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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 بيعة ابطلة خاطئة. -944
لى النحو توجد من اجلماعات املعاصرة من أتخذ البيعة لنفسها وألمريها من األفراد ع :ؤالس

التايل: أابيع على السمع والطاعة يف املنشط واملكره، والعسر واليسر، ما مل أر كفراً بواحاً ... فما مدى 
  صحة وشرعية هذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء جمموعاهتم، وجزاكم هللا خريًا؟

هتم ابطلة ال جتوز؛ اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. هذه الصيغة من بيعة األفراد ألمراء جمموعا
  وذلك من أوجه:

رًا بواحًا "؛ مفاده أنه مهما رأى منهم فجورًا بواحاً، وظلمًا منها: أن هذا القيد " ما مل أَر كف
وفسقًا، وإجرامًا بواحًا ـ لكن ال يرقى إىل درجة الكفر البواح ـ ال جيوز له أن يفارقهم، بل جيب عليه أن 

لسمع والطاعة يف املنشط واملكره، ويف العسر واليسر .. وهذا ابطل يبقى معهم، يناصرهم، ويعطيهم ا
ْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ   ابلنقل والعقل .. قال تعاىل:] َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّ

  .68[األنعام:
ْعُتْم آََيِت اّللِ  يَُكَفُر ِِبَا َوُيْستَـْهَزُأ ِِبَا َفاَل وقال تعاىل:] َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب  َأْن ِإَذا َسَِ

َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم تـَْقُعُدوْا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُوُضوْا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإذًا مِ ثْـُلُهْم ِإنَّ اّلل َ َجاِمُع اْلُمَناِفِقنَي 
يعًا [النساء: ذه اآلية وإن نزلت يف النهي عن القعود واجللوس مع الكافرين املستهزئني .. . ه140َجَِ

إال أنه جيوز االستدالل ِبا على النهي عن اجللوس والقعود مع الفاسقني والظاملني، كما استدل ِبا عمر 
بن عبد العزيز على الصائم الذي جالس شاريب اخلمر وهم يشربون اخلمر .. فجلده كما جلدهم 

  سواء.
. 2وكذلك قوله تعاىل:] َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن [املائدة:

ويف بقاء املرء املسلم مع الفاسقني الظاملني، على ما ميارسونه من ظلم وعدوان وبغي .. ينصرهم ويكثر 
  عدوان ما فيه، ويف احلديث:" من كثر سواد قوٍم فهو منهم ".سوادهم .. فيه من التعاون على اإلْث وال

ومنها: قد ظهرت َجاعات وفرق عدة يف التاريخ اإلسالمي كان هلا أفرادها وأمراؤها .. وكان 
منها من يقاتل .. كاملرجئة، واملعتزلة، واخلوارج .. وغريهم .. ومع ذلك كان السلف ينكرون عليهم، 
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دم تكثري سوادهم ال بقول وال فعل .. فضاًل عن أن يقول أحد من السلف ويرون وجوب اعتزاهلم، وع
بوجوب طاعتهم وطاعة أمرائهم ما مل يُر منهم كفرًا بواحًا .. وكلمات السلف يف وجوب اعتزال جمالس 

  أهل البدع واألهواء أكثر من أن ُُتصر يف هذا املوضع.
واملكره، والعسر واليسر هكذا على ومنها: أن املبايعة على السمع والطاعة يف املنشط 

االطالق ويف َجيع مناحي ومرافق احلياة .. ال تُعطى إال للخليفة أو احلاكم العام الذي ترتضيه األمة 
حاكمًا عليها .. أما أمراء اجلماعات أو اجملموعات كاليت تتشكل يف زماننا فهذه إمارة استثنائية خاصة 

عاقد عليه تنتهي ابنتهاء ما مت التعاقد عليه .. كالسفر .. أو اجلهاد .. طاعتها خاصة ومقيدة فيما مت الت
.. أو طلب العلم يف مدارس ومعاهد يكون على هذه املعاهد قيم أو أمري مطاع، وحنو ذلك .. فإذا 
انتهى السفر انتهت اإلمارة .. وإذا انتهى اجلهاد يف مرحلة من املراحل انتهت اإلمارة .. وإذا انتهى 

لم انتهت اإلمارة .. أما اإلمارة العامة اليت تعطى السمع والطاعة يف املعروف، وفيم ليس فيه طلب الع
 معصية .. يف َجيع مناحي ومرافق احلياة .. هي للخليفة أو احلاكم العام للمسلمني، وليس ألحٍد غريه!

ه على السمع والطاعة ومنها: أن اخلليفة العام ال حيق له أن يُطالب أمته والناس ابتداًء أن يُبايعو 
ما مل يروا منه كفرًا بواحاً، فضاًل عمن سواه .. ومل حيصل شيء من ذلك مع اخللفاء الراشدين األربعة، 
ومن جاء بعدهم من اخللفاء .. بل يف اليوم األول من خالفة الص ديق رضي هللا عنه تراه َياطب األمة 

  صيت هللا فال طاعة يل عليكم "!بقوله العظيم:" أطيعوين ما أطعت هللا فيكم، فإن ع
فإن قيل: كيف نفهم ونفسر قوله صلى هللا عليه وسلم:" أن ال ننازع األمر أهله إال أن تروا  

  كفراً بواحاً عندكم من هللا فيه برهان "؟
أقول: أن ال ننازع األمر أهله بعد التمكني، وبعد أن يستتب هلم احلكم، وتتم هلم البيعة شيء 

أولو األمر ابتداء ـ وقبل التمكني ـ على السمع والطاعة ما مل يُر منهم كفر بواح شيء آخر  .. وأن يبايع
 .. ال جيوز اخللط بينهما.

ويُقال كذلك: عدم منازعة الوالة إال يف مورد الكفر البواح .. ليس حمل اتفاق عند السلف .. 
ور والظلم .. يف حال كان اخلروج بل هناك كثري من السلف وأويل العلم يرون اخلروج على حكام الفج

عليهم أقل فتنة وضررًا من إقرارهم وبقائهم على سدة احلكم .. كما بينا ذلك يف مقالتنا املنشورة يف 
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وابلتايل عبارة " ما مل ترو   موقعنا " فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام "، فلرياجعها من شاء.
  ورد املبايعة، أو شرطاً للمبايعة!كفراً بواحاً "، ال جيوز أن تكون يف م

ويُقال أيضًا: أن املسلم اجملروح العدالة .. ابتداًء ال جيوز أن يُبايَع على احلكم والوالية .. ومن 
ْث يُعطى السمع والطاعة .. فضاًل عن أن يبتدئ حكمه بشرطه على املباِيع أبن يسمع ويطيع له ما مل 

 ير منه كفراً بواحاً ..!
َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتَُّهنَّ َقاَل ِإين ِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن قال تعاىل: تَـَلى ِإبـْ ] َوِإِذ ابـْ

  . أي ال ينال عهدي ابإلمامة الظاملني.124ُذر ِيَّيِت َقاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي [البقرة:
من العلماء ِبذه اآلية على أن اإلمام يكون من أهل  قال القرطيب يف التفسري: استدل َجاعة

العدل واإلحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أال 
ينازعوا األمر أهله، على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق واجلور والظلم فليسوا له أبهل، 

 َعْهِدي الظَّاِلِمنَي [. لقوله تعاىل:] اَل يـََنالُ 
قال ابن خويز منداد: وكل من كان ظاملًا مل يكن نبيًا وال خليفة وال حاكمًا وال مفتيًا، وال إمام 
صالة، وال يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، وال تقبل شهادته يف األحكام، غري أنه ال يعزل 

  هـ. -بفسقه حَّت يعزله أهل احلل والعقد ا
أن مثل هذه الصيغة يف بيعة األفراد ألمرائهم .. ُتمل األمراء على الطغيان، واالستبداد، ومنها:  

والظلم واالستعالء بغري حق .. وهذه نتيجة تتناىف مع مقاصد الشريعة من اإلمارة والتأمري، فاإلمارة يف 
، إال من أخذها اإلسالم تكليف، وخدمة ورعاية، ومسؤولية، وليس تشريفًا .. وهي مغرم وليس مغنماً 

ما ِمن عبٍد َيسرتعيُه هللاُ رعيًَّة، فَلم حيُِْطها بُِنصِحه مل جيْد رائحَة اجلنَِّة حبقها .. قال صلى هللا عليه وسلم:" 
 "متفق عليه.

وقال صلى هللا عليه وسلم:" ما من أمرٍي يلي أمَر املسلمني، ْث ال جيهُد هلم ويَنصح، إال مل يدخْل  
 سلم. معهم اجلنَّة " م

م مل يـَُلوا شيئاً   ، وأهنَّ وقال صلى هللا عليه وسلم:" ليتمننيَّ أقواٌم ولُّوا هذا األمر، أهنم َخرُّوا من الثرَيَّ
 . 5360"صحيح اجلامع:
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، وأهنم   م كانوا ُمعلَّقني بذوائِبهم ابلثرَيَّ وقال صلى هللا عليه وسلم:" ويٌل لألمراء! ليتمننيَّ أقواٌم أهنَّ
 .1295َوُلوا شيئاً قط "صحيح موارد الظمآن:مل يكونوا 
وقال صلى هللا عليه وسلم:" ويٌل لألمراء، ويٌل للُعَرفاء، ويٌل لأُلمناء؛ ليتمنـَّنَيَّ أقواٌم  يوَم القيامة  

 .2179أنَّ ذوائَبهم معلقٌة ابلثُّرَيَّ يَُدْلَدُلون بني السماء واألرض، وأهنم مل يَلوا عماًل "صحيح الرتغيب:
ال صلى هللا عليه وسلم:" ما ِمن أمرِي عشرٍة، إال وهو يُؤَتى به يوم القيامِة َمغلواًل، حَّتَّ يـَُفكَّه وق 

 .5695العدُل، أو يوبَقُه اجلوُر "صحيح اجلامع:
خالصة القول: هذه الصيغة يف بيعة األفراد ألمراء جمموعاهتم، والواردة أعاله يف السؤال ..  

العمل ِبا .. وصاحبها يف ِحلٍ  منها، لقوله صلى هللا عليه وسلم:" أميا شرط ابطلة، ابطلة .. ال جيوز 
 ليس يف كتاب هللا تعاىل فهو ابطل ". ِبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله .. واحلمد هلل رب العاملني. 

 فإن ِقيل: ما هي صيغة البيعة األسلم واألصح اليت تُعَطى لإلمارة االستثنائية اخلاصة ..؟ 
ول: ال توجد صيغة معينة يُلتزم ِبا .. كما مل يعرف عن السلف عندما كانوا َيرجون يف سفر أق

.. أو غزو .. أهنم كانوا يعطون بيعة خاصة ألمراء السفر أو اجلند .. ولكن كانوا يعلمون ضمنًا .. أن 
روف فيم قد ُأم ر من يُؤم ر على سفر أو حج أو جهاٍد، وحنو ذلك من األعمال .. جيب أن يُطاع يف املع

عليه .. فيطيعونه ابملعروف، وفيم ليس فيه معصية .. من دون أن َيصوه ببيعة خاصة به، غري بيعتهم 
 لإلمام العام .. وهذا يكفي. 

فإن قيل: كيف نفهم ونفسر حديث النيب صلى هللا عليه وسلم:" من مات وليس يف عنقه بيعة، 
 مات ميتة جاهلية "؟ 

يعة اإلمام العام .. وليس البيعات االستثنائية اخلاصة .. فهذه ال تغين وال أقول: املراد هنا ب
جتزئ عن البيعة العامة لإلمام العام للمسلمني، يوضح ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم، يف حديث 
آخر:" من مات وليس عليه إماٌم مات ميتًة جاهلية ". فاملراد ابإلمام هو اخلليفة أو اإلمام أو احلاكم 

لعام للمسلمني .. وقوله:" مات ميتًة جاهلية "؛ ال يفيد أنه مات كافرًا، وإمنا يفيد أنه مات ميتة شاِبت ا
ميتة اجلاهلي يف جاهليته .. حيث كانوا يف اجلاهلية متفرقني يف قبائل شَّت، تتنازعهم الوالءات 

 والزعامات القبلية .. من غري إمام عام جيمعهم! 
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 رتاء الشنقيطي!سؤال وجواب حول اف -945
ؤال: نريد تعليقكم على فتوى منسوبة لكم، وقد نشرها، ونشر الرد عليها من قبل أيب املنذر س

   ": 6316واجلهاد، ُتت سؤال رقم "  الشنقيطي، منب التوحيد
نه صرح نص الفتوى واجلواب:" ما القول يف فتوى الشيخ أيب بصري بدخول اجليش احلر مع أ

 على لسان قيادته؟  انه علماين دميقراطي
حنن ال ندعو إىل مضايقة اجليش احلر أو ومما جاء يف جواب ورد أيب املنذر الشنقيطي، قوله:" 

وال نقول أبنه أخطأ يف قتاله للطاغية النصريي بل هو مصيب يف ذالك وقتاله . الدخول معه يف صراع
 . مشروع بل واجب

بل يقاتل من أجل تطبيق  ت راية شرعية،ر أنه ال يقاتل ُتلكن الذي أنخذه على اجليش احل
 . الدميقراطية وتكريس القيم الغربية

نون عن يدافع عمن يعل ... فهوملسألة فقد جانبه الصواب أما كالم الشيخ أيب بصري يف هذه ا
هذا بنون تطبيق الشريعة اإلسالمية، و ويف الوقت نفسه يتهجم على من يت تبنيهم للمنهج الدميقراطي،

 " انتهى كالمه.   ي عظيم وال حول وال قوة إال ابهللشيخ لديه خلل منهجيعين أن ال
 فما ردكم وتعليقكم َي شيخ ....؟ 
وافرتاء، مل ة أعاله كذب الوارداملنسوبة إيل، و  هذه الفتوىاجلواب: احلمد هلل رب العاملني. 

جلواب "، قبل أن يُشرِع يف ا ال لفظاً، وال كتابة .. وكان لفقيه زمانه اجملهول " الشنقيطي صدر عين قطت
.. وقبل أن ُيشرِع يف التجريح والتضليل، واحلديث عن اخللل يف املنهج  عن السؤال املكذوب واملفرتى

ََي أَيُـَّها الَِّذيَن اجلواب عنه إلينا، على مبدأ:] الفتوى أو .. أن يتثبت من صحة السؤال، وصحة نسبة 
فَـتَـبَـيـَُّنوا َأن ُتِصيُبوا قَـْومًا ِبََهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم ََنِدِمنَي  آَمُنوا ِإن َجاءُكْم َفاِسٌق بِنَـَبأٍ 

على ما هو كذب، وما تسجيل الردود املبادرة إىل .. ومن ْث  ه. لكن حقد الرجل، وغلو 6[احلجرات:
 م. .. مينعه من هذا األنصاف واألدب القرآين العظيفقط يف خياله املريض هو موجود 

اجملهول الشنقيطي الواردة أعاله، حيث قال عن  اًل مع كلمات املغايلفإن ُعلم ذلك نقف قلي
، اجليش احلر:" حنن ال ندعو إىل مضايقة اجليش احلر أو الدخول معه يف صراع .. "، ويف نفس الوقت
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ي يُقاتل من أجل علماين .. دميقراطي .. يُقاتل من أجل تكريس القيم الغربية "! والذ:" يقول عنه أنه
العلمانية، والدميقراطية، وتكريس القيم الغربية .. كافر خارج من امللة .. ومع ذلك اجملهول الشنقيطي 

.. يظهر براءته  .. وبعد تكفريه للجيش احلر .. وإطالق أحكام وأوصاف عليه ال تفيد إال التكفري
 ر .."، وهو قد قتلهم بتكفريه هلم،واعتداله املوهوم، فيقول:" حنن ال نريد أن نضايق اجليش احل

  صيفه هلم مبا ال يفيد إال التكفري .. ويف احلديث:" تكفري املسلم كقتله "! وتو 
وقد وجد ـ ولألسف ـ يف سورَي من ُيصغي لكلماته التكفريية، وَيطط ويعد العدة من اآلن لفتنة 

 ومقتلة بني املسلمني، ُتت عنوان قتال " اجليش احلر " ...!
.. جاهل بواقع املسألة اليت  مغاٍل جاهل ابلشرع، قماش وحوَّاش نصوص، كحاطب ليل فهو
 َيوض فيها. 

جمموعة من  ليس هووبيان ذلك: أن اجليش احلر .. يف عرف الشعب السوري املسلم .. 
هو مسمى لكل من حيمل السالح ضد يف اخليام خارج احلدود السورية .. وإمنا  العسكر قابعني
ار األسد وعصابته من مدنيني وعسكريني .. واملدنييون من اجليش احلر هم األكثر .. الطاغوت بش

بكل من والطعن ِبم على العموم والتعميم ـ كما يف عرف وذهن الشعب السوري ـ طعن ابجملاهدين و 
وإن كان يوجد أفراد قل عددهم أو كثر .. سيئون .. يُنسبون ..  حيمل السالح ضد الطاغوت ونظامه

قاتلون ُتت مسمى اجليش احلر .. فهناك الكثري الكثري من الشرفاء واألبطال واجملاهدين املخلصني أو يُ 
لعلمانية وتكريس الذين يُقاتلون ُتت هذا املسمى .. وهؤالء ما َسعنا منهم قط أهنم يُقاتلون من أجل ا

 ورسوله واملؤمنني .. وأهنم بل ما َسعنا منهم إال ما يرضي هللا القيم الغربية ـ كما يزعم هذا الفت ان ـ
وأهنم برآء من كل من ميشي يف اجتاه معاٍد هلل يُقاتلون يف سبيل هللا، ومن أجل إعالء كلمة هللا .. 

الفارين من الواجب، ولرسوله وللمؤمنني .. وإن وجد منهم السيء ـ وخباصة أولئك القابعني يف اخليام 
صيف الشرعي ما يستحق، وحبسب ما يظهر منه .. إال الذي يستحق من التو ـ  ود السوريةخارج احلد

كل من يدخل ُتت هذا املسمى   أن ذلك ال َيولنا التعميم يف احلكم والطعن على َجيع اجليش احلر، أو
.. إذ العدل يقتضي منا أن نصف املسيء منهم ـ أو من غريهم ـ أبنه مسيء .. واحملسن منهم ـ وهم 

وجيه احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم:" فاشهدوا على احملسن أبنه األكثر ـ أبنه حمسن .. عماًل بت
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حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء ". وقال صلى هللا عليه وسلم:" كفى ابملرء إمثًا أن يهجو قبيلة 
 أبكملها "! 

كذلك قوله عنا:" أما كالم الشيخ أيب بصري يف هذه املسألة فقد جانبه الصواب ... فهو 
علنون عن تبنيهم للمنهج الدميقراطي، ويف الوقت نفسه يتهجم على من يتبنون تطبيق يدافع عمن ي

 الشريعة اإلسالمية، وهذا يعين أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم "! 
.. أقول: كالمه هذا إضافة إىل أنه ال مبر له البتة، واملسألة من أوهلا إىل آخرها مكذوبة ملفقة 

ين يتبنون املنهج الدميقراطي، لكوهنم يتبنون املنهج الدميقراطي .. ونتهجم فهو يفيد أننا ندافع عن الذ
على من يتبنون تطبيق الشريعة لكوهنم يتبنون تطبيق الشريعة .. وهذا تكفري مبطن لنا .. لذا أردف  

 كالمه بقوله املسموم:" وهذا يعين أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم " ...! 
وهلؤالء البنا ابلدليل على رمينا للرجل ابلظلم والغلو والكذب .. ْث بعد ذلك .. أييت من يُط

نقول: هاكموا بعض ما طالبتموَن به .. ولو أردَن التوسع .. وتتبع غلو وفنت الرجل لسودَن عشرات 
 الصفحات!

القائمني األخوة وإن كان يل عتب فليس على هذا اجملهول الشنقيطي الظامل املغايل .. وإمنا على 
 يُنشر يف منبهم أن ب " التوحيد واجلهاد "، كيف يسمحون ملثل هذا الكذب والغلو، والظلم ..منعلى 

 .. غفر هللا لنا وهلم! 

 شخصية الطاغوت ..! -946
ستحقار الشعوب، ب الذي حيمله على اتني أساسيتني: الكِ يلطاغوت خاصشخصية ال*  

ر؛ الذي مينعه من االعرتاف ابلواقع .. فريى .. واإلنكاواالستعالء عليهم، وعلى مطالبهم وحقوقهم 
.. ووطنية  وخدمة للوطن واملواطنفهو يرى جرائمه وجمازره وطنية،  األشياء على غري حقيقتها وصورهتا؛

.. كما يرى هزائمه نصرًا، ونصر مناوئيه هزمية .. جتسدت هاتني ال تغتفر جرمية ومناوئيه معارضيه 
.. وإين ألرى يف خطابه (  6/1/2013األخري ) بشار األسد  يف خطاب الطاغوتبوضوح الصفتني 

 ُبشرى خري يف اقرتاب أجله، وزوال ملكه وحكمه .. إبذن هللا. 
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 االهتمام أبحوال الناس. -947
وحنن يف طريقنا حنو أهدافنا العظمى .. ينبغي أن ال ننشغل عن أحوال الناس، ومهومهم،  

ن ال نفتنهم يف دينهم؛ فنخاطبهم ونعاملهم مبا يعرفون، حَّت ال ومشاكلهم .. كما ينبغي أن حنرص على أ
 ال نكلفهم وال حنملهم ماال يُطيقون .. فإن مل ننتبه هلذا البعد ..بعد ذلك يُكذ ب هللا ورسوله .. ْث أننا 

 خسرَنهم .. وخسرَن خبسراهنم الكثري، الكثري!

 نصيحتنا للدعاة الذين يُوفدون إىل سورَي. -948
املبارك .. فما إن وصلت إليهم، إال احلبيب كتائب احلق واجلهاد يف شامنا خرية   يبة منزرت كت 

.. وشاكني داعيًة ــ نتحفظ على ذكر جنسيته ــ كان يتعامل معهم يف منتهى .لِ مني ومرحبني سَ وهبوا إيلَّ مُ 
وأهنم خلوا اجلنة .. وأهنم لن يدالقسوة، والعنف، وسوء الظن .. فكان حيلف هلم أبهنم لن ينتصروا .. 

 ـهم برجله ـجملاهدين لصالة الفجر .. كان يرفسمنافقون إال قلياًل منهم .. وكان إذا أراد أن يُوقظ ا
ـ وهو يقول هلم: الصالة .. الصالة .. مستغاًل حبهم وتقديرهم للشيوخ، والدعاة .. وأهنم ال ـوخبشونة 

 ميكن أن يُقابلوه بسوء! 
داعية .. أنين مل أره .. ولو رأيته .. هلشمت رأسه يل ابلذي َسوه وكان من حسن حظ هذا ال 

 جرئه ابلباطل على أسياد وصفوة األمة! يه على هللا بغري علم .. ولتأل  ة .. لتابلدرَّ 
ونوم اجملاهد يف سبيل هللا خري وأحب إىل هللا تعاىل من قيام العابد الزاهد  وإنين ألقسم أن شخري 

هد، يعقبه نوم وشخري .. بينما نوم وشخري اجملاهد يعقبه جهاد، وذود عن الدين، .. فقيام العابد الزا
 واحلقوق، واحلرمات .. فال يستوَين مثاًل! 

وهلؤالء الذين يقصدون سورَي احلبيبة .. لغرض الدعوة إىل هللا تعاىل .. نقول هلم: جزاكم هللا  
وأن يكون أن تعملوا ابلرفق .. .. نتهجوا الرفَق تخريًا .. ابرك هللا فيكم وِبهودكم .. وصيتنا لكم: أن 

فما ميكن أن تنجزوه عن طريق الرفق، والكلمة الطيبة .. ال .. وشعارًا ومنهجاً الرفق ابلنسبة لكم أصاًل 
ميكن أن تنجزوه عن طريق العنف والشدة .. فما كان الرفق يف شيٍء إال زانه، وما نُزع من شيٍء إال 

 رفيق، حيب الرفق يف األمور كلها، وجيزي عليه ما ال جيزي على العنف والشدة.  شانه .. وهللا تعاىل
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 موقفي من اجلماعات اجملاهدة يف سورَي. -949
ـ ـعلى اختالف مسميات كتائبهم وجمموعاهتم  ـليعلم اجلميع .. أنين حمب جلميع اجملاهدين ـ 

مين وأَن منهم .. أعتز وأفتخر ِبم َجيعاً ..  الذين جُياهدون يف سبيل هللا على ثرى الشام الطهور .. فهم
وإن كان يل ُتفظ على بعض االسرتاتيجيات أو السياسات .. أو املمارسات اخلاطئة .. اليت تصدر عن 

على مبدأ: َي سارية اجلبل، اجلبل، ومن ُتملين على النصيحة أو اإلنكار ــ هذه اجملموعة أو تلك .. 
وال يتناىف مع ما يف نفسي هلؤالء اجملاهدين األبطال فهذا ال يتعارض،  ــقبيل احلرص على سالمة القافلة 

 من حب واحرتام وتقدير! 
فخالد بن الوليد رضي هللا عنه .. سيف هللا املسلول .. ولكن ملا أخطأ فتسرع يف قتل أولئك  

التعبري فأخطأوا ..  .. فخاهنم سلمنا، أسلمناالنفر الذين قالوا صبأَن .. صبأَن .. أرادوا أن يقولوا: أ
.. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:" اللهم قبل أن يتبني فأسرع خالد بن الوليد رضي هللا عنه إىل قتلهم 

 إين  أبرأ إليك مما صنع خالد " ثالاًث. 
من أحب الناس إىل قلب احلبيب صلى هللا عليه  كان..  رضي هللا عنه وكذلك أسامة بن زيد  

ملا قتل يف احلرب ذاك احملارب  ــ عليه أشد اإلنكارصلى هللا عليه وسلم ــ نكر النيب وسلم .. ومع ذلك أ
عليه ملا أراد أن يتشفع  اشتد إنكارهالذي قال يف ساحات القتال واحلرب: ال إله إال هللا .. كما 

ب واملعروف للغامدية اليت سرقت .. فهذا ال يتعارض، وال يتناىف مع كون أسامة رضي هللا عنه كان امللق
  حبب  النيب صلى هللا عليه وسلم. 

وال جيوز اخللط  فالباء من الفعل اخلاطئ شيء .. والباء من فاعله شيء آخر .. ال ينبغي 
 بينهما .. إذ ال يلزم الباء من الفعل الباء من الفاعل .. لذا لزم التنبيه. 

 !عندما تكسي اجلماعة نفسها مبزيد من الغموض والسرية -950
أو تٌلزم نفسها بسياسات،  فسها بسياج من السرية والكتمان،أميا َجاعة أو منظمة .. ُُتيط ن 

ُترم فهي بذلك .. والغموض واسرتاتيجيات ــ هي بغىن عنها ــ ُتملها على مزيد من الكتمان والسرية 
اهتم وجتارِبم مع ذوي العلم واالختصاص، واالستفادة منهم، ومن خب نفسها من نعمة وحسنة التشاور 

ــ بسبب ذلك، ومع غياب فترتاكم .. خرين على أن َُيطئوا يف فهم وتفسري مواقفها كما ُتمل اآل..  
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إىل أن تطفو على السطح اإلصالح ..  إىل درجة العصيان على أخطاؤهاــ التوجيه، والتقييم الراشد 
ومنفرة جداً .. يعقبها وكارثية، ائج مدمرة، تكون النتـ ــ يف مثل هذه احلالة ـوغالباً دفعة واحدة .. للعيان 

 والت حني مندم!الندم، التالوم و فيقع ..  أو التنظيم  كلياً  اهنيار اجلماعة
ك ابلعالنيةعليك ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"   ر ، وإَيَّ والسِ 

   املشار إليها أعاله.منها زالق ". وذلك لتفادي أخطاء وم
استعينوا على قضاء حوائجكم فإن قيل كيف نفهم ونفسر قوله صلى هللا عليه وسلم:"  

 ابلكتمان "؟
، يف سنده مقال، ومن رُمي ابلكذب والوضع، كسعيد بن سالم ومنكر أقول: احلديث ضعيف 

 .  2/506العطار، وحسني بن علوان، وقد أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات 
"، قد صحح طريقًا من  1453صر الدين األلباين، كما يف الصحيحة " إال أن الشيخ حممد َن 

طرق رواية احلديث، وهو من طريق سهل بن عبد الرمحن اجلرجاين، عن حممد بن مطرف، عن حممد بن 
احلََواِئِج  على إْْنَاحِ استعيُنوا املنكدر، عن عروة، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال:" 

 اِن؛ فإنَّ كلَّ ِذي ِنْعَمٍة حَمُْسوٌد ".ابلكتمَ 
 .هــ -ا قال الشيخ األلباين:" هذا اإلسناد جيد عندي "

فالتوفيق بينها وبني احلديث الصحيح اآلنف الذكر الوارد أعاله:" عليك  فإن صح ت الرواية،
ر " يكون كالتايل: ك والسِ   ابلعالنية، وإَيَّ

ر  ك والسِ   شؤون الدين، والدعوة إىل هللا ..الشؤون العامة .. "، يف " عليك ابلعالنية، وإَيَّ
. أي أِبن واجهر مبا يتنز ل عليك من 94كما قال تعاىل:] َفاْصدَْع مبَا تـُْؤَمُر [احلجر:  والتعامل مع الناس،

 احلق والقرآن. 
ذات العالقة ابألمور احلََواِئِج ابلكتَماِن "؛ يكون فيم يتعلق ابلنعم  على إْْنَاحِ استعيُنوا أما قوله:" 

، والعبارة التالية من احلديث توضح هذا املعىن:" فإنَّ كلَّ ِذي ِنْعَمٍة حَمُْسوٌد ". ومنه نعلم اخلاصة الشخصية
 . بني الروايتني، وهلل احلمد انتفاء التعارض
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وهذا ال يتعارض مع ما يقتضيه العمل العسكري أحياًَن من كتمان .. فهذه ضرورة هلا أحكامها 
واستثناءاهتا .. وهي تدخل يف معىن اخلداع الوارد يف احلديث:" احلرب خدعة "، لكن هذا شيء .. وما أشرَن 

 شيء آخر، ال ينبغي اخللط بينهما! هإليه وأردَن

 موقفنا من محل السالح، منذ األَيم األوىل من الثورة. -951
الناس على محل السالح، وإعالن  منذ األَيم األوىل من الثورة الشامية املباركة، وحنن حنض   

مع الطاغوت  جيدي نفعاً لعلمنا ويقيننا أنه اخليار األوحد الذي  اجلهاد ضد الطاغوت اجملرم ونظامه ..
 .. وهذه الصفحة؛ صفحة املعارضة اإلسالمية للنظام السوري تشهد على ذلك. وعصابته 

، علينا ِبملة من االعرتاضات، منها ـ ينكرون علينا، ويعرتضونـوما أكثرهم  ـوكان املخالفون ـ
قوهلم: من أين أنيت ابلسالح .. الذي يقوى على مواجهة عتاد وسالح اجليش النظامي األسدي الثقيل 

  !؟واملتطور
وكنا ْنيبهم أن من يْصُدق هللَا، َيْصُدُقه هللا .. وأن من يت ق هللا جيعل له خمرجًا وفرقاًَن من كل   

يث ال حيتسب .. لكن ال بد ابتداء من العزمية الصادقة، ومن ْث االنطالق كرب وهم .. ويرزقه من ح
وسوء  وتكذب شؤَم املتشائمني املتشككني .... فجاءت األحداث فيم بعد لتصدقنا وهلل احلمد .. 

وذلك ..  ـ يغنمون سالح العدوـــ بفضل هللا تعاىل ومنته وعونه ونصره فها هم الثوار اجملاهدون  ظنهم ..
 حَّت أصبح لديهم من األسلحة الثقيلة، وذخائرها ما هو معلوم للجميع! أن صدقوا هللا ِبهادهم ..  بعد

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمن يـَتَـوَكَّْل  صدق هللا العظيم:] َوَمن يـَتَِّق اّللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرجًا . 
 . 3-2 اَبِلُ  َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا [الطالق:َعَلى اّللَِّ فَـُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اّللََّ 

 . 4َوَمن يـَتَِّق اّللََّ جَيَْعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً [الطالق: وقال تعاىل:]
ما وهم ، و  كرب. فرقاًَن من كل  29وقال تعاىل:] َإن تـَتـَُّقوْا اّلل َ جَيَْعل لَُّكْم فـُْرَقاًَن [األنفال:   

 َييفكم .. فتخرجون منه ساملني غامنني.
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 أهكذا يُقاَبل املعروف ..؟! -952
العراقيون مبئات اآلالف .. َنزحني ومهاجرين .. فلم نفرش هلم خيامًا .. ومل  ـيف سورَي ـ ـجاءَن ـ 

بح للعراقي يف حنِدث هلم خميمات .. وإمنا فتحنا هلم البيوت .. فأحسنا استقباهلم وأكرمناهم .. حَّت أص
 سورَي ما ليس للسوري! 

كذلك جاءَن اللبنانيون بعشرات اآلالف .. َنزحني ومهاجرين .. فتسابقنا خلدمتهم واستقباهلم  
 .. ومل يعرف عنا قط أننا نصبنا ألحدهم خيمة .. بل كانت بيوت السوريني مشرعة هلم وألطفاهلم! 

اغوت النصريي بشار األسد جرائمه وجمازره ــ الدائرة على السوريني .. فأعمل الط دارتوملا  
اليت تفوق كل خيال ــ حبق الشعب السوري .. واضطر كثري من السوريني املستضعفني أن يهاجروا 
وينزحوا إىل دول اجلوار .. واليت منها " العراق، ولبنان " .. تنك روا ملعروف السوريني وصنيعهم اجلميل 

تقيهم، وتقي أطفاهلم البد واألغطية من البطانيات  وقليالً لصحراء .. .. فاستكثروا عليهم خيامًا يف ا
 ! ومنعوا عنهم املساعدات، وكل من يريد أن يسدي هلم مساعدة واملطر والثلج ..

م أن وراء األمر سرًا َي سبحان هللا .. أهكذا يُقابل املعروف .. أهكذا يكون شكر املعروف .. أ 
 !املتنفذون من الشيعة الروافض، يف كل من لبنان والعراق ..؟ون احلاقدال يعرفه إال  طائفياً 

 قرار فرنسا يف حرِبا على مايل! -953
ومن  ـالعامل الصلييب ـما أسرع قرار فرنسا يف حرِبا على املسلمني يف مايل .. وما أسرع أتييد  

ميدوهنا ابلعتاد يف مايل .. ملسلمني ـ لفرنسا يف حرِبا املعلنة على اـَيل من منافقي العرب ورائهم األذ
وهذا كله حبسب زعمهم   ..املسلمني ، ما دام عنوان احلرب وغايتها هي حماربةوالرجال مدًا .. وملا ال

 حماربة اإلرهاب .. زعموا!   ورهم أهنم يريدونوز 
 وال يزالوان ـبينما يف سورَي الطاغوت بشار األسد، ومعه جنده وعصابته .. ميارسون عب سنتني ـ 

التصور َجيع صنوف اإلجرام واإلرهاب .. حبق الشعب السوري املسلم األعزل .. وبصورة تفوق  ــ
من أجل إيقاف اإلرهاب  ـوال شيئ من أسلحتها ـ ــواخليال .. ومع ذلك مل تتحرك الطائرات الفرنسية 

جملازر واجلرائم اليت يف سورَي .. ومل يتحرك العامل الصلييب .. وال منافقي العرب .. إليقاف اواإلجرام 
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الشعب السوري األعزل .. فإرهابه ــ يف نظرهم! ــ ليس إرهاابً يرتكبها الطاغوت ونظامه يوميًا حبق 
 ! يستدعي حراكاً دولياً إليقافه

 وملا يتحركوا .. أو يغضبوا .. ما دام ضحاَي جمازر وإرهاب الطاغوت األسدي هم من املسلمني 
 ؟!ء املسلمني.. هم من أطفال وشيوخ ونسا

يف مايل، وإرهاب الطاغوت األسدي الصليبية لعل اجلامع املشرتك بني اإلرهابني: إرهاب فرنسا  
يف سورَي .. هو أن املستهدف من إرهاِبم وجرائمهم .. هم املسلمون .. املسلمون يف مايل .. 

والتأييد من ى كل الدعم واملسلمون يف سورَي .. وما دام اهلدف هم املسلمني .. فاإلرهاب الفرنسي يلق
الدعم كل .. كذلك إرهاب الطاغوت األسدي .. يلقى  ومن املنافقني العرب واجملتمع الدويل، حلفائه، 
بينما الدوائر الدولية الغربية يف العامل تتفهم مواقفه وجرائمه .. املباشرين واملعروفني من حلفائه والتأييد 
صدق هللا العظيم:] بـَْعُضُهْم َأْوِلَياء  ظامه الفاشي الدموي ..وتتحفظ على البديل عنه وعن ن .. وإرهابه

. وقال تعاىل:] َواَل يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحَّتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن 51بـَْعٍض [املائدة:
َيا َواآلِخَرِة َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب  يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَـَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأْولَـِئكَ  نـْ َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم يف الدُّ

 . 217النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن [البقرة:

 ميثاق اجلبهة اإلسالمية السورية. ملحوظات على -954
كثريًا   حلمد هلل رب العاملني. اسُتوِقفُت على ميثاق اجلبهة اإلسالمية السورية، فألفيت فيه خرياً ا

 وهلل احلمد، على ملحوظات طفيفة تقتضي النصيحة تسجيلها: 
ــ قالوا ُتت عنوان الفصل الرابع، النقطة الثانية:" تعظيم حرمة املسلم، وجتنب احلكم عليه 

  ".  إال بدليل وبرهان من أهل العلمبكفر أو فسق أو بدعة 
سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم "، قلت: لو قيل:" إال بدليل وبرهان من كتاب هللا تعاىل، و 

 لكان صوااًب، وأدق وأحسن. 
 ــ يف النقطة السادسة من نفس الفصل، قالوا:" االهتمام أبمر املسلمني يف كل أحناء سورَي ...". 
قلت: ملاذا فقط يف سورَي .. وملاذا ال يكون االهتمام ابملسلمني .. يف سورَي .. وغري سورَي .. 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  ]قال تعاىل:يف األرض كلها ..   .10احلجرات:[ِإمنَّ
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ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" املؤمُن من أهِل اإلميان مبنزلة 
 الرأِس من اجلسد، أيمَلُ املؤمُن ملا ُيصيُب أهَل اإلميان، كما أيمَلُ الرأُس ملا يصيُب اجلسَد ". 

هم وتوادِ هم، وتعاطُِفهم، كمثِل اجلسِد إذا وقال صلى هللا ع ليه وسلم:" ترى املؤمنني يف ترامحُِ
 اشتكى عضواً تداعى لُه سائُر اجلسِد ابلسَّهِر واحلُمَّى ". 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" املؤمنون كرجٍل واحٍد، إذا اشتكى رأَسُه اشتكى كلُّه، وإن اشتكى 
 عيَنُه اشتكى كلُّه ". 
هللا عليه وسلم:" املسلُم أخو املسلِم ال َيظِلمُه وال ُيْسِلمه ..."؛ أي ال ُيسلمه وقال صلى 

للظلم والقهر، وعدوان األعداء .. وغريها كثري من النصوص الشرعية اليت تؤكد على األخوة اإلميانية 
ومياهتم، اإلسالمية، وأن املسلمني ال جيوز إال أن يكونوا كرجل واحد .. على اختالف جنسياهتم، وق

 ولغاهتم، وأوطاهنم، وألواهنم. 
فعلى أمهية اإلشارة إىل أن هذه اجلبهة سورية املنشأ .. ال ترتبط وال تنتمي إىل أي مسمى 
خارجي .. غري مسمى اإلسالم .. إال أنه من املهم أيضًا اإلشارة إىل االهتمام ابملسلمني وقضاَيهم يف 

 األرض؛ كل األرض.  
نة من نفس الفصل، قالوا:" للمرأة من احلقوق مثل ما للرجل، وعليها من ـــ يف النقطة الثام
 الواجبات ما عليه ...". 

قلت: وهذا خطأ ابلنقل والعقل .. ولو ِقيل:" األصل أن للمرأة من احلقوق مثل ما للرجل، 
 أحسن. وعليها من الواجبات مثل ما عليه، إال ما فرق النص الشرعي بينهما ". لكان صوااًب، وأدق و 

وميكن أن ُتصاغ هذه الفقرة بتعبري آخر أيضًا، فُيقال:" األصل يف اخلطاب الشرعي أنه ملزم 
للرجل واملرأة سواء، إال ما خصص النص الشرعي؛ فقال هذا للرجل دون املرأة، وهذا للمرأة دون 

 الرجل ".
ذهب االشكال ..  وقوهلم:" مع مراعاة ما مييز املرأة عن الرجل من خصوصيات شرعية "، ال يُ 

 كما أنه ال يُغين عن القيد أو االستثناء الذي أشرَن إليه. 
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ــ قوهلم ُتت عنوان أهداف اجلبهة:" العمل على َتكني الدين يف الفرد واجملتمع والدولة "، جيد 
َجلة  .. لكن ال يُغين عن التصريح إبقامة دولة إسالمية عادلة ُتكم مبا أنزل هللا .. وهذا ما مل يُذَكر من

 األهداف! 
حفظ هللا إخواننا يف اجلبهة اإلسالمية السورية .. ونصرهم .. وكث ر سوادهم .. وسدد خطاهم 

 ملا فيه خري البالد والعباد، اللهم آمني.

 احلديث عن السياسة الشرعية.  -955
عندما تكلمه عن احلالل واحلرام، وما جيوز وما ثري من اإلخوان يفهم عليك، ويستجيب لك ك

ال جيوز .. ولكن عندما تكلمه عن السياسة الشرعية ومقتضياهتا .. عن مقاصد الشريعة .. عن املصاحل 
واملفاسد والرتجيح بينها .. عن املآالت واعتبارها عند الفعل أو اإلمساك عن الفعل .. عن تقدمي 

غر .. عن استغالل الضرر األصغر على الضرر األكب عند التزاحم .. ودفع الضرر األكب ابلضرر األص
املمكن لتحقيق ما هو غري ممكن .. والزحف على تقليل مساحة غري املمكن .. تراه يضطرب .. 

  !ورمبا رماك ابملروق واخلروج من الدين ويتشنج .. ويعطرد .. ويستنكر ..
.. ولو  %100أو ال لتطبيق اإلسالم  %100من هؤالء ترى منهم من يريد تطبيق اإلسالم 

.. وهو من اليت عجزت عنها  %10.. لتناسى لك ذلك، وقاتلك على  %90إلسالم طبقت من ا
 ...!  %90هذه على استعداد أن يضحي ويفرط بـ  %10أجل 

ما مُيكن أن ينجز يف شهر .. يريدونه أن يُنجز يف يوم .. وما ينجز يف سنة يريدونه أن يُنجز يف 
 ولستقدر على أن تفعل .. فأنت عندهم متهم .. فإن مل تفعل .. ومل تويف سلة واحدة .. أسبوع .. 

يف سنة .. وال يف عشر سنوات .. وال أكثر من  على شيء .. ولو تُِرك األمر إليهم فما أقاموا اإلسالم
ذلك، وال أقل .. ألهنم يفتقدون اسرتاتيجية البناء، اليت َتكنهم من قيام دولة إسالمية عادلة راشدة 

 ُتكم مبا أنزل هللا! 
اتيجيتهم قائمة على النقد .. ْث النقد .. ْث النقد والطعن ــ وهو اجلانب األسهل من فاسرت 

 احلراك ــ وليس هلم وراء ذلك من شيء!
 وهؤالء حقاً مشكلة تواجه العاملني اجلادين من أجل هذا الدين .. وال حول وال قوة إال ابهلل. 
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 احلقُّ الوسط. -956
وسط مغضوب عليه من ِقبل أهل الباطل .. من ِقبل أهل اإلفراط اعلم ــ َي أخي ــ أن احلقَّ ال 

 والتفريط .. تناله طعناهتم ورماحهم يف كل حنٍي لو استطاعوا!
فمرضاهتم مستحيلة إال إذا جنحت مع اجلاحنني إما إىل اإلفراط، وإما إىل التفريط .. لكن يف  

وخترج من املعنيني شهيد على الناس .. وتفقد صفة الهذه احلالة خترج عن حد  العدل واالعتدال .. 
 .143وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطاً لِ َتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس [البقرة:بقوله تعاىل:] 

 فإن قلت: ما العاصم ..؟ 
أقول لك: ال ُتكثر االلتفات لبنيات الطريق .. وضع نصب عينيك .. يف َجيع مواقفك ..  

وكلماتك .. مرضاة هللا تعاىل .. وإن سخط الساخطون .. ومهما سخط الساخطون ..  وأعمالك ..
فمن أرضى هللَا بسخط الناس، رضي هللا عنه وأرضى عنه الناس، ولو بعد حني .. ومن أرضى الناس 

 بسخط هللا، سخط هللا عليه، وأسخط عليه الناس، ولو بعد حني!  

  عليه وسلم.النيب  الضحوك الَقتَّال صلى هللا -957
من صفات احلبيب صلى هللا عليه وسلم أنه: الضحوك، الَقت ال ... فكان إذا التفت إىل  

املؤمنني .. وإىل املساكني واملستضعفني من النساء، والولدان، والشيوخ .. كان الضحوك، وكان الرحيم، 
 الرفيق. 
القت ال .. كما قال تعاىل:] حمَُّمٌَّد وإذا التفت إىل الكافرين واملشركني احملاربني .. كان الشديد  

نَـُهْم [الفتح: اء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاء بـَيـْ نيب صلى هللا عليه . وعلى أتباع ال29رَُّسوُل اّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
..  بصفتيه اآلنفيت الذكر معاً: الضحوك القت الوسلم أن أيخذوا النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، ويقتدوا 

فلو أخذوا واتبعوا صفة الضحوك فقط، فقد ضل وا وظلموا .. ولو أخذوا واتبعوا صفة القت ال فقط،  
كذلك فقد ضلوا وظلموا .. واألظلم واألضل من الفريقني .. من يضع صفة الضحوك يف موضع 

 القت ال، وصفة القتَّال يف موضع الضحوك!
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 إىل أهلنا وإخواننا يف مصر. -958
إخواننا يف مصر .. سالم هللا عليكم .. ال يستخفنكم بعض الزَندقة واملنافقني .. إىل أهلنا و  
 كم على اإلساءة ملصر .. ومستقبل مصر .. ملآرِبم الشخصية واحلزبية الضيقة، واملشبوهة!فيحملو 

ليس كل أمر يستدعي منكم التظاهر .. ومن ْث االعتداء على املمتلكات العامة .. فهذا مظهر  
 ري ُيسيء إليكم وإىل وجه مصر املتحضر أكثر مما ينفع! غري حضا
مصر قد عادت إليكم .. فأحسنوا إليها .. وارفقوا ِبا .. وال تتعاملوا معها كما لو كانت ملكاً  

 للطاغوت وعائلته يتصرف ِبا وأبهلها كيفما يشاء، ومن غري رقيب، وال حسيب! 
ظيمة تتعلق ابألمة .. تنتظركم .. فال تنشغلوا واعلموا أن هناك مهام عدعوا احلياة َتضي ..  

 عنها ببنيات الطريق .. وفيم ال طائل منه وال فائدة! 
 حفظكم هللا .. ووفقكم لكل خري.  

 بعض األمور أحياَنً قد ُتتاج إىل شيٍء من الفوضى! -959
ملبالغة نت يف جملس عام .. فأنكرت على بعض اإلخوان حركتهم غري املنضبطة .. واإلكثار واك

يف سب ولعن الطواغيت الظاملني .. واألعداء احملاربني .. على اعتبار أن املسلم ليس بطع اٍن وال لع ان 
.. فاعرتضين أحد العوام قائاًل: ال تؤاخذَن َي شيخ .. ال تكثر من مالمتنا .. إن مل نفعل ذلك يضعف 

ن مصادرَن األخرى ــ كعوام ــ اليت ِبا نقوي إمياننا .. ورمبا جيرفنا التيار من دون أن نشعر .. وخباصة أ
 إمياننا قليلة ..! 

قلت: لعل هذا العامي قد أصاب احلكمة .. وأخطأت َي أاب بصري .. يبدو أن بعض األمور 
 أحياَنً قد ُتتاج إىل شيٍء من الفوضى .. وال حول وال قوة إال ابهلل. 

 الوجه القبيح لإلعالم! -960
ــ يف تزيني الباطل وحكمه ــ .. وذلك عندما يلعب دور سحرة فرعون لوجه القبيح لإلعالم ا

 . 70قبل أن يقولوا:] آَمنَّا ِبَربِ  َهاُروَن َوُموَسى [طه:
 اليت ختدم الطاغوت، وحكمه، وعرشه ..!  يكون تلك األداةعندما 

 عندما يزين الباطل، ويُعلي من شأنه .. ويقبح احلق، ويقلل من شأنه!
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  حلق واحلقيقة .. ويتحول إىل شيطاٍن َنطق ابلباطل!عندما يكتم ا
 والتخريب ..! ،عندما يتحول إىل أداة للفتنة، والتهويش، والتحريش

 عندما يتحول إىل أداة لنشر الفساد، والرذيلة .. وحماربة الفضيلة! 
 عندما يكون اجملرم، أو الشريك اخلفي للمجرم يف ارتكاب اجلرمية ..!

 اهد زور ...!عندما يتحول إىل ش
حينئٍذ ُيصبح اإلعالم ــ والقائمني عليه ــ هلم حكم السفيه الذي حُيجر عليه .. واجملرم الذي 

   يُنَكر عليه .. وال بد!

 مبادرة احلوار مع الطاغية! -961
قد كثر السؤال عن مبادرة السيد معاذ اخلطيب يف احلوار مع الطاغية بشار األسد ونظامه ..  

 ها؟ وعن اجلدوى من
أقول: لو روجع صاحب املبادرة ال ميكن أن جُييب أن احلوار املنشود جملرد احلوار .. وإمنا 

 لواحد من أمرين: 
أوهلما: احلوار من أجل رحيل الطاغية ونظامه سلميًا .. وهذا وهم وخيال كبريين .. ينم عن 

وطبيعة األطراف اخلارجية بطبيعة الطاغوت الدموية ونظامه الطائفي .. صاحب املبادرة عدم دراية 
 احمليطة به .. وطبيعة مصاحلها املرتبطة ببقاء الطاغية على سدة احلكم يف دمشق! 

البعد  اثنيهما: أن يُقال احلوار .. ليس من أجل إقالة الطاغية ورحيله .. وإمنا من أجل
 اإلنساين، واخلدمات اإلغاثية للشعب السوري؟ 

ال ميكن أن يُعطيك شيئًا من هذا والوالء لسورَي أرضًا وشعبًا ــ ــ فاقد االنتماء الطاغوت نقول: 
سالح الثوار اجملاهدين .. أو الدخول يف الطاعة والعبودية والوالء للطاغوت إال بشرطني: إلقاء .. 

 من جديد! ونظامه 
ه، وكال اخليارين أو الشرطني ــ لو َتت املوافقة عليهما أو على أحدمها ــ خيانة هلل، ولرسول

 وشهدائه، وجرحاه، وضحاَيه!وجهاده، وللمؤمنني .. وللشعب السوري املسلم، 
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يف اعتقادي أن مثل هذه املبادرات .. تزيد الطاغية شعورًا ونشوة ابلنصر .. وُتمله على 
كما تفت من فيحصل بسببها عكس املراد املنشود ..  ارتكاب مزيد من القتل واإلجرام واالنتهاكات .. 

 عبنا وأهلنا وجماهدينا يف الداخل .. لو أصغوا إليها .. وال أحسبهم أهنم ُيصغون إليها! عضد وثبات ش
الذي ينفع ــ الذي ال خيار غريه ــ اخليار الوحيد قلنا من قبل ــ وال نزال نقول، وسنظل نقول ــ: 

ورغمًا عن أنفه ..  اجلهاد .. وأن تنتزع احلقوق منه ابلقوة .. ويؤيت مثاره .. هو مع الطاغية ونظامه ..
بوادر النصر والفتح .. قد الحت يف َسا كثري من بقاع الشام الطهور املبارك، وهلل احلمد .. ها هي و 

ُتْم َأن َتْدُخُلوْا اجْلَنََّة َوَلمَّا أيَِْتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا  ..عباَد هللا الصب الصب .. الثبات الثبات  ] َأْم َحِسبـْ
ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحَّتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمََّت َنْصُر اّلل ِ ِمن قَـْبلِ  تـْ  َأال ِإنَّ ُكم مَّسَّ

 . 214َنْصَر اّللِ  َقرِيٌب [البقرة:

 شعر العدو بنقاط ضعفك. ال تُ  -962
عفك .. واجلهة اليت تؤملك .. ألنك لو بنقاط ضالعدو شعر الطاغية أ الكبري أن تُ ن اخلطم

ال تتوقع منه خريًا أو ْندة، أو شفقة .. بل سيزيد من تركيزه وضرابته على اجلهة اليت تؤملك ..  فعلت
قد آذيت بذلك .. فتكون د واالنقيامن التنازالت  اً زيدعساه ينال منك ممواطن ضعفك .. على و 

 ا ترجوه وتتوقعه! املراد ممعكس نفسك بنفسك .. وزِدت الطينة بل ة .. وحصل 
من الطغاة ــ وبشار األسد واحد منهم ــ إذا أقبلت عليهم أدبروا .. واستعلوا وتكبوا .. وإذا  

 أدبرت عنهم أقبلوا .. وتنازلوا .. وخضعوا! 
 إذا كنت ضعيفاً .. استأسدوا عليك .. وتوحشوا .. وإذا كنت قوَيً .. أترنبوا .. وخترنفوا!   
.. م ، وجينياهتم.. أن يتعرف على نفسياهتجمرمني  جدًا ملن َيوض معركة مع هكذا طغاةمهم  

  وإال ال يرجو ظفراً عليهم!  وما ال ينفع .. م.. وما ينفع معه موعمله موطريقة تفكريه

 سؤال وجواب. -963
 سؤال: ما هي رؤيتكم للثورة اآلن، وإىل أين تتوجه ..؟  
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ال ريب فيه، وهي ــ على  ـ هي حقــ وهلل احلمد ـاملني. الثورة الشامية اجلواب: احلمد هلل رب الع 
تجذر اإلسالم فيها ويف يتسري خبطا اثبتة حنو النصر والفتح والتمكني .. .. كثري خبري  ما فيها من آالم ــ 

 !دهااملكر ضومحلهم على خذالهنا و  أبنائها يوماً بعد يوم .. وهذا مما أغاظ األعداء واملنافقني ..
 ..! وأهل الشام كلما ختلى عنها الناس .. كلما ظهرت رعاية هللا تعاىل وحفظه للشام

ومن ومن جهة الصطفاء الشهداء .. اآلالم ال بد منها .. فهي من جهة لتتمايز النفوس ..  
منذ مخسة عقود مضت القرامطة من بين األسد .. ومن عبادهتا لعجول وآاثمها جهة لتطهر من ذنوِبا 

  نسأل هللا تعاىل أن يكون قريبًا.، إبذن هللا يكون النصرْث بعد ذلك  ..
ُتيط ابلثورة بعض الذائب .. لكنها بال أنياب .. لذا فهي تبحث لنفسها عن أنياب هلا يف  
.. وإال  األبطال يف الداخل عليهم االنتباه واليقظةالثوار .. واجملاهدون السوري وبني الثوار الداخل 
 ب قد تنمو وتظهر يوماً من األَيم على حني غفلة منا، وحيصل املكروه، والت حني مندم! هذه األنيا
حفظ هللا الشام وأهله من كل شرٍ  وذي شر .. ونصر هللا اجملاهدين األبطال، وسدد رميهم ..  

 اللهم آمني. 

 شب يحة الُعرابن! -964
العربية ــ ) اجلاهلية ( قومية أن يذهب وفد أردين من كبار شبيحة ومنافقي العلمانية وال 

 وخائن تعرفه املنطقة وسفاح، أكب طاغية وإرهايب وجمرم، من خمابرات البلد ــ ملقابلةورعاية ويرتخيص 
والطاعة، والتأييد، تقدم له أَسى آَيت الوالء، بشار األسد .. لالنصريي القرمطي  الطاغوت العربية؛

رأس النفاق األول عبد هللا بن ُأيب من قبل يب .. الذي ارتداها والدعم .. ْث لتكسيه عباءة النفاق العر 
.. كل هذا مباح .. وال حرج فيه .. بل  من بعده، وإىل يومنا هذانافقي ودجاجلة العرب ْث ورث ها مل.. 

 هو من السياسة والدبلوماسية املصانة حرماهتا! 
خوانه من أبناء الشعب أما أن يذهب شاب حر كرمي من شباب األردن .. لنجدة أهله وإ 
هذا إرهاب و .. فهذه جرمية ال تُغتفر .. هلم نوع مساعدة لتقدمي .. أو املنكوب واملضطهد السوري 
م .. أال قاتل هللا الدجل، والنفاق، والظلم .. وكان هللا ألهلنا يف اذ عليه ابلنواصي واألقددويل يُؤخَ 

  فاهلل حسبنا وهو نعم الوكيل!شامنا احلبيب .. 
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 جمرد مالحظة. -965
يف عهد الديكتاتورَيت .. وملا كانت األمور  جمرد مالحظة ــ بعيدًا عن رأيي وتقييمي للتجربة ــ: 

ُتؤخذ غصبًا، وابالحتيال .. والغش .. كان الطغاة ــ ومعهم بطانتهم من زَندقة العلمانية ــ يقولون: 
، لذا فهم يلجأون إىل العنف واإلرهاب اإلسالميون ال يؤمنون ابحلوار .. وليس هلم رصيد شعيب ..

 وأخذ األمور ابلقوة!
ويف عهد ما بعد الثورات .. وبعد أن أمن الناس أن األمور ال ميكن أن ُتؤخذ غصبًا، أو ابلغش  

 يُغامر أنــ بغض النظر عن مدى صحة قراره أو خطئه ــ واالحتيال .. ارأتى فريق من اإلسالميني 
ــ كما حصل يف مصر ــ وملا آلت النتائج إىل فوزهم يف احلكم .. واحناز اسي ُيشارك يف املعرتك السيو 

الشعب املصري املسلم إليهم ..  مات العلمانيون غيظًا وحقدًا .. وانقلبوا إىل شلة من قطاع الطريق .. 
يُفسدون عليهم معاشهم وحياهتم .. ومُيارسون العنف واإلرهاب بكل  يقطعون على الناس طريقهم ..

مسترتين ِبا ومن ورائها .. مينحوهنا الغطاء السياسي ..  "،بلوك بالك .. ابسم َجاعة " وأشكاله وره ص
على اعتبار أن هذه اجملموعة الشاذة املأجورة امتداد للثورة .. وعملها ثوري .. وطريقتها القائمة على 

 طريقة ثورية ..!والتخويف، العنف واإلرهاب 
ني من أن يصغوا لرغبات يذي يعتلي هرم احلكم فيه بعض اإلسالموابلتايل ال بد للنظام ال 

والشخصيات واليت هي نفس طلبات ورغبات األحزاب  وطلبات هذه اجملموعة الشاذة اجملرمة ..
 ! العلمانية املصرية

من كلمايت أعاله ــ: ما   وهذا الذي أردته العلمانيني ــهؤالء والسؤال الذي يطرح نفسه على  
  .. ويف أبشع وأصرخ صوره ومعانيه! عتم فيهنه للمسلمني زوراً .. قد وقكنتم تنسبو 
وأنتم من أشد الناس جلوءًا إىل العنف، ــ العنف،  ُترمون على غريكم ــ عند االختالف 

 والتخريب، واإلرهاب .. لو جاءت األمور مبا ال هتوون وتشتهي أنفسكم اخلبيثة األمارة ابلسوء! 
العلمانيون ــ: عن احلوار .. وضرورة احرتام رغبات وإرادة الشعوب ..  م ــ أيهاكأين حديث 

وعدم اللجوء إىل العنف واإلرهاب، والتخريب عند االختالف ... أم أن هذا كله أصبح حالاًل زالاًل 
 ملا وجدمت أن الشعوب قد أدبرت عنكم .. وأعطتكم ظهورها؟!وأصبح عماًل مشروعاً وثورَيً .. لكم .. 
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خبيث وخطري يف جسد األمة .. كالسرطان و  مأجور ..نكم ــ أيها العلمانيون ــ طابور إحقًا  
أو أيخذكم هللا أخذ عزيز وأشد .. حقكم ــ وعالجكم ــ أن ُتضربوا ابلنعال .. حَّت تعودوا إىل رشدكم .. 

 مقتدر!

 القيادة احلكيمة. -966
انتصارات عليه أبقل خسائر  سجلجيد أن تسجل انتصارات على العدو .. واألجود منه أن ت  

  ممكنة يف األفراد!
فتتصرف حنوهم القيادة احلكيمة هي اليت ُتافظ على أفرادها ما استطاعت إىل ذلك سبياًل ..  

فال تزجهم يف معارك غري مأمونة النتائج أو مثارها متواضعة، قياسًا ملا تستهلكه من مبسؤولية وأمانة .. 
 اب املسلم اجملاهد .. مستغلة محاستهم ورغبتهم يف االستشهاد! الشباألفراد من تضحيات يف 

الشهادة مطلب عظيم ونبيل .. لكن بعد إفراغ الوسع يف االعداد، واالستعداد .. واحليطة ..  
فإن قدر هللا بعد ذلك وتقدير املصاحل من املفاسد عند اإلحجام أو اإلقدام .. وأخذ األسباب .. 

 ِبا وأكرم.  الشهادة ملن يشاء فمرحباً 
من صفات احلبيب صلى هللا عليه وسلم، كما وصفه ربه عز وجل:] َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِ ْن  

 . 128أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم [التوبة:
ـ تنبهنا هلذا اخللق النبوي العظيم، وختلقنا به، وامتثلناه  ــ يف قيادتنا للشباب املسلم اجملاهد ـفهالَّ  

  ..؟!

 ال مرحباً ِبم وال أهاًل! -967
هذا اخلري أم كثر .. وسواء كان  شعبنا السوري يف الداخل يرحب بكل واِفٍد إليهم خبري .. قل    

 خرياً معنوَيً أم خرياً مادَيً .. ويشكره عليه. 
ة وخوارج هذا العصر .. قد استغلوا هذا اجلانب أسوأ استغالل .. إال أن نفرًا قلياًل من غال 

فدخلوا إىل سورَي، ال لكي يقدموا خريًا .. أو ليدافعوا عن املستضعفني من الشعب السوري .. ال؛ 
أنت كافر .. وأنت غري كافر ..  وتصنيفهم؛ليس لشيء من هذا .. وإمنا دخلوا لغرض تكفري املسلمني 

افني وقضاة .. فلم .. فاشتغلوا على رقاب الناس سي  بني الناس الغلو يف التكفري  وثقافةونشر فتنة 
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وال ما هم فيه من بالء يُراعوا فيهم حداثة عهد حبكم الطاغوت، والذي امتد ألكثر من مخسني عاماً .. 
لى أغلقوا ع.. و  يف عدد من األماكنففرقوا اجلمعة واجلماعات .. وشقوا الصفوف والكلمة شديد .. 

حَّت أييت إىل هؤالء الغالة ليخضع لتقريراهتم  لم تُقبل توبة أحد من الناسالناس ابب التوبة والرمحة .. ف
واستجواابهتم واختباراهتم .. وفق أهوائهم وجهاالهتم وغلوهم .. فإن أجاِبم مبا يرضيهم ويوافق غلوهم 

فروه وأعملوا فيه سوء هم وأهواءهم .. كإجابته مبا يرضيهم ومبا يوافق غلو  وإن مل أتتِ قبلوا توبته .. 
 الظن .. والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" تكفري املسلم كقتله "!

على شعبنا السوري املسلم اجملاهد .. سيفني: سيف الطاغوت .. وسيف بغلوهم فجمعوا  
 غلوهم وتكفريهم!

 املقبور ..ولعنه لروح  شعبنا السوري املسلم اجملاهد رغم كفره ابلطاغوت املقبور وولده .. 
وقتاله للطاغوت ونظامه .. فهذا كله ال يرقى عند هؤالء الغالة إىل درجة  وتدمريه ألواثنه وأصنامه ..

يكون عندهم عندما توافقهم على شذوذهم وغلوهم  الكفر ابلطاغوت .. وإمنا الكفر ابلطاغوت
 واستجواابهتم .. وتقريراهتم! 

قتال للطاغوت وشبيحته .. فسلم منهم الطاغوت وجنده .. ومل ع نو مل يُعَرف هلؤالء الغالة  
يف دينه ومعاشه .. فصدق فيهم وصف احلبيب  واملضطهد شعب السوري املسلم اجملاهديسلم منهم ال

ة الطاغوت بشار األسد حوَي فر اإلسالم، ويرتكون أهل األواثن "،  صلى هللا عليه وسلم:" يقتلون أهل
 من الغالة ...!ونظامه .. ِبكذا فريق 

ال مرحبًا وال  ال حاجة للشعب السوري املسلم ِبم ..من دعاة الفتنة والغلو .. هؤالء الغالة و  
 ...! أهاًل ِبم 

من قبل أحد اإلخوان على املقالة أعاله:" أال ترى َي شيخنا ابنك تكب من حجمهم  ــ تعقيب
نظرت ملعظمهم لوجدهتم من خرية شباب  ؟ ال ننكر وجود بعض الشواذ فما خال زمان منهم، ولكن لو

 االسالم ابعوا وهاجروا ونفروا لنصرة االسالم واملسلمني، فنسأل هللا ان جيزيهم عنا خري اجلزاء .."!
ال تعمم، وال ختلط بني الشرفاء األبطال الذين هاجروا ونفروا لنصرة  .. غفر هللا لك اجلواب:

وبني من نفر لغرض  ـعلى الرأس والعني وهم منا وحنن منهم ـ فهؤالء ــواملستضعفني اإلسالم واملسلمني 
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بني الناس .. وكأن الفريقني سواء، وقد خرجا فيم الغلو الفنت و تكفري الناس، وتفريق الصفوف، وبث 
من مشكاة واحدة .. ال ينبغي ملثلك أن يقع يف هذا اخلطأ .. ْث ليس يف كالمنا أعاله ما يفيد هذا 

 ه ..!لتقولنا إَيالتعميم 
أما كالمك أهنم ليسوا ِبذا احلجم .. فهذا صحيح .. لكنهم مع الزمن فإهنم وشرهم .. 
يتضخمون .. ويتوسعون .. مستغلني فاقة الناس .. وجهل بعضهم .. وحنن قبل أن يتوسع اخلرق، 

 فليس مثلي من يكتم مبكر ..وينتشر املرض يف َجيع اجلسد، ويستعصي على العالج نشري إليه بوقت 
 !عن أهله خريًا، يدفع عنهم شراً 

حيث وإبخواهنم الغالة وما فعلوه هناك .. ابلساحة األفغانية من قبل .. الغالة ذكرين هؤالء 
لكن الذي قلل  ..وقاداهتم بل  شرهم وغلوهم أن كفروا الشيخ عبد هللا عزام وَجيع اجملاهدين األفغان 

هؤالء الغالة مل يكونوا  نوا حيسنون العربية .. وكذلكمل يكو  األفغان أن األفغان من شرهم وخطرهم على
فغاين بني شر الغالة من جهة والشعب األحيسنون لغة األفغان .. فكان ذلك حاجزًا بني الفريقني .. 

لشام .. اليت وهذا خبالف ما عليه احلال يف سورَي .. فإهنم يتقنون لغة أهل ا.. من جهة أخرى املسلم 
كل بيت .. وجملس .. حفظ هللا الشام وأهله من شرهم، وكل ذي شر اللهم   َتكنهم من الدخول إىل

 آمني.

 ملن يتأذى من احلديث عن اخلوارج! -968
إذا ما تكلمنا عن املرجئة وأهل اإلرجاء .. فهموا اخلطاب واملراد .. وتلقوه بكل ترحاب ..  

وتنابذوا ابأللقاب وجتاهلوا املراد ..  وإذا ما تكلمنا عن اخلوارج الغالة أكثروا االعرتاض واالمتعاض ..
وهلؤالء أقول: كل من ساءه احلديث عن اخلوارج الغالة .. فهو منهم أو مصاب ببعض دائهم .. 

وي ذوخالهلم .. وهو يعلم أو ال يعلم .. واملطلوب منه أن يعرض نفسه على ذوي االختصاص من 
 يشخصوا له الدواء!العلم ل

اترَيية قد مضت وانتهت آباثرها السلبية املدمرة .. لُتدرس على  اخلوارج الغالة ليسوا حقبة
بل هم ــ أبخالقهم وغلوهم ــ ابقون متجددون غري موجودة يف الواقع .. أهنا ظاهرة اترَيية وحسب .. 

عب القرون كلما ذهب منهم قرن نبت قرن آخر، إىل أن يظهر فيهم املسيح الدجال فُيقاتلون معه ضد 
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كما يف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" ينشأ نشء يقرأون املؤمنني ..  
القرآن ال جُياوز تراقيهم، كلما خرج قرن ُقِطع ". قال ابن عمر: َسعت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم 

يح سنن ابن يقول:" كلما خرج قرٌن ُقِطع " أكثر من عشرين مرة " حَّتَّ ََيرج يف ِعراضهم الدَّجال "صح
 . 144ماجه:

  وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال يزالون َيرجون حَّت َيرج آخرهم مع الدَّجال ". 
: فإنه قد أخب صلى هللا عليه وسلم يف غري هذا احلديث 28/495قال ابن تيمية يف الفتاوى  

ى أن اخلوارج ليسوا ، وقد اتفق املسلمون علـ ال يزالون َيرجون إىل زمن الدجالـأي اخلوارج  ـأهنم ـ
خمتصني بذلك العسكر، وأيضًا فالصفات اليت وصفها تعم غري ذلك العسكر، وهلذا كان الصحابة يرون 

 هـ.  -احلديث مطلقاً ا

 شفقة كاذبة مشبوهة! -969
 وكلما اقرتبوا حنو هدفهمكلما كثرت انتصارات الثوار اجملاهدين يف سورَي على األرض ..    

.. كلما كثر حديث الدوائر الدولية األممية .. ونظامه خلناق على طاغوت الشام املنشود .. واشتد ا
.. وعن ِقسمة وسط  واإلقليمية احمللية .. عن ضرورة احلوار بني النظام األسدي اجملرم، وبني املعارضة

  بني الطاغية، واملعارضة!!
عب السوري .. أم الشفقة على الشهل هي ..  ندري ما الذي حيملهم على هذه الشفقةال  

 الشفقة على الطاغوت ونظامه؟! 
عندهم يف التدخل يف الشأن شديدة الشفقة على الشعب السوري وتضحياته .. أم لرغبة  

يف االجتاه الذي يريدونه وحيقق أهدافهم ومصاحلهم يف اته وللتحكم مبسار السوري ومستقبله .. 
 املنطقة؟! 
.. وكذبوا .. . وللتخفيف من معاَنته .. فقد كذبوا فإن قالوا: الشفقة على الشعب السوري . 
طيلة عامني .. وتضحياته فأين كانت شفقتهم هذه على حرمات الشعب السوري ألف مرة .. ْث كذبوا 

يوم أن كان ينادي سلمية سلمية ألكثر من عشرة أشهر .. وكانت َُتارس عليه أبشع اجلرائم واجملازر 
 يال من قبل الطاغية وعصاابته وشبيحته ..؟!واإلهاَنت اليت تفوق كل تصور وخ
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اخليار الثاين .. األطماع والرغبة يف التدخل يف الشأن السوري يف َجيع  إمنا هو وإن قالوا: 
 فقد صدقوا! ولضمان مصاحلنا يف املنطقة .. مراحله ومفاصله .. 

.. لكي  لكن نقول هلم: الشعب السوري ليس قاصرًا عن حل مشاكله .. وُتديد مساراته 
استعمار صارخ لسورَي وأهلها .. يستحق منكم كأولياء وأوصياء عليه .. فهذا   يف شؤونه تتدخلوا

 املقاومة واجملاهدة .. وال يكون إال كذلك إبذن هللا.  
أن  م:فوصيتنا هل.. حفظهم هللا وسدد خطاهم ورميهم جماهدينا األبطال على األرض ثوارَن و أما  
رة إىل الثعالب من خمنثي طالب من دون أن يلتفتوا مينة أو ُيسْ م املنشود .. حنو هدفه بثبات ميضوا

] ِإن َتََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم .. ـ وهلل احلمد ــ ابت قاب قوسني أو أدىنـفالنصر احلوار واملفاوضات .. 
 مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط [آل اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ِإنَّ اّلل َ َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يـَْفَرُحوْا ِِبَا َوِإن َتْصِبُوْا َوتـَتـَُّقوْا 

  . 120عمران:

 عندما يرمي الباطُل احلقَّ ابلشر! -970
عندما يُرَمى احلقُّ وأهله ابلشرِ  من قبل الباطل وأهله .. هذا ال يعين وال يلزم أن نبارك هذا   

وال در عن الباطل حقًا .. أو مدحًا حلقٍ  .. فهذا ال يعين الشر، أو نسكت عنه .. كذلك عندما يص
فهذا ال لكونه قد ُمدح من قبل أهل الباطل واألهواء .. أن ْنايف هذا احلق أو نستعديه .. منا يلزم 

 يقول به نقل وال عقل! 
ن ذلك أهل السنة على أ أهل السنة ابملشبهة واجملسمة .. فما محلزورًا ى املعطلة من قبل رمَ  

 يباركوا التشبيه والتجسيم .. أو يسكتوا عمن يقع يف هذا اخلطأ اجلسيم! 
أهل أهل السنة زورًا أبهنم خوارج ونواصب .. فما محل  عندما رمى املرجئة واجلهميةكذلك  

 ! وغلوهم السنة على أن يسكتوا عن موبقات اخلوارج
العتدال .. فما محل ذلك أهل وعندما يثين أهل الباطل واألهواء خريًا .. على الوسطية وا 

السنة على استعداء الوسطية واالعتدال .. وإمنا بينوا املنهج احلق يف فهم هذا املفهوم الشرعي اهلام 
 وغريه من املفاهيم الشرعية!
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فأهل السنة وسط بني فريقي اإلفراط والتفريط .. الغلو واجلفاء .. اترة أتتيهم سهام من هذا  
سهام من هذا الفريق .. فما محلهم ذلك مرة على أن جُياملوا أو حُيابوا فريقًا على  الفريق، واترة أتتيهم

خطأ فريق نكاية ابلفريق  أو يسكتوا عنحساب فريق آخر .. وفيم يضر من نزاهة احلق وموقفه .. 
 اآلخر .. هداَن هللا وإَيكم للوسط احلق الذي حيبه هللا تعاىل ويرضاه منا، اللهم آمني.

 ؟وقد قيل ــ: نريد منك أن ُتدد أَساء وأشخاصاً .. ــ فإن قيل 
أقول: قد حددَن يف مواضع كثرية من كتاابتنا ملا كانت احلكمة تقتضي منا أن حندد ونعني ..  

ولن نرتدد من التحديد والتعيني عندما تقتضي احلكمة ذلك .. وأحياًَن تقتضي احلكمة منا أن نشري إىل 
أقوام ــ ليهتدي أهل الداء إىل دوائهم وعالجهم أبقل إحراج هلم .. ودفعاً  الداء ــ على مبدأ ما ابل

للفتنة والقال والقيل .. وما أكثر ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك .. فنحن على إثره 
 وهديه ــ بفضل هللا ونعمته ــ سائرون وماضون.

  . 101ْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم [املائدة:قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ  

 ال حوار مع طاغية الشام. -971
ليعلم اجلميع؛ الصديق والعدو سواء .. أن ال حوار مع طاغية الشام وعصابته وشبيحته قاتلي  

األساس .. وهدفاً  األطفال والنساء .. ال حوار وال تفاوض مع من جعل من األطفال والنساء معركته
اللعني عب احِلراب .. ويف املياديني القاتل .. حوارَن الوحيد مع هذا الطاغوت وطائراته لصوارَيه وقنابله 

 .. ال غري! 
ــ يريد حوارًا مع الطاغية السفاح اجملرم أو طرف ــ أًَي كان اَسه، ورَسه، وكان قصده  وأميا فريق 

 هلل، ولرسوله، وللمؤمنني .. الشهداء منهم، واألحياء.  نهذا الطريق .. فهو خائ.. عن غري 

 دور الشعوب وسلطتها يف احلكم. -972
 فإن قيل: أين دور الشعوب يف اإلسالم، وسلطتها يف احلكم ..؟ 

أقول: ال نقول كما تقول الدميقراطية:" حكم الشعب نفَسه بنفسه "؛ أي حكم الشعب نفسه 
ًا أراباًب من دون هللا .. ال نقول ذلك .. معاذ هللا أن أنمر الناس بشرع نفسه .. فيتخذون بعضهم بعض
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أن يتخذوا بعضهم بعضًا أراباًب من دون هللا .. أو أن أنمرهم أبن يدخلوا يف العبودية للمخلوق .. بعد 
 أن تنس موا عبق احلرية والتوحيد!

م .. حكم الشعب وإمنا نقول: سلطة الشعب يف اإلسالم، تكون حبكم الشعب نفسه ابإلسال
نفسه بشرع ربه عز وجل .. وهذا هو الفارق بني الدميقراطية واإلسالم .. وإنه لفارق ضخم لو كانوا 

 يعلمون! 

 ما كتبناه يف املاضي عن حزب هللا اللبناين صدقه الواقع املعاصر. -973
ين، وتصدير م، كتبت مقالة منشورة يف موقعنا، بعنوان:" حزب هللا اللبنا 2/2/2004 اتريخ يف

املذهب الشيعي الرافضي "، وقد بينت فيه أن مهمة احلزب يف املنطقة هي مهمة طائفية حبتة .. وقد 
ودور " تشييع املنطقة سياسيًا "، عن طريق  ــ مهمة من قبل صنَّاعه وآَيته يف قم وطهرانــ إليه  توكلأُ 

ليسهل على اآلَيت يف قم فيما بعد تشييع تظاهره مبقاومة إسرائيل .. استغالله للقضية الفلسطينية .. و 
 سيًا!  ااملنطقة عقدَيً .. بعد أن مت تشييعها سي

على اعتبار أننا ر علينا يف ذلك الوقت من أنكر ــ ممن قد فُتنوا مبقاومته املزعومة ــ وقد أنك
 ها! ضدد جبهة املقاومة .. ومل ننزل حزب هللا الشيعي الرافضي منزلته املقاومية اليت يستحق

تكشف هذا احلزب على حقيقته الباطنية؛ فيقف بكل قوته وها هي السنوات َتضي .. لي
وبتوجيه من أراببه وصن اعه يف قم وطهران .. مع الطاغوت النصريي بشار األسد ونظامه  وسالحه،

.. فظهرت أحقاده .. وطائفيته .. وثورته الشامية املباركة وشبيحته .. ضد الشعب السوري املسلم 
من مقالتنا والذي أنكر علينا  للقاصي والداين سواء ..و  وتشبعه ابملقاومة املكذوبة للعيان ..ودجله .. 

وينجلي .. واحلمد هلل الذي بفضله تتكشف احلقائق، وتبني .. .قد صدق فالن  عاد فقال:.. قبل 
  احلق من الباطل .. ويعرف الدجل وأراببه!

ت .. ولكن ما جيول يف خاطري أن إسرائيل ستصبح : أَن معك فيم قلت عن حزب الالسؤال
 بال رادع، ستصبح لبنان لقمة سائغة، أرجو الرد؟

حزب الالت اللبناين كما َسيته .. كان وال يزال يلعب ــ كالنظام السوري األسدي ــ  :اجلواب
واألمان يف تلك  له دور كبري يف استتباب األمنفدود اللبنانية اإلسرائيلية .. احلدور كلب احلراسة على 
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أي مقاوم أو جماهد فلسطيين أو غري فلسطيين من التسلل أو ويف مينع  املنطقة .. فهو من جهة حارس
االقرتاب من تلك املنطقة احلدودية .. وهذا مطلب هام لدويلة إسرائيل .. ال ميكن أن يتحقق هلا عن 

 غري طريق حزب الالت! 
يل .. لكن ألغراض طائفية شيعية ختدم إيران نعم قد يتحرك حزب الالت ضد دويلة إسرائ

 والتشيع يف املنطقة .. وعندما أيتيه األمر حصرَيً من قبل إيران فقط! 
وابلتايل لبنان اليوم .. ليست أحسن حااًل .. ولن تكون أحسن حااًل ــ إبذن هللا ــ من لبنان 

 الغد .. من دون حزب الالت .. فاطمئن! 
ظمأك .. راجع مقالتنا الواردة أعاله " حزب هللا اللبناين، وتصدير فإن مل ترو هذه اإلجابة 

 ، وشكرًا. التفصيل الذي جييب عن تساؤالتك ااملذهب الشيعي اللبناين "، عساك أن جتد فيه

 التوصيف الدقيق للوضع يف سورَي اليوم.  -974
اقعة ُتت استعمار لتوصيف الدقيق للوضع يف سورَي اليوم .. يستدعي منا القول: أن سورَي و ا

مباشر ومشرتك بني إيران وروسيا ــ يتقاَسان فيما بينهما األدوار واملصاحل واملغامن ــ بتواطؤ وواجهة 
 خبذالن عريب ودويل للشعب السوري وثورته الشامية! هذا االستعمار نصريية حملية .. حمفوف 

.. مطلوب منها مواجهة هذا االستعمار الشامية املباركة، ممثلة أببطاهلا وأهلها اجملاهدين والثورة 
 تعاىل الثبات، والعون، والنصر ألهلنا وأبطالنا يف الشام، اجلديد أببعاده الثالثية اخلطرية .. سائلني هللا

 اللهم آمني. 

 جمرد مالحظة. -975
من شيوخ مصر يؤثرون الصمت  لال مبارك " .. كثريكان يف عهد الطاغية " ارد مالحظة:  جم
نفسهم السالمة .. ينشدون ألل .. وعدم اإلشارة إىل الطاغوت ونظامه بكلمة نقد واحدة .. واالعتزا

.. وبعضهم قد دخل يف الطاعة  ، وفسادهمع وجود الضرورة امللحة لبيان احلق يف الطاغية ونظامه
ه واليوم بعد أن أصبح للكالم ليس عليوكشيطاٍن أخرس .. ه .. للطاغية يلتمس رضاه وعطاءوالوالء 

ضريبة وال تبعات تُذَكر .. ترتافع صيحات هؤالء الشيوخ ذاهتم على الرئيس املصري " مرسي " عب 
بذلك فجر ؤوا القنوات الفضائية .. أيمرونه ابلتقوى .. ويُكثرون من نقده .. والتجريح به .. األثري، ويف 
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مهم أن املستفيد األكب من هذا مع علوشاركوا يف الفوضى اليت تعم جزءًا من البالد .. العوام عليه .. 
هم اجلميع ..  اليت فاجأوا ِبا.. والشجاعة املفرطة الغريبة .. و النقد والتجريح .. واإلنكار العلين 

الطابور اخلامس املنافق من العلمانيني .. ولو راجعتهم وسألتهم عن صنيعهم هذا؟ الستدلوا عليك 
 ! اتق هللا ــ، وال خري فينا إن مل نسمعها ..أي ا ــ رضي هللا عنه: ليس منا من مل يقله بكلمة عمر

 !املستعانهللا كلمة حق أرادوا ِبا ابطاًل .. ووضعوها يف غري موضعها ... 

 املوقف من املساعدات األمريكية. -976
 احلديث والسؤال عن املساعدات األمريكية واملوقف منها ..؟  كثر   
مريكية اخلجولة، والالعسكرية ــ كما صرح بذلك أقول: رغم أن احلديث عن املساعدات األ 

املسؤولون األمريكيون ــ قد جاء متأخرًا جدًا، وبعد سنتني من عمر الثورة الشامية اليتيمة املباركة .. 
فإن هذه املساعدة وبعد أن ملس األمريكون نوع تفوق وتقدم للمجاهدين األبطال على األرض .. 

 مشروطة بشرطني:  ــ كما تبدو لنا ــاألمريكية 
أوهلما: التدخل األمريكي يف مسار الثورة، وطريقة إهنائها .. وبصورة ترضي َجيع األطراف ..  

وعصابته، وكل من معه .. من استئصال الطاغية ونظامه، قبل أبقل من إال الشعب السوري الذي ال ي
 اجلذور واألصول .. وإىل حيث ال رجعة إبذن هللا. 

تحكم سورَي .. ساألمريكي يف مستقبل سورَي .. واخلريطة السياسية اليت اثنيهما: التدخل  
 وفق املصاحل واألهواء األمريكية يف املنطقة ..! ــ بعد زوال الطاغية ونظامه ــ وتقسيم الكعكة السورية 

ومساعدات مشروطة ِبذين الشرطني .. يعين سرقة الثورة .. والسطو عليها وعلى إْنازاهتا ..  
مرفوضة من قبل شعبنا وأهلنا أليمة تنتهي ِبكذا هناية مشروطة ها .. وطموحاهتا .. ومساعدات وأهداف

 يف سورَي قواًل واحدًا. 
مع الشعب السوري ..  ا صادقني وواضحنيالتحالف السوري وقياداته .. أن يكونو وعلى  

. وما هو هذا املقابل .. هل هذه املساعدات مشروطة وهلا مقابل .و .. عما يدور يف اخلفاء فيصارحوهم 
على حني اهدين األبطال من أبناء الشام .. عوا من خلف ظهر الثوار اجملأم ال .. فإن مل يفعلوا .. ووق  
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والتآمر .. ، والغدر شركاء يف اخليانة، واإلْثحينئٍذ فهم على مستقبل الشام .. منهم .. وال مشورة غفلة 
 ولسوف ُيسألون! .. 

 لمانيون السوريون على املساعدات األمريكية.ملاذا حيرص الع -977
رص العلمانيون السوريون ــ وخباصة منهم القابعني يف اخلارج ــ على املساعدات األمريكية حي

الغربية كثريًا .. أبي صورة كانت .. وُتت أي مسمى جاءت .. ومهما كانت نوعية .. وكان كم هذه 
رَي لصاحل الشعب السوري وثورته .. وليس من أجل تسريع م املعركة يف سو املساعدات .. ال لكي ُُتسَ 

النصر .. أو التقليل من خسائر املدنيني .. ليس لشيء من ذلك .. وإمنا لكي يكون هلم موطن قدم يف 
مستقبل سورَي .. وتكون هلم احلصة األوفر من مستقبل سورَي .. وخريطتها السياسية .. على اعتبار أن 

ولوال مساعدهتم ملا ُحسمت املعركة .. مريكان قد ساعدوا يف حسم املعركة .. أولياءهم وحبايبهم األ
يكونوا شركاء يقبضوا الثمن .. و لوالهم ملا تدخلت أمريكا وقدمت مساعدهتا .. وابلتايل ال بد من أن و 

 يف كل قرار َيص حاضر سورَي ومستقبلها ...! 
 وشر  أوليائهم!كفاَن هللا .. وأهلنا وشعبنا يف سورَي .. شرهم ..  

 كيف يدير النظام األسدي الصراع على األرض؟  -978
مطلب من مطالب الثورة الشامية يفرحنا وهو كل شب من أراضي سورَي عزيز علينا .. وُتريره  

املباركة .. لكن حَّت ال تضيع اجلهود والطاقات يف مواطن أقل أمهية ابلنسبة لغريها .. جيد أن نتعرف 
ثائر عليه لطاغوت ونظامه الطائفي النصريي يف إدارة الصراع مع الشعب السوري العلى اسرتاتيجية ا

 : وهي كالتايل ..وعلى نظامه 
البقعة األهم ابلنسبة للطاغية ونظامه هي محص، ومعها مدن الساحل ليعلم اجلميع أن : أوالً  
دن بعيدة عن ضرابت : طرطوس، ابنياس، جبلة، الالذقية .. فهو حريص جدًا أن تبقى هذه املالسوري

  وسلطة الثوار اجملاهدين. 
الثوار اجملاهدين أكب وقت ممكن يف مناطق  لكي يتحقق له هذا املطلب فهو يشغل اثنيًا: 

إهناك املقاومة يف تلك البقعة من سورَي .. وذلك ملأربني: أوهلما أن يفرض  حُياول.. الشمال السوري 
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هديه تسوية سلمية ترضيه، وطائفته، وعصابته .. فتبقى حينئٍذ على الشعب السوري ممثاًل بثواره وجما
 ة على صدر الشعب السوري عقوداً قادمة ال يعلم عددها إال هللا.  جامثاملأساة 
إن فشل يف فرض هذه التسوية اليت ترعاها .. وتساعده عليها .. بعض األطراف الدولية  

.. فالبديل قائم .. وهو إن مل تكن جلها سب السيادية واليت ُتقق له ولعصابته بعض املكاواإلقليمية .. 
بعيدة ال تزال ولألسف .. وهذه املنطقة محص واملدن الساحلية تشمل حدودها ية إقامة دولة نصري 

 ..! نسبياً عن ضرابت الثوار اجملاهدين، وسلطتهم 
محص على وجه  واملطلوب ــ إلفشال هذا املخطط الطائفي اخلبيث ــ دعم الثوار اجملاهدين يف 

ىل نطقة يف الشمال من مقاتلني وجماهدين إوُتول ما فاض عن حاجة املالسرعة .. وبكل قوة ممكنة .. 
ألن سقوط محص كليًا يف محص .. ومناطق جبال الرتكمان، وجبل األكراد املطلة على الالذقية .. 

ئفي املنشودة إبقامة دولة مشروعهم الطافرض على الطاغية ومن معه  يسهلسقبضة الطاغية ونظامه .. 
ريدها .. بينما لو بقيت سيساعده على فرض التسوية اليت ي .. كما ة يف املنطقة املشار إليها أعالهينصري 

محص عصية بيد أهلها من الثوار اجملاهدين .. فهذا ــ إبذن هللا ــ سيفوت على الطاغية ونظامه ما يصبون 
منذ أشهر ــ وخباصة يف هذه األَيم ــ تركيز الطاغية على  وَيططون له يف تلك املنطقة .. لذا نلحظ

وَيطط محص وأحيائها السنية بشكل كبري .. وضرِبا بكل قوة وشراسة .. عساه أن يتحقق له ما يصبو 
  له .. أبطل هللا فأله، ومن معه من شبيحته وجمرميه.  

 من يساعد هلل، ومن ُيساعد لغري هللا. -979
ساعد من العرب واملسلمني الشعب السوري وثورته الشامية اليتيمة، ت ان شتان بني من يُ ش

طاعة هلل ولرسوله، واستشعارًا مبسؤولية املسلم حنو أخيه املسلم .. وبني من يساعد طاعة لإلدارة 
األمريكية وتوجيهاهتا، أو ال ُيساعد إال بعد أن توحي وأتذن له اإلدارة األمريكة بفعل ذلك .. فاألول  

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

 الرأي السديد األصوب حليف الثوار اجملاهدين. -980
املعارضة يف اخلارج .. إال وكان الثوار  فكرة حسنة، وال من رأي سديد تقول بها من م

إليه املعارضة يف اجملاهدون يف الداخل الس باقني إليه، وبصورة أحسن وأكمل .. وما من شرٍ  تشري 
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اخلارج، إال ووجدت اجملاهدين يف الداخل هلم السبق يف التحذير من هذا الشر وبصورة فاعلة َنضجة 
أكثر بكثري .. ويف كثري من األحيان وجدت جماهدي الداخل حُييطون علمًا مبسائل وأمور ال ُتيط ِبا 

الداخل قياسًا للمعارضة املتواجدة يف املعارضة يف اخلارج .. على ضعف اإلمكانيات املتاحة جملاهدي 
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا َوِإنَّ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي  ]وهذا مصداق قوله تعاىل:اخلارج .. 

 . 69العنكبوت:[

 منطق طائفية النظام األسدي وحلفائه الروافض. -981
افض يف العراق، ولبنان، وإيران ــ ن معه من حلفائه الشيعة الرو نطق طاغية الشام النصريي، ومم

العقلية لكفر، و ابونستعبدكم يقول: إما أن ترضوا بطائفيتنا .. وأن حنكمكم ونذلكم  قرامطة العصر ــ
ل املنطقة كلها .. وتكون حراًب طائفية عامة شاملة .. َتتد لتشمل .. وإما أن ُنشعِ وإىل األبد الطائفية 
 دول املنطقة؟! َجيع 

.. إما أن ترضى بواقعهم الطائفي الكافر واملذل وشر فيضعونك بني خيارين كالمها طائفي ومر 
  ال تدع وال تذر! وإما احلرب اليت.. 

األمة وأبنائها عنهم وعن شرهم ــ ُتت مسميات  غفلةلوال يومًا هذا الشر كله ما كان ليكون 
فتسللوا إىل مواطن النفوذ واحلكم والقوة .. ليعلنوا  من سلطان ــ وشعارات وضعي ة عدة ما أنزل هللا ِبا

  اليت ال تُبقي وال َتذر .. أعاننا هللا على رد  شرهم، وكفِ  عدواهنم!الشريرة عن حروِبم الطائفية 

 أحزاب بال كوابح! -982
كواحبها ال ثرت األحزاب السورية اإلسالمية الشكل والعناوين، علمانية املضمون واحلقيقة ..  ك

تعمل أو هي بال كوابح .. وشباكها خمرومة ومقطعة .. َتر منها َتاسيح الشر مهما كانت ضخمة 
ومتوحشة .. ُتت زعم احلرية .. وال إكراه يف الدين .. زعموا .. فكلميت حق أريد ِبما ابطاًل .. ووضعا 

 يف مواضع ابطلة. 
وشة السياسية .. ذاهتا أو ما مياثلها .. الدر الغفلة و هذه األحزاب الغبية اليت يغلب عليها 

وُيشاكلها .. هي اليت تسلل من خالل شباكها املخرومة األشرار األولون .. تسلل قرامطة آل األسد 
فخطفوا سورَي من أهلها مخسني ومن لف لفهم من ذوي الشر، والفساد، والظلم .. الطائفيني اجملرمني 
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األشرار أولئك تسلل من خالهلا لياليوم تعيد املأساة اثنية .. نفسها ــ أي األحزاب ــ وهي عامًا .. 
 .. عساهم يقدرون أن َيطفوا سورَي اثنيًة من أهلها مخسني سنًة قادمة ...!!  والظالم والفجار

 !احلذر عباد هللا ... فاملؤمن كيس فطن ال يُلدَغ من جحٍر واحٍد مرتني فاحلذر،

 !فتوى حس ون ابجلهاد مع الطاغوت -983
ليس بعد الكفر والزندقة ذنب .. انطلق املنافق الدجال أمحد حسون رئيس جملس اإلضالل  

يَلت يف املسلمني املؤمنني، فحملها على قِ وأحاديث واإلفتاء للنظام األسدي الكافر اجملرم .. إىل آَيت 
الكافرين اجملرمني، الكافرين اجملرمني احملاربني هلل ولرسوله وللمؤمنني، وإىل آَيت وأحاديث قيلت يف 

 فحملها على املؤمنني املسلمني! 
فجعل اجلهاد يف سبيل الطاغوت ونظامه، وكفره جهادًا يف سبيل هللا .. واجلهاد يف سبيل هللا  

دًا ابطاًل ويف سبيل الطاغوت .. وجعل من يهدم البيوت على ساكنيها من األطفال والنساء، جها
، وحيرض على َيء اليت تفوق كل تصور وخيال .. جهادًا يف سبيل هللاويرتكب اجلرائم واجملازر حبق األبر 
.. ومن يصد عدوان الطاغوت وجنده وشبيحته، ويذود عن الدين  املزيد من هذا النوع من اجلهاد

 واحلقوق واألعراض واحلرمات .. جهاداً ابطاًل ويف سبيل الطاغوت!!
واألحاديث د حسون "، من قلب ليآَيت افعل ما فعله تلميذك " أمحالرجيم ولو قيل إلبليس  

قد سبقه يف ذلك حس ون م أن تلميذه واملقاصد، واملعاين، واحلقائق .. لعجز عن فعل ذلك .. ولسلَّ 
 سبقاً بعيداً!
يف ــ اللعني ــ رغمًا عن أنفك وأنف طاغوتك .. فِقتالنا والدجل ون النفاق مت بغيظك َي حس   
الَن ــ إبذن هللا ــ يف اجلنة، بينما َقتالكم يف النار .. وهللا اغوت .. قَـتْ وقتالكم يف سبيل الط ،سبيل هللا

ال يستوَين مثاًل .. اللعني .. فشتان شتان بني الفريقني .. القرمطي موالَن وموالكم الطاغوت بشار 
 وعند هللا امللتقى أيها الدجال!

اّللِ  َوالَِّذيَن َكَفُروْا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَـَقاتُِلوْا قال تعاىل:] الَِّذيَن آَمُنوْا يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل  
ْيطَاِن َكاَن َضِعيفًا [النساء: ْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ . وقال تعاىل:] اّلل ُ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َُيْرُِجُهم 76َأْوِلَياء الشَّ
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ُوِر َوالَّ  ِذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم الطَّاُغوُت َُيْرُِجونـَُهم مِ َن النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت ُأْولَـِئَك مِ َن الظُُّلَماِت ِإىَل النـُّ
 . 257َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن [البقرة:

ــ من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قوله:" أميا رجٍل آاته الدجل ون حظك ــ َي حس   
 فهنيئاً لك. فكتمه، أجلمه هللا يوم القيامة بلجاٍم من َنر ". هللا علماً 
إنَّ أخوَف ما أخاُف عليكم بعدي كلُّ منافٍق عليُم اللساِن ". وقوله صلى هللا عليه وسلم:"  

ك، ومن شر من هم على شاكلتك من من شر  ــ وأمة اإلسالم ــ أنت واحد منهم، وال شك .. أجارَن هللا و 
 النفاق والضالل .. عكاكيز الطغاة عب األزمان ويف كل زمان .. اللهم آمني. السوء، و  مشايخ

 احلكومة السوري ة املؤقتة. -984
الوطين ــ من أجل تشكيل حكومة تقود  ورية يف اخلارج ــ ممثلة ابإلئتالفجتتمع املعارضة الس 

النجاح املرجو، وذلك ألسباب هذه احلكومة .. لن يكتب هلا  ويف اعتقادي أنسورَي يف هذه املرحلة .. 
 عدة: 

منها: أن هذه احلكومة املزعومة مل تتشكل نزواًل عند رغبة وطلب الشعب السوري الثائر على  
طمعًا يف ُتصيل بعض  ..وطلب القوى الدولية واإلقليمية  الطاغوت، وإمنا جاءت نزواًل عند رغبة
ت أكثر من جملس، ابتغاء مرضاة اجملتمع أن شكل ه املعارضةاملكاسب واملساعدات .. وقد سبق هلذ

   !أو املكتسبات، ومل يتحقق هلا شيء من ذلك يف ُتصيل بعض املساعدات الدويل واإلقليمي، وطمعاً 
مشورة الثوار اجملاهدين  ، وعناحلكومة قد تشكلت بعيدًا عن الداخل السوريه أن هذ ومنها: 

النجاح مامل تباركه قوى اجملاهدين يُكتب له  سياسي أنعلى األرض .. واليت ال ميكن ألي مشروع 
 والثوار األحرار على األرض، يف الداخل السوري.  

املعركة مل ُُتَسم بعد مع الطاغية وعصابته، وابلتايل فإن هذه احلكومة ستفتقد كثرياً ومنها: أن  
  األمور الفنية واإلدارية الالزمة ألي حكومة يُرجى هلا النجاح.من اآلليات، و 

واحلل أو البديل يف هذه املرحلة، يكمن يف تشكيل هيئات وجلان إدارية، وحماكم شرعية،  
تقودها قوى ثورية جماهدة يف الداخل .. ُتشرف على خدمة سورَي أرضًا وشعبًا .. إىل أن يفتح هللا بيننا 
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السوري،   وبني الطاغية ابحلق، وتتحقق ظروف مناسبة أكثر تسمح بتشكيل حكومة تشمل َجيع الرتاب
 كما َتثل َجيع الشعب السوري. 

 رمي النظام األسدي للثوار ابستخدام الكيماوي! دالالت -985
ضد الشعب السوري، ْث رمي الطائفي استخدام الصواريخ الكيماوية من قبل النظام األسدي  

 الثوار ِبذه اجلرمية .. له دالالت عدة: 
رم ملرحلة جديدة قادمة، يستخدم فيها هذا السالح اجملمنها: أنه َتهيد من قبل النظام األسدي  

الفتاك احملظور ضد الشعب السوري، ُتت زعم وذريعة أن الطرف املقابل هو الذي يستخدم هذا النوع 
من حقه أن يرد على العدوان ابملثل، وعلى الكيماوي من السالح، وابلتايل فإن النظام األسدي 

  !!بكيماوي مماثل
اجملتمع الدويل واإلقليمي العريب، ولردة فعله .. فإن كانت دون  ومنها: هو جس لنبض 

ا النوع في اجملرم على استخدام مزيد من هذا مما سيجرئ النظام األسدي الطائفهذاملستوى املطلوب .. 
  !احملظور ضد الشعب السوري من السالح الفتاك

ن فقد وخسر َجيع أوراقه فهو بعد أ على إفالس وهزمية النظام األسدي؛ ومنها: أنه داللة 
 !!ا السالح الكيماوي احملظور، ضد الشعب السوري ...على األرض، يلتجئ إىل هذ وقدراته
اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من شر الطاغوت األسدي الطائفي اجملرم، ومن كل ذي شر  

 .. اللهم آمني.

 ِقسمة بني اإلخوان والعلمانيني! -986
اإلئتالف الوطين السوري، وأخريًا  وأة عمل اجمللس الوطين السوري، من يتأمل طريقة ومنهجي 

تُدار وتقاد بعقلية إخوانية " والتشكيالت احلكومة املؤقتة اليت ُشكلت يف اخلارج .. جيد أن هذه اجملالس 
إخوان مسلمون "، وبواجهة علمانية .. بدليل أن اإلخوان ميلكون يف هذه اجملالس أكثر من نصف 

تناوبون على ُتديد الشخصيات اليت يالتحكم مبساراهتا، وسياساهتا، ومن  واليت َتكنهم من أعضائها،
 ! هتاقياد
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فإن قيل: ما دام اإلخوان املسلمون ميلكون األكثرية يف هذه اجملالس، ملاذا ال تكون قيادة هذه  
 ؟ ملاذا يضعون يف الواجهة العناصر العلمانية اجملالس منهم، ومن أعضائهم ..

حيبذ ويفضل التعامل مع  أقول: يوجد لذلك سببان، أوهلما جتنب احلرج الدويل واإلقليمي الذي 
واألكثر علمانية .. اثنيهما؛ لتفادي احلرج، والتملص من احملاسبة واملسؤوليات بل العناصر العلمانية، 

شعب السوري مطالب الأمام الشعب السوري وثورته، عندما تلك اجملالس ال تليب احلد األدىن من 
طموحاته وحاجياته، وأهدافه .. على اعتبار أن قادة تلك اجملالس من وثورته، وتفشل يف ُتقيق 

العلمانيني، وليس منهم، ومن يريد أن حياسب أو يلوم فليحاسب ويلوم غليون، أو سيدا، أو صبا، أو 
 غريهم من العلمانيني! 

املكاسب واملصاحل للشعب السوري، فإن حققت تلك اجملالس واإلئتالفات الوطنية بعض  
وثورته .. قالوا ــ أي اإلخوان ــ: هذا بسببنا .. ولوال وجودَن يف تلك اجملالس والتشكيالت .. وقيادتنا 

 هلا ولو بصورة غري مباشرة، ملا ُتققت تلك املكاسب واملصاحل ..!
لمهم مبا أشرت إليه فإن قيل: ما الذي جيعل العلمانيني يقبلون ِبذه القسمة الضيزى، مع ع 

 ..؟! 
إىل الشارع اإلسالمي  لوصولِبذه القسمة حلاجتهم املاسة ل أقول: يقبل العلمانيون السوريون 

إىل املسلمني السوريني الذين ميثلون السواد األعظم من الشعب  السوري الواسع االنتشار، والتحدث
هم اإلخوان  دة اليت ُتقق هلم هذا الغرض.. وبوابتهم الوحي مهلوأحزاِبم أبنفسهم  ، والتعريفلسوريا

 املسلمون ..!
قكل منهما يقتات من اآلخر .. وابآلخر .. واخلاسر من هذا االقتيات هو الشعب السوري  

 املسلم، وثورته الشامية املباركة!

 املوقف من مقتل حممد سعيد رمضان البوطي.  -987
ان البوطي .. وعليه فأقول: ال أنسى وال قد كثر السؤال عن املوقف من مقتل حممد سعيد رمض  

أنسف على مقتل ورحيل بلعام عصره، نصري الطاغوت حممد سعيد رمضان البوطي .. فقد عاش شاهد 
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ونصريًا للطاغوتني ونظامهما: حافظ األسد وولده بشار .. وحماراًب للشعب السوري كاَتًا للحق، زور،  
 يف سبيل الطاغوت!  املسلم ولدينه وثورته وجهاده .. إىل أن مات

 امع؛ما تقد م ال مينعنا من أن نتحفظ، ونستنكر بشدة طريقة مقتله يف املسجد، ويف يوم ج 
جيمع بني كثري من املسلمني لصالة اجلمعة .. مما أدى إىل مقتل عدٍد من املصلني رمحهم هللا .. وجرح 

ويف يقة اليت قُِتل ِبا " البوطي "، بعضهم اآلخر شفاهم هللا وعافاهم .. وإن كان ألحد مصلحة يف الطر 
من حياته، أراد أن  ىل آخر رمقٍ م األسدي؛ فبعد أن استثمر الرجل حيًا إفهو النظاهذا التوقيت، 

 يستثمره ميتاً وبعد موته، وهللا تعاىل أعلم. 

 اسرتاتيجي ة جهاد األمَّة واسرتاتيجي ة جهاد الِعصابة -988
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 هلل وحده، والصَّالُة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد. احلمُد  
اسرتاتيجية جهاد الِعصابة، ال تعرف الثبات، وال االستقرار يف مكان دون مكان، تعتمد  

، ومن ْث التخفي واملواراة .. ال تبايل لو رمت بسهامها يف أكثر من اجتاه، وعلى  أسلوب الكر والفر 
 اقب واملآالت حساابً ذا ابٍل إال فيم يتعلق بسالمة وحركة الِعصابة ذاهتا. أكثر من جبهة، ال ُتسب للعو 

اسرتاتيجية جهاد الِعصابة هي اخليار األسهل ابلنسبة للمقاتلني واجملاهدين؛ ألنه ال يرتتب عليها  
 مسؤوليات ومهام كبرية يلتزمون ِبا حنو الشعوب، واجملتمع املسلم ومؤسساته، وحنو قيام دولة راشدة
عادلة قوية، هلا مؤسساهتا ومرافقها، وأهدافها .. وابلتايل فهي ــ أي اسرتاتيجية جهاد العصابة ــ ال 
تصلح لقيام مشاريع كبرية ومهمة ــ حَّت لو رفعتها كشعار ــ كقيام دولة إسالمية ُتكم مبا أنزل هللا، هلا 

فشلت يف أكثر من موقع يف واقعنا مؤسساهتا ومرافقها املدنية واالجتماعية، ولو حاولت ستفشل، كما 
 املعاصر. 
 اسرتاتيجية جهاد العصابة قد ترتك آاثراً .. لكنها ال تُزيل عروشًا، وال تقيم دواًل. 
اسرتاتيجية جهاد العصابة ال تكرتث للحاضنة الشعبية كثريًا، فهي ال يهمها من هذه احلاضنة  

فراد، تنطلق ِبم حنو أهدافها، وتشتتهم حبسب الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسها منها بضعة أ
 تشتت سهامها، وعدد جبهاهتا!
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وهذا خبالف ما عليه اسرتاتيجية جهاد األمة .. فاسرتاتيجية جهاد األمة تعتمد على اجلهاد  
ابألمة ضد أعداء األمة .. اجلهاد ابلشعوب املسلمة ــ كل الشعوب املسلمة ــ ضد الطغاة الظاملني، 

 لفاسدة الفاجرة. وأنظمتهم ا
اسرتاتيجية جهاد األمة تعتمد على تشكيل اجليوش املسلمة املعلَنة، تستمد عناصرها من  

جمموع القادرين من الشعوب املسلمة، واملنظمة تنظيمًا حديثًا ومتطورًا، لتقوم مبهامها يف الذود عن 
 خفي عن األنظار! الدين، والدَير واحلرمات .. ال تعرف أسلوب الكر، والفر، ومن ْث الت

اسرتاتيجية جهاد األمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا مبطالب وآمال الشعوب وما تصبو إليه .. كقيام  
دولة راشدة عادلة قوية، هلا مؤسساهتا ومرافقها املدنية والعسكرية .. وابلتايل فإن هذا البعد معتب جداً ــ 

ا، ويف كل مرحلة من مراحلها .. ُتسب للعواقب يف اسرتاتيجية جهاد األمة ــ يف كل خطوة من خطواهت
 واملآالت حساابهتا اجليد، واملُْحَكَمة. 

اسرتاتيجية جهاد األمة هلا مسؤولياهتا اجلسام .. حنو جمموع أبنائها .. ومصاحلهم .. ودَيرهم ..  
لعامل .. وابلتايل وبلداهنم .. ومقدساهتم .. كما تتحمل مسؤولياهتا األخالقية والشرعية حنو َجيع شعوب ا

فهي ــ أي اسرتاتيجية جهاد األمة ــ من هذا الوجه صعبة جدًا ُتتاج إىل جهٍد كبري، وإىل كوادر كبرية 
 وكثرية تتضافر عليها جمموع قوى أبناء األمة. 

اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب .. معنية إبزالة عروش الطغاة الظاملني، وإقامة دولة العدل  
همتها ال تقتصر على املناوشات أو اهلدم وحسب .. ومن ْث بعد ذلك فليكن ما يكون .. واحلق .. فم

 من دون االلتفات إىل العنصر األهم؛ عنصر البناء؛ بناء الدولة العادلة الراشدة القوية. 
اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب .. قائمة على ترتيب األولوَيت يف ُتديد العدو األشد خطراً  
ْث دفعه ودفع خطره عن البالد والعباد .. وهذا قد يستدعي منها نوع ُتالف أو تصاحل مع .. ومن 

فريق دون فريق، لتتفرغ للعدو األشد شراسة وخطرًا .. فهي ــ أي اسرتاتيجية جهاد األمة ــ ال تنهج 
ْث ختوض  سياسة استعداء العامل .. كل العامل .. وجتعلهم َجيعًا يف مصاف واحد من العداوة .. ومن

معهم جمتمعني معركة ــ يف وقت واحد ــ تعرف نتائجها املدمرة على دولة اإلسالم ومؤسساهتا .. وعلى 
الشعوب املسلمة مسبقًا .. والسنة قد أشارت لشيء من هذا الفقه اهلام، كما يف قوله صلى هللا عليه 

رائهم، فتسلمون وتغنمون .."، ويف وسلم:" ستصاحلون الروَم صلحًا آمناً، فتغزون أنتم وهم عدوًا من و 
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رواية:" ستصاحلون الروَم صلحًا آمنًا، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم، فتنتصرون، وتغنمون، 
فهناك عدو من وراء الروم ــ وحُيتمل أن يكون جزءًا منه من وراء ]صحيح سنن أيب داود[. وتسلمون ..."

شديد اخلطر والعداوة ال ميكن الوصول إليه ومن ْث دفعه  املسلمني كما أفادت بذلك الرواية األخرى ــ
 ودفع شره، إال بعد نوع تصاحل وتنسيق مع نصارى الروم. 

ويف غزوة اخلندق، استشار النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه، يف أن يشاطر بعض األحزاب  
اطهم وُتالفهم مع مشركي اليت شاركت يف تطويق املدينة وحصارها، َتر املدينة، مقابل أن يفكوا ارتب

 قريش، وينفضوا عن القتال وحماصرة املدينة .. وهذا كله من قبيل العمل ابلفقه املشار إليه أعاله. 
فإن قيل: هل يُفهم مما تقدم أعاله أن اسرتاتيجية جهاد العصابة مرفوضة أو مستهجنة على  

 االطالق ..؟ 
حل ــ ظروف موضوعية تبر وجود من يُقاتل على أقول: ال؛ بل قد تتواجد ــ يف مرحلة من املرا 

طريقة حرب العصاابت، معتمداً اسرتاتيجية جهاد الِعصابة .. وقد تواجد يف التاريخ اإلسالمي شيء من 
ذلك كما يف جهاد الصحايب اجلليل أيب بصري ومن معه، ملا اضطرهتم الظروف الناَجة عن صلح احلديبية 

ة، ومتنقلة، تعتمد أسلوب الكر والفر، بعيدًا عن دولة اإلسالم أن يشكلوا أبنفسهم جبهة مستقل
 والتزاماهتا، املتمثلة يف املدينة املنورة، واليت كانت َتثل اسرتاتيجية جهاد األمة. 

لكن ما إن تزول تلك الظروف املوضوعية اليت أفرزت تلك اجملموعة اليت تقاتل على طريقة  
تعني على تلك اجملموعة أن تنخرط وتدخل يف املشروع األضخم اسرتاتيجية جهاد العصابة .. إال وي

واألمشل؛ مشروع اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب، وهذا الذي حصل مع الصحايب أيب بصري رضي هللا 
عنه ومن معه؛ فما أن زالت تلك الظروف املوضوعية اليت أفرزهتم، وأبعدهتم عن اسرتاتيجية جهاد 

موا إىل اجلسد األكب لألمة، ليجاهدوا معها جهادها األكب، وفق األمة، إال وسرعان ما انض
 اسرتاتيجيتها. 

اسرتاتيجية جهاد العصابة .. حالة استثائية طارئة، توجدها ظروف موضوعية معينة .. فإذا ما  
زالت تلك الظروف .. ووجدت اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب .. بطلت اسرتاتيجية جهاد العصابة 

ت وجواًب يف االسرتاتيجية العامة جلهاد األمة .. فإن مل تفعل؛ فحينئٍذ قد تفسد أكثر مما .. ودخل
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ُتصِلح؛ إذ ال ميكن أن تُفعَّل يف زمان واحد، ومكان واحد .. اسرتاتيجية جهاد األمة، واسرتاتيجية 
 جهاد الِعصابة معاً!

