُه  صـــلى اهلل عليـــه وســـلمرجـــالً اســـتأَذَن علـــى النبـــيِّ أنَّ  ،رضـــي اهلل عنهـــا وعـــن عائشـــة فلمَّ

فـي وجهـِه  صـلى اهلل عليـه وسـلمفلما جلَس َتطَلََّق النبـيُّ ". بئَس أخو العشيرِة، وبئَس ابُن العشيَرِة :"قال
ذا، ثـم وانبَسَط إليه، فلما انطلَق الرجُل قالت له عائشُة يا رسوَل اهلل، حين رأيَت الرجَل قلت له كـذا وكـ

يــا عائَشــُة، متــى عهــدتِني :" صــلى اهلل عليــه وســلمتطلَّقــَت فــي وجهــه وانبَســطَت إليــه؟ فقــال رســول اهلل 
  . متفق عليه"اَء َشرِِّه، واتِّقاء ُفْحِشهفحَّاشاً، إنَّ شرَّ الناس عند اهلل منزلًة يوَم القيامِة من ترَكه الناُس اتِّق

ــُر فــي وجــوه أقــواٍم ونضــحُك إلــيهم، وإنَّ قلوبَنـــا  إنَـّـا:"وفــي األثــر عــن أبــي الــدرداء، قــال لنكشِّ
 ". لتلعنهم 

لـيس بحكـيٍم مـن ال يُعاِشـر بـالمعروف َمـن ال يجـُد مـن معاشـرته :"وعن محمـٍد بـن الحنفيّـة، قـال
اً، حت   [.862:صحيح األدب المفرد"]ى يجعل اهللُ له فرجاً أو مخرجاً بُدَّ

أنــتم تخوضــون أشــرف  :حفظهــم اهللأبطــال الشــام وعليــه فــأقول ألخــوة الجهــاد واإلســالم مــن 
ولكـــي تنتصـــروا فـــي  ..طـــاغوت عرفتـــه األرض فـــي القـــرن المعاصـــر وأحقـــر مـــع أخطـــر وأشـــرس معركـــة، 

ال بـد مـن أن تسـتثمروا   هـا السياسـي والعسـكري، واألخالقـي،فـي جانب المجـرم العـدوهـذا معركتكم مـع 
أو أن تعرضــوا أنفســكم علــى أنفســكم  تشــددوا حــذار أنف ..كــل رخصــة رخصــتها لكــم الشــريعة الغــراء 

حتى ال يقولـوا فـيكم و  وفاً من الجهلة الغالة،خ.. في مواطن الرخص والتوسع لبالء ليس لكم به طاقة، 
كـــل وإنمـــا الخـــوف   أنكـــم تســـيرون فـــي االتجـــاه الصـــحيح، علـــىصـــادقة فطعـــنهم فـــيكم عالمـــة  مقالـــة،

فــاكم اهلل ك.. ءالت التــي تحتــاج إلــى إجابــات تــأتي التســافهنــا  ،مــدحكم مــن قــبلهم لــو جــاءالخــوف 
 . اللهم آمين.. بجهادكم، وشامكم، وإسالمكم سوءاً وشر كل من أراد بكم و  شرهم،
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 !..الطغاة  مصانع -0001
تــى إذا مــا مــات عجــل ح.. واســتعذبوا ذل ســياطهم .. فريــق مــن النــاس قــد ألفــوا عبــادة الطغــاة  

 حيـاة مـن غيـرـــ وال يرجـون ـــ فهـم ال يتوقعـون ..   ويعظمـوه ..بحثـوا ألنفسـهم عـن عجـل آخـر ليعبـدوه 
 !عبودية للطغاة العبيدومن غير .. عجول 

، وفرحنـا وفـرح النـاس بزوالـه وزوال ملكـه "الالمبـارك " من الطاغية الغالية أراح اهلل مصر  ما إن 
ــــ واســـتعمصـــر ممـــن ألفـــوا عبـــادة الطأبنـــاء إال وبـــدأ فريـــق مـــن النـــاس مـــن ..   ذبوا ســـياطه وظلمـــه،اغيـــة ـ

ــه ـــواســتكثروا علــى مصــر  ،وطغيان ــة والعــزة والكرامــة ـ يبحــث لنفســه عــن رجــل يصــنع منــه  وأهلهــا الحري
" .. السيســـي " فوجـــدوا .. ويرفعـــه مقامـــاً ال ُيســـأل معـــه عمـــا يفعـــل .. ويعظمـــه .. طاغوتـــاً كبيـــراً يعبـــده 

تـى ظــن ح ..دونـه مقــام األنبيـاء والرســل  ورفعـوه مقامــاً .. وصــورته .. وتغنــوا باسـمه .. فنفخـوا فــي رأسـه 
 !فاستخف قومه فأطاعوه..  كالطاغية أنه كذل

 !وهؤالء مع طغاتهم في الوزر سواء .. في معامل العبيد للعبيد.. اآلثمين هكذا ُتصَنع الطغاة  
 

 ؟.. في جنيف كيف يُفاوض النظام السوري -0000
ن أن القـوة لـن تسـتخدم ضـده ْمـأَ سـوري، ويُطَ عندما يغيب خيار استخدام القوة ضد النظام ال*  

أي عمليــة  يتحـول النظــام األسـدي ـــ فـي.. وهـي ليسـت مـن الخيـارات الممكنــة والمطروحـة للبحـث .. 
ال يمكـن أن .. وئيه ــ إلـى كتلـة ضـخمة مـن المكـر والثعلبـة، والكـذب، والخـداع تفاوضية يجريها مع منا

يــتكلم باســتعالء واســتكبار  ..وال أن يلتــزم لــك بشــيء  ..ء وال يتنــازل لــك عــن شــي.. تنتــزع منــه شــيئاً 
 ..!ال يوازيه استعالء واستكبار أطغى طغاة األرض .. للطرف المفاوض المقابل واحتقار 

وكانـت هـذه القـوة قـادرة علـى أن تطالـه فـي .. م ضـده ن أن خيار القوة قد ُيستخدَ بينما إذا تيقّ  
وعلـى .. وإلـى المطالـب .. وينصاع إلـى الحـق .. ويتأّدب .. اغر ب ويتصتراه يتأرنّ .. قصره وعقر داره 

 !هوا لهذه الحقيقةيتنبّ أن .. الذين يُفاوضون هذا النظام النصيري المجرم والمنافق 
 !تواطؤ المجتمع الدولي واألمريكي مع بشار األسد -0002

بحـــق الشـــعب مـــا كـــان للنظـــام النصـــيري األســـدي المجـــرم أن يتمـــادى فـــي جرائمـــه ومجـــازره *  
السوري ــ بصورة تفـوق الوصـف، وعلـى مـدار ثـالث سـنوات ـــ لـو لـم يلمـس التواطـؤ والرضـى بمـا يفعـل 

ظــالم فــالمجتمع الــدولي لــم يســبق لــه أن ســكت علــى طاغيــة .. مــن قبــل المجتمــع الــدولي واألمريكــي 
 ..! النظام النصيري األسدي  علىــ وال يزال ــ يظلم شعبه، كما سكت 
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 على الجريمة؟  جتمع الدولي من وراء هذا التواطؤوما غرض الم.. لماذا : فإن قيل 
 ..يحقـق لـه مصـالحه  ..وتصوراً عن الحل للقضية السورية  المجتمع الدولي يملك حالً : أقول 

وال يتناســب مــع .. ومطالــب الشــعب الســوري .. ال يلبــي الحــد األدنــى مــن متطلبــات وأهــداف الثــورة 
وهـو .. وال يزال يقـدمها .. ها الشعب السوري طيلة السنين الثالثة الماضية حجم التضحيات التي قدم

ويحملـه علــى القبــول بــه .. علـى الشــعب الســوري هــذا ـــ أي النظــام الــدولي ـــ لكــي يفــرض تصـوره وحلــه 
إعطــاء مزيـد مـن الضـوء األخضـر للنظـام النصـيري األســدي  :راهن علـى أمـرين، أولهمـايـ.. ولـو بـاإلكراه 

ومـــا زيـــادة إلقائـــه لبراميـــل األذى .. بحـــق الشـــعب الســـوري  ب مزيـــداً مـــن الجـــرائم والمجـــازربـــأن يرتكـــ
إال مـــن هـــذا القبيـــل، وال يمكـــن أن "  2" خـــالل فتـــرة مفاوضـــات جنيـــف .. والمتفجـــرات علـــى النـــاس 

 !يفسر إال هذا التفسير
عسـاه يتحقـق لـه .. ت وإضـاعة األوقـا.. أنه ــ أي المجتمع الدولي ــ يراهن على الزمن : ثانيهما 

رؤيتـه لحـل ويقبـل ب ..فينصـاع حينئـٍذ إلرادة المجتمـع الـدولي .. ونفاد صبره .. إنهيار الشعب السوري 
 !ويتنازل عن حقوقه ومطالبه المشروعة ..القضية السورية 

ُر اْلَماِكرِيَن  َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الّلهُ  .. ]إنه مكر الليل والنهار     . 61:األنفال[َوالّلُه َخيـْ
 

 ..!فريقان من الناس إذا دخلوا قرية أفسدوها  -0006
وأفســدوا وحــدة .. فريقــان مــن النــاس إذا دخلــوا قريــة أو بلــدة مــن بــالد المســلمين أفســدوها *  

علــى أن يكفــروا فيهــا وحملــوا المســلمين .. متنــاحرة متــدابرة وقســموها أقســاماً وفرقــاً .. وتــآلف أهلهــا 
.. الشـيعة الـروافض  :وهمـا ..وينتهكوا حرمات بعضهم بعضاً .. قتلوا بعضهم بعضاً وي.. بعضهم بعضاً 

 . وخوارج وغالة داعش، ومن نهج نهجهم من أهل الغلو
وأن .. وحــق ألهــل كــل بلــدٍة أن يــدفعوا عــن أنفســهم وديــارهم شــّر هــذين الفــريقين مــن األشــرار  

 !وال بد.. لقتال، ُقوتلوا فإن لم يندفع شرهم إال با..  يغلقوا األبواب دونهما 
 .اغتيال األخ المجاهد أبي خالد السوري رحمه اهلل -4449

اغتيال األخ المجاهد ــ الشهيد بإذن اهلل ــ أبي خالد السوري رحمه اهلل من قبل عصابات * 
لهو دليل من جملة عشرات األدلة على أن هؤالء الدواعش .. الغدر واإلجرام؛ خوارج وغالة داعش 

الساحة  مقد ابتليت به ــ أعمالهم كلها تصب في خدمة الطاغوت النصيري ــ ارج غالة أجالفخو .. 
وأنه ال حل معهم إال الحل الذي اختاره النبي صلى اهلل عليه وسلم ألمته، حيث قال في .. ة الشاميّ 
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اُء َذليقٌة أل:" الحديث الصحيح اُء أِحدَّ سنُتهم بالقرآِن، ال يجاِوُز أال إنَُّه سيخُرُج من أمَّتي أقواٌم أشدَّ
أنيموهم حتى ال  ". تراقَيهم أال فإذا رأيُتموهم فَأنيموهم ثمَّ إذا رأيُتُموهم فأنيموهم فالمأجوُر قاتُِلهم

 !تكون لهم بعدها يقظة يؤذون بها الناس
اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً .. لئن أدركتهم ألقتلّنهم قتل عاد  :"وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 ". طوبى لمن قتلهم وقتلوه .. لمن قتلهم يوم القيامة 
في التعامل مع هذه الفئة ، وهذا هو حكمه، النبي صلى اهلل عليه وسلم ألمته هذا خيار 

بأمة محمد صلى اهلل عليه وسلم، وأرفق أنه أرحم  داعٍ ال يدعينَّ و .. الباغية الضالة المغالية 
فيختار خالف حكم واختيار النبي صلى اهلل عليه  .. وسلمن محمد صلى اهلل عليه م.. وبالمسلمين 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة :] حينئٍذ يكون الضالل المبين الذي ليس بعده ضالل، قال تعالىف ..وسلم 
َقْد َضلَّ َضاَلاًل ِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَـ ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يـَعْ 

 . 68:األحزاب[مُِّبيناً 
 . اللهم آمين.. وأسكنهم فسيح جناته .. اهلل أبا خالد ورفاقه رحم  
 

 ! فريقان يسوؤهما جهاد وثورات الشعوب -0000
 ومن.. وخوارج وغالة داعش .. طغاة الحكم : الشعوب فريقان يسوؤهما جهاد وثورات*  

فأما طغاة الحكم لما يعلمون في جهاد وثورات الشعوب من .. يُقاتل على طريقتهم ج نهجهم، و ينه
يستحلون جميع المستحيل، و  لذا فهم يفعلون.. خطر محقق عليهم وعلى عروشهم وعلى أنظمتهم 

 ! تفشيل جهاد الشعوب وثوراتهم المحظورات من أجل
فإنهم يرون في جهاد .. على طريقتهم  وعمل.. ومن لف لفهم .. أما خوارج وغالة داعش  

.. ومصادرة لطريقتهم واستراتيجيتهم في القتال .. منافسة لهم ولوجودهم .. الشعوب وثوراتها 
كما أنهم لم يعودوا ــ بسبب جهاد الشعوب وثوراتهم ــ يقدرون .. وفي عولمة المعركة .. والحراك 

يعملون  لذا تراهم.. المسلمة .. الكريمة  على احتكار الجهاد ألنفسهم من دون الشعوب الحرة
.. وضربها من داخلها .. وبشرعيتها والتشكيك بها .. على تفشيل جهاد الشعوب وثوراتها جاهدين 

 !الظالمين ويحققون بذلك أعظم مطلب لطغاة الحكم.. فتلتقي مصالحهم مع مصالح طغاة الحكم 
 

 ! دعاة يمسكون العصا من الوسط -0008
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فون كدعاة وشيوخ ــ ال يزال إلى الساعة أشخاص ــ ُيصنّ .. ء األمور ووضوحها رغم جال*  
ال هم مع الحق، وال هم مع ف ..استرضاء واستمالة لجميع األطراف  ..يمسكون العصا من وسطها 

أن يقفوا من الطرفين  ـأردوا ألنفسهم ــ زعموا ـ.. وال هم نصروا حقاً، وال هم خذلوا باطاًل .. الباطل 
قد خذلوا الحق و .. قد ساووا بين الحق والباطل  وفاتهم أنهم بموقفهم هذا،.. لى مسافة واحدة ع

وعرضوا أنفسهم لسخط اهلل .. وخانوا األمانة الملقاة على عاتقهم .. ونصروا الباطل وأهله .. وأهله 
تسيل بالحرام على يد قطرة دم وكل .. كل جريمة   وزر وشاركوا ــ ولو بطريقة غير مباشرة ــ في.. ومقته 

  !وعلى ثرى الشام الطهور..  أهل الباطل
موقف بعض الشيوخ والدعاة من الصراع الدائر بين مجاهدي وأبطال وأشراف : مثال ذلك 

ويمدون خوارج وغالة .. ون حيث ال يزالون إلى الساعة يغذّ ..  الشام، مع غالة وخوارج داعش
نحو الشام وأهل  ت ومواقف ال تنم عن شعورهم بالمسؤوليةمن خالل كلما.. داعش بالحياة والتأييد 

 !وال نحو مستقبل اإلسالم في الشام.. الشام 
 

 ! ؟..كيف سيتعامل النظام السوري مع القرار الدولي اإلنساني   -0001
وحقده الدفين على .. وطبيعته اإلجرامية الفريدة والغريبة .. تركيبة النظام النصيري الطائفي *  

أطفال ونساء وشيوخ ولن تسمح لقوافل اإلغاثة اإلنسانية أن تدخل إلى .. ال .. م والمسلمين اإلسال
إال بالقْدر الذي يدفع عنه عصا .. بنظام يحكمه بالبراميل المتفجرة الشعب السوري المنكوب 

.. رور أذن لبعض القوافل اإلغاثية بالم.. واهتزت فوق رأسه .. فإذا الحت العصا .. المجتمع الدولي 
عرقل .. وأمن شرها .. العصا ابتعدت فإذا ما .. انظروا ها أنذا أسمح للقوافل بالمرور : وقال لهم
وهم الذين يمنعون من وصول الحليب .. بذريعة أن اإلرهابيين هم الذين يعيقون إدخالها .. دخولها 

 !والدواء إلى أطفالهم
وال يرضخ إال إلى لغة ..  يفهم إال بالقوة ال.. وذلك أن هذا النظام النصيري الطائفي الجبان  

  !وبالقوة وحسب.. وال يمكن أن تنتزع منه شيئاً ــ مهما قلَّ ــ إال بالقوة .. القوة 
 

 ..!ليست من الخوارج " داعش " دليلهم على أن  -0006
.. هم من الخوارج " .. داعش " بعضهم ينكر ويكابر أن جماعة الدولة المعروفة بـ *  

 !صفة الخوارج التي تنفي عن أنفسهم.. دلون ببعض كلمات قادة داعش ويست
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وإن عرف تراه ينكر .. أنه مريض  يضفي كثير من األحيان ال يعرف المر : ولهؤالء نقول 
ال بد له من .. ويقنعه أنه مريض .. فه على مرضه يعرّ .. بيب مختص ه طحتى يأت.. ويُكابر أنه مريض 

 ! وإال مصيره الهالك..  أن يعرض نفسه على العالج
يكذب تلك الدعاوي .. وواقع الحال .. إذا كان العمل .. ثم ما قيمة دعاوي اللسان  

 ! ويبطلها؟
بينما أعمالهم ومواقفهم كلها تدل على أنهم .. ما قيمة أن ينفوا عن أنفسهم صفة الخوارج  

 ! خوارج غالة أجالف؟
بينما هو يفّجر أمته .. حياء ــ يا أمتي الغالية ما قيمة أن ُيخاطب أحدهم أمته ــ بال است 

 !ويذبحها من الوريد إلى الوريد؟.. ويفخخها 
 ! وهو كذوب.. لكان المنافق من الصادقين .. دعوى اللسان مجرد ولو كانت الحقائق تقوم ب 
َر َمْقتاً ِعنَد اللَِّه َأن:] قال تعالى    . 6:الصف [تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن  َكبـُ
 

 ..! كلمات محاَصر في مخيم اليرموك المحاَصر   -0002
يوماً "  221" أكثر من الُمحاصر قد مضى على حصاره في مخيم اليرموك .. لي أخ حبيب  

بفضل اهلل حتى اللحظة لم .. واهلل يا أخي إن ما يحصل معنا قريب من المعجزات :" راسلني قائالً .. 
"  221" بعد مضي .. ويجعل لنا منها مخرجًا .. ال ويفرجها اهلل لنا ما تشتد أزمة إ.. نقع في الحرام 

وانخفض ثمن كيلو الرز من أحد .. أكلنا ثالثة أرغفة من الخبز حصار، فها نحن اليوم يومًا من ال
تعلمنا في الحصار ما لم نتعلمه في حياتنا .. الحمد هلل أواًل وآخرًا .. عشر ألف ليرة إلى ألفين 

تعلمنا أن اهلل هو الرازق، .. تعلمنا أن الدنيا ُخِلَقت ألمٍر عظيم؛ أن نعبَد اهلل وحده .. ا السابقة كله
ُتطّبق على  رأينا مفاهيم الدين الكبرى.. والمحيط، والمنتقم، والجبار، والمهيمن، وهو األول واآلخر 

من يتق اهلل يسّخر له الناس تعلمنا أن .. تعلمنا أنه ال عسر إال ويعقبه يسر .. الواقع تطبيقًا مذهاًل 
تعلمنا أن ال .. تعلمنا أن من يأخذ جانب اهلل يشعر بثقٍة عظيمة ال تُوَصف .. حتى األعداء منهم 

تعلمنا أن ال نتشاحن وال نتشاجر، فال شيء يستأهل ذلك، إال إذا تعلق بالدين أو .. نستصغر أحدًا 
وتعلمنا .. وتعلمنا أن اإلنسان يعيش بالقليل القليل . .تعلمنا أن نقّدر النعمة، فال نهدرها .. األخالق 

 ..! أشياء ُأَخر 
 .؟ انتهى كالمه..هل ترانا من الناجحين .. هل شارف االمتحان على النهاية  



 143 

الحصار ــ سائاًل اهلل تعالى له الثبات وحسن هذا الذي تعلمه األخ الحبيب من آالم : قلت 
رّب : وقد صدق من قال.. ثير من الكتب والمحاضرات البليغة ال يمكن أن يتعلمه من ك الختام ــ

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يـَعْ ..] ضارة نافعة  َلُم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ
 . 208:البقرة[َوَأنُتْم الَ تـَْعَلُموَن 

 
 الهدنة مع النظام السوري؟سؤال وجواب حول  -0021

 الثوار من القانون عن الخارجين أوضاع وتسوية الوطنية بالمصالحة هناك ما يسمى: سؤال
 ! ؟..وهل يجوز للمجاهدين أن يُهادنوا النظام السوري إلى فترة محددة، متى وكيف ..  وغيرهم

هو الطاغوت ونظامه، الخارج على القانون والحق والعدالة . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
وأيما .. وليس الشعب السوري المسلم المجاهد الثائر الذي يُطالب بحقوقه المسلوبة .. وشبيحته 

مصالحة أو هدنة تعكس هذه الحقيقة، وتصور القاتل المجرم بأنه الضحية المعتدى عليه، وأن 
لم وباطل ومردود بالنقل فهو صلح ظا.. الضحية المعتدى عليها وعلى حرماتها هي القاتلة المجرمة 

 . والعقل
ال يوجد عدو يتعين دفعه ودفع شره وباطله ــ بكل الوسائل المتاحة والمشروعة ــ كالعدو 

هذا هو األصل الذي ال يجوز لمجاهدي وثوار الشام .. المتمثل في النظام النصيري الباطني المجرم 
 . أو أن يفكروا بخالفه.. أن يحيدوا عنه 

من المناطق الشامّية قد ُيحاصر النظام النصيري فئة من المجاهدين والثوار، لكن في منطقة 
فهل في هذه الحالة .. ويطول الحصار إلى درجة الهالك المحقق .. ومن معهم من أهاليهم والمدنيين 

يجوز للمجاهدين والثوار أن يدخلوا في هدنة مؤقتة مع النظام ليدفعوا عن أنفسهم وذويهم الهالك 
 ، ومن قبيل دفع الضرر األكبر، والشر األكبر؟  المحقق

 . نعم يجوز، وبشروط: أقول
.. أما أنه يجوز، فهو ألن جميع التكاليف الشرعية بما في ذلك الجهاد ودفع العدو الصائل 

فإذا حصل العجز ــ الذي ال يمكن دفعه ــ رفع التكليف إلى .. مشروطة بتحقق القدرة واالستطاعة 
 . وتحقق القدرة، وهذا ما ال أعلم فيه خالفاً بين أهل العلم حين دفع العجز،

َفــاتَـُّقوا اللَّــَه َمــا  ]: وقــال تعــالى. 956:البقــرة [ال يَُكلِّــُف اللَّــُه نـَْفســاً ِإالَّ ُوْســَعَها  ]: تعــالى قــال
 . 46:التغابن [اْسَتطَْعُتْم 
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أي ال يُكلَّـف . 956:البقـرة [ِإالَّ ُوْسـَعَها ال يَُكلُِّف اللَّـُه نـَْفسـاً  ]: قال ابن كثير في تفسير قوله
 . هـ -أحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا

ومـا أمـرتكم بـه فـأتوا منـه مـا :" أنـه قـال صـلى اهلل عليـه وسـلموفي الحـديث قـد صـح عـن النبـي 
 . متفق عليه" استطعتم

هلل تعـالى يعلـم أن هـذا مسـتطيع يفعـل مـا اسـتطاعه فيثيبـه، فـإن ا: قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل
وهــذا مســتطيع ال يفعــل مــا اســتطاعه فيعذبــه، فإنمــا يعذبــه ألنــه ال يفعــل مــه القــدرة، وقــد علــم اهلل ذلــك 

  . هـ -ا ومن ال يستطيع ال يأمره وال يعذبه على ما لم يستطعهمنه، 
كلـف بشـيء مــن الطاعـات فقـدر علــى   إن مــن: فــي قواعـد األحكـامالعـز بــن عبـد السـالم ال وقـ

  . هـ -ا بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه
 . هـ -ا إن العذر ال يكون عذراً إال مع العجز عن إزالته :في رفع المالم قال ابن تيميهو 

 :أما الشروط
لمـــاء أهـــل الشـــام أن تكـــون مثـــل هـــذه الهـــدنات خاضـــعة لمشـــورة وإشـــراف وتقـــديرات ع -4

لخشـي عـدم تقـدير .. إذ مثل هذه األمور لو تركت للعـوام .. المجاهدين  من قادةالعاملين، ومن معهم 
وأحيانــاً قــد يكــون .. وتقــدير أيــن يكمــن الضــرر األكبــر مــن الضــرر األصــغر .. المصــالح مــن المفاســد 

لدقــة إال أولــو األمــر مــن العلمــاء وهــذا ال يعرفــه علــى وجــه ا.. الهــالك مــن الحصــار ظنيــاً، ولــيس حقيقيــاً 
 .  وقادة المجاهدين الميدانيين

فالنظـام النصـيري ال يُـؤَمن .. أن ال يكون من شروط الهدنة تسليم المجاهدين ألسـلحتهم  -9
هـو فـي حقيقتـه هـروب مـن .. وتسـليم سـالح المجاهـدين للنظـام النصـيري .. جانبه من الغدر والخيانـة 

 ! ك محقق مخز ومذلإلى هال.. هالك محقق شريف 
 .وال تشمل غيرهم.. أن تكون الهدنة تخص الفئة المحاَصرة وحسب  - -9
 ..أن تكون الهدنة إلى زمن محدد بالقدر الذي يدفع البالء والشدة عن المحاَصرين  -9

  .  وإال فال، واهلل المستعان.. بهذه القيود والشروط أجيز مهادنة الطاغوت النصيري، وعسكره 
 

 ..!أنا مسلم وحسب  -4494
 ! فماذا تقول أنت؟.. هناك من ُيصّنفك بأنك أحد شيوخ السلفّية الجهادية : ِقيل لي 
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هذا التوصيف واالطالق دهرًا لما كانت له دالالته االيجابية في أذهان  سكتنا عن :أقول 
 وقتات به ذو يوالتوصيف أَما وأنه قد أصبح هذا االطالق .. واحد  وعلى المجاهدين في آنٍ الناس 

وأصبح مطية لكل من يريد أن يظهر، وأن يركب موجة الغلو والمزايدات .. النفوس الضعيفة والمريضة 
هذا االسم اسماً، قال عن ال أرضى عن هذا التوصيف توصيفاً، وال .. أنا مسلم وحسب : فأقول.. 

ْن َأُكوَن ِمَن َوأُِمْرُت أَ :] وقال تعالى. 75:الحج[ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن قـَْبُل َوِفي َهَذا :] تعالى
ِإنَِّني ِمَن  َوَمْن َأْحَسُن قـَْواًل مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحاً َوقَالَ  :]وقال تعالى. 44:النمل[اْلُمْسِلِميَن 
 . 99:فصلت[اْلُمْسِلِميَن 

 
 . التحكيم بين خوارج األمس، وخوارج اليوم -4499

قبل رفض الخوارج الغالة التحكيم الذي جرى بين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه من *  
  ..ما بينهما من نزاع لفض .. ومن معه من الصحابة، وبين معاوية رضي اهلل عنه ومن معه من الصحابة 

وقالوا لعلي  ..وبحكم الطاغوت  ..روا فريقي التحكيم على اعتبار أنهم رضوا بتحكيم الرجال وكفّ 
فقال علي رضي اهلل . 87:األنعام[ُم ِإالَّ ِلّلِه ِإِن اْلُحكْ :] ضي اهلل عنه، مستدلين عليه باآلية الكريمةر 

 "! كلمة حق ُأريد بها باطل :" عنه لهم
 يمتنعون عن تحكيم الشريعة،.. واليوم خوارج العصر الممثلين في خوارج وغالة داعش  

لفض ما بينهم وبين كتائب  وتدعوهم إلى التحكيم، ن النداءات المتكررة التي تطالبهمويرفضو 
ومن هم على ..  على اعتبار أن من ُيحاكمهم ويحكم بينهم.. ومجاهدي الشام من خالف ونزاعات 

.. ومحاكمهم الشرعية ما هي إال محاكم شركّية .. وصحوات .. وكفرة .. مرتدون .. خالف معهم 
 ! ويرضون بحكمها؟.. فكيف ينصاعون إليها 

] و ..فهم شر خلف، لشر سلف .. وأخالقهم .. ومواقفهم .. وأفعالهم .. تشابهت قلوبهم  
 . 9:المنافقون[ُم اللَُّه َأنَّى يـُْؤَفُكوَن ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلهُ 

 
 ..! ليتهم سكتوا  -4499

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .بعده، وبعد الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي 
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.. الذي تبثه قناة الجزيرة " في العمق " من برنامج  9/9/9949استوقفتني حلقة االثنين 
وكان حديثهما حول الخالفات بين .. أكرم حجازي، وإياد قنيبي : والتي ظهر فيها كل من الدكتورين

 .الجماعات المسلحة في سوريا، كما هو ظاهر من عنوان الحلقة
ض المالحظات على بعض ما ورد من كالم في الحلقة، أذكر أهمها في وقد تشكلت لدي بع 

 :النقاط التالية
كرر الدكتور حجازي كالمه حول الجهاد العقدي، والمتمثل في جهاد جماعة الدولة،   -4 

والجهاد الوطني المتمثل في جهاد الكتائب اإلسالمية الشامية، ككتائب الجبهة اإلسالمية وغيرها من 
فجهاد الدولة جهاد عقدي، وعناصرها عقائديين، عندهم تصورات عقدية، بينما .. شامية الكتائب ال

هذا من من الفوارق بين .. جهاد الكتائب الشامية جهاد وطني، وعناصرها وطنيين غير عقائديين 
 ! المجموعتين

اية ال أدري ما الذي حمل الدكتور على هذا التقسيم الظالم، والذي ينم على عدم در : أقول 
فجعل .. بالواقع؛ عناصر الدولة جهادهم جهادًا عقدياً، بينما جهاد مجاهدي الشام جهادًا وطنيًا 

 !مجاهدي الشام بال عقيدة وال انتماء، وال تصورات عقدية؟
ــ ألنهم ال ينتمون ! لعل جهاد مجاهدي وأبطال الشام يكون جهادًا وطنيًا ــ في نظر الدكتور 

 !؟..أو مسمى القاعدة " .. داعش " كمسمى الدولة .. ية إلى مسميات حزبية خارج
لتصبح المعركة مع العالم  .. لم يتبنوا استراتيجية عولمة المعركة .. أم ألن مجاهدي الشام  

لم ُتحسم .. بينما المعركة األساس مع النظام النصيري وحلفائه .. وجنوبه وشماله .. كله شرقه وغربه 
 ! النصيري بهكذا استراتيجية؟ويا فرحة الطاغوت .. بعد 

إال في حال استعدى مجاهدو الشام .. ــ جهادًا عقديًا ! ال يكون الجهاد ــ في نظر الدكتور 
ــ ! حينئٍذ وحسب يكونون ــ في نظر الدكتور.. أهل األرض كلهم وذّعروهم على الشام، وأهل الشام 

 ! يجاهدون جهاداً عقدياً، ولهم تصورات عقدية
دو وأبطال الشام أروع وأجل وأعظم صور ومعاني الجهاد، والصبر، والمصابرة، ضرب مجاه 

كل هذا ــ .. تعجز البشرية على أن ُتحاكي مثله .. وعلى مدار ثالث سنوات .. والتضحية والثبات 
 ! وال تصورات عقدية؟.. ــ جهاداً وطنياً بال عقيدة وال دين وال إيمان ! في نظرك يا دكتور
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ــ دفاع مجاهدي وأبطال الشام عن بلدهم، وديارهم، وأعراضهم، ! يا دكتور أم ساءك ــ 
ال عالقة له بالجهاد العقدي، وال بالدين وال .. فاعتبرت ذلك جهادًا وطنيًا .. وحرماتهم، وأموالهم 

 ! اإليمان؟
، "الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض األعيان " ألم تقرأ كتاب الشيخ عبد اهلل عزام  
الذي نقل فيه اجماع أهل العلم على أن العدو لو استولى على شبر واحٍد من أراضي وأوطان و 

مهما كلفهم استرداد هذا الشبر من األرض .. المسلمين تعين على جميع المسلمين دفع العدو وقتاله 
 ! من تضحيات وشهداء.. 

و شهيد، ومن قُِتل دون من قُِتل دون ماله فه:" ألم تقرأ حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 ". ِعرضه فهو شهيد، ومن قُِتل دون مظلمته فهو شهيد 

 !؟..فهل هذا ــ عندك ــ يدخل في الجهاد الوطني أم الجهاد العقدي اإليماني  
مجاهدو الشام ــ وبخاصة منهم مجاهدو وأبطال كتائب الجبهة .. أجبني إن استطعت  

وال بد لك من اختيار إحدى .. في سبيل الطاغوت والشيطان  اإلسالمية ــ جهادهم في سبيل اهلل، أم
 االجابتين، إذ ال ثالث لهما؟

 ..! جهادهم في سبيل اهلل : إن قلت 
 ! ؟..كيف تنفي الجهاد العقدي عمن يجاهد في سبيل اهلل، وإلعالء كلمة اهلل : أقول لك 
 ..! وثني  ال؛ بل جهادهم في سبيل الطاغوت والشيطان، جهاد وطني: وإن قلت 
بل .. قد شابهت بقولك هذا قول خوارج وغالة داعش .. هذه طامة ال تُغتَفر لك : أقول لك 

على مثل كلماتك هذه يتكئ غالة وخوارج داعش في تكفير مجاهدي الشام، وقتلهم، ورميهم 
 !فالحذر، الحذر.. بالصحوات 

جهاد أهل الشام بجميع كتائبهم اّتسم حديث الضيفين باختزال الثورة الشامية المباركة، و  -9 
فلم " .. األكبر واألبرز " فهما على زعم حجازي ومن معه .. في الدولة، والّنصرة وحسب .. وفرقهم 

ال لشعب ثائر، وال .. وكأن سوريا ال وجود فيها ألحد .. يخرج حديثهما عن الدولة والنصرة 
 ..!إال لهاتين المجموعتين وحسب .. لمجاهدين 

إذ طالما حاول الطاغوت ــ وال يزال .. تُفرح وتخدم النظام النصيري كم هي تيجة  وإنها لن 
دولة : ُيحاول ــ أن يصور ــ للرأي المحلي، واإلقليمي، والدولي ــ أن صراعه مع اإلرهاب العالمي الوافد

 ! وليس مع ثورة شعب.. وليس مع الشعب السوري .. والقاعدة .. داعش 
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فأجابه ما بين األلفين إلى عشرة .. كم عدد عناصر الدولة ": ازي حج" ولما سأل المذيع 
ألف، إلى "  489" أجابه ما بين .. ولما سأله عن عدد مقاتلي ومجاهدي أهل الشام .. آالف مقاتل 

ولما أجابه المذيع بأن عدد عناصر الدولة قليل قياسًا إلى عدد أفراد مقاتلي .. ألف مقاتل "  999" 
عاد حجازي إلى الترقيع، وإلى تفخيم عناصر الدولة ووصفهم بأنهم ــ بخالف .. ية الكتائب الشام

وبالتالي الواحد .. وعندهم خبرات عسكرية طويلة .. ولهم تصورات عقدية .. غيرهم ــ عقائديين 
 ! منهم بمائة من غيرهم

.. وا الغلو حارب.. بدكون : أقول لألخوة:" فقال.. المسلمين .. وجَّه المنّظر حجازي  -9 
 .."!أو .. لكن من دون أن تسقطوا الدولة أو تشهروا بها .. اهزموا الغلو 

لكن ال تهزموا الكافرين .. اهزموا الكفر : كمن يقول للمسلمين: وهو بهذا التنظير والتوجيه 
اة، وال لكن ال تهزموا وال تحاربوا الظالمين، وال الطغ.. اهزموا وحاربوا الظلم والطغيان واإلجرام .. 

وهذا ــ لعمر الحق ــ مردود .. لكن ال تهزموا وال تحاربوا الغالة .. اهزموا وحاربوا الغلو .. المجرمين 
 ..! وإني ألعجب لرجل ــ توسمنا فيه دهرًا خيراً ــ يقول مثل هذا الكالم .. بالنقل والعقل 

الدولة :" فقال..  اقتناع المنّظر حجازي أن جماعة الدولة هم في العراق دولة بحق -9 
 .."! اإلسالمية بمنطق األمور نشأت دولة في ظروف معينة، ووجدت قبواًل، ووجدت مبررات 

أرنا حدودها، ومعالمها، ! .. أين هذه الدولة ــ التي نشأت في ظروف معينة ــ يا دكتور 
 !؟..وسلطاتها 

ونصفها اآلخر في .. مريكية نصفها في السلة األ: العراق ــ كل العراق ــ انتهت إلى أن تكون 
 !بتواطؤ مع حكام وساسة روافض العراق.. السلة اإليرانية 

عنزة ولو " على مبدأ .. صدقت الكذب .. وتكرار الكذب .. أم أنك تحت ضغط الكذب  
 "! طارت 

" إن كان هذا األمر يليق بحدثاء األسنان سفهاء األحالم من غالة وأنصار جماعة الدولة  
 !فإنه ال يليق بك كمنّظر، ومفكر كما تصنف نفسك" .. داعش 

عجبًا لك ولمن معك ــ الذي كان بين الفينة واألخرى يُؤّمن على صحة كالمك ــ أبعد كل ما  
عن جرائم، وغلو، .. تناقله الثقات العدول من خيرة وصفوة األمة من العلماء، والمجاهدين األخيار 

، وما ترتب عن ذلك من آثار مدمرة "داعش " ماعة الدولة وفساد، وبغي، وعدوان، وغدر، وخيانة ج
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، وتجادلون عنها "جماعة الدولة " ال تزالون تطرون .. والثورة الشامية بعامة .. على الجهاد في الشام 
 ! ولو وجهتم لها نقداً، يكون نقداً خفياً رقيقاً غير جارح بحسب تعبيركم.. وتفخمونها .. 

وتصدقون روايات حدثاء األسنان .. وشهادة علماء ومجاهدي الشام  ..تكّذبون شهادة األمة  
 !؟..سفهاء األحالم من غالة وخوارج داعش 

بأنهم طائفة .. على غالة وخوارج داعش .. متى ستشهدون ــ أيها المنّظرين ــ شهادة حق  
اقتتال داخلي  قائم على افتعال.. ومشروعها مشروع فساد في األرض .. غلو، وبغي، وفساد، وإجرام 
 ! وقد سبقكم إلى ذلك أطفال الشام؟.. بين المجاهدين والمسلمين 

تحاولون عبثًا ــ في صراع صريح بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة ــ أن تمسكوا العصا  
.. استمالة لوجوه جميع األطراف .. من الوسط؛ فال أنتم مع الحق وأهله، وال أنتم مع الباطل وأهله 

وهذا ــ .. وال أنتم فزتم بوجوه الناس .. أنتم ــ بذلك ــ قد نصرتم حقًا، وال أنتم قد خذلتم باطاًل فال 
 ! لعمر الحق ــ موقف ال يليق بالمصلحين الناصحين

 ". من أرضى الناس بسخط اهلل، سخط اهلل عليه، وأسخط عليه الناس :" وفي الحديث 
بينما ال نجد لكم دمعة واحدة على الشام .. اعش تزرفون ألف دمعة على دولة الخوارج الدو  

 !ومستقبل اإلسالم في الشام.. ومجاهدي الشام .. وأطفال ونساء الشام .. وأهل الشام .. 
بالقدر الذي .. تشاركون خوارج وغالة داعش الوزر .. أنتم ــ بموقفكم هذا ــ شهداء زور  

اِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتانُوَن َأنُفَسُهْم ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبُّ َمن َكاَن َواَل ُتجَ :] تجادلون فيه عنها، واهلل تعالى يقول
فكيف بمن يجادل .. وفي الجدال عن سارق .. وهذه آية نزلت في المعاصي : النساء[َخوَّانًا َأثِيمًا 

 ! وعن جرائمهم، وفسادهم، وباطلهم، وسفكهم للدم الحرام؟.. عن الخوارج الغالة 
تشاركون خوارج وغالة داعش وزر وأد وضرب المشروع اإلسالمي .. موقفكم هذا أنتم ب 

 !الذي طالما أهل الشام كانوا يحلمون به.. الراشد في الشام 
 ..! وهنيئاً له بهكذا منّظرين .. تنظيركم .. هنيئاً للنظام النصيري  

 م 6/9/9949. هـ 8/8/4998
 

 ..!م خالف قديم جديد ال بد من أن ُيحسَ  -4499
حول مسألة ..  ، وأن ُيحَسمخالف قديم جديد فّرق الصّف والكلمة، ال بد من أن ينتهي*  

  !المشاركةهذه ركة في األنظمة الجاهلية الحاكمة، أيّاً كانت نوعية المشا
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ارك في على اعتبار أنه ش.. وكّفر من يخالفه في رأيه ومذهبه .. فريق رأى ضرورة االعتزال  
  !ير إسالميةأنظمة جاهلية غ

من قبيل تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، ودفع الضرر .. وفريق رأى ضرورة المشاركة  
 . األكبر بالضرر األصغر

 : وتوجيهي لهذه المسألة كالتالي 
 : ن يشاركون في هذه األنظمة فريقانن الذيأ 
دّلت القرائن هذه األنظمة الفاسدة ــ وقد من باطل وفساد  فريق ُيشارك لكي يكون جزءاً  

 .فهذا يطاله حكم هذه األنظمة، وهو شريك لها في الوزر واإلثم على ذلك ــالمحيطة به 
ــ ُيشارك من أجل تحصيل المصالح، ودفع المفاسد قدر ومقاصده وفريق ــ سلمت نيته  

وقد دلت القرائن المحيطة به على .. دفع الضرر األكبر بالضرر األصغر  ومن قبيل.. المستطاع 
  . ذلك

بحسب نوعية .. قد ُيصيب في مواطن، وقد ُيخطئ في مواطن من الناس وهذا الفريق  
وما أخطأ فيه .. والزمن الذي تتم فيه المشاركة، والظروف واألخطار المحيطة بالمشاركة .. المشاركة 

 !  فضاًل عن أن يُكّفر ألجله.. قد يكون له فيه أجر واحد 
أن يكون بحال لكن ال يجوز .. فيما قد أخطأ فيه  يق من الناسالخالف مع هذا الفر ُيستساغ  

ومقامرة بالدين .. مغامرة .. فتكفير هذا الفريق من الناس .. سببًا للتكفير، والهجر، والتنابز باأللقاب 
 !وهو تكفير للسواد األعظم من المسلمين.. قد هان عليه دينه ال يقدم عليها إال كل مغاٍل متهور .. 

َوقَاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَُه َأتـَْقتُـُلوَن رَُجاًل َأن يـَُقوَل رَبَِّي اللَُّه َوَقْد :] الىقال تع 
دُُكْم ِإنَّ عِ َجاءُكم بِاْلبَـيـَِّناِت ِمن رَّبُِّكْم َوِإن َيُك َكاِذبًا فـََعَلْيِه َكِذبُُه َوِإن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكم بـَْعُض الَِّذي يَ 

 . 95:غافر[ي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب اللََّه اَل يـَْهدِ 
فهذا رجل قبطي من آل فرعون ــ يكتم إيمانه ــ وهو من القرب من الطاغية فرعون ونظامه ما  

فرعون ة، والتي كانت من جملة األسباب التي منعت الطاغية مكنه أن يقول له تلك الكلمات اإليمانيّ 
 . موسى عليه السالممن قتل 

، ما اندفع من األسباب ــ لموسى عليه السالم ــض قيّ : في التفسير السعديقال عبد الرحمن 
ومن جملة األسباب، هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون، من بيت  ،وملئه به عنه شر فرعون
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ويكتم إيمانه، فإنهم إذا كان يظهر موافقتهم،  ، وخصوصاً ال بد أن يكون له كلمة مسموعة، المملكة
 . هـ -اما ال يراعونه لو خالفهم في الظاهر  يراعونه في الغالب

فرعون ونظامه ــ حتى يظهر وكأنه من أحد مستشاريه، الطاغية رغم قرب هذا الرجل من : قلت
، [ ِمنٌ رَُجٌل مُّؤْ ] م بما أشار به عليه ــ فالقرآن يشهد له بأنه التز وإال لما استمع له الطاغية فرعون، و 

نصرته لنبي اهلل موسى عليه السالم  ة الراجحة المتحققة في موقفه، والتي تكمن فيللمصلحإليمانه، و 
  .يحتاج فيه للنصرةخطير في موقف 

لحسم النزاع فيما .. واتفقا عليه .. فلو تنّبه فريقا النزاع ــ المعتزلة والمشارِكة ــ لهذا الفقه 
  . والحمد هلل رب العالمين.. بينهما ــ أوزارها  بينهما، ولوضعت الحرب ــ فيما

 
 ! قانون اإلرهاب السعودي الجديد -4498

ف النظام فقد صنّ .. حديثًا وفق قانون اإلرهاب السعودي، والمعمول به في السعودية * 
الحظر والمنع ــ والتي منها خانة و .. السعودي مجموعات عديدة في خانة اإلرهاب واإلرهابيين 

اإلخوان المسلمين، وجبهة النصرة ــ وبالتالي فإن عقوبة السجن لسنين طويلة تنتظر كل من  جماعة
 ! يدخل األراضي السعودية، ويثبت أنه ينتمي ــ أو مؤيد ــ لمجموعة من تلك المجموعات

لم  ..يتضمن تعميمًا ظالمًا  ..وهذا اإلجراء من قبل النظام السعودي ليس ظلمًا وحسب 
 ! ..من قبل أعداء األمة األصليين ق إليه ُيسبَ 

كما أنه ال يعني وحسب نصرة الطغاة الظالمين ــ وعلى رأسهم الطاغية بشار األسد المجرم ــ 
 ..! على الشعوب المسلمة المستضعفة 

يعني بالضرورة منع مئات اآلالف من المسلمين ممن ينتمون إلى كله فهو إضافة إلى ذلك  
.. ومنعهم عن الحرمين الشريفين .. من آداء فريضة الحج والعمرة ..  تلك الجماعات، أو يؤيدونها

إذ كيف يقصد المرء بيت اهلل الحرام للحج أو العمرة، وهو يعلم مسبقًا أنه قد يسجن في سجون 
 ! ؟..النظام السعودي سنوات عديدة، قد تتجاوز عشر سنوات 

 . 449:البقرة[َساِجَد الّلِه َأن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع مَ :] واهلل تعالى يقول
بـَُهُم الّلُه َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم :] وقال تعالى  . 99:األنفال[َوَما َلُهْم َأالَّ يـَُعذِّ
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هذا .. ما دمتم قد دخلتم لعبة التصنيفات الظالمة .. ثم نسأل ساسة وقادة النظام السعودي 
.. لماذا لم تصنفوا الشيوعيين المفسدين، والليبراليين اإليباحيين .. وهذا غير إرهابي .. رهابي إ

 ! في خانة اإلرهابيين المحظورين والممنوعين.. واألحزاب التي تنتمي لهذين التيارين 
أشد خطرًا على العرش السعودي من المجرمين الشيوعيين، .. والجبهة .. أم أن اإلخوان 

 ! وأحزابهم؟.. دين المفسدين والملح
كالظلم   .. ال شيء يعجل من زوال ملك ونظام آل سعود : وأنا أقول لكم مصارحًا وناصحاً 

التي قّدر .. وعن أداء مناسك الحج والعمرة .. منع عباد اهلل عن المسجد الحرام ومن أظلم الظلم .. 
 !اهلل تعالى أن تكون في مكة المكّرمة وضواحيها

 
 !الشيشاني أنه قد أبَطل جهاده، إال أن يتوب جهادغوا أبا بلّ  -4496

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد
فقد اسُتوِقفت على كالم ألبي جهاد الشيشاني، في الجزء الثاني من شهادته، وكالمه حول 

فقال كالماً كنا نربأ بواحد مثله أن يتلّفظ به .. بداعش المؤامرة ــ زعموا ــ ضد جماعة الدولة، المعروفة 
ولكن خلطته لجماعة الدولة ــ بحيث ال يرى األمور إال من خالل عينها، وال يسمع إال من خالل .. 

فكان مثله كمثل .. أذنها ــ قد أفسدته، وجعلته واحدًا منهم يتطّبع بطباعهم وأخالقهم، وغلوهم 
 "!نافخ الِكير " جليس 

يخرج ويتكّلم ويستحّل .. فهذا الطرطوسي :" مما قاله عني في تلك الشهادة التي أدلى بهاو 
 . هـ -ا"دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين 

دماء المسلمين، أين وجدت كالمي هذا الذي به أستحل : وأنا أسأل أبا جهاد الشيشاني 
 !!وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين ؟

وفي أي خانة .. ــ فماذا ُيسمى كالمك هذا ! ـ ومعاذ اهلل أن تجدـفإن لم تجد، ولن تجد  
 ..!!ف؛ تراه ُيصّنف في خانة الصدق والصادقين، أم في خانة الكذب والكاذبين ُيصنّ 

قد انتهى جهادك في الشام، بالكذب، والجدال : يسيئني يا أبا جهاد الشيشاني، أن أقول لك 
 ..!ة وخوارج داعش بالكذب عن غال
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كافر .. ثم هل تعلم أن من يستحّل دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين  
 ! مرتد بال خالف؟

 فما.. وهذا حكمكم عليه .. فإذا كان واحد مثلي ــ وال أزكي نفسي على اهلل ــ هذا ظنكم فيه  

 !؟هموظنكم ب.. يكون حكمكم على بقّية الناس 
هذه شهادتك في عبد مثلي ــ وال أزكي نفسي على اهلل ــ وقد قامت على الكذب  إذا كانت 

 !؟..فكيف ترانا نقبل شهادتك، وكلماتك في حق اآلخرين .. الصراح، وسوء الظن 
حتى تأتي بالدليل على ما رميتنا ..  ومجروحة .. شهادتك ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ مردودة  

 !وأنَّى.. به 
ل ومجاهدي الجبهة اإلسالمية وغيرها من الكتائب الجهادية الشامية المباركة رميتم أبطا

حملتكم على استحالل دمائهم وحرماتهم، ومقراتهم .. بالصحوات، وبأوصاف تقتضي التكفير وال بد 
ثم تسأل ــ وكأنك ال تعلم .. بمفخخات الغدر، وعمليات انتحارية قذرة ما أنزل اهلل بها من سلطان .. 

هؤالء الذين منهم من يسّمينا الخوارج، ويقول بل أسوأ من الخوارج مثل ما قال الطرطوسي، من  :"ــ
 هم أسوأ من الخوارج؟

أنّهم يقتلوا الّناس ويكّفروا : الخوارج معروفين بصفات، النبّي عليه الصالة والسالم وصفهم
 .الّناس بالكبائر

لين في الدولة تكّلموا بالتكفير بالعموم أو هاتوا لنا مّرة واحدة أّن أحد األمراء أو المسؤو 
بالتكفير بالكبائر، لن تستطيعوا ألنّه ال يوجد هذا الكالم، لماذا ال يوجد؟ ألنّنا ال نكّفر الّناس بالكبائر 

 .  هـ -ولو أّن هذا يغيظ بعض المشايخ اآلن ألنّه لن يكون لهم حّجة حّتى يسّموننا بالخوارج ا
فالخوارج األوائل، كفروا .. أنتم أسوأ من الخوارج األوائل .. شاني نعم يا أبا جهاد الشي 

ــ ! والكذب ــ كنقلكم عنا أعاله.. وبظّن السوء .. وأنتم كفرتم بالحسنات .. بالكبائر، وبما يرونه ذنبًا 
 ..! وهو في دين اهلل ليس بذنٍب .. وبما ترونه أنتم ذنباً 

بقتالهم، وقد وافقتنا على جواز قتالهم عليه وسلم صلى اهلل الخوارج األوائل ــ الذين أمر النبي  
وتكذبون، وتستمرون في الكذب، حتى تصدقوا .. وأنتم تكذبون .. ــ كانوا أصدق منكم لهجة 

ثم ترتبون على الكذب .. أنفسكم، وُيصبح الكذب عندكم من المسلمات التي ال تقبل النقاش 
 ! وبراءووالء .. ودماًء .. أحكاماً ومواقفاً 
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مع خوارج وغالة داعش، وجدالك عنهم بالباطل  وقوفكاعلم يا أبا جهاد الشيشاني أنك ــ ب 
 ..! والكذب ــ قد غيرت وبّدلت 

فبندقيتك بعد .. ال تمنَّ ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ على أهل الشام األيام األولى من جهادك  
والعبرة  ..، ومجاهدي وأبطال الشام انقلبت لتصبح على مسلمي.. أن كانت مع أهل الشام 

 ! بالخواتيم، وبما ُيختم به على المرء
أصبحت جوالتك  .. بعد أن كانت تُذَكر لك جوالت ضد النظام األسدي النصيري المجرم  

 ! ويا فرحة النظام النصيري بجوالتكم هذه.. كلها على الصفوة من خيرة أبطال ومجاهدي الشام 
ك ــ موجهة على الشام، وأهل الشام، والمستضعفين من مسلمي أصبحت سهامك ــ ومن مع 

وهذا مصداق حديث .. أهل الشام  وفسلم منكم الطاغوت وجنده، ولم يسلم منكم مسلم.. الشام 
 ".يقتلون أهل اإلسالم وَيَدعون أهل األوثان :" النبي صلى اهلل عليه وسلم في الخوارج

واعلم  ..فاتِق اهلل .. خنجرًا في خاصرة أهل الشام  أصبح جهادك ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ
أن العبرة بالخواتيم وبما ُيختم به على المرء؛ فإن ُخِتم له بعمل صالح، ُأخذ به، وُغفر له مهما كان منه 
قبل ذلك من عمل طالح، وإن ُخِتم له بعمل طالح، أخذ به، مهما كان منه قبل ذلك من عمل صالح 

فال يغرّنك ما تقدم لك من .. ه اهلل تعالى إلى عمل صالح قبل موته، فيقبضه عليه والموفَّق من يوفق.. 
 . هجرة وجهاد من دون أن تكترث للخواتيم من أعمالك

فوالذي نفسي  بيده إن :" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل  أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه . أهل النار فيدخلها
أي المكتوب " فيسبق عليه الكتاب" وقوله . متفق عليه" الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
 . تكون موافاته عليهفي الكتاب، فيعمل بما ُكتب عليه وُقدر و 

ال تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
زمانًا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عماًل سيئًا، 

نار، ثم يتحول فيعمل عماًل صالحاً، وإن العبد ليعمل زمانًا من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل ال
 ".وإذا أراد اهلل بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه 

فكيف بالذي يُؤذي مؤمني ". من آذى مؤمنًا فال جهاد له :" صلى اهلل عليه وسلموقال  
 !؟..ومسلمي ومجاهدي أهل الشام 
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:" ــ! وذلك عندما اشترى شراًء فيه شبهة ربااألرقم ــ وقالت عائشة رضي اهلل عنها لزيد ابن  
 "! بّلغوا زيداً أنه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب 

 . بّلغوا أبا جهاد الشيشاني أنّه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب: وأنا أقول 
 . م 00/6/2104. هـ 04/0/0460

 
 ! القمة العربّية -0021

فيما ــ ! ــ زعموا، ليتدارسوا "الكويت " في المنعقدة هم اجتمع قادة ورؤساء العرب في قمت*  
 ...! بينهم المشاكل، والمخاطر التي تتهدد الوطن العربي 

الفاسدة المستبدة،  مأنظمتك.. العربي أنتم الوطن مشكلة : ولهؤالء القادة والرؤساء نقول 
فأنتم مشكلته .. ا تتهددونه أنتم كم.. ال توجد مشكلة تهدد المجتمع العربي أرضًا وشعبًا  ..الظالمة 
 ! الكبرى

فضاًل .. مشكلة تواجه العرب وبلدانهم  ةأيــ بصورة جدية فاعلة ــ ال تستطيعون أن تناقشوا  
ووراء كل .. ألنكم أنتم سبب كل مشكلة .. على وضع تصور وعالج لها فيما بينكم عن أن تتفقوا 

 ! مشكلة تتهدد العرب، ومجتمعاتهم
لها الحلول  ويضعوا.. اجهوا مشاكلهم، ومشاكل بلدانهم العرب ال يمكن أن يو فإن وبالتالي  

ومن أنظمتكم ..  وبعد الخالص منكم.. ص منكم إال بالتخلّ  ــ وإلى األبد ــويتخلصوا منها .. والعالج 
 ! الفاسدة الظالمة

 ..!أنتم الداء، والدواء  
 عاقالنلتي ال يجوز أن يختلف عليها ة اتنطق بهذه الحقيقة الساطعكلها مضت   خمسون سنة 

 !واهلل المستعان.. 
 

  !الّسياسة الخارجّية لروسيا -0026
المقاومين من ممن أعمى اهلل بصيرتهم وممن يتكلمون بألسنتنا ــ  ال يزال من بني جلدتنا،*  

ضرورة على  يؤكدونتراهم وبالتالي .. وعلى دعمها للعرب وقضاياهم ــ من يعول على روسيا، ! زعموا
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على اعتبار أنها الطرف اآلخر من المعادلة الدولية التي تحقق التوازن في الوقوف في صفها 
 ..! ، واإلقليمية الصراعات الدولية

 الذي يمكنها.. القيمي واإلنساني الثقافي، روسيا ليس لها من الرصيد : ولهؤالء وغيرهم نقول 
 ..من الشعوب الحرة الكريمة  يكون لها حليفاً ن أأو  ..تفرض نفسها على الشعوب، والدول  أن

فتاريخها المعاصر كله، ابتداء من االتحاد السوفيتي حتى .. يجعل منها رقمًا صعبًا يصعب تجاوزه 
.. واستعمار بلدانهم .. محاربة اإلسالم والمسلمين  وعلى.. استعداء الشعوب  قائم على.. الساعة 

 ! والسطو على خيراتهم وثرواتهم
وكجهة استعمارية .. كرقم يصعب تجاوزه .. وهي لكي تفرض نفسها على المجتمع الدولي  

لم تجد لنفسها .. ونفوذها مراتها، وأماكن وجودها عاحترام مصالحها، في مستاحترامها، و ال بد من 
من الطغاة المجرمين المستبدين، سوى ثلة .. في المنطقة حليفًا يساعدها على هذه المهمة القذرة 

فهي من جهة ــ في المحافل الدولية ــ أخذت على عاتقها حماية هؤالء الطغاة، وحماية .. الدمويين 
الشرعية والقانونية ــ كما تفعل مع نظام  وأن تصبغ عليهم وعلى جرائمهم.. أنظمتهم الفاسدة الظالمة 

هذه األنظمة  ومن جهة ثانية.. على حساب مصالح وأمن وحرية الشعوب الطاغية بشار األسد ــ 
تمنح روسيا الصالحية التامة بأن تستغل اسمها، ومشاكلها ــ في المحافل الدولية ــ  .. الطاغية الفاسدة 

في  مثلها ..وتساوم عليها  ..المجتمع الدولي  اتبتز به.. تتكلم باسمها، كورقة ابتزاز وضغط أن و 
رض نفسه على السوق، وعلى بقية يف.. متوحشة .. كمثل رجل أعمال حوله عصابات إجرامية   ذلك

أن يطلق يدها في تهديدهم بو  ..رجال األعمال من خالل تخويفهم من تلك العصابات اإلجرامية 
وقول الطاغية بشار األسد عن نفسه ونظامه أنه .. إن لم يُطاوعوه على ما يريد الجريمة كيفما تشاء 

.. قد صدق في ذلك .. يصعب تجاوزه كرقم .. قد ساعد روسيا على الظهور في المجتمع الدولي 
 ! وهو من جملة األدلة الدالة على ما أشرنا إليه أعاله

إال كل طاغوت مجرم، له .. وعلى سياساتها في المنطقة .. وبالتالي ال يعول على روسيا  
 فيجد في روسيا الجهة التي تحميه وتقيه. .تطالبه، وتالحقه العدالة .. قضية كبرى مع قومه وشعبه 

 ! والشعبي.. مستوى الدولي المن المالحقة والمساءلة، على 
   !وموقف الطاغية بشار األسد منها.. موقفها من الطاغية بشار األسد ونظامه : مثال ذلك 
 ! ؟..وأمريكا : فإن قيل 
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من وثعلبًة أمريكا ال تختلف عن روسيا فيما تقدم ذكره شيئًا سوى أنها أكثر دهاًء : أقول 
وتتحالف معهم، .. تمد يد العون والدعم للطغاة المجرمين، المستبدين  تراها هي من جهةف.. روسيا 

ـ من أجل ـومع أنظمتهم الفاسدة على الشعوب الحرة الكريمة التي تنشد الحرية والعزة والكرامة 
اهية بعض الخيوط الو ــ أقول أحيانًا ــ أحيانًا ــ ومن جهة ثانية تمد وأحقادها مصالحها وأطماعها 
على حقوقها اإلنسانية تعاطف، وشفقة مظهرة معها نوع تضامن، و .. المستضعفة للشعوب المضطهدة 

يردع من غير عمل ظاهر مؤثر  ..والحبر على الورق والبيانات، تعدى مجرد الكلمات، لتي ال توا.. 
، جننستنكر، ونسته" وعلى طريقة  ..الظالم، وينصف المظلوم، ويرد الحقوق إلى أصحابها 

يعرفها القاصي  ر؛الدالة على ذلك أكثر من أن تحصَ واألمثلة .. ، وحسب " ونشجب، وندين
 ! والداني

نتصاف لنفسها وتريد النهوض، واالواالستقالل الحقيقي،  والكرامة، واألمة التي تنشد العزة، 
حق التوكل اهلل تعالى  ال بد ــ بعد التوكل على.. أنظمتهم الفاسدة من و .. اآلثمين  من الطغاة الظالمين

 .بعيداً عن روسيا، وأمريكا سواء.. ــ من أن تعتمد على ذاتها 
 

 . سن المراهقة في العمل اإلسالمي -0022
زعماء ورجاالت مسميات في عندما يرضى المرء لنفسه أن يوالي ويُعادي في مسميات األحزاب، و  

 .. اسبة، وأن يُقال لها أخطأت وأصبتويتعصب لها وكأنها فوق المساءلة والمح.. تلك األحزاب 
 ويؤثِر المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ..ويبقى محور تفكيره ونشاطه حول تلك المسميات 

فهو يعني أنه ال يزال يعيش مرحلة سن المراهقة .. والملة .. ومصلحة الحزب على مصلحة األمة .. 
 ! في العمل اإلسالمي

يرقى  تقتضي من صاحبها أن.. في العمل اإلسالمي الدعوي  بينما مرحلة  النضج والرشد 
ويرتفع بتفكيره واهتماماته ومواقفه إلى مستوى المبادئ، والقيم، واألفكار الكلّية العليا، فيوالي 

أم سواء وافقت حزبه ــ ورجاالت حزبه ــ على أساسها ويرضى ويغضب، ويحب ويكره، ويُعادي، 
ومصلحة األمة والملة .. قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاّصة كما تقتضي منه أن ي.. خالفت 

  !على مصلحة الحزب
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يجد من  ..وتخلف عطائه  ..أسباب تخلف العمل الدعوي اإلسالمي المعاصر يتأمل ومن  
اًل عن أتباع فضــ العاملين في حقل الدعوة من دعاة، و فون على أنهم من الأن كثيرًا ممن ُيصنَّ أبرزها، 

 !سن المراهقة في العمل اإلسالميمرحلة  ــ ولألسف ــيعيشون  ال يزالونأنهم الء الدعاة والعاملين ــ هؤ 
 

 .من عوائق النصر وتأخره -0061
.. وتسلط العدو .. وضعف الشوكة .. وتفرق الصفوف والكلمة .. من عوائق النصر، وتأخره  

من .. وعاقبة أمره .. د لدين المرء، ولمعاشه فال شيء أفس.. الحرص على المال، والرياسة والزعامة 
ما ذئبان جائعان ُأرسال في غنٍم بأفسَد لها :" وفي الحديث.. على المال، والرياسة والزعامة  الحرص

 جد المال، ويتحقق له الشرف والرياسة،فتراه حيثما يَ ". رف لدينه من ِحرص المرء على الماِل، والشَّ 
المال، ويفتقد الرياسة والزعامة، وإن  فتقد وتفتقده حيثما يَ .. ن ال يكون ي منه أضوإن كان الواجب يقت

 !كان الواجب يقتضي منه أن يكون
 .من النضج وعالمات الرشد -0060

اقفهم، رشد الدعاة، والعاملين من أجل اإلسالم أن يجنحوا في مو النضج، وعالمات من 
لما في الجماعة .. ما أمكن لذلك سبياًل س المؤسّ د، والعمل الجماعي وجميع خياراتهم إلى التوحّ 

 ! قد أجمع عليها النقل والعقل.. والوحدة من خير ومصلحة راجحة على البالد والعباد 
أن ينزع المرء في مواقفه وخياراته .. ومن األنانية، والمراهقة في العمل الدعوي، واإلسالمي 

فال يرى إال .. ة ه على مصلحة الجماعة، واألمّ مؤثرًا مصلحته، ومصلحة حزب ..إلى الفرديّة، والتفرق 
ويقول ما نُقل عن الثور .. تي على غيره عواقب عليه، وعلى حزبه، قبل أن تأفتأتي ال.. نفسه، وحزبه 

  "!ُأِكلت لما ُأِكل الثور األسود :" األبيض
  الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  ِبُرواَواصْ اَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم وَ :] واهلل تعالى يقول

 .48:األنفال[
 .016:آل عمران[َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل تـََفرَُّقوا :] وقال تعالى 
 .مسلم" إن اهلل يرضى لكم أن تعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا :" الحديثوفي  

اعة وإياكم والُفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو عليكم بالجم:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .صحيح سنن الترمذي"  من االثنين أبعد، من أراد ُبحبوحة الجّنة فليلزِم الجماعة
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 ..!ال يستويان مثالً  -0062
دفاعًا عن النفس، والحقوق، .. ال يستويان مثاًل من يُقاتل الدواعش؛ الخوارج الغالة * 
مراد النصوص الشرعية؛ التي تأمر بقتالهم، ودفع شرهم وأذاهم عن أوامر و  ونزواًل عند.. والحرمات 

انطالقًا من توجهات وأحقاد .. وبين من يُقاتل المجاهدين، وحاضنتهم من المسلمين .. البالد والعباد 
ـ فاألوائل ـ.. فيجتمع سيفه مع الطاغوت النصيري على المجاهدين والمسلمين .. الخوارج الغالة 

شهداء، في الجنان مع األنبياء  ــ اهلل ــ بإذنقتالهم .. األشراف والعقل ــ هم األخيار،  بالنقل
 ! النارأهل كالب من كالب اد، قتالهم  واآلخرون هم األشرار، الفسّ ..  شهداءوالصديقين، وال
ا وهم.. وأن قتالهما قتال فتنة .. ال يجوز توجيه الخطاب للفريقين على أنهما سواء  وبالتالي

قد .. من يفعل ذلك ــ كائن من كان ــ ال يزال يمسك العصا من الوسط .. شركاء في وزر االقتتال 
قد عارض منطوق ومفهوم النصوص الشرعية التي و .. خذل الحق وأهله بمساواته بالباطل وأهله 

ودرجة .. الدواعش الخوارج الغالة  كما أنه ال يفقه حقيقة وواقع.. الغالة  جتوجب قتال الخوار 
وحيثما حلوا من .. مستقبل اإلسالم في الشام على أهل الشام، و درجة خطرهم فسادهم في الشام، و 

 !أمصار المسلمين
 

 .كلمة نكاشف بها إخواننا في جبهة النصرة  -0066
في مدن وهي أننا حيثما توجهنا .. كلمة نكاشف بها إخواننا في جبهة النصرة، ونناصحهم  *

جبهة " الة الدواعش يستترون، ويستظلون بمظلة ، ونسمع عن بقايا من الغُ نلمسكنا وقرى سوريا  
وفي .. النهار نصرة، وفي الليل دواعش تراهم في .. لشام أهل امجاهدي  يتقون بها غضبة، "النصرة 

دواعش؛ من جماعة الدولة، يرددون   ، والسراإلسم والظاهر جبهة النصرة، وفي الجوهر والباطن
ويعملون عملها الضار في الثورة السورية بعامة، وجبهة النصرة بخاّصة  ..ها، وغلوها كلماتها، وأفكار 

وفي كثير من األحيان يكونون سبباً في إفشال بعض العمليات العسكرية .. ويتحركون كخاليا نائمة .. 
 بزعم أن من يشارك في العملية فصيل ينتمي.. الهامة ضد الطاغوت النصيري وشبيحته، ومرتزقته 

كافر مرتد ال يجوز القتال ــ  ! ــ في نظرهمومن كان ينتمي للجيش الحر " .. الجيش الحر " لمسمى 
التي رتبوا عليها .. أفكار الدواعش الخوارج الغالة مقدمات و وهذه نفس .. معه ضد الطاغوت وجنده 

 ..! أحكام القتل، والتفجير، وتفخيخ مقرات المجاهدين 
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ي جبهة النصرة ــ قياديين وشرعيين ــ مزيدًا من القلق، والسهر، وهذا يستدعي من إخواننا ف
قبل أن  الذين ُيسيئون للجبهة، ومنتسبيها،.. المفسدين الة من هؤالء الغُ  لتطهير صفوفهم.. والمتابعة 

 !ُيسيئوا لغيرها
   

 .فقه ال بد للمجاهدين من أن يتنّبهوا له -0064
في كثير من األحيان يخير .. هدة على أرض الشام بعيدًا عن ذكر مسميات الفصائل المجا 

فصيل من الفصائل، بين االستعانة بفصيل مجاهد آخر، له عليه بعض المآخذ، أو كأن يكون هذا 
وبين أن يخسر موقعًا محررًا لصالح الطاغوت .. الفصيل أقل التزامًا وانضباطًا بتعاليم اإلسالم 

فهنا النقل والعقل يلزمان ..  فسادًا وكفراً، وخرابًا من جديد ، ليعيثوا فيهاالنصيري وشبيحته ومجرميه
 ائل األخرى ــ مهما كانت له عليهمالفصيل المجاهد بأن يستعين بإخوانه من الفصيل ــ أو الفص

والضرر األكبر، بالضرر .. وهذا من قبيل دفع الشر األكبر بالشر األصغر .. حظات أو تحفظات مال
 . األصغر

إنَّ اهلَل :" وقال صلى اهلل عليه وسلم ."إنَّ اهلَل ليؤيُِّد هذا الديَن بالرجِل الفاجِر  :"وفي الحديث
يَن بأقواٍم ال خالَق لهم إنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ سُيؤيُِّد هذا الديَن بأقواٍم :" وفي رواية تفيد االستقبال".  لُيؤيُِّد هذا الدِّ

  ".  ال خالَق لهم
لى هذا المعنى أن من الفصائل ــ ولألسف ــ تفضل أن تخسر موقعاً والذي حملني على اإلشارة إ

 ..عليه بعض المآخذ لها وال أن تستعين بفصيل آخر .. هامًا لصالح الطاغوت النصيري، ومجرميه، ومرتزقيه 
خشية أن ُترَمى من ِقبل الغالة من حدثاء  ..تتقوى به على دفع الشر األكبر المتمثل في الطاغوت وجنده 

تزام بتعاليم دها بفصائل ال تُعَرف بمزيد الاستعانت في جهاقد وأنها .. سنان، سفهاء األحالم بالكفر األ
 !وهذا من تلبيس إبليس وضحكاته على العباد.. وشعائر اإلسالم 

وأن ينشروه بين  ..وهذا العلم  ..أن يتنبهوا لهذا المعنى .. وإني ألهيب بطلبة العلم، والشرعيين 
وكان ال بد .. الحرج الضيق أو وسعوا عليهم الخيارات، في حال وقوعهم في لي.. لمجاهدين الفصائل وا

 . لهم من أن يدفعوا الضرر األكبر بالضرر األصغر
وأن األمور إذا ضاقت .. وليعلم الجميع أن الشريعة قضت بأن الضرورات تبيح المحظورات 

 .اعته، وخدمة دينه، وعبادهيسرا، وفَّق اهلل الجميع لط وأن مع العسر ..اتسعت 
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 .الشهيد ــ بإذن اهلل ــ عبد السالم الدلوللبطل ا -0060
لكي ألتمس له  21/4/2104مساء يوم األحد .. اتصل بي المجاهد الشهيد بإذن ربه  *

" جند المالحم " لواء أبطال ومجاهدي ولكي أزور .. دواء آلالم في مفاصل رجله تعيقه من الحركة 
فيرد علّي .. نت له الدواء وفي صباح اليوم التالي اتصلت به لكي أخبره أنني قد أمّ ..  الذي يترأسه

منذ دقائق قد سقط .. وهو بجواري .. هذا هاتف أبي محمد .. يا شيخ : يقول لي.. مجاهد آخر 
 ...!شهيداً 

وما أعد .. عن الشهادة والشهيد سوية كم كنا نتسامر .. .قد فعلتها يا أبا محّمد .. اهلل أكبر 
مّن اهلل إلى أن  ..وتتمناها م كنت تطلب الشهادة من مظانها كو  ..من منازل وكرامات للشهيد  اهلل

.. ورباط .. بعد طول عناء .. لتقر عينًا ــ بإذن اهلل ــ بما أعد اهلل للشهيد في سبيله .. عليك بها 
  .وجهاد.. وصبر 

ولرسوله، وللمؤمنين محبًا هلل،  ، كان"الدلول  عبد السالم" وإّني ألشهد أن البطل أبا محمد 
 ..والمسلمين .. والمؤمنين .. بًا لمسمى من المسميات سوى مسمى اإلسالم لم يكن متعصّ  ..