هاد العصابة .. أو أن تفرض ال جيوز أن تكون اسرتاتيجية جهاد األمة تبعًا السرتاتيجية ج 
الِعصابة على األمة اسرتاتيجيتها يف اجلهاد، والعمل، واحلركة والتغيري .. فمثل من يفعل ذلك كمثل من 

 !  يُلزم الرجل الكبري أبن يرتدي ثياب الطفل الصغري .. وأىنَّ
جهاد عندما تنهض األمة للجهاد والتغيري .. جيب على من جياهد على طريقة اسرتاتيجية  

الِعصابة .. أن يتنحى عن الطريق .. وأن يعطي الفرصة كاملة لألمة والشعوب أن َتضي يف طريقها حنو 
أهدافها، وإىل هنايته .. من دون أن حُيدث أي حدٍث .. حَّت ال يفسد على جهاد األمة خطتها، 

 واسرتاتيجيتها، وطريقتها يف العمل والتغيري. 
األحيان ال يستطيعون مواجهة اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب  الطغاة الظاملون .. يف كثري من 

.. ولكي يفسدوا على األمة خطتها يف اجلهاد والتغيري .. يستفذون ويستجرون الذين يُقاتلون على 
طريقة اسرتاتيجية جهاد العصابة إىل الساحات وامليادين .. ليثريوا معهم املعارك اجلانبية .. ويضربوهم 

عهم جهاد األمة والشعوب .. وتكون ذريعتهم يف ضرب اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب .. ويضربوا م
.. أهنم أرادوا ضرب وحماربة من يُقاتل وجُياهد على طريقة اسرتاتيجية جهاد وحرب العصاابت .. أرادوا 
قتال اإلرهابيني " والعصاابت اإلرهابية "، وليس الشعوب .. وهم ِبذا الزعم الكاذب عساهم 

 يستعطفون دول العامل لتقف ِبوارهم، يف حرِبم ضد الشعوب الثائرة الراغبة يف التغيري! 
لذا إن مل يتنبه من جُياهد على طريقة اسرتاتيجية جهاد العصابة هلذا اجلانب .. وأىب إال أن  

فق يُزاحم ويشارك اسرتاتيجية جهاد األمة والشعوب يف العمل واجلهاد والتغيري .. على طريقته، و 
اسرتاتيجيته .. فهو من جهة يضر أكثر مما ينفع .. ومن جهة أخرى يقدم خدمة كبرية لطغاة احلكم 

 اجملرمني الظاملني من حيث ال يدري! 
ال ينبغي وال يليق ملن جُياهد على طريقة اسرتاتيجية جهاد الِعصابة .. أن يُطالب األمة  

األمة، وهنضت للجهاد والتغيري وفق اسرتاتيجيتها والشعوب ابجلهاد والنهوض للتغيري .. ْث إن فعلت 
.. زامحها يف العمل .. وأحدث األحداث اليت تفسد عليها خطتها واسرتاتيجيتها يف اجلهاد والعمل 
والتغيري .. وألزمها ابسرتاتيجيته .. وطريقته يف العمل .. فإن مل تفعل .. ولن تقدر على أن تفعل .. 
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شله على األمة والشعوب .. واحلق أن ما أصابه .. وأصاب األمة بسببه، أساء ِبا الظنون .. ورمى بف
 هو من عند نفسه!  

أرجو أن تكون كلمايت واضحة الداللة واملعاين .. وأن جتد من يلقي السمع وهو شهيد .. وأن  
َطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبّللِ  ال ُُتمَّل من األفهام السَّقيمة ما ال ُتتمل، ] ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْستَ 

 . 88َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإَلْيِه أُنِيُب [هود:
 م. 27/3/2013هــ.  15/5/1434

 عندما نرفُع شعاراً مقد ساً يف غري زمانه، وال مكانه املناسبني. -989
منلك اآلليات اليت ترتجم  ندما نرفُع شعاراً مقد ساً يف غري زمانه، وال مكانه املناسبني، ْث حنن الع

هذا الشعار على أرض الواقع .. فإننا نسيء إىل هذا الشعار إساءة ابلغة، ونصيبه مبقتل، من حيث ال 
 ندري، وال نريد!

عندما منلك شعارًا، لكننا ال منلك املشروع السياسي الشامل الذي يرتجم هذا الشعار على 
 .. ويقطف الثمار .. فال نلومن  حينئٍذ إال أنفسنا!   أرض الواقع .. ْث جييء غريَن لُيملئ الفراغ

عندما نتكلم عن السياسة الشرعية .. وعن ضرورة أن يكون لنا تصورَن السياسي اخلاص بنا .. 
الذي من خالله نرتجم شعاراتنا ومبادئنا على أرض الواقع .. سرعان ما يُقاطعونك: ولكن الدميقراطية 

قد نضبت فيها املعاين واملناهج .. وضاقت ِبا السبل .. ومل يتبق هلا منفذًا  .. والعلمانية .. وكأن األمة
 .. إال من خالل الدميقراطية والعلمانية!

 الضمان الذي نريده ألنفسنا. -990
لكل يُطالب الشعب السوري املسلم، الذي ميثل األكثرية من جمموع الشعب السوري، والذي ا

ما بعد الثورة .. النصريية .. على نفسه وطائفته طمئنه .. بضماَنت ت %85تزيد نسبته عن  
والنصارى .. والدروز .. وغريهم من الفرق واألقليات .. على ضعف عطائهم ودعمهم وتضحياهتم ــ بل 

الذي  %85وانعدامه ــ يف الثورة الشامية .. بينما أكثرية الشعب السوري املسلم الذي تزيد نسبته عن 
ال حيق له أن يُطالب لنفسه ضماَنت تطمئنه أبن سورَي لن ُتسَرق ورة ومتطلباهتا .. يقوم ِبميع أعباء الث

 اثنية من أبنائها .. لتقع يف أيدي اللصوص الباطنيني من األقليات الطائفية! 
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نريد ونطالب اآلخرين بضماَنت ــ  %85زيد نسبته عن مسلم تسوري وحنن بدورَن ــ كشعب 
يشمل سورَي كلها أرضًا ض اثنية ملا نتعرض له اليوم من جمازر وختريب ودمار تطمئنا أبن ال نتعر  ألنفسنا

على أيدي النصرييني املارقني الطائفيني وحلفائهم من الروافض .. وأن سورَي الشام ــ الشام وشعبًا .. 
من نا ألنفساملقدسة ــ لن تسرق اثنية من أبنائها .. وأبناء األمة اإلسالمية .. والضمان الذي نريده 

اآلخرين .. يتحقق ابتداء عندما يلتزم اجلميع لنا ــ يف الدستور السوري القادم ــ أبن احلاكم لن يكون إال 
تشريع أو  وأن أيمسلمًا سنيًا َياف هللا .. وأن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد للتشريع .. 

 إبذن هللا. رد .. وإن ذلك لكائن  ل فهوقانون يتعارض مع شرع هللا املنز  

 حلفاء اليوم ضباع وَتاسيح الغد! -991
د أشرت يف مقالة سابقة عن العالقة املتبادلة بني اإلخوان املسلمني السوريني، وبني العلمانيني ق

ويقتات ابآلخر .. ملصاحلهم وجيامل اآلخر .. .. وكيف أن كاًل منهما حباجة ليآخر .. وميدح اآلخر .. 
 ورة الشامية .. وكيف أن اجمللس الوطين السوري .. وكذلك اإلئتالف .. يُدارعلى حساب الثاحلزبية .. 

  ويوجه بناء على هذه العالقة املتبادلة بني الفريقني! 
وأشري هنا إىل أن هذه العالقة املتبادلة .. واملداهنات واجملامالت واملدائح املتبادلة بني اإلخوان 

العلمانيني .. سرتتد يومًا ابلوابل ليس على اإلخوان وحسب .. والعلمانيني .. وخباصة من اإلخوان حنو 
.. وعلى مستقبل اإلسالم واملسلمني يف سورَي احلبيبة .. وذلك عندما واستقرارها وإمنا على سورَي 

املشار إليها معهم، و اإلخوانية أو التحالفات تتضخم تلك الضباع والتماسيح العلمانية حبكم العالقة 
وإاثرة االضطراابت اليت ُترم والَعض .. غب .. على اهلجوم .. والتخريب .. والش   أعاله .. فتقوى

ــ بسبب هذه السياسة ــ يف مصر .. على  سياسي .. وما حيصل اليومالستقرار الااألمن و البالد من 
  ! حلفاء اإلخوان ابألمس .. خري دليل على ما ذكرَنه مثريي الش غب .. أيدي العلمانيني املخربني ..

 احلزبيون املتعصبون! -992
عندما نوجه مالحظة أو نقدًا جلماعة من اجلماعات أو حزب من األحزاب ــ مهما كان نقدك  

.. سوى أنك شيئاً .. ال يفهم من تلك املالحظة أو ذاك النقد  اًء ــ املتعصب املتحزبعلميًا وواقعيًا وبن  
إىل حزبه أو َجاعته .. ال غري .. وابلتايل فهو ال  حزبه .. وَجاعته .. وأنك تريد اإلساءة تريد نقد
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ة احلزبية تغلب فالعصبي  .. ع .. ولن جتد منه حنوك سوى الش ر، وسوء الظن يستفيد شيئاً مما يقرأ أو يسم
بينما غري املتحزب املتعصب عنده على إنصاف احلق، أو اإلصغاء إليه .. فضاًل عن االستفادة منه .. 

يفقه املراد .. وَيستفيد .. ويُفيد .. حُيِسن اإلصغاء .. و بيات احلزبية احلمقاء .. .. املتحرر من العص
 احلقَّ من نفسه، ومن غريه! ك، ويُنصفويُنصف

 ة إسالمية بال طعم وال لون وال رائحة!ذات مرجعي   -993
نريد قيام  مبا أنزل هللا .. لكنأن حنكم .. وال اإلسالمية قالوا: حنن ال نريد أن حنكم ابلشريعة  

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

دولة، وتشكلوا حكومة .. ال ُتكم ابلشريعة اإلسالمية .. وال تلتزم، وال تُلزِم اآلخرين ابحلكم مبا أنزل 
 هللا ..؟!
ة إسالمية "؛ مرجعية إسالمية بال عن الدولة " ذات مرجعي  إال إذا كنتم تعنون من كالمكم  

 طعم، وال لون، وال رائحة .. وال إسالمية!!

 بيان حول اإلعالن عن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام -994
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.
ــ كما فوجئ غريي ــ إبعالن صادر عن تنظيم " دولة  9/4/2013ء قد فوجئت اليوم الثالاث

العراق اإلسالمية "، يفيد أبن " جبهة النصرة "، ما هي إال امتداد لذلك التنظيم العراقي، واجلبهة 
موفدة إىل سورَي من ِقبله .. كما أفاد اَسًا جديدًا مشرتكًا جلبهة النصرة، والدولة العراقية اإلسالمية؛ 

" الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "، للتدليل على أن اجملموعتني تصدران من مشكاة واحدة،  وهو
 وعن قيادة واحدة عراقية متواجدة يف العراق! 

وملا هلذا اإلعالن من تبعات وآاثر ضارة ال ُُتَمد عقباها على الشام، وأهل الشام، وثورهتم 
 ية:الشامية املباركة، أسجل امللحوظات التال
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هذا اإلعالن الصادر عن اجلهة املذكورة أعاله .. مل يستشريوا فيه أحدًا من علماء وشيوخ  -1 
الشام، كما أهنم مل يستشريوا اجملموعات اجلهادية العاملة يف الشام .. بكل كتائبها ومسمياهتا .. علماً 

خالفوا أصاًل وركنًا من  أهنم هم وأهلهم من سيتحمل تبعات وآاثر مثل هذا اإلعالن .. وهم بذلك قد
نَـُهْم [الشورى:  . 38أصول ومبادئ الشريعة؛ أال وهو مبدأ الشورى، كما قال تعاىل:] َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

الرابح األكب، واملستفيد األول من وراء هذا اإلعالن هو الطاغوت بشار األسد، ونظامه  -2 
 الطائفي البغيض، وحلفائه اإليرانيني!  

عالن سيقوي من حجته وذرائعه ــ أمام اجملتمع الدويل واإلقليمي واحمللي ــ ويبر مزيدًا هذا اإل 
من جرائمه وجمازره حبق الشعب السوري .. على اعتبار أن من حيارِبم ويقاتلهم هم من اإلرهابيني الذين 

 هلم مشاكلهم مع العامَل كله!
شعب السوري املضطهد واملظلوم .. وثورته لذا فاخلاسر األكب من وراء هذا اإلعالن .. هو ال 

 الشامية املباركة اليتيمة! 
هذا اإلعالن .. يعين لزامًا تشتيت السهام عن بشار األسد وعصابته وشبيحته، وحلفائه  -3 

.. وتوزيعها على جبهات عدة .. عددها عدد اجلبهات اليت تناصب تنظيم " دولة العراق " العداوة، 
 ا .. هذا املعىن طاملا كررته وأشرت إليه، وحذرت منه يف كتاابيت وأحاديثي!  واحلرب .. وما أكثره

هذا اإلعالن .. يعين ابلضرورة على الثورة الشامية املباركة .. أن تتحمل تبعات َجيع  -4 
. تنظيم " دولة العراق "، املاضية، واحلالية، واملستقبلية .. كما يعين ربط الثورة الشامية وأهلها . أخطاء

 ومستقبلها .. وآماهلا .. وأهدافها .. بقيادة عراقية جمهولة للشعب السوري!
هذا اإلعالن ضار جدًا مبشروع الشعب السوري املسلم، الذي يتلخص بقيام دولة  -5 

إسالمية حرة، راشدة عادلة هلا مؤسساهتا .. حيث سيعطي أمريكا وحلفائها من دول الغرب وغريهم، 
ند، والروس، وغريهم .. مزيدًا من الذرائع للتدخل يف الشأن السوري الداخلي .. إضافة إىل الصني واهل

ويف الشاردة والواردة .. وأن يقفوا عقبة كأداء أمام طموحات الشعب السوري .. ُتت ذريعة وزعم أهنم 
 يستهدفون ــ أو يتحرون عن ــ القاعدة وأفرادها، ومشتقاهتا ...! 

هذه املهمة .. ومن جهة أخرى قد صع ب على الشعب السوري هذا اإلعالن قد سه ل عليهم  
 مهمته، ولألسف! 
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هذا اإلعالن سيحرم الشعب السوري املنكوب واملهج ر .. كثريًا من التضامن، والتعاطف،  -6 
واملساعدات اإلنسانية واإلغاثية .. اليت أتتيه من اخلارج .. وإذا كانت هناك مساعدات عسكرية 

نا وثوارَن وجماهدينا يف الشام ابلقط ارة .. فهذه القطارة ستتوقف .. على اعتبار أن خجولة تقد م ألهل
هذه املساعدات ستوجه وترسل لتنظيم القاعدة أو ما يسمى " الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "، 

 وابلتايل ال بد من مصادرهتا، ومنعها من نقاط احلدود والعبور ..! 
ــ أن ال يكون هذا اإلعالن .. إعالًَن ومقدمة لسفك الدم احلرام ..  أرجو ــ أقول أرجو! -7 

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

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

ألجل هذه األوجه الواردة أعاله، أقول: هذا اإلعالن الصادر عن " الدولة العراقية اإلسالمية  
ة النقل والعقل .. والرجاء من األخوة اجملاهدين "، خطأ، وضار وفق َجيع املقاييس .. وهو مردود أبدل

الصادقني من جبهة النصرة .. أن يعيدوا النظر يف هذا املوقف .. وأن يُؤثروا مصلحة اإلسالم .. 
ومصلحة الشام .. وأهل الشام .. وثورة الشام .. على املصاحل احلزبية الضيقة .. وعلى املسميات 

تقدم وال تؤخ ر .. وأن ال يكونوا ــ من حيث ال يشعرون وال يريدون ــ  احملدثة املثرية للعداوات اليت ال
 عوَنً للطاغوت اجملرم على الشام، وأهل الشام ..!
9/4/2013  

 مراعاة األسباب واألخذ ِبا. -995
األخذ أبسباب النصر والتمكني .. والتخذيل عن املسلمني ال عليهم .. وترتيب األولوَيت،  

والعمل على ُتييد العدو البعيد ما أمكن لذلك على األقل منه خطرًا .. من العدو  وتقدمي األشد خطراً 
وتقدير املصاحل من سبياًل .. واالستفادة منه إن أمكن يف مواجهة العدو األقرب واألشد خطرًا .. 
ندفع .. فوبلداهنم املفاسد عند اإلقدام أو اإلحجام .. والعمل على دفع البالء عن النفس، واملسلمني 

كل هذا ال يتعارض مع اإلميان والتوكل على هللا .. كما ال يلزم منه اخلوف أو اخلشية من قدرًا بقدر ..  
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بل هو من َتام ما نص عليه النقل والعقل ..  فهم ذلك بعض الشباب املتحمس ــاألعداء ــ كما ي
قال تعاىل:] ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه لكفر .. فأحياًَن ــ يف ديننا ــ الضرورات تبيح احملظورات .. واإلكراه يُبيح ا

ْهُلَكِة [البقرة:قال تعاىل:] و . 106َوقَـْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن [النحل: ويف . 195َواَل تـُْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ
ال صلى هللا عليه ال يَنبغي للُمؤمِن أن يُذلَّ نفَسه ". قالوا َي رسول هللا: وكيف يُذلُّ نفَسه؟ ق احلديث:"

اخلندق ــ ملا تكالبت أحزاب الكفر والشرك على  ةويف غزو  ". وسلم:" يتعرَُّض ِمن البالِء ملا ال يُطيقُ 
املدينة املنورة ــ استشار احلبيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يف أن يعطي بعض األحزاب املشركة شطر 

تدت أذية مشركي قريش للصحابة أذن هلم النيب نة ليخفف عن املسلمني احلصار .. وملا اشَتر املدي
 "صلى هللا عليه وسلم ابهلجرة إىل احلبشة، وكانت دار كفر يومئٍذ .. ويف األثر عن حممد بن احلنفية قال:

ليس حبكيم من ال يعاشر ابملعروف من ال جيد من معاشرته بدًا، حَّت جيعل هللا له فرجًا أو خمرجًا ". 
يت تفيد أن هذا ال يتعارض مع ذاك .. وال يعين وال يلزم منه أننا خناف وخنشى وغريها عشرات األدلة ال

  كما يظن ذلك البعض، ولألسف .. غفر هللا لنا وهلم! العدو ..  

 عندما نضع الشعوب املسلمة بني خيارين خاطئني.  -996
عنف، عندما نضع الشعوب املسلمة بني خيارين ال اثلث هلما: إما خيار االستبداد، وال 
املستمرة، وعدم الشعور ابملسؤولية حنو الشعوب ومصاحلهم .. وجاء ذلك ُتت زعم  والفوضىوالشدة، 

ومسمى اإلسالم .. وخيار آخر يتسم بشيء من العدل والرفق ابلناس، ويهتم ابلنهضة والعمران، 
ون، إىل قد َيتارون ومييل ومصاحل الناس .. وجاء ذلك ُتت مسمى غري مسمى اإلسالم .. فالناس

غري اإلسالمي .. فنفتنهم بذلك عن دينهم .. واملالم حينئٍذ حنن ال غريَن .. عندما ارتضينا  اخليار اآلخر
َوَلْو ُكنَت َفظ ًا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن أن نضع شعوبنا بني هذين اخليارين اخلاطئني .. قال تعاىل:] 

  . 159َحْوِلَك [آل عمران:
 فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" بش روا وال تنفروا ".ويف احلديث 

هذا املعىن طاملا كررته يف مواطن عدة من مقااليت ولقاءايت مع الناس .. ألمهيته، ولكي أعَذر ..  
 ملاذا .. وكيف ...؟! أن نفقد مثار جهادَن وتضحياتنا ــ ال َسح هللا ــوحَّت ال يُقال يوم 
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 لشورى نسيان حظٍ  عظيم من الدين.نسيان ا -997
وال حنن حكمناهم كرت تعوذَن منها .. فإذا ما ُذ * ال حنن حكمنا الناس ابلدميقراطية ..  

 !نا وللناسوارتضيناها ألنفسابلشورى .. 
 !؟فبماذا سنحكم الناس

مل يبق سوى خيار االستبداد والظلم .. وخيار احلكم اجلبي .. وهو خيار غري شرعي وال  
 ! تنفر منه الشعوب السوية احلرة الكرمية سالمي ..إ

.. ال بد من أن منلك البديل عنها كشعار كنظام حكم عندما نقول ال للدميقراطية  وابلتايل  
هو "  ه.. والبديل الذي منلك يصلح للحكم، وإدارة شؤون البالد والعبادوبرَنمج عمل وسياسي 

وعلى َجيع القولية والعملية، يف حياتنا  شورى ونرتَجهال الوابلتايل ال بد من أن نفع  الشورى "، 
.. واالستفادة منها ن اجلميع من ممارستها ونرسم هلا اآلليات اليت َتك   ..اخلاصة منها والعامة املستوَيت 

ل علينا حُيمَ وحينئٍذ قد  فإن مل نفعل .. سنفقد دورَن الرَيدي يف قيادة الشعوب .. وخنسر كل شيء ..
ْفَعُلوَن :] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ملَ تـَُقوُلوَن َما اَل تـَْفَعُلوَن . َكبـَُر َمْقتًا ِعنَد اّللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما اَل تَـ قوله تعاىل
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء إِ 3-2[الصف: َنا بـَيـْ ُروْا ِبِه َفَأْغَريـْ ىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة . وقوله تعاىل:] فَـَنُسوْا َحظ اً ممِ َّا ذُكِ 
  نسيان حظ عظيم من الدين، والذ ِكر املنز ل.. ونسيان الشورى .. 14[املائدة:

 التعصب لألفراد واجلماعات!  -998
كنا ننكر على بعض اجلماعات واألحزاب املعاصرة تعصب أفرادها ملسميات أحزاِبم  

واملسميات  التنظيماتون على بعض أصابت بعض من حُيسباعاهتم .. فما ابل هذه اللوثة قد وَج
وما يصدر عنها من مواقف وأعمال؛ حيث يوالون ويعادون فيها، وُيساملون وحُياربون  اجلهادية املعاصرة

ال يقبلون أن يُقال فيها أصابت ، وفيما يصدر عنها من أحداث ومواقف .. فيهافيها، وَيتبون الناس 
فمن أثىن عليها خريًا، ووافقهم، أحبوه ووالوه وقدموه، وأخطأت .. وإمنا دائمًا أصابت، أصابت .. 

ــ وإن مل تكن قدماه تعرف ، على قدر ما يزيد يف إطرائهم ومدحهم وُعد من اجملاهدين العظاموعظموه، 
لتلك التنظيمات واملسميات، أو بعض ما يصدر عنها من أعمال  ميداًَن من ميادين اجلهاد ــ ومن توجه

.. ال يروق هلوى املتحزبني املتعصبني .. عادوه وحاربوه، الواجب د، أو النصح ومواقف بشيء من النق
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أصلح الناس، وأخرجوه من دائرة اجلهاد واجملاهدين .. ولو كان من ونبذوه ابأللقاب، موه، وخونوه، وجر  
 يف زماننا املعاصر! األوائل اجملاهدين ومن 

دثة، وأميا جهاد مهما كان حقًا وراشدًا .. ال ال يرون لألمة جهادًا إال ُتت تلك املسميات احمل 
ينتمي لتلك املسميات، وال يتعصب هلا، يستخفون به ويستصغرونه وال يكادون أن يذكروه .. وسوء 

 الظن به وأبهله مقدم على حسن الظن!
وهو من أخالق ولعمر احلق إن هذا لعني الضالل، واالحنراف عن احلق وجادة الصواب ..  

يوالون ويعادون و  الذين َيتبون الناس على بدعهم وأهوائهم ..ــ عب اترَيهم كله ــ األهواء أهل البدع و 
يوايل يف هللا، ويُعادي يف هللا، وحُيب يف هللا ويبغض احلق هو الذي املؤمن بينما َجاعاهتم ومذاهبهم ..  يف

شيء ــ مهما عظم قدره وشأنه  فكلوليس يف األحزاب أو األشخاص .. يف هللا، ويُعطي ومينع يف هللا .. 
تعاىل فإنه حمبوب إال هللا سبحانه و  على قدر ما فيه من خري وصالح، ويواىَل ، ال لذاته ــ حمبوب لغريه

  هو سبحانه وتعاىل. ألنه هو، يواىل فيه وله؛  لذاته،
ْم َكُحبِ  اّللِ  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِن اّللِ  أَنَدادًا حيُِبُّونـَهُ قال تعاىل:]  

 .  165ُحب اً ّللِ ِ  [البقرة:
ويف احلديث، قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" أوثق ُعرى اإلميان: املواالُة يف هللا، واملعاداُة يف  

 هللا، واحلبُّ يف هللا، والبغُض يف هللا ".
، وأبغَض هلل، وأعطى هلل، ومَنَع هلل؛ فقد استكَمَل وقال صلى هللا عليه وسلم:" َمْن أحبَّ هلل

 ننصف احلقَّ من أنفسنا ومن كل ما حنب. نتجرد للحق، و اإلمياَن ". وهذا ال يتحقق إال عندما 

 يف خميمات الذل واهلوان ..! بابالشَّ  -999
.. قد أتملت خميمات الالجئني السوريني يف األردن، ولبنان، وتركيا .. وقد زرت بعضها ف

فوجدهتا مألى ابلشباب والرجال األقوَيء الذين يفرتشون اخليام مع املستضعفني من الشيوخ، والنساء 
 ! ومن دون أن يكون أحدهم حمَرماً لعائلة من العوائل واألطفال ..

وهؤالء ــ لو كان األمر بيدي ــ ألعدهتم من حيث أتوا .. ليجاهدوا دون دينهم، وِعرضهم، 
 ! .. وأرضهم، وحرماهتم
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أال َيجل هؤالء الشباب .. أن يفرتشوا خيام الذل واهلوان مع املستضعفني املعذورين .. وهللا 
اِن الَِّذيَن تعاىل َياطبهم:] َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللِ  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساء َواْلوِْلدَ 

رياً رِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َوِلي ًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنصِ يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأخْ 
 . 75[النساء:

، موِعرضه م،أال َيجل هؤالء الشباب .. أن ينفر غريهم من شباب األمة .. ليدافعوا عن دينه
 يفرتش خيام الذل واهلوان مع األطفال والنساء ..؟!  همينما أحد.. ب م، وحرماهتوأرضهم

 !كان يعتذر بعضهم إلينا .. أبهنم ال ميلكون السالح .. سلحوَن، ونعود للبالد اثنية ..
.. مل يعد عذرًا اليوم الشامية املباركة ولعمر احلق إن كان هذا عذرًا يف األَيم األوىل من الثورة 

ي الناس، وأصبح متوفرًا لكل من يصدق العزمية واإلرادة يف اجلهاد بني أيد.. بعد أن فاض السالح 
 والذود عن احلرمات! 

أيها الشباب .. أيها الرجال األشداء .. َي من تفرتشون خيام الذل واهلوان مع األطفال 
 والنساء .. قد بلغت مسامعنا شكواكم عن الذل والعذاابت اليت تلقوهنا يف خميمات الالجئني ..!

أقول لكم: وإن كان هذا الذي تلقونه يسيئنا، وال نرضاه لكم .. إال أنه عاجل عذاب هللا وأَن 
 لكم يف الدنيا، وهذا غري الذي ينتظركم يف اآلخرة، إن مل تتقوا، وتتوبوا، وتعودوا إىل دينكم وجهادكم! 

ْبُكْم َعَذااًب أَِليمًا َوَيْستَـْبِدلْ  رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيئًا َواّلل ُ َعَلى   قال تعاىل:] ِإالَّ تَنِفُروْا يـَُعذِ  قَـْومًا َغيـْ
 . 39ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر [التوبة:

من مل يغُز، أو جيه ز غازًَي، أو  ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"
هللا أعلم  .2561سلة الصحيحة: السلَيلف غازًَي يف أهله خبري، أصابه هللا سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة " 

 مباهية ونوعية وحجم هذه القارعة!
  .2663السلسلة الصحيحة:ما ترك قوٌم اجلهاَد إال عمَّهم هللا ابلعذاب " وقال صلى هللا عليه وسلم:"

وقال صلى هللا عليه وسلم:" من مات ومل يغُز، ومل حيد ث به نفسه مات على شعبة من نفاق " 
 مسلم. 
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" إذا تبايعتم ابلعينة، وأخذمت أذَنب البقر، ورضيتم ابلزرع، وتركتم  عليه وسلم:وقال صلى هللا
. أي حَّت ترجعوا إىل 11السلسلة الصحيحة:اجلهاد سلط هللا عليكم ذاًل ال ينزعه حَّت ترجعوا إىل دينكم "

 جهادكم، فتجاهدوا يف سبيل هللا. 
 تبارك وتعاىل؛ فإنه ابب من أبواب :" عليكم ابجلهاد يف سبيل هللاصلى هللا عليه وسلم وقال

   .1941السلسلة الصحيحة:اجلنة يُذهب هللا به اهلمَّ والغمَّ "
  قل هو من عند أنفسكم .. فاتقوا هللا! وهمٍ  وغم .. وعذاب .. تشكون ما أصابكم من ذل ٍ 

 كَذبُوا .. اآلن جاء القتال!  -1000
االنتصارات، وفُِتحت مكة .. جاء رجل إىل  عد أن ُتقق للمسلمني يف العهد النبوي الشريفب

النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: َي رسول هللا، أذال الناُس اخليَل ــ أي استخفوا ِبا وتركوها ــ ووضعوا 
السالح، وقالوا: ال جهاد، قد وضعت احلرب أوزارها! فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوجهه 

تال، وال يزال من أميت أمة يقاتلون على احلق ويُزي  هللا هلم قلوب أقوام وقال:" كذبوا، اآلن جاء الق
ويرزقهم منهم حَّت تقوم الساعة، وحَّت أييت وعد هللا، واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة 

 . 3333صحيح سنن النسائي:"

على الطاغوت ات ويف يومنا هذا بعد أن فتح هللا على اجملاهدين يف الشام بعض االنتصار 
يقول: ال جهاد؛  تنا نسمع منبتتكرر مقولة املرجفني بصور شَّت .. ف.. والكافرين من شبيحته وجمرميه 

ال جهاد؛ فاملعركة مل تعد معركتنا .. اللهم نفسي ..  قد سئمنا ومللنا االنتظار .. وفريق آخر يقول:
ض كفائي .. إىل آخر معزوفة اإلرجاف، وفريق آخر يقول: اجلهاد ال يتعني وال جيب .. وإمنا هو فر 

 واخلذالن! 
وهلؤالء َجيعاً أقول: كذبوا .. كذبوا .. اآلن جاء القتال .. اآلن جاء القتال .. وال يزال من أمة 
حممد صلى هللا عليه وسلم أمة يقاتلون على احلق، ويُزي  هللا هلم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حَّت تقوم 

  هللا .. ويتحقق الفتح املبني .. وما هو ببعيد إبذن هللا! الساعة، وحَّت أييت وعد 
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 !الالت بني األمس واليومحزب  -1001
عن خطر إيران، ووليدها ــ منشورة يف موقعنا ــ نذ عشر سنوات تقريبًا، كتبت عدة مقاالت م

، نة سورَي، ولبناه، واملشبوه " حزب الالت اللبناين "، ودوره الطائفي اخلبيث يف املنطقة، وخباصاملشو  
وأن  يف سورَي ولبنان ..املنتظرة اللعينة املصريية وفلسطني .. وأن إيران تعده وتسلحه ملعاركها الطائفية 

زعم املقاومة للصهاينة اليهود ما هو إال ذريعة وغطاء لتصدير التشيع، وَترير الكيد الطائفي الرافضي 
كما يف مقال:" كواقع مقاوم ال بد من الرضى به ..    الطائفي  وتثبيت كيان حزب الالت يف املنطقة ..

إيران وطموحاهتا يف املنطقة "، ومقال" الشيعة الروافض والقضية الفلسطينية "، ومقال" حزب هللا 
  اللبناين وتصدير املذهب الشيعي "! 

ينا ــ يف حينها ــ يكثر من جدالنا، وينكر عل الشيعية املزعومةوكان بعض املتعصبة للمقاومة 
.. وها هي صنيعة إيران، وأذهنا، وعينها، وعميلها، ويدها الباطشة حزب الالت، وقائده  مآخذَن على

َتضي السنون واألَيم لتصدق ما كنا قد سطرَنه عن هذا احلزب الطائفي اإليراين اللبناين الرافضي .. 
إبحياء من سيدته وصانعته فهو بعد أن عمل عمله يف تقتيل وترهيب أهل السنة يف لبنان .. فها هو ــ 

.. إىل سورَي ليقف مع الطاغوت  إيران ــ يرسل كامل عتاده املخزون، ورجاله احلاقدين الطائفيني
واجملازر حبق الشعب .. وليشاركه ارتكاب اجلرائم بكل ما أويت من قوة وشبيحته النصريي بشار األسد 

ــ أحد اإلجرامي الطائفياملخبوء للعيان السوري املسلم األعزل .. فظهر  ، ومبا ال يعذر معه ــ بعد اليوم 
 يثين على حزب الالت الطائفي البغيض احلقود خريًا!  

 اجلحش املاِلكي!  -1002
جلحش رئيس وزراء العراق املالكي ــ واجلحش عليه كثري! ــ مل يستفد، ومل يتعظ من صديقه، ا

وه، شبًا بشب، يسري خلفه، وحيذو حذ وجاره اجلحش بشار األسد ــ واجلحش عليه كثري! ــ حيث
 لو دخل اجلحش بشار جحر ضبٍ  لدخل اجلحش اآلخر ذلك اجلحر ..! وذراعاً بذراع، حَّت 

فالشعب العراقي املسلم األيب .. بدأ اعتصاماته وتظاهراته .. سلمية، سلمية .. وملدة تزيد عن 
هي من حق أي شعب ينشد احلرية  ..يطالبون أبمور حمقة ومشروعة، وبسيطة جدًا أربعة أشهر .. 

والعزة والكرامة .. فلم جيدوا من اجلحش املالكي سوى الكب واإلعراض، واالستخفاف ِبم، ونبذهم 
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مع الشعب السوري، يوم أن كان ينادي، ابأللقاب .. كما فعل قدوته وأستاذه اجلحش بشار األسد 
 ..! سلمية، سلمية 

الكي يف التعامل مع التظاهرات واالعتصامات السلمية ْث ما لبث أن تطور موقف اجلحش امل
وارتكاب اجلرائم ، املتظاهرين واملعتصمنيقتل عمد إىل ففغره طغيانه .. وأعماه احلقد الطائفي .. .. 

قدوته وأستاذه متأسيًا ب .. .. كما فعل يف مدينة " احلوجية "، وغريها من املدن العراقيةحبقهم واجملازر 
  الشعب السوري ..!   وما فعله من جرائم وجمازر حبقسد اجلحش بشار األ

ْث ما إن قام أسود وأبطال وجماهدي شباب ورجال العشائر والقبائل العراقية الكرمية احلرة، 
األبية .. ابلذود عن الدين، والعرض، واحلقوق واحلرمات .. وشعر اجلحش املالكي خبطورة األمر، وأنه 

شباب وجماهدي العراق من أبناء العشائر احلرة الكرمية، وغريهم .. إال ال طاقة له بشرفاء وأبطال و 
وسارع ــ كاألرنب وبعد فوات القطار ــ يطالب ابحلوار .. كما فعل من قبل قدوته وأستاذه اجلحش بشار 

ما ارتكب ــ ما يفوق كل تصور وخيال من اجملازر واجلرائم فبعد أن ارتكب  مع الشعب السوري؛األسد 
 يطالب الشعب السوري ابحلوار ..! و فهــ 

مل يتعظ جحش العراق .. مما وصل إليه حال جحش سورَي .. فإهنا ال تعمى األبصار .. ولكن 
 احلقد الطائفي البغيض يُعمي القلوب اليت يف الصدور!

 حق تقرير املصري! -1003
ــ على املبدأ نافرة متدابرة إذا أرادوا أن يقس موا بلدًا من بالد املسلمني إىل أقسام ودويالت، مت 

بدأوا احلديث عن حقوق األقليات .. ْث يعقبها احلديث عن االستعماري القدمي اجلديد؛ فر ق تُسد ــ 
مصري األقليات .. تقرير مرحلة تقرير مصري األقليات .. ْث يعقبها مرحلة التصويت واالنتخاابت على 

يات، وفصلها يف دويالت عدة عن الدولة األم .. مع علمهم املسبق أن التصويت سيكون لصاحل األقل
إال  األمم املتحدة واجملتمع الدويلال جيري وال يُعمل به على مستوى  التفريقي التقسيمي وهذا القانون

، ويصب يف يعين وَيص غري املسلمني قليات، وحقها يف تقرير املصريعندما يكون احلديث عن األ
َّت لو كانوا هم األكثرية .. ون .. ال حق هلم أن يقرروا مصريهم .. ح.. أما املسلم خدمة غري املسلمني

  وكانت البالد بالدهم .. وما أكثر الشواهد واألدلة املعاصرة الدالة على ذلك!
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فاحلذر احلذر عباد هللا .. من املقامرة ابلتصويت واالنتخاابت على تقسيم بالد املسلمني ..  
 مة!أكثر مما هي مقس  

 ون أهَل الشَّام وجنَد الشَّام ويَلتحقون ابلدَّولة العراقيةَيرتك -1004
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.
كثري من الشباب ـ من دول شَّت  ـ ممن يقصدون الشام، للذود واجلهاد دون دين وِعرض 

خريًا، ويرحبون ِبم أميا ترحيب .. ولكن ما إن تطأ  وحرمات أهل الشام، فيستبشر أهل الشام ِبم
أقدامهم أرض الشام إال ويلتحقون بتنظيم " دولة العراق اإلسالمية "؛ املعروف مبسمى قاعدة العراق، 
غري آِبني مبصلحة الشام، وأهل الشام، وكأن " تنظيم الدولة " هو مقصدهم األساس من سفرهم إىل 

مع كتائب جماهدي الشام، ال لينصر تلك الكتائب الشامية يف جهادها سورَي، وبعضهم ميكث أَيمًا 
وقتاهلا للطاغوت .. وإمنا ليحمل من الشباب السوري ـ ما استطاع ـ على االنشقاق عن الكتائب 

 الشامية، وااللتحاق بتنظيم " الدولة العراقية "، مستغلني حاجة الكثري منهم للمال والسالح ..! 
الكتائب الشامي ة ليحملوهم على االنشقاق وااللتحاق بـ " الدولة "،  َياطبون الشباب من

 وكأن جهادهم وبقاءهم مع الكتائب الشامية اجملاهدة ابطل، وال جهاد إال مع " الدولة "!
يطوفون على خميمات النازحني ويف األسواق، وبني الناس، ال لكي يدعوهم إىل هللا .. وإمنا 

 لدولة ..!لكي يدعوهم إىل االلتحاق اب
يوالون ويُعادون، ويعطون ومينعون يف مسم ى الدولة .. فمن كان من الدولة أعطوه، ورفعوه 
وقدَّموه، وجعلوه من سادة اجلهاد واجملاهدين، وإن كان يف واقعه دون هذا املستوى بكثري، ومن مل يكن 

يُعد من كبار وسادة اجلهاد  من ـ أو مع ـ الدولة، أخَّروه، وصغ روه، وحقَّروه، وإن كان حقًا وصدقاً 
 واجملاهدين الشاميني .. ولعمر احلق إن هذا ليتعارض مع بدهيات التوحيد، وعقيدة الوالء والباء يف هللا!
كثري من سالح أهل الشام ـ ُتت عنوان طاعة األمري يف املنشط واملكره ما مل تر منه كفراً بواحاً 

اهدي أهل الشام املاسة إىل الطلقة الواحدة، يدفعون ِبا شر ـ يُرَسل ويُهر ب إىل العراق، مع حاجة جم
 الطاغوت عن الشام، وأهل الشام ..!
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النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" ستجندون أجنادًا؛ جندًا ابلشام، وجندًا ابلعراق، وجندًا 
 ابليمن .. عليكم ابلشام؛ فإن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهله ". 

نيب صلى هللا عليه وسلم وهذه وصيته ألمته وأتباعه .. ولكن أيىب القوم إال هذا خيار ال 
 أن يرتكوا أهل الشام، والقتال مع جند الشام .. وينحازوا إىل الدولة العراقية!

مما محل أهل الشام، وعلماء وجند الشام .. على االستياء الشديد .. واخلوف .. والريبة من 
يقصد دولة العراق .. فانقلب حبهم وتقديرهم لكثري من املهاجرين إىل  مسمى دولة العراق .. وكل من

خوف وارتياب .. خلشيتهم أن تتكرر أخطاء وجتربة " الدولة " الفاشلة وفق كل املقاييس يف أرضها 
العراق .. على أرض الشام اثنيًة .. ولعلمهم أن مسم ى القاعدة ـ والدولة من مشتقاهتا وفروعها ـ 

هم عسكرًَي العامل أبكمله؛ عربه وعجمه، شرقه وغربه .. وهذا َيدم بصورة مباشرة سيستعدي علي
الطاغوت بشار األسد وعصابته، وحلفاءه من شيعة وروافض إيران، والعراق، ولبنان.. ويف املقابل َيذل 

ل وجند ويضر ابلشام، وأهل الشام، وجند الشام، وثورهتم املباركة ضررًا كبريًا .. فصعبوا بذلك على أه
الشام املهمة، وُتقيق األهداف .. والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" ال ضرر وال ِضرار ". وقال:" من 

 ضار  ضار هللا به، ومن شاق  شاق هللا عليه ". 
لسان حال َجيع أهل الشام يقول: إن تصدرت " الدولة " األحداث، والثورة السورية .. 

السهام، ومن آالف اجلهات بعد أن كانت تُرَمى بعدة سهام من جهة  سرُتَمى الشام، وأهل الشام آبالف
إيران، وروسيا، وحزب الالت، ونظام الطاغوت بشار األسد وعصابته .. كما أهنا قد ُتمل كارهًة ثوار 
وجماهدي الشام على أن يشتتوا سهامهم القليلة يف جهات عدة .. بينما معركتهم األساس مع الطاغوت 

 وهذا لعمر احلق هو مطلب الطاغوت وعصابته وحلفائه منذ اليوم األول من انطالقة الثورة!مل تنته بعد، 
قلنا ـ وقال معنا َجيع العقالء ـ أن الثورة الشامية املباركة ال ُتتاج إىل هذه املسميات احملدثة 

عصابته .. اليت تؤلب العامل على الشام وأهل الشام .. واليت تصب بصورة مباشرة يف خدمة الطاغوت و 
املهم يف األمر هو اجلوهر، واملضمون، واألهداف .. هذا الذي ينبغي أن حُيَرص عليه ويُتمسك به .. 
لكن أيىب فريق من بين جلدتنا إال أن تغلبهم العصبية العمياء لتلك املسميات والقشور على حساب 

 اجلوهر واملضمون، واألهداف .. وهللا املستعان! 
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اء وجند الشام .. يتمنون من الشيخ أمين الظواهري حفظه هللا .. أن كان أهل الشام، وعلم
َياطب من ينتمون إىل مسمى " القاعدة " ومشتقاهتا .. فيقول هلم: إن كان اَسي أو اسم القاعدة، 
ومشتقاهتا يضر ابلشام، وأبهل وجند الشام .. ال داعي هلذه األَساء .. جتاوزوا تلك املسميات 

هم هو اجلوهر واملضمون، واألهداف .. ال تلك املسميات اليت ال تعين شيئًا، واليت واالنتماءات .. امل
ابت ضررها أكثر من نفعها .. فمصلحة الشام وأهل وجند الشام، والثورة الشامية .. مقدمة على اَسي 
وعلى تلك املسميات احملدثة، وعلى التعصب هلا وألشخاصها .. كنا نود من الشيخ أن يقول تلك 

كلمات .. وكان أهل الشام سيشكرون له كثريًا تلك الكلمات لو فعل .. نسأل هللا تعاىل أن جيري ال
 اخلري واحلق على لسانه.

 م 25/5/2013هـ.  15/7/1434

 تسمية اجملرمني أبَسائهم. -1005
ة يف ـ كانت هلم بداَيت جيدـحُيسبون على الثورة والثوار كانوا ممن   ـل ة من األفراد السوريني ـقِ 

وا من ثوار شرفاء وُتولواحنرفوا .. طوا .. وسقاألَيم األوىل من الثورة .. ْث مع مرور األَيم قد افتتنوا .. 
ي طريق .. معتمدين على ما مضى منهم من مواقف وجهاد يف األَيم األوىل من إىل لصوص، وقاطع

لم الناس، والسطو على احلقوق ظانني أن ما مضى منهم من جهاد أو نصرة للثورة يبر هلم ظ الثورة ..
 واحلرمات ..! 

وهؤالء الساقطني املفتونني .. ُتجيمًا هلم، وتعريفًا بسوء صنيعهم .. وتبئة للثورة الشامية من 
فعاهلم القبيحة .. جيب أن ُيسلب عنهم صفة ومسمى اجلهاد واجملاهدين أو صفة ومسمى الثوار 

جمرمون  لصوص .. فُيقال هلم: قون من أوصاف وإطالقات ..الشرفاء .. وأن ُيسموا ويُوصفوا مبا يستح
وهؤالء حكمهم يف الثورة والثوار برآء منهم ومن صنائعهم .. قاطعوا طريق .. قاطعوا سبيل ..  ..

 اإلسالم حكم أهل احلرابة حبسب ما يصدر عنهم من جرائم وخمالفات! 

 عندما خُنطئ ابسم الشريعة! -1006
احملاكم الشرعية املوجودة يف سورَي .. وجدت عدداً  يت ألعمال بعضل تطوايف ومتابعن خالم

 من املخالفات الشرعية ال ُيستهان ِبا .. ُيسو ق هلا، ويُعَمل ِبا ابسم الشريعة .. وتطبيق الشريعة! 
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كل جهد راشد يصب يف خدمة الشريعة .. وتفعيل حاكمية عاليًا  ن وحنن من جهة إذ نثم  
كب ابسم الشريعة .. اليت تُرتَ .. واملمارسات اخلاطئة .. إال أننا حنذر من األخطاء الشريعة اإلسالمية .. 

الذي قد ينتج والشريعة منها براء .. ملا يف ذلك من إظهار مشوه جلمال وعظمة وعدل الشريعة .. و 
فيحصل وعن املطالبة ابلشريعة .. عن الشريعة .. وعن اإلسالم .. عنه فتنة الناس عن دينهم، وتنفريهم 

 روا ".عكس املراد .. ويف احلديث:" بشروا وال تنف ِ 

 كتاب القانون العريب املوحَّد.  -1007
فرض كتاب " ــ اسرتضاء لألنظمة العربية وغريها ــ ئتالف ثلة يف اإلاول جهات خارجية ممُت

وفصل اهتا، يف سورَي، لتعتمده يف أحكامها، ومراجع ةعيالقانون العريب املوحد "، على احملاكم الشر 
 بني الناس .. على اعتبار أن هذا القانون مستمد من الشريعة اإلسالمية ..! فيما اخلصومات 

وأَن أقول: بعد مراجعيت للكتاب املذكور أعاله .. فقد وجدته خمالفًا للشريعة يف كثري من مواده 
كتاب املذكور أعاله يف واد آخر .. فالشريعة اإلسالمية يف واد، وال مليئًا ابلقوانني الظاملة .. وقوانينه ..
ن هذا القليل ال يسمح لنا أن املوافقة للشريعة إال أأو اإلطالقات والعبارات ت بعض املواد دَ وإن وجِ 

.. ويكفي للتدليل على ما ذكرَن أن يُعَلم أن  نصف الكتاب أبنه موافق للشريعة أو أنه مستمد منها
كل وزير نضح ما ، حيث  العربية لألنظمةالتابعة لم " العدل "، هم وزراء الظالذي أصاغ هذا القانون .. 

.. تسرتضي  ًا من القوانني الوضعيةيف قانون بلده من أهواء، وقوانني ابطلة .. ليشكلوا يف النهاية خليط
ة علمًا أنه وال دولة من الدول العربية احلاليَسوه بـ " القانون العريب املوحد "، ..  َجيع األنظمة الطاغية

 تعتمد هذا القانون يف حماكمها ..!
عتماد هذا الكتاب " القانون العريب املوحد "، كمرجع للمحاكم اب ننصحوعليه فإننا ال 

من حبث عن البديل، واملصادر املوثوقة اليت تكون أقرب إىل الشرع  ال بدإذ  الشرعية يف سورَي ..
 املنز ل ..! 

ــ بفضل هللا وعونه ومنه ــ إبعداد كتاب " القانون  وتسهياًل منا ملهمة القضاة هذه فقد قمنا
مبتغاهم، وما يعينهم على عملهم ومهمتهم العظيمة .. راجيًا من بعض اإلسالمي "، عسى أن جيدوا فيه 

 هللا تعاىل السداد، والقبول. 
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 من أَساء الثورة السورية. -1008
الفاِضحة .. ففضحت املنافقني و  الكاِشَفة،لثورة السورية املباركة .. أَساء عدة؛ منها: ل

كما فضحت اللصوص،   وكشفت عن سوءاهتم، وخباَي شرورهم .. كل كذَّاب أثيم ..واملتسلقني .. و 
 احلرام ابسم معاَنة وتضحيات الشعب السوري .... الذين يقتاتون  واملريضة وذوي النفوس الضعيفة

 !ولسوف حُياَسبون إبذن هللا
  ..!سواء واملرجفني ، واجلُفاة، فضحت الُغالةَ 

 ، وال تزال يف كل يوم تكشف لنا عن مستوٍر كنا حنسبه من األخيار فضحت املخبوء من كل شرٍ 
 .. وإذ به من األشرار ..! 

 !اللهم آمني ثورتنا ..ابرك لنا يف شامنا .. اللهم ابرك لنا يف اللهم 

 التعصب للمسميات احملَدثَة. -1009
اليت َتر ِبا شامنا احلبيب .. أن نتمسك ابإلسالم صيبة العملطلوب يف هذه املرحلة ا

ع، واليت ابت سميات احملدثة اليت تفرق وال جتمواملصطلحات الشرعية اجلامعة اجملم عة، ال تلك امل
 ضررها على الشعوب املسلمة ــ ووحدة الصف ــ أكثر من نفعها ..! 

والقتال احملدثة، والتعصب هلا .. املهم اجلوهر، واملضمون، واألهداف .. ال تلك املسميات 
 وخباصة إن كانت عقبة أمام ُتقيق األهداف! عليها .. 

املهم النتائج .. النصر أبقل ضرٍر ممكن .. ال تلك املسميات واالنتماءات احملدثة .. وخباصة 
 عندما تكون سبباً يف الفشل والدمار .. وأتخري النصر، وزَيدة املعاَنة! 

ء لإلسالم .. لألمة .. للشام ومصاحلها .. على مصلحة األشخاص .. املطلوب تقدمي الوال
 وعلى تلك التحزابت الضيقة املقيتة، واليت ابت ضررها أكثر من نفعها! 

ه .. ويكون عوًَن هلم يف حرِبم على د عن كل ما يُفرِح الطاغوت وحلفاءاملطلوب االبتعا
 اإلسالم واملسلمني! 

 لمون ....!اللهم اهِد قومي فإهنم ال يع
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 الضرر على الش ام!اجتماع  -1010
لكن ًا وأرَقًا .. جتمع على الشام ضرر أعدائها .. وضرر جهل بعض أبنائها .. فزادين ذلك مه  ا

ل هللا يل عين ذلك اهلم واألَرق .. عندما أتذكر قوله صلى هللا عليه وسلم:" تكف   زولسرعان ما ي
 عليه ...! وال خوف ضيعة  ابلشام، وأهله ". ومن تكفل هللا به فال

  ــ بعون هللا ــ َي شام. .. ومنصورة وحمروسة م .. عني هللا ترعاِك َي شام .. حمفوظة اش ال عليِك َي

 يتهاترون على مسميات حمَدثة وافدة! -1011
تباكون .. ويتهاترون .. ويتقاتلون على مسميات حمدثة ــ ضررها يغلب نفعها ــ زعموا أهنا ي

ة الشام .. بينما ال تزرف هلم دمعة على الشام .. وأهل الشام .. ومستقبل اإلسالم يف وفدت لنصر 
 الشام! 

 ــ يف خطر ...!وغلوهم مستقبل اإلسالم يف الشام ــ بسبب صنائعهم 
املسلمون ــ يف الشام ــ يُذحبون من الوريد إىل الوريد .. ومههم .. وشغلهم الشاغل تلك 

ْث حيسبون أنفسهم أهنم  ف يرقعون هلا .. وحُيدثون هلا الدعائم، تلو الدعائم ..وكي املسميات احملدثة ..
 عليهم! الرجيم هم اجملاهدون حقاً .. وما سواهم على ابطل وضالل .. ضحكة من ضحكات الشيطان 

تلك حياهتم .. هلم سوى تلميع تلك املسميات احملدثة .. إسالمهم .. جهادهم ..  ال هم  
حَّت اإلسالم ذاته، ومستقبل اإلسالم يف هلك بعدها من هلك، وعاش من عاش ..  املسميات .. ولو

ومن مل يوافقهم ويتابعهم على تلك املسميات فال كان، وال يكون من غري تلك املسميات .. الشام .. 
 ! .. فال إسالم .. وال جهاد .. وال حرمة لهاحملدثة 

 مياء! أال قاتل هللا الغلو .. واجلهل .. وكل عصبية ع
  

 هل جيوز اطالق لقب " أمري املؤمنني "، على أمري َجاعة أو حزب؟ -1012
َسعنا أن أمري دولة العراق اإلسالمية أبو بكر البغدادي يتسمى أبمري املؤمنني : السؤال شيخنا *

و فغانستان أسالمية( كاإلمارة يف أؤمنني على أي حاكم يف أي دولة )إهل جيوز اطالق لقب أمري امل.. 
، وهو مباح لكل من تسمى الشامو ما يسمى ابلدولة االسالمية يف العراق و دولة العراق االسالمية أ
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فهل هناك  ،" اللقب مباح ما مل أتتين بدليل على تقييده "أشياع البغدادي فقال: قد جادلت أحد؟؟ و به
وجزاكم هللا عنا كل  ؟؟من دليل شرعي على تقييد هذا اللفظ ابخلليفة حصرًا فال جيوز استعماله لغريه

 خري وابرك بك.  
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. لقب أمري املؤمنني، يُطلق حصرًا على اخلليفة أو اإلمام العام 
للمسلمني .. الذي تنعقد له البيعة من األمة، وممثليها من أهل احلل والعقد .. وما سوى ذلك من 

 ة فهذه إمارة جزئية خاصة حبسب ما يوكلو َجاعات حمددعلى أعمال أاخلاصة اإلمارات االستثنائية 
هذا الذي جرى عليه فُيقال ألصحاِبا: أمري حزب أو َجاعة وحنو ذلك .. إليها من مهام وأعمال .. 

 يف القرون الثالثة األوىل املشهود هلا ابخلري، وهللا تعاىل أعلم.الصاحل السلف 
  زب ال تتعدى أفراده املئات أبنه أمري املؤمنني ..ويُقال كذلك: عندما يُقال ألمري َجاعة أو ح

فهو من جهة يتشبع مبا مل يُعط، ومبا ليس فيه .. ويف احلديث:" من تشب ع مبا مل يُعط   كل املؤمنني ..
 كالبس ثويب زور "!

أن من ليس من حزبه أو َجاعته ممن ال تربطهم به طاعة وال  ومن جهة أخرى يُفهم منه أيضاً 
 !والغلو السواد األعظم من األمة ــ ليسوا مبؤمنني .. وهذا عني الظلمبيعة ــ وهم 

ويُقال كذلك: لو حس نا ألمري كل جمموعة أن يُلق ب أبمري املؤمنني .. لوجد عندَن مئات بل 
وآالف أمراء املؤمنني بعدد األحزاب واجلماعات اإلسالمية اليت تشهدها الساحة .. فما جاز ألمري 

 الدين .. ومما ال يقول به عاقل!وهذا من التفرق يف ..  َجاعة جاز لغريه
أما ابلنسبة ألمري دولة أفغانستان " املال عمر " حفظه هللا .. كنا نود أن يكون أمريًا للمؤمنني، 
لكن هو يف أكثر من مناسبة ُيصرح أبنه أمري أفغانستان أو املسلمني يف أفغانستان وحسب .. وابلتايل 

  ليه شيئاً ال يريده هو لنفسه. ال جيوز أن ننسب إ

 يرفعون شعار الدولة وال ميلكون مشروع دولة! -1013
" دولة العراق اإلسالمية "، يرفع شعار الدولة  املُسم ى بـ تنظيمالمن املفارقات اليت تُذَكر .. أن  

دولة .. وهو رض على األعلى أنه ميلك ــ وأتباعه وأنصاره ــ ق نفسه وُيصد   دولة ..يصر على أن له و  ..
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هلا مؤسساهتا الراشدة  وليس يف حسبانه وبرَنجمه أن يُقيم دولة يف نفس الوقت ال ميلك مشروع دولة ..
 وفاقد الشيء ال يُعطيه! والعادلة، والقوية ..

 والعمليات املُسماة استشهادية! .. على اهلدم، والتفخيخ، والتطبيش ..حصرًا فمشروعه قائم 
سوى اهلدم والنقد لكل من ال يدخل يف  ال حُيسن بعد ذلك شيئًا ..هو و  يء ..وليس له وراء ذلك ش

وحَّت ال يظهر فشله  ـتهي معركته مع فريق من الفرقاء ـهو قبل أن تنو اسرتاتيجيته وطريقته يف العمل .. 
قد  .به .ــ ومن معه آخر يشغل نفسه ــ  يفتعل لنفسه عدواً  يف قيام دولة حقيقية على األرض ــوعجزه 

جمرد خمالف له يف بعض وجهات النظر، اليت تتباين فيها ــ إن مل جيد العدو األصلي ــ يكون هذا العدو 
 .. وراء ذلك من شؤون قيام الدولة شيئاً ألنه ال حُيسن  عادة اجلماعات واحلركات اإلسالمية املعاصرة ..

تفريق الصف،  يف.. ماهر جدًا  يف أتليف قلوب الناس على اإلسالم، واجلهادحَّت فهو تنظيم فاشل 
وأكب دليل ، حَّت اجلهادية منها .. العاملة على األرض افتعال العداوات له مع اجلماعات اإلسالميةو 

رضه العراق .. واليت امتدت ألكثر من ــ يف أــ وفق َجيع املقاييس املخيفة على ما ذكرَنه جتربته الفاشلة 
من أرض العراق .. ــ واحد بل وشب ــ لقيام دولة على شارع  ومع ذلك مل جتد طريقها عشر سنوات ..

ــ بسببهم وسبب غريهم ــ أصبحت العراق كلها فبل خسرت كل شيء .. بعد أن أتيح إليها كل شيء .. 
مع ذلك يصرون هم و ..  كأهنا حمافظة من حمافظات إيران الرافضية.. و األمريكية يف السلة اإليراني ة 

على مبدأ " عنزة ولو  ملن ال يصدقهم .. كل الويل  والويل هلم على األرض دولة ..على أن ويُكابرون 
 طارت "!
قومات ال ميلك مألنه  ال يريد أن يقيم دولة ..ابختصار، تنظيم ــ رغم أن اَسه الدولة ــ فهو  

ال ل ب .ال تسمح لغريه أن يقيم دولة .وطريقته يف العمل دولة .. كما أن اسرتاتيجيته  روع قيامومش
اليت ختيف واألسباب وهذا من َجلة األمور  على األرض ..وفاعاًل تسمح له أن يكون له وجودًا مؤثرًا 

إليهم .. وجتعلهم يتحفظون  ى الوافدالشام .. وأهل الشام .. وجند وعلماء الشام .. من هذا املسم  
 منه!

 ض الشام؟!فإن ِقيل: قد فشل يف أرضه العراق .. دعوه يعيد جتربته على أر  
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ْث أن  ال يُلدَُغ املؤمُن من ُجحٍر واحٍد مرتنِي ". أقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" 
لألحداث .. وتعامله مع اجلماعات الشامية  طريقة تعاطي هذا التنظيمالبوادر وواقع احلال على األرض .. و 

 العراق!من جتربته يف  قد استفاد فيد أنهت اجملاهدة على األرض .. ال
 

 قدسي يف السياسة الشرعية.كلمات للشيخ أيب حممد امل  -1014
على كل حال ى القاعدة:" قول الشيخ املقدسي يف جواب له حول بيعة جبهة النصرة ملسم  ي

الذي يهمنا هنا بعد هذا التنويه هو النصح إلخواننا اجملاهدين يف سورَي وتوجيههم إىل عدم تسهيل 
وغريه من أعداء املسلمني يف جتييش وتوحيد دول الكفر املختلفة ضدهم  مهمة هذا اجمللس اخلبيث

ألجل اإلصرار والتمسك ببعض املسميات والشكليات واإلختيارات الثانوية، فمهما استطاعوا اإلبقاء 
على اإلنقسام بني دول العامل يف شأهنم وعدم توحدهم على عداوهتم فحبذا .. وإذا استطاعوا أن حييدوا 

.. فلم يكن النيب صلى هللا عليه  كثرياً   عداء فذلك من احلكمة اليت من أوتيها فقد أويت خرياً بعض األ
 وسلم يضع الكفار كلهم يف كفة واحدة وال حارب َجيعهم دفعة واحدة .. 

والسياسة الشرعية النبوية تعلمنا عدم التعنت أو التشبث ببعض املسميات إذا كانت ستتسبب 
من املصاحل العظيمة أو إهدار بعض الفوائد املهمة ما دامت معاين تلك األَساء  خبسارة املسلمني لشيء

حمفوظة عندَن مصونة غري مفرط ِبا إن كانت من الدين، فكيف إذا كانت دون ذلك من أَساء موضوعة 
مستحدثة ليست منزلة وال هي من أصل الدين أو شعائره .. ومن أوضح األدلة على ذلك تنازل النيب 

 عليه وسلم عن كتابة ) رسول هللا ( يف وثيقة صلح احلديبية ملا اعرتض املشركون عليه وأصروا صلى هللا
على أن يكتب ) حممد بن عبد هللا ( فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على طلبهم وكتب ما أرادوه 

 . ة إحباطهفتحا مبينا، ودرءا ملفسدعلى مصلحة الصلح العظيمة اليت َساها هللا تعاىل  حرصاً 
وإمضاؤه صلى هللا عليه وسلم لذلك األمر وإن استعظمه من استعظمه من أصحابه حَّت أىب 
علي بن أيب طالب أن ميحوه فمحاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ْث إن عليًا ابتلي مبثله يف زمن 

يكتبوا ) أمري املؤمنني ( خالفته فاستفاد من هذا املوقف وتذكره حني اعرتض عليه أهل الشام وأبوا أن 
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: إن مل تكن أمري ب عليه اخلوارج فعلته هذه وقالوامع اَسه يف وثيقة الصلح فقبل مبحوها حَّت عا
 املؤمنني فأنت أمري الكافرين فاحتج عليهم مبا فعله من هو خري منه يف صلح احلديبية .. 

لتعلم  ،حة اإلسالم وأهلهفتأمل من ذا الذي يتعنت ويتشدد يف مثل هذا ومن يرتخص فيه ملصل
وأن التشدد فيه ليس من سيماهم إن كان فيه تضييع ملصلحة  ،أن الرتخص فيه ال يعيب أهل احلق

ظاهرة أو راجحة، وال شك أن لفظ ) رسول هللا ( من األلفاظ واألوصاف الشرعية ولكن عدم رضى 
ق شيئا وال يضر الدين أو ينقصه، فهو الكفار بكتابته لعدم إمياهنم به وعدم اعرتافهم به؛ ال يغري من احل

رسول هللا وإن أبوا، وليس يف عدم كتابته يف الوثيقة إلغاء أو تنازال عن هذا احلق .. ْث إن وصف أمري 
املؤمنني دون ذلك، ودوهنما قطعا املسميات املعاصرة اليت حنن يف صدد احلديث عنها من أَساء تعارف 

اء عنها واستبداهلا عند احلاجة واملصلحة الراجحة .. وأدلة سد اجملاهدون على وضعها ميكن اإلستغن
الذرائع أيضا تؤيد هذا وتؤكده .. وتبني أن الفقه كل الفقه يف التنازل عن أدىن املصلحتني حفاظا على 
أعالمها عند عدم إمكان ُتصيل اجلميع، واحتمال أدىن املفسدتني درءًا ألعظمهما عند عدم إمكان 

أدلة ذلك كثرية معروفة .. تذك ر منها هني هللا تعاىل يف كتابه عن سب آهلة املشركني إن  درئهما َجيعا و 
إىل غري ذلك من األدلة املعروفة يف ابب سد يؤدي ويتسبب بسبهم لربنا عز وجل .. كان ذلك س

الذرائع والتنازل عن بعض املصاحل لتحصيل ما هو أعظم منها .. وبناء عليه فنصيحيت إلخواين 
اهدين يف الشام بعدم التشبث والتشدد يف التمسك مبسميات كجبهة النصرة أو القاعدة أو حنوها اجمل

من األَساء العزيزة على اجملاهدين وأنصار الدين إن كان ذلك سيستغل ضد اجلهاد أو يصبح حجر عثرة 
س من الشعب بني عموم النايف طريقهم أو أنه سيصد الناس واملؤيدين عنهم أو ستقيم حاجزًا بينهم و 

أو أنه سيستغل يف جتييش العامل ضدهم أو سيوظف الصحوات ضدهم وينفر الشعب السوري  السوري،
عنهم ويعني على إعادة استنساخ األخطاء أو التجارب غري الناجحة، فهذه أَساء ليست منزلة من عند 

مد رسول هللا ( من وثيقة هللا، وإذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم حما لقبا وصفه هللا تعاىل به ) حم
الصلح مع املشركني ملصلحة اإلسالم واملسلمني فمن ابب أوىل أن نرتخص وأن ال نتشدد يف حمو ما 
دونه من األَساء، فإذا اقتضى التكتيك التخلي عن شيء من هذه األَساء ملصلحة اجلهاد واستبداهلا 

الشام أو غري ذلك فال ينبغي أن يكون ذلك أبَساء جديدة كأنصار الدين أو أنصار هللا أو حَّت أنصار 
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مصدر حرج أو اختالف بني اجملاهدين فلنا يف رسول هللا أسوة حسنة وأبصحابه الذين استعظموا ذلك 
 األمر ابتداء ْث انشرحت صدورهم له واستعملوه عند حاجتهم ملثله؛ لنا فيهم قدوة طيبة .. 

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو أن  فال ينبغي لنا أن نتعنت أو نضي ق يف شيء وس عه
نتشدد يف شيء تساهل فيما هو أعظم منه هو وأصحابه يف عمل ال يضر الدين بل يفيده وينصره 
ويقويه ويعزه، ولسنا أبورع منهم وال أتقى وال أحرص على اجلهاد واإلسالم منهم، فإذا رأينا أن يف تغيري 

اسم بعض القيادات تكتيكا َنفعا للجهاد واجملاهدين فال ينبغي أن  هذا املسمى أو ذاك أو حَّت يف تغيري
نرتدد يف ذلك أو نتحرج منه .. فالعبة ابحلقائق واملعاين وليس ابألسامي، واإلهتمام والرتكيز ينبغي أن 

ومن فوائد ذلك أن ذلك سيخرج إخواننا يف الشام من على الغاَيت أكثر من الوسائل ...  ينصب
اضطرهم إليه بعض إخواهنم من إعالهنم البيعة للقاعدة فال حاجة إىل جتديد إعالن ذلك املأزق الذي 

مع املسمى اجلديد فاملؤمنون بعضهم أولياء بعض دون احلاجة إىل إعالن ذلك جتاه أَساء معينة أو 
ل ) شخصيات بعينها قد يستغل تسميتها يف جتييش العامل ضد اجملاهدين يف سورَي وتنفري الناس عنهم ب

 صحونتهم ( ضدهم بتكرير جتربة الصحوات واستنساخها عليهم ..
ونوصيهم ابلرفق ابلشعب السوري والصب على تعليمه وبث الدعوة فيه ورمحته فإمنا جاؤوا 
لتخليصه من الظلم والطغيان وإنقاذه من اجلور واإلستبداد فحذار من ظلمهم أو التعدي على حقوقهم 

أو مداراة أهلها أو  يف املسائل اإلجتهادية أو األمور اليت ميكن احتماهلا أو تنفريهم والتشديد عليهم
فاملؤامرة عليهم كبرية فينبغي عليهم أن يغرسوا حمبتهم يف قلوب الشعب السوري أبخالقهم أتجيلها .. 

  " انتهى كالمه.وبذهلم ورمحتهم هلم .. 
يه .. إال أنه ــ ولألسف ــ أظهر أن يستمر على هذا النهج .. والتوج رجلقلت: كنا نود من ال

 واتسم خطابه ألهل الشامومياًل للخوارج الدواعش ..  تعصبًا ملسمى القاعدة ..غلوًا، و فيما بعد 
 ما يناقض كالمه أعاله!.. .الفتنة، والكب، والتفريق، وسوء الظن جلهل، و وجماهديهم اب

 الفرق بني من ميلك مشروع دولة ومن ال ميلك. -1015
تراه ال يكرتث يف حركته وعمله .. ميلك مشروع قيام دولة، وال يؤسس لقيام دولة  ن الم
ونظره يكون يراجح فيما بينها ..  وال وال ينظر إىل املصاحل واملفاسد، للمآالت، والنتائج، ومواقفه
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 وهذا الفريق من الناس تكون الءاته واعرتاضاته ــ لكلوكيف يظهر .. مقصورًا على نفسه وحسب .. 
ــ كثرية .. كما يكون نقده ورفضه للواقع ــ حبلوه ومره ــ شديدًا ومبالغاً يوافقه، وينسجم مع هواه  ما ال

ألنه ال ميلك البديل عنه .. وهو غري معين إبجياد بديل واقعي  ابلنسبة له؛فيه .. وهو اخليار األسهل 
املعارض الناقد ملا جيري حوله،  يف مرحلة تسمح له أن يقف دائمًا موقفيكون ممكن عنه .. أو أنه 

 وحسب!   
وفريق آخر ميلك مشروع قيام دولة .. ويعمل ويؤسس لقيام دولة راشدة عادلة هلا مسؤولياهتا  

تراه يهتم ويكرتث للمآالت، والنتائج .. ويتعامل  فهذا معين بقيام دولة ..هو حنو البالد والعباد .. و 
وينظر للمصاحل واملفاسد، ويراجح فيما بينها .. ويشعر ابملسؤولية مع الواقع بواقعية ويف إطار املمكن، 

يف كل خطوة أو موقف يتخذه أو كلمة يصرح ِبا .. وما ميكن أن ترتد عليه وعلى الشعوب، ومن حوله 
  من آاثر .. وهو لو رفض شيئاً، وقال له ال .. معين إبجياد البديل ــ األمثل واألحسن، املمكن ــ عنه.

الثاين ــ من حيث النتائج والعطاء ومن منظور الشرع ــ خري من الفريق األول مبئات الفريق  
طاً تسخ  املرات .. وإن بدا لبعض املتحمسني أن الفريق األول أفضل .. وأكثر شجاعة، وصدعًا، و 

 رفضاً للواقع اخلاطئ ..!و 

 أميا َجاعة تتسم خبصلتني ..! -1016
: االبتعاد عن العلماء، واالستخفاف ِبم، وعدم مشورهتم، أميا َجاعة تتسم خبصلتني؛ أوهلما 

 ومراجعتهم يف املسائل الكبار ..!
 ة والكتمان ..! اثنيهما: الغموض، واملبالغة يف السري   
 يسهل اخرتاقها من فريقني؛ أوهلما: خمابرات وعيون الطاغوت ..!  
 اثنيهما: الغالة املتشددون املتنطعون ...!   
 صفها وحاهلا، تُعتَب قنبلة موقوتة يف وجه أي مشروع إسالمي راشد ..!وَجاعة هذا و  

 كنت، وال زلت.  -1017
من كل خطٍر وأميت كنت ــ بفضل هللا ومنه ورمحته وكرمه ــ وال زلت، كالنذير والصريخ لقومي  

.. كلماتنا و يتهددهم، وقبل أن يطل برأسه، ويصل إىل دَيرهم .. وكان الكثري من يُنكر علينا مواقفنا 
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ويتخذ منا موقفًا هو أقرب للمدابرة واملقاطعة .. ألنه ال يرى ما نرى .. وال يعلم ما نعلم .. ويف نفس 
وبعد أن َتضي األَيم .. ويظهر ويرى من مواقفنا .. الوقت ال يستطيع صبًا على ما يقرأ من كلماتنا .. 

والسبق يف الكشف عن اخلطر والشر .. وكثري املخبوء .. ويُعَرف الشر .. يعرتفون لنا بفضل البيان، 
 منهم ــ مشكورين ــ يعتذرون عن ظلمهم، وما بدر منهم حنوَن ...! 

والقيام  ،على البيان والصدع ابحلقــ مشكورين ومأجورين ــ  وهلؤالء األحبة أقول: ساعدوَن 
مة .. وال اجملاهدين بقليل من الصب .. وحسن الظن .. فليس لصاحلكم .. وال لصاحل األ ابلواجب،

الصادقني .. أن َتارسوا علينا .. وعلى غريَن من أهل العلم والعمل اإلرهاب الفكري والنفسي .. 
األمة كلها حباجة إليهم، تكون فتحملوهنم على الصمت واالنزواء .. واالنكفاء على النفس .. يف وقت 

 غيث السماء!إىل  رض العطشةوإىل بياهنم ونصائحهم، وتوجيهاهتم .. كحاجة األ
َهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفي  ِقي ِإالَّ ] َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإىَل َما أَنـْ

 . 88اِبّللِ  َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإَلْيِه أُنِيُب [هود:

 من صفات اخلوارج. -1018
عدة، منها: اجلرأة على أكابر وعظماء األمة، والتعايل عليهم: فال  لخوارج الغالة صفاتل

حيرتمون عاملًا وال كبريًا .. إال من المس أهواءهم، وعلى قدر ما يوافق أهواءهم .. وهذه من أبرز 
خصال اخلوارج الغالة .. فمن قبل جترأوا على سيِد اخللق .. وأعدل اخللق فداه نفسي .. فقال كبريهم 

ول ــ ذو اخلويصرة ــ للحبيب صلى هللا عليه وسلم: اتقِ  هللا َي حممد .. اعدل َي حممد ما وجدهم األ
 أراك تعدل!!

كما يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري: أن رجاًل غائر العينني، َنتئ اجلبني، كثُّ اللحية 
ليه وسلم:" ويَلَك! ُمشرُف الوجنتني، حملوق الرأس، فقال: َي حممد اتِق هللا! فقال النيب صلى هللا ع

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

، قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" إن من ِضئِضِئ هذا قومًا يقرأون القرآن، ال جياوز حناجرهم،  وىلَّ
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ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األواثن، لئن أدركتهم 
 ألقتلنهم قتل عاد " متفق عليه. 

َلَك! ويف رواية عند مسلم، قال: َي رسول هللا اعدل! قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" وي
 ومن يعدل إذا مل أعدل .... "؟! 

فقال وهللا َي حممد ما عدلت يف القسمة منذ اليوم!! : 6/231وعند اهليثمي يف جممع الزوائد 
فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدًا ْث قال:" وهللا ال جتدون بعدي أحدًا أعدل عليكم 

هديهم  ،ملشرق ــ أي من ِقبل العراق ــ رجال كان هذا منهممين "، قاهلا ثالاًث ْث قال:" َيرج من قبل ا
يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ال يرجعون إليه  ؛هكذا

ووضع يده على صدره، سيماهم التحليق ال يزالون َيرجون حَّت َيرج آخرهم، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم 
شر اخللق واخلليقة "، قاهلا ثالاًث، وقال محاد ال يرجعون فيه، ويف رواية ال يزالون َيرجون  ــ قاهلا ثالاًث ــ

 حَّت َيرج آخرهم مع الدجال!
وطعنهم على أمرائهم  اخلوارجشأن وعن عقبة بن وساج، قال: كان صاحب يل حيدثين عن 

، وقد جعل هللا عندك فحججت فلقيت عبد هللا بن عمرو، فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول هللا
علمًا وأَنس ِبذا العراق يطعنون على أمرائهم، ويشهدون عليهم ابلضاللة، فقال يل: أولئك عليهم لعنة 
هللا واملالئكة والناس أَجعني، أتى رسول هللا بقليد من ذهب و فضة فجعل يقسمها بني أصحابه فقام 

 أن تعدل فما أراك أن تعدل! فقال:" وحيك من رجل من أهل البادية، فقال: َي حممد وهللا لئن أمرك هللا
 934رواه ابن أيب عاصم يف السنة، وقال الشيخ َنصر يف التخريج: إسناده صحيح على شرط البخاري:  ]يعدل عليه بعدي؟!"

.]  
فتأملوا، سيد اخللق ــ صلوات ريب وسالمه عليه ــ مل يسلم من تعاليهم، وتعاملهم .. ومن طول 

تهم، وجرأهتم .. فما ابلكم مبن هم دونه من العباد، أترون أن يسلموا منهم، ومن شرهم، لساهنم، ووقاح
 ومن تعاليهم، وسوء ظنهم ..؟! 

فقد صح األثر عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، أنه كان يف صالة الفجر، فناداه رجل من 
فأجابه علي:] َفاْصِبْ ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َحقٌّ  !.65اخلوارج:] َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك [الزمر:

وهذا التعايل، والتطاول، واجلرأة على أكابر األمة  : صحيح [.2468قال الشيخ َنصر يف اإلرواء،  ].60[الروم:
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وخيارها ــ حَّت يروج على العباد ــ يدرجونه يف خانة النصيحة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .. 
 زعموا!

مسند اإلمام أمحد، عن زيد بن وهب، قال: قدم علي رضي هللا عنه على قوم من أهل  ويف
فيهم رجل يقال له اجلعد بن بعجة، فقال له: اتق هللا َي علي، فإنك ميت! فقال  اخلوارجالبصرة من 

مقتول ضربة على هذا ختضب هذه ــ يعين حليته من رأسه ــ عهد معهود،  علي رضي هللا عنه:" بل
ء مقضي، وقد خاب من افرتى "، وعاتبه يف لباسه، فقال علي:" ما لكم وللباس، هو أبعد من وقضا

  : إسناده صحيح [.703رواه أمحد يف املسند، وقال الشيخ شاكر يف التخريج، ] الكب، وأجدر أن يقتدي يب املسلم "
ُيقَتل، وهو أمر ال وقوله:" عهد معهود "؛ أي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد عهد إليه أنه س

بد من وقوعه .. وقد كان كذلك؛ فقتل رضي هللا عنه على يد اخلوارج غيلة؛ قتله عبد الرمحن بن ملجم 
 املرادي، وهو من اخلوارج .. عليهم من هللا ما يستحقون!

وعن عبيد هللا بن أيب رافع موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أن احلرورية ملا خرجت، وهو 
ي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قالوا: ال حكم إال هلل ــ أرادوا أن عليًا رضي هللا عنه مل حيكم مبا مع عل

 حق كلمةأنزل هللا، ملا حك م الرجال يف شأن خالفه مع معاوية ومن معه من أهل الشام! ــ قال علي:"  
فتهم يف هؤالء، يقولون ، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف َنسًا، إين ألعرف صابطل ِبا أريد
 أبلسنتهم ال جيوز هذا منهم ــ وأشار إىل حلقه ــ من أبغض خلق هللا إليه " مسلم.  احلق

وكان غالم له قد حلق  اخلوارج،يقاتلون وعن أيب حفص، أنه َسع عبد هللا بن أيب أوىف وهم 
أيب أوىف، فقال: نِعم الرجل لو  من الشق اآلخر، فناديناه َي فريوز! َي فريوز! هذا عبد هللا بن ابخلوارج

هاجر! ــ أي لو هاجر إىل الشِ ق الذي فيه اخلوارج! ــ قال عبد هللا: ما يقول عدو هللا؟ فقيل له: يقول 
نعم الرجل لو هاجر! فقال: أهجرة بعد هجريت مع رسول هللا؟! وقد َسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 [.906اه ابن أيب عاصم يف السنة، وحسنه الشيخ َنصر يف التخريج: رو ]وسلم يقول:" طوىب ملن قتلهم وقتلوه "
هذا صنيعهم اآلْث مع كبار الصحابة .. مع من كان له سابقة نصرة وجهاٍد مع النيب صلى هللا 
عليه وسلم .. فكيف هو صنيعهم مع من هم دون الصحابة .. مع األكابر واألخيار ممن جاؤوا بعد 

ا .. فإهنم أشد جرأة وتطاواًل عليهم .. فإهنم ال حيرتمون أحدًا َيالف أهواءهم الصحابة .. وإىل يومنا هذ
وجهاالهتم وغلوهم .. مهما كان من األكابر واألخيار، واألئمة الفضالء .. وكان له سابقة جهاد وبالء 
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ارات يف سبيل هللا .. فألدىن خالف هلم معه .. يرمونه مبرادفات وأخيات التفسيق والتكفري .. من عب
 التأثيم، والتضليل، والتجرمي، واخليانة .. واالنتكاس .. عياذاً ابهلل! 

ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" ليَس ِمن ُأميت َمْن مل جيُِلَّ كبريَن،  
نا ما له من أي يعرف لعامل[. 96أمحد وغريه، صحيح الرتغيب:  رواه]ويرَحم َصِغريَن، ويَعِرف لعاِلمنا "
 حق التوقري، واإلجالل واالحرتام.

يَبِة املسلم، وحامِل القرآِن غرِي   وقال صلى هلل عليه وسلم:" إنَّ من إجالِل هللِا إكراَم ذي الشَّ
 [.4053]صحيح سنن أيب داود: الَغايل فيه واجلَّايف عنه، وإكراَم ذي السلطاِن املُْقِسط "

]رواه احلاكم وقال: ِمنَّا َمن مل يَرحْم صغريَن، ويَعِرف حقَّ كبريَن " وقال صلى هللا عليه وسلم:" ليسَ  
  [. 95صحيح على شرط مسلم، صحيح الرتغيب: 

 [. 362] صحيح األدب املفرد: وقال صلى هللا عليه وسلم:" أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم " 
. وأين هم من توجيهات احلبيب فأين اخلوارج الغالة األجالف من هذه األخالق الرفيعة النبيلة . 

 من حق، وإكرام، وتوقري، واحرتام؟! صلوات هللا وسالمه عليه، فيما لألكابر والفضالء والعلماء

 من عالمات أهل األهواء. -1019
من عالمات اخلوارج الغالة، أو من هم مصابون بلوثة الغلو واإلفراط .. أهنم يكرهون احلديث  

ْث كل صيحة عن اخلوارج  غالة .. وعن أخالقهم، وطبائعهم، وصفاهتم ..عن اخلوارج، وعن الغلو وال
 الغالة، حيسبوهنا عليهم!

رجئة كما أن من عالمات املرجئة اجلفاة؛ أهل التفريط .. أهنم يكرهون احلديث عن امل
 وتفريطهم حبق األمة والدين .. كاملريض الذي ال حيب أن تشعره مبرضه أو تشري إىل مرضه ..! 

ما من عالمات أهل السنة واجلماعة .. أهنم ُيسر ون للحديث عن الفريقني معًا؛ عن الغالة بين 
واجلفاة معًا .. عن أهل اإلفراط والتفريط .. وعن غريهم من أهل البدع واألهواء .. لباءهتم من كل 

 تلك البدع، واألهواء، واالحنرافات.
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 علمانيو الشرق العريب األوسط. -1020
شرق العريب األوسط .. إن جاءت الدميقراطية ِبم وأبحزاِبم .. رحبوا وَتاجدوا ِبا علمانيو ال 

.. وتظاهروا أبهنم أبو الدميقراطية والدميقراطيني .. وإن جاءت بغريهم من اإلسالميني .. تنكبوا وتنكروا 
فساد .. وعطلوا ــ هلا .. وُتولوا إىل قمة الديكتاتورية واالستبداد .. ومارسوا التخريب، والتكسري، واإل

على  اخلارجي عدولواستسهلوا التواطؤ والتعامل مع ا حبسب استطاعتهم ــ جمرَيت احلياة يف البالد ..
 ! البالد والعبادأمن وسالمة 

واألمثلة الدالة على ذلك كثرية .. آخرها ما حيصل اليوم يف مصر احلبيبة .. وهؤالء احلل  
 ا، وال شيء غري ذلك! الرؤوس وتكسريه الناِجع معهم، عس  

 املوقف من األحداث اجلارية يف مصر. -1021
ال شك  أننا خنتلف مع الرئيس املصري " حممد مرسي "، وحزبه .. يف عدد من التوجهات  

موقف ن يقفوا أب.. ولكن هذا ال حيملنا على أن نوصي أهلنا يف مصر ــ كما فعل البعض! ــ سياسات لوا
بني مؤسسة الرائسة املصرية املنتخبة من الشعب املصري .. وبني مناوئيها  من الصراع الدائر احلياد

ألن الوقوف على  ..لعباد البالد واأمن وسالمة وعلى خطرًا على اإلسالم، و  األشد علمانية،احلاقدين 
 كمايعين املساواة بني الطرفني ..   ..الدائر الذي تشهده امليادين املصرية اليوم احلياد يف هذا الصراع 

.. وقد أييت بنتائج خطرية جداً ــ  فساداً وقوف مع الظامل .. األشد ظلماً .. واحنرافاً .. وخطراً .. و يعين ال
  على َجيع املستوَيت وامليادين ــ ال ُتمد عقباها .. ُتملنا على الرتحم على ما كان من النظام احلايل!  

وال بد له من االختيار ومفسدتني .. طأين .. بني ظلمني .. وخ يف كثري من األحيان َُيري املسلم 
فع به أشدمها خطأ ؛ ليد، واملفسدتني.. فحينئٍذ النقل والعقل يُلزمانه ابختيار أقل اخلطئني والضررين

  وضررًا، ومفسدة!
املسألة ال تُناقش هل أنت مع فالن أو عالن .. ال .. وإمنا تناقش أي املوقفني واخليارين أخطر  

 ع أبقلهما ضرراً وخطرًا، وال بد. مصر .. فُيدفَ  على مصر وأهل
ــ جواب على تعقيب متعلق ابملقالة أعاله: مسألتك مردها للنيات .. من قاتل وقُتل لتكريس  

نظام علماين .. فهو ونيته .. وإن كان ظاهره يُدافع عن شيخ اإلسالم .. وأما من كانت نيته أنه يُقاتل 
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فع عن البالد والعباد ضررًا أكب بضرٍر أصغر .. أو لكي يستجلب مصلحة أو قُِتل يف سبيل هللا .. ليد
راجحة على مصلحة مرجوحة أو معدومة .. فقتاله .. يف سبيل هللا، وهو لو قُِتل .. فهو شهيد إبذن هللا 
.. وهو ممن قاتل، وقُِتل لكي تكون كلمة هللا هي العليا؛ ألن املصلحة الراجحة من كلمات هللا اليت 

 رَن ابلقتال دوهنا، والذود عنها .. ويف احلديث:" إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرٍئ ما نوى ".أم

 املشهد احلايل يف مصر حيوي على معسكرين .. -1022
املشهد احلايل يف مصر حيوي على معسكرين .. أحدمها يضم َجيع اجلماعات والتيارات  

جهاهتم وتياراهتم .. وكثري منهم يرفع شعار الشريعة، والعودة اإلسالمية، وَجيع الدعاة على اختالف تو 
إىل اإلسالم .. وغري ذلك .. ومعسكر آخر حيوي على الشر كله .. يريد أن يعيد مصر إىل ما هو أسوأ 

 من عهد الطاغية الالمبارك .. ترعاه بقوة أمريكا، وإسرائيل، والسعودية، واإلمارات ...!
سكريه وجتمعية .. إن اعتزلت، وأوصيت ابالعتزال .. نصرت فأنت أمام هذا املشهد مبع

ابعتزالك وموقفك هذا املعسكر الثاين ذي الشر  املغل ظ واملرك ب .. وإن أوصيت ابملشاركة ونصرة 
املعسكر األول .. فو ت على األقل شر املعسكر الثاين .. وُتققت مصاحل ملصر وألهل مصر ال ميكن 

لفريق اآلخر .. هكذا ينبغي النظر إىل املسألة .. وهكذا ينبغي أن تناقش أن تتحقق مع ظهور وغلبة ا
 .. وجزاكم هللا خريًا.  

 أكثر املستفيدين من االنقالب العسكري املصري! -1023
احلايل .. وإسقاط رئيسه .. واستبداله بفلول املصري ول وأكثر املستفيدين من تغيري النظام أ

.. هو الطاغية بشار األسد، ونظامه، وحاشيته، وشبيحته .. وأكثر وبقاَي وجمرمي النظام البائد 
لشامية املباركة، وأهلها، وجندها .. حبكم ما َتثل مصر من عمق املتضررين من ذلك .. هي الثورة ا

 .. وللثورة الشامية!وأهله اسرتاتيجي هام للشام 
هدف طالة معاَنة أهلها .. ووأد أهدافها .. وإ.. وخنقها وتطويقها ة .. ضرب الثورة الشامي  

 ...!، وملن يقف من ورائهم بلطجيتهمل، و املصرية لمعارضة العلمانيةرئيسي ل
ــ وجهات خارجية األحزاب العلمانية  مقادة اجليش املصري، ومعهمن َجلة ما أاثر سخط 

السورية .. على مؤسسة الرائسة املصرية .. موقف الرئيس مرسي اإلجيايب األخري من الثورة  معادية ــ
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وأنه لن حُياسب من يقصد من وإعالنه عن قطع كامل العالقات مع النظام الطائفي األسدي اجملرم .. 
مع هؤالء  تعامل.. ولن ي، ودعم الشعب السوري املسلم سورَي لغرض اجلهاد املسلم الشباب املصري

كذلك و اتية عدة .. فأقلق ذلك دوائر استخبار العقاب واملساءلة ..  ونيستحق نيكمخالف  الشباب
تواجده كخطيب مؤيد وداعم يف املؤَتر الضخم األخري الذي أقيم على أرض مصر .. نصرة للثورة 

 السورية، وألهلها! 
شغب، معارضة، و من كل هذا كان سببًا رئيسيًا .. فيما تشهده الساحة املصرية يف هذه األَيم 

  ..!، وفرتة حكمه حراك، ضد الرئيس املصري ومؤسستهو 

 ال بد من مراجعة جادة آلليات الدميقراطية.  -1024
الوليدة، على رجو أن يكون ما حصل يف مصر من انقالب عسكري على التجربة الدميقراطية أ

ــ وقبلها يف اجلزائر وغريها من البلدان ــ سبباً كافياً للمعجبني ابلدميقراطية وآلياهتا، ما فيها، ويُؤخذ عليها 
مما يؤخذ ا، ألن يعيدوا النظر يف الدميقراطية وكثري من آلياهتا، ويعملوا على هتذيبها من بين جلدتنا ودينن

وقبل ذلك إىل دين هللا .. وأن جيتهدوا يف لبالد والعباد .. اإلساءة إىل ااإلضرار و ويكون سبباً يف عليها، 
مع ديننا، ومصلحة ًا وانسجامتكون أكثر توافقًا  كما  .. حلكم، تكون ممكنة وواقعيةيف اإجياد آليات 

 وما تقتضيه السياسة الشرعية.  بلداننا،
ــ يسري يف القلوب .. كما سرى من وعوره أم أن حب عجل الدميقراطية ــ على عجره وِبره 

 ى معها القلوب اليت يف الصدور؟!حب العجل يف قلوب بين إسرائيل .. وبصورة تعمَ قبل 
 اللهم اهِد قومي فإهنم ال يعلمون ...!

 احلرَيت يف عهد العلمانيني االنقالبيني يف مصر! -1025
ملا حكموا مصر ــ ومعهم بعض اإلسالميني! ــ ن املفارقات اليت تُذَكر .. أن اإلخوان املسلمني م

الفنت، ــ من على األرض املصرية ــ لَسنة .. كانت قنوات العلمانيني، والفاسقني املنافقني .. تبث 
حَّت  وبكل حرية .. عن، والتهكم، واالستهزاء ابلدين .. طيلة تلك السنة ..الفسوق والفجور .. والطو 

وكان يُغض الطرف عن ذلك ُتت زعم شكلت لنفسها تكتاًل من الشعب املصري ال ُيستهان به .. 
 زعموا ..! حرية اإلعالم، والرأي اآلخر .. احرتام اللعبة الدميقراطية، وآلياهتا .. واحرتام 
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يون، واملنافقون .. بعد انقالِبم العسكري .. من أول يوم من حكمهم ــ ُتت وملا حكم العلمان
قاموا إبغالق القنوات اإلسالمية، كمموا األفواه .. و عنوان مصلحة وأمن البالد وابسم الدميقراطية ــ  

هلم ..  اليت تدعو إىل هللا تعاىل .. كما قاموا إبغالق بعض القنوات اإلعالمية واإلخبارية اليت ال تروق 
 كقناة اجلزيرة .. واعتقال طواقم تلك القنوات!

 ثالث مؤسسات مل تتطهر الثورة املصرية من فسادها.  -1026
الث مؤسسات مل تتطهر الثورة املصرية من فسادها: مؤسسة اجليش، ومؤسسة القضاء، ث

ن يُقال هذا ومؤسسة األزهر برائسة موظف الطاغية " الالمبارك "، أمحد الطيب .. حيث كان جيب أ
 الرجل، ويُعَزل من منصبه، من األَيم األوىل من الثورة. 

وملَّا مل تتحرر الثورة املصرية من فساد هذه املؤسسات، أو ُتطه ر تلك املؤسسات من فسادها، 
سهل على تلك املؤسسات الثالث، أن خترج على مؤسسة الرائسة املنتخبة، وتقيل الرئيس وتعتقله، 

 املصرية إىل نقطة الصفر، وإىل ما قبل الثورة!وأن تعيد الثورة 
والذي قيل يف الثورة املصري ة، يُقال يف كل ثورة تشهدها املنطقة العربية؛ إْذ ال بد ألي ثورة 
يُكَتب هلا النجاح، من أن تتحرر من فساد تلك املؤسسات الثالث: العسكرية، والقضائية، والديني ة .. 

 الفساد فيها.  ـوعناصر ـ ـمن َجيع مظاهر ـ وتعمل على تطهري تلك املؤسسات

 صمت بعض الشيوخ عما جيري يف مصر ..! -1027
ين الشيخ حممد حسان وغريه من املشايخ مما حيصل يف مصر .. أين هم من امليادين املصرية أ

 .. وقيادة التظاهرات واالعتصامات؟! 
اتق هللا َي مرسي .. ويرفعون كانوا من قبل إذا تكلم أحدهم عشر كلمات .. تتخللها عبارة 

صوهتم ِبا .. بينما مل يقولوا مرة واحدة اتق هللا َي سيسي .. علمًا أن اآلخر قاد انقالاًب عسكرًَي على 
الثورة املصرية .. وتواطأ مع الفلول والعلمانيني على إعادة مصر إىل نقطة الصفر .. وإىل ما هو أسوأ 

 من عهد الطاغية " الالمبارك " ..!
م أن حلم وصب وأخالق مرسي قد غرهم وجرأهم عليه .. وعصا العسكري السيسي أخافتهم أ

 .. أم أهنم ينتظرون ملن تكون له الغلبة .. ْث يباركونه ويؤيدونه .. هللا املستعان! 
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 ال تبيعوا مصر بثمن خبس! -1028
ردين، ومن دخل من الشعب املصري .. ممن يسمون أنفسهم ابملتم ؤسفين أن أقول: أن شرحيةً ي

ابعوا الثورة املصرية .. ابعوا رجاء  ابعوا شعب مصر .. يف حلفهم وتيارهم .. أهنم قد ابعوا مصر ..
األمة من مصر .. ابعوا األمل يف عيون أطفاهلم .. واليت تتطلع إىل غٍد مشرٍق، َيلو من الظلم، 

مصر .. بثمٍن خبس .. بدريهمات قد واالستبداد .. والفساد .. ابعوا اإلسالم؛ دين األمة، ودين أهل 
، ال تطيق أن ترى الشعوب العربية واملسلمة ــ وعلى رأسها حاقدة رُميت إليهم من جهات خارجية

 شعب مصر ــ متحررة من طواغيت الظلم والكفر والقهر، واالستبداد ..! 
 .. إمنا الثبات .. الثبات .. الصب الصب وعلى جماهدي، وأحرار، وثوار مصر الشرفاء ..

 . 126] َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اّللِ  اْلَعزِيِز احْلَِكيِم [آل عمران: النصر صب ساعة ..
املؤوا الساحات وامليادين .. هذا يومكم الذي نرجو لكم فيه الصب والثبات على احلق .. 
.وزينوها بصيحات التكبري .. هللا أكب .. هللا أكب على كل من طغى وجت  ب 

والسوريون املستضعفون من هؤالء .. واملستضعفون منهم خباصة .. عربه وعجمه  ؛العامل كله
النصر والظفر يكون أن تكون الغلبة لكم .. و أن .. يرجون ينظرون إليكم .. يدعون لكم اخلاصة .. 
 سىع. على من عاداكم .. وعادى دينكم .. وأمتكم .. على كل من خان، وكفر، وغدر .حليفكم .. 

ويتحقق األمل ..  ،ُتت راية التوحيد وتتوحد أن ينبزغ فجر جديد، تلتئم فيه الشعوب املسلمة احلرة،
 . 7] ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ ْت َأْقَداَمُكْم [حممد: وما ذلك على هللا بعزيز ..

 دعم دول اخلليج للثورة السورية ابلقط ارة! -1029
َنة الشعب السوري .. وبصورة تفوق كل تصور .. ال يزال دعم دول اخلليج غم اتساع معار 

للثورة السورية ابلقطارة .. خطوة لألمام، وخطوات إىل اخللف .. وابلقدر الذي يُوقف زحف وخطر 
إيران، وحزب الالت عن دَيرهم وعروشهم وحسب .. وليس ابلقدر الذي تنتصر فيه الثورة .. وتنته 

 سور .. ويزول الطغيان عن أرض الشام!معاَنة الشعب ال
أمل أين لكم أن تتقوا هللا .. التاريخ لن ينساكم .. ولن ينسى قطارتكم ــ واليت يف كثري من 

 األحيان تتوقف ــ وسيسائلكم عنها! 
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 سخاء السعودية على قادة االنقالب العسكري املصري! -1030
ًا لقادة االنقالب العسكري املصري، ومن س مليارات دوالر يتبع ِبا النظام السعودي دعممخ

دخل يف حلفهم من الفلول، والعلمانيني احلاقدين .. وتثبيتًا حلكمهم اجملرم املستبد .. َي ويلهم من هللا 
.. أال َيافون هللا .. أال يتقون هللا .. أين علماء السعودية من هذا السفه والتبذير .. لو تبعوا مبليار 

سورَي اهدين يف سورَي، وللشعب السوري املسلم املنكوب .. حلسم املوقف يف واحد فقط للثوار اجمل
.. ولسقط طاغية الشام .. ولوفروا على الشعب السوري املسلم كثريًا من الدماء .. والدمار منذ زمن 
 .. واآلالم!

ين وملن ال يعلم .. النظام السعودي يدعم الطرف األكثر علمانيًة وكفرًا يف االئتالف الوط
السوري .. ضد من يُعَرف بتوجهه اإلسالمي .. ويعاقب كل من يتكلم ــ من الفصائل والكتائب 
اإلسالمية السورية اجملاهدة ــ عن الدولة اإلسالمية السورية املنشودة .. أو عن هوية الشعب السوري 

ن التَّقطري .. ال ابرك املسلم، وهوية الثورة السورية اإلسالمية .. ويهدده إبيقاف قطَّارة املساعدات ع
 هللا فيهم، وال بقط ارهتم!

 االنشغال ابملقرات عن اجلبهات! -1031
 من أفرادهم يف مقراهتم داخل شغلون عددًا كبرياً يُ تراهم  ن اجملموعات والكتائب املسلحة ..م

مية .. خطوط املواجهة األما يرتكوناملناطق والقرى احملررة .. وبعضهم ُتت زعم تطبيق الشريعة .. 
خطوط املواجهة .. وعلى تلك مما يؤدي إىل ضعف اجملاهدين يف ويعكفون يف املقرات واملناطق اآلمنة .. 

إليها من جديد يُعاد أن حنو املناطق احملررة .. و  وبصورة تسمح للطاغوت وجنده أن يتمددوااجلبهات .. 
 !شبح جرائم الطاغوت وجمازره

ه يف هذه املرحلة .. وتعملوا على إحيائه وتثبيته وهلؤالء أقول: أفضل حكم شرعي تطبقو 
عن الشعب السوري وإعالئه .. هو قتال الطاغوت وجنده .. ورده وطرده .. وُتجيم خطره وجرائمه 

.. وأميا واجب ــ يف هذه املرحلة ــ يشغلكم عن هذا الواجب األعظم .. فهو من تلبيس  أكب قدر ممكن
  إبليس عليكم!
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على األراضي السورية: يكثر من احلديث عن الكفر ابلطاغوت .. ويعتب  أعجب لفريق موجود
وعلى أساسها حيكم عليهم ، الكفر ابلطاغوت مسألته األساسية .. إىل درجة أنه َيتب الناس ِبا

حراك أو .. وهو يف نفس الوقت ال يُقاتل الطاغوت األسدي اجملرم .. وليس له أي ابإلسالم أو بضده 
 ..!!، وضد جنده وشبيحته دي ضدهجهد عسكري جها

حيسبون الكفر ابلطاغوت .. يقتصر على الكالم .. والتنظري .. والتكفري .. بينما إذا دعوا إىل 
 أبعذار هي أقرب للنفاق منها إىل اإلميان! إليك .. تراهم يعتذرون ومنازلته قتاله 

ألدىن من الشريعة عن األعلى ال نضرب الشريعة ابلشريعة .. وال ننشغل اب ــ إجابة عن مداخلة:
منها .. ْث بعد ذلك نزعم أننا نفعل ذلك من أجل الشريعة ..  االنشغال ابألدىن من الشريعة، املتعلقة 
إبدارة حاجيات الناس ــ وخباصة يف دار احلرب والغزو ــ عن األعلى منها املتعلقة بقتال الطاغوت ودفعه 

ريعة .. واألرض .. والِعرض .. وَجيع احلرمات واملقاصد اليت .. مؤداه ألن خنسر اجلميع .. تطبيق الش
جاءت الشريعة من أجل صوهنا، ومحايتها .. وقولنا هذا ال نعين منه التقليل من أمهية وقيمة شيء من 
ديننا وشريعتنا .. ال .. وإمنا هو للتنبيه أبن ال ننشغل ابملهم عن األهم، الذي بفقدانه، نفقد املهم 

 ..! واألهم معاً 
ونقول كذلك: احلفاظ على مثرات اجلهاد .. ال يكون ابستعجال األشياء قبل أواهنا .. وال 
إبتيان األمور من غري أبواِبا .. فاإلفراط أخو التفريط من حيث التسبب يف ضياع مثرات اجلهاد، 

 وضياع مثار ثورات الشعوب املسلمة ..!  
امة يف املقرات مهها األكب من اإلقعنيناها .. ونزيدك علمًا أن من اجلماعات اليت ذكرَنها و 

تثبيت هو  واملناطق احملررة ــ بصورة أكب بكثري مما ُتتاجه تلك املناطق من حراسة، ومحاية أو خدمة ــ
ذريعة .. وفرض نفسها على غريها من اجملموعات .. وهذا كله يتم ابسم الشريعة .. و ووجودها نفوذها 

  . والشاهد يعلم ماال يعلمه الغائب!تطبيق الشريعة، ولألسف .

 قناة العربية يعين أن تكذب أكثر! -1032
خبًا على موقعها على االنرتنت، ويف (،  12/7/2013بتاريخ ) وردت القناة العربية أ

صفحتها على الفيسبوك، يقول:" كتائب دولة الشام والعراق تقتل قائدًا يف اجليش احلر "، وأسفل اخلب 
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تكتب عليها العبارة التالية:" أبو  على أنين أَن املعين من اخلب، ْث مع أحد اإلخوان، تنشر صورة يل
 م مع أحد مقاتلي اجليش احلر "! بصري قائد كتائب العز بن عبد السال

االتصال يب ليستطلعوا مدى صحة ما أوردته قناة على  واملعارف اإلخوان،مما محل بعض 
 ! وملاذا العربية فعلت ذلك؟ .. يف موقعها على االنرتنتالعربية 

 ، أفيد أبمرين: حول اخلب الوارد أعاله وتعقيباً على ما أوردته العربية يف موقعها
وحنن من .. رمحه هللا " حممد كمال احلمامي "، امللقب أبيب بصري أوهلما: أن املعين من اخلب هو 

ونطالب أبن ُيسل م الفاعل وحُيال نتماؤه، واَسه .. ندين الفعل والفاعل أًَي كان اــ ــ إن صح  اخلب ـجهتنا 
أًَي كانت الذرائع  دين،بني الثوار اجملاه داخلي ر من أي اقتتالوحنذ  ة عادلة .. كما إىل حماكمة شرعي  

ليصرف البندقية عن الشيطان األكب  ومنذ زمن، ر هلا العدو بليل،واألسباب .. فهي فتنة مكشوفة يدب  
والثوار اجملاهدين  .. حنو اقتتال داخلي فيما بني اإلخوانمن اجملرمني د ومن معه الطاغوت بشار األس

 بعضهم ضد بعض .. وهذا لن يكون إبذن هللا.
صوريت أسفل اخلب، على أنين أَن املعين من اخلب، وأَن املقتول .. هو لاثنيهما: نشر قناة العربية 

تروجيًا للفتنة،  وفعلت ذلك، ر ..هدين اليت ال ُُتصَ اء واملشامن َجلة كذابهتا وتدليساهتا على القر  
ْث هي ليست هذه أول  اء واملشاهدين، وقد ُتقق هلا ذلك ..لتشد إىل خبها الكاذب مزيدًا من القر  و 

ال ُُتصى  وعلى غريَن ــ ممن يُعَرف بسابقة تدين والتزام ــمرة تكذب علينا؛ فلها سوابق يف الكذب علينا 
ة يعين أن تكذب ا وتدليساهتا .. وقد صدق من قال:" العربي  كذابهت  ها، وشر  إَيكم شر  كفاَن هللا و   ..

 أكثر " ..!

 .بياٌن هام إىل املهاجرين إىل الشَّام -1033
 سم هللا الرمحن الرحيمب

   والسالم على من ال نيب بعده، وبعد. احلمد هلل وحده، والصالة 
  .قد أحببت الشَّام، وأحب أن أبقى فيها بقي ة حيايتقال يل أحد األخوة املهاجرين إىل الشام: 

  قلت له: اضمن يل واحدة، وأضمن لك ــ إبذن هللا ــ ما ُتب ..؟
 ..!  قال: بل أضمن لك عشراً 
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قلت: بل واحدة؛ وهي أن ال ترفع سالحك الذي ُتمله يف وجه أهل الشام .. ضد أهل الشام 
  ..! مي الشام.. ضد من جئت لكي تدافع عنهم من شعب ومسل

  قال: أوكائن ذلك .. هذا مستحيل؟! 
قلت: نعم إنه لكائن .. قد رأيناه يف مناطق عدة، والشام ليست بدعة عن تلك املناطق .. وها 
ر منه، ُتصل يف مناطق عدة من بقاع  هي األَيم َتضي لنرى بوادر ما كنا خنافه، ونتوقعه، وحنَذره، وحنذِ 

وبصورة متسارعة، ومتسعة، يصعب معها التحك م والسيطرة .. ُتت  ومدن وقرى سورية احلبيبة ..
  !مسميات ومزاعم عدة، بعضها ابطل، واحلق منها يراد به ابطل

أيها األخوة املهاجرون، َي من قصدمت الشام لغرض الدفاع عن الشام، وأهل الشام: ما دامت 
.. فأهل الشام أسعد الناس بكم  بنادقكم موجهة حنو الطاغوت بشار األسد، ومن معه من اجملرمني

رون لكم ذلك أحسن تقدير .. أما إذا حرفتم بنادقكم ــ ُتت أي زعم كان ــ حنو صدور  وِبهادكم، يقدِ 
أهل الشام .. فتجمعون عليهم سيفكم وسيف الطاغوت، وحلفائه من الروافض األشرار .. ظلمكم 

بكم .. وحنن نكره لكم أن تبطلوا احلسنات وظلم الطاغوت .. فحينئٍذ يكون أهل الشام أشقى الناس 
  !ابلسيئات، أو أن ختتموا احلسنات ابلسيئات

َوَأَعدَّ قال تعاىل:] َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّتَـَعمِ دًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلدًا ِفيَها َوَغِضَب اّلل ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه 
  .93َلُه َعَذاابً َعِظيماً [النساء:

احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" كلُّ املسلِم على املسلم حراٌم: ويف 
   .ماُله، وِعْرُضه، وَدُمه، َحْسُب امرٍئ من الشرِ  أن حيقَر أخاه املسلم " مسلم

  .وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال ترجعوا بعدي كفَّارًا، َيضِرُب بعُضكم رِقاَب بعٍض " متفق عليه
قال صلى هللا عليه وسلم:" املسلُم من سِلَم املسلمون من لسانِه ويِده، واملهاجُر من هَجَر ما و 

  .هنى هللاُ عنه " البخاري
 .وقال صلى هللا عليه وسلم:" ُسباُب املسلِم فسوٌق، وقتاُله كفٌر "متفق عليه
ُيِصْب دمًا حرامًا "  وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال يزاُل املؤمُن يف فسحٍة من ديِنه، ما مل

   .البخاري
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[. هذا 6378وقال صلى هللا عليه وسلم:" من آذى مؤمنًا، فال جهاَد له "]صحيح اجلامع:
 !فيمن يؤذي مؤمنًا، فكيف مبن يقتل املؤمنني، ويشهر سالحه عليهم ..؟

هللا تلعُنه  وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا شَهَر املسلُم على أخيِه سالحًا؛ فال تزاُل مالئكةُ 
 .[. أي حَّت يرفعه عنه3973حَّت َيشيَمُه عنه "]السلسلة الصحيحة: 

نظَر رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الكعبة فقال:" مرحبًا بِك من بيت، ما أعظَمِك، 
ؤمن ثالاًث: وأعظَم ُحرَمتِك، وَلْلمؤمُن أعظُم ُحرمًة عند هللا منِك؛ إن هللَا حرََّم منِك واحدًة، وحرََّم من امل

 .[3420السلسلة الصحيحة: وأن يُظنَّ به ظنُّ السُّوِء "] َدَمه، وماَلُه،
أيها األخوة املهاجرون، أيها األحبة: سُتدَعون للمشاركة يف قتال الفتنة فيما بني الثوار 

ِبا .. بل واجملاهدين .. ال تشاركوا فيها .. اأنوا أبنفسكم ودينكم عنها .. ال تلطخوا أَيديكم البيضاء 
فروا منها فرار السَّليم من األجرب .. ما هلذا جئتم، وال هلذا جاهدمت .. حَّت لو اضطررمت أن تكسروا 
سالحكم، وتنزووا يف البيوت، وتتخذوا سيفًا من خشب فافعلوا .. بل لو وجدمت أن هذه الفنت ال 

. هو خري وأشرف لكم، ولدينكم تندفع عنكم إال ِبجرة عكسية إىل بالدكم، ودَيركم األصلية فافعلوا .
.. من أن تشاركوا يف قتال الفتنة فيما بني املسلمني .. ومن أن تتلوث أَيديكم الطاهرة املتوضئة ابلدماء 
البيئة املعصومة .. ولو ُأِمرمت خبالف ذلك ــ ولسوف ُتؤمرون ــ فال تطيعوا األمري كائنًا من كان .. ومهما  

  .وا أن ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالقكانت مزاعمه مقدسة .. واعلم
هذا هو خيار النيب صلى هللا عليه وسلم لكم، ولكل مسلم، فقال:" إذا كانت الفتنُة بني 

ذ سيفاً من خَشٍب "]صحيح اجلامع:  .[760املسلمني فاختَّ
يَفَك، وقال صلى هللا عليه وسلم:" ِإنَّه ستكوُن فـُْرَقٌة واختالٌف، فإذا كان كذِلَك فاكِسْر س

واختْذ سيفًا ِمْن َخَشٍب، واقعْد يف بيِتَك حَّت أتتِيَك يٌد خاِطَئٌة، َأْو َمِنيٌَّة قاِضَيٌة "]صحيح 
   [. 2392اجلامع:

وعن عديسة بنت أهبان الغفاري، قالت: ملا جاء عليُّ بُن أيب طالٍب هاهنا الَبْصَرَة دَخَل على 
هؤالء القوِم ــ يقصد قتال أهل الشام؛ معاوية ومن معه ــ؟ قال:  أيب، فقال: َي أاب مسلٍم، أال تُِعيُنين على

بلى. قال: فدعا جاريًة له، فقال: َي جاريُة، أخرجي سيفي. قال: فأخَرَجْته، فَسلَّ منه َقْدَر شٍب، فإذا 
املسلمني  هو َخَشٌب! فقال: إن خليلي وابَن عمِ ك صلى هللا عليه وسلم َعِهَد إيلَّ:" إذا كانت الفتنَة بنيَ 
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ُذ سيًفا ِمن خشٍب ". فإن ِشْئَت َخَرْجت معك، قال: ال حاجَة يل فيك، وال يف سيِفك]صحيح  فَأختَِّ
 .[3214سنن ابن ماجه:

أصارحكم ــ وأَن احملب الناصح لكم ــ أين قد ملست من بعضكم غلو ًا يف التكفري .. وسوء ظنٍ  
ــ بعباد هللا .. وهذا شرٌّ كبري حنذ ركم منه .. و  له عواقب ال ُُتَمد، فالغلو يف التكفري .. يعقبه ــ غالبًا 

التفجري .. والت قتيل .. واستباحة احلرمات بغري حق، إضافة إىل ما يرتتب عليه من وعيد شديد يوم 
القيامة، ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" إذا قال الرجُل ألخيه: َي كافر؛ 

  .ه، ولعُن املؤمن كقتِله "البخاريفهو كقتلِ 
وقال صلى هللا عليه وسلم:" من دعا رجاًل ابلكفر أو قال عدوَّ هللا، وليس كذلك، إال حاَر 

  .عليه "مسلم. أي عاد عليه الكفر، والوعيد
َهاُكْم َعْنُه ِإنْ  ُأرِيُد ِإالَّ  هذا ما أردت بيانه، ونصحكم به،] َوَما ُأرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإىَل َما أَنـْ

    . 88اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبّللِ  َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإَلْيِه أُنِيُب [هود:
 م 13/7/2013هـ.  4/9/1434

 ما يلزم أي َجاعة عاملة على الساحة السورية. -1034
ت لنفسها القبول بني أهل الشام ــ فهي ميا َجاعة عاملة على الساحة السورية اآلن ــ إن أرادأ

 ، تتحرك على أساسهما:مطالبة بوضع اسرتاتيجية تتضمن أمرين حمددين، وواضحني للجميع
، أبقل ضرر ممكن، ُتقق األهداف املنشودة من الثورة السوريةواقعية أوهلما: وضع خطة حمكمة 

 آلنفي الذكر.  لقيدين ادة، ابوأقل وقت ممكن، وتكون األولوية دائماً هلذه األهداف املنشو 
لشام، اسالمة ومصلحة  من الغرية، والشعور ابملسؤولية حنو أكب قدر ممكناثنيهما: إظهار 

وأهل الشام، ومستقبل الشام .. وتكون مصلحة الشام ــ ابلنسبة هلذه اجلماعة ــ مقدمة على مصلحة 
  اجلماعات، واألحزاب، واألفراد. 

ــ أَيً  كانت وكان اَسها ــ مثار وأعماهلا ًا .. ستبقى هذه اجلماعة من دون هذين األمرين مع
، جدل،   ونقد عند أهل الشام .. وهم معذورون يف ذلك. وجتاذب، وشك 



 83 

 ال بد من االُتاد. -1035
رى الكفار فيما بينهم خمتلفني ومتدابرين، فإذا كانت املعركة ضد اإلسالم واملسلمني اُتدوا، ت

بينما املسلمون؛ تراهم فيما بينهم متفرقني وخمتلفني، فإذا كانت املعركة ضد الكفر  واُتدت سهامهم ..
والكافرين، كانوا أشد تفرقًا واختالفًا .. وهذا هو السر يف تفوق الكافرين على املسلمني .. وَتكن 

 الكافرين من بالد املسلمني!
اوزون اخلالفات فيما بينهم، ب النصر للمسلمني إال إذا اُتدوا، وتعلموا كيف يتجوال يُكتَ 

وكيف يتعدون صغائر األمور، من أجل ُتقيق األهداف الكبى لدينهم وأمتهم .. وكما أمرهم رِبم يف  
يعًا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنتُ  أَلََّف ْم َأْعَداء فَ كتابه العزيزي:] َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل اّللِ  َجَِ

. وقال تعاىل:] َوَأِطيُعوْا اّلل َ َوَرُسوَلُه َواَل تـََنازَُعوْا 103بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًَن [آل عمران:
 . 46فَـتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اّلل َ َمَع الصَّاِبرِيَن [األنفال:

وبنا على طاعتك، وتوحيدك، ونصرة دينك .. واملظلومني من عبادك، اللهم اللهم ألِ ف بني قل
 آمني، آمني. 

 عندما تتعثر حركة القافلة عن املسري. -1036
أو تنحرف عن الطريق املرسوم هلا .. وتتشعب ِبا ندما تتعثر حركة القافلة عن املسري .. ع
احلَفر .. حينها يتعني النفري .. تلك د أن تواقع وتكام هلا الكمائن واحلَفر .. وتُرسَ الدروب .. الطرق و 
أن ينادي قومه أبعلى صوته أن الطريق من هنا .. وليس من هناك .. وعلى مبدأ طليعة الصريخ وحيق لل

 َي سارية اجلَبل، اجلبل!  
مع الن عام .. الذين يغمسون الرؤوس يف  لتلك الطليعة أن تقفليس من األمانة ــ حينئٍذ ــ 

وال حيبون أن يروا األمور على حقيقتها .. .. الذين ال حيسنون التفريق بني اخلطأ والصواب .. الرمال 
.. وال يقبلون  من حركة أو عملودورهم يقتصر على التصفيق واملباركة لكل ما يصدر عن تلك القافلة 

 غري التصفيق والتأييد! حبقها شيئاً 
 مبدأ ذاك الشاعر اجلاهلي القائل:على 
 إال من غزي ة، إن َغوت غويُت، وإن َترُشد غزيَُّة أرُشدِ  ما أَن
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ليس من األمانة ــ حينئٍذ ــ لتلك الطليعة .. أن ترى بعينها هالك القافلة احملقق .. ْث هي رهبة 
الذين ال حيسنون سوى التصفيق، وال يقبلون منك غري التصفيق والتأييد املخد رين من أولئك املتعصبني 
 البيان، والصدع ابحلق! .. أن تسكت عن 

 :"أهنم الغرابء؛ الذين من صفاهتم تلك الطليعةقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم خريًا على 
 ومن يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم "، هللا املستعان.  يصلحون إذا فسد الناس،

 ال جتيبوا هذا الغادر اخلائن ..! -1037
عبد الفتاح السيسي شعب مصر ــ غدًا اجلمعة  قائد اإلنقالب العسكريعا اخلائن الغادر د

على ارتكاب الشرعية ليستمد من تظاهراهتم ــ ألن يتظاهروا أتييدًا له وإلنقالبه ..  26/7/2013
الفئة األعظم من الشعب املصري الذين ال يرون شرعيته، وال جرمية القتل، وسفك الدم احلرام، وقمع 

وشرعية غدره  تظاهرات الفلول على شرعية انقالبه ..من قبل بواستدل شرعية انقالبه .. كما استند 
 ! وخيانته

ورجائي من أهلنا، من شعب مصر األيب .. أن يفوتوا على هذا الشيطان غايته .. وغَرضه .. 
 أو سفك قطرة دم واحدة .. فيبوؤون بوزرها .. وأن ال يكونوا عوًَن له على قتل إخواهنم وأبنائهم ..

عطي اجلالدين الظاملني معهم يف بعض وجهات النظر .. فليس كل اختالف َيولنا أن نحَّت لو تباينوا 
 .. وتكميم األفواه.  القتل، والسجن، والقمع الرخصة يف

يف الصف اآلخر .. يف اخليار غدًا وال بد .. فليقفوا كان ألهلنا وشعبنا يف مصر موقف وإن  
َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل وهللا تعاىل يقول:]  اآلخر الرافض هلذا الطاغية وانقالبه املشؤوم ..

 . 2نَّ اّلل َ َشِديُد اْلِعَقاِب [املائدة:تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوْا اّلل َ إِ 
، وذي شر ...   ، آمني. اللهم آمنيحفظ هللا مصر، وشعب مصر من كل شرٍ 

 لنور السلفي املصر املخزي!موقف حزب ا -1038
لزعيم االنقالب العسكري اخلائن  لفي املصري، يف موقفه املناصر والداعمزب النور السَّ ح

كحزب أو جتمع وحسب .. وإمنا ــ وملستقبله السياسي ــ  السيسي، وحللفائه العلمانيني .. مل ُيسئ لنفسه 
بني  ونكثري من الناس سريبط  ه .. حيثأساء للدعوة السلفية .. واملنهج السلفي الذي يتكلم ابَس
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 اطئة من جهة اثنية،، وبني مواقف احلزب السياسية املريبة، واخلمن جهة وصافء املنهج السلفي الدعوة
أو لوال خطأ املنهج والتصور، ملا أخطأوا يف العمل واملواقف ..  ون:ما يف احلكم سواء .. ويقولوهنوجيعل

فينفرون من املنهج،  .. ، ويتكلمون ابَسهًا عن املنهج الذي ينتمون إليهأن مواقفهم وأعماهلم تعتب تعبري 
، موقف يتخذه، أن يفكر ِباكان على احلزب يف كل   وهذه نتيجةكما ينفرون من أدعياء املنهج .. 

 وحيسب هلا حساِبا ..! 
تراعي  لدين،والتلقي، واالتباع هلذا ا املنهج السلفي .. طريقة يف الفهم هلؤالء ولغريهم نقول:و 

ف يف حال التعارض، على فهم من جاء بعدهم من اخللَ  ،وتقدم فهم السلف الصاحل من الرعيل األول
واستحالة التوفيق .. وهذا منهج حق ال غبار عليه، ال ينبغي أن يتأثر أو ُيساء إليه مبواقف املتأخرين 

واملنهج هنم من أتباع املنهج السلفي .. من السلفيني .. أو ممن يقتاتون ابلسلفية .. ويد عون السلفية؛ وأ
 براء، براءة الذئب من دم يوسف! ــ ومن مواقفهم وأعماهلم ــ منهم  السلفي السين حبق،

 ميارسون قمة اإلرهاب ُتت زعم حماربة اإلرهاب. -1039
ارسون قمة اإلرهاب ُتت زعم حماربة اإلرهاب .. يقتلون األطفال والنساء، والشيوخ .. مي

 ع السجود .. ُتت مسمى وزعم حماربة اإلرهاب! والرك  
.. ووصمه ومشكور إذا كان ضحية اإلرهاب اإلسالم واملسلمني .. فاإلرهاب حينئٍذ حممود 

خمتبات التحليل .. بينما لو فكر فحوصات و إىل ىل أدلة وبراهني .. و حيتاج إابإلرهاب فيه نَظر .. 
وحرماهتم .. فهم إرهابيون .. وسرعان م، وأنفسهم، وأرضهم، ري ــ ابلدفاع عن دينهاملسلمون ــ جمرد تفك

  !ما حُيَمل عليهم أسوأ معاين اإلرهاب
ــ  ودجاجلةــ يف نظر منظري .. وال يُوَصم ابإلرهاب وحَّت ال يكون املسلم إرهابيًا  اإلرهاب 

ن أن ُيسمع من دو و بصمت، الذبح مساخل اليت ُتساق إىل جيب أن يكون دائمًا يف موضع الضحي ة .. 
 !مباشرة أو يُعرف هلا أثر .. ولو شكت أو اعرتضت .. اعرتضها حكم وقانون اإلرهاب هلا مهس،

الدماء الزكية البيئة احلرمات، وُتسفك ــ وُتت عنوانه ــ  تُنتهك ابَسه أكثر املصطلحات اليت
ال م وعجمهم ــ ــ عرِباملعصومة .. هو مصطلح اإلرهاب .. لذلك إىل الساعة ترى طواغيت األرض 

أنفسهم أبنفسهم .. وحَّت   ال يدينونيتفقون فيما بينهم على ُتديد معىن اإلرهاب املذموم .. حَّت
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ملوا هذا املصطلح على من حيوأن  ووقتما يشاؤون .. ميارسوا اإلرهاب كيفما شاؤوا ..ُيسَمح هلم أن 
 أحقادهم!  يرويحبسب ما تقتضي مصاحلهم، و .. وأن يرفعوه عمن يشاؤون ..  نيشاؤو 

الظاملني ظلمهم،  اإلعالم الفاجر؛ الذي يسوق للطغاةأال قاتل هللا الظلم .. والزور .. و 
 وإرهاِبم ..!

 تسلل اإلرجاء إىل بعض شيوخ الشام! -1040
جملموعة شامية جهادية كبرية، حنرتمها، يف الفتوى لتقيت أبحد شيوخ الشام، يعتب مرجعًا ا

ابلتدليس، ويل بطال .. مما استلفت نظري يف هذا الشيخ أنه يريد أن يفرض رأيه وْنلها، وْنل قادهتا األ
يف جنود وأعوان الطاغوت بشار األسد، على اعتبار أن من يناصره ويُقاتل معه، ويتجسس النصوص، 

 لصاحله ضد اإلسالم واملسلمني .. أهنم عصاة، وليسوا كفارًا! 
تفيد كفر من ظاهر املشركني ضد املسلمني ] َوَمن يـَتَـَوهلَُّم وهو لكي يرد داللة اآلية الكرمية اليت 

ُهْم ِإنَّ اّلل َ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي [املائدة: تراه يستدل على سامعيه، بقوله صلى . 51مِ نُكْم َفِإنَُّه ِمنـْ
 ُتكف ر، كذلك ]َفِإنَُّه هللا عليه وسلم:" من تشبه بقوم فهو منهم ". فكما أن " فهو منهم " يف التشبه ال

ُهْم[ يف آية التويل ال تكف ر .. ف تبمها ، ويعالعملي األكبعملي األصغر عل الكفر لكفر اليستدل ابِمنـْ
 سواء. 

مبن أظهر احللف بغري هللا، على ابملواالة الصغرى على املواالة الكبى، و ومن ذلك استدالله 
على اإلسالم واملسلمني .. فكما أن من أظهر احللف بغري  من أظهر مظاهرة ومواالة الكفار واملشركني

هو هللا ال يكفر كفرًا أكب، كذلك من أظهر املواالة وظاهر املشركني على املسلمني ال يكفر .. و 
" اعتبار الظاهر يف يريد أن يرد القاعدة الشرعية املتفق عليها بني أهل العلم، الدالة على  بتدليسه هذا

 "!الكفر واإلميان 
الكفر عنده حمصور مبواالة احملبة القلبية .. وال ندري ما هو سبيله ملعرفة احملبة القلبية؛ إذ ال ف

الغيوب .. فمذهب شق البطون وتعليق الكفر على ما وقر يف القلوب،  يعلم ما يف القلوب إال عالم
 مذهب غالة املرجئة التعجيزي! 
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يصرف الكفر عن اجملرمني  مهه كيفتدالل .. وهو ِبذا التكلف، واجلدال، والتدليس يف االس
 ..! ضد اإلسالم ومسلمي أهل الشام  الكافرين الذين يقاتلون مع الطاغوت اجملرم بشار األسد

ر عن هذا الشيخ، فهو إذ ال يرى كفر من يُقاتل مع الطاغوت بشار املفارقات اليت تُذكَ ومن 
. إال أنه يرى قتلهم .. وبعد قتلهم، يقوم فيصلي األسد ــ من غري إكراه ــ ضد اإلسالم واملسلمني .

 ويرتحم عليهم ...!
كما ذكرَن مرارًا من قبل: أن احلق الوسط هو دائمًا بني مذهيب اإلفراط والتفريط .. مذهيب 

 الغالة واإلرجاء .. هللا املستعان!
 كان هللا يف عونِك َي شام .....!

 ال حيتسبوا. أيىب هللا إال أن يرزق عباده من حيث  -1041
نت أحبث عن شيء، عن طريق برَنمج " كوكل "، فطاف يب يف مواقع، ومنتدَيت عديدة ــ مل ك

تكن ابدئ ذي بدئ غرضي من وراء البحث ــ فوجدت كثرياً منها مليئة ابلسب، والطعن، والتشهري  بنا 
وملا يف أنفسهم من  .. قل .. وإلزامي أبمور أرى عكسها.. واحلقد، والكذب علينا .. وتقويلي ما مل أ

يقلبون احلق الذي حنن عليه إىل ابطل .. ويفسرون حسناتنا على أهنا سيئات  جنا،غلٍ  علينا، وعلى منه
 .. هللا املستعان! 

ي: عسى أن بعض الشيء .. لكن من وجه، قلت لنفسهذا قد أحزنين القول: أصارحكم 
ما بقيت تلك  ات َتضي لك ــ من حيث ال ُتتسب،سناباًب من اخلري واحل يكون هذا ــ إبذن هللا تعاىل ــ

ــاملظامل تعمل عملها اخلا ، ويشتد يوم يقرتب األجل، وينقطع العمل طئ يف تلك املواقع، واملنتدَيت 
ٌر لَُّكْم [البقرة: ..األمل  ينعقد و الرجاء،   . 216] َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوُهَو َخيـْ

د  ال ينفع مال وال بنون .. يوم يومعباده من حيث ال حيتسبوا .. أيىب هللا إال أن يرزق  ُتسد 
 واحلمد هلل رب العاملني. ابحلسنات والسيئات ..  ،صف املظاملنتَ احلقوق، وتُ 
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 عندما يتخلى احلكام عن احلكم مبا أنزل هللا.  -1042
ُتِليُتم ِِبنَّ،  َي َمعَشَر املُهاِجريَن، مَخسُ قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:"   ِخصاٍل إذا ابـْ
ُتهمَُتُكم  مل وما أْن تُْدرُِكوُهنَّ ــ وذكر منها ــ: ابهللِ وَأعوُذ   إال؛ هللاُ  أْنزلَ  ِفيماويـََتَخيـَُّروا  ،هللاِ ِبكتاِب  أئِمَّ
 [. 1761"]صحيح الرتغيب: بينَـُهمْ  أبَسُهم هللاُ  َجعلَ 

حيصل من اضطراابت واقتتال داخلي يف  غي أن نفهم ونفسر ماعلى ضوء هذا احلديث ينب 
.. وغريها من األمصار .. فمن عواقب عراق، وأفغانستان، والصومال والوليبيا، مصر، وسورَي، وتونس، 

ختلي احلكام عن احلكم مبا أنزل هللا، وحماربتهم للحكم مبا أنزل هللا، أن يضرِبم ابلشعوب، ويضرب 
حَّت  كما يكون أبس احلكام فيما بينهم شديد ..  شديد ..أبسهم فيما بينهم  ويكونالشعوب ِبم .. 

 حيكموا مبا أنزل هللا، ويسلموا حلكم هللا تعاىل تسليمًا! 
ال يوجد حاكم عريب حيب حاكمًا عربيًا آخر .. فاخلالفات ــ منذ سقوط اخلالفة  ،أتم لوا 

 يوجد شعب حيب حاكمه .. العثمانية ــ فيما بينهم على أشدها .. كما ال يوجد حاكم حيب شعبه، وال
ويثين عليه خريًا .. فالكل يلعن الكل، والكل يسخط الكل .. أليس هذا من البأس الذي أشار إليه 

 احلديث، الوارد أعاله؟! 
 أفال يعقلون ....؟! 

 ال بد من اجتماع قوى اخلري. -1043
، كل الشر ِ    ال بد للخري كل اخلري، قد اجتمع على الشام، وأهل الشام .. وابلتايل أرى أن الشر 

يعًا فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق  من أن جيتمع ويتوحد، ليقوى على مواجهة هذا الكم اهلائل من الشر .. فـَيَـرُْكَمُه َجَِ
.. ومد حبال التواصل والتفاهم بني قوى  هذا يستدعي تفعيل الشورى، وتوحيد الصفإبذن هللا .. و 

 د!  اخلري كلها .. ومن دون استثناء .. ال ب
 

 ُتية إكبار وإجالل للثابتني املرابطني يف ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة.  -1044
ُتية إكبار وإجالل للثابتني املرابطني يف ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة .. وغريها من  
  ملصرية األبية.امليادين ا
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، ومستقبل ومستقبل مصراضر بثباتكم وصبكم .. ورابطكم .. ترَسون أكمل خطة طريق حل 
  األجيال التالية.أبنائكم، و 
.. وهيبتها بني  بثباتكم وصبكم .. ورابطكم .. تعيدون ملصر حريتها، وكرامتها، وعزهتا، وقوهتا 

  األمم والدول.
 بثباتكم وصبكم .. ورابطكم .. تعيدون مصر إىل أبنائها، وأهلها، وأحباِبا، وأمتها.  
 .. ورابطكم .. ُترسون مصر .. من لصوص الليل، ومكر اخلونة الغادرين. بثباتكم وصبكم  
َبع .. فحذاِر أن يغلبوكم على أردَتوها رأسًا تقود وتـُتـَّ للغري .. و ذلياًل ياًل، وتبعًا ذ مصراً أرادوا  

 ل مصر، ويُذل معها أهلها أبد الدهر ..! إرادهتم، فُتذَ 
نتم اشرتيتم مصر أبرواحكم الطاهرة .. فحذاِر أن ابعوا مصر للغري بدراهم معدودات .. وأ 

 ، وتضيعون بضياعها! تضيع مصر يف سوق النخاسةف يغلب بيعهم شراءكم ..
مبفردها من  لهسورَي هلا مهمة عظيمة .. وهي على وعد ال بد أنه آت .. ال ميكن أن تنهض  

 دون أختها مصر! 
رحية حزينة ضعيفة من دون مصر .. بل فلسطني حزينة .. كسرية من دون مصر .. وسورية اجل 

 واألمة كلها حزينة مكسورة اخلاطر من دون مصر .. فالثبات الثبات َي أهل مصر!
اللهم احفظ مصر، وأهل مصر من كل شر .. وتقبل شهداءهم يف عليني .. واشِف مرضاهم  

ولدين مصر سوءاً  أراد ملصر، وألهل مصر،عاداهم و وجرحاهم .. وثبتهم .. وانصرهم .. على كل من 
 .. اللهم آمني، آمني.  وشراً 

 !بياٌن ونداء إىل الشَّباب السوري الذين يفرتشون املخيمات -1045
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. 
ن، ولبنان، فقد جتاوز عدد الشباب السوري الذين يفرتشون اخليام يف خميمات الالجئني يف األرد
 وتركيا، وعلى احلدود داخل األراض السورية .. عشرات اآلالف .. إن مل يكن مئات اآلالف!

 وهلؤالء الش باب نوجه النداء، واخلطاب:  
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أيها الشباب .. كيف ترضون ألنفسكم أن تفرتشوا خيام الذل واهلوان .. أن تزامحوا األطفال، 
كان األطفال، والنساء، والشيوخ معذورين ابالستضعاف ..   والنساء، والشيوخ خيامهم وطعامهم .. وإن

 فما عذركم أنتم؟! 
كنتم من قبل تعتذرون بقلة السالح، وأنكم ال َتلكون السالح، وها هو اليوم ــ بفضل هللا ــ قد 
 أصبح السالح متوفرًا لكل من َيْصدق هللا يف جهاده، ويريد صادقًا أن جُياهد، وإين  ألعيذكم أن حُيَمل

ًة َولَـِكن َكرَِه اّلل ُ انِبَعاثـَُهْم فَـثـَبَّطَُهْم وَ  ُعُدوْا َمَع عليكم قوله تعاىل:] َوَلْو َأرَاُدوْا اخْلُُروَج أَلَعدُّوْا َلُه ُعدَّ ِقيَل اقـْ
 .46اْلَقاِعِديَن [التوبة:

ألمر والنداء، . لبيتم ا183عالم عندما قال هللا تعاىل لكم:] ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم [البقرة:
. 216فصمتم مشكورين، من غري تلكؤ، وال جدال، وعندما قال لكم:] ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل [البقرة:

تقاعستم عن تلبية األمر، والنداء، وأكثرمت اجلدال، ورضيتم ألنفسكم عيش اخليام، والذل واهلوان، 
 واآلمر واحد، وهو هللا تعاىل رب العاملني؟! علماً أن األمر والفرض واحد، وهو ]ُكِتَب َعَلْيُكُم [، 

م  كيف ترضون ألنفسكم الفرار من الزحف، وافرتاش خميمات الذل واهلوان، بينما بيوتكم هُتد 
على رؤوس ساكنيها من أهاليكم .. وحرماتكم وأعراضكم تُنَتهك صباح مساء على أيدي عصاابت 

 اجملرم الطاغية بشار األسد؟!
ترضون ألنفسكم أن ينفر لنصرة الشام وأهل الشام، شباب من أقاصي  أيها الشباب .. كيف

صقاع األرض ــ جزاهم هللا خريًا ــ بينما أنتم املقربون، أهل الدَير، أبناء البلد .. الدَير دَيركم، 
واألعراض أعراضكم، واحلرمات حرماتكم .. تفرون، وتُدبرون، وترضون ألنفسكم عيش الذل واهلوان، 

 ت؟! يف املخيما
وهللا تعاىل يقول لكم:] َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللِ  َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساء 

َوِلي ًا َواْجَعل لََّنا ِمن  ُدنكَ َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ 
 . 75لَُّدنَك َنِصريًا [النساء:

أيها الشباب، أيها الرجال األشداء .. تشكون ضنك العيش، وما تتعرضون له من إذالل، 
فهو من عند أنفسكم، وهو جزء يسري من عاجل عذاب هللا لكم،  قال   ومهاَنت يف املخيمات ..

رَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشْيئًا َواّلل ُ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر تعاىل:] ِإالَّ تَنِفُروْا يـَُعذ ِ  ْبُكْم َعَذااًب أَِليمًا َوَيْستَـْبِدْل قَـْومًا َغيـْ
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قَـْلُتْم ِإىَل  . وقال تعاىل:]39[التوبة:  ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا يف َسِبيِل اّللِ  ااثَّ
َيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل [ نـْ َيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع احْلََياِة الدُّ نـْ  . 38التوبة:اأَلْرِض َأَرِضيُتم اِبحْلََياِة الدُّ

ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" من مل يغُز، أو جيه ز غازًَي، أو 
هللا أعلم  .2561السلسلة الصحيحة: " به هللا سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة َيلف غازًَي يف أهله خبري، أصا

 مباهية ونوعية وحجم هذه القارعة!
 . 2663السلسلة الصحيحة:وقال صلى هللا عليه وسلم:" ما ترك قوٌم اجلهاَد إال عمَّهم هللا ابلعذاب "

فسه مات على شعبة من نفاق " وقال صلى هللا عليه وسلم:" من مات ومل يغُز، ومل حيد ث به ن
 مسلم. 

وأخذمُتْ أذَنَب البَقِر، وَرضيُتْم ابلزَّرِع، وتركُتم  ،ابلِعينةِ  تبايعُتم إذا:" وقال صلى هللا عليه وسلم
. أي حَّت ترجعوا إىل 11السلسلة الصحيحة:" اجلهاَد، سلََّط هللُا عليكم ذالا ال يـَنـَْزعُه حَّتَّ تْرِجعوا إىل ديِنُكمْ 

 كم، فتجاهدوا يف سبيل هللا. جهاد 
زعمتم أنكم فررمت من املوت، واملوت يدرككم حَّت لو كنتم يف خيامكم، بل ويف بروج مشيدة،  

َنَما َتُكونُوْا يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم يف بـُُروٍج مَُّشيََّدٍة [النساء: . ْث شتان شتان 78كما قال تعاىل:] أَيـْ
ًا يف ساحات اجلهاد والعز، والشرف، وبني من ميوت مدبرًا، يف ساحات الذل، من ميوت مقباًل حمتسب

 واهلوان، وخميمات اللجوء .. ال يستوَين!
ْث كم من مقتحم، طالب للموت من مظانه، ال يكتب هللا له املوت .. وكم من جبان، طالب 

 للحياة والنجاة من مظاهنا، يكتب هللا له املوت، ومن حيث أراد احلياة؟!
وْا قال تعاىل:] َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدََيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فَـَقاَل هَلُُم اّلل ُ ُموتُ 

 . 243[البقرة:
تريدون احلياة ..؟ وحياتكم يف جهادكم، وقتالكم، والذود عن دينكم، وأعراضكم، وحرماتكم،  

. أي 24الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ّلِلِ  َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيِْييُكْم [األنفال:كما قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها 
إذا دعاكم إىل اجلهاد إلذي فيه حياتكم، وعزكم، وكرامتكم، فإما عيش السعداء األعزاء، وإما ميتة 

تعاىل:] َواَل تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل يف الشهداء الكرماء، وكالمها نصر وحياة، أنعم ِبا من حياة، كما قال 
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َواَل َُتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا يف  . وقال تعاىل:]154َسبيِل اّللِ  َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن [البقرة:
 . 169َسِبيِل اّللِ  َأْمَوااتً َبْل َأْحَياء ِعنَد َرِبِ ِْم يـُْرزَُقوَن [آل عمران:

وقال صلى هللا عليه وسلم:" عليكم ابجلهاد يف سبيل هللا تبارك وتعاىل؛ فإنه ابب من أبواب 
وقال صلى هللا عليه وسلم:" رابُط يوٍم يف سبيل  .1941السلسلة الصحيحة:اجلنة يُذهب هللا به اهلمَّ والغمَّ "

 هللا خرٌي من الدنيا وما عليها " متفق عليه. 
سلم:" مقاُم الرجل يف الص ف يف سبيل هللا، أفضل عند هللا من عبادة وقال صلى هللا عليه و 

. وقال صلى هللا عليه وسلم:" موقف ساعٍة يف سبيل هللا خري من 1303صحيح الرتغيب:الرجل ستني سنة " 
 . 1068السلسلة الصحيحة:قيام ليلة القدر عند احلجر األسود " 

ة درجة أعد ها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني وقال صلى هللا عليه وسلم:" إن يف اجلنة مائ
 الدرجتني كما بني السماء واألرض " البخاري. 

أيها الشباب، أيها الرجال األشداء األقوَيء .. عودوا إىل جهادكم، ُتكتب لكم ــ 
فضوا وللمستضعفني من أهاليكم ــ احلياة .. ارفضوا عيش املخيمات؛ فاملخيمات مل تُنَصب لكم .. وان

عن أنفسكم غبار الذل، واخلوف، واهلوان .. فالشام تناديكم، وهي حباجة إليكم .. ] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن 
. ] َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اّللِ  اْلَعزِيِز احْلَِكيِم 7آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ ْت َأْقَداَمُكْم [حممد:

 . 126:[آل عمران
 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني

 م.  10/8/2013هـ.  3/10/1434

 ظاهرة صحوَنت الشعب السوري، والثورة السورية ..! -1046
ل من يتوجه بنقد أو توجيه، أو مالحظة ملا ابت يُعَرف بـ " دولة اإلسالم يف العراق والشام "، ك

وهذا مفاده، ومآله أن ويؤسس للصحوات .. صحوات .. ى بتهمة الصحوات، وأنه من السرعان ما يُرمَ 
 يُرمى الشعب السوري كله، والثورة السورية بكل مكوَنهتا، بعلمائها وجماهديها .. أهنم من الصحوات! 

دف تكميم األفواه، وكف األبصار عما يسته وهذا له ما بعده؛ فهو أواًل إرهاب فكري ونفسي 
 تصحيح ..! نصح، و ج إىل تقومي، و كل خطأ أو اعوجاج حيتا   جيري، وعن 
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أهنم من أهل الصحوات .. ابلصحوات، و واثنيًا ــ وهو أكثر ما َيشاه أهل الشام ــ أهنم برميهم  
ف دماؤهم، ومنازهلم، مغوا خبامت الصحوات .. أن يُعاملوا معاملة صحوات العراق، فُتستهدَ بعد أن يدو 

 وحرماهتم، ابلقتل والتفجري ..! 
التضحيات اجلسام، وعلى مدار ثالث سنوات  كل هذهاملسلم  الشعب السوري بعد أن ضحى  

.. مينعه أن رس عليه أي نوع من أنواع اإلرهاب، واالستبداد، والتكميم لألفواه تقريبًا، مل يعد يقبل أن مُيا
الصواب كذا .. ضللت احلق والطريق، فاحلق يقول للمخطئ ــ أًَي كان هذا املخطئ ــ أخطأت، و 

  من هنا، وليس من هناك! ريق والط
ُس ُأمًَّة ال أيخُ قال صلى هللا عليه وسلم:"   ، وهو ُذ الضعيُف حقَُّه ِمْن القوي ِ ِإنَّ هللَا تعاىل ال يـَُقدِ 

 غرُي ُمتَـْعَتٍع ".
ذاك الزمن الذي ال أيخذ الضعيف حقه من القوي إال وهو يتعتع، ويرجتف من اخلوف .. قد  

ة أهداف الثورة الشامية من َجل عه عن أهل الشامفْ  ــ إىل حيث ال رجعة .. ورَ ــ إبذن هللاورحل وىلَّ 
 املباركة، ومسوغاهتا. 

أبنه من  أو نصح .. ويُقال كذلك: هذا التعميم على كل من خالف أو عارض، أو نقد .. 
ق، ويستحق الصحوات .. مآله يف النهاية أن ُيصع ب علينا التفريق بني من ينتهج منهج صحوات العرا

هذا االطالق والتوصيف حبق .. وبني من ال يستحق هذا االطالق والتوصيف .. وهذا مما قد يوقعنا يف 
 الظلم والعدوان، وهللا تعاىل ال حيب املعتدين.

إنساٌن  إنَّ أعظَم الناِس ُجْرماً :" فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ويف احلديث
". يهجو شعبًا أبكمله ــ إال من المس ووافق هواه ــ أبنه من الصحوات من َأسرِها شاعٌر يهُجو القبيلَة 

   هذا من أعظم الناس جرماً، كما قال صلى هللا عليه وسلم. ..

 أكثر الدول أتييداً لالنقالبيني العسكريني يف مصر! -1047
ــ أن الدولتني األكثرم ــ ويشتد هلا العَجب  أتييدًا لالنقالبيني العسكريني  ن املفارقات اليت تُذَكر 

يف مصر، واألكثر مباركة جلرائمهم وجمازرهم اليت ارتكبوها ــ وال يزالون يرتكبوهنا ــ يف ميدان رابعة 
العدوية، وميدان النهضة، وميدان رمسيس، ويف مسجد الفتح، وغريه من املساجد وامليادين .. مها: 
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حرص  ، واخلوف؛اجلامع املشرتك بينهما احلرص على امللكدولة إسرائيل، ودولة النظام السعودي .. و 
العائلة السعودية، وسالمة  إسرائيل على ملك دولتهم، وحرص النظام السعودي على ملك وامتيازات

من اإلسالم السياسي، أو اإلسالم الذي يرى املشرتَك  أما اخلوف؛ فهو خوفهم..  العرش السعودي
ق على جهلة وعوام يف هذه احلياة .. وخوفهم هذا ــ حَّت ُيسو  هدافه وأالسياسة جزءًا منه، ومن مهامه 

 الناس ــ ُيسي ج بسياج حماربة اإلرهاب، زعموا ..! 
الذي ينثره على الشعب املشروط أن النظام السعودي ــ على الرماد من قبل أمل أقل لكم 

وفريق يف إطالة معاَنته .. وسبب رئيسي  ،السوري املسلمالشعب السوري ــ هو جزء واضح من معاَنة 
على الثورة الشامية املباركة، وعلى أهدافها اإلسالمية املنشودة ... هللا ــ من َجلة املتواطئني ــ متواطئ 
 املستعان!

 عسكرة الثورة املصرية ..! يريدون -1048
ة، لماني  وعرى أن أغبياء العسكريني االنقالبيني يف مصر ــ ومن معهم من بلطجية وعناصر أمنية أ

ــ يسر عون بشكل ملحوظ، تسليح الثورة املصرية، وعسكرة الثورة املصرية .. ومن ورائهم دوائر إقليمية 
 رغم أن التوجه العام للشعب املصري املسلم ــ إىل هذه اللحظة ــ هو السلم .. والسلمية! 

يف جرائمهم لثورة، وانتهجت العمل املسلح ــ بسبب توسع االنقالبيني لكن لو تعسكرت ا
ألسد .. فإين أراهم ميشون فعل من قبلهم الطاغية الغيب بشار ا كماسيندمون ندمًا شديدًا ..   وجمازرهم ــ

ويكررون أخطاءه وجرائمه ويتخلقون أبخالقه .. ويكذبون كذبه .. وخلف جرائمه وسياساته ..  خلفه،
ن فيما بعد، كما ندم طاغية سيندمو م لكنهشبًا بشب .. وذراعًا بذراع .. على أرض مصر احلبيبة .. 

وتسليح الثورة السورية  عسكرة ــ الفظيعة ونوعية جرائمه وجمازرهوطائفيته على تسريعه ــ بغبائه  الشام،
 .. والت حني مندم! 

فالدم جُيلب الدم، وله عذره .. والقتل جُيِلُب القتَل، وله عذره .. وخباصة عند غياب العدالة 
  ل املظلوم، من القاتل الظامل!اليت تقتص للمقتو 

 ماذا خسرت مصر بسبب االنقالب العسكري ..؟ -1049
 أشياء: ، أربعةسرت مصر، بسبب االنقالب العسكري الغاشم واملشؤومخ
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 اإلسالم.  -1
 احلرَيت املشروعة.  -2
 حقوق اإلنسان.  -3
 االزدهار االقتصادي.  -4

املطلب األول، ضحوا احلاقدين ئهم العلمانيني وملا كان االنقالب حيقق لإلنقالبيني، وحلفا
عن احلرَيت، وال عن حقوق اإلنسان، وال عن لم يعد يهمهم احلديث ف ابملطالب الثالثة األخرى؛

  االقتصاد واالزدهار االقتصادي! 

 شبه احلرابء، واألفعى اليت تنسلخ من جلدها! -1050
؛ حبسب الشيأت ء الذي ُتط عليه .. وابألفعى اليت تنسلخ ملت احلرابء اليت تتلون أبلوان شَّت 

من جلدها كلما شاءت .. من يشاِبهما من بين البشر .. فلم أجد مثاًل هلما أشد اقرتااًب وشبهًا من 
زَندقة علمانيي عصرَن .. حيث تراهم يهون عليهم االنسالخ من جلودهم .. ومن قيم االنسانية اليت 

وتروي بعض أحقادهم  ..ُتقق هلم أغراضهم الشخصية واحلزبية  ما دامتطاملا يتشبعون ويتظاهرون ِبا 
حيلو هلم ممارسة وركوب الكذب، وكل خلق مشني .. ما دام ذلك حيقق هلم غرض حماصرة كما   ..

 !  اإلسالم، واستئصاله، واستئصال أهله .. وأىنَّ
حمظور .. وهؤالء  فغاية حماربة اإلسالم واملسلمني .. تبر هلم كل وسيلة مشينة، ساقطة .. وكل

وغدرهم،  إن مل يصطلحوا مع أنفسهم، ومع أمتهم .. ويعودوا عن غيهم، وظلمهم، ونفاقهم ..
ؤمنني .. حَّت ال ترتاءى َنر املومُيسكوا شرهم عن البالد والعباد .. ليغرين  هللُا املؤمنني ِبم  وخيانتهم ..
 وَنرهم أبدا!

 ريب ترفع صوهتا يف وجه أمريكا!يف حالة واحدة فقط أنظمة النفاق الع -1051
 حالة واحدة فقط ترفع السعودية ــ ومعها أنظمة وأبواق النفاق العريب ــ صوهتا ضد أمريكا، يف

ــ َتاشيًا مع  اً مواقفالرَسية واملنظومة الغربية .. وذلك عندما تتخذ بعض األوساط األمريكية والغربية 
َتنع و .. بعض الشيء يستفيد منها اإلسالم واملسلمون  ــ قدِبا  اليت ينادونمبادئ حقوق اإلنسان 

يف هذه احلالة يف العدوان على حقوق اإلنسان .. واإلمعان أولئك الطغاة واألبواق املنافقة من التوسع 



 96 

وتعده تدخاًل سافرًا يف شؤون ..  فقط تعارض أبواق الكفر والنفاق العريب السياسة األمريكية والغربية
إذ ال يقبلون أن تكون أمريكا ومعها دول الغرب أرحم منهم على اإلسالم ..  بلداهنا الداخلية
أهنم مبوقفهم هذا ُيالمسون الباطن املسبق ْث لعلمهم  وأرحم منهم على مواطين بلداهنم .. واملسلمني ..

صيب اليت تطرب لكل شرٍ  أو ضرٍر يُ الصليبية الفكري والسياسي والعقائدي للعقلية األمريكية الغربية 
اعي الر  وعلى عروشهم من ردة فعلأيمنون على أنفسهم من هذا اجلانب اإلسالم واملسلمني .. فهم 

من الصياح ورفع الصوت  . وابلتايل ال تثريب عليهم أمريكيًا وغربياً األمريكي، ونقمة الدول الغربية ..
 يف هذا املوضع وحسب! يكوَنن بل والشتم .. ما دام رفع الصوت والشتم 

 يشكون من ظاهرة قتل الصحفيني والتحريض عليهم ..! -1052
 شكون من ظاهرة قتل الصحفيني والتحريض عليهم يف مصر، وغريها من البلدان ..! ي

ك حرماهتم وحقوقهم، ويُقتلون على أيدي وهلؤالء نقول: ما دام هؤالء الصحفيني تُنتهَ 
اربة اإلسالم واملسلمني، وتعزيز األنظمة العلمانية العلمانيني والفاشية العلمانية العربية، يف سبيل وأد وحم

فهذه  الطاغية .. فشكواكم وصياحكم لن يلقى أذًَن صاغية عند األنظمة العاملية ومنظماهتا احلقوقية ..
ــ ُيسَمع صوهتا وصياحها يف حالة واحدة فقط .. عندما الكبى املنظمات احلقوقية ــ ومن ورائها دوهلا 

 وغري ذلك فال ..! .. ، موجهاً ضد اإلسالم واملسلمنيقوق اإلنسانيكون احلديث عن ح
من آخر األمثلة والشواهد الدالة على ذلك اجملزرة الكيماوية اليت ارتكبتها العصاابت الطائفية  

األسدية اجملرمة يف غوطة دمشق .. وذهب ضحيتها أكثر من ألفي شهيد، غالبهم من األطفال، 
يف جداهلم الكاذب  مَل املتحضر ــ زعموا! ــ إىل الساعة يضيع الوقت واحلقوقواألطفال الرضع .. والعا

من  خدم يف قتل األطفال سالح كيماوي أم غري كيماوي .. وهم يف شك ٍ هل هذا الذي استُ  العقيم:
 أمرهم!!

ولو كان املقتولون .. َجعًا من الكالب واحليواَنت الضالة .. لضجوا وضجت وسائل إعالمهم 
. وما قعدت .. أما أن يكون املقتولون مئات األطفال من أبناء املسلمني .. فاملسألة فيها نظر معهم .

.. ُتتاج إىل ُترَيت .. وأدلة .. وبراهني .. تثبت جرمية اجملرمني .. وإىل أن يتثبتوا ويتحروا .. ينطفئ 
 اخلب ويضيع .. ويضيع بضياعه ضحاَيه!
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، اإليدولوجياته؛ شرقه وغربه .. ُتركه املنطلقات العقائدية، و أمل أقل لكم من قبل: أن العامَل كل
جيب أن يكونوا بال عقيدة .. وال وازع .. وال دين .. وال انتماء  الطائفية .. إال املسلمنياالنتماءات و 

 حيركهم!!

 التنافس يف التشد د! -1053
د .. م الشدة والتشدد غايًة هلا وجتعل من ن اجلماعات اإلسالمية املعاصرة تنتهج الشدة والتشد 

 ؛تتنافس فيما بينها يف التشد دهي و وعالمة على األفضلية والتفوق على غريها من اجلماعات .. .. 
غري آِبني ملقتضيات السياسة الشرعية .. ومنهج الرفق الذي قد ر تشددًا، لتجذب إليها الشباب األكث

 !عليه عن طريق العنف والشدة صلونيدر عليهم من النفع والفائدة أضعاف أضعاف ما يتح
فما يكسبونه عن طريق الشدة والتشدد، يكسبون أضعافه عن طريق الرفق .. وما َيسرونه 

ة .. لو كانوا يعلمون! بسبب الرفق، َيس  رون عشرات أضعافه بسبب الشِ دَّ
 ئون دينهم منها!فالرفق يف نظرهم هتمة، وخنوثة فكرية .. يرتفعون عنها .. ويب  

أ .. فما كان الرفق يف شيٍء إال زانه، وما نُزِع من شيٍء إال شانَه .. وإن هللا تعاىل وهذا خط
يه ما ال جيزي على العنف والشدة .. ومن حُيَرم الر ِفَق، حُيَرم رفيق، حيب الرفق يف األمور كلها، وجيزي عل

 اخلرَي ُكلَّه! 

 سؤال وجواب حول أمان املرتد. -1054
أمان املرتد؛ فهل جيوز أن يُعَطى األمان، وتفصيل ذلك، حلاجتنا إليه، ؤال: أرجو تبيان حكم س

 وجزاكم هللا خريًا؟ 
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. املرتد إن كان حماراًب، ممتنعًا بشوكة، ْث أمَّنته من أجل التفاوض 

جيب الوفاء ز، النوع من األمان جائ معه، أو ليتمكن من إيصال رسالة من مسؤوليه وحنو ذلك، فهذا
َلَمَة الكذَّابِ أن يُعَطى األمان غدر، كما يف احلديث، ملا  به؛ واالعتداء عليه بعد على  ُقِرَئ كتاُب ُمَسيـْ

حاملي كتاب مسيلمة الكذَّاب:" فما تقوالن أنتما؟"،  ، قال للرسولنيرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
َلَضَرْبُت  وهللا لوال أن الرُُّسَل ال تـُْقَتلُ  "وسلم:عليه  رسوُل هللِا صلى هللا فقال قاال: نقول: كما قال!
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 أعناَقكما ". وذلك أن الر سل، حاملي البيد، وممثلي الوفود واألطراف ــ أَيًَّ كان انتماؤهم ودينهم ــ
 هم يف أماٍن جيب الوفاء هلم به.ابلنَّص والعرف 

لدولة قد ارتد عن اإلسالم، فهذا أم ا إن كان لإلسالم سلطان ودولة؛ ْث أحد رعاَي هذه ا
ولو ُأمِ ن فأمانه غري معتب، واملؤمِ ن حبيث جُيار ومُيَنع عنه حد هللا،  ابه، ال جيوز أتمينه، وال إجارته؛وأضر 

 كما يف احلديث:" َمن آوى حُمِداًث، فعليه لعنُة هللاِ اجملري له آْث، ومرتكب لكبرية من كبائر الذنوب،  
 " البخاري. ، ال يُقَبُل منه يوَم القيامِة َصرٌف وال َعدٌل أََجعنيَ واملالئكِة والناِس 

ويف رواية عند مسلم:" لعن هللُا من آوى حُمِْداًث "؛ أي من أحدث حداًث يوجب عليه العقوبة 
 لعنُة هللِا واملالئكِة والناسِ  واحلد .. فهذا من أيويه وجُيريه، ويُؤم نه، ليمنع عنه العقوبة واحلد، فعليه

 أََجعنَي. 

 الذي يؤمل الن ظام األسدي اجملرم! -1055
: الطاغية النصريي الطائفي وأعيد هنا فأذك ر به ألمهيتهعلين ذكرت هذا املعىن أكثر من مرة، ل

.. مهما كانت واسعة وكبرية .. مادامت هذه املشاهد يف سورَي بشار األسد .. ال أيمل ملشاهد الدمار 
 السن ة .. بل هو يفرح لذلك فرحاً شديدًا!  حمصورة يف مناطق املسلمني

كذلك فهو ال أيمل ملشاهد القتل .. وللمجازر اليت تُرَتكب على األرض السورية .. ما دام 
املقتول من حيث االنتماء " سين "، سواء كان املقتول من طرفه .. أم من طرف معارضيه .. فهو يفرح 

 ة قد اسرتاحوا منه! ن كالب السن  ملقتله فرحاً شديداً .. ويعتب أن كلباً م
من وبطانته فهو أيمل يف حالة واحدة فقط .. عندما يشمل الدمار .. قرى ومناطق أنصاره 

اره من أبناء الطائفة النصريية ــ اليت طاملا اقتات واستقوى طائفته النصريية .. وعندمال يطال القتل أنص
 اهدين أن يتنبهوا هلذه احلقيقة، وأن يعطوها اهتمامهموعلى الثوار اجمل ِبا على ظلمه وبغيه وطائفيته ــ
 وأولويتهم يف القتال والتحرير! 

ة ـ ليست طائفية، كما سيقول البعض .. وإمنا هو توصيف دقيق لعقلية ونفسيـوهذه ــ من قبلنا 
   تعرف البشرية مثيالً له يف اإلجرام، والطغيان!اللعني، الذي مل الطاغية املريض، بش ار 
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 كيف يتعامل النظام األسدي مع املدن والقرى احملررة!  -1056
ميا بلدة أو قرية سورية تنال حريتها واستقالهلا من هيمنة االستعمار النصريي الطائفي .. أ
جلملة من اإلجراءات اإلجرامية من قبل النظام النصريي الطائفي؛ فيقصفها براً  مباشرة تتعرض

ًا ابلقنابل، وبراميل " التيأنيت "، احملشوة ابملسامري، وقطع احلديد ابلصواريخ وقذائف الدابابت، وجو 
 احلادة .. ليجهز على ما تبقى من مظاهر احلياة يف تلك البلدة أو القرية. 

 نصريي الطائفي بشار األسد .. بفعله اإلجرامي هذا يريد أن يوصل رسالتني:والطاغية ال
لن تعود إىل أهلها إال وهي مدمرة خربة، فاقدة للحد أوهلما: أن أي بلدة أو قرية تنال حريتها، 

األدىن من مقومات ومظاهر احلياة .. أي أنه لن َيسر حكم سورَي إال بعد أن يدمر سورَي كلها؛ أرضًا 
 وشعبًا! 

وسورَي ال اثنيهما: أن سورَي ليست بلده .. وشعبها ال ينتمون إليه، وال هو ينتمي إليهم .. 
وعالمة ذلك أنه مُيعن يف يُفسد فيها كيفما يشاء .. عة يرتع فيها كيفما يشاء .. تعين له أكثر من مزر 

 القتل واإلجرام حبق الشعب السوري بصورة مل يسبقه إليها استعمار أجنيب دخيل! اإلفساد و 
أكب طعنة وإساءة توجه للشعب السوري من قبل وسائل اإلعالم، واملتكلمني حول األوضاع 

الرئيس السوري، أو أنه رئيس  يصفونه أبنهفيشريون إىل الطاغية الطائفي امللعون  يف سورَي .. عندما
 ! سوري، وال هو رئيساً لسورَيً سورَي .. وما هو ب

 بشار الكيماوي! -1057
بشار األسد أَساء وألقاب عدة يستحقها، قد منحه إَيها الشعب السوري، تصور  لطاغوتل

.. ومن األَساء واأللقاب اليت يستحقها ِبدارة .. وأرى أن ُتضاف  حقيقته اإلجرامية الطائفية، احلاقدة
 إىل قائمة ألقابه وأَسائه: لقب واسم " بشار الكيماوي "!

إشارة إىل جرائمه وجمازره الكيماوية اليت يرتكبها حبق الشعب السوري .. حيث مل يعد يروي 
ابألسلحة التقليدية املعروفة .. وابلتايل ال بد  اجلرائم واجملازر اليت يرتكبهاضحاَي ظمأ طائفيته وأحقاده، 

من أن ينتقل إىل مرحلة ارتكاب اجملازر ابألسلحة الكيماوية؛ ألهنا تقتل أكب عدد من أطفال ونساء 
 .. خبالف األسلحة التقليدية املعروفة!  املسلمني
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فه، ينصره ويعينه قاتل هللا الطاغية احلقود املريض بشار الكيماوي .. وكل من يقف معه ويف حل
 على جرائمه وظلمه .. ولو بشطر كلمة واحدة!  

 املوقف من التدخل الدويل العسكري يف الشأن السوري -1058
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.  
الشأن السوري .. وعن نية فقد تباينت املواقف من التدخل العسكري الدويل املعلن عنه يف  

اجملتمع الدويل يف توجيه ضربة عسكرية لقوات وأسلحة بشار األسد ونظامه الطائفي .. ففريق من 
الناس ــ من املعارضة السورية وغريهم ــ يرفض مطلق التدخل العسكري الدويل، وتوجيه أي ضربة للنظام 

قفوا يف صف الطاغية بشار " الكيماوي " ونظامه األسدي وقواته، وهؤالء ــ علموا أم مل يعلموا ــ قد و 
الطائفي .. وقالوا بقوله .. حَّت لو تسموا ابملعارضني، وأبَساء بعض فصائل املعارضة .. ويكفي للحكم 
على هذا املوقف أبنه خطأ، أنه قد وافق قول ورغبات ومصلحة بشار " الكيماوي "، ونظامه الطائفي 

فرص الرتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر الكيماوية وغري الكيماوية حبق الفاشي .. وأعطاه مزيدًا من ال
 الشعب السوري .. كما أنه أعطى املبر األخالقي خلذالن شعوب اجملتمع الدويل للشعب السوري! 

وموقف آخر مقابل تراه يؤيد التدخل العسكري الدويل يف الشأن السوري مطلقًا من دون قيد  
أو حساب للعواقب، واملآالت .. أو النظر إىل األضرار احملتملة اليت قد  أو شرط، ومن غري ُتفظ

تصيب الشعب السوري، وخباصة الثوار اجملاهدين على األرض .. وهؤالء ــ علموا أم مل يعلموا ــ قد 
فرطوا بسيادة وأمن الشعب السوري على أرضه، كما فرطوا حبقه يف تقرير مصريه، ويف رسم اخلارطة 

املستقبلية اليت يرتضيها لنفسه وبلده .. بعيدًا عن هيمنة وتدخالت أي طرف أجنيب خارجي السياسية 
.. وهم مبوقفهم هذا قد أعادوا لألذهان صورة االستعمار األجنيب .. وعمالء االستعمار األجنيب .. 

 املنطقة وأعطوه الفرصة للتدخل يف مستقبل وشؤون سورَي أرضًا وشعبًا، بصورة ختدم مصاحله ومآربه يف
 .. وهذا املوقف ــ أيضاً ــ ال شك  يف بطالنه وخطأه! 

 واملوقف الوسط الذي نعتقد صوابه يتلخص يف النقاط التالية:  
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أميا عمل عسكري أو ضربة تستهدف القوة العسكرية للطاغية بشار الكيماوي، بشكل  -1 
ن الشعب السوري .. واملستضعفني منهم مباشر، ومؤث ر .. أو تصيبها أبعطاب ابلغة َتنع شر ها وأذاها ع

 خباصة .. فهو عمل مرح ب به من قبل الشعب السوري، يستحق الشكر.
هذا العمل العسكري ابلقدر املشار إليه أعاله .. ال يتحمل مسؤوليته الشعب السوري .. وإمنا  

رم .. السفيه؛ الذي ال يتحمل مسؤوليته وتبعاته الكاملتني الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي اجمل
 يلقي اباًل لعواقب إجرامه وجمازره، وال لتبعاهتا! 

إذا كانت الضرابت العسكرية املرتقبة ضد نظام بشار الكيماوي ستكون صورية؛ غري  -2 
مؤثرة، وال رادعة، جملرد رفع العتب واحلرج .. يُبتَغى منها التمهيد ــ فيما بعد ــ لتوجيه ضرابت عسكرية 

ضد الثوار اجملاهدين على األرض ــ أَيً  كانت أَساء كتائبهم أو انتماءاهتم ــ كلما عنَّا ألمريكا أو اتلية 
غريها فعل شيء من هذا القبيل، لتصبح سورَي وشعبها حقل جتارب ألسلحتهم " الغبي ة "، بزعم حماربة 

ه ُتفظنا واعرتاضنا اإلرهاب .. فهذا النوع من التدخل، أو العمل العسكري مرفوض .. نسجل علي
 ورفضنا له ابتداء .. والحقاً يف حال حصوله! 

كما أن أي عمل عسكري صوري غري مؤثر ضد الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي ..  
سيفتح شهية الطاغية الرتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر حبق املستضعفني من الشعب السوري .. وعمل 

 نبغي أن نرتدد يف رفضه ومعارضته.تكون هذه بعض نتائجه ال ي
فإم ا أن تكون ضربة قاصمة لظهر الطاغية، تشل قوته العسكرية عن األذى .. وعن االستمرار  

 يف األذى، أو ال! 
قالوا: أن ضربتهم ما هي إال غضبة متأخرة للبعد اإلنساين يف سورية .. فنرجو منهم أن  -3 

ن يكون هذا البعد هو اهلدف الظاهر والباطن لعملهم .. حيافظوا على هذا البعد كما يزعمون .. وأ
املعَلن واخلفي سواء .. أما أن يكون اهلدف الظاهر املعَلن عنه هو البعد اإلنساين .. بينما اهلدف اخلفي 
الباطين واحلقيقي هو التدخل والتحك م يف مستقبل وقرار سورَي .. وحرية سورَي .. ونظامها السياسي .. 

وجيه ضرابت عسكرية للثوار اجملاهدين وقتما يشاؤون .. ُتت مزاعم حماربة اإلرهاب أو أو من أجل ت
غريها .. فحينئٍذ ال شك أن عملهم سيفقد مسوغاته األخالقية .. كما سيكون يف موضع إنكار 
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ومعارضة الشعوب احلرة الكرمية .. وخباصة الشعب السوري املسلم .. واألَيم القادمة ستظهر صدق 
 من كذبه!  دعواهم
خالصة القول: لسنا مع القول الذي مينع من توجيه أي ضربة فاعلة ومؤثرة ضد النظام  

األسدي اجملرم .. كما أننا لسنا ممن يرضون التوقيع على ورقة بيضاء، لُتملى عليهم فيما بعد الشروط 
نرفضه ونستهجنه .. وإمنا  اجملحفة حبق سورَي، وثورهتا، وشعبها األيب املسلم .. فهذا النوع من االبتزاز

 نرى يف األمر تفصيل؛ وهو ما أشرَن إليه يف النقاط الثالثة أعاله. 
نسأل هللا تعاىل أن حيفظ سورَي وأهلها من كل شرٍ  وذي شر .. ما ظهر منه وما بطن .. إنه  

 تعاىل َسيع قريب جميب.
 وصلى هللا على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

  م 29/8/2013هـ  22/10/1434

 مثل الطاغية بش ار الكيماوي! -1059
كانت امرأاتن معهما ابنامها، جاء الذئُب فذهب اببِن ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  ق

إحدامها، فقالت لصاحبِتها: إمنا ذهب اببِنك، وقالت األخرى: إمنا ذهب اببِنك، فتحاكمتا إىل داوَد 
ى، فخرجتا على سليماَن بِن داوَد عليهما السالم فأخباته، فقال: ائتوين عليه السالم فقضى به للكب 

 ابلسكنِي أشقه بينهما، فقالِت الصغرى: ال تفعْل يرمُحك هللاُ هو ابُنها، فقضى به للصغرى " البخاري. 
مثل قلت: مثل املرأة الكبى اليت مل أتبه لشقِ  الولد نصفني ــ ألنه ال هو ابنها، وال هي أمه ــ 

وتقطيع  قتل الشعب السوري ..و  لتدمري سورَي ..بشار الكيماوي الذي ال أيبه القرمطي الطاغية 
إليه .. فهان  أهل سورَي ينتمون، و وال سورَي ألنه ال هو سوري ينتمي هلذا الشعب وبلده، أوصاله ..

 إىل الولد! ما هان على املرأة الكبى الكاذبة يف ادعاء نسبة الولد إليها، ونسبتها عليه 

 إنكار املنَكر الس ياِسي ابلوسائل الس لمي ة -1060
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.  
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فقد وردتين أسئلة عدة، ومن أطراف عدة .. عن شرعي ة الوسائل السلمي ة ــ كالتظاهرات، 
ن املدين وحنوها من الوسائل السلمية ــ وعن اجلدوى منها يف إنكار واالعتصامات، والدعاَيت، والعصيا

املنَكر السياسي، أو إنكار املنكر الصادر عن احلاكم، والسلطة احلاكمة، وخباصة بعد االنقالب 
العسكري املشؤوم الذي شهدته مصر ــ حفظها هللا وأهلها من كل سوء ــ حيث مل تنفْع معه الوسائل 

هنا مل تردعه عن غي ه وظلمه، وعدوانه .. وقد كثرت ــ إثر ذلك ــ احلوارات واملساجالت السلمي ة، كما أ
بني اإلخوان حول شرعية إنكار املنكر السياسي ابلوسائل السلمي ة .. وأيهما أفضل وأجدى نفعًا يف 

  إنكار املنكر السياسي؛ اللجوء إىل الوسائل السلمي ة، أم اللجوء إىل الوسائل العسكري ة؟
فكان لزامًا علينا أن ْنيب، فأقول ــ مستعينًا ابهلل ــ: املنَكر السياسي؛ الصادر عن السلطة 
احلاكمة شأنه شأن أي منكر آخر يتعني إنكاره، فمنه ما يُنَكر ابلوسائل السلمي ة، عندما تتوفر دواعيه، 

وة والوسائل العسكرية، عندما وظروفه، وهو اخليار األول الذي ينبغي اللجوء إليه، ومنه ما يُنَكر ابلق
تتواجد مقتضياته، وتتحقق شروطه .. فال تعارض بني املنهجني ــ السلمية والعسكرية ــ وابلتايل ال جيوز 
أن نضرب منهجًا ابملنهج اآلخر، كما ال جيوز أن نلغي منهجًا من أجل املنهج اآلخر .. فكال املنهجني 

 ت عليهما نصوص الشريعة.مشروعان، يكمالن بعضهما البعض، قد دلَّ 
من األدلة اليت ميكن االستدالل ِبا على إنكار املنكر ــ أَيً  كان نوع هذا املنكر، سواء كان 
منكرًا سياسيًا أم غري سياسي ــ ابلوسائل السلمية، قوله صلى هللا عليه وسلم:" من رأى منكم ُمنكراً 

َيستِطع فبقلِبه وذلك أضعُف اإلميان " مسلم. فتغيري املنَكر فليغريُْه بيِده، فإن مل يستِطُع فبلسانِه، فإن مل 
 ــ مبا فيه املنكر السياسي ــ ابللسان، يدخل يف خانة الوسائل السلمية.

وحنوه احلديث، عن عبادة بن الصامت، قال:" ابيَعَنا رسوُل هللا على أن نقوَل ابحلقِ  أينما ُكنَّا ال 
  عليه. خناُف يف هللِا لومَة الئم " متفق 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيِ ُد الشُّهداء محزُة بُن عبِد املطلب، ورجٌل قاَم إىل إماٍم جائٍر 
  [. 1فأمَره وهناُه فقتَـَلهُ "]

 [. 2وقال صلى هللا عليه وسلم:" أفضُل اجلهاِد كلمُة حقٍ  عنَد ُسلطاٍن جائٍر "]

                                                
 . 491رواه احلاكم، السلسلة الصحيحة:  1
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 [.3، كلمُة حقٍ  تُقاُل إلماٍم جائٍر "]وقال صلى هللا عليه وسلم:" أحبُّ اجلهاِد إىل هللاِ 
فكلمة احلق اليت تُقال عند سلطان جائر، وكذلك أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر، يدخل يف 
خانة الوسائل السلمية .. ْث لو قُِتل الصادع ابحلق، اآلمر ابملعروف، والناهي عن املنكر بسبب صدعه، 

 لشهداء محزة بن عبد املطلب رضي هللا عنه.وأمره، وهنيه فهو شهيد، بل هو مع سيد ا
وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيكوُن ُأمراُء من بعدي؛ يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال 
يُؤَمرون، فمن جاهَدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهَدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهَدهم بقلبه فهو 

 ن، يدخل يف خانة الوسائل السلمي ة.[. وجهادهم ابللسا4مؤِمن، ال إمياَن بعَده "]
وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:" ال حَيِْقَرنَّ أحدُكم نَفَسه " قالوا: َي رسوَل هللا كيف حَيِقُر 
أحُدََن نـَْفَسه؟ قال:" يَرى أمرًا هلِل عليه مقااًل، ْثَّ ال يَقوُل فيه، فيقوُل هللُا عز وجل يوَم القيامة: ما منَعَك 

َي ُكنَت أحقَّ أن ختَشى "]أن تقوَل يفَّ   [. 5 َكذا وكذا؟ فيقول: خشيَة النَّاِس. فيقوُل: فإَيَّ
فهو إذا كان ال ميلك سوى أن يقول احلق يف أمٍر يتعني عليه أن يقول فيه .. فليقله .. وال 

ال جتدي  حيقرن  مقالته ونفسه، ويقول: ماذا تنفع مقاليت .. أو يقول: مقاليت من الوسائل السلمية، اليت
  نفعاً .. هذا ال ينبغي! 

ومما حيسن االستدالل به على املنهج السلمي يف إنكار املنكر، األحاديث العديدة العامة اليت 
أتمر ابلرفق، وتنهى عن العنف والشدة، كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ هللَا رفيٌق حُيبُّ الر ِفَق يف 

 األمِر ُكلِ ه "البخاري.
لى هللا عليه وسلم:" إنَّ هللَا رفيٌق حُيبُّ الر ِفَق، ويُعِطي على الرفِق ما ال يُعطي على وقال ص

 العنِف، وَما ال يُعطي على ما سواُه "مسلم.

                                                                                                                                            
 . 491رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة:  2
 . 168رواه أمحد، والطباين، صحيح اجلامع:  3
 .1298صحيح موارد الظمآن:  4
 : إسناده صحيح.1/701ة. وقال أمحد شاكر يف العمدة قال املنذري يف الرتغيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقا 5
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وقال صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ الر ِفَق ال يكوُن يف شيٍء إال زانَُه، وال يُنزَُع من شيٍء إال شانَه 
وسلم:" َمن حُيَرِم الر ِفَق حُيَْرِم اخلرَي "مسلم. ويف رواية:" حُيَْرِم اخلرَي كلَّه ". "مسلم. وقال صلى هللا عليه 

 والرفق أقرب إىل الوسائل السلمي ة منه إىل غريها. 
أما الدليل على جواز اللجوء إىل القوة، والوسائل العسكرية يف إنكار املنكر السياسي ــ عندما 

ـ فهي أكثر من أن ُُتَصر، فكل اآلَيت واألحاديث اليت أتمر وُتض تتوفر مقتضياته، وتتحقق شروطه ـ
 على اإلعداد واجلهاد، وإنكار املنكر ابليد، تصلح أن تكون دلياًل يف املسألة.

فإن قيل: مَّت نعمل ِبذا اخليار أو ذاك .. ومَّت نقدم أحدمها على اآلخر .. وما هو الضابط 
 يف ذلك؟ 

 دة:أجيب عن هذا السؤال من أوجه ع
منها: أن التعامل مع العدو الداخلي املتمدد واملتداخل يف اجملتمع وأحيائه أصعب من التعامل 
مع العدو اخلارجي املتمايز، والواضح يف عداوته وعدوانه .. وابلتايل حَّت يتحقق احلد املطلوب ملواجهة 

ا ال حيتاجه العدو اخلارجي .. العدو الداخلي، حيتاج ملزيد من الفقه، والبيان، والعمل .. واالعداد .. م
 والعجلة يف مثل هذه املواضع تورث اخلسران والندامة.  

ومنها: اخليار العسكري يف التعامل مع املنكر السياسي الداخلي، ال ينبغي اللجوء إليه، إال بعد 
السلمية نفاد اإلصالح والتقومي والتغيري عن طريق الوسائل السلمية، وابلتايل ينبغي إعطاء الوسائل 

حقها وفرصتها يف العمل والتغيري ــ ما دامت تثمر وتُعطي نتائجها املرجوة ــ قبل الشروع يف أي عمل 
 عسكري .. من قبيل اإلعذار، والتماس أقل الضررين. 

ومنها: ال ينبغي أن نُعِمل الوسائل العسكرية، أو نلجأ إىل اخليار العسكري يف البيئة أو املياديني 
ها الوسائل السلمية، أو يف البيئة اليت مل تستنفد الوسائل السلمية قدراهتا وعطاءها بعد ..  اليت تعمل في

كما ال ينبغي أن نُعِمل الوسائل السلمية يف البيئة أو امليادين اليت تنشط فيها الوسائل العسكرية، أو 
ضر .. وهو كمن يضع يكون القرار فيها للوسائل العسكرية .. وعدم االنتباه هلذا املعىن يُفِسد وي

 األشياء يف غري موضعها، فأىن  هلا أن تثمر أو تُعطي عطاءها!
ومنها: عند استخدام الوسائل العسكرية، واللجوء إىل خيار القوة .. ينبغي أن حيصل تقييم 
دقيق لطبيعة العدو الداخلي املراد التعامل معه .. هل جتدي الوسائل السلمية معه نفعًا أم ال .. وعلى 
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وء ذلك يصدر احلكم والقرار من ممثلي اجملتمع من أهل احلل والعقد بتبين اخليار األنسب، واألْنع، ض
 سواء كان اخليار العسكري أم اخليار السلمي. 

عند اللجوء إىل اخليار العسكري أو استخدام الوسائل العسكرية يف استئصال طاغية من 
اء دقيق أن هذا الطاغية ال جُيدي معه خيار سوى خيار الطغاة اجملرمني .. ال بد من أن يتقدمه استقر 

القوة، واللجوء إىل الوسائل العسكرية .. وهو ما حدى بنا أن نقول منذ اليوم األول من الثورة السورية 
املباركة ــ يوم أن كانت سلمي ة ــ أن الطاغية اجملرم القرمطي بشار الكيماوي ال جيدي معه نفعًا، وال ميكن 

معه أو تغيريه إال من خالل القوة، واستخدام الوسائل العسكرية .. وهذا َنتج من ا عن استقراء التفاهم 
 دقيق لطبيعة وجينيات واتريخ هذا النظام الطائفي الظامل البغيض .. واألحداث أثبتت صحة نظرتنا فيه!  

داخلي ينبغي أن ومنها: عند تبين أحد اخليارين أو املنهجني يف التعامل مع املنكر السياسي ال
يراجح بدقة، وتقوى، وفقه بني املصاحل واملفاسد، فما رجحت املصلحة منه ُعِمل به، وما رجحت 
مفسدته دفعناه، وختلينا عنه .. وتقدير املصاحل من املفاسد .. يف اختيار أي املنهجني أو الطريقني .. 

 الصادقني املخلصني. وتقدمي أحدمها على اآلخر .. مرده إىل أهل العلم واالختصاص من 
فما كان يُزال عن طريق الوسائل السلمية، من اخلطأ حينئٍذ اللجوء إىل الوسائل العسكرية .. 
وما كان ال يُزال إال من خالل الوسائل العسكرية، من اخلطأ، والعَبث اللجوء إىل الوسائل واخليارات 

 .  السلمية .. إال ابلقدر الذي َيدم اخليار والوسائل العسكرية
ومنها: األضرار الناَجة عن اللجوء إىل القوة والوسائل العسكرية .. مهما تعاظمت .. جيب أن 
تكون أقل ضررًا من املنكر السياسي املراد إزالته وتغيريه .. وأقل ضررًا من ضرر إقرار فساد وظلم وكفر 

 املنكر السياسي سيدًا، وحاكماً على البالد والعباد. 
ه يف العمل واجلهاد ابلوسائل السلمية أكثر نفعًا وعطاًء من العمل واجلهاد ومنها: من وجد نفسَ 

ابلوسائل العسكرية .. ال يعيب على من جياهد عب الوسائل العسكرية  .. كذلك من جيد نفسه يف 
العمل واجلهاد عب الوسائل العسكرية أكثر نفعًا وعطاء من العمل ابخليارات أو الوسائل السلمية .. ال 

يب على إخوانه الذين ينشطون ويعملون لدينهم وأمتهم عب الوسائل السلمية .. مادامت هذه يع
 الوسائل مشروعة ومباحة .. وتُعطي مثاراً.
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فكال الفريقني على خري .. وكالمها يكمالن بعضهما البعض .. واألمة ُتتاج إليهما معاً، ويف 
[. 6قال:" إنَّ املؤمَن جُياهد بسيِفه ولسانه "]احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 

 وهذا احلديث قد مشل نوعي اجلهاد؛ اجلهاد ابلوسائل السلمي ة، واجلهاد ابلوسائل العسكرية. 
هذه َجلة من الضوابط واملعايري اليت ينبغي مراعاهتا .. والنظر إليها .. عند العمل ابخليار 

 و العكس .. وهللا تعاىل أعلم. السلمي، وتقدميه على اخليار العسكري، أ
فمن مل يقنع مبا تقدم أعاله، وأراد مزيدًا من التفصيل والبيان .. فلرياجع مقالتنا املعنونة بـ " 

، ومقالة " العصيان 11/4/2001فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام "، وقد كتبت بتاريخ 
 قد جتتمع أطرافه وفروعه من أكثر من مقالة .. ، فاحلق أحياَنً 8/8/2002املدين "، وقد ُكتبت بتاريخ 

 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني.  
 م.  5/9/2013هـ.  29/10/1434

 من أسباب اخلالف فيما بني املسلمني. -1061
.. فوجدت أن كل فريق من فيما بينهم م لت كثريًا من املسائل اليت َيتلف فيها املسلمون أت

من احلق، وجانب من الباطل فيما اختُِلف فيه .. وما عليه من حق يزي ن له ما عليه  الفرقاء عنده جانب
يتمسك ِبما معًا على أهنما حق .. وإذا ما نوِقش وُروِجع فيما هو عليه  من ابطل .. مما حيمله على أن

 من ابطل .. استدل عليك ابحلقَّ الذي هو عليه!
لتكاملت  وأنصف جانب احلق عند اآلخرين .. ه من ابطل ..ولو ختلى كل فريق عما هو علي

ملا وَجَد اخلالف طريقه إىل صفوف املسلمني .. ولكن تعصب كل فريق ملا عليه احللقة وَتاَسكت .. و 
نصاف احلق عند اآلخرين .. هو السبب الرئيسي فيما تشهده الساحة اإلسالمية وعدم إمن ابطل .. 

 مني .. هللا املستعان! بني املسلمن خالف، وتدابر، وتنابز فيما 

                                                
 . 1934صحيح اجلامع:  6
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 االستفادة من العوامل املشرتكة بني الفرقاء. -1062
ن املالحظ أن طاغية الشام بشار الكيماوي حيسن استغالل املتناقضات، واالستفادة منها ..  م

 الضروس  كما حيسن توظيف أعداء األمس، أصدقاء اليوم ــ مثال حزب البيككي الكردي ــ يف حربه
 ! على مبدأ " عدو عدوي صديقي " أهل السنة من أبناء الشام .. ضد ثورة وجهاد

بينما يف املقابل على ما بني كثري من الفرقاء والكتائب اجملاهدة على أرض وثرى الشام الطهور 
ــ ولألسف ــ نوع تدابر،  من توافق وتقارب يف التوجه واألهداف .. واملعاَنة واحدة للجميع .. نلحظ 

وتوظيفها يف ستفادة من العوامل املشرتكة بني َجيع الفرقاء اليت توحد وال تفرق .. وتفرق .. وعدم اال
 الطاغوت وحاشيته وطائفته، وحلفائه!  معركتهم األساس ضد

ولو أتملنا الفقه اإلسالمي .. واملساحة اليت تتيحها السياسة الشرعية للمسلم ــ واجملاهد خباصة 
يفه يف معركته يد من كل شيء حوله، وتوظد أن يستفح للمجاهــ لوجدَن التوجيه األرحب الذي يسم

 .. لو كانوا يعلمون. األساس مع الطاغوت .. ومن دون أدىن حرج، أو مشقة

 معركتنا مع الطاغية هلا ثالث مسارات. -1063
مسارات: مسار عسكري، ومسار سياسي، ومسار  هلا ثالث عركتنا مع الطاغوت وحلفائهم
والنصر الكامل على العدو ال يتحقق إال ابنتصارَن عليه يف  .. إحداها عن اآلخريغين  ال أخالقي ..

من تلك املسارات، يعين ابلضرورة أتخري النصر،  املسارات الثالثة معًا، وأميا تقصري يف أي مسار
  يف ذلك املسار .. فاالنتباه، االنتباه! بقدر ما نقصر وإنقاصه

 الذي يلعب عليه! حزب البيككي، والوتر القومي -1064
جرائمه وتواطأه مع النظام األسدي اجملرم ضد الثورة حزب " البيككي " الكردي  يغطيل

أبن موقفه هذا مبعثه  أهلنا األكراد من أبناء سورَي؛السورية وأهلها .. يتكلف النفاق والكذب على 
بني العرب والكرد، أو بني ابألساس املعركة هي  وأنواآلمال القومية، لبعد القومي، واحلرص القومي، ا

 القومية العربية والقومية الكردية .. لكي جيد لنفسه وخياَنته املأوى واحلاضنة الشعبية الكردية ..!
 الشعب الكردي املسلم منا وحنن منه .. وكذبتم .. وهلذا احلزب، ومن َنصره نقول: ِخبتم ..

رفوض، أَيً  كانت جهة ومبعث هذا اخلطأ .. اخلطأ حبقه م ا ما ُيسيئه، ويُفرحنا ما يُفرحه ..يسيئن
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اليت داستها الشعوب احلرة أبقدامها .. واليت تتقاتلون وَتوتون يف سبيلها .. القومية العصبيات العنصرية 
 ال، ولن تفرق ما بيننا وبني أهلنا وإخواننا األكراد من ترابط وأخوة، ورحم! 

مع الطاغوت هي حصرًا صة ــ أن معركتنا يف الشام وليعلم األخوة األكراد بعامة ــ ويف سورَي خبا
بشار الكيماوي ونظامه الطائفي الفاشي اجملرم، وكل من يقف يف صفه، أًَي كان انتماؤه القومي أو 

، هأن يقف يف صفللطاغوت وحزبه، ورضي ع نفسه ابالديين .. ولوال أن حزب " البيككي "، قد 
ُشِغلنا به .. ولكن ملا أىب إال ملا  أهل الشام وثورهتم املباركة، ضد ويُقاتل معه إىل جوار جنده وشبيحته،

أن يقف مع الطاغوت ونظامه وجمرميه .. ليصبح جزءًا منه .. ومن آلته العسكرية اجملرمة القاتلة .. كان 
.. ولو وشبيحته والتعامل معه، كما يتعامل الثوار اجملاهدون مع الطاغوت ونظامه  ال بد من رد عدوانه،

لوجدوا من أهلنا  وصدقوا يف ذلك ..وتبأوا من الطاغوت ونظامه .. ححوا مسارهم .. ، وصادواع
 وشعبنا وجماهدينا العفو والصفح! 

كما نطالب أهلنا وإخواننا األكراد .. أن يكون هلم موقفًا شجاعًا ضد هذا احلزب وجرائمه، 
ِبم أن يتحرروا من نري وظلم واستعمار  .. إذ ال يليق وأن ال يصغوا إىل كذبه وادعاءاتهوابطله .. 

مستبد ظامل، تقوم فكرته، على  الطاغية بشار الكيماوي ونظامه البعثي الطائفي، ليقعوا يف أسر حزب
 والعصبية، واإلحلاد!والضَرر، الكفر، 

 إشغال الشعوب مبشاكل داخلية عن الثورة السورية! -1065
نطقة، بل والعامل كله ــ الذي ال َيفى على أحد ــ ثر الثورة الشامية املباركة على دول املأل

وخشية العدو من هذا األثر، ومن مآالته .. وحَّت تفقد الثورة الشامية تضامن الشعوب املسلمة احلرة 
ــ وخباصة يف الدول املسماة بدول معها .. نلحظ أن " العدو "، قد افتعل يف كثري من األقطار املسلمة 

هذه األقطار عن االهتمام، ومتابعة أخبار، وأحوال إخواهنم،  يلاة كبرية، تشغل أهشكلالربيع العريب ــ م
ُر اْلَماِكرِيَن [األنفال: وأهلم، وجماهديهم .. يف الشام .. ] . ... لِك هللا 30َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّلل ُ َواّلل ُ َخيـْ

 َي شام!
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 مَّت يستغين اجملتمع الدويل عن النظام األسدي؟ -1066
ستغين اجملتمع الدويل ــ واجملتمع اإلقليمي تبع له ــ عن النظام السوري األسدي، يف حال وجد ي

 التالية: ةالبديل الذي حيقق له املطالب الثالث
أوهلا: البديل املماثل أو األمثل للنظام احلايل .. الذي يقوم بواجب حراسة وخدمة دولة 

 إسرائيل. 
أن ُيشارك اجملتمع الدويل يف حربه لإلسالم وأهله .. ُتت  ا: البديل الذي يرضى لنفسهاثنيه

 زعم، وطائلة حماربة اإلرهاب واإلرهابيني! 
 اثلثها: البديل الذي يسهر على مصاحل اجملتمع الدويل ــ االقتصادية والسياسية ــ يف املنطقة! 

على َجيع قيم  دهراً وإىل أن جيدوا هذا البديل .. فال حرج على اجملتمع الدويل من أن يدوس 
حقوق اإلنسان .. وإال كيف تفسرون صمته املطبق ــ الذي يرقى إىل درجة التواطؤ، واإلقرار، والرضى ــ 
على جرائم النظام الطائفي األسدي اجملرم حبق الشعب السوري .. واليت فاقت حدود الوصف 

 والتصور؟!

 البطء يف العمل واحلراك العسكري ليس لصاحل الثورة. -1067
وجد بطء ملحوظ على َجيع اجلبهات العسكرية، وخطوط التماس مع قوات العدو األسدية ي

والدفاع عن املواقع احملررة اجملرمة .. فالقتال ــ يف كثري من جوانبه ــ أيخذ طابع االشغال، والتشاغل .. 
 د! وفق جدول زمين حمد بع التحرير املنظم لبقية األراضي واملناطق،أكثر مما أيخذ طا.. 

ولألخوة اجملاهدين وقادهتم أقول: اآلالم كثرية .. واملعاَنة كبرية .. واحلاجيات تتضاعف .. 
فبداًل من أن نعاجل جرحه تتآكله آالم اجلراح .. فمثلنا كمثل جريح ينزف .. والزمن ليس لصاحلنا .. 

نفد .. ورمبا صبه يكون يكاد الدم ينضب منه ويونزيفه اليوم .. نعاجله بعد سنة من مصابه .. وبعد أن 
 قد نفد قبل نفاد دمه .. وال لوم عليه!

.. حَّت وشبيحته حاضنته من طائفته ورعاية أتملوا كيف أن الطاغوت حيرص على سالمة 
كب زمن ممكن .. وحنن أوىل منه يف مراعاة هذا اجلانب يف حاضنتنا الشعبية ُتتضنه .. وتصب عليه .. أ
 لشعب السوري. .. وهي السواد األعظم من ا
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ْث أن هذا البطء امللحوظ يف العمل العسكري .. يعطي العدو فرصة اللتقاط أنفاسه .. 
ومراجعة خططه .. وأن أيخذ زمام املبادرة يف كثري من املواقع .. كما يعطي األطراف اخلارجية مزيدًا من 

 ن السوري! دخل يف الشأن السوري .. بل ويف صغائر األمور من الشأآمر والتالفرص للت
فيتسبب هلم االنشغال ُيضاف إىل ذلك .. أنه حُيدث امللل والفراغ .. عند الشباب اجملاهد .. 

 ويف ذلك من الضرر ما فيه! ويف أمور ال ُُتمد ُعقباها .. ل، القال والقييف الفنت .. و 
ارئة ويشكلوا غرف عمليات طأن يرصوا الصفوف .. و .. أن يتنبهوا لذلك من اجلميع  واملرجو

تطيقه وتقبله الشعوب وأن يعدوا اخلطط املمرحلة .. واملبجمة وفق زمن حمدد ممكن ومقبول ومشرتكة .. 
ــ إبذن هللا ــ ببعيد .. .. وفقكم هللا .. وسدد خطاكم، حفظكم هللا ..  عسى هللا أن أييت ابلفتح، وما هو 

  وخططكم، ورميكم .. اللهم آمني. 

 بث  فيها!وسائل اإلعالم وما يُ  -1068
بذكر  معينتقريبًا  امنه %5وجدت على الناس .. ف ةاإلعالم املعروضوسائل ملت غالب أت

راد منه حرف عقول الناس، بتحريف احلقائق وتزويرها؛ امل معين امنه %95األخبار والوقائع .. و
 ــ عن جادة احلق والصواب! وأخالقهم ــ ومن ْث سلوكهم ومواقفهم 

.. الفاسد إلعالم ااملليارات من الدوالرات اليت ينفقوهنا يف سبيل هذا  فهان علي تفسري تلك
.. صدق هللا العظيم:] ِإنَّ ، من غري طائل َنفع الطائلة يت ُتملهم، على انفاق تلك األموالواألسباب ال

َها ْثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ْثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن  الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوْا َعن َسِبيِل اّللِ  َفَسُينِفُقونَـ 
 . 36َكَفُروْا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُروَن [األنفال:

ألهل  يب قتادة الفلسطيين عمر بن حممود أبو عمر ُتت عنوان " رسالةكلمات أل  -1069
 .اجلهاد ابلشام "

البعض من فتاوى عن بعد، الستماع إىل ما يصدره وجنود من ا إخواين اجملاهدين من قادة رحذ  أُ 
على فريق أن ينصاع العلم ممن تسمى ابَسهم، يوجبون ن من طلبة العلم، أو من غري طلبة يكتبها مبتدئو 

 الفتوى الشرعية، وكأن مثل هذه األمور ُتسم على هذا الوجه من السذاجة والطفولية.لفريق على وجه 
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وإما ابلتحاكم  خري (( وهو األوىل كما قال تعاىل )) والصلح فإن اخلالف ال حيل إال ابلصلح
 صغار على الوجه التام، يغرون من وهؤالء الذين يكتبون هذه الفتاوى على املواقع وغريهاوالتقاضي، 

 رد اخلالف وُتقيق الصلح والوحدة،يؤيدوهنم ابلتصلب على املوقف دون أن يتحقق املُراد وهو 
االقتتال، فتاوى اجلاهلة اإلخوان على ال، بل قد تسرع هذه يغار صدور جديدوإوسيؤول إىل تفرٍق زائد 

ية من وراء هذه الفتاوى فإنك لن تعدم جاهاًل يبطل اآلخر ابلكل وهذا يعلمه أهل التجربة من قبل،
 الغريبة. 

 األمور ُتسم ابلقوة، أوأهل اجلهل ممن يظنون أن مثل هذه  ما ُأحبه إلخواين أن يبعدوا عنهم
األمري، فهؤالء يبعدون عن االستشارة واالسرتشاد  ابلتصلب يف الرأي، والتعصب إىل اسم اجلماعة أو

، ومن لكنهم األكثر افسادًا يف كل وقت هم األعلى صواًت واألكثر أتثريًا، وهؤالء يف بعض الظروف
حيققون هلم األهواء يف أن أقول لكم: إن بعض األ مراء والقادة حيبون هذا النوع من الناس ألهنم  النصح

حب اإلمارة وبقاء الرائسة، ومن راقب قلبه ودينه مل ينصع لداعي األهواء يف أمر هذا الدين بل يف ذروة 
 سبيل هللا. سنامه وهو اجلهاد يف

من َنفلة القول تذكري إخواين إن اإلمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إىل اآلن طوائف 
ومن مل يبصر  اخلليفة أو ما أشبهه من األَساء واأللقاب، يعامل معاملة جهاد، فليس هناك أمري ممكن

أو خليفة املسلمني،  هذا املعىن كان فساده أشد، حيث يلزم اآلخرين بلوازم هذا االسم من إمرة املؤمنني
، َجاعات جهاد تسعى لتحقيق يم على معىن آخر غري أن اجلماعاتوالدخول يف الصلح أو التحك

 العلم.غرور بال وقائع عند العقالء وأهل حيقق إالَّ الفساد، ألن مبناه على اجلهل والالتمكني ال 
فمن اإلْث العظيم يف ل واأللقاب، وإن ما ينتجه تسمية األوهام ابحلقائق التعلق ابألَساء واهلياك

الناس، ومل أجل ُأمراء أو أَساء تنظيمات وضعها يقتل أهل اإلسالم بعضهم بعضًا من دين هللا تعاىل أن 
 :ا الوضع على قاعدة احلديث الشريفللننس تغيري هذكتسبوا حكمًا إال بوضٍع بشري فقط، ي
إال كفرت عن مييين وأتيت الذي هو منها  إين وهللا إن شاء هللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خرياً  "

تلون عليها، وأيبون تركها، كأهنا وضع إهلي، يقايتعاملون مع ُأمرائهم وَجاعاهتم   لكن بعض الناسخري" 
 مع أن عامة ما تقع به اجلماعاتة، وهذا أمر َيفى على النفوس، وكأهنا مقصد بذاهتا ال وسيل

وقع هذا األمر على وجه  كرًا، وإذاوُأمراؤها هذا وجهه على الصحيح ممن يعلم ويراقب ويعاين نظرًا وف
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 تعاىل أن ال يقع هذا من أحد، ألرجو هللا وإينالح أبعد يف اإلحتمال والوقوع، جلي منهم كان اإلص
 فإين رأيت بعض من تسمى ابخلليفة أو أمري املؤمنني هو يف هذا الباب على دين الرفض دون أن يدري،
فإهنم هم من يرون اأُلمراء واألئمة وضعًا إهليًا ال اختيارًا بشرًَي َيضع للمصلحة دون غريها، واحلُجة يف 

عن إمرة املؤمنني، وحصول املدح له من صاحب الشرع  ضي هللا عنهماذلك تنازل احلسن بن علي ر 
 ؤوا أم أبوْا.حممد ومبجرد َتسك الناس ابألَساء واألشخاص يدخلهم يف هذا املعىن شا

ومذهبه وَجاعته، ىب النصيحة إال من كان على هواه أرجو من هللا تعاىل أن ال يستشار من أي
بعض سننهم وهذا الصنيع يغرس ما هتوى على سننهم أو  هود يسري يف من جرىفإن هذا دين الي

يسمع إال لنفسه أو النفوس دون النظر إىل الوجه اآلخر من اخلالف بني املسلمني، حَّت َليخيل ملن ال 
كله، فيأىب الصلح إال على شرطه،   الباطل ما يف معناها أن ما عليه هو احلق كله، وأن ما عليه اآلخر هو

آمل من اإلخوان أن يعلموا أن احلال هذا عدم اإلصالح والتوافق  فإن وقعساد، وهذا ابب الشر والف
داء النفوس حَّت الزكية حَّت يقع التنافس عليها، نعم، حب اإلمارة اليوم حال بالء، ال اقتسام غنائم 

اخلري يف ار اآلخرة، وعلم أن ما سيأتيه هو على البالء، لكن من اتقى ربه، وعمَل للدمنها، حَّت 
ال من شراك نعله مل يكن مهه إ جلة، فإنه ال يدري اليوم ميوت أو غدًا، وإن اجلنة والنار أقرب إليهاآل

احلكيم املهدي يتحقق إال ابلوحدة فإن اخلالف شر كما قال ا ال وهذنصرة الدين وإغاظة الكافرين، 
 عبد هللا بن مسعود.

طريق اجلهاد، وال وال يوايل إال على  إال اإلسالم، ت حمب ال ينصر اَساً ويف اخلتام : هذه كلما
لذاهتا، حيب هلذا اجلهاد الذي حلم به زمناً  آالت لنصر الدين، وليست مقصدًا يرى األشخاص إال

حلق ما مضى من مواطن، عاشها اإلسالم بالد الشام وال يلحقه ما طوياًل أن يبل  مداه يف عقر دار 
أبوىل منه يف هذا ل السالح هناك حَّت القادة ليسوا كيف تبدأ وكيف تؤول، وهو يعلم أن من محورأى  

 ِبذه الكلمات كان هذا ما حيب، وهو أمله اجلهاد وال مبقدار حبة خردل، فإن أخذ اإلخوان األحبة
 هـ. -يسلكه إال من اجتباه هللا لطاعته اأبهل هذا الطريق العظيم الذي ال 

أعاله .. يف تعامله مع القضية السورية  قلت: كنا نود من الرجل أن يستمر يف هنجه هذا الوارد
.. إال أنه ولألسف أظهر فيما بعد تعصبًا ملسمى القاعدة .. وكانت غالب خطاابته تتسم ابلفتنة، 

  وسوء الظن مبجاهدي الشام، وإحداث الفرقة فيما بني بينهم!والتفريق، واالستعالء، والغلو، 
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قلق اجملتمع الدويل، واملراقبني، واإلعالميني، واهليئات احلقوقية .. مقتل العشرات يومياً  يعد يُ مل

اليت فيها وال اعتقال عشرات اآلالف يف أقبية السجون والتعذيب .. من أبناء الشعب السوري .. 
واحلاوَيت  ل والصواريخ، والطائرات، والباميل،وال تلك القنابحرمات وآدمية اإلنسان .. َجيع تنتهك 

بل هي مل  .. تقلق القوم ابتتتدمر البيوت على ساكنيها .. تُلقى يوميًا، واليت اليت  املليئة ابملتفجرات،
اإلجرام .. وضحاَي هذا اإلجرام .. هذا فما دام  تُنشر يف بياَنهتم، ونشراهتم ..و  تُذكر تستحق أن تعد

فلم ية .. ومن الشعب السوري .. فاألمر عادي .. ومتفهم .. ال يستدعي القلق .. على األرض السور 
رمبا الذي يستدعي قلقهم .. .. لدى القوم يعد مقتل العشرات يومياً، وال كل ما سبق ذكره يثري القلق 

يذهب  يف الغوطة .. وبعض عبارات الشجب .. أن ُتصل جمزرة كيماوية كبرية كاليت حصلت سابقاً 
ورمبا مع الزمن .. واالمتعاض .. فهذه ومثيالته قد تستدعي قلياًل من القلق ..  تها ابآلالف ..ضحي

العادية اليت ال تستدعي القلق وال  من تلك األحداث وتكرارها من قبل الطاغية .. تصبح كأي حدث
 اإلنكار ..!!

تعظم من شأن اإلنسان .. غابت ــ لدى القوم ــ تلك القيم واملفاهيم احلضارية الراقية .. اليت 
 .. وحرمة اإلنسان .. واليت طاملا كانوا يلوكوهنا ــ كذابً ــ أبلسنتهم، ويتشبعون ِبا ..! وقيمة اإلنسان

يعاً  َا قَـَتَل النَّاَس َجَِ أين هم من قوله تعاىل:] َمن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغرْيِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
يعاً [املائدة:َوَمْن َأحْ  َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ  . 32َياَها َفَكَأمنَّ

  حسبنا هللا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال ابهلل. 

 أخطاء، وُسنن تتكرر! -1071
 الثمانينات مل ا غيب اجملاهدون األفغان العمل ابلشورى .. وغلب على كل حزب منهم األثرة يف

االقصاء؛ إقصاء كل طرف ليآخر .. وعدم االعرتاف به ..  نهم مبدأساد فيما بيوالفرح مبا لديه .. و 
له وجتريح ويف كثري من األحيان كان هذا النكران واإلقصاء للطرف اآلخر، يتحول إىل جترمي ِبهاده .. و 

وأفرحوا العدو .. ملا فعلوا كل ذلك .. تفرقوا .. وتناحروا .. وتقاتلوا فيما بينهم .. وذهبت رحيهم .. 
 ىل أن استبدهلم هللا تعاىل حبركة طالبان! إ.. 
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ــ فيما ــ يف سورية اجلرحية ــ كثريًا من تلك األخالقيات والسلوكيات اليوم  وإين أحلظ يف الشام
زاب العاملة على الساحة ــ اليت كانت ُتصل يف أفغانستان يف الثمانينات .. فغيبوا بني الفرقاء واألح

يتنكر جلهاده ومواقفه وتضحياته ــ إال من ِبا .. والكل يُقصي الكل، و .. والعمل فيما بينهم الشورى 
فيقع الندم،  وإين أخشى أن تنتهي األمور إىل ما انتهى إليه اجلهاد اإلفغاين يف ذلك الوقت .. رحم هللا ــ

َها قـُْلُتْم أَ  ُتم مِ ثْـَليـْ ُفِسُكْم ِإنَّ والت حني مندم ] َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصبـْ ىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنـْ
  . 165اّلل َ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر [آل عمران:

، وذي شر .. ووحد مشلهم وكلمتهم  وسهامهم اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من كل شرِ 
 على ما ُتب وترضى، اللهم آمني، آمني. 

 ! سمن تلبيس إبلي -1072
على بعض اجملموعات املسلحة يف الداخل السوري، أنه ُيشغلها بتثبيت ن تلبيس إبليس م

مبثل هذه  ظنًا منهم أهنم طق احملررة، وفرض نفسها على الناس، وبعض أعمال احلسبة ــمقراهتا يف املنا
النصريي الطائفي  الشر األكب، املتمثل يف الطاغوتودفع عن مواجهة وجهاد  ــاألعمال يقيمون دولة! 

الكيماوي، وعصابته، وشبيحته .. حَّت بتنا نسمع عن تفلت مناطق وقرى عدة حمررة ــ يف حلب بشار 
وضواحيها ــ وعودهتا اثنية إىل حكم وسلطة الطاغوت .. ليعيث فيها ــ من جديد ــ فسادًا وخرااًب، وكفراً 

 !.. 
ال يوجد على  ق ..فيشغلكم ببنيات الطري وهلؤالء املضلَّلني أقول: ال يستخفن كم الشيطان ..

يعدل جهاد ودفع شر وكفر وظلم الطاغوت القرمطي وجنده، صاحل عمل حسبة وال أرض الشام 
 عن الدين، واألرض، والِعرض.  وأعوانه ..

انشغالكم مبا أنتم فيه .. عن جهاد ودفع الطاغوت األكب .. يُفرح الطاغوت .. وُيضحك 
سر األرض .. وتتفلت املناطق احملررة منا .. وخبسراهنا ت األعداء .. ْث بعد ذلك خنالشيطان .. ويشم  

خنسر من جديد الدين، والِعرض، واحلرية، والعزة والكرامة، وغريها من احلرمات، واملقاصد اليت جاءت 
 الشريعة حلمايتها وصوهنا ..!
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 أنتم ِبذا العمل ــ جهل منكم من جهل، وعلم منكم من علم، ومن حيث تدرون أو ال تدرون ــ
 فاتقوا هللا عباد هللا!وعسكره .. تعملون على خدمة وتقوية الطاغوت ونظامه، وحكمه .. 

 اعرتاض واجلواب عليه. -1073
أبن ال ينشغلوا عن جهاد ودفع الشر األكب، جملاهدين، وخباصة منهم املهاجرين ندما ننصح اع

على الناس، أو االشتغال ياهتم ومسماملتمثل يف الطاغوت وأعوانه .. بتثبيت املقرات، وفرض أنفسهم 
األعمال اليت تدخل يف احلسبة وإدارة املناطق، وحنو ذلك .. ينبي بعض املعرتضني، املتعصبني  ببعض

ملسمى بعينه .. ليقولوا لك: ملن نرتك البلد .. حنن حنرر .. ْث نرتك البلد، واملناطق احملررة للعلمانيني 
 ليقودوها .. وحيكموها؟! 

 اعرتاض هؤالء املعرتضني من وجهني:  واجلواب على
ن ، كما يتضم  بشامهمو  أوهلما: أن اعرتاضهم يتضمن سوء ظن أبهل الشام؛ الذي تكفل هللا ِبم

 إقصاء هلم عن إدارة شؤون بالدهم أبنفسهم ..! 
.. سوء  ىل الشام ــ عبارة عن علمانينيى الوافد إفأهل الشام ــ يف نظر هؤالء املعرتضني، واملسمَّ 

َيتزلون املاليني من مسلمي أهل الشام يف شخص أو شخصني من  الظن ِبم مقدم على حسن الظن ..
وابلتايل ال بد هلذا اجملاهد وال يستحقون .. ستأمنون على إدارة شؤوهنم أبنفسهم .. ال يُ  العلمانيني ..

ينوب عن نفسه، و  يشغلـ أبن ـلغرض اجلهاد ودفع شر الطاغوت األكب  امالوافد ــ الذي قصد الشَّ 
ولو حاول أهل الشام أبن يشكلوا بعض املؤسسات  اإلدارية، واملدنية .. يف َجيع األعمال أهل الشام،

املدنية أبنفسهم .. كتأسيس احملاكم الشرعية مثاًل .. فإهنا جُتابه من هذا الفريق من الناس، ابلرفض، 
الشرعية .. ابحملاكم الشركي ة .. ألهنا واالستخفاف، والتشهري .. حَّت أن منهم من يسمي احملاكم 

 أتسست من قبل أهل الشام .. وال تنتمي للون أو مسمى حزيب واحد!
، وخباصة املهاجر .. يف إدارة شؤون املناطق احملررة .. هم املقاتل اثنيهما: أن البديل عن اجملاهد

ال مة يف َجيع اجملاالت .. إعظيوطاقات أهل الشام أنفسهم .. أبناء أهل الشام الذين ميلكون كوادر 
ــ أن هذا الشعب .. مشو ه .. قاصر .. ال يستطيع أن يقود  املتعصبةهؤالء إذا افرتضنا ــ على مذهب 

 نفسه بنفسه .. لذا ال بد له من راع ووصي وافد يرعاه!!
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ده .. اتفاق اجملتمع الدويل مع خر حلقات التواطؤ والتآمر على الشعب السوري وثورته، وجهاآ

إيران حول ملفها النووي، والذي من شروطه، اطالق يد إيران يف املنطقة العربية، وخباصة يف سورَي، 
 وعدم احراج ربيبتها وعميلها الطاغية بشار الكيماوي ونظامه مبزيد من الضغوط ..! 

ستغل ملفها النووي .. فامللف السوري ابلنسبة إليران أهم من امللف النووي .. وهي ت
 امللف األهم؛ وهو امللف السوري .. فما حيققه والضغط على اجملتمع الدويل ابمللف النووي .. لصاحل

  النظام السوري النصريي إليران، ال ُتققه عشرات القنابل النووية!
لسورية من مضاعفات اتفاق اجملتمع الدويل مع إيران حول ملفها النووي .. يل ذراع املعارضة او 

وإعطاء الضوء األخضر ــ أو لنقل  .. وإرغامها على حل يرضي إيران والنظام السوري الطائفي اجملرم ..
ائم واجملازر حبق الشعب َجيع األضواء ــ للطاغية بشار الكيماوي ونظامه على ارتكاب مزيد من اجلر 

 ضات اجملتمع الدويل مع إيران!ليحملوه ابلقوة واإلكراه على الرضى مبا أتيت به نتائج مفاو  السوري؛

 ال دين بال دولة. -1075
 دين بال دولة .. وال دولة بال إمامة وإمارة .. وال إمامة وإمارة من دون عقد وبيعة .. وال ال

.. وال رضا من غري من أهل احلل والعقد  بيعة إال برضا طريف العقد: اإلمام، واألمة أو من ينوب عنها
نَـُهْم [الشورى: مشورة بني املسلمني .. . وأعظم األمر الذي جيب أن 38قال تعاىل:] َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

 سياسة الدنيا ابلدين.رعاية مصاحلها، و َيضع للشورى، اختيار اإلمام الذي ينوب عن األمة يف 
 وقد صدق عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حينما قال:" اإلمارة الشورى ".

  ل: ال دين بال دولة، ولنا عقود بدون دولة، أمل يكن لنا دين ..؟!كيف القو   :وسؤال ــ مداخلة
املراد؛ ال دين كاماًل .. وال دين على مستوى الفرد، واجملتمع، والدولة .. حييي  اجلواب:

الفرائض واحلقوق والواجبات .. ويقيم احلدود .. وحيمي الثغور .. بال دولة، وال سلطان .. وما نتمتع 
اب الدولة املسلمة، واإلمام املسلم .. مقصور ــ ولألسف ــ على بعض السلوكيات به من دين يف غي

الفردية احملدودة، واملقصورة على زواَي املساجد، والبيوت وحسب .. وهذه السلوكيات الفردية احملدودة 
 تضيق يف مواطن كثرية، وتتسع يف مواطن .. كاأليتام على موائد اللئام .. هللا املستعان!
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تيب على من يصن ف نفسه مسلمًا، ونصريًا لفصيٍل، أو ملسمى حزبه وَجاعته .. ْث عند مورد ع

الكالم .. حَّت  طِ خالف معه، ومع فصيله، أو حزبه .. تراه يلجأ للفحش يف القول، وسقَ نقد أو أدىن 
  وسفك دمه ..! ن قتله،لو َتك ن من خمالفه قد ال يتورع عَُيي ل إليك أنه 

حري ِبم أن يقفوا ملي ًا عند توجيه النيب صلى هللا عليه ال حيسبوا أنفسهم على خري .. وهؤالء 
كم  وسلم، وقوله:" ما كان الفحُش يف شيٍء قطُّ إالَّ شانَُه، وال كان احلياُء يف شيٍء قطُّ إالَّ زانَُه ". " إَيَّ

 َش ". التفح  والُفحَش فإنَّ هللَا ال حيبُّ الُفحَش وال 
ِك و وقال صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها:"  ِك و الُفْحشَ َي عائشُة ِإَيَّ الُفْحَش، ، ِإَيَّ

 فإنَّ الُفْحَش َلْو كان رجاًل لَكاَن رَُجَل َسْوٍء ". 
 ". وقال صلى هللا عليه وسلم:" ليس املؤمُن ابلطَّعَّاِن وال اللَّعَّاِن وال الفاحِش وال البذيِء 

اللهم اهدهم ألحسن القول، وأحسن األخالق .. وأرَن وإَيهم احلقَّ حقًا وارزقنا اتباعه، 
 والباطل ابطاًل وارزقنا اجتنابه.

 هال  من دمعة على الشام، ومستقبل اإلسالم يف الشام! -1077
ها من ىل هؤالء املتعصبة الذين يُكثرون من البكاء أو التباكي على مسمى تنظيم الدولة، وحنو إ

املسميات احملدثة اليت تفرق وال توحد، واليت ختذل علينا، وليس عنا ... كنا نتوقع منهم دمعة واحدة 
ومستقبل اإلسالم، ودولة اإلسالم يف الشام، الذي ونساء وأطفال الشام، على الشام، وأهل الشام، 

هها .. مل ُيسئ طرف من ابت تنظيم الدولة عقبة كأداء أمامها، وجزء كبري من املشاكل اليت ستواج
 ، كطرف تنظيم الدولة ..!األطراف للمشروع اإلسالمي الراشد املنشود يف الشام

 وقد صدق من قال:" النائحة املستأجرة ليست كالنائحة الثكلى "!
: ولكن عندهم حسنات، وقاتلوا، وفعلوا، وفعلوا .. نقول ولكن :ــــ وقد قيل مرارًا  قد تقولون
فأتبعوا ، ها كلياً أو يُبطل ر سلبًا على تلك احلسنات،من السيئات، وما يؤث   فعلوا كثرياً يف املقابل، قد 

وهللا تعاىل يقول:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم اِبْلَمنِ  َواألَذى احلسنة بعدد من السيئات، 
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ف يف املؤمنني د له "؛ فكيف ابلذي يضع السي. ويف احلديث:" من آذى مؤمنًا فال جها264[البقرة: 
   ابلظن والشبهات واحملتمالت على منهج ومبدأ اخلوارج الغالة ... من أبناء الشام،

 الشهيد ــ إبذن هللا ــ عبد القادر الصاحل. -1078
م، يُعَلن عن استشهاد البطل اجملاهد القائد الصاحل عبد القادر  17/11/2013تاريخ ب

د لواء التوحيد يف مدينة حلب وضواحيها .. إثر اشتباكات مع القوات األسدية الطائفية الصاحل، قائ
 اجملرمة. 

يف ميادين الوغى واجلهاد .. كما ُعِرف  واالقدام، ُعرف القائد الصاحل ابلشجاعة، والثبات،
النزالق حنو أي والثوار مبثابة صمام أمان من االشامية بتواضعه، وبساطته، وقوة يقينه .. وكان للثورة 

عة، وتقبله هللا تعاىل يف عليني مع األنبياء، والصديقني، رمحه هللا رمحة واساقتتال داخلي .. احنراف، أو 
 والشهداء .. وحسن أولئك رفيقا .. وعوض هللا الشام، وأهل الشام، وجماهدي الشام، خرياً منه. 

 ــ مقباًل غري مدبر، وقد خلف وراءه وعزاؤَن يف البطل اجملاهد أنه قد رحل شهيدًا ــ إبذن هللا
 رجااًل ينتظرون، وجياهدون؛ يبغون النصر أو الشهادة .. وما بدلوا تبدياًل. 

ُهم مَّن  ُهم مَّن َقَضى حَنَْبُه َوِمنـْ قال تعاىل:] ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه َفِمنـْ
لُ   .  23وا تـَْبِدياًل [األحزاب:يَنَتِظُر َوَما بَدَّ

 دمشق والالذقية مبثابة الرأس والقلب يف الصراع. -1079
مشق وضواحيها هي مبثابة الرأس ابلنسبة للصراع مع طاغية الشام، وحلفائه .. والالذقية د

 .. وأميا معركة بعيدة عن هاتني املنطقتني ــ مهما بدت مهمة ــ هو انشغال وضواحيها، مبثابة القلب
ابألطراف، واألذَيل عن الرأس والقلب .. وأميا ضربة مهما كانت موجعة للطاغية ونظامه .. ما دامت 
تستهدف األطراف واألذَيل بعيدًا عن الرأس، والقلب .. ستكون آاثرها حمدودة، كما أن النظام 

 األسدي الطائفي سيقوى على احتوائها ..! 
ا املعىن .. وأن َيصصوا القسم األكب من السهام حنو وعلى اجملاهدين املقاتلني أن يتنبهوا هلذ

ل وتُقاتل من جهة الرأس وليس الذيل .. غفر هللا هلم، وسدد رأيهم، الرأس، والقلب .. فاألفعة تُقتَ 
 وسهامهم .. اللهم آمني. 
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 من ال يشكر القليل ال يشكر الكثري. -1080
لناس ال يشكر هللا .. ومن أنبل ن ال يشكر القليل ال يشكر الكثري .. ومن ال يشكر ام

نزول البكة، ودوام ومن أعظم األسباب يف ومن أألمها كفران النعم، واملعروف .. األخالق الشكر .. 
.. الشكر .. شكر هللا املنعم .. وشكر كل من كان سببًا يف معروف أو خري .. الرزق والنعم، والعافية 
 خريًا كل من أسدى ألهل الشام، ولثورهتم املباركة .. .. وجزى هللادائمًا وأبدا فاحلمد والشكر هلل 

 معروفاً مهما قلَّ أو صغر. 

 عندما ُتكم م األفواه ابسم اإلسالم!  -1081
ندما ُتكم م األفواه، وُتالَحق الكلمات، واحلرَيت احملقة، ابلقتل، واألسر، واخلطف .. ابسم ع
ضد اجلناة وحسب .. وإمنا قد تتوسع احلرة ل الشعوب حينئٍذ لن تقتصر ردة فع أو الدين .. اإلسالم ..

ــ ولألسف ــ لتشمل اإلسالم ذاته .. وحينئٍذ كم سيفرح أعداء اإلسالم ِبكذا نتيجة .. وكم 
اخلبيثة واهلدامة .. فهل عقل أولئك اجلُناة املستبدين، واملتحمسني وأهدافهم سيستفيدون منها ملآرِبم 

وأن خطأهم خطآن: خطأ حبق الشعوب يف ونظروا إىل مآالت أفعاهلم .. . وهذه النتيجة .هذا األمر .. 
وال استبداد، وال إرهاب فكري أو جسدي .. وخطأ حبق أن تعيش حرة عزيزة كرمية من غري خوف 

وذلك ملا ألصقوا فعائلهم املشينة اخلاطئة ابإلسالم .. وابسم الدين .. واإلسالم من ذلك كله  اإلسالم؛
  براء!

 ؟!مستقَبل اإلسالم يف الش ام ــ وغريه من األمصار ــ مل يعد يعين هذا الفريق من الناس ..أن أم 

 اجلبهة اإلسالمة خطوة مباركة، ويف االجتاه الصحيح. -1082
الفصائل الشامي ة املباركة، واُتادها يف مسمى جامع للجميع " اجلبهة اإلسالمية  جتماع كبىا

وهي إضافة إىل أهنا مطلب شرعي يفرض نفسه  .. يف االجتاه الصحيحوة خط..  والبيان الصادر عنها"، 
كان الشعب السوري ينتظرها منذ زمن ..   مطلب َجيع الشرفاء واملخلصني الصادقني ..إبحلاح .. فهي 

 َجعهم وسوادهم.نسأل هللا تعاىل أن حيفظهم، ويسدد رأيهم، ورميهم .. وأن يكثر 
يف الشام، والثورة الشامية املباركة األضخم حري أن تكون النواة  وهي ــ أي اجلبهة اإلسالمية ــ

وأكثر  بقية الفرقاء والفصائل اجملاهدة .. لكي تكون أكثر َتثياًل للشعب السوري ..إليها نضم اليت ت
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 تتشكل منها الدولة، ز منها املؤسسات اليتفرَ بعد ذلك ــ إن شاء هللا ــ أن تُ عساها ْث  نكاية للعدو ..
.. وعلى رأسها اجليش .. واملؤسسات واهليئات األمنية .. ] َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح وتدير شؤونه كم البلد، وُت

 . 5-4اْلُمْؤِمُنوَن . بَِنْصِر اّللَِّ يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم [الروم:

 حوار مع أحد الغالة الوافدين إىل الشام! -1083
ة الوافدين إىل الشام: اتقوا هللا يف الشام .. ويف أهل الشام .. أتيتم لغاية اللت ألحد الغُ ق

النصرة، وبذل العون .. وإذ بدا أن لكل واحٍد منكم أجندته اخلاصة به .. يريد فرضها على الشام، 
 وأهل الشام .. والويل ألهل الشام إن مل يتابعوه، ويبايعوه ..!

 اإلسالم ..؟!  قال: أجندتنا اإلسالم .. ومن يرفض
.. يدعو وضاللة قلت: بل أجندتك فهمك اخلاطئ لإلسالم .. فكم من مبتدع صاحب هوى 

اإلسالم .. وأنه ممن هي لبدعته، وهواه، وعصبيته .. ْث حيسب أنه يدعو إىل اإلسالم .. وأن أجندته 
 حيسنون صنعاً .. واإلسالم منه، ومن أجندته براء؟!

لإلسالم .. ْث يزعم زورًا أنه يُقاتلهم على اخلاطئ على فهمه كم من مبتدٍع يُقاتل الناس 
 اإلسالم؟! 

اللهمَّ ربَّ السماواِت السبِع وما أظَلْلَن، وربَّ األرِضني السبِع وما أقَلْلَن، وربَّ الشياطنِي وما 
..  شرٍ  وذي شرٍ  ام، وأهل الشام من كلأضَلْلَن، وربَّ الر َيِح وما أَذرَْيَن .. إَنَّ نسألك أن ُتفظ الش  

 اللهم آمني، آمني. 