من أوائل من حمل السالح بوجه الطاغوت ــ رحمه اهلل ــ وكان   ..والمجاهدين ؛كل المجاهدين 
 ! ة معه نفعاً السلميّ  لعلمه أن الطاغية ال تجدي الوسائل.. ونظامه 

، كان الرجل يفترش أدغال وأحراش جبال قرية "سلمّية، سلمّية " يوم أن كان الناس ينادون 
 ..!، يعد العدة مع إخوانه لمنازلة ومقارعة الطاغوت "خربة الجوز "

طأء إني ألرجو ــ بإذن اهلل ــ أن تو  .. تعد بحاجة إلى الدواءلم .. م قرير العين يا أبا محمد نَ 
 .ديقين والشهداءمع األنبياء والصّ  ..ل الجنان الُعال ب.. بعرجتك الجنة 

َفرِِحيَن ِبَما آتَاُهُم .  يـُْرَزُقونَ  رَبِِّهمْ  ِعندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا  ]
آل [ِذيَن َلْم يـَْلَحُقوا ِبِهم مِّْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن اللَُّه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَّ 

 . 011-082:عمران
 
شهادة لحقن دماء المجاهدين بالشام " وقفات مع كلمة الشيخ أيمن الظواهري  -0068

" 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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  .، وبعدالم على رسول اهللالحمد هلل، والصالة والسّ  
شهادة لحقن دماء المجاهدين " فقد استمعت لكلمة الشيخ أيمن الظواهري، والمعنونة بـ  

وجدت نفسي ُملَزمًا بأن .. ، ولما للكلمة من أثٍر على الجهاد الشامي، وثورة أهل الشام "بالشَّام 
 : أسجل عليها المالحظات الّتالية

ُعِرف بنصرته الشديدة لجماعة .. بة لدعوة رجل جاءت كلمة الشيخ ــ كما أفاد ــ استجا -0 
وظل على .. وتشنيعه وتجريمه لمخالفيها ومناوئيها من أهل الشام ومجاهديهم .. الدولة وألعمالها 

موقفه هذا ــ رغم ما ارتكبته جماعة الدولة من مجازر وجرائم تقشعر منها األبدان بحق اإلسالم 
م ــ إلى أن أظهر الدواعش آراءهم في تضليل القاعدة، والمسلمين، والمجاهدين على أرض الشا

وأشد جرماً .. ورماهم بأنهم خوارج .. فغير حينئٍذ موقفه منهم .. وأنه قد غّير وبّدل .. وأميرها 
وكان انقالبه على داعش من .. وانحرافًا من الخوارج ــ كما في بيانه براءة ومفاصلة ــ فكانت غضبته 

وما نالهم ــ وثورتهم، وجهادهم .. وليس من أجل مجاهدي الشام .. ري أجل القاعدة، والظواه
إلى أن انتهى حاله أن يكون ال هو مع .. وإسالمهم ــ من شر وضرر على أيدي الدواعش األشرار 

 ! وال هو مع األحرار من مجاهدي وأبطال الشام.. الدواعش األشرار 
فه، وهذا هو موقفه من الجهاد الشامي، فأنت يا شيخ أيمن استجبت لدعوة رجل هذا هو وص 

وما يحصل على أرض الشام من تدافع بين أبطال ومجاهدي الشام من جهة، وبين خوارج وغالة 
 ..!داعش من جهة أخرى 

وفيهم من .. بعد أن اجتمع كثير من العقالء والعلماء على أن الدواعش خوارج غالة  -2 
حتى أنتم في كلمتكم .. جعلهم أشد من الخوارج األوائل خصال الشر والنفاق والغدر والخيانة ما ي

قد وصفت جماعة الدولة بما يفيد إجرامهم وغلوهم وأنهم .. ورثائكم ألبي خالد السوري رحمه اهلل 
عدت أدراجك ــ في كلمتك .. بعد كل ذلك .. أقرب لمجرمي وغالة الجماعة المقاتلة في الجزائر 

بألقاب التفخيم والتكريم .. الملقب بالبغدادي " إبراهيم عواد " األخيرة ــ لتصف المجرم السفاح 
فأربكت بذلك .. والدخول في صفوف القاعدة من جديد .. تستعطفه العودة للطاعة .. والتبجيل 

 ! ومجرمين.. بعد أن تابعوك في توصيف الدواعش بأنهم خوارج وغالة .. أتباعك، وأنصارك 
 ".فقد أعان على هدم اإلسالم  من وّقر صاحب بدعة:" وفي األثر 
خالف .. جماعة الدولة " الدواعش " مع .. أظهرت الكلمة أن خالف القاعدة، وأميرها  -6 

" داعش " وليس حول غلو وشذوذ وانحرافات وجرائم .. وعدمه .. تنظيمي حول الدخول في الطاعة 
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مما أعطى انطباعًا لكل .. م وأثرها السيء على الجهاد في الشام، وعلى مستقبل اإلسالم في الشا
ال خالف .. أن القاعدة وداعش ــ في المنهج والغلو، وتكفير المخالفين ــ شيء واحد .. مراقب 
تنتهي بدخول المجرم القاتل الخارجي .. وإنما الخالف فقط على أمور تنظيمية إدارية .. بينهما 

 !البغدادي في طاعة أمير القاعدة
.. من غلو .. أن تتحّمل تبعات كل ما يُنسب لجماعة الدولة .. ني على القاعدة وهذا يع 

 ! وجرائم ترتكبها في العراق والشام سواء.. وفساد .. وبغي .. وظلم 
أمُرَك للشيخ الجوالني، وجبهة النصرة بأن تتوقف عن قتال خوارج وغالة الدواعش فورًا  -4 

والحرمات التي .. ومواقعهم .. وعن مقراتهم .. لنفس ومن دون أن تعطيهم حق الدفاع عن ا.. 
وقدمت رؤوسهم على طبق من ذهب .. يعني أنك قد ذبحت جماعتك وأتباعك بنفسك .. يحمونها 

فهم إن أطاعوك قتلوا أنفسهم .. فوضعت أتباعك بين خيارين كالهما مر .. لخوارج وغالة داعش .. 
وإن دافعوا عن أنفسهم وعن مقراتهم .. ة داعش بأنفسهم على أيدي مجرمي وسفاحي خوارج وغال

ويا لفرحة الدواعش الغالة بهكذا أمر .. سُيقال عنهم أنهم قد خالفوا وعصوا أمر أميرهم .. وحرماتهم 
 ! وهكذا نتيجة.. 

أن .. أثبتت كلمة الشيخ ــ وغيرها من الكلمات ــ حول األحداث الجارية في الشام  -0 
وأنه متابع بطيء لألحداث .. والجهاد الشامي .. صحيحة للواقع الشامي الشيخ يفتقد الرؤية ال

أن ال يخوض .. واألسلم .. ومن كان كذلك، فاألولى به .. المتسارعة على أرض وثرى الشام الطهور 
 . فيما ال علم له به

ها فضاًل عن أن تعتبر نفس.. وأن ضررها يغلب نفعها .. أعتقد أن دور القاعدة قد انتهى  -8 
قدر األمة، وخيارها األوحد الذي ال تجوز الحيدة عنه؛ فال حراك وال جهاد إال عن طريقها، وتحت 

ستطال كل من يجاهد .. واالنتقاص .. وعبارات التشكيك والتضليل .. وإال فسوء الظن .. اسمها 
 ! وطريقتها.. عن غير طريقها 

وعن حقوقها .. الدفاع عن نفسها آن األوان ألن نعطي األمة والشعوب المسلمة الحق في  
أن .. وللمسميات التي تحاكيها وتحاكي أسلوبها في العمل .. وآن األوان للقاعدة .. وحرماتها .. 

كما كان العهد في زمن النبوة .. من غير وصاية من أحد .. ُتسّلم الراية لألمة لتقود نفسها بنفسها 
 .  بعدهم من األمويين، والعباسيين، والعثمانيينومن جاء .. وزمن الخلفاء الراشدين .. األشرف 

 . م 6/0/2104هـ ــ  4/1/0460
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 !أيَّاً كان تاريخ صدور هذا الكالم فهو خطأ كبير -0061

ثناء عجيب على الدولة " الشيخ أيمن الظواهري، في تسجيل له معنون على اليوتوب  يقول
صفى الرايات والعقائد في العراق، فهي قد أقامت أن دولة العراق اإلسالمية رايتها وعقيدتها من أ:" "

دولة إسالمية ال تتحاكم إال للشريعة وتعلن االنتماء لإلسالم والمواالة اإليمانية فوق كل االنتماءات 
 .هـ -ا"من الحركات المنتسبة لإلسالم  والوالءات، وهو األمر الذي ال زالت تتلطخ بأوحاله كثيراً 

أيًا كان تاريخ صدور هذه .. والدور المناط به ليق بمقام الشيخ ال ي هذا خطأ كبير، :أقول
 :الكلمات

الدولة التي .. قد أقامت فعاًل الدولة في العراق .. أن جماعة الدولة  فقد اعتبر الشيخ: أوالً 
.. وهذا من االنفصام .. والتي بها تستحق اسم الدولة .. وكيانها المستقل .. وأركانها .. لها حدودها 

وقتل .. مجرد اإلعالن .. إال إذا اعتبرنا أن اإلعالن عن الدولة .. قراءة الخاطئة للواقع العراقي وال
 !! يعني قيام الدولة على أرض الواقع حقيقة.. الناس على هذا االسم 

على عقيدة الدواعش، الخوارج الغالة ــ على ما ارتكبوه من جرائم العجيب ثناؤه : ثانياً 
من أصفى " ي العراق بعامة، ومجاهديهم بخاصة ــ بأن عقيدتهم ورايتهم ومخالفات بحق مسلم

وظلم هؤالء الخوارج وانتفاش، مما زاد من غي وغرور وتمادي  وهذا ،" الرايات والعقائد في العراق
ــ يتحمل قسطًا من المسؤولية فيما وصلت بوصفه ومدحه وإطرائه هذا والشيخ ــ شئنا أم أبينا .. الغالة 

وكيف ال؛ وهم يتكئون على كلمات .. من بغي وظلم لآلخرين .. ج العصر خوار .. جماعة الدولة إليه 
 !في جميع ما يقومون به.. الشيخ فيهم، ومدحه لهم 

.. المخالفة لجماعة الدولة تحقيره وتصغيره للجماعات والحركات اإلسالمية األخرى : ثالثاً 
تعلن االنتماء لإلسالم والمواالة اإليمانية فوق كل ال للشريعة و  تتحاكموذلك بوصفه إياها أنها ال 

وهو األمر الذي ال زالت :" كما هو مفهوم من قوله ..كجماعة الدولة   .. االنتماءات والوالءات
، وهذا إقصاء وتوصيف للجماعات اإلسالمية " من الحركات المنتسبة لإلسالم تتلطخ بأوحاله كثيراً 

اء لو فّسر على أصول وأفهام حدثاء األسنان، سفه ضي التكفير؛يقت.. وسوء ظن بها .. األخرى 
 ! ..األحالم من الخوارج الغالة 

ثم في المقابل نطلق االطالقات التي يقتات بها .. ال ينبغي أن نستهجن الغلو، ونحاربه 
 !ويتقوون بها على غلوهم وبغيهم.. الخوارج الغالة 
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على أن يتمادوا في تضليل .. جماعة الدولة ساعد خوارج ــ قد  ال شك فيهمما ــ وهذا 
.. حرماتها  ينتهكواوأن .. لهم على أرض العراق عات اإلسالمية الجهادية المخالفة وتكفير الجما

  !دماءها في كثير من األحيان ويسفكوا
كان من جملة .. خ لخوارج وغالة داعش من الشيواإلطراء الخاطئين هذا التوصيف 

وبالتالي فال نقبل أن يتكرر هذا الخطأ .. تدمير، وضرب الجهاد في العراق  ىاألسباب التي أدت إل
 !على أرض وثرى الشام الطهور الحركات الجهاديةو  الجهاد،وتدمير ليكون سبباً في ضرب ثانيًة 

الجهاد ومصلحة .. من الشيخ ــ غفر اهلل له ــ أن يراعي مصلحة اإلسالم والمسلمين  والمرجو
وإلى  ..إليه  أو أشخاص ينتمون.. إطراءاته ومدائحه على فصيل  عندما يوزع.. مة المجاهدين بعاو 

منه وهو ال يستحق  فيمن مدحه،اإلسالم والمسلمين ــ عن خطئه أن يتراجع ــ لصالح األمة و و  ..حزبه 
  ". من وّقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم :" وفي األثر.. ذلك المديح، واإلطراء 

 
 .من سوء األَدب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وآل بيته الكرام -0066

أن يوَصف آحاد من .. من سوء األَدب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وآل بيته الكرام 
على وجه التفخيم والتعظيم، .. أو غيره من أهل البدع، والضاللة واألهواء .. الظالمين الخوارج الغالة 

يا .. يا ابن فاطمة .. ". " يا حفيد رسول اهلل :" أو يُقال له" ابن بنت رسول اهلل " بأنه  ..والتبجيل 
 .."!ابن الحسن أو الحسين 

قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماماً َقاَل َوِمن :] وهؤالء إن صح نسبهم فحظهم، من كتاب اهلل تعالى
 .024:البقرة[اِلِميَن ُذرِّيَِّتي قَاَل الَ يـََناُل َعْهِدي الظَّ 

هالُك أمتي على يَدْي ِغلماٍن ُسفهاٍء من :" ومن حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، قوله
  ".ُقريٍش 

 ". من وّقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم :" وفي األثر
ابن بنت يا " نناديه بهذا االطراء  ..إذا كنا قبل أن يُمكَّن ألحد هؤالء الظالمين الضالين ثم 
 !وسجنًا؟.. وجالداً .. وبعد أن يملك سوطاً .. فكيف بعد التمكين .."! رسول اهلل 

بل ويُغالي بينما بعضنا يطيب له أن يمدح ــ .. كيف نعيب على غيرنا مدحهم لحكام السوء 
 !؟وقبل أن يصبحوا حّكاماً .. واء وغيرهم من أهل البدع واأله.. طراء ــ الخوارج الغالة في مدح وإ
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 .على قدر التوحيد، وتحقيق العبودية تكون الكفاية -0062
.. على قدر التوحيد، وتحقيق العبودية التامة والشاملة ــ الظاهرة منها والباطنة ــ هلل عز وجل 

وكل همٍّ يقلقه .. من كل شرٍّ وخطر يتهدده .. على قدر ما تتحقق كفاية الرب سبحانه وتعالى لعبده 
عبودية ــ عبودية العبد لربه ــ في أجلى وأكمل وأعلى صورها في شخص الحبيب ولما تمثلت ال.. 

َألَْيَس اللَُّه :] وأوحى إليه.. وكل ما أهّمه .. كفاه اهلل شر األشرار واألعداء .. صلى اهلل عليه وسلم 
 .بلى. 68:الزمر[ِبَكاٍف َعْبَدُه 

فإن استقَلْلت نصَر .. ويتنّزل عليك الّنصُر  على قْدر ما تنُصر اهلَل، على قْدِر ما ينصُرك اهللُ،
.. فاعلم أنك أبطأ في نصرك هلل .. وإن استبطأَت نصَر اهلل لك .. اهلِل لك، فاعلم أنك أقل نصرًا هلل 

 ! وأن ذلك لسّيئٍة من عنِد نفِسك، ففّتش عنها إن لم تعرفها
على قدر ما يحفظك، وتجده ..  على قدر ما تحفظ اهلَل؛ بامتثال أمره، واالنتهاء عّما نهى عنه

 .يرّد عنَك الخطوَب، والباليا.. ُتجاهك، ودونك 
 

 .تنتصروا حتَّى تحابُّوا لن -0041
  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 :الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد
فنادر ما  . .فقد طفت على عديد من الفصائل والمجموعات التي تجاهد على أرض الشام 

علماً أن .. أو يُنصف ما عند الفصيل اآلخر من حق، وخير .. على فصيل آخر خيرًا كان فصيل يثني 
بدأ تسرعان ما إال و .. وما إن تسأل مجموعة عن مجموعة أخرى .. الفصيل اآلخر ال يُعَدم خيرًا 

وكأنها تخلو من  ..ألخرى بالمجموعة ا ..وسوء الظن .. واللمز .. والغمز .. واالنتقاص .. التجريح 
 !ألجلها أو حتى من حسنة واحدة تستحق المدح ..الحسنات 

.. وإطالة المعاناة .. وتدابر النفوس .. في تفريق الصفوف .. سبب كبير .. وهذا لعمر الحق 
 . ير النصروتأخ

.. ن حق من إنصافه فيما له م ومحاربته،ال ينبغي أن تمنعنا عداوته .. كان العدو الكافر فإذا  
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قـَوَّاِميَن ِلّلِه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى :] كما قال تعالى
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فكيف بالمسلم . 6:المائدة[ُلوَن ّلَه َخِبيٌر ِبَما تـَْعمَ َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا الّلَه ِإنَّ ال
 . من باب أولى.. ما عليه من حق  ــ وبخاصة المسلم المجاهد ــ فإنصافه، وإنصاف

واشهدوا على المحسن :" وفي الحديث، فقد صّح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
شهد عليه يُ ف.. ى والمرء قد ُيحسن تارة، ُويسيء تارة أخر ". بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء 

 . وهذا من تمام العدل واالنصاف.. في األولى بأنه قد أحسن، وفي األخرى أنه قد أساء 
  .مسلم"ن الشرِّ أن يحقَر أخاه المسلم َحْسُب امرٍئ م:" وقال صلى اهلل عليه وسلم

ظنَّ به ظنُّ َدَمه، وماَلُه، وأن يُ : من المؤمن ثالثاً  حرََّم إن اهللَ :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
  [.6421: السلسلة الصحيحة ]"السُّوِء 

ال تَباَغُضوا، وال تحاَسُدوا، وال تدابـَُروا، وكونوا عباد اهلل إخواناً، " :وقال صلى اهلل عليه وسلم
  . متفق عليه"وال يحلُّ لمسلٍم أن يهجَر أخاه فوَق ثالِث لياٍل 

نَّ أكَذَب الحديِث، وال تجسَُّسوا، وال إياُكم والظن فإن الظ:" مصلى اهلل عليه وسل وقال
 . البخاري" تحسَُّسوا، وال تَباَغُضوا، وكونوا إخواناً 

تحلُق الشَّعَر، : وإياُكم والُبغَضَة؛ فإنها هي الحالقة، ال أقوُل لكم:" صلى اهلل عليه وسلم وقال
 [.021:صحيح األدب المفرد]"ولكن تحلق الديَن 

خيه ما يحبُّ والذي نفسي بيده ال يؤمُن عبٌد حتى ُيحبَّ أل" :وقال صلى اهلل عليه وسلم
فإذا كان اإليمان ال يتحقق على الوجه الصحيح والمطلوب إال بعد أن يحب  .متفق عليه" لنفِسه 

فمن باب أولى أن ال يتحقق النصر، والتمكين إال بعد أن يحب العبد .. العبد ألخيه ما يحب لنفسه 
 .ألخيه ما يحب لنفسه

 .مسلم"  منوا، وال تُؤمنوا حتى َتحابُّواال تدخلوا الجنََّة حتى تُؤ " :صلى اهلل عليه وسلم لوقا
م، كمثِل الجسِد ترى المؤمنين في تراُحِمهم وتوادِّهم، وتعاطُِفه:" صلى اهلل عليه وسلم وقال

طبق المسلمون من فلو لم يُ  .متفق عليه"ُر الجسِد بالسَّهِر والُحمَّى تداعى لُه سائ إذا اشتكى عضواً 
 ! سنة وأحاديث النبي صلى اهلل عليه وسلم إال هذا الحديث لكان النصر والتمكين حليفهم

ما هي ف.. إذا كانت محبة المؤمنين لبعضهم البعض بهذه الدرجة من األهمية : فإن قيل
 ؟ فيما بين المسلمينــ وتزيدها ــ المحبة  الوسائل، واألمور التي تعين على تحقيق

إلى جملة  هذا سؤال هام، قد أجابنا عنه النبي صلى اهلل عليه وسلم، فوجه المسلمين: ولأق
 . ، وتزيدها قوة وتمتيناالمحبة فيما بينهممن األمور تحقق 
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 .طّيب قلبه، ويقوي المحبة بينهمافهذا مما يُ .. أن يُعِلَم األُخ أخاه أنه ُيحبه في اهلل : منها
: صحيح األدب المفرد ]"ا أحبَّ أحدُُكم أخاه، فلُيعِلمه أنه أحبَّه إذ :"صلى اهلل عليه وسلم قال

420.] 
 [.4216: صحيح سنن أبي داود ]"إذا أحبَّ الرجُل أخاه فلُيخبرُه أنه يحبُّه :" وفي رواية

إذا أحبَّ أحدُكم أخاه في اهلل فليُبيِّْن له؛ فإنَّه خيٌر في اإللفِة،  :"وقال صلى اهلل عليه وسلم
 [.0022: السلسلة الصحيحة] "في المودَِّة  وأبَقى

وأن ال يكون لجوجًا عليه في الطلب .. أن يجتنب مماراته ومجادلته في غير حق : ومنها 
وأن ال ُيكثر من سؤال الناس عنه؛ فقد ُيصادف مبغضاً حسوداً، يوغر ما بينهما من محبة .. والمراجعة 

ــ أي ال تكن لجوجًا في  أخًا فال تُمارِه، وال ُتشارِه تَ إذا أحبب" :قال صلى اهلل عليه وسلم..  وود 
وال تسأل عنه؛ فعسى أن تواِفَي له عدواً، فُيخبرَك بما ليس فيه، فُيفرِّق بينك وبينه  مراجعته ومساءلته ــ

   [.424: صحيح األدب المفرد "]
والذي :"  وسلمصلى اهلل عليه  قال.. ، على من تعرف، ومن ال تعرف إفشاُء السالم: ومنها

صحيح "] وافشوا السالَم تحابُّوانفسي بيده ال تدخلوا الجنََّة حتى ُتْسِلموا، وال ُتْسِلموا حتى تحابُّوا، 
 [. 021: األدب المفرد

أال أدلُُّكم على شيٍء إذا فعلتموه تحاببُتم؟ أْفُشوا السالَم بينُكم :" صلى اهلل عليه وسلم قالو 
 . مسلم" 

أيُّ اإلسالِم خير : صلى اهلل عليه وسلمأن رجالً سأَل رسوَل اهلل  ،عمرووعن عبد اهلل بن 
 . مسلم" من َعرفَت ومن لم تعرف  ُتطِعُم  الطَّعاَم، وتَقرأُ السَّالَم على ":قال

وأقربهما منه سبحانه وتعالى الذي يبدأ صاحبه .. وأحبهما هلل .. وأوالهما باهلل .. وخيرهما 
 . ّباق في طرح السالمويكون السّ .. بالسالم 

: صحيح الترغيب والترهيب"]  اِس باهلل من بدَأهم بالسَّالمِ إنَّ أْولى النَّ :" صلى اهلل عليه وسلم قال
2116 .]  

أوالهما :" قيل يا رسوَل اهلل الرُجالِن يلتقيان أيُّهما يبدُأ بالسَّالِم؟ قال: وفي رواية عند الترمذي
 .  اهلل وأحبهما إليه أي أقربهما إلى". باهلل تعالى 
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وزيادة المحبة فيما .. وتساقطها .. فالمصافحة سبب في مغفرة الذنوب ..  ومنها الُمصافحةُ 
ما من ُمسِلَميِن يلتقياِن فيَتصافَحاِن إال ُغِفَر لهما قبَل :" صلى اهلل عليه وسلم قال.. بين المتصافحين 

 [.4646: صحيح سنن أبي داود "]أن يفَترِقا 
إذا لقي الُمسِلُم أخاُه الُمسِلَم، فأخذ بيدِه فصافَحُه، تناثرت :" لى اهلل عليه وسلمص قالو 

 [.2114: السلسلة الصحيحة"]خطاياُهما من بين أصابِِعِهما كما يتناثُر ورُق الشََّجِر بالشِّتاء 
 ـ [140: ردصحيح األدب المف "]من تمام التحيَِّة أن ُتصاِفَح أخاَك :" وعن البراء بن عاِزب، قال

 قال.. فالتهادي فيما بين اإلخوان مما يزيد من الحبة فيما بينهم ..  اإلهداء والتهادي :ومنها
 [.482: صحيح األدب المفرد ]"تهاُدوا تحابُّوا :" صلى اهلل عليه وسلم

 [.486: صحيح األدب المفرد ]"يا بُنيَّ تباَذُلوا بينكم؛ فإنه أَودُّ لما بينكم :" وعن أنٍس، قال
دعوُة المرء :" قال صلى اهلل عليه وسلم..  الدعاء ألخيك المسلم بظهر الغيب: ومنها

: المسلم ألخيه ـ بظهِر الغيب ـ ُمستجابٌة عنَد رأِسه مَلٌك؛ كلما دَعا ألخيه بخيٍر، قال الملُك الموكَُّل به
 . مسلم" آمين، ولَك ِبِمْثٍل 

: صحيح األدب المفرد"]وَة األخ في اهلل ُتستَجاب إنَّ دع:" رضي اهلل عنه وعن أبي بكر الصديق
468.] 

قال رسول اهلل صلى .. بوجه طلق منبسط التبسُُّم في وجه أخيك المسلم، وأن تلقاُه  :ومنها
 [.2860: صحيح الترغيب والترهيب] .." تبسُُّمَك في وجِه أخيَك صدقةُ " :اهلل عليه وسلم

يا رسوَل اهلل إنا : فقلتُ  صلى اهلل عليه وسلمَل اهلل أتيُت رسو : قال وعن أبي ُجرّي الهجيمي،
ولو أن ُتكلَِّم ..  ال تحِقرنَّ من المعروِف شيئاً :" قوٌم من أهِل الباديِة، فعلمنا شيئًا ينفعنا اهلل به؟ فقال

 [. 2861: صحيح الترغيب والترهيب ]... "أخاَك ووجُهَك إليه ُمْنَبسٌط 
َك ولو أن تَلَقى أخا.. ال تحِقرنَّ من المعروِف شيئًا :" وفي رواية للنسائي وأحمد، فقال

 . أي منبسٌط منطلق ؛" المسلَم ووجُهَك ِبْسٌط إليه
قال ..  االعتدال والتوسط في زيارة اإلخوان من غير إكثاٍر ممل، وال إقالٍل ُمِخلٍ  :ومنها

  [.2066: يح الترغيبصح ]"ُزْر ِغبَّاً تـَْزَدْد ُحبَّاً  :"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الِغبُّ من أوراد اإلبل؛ أن ترَِد الماء يوماً وتدَعُه يوماً ثم تعود، فنقَله : قال ابن األثير في النهاية
في كل أسبوع : وقال الحسن. َغبَّ الرجُل إذا جاء زائرًا بعد أيام: إلى الزيارة وإن جاء بعد أياٍم، يُقال

  .وما زاد عن ذلك يورث الجفاء. هـ -ا
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 ؟..من مثوبة ومقام يوم القيامة  ما للمتحابين في اهلل: فإن قيل
المتحابُّون في اهلل في ظلِّ العرِش يوَم ال ِظلَّ إال " :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أقول

ابِّين َحقَّت محبَّتي على المتح :يقول الرب تبارك وتعالى.. بمكانهم النبيُّون والشُّهداُء ِظلُّه، يَغِبطُهم 
، هم على مناِبَر من نوٍر،  ، وَحقَّت محبتي على الُمَتباِذلين فيَّ فيَّ، وَحقَّت محبَّتي على المتناِصحين فيَّ

  [.6102: صحيح الترغيب والترهيب ]"يغبطُُهم النَّبيُّون والشُّهداء والصِّديُقون 

ون في َجاللي َلُهم مناِبُر من الُمتحابُّ : عز وجلقاَل اهلل  ":وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . "غبطُُهم النبيُّون والشُّهداُء نوٍر، يَ 

إن هلل ُجلساَء يوَم القيامة عن يمين العرِش، وكلتا يدي اهلل يميٌن، :" صلى اهلل عليه وسلم قالو 
يقين  اهلل من  يا رسولَ : ، قيل"على منابَر من نوٍر، وجوُههم من نوٍر، ليسوا بأنبياَء وال ُشهداء وال صدِّ

 [.2122: صحيح الترغيب والترهيب ]"هم الُمتحابُّون بجالِل اهلل تبارك وتعالى :" هم؟ قال
رسول اهلل قال  ..ًا لصاحبه وأولى المتحابَّين باهلل، وأحبهما إليه سبحانه وتعالى، أشدهما حبَّ 

: صحيح األدب المفرد"]اً لصاحبه ما تحابَّا الرجالن إال كاَن أفضُلهما أشدَُّهما ُحبَّ " :صلى اهلل عليه وسلم
426.] 

ما من رجلين تحابَّا في اهلل بظهِر الغيِب؛ إال كاَن أحبُّهما إلى اهلل :" صلى اهلل عليه وسلم قالو 
  [.6216: السلسلة الصحيحة"]أشدَّهما ُحبَّاً لصاِحبه 

ه هي آثار هذو .. وهذه هي أسبابها .. هذه هي آثار المحبة فيا هؤالء ــ حفظكم اهلل ــ 
ذا فال تحرموا أنفسكم من ه.. مقام وعطاء اهلل للمتحابين في اهلل هو هذا و .. انتفائها ومخاطر 
واعلموا أن ال نصر وال تمكين ــ وال خروج من هذه المحنة التي نزلت  .. ينالعطاء العظيمالخير، و 

عن التعصب للمسميات التي وتترفعوا ..  تتحابوا في اهللو .. تتحدوا بالشام وأهله ــ إال بعد أن 
فصواريخ وقذائف، ومتفجرات الطاغوت .. وعن ظلم بعضكم بعضًا  ..أحدثتموها من عند أنفسكم 

 ..!فكلكم عنده سواء  ..ال تميز بين مسمى ومسمى من مسمياتكم .. 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب .. وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه .. لكم لنا و غفر اهلل 

 .العالمين
 . م 08/0/2104. هـ 01/1/0460

 
 . أال صلوا في رِحاِلكم.. رحاِلكم  في َصلُّوا أال -0040
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 . وبعد بعده، نبي ال من على والسالم والصالة وحده، هلل الحمد 

وشر وأذى .. فقد اجتمع على أهلنا في الشام شر وأذى الطاغوت النصيري وعصابته  
.. فالطاغوت النصيري يتوخى تجمع المسلمين في مساجدهم يوم الجمعة .. ش الخوارج الدواع
ال يتورعون .. والخوارج الدواعش على األرض .. وبراميله المتفجرة من الطائرات .. ليرميهم بقذائفه 

وأحيانًا بزعم أن بينهم رجل من .. أن يرسلوا سياراتهم اإلجرامية المفخخة ليقتلوا بها المسلمين 
يطرب لها .. حتى بات استهداف المسلمين في مساجدهم يوم الجمعة، ظاهرة متكررة .. دين المرت

من " الجمعة " كان آخرها ما حصل اليوم ..  وينتظرونها من الجمعة إلى الجمعة .. المجرمون 
، الصابرة المجاهدة "بّنش " استهداف المصلين ــ بسيارة مفخخة ــ في المسجد الكبير لمدينة 

 .ابأهله
المستهدفة من المحررة و المناطق  في وبخاصة.. وعليه فإني أخاطب أهلنا في الشام  

فعليهم أن يصلوا يوم .. أن ال يسمحوا للمجرمين أن ينالوا منهم .. الطاغوت وأعوانه المجرمين 
ا إلى أن يزول عنهم هذ.. في بيوتهم .. الجمعة ــ صالة عادية كما تؤدى صالة الظهر ــ في رحالهم 

 .  فليس عليهم بذلك حرج بإذن اهلل.. الشر، أو أن تزول أسبابه 
 أن المؤذن ــ من يوم الجمعة ــ يأمر الباردة الماطرة الليلة في النبي صلى اهلل عليه وسلم كان 

 ورفقاً  رحمة. عليه متفق"  الرحال في صلوا أال..  رحالكم في صلوا أال:" النداء آخر في يقول
 صواريخ عن عبارة المطر كان إذا فكيف.. فع عنهم حرج السير تحت المطر ليد..  بالمسلمين

 ال..  المصلين من فيها من وعلى المساجد على تُقذف ..وبراميل متفجرة  .. قاتلة وقنابل منهمرة
: وأن يُقال للمسلمين..  .والبيوت الرحال في الصالة تكون أن وأوكد أولى باب من أنه ـ حينئذٍ  ـ شكّ 

 !  ا في رحالكم، أال صلوا في رحالكمأال صلو 
ينبغي . 020:البقرة[التـَّْهُلَكِة  ِإَلى بِأَْيِديُكمْ  تـُْلُقواْ  َوالَ :] كذلك عماًل بدالالت قوله تعالى 

والمخالف ُيخشى أن ُيحمل عليه وعيد إلقاء المرء ..  في تلك الظروف اعتزال المساجد يوم الجمعة
 . لنفسه في التهلكة

فإذا وجد الحرج عمل اإلسالم .. أن اإلسالم والحَرج ال يجتمعان .. ظكم اهلل واعلموا حف 
ينِ  ِفي َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما:]  كما قال تعالى.. على دفعه وال بد   . 16:الحج[ َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ
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، وذي شّر   إنك سميع قريب مجيب، وصلى .. اللهم احفظ الشام وأهل الشام، من كل شرٍّ
 .حمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلماهلل على م

 . م 08/0/2104. هـ 01/1/0460
 

 "ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة " سؤال حول  -0042
ميثاق الشرف "نأمل من شيخنا الكريم تسجيل رأيه حول .. السالم عليكم ورحمة اهلل : سؤال

 ة؟ ، وهل عليه مآخذ شرعي"الثوري للكتائب المقاتلة في سورية
 .وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد. الحمد هلل رب العالمين: جواب

، بعد صدوره، ومن خالل وسائل "ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة " فقد علمت بـ 
كما .. قد تقتضيها المرحلة .. تتخلله بعض العبارات المتشابهة .. والبيان بعمومه جيد .. اإلعالم 

 . اب السياسي فيما يخص هذه المرحلة التي تمر بها الثورة السوريةيقتضيها الخط
عندما نُفسرها على ضوء .. يحسن تفسيرها وفهمها .. كما أن هذه العبارات المتشابهة 
 .ونردها إلى المحكم من بياناتهم، وكلماتهم.. المحكم الصادر في بيانات أخرى لألخوة 

ينبغي أن يحملنا .. والموقعين عليه .. ذا العمل كذلك حسن الظن باألخوة القائمين على ه
قد ُتحَمل على أكثر من .. على تحسين الظن بما يصدر عنهم من إطالقات وتصريحات متشابهة 

وبحقهم .. فنحملها على التفسير والمحمل الذي يليق باألخوة المجاهدين .. وتفسير .. محمل 
ظن بهم ــ وبما يصدر عنهم من قول أو عمل ــ على ومنه أن نحسن الظن بهم، ونقدم حسن ال.. علينا 

 . سوء الظن
الذي ال يحتمل إال .. والمحكم .. أن النص الحق : اعلموا.. دعوني أصارحكم بشيء 

لظهر .. لو سلطنا عليه نظّارات وفهم الخوارج الغالة األجالف، كالدواعش ونحوهم .. واحدًا  تفسيراً 
وهؤالء يشملهم قوله ..  اً وربما تكفير ..  وتضليالً  اً ا عليه تفسيقولرتبو .. هذا النص على أنه باطل 

َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِه :] تعالى . 1:آل عمران[فََأمَّا الَِّذيَن في قـُُلوِبِهْم زَْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ
وهذا ما أشار إليه ابن عمر في وصفه للخوارج  ..ليضلوا بذلك الناس .. أي ابتغاء تحريفه عن مراده 

 "! انطلقوا إلى آيات قيلت في المشركين فحملوها على المؤمنين :" عندما قال عنهم
وهؤالء ال يمكن أن نقف عندهم كثيرًا ــ نراعي أفهامهم وأهواءهم ورغباتهم ــ فالظروف ال 

 !ة تسير، والكالب تنبحفالقافل.. كما أنه يُكلف أهل الحق كثيراً .. تسمح بذلك 
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بينما في المقابل لو نُظر لهذا النص بعين أهل الحق، واالنصاف، والتوسط واالعتدال، من 
فالرؤية حينئٍذ ال تتعدى المعنى المراد من .. وال جنوح إلى إفراط أو تفريط .. غير نظارات سوداء 

 .وما أراد صاحبه، من وراء هذا النص.. النص 
ات أهل األهواء ــ وبخاصة منهم الخوارج الغالة ــ التي تري الحق باطال، حفظكم اهلل من نظار 

 ..! والباطل حقاً 
من المالحظ أن هذا الميثاق بصورته الحالية، لما ينطوي عليه من إطالقات : ــ ملحق باإلجابة

ولو وّسع .. اد قوالنّ .. بين اإلخوان وتباينًا قد أحدثت شرخًا .. متشابهة؛ حمالة أوجه ومعاٍن وتفاسير 
واستشاروا إخوانهم من ذوي العلم واالختصاص ــ وحق .. الشورى ــ الموقعين على الميثاق ــ اإلخوان 

، أكثر توفيقًا، "الميثاق " ــ لكان هذا  الهامة عليهم أن يستشيروا في مثل هذه األمور المفصلية
 !  غفر اهلل لهم... ماً وأكثر ضبطاً وإحكا..  ولجاءت عباراته وإطالقاته أقل تشابهاً 

 
 . لغة السياسة -0046

والمفتين  ..تختلف عن لغة الفتوى والسياسيين ــ وبخاصة منهم المعاصرين ــ .. لغة السياسة 
صريحة يندر أن تأتي كلماتهم حيث  ..، والتأويل يغلب عليها التشابه؛ حمالة األوجه والتفاسيرإذ  ..

وذلك ليجدوا ألنفسهم ــ في .. واحداً، ال مناص من المآل إليه  مباشرة؛ لها معنى واحداً، وتفسيراً 
إذا رأوا المصلحة في خالف  .. أوقات ومواطن أخرى ــ الفرصة السانحة للخروج مما قد أدلوا به 

 ! كالمهم السابق
ويريد أن يقارع وينازل .. ولمن يريد أن يدخل غمار العمل السياسي من اإلسالميين 

يكون وأن ..  لهذا المعنى أن يتفّطنال بد له .. من الطرف اآلخر والتماسيح  الوحوشالسياسيين 
وإال ديس بأقدام .. بعيدًا عن التصريح المباشر .. خطابه السياسي يتسم بكثير من التشابه، والتلميح 

 !وأصبح أضحوكة لهم.. الف الالعبين اآلخرين من السياسيين في الطرف المقابل والمخ
ُهْم تـَُقاًة :] ا تقدم من كتاب اهلل، قوله تعالىوالدليل على م . 26:آل عمران[ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ

أنها تسمح للمسلم الذي يدخل غمار العمل السياسي في .. فمن دالالت اآلية الكريمة ومعانيها 
تخدم أن يس.. وبخاصة إن كان محاطًا بجملة من الوحوش والتماسيح، والحيتان .. زماننا المعاصر 

 . فال حرج عليه بإذن اهلل.. المواراة، والعبارات المتشابهة إلى أقصى حد 



 174 

تختلف عن .. وليعلم الجميع أن اللغة التي تقال وتستخدم في حاالت وظروف االستضعاف 
 !وال يخلط بينهما إال جاهل.. اللغة التي تقال في حاالت وظروف القوة والتمكين 

شّمر وعندما بعضنا .. ونقول اإلسالم دين دولة وسياسة .. ام ظللنا نحارب العلمانية مائة ع
ليؤكد بطالن مبدأ فصل الدين .. ويعمل بالسياسة .. أراد أن يمارس السياسة الشرعية عن ساعديه، و 
وتفاسير  هعالم جاء كالمه متشابهًا حمال أوج.. ع عليه ويشنّ .. كثير منا ينكر عليه .. عن السياسة 

ال يحتمل إال معنى  لماذا ال يكون صريحًا في كالمه؛.. في حديثه حديًّا وواضحًا لماذا لم يكن .. 
 ! واحدًا؟

 !وعن مقتضيات العمل السياسي.. وعن فهم السياسة .. وهؤالء من أبعد الناس عن السياسة 
يبرر للمسلم أن يقول كالماً محكمًا .. كالمي أعاله ال يعني أن السياسة، أو العمل السياسي 

فهذا المعنى ما .. إلسالم وتعاليمه دل على معارضته الصريحة لي ؛حاً؛ ليس له إال تفسير واحدصري
وال في غيره، إال ما كان على وجه اإلكراه .. وال نجيزه، ال في العمل السياسي .. وال أردناه .. عنيناه 

 . درجة اإلكراهواالضطرار الذي يرقى إلى .. 
 

 ؟ ل بتهريبهوالعم.. مشكلة البترول  -0044
وهناك من ينصب الحواجز لهؤالء  ..يشتغل بتهريب البترول من سوريا هناك من : سؤال

وكيف ترون حل هذه المشكلة التي  فهل هذا جائز،.. المهربين ليأخذ منهم رسومًا على ما يهربونه 
   وجزاكم اهلل خيرًا؟ .. شغلت كثيراً من الفصائل المقاتلة 

.. حق عام لجميع السوريين .. مادة البترول، وآبار النفظ  .لعالمينالحمد هلل رب ا :الجواب
إذ ال يحق لفصيل أو لطرف أو لشيخ عشيرة أن يتحكم بها وفق .. كل شركاء فيه، ولهم حق فيه ال

.. فهذا لو حصل فهو من السطو على الحق العام، والمال العام بغير حق .. هواه ومصالحه الخاصة 
والبترول ".  المسلموَن شرَكاُء في ثالثٍة في الماِء والَكإِل والنَّارِ :" هلل عليه وسلمقال رسول اهلل صلى ا

على جميع ناتجه التصرف الذي يرتد  وبالتالي ال بد من التصرف بهذه المادة.. ار من النار، ومادة للن
بات الثورة وعلى مصارف ومتطل.. على المجاهدين بكل فصائلهم، وعلى النازحين ومخيماتهم  ؛الناس

 .ونحو ذلك.. وعلى الخدمات والمرافق العامة .. وحاجياتها .. 
ى ــ تُعطَ  الجميع، وتُدَعم من الجميعِقبل ها من يُعتَرف ب قوية تشكيل لجنةال بد من وعليه، 

آبار النفط إدارة ُتشِرف على  اسم وزارة البترول والنفط أو غير ذلك من األسماء التي يرتضيها الناس ــ
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فما فاض عن حاجيات السوق  ..استهالكه، وتوزيعه، وتصديره انتاجه، و المناطق المحررة، وطريقة  في
ثم هذه اللجنة ُتشرف .. خضع للتصدير بطرق رسمية وشرعية للدول المجاورة .. المحلي الداخلي 

 . أيضاً على توزيع الناتج المالي بالعدل والسوية على ما تقدم ذكره من مصارف
بموضوع هذا  فيما يتعلق.. الحق الذي ليس بعده إال الضالل وهذا هو .. حل الهذا هو 

 .السؤال
 ..! هذا حل صعب؛ يصعب تطبيقه وتفعيله في هذه الظروف : فإن ِقيل

من جهتنا ال يمكن  ثم.. والناس سيهتدون إليه عاجاًل أم آجاًل .. ال يوجد حل آخر : أقول
تحت أي ظرف .. وحقوق الناس .. والسطو على الحق العام  ..أن نشرِعن الباطل والظلم، والحرام 

 !من الظروف، وألي ذريعة كانت
 
 ".األحكام السلطانية والسياسة الشرعية " ، من كتابنا تنبيه حول أسلوب العمل السياسي -4498

يختلف عن أسلوب العمل الوعظي التبليغي .. ال بد من أن ندرك أن أسلوب العمل السياسي   
وعندما يريد كل منهما أن .. ومتطلباته المختلفة عن األخرى .. إذ لكلٍّ منهما خصائصه ..  المجرد

ترى كاًل منهما يكيل التهم .. ثم ال يقدر على ذلك .. يُنزل الطرف اآلخر على قواعده، وأسلوبه 
 .وهذا خطأ ال ينبغي، وال يجوز.. ويتهمه بالتقصير .. للطرف المقابل 

يقتصر عمله ووعظه على مجموعة من المسلمين ـ قلوا أم كثروا ـ يجلسون  ..المسلم الواعظ  
فهو ال يحتاج لمزيد عناء لكي يُفهم .. أمامه، فيعظهم بما ينفعهم في شؤون دينهم وآخرتهم، ودنياهم 

 . وَيستفهم ممن هم أمامه
.. ولة بينما المسلم الذي يستشرف العمل السياسي العام، وعلى مستوى الحكم وقيادة الد

الكافر منهم والمسلم، .. فهو من جهة يتعامل بمسؤولية مع مجموع طوائف وشرائح المجتمع 
كما يتعامل ـ وبخاصة في زماننا ـ مع محيط من األنظمة الفاسدة، والحكام .. الصالح منهم والطالح 

س، تحركهم الدسائ.. لهم قلوب وطبائع الوحوش، والذئاب واألفاعي .. والطغاة المجرمين 
بمعنى آخر فهو يتحرك في حقل مليء باأللغام والحفر .. األصل فيهم المكر والخداع .. والمؤامرات 

ويخطو .. قبل أن يخطوها .. وهذا يستدعي منه أن يدرس كل خطوة يخطوها .. والمتفجرات 
الهلكة وإال وقع في الضرر، و .. وأن يزن كل كلمة يتلفظ بها قبل أن يقولها .. الخطوة التي تليها 

 .  وهذا ليس من اإليمان والكياسة والسياسة في شيء.. لنفسه، وشعبه، ودولته 
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وحتى ينجح في مهمته، ال بد من أن يُعطى مساحة مقبولة ـ من غير توسع وتفريط ـ للحركة 
ُيضيَّق عليه، أو أن ُيحاَسب ويُؤاخذ على أدنى بسمة أو حركة أو كلمة أو  أن إذ ال ينبغي.. فيها 
.. ويُرَمى بالكفر والمروق .. ومن ثم ُيشّنع عليه وُيخوَّن .. تضطره السياسة الشرعية لفعلها  جلسة

 !هذا ال ينبغي، وال يجوز.. أو الجلسة .. لمجرد تلك البسمة أو الكلمة، أو الحركة 
 ؟ ..أين الدليل على ذلك : فإن ِقيل

قد ال يرقى كل واحد منها أن .. هناك أدلة عدة، وكثيرة تدلل على صحة ما ذكرناه : أقول
.. وإنما ُيستفاد منه جزء من الدليل على المسألة .. يكون دلياًل محكمًا ومستقاًل في المسألة 

فُيضاف إلى الجزء الثالث المستفاد من .. فُيضاف إلى الجزء اآلخر المستفاد من الدليل الثاني 
ستفادة من مجموع األدلة ذات العالقة وهكذا إلى أن يشكل مجموع األجزاء الم.. الدليل الثالث 

وإليك بيان ذلك .. وهذا فقه َقّل من يتنبه له .. بالمسألة دلياًل محكمًا ومتكاماًل على صحة المسألة 
 :بشيء من التفصيل
ُهْم تـَُقاًة  ]:قال تعالى  . 95:آل عمران[ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ

البلدان واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم أي من خاف في بعض : قال ابن كثير في التفسير
إنا لنكشر في وجوه أقواٍم وقلوبنا : بظاهره ال بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال

 . تلعنهم
ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن : قال ابن عباس: وقال الثوري

وقال . سان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء، والضحاك، والربيع ابن أنسابن عباس إنما التقية بالل
 .هـ -قال الحسن التقية إلى يوم القيامة ا: البخاري

.. قد يضطر لشيٍء من ذلك ـ ومن يستشرف العمل السياسي العام ــ والحاكم المسلم : قلت
 .فال ُيشدد عليه

وهذا يشمل األفراد، والدول، . 448:البقرة[ْم ِإَلى التـَّْهُلَكِة َواَل تـُْلُقوْا بِأَْيِديكُ  ]:وقال تعالى
بل تجنيب الدول والمجتمعات الهلكة أولى وأوكد من تجنيب األفراد الوقوع في .. والمجتمعات 

وإذا كانت هذه الهلكة ال تندفع، أو من لوازم دفعها أن .. الهلكة، أو فيما يؤدي بهم إلى الهلكة 
 .فال حرج من ذلك.. بسمة أو تكشيرة وضحكة في وجوه المبطلين يحصل نوع مجاملة و 

:" فلمَّا رآُه قال صلى اهلل عليه وسلموعن عائشة رضي اهلل عنها، أنَّ رجاًل استأَذَن على النبيِّ 
في وجهِه  صلى اهلل عليه وسلمفلما جلَس َتطَلََّق النبيُّ ". بئَس أخو العشيرِة، وبئَس ابُن العشيَرِة 
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َط إليه، فلما انطلَق الرجُل قالت له عائشُة يا رسوَل اهلل، حين رأيَت الرجَل قلت له كذا وكذا، ثم وانبسَ 
يا عائَشُة، متى عهدتِني :" صلى اهلل عليه وسلمتطلَّقَت في وجهه وانبَسطَت إليه؟ فقال رسول اهلل 

    .متفق عليه" اُس اتِّقاَء َشرِِّه، واتِّقاء ُفْحِشه فحَّاشاً، إنَّ شرَّ الناس عند اهلل منزلًة يوَم القيامِة من ترَكه الن
إنَّا لنكشُِّر في وجوه أقواٍم ونضحُك إليهم، وإنَّ قلوبَنا :" وفي األثر عن أبي الدرداء، قال

فليس ألدنى بسمة أو تكشيرة يكشرها المؤمن في وجوه الكافرين الظالمين ـ وبخاصة في ". لتلعنهم 
 ..! بالخيانة، ومواالة الكافرين زمن االستضعاف ـ يُرمى 

وكيف يُذلُّ نْفَسه؟ : ، قالوا"ال ينبغي للمؤمِن أن يُِذلَّ نْفَسُه :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
فدفع البالء الذي ال يُطاق [. 4595: صحيح سنن الترمذي "]يَتعرَُّض من البالِء لما ال يُِطيُق :" قال

  . فال حرج منه.. إال بنوع مجاملة .. لك ال يتحقق وإذا كان ذ.. عن البالد والعباد أولى 
ليس بحكيٍم من ال يُعاِشر بالمعروف َمن ال يجُد من معاشرته :" وعن محمٍد بن الحنفّية، قال

اً، حتى يجعل اهلُل له فرجًا أو مخرجًا  ومقتضيات المعاشرة [. .659: صحيح األدب المفرد "]بُدَّ
 ..!ت في الضحكات، والكشرات، وبعض الكلمات تزيد عن قدر المجامال.. بالمعروف 

 . متفق عليه" ال يُلدَغ المؤمن من ِجحٍر واحٍد مرتين :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
ما ال يجوز في .. ويجوز في سبيله .. فإغالق منافذ اللدغ عن البالد والعباد من باب أولى 

على قدر ما تهون تلك .. المصلحة فعلى قدر ما تعظم وتكبر .. سبيل دفع اللدغ عن األفراد 
 ! المجامالت، والشكليات

وفي السياسة وميادينها حروب . متفق عليه" الحرب خدعة :" صلى اهلل عليه وسلموقال 
ولكي تنجو، وتسلم، وتحقق الظفر لدينك، وأمتك .. وأحيانًا تكون طاحنة ساخنة .. باردة مع العدو 

وإال بلعتك دهاليز وحوش السياسة، وأصبحت كالدمية في .. تحتاج لنوع دهاء، وخداع، ومخادعة 
 !أيديهم

، وال الَخبُّ يخدعني :" رضي اهلل عنهقال عمر بن الخطاب  ؛ أي لست "لست بالَخبِّ
فمقولته العظيمة جمعت بين التزام السياسي .. بمخادٍع أخدع الناس، وال أسمح لمخادٍع أن يخدعني 

أو .. وأنه صعب المنال .. الوعي والحذر مما يُدار وُيحاك حوله  وبين.. المسلم بتعاليم وقيم دينه 
 !  ولو بقليل سوء أو خداع.. أن تُنال أمته من ِقبله 

ما رأيُت أحدًا هو أحَزُم من عمر، كان واهلل له فضل يمنعه أن َيخدَع، : قال المغيرة بن ُشعبة
 . وعقل يمنعه أن ُيخدِع
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 . هي العقل كله: المداراة نصف العقل، وأنا أقول :كانوا يقولون: وقال الحسن البصري
 

والسفيه الذي ال ُيحسن تقدير .. والمداراة تكون من أجل سالمة الدين، والمعاش معًا 
فيلقي بنفسه ومن معه في .. عواقب األمور، هو الذي ال ُيحسن المداراة، وال يعرف معنى المداراة 

 .التهلكة
وليس مما أردنا اإلشارة إليه .. اف على ما أردنا اإلشارة إليه وفيما تقدم ذكره من أدلة دليل ك

أن تكون السياسة ذريعة للتفلت من قيود الدين، وعقيدته، وقيمه، وأخالقه ـ كما يحلو للبعض ـ فهذا 
 . وإنما نحذر منه، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.. المعنى ال نريده 

 
 .فسكعلى حكمك على ن حكم الناس عليك مقدمٌ  -4496

والناس .. قد تنفي عن نفسك صفة الغلو، وأنك تكّفر الناَس، وتنتهك حرماتهم بغير حق 
فإن .. ال فيما تقوله أنت عن نفسك .. فالعبرة فيما يقوله الناس عنك .. يكذبون ذلك، أو يصدقوه 

وا عليك وإن أثن.. فأنت على خير عظيم في الدنيا واآلخرة وشهدوا لك بالخير، أثنوا عليك خيراً، 
 ماذا يقولــ يا عبد اهلل ــ فانظر .. فأنت على شر، وخطر في الدنيا واآلخرة وشهدوا لك بالشّر، شراً، 
كما في .. فشهادتهم معتبرة في األرض وفي السماء  ..وماذا يشهدون عليك  ..فيك  الناس

، "ير أدخله اهلل الجنة أيما مسلم شهد له أربعة بخ:" الحديث، عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
 ".واثنان، ثم لم نسأله في الواحد : واثنان؟ قال: ، قلنا"وثالثة :" وثالثة؟ قال: قلنا

إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن، فأنت محسن، وإذا أثنى :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
  ". عليك جيرانك أنك مسيء، فأنت مسيء

جل القوَم فقالوا له مرحباً، فمرحبًا به يوم يلقى ربه، إذا أتى الر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 ".  قحطاً، فقحطاً له يوم القيامة: وإذا أتى الرجُل القوَم فقالوا له

أهل الجنة من مأل اهلل أذنيه من ثناء الناس خيرًا، وهو يسمع، :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
  ".وأهل النار من مأل أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع

كما .. فيما تقدم أعاله دليل أيضًا على أهمية الحاضنة الشعبية ألي عمل أو حراك إسالمي 
 ! فيه رد على من يزهد، ويقلل من أهمية الحاضنة الشعبية، للعمل اإلسالمي
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 ! القانون الدولي اإلرهابي -0041
 اب وإجراما أو الصين من حماية إرهن روسي، يمكّ "الفيتو " عندما يوجد قانون دولي 

ــ بحق الشعب السوري أن توجه إليه ــ رغم فظاعة جرائمه وإرهابه  أو.. الطاغوت بشار األسد، ونظامه 
ويرتضيه .. والذي يعمل به .. فهذا قانون إرهابي .. مجرد نقد أو إدانة على مستوى المجتمع الدولي 

 !  إرهابي أيضاً .. 
مريكا من أن تحمي جرائم وإرهاب دولة الصهاينة ن أ، يمكّ "الفيتو " عندما يوجد قانون دولي 

أو أن يوجه إليها ــ رغم فظاعة إجرامها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني ــ " .. دولة إسرائيل " اليهود 
ويرتضيه إرهابي .. والذي يعمل به .. فهذا قانون إرهابي .. أي نقد أو إدانة من قبل المجتمع الدولي 

 !   أيضاً 
اإلرهابيين وتحمي الطواغيت .. اإلرهاب الدولي التي تحمي .. نين اإلرهابية يسنون القوا

ال حياء ــ أنهم يحاربون بثم في المقابل يزعمون ــ  ..وما يصدر عنهم من إرهاب ممقوت  ..المجرمين 
 ..! اإلرهاب 

د جرمًا واألش.. وإجرام الطغاة المجرمين اآلثمين  إرهابــ ومن قانونهم الدولي ــ سلم منهم 
.. ورغبتها في التحرر .. ولم يسلم منهم جهاد الشعوب .. وإرهابًا بحق الشعوب المستضعفة 

وأن ُتحاَصر باسم محاربة ومكافحة .. رمى باإلرهاب من أن تُ .. واالنعتاق من العبودية للعبيد 
 !اإلرهاب

 
 ! الخوارج الُغالةأكثر ما ُيسيء  -0046

لقبول أنّهم ال يملكون مشروعًا قاباًل لالّضال ، ويُعيب منهجهم أكثر ما ُيسيء الخوارج الُغالة
وال هم يسمحون لآلخرين من المسلمين أن يمرروا مشاريعهم ..  والتعايش مع اآلخرين.. لحياة وا

ــ كحقٍّ يُراُد لشريعة اونصرة .. ريعة وغالبًا ما يفعلون ذلك باسم الشَّ .. الناضجة القابلة للقبول والحياة 
.. تنّزهت الشريعُة منهم .. ى والشريعة صنوانين ال ينفّك أحدهما عن اآلخر فيجعلون الفوضَ  اطل ــبه ب

 ! ومن فعالهم
التي طالما يتوافق ويتناغم معهم في هذه النتيجة .. والعدو الخارجي ــ أو األصلي ــ لألمة 

وعن جه يغض الطرف عنهم، لذا تراه من و  ..وأنفق في سبيلها األموال الطائلة  ..سعى لها سعيها 
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يعنيهم بنوع ــ أحيانًا ــ تراه أخرى ومن جهة .. ويغذيهم، ويمدهم ببعض حبال القوة والحياة فعالهم، 
  !  فتصيبه بنوع أذى.. لما تطيش سهامهم عن الهدف المرسوم لهم  وذلك ..عداوة حرٍب و 

أن ال بد و .. لى أيديهم مشكلة وإن ُأخذ ع.. إن تُركوا مشكلة  عظيم؛بالء  ــ حقًا ــوهؤالء 
 قضاءُ .. و يفيئوا إلى أمر اهلل أ اإلنكار ــ بعد نفاد حّجة البيان ــو جر، يُؤخذ على أيديهم بالضرب والزّ 

   . المؤمنين ه، وصالحِ اهلل، ورسولِ 
 

 ! يلعنون الديمقراطية ويُباركون الديكتاتورية واالستبداد -0042
وينتفضون .. رون من يتفوه بكلمة الديمقراطية ويكفّ .. مرة تراهم يلعنون الديمقراطية ألف 

في المقابل ال ينكرون على بينما .. عند سماع أول كلمة عن الديمقراطية .. ويزبدون ويرعدون 
ال  ، والمستبدينالحديث عن الديكتاتورية واالستبدادف.. شيئًا واالستبداد، والمستبدين  الديكتاتورية

كل من يعارض التوجه الديكتاتوري المستبد في وعند بعضهم تهمة يرمون بها  ..  وال يثيرهم.. يعنيهم 
وأن ال بديل عن الديمقراطية إال .. أو من اإلسالم كأن الديكتاتورية هي اإلسالم و .. الحكم 

 !الديكتاتورية واالستبداد
و بريء من فه.. كما أن اإلسالم بريء من مزالق الديمقراطية وأخطائها   :ونحن نقول لهؤالء

ن ننكر على ينبغي أ.. ننكر على الديمقراطية أخطاءها أننا وكما ..  مزالق الديكتاتورية وأخطائها
وهل مأساة الشعب السوري إال جزء  ..الديكتاتورية أخطاءها، وهي أشد من أخطاء الديمقراطية بكثير 

: ــ عن كال النظامينحن المسلمين أن البديل ــ عندنا ننؤكد و .. من آثار النظام الديكتاتوري المستبد 
النظام الوسط من غير جنوح إلى .. اإلسالمي الشوروي  هو النظام.. سواء والديكتاتوري الديمقراطي، 

النظام السياسي الذي جمع أحسن ما في .. استبداد الديكتاتورية، وال إلى تفلت وتحلل الديمقراطية 
 .ولفظ سيئاتهما.. النظامين 
 

 . ريدونهمأهل الّشام ال يُ  ،المهاجريننوع من  -0001
وسوء الظن .. إال التشاؤم .. األبطال ومجاهديهم .. وثوارهم .. ن ليس عنده ألهل الشام مَ 

.. وبعضهم ال يتورع عن التضليل .. واالستخفاف .. والتصغير .. والتحقير .. والتعالي .. والكبر .. 
بعد ذلك إلى خنجر مسموم في خاصرة أهل الشام  يتحولل.. والتكفير .. والتخوين .. ق يالتفسو 

 !وع ضحايهالنير مبالية غ.. تستسيغ االنفجار في كل مكان .. قنبلة موقوتة  وإلى.. ومجاهديهم 
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كأنه شعب قاصر مشوه ال يقدر على أن يقود نفسه و ..  مكوصي عليه  مع أهل الشاميتعامل 
فإن تابعوه على خططه وأجندته رضي .. البرامج و ..  لذا فهو يرسم لهم الخطط واألجندات.. بنفسه 
ومّن عليهم ما بذل من  ..وأعلن عليهم النكير  ..وغضب عليهم .. وإن لم يتابعوه سخطهم .. عنهم 

كإجراء .. وهددهم بااللتحاق بعصابات الخوارج الغالة من جماعة الدولة .. وربما كّفرهم .. معروف 
  !أخير لالنتقام منهم

وال .. لم يحترموا مئات اآلالف من شهدائهم .. ي أهل الشام ومجاهديهم شيئًا لم يحترموا ف
لم يراعوا فيهم هذا .. وال الماليين من المهّجرين من ديارهم قصرًا .. مئات اآلالف من جرحاهم 

.. والذي لو وزع على أهل األرض جميعاً لوسعهم .. الكم الكبير من البالء الذي نزل بهم وبساحتهم 
فأنَّى .. أهل الشام فال خير في األمة كلها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد قضى أنه إذا فسد  علماً 

 !لهؤالء أن يكون فيهم خيراً، إذا انتفى الخير من أهل الشام وصفوتهم من المجاهدين؟
وجودهم في .. بهم وال أهاًل  ال مرحباً .. هذا الفريق من الناس غير مرحب بهم في الشام 

فأهل الشام بكل  .. ر هم خير ألف مرة من مجيئهم إلى الشام وهم بهذا الوصف المخيف والمنفّ بالد
وأنهم ما .. مهما تظاهروا بأن قصدهم نبيل .. وال يرحبون بهم .. ال يريدونهم .. كتائبهم وتجمعاتهم 

 ! وقد كذبوا.. إال من أجل النصرة  إلى الشام جاؤوا
فال يلومّن إال .. ومجاهديهم ا ماال يسرهم من أهل الشام ثم رأو .. المجيء  أبوا إالفإن 

فهو  .. فما أصابهم من سوء  .. قوقهم كمهاجرينعلى ححينئٍذ وال يتباكوا .. أنفسهم األمارة بالسوء 
 . 080:آل عمران[ْن ِعنِد َأنـُْفِسُكْم قـُْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو مِ  ] بسبب من عند أنفسهم

 
 !ئنا على قطف ثمار الثورة لصالح أعدائناأثر أخطا -0000
لحرف الثورة .. ويخططون .. يمكرون  جي ــ بتواطؤ مع العدو الداخلي ــنتفّهم أن العدو الخار 

كما يخططون لقطف ثمارها لصالح نظام علماني يضمن لهم .. الشامية عن مسارها وأهدافها 
 !طقة كلها بعامةوالمن.. مصالحهم، ويحقق لهم أهدافهم في سوريا بخاصة 

لكن ليعلم الجميع أن أكبر عوٍن ــ ومعين ــ .. ونحَذره، ونحّذر منه .. وندركه .. نتفّهم ذلك 
تعالى أخطاؤنا بحق اهلل  نحن الثوار والمجاهدين؛هي أخطاؤنا .. لهذا العدو على هدفه الوارد أعاله 

تكون  على قدر ما.. كبيرة هذه  اؤنا وعلى قد ما تكون أخط..  شعبناوبحق أهلنا و .. وبحق أنفسنا .. 
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 ــ كّما ونوعًا ــ ويتكئ عليها  والعدو يستفيد منها.. التي نقدمها للعدو جليلة وعظيمة خدماتنا 
  ! وأهدافهومآربه، لمشروعه 

وبين الشعوب ــ .. على قدر ما يحصل من شرخ وجفاء بين الصفوة من المجاهدين والثوار 
ويفرض .. وأن يتمدد داخل الصف .. على قدر ما نسمح للعدو أن يتدخل  حاضنة الثورات والثوار ــ

 !وشروطه.. أجندته 
  ..!فالعدو يفرح لخطئك ــ يا عبد اهلل يا مسلم ــ أكثر مما يفرح ما بيده من قوة عتاد وسالح 

والجريء الذي .. للتقييم الدقيق والمنصف للمراقبة، و وبالتالي على قدر ما تخضع أعمالنا 
فنصحح أخطاءنا، ونصلح ونرّشد أعمالنا إلى .. يحابي ظالمًا على ظلمه، وال مخطئًا على خطئه  ال

ونحيل بينه وبين التدخل بشؤوننا .. على قدر ما نفّوت على العدو مخططاته ومؤامراته .. األحسن 
خارجي أو داخلي  تجاه أي خطر في مأمنٍ ــ بإذن اهلل ــ  ، وأهدافهاوتكون الثورة ونتائجها.. الداخلية 
  ! يتهددها

ونكثر من .. وعن سرقاتهم للثورات .. مرات والمتآمرين اأما أن نكثر من الحديث عن المؤ 
وعن  ..مع الغفلة عن أنفسنا وأخطائنا .. على َمر األوقات ونجعل ذلك ديدنًا لنا ..  اللعنات عليهم

فحينئٍذ ــ شئنا أم أبينا ــ نكون شركاء .. ر وما ينبغي أن نقّدم أو نؤخّ  ..الواجبين اإلصالح والتصحيح 
كما نكون سبباً   ..ضد الثورة الشامية وأهلها، ومجاهديها  للمتآمرين فيما يريدونه من تآمرهم اً وأعوان

.. رئيسياً في ضرب المشروع اإلسالمي الراشد؛ الذي يهدف إلى قيام دولة إسالمية راشدة عادلة قوية 
  !إال أنفسناــ حينئٍذ ــ وال نلومّن 
   

 ! يسيطواغيت العرب والسّ  -0002
الجديد " يسي السّ " تهنئتهم لطاغوت مصر .. عجبُت لسرعة طواغيت العرب المستبدين 

مستغاًل مكانته القديمة في الجيش .. الذي سطا على الحكم في مصر بقوة السالح ..  والمستبد
حظة في المكر والكيد والتآمر ضد الرئيس بينما في المقابل لم يفوتوا على أنفسهم ل.. المصري 

ويمثل اختيار .. الذي كان ــ إلى حد ما ــ يمثل الحرية .. ؛ فكَّ اهلل أسره "مرسي " المصري السابق 
 !وإرادة الشعب المصري

ومن العبودية .. ويسيئهم تحرر الشعوب من الخوف .. الحرية شمس ألهذا الحد ُتسيئهم 
 ! ؟..للطغاة الظالمين اآلثمين 
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من .. الظالمة وعلى أنظمتهم الفاسدة المستبدة .. يخشون على عروشهم .. ألهذا الحد 
 ! ومن العبودية للعبيد؟.. ومن انعتاق الشعوب من الخوف .. الحرية 

.. أي شرٍّ ــ هؤالء الطغاة وأتباعهم من ذوي األقالم المنافقة والمأجورة ــ يضمرونه للشعوب 
 !؟وإسالمهم.. ولبلدانهم 

أي شماتة ــ هؤالء الطغاة وأتباعهم من ذوي األقالم المنافقة والمأجورة ــ يضمرونها في 
وعلى حقهم في التحرر من الطغيان، والطغاة .. وعلى ثوراتهم .. على الشعوب .. نفوسهم المريضة 

 !؟..المتسلطين المتجبرين 
: ــ منهم ــ كلُّ نبيٍّ ُمجابــ و هلُل لعنهم اــ ستٌة لعنتهم :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

  ... ". ويُعز من أذلَّ اهلل، المتسلِّط بالجبروت؛ يُذل من أعزَّ اهللُ 
ويعزون أعداءك .. اللهم العن طواغيت العرب المتسلطين المتجبرين، الذين يذلون أولياءك 

 ..! لعنة ال تحول، وال تزول .. 
 