 شجرة الكراسي! -1084
. وقال تعاىل:] َأملَْ تـََر َأنَّ اّللََّ َيْسُجُد َلُه َمن 6ال تعاىل:] َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن [الرمحن:ق

اُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ وََكِثرٌي مِ َن النَّاِس يف السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلِبَ 
 .18[احلج:

ْبُع َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإن مِ ن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبِ ُح حبَْمَدِه  وقال تعاىل:] ُتَسبِ ُح َلُه السََّماَواُت السَّ
 . 44وراً [اإلسراء:َولَـِكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّه َكاَن َحِليماً َغفُ 

  وال تْقَطُعنَّ شجًرة ". ومن وصاَي النيب صلى هللا عليه وسلم للجند:" 
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يزيد رة معم  يقطعون أشجار الشام ُتت عنوان وزعم أهنا تُعَبد من دون هللا .. شجرة شاخمة 
ت الزعم ُتشجرة الكراسي ــ يقطعوهنا  ُتسمَّى ــها عبد وتوحد خالقَ ، وهي تَ سنة " 300عمرها عن " 
.. وأعرف القرية اليت هي منها .. وأعرف اجلميلة وإين ــ وهللا ــ أعرف هذه الشجرة .. ذاته؛ أهنا تُعَبد 

 !أو يقصدها للعبادة أهلها .. لكن ال أعرف منهم من يعبدها من دون هللا ..
تُعَرف جيد ... قطعوها .. لكن هال غرسوا مكاهنا .. فاملهارة ال تنحصر يف القطع .. وإمنا 

 ابلغرس، والبناء أيضاً ..!
  هللا املستعان .. لِك هللا، َي شام!

الرضوان، من ابب سد  عمر الشجرة اليت وقعت ُتتها بيعة : أمل يقطعسؤال، ومداخلةـــ 
 ؟ ... الذرائع

اجلواب: أقول: الراجح أن الشجرة اليت أمر عمر رضي هللا عنه بقطعها، ليست هي شجرة 
ع النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه ُتتها، يوم احلديبية .. بدليل احلديث الذي الرضوان اليت ابي

أخرجه البخاري يف صحيحه، عن طارِق بِن عبِد الر محِن قال:" اْنطََلْقُت َحاجاا، َفَمَرْرُت ِبَقْوٍم ُيَصلُّوَن، 
َعَة الرِ ْضَواِن قـُْلُت: َما َهَذا اْلَمْسِجُد ؟ َقاُلوا: َهِذِه الشََّجَرُة َحْيُث اَبيَ  َع َرُسوُل اّللَِّ صل ى هللا عليه وسل م بـَيـْ

َل اّللَِّ صل ى هللا ! َفأَتـَْيُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَِّب، َفَأْخبَـْرتُُه، فَـَقاَل َسِعيٌد: َحدََّثيِن َأيب أَنَُّه َكاَن ِفيَمْن اَبيََع َرُسو 
َها، فَـَقاَل َسِعيٌد: عليه وسل م َُتَْت الشََّجَرِة، َقاَل: فَـَلمَّا  َخَرْجَنا ِمْن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل َنِسيَناَها، فَـَلْم نـَْقِدْر َعَليـْ

ُتْم َأْعَلُم! ُتْم، َفأَنـْ  ِإنَّ َأْصَحاَب حُمَمٍَّد صل ى هللا عليه وسل م ملَْ يـَْعَلُموَها َوَعِلْمُتُموَها أَنـْ
 ر ة فلم ْندها ". ويف رواية عن سعيد، عن أبيه، قال:" قد طلبناها غري م

قال الطبي يف التفسري:" زعموا أن  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مر  بذلك املكان بعد أن 
ذهبت الشجرة، فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هنا، وبعضهم يقول: ههنا، فلم ا كثر اختالفهم 

 يء سوى ذلك ".قال: سريوا، هذا التكل ف. فذهبت الش جرة؛ إم ا ذهب ِبا سيل، وإم ا ش
كان الناس يظنون ويتومهون أهنا شجرة الرضوان، " ما "  لكن هناك آاثر تدل على أن شجرة 

فبنوا عندها مسجدًا، وعظموها، وكانوا يقصدوهنا للصالة عندها .. فأمر عمر رضي هللا عنه بقطعها، 
 من قبيل سد الذرائع. 
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ستقيم:" أمر عمر رضي هللا عنه بقطع قال ابن تيمية رمحه هللا يف كتابه اقتضاء الصراط امل
ا الش جرة ال يت ابيع الص حابة النيب  صل ى هللا عليه وسل م ُتتها بيعة الر ضوان مل ا  وا أهن  الش جرة ال يت تومه 

 رأى الن اس ينتابوهنا ويصل ون عندها كأهنا املسجد احلرام أو مسجد املدينة "اهـ. 
تابوهنا ويصل ون عندها كأهنا املسجد احلرام أو مسجد املدينة فتأملوا قوله " تومهوا " وقوله " ين

" .. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الشجرة اليت قام اإلخوان بقطعها، واملسماة، بشجرة الكراسي .. 
عليها مسجدًا يقصدونه هي كذلك؛ أي أن الناس يعظموهنا، ويقصدوهنا للصالة عندها، وقد بنوا 

املسجد احلرام، ومسجد املدينة املنورة ... ا يقصدون ويشدون الرحال إىل كم  ويشدون إليه الرحال،
اجلواب: ليس شيئًا من ذلك، وابلتايل ال يصح وال جيوز قياس شجرة الكراسي على تلك الشجرة اليت 
أمر عمر رضي هللا عنه بقطعها ... وإال جاز لنا أن نقطع أشجار األرض كلها، ْث بعد ذلك نستدل 

 ؟! أمر عمر بقطعها ...شجرة اليتابل
سؤال آخر يطرح نفسه: هل من احلكمة، والسياسة الشرعية، إاثرة مثل هذه األمور، وإشغال 

، على أبواب من النصريية والشيعة الروافض الطاغوت وجمرموهالناس ِبا يف هذا التوقيت، بينما جنود 
 !األمور ...؟ املدن والقرى السورية، يتهددون أهلها املسلمني، ابلقتل، وعظائم

 هذا سؤال كبري، نرتك اإلجابة عنه ألهل احلكمة، والفقه، والعلم ...!
سألين بعض اإلخوان عن رواية اإلعالمي األيزيدي العراقي خضر : ، ومداخلة أخرىـــ سؤال

ــ املسماة بشجرة  .. واليت تفيد أبن " هذه الشجرة  ي، واليت تناولتها بعض املواقع االلكرتونيةدومل
واحدة من املناطق اليت يعيش فيها األيزيدون يف سورية هي كانت مزارًا لأليزيدين، وأن أطمة لكراسي ــ  ا
 .. وهي رواية تتعارض مع روايتنا السابقة! "

.. وطراًب وبعض املغرضني احلاقدين املتعصبني .. قد طاروا برواية األيزيدي العراقي فرحًا 
ضالتهم؛ قد وجدوا ية عابد الرمحن .. على اعتبار أهنم قد وجدوا فصدقوا رواية عابد الشيطان على روا

 ؟!كما زعموا  وُترقنا لألبد ..واحدة تسقطنا أرضاً .. 
هذا الكذاب  أراد.. وخسئوا فأل املغرضني املتعصبني احلاقدين  خابو  أقول: كذب الرجل ..

طائفته  الرأي العام خلدمةيستثري لأن يستغل احلدث لغرض طائفي؛  خببثه " األيزيدي العراقي "،
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..  عقل وموطن هلذه الطائفة األيزيدية.. مصورًا أن أطمة عبارة عن ماملظلومة بزعمه األيزيدية 
 واجملاهدون يريدون إخراجها من هذه القرية، وحمو آاثرها منها ..! 

ــ وأَن أُتدى هذا الكذاب عائلة واحدة  أن َيرج فردًا واحدًا .. أو اسم ــ وكل من َيالفنا الرأي 
 من قرية أطمة من الطائفة األيزيدية، أو ممن يعبدون الشيطان ..؟!

.. بل من أكثر الناس معرفة أبهلها .. فأَن أعين ما  وأَن عندما قلت: أعرف القرية، وأهلها
ــ من أوهلم إىل آخرهم ــ مسلمون سنة .. ومن أكثر القرى التزاماً املباركة أقول .. فأهل هذه القرية 

ونظامه الطائفي النصريي منذ األشهر األوىل بشار الكيماوي وحمافظة .. قد ُتررت من هيمنة الطاغية 
وقد قدمت عشرات الشهداء من وقبل أن تعرف سورَي تلك املسميات الوافدة إليها .. من الثورة .. 

 يف نصرة الثورة واجلهاد! ال يزال هلا حضورها القويخرية شباِبا .. و 

 يرمي جماهدي الش ام أبهنم صحوات ..!من في -1085
ن يرمي جماهدي الش ام، وخباصة منهم جماهدي " اجلبهة اإلسالمية "، أبهنم صحوات ... م

فاعلموا أنه من اخلوارج الغالة األجالف .. وأنه ُيضمر شرًا للشام، وألهل الشام .. كائن من كان .. 
 فاحذروه! 

 ــ سؤال: خوارج على َمن ..؟!
وارج على مسلمي وجماهدي الشام .. وكل من خالفهم .. واعلم أن سوء الظن اجلواب: خ

ابملسلمني واجملاهدين، ووصفهم ابطالقات توازي الكفر والتكفري؛ كمصطلح الصحوات .. هو من 
أخص خصال اخلوارج الغالة .. إذ ما بعد التكفري والتخوين .. أتيت مرحلة سفك الدم احلرام .. 

فينطبق عليهم حينئٍذ، قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج:" يقتلون أهل  وانتهاك احلرمات ..
 اإلسالم، ويرتكون أهل األواثن "! 

 مزالق املبالغة يف السري ة. -1086
 الية: ميا َجاعة، أو تنظيم يبال  يف الس رية، معر ض للمزالق الت  أ
 ارة!وذوي املآرب الض  املشبوهني، واملنحرفني .. ِقبل االخرتاق من  سهولة -1
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الغموض، وغياب الش فافية، اليت يغيب بغياِبا التقييم، واحملاسبة، واملساءلة ملسار اجلماعة  -2
 وسلوكها، وسلوك أفرادها! 

 ، متدث رين بداثر السري ة والغموض! على اجلماعةاستبداد القائمني غياب الشورى .. -3
ن أن يتعاملوا مع ني ال ميك.. ألن املصلح، وعلى املصلحني االستعصاء على االصالح -4

  جمهول، وجماهيل .. فجاهل الشيء كفاقده!
 تصحيح! استدراك وال لرتاكم األخطاء، من غري أو التنظيم للجماعة االهنيار املفاجئ  -5

 ميثاق اجلبهة اإلسالمية.  -1087
د .. جزى هللا القائمني عليه طلعت على ميثاق اجلبهة اإلسالمية، فألفيته جيدًا، وقوَيً وهلل احلما

 ضاف إليه العبارة التالية:أن تُ خري اجلزاء .. وإن كنت أستحسن 
" األمة مصدر َجيع السلطات التنفيذية، مبا يف ذلك سلطة سن القوانني اإلدارية والتنظيمية، 

 وغري ذلك مما يدخل يف دائرة املصاحل املرسلة، مبا ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ".
 حظت غياب اإلشارة إىل دور الشعوب يف الرقابة، واحملاسبة، والتنفيذ، والتمثيل ..الإذ قد 

 !وغياب ذكر اآللية اليت ُتقق هذا الدور
َتكن الشعوب من ممارسة دورها يف الرقابة،  ممكنة ومأمونة فعلى قدر ما نؤسس آلليات

لنا الشورى ــ كما يريدها اإلسالم ــ يف حياتنا والقيادة، والتنفيذ .. على قدر ما نكون قد فعَّ واحملاسبة، 
العامة منها واخلاصة .. إذ ال يكفي أن تكون الشورى كلمة ُتطلق يف اهلواء .. ليس هلا أي صدى 

 يف الواقع، والتطبيق العملي!حقيقي 
27/11/2013  

 ام.حوار مع وافٍد إىل الش   -1088
: أَن يل يف الشام مثل يء من السخط والغضب، بشال يل أحد الوافدين املهاجرين إىل الشامق

 ما َلك، وزَيدة ..! 
لكن بشرط؛ أن صدقت .. فهذا حقك ال نزامحك عليه .. وال ننكره عليك .. قلت له: 

ام، ومصلحة أهل الشام .. وجند وجماهدي الشام .. س منك غرية صادقة على مصلحة الش  لمَ تُ 
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ال تبايل لشيء من ذلك .. وتسيء الظن أبهل الشام ام .. أما إن كنت ومستقبل اإلسالم يف الش  
ام سوى أن تفرض أهواءك .. ك من أمر الش  وال يهم  خُتذ ل عليهم، ال عنهم .. وجماهديهم .. 
ام أم ت الش  .. وفهمك اخلاطئ عن اإلسالم ..  عمرَ املقيتة تك الضيقة ُتزابتك وعصبياوتصوراتك .. و 

حينئٍذ ال مرحباً ــ  ما أكثر من يقصد الشام وهم ِبذا الوصفـ و ـ.. هلك أهل الشام أم عاشوا ت بَ خرُ 
وليس لك يف الشَّام مثقال  لتك ــ حَّت لو كان من أبناء ومواليد الشام! ــوال من كان على شاكِ بك .. 

 ري ..!ِقطمِ 

 حُيذِ رون من الفتنة، ويف الفتنة سقطوا! -1089
رون من الفتنة .. وقد أتوا الفتنة من كلحيُ  وَجَّعوا هلا اجملاميع .. وأعدوا هلا عد هتا .. أبواِبا ..  ذِ 

 ومل يدعوا هلا مسلكاً إال وسلكوه! 
 مصلحة!ابلًة، وال ال يبالون للشام، وألهل الشام، ومستقبل اإلسالم يف الشام .. 

هللا  الفتنة َنئمة؛ لعنقالوا: رتبت الفتنة منهم، ومن َجوعهم .. تباكوا على وتر الفتنة .. و إذا اق
 فرحوا وطربوا هلا!  وإذا حرقت دَير وَجوع غريهم ــ بسبب من عند أنفسهم ــمن أيقظها .. 

كم اليت هي أقرب دموعفتنتكم، و ولدعاة الفتنة هؤالء، نقول: كفوا عن ا ــ وعن شامنا احلبيب ــ 
َجوعكم، وخيامكم  فإذا اقرتبت الفتنة منكم يومًا؛ فحرقتكم .. وحرقت إىل دموع النائحة املستعارة ..
ُفِسُكْم [آل عمران: .. فال تلومنَّ إال أنفسكم .. ] ] َواَل حيَِيُق . 165قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـْ
يِ ُئ ِإالَّ أبَِْهِلِه [فاطر:  .43اْلَمْكُر السَّ

ابطٍل، َبٍث و خَ لكل  حة، احلارقة، املاحقة، السَّاحقة، الالفظةاللهمَّ ابرك لنا يف شامنا الفاض
 وذي ابطل .. اللهم آمني. 

 َي أخا اإلسالم.  ال عليكَ  -1090
كا يل أحد األحبة الشاميني تكالب األعداء على الشام، وجتاهل األصدقاء، وَجهل األبناء .. ش

  وأثر ذلك على الشام، وأهل الشام!
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س مدخاًل إىل نفسك .. يكفي لليأ عْ فقلت له: ال عليك َي أخا اإلسالم .. ال ُتزن .. وال تدَ 
النيب صلى هللا عليه وسلم:" تكفَّل هللا يل ابلشَّام، وأهله "، ومن تكف ل  الشام، وأهل الشام .. حديثُ 

 هللا به فال خوف، وال َضيعة عليه .. وإنه ملنصور ولو بعد حني إبذن هللا. 

 !ابلسوءى العدو، وإمنا على أنفسكم األم ارة ال تكثروا املالمة عل -1091
مع عمالء ومنافقي الداخل .. حيرص ابستمرار على  هؤ  خفاء أن العدو اخلارجي، بتواطال

فهذا أمر وعلى مبدأ فرق تسد .. بني املسلمني .. فيما التحريش .. والتهويش .. وإحداث الفنت 
إال كل وأبنائها  عدو؛ ال يُنتظر منه حنو األمة .. فالعدووال على أخالقه معلوم .. ال يُنَكر على العدو 

ُُتاك ضد اإلسالم َن عن مؤامرة ليحدثو شر وضرر .. ومعرفة ذلك ال حيتاج إىل عباقرة وحمللني .. 
 هنا، أو هناك! واملسلمني 

وحَّت ال يتحقق  وننتبه إليه أشد االنتباه .. اط منه .. وحنَذره ..األمر الذي ينبغي أن حنتلكن 
األخطاء القاتلة اليت أتيت من جهة أنفسنا .. من جهة جهلنا .. من مراد العدو يف األمة وأبنائها .. هي 

.. من جهة تنكبنا عن تعاليم اإلسىالم .. من جهة إتياننا للبيوت وظلمنا جهة غلوَن وتفريطنا .. وختلفنا 
اط إن مل ننتبه هلذه األمور، وحنتمن غري أبواِبا الشرعية .. من جهة تغييب الشورى فيما بيننا ... ف

سيتحقق ال حمالة .. وحينئٍذ ال نكثر املالمة ويف بلداننا .. فمراد العدو فينا  انفسنا وديننا وأمتنا منهأل
يكون اللوم، كل اللوم العتب و وإمنا وعلى مؤامراهتم .. على العدو .. وال على عمالئه من املنافقني .. 

ُفِسُكْم [آل عمران:قـُْلُتْم َأىنَّ هَ  ارة ابلسوء ... ]األم  املفر طة على أنفسنا  . ] 165ـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـْ
ُروْا ِبِه  .30َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي [الشورى: ] فَـَنُسوْا َحظ ًا ممِ َّا ذُكِ 

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ة:] [، من تعاليم ومبادئ الدين احلنيف .. فكانت النتيجة احلتمي   َنا بـَيـْ َفَأْغَريـْ
  . وال ننتظر غري ذلك! 14[املائدة:

 إغالق صفحة املعارضة اإلسالمية للنظام السوري يف الفيسبوك! -1092
د قامت إدارة موقع التواصل االجتماعي " الفيسبوك "، حبجب صفحة املعارضة اإلسالمية ق

م، بعد أن وصلت الصفحة مرحلة من 27/11/2013ألعضاء بتاريخ للنظام السوري، عن القراء وا
ضيق صدرهم مبنهج القائمني على العطاء والتأثري ال ختفى على املتابع .. ومن غري تعليل مقنع .. سوى 
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تواطئهم مع النظام السوري األسدي الطائفي اجملرم، تبعًا لتقلبات الصفحة، وما يُنشر فيها من حق، و 
 يف املنطقة ..!  كيةالسياسة األمري

ومما يُؤكد على التواطؤ، واخللفية املنهجية والسياسية إلدارة موقع " الفيسبوك "، من وراء 
هنا ــ إضافة إىل حذف صفحة املعارضة اإلسالمية ــ قامت حبذف صفحة املعارضة اإلسالمية .. ألحذفها 

رة السورية، واملصنفة على املعارضة من الصفحات الفاعلة واملؤثرة الناشطة يف الثو  وحجب عدد كبري
 للنظام األسدي اجملرم! 

لغدر ــ كان لزامًا علينا أن لق اخليانة واوملا كان هذا املوقف املتواطئ منهم ــ والذي هو أقرب خل
عن موقعهم .. ليستمر العطاء .. وتستمر النصرة للثورة األطهر واألكثر أماًَن نبحث عن البديل 

عب شبكة االنرتنت .. فجاءت فكرة إنشاء هذا املنتدى؛ منتدى املعارضة اإلسالمية الشامية املباركة 
ا متَّ خريًا ممن يبارك فيه، وأن جيعل منه مفتاح خرٍي، مغالق شر .. و للنظام السوري .. سائلني هللا تعاىل أ

 وُحِجب .. اللهم آمني.  حذفه

 تقوم دولة إسالمية بطريقني.  -1093
ة بطريقني: بتواطؤ وترتيب مع اجملتمع الدويل، وخباصة منه األمريكي .. لكن قوم دولة إسالميت

بعي ة، وفقدان ؛ تتسم ابلضعف، والتَّ ، وإسالمية أمريكية ابلفعلحينئٍذ ستكون دولة إسالمية ابالسم
 .. وصدق االنتماء.  واإلرادة، واالستقالل، اهلوية

وخباصة منه األمريكي .. لكن حينئٍذ تقوم  أما الطريق اآلخر يكون رغم أنف اجملتمع الدويل،
ــ بعد التوكل على تدعي يس دولة إسالمية حقيقية، تتمتع ابلقوة، والسيادة، واالستقالل .. وهذا اخليار

كما ال تلني، وال تستكني .. وترويض للنفس على التضحية وُتم ل الصعاب ..   قوية، وعزمية  إرادةهللا ــ 
ياسة الشرعي ة، ومقتضياهتا .. يستدعي إملاماً جيدًا اب األمة أن تنهض،  وهو خيار ال بد منه إذا أرادتلسِ 

 وتسرتد عزهتا، وكرامتها، واستقالهلا، ودورها الرَيدي بني األمم. 

 ريعة. أقسام الشَّ  -1094
 ريعة: قسام الشَّ أ
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ز االختالف شرع منزَّل: وهو قال هللا، قال رسول هللا .. وهذا القسم من الشريعة ال جيو  -1
 عليه، أو رد شيء منه. 

وشرع مؤوَّل: وهو اجتهاد وفهم العلماء للشرع املنز ل، وهذا القسم ما وافق منه الشرع  -2
 املنز ل ُأِخذ، وما خالف منه رُدَّ. 

وشرٌع ُمبدَّل: وهو احملداثت والبدع يف الدين، وما هي من الدين يف شيء .. وهذا القسم  -3
به َعرض احلائط، لقوله صلى هللا عليه وسلم:" من أحدث يف ديننا ما ليس منه فهو  يُرد كل ه، وُيضَرب

 رد ". ولقوله:" كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار ". 
قُتل على الشرع املؤول، والشرع املبدل، ْث سف ــ من يُقاِتل، ويَ ألوهناك من بين جلدتنا ــ ول

وهؤالء حظهم من كتاب هللا تعاىل، قوله تعاىل:] الَِّذيَن َضلَّ . حيسب أنه يُقاِتل على الش رع املنزَّل .
َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنَـُّهْم حُيِْسُنوَن ُصْنعاً [الكهف: نـْ     .104َسْعيُـُهْم يف احْلََياِة الدُّ

 املقياس يف تقييم األشخاص الذين يستشرفون العمل العام.  -1095
ستشرفون العمل العام، وخباصة منه العمل السياسي .. ملقياس يف تقييم األشخاص الذين يا

صادق يف والئه لدينه  ؛ هل هو ممن حيبون هللا، ورسوله، واملؤمنني ..ذاته يكون ابلنظر إىل الشخص
وأمته .. أم هو خالف ذلك .. فإن كان صادق الوالء لدينه وأمته، وهو ممن حيبون هللا، ورسوله، 

ويُقدم حبقه حسن الظن يف حال صدرت وإقالة العثرات، له يف التأويل، واملؤمنني .. فمثل هذا يتوسع 
عنه الكلمات أو املواقف املتشاِبة؛ محالة األوجه واملعاين والتفاسري، وكان من تلك األوجه واملعاين ما 
حيتمل اخلطأ .. وخباصة إن كانت هذه الكلمات أو تلك املواقف جاءت يف معرض التخذيل عن األمة، 

مني .. أو ُتصيل وَترير بعض املنافع واملصاحل الضرورية هلم .. فهذا له يف الصحايب نعيم بن واملسل
مسعود أسوة ودليل .. ملا قال له النيب صلى هللا عليه وسلم:" خذل عن ا إن استطعت "، وال تضرك 

كما له يف ما دام غرضك التخذيل عن املسلمني، وجماهديهم ..  للمشركني تلك الكلمات اليت ستقوهلا 
ُهْم تـَُقاًة [آل عمران:قوله تعاىل:]  وقوله تعاىل:] ِإالَّ َما اْضطُرِْرمتُْ ِإَلْيِه . 28ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ

 . مندوحة، وسعة، وأتويل ..! 119[األنعام:
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أما إن كان ممن ال حيبون هللا، وال رسوله، وال املؤمنني .. وهو غري صادق يف والئه وانتمائه 
، ومواقفه ظاهرها يوحي قةمنم   ه وأمته .. فمثل هذا يُقدم يف حقه سوء الظن .. مهما كانت كلماتهلدين

 ابخلري! 
نرجو من اإلخوان أن يتنبهوا هلذا املعىن .. وأن ال حُياسبوا من يستشرف من اإلخوان العمل 

جاءت يف صدد  السياسي العام على اهلفوات، والعثرات .. ما دامت هفواته وعثراته .. وكلماته
منذ زمن  فأهل الشام حل ت هلم امليتة وجماهديهم .. يل عن أهل الشام، وعن نسائهم، وأطفاهلم ..ذالتخ

  بعيد .. فاتقوا هللا يف الناس!

 سؤال وجواب عن َجاعة الدولة. -1096
 شيخنا احلبيب أاب بصري ابرك هللا فيكؤال: السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، س
 اجب العملي على اجملاهدين جتاه الدولة اإلسالمية يف العراق والشام يف هذه املرحلةما هو الو 

 احل رغم استمرار التجاوزات منهم؟هل هو الصب على أخطائهم ونصحهم والسعي للتص
أم هو تتبع أخطائهم وظلمهم وفضح ذلك وبيان ضررهم أمام الناس والسعي الستخراج 

 الصاحلني من بينهم؟
هللا أيها األخ احلبيب، وفيما سألت ليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. وفيكم ابرك وعاجلواب: 

عنه أقول: ال جيوز الظلم، ونصح فريق من الفرقاء، وأن نشهد على املسيء منهم أبنه مسيء، وعلى 
احملسن أبنه حمسن .. ليس من الظلم يف شيء، بل هو واجب شرعي، يف كثري من األحيان يتعني، 

 واجبًا.  ويصبح
هذا التنظيم، والقائمني أكثر ما يُقلق يف لكن ، وفيهم املسيء .. الصاحل تنظيم الدولة فيهم

والتشدد، والغموض واالستهانة بدماء املخالفني  ، اسرتاتيجيتهم ومنهجهم العام الذي يتسم ابلغلو،عليه
 بني أبوابه، ومن غري مشورةألهنم أتوا األمر من غري   ميلكون مشروع دولة، وال يقدرون؛.. الهلم 

على اعتبار هم .. بشدة من قيام دولة إسالمية، والتأسيس هلا املسلمني .. ويف نفس الوقت مينعونك 
 وتكقريك .. ن رميك ابلصحوات ..ال يتورعون عولو حاولت ــ من دوهنم ــ الدولة، ودولتهم قائمة .. 

تصب يف خدمة العدو الداخلية ذه املعارك وافتعال املعارك معك .. مع علمهم املسبق أن مثل ه
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يُعرف هلم ضجيج وصوت يف املناطق احملررة أكثر  األكب؛ املتمثل يف الطاغوت النصريي بشار األسد ..
والؤهم لتنظيمهم ومسمى الدولة أقوى بكثري من والئهم من التخوم وخطوط املواجهة مع العدو .. 
لكن واعلم َي أخي أنه ليس كل ما يُعَرف يُقال ..  الشام .. للشام، وألهل الشام، وملستقبل اإلسالم يف

 وهللا املستعان.فيما تقدم إشارة كافية ملن نشد احلق  فيما سألت عنه .. 

 عندما يعتب املرء نفسه وحزبه هو اإلسالم، وهو اجلهاد ..! -1097
.. وهو اجلهاد عندما يعتب املرء نفسه وجمموعته .. هو اإلسالم واملسلمني  كبى  شكلةم

واجملاهدين .. وابلتايل أميا نقد له وجملموعته .. هو نقد لإلسالم واملسلمني .. واجلهاد واجملاهدين .. 
ي يعقبه البغي والظلم .. وانتهاك لغلو ــ من ذاك الطرف ــ يف أشد وأجلى صوره الذترقب اذ فحينئ

 !احلرمات

 ض على االنشقاق عن النظام.ال بد من االستمرار واحملافظة على التحري -1098
 بد للثوار، واجملموعات املقاتلة اجملاهدة ــ مهما طالت فرتة الصراع مع الطاغوت ــ من أن ال

ظام األسدي وعسكره، وجنده .. وأن تؤمن العناصر نُتافظ على مبدأ التحريض على االنشقاق عن ال
الصراع الدائر مع  ف الصحيح منأن يصححوا مسارهم ومواقفهم، ويتخذوا املوقاملنشقة، عساهم 
 ألسباب عدة:وذلك الطاغوت ونظامه، 

الناس .. مهما بلغت درجة خطئهم واحنرافهم،  منها: أن ابب التوبة مفتوح ال جيوز إغالقه دون
 وظلمهم.

ومنها: أن إغالق ابب التوبة دون هذا الفريق من اجلند والعسكر، يعين ابلضرورة محلهم ابلقوة 
البقاء، والقتال يف صفوف عسكر الطاغوت وجنده إىل النهاية .. وهذا مما ال شك فيه واإلكراه على 

يصب يف خدمة الطاغوت وعسكره وجنده .. فيكون مثلنا ــ يف هذه احلالة ــ كمثل من حيرس جيس 
 !الطاغوت وعسكره، ومينع أي عنصر من عناصره من االنشقاق أو الفرار

مر يعين توسيع دائرة أعداء الثورة الشامية فيما ال طائل منه؛ إذ أن عدم االنتباه هلذا األومنها: 
هلؤالء العناصر عوائلهم وعشائرهم، وقبائلهم من أبناء الشعب السوري .. كما يعين توسيع دائرة 
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تقتضي احلكمة والسياسة الشرعية ُتييدهم، وعدم االنشغال ِبم  الصراع والقتال مع شرحية من الناس
 املتمثل يف قتال الطاغوت، واخللص من جنده وعسكره. عن اهلدف األساس 

حجم العداوات .. كلما كان ذلك يصب يف ا كلما ْنحنا يف تضييق وتقليص وليعلم اجلميع أنن
وكلما وسعنا من وخدمة اجملاهدين .. وكان سببًا يف تعجيل النصر إبذن هللا .. خدمة الثورة الشامية .. 

مواطن، وجبهات عدة اثنوية .. كلما كان ذلك يصب  السهام يفحجم ومساحة العداوات .. وتشتت 
 !يف خدمة الطاغوت وجنده، وعسكره .. وكان سبباً يف أتخري النصر

 يان حول ما جيري من اقتتال بني َجاعة الدولة وجماهدي الشامب -1099
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 عد.احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وب
منذ أن ظهر اسم َجاعة " الدولة " العراقية، واليت ابتت تُعَرف مبسم ى " داعش "، على أرض 
الشام، كان لنا ــ بفضل هللا تعاىل ــ الس بق يف التحذير منها، ومن غلوها، وأهنا َجاعة دموية َتلك مشروع 

لفنت فيما بني املسلمني .. اقتتال داخلي مع جماهدي ومسلمي أهل الشام .. وأهنا ماهرة يف افتعال ا
مستغلة شعار " الدولة اإلسالمية "؛ ككلمة حق يُراد ِبا ابطل .. كما قال أسالفهم اخلوارج من قبل 

. يريدون أنه مل حيكم مبا أنزل هللا، 57لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه:] ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِ  [األنعام:
 طل "!فقال هلم:" كلمة حق ُأريد ِبا اب

فأنكر علينا وقتها من أنَكر .. ْث ها هي َتضي األَيم لتصد ق " داعش " قوَلنا واعتقاَدَن فيها 
.. فماثلت فعاهلم ِفعال القرامطة النصرييني .. فكف رت مسلمي وجماهدي أهل الشام .. مبا ال يقتضي 

لت .. وأقامت اجملازر التكفري .. ورمتهم ابلردة والصحوات .. وغدرت .. وخطفت .. وسجنت .. وقت
اجلماعية ألسرى املسلمني .. ونشرت مفخخاهتا ومتفجراهتا يف الشوارع ــ بصورة مل يسبقها إليها أحد ــ 
لتحصد األبرَيء .. وتستهدف مقرات اجملاهدين .. فلم يسلم من شرهم وإجرامهم أحد .. كما أهنا ال 

لو صبَّت يف خدمة الطاغوت بشار األسد، ونظامه تكرتث ملصاحل املسلمني .. وال ملآالت أفعاهلا، حَّت 
اجملرم .. حَّت ابت كثري من الناس مل يعد حُيسن التمييز بني ِفعاهلم وِفعال النظام األسدي اجملرم .. وأيهما 
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أشد فتكًا وإجرامًا حبق اآلمنني من املسلمني .. وأيهما َيدم اآلخر أكثر .. وهذا كله بزعمهم من أجل 
 ليت ال وجود هلا إال يف خميلتهم، ورؤوسهم املريضة!إقامة دولتهم ا

عند قتال الطاغوت القرمطي وجنده .. ال تكاد جتد هلم ِحس ًا، وال تواجدًا .. فإذا ما توجهوا 
أبسلحتهم ــ املخز نة واملكد سة ــ حنو قتال املسلمني وجماهديهم .. أظهروا من القتال والتوحش، 

ميدان آخر .. وهذا مصداق ما وصفهم به النيب صلى هللا عليه وسلم:"  والشراسة ما ال يُظهروه يف أي
 يقتلون أهل اإلسالم ويَدعون أهل األواثن، لئن أَن أدركتهم قتلتهم قتَل عاد " متفق عليه. 

ومنذ أكثر من ستة أشهر كنت قد كتبت بياًَن لألخوة املهاجرين، ُتت عنوان " بياٌن هام إىل 
، حذ رهتم فيه من أن تنحرف سهامهم وفو هات بنادقهم عن الغاية اليت قصدوا املهاجرين إىل الشام "

الشام ألجلها؛ وهي نصرة أهل الشام وجماهديهم ضد ظلم النظام األسدي النصريي اجملرم .. لتتوجه 
حنو صدور مسلمي أهل الشام، وجماهديهم، وثوارهم .. فأنكر علينا وقتها من أنكر .. وعد ذلك نوعاً 

الظن ابملهاجرين .. وما أن َتضي األَيم إال ويقع احملظور، وما كنا خنشاه ونتوقعه .. فها هي  من سوء
َجاعة " داعش " تنجح يف جتنيد بعض املهاجرين لغاَيهتا ومآرِبا، لتستغلهم يف قتال أهل الشام، 

يس هلم فيها حظ وجماهديهم .. وتزج ِبم يف معركة ما أتوا ألجلها، وليس هلم فيها َنقة وال َجل .. ل
سوى احلرام .. وإْث سفك الدم احلرام .. فكانت " داعش " بذلك هي القاتلة هلم، أو املتسببة يف 

 قتلهم. 
ومما زاد ظلم الظاملني ظلمًا وغي ًا وغلوًا أن من الدعاة وبعض اخلواص .. رغبة منهم يف 

م خذلوا ابطاًل .. مما حدا بنا أن اإلصالح .. مسكوا الَعصاة من الوسط .. فال هم نصروا حقًا، وال ه
 خنط هذا البيان إبراًء للذمة، ونصحاً لألمة، سائلني هللا تعاىل السداد، والثبات.

فأقول: َجاعة الدولة املعروفة مبسمى " داعش " من اخلوارج الغالة، بل قد فاقوا ــ أبفعاهلم 
فجمعوا بني الغلو، والبغي والعدوان، وأخالقهم ــ اخلوارج األوائل يف كثري من الصفات واألفعال .. 

وسفك الدم احلرام .. عليهم ــ وعلى أمثاهلم ــ حُيَمل ما َصحَّ عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج،  
 [. 7كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:" اخلوارج كالب أهل النار "]

                                                
  .143صحيح سنن ابن ماجه:  7
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األسنان ــ أي صغار السن ــ وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيخرج قوم يف آخر الزمان، أحداث 
سفهاء األحالم، يقولون من خري قول البية، ال جُياوز إمياهُنم حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق 

 السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة " متفق عليه. 
 اختالف وفرقة، قوٌم حُيسنون القيل وُيسيئون وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيكون يف أميت

الفعل، يقرؤون القرآن ال جُياوز تراقيهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمي ة، ال يرجعون حَّت يرتد  
السهم على فوقه، هم شر  اخللق واخلليقة، طوىب ملن قتلهم وقتلوه، يَدعون إىل كتاب هللا وليسوا من ا يف 

 [.8كان أوىل ابهلل منهم، قالوا: َي رسوَل هللا ما سيماُهم، قال: التحليق "]شيء، من قاتلهم  
 [.9وقال صلى هللا عليه وسلم:" هم شرار أميت، يقتلهم خيار أميت "]

إين َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:" َيرج وقال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:  
 وال، بشيءصالهتم  إىلصالتكم  وال، بشيءقراءهتم  إىلءتكم قوم من أميت يقرأون القرآن؛ ليس قرا

، يقرأون القرآن، حيسبون أنه هلم وهو عليهم، ال جتاوز صالهتم تراقيهم، بشيء صيامهم إىل صيامكم
 ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية " مسلم. 

صلى هللا عليه وسلم  وعن ُيسري بن عمرو قال: قلت لسهل ابن أحنف: هل َسعَت من النيب
يقول يف اخلوارج شيئًا؟ قال: َسعته يقول:ــ وأهوى بيد ِقبل العراق! ــ:" َيرج منه قوٌم يقرؤون القرآن، ال 

 جياوز َتراقيهم، ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية " متفق عليه. 
ج السهم من الرمية وقال صلى هللا عليه وسلم:" يتعمقون يف الدين حَّت َيرجوا منه كما َير 

["10.] 
قال ابن عمر رضي هللا عنه:" إهنم انطلقوا إىل آَيت نزلت يف الكفار، فحملوها على املؤمنني " 

 البخاري. فأجروا عليهم أحكام الكافرين، وعاملوهم معاملة الكافرين ..! 
.. وتكف  وعليه فإن مل َتسك َجاعة الدولة املسماة بـ " داعش "، عن بغيها وظلمها وعدواهنا

أذاها وشرها عن الشام وأهل وجماهدي الشام، وُتصغي إىل خطاب النقل والعقل الذي وجهه إليها 
                                                

 . والتحليق جذ الشعر من أصوله.3543رواه أبو داود، مشكاة املصابيح:  8
 : إسناده حسن. 12/298قال ابن حجر يف الفتح  9

 السنة " البن أيب عاصم. أخرجه أمحد، وغريه، وصححه الشيخ َنصر يف كتاب "  10
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بعض العقالء والفضالء، فإنه جيب شرعًا على َجيع جماهدي أهل الشام قتاهلم، ورد عدواهنم .. وهو 
 أن قتلى جماهدي أهل من اجلهاد يف سبيل هللا .. ونشهد حينئٍذ ــ شهادة عامة ــ جازمني ومستيقنني

الشام مأجورون .. وهم شهداء إبذن هللا .. وقتلى داعش آمثون .. وهم يف النار، بل ومن كالب أهل 
النار .. وهم يف قتاهلم ألهل وجند الشام، قد وقفوا يف صف الطاغوت بشار األسد يف قتاله وحربه 

 طوىب ملن قتلهم وقتلوه ".ألهل الشام .. ونردد ما قاله احلبيب صلى هللا عليه وسلم:" 
وإَن نطالب املخلصني املغرر ِبم، الذين ال يزالون مع هذه الفرقة الضالة .. أن يفكوا ارتباطهم 
ِبا .. ويعلنوا عن براءهتم منها ومن أفعاهلا .. ويلتحقوا مبن شاؤوا من الكتائب الشامي ة اجملاهدة .. إذ ال 

 لقتال معها .. أو تكثري سوادها يف شيء.جيوز هلم البقاء مع هذه اجلماعة .. أو ا
أما األخوة املهاجرون فهم منا وحنن منهم .. لنا ما هلم، وعلينا ما عليهم .. فإن أىب بعضهم إال 
أن يقف يف صف " داعش " الباغية الغالية الضالة .. يكثرون سوادها، ويقاتلون معها ضد أهل الشام 

ويُعاملون معاملتهم .. وال يلوُمنَّ إال أنفسهم، ويف احلديث:" وجماهديهم .. فحينئٍذ أيخذون حكمهم .. 
 من كث ر سواد قوم فهو منهم ".  

وال يُلب َسن  على أحدهم إبليس فيظن يف قتاله مع داعش أنه يُقاتل يف سبيل هللا .. فالقتال ال 
نَّة، أما من قاتل على البدعة يكون قتااًل يف سبيل هللا إال إذا كان خالصًا هلل تعاىل، ومشروعًا موافقًا للس

واألهواء .. كقتال اخلوارج وغريهم من أهل األهواء .. فهو يف النار مهما زعم أنه يقاتل يف سبيل هللا أو 
 أنه خملص يف قتاله، يبتغي وجه هللا! 

ويف اخلتام: ألهل الشام وعلمائهم وجماهديهم طلب ورجاء من الشيخ أمين الظواهري .. يف أن 
ته يف هؤالء الغالة السفهاء .. الذين ظلوا دهرًا يقتاتون ابَسه واسم َجاعته .. وأن َيذ ل عن يقول كلم

الشام وأهل الشام وثورهتم ما استطاع .. وأن يفك ارتباط جماهدي الشام من أي مسم ى حزيب حمَدث 
مل ُُتسم بعد  جيلب الضرر للشام، ويؤل ب مزيدًا من األعداء   على أهل الشام وجماهديهم .. يف وقت

املعركة مع طاغية الشام، وحزبه، وعسكره، وحلفائه من الروافض األشرار .. وهو لو فعل ذلك سيكون 
حمل تقدير كبري من أهل الشام وعلمائهم .. وجماهديهم .. وحنن ال نظن حبكمة الشيخ إال خريًا .. 

باطل ابطاًل ويرزقنا اجتنابه .. اللهم آمني .. سائلني هللا تعاىل أن يرينا وإَيه احلق حقًا ويرزقنا اتباعه، وال
 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني.
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 م.  15/1/2014هـ.  13/3/1435

 ما أْنزه غالة وخوارج " داعش " للنظام النصريي اجملرم.  -1100
 ا أْنزه غالة وخوارج " داعش " للنظام النصريي اجملرم، خالل أَيٍم مل ينجزه النظام لنفسهم

خالل أشهر .. ورمبا خالل سنوات .. فقتلوا ما عجز النظام عن قتله .. واغتالوا من عجز النظام عن 
اغتياله .. ومن كان النظام األسدي اجملرم يدفع على اعتقاله أو قتله املاليني .. وظل سنوات يطلبه، 

دية بال مقابل .. فضيقوا ويُطارده، فال يقدر عليه .. فداعش تقتله غدرًا وخيانة .. وتقدمه للنظام ه
وأعاقوا على جماهدي الشام تنقلهم، وُتركاهتم .. إذ حواجز اخلوارج الغالة هلم ابملرصاد .. مما َسح 
للطاغوت وجنده أن يتمدد أكثر فأكثر يف املناطق احملررة .. هذا غري الفنت والفرقة اليت أحدثوها بني 

.. وَي فرحة النظام األسدي النصريي اجملرم ابْنازات صفوف اجملاهدين، وأبناء الشعب السوري املسلم 
 داعش .. ومبن يصفق .. وجُيادل عن داعش!

 هللا يرحم أَيم زمان ..! -1101
 من قبل الطاغوت .. َندهتا أختها محص: ذا أصاِبا مصابكانت درعا إ   يرحم أَيم زمان ..هللا

حنن معاك للموت "، وهكذا كانت كل " َي درعا حنن معاك للموت "، فرتد عليها درعا:" َي محص 
حمافظة تفدي أخياهتا من احملافظات إذا ما دامهها بالء من الطاغوت وجنده .. فعاش الشعب السوري 

" داعش "، ففرقت وغرابء أَجل وأمنت أَيم تالمحه ووحدته .. إىل أن ابتليت الشام خبوارج وغالة 
تدابرة، متناحرة .. وإىل صحوات، وغري صحوات مو الشعب السوري املسلم إىل شعوب، وفرق متنافرة 

فكفر األخ  وغلوها .. يتابع داعش، ويوافق هواها وقلة قليلة غري ذلك ممن.. وإىل كفار ومرتدين .. 
فنشرت مبفخخاهتا وأعماهلا اإلجرامية الرعب بني الناس .. ومحلت  أخاه .. وسفك دمه بغري حق ..

وقسمت املدينة إىل مدن والكل َيشى ويتحسب للكل،  اجلميع على أن يسيء الظن ابجلميع ..
النداء األخوي التضامين اجلميل .. ضراب من ضروب حَّت ابت ذلك ى .. ومناطق .. والقرية إىل قر 

 !هللا يعيد تلك األَيم..  اخليال والتمين لدى الشعب السوري املنكوب ... هللا يرحم أَيم زمان
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 الة داعش.املوقف من الصلح مع خوارج وغ -1102
ننا نبارك أي صلح ينهي االقتتال بني جماهدي أهل الشام، وخوارج وغالة داعش .. لتفري  إ

مع التأكيد اجلهود، وتوجيه السهام ابجتاه واحد؛ جتاه الطاغوت بشار األسد اجملرم، وعسكره وحلفائه .. 
 :على نقطتني هامتني

اعش " صفة وحكم اخلوارج الغالة، أتييدَن ومباركتنا ألي صلح ال يسلب عن َجاعة " د -1
ب كما ال مينع من أن حيذرهم أهل الشام وجماهديهم كخوارج غالة من سيماههم الغدر، وسرعة االنقال

 على حرمات املسلمني، واآلمنني، يف أي وقت تسرتد إليهم عافيتهم وقوهتم!
ح يصل ة ميلكون مشروع دولة إسالميالتأكيد على أن خوارج وغالة " داعش "، ال -2

 كما أهنم ال ميكن أن ُيشاركوا يف أي مشروع إسالمي هنضوي  الشام ــ وال غريها ــ للتطبيق واحلياة يف
متحضر يستهدف قيام دولة إسالمية على أرض الشام .. ألهنم يفتقدون َجيع مقومات قيام دولة أو 

 املشاركة يف قيام دولة .. وفاقد الشيء ال ميكن أن يعطيه!
يتنبه هلاتني النقطتني أعاله .. سيفشل .. وسريتد على املصطلحني مبزيد من  وأميا صلح ال

  التناحر، والتقاتل، وسفك الدماء!

 ملاذا تفتعل " داعش " املعارك مع فساق وعصاة الشام ..؟! -1103
 هذه الظروف العصيبة واالستثنائية اليت َتر ِبا الثورة السورية، يفتعل خوارج وغالة " داعش يف

ملعارك مع فس اق وعصاة الشام .. منشغلني ِبم عن قتال الطاغوت األكب واجملرم األكب والشر " ا
جماهدي وأبطال الشام يف  بشار األسد وعسكره .. وليحرجوا بذلكوالكفر األكب املتمثل يف األكب 

اهلا جملاهدي حال قاتلوهم .. فتظهر داعش ــ للعوام وألعشى الليل والنهار من اخلواص ــ يف حال قت
الشام على أهنا تقاتل فساق وعصاة الشام .. وإن رد جماهدو الشام عدوان داعش عن أنفسهم 

 ! .ومقراهتم وحرماهتم .. ظهروا وكأهنم يُقاتلون مع العصاة والفساق ضد خوارج وغالة داعش .
شام .. لينفروا الناس عن جماهدي وأبطال وشرفاء الوهذا من مكر وخبث اخلوارج الغالة .. 

 فتعني التنبيه والتحذير! ويصرفوا وجوه الناس إليهم .. 
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 !.. ال تبطل أجر هجرتك، وجهادك أيها املهاجر إىل الشام -1104
يها املهاجر إىل الشام .. َي من قصدت الشام لنصرة أهل الشام، والذود عن دينهم وحرماهتم أ

القتال ضد أهل الشام القتل و م .. اعلم أنك بوقوفك مع غالة وخوارج " داعش " .. تشاركه
وجماهديهم .. تكون بذلك قد أبطلت الغاية اليت قصدت الشام ألجلها .. كما تكون قد أبطلت أجر 
هجرتك وجهادك .. وحينئٍذ ال حيق لك أن َتنَّ على أهل الشام أنك أتيت الشام للدفاع عنهم، وعن 

  أعراضهم، وحرماهتم!
َُيتم به على املرء؛ فإن ُخِتم له بعمل صاحل، ُأخذ به، وُغفر له واعلم أن العبة ابخلواتيم ومبا 

مهما كان منه قبل ذلك من  مهما كان منه قبل ذلك من عمل طاحل، وإن ُخِتم له بعمل طاحل، أخذ به،
فيقبضه عليه .. فال يغرن ك ما قبل موته، صاحل .. واملوفَّق من يوفقه هللا تعاىل إىل عمل صاحل عمل 

 هجرة وجهاد من دون أن تكرتث للخواتيم من أعمالك.  تقدم لك من
فوالذي نفسي  بيده إن ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 

أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حَّت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار حَّت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه  أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل

الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها " متفق عليه. وقوله " فيسبق عليه الكتاب" أي املكتوب يف 
 الكتاب، فيعمل مبا ُكتب عليه وُقدر وتكون موافاته عليه. 

ا مبا َيتم له، فإن العامل يعمل :" ال تعجبوا بعمل أحد حَّت تنظرو وقال صلى هللا عليه وسلم 
زماًَن من دهره أو برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه دخل اجلنة، ْث يتحول فيعمل عماًل سيئاً، 
وإن العبد ليعمل زماًَن من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، ْث يتحول فيعمل عماًل صاحلاً، 

 .وفقه لعمل صاحل، ْث يقبضه عليه "ه فوإذا أراد هللا بعبد خريًا استعمله قبل موت
 وقال صلى هللا عليه وسلم:" من آذى مؤمناً فال جهاد له ". 
بلغوا زيدًا أنه قد أبطل جهاده إال أن يتوب "، وقالت عائشة رضي هللا عنها لزيد ابن األرقم:"  

 وذلك عندما اشرتى شراًء فيه شبهة راب يدخل يف بيع العينة احملظور!
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َي من ُتولت إىل خنجر بيد داعش لتطعن بك خواصر أهل ــ أيها املهاجر ـسك فانظر لنف 
 تُقبض فتنَدم .. والت حني مندم!ــ أين أنت من هذا املعىن اهلام، قبل أن الشام وجماهديهم ـ

 َجاعة الدولة املسماة بداعش ..! -1105
قيات منفرة .. تدل ما يصدر عن َجاعة الدولة املسماة بداعش .. من أقوال وأعمال وأخال 

 يعلوهم، داللة قطعية على أهنم جتمع وخليط من اخلوارج الغالة، واخلونة العمالء، واجلهلة املغفلني ..
 يقودهم ويسوسهم هنج الغلو والتنطع يف الدين! و 

لى سالمة الدماء واألنفس البيئة، والتقليل من دائرة إىل الساعة ــ حرصًا ع وجماهدوا الشام 
الفريق الثالث " اجلهلة املغفلون " عن هذا  حيرصون على أن يعزلوا ــهذا الفريق من الناس  الصراع مع

، واملريب .. سائلني هللا تعاىل أن يريهم احلق حقًا ويرزقهم اتباعه، والباطل ابطاًل التجمع اآلْث املخيف
 ويرزقهم اجتنابه .. اللهم آمني. 

 .الزم غرز أهل الشام وجماهديهم -1106 
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.  
إذا تكاثرت عليك اخليارات، وتشتتت بك السبل، وصعب عليك االختيار، ومعرفة الطريق  

الصحيح .. فانظر أين يكون أهل الشام ــ ممثلني بعلمائهم وجماهديهم ــ فَثمَّ احلق .. فالزم غرزهم 
 بيلهم .. وال تلتفت عنهم إىل غريهم .. تنجو وتفوز يف داري الدنيا واآلخرة إبذن هللا. وس

وهذا ليس جمرد رأي .. وإمنا هو توجيه وإرشاد ووصية من ال ينطق عن اهلوى ] ِإْن ُهَو ِإالَّ  
 .4َوْحٌي يُوَحى [النجم:

صلى هللا عليه وسلم حمفوظة،  فالشام ــ ممثلة أبهلها وعلمائها وجماهديها ــ بنص حديث النيب 
منصورة .. ال ختلو من وجود الطائفة املنصورة الظاهرة .. وابلتايل ال ميكن أن تتواطأ على ابطل أو 
ضاللة .. قد تكفل هللا لنبيه؛ ولدينه، وألمته ابلشام وأهله .. وهذا من لوازمه أن يرعى هللا أهل الشام 

 .أال وهي نصرة امللة واألمة ويرفعهم إىل مستوى تلك األمانة العظيمة
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عن عبد هللا بن حوالة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" ستجندون أجنادًا؛ جنداً 
ابلشام، وجندًا ابلعراق، وجندًا ابليمن ". قال عبد هللا: فقمت فقلت: ِخْر يل َي رسول هللا! فقال: " 

  م وأهله".عليكم ابلشام .. فإن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشا
   قال ربيعة: َسعت أاب إدريس حيدث ِبذا احلديث، يقول: ومن تكفل هللا به فال ضيعة عليه.

وقال صلى هللا عليه وسلم:" َي طوىب للشام، َي طوىب للشام، َي طوىب للشام! قالوا: َي رسول  
  هللا ومب ذلك؟ قال:" تلك مالئكة هللا ابسطوا أجنحتهم على الشام ".

هللا عليه وسلم:" إين رأيت عمود الكتاب انتزع من ُتت وساديت فنظرت فإذا هو وقال صلى 
  ". نور ساطع ُعِمد به إىل الشام، أال إن اإلميان إذا وقعت الفنت ابلشام

وقال صلى هللا عليه وسلم: "إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ". مفهوم املخالفة يقضي أبن 
اخلري يف األمة .. فالشام ابلنسبة لألمة زاوية االنطالق يف الفساد  أهل الشام إذا صلحوا، فاخلري كل

واالصالح .. فكما أن فساد األمة مبعثه من فساد الشام، كذلك صالح األمة مبعثه من الشام، وهو 
 .مرهون بصالح أهل الشام

هلم وقال صلى هللا عليه وسلم:" لن تبح هذه األمة منصورين أينما اجتهوا، ال يضرهم من خذ
من الناس حَّت أييت أمر هللا وهم ابلشام ". فإن مل تكن الطائفة املنصورة حمصورة يف الشام وأهله .. فهي 
 ــ بنص هذا احلديث ــ ال ختلو من وجود الطائفة املنصورة الظاهرة، اليت ال يضرها من خذهلا من الناس. 

أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى مل  وعن عبد هللا بن جوالة أنه قال: َي رسول هللا اكتب يل بلداً 
أخرت على قربك. قال: عليك ابلشام، عليك ابلشام، عليك ابلشام. فلما رأى النيب صلى هللا عليه 
وسلم كراهيته للشام قال: هل تدرون ما يقول هللا عز وجل؟ يقول: أنت صفويت من بالدي ُأدخل فيك 

ض كأنه لؤلؤ ُتمله املالئكة، قلت: ما ُتملون؟ خرييت من عبادي.. ورأيت ليلة ُأسري يب عمودًا أبي
 ". قالوا: حنمل عمود اإلسالم، ُأمرَن أن نضعه ابلشام

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إين رأيت املالئكة يف املنام أخذوا عمود الكتاب، فعمدوا به إىل 
 ". الشام، فإذا وقعت الفنت فإن اإلميان ابلشام
  ر دار املؤمنني ابلشام ".وقال صلى هللا عليه وسلم:" ِعق
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فهذه بعض منح هللا تعاىل للشام، وألهل الشام .. وهذه بعض توجيهات ووصاَي احلبيب صلى 
هللا عليه وسلم يف الشام، وأهل الشام .. وهذا هو اختيار النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه، 

وجماهديهم احلرب واملؤمنني من بعدهم .. وقد خاب وخسر، وانتكس من َنصب أهل الشام 
 والعداوات .. وقد أفلح وفاز من ألزم نفسه غرز أهل الشام وجماهديهم! 

  1/2/2014ـــ  1/4/1435

 من ميزات القائد الناجح. -1107
ن ميزات القائد الناجح أنه يعمل على تطوير نفسه، مبا يتناسب مع املهام املوكلة إليه، م

. ومن ذلك أن يكون له يف كل يوم .. ومن كل فنٍ  من فنون ومتطلبات كل مرحلة يتعني عليه قيادهتا .
الرتبية واإلعداد نصيب .. ساعة للقراءة والتفقه يف الدين، وخباصة فيما يتعلق ابلسياسة الشرعية 

وساعة للرماية، والتعرف على مزيد من الفنون واألمور .. وساعة للرَيضة والرتبية البدنية .. وأحكامها 
للنظر يف واقع األمة، وما حييطها من أخبار وأحداث .. وساعة للتأمل والتدبر  عة.. وساالعسكرية 

م، وفيما يُؤخر .. وساعة ملدارسة الواقع مع اإلخوان .. وساعة َيتلي فيها مع ربه .. والنظر فيما يُقد ِ 
 يلح عليه يف الدعاء .. ويسأله سبحانه وتعاىل السداد، والتوفيق، واإلخالص، والقبول. 

ا ال بد منه لكل قائد يستشرف أمر العامة .. ويكون على ثغرة من ثغور القيادة واملسؤولية هذ
 العامة!

 ة األمة.تعقيب على شهادة الشيخ عبد هللا احمليسين حول مبادر  -1108
، حول 2/2/2014اءت شهادة الشيخ عبد هللا احمليسين يف بيانه األخري واملؤرخ بتاريخ ج

عن جزاه هللا دق َجيع ما قلناه ــ قبل أشهر ــ يف َجاعة الدولة املسماة بداعش .. فمبادرة األمة ..  ليص
 الشام وأهله .. واإلسالم واملسلمني خري اجلزاء. 

وإن كان لنا مالحظة حول كلمة وشهادة الشيخ فهو قوله " أن تبقى الدولة اإلسالمية يف 
 يسبقهم إليها اخلوارج األوائل مل ة ..إجرامي   ، وأعمالالعراق .."، فكيف بعد أن وصفهم أبوصاف منفرة

 يستأمنهم على اإلسالم واملسلمني يف العراق ..؟! ــ وهو صادق يف كل ما ذَكر ــ
 أم أن ما حيرم عليهم حنو أهل الشام، حيل هلم حنو مسلمي أهل العراق ..؟!
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وعاثوا فيها فساداً  .إذا دخلوا قرية أفسدوها . خمرتقني .. فهؤالء الدواعش .. خوارج غالة ..
عن أن ُيستأمنوا على اجلهاد .. أو املسلمني .. فضاًل ال ُيستأمنون على مزرعة من مزارع  وختريبًا ..

 اإلسالم واملسلمني يف العراق .. أو غريها من األمصار! 
 األنبار والفلوجة .. من أيدي الراوافضاألبطال وجماهدو السنة  أن حرر مسلموبعد لوا .. فتأم  

 الطائفيني اجملرمني .. واستتب األمر هلم .. دخلت داعش إليهم لتفسد عليهم مشروعهم وجهادهم ..
ولتجرئ الطاغوت املالكي على ارتكاب مزيد من اجملازر حبق أهل السنة  ومطالبهم احلقة واملشروعة ..

ن يقاتلهم هم َجاعة الدولة على اعتبار أن مــ ابستخدام مزيد من األسلحة الثقيلة والنوعية ــ يف األنبار 
فكان له ما يريد .. ى جلرائمه الغطاء السياسي واإلعالمي، والدويل .. .. الدواعش .. ال غري .. وليلقَ 

 وكانوا له خري معني على ما يريد، وعلى ما يرتكبه من جمازر وجرائم!
ودوا املعركة بنجاح أن يقيف العراق فال هم ــ الدواعش ــ تركوا جماهدي القبائل من أهل السنة 

أهل السنة ..  املناطق اليت حررها جماهدوعلى ــ أو قادرين على أن حيافظوا ــ .. وال هم حيافظون 
ُتت مشاعة  فيستهلكون شباِبم بقتال أهاليهم من مسلمي سنة العراق ..وأخذوها منهم بعد قتال .. 

.. ومن دون اسرتاتيجية صحيحة،  فمن ْنا منهم يستهلكونه يف قتال املالكي وعسكره الصحوات ..
 ..! أو نتيجة معتبة تُذَكر تستحق كل هذه التضحيات

قائم على الغلو، واإلفساد يف األرض .. وعلى التطبيش .. ْث التطبيش .. ْث فمشروعهم 
 شيء .. وهو بذلك ال يعدو عن كونهوالتفجري التطبيش .. كقم اش ليل .. وليس له وراء التطبيش 

 !فهل من معتب ب املسلم من غري طائل يُذَكر ..احمرقة للشب
 ت، وكيف شئت ...!اللهم اكفناهم مبا شئ

 كم مبا ال ينبغي وال جيوز!يستخفنكم اخلوارج الغالة، فيلزمو ال  -1109
متحققة .. وهي ال تلزم ابلضرورة إعالن وأهله والباطل والكافرين، للكفر  لعداوة العامةا

ويف كل وقت من غري مراعاة  لكل جهة ابطلة على وجه التعيني،كفر، أو العداوة لكل فرد من أهل ال
 إذ أن من الغالة السفهاءوال تقدير للمصاحل واملفاسد، وما هو مقدور عليه وما هو غري ذلك .. 

قد َيتبك يف  خبيث يف نفسه،أو لغرض  والتضييق عليك وعلى من معك ومن هم خلفك، إلحراجك،
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ويف الوقت الذي  حمددة هو ينتقيها لك،أو دول جتاه أشخاص أو هيئات  حمددة،عدائية اطالقات 
 واخلونة والعمالء، صن فك من املرجئة املنبطحني، إن مل جتْبه لطلبه،ف واملكان الذي حيدده ..يشاؤه، 

كما ال جيب أن جُياب إىل ما يريد ..   وهذا ليس حقه، بسبب ذلك،ورمبا قد َيرجك من امللة 
إظهار املواالة ابللسان املداراة و اليت منها  ستضعاف تبر للمرء العمل ابلتقيةوف االفالضرورات، وظر 

 ابلقدر الذي حيقق له املراد، ويدفع عنه الشر والضرر.
َن الَّ يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَلْيَس مِ ]قال تعاىل:
ُهْم تـَُقاةً اّللِ  يف َشْيٍء ِإالَّ  ُقوْا ِمنـْ  . 28آل عمران:[َأن تـَتـَّ

ُهْم تـَُقاًة  ]قوله تعاىل: استثناء من النهي؛ أي ال توالوهم وال جيوز لكم أن  [ِإالَّ َأن تـَتـَُّقوْا ِمنـْ
فتم على أنفسكم ُتوالوهم إال أن تكونوا يف سلطاهنم، وال تستطيعون اهلجرة أو اخلروج من سلطاهنم، فخ

هروا هلم نوع مواالة يف وحرماتكم منهم خوفًا حمققًا أو راجحًا، وكان هذا اخلوف ال يندفع إال بعد أن ُتظ
فحينئٍذ جيوز لكم أن توالوهم ابللسان ابلقدر الذي يدفع عنكم الضرر من غري زَيدة وال  اللسان،

  القلب. ضمروا هلم العداوة يفوأن تُ  ى أن ال تُعينوهم على املسلمني،نقصان، بشرطني: عل
ُهْم تـَُقاًة  ]:3/227قال ابن جرير الطبي يف التفسري  ُقوْا ِمنـْ ؛ إال أن تكونوا يف [ِإالَّ َأن تـَتـَّ

سلطاهنم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا هلم الوالية أبلسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم 
 هم على مسلم بفعل. على ما هم عليه من الكفر، وال تُعينو 

 وعن ابن عباس قال: التقاة التكلم ابللسان، وقلبه مطمئن ابإلميان. 
وعنه قال: فالتقية ابللسان؛ من مُحل على أمر يتكلم به وهو هلل معصيٌة، فتكلم خمافًة على 

 نفسه، وقلبه مطمئن ابإلميان، فال إْث عليه، إمنا التقية ابللسان.
ُهْم تـَُقاًة  ِإالَّ  ]وعن عكرمة يف قوله: ُقوْا ِمنـْ  ق دم مسلم، وما مل يستحل مالهقال:ما مل يُهرِ  [َأن تـَتـَّ

 هـ.   -ا
ـــاًة  ]وقـــال ابـــن كثـــري يف التفســـري: ُهْم تـَُق ـــوْا ِمـــنـْ ُق ؛ أي مـــن خـــاف يف بعـــض البلـــدان [ِإالَّ َأن تـَتـَّ

أيب الـدرداء أنـه قـال:  واألوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره ال بباطنه ونيته، كمـا قـال البخـاري عـن
 إَن لنكشر يف وجوه أقواٍم وقلوبنا تلعنهم. 
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وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية ابلعمل إمنا التقية ابللسان، وكذا رواه العـويف عـن ابـن 
ــع ابــن أنــس. وقــال  ــو الشــعثاء، والضــحاك، والربي ــو العاليــة وأب عبــاس إمنــا التقيــة ابللســان، وكــذا قــال أب

 هـ. -احلسن التقية إىل يوم القيامة اال البخاري: ق
ولكنهــا وقــال الشــوكاين يف التفســري: ويف ذلــك دليــل علــى جــواز املــواالة هلــم مــع اخلــوف مــنهم، 

 هـ. -تكون ظاهراً ال ابطناً ا
ال ينبغي للمؤمِن أن يُِذلَّ نْفَسـُه أنه قال:" صلى هللا عليه وسلمويف احلديث، فقد صحَّ عن النيب 

 [. 1838]صحيح سنن الرتمذي:"رَُّض من البالِء ملا ال يُِطيقُ كيف يُذلُّ نْفَسه؟ قال:" يَتع"، قالوا: و 
أنـه ومن تعـريص الـنفِس للـذل، تعريضـها لألخـذ ابلشـدة والعزميـة يف موضـع الرخصـة، مـع علمـه 

ان ـ شـرعاً كو  للحرج والذل،ومن معه وعرَّض نفسه  ليس أهاًل لألخذ ابلعزمية، وأنه لو فعَل لُفنِت وفِشل،
  ـ يف مندوحة عن ذلك!
ـــه وســـلمأنَّ رجـــاًل اســـتأَذَن علـــى النـــيبِ   ،رضـــي هللا عنهـــا وعـــن عائشـــة ـــا رآُه  صـــلى هللا علي فلمَّ

يف وجهـِه  صـلى هللا عليـه وسـلمبئَس أخو العشريِة، وبئَس ابـُن العشـريَِة ". فلمـا جلـَس َتطَلَّـَق النـيبُّ قال:"
قالت له عائشُة َي رسوَل هللا، حني رأيـَت الرجـَل قلـت لـه كـذا وكـذا، ْث  وانبَسَط إليه، فلما انطلَق الرجلُ 

:" َي عائَشـــُة، مـــَّت عهـــدِتين صـــلى هللا عليـــه وســـلمتطلَّقـــَت يف وجهـــه وانبَســـطَت إليـــه؟ فقـــال رســـول هللا 
  متفق عليه. قاء ُفْحِشه"اَء َشر ِِه، وات ِ فحَّاشًا، إنَّ شرَّ الناس عند هللا منزلًة يوَم القيامِة من ترَكه الناُس ات ِق

ُر يف وجوه أقواٍم ونضـحُك إلـيهم، وإنَّ قلوبَنـا ويف األثر عن أيب الدرداء، قال:" لتلعـنهم إَنَّ لنكشِ 
 ." 

ًا، وعن حممٍد بن احلنفي ـة، قـال:" ليس حبكـيٍم مـن ال يُعاِشـر ابملعـروف َمـن ال جيـُد مـن معاشـرته بُـدَّ
  [.682صحيح األدب املفرد:"] جيعل هللاُ له فرجاً أو خمرجاً حَّت

أنـــتم ختوضـــون أشـــرف  حفظهـــم هللا:وعليـــه فـــأقول ألخـــوة اجلهـــاد واإلســـالم مـــن أبطـــال الشـــام 
ولكي تنتصروا يف معركتكم  طاغوت عرفته األرض يف القرن املعاصر ..وأحقر مع أخطر وأشرس معركة، 

مــن أن تســتثمروا كــل رخصــة  ال بــد هــا السياســي والعســكري، واألخالقــي،يف جانب اجملــرم العــدوهــذا مــع 
أو أن تعرضــوا أنفســكم لــبالء لــيس علــى أنفســكم  تشــددوا حــذار أنف رخصــتها لكــم الشــريعة الغــراء ..

ــة الغــالة،يف مــواطن الــرخص والتوســع .. خلكــم بــه طاقــة،  ــوا فــيكم مقالــة،و  وفــاً مــن اجلهل  حــَّت ال يقول
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 لـو جـاءكـل اخلـوف وإمنـا اخلـوف   ح،أنكـم تسـريون يف االجتـاه الصـحي علـىصـادقة فطعنهم فيكم عالمـة 
وشـر كـل مـن أراد  فـاكم هللا شـرهم،أتيت التساءالت اليت ُتتاج إىل إجاابت .. كفهنا  مدحكم من قبلهم،

 ِبهادكم، وشامكم، وإسالمكم سوءاً .. اللهم آمني. بكم و 

 !الطغاة .. مصانع -1110
َّت إذا مـا مــات عجــل طهم .. حــفريـق مــن النـاس قــد ألفـوا عبــادة الطغـاة .. واســتعذبوا ذل سـيا 

 حيـاة مـن غـريـــ وال يرجـون ـــ .. فهـم ال يتوقعـون   حبثـوا ألنفسـهم عـن عجـل آخـر ليعبـدوه .. ويعظمـوه
 !عبودية للطغاة العبيدعجول .. ومن غري 

من الطاغية " الالمبـارك "، وفرحنـا وفـرح النـاس بزوالـه وزوال ملكـه الغالية أراح هللا مصر  ما إن 
 ،وطغيانـه اغية ــ واستعذبوا سياطه وظلمـه،مصر ممن ألفوا عبادة الطأبناء أ فريق من الناس من .. إال وبد

يبحـث لنفسـه عـن رجـل يصـنع منـه طـاغواتً كبـرياً  وأهلهـا احلريـة والعـزة والكرامـة ـــواستكثروا علـى مصـر 
.. فنفخـوا يف رأسـه  يعبده .. ويعظمه .. ويرفعه مقاماً ال ُيسـأل معـه عمـا يفعـل .. فوجـدوا " السيسـي "

..  كَّت ظن الطاغية أنه كذلح ورفعوه مقاماً دونه مقام األنبياء والرسل ..وتغنوا ابَسه .. وصورته .. .. 
 !فاستخف قومه فأطاعوه

 !وهؤالء مع طغاهتم يف الوزر سواء .. يف معامل العبيد للعبيد.. اآلمثني هكذا ُتصَنع الطغاة  

 ..؟ يف جنيف ريكيف يُفاوض النظام السو   -1111
ن أن القوة لن تستخدم ضـده .. ْمأَ عندما يغيب خيار استخدام القوة ضد النظام السوري، ويُطَ  

أي عمليـة تفاوضـية  وهي ليست من اخليارات املمكنة واملطروحة للبحث .. يتحول النظام األسدي ــ يف
خلداع .. ال ميكن أن تنتزع منه شيئاً وئيه ــ إىل كتلة ضخمة من املكر والثعلبة، والكذب، واجيريها مع منا

للطــرف واحتقـار يـتكلم ابسـتعالء واسـتكبار  وال أن يلتـزم لـك بشـيء .. .. وال يتنـازل لـك عـن شـيء ..
 .. ال يوازيه استعالء واستكبار أطغى طغاة األرض ..!املفاوض املقابل 

قـادرة علـى أن تطالـه يف  م ضـده .. وكانـت هـذه القـوةن أن خيار القوة قـد ُيسـتخدَ بينما إذا تيق   
وعلــى وإىل املطالــب .. ب ويتصــاغر .. ويتــأد ب .. وينصــاع إىل احلــق .. قصــره وعقــر داره .. تــراه يتأرن ــ

 !هوا هلذه احلقيقةيتنب  أن الذين يُفاوضون هذا النظام النصريي اجملرم واملنافق .. 
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 تواطؤ اجملتمع الدويل واألمريكي مع بشار األسد! -1112
لنظــام النصــريي األســدي اجملــرم أن يتمـادى يف جرائمــه وجمــازره حبــق الشــعب الســوري ــــ مـا كــان ل 

ـــ لــو مل يلمــس التواطــؤ والرضــى مبــا يفعــل مــن قبــل  بصــورة تفــوق الوصــف، وعلــى مــدار ثــالث ســنوات ـ
يظلــم شــعبه، كمــا ظـامل اجملتمـع الــدويل واألمريكــي .. فـاجملتمع الــدويل مل يســبق لــه أن سـكت علــى طاغيــة 

 النظام النصريي األسدي ..!  علىــ وال يزال ــ سكت 
 على اجلرمية؟  تمع الدويل من وراء هذا التواطؤفإن قيل: ملاذا .. وما غرض اجمل 
ال  حيقــق لــه مصــاحله .. وتصــوراً عــن احلــل للقضــية الســورية .. أقـول: اجملتمــع الــدويل ميلــك حــالً  

طالــب الشـعب الســوري .. وال يتناسـب مــع حجــم يلـيب احلــد األدىن مـن متطلبــات وأهـداف الثــورة .. وم
التضحيات اليت قدمها الشـعب السـوري طيلـة السـنني الثالثـة املاضـية .. وال يـزال يقـدمها .. وهـو ـــ أي 

ـــ لكــي يفــرض تصــوره وحلــه  علــى الشــعب الســوري .. وحيملــه علــى القبــول بــه ولــو هــذا النظــام الــدويل ـ
عطــاء مزيــد مــن الضــوء األخضــر للنظــام النصــريي األســدي أبن إ راهن علــى أمــرين، أوهلمــا:ابإلكــراه .. يــ

حبــق الشــعب الســوري .. ومــا زَيدة إلقائــه لباميــل األذى واملتفجــرات  يرتكــب مزيــداً مــن اجلــرائم واجملــازر
ــاس .. خــالل فــرتة مفاوضــات جنيــف  إال مــن هــذا القبيــل، وال ميكــن أن يفســر إال هــذا "  2" علــى الن

 التفسري!
ـــ أي اجملتمـع الـدويل ـــ يـراهن علـى الـزمن .. وإضـاعة األوقـات .. عسـاه يتحقـق لـه اثنيهما: أنـه  

ــدويل .. ــٍذ إلرادة اجملتمــع ال ــل ب إهنيــار الشــعب الســوري .. ونفــاد صــبه .. فينصــاع حينئ رؤيتــه حلــل ويقب
 !ويتنازل عن حقوقه ومطالبه املشروعة القضية السورية ..

ُر اْلَماِكرِيَن [األنفال:َومَيْكُ  إنه مكر الليل والنهار .. ]  ُ َواّلل ُ َخيـْ   . 30ُروَن َومَيُْكُر اّلل 

 فريقان من الناس إذا دخلوا قرية أفسدوها ..! -1113
فريقــان مــن النــاس إذا دخلـــوا قريــة أو بلــدة مــن بـــالد املســلمني أفســدوها .. وأفســدوا وحـــدة  

ــدابرة وآتلــف أهلهــا .. وقســموها أقســاماً وفرقــاً  علــى أن يكفــروا فيهــا ومحلــوا املســلمني  ..متنــاحرة مت
الشـيعة الـروافض ..  ومهـا: بعضهم بعضًا .. ويقتلوا بعضهم بعضاً .. وينتهكوا حرمات بعضـهم بعضـاً ..

 وخوارج وغالة داعش، ومن هنج هنجهم من أهل الغلو. 
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أن وحـق ألهــل كــل بلــدٍة أن يــدفعوا عــن أنفســهم ودَيرهــم شــر  هــذين الفــريقني مــن األشــرار .. و  
 يغلقوا األبواب دوهنما ..  فإن مل يندفع شرهم إال ابلقتال، ُقوتلوا .. وال بد!

 اغتيال األخ اجملاهد أيب خالد السوري رمحه هللا. -1114
غتيال األخ اجملاهد ــ الشهيد إبذن هللا ــ أيب خالد السوري رمحه هللا من قبل عصاابت الغدر ا

ليل من َجلة عشرات األدلة على أن هؤالء الدواعش .. واإلجرام؛ خوارج وغالة داعش .. هلو د
الساحة  مقد ابتليت ِب ــ أعماهلم كلها تصب يف خدمة الطاغوت النصريي ــ خوارج غالة أجالف

ة .. وأنه ال حل معهم إال احلل الذي اختاره النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته، حيث قال يف الشامي  
اُء َذليقٌة ألسنُتهم ابلقرآِن، ال جياِوُز احلديث الصحيح:" أال إنَُّه سيخ اُء أِحدَّ ُرُج من أمَّيت أقواٌم أشدَّ

أنيموهم حَّت ال تكون  تراقَيهم أال فإذا رأيُتموهم فأَنيموهم ْثَّ إذا رأيُتُموهم فأنيموهم فاملأجوُر قاتُِلهم ".
 هلم بعدها يقظة يؤذون ِبا الناس!

هم ألقتلن هم قتل عاد .. اقتلوهم فإن يف قتلهم أجرًا ملن لئن أدركت وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
 قتلهم يوم القيامة .. طوىب ملن قتلهم وقتلوه ". 

يف التعامل مع هذه الفئة الباغية النيب صلى هللا عليه وسلم ألمته، وهذا هو حكمه،  هذا خيار 
ن  عليه وسلم، وابملسلمني .. مالضالة املغالية .. وال يدعنيَّ داٍع أنه أرحم وأرفق أبمة حممد صلى هللا

حينئٍذ يكون ف فيختار خالف حكم واختيار النيب صلى هللا عليه وسلم .. حممد صلى هللا عليه وسلم ..
ُ َوَرُسوُلُه َأْمراً   الضالل املبني الذي ليس بعده ضالل، قال تعاىل:] َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَّ

 . 36ُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً [األحزاب:َأن يَ 
 وأسكنهم فسيح جناته .. اللهم آمني. هللا أاب خالد ورفاقه .. رحم  

 فريقان يسوؤمها جهاد وثورات الشعوب!  -1115
ينهج  شعوب: طغاة احلكم .. وخوارج وغالة داعش .. ومنال فريقان يسوؤمها جهاد وثورات 
يُقاتل على طريقتهم .. فأما طغاة احلكم ملا يعلمون يف جهاد وثورات الشعوب من خطر حمقق هنجهم، و 

يستحلون َجيع احملظورات من املستحيل، و  لذا فهم يفعلونعليهم وعلى عروشهم وعلى أنظمتهم .. 
 م! تفشيل جهاد الشعوب وثوراهت أجل
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أما خوارج وغالة داعش .. ومن لف لفهم .. وعمل على طريقتهم .. فإهنم يرون يف جهاد  
الشعوب وثوراهتا .. منافسة هلم ولوجودهم .. ومصادرة لطريقتهم واسرتاتيجيتهم يف القتال .. واحلراك 

ون على احتكار .. ويف عوملة املعركة .. كما أهنم مل يعودوا ــ بسبب جهاد الشعوب وثوراهتم ــ يقدر 
على تفشيل جاهدين يعملون  لذا تراهماجلهاد ألنفسهم من دون الشعوب احلرة الكرمية .. املسلمة .. 

.. وضرِبا من داخلها .. فتلتقي مصاحلهم مع وبشرعيتها .. والتشكيك ِبا جهاد الشعوب وثوراهتا 
 !الظاملني مصاحل طغاة احلكم .. وحيققون بذلك أعظم مطلب لطغاة احلكم

 دعاة ميسكون العصا من الوسط!  -1116
ــ رغم جالء األمور ووضوحها .. ال يزال إىل الساعة أشخاص ــ ُيصن    فون كدعاة وشيوخ 

ال هم مع احلق، وال هم مع ف اسرتضاء واستمالة جلميع األطراف .. ميسكون العصا من وسطها ..
أن يقفوا من الطرفني  ـدوا ألنفسهم ــ زعموا ـالباطل .. وال هم نصروا حقًا، وال هم خذلوا ابطاًل .. أر 

قد خذلوا احلق وأهله قد ساووا بني احلق والباطل .. و  وفاهتم أهنم مبوقفهم هذا،على مسافة واحدة .. 
.. ومقته .. ونصروا الباطل وأهله .. وخانوا األمانة امللقاة على عاتقهم .. وعرضوا أنفسهم لسخط هللا 

 قطرة دم تسيل ابحلرام على يد أهل الباطلوكل كل جرمية ..   وزر غري مباشرة ــ يفوشاركوا ــ ولو بطريقة 
  .. وعلى ثرى الشام الطهور!

مثال ذلك: موقف بعض الشيوخ والدعاة من الصراع الدائر بني جماهدي وأبطال وأشراف  
ج وغالة داعش ون .. وميدون خوار .. حيث ال يزالون إىل الساعة يغذ   الشام، مع غالة وخوارج داعش

حنو الشام وأهل الشام ..  ابحلياة والتأييد .. من خالل كلمات ومواقف ال تنم عن شعورهم ابملسؤولية
 وال حنو مستقبل اإلسالم يف الشام!

 كيف سيتعامل النظام السوري مع القرار الدويل اإلنساين ..؟!   -1117
لفريدة والغريبة .. وحقده الدفني على تركيبة النظام النصريي الطائفي .. وطبيعته اإلجرامية ا 

أطفال ونساء وشيوخ اإلسالم واملسلمني .. ال .. ولن تسمح لقوافل اإلغاثة اإلنسانية أن تدخل إىل 
.. إال ابلقْدر الذي يدفع عنه عصا اجملتمع بنظام حيكمه ابلباميل املتفجرة الشعب السوري املنكوب 

وقال هلم: فوق رأسه .. أذن لبعض القوافل اإلغاثية ابملرور .. الدويل .. فإذا الحت العصا .. واهتزت 
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.. وأمن شرها .. عرقل دخوهلا .. بذريعة العصا ابتعدت انظروا ها أنذا أَسح للقوافل ابملرور .. فإذا ما 
 !أن اإلرهابيني هم الذين يعيقون إدخاهلا .. وهم الذين مينعون من وصول احلليب والدواء إىل أطفاهلم

أن هذا النظام النصريي الطائفي اجلبان .. ال يفهم إال ابلقوة .. وال يرضخ إال إىل لغة  وذلك 
  القوة .. وال ميكن أن تنتزع منه شيئاً ــ مهما قلَّ ــ إال ابلقوة .. وابلقوة وحسب!

 دليلهم على أن " داعش " ليست من اخلوارج ..! -1118
فة بـ " داعش " .. هم من اخلوارج .. ويستدلون بعضهم ينكر ويكابر أن َجاعة الدولة املعرو  

 صفة اخلوارج! اليت تنفي عن أنفسهمببعض كلمات قادة داعش .. 
أنه مريض .. وإن عرف تراه ينكر ويُكابر  يضوهلؤالء نقول: يف كثري من األحيان ال يعرف املر  

.. ال بد له من أن يعرض  فه على مرضه .. ويقنعه أنه مريضبيب خمتص .. يعر  ه طحَّت أيتأنه مريض .. 
 نفسه على العالج .. وإال مصريه اهلالك! 

ْث ما قيمة دعاوي اللسان .. إذا كان العمل .. وواقع احلال .. يكذب تلك الدعاوي  
 ويبطلها؟! 
ما قيمة أن ينفوا عن أنفسهم صفة اخلوارج .. بينما أعماهلم ومواقفهم كلها تدل على أهنم  

 خوارج غالة أجالف؟! 
ما قيمة أن َُياطب أحدهم أمته ــ بال استحياء ــ َي أميت الغالية .. بينما هو يفج ر أمته ويفخخها  

 .. ويذحبها من الوريد إىل الوريد؟!
 دعوى اللسان .. لكان املنافق من الصادقني .. وهو كذوب! جرد ولو كانت احلقائق تقوم مب 
  . 3الصف: تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن [ َكبُـَر َمْقتاً ِعنَد اّللَِّ َأنقال تعاىل:]   

 كلمات حماَصر يف خميم الريموك احملاَصر ..!   -1119
" يومًا ..  227أكثر من " املُحاصر يل أخ حبيب .. قد مضى على حصاره يف خميم الريموك  

حظة مل نقع يف راسلين قائاًل:" وهللا َي أخي إن ما حيصل معنا قريب من املعجزات .. بفضل هللا حَّت الل
" يومًا من  227احلرام .. ما تشتد أزمة إال ويفرجها هللا لنا .. وجيعل لنا منها خمرجًا .. بعد مضي " 

أكلنا ثالثة أرغفة من اخلبز .. واخنفض مثن كيلو الرز من أحد عشر ألف لرية إىل صار، فها حنن اليوم احل
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صار ما مل نتعلمه يف حياتنا السابقة كلها .. تعلمنا أن ألفني .. احلمد هلل أواًل وآخرًا .. تعلمنا يف احل
الدنيا ُخِلَقت ألمٍر عظيم؛ أن نعبَد هللا وحده .. تعلمنا أن هللا هو الرازق، واحمليط، واملنتقم، واجلبار، 

ُتطب ق على الواقع تطبيقًا مذهاًل .. تعلمنا  واملهيمن، وهو األول واآلخر .. رأينا مفاهيم الدين الكبى
نه ال عسر إال ويعقبه يسر .. تعلمنا أن من يتق هللا يسخ ر له الناس حَّت األعداء منهم .. تعلمنا أن أ

من أيخذ جانب هللا يشعر بثقٍة عظيمة ال ُتوَصف .. تعلمنا أن ال نستصغر أحدًا .. تعلمنا أن ال 
ر نتشاحن وال نتشاجر، فال شيء يستأهل ذلك، إال إذا تعلق ابلدين أو األخالق . . تعلمنا أن نقد 

 النعمة، فال هندرها .. وتعلمنا أن اإلنسان يعيش ابلقليل القليل .. وتعلمنا أشياء ُأَخر ..! 
 هل شارف االمتحان على النهاية .. هل تراَن من الناجحني ..؟ انتهى كالمه. 
وحسن اخلتام  احلصار ــ سائاًل هللا تعاىل له الثباتقلت: هذا الذي تعلمه األخ احلبيب من آالم  

ال ميكن أن يتعلمه من كثري من الكتب واحملاضرات البليغة .. وقد صدق من قال: رب  ضارة َنفعة  ــ
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن ُتُِبُّوْا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َواّلل ُ يـَْعلَ  ُم َوأَنُتْم اَل ..] َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئًا َوُهَو َخيـْ

 . 216[البقرة: تـَْعَلُمونَ 

 سؤال وجواب حول اهلدنة مع النظام السوري؟ -1120
ؤال: هناك ما يسمى ابملصاحلة الوطنية وتسوية أوضاع اخلارجني عن القانون من الثوار س

 وغريهم .. وهل جيوز للمجاهدين أن يُهادنوا النظام السوري إىل فرتة حمددة، مَّت وكيف ..؟! 
. اخلارج على القانون واحلق والعدالة هو الطاغوت ونظامه، اجلواب: احلمد هلل رب العاملني

وشبيحته .. وليس الشعب السوري املسلم اجملاهد الثائر الذي يُطالب حبقوقه املسلوبة .. وأميا مصاحلة 
أو هدنة تعكس هذه احلقيقة، وتصور القاتل اجملرم أبنه الضحية املعتدى عليه، وأن الضحية املعتدى 

 اهتا هي القاتلة اجملرمة .. فهو صلح ظامل وابطل ومردود ابلنقل والعقل. عليها وعلى حرم
ال يوجد عدو يتعني دفعه ودفع شره وابطله ــ بكل الوسائل املتاحة واملشروعة ــ كالعدو املتمثل 
يف النظام النصريي الباطين اجملرم .. هذا هو األصل الذي ال جيوز جملاهدي وثوار الشام أن حييدوا عنه 

 . أو أن يفكروا خبالفه. .
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لكن يف منطقة من املناطق الشامي ة قد حُياصر النظام النصريي فئة من اجملاهدين والثوار، ومن 
معهم من أهاليهم واملدنيني .. ويطول احلصار إىل درجة اهلالك احملقق .. فهل يف هذه احلالة جيوز 

يدفعوا عن أنفسهم وذويهم اهلالك احملقق، للمجاهدين والثوار أن يدخلوا يف هدنة مؤقتة مع النظام ل
 ومن قبيل دفع الضرر األكب، والشر األكب؟  

 أقول: نعم جيوز، وبشروط. 
أما أنه جيوز، فهو ألن َجيع التكاليف الشرعية مبا يف ذلك اجلهاد ودفع العدو الصائل .. 

فعه ــ رفع التكليف إىل حني مشروطة بتحقق القدرة واالستطاعة .. فإذا حصل العجز ــ الذي ال ميكن د
 دفع العجز، وُتقق القدرة، وهذا ما ال أعلم فيه خالفاً بني أهل العلم. 

ُ نـَْفســـاً ِإالَّ ُوْســـَعَها [ البقـــرة: قـــال ـــا 286تعـــاىل: ] ال يَُكلِ ـــُف اّللَّ ـــاتَـُّقوا اّللََّ َم . وقـــال تعـــاىل: ] َف
 . 16اْسَتَطْعُتْم [ التغابن:

ُ نـَْفســاً ِإالَّ ُوْسـَعَها [ البقــرة:قـال ابــن كثـري يف تفســري  . أي ال يُكلَّــف 286قولــه: ] ال يَُكلِ ـُف اّللَّ
 هـ.  -أحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبلقه ورأفته ِبم وإحسانه إليهم ا

ويف احلــديث قــد صــح عــن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم أنــه قــال:" ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا 
  استطعتم" متفق عليه.

قـال اإلمـام الشــافعي رمحـه هللا: فــإن هللا تعـاىل يعلــم أن هـذا مســتطيع يفعـل مــا اسـتطاعه فيثيبــه، 
وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإمنا يعذبه ألنه ال يفعل مه القدرة، وقد علـم هللا ذلـك منـه، 

 هـ.   -ومن ال يستطيع ال أيمره وال يعذبه على ما مل يستطعه ا
بــن عبــد السـالم يف قواعــد األحكــام: إن مــن كلــف بشـيء مــن الطاعــات فقــدر علــى وقـال العــز 

 هـ.   -بعضه وعجز عن بعضه، فإنه أييت مبا قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا
 هـ.  -وقال ابن تيميه يف رفع املالم: إن العذر ال يكون عذراً إال مع العجز عن إزالته ا

 أما الشروط:
ـــديرات علمـــاء أهـــل الشـــام أن تكـــون مثـــل هـــذه ا -1 هلـــدَنت خاضـــعة ملشـــورة وإشـــراف وتق

العاملني، ومـن معهـم مـن قـادة اجملاهـدين .. إذ مثـل هـذه األمـور لـو تركـت للعـوام .. خلشـي عـدم تقـدير 
املصاحل من املفاسد .. وتقدير أين يكمن الضرر األكب من الضرر األصـغر .. وأحيـاَنً قـد يكـون اهلـالك 
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ــ يس حقيقيــاً .. وهــذا ال يعرفــه علــى وجــه الدقــة إال أولــو األمــر مــن العلمــاء وقــادة مــن احلصــار ظنيــًا، ول
 اجملاهدين امليدانيني.  

أن ال يكــون مــن شــروط اهلدنــة تســليم اجملاهــدين ألســلحتهم .. فالنظــام النصــريي ال يُــؤَمن  -2
يقته هروب من هـالك جانبه من الغدر واخليانة .. وتسليم سالح اجملاهدين للنظام النصريي .. هو يف حق

 حمقق شريف .. إىل هالك حمقق خمز ومذل! 
 أن تكون اهلدنة ختص الفئة احملاَصرة وحسب .. وال تشمل غريهم. - -3
 أن تكون اهلدنة إىل زمن حمدد ابلقدر الذي يدفع البالء والشدة عن احملاَصرين .. -4

 . وإال فال، وهللا املستعان.   ِبذه القيود والشروط أجيز مهادنة الطاغوت النصريي، وعسكره .

 أَن مسلم وحسب ..! -1121
 ِقيل يل: هناك من ُيصن فك أبنك أحد شيوخ السلفي ة اجلهادية .. فماذا تقول أنت؟!  
هذا التوصيف واالطالق دهرًا ملا كانت له دالالته االجيابية يف أذهان الناس  سكتنا عن أقول: 

النفوس  ويقتات به ذو والتوصيف وأنه قد أصبح هذا االطالق  .. أَماواحد  وعلى اجملاهدين يف آنٍ 
الضعيفة واملريضة .. وأصبح مطية لكل من يريد أن يظهر، وأن يركب موجة الغلو واملزايدات .. 

هذا االسم اَسًا، قال عن فأقول: أَن مسلم وحسب .. ال أرضى عن هذا التوصيف توصيفًا، وال 
ْن َأُكوَن ِمَن َوُأِمْرُت أَ . وقال تعاىل:] 78[احلج:ِلمنَي ِمن قَـْبُل َويف َهَذا ُهَو ََسَّاُكُم اْلُمسْ تعاىل:] 

ِإنَّيِن ِمَن  َوَمْن َأْحَسُن قَـْواًل ممِ َّن َدَعا ِإىَل اّللَِّ َوَعِمَل َصاحِلًا َوَقالَ  . وقال تعاىل:]91اْلُمْسِلِمنَي [النمل:
 . 33اْلُمْسِلِمنَي [فصلت:

 خوارج األمس، وخوارج اليوم.  التحكيم بني -1122
من قبل رفض اخلوارج الغالة التحكيم الذي جرى بني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ومن  

  ما بينهما من نزاع ..معه من الصحابة، وبني معاوية رضي هللا عنه ومن معه من الصحابة .. لفض 
وقالوا لعلي رضي  وحبكم الطاغوت .. ..روا فريقي التحكيم على اعتبار أهنم رضوا بتحكيم الرجال وكف  

. فقال علي رضي هللا عنه هلم:" 57هللا عنه، مستدلني عليه ابآلية الكرمية:] ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِ  [األنعام:
 كلمة حق ُأريد ِبا ابطل "! 
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 واليوم خوارج العصر املمثلني يف خوارج وغالة داعش .. ميتنعون عن ُتكيم الشريعة، 
لفض ما بينهم وبني كتائب وجماهدي  ن النداءات املتكررة اليت تطالبهم وتدعوهم إىل التحكيم،و ويرفض

.. ومن هم على خالف معهم  الشام من خالف ونزاعات .. على اعتبار أن من حُياكمهم وحيكم بينهم
صاعون .. مرتدون .. وكفرة .. وصحوات .. وحماكمهم الشرعية ما هي إال حماكم شركي ة .. فكيف ين

 إليها .. ويرضون حبكمها؟! 
] و تشاِبت قلوِبم .. وأفعاهلم .. ومواقفهم .. وأخالقهم .. فهم شر خلف، لشر سلف .. 

 . 4ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاتـََلُهُم اّللَُّ َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن [املنافقون:

 ليتهم سكتوا ..!  -1123
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 ه، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.احلمد هلل وحد 
من برَنمج " يف العمق " الذي تبثه قناة اجلزيرة .. واليت  3/3/2014استوقفتين حلقة االثنني 

ظهر فيها كل من الدكتورين: أكرم حجازي، وإَيد قنييب .. وكان حديثهما حول اخلالفات بني 
 عنوان احللقة. اجلماعات املسلحة يف سورَي، كما هو ظاهر من

وقد تشكلت لدي بعض املالحظات على بعض ما ورد من كالم يف احللقة، أذكر أمهها يف  
 النقاط التالية:

كرر الدكتور حجازي كالمه حول اجلهاد العقدي، واملتمثل يف جهاد َجاعة الدولة،   -1 
ة اإلسالمية وغريها من واجلهاد الوطين املتمثل يف جهاد الكتائب اإلسالمية الشامية، ككتائب اجلبه

الكتائب الشامية .. فجهاد الدولة جهاد عقدي، وعناصرها عقائديني، عندهم تصورات عقدية، بينما 
جهاد الكتائب الشامية جهاد وطين، وعناصرها وطنيني غري عقائديني .. هذا من من الفوارق بني 

 اجملموعتني! 
سيم الظامل، والذي ينم على عدم دراية أقول: ال أدري ما الذي محل الدكتور على هذا التق 

ابلواقع؛ عناصر الدولة جهادهم جهادًا عقدًَي، بينما جهاد جماهدي الشام جهادًا وطنيًا .. فجعل 
 جماهدي الشام بال عقيدة وال انتماء، وال تصورات عقدية؟!
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ال ينتمون إىل  لعل جهاد جماهدي وأبطال الشام يكون جهادًا وطنيًا ــ يف نظر الدكتور! ــ ألهنم 
 مسميات حزبية خارجية .. كمسمى الدولة " داعش " .. أو مسمى القاعدة ..؟!

أم ألن جماهدي الشام .. مل يتبنوا اسرتاتيجية عوملة املعركة .. لتصبح املعركة مع العامل كله شرقه  
 ُُتسم بعد .. وَي وغربه .. وجنوبه ومشاله .. بينما املعركة األساس مع النظام النصريي وحلفائه .. مل

 فرحة الطاغوت النصريي ِبكذا اسرتاتيجية؟! 
ال يكون اجلهاد ــ يف نظر الدكتور! ــ جهادًا عقدًَي .. إال يف حال استعدى جماهدو الشام أهل  

األرض كلهم وذع روهم على الشام، وأهل الشام .. حينئٍذ وحسب يكونون ــ يف نظر الدكتور! ــ 
 ، وهلم تصورات عقدية! جياهدون جهاداً عقدَيً 

ضرب جماهدو وأبطال الشام أروع وأجل وأعظم صور ومعاين اجلهاد، والصب، واملصابرة،  
والتضحية والثبات .. وعلى مدار ثالث سنوات .. تعجز البشرية على أن ُُتاكي مثله .. كل هذا ــ يف 

 وال تصورات عقدية؟!  نظرك َي دكتور! ــ جهاداً وطنياً بال عقيدة وال دين وال إميان ..
أم ساءك ــ َي دكتور! ــ دفاع جماهدي وأبطال الشام عن بلدهم، ودَيرهم، وأعراضهم،  

وحرماهتم، وأمواهلم .. فاعتبت ذلك جهادًا وطنيًا .. ال عالقة له ابجلهاد العقدي، وال ابلدين وال 
 اإلميان؟! 
ي املسلمني أهم فروض األعيان "، والذي أمل تقرأ كتاب الشيخ عبد هللا عزام " الدفاع عن أراض 

نقل فيه اَجاع أهل العلم على أن العدو لو استوىل على شب واحٍد من أراضي وأوطان املسلمني تعني 
على َجيع املسلمني دفع العدو وقتاله .. مهما كلفهم اسرتداد هذا الشب من األرض .. من تضحيات 

 وشهداء! 
عليه وسلم:" من قُِتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُِتل دون أمل تقرأ حديث النيب صلى هللا  

 ِعرضه فهو شهيد، ومن قُِتل دون مظلمته فهو شهيد ". 
 فهل هذا ــ عندك ــ يدخل يف اجلهاد الوطين أم اجلهاد العقدي اإلمياين ..؟! 
ــ أجبين إن استطعت .. جماهدو الشام ــ وخباصة منهم جماهدو وأبطال كتائب اجلبهة اإلس  المية 

جهادهم يف سبيل هللا، أم يف سبيل الطاغوت والشيطان .. وال بد لك من اختيار إحدى االجابتني، إذ 
 ال اثلث هلما؟
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 إن قلت: جهادهم يف سبيل هللا ..!  
 أقول لك: كيف تنفي اجلهاد العقدي عمن جياهد يف سبيل هللا، وإلعالء كلمة هللا ..؟!  
 سبيل الطاغوت والشيطان، جهاد وطين وثين ..! وإن قلت: ال؛ بل جهادهم يف  
أقول لك: هذه طامة ال تُغتَفر لك .. قد شاِبت بقولك هذا قول خوارج وغالة داعش .. بل  

على مثل كلماتك هذه يتكئ غالة وخوارج داعش يف تكفري جماهدي الشام، وقتلهم، ورميهم 
 ابلصحوات .. فاحلذر، احلذر!

ختزال الثورة الشامية املباركة، وجهاد أهل الشام ِبميع كتائبهم ات سم حديث الضيفني اب -2 
وفرقهم .. يف الدولة، والن صرة وحسب .. فهما على زعم حجازي ومن معه " األكب واألبرز " .. فلم 
َيرج حديثهما عن الدولة والنصرة .. وكأن سورَي ال وجود فيها ألحد .. ال لشعب اثئر، وال جملاهدين 

 ني اجملموعتني وحسب ..!.. إال هلات
ــ   وإهنا لنتيجة كم هي تُفرح وختدم النظام النصريي .. إذ طاملا حاول الطاغوت ــ وال يزال حُياول 

أن يصور ــ للرأي احمللي، واإلقليمي، والدويل ــ أن صراعه مع اإلرهاب العاملي الوافد: دولة داعش .. 
 ثورة شعب!  والقاعدة .. وليس مع الشعب السوري .. وليس مع

وملا سأل املذيع " حجازي ": كم عدد عناصر الدولة .. فأجابه ما بني األلفني إىل عشرة آالف 
 300" ألف، إىل "  150مقاتل .. وملا سأله عن عدد مقاتلي وجماهدي أهل الشام .. أجابه ما بني " 
 عدد أفراد مقاتلي الكتائب " ألف مقاتل .. وملا أجابه املذيع أبن عدد عناصر الدولة قليل قياسًا إىل

الشامية .. عاد حجازي إىل الرتقيع، وإىل تفخيم عناصر الدولة ووصفهم أبهنم ــ خبالف غريهم ــ 
عقائديني .. وهلم تصورات عقدية .. وعندهم خبات عسكرية طويلة .. وابلتايل الواحد منهم مبائة من 

 غريهم! 
ه املنظ ر حجازي .. املسلمني .. ف -3  قال:" أقول لألخوة: بدكون .. حاربوا الغلو .. وجَّ

 اهزموا الغلو .. لكن من دون أن تسقطوا الدولة أو تشهروا ِبا .. أو .."!
وهو ِبذا التنظري والتوجيه: كمن يقول للمسلمني: اهزموا الكفر .. لكن ال هتزموا الكافرين ..  

ا وال ُتاربوا الظاملني، وال الطغاة، وال اجملرمني اهزموا وحاربوا الظلم والطغيان واإلجرام .. لكن ال هتزمو 
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.. اهزموا وحاربوا الغلو .. لكن ال هتزموا وال ُتاربوا الغالة .. وهذا ــ لعمر احلق ــ مردود ابلنقل والعقل 
 .. وإين ألعجب لرجل ــ توَسنا فيه دهراً خرياً ــ يقول مثل هذا الكالم ..! 

اعة الدولة هم يف العراق دولة حبق .. فقال:" الدولة اإلسالمية اقتناع املنظ ر حجازي أن َج -4 
 مبنطق األمور نشأت دولة يف ظروف معينة، ووجدت قبواًل، ووجدت مبرات .."! 

أين هذه الدولة ــ اليت نشأت يف ظروف معينة ــ َي دكتور! .. أرَن حدودها، ومعاملها، وسلطاهتا  
 ..؟!

إىل أن تكون: نصفها يف السلة األمريكية .. ونصفها اآلخر يف  العراق ــ كل العراق ــ انتهت 
 السلة اإليرانية .. بتواطؤ مع حكام وساسة روافض العراق!

أم أنك ُتت ضغط الكذب .. وتكرار الكذب .. صدقت الكذب .. على مبدأ " عنزة ولو  
 طارت "! 
وأنصار َجاعة الدولة " داعش إن كان هذا األمر يليق حبداثء األسنان سفهاء األحالم من غالة  

 " .. فإنه ال يليق بك كمنظ ر، ومفكر كما تصنف نفسك!
عجبًا لك وملن معك ــ الذي كان بني الفينة واألخرى يُؤم ن على صحة كالمك ــ أبعد كل ما  

تناقله الثقات العدول من خرية وصفوة األمة من العلماء، واجملاهدين األخيار .. عن جرائم، وغلو، 
اد، وبغي، وعدوان، وغدر، وخيانة َجاعة الدولة " داعش "، وما ترتب عن ذلك من آاثر مدمرة وفس

على اجلهاد يف الشام .. والثورة الشامية بعامة .. ال تزالون تطرون " َجاعة الدولة "، وجتادلون عنها .. 
 عبريكم! وتفخموهنا .. ولو وجهتم هلا نقدًا، يكون نقداً خفياً رقيقاً غري جارح حبسب ت

تكذ بون شهادة األمة .. وشهادة علماء وجماهدي الشام .. وتصدقون رواَيت حداثء األسنان  
 سفهاء األحالم من غالة وخوارج داعش ..؟!

مَّت ستشهدون ــ أيها املنظ رين ــ شهادة حق .. على غالة وخوارج داعش .. أبهنم طائفة غلو،  
فساد يف األرض .. قائم على افتعال اقتتال داخلي بني وبغي، وفساد، وإجرام .. ومشروعها مشروع 

 اجملاهدين واملسلمني .. وقد سبقكم إىل ذلك أطفال الشام؟! 
ُتاولون عبثًا ــ يف صراع صريح بني احلق والباطل، بني السنة والبدعة ــ أن َتسكوا العصا من  

تمالة لوجوه َجيع األطراف .. فال الوسط؛ فال أنتم مع احلق وأهله، وال أنتم مع الباطل وأهله .. اس
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أنتم ــ بذلك ــ قد نصرمت حقاً، وال أنتم قد خذلتم ابطاًل .. وال أنتم فزمت بوجوه الناس .. وهذا ــ لعمر 
 احلق ــ موقف ال يليق ابملصلحني الناصحني! 

 ويف احلديث:" من أرضى الناس بسخط هللا، سخط هللا عليه، وأسخط عليه الناس ".  
ن ألف دمعة على دولة اخلوارج الدواعش .. بينما ال ْند لكم دمعة واحدة على الشام .. تزرفو  

 وأهل الشام .. وأطفال ونساء الشام .. وجماهدي الشام .. ومستقبل اإلسالم يف الشام!
أنتم ــ مبوقفكم هذا ــ شهداء زور .. تشاركون خوارج وغالة داعش الوزر .. ابلقدر الذي  

ها، وهللا تعاىل يقول:] َواَل جُتَاِدْل َعِن الَِّذيَن ََيَْتانُوَن أَنُفَسُهْم ِإنَّ اّلل َ اَل حيُِبُّ َمن َكاَن جتادلون فيه عن
َخوَّاًَن أَثِيمًا [النساء: وهذه آية نزلت يف املعاصي .. ويف اجلدال عن سارق .. فكيف مبن جيادل عن 

 م، وسفكهم للدم احلرام؟! اخلوارج الغالة .. وعن جرائمهم، وفسادهم، وابطله
أنتم مبوقفكم هذا .. تشاركون خوارج وغالة داعش وزر وأد وضرب املشروع اإلسالمي الراشد  

 يف الشام .. الذي طاملا أهل الشام كانوا حيلمون به!
 هنيئاً للنظام النصريي .. تنظريكم .. وهنيئاً له ِبكذا منظ رين ..!  

 م 6/3/2014هـ.  5/5/1435

 الف قدمي جديد ال بد من أن حُيَسم ..!خ -1124
.. حول مسألة  ، وأن حُيَسمخالف قدمي جديد فر ق الصف  والكلمة، ال بد من أن ينتهي 

ً كانت نوعية املشا   املشاركة!هذه ركة يف األنظمة اجلاهلية احلاكمة، أَي 
ارك يف ار أنه شفريق رأى ضرورة االعتزال .. وكف ر من َيالفه يف رأيه ومذهبه .. على اعتب 

  أنظمة جاهلية غري إسالمية!
وفريق رأى ضرورة املشاركة .. من قبيل ُتصيل املصاحل، ودفع املفاسد، ودفع الضرر األكب  

 ابلضرر األصغر. 
 وتوجيهي هلذه املسألة كالتايل:  
 ن يشاركون يف هذه األنظمة فريقان: ن الذيأ 
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هذه األنظمة الفاسدة ــ وقد دل ت القرائن د من ابطل وفسا فريق ُيشارك لكي يكون جزءاً  
 فهذا يطاله حكم هذه األنظمة، وهو شريك هلا يف الوزر واإلْث. على ذلك ــاحمليطة به 
ــ ُيشارك من أجل ُتصيل املصاحل، ودفع املفاسد قدر املستطاع ومقاصده وفريق ــ سلمت نيته  

  د دلت القرائن احمليطة به على ذلك. دفع الضرر األكب ابلضرر األصغر .. وق .. ومن قبيل
قد ُيصيب يف مواطن، وقد َُيطئ يف مواطن .. حبسب نوعية املشاركة من الناس وهذا الفريق  

وما أخطأ فيه قد يكون له والزمن الذي تتم فيه املشاركة، والظروف واألخطار احمليطة ابملشاركة .. .. 
  فيه أجر واحد .. فضاًل عن أن يُكف ر ألجله! 

أن يكون حبال فيما قد أخطأ فيه .. لكن ال جيوز  اخلالف مع هذا الفريق من الناسُيستساغ  
.. فتكفري هذا الفريق من الناس .. مغامرة .. ومقامرة ابلدين سببًا للتكفري، واهلجر، والتنابز ابأللقاب 

 د األعظم من املسلمني!قد هان عليه دينه .. وهو تكفري للسوا.. ال يقدم عليها إال كل مغاٍل متهور 
 َوَقْد قال تعاىل:] َوَقاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِ ْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَاَنُه أَتـَْقتُـُلوَن رَُجاًل َأن يـَُقوَل َريبِ َ اّللَُّ  

ُيِصْبُكم بـَْعُض الَِّذي يَِعدُُكْم ِإنَّ اّللََّ  َجاءُكم اِبْلبَـيِ َناِت ِمن رَّبِ ُكْم َوِإن َيُك َكاِذاًب فَـَعَلْيِه َكِذبُُه َوِإن َيُك َصاِدقاً 
 . 28اَل يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب [غافر:

فهذا رجل قبطي من آل فرعون ــ يكتم إميانه ــ وهو من القرب من الطاغية فرعون ونظامه ما  
فرعون من يت منعت الطاغية ة، واليت كانت من َجلة األسباب المكنه أن يقول له تلك الكلمات اإلمياني  

 قتل موسى عليه السالم. 
ــ ملوسى عليه السالم ــ من األسبابقي  : يف التفسري السعديقال عبد الرمحن  ، ما اندفع به ض 

، وملئه، ومن َجلة األسباب، هذا الرجل املؤمن الذي من آل فرعون، من بيت اململكة عنه شر فرعون
إذا كان يظهر موافقتهم، ويكتم إميانه، فإهنم يراعونه يف  صوصاً ، وخال بد أن يكون له كلمة مسموعة

 هـ.  -اما ال يراعونه لو خالفهم يف الظاهر  الغالب
فرعون ونظامه ــ حَّت يظهر وكأنه من أحد مستشاريه، الطاغية قلت: رغم قرب هذا الرجل من 

آن يشهد له أبنه ] رَُجٌل مُّْؤِمٌن [، م مبا أشار به عليه ــ فالقر التز وإال ملا استمع له الطاغية فرعون، و 
نصرته لنيب هللا موسى عليه السالم يف  ة الراجحة املتحققة يف موقفه، واليت تكمن يفللمصلحإلميانه، و 
  حيتاج فيه للنصرة.خطري موقف 
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بينهما،  فلو تنب ه فريقا النزاع ــ املعتزلة واملشارِكة ــ هلذا الفقه .. واتفقا عليه .. حلسم النزاع فيما
  ولوضعت احلرب ــ فيما بينهما ــ أوزارها .. واحلمد هلل رب العاملني. 

 قانون اإلرهاب السعودي اجلديد!  -1125
ف النظام .. فقد صن  حديثًا فق قانون اإلرهاب السعودي، واملعمول به يف السعودية و 

واملنع ــ واليت منها َجاعة احلظر خانة السعودي جمموعات عديدة يف خانة اإلرهاب واإلرهابيني .. و 
اإلخوان املسلمني، وجبهة النصرة ــ وابلتايل فإن عقوبة السجن لسنني طويلة تنتظر كل من يدخل 

 األراضي السعودية، ويثبت أنه ينتمي ــ أو مؤيد ــ جملموعة من تلك اجملموعات! 
ق مل ُيسبَ  ..ظاملًا  يتضمن تعميماً  وهذا اإلجراء من قبل النظام السعودي ليس ظلمًا وحسب ..

 ! إليه من قبل أعداء األمة األصليني ..
كما أنه ال يعين وحسب نصرة الطغاة الظاملني ــ وعلى رأسهم الطاغية بشار األسد اجملرم ــ على 

 الشعوب املسلمة املستضعفة ..! 
تلك  يعين ابلضرورة منع مئات اآلالف من املسلمني ممن ينتمون إىلكله فهو إضافة إىل ذلك  

اجلماعات، أو يؤيدوهنا .. من آداء فريضة احلج والعمرة .. ومنعهم عن احلرمني الشريفني .. إذ كيف 
يقصد املرء بيت هللا احلرام للحج أو العمرة، وهو يعلم مسبقًا أنه قد يسجن يف سجون النظام 

 السعودي سنوات عديدة، قد تتجاوز عشر سنوات ..؟! 
 . 114َأْظَلُم ممَّن مََّنَع َمَساِجَد اّللِ  َأن يُْذَكَر ِفيَها اَْسُُه [البقرة:َوَمْن وهللا تعاىل يقول:] 

وَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلََراِم [األنفال: ُ َوُهْم َيُصدُّ بـَُهُم اّلل   . 34وقال تعاىل:] َوَما هَلُْم َأالَّ يـَُعذِ 
التصنيفات الظاملة .. هذا ْث نسأل ساسة وقادة النظام السعودي .. ما دمتم قد دخلتم لعبة 

إرهايب .. وهذا غري إرهايب .. ملاذا مل تصنفوا الشيوعيني املفسدين، والليباليني اإليباحيني .. واألحزاب 
 اليت تنتمي هلذين التيارين .. يف خانة اإلرهابيني احملظورين واملمنوعني! 

اجملرمني الشيوعيني، أم أن اإلخوان .. واجلبهة .. أشد خطرًا على العرش السعودي من 
 وامللحدين املفسدين .. وأحزاِبم؟! 