 ..! ة قد أكثرَت من الحديث عن الُغال -4489
 ! حتى أصبح موضوعك األساس؟.. وخطرهم .. قد أكثرت من الحديث عن الُغالة : قالوا لي

قد أكثرت من الحديث عن طواغيت الحكم، وظلمهم : من قبل ِقيل لي: ولألحبة هؤالء أقول
 !  وضرورة جهادهم.. وخطرهم .. وكفرهم .. 

 ! وخطرهم.. ء قد أكثرَت من الحديث عن أهل التجهم واإلرجا: يل ليوقِ 
 ! وخطرهم.. وعن زنادقتهم .. العلمانيين و  الحديث عن العلمانّيةمن قد أكثرَت : يل ليوقِ 

وجرائمه .. ومخططاته .. والعدو الخارجي .. قد أكثرت من الحديث عن الغزاة : وِقيل لي
 ! وضرورة مواجهته، وجهاده.. بحق األمة 

 ..! روافض، وخطرهم قد أكثرت من الحديث عن الشيعة ال: وقيل لي
 !وغيرهم.. واإلخوان .. وغالتهم ة الحديث عن الصوفيّ  من قد أكثرت: وقيل لي
.. قد أكثرت من الحديث عن مشايخ السوء الذين يترامون على عتبات الطواغيت : وقيل لي

 ! يتزلفونهم المنَّ والعطاء
ا بالنسبة ألهلي وقومي ــ وإنما أن.. وليس بي رغبة أن أكثر الحديث عن هذا الفريق أو ذاك 

برأسه ــ يل قبل أن يطلَّ  حيثما أطلَّ الشرُّ .. واإلسالم والمسلمون كلهم أهلي وقومي ــ صريخ ونذير 
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كنت لهم  .. وأراد أهلي وقومي بسوء .. والفريق الذي ينتمي إليه .. أيًّأ كان نوع هذا الشر  برأسه ــ
  ..!نبوه كالصريخ النذير؛ أن احذروا هذا الشر، واجت

هم وأذاهم، وُسِكت واستفحل شرّ .. فالخوارج الغالة لما أرادوا أمتي ــ وأهلي وقومي ــ بسوء 
 . ما أصاب غيرهم من األشرار.. عنهم دهراً ــ أصابهم من سهامي 

وخدمة .. أن يستعملنا في طاعته .. سائاًل اهلل تعالى .. بهذا أجيب عن تساؤل األحبة أعاله 
 . وَمن كانوا.. حيثما كانوا  ..وأن يرمي بنا أعداءه .. وأن يلهمنا السداد واإلخالص . .دينه وعباده 

 
 . معوقات انتصار ثورات الربيع العربي -4489

ال تزال في حيث   بعد؛لماذا لم تحقق ثورات الربيع العربي أهدافها المنشودة : سؤال يتكرر
 ؟ تلّكئ وتعثر

 :مرد ذلك ألسباب عدة: أقول
كردة فعٍل على ظلم وطغيان وفساد .. أن الثورات قامت نتيجة احتقاٍن دام لعقود : منها

بل لم تُعَط الفرصة الكافية ــ .. فلم يسبق لها االعداد الكافي .. دة المستبدة الحاكمة األنظمة المتبلّ 
يه كل وما تقتض.. ــ ألن تعد لمتطلبات الثورات  التي كانت تحكمهابحكم الظروف األمنية الصعبة 

 . مرحلة من مراحلها
والمجتمع الدولي ضد ثورات الربيع العربي ــ وبخاصة منها الثورة .. كيد دول اإلقليم : ومنها

.. أن تبقى البالد العربية .. الشامّية المباركة ــ حيث وجدوا مصلحتهم ومصلحة أنظمتهم وعروشهم 
لذا فهم ال يتورعون عن .. وعميلة  محكومة بأنظمة مستبدة ظالمة، متخلفة.. والشعوب المسلمة 

.. أي عمل خسيس وغادر يؤخر من انتتصار الشعوب، وثوراتها وعن .. وغرز األسافين الدسائس، 
 ! مهما ترتب على ذلك من تضحيات ودمار، ودماء

.. والجهل .. محكومة بعقلية الخوف .. أن الشعوب العربية والمسلمة منذ قرٍن تقريباً : ومنها
.. والعبودية للطواغيت الظالمين .. ة لألجنبي والتبعيّ .. والعمالة .. والظلم .. واالستبداد  ..والفقر 

ال شّك .. والخوف .. واالستبداد .. والكفر .. من الظلم المتراكم واالنعتاق من هذا اإلرث الضخم 
نسأل اهلل تعالى أن وضريبة وكّفارة .. وصبر، ومصابرة .. وجهاٍد .. وإلى جهد .. أنه يحتاج إلى زمٍن 

  . يعيننا عليها
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تعطي فرصة للغير؛ قد التي .. والثوار، وتفرق كلمتهم وشوكتهم أخطاء المجاهدين : ومنها
.. في الشؤون الداخلية للثورات  أن يتدخل.. والشعوب الحرة الكريمة المؤمنة المعادي للثورات 

، وعائقًا من ك سببًا في تأخير النصريكون ذلف..  ويتحكم بكثير من مفاصلها الهامة والحّساسة
    .معوقاته

المستبدة الطاغية ح ما أفسدته األنظمة الزمن ــ بإذن اهلل ــ كفيل بأن ُيصلِ ونحن نعتقد أن 
المجاهدين والثوار المخلصين وأن .. وهو لصالح الشعوب الثائرة على الظلم والظالمين .. الظالمة 

ورصوا  ..في أقرب وقت ممكن وعملوا على تجاوزها .. ائهم كلما استفادوا من أخط.. الصادقين 
ومن تحقيق .. وعّجلوا من عجلته ..  كلما اقتربوا من النصر  ..وَسّدوا الَخَلل والثغرات .. الصفوف 

 .  األهداف المنشودة، بإذن اهلل
 

 سيف الروافض الُغالة، وسيف الخوارج الُغالة: ُسنَُّة العراق بين سيفين -4488
 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 .  الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من النبي بعده، وبعد
نلّخص .. فقد كثر سؤال ومراجعة اإلخوان لنا حول الحراك واألحداث الجارية في العراق 

 : اإلجابة في النقاط التالية
الفائتة ــ نظام المالكي؛ نظام شيعي رافضي طائفي جلد، قد سام ــ خالل سنوات حكمه  -4

فلم يدع لونًا من الجرائم واالنتهاكات إال ومارسه بحق .. أهل السنة في العراق سوء الذل والعذاب 
كما أنه لم يدع خيارًا ألهل السنة في استرداد حقوقهم، والدفاع عن حرماتهم سوى .. أهل السّنة 
 . مالكي الطائفي الرافضيوالمالم في ذلك كله هو النظام ال.. والخيار العسكري .. خيار القوة 
وثورة سنّية شارك فيها .. الحراك في العراق ضد نظام المالكي الطائفي هو حراك سني  -9

وليس .. جزء من هذا الحراك " جماعة الدولة " الخوارج الدواعش .. جميع القوى والفصائل السنّية 
 . كل الحراك
يعملون جاهدين على أن يشيطنوا .. نظام المالكي، ومعه إيران، ومن خلفهم أمريكا  -9

ليعطوا ألنفسهم الذريعة في .. ويحصروا الحراك السني كله في الخوارج الدواعش .. الثورة العراقية 
وارتكاب مزيٍد من الجرائم بحق أهل السنة .. ومدنهم .. ومناطقهم .. ضرب السنة، وضرب ثورتهم 

 !ال غير.. داعش .. هم خوارج الدولة .. على اعتبار أن المستهدف من هذه الحرب .. وأبنائهم 
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على تحقيق .. سفاهة الخوارج الدواعش ستساعد نظام المالكي، وإيران، ومن خلفهم  -9
.. من خالل إظهار اسم جماعتهم ــ جماعة الدولة ــ على جميع الحراك .. غرضهم الوارد أعاله 

خل في مواالة وبيعة جماعة الدولة ومحاربة أي جماعة أو فصيل سني مستقل يُظهر اسمه، أو ال يد
" ، يؤكد صحة هذا التوجه لجماعة الدولة "وثيقة المدينة " وما نشروه في بيانهم المسمى .. وأميرها 

 "! الدواعش 
ما كان قتالها مقصورًا على قتال روافض .. التوجيه؛ أن تُتَرك جماعة الدولة، وتُعتَزل  -8

الدواعش على ما يُؤخذ عليهم من مآخذ، فهم أقرب ألهل السنة  ونقرر أن الخوارج.. المالكي وإيران 
 . وهذا ال خفاء فيه.. والجماعة من الروافض الغالة 

ومقراتهم ــ وقد ظهرت .. أّما إذا توسع قتالهم ليشمل أهل السنة، وفصائلهم، ومجاهديهم 
هديهم أن يُدافعوا عن بعض البوادر الدالة على ذلك ــ فحينئٍذ من حق أهل السنة في العراق ومجا

 !ومقراتهم.. وأن يردوا عدوان وبغي الخوارج الدواعش عن أنفسهم، وحرماتهم .. أنفسهم 
سيستفيدون من هذا التقاتل ــ بين داعش .. ال شّك أن نظام المالكي ومعه إيران ومن وراءهم 

.. ى أهل السنة ومناطقهم وستكون له نتائجه السيئة عل.. والفصائل السنّية األخرى ــ استفادة كبيرة 
أو أن يكون ذلك سببًا يرفع سيفهم عن أهل .. لكن أّنى لسفهاء الخوارج أن يفقهوا هذه المعادلة 

ففعالهم المشينة في سوريا ــ وفي العراق من قبل ــ تؤكد عنهم مثل هذا الّسفه .. السّنة ومجاهديهم 
 !والتهور والبغي ولألسف

قعه ــ بسبب تواطؤ واجتماع روافض العاَلم وعلى رأسهم إيران، والسيناريو الذي نخشاه ونتو 
ُيضاف إليهم سيف الخوارج الغالة .. ومعهم بعض القوى الدولية والمحلية على أهل السنة في العراق 

فينكفئون .. ــ أن تضعف القوى السنية العراقية عن المواجهة، وصد العدوان الرافضي والخارجي معًا 
.. وتعود داعش إلى قواعدها ومواطن انتشارها في الصحراء .. دن التي حرروها عن المناطق والم

ويبقى أهل السنة في .. وبعد أن تكون قد فعلت فعالها المشينة في مناطق السّنة .. سالمة آمنة 
على .. يُقتّـُلون مع ذراريهم ونسائهم .. مدنهم وقراهم تحت رحمة قصف وجرائم، ومجازر الروافض 

كما فعل النظام .. لتحظى جرائمهم على غطاء دولي وحقوقي .. ، أو من الدواعش أنهم داعش
 ! األسدي المجرم، وال يزال

وعلى قدر ما يتنبه أهل السنة في العراق ممثلين بمقاتليهم ومجاهديهم وقياداتهم ــ وفي وقت 
 .ن مخاطره وأضرارهعلى قدر ما يقللون م.. ويعدون له عدته .. مبكر ــ لهذا السيناريو ولمخاطره 
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إما العيش في ظل دولة رافضية أو : ال نقبل أن يوَضع أهل السنة بين خيارين ال ثالث لهما
.. أو العيش في ظل دولة الخوارج الغالة .. نصيرية طائفية تسوم أهل اإلسالم سوء الذل والعذاب 

 !ستبدادواال.. والفوضى .. والخوف .. دولة البغي والظلم والعدوان .. األجالف 
من حق أهل اإلسالم، أهل السنة والجماعة أن يعيشوا في دولة إسالمية عادلة راشدة، 

من غير جنوح إلى غلو .. تعطي كل ذي حق حقه .. والتوسط .. مستقلة، تقوم على العدل والشورى 
 .أو جفاء

أمصار وكل مصر من .. وفي الشام .. وأهل اإلسالم والسنة في العراق .. حفظ اهلل العراق 
، وذي شر، اللهم آمين.. المسلمين   . من كل شرٍّ

 .م 94/6/9949. هـ 4998/شعبان 99
 

 ! مع كل إعالٍن جديد يزداد سفك الدم الحرام -4486
الدم  كانت تسفك..  كانت جماعة الدولة تعّرف عن نفسها بأنها مجرد جماعة وتنظيملما  

فزعمت .. تشبعت بما لم تُعَط، وبما ليس فيها ثم ..  ىالحرام على أنها الجماعة األم واألكبر، واألول
.. والشام ثم زعمت أنها دولة في العراق .. فازداد سفكها للدم الحرام .. أنها دولة في العراق 

ال يمد لها يد .. والخارج على الدولة .. على اعتبار أنها دولة .. فتضاعف سفكها للدم الحرام 
 ..! حالل الدم .. واالنقياد الطاعة 

تلك المسميات .. وال عطشها للدم الحرام .. روي غليلها عد تلم ت.. وها هي اليوم 
ل كل يُقتَ  ..له كامل حقوق الخليفة  ..وأن أميرها خليفة .. فزعمت أنها خالفة .. واأللقاب المزعومة 

.. ألسنان حدثاء ا.. بهؤالء السفهاء .. ء اويا لفرحة األعد.. ولم يدخل في طاعته .. من يخالفه 
تحت زعم ووهم االنتصار لتلك .. الذين وضعوا السيف على رقاب المسلمين .. خوارج العصر 

والغالة المهووسين .. التي سبقهم إليها عدد من المرضى و .. المزعومة والمسميات األلقاب 
  !والمعروفين للجميع

مين؛ لعلمهم أن حظهم يزداد هم وغم المسل.. وعند كل إعالن جديد لهؤالء الخوارج الغالة 
 ..وضعف الشوكة .. ومزيد من الفرقة .. القتل والتقتيل ..  من هذه األلقاب والمسميات الوهمية

 من اً مزيد رج الغالة ــ وعند كل إعالن جديد ــبينما حظ األعداء عند هؤالء الخوا ..وإراقة الدماء 
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.. إنه يتركهم يتمددون بقْدر ف.. الحقيقة بهذه  العدوم ولعل.. ووعيد اللسان  ..والصياح  ..الصراخ 
 !..يمدهم ببعض حبال القوة أحياناً و .. ويتغاضى عنهم 

يقتلون أهل اإلسالم، ويتركون :" ، عندما وصفهم بأنهمصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 "!أهل األوثان 

 

 .َشْرِعيَُّة إَمارَِة الُمتَـَغّلب -1157
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

، واستتب لها "جماعة الدولة " ما حكم إمارة المتغّلب، وفي حال تغّلبت داعش : سؤال
 وجزاكم اهلل خيرًا؟.. أم ماذا نفعل .. األمر، ندخل في مبايعتها، وطاعتها 

 . الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبّي بعده، وبعد
هرت فتنة الخوارج الدواعش وبخاصة بعد أن ظ.. هذا سؤال قد وردني من أكثر من طرف 

 : فكان لزاماً علينا أن نجيب عنه، فأقول ــ مستعيناً باهلل ــ.. في الشام والعراق 
.. المتَغّلُب؛ هو الذي يسطو على سدة الحكم عن طريق القوة، والغلبة، والقهر، والبطش 

أماَمه أو ُيحيل بينه وبين فال يتورّع أن يسفك الدم الحرام، وأن يُعِمَل السيف والقتل في كل من يقف 
 ! هدفه وغايته؛ أال وهي السلطة والحكم

ينتهج في الناس سياسة .. وينفرد في الحكم .. وهو بعد أن يسطو على الحكم والسلطة 
 !  ليضمن استمرار تسلطه على البالد والعباد.. وتكميم األفواه .. القمع، واالستبداد، واإلرهاب 

 :وبطالنه يأتي من أوجه.. بدعي غير شرعي  وعليه، فالتغّلب طريق باطل
َولَْيَس اْلِبرُّ بَِأن :] واهلل تعالى يقول.. أنه يأتي البيوت من غير أبوابها الشرعية السنّـّية : منها

 .  454:البقرة[ تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولََِٰكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَـَّقىَٰ َوْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن َأبـَْواِبَها 
ومن ثم موافقة ورضى األمة، .. الشورى : والباب الشرعي الذي يُؤَتى منه الحكم، وينتظم أمره

وعلى رأسهم من يمثلهم وينوب عنهم من أهل الحل والعقد من العلماء، والشيوخ، وقادة الجهاد، 
 .    والوجهاء، الذين بهم تتحقق الشوكة والمنعة، ويستتب نظام الحكم

نَـُهْم :] قال تعالى  .95:الشورى[َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
وأعظم األمر الذي تتعين فيه الشورى، . 484:آل عمران[َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر :] وقال تعالى

 . نظام الحكم، وتنصيب إماٍم أو حاكم عام على المسلمين
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ثَر مشورًَة ألصحابِه ما رأيُت أحًدا قطُّ كان أك:" وقد روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال
وال ينطق .. وهو ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ ال ينطق عن الهوى ". من رسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 

فمن دونه ــ وبخاصة في القرون .. ومع ذلك كان أكثر الناس مشورًة ألصحابه .. إال حّقًا وصدقًا 
 .وأن تكون الشورى بالنسبة لهم نظام حياة. .وأن يتخّلقوا بالشورى .. المتأخرة ــ أولى بالشورى 

 .  ؛ أي إنما تقوم اإلمارة وتثبت بالمشورة، والشورى"اإلمارُة مشورٌة :" وقال عمر رضي اهلل عنه
فمن بايَع رجاًل على غير مشورٍة من المسلمين فال يُتاَبع هو وال الذي :" وقال رضي اهلل عنه

أي خشية وحَذر أن يُقتال؛ ألنه عندما غّرر بنفسه، وبصاحبه الذي . متفق عليه" بايعه؛ تَِغرَّة أن يُقتال 
 .بايعه على غير مشورة من المسلمين، فقد استشرفا وعرضا أنفسهما للقتل

قام فيهم في اليوم .. وعندما بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه على الخالفة 
أمركم ــ أي االستخالف ــ ليس ألحد فيه حق إال من يا أيها الناس، إن هذا :" التالي خطيباً، فقال

نحن : فقالوا. أمَّرتم، وقد افترقنا باألمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإال فال أجد على أحد
فرد حق التأمير للناس، ولممثليهم من أهل الحل والعقد، والشوكة، ". على ما فارقناك عليه باألمس 

 .وتثبت اإلمامة والوالية.. لبيعة والذي بهم تمضي ا.. والمنعة 
ثالثٌة ال يـُْقَبُل :" وقد لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َمن أّم قومًا وهم له كارهون، وقال

السلسلة .."رجٌل أمَّ قومًا وهم له كارهون : منهم صالٌة، وال تصعُد إلى السماِء، وال ُتجاِوُز رؤوَسهم
فكيف فيمن يؤم الناس في .. في الصالة وهم له كارهون  هذا فيمن يؤّم قوماً .  689:الصحيحة

 .وعدم القبول.. والطرد .. ال شك أنه أولى باللعن .. الحكم واإلمامة العامة وهم له كارهون 
فاإلمارة عنده غاية ترخص في .. أن المتغّلب شديد الحرص على الحكم واإلمارة : ومنها

أو ..  عليه وسلم قد نهى عن طلب اإلمارة وتمنيها والنبي صلى اهلل.. سبيلها الدماء والحرمات 
إنَّا واهلل ال نُولِّي على هذا العمِل أحدًا سأَله، وال أحدًا :"  فقال صلى اهلل عليه وسلم.. الحرص عليها 

 . مسلم" َحِرَص عليه 
يوَم  إنَُّكم سَتحرصون على اإلمارِة، وإنها ستكوُن ندامًة وحسرةً :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . البخاري" القيامِة 
يا عبد الرحمن ال :" قال لي رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال

" تسأل اإلمارَة، فإنََّك إن ُأعِطيَتها عن َمسأَلٍة وُكِّلَت إليها، وإن ُأعِطيَتها عن غيِر َمسأَلٍة ُأِعنَت عليها 
 !وينتهك الحرمات من أجلها.. بل يُقاتل .. و يسألها وحسب والمتغّلب ال يحرص عليها أ. مسلم
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.. أن المتغّلب حاكم مستبد، متسلط بالجبروت، ال يتورع عن البطش والظلم، والقمع : ومنها
 ! وسفك الدم الحرام من أجل شهوة الحكم والسلطة

:" عليه وسلموعليه وعلى أمثاله من الحكام المستبدين الديكتاتوريين ُيحَمل قوله صلى اهلل 
المتسلِّط بالجبروت؛ يُذل من أعزَّ اهللُ، ويُعز من : ستٌة لعنتهم ــ لعنهم اهلُل ــ وكلُّ نبيٍّ ُمجاب ــ منهم ــ

 ... ". أذلَّ اهلل 
من َخرَج على أمتي َيضِرُب بـَرَّها وفاِجرها ــ فال يفرق في بطشه :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

" يتحاشى من مؤِمنها، وال يفي ِلذي عهٍد َعهَده، فليس مني وَلسُت منه بين الصالح والطالح ــ وال 
 . مسلم

إماٌم ظَلوٌم َغُشوٌم، وآخُر غاٍل في : رُجالِن ما تنالهما شَفاعتي:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
والغشوم؛ . 94: رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج" الديِن مارٌق منُه 

 ..!الحاكم الظالم الذي يخبط الناس خبطاً فيأخذ منهم كل ما يقدر عليه؛ ما يحق له وماال يحق  هو
: صحيح الجامع" أشدُّ الناِس يوَم القيامِة عذاباً، إماٌم جائٌر :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

4994  . 
السلسلة " ُم الجائُِر اإلما: أربعٌة يبغُضهم اهلُل عز وجل ــ منهم ــ:" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . وال شك أن الحاكم المتغّلب إمام جائر مغتصب لحق األمة في الحكم. 969: الصحيحة
والحطمة؛ الذي يظلم الرعية . مسلم" إنَّ َشرَّ الرُّعاِء الُحَطَمة :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 ..!ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة 
يكوُن أمراٌء فال يـَُردُّ عليهم قوُلهم، يَتهافَتون في النَّار، يـَْتَبُع :" موقال صلى اهلل عليه وسل

 .4749: السلسلة الصحيحة" بَعُضهم بَعضاً 
؛ أي لشدة استبدادهم وديكتاتوريتهم، وتسلطهم، وتفردهم "فال يـَُردُّ عليهم قوُلهم " وقوله 

فهم فوق المساءلة .. أو فهم .. ي في الحكم ال يجرؤ أحد من الرعية أن يعقب عليهم بقول أو رأ
هؤالء .. فجزاؤه القمع والسجن والتنكيل .. ومن يتجرأ على التعقيب .. وفوق أن يُعّقب عليهم 

 "! يَتهافَتون في النَّار، يـَْتَبُع بَعُضهم بَعضاً :" الحكام واألمراء
إن : فإنل ِقيل ..وهذا هو موقف الشريعة منه .. هذا حكم وجزاء الحاكم المتغّلب المتسلط 

 فما الموقف منه، وما العمل؟ .. استتّب األمر له 
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ومفسدة إقراره .. تُقّدر مفسدة الخروج عليه .. واستقر حكمه .. إن استتبَّ له األمر : أقول
وتكون .. والضرر األكبر .. لُتدَفع بها المفسدة األكبر .. فُتقّدم أقل المفسدتين .. على الحكم 

.. ومتى كان الخروج عليه .. ي المعروف ــ من قبيل الضرورات التي تبيح المحظورات طاعته حينئٍذ ــ ف
تعين على .. والسلطة .. من إقراره على الحكم .. وإقالته عن سدة الحكم أقل  ضررًا وأقل مفسدة 

 فاإلسالم جاء بتحصيل أكبر المصالح.. واستبداله بحاكم شرعي ترتضيه األمة .. األمة الخروج عليه 
.. فأين توجد المصلحة، ويوجد العدل فثّم اإلسالم، وشرع اإلسالم .. ودفع أكبر وأشد المفاسد .. 

 ! وأين توجد المفسدة، ويوجد الظلم فثّم دين الطاغوت، وشرع الطاغوت
أّما إن كان المتغّلب من ذوي األهواء، والضرر المركب، كالشيعة الروافض، أو الخوارج الغالة 

إال على .. فهذا ال طاعة له البّتة .. وسفك الدم المعصوم .. دعه عن انتهاك الحرمات أصوله ال تر .. 
ألن الشارع قد نّص .. والواجب دفعه وقتاله ما أمكن لذلك سبياًل .. وجه اإلكراه والتقّية عند العجز 

ضرره إن كان شره و .. على وجوب قتاله ودفعه، ودفع شره وفساده قبل أن يتمكن، وبعد أن يتمكن 
سيخرج قوم في آخر الزمان، :" فقال صلى اهلل عليه وسلم في الخوارج الغالة.. ال يندفع إال بالقتال 

أحداث األسنان ــ أي صغار السن ــ سفهاء األحالم، يقولون من خير قول البرية، ال ُيجاوز إيمانُهم 
فاقتلوهم، فإن في قتلهم  حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم

 .  متفق عليه" أجراً لمن قتلهم يوم القيامة 
سيكون بعدي من أمتي قومًا يقرأون القرآن، ال ُيجاوُز حلوقهم، :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 .مسلم" يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم ال يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة 
شر قتلى قُِتلوا تحت أديم السماء، وخير قتيٍل من قـََتلوا، كالب أهل : ، يقولوعن أبي أمامة

بل سمعته من : يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: قلت. النار، قد كانوا هؤالء مسلمين فصاروا كّفاراً 
 . 496: صحيح سنن ابن ماجه. رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم

قال ابن حجر في الفتح " ر أمتي، يقتلهم خيار أمتي هم شرا:" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .وكان أول من قاتلهم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه في موقعة النهروان. إسناده حسن: 49/945

سيكون في أمتي اختالف وفرقة، قوٌم ُيحسنون القيل وُيسيئون :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمّية، ال يرجعون حتى  الفعل، يقرؤون القرآن ال ُيجاوز تراقيهم،

يرتّد السهم على فوقه، هم شّر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، َيدعون إلى كتاب اهلل 
 .9899: رواه أبو داود، مشكاة المصابيح" وليسوا مّنا في شيء، من قاتلهم كان أولى باهلل منهم 
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إال أنه .. هم في تاريخهم من تأسيس بعض اإلمارات الخاصة بهم والخوارج الغالة رغم تمكن
ال يُعَرف عن أحٍد من السلف الصالح أنه قد دخل في مواالتهم وطاعتهم، أو أنه بايع أميرًا من 

وإنما كان الموقف منهم في اتجاه واحد ال غير؛ وهو .. أو دعىا إلى مبايعته وطاعته .. أمرائهم 
 ..! وخطرهم  عن األنفس والحرمات قتالهم، ورد عدوانهم، 

، ال يخرجون عن هذا "جماعة الدولة " والخوارج الدواعش ــ خوارج العصر ــ المعروفين باسم 
بل هم في كثير من أوصافهم وأخالقهم وأعمالهم أخطر من .. وعن هذا الحكم .. التوصيف 

يحصل خالف حول جواز قتالهم ورد وبالتالي ال يجوز أن .. ودفعهم أولى وأوكد .. الخوارج األوائل 
كما ال يجوز أن يحصل خالف حول بطالن إمارتهم، .. عدوانهم وخطرهم عن البالد والعباد 

وإعالنهم عن تمدد اسمهم .. وتغّلبوا في بعض المناطق .. مهما توسعوا .. وتأّمرهم، وبطالن بيعتهم 
ال .. قد أصبح خليفة " إبراهيم عواد " م ليصبحوا خالفة ــ بعد أن تسموا باسم الدولة ــ وأن صاحبه

وإنما العبرة .. ورفع الشعارات .. يغير من هذه الحقيقة شيئاً؛ إذ العبرة ليست بالتبني واالدعاء 
 ! ويتشبعون به.. بالتحلي، ومدى القدرة على أن يتحلوا بما يدعونه ويزعمونه 

كل .. بح خليفة على المسلمين ، بأنه قد أص"إبراهيم عواد " قد نادوا لصاحبهم الخارجي 
ــ بمبايعته والدخول في طاعته ! ويطالبون المسلمين في األرض ــ كل األرض.. المسلمين في األرض 

والنبي صلى اهلل .. ومكانه .. وهيئته .. بينما صاحبهم إلى الساعة ال يجرؤ أن يعّرف عن نفسه .. 
 . متفق عليه" من ورائِه، ويـُتـََّقى به إنما اإلماُم ُجنٌَّة؛ يُقاَتل :" عليه وسلم يقول
؛ أي واٍق يحتمي به المسلمون ــ كل المسلمين ــ من العدو وخطره "إنما اإلماُم ُجنٌَّة " وقوله 

هذا هو الغرض .. عن البالد والعباد .. ويُرد خطر األعداء .. وبه ُتحَفظ البيضة، وُتصان الحرمات .. 
.. المجهول العين والحال " إبراهيم عواد " ين صاحبهم الخارجي فأ.. األساس من اإلمامة والخالفة 

فضاًل عن أن يكون قادرًا على .. هو وكثير ممن معه .. وصورته .. والعاجز عن أن يُعّرف عن نفسه 
 !من هذا المعنى العظيم الذي أشار إليه الحديث النبوي الشريف؟.. أن يرد خطر العدو عن نفسه 

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.. الوارد أعاله بهذا أجيب عن السؤال 
 .م9/7/9949. هـ 4998/ رمضان 6

 
 !كيفية مواجهة مشكلة الغلو والغالة -4485
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شباب المسلم في سوريا بالفكر الخارجي وتلوث ال.. ليعلم الجميع أن مشكلة الغلو 
.. وال بشيء من وسائل القمع والتعذيب .. وال باالعتقاالت .. ة طرق األمنيّ ال يُعالج بال.. الداعشي 

 !بل لربما تأتي بنتائج عكسية.. ال تجدي نفعاً ــ بمفردها ــ هي ثم .. ة هذه وسائل غير شرعيّ .. ال 
 لمواجهة هذا الخطر الداهم؟ .. وما العالج .. كيف السبيل : فإن قيل

تشكيل لجان ومجموعات  وهو: ية وعالجية عديدة، أشير إلى أهمهاهناك وسائل وقائ: أقول
عد هذه تُ .. محررة جد في جميع المحافظات، والمناطق التتوا.. من طلبة العلم المتقدمين 

.. ووسائله .. ومقدماته .. مذاهب الغلو طرق و المجموعات واللجان إعدادًا جيدًا في التعرف على 
مواجهتها العلم في كيفية  ومن ثم.. وشبهاته التي تُرمى على الشباب المسلم .. وآثاره المدمرة 

مع بيان عدالة وأحقية المنهج الوسط من غير جنوح إلى إفراط .. وبيان بطالنها وخطورتها .. وتعريتها 
 ..! أو تفريط 

.. ويطاردونه .. تقوم هذه اللجان والمجموعات مقام األطباء الذين يبحثون عن المرض 
 ! قبل أن يجد ضحيته.. وينفونه 

ووجد فيها الملوث بالغلو ــ  السجون ــ إن وجدتالمقرات، وعلى على  هذه اللجانتطوف 
ما علق في أذهان الشباب من أفكار تجنح إلى الغلو، والتطرف،  الةوتعمل برفق وحكمة وعلم على إز 

استطاع ــ . .ومن قبل في مناظرة واحدة بين ابن عباس رضي اهلل عنه وبين خوارج زمانه  ..والتشدد 
وعن ساحات القتال التي كان .. والغالة وأن يبعدهم عن الغلو .. منهم آالفًا  أن ينقذ بفضل اهلل ــ

 ! الخوارج يعدون لها عدتها في موقعة النهروان
والطريقة األمثل في .. هرة طبيعية في بالدنا أن تكون ظا.. ة نريد لمثل هذه المناظرات العلميّ 

ومن .. يهدي من يشاء، ويضل من يشاء .. ، والهادي واهلل تعالى العاصم.. مواجهة الغلو والغالة 
 . يهده اهلل فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له

 
  !والمجاهدين المسلمينة على أنقاض خالف -4484

اجتمعت سيوف الخوارج الدواعش ــ بقيادة خليفتهم المزعوم ــ وسيوف القرامطة من النصيرية 
وها هي بعض المناطق  ..على مسلمي ومجاهدي الشام ..  فتآلفت وتواطأت سيوفهما.. والروافض 

.. لصالح الخوارج الدواعش تارة ..  من يد الثوار والمجاهدين .. المحررة باتت تتفلت من يد أهلها 
وحلب على إثرها إن لم .. كان آخرها مدينة دير الزور .. وتارة أخرى لصالح النظام النصيري 
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بمزيد من التكتل، والتوحد، والتعاون، الف فصائلهم ومسمياتهم ـــ ــ على اختيتداركها المجاهدون 
 ..!واإليثار 

يقيموا خالفتهم على أنقاض المسلمين يتمددوا و يريدون أن .. الخوارج الدواعش 
وفي .. الثغور والتخوم  علىيتهدد المسلمين ال يزال لصائل بينما العدو النصيري ا.. والمجاهدين 
 !المدن والقرى

وفي كثير من .. ينشغل بخالفته المزعومة عن رد العدو الصائل .. وأي خليفة .. فة أي خال
 ..!الحقوق والحرمات المناطق، و األحيان يتحول هو ليكون عدواً صائال على 

فاعلم مباشرة أنه قد غزاها .. باآلالف منها إذا سمعت عن مدينة أو منطقة قد تهّجر أهلها 
 ..!أو الخوارج الدواعش الغالة ..  إما النظام النصيري الباطني

الخليفة البغدادي ــ بينما .. ويـَُرد به العدو الصائل .. ة يُتقى به، ويُقاَتل من خلفه الخليفة ُجنَّ 
على اإلسالم والمسلمين، .. لصائل لنصيري امن أجل قيام خالفته المزعومة ــ يتواطأ مع العدو ا

 ـ يعتبر انتصار الطرف اآلخروالنصيرية ـ جا ــ أي الخوار كل منهمحتى بات  .. والمجاهدين  دوالجها
  !هو انتصار ومكسب له..  على مجاهدي أهل الشام

وهم يستغلون انشغال .. وأي أخالق يتمتع بها هؤالء الخوارج الدواعش .. أي مروءة 
 ! فتهم؟خالتمددهم و لصالح .. أسوأ استغالل .. المسلمين والمجاهدين برد العدو النصيري الصائل 

 ..وبيوتهم  ..وأنقاض مناطقهم ومدنهم .. خالفة تقوم على أنقاض الجهاد والمجاهدين 
لصالح العدو النصيري  ..وعلى حساب آالم الماليين من النازحين والمهاجرين المستضعفين 

  !وال حاجة لنا بها.. وال بصاحبها .. ال بارك اهلل بها .. الرافضي الصائل 
 

 ! لُمَدلَّلاإلرهابي ا -4469
سواء كان من طالبان .. ما إن تعلم أمريكا عن شخص ُمصّنف في قائمتها أنه من اإلرهابيين 

الغبّية " أو طائراتها .. إال وتقوم بقصفه عبر صواريخها العابرة .. أو اليمن .. باكستان، أو أفغانستان 
فاستهداف هذا .. ل والنساء ، وال تبالي أن تقتل معه عشرات من المدنيين من األطفابدون طيار "

 ! وتبيح كل محظور.. اإلرهابي غاية تبرر كل وسيلة 
فإنهم يسيحون ويمرحون في .. بالدواعش  نيالمعروف" .. الدولة " جماعة  وإرهابيّ بينما 

ال و .. فال الطائرات األمريكية تستهدفهم .. ويستعرضون عضالتهم وقواتهم .. مناطقهم ومقراتهم 
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فهم اإلرهابيون المدلّلون،  ..فضية اإليرانية، والنصيرية السورية تستهدفهم أيضًا الطائرات الرا
ا م.. ــ أي إرهابيي الدولة ــ يحققون لهذه الجهات من المصالح واألغراض وذلك أنهم  ..المغّنجون 

بحكم الذي ينجزه الخوارج الدواعش ــ و  ..عن تحقيقه  األمريكية خالل أكثر من عقدٍ الطائرات  تعجز
ال تستطيع قوى الروافض والنصيرية مجتمعة عن ــ  ، وعمالة بعضهمغلوهم وسفاهتهم، وخفة عقولهم

.. وشتتوا سهامهم عن العدو الصائل .. وقد أوهنوا صفوف المجاهدين .. فكيف ال .. تحقيقه 
مطالب استهدافهم مطلبًا من أعظم .. والمجاهدين ورؤوسًا من صفوة المسلمين  واستهدفوا أسماءً 

 ! قبل أن يكونوا مطلباً للخوارج الغالة.. العدو 
ين لها على مخططاتها وأهدافها المع.. وإن صح أن ُيسمى المساعد للقوى األمريكية الغازية 

الخوارج  الدواعش فيكون.. مكافحة اإلرهاب واإلرهابيين ــ كما يزعمون ــ أنه من الصحوات في 
 ..! وما يترتب عليه .. لمسمى واأحق الناس بهذا اإلطالق الغالة 

 ! ولكن بثوب إرهابي ُمدلَّل.. الجدد إنهم الصحوات 
 

 ! أمراُء حرٍب أم أمراء أّمة وِمّلة؟ -4464
بمعزٍل عن مصلحة األمة .. ومجموعاتهم وأسمائهم، عندما يعمل األمراء لمجد أنفسهم، 

 . أمراء أمة وِمّلة فحينئٍذ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى..  والِمّلة
.. عندما يكون األمراء ــ مهما بدرت منهم من أعمال وأخطاء ــ فوق المساءلة والمحاسبة 

ويعتبرون .. وفوق التقييم، وأن يُقال ألحدهم أخطأت في موضع كذا، وأصبت في الموضع اآلخر 
وجناب أسماء .. هو مساس بجنابهم .. مجرد تقييم أفعالهم وتجاربهم، ومن ثم الحكم عليها 

 .فحينئٍذ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة وِمّلة.. مجموعاتهم 
ويجنحون في مواقفهم .. وتقشعر جلودهم من ذكرها .. عندما يكره األمراء الشورى 

راء فحينئٍذ يكونون ألصق بصفة أم ..د لى التخلق باالستبداد، والتفرّ إ.. وقراراتهم المصيرية وأعمالهم 
 . الحرب منهم إلى أمراء أمة وِمّلة

فإن حكمت بما .. مطية لمآربهم وأهوائهم .. عندما تكون الشريعة بالنسبة لهؤالء األمراء 
.. نخروا .. وإن حكمت بما ال يرضون، وال يهوون .. وتنادوا بها .. يريدون ويهوون رضوا بها 

فحينئٍذ يكونون ألصق .. يكون األمراء كذلك عندما .. وسخطوا .. وغضبوا .. وعارضوا .. واعترضوا 
 .بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة وِمّلة
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أن الثورة الشامية المباركة ــ وبخاصة في هذه المرحلة : ونحن نقول بكل وضوح وصراحة
إلى  وليس.. يرقون إلى مستوى هموم ومتطلبات األمة والِملة .. العصيبة ــ تحتاج إلى أمراء أمة وِمّلة 

أمجاد ، و ةهم الشخصيّ أبعد من أمجادوتطلعاتهم ال تعلو هممهم  ..وِعصابات  ..مجرد أمراء حرب 
 ..!مسميات مجموعاتهم وأحزابهم 

 

 !حيثما حّلوا حلَّت الفتنة، وحلَّ التقاتل وسفك الدم الحرام -4469
ل الخوارج يسّهل وصو .. وعلى جنوده .. المنطقة التي تستعصي على الطاغية بشار األسد 

تنتهي باستيالء الخوارج الدواعش على تلك المناطق .. بحركات عسكرية صورية .. الدواعش إليها 
 !ليقوموا فيما بعد بما يعجز عنه النظام ذاته.. التي يراد تسليمها لهم 
وضواحي هاتين المدينتين .. وحماه .. وحمص .. وغوطة دمشق .. ودمشق .. رغم أن دوما 

إال أن النظام سّهل .. وهي مناطق خالصة لمجاهدي الشام .. خوارج الدواعش ليست مناطق لل
وليحدثوا .. واغتيال صفوتهم .. ليقوموا بالنيابة عنه بقتال الثوار والمجاهدين .. وصولهم إليها 

 !يعجز النظام النصيري ذاته عن القيام بها.. اختراقات في صفوفهم ومواقعهم 
يعملون لصالح .. وعمالء .. وفاتهم أنهم أجراء .. م صحوات يُعيبون على مخالفيهم بأنه

علم ذلك منهم من علم، وجهل من .. وصالح الطاغوت النصيري بشار األسد .. النظام النصيري 
 !جهل

 
  .تحية إكبار وإجالل ألبطال ومجاهدي غّزة -4469

ومجاهدي عز  وبخاصة منهم أبطال.. تحية إكبار وإجالل ألبطال ومجاهدي غّزة األشاوس 
 .. الدين القسام 

 !...عز فيه الرجال أنكم رجال في وقت يأثبتم ــ أيها األبطال ــ 
الليل  سابقونتو .. وإذ بكم تكابدون وتتحدون الحصار .. ظن الناس أنكم مع النيام نيام 

وْا َلُهم مَّا َوَأِعدُّ :] عماًل بقوله تعالى.. لمواجهة عدوكم؛ عدو األمة، والملة في اإلعداد والنهار 
ٍة   .وهنيئاً لكم الجهاد.. فهنيئاً لكم اإلعداد . 69:األنفال[اْسَتطَْعُتم مِّن قـُوَّ

في وقت ألف فيه كثير من .. في األمة واألكرم مة ــ الجانب األعز أنتم ــ ومعكم مجاهدي األ
  .ل والهوانالذالدعة، و الناس حياة 
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س أن يخيم اليأفي وقت كاد  ..لألمة واألمل مشرق أنتم ــ ومعكم مجاهدي األمة ــ الجانب ال
 !والقنوط على الجميع

حيل  قد.. وأنتم في الميدان بمفردكم .. فعلون العجائب في العدو صنعون البطوالت وتت
 !بينكم، وبين نصرة األمة لكم

فالعدو .. من النساء، والشيوخ، واألطفال .. آلمنا مصاب أهلنا من المدنيين المستضعفين 
لكن حسبنا .. فيقصد الهدف الضعيف والسهل له .. لجبان ال يُتوقع منه إال أن يضرب ضربة جبان ا

  .وترجون من اهلل ما ال يرجون.. كما تألمون ــ على أيديكم ــ  أنهم يألمون 
وحفظ أهلنا في غزة الرباط .. أقدامكم و .. قلوبكم وثبت .. وسدد رميكم .. حفظكم اهلل 

اللهم .. ومن أمامهم ومن خلفهم .. ومن تحتهم، وعن شمائلهم، وعن أيمانهم  من فوقهم، والجهاد
 . وصلى اهلل على محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين، آمين 

 
 !روا لجميل الشعب السوريال تتنكّ  -4469

.. ه لما كان مجرد الخروج في تظاهرة ضد الطاغية ونظام.. تذكرون األيام األولى من الثورة 
يعني الشجاعة والجرأة في أعلى  ..يعني القتل والموت، والسجن، والموت البطيء في السجون 

خرج .. وبحقوقه المغتصبة .. ومع ذلك خرج شعبنا هاتفًا بالحرية والعزة والكرامة  ..وأسما صورها 
 ..!كل يهتف للثورة ضد الطاغوت ونظامه .. والطفل، والشيخ .. والمرأة .. الرجل 

ومهدوا للمرحلة الثانية .. وأعز ما يملكون .. فعوا ضريبة باهظة من أنفسهم ودمائهم فد
وثباتهم .. وتضحياتهم .. وهتافاتهم .. وتظاهراتهم .. إذ لوال خروجهم .. المرحلة المسلحة .. للثورة 

وال  .. وال كان مهاجرون .. ولما كان مجاهدون يجاهدون .. لما كان جهاد .. وشقهم للطريق .. 
 ! التي يصعب تعداد مسمياتها.. كانت تلك الفصائل، والكتائب 

ألن كثيرًا من الكتائب والفصائل المقاتلة المسلحة .. هذه حقيقة أجدني بحاجة للتذكير بها 
وتعمل ألجندتها ومصالحها الحزبية الخاصة تقسيمات ــ تقّسم المقسَّم ــ باتت تعلن عن إمارات و .. 

الذي .. وبعيدًا عن مصلحة الشعب السوري الثائر المجاهد .. ن مصلحة الثورة بعيدًا ع.. الضيقة 
 . ونجاح أهدافها.. قدم الغالي والنفيس من أجل ثورته 

.. ولمطالبه وهمومه وتطلعاته .. ال تتنكروا لجميل الشعب السوري .. اتقوا اهلل : لهؤالء أقول
 !وال تنسوا فضله عليكم
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  مساجد المسلمين وقبورهمالخوارج الدواعش و  -4468

، من تدمير وتفجير "الدواعش " لعلكم ــ شيخنا ــ سمعتم عما تفعله جماعة الدولة : سؤال
لمساجد المسلمين القديمة في مدينة الموصل، بحجة أن فيها قبراً، منها مسجد النبي يونس بن متى 

  جزاكم اهلل خيرًا؟ و .. فهل عملهم هذا جائز، وكيف تقيمون فعلهم .. في نينوى الموصل 
 . الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وبعد: الجواب

ما يقوم به الدواعش؛ خوارج جماعة الدولة من تدمير وتفجير للمساجد القديمة األثرية في 
يها مقاماً نينوى ومدينة الموصل ــوالتي تربط المدينة بالقرون األولى من التأريخ اإلسالمي ــبحجة أن ف

.. وهو ينم عن جهل، وتوحش، وغلو، وسفاهة هذه الجماعة .. عمل غير جائز وال شرعي .. أو قبرًا 
 . التي لم يسلم من شرها وفسادها األحياء وال األموات

 : وبيان بطالن هذا العمل من أوجه
ميتاً كاالعتداء  أن الشريعة قد قررت أن حرمة المسلم ميتاً، كحرمته حياً، واالعتداء عليه: منها

 . وتفجيره ميتاً كتفجيره حّياً .. عليه حياً 
صحيح ]"إن كسَر عظِم المسلِم ميتًا ككسرِه حيًَّا :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

بل يفتت .. والذي يفجر قبر المسلم بالقنابل والمتفجرات ال يكسر عظمه وحسب [.9996:الجامع
 !عظامه تفتيتاً 

أحبُّ  برجلي، نعلي أخصفَ  أو َسيفٍ  أو جمرةٍ  على أمشي ألن:" عليه وسلموقال صلى اهلل 
صحيح "]وسَط السُّوِق  أوقبِر مسلٍم، وما أبالي أوَسَط القبوِر قضيُت حاجتي  على أمشيإليَّ من أن 

أي كما ينبغي على المرء أن يتحاشى السوق فال يقضي حاجته فيه فيستحي من [.0266:ابن ماجه
ال يتأذى به أحد، كذلك عليه أن يتحاشى القبور ويستحي منها، وحتى ال يتأّذى به الناس، وحتى 

 !األموات
ألن أطأ على على جمرة أحّب إلي من أطأ على قبر مسلم :" وقال صلى اهلل عليه وسلم

 [. 6080:صحيح الترغيب"]
اً على قبر، رآني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس: عن عمارة بن حزم رضي اهلل عنه قالو 

صحيح "]انِزْل من على الَقبِر ال تُؤِذي صاِحَب الَقبِر وال يُؤِذيكَ ! القْبرِ ياصاِحبَ :" فقال
 [.6088:الترغيب
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ألن يجلس أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلُص إلى جلده، " :وقال صلى اهلل عليه وسلم
 .مسلم"خير له من أن يجلس على قبر 

يا :"  عليه وسلم رجاًل يمشي في القبور، وعليه نعالن، فقالوقد رأى رسوُل اهلل صلى اهلل
ْبِتيََّتينِ صاحب  ، فنظر الرجُل، فلما رأى النبيَّ صلَّى اهلُل عليه وسلََّم خلع نعَليه، "، َأْلِق ِسْبِتيََّتيَك السِّ

 [. 028:صحيح األدب المفرد.]فرمى بهما
رفيع، ومن هذا التوجيه النبوي فأين صنيع خوارج الدواعش األجالف من هذا األدب ال

 !بل مع قبور هي مظنة أن يكون أصحابها أنبياء؟.. العظيم في التعامل مع قبور المسلمين 
.. فهناك طرق عديدة تتسم بالرفق .. إن تقرر شرعًا إخراج أو عزل قبر عن مسجد : ومنها

وما قد يترتب على .. مير ليس منها اللجوء إلى التفجير والتد.. وتحقق الغرض .. واحترام الميت 
 !ذلك من محاذير

فإّن الرِّفَق لم يكن في :" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال
 [.2416:صحيح سنن أبي داود"]شيٍء قطُّ إال زانه، وال نزع من شيٍء قطُّ إال شانَه 

بجميع .. فيدمرون المسجد كاماًل .. ثم ما بالهم ــ بذريعة إزالة القبر من المسجد ــ يتوسعون 
 . يحتاجها المسلمون في حياتهم اليومية.. ومراكز دعوية وخدماتية .. ما فيه من مرافق 

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد :] فعملهم هذا ال أجد له دلياًل من كتاب اهلل، سوى قوله تعالى
نـَْيا الّلِه َأن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى فِ  ي َخَراِبَها ُأْولَـِئَك َما َكاَن َلُهْم َأن يَْدُخُلوَها ِإالَّ َخآئِِفيَن لُهْم ِفي الدُّ

 ..!ومن خرابها تفجيرها وتدميرها . 004:البقرة[ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم 
 ! ؟.. أن هذه القبور تُعَبد أو هي مظنة أن تعَبد من دون اهلل: إن قيل: ومنها
وبشيء .. هذا الخطأ والجهل ــ إن وجد ــ يواجه بتعليم الناس التوحيد وشؤون دينهم : أقول

فهذا صنيع ال يزيد الجّهال إال .. القبور على من فيها المساجد و وليس بتفجير .. من الرفق والحكمة 
ن الكرة فيبنون يعيدو .. وهم عند أول فرصة تسنح لهم .. جهاًل وإصرارًا على جهالتهم وخطئهم 

 ..!ويقيمون عليها المقامات على أشد ما كانت عليه .. القبور ثانية 
ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن :] قال تعالى

 . 002: آل عمران[ْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلقَ :] وقال تعالى. 020: النحل[
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الذي يمكنهم من تعليم الناس .. يفتقدون العلم الشرعي .. ولكن لما كان خوارج الدواعش 
نراهم يلجأون إلى خيارهم الوحيد ــ واألسهل .. شؤون دينهم بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة 

 ! وخيار التفجير، والتدمير، والتفخيخ.. هو خيار العنف والشدة بالنسبة لهم ــ الذي ال يتقنون غيره؛ و 
أن كثيرًا من المسلمين يعتقدون أن هذه المساجد والقبور تنم بنوع صلة إلى األنبياء، : ومنها

حيث أن من .. أو تصح نسبتها إليهم، وبخاصة مسجد وقبر النبي يونس بن متى عليه السالم 
وبالتالي ال يستبعد .. نس عليه السالم قد توفي بين قومه في مدينة نينوى الروايات ما تفيد أن النبي يو 

 . أن يكون قبره في نينوى
وبالتالي فاإلقدام على تفجير وتدمير المسجد والقبر اللذان يُنسبان للنبي يونس عليه السالم 

فيه فتنة لكثير من .. ــ وغيرها من المساجد والقبور ــ بالطريقة التي أقدم عليها الخوارج الدواعش 
وهذا .. مما يحملهم على ردة فعل ال تحمد عواقبها.. ووْقع الحدث بالنسبة لهم ال يحتمل .. الناس 

 ! لكن أّنى للدواعش السفهاء أن يتفطنوا له.. فقه كان ينبغي مراعاته واالنتباه إليه 
شركون بناءها على وفي السنة ما يدلل على مراعاة هذا الفقه؛ فرغم أن الكعبة قد أعاد الم

ومع ذلك قد امتنع النبي صلى اهلل عليه .. وقد أخرجوا منها ما هو منها .. غير أصولها وقواعدها 
وسلم عن هدمها وإعادة بنائها من جديد على أصولها الصحيحة التي بناها عليها إبراهيم عليه السالم 

وال مشاهدة الكعبة .. ون وقع الحدث وخشية أن يفتنوا فال يتحمل.. لحداثة الناس بجاهلية وكفر .. 
 !وهي تُهَدم

بشْرٍك ــ وفي رواية  حديثوعْهدٍ لوال أنَّ قوَمِك ! يا عائشةُ :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
دتُّ فيها بجاهلية وكفر ــ لهَدْمُت الَكْعَبَة، فأْلَزقْـُتها باألْرِض، وجَعْلُت لها بابـَْيِن بابًا شْرِقيااوبابًا غربِياا، وز 

 . مسلم" ستََّة أذرٍُع مَن اْلِحْجِر، فِإنَّ قريًشا اقتصرْتها حيُث بنِت الكعبَة 
يجرئ األعداء، والطواغيت على االستخفاف ببيوت .. أن صنيع الخوارج الدواعش : ومنها

ار كما يفعل الطاغية بش.. وقصفها بالصواريخ والدبابات والمدافع .. اهلل تعالى واالعتداء عليها 
ال تعيبوا وال تنكروا علينا االعتداء : ولسان حالهم يقول.. األسد في سوريا، والصهاينة اليهود في غزة 

يفعل أكثر من ذلك؛ من فقد وجد منكم من .. وقصفنا لها بالصواريخ والمدافع .. على المساجد 
 !وال يراعي لها أدنى حرمة أو قدسية.. ويفجرها من أصولها .. ينسفها نسفاً 

 !ىوأن.. وهذا محذور لو يتنبه له الخوارج الدواعش 
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 ويوجد منا؛ من سفهائنا ــ.. يوجد من األعداء من يقاتل ويُثير الحروب من أجل عظام أمواتهم 
 . وال حول وال قوة إال باهلل.. باسم الدين ــ من يفجر ويدمر قبور المسلمين والصالحين على من فيها 

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.. أعاله  بهذا أجيب عن السؤال الوارد
 م 26/1/2104. هـ 0/01/0460

 
 ! نتنياهو المنافق -0088

، وهو "نتنياهو " استوقفني موقف ــ تناولته وسائل اإلعالم ــ لرئيس وزراء دولة الصهاينة اليهود 
 ..! مة والشفقة عليه يحتضن طفاًل ينتمي ألسرة يهودية، يمسح على رأسه؛ يتكّلف إظهار الرح

 ولهذا المنافق المجرم ــ الذي ال يعيبه اإلجرام والنفاق في سبيل تحقيق أحقاده وأغراضه ــ 
غير اآلالف الذين .. كيف نوفق بين فعلتك هذه، وبين قتلك لمئات األطفال من أبناء غزة : نقول

 ! ؟..آلتك العسكرية المتطورة شوهت وحرقت أجسادهم الطاهرة 
سواء كان .. نتماء األسروي للطفل االكان محترمة أيًَّا  ـــ لو كنت تعرف حقوقها ـــ لة الطفو 

وبالتالي ما الفرق بين هذا الطفل الذي ينتمي ألسرة .. ينتمي ألسرة يهودية أو نصرانية أو مسلمة 
الذين . .األطفال من أبناء غزة  وبين مئات ..الذي أظهرت له الرحمة والعطف والّشفقة  ..يهودية 

 ! ؟..قتلتهم بطريقة متوحشة عن طريق آلتك العسكرية المتطورة 
.. ، بأنك تحب وتحترم الطفولة، وتعطف وتشفق على الطفولة "نتنياهو " فلو كنت صادقًا يا 

.. الذي هو شيمتك  ..واإلجرام .. والكفر  ..فاق لكنه النّ .. لما قتلت المئات من أطفال غّزة 
 ! ومن معك من القتلة المجرمينوشيمة جيشك وعصابتك 

هم .. وفي الباطن كان الهدف .. والمقاومة .. األنفاق ــ كما زعمتم ــ كان الهدف الظاهر 
 ! من المقاومةمن األيام خشية أن يكونوا يوماً .. من األطفال والرضَّع .. األطفال 

لوا من هيبتك وهيبة ــ قد نامكانياتهم ، على ضعف إا المقاومة ــ المجاهدون األبطالولمّ 
ذهبت للهدف .. أن تصل إليهم بسوء  وعجزتَ .. ومرَّغوا أنوفكم في التراب .. جيشك الجبان 

انتقمت لفشلك وعجزك .. الضعيفة البريئة ة لتقتلهم وتشوه أجسادهم ال غزّ ذهبت ألطف.. األضعف 
التي .. ي بيوتهم، ومدارسهم وهم ف.. بقتل أطفال غزَّة .. عن منازلة المجاهدين األبطال في الميدان 

 ! يُفترض أن يكونوا فيها آمنين
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لم تنهزموا عسكريًا في معركتكم .. وأمَّتك .. ومعك جيشك، وحكومتك .. أنت يا نتنياهو 
وهو .. أيضًا في الجانب األخالقي وسقطتم وإنما انهزمتم .. مع أبطال ومجاهدي غّزة وحسب 

  !أو فريق ضد فريق.. ة ضد أمة الجانب ألهم في أي معركة تخوضها أمَّ 
وعلى .. بما جنى عليكم عدوانكم الغاشم على غزة .. فاهنأ وشعبك، وجيشك، وحكومتك 

 ! أهل ومجاهدي غّزة
من شبيه ومثيل في اإلجرام والقتل، واالعتداء .. ــ في عالمنا المعاصر  ــ يا نتنياهولم أجد لك 

.. سوى شقيقك في الكفر واإلجرام، والطغيان  ..طفال وعلى األ.. والبيوت اآلمنة  ..على الحرمات 
 !فهنيئاً لك بمن شابهت وماثلت.. بشار األسد المجرم القرمطي النصيري 

0/6/2104 
 

 ! القتال لمجرد القتال -0081
الذي يسير نحو تحقيق أهداف عظمى .. هو القتال الممنهج : القتال المحمود شرعًا وعقالً 

نوع من  فهو ..أمَّا القتال لمجرد القتال .. محددة ومراحل راتيجيات وفق خطط واست.. وعليا 
 !تهلكة لألنفس من غير مبرر، وال منفعة راجحةفيه كما   ..السَّفه، واإلفساد في األرض 

.. ومن يتأمل النصوص الشرعية ــ من آيات وأحاديث ــ التي تحض على الجهاد والقتال 
الدين، : مقاصد الكلية للشريعة، وهيالمعللة بحماية .. عاّمة جدها معللة بغايات ومقاصد عظمى و ي

  .والنفس، والعقل، والِعرض أو النسل، والمال
وظرف .. في مرحلة من المراحل .. أو القتال فإن تنافت هذه المصالح والمقاصد، والجهاد 

نه الالزم، وأّخر منه وُعجل م.. توّقف القتال، ونُِظر في أمره .. أو مكان من األمكنة .. من الظروف 
 .بحسب ما تقتضيه المصالح والمقاصد العامة للشريعة.. المناسب 

يُن  ]:ـ قوله تعالىال الحصر ـعلى سبيل المثال  ـانظر ـ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفتـْ
 . 449:البقرة[ نَ لِلَِّه فَِإِن انـْتَـَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمي

يُن لِلَّهِ  ]:فعلل القتال بقوله تعالى َنٌة َوَيُكوَن الدِّ عن الفتنة  [ فَِإِن انـْتَـَهْوا ] [ َحتَّى ال َتُكوَن ِفتـْ
الذين يظلمون فيعتدون على مقاصد  [ ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمينَ  ]؛ أي فال قتال [ َفال ُعْدَوانَ  ]وعن أسبابها 

 . ر أو بعضهاالشريعة اآلنفة الذك
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َوقَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ  ]:وكذلك قوله تعالى
 .449:البقرة[ اْلُمْعَتِدينَ 

ال لكي تكون كلمة اهلل هي العليا ــ ، وهو القت[ ِفي َسِبيِل اللَّهِ  ]فعلل القتال أواًل بأن يكون 
وثانيًا للدفاع عن األنفس والحرمات، والحفاظ  وكلمة اهلل هي كل ما أمر اهلل ورسوله القتال دونه ــ

، فإن انتهوا ودخلوا في السلم، وكانت كلمة اهلل هي العليا، [ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكمْ  ]عليها، كما في قوله 
تلوا؛ ألن القتال حينئٍذ يكون أقرب للعدوان، ؛ أي ال تقا[ال تـَْعَتُدوا  ]وكلمة الذين كفروا هي السفلى 

 . [ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ]و 
 َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ  ]:وكذلك قوله تعالى

تلونكم كافة يستهدفون ؛ وهم إذ يُقا[ يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً  ]فعلل القتال بأن المشركين . 96:التوبة[
وحتى ُتحافظوا على هذه المقاصد وتحموها من عدوان .. اآلنفة الذكر أو بعضها  مقاصد الشريعة

 .[ َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً  ]المشركين ال بد لكم من أن تقاتلوهم كافة 
ا َأْيَمانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوا ِفي ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر َوِإْن َنَكثُو  ]:وكذلك قوله تعالى

فعلل قتالهم بأنهم يغدرون، وينقضون العهود والمواثيق، . 49:التوبة[ ِإنَـُّهْم ال َأْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم يـَْنتَـُهونَ 
 .عن كل ذلك [ ُهْم يـَْنتَـُهونَ َلَعلَّ  ]فإن قاتلتموهم .. ويطعنون في الدين 

َوَما َلُكْم ال تـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء  ]:وكذلك قوله تعالى
َعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّيًا َواْجَعْل لََنا َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواجْ 

.. لكي تكون كلمة اهلل هي العليا  [ ِفي َسِبيِل اللَّهِ  ]فهو أواًل قتال . 78:النساء[ ِمْن َلُدْنَك َنِصيراً 
ِمَن  ] وثانيًا هو قتال الستنقاذ المستضعفين المؤمنين، الذين يتعرضون للتعذيب والفتنة في دينهم

 . [ ِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْهُلَهاالرَِّجا
َمن :" أنه قال صلى اهلل عليه وسلموفي الحديث فقد صح من طرق وروايات عدة، عن النبي 

فالقتال ال يكون لمجرد ". ، فهو شهيد دون مظلمته.. دون ماِله .. دون ِعرضه .. قُِتل دون دينه 
  .القتال من دون غاية شرعية عظيمة وال مصلحة راجحة

ميادين القتال غمرات وهم في .. أن يغفلوا عنه نى ال ينبغي لألخوة المجاهدين هذا المع
 !يرسمون الخطط، ويعدون العدة، ويرصون الصفوف.. والجهاد 
 

 .ف، والعدلالُعرْ  -4465
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ف عليه أي وأمر بالمعروف؛ وهو كل ما تعار . 022:األعراف[َوْأُمْر بِاْلُعْرِف :] قال تعالى
بشرط أن ال يتعارض معروف العقل والُعرف، مع معروف .. أنه معروف على الشرع، والعقل، والُعْرف 

 . انقلب معروف العقل، والُعرف إلى منكٍر وهوى.. فإن تعارض وتناكر .. الشرع 
والعدل الذي يأمر اهلل به، هو كل ما . 21:النحل[نَّ الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل إِ :] كذلك قوله تعالى

فإن تعارض العدل الذي يقرره العقل أو .. تعارف عليه النقل، أو العقل، أو العرف على أنه عدل 
 وُحِكم ــ.. ُقّدم العدل الذي يقرره النقل الصحيح .. العرف مع العدل الذي يقرره النقل الصحيح 

 .بأنه هوى، وظلم.. حينئٍذ ــ على العدل الذي يقرره العقل أو العرف 
 

 "! داعش " أمريكا وجماعة الدولة  -0082
أو باألحرى فهي .. أمريكا ليست حريصة على الدخول في معركة حقيقية مع جماعة الدولة 
ـ بالقدر الذي يحقق حريصة أن تبقى جماعة الدولة موجودة وقوية ــ مرحليًا وإلى أن ينتهي دورها ـ

 : والتي تتلخص في جملة من النقاط.. ألمريكا أغراضها وأهدافها في المنطقة 
القاعدة، والتي منها جماعة محاربة و ضرب في ..  " داعش" استغالل جماعة الدولة  -0

  !وداعش قد لبت ألمريكا مطلبها هذا.. جبهة النصرة 
رب ومحاربة المجموعات الجهادية والثورية في ض" .. داعش " استغالل جماعة الدولة  -2
والتي تخرج عن السيطرة واإلرادة .. ذات المشروع اإلسالمي الراشد، والمعتدل .. الشامية 

 ! وداعش قد حققت ألمريكا رغبتها هذه.. وتخرج عن التوجيهات األمريكية .. األمريكيتين 
ثورة الشامية بعد النصر، وبعد تنهك التشغل و التي .. أن تبقى داعش الورقة األخيرة  -6

تحيل بين أهل الشام ورغبتهم في قيام  وأن تبقى عقبة كأداء.. سقوط النظام الطائفي األسدي المجرم 
 ! وهذا مطلب أمريكي إسرائيلي.. قوية والمتماسكة دولة راشدة عادلة متحضرة، لها مؤسساتها ال

جماعة داعش .. اإلرهابي المدلل . .بالوحش الصاعد .. إخافة دول المنطقة واإلقليم  -4
ابتزازاتها وشروطها بقبول الو .. مما يحمل تلك الدول على مزيد من الرضوخ والتنازالت ألمريكا .. 

 ..! مقابل أن تتدخل بطيرانها ــ ولو جزئياً ــ لوقف زحف الوحش اإلرهابي الصاعد .. ومطالبها 
فأصبحت هذه .. دول المنطقة واإلقليم  كانت إيران هي عصا أمريكا التي تخيف وتبتز بها

  !" داعش" الدولة وجماعة .. العصا هي إيران 
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ــ من التدخل في  ومعها حلفاؤهاوحاضرة، لتتمكن أمريكا ــ أن تبقى ورقة اإلرهاب فاعلة،  -0
.. اء وفي الوقت التي تش.. شؤون المسلمين وبلدانهم ــ بل ومن محاربة اإلسالم ــ بالطريقة التي تشاء 

 ..! بذريعة محاربة ومالحقة وتطويق اإلرهاب 
.. الدخول إلى كل بيت من بيوت المسلمين  هو البسمار الذي يبرر ألمريكا ..فاإلرهاب 

 !بسهولة.. فأنَّى لها أن تتخلى عن هذا البسمار الغالي 
وبخاصة الشعوب .. في أذهان الشعوب .. تشويه صورة اإلسالم العظيمة والمشرقة  -8

وهذا مطلب هام بالنسبة .. وداعش هو .. وتقديمه للناس على أنه هو داعش .. ألمريكية والغربية ا
 . وقد تحقق لهم شيء من ذلكألمريكا، 

.. وترددت كثيرًا في توجيه ضربة جزئية ومحدودة لداعش .. تأخرت أمريكا .. ألجل ذلك 
ــ بتسليم مقراته العسكرية .. لطائفي المجرم يقوم النظام األسدي ا.. وألجل تلك النقاط الواردة أعاله 

 ! إلى جماعة داعش.. مع ما فيها من أسلحة ثقيلة وذخائر  في الرقة وغيرها ــ
..  امطلوب منهالما هو  توعلم.. هذه المعادلة  تأدرك اإلرهابي المدلل ــ جماعة داعش ــ

وتوسعت .. واسترخت .. فتماَدت . .وغيرها .. مصالحها وأهواؤها مع مصالح وأهواء أمريكا  فالتقت
وتعدت .. فتجاوزت المطلوب منها .. لية لها تمامًا حتى بدا لها أن الساحة خا.. رجليها  في مدّ 

مما أثار .. فاعتدت على النصارى ــ وغيرهم من األقليات ــ وهجرتهم من ديارهم .. الخطوط الحمراء 
بضربة جزئية ومحدودة .. وتردد .. رر بعد تأخر وق.. حفيظة سيدهم األمريكي رئيس البيت األبيض 

 ! يعيد فيها بعض االعتبار لتلك األقليات.. 
الذين بدأوا " خوارج العصر " .. وأبواقهم .. وأنصارهم ..  السفهاءولهؤالء الدواعش 

هبوا ف.. الطيران األمريكي قد بدأ بضربنا  أن ها هو.. ويتنادون في منتدياتهم .. ويتباكون .. يصرخون 
في فسيدكم .. وال تضطربوا .. وال تخافوا .. ال تقلقوا : نقول ...ا وتطوعوا في صفوفن.. لنصرتنا 

 عسى أن يعود ..فقط ومحدودة .. وجزئية .. بأنها ضربات تأديبية .. قد وعدكم البيت األبيض 
 ! ية لهوأن ال يظن أن الساحة كلها مباحة وخال.. اإلرهابي المدلل إلى بعض صوابه ورشده 

وسوريا .. الرباط وغّزة .. واليمن .. والباكستان .. أفغانستان وشيوخ ثم ال يكن أطفال ونساء 
  !منكموأرجل أشجع .. من شر طيران العدو ــ منذ سنوات ــ الذين لم يسلموا .. الجهاد 
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 ! القيادة والقدرة على احتواء اآلخرين -0011
.. احتواء المخالفين له .. ناجح الماهر القدرة على احتواء اآلخرين من أبرز ما يميز القائد ال

.. فيستثمر طاقاتهم .. احتواء أكبر قدر من الناس .. احتواء ذوي المهارات والخبرات العالية 
وفق خطة .. وبحسبه .. وكل في مكانه المناسب .. في االتجاه الصحيح .. ومهاراتهم .. وقدراتهم 

  .راشدة موفقة
ال يستخف وال يستهين بقدرات وطاقات .. يقدر عليه ت شيئاً ال يفوّ .. ائد الناجح الماهر الق

ومهما كان خيرهم ضئياًل .. مهما كانت قدراتهم وخبراتهم متواضعة وضئيلة .. حوله من ممن معه، و 
ضعة مهاراته وقدراته متوا مهما كانت.. ويستفيد من كل شخص حوله .. بل تراه يستثمر كل شيء .. 