 160 

كالظلم ..   وأَن أقول لكم مصارحاً وَنصحًا: ال شيء يعجل من زوال ملك ونظام آل سعود .. 
ر هللا ومن أظلم الظلم  منع عباد هللا عن املسجد احلرام .. وعن أداء مناسك احلج والعمرة .. اليت قد 

 كر مة وضواحيها!تعاىل أن تكون يف مكة امل

 بل غوا أاب جهاد الشيشاين أنه قد أبَطل جهاده، إال أن يتوب! -1126
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد.  
فقد اسُتوِقفت على كالم أليب جهاد الشيشاين، يف اجلزء الثاين من شهادته، وكالمه حول 

د َجاعة الدولة، املعروفة بداعش .. فقال كالمًا كنا نرأب بواحد مثله أن يتلف ظ به املؤامرة ــ زعموا ــ ض
.. ولكن خلطته جلماعة الدولة ــ حبيث ال يرى األمور إال من خالل عينها، وال يسمع إال من خالل 

ل جليس أذهنا ــ قد أفسدته، وجعلته واحدًا منهم يتطب ع بطباعهم وأخالقهم، وغلوهم .. فكان مثله كمث
 " َنفخ الِكري "!

ومما قاله عين يف تلك الشهادة اليت أدىل ِبا:" فهذا الطرطوسي .. َيرج ويتكل م ويستحل  دماء 
 هـ.  -املسلمني، وأعراض املسلمني، وأموال اجملاهدين "ا

دماء املسلمني، وأَن أسأل أاب جهاد الشيشاين: أين وجدت كالمي هذا الذي به أستحل  
 ني، وأموال اجملاهدين ؟!!وأعراض املسلم

فإن مل جتد، ولن جتد ــ ومعاذ هللا أن جتد! ــ فماذا ُيسمى كالمك هذا .. ويف أي خانة ُيصن ف؛  
 تراه ُيصن ف يف خانة الصدق والصادقني، أم يف خانة الكذب والكاذبني ..!!

ذب، واجلدال يسيئين َي أاب جهاد الشيشاين، أن أقول لك: قد انتهى جهادك يف الشام، ابلك 
 ابلكذب عن غالة وخوارج داعش ..!

ْث هل تعلم أن من يستحل  دماء املسلمني، وأعراض املسلمني، وأموال اجملاهدين .. كافر مرتد  
 بال خالف؟! 

فإذا كان واحد مثلي ــ وال أزكي نفسي على هللا ــ هذا ظنكم فيه .. وهذا حكمكم عليه .. فما  
 .. وظنكم ِبم؟! يكون حكمكم على بقي ة الناس
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إذا كانت هذه شهادتك يف عبد مثلي ــ وال أزكي نفسي على هللا ــ وقد قامت على الكذب  
 الصراح، وسوء الظن .. فكيف تراَن نقبل شهادتك، وكلماتك يف حق اآلخرين ..؟!

به  شهادتك ــ َي أاب جهاد الشيشاين ــ مردودة .. وجمروحة ..  حَّت أتيت ابلدليل على ما رميتنا 
!  .. وأىنَّ

رميتم أبطال وجماهدي اجلبهة اإلسالمية وغريها من الكتائب اجلهادية الشامية املباركة 
ابلصحوات، وأبوصاف تقتضي التكفري وال بد .. محلتكم على استحالل دمائهم وحرماهتم، ومقراهتم 

سأل ــ وكأنك ال تعلم .. مبفخخات الغدر، وعمليات انتحارية قذرة ما أنزل هللا ِبا من سلطان .. ْث ت
ينا اخلوارج، ويقول بل أسوأ من اخلوارج مثل ما قال الطرطوسي، من هؤالء الذين هم  ــ:" منهم من يسم 

 أسوأ من اخلوارج؟
م يقتلوا الن اس ويكف روا  اخلوارج معروفني بصفات، النيب  عليه الصالة والسالم وصفهم: أهن 

 الن اس ابلكبائر.
أن  أحد األمراء أو املسؤولني يف الدولة تكل موا ابلتكفري ابلعموم أو هاتوا لنا مر ة واحدة 

ابلتكفري ابلكبائر، لن تستطيعوا ألن ه ال يوجد هذا الكالم، ملاذا ال يوجد؟ ألن نا ال نكف ر الن اس ابلكبائر 
 .  هـ -ولو أن  هذا يغيظ بعض املشايخ اآلن ألن ه لن يكون هلم حج ة حَّت  يسم وننا ابخلوارج ا

نعم َي أاب جهاد الشيشاين .. أنتم أسوأ من اخلوارج األوائل .. فاخلوارج األوائل، كفروا  
ابلكبائر، ومبا يرونه ذنبًا .. وأنتم كفرمت ابحلسنات .. وبظن  السوء .. والكذب ــ كنقلكم عنا أعاله! ــ 

 ومبا ترونه أنتم ذنباً .. وهو يف دين هللا ليس بذنٍب ..! 
ــ  اخلوارج األ  وائل ــ الذين أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتاهلم، وقد وافقتنا على جواز قتاهلم 

كانوا أصدق منكم هلجة .. وأنتم تكذبون .. وتكذبون، وتستمرون يف الكذب، حَّت تصدقوا أنفسكم، 
اقفًا وُيصبح الكذب عندكم من املسلمات اليت ال تقبل النقاش .. ْث ترتبون على الكذب أحكامًا ومو 

 .. ودماًء .. ووالء وبراء! 
اعلم َي أاب جهاد الشيشاين أنك ــ بوقوفك مع خوارج وغالة داعش، وجدالك عنهم ابلباطل  

لت ..!   والكذب ــ قد غريت وبد 
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ال َتنَّ ــ َي أاب جهاد الشيشاين ــ على أهل الشام األَيم األوىل من جهادك .. فبندقيتك بعد أن   
.. انقلبت لتصبح على مسلمي، وجماهدي وأبطال الشام .. والعبة ابخلواتيم، كانت مع أهل الشام 
 ومبا َُيتم به على املرء! 

بعد أن كانت تُذَكر لك جوالت ضد النظام األسدي النصريي اجملرم .. أصبحت جوالتك كلها  
 ! على الصفوة من خرية أبطال وجماهدي الشام .. وَي فرحة النظام النصريي ِبوالتكم هذه

أصبحت سهامك ــ ومن معك ــ موجهة على الشام، وأهل الشام، واملستضعفني من مسلمي  
أهل الشام .. وهذا مصداق حديث  والشام .. فسلم منكم الطاغوت وجنده، ومل يسلم منكم مسلم

 النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج:" يقتلون أهل اإلسالم ويََدعون أهل األواثن ".
واعلم أن  ـ َي أاب جهاد الشيشاين ــ خنجرًا يف خاصرة أهل الشام .. فاتِق هللا ..أصبح جهادك ـ

العبة ابخلواتيم ومبا َُيتم به على املرء؛ فإن ُخِتم له بعمل صاحل، ُأخذ به، وُغفر له مهما كان منه قبل 
صاحل .. ذلك من عمل طاحل، وإن ُخِتم له بعمل طاحل، أخذ به، مهما كان منه قبل ذلك من عمل 

واملوفَّق من يوفقه هللا تعاىل إىل عمل صاحل قبل موته، فيقبضه عليه .. فال يغرن ك ما تقدم لك من هجرة 
 وجهاد من دون أن تكرتث للخواتيم من أعمالك. 

فوالذي نفسي  بيده إن ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 
 ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حَّت

أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حَّت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها " متفق عليه. وقوله " فيسبق عليه الكتاب" أي املكتوب يف 

 عمل مبا ُكتب عليه وُقدر وتكون موافاته عليه. الكتاب، في
وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال تعجبوا بعمل أحد حَّت تنظروا مبا َيتم له، فإن العامل يعمل  

زماًَن من دهره أو برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه دخل اجلنة، ْث يتحول فيعمل عماًل سيئاً، 
مل سيئ لو مات عليه دخل النار، ْث يتحول فيعمل عماًل صاحلاً، وإن العبد ليعمل زماًَن من دهره بع

 وإذا أراد هللا بعبد خريًا استعمله قبل موته فوفقه لعمل صاحل، ْث يقبضه عليه ".
وقال صلى هللا عليه وسلم:" من آذى مؤمنًا فال جهاد له ". فكيف ابلذي يُؤذي مؤمين  

 ومسلمي وجماهدي أهل الشام ..؟!
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ــة رضي هللا عنها لزيد ابن األرقم ــ وقالت عائش  :" وذلك عندما اشرتى شراًء فيه شبهة راب! 
 بل غوا زيدًا أنه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب "! 

 وأَن أقول: بل غوا أاب جهاد الشيشاين أن ه قد أبطل جهاده، إال أن يتوب.  
 م.  15/3/2014هـ.  14/5/1435

 القمة العربي ة!  -1127
فيما بينهم ــ زعموا! ــ يف " الكويت "، ليتدارسوا املنعقدة دة ورؤساء العرب يف قمتهم اجتمع قا 

 املشاكل، واملخاطر اليت تتهدد الوطن العريب ...! 
الفاسدة املستبدة،  مأنظمتكالعريب أنتم .. الوطن وهلؤالء القادة والرؤساء نقول: مشكلة  
كما تتهددونه أنتم .. فأنتم مشكلته ريب أرضًا وشعبًا ..  ال توجد مشكلة هتدد اجملتمع الع الظاملة ..
 الكبى! 
ــ ال تستطيعون أن تناقشوا   مشكلة تواجه العرب وبلداهنم .. فضاًل  ةأيــ بصورة جدية فاعلة 

على وضع تصور وعالج هلا .. ألنكم أنتم سبب كل مشكلة .. ووراء كل فيما بينكم عن أن تتفقوا 
 جمتمعاهتم! مشكلة تتهدد العرب، و 

هلا احللول  ويضعوا.. اجهوا مشاكلهم، ومشاكل بلداهنم العرب ال ميكن أن يو وابلتايل فإن  
.. ومن أنظمتكم  ص منكم .. وبعد اخلالص منكمإال ابلتخل   ــ وإىل األبد ــوالعالج .. ويتخلصوا منها 

 ! الفاسدة الظاملة
 أنتم الداء، والدواء ..! 
..  عاقالنليت ال جيوز أن َيتلف عليها طق ِبذه احلقيقة الساطعة اتنكلها مضت   مخسون سنة 

 وهللا املستعان!

  الس ياسة اخلارجي ة لروسيا! -1128
ــ زعموا! املقاومني من ممن أعمى هللا بصريهتم وممن يتكلمون أبلسنتنا ــ  ال يزال من بين جلدتنا، 

ضرورة الوقوف يف يؤكدون على تراهم لتايل وابوعلى دعمها للعرب وقضاَيهم .. من يعول على روسيا، 
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، على اعتبار أهنا الطرف اآلخر من املعادلة الدولية اليت ُتقق التوازن يف الصراعات الدوليةصفها 
 واإلقليمية ..! 

 أن الذي ميكنهاالقيمي واإلنساين .. الثقايف، وهلؤالء وغريهم نقول: روسيا ليس هلا من الرصيد  
جيعل منها  من الشعوب احلرة الكرمية .. يكون هلا حليفاً أن أو  عوب، والدول ..تفرض نفسها على الش

رقمًا صعبًا يصعب جتاوزه .. فتارَيها املعاصر كله، ابتداء من االُتاد السوفييت حَّت الساعة .. قائم 
حماربة اإلسالم واملسلمني .. واستعمار بلداهنم .. والسطو على  استعداء الشعوب .. وعلى على
 رياهتم وثرواهتم! خ

وهي لكي تفرض نفسها على اجملتمع الدويل .. كرقم يصعب جتاوزه .. وكجهة استعمارية ال بد  
.. مل جتد لنفسها يف املنطقة ونفوذها مراهتا، وأماكن وجودها عاحرتام مصاحلها، يف مستاحرتامها، و من 

جملرمني املستبدين، الدمويني .. فهي من الطغاة احليفًا يساعدها على هذه املهمة القذرة .. سوى ثلة 
من جهة ــ يف احملافل الدولية ــ أخذت على عاتقها محاية هؤالء الطغاة، ومحاية أنظمتهم الفاسدة الظاملة 

على الشرعية والقانونية ــ كما تفعل مع نظام الطاغية بشار األسد ــ  وأن تصب  عليهم وعلى جرائمهم.. 
وب .. ومن جهة اثنية هذه األنظمة الطاغية الفاسدة .. َتنح روسيا حساب مصاحل وأمن وحرية الشع

تتكلم ابَسها، كورقة ابتزاز أن الصالحية التامة أبن تستغل اَسها، ومشاكلها ــ يف احملافل الدولية ــ  و 
كمثل رجل أعمال حوله عصاابت   يف ذلك مثلها وتساوم عليها .. اجملتمع الدويل .. اوضغط .. تبتز ِب

مية .. متوحشة .. يفرض نفسه على السوق، وعلى بقية رجال األعمال من خالل ختويفهم من إجرا
إن مل يُطاوعوه على ما ن يطلق يدها يف اجلرمية كيفما تشاء هتديدهم أبو  تلك العصاابت اإلجرامية ..

تمع الدويل .. وقول الطاغية بشار األسد عن نفسه ونظامه أنه قد ساعد روسيا على الظهور يف اجمليريد 
 .. كرقم يصعب جتاوزه .. قد صدق يف ذلك .. وهو من َجلة األدلة الدالة على ما أشرَن إليه أعاله! 

وابلتايل ال يعول على روسيا .. وعلى سياساهتا يف املنطقة .. إال كل طاغوت جمرم، له قضية   
من املالحقة  ة اليت ُتميه وتقيه. فيجد يف روسيا اجلهكبى مع قومه وشعبه .. تطالبه، وتالحقه العدالة .

 ستوى الدويل .. والشعيب! املواملساءلة، على 
   مثال ذلك: موقفها من الطاغية بشار األسد ونظامه .. وموقف الطاغية بشار األسد منها! 
 فإن قيل: وأمريكا ..؟!  



 165 

من روسيا علبًة وثأقول: أمريكا ال ختتلف عن روسيا فيما تقدم ذكره شيئًا سوى أهنا أكثر دهاًء  
َتد يد العون والدعم للطغاة اجملرمني، املستبدين .. وتتحالف معهم، ومع  تراها .. فهي من جهة

ـ من أجل مصاحلها ـأنظمتهم الفاسدة على الشعوب احلرة الكرمية اليت تنشد احلرية والعزة والكرامة 
بعض اخليوط الواهية للشعوب ــ  ــ أقول أحياَنً أحياًَن ــ ومن جهة اثنية َتد وأحقادها وأطماعها 
ليت ال على حقوقها اإلنسانية .. واتعاطف، وشفقة .. مظهرة معها نوع تضامن، و املستضعفة املضطهدة 

يردع الظامل، وينصف من غري عمل ظاهر مؤثر  واحلب على الورق ..والبياَنت، تعدى جمرد الكلمات، ت
"، وحسب  ، ونشجب، وندينيقة " نستنكر، ونستهجنوعلى طر  ..املظلوم، ويرد احلقوق إىل أصحاِبا 

 يعرفها القاصي والداين!  ر؛الدالة على ذلك أكثر من أن ُتصَ واألمثلة .. 
نتصاف لنفسها وتريد النهوض، واالواالستقالل احلقيقي،  والكرامة، واألمة اليت تنشد العزة، 

ــ حق التوكل د ــ بعد التوكل على هللا تعاىل أنظمتهم الفاسدة .. ال بمن اآلمثني .. و  من الطغاة الظاملني
 بعيداً عن روسيا، وأمريكا سواء. من أن تعتمد على ذاهتا ..

 سن املراهقة يف العمل اإلسالمي.  -1129
زعماء مسميات يف عندما يرضى املرء لنفسه أن يوايل ويُعادي يف مسميات األحزاب، و   

 فوق املساءلة واحملاسبة، وأن يُقال هلا أخطأت وأصبت تلك األحزاب .. ويتعصب هلا وكأهناورجاالت 
..  ويؤثِر املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة ويبقى حمور تفكريه ونشاطه حول تلك املسميات .. ..

فهو يعين أنه ال يزال يعيش مرحلة سن املراهقة يف ومصلحة احلزب على مصلحة األمة .. وامللة .. 
 العمل اإلسالمي! 

يرقى  مرحلة  النضج والرشد يف العمل اإلسالمي الدعوي .. تقتضي من صاحبها أنبينما  
ويرتفع بتفكريه واهتماماته ومواقفه إىل مستوى املبادئ، والقيم، واألفكار الكلي ة العليا، فيوايل ويُعادي، 

كما   أم خالفت ..سواء وافقت حزبه ــ ورجاالت حزبه ــ على أساسها ويرضى ويغضب، وحيب ويكره، 
تقتضي منه أن يقدم املصلحة العامة على املصلحة اخلاص ة .. ومصلحة األمة وامللة على مصلحة 

  احلزب!
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جيد من  وختلف عطائه .. أسباب ختلف العمل الدعوي اإلسالمي املعاصر ..يتأمل ومن  
اًل عن أتباع فضـ ـالعاملني يف حقل الدعوة من دعاة، و فون على أهنم من الأن كثريًا ممن ُيصنَّ أبرزها، 

 سن املراهقة يف العمل اإلسالمي!مرحلة  ــ ولألسف ــيعيشون  ال يزالونأهنم هؤالء الدعاة والعاملني ــ 

 من عوائق النصر وأتخره. -1130
من عوائق النصر، وأتخره .. وتفرق الصفوف والكلمة .. وضعف الشوكة .. وتسلط العدو ..  

من وعاقبة أمره .. امة .. فال شيء أفسد لدين املرء، وملعاشه .. احلرص على املال، والرَيسة والزع
على املال، والرَيسة والزعامة .. ويف احلديث:" ما ذئبان جائعان ُأرسال يف غنٍم أبفسَد هلا من  احلرص

وإن كان  د املال، ويتحقق له الشرف والرَيسة،رف لدينه ". فرتاه حيثما جيَ ِحرص املرء على املاِل، والشَّ 
املال، ويفتقد الرَيسة والزعامة، وإن كان فتقد وتفتقده حيثما يَ ي منه أن ال يكون .. ضالواجب يقت

 الواجب يقتضي منه أن يكون!

 .من النضج وعالمات الرشد -1131
اقفهم، وَجيع رشد الدعاة، والعاملني من أجل اإلسالم أن جينحوا يف مو النضج، وعالمات ن م

ما أمكن لذلك سبياًل .. ملا يف اجلماعة والوحدة من املؤس س عمل اجلماعي د، والخياراهتم إىل التوح  
 خري ومصلحة راجحة على البالد والعباد .. قد أَجع عليها النقل والعقل! 

ومن األَننية، واملراهقة يف العمل الدعوي، واإلسالمي .. أن ينزع املرء يف مواقفه وخياراته إىل 
ة .. فال يرى إال مصلحته، ومصلحة حزبه على مصلحة اجلماعة، واألم  مؤثرًا  الفردي ة، والتفرق ..

يت على غريه .. ويقول ما نُقل عن الثور عواقب عليه، وعلى حزبه، قبل أن أتنفسه، وحزبه .. فتأيت ال
  األبيض:" ُأِكلت ملا ُأِكل الثور األسود "!

  َب ِرحُيُكْم َواْصِبُوا ِإنَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ َواَل تـََنازَُعوا فَـتَـْفَشُلوا َوَتْذهَ وهللا تعاىل يقول:] 
 .46[األنفال:
يًعا َواَل تـََفرَُّقوا [آل عمران:   .103وقال تعاىل:] َواْعَتِصُموا حبَْبِل اّللَِّ َجَِ
 إن هللا يرضى لكم أن تعتصموا حببل هللا َجيعاً وال تفرقوا " مسلم.احلديث:" ويف  
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وسلم:" عليكم ابجلماعة وإَيكم والُفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو وقال صلى هللا عليه 
 " صحيح سنن الرتمذي. من االثنني أبعد، من أراد حُببوحة اجلن ة فليلزِم اجلماعة

 ال يستوَين مثالً ..! -1132
  يستوَين مثاًل من يُقاتل الدواعش؛ اخلوارج الغالة .. دفاعًا عن النفس، واحلقوق، واحلرماتال

مراد النصوص الشرعية؛ اليت أتمر بقتاهلم، ودفع شرهم وأذاهم عن البالد والعباد أوامر و .. ونزواًل عند 
.. وبني من يُقاتل اجملاهدين، وحاضنتهم من املسلمني .. انطالقًا من توجهات وأحقاد اخلوارج الغالة .. 

ـ ابلنقل والعقل ــ هم وائل ـفاألفيجتمع سيفه مع الطاغوت النصريي على اجملاهدين واملسلمني .. 
..  شهداءشهداء، يف اجلنان مع األنبياء والصديقني، وال ــ هللا ــ إبذناألشراف .. قتالهم األخيار، 

 النار! أهل كالب من كالب اد، قتالهم  واآلخرون هم األشرار، الفس  
تال فتنة .. ومها ال جيوز توجيه اخلطاب للفريقني على أهنما سواء .. وأن قتاهلما ق وابلتايل

شركاء يف وزر االقتتال .. من يفعل ذلك ــ كائن من كان ــ ال يزال ميسك العصا من الوسط .. قد خذل 
قد عارض منطوق ومفهوم النصوص الشرعية اليت توجب قتال و احلق وأهله مبساواته ابلباطل وأهله .. 

وارج الغالة .. ودرجة فسادهم يف الشام، الدواعش اخل الغالة .. كما أنه ال يفقه حقيقة وواقع جاخلوار 
 مستقبل اإلسالم يف الشام .. وحيثما حلوا من أمصار املسلمني!على أهل الشام، و درجة خطرهم و 

 كلمة نكاشف ِبا إخواننا يف جبهة النصرة.  -1133
يف مدن لمة نكاشف ِبا إخواننا يف جبهة النصرة، ونناصحهم .. وهي أننا حيثما توجهنا ك
الة الدواعش يسترتون، ويستظلون مبظلة " جبهة نلمس، ونسمع عن بقاَي من الغُ كنا رَي  وقرى سو 
النهار نصرة، ويف الليل دواعش .. ويف تراهم يف لشام .. أهل اجماهدي  يتقون ِبا غضبةالنصرة "، 

اهتا، دواعش؛ من َجاعة الدولة، يرددون كلم ، والسراإلسم والظاهر جبهة النصرة، ويف اجلوهر والباطن
ويعملون عملها الضار يف الثورة السورية بعامة، وجبهة النصرة خباص ة ..  وأفكارها، وغلوها ..

ويف كثري من األحيان يكونون سببًا يف إفشال بعض العمليات العسكرية ويتحركون كخالَي َنئمة .. 
ة فصيل ينتمي اهلامة ضد الطاغوت النصريي وشبيحته، ومرتزقته .. بزعم أن من يشارك يف العملي

كافر مرتد ال جيوز القتال معه ــ يف نظرهم! ــ  ملسمى " اجليش احلر " .. ومن كان ينتمي للجيش احلر 
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أفكار الدواعش اخلوارج الغالة .. اليت رتبوا عليها مقدمات و ضد الطاغوت وجنده .. وهذه نفس 
 أحكام القتل، والتفجري، وتفخيخ مقرات اجملاهدين ..! 

من إخواننا يف جبهة النصرة ــ قياديني وشرعيني ــ مزيدًا من القلق، والسهر، وهذا يستدعي 
قبل أن  الذين ُيسيئون للجبهة، ومنتسبيها،.. املفسدين الة من هؤالء الغُ  لتطهري صفوفهمواملتابعة .. 

 ُيسيئوا لغريها!

 فقه ال بد للمجاهدين من أن يتنب هوا له. -1134
ائل اجملاهدة على أرض الشام .. يف كثري من األحيان َيري فصيل بعيداً عن ذكر مسميات الفص 

من الفصائل، بني االستعانة بفصيل جماهد آخر، له عليه بعض املآخذ، أو كأن يكون هذا الفصيل أقل 
التزامًا وانضباطًا بتعاليم اإلسالم .. وبني أن َيسر موقعًا حمررًا لصاحل الطاغوت النصريي وشبيحته 

.. فهنا النقل والعقل يلزمان الفصيل اجملاهد أبن  يثوا فيها فسادًا وكفراً، وخرااًب من جديد، ليعوجمرميه
حظات أو ُتفظات .. مال ائل األخرى ــ مهما كانت له عليهميستعني إبخوانه من الفصيل ــ أو الفص

 . وهذا من قبيل دفع الشر األكب ابلشر األصغر .. والضرر األكب، ابلضرر األصغر
إنَّ هللاَ وقال صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ هللَا ليؤيِ ُد هذا الديَن ابلرجِل الفاجِر ". احلديث:"  ويف

يَن أبقواٍم ال خالَق هلم  إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ سُيؤيِ ُد هذا الديَن أبقواٍم ". ويف رواية تفيد االستقبال:" لُيؤيِ ُد هذا الدِ 
 ".  ال خالَق هلم 

اإلشارة إىل هذا املعىن أن من الفصائل ــ ولألسف ــ تفضل أن ختسر موقعًا هاماً والذي محلين على 
تتقوى  عليه بعض املآخذ ..هلا لصاحل الطاغوت النصريي، وجمرميه، ومرتزقيه .. وال أن تستعني بفصيل آخر 

حداثء األسنان،  خشية أن ُترَمى من ِقبل الغالة من به على دفع الشر األكب املتمثل يف الطاغوت وجنده ..
تزام بتعاليم وشعائر اإلسالم دها بفصائل ال ُتعَرف مبزيد الاستعانت يف جهاقد سفهاء األحالم ابلكفر .. وأهنا 

 !.. وهذا من تلبيس إبليس وضحكاته على العباد
وأن ينشروه بني  وهذا العلم .. .. أن يتنبهوا هلذا املعىن ..وإين ألهيب بطلبة العلم، والشرعيني 

وكان ال بد هلم من .. احلرج الضيق أو وسعوا عليهم اخليارات، يف حال وقوعهم يف لفصائل واجملاهدين .. ليا
 أن يدفعوا الضرر األكب ابلضرر األصغر. 
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وليعلم اجلميع أن الشريعة قضت أبن الضرورات تبيح احملظورات .. وأن األمور إذا ضاقت اتسعت 
 اجلميع لطاعته، وخدمة دينه، وعباده.يسرا، وفَّق هللا  وأن مع العسر ..

 .الشهيد ــ إبذن هللا ــ عبد السالم الدلوللبطل ا -1135
لكي ألتمس له دواء  27/4/2014تصل يب اجملاهد الشهيد إبذن ربه .. مساء يوم األحد ا

لواء " جند املالحم " الذي أبطال وجماهدي ولكي أزور آلالم يف مفاصل رجله تعيقه من احلركة .. 
فريد علي  جماهد آخر نت له الدواء .. ويف صباح اليوم التايل اتصلت به لكي أخبه أنين قد أم  ..  يرتأسه

 .. يقول يل: َي شيخ .. هذا هاتف أيب حممد .. وهو ِبواري .. منذ دقائق قد سقط شهيداً ...!
لشهيد .. وما أعد عن الشهادة واسوية كم كنا نتسامر ..  .هللا أكب .. قد فعلتها َي أاب حمم د 

من  هللا إىل أن  ..وتتمناها وكم كنت تطلب الشهادة من مظاهنا  من منازل وكرامات للشهيد .. هللا
عليك ِبا .. لتقر عينًا ــ إبذن هللا ــ مبا أعد هللا للشهيد يف سبيله .. بعد طول عناء .. ورابط .. وصب 

  .. وجهاد.
مل  ولرسوله، وللمؤمنني ..حمباً هلل،  السالم الدلول "، كانوإين  ألشهد أن البطل أاب حممد " عبد 

واجملاهدين ؛كل  بًا ملسمى من املسميات سوى مسمى اإلسالم .. واملؤمنني .. واملسلمني ..يكن متعص  
لعلمه أن الطاغية من أوائل من محل السالح بوجه الطاغوت ونظامه .. ــ رمحه هللا ــ وكان   اجملاهدين ..
 ة معه نفعًا! لوسائل السلمي  ال جتدي ا

يوم أن كان الناس ينادون " سلمي ة، سلمي ة "، كان الرجل يفرتش أدغال وأحراش جبال قرية 
 "خربة اجلوز "، يعد العدة مع إخوانه ملنازلة ومقارعة الطاغوت ..!

ــ إبذن هللا ـو  .. تعد حباجة إىل الدواءمل  قرير العني َي أاب حممد .. منَ  ـ أن تطأء إين ألرجو 
 ديقني والشهداء.مع األنبياء والص   ل اجلنان الُعال ..بعرجتك اجلنة .. ب

ُ َواَل َُتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّللَِّ َأْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرِبِ ِْم يـُْرزَُقوَن . َفرِِحنَي مبَِ  ] ا آاَتُهُم اّللَّ
اِبلَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِِبِم مِ ْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن [آل  ِمن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُرونَ 

 . 170-169عمران:



 170 

 وقفات مع كلمة الشيخ أمين الظواهري " شهادة حلقن دماء اجملاهدين ابلشام " -1136
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 ول هللا، وبعد. احلمد هلل، والصالة والس الم على رس 
فقد استمعت لكلمة الشيخ أمين الظواهري، واملعنونة بـ " شهادة حلقن دماء اجملاهدين ابلشَّام  

"، وملا للكلمة من أثٍر على اجلهاد الشامي، وثورة أهل الشام .. وجدت نفسي ُملَزمًا أبن أسجل عليها 
 املالحظات الت الية: 

استجابة لدعوة رجل .. ُعِرف بنصرته الشديدة جلماعة جاءت كلمة الشيخ ــ كما أفاد ــ  -1 
الدولة وألعماهلا .. وتشنيعه وجترميه ملخالفيها ومناوئيها من أهل الشام وجماهديهم .. وظل على موقفه 
هذا ــ رغم ما ارتكبته َجاعة الدولة من جمازر وجرائم تقشعر منها األبدان حبق اإلسالم واملسلمني، 

الشام ــ إىل أن أظهر الدواعش آراءهم يف تضليل القاعدة، وأمريها .. وأنه قد غري   واجملاهدين على أرض
ل .. فغري حينئٍذ موقفه منهم .. ورماهم أبهنم خوارج .. وأشد جرمًا واحنرافًا من اخلوارج ــ كما يف  وبد 

لظواهري .. بيانه براءة ومفاصلة ــ فكانت غضبته .. وكان انقالبه على داعش من أجل القاعدة، وا
وليس من أجل جماهدي الشام .. وما َنهلم ــ وثورهتم، وجهادهم وإسالمهم ــ من شر وضرر على أيدي 
الدواعش األشرار .. إىل أن انتهى حاله أن يكون ال هو مع الدواعش األشرار .. وال هو مع األحرار 

 من جماهدي وأبطال الشام! 
هو وصفه، وهذا هو موقفه من اجلهاد الشامي، فأنت َي شيخ أمين استجبت لدعوة رجل هذا  

وما حيصل على أرض الشام من تدافع بني أبطال وجماهدي الشام من جهة، وبني خوارج وغالة داعش 
 من جهة أخرى ..!

بعد أن اجتمع كثري من العقالء والعلماء على أن الدواعش خوارج غالة .. وفيهم من  -2 
ما جيعلهم أشد من اخلوارج األوائل .. حَّت أنتم يف كلمتكم  خصال الشر والنفاق والغدر واخليانة

وراثئكم أليب خالد السوري رمحه هللا .. قد وصفت َجاعة الدولة مبا يفيد إجرامهم وغلوهم وأهنم أقرب 
جملرمي وغالة اجلماعة املقاتلة يف اجلزائر .. بعد كل ذلك .. عدت أدراجك ــ يف كلمتك األخرية ــ 

سفاح " إبراهيم عواد " امللقب ابلبغدادي .. أبلقاب التفخيم والتكرمي والتبجيل .. لتصف اجملرم ال
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تستعطفه العودة للطاعة .. والدخول يف صفوف القاعدة من جديد .. فأربكت بذلك أتباعك، 
 وأنصارك .. بعد أن اتبعوك يف توصيف الدواعش أبهنم خوارج وغالة .. وجمرمني! 

 بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ". ويف األثر:" من وق ر صاحب 
أظهرت الكلمة أن خالف القاعدة، وأمريها .. مع " الدواعش " َجاعة الدولة .. خالف  -3 

تنظيمي حول الدخول يف الطاعة .. وعدمه .. وليس حول غلو وشذوذ واحنرافات وجرائم " داعش " 
الشام .. مما أعطى انطباعًا لكل مراقب  وأثرها السيء على اجلهاد يف الشام، وعلى مستقبل اإلسالم يف

.. أن القاعدة وداعش ــ يف املنهج والغلو، وتكفري املخالفني ــ شيء واحد .. ال خالف بينهما .. وإمنا 
اخلالف فقط على أمور تنظيمية إدارية .. تنتهي بدخول اجملرم القاتل اخلارجي البغدادي يف طاعة أمري 

 القاعدة!
اعدة .. أن تتحم ل تبعات كل ما يُنسب جلماعة الدولة .. من غلو .. وظلم وهذا يعين على الق 

 .. وبغي .. وفساد .. وجرائم ترتكبها يف العراق والشام سواء! 
أمُرَك للشيخ اجلوالين، وجبهة النصرة أبن تتوقف عن قتال خوارج وغالة الدواعش فورًا ..  -4 

ن مقراهتم .. ومواقعهم .. واحلرمات اليت حيموهنا .. ومن دون أن تعطيهم حق الدفاع عن النفس .. وع
يعين أنك قد ذحبت َجاعتك وأتباعك بنفسك .. وقدمت رؤوسهم على طبق من ذهب .. خلوارج 
وغالة داعش .. فوضعت أتباعك بني خيارين كالمها مر .. فهم إن أطاعوك قتلوا أنفسهم أبنفسهم 

وإن دافعوا عن أنفسهم وعن مقراهتم وحرماهتم ..  على أيدي جمرمي وسفاحي خوارج وغالة داعش ..
سُيقال عنهم أهنم قد خالفوا وعصوا أمر أمريهم .. وَي لفرحة الدواعش الغالة ِبكذا أمر .. وهكذا 

 نتيجة! 
أثبتت كلمة الشيخ ــ وغريها من الكلمات ــ حول األحداث اجلارية يف الشام .. أن الشيخ  -5 

قع الشامي .. واجلهاد الشامي .. وأنه متابع بطيء لألحداث املتسارعة على يفتقد الرؤية الصحيحة للوا
أرض وثرى الشام الطهور .. ومن كان كذلك، فاألوىل به .. واألسلم .. أن ال َيوض فيما ال علم له 

 به. 
أعتقد أن دور القاعدة قد انتهى .. وأن ضررها يغلب نفعها .. فضاًل عن أن تعتب نفسها  -6 
مة، وخيارها األوحد الذي ال جتوز احليدة عنه؛ فال حراك وال جهاد إال عن طريقها، وُتت اَسها قدر األ
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.. وإال فسوء الظن .. وعبارات التشكيك والتضليل .. واالنتقاص .. ستطال كل من جياهد عن غري 
 طريقها .. وطريقتها! 

نفسها .. وعن حقوقها .. آن األوان ألن نعطي األمة والشعوب املسلمة احلق يف الدفاع عن  
وحرماهتا .. وآن األوان للقاعدة .. وللمسميات اليت ُتاكيها وُتاكي أسلوِبا يف العمل .. أن ُتسل م 
الراية لألمة لتقود نفسها بنفسها .. من غري وصاية من أحد .. كما كان العهد يف زمن النبوة األشرف 

 ألمويني، والعباسيني، والعثمانيني.  .. وزمن اخللفاء الراشدين .. ومن جاء بعدهم من ا
 م.  3/5/2014هـ ــ  4/7/1435

ً كان اتريخ صدور هذا الكالم فهو خطأ كبري! -1137  أَيَّ
قول الشيخ أمين الظواهري، يف تسجيل له معنون على اليوتوب " ثناء عجيب على الدولة ":" ي

والعقائد يف العراق، فهي قد أقامت دولة  أن دولة العراق اإلسالمية رايتها وعقيدهتا من أصفى الراَيت
إسالمية ال تتحاكم إال للشريعة وتعلن االنتماء لإلسالم واملواالة اإلميانية فوق كل االنتماءات 

 هـ. -والوالءات، وهو األمر الذي ال زالت تتلطخ أبوحاله كثرياً من احلركات املنتسبة لإلسالم "ا
.. أًَي كان اتريخ صدور هذه والدور املناط به لشيخ ال يليق مبقام ا هذا خطأ كبري، أقول:

 :الكلمات
أن َجاعة الدولة .. قد أقامت فعاًل الدولة يف العراق .. الدولة اليت هلا  أواًل: فقد اعتب الشيخ

وهذا من االنفصام .. واليت ِبا تستحق اسم الدولة .. حدودها .. وأركاهنا .. وكياهنا املستقل .. 
وقتل الناس ئة للواقع العراقي .. إال إذا اعتبَن أن اإلعالن عن الدولة .. جمرد اإلعالن .. والقراءة اخلاط

 يعين قيام الدولة على أرض الواقع حقيقة!! على هذا االسم .. 
على عقيدة الدواعش، اخلوارج الغالة ــ على ما ارتكبوه من جرائم العجيب اثنيًا: ثناؤه 

امة، وجماهديهم خباصة ــ أبن عقيدهتم ورايتهم " من أصفى الراَيت وخمالفات حبق مسلمي العراق بع
.. الغالة وظلم هؤالء اخلوارج وانتفاش، مما زاد من غي وغرور وَتادي  وهذا والعقائد يف العراق "،
ــ يتحمل قسطاً من املسؤولية فيما وصلت إليه َجاعة بوصفه ومدحه وإطرائه هذا والشيخ ــ شئنا أم أبينا 
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ج العصر .. من بغي وظلم ليآخرين .. وكيف ال؛ وهم يتكئون على كلمات الشيخ خوار ة .. الدول
 فيهم، ومدحه هلم .. يف َجيع ما يقومون به!

.. وذلك املخالفة جلماعة الدولة اثلثًا: ُتقريه وتصغريه للجماعات واحلركات اإلسالمية األخرى 
نتماء لإلسالم واملواالة اإلميانية فوق كل االنتماءات للشريعة وال تعلن اال تتحاكمبوصفه إَيها أهنا ال 

:" وهو األمر الذي ال زالت تتلطخ أبوحاله  كما هو مفهوم من قوله  كجماعة الدولة ..  والوالءات ..
كثريًا من احلركات املنتسبة لإلسالم "، وهذا إقصاء وتوصيف للجماعات اإلسالمية األخرى .. وسوء 

اء األحالم من اخلوارج لو فس ر على أصول وأفهام حداثء األسنان، سفه .. يقتضي التكفري؛ظن ِبا 
 ! الغالة ..

ال ينبغي أن نستهجن الغلو، وحناربه .. ْث يف املقابل نطلق االطالقات اليت يقتات ِبا اخلوارج 
 الغالة .. ويتقوون ِبا على غلوهم وبغيهم!

ة .. على أن يتمادوا يف تضليل وتكفري ساعد خوارج َجاعة الدولــ قد  ال شك فيهمما ــ وهذا 
 ويسفكواحرماهتا ..  ينتهكواهلم على أرض العراق .. وأن عات اإلسالمية اجلهادية املخالفة اجلما

  دماءها يف كثري من األحيان!
خ خلوارج وغالة داعش .. كان من َجلة األسباب من الشيواإلطراء اخلاطئني هذا التوصيف 

ليكون اثنيًة رب اجلهاد يف العراق .. وابلتايل فال نقبل أن يتكرر هذا اخلطأ تدمري، وض اليت أدت إىل
 على أرض وثرى الشام الطهور! احلركات اجلهاديةو  اجلهاد،وتدمري سبباً يف ضرب 
اجلهاد من الشيخ ــ غفر هللا له ــ أن يراعي مصلحة اإلسالم واملسلمني .. ومصلحة  واملرجو

وإىل حزبه  إليه .. إطراءاته ومدائحه على فصيل .. أو أشخاص ينتمون يوزع اجملاهدين بعامة .. عندماو 
ذلك منه وهو ال يستحق  فيمن مدحه،اإلسالم واملسلمني ــ عن خطئه أن يرتاجع ــ لصاحل األمة و و  ..

  املديح، واإلطراء .. ويف األثر:" من وق ر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ". 

 َدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وآل بيته الكرام.من سوء األ -1138
ن سوء األَدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وآل بيته الكرام .. أن يوَصف آحاد من م

.. أو غريه من أهل البدع، والضاللة واألهواء .. على وجه التفخيم والتعظيم، الظاملني اخلوارج الغالة 
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بنت رسول هللا " أو يُقال له:" َي حفيد رسول هللا .. ". " َي ابن فاطمة .. َي والتبجيل .. أبنه " ابن 
 ابن احلسن أو احلسني .."!

وهؤالء إن صح نسبهم فحظهم، من كتاب هللا تعاىل:] قَاَل ِإين ِ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَمامًا َقاَل َوِمن 
 .124بقرة:ُذر ِيَّيِت َقاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي [ال

هالُك أميت على يَدْي ِغلماٍن ُسفهاٍء من ُقريٍش ومن حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، قوله:" 
."  

 ويف األثر:" من وق ر صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ". 
نناديه ِبذا االطراء " َي ابن بنت  إذا كنا قبل أن مُيكَّن ألحد هؤالء الظاملني الضالني ..ْث 

 هللا .."! فكيف بعد التمكني .. وبعد أن ميلك سوطاً .. وجالداً .. وسجنًا؟! رسول
بل ويُغايل يف كيف نعيب على غريَن مدحهم حلكام السوء .. بينما بعضنا يطيب له أن ميدح ــ 

 واء .. وقبل أن يصبحوا حك امًا؟!طراء ــ اخلوارج الغالة .. وغريهم من أهل البدع واألهمدح وإ

 قدر التوحيد، وُتقيق العبودية تكون الكفاية. على -1139
لى قدر التوحيد، وُتقيق العبودية التامة والشاملة ــ الظاهرة منها والباطنة ــ هلل عز وجل .. ع

على قدر ما تتحقق كفاية الرب سبحانه وتعاىل لعبده .. من كل شرٍ  وخطر يتهدده .. وكل همٍ  يقلقه .. 
دية العبد لربه ــ يف أجلى وأكمل وأعلى صورها يف شخص احلبيب صلى هللا وملا َتثلت العبودية ــ عبو 

عليه وسلم .. كفاه هللا شر األشرار واألعداء .. وكل ما أمه ه .. وأوحى إليه:] َأَلْيَس اّللَُّ ِبَكاٍف َعْبَدُه 
 . بلى.36[الزمر:

الن صُر .. فإن استقَلْلت نصَر  على قْدر ما تنُصر هللَا، على قْدِر ما ينصُرك هللُا، ويتنز ل عليك
هللِا لك، فاعلم أنك أقل نصرًا هلل .. وإن استبطأَت نصَر هللا لك .. فاعلم أنك أبطأ يف نصرك هلل .. 

 وأن ذلك لسي ئٍة من عنِد نفِسك، ففت ش عنها إن مل تعرفها! 
ا حيفظك، وجتده على قدر ما ُتفظ هللَا؛ ابمتثال أمره، واالنتهاء عم ا هنى عنه .. على قدر م

 جُتاهك، ودونك .. يرد  عنَك اخلطوَب، والبالَي.
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 تنتصروا حَّتَّ ُتابُّوا. لن -1140
  سم هللا الرمحن الرحيم ب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد:
 فقد طفت على عديد من الفصائل واجملموعات اليت جتاهد على أرض الشام .. فنادر ما كان

علمًا أن على فصيل آخر .. أو يُنصف ما عند الفصيل اآلخر من حق، وخري .. خريًا فصيل يثين 
بدأ التجريح تسرعان ما إال و وما إن تسأل جمموعة عن جمموعة أخرى .. الفصيل اآلخر ال يُعَدم خرياً .. 

 احلسنات ..ا ختلو من وكأهن ابجملموعة األخرى .. وسوء الظن .... واالنتقاص .. والغمز .. واللمز .. 
 ألجلها! أو حَّت من حسنة واحدة تستحق املدح

وإطالة املعاَنة .. وتدابر النفوس .. وهذا لعمر احلق .. سبب كبري .. يف تفريق الصفوف .. 
 ري النصر. وأتخ

من إنصافه فيما له من حق ..   وحماربته،.. ال ينبغي أن َتنعنا عداوته كان العدو الكافر فإذا  
ٍم َعَلى َأالَّ ل تعاىل:] ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِمنَي ّلِلِ  ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـوْ كما قا

َرُب ِللتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن [املائدة . فكيف ابملسلم ــ 8:تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقـْ
 ما عليه من حق .. من ابب أوىل.  وخباصة املسلم اجملاهد ــ فإنصافه، وإنصاف

ويف احلديث، فقد صح  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" واشهدوا على احملسن أبنه 
يه يف األوىل شهد عليُ حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء ". واملرء قد حُيسن اترة، ُويسيء اترة أخرى .. ف

 أبنه قد أحسن، ويف األخرى أنه قد أساء .. وهذا من َتام العدل واالنصاف. 
 وقال صلى هللا عليه وسلم:" َحْسُب امرٍئ من الشرِ  أن حيقَر أخاه املسلم "مسلم. 

السُّوِء وقال صلى هللا عليه وسلم:" إن هللَا حرََّم من املؤمن ثالاثً: َدَمه، وماَلُه، وأن يُظنَّ به ظنُّ 
  [.3420] السلسلة الصحيحة: "

" ال تَباَغُضوا، وال ُتاَسُدوا، وال تدابـَُروا، وكونوا عباد هللا إخواًَن، :وقال صلى هللا عليه وسلم
  وال حيلُّ ملسلٍم أن يهجَر أخاه فوَق ثالِث لياٍل "متفق عليه. 
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ديِث، وال جتسَُّسوا، وال :" إَيُكم والظن فإن الظنَّ أكَذَب احلموقال صلى هللا عليه وسل
 ُتسَُّسوا، وال تَباَغُضوا، وكونوا إخواَنً " البخاري. 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" وإَيُكم والُبغَضَة؛ فإهنا هي احلالقة، ال أقوُل لكم: ُتلُق الشَّعَر، 
 [.197]صحيح األدب املفرد:ولكن ُتلق الديَن "

خيه ما حيبُّ لنفِسه " ه ال يؤمُن عبٌد حَّت حُيبَّ أل" والذي نفسي بيدوقال صلى هللا عليه وسلم:
فإذا كان اإلميان ال يتحقق على الوجه الصحيح واملطلوب إال بعد أن حيب العبد ألخيه ما  .متفق عليه

حيب لنفسه .. فمن ابب أوىل أن ال يتحقق النصر، والتمكني إال بعد أن حيب العبد ألخيه ما حيب 
 لنفسه.

 " مسلم. ه وسلم:" ال تدخلوا اجلنََّة حَّت ُتؤمنوا، وال ُتؤمنوا حَّت َُتابُّواوقال صلى هللا علي
هم وتوادِ هم، وتعاطُِفهوقال صلى هللا عليه وسلم:"  م، كمثِل اجلسِد إذا ترى املؤمنني يف ترامحُِ

من سنة فلو مل يُطبق املسلمون  .ُر اجلسِد ابلسَّهِر واحلُمَّى "متفق عليهتداعى لُه سائاشتكى عضوًا 
 وأحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم إال هذا احلديث لكان النصر والتمكني حليفهم! 
ما هي الوسائل، فإن قيل: إذا كانت حمبة املؤمنني لبعضهم البعض ِبذه الدرجة من األمهية .. ف

 ؟ فيما بني املسلمنيــ وتزيدها ــ احملبة  واألمور اليت تعني على ُتقيق
إىل َجلة من  ام، قد أجابنا عنه النيب صلى هللا عليه وسلم، فوجه املسلمنيهذا سؤال هأقول: 
 ، وتزيدها قوة وَتتينا. احملبة فيما بينهماألمور ُتقق 

 طي ب قلبه، ويقوي احملبة بينهما.منها: أن يُعِلَم األُخ أخاه أنه حُيبه يف هللا .. فهذا مما يُ 
] صحيح األدب املفرد: "م أخاه، فلُيعِلمه أنه أحبَّه إذا أحبَّ أحدُكُ  قال صلى هللا عليه وسلم:"

421.] 
 [.4273صحيح سنن أيب داود:  ]ويف رواية:" إذا أحبَّ الرجُل أخاه فلُيخبُه أنه حيبُّه "

ْ له؛ فإنَّه خرٌي يف اإللفِة، وأبَقى  وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا أحبَّ أحدُكم أخاه يف هللا فلُيبنيِ 
 [.1199] السلسلة الصحيحة: "يف املودَِّة 

ومنها: أن جيتنب مماراته وجمادلته يف غري حق .. وأن ال يكون جلوجًا عليه يف الطلب واملراجعة  
.. وأن ال يُكثر من سؤال الناس عنه؛ فقد ُيصادف مبغضًا حسودًا، يوغر ما بينهما من حمبة وود ..  
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ارِه، وال ُتشارِه ــ أي ال تكن جلوجًا يف مراجعته أخًا فال َتُ  " إذا أحببتَ قال صلى هللا عليه وسلم:
صحيح  "]وال تسأل عنه؛ فعسى أن توايفَ له عدوًا، فُيخبَك مبا ليس فيه، فُيفرِ ق بينك وبينه  ومساءلته ــ

   [.424األدب املفرد: 
والذي ، على من تعرف، ومن ال تعرف .. قال صلى هللا عليه وسلم:"  إفشاُء السالمومنها: 

"]صحيح األدب وافشوا السالَم ُتابُّوا نفسي بيده ال تدخلوا اجلنََّة حَّت ُتْسِلموا، وال ُتْسِلموا حَّت ُتابُّوا، 
 [. 197املفرد: 

أال أدلُُّكم على شيٍء إذا فعلتموه ُتاببُتم؟ أْفُشوا السالَم بينُكم " وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
 مسلم. 

سأَل رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم: أيُّ اإلسالِم خري قال:"  وعن عبد هللا بن عمرو، أن رجالً 
 ُتطِعُم  الطَّعاَم، وَتقرأُ السَّالَم على من َعرفَت ومن مل تعرف " مسلم. 

وخريمها .. وأوالمها ابهلل .. وأحبهما هلل .. وأقرِبما منه سبحانه وتعاىل الذي يبدأ صاحبه 
 سالم. ابلسالم .. ويكون الس ب اق يف طرح ال

"] صحيح الرتغيب والرتهيب: اِس ابهلل من بدَأهم ابلسَّالِم قال صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ أْوىل النَّ 
2703  .] 

ويف رواية عند الرتمذي: قيل َي رسوَل هللا الرُجالِن يلتقيان أيُّهما يبدُأ ابلسَّالِم؟ قال:" أوالمها 
 إليه.  ابهلل تعاىل ". أي أقرِبما إىل هللا وأحبهما 

وزَيدة احملبة فيما بني وتساقطها .. .. فاملصافحة سبب يف مغفرة الذنوب ..  ومنها املُصافحةُ 
ما من ُمسِلَمنِي يلتقياِن فيَتصافَحاِن إال ُغِفَر هلما قبَل أن املتصافحني .. قال صلى هللا عليه وسلم:" 

 [.4343صحيح سنن أيب داود:  "]يفرَتِقا 

إذا لقي املُسِلُم أخاُه املُسِلَم، فأخذ بيدِه فصافَحُه، تناثرت سلم:" وقال صلى هللا عليه و 
تاء   [.2004السلسلة الصحيحة: "]خطاَيمُها من بني أصاِبِعِهما كما يتناثُر ورُق الشََّجِر ابلشِ 

 ـ [745صحيح األدب املفرد:  "]وعن الباء بن عاِزب، قال:" من َتام التحيَِّة أن ُتصاِفَح أخاَك 
 قال.. فالتهادي فيما بني اإلخوان مما يزيد من احلبة فيما بينهم ..  اإلهداء والتهادي :هاومن

 [.462صحيح األدب املفرد:  ]:" هتاُدوا ُتابُّوا "صلى هللا عليه وسلم
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 [.463صحيح األدب املفرد:  ]وعن أنٍس، قال:" َي ُبينَّ تباَذُلوا بينكم؛ فإنه أَودُّ ملا بينكم "

دعوُة املرء املسلم .. قال صلى هللا عليه وسلم:"  اء ألخيك املسلم بظهر الغيبالدعومنها: 
ألخيه ـ بظهِر الغيب ـ ُمستجابٌة عنَد رأِسه مَلٌك؛ كلما دَعا ألخيه خبرٍي، قال امللُك املوكَُّل به: آمني، 

 ولَك مبِْثٍل " مسلم. 
صحيح األدب املفرد: "] ُتستَجاب :" إنَّ دعوَة األخ يف هللارضي هللا عنه وعن أيب بكر الصديق

486.] 
بوجه طلق منبسط .. قال رسول هللا صلى هللا التبسُُّم يف وجه أخيك املسلم، وأن تلقاُه  :ومنها

 [.2685] صحيح الرتغيب والرتهيب: " تبسُُّمَك يف وجِه أخيَك صدقُة ..":عليه وسلم

فقلُت: َي رسوَل هللا إَن   عليه وسلمصلى هللاقال: أتيُت رسوَل هللا  وعن أيب ُجري  اهلجيمي،
ولو أن ُتكلِ َم ..  قوٌم من أهِل الباديِة، فعلمنا شيئًا ينفعنا هللا به؟ فقال:" ال ُتِقرنَّ من املعروِف شيئاً 

َبسٌط ... "  [. 2687صحيح الرتغيب والرتهيب:  ]أخاَك ووجُهَك إليه ُمنـْ

َك املسلَم ولو أن تَلَقى أخا.. من املعروِف شيئًا  ويف رواية للنسائي وأمحد، فقال:" ال ُتِقرنَّ 
 . ووجُهَك ِبْسٌط إليه "؛ أي منبسٌط منطلق

.. قال رسول  االعتدال والتوسط يف زَيرة اإلخوان من غري إكثاٍر ممل، وال إقالٍل خمُِلٍ  :ومنها
  [.2583صحيح الرتغيب:  ]ُزْر ِغبَّاً تـَْزَدْد ُحبَّاً " هللا صلى هللا عليه وسلم:"

قال ابن األثري يف النهاية: الِغبُّ من أوراد اإلبل؛ أن ترَِد املاء يومًا وتدَعُه يومًا ْث تعود، فنقَله 
 -إىل الزَيرة وإن جاء بعد أَيٍم، يُقال: َغبَّ الرجُل إذا جاء زائرًا بعد أَيم. وقال احلسن: يف كل أسبوع ا

 هـ. وما زاد عن ذلك يورث اجلفاء. 
 من مثوبة ومقام يوم القيامة ..؟ للمتحابني يف هللافإن قيل: ما 

" املتحابُّون يف هللا يف ظلِ  العرِش يوَم ال ِظلَّ إال أقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َحقَّت حمبَّيت على املتحابِ ني يفَّ،  مبكاهنم النبيُّون والشُّهداُء .. يقول الرب تبارك وتعاىل:ِظلُّه، يَغِبطُهم 

َحقَّت حمبَّيت على املتناِصحني يفَّ، وَحقَّت حمبيت على املَُتباِذلني يفَّ، هم على مناِبَر من نوٍر، يغبطُُهم و 
  [.3019صحيح الرتغيب والرتهيب:  ]النَّبيُّون والشُّهداء والصِ ديُقون "
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م مناِبُر من : املُتحابُّون يف َجاليل هلَُ عز وجل" قاَل هللا وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 . غبطُُهم النبيُّون والشُّهداُء "نوٍر، يَ 

:" إن هلل ُجلساَء يوَم القيامة عن ميني العرِش، وكلتا يدي هللا مينٌي، صلى هللا عليه وسلم قالو 
يقني "، قيل: َي رسوَل هللا من  على منابَر من نوٍر، وجوُههم من نوٍر، ليسوا أبنبياَء وال ُشهداء وال صدِ 

 [.9022صحيح الرتغيب والرتهيب:  ]ال:" هم املُتحابُّون ِبالِل هللا تبارك وتعاىل "هم؟ ق

صلى رسول هللا قال  وأوىل املتحابَّني ابهلل، وأحبهما إليه سبحانه وتعاىل، أشدمها حبَّاً لصاحبه ..
مُها ُحبَّاً لصاحبه   [.423حيح األدب املفرد: ص"]هللا عليه وسلم:" ما ُتاابَّ الرجالن إال كاَن أفضُلهما أشدَّ

:" ما من رجلني ُتاابَّ يف هللا بظهِر الغيِب؛ إال كاَن أحبُّهما إىل هللا وقال صلى هللا عليه وسلم
  [.3273السلسلة الصحيحة: "]أشدَّمها ُحبَّاً لصاِحبه 

طر وخماهذه هي آاثر و هذه هي آاثر احملبة .. وهذه هي أسباِبا .. فيا هؤالء ــ حفظكم هللا ــ 
العطاء ذا اخلري، و مقام وعطاء هللا للمتحابني يف هللا .. فال ُترموا أنفسكم من ههو هذا و انتفائها .. 

واعلموا أن ال نصر وال َتكني ــ وال خروج من هذه احملنة اليت نزلت ابلشام وأهله ــ إال بعد  .. نيالعظيم
 ميات اليت أحدثتموها من عند أنفسكم .... وترتفعوا عن التعصب للمس تتحابوا يف هللاتتحدوا .. و أن 

وعن ظلم بعضكم بعضًا .. فصواريخ وقذائف، ومتفجرات الطاغوت .. ال َتيز بني مسمى ومسمى من 
 فكلكم عنده سواء ..! مسمياتكم ..

 .وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملنيلكم .. وسدد خطاكم ملا حيبه ويرضاه .. لنا و غفر هللا 
 م.  16/5/2014 هـ. 17/7/1435

 أال َصلُّوا يف رحاِلكم .. أال صلوا يف رِحاِلكم.  -1141
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد.  
فقد اجتمع على أهلنا يف الشام شر وأذى الطاغوت النصريي وعصابته .. وشر وأذى اخلوارج  

لنصريي يتوخى جتمع املسلمني يف مساجدهم يوم اجلمعة .. لريميهم بقذائفه .. الدواعش .. فالطاغوت ا
وبراميله املتفجرة من الطائرات .. واخلوارج الدواعش على األرض .. ال يتورعون أن يرسلوا سياراهتم 
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اإلجرامية املفخخة ليقتلوا ِبا املسلمني .. وأحياًَن بزعم أن بينهم رجل من املرتدين .. حَّت ابت 
استهداف املسلمني يف مساجدهم يوم اجلمعة، ظاهرة متكررة .. يطرب هلا اجملرمون .. وينتظروهنا من 
ــ  اجلمعة إىل اجلمعة ..  كان آخرها ما حصل اليوم " اجلمعة " من استهداف املصلني ــ بسيارة مفخخة 

 يف املسجد الكبري ملدينة " بن ش "، الصابرة اجملاهدة أبهلها.
املستهدفة من الطاغوت احملررة و املناطق  يف أخاطب أهلنا يف الشام .. وخباصةوعليه فإين  

وأعوانه اجملرمني .. أن ال يسمحوا للمجرمني أن ينالوا منهم .. فعليهم أن يصلوا يوم اجلمعة ــ صالة 
زول عادية كما تؤدى صالة الظهر ــ يف رحاهلم .. يف بيوهتم .. إىل أن يزول عنهم هذا الشر، أو أن ت

 أسبابه .. فليس عليهم بذلك حرج إبذن هللا.  
يف الليلة املاطرة الباردة ــ من يوم اجلمعة ــ أيمر املؤذن أن يقول  كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

يف آخر النداء:" أال صلوا يف رحالكم .. أال صلوا يف الرحال " متفق عليه. رمحة ورفقًا ابملسلمني .. 
ري ُتت املطر .. فكيف إذا كان املطر عبارة عن صواريخ منهمرة وقنابل قاتلة .. ليدفع عنهم حرج الس

وبراميل متفجرة .. تُقذف على املساجد وعلى من فيها من املصلني .. ال شك  ـ حينئٍذ ـ أنه من ابب 
 .. وأن يُقال للمسلمني: أال صلوا يف رحالكم، أال .أوىل وأوكد أن تكون الصالة يف الرحال والبيوت

 صلوا يف رحالكم!  
ْهُلَكِة [البقرة:  . ينبغي 195كذلك عماًل بدالالت قوله تعاىل:] َواَل تـُْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ

.. واملخالف َُيشى أن حُيمل عليه وعيد إلقاء املرء لنفسه  يف تلك الظروف اعتزال املساجد يوم اجلمعة
 يف التهلكة. 

اإلسالم واحلَرج ال جيتمعان .. فإذا وجد احلرج عمل اإلسالم على واعلموا حفظكم هللا .. أن  
يِن ِمْن َحَرٍج [احلج:  . 78دفعه وال بد .. كما قال تعاىل:]  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 

، وذي شر  .. إنك َسيع قريب جميب، وصلى هللا   اللهم احفظ الشام وأهل الشام، من كل شرٍ 
 وعلى آله وصحبه وسلم. على حممد النيب األمي

 م.  16/5/2014هـ.  17/7/1435
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 سؤال حول " ميثاق الشرف الثوري للكتائب املقاتلة " -1142
السالم عليكم ورمحة هللا .. أنمل من شيخنا الكرمي تسجيل رأيه حول "ميثاق الشرف ؤال: س

 الثوري للكتائب املقاتلة يف سورية"، وهل عليه مآخذ شرعية؟ 
 هلل رب العاملني. وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته، وبعد.جواب: احلمد 

فقد علمت بـ " ميثاق الشرف الثوري للكتائب املقاتلة "، بعد صدوره، ومن خالل وسائل 
اإلعالم .. والبيان بعمومه جيد .. تتخلله بعض العبارات املتشاِبة .. قد تقتضيها املرحلة .. كما 

 َيص هذه املرحلة اليت َتر ِبا الثورة السورية. يقتضيها اخلطاب السياسي فيما 
كما أن هذه العبارات املتشاِبة .. حيسن تفسريها وفهمها .. عندما نُفسرها على ضوء احملكم 

 الصادر يف بياَنت أخرى لألخوة .. ونردها إىل احملكم من بياَنهتم، وكلماهتم.
وقعني عليه .. ينبغي أن حيملنا كذلك حسن الظن ابألخوة القائمني على هذا العمل .. وامل

على ُتسني الظن مبا يصدر عنهم من إطالقات وتصرحيات متشاِبة .. قد ُُتَمل على أكثر من حممل .. 
وتفسري .. فنحملها على التفسري واحململ الذي يليق ابألخوة اجملاهدين .. وحبقهم علينا .. ومنه أن 

 صدر عنهم من قول أو عمل ــ على سوء الظن. حنسن الظن ِبم، ونقدم حسن الظن ِبم ــ ومبا ي
دعوين أصارحكم بشيء .. اعلموا: أن النص احلق .. واحملكم .. الذي ال حيتمل إال تفسريًا 
واحدًا .. لو سلطنا عليه نظ ارات وفهم اخلوارج الغالة األجالف، كالدواعش وحنوهم .. لظهر هذا 

تضلياًل .. ورمبا تكفريًا .. وهؤالء يشملهم قوله تعاىل:] النص على أنه ابطل .. ولرتبوا عليه تفسيقًا و 
َنِة َواْبِتَغاء أتَِْويِلِه [آ . أي ابتغاء 7ل عمران:َفَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوِِبِْم زَْيٌ  فَـيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفتـْ

يه ابن عمر يف وصفه للخوارج عندما قال ُتريفه عن مراده .. ليضلوا بذلك الناس .. وهذا ما أشار إل
 عنهم:" انطلقوا إىل آَيت قيلت يف املشركني فحملوها على املؤمنني "! 

وهؤالء ال ميكن أن نقف عندهم كثريًا ــ نراعي أفهامهم وأهواءهم ورغباهتم ــ فالظروف ال 
 تنبح!تسمح بذلك .. كما أنه ُيكلف أهل احلق كثرياً .. فالقافلة تسري، والكالب 
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بينما يف املقابل لو نُظر هلذا النص بعني أهل احلق، واالنصاف، والتوسط واالعتدال، من غري 
نظارات سوداء .. وال جنوح إىل إفراط أو تفريط .. فالرؤية حينئٍذ ال تتعدى املعىن املراد من النص .. 

 وما أراد صاحبه، من وراء هذا النص.
ـ وخباصة منهم اخلوارج الغالة ــ اليت تري احلق ابطال، حفظكم هللا من نظارات أهل األهواء ـ

 والباطل حقاً ..! 
ــ ملحق ابإلجابة: من املالحظ أن هذا امليثاق بصورته احلالية، ملا ينطوي عليه من إطالقات 

قاد .. ولو وس ع بني اإلخوان .. والن  وتباينًا متشاِبة؛ محالة أوجه ومعاٍن وتفاسري .. قد أحدثت شرخًا 
الشورى .. واستشاروا إخواهنم من ذوي العلم واالختصاص ــ وحق ــ املوقعني على امليثاق ــ إلخوان ا

ــ لكان هذا " امليثاق "، أكثر توفيقاً، وجلاءت  اهلامة عليهم أن يستشريوا يف مثل هذه األمور املفصلية
 هلم!   .. وأكثر ضبطاً وإحكاماً ... غفر هللا عباراته وإطالقاته أقل تشاِباً 

 لغة السياسة.  -1143
إذ  واملفتني .. ختتلف عن لغة الفتوى ..غة السياسة .. والسياسيني ــ وخباصة منهم املعاصرين ــ ل

مباشرة؛ صرحية يندر أن أتيت كلماهتم حيث  ، والتأويل ..يغلب عليها التشابه؛ محالة األوجه والتفاسري
من املآل إليه .. وذلك ليجدوا ألنفسهم ــ يف أوقات ومواطن  هلا معىن واحدًا، وتفسرياً واحدًا، ال مناص

 أخرى ــ الفرصة الساحنة للخروج مما قد أدلوا به .. إذا رأوا املصلحة يف خالف كالمهم السابق! 
وملن يريد أن يدخل غمار العمل السياسي من اإلسالميني .. ويريد أن يقارع وينازل السياسيني 

يكون خطابه السياسي .. وأن  هلذا املعىن أن يتفط نال بد له رف اآلخر .. من الطالوحوش والتماسيح 
يتسم بكثري من التشابه، والتلميح .. بعيدًا عن التصريح املباشر .. وإال ديس أبقدام الالعبني اآلخرين 

 الف .. وأصبح أضحوكة هلم!من السياسيني يف الطرف املقابل واملخ
ُهْم تـَُقاًة [آل عمران:والدليل على ما تقدم من كتاب هللا ُقوْا ِمنـْ . 28، قوله تعاىل:] ِإالَّ َأن تـَتـَّ

فمن دالالت اآلية الكرمية ومعانيها .. أهنا تسمح للمسلم الذي يدخل غمار العمل السياسي يف زماننا 
املعاصر .. وخباصة إن كان حماطًا ِبملة من الوحوش والتماسيح، واحليتان .. أن يستخدم املواراة، 

 لعبارات املتشاِبة إىل أقصى حد .. فال حرج عليه إبذن هللا. وا
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وليعلم اجلميع أن اللغة اليت تقال وتستخدم يف حاالت وظروف االستضعاف .. ختتلف عن 
 اللغة اليت تقال يف حاالت وظروف القوة والتمكني .. وال َيلط بينهما إال جاهل!

مش ر عن م دين دولة وسياسة .. وعندما بعضنا ظللنا حنارب العلمانية مائة عام .. ونقول اإلسال
أراد أن ميارس السياسة الشرعية .. ويعمل ابلسياسة .. ليؤكد بطالن مبدأ فصل الدين عن ساعديه، و 

وتفاسري .. ملاذا  هع عليه .. عالم جاء كالمه متشاِبًا محال أوجالسياسة .. كثري منا ينكر عليه .. ويشن  
 ال حيتمل إال معىن واحدًا؟!  ملاذا ال يكون صرحياً يف كالمه؛واضحاً .. مل يكن يف حديثه حدَيً  و 

 وعن مقتضيات العمل السياسي!وعن فهم السياسة .. وهؤالء من أبعد الناس عن السياسة .. 
كالمي أعاله ال يعين أن السياسة، أو العمل السياسي .. يبر للمسلم أن يقول كالمًا حمكماً 

إلسالم وتعاليمه .. فهذا املعىن ما عنيناه دل على معارضته الصرحية لي ؛فسري واحدصرحيًا؛ ليس له إال ت
.. وال أردَنه .. وال ْنيزه، ال يف العمل السياسي .. وال يف غريه، إال ما كان على وجه اإلكراه .. 

 درجة اإلكراه. واالضطرار الذي يرقى إىل 

 ؟ مشكلة البرتول .. والعمل بتهريبه -1144
وهناك من ينصب احلواجز هلؤالء  يشتغل بتهريب البرتول من سورَي ..هناك من ؤال: س

وكيف ترون حل هذه املشكلة اليت  فهل هذا جائز،املهربني ليأخذ منهم رسومًا على ما يهربونه .. 
   شغلت كثرياً من الفصائل املقاتلة .. وجزاكم هللا خريًا؟ 

ول، وآابر النفظ .. حق عام جلميع السوريني .. مادة البرت  احلمد هلل رب العاملني. اجلواب:
إذ ال حيق لفصيل أو لطرف أو لشيخ عشرية أن يتحكم ِبا وفق هواه كل شركاء فيه، وهلم حق فيه .. ال

قال ومصاحله اخلاصة .. فهذا لو حصل فهو من السطو على احلق العام، واملال العام بغري حق .. 
والبرتول من النار، سلموَن شرَكاُء يف ثالثٍة يف املاِء والَكإِل والنَّاِر ". رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" امل

على  ؛على َجيع الناسَنجته التصرف الذي يرتد  ار .. وابلتايل ال بد من التصرف ِبذه املادةومادة للن
ياهتا .. اجملاهدين بكل فصائلهم، وعلى النازحني وخميماهتم .. وعلى مصارف ومتطلبات الثورة .. وحاج

 وعلى اخلدمات واملرافق العامة .. وحنو ذلك.
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ى اسم ــ تُعطَ  اجلميع، وتُدَعم من اجلميعِقبل ا من يُعرَتف ِب قوية تشكيل جلنةال بد من وعليه، 
آابر النفط يف إدارة ُتشِرف على  وزارة البرتول والنفط أو غري ذلك من األَساء اليت يرتضيها الناس ــ

فما فاض عن حاجيات السوق احمللي  استهالكه، وتوزيعه، وتصديره ..انتاجه، و وطريقة املناطق احملررة، 
.. ْث هذه اللجنة ُتشرف أيضًا على الداخلي .. خضع للتصدير بطرق رَسية وشرعية للدول اجملاورة 
 توزيع الناتج املايل ابلعدل والسوية على ما تقدم ذكره من مصارف. 

مبوضوع هذا  الذي ليس بعده إال الضالل .. فيما يتعلق احلقاحلل .. وهذا هو هذا هو 
 السؤال.

 فإن ِقيل: هذا حل صعب؛ يصعب تطبيقه وتفعيله يف هذه الظروف ..! 
من جهتنا ال ميكن أن  أقول: ال يوجد حل آخر .. والناس سيهتدون إليه عاجاًل أم آجاًل .. ْث

لعام .. وحقوق الناس .. ُتت أي ظرف من نشرِعن الباطل والظلم، واحلرام .. والسطو على احلق ا
 الظروف، وألي ذريعة كانت!

تنبيه حول أسلوب العمل السياسي، من كتابنا " األحكام السلطانية والسياسة  -1145
 الشرعية ".

ال بد من أن ندرك أن أسلوب العمل السياسي .. َيتلف عن أسلوب العمل الوعظي التبليغي   
خصائصه .. ومتطلباته املختلفة عن األخرى .. وعندما يريد كل منهما أن يُنزل اجملرد .. إذ لكلٍ  منهما 

الطرف اآلخر على قواعده، وأسلوبه .. ْث ال يقدر على ذلك .. ترى كاًل منهما يكيل التهم للطرف 
 املقابل .. ويتهمه ابلتقصري .. وهذا خطأ ال ينبغي، وال جيوز.

لى جمموعة من املسلمني ـ قلوا أم كثروا ـ جيلسون املسلم الواعظ .. يقتصر عمله ووعظه ع 
أمامه، فيعظهم مبا ينفعهم يف شؤون دينهم وآخرهتم، ودنياهم .. فهو ال حيتاج ملزيد عناء لكي يُفهم 

 وَيستفهم ممن هم أمامه. 
بينما املسلم الذي يستشرف العمل السياسي العام، وعلى مستوى احلكم وقيادة الدولة .. 

تعامل مبسؤولية مع جمموع طوائف وشرائح اجملتمع .. الكافر منهم واملسلم، الصاحل منهم فهو من جهة ي
والطاحل .. كما يتعامل ـ وخباصة يف زماننا ـ مع حميط من األنظمة الفاسدة، واحلكام والطغاة اجملرمني .. 
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صل فيهم املكر هلم قلوب وطبائع الوحوش، والذائب واألفاعي .. ُتركهم الدسائس، واملؤامرات .. األ
واخلداع .. مبعىن آخر فهو يتحرك يف حقل مليء ابأللغام واحلفر واملتفجرات .. وهذا يستدعي منه أن 
يدرس كل خطوة َيطوها .. قبل أن َيطوها .. وَيطو اخلطوة اليت تليها .. وأن يزن كل كلمة يتلفظ ِبا 

، ودولته .. وهذا ليس من اإلميان والكياسة قبل أن يقوهلا .. وإال وقع يف الضرر، واهللكة لنفسه، وشعبه
 والسياسة يف شيء.  

وحَّت ينجح يف مهمته، ال بد من أن يُعطى مساحة مقبولة ـ من غري توسع وتفريط ـ للحركة فيها 
.. إذ ال ينبغي أن ُيضيَّق عليه، أو أن حُياَسب ويُؤاخذ على أدىن بسمة أو حركة أو كلمة أو جلسة 

عية لفعلها .. ومن ْث ُيشن ع عليه وَُيوَّن .. ويُرَمى ابلكفر واملروق .. جملرد تلك تضطره السياسة الشر 
 البسمة أو الكلمة، أو احلركة .. أو اجللسة .. هذا ال ينبغي، وال جيوز!

 فإن ِقيل: أين الدليل على ذلك ..؟ 
منها أن أقول: هناك أدلة عدة، وكثرية تدلل على صحة ما ذكرَنه .. قد ال يرقى كل واحد 

يكون دلياًل حمكمًا ومستقاًل يف املسألة .. وإمنا ُيستفاد منه جزء من الدليل على املسألة .. فُيضاف إىل 
اجلزء اآلخر املستفاد من الدليل الثاين .. فُيضاف إىل اجلزء الثالث املستفاد من الدليل الثالث .. 

دلة ذات العالقة ابملسألة دلياًل حمكماً وهكذا إىل أن يشكل جمموع األجزاء املستفادة من جمموع األ
 ومتكاماًل على صحة املسألة .. وهذا فقه َقل  من يتنبه له .. وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل:

ُهْم تـَُقاًة [آل عمران: ُقوْا ِمنـْ  . 28قال تعاىل:] ِإالَّ َأن تـَتـَّ
شرهم فله أن يتقيهم  قال ابن كثري يف التفسري: أي من خاف يف بعض البلدان واألوقات من

بظاهره ال بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أيب الدرداء أنه قال: إَن لنكشر يف وجوه أقواٍم وقلوبنا 
 تلعنهم. 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية ابلعمل إمنا التقية ابللسان، وكذا رواه العويف عن ابن 
لعالية وأبو الشعثاء، والضحاك، والربيع ابن أنس. وقال عباس إمنا التقية ابللسان، وكذا قال أبو ا
 هـ. -البخاري: قال احلسن التقية إىل يوم القيامة ا

قلت: واحلاكم املسلم ـ ومن يستشرف العمل السياسي العام ــ قد يضطر لشيٍء من ذلك .. 
 فال ُيشدد عليه.
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ْهُلكَ  . وهذا يشمل األفراد، والدول، 195ِة [البقرة:وقال تعاىل:] َواَل تـُْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ
واجملتمعات .. بل جتنيب الدول واجملتمعات اهللكة أوىل وأوكد من جتنيب األفراد الوقوع يف اهللكة، أو 
فيما يؤدي ِبم إىل اهللكة .. وإذا كانت هذه اهللكة ال تندفع، أو من لوازم دفعها أن حيصل نوع جماملة 

 ة يف وجوه املبطلني .. فال حرج من ذلك.وبسمة أو تكشرية وضحك
وعن عائشة رضي هللا عنها، أنَّ رجاًل استأَذَن على النيبِ  صلى هللا عليه وسلم فلمَّا رآُه قال:" 
بئَس أخو العشريِة، وبئَس ابُن العشريَِة ". فلما جلَس َتطَلََّق النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف وجهِه وانبَسَط 

الرجُل قالت له عائشُة َي رسوَل هللا، حني رأيَت الرجَل قلت له كذا وكذا، ْث تطلَّقَت  إليه، فلما انطلقَ 
يف وجهه وانبَسطَت إليه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" َي عائَشُة، مَّت عهدِتين فحَّاشًا، إنَّ 

 ، وات ِقاء ُفْحِشه " متفق عليه.   شرَّ الناس عند هللا منزلًة يوَم القيامِة من ترَكه الناُس ات ِقاَء َشر ِهِ 
ُر يف وجوه أقواٍم ونضحُك إليهم، وإنَّ قلوبَنا لتلعنهم  ويف األثر عن أيب الدرداء، قال:" إَنَّ لنكشِ 
". فليس ألدىن بسمة أو تكشرية يكشرها املؤمن يف وجوه الكافرين الظاملني ـ وخباصة يف زمن 

 لكافرين ..! االستضعاف ـ يُرمى ابخليانة، ومواالة ا
وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال ينبغي للمؤمِن أن يُِذلَّ نْفَسُه "، قالوا: وكيف يُذلُّ نْفَسه؟ 

[. فدفع البالء الذي ال يُطاق 1838صحيح سنن الرتمذي:  قال:" يَتعرَُّض من البالِء ملا ال يُِطيُق "]
 بنوع جماملة .. فال حرج منه.  عن البالد والعباد أوىل .. وإذا كان ذلك ال يتحقق .. إال 

اً،  وعن حممٍد بن احلنفي ة، قال:" ليس حبكيٍم من ال يُعاِشر ابملعروف َمن ال جيُد من معاشرته بُدَّ
ومقتضيات املعاشرة ابملعروف .. تزيد .[. 682صحيح األدب املفرد:  حَّت جيعل هللُا له فرجًا أو خمرجًا "]

 شرات، وبعض الكلمات ..!عن قدر اجملامالت يف الضحكات، والك
 وقال صلى هللا عليه وسلم:" ال يُلدَغ املؤمن من ِجحٍر واحٍد مرتني " متفق عليه. 

فإغالق منافذ اللدغ عن البالد والعباد من ابب أوىل .. وجيوز يف سبيله .. ما ال جيوز يف سبيل 
ما هتون تلك اجملامالت، دفع اللدغ عن األفراد .. فعلى قدر ما تعظم وتكب املصلحة .. على قدر 

 والشكليات! 
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وقال صلى هللا عليه وسلم:" احلرب خدعة " متفق عليه. ويف السياسة وميادينها حروب ابردة 
مع العدو .. وأحياًَن تكون طاحنة ساخنة .. ولكي تنجو، وتسلم، وُتقق الظفر لدينك، وأمتك ُتتاج 

 حوش السياسة، وأصبحت كالدمية يف أيديهم!لنوع دهاء، وخداع، وخمادعة .. وإال بلعتك دهاليز و 
، وال اخَلبُّ َيدعين "؛ أي لست مبخادٍع  قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:" لست ابخَلبِ 
أخدع الناس، وال أَسح ملخادٍع أن َيدعين .. فمقولته العظيمة َجعت بني التزام السياسي املسلم بتعاليم 

دار وحُياك حوله .. وأنه صعب املنال .. أو أن تُنال أمته من ِقبله وقيم دينه .. وبني الوعي واحلذر مما يُ 
 .. ولو بقليل سوء أو خداع!  

قال املغرية بن ُشعبة: ما رأيُت أحدًا هو أحَزُم من عمر، كان وهللا له فضل مينعه أن ََيدَع، 
 وعقل مينعه أن َُيدِع. 

 ، وأَن أقول: هي العقل كله. وقال احلسن البصري: كانوا يقولون: املداراة نصف العقل
واملداراة تكون من أجل سالمة الدين، واملعاش معًا .. والسفيه الذي ال حُيسن تقدير عواقب 

 األمور، هو الذي ال حُيسن املداراة، وال يعرف معىن املداراة .. فيلقي بنفسه ومن معه يف التهلكة.
ارة إليه .. وليس مما أردَن اإلشارة إليه وفيما تقدم ذكره من أدلة دليل كاف على ما أردَن اإلش

أن تكون السياسة ذريعة للتفلت من قيود الدين، وعقيدته، وقيمه، وأخالقه ـ كما حيلو للبعض ـ فهذا 
 املعىن ال نريده .. وإمنا حنذر منه، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك. 

 على حكمك على نفسك. حكم الناس عليك مقدمٌ  -1146
صفة الغلو، وأنك تكف ر الناَس، وتنتهك حرماهتم بغري حق .. والناس د تنفي عن نفسك ق

يكذبون ذلك، أو يصدقوه .. فالعبة فيما يقوله الناس عنك .. ال فيما تقوله أنت عن نفسك .. فإن 
فأنت على خري عظيم يف الدنيا واآلخرة .. وإن أثنوا عليك شراً، وشهدوا لك ابخلري، أثنوا عليك خريًا، 

، وشهدوا  فأنت على شر، وخطر يف الدنيا واآلخرة .. فانظر ــ َي عبد هللا ــ ماذا يقول الناس لك ابلشر 
فيك .. وماذا يشهدون عليك .. فشهادهتم معتبة يف األرض ويف السماء .. كما يف احلديث، عن النيب 

، قلنا: وثالثة؟ قال:" صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله هللا اجلنة "
 وثالثة "، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ْث مل نسأله يف الواحد ".
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وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا أثىن عليك جريانك أنك حمسن، فأنت حمسن، وإذا أثىن 
  ". عليك جريانك أنك مسيء، فأنت مسيء

رحباً، فمرحبًا به يوم يلقى ربه، وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا أتى الرجل القوَم فقالوا له م
 ".  وإذا أتى الرجُل القوَم فقالوا له: قحطًا، فقحطاً له يوم القيامة

وقال صلى هللا عليه وسلم:" أهل اجلنة من مأل هللا أذنيه من ثناء الناس خريًا، وهو يسمع، 
 وأهل النار من مأل أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع". 

ليل أيضاً على أمهية احلاضنة الشعبية ألي عمل أو حراك إسالمي .. كما فيه فيما تقدم أعاله د
 رد على من يزهد، ويقلل من أمهية احلاضنة الشعبية، للعمل اإلسالمي! 

 القانون الدويل اإلرهايب!  -1147
الطاغوت  ا أو الصني من محاية إرهاب وإجرامن روسيندما يوجد قانون دويل " الفيتو "، ميك  ع

ــ جمرد نقد حبق الشعب السوري أن توجه إليه ــ رغم فظاعة جرائمه وإرهابه  أواألسد، ونظامه ..  بشار
إرهايب .. أو إدانة على مستوى اجملتمع الدويل .. فهذا قانون إرهايب .. والذي يعمل به .. ويرتضيه 

 أيضًا!  
وإرهاب دولة الصهاينة  ن أمريكا من أن ُتمي جرائمعندما يوجد قانون دويل " الفيتو "، ميك  

اليهود " دولة إسرائيل " .. أو أن يوجه إليها ــ رغم فظاعة إجرامها وإرهاِبا حبق الشعب الفلسطيين ــ 
أي نقد أو إدانة من قبل اجملتمع الدويل .. فهذا قانون إرهايب .. والذي يعمل به .. ويرتضيه إرهايب 

 أيضًا!   
اإلرهابيني اجملرمني اإلرهاب الدويل .. وُتمي الطواغيت ُتمي يسنون القوانني اإلرهابية .. اليت 

 ال حياء ــ أهنم حياربون اإلرهاب ..! بْث يف املقابل يزعمون ــ  وما يصدر عنهم من إرهاب ممقوت .. ..
وإجرام الطغاة اجملرمني اآلمثني .. واألشد جرمًا وإرهاابً  إرهابــ ومن قانوهنم الدويل ــ سلم منهم 

لشعوب املستضعفة .. ومل يسلم منهم جهاد الشعوب .. ورغبتها يف التحرر .. واالنعتاق من حبق ا
 رمى ابإلرهاب .. وأن ُُتاَصر ابسم حماربة ومكافحة اإلرهاب!العبودية للعبيد .. من أن تُ 
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 اخلوارج الُغالة! أكثر ما ُيسيء  -1148
م ال ميلكون مشروعًا قاباًل لالض ال ، ويُعيب منهجهم كثر ما ُيسيء اخلوارج الُغالةأ لقبول أهن 

.. وال هم يسمحون ليآخرين من املسلمني أن ميرروا مشاريعهم  حلياة .. والتعايش مع اآلخرينوا
ــ كحقٍ  يُراُد لشريعة اريعة .. ونصرة الناضجة القابلة للقبول واحلياة .. وغالبًا ما يفعلون ذلك ابسم الشَّ 

تنز هت الشريعُة منهم .. والشريعة صنوانني ال ينفك  أحدمها عن اآلخر .. ى فيجعلون الفوضَ  به ابطل ــ
 ومن فعاهلم! 

اليت طاملا سعى والعدو اخلارجي ــ أو األصلي ــ لألمة .. يتوافق ويتناغم معهم يف هذه النتيجة 
فعاهلم، وعن لذا تراه من وجه يغض الطرف عنهم،  وأنفق يف سبيلها األموال الطائلة .. هلا سعيها ..

يعنيهم بنوع حرٍب ــ أحياًَن ــ تراه أخرى ومن جهة ويغذيهم، وميدهم ببعض حبال القوة واحلياة .. 
  ملا تطيش سهامهم عن اهلدف املرسوم هلم .. فتصيبه بنوع أذى!   وذلك عداوة ..و 

أن بد ال إن تُركوا مشكلة .. وإن ُأخذ على أيديهم مشكلة .. و  عظيم؛بالء  ــ حقًا ــوهؤالء 
 و يفيئوا إىل أمر هللا .. قضاءُ أ اإلنكار ــ بعد نفاد حج ة البيان ــو جر، يُؤخذ على أيديهم ابلضرب والز  

   املؤمنني.  ه، وصاحلِ هللا، ورسولِ 

 يلعنون الدميقراطية ويُباركون الديكتاتورية واالستبداد!  -1149
بكلمة الدميقراطية .. وينتفضون  رون من يتفوهراهم يلعنون الدميقراطية ألف مرة .. ويكف  ت
يف املقابل ال ينكرون على بينما عند َساع أول كلمة عن الدميقراطية .. ويزبدون .. ويرعدون 
ال  ، واملستبديناحلديث عن الديكتاتورية واالستبدادفشيئًا .. واالستبداد، واملستبدين  الديكتاتورية
كل من يعارض التوجه الديكتاتوري املستبد يف ن ِبا  وعند بعضهم هتمة يرمو وال يثريهم .. يعنيهم .. 
وأن ال بديل عن الدميقراطية إال .. أو من اإلسالم كأن الديكتاتورية هي اإلسالم احلكم .. و 

 الديكتاتورية واالستبداد!
كما أن اإلسالم بريء من مزالق الدميقراطية وأخطائها .. فهو بريء من   وحنن نقول هلؤالء:

ن ننكر على ننكر على الدميقراطية أخطاءها .. ينبغي أأننا .. وكما  ورية وأخطائهامزالق الديكتات
وهل مأساة الشعب السوري إال جزء  ..الديكتاتورية أخطاءها، وهي أشد من أخطاء الدميقراطية بكثري 
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نظامني: ــ عن كال الأن البديل ــ عندَن حنن املسلمني نؤكد و من آاثر النظام الديكتاتوري املستبد .. 
اإلسالمي الشوروي .. النظام الوسط من غري جنوح إىل  .. هو النظامسواء والديكتاتوري الدميقراطي، 

استبداد الديكتاتورية، وال إىل تفلت وُتلل الدميقراطية .. النظام السياسي الذي َجع أحسن ما يف 
 النظامني .. ولفظ سيئاهتما.

 يُريدوهنم. أهل الش ام ال  ،نوع من املهاجرين -1150
.. إال التشاؤم .. وسوء الظن .. األبطال ن ليس عنده ألهل الشام .. وثوارهم .. وجماهديهم مَ 

وبعضهم ال يتورع عن التضليل .. واالستخفاف .. والكب .. والتعايل .. والتحقري .. والتصغري .. 
 خاصرة أهل الشام يتحول بعد ذلك إىل خنجر مسموم يفوالتكفري .. لوالتخوين .. ق .. يوالتفس

 وع ضحايها!لنقنبلة موقوتة .. تستسي  االنفجار يف كل مكان .. غري مبالية  وجماهديهم .. وإىل
كأنه شعب قاصر مشوه ال يقدر على أن يقود نفسه و ..  مكوصي عليه  مع أهل الشاميتعامل 

خططه وأجندته رضي  بنفسه .. لذا فهو يرسم هلم اخلطط واألجندات .. والبامج .. فإن اتبعوه على
ومن  عليهم ما بذل من  وأعلن عليهم النكري .. عنهم .. وإن مل يتابعوه سخطهم .. وغضب عليهم ..

ورمبا كف رهم .. وهددهم اباللتحاق بعصاابت اخلوارج الغالة من َجاعة الدولة .. كإجراء معروف .. 
  أخري لالنتقام منهم!

وال مئات مل حيرتموا مئات اآلالف من شهدائهم .. ًا .. مل حيرتموا يف أهل الشام وجماهديهم شيئ
مل يراعوا فيهم هذا الكم الكبري اآلالف من جرحاهم .. وال املاليني من املهج رين من دَيرهم قصرًا .. 

علمًا أن النيب من البالء الذي نزل ِبم وبساحتهم .. والذي لو وزع على أهل األرض َجيعًا لوسعهم .. 
أهل الشام فال خري يف األمة كلها .. فأىنَّ هلؤالء أن يكون وسلم قد قضى أنه إذا فسد صلى هللا عليه 

 فيهم خريًا، إذا انتفى اخلري من أهل الشام وصفوهتم من اجملاهدين؟!
وجودهم يف بالدهم ِبم وال أهاًل ..  هذا الفريق من الناس غري مرحب ِبم يف الشام .. ال مرحباً 

فأهل الشام بكل كتائبهم ر .. إىل الشام وهم ِبذا الوصف املخيف واملنف  خري ألف مرة من جميئهم 
إىل  وجتمعاهتم .. ال يريدوهنم .. وال يرحبون ِبم .. مهما تظاهروا أبن قصدهم نبيل .. وأهنم ما جاؤوا

 إال من أجل النصرة .. وقد كذبوا!  الشام
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.. فال يلومن  إال أنفسهم وجماهديهم  اجمليء .. ْث رأوا ماال يسرهم من أهل الشام أبوا إالفإن 
فهو بسبب  .. فما أصاِبم من سوء  .. قوقهم كمهاجرينعلى ححينئٍذ األمارة ابلسوء .. وال يتباكوا 

ُفِسُكْم [آل عمران: ] من عند أنفسهم  . 165قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـْ

 احل أعدائنا!أثر أخطائنا على قطف مثار الثورة لص -1151
ميكرون .. وَيططون .. حلرف الثورة  جي ــ بتواطؤ مع العدو الداخلي ــتفه م أن العدو اخلار ن

الشامية عن مسارها وأهدافها .. كما َيططون لقطف مثارها لصاحل نظام علماين يضمن هلم مصاحلهم، 
 وحيقق هلم أهدافهم يف سورَي خباصة .. واملنطقة كلها بعامة!

.. وندركه .. وحنَذره، وحنذ ر منه .. لكن ليعلم اجلميع أن أكب عوٍن ــ ومعني ــ هلذا  نتفه م ذلك
.. وحبق تعاىل أخطاؤَن حبق هللا  حنن الثوار واجملاهدين؛العدو على هدفه الوارد أعاله .. هي أخطاؤَن 

تكون خدماتنا  ماكبرية .. على قدر هذه  وعلى قد ما تكون أخطاؤَن ..  شعبناأنفسنا .. وحبق أهلنا و 
ومآربه، ملشروعه  ــ كم ا ونوعًا ــ ويتكئ عليها  .. والعدو يستفيد منهااليت نقدمها للعدو جليلة وعظيمة 

  ! وأهدافه
على قدر ما حيصل من شرخ وجفاء بني الصفوة من اجملاهدين والثوار .. وبني الشعوب ــ 

يتدخل .. وأن يتمدد داخل الصف .. ويفرض حاضنة الثورات والثوار ــ على قدر ما نسمح للعدو أن 
 أجندته .. وشروطه!

  فالعدو يفرح خلطئك ــ َي عبد هللا َي مسلم ــ أكثر مما يفرح ما بيده من قوة عتاد وسالح ..!
للتقييم الدقيق واملنصف .. واجلريء الذي ال للمراقبة، و وابلتايل على قدر ما ختضع أعمالنا 

 خمطئًا على خطئه .. فنصحح أخطاءَن، ونصلح ونرش د أعمالنا إىل األحسن حيايب ظاملًا على ظلمه، وال
وحنيل بينه وبني التدخل بشؤوننا الداخلية .. .. على قدر ما نفو ت على العدو خمططاته ومؤامراته .. 

  جتاه أي خطر خارجي أو داخلي يتهددها!  يف مأمنٍ ــ إبذن هللا ــ  ، وأهدافهاوتكون الثورة ونتائجها
ونكثر من وعن سرقاهتم للثورات .. مرات واملتآمرين .. اأما أن نكثر من احلديث عن املؤ 

وعن  مع الغفلة عن أنفسنا وأخطائنا .... على َمر األوقات .. وْنعل ذلك ديدًَن لنا  اللعنات عليهم
م أو نؤخ ر .. فحينئٍذ ــ شئنا أم أب ..الواجبني اإلصالح والتصحيح  ينا ــ نكون شركاء وما ينبغي أن نقد 
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كما نكون سبباً   ضد الثورة الشامية وأهلها، وجماهديها .. للمتآمرين فيما يريدونه من آتمرهم وأعواَنً 
رئيسيًا يف ضرب املشروع اإلسالمي الراشد؛ الذي يهدف إىل قيام دولة إسالمية راشدة عادلة قوية .. 

  إال أنفسنا!ــ حينئٍذ ــ وال نلومن  

 يسي! العرب والس  طواغيت  -1152
يسي " اجلديد " الس  جبُت لسرعة طواغيت العرب املستبدين .. هتنئتهم لطاغوت مصر ع
على احلكم يف مصر بقوة السالح .. مستغاًل مكانته القدمية يف اجليش  0.. الذي سطا واملستبد

ضد الرئيس املصري املصري .. بينما يف املقابل مل يفوتوا على أنفسهم حلظة يف املكر والكيد والتآمر 
السابق " مرسي "؛ فكَّ هللا أسره .. الذي كان ــ إىل حد ما ــ ميثل احلرية .. وميثل اختيار وإرادة الشعب 

 املصري!
احلرية .. ويسيئهم ُترر الشعوب من اخلوف .. ومن العبودية للطغاة مشس أهلذا احلد ُتسيئهم 

 الظاملني اآلمثني ..؟! 
من احلرية .. .. الظاملة ى عروشهم .. وعلى أنظمتهم الفاسدة املستبدة أهلذا احلد .. َيشون عل

 ومن انعتاق الشعوب من اخلوف .. ومن العبودية للعبيد؟! 
أي شرٍ  ــ هؤالء الطغاة وأتباعهم من ذوي األقالم املنافقة واملأجورة ــ يضمرونه للشعوب .. 

 ولبلداهنم .. وإسالمهم؟!
وأتباعهم من ذوي األقالم املنافقة واملأجورة ــ يضمروهنا يف نفوسهم أي مشاتة ــ هؤالء الطغاة 

وعلى حقهم يف التحرر من الطغيان، والطغاة املتسلطني وعلى ثوراهتم .. املريضة .. على الشعوب .. 
 املتجبين ..؟!

ــ:  ستٌة لعنتهم ــ لعنهم هللُا ــ وكلُّ نيبٍ  جُماب ــقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  منهم 
 املتسلِ ط ابجلبوت؛ يُذل من أعزَّ هللُا، ويُعز من أذلَّ هللا ... ". 

لطني املتجبين، الذين يذلون أولياءك .. ويعزون أعداءك 00اللهم العن طواغيت العرب املتس
 .. لعنة ال ُتول، وال تزول ..! 
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 قد أكثرَت من احلديث عن الُغالة ..!  -1153
 ن احلديث عن الُغالة .. وخطرهم .. حَّت أصبح موضوعك األساس؟! الوا يل: قد أكثرت مق

ولألحبة هؤالء أقول: من قبل ِقيل يل: قد أكثرت من احلديث عن طواغيت احلكم، وظلمهم 
 .. وكفرهم .. وخطرهم .. وضرورة جهادهم!  

 يل يل: قد أكثرَت من احلديث عن أهل التجهم واإلرجاء .. وخطرهم! وقِ 
 وخطرهم! وعن زَندقتهم .. العلمانيني .. و  احلديث عن العلماني ةمن أكثرَت يل يل: قد وقِ 

وِقيل يل: قد أكثرت من احلديث عن الغزاة .. والعدو اخلارجي .. وخمططاته .. وجرائمه حبق 
 األمة .. وضرورة مواجهته، وجهاده! 

 وقيل يل: قد أكثرت من احلديث عن الشيعة الروافض، وخطرهم ..! 
 .. واإلخوان .. وغريهم!وغالهتم ة احلديث عن الصوفي   من قد أكثرت وقيل يل:

وقيل يل: قد أكثرت من احلديث عن مشايخ السوء الذين يرتامون على عتبات الطواغيت .. 
 يتزلفوهنم املنَّ والعطاء! 

وليس يب رغبة أن أكثر احلديث عن هذا الفريق أو ذاك .. وإمنا أَن ابلنسبة ألهلي وقومي ــ 
برأسه ــ يل قبل أن يطلَّ  إلسالم واملسلمون كلهم أهلي وقومي ــ صريخ ونذير .. حيثما أطلَّ الشرُّ وا

وأراد أهلي وقومي بسوء .. كنت هلم  أأيً  كان نوع هذا الشر .. والفريق الذي ينتمي إليه ..  برأسه ــ
  كالصريخ النذير؛ أن احذروا هذا الشر، واجتنبوه ..!

هم وأذاهم، وُسِكت ا أرادوا أميت ــ وأهلي وقومي ــ بسوء .. واستفحل شر  فاخلوارج الغالة مل
 عنهم دهراً ــ أصاِبم من سهامي .. ما أصاب غريهم من األشرار. 

وخدمة ِبذا أجيب عن تساؤل األحبة أعاله .. سائاًل هللا تعاىل .. أن يستعملنا يف طاعته .. 
 حيثما كانوا .. وَمن كانوا.  ..ص .. وأن يرمي بنا أعداءه وأن يلهمنا السداد واإلخالدينه وعباده .. 

 معوقات انتصار ثورات الربيع العريب.  -1154
ال تزال يف تلك ئ حيث   بعد؛ؤال يتكرر: ملاذا مل ُتقق ثورات الربيع العريب أهدافها املنشودة س

 ؟ وتعثر
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 أقول: مرد ذلك ألسباب عدة:
دام لعقود .. كردة فعٍل على ظلم وطغيان وفساد  منها: أن الثورات قامت نتيجة احتقانٍ 

دة املستبدة احلاكمة .. فلم يسبق هلا االعداد الكايف .. بل مل تُعَط الفرصة الكافية ــ حبكم األنظمة املتبل  
ــ ألن تعد ملتطلبات الثورات .. وما تقتضيه كل مرحلة من  اليت كانت ُتكمهاالظروف األمنية الصعبة 

 مراحلها. 
كيد دول اإلقليم .. واجملتمع الدويل ضد ثورات الربيع العريب ــ وخباصة منها الثورة ها:  ومن

الشامي ة املباركة ــ حيث وجدوا مصلحتهم ومصلحة أنظمتهم وعروشهم .. أن تبقى البالد العربية .. 
ن عن والشعوب املسلمة .. حمكومة أبنظمة مستبدة ظاملة، متخلفة وعميلة .. لذا فهم ال يتورعو 

أي عمل خسيس وغادر يؤخر من انتتصار الشعوب، وثوراهتا .. وعن وغرز األسافني .. الدسائس، 
 مهما ترتب على ذلك من تضحيات ودمار، ودماء! 

ومنها: أن الشعوب العربية واملسلمة منذ قرٍن تقريبًا .. حمكومة بعقلية اخلوف .. واجلهل .. 
والعبودية للطواغيت الظاملني .. ة لألجنيب .. عمالة .. والتبعي  والوالفقر .. واالستبداد .. والظلم .. 

من الظلم .. والكفر .. واالستبداد .. واخلوف .. ال شك  أنه املرتاكم واالنعتاق من هذا اإلرث الضخم 
وصب، ومصابرة .. وضريبة وكف ارة نسأل هللا تعاىل أن يعيننا حيتاج إىل زمٍن .. وإىل جهد .. وجهاٍد .. 

  يها. عل
تعطي فرصة للغري؛ قد .. اليت والثوار، وتفرق كلمتهم وشوكتهم ومنها: أخطاء اجملاهدين 

يف الشؤون الداخلية للثورات .. ويتحكم  .. أن يتدخلوالشعوب احلرة الكرمية املؤمنة املعادي للثورات 
    .قاً من معوقاته، وعائيكون ذلك سبباً يف أتخري النصر.. ف بكثري من مفاصلها اهلامة واحلس اسة

املستبدة الظاملة الطاغية ح ما أفسدته األنظمة الزمن ــ إبذن هللا ــ كفيل أبن ُيصلِ وحنن نعتقد أن 
اجملاهدين والثوار املخلصني الصادقني ..  وأن وهو لصاحل الشعوب الثائرة على الظلم والظاملني .. .. 

ورصوا الصفوف .. وَسد وا  .. أقرب وقت ممكن يفكلما استفادوا من أخطائهم .. وعملوا على جتاوزها 
ومن ُتقيق األهداف املنشودة، وعج لوا من عجلته .. ..  كلما اقرتبوا من النصر  اخلََلل والثغرات ..

 إبذن هللا.  
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 ُسنَُّة العراق بني سيفني: سيف الروافض الُغالة، وسيف اخلوارج الُغالة -1155
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 وحده، والصالة والسالم على من النيب بعده، وبعد.  احلمد هلل 
فقد كثر سؤال ومراجعة اإلخوان لنا حول احلراك واألحداث اجلارية يف العراق .. نلخ ص 

 اإلجابة يف النقاط التالية: 
نظام املالكي؛ نظام شيعي رافضي طائفي جلد، قد سام ــ خالل سنوات حكمه الفائتة ــ  -1

ق سوء الذل والعذاب .. فلم يدع لوًَن من اجلرائم واالنتهاكات إال ومارسه حبق أهل أهل السنة يف العرا
السن ة .. كما أنه مل يدع خيارًا ألهل السنة يف اسرتداد حقوقهم، والدفاع عن حرماهتم سوى خيار القوة 

 .. واخليار العسكري .. واملالم يف ذلك كله هو النظام املالكي الطائفي الرافضي. 
راك يف العراق ضد نظام املالكي الطائفي هو حراك سين .. وثورة سني ة شارك فيها َجيع احل -2

القوى والفصائل السني ة .. اخلوارج الدواعش " َجاعة الدولة " جزء من هذا احلراك .. وليس كل 
 احلراك. 

الثورة نظام املالكي، ومعه إيران، ومن خلفهم أمريكا .. يعملون جاهدين على أن يشيطنوا  -3
العراقية .. وحيصروا احلراك السين كله يف اخلوارج الدواعش .. ليعطوا ألنفسهم الذريعة يف ضرب 
السنة، وضرب ثورهتم .. ومناطقهم .. ومدهنم .. وارتكاب مزيٍد من اجلرائم حبق أهل السنة وأبنائهم .. 

 ال غري! على اعتبار أن املستهدف من هذه احلرب .. هم خوارج الدولة .. داعش ..
سفاهة اخلوارج الدواعش ستساعد نظام املالكي، وإيران، ومن خلفهم .. على ُتقيق  -4

غرضهم الوارد أعاله .. من خالل إظهار اسم َجاعتهم ــ َجاعة الدولة ــ على َجيع احلراك .. وحماربة 
لة وأمريها .. وما أي َجاعة أو فصيل سين مستقل يُظهر اَسه، أو ال يدخل يف مواالة وبيعة َجاعة الدو 

 نشروه يف بياهنم املسمى " وثيقة املدينة "، يؤكد صحة هذا التوجه جلماعة الدولة " الدواعش "! 
التوجيه؛ أن ُترتَك َجاعة الدولة، وتُعتَزل .. ما كان قتاهلا مقصورًا على قتال روافض  -5

ن مآخذ، فهم أقرب ألهل السنة املالكي وإيران .. ونقرر أن اخلوارج الدواعش على ما ُيؤخذ عليهم م
 واجلماعة من الروافض الغالة .. وهذا ال خفاء فيه. 
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أم ا إذا توسع قتاهلم ليشمل أهل السنة، وفصائلهم، وجماهديهم .. ومقراهتم ــ وقد ظهرت بعض 
. البوادر الدالة على ذلك ــ فحينئٍذ من حق أهل السنة يف العراق وجماهديهم أن يُدافعوا عن أنفسهم .

 وأن يردوا عدوان وبغي اخلوارج الدواعش عن أنفسهم، وحرماهتم .. ومقراهتم!
ال شك  أن نظام املالكي ومعه إيران ومن وراءهم .. سيستفيدون من هذا التقاتل ــ بني داعش 
والفصائل السني ة األخرى ــ استفادة كبرية .. وستكون له نتائجه السيئة على أهل السنة ومناطقهم .. 

ىن  لسفهاء اخلوارج أن يفقهوا هذه املعادلة .. أو أن يكون ذلك سببًا يرفع سيفهم عن أهل السن ة لكن أ
وجماهديهم .. ففعاهلم املشينة يف سورَي ــ ويف العراق من قبل ــ تؤكد عنهم مثل هذا الس فه والتهور 

 والبغي ولألسف!
فض العامَل وعلى رأسهم إيران، والسيناريو الذي خنشاه ونتوقعه ــ بسبب تواطؤ واجتماع روا

ومعهم بعض القوى الدولية واحمللية على أهل السنة يف العراق .. ُيضاف إليهم سيف اخلوارج الغالة ــ 
أن تضعف القوى السنية العراقية عن املواجهة، وصد العدوان الرافضي واخلارجي معًا .. فينكفئون عن 

إىل قواعدها ومواطن انتشارها يف الصحراء .. ساملة آمنة املناطق واملدن اليت حرروها .. وتعود داعش 
.. وبعد أن تكون قد فعلت فعاهلا املشينة يف مناطق السن ة .. ويبقى أهل السنة يف مدهنم وقراهم ُتت 
رمحة قصف وجرائم، وجمازر الروافض .. يُقتـ ُلون مع ذراريهم ونسائهم .. على أهنم داعش، أو من 

 مهم على غطاء دويل وحقوقي .. كما فعل النظام األسدي اجملرم، وال يزال! الدواعش .. لتحظى جرائ
وعلى قدر ما يتنبه أهل السنة يف العراق ممثلني مبقاتليهم وجماهديهم وقياداهتم ــ ويف وقت مبكر 

 ــ هلذا السيناريو وملخاطره .. ويعدون له عدته .. على قدر ما يقللون من خماطره وأضراره.
يوَضع أهل السنة بني خيارين ال اثلث هلما: إما العيش يف ظل دولة رافضية أو ال نقبل أن 

نصريية طائفية تسوم أهل اإلسالم سوء الذل والعذاب .. أو العيش يف ظل دولة اخلوارج الغالة .. 
 األجالف .. دولة البغي والظلم والعدوان .. واخلوف .. والفوضى .. واالستبداد!

ل السنة واجلماعة أن يعيشوا يف دولة إسالمية عادلة راشدة، مستقلة، من حق أهل اإلسالم، أه
 تقوم على العدل والشورى .. والتوسط .. تعطي كل ذي حق حقه .. من غري جنوح إىل غلو أو جفاء.

حفظ هللا العراق .. وأهل اإلسالم والسنة يف العراق .. ويف الشام .. وكل مصر من أمصار 
،  وذي شر، اللهم آمني.  املسلمني .. من كل شرٍ 
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 مع كل إعالٍن جديد يزداد سفك الدم احلرام!  -1156
الدم احلرام  .. كانت تسفك كانت َجاعة الدولة تعر ف عن نفسها أبهنا جمرد َجاعة وتنظيما  مل

ليس فيها .. فزعمت أهنا دولة يف  تشبعت مبا مل تُعَط، ومباْث ..  على أهنا اجلماعة األم واألكب، واألوىل
والشام .. فتضاعف سفكها للدم العراق .. فازداد سفكها للدم احلرام .. ْث زعمت أهنا دولة يف العراق 

حالل الدم واالنقياد .. احلرام .. على اعتبار أهنا دولة .. واخلارج على الدولة .. ال ميد هلا يد الطاعة 
 !.. 

وي غليلها .. وال عطشها للدم احلرام .. تلك املسميات واأللقاب ر عد تمل توها هي اليوم .. 
ل كل من َيالفه .. يُقتَ  له كامل حقوق اخلليفة .. املزعومة .. فزعمت أهنا خالفة .. وأن أمريها خليفة ..

ء .. ِبؤالء السفهاء .. حداثء األسنان .. خوارج العصر .. اومل يدخل يف طاعته .. وَي لفرحة األعد
واملسميات وضعوا السيف على رقاب املسلمني .. ُتت زعم ووهم االنتصار لتلك األلقاب  الذين

  والغالة املهووسني واملعروفني للجميع!اليت سبقهم إليها عدد من املرضى .. و املزعومة .. 
وعند كل إعالن جديد هلؤالء اخلوارج الغالة .. يزداد هم وغم املسلمني؛ لعلمهم أن حظهم من 

وإراقة  ومزيد من الفرقة .. وضعف الشوكة .... القتل والتقتيل ..  لقاب واملسميات الومهيةهذه األ
ــبينما حظ األعداء عند هؤالء اخلوا الدماء ..  الصراخ .. من اً مزيد رج الغالة ــ وعند كل إعالن جديد 

ويتغاضى .. بقْدر  إنه يرتكهم يتمددونِبذه احلقيقة .. ف العدوم ولعلووعيد اللسان ..  والصياح ..
 !ميدهم ببعض حبال القوة ..أحياَنً و عنهم .. 

يقتلون أهل اإلسالم، ويرتكون ، عندما وصفهم أبهنم:" صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 أهل األواثن "!

َغل ب. -1157  َشْرِعيَُّة إَمارَِة املُتـَ
 سم هللا الرمحن الرحيمب

ل تغل بت داعش " َجاعة الدولة "، واستتب هلا األمر، سؤال: ما حكم إمارة املتغل ب، ويف حا
 ندخل يف مبايعتها، وطاعتها .. أم ماذا نفعل .. وجزاكم هللا خريًا؟
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 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب  بعده، وبعد. 
هذا سؤال قد وردين من أكثر من طرف .. وخباصة بعد أن ظهرت فتنة اخلوارج الدواعش يف 

 ام والعراق .. فكان لزاماً علينا أن ْنيب عنه، فأقول ــ مستعيناً ابهلل ــ: الش
املتَغل ُب؛ هو الذي يسطو على سدة احلكم عن طريق القوة، والغلبة، والقهر، والبطش .. فال 
يتور ع أن يسفك الدم احلرام، وأن يُعِمَل السيف والقتل يف كل من يقف أماَمه أو حُييل بينه وبني هدفه 

 وغايته؛ أال وهي السلطة واحلكم! 
وهو بعد أن يسطو على احلكم والسلطة .. وينفرد يف احلكم .. ينتهج يف الناس سياسة القمع، 

 واالستبداد، واإلرهاب .. وتكميم األفواه .. ليضمن استمرار تسلطه على البالد والعباد!  
 من أوجه:وعليه، فالتغل ب طريق ابطل بدعي غري شرعي .. وبطالنه أييت 

منها: أنه أييت البيوت من غري أبواِبا الشرعية السنـ ي ة .. وهللا تعاىل يقول:] َوَلْيَس اْلِبُّ أبَِن أتَُْتوا 
َواِِبَا [ البقرة:  .  189اْلبُـُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولََِٰكنَّ اْلِبَّ َمِن اتَـَّقىَٰ َوْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـْ

ى منه احلكم، وينتظم أمره: الشورى .. ومن ْث موافقة ورضى األمة، والباب الشرعي الذي يُؤتَ 
وعلى رأسهم من ميثلهم وينوب عنهم من أهل احلل والعقد من العلماء، والشيوخ، وقادة اجلهاد، 

 والوجهاء، الذين ِبم تتحقق الشوكة واملنعة، ويستتب نظام احلكم.    
نَـُهْم   .38[الشورى:قال تعاىل:] َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

. وأعظم األمر الذي تتعني فيه الشورى، 159وقال تعاىل:] َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر [آل عمران:
 نظام احلكم، وتنصيب إماٍم أو حاكم عام على املسلمني. 

وقد روي عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال:" ما رأيُت أحًدا قطُّ كان أكثَر مشورًَة ألصحابِه 
 صلى هللا عليه وسلم ". وهو ــ صلى هللا عليه وسلم ــ ال ينطق عن اهلوى .. وال ينطق إال من رسوِل هللاِ 

حق ًا وصدقًا .. ومع ذلك كان أكثر الناس مشورًة ألصحابه .. فمن دونه ــ وخباصة يف القرون املتأخرة ــ 
 ظام حياة.أوىل ابلشورى .. وأن يتخل قوا ابلشورى .. وأن تكون الشورى ابلنسبة هلم ن

 وقال عمر رضي هللا عنه:" اإلمارُة مشورٌة "؛ أي إمنا تقوم اإلمارة وتثبت ابملشورة، والشورى.  



 199 

وقال رضي هللا عنه:" فمن ابيَع رجاًل على غري مشورٍة من املسلمني فال يُتابَع هو وال الذي 
عندما غر ر بنفسه، وبصاحبه الذي  ابيعه؛ َتِغرَّة أن يُقتال " متفق عليه. أي خشية وحَذر أن يُقتال؛ ألنه

 ابيعه على غري مشورة من املسلمني، فقد استشرفا وعرضا أنفسهما للقتل.
وعندما ابيع املسلمون علي بن أيب طالب رضي هللا عنه على اخلالفة .. قام فيهم يف اليوم 

حد فيه حق إال من أمَّرمت، التايل خطيباً، فقال:" َي أيها الناس، إن هذا أمركم ــ أي االستخالف ــ ليس أل
وقد افرتقنا ابألمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإال فال أجد على أحد. فقالوا: حنن على ما 
فارقناك عليه ابألمس ". فرد حق التأمري للناس، وملمثليهم من أهل احلل والعقد، والشوكة، واملنعة .. 

 .والذي ِبم َتضي البيعة .. وتثبت اإلمامة والوالية
وقد لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمن أم  قومًا وهم له كارهون، وقال:" ثالثٌة ال يـُْقَبُل 
منهم صالٌة، وال تصعُد إىل السماِء، وال جُتاِوُز رؤوَسهم: رجٌل أمَّ قومًا وهم له كارهون .."السلسلة 

ف فيمن يؤم الناس يف احلكم .  هذا فيمن يؤم  قومًا يف الصالة وهم له كارهون .. فكي650الصحيحة:
 واإلمامة العامة وهم له كارهون .. ال شك أنه أوىل ابللعن .. والطرد .. وعدم القبول.

ومنها: أن املتغل ب شديد احلرص على احلكم واإلمارة .. فاإلمارة عنده غاية ترخص يف سبيلها 
ارة وَتنيها .. أو احلرص عليها .. الدماء واحلرمات .. والنيب صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن طلب اإلم

فقال صلى هللا عليه وسلم:"  إَنَّ وهللا ال نُويلِ  على هذا العمِل أحدًا سأَله، وال أحدًا َحِرَص عليه " 
 مسلم. 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إنَُّكم سَتحرصون على اإلمارِة، وإهنا ستكوُن ندامًة وحسرًة يوَم 
 القيامِة " البخاري. 

عبد الرمحن بن َسرة، قال: قال يل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:" َي عبد الرمحن ال وعن 
تسأل اإلمارَة، فإنََّك إن ُأعِطيَتها عن َمسأَلٍة وُكِ لَت إليها، وإن ُأعِطيَتها عن غرِي َمسأَلٍة ُأِعنَت عليها " 

 ينتهك احلرمات من أجلها!مسلم. واملتغل ب ال حيرص عليها أو يسأهلا وحسب .. بل يُقاتل .. و 
ومنها: أن املتغل ب حاكم مستبد، متسلط ابجلبوت، ال يتورع عن البطش والظلم، والقمع .. 

 وسفك الدم احلرام من أجل شهوة احلكم والسلطة! 
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وعليه وعلى أمثاله من احلكام املستبدين الديكتاتوريني حُيَمل قوله صلى هللا عليه وسلم:" ستةٌ 
ــ: املتسلِ ط ابجلبوت؛ يُذل من أعزَّ هللاُ، ويُعز من أذلَّ هللا لعنتهم ــ لعنه ــ منهم  ــ وكلُّ نيبٍ  جُماب  م هللُا 

 ." ... 
وقال صلى هللا عليه وسلم:" من َخرَج على أميت َيضِرُب بـَرَّها وفاِجرها ــ فال يفرق يف بطشه بني 

 عهٍد َعهَده، فليس مين وَلسُت منه " مسلم.  الصاحل والطاحل ــ وال يتحاشى من مؤِمنها، وال يفي ِلذي
وقال صلى هللا عليه وسلم:" رُجالِن ما تناهلما شَفاعيت: إماٌم ظَلوٌم َغُشوٌم، وآخُر غاٍل يف الديِن 

. والغشوم؛ هو 41مارٌق منُه " رواه ابن أيب عاصم يف السنة، وصححه الشيخ َنصر يف التخريج: 
 خبطاً فيأخذ منهم كل ما يقدر عليه؛ ما حيق له وماال حيق ..!احلاكم الظامل الذي َيبط الناس 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" أشدُّ الناِس يوَم القيامِة عذااًب، إماٌم جائٌر " صحيح اجلامع: 
1001  . 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" أربعٌة يبغُضهم هللُا عز وجل ــ منهم ــ: اإلماُم اجلائُِر " السلسلة 
 . وال شك أن احلاكم املتغل ب إمام جائر مغتصب حلق األمة يف احلكم. 363الصحيحة: 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ َشرَّ الرُّعاِء احلَُطَمة " مسلم. واحلطمة؛ الذي يظلم الرعية 
 ويبطش ِبم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة ..!

َبُع بَعُضهم وقال صلى هللا عليه وسلم:" يكوُن أمراٌء فال يـَُردُّ عل يهم قوهُلم، يَتهافَتون يف النَّار، يـَتـْ
 .1790بَعضاً " السلسلة الصحيحة: 

وقوله " فال يـَُردُّ عليهم قوهُلم "؛ أي لشدة استبدادهم وديكتاتوريتهم، وتسلطهم، وتفردهم يف 
وفوق أن  احلكم ال جيرؤ أحد من الرعية أن يعقب عليهم بقول أو رأي .. أو فهم .. فهم فوق املساءلة

يُعق ب عليهم .. ومن يتجرأ على التعقيب .. فجزاؤه القمع والسجن والتنكيل .. هؤالء احلكام 
َبُع بَعُضهم بَعضاً "!   واألمراء:" يَتهافَتون يف النَّار، يـَتـْ

هذا حكم وجزاء احلاكم املتغل ب املتسلط .. وهذا هو موقف الشريعة منه .. فإنل ِقيل: إن 
 .. فما املوقف منه، وما العمل؟ استتب  األمر له 

أقول: إن استتبَّ له األمر .. واستقر حكمه .. تُقد ر مفسدة اخلروج عليه .. ومفسدة إقراره 
م أقل املفسدتني .. لُتدَفع ِبا املفسدة األكب .. والضرر األكب .. وتكون طاعته  على احلكم .. فُتقد 
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ليت تبيح احملظورات .. ومَّت كان اخلروج عليه .. وإقالته عن حينئٍذ ــ يف املعروف ــ من قبيل الضرورات ا
سدة احلكم أقل  ضررًا وأقل مفسدة .. من إقراره على احلكم .. والسلطة .. تعني على األمة اخلروج 
عليه .. واستبداله حباكم شرعي ترتضيه األمة .. فاإلسالم جاء بتحصيل أكب املصاحل .. ودفع أكب 

أين توجد املصلحة، ويوجد العدل فثم  اإلسالم، وشرع اإلسالم .. وأين توجد وأشد املفاسد .. ف
 املفسدة، ويوجد الظلم فثم  دين الطاغوت، وشرع الطاغوت! 

أم ا إن كان املتغل ب من ذوي األهواء، والضرر املركب، كالشيعة الروافض، أو اخلوارج الغالة 
لدم املعصوم .. فهذا ال طاعة له البت ة .. إال على .. أصوله ال تردعه عن انتهاك احلرمات .. وسفك ا

وجه اإلكراه والتقي ة عند العجز .. والواجب دفعه وقتاله ما أمكن لذلك سبياًل .. ألن الشارع قد نص  
على وجوب قتاله ودفعه، ودفع شره وفساده قبل أن يتمكن، وبعد أن يتمكن .. إن كان شره وضرره 

ال صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج الغالة:" سيخرج قوم يف آخر الزمان، ال يندفع إال ابلقتال .. فق
أحداث األسنان ــ أي صغار السن ــ سفهاء األحالم، يقولون من خري قول البية، ال جُياوز إمياهُنم 
حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً 

 ن قتلهم يوم القيامة " متفق عليه.  مل
وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيكون بعدي من أميت قومًا يقرأون القرآن، ال جُياوُز حلوقهم، 

 ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، ْث ال يعودون فيه، هم شرار اخللق واخلليقة " مسلم.
 السماء، وخري قتيٍل من قَـَتلوا، كالب أهل وعن أيب أمامة، يقول: شر قتلى قُِتلوا ُتت أدمي

النار، قد كانوا هؤالء مسلمني فصاروا كف ارًا. قلت: َي أاب أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل َسعته من 
 . 146رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم. صحيح سنن ابن ماجه: 

ابن حجر يف الفتح وقال صلى هللا عليه وسلم:" هم شرار أميت، يقتلهم خيار أميت " قال 
 : إسناده حسن. وكان أول من قاتلهم علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف موقعة النهروان.12/298

وقال صلى هللا عليه وسلم:" سيكون يف أميت اختالف وفرقة، قوٌم حُيسنون القيل وُيسيئون 
الرمي ة، ال يرجعون حَّت يرتد  الفعل، يقرؤون القرآن ال جُياوز تراقيهم، ميرقون من الدين مروق السهم من 

السهم على فوقه، هم شر  اخللق واخلليقة، طوىب ملن قتلهم وقتلوه، يَدعون إىل كتاب هللا وليسوا من ا يف 
 .3543شيء، من قاتلهم كان أوىل ابهلل منهم " رواه أبو داود، مشكاة املصابيح: 
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ارات اخلاصة ِبم .. إال أنه ال واخلوارج الغالة رغم َتكنهم يف اترَيهم من أتسيس بعض اإلم
يُعَرف عن أحٍد من السلف الصاحل أنه قد دخل يف مواالهتم وطاعتهم، أو أنه ابيع أمريًا من أمرائهم .. 
أو دعىا إىل مبايعته وطاعته .. وإمنا كان املوقف منهم يف اجتاه واحد ال غري؛ وهو قتاهلم، ورد عدواهنم، 

 وخطرهم  عن األنفس واحلرمات ..! 
واخلوارج الدواعش ــ خوارج العصر ــ املعروفني ابسم " َجاعة الدولة "، ال َيرجون عن هذا 
التوصيف .. وعن هذا احلكم .. بل هم يف كثري من أوصافهم وأخالقهم وأعماهلم أخطر من اخلوارج 

دواهنم األوائل .. ودفعهم أوىل وأوكد .. وابلتايل ال جيوز أن حيصل خالف حول جواز قتاهلم ورد ع
وخطرهم عن البالد والعباد .. كما ال جيوز أن حيصل خالف حول بطالن إمارهتم، وأتم رهم، وبطالن 
بيعتهم .. مهما توسعوا .. وتغل بوا يف بعض املناطق .. وإعالهنم عن َتدد اَسهم ليصبحوا خالفة ــ بعد 

ة .. ال يغري من هذه احلقيقة أن تسموا ابسم الدولة ــ وأن صاحبهم " إبراهيم عواد " قد أصبح خليف
شيئًا؛ إذ العبة ليست ابلتبين واالدعاء .. ورفع الشعارات .. وإمنا العبة ابلتحلي، ومدى القدرة على 

 أن يتحلوا مبا يدعونه ويزعمونه .. ويتشبعون به! 
قد َندوا لصاحبهم اخلارجي " إبراهيم عواد "، أبنه قد أصبح خليفة على املسلمني .. كل 

سلمني يف األرض .. ويطالبون املسلمني يف األرض ــ كل األرض! ــ مببايعته والدخول يف طاعته .. امل
بينما صاحبهم إىل الساعة ال جيرؤ أن يعر ف عن نفسه .. وهيئته .. ومكانه .. والنيب صلى هللا عليه 

 عليه. وسلم يقول:" إمنا اإلماُم ُجنٌَّة؛ يُقاَتل من ورائِه، ويـُتـََّقى به " متفق 
وقوله " إمنا اإلماُم ُجنٌَّة "؛ أي واٍق حيتمي به املسلمون ــ كل املسلمني ــ من العدو وخطره .. 
وبه ُُتَفظ البيضة، وُتصان احلرمات .. ويُرد خطر األعداء .. عن البالد والعباد .. هذا هو الغرض 

د " اجملهول العني واحلال .. األساس من اإلمامة واخلالفة .. فأين صاحبهم اخلارجي " إبراهيم عوا
والعاجز عن أن يُعر ف عن نفسه .. وصورته .. هو وكثري ممن معه .. فضاًل عن أن يكون قادرًا على أن 

 يرد خطر العدو عن نفسه .. من هذا املعىن العظيم الذي أشار إليه احلديث النبوي الشريف؟!
 احلمد هلل رب العاملني. ِبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله .. وآخر دعواَن أن 
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 كيفية مواجهة مشكلة الغلو والغالة!  -1158
شباب املسلم يف سورَي ابلفكر اخلارجي الداعشي يعلم اجلميع أن مشكلة الغلو .. وتلوث الل

ذيب .. ال .. هذه ة .. وال ابالعتقاالت .. وال بشيء من وسائل القمع والتعطرق األمني  .. ال يُعاجل ابل
 ال جتدي نفعاً .. بل لرمبا أتيت بنتائج عكسية!ــ مبفردها ــ هي ة .. ْث وسائل غري شرعي  

 فإن قيل: كيف السبيل .. وما العالج .. ملواجهة هذا اخلطر الداهم؟ 
من ية وعالجية عديدة، أشري إىل أمهها: وهو تشكيل جلان وجمموعات أقول: هناك وسائل وقائ

عد هذه اجملموعات واللجان ررة .. تُ جد يف َجيع احملافظات، واملناطق احملتتوالم املتقدمني .. طلبة الع
وشبهاته وآاثره املدمرة .. مذاهب الغلو .. ومقدماته .. ووسائله .. طرق و إعداداً جيداً يف التعرف على 

ا .. وبيان بطالهنا وخطورهتا مواجهتها وتعريتهالعلم يف كيفية .. ومن ْث اليت تُرمى على الشباب املسلم 
 .. مع بيان عدالة وأحقية املنهج الوسط من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط ..! 

تقوم هذه اللجان واجملموعات مقام األطباء الذين يبحثون عن املرض .. ويطاردونه .. وينفونه 
 .. قبل أن جيد ضحيته! 

ووجد فيها امللوث ابلغلو ــ  وجدتالسجون ــ إن املقرات، وعلى على هذه اللجان تطوف 
ما علق يف أذهان الشباب من أفكار جتنح إىل الغلو، والتطرف،  الةوتعمل برفق وحكمة وعلم على إز 

. استطاع ــ ومن قبل يف مناظرة واحدة بني ابن عباس رضي هللا عنه وبني خوارج زمانه . والتشدد ..
.. وعن ساحات القتال اليت كان والغالة هم عن الغلو منهم آالفًا .. وأن يبعد بفضل هللا ــ أن ينقذ

 اخلوارج يعدون هلا عدهتا يف موقعة النهروان! 
هرة طبيعية يف بالدَن .. والطريقة األمثل يف ة .. أن تكون ظانريد ملثل هذه املناظرات العلمي  

من يشاء .. ومن يهده مواجهة الغلو والغالة .. وهللا تعاىل العاصم، واهلادي .. يهدي من يشاء، ويضل 
 هللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له. 

  واجملاهدين! املسلمنية على أنقاض خالف -1159
جتمعت سيوف اخلوارج الدواعش ــ بقيادة خليفتهم املزعوم ــ وسيوف القرامطة من النصريية ا

ا هي بعض املناطق وه على مسلمي وجماهدي الشام ..فتآلفت وتواطأت سيوفهما .. والروافض .. 
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احملررة ابتت تتفلت من يد أهلها .. من يد الثوار واجملاهدين ..  لصاحل اخلوارج الدواعش اترة .. واترة 
أخرى لصاحل النظام النصريي .. كان آخرها مدينة دير الزور .. وحلب على إثرها إن مل يتداركها 

 ن التكتل، والتوحد، والتعاون، واإليثار ..!مبزيد مــ على اختالف فصائلهم ومسمياهتم ـــ اجملاهدون 
يقيموا خالفتهم على أنقاض املسلمني واجملاهدين .. يتمددوا و اخلوارج الدواعش .. يريدون أن 

 !ويف املدن والقرىالثغور والتخوم ..  علىيتهدد املسلمني ال يزال لصائل بينما العدو النصريي ا
املزعومة عن رد العدو الصائل .. ويف كثري من  أي خالفة .. وأي خليفة .. ينشغل خبالفته

 احلقوق واحلرمات ..!املناطق، و األحيان يتحول هو ليكون عدواً صائال على 
ابآلالف .. فاعلم مباشرة أنه قد غزاها إما منها إذا َسعت عن مدينة أو منطقة قد هتج ر أهلها 

 النظام النصريي الباطين .. أو اخلوارج الدواعش الغالة ..!
اخلليفة البغدادي ــ ويـَُرد به العدو الصائل .. بينما ة يُتقى به، ويُقاَتل من خلفه .. اخلليفة ُجنَّ 

 دلصائل .. على اإلسالم واملسلمني، واجلهالنصريي امن أجل قيام خالفته املزعومة ــ يتواطأ مع العدو ا
على جماهدي   انتصار الطرف اآلخرـ يعتبوالنصريية ـ جكل منهما ــ أي اخلوار واجملاهدين .. حَّت ابت  

  .. هو انتصار ومكسب له! أهل الشام
أي مروءة .. وأي أخالق يتمتع ِبا هؤالء اخلوارج الدواعش .. وهم يستغلون انشغال 

 خالفتهم؟! َتددهم و املسلمني واجملاهدين برد العدو النصريي الصائل .. أسوأ استغالل .. لصاحل 
وعلى  وبيوهتم .. اد واجملاهدين .. وأنقاض مناطقهم ومدهنم ..خالفة تقوم على أنقاض اجله

لصاحل العدو النصريي الرافضي الصائل  حساب آالم املاليني من النازحني واملهاجرين املستضعفني ..
  وال بصاحبها .. وال حاجة لنا ِبا!.. ال ابرك هللا ِبا .. 

 اإلرهايب املَُدلَّل!  -1160
خص ُمصن ف يف قائمتها أنه من اإلرهابيني .. سواء كان من طالبان ا إن تعلم أمريكا عن شم

 ابكستان، أو أفغانستان .. أو اليمن .. إال وتقوم بقصفه عب صوارَيها العابرة .. أو طائراهتا " الغبي ة "
، وال تبايل أن تقتل معه عشرات من املدنيني من األطفال والنساء .. فاستهداف هذا بدون طيار

 غاية تبر كل وسيلة .. وتبيح كل حمظور!  اإلرهايب
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ابلدواعش .. فإهنم يسيحون وميرحون يف مناطقهم  نياملعروفَجاعة " الدولة " ..  وإرهابي  بينما 
ال الطائرات و فال الطائرات األمريكية تستهدفهم .. ويستعرضون عضالهتم وقواهتم .. ومقراهتم .. 

وذلك  فهم اإلرهابيون املدل لون، املغن جون .. تستهدفهم أيضًا ..الرافضية اإليرانية، والنصريية السورية 
األمريكية الطائرات  تعجزا ــ أي إرهابيي الدولة ــ حيققون هلذه اجلهات من املصاحل واألغراض .. مأهنم 

الذي ينجزه اخلوارج الدواعش ــ حبكم غلوهم وسفاهتهم، وخفة و  عن ُتقيقه .. خالل أكثر من عقدٍ 
ال تستطيع قوى الروافض والنصريية جمتمعة عن ُتقيقه .. فكيف ال .. وقد ــ  وعمالة بعضهم، عقوهلم

ورؤوسًا من صفوة  واستهدفوا أَساءً وشتتوا سهامهم عن العدو الصائل .. أوهنوا صفوف اجملاهدين .. 
للخوارج  .. استهدافهم مطلبًا من أعظم مطالب العدو .. قبل أن يكونوا مطلباً واجملاهدين املسلمني 
 الغالة! 

ني هلا على خمططاهتا وأهدافها يف وإن صح أن ُيسمى املساعد للقوى األمريكية الغازية .. املع
الغالة اخلوارج  الدواعش مكافحة اإلرهاب واإلرهابيني ــ كما يزعمون ــ أنه من الصحوات .. فيكون

 .. وما يرتتب عليه ..! واملسمى أحق الناس ِبذا اإلطالق 
 .. ولكن بثوب إرهايب ُمدلَّل! اجلدد الصحوات إهنم 

 أمراُء حرٍب أم أمراء أم ة وِمل ة؟!  -1161
..  وجمموعاهتم .. مبعزٍل عن مصلحة األمة وامِلل ةوأَسائهم، ندما يعمل األمراء جملد أنفسهم، ع

 فحينئٍذ يكونون ألصق بصفة أمراء احلرب منهم إىل أمراء أمة وِمل ة. 
راء ــ مهما بدرت منهم من أعمال وأخطاء ــ فوق املساءلة واحملاسبة .. وفوق عندما يكون األم

التقييم، وأن يُقال ألحدهم أخطأت يف موضع كذا، وأصبت يف املوضع اآلخر .. ويعتبون جمرد تقييم 
أفعاهلم وجتارِبم، ومن ْث احلكم عليها .. هو مساس ِبناِبم .. وجناب أَساء جمموعاهتم .. فحينئٍذ 

 ونون ألصق بصفة أمراء احلرب منهم إىل أمراء أمة وِمل ة.يك
عندما يكره األمراء الشورى .. وتقشعر جلودهم من ذكرها .. وجينحون يف مواقفهم وأعماهلم 

فحينئٍذ يكونون ألصق بصفة أمراء احلرب منهم  ..د ىل التخلق ابالستبداد، والتفر  إ.. وقراراهتم املصريية 
 . إىل أمراء أمة وِمل ة
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عندما تكون الشريعة ابلنسبة هلؤالء األمراء .. مطية ملآرِبم وأهوائهم .. فإن حكمت مبا 
يريدون ويهوون رضوا ِبا .. وتنادوا ِبا .. وإن حكمت مبا ال يرضون، وال يهوون .. خنروا .. واعرتضوا 

ألصق بصفة  .. وعارضوا .. وغضبوا .. وسخطوا .. عندما يكون األمراء كذلك .. فحينئٍذ يكونون
 أمراء احلرب منهم إىل أمراء أمة وِمل ة.

ــ  وحنن نقول بكل وضوح وصراحة: أن الثورة الشامية املباركة ــ وخباصة يف هذه املرحلة العصيبة 
ُتتاج إىل أمراء أمة وِمل ة .. يرقون إىل مستوى مهوم ومتطلبات األمة وامِللة .. وليس إىل جمرد أمراء 

مسميات أجماد ، و ةهم الشخصي  أبعد من أجمادوتطلعاهتم ال تعلو مهمهم  وِعصاابت .. حرب ..
 جمموعاهتم وأحزاِبم ..!

 حيثما حل وا حلَّت الفتنة، وحلَّ التقاتل وسفك الدم احلرام! -1162
ملنطقة اليت تستعصي على الطاغية بشار األسد .. وعلى جنوده .. يسه ل وصول اخلوارج ا

كرية صورية .. تنتهي ابستيالء اخلوارج الدواعش على تلك املناطق اليت الدواعش إليها .. حبركات عس
 يراد تسليمها هلم .. ليقوموا فيما بعد مبا يعجز عنه النظام ذاته!

رغم أن دوما .. ودمشق .. وغوطة دمشق .. ومحص .. ومحاه .. وضواحي هاتني املدينتني 
اهدي الشام .. إال أن النظام سه ل وصوهلم ليست مناطق للخوارج الدواعش .. وهي مناطق خالصة جمل

إليها .. ليقوموا ابلنيابة عنه بقتال الثوار واجملاهدين .. واغتيال صفوهتم .. وليحدثوا اخرتاقات يف 
 صفوفهم ومواقعهم .. يعجز النظام النصريي ذاته عن القيام ِبا!

ء .. يعملون لصاحل النظام يُعيبون على خمالفيهم أبهنم صحوات .. وفاهتم أهنم أجراء .. وعمال
 النصريي .. وصاحل الطاغوت النصريي بشار األسد .. علم ذلك منهم من علم، وجهل من جهل!

 ُتية إكبار وإجالل ألبطال وجماهدي غز ة.  -1163
ية إكبار وإجالل ألبطال وجماهدي غز ة األشاوس .. وخباصة منهم أبطال وجماهدي عز الدين ُت
 القسام .. 

 !عز فيه الرجال ...أنكم رجال يف وقت يأيها األبطال ــ  أثبتم ــ



 207 

الليل  سابقونتظن الناس أنكم مع النيام نيام .. وإذ بكم تكابدون وتتحدون احلصار .. و 
ملواجهة عدوكم؛ عدو األمة، وامللة .. عماًل بقوله تعاىل:] َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم يف اإلعداد والنهار 
 فهنيئاً لكم اإلعداد .. وهنيئاً لكم اجلهاد.. 60ٍة [األنفال:مِ ن قـُوَّ 

يف األمة .. يف وقت ألف فيه كثري من واألكرم مة ــ اجلانب األعز أنتم ــ ومعكم جماهدي األ
  .ل واهلوانالذالدعة، و الناس حياة 

س يم اليأأن َييف وقت كاد  لألمة ..واألمل أنتم ــ ومعكم جماهدي األمة ــ اجلانب املشرق 
 !والقنوط على اجلميع

حيل بينكم،  فعلون العجائب يف العدو .. وأنتم يف امليدان مبفردكم .. قدصنعون البطوالت وتت
 !وبني نصرة األمة لكم

فالعدو آملنا مصاب أهلنا من املدنيني املستضعفني .. من النساء، والشيوخ، واألطفال .. 
لكن حسبنا جبان .. فيقصد اهلدف الضعيف والسهل له .. اجلبان ال يُتوقع منه إال أن يضرب ضربة 

  وترجون من هللا ما ال يرجون.كما أتملون .. ــ على أيديكم ــ  أهنم أيملون 
وحفظ أهلنا يف غزة الرابط أقدامكم .. قلوبكم .. و حفظكم هللا .. وسدد رميكم .. وثبت 

.. ومن أمامهم ومن خلفهم .. اللهم آمني، من فوقهم، ومن ُتتهم، وعن مشائلهم، وعن أمياهنم  واجلهاد
 آمني .. وصلى هللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

 روا جلميل الشعب السوري!ال تتنك   -1164
ذكرون األَيم األوىل من الثورة .. ملا كان جمرد اخلروج يف تظاهرة ضد الطاغية ونظامه .. يعين ت

 يعين الشجاعة واجلرأة يف أعلى وأَسا صورها .. البطيء يف السجون .. القتل واملوت، والسجن، واملوت
ومع ذلك خرج شعبنا هاتفًا ابحلرية والعزة والكرامة .. وحبقوقه املغتصبة .. خرج الرجل .. واملرأة .. 

 والطفل، والشيخ .. كل يهتف للثورة ضد الطاغوت ونظامه ..!
ومهدوا للمرحلة الثانية للثورة وأعز ما ميلكون .. فدفعوا ضريبة ابهظة من أنفسهم ودمائهم .. 

وشقهم وتضحياهتم .. وثباهتم .. وهتافاهتم .. .. املرحلة املسلحة .. إذ لوال خروجهم .. وتظاهراهتم .. 
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وال كانت تلك وال كان مهاجرون .. ملا كان جهاد .. وملا كان جماهدون جياهدون .. للطريق .. 
 يصعب تعداد مسمياهتا!  الفصائل، والكتائب .. اليت

هذه حقيقة أجدين حباجة للتذكري ِبا .. ألن كثريًا من الكتائب والفصائل املقاتلة املسلحة .. 
الضيقة وتعمل ألجندهتا ومصاحلها احلزبية اخلاصة تقسيمات ــ تقس م املقسَّم ــ ابتت تعلن عن إمارات و 

عب السوري الثائر اجملاهد .. الذي قدم الغايل .. بعيدًا عن مصلحة الثورة .. وبعيدًا عن مصلحة الش
 والنفيس من أجل ثورته .. وْناح أهدافها. 

هلؤالء أقول: اتقوا هللا .. ال تتنكروا جلميل الشعب السوري .. وملطالبه ومهومه وتطلعاته .. وال 
 تنسوا فضله عليكم!

  اخلوارج الدواعش ومساجد املسلمني وقبورهم -1165
شيخنا ــ َسعتم عما تفعله َجاعة الدولة " الدواعش "، من تدمري وتفجري ؤال: لعلكم ــ س

ملساجد املسلمني القدمية يف مدينة املوصل، حبجة أن فيها قبًا، منها مسجد النيب يونس بن مَّت يف 
  نينوى املوصل .. فهل عملهم هذا جائز، وكيف تقيمون فعلهم .. وجزاكم هللا خريًا؟ 

 حده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد. اجلواب: احلمد هلل و 
ما يقوم به الدواعش؛ خوارج َجاعة الدولة من تدمري وتفجري للمساجد القدمية األثرية يف 
نينوى ومدينة املوصل ــواليت تربط املدينة ابلقرون األوىل من التأريخ اإلسالمي ــبحجة أن فيها مقامًا أو 

شرعي .. وهو ينم عن جهل، وتوحش، وغلو، وسفاهة هذه اجلماعة .. اليت  قبًا .. عمل غري جائز وال
 مل يسلم من شرها وفسادها األحياء وال األموات. 

 وبيان بطالن هذا العمل من أوجه: 
منها: أن الشريعة قد قررت أن حرمة املسلم ميتاً، كحرمته حيًا، واالعتداء عليه ميتًا كاالعتداء 

 يتاً كتفجريه حي اً. عليه حياً .. وتفجريه م
]صحيح قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إن كسَر عظِم املسلِم ميتًا ككسرِه حيًَّا "

والذي يفجر قب املسلم ابلقنابل واملتفجرات ال يكسر عظمه وحسب .. بل يفتت عظامه [.2346اجلامع:
 تفتيتاً!
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أحبُّ  أو أخصَف نعلي برجلي، ألن أمشي على َجرٍة أو َسيفٍ وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
وسَط السُّوِق "]صحيح  أوقِب مسلٍم، وما أابيل أوَسَط القبوِر قضيُت حاجيت  أمشي علىإيلَّ من أن 
[.أي كما ينبغي على املرء أن يتحاشى السوق فال يقضي حاجته فيه فيستحي من 1283ابن ماجه:

قبور ويستحي منها، وحَّت ال يتأذ ى به الناس، وحَّت ال يتأذى به أحد، كذلك عليه أن يتحاشى ال
 األموات!

وقال صلى هللا عليه وسلم:" ألن أطأ على على َجرة أحب  إيل من أطأ على قب مسلم 
 [. 3565"]صحيح الرتغيب:

عن عمارة بن حزم رضي هللا عنه قال: رآين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسًا على قب، و 
ْل من على الَقِب ال ُتؤِذي صاِحَب الَقِب وال يُؤِذيَك"]صحيح القْبِ! انزِ فقال:" َيصاِحبَ 

 [.3566الرتغيب:
" ألن جيلس أحدُكم على َجرة فتحرق ثيابه فتخلُص إىل جلده، وقال صلى هللا عليه وسلم:
 خري له من أن جيلس على قب "مسلم.

نعالن، فقال:" َي  وقد رأى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم رجاًل ميشي يف القبور، وعليه
ْبِتيـََّتنيِ صاحب  َتيَك "، فنظر الرجُل، فلما رأى النيبَّ صلَّى هللُا عليه وسلََّم خلع نعَليه، السِ  ، أَْلِق ِسْبِتيـَّ

 [. 596فرمى ِبما.]صحيح األدب املفرد:
فأين صنيع خوارج الدواعش األجالف من هذا األدب الرفيع، ومن هذا التوجيه النبوي 

 التعامل مع قبور املسلمني .. بل مع قبور هي مظنة أن يكون أصحاِبا أنبياء؟!العظيم يف 
ومنها: إن تقرر شرعًا إخراج أو عزل قب عن مسجد .. فهناك طرق عديدة تتسم ابلرفق .. 
واحرتام امليت .. وُتقق الغرض .. ليس منها اللجوء إىل التفجري والتدمري .. وما قد يرتتب على ذلك 

 من حماذير!
ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" فإن  الر ِفَق مل يكن يف شيٍء 

 [.2478قطُّ إال زانه، وال نزع من شيٍء قطُّ إال شانَه "]صحيح سنن أيب داود:
ْث ما ابهلم ــ بذريعة إزالة القب من املسجد ــ يتوسعون .. فيدمرون املسجد كاماًل .. ِبميع ما 

 ن مرافق .. ومراكز دعوية وخدماتية .. حيتاجها املسلمون يف حياهتم اليومية. فيه م
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َوَمْن َأْظَلُم ممَّن مََّنَع َمَساِجَد اّللِ  فعملهم هذا ال أجد له دلياًل من كتاب هللا، سوى قوله تعاىل:] 
َيا ِخْزٌي َوهَلُْم َأن يُْذَكَر ِفيَها اَْسُُه َوَسَعى يف َخَراِِبَا ُأْولَـِئَك َما َكاَن هلَُ  نـْ ْم َأن يَْدُخُلوَها ِإالَّ َخآئِِفنَي هلُْم يف الدُّ

 . ومن خراِبا تفجريها وتدمريها ..!114يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم [البقرة:
 ومنها: إن قيل: أن هذه القبور تُعَبد أو هي مظنة أن تعَبد من دون هللا ..؟! 

د ــ يواجه بتعليم الناس التوحيد وشؤون دينهم .. وبشيء من أقول: هذا اخلطأ واجلهل ــ إن وج
القبور على من فيها .. فهذا صنيع ال يزيد اجله ال إال جهاًل املساجد و الرفق واحلكمة .. وليس بتفجري 

وإصرارًا على جهالتهم وخطئهم .. وهم عند أول فرصة تسنح هلم .. يعيدون الكرة فيبنون القبور اثنية 
 عليها املقامات على أشد ما كانت عليه ..!.. ويقيمون 

: قال تعاىل:] ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن [النحل
 . 159ران: . وقال تعاىل:] َوَلْو ُكنَت َفظ اً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك [آل عم125

ولكن ملا كان خوارج الدواعش .. يفتقدون العلم الشرعي .. الذي ميكنهم من تعليم الناس 
شؤون دينهم ابلرفق، واحلكمة واملوعظة احلسنة .. نراهم يلجأون إىل خيارهم الوحيد ــ واألسهل ابلنسبة 

 والتدمري، والتفخيخ! هلم ــ الذي ال يتقنون غريه؛ وهو خيار العنف والشدة .. وخيار التفجري، 
ومنها: أن كثريًا من املسلمني يعتقدون أن هذه املساجد والقبور تنم بنوع صلة إىل األنبياء، أو 
تصح نسبتها إليهم، وخباصة مسجد وقب النيب يونس بن مَّت عليه السالم .. حيث أن من الرواَيت ما 

ة نينوى .. وابلتايل ال يستبعد أن يكون قبه تفيد أن النيب يونس عليه السالم قد تويف بني قومه يف مدين
 يف نينوى. 

وابلتايل فاإلقدام على تفجري وتدمري املسجد والقب اللذان يُنسبان للنيب يونس عليه السالم ــ 
وغريها من املساجد والقبور ــ ابلطريقة اليت أقدم عليها اخلوارج الدواعش .. فيه فتنة لكثري من الناس 

ابلنسبة هلم ال حيتمل .. مما حيملهم على ردة فعل ال ُتمد عواقبها.. وهذا فقه كان .. ووْقع احلدث 
 ينبغي مراعاته واالنتباه إليه .. لكن أىن  للدواعش السفهاء أن يتفطنوا له! 

ويف السنة ما يدلل على مراعاة هذا الفقه؛ فرغم أن الكعبة قد أعاد املشركون بناءها على غري 
وقد أخرجوا منها ما هو منها .. ومع ذلك قد امتنع النيب صلى هللا عليه وسلم عن  أصوهلا وقواعدها ..
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هدمها وإعادة بنائها من جديد على أصوهلا الصحيحة اليت بناها عليها إبراهيم عليه السالم .. حلداثة 
 َدم!الناس ِباهلية وكفر .. وخشية أن يفتنوا فال يتحملون وقع احلدث .. وال مشاهدة الكعبة وهي هتُ 

بشْرٍك ــ ويف رواية  حديثوعْهدٍ َي عائشُة! لوال أنَّ قوَمِك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" 
ُتها ابألْرِض، وجَعْلُت هلا اببـَنْيِ اباًب شْرِقيااواباًب غربِياا، وزدتُّ فيها  ِباهلية وكفر ــ هلَدْمُت الَكْعَبَة، فأْلَزقـْ

 فِإنَّ قريًشا اقتصرهْتا حيُث بنِت الكعبَة " مسلم. ستََّة أذرٍُع مَن احلِْْجِر، 
ومنها: أن صنيع اخلوارج الدواعش .. جيرئ األعداء، والطواغيت على االستخفاف ببيوت هللا 
تعاىل واالعتداء عليها .. وقصفها ابلصواريخ والدابابت واملدافع .. كما يفعل الطاغية بشار األسد يف 

غزة .. ولسان حاهلم يقول: ال تعيبوا وال تنكروا علينا االعتداء على سورَي، والصهاينة اليهود يف 
ينسفها يفعل أكثر من ذلك؛ من املساجد .. وقصفنا هلا ابلصواريخ واملدافع .. فقد وجد منكم من 
 نسفاً .. ويفجرها من أصوهلا .. وال يراعي هلا أدىن حرمة أو قدسية!

 !.. وأىنوهذا حمذور لو يتنبه له اخلوارج الدواعش 
ــ  يوجد من األعداء من يقاتل ويُثري احلروب من أجل عظام أمواهتم .. ويوجد منا؛ من سفهائنا 

 ابسم الدين ــ من يفجر ويدمر قبور املسلمني والصاحلني على من فيها .. وال حول وال قوة إال ابهلل. 
 لعاملني. ِبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله .. وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب ا

 م 28/7/2014هـ.  1/10/1435

 نتنياهو املنافق!  -1166
ستوقفين موقف ــ تناولته وسائل اإلعالم ــ لرئيس وزراء دولة الصهاينة اليهود " نتنياهو "، وهو ا

 حيتضن طفاًل ينتمي ألسرة يهودية، ميسح على رأسه؛ يتكل ف إظهار الرمحة والشفقة عليه ..! 
نقول:   م ــ الذي ال يعيبه اإلجرام والنفاق يف سبيل ُتقيق أحقاده وأغراضه ــ وهلذا املنافق اجملر 

.. غري اآلالف الذين شوهت كيف نوفق بني فعلتك هذه، وبني قتلك ملئات األطفال من أبناء غزة 
 آلتك العسكرية املتطورة ..؟! وحرقت أجسادهم الطاهرة 

نتماء األسروي للطفل .. سواء كان ينتمي االكان   حمرتمة أَيًَّ ـــ لو كنت تعرف حقوقها ـــ الطفولة 
 ألسرة يهودية أو نصرانية أو مسلمة .. وابلتايل ما الفرق بني هذا الطفل الذي ينتمي ألسرة يهودية ..
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األطفال من أبناء غزة .. الذين قتلتهم بطريقة  وبني مئات الذي أظهرت له الرمحة والعطف والش فقة ..
 ك العسكرية املتطورة ..؟! متوحشة عن طريق آلت

فلو كنت صادقاً َي " نتنياهو "، أبنك ُتب وُترتم الطفولة، وتعطف وتشفق على الطفولة .. ملا 
الذي هو شيمتك .. وشيمة  والكفر .. واإلجرام .. فاق ..قتلت املئات من أطفال غز ة .. لكنه الن  

 جيشك وعصابتك ومن معك من القتلة اجملرمني! 
األنفاق .. واملقاومة .. ويف الباطن كان اهلدف .. هم ــ كما زعمتم ــ لظاهر كان اهلدف ا
 من املقاومة! من األَيم .. خشية أن يكونوا يوماً من األطفال األطفال .. والرضَّع 

ــ قد َنلوا من هيبتك وهيبة جيشك مكانياهتم ، على ضعف إا املقاومة ــ اجملاهدون األبطالومل  
أن تصل إليهم بسوء .. ذهبت للهدف األضعف ..  وعجزتَ وا أنوفكم يف الرتاب .. ومرَّغاجلبان .. 

الضعيفة .. انتقمت لفشلك وعجزك عن منازلة البيئة ة لتقتلهم وتشوه أجسادهم ال غز  ذهبت ألطف
اجملاهدين األبطال يف امليدان .. بقتل أطفال غزَّة .. وهم يف بيوهتم، ومدارسهم .. اليت يُفرتض أن 

 نوا فيها آمنني! يكو 
أنت َي نتنياهو .. ومعك جيشك، وحكومتك .. وأمَّتك .. مل تنهزموا عسكرًَي يف معركتكم مع 

أيضًا يف اجلانب األخالقي .. وهو اجلانب ألهم وسقطتم أبطال وجماهدي غز ة وحسب .. وإمنا اهنزمتم 
  ة ضد أمة .. أو فريق ضد فريق!يف أي معركة ختوضها أمَّ 

ك، وجيشك، وحكومتك .. مبا جىن عليكم عدوانكم الغاشم على غزة .. وعلى فاهنأ وشعب
 أهل وجماهدي غز ة! 
ــ يف عاملنا املعاصر .. من شبيه ومثيل يف اإلجرام والقتل، واالعتداء  ــ َي نتنياهومل أجد لك 

لطغيان .. سوى شقيقك يف الكفر واإلجرام، وا وعلى األطفال ..والبيوت اآلمنة ..  على احلرمات ..
 بشار األسد .. فهنيئاً لك مبن شاِبت وماثلت!اجملرم القرمطي النصريي 

5/8/2014 
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 القتال جملرد القتال!  -1167
لقتال احملمود شرعًا وعقاًل: هو القتال املمنهج .. الذي يسري حنو ُتقيق أهداف عظمى وعليا ا

نوع من السَّفه، واإلفساد  فهو رد القتال ..حمددة .. أمَّا القتال جملومراحل وفق خطط واسرتاتيجيات .. 
 هتلكة لألنفس من غري مبر، وال منفعة راجحة!فيه كما   يف األرض ..

دها ومن يتأمل النصوص الشرعية ــ من آَيت وأحاديث ــ اليت ُتض على اجلهاد والقتال .. جي
الدين، والنفس، يعة، وهي: قاصد الكلية للشر املمعللة بغاَيت ومقاصد عظمى وعام ة .. معللة حبماية 

  والعقل، والِعرض أو النسل، واملال.
.. يف مرحلة من املراحل .. وظرف من أو القتال فإن تنافت هذه املصاحل واملقاصد، واجلهاد 

الظروف .. أو مكان من األمكنة .. توق ف القتال، وُنِظر يف أمره .. وُعجل منه الالزم، وأخ ر منه 
 قتضيه املصاحل واملقاصد العامة للشريعة.املناسب .. حبسب ما ت

يُن ّللَِّ  ]ـ قوله تعاىل:ال احلصر ـعلى سبيل املثال  ـانظر ـ  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  َوَقاتُِلوُهْم َحَّتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ
تَـَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي   . 193البقرة:[َفِإِن انـْ

يُن ّلِلَِّ  ]فعلل القتال بقوله تعاىل: َنٌة َوَيُكوَن الدِ  تَـَهْوا  ] [َحَّتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ عن الفتنة  [َفِإِن انـْ
الذين يظلمون فيعتدون على مقاصد  [ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنَي  ]؛ أي فال قتال [َفال ُعْدَواَن  ]وعن أسباِبا 

 الشريعة اآلنفة الذكر أو بعضها. 
وا يف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اّللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن َوَقاتِلُ  ]وكذلك قوله تعاىل:

 .190البقرة:[
ال لكي تكون كلمة هللا هي العليا ــ ، وهو القت[يف َسِبيِل اّللَِّ  ]فعلل القتال أواًل أبن يكون 

واثنيًا للدفاع عن األنفس واحلرمات، واحلفاظ عليها،   دونه ــ وكلمة هللا هي كل ما أمر هللا ورسوله القتال
، فإن انتهوا ودخلوا يف السلم، وكانت كلمة هللا هي العليا، وكلمة [الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم  ]كما يف قوله 

 ]و  ؛ أي ال تقاتلوا؛ ألن القتال حينئٍذ يكون أقرب للعدوان،[ال تـَْعَتُدوا  ]الذين كفروا هي السفلى 
 . [اّللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن 
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َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنَي  ]وكذلك قوله تعاىل:
ونكم كافة يستهدفون مقاصد تل؛ وهم إذ يُقا[يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة  ]. فعلل القتال أبن املشركني 36التوبة:[

اآلنفة الذكر أو بعضها .. وحَّت ُُتافظوا على هذه املقاصد وُتموها من عدوان املشركني ال بد  الشريعة
 .[َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة   ]لكم من أن تقاتلوهم كافة 
َة اْلُكْفِر َوِإْن َنَكُثوا َأمْيَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َوطَ  ]وكذلك قوله تعاىل: َعُنوا يف ِديِنُكْم فَـَقاتُِلوا أَئِمَّ

تَـُهوَن  . فعلل قتاهلم أبهنم يغدرون، وينقضون العهود واملواثيق، 12التوبة:[ِإنَـُّهْم ال َأمْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يـَنـْ
تَـُهوَن  ]ويطعنون يف الدين .. فإن قاتلتموهم   عن كل ذلك. [َلَعلَُّهْم يـَنـْ

َوَما َلُكْم ال تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء  ]تعاىل:وكذلك قوله 
َلَنا ِمْن  ُدْنَك َوِلي ًا َواْجَعلْ َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن لَ 

لكي تكون كلمة هللا هي العليا .. واثنياً هو  [يف َسِبيِل اّللَِّ  ]. فهو أواًل قتال 75النساء:[َلُدْنَك َنِصريًا 
ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساِء  ] قتال الستنقاذ املستضعفني املؤمنني، الذين يتعرضون للتعذيب والفتنة يف دينهم

 . [ُقوُلوَن رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَـ 
أنه قال:" َمن  صلى هللا عليه وسلمويف احلديث فقد صح من طرق ورواَيت عدة، عن النيب 

 قُِتل دون دينه .. دون ِعرضه .. دون ماِله .. دون مظلمته، فهو شهيد ". فالقتال ال يكون جملرد القتال
  من دون غاية شرعية عظيمة وال مصلحة راجحة.

ميادين القتال واجلهاد غمرات وهم يف أن يغفلوا عنه .. ىن ال ينبغي لألخوة اجملاهدين هذا املع
 .. يرَسون اخلطط، ويعدون العدة، ويرصون الصفوف!

 ف، والعدل.الُعرْ  -1168
ف عليه ابملعروف؛ وهو كل ما تعار . أي وأمر 199ال تعاىل:] َوْأُمْر اِبْلُعْرِف [األعراف:ق

أنه معروف .. بشرط أن ال يتعارض معروف العقل والُعرف، مع معروف الشرع، والعقل، والُعْرف على 
 الشرع .. فإن تعارض وتناكر .. انقلب معروف العقل، والُعرف إىل منكٍر وهوى. 

والعدل الذي أيمر هللا به، هو كل ما . 90كذلك قوله تعاىل:] ِإنَّ اّلل َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل [النحل:
تعارف عليه النقل، أو العقل، أو العرف على أنه عدل .. فإن تعارض العدل الذي يقرره العقل أو 
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م العدل الذي يقرره النقل الصحيح .. وُحِكم ــ  العرف مع العدل الذي يقرره النقل الصحيح .. ُقد 
 عرف .. أبنه هوى، وظلم.حينئٍذ ــ على العدل الذي يقرره العقل أو ال

 أمريكا وَجاعة الدولة " داعش "!  -1169
مريكا ليست حريصة على الدخول يف معركة حقيقية مع َجاعة الدولة .. أو ابألحرى فهي أ

حريصة أن تبقى َجاعة الدولة موجودة وقوية ــ مرحليًا وإىل أن ينتهي دورها ــ ابلقدر الذي حيقق ألمريكا 
 يف املنطقة .. واليت تتلخص يف َجلة من النقاط: أغراضها وأهدافها 

القاعدة، واليت منها جبهة َجاعة حماربة و ضرب .. يف  " داعش" استغالل َجاعة الدولة  -1
  النصرة .. وداعش قد لبت ألمريكا مطلبها هذا!

استغالل َجاعة الدولة " داعش " .. يف ضرب وحماربة اجملموعات اجلهادية والثورية  -2
ية .. ذات املشروع اإلسالمي الراشد، واملعتدل .. واليت خترج عن السيطرة واإلرادة األمريكيتني الشام

 .. وخترج عن التوجيهات األمريكية .. وداعش قد حققت ألمريكا رغبتها هذه! 
تنهك الثورة الشامية بعد النصر، وبعد تشغل و أن تبقى داعش الورقة األخرية .. اليت  -3

ُتيل بني أهل الشام ورغبتهم يف قيام  وأن تبقى عقبة كأداءائفي األسدي اجملرم .. سقوط النظام الط
 قوية واملتماسكة .. وهذا مطلب أمريكي إسرائيلي! دولة راشدة عادلة متحضرة، هلا مؤسساهتا ال

إخافة دول املنطقة واإلقليم .. ابلوحش الصاعد .. اإلرهايب املدلل .. َجاعة داعش .. مما  -4
بتزازاهتا وشروطها ومطالبها .. ابقبول التلك الدول على مزيد من الرضوخ والتنازالت ألمريكا .. و حيمل 

 مقابل أن تتدخل بطرياهنا ــ ولو جزئياً ــ لوقف زحف الوحش اإلرهايب الصاعد ..! 
كانت إيران هي عصا أمريكا اليت ختيف وتبتز ِبا دول املنطقة واإلقليم .. فأصبحت هذه 

  !" داعشالدولة " إيران .. وَجاعة  العصا هي
ــ من التدخل يف  ومعها حلفاؤهاوحاضرة، لتتمكن أمريكا ــ أن تبقى ورقة اإلرهاب فاعلة،  -5

شؤون املسلمني وبلداهنم ــ بل ومن حماربة اإلسالم ــ ابلطريقة اليت تشاء .. ويف الوقت اليت تشاء .. 
 ! بذريعة حماربة ومالحقة وتطويق اإلرهاب ..
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الدخول إىل كل بيت من بيوت املسلمني .. فأىنَّ  هو البسمار الذي يبر ألمريكا فاإلرهاب ..
 هلا أن تتخلى عن هذا البسمار الغايل .. بسهولة!

تشويه صورة اإلسالم العظيمة واملشرقة .. يف أذهان الشعوب .. وخباصة الشعوب  -6
وهذا مطلب هام ابلنسبة داعش .. وداعش هو ..  األمريكية والغربية .. وتقدميه للناس على أنه هو

 وقد ُتقق هلم شيء من ذلك. ألمريكا، 
ألجل ذلك .. أتخرت أمريكا .. وترددت كثريًا يف توجيه ضربة جزئية وحمدودة لداعش .. 
ــ وألجل تلك النقاط الواردة أعاله .. يقوم النظام األسدي الطائفي اجملرم .. بتسليم مقراته العسكرية 

 مع ما فيها من أسلحة ثقيلة وذخائر .. إىل َجاعة داعش!  الرقة وغريها ــ يف
..  اطلوب منهاملما هو  تهذه املعادلة .. وعلم تأدرك اإلرهايب املدلل ــ َجاعة داعش ــ

وتوسعت واسرتخت .. مصاحلها وأهواؤها مع مصاحل وأهواء أمريكا .. وغريها .. فتماَدت ..  فالتقت
وتعدت اخلطوط لية هلا َتامًا .. فتجاوزت املطلوب منها .. حَّت بدا هلا أن الساحة خا.. رجليها  يف مد  

فاعتدت على النصارى ــ وغريهم من األقليات ــ وهجرهتم من دَيرهم .. مما أاثر حفيظة احلمراء .. 
. يعيد سيدهم األمريكي رئيس البيت األبيض .. وقرر بعد أتخر .. وتردد .. بضربة جزئية وحمدودة .

 فيها بعض االعتبار لتلك األقليات! 
الذين بدأوا " خوارج العصر " .. وأنصارهم .. وأبواقهم ..  السفهاءوهلؤالء الدواعش 

الطريان األمريكي قد بدأ بضربنا .. فهبوا  أن ها هوويتنادون يف منتدَيهتم .. ويتباكون .. يصرخون .. 
يف البيت فسيدكم وال تضطربوا ..  تقلقوا .. وال ختافوا .. نقول: ال ا ...لنصرتنا .. وتطوعوا يف صفوفن

اإلرهايب  عسى أن يعود ..فقط قد وعدكم .. أبهنا ضرابت أتديبية .. وجزئية .. وحمدودة األبيض 
 املدلل إىل بعض صوابه ورشده .. وأن ال يظن أن الساحة كلها مباحة وخالية له! 

وسورَي .. الرابط .. والباكستان .. واليمن .. وغز ة  أفغانستانوشيوخ ْث ال يكن أطفال ونساء 
  منكم!وأرجل من شر طريان العدو .. أشجع ــ منذ سنوات ــ الذين مل يسلموا اجلهاد .. 

8/8/2014 [11] 

                                                
 ارأتينا أن نؤرخ لكل مقالة نكتبها يف " دفرت الثورة والثوار " . ،ملعرفة زمن املقالة على وجه الدقة 11
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 القيادة والقدرة على احتواء اآلخرين!  -1170
تواء املخالفني له .. ن أبرز ما مييز القائد الناجح املاهر القدرة على احتواء اآلخرين .. احم

احتواء ذوي املهارات واخلبات العالية .. احتواء أكب قدر من الناس .. فيستثمر طاقاهتم .. وقدراهتم 
  وفق خطة راشدة موفقة.وحبسبه .. وكل يف مكانه املناسب .. يف االجتاه الصحيح .. .. ومهاراهتم .. 

.. ال يستخف وال يستهني بقدرات وطاقات يه يقدر علت شيئًا القائد الناجح املاهر .. ال يفو  
ومهما كان خريهم ضئياًل .. حوله .. مهما كانت قدراهتم وخباهتم متواضعة وضئيلة .. من ممن معه، و 

مهاراته وقدراته متواضعة  بل تراه يستثمر كل شيء .. ويستفيد من كل شخص حوله .. مهما كانت
له .. بشيء من اإلقبال عليه .. واالهتمام به .. يظهر  وضئيلة .. فرب مستضعف مغمور .. ال يُؤبَه

  الكبار األقوَيء! ا ال يقدر عليهمن القدرات واملهارات .. م
دما تغيب ــ عند القائد ــ مهارة القدرة على االحتواء .. واستيعاب اآلخرين .. ومن ْث نوع

عن هذا القائد  وختلفشل وعجز يعين فمن جهة فهذا  غياب االستغالل اجليد لطاقاهتم، وقدراهتم ..
تراه يلجأ إىل اخليار السهل هذا وختلفه .. وهو لكي يغطي على فشله وعجزه صفات القادة الناجحني 

 والتنازع .. .. والتنابزخيار االستعداء ..  ــ تقنه كل أحدوالذي ي خليار الضار الذي ال خري فيه ــا ..
 ! والتنازع .. لي ــ يوجب االستعداء والتباغضال عقوالتباغض .. من غري موجٍب ــ شرعي و 

 ميرميهمباشرة فإذا ما ذُِكر عنده اآلخرون .. كل من ليس منه ومن جمموعته أو حزبه .. تراه 
..  عمالء..  ونطريق .. جمرم و.. قاطع ونمبا حيلو له من عبارات الطعن، والتخوين، والتجريح: خائن

واليت ما  قائمة الطعن والتجريح .. .. إىل آخر صحوات. لصاحل جهات أجنبية . ونيعمل ونمأجور 
ال املعنيني من هذا الطعن والتجريح ق جتد أن اآلخرين وُتقد أدىن متابعة وعن بعدها إال الضرر احملض ..

وأن الذي محله على االستعداء .. وهذه االطالقات اجلائرة .. هو الضعف  .. ذلك من يستحقون شيئاً 
.. وأبحواهلم واالهتمام ِبم صغاء إليهم .. اجللوس معهم .. واإلعن اآلخرين .. و والعجز عن احتواء 

مع اآلخرين ملا الواجب التنسيق والتعاون مصاحل واملساءلة .. لتفويته املؤاخذة، يدفع عن نفسه  لكيو 
   فيه خري الشعوب يف دينهم، ودنياهم!

10/8/2014 
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 ال تُعْلِمُنوا الشَّعَب السوري!   -1171
ريق من الناس هلوى من عند أنفسهم .. وأجندة خاصة ِبم .. وارتباطات مشبوهة .. وغلو ف

ُعرِفوا به .. ال يهدأ هلم ابل .. وال تقر هلم عني .. إال بعد أن يفتعلوا املعارك واحلروب الداخلية فيما 
 بني املسلمني من الثوار واجملاهدين ..! 

 بعضهم ضد بعض .. ميداهنم احملبذ واملرحب به .. فاالقتتال الداخلي .. فيما بني املسلمني
وحَّت يتحقق هلم ذلك ه أكثر من غريه .. األسهل الذي ينجحون في.. وهو امليدان  هالذي يستشوفون

ال يتوانون أن يرموا الشعب السوري املسلم .. وفصائله اجملاهدة الثائرة على الطاغوت ونظامه .. أبهنم 
ومرتدون .. ويكررون هذه العبارات على مسامعهم .. ومسامع  الء ..وعم علمانيون .. وصحوات ..

والقناعة على افتعال واملبر .. أنفسهم اجلرأة ..  إىل أن جيدوا يفــ ــ التعبئة اخلاطئة اآلمثة! أفرادهم 
 املعارك معهم .. وقتاهلم .. وقتلهم .. وقتل حاضنتهم الشعبية .. ُتت عنوان وزعم .. من يتوهلم منكم

 فهو منهم! 
بعض الفصائل  ونيوجه وهمكم حيزنين عندما أَسع بعض املنظرين من خارج احلدود .. 
 اجملاهدة يف الداخل .. أن قاتلوا .. وتفرغوا لقتال الفصائل العلمانية ..!!
، وا الشعب السوري ابلقوةنُ مِ وهلذا الفريق من الناس ــ ومن وراءهم من املنظرين ــ أقول: ال تعلْ 

 راه ..!واإلك
 ! ال ُتملوه ابلقوة على أن يكون علمانيًا، وهو ال يعرف ما معىن العلمانية ..

ال يوجد من الثوار واجملاهدين على أرض الشام .. على اختالف مسمياهتم وانتماءاهتم .. من 
 ضد اإلسالم واملسلمني .. وضد شرع رب العاملني! يقول لك أنه علماين .. أو أنه
سلم .. على مدار أكثر من ثالث سنوات .. قد دفع ضريبة ابهظة من الشعب السوري امل

نفسه، ومن أعز ما ميلك .. من أجل اصطفافه مع خيار اإلسالم .. وقد خذله العامَل الكافر كله من 
أجل اصطفافه مع اإلسالم .. وخيار اإلسالم .. ودولة اإلسالم .. فكيف بعد ذلك جترؤون على أن 

  ؟!ويريد العلمانية .. وليبايل ..تصنفوه أبنه علماين 
 ال ختتلقوا معركة .. من ال شيء .. ال وجود ملبراهتا على األرض .. ويف واقع الثورة الشامية! 
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ال ختتلقوا أعداًء من ال شيء .. ال ختتلقوا أعداًء من أَنس يُفرتض أن يكونوا يف صفكم .. وأن 
من أجل إحقاق احلق .. وإسقاط الطاغية ونظامه .. ــ  ــ يدًا بيدتكونوا يف صفوفهم .. تعملون سوية 
 وإراحة أهل الشام مما هم فيه من بالء!

ــ عب وسائل اإلعالم ــ  يتشدقونبضعة أفراد من السوريني .. خارج احلدود ..  دَ ألن وجِ 
بعض أهل الشام، ويدفع عنهم ِبا تقية ليخذل عن  يصرحرمبا بعضهم ويصرحون ِبا ــ و ابلعلمانية .. 

هذا ال يعين .. وال يلزم منه .. أن حنمل تبعات كلماهتم وتصرحياهتم .. الشعب السوري املسلم  ــ الشر
  علمانيون! ونعاملهم على أهنم .. ومن ميثلهم من الثوار واجملاهدين على األرض ..

. عندما من عامة الشعب السوري . املسكني .. ..الثائر وإين ال أزال أذكر ذاك املسلم اجملاهد 
فيا شيخ هل أَن  ..َي شيخ .. يقولون عين أين  علماين  :فقال ــ حبرقة وأملــ جاءين يشكو يل الغالة 

أكاد أصدق أنين علماين لكثرة ما يكررون على مسامعي أبنين علماين .. أَن مسلم ..  علماين .. وهللا
 ! لمانية َي شيخما معىن الع ...ال أعرف ما معىن العلمانية ــ وهللا ــ .. لكن 

اتقوا هللا يف الناس .. اتقوا هللا يف الشام، وأهل الشام .. اتقوا هللا يف وصية ووديعة رسول هللا 
 !خرياً  صلى هللا عليه وسلم .. عندما أوصى ابلشام، وأهل الشام

10/8/2014  

 ! ما هكذا يكون تطبيق الشريعة .. -1172
ق كلمة " مسلم خملص .. لكن أحياًَن ُتطلَ  حيرص عليه كلعظيم طبيق الشريعة .. هدف ت

 ..! يق الشريعة "، ويُراد ِبا ابطلتطب
بعة فصيل من الفصائل اُتطَلق كلمة " تطبيق الشريعة "، ويُراد ِبا االصطفاف احلزيب .. ومت

 فإن مل يتبعين، ومل يتبع وحزيب .. .. فمن أراد تطبيق الشريعة فليتبعين، وليتبع َجاعيت .. دون غريه
عرضة للقتل بعد ذلك .. ورمبا يكون  وال تطبيق الشريعةريد الشريعة هذا يعين أنه ال يجمموعيت .. 

 والقتال! 
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يدعي يقتات ابلشريعة .. و نباً له .. وغريه تبعاً وذوهكذا كل فصيل يريد لنفسه أن يكون رأسًا، 
يله أو حلفه .. وإال قد يظهر أنه يريد تطبيق الشريعة .. ليحمل اآلخرين على متابعته والدخول يف فص

 مبظهر أنه ال يريد تطبيق الشريعة ...! 
أحدهم يريد تطبيق الشريعة ملا يكون هو احلاكم والقاضي .. وغريه هو احملكوم عليه .. أما أن 
يكون العكس .. أن يكون يف مقام وموقف احملكوم عليه .. فحينئٍذ يعارض، ويرفض الشريعة، ويستعلي 

 على حكمها!
سياًل من املاء .. فبداًل من أن  ريريق آخر مثله وتطبيق الشريعة .. كمثل رجل يريد أن جيُ وف

تدفق املياه .. يلتمس جملراه احندار و يلتمس لسيله وجمراه السهول، واملنحدرات اليت تسهل عملية 
ىنَّ له أن يبل  .. وهذا أ .. وحيمل املاء على اجلري صعوداً واملرتفعات العالية وسيله اهلضاب واجلبال 

املاء مداه املقدر له .. مثل هذا الفريق .. مثل من يريد تطبيق الشريعة من خالل قتال العامَل كله .. 
عب هذا العنت كله .. ابلنسبة هلذا الفريق ــ مير  وفتح مئات اجلبهات مع العامَل كله .. فتطبيق الشريعة ــ

والويل ملن  ــ من الدماء ..وعب سيل ــ ال حدود له ره .. قتال ومنازلة العامَل كله .. ِبميع أقطاعب 
.. وهذه والعنت أو يبني له أن الطريق لتطبيق الشريعة ال يلزم منه كل هذا العناء وال يتابعه، يعارضه 

إذ سرعان ما ُيصنَّف وأن الطريق لتطبيق الشريعة أسهل من ذلك بكثري .. وهذه الدماء .. املشقة .. 
الشريعة .. ورافض للشريعة .. لتأيت بعد ذلك مرحلة اإلقصاء والتصفيات .. وسفك أنه عدو وضد 

  الدم احلرام، بغري وجه حق!
كون تطبيق الشريعة .. ذريعة لسفك الدم احلرام .. والدخول يف خصومات وعداوات عندما ي

.. عظيم ة " مبقتل بغىن عنها .. نصيب هذا الشعار " تطبيق الشريعة "، أو " حكم الشريع املسلمون.. 
 ونسيء إليه كثريًا! وننفر عنه الناس .. 

 فهالَّ َعِقلتم ذلك ....؟!
12/8/2014  
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 سن ة ذبح األسرى ابلسكاكني واخلناجر!  -1173
ــ كنت قد بينت  997، وفتوى رقم 985نذ أكثر من مخس سنوات ــ كما يف فتوى رقم م

ها وزرها، ووزرع على من سنَّ أهنا سنة سيئة وابطلة .. بطالن ذبح أسرى العدو ابلسكاكني واخلناجر .. و 
وأن هلا ارتدادات خطرية وضارة ال تتوافق وأهنا ليست من ديننا، وال أخالقنا .. من عمل ِبا .. 

وعَلت أصواهتم .. وَتادى وأزبدوا .. ــ املشاغبون ..  يومئذٍ  فشاغب علي ــوالسياسة الشرعية .. 
الغالة منهم .. ليجروا هذه السنة اخلرق على إال أن توسع  وذحبهم .. .. الفاعلون يف غيهم وأفعاهلم

بل والصفوة من وغريهم من األبرَيء .. السيئة .. سنة الذبح ابلسكني .. على أعناق املسلمني .. 
 !أيديهم يفالذين يقعون أسرى اجملاهدين .. 

.. غري شرعية .. وأن  إىل أن صدع مؤخرًا بعض الفضالء .. أبن هذه الطريقة يف العقاب
ضررها يغلب نفعها .. وهؤالء ــ وإن أتخرت كلماهتم عن الوقت الذي يتعني فيه البيان ــ نشكرهم .. 

  ونقول هلم: جزاكم هللا خريًا! 
16/8/2014  

  !منب التوحيد واجلهاد ومشايخ الغلو -1174
وِبذه املناسبة حنب أن نعلن  قوهلم:" 16/8/2014اء يف بيان ملنب التوحيد واجلهاد، بتاريخ ج

، سيعود لإلجابة على األسئلة حال أن تستقر  الشيخ الفاضل "أبو املنذر الشنقيطي" حفظه هللاأن 
الذي كان يشاركنا  حفظه هللا -الشيخ الفاضل تركي البنعلي قريبا إبذن هللا، كما أننا نعلن أن -أموره 

ال تزال صفحته كما هي، ومل يتغري  بد العزيز األثريأيب مهام بكر بن ع الفتوى يف هذه اللجنة ابسم
معرفه، وابب الفتوى ال زال مفتوحا له مرحبا به، بل وابب النشر والدعوة إىل هللا كما كان احلال من 

 هـ.!! -قبل؛ فإن سياسة املنب وهنجه يف نصرة اجملاهدين َجيعا، مل ولن تتغري إبذن هللا .."ا
الشيخ أيب حممد املقدسي إىل نبذ الغلو .. والتحذير من الغلو  ق بني دعوةكيف نوف ِ أقول:  

فتوى فيه، واإلجابة عن أسئلة حيد واجلهاد "، يتصدر الوالغالة .. بينما يف املقابل منبه " منب التو 
كـاخلارجي الذين نصروا خوارج العصر " داعش " بكثري من الكتاابت ..   كبار مشايخ الغلو ..رواده  
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تركي ــ خوارج العصر ــ داعش َجاعة  ملفيت واملسؤول الشرعي يفوكاملنذر الشنقيطي .. اجللد أيب ا
 البنعلي؛ امللقب أبيب مهام األثري ..؟! 

والتحذير من الغلو والغالة كيف نوفق بني نداءات الشيخ أيب حممد .. بضرورة نبذ الغلو .. 
ر الغالة من مشايخ الغلو .. ليجيبوا الشباب والذبح .. بينما منبه ُيَصد ِ .. والتشدد وفقه العنف .. 

 املسلم .. عن تساؤالهتم .. ويستأمنهم على دين املسلمني؟! 
ل .. بينما يف العمل، وواقع احلال .. نسه  ال يكفي أن حنارب الغلو ابلكالم .. وبعض البياَنت 

 للغلو أسبابه بني الناس ..؟!
وفاعلة عضنا ينسى أنه يساعد بصورة رئيسية نشكو من ظاهرة الغلو عند الشباب .. بينما ب

   ..!.عند الشباب اخلطرية على هذه الظاهرة 
يقبل إال إحدى التفسريين: إما أن املنب مل يعد هذا الذي حيصل يف منب التوحيد واجلهاد .. ال 

ليه البيان .. ميثل الشيخ أيب حممد .. وأبو حممد قد فقد السيطرة عليه، وعلى إدارته .. وحينئٍذ يتعني ع
 ئ ذم ته. ليب  

.. وهذا ما ال نقبله أليب  وإم ا أنه التناقض الصارخ .. الذي يدعو للشيء وضده يف آٍن معاً 
 حممد .. وال ملنبه!

تريدون أن تصدروا مشايخ ومفتني ا لألخوة القائمني على إدارة املنب: مالحظة أخرية نقوهلْث 
هم على دين الناس .. جيد .. لكم ذلك .. لكن ع رفوا عنهم .. و تستأمنجدد .. يعملون يف املنب .. و 

ْث وعن أَسائهم احلقيقية .. وعن مناهجهم .. قبل أن يشهرهم منبكم .. وينشر فتاواهم .. وكلماهتم .. 
ــ أبهنم من اخلوارج األجالف .. يؤصلون بعد أن يقع احملظور .. و يفاجأ ِبم الناس ــ بعد فوات األوان 

 نعلي .. وغريمها! ب. وينصرون اخلوارج الغالة .. كالشنقيطي .. والللغلو .
 وشريك له يف الوزر!واعلموا أن الدال على الش ر  كفاعله .. 

19/8/2014  
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 أسئلة موجهة من بعض جماهدي وثوار الشام؟ -1175
فقط؟  : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ... هل ما زال جهادَن يف الشام يُعد دفع صائل1س 

 أم أنه اختلط ما بني دفع الصائل والطلب؟   
: هل جيوز االندماج مع العصاة والفسقة يف دفع العدو الصائل ِبسم واحد أم جمرد 2س 

 التنسيق هو الواجب املطلوب؟
: يوجد كياَنت إسالمية أخرى يصعب االندماج معها، مع أن شباِبا أكثر التزاما، وقياداهتا 3س 

 جيوز االندماج مع من هم أقل منهم التزاما ومنهجاً ورؤية؟أكثر وضوحًا، هل 
: احلمد هلل رب العاملني. ما دام للطاغوت وجنده سلطاًَن على قرية مسلمة سنية واحدة .. 1جـ 

أو حي ًا من أحيائهم .. نعم؛ فاجلهاد يف الشام ال يزال يتسم ِبهاد دفع العدو الصائل  .. فكيف وأن 
ه مل يتوقف أذاه وشره عن َجيع ربوع ومدن وقرى سورَي .. وابلتايل ال ينبغي الطاغوت النصريي وجند

وال جيوز الرتدد يف وصف جهاد الطاغية وجنده .. أنه من قبيل جهاد دفع العدو الصائل .. وهو أوكد 
 وأوجب ــ وأشد إحلاحاً ــ من جهاد الطلب. 

هللا َجيعاً من أعظم مطالب الشرع ..  : احلمد هلل رب العاملني. الوحدة واالعتصام حببل2،3جـ  
والنصر معًا .. والطاغوت يف سورَي يقاتلنا قتال أم ة؛ أمة الكفر والطغيان .. وابلتايل فشره املستطري ال 
يندفع بقتال النخبة والصفوة .. وإمنا بقتاله قتال أمة؛ أمة اإلسالم واإلميان .. وكل حبسبه .. الصاحل 

من يقل التزامه .. بل والفساق من املسلمني .. فجميع جيوش املسلمني بعد والطاحل .. امللتزم .. و 
عهد اخللفاء الراشدين املهديني .. كان هكذا َجعها .. خليط من الناس .. ال يستوون يف التدين 
وااللتزام .. ويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" إن هللا لينصر هذا الدين 

 الفاجر، وأبقوام ال خالق هلم ". ابلرجل 
ومن كان يشرتط جلهاده وجود جيش كاجليوش اإلسالمية األوىل يف عهد النيب صلى هللا عليه  

وسلم، أو عهد اخللفاء الراشدين .. فهو واهم .. وحيلم .. ويشرتط جلهاده شرطًا تعجيزًَي ال ميكن 
دثر الفراش .. وأن يرتك جهاد الطغاة اجملرمني األشد ُتقيقه .. مآله أن ينتهي به األمر إىل النوم، وأن يت

 واألغلظ كفراً وإجراماً .. وأن يدعهم وكفرهم وظلم وفسادهم .. يسود البالد والعباد!
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واعلموا أن يد هللا مع اجلماعة .. وحيب ويبارك اجلماعة .. وينصر اجلماعة .. وهو سبحانه مع  
الفرقة اليت تنفرد ابألتقياء والصاحلني .. والذئب إمنا أيكل  اجلماعة اليت يتخللها عصاة وفساق .. على

 من الغنم الشاة القاصية .. ومن شذ  فقد شذَّ يف النار.
فالوحدة بذاهتا واجبة، ووجوِبا يشتد ويتغل ظ كلما اشتدت احلاجة إليها .. وال أعلم حاجة  

. فدفع شر الطاغوت وكفره وظلمه للتوحد والوحدة أشد من حاجة املسلمني يف الشام اليوم للتوحد .
 املغلظ من أوكد وأوجب الواجبات .. وماال يتم الواجب إال به، فهو واجب، واجب.  

وعليه أرى وجواًب على َجيع الفصائل الشامية اجملاهدة، على ما بينهم من اختالف يف درجة  
.. على الطاغوت اجملرم وجنده  التدين وااللتزام .. أن يتحدوا َجيعًا يدًا واحدة .. ويف َجاعة واحدة

وأعوانه .. فقويهم يعني ضعيفهم .. وغنيهم ينفق على فقريهم .. وعاملهم يعلم جاهلهم .. واجملتهد 
ينصح ويذكر املقصر منهم .. فتكتمل بذلك جهود اجلميع بعضهم مع بعض .. وجيتمع يف الصاحلني 

لنصيحة، والدعوة إىل هللا .. كما يف جهادان، ومعنيان عظيمان: جهاد السيف، وجهاد الكلمة وا
 احلديث:" املسلم جياهد بسيفه، ولسانه، وماله ".

أما أن ينفرد كل فريق مبا معه وعنده لنفسه .. دون الفرقاء األخرى .. ويفرح مبا لديه ..  
نَـُهْم زُبُرًا ُكلُّ ِحْزٍب مبَِ  ا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن فهؤالء حظهم من كتاب هللا تعاىل:] فَـتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهم بـَيـْ

. وحظهم من الواقع ضياع الشوكة .. والفشل .. وذهاب الريح .. وَتكني حكم 53[املؤمنون:
 الطاغوت وجنده يف األرض .. وإين  ألعيذ جماهدي الشام من أن يتخلقوا ِبذا اخلُُلق الشنيع! 

20/8/2014 

  الدواعش .. كيف يُقاتلون؟! -1176
 .. على طريقة اخلوارج السفهاء! اعة الدولة " " َجيقاتل الدواعش  
 يُقاتلون أهل القبلة واإلسالم .. وكل من َيالفهم، ومل يتابعهم .. ويرتكون أهل الشرك واألواثن!  
فال يبالون  فسهامهم تطيش يف كل اجتاه ..وقاطع طريق ..  يُقاتلون على طريقة حاطب ليل .. 

يف جواز قتله .. ألن الكل ــ ما عداهم ــ يف نظرهم متهم .. ورخيص ..  إن أصابوا بنرياهنم عدوًا أم بريئاً 
 مقال، واحتمال!
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 املصلحة منها ..درجة سفهاء ال يقدرون عواقب أفعاهلم .. وال ينظرون إىل مآالهتا .. و  
يع أن فالفعل ابلنسبة هلم هو غاية ما يصبون إليه، وَيططون له .. وعلى اجلم واألخطار املرتتبة عليها ..

 ، وإال فهو متهم يف دينه، وإخالصه! على سفاهتهم يتابعهم
من غري مشورة من األمة .. الدول وغريها من يستعدون األمريكان .. ودول العامل الكبى ..  

وإمنا ليحرجوا األمة أو لرغبة يف قتاهلم .. وعلمائها .. وجماهديها .. ليس ألن هلم طاقة يف قتاهلم .. 
على طريقتنا .. تقاتلوا و وتكثروا سوادَن .. إما أن تصطفوا معنا ..  ين:عوهم يف خيار وشباِبا .. ويض

 !دمكم وأموالكم حاللعب اد صليب .. وإما أنكم مع األعداء .. كفار ومرتدون وصحوات .. 
قتل القريب  نفسهمألليبروا ومع دول العامَل كلها ..  يفتعلون معركة ومهية مع العدو البعيد .. 

قد خذلوهم .. ومل  من املسلمني .. اهلدف األسهل .. واألشهى هلم .. على اعتبار أهنم صحوات ..هلم 
 يصطفوا معهم يف قتال العامَل .. كل العامَل! 

وابطنها وحقيقتها مع املسلمني .. وكل من ودول العامَل .. فاملعركة ظاهرها وعنواهنا أمريكا ..  
 َيالفهم من املسلمني!

هم من اجلو .. وهم على األرض ينتقمون من أمريكا، والقصف األمريكي .. بقتل أمريكا تقصف 
ومرتدون .. وقتال املسلمني .. واجملاهدين .. الذين مل يصطفوا معهم .. على اعتبار أهنم صحوات .. 

 قد خذلوهم!
رعان ما .. سإبذن رِبا .. تكاد تؤيت أكلها  قةحمُ  .. أو ثورةراشد أميا حراك َنفع .. أو جهاد  

.. عن أهدافها املشروعة وحيرفوا مسارها يتدخلون .. ليفسدوها على أهلها .. ويبطلوا أثرها وخريها .. 
يف القتال والعمل .. كخيار وحيد ال بد من متابعتهم ومبايعتهم السفيهة ويفرضوا أنفسهم وطريقتهم 

ثوراهتم الدمار واخلراب .. وَي هناءة ولوالتفخيخ والتفجري .. عليه .. وإال فللشعوب القتل، والقتال .. 
 طواغيت احلكم والظلم ِبم!

دينهم يقوم على الغدر .. فُيقاتلون ابلغدر واخليانة .. وينتصرون على عدوهم ابلغدر واخليانة  
.. فإذا ما عجزوا عن مواجهة العدو .. والداببري الذين زع روهم عليهم .. وعلى األمة .. جلأوا إىل 

 وعدوا ذلك من أعظم اجلهاد!وتباهوا به .. يانة .. والكذب .. الغدر .. واخل



 226 

ون إذ يعد   الوفاء ابلعهود والعقود .. ئهم يف دين هللا تعاىل شيء كما يسيئهم خلق ومبدأال يسي 
واألماَنت .. وضرورة الوفاء ِبا .. وأدائها إىل والعقود .. احلديث ــ جمرد احلديث ــ عن العهود .. 

 انبطاحاً، وخنوثة فكرية ودينية، وإرجاًء ..!!و  ب ًة ..سُ  أصحاِبا ..
واباًل على املسلمني، ودَيرهم، مهًَّا، و إذا انتصروا يف معركة من املعارك .. ارتد انتصارهم  

ــ  ..واجملاهدين وانتفخوا، وانتفشوا، وتعالوا على من خالفهم من املسلمني  وحرماهتم .. فأىن  للمسلمني 
 أو يشاركوهم يف معركة من معاركهم!! رحوا ابنتصاراهتم .. بعد ذلك ــ أن يف

يهجرون املسلمني انتصروا يف العراق .. يف املوصل .. ففرح هلم بعض من فرح .. وإذ ِبم  
ما غنموه من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إىل َجاعتهم يف الشام .. بعض يرسلون السن ة قبل غريهم .. و 

الطاغوت النصريي بذلك فواطؤوا ِبا اجملاهدين واملسلمني ..  ويُقاتلوا. ليحرروا ِبا احملرر من األراضي .
 م يف معاركهم؟!هنفأىن  ــ بعد ذلك ــ يفرح املسلمون النتصاراهتم، أو يشاركو ونظامه على ما حيب .. 

 واملالم ــ حينئٍذ ــ هم ال غريهم ....! 
21/8/2014  

نفروا إىل أرض اجلهاد يف سورَي "، أليب  ملحوظات على " رسالة إىل الصادقني ممن -1177
 حممد املقدسي. 

 سم هللا الرمحن الرحيمب
أرض  فقد اطلعت على " رسالة إىل الصادقني ممن نفروا إىل احلمد هلل رب العاملني، وبعد. 

لشيخ أيب حممد املقدسي .. فألفيتها قد تضمنت توجيهات طيبة وَنفعة يف اجتناب اجلهاد يف سورَي "، ل
 لو، والغالة .. ومظاهر التشدد .. واحرتام احلقوق والدماء املعصومة .. فجزاه هللا خريًا. الغ

 على ملحوظات استوقفتين، رأيت من التناصح الواجب بني اإلخوان، تدوينها:  
قال يف رسالته الواردة أعاله:" والذي دعاين هلذه النصائح هو حرصي عليك أوال من  -1 

ن .. ودعتين إىل ذلك أيضا األمانة اليت محلتها على عاتقي؛ فقد تربيت أنت منطلق أخوتنا يف الدي
وأمثالك على منهج أَن من أبرز الدعاة إليه، وتتلمذَتا على كتاابت أشهرها كتاابيت، وال زلتم تقرأون 

 هـ.   -مؤلفات أبرزها مؤلفايت ال يقدر على إنكار ذلك أو رده إال مكابر .."ا
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 أاب حممد .. وال تزكي نفسك على هللا .. هال  رددت هذا الفضل الذي أقول: تواضع هلل َي 
 أصابك هلل عز وجل .. ومحدت هللا أن هداك، وهدى بك؟! 

ْث إذا كنت أنت أبرز الدعاة للمنهج .. وكتاابتك ومؤلفاتك أشهر وأبرز الكتاابت واملؤلفات  
لكتاابت ومؤلفات ابن تيمية .. وابن  .. ماذا تركت لكتاابت ومؤلفات السلف الصاحل .. ماذا تركت

القيم .. وابن رجب .. وحممد بن عبد الوهاب وأحفاده .. وسيد قطب، وأخيه حممد .. وغريهم الكثري 
 الكثري من األعالم النبالء؟! 

مفاد كلماتك أن هؤالء العلماء .. وكتاابهتم ومؤلفاهتم .. كلهم وكلها .. دونك، ودون كتاابتك  
 ومؤلفاتك ..!

ْث قولك للشباب:" فقد تربيت أنت وأمثالك على منهج أَن من أبرز الدعاة إليه .. "، فيه نوع  
ة: من املن  واألذى .. وهللا تعاىل يقول:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم اِبْلَمنِ  َواألَذى [البقر 

 . فأَن أعيذك من ذلك َي أخي ...!264
ك من قبل ــ كما يف مقالة قدمية، كتبناها لكم قبل أكثر من ثالثة عشر عامًا، وهي نصحنا 

بعنوان " تصويباتنا لرسالتكم هذه عقيدتنا " ــ: أن اجتنب عبارات التفخيم اليت تفيد وصايتك على 
 الناس، وعلى دين هللا، وكأنه حكر لك دون غريك .. وكأن لك دينًا آخر غري دين املسلمني، كقولك

.. والدعاء للحكام والسالطني  عندَناملتكرر يف كتابكم هذه عقيدتنا:" ونواب الطواغيت يف الصالة 
.. وما طول حليته أو  عندَن.. إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر .. فهذا كافر  عندَنمن بدع اجلمعة 

امل ملثل هذا العمل واجب .. واإلعداد اجلاد واملتكعندَن عظم لقبه وشهادته وعمامته مبوانع للتكفري 
.. من توىل املناصب يف حكومات الكفر من العلماء واملشايخ فكل حبسب منصبه، إن كان فيه   عندَن 

 هـ!! -ا عندَنكفر .. فهذا كافر 
فهالَّ قلت: هو كافر .. أو هو كذا وكذا يف دين هللا .. يف شرع هللا .. أليس هذا أفضل وأتقى  

  .. عندَن "، وكأن الذي عندك ليس عند غريك؟!من قولك:" عندَن .. عندَن
األحكام الشرعية ــ التكفري، والتفسيق، والتبديع وغريها من األحكام ــ وقفية حلكم الشارع ..  

 ال تُرد  إىل ما عندَن وعندكم!
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أخي الصادق وإن كنت قد ساقتك قدماك إىل أن تقع يف َشَرك بعض الفصائل اليت  قال:" -2 
كومات الردة وختضع هلا وَتشي وفق برَنجمها وأتَتر إبشارهتا وترفع راية جاهلية وتسعى تتحالف مع ح

لغاَيت غري شرعية بل شركية فارجع فورًا وال ختط خطوة يف هذا اإلجتاه؛ فخري لك لو جلست يف بلدك 
 هـ.  -ويف أهلك من أن تطلق رصاصة أو ختطو خطوة ُتت هذه الراية .."ا

صائل اليت تقاتل على أرض الشام .. ْث هي " تتحالف مع حكومات قلت: من هي هذه الف 
الردة وختضع هلا وَتشي وفق برَنجمها وأتَتر إبشارهتا وترفع راية جاهلية وتسعى لغاَيت غري شرعية بل 

 شركية .."؟! 
 هذه االطالقات .. مفادها تكفري هذه الفصائل .. وهدر دمها وحرماهتا ..! 
لنا .. وللشباب املهاجر وغري املهاجر .. حَّت حنذرها .. وحنذ ر منها .. هال  ذكرهتا وحددهتا  

 ونرى مدى إصابة حكمك فيها ..؟!  
إطالقك هذا ــ َي أاب حممد ــ املتكرر يف أكثر من موضع من رسائلك .. من غري ُتديد هلذه  

.. والظن السيء ..  الفصائل، أو ذكر ألَسائها .. هو الذي حيمل الشباب على التخمني .. والتقسيم
ومن ْث الغلو .. فيكفرون من يشاؤون من الفصائل اجملاهدة يف الشام .. وينتهكون حرماهتا .. ويهدرون 

 دمها .. ْث بعد ذلك يقولون: قال أبو حممد ..!
إىل مَّت سنظل نطلق العبارات املتشاِبة محالة األوجه والتفاسري .. اليت تضلل الشباب ..  

 الة؟! ويقتات منها الغ
طالبت الشباب املهاجر أبن يتبينوا قبل أن حيكموا على اآلخرين .. وقبل أن يستخدموا  

سالحهم ضد أحد .. أحسنت وأصبت .. وأَن يف املقابل أطالبك ــ َي أاب حممد ــ أبن تتبني من صحة ما 
اف اليت نسبت هلذه الفصائل الشامية من أوصاف وأحكام خطرية .. وهل هذه الفصائل ــ ابألوص

نسبتها إليها ــ موجودة حقًا على أرض الشام .. أم هي حبيسة اخليال وظن السوء .. نتيجة اإلصغاء 
 املتكرر لكلمات وأحكام وخربشات اخلوارج الغالة! 

أتوجه إليك ِبذا الطلب مشكورًا .. ألنين ــ رغم خبيت ابلفصائل الشامية اجملاهدة الثائرة على  
 أعرف فصياًل منها .. فضال عن فصائل .. تتصف مبا ذكرت .. وتستحق الطاغوت ونظامه ــ ال
 األحكام اليت أطلقت؟!
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ودرءًا للتكرار ننصح ــ مشكورين ــ مبراجعة مقالتنا املعنونة بعنوان " ال تعْلمنوا الشعب السوري  
 " املسلم، ال تعلمنوه ابلقوة واإلكراه، وهو ال يعرف ما معىن العلمانية ..! 

ال:" أخي الصادق ال أشك يف وجود مثلك يف أكثر الفصائل املقاتلة اليوم يف سورَي رغم ق -3 
 تشوه واحنراف أكثر الراَيت ..."ا هـ. 

أقول: تشوه واحنراف أكثر الراَيت .. عند أكثر الفصائل املقاتلة يف سورَي .. ماذا تركت  
 للغالة َي أاب حممد ..؟!

اهدي الشام .. إذا كان أكثر الفصائل الشامية املقاتلة ومن سلم من حكمك هذا من أهل وجم 
 اجملاهدة هي من ذوي الراَيت املنحرفة ..؟!

الغالة ماذا يقولون غري قولك هذا .. وما الذي محلهم وحيملهم على الغلو وسفك الدم احلرام  
 ــ الذي ُتذر منه! ــ سوى قولك هذا ..؟!

رين بغري حق .. واستحالهلم لدماء أكثر الفصائل فعالَم تنكر عليهم غلوهم وتكفريهم ليآخ 
املقاتلة اجملاهدة يف سورَي .. وعمدة أدلتهم ــ على غلوهم وتكفريهم ــ هو قوهلم ــ الذي طابق قولك ــ: 

 أن هذه الفصائل الكثرية رايتها ابطلة جاهلية منحرفة عن احلق؟! 
 م ومن شرورهم؟! أهكذا تكون حماربة الغلو .. والغالة .. والتحذير منه 
ْث قولكم " تشوه واحنراف أكثر الراَيت "؛ حيتمل أحد التفسريين ال اثلث هلما: أوهلما أنه  

تشوه واحنراف جزئي أصغر ال يرقى إىل درجة الكفر .. رديف املعصية؛ اليت أصحاِبا ــ مهما أسيء 
 الظن ِبم فهم ــ عصاة مسلمون من أهل القبلة. 

منه ُتذير الشباب املسلم من االلتحاق ِبذه الفصائل، أو االخنراط يف  وهذا التفسري ال يلزم 
صفوفها، والقتال معها ضد الطاغوت النصريي وجنده .. فالسن ة قد دلت أن هللا تعاىل لينصر هذا 
الدين ابلرجل الفاجر، وأبقوام ال خالق هلم .. وقد قضت عقيدة أهل السنة واجلماعة أن اجلهاد ماٍض 

لفاجر .. بل جهاد املسلمني وجيوشهم عب التاريخ اإلسالمي كله ــ بعد اخللفاء الراشدين ــ  مع الب وا
كان خليطًا من الناس؛ من الصاحلني والطاحلني، املؤمنني والفاسقني، ومل يكونوا على درجة واحدة من 

 االلتزام ..! 
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والظلم والطغيان املتمثلة يف القتال ــ َي أاب حممد ــ يف الشام، قتال أمة ضد أمة؛ أمة الكفر  
الطاغوت النصريي وجنده وأعوانه وحلفائه، ضد أمة اإلسالم واإلميان على اختالف درجة التزام أبنائها 
.. وليس قتال أمة الكفر ضد النخبة والصفوة من املسلمني وحسب ... واألمة؛ الناس فيها طبقات 

 ودرجات يف التدين وااللتزام .. فليس كلهم سواء!
أما التفسري اآلخر: أن يُعىَن من تشوه واحنراف الراَيت .. االحنراف األكب املرادف للكفر  

األكب، والذي يلزم منه كفر أصحاِبا وخروجهم من اإلسالم .. وهذا التفسري هو الذي عليه الغالة .. 
. وإَن لنعيذ أخاَن وهو الذي حيملهم على البغي والظلم، والغلو يف التكفري، ومن ْث سفك الدم احلرام .

 أاب حممد منه .. وقد تقدم الرد على هذا التفسري اخلطري أعاله! 
كلمة أخرية ألخي أيب حممد، أقول: هنيَت الشباب املهاجر عن التحزب والتعصب لفصيل من  

الفصائل .. وأَن أنصحك أبن ال تتعصب لفصيل واحد من الفصائل اليت تقاتل على أرض الشام .. 
فت ابنتصارك له من دون الفصائل األخرى .. وإمنا أريدك أن تكون َنصحًا وحمبًا جلميع والذي ُعرِ 

الفصائل اجملاهدة على اختالف درجة التزامها .. وأن تكون مرجعًا وشيخًا للجميع .. واعلم أن َجيع 
تدينها الفصائل الشامية اجملاهدة الثائرة على الطاغوت ونظامه .. على اختالف مسمياهتا .. ودرجة 

 والتزامها هي على خري كبري .. تستحق االحرتام، والتأييد، والرفق يف النصح والتوجيه.
23/8/2014  

 ربيع أهل التفريط، واجلفاء!  ،غلو داعش -1178
ربيعهم أهل التفريط، واجلفاء، واإلرجاء .. غلو داعش، وجنوحها للتشدد والتنطع .. ربيع  

 لباطلهم! منه  الذي يرتعون فيه، ويقتاتون
يف كل واٍد وَنٍد .. فرحًا وطربوا له .. وطاروا به لغلو داعش .. واإلرجاء فرح أهل التفريط  

 واعتبوه دلياًل على صحة مذهبهم، وتفريطهم، وإرجائهم! 
اتكؤوا على أخطاء داعش وغلوها .. للطعن ابحلق، ودعاته، وعلمائه .. والرتويج لباطلهم،  

 وإرجائهم! 
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.. من أهل االعتدال والتوسط دعاة احلق، وعلمائه أخطاء وغلو داعش .. وبني بني ربطوا  
 هذا من ذاك .. وهذا دليل على ذاك!  وقالوا:

ويت إال من ما أُ ــ عب التاريخ كله ــ فاحلق خبتم، وخاب مسعاكم .. وهلؤالء نقول: اخسؤوا ..  
ن الغلو والغالة .. واء .. وحنن إذ نبأ مسجهة الغالة .. من جهة أهل التفريط واإلفراط من جهتكم، و 
 من التفريط، واجلفاء، واإلرجاء .. وأهله!  فإننا نبأ
 ومنهجنا الوسط ــ بفضل هللا تعاىل ومنه ورمحته ــ قد عصمنا من امليل ألحد الفريقني: فريق  

ذي غاظهم، ويُغيظهم ق اجلُفاة؛ أهل التفريط واإلرجاء .. وهذا ال.. وفري الغالة أهل اإلفراط والتشدد
 واحلمد هلل رب العاملني. من ا .. 

25/8/2014  

 كلمات يف النصر.   -1179
للنصر يف املعارك جانبني: جانب مادي عسكري .. وجانب أخالقي .. أعظمهما، وأنفعهما،  *

 وأبقامها أثراً االنتصار يف اجلانب األخالقي .. وقليل من يتنب ه له! 
قي، مع هزمية يف اجلانب العسكري .. خري لك من نصٍر يف اجلانب * نصٌر يف اجلانب األخال

 العسكري، مع هزمية يف اجلانب األخالقي! 
 * أن هُتَزم وأنت على احلق، خري من أن تَنتصَر وأنت على الباطل!

 * للنصر ركنني أساسيني، على قدر استيفائهما وُتقيقهما يكون مقدار النصر: القوة، واحلق. 
حق .. أو حق بال قوة .. يعين نصف االنتصار .. لذا أنزل هللا الكتاب ابحلق، وأنزل * قوة بال 

أحدمها ابآلخر .. فيكتمل االنتصار ..  . ليكم ل أحدمها اآلخر .. ويتقو ىاحلديد فيه أبس شديد .
 وتستقيم احلياة على العدل واألمن، واألمان. 

ظلم وجور .. إذ ال بد من كتاب يعدل * كتاب بال حديد، ضعف وخَور .. وحديد بال كتاب 
 وحيكم، وحديد ينصر. 

  * أعظُم النصر ما قل ت كلفته، وَعظَُمت نتائُجه. 
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 قتل املرأة لنفسها من أجل دفع األْسر عن نفسها -1180
 سم هللا الرمحن الرحيمب

لمة أن تستأسر سؤال: ما رأيك ابلتايل: قال الشيخ عبد هللا عزام رمحه هللا:" ال جيوز للمرأة املس 
من عدو إذا علمت أهنم يهتكون عرضها، جيب أن تقاتل حَّت تُقَتل، حَّت يقتلوها، ولذلك يف كونر 
ألقت كثري من النساء أبنفسهن يف النهر عندما جاء الروس أيخذوهنن إىل داخل الدابابت، رأسًا ألقني 

  ض مقدم على الدفاع عن النفسأبنفسهن يف النهر، هذا موافق للشرع اإلسالمي، ألن الدفاع عن العر 
  [.46]يف ظالل سورة التوبة، ص.. ال يسلم الشرف الرفيع من األذى حَّت يراق على جوانبـــــه الدم.

اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز للمرأة أن َتستسلم لألسر وإن قُِتَلت، : وقال يف مناسبة أخرى 
كونر ولغمان أن يلقني أبنفسهن يف هنر ُكنر؟ قلت ولذا جاءين بعض الشباب يسألونين، أجيوز للنساء يف  

هلم جيوز، بل جيب ألن هذه شهادة وهي ال جيوز هلا أن تستسلم لألسر ما دامت ختشى على عرضها، 
إذا كانت ترى أخواهتا قد أخذن من خدورهن ومحلتهن طائرات اهلليوكوبرت فوق القرى وعرين من ثياِبن 

دهن على قراهن، ال جيوز هلا أبدًا أن تستسلم لألسر أبدًا وإن ْث انتهكت أعراضهن ْث ألقيت أجسا
 هـ.  -استسلمت فهي آمثة، جيب أن تلقي بنفسها يف النهر " ا

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. هذا القول قد راَج، ووجد له آذاًَن صاغية عند كثري من  
صبح هذا القول عند كثري منهم من املسلَّمات اجملاهدين واملرابطني يف الثغور الشاميَّة، وغريها .. حَّت أ

اليت ال تقبل النقاش .. لذا قد تعني التنبيه والبيان .. فأقول: ال خالف أن املرأة إن استطاعت أن تدفع 
عن نفسها ــ ولو ابلقتال ــ األسر عند العدو .. أنه يتعني عليها، وخباصة إن علمت أهنم سيعتدون على 

. فإن قُِتَلت على يد العدو الصائل فهي 16َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم [التغابن: ِعرضها، لقوله تعاىل:]
شهيدة إبذن هللا .. والرجل واملرأة يف ذلك سواء .. واتفاق الفقهاء ــ إن صح النقل عنهم ــ فهو على 

 هذا اجلانب من املسألة وحسب.  
ت بني األسر وبني أن تقتل نفسها لكن إن عجزت وضعفت عن الدفاع عن نفسها .. وخري  

بنفسها، لتدفع عن نفسها األسر .. ومن ْث االعتداء على عرضها .. هل جيوز هلا أن تقتل نفسها .. 
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هنا االشكال وموطن اخلالف .. فكالم الشيخ الوارد أعاله يف السؤال، يُفيد أبنه جيوز، بل جيب .. 
 ه: وهذا خطأ كبري .. ونرد على هذا اخلطأ، من أوج

: أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة .. وال قول لصحايب أو اتبعي معتب منها 
ُفَسُكْم ِإنَّ اّللََّ َكاَن ِبُكْم رَِحيمًا [النساء: . وقال 29.. بل األدلة على خالفه، قال تعاىل:] َوال تـَْقتُـُلوا أَنـْ

 .  195ُلَكِة [البقرة:تعاىل:] َوال تـُْلُقوا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّهْ 
" َمن قتل نفسه حبديدٍة ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: 

ُأ ِبا يف بطنه يف َنر جهنََّم خالدًا خملدًا فيها أبدًا، ومن شرب ََسًَّا فقتل نفسه فهو  فحديدتُه يف يده يتوجَّ
، ومن تردَّى من جبٍل فقتَل نفسه فهو يرتدى يف َنر جهنَّم يتحسَّاه يف َنر جهنم خالدًا خملدًا فيها أبداً 

  خالداً فيها أبدًا " مسلم. 
:" من قتَل نفسه بشيء يف الدنيا ُعذِ ب به يوم القيامة " مسلم. هذا صلى هللا عليه وسلموقال  

  هو احملكم من دين هللا تعاىل الذي ال جيوز أن يُعَدل عنه إىل املتشابه من األقوال ..! 
: أن األسر نوع من البالء .. والبالء يواجه ابلصب واالحتساب، وليس ابالنتحار وقتل ومنها 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ َن اخْلَوْف َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِ َن  النفس من أجل اخلالص واهلروب منه، قال تعاىل:] َوَلنَـبـْ
ِر الصَّ  ُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإَنَّ ّللِ  َوِإنَـّا ِإَلْيِه رَاِجعوَن  اِبرِيَن .اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

.. والذي  . ومصيبة األسر ال خترج عما خصته اآلية من مصائب، وأنواع البالء156-155[البقرة:
 من الصابرين.يقتل نفسه ــ سواء كان رجاًل أم امرأة ــ دفعاً للوقوع يف األسر، ليس 

رَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنوَن .  َوَلَقْد فَـتَـنَّا الَِّذيَن ِمن  وقال تعاىل:] َأَحِسَب النَّاُس َأن يـُتـْ
ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي [العنكبوت:  . 3-2قَـْبِلِهْم فَـَليَـْعَلَمنَّ اّللَّ

ُلَو َأْخَبارَُكْم [حممد:َولَ  وقال تعاىل:]  ُلَونَُّكْم َحَّتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ  . 31نَـبـْ
ُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَـْبِلُكمْ   َلُونَّ يف َأْمَواِلُكْم َوأَنـْ َوِمَن  وقال تعاىل:] َلتُـبـْ
 . 186رَُكوا َأذًى َكِثرياً َوِإْن َتْصِبُوا َوتـَتـَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر [آل عمران:الَِّذيَن َأشْ 
ــ ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  " إذا أصابت أحدُكم مصيبٌة 

راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبيت، أي مصيبة مبا يف ذلك مصيبة األسر ــ فليقل: إَنَّ هلل وإَنَّ إليه 
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فآجرين فيها، وأبدل يل ِبا خريًا منها "مسلم. وكم من أسر انقلب على صاحبه ــ فيما بعد ــ خريًا كثرياً 
 !.. 

فيمن كان قبلكم رجٌل به جرٌح، فجزَِع، فأخَذ سكينًا فحزَّ  وقال صلى هللا عليه وسلم:" كان 
بنفسه، حرَّمُت عليه اجلنة " البخاري.   عبدي ابدرين قال هللا تعاىل: فما رقأ الدُم حَّت مات، يَده، ِبا

كذلك من جيزع من األسر ــ كان رجاًل أم امرأة ــ فيقتل نفسه ليدفع عن نفسه بالء وآالم األسر، يُقال 
 بنفسه، حرَّمُت عليه اجلنة ".  عبدي له احلديث القدسي:" ابدرين

ناس بالء األنبياء، ْث األمثل فاألمثل، يُبتلى العبد على وقال صلى هللا عليه وسلم:" أشد ال 
صلبًا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه ..  حسب دينه؛ فإن كان يف دينه

  [.  3249"]صحيح سنن ابن ماجه:
 وقال صلى هللا عليه وسلم:" إَنَّ كذلك، يشتد علينا البالء وُيضاعف لنا األجر "، فقال: َي 

رسول هللا ! أي الناس أشد بالء ؟ قال:" األنبياء، ْث الصاحلون، وقد كان أحدهم يُبتلى ابلفقر، حَّت ما 
جيد إال العباءة جيوِبا فيلبسها، ويُبتلى ابلقمل حَّت يقتله، وألحدهم كان أشد فرحًا ابلبالء، من أحدكم 

 [.   395"] صحيح األدب املفرد:ابلعطاء 

البالء، وإن هللا تعاىل إذا أحب قومًا  لم:" إن ِعظم اجلزاء مع عظموقال صلى هللا عليه وس 
. ومقابلة بالء [1954]صحيح سنن الرتمذي: رضي فله الرضا، ومن سخط فله السََّخُط " ابتالهم، فمن

 األسر بقتل النفس، هو من السخط الذي يبطل األجر. 
 ؤمنة، يف جسده وأهله وماله، حَّت يلقىوقال صلى هللا عليه وسلم:" ال يزال البالء ابملؤمن وامل 

هذا ما مل يتسخ ط البالء، وأشد أنواع  [.380] صحيح األدب املفرد: هللا عز وجل وما عليه خطيئة "
 التسخط أن يقتل املرء نفسه هرابً وجزعاً من البالء. 

وَصٍب ــ  وحنو ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:" ما ُيصيُب املؤمَن من نَصٍب ــ تعب ــ، وال  
 مرض ــ وال همٍ  وال حَزٍن، وال أذًى وال غمٍ ، حَّت الشوَكة ُيشاكها؛ إال كفََّر هللاُ ِبا من خطاَيه "البخاري. 

: أن الصحابة والسلف الصاحل قد تعر ضوا لألسر والتعذيب الشديد .. ومنهم من ُعذب ومنها 
ُعرف عن أحدهم أنه رخص لنفسه أو لغريه يف النار حَّت املوت .. ومنهم من ُصِلب حَّت املوت .. فما 

 أن يقتل نفسه أبي وسيلة، ليسرتيح ويدفع عن نفسه بالء األسر وعذابه وفتنته! 
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كما يف قصة الصحايب عبد هللا بن حذافة السهمي رضي هللا عنه، ومن معه .. مع الطاغية  
غلية ابلنار .. أو أن يرتدوا عن ملك الروم ومما جاء يف قصته أنَّ الطاغية كان يعرضهم على القدور امل

دينهم .. فيؤثرون القدور املغلية ابلنار على أن ال يرتدوا .. وكانوا إبمكاهنم قبل أن يتعرضوا هلذا النوع 
 من البالء الشديد أن يقتلوا أنفسهم أبنفسهم بطريقة أسهل وأرحم .. حاشاهم! 

يد من النريان الرجال والنساء وكذلك قصة أصحاب األخدود .. حيث كان يُلَقى يف األخاد 
واألطفال .. أو أن يرتدوا عن دينهم .. فآثروا أن يُلقى ِبم يف النار .. وال أن يرتدوا .. وال أن يقتل 
أحدهم نفسه بنفسه .. وهؤالء قد نزلت فيهم آَيت كرميات:] قُِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد . النَّاِر َذاِت 

ُهْم ِإالَّ َأن يـُْؤِمُنوا  َها قـُُعوٌد .اْلَوُقوِد . ِإْذ ُهْم َعَليْـ  َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَن اِبْلُمْؤِمِننَي ُشُهوٌد . َوَما نـََقُموا ِمنـْ
 . 8-4اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد [البوج:

اءُ كان الرجُل فيمن قبلكم حُيَْفُر لُه يف األرِض، فُيْجَعُل فيِه، فُيجوقال صلى هللا عليه وسلم:"   
ُه ذلك عن ِديِنِه، ومُيَْشُط  احلديِد ما دوَن  أبمشاطِ ابملنشاِر فُيوَضُع على رأِسِه فُيَشقُّ ابثنتنْيِ، وما يصدُّ

ُه ذلك عن ِديِنِه، وهللِا لُيِتمََّن هذا األمُر، حَّت يسرَي الراكبُ  منحلِمِه   من عظٍم أو عصٍب، وما يصدُّ
، أو الذئَب على غنِمِه، ولكنكم تستعجلوَن " البخاري. ما صنعاَء إىل حضرموٍت، ال َياُف إال هللاَ 

د  ُه ذلك عن ِديِنِه .. وال حيمله على االنتحار .. فيقتل نفسه بنفسه .. ألجل ذلك محُِدوا، ومحُِ يصدُّ
 صنيعهم.  

الدفاع عن الِعرض مقدم على الدفاع عن النفس "، غري صحيح .. وهو : أن قوله " ومنها 
 ألصوليني والفقهاء ملقاصد الشريعة حبسب أمهيتها .. فمقصد احلفاظ على النفس خمالف لرتتيب ا

 جاء بعد مقصد احلفاظ على الدين .. وقبل احلفاظ على مقصد العقل، والِعرض، واملال. 

: أن الدفاع عن الِعرض .. واجب ال خالف فيه .. وهو من اجلهاد يف سبيل هللا .. لكن ومنها 
األعراض شيء .. وأن يقتل املرء نفسه بنفسه ــ سواء كان رجاًل أم امرأة ــ ُتت القتال دون الِعرض و 

 عنوان الدفاع عن العرض شيء آخر .. ال جيوز .. وال ينبغي اخللط بينهما! 
: أن هذا القول مفاده أن أخواتنا املعتقالت يف سجون الطغاة اجملرمني .. والاليت قد ومنها 

قبل زابنية الطغاة .. آمثات وخمطئات .. ومرتكبات لفاحشة الزىن ..  يتعرضن لالعتداء والفجور من
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ألهنن إبمكاهنن أن يقتلن أنفسهن أبنفسهن، وهن  يف سجوهنن .. وما فعلن .. فهذا العمل متيسر لكل 
سجني لو كان مباحًا .. وهذا القول ال أعرف عاملًا معتبًا يقول به .. وهو خمالف للمنقول، واملعقول،  

 قد م.  كما ت
: إن َتك ن فج ار العدو من وهنا أييت سؤال آخر يفرض نفسه، ويرتدد على ألسنة الناس 

 املرأة املأسورة ُتت اإلكراه والتعذيب احملقق .. هل عليها حرج، وهل تُعتَب زانية؟ 
: ال؛ ليست زانية .. وليس عليها حرج .. ما دامت كارهة ومكرهة على ما يصنعون اجلواب 
ل هلا أجر عظيم على الصب واالحتساب .. والذي يرميها ابلزىن جُيَلد حد القاذف؛ الذي يرمي ِبا .. ب

 املؤمنات احملصنات ابلزىن!  
. 106قال تعاىل:] َمن َكَفَر اِبّللِ  ِمن بـَْعِد إميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَـْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن [النحل: 

لو أظهر الكفر األكب ما دام ابطنه مطمئنًا ابإلميان .. فألن يعذره فيما دون  فاإلكراه يعذر صاحبه
 ذلك من ابب أوىل .. وكل الذنوب واخلطاَي هي دون الكفر والشرك.  

ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" إن هللا تعاىل جتاوز يل عن أميت  
ُعِفَي ألمَّيت عن اخلطِأ :" . ويف رواية[1731]صحيح اجلامع:ليه "اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا ع

عن أميت اخلطُأ، والنسياُن، وما اْسُتكرهوا عليه ".  والنِ سياِن وما اسُتكرِهوا عليِه ". ويف رواية:" ُوِضع
 وكلها رواَيت صحيحة تؤكد صحة املعىن الذي أشرَن إليه، واحلمد هلل رب العاملني. 

28/8/2014  

 لكل فتنٍة رجاهلا! -1181
عندما يُؤَتى اإلسالم واجلهاد، من جهة الُغالة األجالف .. من اخلطأ حينئٍذ اإلكثار من الدندنة  

واحلديث عن املرجئة اجلُفاة .. وعندما يُؤَتى اإلسالم واجلهاد من ِقبل املرجئة اجلُفاة، من اخلطأ اإلكثار 
ه مبا تستحق، ويف وقتها ومكاهنا وإمنا كل فتنة تواجَ  من الدندنة واحلديث عن الُغالة األجالف ..

أثر .. كوجود وأثر تلك الفتنة األساس املراد  ل عنها بفنت ال وجود هلا والاملناسبني .. من دون االنشغا
 مواجهتها .. وهذا من َتام الفقه، والوعي، واإلنصاف. 
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 لكل فتنة كان هلا رجاهلاأن لوجدَن ولو أتملنا التاريخ اإلسالمي .. والفنت اليت حصلت فيه ..  
ها يف وقتها وأرضها .. ظهرت فتنة الردة، فكان هلا أبو بكر .. و ها وحسمو واجه الذيناألبطال 

وظهرت فتنة اخلوارج، فكان هلا علي .. وظهرت فتنة القول خبلق القرآن، فكان هلا أمحد بن حنبل .. 
فكان هلا ابن تيمية .. وظهرت فتنة عبادة  ة ..، واملتكلموظهرت فتنة الشيعة الروافض، والصوفية

القبور واالستغاثة ِبا من دون هللا .. فكان هلا حممد بن عبد الوهاب وأحفاده .. وظهرت فتنة عبادة 
رجاهلا ُتصل يف األمة، القصور، والشرك يف احلاكمية .. فكان هلا سيد قطب .. وهكذا كان لكل فتنة 

أو أكثر من .. من الفنت غريها  هلم عالم انشغلتم ِبذه الفتنة عن ال يُقال هلا .. وابلتايل يتصدونالذين 
.. واالنشغال ِبا عن وال أثر وإن قيل، فاجلواب: من اخلطأ االنصراف إىل أمراٍض ال وجود هلا غريها .. 
 يعيشها الناس يف واقعهم ومعاشهم! اكةأمراٍض فت  
ت اليت تتهدد الناس يف بلده وجمتمعه ــ أو يف وكل من يريد أن يتصدى ملواجهة الفنت والتحدَي 

 بالد املسلمني ــ ال بد له من أن يتنبه هلذا الفقه، واملعىن اآلنفي الذكر أعاله! 
30/8/2014 

 إىل قادة العمل اجلهادي واإلسالمي يف الشام. -1182
. واإلسالم الشام .. إىل كل من أمهه شأن اجلهاد . يفإىل قادة العمل اجلهادي واإلسالمي  

واملسلمني يف سورية احلبيبة، أقول: أهل الشام على ما فيهم من خري .. ورغم أن الطائفة املنصورة 
نص حديث النيب صلى هللا عليه وسلم ــ ال ختلو منهم .. وأهنم املادة اليت ينصر هللا ِبا امللة ــ بالظاهرة 

نصريي القرمطي الكافر ــ العصاة .. والفساق واألمة .. إال أن منهم ــ بسبب حداثة عهدهم ابلنظام ال
أتوا من موبقات ــ ما .. منهم السارق .. والزاين .. وشارب اخلمر .. وغري ذلك .. إال أهنم ــ على 

 مسلمون، من أهل القبلة. 
إما أن تعتزلوهم ..  وأنتم ــ يف تعاملكم مع هذا الفريق من الناس ــ بني خيارين ال اثلث هلما: 

تعطلوا معهم جهاد لوا فيهم القتل والقتال .. و وتُعمِ وتستعلوا .. وتتكبوا عليهم .. وا منهم .. وتتبأ
ــ شئتم أم أبيتم ــ إىل ابحلكمة واملوعظة احلسنة الكلمة والنصيحة  .. وهذا خيار سينتهي بكم ال حمالة 

 !تعملوا عمل داعش وزَيدةأن غالة .. و االصطفاف مع اخلوارج ال



 238 

ر اآلخر: هو أن تعاملوهم ــ صادقني غري متكلفني وال مرائني ــ على أهنم مسلمون .. أما اخليا 
 نهجونم .. وتهنعليهم .. وُتضنو  تعطفونهلم حقوق اإلسالم وحرمته .. هلم ما لنا، وعليهم ما علينا .. 

لهم .. جاهمون وتعل  على مسيئهم ..  فتصبون النصيحة ابلرفق، واحلكمة واملوعظة احلسنة ..معهم 
الذي  الذي ال ريب فيه؛ضعيفهم .. وهذا هو اخليار احلق وتواسون  وتنصرونعلى فقريهم ..  وتنفقون

أهل السنة واجلماعة يف تعاملهم مع  ورسوله صلى هللا عليه وسلم .. والذي عليه يرضي هللا تعاىل،
 املخالفني من العصاة. 