يظهر .. واالهتمام به .. بشيء من اإلقبال عليه .. ال يُؤبَه له .. فرب مستضعف مغمور .. وضئيلة 
  !الكبار األقوياء ا ال يقدر عليهم.. من القدرات والمهارات 

ومن ثم .. واستيعاب اآلخرين .. دما تغيب ــ عند القائد ــ مهارة القدرة على االحتواء نوع
هذا القائد  وتخلفيعني فشل وعجز من جهة فهذا  ..يد لطاقاتهم، وقدراتهم غياب االستغالل الج

تراه يلجأ إلى الخيار هذا وتخلفه وهو لكي يغطي على فشله وعجزه .. عن صفات القادة الناجحين 
 .. والتنابز.. خيار االستعداء  ــ تقنه كل أحدوالذي ي لخيار الضار الذي ال خير فيه ــا ..السهل 
 ! والتنازع .. ال عقلي ــ يوجب االستعداء والتباغضمن غير موجٍب ــ شرعي و .. والتباغض  .. والتنازع

 ميرميهمباشرة تراه .. كل من ليس منه ومن مجموعته أو حزبه .. فإذا ما ذُِكر عنده اآلخرون 
 عمالء..  ونمجرم.. طريق  وقاطع..  ونخائن: بما يحلو له من عبارات الطعن، والتخوين، والتجريح

والتي ما  ..قائمة الطعن والتجريح  إلى آخر..  صحوات.. لصالح جهات أجنبية  ونيعمل ونمأجور .. 
المعنيين من هذا الطعن ق تجد أن اآلخرين وتحقد أدنى متابعة وعن ..بعدها إال الضرر المحض 

القات الجائرة وهذه االط.. وأن الذي حمله على االستعداء  .. ذلك من ال يستحقون شيئاً والتجريح 
واالهتمام .. صغاء إليهم واإل.. الجلوس معهم عن و .. هو الضعف والعجز عن احتواء اآلخرين .. 

التنسيق والتعاون مصالح لتفويته .. والمساءلة المؤاخذة، يدفع عن نفسه  لكيو .. وبأحوالهم بهم 
   !مع اآلخرين لما فيه خير الشعوب في دينهم، ودنياهمالواجب 
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 !  ال تُعْلِمُنوا الشَّعَب السوري -0010
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وغلو .. وارتباطات مشبوهة .. وأجندة خاصة بهم .. فريق من الناس لهوى من عند أنفسهم 
إال بعد أن يفتعلوا المعارك والحروب الداخلية .. وال تقر لهم عين .. ال يهدأ لهم بال .. ُعرِفوا به 

 ..! ن فيما بين المسلمين من الثوار والمجاهدي
ميدانهم المحبذ والمرحب به .. فيما بين المسلمين بعضهم ضد بعض .. فاالقتتال الداخلي 

وحتى يتحقق لهم .. ه أكثر من غيره األسهل الذي ينجحون فيوهو الميدان ..  هالذي يستشوفون.. 
وت ونظامه وفصائله المجاهدة الثائرة على الطاغ.. ذلك ال يتوانون أن يرموا الشعب السوري المسلم 

.. ويكررون هذه العبارات على مسامعهم .. ومرتدون  ..وعمالء  ..وصحوات .. بأنهم علمانيون .. 
والقناعة .. والمبرر .. أنفسهم الجرأة  إلى أن يجدوا فيــ ! ــ التعبئة الخاطئة اآلثمةومسامع أفرادهم 

.. تحت عنوان وزعم .. الشعبية  وقتل حاضنتهم.. وقتلهم .. وقتالهم .. على افتعال المعارك معهم 
 ! من يتولهم منكم فهو منهم

بعض الفصائل  ونيوجه وهم.. كم يحزنني عندما أسمع بعض المنظرين من خارج الحدود 
 ..!!وتفرغوا لقتال الفصائل العلمانية .. أن قاتلوا .. المجاهدة في الداخل 

، وا الشعب السوري بالقوةنُ مِ ال تعلْ : ولولهذا الفريق من الناس ــ ومن وراءهم من المنظرين ــ أق
 ..!واإلكراه 

 ! ..ال تحملوه بالقوة على أن يكون علمانياً، وهو ال يعرف ما معنى العلمانية 
.. على اختالف مسمياتهم وانتماءاتهم .. ال يوجد من الثوار والمجاهدين على أرض الشام 

 !وضد شرع رب العالمين.. مين ضد اإلسالم والمسل أو أنه.. من يقول لك أنه علماني 
قد دفع ضريبة باهظة من .. على مدار أكثر من ثالث سنوات .. الشعب السوري المسلم 

وقد خذله العاَلم الكافر كله من .. من أجل اصطفافه مع خيار اإلسالم .. نفسه، ومن أعز ما يملك 
يف بعد ذلك تجرؤون على أن فك.. ودولة اإلسالم .. وخيار اإلسالم .. أجل اصطفافه مع اإلسالم 

  !؟ويريد العلمانية ..وليبرالي .. تصنفوه بأنه علماني 
وفي واقع الثورة .. ال وجود لمبرراتها على األرض .. من ال شيء .. ال تختلقوا معركة 

 ! الشامية
.. ال تختلقوا أعداًء من أناس يُفترض أن يكونوا في صفكم .. ال تختلقوا أعداًء من ال شيء 

وإسقاط الطاغية ونظامه .. من أجل إحقاق الحق ــ  ــ يدًا بيدتعملون سوية .. تكونوا في صفوفهم  وأن
 !وإراحة أهل الشام مما هم فيه من بالء.. 
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ــ عبر وسائل اإلعالم ــ  يتشدقون.. خارج الحدود .. بضعة أفراد من السوريين  دَ ألن وجِ 
أهل الشام، ويدفع عنهم بعض بها تقية ليخذل عن  صرحيربما بعضهم ويصرحون بها ــ و .. بالعلمانية 

الشعب السوري .. أن نحمل تبعات كلماتهم وتصريحاتهم .. وال يلزم منه .. هذا ال يعني  ــ الشر
  !علمانيون ونعاملهم على أنهم ..ومن يمثلهم من الثوار والمجاهدين على األرض .. المسلم 

.. من عامة الشعب السوري  ..المسكين  ..الثائر  وإني ال أزال أذكر ذاك المسلم المجاهد
فيا شيخ  ..يقولون عني أّني علماني .. يا شيخ  :فقال ــ بحرقة وألمــ عندما جاءني يشكو لي الغالة 

أكاد أصدق أنني .. لكثرة ما يكررون على مسامعي بأنني علماني .. أنا مسلم  واهلل.. هل أنا علماني 
 ! ما معنى العلمانية يا شيخ ...ال أعرف ما معنى العلمانية ــ ــ واهلل لكن .. علماني 

اتقوا اهلل في وصية ووديعة رسول .. اتقوا اهلل في الشام، وأهل الشام .. اتقوا اهلل في الناس 
 !خيراً  عندما أوصى بالشام، وأهل الشام.. اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

01/6/2104  
 

 ! ..ة ما هكذا يكون تطبيق الشريع -0012
" ق كلمة لكن أحيانًا ُتطلَ .. يحرص عليه كل مسلم مخلص عظيم هدف .. تطبيق الشريعة 

 ..! ، ويُراد بها باطل"يق الشريعة تطب
بعة فصيل من الفصائل اومت.. ، ويُراد بها االصطفاف الحزبي "تطبيق الشريعة " ُتطَلق كلمة 

فإن لم يتبعني، ولم يتبع  ..وحزبي  ..بع جماعتي فمن أراد تطبيق الشريعة فليتبعني، وليت..  دون غيره
عرضة للقتل بعد ذلك وربما يكون ..  وال تطبيق الشريعةريد الشريعة هذا يعني أنه ال ي.. مجموعتي 

 ! والقتال
.. يقتات بالشريعة .. نبًا له وغيره تبعًا وذوهكذا كل فصيل يريد لنفسه أن يكون رأساً، 

وإال .. ليحمل اآلخرين على متابعته والدخول في فصيله أو حلفه .. عة يدعي أنه يريد تطبيق الشريو 
 ...! قد يظهر بمظهر أنه ال يريد تطبيق الشريعة 

أما .. وغيره هو المحكوم عليه .. أحدهم يريد تطبيق الشريعة لما يكون هو الحاكم والقاضي 
يعارض، ويرفض الشريعة،  فحينئذٍ .. أن يكون في مقام وموقف المحكوم عليه .. أن يكون العكس 

 !ويستعلي على حكمها
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فبداًل من أن .. سياًل من الماء  جريكمثل رجل يريد أن يُ .. وفريق آخر مثله وتطبيق الشريعة 
يلتمس .. تدفق المياه انحدار و يلتمس لسيله ومجراه السهول، والمنحدرات التي تسهل عملية 

وهذا أنَّى ..  ويحمل الماء على الجري صعوداً .. لية والمرتفعات العالمجراه وسيله الهضاب والجبال 
مثل من يريد تطبيق الشريعة من خالل قتال .. مثل هذا الفريق .. له أن يبلغ الماء مداه المقدر له 

عبر بالنسبة لهذا الفريق ــ يمر  فتطبيق الشريعة ــ.. وفتح مئات الجبهات مع العاَلم كله .. العاَلم كله 
ــ من وعبر سيل ــ ال حدود له .. بجميع أقطاره .. قتال ومنازلة العاَلم كله عبر .. هذا العنت كله 

أو يبين له أن الطريق لتطبيق الشريعة ال يلزم منه كل هذا وال يتابعه، والويل لمن يعارضه  ..الدماء 
ذلك بكثير وأن الطريق لتطبيق الشريعة أسهل من .. وهذه الدماء .. وهذه المشقة .. والعنت العناء 

لتأتي بعد ذلك مرحلة اإلقصاء .. ورافض للشريعة .. إذ سرعان ما ُيصنَّف أنه عدو وضد الشريعة .. 
  !وسفك الدم الحرام، بغير وجه حق.. والتصفيات 

والدخول في خصومات .. ذريعة لسفك الدم الحرام .. كون تطبيق الشريعة عندما ي
" حكم الشريعة " ، أو "تطبيق الشريعة " هذا الشعار نصيب .. بغنى عنها  المسلمون.. وعداوات 

 ! ونسيء إليه كثيراً .. وننفر عنه الناس .. عظيم بمقتل 
 !؟....فهالَّ َعِقلتم ذلك 

02/6/2104  
 ! سّنة ذبح األسرى بالسكاكين والخناجر -0016

 ــ كنت قد بينت 221، وفتوى رقم 260منذ أكثر من خمس سنوات ــ كما في فتوى رقم 
ها وزرها، على من سنَّ .. وأنها سنة سيئة وباطلة .. بطالن ذبح أسرى العدو بالسكاكين والخناجر 

وأن لها ارتدادات خطيرة وضارة ال .. وأنها ليست من ديننا، وال أخالقنا .. ووزرع من عمل بها 
.. ت أصواتهم وعلَ .. وأزبدوا .. ــ المشاغبون  يومئذٍ  فشاغب علي ــ.. تتوافق والسياسة الشرعية 

ليجروا .. الغالة منهم الخرق على إال أن توسع  ..وذبحهم  ..وتمادى الفاعلون في غيهم وأفعالهم 
بل .. وغيرهم من األبرياء .. على أعناق المسلمين .. سنة الذبح بالسكين .. هذه السنة السيئة 

 !أيديهم فيالذين يقعون أسرى .. والصفوة من المجاهدين 
وأن .. غير شرعية .. بأن هذه الطريقة في العقاب .. خرًا بعض الفضالء إلى أن صدع مؤ 

.. وهؤالء ــ وإن تأخرت كلماتهم عن الوقت الذي يتعين فيه البيان ــ نشكرهم .. ضررها يغلب نفعها 
  ! جزاكم اهلل خيراً : ونقول لهم
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08/6/2104  
  !منبر التوحيد والجهاد ومشايخ الغلو -0014

وبهذه المناسبة نحب :" قولهم 08/6/2104بتاريخ التوحيد والجهاد، نبر لمجاء في بيان 
، سيعود لإلجابة على األسئلة حال أن  حفظه اهلل" أبو المنذر الشنقيطي"الشيخ الفاضل  أن نعلن أن

الذي كان  حفظه اهلل -الشيخ الفاضل تركي البنعلي قريبا بإذن اهلل، كما أننا نعلن أن -تستقر أموره 
ال تزال صفحته كما هي،  أبي همام بكر بن عبد العزيز األثري ا الفتوى في هذه اللجنة باسميشاركن

ولم يتغير معرفه، وباب الفتوى ال زال مفتوحا له مرحبا به، بل وباب النشر والدعوة إلى اهلل كما كان 
 -ا.." ذن اهللن جميعا، لم ولن تتغير بإالحال من قبل؛ فإن سياسة المنبر ونهجه في نصرة المجاهدي

 .!!هـ
والتحذير من الغلو .. ق بين دعوة الشيخ أبي محمد المقدسي إلى نبذ الغلو كيف نوفِّ : أقول

فتوى فيه، واإلجابة عن أسئلة ال، يتصدر "حيد والجهاد منبر التو " بينما في المقابل منبره .. والغالة 
كـالخارجي .. بكثير من الكتابات "  داعش" الذين نصروا خوارج العصر  ..كبار مشايخ الغلو رواده  

ــ خوارج العصر ــ داعش جماعة  لمفتي والمسؤول الشرعي فيوكا.. الجلد أبي المنذر الشنقيطي 
 ! ؟..تركي البنعلي؛ الملقب بأبي همام األثري 

والتحذير من الغلو والغالة .. بضرورة نبذ الغلو .. كيف نوفق بين نداءات الشيخ أبي محمد 
ليجيبوا الشباب .. بينما منبره ُيَصدِّر الغالة من مشايخ الغلو .. والذبح .. والتشدد العنف وفقه .. 

 ! ويستأمنهم على دين المسلمين؟.. عن تساؤالتهم .. المسلم 
.. بينما في العمل، وواقع الحال .. وبعض البيانات .. ال يكفي أن نحارب الغلو بالكالم 

 !؟..ل للغلو أسبابه بين الناس نسهّ 
وفاعلة بينما بعضنا ينسى أنه يساعد بصورة رئيسية .. نشكو من ظاهرة الغلو عند الشباب 

   ..!.عند الشباب الخطيرة على هذه الظاهرة 
إما أن المنبر لم : يقبل إال إحدى التفسيرينال .. هذا الذي يحصل في منبر التوحيد والجهاد 

وحينئٍذ يتعين عليه .. السيطرة عليه، وعلى إدارته  وأبو محمد قد فقد.. يمثل الشيخ أبي محمد يعد 
 . ئ ذّمتهليبرّ .. البيان 

وهذا ما ال نقبله ألبي ..  الذي يدعو للشيء وضده في آٍن معاً .. وإّما أنه التناقض الصارخ 
 !وال لمنبره.. محمد 
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ايخ تريدون أن تصدروا مش: ها لألخوة القائمين على إدارة المنبرمالحظة أخيرة نقولثم 
لكن ّعرفوا .. لكم ذلك .. جيد .. هم على دين الناس تستأمنو و .. يعملون في المنبر .. ومفتين جدد 

.. وينشر فتاواهم .. قبل أن يشهرهم منبركم .. وعن مناهجهم .. وعن أسمائهم الحقيقية .. عنهم 
ــ بأنهم من الخوارج بعد أن يقع المحظور و .. يفاجأ بهم الناس ــ بعد فوات األوان ثم .. وكلماتهم 
 ! وغيرهما.. نعلي بوال.. كالشنقيطي .. وينصرون الخوارج الغالة .. يؤصلون للغلو .. األجالف 

 !وشريك له في الوزر.. واعلموا أن الدال على الّشّر كفاعله 
02/6/2104  

 أسئلة موجهة من بعض مجاهدي وثوار الشام؟ -0010
 صائل دفع يُعد الشام في جهادنا زال ما هل... ه وبركات اهلل ورحمة عليكم السالم: 0س 

 والطلب؟    الصائل دفع بين ما اختلط أنه أم فقط؟
 مجرد أم واحد بجسم الصائلالعدو  دفع في والفسقة العصاة مع االندماج يجوز هل: 2س 

 المطلوب؟ الواجب هو التنسيق
 التزاما، أكثر ابهاشب أن مع معها، االندماج يصعب أخرى إسالمية كيانات يوجد: 6س 

 ورؤية؟ ومنهجاً  التزاما منهم أقل هم من مع االندماج يجوز هل وضوحاً، أكثر وقياداتها
ما دام للطاغوت وجنده سلطانًا على قرية مسلمة سنية واحدة . الحمد هلل رب العالمين: 0ـج 

فكيف .. لعدو الصائل  نعم؛ فالجهاد في الشام ال يزال يتسم بجهاد دفع ا.. أو حّيًا من أحيائهم .. 
ي ال وبالتال.. وأن الطاغوت النصيري وجنده لم يتوقف أذاه وشره عن جميع ربوع ومدن وقرى سوريا 

.. من قبيل جهاد دفع العدو الصائل  أنه.. ينبغي وال يجوز التردد في وصف جهاد الطاغية وجنده 
 . وهو أوكد وأوجب ــ وأشد إلحاحاً ــ من جهاد الطلب

الوحدة واالعتصام بحبل اهلل جميعًا من أعظم مطالب . الحمد هلل رب العالمين :2،6جـ  
وبالتالي فشره .. والطاغوت في سوريا يقاتلنا قتال أّمة؛ أمة الكفر والطغيان .. والنصر معًا .. الشرع 

وكل . .وإنما بقتاله قتال أمة؛ أمة اإلسالم واإليمان .. المستطير ال يندفع بقتال النخبة والصفوة 
فجميع .. بل والفساق من المسلمين .. ومن يقل التزامه .. الملتزم .. الصالح والطالح .. بحسبه 

.. خليط من الناس .. كان هكذا جمعها .. جيوش المسلمين بعد عهد الخلفاء الراشدين المهديين 
إن :" سلم أنه قالوفي الحديث فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه و .. ال يستوون في التدين وااللتزام 

 ". اهلل لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام ال خالق لهم 
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ومن كان يشترط لجهاده وجود جيش كالجيوش اإلسالمية األولى في عهد النبي صلى اهلل  
ويشترط لجهاده شرطًا تعجيزيًا ال .. ويحلم .. فهو واهم .. عليه وسلم، أو عهد الخلفاء الراشدين 

وأن يترك جهاد الطغاة .. مآله أن ينتهي به األمر إلى النوم، وأن يتدثر الفراش .. ه يمكن تحقيق
يسود البالد .. وأن يدعهم وكفرهم وظلم وفسادهم .. المجرمين األشد واألغلظ كفرًا وإجرامًا 

 !والعباد
انه وهو سبح.. وينصر الجماعة .. ويحب ويبارك الجماعة .. واعلموا أن يد اهلل مع الجماعة  

والذئب إنما .. على الفرقة التي تنفرد باألتقياء والصالحين .. مع الجماعة التي يتخللها عصاة وفساق 
 .ومن شّذ فقد شذَّ في النار.. يأكل من الغنم الشاة القاصية 

وال أعلم حاجة .. فالوحدة بذاتها واجبة، ووجوبها يشتد ويتغّلظ كلما اشتدت الحاجة إليها  
فدفع شر الطاغوت وكفره وظلمه .. أشد من حاجة المسلمين في الشام اليوم للتوحد  للتوحد والوحدة

 .  وماال يتم الواجب إال به، فهو واجب، واجب.. المغلظ من أوكد وأوجب الواجبات 
وعليه أرى وجوبًا على جميع الفصائل الشامية المجاهدة، على ما بينهم من اختالف في  

على الطاغوت المجرم .. وفي جماعة واحدة .. ن يتحدوا جميعاً يداً واحدة أ.. درجة التدين وااللتزام 
.. وعالمهم يعلم جاهلهم .. وغنيهم ينفق على فقيرهم .. فقويهم يعين ضعيفهم .. وجنده وأعوانه 

ويجتمع .. فتكتمل بذلك جهود الجميع بعضهم مع بعض .. والمجتهد ينصح ويذكر المقصر منهم 
جهاد السيف، وجهاد الكلمة والنصيحة، والدعوة إلى اهلل : ، ومعنيان عظيمانفي الصالحين جهادان

 ".المسلم يجاهد بسيفه، ولسانه، وماله :" كما في الحديث.. 
.. ويفرح بما لديه .. دون الفرقاء األخرى .. أما أن ينفرد كل فريق بما معه وعنده لنفسه  

نَـُهمْ  َأْمَرُهم افـَتَـَقطَُّعو :] فهؤالء حظهم من كتاب اهلل تعالى  َفرُِحونَ  َلَدْيِهمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ  زُبُراً  بـَيـْ
وتمكين حكم .. وذهاب الريح .. والفشل .. وحظهم من الواقع ضياع الشوكة . 06:المؤمنون[

 ! وإّني ألعيذ مجاهدي الشام من أن يتخلقوا بهذا الُخُلق الشنيع.. الطاغوت وجنده في األرض 
21/6/2104 

  !كيف يُقاتلون؟.. لدواعش ا -0018
 ! على طريقة الخوارج السفهاء.. " جماعة الدولة " يقاتل الدواعش  
ويتركون أهل الشرك .. وكل من يخالفهم، ولم يتابعهم ..  يُقاتلون أهل القبلة واإلسالم 

 ! واألوثان
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فال  ..فسهامهم تطيش في كل اتجاه .. وقاطع طريق  ..يُقاتلون على طريقة حاطب ليل  
في .. ورخيص .. ألن الكل ــ ما عداهم ــ في نظرهم متهم .. يبالون إن أصابوا بنيرانهم عدوًا أم بريئًا 

 !جواز قتله مقال، واحتمال
 ..المصلحة منها درجة و .. وال ينظرون إلى مآالتها .. سفهاء ال يقدرون عواقب أفعالهم  

وعلى .. و غاية ما يصبون إليه، ويخططون له فالفعل بالنسبة لهم ه ..واألخطار المترتبة عليها 
 ! ، وإال فهو متهم في دينه، وإخالصهعلى سفاهتهم الجميع أن يتابعهم

من غير مشورة من األمة .. الدول وغيرها من .. ودول العالم الكبرى .. يستعدون األمريكان  
وإنما ليحرجوا .. قتالهم  أو لرغبة في.. ليس ألن لهم طاقة في قتالهم .. ومجاهديها .. وعلمائها 

على طريقتنا تقاتلوا و .. وتكثروا سوادنا .. إما أن تصطفوا معنا  :ينويضعوهم في خيار .. األمة وشبابها 
 !دمكم وأموالكم حالل.. عّباد صليب .. كفار ومرتدون وصحوات .. وإما أنكم مع األعداء .. 

قتل  نفسهمألليبرروا .. عاَلم كلها ومع دول ال ..يفتعلون معركة وهمية مع العدو البعيد  
قد  ..على اعتبار أنهم صحوات .. واألشهى لهم .. الهدف األسهل .. القريب لهم من المسلمين 

 ! كل العاَلم.. ولم يصطفوا معهم في قتال العاَلم .. خذلوهم 
وكل .. ن وباطنها وحقيقتها مع المسلمي.. ودول العاَلم .. فالمعركة ظاهرها وعنوانها أمريكا  

 !من يخالفهم من المسلمين
.. وهم على األرض ينتقمون من أمريكا، والقصف األمريكي .. أمريكا تقصفهم من الجو  

.. على اعتبار أنهم صحوات .. الذين لم يصطفوا معهم .. والمجاهدين .. بقتل وقتال المسلمين 
 !قد خذلوهم.. ومرتدون 

سرعان .. بإذن ربها تكاد تؤتي أكلها ..  حقةمُ  ثورة أو.. راشد أو جهاد .. أيما حراك نافع  
عن أهدافها ويحرفوا مسارها .. ويبطلوا أثرها وخيرها .. ليفسدوها على أهلها .. ما يتدخلون 

كخيار وحيد ال بد من .. في القتال والعمل السفيهة ويفرضوا أنفسهم وطريقتهم .. المشروعة 
ولثوراتهم الدمار .. والتفخيخ والتفجير .. عوب القتل، والقتال وإال فللش.. متابعتهم ومبايعتهم عليه 

 !ويا هناءة طواغيت الحكم والظلم بهم.. والخراب 
وينتصرون على عدوهم بالغدر والخيانة .. فُيقاتلون بالغدر والخيانة .. دينهم يقوم على الغدر  

لجأوا إلى .. وعلى األمة .. ليهم والدبابير الذين زّعروهم ع.. فإذا ما عجزوا عن مواجهة العدو .. 
 !وعدوا ذلك من أعظم الجهاد.. وتباهوا به .. والكذب .. والخيانة .. الغدر 
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إذ  ..الوفاء بالعهود والعقود  ئهم في دين اهلل تعالى شيء كما يسيئهم خلق ومبدأال يسي 
.. ضرورة الوفاء بها و .. واألمانات .. والعقود .. ون الحديث ــ مجرد الحديث ــ عن العهود يعدّ 

 ..!!انبطاحاً، وخنوثة فكرية ودينية، وإرجاًء و  ..ُسّبًة  ..وأدائها إلى أصحابها 
اً، و ارتد انتصارهم .. إذا انتصروا في معركة من المعارك   وبااًل على المسلمين، وديارهم، همَّ

فأّنى  ..مجاهدين والوانتفخوا، وانتفشوا، وتعالوا على من خالفهم من المسلمين  ..وحرماتهم 
 !! أو يشاركوهم في معركة من معاركهم.. للمسلمين ــ بعد ذلك ــ أن يفرحوا بانتصاراتهم 

يهجرون وإذ بهم .. ففرح لهم بعض من فرح .. في الموصل .. انتصروا في العراق  
م في ما غنموه من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى جماعتهبعض يرسلون و .. المسلمين السّنة قبل غيرهم 

بذلك فواطؤوا .. بها المجاهدين والمسلمين  ويُقاتلوا.. ليحرروا بها المحرر من األراضي .. الشام 
فأّنى ــ بعد ذلك ــ يفرح المسلمون النتصاراتهم، أو .. الطاغوت النصيري ونظامه على ما يحب 

 !هم في معاركهم؟نيشاركو 
 ....!والُمالم ــ حينئٍذ ــ هم ال غيرهم  

20/6/2104  
، " رسالة إلى الصادقين ممن نفروا إلى أرض الجهاد في سوريا" ملحوظات على  -0011

  .ألبي محمد المقدسي
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رسالة إلى الصادقين ممن نفروا إلى " فقد اطلعت على . الحمد هلل رب العالمين، وبعد 
فألفيتها قد تضمنت توجيهات طيبة  ..، ألخينا الشيخ أبي محمد المقدسي "أرض الجهاد في سوريا 

فجزاه .. واحترام الحقوق والدماء المعصومة .. ومظاهر التشدد .. ونافعة في اجتناب الغلو، والغالة 
 . اهلل خيراً 

 : على ملحوظات استوقفتني، رأيت من التناصح الواجب بين اإلخوان، تدوينها 
ذه النصائح هو حرصي عليك أوال من والذي دعاني له:" قال في رسالته الواردة أعاله -0 

ودعتني إلى ذلك أيضا األمانة التي حملتها على عاتقي؛ فقد تربيت أنت .. منطلق أخوتنا في الدين 
وأمثالك على منهج أنا من أبرز الدعاة إليه، وتتلمذتما على كتابات أشهرها كتاباتي، وال زلتم تقرأون 

 .  هـ -ا.."ذلك أو رده إال مكابر  مؤلفات أبرزها مؤلفاتي ال يقدر على إنكار
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هاّل رددت هذا الفضل الذي .. وال تزكي نفسك على اهلل .. تواضع هلل يا أبا محمد : أقول 
 ! وحمدت اهلل أن هداك، وهدى بك؟.. أصابك هلل عز وجل 

وكتاباتك ومؤلفاتك أشهر وأبرز الكتابات والمؤلفات .. ثم إذا كنت أنت أبرز الدعاة للمنهج  
وابن .. ماذا تركت لكتابات ومؤلفات ابن تيمية .. ماذا تركت لكتابات ومؤلفات السلف الصالح  ..

وغيرهم .. وسيد قطب، وأخيه محمد .. ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده .. وابن رجب .. القيم 
 ! الكثير الكثير من األعالم النبالء؟

دونك، ودون  .. كلهم وكلها .. هم وكتاباتهم ومؤلفات.. مفاد كلماتك أن هؤالء العلماء  
 ..!كتاباتك ومؤلفاتك 

، فيه نوع .. "فقد تربيت أنت وأمثالك على منهج أنا من أبرز الدعاة إليه :" ثم قولك للشباب 
: البقرة[ى يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِاْلَمنِّ َواألذَ :] واهلل تعالى يقول.. من المّن واألذى 

 ...!فأنا أعيذك من ذلك يا أخي . 284
نصحناك من قبل ــ كما في مقالة قديمة، كتبناها لكم قبل أكثر من ثالثة عشر عاماً، وهي  

أن اجتنب عبارات التفخيم التي تفيد وصايتك على : ــ" تصويباتنا لرسالتكم هذه عقيدتنا " بعنوان 
وكأن لك دينًا آخر غير دين المسلمين، كقولك .. ون غيرك الناس، وعلى دين اهلل، وكأنه حكر لك د

والدعاء للحكام والسالطين ..  عندناونواب الطواغيت في الصالة :" المتكرر في كتابكم هذه عقيدتنا
وما طول لحيته أو ..  عندنافهذا كافر .. إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر ..  عندنامن بدع الجمعة 

واإلعداد الجاد والمتكامل لمثل هذا العمل .. عندنا عمامته بموانع للتكفير عظم لقبه وشهادته و 
من تولى المناصب في حكومات الكفر من العلماء والمشايخ فكل بحسب منصبه، ..  عندنا واجب 

 !! هـ-ا عندنافهذا كافر .. إن كان فيه كفر 
أليس هذا أفضل .. اهلل  في شرع.. أو هو كذا وكذا في دين اهلل .. هو كافر : فهالَّ قلت 

 !، وكأن الذي عندك ليس عند غيرك؟"عندنا .. عندنا .. عندنا :" وأتقى من قولك
.. األحكام الشرعية ــ التكفير، والتفسيق، والتبديع وغيرها من األحكام ــ وقفية لحكم الشارع  

 !ال تُرّد إلى ما عندنا وعندكم
ماك إلى أن تقع في َشَرك بعض الفصائل أخي الصادق وإن كنت قد ساقتك قد :"قال -9 

التي تتحالف مع حكومات الردة وتخضع لها وتمشي وفق برنامجها وتأتمر بإشارتها وترفع راية جاهلية 
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وتسعى لغايات غير شرعية بل شركية فارجع فورًا وال تخط خطوة في هذا اإلتجاه؛ فخير لك لو 
 . هـ -ا.."و خطوة تحت هذه الراية جلست في بلدك وفي أهلك من أن تطلق رصاصة أو تخط

تتحالف مع حكومات " ثم هي .. من هي هذه الفصائل التي تقاتل على أرض الشام : قلت 
الردة وتخضع لها وتمشي وفق برنامجها وتأتمر بإشارتها وترفع راية جاهلية وتسعى لغايات غير شرعية 

 ! ؟.."بل شركية 
 ..!وهدر دمها وحرماتها .. صائل مفادها تكفير هذه الف.. هذه االطالقات  
ونحّذر منها .. حتى نحذرها .. وللشباب المهاجر وغير المهاجر .. هاّل ذكرتها وحددتها لنا  

 !  ؟..ونرى مدى إصابة حكمك فيها .. 
من غير تحديد .. إطالقك هذا ــ يا أبا محمد ــ المتكرر في أكثر من موضع من رسائلك  

والظن .. والتقسيم .. هو الذي يحمل الشباب على التخمين .. مائها لهذه الفصائل، أو ذكر ألس
وينتهكون .. فيكفرون من يشاؤون من الفصائل المجاهدة في الشام .. ومن ثم الغلو .. السيء 
 ..!قال أبو محمد : ثم بعد ذلك يقولون.. ويهدرون دمها .. حرماتها 

.. التي تضلل الشباب .. وجه والتفاسير إلى متى سنظل نطلق العبارات المتشابهة حمالة األ 
 ! ويقتات منها الغالة؟

وقبل أن يستخدموا .. طالبت الشباب المهاجر بأن يتبينوا قبل أن يحكموا على اآلخرين  
وأنا في المقابل أطالبك ــ يا أبا محمد ــ بأن تتبين من صحة .. أحسنت وأصبت .. سالحهم ضد أحد 

وهل هذه الفصائل ــ باألوصاف التي .. ة من أوصاف وأحكام خطيرة ما نسبت لهذه الفصائل الشامي
نتيجة اإلصغاء .. أم هي حبيسة الخيال وظن السوء .. نسبتها إليها ــ موجودة حقًا على أرض الشام 

 ! المتكرر لكلمات وأحكام وخربشات الخوارج الغالة
ائل الشامية المجاهدة الثائرة ألنني ــ رغم خبرتي بالفص.. أتوجه إليك بهذا الطلب مشكورًا  

وتستحق .. تتصف بما ذكرت .. فضال عن فصائل .. على الطاغوت ونظامه ــ ال أعرف فصياًل منها 
 !األحكام التي أطلقت؟

ال تعْلمنوا الشعب " ودرءًا للتكرار ننصح ــ مشكورين ــ بمراجعة مقالتنا المعنونة بعنوان  
 ..! ة واإلكراه، وهو ال يعرف ما معنى العلمانية المسلم، ال تعلمنوه بالقو " السوري 

أخي الصادق ال أشك في وجود مثلك في أكثر الفصائل المقاتلة اليوم في سوريا :" قال -6 
 . ا هـ..."رغم تشوه وانحراف أكثر الرايات 
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ماذا تركت .. عند أكثر الفصائل المقاتلة في سوريا .. تشوه وانحراف أكثر الرايات : أقول 
 !؟..الة يا أبا محمد للغ
إذا كان أكثر الفصائل الشامية .. ومن سلم من حكمك هذا من أهل ومجاهدي الشام  

 !؟..المقاتلة المجاهدة هي من ذوي الرايات المنحرفة 
وما الذي حملهم ويحملهم على الغلو وسفك الدم .. الغالة ماذا يقولون غير قولك هذا  

 !؟..قولك هذا ــ سوى ! الحرام ــ الذي تحذر منه
واستحاللهم لدماء أكثر الفصائل .. فعالَم تنكر عليهم غلوهم وتكفيرهم لآلخرين بغير حق  

وعمدة أدلتهم ــ على غلوهم وتكفيرهم ــ هو قولهم ــ الذي طابق .. المقاتلة المجاهدة في سوريا 
 ! أن هذه الفصائل الكثيرة رايتها باطلة جاهلية منحرفة عن الحق؟: قولك ــ

 ! والتحذير منهم ومن شرورهم؟.. والغالة .. أهكذا تكون محاربة الغلو  
أولهما أنه : ؛ يحتمل أحد التفسيرين ال ثالث لهما"تشوه وانحراف أكثر الرايات " ثم قولكم  

رديف المعصية؛ التي أصحابها ــ مهما أسيء .. تشوه وانحراف جزئي أصغر ال يرقى إلى درجة الكفر 
 . ــ عصاة مسلمون من أهل القبلةالظن بهم فهم 

وهذا التفسير ال يلزم منه تحذير الشباب المسلم من االلتحاق بهذه الفصائل، أو االنخراط  
فالسّنة قد دلت أن اهلل تعالى لينصر هذا .. في صفوفها، والقتال معها ضد الطاغوت النصيري وجنده 

ت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد وقد قض.. الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام ال خالق لهم 
بل جهاد المسلمين وجيوشهم عبر التاريخ اإلسالمي كله ــ بعد الخلفاء .. ماٍض مع البر والفاجر 

الراشدين ــ كان خليطًا من الناس؛ من الصالحين والطالحين، المؤمنين والفاسقين، ولم يكونوا على 
 ..! درجة واحدة من االلتزام 

يا أبا محمد ــ في الشام، قتال أمة ضد أمة؛ أمة الكفر والظلم والطغيان المتمثلة في القتال ــ  
الطاغوت النصيري وجنده وأعوانه وحلفائه، ضد أمة اإلسالم واإليمان على اختالف درجة التزام 

واألمة؛ الناس فيها ... وليس قتال أمة الكفر ضد النخبة والصفوة من المسلمين وحسب .. أبنائها 
 !فليس كلهم سواء.. بقات ودرجات في التدين وااللتزام ط
االنحراف األكبر المرادف للكفر .. أن يُعَنى من تشوه وانحراف الرايات : أما التفسير اآلخر 

.. وهذا التفسير هو الذي عليه الغالة .. األكبر، والذي يلزم منه كفر أصحابها وخروجهم من اإلسالم 
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وإنا لنعيذ .. والظلم، والغلو في التكفير، ومن ثم سفك الدم الحرام  وهو الذي يحملهم على البغي
 ! وقد تقدم الرد على هذا التفسير الخطير أعاله.. أخانا أبا محمد منه 

نهيَت الشباب المهاجر عن التحزب والتعصب لفصيل : كلمة أخيرة ألخي أبي محمد، أقول 
.. حد من الفصائل التي تقاتل على أرض الشام وأنا أنصحك بأن ال تتعصب لفصيل وا.. من الفصائل 

وإنما أريدك أن تكون ناصحًا ومحبًا لجميع .. والذي ُعرِفت بانتصارك له من دون الفصائل األخرى 
واعلم أن .. وأن تكون مرجعًا وشيخًا للجميع .. الفصائل المجاهدة على اختالف درجة التزامها 

ودرجة .. على اختالف مسمياتها .. على الطاغوت ونظامه  جميع الفصائل الشامية المجاهدة الثائرة
 .تستحق االحترام، والتأييد، والرفق في النصح والتوجيه.. تدينها والتزامها هي على خير كبير 

26/6/2104  
 ! ربيع أهل التفريط، والجفاء.. غلو داعش  -0016

ربيعهم .. فاء، واإلرجاء أهل التفريط، والجربيع .. غلو داعش، وجنوحها للتشدد والتنطع  
 ! منه لباطلهم الذي يرتعون فيه، ويقتاتون

.. في كل واٍد وناٍد فرحًا وطاروا به .. وطربوا له .. لغلو داعش واإلرجاء فرح أهل التفريط  
 ! واعتبروه دلياًل على صحة مذهبهم، وتفريطهم، وإرجائهم

والترويج لباطلهم، .. ه، وعلمائه للطعن بالحق، ودعات.. اتكؤوا على أخطاء داعش وغلوها  
 ! وإرجائهم

.. من أهل االعتدال والتوسط دعاة الحق، وعلمائه وبين .. بين أخطاء وغلو داعش ربطوا  
 ! وهذا دليل على ذاك.. هذا من ذاك  :وقالوا

وتي إال من ما أُ ــ عبر التاريخ كله ــ فالحق .. خبتم، وخاب مسعاكم .. اخسؤوا : ولهؤالء نقول 
ن الغلو والغالة ونحن إذ نبرأ م.. سواء من جهة أهل التفريط واإلفراط .. جهة الغالة من جهتكم، و 

 ! وأهله.. من التفريط، والجفاء، واإلرجاء  فإننا نبرأ.. 
 فريق : ومنهجنا الوسط ــ بفضل اهلل تعالى ومنه ورحمته ــ قد عصمنا من الميل ألحد الفريقين 

وهذا الذي غاظهم، ويُغيظهم .. ق الُجفاة؛ أهل التفريط واإلرجاء وفري..  تشددالغالة أهل اإلفراط وال
 . والحمد هلل رب العالمين.. مّنا 

20/6/2104  
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 . كلمات في النصر -0012
أعظمهما، .. وجانب أخالقي .. جانب مادي عسكري : للنصر في المعارك جانبين* 

 ! وقليل من يتنّبه له.. األخالقي وأنفعهما، وأبقاهما أثراً االنتصار في الجانب 
خير لك من نصٍر في .. نصٌر في الجانب األخالقي، مع هزيمة في الجانب العسكري * 

 ! الجانب العسكري، مع هزيمة في الجانب األخالقي
 !أن تُهَزم وأنت على الحق، خير من أن تَنتصَر وأنت على الباطل* 
 . القوة، والحق: ا وتحقيقهما يكون مقدار النصرللنصر ركنين أساسيين، على قدر استيفائهم* 
لذا أنزل اهلل الكتاب بالحق، .. يعني نصف االنتصار .. أو حق بال قوة .. قوة بال حق * 

فيكتمل .. أحدهما باآلخر  تقّوىوي.. ليكّمل أحدهما اآلخر . .وأنزل الحديد فيه بأس شديد 
 . واألمانوتستقيم الحياة على العدل واألمن، .. االنتصار 

إذ ال بد من كتاب يعدل .. وحديد بال كتاب ظلم وجور .. كتاب بال حديد، ضعف وخَور * 
 . ويحكم، وحديد ينصر

  . أعظُم النصر ما قّلت كلفته، وَعُظَمت نتائُجه* 
 

 قتل المرأة لنفسها من أجل دفع األْسر عن نفسها -0061
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ال يجوز للمرأة المسلمة أن :" قال الشيخ عبد اهلل عزام رحمه اهلل :ما رأيك بالتالي: سؤال 
تستأسر من عدو إذا علمت أنهم يهتكون عرضها، يجب أن تقاتل حتى تُقَتل، حتى يقتلوها، ولذلك 
في كونر ألقت كثير من النساء بأنفسهن في النهر عندما جاء الروس يأخذونهن إلى داخل الدبابات، 

ن في النهر، هذا موافق للشرع اإلسالمي، ألن الدفاع عن العرض مقدم على الدفاع رأساً ألقين بأنفسه
في ظالل سورة التوبة، ].ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حتى يراق على جوانبـــــه الدم..   عن النفس

  [.48ص
ِتَلت، اتفق الفقهاء على أنه ال يجوز للمرأة أن َتستسلم لألسر وإن قُ : وقال في مناسبة أخرى 

ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني، أيجوز للنساء في كونر ولغمان أن يلقين بأنفسهن في نهر ُكنر؟ 
قلت لهم يجوز، بل يجب ألن هذه شهادة وهي ال يجوز لها أن تستسلم لألسر ما دامت تخشى على 

وق القرى عرضها، إذا كانت ترى أخواتها قد أخذن من خدورهن وحملتهن طائرات الهليوكوبتر ف
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وعرين من ثيابهن ثم انتهكت أعراضهن ثم ألقيت أجسادهن على قراهن، ال يجوز لها أبدًا أن 
 . هـ -ا" تستسلم لألسر أبداً وإن استسلمت فهي آثمة، يجب أن تلقي بنفسها في النهر 

هذا القول قد راَج، ووجد له آذانًا صاغية عند كثير من . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 
حتى أصبح هذا القول عند كثير منهم من .. لمجاهدين والمرابطين في الثغور الشاميَّة، وغيرها ا

ال خالف أن المرأة إن : فأقول.. لذا قد تعين التنبيه والبيان .. المسلَّمات التي ال تقبل النقاش 
ا، وبخاصة إن أنه يتعين عليه.. استطاعت أن تدفع عن نفسها ــ ولو بالقتال ــ األسر عند العدو 

فإن قُِتَلت . 08:التغابن[فَاتَـُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم :] علمت أنهم سيعتدون على ِعرضها، لقوله تعالى
واتفاق الفقهاء ــ إن .. والرجل والمرأة في ذلك سواء .. على يد العدو الصائل فهي شهيدة بإذن اهلل 

 .  ألة وحسبصح النقل عنهم ــ فهو على هذا الجانب من المس
وخيرت بين األسر وبين أن تقتل نفسها .. لكن إن عجزت وضعفت عن الدفاع عن نفسها  

.. هل يجوز لها أن تقتل نفسها .. ومن ثم االعتداء على عرضها .. بنفسها، لتدفع عن نفسها األسر 
.. ز، بل يجب فكالم الشيخ الوارد أعاله في السؤال، يُفيد بأنه يجو .. هنا االشكال وموطن الخالف 

 : ونرد على هذا الخطأ، من أوجه.. وهذا خطأ كبير 
وال قول لصحابي أو تابعي .. أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة : منها 

َوال تـَْقتـُُلوا َأنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيماً :] بل األدلة على خالفه، قال تعالى.. معتبر 
 .  020:البقرة[َوال تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكِة :] وقال تعالى. 22:النساء[
َمن قتل نفسه بحديدٍة " :وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال 

ل نفسه فحديدتُه في يده يتوجَّأُ بها في بطنه في نار جهنََّم خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن شرب َسمًَّا فقت
فهو يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردَّى من جبٍل فقتَل نفسه فهو يتردى في نار 

  . مسلم" جهنَّم خالداً فيها أبداً 
. مسلم" من قتَل نفسه بشيء في الدنيا ُعذِّب به يوم القيامة :" صلى اهلل عليه وسلموقال  

 ..!  الذي ال يجوز أن يُعَدل عنه إلى المتشابه من األقوال  هذا هو المحكم من دين اهلل تعالى
والبالء يواجه بالصبر واالحتساب، وليس باالنتحار وقتل .. أن األسر نوع من البالء : ومنها 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مَِّن اْلَخوْف َواْلُجوِع َونـَْقٍص مِّ :] النفس من أجل الخالص والهروب منه، قال تعالى َن َولََنبـْ
ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإنَّا لِّلِه َوِإنَـّا ِإلَْيِه رَاِجعوَن  .اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
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والذي ..  ومصيبة األسر ال تخرج عما خصته اآلية من مصائب، وأنواع البالء. 008-000:البقرة[
 .ـ سواء كان رجاًل أم امرأة ــ دفعاً للوقوع في األسر، ليس من الصابرينيقتل نفسه ـ

رَُكوا َأن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنوَن :] وقال تعالى  َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمن  .َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ
ْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـعْ   . 6-2:العنكبوت[َلَمنَّ اْلَكاِذبِيَن قـَ

ُلَو َأْخَبارَُكْم  :]وقال تعالى  ُلَونَُّكْم َحتَّى نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  . 60:محمد[َولََنبـْ
َلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنـُْفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذينَ :] وقال تعالى  ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِمَن  لَتُبـْ

 . 068:آل عمران[الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيراً َوِإْن َتْصِبُروا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر 
إذا أصابت أحدُكم مصيبٌة ــ " :وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، : بما في ذلك مصيبة األسر ــ فليقل أي مصيبة
وكم من أسر انقلب على صاحبه ــ فيما بعد ــ خيراً كثيرًا . مسلم"فآجرني فيها، وأبدل لي بها خيراً منها 

 !.. 
َع، فأخَذ سكينًا فحزَّ فيمن كان قبلكم رجٌل به جرٌح، فجزِ  كان:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

. البخاري" بنفسه، حرَّمُت عليه الجنة  عبدي بادرني :فما رقأ الدُم حتى مات، قال اهلل تعالى يَده، بها
كذلك من يجزع من األسر ــ كان رجاًل أم امرأة ــ فيقتل نفسه ليدفع عن نفسه بالء وآالم األسر، يُقال 

 ". حرَّمُت عليه الجنة بنفسه،  عبدي بادرني:" له الحديث القدسي
أشد الناس بالء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، يُبتلى العبد على :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

.. صلبًا اشتد بالؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه  حسب دينه؛ فإن كان في دينه
  [.  6242:صحيح سنن ابن ماجه"]
يا : ، فقال"ا كذلك، يشتد علينا البالء وُيضاعف لنا األجر إنَّ :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

األنبياء، ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يُبتلى بالفقر، حتى :" أي الناس أشد بالء ؟ قال! رسول اهلل 
ما يجد إال العباءة يجوبها فيلبسها، ويُبتلى بالقمل حتى يقتله، وألحدهم كان أشد فرحًا بالبالء، من 

 [.   620:صحيح األدب المفرد"] طاء أحدكم بالع
البالء، وإن اهلل تعالى إذا أحب قومًا  إن ِعظم الجزاء مع عظم:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

ومقابلة بالء . [0204: الترمذي سنن صحيح]"رضي فله الرضا، ومن سخط فله السََّخُط  ابتالهم، فمن
  .األسر بقتل النفس، هو من السخط الذي يبطل األجر
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ال يزال البالء بالمؤمن والمؤمنة، في جسده وأهله وماله، حتى :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
هذا ما لم يتسّخط البالء، وأشد  [.661: المفرد األدب صحيح ]"اهلل عز وجل وما عليه خطيئة  يلقى

 . أنواع التسخط أن يقتل المرء نفسه هرباً وجزعاً من البالء
ما ُيصيُب المؤمَن من نَصٍب ــ تعب ــ، وال وَصٍب ــ :"  عليه وسلمونحو ذلك قوله صلى اهلل  

مرض ــ وال همٍّ وال حَزٍن، وال أذًى وال غمٍّ، حتى الشوَكة ُيشاكها؛ إال كفََّر اهلُل بها من خطاياه 
 . البخاري"
ومنهم من .. أن الصحابة والسلف الصالح قد تعّرضوا لألسر والتعذيب الشديد : ومنها 

فما ُعرف عن أحدهم أنه رخص .. ومنهم من ُصِلب حتى الموت .. ب في النار حتى الموت ُعذ
 ! لنفسه أو لغيره أن يقتل نفسه بأي وسيلة، ليستريح ويدفع عن نفسه بالء األسر وعذابه وفتنته

مع الطاغية .. كما في قصة الصحابي عبد اهلل بن حذافة السهمي رضي اهلل عنه، ومن معه  
أو أن يرتدوا عن .. ومما جاء في قصته أنَّ الطاغية كان يعرضهم على القدور المغلية بالنار  ملك الروم

وكانوا بإمكانهم قبل أن يتعرضوا لهذا .. فيؤثرون القدور المغلية بالنار على أن ال يرتدوا .. دينهم 
 ! محاشاه.. النوع من البالء الشديد أن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم بطريقة أسهل وأرحم 

حيث كان يُلَقى في األخاديد من النيران الرجال والنساء .. وكذلك قصة أصحاب األخدود  
وال أن يقتل .. وال أن يرتدوا .. فآثروا أن يُلقى بهم في النار .. أو أن يرتدوا عن دينهم .. واألطفال 

النَّاِر َذاِت . ْخُدوِد قُِتَل َأْصَحاُب اأْلُ :] وهؤالء قد نزلت فيهم آيات كريمات.. أحدهم نفسه بنفسه 
َها قـُُعوٌد . اْلَوقُوِد  ُهْم ِإالَّ َأن يـُْؤِمُنوا . َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد  .ِإْذ ُهْم َعَليـْ َوَما نـََقُموا ِمنـْ

 . 6-4:البروج[بِاللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِميِد 
فيمن قبلكم ُيْحَفُر لُه في األرِض، فُيْجَعُل فيِه، فُيجاُء  كان الرجلُ :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

الحديِد ما دوَن  بأمشاطِ بالمنشاِر فُيوَضُع على رأِسِه فُيَشقُّ باثنتْيِن، وما يصدُُّه ذلك عن ِديِنِه، ويُْمَشُط 
 من ى يسيَر الراكبُ عظٍم أو عصٍب، وما يصدُُّه ذلك عن ِديِنِه، واهلِل ليُِتمََّن هذا األمُر، حت منلحِمِه 

ما . البخاري" صنعاَء إلى حضرموٍت، ال يخاُف إال اهلَل، أو الذئَب على غنِمِه، ولكنكم تستعجلوَن 
ُه ذلك عن ِديِنِه  ألجل ذلك ُحِمدوا، وُحِمد .. فيقتل نفسه بنفسه .. وال يحمله على االنتحار .. يصدُّ

 .  صنيعهم

وهو .. ، غير صحيح "دم على الدفاع عن النفس الدفاع عن الِعرض مق" أن قوله : ومنها 
 فمقصد الحفاظ على النفس .. مخالف لترتيب األصوليين والفقهاء لمقاصد الشريعة بحسب أهميتها 
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 . وقبل الحفاظ على مقصد العقل، والِعرض، والمال.. جاء بعد مقصد الحفاظ على الدين 

.. وهو من الجهاد في سبيل اهلل .. واجب ال خالف فيه .. أن الدفاع عن الِعرض : ومنها 
وأن يقتل المرء نفسه بنفسه ــ سواء كان رجاًل أم امرأة ــ .. لكن القتال دون الِعرض واألعراض شيء 
 ! وال ينبغي الخلط بينهما.. ال يجوز .. تحت عنوان الدفاع عن العرض شيء آخر 

والالتي قد .. الطغاة المجرمين أن هذا القول مفاده أن أخواتنا المعتقالت في سجون : ومنها 
.. ومرتكبات لفاحشة الزنى .. آثمات ومخطئات .. يتعرضن لالعتداء والفجور من قبل زبانية الطغاة 

فهذا العمل متيسر .. وما فعلن .. ألنهن بإمكانهن أن يقتلن أنفسهن بأنفسهن، وهّن في سجونهن 
وهو مخالف للمنقول، .. ًا معتبرًا يقول به وهذا القول ال أعرف عالم.. لكل سجين لو كان مباحًا 

 .  والمعقول، كما تقّدم
إن تمّكن فّجار العدو : وهنا يأتي سؤال آخر يفرض نفسه، ويتردد على ألسنة الناس 

 هل عليها حرج، وهل تُعتَبر زانية؟ .. من المرأة المأسورة تحت اإلكراه والتعذيب المحقق 
ما دامت كارهة ومكرهة على ما يصنعون .. عليها حرج وليس .. ال؛ ليست زانية : الجواب 

والذي يرميها بالزنى ُيجَلد حد القاذف؛ الذي .. بل لها أجر عظيم على الصبر واالحتساب .. بها 
 !  يرمي المؤمنات المحصنات بالزنى

. 018:النحل[ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِن َمن َكَفَر بِالّلِه ِمن بـَْعِد إيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه :] قال تعالى 
فألن يعذره فيما دون .. فاإلكراه يعذر صاحبه لو أظهر الكفر األكبر ما دام باطنه مطمئنًا باإليمان 

 .  وكل الذنوب والخطايا هي دون الكفر والشرك.. ذلك من باب أولى 
 تعالى تجاوز لي عن إن اهلل:" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

ُعِفَي ألمَّتي عن :" وفي رواية. [0160:صحيح الجامع]"أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه 
عن أمتي الخطأُ، والنسياُن، وما اْسُتكرهوا  ُوِضع:" وفي رواية". الخطِأ والنِّسياِن وما اسُتكرِهوا عليِه 

 . الذي أشرنا إليه، والحمد هلل رب العالمين وكلها روايات صحيحة تؤكد صحة المعنى". عليه 
26/6/2104  

 !رجالها لكل فتنةٍ  -0060
من الخطأ حينئٍذ اإلكثار من .. عندما يُؤَتى اإلسالم والجهاد، من جهة الُغالة األجالف  

ن وعندما يُؤَتى اإلسالم والجهاد من ِقبل المرجئة الُجفاة، م.. الدندنة والحديث عن المرجئة الُجفاة 
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ه بما تستحق، وفي وإنما كل فتنة تواجَ .. الخطأ اإلكثار من الدندنة والحديث عن الُغالة األجالف 
كوجود وأثر تلك .. أثر  ل عنها بفتن ال وجود لها والمن دون االنشغا.. وقتها ومكانها المناسبين 

 . وهذا من تمام الفقه، والوعي، واإلنصاف.. الفتنة األساس المراد مواجهتها 
لكل فتنة كان لها أن لوجدنا .. والفتن التي حصلت فيه .. ولو تأملنا التاريخ اإلسالمي  

ظهرت فتنة الردة، فكان لها أبو بكر .. ها في وقتها وأرضها و ها وحسمو واجه الذيناألبطال  رجالها
بن وظهرت فتنة القول بخلق القرآن، فكان لها أحمد .. وظهرت فتنة الخوارج، فكان لها علي .. 

وظهرت فتنة .. فكان لها ابن تيمية  ..، والمتكلمة وظهرت فتنة الشيعة الروافض، والصوفية.. حنبل 
وظهرت فتنة .. فكان لها محمد بن عبد الوهاب وأحفاده .. عبادة القبور واالستغاثة بها من دون اهلل 
تحصل في فتنة  وهكذا كان لكل.. فكان لها سيد قطب .. عبادة القصور، والشرك في الحاكمية 

من غيرها  لهم عالم انشغلتم بهذه الفتنة عن وبالتالي ال يُقال.. لها  يتصدونرجالها الذين األمة، 
وال من الخطأ االنصراف إلى أمراٍض ال وجود لها : وإن قيل، فالجواب.. أو أكثر من غيرها .. الفتن 

 !عهم ومعاشهميعيشها الناس في واق اكةواالنشغال بها عن أمراٍض فتّ .. أثر 
وكل من يريد أن يتصدى لمواجهة الفتن والتحديات التي تتهدد الناس في بلده ومجتمعه ــ أو  

 ! في بالد المسلمين ــ ال بد له من أن يتنبه لهذا الفقه، والمعنى اآلنفي الذكر أعاله
61/6/2104 

 .إلى قادة العمل الجهادي واإلسالمي في الشام -0062
واإلسالم .. إلى كل من أهمه شأن الجهاد .. الشام  فيلجهادي واإلسالمي إلى قادة العمل ا 

ورغم أن الطائفة المنصورة .. أهل الشام على ما فيهم من خير : والمسلمين في سورية الحبيبة، أقول
وأنهم المادة التي ينصر اهلل بها .. نص حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم ــ ال تخلو منهم ــ بالظاهرة 

.. إال أن منهم ــ بسبب حداثة عهدهم بالنظام النصيري القرمطي الكافر ــ العصاة .. ملة واألمة ال
أتوا من ما إال أنهم ــ على .. وغير ذلك .. وشارب الخمر .. والزاني .. منهم السارق .. والفساق 

 . موبقات ــ مسلمون، من أهل القبلة
.. إما أن تعتزلوهم  :اس ــ بين خيارين ال ثالث لهماوأنتم ــ في تعاملكم مع هذا الفريق من الن 

تعطلوا معهم جهاد و .. لوا فيهم القتل والقتال وتُعمِ .. وتتكبروا عليهم .. وتستعلوا .. وتتبرأوا منهم 
وهذا خيار سينتهي بكم ال محالة ــ شئتم أم أبيتم ــ .. بالحكمة والموعظة الحسنة الكلمة والنصيحة 

 !تعملوا عمل داعش وزيادةأن و .. غالة الخوارج الإلى االصطفاف مع 
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.. هو أن تعاملوهم ــ صادقين غير متكلفين وال مرائين ــ على أنهم مسلمون : أما الخيار اآلخر 
.. هم نوتحضنو .. عليهم  تعطفون.. لهم ما لنا، وعليهم ما علينا .. لهم حقوق اإلسالم وحرمته 

مون وتعلّ .. على مسيئهم  فتصبرون ..مة والموعظة الحسنة النصيحة بالرفق، والحكمعهم  نهجونوت
الذي ال وهذا هو الخيار الحق .. ضعيفهم وتواسون  وتنصرون.. على فقيرهم  وتنفقون.. جاهلهم 
أهل السنة والجماعة  والذي عليه.. ورسوله صلى اهلل عليه وسلم  الذي يرضي اهلل تعالى، ريب فيه؛

 . العصاةفي تعاملهم مع المخالفين من 
لكم أحد الخيارين ــ إذ ال خيار ثالث بينهما ــ وال بد واختاروا .. ودينكم .. فانظروا ألنفسكم  

 ...!من االختيار 
0/2/2104  

 ..!أنا مسلم، رغماً عن أنوفهم : جمال معروف -0066
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دو الخارجي على اإلسالم متواطئ مع الع.. مرتد .. كافر .. أنني علماني : يقولون عني 
 !وقولهم هذا يطال ويشمل جبهة ثوار سوريا التي أقودها.. والجهاد والمجاهدين .. والمسلمين 

.. رغمًا عن أنوفكم .. أنا مسلم، محبٌّ هلل، ولدينه، ولرسوِله، وللمؤمنين : وأنا أقول لهؤالء 
 ! أو أنتم كاذبون.. هاتوا برهانكم فيما تزعمون 

 ..! وهذا رده عليهم .. عن جمال معروف وجماعته .. ناقمين الّساخطين هذا قول ال 
حتى تكاد .. حول هذا الموضوع .. بعلم، وبغير علم .. والقيل، والقال .. وقد كثر اللغط  

والحكم في هذه القضية ومثيالتها،  .. الثورة الشامّية بغنى عنها .. تكون فتنة على أرض الشام 
 : كالتالي

المسلم اإلسالم، والبراءة من الكفر، ما لم يُظهر بيقين كفرًا أكبر ــ من غير مانٍع األصل في  
 . شرعي معتبر ــ يناقض اإلسالم، وُيخرج صاحبه من الملة

وعليه فال يُقال للمسلم الذي يُظهر اإلسالم آتنا بدليل أو أظهر لنا األدلة والبراهين التي  
، واستقبل من صلى صالتَنا:" قال صلى اهلل عليه وسلم..  فهذا ال يجوز.. تُثبت لنا بأنك مسلم 

" ، فال ُتْخِفروا اهلَل في ذمِته الذي له ذمُة اهلِل وذمُة رسوِله، ، فذلك المسلمُ ، وأكل ذبيحَتناقبلَتنا
 . البخاري
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.. ، هذا يكفي ألن ُيحَكم له باإلسالم .." ، وأكل ذبيحَتنا، واستقبل قبلَتنامن صلى صالتَنا"  
  . فهذا من التكّلف والتنّطع الذي نُهينا عنه.. ال يجوز التنقيب أو البحث عن أكثر من ذلك و 
أما الطرف اآلخر المقابل الذي يكفر هذا المسلم؛ الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله صلى اهلل  

فر، هو المطاَلب بأن يُظِهر األدلة الصريحة اليقينية التي تدمغ هذا المسلم بالك.. عليه وسلم 
فقد خَفر، ونقض عهد وأمان اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم .. فإن لم يفعل .. والخروج من الملة 

 . وارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.. وأساء لحقوق أخوة اإلسالم .. لهذا المسلم 
 . مسلم"إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما :" قال صلى اهلل عليه وسلم

أيما امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما :" اهلل عليه وسلم صلىوقال 
 .مسلم" قال وإال رجعت عليه

اهلل وليس كذلك إال حار  من دعا رجاًل بالكفر أو قال عدو:" صلى اهلل عليه وسلموقال  
 ! ، أي عاد ورجع عليه قوله في أخيه"حار عليه " وقوله . مسلم"عليه 

أيما رجل مسلم أكفر رجاًل مسلماً، فإن كان كافراً، وإال كان هو :" اهلل عليه وسلمصلى وقال 
  . متفق عليه"الكافر

 ". إن كان كافراً وإال كفر بتكفيره : ما أكفر رجٌل رجالً إال باء أحدهما بها:" وفي رواية
 . متفق عليه" من رمى مؤمناً بكفٍر فهو كقتله :" صلى اهلل عليه وسلموقال 

صحيح ]"يا كافر فهو كقتله : إذا قال الرجل ألخيه:" صلى اهلل عليه وسلمال وق
   .وانتهاك للحرماتخطيرة، فهو كقتله لما يترتب عليه من تبعات  [.2111:الترغيب

: نقول.. حتى تكاد تكون فتنة .. وخاض فيها الخائضون .. وفي مسألتنا التي اخُتِلف فيها 
تُرَفع إليها .. فر من المستقلين ممن ُعرِفوا بالعلم والتقوى والدراية شكلوا محكمة شرعّية يترأسها ن

لُينظر فيها، .. وشهودهم على هذه األدلة .. أدلة الطرف الذي يزعم كفر وردة األخ جمال معروف 
أو  .. وليس على كفره .. أو كانت أدلتهم دلياًل على خطئ األخ .. فإن لم يفعلوا .. وفيما يُعارضها 

وصدر الحكم .. ُرّدت أدلتهم .. ال يجوز التكفير بمثلها .. شابهة حمالة أوجه وتفاسير كانت مت
وُحِفظت لألخ حقوقه وُحرمته، " .. الفتنة " وأسدل الستار على هذه القضية .. الشرعي المناسب 

" ال يحق ألحٍد أن يخوض في األخ .. وقبل أن يحصل ذلك .. فإن لم يحصل ذلك .. وكرامته 
أو استجابة .. يفعل ذلك استجابة لضغوط حزبه وجماعته .. وتجريحًا .. تكفيرًا " عروف جمال م

أو استجابة لضغوط .. أو استجابة لما ُيشاع في محيطه من قال وقيل .. لهوى ومآرب في نفسه 
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فهذا  .. صيحات ونفثات الُغالة؛ الخبراء في صناعة االقتتال الداخلي فيما بين الثوار والمجاهدين 
.. واألحكام التي تصدر على هذه األوجه، غير ملزمة .. بل ويُعّذر عليه .. وال يُقَبل .. له ال يجوز ك

فليس بمثل هذه المنطلقات والدوافع ــ في أرض حرٍب؛ الجميع يحمل .. وال تُلزم إال أصحابها 
 .  السالح ــ تصدر األحكام؛ وبخاصة أحكام التكفير والوعيد

وفي كل شخص يُثار حوله ما .. يُقال في كل قضية مماثلة لها .. قضية وما قلناه في هذه ال
 .ويُطابق حالُه، حاَله.. يُثار ــ أو قد أثير ــ حول األخ جمال معروف 

وكذلك عندما يُراد إصدار حكم على كتيبة أو فصيل من الفصائل العاملة في الساحة الشامّية 
وأن ال تُترك .. اإلجراءات واالحتياطات اآلنفة الذكر فمن باب أولى أن تتخذ في حقها مثل هذه .. 

.. وبعلم وغير علم .. ُتطَلق على ألسنة من هب وَدب من األفراد .. األحكام عرضة لمن شاء 
موقف قضائي؛ ينبغي أن يأخذ كامل .. فالحكم على األعيان، والتشكيالت بالكفر، ونحو ذلك 

 .  واهلل تعالى أعلم.. كبار القضاة الثقاة ويُدعى له  .. شروط ولوازم العمل القضائي 
0/2/2104  

 ! داعش للشباب المسلم في العاَلم محرقةُ  -0064
وهذا الذي تفعله .. ونعرف اإلقدام وأهميته في حسم المعارك .. وحدودها  نعرف الشجاعة

وإنما هو .. ليس من هذا، وال ذاك .. داعش مع الشباب المسلم في معركتها مع العاَلم؛ كل العاَلم 
وهو ال يخرج عن كونه محرقة ــ ُأعد لها عدتها ــ للشباب .. فاهة والسّ .. من التهور، والتهلكة 

 ! ومن غير طائل يُذَكر ..أطراف األرض جميع من المسلم المتحمس 
؛ والسفيه هو الذي "سفهاء األحالم " النبي صلى اهلل عليه وسلم، قد وصف الخوارج بأنهم 

ال يكترس لتقدير المصالح من أنه كما .. لها  ال يكترسو .. ير العواقب والمآالت ال ُيحسن تقد
.. وإرجافًا ..  اً وتفريط..  اً ويعتبر النظر لمثل هذه األمور انبطاح.. ما يفعل، ويقوم به في ..المفاسد 

  !مع الرجولة والشجاعة واإلقدام اً وتناقض
كما هو حال داعش؛ جماعة .. بعض منهم مع الخوارج بين السفاهة وعمالة الفكيف إذا ج

 ..! فحينئٍذ حدث عن قدر ونوع المخاطر واألضرار والمهالك وال حرج .. الدولة 
 ..! فيكبرون، ويهللون .. يُقَتل منهم العشرات 
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أو يسمحوا ألحٍد .. من دون أن يسألوا أنفسهم .. فيكبرون ويهللون .. ويُقَتل منهم المئات 
ما هي الثمار و .. تُقَتل هذه األعداد الكبيرة من الشباب  مقابل ماذا.. ئلهم أن يسألهم، أو يسا

أم أن القتل هو الوسيلة والغاية معاً ..  من الشبابالكبيرة المرجوة من وراء قتل هذه األعداد والفوائد 
 ! وليكن بعدها ما يكون.. 

من بعض المغفلين .. ؛ جماعة الدولة "داعش " وأنا ال أزال أعتقد أنه يوجد ضمن صفوف 
.. وغرتهم شعارات داعش .. باك داعش قد وقعوا في شِ .. من ذوي النوايا الطيبة المخلصة الشباب؛ 

اعلموا أن اصطفافكم وقتالكم مع : أقول لهمو  ..وهؤالء أعنيهم وأخصهم بكلماتي ونصيحتي هذه 
يعني  ..لفكم من المسلمين وضد كل من يخا .. اضد دول العاَلم كله ..الخوارج الدواعش السفهاء 

سوى إشباع طموحات وأهواء، .. ال طائل وال فائدة منها ومهلكة حرقة قتلة ومبالضرورة تعريضكم لم
سوى قتل الشباب .. والتي لن يتحقق له منها شيء .. وعطشه للدماء .. البغدادي  ورغبات صاحبكم

يستفيد منها إال العدو  لنومهالك ق لمحار  مسوقهو .. على مائدة أهوائه وأحقاده المسلم المتحمس 
وأي فائدة أعظم للعدو من أن تجمع له من يكره من الشباب المسلم .. العدو، وحسب و .. 

ثم في المقابل تحّرض .. في بقعة واحدة مكشوفة لنيرانهم راف األرض، المتحمس، من جميع أط
 !؟والمبررات على قتلهم وتعطيها الذرائع..  اعلى قتل وحرق هؤالء الشاب دول العاَلم كله

 . 020:البقرة[َواَل تـُْلُقوْا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التـَّْهُلَكِة :] واهلل تعالى يقول
َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما :] عن نبيه صلى اهلل عليه وسلمويقول تعالى 

، ومن معه من قادة "البغدادي " فأين . 026:التوبة[ُؤوٌف رَِّحيٌم ْلُمْؤِمِنيَن رَ َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِا
 !من هذه الصفة النبويّة العظيمة؟.. داعش 

ك وإنما مع ذل.. وحسب إخالص النية، وحسن القصد  يكفي في العمل، ال.. أيها الشباب 
اهلل عليه وسلم،  ومشروعاً، قد ارتضاه اهلل ورسولُه صلى ال بد من أن يكون العمل صائبًا راشدًا،

ْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َواَل ُيْشرِ  .. ]وصالُح المؤمنين 
 . 001:الكهف[

 .اللهم إني قد نصحت، وبّلغت، اللهم فاشهد
2/2/2104  

  .االنتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي المسلم -0060
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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كفر وردة،   ،على دفع ظلم وبغي المسلمأو االستعانة به هل مجرد االنتصار بالكافر : سؤال 
ننبه كل :" ــ! فقد نُِقل عن أحد الشيوخ المعروفين أنه يقول ــ كما في موقعه  .. أم في المسألة تفصيل

تنظيم  سواء كان من يستنصر بهم على من يستنصر باألمريكان، من الفصائل في سوريا أو غيرها،
الدولة أو غيرهم من المسلمين، أن هذا االستنصار إضافة إلى كونه مظاهرة للكفار على المسلمين 

أن يرد عدوان تنظيم الدولة عن  ومن شاء من الفصائل المسلمة.. وهو ردة معلومة وأدلتها مشهورة 
ين الصادقين وليدحروا بتوحدهم عدوان الدولة نفسه أو عن المسلمين فليتوحد مع إخوانه المجاهد

 -ا" وغلوها وجورها إن أبت أن ترعوي، أما االستنصار عليهم بالصليبيين فال يحل لهم ذلك بحال 
 فما قولكم، وجزاكم اهلل خيرًا؟ . هــ
 :المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها كالتالي. الحمد هلل رب العالمين، وبعد: الجواب 
كفر وردة؛ ألنه انتصار على اإلسالم، .. الكافر على إسالم المسلم الظالم االنتصار ب -0 

 .  وليس على الظالم وظلمه
أو لكون الذين ينتصر عليهم من .. االنتصار بالكافر على المسلم الظالم، لكونه مسلمًا  -2 

ل أهل العلم ــ التي وعلى هاتين الحالتين ُتحَمل األدلة ــ وأقوا.. فهذا أيضًا كفر وردة .. المسلمين 
 . تفيد كفر من ظاهر الكافرين على المسلمين

االنتصار بالكافر على المسلم الظالم الباغي، من أجل دفع ظلمه وبغيه وعدوانه عن  -6 
 : فهذا يُقال فيه التالي.. الحقوق والحرمات، واألعراض وحسب 

اء كان هذا المسلم فردًا أم إن استطاع المسلمون أن يردوا بغي وعدوان وظلم المسلم ــ سو  
 َوِإن:] جماعًة ــ من تلقاء أنفسهم، فهذا هو الواجب الذي ال تجوز الحيدة عنه، كما قال تعالى

نَـُهَما فََأْصِلُحوا اقْـَتتَـُلوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ   َحتَّى تـَْبِغي الَِّتي فـََقاتُِلوا اأْلُْخَرى َعَلى ِإْحَداُهَما بـََغتْ  فَِإن بـَيـْ
نَـُهَما فََأْصِلُحوا فَاءتْ  فَِإن اللَّهِ  َأْمرِ  ِإَلى تَِفيءَ   اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْقِسطُوا بِاْلَعْدلِ  بـَيـْ

 . 2:الحجرات[
أما إن عجز المسلمون عن دفع ظلم وبغي وعدوان وإجرام المسلم من تلقاء أنفسهم ــ سواء   

الخوارج الغالة أم من قطّاع الطريق ــ وكان دفعه ال يتحقق إال بنوع  كان هذا المسلم المجرم من
الذي دلت عليه األدلة النقلية .. فهذا جائز، بل هو الواجب .. استعانة أو تعاون مع الكافر األصلي 

ل ، قو "ردة معلومة " والقول عن هذا النوع ــ أو القدر ــ من التعاون واالستعانة بأنه .. والعقلية سواء 
 !  وُيالمس أهواء الغالة.. باطل، مخالف للنقل والعقل، يُفضي إلى الغلو والظلم 
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 الّلهَ  ِإنَّ  الّلهَ  َواتَـُّقواْ  َواْلُعْدَوانِ  اإِلْثمِ  َعَلى تـََعاَونُواْ  َوالَ  َوالتـَّْقَوى اْلبرِّ  َعَلى َوتـََعاَونُواْ :] قال تعالى 
؛ عام، يُفيد األمر بالتعاون فيما بين المسلمين بعضهم [ َعاَونُواْ َوتَـ ]وقوله . 2:المائدة[ اْلِعَقابِ  َشِديدُ 

ما دام هذا التعاون يُفضي إلى البر والتقوى، ويدفع اإلثم .. مع بعض، وفيما بين المسلمين وغيرهم 
 ! والعدوان

والذي يحرم ويجرم التعاون مع غير المسلمين مهما كانت الضرورة، وكان الهدف، وكانت  
وتعطيل .. حتى لو كانت النتيجة تفضي إلى اإلثم والعدوان .. محققة من وراء انتفاء التعاون النتيجة ال

فهذا مثله مثل من يعمل بعكس اآلية؛ يتعاون على اإلثم والعدوان، وال يتعاون على .. البر والتقوى 
سأل عنه فالموقف السلبي، موقف وعمل يُ .. ويأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف .. البر والتقوى 

 .   صاحبه؛ فعدم التعاون على البر والتقوى، هو تعاون على اإلثم والعدوان
 ِإنَّ :] واهلل تعالى يأمر بالعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، والبغي، كما قال تعالى 

َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاء َواإِلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  الّلهَ   َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  َواْلُمنَكرِ  ْحَشاءاْلفَ  َعنِ  َويـَنـْ
فاهلل تعالى يأمر به، ويحبه .. فكل تعاوٍن أو عمٍل يُفضي إلى العدل واإلحسان  .21:النحل[ َتذَكَُّرونَ 
وال .. فاهلل تعالى ينهى عنه .. وكل تعاوٍن أو عمٍل يفضي إلى الفحشاء، والمنكر، والبغي .. ويرضاه 

 . بغض النظر عن أطراف وعناصر التعاون.. يرضاه من عباده  يحبه، وال

.. وكانت دوافعه .. فالظلم مبغوض ومحارب لذاته، يجب دفعه ومنعه؛ أيًّا كان صاحبه  
 قـَوَّاِمينَ  ُكونُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيُـَّها يَا:] كما قال تعالى.. والعدل محبوب ومطلوب لذاته، أياً كان صاحبه 

 ِإنَّ  الّلهَ  َواتَـُّقواْ  ِللتـَّْقَوى َأقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلواْ  تـَْعِدُلواْ  َأالَّ  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َيْجرَِمنَُّكمْ  َوالَ  بِاْلِقْسطِ  َهَداءشُ  لِّلهِ 
  .002:األنعام[ قـُْرَبى َذا َكانَ  َوَلوْ  َفاْعِدُلواْ  قـُْلُتمْ  َوِإَذا ]:تعالى وقال. 6:المائدة[ تـَْعَمُلونَ  ِبَما َخِبيرٌ  الّلهَ 

 ــ المحسن على واشهدوا:" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
 السلسلة]" مسيء بأنه ــ المسيء هذا كان أيَّاً  ــ المسيء وعلى محسن، بأنه ــ المحسن هذا كان أيَّاً 

   [. 401: الصحيحة

يا رسوَل اهلل، أرأيت : فقال رجل" مظلومًا  انصر أخاك ظالمًا أو:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
وفي . البخاري" تحجزه، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره :" إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال

تعينت .. فإذا تعّسر منعه من الظلم إال بنوع استعانة بغير المسلمين ". تأخذ فوق يديه :" رواية
 . االستعانة، وتعين منع وقوع الظلم
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ومن إعانة قومك ". أن تُعين قوَمك على الظلم :" يا رسوَل اهلل ما العصبّية؟ قال: رجل وقال 
وجماعتك على الظلم أن تسكت على ظلمها وأنت قادر على منعها عن الظلم، ولو كان ذلك 

 .باالستعانة بغيرك، وكان هذا الغير من غير المسلمين
غير الحق فهو كالبعير الذي ُردَِّي فهو يُنَزُع من نَصَر قوَمه على :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 [. 4211:صحيح سنن أبي داود]"بذنبه 
إن الناَس إذا رأوا الظالَم، فلم يأخذوا على يديه أوشَك أن :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

؛ عام وشامل "إن الناَس " وقوله صلى اهلل عليه وسلم [. 0216:صحيح الجامع]"يعمهم اهلل بعقاب منه 
لكل الناس؛ كافرهم ومؤمنهم، فسنة اهلل تعالى في عباده أن يأخذهم بعقاب من عنده إن لم يأخذوا 

فالظلم والسكوت على .. على يد الظالم بالزجر والنهي، فينتصفون منه لضحاياهم من المظلومين 
 !  الظلم والظالمين يدع الديار بالقع

مًا فال َم على نفسي، وجعلته بينكم محرّ يا عبادي إّني حرمُت الظل:" وفي الحديث القدسي 
 . مسلم" تظّالموا 

إنكاره عن غير طريق  إن تعّسر إنكار الظلم عن طريق المسلمين، ال يجوز: والذي يقول 
إن اهلل تعالى يأمر بالظلم : هو كمن يقول.. وال التعاون على إنكاره مع غير المسلمين .. المسلمين 

 ! عياذ باهللوال.. وبالسكوت على الظلم .. 
فإن لم . [2220:صحيح الترغيب]"اتقوا الظلم ما استطعتم :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

ر واستطعت أن تدفعه وتتقيه بغي.. تستطع أن تدفع الظلم وتتقيه بنفسك وبمن معك من المسلمين 
 ".  ما استطعتم:" ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول..  تعين دفعه وال بد.. المسلمين 

سُتصالحون الروَم ُصلحًا آمناً، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائهم :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
والحديث وإن كان  [.6802:صحيح الجامع]..."عدوًا من ورائكم ــ فتْسَلمون وتغنمون : ــ وفي رواية

مبدأ : معاٍن عدة منها إال أنه أفاد.. تأتي في المستقبل .. ُيشير إلى وقعٍة محددة، في زمن محدد 
جواز الصلح مع نصارى الروم صلحًا آمنًا، والتعاون معهم على رد عدوٍّ آخر ــ رده وتحجيمه ضرورة 
تستدعي هذا الصلح والقدر من التعاون والتناصر ــ في أي وقت من األوقات، المسلمون يحتاجون 

 . ودالالت الحديث، ال بخصوص السبب فالعبرة بمعاني.. فيه لمثل هذا النوع من التصالح، والتعاون 
فقد يكون هذا .. ، ولم يحدد صفة وهوية واسم هذا العدو "عدوًا :" أن الحديث قال: ومنها 

أو من الخوارج .. أو من الروافض الحاقدين .. أو مشركًا من عبدة األوثان .. العدو شيوعيًا ملحدًا 
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فهذه األصناف كلها تحتملها .. ألحاديث النبوية األشرار؛ شر الخلق والخليقة، كما جاء وصفهم في ا
 ".  عدواً " لفظة وكلمة 

 عمومتي مع شهدت:" قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن، عوف بن الرحمن عبد عنو  
  [.440: المفرد األدب صحيح ]" النعم حمر لي وأن أنكثه أن أحب فما المطيبين، ِحلف

ما بين المشركين على نصرة المظلوم، واالنتصار له من فهذا الحلف ينطوي على التناصر في 
ومع ذلك فإن النبي .. وكان القائمون عليه من المشركين .. أيًا كان المظلوم، وكان الظالم .. الظالم 

صلى اهلل عليه وسلم قد باركه واستحسنه، وأثنى عليه خيراً، وود لو أن هذا الحلف ظل إلى ما بعد 
 . للغاية النبيلة من وراء انعقاده.. سلم، وال ينقضه مبعثه صلى اهلل عليه و 

 في جدعان ابن دار في وتيم زهرة، وبنو هاشم، بنو اجتمع: النهاية في األثير ابن قال 
 من للمظلوم واألخذ التناصر على وتحالفوا فيه، أيديهم وغمسوا جفنة، في طيباً  وجعلوا ،الجاهلية
 .هـ -ا المطيبين فُسموا الظالم،

لو أن مسلمًا من الغالة المفسدين الظالمين ــ : يُقال.. األدلة العقلية التي توافق النقل  ومن 
وقد َشَرع .. سواء كان فردًا أم طائفة ــ أراد أن يحرق عليك بيتك على من فيه من األهل والذراري 

ء ناره، ودفع ولم تجد من يعينك على إطفا.. ثم لم تستطع دفعه، وال شره .. بالحرق والقتل فعاًل 
فهل يُقال لك ال يجوز لك أن تستعين بالكافر على هذا المجرم الظالم لكونه .. شره إال الكافر 

لك كامل الحق : أم أن كل عاقل يقول لك.. واصبر على حريق النار أنت وأهلك وأطفالك .. مسلماً 
 !؟..ك، وبيتك في أن تستعين بكل قادر من حولك على دفع هذا الشّرير وشره عنك، وعن أهل

أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل : 26/048قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى  
الذي فيه االشتراك في أنواع اإلثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، 

: ويُقال. المة وإن كانت مسلمةإن اهلل يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يُقيم الظ: ولهذا قيل
:" وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم. الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم

؛ فالباغي ُيصَرع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً "ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم 
إذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في اآلخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ ف

في اآلخرة من خالق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من اإليمان ما ُيجزى به في 
 .هــ -اآلخرة ا



 233 

أم أن األمر .. هل لهذا النوع من التعاون والتناصر بين المسلمين وغيرهم شروط : فإن قيل 
 قيد وال شرط؟  ُمتَرك له العنان من غير

نعم؛ له شرط، وشرطه أن ال يؤدي هذا النوع من التعاون والتناصر إلى مفسدة ومظلمة : أقول 
.. فاإلسالم جاء بجلب المصالح، ودفع المفاسد .. أعظم من المفسدة والمظلمة المراد إزالتها 

 .ودفع أكبر الضررين والمفسدتين بأقلهما ضرراً ومفسدة
ُيضاف شرط آخر، لقبول أي .. لمجاهدة المقاتلة على أرض الشام وفيما يخص الفصائل ا 

وهو أن ال تكون هذه .. أيًّا كانت هذه الجهة .. مساعدة ــ أيًا كان نوعها ــ من أي جهة غير مسلمة 
وأن ال تكون تلك .. المساعدة على حساب حرية القرار السياسي، والعسكري لتلك الفصائل 

تلك الفصائل لتلك الجهات واألطراف الخارجية ــ الداعمة أو المساعدة  المساعدات مشروطة بتبعّية
 .ــ غير المسلمة

 . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.. بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله  
6/2/2104    

 . االستنصار بأمريكا على داعش في سوريا -0068
.. ، لم يكن غرضي " ظلم وبغي المسلم االنتصار بالكافر على دفع" لما كتبت مقالتي 

ال؛ .. التعاون مع أمريكا في حربها على داعش  التأصيل لمشروعية فكرة ..ولم يخطر على بالي 
وكرد على من اعتبر أن المسألة من .. وإنما أردت أن أتناول الموضوع من زاوية فقهية وحسب 

 !التعاون واالستنصارهذا ن على أي وجه كا ..المكفرات التي توقع صاحبها في الردة 
أكبر من أن  فالقضية.. أما مسألة االستنصار بأمريكا والدخول في حلفها على محاربة داعش 

قتضيه السياسة الشرعية عن االعتبارات السياسية، وما تبعيدًا .. ة فقهية وحسب يُنَظر إليها من زاوي
 . من خيارات، وأحكام

 ..!وسياساتهاعشرات المآخذ على الحكومة األمريكية  فلنا.. فإن كان لنا مأخذ على داعش 
وإن كانت .. فألمريكا أضعاف، أضعاف ضحايا داعش .. وإن كانت لداعش ضحايا أبرياء 

 ..وعشرات المواضع  ..فأمريكا قد ظلمت في عشرات الجوانب .. داعش ظلمت وبغت في جانب 
بحق  وباألخطاء الكثيرة.. لمسلمين ان من المستضعفيوتاريخها المعاصر حافل بالكيد على اإلسالم و 

مر جن الشيخ الضرير عجونتنامو، وسَ سجن ، و في العراق وما أخبار سجن أبي غريب.. المسلمين 
 ..!  عن مسامعنا ببعيد في السجون األمريكية من عمره  عبد الرحمن الذي تجاوز الخامسة والسبعين
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اساتها تجاه الشرق األوسط وما تتالطمه من أمريكا ال يمكن أن تكون بريئة في مواقفها وسي
ال يمكن ــ وال يجوز .. ، والخاصة بها المنطقة فيالخطيرة فهي لها استراتيجياتها .. أحداث أمواج و 

 ..! ألحٍد ــ أن يُطاوعها عليها 
ال يمكن أن تقتصر على .. وطيرانها نحو األراضي السورية .. أمريكا لو وجهت صواريخها 

وإنما ستكون داعش شماعتها في ضرب جميع الفصائل المجاهدة الثائرة الشريفة ..  محاربة داعش
 !ومن وراء المجاهدين حاضنتهم الشعبية من المدنيين ..التي تغار على الدين، واألرض، والِعرض 

وفي .. وفي الشأن السوري .. داعش ستكون شمَّاعة أمريكا للتدخل في مستقبل سوريا 
 ! من حياة السوريين ..ما عظم شأنه وما قل . .الشاردة والواردة 

وعلى .. لذا ــ وهذا موقفي الشخصي ــ فإنني أتحفظ جدًا على التدخل األمريكي في سوريا 
االستفهام إشارات وأضع عليه عشرات .. وال أجيزه .. وأرفضه .. الدخول في حلفها واستراتيجيتها 

المنطقة  نحوومن سياساتها المخيفة  ..نوايا األمريكية التي تحمل في طياتها الشك، والريبة من ال.. 
 ! بعامة، وفي سوريا بخاصة

بجميع فصائلهم وكتائبهم  ..حفظهم اهلل نصح إخواني المجاهدين والثوار في الشام إني ألو 
الحكومة التعامل مع عند أدنى خطوة يخطونها نحو .. أن يقدموا سوء الظن على حسن الظن  ..

.. من شر األمريكان .. حفظ اهلل المسلمين في الشام، وفي العراق، وفي كل مكان  ... األمريكية
 ! وكّل ذي شر.. وشر الدواعش 

6/2/2104  
 . من حّق المسلم على أخيه المسلم -0061

إن اهلل حّرم من :" كما في الحديث.. من حّق المسلم على أخيه المسلم أن ُيحّسن به الّظن 
هذا هو األصل الذي ال  [.6421:السلسلة الصحيحة]"وأن يَُظنَّ به َظنُّ السُّوء المؤمن َدَمه، وماَله، 

 ..! الحيدة عنه إال بيقين يستدعي العكس ينبغي 
قدم سوء الظن بمن حوله من المسلمين، يُ ألدنى شبهة تراه و .. ومن لم يتنّبه لهذا األصل 

ويكون هذا ديدنه وشغله  ..غير بينة  ويرميهم ــ أو بعضهم ــ بالخيانة من.. بهم على حسن الظن 
به  فإنه ينتهي.. ف المنصوص عليه فهذا إضافة إلى أنه قد خالَ ..  ومجالسهالشاغل في أحاديثه 

مع من يجب أن يتحد معهم والتفرق ..  والتنازع.. والبغي .. الظلم و  الغلو، إلىــ وبمن معه ــ الحال 
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إن كانوا من حملة السالح ـــ في مواطن يكون فيها القاتل  ـــ وشهر السالح.. وربما إلى التقاتل .. 
 !وال يلومنَّ ــ حينئٍذ ــ إال نفسه، والت حين مندم ..والمقتول في النار 

؛ "إن اهلل حّرم من المؤمن َدَمه، وماَله، وأن يَُظنَّ به َظنُّ السُّوء :" وقوله صلى اهلل عليه وسلم
فالدم، والمال ال .. ة دم المؤمن وماله، اجتناب ظن السوء به فيه ترابط وتالزم؛ أي من لوازم حرم

 ..!يسلمان، وال يكونان في أمان، إال إذا أعقبهما حسن الظن بالمؤمن 
 ثم يتغّلظ سوء الظن حتى ينتهي بصاحبه إلى رمي اآلخرين بالخيانة.. فالشر يبدأ بسوء الظن 

فالشر عادة ال يقتصر .. القتال، وسفك الدم الحرام القتل و ثم .. التكفير ثم .. العمالة ثم رميهم ب.. 
 !يدل صاحبه على غيره، وعلى ما هو أشر منهيظل يعمل عمله، حتى وإنما .. على نفسه 

فمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليُقْل خيراً، أو :" وفي الحديث، قال صلى اهلل عليه وسلم
، قولوا خيراً تغنموا، واسكتوا ع  [.402:السلسلة الصحيحة]"ن شرٍّ تسلموا يسكت عن شرٍّ

1/2/2104  

 .بيان حول استشهاد قادة األحرار -0066

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ْحيَاء َولَِكن الث تَْشُعُروَن ] 
َ
ْمَواٌت بَْل أ

َ
ِ أ ْ لَِمْن ُيْقتَُل ِِف َسبيِل اهلله َواَل َتُقولُوا

 .489:ابلقرة[
قى خبر استشهاد صفوة من أبطال وقادة الثورة الشامية ببالغ األسى والصبر واالحتساب نتل 

نحسبهم بإذن اهلل .. في تفجير آثٍم غادر استهدفهم وهم في إحدى مقراتهم واجتماعاتهم .. المباركة 
وال نقول إال ما يرضي الرب سبحانه .. ونحتسب، ونصبر .. تعالى شهداء أعزاء سعداء عند ربهم 

عسى أن .. عسى خيرًا إن شاء اهلل .. إنا هلل وإنا إليه راجعون .. يل حسبنا اهلل ونعم الوك: وتعالى
ونارًا تحرق .. تكون دماء هؤالء األخوة األبطال الزكّية شعلة للسائرين تضيء لهم ظلمة الطريق 

ٌر لَُّكْم ] عروش الطغاة الظالمين  َوَأنُتْم اَل تـَْعَلُموَن  َوالّلُه يـَْعَلمُ [ .. ] َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ
 .  208:البقرة[
وأبو أيمن الحموي .. حسان عبود، أبو عبد اهلل الحموي : من هؤالء األخوة القادة األبطال 

ومحب الدين .. وأبو عبد الملك الشرعي الالذقاني .. وأبو يزن الشامي .. وأبو طلحة الغاب .. 
.. وأبو الزبير الحموي .. وأبو سارية الشامي .. وي وأبو حمزة الرقّا.. وأبو يوسف بنش .. الشامي 
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نسأل اهلل تعالى أن يتقبلهم جميعًا في الفردوس األعلى مع .. وغيرهم من األحبة .. وتّمام الحموي 
 . وحسن أولئك رفيقاً .. األنبياء، والصديقين، والشهداء 

كانوا ممن يحبون .. رًا فما عرفت عنهم إال خي.. قد عرفت كثيرًا من هؤالء األخوة عن قرب  
وَسطًا في الدين؛ يمقتون الغلو .. كانوا حربًا على الطغاة الظالمين اآلثمين .. اهلل ورسوله، والمؤمنين 

كما كانوا على قدٍر عظيم من األدب، والحياء، والخلق .. ويجافونه كما يمقتون اإلرجاء والجفاء 
 .نحسبهم كذلك وال نزكيهم على اهلل.. الحسن الحميد 

والتحديات التي ستواجهها .. في كثير من محطاتها ومنعطفاتها .. ستفتقدهم الثورة الّشامّية  
وكبير .. لكن أملنا باهلل العظيم كبير .. ستفتقدهم ساحات وميادين الجهاد على ثرى الشام الطهور .. 

وتعالى قد تكّفل لنبيه  وهو سبحانه.. بأنه سبحانه وتعالى لن يتخّلى عن الشام، وأهل الشام .. جدًا 
حتى وإن .. ومن تكفل اهلل به فال ضيعة وال خوف عليه .. بالشام، وأهل الشام .. وأمته، ونصرة دينه 

فإّن اهلل تعالى قادر على أن يخلفنا خيرًا منه، وهو ــ سبحانه ــ على ما يشاء .. رحل منا بطل مقدام 
 . قدير

.. هم ــ على امتداد ربوع الشام الطهور، وما أكثرهم وإلى أحباب األخوة الشهداء ــ بإذن رب 
.. أو أن تقعدكم الصدمة عن الحراك، والجهاد في سبيل اهلل .. حذار أن ُتطيلوا من فترة الحداد 

وخير ما تخلفون الشهداء .. فساحات الواجب والجهاد تناديكم .. فتكونوا شر خلف، لخير سلف 
والبذل .. وتكونوا على ما كانوا عليه من الجهد، والجهاد .. م أن تسيروا على دربهم وطريقته.. به 

ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه :] والعطاء، وتكونوا أحد الفريقين المعنيين من قوله تعالى
ُلوا تـَبْ  ُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ ُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمنـْ  .  26:األحزاب[ِديالً َعَلْيِه َفِمنـْ

.. فإنهم قد ماتوا .. أو كان يجاهد ألجلهم .. واعلموا أن من كان يعبد فالناً، وفالناً، وفالنا  
 . فإن اهلل حيٌّ ال يموت.. ومن كان يعبد اهلل، وُيجاهد في سبيله .. ومن كان حياً منهم سيموت 

هم، واغفر لهم، وتقبلهم، ووسع نزلهم فارحم.. اللهم إخواننا قد سبقونا إليك، وقضوا نحبهم  
 . اللهم آمين، آمين.. واجعلنا ممن ينتظر وما بّدلوا تبديالً .. 

 .وصلى اهلل على محمد النبي األّمي وعلى آله وصحبه وسلم
وها أنذا أمررها على غيرهم ألخبرهم أن .. ـــ كنت أمرر كلماتي على إخواني، وقد رحلوا  

 !اللهم غفرانك...... أحبائي قد ماتوا 
01/2/2104  
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 !الذي أَشْرنا إليه وَقعْ  -0062
سيف الروافض الُغالة، وسيف : ُسنَُّة العراق بين سيفين" قلنا من قبل في مقالة لنا بعنوان 

السيناريو الذي نخشاه ونتوقعه ــ بسبب تواطؤ :" 20/8/2104الصادرة بتاريخ "  الخوارج الُغالة
رأسهم إيران، ومعهم بعض القوى الدولية والمحلية على أهل السنة في  واجتماع روافض العاَلم وعلى

ُيضاف إليهم سيف الخوارج الغالة ــ أن تضعف القوى السنية العراقية عن المواجهة، وصد .. العراق 
وتعود داعش إلى .. فينكفئون عن المناطق والمدن التي حرروها .. العدوان الرافضي والخارجي معًا 

وبعد أن تكون قد فعلت فعالها المشينة في .. سالمة آمنة .. اطن انتشارها في الصحراء قواعدها ومو 
.. ويبقى أهل السنة في مدنهم وقراهم تحت رحمة قصف وجرائم، ومجازر الروافض .. مناطق السّنة 

لتحظى جرائمهم على غطاء .. على أنهم داعش، أو من الدواعش .. يُقتّـُلون مع ذراريهم ونسائهم 
 . هـ -ا" .. لي وحقوقي دو 

ها هم ف.. فإنه يقع اليوم .. ونحَذره ونحّذر منه وكنا نخشاه .. وهذا الذي قلناه من قبل 
من  بعد أن نجحوا في تجريد القوى السنّية المجاهدة الفاعلة في العراق.. سفهاء خوارج داعش 

وأخرجوهم من  ــالشريفة  من ثوار ومجاهدي القبائل السنّيةسالحهم ــ كجيش المجاهدين وغيرهم 
وأفشلوا ثورتهم وجهادهم .. مناطقهم التي حرروها من الروافض بدماء أبنائهم من المجاهدين الشرفاء 

أو القتل والقتال، ورميهم .. المشؤوم وخيروهم بين أن يدخلوا في طاعة خليفتهم المزعوم  ..
.. بعد أن فعلوا كل ذلك .. َلم كله عليهم وبعد أن حرضوا وزعَّروا العا.. بالصحوات، والكفر، والردة 

لصالح العدو من .. ينسحبون من المناطق السنية إلى أوكارهم القديمة و .. ة يتخلون عن أبناء السنّ 
بناء السنة واغتصاب بحق أليفعلوا أفاعيلهم اإلجرامية من تقتيل  ..الروافض األشرار، وغيرهم 

نساء المسلمين ــ رجال و وأنهم ــ بقتلهم لذراري و . .تحت زعم وعنوان أنهم دواعش .. ونسائهم 
 ..! اإلرهابية ينتقمون من داعش 

.. فعلوه، وال يزالون يفعلونه في سوريا .. ه سفهاء خوارج داعش في العراق وهذا الذي فعل
نفس  يحصد أهل الشامل.. ومن ثم المجتمع السوري .. أماًل منهم في أن يدعشنوا الثورة والجهاد 

لكن يأبى اهلل إال أن يحفظ الشام وأهل الشام .. اليوم ئج التي يحصدها مسلمو وسنة أهل العراق النتا
..  وأكثر إعداداً .. الشام أصلب شوكة  دوفكان مجاه.. من الخوارج األشرار وثورتهم وجهادهم .. 

.. بينهم سجال ، وال تزال المعارك فيما في مواطن عدة فنازلوهم.. خوارج الدواعش الوإدراكًا لخطر 
وعلى النظام .. سائلين اهلل تعالى أن ينصر مجاهدي وثوار الشام على الخوارج السفهاء األشرار 
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ــ وأن يحفظ شام اإلسالم .. وينصر دينه  وأن يعزّ .. النصيري المجرم، ومن وقف في صفه وناصره 
 .، آميناللهم آمين.. وكل ذي شرٍّ .. من شر الخوارج وجميع أمصار المسلمين ــ 

02/2/2104  
 !النتائج بعيداً عن النظر إلى األسباب؟ إلى متى سنظل نتعامل مع -0021

تحت زعم ضرب .. لمحاربة ما يسمونه إرهابًا المزمع الكل يتكلم عن التحالف الدولي 
ويتساءلون عن حكم من يتعاون ويتواطأ مع هذا التحالف على " .. داعش " ومحاربة جماعة الدولة 

بعيدًا عن النظر إلى األسباب التي أعانت وساعدت على تشكيل هذا التحالف فيما بين ..  أهدافه
 ..!دول العالم الكافر والمنافق على بالد المسلمين 

أن يتعاون مع هذا في ر من يتعاون، أو يفكر يكفوت.. تصنيف العباد  الكل يخوض في
وال يزال .. وسّهل مهمته .. ه على التشكيل وساعد.. بعيدًا عمن كان سببًا فيه .. التحالف الدولي 

 !يساعده؟
من .. وعمالة وخيانة بعضهم .. الخاطئة  وأعمالها.. بسفاهتها ورعونتها .. أليست داعش 

 ..! وزعَّر دول العاَلم كله على بالد المسلمين .. ساعد على تشكيل هذا التحالف الدولي 
أعطت المبرر  يهي الت.. ا الخاطئة وأعماله.. بسفاهتها ورعونتها .. أليست داعش 

أطراف األرض على ما بينها من تناقض وجمعت .. لهذا التحالف الدولي .. األخالقي والسياسي 
 ! على بالد المسلمين.. وتنافر وتباعد واختالف 

أو التعاون معه ونحّرم ونجرم مشاركته .. أننا نرفض هذا التحالف الدولي  :وقال غيرنا قلنا،
 كله  ذلكفي  ولكن أين هم الذين ُيسائلون ويحاسبون من كان السبب.. يه نحو األمة وأبنائها فيما ينو 

 ! ؟..ومن ساعد وال يزال يساعد هذا التحالف على أهدافه الخبيثة .. 
حتى باتت هذه النتائج .. إلى متى سنظل نتعامل مع النتائج بعيدًا عن النظر إلى األسباب 

 ! وعصر؟.. من مصر  وفي أكثر.. تتكرر مراراً 
.. إلى أسد جائع متوحش .. مثلنا في ذلك مثل من يقدم أسيرًا ضعيفًا، مكّباًل بالسالسل 

.. عكفنا أشهرًا على لعن األسد المتوحش لسوء صنيعه باألسير الضعيف .. ولما افترسه .. ليفترسه 
لذي االخائن السفيه الشقي لذاك .. ولم نوجه عبارة لوم واحدة .. مرة بينما لم نسائل ولم نحاسب 

 ..! عمله فيه ليعمل األسد المتوحش  قّدم هذا األسير الضعيف إلى ذلك
 ! ؟.. ماوبعضنا سبب فيه.. نلعن الظلم والظالم 



 239 

 ! وبعضنا سبب فيه؟.. نلعن تسلط الكفار والمنافقين على البالد والعباد 
 ! وجالب له.. وبعضنا سبب فيه .. نلعن قاتلي األطفال والنساء والشيوخ 

وأعوان له من حيث .. وسفهاؤنا سبب فيه .. عكف على سبه دهرًا نو .. نلعن االستعمار 
 ..! يدرون، أو ال يدرون 

 !؟...أن تبقى أمتنا صيداً سهالً لكل شباٍك يُفرش لها  إلى متى سيستمر هذا الحال؛
 !؟..المسلمين إلى متى سنظل ــ بسفاهة بعضنا ــ نسّهل على العدو مهمته في بالد 

 ! ؟إلى متى.. إلى متى 
 .....! فإنهم ال يعلمون اللهم اهِد قومي 

04/2/2104  
 سؤال عن رأينا بجبهة النصرة؟  -0020

ما هو رأى فضيلتكم بجهاد جبهة النصره و بالشيخ الجوالنى خاصة بعد ظهوره عل قناة : س
تأثر باالنفراد بحكم سوريا أو حتى بأي قرار الجزيره وقوله أنه يريد لإلسالم أن يحكم و ال يريد أن يس

 يخص ساحة الجهاد؟ 
يفرحني .. هم أبنائي، وإخواني .. األخوة في جبهة النصرة . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

ثم أحيانًا ــ بحكم تجربتي وخبرتي في هذه .. خطؤهم عزيز علّي .. ما يفرحهم، ويسيئني ما ُيسيئهم 
فأجد أن لهم علّي ــ كما غيرهم ــ حق .. إلسالمي بصورة عامة ــ أرى ما ال يرون الحياة، وفي العمل ا

وإن كانت في بعض المواضع قاسية بعض الشيء؛ فهي من قبيل قساوة الوالد المحب، .. النصيحة 
ن ولو كا.. ثم أن القساوة ليست مرادة لذاتها ــ معاذ اهلل ــ وإنما هي ضرورية لغيرها .. لولده الحبيب 

 !باإلمكان تفاديها، لتفاديناها
إذ ليس من .. أن يفكوا ارتباطهم بمسمى القاعدة : وكنت مما نصحتهم به ــ وال أزال ــ

جهاد أهل الشام بكل .. أن نحّمل الثورة الشامّية .. الحكمة، والمصلحة، والسياسة الشرعية 
اعدة ــ بغض النظر عن مدى تبعات أعمال الق.. أن نحّمل الشعب السوري المنكوب .. فصائلهم 

.. والباكستان .. وأفغانستان .. والجزائر .. ونيجيريا .. والصومال .. صوابها من خطئها ــ في اليمن 
فنستعدي بذلك على الثورة الشامية .. والجنوب والشمال .. والشرق .. وفي الغرب .. والعراق 

فنسدي .. والعداوات العسكرية .. رات ومزيدًا من الحصا.. مزيدًا من األمم، والشعوب والدول 
 .الروافض من حيث ندري أو ال ندريبذلك خدمة عظيمة للطاغوت النصيري بشار األسد وحلفائه 
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.. الحكمة ــ وكذا السياسة الشرعّية ــ تقتضي أن نخّذل عن الشام، وأهل الشام، وثورتهم وجهادهم 
ال أن نزّعر عليهم دول العاَلم كله .. والعالمية .. ة والمعارك الجانبي.. مزيدًا من األعداء والعداوات 

في وقت لم ينته أهل الشام من مواجهة العدو اللصيق والمحيط بهم من .. ومزيدًا من العداوت .. 
 ...! جهاتهم األربع 

نخفف عن .. الحكمة ــ وكذا السياسة الشرعّية ــ تقتضي أن نخفف عن أهل الشام، وثورتهم 
ال .. تلك الحصارات التي تحيط به من كل جانب .. لمنكوب، والمشرد، والجائع الشعب السوري ا

 ! ونحن بمقدورنا أن نتفاداها.. مزيداً من الحصارات واألطواق .. أن نزيد على تلك الحصارات 
.. أنهم يقدمون مصلحة األهداف العامة العظيمة .. ينبغي أن يرى منهم الشعب السوري 

على مصلحة .. مصلحة أهل الشام وثورتهم .. حة الشعوب المسلمة مصل.. مصلحة اإلسالم 
 ! الحزب، واالرتباط الحزبي

سيعملون بها .. هذه النصيحة إن لم يعملوا بها اآلن ــ وقد تأخروا كثيرًا ــ ولم يعرفوا قدرها 
دًا من وبعد أن يكون قد حصل مزي.. ولكن بعد فوات األوان .. ويعرفون قيمتها الحقًا .. الحقًا 
 !ويقع الندم، والت حين مندم.. الضرر 

21/2/2104  
 ! السعودية واليمن -0022

.. تها من دول الخليج ــ بال لم يهدأ للسعودية ــ ومعها بعض أخيا.. لما قامت الثورة اليمنية 
دوى فالع.. كيف تقوم بجوارهم ثورة شعبية ثم يُكَتب لها النجاح .. ولم يعروفوا السكون وال الهدوء 

وعلى مدار الليل .. ففعلوا المستحيل  ..لى داخل المجتمع السعودي إ ..قد تنتقل إلى شعوبهم 
ويحملوها على .. ويقضوا على أهدافها .. وآمالها ويُطفئوا جذوتها .. ليحتووا الثورة .. والنهار 

  " ..!الال صالح " أسوأ مما كان عليه الحال في عهد الطاغية بمجموعها خيارات هي 
 ....! فقد نجحوا  ..وحاجة الشعب اليمني  ..والمال الذي يملكونه .. وبحكم نفوذهم 

.. واستغل الحوثيون الروافض .. وإلى ما تحت الصفر .. فعادت اليمن إلى نقطة الصفر 
خطوة  فذحفوا خطوة،.. الظروف .. ربائب إيران وصنائعها، وعيونها في اليمن، والخليج العربي بعامة 

.. وحقوقهم .. وووجودهم .. وحرماتهم .. وأنهم يدافعون عن أنفسهم .. عنوان المظلومية  تحت.. 
وطموحاتها أو أنهم مرتبطون بإيران .. من دون أن يذكروا كلمة واحدة عن أغراضهم الطائفية الخبيثة 

ي كل خطوة وف.. ويتلقون منها األوامر والتعليمات .. يستمدون منها الدعم .. التوسعية في المنطقة 
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وبابتالعها .. فابتلعوها .. لى صنعاء إلى أن وصلوا األمس إ.. ومدينة .. كانوا يبتلعون قرية يخطونها  
وحولوا اليمن السعيد إلى محافظة جديدة من محافظات إيران .. يكونون قد ابتلعوا اليمن كله .. 

 ! الخارجية، ووالية من والياتها
وال .. ال كالم .. .ومعها أخياتها وبنياتها من دول الخليج . .أين السعودية .. لكن هذه المرة 

 ! فهو شأن يمني داخلي.. وال يهمهم .. واألمر ال يعنيهم .. وال معارضة .. حراك 
فشله وي.. فسده يتدخل فيه إلى أن ي.. النظام السعودي أيما مشروع ناجح وطموح في األمة 

نظام الرائد الذي ال ُيسَبق ــ فإن تحقق مراده هذا سحب حتى يبقى في عين شعبه أنه ال ويدمره ــ.. 
واليمن .. ذا الذي فعله النظام السعودي مع الثورة اليمنية وه..  وكأن األمر ال يعنيه.. منه  يده

  !السعيد
وأن تنقلب اليمن إلى محافظة شيعية من محافظات روافض .. الحوثيون : لكن يأتي السؤال

فما .. وعلى الدول الخليجية األخرى خطرًا كبيرًا  يشكل على السعودية فهذا.. ومجوس قم وطهران 
 الذي حملها على هذا الموقف السلبي اآلنف الذكر؟ 

يمكن  أو تجربة واعدة ناضجة مشروعة مقنعة ــ تحصل في أي دولة عربية ــ.. أيما ثورة : أقول
.. بين الشعب السعودي .. تجد لها صدى وأثرًا وأذنًا صاغية في المجتمع السعودي  أن

.. من غير هوادة وتعلن عليها الحرب .. فالسعودية تناصبها العداء .. والمجتمعات الملكية بعامة 
حتى لو لم يكن من أهداف .. خشية على سالمة العرش والملك ..  إلى أن تقضي عليها في مهدها

 ! تلك الثورة أو التجربة مناصبة النظام السعودي العداء
ليس له .. والشيعي الرافضي .. كالحراك العلماني .. أو حراك .. أو تجربة .. ام وأيما نظ

وال يجد من الشعب السعودي المحافظ .. وبين الشعب السعودي .. رصيد في المجتمع السعودي 
ال .. خطرًا على المستوى الحراك الداخلي الشعبي ال يمكن أن يشكل أي و .. والمتدين آذاناً صاغية 

وتدفع في طريق دعمه ونصرته مليارات من .. تؤيده وتنصره أحيانًا بل .. وال تكترس له  ..تباله 
الذي يجد له صدى وأثرًا بين  أو الحراك.. الشعبية إذا كان البديل عنه تلك الثورة .. الدوالرات 

 !واعداً و .. وملتزماً .. ونظيفاً .. مهما كان هذا الحراك مستقيماً .. الناس في المجتمع السعودي 
.. ودعمها له ومن ثم االنقالب العسكري الذي قاده السيسي ..  اموقفها من مصر وثورته

وموقفها السلبي .. ونصرتها لطاغية تونس شين العابدين .. ومن ثم موقفها من الثورة التونسية 
 ..ا من أحداث من الثورة اليمنية وما تعاقبهالمريب والمتآمر وموقفها .. والمتآمر من الثورة الليبية 
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والمتردد ــ المرتبط باإلمالءات وموقفها البارد والمشبوه  ..وموقفها المتخاذل من سنة العراق وثورتهم 
 ! دليل قاطع على ما ذكرناه أعاله.. كل هذا وذاك .. من الثورة السورية األجنبية الخارجية ــ 

.. اذا سيحقق للنظام السعودي معلى اليمن ون استيالء الحوثي.. فإذا كان األمر كما ذكرنا 
 ! ؟منه هذا الموقفالسعودية حتى تقف ..  وماذا سيستفيد منه

  :التالي سيحقق للنظام السعودي
عن واقع وفساد النظام ــ وبخاصة طبقة الدعاة والمثقفين ــ سيشغل الشعب السعودي  -0
..  ض وعمالء إيران في اليمنبالخطر الداهم من جهة الحوثيين؛ شيعة ورواف.. فترة طويلة السعودي 

  !وهذا مطلب هام بالنسبة للنظام السعودي
على اعتبار .. سيجعل الشعب السعودي أكثر تمسكًا وتالحمًا مع آل سعود ونظامهم  -2

.. وعلى اعتبار أن إثارة أي مشكلة .. الداهم من الخطر الشيعي  مالذي ُيحتمى بهاآلمن أنهم المالذ 
.. الحوثيون األشرار  اسيستفيد منه.. ظام السعودي، والسلطات الحاكمة أو حتى مناصحة مع الن

النظام السعودي وفساد وعن أي نقد أو حراك ضد سياسات .. فلنمسك اآلن عن مشاكلنا الداخلية 
  ...!وقد ال يندفع بعد عشرات السنين .. إلى أن ندفع الخطر الشيعي الحوثي .. 

.. كما تبتز أمريكا دول المنطقة .. بع الشيعي المحيط به فالنظام السعودي يبتز شعبه بالبع
  ! ؟..وتارة أخرى ببعبع اإلرهاب .. تارة ببعبع إيران 

ومع شعوب المنطقة .. وهكذا يتعامل مع شعبه .. هكذا يفكر النظام السعودي ولألسف 
.. المهم  ...سياسات بلده خطط و ويرسم .. وعلى هذا األساس يضع استراتيجياته .. وثوراتهم 

أما سالمة ... ودوام ملكهم وحكمهم للجزيرة العربية .. سالمة عرش آل سعود .. والمهم أواًل وآخرًا 
غير  ..وخيراتهم .. وسالمة مقدساتهم  ..أما سالمة عقائد الشعوب .. أما سالمة اإلسالم .. األمة 
 ! ــ إلى الهاوية والجحيم ةالسعودي لتذهب ــ في العقليةوا.. مهم 

في النهاية سيحرق .. في التفكير ورسم االستراتيجيات وتحديد المواقف  سلوباألوهذا 
وبمثل هذا التفكير األناني الذي ال يرى إال مصلحة .. قبل أن يحرق غيره .. ذاته النظام السعودي 

 !فأين الُمْعَتِبر؟.. وأنظمة .. وممالك .. زالت دول .. عرشه وسلطانه ، ومصلحة الملك
26/2/2104  

بيان حول الهجمة الصليبيهة األمميهة ىلع سوريا  -0026  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 . الحمد هلل رب العالمين، وال عدوان إال على الظالمين، وبعد 
منذ أكثرمن أربع سنوات والنظام السوري الطائفي المجرم يمارس أقصى درجات اإلرهاب  

يدع نوعًا من الجرائم التي تدينها اإلنسانية فضاًل عن  لم.. واإلجرام بحق الشعب السوري األعزل 
ومع ذلك المجتمع الدولي ــ ومعه أنظمة .. الشرائع السماوية إال وارتكبها بحق الشعب السوري 

 ..! النفاق العربي ــ لم يتخذ قراراً واحداً ضد الطاغية بشار األسد ومن معه من المجرمين السفاحين 
ولم يستطيعوا أن يخرجوا .. والثالث على األبواب .. جنيف اثنين و .. عقدوا جنيف واحد  

 ! بقرار واحد يدينون فيه الطاغوت المجرم بشار األسد ونظامه
.. عرضوا األمر على برلماناتهم .. عندما فكروا أن يوجهوا ضربة للنظام األسدي المجرم  

وبراميله .. ما آلة القتل األسدي بين.. ورفع األيدي وخفضها .. ليأخذ الموضوع حقه من التصويت 
وأسلحته الكيماوية لم تتوقف عن عملها اإلجرامي بحق العزل .. وحاوياته من المتفجرات .. 

جاء .. وبعد تردد ومناقشات طويلة استغرقت زمنًا أطول .. والمستضعفين من الشعب السوري 
 ! قرارهم بضرورة عدم توجيه أي ضربة للنظام األسدي المجرم

.. في ليلة وضحاها .. وتحت ذريعة شماعة داعش .. هم اليوم بحجة جماعة داعش  وها 
ومعها دول وأنظمة النفاق .. دول الصليب برمتها .. ومن دون أدنى مناقشة أو رجوع لبرلماناتهم 

ا في توجيه ضربة ــ عرفن.. تتفق فيما بينها، وُتجمع أمرها وقرارها الذي ال رجعة عنه .. الخليج العربي 
 !ولثواره ومجاهديه األبطال.. بداياتها لكن ال نعرف نهاياتها ــ للشعب السوري األعزل 

فاجتمع طيرانهم مع طيران وبراميل الطاغية المجرم بشار األسد على الشعب السوري األعزل  
، ويزيدوه خوفًا ورعباً .. ليشردوه أكثر مما هو مشرد .. على أطفاله ونسائه، وشيوخه .. المستضَعف 

 وإرهاباً؟
 ! ولم يسلم منهم ومن طيرانهم أطفال سوريا؟.. سِلم منهم طاغية العصر بشار األسد  
! .. واإلرهاب زعموا.. جماعة داعش .. وغاراتهم الجبانة .. ظاهر تحالفهم وضرباتهم  

 ..! وباطنها استهداف سوريا أرضاً وشعباً 
ليفرضوا .. وحرية قرار واستقالل سوريا . .واستهداف ثورة سوريا .. استهداف مستقبل سوريا  

 ..! ــ بالقوة واإلكراه ــ رؤيتهم للحل ــ التي تضمن مصالحهم، وتحقق أغراضهم ــ على الشعب السوري 
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إننا نرفض هذا التحالف الدولي ــ ومعه دول نفاق الخليج : وعليه فإننا نقول وبكل وضوح 
غية بشار األسد ونظامه ــ شريك له في الوزر والجرم ــ ضد العربي ــ وننظر إليه كعدو متواطئ مع الطا

 .  وطليعته من الثوار المجاهدين.. واستقالله .. وضد ثورته .. الشعب السوري األعزل 
من .. ومجاهدي وثوار الشام .. وأطفال ونساء الشام .. وأهل الشام .. اللهم احفظ الشام  

 . اللهم آمين، آمين.. ومن كل شر .. آمرين شر الصليبيين الحاقدين، والمنافقين المت
24/2/2104  

 ..! عن هذا كنت أناِضل  -0024
كنت المباركة  منذ األيام األولى للثورة الشامية .. ، إن شئتم "دفتر الثورة والثوار " راجعوا  

 ؟ ..أبذل قصارى جهدي أن ال تصل الثورة الشامية إلى ما وصلت إليه اآلن 
 !ويشهد لي بذلك.. يدرك ذلك .. ويسمع مني عن قرب .. ي كل من كان يجالسن 
مسميات محَدثة خارجية ــ ضررها يغلب أعمال و وربطها ب.. عولمة الثورة أحذر من خطأ كنت  

في مصاف واحد مع  تجعل العاَلم كله ..ب العاَلم كله على الشام، وأهل الشام، وثورتهم تؤلّ  نفعها ــ
 ! ؟كما حصل اآلن  ..أهل الشام، وجهادهم، وثورتهم الطاغوت النصيري ونظامه، ضد 

فنسدي .. وشر الطاغية ونظامه  ..م كله شر العالَ .. على أهل الشام وثورتهم بذلك فنجمع  
 ..! بذلك خدمة ال تُقدر بثمن للطاغية المجرم بشار األسد ونظامه، وحلفائه من الروافض األشرار 

هم سكان جبل .. لشام، وأهل الشام، وثورتهم أسعد الناس بتكالب دول العاَلم على ا 
: ولسان حالهم يقول.. ما وصلت إليه األمور لفإنهم اآلن يحتسون الخمور فرحًا وطربًا .. النصيرية 

فجاء اآلن من يكفينا مؤنة ذلك ..  نا، وحاوياتنا المليئة بالمتفجراتكنا نرميهم بطيراننا وبراميل
 !!وزيادة

التي تنتهي بالثورة .. واالطالقات .. رقب األحداث واألعمال وأ.. كنت أحذر من ذلك  
.. وتقويمها .. الرد عليها وعلى أصحابها و .. معالجتها فأقوم ب ..إلى النتيجة التي نراها اليوم الشامية 

 !وتصحيحها
.. وروسيا .. وفرنسا .. ومن بريطانيا .. أخاف من أمريكا .. بأنني جبان فُرميت يومئٍذ  

مني وكأن الشجاعة تقتضي .. وأحسب لها حسابًا ..  ومن دول الشرق والغرب.. الهند والصين 
تحت نيران جميع ــ على ما هم فيه من استضعاف وحصار ــ وثورتهم أهل الشام  أن أجعلالتهور، و 

  ..!إضافة إلى نيران الطاغية المجرم بشار األسد ونظامه، وحلفائه من الروافض األشرار .. هذه الدول 
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 ..ود وأذكنت أناضل .. اللهم عن أهلي وشعبي، وثورته، ودينه، وحقوقه وحرماته، ومظالمه  
ما كنت أحَذره، و .. المحظور حصل و  ..بت على ما ُأريد فغُلِ  ..وكنت أخّذل عنهم ما استطعت 

 ! وأحّذر منه
 . إال بك وال حول لنا وال قوة.. وبك نستعين .. ونجول .. وبك نصول .. اللهم بك نقاتل  
وتولهم برعايتك ..  اللهم الطف بهم، واحفظهم.. أنت الخليفة في الشام وأهل الشام اللهم  

فإنك نعم المولى ونعم النصير .. وكن لهم معينًا على ما هم فيه من شدة وبالء .. وعونك ونصرك 
 . وال حول وال قوة إال باهلل.. والمعين 

20/2/2104  
 !يدعو المسلمين إلى الغدرأبو محمد العدناني  -0020

وهو يدعو المسلمين  ورد في كلمة أبي محمد العدناني المتحدث الرسمي لدولة داعش قوله، 
يا أيها الموحدون في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، يا أيها الموحدون في المغرب  :"في العاَلم

أيها الموحد في كل مكان على وجه والجزائر، يا أيها الموحدون في ُخراسان والقوقاز وإيران، يا 
فإذا .. إننا نستنفرك للدفاع عن الدولة اإلسالمية، وقد اجتمعت عليها عشرات الدول .. األرض  

أخص منهم الفرنسيين الحاقدين األنجاس، أو أسترالي أو  و قدرت على قتل كافر أمريكي أو أوروبي، 
ي تحالفت على الدولة اإلسالمية، فتوكل على كندي، أو غيره من الكفار المحاربين رعايا الدول الت

أن تبذل : اهلل، فيا أيها الموحد أينما كنت خذِّل عن إخوانك ودولتك ما استطعت، وأفضل ما تفعله
جهدك ووسعك في قتل أي كافر فرنسي أو أمريكي، أو أي من حلفائهم، فإن عجزَت عن العبوة أو 

افر، أو أي من حلفائهم، فارضخ رأسه بحجر أو انحره الرصاصة، فاستفرد باألمريكي أو الفرنسي الك
بسكين، أو ادهسه بسيارتك أو ارمِه من شاهق، أو اكتم أنفاسه أو دس له السم، فال تعجز أو تهين 

 . اهــ..." فإن عجزت فاحرق منزله، أو سيارته أو تجارته، أو أتلف زراعته .. 
أن يعوض عن .. مزعومة المشؤومة بالغدر هكذا يريد العدناني أن يدافع عن دولته ال: أقول 

أقبح به من خلٍق .. وأن يحمل المسلمين في العالم على الَغدر .. بالغدر  في الدفاع عن نفسه عجزه
 ! شنيع مذموم

.. وصفوتهم من المجاهدين والثوار .. ــ مع أهل الشام داعش عاش حياته ــ ومعه جماعته  
.. م على الغدر في العالَ  أن يحمل المسلمينيريد اليوم ها هو و .. ق الغدر والخيانة بالغدر، وبخل
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بئس .. بالغدر، وخلق الغدر ــ ممن رضوا بمجاورتهم ومساكنتهم ــ يعيشوا مع اآلخرين وعلى أن 
 ! ما يدعو إليهالداعي و 

فقتلتم أنفسكم بالغدر .. ــ وصل بكم الحال إلى ما وصلتم إليه إال بالغدر ! وهل ــ يا عدناني
وقتلتم من معكم من .. ونفرتم عنكم الناس بالغدر .. ودمرتم دولتكم المشؤومة المزعومة بالغدر .. 

قال ... يكم سلطانًا بالغدر م، وجعلتم لهم علوسلطتم العالَ .. الشباب المسلم المغرر بهم بالغدر 
صحيح ]" عدوَّهمعليهم  طقوٌم العهد إال سلّ نَقَض ما :" وسلم اهلل صلى اهلل عليه رسول

صحيح "]ما نقَض قوٌم العهَد إال كان القتُل بينهم :" وقال صلى اهلل عليه وسلم. [180:الترغيب
   [. 6110:الترغيب

فالغدر يقتل صاحبه قبل أن .. هالكك، وهالك من معك بالغدر ــ ! نانيــ يا عدفاستعجلت  
 !يقتله غيره

 ..! عليك سبياًل وسلطاناً  ألنك جعلت له.. العدو أفرح بغدرك من فرحك أنت به و  
 ..الجاهل  ..ال يستخفّنكم هذا السفيه الخارجي الغادر .. وأنا أقول للمسلمين في العاَلم 

قبل أن ُتسيئوا ألنفسكم، وآخرتكم، فتسيئون لدينكم .. وُخِلق الغدر .. فيحملكم على الغدر 
 ..! وأهاليكم، وذويكم 

قد تقدمت دعوة العدناني الخارجي لك إلى الغدر .. ت أينما كن.. في العاَلم يا أيها المسلم 
 : وها هي دعوة نبيك محمد صلى اهلل عليه وسلم لك،  فأصِغ إليها.. 

أربٌع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصاً، ومن كانت فيه :" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد إذا ائتمن خان: خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

 . البخاري"غدر، وإذا خاصم فجر 
هذه غدرة فالن بن : إن الغادر يُنصب له لواٌء يوم القيامة فُيقال:" صلى اهلل عليه وسلموقال  

  . متفق عليه"فالن 
 . متفق عليه "لكل غادٍر لواء يوم القيامة يُعرف به :" صلى اهلل عليه وسلموقال  
لكل :" وفي رواية. مسلم " لكل غادٍر لواٌء عند استه يوم القيامة :" عليه وسلمصلى اهلل وقال  

    .مسلم"غادٍر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره 
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من أّمن رجاًل على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان :" صلى اهلل عليه وسلموقال  
َمن أمَّن رجاًل على دمه فقتله فإنه يحمل لواء :" يةوفي روا. [441:السلسلة الصحيحة]"المقتول كافرًا 

 ". غدٍر يوم القيامة 
من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها، حرم اهلل عليه الجنة أن يشم :" صلى اهلل عليه وسلموقال  

  [.4426:صحيح سنن النسائي]"ريحها 
ريحها توجد من مسيرة من قتل معاهدًا لم يُرح رائحة الجنة، وإن :" صلى اهلل عليه وسلموقال  

 . البخاري" أربعين عاماً 
من قتل نفسًا معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا :" وفي رواية 

  .البخاري" 
أال من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه : صلى اهلل عليه وسلموقال  

  [.2828: صحيح سنن أبي داود]"فأنا حجيجه يوم القيامة شيئاً بغير طيب نفٍس 
أال من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير :" وفي رواية 

 .[2800: صحيح الجامع الصغير]"طيب نفٍس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة 
 . "له، وال دين لمن ال عهد له ال إيمان لمن ال أمانة :" صلى اهلل عليه وسلم وقال 
صحيح سنن أبي ]"إني ال أخيُس بالعهد، وال أحبس البُـُرَد :" صلى اهلل عليه وسلم وقال 

ـ أيًا كان ــليس من هدي أن أحبس الرسل كذلك .. أي ال أنقض العهد وال أسيء له . [2628:داود
  .  ـ  وأمنعهم من العودة إلى أماكنهم ومساكنهم آمنينــدينهم 

له  ، ُنِصبإليه اطمأنَّ ثم قتله بعدما  الرجلِ  إلى الرجلُ  اطمأنَّ  إذا:" وقال صلى اهلل عليه وسلم 
 . [601:صحيح الجامع]" يوَم القيامِة لواُء َغدرٍ 

قول وتُقدم عليه .. حذار أن تعرض عنه ف.. هذا توجيه وأمر النبي صلى اهلل عليه وسلم لك  
وتجعل لآلخرين .. وتخسر آخرتك .. وتضل .. ، فتهلك "العدناني " السفيه الخارجي الغادر وتوجيه 

 . وال تلومّن إال نفسك.. عليك سلطاناً، وأنت في عقر دارك 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ِمْن :] قال تعالى 

 . 68:األحزاب[َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً َأْمرِِهْم 
ُموا بـَْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع :] وقال تعالى  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِّ

 . 0:الحجرات[َعِليٌم 
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َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نـَُولِِّه َوَمن :] وقال تعالى  ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُه اْلُهَدى َويـَتَِّبْع َغيـْ
 .000:النساء[َما تـََولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيراً 

20/2/2104  
 ؟ ..ي جماعة الدولة بداعش، ودولة الدواعش لماذا أسمِّ  -0028

مع أن الدولة .. ذا تسمون جماعة الدولة بداعش، ودولتهم بدولة الدواعش لما: سؤال 
 ؟ اإلسالمية أصبح لها مساحة أكبر بكثير من بعض الدول األخرى

اسّمي جماعة الدولة بخوارج داعش، وبدولة الخوارج . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 
 : لثالثة أسباب.. الدواعش 

 . والذي يستحقونه شرعاً .. لمطابق لواقعهم ألن هذا االسم هو ا: أوالً  
 ! فليس في الكلمة مدح وال ذم.. اختصار السمهم الطويل  "داعش " ألن كلمة : ثانياً  
يسميهم .. واإلعالم العربي المنافق .. أن اإلعالم األمريكي، والغربي .. وهو األهم : ثالثاً  

وهذا منهم ليس " .. بدولة الخالفة :" انًا يسميهم، وأحي"الدولة اإلسالمية في الشام والعراق " باسم 
.. ما تعودنا منهم االنصاف فيما يخص اإلسالم والمسلمين .. ال .. من قبيل التوصيف واإلنصاف 

أو " الدولة اإلسالمية " هذه هي .. ولشعوب العاَلم .. وإنما يريدون من وراء ذلك أن يقولوا لشعوبهم 
.. ويعملون لها عملها .. ينشدها المسلمون منذ أكثر من مائة عام التي " الخالفة اإلسالمية " 

هذه هي صفات وطبائع، وأخالقيات، ومبادئ، وقيم دولتهم التي ينشدونها .. وُيجاهدون من أجلها 
وبالتالي فإن  .. ولة البغدادي د.. وإجرام .. وغدر .. وغلو .. فإنها تتجسد بسلوكيات وأخالقيات .. 

 !فإنه يُطالب بقيام دولة على طريقة دولة البغدادي.. يام دولة إسالمية كل من يُطالب بق
.. وهم بذلك يريدون أن يعطوا صورة سيئة قاتمة عن اإلسالم، والدولة التي ينشدها اإلسالم  

وال تستحق لقب وصفة، واسم  .. ال تمثل اإلسالم .. وبيان أن هذه الدولة .. لذا وجب مخالفتهم 
داعش أو دولة وإنما اسمها دولة .. ة، فضاًل عن أن يُقال عنها الخالفة اإلسالمية الدولة اإلسالمي

 ! الخوارج الدواعش، ال غير
دولة الخالفة " أو اسم " الدولة اإلسالمية في الشام والعراق " هذا االسم والقول بأن  

.. قلب الحقائق وعكسها  هو من قبيل.. ، فيه إغاظة ألعداء اهلل من الصليبيين والمرتدين "اإلسالمية 
بل بمثل هذا االسم والتوصيف المغلوط تتحقق اإلساءة .. ال ينم عن فهم وال دراية لواقع المسألة 

 ! ودولة اإلسالم العادلة الراشدة التي ينشدها كل مسلم.. الكبرى لمبادئ وقيم وأخالق اإلسالم 
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قاتل غادر مجرم .. ص قاطع للطريق عندما يُقال عن ل.. تأملوا كم ُيساء لإلسالم والمسلمين  
هذا إمام المسلمين .. يستحل الغدر والسطو على الحقوق والحرمات .. ال يحترم عهدًا وال ذمة .. 

اإلسالمية التي ينشدها الخالفة هي و .. هي دولة اإلسالم .. والعصابة التي معه .. المنشود وخليفتهم 
 !المسلمون منذ أكثر من مائة عام؟

كما أرجو   ..تكون الصورة قد اتضحت للمتعصبة، ذوي العقول المتحجرة المقفلة أرجو أن  
 ! أن يكون الجواب قد وصل السائل، وكل من يسأل نحو سؤاله

21/2/2104  
 .معايير تقييم الفصائل والجماعات -0021

من خالل يُعَرف أين هو من جادة الحق والصواب،  ،أيما فصيل يعمل على األراضي السورية 
 : لنظر إلى ثالثة جوانبا
من خالل النظر إلى عمله العسكري، والقدر الذي به يدافع عن الشعب السوري، وعن : أوالً  

 . والقدر الذي به يحمي مكتسبات الثورة وأهدافها.. دينه، وحقوقه، وحرماته 
عهم من فيما ينف.. من خالل النظر إلى جهوده في مجال تثقيف، وتعليم، وتربية الناس  :ثانياً  

 . علوم في شؤون دينهم ودنياهم
ماذا يقدم للناس من و .. مجال اإلغاثي والخدماتي المن خالل النظر إلى جهوده في : ثالثاً  

 . هذا الجانب
أما إن كان صفر اليدين؛ ليست له جهود تُذَكر في أي جانب من تلك الجوانب اآلنفة الذكر  

.. فحينئذ يكون عدمه خير من وجوده .. قسيم الغرائم ويغيب عند ت.. يحضر عند تقسيم الغنائم .. 
 .ولو استراح ألراح

0/01/2104 
 .ال أحَد أغيَر من اهلل تعالى -0026

، جاءه األمر لبراهيم بولده اسماعيولما تعلق قلب نبي اهلل إ.. ال أحَد أغيَر من اهلل تعالى 
 !..بذبحه 

  بحرمانه، وفراقه ألكثر من ثالثين سنة ولما تعلق قلب نبي اهلل يعقوب بولده يوسف، ابتلي
..!  



 250 

ابتاله .. ولما قال يوسف عليه السالم لصاحبه في السجن، والمفرج عنه اذكرني عند الملك 
 . 42:يوسف[فـََلِبَث ِفي السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن ] اهلل 

فتعلق قلبه  ونبينا صلى اهلل عليه وسلم، يحدث عن نبي من األنبياء قد ُأعطي جنوداً من قومه،
إمَّا أْن ُأسلَِّط : أِن اختَـْر لقوِمك إحدى ثالثٍ : َمن يقوُم لهؤالِء؟ فأوحى اهلُل إليه:" بهم إعجاباً، فقال

 !..."عليهم عدواا ِمن غيرِهم، أو الجوَع، أو الموَت 
ْيٍن ِإْذ َويـَْوَم ُحنَـ ] ويوم حنين، أعجبتهم الكثرة، وتعلق قلبهم بها، فلم تغن عنهم من اهلل شيئًا 

َرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَما رَُحَبْت ثُمَّ َولَّْيُتم مُّدْ  : التوبة[ِبرِيَن َأْعَجَبْتُكْم َكثـْ
20  . 

؛ وما ذلك إال ألن اهلل تعالى يغار على "عليَك باإلياس مما في أيدي الناس :" وفي الحديث
 !وهو خلقه، والقادر على إغاثته وعونه.. ه أن يتعلق قلبه بغيره، أو أن يسأل غيره عبده، يغار علي

 !....التوحيد الخالص أن تخلص قلبك من أي متعلق غير اهلل تعالى 
 !..............اللهم طهر قلوبنا 

2/01/2104 
 . البلدان المضيفة لنازحي الشعب السوري -0022

دان التي كانت مالذًا آمنًا لنازحي الشعب السوري، للبل ال بد من تسجيل عظيم الشكر
 .وبخاصة منها بالد الطوق المحيطة والمجاورة لسوريا

طعامًا أو شراباً، قاسم سورياً نازحاً مسكناً أو .. وكل بيت .. كل الشكر والتقدير لكل إنسان 
 . أو كلمة دافئة

من يمثلهم من الهيئات،  كلو .. هذا الشكر ال بد من أن يظهر ويتردد على لسان كل سوري 
لم يشكر القليل، ال يشكر من ال يشكر الناَس ال يشكر اهلل، ومن ف.. والجمعيات، والجماعات 

ومن الشكر مقابلة المعروف بمعروف، واإلحسان بإحسان، فمن لم يقدر على هذا وال .. الكثير 
من ُصنع :" في الحديثكما   ،"يراً جزاك اهلل خ:" له ذاك، فال أقل من أن يقابل المحسن بدعائه وقوله

ثم بالشكر تدوم النعم، ويتحقق الود، ". ثناء ، فقد أبلَغ في الإليه معروٌف فقال لفاعِله جزاك اهلُل خيًرا
فقد وأيهما امتطى اإلنسان .. فال أعلم خلقًا يسبق خُلق الشكر، سوى خلق الصبر .. وحسن الجوار 

 .فاز وأفلح
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.. كما ترون .. ا وإخواننا من سكان تلك البلدان المجاورة لسوريا ثم بعد ذلك أقول ألهلن
.. النازحون من أبناء الشعب السوري ــ بفعل ظلم وطغيان وإجرام طاغوت الشام ــ قد تعدى الماليين 

هذا ال .. يسيئون الجوار وال يشكرون .. أو بضعة آالف ..  من هذه الماليين بضع مئات فإن ظهر
.. فتظلمون البريئين وهم األكثر .. وأن تتخذوا موقفًا من الجميع .. على التعميم  ينبغي أن يحملكم

 ..فتبطلون معروفكم وإحسانكم بالمن واألذى .. وتأخذون المظلومين المستضعفين بجريرة غيرهم 
وفي  .284: البقرة[ األَذىْلَمنِّ وَ يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدقَاِتُكم بِا:] واهلل تعالى يقول

؛ ألنه بهجائه للقبيلة بأسرها "القبيلَة من َأسرِها يهجو إنَّ أعظَم الناِس ُجْرًما إنساٌن شاعٌر :" الحديث
فكيف بمن يهجو ويظلم الماليين من أجل ..  قد عمم الحكم والهجاء على الصالح منهم والطالح

  !؟..بضع مئات لم يحسنوا المعاملة 
كم على مزيد من لعل هذا يحمل ..للنازحين ما هم فيه من شدة، وعنت، وبالء ثم قدروا 

  .الصبر، واالحتساب، وإقالة العثرات
.. واعلموا أنكم باستقبالكم واستضافتكم ألهاليكم وإخوانكم وأبنائكم من الشعب السوري 

يم لكم هو خير عظ.. لكن من وجه آخر .. هو من وجه صعب عليكم، ويسبب لكم بعض الحرج 
هنيئًا لمن أحسن استغالله بالعطاء، والتصدق،  ــ ال تدرون متى يُغَلق دونكم ــوباب خير فتح لكم .. 