لكم ارين ــ إذ ال خيار اثلث بينهما ــ وال بد أحد اخليفانظروا ألنفسكم .. ودينكم .. واختاروا  
 ...!من االختيار 

1/9/2014  

 َجال معروف: أَن مسلم، رغماً عن أنوفهم ..! -1183
 سم هللا الرمحن الرحيمب

يقولون عين: أنين علماين .. كافر .. مرتد .. متواطئ مع العدو اخلارجي على اإلسالم  
 . وقوهلم هذا يطال ويشمل جبهة ثوار سورَي اليت أقودها!واملسلمني .. واجلهاد واجملاهدين .

وأَن أقول هلؤالء: أَن مسلم، حمبٌّ هلل، ولدينه، ولرسوِله، وللمؤمنني .. رغمًا عن أنوفكم ..  
 هاتوا برهانكم فيما تزعمون .. أو أنتم كاذبون! 

 يهم ..! هذا قول الناقمني الس اخطني .. عن َجال معروف وَجاعته .. وهذا رده عل 
وقد كثر اللغط .. والقيل، والقال .. بعلم، وبغري علم .. حول هذا املوضوع .. حَّت تكاد  

 تكون فتنة على أرض الشام .. الثورة الشامي ة بغىن عنها .. واحلكم يف هذه القضية ومثيالهتا، كالتايل: 
ًا أكب ــ من غري مانٍع األصل يف املسلم اإلسالم، والباءة من الكفر، ما مل يُظهر بيقني كفر  

 شرعي معتب ــ يناقض اإلسالم، وَُيرج صاحبه من امللة. 
وعليه فال يُقال للمسلم الذي يُظهر اإلسالم آتنا بدليل أو أظهر لنا األدلة والباهني اليت تُثبت  

َتنا، وأكل من صلى صالتَنا، واستقبل قبللنا أبنك مسلم .. فهذا ال جيوز .. قال صلى هللا عليه وسلم:" 
 ذبيحَتنا، فذلك املسلُم، الذي له ذمُة هللِا وذمُة رسوِله، فال خُتِْفروا هللَا يف ذمِته " البخاري. 
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" من صلى صالتَنا، واستقبل قبلَتنا، وأكل ذبيحَتنا .."، هذا يكفي ألن حُيَكم له ابإلسالم ..  
  ف والتنط ع الذي هُنينا عنه. وال جيوز التنقيب أو البحث عن أكثر من ذلك .. فهذا من التكل  

أما الطرف اآلخر املقابل الذي يكفر هذا املسلم؛ الذي له ذمة هللا وذمة رسوله صلى هللا عليه  
وسلم .. هو املطاَلب أبن يُظِهر األدلة الصرحية اليقينية اليت تدم  هذا املسلم ابلكفر، واخلروج من امللة 

د وأمان هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم هلذا املسلم .. وأساء .. فإن مل يفعل .. فقد خَفر، ونقض عه
 حلقوق أخوة اإلسالم .. وارتكب كبرية عظيمة من كبائر الذنوب. 

 قال صلى هللا عليه وسلم:" إذا كفَّر الرجل أخاه فقد ابء ِبا أحدمها "مسلم. 
ا أحدمها إن كان كما قال وقال صلى هللا عليه وسلم:" أميا امرئ قال ألخيه َي كافر فقد ابء ِب

 وإال رجعت عليه "مسلم.
وقال صلى هللا عليه وسلم:" من دعا رجاًل ابلكفر أو قال عدو هللا وليس كذلك إال حار عليه  

 "مسلم. وقوله " حار عليه "، أي عاد ورجع عليه قوله يف أخيه! 
ن كافرًا، وإال كان هو وقال صلى هللا عليه وسلم:" أميا رجل مسلم أكفر رجاًل مسلمًا، فإن كا

 الكافر"متفق عليه.  
 ويف رواية:" ما أكفر رجٌل رجاًل إال ابء أحدمها ِبا: إن كان كافراً وإال كفر بتكفريه ". 

 وقال صلى هللا عليه وسلم:" من رمى مؤمناً بكفٍر فهو كقتله " متفق عليه. 
"]صحيح كقتله   وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا قال الرجل ألخيه: َي كافر فهو

 فهو كقتله ملا يرتتب عليه من تبعات خطرية، وانتهاك للحرمات.   [.2777الرتغيب:
ويف مسألتنا اليت اخُتِلف فيها .. وخاض فيها اخلائضون .. حَّت تكاد تكون فتنة .. نقول: 

رَفع إليها أدلة شكلوا حمكمة شرعي ة يرتأسها نفر من املستقلني ممن ُعرِفوا ابلعلم والتقوى والدراية .. تُ 
الطرف الذي يزعم كفر وردة األخ َجال معروف .. وشهودهم على هذه األدلة .. لُينظر فيها، وفيما 
يُعارضها .. فإن مل يفعلوا .. أو كانت أدلتهم دلياًل على خطئ األخ .. وليس على كفره .. أو كانت 

د ت أدلتهم .. وصدر احلكم الشرعي متشاِبة محالة أوجه وتفاسري .. ال جيوز التكفري مبثلها .. رُ 
املناسب .. وأسدل الستار على هذه القضية " الفتنة " .. وُحِفظت لألخ حقوقه وُحرمته، وكرامته .. 
فإن مل حيصل ذلك .. وقبل أن حيصل ذلك .. ال حيق ألحٍد أن َيوض يف األخ " َجال معروف " تكفريًا 
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ه وَجاعته .. أو استجابة هلوى ومآرب يف نفسه .. أو .. وجترحيًا .. يفعل ذلك استجابة لضغوط حزب
استجابة ملا ُيشاع يف حميطه من قال وقيل .. أو استجابة لضغوط صيحات ونفثات الُغالة؛ اخلباء يف 
صناعة االقتتال الداخلي فيما بني الثوار واجملاهدين .. فهذا كله ال جيوز .. وال يُقَبل .. بل ويُعذ ر عليه 

اليت تصدر على هذه األوجه، غري ملزمة .. وال تُلزم إال أصحاِبا .. فليس مبثل هذه .. واألحكام 
املنطلقات والدوافع ــ يف أرض حرٍب؛ اجلميع حيمل السالح ــ تصدر األحكام؛ وخباصة أحكام التكفري 

 والوعيد.  
حوله ما يُثار ــ وما قلناه يف هذه القضية .. يُقال يف كل قضية مماثلة هلا .. ويف كل شخص يُثار 

 أو قد أثري ــ حول األخ َجال معروف .. ويُطابق حاُله، حاَله.
وكذلك عندما يُراد إصدار حكم على كتيبة أو فصيل من الفصائل العاملة يف الساحة الشامي ة 
.. فمن ابب أوىل أن تتخذ يف حقها مثل هذه اإلجراءات واالحتياطات اآلنفة الذكر .. وأن ال ُترتك 

ام عرضة ملن شاء .. ُتطَلق على ألسنة من هب وَدب من األفراد .. وبعلم وغري علم .. فاحلكم األحك
على األعيان، والتشكيالت ابلكفر، وحنو ذلك .. موقف قضائي؛ ينبغي أن أيخذ كامل شروط ولوازم 

 العمل القضائي .. ويُدعى له كبار القضاة الثقاة .. وهللا تعاىل أعلم.  
1/9/2014  

 داعش للشباب املسلم يف العامَل!  حمرقةُ  -1184
وحدودها .. ونعرف اإلقدام وأمهيته يف حسم املعارك .. وهذا الذي تفعله  عرف الشجاعةن

داعش مع الشباب املسلم يف معركتها مع العامَل؛ كل العامَل .. ليس من هذا، وال ذاك .. وإمنا هو من 
رج عن كونه حمرقة ــ ُأعد هلا عدهتا ــ للشباب املسلم فاهة .. وهو ال َيالتهور، والتهلكة .. والس  

 ! ومن غري طائل يُذَكر ..أطراف األرض َجيع من املتحمس 
النيب صلى هللا عليه وسلم، قد وصف اخلوارج أبهنم " سفهاء األحالم "؛ والسفيه هو الذي ال 

 لتقدير املصاحل من املفاسد .. ال يكرتسأنه هلا .. كما  ال يكرتسحُيسن تقدير العواقب واملآالت .. و 
مع  اً وتناقضوإرجافًا .. ..  اً .. وتفريط اً ما يفعل، ويقوم به .. ويعتب النظر ملثل هذه األمور انبطاحفي

  الرجولة والشجاعة واإلقدام!
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ع اخلوارج بني السفاهة وعمالة البعض منهم .. كما هو حال داعش؛ َجاعة فكيف إذا َج
 عن قدر ونوع املخاطر واألضرار واملهالك وال حرج ..!  الدولة .. فحينئٍذ حدث

 لعشرات .. فيكبون، ويهللون ..! يُقَتل منهم ا
ويُقَتل منهم املئات .. فيكبون ويهللون .. من دون أن يسألوا أنفسهم .. أو يسمحوا ألحٍد 

ما هي الثمار والفوائد . و تُقَتل هذه األعداد الكبرية من الشباب . أن يسأهلم، أو يسائلهم .. مقابل ماذا
.. أم أن القتل هو الوسيلة والغاية معاً .. وليكن  من الشبابالكبرية املرجوة من وراء قتل هذه األعداد 

 بعدها ما يكون! 
من وأَن ال أزال أعتقد أنه يوجد ضمن صفوف " داعش "؛ َجاعة الدولة .. بعض املغفلني 

باك داعش .. وغرهتم شعارات داعش .. قد وقعوا يف شِ .. من ذوي النواَي الطيبة املخلصة الشباب؛ 
أقول هلم: اعلموا أن اصطفافكم وقتالكم مع و  وهؤالء أعنيهم وأخصهم بكلمايت ونصيحيت هذه ..

يعين  وضد كل من َيالفكم من املسلمني .. .. اضد دول العامَل كله اخلوارج الدواعش السفهاء ..
ال طائل وال فائدة منها .. سوى إشباع طموحات وأهواء، مهلكة و رقة قتلة وحمابلضرورة تعريضكم مل

واليت لن يتحقق له منها شيء .. سوى قتل الشباب وعطشه للدماء .. البغدادي ..  ورغبات صاحبكم
يستفيد منها إال العدو ..  لنومهالك حملارق  مسوقه.. و على مائدة أهوائه وأحقاده املسلم املتحمس 

فائدة أعظم للعدو من أن جتمع له من يكره من الشباب املسلم املتحمس، العدو، وحسب .. وأي و 
يف بقعة واحدة مكشوفة لنرياهنم .. ْث يف املقابل ُتر ض على قتل وحرق هؤالء راف األرض، من َجيع أط

 ؟!.. وتعطيها الذرائع واملبرات على قتلهم االشاب دول العامَل كله
ْهُلَكِة [البقرة: وهللا تعاىل يقول:] َواَل تـُْلُقواْ   . 195أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ

عن نبيه صلى هللا عليه وسلم:] َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ويقول تعاىل 
ن قادة داعش .. . فأين " البغدادي "، ومن معه م128َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم [التوبة:

 من هذه الصفة النبوي ة العظيمة؟!
ك ال .. وإمنا مع ذلوحسب إخالص النية، وحسن القصد  يكفي يف العمل، أيها الشباب .. ال

ومشروعًا، قد ارتضاه هللا ورسوُله صلى هللا عليه وسلم، وصاحلُ  بد من أن يكون العمل صائبًا راشدًا،
 . 110ِلَقاء رَبِ ِه فَـْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِ ِه َأَحدًا [الكهف: َفَمن َكاَن يـَْرُجو املؤمنني .. ]
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 اللهم إين قد نصحت، وبل غت، اللهم فاشهد.
2/9/2014  

 االنتصار ابلكافر على دفع ظلم وبغي املسلم.  -1185
 سم هللا الرمحن الرحيمب

أو االستعانة به على دفع ظلم وبغي املسلم، كفر وردة، أم : هل جمرد االنتصار ابلكافر سؤال 
ننبه كل من يف املسألة تفصيل ..  فقد نُِقل عن أحد الشيوخ املعروفني أنه يقول ــ كما يف موقعه! ــ:" 

تنظيم الدولة أو  يستنصر ابألمريكان، من الفصائل يف سورَي أو غريها، سواء كان من يستنصر ِبم على
لمني، أن هذا االستنصار إضافة إىل كونه مظاهرة للكفار على املسلمني وهو ردة معلومة غريهم من املس

أن يرد عدوان تنظيم الدولة عن نفسه أو عن  وأدلتها مشهورة .. ومن شاء من الفصائل املسلمة
ن املسلمني فليتوحد مع إخوانه اجملاهدين الصادقني وليدحروا بتوحدهم عدوان الدولة وغلوها وجورها إ

هــ. فما قولكم، وجزاكم  -أبت أن ترعوي، أما االستنصار عليهم ابلصليبيني فال حيل هلم ذلك حبال " ا
 هللا خريًا؟ 
 : احلمد هلل رب العاملني، وبعد. املسألة فيها تفصيل، وتفصيلها كالتايل:اجلواب 
لى اإلسالم، وليس االنتصار ابلكافر على إسالم املسلم الظامل .. كفر وردة؛ ألنه انتصار ع -1 

 على الظامل وظلمه.  
االنتصار ابلكافر على املسلم الظامل، لكونه مسلمًا .. أو لكون الذين ينتصر عليهم من  -2 

املسلمني .. فهذا أيضًا كفر وردة .. وعلى هاتني احلالتني ُُتَمل األدلة ــ وأقوال أهل العلم ــ اليت تفيد  
 . كفر من ظاهر الكافرين على املسلمني

االنتصار ابلكافر على املسلم الظامل الباغي، من أجل دفع ظلمه وبغيه وعدوانه عن  -3 
 احلقوق واحلرمات، واألعراض وحسب .. فهذا يُقال فيه التايل: 

إن استطاع املسلمون أن يردوا بغي وعدوان وظلم املسلم ــ سواء كان هذا املسلم فردًا أم  
ا هو الواجب الذي ال جتوز احليدة عنه، كما قال تعاىل:] َوِإن طَائَِفَتاِن َجاعًة ــ من تلقاء أنفسهم، فهذ
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نَـُهَما فَِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبغِ  تَـتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ ي َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ
نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي [احلجرات:َأْمِر اّللَِّ َفِإن َفاءْت َفَأْصلِ   . 9ُحوا بـَيـْ

أما إن عجز املسلمون عن دفع ظلم وبغي وعدوان وإجرام املسلم من تلقاء أنفسهم ــ سواء   
إال بنوع استعانة كان هذا املسلم اجملرم من اخلوارج الغالة أم من قط اع الطريق ــ وكان دفعه ال يتحقق 

أو تعاون مع الكافر األصلي .. فهذا جائز، بل هو الواجب .. الذي دلت عليه األدلة النقلية والعقلية 
سواء .. والقول عن هذا النوع ــ أو القدر ــ من التعاون واالستعانة أبنه " ردة معلومة "، قول ابطل، 

 المس أهواء الغالة!  خمالف للنقل والعقل، يُفضي إىل الغلو والظلم .. ويُ 
 اّلل َ قال تعاىل:] َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوْا اّلل َ ِإنَّ  

بعضهم مع  . وقوله ]َوتـََعاَونُوْا [؛ عام، يُفيد األمر ابلتعاون فيما بني املسلمني2َشِديُد اْلِعَقاِب [املائدة:
بعض، وفيما بني املسلمني وغريهم .. ما دام هذا التعاون يُفضي إىل الب والتقوى، ويدفع اإلْث 

 والعدوان! 
والذي حيرم وجيرم التعاون مع غري املسلمني مهما كانت الضرورة، وكان اهلدف، وكانت النتيجة  

إىل اإلْث والعدوان .. وتعطيل الب احملققة من وراء انتفاء التعاون .. حَّت لو كانت النتيجة تفضي 
والتقوى .. فهذا مثله مثل من يعمل بعكس اآلية؛ يتعاون على اإلْث والعدوان، وال يتعاون على الب 
والتقوى .. وأيمر ابملنكر، وينهى عن املعروف .. فاملوقف السليب، موقف وعمل ُيسأل عنه صاحبه؛ 

 لى اإلْث والعدوان.   فعدم التعاون على الب والتقوى، هو تعاون ع
ِإنَّ وهللا تعاىل أيمر ابلعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر، والبغي، كما قال تعاىل:]  

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعظُ  ُكْم َلَعلَُّكْم اّلل َ أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرىَب َويـَنـْ
. فكل تعاوٍن أو عمٍل يُفضي إىل العدل واإلحسان .. فاهلل تعاىل أيمر به، وحيبه 90ذَكَُّروَن [النحل:تَ 

ويرضاه .. وكل تعاوٍن أو عمٍل يفضي إىل الفحشاء، واملنكر، والبغي .. فاهلل تعاىل ينهى عنه .. وال 
 حيبه، وال يرضاه من عباده .. بغض النظر عن أطراف وعناصر التعاون. 

الظلم مبغوض وحمارب لذاته، جيب دفعه ومنعه؛ أَيً  كان صاحبه .. وكانت دوافعه .. والعدل ف 
حمبوب ومطلوب لذاته، أًَي كان صاحبه .. كما قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِمنَي ّلِلِ  ُشَهَداء 
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َرُب ِللتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َخِبرٌي مبَا اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم  َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقـْ
 . 152. وقال تعاىل:] َوِإَذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرىَب [األنعام:8تـَْعَمُلوَن [املائدة:

ً  ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا علي  ه وسلم أنه قال:" واشهدوا على احملسن ــ أَيَّ
السلسلة الصحيحة: ]كان هذا احملسن ــ أبنه حمسن، وعلى املسيء ــ أَيًَّ كان هذا املسيء ــ أبنه مسيء "

457 .]   
وقال صلى هللا عليه وسلم:" انصر أخاك ظاملًا أو مظلومًا " فقال رجل: َي رسوَل هللا، أرأيت  

كيف أنصره؟ قال:" ُتجزه، أو َتنعه من الظلم فإن ذلك نصره " البخاري. ويف رواية:" إذا كان ظاملًا  
أتخذ فوق يديه ". فإذا تعس ر منعه من الظلم إال بنوع استعانة بغري املسلمني .. تعينت االستعانة، وتعني 

 منع وقوع الظلم. 
الظلم ". ومن إعانة قومك  وقال رجل: َي رسوَل هللا ما العصبي ة؟ قال:" أن تُعني قوَمك على 

وَجاعتك على الظلم أن تسكت على ظلمها وأنت قادر على منعها عن الظلم، ولو كان ذلك 
 ابالستعانة بغريك، وكان هذا الغري من غري املسلمني.

وقال صلى هللا عليه وسلم:" من نَصَر قوَمه على غري احلق فهو كالبعري الذي رُدِ َي فهو يُنزَعُ  
 [. 4270ح سنن أيب داود:]صحيبذنبه "

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إن الناَس إذا رأوا الظاملَ، فلم أيخذوا على يديه أوشَك أن يعمهم  
وقوله صلى هللا عليه وسلم " إن الناَس "؛ عام وشامل لكل [. 1973]صحيح اجلامع:هللا بعقاب منه "

خذهم بعقاب من عنده إن مل أيخذوا على يد الناس؛ كافرهم ومؤمنهم، فسنة هللا تعاىل يف عباده أن أي
الظامل ابلزجر والنهي، فينتصفون منه لضحاَيهم من املظلومني .. فالظلم والسكوت على الظلم 

 والظاملني يدع الدَير بالقع!  
ويف احلديث القدسي:" َي عبادي إين  حرمُت الظلَم على نفسي، وجعلته بينكم حمر ماً فال تظ املوا  
 " مسلم. 
والذي يقول: إن تعس ر إنكار الظلم عن طريق املسلمني، ال جيوز إنكاره عن غري طريق  

املسلمني .. وال التعاون على إنكاره مع غري املسلمني .. هو كمن يقول: إن هللا تعاىل أيمر ابلظلم .. 
 وابلسكوت على الظلم .. والعياذ ابهلل! 
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. فإن مل تستطع [2221]صحيح الرتغيب:تطعتم "وقال صلى هللا عليه وسلم:" اتقوا الظلم ما اس 
أن تدفع الظلم وتتقيه بنفسك ومبن معك من املسلمني .. واستطعت أن تدفعه وتتقيه بغري املسلمني .. 

 تعني دفعه وال بد .. ألن النيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" ما استطعتم ". 
مناً، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائهم ــ وقال صلى هللا عليه وسلم:" سُتصاحلون الروَم ُصلحًا آ 

واحلديث وإن كان ُيشري  [.3612]صحيح اجلامع:ويف رواية: عدوًا من ورائكم ــ فتْسَلمون وتغنمون ..."
إىل وقعٍة حمددة، يف زمن حمدد .. أتيت يف املستقبل .. إال أنه أفاد معاٍن عدة منها: مبدأ جواز الصلح 

ًا، والتعاون معهم على رد عدوٍ  آخر ــ رده وُتجيمه ضرورة تستدعي هذا مع نصارى الروم صلحًا آمن
الصلح والقدر من التعاون والتناصر ــ يف أي وقت من األوقات، املسلمون حيتاجون فيه ملثل هذا النوع 

 من التصاحل، والتعاون .. فالعبة مبعاين ودالالت احلديث، ال خبصوص السبب. 
عدوًا "، ومل حيدد صفة وهوية واسم هذا العدو .. فقد يكون هذا  ومنها: أن احلديث قال:" 

العدو شيوعيًا ملحدًا .. أو مشركًا من عبدة األواثن .. أو من الروافض احلاقدين .. أو من اخلوارج 
األشرار؛ شر اخللق واخلليقة، كما جاء وصفهم يف األحاديث النبوية .. فهذه األصناف كلها ُتتملها 

 عدواً ".   لفظة وكلمة "
عن عبد الرمحن بن عوف، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" شهدت مع عموميت و  

  [.441صحيح األدب املفرد:  ]ِحلف املطيبني، فما أحب أن أنكثه وأن يل محر النعم "
فهذا احللف ينطوي على التناصر فيما بني املشركني على نصرة املظلوم، واالنتصار له من  
.. أًَي كان املظلوم، وكان الظامل .. وكان القائمون عليه من املشركني .. ومع ذلك فإن النيب صلى الظامل 

هللا عليه وسلم قد ابركه واستحسنه، وأثىن عليه خريًا، وود لو أن هذا احللف ظل إىل ما بعد مبعثه صلى 
 هللا عليه وسلم، وال ينقضه .. للغاية النبيلة من وراء انعقاده. 

بن األثري يف النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة، وتيم يف دار ابن جدعان يف اجلاهلية، قال ا 
وجعلوا طيبًا يف جفنة، وغمسوا أيديهم فيه، وُتالفوا على التناصر واألخذ للمظلوم من الظامل، فُسموا 

 هـ. -املطيبني ا
ــ ومن األدلة العقلية اليت توافق النقل .. يُقال: لو أن مسلمًا م  ن الغالة املفسدين الظاملني 

سواء كان فردًا أم طائفة ــ أراد أن حيرق عليك بيتك على من فيه من األهل والذراري .. وقد َشرَع 



 246 

ابحلرق والقتل فعاًل .. ْث مل تستطع دفعه، وال شره .. ومل جتد من يعينك على إطفاء َنره، ودفع شره إال 
تستعني ابلكافر على هذا اجملرم الظامل لكونه مسلمًا .. واصب  الكافر .. فهل يُقال لك ال جيوز لك أن

على حريق النار أنت وأهلك وأطفالك .. أم أن كل عاقل يقول لك: لك كامل احلق يف أن تستعني 
 بكل قادر من حولك على دفع هذا الشر ير وشره عنك، وعن أهلك، وبيتك ..؟!

: أمور الناس تستقيم يف الدنيا مع العدل 28/146قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى  
الذي فيه االشرتاك يف أنواع اإلْث، أكثر مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن مل تشرتك يف إْث، وهلذا 
قيل: إن هللا يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يُقيم الظاملة وإن كانت مسلمة. ويُقال: الدنيا 

وال تدوم مع الظلم واإلسالم. وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم:" ليس  تدوم مع العدل والكفر،
ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم "؛ فالباغي ُيصرَع يف الدنيا وإن كان مغفورًا له مرحومًا يف 
اآلخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن مل يكن لصاحبها يف 

 هــ. -ة من خالق، ومَّت مل تقم بعدل مل تقم وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جُيزى به يف اآلخرة ااآلخر 
فإن قيل: هل هلذا النوع من التعاون والتناصر بني املسلمني وغريهم شروط .. أم أن األمر ُمرتَك  

 له العنان من غري قيد وال شرط؟ 
لنوع من التعاون والتناصر إىل مفسدة ومظلمة أقول: نعم؛ له شرط، وشرطه أن ال يؤدي هذا ا 

أعظم من املفسدة واملظلمة املراد إزالتها .. فاإلسالم جاء ِبلب املصاحل، ودفع املفاسد .. ودفع أكب 
 الضررين واملفسدتني أبقلهما ضرراً ومفسدة.

 وفيما َيص الفصائل اجملاهدة املقاتلة على أرض الشام .. ُيضاف شرط آخر، لقبول أي 
مساعدة ــ أًَي كان نوعها ــ من أي جهة غري مسلمة .. أَيً  كانت هذه اجلهة .. وهو أن ال تكون هذه 
املساعدة على حساب حرية القرار السياسي، والعسكري لتلك الفصائل .. وأن ال تكون تلك 

املساعدة ــ املساعدات مشروطة بتبعي ة تلك الفصائل لتلك اجلهات واألطراف اخلارجية ــ الداعمة أو 
 غري املسلمة.

 ِبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله .. وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني.  
3/9/2014    
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 االستنصار أبمريكا على داعش يف سورَي.  -1186
االنتصار ابلكافر على دفع ظلم وبغي املسلم "، مل يكن غرضي .. ومل ا كتبت مقاليت " مل

التعاون مع أمريكا يف حرِبا على داعش .. ال؛ وإمنا أردت  التأصيل ملشروعية كرةف َيطر على ابيل ..
أن أتناول املوضوع من زاوية فقهية وحسب .. وكرد على من اعتب أن املسألة من املكفرات اليت توقع 

 !التعاون واالستنصارهذا على أي وجه كان  صاحبها يف الردة ..
أكب من أن  دخول يف حلفها على حماربة داعش .. فالقضيةأما مسألة االستنصار أبمريكا وال

قتضيه السياسة الشرعية عن االعتبارات السياسية، وما تة فقهية وحسب .. بعيدًا يُنَظر إليها من زاوي
 من خيارات، وأحكام. 

 ..!وسياساهتافإن كان لنا مأخذ على داعش .. فلنا عشرات املآخذ على احلكومة األمريكية 
وإن كانت لداعش ضحاَي أبرَيء .. فألمريكا أضعاف، أضعاف ضحاَي داعش ..  وإن كانت

 وعشرات املواضع .. داعش ظلمت وبغت يف جانب .. فأمريكا قد ظلمت يف عشرات اجلوانب ..
حبق  وابألخطاء الكثريةملسلمني .. ااملستضعفني من واترَيها املعاصر حافل ابلكيد على اإلسالم و 

مر عبد جن الشيخ الضرير عجونتنامو، وسَ سجن ، و يف العراق بار سجن أيب غريباملسلمني .. وما أخ
 عن مسامعنا ببعيد ..!  يف السجون األمريكية من عمره  الرمحن الذي جتاوز اخلامسة والسبعني

أمريكا ال ميكن أن تكون بريئة يف مواقفها وسياساهتا جتاه الشرق األوسط وما تتالطمه من 
، واخلاصة ِبا .. ال ميكن ــ وال جيوز ألحٍد ــ املنطقة يفاخلطرية هي هلا اسرتاتيجياهتا أحداث .. فأمواج و 

 أن يُطاوعها عليها ..! 
أمريكا لو وجهت صوارَيها .. وطرياهنا حنو األراضي السورية .. ال ميكن أن تقتصر على حماربة 

الثائرة الشريفة اليت تغار على  داعش .. وإمنا ستكون داعش مشاعتها يف ضرب َجيع الفصائل اجملاهدة
 !ومن وراء اجملاهدين حاضنتهم الشعبية من املدنيني الدين، واألرض، والِعرض ..

ويف الشاردة ويف الشأن السوري .. داعش ستكون مشَّاعة أمريكا للتدخل يف مستقبل سورَي .. 
 ! من حياة السوريني والواردة .. ما عظم شأنه وما قل ..
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وعلى قفي الشخصي ــ فإنين أُتفظ جدًا على التدخل األمريكي يف سورَي .. لذا ــ وهذا مو 
االستفهام .. إشارات وأضع عليه عشرات وال أجيزه .. وأرفضه .. الدخول يف حلفها واسرتاتيجيتها .. 

، ويف املنطقة بعامة حنوومن سياساهتا املخيفة  اليت ُتمل يف طياهتا الشك، والريبة من النواَي األمريكية ..
 ! سورَي خباصة
أن  ِبميع فصائلهم وكتائبهم .. ..حفظهم هللا نصح إخواين اجملاهدين والثوار يف الشام إين ألو 

 ... احلكومة األمريكيةالتعامل مع يقدموا سوء الظن على حسن الظن .. عند أدىن خطوة َيطوهنا حنو 
شر األمريكان .. وشر الدواعش ..  حفظ هللا املسلمني يف الشام، ويف العراق، ويف كل مكان .. من

 ! وكل  ذي شر
3/9/2014  

 من حق  املسلم على أخيه املسلم.  -1187
ن حق  املسلم على أخيه املسلم أن حُيس ن به الظ ن .. كما يف احلديث:" إن هللا حر م من م

هو األصل الذي ال ينبغي  هذا [.3420]السلسلة الصحيحة:املؤمن َدَمه، وماَله، وأن يَُظنَّ به َظنُّ السُّوء "
 احليدة عنه إال بيقني يستدعي العكس ..! 

قدم سوء الظن مبن حوله من املسلمني، على يُ ألدىن شبهة تراه ومن مل يتنب ه هلذا األصل .. و 
ويكون هذا ديدنه وشغله الشاغل يف  .. ويرميهم ــ أو بعضهم ــ ابخليانة من غري بينة ..ِبم حسن الظن 

ــ ومبن معه ــ به احلال  ف املنصوص عليه .. فإنه ينتهيفهذا إضافة إىل أنه قد خالَ ..  لسهوجماأحاديثه 
ورمبا إىل التقاتل .. .. مع من جيب أن يتحد معهم والتفرق ..  والتنازعالظلم .. والبغي .. و  الغلو، إىل

وال  ..ملقتول يف النار ـــ إن كانوا من محلة السالح ـــ يف مواطن يكون فيها القاتل وا وشهر السالح
 !يلومنَّ ــ حينئٍذ ــ إال نفسه، والت حني مندم

وقوله صلى هللا عليه وسلم:" إن هللا حر م من املؤمن َدَمه، وماَله، وأن يَُظنَّ به َظنُّ السُّوء "؛ فيه 
يسلمان،  ترابط وتالزم؛ أي من لوازم حرمة دم املؤمن وماله، اجتناب ظن السوء به .. فالدم، واملال ال

 وال يكوَنن يف أمان، إال إذا أعقبهما حسن الظن ابملؤمن ..!
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..  .. ْث يتغل ظ سوء الظن حَّت ينتهي بصاحبه إىل رمي اآلخرين ابخليانةفالشر يبدأ بسوء الظن 
القتل والقتال، وسفك الدم احلرام .. فالشر عادة ال يقتصر على ْث التكفري .. ْث لعمالة .. ْث رميهم اب

 يدل صاحبه على غريه، وعلى ما هو أشر منه!يظل يعمل عمله، حَّت .. وإمنا نفسه 
ويف احلديث، قال صلى هللا عليه وسلم:" فمن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، فليُقْل خريًا، أو 

، قولوا خرياً تغنموا، واسكتوا عن شرٍ  تسلموا "  [.412]السلسلة الصحيحة:يسكت عن شرٍ 
7/9/2014  

 .ن حول استشهاد قادة األحراربيا -1188
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 .154]َواَل تـَُقوُلوْا ِلَمْن يـُْقَتُل يف َسبيِل اّللِ  َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُروَن [البقرة: 
ببال  األسى والصب واالحتساب نتلقى خب استشهاد صفوة من أبطال وقادة الثورة الشامية  
ة .. يف تفجري آٍْث غادر استهدفهم وهم يف إحدى مقراهتم واجتماعاهتم .. حنسبهم إبذن هللا تعاىل املبارك

شهداء أعزاء سعداء عند رِبم .. وحنتسب، ونصب .. وال نقول إال ما يرضي الرب سبحانه وتعاىل: 
. عسى أن تكون دماء حسبنا هللا ونعم الوكيل .. إَن هلل وإَن إليه راجعون .. عسى خريًا إن شاء هللا .

هؤالء األخوة األبطال الزكي ة شعلة للسائرين تضيء هلم ظلمة الطريق .. وَنرًا ُترق عروش الطغاة 
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم اَل تـَْعَلُموَن [البقرة: ٌر لَُّكْم [ .. ] َواّلل   .  216الظاملني ] َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيئاً َوُهَو َخيـْ

ة القادة األبطال: حسان عبود، أبو عبد هللا احلموي .. وأبو أمين احلموي .. من هؤالء األخو  
وأبو طلحة الغاب .. وأبو يزن الشامي .. وأبو عبد امللك الشرعي الالذقاين .. وحمب الدين الشامي .. 

حلموي وأبو يوسف بنش .. وأبو محزة الرق اوي .. وأبو سارية الشامي .. وأبو الزبري احلموي .. وَت ام ا
.. وغريهم من األحبة .. نسأل هللا تعاىل أن يتقبلهم َجيعاً يف الفردوس األعلى مع األنبياء، والصديقني، 

 والشهداء .. وحسن أولئك رفيقًا. 
قد عرفت كثرياً من هؤالء األخوة عن قرب .. فما عرفت عنهم إال خرياً .. كانوا ممن حيبون هللا  

اًب على الطغاة الظاملني اآلمثني .. وَسطًا يف الدين؛ ميقتون الغلو وجيافونه  ورسوله، واملؤمنني .. كانوا حر 
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كما ميقتون اإلرجاء واجلفاء .. كما كانوا على قدٍر عظيم من األدب، واحلياء، واخللق احلسن احلميد .. 
 حنسبهم كذلك وال نزكيهم على هللا.

طفاهتا .. والتحدَيت اليت ستواجهها .. ستفتقدهم الثورة الش امي ة .. يف كثري من حمطاهتا ومنع 
ستفتقدهم ساحات وميادين اجلهاد على ثرى الشام الطهور .. لكن أملنا ابهلل العظيم كبري .. وكبري 
جدًا .. أبنه سبحانه وتعاىل لن يتخل ى عن الشام، وأهل الشام .. وهو سبحانه وتعاىل قد تكف ل لنبيه 

الشام .. ومن تكفل هللا به فال ضيعة وال خوف عليه .. حَّت وإن وأمته، ونصرة دينه .. ابلشام، وأهل 
رحل منا بطل مقدام .. فإن  هللا تعاىل قادر على أن َيلفنا خريًا منه، وهو ــ سبحانه ــ على ما يشاء 

 قدير. 
وإىل أحباب األخوة الشهداء ــ إبذن رِبم ــ على امتداد ربوع الشام الطهور، وما أكثرهم ..  
ُتطيلوا من فرتة احلداد .. أو أن تقعدكم الصدمة عن احلراك، واجلهاد يف سبيل هللا .. فتكونوا  حذار أن

شر خلف، خلري سلف .. فساحات الواجب واجلهاد تناديكم .. وخري ما ختلفون الشهداء به .. أن 
ل والعطاء، تسريوا على درِبم وطريقتهم .. وتكونوا على ما كانوا عليه من اجلهد، واجلهاد .. والبذ

ُهم  وتكونوا أحد الفريقني املعنيني من قوله تعاىل:] ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه َفِمنـْ
ُلوا تـَْبِدياًل [األحزاب: ُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ  .  23مَّن َقَضى حَنَْبُه َوِمنـْ

الًَن، وفالَن .. أو كان جياهد ألجلهم .. فإهنم قد ماتوا .. واعلموا أن من كان يعبد فالًَن، وف 
 ومن كان حياً منهم سيموت .. ومن كان يعبد هللا، وجُياهد يف سبيله .. فإن هللا حيٌّ ال ميوت. 

اللهم إخواننا قد سبقوَن إليك، وقضوا حنبهم .. فارمحهم، واغفر هلم، وتقبلهم، ووسع نزهلم ..  
لوا تبدياًل .. اللهم آمني، آمني. واجعلنا ممن ينتظر و   ما بد 

 وصلى هللا على حممد النيب األم ي وعلى آله وصحبه وسلم.
ـــ كنت أمرر كلمايت على إخواين، وقد رحلوا .. وها أنذا أمررها على غريهم ألخبهم أن أحبائي  

 قد ماتوا ...... اللهم غفرانك!
10/9/2014  
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 الذي أَشْرَن إليه وَقْع! -1189
لنا من قبل يف مقالة لنا بعنوان " ُسنَُّة العراق بني سيفني: سيف الروافض الُغالة، وسيف ق

:" السيناريو الذي خنشاه ونتوقعه ــ بسبب تواطؤ 21/6/2014اخلوارج الُغالة " الصادرة بتاريخ 
سنة يف واجتماع روافض العامَل وعلى رأسهم إيران، ومعهم بعض القوى الدولية واحمللية على أهل ال

العراق .. ُيضاف إليهم سيف اخلوارج الغالة ــ أن تضعف القوى السنية العراقية عن املواجهة، وصد 
العدوان الرافضي واخلارجي معًا .. فينكفئون عن املناطق واملدن اليت حرروها .. وتعود داعش إىل 

فعلت فعاهلا املشينة يف قواعدها ومواطن انتشارها يف الصحراء .. ساملة آمنة .. وبعد أن تكون قد 
مناطق السن ة .. ويبقى أهل السنة يف مدهنم وقراهم ُتت رمحة قصف وجرائم، وجمازر الروافض .. 
يُقتـ ُلون مع ذراريهم ونسائهم .. على أهنم داعش، أو من الدواعش .. لتحظى جرائمهم على غطاء 

 هـ.  -دويل وحقوقي .. " ا
سفهاء ها هم فإنه يقع اليوم .. فوحنَذره وحنذ ر منه .. اه وهذا الذي قلناه من قبل .. وكنا خنش

من سالحهم ــ كجيش  خوارج داعش .. بعد أن ْنحوا يف جتريد القوى السني ة اجملاهدة الفاعلة يف العراق
وأخرجوهم من مناطقهم اليت حرروها من  ــمن ثوار وجماهدي القبائل السني ة الشريفة اجملاهدين وغريهم 

وخريوهم بني أن يدخلوا  وأفشلوا ثورهتم وجهادهم ..ماء أبنائهم من اجملاهدين الشرفاء .. الروافض بد
.. أو القتل والقتال، ورميهم ابلصحوات، والكفر، والردة .. وبعد املشؤوم يف طاعة خليفتهم املزعوم 

ينسحبون ة .. و لسن  بعد أن فعلوا كل ذلك .. يتخلون عن أبناء اأن حرضوا وزعَّروا العامَل كله عليهم .. 
ليفعلوا  من املناطق السنية إىل أوكارهم القدمية .. لصاحل العدو من الروافض األشرار، وغريهم ..

بناء السنة ونسائهم .. ُتت زعم وعنوان أهنم دواعش .. واغتصاب حبق أأفاعيلهم اإلجرامية من تقتيل 
 ..! اإلرهابية من داعش نساء املسلمني ــ ينتقمون رجال و وأهنم ــ بقتلهم لذراري و 
ه سفهاء خوارج داعش يف العراق .. فعلوه، وال يزالون يفعلونه يف سورَي .. وهذا الذي فعل

نفس النتائج  يحصد أهل الشامأماًل منهم يف أن يدعشنوا الثورة واجلهاد .. ومن ْث اجملتمع السوري .. ل
 إال أن حيفظ الشام وأهل الشام .. وثورهتم .. لكن أيىب هللااليوم اليت حيصدها مسلمو وسنة أهل العراق 

.. وإدراكًا خلطر  الشام أصلب شوكة .. وأكثر إعداداً  دو.. فكان جماهمن اخلوارج األشرار وجهادهم 
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، وال تزال املعارك فيما بينهم سجال .. سائلني هللا تعاىل يف مواطن عدة وارج الدواعش .. فنازلوهماخل
وعلى النظام النصريي اجملرم، ومن م على اخلوارج السفهاء األشرار .. أن ينصر جماهدي وثوار الشا

من ــ وَجيع أمصار املسلمني ــ وأن حيفظ شام اإلسالم وينصر دينه ..  وأن يعز  وقف يف صفه وَنصره .. 
 شر اخلوارج .. وكل ذي شرٍ  .. اللهم آمني، آمني.

12/9/2014  

 عيداً عن النظر إىل األسباب؟!النتائج ب إىل مَّت سنظل نتعامل مع -1190
حملاربة ما يسمونه إرهااًب .. ُتت زعم ضرب وحماربة املزمع لكل يتكلم عن التحالف الدويل ا

َجاعة الدولة " داعش " .. ويتساءلون عن حكم من يتعاون ويتواطأ مع هذا التحالف على أهدافه .. 
يل هذا التحالف فيما بني دول العامل بعيدًا عن النظر إىل األسباب اليت أعانت وساعدت على تشك

 الكافر واملنافق على بالد املسلمني ..!
أن يتعاون مع هذا التحالف يف  من يتعاون، أو يفكر ريكفتصنيف العباد .. وت الكل َيوض يف

 وال يزال يساعده؟!وسه ل مهمته .. الدويل .. بعيداً عمن كان سبباً فيه .. وساعده على التشكيل .. 
اخلاطئة .. وعمالة وخيانة بعضهم .. من  وأعماهلااعش .. بسفاهتها ورعونتها .. أليست د

 ساعد على تشكيل هذا التحالف الدويل .. وزعَّر دول العامَل كله على بالد املسلمني ..! 
أعطت املبر األخالقي  أليست داعش .. بسفاهتها ورعونتها .. وأعماهلا اخلاطئة .. هي اليت

أطراف األرض على ما بينها من تناقض وتنافر وتباعد ا التحالف الدويل .. وَجعت والسياسي .. هلذ
 على بالد املسلمني! واختالف .. 
أو التعاون معه فيما أننا نرفض هذا التحالف الدويل .. وحنر م وْنرم مشاركته  وقال غريَن: قلنا،

.. ومن  كله  ذلكيف  بون من كان السبب.. ولكن أين هم الذين ُيسائلون وحياسينويه حنو األمة وأبنائها 
 ساعد وال يزال يساعد هذا التحالف على أهدافه اخلبيثة ..؟! 

إىل مَّت سنظل نتعامل مع النتائج بعيدًا عن النظر إىل األسباب .. حَّت ابتت هذه النتائج 
 تتكرر مراراً .. ويف أكثر من مصر .. وعصر؟! 
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، مكب اًل ابلسالسل .. إىل أسد جائع متوحش .. مثلنا يف ذلك مثل من يقدم أسريًا ضعيفاً 
عكفنا أشهرًا على لعن األسد املتوحش لسوء صنيعه ابألسري الضعيف .. ليفرتسه .. وملا افرتسه .. 
م ااخلائن .. ومل نوجه عبارة لوم واحدة .. لذاك السفيه الشقي مرة بينما مل نسائل ومل حناسب  لذي قد 

 عمله فيه ..! ليعمل ألسد املتوحش ا هذا األسري الضعيف إىل ذلك
 ..؟!  مانلعن الظلم والظالم .. وبعضنا سبب فيه

 نلعن تسلط الكفار واملنافقني على البالد والعباد .. وبعضنا سبب فيه؟! 
 ! وبعضنا سبب فيه .. وجالب لهنلعن قاتلي األطفال والنساء والشيوخ .. 

فهاؤَن سبب فيه .. وأعوان له من حيث عكف على سبه دهرًا .. وسننلعن االستعمار .. و 
 يدرون، أو ال يدرون ..! 

 أن تبقى أمتنا صيداً سهاًل لكل شباٍك يُفرش هلا ...؟! إىل مَّت سيستمر هذا احلال؛
 إىل مَّت سنظل ــ بسفاهة بعضنا ــ نسه ل على العدو مهمته يف بالد املسلمني ..؟!

 ؟! إىل مَّت .. إىل مَّت
 ال يعلمون .....!  فإهنماللهم اهِد قومي 

14/9/2014  

 سؤال عن رأينا ِببهة النصرة؟  -1191
: ما هو رأى فضيلتكم ِبهاد جبهة النصره و ابلشيخ اجلوالىن خاصة بعد ظهوره عل قناة س

اجلزيره وقوله أنه يريد لإلسالم أن حيكم و ال يريد أن يستأثر ابالنفراد حبكم سورَي أو حَّت أبي قرار 
 ؟ َيص ساحة اجلهاد

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. األخوة يف جبهة النصرة .. هم أبنائي، وإخواين .. يفرحين ما 
يفرحهم، ويسيئين ما ُيسيئهم .. خطؤهم عزيز علي  .. ْث أحياًَن ــ حبكم جتربيت وخبيت يف هذه احلياة، 

ــ كما غريهم ــ حق النصيحة .. ويف العمل اإلسالمي بصورة عامة ــ أرى ما ال يرون .. فأجد أن هلم علي  
وإن كانت يف بعض املواضع قاسية بعض الشيء؛ فهي من قبيل قساوة الوالد احملب، لولده احلبيب .. 
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ْث أن القساوة ليست مرادة لذاهتا ــ معاذ هللا ــ وإمنا هي ضرورية لغريها .. ولو كان ابإلمكان تفاديها، 
 لتفاديناها!

أزال ــ: أن يفكوا ارتباطهم مبسمى القاعدة .. إذ ليس من احلكمة،  وكنت مما نصحتهم به ــ وال
واملصلحة، والسياسة الشرعية .. أن حنم ل الثورة الشامي ة .. جهاد أهل الشام بكل فصائلهم .. أن 
ــ  حنم ل الشعب السوري املنكوب .. تبعات أعمال القاعدة ــ بغض النظر عن مدى صواِبا من خطئها 

الصومال .. ونيجريَي .. واجلزائر .. وأفغانستان .. والباكستان .. والعراق .. ويف الغرب يف اليمن .. و 
.. والشرق .. واجلنوب والشمال .. فنستعدي بذلك على الثورة الشامية مزيدًا من األمم، والشعوب 

ت والدول .. ومزيدًا من احلصارات .. والعداوات العسكرية .. فنسدي بذلك خدمة عظيمة للطاغو 
 الروافض من حيث ندري أو ال ندري.النصريي بشار األسد وحلفائه 

احلكمة ــ وكذا السياسة الشرعي ة ــ تقتضي أن خنذ ل عن الشام، وأهل الشام، وثورهتم وجهادهم .. مزيدًا 
زيداً من األعداء والعداوات .. واملعارك اجلانبية .. والعاملية .. ال أن نزع ر عليهم دول العامَل كله .. وم

من العداوت .. يف وقت مل ينته أهل الشام من مواجهة العدو اللصيق واحمليط ِبم من جهاهتم األربع 
 !... 

احلكمة ــ وكذا السياسة الشرعي ة ــ تقتضي أن خنفف عن أهل الشام، وثورهتم .. خنفف عن 
كل جانب .. ال أن الشعب السوري املنكوب، واملشرد، واجلائع .. تلك احلصارات اليت ُتيط به من  

 نزيد على تلك احلصارات .. مزيداً من احلصارات واألطواق .. وحنن مبقدورَن أن نتفاداها! 
ينبغي أن يرى منهم الشعب السوري .. أهنم يقدمون مصلحة األهداف العامة العظيمة .. 

احلزب،  مصلحة اإلسالم .. مصلحة الشعوب املسلمة .. مصلحة أهل الشام وثورهتم .. على مصلحة
 واالرتباط احلزيب! 

هذه النصيحة إن مل يعملوا ِبا اآلن ــ وقد أتخروا كثريًا ــ ومل يعرفوا قدرها .. سيعملون ِبا الحقاً 
.. ويعرفون قيمتها الحقًا .. ولكن بعد فوات األوان .. وبعد أن يكون قد حصل مزيدًا من الضرر .. 

 ويقع الندم، والت حني مندم!
20/9/2014  
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 السعودية واليمن!  -1192
هتا من دول اخلليج ــ ابل .. ومل ا قامت الثورة اليمنية .. مل يهدأ للسعودية ــ ومعها بعض أخيامل

يعروفوا السكون وال اهلدوء .. كيف تقوم ِبوارهم ثورة شعبية ْث يُكَتب هلا النجاح .. فالعدوى قد تنتقل 
علوا املستحيل .. وعلى مدار الليل والنهار .. ليحتووا فف ىل داخل اجملتمع السعودي ..إ إىل شعوِبم ..

مبجموعها .. ويقضوا على أهدافها .. وحيملوها على خيارات هي وآماهلا الثورة .. ويُطفئوا جذوهتا 
 أسوأ مما كان عليه احلال يف عهد الطاغية " الال صاحل " ..! 

 فقد ْنحوا ....!  ين ..وحاجة الشعب اليم وحبكم نفوذهم .. واملال الذي ميلكونه ..
فعادت اليمن إىل نقطة الصفر .. وإىل ما ُتت الصفر .. واستغل احلوثيون الروافض .. رابئب 

خطوة .. ُتت  فذحفوا خطوة،إيران وصنائعها، وعيوهنا يف اليمن، واخلليج العريب بعامة .. الظروف .. 
. وووجودهم .. وحقوقهم .. من دون أن عنوان املظلومية .. وأهنم يدافعون عن أنفسهم .. وحرماهتم .

وطموحاهتا التوسعية يف يذكروا كلمة واحدة عن أغراضهم الطائفية اخلبيثة .. أو أهنم مرتبطون إبيران 
كانوا َيطوهنا  .. يستمدون منها الدعم .. ويتلقون منها األوامر والتعليمات .. ويف كل خطوة املنطقة 

ىل صنعاء .. فابتلعوها .. واببتالعها .. يكونون قد وصلوا األمس إإىل أن يبتلعون قرية .. ومدينة .. 
ابتلعوا اليمن كله .. وحولوا اليمن السعيد إىل حمافظة جديدة من حمافظات إيران اخلارجية، ووالية من 

 والَيهتا! 
 .. ال كالم .. وال.لكن هذه املرة .. أين السعودية .. ومعها أخياهتا وبنياهتا من دول اخلليج 
 حراك .. وال معارضة .. واألمر ال يعنيهم .. وال يهمهم .. فهو شأن ميين داخلي! 

فشله .. ويفسده .. يتدخل فيه إىل أن يالنظام السعودي أميا مشروع َنجح وطموح يف األمة .. 
منه  حَّت يبقى يف عني شعبه أنه النظام الرائد الذي ال ُيسَبق ــ فإن ُتقق مراده هذا سحب يده ويدمره ــ

  ذا الذي فعله النظام السعودي مع الثورة اليمنية .. واليمن السعيد!.. وه وكأن األمر ال يعنيه.. 
لكن أييت السؤال: احلوثيون .. وأن تنقلب اليمن إىل حمافظة شيعية من حمافظات روافض 

.. فما  وعلى الدول اخلليجية األخرى خطرًا كبرياً  فهذا يشكل على السعوديةوجموس قم وطهران .. 
 الذي محلها على هذا املوقف السليب اآلنف الذكر؟ 
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 ميكن أن أقول: أميا ثورة .. أو جتربة واعدة َنضجة مشروعة مقنعة ــ ُتصل يف أي دولة عربية ــ
جتد هلا صدى وأثرًا وأذًَن صاغية يف اجملتمع السعودي .. بني الشعب السعودي .. واجملتمعات امللكية 

إىل أن تقضي عليها يف من غري هوادة .. ة تناصبها العداء .. وتعلن عليها احلرب بعامة .. فالسعودي
.. خشية على سالمة العرش وامللك .. حَّت لو مل يكن من أهداف تلك الثورة أو التجربة  مهدها

 مناصبة النظام السعودي العداء! 
الرافضي .. ليس له رصيد وأميا نظام .. أو جتربة .. أو حراك .. كاحلراك العلماين .. والشيعي 

وال جيد من الشعب السعودي احملافظ واملتدين آذاًَن يف اجملتمع السعودي .. وبني الشعب السعودي .. 
خطرًا على املستوى احلراك الداخلي الشعيب .. ال تباله .. وال ال ميكن أن يشكل أي و صاغية .. 

دعمه ونصرته مليارات من الدوالرات .. إذا   تؤيده وتنصره .. وتدفع يف طريقأحياًَن تكرتس له .. بل 
الذي جيد له صدى وأثرًا بني الناس يف اجملتمع  أو احلراك.. الشعبية كان البديل عنه تلك الثورة 

 السعودي .. مهما كان هذا احلراك مستقيماً .. ونظيفاً .. وملتزماً .. وواعدًا!
.. ودعمها له الذي قاده السيسي .. ومن ْث االنقالب العسكري  اموقفها من مصر وثورهت

ومن ْث موقفها من الثورة التونسية .. ونصرهتا لطاغية تونس شني العابدين .. وموقفها السليب واملتآمر 
وموقفها  من الثورة اليمنية وما تعاقبها من أحداث ..املريب واملتآمر من الثورة الليبية .. وموقفها 

واملرتدد ــ املرتبط ابإلمالءات األجنبية موقفها البارد واملشبوه و  املتخاذل من سنة العراق وثورهتم ..
 من الثورة السورية .. كل هذا وذاك .. دليل قاطع على ما ذكرَنه أعاله! اخلارجية ــ 

ماذا سيحقق للنظام السعودي .. على اليمن ون استيالء احلوثيفإذا كان األمر كما ذكرَن .. 
 ؟! منه هذا املوقفالسعودية .. حَّت تقف  وماذا سيستفيد منه

  التايل: سيحقق للنظام السعودي
عن واقع وفساد النظام ــ وخباصة طبقة الدعاة واملثقفني ــ سيشغل الشعب السعودي  -1
..  .. ابخلطر الداهم من جهة احلوثيني؛ شيعة وروافض وعمالء إيران يف اليمنفرتة طويلة السعودي 

  لسعودي!وهذا مطلب هام ابلنسبة للنظام ا
سيجعل الشعب السعودي أكثر َتسكاً وتالمحاً مع آل سعود ونظامهم .. على اعتبار أهنم  -2

.. وعلى اعتبار أن إاثرة أي مشكلة .. أو حَّت الداهم من اخلطر الشيعي  مالذي حُيتمى ِباآلمن املالذ 
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شرار .. فلنمسك احلوثيون األ امناصحة مع النظام السعودي، والسلطات احلاكمة .. سيستفيد منه
إىل أن النظام السعودي .. وفساد وعن أي نقد أو حراك ضد سياسات اآلن عن مشاكلنا الداخلية .. 

  ندفع اخلطر الشيعي احلوثي .. وقد ال يندفع بعد عشرات السنني ...!
ة فالنظام السعودي يبتز شعبه ابلبعبع الشيعي احمليط به .. كما تبتز أمريكا دول املنطقة .. اتر 

  ببعبع إيران .. واترة أخرى ببعبع اإلرهاب ..؟! 
وهكذا يتعامل مع شعبه .. ومع شعوب املنطقة هكذا يفكر النظام السعودي ولألسف .. 

سياسات بلده ... املهم .. واملهم خطط و وعلى هذا األساس يضع اسرتاتيجياته .. ويرسم وثوراهتم .. 
ام ملكهم وحكمهم للجزيرة العربية ... أما سالمة األمة .. أواًل وآخراً .. سالمة عرش آل سعود .. ودو 

غري مهم ..  وسالمة مقدساهتم .. وخرياهتم .. أما سالمة اإلسالم .. أما سالمة عقائد الشعوب ..
 ــ إىل اهلاوية واجلحيم!  ةالسعودي لتذهب ــ يف العقليةوا

ف .. يف النهاية سيحرق النظام يف التفكري ورسم االسرتاتيجيات وُتديد املواق سلوباألوهذا 
، .. قبل أن حيرق غريه .. ومبثل هذا التفكري األَنين الذي ال يرى إال مصلحة امللكذاته السعودي 
 وأنظمة .. فأين املُْعَتِب؟!عرشه وسلطانه .. زالت دول .. وممالك .. ومصلحة 

23/9/2014  

 بيان حول اهلجمة الصليبي ة األممي ة على سورَي  -1193
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل رب العاملني، وال عدوان إال على الظاملني، وبعد.  
منذ أكثرمن أربع سنوات والنظام السوري الطائفي اجملرم ميارس أقصى درجات اإلرهاب  

واإلجرام حبق الشعب السوري األعزل .. مل يدع نوعًا من اجلرائم اليت تدينها اإلنسانية فضاًل عن 
ائع السماوية إال وارتكبها حبق الشعب السوري .. ومع ذلك اجملتمع الدويل ــ ومعه أنظمة النفاق الشر 

 العريب ــ مل يتخذ قراراً واحداً ضد الطاغية بشار األسد ومن معه من اجملرمني السفاحني ..! 
وا بقرار عقدوا جنيف واحد .. وجنيف اثنني .. والثالث على األبواب .. ومل يستطيعوا أن َيرج 

 واحد يدينون فيه الطاغوت اجملرم بشار األسد ونظامه! 
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عندما فكروا أن يوجهوا ضربة للنظام األسدي اجملرم .. عرضوا األمر على برملاَنهتم .. ليأخذ  
املوضوع حقه من التصويت .. ورفع األيدي وخفضها .. بينما آلة القتل األسدي .. وبراميله .. 

.. وأسلحته الكيماوية مل تتوقف عن عملها اإلجرامي حبق العزل واملستضعفني وحاوَيته من املتفجرات 
من الشعب السوري .. وبعد تردد ومناقشات طويلة استغرقت زمنًا أطول .. جاء قرارهم بضرورة عدم 

 توجيه أي ضربة للنظام األسدي اجملرم! 
ليلة وضحاها .. ومن وها هم اليوم حبجة َجاعة داعش .. وُتت ذريعة مشاعة داعش .. يف  

دون أدىن مناقشة أو رجوع لبملاَنهتم .. دول الصليب برمتها .. ومعها دول وأنظمة النفاق اخلليج 
العريب .. تتفق فيما بينها، وجُتمع أمرها وقرارها الذي ال رجعة عنه .. يف توجيه ضربة ــ عرفنا بداَيهتا 

 ولثواره وجماهديه األبطال! لكن ال نعرف هناَيهتا ــ للشعب السوري األعزل ..
فاجتمع طرياهنم مع طريان وبراميل الطاغية اجملرم بشار األسد على الشعب السوري األعزل  

املستضَعف .. على أطفاله ونسائه، وشيوخه .. ليشردوه أكثر مما هو مشرد .. ويزيدوه خوفًا ورعبًا، 
 وإرهااًب؟
 م منهم ومن طرياهنم أطفال سورَي؟! سِلم منهم طاغية العصر بشار األسد .. ومل يسل 
ظاهر ُتالفهم وضرابهتم .. وغاراهتم اجلبانة .. َجاعة داعش .. واإلرهاب زعموا! .. وابطنها  

 استهداف سورَي أرضاً وشعباً ..! 
استهداف مستقبل سورَي .. واستهداف ثورة سورَي .. وحرية قرار واستقالل سورَي .. ليفرضوا  

 ــ رؤيتهم للحل ــ اليت تضمن مصاحلهم، وُتقق أغراضهم ــ على الشعب السوري ..!  ــ ابلقوة واإلكراه
وعليه فإننا نقول وبكل وضوح: إننا نرفض هذا التحالف الدويل ــ ومعه دول نفاق اخلليج  

العريب ــ وننظر إليه كعدو متواطئ مع الطاغية بشار األسد ونظامه ــ شريك له يف الوزر واجلرم ــ ضد 
 شعب السوري األعزل .. وضد ثورته .. واستقالله .. وطليعته من الثوار اجملاهدين.  ال

اللهم احفظ الشام .. وأهل الشام .. وأطفال ونساء الشام .. وجماهدي وثوار الشام .. من  
 شر الصليبيني احلاقدين، واملنافقني املتآمرين .. ومن كل شر .. اللهم آمني، آمني. 

24/9/2014  
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 عن هذا كنت أَنِضل ..!  -1194
كنت أبذل املباركة  منذ األَيم األوىل للثورة الشامية راجعوا " دفرت الثورة والثوار "، إن شئتم ..  

 قصارى جهدي أن ال تصل الثورة الشامية إىل ما وصلت إليه اآلن ..؟ 
 كل من كان جيالسين .. ويسمع مين عن قرب .. يدرك ذلك .. ويشهد يل بذلك! 
مسميات حمَدثة خارجية ــ ضررها يغلب عمال و عوملة الثورة .. وربطها أبأحذر من خطأ كنت  
يف مصاف واحد مع  جتعل العامَل كله ب العامَل كله على الشام، وأهل الشام، وثورهتم ..تؤل   نفعها ــ

 ؟! كما حصل اآلن  الطاغوت النصريي ونظامه، ضد أهل الشام، وجهادهم، وثورهتم ..
فنسدي وشر الطاغية ونظامه ..   كله ..على أهل الشام وثورهتم .. شر العاملَ ك بذلفنجمع  

 بذلك خدمة ال تُقدر بثمن للطاغية اجملرم بشار األسد ونظامه، وحلفائه من الروافض األشرار ..! 
أسعد الناس بتكالب دول العامَل على الشام، وأهل الشام، وثورهتم .. هم سكان جبل النصريية  
ا وصلت إليه األمور .. ولسان حاهلم يقول: كنا نرميهم ملم اآلن حيتسون اخلمور فرحًا وطراًب .. فإهن

 .. فجاء اآلن من يكفينا مؤنة ذلك وزَيدة!! نا، وحاوَيتنا املليئة ابملتفجراتبطرياننا وبراميل
كنت أحذر من ذلك .. وأرقب األحداث واألعمال .. واالطالقات .. اليت تنتهي ابلثورة  
الرد عليها وعلى أصحاِبا .. وتقوميها .. عاجلتها .. و فأقوم مب ..إىل النتيجة اليت نراها اليوم الشامية 

 وتصحيحها!
أبنين جبان .. أخاف من أمريكا .. ومن بريطانيا .. وفرنسا .. وروسيا .. والصني فُرميت يومئٍذ  
أن مين التهور، و الشجاعة تقتضي  وكأنوأحسب هلا حسااًب .. ..  ومن دول الشرق والغرباهلند .. 

ُتت نريان َجيع هذه الدول .. ــ على ما هم فيه من استضعاف وحصار ــ وثورهتم أهل الشام  أجعل
 إضافة إىل نريان الطاغية اجملرم بشار األسد ونظامه، وحلفائه من الروافض األشرار ..! 

 ود ..وأذظامله .. كنت أَنضل اللهم عن أهلي وشعيب، وثورته، ودينه، وحقوقه وحرماته، وم 
ما كنت أحَذره، وأحذ ر احملظور .. و حصل و  بت على ما ُأريد ..فغُلِ  وكنت أخذ ل عنهم ما استطعت ..

 ! منه
 وال حول لنا وال قوة إال بك. وبك نستعني .. وْنول .. اللهم بك نقاتل .. وبك نصول ..  
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.. وتوهلم برعايتك  الطف ِبم، واحفظهم أنت اخلليفة يف الشام وأهل الشام .. اللهماللهم  
وعونك ونصرك .. وكن هلم معينًا على ما هم فيه من شدة وبالء .. فإنك نعم املوىل ونعم النصري 

 واملعني .. وال حول وال قوة إال ابهلل. 
25/9/2014  

 أبو حممد العدَنين يدعو املسلمني إىل الغدر! -1195
وهو يدعو املسلمني يف  ملتحدث الرَسي لدولة داعش قوله،ورد يف كلمة أيب حممد العدَنين ا 
َي أيها املوحدون يف أورواب وأمريكا وأسرتاليا وكندا، َي أيها املوحدون يف املغرب واجلزائر، َي أيها  العامَل:"

املوحدون يف ُخراسان والقوقاز وإيران، َي أيها املوحد يف كل مكان على وجه األرض  .. إننا نستنفرك 
فاع عن الدولة اإلسالمية، وقد اجتمعت عليها عشرات الدول .. فإذا قدرت على قتل كافر للد

أخص منهم الفرنسيني احلاقدين األْناس، أو أسرتايل أو كندي، أو غريه من الكفار و أمريكي أو أورويب، 
ملوحد أينما كنت احملاربني رعاَي الدول اليت ُتالفت على الدولة اإلسالمية، فتوكل على هللا، فيا أيها ا

خذِ ل عن إخوانك ودولتك ما استطعت، وأفضل ما تفعله: أن تبذل جهدك ووسعك يف قتل أي كافر 
فرنسي أو أمريكي، أو أي من حلفائهم، فإن عجزَت عن العبوة أو الرصاصة، فاستفرد ابألمريكي أو 

ادهسه بسيارتك أو ارمِه  الفرنسي الكافر، أو أي من حلفائهم، فارضخ رأسه حبجر أو احنره بسكني، أو
من شاهق، أو اكتم أنفاسه أو دس له السم، فال تعجز أو هتني .. فإن عجزت فاحرق منزله، أو سيارته 

 أو جتارته، أو أتلف زراعته ..." اهــ. 
أقول: هكذا يريد العدَنين أن يدافع عن دولته املزعومة املشؤومة ابلغدر .. أن يعوض عن  
ابلغدر .. وأن حيمل املسلمني يف العامل على الَغدر .. أقبح به من خلٍق شنيع  سهيف الدفاع عن نف عجزه

 مذموم! 
ــ مع أهل الشام .. وصفوهتم من اجملاهدين والثوار .. ابلغدر، داعش عاش حياته ــ ومعه َجاعته  

يعيشوا وعلى أن   على الغدر ..يف العاملَ  أن حيمل املسلمنييريد اليوم ق الغدر واخليانة .. وها هو وخبل
 ما يدعو إليه! الداعي و ابلغدر، وخلق الغدر .. بئس ــ ممن رضوا مبجاورهتم ومساكنتهم ــ مع اآلخرين 
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وهل ــ َي عدَنين! ــ وصل بكم احلال إىل ما وصلتم إليه إال ابلغدر .. فقتلتم أنفسكم ابلغدر .. 
وقتلتم من معكم من الشباب الناس ابلغدر .. ونفرمت عنكم ودمرمت دولتكم املشؤومة املزعومة ابلغدر .. 
هللا صلى يكم سلطاًَن ابلغدر ... قال رسول ، وجعلتم هلم علاملسلم املغرر ِبم ابلغدر .. وسلطتم العاملَ 

. وقال صلى [765]صحيح الرتغيب:" عليهم عدوَّهم طقوٌم العهد إال سل  نَقَض وسلم:" ما  هللا عليه
 [.   3005ٌم العهَد إال كان القتُل بينهم "]صحيح الرتغيب:هللا عليه وسلم:" ما نقَض قو 

هالكك، وهالك من معك ابلغدر .. فالغدر يقتل صاحبه قبل أن َنين! ــ ــ َي عدفاستعجلت 
 يقتله غريه!
 العدو أفرح بغدرك من فرحك أنت به .. ألنك جعلت له عليك سبياًل وسلطاَنً ..! و 

 اجلاهل .. ال يستخفن كم هذا السفيه اخلارجي الغادر .. وأَن أقول للمسلمني يف العامَل ..
قبل أن ُتسيئوا ألنفسكم، وآخرتكم، فتسيئون لدينكم وُخِلق الغدر .. فيحملكم على الغدر .. 

 وأهاليكم، وذويكم ..! 
أينما كنت .. قد تقدمت دعوة العدَنين اخلارجي لك إىل الغدر .. يف العامَل .. َي أيها املسلم 

 دعوة نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم لك،  فأصِ  إليها: وها هي 
أربٌع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" 

خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حَّت يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد 
 البخاري. "غدر، وإذا خاصم فجر 

:" إن الغادر يُنصب له لواٌء يوم القيامة فُيقال: هذه غدرة فالن بن صلى هللا عليه وسلمل وقا
  فالن "متفق عليه. 

 :" لكل غادٍر لواء يوم القيامة يُعرف به "متفق عليه . صلى هللا عليه وسلموقال 
رواية:" لكل :" لكل غادٍر لواٌء عند استه يوم القيامة " مسلم . ويف صلى هللا عليه وسلموقال 

    غادٍر لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره "مسلم.
:" من أم ن رجاًل على دمه فقتله فأَن بريء من القاتل، وإن كان صلى هللا عليه وسلموقال 
. ويف رواية:" َمن أمَّن رجاًل على دمه فقتله فإنه حيمل لواء [440]السلسلة الصحيحة:املقتول كافرًا "
 امة ". غدٍر يوم القي
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:" من قتل نفسًا معاهدة بغري حلها، حرم هللا عليه اجلنة أن يشم صلى هللا عليه وسلموقال 
 [. 4423]صحيح سنن النسائي:رحيها "

:" من قتل معاهدًا مل يُرح رائحة اجلنة، وإن رحيها توجد من مسرية صلى هللا عليه وسلموقال 
 أربعني عاماً " البخاري. 

فسًا معاهدًا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاماً " ويف رواية:" من قتل ن
  البخاري.

: أال من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه صلى هللا عليه وسلموقال 
 [. 2626]صحيح سنن أيب داود: شيئاً بغري طيب نفٍس فأَن حجيجه يوم القيامة "

من ظلم معاهدًا، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغري  ويف رواية:" أال
 .[2655]صحيح اجلامع الصغري: طيب نفٍس منه، فأَن حجيجه يوم القيامة "

 . :" ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له "صلى هللا عليه وسلم وقال
]صحيح سنن أيب ابلعهد، وال أحبس البُـُرَد ":" إين ال أخيُس صلى هللا عليه وسلموقال 

ـ أًَي كان ــليس من هدي أن أحبس الرسل [. أي ال أنقض العهد وال أسيء له .. كذلك 2396داود:
  ـ  وأمنعهم من العودة إىل أماكنهم ومساكنهم آمنني.  ــدينهم 

له يوَم ، ُنِصب إليه اطمأنَّ ا ْث قتله بعدم إذا اطمأنَّ الرجُل إىل الرجل  :" وقال صلى هللا عليه وسلم
 [. 357"]صحيح اجلامع: القيامِة لواُء َغدرٍ 
حذار أن تعرض عنه .. وتُقدم فهذا توجيه وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم لك ..  

وجتعل وختسر آخرتك .. السفيه اخلارجي الغادر " العدَنين "، فتهلك .. وتضل .. قول وتوجيه عليه 
 ، وأنت يف عقر دارك .. وال تلومن  إال نفسك. ليآخرين عليك سلطاَنً 
 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ قال تعاىل:] 

 . 36ب:َوَمن يـَْعِص اّللََّ َوَرُسوَلُه فَـَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُِّبيناً [األحزا
ُموا بـَنْيَ يََدِي اّللَِّ َوَرُسوِلِه َواتَـُّقوا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ  يٌع َعِليٌم وقال تعاىل:] ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَُقدِ   َسَِ

 . 1[احلجرات:
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َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نـَُولِ ِه َما وقال تعاىل:] َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَْعِد َما تـَبَـنيََّ َلُه اهْلَُدى َويـَتَِّبْع غَ  يـْ
 .115تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرياً [النساء:

25/9/2014  

 ي َجاعة الدولة بداعش، ودولة الدواعش ..؟ ملاذا أَس ِ  -1196
مع أن الدولة سؤال: ملاذا تسمون َجاعة الدولة بداعش، ودولتهم بدولة الدواعش ..  
 ؟ ية أصبح هلا مساحة أكب بكثري من بعض الدول األخرىاإلسالم
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. اَس ي َجاعة الدولة خبوارج داعش، وبدولة اخلوارج الدواعش  

 .. لثالثة أسباب: 
 : ألن هذا االسم هو املطابق لواقعهم .. والذي يستحقونه شرعًا. أوالً  
 الَسهم الطويل .. فليس يف الكلمة مدح وال ذم!  اختصار اثنيًا: ألن كلمة " داعش " 
وهو األهم .. أن اإلعالم األمريكي، والغريب .. واإلعالم العريب املنافق .. يسميهم ابسم اثلثًا:  

" الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق "، وأحياَنً يسميهم:" بدولة اخلالفة " .. وهذا منهم ليس من قبيل 
ال .. ما تعودَن منهم االنصاف فيما َيص اإلسالم واملسلمني .. وإمنا يريدون  التوصيف واإلنصاف ..

من وراء ذلك أن يقولوا لشعوِبم .. ولشعوب العامَل .. هذه هي " الدولة اإلسالمية " أو " اخلالفة 
اإلسالمية " اليت ينشدها املسلمون منذ أكثر من مائة عام .. ويعملون هلا عملها .. وجُياهدون من 
أجلها .. هذه هي صفات وطبائع، وأخالقيات، ومبادئ، وقيم دولتهم اليت ينشدوهنا .. فإهنا تتجسد 

ولة البغدادي .. وابلتايل فإن كل من يُطالب بسلوكيات وأخالقيات .. وغلو .. وغدر .. وإجرام .. د
 بقيام دولة إسالمية .. فإنه يُطالب بقيام دولة على طريقة دولة البغدادي!

ذلك يريدون أن يعطوا صورة سيئة قاَتة عن اإلسالم، والدولة اليت ينشدها اإلسالم .. وهم ب 
لذا وجب خمالفتهم .. وبيان أن هذه الدولة .. ال َتثل اإلسالم .. وال تستحق لقب وصفة، واسم  

لة داعش أو دو الدولة اإلسالمية، فضاًل عن أن يُقال عنها اخلالفة اإلسالمية .. وإمنا اَسها دولة 
 اخلوارج الدواعش، ال غري! 
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هذا االسم " الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق " أو اسم " دولة اخلالفة والقول أبن  
اإلسالمية "، فيه إغاظة ألعداء هللا من الصليبيني واملرتدين .. هو من قبيل قلب احلقائق وعكسها .. 

ا االسم والتوصيف املغلوط تتحقق اإلساءة ال ينم عن فهم وال دراية لواقع املسألة .. بل مبثل هذ
 الكبى ملبادئ وقيم وأخالق اإلسالم .. ودولة اإلسالم العادلة الراشدة اليت ينشدها كل مسلم! 

أتملوا كم ُيساء لإلسالم واملسلمني .. عندما يُقال عن لص قاطع للطريق .. قاتل غادر جمرم ..  
هذا إمام املسلمني السطو على احلقوق واحلرمات .. يستحل الغدر و ال حيرتم عهدًا وال ذمة .. 

اإلسالمية اليت ينشدها اخلالفة هي .. والعصابة اليت معه .. هي دولة اإلسالم .. و املنشود وخليفتهم 
 املسلمون منذ أكثر من مائة عام؟!

كما أرجو أن   أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت للمتعصبة، ذوي العقول املتحجرة املقفلة .. 
 ! يكون اجلواب قد وصل السائل، وكل من يسأل حنو سؤاله

27/9/2014  

 معايري تقييم الفصائل واجلماعات. -1197
من خالل يُعَرف أين هو من جادة احلق والصواب،  ،أميا فصيل يعمل على األراضي السورية 

 النظر إىل ثالثة جوانب: 
به يدافع عن الشعب السوري، وعن  أواًل: من خالل النظر إىل عمله العسكري، والقدر الذي 

 دينه، وحقوقه، وحرماته .. والقدر الذي به حيمي مكتسبات الثورة وأهدافها. 
من خالل النظر إىل جهوده يف جمال تثقيف، وتعليم، وتربية الناس .. فيما ينفعهم من  اثنيًا: 

 علوم يف شؤون دينهم ودنياهم. 
ماذا يقدم للناس من هذا ال اإلغاثي واخلدمايت .. و اجملاثلثًا: من خالل النظر إىل جهوده يف  
 اجلانب. 
أما إن كان صفر اليدين؛ ليست له جهود تُذَكر يف أي جانب من تلك اجلوانب اآلنفة الذكر ..  

فحينئذ يكون عدمه خري من وجوده .. ولو حيضر عند تقسيم الغنائم .. ويغيب عند تقسيم الغرائم .. 
 اسرتاح ألراح.
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5/10/2014 

 ال أحَد أغرَي من هللا تعاىل. -1198
، جاءه األمر بذحبه براهيم بولده اَساعيل أحَد أغرَي من هللا تعاىل .. وملا تعلق قلب نيب هللا إال

..! 
  !..  وملا تعلق قلب نيب هللا يعقوب بولده يوسف، ابتلي حبرمانه، وفراقه ألكثر من ثالثني سنة

ه يف السجن، واملفرج عنه اذكرين عند امللك .. ابتاله هللا وملا قال يوسف عليه السالم لصاحب
ْجِن ِبْضَع ِسِننَي [يوسف:  . 42] فَـَلِبَث يف السِ 

ونبينا صلى هللا عليه وسلم، حيدث عن نيب من األنبياء قد ُأعطي جنودًا من قومه، فتعلق قلبه 
ختَـْر لقوِمك إحدى ثالٍث: إمَّا أْن ُأسلِ َط َمن يقوُم هلؤالِء؟ فأوحى هللُا إليه: أِن اِبم إعجااًب، فقال:" 

 !عليهم عدواا ِمن غريِهم، أو اجلوَع، أو املوَت ..."
ويوم حنني، أعجبتهم الكثرة، وتعلق قلبهم ِبا، فلم تغن عنهم من هللا شيئًا ] َويـَْوَم ُحنَـنْيٍ ِإْذ 

ُتم مُّْدِبرِيَن [التوبة: َأْعَجبَـْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فَـَلْم تـُْغِن َعنُكْم َشْيئًا َوَضاقَ  ْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض مبَا رَُحَبْت ْثَّ َولَّيـْ
25  . 

ويف احلديث:" عليَك ابإلَيس مما يف أيدي الناس "؛ وما ذلك إال ألن هللا تعاىل يغار على 
 !نهعبده، يغار عليه أن يتعلق قلبه بغريه، أو أن يسأل غريه .. وهو خلقه، والقادر على إغاثته وعو 

 !التوحيد اخلالص أن ختلص قلبك من أي متعلق غري هللا تعاىل ....
 !اللهم طهر قلوبنا ..............

9/10/2014 

 البلدان املضيفة لنازحي الشعب السوري.  -1199
للبلدان اليت كانت مالذًا آمنًا لنازحي الشعب السوري،   بد من تسجيل عظيم الشكرال

 يطة واجملاورة لسورَي.وخباصة منها بالد الطوق احمل
طعامًا أو شراابً، كل الشكر والتقدير لكل إنسان .. وكل بيت .. قاسم سورًَي َنزحًا مسكنًا أو 

 أو كلمة دافئة. 
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من ميثلهم من اهليئات،  كلهذا الشكر ال بد من أن يظهر ويرتدد على لسان كل سوري .. و 
مل يشكر القليل، ال يشكر الكثري كر هللا، ومن من ال يشكر الناَس ال يشواجلمعيات، واجلماعات .. ف

.. ومن الشكر مقابلة املعروف مبعروف، واإلحسان إبحسان، فمن مل يقدر على هذا وال ذاك، فال أقل 
من ُصنع إليه معروٌف فقال :" يف احلديثكما   :" جزاك هللا خريًا "،له من أن يقابل احملسن بدعائه وقوله

ثناء ". ْث ابلشكر تدوم النعم، ويتحقق الود، وحسن اجلوار .. فال فقد أبلَ  يف ال لفاعِله جزاك هللاُ خريًا،
 فاز وأفلح.فقد أعلم خلقاً يسبق خُلق الشكر، سوى خلق الصب .. وأيهما امتطى اإلنسان 

ْث بعد ذلك أقول ألهلنا وإخواننا من سكان تلك البلدان اجملاورة لسورَي .. كما ترون .. 
ناء الشعب السوري ــ بفعل ظلم وطغيان وإجرام طاغوت الشام ــ قد تعدى املاليني .. النازحون من أب

.. أو بضعة آالف .. يسيئون اجلوار وال يشكرون .. هذا ال  من هذه املاليني بضع مئات فإن ظهر
. ينبغي أن حيملكم على التعميم .. وأن تتخذوا موقفًا من اجلميع .. فتظلمون البيئني وهم األكثر .

وهللا  فتبطلون معروفكم وإحسانكم ابملن واألذى ..وأتخذون املظلومني املستضعفني ِبريرة غريهم .. 
إنَّ ويف احلديث:"  .264تعاىل يقول:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم اِبْلَمنِ  َواألَذى [البقرة: 

جو القبيلَة من َأسرِها "؛ ألنه ِبجائه للقبيلة أبسرها قد عمم احلكم أعظَم الناِس ُجْرًما إنساٌن شاعٌر يه
.. فكيف مبن يهجو ويظلم املاليني من أجل بضع مئات مل حيسنوا  واهلجاء على الصاحل منهم والطاحل

  !املعاملة ..؟
كم على مزيد من لعل هذا حيمل ْث قدروا للنازحني ما هم فيه من شدة، وعنت، وبالء ..

  واالحتساب، وإقالة العثرات.الصب، 
واعلموا أنكم ابستقبالكم واستضافتكم ألهاليكم وإخوانكم وأبنائكم من الشعب السوري .. 
هو من وجه صعب عليكم، ويسبب لكم بعض احلرج .. لكن من وجه آخر .. هو خري عظيم لكم .. 

ستغالله ابلعطاء، والتصدق، هنيئًا ملن أحسن ا ــ ال تدرون مَّت يُغَلق دونكم ــوابب خري فتح لكم 
  ابتغاء وجه هللا.  والكرم، واجلود، والفداء .. والعطف، واإلحسان ..
10/10/2014 
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 ال بد من الوضوح. -1200
الشام .. من األسباب اليت أدت إىل ما انتهت إليه َجاعة الدولة " داعش " مع جماهدي وثوار  

صاف خمالفيها، ومن هلم حقوق عليها يف حماكم شرعية والتعايل على اخللق، وعدم إنوالغرور، الغموض، 
  مستقلة.
وإميا َجاعة ــ مهما أوتيت يف مرحلة من املراحل من قبول ــ تقع فيما وقعت به داعش .. سينتهي  

 مع أهل وجماهدي الشام. داعش حاهلا إىل ما انتهت إليه 
هتا ــ من أن تتحلى ابلشفافية، ال بد للجماعات العاملة على أرض الشام ــ على اختالف مسميا 

يكون الناس على بينة اتمة من اسرتاتيجيتها وبراجمها .. أين كانت .. وأين أصبحت .. أن والوضوح، و 
والتواصل ومساءلتها، وماذا تصبوا إليه .. ْث بعد ذلك تتحلى آبالَيت تسهل على الناس مراجعتها 

 معها فيما ال بد منه! 
 هلذه املعاين .. فنهايتها إىل فشل .. وزوال .. وال تلومن  إال نفسها!واميا َجاعة ال تنتبه   

29/10/2014  

 وفروا عليكم ذخائركم! -1201
شكوا من قلة األسلحة ورد عدوانه وظلمه .. إذا توجهوا حنو قتال طاغية الشام وجنده ..  

األسلحة الثقيلة .. ظهرت والذخائر .. وضعف اليد .. وإذا ما توجهوا لالقتتال الداخلي فيما بينهم 
 االقتتال!  أظهروا رغبة جاحمة يفواملتوسطة .. وظهر السخاء يف هدر الذخائر .. و 

يه .. وال تصغوا إىل وهلؤالء نقول: اتقوا هللا يف أنفسكم .. وفيما اسرتعاكم هللا واستأمنكم عل 
  ُتريشات شياطني اجلن واإلنس!

 ب ...! اتقوا هللا يف دماء من معكم من الشبا 
 اتقوا هللا يف حرمات وأمن الناس .. فال جتمعوا عليهم إرهاب النظام النصريي وإرهابكم ..!  
ظامه اتقوا هللا فيما َتلكون من أسلحة وذخائر .. وال هتدروها فيما ال يستفيد منه إال الطاغوت ون 
 .! اجملرم .
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رفكم .. ومن جهة اقتتالكم .. فتهلكوا، اتقوا هللا يف الثورة الشامي ة .. واحذروا أن ُتؤَتى من ط 
 هَلك معكم اجلميع!ويَ 

صغاء لنداءات وعلى الطرف الباغي الذي أيىب اإلواعلموا أن القاتل واملقتول منكم يف النار ..  
 النصيب األكب من الوزر! الصلح، ووقف االقتتال

29/10/2014  

 البيع قد مَتَّ.  -1202
 . 111هَلُُم اجْلَنََّة [التوبة:تَـَرىَٰ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُم أبَِنَّ نَّ اّللََّ اشْ قال تعاىل:] إ 
البيع قد متَّ .. وهللا قد اشرتى .. واملؤمنون عند شروطهم وعقودهم .. ال ينكثون عهدًا وال عقدًا  

ْؤِمِننَي [ ومن زمرة البائعني اْلمُ  .. ومن أراد أن ينكث عهده مع هللا .. وينقض بيعه .. َيرج من صفة ]
      أَنُفَسُهْم َوَأْمَواهَلُم أبَِنَّ هَلُُم اجْلَنََّة [. الذين اشرتى هللا منهم ]

م وقتما يشاء .. قدِ ومن رضي ابلبيع ليس له أن يتصرف بطريقة ختل بشروط وآداب البيع .. فيُ  
ل ء .. ال .. ليس له شيء من ذلك .. بسك وقتما يشاويتأخر وقتما يشاء .. يعطي وقتما يشاء، وميُ 

مالكه أن يتأخر .. ويعطي من نفسه  يتأخر حيثما يريدم .. و قدِ مالكه ــ هللا تعاىل ــ أن يُ  م حيثما يريدقدِ يُ 
 وماله حيثما يريد مالكه أن يعطي .. وميسك حيثما يريد مالكه أن ميسك.

 بت أو سئمت املسري .. أو تراجعت .... أو أن يقول تعأو أن يستقيل ليس له أن يُقيل نفسه  
ال ميلك مالكه، سيده و مملوك لليس له شيء من ذلك .. ألنه ال؛  أريد أجازة أتوقف فيها عن العبادة ..

من أن ال بد له وهو من ملكه .. من نفسه وأمره شيئًا .. وإمنا األمر كله هلل .. وامللك كله هلل .. 
 ال غري.مالكه سبحانه، سيده و وفق مشيئة يه ــ ــ فيما اسُتخِلف واسُتؤمن عليتصرف 

30/10/2014  

 الرهان على القبول!  -1203
ــ يف مرحلة من د من األفراد، أو حزب من األحزاب، أو فصيل أو تكتل من التكتالت قد ينال فر  

 الةوعدم املباالعجب والتعايل .. حمله ذلك على الغرور، و مراحل حياته ــ القبول بني الناس .. في
 واالكرتاس ملا يصدر عنه من أقوال وأعمال ومواقف .. مراهناً على القبول الذي َنله بني الناس! 
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حيملنكم على العجب .. والتعايل .. والظلم  وهلؤالء نقول: ال يغرنكم هذا القبول النسيب .. وال 
. وينقلب القبول إىل خفاف ابخللق .. فما بنيتموه بسنوات قد ينهار أبَيم ورمبا بسويعات .والست.. 

 بغض وسخط .. إن مل تنتبهوا ملا يصدر عنكم من أقوال وأعمال ومواقف!
فالقبول وعدمه يتذبذابن صعودًا وهبوطًا .. زَيدة ونقصاًَن .. حبسب ما يصدر عن املرء من  

  مواقف، ومن أقوال وأعمال.
واحدًا يـَُرد .. وملا وقف موقفًا وأويت اآلَيت .. وكان دعاؤه ال  ،قد َنل القبولكان عصره  بلعام  

وانقلب نصر فيه الكافرين على املؤمنني .. دعا للكافرين على املؤمنني .. انسلخ من آَيت هللا .. 
َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذي السماء .. وأنزل هللا تعاىل فيه قوله:] يف سخط يف األرض و القبول إىل بغض و 
َناُه آََيتَِنا َفانَسلَ  ْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلغَاِوينَ آتـَيـْ بَـَعُه الشَّ َها َفأَتـْ َنا َلَرفَـْعَناُه ِِبَا َولََِٰكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل .  َخ ِمنـْ َوَلْو ِشئـْ

رُْكُه يـَْلَهث [األعراف:  .176-175اأْلَْرِض َواتَـَّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َُتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ
إنَّ أحدَكم يعمُل بعمِل أهِل الناِر، حَّت ما يكوُن بيَنه وبينها غرَي ابٍع أو ذراٍع، ويف احلديث:"  

فيسبُق عليه الكتاُب فيعمُل بعمِل أهِل اجلنِة فيدُخَلها، وإنَّ الرجَل ليعمُل بعمِل أهِل اجلنِة، حَّت ما 
 ه الكتاُب، فيعمُل بعمِل أهِل الناِر فيدُخَلها ". ، فيسبُق عليذراعنْيِ  يكوُن بيَنه وبينها غرَي ذراٍع أو

وقال صلى هللا عليه وسلم:" من أْرَضى هللَا ِبَسَخِط الناِس، َرِضَي هللُا عنه وَأْرَضى عنه الناَس، ومن  
 أْرَضى الناَس بَسَخِط هللِا، عاَد حاِمُدُه ِمَن الناِس َلُه َذاماا ".

 على احلق، وحسن اخلتام. نسأل هللا تعاىل لنا ولكم الثبات  
31/10/2014  

 التحريش بني املؤمنني! -1204
شيء من حيصل  قدف أمر نتفهمه ..من املؤمنني .. أو طائفتني أن حيصل نزاع وخالف بني فريقني  
ؤمنني .. لكن الذي ال يُقبل .. وال ينبغي أن حيصل .. أن تكتفي بقية الفرقاء .. والفصائل من املذلك 

ن ذلك من يعمل على التحريش بني الفريقني وكأن األمر ال يعنيهم .. واألسوأ مملراقبة .. ابلتفرج وا
 ملهما على مزيد من االقتتال! حيو  .. املتنازعني
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فالتحريش بني املؤمنني ومحلهم على التقاتل من عمل الشيطان، كما قال صلى هللا عليه وسلم:"  
وال فهو مل ييئس من ذلك .. بيَنهم ".  التَّحريشِ وَن وَلكن يف إنَّ الشَّيطاَن قد يئَس أن يعبَدُه املصلُّ 

عملية التحريش بني  هينبغي ملؤمن أن يوافق عمل الشيطان .. أو أن يقف يف مصاف الشيطان يشارك
  املؤمنني.
وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم " عن التحريش بني البهائم "، فكيف ابلتحريش بني املؤمنني  

 ؟! هم على االقتتالومحل ..
والواجب عند حصول أي نزاع أو اقتتال بني طائفتني من املؤمنني أن تتشكل مباشرة جلنة للصلح  

ولو ابلقوة لو تفصل بني الفريقني .. وتفرض الصلح بينهما .. مستقلة بينهما .. تعقبها قوة ضاربة 
 الفريقان أو أحدمها إال القتال. .. وأىبلذلك اضطر األمر 

تَـ قال تعاىل:] و  كما  نَـُهَماِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ َفِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى  تَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهَما اِبْلَعدْ  ِإنَّ اّللََّ  ُطواِل َوَأْقسِ اأْلُْخَرىَٰ فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحَّتََّٰ َتِفيَء ِإىَلَٰ َأْمِر اّللَِّ َفِإن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

هو بغي اليت تقوم مبهمة اإلصالح . وأميا اعتداء على الفئة املصلحة 9حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي [احلجرات:
واعتداء على الفريق احلق الذي ارتضاه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .. ولو قُِتل أحد منهم وهو 

ولو قُِتل على يديها أحد من البغاة الذين أيبون ميارس مهمة اإلصالح، وفرض الصلح .. فهو شهيد .. 
 إال البغي والقتال فهو يُقتل ابغيا ظاملًا، وهو يف النار.

ك ظاملًا أو مظلوًما ". انصر أخاويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"  
: ُتِجُزه أو ان ظاملًا كيف أنصُره؟ قالرأيَت إذا ك، أفهللِا ، أنصُره إذا كان مظلوًما : َي رسولَ فقال رجلٌ 

  ". ويف رواية:" أتخُذ فوق يديه ". من الظلِم فإنَّ ذلك نصُره َتنُعه
 هذا هو الواجب .. وهذا هو احلق .. الذي ما بعده إال الضالل والشقاق! 

1/11/2014  

 مش اعة أمريكا وسفك الدم احلرام!  -1205
النظام ، كان كل منها يرمي بية أن تتقاتل وتتناحر فيما بينهاكان من قبل إذا أرادت األنظمة العر  

   بَيلية األمريكية ...!اآلخر أبنه عميل لإلمبَيلية، واإلم
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م والعراق، كثري من الفصائل، والكتائب املسلحة يف الشاهذه العدوى ــ ولألسف ــ إىل  فانتقلت  
ه، يسطو على مقراتأن فصيل آخر .. و  إذا أراد فصيل أن ينتهك حرماتوغريها من األمصار .. ف

بَيلية األمريكية .. ليعطي لنفسه ابخليانة والعمالة لإلمبَيلية، واإلمــ وعند أدىن خالف ــ رماه وممتلكاته 
املسوغ النفسي واألخالقي على ارتكاب جرائمه وأخطائه حبق الفصيل اآلخر .. وعند أدىن مراجعة، 

بَيلية األمريكية لإلم املعتدى عليه وعلى حرماته بريء من هتمة العمالةوُتقيق، وُترٍ  ْند أن الفصيل 
 بَيلية األمريكية ..! من اإلمل ْنده من َجلة املستهدفني براءة الذئب من دم يوسف .. ب

قتامة وبشاعة يف األمر أن من الفصائل اليت َتارس مثل هذا النوع من االعتداء واجلانب األكثر  
.. فتسيء بذلك إىل اإلسالم قبل أن تسيء إىل  لتوجه اإلسالمياتمي ــ ولألسف ــ إىل الرخيص واآلْث تن

 غريه! 
ما علموا بدهيات تضعوه يف غري موضعه .. تحَّت ال وهلؤالء نقول: قبل أن ُتملوا السالح .. و  

 من حقوق .. تعصمه من أن ُيساء به الظن. جيب للمسلم على أخيه املسلم
2/11/2014  

 ريعة مشَ اعة للظلم والعدوان!دما تكون الش  عن -1206
من قبيح الِفعال بدر منهم ما أهنم ما محلهم على بعد كل ظلم وعدوان .. يتذرعون ابلشريعة، و  
 على الشريعة، وتطبيق الشريعة! همحلرصإال 

 وتطبيق الشريعة!  ،يسطون على احلقوق واحلرمات .. ابسم الشريعة 
 ابسم الشريعة، وتطبيق الشريعة!ويكفروهنم .. ُيسيئون الظن  ابملسلمني،  
 يقتلون األنفس املعصومة .. ويسفكون الدم احلرام .. ابسم الشريعة، وتطبيق الشريعة!  
سم يرتكبون احلماقات، والسفاهات اليت تزع ر العامَل كله على املستضعفني من املسلمني .. اب 

 الشريعة، وتطبيق الشريعة! 
 .. وثورات الشعوب احملقة .. ابسم الشريعة، وتطبيق الشريعة! يُفسدون جهاد األمة 
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هم بعد كل التسلط واالستعالء .. يستشرفون كل حمذور ومكروه .. و الرَيسة و من أجل شهوة  
على الشريعة، وتطبيق  إال احلرص..  ذلك ا أهنم ما محلهم على شيء منأن يزعمو  ذلك ال ينسون

 الشريعة! 
 يردوهنا للشريعة، وتطبيق الشريعة! تكون من عند أنفسهم .. رين .. كل خصومة هلم مع اآلخ 
 يفرقون صفوف املسلمني وشوكتهم .. وكلمتهم .. ابسم الشريعة، وتطبيق الشريعة! 
 وهكذا كل قبيحة يفعلوهنا يعللوهنا .. بسبب حرصهم على الشريعة، وتطبيق الشريعة! 
مرة ــ رغم كثرة األخطاء ف عن واحد منهم ينادون ابلشريعة وتطبيق الشريعة .. وال يعر  

 ومن حزبه وَجاعته ..!  الشريعة من نفسهأنه أنصف واملخالفات ــ 
عندما الشريعة ُتكم على خصمه وحسب .. وعندما  يف حالة واحدة؛ نعم؛ حيتكم للشريعة 

تسرتد مة .. عندما الشريعة ُتسائل وُتاسب خصمه وحسب .. عندما تدعو خصمه فقط لقفص احملاك
 !حقوقه من اآلخرين وحسب

عما أحدهم ل اسبة .. وفوق أن ُيسأَ فوق الشريعة .. وفوق املساءلة، واحمل هم.. فوَجاعته أما هو  
  يفعل .. والويل ملن يتجرأ فيحاسبهم، وُيسائلهم!

عة .. الكذابني .. الذين يقتاتون ملآرِبم الشخصية واحلزبية ابلشريوهلؤالء املتثعلبني املاكرين ..  
عن الشريعة السيئة رمت الناس أبخالقكم نف   نقول هلم: الشريعة بريئة منكم براءة الذئب من دم يوسف ..

 ُتسيئون للشريعة ما مل ُيسئه أعداء الشريعة من امللل األخرى!  ..
ولوال أن شرع هللا مستمد قوته ووجوده من هللا تعاىل، ومن حفظه له .. الندثرت معامله بسوء  
 .. منذ زمن بعيٍد! كم ممن يقتاتون ابلشريعةمن سبق كم، وابطلكم، وابطلأخالق

َذا َفُخُذوُه َوِإن ملَّْ تـُْؤتـَْوُه َفاْحَذُروا   مثلكم يف كتاب هللا، قوله تعاىل:] يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم هََٰ
ًئا ُأو  نَـَتُه فَـَلن ََتِْلَك َلُه ِمَن اّللَِّ َشيـْ َيا َوَمن يُرِِد اّللَُّ ِفتـْ نـْ َر قـُُلوبـَُهْم هَلُْم يف الدُّ لََِٰئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِِد اّللَُّ َأن يَُطهِ 

 .41ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم [املائدة:
َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنَـُّهْم حُيِْسُنوَن صُ   نـْ ًعا وقوله تعاىل:] الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُـُهْم يف احْلََياِة الدُّ نـْ

 . 104[الكهف:
3/11/2014  
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 االنسجام بني القادة والعناصر.  -1207
جعات، وسياسات راشدة .. تقتصر يف كثري من األحيان تتخذ قيادة التجمعات والفصائل مرا 

 اً هذه املراجعات على القيادات وحسب .. بعيدًا عن عناصر تلك التجمعات والفصائل، مما حيدث تباين
هم والسلوك والتعاطي مع األحداث .. قد يؤدي إىل مزيد من .. يف الفة واألفراد بني القاد اً واسع

 االنشطارات واالنقسامات!
.. يف وضرورية وهذا مما ال شكَّ فيه أنه يربك القيادة .. ومينعها من اختاذ قرارات ميدانية هامة  

 أوقات حساسة جدًا، يتوقف عليها مصلحة ومستقبل الثورة الشامية ..! 
واملرجو يف مثل هذه احلاالت ــــ وحَّت يتحقق االنسجام التام بني القادة واألفراد ـــ أن ال تقتصر  

لألفراد وتعمم لتشمل تلك املراجعات املراجعات والدراسات على طبقة القادة وحسب .. وإمنا تُدرَّس 
حنبهم شهداء إبذن هللا .. وهذا ما كان ينوي فعله قادة األحرار الذين قضوا  َجيع العناصر واجلنود ..

أن يتنبهوا هلذا من بعدهم لكن مشيئة هللا وإرادته سبقت مشيئتهم .. وعلى من آلت إليهم القيادة 
  األمر .. وأن ينهضوا ملا عزم عليه إخواهنم .. وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

4/11/2014  

 ! جهاد األمة بني التنظري والواقعي ة -1208
أعداء األمة .. ويف نفس  ة جهاد األمة .. يف مواجهةظ ر ونؤص ل جلهاد األمة .. وأمهي  تُراَن نن 
 األمة! ممن ميثلونكثري منا تُراه ُيسيء الظن بشرحية واسعة من األمة، و الوقت  
شرحية واسعة من ووالء شكك يف جدية وإخالص ص ل جلهاد األمة .. ويف املقابل منا من ينؤ  

 األمة!األمة، وممن ميثلون 
قصي شرحية واسعة من األمة، وممن ميثلون األمة ل جلهاد األمة .. ويف نفس الوقت منَّا من ينؤص   

حبجة ضعف التزامهم  بدي ذلك التعاون املطلوب مع الفصائل اليت َتثل جزءًا كبريًا من األمة،وال ي ..
 ! الديين
واسعة من  الفصائل اليت َتثل شرحيةً  معل جلهاد األم ة .. ْث ال نبدي ذلك التعاون املطلوب نؤص   

 األمة .. على توحيد األمة على كلمة سواء!
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وأننف أن تُراَن ْناهد جهاد النخبة .. ويف الواقع جلهاد األمة .. وعلى األرض نؤص ل على الورق  
 ! ، وِحراكه جهادهنشارك السواد األعظم من األمة يف

وى جهاد األمة .. ويف نفس الوقت نرقى إىل مست نؤص ل على الورق جلهاد األمة .. وضرورة أن 
نظر ابستخفاف واستعالء لكل .. وي نف أن ينضم إىل صفوفنا إال من كان من النخبة والصفوةمنا من أي

 من ال يكون من النخبة .. أو على درجة عالية من االلتزام الديين! 
لوبني للتعامل مع السواد األعظم من نؤص ل جلهاد األمة .. ويف املقابل نفقد التواضع والصب املط 

األمة، ويف احلديث:" املسلم الذي َيالط الناس، ويصب على أذاهم خري من املسلم الذي ال َيالط 
 الناس، وال يصب على أذاهم ".

وال األمة تعرف عنهم شيئًا .. أو يُؤص لون جلهاد األمة .. ْث ال هم يعر فون أنفسهم لألمة ..  
 معهم!وتتالحم ل تعرف كيف تتواص

وهلؤالء الذين أكثروا من التنظري والتأصيل عن جهاد األمة .. أقول: جهاد األمة قبل أن يكون  
تكذبه امليادين  والتزام .. أتصياًل على الورق، ويف املصنفات .. فهو فقه .. وخُلق .. وعمل ..

 والساحات، أو تصدقه!
5/11/2014  

  .ة وبني الكتائب والفصائل العاملة يف الشاملعالقة بني العلماء والدعاا -1209
، وبني الفصائل والكتائب العاملة والدعاة قد ُسئلت عن العالقة املرجوة واملطلوبة بني العلماء 

وما هي االسرتاتيجية األْنح اليت ينبغي للعلماء أن  م الثورة الشامي ة ــ على أرض الشام ــ اليت تعيش ه
 ؟ مع الفصائل ينتهجوها
بني وصفني: وصف األبوة؛  قول: جيب أن جتمع عالقة العلماء والدعاة ابلكتائب والفصائلأ 

 ، واإلشفاق، والرفق، والغرية، واحلرص عليهم وعلى سالمتهم، وْناحهم ..الصادقة الذي يشمل احملبة
 واالهتمام البال  بشؤوهنم.

 التعليم .. وحسن التوجيه.ووصف األمر ابملعروف والنهي املنكر .. والنصيحة الراشدة .. و  
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من أن ــ  ى ثرى الشامال بد للعلماء والدعاة ــ يف تعاملهم مع َجيع الفصائل والكتائب اجملاهدة عل 
 بني الوصفني معاً، إذ ال جُيزئ أحدمها عن اآلخر!  أن جيمعواميارسوا هذا الدور، و 

كما ال يقبل منهم   ..على اآلخرين  شاهد الزور، فيقرون اخلطأمن العلماء أن ميارسوا دور  ال يقبل 
 ، والفظ الغليظ .. الذي ال يقلق وال يهتم لشؤون اآلخرين. املتعايل أن ميارسوا دور الواعظ األَنين

7/11/2014  

 فريقان حيثما حالَّ حلَّ االقتتال الداخلي. -1210
نفس بغري وجه حق .. فريقان حيثما حالَّ حلَّ االقتتال الداخلي، وانتهكت احلرمات، وزُِهقت األ 

وقسَّموا البلد إىل بلدين، والشعب إىل شعبني، واجلماعة إىل َجاعتني، والبيت الواحد إىل بيتني .. 
وحل ت الفوضى .. واخلراب والدمار .. أال ومها: الشيعة الروافض .. واخلوارج الغالة .. أصُل كل فتنة، 

 وشقاق يف األمة .. فاحلَذر، احلَذر! 
11/11/2014  

 فقه املآالت!   -1211
؛ الذي يُعىَن ابلنظر يف نتائج األمور واملوازَنت من أعظم ما تضمنه الفقه اإلسالمي، فقه املآالت 

يقدم أوكد وأكب املصاحل  وعند االختيار الذي البد منهومآالهتا، واملراجحة بني املصاحل، واملفاسد .. 
 !وضرراً  أبقلها مفسدةواألضرار فاسد على ما دوهنا من املصاحل .. كما يدفع أكب امل

.. ال الكبار يتبارى ويتمايز فيه العلماء ــ دلت عليه عشرات النصوص الشرعية ــ فهذا فقه عظيم  
املهم ابلنسبة له الفعل  ..ومواقفه يلغيه من حساابته وأعماله إال السفيه؛ الذي ال يعبأ ملآالت أفعاله 

 !  .. كحاطب وقم اش ليل يرتتب عليه قد ، وماعلذاته .. وليس شيئاً وراء وبعد الف
ملئات من دول وجيوش العامَل على اإلسالم وُتريضه عريه إين  ألعجب لفريق من الناس يعد تذو  

عالمة على الصدق، ابطالقات ومسميات حمدثة ال تُقدم وال ُتؤخر .. وعلى بالدهم .. واملسلمني .. 
مثله مثل من أييت العشرات سفيهاً؛ يف حقيقته ال يعدو أن يكون بينما هو وصفاء املنهج .. والبطولة، 

من أعشاش الداببري .. فيحركها ويزع رها بعوده .. لتلسعه .. وتلسع من حوله .. ْث هو ال ميلك حيلة 
 يف دفعها وردها!
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ــ ويف رواية: ال ينبغي للمؤمن ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"  
نفَسه "، قالوا: َي رسول هللا، وكيف يُذل نفسه؟ قال:" يتعر ُض من البالء ملا ال  أن يُذلَّ ليس للمؤمن ــ 

 يُطيق ". 
13/11/2014  

 ! عندما نصنع العمالء أبيدينا -1212
عندما نتمادى يف ظلم اآلخرين، واالعتداء عليهم، وعلى حقوقهم وحرماهتم .. ْث ال جيدون اجلهة  

لعدو أن يلجأوا إىل ا ن حينئذٍ ليت تنصفهم ممن ظلمهم، واعتدى عليهم .. قد يضطرو العادلة ا
بذلك إىل االبتزاز  يتعرضونالعون على مظاملهم .. وعلى من ظلمهم .. فمنه  لتمسونستنصرونه ويي

عمل .. وإىل أن ميارسوا  إىل العمالة ىل أن ينتهي حاهلمإوتُعَرض عليهم العمالة .. .. مقابل املساعدة 
   !العمالء
قد هنى الش ارع عن إقامة احلدود يف دار احلرب خشية أن يقفذ احملدود ــ الذي استوجب عليه  

فهذه مفسدة اعتبها الشارع، وأوقف إقامة احلد وعمياًل هلم .. احلد ــ إىل العدو .. فيصبح منهم .. 
شيئًا من غري جريرة تستوجب  فظلمه واالعتداء عليه وعلى حقوقه وحرماته منالشرعي من أجلها .. 

وإىل  ال شك أنه أدعى للقفذ واللجوء إىل العدو .... ممن ظلمه ومن دون أن جيد من ينصفه ذلك .. 
  أن يكون عمياًل له.

ال ندري .. فال نصنعن  العمالء  منا .. تربة خصبة لصناعة العمالء وحننفأخطاء وظلم البعض  
 نعلن احلرب والنكارة عليهم .. بينما حنن سبب يف وزرهم .. ْث وسفاهة بعضنا، أبيدينا،والصحوات 
 !وشركاء هلم يف الوزروصحونتهم .. وعمالتهم .. 

 ويف احلديث:" بشروا وال تنفروا ". 
14/11/2014  

حوار الشيخ أيب بصري الطرطوسي مع موقع صدى الشام اإلسالمي حول  -1213
 األوضاع يف الشام

 سم هللا الرمحن الرحيمب
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 كلمة املوقع: ـ ـ
 :احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وأله، وبعد

يف خضم األحداث اهلامة واملتسارعة على الساحة الشامية، واليت تستدعي الوقوف عندها  
كثريًا، وسؤال أهل العلم عنها، يسر موقع "صدى الشام اإلسالمي" إجراء هذا احلوار مع فضيلة 

ليمة واملعروف بـ"أبو بصري الطرطوسي" ابرك هللا فيه، حيث سوف حناوره الشيخ عبد املنعم مصطفى ح
 .إن شاء هللا حول بعض القضاَي املهمة على الساحة الشامية اليوم

والشيخ أبو بصري الطرطوسي هو من علماء الشام، وله العشرات من املؤلفات واألحباث 
 .الدروس واللقاائت الشرعية وكذلك كتب العديد من املقاالت ، وله العديد من

ولقد شارك الشيخ أبو بصري يف الثورة السورية األوىل ضد الطاغية النصريي اهلالك حافظ 
 .األسد، ولقد َنل الشيخ أبو بصري الطرطوسي األذى الكثري من هذا النظام النصريي

ا، ولقد والشيخ أبو بصري الطرطوسي هو من الداعمني هلذه الثورة الشامية الثانية منذ انطالقته
 .تنقل فضيلته يف أحناء املناطق احملررة، واطلع على أوضاع الساحة الشامية عن قرب

أن جيعل هذا احلوار  -عز وجل  –ويسعدَن موافقته على إجراء هذا احلوار معه ، سائلني هللا 
 .يف ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يكون فيه خري ونفع للمسلمني

 ."الرمحن الشامي "املشرف على موقع صدى الشام اإلسالمي أجرى هذا احلوار األخ/ عبد
 نص احلوار

عبد الرمحن الشامي: بدايًة، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، حياكم هللا شيخنا الفاضل أبو 
  .بصري الطرطوسي

ن جهد ــــ وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته .. مرحباً بكم .. وجزاكم هللا خرياً على ما تبذلونه م
 طيب ومبارك يف خدمة ونصرة قضاَي املسلمني، وخباصة يف شامنا احلبيب. 

فضيلة الشيخ، مضى على الثورة السورية منذ انطالقتها ما يقرب من أربع  السؤال األول:
سنوات، وعلى الرغم من اإلْنازات اليت حققتها هذه الثورة، إال أهنا قد ختللتها بعض األخطاء 

ما هي السلبيات اليت استطاعت الثورة السورية جتاوزها وإصالحها؟ وما هي  والسلبيات، برأيكم
 السلبيات اليت ما زالت ُتملها معها هذه الثورة، وكيف ميكن إصالحها والتغلب عليها؟
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احلمد هلل رب العاملني. من إْنازات الثورة الشامية أهنا حطمت أصنام طواغيت آل  اجلواب:
معاين العبودية، والطاعة، والتبعية للطاغوت يف نفوس الناس .. فحررت  األسد، وبتحطيمها هلا حطمت

اإلنسان من العبودية للطاغوت، وأطلقت له العنان ليعيش حريته، وكرامته، ودينه، وتوحيده من غري 
 إرهاب وال خوف .. على ما نزلت به من جراحات وآالم، ال بد منها يف كل عملية خالص.  

ة املباركة، قد ُعرفت أبهنا الكاشفة، والفاضحة .. فقد كشفت وفضحت كما أن الثورة الشامي
زيف وكذب الكافرين واملنافقني والدجالني .. فكشفت وفضحت دجل وكذب اجملتمع الدويل .. 

 وأبطلت دعواه أبنه حامي لإلنسان، وحلقوق اإلنسان!
.. فعرت وفضحت  كما كشفت وفضحت الذين تسرتوا دهرًا وراء شعارات املقاومة واملمانعة

دعوات التشيع ومن كان وراءها .. كما عرت كل ابطل كاد أن يُهلك أهل الشام .. ويُبعدهم عن احلق، 
 والصراط املستقيم .. وهذه مكاسب ال تقدر بثمن. 

كما أهنا عرت وفضحت املتسلقني ومرضى النفوس .. ممن يقتاتون ابلثورة وآالم أهل الشام .. 
 ملا مت كل ذلك ...! فلوال الثورة الشامية

وفضح اجملرمني .. وبيان سبيلهم .. مطلب من مطالب احلق، كما قال تعاىل:] وََكَذِلَك نَفصِ ُل 
 .   55اآلََيِت َوِلَتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي [األنعام:

لفارق وإن كنا أنمل .. فإن النظام النصريي وأعوانه وشبيحته .. أيملون أكثر مما أنمل .. على ا
الكبري بيننا وبينهم .. فنحن نرجو من هللا ما ال يرجون .. فقتالَن يف اجلنة .. وقتالهم يف النار .. 
وسلواَن أننا نقاتل يف سبيل هللا .. ومن أجل قضية عادلة .. وسلواهم أهنم يقاتلون يف سبيل الطاغوت 

 .. ومن أجل قضية ابطلة ظاملة .. وال يستوَين مثاًل.
لبيات اليت ال تزال تعاين منها الثورة .. منها غياب التنسيق والتوحد املطلوب فيما أما عن الس

بني الفصائل والكتائب الشامية الثائرة اجملاهدة .. حيث يظهر يف كثري من األحيان .. سيطرة فكرة 
ومرض املناطقية على النفوس .. حيث كل فصيل هتمه منطقته وحسب .. بينما املناطق األخرى من 

ورَي ال تعنيه، وال هتمه .. كما تعنيه وهتمه منطقته، وقريته .. وهذا قصور يف التصور والعمل .. وأَننية س
نرأب ابجملاهدين املخلصني أن يقعوا فيها .. ولعل قريباً ــ إن شاء هللا ــ يُعَلن عن توحد كبري فيما بني َجيع 
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م " جملس قيادة الثورة "، ُتت عنوان مبادرة " الفصائل والكتائب الشامية بكل  أطيافها ومسمياهتا ابس
 واعتصموا "، تتفادى هذا القصور الذي أشرَن إليه.  