  . ابتغاء وجه اهلل ..والعطف، واإلحسان .. والكرم، والجود، والفداء 
01/01/2104 

 .ال بد من الوضوح -0211
.. الشام مع مجاهدي وثوار " داعش " من األسباب التي أدت إلى ما انتهت إليه جماعة الدولة  

والتعالي على الخلق، وعدم إنصاف مخالفيها، ومن لهم حقوق عليها في محاكم والغرور، الغموض، 
  .شرعية مستقلة

.. وإيما جماعة ــ مهما أوتيت في مرحلة من المراحل من قبول ــ تقع فيما وقعت به داعش  
 . هل ومجاهدي الشاممع أداعش سينتهي حالها إلى ما انتهت إليه 

ال بد للجماعات العاملة على أرض الشام ــ على اختالف مسمياتها ــ من أن تتحلى بالشفافية،  
.. وأين أصبحت .. أين كانت .. يكون الناس على بينة تامة من استراتيجيتها وبرامجها أن والوضوح، و 

والتواصل ومساءلتها، س مراجعتها ثم بعد ذلك تتحلى بآاليات تسهل على النا.. وماذا تصبوا إليه 
 ! معها فيما ال بد منه
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 !وال تلومّن إال نفسها.. وزوال .. فنهايتها إلى فشل .. وايما جماعة ال تنتبه لهذه المعاني   
22/01/2104  

 !وفروا عليكم ذخائركم -0210
األسلحة شكوا من قلة .. ورد عدوانه وظلمه .. إذا توجهوا نحو قتال طاغية الشام وجنده  

األسلحة الثقيلة ظهرت .. وإذا ما توجهوا لالقتتال الداخلي فيما بينهم .. وضعف اليد .. والذخائر 
 ! االقتتال أظهروا رغبة جامحة فيو .. وظهر السخاء في هدر الذخائر .. والمتوسطة 

تصغوا إلى  وال.. يه وفيما استرعاكم اهلل واستأمنكم عل.. اتقوا اهلل في أنفسكم : ولهؤالء نقول 
  !تحريشات شياطين الجن واإلنس

 ...! اتقوا اهلل في دماء من معكم من الشباب  
 ..! فال تجمعوا عليهم إرهاب النظام النصيري وإرهابكم .. اتقوا اهلل في حرمات وأمن الناس  
 وال تهدروها فيما ال يستفيد منه إال الطاغوت.. اتقوا اهلل فيما تملكون من أسلحة وذخائر  

 .! .ظامه المجرم ون
فتهلكوا، .. ومن جهة اقتتالكم .. واحذروا أن تُؤَتى من طرفكم .. اتقوا اهلل في الثورة الشامّية  

 !هَلك معكم الجميعويَ 
صغاء لنداءات وعلى الطرف الباغي الذي يأبى اإل.. واعلموا أن القاتل والمقتول منكم في النار  

 !ر من الوزرالنصيب األكب الصلح، ووقف االقتتال
22/01/2104  
 . البيع قد َتمَّ  -0212

 . 000:التوبة[َلُهُم اْلَجنََّة نَّ اللََّه اْشتَـَرىَٰ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ إ:] قال تعالى 
 ال ينكثون عهدًا وال.. والمؤمنون عند شروطهم وعقودهم .. واهلل قد اشترى .. البيع قد تمَّ  

ومن زمرة [  اْلُمْؤِمِنينَ  ]يخرج من صفة .. وينقض بيعه .. ومن أراد أن ينكث عهده مع اهلل .. عقدًا 
      [. َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ  ]البائعين الذين اشترى اهلل منهم 

.. م وقتما يشاء قدِ فيُ .. ومن رضي بالبيع ليس له أن يتصرف بطريقة تخل بشروط وآداب البيع  
ل ب.. ليس له شيء من ذلك .. ال .. مسك وقتما يشاء يعطي وقتما يشاء، ويُ .. ويتأخر وقتما يشاء 

ويعطي من .. مالكه أن يتأخر  يتأخر حيثما يريدو .. م قدِ مالكه ــ اهلل تعالى ــ أن يُ  م حيثما يريدقدِ يُ 
 .يثما يريد مالكه أن يمسكويمسك ح.. نفسه وماله حيثما يريد مالكه أن يعطي 
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 ..أو تراجعت .. أو أن يقول تعبت أو سئمت المسير .. أو أن يستقيل ليس له أن يُقيل نفسه  
ال مالكه، سيده و مملوك لألنه .. ليس له شيء من ذلك ال؛  ..أريد أجازة أتوقف فيها عن العبادة 

من ال بد له .. وهو من ملكه .. كله هلل   والملك.. وإنما األمر كله هلل .. يملك من نفسه وأمره شيئًا 
 .ال غيرمالكه سبحانه، سيده و وفق مشيئة ــ فيما اسُتخِلف واسُتؤمن عليه ــ أن يتصرف 

61/01/2104  
 ! الرهان على القبول -0216

ــ في مرحلة د من األفراد، أو حزب من األحزاب، أو فصيل أو تكتل من التكتالت قد ينال فر  
 وعدم المباالة.. العجب والتعالي حمله ذلك على الغرور، و في.. ــ القبول بين الناس  من مراحل حياته

 ! مراهناً على القبول الذي ناله بين الناس.. واالكتراس لما يصدر عنه من أقوال وأعمال ومواقف 
.. والتعالي .. يحملنكم على العجب  وال.. ال يغرنكم هذا القبول النسبي : ولهؤالء نقول 

وينقلب .. فما بنيتموه بسنوات قد ينهار بأيام وربما بسويعات .. خفاف بالخلق والست.. ظلم وال
 !إن لم تنتبهوا لما يصدر عنكم من أقوال وأعمال ومواقف.. القبول إلى بغض وسخط 

بحسب ما يصدر عن المرء من .. زيادة ونقصانًا .. فالقبول وعدمه يتذبذبان صعودًا وهبوطًا  
  .أقوال وأعمالمواقف، ومن 

واحداً ولما وقف موقفًا .. وكان دعاؤه ال يـَُرد .. وأوتي اآليات  ،قد نال القبولكان عصره  بلعام  
وانقلب .. انسلخ من آيات اهلل .. دعا للكافرين على المؤمنين .. نصر فيه الكافرين على المؤمنين 

َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي :] لى فيه قولهوأنزل اهلل تعا.. السماء في سخط في األرض و القبول إلى بغض و 
بَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َها َفَأتـْ َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ َنا َلَرفـَْعَناُه ِبَها َولََِٰكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى .  آتـَيـْ َوَلْو ِشئـْ

رُْكُه يـَْلَهث  َأوْ  يـَْلَهثْ  َعَلْيهِ  َتْحِملْ  ِإن َكْلبِ الْ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ اأْلَْرِض َواتَـَّبَع َهَواُه  -010:األعراف[تـَتـْ
018. 

إنَّ أحدَكم يعمُل بعمِل أهِل الناِر، حتى ما يكوُن بيَنه وبينها غيَر باٍع أو ذراٍع، :" وفي الحديث 
ِل أهِل الجنِة، حتى ما فيسبُق عليه الكتاُب فيعمُل بعمِل أهِل الجنِة فيدُخَلها، وإنَّ الرجَل ليعمُل بعم

 ".  ، فيسبُق عليه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل الناِر فيدُخَلهاذراعْينِ  يكوُن بيَنه وبينها غيَر ذراٍع أو
من أْرَضى اهلَل ِبَسَخِط الناِس، َرِضَي اهلُل عنه وَأْرَضى عنه الناَس، :" وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 ". عاَد حاِمُدُه ِمَن الناِس َلُه َذاماا ومن أْرَضى الناَس بَسَخِط اهلِل،
 . نسأل اهلل تعالى لنا ولكم الثبات على الحق، وحسن الختام 
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60/01/2104  

 !التحريش بين المؤمنين -0214
شيء يحصل  قدف ..أمر نتفهمه .. من المؤمنين أو طائفتين أن يحصل نزاع وخالف بين فريقين  

والفصائل من .. أن تكتفي بقية الفرقاء .. وال ينبغي أن يحصل .. لكن الذي ال يُقبل .. من ذلك 
ن ذلك من يعمل على التحريش بين واألسوأ م.. وكأن األمر ال يعنيهم .. مؤمنين بالتفرج والمراقبة ال

 ! حملهما على مزيد من االقتتاليو  .. الفريقين المتنازعين
لشيطان، كما قال صلى اهلل عليه فالتحريش بين المؤمنين وحملهم على التقاتل من عمل ا 

فهو لم ييئس من ذلك ".  بيَنهم التَّحريشِ إنَّ الشَّيطاَن قد يئَس أن يعبَدُه المصلُّوَن وَلكن في :" وسلم
عملية  هأو أن يقف في مصاف الشيطان يشارك.. وال ينبغي لمؤمن أن يوافق عمل الشيطان .. 

  .التحريش بين المؤمنين
، فكيف بالتحريش بين "عن التحريش بين البهائم " اهلل عليه وسلم وقد نهى النبي صلى  

 ! ؟وحملهم على االقتتال ..المؤمنين 
والواجب عند حصول أي نزاع أو اقتتال بين طائفتين من المؤمنين أن تتشكل مباشرة لجنة  

ولو بالقوة ..  وتفرض الصلح بينهما.. تفصل بين الفريقين مستقلة تعقبها قوة ضاربة .. للصلح بينهما 
 .الفريقان أو أحدهما إال القتال وأبى.. لذلك لو اضطر األمر 

نَـُهَماِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـتَ و :] كما قال تعالى   َعَلى ِإْحَداُهَما بـََغتْ  فَِإن تَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما فََأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإن اللَّهِ  َأْمرِ  ىَٰ ِإلَ  تَِفيءَ  َحتَّىَٰ  تـَْبِغي الَِّتي فـََقاتُِلوا اأْلُْخَرىَٰ   ِإنَّ  ِل َوَأْقِسطُوابِاْلَعدْ  بـَيـْ

هو التي تقوم بمهمة اإلصالح وأيما اعتداء على الفئة المصلحة . 2:الحجرات[ اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّهَ 
ولو قُِتل أحد منهم .. وسلم بغي واعتداء على الفريق الحق الذي ارتضاه اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 

ولو قُِتل على يديها أحد من البغاة الذين .. فهو شهيد .. وهو يمارس مهمة اإلصالح، وفرض الصلح 
 .يأبون إال البغي والقتال فهو يُقتل باغيا ظالماً، وهو في النار

مظلوًما  ك ظالًما أوانصر أخا:" وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 
تحِجُزه : رأيَت إذا كان ظالًما كيف أنصُره؟ قال، أفاهلِل ، أنصُره إذا كان مظلوًما يا رسولَ : فقال رجلٌ ". 

  ".تأخُذ فوق يديه :" وفي رواية".  من الظلِم فإنَّ ذلك نصُره أو تمنُعه
 !الذي ما بعده إال الضالل والشقاق.. وهذا هو الحق .. هذا هو الواجب  
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0/00/2104  
 ! شّماعة أمريكا وسفك الدم الحرام -0210

النظام ، كان كل منها يرمي كان من قبل إذا أرادت األنظمة العربية أن تتقاتل وتتناحر فيما بينها 
   ...!بريالية األمريكية اآلخر بأنه عميل لإلمبريالية، واإلم

م المسلحة في الشا كثير من الفصائل، والكتائبهذه العدوى ــ ولألسف ــ إلى  فانتقلت  
يسطو على أن و .. إذا أراد فصيل أن ينتهك حرمات فصيل آخر ف.. والعراق، وغيرها من األمصار 

.. بريالية األمريكية بالخيانة والعمالة لإلمبريالية، واإلمــ وعند أدنى خالف ــ رماه ه، وممتلكاته مقرات
وعند .. ه وأخطائه بحق الفصيل اآلخر ليعطي لنفسه المسوغ النفسي واألخالقي على ارتكاب جرائم

 أدنى مراجعة، وتحقيق، وتحرٍّ نجد أن الفصيل المعتدى عليه وعلى حرماته بريء من تهمة العمالة
بريالية من اإلمل نجده من جملة المستهدفين ب.. بريالية األمريكية براءة الذئب من دم يوسف لإلم

 ..! األمريكية 
في األمر أن من الفصائل التي تمارس مثل هذا النوع من  قتامة وبشاعةوالجانب األكثر  

فتسيء بذلك إلى اإلسالم قبل ..  لتوجه اإلسالميااالعتداء الرخيص واآلثم تنتمي ــ ولألسف ــ إلى 
 ! أن تسيء إلى غيره

ما علموا بدهيات ت.. تضعوه في غير موضعه حتى ال و .. قبل أن تحملوا السالح : ولهؤالء نقول 
 .تعصمه من أن ُيساء به الظن.. من حقوق  سلم على أخيه المسلميجب للم

2/00/2104  
 !ريعة َشّماعة للظلم والعدوانعندما تكون الشّ  -0218

من قبيح الِفعال بدر منهم ما أنهم ما حملهم على يتذرعون بالشريعة، و .. بعد كل ظلم وعدوان  
 !على الشريعة، وتطبيق الشريعة هملحرصإال 

 ! وتطبيق الشريعة ،باسم الشريعة.. الحقوق والحرمات  يسطون على 
 !باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة.. ُيسيئون الظّن بالمسلمين، ويكفرونهم  
 ! باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة.. ويسفكون الدم الحرام .. يقتلون األنفس المعصومة  
اسم ب.. المستضعفين من المسلمين  يرتكبون الحماقات، والسفاهات التي تزّعر العاَلم كله على 

 ! الشريعة، وتطبيق الشريعة
 !باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة.. وثورات الشعوب المحقة .. يُفسدون جهاد األمة  
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هم بعد كل و .. يستشرفون كل محذور ومكروه .. التسلط واالستعالء الرياسة و من أجل شهوة  
على الشريعة، وتطبيق  إال الحرص..  ذلك ى شيء منا أنهم ما حملهم علأن يزعمو  ذلك ال ينسون

 ! الشريعة
 ! يردونها للشريعة، وتطبيق الشريعة.. تكون من عند أنفسهم .. كل خصومة لهم مع اآلخرين  
 !باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة.. وكلمتهم .. يفرقون صفوف المسلمين وشوكتهم  
 !حرصهم على الشريعة، وتطبيق الشريعةبسبب .. وهكذا كل قبيحة يفعلونها يعللونها  
مرة ــ رغم كثرة األخطاء وال يعرف عن واحد منهم .. ينادون بالشريعة وتطبيق الشريعة  

 ..! ومن حزبه وجماعته  الشريعة من نفسهأنه أنصف والمخالفات ــ 
وعندما .. عندما الشريعة تحكم على خصمه وحسب  في حالة واحدة؛ نعم؛ يحتكم للشريعة 
عندما .. مة عندما تدعو خصمه فقط لقفص المحاك.. لشريعة ُتسائل وتحاسب خصمه وحسب ا

 !تسترد حقوقه من اآلخرين وحسب
أحدهم ل وفوق أن ُيسأَ .. محاسبة وفوق المساءلة، وال.. فوق الشريعة  همف.. وجماعته أما هو  

  !والويل لمن يتجرأ فيحاسبهم، وُيسائلهم.. عما يفعل 
الذين يقتاتون لمآربهم الشخصية والحزبية بالشريعة .. الكذابين .. تثعلبين الماكرين ولهؤالء الم 

عن السيئة رتم الناس بأخالقكم نفّ  ..الشريعة بريئة منكم براءة الذئب من دم يوسف : نقول لهم.. 
 ! ُتسيئون للشريعة ما لم ُيسئه أعداء الشريعة من الملل األخرى ..الشريعة 

الندثرت معالمه بسوء .. هلل مستمد قوته ووجوده من اهلل تعالى، ومن حفظه له ولوال أن شرع ا 
 !منذ زمن بعيدٍ ..  كم ممن يقتاتون بالشريعةمن سبق أخالقكم، وباطلكم، وباطل

َذا َفُخُذوُه َوِإن لَّْم تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا:] مثلكم في كتاب اهلل، قوله تعالى   َوَمن يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم هََٰ
َنَتهُ  اللَّهُ  يُرِدِ  نـَْيا ِفي َلُهمْ ُهْم قـُُلوبَـ  يَُطهِّرَ  َأن اللَّهُ  يُرِدِ  َلمْ  الَِّذينَ  ُأولََِٰئكَ  َشْيًئا اللَّهِ  ِمنَ  َلهُ  َتْمِلكَ  فـََلن ِفتـْ  الدُّ

 .40:المائدة[ ِظيمٌ عَ  َعَذابٌ  اآْلِخَرةِ  ِفي َوَلُهمْ  ِخْزيٌ 
ًعا الَِّذيَن َضلَّ سَ :] وقوله تعالى  نـَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَـُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ْعيـُ
 . 014:الكهف[

6/00/2104  
 . االنسجام بين القادة والعناصر -0211
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تقتصر .. جعات، وسياسات راشدة في كثير من األحيان تتخذ قيادة التجمعات والفصائل مرا 
بعيدًا عن عناصر تلك التجمعات والفصائل، مما يحدث .. ب هذه المراجعات على القيادات وحس

قد يؤدي إلى مزيد .. هم والسلوك والتعاطي مع األحداث في الف.. بين القادة واألفراد  اً واسع اً تباين
 !من االنشطارات واالنقسامات

.. رورية وضويمنعها من اتخاذ قرارات ميدانية هامة .. وهذا مما ال شكَّ فيه أنه يربك القيادة  
 ..! في أوقات حساسة جداً، يتوقف عليها مصلحة ومستقبل الثورة الشامية 

والمرجو في مثل هذه الحاالت ــــ وحتى يتحقق االنسجام التام بين القادة واألفراد ـــ أن ال  
لألفراد تلك المراجعات وإنما تُدرَّس .. تقتصر المراجعات والدراسات على طبقة القادة وحسب 

وهذا ما كان ينوي فعله قادة األحرار الذين قضوا نحبهم  ..لتشمل جميع العناصر والجنود  وتعمم
من بعدهم وعلى من آلت إليهم القيادة .. لكن مشيئة اهلل وإرادته سبقت مشيئتهم .. شهداء بإذن اهلل 

  .يحبه ويرضاهوفق اهلل الجميع لما .. وأن ينهضوا لما عزم عليه إخوانهم .. أن يتنبهوا لهذا األمر 
4/00/2104  

 ! جهاد األمة بين التنظير والواقعّية -0216
وفي نفس .. أعداء األمة  في مواجهة.. ة جهاد األمة وأهميّ .. تُرانا ننّظر ونؤّصل لجهاد األمة  

 !األمة ممن يمثلونكثير منا تُراه ُيسيء الظن بشريحة واسعة من األمة، و الوقت  
شريحة واسعة من ووالء شكك في جدية وإخالص ي المقابل منا من يوف.. ّصل لجهاد األمة نؤ  

 !األمة، وممن يمثلون األمة
قصي شريحة واسعة من األمة، وممن يمثلون وفي نفس الوقت منَّا من ي.. ل لجهاد األمة نؤصّ  

عف بحجة ض بدي ذلك التعاون المطلوب مع الفصائل التي تمثل جزءًا كبيرًا من األمة،وال ي ..األمة 
 ! التزامهم الديني

واسعة  مع الفصائل التي تمثل شريحةً ثم ال نبدي ذلك التعاون المطلوب .. ل لجهاد األّمة نؤصّ  
 !على توحيد األمة على كلمة سواء.. من األمة 

ونأنف .. تُرانا نجاهد جهاد النخبة وفي الواقع وعلى األرض .. لجهاد األمة نؤّصل على الورق  
 ! ، وِحراكهي جهادهاألعظم من األمة فأن نشارك السواد 
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وفي نفس الوقت .. وى جهاد األمة وضرورة أن نرقى إلى مست.. نؤّصل على الورق لجهاد األمة  
نظر باستخفاف واستعالء وي..  أنف أن ينضم إلى صفوفنا إال من كان من النخبة والصفوةمنا من ي

 ! االلتزام الديني أو على درجة عالية من.. لكل من ال يكون من النخبة 
وفي المقابل نفقد التواضع والصبر المطلوبين للتعامل مع السواد األعظم .. نؤّصل لجهاد األمة  

المسلم الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي ال :" من األمة، وفي الحديث
 ".يخالط الناس، وال يصبر على أذاهم 

أو .. وال األمة تعرف عنهم شيئًا .. ال هم يعّرفون أنفسهم لألمة  ثم.. يُؤّصلون لجهاد األمة  
 !معهموتتالحم تعرف كيف تتواصل 

جهاد األمة قبل أن يكون : أقول.. ولهؤالء الذين أكثروا من التنظير والتأصيل عن جهاد األمة  
كذبه الميادين ت ..والتزام  ..وعمل .. وخُلق .. فهو فقه .. تأصياًل على الورق، وفي المصنفات 

 !والساحات، أو تصدقه
0/00/2104  

  .لعالقة بين العلماء والدعاة وبين الكتائب والفصائل العاملة في الشاما -0212
، وبين الفصائل والكتائب العاملة والدعاة قد ُسئلت عن العالقة المرجوة والمطلوبة بين العلماء 

وما هي االستراتيجية األنجح التي ينبغي للعلماء أن  ــ م الثورة الشامّية على أرض الشام ــ التي تعيش ه
 ؟ مع الفصائل ينتهجوها

وصف األبوة؛ : بين وصفين يجب أن تجمع عالقة العلماء والدعاة بالكتائب والفصائل: أقول 
، واإلشفاق، والرفق، والغيرة، والحرص عليهم وعلى سالمتهم، ونجاحهم الصادقة الذي يشمل المحبة

 .م البالغ بشؤونهمواالهتما ..
 .وحسن التوجيه.. والتعليم .. والنصيحة الراشدة .. ووصف األمر بالمعروف والنهي المنكر  
ــ  ى ثرى الشامال بد للعلماء والدعاة ــ في تعاملهم مع جميع الفصائل والكتائب المجاهدة عل 

 ! أحدهما عن اآلخربين الوصفين معاً، إذ ال ُيجزئ  أن يجمعوامن أن يمارسوا هذا الدور، و 
كما ال يقبل   ..شاهد الزور، فيقرون الخطأ على اآلخرين من العلماء أن يمارسوا دور  ال يقبل 

الذي ال يقلق وال يهتم لشؤون .. ، والفظ الغليظ المتعالي منهم أن يمارسوا دور الواعظ األناني
 . اآلخرين

1/00/2104  
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 .داخليفريقان حيثما حالَّ حلَّ االقتتال ال -0201
.. فريقان حيثما حالَّ حلَّ االقتتال الداخلي، وانتهكت الحرمات، وزُِهقت األنفس بغير وجه حق  

.. وقسَّموا البلد إلى بلدين، والشعب إلى شعبين، والجماعة إلى جماعتين، والبيت الواحد إلى بيتين 
أصُل كل .. خوارج الغالة وال.. الشيعة الروافض : أال وهما.. والخراب والدمار .. وحّلت الفوضى 

 ! فالحَذر، الحَذر.. فتنة، وشقاق في األمة 
00/00/2104  
 ! فقه المآالت  -0200

؛ الذي يُعَنى بالنظر في نتائج والموازنات من أعظم ما تضمنه الفقه اإلسالمي، فقه المآالت 
يقدم أوكد  البد منهوعند االختيار الذي .. األمور ومآالتها، والمراجحة بين المصالح، والمفاسد 

 بأقلها مفسدةواألضرار كما يدفع أكبر المفاسد .. وأكبر المصالح على ما دونها من المصالح 
 !وضرراً 

ال .. الكبار يتبارى ويتمايز فيه العلماء ــ دلت عليه عشرات النصوص الشرعية ــ فهذا فقه عظيم  
المهم بالنسبة له الفعل  ..ومواقفه الت أفعاله يلغيه من حساباته وأعماله إال السفيه؛ الذي ال يعبأ لمآ

 !  كحاطب وقّماش ليل..  يترتب عليه قد ، وماوليس شيئاً وراء وبعد الفعل.. ذاته 
لمئات من دول وجيوش العاَلم على اإلسالم وتحريضه وإّني ألعجب لفريق من الناس يعد تزعيره  

عالمة على .. ثة ال تُقدم وال تُؤخر باطالقات ومسميات محد.. وعلى بالدهم .. والمسلمين 
مثله مثل من يأتي سفيهًا؛ بينما هو في حقيقته ال يعدو أن يكون .. وصفاء المنهج والبطولة، الصدق، 

ثم هو ال .. وتلسع من حوله .. لتلسعه .. فيحركها ويزّعرها بعوده .. العشرات من أعشاش الدبابير 
 !يملك حيلة في دفعها وردها

: ــ وفي روايةال ينبغي للمؤمن :" ، فقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قالوفي الحديث 
يتعّرُض من البالء لما ال :" يا رسول اهلل، وكيف يُذل نفسه؟ قال: ، قالوا"نفَسه  أن يُذلَّ ليس للمؤمن ــ 

 ". يُطيق 
06/00/2104  

 ! عندما نصنع العمالء بأيدينا -0202
ثم ال يجدون .. اآلخرين، واالعتداء عليهم، وعلى حقوقهم وحرماتهم عندما نتمادى في ظلم  

لعدو أن يلجأوا إلى ا ن حينئذٍ قد يضطرو .. الجهة العادلة التي تنصفهم ممن ظلمهم، واعتدى عليهم 
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بذلك إلى االبتزاز  يتعرضونف.. وعلى من ظلمهم .. العون على مظالمهم منه  لتمسونستنصرونه ويي
وإلى أن يمارسوا ..  إلى العمالة لى أن ينتهي حالهمإ.. وتُعَرض عليهم العمالة . .مقابل المساعدة 

   !عمل العمالء
قد نهى الّشارع عن إقامة الحدود في دار الحرب خشية أن يقفذ المحدود ــ الذي استوجب  

أوقف إقامة فهذه مفسدة اعتبرها الشارع، و .. وعمياًل لهم .. فيصبح منهم .. عليه الحد ــ إلى العدو 
شيئاً فظلمه واالعتداء عليه وعلى حقوقه وحرماته من غير جريرة تستوجب .. الحد الشرعي من أجلها 

 ..ال شك أنه أدعى للقفذ واللجوء إلى العدو .. ممن ظلمه ومن دون أن يجد من ينصفه .. ذلك من 
  .وإلى أن يكون عمياًل له

فال نصنعّن العمالء .. ال ندري  العمالء ونحن تربة خصبة لصناعة.. منا فأخطاء وظلم البعض  
.. بينما نحن سبب في وزرهم .. ثم نعلن الحرب والنكارة عليهم  وسفاهة بعضنا، بأيدينا،والصحوات 

 !وشركاء لهم في الوزر.. وصحونتهم .. وعمالتهم 
 ".بشروا وال تنفروا :" وفي الحديث 

04/00/2104  
حول  مع موقع صدى الشام اإلسالميوسي الشيخ أبي بصير الطرطحوار  -0206

 األوضاع في الشام
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :ــ كلمة الموقع
 :الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وأله، وبعد

في خضم األحداث الهامة والمتسارعة على الساحة الشامية، والتي تستدعي الوقوف عندها  
إجراء هذا الحوار مع فضيلة " صدى الشام اإلسالمي"موقع  كثيراً، وسؤال أهل العلم عنها، يسر

بارك اهلل فيه، حيث سوف " أبو بصير الطرطوسي"الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة والمعروف بـ
 .نحاوره إن شاء اهلل حول بعض القضايا المهمة على الساحة الشامية اليوم
رات من المؤلفات واألبحاث والشيخ أبو بصير الطرطوسي هو من علماء الشام، وله العش

 .الشرعية وكذلك كتب العديد من المقاالت ، وله العديد من الدروس واللقائات
ولقد شارك الشيخ أبو بصير في الثورة السورية األولى ضد الطاغية النصيري الهالك حافظ 

 .األسد، ولقد نال الشيخ أبو بصير الطرطوسي األذى الكثير من هذا النظام النصيري
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شيخ أبو بصير الطرطوسي هو من الداعمين لهذه الثورة الشامية الثانية منذ انطالقتها، ولقد وال
 .تنقل فضيلته في أنحاء المناطق المحررة، واطلع على أوضاع الساحة الشامية عن قرب

أن يجعل هذا  -عز وجل  –ويسعدنا موافقته على إجراء هذا الحوار معه ، سائلين اهلل 
 .حسناته يوم القيامة، وأن يكون فيه خير ونفع للمسلمينالحوار في ميزان 

 ."المشرف على موقع صدى الشام اإلسالمي"عبد الرحمن الشامي / أجرى هذا الحوار األخ
 نص الحوار

بدايًة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل شيخنا الفاضل أبو : عبد الرحمن الشامي
  .بصير الطرطوسي

وجزاكم اهلل خيرًا على ما تبذلونه من .. مرحبًا بكم .. السالم ورحمة اهلل وبركاته ــــ وعليكم 
 . جهد طيب ومبارك في خدمة ونصرة قضايا المسلمين، وبخاصة في شامنا الحبيب

فضيلة الشيخ، مضى على الثورة السورية منذ انطالقتها ما يقرب من أربع  :السؤال األول
زات التي حققتها هذه الثورة، إال أنها قد تخللتها بعض األخطاء سنوات، وعلى الرغم من اإلنجا

والسلبيات، برأيكم ما هي السلبيات التي استطاعت الثورة السورية تجاوزها وإصالحها؟ وما هي 
 السلبيات التي ما زالت تحملها معها هذه الثورة، وكيف يمكن إصالحها والتغلب عليها؟

من إنجازات الثورة الشامية أنها حطمت أصنام طواغيت . الحمد هلل رب العالمين :الجواب
.. آل األسد، وبتحطيمها لها حطمت معاني العبودية، والطاعة، والتبعية للطاغوت في نفوس الناس 

فحررت اإلنسان من العبودية للطاغوت، وأطلقت له العنان ليعيش حريته، وكرامته، ودينه، وتوحيده من 
 .  نزلت به من جراحات وآالم، ال بد منها في كل عملية خالص على ما.. غير إرهاب وال خوف 

فقد كشفت .. كما أن الثورة الشامية المباركة، قد ُعرفت بأنها الكاشفة، والفاضحة 
فكشفت وفضحت دجل وكذب المجتمع .. وفضحت زيف وكذب الكافرين والمنافقين والدجالين 

 !قوق اإلنسانوأبطلت دعواه بأنه حامي لإلنسان، ولح.. الدولي 
فعرت .. كما كشفت وفضحت الذين تستروا دهرًا وراء شعارات المقاومة والممانعة 

.. كما عرت كل باطل كاد أن يُهلك أهل الشام .. وفضحت دعوات التشيع ومن كان وراءها 
 . وهذه مكاسب ال تقدر بثمن.. ويُبعدهم عن الحق، والصراط المستقيم 

ممن يقتاتون بالثورة وآالم أهل الشام .. ن ومرضى النفوس كما أنها عرت وفضحت المتسلقي
 ...!فلوال الثورة الشامية لما تم كل ذلك .. 
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وََكَذِلَك :] مطلب من مطالب الحق، كما قال تعالى.. وبيان سبيلهم .. وفضح المجرمين 
 .   00:األنعام[نَفصُِّل اآليَاِت َولَِتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِميَن 

على الفارق .. يألمون أكثر مما نألم .. فإن النظام النصيري وأعوانه وشبيحته .. ا نألم وإن كن
.. وقتالهم في النار .. فقتالنا في الجنة .. فنحن نرجو من اهلل ما ال يرجون .. الكبير بيننا وبينهم 

في سبيل  وسلواهم أنهم يقاتلون.. ومن أجل قضية عادلة .. وسلوانا أننا نقاتل في سبيل اهلل 
 .وال يستويان مثالً .. ومن أجل قضية باطلة ظالمة .. الطاغوت 

منها غياب التنسيق والتوحد المطلوب .. أما عن السلبيات التي ال تزال تعاني منها الثورة 
سيطرة .. حيث يظهر في كثير من األحيان .. فيما بين الفصائل والكتائب الشامية الثائرة المجاهدة 

بينما المناطق .. حيث كل فصيل تهمه منطقته وحسب .. اطقية على النفوس فكرة ومرض المن
وهذا قصور في التصور .. كما تعنيه وتهمه منطقته، وقريته .. األخرى من سوريا ال تعنيه، وال تهمه 

ن ولعل قريبًا ــ إن شاء اهلل ــ يُعَلن ع.. وأنانية نربأ بالمجاهدين المخلصين أن يقعوا فيها .. والعمل 
مجلس قيادة " توحد كبير فيما بين جميع الفصائل والكتائب الشامية بكل  أطيافها ومسمياتها باسم 

 .  ، تتفادى هذا القصور الذي أشرنا إليه"واعتصموا " ، تحت عنوان مبادرة "الثورة 
.. ومن السلبيات التي تُذَكر أيضًا محاولة فصيل جبهة النصرة أن يُقعِدن الثورة السورية 

من ضرر بالغ .. على ما يتسبب هذا االرتباط .. واالرتباط بالقاعدة .. صبغها بصبغة وطابع القاعدة وي
.. ويزّعر عليهم وعلى ثورتهم العاَلم كله .. ومحقق للشام، وأهل الشام، ومستقبل اإلسالم في الشام 

 . ال يخفى على أحدوهذا ما .. ويُدخل الثورة في نفق مظلم ال نهاية له .. ويصعب عليهم مهمتهم 
عن ضرر .. يتكلمون في السر والعلن .. جميع أهل الشام ممثلون بعلمائهم ومجاهديهم 

ال يستفيد منه إال .. وما قد يجر هذا االرتباط عليهم من ضرر محقق .. ربط الثورة الشامية بالقاعدة 
ضرر في هجمات وضربات وقد رأينا طالئع هذا ال.. الطاغوت النصيري ونظامه، وإيران وحزب الالت 

وكلهم رجاء بأن ... وتكالب التحالف الدولي على الشام وأهل الشام بذريعة القاعدة ومشتقاتها 
 ..! تتصدق النصرة على الشام وأهل الشام وثورتهم بفك ارتباطها بمسمى القاعدة 

مع ندائنا وفي كل مرة يتعاملون .. هذا أمر كررناه على مسامع النصرة وقادتها أكثر من مرة 
ــ مؤثرين الوالء واالنتماء لحزب ! وطلبنا من منظور حزبي، ووالء حزبي ضيق ــ وبشيء من الالمباالة

كنا نربأ باألخوة في النصرة أن .. وللشام، ومسلمي أهل الشام .. القاعدة على الوالء واالنتماء لألمة 
 . يقعوا بشيء من ذلك
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ين لمسمى حزب القاعدة قد تتفلت منهم يخوفهم الشيطان أن بعض عناصرهم المتعصب
وفاتهم أنهم مقابل ذلك سيكسبون ماليين المسلمين من .. بسبب فك ارتباطهم بمسمى القاعدة 

.. يَرضى اهلُل عنه، ويُرضي عنه الناس .. ومن يُرضي اهلل بسخط الناس .. وغير الشام .. أبناء الشام 
 !ولو بعد حين

رة طرح البعض في وسائل التواصل االجتماعي، مشروع إقامة في الفترة األخي: السؤال الثاني
إمارة إسالمية في الشام، لكي تجتمع كلمة المجاهدين عليها ولضمان عدم سرقة ثمار هذه الثورة، ما 
هو رأيكم في هذا المشروع؟ وما هي نصيحتكم فيما يتعلق بهذا المشروع؟ خصوصًا وأنكم أصحاب 

 ؟"ياسة الشرعيةكتاب األحكام السلطانية والس"
أهل الشام ينشدون قيام دولة إسالمية عادلة راشدة لها . الحمد هلل رب العالمين :الجواب

مؤسساتها المدنية والعسكرية التي تعينها على أن تنهض بواجباتها الداخلية والخارجية، تشمل جميع 
يفتح الباب .. مرفوض فهو ضار و .. وإيما مشروع دون هذا المستوى .. ثرى وأرض سوريا بإذن اهلل 

وربما بعدد الفرق الموجودة .. بعدد أمراء الحرب .. لتقسيم سوريا إلى إمارات متناحرة متدابرة عديدة 
 . وهذا محذور ال بد من أن نتنبه له عند االعالن عن أي خطوة من هذا القبيل.. 

.. وحق . .مشروع .. الخوف والحذر من أن تسرق الثورة لصالح مشاريع باطلة وهدامة 
لكن ال .. والعمل .. والتشاور .. والتوّحد .. والوعي .. يستدعي منا مزيدًا من التكتل .. وواجب 

 . وضررها يغلب نفعها.. يواجه بإعالنات متسرعة لم تأخذ حقها من الشورى، والدراسة 
لدولة ، حينما أعلنت عن ا"داعش " ال نريد إلخواننا أن يقعوا فيما وقعت به جماعة الدولة 

.. وال أخذ لألسباب االعتبارية والضرورية لهكذا إعالن .. من دون أي مشورة .. ومن ثم الخالفة .. 
وأثارت معارك جانبية داخلية من أجل ذلك، ال .. وسفكت الدم الحرام .. فقاتلت وقتلت على ذلك 

 .  تصب إال في خدمة الطاغوت النصيري ونظامه
وبقية فصائل المجاهدين في " الدولة اإلسالمية"ين جماعة في ظل الصراع ب: السؤال الثالث

غير مجدي، لقوة تلك " الدولة اإلسالمية"الشام، يرى البعض أن الحسم العسكري مع جماعة 
الجماعة وألنه سوف يضعف ويستهلك قدرات الطرفين، برأيكم ما هو السبيل األمثل في التعامل 

 معهم؟
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لتوجيه أن نكف عن جماعة الدولة وعن قتالهم، ما كفوا ا. الحمد هلل رب العالمين :الجواب
وما لم يقفوا عقبة  .. وما كفوا عن السطو على حرماتهم ومقراتهم .. عن قتال المسلمين ومجاهديهم 

 . كأداء أمام أهداف الثورة الشامية المنشودة
ة بطريقة تخدم والتدخل في شؤون الثورة الشامي.. أما إن أصروا على القتال، وافتعال المعارك 

وعلى الغدر ــ وهذا المتوقع منهم لسفاهتهم، وعمالة بعضهم ــ حينئذ ال بد من قتالهم، ورد .. النظام 
 . بحسب المستطاع.. عدوانهم 

.. العدو الخارجي ــ وكذلك الداخلي المتمثل في النظام النصيري الرافضي ــ لن يستأصلهم 
والتي تؤذي أهل الشام ومجاهديهم وقادتهم فيما .. جز عنها سيترك منهم بقية للمهام القذرة التي يع

كما أن النصوص الشرعية تفيد بأن الخوارج الغالة فرقة .. بعد الفتح والنصر على النظام النصيري 
إلى أن يظهر من بينهم المسيح الدجال، فينصرونه على .. باقية كلما ذهب منهم قرن، ظهر قرن 

 ! ن معه من المؤمنينالمسيح الحق عليه السالم وم
.. ولكن نتوقع إضعاف شوكتهم وقوتهم .. وبالتالي ال نتوقع إنهاؤهم وزوالهم بالكلية 

 . وبصورة تسمح للحياة باالستمرار والحركة بإذن اهلل.. ودحرهم إلى الجحور، والكهوف 
ه لقد تشكلت حكومة سورية مؤقتة في األراضي التركية، ما رأيكم في هذ: السؤال الرابع

 الحكومة وما هي الطريقة األفضل في التعامل مع هذه الحكومة؟
يعنينا من هذه الحكومة، وغيرها من التشكيالت التي . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

فال نرفضها على .. ما تقدمه ألهلنا في الداخل من خدمات ومساعدات .. تتشكل في الخارج 
وإنما نتبنى ما يصدر عنها من خير ألهلنا وللثورة الشامية،  ..وال نتبناها على االطالق .. االطالق 

.. ونتبرأ من باطلها، وما يصدر عنها من أخطاء تتنافى مع متطلبات وأهداف الثورة .. ونثني عليه خيراً 
، "فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء :" عماًل بقوله صلى اهلل عليه وسلم

 . محسن، وكان هذا المسيءأياً كان هذا ال
هي التي تتواجد على األرض وفي .. ما تقدم ال يمنعنا من أن نشير إلى أن الحكومة الحق 

وتتمتع بتمثيل غالب الشعب، وجميع ــ أو غالب ــ الكتائب .. تعيش هموم ومشاكل الناس .. الميدان 
 .والفصائل الشامية المجاهدة والعاملة على األرض

لبنان كانت وما زالت شؤونهم مرتبطة ارتباطًا شديدًا بالوضع في سوريا،  :السؤال الخامس
حيث عانى اللبنانيون مثل إخوانهم السوريين من ظلم وبطش النظام النصيري، ويرى بعض أهل السنة 
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في لبنان أن مصيرهم مرتبط بمصير الثورة السورية، ما هو توجيهكم ونصيحتكم ألهل السنة في 
 لبنان؟

ال شك أن هناك ترابط وثيق ومصيري واستراتيجي بين أهل . لحمد هلل رب العالمينا: الجواب
وآالمهما ومعاناتهما .. اإلساءة إلى طرف هو إساءة للطرف اآلخر منهما .. السنة في سوريا ولبنان 

 . مشتركة تجاه النظام األسدي النصيري
ية ــ في هذه المرحلة ــ أن يفتح وهنا أود أن أشير أنه لم يكن من الحكمة، وال السياسة الشرع

 : بعض الفصائل أو العناصر معارك جانبية على األراضي اللبنانية، لألسباب التالية
 ..ـــ فيه تشتيت للقوة وللمعركة األساس مع النظام النصيري في سوريا 0
اهدنا شيئًا من وقد ش.. ـــ فيه ضرر لمئات اآلالف من النازحين المتواجدين على األراضي اللبنانية  2

 . ذلك
وحملها على المواجهة .. ـــ فيه استعداء لجميع المؤسسات والهيئات العسكرية والمدنية اللبنانية  6

وربما .. أو المتفرج .. بعد أن كان كثير منها يقف موقف الحياد .. مع الثوار والمجاهدين السوريين 
حيث كان وال يزال حريصاً .. ت اللبناني وهذا مطلب من مطالب حزب الال.. المتعاطف مع الثورة 

.. على أن يزج في معركته مع ثوار ومجاهدي الشام جميع المؤسسات العسكرية واألمنية والمدنية 
 ..! واألحزاب اللبنانية 

وبعد .. ـــ كان حزب الالت يؤذي النازحين والمهاجرين السوريين باسم الحزب، والطائفة الشيعية  4
يؤذيهم، ويمارس سياساته الطائفية االستئصالية البغيضة باسم الدفاع عن  أصبح.. الذي حصل 

  !وحبل النجاة.. فكان هذا الذي حصل بمثابة الهدية له .. اللبنان، وعن جنود، وأمن اللبنان 
مما قد ينمي الشعور بالحساسية .. ـــ عدم تفهم الشعب اللبناني ــ بكل أطيافه ــ لمثل هكذا عمل  0

 ! وهو مطلب من مطالب النظام النصيري، وحزب الالت.. والعداوة فيما بين الشعبين  والتنافر
ـــ إضافة إلى أن مثل هذا العمل ــ لخطورته وحساسيته والنعكاساته على جميع الثورة ــ كان ينبغي أن  8

لم و .. قبل أن يصدر أي قرار .. يخضع للشورى بين الكتائب والفصائل الفاعلة على أرض الشام 
 .يحصل شيء من ذلك

لم يكن من الحكمة وال السياسة الشرعية أن يحدث : ألجل هذا الذي تقدم قلت، وأقول
 . اإلخوان ما أحدثوه على األراضي اللبنانية، واهلل تعالى أعلم



 266 

مازالت فئة من علماء الشام يؤيدون ويدافعون عن الطاغية النصيري بشار : السؤال السادس
م البعض أن موقفهم هذا هو من باب دفع المفسدة وجلب المصلحة، فبعض األسد، وقد يتعذر له

هؤالء العلماء لديهم معاهد شرعية، وبعض الدروس الشرعية، فهل هذا يمكن أن يكون عذر لهم في 
 عدم تكفيرهم ، أم أنه ليس لهم بعذر؟

اغوت فقد بدا كفر وإجرام الط.. بعد كل الذي حصل . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
وبالتالي ال يعذرهم شيء مما ورد في .. وصغار وعوام الناس .. بشار األسد ونظامه النصيري للعميان 

 . 018:النحل[ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإِليَماِن :] لقوله تعالى.. سوى اإلكراه .. السؤال 
مهما اتسع .. ليسوا علماء . .وهؤالء الذين يقفون مع الطاغوت النصيري، وفي مصافه 

ويشهد بالتوحيد المنافي .. فالعالم الحق هو الذي يكفر بالطاغوت .. أو تزيوا بزي العلماء .. صيتهم 
ْسِط َشِهَد الّلُه َأنَُّه اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم قَآئَِمًا بِاْلقِ :] للوالء للطواغيت، كما قال تعالى

َأنَُّه اَل ِإلَـَه ] فجميع أولوا العلم بدون استثناء يشهدون . 06:آل عمران[اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم 
، ومن ال يشهد [َأنَُّه اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو ] ال يشهد بحق .. وينصره .. ، ومن كان يؤمن بالطاغوت [ِإالَّ ُهَو 

 ! إلى زمرة أولي الجهل والهوى[. ُأْوُلوْا اْلِعْلِم ] زمرة هذه الشهادة يخرج من 
أقامت بعض الفصائل في الشام بعض المحاكم الشرعية، فهل يجوز إقامة : السؤال السابع

الحدود على الناس كحد القتل والسرقة والزنى وغيرها، في ظل واقع الشام اليوم، أم أنه ينبغى على 
 لحدود؟تلك المحاكم تجنب إقامة تلك ا

انعقد النص ــ ومن أهل العلم من نقل اإلجماع ــ على أن . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
الحدود ال تُقام بأرض الحرب، خشية أن يقفذ المحدود ــ الذي استوجب عليه الحد ــ إلى صف 

معركتنا  وهذا المحذور متيسر اآلن في.. فينقلب إلى عدو محارب هلل ولرسوله وللمؤمنين .. العدو 
كما أن ظروف وإمكانيات .. القتراب خطوط التماس والجبهات بين الفريقين .. مع الطاغوت وجنده 

الكتائب والفصائل في هذه المرحلة ــ وبصورتها المتفرقة ــ غير قادرة على احتواء مضاعفات وتبعات 
.. ونحو ذلك .. الثأر  وإيقاف.. وأهل الحق .. والشهود .. من حماية للقضاة .. قيام بعض الحدود 

  !وقد وقفنا بأنفسنا على شيء من تلك المشاكل
والسلطان الذي تجتمع .. والسلطة النافذة .. من متطلبات قيام الحدود وجود األرض اآلمنة 

 .واحتواء مضاعفاتها وآثارها.. عليه الكلمة، والقادر على إنفاذ الحدود 
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المفسدين قاطعي الطريق الذين يسطون على ما تقدم ال يمنع من قيام الحد الشرعي على 
فتطبيق الحد الشرعي على .. ويكون تأديبهم، وزجرهم مطلبًا شعبيًا وملحًا .. حرمات وحقوق الناس 

 .  ال تخفى مصلحته، واهلل تعالى أعلم.. من كان هذا وصفه 
وز إقامة يقع من بعض أهل الشام أقوال كفرية كسب اهلل واإلسالم، فهل يج: السؤال الثامن

 حد الردة عليهم، في ظل واقع الشام اليوم؟
.. وجاهر بذلك .. من سبَّ اهلل أو سب دين اهلل اإلسالم . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

فإن عاد .. فإن عاد إلى السب والطعن مرة ثانية ُيستتاب أيضًا .. ويُعلَّم ويؤدَّب .. ويُعزَّر .. ُيستتاب 
 ! فإنه زنديق متالعب.. ليه حد الردة يُقام ع.. في الثالثة 

ومراعاة أن الشعب .. مع مراعاة ما تقدم ذكره في الجواب عن السؤال السابع الوارد أعاله 
السوري بمجموعه حديث عهد بكفر النظام النصيري الذي ربَّى الناس ــ طيلة أكثر من خمسين سنة ــ 

د من أن يأخذ حقه في التعليم والتأديب، والتربية وبالتالي ال ب.. على الطعن والتهكم باهلل والدين 
 . الصحيحة، قبل أن يأخذ حقه في العقوبة، واهلل تعالى أعلم

في دعم الثورة السورية، وقد تباينت آراء  اً مهم اً تلعب تركيا اليوم دور : السؤال التاسع  
ن في كيفية التعامل مع الفصائل حول كيفية التعامل مع الدولة التركية، فما هي نصيحتكم للمجاهدي

 تركيا، وفق ضوابط السياسة الشرعية؟ 
شق أخالقي، وشق : الجواب عن هذا السؤال من شقين. الحمد هلل رب العالمين: الجواب

 . سياسي
فإنه يلزمنا نحن الشعب السوري، وجميع الفصائل والكتائب والهيئات .. أما الشق األخالقي 
نتقدم بجزيل الشكر لتركيا حكومة وشعبًا لما يقدمونه لشعبنا وأهلنا أن .. العاملة على األرض السورية 

.. وأن نعرف لهم هذا الحق ونشكره .. المستضعفين من مساعدات وخدمات إنسانية وإغاثية عظيمة 
 . فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

لسوري، ومع فتركيا هي أكثر دول اإلقليم والمنطقة وقوفًا مع الشعب ا.. أما الشق السياسي 
وهذا يستدعي من الجميع أن ُيحسنوا .. تطلعاته، وثورته، وقضيته، واألهداف التي ينشدها من ثورته 

 . ويحسنوا التعامل والتعايش معها، وأن يُقابلوا الجميل بالجميل.. جوارها 
 النظام األسدي المجرم: ال ُيسيء لتركيا في هذه المرحلة، وهذه الظروف إال واحد من اثنين

 .     وكال الفريقين أهلنا وشعبنا وثورتنا برآء منهما.. وشبيحته، أو خارجي مغال جاهل سفيه 
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يرى بعض المنظرين، أن ثورة أهل سوريا على بشار األسد كانت خطأ فادحاً، : السؤال العاشر
وأن هذه الثورة أثبتت صحت ما يطرحونه، من أن المصلحة تقتضي عدم الخروج على الحاكم، وإن  
كان ظالماً، وأن المفاسد التي وقعت في الشام كثيرة ، أكثر من المصالح، وهذا كله بسبب الخروج 

 على الحاكم، فما هو قولكم في ذلك؟ 
مهما ترتب على الخروج والثورة على الطاغوت بشار . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

اإليمان ــ من آثار وآالم فهي ال ولن األسد ونظامه ــ الذي اجتمعت فيه جميع مظاهر الكفر ونواقض 
 ! من آثار الذل، والركون إلى الطاغوت، والرضى به وبنظامه% 0تعدل 

نسوا أو تناسوا ضريبة .. هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإليمان والعزة، والكرامة، والحرية 
والتي كانت تُدفع . .كم كانت باهظة ومكلفة .. الذل والخنوع، والركون والعبودية للطاغية ونظامه 

.. وكل ما يملكه اإلنسان .. باهظة من الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعزة، والكرامة، والحرية 
 ! إذ لم يبق عزيز وغال إال وضحى به الناس كضريبة للركون والسكوت على الطاغوت ونظامه

فيذلها، .. لها وعلى القبيلة بكام.. كان من قبل جندي نصيري واحد يطوف على القرية 
أو يتجرأ .. من دون أن ينكر عليه أحد .. ويفعل بأهلها ما يهوى ويريد .. ويذل رجاالتها وشيوخها 

فنجد أهلها وساكنيها .. واليوم نطوف أكثر من نصف سوريا .. أحد على مساءلته أو النظر إلى وجهه 
طاغوت وشبيحته أن يدوس شبرًا ال يجرؤ كلب من كالب ال.. يعيشون كامل العزة والحرية والكرامة 

 ! ولكن أنَّى للعبيد أن يفقهوا ذلك؟.. لكفى .. ولو لم يكن سوى هذا الفارق بين العهدين .. منها 
وألفوا .. قد ألفوا الذل والهوان .. هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإليمان، والعزة والكرامة 

هم عندما تثور الشعوب الحرة الكريمة المؤمنة وهؤالء ال رأي ل.. ضريبة الركون والعبودية للطاغوت 
 ! وحقوقها.. تطالب بحريتها، وكرامتها، وعزتها .. 

وهم موجودون .. وهؤالء هم المرجفون الذين حّذر القرآن من اإلصغاء إليهم، وإلى كلماتهم 
َخَرُجوْا ِفيُكم  َلوْ :] وهم المعنييون من قوله تعالى.. ال تخلوا منهم األجيال والساحات .. عبر األزمان 

َنَة َوِفيُكْم َسمَّاُعوَن َلُهْم َوالّلُه َعلِ  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ يٌم بِالظَّاِلِميَن مَّا زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل وأَلْوَضُعوْا ِخالََلُكْم يـَبـْ
 . 41:التوبة[

بعد المواجهة التي حصلت بين جبهة ثوار سوريا وجبهة النصرة، : السؤال الحادي عشر
حت مبادرة لتشكيل لجنة شرعية عليا للفصل بين هذين الفصيلين، على أن يكون فضيلتكم أحد طر 

 أعضاء هذه اللجنة، فهل تشكلت هذه اللجنة، وماذا قامت به هذه اللجنة لحد اآلن؟
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لكن في الوقت الذي قبلت بنا جبهة ثوار .. هذا صحيح . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
.. ركة حزم الذي تم االعتداء عليهم وعلى مقراتهم أيضًا من قبل جبهة النصرة سوريا، واألخوة في ح

كما أننا .. لم نلَق أي تجاوب أو تفاعل من إخواننا في النصرة .. وقبلوا بكل ما كنا نطالبهم به 
كان يعتذر .. وكنا كلما نلتقي مع أحدهم .. عجزنا عن التواصل مع عناصر منهم تملك اتخاذ القرار 

 ! وال يملك أن يتخذ قراراً .. بأنه ليس بيده شيء  لنا
.. إذا كنا في مثل هذه الملمات والمشاكل الكبيرة : وإنها لمناسبة ألقول لألخوة في النصرة

فكيف بعامة الناس أن يتواصلوا .. نعجز وغيرنا عن التواصل معكم .. التي تستوجب حاًل سريعًا 
 كم من غير مشقة وال خوف؟ ويرفعوا مظالمهم ومشاكلهم إلي.. معكم 

.. ال بد من إيجاد آليات تسهل التواصل معهم؛ مع من بيده القرار من دون مشقة وال عنت 
 ..! وتسهل مراجعتهم ومكاشفتهم فيما يشكل علينا وعلى الناس من أهل الشام 

وبخاصة في مرحلة .. واالنفتاح .. والمكاشفة .. وعدم الوضوح .. الغموض، واالنكماش 
والشعوب في .. ضرره يغلب نفعه .. وال يستقيم .. ال ينفع .. تشرف فيها قيادة األمة والناس نس

 !  ثوراتها ال تقبل مثل هذا الغموض، واالنكماش
ما حكم المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد : السؤال الثاني عشر

 ها استهداف حركة أحرار الشام؟المسلمين في الشام، والذي استهدف عّدة فصائل، كان آخر 
سبق أن قلنا أن لهذا التحالف مآرب لن تقف عند حدود . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

وإنما داعش ما هي إال شماعة تبرر للتحالف الدولي بقيادة أمريكا التدخل .. مقاتلة داعش كما زعموا 
.. بالطريقة الذي يشاء .. كم سوريا والنظام الذي سيح.. في الشأن السوري، وشأن مستقبل سوريا 

في الوقت .. وقد حصل ذلك ولألسف .. كما تبرر له أن يضرب الفصيل والجماعة الذي ال يرتضيها 
الذي لم يوجه فيه التحالف ضربة واحدة للطاغوت المجرم وقواته؛ الطاغوت الذي لم يدع نوعًا من 

لذا فإن موقفنا واضح منذ البداية، والذي . .الجرائم إال وارتكبها بحق الشعب السوري المستضعف 
 . تحدد برفض هذا التحالف، ورفض أي شكل من أشكال التعاون معه، ورفض ما جاء ألجله

وأيما شخص أو فصيل يرتضي التعاون مع هذا التحالف المشار إليه ويطاوعه على أهدافه، 
واستعمار الشام ولو .. مسلمين ومحاربة اإلسالم وال.. والتي منها محاربة مجاهدي وثوار الشام 

وشريك لهم في .. فهو منهم، حكمه حكمهم .. بصورة غير مباشرة عن طريق األذناب والعمالء 
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا :] كما قال تعالى.. والشام وأهل الشام وثورتهم برآء منه .. الوزر 
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ُهْم ِإنَّ الّلَه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولِيَ  اء بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَولَُّهم مِّنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
 . 00:المائدة[الظَّاِلِميَن 

لقد تأخر القضاء على النظام النصيري، فما هي نصيحتكم : السؤال الثالث عشر واألخير
 ى يعجل اهلل لنا النصر والتمكين؟للفصائل الشامية ولعموم أهل سوريا، حت

 وفي الختام نشكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي على إتاحة الفرصة للحوار معه
 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كما تعلمون .. وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد . الحمد هلل رب العالمين: الجواب
ولو كان األمر كذلك .. صيري وحاشيته وشبيحته وحسب الثورة الشامية لم تعد تواجه النظام الن

وإنما تواجه جميع القوى الدولية واإلقليمية التي تقف خلف هذا النظام .. لسقط منذ زمن بعيد 
فهذا من .. فالرضى بالشيء كفاعله .. والتي تدعم هذا النظام ولو بالسكوت عن جرائمه .. المجرم 

 .فتحجملة األسباب التي أخرت النصر وال
هذا الجانب .. وأمراضنا الداخلية .. لكن هذا الجانب ال يقلقني، كالجانب المتعلق بأنفسنا 

نكون قد خطونا خطوة كبيرة وسريعة جدًا نحو النصر، والفتح، .. إن أقبلنا عليه بصدق وأصلحناه 
الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم ِفي اأْلَْرِض  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا :] والتمكين، كما قال تعالى

لَنـَُّهم مِّن َننَّ َلُهْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدِّ ْبِلِهْم َولَُيَمكِّ بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً  َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قـَ
 . 00:النور[ي اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئاً يـَْعُبُدونَنِ ] كل هذا الخير والمن والعطاء مقابل تحقيق [ 

 . 1:محمد[يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكْم :] وقال تعالى
فالخوف على أنفسنا وصفوفنا وجهادنا من أخطائنا أكثر من الخوف على أنفسنا من عدونا 

 .وال يُنتظر منه غير ذلك.. يستفيد من أخطائنا ويتقوى بها علينا والعدو .. ومن سالحه 
فماذا  [ َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذنَا ِميثَاقـَُهْم فـََنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبِه :] قال تعالى

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـ ] كانت النتيجة والعاقبة   . 04:المائدة[ْغَضاء ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة فََأْغَريـَْنا بـَيـْ
يصيبنا ما أصابهم، ويُغري اهلل فيما بيننا .. ونحن كذلك إن نسينا حظًا من الدين والتوحيد 

 ! فليس لهم كل مرة، ولنا كل حلوة.. العداوة والبغضاء 
.. التوحيد ..  ومن حظوظ الدين التي ال يجوز وال ينبغي أن ننساها أو نغفل عنها ونفرط بها

.. والجهاد .. والعدل فيما بين الناس .. وتفعيل الشورى .. واالعتصام بحبل اهلل .. والتوّحد 
وأن تسود فيما بين جميع الفصائل والكتائب الشامية المخلصة .. واإلعداد له على قدر المستطاع 



 271 

وأن توجد .. النصيحة الصادقة و .. واالحترام المتبادل .. وحسن الظن .. والثقة .. المجاهدة المحبة 
واالتهامات .. فيما بينهم وسيلة للمكاشفة تسهل عليهم مراجعة بعضهم البعض عند مورد الشبهات 

.. فإن فعلنا ذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة وفاعلة نحو النصر، والفتح، والتمكين، بإذن اهلل .. 
 . ولو كره الكافرون

وما . 0-4:الروم[بَِنْصِر اللَِّه يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم . ِمُنوَن َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمؤْ ] 
 .ذلك على اهلل بعزيزي

وصلى اهلل وسلم على سيدنا وقائدنا محمد وعلى . وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 .آله وصحبه وسلم

 م 04/00/2104. هـ 22/0/0468
 !مسلم وإسالمي -0204

فالمسلم هو الذي يأتي بما .. نريد من آحاد المسلمين أن يكون مسلماً، وليس إسالميًا : قالوا 
وإن شاء أن .. وحسب .. يجري عليه وصف وحكم المسلم؛ كالتلفظ بالشهادتين، وإقامة الصالة 

 !وال يزيد..   فال حرج.. يزيد على الصالة، بالصوم، والحج 
ويأخذ اإلسالم بجد وشمولية .. ك باإلسالم، من أجل اإلسالم أما اإلسالمي؛ فهو الذي يتحر  

، السياسية، واالجتماعية، واألخالقية، واإلقتصادية: تشمل جميع مناحي الحياة، الخاصة منها والعامةل
وإن .. ر منه ره وُنحذِّ نحذَ فهذا .. وهذا ما ال نريده .. وغيرها من الجوانب ..  والثقافية الفكرية

وال .. المطلوبين رهابيين المحظورين، والممنوعين اننا ومشرعينا قد يصنفوه في خانة اإلأحبارنا ورهب
  !بد لهم أن يفعلوا

منصورة أّما أن يكون من أهل الطائفة ال.. نريد من المسلم أن يكون من أهل القبلة وحسب  
 !فال، وألف ال.. الظاهرة 

قاتلهم اهلل .. سهم وقلوبهم المريضة الحاقدة يخرج من ثنايا نفو .. إنه الغيظ، والكفر، والمكر  
ويحددوا لنا .. وأحكام الطهارة .. ة لهم سوى أن يتدخلوا في الشعائر التعبديَّ  لم يبقَ .. ى يُؤفكون أنَّ 

  !ما ُيسمح منها مما ال ُيسمح
منه ا وتزورو .. لو كان اإلسالم دينًا من صنع البشر، لسهل عليكم أن تتالعبوا به : ولهؤالء نقول 

أنه دين و ا أمَ .. ما ُيسمح منه مما ال ُيسَمح للناس وتحددوا ..  وتحرفوه عن مقاصده.. ما استطعتم 
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وأنه سبحانه ال يزال يغرس في هذا الدين غرسًا من عباده  ورعايته ــاهلل ــ واهلل تعالى قد تكفل بحفظه 
  !ترمونو ال سبيل لكم إلى ما تريدون  ..يستعملهم في طاعته وخدمة دينه 

أال تكفيكم أكثر من ألف وأربعمائة عام من المقامرة، .. وُتحاولون عبثًا تقامرون، إنكم  
 !لتقتنعوا أن دين اهلل ال ُيحاَرب؟.. والمراهنة الخاسرة 

ُه َوَلْو َكرَِه نُورَ  يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر الّلِه بَِأفْـَواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ ] :صدق اهلل العظيم 
 . 62:التوبة[اْلَكاِفُروَن 

ُر اْلَماِكرِيَن  َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر الّلهُ  ]   . 61:األنفال[َوالّلُه َخيـْ
08/00/2104  

 . كل امرئ على ثغر -0200
ر أن كلُّ فرٍد من أفراد األمَّة على ثغر من ثغورها، فليتِق اهلل في الثَّغر الذي هو عليه، ولَيحذَ  

وميادين الحكم والسياسة .. فجبهات وميادين القتال ثغر من ثغور األمة .. تُؤَتى األمُة من ِقَبِل ثغره 
وميادين القضاء ثغر من ثغور األمة .. وميادين التربية والتعليم ثغر من ثغور األمة .. ثغر من ثغور األمة 

واألسرة ثغر من ثغور .. الم، ثغر من ثغور األمة وميادين اإلع.. وميادين الحْسبة ثغر من ثغور األمة .. 
والفالح في مزرعته .. والعامل في معمله ومصنعه .. والتاجر في متجره .. األمة، وحصن من حصونها 

كلهم على ثغٍر من ثغور األمة، واهلل تعالى سائل كاًل منا عن ثغره الذي كان عليه؛ هل أدَّى أمانته .. 
  ".كلكم راٍع، وكلكم مسؤول عن رعيته :" وفي الحديث.. ه قد خانه، وضيـََّعه وكان حفيظاً عليه، أم أن

01/00/2104  
 . سؤال متعلق بصلح الحديبية -0200

نه يجوز التنازل عن أصول الدين كما فعل رسول اهلل بتسليم أكيف نرد على من يقول : سؤال 
فمثل هذه األسئلة شيخنا تحتاج  ،وترك كتابة رسول اهلل في الصحيفة، الصحابي الجليل أبو بصير

 ؟لو شرحت لنا هذه الشبهات شيخنا الكريم لكان خيرا، لتأصيل
ال يوجد شيء مما فعله الحبيب صلى اهلل عليه وسلم يعد . الحمد هلل رب العالمين :الجواب 

 . حاشاه.. يء من فروعه ودقائقه تنازالً عن أصول الدين، بل وال عن ش
فهو كما أنه محمد .. اهلل عليه وسلم في صلح الحديبية صدق وحق  الذي فعله الحبيب صلى 

ق ولم يخرج فهو صادق ومح.. فأيهما كتب في الكتاب .. رسول اهلل فهو أيضًا محمد بن عبد اهلل 
 . عن الحق قيد أنملة
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لكن لم .. ، لعد ذلك تنازاًل عن األصول "محمد ليس رسول اهلل " نعم؛ لو ُكتب في الكتاب 
ليه أن يقع في شيء من يء من ذلك، وحاشى سيدنا ونبينا المعصوم صلوات ربي وسالمه عيحصل ش

 .ذلك
وتارة .. فتارة تعرف عن نفسك بأبي مظفر .. وعملك معلم .. فأنت ـ مثاًل ـ اسمك أبو مظفر 

.. ولم تقع في الخطأ .. وفي كال الحالتين أنت صادق ومحق .. تعرف عن نفسك بأبي مظفر المعلم 
 ! قد تنازلت عن الحق: يُقال لك  أنفضالً 

نعم؛ يمكن أن يُقال أن مما ُيستفاد من الحديث اللجوء إلى اطالقات محقة وصادقة أقل 
لو عرفت عن نفسك : فمثالً .. من أجل تمرير مصالح مشروعة ومعتبرة .. وضوحًا وتعبيرًا وداللة 

فتستعيض عن .. إخوانك خيرًا كثيرًا  لربما منعت عن نفسك، وعن.. بأنك المسلم المجاهد المقاتل 
وهذا الذي قلناه لألخوة في .. أنا المسلم وحسب : ذلك ــ من أجل تمرير الخير والمصالح ــ بقولك

أنهم ــ شرعًا وعقاًل ــ كانوا بغنى عن أن يعرفوا عن أنفسهم بأنهم قاعدة ومرتبطين .. جبهة النصرة 
يخذلوا عن أنفسهم وعن أهل الشام ومجاهديهم ــ أن يقولوا وكان يكفيهم ــ من أجل أن .. بالقاعدة 

 !ما ضرهم لو فعلوا شيئاً ذلك؟. .نحن مسلمين وحسب 
.. أما فيما يخص تسليم الصحابي أبي بصير إلى طرف المشركين بعد مضي العقد والصلح 

فيه داللة على فالحديث .. وليس فيه أدنى تنازل عن شيء من األصول .. فهو من قبيل الوفاء بالعهد 
أن اإلسالم يشدد في مسألة العهد كثيراً، ويعتبر شبهة العهد واألمان عهد وأمان، وشبهة الغدر، غدر 

 !وهذا بخالف الخوارج الغالة الذين عرفوا بالغدر، واالستخفاف بالعهود والعقود... 
01/00/2104  

 !دوام النفوذ اإلسرائيلي من دوام النفوذ الشيعي -0208
واألموال .. والطاقات .. تأملوا األرواح .. م الثورة الخمينية في إيران وإلى يومنا هذا منذ قيا

كم .. ُأهدرت في الصراع السني الشيعي زُهقت و التي .. والمادة اإلعالمية الجدلية .. واألوقات .. 
عمار من هيمنة است ..رفت ــ أو ُصرف بعضها ــ نحو تحرير فلسطين لو صُ .. هي باهظة ومكلفة 

، اليوم إسرائيللربما كانت  ..أو نحو الصراع اإلسالمي، العربي مع دولة إسرائيل ..  الصهاينة اليهود
   !في خبر كان؟

إن عرفت ذلك عرفت سبب هذا التناغم والتحالف والتوافق فيما بين الدوائر األمريكية  
ولعرفت .. قم وطهران من جهة ثانية الغربية اإلسرائيلية من جهة، وبين الشيعة الروافض، ممثلين بقادة 
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هو مشروع أمريكي غربي إسرائيلي، قبل أن يكون .. في المنطقة أن مشروع نفوذ الشيعة الروافض 
  !مشروع الشيعة الروافض ذاتهم

فهو واهم .. ومن كان يراهن يومًا على أن أمريكا ومعها إسرائيل ستوجه ضربة قاصمة إليران  
 .فع وعناصر الصراع في المنطقةدواال يفقه .. ويحلم .. 

02/00/2104  
 !..أحداث كوباني  -0201

ف الدولي عليها أحداث كوباني، ولماذا ركز التحال لىهل من تعليق ع: سألني أحد اإلخوان 
 ؟..بهذه الطريقة 

 : اب عدةبنشاهدها اليوم، ألسركز التحالف الدولي على كوباني بهذه الطريقة التي : أقول 
 .، ومنقوصة، ال طائل منهااج تركيا، وزجها في معركة خاسرةإحر : منها 
فسفاهة خوارج جماعة .. حرق الشباب المسلم المهاجر المغفل المرتبط بداعش : ومنها 

هم وزج.. بل هي تطال أيضاً حرق وقتل شبابهم .. وحسب الدولة ال تقتصر على حرق وقتل اآلخرين 
 . في معارك خاسرة غير متكافئة

كجماعة .. وترميهم في المهالك من غير طائل يُذكر .. جماعة تزهد بشبابها  ال أعرف 
 !خوارج الدولة

واتبع سياسة .. في أيام معدودات " كوباني " في ولعل التحالف الدولي لم يحسم المعركة  
ليستدرج إلى كوباني أكبر قدر من شباب .. والقتل البطيء  ..والحرق البطيء .. التحرير البطيء 

 !هموقتل هملتتاح له أكبر فرصة ممكنة في حرقومن ثم .. عش دا
ــ ومعها حلفاؤها مكن ألمريكا ي.. تكريس وجود األكراد السوريين كقوة ذاتية انفصالية : ومنها 

  .في الشأن السوري.. أن تعتمد عليها عند وجود الحاجة للتدخل البري، والمباشر ــ 
19/00/2104  

 .ورات تربوية وتوجيهية للمهاجرينإعداد معسكرات ود -0206
من وتستنفرهم قبل أن تستدعي المهاجرين  :لمن يستدعي المهاجرين إلى الشام، نقول 

، وقبل أن تسودهم على "سيحوا في أرض الشام :" وقبل أن تقول لهم.. إلى الشام أطراف األرض 
وعلى فصائلهم وكتائبهم  وتجعل لهم سلطانًا على رقاب ثوار ومجاهدي أهل الشام،.. شعب سوريا 

قبل أن يحصل شيء من " ... النصرة " وقبل أن ُتطلق يدهم في الشام ليفعلوا ما يحلو لهم، باسم .. 
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أعدوا لهؤالء المهاجرين المحاضن والمعسكرات التربوية التعبوية التعليمية التوجيهية ــ قبل أن ..  ذلك
.. عادات وطبائع أهل الشام من خاللها على تعدوا لهم معسكرات التدريب العسكري ــ تعرفوهم 

وأنهم ما جاؤوا إال .. ما يجب عليهم نحو الشام وأهله، من حسن أدب، وخلق، ومعاملة وعلى 
السطو على حقوقهم أو للنصرة ــ كما هو العنوان الُمعَلن ــ وليس لتكفير الناس، أو ظلمهم، 

  !..هم عن دينهم وجهادهم، وثورتهم وتنفير احتقارهم، واالستعالء عليهم، وحرماتهم، أو 
الشباب وتبصير تفقيه .. أيضًا يكون من مهام هذه المعسكرات والدورات التربوية التوجيهية  

وأهل الغلو .. ــ قبل أن يُمكن من حمل السالح ــ بمسالك، ومحاذير، ومخاطر الغلو الوافد المهاجر 
.. ويكونوا على بينة منهم ومن خطرهم .. هم ويحذروا مجالس.. ليحذروهم  ..وجماعات الغلو  ..

  !..وليحافظوا على سالمة جهادهم، وسالمة عالقتهم بأهل الشام ومجاهديهم 
ويحصل المكروه .. وتتنافر النفوس .. ال بد من االنتباه لهذا الجانب قبل أن تتفاقم األمور  

ولم يكترس .. ن شارك في أسبابها وإنها لنتيجة كائنة ال محالة يشارك في وزرها كل م.. والمحذور 
والتي منها ما ذكرناه أعاله عن المعسكرات والدورات التربوية التوجيهية .. الوقاية منها  عواملل

 .الخاصة بالمهاجرين
فإن من المهاجرين من هم على خلق عظيم، وأهل .. ما تقدم ال ُيستفاد منه التعميم : ـــ تنبيه 

 .جزاهم اهلل خيراً .. ن لهم حقهم خيرًا، ويحفظو  الشام ومجاهديهم يثنون عليهم
21/00/2104  

 . في ُسلطانه المرءُ  مُّ ال يـُؤَ  -0202
  ". َمْن زاَر قوًما فال يؤمُُّهم وْليُؤمُُّهم رٌجٌل منهم:" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ــ أي مكان ْس على تكرَِمِتِه ال يـَُؤمُّ الرجُل في سلطانِِه، وال ُيْجلَ  :"وقال صلى اهلل عليه وسلم 

 ". في بيِتِه إالَّ بإذنِهِ جلوسه ــ 
 . صاحب المنزل أحقُّ باإلمامة من الزائر :قال السلف 
مراعاة لحقوق وحرمة، .. في الصالة القوَم  الزائُر الوافدُ  أمُّ كما ال يقياسًا عليه؛ ف :قلت 

في بيته  ر الوافد أن يجلس على أريكة ُمضيفهللزائوكما أنه ال يجوز .. ومشاعر صاحب المنزل والدار 
أو أن يجلس .. ه في شؤون الحكم، والسياسة، وإدارة البالد كذلك ال يجوز له أن يأمّ .. إال بإذنه 

.. وأشد حساسية .. سابقه من المعنى أولى بل هذا .. إال بإذنه، وبعد رضاه .. على كرسي الحكم 
 .حرمة الطرف الُمِضيفاعر وحقوق و على مش أظهر في االعتداءو 
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سيدخل في خصومة .. العظيم وأيما ضيف وافد ال يراعي هذا األدب، وهذا التوجيه النبوي  
  !وال يلومنَّ إال نفسه..  محالة ال.. مع صاحب الحق والدار 

24/00/2104  
 !؟..هل تبرأت من كتاباتي السابقة، أو تراجعت عنها  -0221

ر الطرطوسي عن كتبه وأقواله السابقة، أو نشَر براءة منها هل تراجع الشيخ أبو بصي: سؤال 
 ! ؟..
فلزم التبيان وال .. هذا سؤال وردني من أكثر من طرف . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 

وما أكتبه اليوم ال يتعارض .. لم أتبرأ، ولم أتراجع عن شيء من كتاباتي، وأقوالي السابقة : بد، فأقول
المستقيم من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط ــ الذي هدانا اهلل  فالمنهج الوسط.. ل مع ما كتبته من قب

فال .. إليه منذ نعومة أظافرنا ــ قد عصَمنا ــ وهلل الحمد والمنة والفضل ــ من أن نقع في شيء من ذلك 
المعاصرة  أو من مدرسة من المدارس اإلسالمية.. أنني انتقلت من منهج إلى منهج يومًا أعرف نفسي 

هو مدرسة ومنهج أهل .. فأنا ال أعرف سوى مدرسة واحدة، ومنهج واحد .. إلى مدرسة أخرى .. 
من الكرام المنهج الذي يقرر ما كان عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم وصحبه .. السنة والجماعة 
ى الخوارج الغالة،  المنهج الوسط الذي حملني على أن أكون حربًا عل.. وااللتزام االستقامة والفهم 

هذا الذي  .. وأن يكون ِعرضي عرضة لسهام الطرفين معًا .. فاة كما أكون حربًا على المرجئة الجُ 
نسأل اهلل تعالى .. وهلل الحمد والمنة والفضل .. وال أزال .. كنت عليه منذ أكثر من أربعين عامًا 

 . الثبات، وحسن الختام
إما أنه جاهل قليل االطالع على كتاباتي : من اثنينوالذي يقول عني غير ذلك، فهو واحد  

وال أن يفسر المتشابه منها على ضوء .. فال يحسن التوفيق فيما بينها .. وكلماتي السابقة والالحقة 
قد متحامل وإما أنه حا.. وهذا مقامه أن يسأل قبل أن يحكم، ويخوض فيما ال علم له به .. المحكم 

.. وفرحته .. يترقب الفرصة السانحة ليعرب عن شماتته وأحقاده .. ر يتربص بنا وبمنهجنا الدوائ
إلى الذي هدانا اهلل إليه فنحن ماضون على الطريق  ..لم نغير، ولم نبدل .. مت بغيظك : ولهذا نقول

 .  والحمد هلل رب العالمين ..أن نلقى اهلل 
 ؟ ..به  لكن ما الذي اختلف، ويمكن أن يُقال في هذا الصدد أو أن نعترف 
قد تكون لي كلمات أو إطالقات أطلقتها في مرحلة الشباب يغلب عليها بعض الشدة نعم؛  

فالعمر، والتجربة، واالطالع .. التسمت بمزيد من الرفق والحكمة .. أطلقتها اليوم  لو.. أو الحماسة 
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تلك الشدة التي  وعزائي أن.. ال شك أنها تترك أثرها على صاحبها مجتمعة هذه األمور .. والخبرة 
لتفهمها القارئ أكثر .. ملت في سياقها وزمانها، ونُظر في أسبابها لو حُ .. قيلت في مرحلة الشباب 

فالرفق .. فق ما أمكن الرِّ ــ بسياج من الشدة تلك بداًل من ــ ج سيّ كنت أود أن تُ : ومع ذلك أقول.. 
 . ما كان في شيء إال زانه، وما نُزِع من شيء إال شانه

وهذا ال يخلو .. الة أوجه ومعاٍن حمّ .. قد تكون لنا من قبل كلمات متشابهة : كذلك أقول 
 . إذ لكل عالم المحكم والمتشابه من كالمه.. عالم من علماء األرض  هوال يخلو من.. منه كتاب 

مًا على لتكون حكَ .. عملنا على توضيحه بكتابات وكلمات محكمة .. هذا المتشابه  
وحتى نقطع الطريق على .. متشابه من كالمنا على ضوء المحكم ر السَّ فَ ولكي يُـ .. ها منالمتشابه 

  .أن يقتاتوا بشيٍء منها لمنهجهم الباطلمن طرفي اإلفراط والتفريط 
وأن .. نسأل اهلل تعالى أن ال يكلنا ألنفسنا طرفة عين .. بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله  

وأن .. وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطاًل ويزقنا اجتنابه  ..يحفظنا والمسلمين بحفظه 
والحمد هلل رب العالمين، .. للهم آمين، آمين ا.. لى أن نلقاه إ ..يثبتنا على الحق الذي يحبه ويرضاه 

 . وصلى اهلل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
28/00/2104  

 . عَمُل الدُّعاة إلى اهلل -0220
 : يجب أن يصب في مسارين ال ثالث لهما..  عمُل الدعاة إلى اهلل 
وحملهم ــ بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة ــ على .. تعريف العباد برب العباد : أولهما 

 .  عبادته، وتوحيده
وحملهم ــ بالرفق، .. تعريف الناس بمحمٍد صلى اهلل عليه وسلم، وبدعوته، وسنته : ثانيهما 

 .  وتوقيره، وتعظيمه.. حكمة والموعظة الحسنة ــ على متابعته وال
عن صفة يخرج مباشرة .. أو في أحدهما .. وأيما عمل ال يصب في هذين المسارين  

  .كما ُيخرج صاحبه عن صفة ومسمى الدعاة إلى اهلل.. ومسمى الدعوة إلى اهلل 
26/00/2104  

 . مجلس قيادة الثورة -0222
نبثق لس قيادة الثورة، والميثاق الذي امن اإلخوان عن الرأي والموقف من مجقد سألني عدد  

 ؟ ..عنه 
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الميثاق الذي انبثق عن مجلس قيادة الثورة، والذي اتفقت عليه جميع الفصائل : فأقول 
خطوة في .. واإلعالن عن تشكيل المجلس .. جيد، ومقبول ..  تشكل منها المجلسالتي والكتائب 

التأسيس لهياكل  نحو.. نسأل اهلل تعالى أن يعقبها خطوات أعظم وأكبر .. ح االتجاه الصحي
  . ر والنفع على أهل الشام، وثورتهم، وجميع الوطن السوريترتد بالخي.. ومؤسسات أكبر، وأشمل 

، وبقي الجانب "مجلس قيادة الثورة " من مشروع  يقد انقضى الجانب النظر : ونقول أيضاً  
والذي على أساسه .. الذي يرتقبه شعبنا في الداخل .. وهو الجانب األهم . .التنفيذي العملي 

 .سيحدد موقفه من هذا المشروع، ومن كل مشروع يماثله، أو يعقبه
للشام، وأهله، وثورته  ..نسأل اهلل تعالى أن يجعل في هذا المجلس مفتاح خير، مغالق شر  

 . اللهم آمين، آمين.. 
0/02/2104  

 .جواب حول مجلس قيادة الثورةسؤال و  -0226
هل ميثاقه أفضل من و  .. شيخنا ليتك تبين لنا المواضع االيجابية في هذا المجلس: سؤال 

 ؟ميثاق الجبهة االسالمية الذي كان لك شيخنا عليه انتقادات وتعقبات
ن توضح لنا هل وجود جميع هذه الفصائل التي جزء منها معلوم أنه لم يخرج أونرجو  

 نما لخدمة مشاريع دول تحارب االسالم وأثبتت تصرفاته على األرض هذه االدعاءاتإالنظام  السقاط
 .ووفقك لما فيه صالح الجهاد والمجاهدين ،شيخنا اً ر يجزاك اهلل خ.. 

.. كل عمٍل توحيدي، يكون تمهيدًا لوحدة أكبر وأشمل . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 
وإن الشيطان مع الواحد، وهو من .. فيد اهلل مع الجماعة .. ويباركانه قرانه، يُ .. فإن النقل والعقل 

 . االثنين أبعد، ومن أراد ُبحبوحة الجّنة، فليلزم الجماعة
.. يكفي هذا المجلس أنه جمع األطراف المتباعدة جغرافياً، وتنظيميًا في جماعة واحدة  

  . إلى االعتصام، ووحدة الكلمة، والصففي مرحلة أحوج ما تحتاجه الثورة الشامية .. ولهدف واحد 
ثم أن أهلنا وشعبنا يطمح في تشكيل وقيام مؤسسات على مستوى الدولة، والوطن السوري   

قوي يدافع عن الدين، واألرض، والعرض، والحقوق والحرمات  جيش موحدوتأسيس منها قيام .. كله 
ا ال يمكن تحقيقه دفعة واحدة، من دون وهذا م.. ويكون شاماًل وممّثاًل لجميع التراب السوري .. 

خطوات تمهيدية وممرحلة، أرجو أن يكون هذا المجلس مرحلة هامة من تلك المراحل التي يُبنى 
 .  ويُؤّسس عليها
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فقد ُعِرض علّي قبل اإلعالن .. أّما فيما يخص ميثاق المجلس الذي اجتمعت عليه الكلمة  
لذا .. محكمه يغلب ويعلو متشابهه .. ارة إلى حدٍّ كبير وهو لو راجعته ستجده منضبط العب.. عنه 

 .بأنه جيد، ومقبول: فقد سبق مني القول عنه
مشاريع أما قولك عن المجلس أنه يضم مجموعات لم تخرج السقاط النظام، وإنما لخدمة  

 ..!  سالمدول تحارب اإل
الفصائل قد كان لي الشرف أن جالست وتعرفت على عدد كبير من ممثلي : أقول 

بل وجدناهم جميعاً .. فلم نجد في أحدهم ما ذكرت .. والمجموعات التي تشكل منها المجلس 
 ! ممن يحبون اهلل، ورسوله، والمؤمنين

َتبَـيـَُّنوْا َواَل تـَُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى إِ :] قال تعالى  لَْيُكُم يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَربـُْتْم ِفي َسِبيِل الّلِه فـَ
نـَْيا َفِعنَد الّلِه َمَغانُِم َكِثيَرٌة َكَذِلَك ُكنُتم مِّن  قـَْبُل َفَمنَّ الّلُه السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا تـَْبتَـُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ

َتبَـيـَُّنوْا ِإنَّ الّلَه كَ   [. بَُّتوا فتثَ :] وفي قراءة. 24:النساء[اَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيراً َعَلْيُكْم فـَ
.. تجده ال شيء .. وعند التحقيق والمراجعة .. وظن السوء كثير .. القال والقيل كثير  

 ! كسراب يحسبه الظمآن ماءً 
تُنتهك .. ثم بمثل هذا الظن السوء ..  فإنه ال يغني من الحق شيئاً .. أعيذكم من ظن السوء  

 ! الحراموُيسفك الدم .. الحرمات، وُيسطى على الحقوق والمقرات 
يعقبه البغي  ومن ثم.. بغير حق والتخوين يكون مقدمة للتكفير .. هذا الظن السوء  

 ! والعدوان، وسفك الدم الحرام
  ....!وإني أعيذكم من ذلك  
ومنهم .. ومنهم المبّطئ .. فمنهم السابق .. نعم قد ال يكونون سواء في االلتزام واالنضباط  

  !ال أن يستعديه.. والمقصر .. يأخذ بيد أخيه المبطئ  والسابق ينبغي أن.. المقّصر 
.. وثورة وجهاد شعب بكامله ضد الطاغوت ونظامه الظالم والمجرم .. إنه حراك شعب  

وبالتالي ينبغي أن تتوقع وجود السابق، .. وال ينبغي أن تكون .. وليست ثورة نخبة أو صفوة 
 ..!  والمبطئ، والمقّصر 

كانت عبارة عن .. سالم التي عرفها التاريخ بعد الخلفاء الراشدين ن جميع جيوش اإلبل إ 
فمن نشد جيشًا يكون .. ومن العصاة .. خليط من الصالحين السابقين، ومن المقصرين المفرطين 

.. ال يعيش واقعه  ،فهو يحلم.. كلهم على قلب الصحابة األوائل في عهد النبوة .. خالياً من العصاة 
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من لوازمه تعطيل الجهاد، وأن ال تقوم لألمة قائمة ضد .. ال يمكن تحقيقه يزيًا وينشد شرطًا تعج
 ! الطغاة الظالمين المجرمين

2/02/2104  
 ! ؟..الحوثيون كيف تمددوا وانتصروا  -0224

.. يصرحون و كانوا يُظهرون .. يقوم به الحوثيون في اليمن عدائي وتوسعي قبل وبعد أي عمل  
 ىالقف.. فعلوا سوى الدفاع عن النفس، ومحاربة اإلرهاب، واإلرهابيين  أن ما حملهم على ما

وعرف .. ومن لم يعجبه حالهم  .. المحلية والدولية كثير من األطراف  أسلوبهم هذا استحسانًا عند
لم يستطع اإلنكار عليهم بقوة، على اعتبار أنهم يُدافعون عن أنفسهم، ويحاربون اإلرهاب .. نواياهم 

إذ لكل عمل له ..  نفس أسلوب اليهود في فلسطين، من قبل واليومفاتبعوا ..  حق مشروعوهذا .. 
ظاهر وباطن، فظاهره الدفاع عن النفس، ومحاربة اإلرهاب، وفي الباطن يعملون لتوطيد دعائم 

 ! دولتهم، وأهدافهم الخاصة
مفردات التحدي يستخدمون جميع  تراهم ..بينما جماعتنا ــ ولألسف ــ قبل وبعد أي عمل  

.. وجميع المفردات التي تخذِّل العاَلم، كل العاَلم على المسلمين، وعلى بلدانهم  م، كل العاَلم،للعالَ 
 ! اهلل المستعان.. يتنافى مع الشجاعة، والرجولة، واإلخالص ــ في زعمهم ــ وخالف ذلك 

 !!ومتى سنفيق؟.. فمتى سنتعلم  
4/02/2104  

 ! ة لدى النظام اإليرانيالعمالة والنديَّ  -0220
 ..متى يتصرف النظام اإليراني كعميل مخلص ألمريكا، ودول الغرب، ومتى يتصرف كندٍّ لهم  

  !؟..، ووجه الّند، والخصم المخلص وجه العميل: معاً  إذ له الوجهين
طموحات دولي، يصب في محاربة أمريكي عند أي حراك أو عمل .. يتصرف كعميل مخلص  

فهنا .. وببالدهم  محقق ينزل بأهل السنةضرٍر عند أي أو .. في المنطقة  ة المشروعةمسلمي السنَّ 
، ومن معها، ويضعها تحت تصرفاتهم ر كل إمكانياته وطاقاته ألمريكايسخّ يتعاون و تراه النظام اإليراني 
 ! إليها عندما يحتاجون.. وتحت الطَلب 

.. عند كل حراك أمريكي ودولي .. ل مخلص كما أنه ــ أي النظام اإليراني ــ يتصرف كعمي 
تصدير التشيع والرفض إلى بالد المسلمين يساعده على و .. في المنطقة الشيعي يعزز النفوذ اإليراني 

 ! قم وطهرانوآيات والذي يعقبه بالضرورة الوالء ألحبار ورهبان .. السنة 
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وفق .. واستقاللية .. ة بنديّ .. وما سوى ذلك فإيران تتعامل مع أمريكا، ودول الغرب  
 !في المنطقة ةوبطريقة تضمن مصالحها االستراتيجيّ .. مصالحها الطائفية والسياسية 

في الجانب اآلخر الذي ينبغي أن تتصرف .. كورقة ضغط ..  كما أنها تستغل ثمار عمالتها 
 !فيه كند

اه ما يجري في إليراني تجوأحسن تفسير الموقف ا.. ب عنه اإلشكال ذه.. ذلك فمن أدرك  
، ريكا وإيران، والذي يتخلله النشوزبين أمالقسري كما أحسن تفسير هذا التزواج .. المنطقة 

 !والخروج عن الطاعة بين الفينة واألخرى
أكثر مما .. تستخدم أمريكا والمجتمع الدولي كطنبر لمآربها ــ في الحقيقة ــ وأدرك أن إيران  

 !لمآربهيستخدمها المجتمع الدولي كطنبر 
 

0/02/2104  
 !يا أسفاي على ليبيا -0228

.. ومتماسك اجتماعيًا .. متجانس، طائفيًا، ومذهبيًا .. الشعُب الليبي شعب مسلم، محافظ  
ينهجون التوسط واالعتدال في الفهم .. أنعم به من مذهب .. يحكمهم جميعًا المذهب المالكي 

ويخربوا ..  وحملهم على أن يقتلوا بعضهم بعضاً جمعهم، وفّرق فما الذي َحرَّش بينهم، .. وااللتزام 
  !؟بيوتهم بأيديهم

ــ بفضل اهلل، ثم بفضل سواعد ثواره وتحرر الشعب الليبي .. بعد أن زال الطاغية وحكمه  
.. فرحنا، وفرح كل محب لليبيا، ولشعبها .. من تبعية العبودية للطاغوت ولنظامه ومجاهديه األبطال ــ 

مليئًا بالحيوية، والعطاء، .. والمودة، واالتحاد والعفو، مليئًا بالتراحم،  ب فجرًا جديداً وبتنا نرتق
 !  لدول المنطقة، وغيرها.. ى به يكون مثاًل ُيحتذَ .. والتقدم 

وساءهم أن .. أعداء الشعوب الحرة الكريمة .. ن داء الحاقدين الحاسديفغاظ ذلك األع 
نطقة يعيش حياته عزيزًا حرًا كريمًا، مالكًا لنفسه، ومقدراته، وقراره يجدوا شعبًا مسلمًا من شعوب الم

فتحسسوا الثغرات والُفَرج بين .. ة، وال العمالة التي كان عليها الطاغية الهالك ال يعرف التبعيّ .. 
اإليقاع بين الشعب التحريش و وعملوا عملهم الشيطاني على .. فتسللوا من خاللها .. الصفوف 

.. أن يقتل بعضه بعضًا و .. وأن يسفك الدم الحرام .. أن يرتكب الحرام فحملوه على .. الواحد 
  !حتى بتنا ال نعرف المقتول لما يُقَتل، والقاِتل لما يَقُتل
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عن كل ما حصل، ويحصل  هو المسؤول.. حفتر الشرير .. الطاغية حفتر : لعل البعض يقول 
 به؟ والعدو الخارجي يعتمد عليه في تحقيق مآر .. 

.. نعم، ال يُتوقع من العدو الخارجي إال كل شرٍّ وضرر نحو الشعوب المسلمة الحرة : أقول 
فال يُرجى .. ليفسد عليهم ما هم فيه من خير .. وحفاتر .. حفتر .. فهو حريص على أن يزرع بينهم 

.. أخطاؤنا نحن .. نحن .. ولكن الجانب األهم في المسألة ..  من العدو ــ وال يُتوقع منه ــ غير ذلك
 !؟..وعشرات الحفاتر .. وعلى إيجاد حفتر .. تساعد حفتر  له
ويأخذ حقه من العناية والدراسة .. سلط عليه الضوء ا هو الجانب األهم الذي يجب أن نهذ 

 فنقطع بذلك الطريق.. والخطأ ونصلح الخلل .. ونسدد ونقارب .. الصفوف  نرصف.. واإلصالح 
 !من هم وراء حفتروعلى .. على حفتر 

حتى يصعب .. ويتوسعون .. فعلى الجميع أن يتوقع أن الحفاتر سيكثرون .. فإن لم نفعل  
  !على الراقع الترقيع، وعلى المصلح اإلصالح

ويتقوون بأخطائنا على باطلهم، ومآربهم .. العدو ــ وعمالؤه ــ يستفيدون من أخطائنا  
فإن لم يجدوا من .. لذا فهم أسعد الناس بخطئنا .. آخر أكثر من أي شيء .. ومخططاتهم الشريرة 

ليوسعوا من دائرة لنا المجرمين المخطئين  وصدَّروا ..على الخطأ  جرؤونا.. أخطائنا ما يكفي لمآربهم 
  !ويتمددون.. ألنهم بأخطائنا يقتاتون، ويعتاشون .. الخطأ 

.. ال يتعدون أصابع اليد .. الستئصاليين ابتليت ليبيا بأنفار ِقّلة من العلمانيين اإلقصائيين ا 
وإصالح .. ورص الصفوف .. وهؤالء بشيء من الحكمة .. وقلوبهم أمريكية غربية .. أجسامهم ليبية 

 . وحجب شرهم عن المجتمع الليبي المسلم.. وتحجيمهم .. كان يمكن احتواؤهم .. الَخلل 
وأراد أن ..  خوارج الغالة الدواعشطريقة ال لكن لما تعامل فريق منا مع هذا الملف على 

 ! والطين بلَّة.. زاد الخرق اتساعاً .. يُعالجه على طريقة داعش الخوارج 
اد اإلسالم عن صاليين الذين يعملون على إبعئكما أن العلمانيين الحاقدين االست: وأنا أقول 

كذلك   ..قة ال تزيد الشرَّ شرًا وبطري ..شرٌّ ينبغي مواجهته، وتحجيمه .. خاذ القرار مواطن التأثير وات
الخوارج الغالة ــ الذين يفتعلون المعارك الداخلية، ويقتاتون عليها، وال ُيحسنون غيرها ــ هم أيضًا شّر 

شبابنا حفظ  على أن نعمل جميعاً و .. كما ينبغي تحجيمه ومواجهته   ..ينبغي التعامل معه بحذر .. 
 ! المسلم من هذا المرض الخبيث
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على أخطاء الباطلة لمآربهم ا ــ أي العلمانيون الحاقدون، والخوارج الغالة ــ يقتاتون فكالهم 
وهما .. بحجة مواجهة شر اآلخر .. وكل منهما يُفسد، وُيجرم بحق البالد والعباد ..  بعضهم البعض

 ! أصل كل بالء، وشرفي الحقيقة 
الخوارج  وشر.. انيين الحاقدين حفظ اهلل ليبيا ــ وجميع أمصار المسلمين ــ من شر العلم 

 ! اللهم آمين، آمين.. الغالة 
8/02/2104  

 "! روبرت سومرز " الصحفي األمريكي  -0228
بعد أن دخل ، "روبرت سومرز " بخطف الصحفي األمريكي .. قام تنظيم القاعدة في اليمن  

 ! ثم قتلوه.. ثم هددوا بقتله .. اليمن آمناً بأمان أهله 
 ...!اتوا يكررونه في أكثر من موضع وهذا عمل ب 
يدخل قواًل واحداً .. مرارًا وتكرارًا أن هذا العمل وأضرابه ــ وغيرنا من أهل العلم ــ وقد نبهنا  

 ..مرفوض شرعًا ومروءة .. وهو عمل غير صالح ..  ، ويطال أصحابه وعيد الغدر"الغدر " في معنى 
كما قال صلى اهلل   عليهم سبياًل وسلطاناً، ويجعل له ،يسلط العدو على أصحابه ..ضرره يغلب نفعه 

وقال صلى اهلل . [180:صحيح الترغيب]"ما نَقَض قوٌم العهد إال سّلط عليهم عدوَّهم :" عليه وسلم
  . [6110:صحيح الترغيب]"ما نقَض قوٌم العهَد إال كان القتُل بينهم :" عليه وسلم

ل منكم مقابل فكم قُتِ .. صحفي غدرًا وظلمًا فقد قتلتم هذا ال.. أليس هذا الذي حصل  
 ! ؟..ذلك 

 ! ؟...أليس هذا كاٍف ألن تراجعوا أنفسكم ومواقفكم حول هذه األعمال  
َأَلْم يَْأِن لِلَِّذيَن :] ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم ألمر اهلل، وأمر رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

  !!؟يَْأنِ ألم ..  يَْأنِ ألم . 08:الحديد[ َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحقِّ اللَِّه آَمُنوا َأن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر 
1/02/2104 

 "!روبرت سومرز " حوار حول مقالة الصحفي األمريكي  -0221
 : ، وهذا نصه"الفيسبوك " دار هذا الحوار في صفحة المعارضة على  
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 ؟.. لطواغيت لهم حق بأن يعطوا اآلمانوهل ا: سؤال
أما علمت أن أدنى .. أن األمان مقصور على الطواغيت ..  ومن قال لك :الجواب

ذمة المسلمين :" كما قال صلى اهلل عليه وسلم.. المسلمين يمضي أمانه، ويُلزم به المسلمين 
 !؟" .....واحدة، يسعى بها أدناهم 

 ؟.. دار في فلكهم اآلمان غير الطواغيت وأعوانهم ومن ومن أعطى هذا الصحفي: سؤال
أم .. هو بالنسبة له أمان .. كل من رحب به، وأضافه، من مسلمي الشعب اليمني : الجواب

.. غير مؤهلين لتأمين أحد .. أن مسلمي أهل اليمن " بذريعة أعوانهم ومن دار في فلكهم " أنك ترى 
.. در الرتكاب الغومقدمات الخوارج الغالة .. ــ مذهب  أخيهذا ــ يا .. حدهم غير ملزم وأمان أ

 ! أعيذك منه
بالطواغيت  ثم من قال لك أن كل من أتى ديار المسلمين يجب عليه أن يكون فقيهاً 

ولم .. فهذه مسألة لم تحسمها مع شيوخ وعلماء العصر ... وأعوانهم، ويعلم أن أمانهم غير ملزم 
  !؟..يها بكل هذا فكيف بهذا األعجمي األجنبي تريده أن يكون فق.. يفقهوها منك 

وأن شبهة األمان .. اعلم أن العبرة في األمان ما يعتقده المؤمَّن أنه أمان وليس المؤمِّن و 
 ...!وهذا ما ال أعلم فيه خالفا .. أمان، وشبهة الغدر غدر 

ولكن ، وااللزام والريب ينهم الوفاءوأهل اليمن أهلنا وعزوتنا ولتأم ؛ال أرى ماقلت أبداً : سؤال
وأنت تعلم ، ال من هذا البابإالء والمخبرين وما دخل العم، ا بهذاحسب أن المجاهدين أجتهدو أ

، الساحة اليمنية وقصفهم للمسلمين ياشيخ مدى عمل المخابرات االمريكية والسلولية في
 عد تحديد مواقعهم من قبل الشرائح؟والمجاهدين من الطائرات بدون طيار ب

ال يبرر الغدر .. األمريكان وغيرهم  ويذكره غيرك عن ظلم وجرائم.. كل ما ذكرته : الجواب
.. بل ما ذكرته قد يكون من أسبابه الغدر، الذي يسلط العدو على صاحبه كما تقدم .. وال الخيانة 

وقال صلى اهلل عليه ". أد األمانة لمن أئتمنك، وال تخن من خانك :" قال صلى اهلل عليه وسلم
 ".ه يوَم القيامِة لواُء َغدٍر بعدما اطمأنَّ إليه، ُنِصب لإذا اطمأنَّ الرجُل إلى الرجِل ثم قتله :" وسلم

رتباطه الوا آمانه لحين أن ظهرت خيانته و ؛ ربما قبيكون غدر كما تقول ياشيخ وربما ال: سؤال
وأكبر دليل اإلنزال  ..اليدع الشك ، ثم بعد التحقيق والمالحقة ثبت عندهم مابالمخابرات االمريكية

لصبرك على  وجزاك اهلل خيراً  ...خوه بل الجيش اليمني لهم ألخذه من يد األالجوي والمظاهرة من ق
 ؟جهلي وتطفلي
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ووقتي قد ال .. ألن هذه المسائل تتكرر على ألسنة الشباب .. مجرد توضيح : الجواب
للجندي .. األمان أصاًل يُعطى للعدو المحاِرب : فأقول.. يسمح لي بتوضيحها ثانية في هذا الموضع 

وليس لمن ليس له صفة المحارب، .. يكف عن المحاربة مقابل تأمينه طيلة فترة األمان .. ل المقات
فإن رابهم منه شيء بعدما أمنوه ــ أو حتى .. فهذا أمانه مفروغ منه .. فهذا أصله آمن أو هو في أمان 

بلدته ــ إن كان ويُعيدوه إلى مأمنه، و .. من دون أن يريبهم شيئًا ــ لهم أن يردوا له أمانه وعهده 
ثًا ــ تظهر بمقدورهم أن يفعلوا شيئًا من ذلك ــ لكن ليس لهم أن يقتلوه أو يسجنوه، ما لم يحدث حدَ 

 . نزيه ــ يستوجب شيئًا من ذلك بينته، ويُعّرف بها عبر حكم قضائي
 . ونفع بكم األمة شيخنا.. خيرا جزاك اهلل: السائل

 .أيها الحبيب.. وإياكم جزاكم اهلل خيراً : الجواب
1/02/2104  
 ! االنتصار الحقيقي -0226

على عدوه  المنتصر الحقيقي، هو الذي ينتصر.. في أي معركة أو صراع بين طرفين أو أكثر  
 .في جانب القيم الحضارية اإليجابية الراقية

لمن ينتصر في الجانب األخالقي الحضاري على ..  من أطراف الصراعواألدوم .. البقاء  
   .غيره

يجتهد في أن يُظهر أن تراه ــ مهما أوتي من قوة العتاد ــ لذا كل طرف من أطراف الصراع  
وعند كل عمل عسكري يجتهد في .. دون غيره .. وفي صفه الجانب األخالقي الحضاري إلى جانبه 

ية هذا وال يغفل عن أهم.. أن يجد لنفسه الذرائع األخالقية الحضارية التي تبرر له عمله العسكري 
 ! الجانب إال كل سفيه مغّفل

الغلبة وفي بعض األحيان تكون .. خاض األنبياء معارك عديدة مع الطواغيت الظالمين  
ــ عبر األجيال، والسنين الظهور، والقبول يُكتب  ومع ذلك.. المجرمين  العسكرية المادية للطغاة

المنتصرين في الجانب األخالقي  كانوا دائماً ألنهم  .. المديدة التالية ــ لألنبياء، وأتباع األنبياء 
  . الحضاري

كم من طاغية جالد كان في ف.. وبما ُيختم به على الّصراع .. الخواتيم  األمور تُقاس بحسب 
، وعبارات حظه على ألسنة الناس أن يُذكر باللعناتأصبح .. فإذا مات .. حياته ال يُعّقب عليه 
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وعبر أجيال تالية .. له القبول والثناء الحسن في السماء، واألرض يُوضع .. بينما ضحيته .. السخط 
 !مديدة

قتلتهم ومقام وأين ذكر .. في السماء وفي األرض كر ومقام األنبياء صلوات اهلل عليهم أين ذِ  
 !من الطواغيت المجرمين المتنفذين؟ومخالفيهم 

مكن أن نقاتل العدو وفق ال ي ..وتَدّلت الضرورات  ..مهما اشتد الخناق حول أعناقنا  
فإن حصل شيء من ذلك نفقد مباشرة صفة الحق الذي نحن .. وعلى طريقته .. ومبادئه .. أخالقياته 

الهبوط األخالقي نشاركه و .. الذي هو عليه كما أننا نستوي مع العدو في صفة الباطل .. عليه 
  !ويكون الظهور حينئٍذ لمن يملك أكثر ِعّدة وعددا ..الحضاري 

وإذا أردنا أن ننتصر على العدو ــ مع هذا الفارق المادي الكبير بيننا وبينه ــ ال بد من أن  
نَّ َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرُه إِ ... ] ضاري، وال بد في الجانب األخالقي الحعليه نحرص على االنتصار 

 . 41:الحج[اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز 
6/02/2104  

 !عالجوالتستحق الدراسة، ظاهرة  -0222
هي التي .. والجهاد ساحات العمل، والعطاء، و .. والمواقف .. كانت الميادين : من قبل

وركوب موجة .. للظهور .. أقصر وأيسر طريق أصبح  ليوم، ولألسف، قداو .. تفرز رجاالت األمة 
.. وترفع صوتك .. ود أن تُزا.. والدخول في خانة شيوخ السلفية الجهادية المعاصرة .. الّشهرة 

وتستعلي على الناس باطالقات وأحكام تتسم بالجهل، .. وتعّسر على نفسك ومن حولك .. د وتتشدّ 
: ال ثالث لهما ،وأن تقّسم الناس إلى فسطاطين.. وأن تفقد االحترام لعلماء األمة .. ع والغلو، والتنطّ 

.. ي ضدك هو الكافر، والمارق والذ.. الذي معك؛ هو المؤمن ف.. فسطاط معك، وفسطاط ضدك 
 !.. بالفجور، والهبوط األخالقيو  ..ق التوّحش الخالَّ الفوضى، و بويتسم خطابك 

ــ وُيشار إليك  على قدر ما سرعان أن ُتصّنف.. وعلى قدر ما تفعل ذلك .. فإن فعلت ذلك  
ديث عن الجهاد تتصدر الحعلى قدر ما ُيسمح لك أن و .. من شيوخ السلفية الجهادية ــ على أنك 

 !..حرمات تُفتي في الدماء، والأن و .. والمجاهدين 
  ..!تستحق الدراسة، والعالج  خطيرة، ضيةرَ ا ظاهرة مَ حقاً إنه 

02/02/2104 
 ..! أنا اإلسالم  -0261
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حزبي هو اإلسالم، واإلسالم هو .. أنا الجهاد، والجهاد أنا .. أنا اإلسالم، واإلسالم أنا  
هو .. ، وعلى فهمي للدين وبالتالي االعتراض عليّ .. هو اإلسالم  ؛إلسالم ولنصوصهفهمي ل.. حزبي 

 !اعتراض على اإلسالم
والجهاد .. تعني معاداة ومخالفة اإلسالم .. وجماعتي ومعاداة حزبي .. معاداتي ومخالفتي  

ة الجهاد ومواال.. ؛ تعني مواالة اإلسالم ، وجماعتيومواالة حزبيومواالتي، .. والمجاهدين 
 ! والمجاهدين

توقع .. ع منه كل شيء توقّ .. المتعّصبة .. عندما يفكر المرء بهذه الطريقة اإلقصائية الضيقة  
فاً سي وأن يكون.. وسفك الدم الحرام .. وسوء الظن .. بغي وال.. ، والظلم بغير حق منه التكفير

 . مسلطاً على رقاب كل من خالفه، ويخالفه
بت تلك الفرق المجازر بحق بعضها وارتك.. ألمة إلى فرق متنافرة متدابرة قت امن قبل، تفرّ  

وانقلبوا أعداء متحاربين بعدما  .. وهدرت دماء بعضها البعض .. وسفكت الدم الحرام ..  البعض
في النهج  مرد كل ذلك إلى هذا المنحى أو التوجهمتحابين، إخوانًا ــ كانوا ــ في ظل رحابة اإلسالم 

وأن الحقَّ وقٌف عليه .. ؛ حيث كل فرقة أو حزب كان يعتبر نفسه هو اإلسالم، واإلسالم هو والتفكير
وهو كافر .. ويعترض على اإلسالم فهو يخالف اإلسالم، ويعترض عليه، والذي يخالفه، .. دون غيره 
 ! حالل الدم

نَـُهْم زُبُراً ُكلُّ ِحزْ :] كما قال تعالى    . 06:المؤمنون[ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن  بٍ فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهم بـَيـْ
04/02/2104  

 ! إنه عمل غير صالح -0260
أن حركة طالبان الباكستانية قد قامت بالهجوم على : خبر مفادهب طالعتنا وسائل اإلعالم 

"  041" فقتلت ما يزيد عن .. بواسطة مجموعة من االنتحاريين .. للتالميذ في مدينة بيشاور مدرسة 
 ..!!تلميذاً وطفاًل ائة وأربعين م
قامت  هذا العمل الذي: وحتى ال يُفهم من سكوتنا اإلقرار لهكذا أعمال خاطئة، فإننا نقول 

ال  آثم، هو عمل خاطئ،.. ، وما ترتب عليه من سفك للدماء البريئة الزكية به حركة طالبان باكستان
اإلفساد الضرر و في معنى  يدخل ، وإنماعنقره وال نرضاه، وال يمكن أن ُيصنف كعمل جهادي مشرو 

  ! هكذا عمل، وكل عمل خاطئ يماثله بريء من في اإلسالم؛الجهاد كما ف ..رض في األ
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فإنه معني .. وكون هذا العمل قد حدث تحت مظلة وإمرة األمير المال عمر، أمير أفغانستان  
وإال .. وكل عمل يماثله وعن إدانته له، أن يُعلن عن موقفه وبراءته من هذا العمل، ب وهو ُمطاَلب منه؛
سببًا في نفور  هذا العمل ــ ونحوه من األعمال ــ يكون كما قد .. والمساءلة تطاله  ..الوزر يطاله  فإن

 . من المسلمين في العالم عن نصرته، ونصرة دولته، وقضيته كثير
ى، أن يلهمهم الصبر راجين اهلل تعال.. وفي الختام فإننا نقدم التعازي لذوي الضحايا  

  . اللهم آمين.. والسلوان، وأن يرحم أبناءهم، ويسكنهم فسيح جناته 
08/02/2104  

 ! فهاءعلماء يقودهم السُّ  -0262
..  ؛ وليس العكس شيء لفي ك تبعًا لهم أن يكون العلماءُ .. فهاء أن يقودوا العلماء يريد السّ  

وظيفته .. وينقاد معهم في االتجاه الذي يريدون .. هوا فالعالم في نظرهم؛ من يتوجه معهم حيثما توج
.. ومهما كانت درجة الخطأ واالنحراف فيها .. ًا كان نوعها أيَّ  ..أعمالهم وسفاهتهم ويبرر أن يبارك 

تلك األداة التي يتكئون عليها في أن يكون .. أن يكون بوقًا لهم .. أّمعة يرضى لنفسه أن يكون 
وزمرة من خانة بسفاهتهم وأخرجوه .. وا عليه جام غضبهم إن لم يفعل صبّ ف.. سفاهتهم وباطلهم 

 !  العلماء
ويرضى .. العالم الذي يهاب سفاهتكم : نقولــ ومن وراءهم من العمالء ــ ولهؤالء السفهاء  

ال .. هو سفيه مثلكم .. وأن يبارك صنائعكم .. معكم حيثما توجهتم لكم، و وأن ينقاد .. أن يتابعكم 
 ! من ورثة األنبياءعالماً تحق أن يكون يس

ك فحق الناس عليه ومن كان كذل.. وهو أسمى مقام بعد مقام األنبياء .. العلماء ورثة األنبياء  
 ن ُيصلح ما يُفسده السفهاءأ.. يبين لهم الحق الذي كان عليه األنبياء أن .. يقودهم إلى الحق أن 

لسفاهة السفهاء، وال غيرهم من أهل  ال أن يكون تبعاً .. الئم لومة  وأن ال يخشى في اهلل.. من الناس 
من شؤون دينهم ودنياهم أن يرجعوا إليه فيما أشكل عليهم حينئٍذ  وحقه على الناس.. األهواء 

 ِر ِإن ُكنُتْم الَ فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّكْ :] كما قال تعالى.. هدي األنبياء فيه وافق قد ه فيما نه، ويُطيعو نفيسألو 
يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكْم :] وقال تعالى. 46:النحل[تـَْعَلُموَن 

 . ومن أولي األمر، العلماء. 02:النساء[
بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى  َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعواْ :] وقال تعالى 

ُهْم  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ  . 66:النساء[ُأْوِلي اأَلْمِر ِمنـْ
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لإلسالم يتقّصدون اإلساءة الخطرين وإني ألجزم أن من وراء هؤالء السفهاء، قوم من العمالء  
فإن تركناهم وما يريدون، هلكنا جميعاً، وإن .. ة ليغرقوها يريدون أن يخرقوا السفين.. والجهاد .. 

 . نجونا جميعاً .. وكنا حذرين لمخطتاتهم، ومكرهم .. أخذنا على أيديهم 
01/02/2104 

 ! قديم جديد تحالفٌ   -0266
مؤامرة فتنة وال ما من أن فستجدون .. سواء منه الماضي والحاضر .. استقرئوا التاريخ كله  

.. والسفهاء .. العمالء : إال وكان وراءها فريقان.. حاك ضد اإلسالم وأمة اإلسالم تُ و  قد ُأحيكت
من دون نصرة ووقوف السفهاء الهدامة أو هدف من أهدافهم في عمل  والعمالء لم يكن لينجحوا

جون السفهاء كيف يهيّ .. صفوفهم  إلى السفهاء لذا يكون عملهم األول كيف يستقطبون.. معهم 
وضاعوا بين .. بالسفهاء  تترسوا واحتموا.. حتى إذا ما انكشفوا وتعرضوا لخطر . .لصالحهم 

  . وسّلطوا السفهاء على الحق وأهله.. السفهاء 
.. كان وراؤه العمالء واألعداء، كاليهودي ابن سبأ .. مقتل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  
قتال وكذلك فتنة .. الهدامة هم لمآربه فاستطاع أن يتالعب بهم وبمشاعر .. الخوارج من سفهاء الو 

والحسين رضي اهلل .. رضي اهلل عنه مقتل علي بن أبي طالب و .. الصحابة في موقعتي صفين والجمل 
والممالك اإلسالمية .. والعثمانية .. والحروب التي وقعت بين ملوك وأمراء الدولة العباسية .. عنه 

 أن وراء ونتجدس.. وجعلت للعدو عليها سلطانًا .. ة وأنهكت األموالفتن التي وقعت .. األخرى 
  !فهاءوالسّ .. الحركات الباطنية الهدامة .. العمالء : طرفين، هماهذا الشر كله، 

وما من تقاتل .. ما من فرقة .. صاب يصيب األمة فما من مُ .. ويومنا ليس نشاذًا عن ماضينا  
فهو تحالف .. والسفهاء .. العمالء  :تآمر والكيد هماالهذا إال وتجد أن مادة .. فيما بين المسلمين 

  !ال غنى لطرف عن اآلخر .. تجدد بين الفينة واألخرىي.. قديم جديد 
إال عن طريق استئجار واستغالل .. والعمالء ما كانوا يومًا يمكنهم التحرك لمآربهم الهدامة  

 ! السفهاءالرعاع من 
على تفكيك هذا التحالف والترابط جادين إال إذا عملنا  ..وبالتالي ال أمن، وال أمان لألمة  

وبذلنا مزيدًا من .. التواصل بين العمالء، والسفهاء الود و وقطعنا حبال .. بين العمالء، والسفهاء 
إذ هم .. العمالء التواصل مع وتحذيرهم من خطر .. الجهد في تفقيه، وتعليم، واحتواء السفهاء 

 . واهلل المستعان.. الطرف اآلخر  الطرف األسهل، واألقرب من
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06/02/2104  
 . ضوابط الكتابة والنشر -0264

 فما الرأي؟ .. قد استشارني بعض اإلخوان، أن يكتبوا، وأن ينشروا ما يكتبون  
فيما يكتب خصااًل ويراقب من أراد أن يكتب وينشر، عليه أن يراعي : ولهؤالء األحبة أقول 

 : أربع
 . ومعاناة الناس.. من رحم الواقع أن تكون كلماته  -0 
ــ وكلما كانت المشكلة عامة، وواسعة االنتشار،   ج بها مشكلة، يُعاني منها الناسأن يُعال -2 

الضرورة، تكرارًا للمكرر، إال ما دعت إليه كلماته وأن ال تكون   كلما كانت الكتابة فيها أجود وأنفع ــ
 . واقتضته الحاجة

 . مخلصاً هلل عز وجل أن يكون فيما يكتب -6 
أن يعرض كلماته على النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ فإن وافقت ما كان عليه النبي صلى  -4 

  . يمسك عن نشرها، أو يحذف ما قد خالف فيه.. وإن خالفت .. ينشرها .. اهلل عليه وسلم 
وما ال .. م نشره وما ينبغي كتابته ومن ث.. تُعَرف جودة ما يُكَتب .. بهذه الضوابط والخصال  

 . ينبغي، واهلل تعالى أعلم
06/02/2104  

 ! موائد الخوارج الغالة -0260
 : موائد الخوارج الغالة التي يقتاتون بها، ويعتاشون عليها، أربع 
 . التفريط واإلرجاء -0 
 . ظلم الحكام -2 
 ! فيبررون ظلمهم بظلم اآلخرين..  العنف، والحروب الظالمة -6 
   !الجهل -4 
ما يضعف الخوارج،  رعلى قد.. وعلى قدر ما تعاَلج هذه األشياء بطريقة صحيحة وعادلة  

 . ويقل عددهم، ويذهب ريحهم
ويعمل على .. ومن يُعالج ظاهرة الخوارج، من دون االلتفات لألشياء األربعة اآلنفة الذكر  

 !كمن يرمي زرعه في البحر، ثم يرجو منه ثمرا.. إصالحها ما أمكن 
6/0/2100  
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  ! ال تفتّننكم مظاهر الخوارج الغالة -0268
ويكثرون من االستدالل بها على  ..بعض حدثاء األسنان، تفتنهم مظاهر الخوارج المعاصرين  

 ! ؟حسن منهجهم، وسيرتهم
؛ كانت ، وأصدق لهجةً أكثر منهم تديناً، وتعبداً الخوارج األوائل ظاهر كان  :ولهؤالء نقول 

دخلت على :" باس عندما ذهب إليهم لمناظرتهمكما يقول ابن ع  ..من أثر السجود حة جباههم مقرّ 
ر قط أشد منهم اجتهادًا ــ أي في العبادة ــ جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن قوٍم لم أ

ــ أي مسهمة وجهوههم ، مشمرينــ أي مغسولة ــ ضة وعليهم قمص مرحّ كب اإلبل ــ اإلبل ــ أي كِر 
 ".   من السهرابسة متقطبة شاحبة متغير لونها ــ ع
لمَّا عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي اهلل  ":وعن جندب األزدي قال 

 !"عنه، فانتهينا إلى معسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن
يخرُج قوٌم من :" جعن الخوار ق حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم، حيث قال وهذا مصدا 

، وال صياُمكم إلى قراءتِهم شيًئا، وال صالُتكم إلى صالتِهم شيًئا قراءُتكم ليستأمتي يقرأوَن القرآَن 
، يمرقون ، ال ُتجاِوُز صالتُهم تراِقَيهم، يقرأوَن القرآَن يحسبون أنه لهم وهو عليهمإلى صياِمهم شيًئا

لو يعلُم الجيُش الذين ُيصيبونَهم ما ُقِضَي لهم على لساِن  ،ةِ كما يمرُق السهُم من الرَّميَّ من اإلسالِم  
 [. 4186:صحيح سنن أبي داود"]نبيِّهم صلى اهلل عليه وسلم لَنَكلوا على العمِل 

ــ أي من قبل العراق؛ فشرق إنَّ طائفًة تخرُج ِمن قبِل المشرِق : صلى اهلل عليه وسلم قالو  
وال صالَتكم مع ، شيًئا ال تروَن جهادَكم مع جهاِدهم ،الناسِ  عنَد اختالٍف منَ المدينة العراق ــ 

 ..".  يمُرقوَن مَن الديِن كما يمرُق السهُم مَن الرميةِ  ،صالتِهم شيًئا وال صياَمكم مع صياِمهم شيًئا
 !  فتصدكم عن الحق ..ال تفتّننكم مظاهر الخوارج الغالة ف 

1/0/2100  
 ؟ وجزاكم اهلل خيراً ..  إياد قنيبي من الثورة الشاميةكتور كيف تقيمون موقف الد   :ؤالس -0261

بقليل من المتابعة لما يكتبه األخ وينشره، يدرك كل . الحمد هلل رب العالمين: الجواب 
مراقب بأن الرجل هواه مع القاعدة وما واالها، فال يرى جهادًا في الشام إال جهادهها، ومن يجاهد 

على استراتيجية القاعدة من ضرر صريح وراجح على الشام، وأهله،  رغم ما يترتب.. على طريقتها 
 !قد أشرنا إليه مراراً في أكثر من موضع.. ومجاهديه 
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إلى الساعة رغم جرائم جماعة داعش ــ التي هو يعترف بها، وُيشير إليها في بعض مقاالته ــ  
 ...!يتورع عن أن يشير إليها أنها، من الخوارج 

فهو ال يتورع بأن يسيء بهم الظن .. ومن فصائلهم .. ب من مجاهدي الشام بينما إذا اقتر  
والتي تفيد في .. ويرميهم ــ ولو بطرف خفي ــ بالعمالة، والخيانة، واالرتباط بأجندة ودول خارجية .. 

 ! النهاية التكفير، والردة
برئة اإلسالم من جرائم ت" فعلى سبيل المثال ال الحصر ما كتبه مؤخرًا في مقالته المعنونة بـ  

أيما جماعة تصدر بيانًا تصف فيه طائفة بالردة دون بينة وترتب عليه :" ، يقول"تتم في ساحة الشام 
من ثبت إسالمه بيقين لم يزل عنه اسم اإلسالم إال .. القتل فإنها ال تحكم في هذا بما أنزل اهلل 

ة في تكفير مسلمين مع أن هؤالء ومن الجهل والضالل أن يصدق بعض المتعصبين جماع. بيقين
 ..!وهو بذلك يشير إلى جماعة الدولة، ويرد عليهم . هـ -ا.." المكفِّرين لم يأتوا ببينة 

.. لكن هو كعادته لكي ُيحافظ على منهج مسك العصا من الوسط .. وجميل .. كالم جيد  
يقفز مباشرة ليتكلم .. ويظهر أنه غير منحاز مع الدواعش، وال مع ضدهم من مجاهدي أهل الشام 

كثر :" فيقول في نفس المقالة.. على مجاهدي الشام، وفصائلهم بما يناقض، وُيضاد كالمه أعاله 
، ”مجالس قيادة“الخبث في ساحة الشام، ففي مقابل الغلو هنالك االجتماع مع العمالء الصرحاء في 

ية بثورة الشام واستجابة عدد من فليس الغلو المشكلة الوحيدة، بل عبث األنظمة العربية والعالم
الفصائل لها، والتخاذل عن حرب العدو الكافر مع حصر المشكلة في الغلو، وقتالُه إلقرار أعين 

وال يجوز لمسلم أن يقاتل تحت رايات هذا حالها . الطواغيت، كل هذا بات يهدد ثورة الشام بالضياع
 . هـ -ا" 
 ! وهكذا يكون الحكم بما أنزل اهلل..  هكذا يكون التبين، والتثبت عند القنيبي 
تعداد فصائله ما يزيد عن مائة فصيل من كبريات فصائل مجاهدي .. الثورة " مجلس قيادة "  

فهو يتحدث ويعني من كلماته هذا الكم .. وهي ممتدة على جميع ربوع وثرى الشام الطهور .. الشام 
 ..! الواسع من مجاهدي الشام 

 .. !الجلوس مع العمالء ! ؟..والممجوجة .. رة ما هي التهمة المكر  
 ! ؟..غير معلوم .. ومن يجلس معهم .. من هم هؤالء العمالء  
 "!!مجلس قيادة الثورة " فالقارئ ال يفهم من الوراء من هذه الفرية سوى  
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ويكفي للغمز .. هذا يكفي أن يكونوا جميعًا عمالء .. ثم هم لكونهم يجلسون مع العمالء  
" يكفي ألن يحكم على رايته  أنها باطلة وجاهلية ال يجوز للمرء .. مز بمجلس قيادة الثورة برمته والل

 ! ؟..، كما يقول "أن يقاتل تحت رايتها 
ينقسم إلى .. وفي محكمة القنيبي العادلة والشفافة .. فمجلس قيادة الثورة عند القنيبي  

 !!وكالهما في الوزر سواء.. وال ثالث لهما .. وفريق يجلس مع العمالء .. فريق عمالء : فريقين
وهكذا تكون المحاكمة العادلة الشفافة .. وهكذا يكون التثبت .. هكذا يكون التبين  

وهكذا يكون الكفر اليقيني ــ عند القنيبي ــ .. على الفصائل الشامية .. المكتملة األركان والشروط 
 ! وأن رايته باطلة؟.. الكفر والردة الذي من خالله نحكم على فصيل من الفصائل ب

وتستحلون .. لماذا تقاتلون مجاهدي وثوار أهل الشام : لو سألنا داعش، ومن واالهم 
: الواردة أعاله، ولقالوا مباشرة مثل قوله" القنيبي " لما زادوا كلمة عن كلمات .. حرماتهم ودماءهم 

والمراجعة فيما يرمون به .. والتدقيق .. بين وعند الت.. يجلسون مع العمالء .. خونة .. هم عمالء 
وإنما هو سوء الظن الذي ال يغني .. ال تجد لدعواهم واقعًا يصدقه .. وفصائلهم .. مجاهدي الشام 

 ! من الحق شيئاً 
، أنه يريد أن ينأى بنفسه عن الجرائم التي يرتكبها مجرمو "القنيبي " والعجيب في الدكتور  

بل هي تدينه .. بينما كلماته أعاله لم تسعفه .. ق أهل الشام، ومجاهديهم بح.. داعش ومن واالهم 
وتدمغه ــ وكل من كان على منهجه وطريقته ــ بأنه ملوث ــ حتى قراميش أذنيه ــ بدم أهل ومجاهدي 

ولسوف ُيسأل عن هذا، لو شاء أهل الشام .. وشريك في معاناتهم وآالمهم .. الشام الحرام 
فيوم القيامة؛ عند اهلل .. فإن لم يكن في الدنيا .. من األيام أن ُيسائلوه، وُيحاكموه  ومجاهدوهم يوماً 

 ! ال يضيع حق لمظلوم
نعم قد يوجد تحت ظروف القهر : أقول للقنيبي ــ ولسيئي الظن بأهل الشام ومجاهديهم ــ 

أحد ــ من يمد يده والحاجة والفقر المدقع، وضغط المجاعة والحرمان ــ الذي ال تخفى شدته على 
وهم في هذا ال ُيالمون ــ ما داموا يقبلون هذه .. للمساعدات التي تأتي من هذا البلد أو ذاك 

والجلوس .. والخيانة .. المساعدات من غير شروط تمس بثوابت الدين ــ فضاًل عن أن يُرموا بالعمالة 
 ! إلى آخر القائمة المشروخة المردودة.. مع العمالء 

وفيما يأخذون ــ مع العلم أن .. وفيما يُقال عنهم .. جعت بعض هؤالء فيما يفعلون وقد را 
يا فالن قد : ــ فقال لي! الجميع يأخذ من دون استثناء، بما فيهم الذين يُزاودون ويكفرون على األخذ
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عن ومن ورائكم أكثر من مليار ونصف المليار مسلم عنا و .. وأنتم .. حلت لنا الميتة منذ سنوات 
ثم بعد .. اعطني جزءًا يسيرًا مما آخذه من هذه الحكومة أو تلك .. آالمنا، وبردنا وجوعنا ساهون 

 ! ذلك إن رأيتني أقبل عطاًء من هذه الجهات، فلكم علينا كامل الحق أن تقولوا في حقنا ما شئتم
الشام، وأطفالهم  ودع الشام، وأهل.. تدثر ــ وأطفالك ــ في فراشك الوثير الدافئ .. يا قنيبي  

 ! يرحمك اهلل.. للثلوج، والبرد القاتل في مخيماتهم .. ونساءهم 
 ...! فأبت عليك لجاجتك إال أن تخالف .. فقد نصحناك بهذا من قبل  

2/0/2100  
 .الرد على تعقيب إياد القنيبي -0266

 الكلمة:" ، فقالالعام قد تعقبنا الدكتور إياد القنيبي على الخاص .الحمد هلل رب العالمين 
 شيخنا يا وأنت بصير أبو كان فإن. مقصودي توضح كلمات بعدها خرجت قد بصير أبو يذكرها التي

 ستة عليه مر بصير أبو عنه يتكلم الذي ذنبي؟ المقال فما تتابعان الــ ويعني الشيخ أبا العباس ــ 
 .."!بعده  ووضحت شهور،

، "م سالم من جرائم تتم في ساحة الشاتبرئة اإل "  مقالتك يا دكتور قنيبي المعنونة بـ: أقول 
وبالتالي ال حق لك أن .. صدرت، ونشرت كما في موقع صدى الشام اإلسالمي من دون تاريخ 

 !وما نشر قبلها وما نشر بعدها..  وعن قدمها أو حداثتها.. عن تاريخ نشر كلماتك تكلمنا 
أو يعممه .. أو يخصصه .. بع جديدك الذي ينسخ قديمك تتثم إلى متى تريدنا وغيرنا أن ن 

 ؟..أو .. أو  ..يده قأو ي.. 
 ! ؟..لك أتظن أن الجميع قادر على ذ.. ثم إن كان واحد منا قادراً على شيء من ذلك   
وكل فريق يبحث عن الكلمة التي .. واألهواء موجودة .. والجميع مسلح .. الساحة ملتهبة  

فتحدث بسبب  .. فإن وجدها لم يعد يبحث عن غيرها .. يريدها ويتقوى بها على غريمه وخصمه 
.. تك وأنت نائم على أريك.. كلمتك الطائشة هذه فتنة ومقتلة بين المجاهدين، والفصائل الشامية 

 ! ؟..لم تنظروا لجديد مقاالتي التي توضح وتجلي قديم مقاالتي .. ما ذنبي : تقول.. ثم بعد ذلك 
وأهل الشام على ما هم فيه من بالء .. وكأنه ال عمل عندنا وعند المسلمين، والمجاهدين  

 !؟...سوى أن ننظر في الناسخ والمنسوخ من كلماتك ومقاالتك .. شديد 
يهوي بها في  ،بااًل  لها يُلقي ال، إنَّ العبَد ليتكلَُّم بالكلمِة من سخِط اهلِل :" وفي الحديث 

 .البخاري"  جهنَّمَ 
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حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب اهلل :" ورحم اهلل علي بن أبي طالب إذ يقول 

 .البخاري" ورسوله 
وتنقل لنا .. لتك القديمة مقا ثم ها أنت تردنا إلى مقالتك الجديدة التي توضح مرادك من 

 ليسوا محددة فصائل هي عمالتها على القرائن كثرت التي الفصائل : عبارة ومنها:" منها قولك
 ما قتالها إلى أدعو ال فإني المحصلة وفي. الساحة لتوتير تجنبا باالسم مقالي في أذكرها ولم بأكثرية،

 . هـ -ا"..  وتوعيتهم أفرادها استمالة إلى دعوت تقاتل، بل لم
من أنت .. ويدينك .. ويدمغك .. هو عليك .. حتى جديدك هذا الذي تردنا إليه : أقول 

أو تحكم على فصائل محدودة بالعمالة .. حتى تحكم على هذا الفصيل أو ذاك بالعمالة والخيانة 
 !؟...

.. عي وال ذكر لبينة أو دليل على ما تد.. من غير تحديد .. ثم تترك األمر هكذا مبهمًا  
ويظنوا ظن .. الفرصة للناس أن يخوضوا  كفتعطي بذل.. التي ال تروقك .. وترمي به بعض الفصائل 

مع علمك أن الجميع يملك السالح، وقد يترجم ظنه السيء إلى ..  في الصالح قبل الطالح.. السوء 
 !؟مقتلة بين المسلمين

وإنما ..  لفرد من األفراد وال.. ليس لي وال لك  امردهمثل هذه األحكام واالطالقات  
تصدر .. لمحكمة شرعية يعلوها نخبة من ذوي العلم واالختصاص والتقوى تعيش الواقع على األرض 

.. ثم نحن تبعًا لحكمها .. تستدعي الضرورة معرفة حكمه وحاله حكمها في شخص أو فصيل ما 
وإن حكمت  ..ناه بما يستحق وعامل ..قلنا بعمالته .. إن حكمت عليه بالعمالة ف.. نردد حكمها 

 ! وليس لنا وراء ذلك خيار آخر ..ببراءته حكمنا ببراءته 
ولكل امرئ وهو جالس على .. لمن هب ودب ..  على خالف ذلك .. ولو ترك هذا األمر  

فصيل واحد من فصائل حينئٍذ ال يسلم .. هذا الفصيل عميل، وهذا غير عميل : يقول.. أريكته 
إال .. إذ ال يوجد فصيل .. ومن أن يرمى بالعمالة والخيانة .. العمالة والخيانة مجاهدي الشام من 

 ..! ويوجد ولألسف من يتكلم عليه وعلى أمانته وصدقه 
من غير تحقيق .. وأخذنا بطعن وتجريح كل من هب ودب .. ولو تركنا األمر على عواهنه  

.. وسفكت الدماء .. نتهكت الحرمات ال.. وال تثبت وال بينة، وال محاكمة شرعية عادلة قوية 
 ...!وألحدثنا فتنة ومقتلة عظيمة بين مجاهدي الشام وفصائلهم 
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 ...! ويا لفرحة النظام النصيري ــ وكل كافر حقود ــ بهكذا نتيجة مدمرة  
 ال تُقال وال.. فالكلمات التي تُلقى وتُقال ــ يا قُنيبي ــ في الغرف المغلقة، والصاالت المكيفة  

 !ويده على الزناد.. حيث الجميع يملك السالح .. تُرمى للشعوب الثائرة المسلحة المقاتلة 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فليقل خيراً، أو :" صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 . البخاري"ليصمت 
 ! ومن صمت نجا.. أو اصمت .. قل خيراً يا قنيبي  
 .!....غفر اهلل لنا، ولك  
 ..وجديدنا  انؤرخ لك كلماتنا حتى ال نحدثك عن المجهول من قديمن 

01/0/2100  
 !  امأنا والشَّ  -0262

فلن تجدوا مني ــ بإذن اهلل ــ .. ارموني بسهامكم الطائشة كيفما شئتم .. قولوا عني ما شئتم  
 ! وال كلمة.. بل وال التفاتة .. غضبة 

أو ضرر ــ أيًا كانت هوية  ..أو كلمة شر .. بسهم .. هديه لكن إن رميتم الشام، وأهله، ومجا 
.. من سهام ألرمينكم بجميع ما في جعبتي  وجهة الرامي؛ سواء كان من الطغاة، أم الُغالة، أم الُجفاة ــ

وإلنكرّن عليكم في الباطن والظاهر، وفي الخفاء والعَلن، .. وألجردّن عليكم سيف قلمي وحجتي 
ليس هذا هو : حتى يقول القائل منكم.. إن استطعت الجمع بينها .. معًا القلب باليد، واللسان، و 

 ! الشيخ الذي عهدنا منه الصبر، والحلم، والحكمة، واألناة
والثغر األعظم لإلسالم، والمسلمين .. الشَّام؛ الحصن األكبر .. علّي  وأهله هذا عهد الّشام 

امداً اهلل تعالى حمداً كثيرًا طيبًا مباركاً فيه، أن أبقاني ح .. أقل وأضعف ما أقدمه للشام، وأهله هوو .. 
 هفضله وقوته ومنّ ــ ب وجعل مني.. على ثغر الشام األعظم أميناً فيه حارساً الذي استعملني  لهذا الوقت

.. وعقبة كأداء، لكل عدو أو جاهل سفيه يروم الشام، وأهل الشام، ومجاهديهم ال ُتكَسر، شوكة ــ 
 !بشر

  ....ئالً اهلل تعالى، العون، والثبات، والقبول سا 
00/0/2100  
 . الشَّامي عندي -0241

 ؟ ..، تعصباً للشام، وأهله "أنّا والشام " لمسنا من مقالتك : قالوا 
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 ! ...ليس كما تقولون : أقول 
وحقوقهم وحرماتهم  ،وعن دينهم ،ويذود عنهم.. يحب الشام وأهله  منالشامي عندي؛ هو  

ما األعداء ل عنهم ويخذّ .. ويقلق ألمنهم وسالمتهم .. ويرفق بهم .. ويتأّول لهم .. وُيحسن إليهم .. 
 ! ولو كان من الصين، ومن أبوين صينيين ،فهذا هو الشامي عندي.. استطاع 

ال يُبالي .. الشر والضرر و .. الدوائر يتربص بهم  ..للشام وأهله  وخالف ذلك؛ من كان عدواً  
يُقدم فيهم .. وأطفالهم وال يغار على حرماتهم، وأعراضهم، وال يقلق ألجلهم، .. آالمهم و لمصابهم 

فهذا عندي ليس .. وال يرى من الشام وقضيته، إال نفسه ومصلحته .. سوء الظن على حسن الظن 
 ! ومن أبوين سوريين.. ولو كان من قلب دمشق، والقرداحة .. وهو عدو لي وألهل الشام .. شامياً 

04/0/2100  
 . النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم فوق حريّة التعبير -0240

.. كمموا األفواه .. إذا جاءت حرية التعبير في االتجاه الذي ال يريدونه، وفيما ال يهوون  
وال يُعَدمون ..  في غياهب سجونهم ماوغيبوه.. وطاردوا التعبير وصاحبه  ..وحّدوا من حرية التعبير 

 ! حريتهو .. ما ال يروق لهم من التعبير كل ن يسنوا القوانين التي تجّرم  حينئٍذ من أ
ويروي أحقادهم، وغيظ .. ويهوونه .. أما إذا جاءت حرية التعبير في االتجاه الذي يروق لهم  

والذي يعني بالضرورة .. كالطعن بنبي اإلسالم؛ سيد ولد آدم محمد صلى اهلل عليه وسلم .. قلوبهم 
والقانون، .. هذه حرية التعبير : قالوا.. ريح بأكثر من مليار، ونصف المليار مسلم الطعن والتج

  !يكفلها، ويحميها
بخاصة دول و  ..هناك قضية يجب أن يفهمها الجميع من دون استثناء : ونحن نقول للجميع 

وفق  أن االعتداء على شخص النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ــ وهي ..الغرب؛ شعوبًا وحكومات 
صارخ ومباشر على كل  هو اعتداء.. عقيدة اإلسالم؛ عقيدة كل مسلم ــ أيًا كان نوع هذا االعتداء 

وإلى .. األموات منهم، واألحياء .. على أعز وأقدس وأشرف ما يملكه كل مسلم اعتداء هو مسلم؛ 
أن يدافع عن نفسه، وعلى حرماته إذا ما اعتدي عليه وبالتالي كل مسلم يشعر من حقه .. يوم القيامة 

من النفس، والِعرض، وأقدس فالنبي صلى اهلل عليه وسلم عند كل مسلم، أعز .. وعن ِعرضه وحرماته 
 ! وكل شيء.. والمال 

لو ارتد .. أن ال يلوم إال نفسه .. ويحرص عليه .. ويسبق إليه .. وعلى من يبادر االعتداء  
 ! هعدوانه بما ُيسيئ عليه



 298 

.. ال تبرره وحرية التعبير .. م االعتداء والتهجم الشخصي وانينكم تجرّ كما ق: ونقول كذلك 
م االعتداء والتهجم على شخص األنبياء، وبخاصة خاتم األنبياء عليكم أن تسنوا القوانين التي تجرّ 

االعتداء عليهم، أو على أحدهم ــ كما تقدمت اإلشارة  ألن.. والمرسلين محمد صلى اهلل عليه وسلم 
   . ، وعلى أخص خصوصياته، وما يملكتداء مباشر وصارخ على كل مؤمنعهو ا ــ

04/0/2100  
 !قل موتوا بغيظكم؛ سنستمر في قتل المسلمين واإلساءة إليهم -0242

وقد  .. زمن األزارقة، والقطري بن ُفجاءة .. من قبل كان لخرسان الحظ األوفر من الخوارج  
واليوم يعودون من جديد إلى تلك المنطقة الهامة .. الحروب و .. من الدماء  كثيراً كلفوا المسلمين  

 ر؛ المعروفين بجماعة الدولة ــعن طريق إعالن الناطق الرسمي لخوارج العص.. والحساسة، والوعرة  
؛ سنستمر في قتل المسلمين، واإلساءة "قل موتوا بغيظكم " في كلمة له بـعنوان  محمد العدناني ــ يأب

واإلساءة .. مليء بالدعوة إلى الغدر  خطاب سفيه؛ فإن خطابه.. وكعادته  ..نهم وإلى دي.. إليهم 
والمخالفين وحتى يشرعن حربه على المسلمين .. وسفك الدم الحرام .. والمسلمين .. لإلسالم 

ال بد له من .. ويستقطب إلى صفوفه مزيدًا من الحدثاء، والسفهاء ، "الصحوات " تحت عنوان قتال 
يشتم الصليبيين  كلماته بذكر بعض اآليات من القرآن الكريم ــ يحسبها له وهي عليه ــ وأنيبّطن   أن

.. وإعالن الحرب على الصليبيين محاربة الصليبيين، والمعَلن فالظاهر .. ويهددهم ببعض الكلمات 
؛ ليمنفي ا على طريقة الروافض الحوثيين.. وفي الباطن ــ وعلى أرض الواقع ــ محاربة المسلمين 

فالموت .. وفي الباطن، وعلى األرض .. الموت ألمريكا، الموت إلسرائيل : فشعارهم الظاهر والمعَلن
 !لليمنيين المسلمين

 ! وهكذا نتيجة.. وهكذا عمل .. وهكذا سفهاء .. ويا لفرحة الصليبيين بهكذا عمالء  
ومن انتهج .. والبغدادي بأن خوارج العصر؛ أزارقة العدناني : ومراراً .. وقد قلنا من قبل  

وهذا هو .. وسفكوا الدم الحرام .. وأساؤوا .. وأفسدوا .. وخّربوا .. فّرقوا .. حيثما حلوا .. نهجهم 
 !غير ذلكتنتظروا منهم وال .. اليوم من هؤالء القوم " خراسان " حظ 

ذه هي وه.. ما دام هذا نهجكم .. المشؤوم أنت وخليفتك المزعوم .. اطمئن يا عدناني  
.. ورضيتم ألنفسكم أن تكونوا ذلك الخنجر المسموم في ظهر األمة .. فعالكم بالمسلمين 

ولو .. الصليبيين ورفعتم شعار محاربة .. مهما شتمتم الصليبيين .. فالصليبيون لن يحاربوكم 



 299 

نحرف ــ عندما توترّشد سهامكم، وضرباتكم ..  وكم؛ يحاربونكم الحرب التي تصنع لكم الدعايةحارب
 !ال غير..  في اتجاه محاربة المسلمين، والمجاهدينعن الخط المرسوم لها ــ 

21/0/2100  
 ! مقدمات العدوان والسطو على الحقوق والحرمات -0246

ة المجاهدة، الثائرة على الطاغوت ونظامه إذا أرادوا أن يعتدوا على فصيل من الفصائل الشاميّ  
.. وقادته نات الكاذبة حول هذا الفصيل وترويج الطعو  المغرضة،هم ببث الشائعات مهدوا لعدوان.. 

سعة انتشار ات ترقى إلى درجة اليقين والتسليم من خالل حتى إذا ما أصبحت هذه الشائعات والطعون
ل ق الناس ذلك، واعتقدوا بطالن هذا الفصيإذا ما صدّ و .. وتكرارها على مسامع الناس الشائعات 

قام .. عليه لعدوان لسطو واوأصبحت األرض ممهدة ل..  على خيره ورجحان فساده.. الشامي 
 ..!المعتدون بعدوانهم اآلثم على الحقوق والحرمات والمقرات 

يُعِملون  د، الذينيتقون اهلل في حقوق وحرمات العباد والبالالذين ال اآلثمين هذا صنيع الغالة  
 !الظن بالمسلمينسوء 

2/2/2100 
 !ونمُ ظلِ ومون يَ ظلُ مَ  -0244

.. ، كنا ننكر على الطغاة ظلمهم، وإجرامهم ونحن قابعون في سجون الطغاة الظالمين 
وفي كثير من .. ونتساءل هل يوجد من بني البشر من يمكن أن يمتهن حقوق اإلنسان كما يفعلون 

، وعلى األحيان كانت سياطهم، سببًا من جملة األسباب التي حملت الشعوب على الثورة عليهم
جون الطغاة الظالمين، بعد أن وا في سُ نُ جِ ثم ها هي األيام تمضي، وإذ بالذين ظُِلموا وسُ ... تهم أنظم

هم يرتكبون ما كان يرتكبه الطغاة الظالمون بحق من إذ كثيرحصلت لهم نوع شوكة ومنعة في الشام، 
 ! وزادوا عليهم بأمور لم يفعلها الطغاة أنفسهم.. السجناء 

ظلم بكل أنواعه، أن يكونوا من أكثر الناس نفوراً و منهم بعد أن عاشوا المتوقع والمرجالكان  
ولكن ولألسف ــ بعد أن حصل لهم نوع شوكة وتمكين .. والعفو، والرحمة .. من الظلم، وحبًا للعدل 

.. وأشد .. موا كما ظُِلموا لَ فظَ .. على أرض الشام ــ نسوا ما كان منهم، وما كان من الطغاة نحوهم 
 ! ننوا في تعذيب سجنائهم ومعارضيهم بما لم يسبق للطغاة أن فعلوهتفو 
، تقوم مع الظلم، فالظلم يدع الديار بالقعأن الدول ال تدوم، وال : ونقول لهؤالء ونذكرهم 

وال  ..دولة، وال تمكيناً وأنتم قائمون بالظلم، وعلى الظلم  رجوافال ت ..على صاحبه، قبل غيره  ويجني
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:" وفي الحديث.. اهلل اتقوا و  ...عواقب الظلم في بعض المواطن ة الظفر الجزئي تنسينَّكم نشو 
 ". ارحموا من في األرض، يرحمكم من في السماء 
01/2/2100  

 . الخالف في الرأي -0240
.. لهم يُقصون المخالف ال تروق لهم،  عند أدنى خالف معهم، أو نصيحةبال أقوام ما  

والبعض يتوسع فينهج نهج الغالة؛ فيأمر بقتل وتصفية كل من .. شين مُ ويشّهرون به، ويرمونه بكل 
 ! فيه يخالفه، وبخاصة إن كان لمخاِلفه مكانة وأثراً فيما يخالفه

مخالفة تعاليم وروح الشريعة اإلسالمية التي نصت  :أولهما: يرينوهؤالء وقعوا في خطئين كب 
األفضل، وما تختاره الرأي ومن ثم انتقاء منها  تباين اآلراء،ف و ى الشورى، القائمة على اختالعل

 . األكثرية
.. التناصح، وتبين أن الدين النصيحة ذلك النصوص الشرعية التي تحض على النصيحة و ك 

 .ومن لوازم النصيحة وجود الناصح والمنصوح
وفي هذا النوع من الشرع يوجد .. الشرع المؤول؛ وهو فهم العلماء للشرع المنّزل كذلك و  

ومع ذلك لم يُعرف عن أحد من أهل العلم المعتبرين من كّفر .. اختالف واسع وبّين بين أهل العلم 
الة؛ إذ كما يفعل المتعصبة الغُ   أو رتب عليه والء، وبراء.. أو ضّلل بسبب هذا النوع من االختالف 

 !ن ويُعادون على الشرع المؤول، وفي كثير من األحيان على الشرع المبّدلو يوال
ُتكتب .. ليس بمثل هذا الفريق من الناس يمكن أن تقوم لإلسالم دولة، ومؤسسات : ثانيهما 

وهذه عناصر ال بد فيها من التباين .. وشورى .. نصيحة و .. والتي تحتاج إلى اجتهاد .. لها الحياة 
ير  سه من خحرم نف.. والنصيحة .. فمن ضاق صدره بالخالف واالختالف .. واالختالف في اآلراء 

قَاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم  ]على مبدأ الطاغية فرعون ى االستبداد ورأيه األوحد،وحمل الناس عل.. كثير 
 !وهو مبدأ فاسد غير رشيد. 22:غافر[ِإالَّ َما َأَرىَٰ َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد 

00/2/2100  
 . الثورة الشامّية -0248

ليست ثورة على الطاغوت ونظامه النصيري وحسب، وإنما هي ثورة  امثورة الشام وأهل الش 
 . على جميع المفاهيم الباطلة التي كرسها عهد الجهل، والطغيان، والفساد

 ... فهي ثورة على الشرك، والوثنيات كلها، بكل أصنافها، وأنواعها  



 301 

 ... ثورة على الظلم  
 ... ثورة على االستبداد والطغيان  
  ...الجهل، والتخلف  ثورة على 
 .ثورة على الغلو، والغالة اآلثمين، الذين يأبون إال خرق السفينة، وإغراقها 
 .الثورة وأهدافها المنشودة العادلةُيحيل بين ــ أياً كان نوعه ــ ثورة على أي ارتباط  
  ...الفساد على جميع مظاهر ثورة  
يعني أن الثورة الشامية قد انحرفت عن  ..ومتى كان األمر على غير هذا النحو، أو دونه  

 وهو ما ال يرضاه... مسارها المرسوم، ولم تحقق الحد المطلوب من أهدافها وآمالها، وتطلعاتها 
 . للشام، وأهل الشامصادق الوالء مخلص األحرار األباة، و كل 

02/2/2100  
 .كيف نحاور الغالة -0241

ولكم  الهوى المذموم، فكيف يكون حواره؟ إذا كان المخالف المغالي من أصحاب: ؤالس
 جزيل الشكر؟ 

فريق منّظر ومؤدَلج، يغلب : المخالف المغالي، فريقان. الحمد هلل رب العالمين: الجواب
وهذا يُعتَزل، كما يُعتَزل الكلب األجرب، ويحذر منه ومن مجالسته، .. عليه العناد والِكبر، والحقد 

وإن كان ال بد .. مهما أقبلت عليه، وصرفت له من وقتك وجهدك . .ألن الحوار معه ال يجدي نفعًا 
 .من محاورته، فتكون محاورته من أجل غيره، ال من أجله

.. فهذا نقبل عليه .. وفريق دون ذلك؛ مغفَّل مضلل، يبحث ويسأل استرشادًا عن الحق 
ذ كلما كان عدد إ.. نحاورهم مثنى، وفرادى .. ونحاوره بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة 

ُقْل :] كما قال تعالى.. المحاورين منهم أقل كلما كان أدعى لالنصات واالستفادة، واالنقياد للحق 
  .48:سبأ[ِإنََّما َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة َأن تـَُقوُموا لِلَِّه َمثْـَنىَٰ َوفـَُراَدىَٰ ثُمَّ تـَتَـَفكَُّروا 

 .استفتاء المجهول -0246
فهل .. نترنت أن يُفتي، وُيستفتى مجهول العين واالسم والحال درََج في عالم اال: سؤال

  يجوز له ذلك، وهل يجوز أن ُيستفتى؟ 
ال يجوز لمجهول العين، واالسم، والحال أن يُفتي، وال أن . الحمد هلل رب العالمين: الجواب

 : ُيستفَتى في شؤون دين الناس، وذلك لالعتبارات التالية
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وهذه أمانة .. ، وعن رسوِله صلى اهلل عليه وسلم عز وجل ع عن اهللالذي يُفتي يوقّ  -0
الذي المستأَمن هوية وصفة المفتي إال بمعرفة  عظيمة ال يمكن التحقق من سالمتها

 . يوّقع عن اهلل وعن رسوله
.. لجهالتهم بهويته وعدالته .. كان المحدثون من قبل يرفضون رواية المجهول 

فمن باب أولى أن .. ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والراوي بمثابة من يوّقع عن رس
 . تُرفض رواية المجهول الذي يوقع عن اهلل وعن رسوله صلى اهلل عليه وسلم

وباالتفاق ُيشترط في القاضي أن يكون .. له حكم القاضي .. المفتي بمثابة القاضي  -2
سمه، وحاله، ال يمكن التحقق والتثبت منه إال بعد معرفته باوهذا .. عداًل صالحًا 

 . وزوال صفة الجهالة عنه.. وصفته 
فكما نراه يتحّرى الطبيب .. فال شيء أعّز عليه من دينه .. أعز ما يملك المرء دينه  -6

وكذلك يتحرى المصّلح األمين إذا .. الحاذق المعروف بمهارته إذا ما أصابه مرض 
أن مجهول، و  أن ال يسلم دينه إلىمن باب أولى  كذلك.. ما أصاب سيارته عطب 

وهذا ال ..  يتحرى األتقى واألعلم إذا ما أراد أن يسأل سؤااًل فيما يتعلق بشؤون دينه
 . يتحقق له عندما يقصد مجهول االسم، والحال

 اأَلمانَةُ  ِديِنُكمُ  من تـَْفِقُدونَ  ما أولُ  :"قالقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه  -4
 . 0162:السلسلة الصحيحة"

إن في بني فالن : حتى يقال األمانة ال يكاد أحد يؤدي:" اهلل عليه وسلموقال صلى 
  . مسلم" أميناً  رجالً 

 ثمَّ الَّذيَن يلونَهم  ثمَّ الَّذيَن يلونَهم  ثمَّ خيُر النَّاِس قرني :" وقال صلى اهلل عليه وسلم
 ستحلفُ حتَّى يشهَد الرَّجُل وال يستشهُد ويحلَف الرَّجُل وال يُ  الكذبُ  يفشو

 [. 2616:صحيح الترمذي"]
ونحن في هذا الزمان ــ ولألسف ــ الذي فشا فيه الكذب، وفُقدت فيه األمانة، حتى 

وهذا مدعاة ألن نحطاط لديننا أكثر فأكثر؛ فال ..  أميناً  إن في بني فالن رجالً : يقال
 .  نراجع فيه إال من كان أمينًا، معلوم االسم، والحال، والعدالة

قول أو عمل، وال  من م والحال كغريب الديار؛ ال ُيشينه ما يبدر منهأن مجهول االس -0
وأن يزاود .. ال يُؤَمن أن يقول في دين اهلل ما يشاء  ومن كان كذلك.. ما يُقال عنه 
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ولو رُّدت فهي ترتد على .. تداد السهام عليه ألنه أِمن ار .. أو ُيجافي .. ويغالي .. 
 !مجهول أنَّى تصيبه

ى، واهلل أو ُيستفتَ وجه مجتمعة أفدنا أنه ال يجوز لمجهول أن يُفتي، ألجل هذه األ
 .تعالى أعلم

06/2/2100 
 ! دوركم اإلنساني قد فقدتموه -0242

قد فقدتم دوركم .. دول النفاق العربي جميع نقول ألمريكا وجميع دول الغرب، يتبعها  
 ..! اإلنساني في الصراع الدائر في سوريا

، ومن معه من الطائفي ، ونظامه النصيريبشار اللعين الطاغوتومجازر بصمتكم على جرائم 
قد اصطففتم مع القتلة ــ وتصريحاتكم مجرمي ومرتزقة روافض إيران ــ وأحيانًا في كثير من مواقفكم 

 ..! المجرمين ضد شعب سوريا وثورته 
م الدنيا، ولم فأقمت.. زهران علوش يقصف بعض المواقع العسكرية للنظام الفاشي في دمشق 

ها من األطفال والنساء على من فيبكاملها بينما الطاغية بشار اللعين يدمر مدينة دوما .. تقعدوها 
تم صمت صمَ ف.. بصواريخه وراجماته التي لم تتوقف على مدار الوقت  والشيوخ ــ وغيرها من المدن ــ

فأنتم حتى بيانات الشجب .. ولم تشجبوا ولم تستنكروا .. لم تحركوا ساكنًا و .. أهل القبور 
على المستضعفين من شعب من صمتكم ــ بدتم تستكثرونها، ووطًأ ــ والتي هي أشد وزرًا واالستنكار 

 ...!سوريا 
.. وتجف قطراتها .. في أحلك الظروف وأشدها تتوقف عن العمل .. قطّارتكم اإلنسانية 

 !وماذا تريدون؟.. لماذا 
ويرفعوا لكم رايات .. أن يستسلموا .. ي، وقادة ثورته لعلكم تريدون من الشعب السور 

يتنازلون لكم بموجبه عن ثورتهم .. وأن يوقعوا لكم على صفحة بيضاء .. االستسالم والخضوع 
 ! ويخونوا شهداءهم..  وأهدافها

 ليعملوا لمآربكم.. بعض ضعاف النفوس من الجوعى والمحرومين  بذلك تصطادونلعلكم 
 !مالمشبوهة في الشا

 ...!از خسيس، ال يُقدم عليه إال خسيس، عريق في الخسة والدناءة إنه ابتز 
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 ــ من جوع والحرمانالــ تحت ضغط  الشعب السوري بذلك أن تجدوا منلعلكم تريدون 
بينما ... لإلرهاب الخاطئ وفق فهمكم وتفسيركم .. يُطاوعكم في حربكم المجنونة على اإلرهاب 

وتباركون جرائمه ..  األكبر بشار األسد، ومن معه من القتلة المجرميننراكم تباركون اإلرهابي 
 !ومجازره

ون جياًل بكامله إلى وربما تحول.. واإلرهابيين .. تصنعون اإلرهاب هذه أنتم بمواقفكم 
 !وال تلوموا حينئٍذ إال أنفسكم األمارة بالسوء.. إرهابيين 

انصرنا على القوم الكافرين ت األقدام، و بّ ثف... اللهم أنت موالنا، وال مولى لنا إاّلَك 
 . المجرمين

00/2/2100  
 . نصارى سوريا -0242

 ؟...كثر السؤال عن نصارى سوريا 
نصارى : وأعيد هنا فأقول.. ي أكثر من موضع، ومقالة وهذا سؤال أحسبني أجبت عنه ف

بن الجراح، وخالد بن سوريا منذ العهد واألمان الذي أعطاهم إياه عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة 
ُتحترم .. لهم حسن الجوار، والمعاملة .. وإلى يومنا هذا فهم آمنون  ..الوليد رضي اهلل عنهم 

وال .. وال ُيساء إلى كنائسهم ومعابدهم، وحرية اعتقادهم، وعبادتهم .. أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم 
 ينهم وبين المسلمين، ويزيده حرمة وتوثيقاً يُغّلظ هذا العهد واألمان ب.. دين على شيء يُكرهون في ال

 .المديدة من حسن الجوار، والمعاملة بين مسلمي ونصارى الشام تلك القرون
.. فمن كان آمنًا فوق األرض فهو آمن تحت األرض .. وحرمتهم أمواتًا كحرمتهم وهم أحياء 

حيث قد ..  تكانذريعة   أوتحت أي زعم وعظامهم إذ ال يجوز اإلساءة إلى أمواتهم، ونبش قبورهم 
 ..وال يتقون اهلل  ..ممن ال يبالون للنتائج والمآالت .. من السفهاء  أن قلةنما إلى مسامعنا وعلمنا 

ينبشون قبور النصارى في اليعقوبّية، بحثًا عن اآلثار والكنوز .. .المجاهدين ممن ُيحسبون على 
.. ر الناس عن دين اهلل يُنفّ .. عظيمة راره وأضمفاسده .. وهذا عمل ال يجوز وال يليق .. بزعمهم 

وعلى قادة .. وللفصيل الذي ينتمون إليه  ..ُيسيء إلى اإلسالم قبل وأكثر مما ُيسيء للمسلمين و 
ومن معهم من الشرفاء المجاهدين أن يأخذوا على ــ  ــ الذي ينتمي إليه هؤالء السفهاءهذا الفصيل 

 . والتأديبأيدي هؤالء السفهاء بالزجر، والنهي 
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ويواطئه .. يوجد من النصارى من يُقاتل مع الطاغوت النصيري المجرم بشار اللعين : فإن قيل
 على جرائمه؟
.. ونقضهم لعهدهم مع المسلمين .. هؤالء يُقاتلون وُيحاربون لمقاتلتهم ومحاربتهم : أقول

 .كونهم نصارىوليس ل
01/2/2100  

 ! كم من داعشي ليس من داعش -0201
إلى المرض ذاته  ..التوجه إلى الغلو ذاته .. في مواجهة ومحاربة ظاهرة الغلو  انب األهمالج

الة أثر وناتج من آثار فالغُ .. قبل مواجهة الغالة ذاتهم .. طرق عالجه النظر في و  أسبابه، إلى.. 
 ! ونتائج الغلو

ولربما يكون .. ليس من داعش .. فكم من داعشي؛ يحمل أفكار الغلو والتشدد، والتنطع 
يبثه على من حوله من .. الغلو أفكار وعقائد يعيش في نفسه .. عش من جماعات تناصب العداء لدا

.. الة تشكل نواة جدية من الغُ تنفجر وتنشطر، ل سرعان ما.. قنبلة موقوتة  وهذا.. الشباب واألفراد 
  .هميفعل أفعال.. يهم عنصراً فاعاًل ف ويصبح.. هذا إذا لم يلتحق بداعش 

لمواجهة الغلو، ، وجميع المصلحين لذا فالرأي أن يتوجه العلماء والدعاة، وطلبة العلم
فال ينشغلوا بداعش .. وأشد أنفسهم  غالةكما يواجهون خطر ال.. أسبابه، قبل استفحاله معالجة و 

 ..ض فالمرض ال يكتمل العالج منه إال باستئصاله كمر .. عن الدَّعشنة، وال بالُغالة عن الغلو 
 .ثم بعالج المريض من هذا المرض ..واستئصال أسبابه 

02/2/2100  
 !داعش في ليبيا -0200

 ..! هناك  تقلت إلى ليبيا، وأصبح لها وجود، ان"داعش " جماعة الدولة : قالوا لي
سعد الناس بحفتر هم أسعد الناس بوجود داعش في ليبيا هو حفتر وجماعته، كما أن أ: قلت
فالدواعش يخدمون .. إذ كل فريق منهما يقتات باآلخر، ويبرر لوجوده وجرائمه باآلخر ؛ جماعة الدولة

حفتر على  ولو لم تكن داعش في ليبيا، لعمل .. حفتر ومآربه أكثر مما يخدمه طاغية مصر السيسي 
المسلم، وبحق ليبيا أرضاً إذ بوجودها يبرر جميع جرائمه ومجازره بحق الشعب الليبي .. وجودها 

  .كما يساعده على استقطاب مزيد من األنصار واألتباع الليبيين.. عباً وش
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كذلك داعش، لو لم يكن حفتر في ليبيا، ألوجدوا حفاتر مكانه، ألن مشروعهم قائم على 
وهذا من لوازمه وجود  ..حيثما حّلوا .. وشق الصفوف  واالقتتال الداخلي، افتعال المعارك الداخلية،

 ! ائمهم بحق الشعب الليبي المسلم بحفتر وصنائعهليبرروا جر .. حفتر 
وال من .. وال من مشروع الخالفة إال اسمها .. داعش ال تملك من مشروع الدولة إال اسمها 

وهي إذ ترفع هذه المسميات ترفعها لتصطاد بها حدثاء األسنان من ..  الشريعة سوى اإلساءة إليها
ولكي تستقوي بها على إقصاء وتصفية كل من ليس .. الزائد يغلب عليهم الحماس  نشباب الذيال

اليوم، ككلمة حق  والخوارج من قبل رفعوا نفس الشعارات التي ترفعها داعش.. وال يبايعها .. معها 
  !يُراد بها االستقواء على مخالفيهم من المسلمين.. يُراد بها باطل 

صها مرهون بالخالص من وخال.. ليبيا ال يصلح معها حفتر، وال داعش : خالصة القول
ه الشعب الليبي المسلم وإن لم يتنبّ .. ، والحكم عملالفريقين معاً، ومن منهجهما، وطريقتهما في ال

وسيتوسع الخرق أكثر .. معاناة ليبيا و .. ستطول معاناتهم .. ويعمل لها بجد .. مبكرًا لهذه الحقيقة 
  !عنكم ببعيدوالعراق لشام وما خبر الدواعش في ا.. حتى يصعب الترقيع واإلصالح 

21/2/2100  
 . العمل اإلسالمي بين الّنخبة والعاّمة -0200

وتجعل جّل اهتمامها مرّكزاً على النَُّخب  ..ب والصفوة خَ تنشط بين النّ  مدارس وأحزابتوجد 
حركته ويجعل جل اهتمامه مركزًا على العامة، فُتعَرف ينشط بين العاّمة من األمة، تراه وفريق آخر .. 

 . بالشعبويّة
والحق وسط بينهما؛ يجمع بين خيري المدرستين والفريقين، فهو من جهة يهتم بتكوين 

القادرة على قيادة القافلة، ومن جهة أخرى يهتم بالشعوب والعامة،  وتشكيل العناصر القيادية المميزة
طي كل فريق حّقه من غير ويتفاعل معها أخذًا وعطاء، وينطلق بها نحو كلياته وأهدافه العامة، فيع

 . إفراط وال تفريط
الصحابة من الخلفاء الراشدين وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكان عليه عمل 

 . وغيرهم
َهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُرو :] قال تعالى   ِف َويـَنـْ

ة الجامعة لجميع ؛ أي من األمة العامّ [منكم ]  قولهو . 014:آل عمران[ اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  ُأولََِٰئكَ وَ 
؛ أي طائفة من األمة العاّمة، وهي النخبة والصفوة، [ُأمٌَّة ] وقوله . من المسلمين طبقات الناس
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همة األمر بالمعروف، والطائفة المنصورة من العلماء العاملين، واألمراء المصلحين التي تنهض لم
 . والنهي عن المنكر

ال تزال طائفٌة من أمتي قائمًة بأمِر اهلِل، ال يضرُّهم من :" ونحوه قوله صلى اهلل عليه وسلم
  .مسلم"  خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمُر اهلِل وهم ظاهرون على الناسِ 

ي منها القيام بأمر عظيمة، والتالطائفة؛ هي النخبة والصفوة، التي تناط بها القيادة والمهام ال
  .عة لجميع شرائح وطبقات المسلمين؛ أي من األمة العاّمة الجام"من أمتي " وقوله  .اهلل

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كما يتحرك ويجاهد بمجموع األمة، ويهتم بجميع شؤون 
 بهم تُناطالمقربين ء واألعوان المسلمين على اختالف طبقاتهم ومستوياتهم، كان له صفوة من الوزرا

كما كان صلى اهلل عليه وسلم يحض على طلب .. ين بالجنة وغيرهم المهام الصعبة، كالعشرة المبشر 
العلم، ويرغب به، ويثني على العلماء الربانيين ثناء عظيماً، وطلب العلم هو الخطوة األولى نحو 

  . لألمة تشكيل وفرز النَُّخب والعناصر القيادية، والضرورية
وأن تستمر في الوجود والحياة ال بد لها من أن تجمع  يُكَتب لها النجاح، وأيما حركة تريد أن

، وتكوين القيادات المميزة والقادرة على تحمل اإلرث، وقيادة في عملها ودعوتها وجهادها بين النخبة
خر، بل تسير بهما معا السفينة، وبين الحراك الشعبي العام، فال تفرط بجانب لحساب الجانب اآل

 . بالتوازي، ومن غير إفراط وال تفريط
 ؟ ..من هم النخبة والصفوة، وإلى أي مدرسة أو جماعة تنتمي : فإن قيل

أو  ..ال يحق لمدرسة أو جماعة بعينها أن تحتكر النخبة والصفوة لنفسها دون غيرها : أقول
مجموعة من  حكم عليها من خالليُ رة الظاهرة ــ فالنخبة ــ والتي هي الطائفة المنصو  ..حتى أن تدعيها 

فيه هذه  فرد تتحققأيما وليس لمجرد االنتماء إلى جماعة أو حزب بعينه، و ، تتوفر فيها الصفات
هذه الصفات، والتي  الصفات فهو من النخبة والطائفة المنصورة الظاهرة، على قدر ما تتمثل فيه

 . لجهاد في سبيل اهللالعلم، وتحقيق المتابعة للسنة، وا :منها
صفة الطائفة المنصورة التي " وهناك صفات آخرى فرعية قد جمعناها وذكرناها في كتابنا 

   .، فليراجعه من شاء"يجب أن تكثر سوداها 
20/2/2100 

 من المسؤول عن تهجير العلماء من سوريا، ومن المستفيد؟  -0202
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 تي يكثر فيها العناصر الوافدة المهاجرة،من الجماعات والفصائل المتواجدة في سوريا، وال 
ال تتردد في خطف، وسجن، واغتيال من ال يروق لها، أو يخالفها، أو  ..التي تجنح للغلو والتطرف 

 ! وبخاصة إن كان من ذوي التأثير من أهل العلم.. ينتقدها في موقف أو سلوك 
تحركون في المناطق المحررة ثانية من الثورة السورية يوالالعلماء في السنة األولى كان  

كان أمامهم عدو واحد يحتاطون ويتحفظون منه؛ هو الطاغوت .. والمتاخمة للعدو بكل أريحية 
وبعد ذلك أصبحوا ولألسف يحتاطون ويتحفظون ــ إضافة إلى الطاغوت وشبيحته ــ من .. وشبيحته 

اء الشام غرباء في الشام حتى أصبح علم.. يصعب تفاديهم عند أدنى حركة ... مجموعات وفصائل 
 !يتردد أحدهم ألف مرة قبل أن يتخذ قراراً في الدخول إلى سوريا.. 

أواًل تحت ، ال بد من أن يدخل إلى األراضي السورية ليمارس دوره ومهامه ولو أراد الدخول 
لم وحتى هذا الفصيل يمنح هذا العا.. ويتوجه تحرك معه حيثما يتحرك رعاية وحماية فصيل كبير، ي

أن يواطئ هذا الفصيل أواًل م ال بد لهذا العالِ  ..والخطف  ..حق الرعاية والحماية من سهام الغدر 
ُترفع عنه الحماية  سرعان ما ..وعند أدنى إنكار أو نقد أو نصيحة .. على أخطائه ومنكراته 

وهذا . .بهيمة شاردة في الطريق من خطف واغتيال  والحصانة، حتى يصبح اغتياله وخطفه أسهل
 ...!حال ال يقبل به عالم معتبر، يحترم نفسه وعقله، ودينه 

يتحملون وزر هجرة وهم .. ال يحق لهم أن يتساءلوا عن العلماء، وعن دورهم وهؤالء 
 .وتهجير العلماء من الساحة الشامية، علموا أم جهلوا

 !؟..من المستفيد من تهجير العلماء، وإبعادهم عن الساحة  :لكن يبقى السؤال
المستفيد األكبر واألوحد هو الطاغوت بشار اللعين، ونظامه، وشبيحته، وروافض إيران : أقول

وال حول .. واهلل المستعان ... والخاسر األكبر والوحيد هو الشعب السوري المنكوب والمظلوم .. 
 .وال قوة إال باهلل

20/2/2100 
 . حياة األفكار -0206

 ..إن لم تصادف قلبًا يؤمن بها، مخلصًا لها .. ونافعة  ،مهما كانت الفكرة قوية، وجميلة
لن ترى النور، ولن يُكَتب لها .. يرويها من دمه، وعرقه، وخالص وقته  ..يُقبل عليها بصدق وإخالص 

 ! حياةال
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من  إلى أن تجد.. خيرها منكمش على ذاتها .. تظل يابسة ذابلة .. األفكار كاألشجار 
 . ا، ويحسن رعايتهاويسقيهيرويها يحتضنها، ف

لكن ال يمكن أن تعطيك شيئًا من خيرها قبل أن .. عطاؤها عظيم .. األفكار الجميلة النافعة 
على قدر ما تعطيها فهي تعطيك، و .. وأعز ما تملك .. تعطيها أنت أواًل من نفسك ومالك، ووقتك 

  .وأكثر
ل ت عليه نفعًا قبِ إن درّ  ؛نفعية، بطريقة انتهازية.. ومن يتعامل مع األفكار الجميلة، النافعة 

واستكثر عليها  ..وأدبر ى عنها تخلّ عاجاًل وإن لم تدر عليه نفعًا وأقبل عليها، بها، وتعامل معها، 
لمبادئ ليس بمثله تحيى األفكار وافيه شعبة من نفاق،  فهذا ..وكأنها ال تعنيه القليل مما يملك، 

   . وهو ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالماً لغيره.. كبيرة الالنهضوية وتُقام المشاريع .. العظيمة 
26/2/2100  

 !ظر إلى األخطاءعالي على الخلق، وعن النَّ التَّ  -0204
هناك من يعمل في الساحة الشامّية على طريقة عمل الجّرافة؛ أنفه وبصره إلى السماء، ال  

  ..!يبالي لمن يرتطمهم بقدميه 
ال يقف .. ما تحدثه من دمار، وخراب، ومظالم و انظر لنفسك ومهما ناداه الناس أن قف، و  

فهو يرى نفسه فوق الخطأ، وفوق أن ُيحاَسب أو .. لمن يناديه  وال يلتفت.. وال يكترث لما يفعل .. 
تمنعانه من أن يرى نفسه على حقيقتها،  وهما .. غرتاه .. وعزته باإلثم قوته، ف.. ُيسأل عما يفعل أن 

وتجعالنه ينظر لمن حوله من الناس نظرة استعالء  ..نصف الناس، والحق من نفسه يكما تمنعانه أن 
ــ في أي بالتساوي  فوق أن يقف معهمويرى نفسه .. وبكثير من سوء الظن .. ، واستخفاف واحتقار

 !أمام محكمة شرعية مستقلةخالف ــ 
ــ أخشى أن ينتهي به  ، وآثارهاــ إن لم يتواضع، ويراجع نفسه، ويحسن تقييم أفعالهوهذا  

وال يلومنَّ .. وأن يتعامل معه أهل الشام كما تعاملوا مع داعش .. إلى ما انتهت إليه داعش  الحال
 !إال نفسهحينئٍذ 

وهي ال تفرح إال الطاغوت بشار اللعين، وشبيحته، ..  اله، وال نرضاه اوهذه نتيجة ال نتمناه 
 !ونظامه

28/2/2100 
  !لوفي الغ يتنافسون -0200
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تراهم .. الستقطاب مزيد من األشخاص الذين يغلب عليهم التشدد، والحماسة الزائدة  
غلواً  أكثر الجماعاتف.. يزيدون ويُزاودون ف.. والمزاودة .. يتنافسون فيما بينهم في الغلو والتشدد 

 ! استقطاباً لشريحة الغالة المتشددين أكثرها.. جاً وتشنّ .. وتشدداً ومزاودة 
وهم إذ يكسبون  ..وما عليه أهل السنة والجماعة .. ء قد خالفوا وضادوا النقل والعقل وهؤال 

إضافة إلى ذلك فإن صنيعهم .. يخسرون السواد األعظم من األمة .. الغالة المتشددين إلى صفوفهم 
 !وال يترتب عليه سوى الضرر المحض.. هذا ال تقوم به قائمة رشد وخير لألمة 

نـَْيا َوُهْم َيْحَسُبوَن  :]ل قوله تعالىثالهم ُيحمَ وعليهم وعلى أم  ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُ
ًعا    . 014:الكهف[ َأنَـُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ

21/2/2100  
 . فيهم خصلة من خصال الخوارج -0208

بهة األهم، والعدو ُيشِغل المتقاتلين عن الج.. أيما عدوان وتقاتل فيما بين مجاهدي الشام  
فعلى .. األكبر المتمثل في الطاغوت بشار اللعين، وشبيحته، ونظامه، ومن هم في حلفه من الروافض 

الفصيل المبتدئ الباغي والمعتدي ــ الذي يأبى الصلح وفق مقتضى حكم الشرع ــ الحظ األوفر من 
 ". األوثان عون أهل أهل اإلسالم وَيدَ  يقتلون:" قوله صلى اهلل عليه وسلم في الخوارج

كل من يوجه سهامه وجنده نحو افتعال معارك واقتتال داخلي فيما بين : وعليه فنقول 
فيشغل نفسه بقتال المسلمين أو من يخالفه من المجاهدين عن الطاغوت  ..المسلمين والمجاهدين 
شاء أم  ..اتهم ج، بل فيه أبرز صفة من صففيه خصلة من خصال الخوار ... األكبر، والشر األكبر 

إذ العبرة بالتحلي والعمل، .. أو من أهل السنة والجماعة .. ومهما زعم أنه من الصالحين .. أبى 
 .وليس بمجرد االدعاء

21/2/2100  
 ! القضاء الداعشي -0201

نار على رأس امرأة في وسط الطريق تحت عنوان أنها الاطالق : القضاء الداعشي؛ من صوره 
 ! ، وما بعد التنفيذوال ينسى القاتل أن يكبر عند التنفيذ.. الحرابة عليها زانية، وحمل آية 

 يردف فعله.. ومن الصور أيضًا قطع يد سارق بالساطور، كأنما يقطعون عظام شاة مسلوخة  
 . التكبير والتهليلب
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ومن الصور؛ التحرش بالنساء المحجبات في الشارع، وإلزامهن بخيار غطاء الوجه، علمًا أن  
 ..!  ليس بعورةوالكفين الجمهور على أن الوجه المسألة فيها سعة، و 

ومن الصور أيضاً؛ تعذيب المتهم في أقبية السجون والزنازين حتى الموت، لنزع االعتراف  
 ...!منه بالقوة واإلكراه 

نشروه ه، فيييشهروا بالمجني عللث، تنفيذ ال يفوتهم أن يصوروا الحدَ ثم هم بعد كل عملية  
المسلم، وغير مواقع التواصل االجتماعي، ليشهدها ماليين من الناس، برامج اليوتوب، وغيرها من  في

علمًا أن الطائفة لغة  .2:النور[َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن :] تحت عنوان وزعمالمسلم، 
 . واحد فما فوق بشخصٍ وشرعاً تكون 

جريمة بحق الشريعة : يقضون على مذهب داعش، يرتكبون جريمتينوهؤالء القضاة الذين  
 . اإلسالمية الغراء الجميلة والسمحة؛ إذ يسيئون إليها إساءة كبيرة

دينهم، فينفرونهم، وقد يحملونهم على  هم ــ بفعلهم هذا ــ يفتنون الناس عنأن: الجريمة الثانية 
وهذه .. بل أعداء الشريعة وا وجوههم وأفئدتهم قِ وأن يول.. بغض الشريعة، وكل من يطالب بالشريعة 

  !إال إبليس وأعوانه ينتيجة ال ترض
26/2/2100  

 ! الخصم ال يكون حَكماً  -0206
وفي الخالف .. ال يُقَبل شرعًا وال عقاًل أن يكون الخصم حكمًا على خصمه فيما اختلفا فيه  

ال يُقبل من أحد .. النصرة وجبهة ثوار سوريا  ، وقبلها بين"النصرة " و " حزم " ي بين فصيلَ  الحاصل
 ! ماً على الفصيل المقابل، وهو في آٍن معاً خصم لهفصائل أن يكون حكَ ال
ويمكن أن يقول ما يشاء .. على الفصيل اآلخر  يل له قائمة من الشكاوى، والدعاوىكل فص 

، أيضًا "حزم " صغيت إلى عندها قائمة من الشكاوى والدعاوى، وإن أتجد فإذا أصغيت للنصرة .. 
وكل منهما يرد على عدوان اآلخر بعدوان مماثل، وأزود ..  عندها قائمة من الشكاوى والدعاوىتجد 
 المظلوم من الظالم؟ .. كيف يُعَرف المحق منهم من المبطل : والسؤال الذي يطرح نفسه... 

 ة الفعل؟ونضع حداً للفعل، ورد.. كيف ينتهي العدوان، والعدوان المقابل  
يكون بتشكيل محكمة : الجواب هو ما قلناه، وقاله غيرنا من علماء وعقالء وأحرار الشام 

من ظالمه وتنصف المظلوم المعتدى عليه .. شرعية مستقلة تنظر في دعاوى كل طرف على اآلخر 
 .ويكون حكمها ملزماً لجميع األطراف المتنازعة.. وتعيد الحقوق ألصحابها .. المعتدي 
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وعدم .. وتفاقم المشكلة .. واستمرار الظلم .. ؛ يعني غياب الحق ورفض ذلك..  ذلكم عد 
.. عرضة للعدوان، والعدوان المقابل المتناحرة وأن تبقى الفصائل .. ظالمه إنصاف المظلوم من 
إلى  يواجهه سرًا وخفية، ويتحولقد ومن ال يستطيع أن يواجه خصمه عالنية،  ..والفعل، وردة الفعل 

نصبح  ..مشكلة ضحية ونعاني من بداًل من أن نعيش ف ..خاليا تعمل في الخفاء؛ تخطف وتغتال 
بينما العدو األكبر يتربص بالجميع الدوائر، .. إلى أن تصبح الدماء أنهاراً  ..عاني من مشكلة ضحايا ن

 . والشر
ية على أهل وصأنها كانت ترى نفسها .. من أبرز مشاكل داعش مع أهل الشام ومجاهديهم  

.. مستقلة شرعية وفوق أن تقف مع خصم لها في محكمة .. فوق المساءلة والمحاسبة الشام، وأنها 
.. صرة أن يحذوا في هذا الشأن حذو داعش وإني أعيذ األخوة في النّ .. فانتهت إلى ما انتهت إليه 

 . نرضاهوهو ما ال نريده، وال .. فينتهون إلى ما انتهت إليه داعش مع أهل الشام 
وقد بدأ الناس في .. إنما هي نصيحة مشفق محب و .. وهذا مني ليس تحذيرًا وال تهديدًا  

 ...!هل النصرة وجهاً آخر لداعش : الشام يتكلمون ويتهامسون
0/6/2100  

 !عالي على الخلق بالطاعاتالتَّ  -0206
.. بعض الساحات والجهاد ألياٍم في .. من الناس من يوفقه اهلل للقيام ببعض الطاعات  
ل إليه أنهم لم يفعلوا فعله بعين خيّ نظر لمن حوله ممن لم يفعلوا فعله، أو يُ وي.. اب بالُعجب صُ فيُ 

نفسه من خالل عن تمجيد ــ بين الفينة واألخرى ــ ى وهو ال يتوانَ .. عالي االزدراء، واالستخفاف، والتّ 
  !الطعن والتجريح بمن ال يفعل فعله

فأنت بتكبرك وتعاليك على الخلق .. عالي عليهم احتقار الخلق والتّ  ؛الكبرمن : ولهذا نقول 
ال يدخُل الجنََّة من كان في قلِبه :" وفي الحديث، كبيرة  وأتبعت حسنتك بسيئةقد أبطلت عملك، 
 . مسلم"مثقاُل ذرٍَّة من ِكبٍر 

ها، وبصورة أفضل منك وما أدراك أن من حولك لم يقوموا بالطاعة التي تقوم ب: ويُقال له أيضاً  
راك حسيب على العباد، يجب أن يطلعوك على ما يقومون به أم تُ  ..وا ذلك بينهم وبين ربهم سرّ فأ.. 

 ! لسانك عنهم حتى تكفَّ شرك، وشرّ .. وما يكون بينهم وبين ربهم من أعمال .. من طاعات 
، الخفيَّ :" وفي الحديث  ، الغنيَّ   .مسلم" إنَّ اهللَ يحبُّ العبَد التَّقيَّ

2/6/2100  
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 ! مآالت الغلو في البغض  -0202
خرج صاحبه عن حد االعتدال، ويفقده التوازن والتوسط، والكراهية، يُ  الغلو في البغض 

وفي كثير من األحيان تراه ال يبالي لو وقع في أحضان العدو األكبر، .. ويحمله على الظلم، والتعّدي 
 ! ممن يبغضه، وله عليه حق اإلسالم ليلهليروي غ يعمل لمآربهم، ومخططاتهم،

مستغاًل حنقه وحقده .. لمآربه  سهولة توظيفهل.. المسلمين ى هذا الصنف من والعدو يتحرّ  
.. مساعدته على من يبغضه ويعاديه من أبناء دينه وجلدته وزعم تحت عنوان .. وغلوه في البغض .. 

 . فالحذر، الحذر
 ما، َهْونًاَأْحِبْب َحِبيَبَك :" لى اهلل عليه وسلم أنه قالوفي الحديث، فقد صح عن النبي ص 

 ". ما عسى أن يكوَن َحِبيَبَك يوًما  ما َهْونًاوَأْبِغْض بَِغيَضَك  ما،عسى أن يكون بَِغيَضَك يوًما 
". ال يُكن ُحبَُّك َكَلًفا، وال بُغُضَك تـََلًفا :" عن عمَر بَن الخطَّاِب رضي اهلل عنه قالفي األثر، و  

، وإذا أبغضَت أحببَت لصاحِبك التـََّلَف :" ؟ قالكيف ذاكَ : فُقلتُ  ". إذا أحَببَت َكِلْفَت َكَلَف الصَِّبيِّ
 !أي الهالك، والخراب، والدمار

؛ أي تعلقت بالشيء تعلق الصبي المفرط في الحب " إذا أحَببَت َكِلْفَت َكَلَف الصَِّبيِّ :" ومعنى 
 !يليق، وال ينبغي وهذا ال..  واالنشغال بالشيء

 .والمراد من األثر؛ أن تكون وسطاً في الحب والبغض، من غير إفراط وال تفريط 
0/6/2100  
 !الّنفاق اإلنساني -0281

وتسّخر .. وعيادات ومستشفيات .. أ جمعيات خيرية من أجل الكالب والقطط الهزيلة، تُنشَ  
الهزيل قصة حزينة، فيسلطون عليها الضوء، وأحيانًا يكون للكلب .. جميع وسائل اإلعالم ألجلها 

بطل زمانه، ويحظى الكلب ــ صاحب القصة الحزينة ــ  حتى يصبح.. ويسخرون لها وسائل إعالمهم 
  ! ...التعاطف، والتأييد، والدعم بكامل االهتمام، و 

يفترشون .. بل ماليين األطفال من أبناء الشام .. أعينهم مئات اآلالف  وفي المقابل يرون بأمّ  
فال .. والظلم .. والبرد .. ويكابدون الجوع، والمرض .. ويلتحفون السماء .. الثلج، واألوحال 

فقضية هؤالء األطفال ليست إنسانية .. وال يقلق لهم بال .. يتحرك لهم ساكن، وال تزرف لهم دمعة 
رى تستحق كل التأييد، بينما قضية الكالب الهزيلة قضية إنسانية كب.. تستحق التعاطف والتأييد .. 

 ...! والدعم، والتعاطف 
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 ! إن لم نقل إنه الحقد الصليبي األشد قبحاً .. إنه النفاق اإلنساني القبيح  
8/6/2100  

 . الرجوع إلى الحق فضيلة -0280
وأقل .. وأحسن .. وكلما كان الرجوع مبكرًا كلما كان أفضل .. الرجوع إلى الحق فضيلة  

وَفُدَحت .. كلما كان ذلك محزناً، وأشد ضررًا ر الرجوع إلى الحق  وكلما تأخّ  ..وخسارة ..  ضرراً 
  !خسارته

مبكرًا أم كان هذا الرجوع سواء كان .. ومن أي طرف كان .. إننا نفرح ألي رجوع إلى الحق  
على ما دم ويقع النّ .. لكن الرجوع المتأّخر، يُرافقه مزيد من اآلالم، واألحزان، واألضرار .. متأخرًا 

 ! والت حين مندم.. فريط فات، وما تمَّ فيه التّ 
حّقاً وارزقنا اتباعه، وسرعة في األوبة إليه، وأرنا الباطَل باطاًل، وارزقنا اجتنابه،  اللهّم أرنا الحقَّ  

   .اللهم آمين... وسرعة في البراء والخالص منه 
1/6/2100  

 ! يدي؟ابتسامات أم ضحكات وقهقهات يا سامي العر  -0282
اسُتوِقفُت على كلمات للمسؤول الشرعي في جبهة النصرة، الدكتور سامي العريدي األردني،  

كتب عن فك ارتباط جبهة النصرة كلما أقرأ ما يُ :" ، يقول فيها"التيوتر " يغّرد بها على صفحته في 
النصرة بقاعدة  إال ارتباط جبهة كأنه لم يبق عثرة في وجه نجاح الثورة السورية ابتسم بالقاعدة
االرتباط بالقاعدة في تلك األيام كان رحمة  ــ حفظه اهللــ ما علموا أن اعالن الشيخ الفاتح و  .الجهاد
 .  انتهى"  حمد عقباهتُ  للساحة مما ال وانقاذاً 

لما ابتسمت، وال ضحكت، وال .. لو كانت تعنيك آالم أهل الشام .. يا ُعريدي : أقول 
 ..!قهقهت 

آالم  ..عنيك وتهمك آالم أكثر من عشرة ماليين نازح ومشرد من الشعب السوري لو كانت ت 
الذين يفترشون الثلوج واألوحال،  ..األطفال والنساء، والمساكين والمستضعفين من الشعب السوري 

 ..! لما ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت .. ويلتحفون السماء 
ُضِرب على أهل الشام، وثورتهم من ذي لو كان يهمك ويقلقك هذا الحصار الخانق ال 

 !لما ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت.. ومن فوقهم .. الجهات األربع 



 315 

لما .. لو كان يهمك نصرة الشام وأهل الشام ــ كما هو عنوانك واسمك ــ ونصرة ثورتهم  
 ..! ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت 

ومصلحة اإلسالم والمسلمين في الشام  .. لو كان يعنيك، ويهمك مستقبل اإلسالم في الشام 
 ..!لما ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت .. 

 وربط الثورة الشامية.. ارتباطكم بالقاعدة  ..، وثورتهم علينا وعلى أهل الشام تمنّ  
وتعد ذلك رحمة وانقاذًا للشام، وأهل الشام، ولدينهم، وثورتهم، وجهادهم .. بالقاعدة  ومستقبلها،

 ! ؟..
 !!؟الَّ ذكرت لنا شيئاً من ذلكه.. ن الرحمة، ويكمن االنقاذ مين تكأ 
ومده .. انقاذ الطاغوت بشار اللعين ونظامه من السقوط واالنهيار ــ ! ــ يا ُعريدي لعلك تقصد 

.. وبعد أن كان العاَلم كله مجتمع على إدانته وتجريمه .. بعد أن كاد يتهاوى ويسقط .. بالحياة 
لتي  ــ ابعدما أسعفتموه باألدلة القاطعة  ، وجرائمه،كله ــ إال من رحم اهلل ــ معه ومع نظامه  ُيصبح العاَلم

أهل شعب و أن معركته مع القاعدة، وليس مع الغالي والنفيس ــ على كان يبحث عنها ويدفع ألجلها 
 ..! الشام، ومسلمي أهل الشام 

الشام،  على.. دول العالم كلها تأليب .. تأليب العاَلم كله .. لعلك تقصد بالرحمة واالنقاذ  
 ! بسبب قعدنتكم للثورة الشامية؟... وأهل الشام، وثورتهم 

عن الشعب .. تجفيف مصادر الدعم، والمعونات، واإلغاثة .. لعلك تقصد بالرحمة واالنقاذ  
 ! وأطفالهم جوعًا؟ ،وتمويتهم.. السوري، وعن ثورتهم 

الثورة الشامية من بهذا الحصار الخانق الذي ُيحيط .. أم أنك تقصد بالرحمة واالنقاذ  
بعد .. بسبب قعدنتكم للثورة .. والذي يشتد خناقه يومًا بعد يوم .. ومن فوقهم .. الجهات األربع 

 ! أن كان في األمر متسعاً قلياًل؟
صرة جبهة الن التي يتحرك بها مجاهدوهذه البحبوحة والسعة .. لعلك تقصد بالرحمة واالنقاذ  

وال أن .. أسمائهم، وأماكن وجودهم عن  الوقد أصبحوا ال يستطيعون أن يعرفوا على وجوههم، و .. 
خوفاً .. فحرموا من هذا كله .. الضرورية وال شيئًا من وسائل التواصل .. يستخدموا الهواتف النقالة 
قعدنتكم للثورة ــ لم إذ المشكلة ــ بسبب فقهكم الواسع، ورحمتكم و ...  من طيران المجتمع الدولي

ويا لفرحة  ...وإنما مع العاَلم كله .. وطيرانه، وبراميله .. تعد محصورة مع النظام النصيري، وشبيحته 
 ! الطاغوت بكم، وبرحماتكم
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 ..! فضاًل عن أن ترحموا أهل الشام وتنقذوهم .. فأنتم لم ترحموا أنفسكم، ولم تنقذوها  
 ؟ ..وصدق االنتماء .. واالقدام .. ضريبة الشجاعة  هذه :تتسرع اإلجابة، فتقولال  
، ال غير وصدق االنتماء لحزب ومسمى القاعدة.. بل هي ضريبة السَّفاهة : ولئن قلت، أقول 

وكيف : ال ينبغي للمؤمن أن يُِذلَّ نفسه، قالوا :"وقد صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال.. 
  [.2204:صحيح سنن الترمذي]"لبالء لما ال يُطيق يتعّرُض من ا: يُذلُّ نفَسه؟ قال

وكيف يُذلُّها يا رسوَل اهلل؟ قال صلى اهلل عليه : قالوا. ليس للمؤمن أن يُذلَّ نفَسه:" وفي رواية 
 ".يتكلَّف من البالء ما ال يُطيق :" وسلم

  ! وأصغيتم؟... فهاّل وعيتم  
2/6/2100  

 . رة بالقاعدة، حول ارتباط النصاعتراض، وجواب -0286
البعض أنني لم أنصف النصرة، وكان مقتضى االنصاف أن نذم الخطأ، ونمدح اعترض  

 !..وليس فقط نتحدث عن أخطاء النصرة .. من مواقفهم وِفعالهم الصواب 
بالقاعدة، فعالم تصرون على  قبل إعالنها عن االرتباط فة كجماعة إرهابيةأن النصرة مصنّ ثم  

  !أنها جماعة إرهابيةت ارتباطها بالقاعدة ستظل مصنفة عني أنها حتى لو فكوي. ..فك ارتباطها 
أجيب، من خالل النقاط ــ الذي اعترضه أكثر من واحد ــ وعلى هذا االعتراض والتساؤل  

 : التالية
أنك تسمع بأذن واحدة، لهذا األخ ــ ولكل من يعترض اعتراضه ــ أن أقول في آسف  -0 

ولو كنت تسمع .. أو النصرة " القاعدة " هي أذن وعين التعصب لمسمى حزب وترى بعين واحدة؛ و 
لعلمت أننا ــ .. وكنت قليل االطالع على ما نقول، ونكتب، وننشر .. باألذنين معاً، وبالعينين معًا 

ويشهدون على صوابها بأنه صواب، وعلى .. وغيرها .. بفضل اهلل تعالى ــ ممن ينصفون النصرة 
 .غفر اهلل لك.. فقلت فينا ، ما قلت .. فنصحناها .. ا عّز علينا خطؤها ولمّ .. خطأ  خطئها بأنه

كانوا يعلمون أكثر .. فت النصرة بأنها جماعة إرهابية الدوائر والجهات الدولية التي صنّ  -2 
 التي كانت مرتبطة" داعش " من جماعة الدولة .. أن النصرة انطلقت من قاعدة العراق .. مني ومنك 

وبالتالي هم ال يحتاجون منها أن تعلن .. ووفدت إلى سوريا تحت مسمى النصرة .. يومئذ بالقاعدة 
 ..!فوها بأنها جماعة إرهابية نعن ارتباطها بالقاعدة، لكي يص
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ال .. لقاعدة با ، أن تفك ارتباطها"النصرة " عندما يطالب أهل الشام ومجاهدوها من  -6 
وإنما مع ذلك أن تتخلى ..  القاعدة وحسبمسمى بلحزبي والتنظيمي طها ااأن تفك ارتبيعني ذلك 

 ..مع جميع دول العاَلم استراتيجية فتح معارك وجبهات .. عن استراتيجية القاعدة في عولمة المعركة 
عمال من على ما يؤخذ على كثير من هذه األطريقة إحداث تفجيرات هنا وهناك ــ بغض النظر  على

.. حسم المعركة معها بعد بينما الجبهات المباشرة والرئيسية لم تُ   اسية ــمالحظات شرعية وسي
 ..!والمتمثلة في النظام النصيري، وإيران، وحزب الالت، ومن دخل في حلفهم من الروافض 

هو .. ولجهاد الشعوب واألمة .. هذه االستراتيجية الضارة للثورة الشامية، والجهاد الشامي  
.. بمسمى التنظيم  هاافة إلى فك ارتباطإض..  فك ارتباطها بهصرة أن تعلن عن الذي ينبغي على الن

 .من فك االرتباطــ ويعنيه مجاهدو الشام ــ وهذا من جملة ما نعنيه 
عبر تاريخها كله، ق النصرة تبعات جميع أعمال القاعدة يعني أن ال تُلحِ  فك االرتباط؛ -4 

 ! وبجهاد أهل الشام.. وعليها ــ بالثورة الشامية  والدول ــ والتي لها وفي جميع األمصار
.. تطهير صفوف النصرة من جميع مظاهر الغلو، والدعشنة أيضًا يعني .. فك االرتباط  -0 

وفي الحقيقة والواقع هم  في الظاهر يحملون اسم النصرة،.. والتي إلى الساعة كثير من عناصرها 
وهذه مشكلة  .. ي النهار نصرة، وفي الليل داعش ف.. على مذهب وقول غالة وخوارج الدواعش 

على النصرة ــ إن أرادت أن تصطلح مع األمة وتنخرط فيها وبمشاريعها ــ أن تصلحها، وتعنيها  ،كبيرة
 .باالهتمام، وحسن المتابعة والمراقبة

ال .. ــ الداخلي والخارجي ــ النصرة بأنها جماعة إرهابية  ف العدوبعد ذلك، لو صنّ  -8 
كما أنه سُيجابه بنصرة .. ألنه في اتهامه الجائر هذا سيكون ضعيفًا .. يُلتفت إليه، وال ُيكترث له 

 !، واحتواء الشعوب المسلمة لهااألمة للنصرة
به إلى  يفعالم أنت ال تأت.. العدو يأتي بك إلى الجهة األسهل له، لكي يحاربك ويستأصلك  

 .. وفي المقابل تسهل عليك المهمة  ..ب عليه المهة عّ لتص.. الجهة األسهل لك، واألصعب عليه 
أم أنكم ترون من الحرام على المسلمين أن يُعملوا عقولهم فيما تقتضيه السياسة الشرعية من خداع، 

 ". الحرب خدعة :" وفي الحديث.. ودهاء 
جحوا نطالب أنفسنا وإخواننا بأن ينظروا في المصالح والمفاسد، وأن يراننصح و عندما  -1 

وفي فقه .. وأثرها .. وأن ينظروا في مآالت أفعالهم وقراراتهم ..بين المصالح وبين المفاسد 
على سالمتهم، وسالمة  حرصاً .. المقدور عليه مما ال يُقدر عليه ما هو ، و والقدرة االستطاعة
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يء من ذلك عندما نطالب ونشير إلى ش... من ورائهم والشعوب وسالمة األمة .. مواقفهم، وأعمالهم 
ونحسب له .. نا بأننا نخاف ونخشى المجتمع الدولي ليرمي.. ومستخفًا  ينبري البعض معترضاً .. 

وقد غيرنا وبدلنا .. وأننا ال نحب المجاهدين  ..وأننا ال نتوكل على اهلل .. ونرجو منه عطاء .. حسابًا 
 ! ووو الخ ...

الناس، ونكون في نظهره ممن يحبون  ــ حتى يرضى عنا هذا الفريق منالمطلوب منا  وكأن 
وأن نرميهم في .. والضرر في التهلكة ــ والشعوب من ورائنا ــ أن نرمي أنفسنا وإخواننا المجاهدين ــ 

نتبع المشقة عليهم و ..  ونشد الخناق عليهم بخناق آخر.. ر وأن نعسر عليهم المعسّ .. الحفر 
 !!...نصفق لهم في الخطأ والصواب سواء وأن .. وأن نخّذل عليهم، ال عنهم  ..بمشقات 

تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه  ] ..اهلل المستعان  
 .وال حول وال قوة إال باهلل. 66:هود[أُنِيُب 

01/6/2100  
 ! شّماعة اإلرهاب -0284

ن وزعم أنه يفعل ذلك كله م.. تعلَّق بشّماعة اإلرهاب .. ه د طاغية أن يستأصل شعبَ إذا أرا 
 ! نأجل محاربة اإلرهاب واإلرهابيي

ها مَ وسَ .. وإذا أراد طاغية أن يتخّلص من جماعة من الجماعات، تنغص عليه بعض حياته  
ومن دون أن .. ماعة ليجد بعد ذلك الطرق كلها سالكة الستئصال وإقصاء هذه الج.. باإلرهاب 

 ! ينكر عليه أحد
 ! ثر بثوب محاربة اإلرهابتد.. غطي على فساده، وعيوبه، وجرائمه وإذا أراد طاغية أن يُ  
تنادى على المأل أن جميع إمكانياته، .. وإذا أراد طاغية أن يثّبت ملكه، وُيحافظ على عرشه  

 !تحت تصرف محاربة اإلرهاب.. وقواته 
إنما نحن : قالوا.. أن يستعمروا دولة .. أن يغزوا بلدًا .. شعبًا ويهّجروا يقتلوا وإذا أرادوا أن  

 ..! نقصد محاربة اإلرهاب 
حتى .. ومحاربة اإلرهاب .. يبررونه باإلرهاب  ..يفعلونه  وعدوان وبغي وهكذا كل ظلم 

 ! ة الظالمونالطغا.. يتراقص على نغماته طرباً ..  أصبح محاربة اإلرهاب نغمة وموضة العصر
وفي الدفاع عن البالد والعباد، والحقوق .. تراهم في ميادين محاربة اإلرهاب أسودًا  

 !ونِعاجاً تفرُّ من صفير الصَّافرِ .. أرانب  .. ومظالم الشعوب المستضعفة  ..والحرمات 
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طان، ، ال ترضي إال الشيشيطانّية وفي الباطن لهم مآرب أخرى.. في الظاهر محاربة اإلرهاب  
 ! وأعوان وعبدة الشيطان

  !وهم اإلرهابيون المجرمون حقَّا.. ُيحاربون اإلرهاب  
00/6/2100  

 !رمي الهزائم واالنتكاسات على العدو الخارجي -0280
.. والممانعة .. أنظمة الصمود والتصدي منها كان طغاة الحكم في األنظمة العربية؛ وبخاصة  

.. تنزل بهم، إلى العدو الخارجي؛ إلى االستعمار واالمبريالية العالمية  يردون الهزائم واالنتكاسات التي
والويل لمن كان يحملهم .. بالعرب بهم، و فهو المسؤول الوحيد عن كل الهزائم والمصائب التي تنزل 

 ! فمصيره إما القتل أو السجن.. تبعات بعض ما كسبت أيديهم 
إلى كثير من الجماعات اإلسالمية، ــ سف ولألــ انتقل .. وهذا المرض .. هذه العدوى  

إذ يردون جميع ما ُيصيبهم من هزائم وانتكاسات، وفي .. ف نفسها بأنها جهادية وبخاصة التي تصنّ 
إيران وغيرهم وروافض  ،إلى العدو الخارجي؛ إلى أمريكا.. عامًا  وعبر أكثر من ثالثين.. أمصار عدة 

كان من أسبابها ما   ..د كذا م في موقعة كذا، وبلة التي أصابتهصارحهم بأن االنتكاسوالويل لمن يُ .. 
.. وربما بالخيانة والعمالة للعدو .. إذ سرعان ما يرمونه بأشنع األلقاب  ه أيديهم من أخطاء،اقترفت

 ! وبإطالقات مفادها التكفير والخروج من الملة
كما يحرم المخطئين  ومن تشخيص الدواء،يحرم المصلحين من اإلصالح،  خطأ كبير، وهذا 

مما يحملهم على تكرار الخطأ .. المصلحين وتشخيصات االستفادة من توجيهات ومالحظات 
 ..!فتتكرر االنتكاسات بسبب تلك األخطاء مرات ومرات ..  مرات، ومرات

فما كان سببه العدو، .. في تقويم الخطأ واالعوجاج  أيضًا مخالف لمنهج القرآن الكريموهو  
كما .. لى التوبة، والتصحيح لنبادر إ.. وما كان سببه من عند أنفسنا رده إلى أنفسنا .. و نسبه للعد
َها قـُْلُتْم َأنَّى َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنـُْفِسُكْم ِإنَّ :] قال تعالى الّلَه  َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّثْـَليـْ

ِديُكْم َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأيْ :] وقال تعالى. 080:آل عمران[ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 . 61:الشورى[َويـَْعُفو َعن َكِثيٍر 

وإذا لم نحسن  ..ن تشخيص الدواء، إذا لم نحسن تشخيص الداء ال يمكن أن نحسِ  
نا من تشخيص الداء من غير من الصراحة والوضوح تمكعالية ونرقى إلى درجة .. تشخيص الداء 

هذا يعني أننا سنظل عرضة لتلك األخطاء، وتلك االنتكاسات .. خوف وال إقصاء، وال إرهاب 
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أعز ما شبابنا المسلم، ومن  وسنظل حقل تجارب، كل تجربة تكلفنا الكثير الكثير من.. والهزائم 
 ! من غير طائل يُذَكر.. الجهد والطاقات نملك من 

02/6/2100  
 .مواجهة تمدد المشروع اإليراني الرافضي الصفوي -0288

تتحرك لمشروعها الرافضي في المنطقة ــ على ما تملك من قدرات وإمكانيات كدولة ــ إيران  
تستنهضهم وتحركهم في أي معركة من معاركها ..  كأمة شيعية؛ معها شيعة العاَلم في جميع أمصارهم

مواجهة هذا المشروع، وإيقاف زحفه، وخطره إال من خالل وبالتالي ال يمكن .. أمة اإلسالم  ضد
ف أمصارهم، وجنسياتهم، من جميع المسلمين على اختال.. حد من األمة اإلسالمية موقف مو 

 ..! ومذاهبهم، وجماعاتهم 
ال يواجه إال بمشروع أمة اإلسالم من أهل السنة والجماعة  شيعفمشروع أمة الرفض والتّ  

وخالف .. ل ويواجه باصطفاف أهل السنة مجتمعين لشيعة الروافض، يُقابَ واصطفاف ا ..مجتمعة 
بحيث .. بطريقة فصائلّية .. ي تقوده إيران اجهة االصطفاف الشيعي الرافضي الذومحاولة مو .. ذلك 

من فصائل المنتسبة ألهل السنة ال، وبين فصيل من من جهة تكون المعركة بين أمة الرفض والتشيع
وبخاصة إن كانت .. نتائج المعركة حتمًا ستكون لصالح إيران وحلفائها الروافض ن فإ.. جهة أخرى 

، ومشروعها التوسعي الطائفيلنفسها، حينئٍذ ستجد إيران ف.. تهمة اإلرهاب ملتصقة بهذا الفصيل 
 ! تحت زعم محاربة اإلرهاب.. واألعوان من خارج دائرة الشيعة الروافض  الحلفاء

ــ يمنع األمة من حقها في مواجهة خطر كان اسمه، وكانت درجة قوته ــ أيا  وأيما فصيل  
.. إال من خالله  .. ومن حقها في الدفاع عن نفسها  ..وجرائم التمدد اإليراني الرافضي الصفوي 

حتكر المعركة بين فصيله وبين التجمع الرافضي اإليراني ثبت وجوده، ويلي ..وبعد مبايعته .. وباسمه 
هو و يخدم مشروعها الطائفي التوسعي، متواطئ مع إيران، ــ علم أم جهل ــ فهو  ..ه على طريقت ..

القريبين من منهم وبخاصة  ..ولمدنهم  الجرائم، وكل شر يحصل للمسلمين،الوزر و شريك لها في 
 ! في العراق، وسوريا ، كماالمواجهة مع روافض إيران وحلفائهمخطوط 

06/6/2100  
 . ء اهلليتبع إن شا...  -0281
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