ومن السلبيات اليت ُتذَكر أيضًا حماولة فصيل جبهة النصرة أن يُقعِدن الثورة السورية .. 
.. من ضرر ابل  ويصبغها بصبغة وطابع القاعدة .. واالرتباط ابلقاعدة .. على ما يتسبب هذا االرتباط 

وحمقق للشام، وأهل الشام، ومستقبل اإلسالم يف الشام .. ويزع ر عليهم وعلى ثورهتم العامَل كله .. 
 ويصعب عليهم مهمتهم .. ويُدخل الثورة يف نفق مظلم ال هناية له .. وهذا ما ال َيفى على أحد. 

والعلن .. عن ضرر ربط  َجيع أهل الشام ممثلون بعلمائهم وجماهديهم .. يتكلمون يف السر
الثورة الشامية ابلقاعدة .. وما قد جير هذا االرتباط عليهم من ضرر حمقق .. ال يستفيد منه إال 
الطاغوت النصريي ونظامه، وإيران وحزب الالت .. وقد رأينا طالئع هذا الضرر يف هجمات وضرابت 

ومشتقاهتا ... وكلهم رجاء أبن  وتكالب التحالف الدويل على الشام وأهل الشام بذريعة القاعدة
 تتصدق النصرة على الشام وأهل الشام وثورهتم بفك ارتباطها مبسمى القاعدة ..! 

هذا أمر كررَنه على مسامع النصرة وقادهتا أكثر من مرة .. ويف كل مرة يتعاملون مع ندائنا 
رين الوالء واالنتماء حلزب وطلبنا من منظور حزيب، ووالء حزيب ضيق ــ وبشيء من الالمباالة! ــ مؤث

القاعدة على الوالء واالنتماء لألمة .. وللشام، ومسلمي أهل الشام .. كنا نرأب ابألخوة يف النصرة أن 
 يقعوا بشيء من ذلك. 

َيوفهم الشيطان أن بعض عناصرهم املتعصبني ملسمى حزب القاعدة قد تتفلت منهم بسبب 
هنم مقابل ذلك سيكسبون ماليني املسلمني من أبناء الشام .. فك ارتباطهم مبسمى القاعدة .. وفاهتم أ

 وغري الشام .. ومن يُرضي هللا بسخط الناس .. يَرضى هللاُ عنه، ويُرضي عنه الناس .. ولو بعد حني!
: يف الفرتة األخرية طرح البعض يف وسائل التواصل االجتماعي، مشروع إقامة السؤال الثاين

لكي جتتمع كلمة اجملاهدين عليها ولضمان عدم سرقة مثار هذه الثورة، ما هو إمارة إسالمية يف الشام، 
رأيكم يف هذا املشروع؟ وما هي نصيحتكم فيما يتعلق ِبذا املشروع؟ خصوصًا وأنكم أصحاب "كتاب 

 األحكام السلطانية والسياسة الشرعية"؟
مية عادلة راشدة هلا احلمد هلل رب العاملني. أهل الشام ينشدون قيام دولة إسال اجلواب:

مؤسساهتا املدنية والعسكرية اليت تعينها على أن تنهض بواجباهتا الداخلية واخلارجية، تشمل َجيع ثرى 
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وأرض سورَي إبذن هللا .. وإميا مشروع دون هذا املستوى .. فهو ضار ومرفوض .. يفتح الباب لتقسيم 
اء احلرب .. ورمبا بعدد الفرق املوجودة .. وهذا سورَي إىل إمارات متناحرة متدابرة عديدة .. بعدد أمر 

 حمذور ال بد من أن نتنبه له عند االعالن عن أي خطوة من هذا القبيل. 
اخلوف واحلذر من أن تسرق الثورة لصاحل مشاريع ابطلة وهدامة .. مشروع .. وحق .. 

ور .. والعمل .. لكن ال وواجب .. يستدعي منا مزيدًا من التكتل .. والوعي .. والتوح د .. والتشا
 يواجه إبعالَنت متسرعة مل أتخذ حقها من الشورى، والدراسة .. وضررها يغلب نفعها. 

ال نريد إلخواننا أن يقعوا فيما وقعت به َجاعة الدولة " داعش "، حينما أعلنت عن الدولة .. 
رورية هلكذا إعالن .. ومن ْث اخلالفة .. من دون أي مشورة .. وال أخذ لألسباب االعتبارية والض

فقاتلت وقتلت على ذلك .. وسفكت الدم احلرام .. وأاثرت معارك جانبية داخلية من أجل ذلك، ال 
 تصب إال يف خدمة الطاغوت النصريي ونظامه.  

: يف ظل الصراع بني َجاعة "الدولة اإلسالمية" وبقية فصائل اجملاهدين يف السؤال الثالث
م العسكري مع َجاعة "الدولة اإلسالمية" غري جمدي، لقوة تلك اجلماعة الشام، يرى البعض أن احلس

 وألنه سوف يضعف ويستهلك قدرات الطرفني، برأيكم ما هو السبيل األمثل يف التعامل معهم؟
احلمد هلل رب العاملني. التوجيه أن نكف عن َجاعة الدولة وعن قتاهلم، ما كفوا عن  اجلواب:

.. وما كفوا عن السطو على حرماهتم ومقراهتم .. وما مل يقفوا عقبة كأداء قتال املسلمني وجماهديهم 
 أمام أهداف الثورة الشامية املنشودة. 

أما إن أصروا على القتال، وافتعال املعارك .. والتدخل يف شؤون الثورة الشامية بطريقة ختدم 
م ــ حينئذ ال بد من قتاهلم، ورد النظام .. وعلى الغدر ــ وهذا املتوقع منهم لسفاهتهم، وعمالة بعضه

 عدواهنم .. حبسب املستطاع. 
العدو اخلارجي ــ وكذلك الداخلي املتمثل يف النظام النصريي الرافضي ــ لن يستأصلهم .. 
سيرتك منهم بقية للمهام القذرة اليت يعجز عنها .. واليت تؤذي أهل الشام وجماهديهم وقادهتم فيما بعد 

لنظام النصريي .. كما أن النصوص الشرعية تفيد أبن اخلوارج الغالة فرقة ابقية  الفتح والنصر على ا
كلما ذهب منهم قرن، ظهر قرن .. إىل أن يظهر من بينهم املسيح الدجال، فينصرونه على املسيح 

 احلق عليه السالم ومن معه من املؤمنني! 
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ضعاف شوكتهم وقوهتم .. ودحرهم وابلتايل ال نتوقع إهناؤهم وزواهلم ابلكلية .. ولكن نتوقع إ
 إىل اجلحور، والكهوف .. وبصورة تسمح للحياة ابالستمرار واحلركة إبذن هللا. 

: لقد تشكلت حكومة سورية مؤقتة يف األراضي الرتكية، ما رأيكم يف هذه السؤال الرابع
 احلكومة وما هي الطريقة األفضل يف التعامل مع هذه احلكومة؟

رب العاملني. يعنينا من هذه احلكومة، وغريها من التشكيالت اليت تتشكل : احلمد هلل اجلواب
يف اخلارج .. ما تقدمه ألهلنا يف الداخل من خدمات ومساعدات .. فال نرفضها على االطالق .. وال 
نتبناها على االطالق .. وإمنا نتبىن ما يصدر عنها من خري ألهلنا وللثورة الشامية، ونثين عليه خريًا .. 
ونتبأ من ابطلها، وما يصدر عنها من أخطاء تتناىف مع متطلبات وأهداف الثورة .. عماًل بقوله صلى 
هللا عليه وسلم:" فاشهدوا على احملسن أبنه حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء "، أًَي كان هذا احملسن، 

 وكان هذا املسيء. 
ي اليت تتواجد على األرض ويف امليدان ما تقدم ال مينعنا من أن نشري إىل أن احلكومة احلق .. ه

.. تعيش مهوم ومشاكل الناس .. وتتمتع بتمثيل غالب الشعب، وَجيع ــ أو غالب ــ الكتائب والفصائل 
 الشامية اجملاهدة والعاملة على األرض.

: لبنان كانت وما زالت شؤوهنم مرتبطة ارتباطًا شديدًا ابلوضع يف سورَي، حيث السؤال اخلامس
اللبنانيون مثل إخواهنم السوريني من ظلم وبطش النظام النصريي، ويرى بعض أهل السنة يف لبنان عاىن 

 أن مصريهم مرتبط مبصري الثورة السورية، ما هو توجيهكم ونصيحتكم ألهل السنة يف لبنان؟
: احلمد هلل رب العاملني. ال شك أن هناك ترابط وثيق ومصريي واسرتاتيجي بني أهل اجلواب

ة يف سورَي ولبنان .. اإلساءة إىل طرف هو إساءة للطرف اآلخر منهما .. وآالمهما ومعاَنهتما السن
 مشرتكة جتاه النظام األسدي النصريي. 

وهنا أود أن أشري أنه مل يكن من احلكمة، وال السياسة الشرعية ــ يف هذه املرحلة ــ أن يفتح 
 ضي اللبنانية، لألسباب التالية: بعض الفصائل أو العناصر معارك جانبية على األرا

 ـــ فيه تشتيت للقوة وللمعركة األساس مع النظام النصريي يف سورَي ..1
ـــ فيه ضرر ملئات اآلالف من النازحني املتواجدين على األراضي اللبنانية .. وقد شاهدَن شيئًا من  2

 ذلك. 



 282 

نية اللبنانية .. ومحلها على املواجهة مع ـــ فيه استعداء جلميع املؤسسات واهليئات العسكرية واملد 3
الثوار واجملاهدين السوريني .. بعد أن كان كثري منها يقف موقف احلياد .. أو املتفرج .. ورمبا املتعاطف 
مع الثورة .. وهذا مطلب من مطالب حزب الالت اللبناين .. حيث كان وال يزال حريصًا على أن يزج 

شام َجيع املؤسسات العسكرية واألمنية واملدنية .. واألحزاب اللبنانية يف معركته مع ثوار وجماهدي ال
 !.. 
ـــ كان حزب الالت يؤذي النازحني واملهاجرين السوريني ابسم احلزب، والطائفة الشيعية .. وبعد  4

الذي حصل .. أصبح يؤذيهم، وميارس سياساته الطائفية االستئصالية البغيضة ابسم الدفاع عن اللبنان، 
  !وعن جنود، وأمن اللبنان .. فكان هذا الذي حصل مبثابة اهلدية له .. وحبل النجاة

ـــ عدم تفهم الشعب اللبناين ــ بكل أطيافه ــ ملثل هكذا عمل .. مما قد ينمي الشعور ابحلساسية  5
 والتنافر والعداوة فيما بني الشعبني .. وهو مطلب من مطالب النظام النصريي، وحزب الالت! 

ـــ إضافة إىل أن مثل هذا العمل ــ خلطورته وحساسيته والنعكاساته على َجيع الثورة ــ كان ينبغي أن  6
َيضع للشورى بني الكتائب والفصائل الفاعلة على أرض الشام .. قبل أن يصدر أي قرار .. ومل حيصل 

 شيء من ذلك.
سة الشرعية أن حيدث ألجل هذا الذي تقدم قلت، وأقول: مل يكن من احلكمة وال السيا

 اإلخوان ما أحدثوه على األراضي اللبنانية، وهللا تعاىل أعلم. 
: مازالت فئة من علماء الشام يؤيدون ويدافعون عن الطاغية النصريي بشار السؤال السادس

األسد، وقد يتعذر هلم البعض أن موقفهم هذا هو من ابب دفع املفسدة وجلب املصلحة، فبعض 
لديهم معاهد شرعية، وبعض الدروس الشرعية، فهل هذا ميكن أن يكون عذر هلم يف هؤالء العلماء 

 عدم تكفريهم ، أم أنه ليس هلم بعذر؟
: احلمد هلل رب العاملني. بعد كل الذي حصل .. فقد بدا كفر وإجرام الطاغوت بشار اجلواب

ذرهم شيء مما ورد يف السؤال األسد ونظامه النصريي للعميان .. وصغار وعوام الناس .. وابلتايل ال يع
 . 106.. سوى اإلكراه .. لقوله تعاىل:] ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَـْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن [النحل:

وهؤالء الذين يقفون مع الطاغوت النصريي، ويف مصافه .. ليسوا علماء .. مهما اتسع 
لذي يكفر ابلطاغوت .. ويشهد ابلتوحيد املنايف صيتهم .. أو تزيوا بزي العلماء .. فالعامل احلق هو ا
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ًا اِبْلِقْسِط اَل للوالء للطواغيت، كما قال تعاىل:] َشِهَد اّلل ُ أَنَُّه اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئِمَ 
العلم بدون استثناء يشهدون ] أَنَُّه اَل ِإلَـَه ِإالَّ . فجميع أولوا 18ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احْلَِكيُم [آل عمران:

ُهَو [، ومن كان يؤمن ابلطاغوت .. وينصره .. ال يشهد حبق ] أَنَُّه اَل ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو [، ومن ال يشهد هذه 
 الشهادة َيرج من زمرة ] ُأْوُلوْا اْلِعْلِم [. إىل زمرة أويل اجلهل واهلوى! 

مت بعض الفصائل يف الشام بعض احملاكم الشرعية، فهل جيوز إقامة احلدود : أقاالسؤال السابع
على الناس كحد القتل والسرقة والزىن وغريها، يف ظل واقع الشام اليوم، أم أنه ينبغى على تلك احملاكم 

 جتنب إقامة تلك احلدود؟
اع ــ على أن : احلمد هلل رب العاملني. انعقد النص ــ ومن أهل العلم من نقل اإلَجاجلواب

احلدود ال تُقام أبرض احلرب، خشية أن يقفذ احملدود ــ الذي استوجب عليه احلد ــ إىل صف العدو .. 
فينقلب إىل عدو حمارب هلل ولرسوله وللمؤمنني .. وهذا احملذور متيسر اآلن يف معركتنا مع الطاغوت 

أن ظروف وإمكانيات الكتائب  وجنده .. القرتاب خطوط التماس واجلبهات بني الفريقني .. كما
والفصائل يف هذه املرحلة ــ وبصورهتا املتفرقة ــ غري قادرة على احتواء مضاعفات وتبعات قيام بعض 
احلدود .. من محاية للقضاة .. والشهود .. وأهل احلق .. وإيقاف الثأر .. وحنو ذلك .. وقد وقفنا 

  !أبنفسنا على شيء من تلك املشاكل
يام احلدود وجود األرض اآلمنة .. والسلطة النافذة .. والسلطان الذي جتتمع من متطلبات ق

 عليه الكلمة، والقادر على إنفاذ احلدود .. واحتواء مضاعفاهتا وآاثرها.
ما تقدم ال مينع من قيام احلد الشرعي على املفسدين قاطعي الطريق الذين يسطون على 

رهم مطلبًا شعبيًا وملحًا .. فتطبيق احلد الشرعي على حرمات وحقوق الناس .. ويكون أتديبهم، وزج
 من كان هذا وصفه .. ال ختفى مصلحته، وهللا تعاىل أعلم.  

: يقع من بعض أهل الشام أقوال كفرية كسب هللا واإلسالم، فهل جيوز إقامة السؤال الثامن
 حد الردة عليهم، يف ظل واقع الشام اليوم؟

. من سبَّ هللا أو سب دين هللا اإلسالم .. وجاهر بذلك .. : احلمد هلل رب العاملنياجلواب
ُيستتاب .. ويُعزَّر .. ويُعلَّم ويؤدَّب .. فإن عاد إىل السب والطعن مرة اثنية ُيستتاب أيضًا .. فإن عاد 

 يف الثالثة .. يُقام عليه حد الردة .. فإنه زنديق متالعب! 
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ل السابع الوارد أعاله .. ومراعاة أن الشعب مع مراعاة ما تقدم ذكره يف اجلواب عن السؤا
ــ  السوري مبجموعه حديث عهد بكفر النظام النصريي الذي رىبَّ الناس ــ طيلة أكثر من مخسني سنة 
على الطعن والتهكم ابهلل والدين .. وابلتايل ال بد من أن أيخذ حقه يف التعليم والتأديب، والرتبية 

 عقوبة، وهللا تعاىل أعلم. الصحيحة، قبل أن أيخذ حقه يف ال
يف دعم الثورة السورية، وقد تباينت آراء الفصائل  اً مهم اً : تلعب تركيا اليوم دور السؤال التاسع  

حول كيفية التعامل مع الدولة الرتكية، فما هي نصيحتكم للمجاهدين يف كيفية التعامل مع تركيا، وفق 
 ضوابط السياسة الشرعية؟ 

العاملني. اجلواب عن هذا السؤال من شقني: شق أخالقي، وشق  : احلمد هلل رباجلواب
 سياسي. 

أما الشق األخالقي .. فإنه يلزمنا حنن الشعب السوري، وَجيع الفصائل والكتائب واهليئات 
العاملة على األرض السورية .. أن نتقدم ِبزيل الشكر لرتكيا حكومة وشعبًا ملا يقدمونه لشعبنا وأهلنا 

مساعدات وخدمات إنسانية وإغاثية عظيمة .. وأن نعرف هلم هذا احلق ونشكره ..  املستضعفني من
 فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا. 

أما الشق السياسي .. فرتكيا هي أكثر دول اإلقليم واملنطقة وقوفًا مع الشعب السوري، ومع 
دعي من اجلميع أن حُيسنوا تطلعاته، وثورته، وقضيته، واألهداف اليت ينشدها من ثورته .. وهذا يست
 جوارها .. وحيسنوا التعامل والتعايش معها، وأن يُقابلوا اجلميل ابجلميل. 

ال ُيسيء لرتكيا يف هذه املرحلة، وهذه الظروف إال واحد من اثنني: النظام األسدي اجملرم 
 منهما.     وشبيحته، أو خارجي مغال جاهل سفيه .. وكال الفريقني أهلنا وشعبنا وثورتنا برآء 

: يرى بعض املنظرين، أن ثورة أهل سورَي على بشار األسد كانت خطأ فادحًا، السؤال العاشر
وأن هذه الثورة أثبتت صحت ما يطرحونه، من أن املصلحة تقتضي عدم اخلروج على احلاكم، وإن كان 

بسبب اخلروج على ظاملًا، وأن املفاسد اليت وقعت يف الشام كثرية ، أكثر من املصاحل، وهذا كله 
 احلاكم، فما هو قولكم يف ذلك؟ 
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: احلمد هلل رب العاملني. مهما ترتب على اخلروج والثورة على الطاغوت بشار األسد اجلواب
ونظامه ــ الذي اجتمعت فيه َجيع مظاهر الكفر ونواقض اإلميان ــ من آاثر وآالم فهي ال ولن تعدل 

 ، والرضى به وبنظامه! من آاثر الذل، والركون إىل الطاغوت 1%
هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإلميان والعزة، والكرامة، واحلرية .. نسوا أو تناسوا ضريبة 
الذل واخلنوع، والركون والعبودية للطاغية ونظامه .. كم كانت ابهظة ومكلفة .. واليت كانت تُدفع 

واحلرية .. وكل ما ميلكه اإلنسان .. إذ ابهظة من الدين، والنفس، والعرض، واملال، والعزة، والكرامة، 
 مل يبق عزيز وغال إال وضحى به الناس كضريبة للركون والسكوت على الطاغوت ونظامه! 

كان من قبل جندي نصريي واحد يطوف على القرية .. وعلى القبيلة بكاملها .. فيذهلا، ويذل 
أن ينكر عليه أحد .. أو يتجرأ أحد رجاالهتا وشيوخها .. ويفعل أبهلها ما يهوى ويريد .. من دون 

على مساءلته أو النظر إىل وجهه .. واليوم نطوف أكثر من نصف سورَي .. فنجد أهلها وساكنيها 
يعيشون كامل العزة واحلرية والكرامة .. ال جيرؤ كلب من كالب الطاغوت وشبيحته أن يدوس شباً 

 لكفى .. ولكن أىنَّ للعبيد أن يفقهوا ذلك؟! منها .. ولو مل يكن سوى هذا الفارق بني العهدين .. 
هؤالء الذين يستعظمون ضريبة اإلميان، والعزة والكرامة .. قد ألفوا الذل واهلوان .. وألفوا 
ضريبة الركون والعبودية للطاغوت .. وهؤالء ال رأي هلم عندما تثور الشعوب احلرة الكرمية املؤمنة .. 

 .. وحقوقها!  تطالب حبريتها، وكرامتها، وعزهتا
وهؤالء هم املرجفون الذين حذ ر القرآن من اإلصغاء إليهم، وإىل كلماهتم .. وهم موجودون 
عب األزمان .. ال ختلوا منهم األجيال والساحات .. وهم املعنييون من قوله تعاىل:] َلْو َخَرُجوْا ِفيُكم مَّا 

َنَة َوِفيُكْم ََسَّاُعوَن هَلُْم َواّلل ُ َعِليٌم اِبلظَّاِلِمنَي زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَبااًل وأَلْوَضُعوْا ِخالََلُكْم  ُغوَنُكُم اْلِفتـْ يـَبـْ
 . 47[التوبة:

: بعد املواجهة اليت حصلت بني جبهة ثوار سورَي وجبهة النصرة، طرحت السؤال احلادي عشر
أحد أعضاء  مبادرة لتشكيل جلنة شرعية عليا للفصل بني هذين الفصيلني، على أن يكون فضيلتكم

 هذه اللجنة، فهل تشكلت هذه اللجنة، وماذا قامت به هذه اللجنة حلد اآلن؟
: احلمد هلل رب العاملني. هذا صحيح .. لكن يف الوقت الذي قبلت بنا جبهة ثوار اجلواب

سورَي، واألخوة يف حركة حزم الذي مت االعتداء عليهم وعلى مقراهتم أيضًا من قبل جبهة النصرة .. 
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ا بكل ما كنا نطالبهم به .. مل نلَق أي جتاوب أو تفاعل من إخواننا يف النصرة .. كما أننا عجزَن وقبلو 
عن التواصل مع عناصر منهم َتلك اختاذ القرار .. وكنا كلما نلتقي مع أحدهم .. كان يعتذر لنا أبنه 

 ليس بيده شيء .. وال ميلك أن يتخذ قرارًا! 
النصرة: إذا كنا يف مثل هذه امللمات واملشاكل الكبرية .. اليت  وإهنا ملناسبة ألقول لألخوة يف

تستوجب حاًل سريعًا .. نعجز وغريَن عن التواصل معكم .. فكيف بعامة الناس أن يتواصلوا معكم .. 
 ويرفعوا مظاملهم ومشاكلهم إليكم من غري مشقة وال خوف؟ 

لقرار من دون مشقة وال عنت .. ال بد من إجياد آليات تسهل التواصل معهم؛ مع من بيده ا
 وتسهل مراجعتهم ومكاشفتهم فيما يشكل علينا وعلى الناس من أهل الشام ..! 

الغموض، واالنكماش .. وعدم الوضوح .. واملكاشفة .. واالنفتاح .. وخباصة يف مرحلة 
لشعوب يف نستشرف فيها قيادة األمة والناس .. ال ينفع .. وال يستقيم .. ضرره يغلب نفعه .. وا

 ثوراهتا ال تقبل مثل هذا الغموض، واالنكماش!  
: ما حكم املشاركة يف التحالف الدويل الذي تقوده أمريكا ضد املسلمني يف السؤال الثاين عشر

ة فصائل، كان آخرها استهداف حركة أحرار الشام؟  الشام، والذي استهدف عد 
ذا التحالف مآرب لن تقف عند حدود : احلمد هلل رب العاملني. سبق أن قلنا أن هلاجلواب

مقاتلة داعش كما زعموا .. وإمنا داعش ما هي إال مشاعة تبر للتحالف الدويل بقيادة أمريكا التدخل 
يف الشأن السوري، وشأن مستقبل سورَي .. والنظام الذي سيحكم سورَي .. ابلطريقة الذي يشاء ..  

يرتضيها .. وقد حصل ذلك ولألسف .. يف الوقت  كما تبر له أن يضرب الفصيل واجلماعة الذي ال
الذي مل يوجه فيه التحالف ضربة واحدة للطاغوت اجملرم وقواته؛ الطاغوت الذي مل يدع نوعاً من اجلرائم 
إال وارتكبها حبق الشعب السوري املستضعف .. لذا فإن موقفنا واضح منذ البداية، والذي ُتدد 

 ن أشكال التعاون معه، ورفض ما جاء ألجله. برفض هذا التحالف، ورفض أي شكل م
وأميا شخص أو فصيل يرتضي التعاون مع هذا التحالف املشار إليه ويطاوعه على أهدافه، 
واليت منها حماربة جماهدي وثوار الشام .. وحماربة اإلسالم واملسلمني .. واستعمار الشام ولو بصورة غري 

منهم، حكمه حكمهم .. وشريك هلم يف الوزر .. والشام  مباشرة عن طريق األذَنب والعمالء .. فهو
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ِلَياء وأهل الشام وثورهتم برآء منه .. كما قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـَتَِّخُذوْا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأوْ 
ُهمْ   . 51ِإنَّ اّلل َ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي [املائدة: بـَْعُضُهْم َأْوِلَياء بـَْعٍض َوَمن يـَتَـَوهلَُّم مِ نُكْم َفِإنَُّه ِمنـْ

: لقد أتخر القضاء على النظام النصريي، فما هي نصيحتكم السؤال الثالث عشر واألخري
 للفصائل الشامية ولعموم أهل سورَي، حَّت يعجل هللا لنا النصر والتمكني؟
 اتحة الفرصة للحوار معهويف اخلتام نشكر الشيخ أبو بصري الطرطوسي على إ

 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
: احلمد هلل رب العاملني. وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته، وبعد .. كما تعلمون الثورة اجلواب

الشامية مل تعد تواجه النظام النصريي وحاشيته وشبيحته وحسب .. ولو كان األمر كذلك لسقط منذ 
اجه َجيع القوى الدولية واإلقليمية اليت تقف خلف هذا النظام اجملرم .. واليت زمن بعيد .. وإمنا تو 

تدعم هذا النظام ولو ابلسكوت عن جرائمه .. فالرضى ابلشيء كفاعله .. فهذا من َجلة األسباب 
 اليت أخرت النصر والفتح.

. هذا اجلانب إن لكن هذا اجلانب ال يقلقين، كاجلانب املتعلق أبنفسنا .. وأمراضنا الداخلية .
أقبلنا عليه بصدق وأصلحناه .. نكون قد خطوَن خطوة كبرية وسريعة جدًا حنو النصر، والفتح، 

 َكَما والتمكني، كما قال تعاىل:] َوَعَد اّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف اأْلَْرضِ 
َلنـَُّهم مِ ن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا [اْسَتْخَلَف الَِّذيَن  َننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َوَليُـَبدِ  كل   ِمن قَـْبِلِهْم َوَلُيَمكِ 

 . 55هذا اخلري واملن والعطاء مقابل ُتقيق ] يـَْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب َشْيئاً [النور:
 . 7آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ ْت َأْقَداَمُكْم [حممد: وقال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذينَ 

فاخلوف على أنفسنا وصفوفنا وجهادَن من أخطائنا أكثر من اخلوف على أنفسنا من عدوَن 
 ومن سالحه .. والعدو يستفيد من أخطائنا ويتقوى ِبا علينا .. وال يُنتظر منه غري ذلك.

ُروْا ِبِه [ فماذا كانت قال تعاىل:] َومِ  َن الَِّذيَن َقاُلوْا ِإَنَّ َنَصاَرى َأَخْذََن ِميثَاقَـُهْم فَـَنُسوْا َحظ اً ممِ َّا ذُكِ 
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة [املائدة: َنا بـَيـْ  . 14النتيجة والعاقبة ] َفَأْغَريـْ

دين والتوحيد .. يصيبنا ما أصاِبم، ويُغري هللا فيما بيننا وحنن كذلك إن نسينا حظًا من ال
 العداوة والبغضاء .. فليس هلم كل مرة، ولنا كل حلوة! 
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ومن حظوظ الدين اليت ال جيوز وال ينبغي أن ننساها أو نغفل عنها ونفرط ِبا .. التوحيد .. 
ا بني الناس .. واجلهاد .. واإلعداد والتوح د .. واالعتصام حببل هللا .. وتفعيل الشورى .. والعدل فيم

له على قدر املستطاع .. وأن تسود فيما بني َجيع الفصائل والكتائب الشامية املخلصة اجملاهدة احملبة 
.. والثقة .. وحسن الظن .. واالحرتام املتبادل .. والنصيحة الصادقة .. وأن توجد فيما بينهم وسيلة 

البعض عند مورد الشبهات .. واالهتامات .. فإن فعلنا ذلك  للمكاشفة تسهل عليهم مراجعة بعضهم
 نكون قد خطوَن خطوة كبرية وفاعلة حنو النصر، والفتح، والتمكني، إبذن هللا .. ولو كره الكافرون. 

. وما 5-4الروم:] َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن . بَِنْصِر اّللَِّ يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم [
 ذلك على هللا بعزيزي.

وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني. وصلى هللا وسلم على سيدَن وقائدَن حممد وعلى آله 
 وصحبه وسلم.

 م 14/11/2014هـ.  22/1/1436

 !مسلم وإسالمي -1214
ذي أييت مبا قالوا: نريد من آحاد املسلمني أن يكون مسلمًا، وليس إسالميًا .. فاملسلم هو ال 

جيري عليه وصف وحكم املسلم؛ كالتلفظ ابلشهادتني، وإقامة الصالة .. وحسب .. وإن شاء أن يزيد 
 !.. وال يزيد  على الصالة، ابلصوم، واحلج .. فال حرج

وأيخذ اإلسالم ِبد ومشولية أما اإلسالمي؛ فهو الذي يتحرك ابإلسالم، من أجل اإلسالم ..  
، اة، اخلاصة منها والعامة: السياسية، واالجتماعية، واألخالقية، واإلقتصاديةتشمل َجيع مناحي احليل

وإن أحبارَن ر منه .. ره وحُنذ ِ حنذَ فهذا .. وغريها من اجلوانب .. وهذا ما ال نريده ..  والثقافية الفكرية
وال بد هلم أن  املطلوبني ..رهابيني احملظورين، واملمنوعني ورهباننا ومشرعينا قد يصنفوه يف خانة اإل

  !يفعلوا
نصورة نريد من املسلم أن يكون من أهل القبلة وحسب .. أم ا أن يكون من أهل الطائفة امل 

 الظاهرة .. فال، وألف ال!
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 إنه الغيظ، والكفر، واملكر .. َيرج من ثناَي نفوسهم وقلوِبم املريضة احلاقدة .. قاتلهم هللا أىنَّ  
ة .. وأحكام الطهارة .. وحيددوا لنا ما ن يتدخلوا يف الشعائر التعبديَّ هلم سوى أ يُؤفكون .. مل يبقَ 

  !ُيسمح منها مما ال ُيسمح
منه وهلؤالء نقول: لو كان اإلسالم دينًا من صنع البشر، لسهل عليكم أن تتالعبوا به .. وتزوروا  

ــ و ا سَمح .. أمَ ما ُيسمح منه مما ال يُ للناس .. وُتددوا  وُترفوه عن مقاصده.. ما استطعتم  أنه دين هللا 
وأنه سبحانه ال يزال يغرس يف هذا الدين غرسًا من عباده  ورعايته ــوهللا تعاىل قد تكفل حبفظه 

  !وترمونال سبيل لكم إىل ما تريدون  يستعملهم يف طاعته وخدمة دينه ..
م من املقامرة، واملراهنة وُُتاولون عبثًا .. أال تكفيكم أكثر من ألف وأربعمائة عاتقامرون، إنكم  

 !اخلاسرة .. لتقتنعوا أن دين هللا ال حُياَرب؟
َواِهِهْم َوأيَْىَب اّلل ُ ِإالَّ َأن يُِتمَّ ُنورَُه َوَلْو َكرَِه صدق هللا العظيم:  ] يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُؤوْا نُوَر اّللِ  أبَِفـْ

 . 32اْلَكاِفُروَن [التوبة:
ُر اْلَماِكرِيَن [األنفال: ] َومَيُْكُروَن َومَيُْكرُ   ُ َخيـْ ُ َواّلل   . 30اّلل 

16/11/2014  

 سؤال متعلق بصلح احلديبية.  -1215
سؤال: كيف نرد على من يقول أنه جيوز التنازل عن أصول الدين كما فعل رسول هللا بتسليم  

شيخنا ُتتاج الصحايب اجلليل أبو بصري، وترك كتابة رسول هللا يف الصحيفة، فمثل هذه األسئلة 
 لتأصيل، لو شرحت لنا هذه الشبهات شيخنا الكرمي لكان خريا؟

احلمد هلل رب العاملني. ال يوجد شيء مما فعله احلبيب صلى هللا عليه وسلم يعد تنازاًل  اجلواب: 
 يء من فروعه ودقائقه .. حاشاه. عن أصول الدين، بل وال عن ش

لح احلديبية صدق وحق .. فهو كما أنه حممد الذي فعله احلبيب صلى هللا عليه وسلم يف ص
ق ومل َيرج عن رسول هللا فهو أيضًا حممد بن عبد هللا .. فأيهما كتب يف الكتاب .. فهو صادق وحم

 احلق قيد أمنلة. 
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نعم؛ لو ُكتب يف الكتاب " حممد ليس رسول هللا "، لعد ذلك تنازاًل عن األصول .. لكن مل 
ليه أن يقع يف شيء من َن ونبينا املعصوم صلوات ريب وسالمه عحيصل شيء من ذلك، وحاشى سيد

 ذلك.
فأنت ـ مثاًل ـ اَسك أبو مظفر .. وعملك معلم .. فتارة تعرف عن نفسك أبيب مظفر .. واترة 
تعرف عن نفسك أبيب مظفر املعلم .. ويف كال احلالتني أنت صادق وحمق .. ومل تقع يف اخلطأ .. فضالً 

 نازلت عن احلق! يُقال لك: قد ت أن
نعم؛ ميكن أن يُقال أن مما ُيستفاد من احلديث اللجوء إىل اطالقات حمقة وصادقة أقل وضوحاً 
وتعبريًا وداللة .. من أجل َترير مصاحل مشروعة ومعتبة .. فمثاًل: لو عرفت عن نفسك أبنك املسلم 

.. فتستعيض عن ذلك ــ من أجل  اجملاهد املقاتل .. لرمبا منعت عن نفسك، وعن إخوانك خريًا كثرياً 
َترير اخلري واملصاحل ــ بقولك: أَن املسلم وحسب .. وهذا الذي قلناه لألخوة يف جبهة النصرة .. أهنم ــ 
شرعًا وعقاًل ــ كانوا بغىن عن أن يعرفوا عن أنفسهم أبهنم قاعدة ومرتبطني ابلقاعدة .. وكان يكفيهم ــ 

. ما أهل الشام وجماهديهم ــ أن يقولوا حنن مسلمني وحسب . من أجل أن َيذلوا عن أنفسهم وعن
 ضرهم لو فعلوا شيئاً ذلك؟!

أما فيما َيص تسليم الصحايب أيب بصري إىل طرف املشركني بعد مضي العقد والصلح .. فهو من 
قبيل الوفاء ابلعهد .. وليس فيه أدىن تنازل عن شيء من األصول .. فاحلديث فيه داللة على أن 

سالم يشدد يف مسألة العهد كثريًا، ويعتب شبهة العهد واألمان عهد وأمان، وشبهة الغدر، غدر ... اإل
 وهذا خبالف اخلوارج الغالة الذين عرفوا ابلغدر، واالستخفاف ابلعهود والعقود!

17/11/2014  

 !دوام النفوذ اإلسرائيلي من دوام النفوذ الشيعي -1216
إيران وإىل يومنا هذا .. أتملوا األرواح .. والطاقات .. واألموال ..  نذ قيام الثورة اخلمينية يفم

ُأهدرت يف الصراع السين الشيعي .. كم هي زُهقت و واملادة اإلعالمية اجلدلية .. اليت واألوقات .. 
ابهظة ومكلفة .. لو ُصرفت ــ أو ُصرف بعضها ــ حنو ُترير فلسطني .. من هيمنة استعمار الصهاينة 
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، يف خب  اليوم .. أو حنو الصراع اإلسالمي، العريب مع دولة إسرائيل .. لرمبا كانت إسرائيل اليهود
   !كان؟

إن عرفت ذلك عرفت سبب هذا التناغم والتحالف والتوافق فيما بني الدوائر األمريكية الغربية  
هة اثنية .. ولعرفت أن اإلسرائيلية من جهة، وبني الشيعة الروافض، ممثلني بقادة قم وطهران من ج

مشروع نفوذ الشيعة الروافض يف املنطقة .. هو مشروع أمريكي غريب إسرائيلي، قبل أن يكون مشروع 
  !الشيعة الروافض ذاهتم

ومن كان يراهن يومًا على أن أمريكا ومعها إسرائيل ستوجه ضربة قاصمة إليران .. فهو واهم  
 اع يف املنطقة.دوافع وعناصر الصر .. وحيلم .. ال يفقه 

19/11/2014  

 !أحداث كوابين .. -1217
ف الدويل عليها أحداث كوابين، وملاذا ركز التحال لىسألين أحد اإلخوان: هل من تعليق ع 

 ِبذه الطريقة ..؟
 : اب عدةبنشاهدها اليوم، ألسأقول: ركز التحالف الدويل على كوابين ِبذه الطريقة اليت  
 ، ومنقوصة، ال طائل منها.ا يف معركة خاسرةمنها: إحراج تركيا، وزجه 
ومنها: حرق الشباب املسلم املهاجر املغفل املرتبط بداعش .. فسفاهة خوارج َجاعة الدولة ال  

هم يف معارك .. بل هي تطال أيضًا حرق وقتل شباِبم .. وزجوحسب تقتصر على حرق وقتل اآلخرين 
 خاسرة غري متكافئة. 

باِبا .. وترميهم يف املهالك من غري طائل يُذكر .. كجماعة خوارج ال أعرف َجاعة تزهد بش 
 !الدولة

يف أَيم معدودات .. واتبع سياسة التحرير يف " كوابين " ولعل التحالف الدويل مل حيسم املعركة  
والقتل البطيء .. ليستدرج إىل كوابين أكب قدر من شباب داعش ..  البطيء .. واحلرق البطيء ..

 !هموقتل همتتاح له أكب فرصة ممكنة يف حرقلومن ْث 
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ــ ومعها حلفاؤها ــ كن ألمريكا ومنها: تكريس وجود األكراد السوريني كقوة ذاتية انفصالية .. مي 
  أن تعتمد عليها عند وجود احلاجة للتدخل البي، واملباشر .. يف الشأن السوري.

19/11/2014  

 وجيهية للمهاجرين.إعداد معسكرات ودورات تربوية وت -1218
من أطراف وتستنفرهم قبل أن تستدعي املهاجرين  ملن يستدعي املهاجرين إىل الشام، نقول: 
.. وقبل أن تقول هلم:" سيحوا يف أرض الشام "، وقبل أن تسودهم على شعب سورَي إىل الشام األرض 

وكتائبهم .. وقبل أن ُتطلق .. وجتعل هلم سلطاًَن على رقاب ثوار وجماهدي أهل الشام، وعلى فصائلهم 
.. أعدوا هلؤالء  يدهم يف الشام ليفعلوا ما حيلو هلم، ابسم " النصرة " ... قبل أن حيصل شيء من ذلك

املهاجرين احملاضن واملعسكرات الرتبوية التعبوية التعليمية التوجيهية ــ قبل أن تعدوا هلم معسكرات 
ما جيب عليهم حنو عادات وطبائع أهل الشام .. وعلى التدريب العسكري ــ تعرفوهم من خالهلا على 

ــ  الشام وأهله، من حسن أدب، وخلق، ومعاملة .. وأهنم ما جاؤوا إال للنصرة ــ كما هو العنوان املُعَلن 
احتقارهم، واالستعالء عليهم، السطو على حقوقهم وحرماهتم، أو أو وليس لتكفري الناس، أو ظلمهم، 

  !هادهم، وثورهتم ..وتنفريهم عن دينهم وج
الشباب وتبصري أيضًا يكون من مهام هذه املعسكرات والدورات الرتبوية التوجيهية .. تفقيه  

 ــ قبل أن مُيكن من محل السالح ــ مبسالك، وحماذير، وخماطر الغلو .. وأهل الغلو ..الوافد املهاجر 
على بينة منهم ومن خطرهم .. ويكونوا وحيذروا جمالسهم .. ليحذروهم ..  وَجاعات الغلو ..

  !وليحافظوا على سالمة جهادهم، وسالمة عالقتهم أبهل الشام وجماهديهم ..
ال بد من االنتباه هلذا اجلانب قبل أن تتفاقم األمور .. وتتنافر النفوس .. وحيصل املكروه  
 عواملِبا .. ومل يكرتس لوإهنا لنتيجة كائنة ال حمالة يشارك يف وزرها كل من شارك يف أسبا.. واحملذور 

الوقاية منها .. واليت منها ما ذكرَنه أعاله عن املعسكرات والدورات الرتبوية التوجيهية اخلاصة 
 ابملهاجرين.
ـــ تنبيه: ما تقدم ال ُيستفاد منه التعميم .. فإن من املهاجرين من هم على خلق عظيم، وأهل  

 ن هلم حقهم .. جزاهم هللا خريًا.الشام وجماهديهم يثنون عليهم خريًا، وحيفظو 
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20/11/2014  

 يف ُسلطانه.  املرءُ  مُّ ال يـُؤَ  -1219
  َمْن زاَر قوًما فال يؤمُُّهم وْليُؤمُُّهم رٌجٌل منهم ".قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  
ــ أي مكان ِه ال يـَُؤمُّ الرجُل يف سلطانِِه، وال جُيَْلْس على تكرَِمتِ  وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
 يف بيِتِه إالَّ إبذنِِه ".جلوسه ــ 
 صاحب املنزل أحقُّ ابإلمامة من الزائر.  قال السلف: 
يف الصالة .. مراعاة حلقوق وحرمة، القوَم  الزائُر الوافدُ  مُّ كما ال أيقياسًا عليه؛ ف قلت: 

يف بيته إال  لس على أريكة ُمضيفهللزائر الوافد أن جيومشاعر صاحب املنزل والدار .. وكما أنه ال جيوز 
أو أن جيلس على  ه يف شؤون احلكم، والسياسة، وإدارة البالد .. إبذنه .. كذلك ال جيوز له أن أيم  

أظهر يف سابقه .. وأشد حساسية .. و من املعىن أوىل بل هذا إال إبذنه، وبعد رضاه .. كرسي احلكم .. 
 ِضيف.اعر وحقوق وحرمة الطرف املُ على مش االعتداء
.. سيدخل يف خصومة مع العظيم وأميا ضيف وافد ال يراعي هذا األدب، وهذا التوجيه النبوي  

  .. وال يلومنَّ إال نفسه! حمالة صاحب احلق والدار .. ال
24/11/2014  

 هل تبأت من كتاابيت السابقة، أو تراجعت عنها ..؟! -1220
كتبه وأقواله السابقة، أو نشَر براءة منها سؤال: هل تراجع الشيخ أبو بصري الطرطوسي عن   

 ..؟! 
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. هذا سؤال وردين من أكثر من طرف .. فلزم التبيان وال بد،  

وما أكتبه اليوم ال يتعارض مع ما  فأقول: مل أتبأ، ومل أتراجع عن شيء من كتاابيت، وأقوايل السابقة .. 
املستقيم من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط ــ الذي هداَن هللا إليه منذ  لوسطفاملنهج اكتبته من قبل .. 

نعومة أظافرَن ــ قد عصَمنا ــ وهلل احلمد واملنة والفضل ــ من أن نقع يف شيء من ذلك .. فال أعرف 
ىل أنين انتقلت من منهج إىل منهج .. أو من مدرسة من املدارس اإلسالمية املعاصرة .. إيومًا نفسي 

مدرسة أخرى .. فأَن ال أعرف سوى مدرسة واحدة، ومنهج واحد .. هو مدرسة ومنهج أهل السنة 
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االستقامة من الكرام واجلماعة .. املنهج الذي يقرر ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وصحبه 
ة، كما أكون حرابً .. املنهج الوسط الذي محلين على أن أكون حراًب على اخلوارج الغالوااللتزام والفهم 

هذا الذي كنت عليه منذ أكثر وأن يكون ِعرضي عرضة لسهام الطرفني معًا .. فاة .. على املرجئة اجلُ 
 من أربعني عاماً .. وال أزال .. وهلل احلمد واملنة والفضل .. نسأل هللا تعاىل الثبات، وحسن اخلتام. 

أنه جاهل قليل االطالع على كتاابيت والذي يقول عين غري ذلك، فهو واحد من اثنني: إما  
وال أن يفسر املتشابه منها على ضوء فال حيسن التوفيق فيما بينها .. وكلمايت السابقة والالحقة .. 

قد متحامل وهذا مقامه أن يسأل قبل أن حيكم، وَيوض فيما ال علم له به .. وإما أنه حااحملكم .. 
رصة الساحنة ليعرب عن مشاتته وأحقاده .. وفرحته .. وهلذا يرتبص بنا ومبنهجنا الدوائر .. يرتقب الف
إىل أن نلقى الذي هداَن هللا إليه فنحن ماضون على الطريق  نقول: مت بغيظك .. مل نغري، ومل نبدل ..

 واحلمد هلل رب العاملني.   هللا ..
 لكن ما الذي اختلف، وميكن أن يُقال يف هذا الصدد أو أن نعرتف به ..؟  
قد تكون يل كلمات أو إطالقات أطلقتها يف مرحلة الشباب يغلب عليها بعض الشدة أو  نعم؛ 

أطلقتها اليوم .. التسمت مبزيد من الرفق واحلكمة .. فالعمر، والتجربة، واالطالع  احلماسة .. لو
 قيلت ال شك أهنا ترتك أثرها على صاحبها .. وعزائي أن تلك الشدة اليتجمتمعة .. هذه األمور واخلبة 

لت يف سياقها وزماهنا، ونُظر يف أسباِبا .. لتفهمها القارئ أكثر .. ومع يف مرحلة الشباب .. لو محُ 
فق ما أمكن .. فالرفق ما كان يف الر ِ ــ بسياج من الشدة تلك بداًل من ــ ج سي  ذلك أقول: كنت أود أن تُ 

 شيء إال زانه، وما نُزِع من شيء إال شانه. 
الة أوجه ومعاٍن .. وهذا ال َيلو منه  تكون لنا من قبل كلمات متشاِبة .. مح  كذلك أقول: قد  

 عامل من علماء األرض .. إذ لكل عامل احملكم واملتشابه من كالمه.  هكتاب .. وال َيلو من
مًا على املتشابه هذا املتشابه .. عملنا على توضيحه بكتاابت وكلمات حمكمة .. لتكون حكَ  

تشابه من كالمنا على ضوء احملكم .. وحَّت نقطع الطريق على طريف اإلفراط ر املسَّ فَ .. ولكي يُـ منها 
  أن يقتاتوا بشيٍء منها ملنهجهم الباطل.من والتفريط 
نسأل هللا تعاىل أن ال يكلنا ألنفسنا طرفة عني .. وأن ِبذا أجيب عن السؤال الوارد أعاله ..  

وأن يثبتنا ق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل ابطاًل ويزقنا اجتنابه .. وأن يرينا احلحيفظنا واملسلمني حبفظه .. 
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وصلى هللا واحلمد هلل رب العاملني، للهم آمني، آمني .. ىل أن نلقاه .. اإ على احلق الذي حيبه ويرضاه ..
 وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 

26/11/2014  

 عَمُل الدُّعاة إىل هللا.  -1221
 اة إىل هللا .. جيب أن يصب يف مسارين ال اثلث هلما: عمُل الدع 
أوهلما: تعريف العباد برب العباد .. ومحلهم ــ ابلرفق واحلكمة واملوعظة احلسنة ــ على عبادته،  

 وتوحيده.  
اثنيهما: تعريف الناس مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم، وبدعوته، وسنته .. ومحلهم ــ ابلرفق،  

 احلسنة ــ على متابعته .. وتوقريه، وتعظيمه.  واحلكمة واملوعظة 
عن صفة ومسمى وأميا عمل ال يصب يف هذين املسارين .. أو يف أحدمها .. َيرج مباشرة  

  الدعوة إىل هللا .. كما َُيرج صاحبه عن صفة ومسمى الدعاة إىل هللا.
28/11/2014  

 جملس قيادة الثورة.  -1222
نبثق لس قيادة الثورة، وامليثاق الذي االرأي واملوقف من جمقد سألين عدد من اإلخوان عن  
 عنه ..؟ 
فأقول: امليثاق الذي انبثق عن جملس قيادة الثورة، والذي اتفقت عليه َجيع الفصائل  

واإلعالن عن تشكيل اجمللس .. خطوة يف .. جيد، ومقبول ..  تشكل منها اجمللساليت والكتائب 
التأسيس هلياكل ومؤسسات  حنوتعاىل أن يعقبها خطوات أعظم وأكب ..  االجتاه الصحيح .. نسأل هللا
   والنفع على أهل الشام، وثورهتم، وَجيع الوطن السوري. أكب، وأمشل .. ترتد ابخلري

من مشروع " جملس قيادة الثورة "، وبقي اجلانب  يونقول أيضًا: قد انقضى اجلانب النظر  
ألهم .. الذي يرتقبه شعبنا يف الداخل .. والذي على أساسه سيحدد .. وهو اجلانب االتنفيذي العملي 

 موقفه من هذا املشروع، ومن كل مشروع مياثله، أو يعقبه.
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للشام، وأهله، وثورته ..  نسأل هللا تعاىل أن جيعل يف هذا اجمللس مفتاح خري، مغالق شر .. 
 اللهم آمني، آمني. 

1/12/2014  

 قيادة الثورة.سؤال وجواب حول جملس  -1223
سؤال: شيخنا ليتك تبني لنا املواضع االجيابية يف هذا اجمللس .. وهل ميثاقه أفضل من ميثاق  

 اجلبهة االسالمية الذي كان لك شيخنا عليه انتقادات وتعقبات؟
 ونرجو أن توضح لنا هل وجود َجيع هذه الفصائل اليت جزء منها معلوم أنه مل َيرج السقاط 
دمة مشاريع دول ُتارب االسالم وأثبتت تصرفاته على األرض هذه االدعاءات .. جزاك منا خلالنظام إ

 هللا خرياً شيخنا، ووفقك ملا فيه صاحل اجلهاد واجملاهدين.
كل عمٍل توحيدي، يكون َتهيدًا لوحدة أكب وأمشل .. فإن اجلواب: احلمد هلل رب العاملني.   

يد هللا مع اجلماعة .. وإن الشيطان مع الواحد، وهو من االثنني قرانه، ويباركانه .. فالنقل والعقل .. يُ 
 أبعد، ومن أراد حُببوحة اجلن ة، فليلزم اجلماعة. 

وهلدف يكفي هذا اجمللس أنه َجع األطراف املتباعدة جغرافيًا، وتنظيميًا يف َجاعة واحدة ..  
  ووحدة الكلمة، والصف. واحد .. يف مرحلة أحوج ما ُتتاجه الثورة الشامية إىل االعتصام، 

ْث أن أهلنا وشعبنا يطمح يف تشكيل وقيام مؤسسات على مستوى الدولة، والوطن السوري   
قوي يدافع عن الدين، واألرض، والعرض، واحلقوق واحلرمات  جيش موحدوأتسيس كله .. منها قيام 

قه دفعة واحدة، من دون وهذا ما ال ميكن ُتقيويكون شاماًل وممث اًل جلميع الرتاب السوري .. .. 
خطوات َتهيدية وممرحلة، أرجو أن يكون هذا اجمللس مرحلة هامة من تلك املراحل اليت يُبىن ويُؤس س 

 عليها.  
أم ا فيما َيص ميثاق اجمللس الذي اجتمعت عليه الكلمة .. فقد ُعِرض علي  قبل اإلعالن عنه  

حمكمه يغلب ويعلو متشاِبه .. لذا فقد سبق بري .. .. وهو لو راجعته ستجده منضبط العبارة إىل حدٍ  ك
 مين القول عنه: أبنه جيد، ومقبول.
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مشاريع دول أما قولك عن اجمللس أنه يضم جمموعات مل خترج السقاط النظام، وإمنا خلدمة  
 سالم ..! ُتارب اإل
وعات أقول: قد كان يل الشرف أن جالست وتعرفت على عدد كبري من ممثلي الفصائل واجملم 

اليت تشكل منها اجمللس .. فلم ْند يف أحدهم ما ذكرت .. بل وجدَنهم َجيعًا ممن حيبون هللا، ورسوله، 
 واملؤمنني! 
ُتْم يف َسِبيِل اّللِ  فَـتَـبَـيـَُّنوْا َواَل تـَُقوُلوْا ِلَمْن أَْلَقى ِإَلْيُكمُ قال تعاىل:]    ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َضَربـْ

َيا َفِعنَد اّللِ  َمَغامِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنُتم مِ ن قـَْبلُ السَّ  نـْ تَـُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ ُ اَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا تـَبـْ  َفَمنَّ اّلل 
 . ويف قراءة:] فتثـَبـَُّتوا [. 94َعَلْيُكْم فَـتَـبَـيـَُّنوْا ِإنَّ اّلل َ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً [النساء:

لقال والقيل كثري .. وظن السوء كثري .. وعند التحقيق واملراجعة .. جتده ال شيء .. كسراب ا 
 حيسبه الظمآن ماًء! 

.. ْث مبثل هذا الظن السوء .. تُنتهك  أعيذكم من ظن السوء .. فإنه ال يغين من احلق شيئاً  
 احلرمات، وُيسطى على احلقوق واملقرات .. وُيسفك الدم احلرام! 

يعقبه البغي والعدوان،  بغري حق .. ومن ْثوالتخوين الظن السوء .. يكون مقدمة للتكفري هذا  
 وسفك الدم احلرام! 

  وإين أعيذكم من ذلك ....! 
نعم قد ال يكونون سواء يف االلتزام واالنضباط .. فمنهم السابق .. ومنهم املبط ئ .. ومنهم  

  واملقصر .. ال أن يستعديه!املبطئ ..  املقص ر .. والسابق ينبغي أن أيخذ بيد أخيه
إنه حراك شعب .. وثورة وجهاد شعب بكامله ضد الطاغوت ونظامه الظامل واجملرم .. وليست  

ثورة خنبة أو صفوة .. وال ينبغي أن تكون .. وابلتايل ينبغي أن تتوقع وجود السابق، واملبطئ، واملقص ر 
  !.. 

كانت عبارة عن خليط ها التاريخ بعد اخللفاء الراشدين ..  ن َجيع جيوش اإلسالم اليت عرفبل إ 
فمن نشد جيشًا يكون خاليًا من ومن العصاة .. من الصاحلني السابقني، ومن املقصرين املفرطني .. 

.. وينشد ال يعيش واقعه  ،العصاة .. كلهم على قلب الصحابة األوائل يف عهد النبوة .. فهو حيلم
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.. من لوازمه تعطيل اجلهاد، وأن ال تقوم لألمة قائمة ضد الطغاة الظاملني ُتقيقه ال ميكن شرطًا تعجيزًَي 
 اجملرمني! 

2/12/2014  

 احلوثيون كيف َتددوا وانتصروا ..؟!  -1224
يقوم به احلوثيون يف اليمن .. كانوا يُظهرون ويصرحون .. عدائي وتوسعي قبل وبعد أي عمل  

أسلوِبم  ىالقفاع عن النفس، وحماربة اإلرهاب، واإلرهابيني .. فأن ما محلهم على ما فعلوا سوى الد
مل وعرف نواَيهم .. ومن مل يعجبه حاهلم ..  .. احمللية والدولية كثري من األطراف  هذا استحساًَن عند

وهذا حق يستطع اإلنكار عليهم بقوة، على اعتبار أهنم يُدافعون عن أنفسهم، وحياربون اإلرهاب .. 
.. إذ لكل عمل له ظاهر وابطن،  نفس أسلوب اليهود يف فلسطني، من قبل واليومتبعوا .. فا مشروع

فظاهره الدفاع عن النفس، وحماربة اإلرهاب، ويف الباطن يعملون لتوطيد دعائم دولتهم، وأهدافهم 
 ! اخلاصة

يستخدمون َجيع مفردات التحدي  تراهم بينما َجاعتنا ــ ولألسف ــ قبل وبعد أي عمل .. 
ل العامَل، كل العامَل على املسلمني، وعلى بلداهنم .. وخالف  ، كل العامَل،للعاملَ  وَجيع املفردات اليت ختذِ 
 يتناىف مع الشجاعة، والرجولة، واإلخالص .. هللا املستعان! ــ يف زعمهم ــ ذلك 

 فمَّت سنتعلم .. ومَّت سنفيق؟!! 
4/12/2014  

 اإليراين! العمالة والنديَّة لدى النظام  -1225
مَّت يتصرف النظام اإليراين كعميل خملص ألمريكا، ودول الغرب، ومَّت يتصرف كندٍ  هلم .. إذ  

 ، ووجه الن د، واخلصم ..؟! املخلص : وجه العميلمعاً  له الوجهني
طموحات دويل، يصب يف حماربة أمريكي يتصرف كعميل خملص .. عند أي حراك أو عمل  

.. فهنا النظام وببالدهم  حمقق ينزل أبهل السنةضرٍر عند أي  املنطقة .. أو يف مسلمي السنَّة املشروعة
وُتت ، ومن معها، ويضعها ُتت تصرفاهتم ر كل إمكانياته وطاقاته ألمريكايسخ  يتعاون و تراه اإليراين 

 إليها!  الطَلب .. عندما حيتاجون
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يعزز كل حراك أمريكي ودويل .. كما أنه ــ أي النظام اإليراين ــ يتصرف كعميل خملص .. عند   
تصدير التشيع والرفض إىل بالد املسلمني السنة .. يساعده على يف املنطقة .. و الشيعي النفوذ اإليراين 

 قم وطهران! وآَيت والذي يعقبه ابلضرورة الوالء ألحبار ورهبان 
وفق ة .. واستقالليوما سوى ذلك فإيران تتعامل مع أمريكا، ودول الغرب .. بندي ة ..  

 !يف املنطقة ةمصاحلها الطائفية والسياسية .. وبطريقة تضمن مصاحلها االسرتاتيجي  
.. كورقة ضغط .. يف اجلانب اآلخر الذي ينبغي أن تتصرف فيه   كما أهنا تستغل مثار عمالتها 

 كند!
إليراين جتاه ما جيري يف ب عنه اإلشكال .. وأحسن تفسري املوقف اذلك .. ذهفمن أدرك  

، واخلروج ريكا وإيران، والذي يتخلله النشوزبني أمالقسري املنطقة .. كما أحسن تفسري هذا التزواج 
 عن الطاعة بني الفينة واألخرى!

تستخدم أمريكا واجملتمع الدويل كطنب ملآرِبا .. أكثر مما ــ يف احلقيقة ــ وأدرك أن إيران  
 ها اجملتمع الدويل كطنب ملآربه!يستخدم

5/12/2014  

 َي أسفاي على ليبيا! -1226
الشعُب اللييب شعب مسلم، حمافظ .. متجانس، طائفياً، ومذهبيًا .. ومتماسك اجتماعيًا ..  

ينهجون التوسط واالعتدال يف الفهم وااللتزام حيكمهم َجيعًا املذهب املالكي .. أنعم به من مذهب .. 
.. وَيربوا بيوهتم  لى أن يقتلوا بعضهم بعضاً ومحلهم عوفر ق َجعهم، فما الذي َحرَّش بينهم، .. 

  ؟!أبيديهم
ــ بفضل هللا، ْث بفضل سواعد ثواره بعد أن زال الطاغية وحكمه .. وُترر الشعب اللييب  

من تبعية العبودية للطاغوت ولنظامه .. فرحنا، وفرح كل حمب لليبيا، ولشعبها .. وجماهديه األبطال ــ 
واملودة، واالُتاد .. مليئاً ابحليوية، والعطاء، والتقدم .. والعفو، مليئاً ابلرتاحم،  وبتنا نرتقب فجراً جديداً 

 ى به .. لدول املنطقة، وغريها!  يكون مثاًل حُيتذَ 
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وساءهم أن جيدوا ن .. أعداء الشعوب احلرة الكرمية .. داء احلاقدين احلاسديفغاظ ذلك األع 
عزيزًا حرًا كرمياً، مالكًا لنفسه، ومقدراته، وقراره .. ال  شعبًا مسلمًا من شعوب املنطقة يعيش حياته

فتحسسوا الثغرات والُفَرج بني الصفوف .. ة، وال العمالة اليت كان عليها الطاغية اهلالك .. يعرف التبعي  
اإليقاع بني الشعب الواحد .. فحملوه التحريش و فتسللوا من خالهلا .. وعملوا عملهم الشيطاين على 

أن يقتل بعضه بعضاً .. حَّت بتنا ال نعرف املقتول رتكب احلرام .. وأن يسفك الدم احلرام .. و أن يعلى 
  ملا يُقَتل، والقاِتل ملا يَقُتل!

عن كل ما حصل، وحيصل  لعل البعض يقول: الطاغية حفرت .. حفرت الشرير .. هو املسؤول 
 .. والعدو اخلارجي يعتمد عليه يف ُتقيق مآربه؟ 

، ال يُتوقع من العدو اخلارجي إال كل شرٍ  وضرر حنو الشعوب املسلمة احلرة .. فهو أقول: نعم 
حريص على أن يزرع بينهم .. حفرت .. وحفاتر .. ليفسد عليهم ما هم فيه من خري .. فال يُرجى من 

 ل.. ه.. ولكن اجلانب األهم يف املسألة .. حنن .. أخطاؤَن حنن  العدو ــ وال يُتوقع منه ــ غري ذلك
 ؟!تساعد حفرت .. وعلى إجياد حفرت .. وعشرات احلفاتر ..

سلط عليه الضوء .. وأيخذ حقه من العناية والدراسة ا هو اجلانب األهم الذي جيب أن نهذ 
 .. فنقطع بذلك الطريقواخلطأ الصفوف .. ونسدد ونقارب .. ونصلح اخللل  نرص.. فواإلصالح 

 !على حفرت .. وعلى من هم وراء حفرت
فإن مل نفعل .. فعلى اجلميع أن يتوقع أن احلفاتر سيكثرون .. ويتوسعون .. حَّت يصعب على  

  الراقع الرتقيع، وعلى املصلح اإلصالح!
ــ يستفيدون من أخطائنا .. ويتقوون أبخطائنا على ابطلهم، ومآرِبم   العدو ــ وعمالؤه 

فإن مل جيدوا من أسعد الناس خبطئنا .. وخمططاهتم الشريرة .. أكثر من أي شيء آخر .. لذا فهم 
ليوسعوا من دائرة اخلطأ لنا اجملرمني املخطئني  وصدَّروا على اخلطأ .. أخطائنا ما يكفي ملآرِبم .. جرؤوَن

  !ألهنم أبخطائنا يقتاتون، ويعتاشون .. ويتمددون.. 
ال يتعدون أصابع اليد .. ابتليت ليبيا أبنفار ِقل ة من العلمانيني اإلقصائيني االستئصاليني ..  

أجسامهم ليبية .. وقلوِبم أمريكية غربية .. وهؤالء بشيء من احلكمة .. ورص الصفوف .. وإصالح 
 اخلَلل .. كان ميكن احتواؤهم .. وُتجيمهم .. وحجب شرهم عن اجملتمع اللييب املسلم. 
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.. وأراد أن يُعاجله  دواعشطريقة اخلوارج الغالة ال لكن ملا تعامل فريق منا مع هذا امللف على 
 على طريقة داعش اخلوارج .. زاد اخلرق اتساعاً .. والطني بلَّة! 

اد اإلسالم عن صاليني الذين يعملون على إبعئوأَن أقول: كما أن العلمانيني احلاقدين االست 
كذلك   شرًا .. وبطريقة ال تزيد الشرَّ  اذ القرار .. شرٌّ ينبغي مواجهته، وُتجيمه ..مواطن التأثري واخت

اخلوارج الغالة ــ الذين يفتعلون املعارك الداخلية، ويقتاتون عليها، وال حُيسنون غريها ــ هم أيضًا شر  .. 
شبابنا املسلم حفظ  على أن نعمل َجيعاً كما ينبغي ُتجيمه ومواجهته .. و   ينبغي التعامل معه حبذر ..
 من هذا املرض اخلبيث! 

على أخطاء الباطلة ملآرِبم يون احلاقدون، واخلوارج الغالة ــ يقتاتون فكالمها ــ أي العلمان 
يف .. وكل منهما يُفسد، وجُيرم حبق البالد والعباد .. حبجة مواجهة شر اآلخر .. ومها  بعضهم البعض

 أصل كل بالء، وشر! احلقيقة 
اخلوارج الغالة ..  .. وشرحفظ هللا ليبيا ــ وَجيع أمصار املسلمني ــ من شر العلمانيني احلاقدين  

 اللهم آمني، آمني! 
6/12/2014  

 الصحفي األمريكي " روبرت سومرز "!  -1227
بعد أن دخل قام تنظيم القاعدة يف اليمن .. خبطف الصحفي األمريكي " روبرت سومرز "،  

 ْث هددوا بقتله .. ْث قتلوه! اليمن آمناً أبمان أهله .. 
 أكثر من موضع ...! وهذا عمل ابتوا يكررونه يف 
مراراً وتكراراً أن هذا العمل وأضرابه .. يدخل قواًل واحدًا يف ــ وغريَن من أهل العلم ــ وقد نبهنا  

ضرره  .. وهو عمل غري صاحل .. مرفوض شرعاً ومروءة .. معىن " الغدر "، ويطال أصحابه وعيد الغدر
م سبياًل وسلطاًَن، كما قال صلى هللا عليه عليه وجيعل له يسلط العدو على أصحابه، يغلب نفعه ..

. وقال صلى هللا عليه [765]صحيح الرتغيب:ما نَقَض قوٌم العهد إال سل ط عليهم عدوَّهم "وسلم:" 
  . [3005]صحيح الرتغيب:وسلم:" ما نقَض قوٌم العهَد إال كان القتُل بينهم "
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ل منكم مقابل ذلك ماً .. فكم قُتِ أليس هذا الذي حصل .. فقد قتلتم هذا الصحفي غدرًا وظل 
 ..؟! 

 أليس هذا كاٍف ألن تراجعوا أنفسكم ومواقفكم حول هذه األعمال ...؟!  
أمل أين لكم أن ختشع قلوبكم ألمر هللا، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم:] َأملَْ أيَِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا  

  . أمل أيَِْن .. أمل أيَِْن؟!!16[احلديد:نـََزَل ِمَن احْلَقِ  َوَما َأن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ 
7/12/2014 

 !الواردة أعاله حوار حول مقالة الصحفي األمريكي " روبرت سومرز " -1228
 مان ..؟هل الطواغيت هلم حق أبن يعطوا األسؤال: و  
دىن املسلمني اجلواب: ومن قال لك .. أن األمان مقصور على الطواغيت .. أما علمت أن أ 

ميضي أمانه، ويُلزم به املسلمني .. كما قال صلى هللا عليه وسلم:" ذمة املسلمني واحدة، يسعى ِبا 
 أدَنهم " .....؟!

 سؤال: ومن أعطى هذا الصحفي اآلمان غري الطواغيت وأعواهنم ومن دار يف فلكهم ..؟
ابلنسبة له أمان .. أم أنك اجلواب: كل من رحب به، وأضافه، من مسلمي الشعب اليمين .. هو 

ترى " بذريعة أعواهنم ومن دار يف فلكهم " أن مسلمي أهل اليمن .. غري مؤهلني لتأمني أحد .. وأمان 
 أحدهم غري ملزم .. هذا ــ َي أخي ــ مذهب .. ومقدمات اخلوارج الغالة الرتكاب الغدر .. أعيذك منه! 

ب عليه أن يكون فقيهًا ابلطواغيت وأعواهنم، ْث من قال لك أن كل من أتى دَير املسلمني جي
ويعلم أن أماهنم غري ملزم ... فهذه مسألة مل ُتسمها مع شيوخ وعلماء العصر .. ومل يفقهوها منك .. 

 فكيف ِبذا األعجمي األجنيب تريده أن يكون فقيها بكل هذا ..؟! 
ؤمِ ن .. وأن شبهة األمان أمان، واعلم أن العبة يف األمان ما يعتقده املؤمَّن أنه أمان وليس امل

 وشبهة الغدر غدر .. وهذا ما ال أعلم فيه خالفا ...!
سؤال: ال أرى ماقلت أبدًا؛ وأهل اليمن أهلنا وعزوتنا ولتأمينهم الوفاء وااللزام والريب، ولكن 

م َيشيخ أحسب أن اجملاهدين أجتهدوا ِبذا، وما دخل العمالء واملخبين إال من هذا الباب، وأنت تعل
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مدى عمل املخابرات االمريكية والسلولية يف الساحة اليمنية وقصفهم للمسلمني، واجملاهدين من 
 الطائرات بدون طيار بعد ُتديد مواقعهم من قبل الشرائح؟

اجلواب: كل ما ذكرته .. ويذكره غريك عن ظلم وجرائم األمريكان وغريهم .. ال يبر الغدر وال 
ه قد يكون من أسبابه الغدر، الذي يسلط العدو على صاحبه كما تقدم .. قال اخليانة .. بل ما ذكرت

صلى هللا عليه وسلم:" أد األمانة ملن أئتمنك، وال ختن من خانك ". وقال صلى هللا عليه وسلم:" إذا 
 اطمأنَّ الرجُل إىل الرجِل ْث قتله بعدما اطمأنَّ إليه، ُنِصب له يوَم القيامِة لواُء َغدٍر ".

لوا آمانه حلني أن ظهرت خيانته وارتباطه ؛ رمبا قبيكون غدر كما تقول َيشيخ ال: ورمبا السؤ 
وأكب دليل اإلنزال  اليدع الشك.. ، ْث بعد التحقيق واملالحقة ثبت عندهم ماابملخابرات االمريكية

لصبك على  وجزاك هللا خرياً خوه ... اجلوي واملظاهرة من قبل اجليش اليمين هلم ألخذه من يد األ
 ؟جهلي وتطفلي

اجلواب: جمرد توضيح .. ألن هذه املسائل تتكرر على ألسنة الشباب .. ووقيت قد ال يسمح يل 
للجندي املقاتل .. بتوضيحها اثنية يف هذا املوضع .. فأقول: األمان أصاًل يُعطى للعدو احملاِرب .. 

ن ليس له صفة احملارب، فهذا أصله آمن أو يكف عن احملاربة مقابل أتمينه طيلة فرتة األمان .. وليس مل
هو يف أمان .. فهذا أمانه مفروغ منه .. فإن راِبم منه شيء بعدما أمنوه ــ أو حَّت من دون أن يريبهم 
شيئًا ــ هلم أن يردوا له أمانه وعهده .. ويُعيدوه إىل مأمنه، وبلدته ــ إن كان مبقدورهم أن يفعلوا شيئًا من 

اًث ــ تظهر بينته، ويُعر ف ِبا عب حكم م أن يقتلوه أو يسجنوه، ما مل حيدث حدَ ذلك ــ لكن ليس هل
 نزيه ــ يستوجب شيئاً من ذلك.  قضائي

 خريا.. ونفع بكم األمة شيخنا.  السائل: جزاك هللا
 اجلواب: وإَيكم جزاكم هللا خرياً .. أيها احلبيب.

7/12/2014  

 االنتصار احلقيقي!  -1229
على عدوه يف  ة أو صراع بني طرفني أو أكثر .. املنتصر احلقيقي، هو الذي ينتصريف أي معرك 

 جانب القيم احلضارية اإلجيابية الراقية.



 304 

 .. ملن ينتصر يف اجلانب األخالقي احلضاري على غريه.   من أطراف الصراعالبقاء .. واألدوم  
جيتهد يف أن يُظهر أن تراه ـ ــ مهما أويت من قوة العتاد ـلذا كل طرف من أطراف الصراع  

وعند كل عمل عسكري جيتهد يف أن .. دون غريه .. ويف صفه اجلانب األخالقي احلضاري إىل جانبه 
وال يغفل عن أمهية هذا اجلانب جيد لنفسه الذرائع األخالقية احلضارية اليت تبر له عمله العسكري .. 

 إال كل سفيه مغف ل! 
الغلبة مع الطواغيت الظاملني .. ويف بعض األحيان تكون خاض األنبياء معارك عديدة  

 ــ عب األجيال، والسنني املديدة الظهور، والقبول يُكتب  اجملرمني .. ومع ذلك العسكرية املادية للطغاة
  املنتصرين يف اجلانب األخالقي احلضاري.  .. ألهنم كانوا دائماً التالية ــ لألنبياء، وأتباع األنبياء 

كم من طاغية جالد كان يف حياته ال فومبا َُيتم به على الص راع .. اخلواتيم ..  تُقاس حبسب األمور
، وعبارات السخط .. حظه على ألسنة الناس أن يُذكر ابللعناتفإذا مات .. أصبح يُعق ب عليه .. 

 ة مديدة!بينما ضحيته .. يُوضع له القبول والثناء احلسن يف السماء، واألرض .. وعب أجيال اتلي
قتلتهم ومقام .. وأين ذكر يف السماء ويف األرض كر ومقام األنبياء صلوات هللا عليهم أين ذِ  
 من الطواغيت اجملرمني املتنفذين؟!وخمالفيهم 
ال ميكن أن نقاتل العدو وفق  وتَدل ت الضرورات .. مهما اشتد اخلناق حول أعناقنا .. 

فإن حصل شيء من ذلك نفقد مباشرة صفة احلق الذي حنن . وعلى طريقته .أخالقياته .. ومبادئه .. 
اهلبوط األخالقي نشاركه .. و الذي هو عليه عليه .. كما أننا نستوي مع العدو يف صفة الباطل 

ة وعددا! احلضاري ..   ويكون الظهور حينئٍذ ملن ميلك أكثر ِعد 
 بيننا وبينه ــ ال بد من أن حنرص وإذا أردَن أن ننتصر على العدو ــ مع هذا الفارق املادي الكبري 

... ] َوَلَينُصَرنَّ اّللَُّ َمن يَنُصُرُه ِإنَّ اّللََّ َلَقِويٌّ ضاري، وال بد يف اجلانب األخالقي احلعليه على االنتصار 
 . 40َعزِيٌز [احلج:

8/12/2014  
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  !والعالجظاهرة تستحق الدراسة،  -1230
واجلهاد .. هي اليت تفرز ساحات العمل، والعطاء، و . واملواقف .ن قبل: كانت امليادين .. م

وركوب موجة الش هرة أقصر وأيسر طريق .. للظهور .. أصبح  ليوم، ولألسف، قدارجاالت األمة .. و 
د .. ..  والدخول يف خانة شيوخ السلفية اجلهادية املعاصرة .. أن تُزاود .. وترفع صوتك .. وتتشد 

وتستعلي على الناس ابطالقات وأحكام تتسم ابجلهل، والغلو، وتعس ر على نفسك ومن حولك .. 
ال اثلث هلما: فسطاط  ،وأن تقس م الناس إىل فسطاطنيوأن تفقد االحرتام لعلماء األمة .. والتنط ع .. 

ويتسم الذي معك؛ هو املؤمن .. والذي ضدك هو الكافر، واملارق .. فمعك، وفسطاط ضدك .. 
 !ابلفجور، واهلبوط األخالقي ..و  ق ..خلالَّ التوح ش الفوضى، و ابخطابك 

ــ  فإن فعلت ذلك .. وعلى قدر ما تفعل ذلك .. على قدر ما سرعان أن ُتصن ف 
تتصدر احلديث على قدر ما ُيسمح لك أن من شيوخ السلفية اجلهادية .. و وُيشار إليك ــ على أنك 
 !..رمات تُفيت يف الدماء، واحلأن عن اجلهاد واجملاهدين .. و 

 ضية خطرية، تستحق الدراسة، والعالج ..! رَ حقاً إهنا ظاهرة مَ  
12/12/2014 

 أَن اإلسالم ..!  -1231
أَن اإلسالم، واإلسالم أَن .. أَن اجلهاد، واجلهاد أَن .. حزيب هو اإلسالم، واإلسالم هو حزيب  

، وعلى  فهمي للدين .. هو .. فهمي لإلسالم ولنصوصه؛ هو اإلسالم .. وابلتايل االعرتاض علي 
 اعرتاض على اإلسالم!

واجلهاد .. تعين معاداة وخمالفة اإلسالم .. وَجاعيت معادايت وخمالفيت .. ومعاداة حزيب  
 ؛ تعين مواالة اإلسالم .. ومواالة اجلهاد واجملاهدين! ، وَجاعيتومواالة حزيبواجملاهدين .. وموااليت، 

ع منه كل شيء .. توقع توق  املتعص بة .. ئية الضيقة .. عندما يفكر املرء ِبذه الطريقة اإلقصا 
فاً سي وسفك الدم احلرام .. وأن يكونوسوء الظن .. بغي .. وال، والظلم .. بغري حق منه التكفري

 مسلطاً على رقاب كل من خالفه، وَيالفه. 
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ق بعضها بت تلك الفرق اجملازر حبقت األمة إىل فرق متنافرة متدابرة .. وارتكمن قبل، تفر   
وانقلبوا أعداء متحاربني بعدما كانوا .. وسفكت الدم احلرام .. وهدرت دماء بعضها البعض ..  البعض

؛ يف النهج والتفكري مرد كل ذلك إىل هذا املنحى أو التوجهمتحابني، إخواًَن ــ ــ يف ظل رحابة اإلسالم 
وأن احلقَّ وقٌف عليه دون غريه ..  حيث كل فرقة أو حزب كان يعتب نفسه هو اإلسالم، واإلسالم هو

 وهو كافر حالل الدم! ويعرتض على اإلسالم .. فهو َيالف اإلسالم، ويعرتض عليه، والذي َيالفه، .. 
نَـُهْم زُبُراً ُكلُّ ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن [املؤمنون:    . 53كما قال تعاىل:] فَـتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهم بـَيـْ

14/12/2014  

 إنه عمل غري صاحل!  -1232
أن حركة طالبان الباكستانية قد قامت ابهلجوم على مدرسة ب مفاده: خب طالعتنا وسائل اإلعالم 

مائة "  140فقتلت ما يزيد عن " بواسطة جمموعة من االنتحاريني .. للتالميذ يف مدينة بيشاور .. 
 تلميذًا وطفاًل ..!!وأربعني 
قامت به  قرار هلكذا أعمال خاطئة، فإننا نقول: هذا العمل الذيوحَّت ال يُفهم من سكوتنا اإل 

ال نقره  ، وما ترتب عليه من سفك للدماء البيئة الزكية .. هو عمل خاطئ، آْث،حركة طالبان ابكستان
اإلفساد يف الضرر و يدخل يف معىن  ، وإمناوال نرضاه، وال ميكن أن ُيصنف كعمل جهادي مشروع

  ! هكذا عمل، وكل عمل خاطئ مياثله بريء من يف اإلسالم؛ا اجلهاد كمفرض .. األ
وكون هذا العمل قد حدث ُتت مظلة وإمرة األمري املال عمر، أمري أفغانستان .. فإنه معين  

وكل عمل مياثله .. وإال وعن إدانته له، ن يُعلن عن موقفه وبراءته من هذا العمل، أب وهو ُمطاَلب منه؛
 سبباً يف نفور كثريهذا العمل ــ وحنوه من األعمال ــ يكون ملساءلة تطاله .. كما قد وا الوزر يطاله .. فإن

 من املسلمني يف العامل عن نصرته، ونصرة دولته، وقضيته. 
ويف اخلتام فإننا نقدم التعازي لذوي الضحاَي .. راجني هللا تعاىل، أن يلهمهم الصب والسلوان،  

  جناته .. اللهم آمني.  وأن يرحم أبناءهم، ويسكنهم فسيح
16/12/2014  
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 فهاء! علماء يقودهم السُّ  -1233
شيء؛ وليس العكس ..   ليريد الس فهاء أن يقودوا العلماء .. أن يكون العلماُء تبعًا هلم يف ك 

فالعامل يف نظرهم؛ من يتوجه معهم حيثما توجهوا .. وينقاد معهم يف االجتاه الذي يريدون .. وظيفته أن 
يرضى  كان نوعها .. ومهما كانت درجة اخلطأ واالحنراف فيها .. أعماهلم وسفاهتهم .. أَيًَّ ويبر ك يبار 

تلك األداة اليت يتكئون عليها يف سفاهتهم أم عة .. أن يكون بوقًا هلم .. أن يكون لنفسه أن يكون 
 العلماء!  وزمرة  من خانةبسفاهتهم وا عليه جام غضبهم .. وأخرجوه فإن مل يفعل صب  وابطلهم .. 

نقول: العامل الذي يهاب سفاهتكم .. ويرضى أن ــ ومن وراءهم من العمالء ــ وهلؤالء السفهاء  
معكم حيثما توجهتم .. وأن يبارك صنائعكم .. هو سفيه مثلكم .. ال لكم، و يتابعكم .. وأن ينقاد 

 من ورثة األنبياء! عاملاً يستحق أن يكون 
ك فحق الناس عليه ومن كان كذلوهو أَسى مقام بعد مقام األنبياء .. ء .. العلماء ورثة األنبيا 

من  ن ُيصلح ما يُفسده السفهاءأيبني هلم احلق الذي كان عليه األنبياء .. يقودهم إىل احلق .. أن أن 
لسفاهة السفهاء، وال غريهم من أهل  ال أن يكون تبعاً لومة الئم ..  وأن ال َيشى يف هللا.. الناس 

من شؤون دينهم ودنياهم أن يرجعوا إليه فيما أشكل عليهم حينئٍذ  وحقه على الناسألهواء .. ا
َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل هدي األنبياء .. كما قال تعاىل:] فيه وافق قد ه فيما نه، ويُطيعو نفيسألو 

َن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اّلل َ َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوأُْويل اأَلْمِر ِمنُكْم . وقال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذي43تـَْعَلُموَن [النحل:
 . ومن أويل األمر، العلماء. 59[النساء:
ْويل وقال تعاىل:] َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِ َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل أُ  

ُهْم [النساء:األَ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطونَُه ِمنـْ  . 83ْمِر ِمنـْ
لإلسالم يتقص دون اإلساءة اخلطرين وإين ألجزم أن من وراء هؤالء السفهاء، قوم من العمالء  

َن .. واجلهاد .. يريدون أن َيرقوا السفينة ليغرقوها .. فإن تركناهم وما يريدون، هلكنا َجيعًا، وإن أخذ
 على أيديهم .. وكنا حذرين ملخطتاهتم، ومكرهم .. ْنوَن َجيعاً. 

17/12/2014 
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  !قدمي جديد ُتالفٌ   -4123
مؤامرة قد فتنة وال ما من أن .. فستجدون سواء منه استقرئوا التاريخ كله .. املاضي واحلاضر  
والعمالء عمالء .. والسفهاء .. الإال وكان وراءها فريقان: اك ضد اإلسالم وأمة اإلسالم .. ُتُ و  ُأحيكت

من دون نصرة ووقوف السفهاء معهم .. لذا اهلدامة أو هدف من أهدافهم يف عمل  مل يكن لينجحوا
حَّت جون السفهاء لصاحلهم .. كيف يهي  ..  صفوفهم  إىل السفهاء يكون عملهم األول كيف يستقطبون

ء .. وضاعوا بني السفهاء .. وسل طوا ابلسفها إذا ما انكشفوا وتعرضوا خلطر .. ترتسوا واحتموا
  السفهاء على احلق وأهله. 

مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه .. كان وراؤه العمالء واألعداء، كاليهودي ابن سبأ ..  
قتال وكذلك فتنة .. اهلدامة فاستطاع أن يتالعب ِبم ومبشاعرهم ملآربه اخلوارج .. من سفهاء الو 

.. واحلسني رضي هللا عنه رضي هللا عنه مقتل علي بن أيب طالب واجلمل .. و  الصحابة يف موقعيت صفني
واملمالك اإلسالمية األخرى .. واحلروب اليت وقعت بني ملوك وأمراء الدولة العباسية .. والعثمانية .. 

هذا الشر   أن وراء ونتجدوأهنكت األمة .. وجعلت للعدو عليها سلطاًَن .. س.. والفنت اليت وقعت 
  فهاء!طرفني، مها: العمالء .. احلركات الباطنية اهلدامة .. والس  له، ك

صاب يصيب األمة .. ما من فرقة .. وما من تقاتل ويومنا ليس نشاذًا عن ماضينا .. فما من مُ  
العمالء .. والسفهاء .. فهو ُتالف  :التآمر والكيد مهاهذا فيما بني املسلمني .. إال وجتد أن مادة 

  ال غىن لطرف عن اآلخر! .. تجدد بني الفينة واألخرى.. ي قدمي جديد
والعمالء ما كانوا يومًا ميكنهم التحرك ملآرِبم اهلدامة .. إال عن طريق استئجار واستغالل  

 السفهاء! الرعاع من 
على تفكيك هذا التحالف والرتابط بني جادين وابلتايل ال أمن، وال أمان لألمة .. إال إذا عملنا  

التواصل بني العمالء، والسفهاء .. وبذلنا مزيدًا من اجلهد يف الود و وقطعنا حبال مالء، والسفهاء .. الع
إذ هم الطرف األسهل، العمالء .. التواصل مع وُتذيرهم من خطر تفقيه، وتعليم، واحتواء السفهاء .. 

 وهللا املستعان. واألقرب من الطرف اآلخر .. 
18/12/2014  
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 كتابة والنشر. ضوابط ال -1235
 قد استشارين بعض اإلخوان، أن يكتبوا، وأن ينشروا ما يكتبون .. فما الرأي؟  
فيما يكتب خصااًل ويراقب وهلؤالء األحبة أقول: من أراد أن يكتب وينشر، عليه أن يراعي  
 أربع: 

 أن تكون كلماته من رحم الواقع .. ومعاَنة الناس.  -1 
ــ وكلما كانت املشكلة عامة، وواسعة االنتشار،   عاين منها الناس ِبا مشكلة، يُ أن يُعاجل -2 

الضرورة، تكرارًا للمكرر، إال ما دعت إليه كلماته وأن ال تكون   كلما كانت الكتابة فيها أجود وأنفع ــ
 واقتضته احلاجة. 

 أن يكون فيما يكتب خملصاً هلل عز وجل.  -3 
عليه وسلم؛ فإن وافقت ما كان عليه النيب صلى هللا أن يعرض كلماته على النيب صلى هللا  -4 

  ميسك عن نشرها، أو حيذف ما قد خالف فيه. عليه وسلم .. ينشرها .. وإن خالفت .. 
ِبذه الضوابط واخلصال .. تُعَرف جودة ما يُكَتب .. وما ينبغي كتابته ومن ْث نشره .. وما ال  

 ينبغي، وهللا تعاىل أعلم. 
18/12/2014  

 موائد اخلوارج الغالة!  -1236
 موائد اخلوارج الغالة اليت يقتاتون ِبا، ويعتاشون عليها، أربع:  
 التفريط واإلرجاء.  -1 
 ظلم احلكام.  -2 
 .. فيبرون ظلمهم بظلم اآلخرين!  العنف، واحلروب الظاملة -3 
 اجلهل!   -4 
ما يضعف اخلوارج،  رلى قدوعلى قدر ما تعاجَل هذه األشياء بطريقة صحيحة وعادلة .. ع 

 ويقل عددهم، ويذهب رحيهم. 
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ومن يُعاجل ظاهرة اخلوارج، من دون االلتفات لألشياء األربعة اآلنفة الذكر .. ويعمل على  
 إصالحها ما أمكن .. كمن يرمي زرعه يف البحر، ْث يرجو منه مثرا!

3/1/2015  

  ال تفتن نكم مظاهر اخلوارج الغالة!  -1237
ويكثرون من االستدالل ِبا على  ء األسنان، تفتنهم مظاهر اخلوارج املعاصرين ..بعض حداث 

 ؟! حسن منهجهم، وسريهتم
؛ كانت ، وأصدق هلجةً أكثر منهم تدينًا، وتعبداً اخلوارج األوائل ظاهر كان   وهلؤالء نقول: 

م:" دخلت على قوٍم باس عندما ذهب إليهم ملناظرهتكما يقول ابن ع  حة من أثر السجود ..جباههم مقر  
ر قط أشد منهم اجتهاداً ــ أي يف العبادة ــ جباههم قرحة من السجود، وأَيديهم كأهنا ثفن اإلبل ــ أي  مل أ
ضة ــ أي مغسولة ــ مشمرين، مسهمة وجهوههم ــ أي عابسة متقطبة وعليهم قمص مرح  كب اإلبل ــ كِر 

 شاحبة متغري لوهنا ــ من السهر ".  
ملَّا عدلنا إىل اخلوارج وحنن مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه،  "زدي قال:وعن جندب األ 

 !فانتهينا إىل معسكرهم، فإذا هلم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن"
َيرُج قوٌم من أميت عن اخلوارج:" ق حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، حيث قال وهذا مصدا 

، وال صياُمكم إىل اءهِتم شيًئا، وال صالُتكم إىل صالهِتم شيًئاإىل قر  قراءُتكم ليستيقرأوَن القرآَن 
، ميرقون من اإلسالِم  ، ال جُتاِوُز صالهُتم تراِقَيهم، يقرأوَن القرآَن حيسبون أنه هلم وهو عليهمصياِمهم شيًئا

نبيِ هم صلى هللا  لو يعلُم اجليُش الذين ُيصيبوهَنم ما ُقِضَي هلم على لسانِ  ،كما ميرُق السهُم من الرَّميَّةِ 
 [. 4768"]صحيح سنن أيب داود:عليه وسلم لَنَكلوا على العمِل 

ــ أي من قبل العراق؛ فشرق : إنَّ طائفًة خترُج ِمن قبِل املشرِق صلى هللا عليه وسلم قالو  
صالهِتم  وال صالَتكم معشيًئا،  ال تروَن جهادَكم مع جهاِدهم ،عنَد اختالٍف مَن الناسِ املدينة العراق ــ 

 ..".  ميُرقوَن مَن الديِن كما ميرُق السهُم مَن الرميةِ  ،شيًئا وال صياَمكم مع صياِمهم شيًئا
 ال تفتن نكم مظاهر اخلوارج الغالة .. فتصدكم عن احلق!  ف 

7/1/2015  
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وجزاكم هللا إَيد قنييب من الثورة الشامية .. سؤال: كيف تقيمون موقف الدكتور  -1238
 ؟ خرياً 

جلواب: احلمد هلل رب العاملني. بقليل من املتابعة ملا يكتبه األخ وينشره، يدرك كل مراقب أبن ا 
الرجل هواه مع القاعدة وما واالها، فال يرى جهاداً يف الشام إال جهادهها، ومن جياهد على طريقتها .. 

وجماهديه .. قد  رغم ما يرتتب على اسرتاتيجية القاعدة من ضرر صريح وراجح على الشام، وأهله،
 أشرَن إليه مراراً يف أكثر من موضع!

إىل الساعة رغم جرائم َجاعة داعش ــ اليت هو يعرتف ِبا، وُيشري إليها يف بعض مقاالته ــ يتورع  
 عن أن يشري إليها أهنا، من اخلوارج ...!

م الظن .. بينما إذا اقرتب من جماهدي الشام .. ومن فصائلهم .. فهو ال يتورع أبن يسيء ِب 
ويرميهم ــ ولو بطرف خفي ــ ابلعمالة، واخليانة، واالرتباط أبجندة ودول خارجية .. واليت تفيد يف النهاية 

 التكفري، والردة! 
فعلى سبيل املثال ال احلصر ما كتبه مؤخرًا يف مقالته املعنونة بـ " تبئة اإلسالم من جرائم تتم يف  

ة تصدر بياًَن تصف فيه طائفة ابلردة دون بينة وترتب عليه القتل فإهنا ساحة الشام "، يقول:" أميا َجاع
ال ُتكم يف هذا مبا أنزل هللا .. من ثبت إسالمه بيقني مل يزل عنه اسم اإلسالم إال بيقني. ومن اجلهل 
 والضالل أن يصدق بعض املتعصبني َجاعة يف تكفري مسلمني مع أن هؤالء املكفِ رين مل أيتوا ببينة .."

 هـ. وهو بذلك يشري إىل َجاعة الدولة، ويرد عليهم ..! -ا
كالم جيد .. وَجيل .. لكن هو كعادته لكي حُيافظ على منهج مسك العصا من الوسط ..  

ويظهر أنه غري منحاز مع الدواعش، وال مع ضدهم من جماهدي أهل الشام .. يقفز مباشرة ليتكلم 
وُيضاد كالمه أعاله .. فيقول يف نفس املقالة:" كثر اخلبث  على جماهدي الشام، وفصائلهم مبا يناقض،

، فليس ”جمالس قيادة“يف ساحة الشام، ففي مقابل الغلو هنالك االجتماع مع العمالء الصرحاء يف 
الغلو املشكلة الوحيدة، بل عبث األنظمة العربية والعاملية بثورة الشام واستجابة عدد من الفصائل هلا، 

العدو الكافر مع حصر املشكلة يف الغلو، وقتاُله إلقرار أعني الطواغيت، كل هذا  والتخاذل عن حرب
 هـ.  -ابت يهدد ثورة الشام ابلضياع. وال جيوز ملسلم أن يقاتل ُتت راَيت هذا حاهلا " ا
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 هكذا يكون التبني، والتثبت عند القنييب .. وهكذا يكون احلكم مبا أنزل هللا!  
.. تعداد فصائله ما يزيد عن مائة فصيل من كبَيت فصائل جماهدي  " جملس قيادة " الثورة 

الشام .. وهي ممتدة على َجيع ربوع وثرى الشام الطهور .. فهو يتحدث ويعين من كلماته هذا الكم 
 الواسع من جماهدي الشام ..! 

 ما هي التهمة املكررة .. واملمجوجة ..؟! اجللوس مع العمالء .. ! 
 عمالء .. ومن جيلس معهم .. غري معلوم ..؟! من هم هؤالء ال 
 فالقارئ ال يفهم من الوراء من هذه الفرية سوى " جملس قيادة الثورة "!! 
ْث هم لكوهنم جيلسون مع العمالء .. هذا يكفي أن يكونوا َجيعًا عمالء .. ويكفي للغمز  

ا ابطلة وجاهلية ال جيوز للمرء " أن واللمز مبجلس قيادة الثورة برمته .. يكفي ألن حيكم على رايته  أهن
 يقاتل ُتت رايتها "، كما يقول ..؟! 

فمجلس قيادة الثورة عند القنييب .. ويف حمكمة القنييب العادلة والشفافة .. ينقسم إىل فريقني:  
 فريق عمالء .. وفريق جيلس مع العمالء .. وال اثلث هلما .. وكالمها يف الوزر سواء!!

ني .. وهكذا يكون التثبت .. وهكذا تكون احملاكمة العادلة الشفافة املكتملة هكذا يكون التب 
األركان والشروط .. على الفصائل الشامية .. وهكذا يكون الكفر اليقيين ــ عند القنييب ــ الذي من 

 خالله حنكم على فصيل من الفصائل ابلكفر والردة .. وأن رايته ابطلة؟! 
هم: ملاذا تقاتلون جماهدي وثوار أهل الشام .. وتستحلون حرماهتم لو سألنا داعش، ومن واال 

ودماءهم .. ملا زادوا كلمة عن كلمات " القنييب " الواردة أعاله، ولقالوا مباشرة مثل قوله: هم عمالء 
.. خونة .. جيلسون مع العمالء .. وعند التبني .. والتدقيق .. واملراجعة فيما يرمون به جماهدي الشام 

 وفصائلهم .. ال جتد لدعواهم واقعاً يصدقه .. وإمنا هو سوء الظن الذي ال يغين من احلق شيئًا! .. 
والعجيب يف الدكتور " القنييب "، أنه يريد أن ينأى بنفسه عن اجلرائم اليت يرتكبها جمرمو  

هي تدينه  داعش ومن واالهم .. حبق أهل الشام، وجماهديهم .. بينما كلماته أعاله مل تسعفه .. بل
وتدمغه ــ وكل من كان على منهجه وطريقته ــ أبنه ملوث ــ حَّت قراميش أذنيه ــ بدم أهل وجماهدي الشام 
احلرام .. وشريك يف معاَنهتم وآالمهم .. ولسوف ُيسأل عن هذا، لو شاء أهل الشام وجماهدوهم يومًا 

 .. فيوم القيامة؛ عند هللا ال يضيع حق ملظلوم! من األَيم أن ُيسائلوه، وحُياكموه .. فإن مل يكن يف الدنيا 
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ــ: نعم قد يوجد ُتت ظروف القهر   أقول للقنييب ــ ولسيئي الظن أبهل الشام وجماهديهم 
واحلاجة والفقر املدقع، وضغط اجملاعة واحلرمان ــ الذي ال ختفى شدته على أحد ــ من ميد يده 

ــ ما داموا يقبلون هذه للمساعدات اليت أتيت من هذا البلد أو ذاك . . وهم يف هذا ال ُيالمون 
املساعدات من غري شروط َتس بثوابت الدين ــ فضاًل عن أن يُرموا ابلعمالة .. واخليانة .. واجللوس مع 

 العمالء .. إىل آخر القائمة املشروخة املردودة! 
ون ــ مع العلم أن وقد راجعت بعض هؤالء فيما يفعلون .. وفيما يُقال عنهم .. وفيما أيخذ 

اجلميع أيخذ من دون استثناء، مبا فيهم الذين يُزاودون ويكفرون على األخذ! ــ فقال يل: َي فالن قد 
حلت لنا امليتة منذ سنوات .. وأنتم .. ومن ورائكم أكثر من مليار ونصف املليار مسلم عنا وعن 

ذه من هذه احلكومة أو تلك .. ْث بعد ذلك آالمنا، وبردَن وجوعنا ساهون .. اعطين جزءًا يسريًا مما آخ
 إن رأيتين أقبل عطاًء من هذه اجلهات، فلكم علينا كامل احلق أن تقولوا يف حقنا ما شئتم! 

َي قنييب .. تدثر ــ وأطفالك ــ يف فراشك الوثري الدافئ .. ودع الشام، وأهل الشام، وأطفاهلم  
 م .. يرمحك هللا! ونساءهم .. للثلوج، والبد القاتل يف خميماهت

 فقد نصحناك ِبذا من قبل .. فأبت عليك جلاجتك إال أن ختالف ...!  
9/1/2015  

 الرد على تعقيب إَيد القنييب. -1239
احلمد هلل رب العاملني. قد تعقبنا الدكتور إَيد القنييب على اخلاص العام، فقال:" الكلمة اليت  

ضح مقصودي. فإن كان أبو بصري وأنت َي شيخنا ــ يذكرها أبو بصري قد خرجت بعدها كلمات تو 
ويعين الشيخ أاب العباس ــ ال تتابعان فما ذنيب؟ املقال الذي يتكلم عنه أبو بصري مر عليه ستة شهور، 

 ووضحت بعده .."!
تبئة اإلسالم من جرائم تتم يف ساحة الشام "،  أقول: مقالتك َي دكتور قنييب املعنونة بـ "  

صدرت، ونشرت كما يف موقع صدى الشام اإلسالمي من دون اتريخ .. وابلتايل ال حق لك أن تكلمنا 
 ا وما نشر بعدها!عن اتريخ نشر كلماتك .. وعن قدمها أو حداثتها .. وما نشر قبله
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ْث إىل مَّت تريدَن وغريَن أن نتتبع جديدك الذي ينسخ قدميك .. أو َيصصه .. أو يعممه .. أو  
 يقيده .. أو .. أو ..؟

 ْث إن كان واحد منا قادراً على شيء من ذلك .. أتظن أن اجلميع قادر على ذلك ..؟!   
.. وكل فريق يبحث عن الكلمة اليت الساحة ملتهبة .. واجلميع مسلح .. واألهواء موجودة  

يريدها ويتقوى ِبا على غرميه وخصمه .. فإن وجدها مل يعد يبحث عن غريها .. فتحدث بسبب  
كلمتك الطائشة هذه فتنة ومقتلة بني اجملاهدين، والفصائل الشامية .. وأنت َنئم على أريكتك .. ْث 

  اليت توضح وجتلي قدمي مقااليت ..؟! بعد ذلك .. تقول: ما ذنيب .. مل تنظروا جلديد مقااليت
وكأنه ال عمل عندَن وعند املسلمني، واجملاهدين .. وأهل الشام على ما هم فيه من بالء شديد  

 .. سوى أن ننظر يف الناسخ واملنسوخ من كلماتك ومقاالتك ...؟!
يهوي ِبا يف جهنََّم "  ،اباًل  هلا يُلقي ال، إنَّ العبَد ليتكلَُّم ابلكلمِة من سخِط هللِا ويف احلديث:"  
 البخاري.

 
ورحم هللا علي بن أيب طالب إذ يقول:" حدثوا الناس مبا يعرفون، أُتبون أن يكذب هللا ورسوله  

 " البخاري.
ْث ها أنت تردَن إىل مقالتك اجلديدة اليت توضح مرادك من مقالتك القدمية .. وتنقل لنا منها  
اليت كثرت القرائن على عمالتها هي فصائل حمددة ليسوا أبكثرية، ومل ومنها عبارة:  الفصائل قولك:" 

أذكرها يف مقايل ابالسم جتنبا لتوتري الساحة. ويف احملصلة فإين ال أدعو إىل قتاهلا ما مل تقاتل، بل دعوت 
 هـ.  -إىل استمالة أفرادها وتوعيتهم .. "ا

ويدمغك .. ويدينك .. من أنت حَّت  أقول: حَّت جديدك هذا الذي تردَن إليه .. هو عليك .. 
 ُتكم على هذا الفصيل أو ذاك ابلعمالة واخليانة .. أو ُتكم على فصائل حمدودة ابلعمالة ...؟!

ْث ترتك األمر هكذا مبهمًا .. من غري ُتديد .. وال ذكر لبينة أو دليل على ما تدعي .. وترمي  
لفرصة للناس أن َيوضوا .. ويظنوا ظن السوء .. به بعض الفصائل .. اليت ال تروقك .. فتعطي بذلك ا

يف الصاحل قبل الطاحل .. مع علمك أن اجلميع ميلك السالح، وقد يرتجم ظنه السيء إىل مقتلة بني 
 املسلمني؟!
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مثل هذه األحكام واالطالقات مردها ليس يل وال لك .. وال لفرد من األفراد .. وإمنا حملكمة  
العلم واالختصاص والتقوى تعيش الواقع على األرض .. تصدر حكمها يف شرعية يعلوها خنبة من ذوي 

شخص أو فصيل ما تستدعي الضرورة معرفة حكمه وحاله .. ْث حنن تبعًا حلكمها .. نردد حكمها .. 
فإن حكمت عليه ابلعمالة .. قلنا بعمالته .. وعاملناه مبا يستحق .. وإن حكمت بباءته حكمنا بباءته 

 وراء ذلك خيار آخر!  .. وليس لنا
ولو ترك هذا األمر .. على خالف ذلك ..  ملن هب ودب .. ولكل امرئ وهو جالس على  

أريكته .. يقول: هذا الفصيل عميل، وهذا غري عميل .. ال يسلم حينئٍذ فصيل واحد من فصائل 
يوجد فصيل .. إال ويوجد جماهدي الشام من العمالة واخليانة .. ومن أن يرمى ابلعمالة واخليانة .. إذ ال 

 ولألسف من يتكلم عليه وعلى أمانته وصدقه ..! 
ولو تركنا األمر على عواهنه .. وأخذَن بطعن وجتريح كل من هب ودب .. من غري ُتقيق وال  

تثبت وال بينة، وال حماكمة شرعية عادلة قوية .. النتهكت احلرمات .. وسفكت الدماء .. وألحدثنا 
 ة بني جماهدي الشام وفصائلهم ...!فتنة ومقتلة عظيم

 وَي لفرحة النظام النصريي ــ وكل كافر حقود ــ ِبكذا نتيجة مدمرة ...!  
فالكلمات اليت تُلقى وتُقال ــ َي قُنييب ــ يف الغرف املغلقة، والصاالت املكيفة .. ال تُقال وال  

 لسالح .. ويده على الزَند!تُرمى للشعوب الثائرة املسلحة املقاتلة .. حيث اجلميع ميلك ا
صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر، فليقل خريًا، أو  

 ليصمت "البخاري. 
 قل خرياً َي قنييب .. أو اصمت .. ومن صمت ْنا!  
 غفر هللا لنا، ولك .....! 
 َن ..نؤرخ لك كلماتنا حَّت ال حندثك عن اجملهول من قدمينا وجديد 

10/1/2015  
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 ام!  أَن والشَّ  -1240
قولوا عين ما شئتم .. ارموين بسهامكم الطائشة كيفما شئتم .. فلن جتدوا مين ــ إبذن هللا ــ  

 غضبة .. بل وال التفاتة .. وال كلمة! 
أو ضرر ــ أًَي كانت هوية  لكن إن رميتم الشام، وأهله، وجماهديه .. بسهم .. أو كلمة شر .. 

من سهام .. ألرمينكم ِبميع ما يف جعبيت  الرامي؛ سواء كان من الطغاة، أم الُغالة، أم اجلُفاة ــ وجهة
وألجردن  عليكم سيف قلمي وحجيت .. وإلنكرن  عليكم يف الباطن والظاهر، ويف اخلفاء والعَلن، ابليد، 

: ليس هذا هو الشيخ .. إن استطعت اجلمع بينها .. حَّت يقول القائل منكممعًا واللسان، والقلب 
 الذي عهدَن منه الصب، واحللم، واحلكمة، واألَنة! 

علي  .. الشَّام؛ احلصن األكب .. والثغر األعظم لإلسالم، واملسلمني ..  وأهله هذا عهد الش ام 
 هلذا امدًا هللا تعاىل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه، أن أبقاين.. ح أقل وأضعف ما أقدمه للشام، وأهله هوو 

ــ  هفضله وقوته ومن  ــ ب وجعل مينعلى ثغر الشام األعظم .. أمينًا فيه حارسًا الذي استعملين  الوقت
 !وعقبة كأداء، لكل عدو أو جاهل سفيه يروم الشام، وأهل الشام، وجماهديهم .. بشرال ُتكَسر، شوكة 

  سائاًل هللا تعاىل، العون، والثبات، والقبول .... 
11/1/2015  

 الشَّامي عندي.  -1241
 قالوا: ملسنا من مقالتك " أَن  والشام "، تعصباً للشام، وأهله ..؟  
 ! أقول: ليس كما تقولون ... 
حيب الشام وأهله .. ويذود عنهم، وعن دينهم، وحقوقهم وحرماهتم ..  منالشامي عندي؛ هو  

المتهم .. وَيذ ل عنهم األعداء ما ويقلق ألمنهم وسويرفق ِبم .. ويتأو ل هلم .. وحُيسن إليهم .. 
 ولو كان من الصني، ومن أبوين صينيني!  ،استطاع .. فهذا هو الشامي عندي

الشر والضرر .. ال يُبايل الدوائر .. و يرتبص ِبم  للشام وأهله ..وخالف ذلك؛ من كان عدوًا  
يُقدم فيهم سوء وأطفاهلم .. وال يغار على حرماهتم، وأعراضهم، .. وال يقلق ألجلهم، وآالمهم ملصاِبم 
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فهذا عندي ليس شامياً وال يرى من الشام وقضيته، إال نفسه ومصلحته .. الظن على حسن الظن .. 
 .. وهو عدو يل وألهل الشام .. ولو كان من قلب دمشق، والقرداحة .. ومن أبوين سوريني! 

14/1/2015  

 عبري. النيب حممد صلى هللا عليه وسلم فوق حري ة الت -1242
إذا جاءت حرية التعبري يف االجتاه الذي ال يريدونه، وفيما ال يهوون .. كمموا األفواه .. وحد وا  

وطاردوا التعبري وصاحبه .. وغيبومها يف غياهب سجوهنم .. وال يُعَدمون حينئٍذ من  من حرية التعبري ..
 حريته! و  ما ال يروق هلم من التعبري ..كل أن يسنوا القوانني اليت جتر م  

ويروي أحقادهم، وغيظ ويهوونه .. أما إذا جاءت حرية التعبري يف االجتاه الذي يروق هلم ..  
قلوِبم .. كالطعن بنيب اإلسالم؛ سيد ولد آدم حممد صلى هللا عليه وسلم .. والذي يعين ابلضرورة 

تعبري .. والقانون، الطعن والتجريح أبكثر من مليار، ونصف املليار مسلم .. قالوا: هذه حرية ال
  يكفلها، وحيميها!

خباصة دول و  وحنن نقول للجميع: هناك قضية جيب أن يفهمها اجلميع من دون استثناء .. 
أن االعتداء على شخص النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ــ وفق  وهي الغرب؛ شعواًب وحكومات ..

صارخ ومباشر على كل  داء .. هو اعتداءعقيدة اإلسالم؛ عقيدة كل مسلم ــ أًَي كان نوع هذا االعت
على أعز وأقدس وأشرف ما ميلكه كل مسلم .. األموات منهم، واألحياء .. وإىل اعتداء هو مسلم؛ 

أن يدافع عن نفسه، وعلى حرماته إذا ما اعتدي عليه يوم القيامة .. وابلتايل كل مسلم يشعر من حقه 
من النفس، والِعرض، وأقدس وسلم عند كل مسلم، أعز  وعن ِعرضه وحرماته .. فالنيب صلى هللا عليه

 واملال .. وكل شيء! 
أن ال يلوم إال نفسه .. لو ارتد وحيرص عليه .. وعلى من يبادر االعتداء .. ويسبق إليه ..  

 ه! عدوانه مبا ُيسيئ عليه
بره .. ال توحرية التعبري م االعتداء والتهجم الشخصي .. ونقول كذلك: كما قوانينكم جتر   

م االعتداء والتهجم على شخص األنبياء، وخباصة خامت األنبياء عليكم أن تسنوا القوانني اليت جتر  
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ــ واملرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم .. ألن  االعتداء عليهم، أو على أحدهم ــ كما تقدمت اإلشارة 
    ، وعلى أخص خصوصياته، وما ميلك.تداء مباشر وصارخ على كل مؤمنهو اع

14/1/2015  

 قل موتوا بغيظكم؛ سنستمر يف قتل املسلمني واإلساءة إليهم! -1243
من قبل كان خلرسان احلظ األوفر من اخلوارج .. زمن األزارقة، والقطري بن ُفجاءة .. وقد   

واليوم يعودون من جديد إىل تلك املنطقة اهلامة واحلروب .. من الدماء ..  كلفوا املسلمني كثرياً 
 أيب ر؛ املعروفني ِبماعة الدولة ــساسة، والوعرة  .. عن طريق إعالن الناطق الرَسي خلوارج العصواحل

؛ سنستمر يف قتل املسلمني، واإلساءة إليهم .. يف كلمة له بـعنوان " قل موتوا بغيظكم " حممد العدَنين ــ
واإلساءة لإلسالم .. در .. مليء ابلدعوة إىل الغ خطاب سفيه؛ وكعادته .. فإن خطابه وإىل دينهم ..
ُتت عنوان قتال " واملخالفني وسفك الدم احلرام .. وحَّت يشرعن حربه على املسلمني واملسلمني .. 
يبط ن كلماته بذكر  ال بد له من أنويستقطب إىل صفوفه مزيدًا من احلداثء، والسفهاء .. الصحوات "، 

يشتم الصليبيني ويهددهم ببعض الكلمات  يه ــ وأنبعض اآلَيت من القرآن الكرمي ــ حيسبها له وهي عل
ويف الباطن ــ وعلى أرض الواقع وإعالن احلرب على الصليبيني .. حماربة الصليبيني، واملعَلن .. فالظاهر 

؛ فشعارهم الظاهر واملعَلن: املوت ألمريكا، يف اليمن ــ حماربة املسلمني .. على طريقة الروافض احلوثيني
 ل .. ويف الباطن، وعلى األرض .. فاملوت لليمنيني املسلمني!املوت إلسرائي

 وهكذا عمل .. وهكذا نتيجة! وهكذا سفهاء .. وَي لفرحة الصليبيني ِبكذا عمالء ..  
وقد قلنا من قبل .. ومرارًا: أبن خوارج العصر؛ أزارقة العدَنين والبغدادي .. ومن انتهج  

بوا .. وأفسدوا .. وأساؤوا .. وسفكوا الدم احلرام .. وهذا هو هنجهم .. حيثما حلوا .. فر قوا .. وخر  
 غري ذلك!تنتظروا منهم حظ " خراسان " اليوم من هؤالء القوم .. وال 

.. ما دام هذا هنجكم .. وهذه هي فعالكم املشؤوم اطمئن َي عدَنين .. أنت وخليفتك املزعوم  
فالصليبيون لن جر املسموم يف ظهر األمة .. ورضيتم ألنفسكم أن تكونوا ذلك اخلنابملسلمني .. 

وكم؛ حياربونكم احلرب الصليبيني .. ولو حاربحياربوكم .. مهما شتمتم الصليبيني .. ورفعتم شعار حماربة 
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يف اجتاه ــ عندما تنحرف عن اخلط املرسوم هلا ــ وترش د سهامكم، وضرابتكم ..  اليت تصنع لكم الدعاية
 .. ال غري! اهدينحماربة املسلمني، واجمل

27/1/2015  

 مقدمات العدوان والسطو على احلقوق واحلرمات!  -1244
ة اجملاهدة، الثائرة على الطاغوت ونظامه إذا أرادوا أن يعتدوا على فصيل من الفصائل الشامي   

.. وقادته َنت الكاذبة حول هذا الفصيل وترويج الطعو  م ببث الشائعات املغرضة،.. مهدوا لعدواهن
سعة انتشار ت ترقى إىل درجة اليقني والتسليم من خالل َّت إذا ما أصبحت هذه الشائعات والطعوَنح

ل ق الناس ذلك، واعتقدوا بطالن هذا الفصيإذا ما صد  و .. وتكرارها على مسامع الناس الشائعات 
.. قام عليه لعدوان لسطو وا.. وأصبحت األرض ممهدة ل الشامي .. ورجحان فساده على خريه

 املعتدون بعدواهنم اآلْث على احلقوق واحلرمات واملقرات ..!
يُعِملون  د، الذينيتقون هللا يف حقوق وحرمات العباد والبالالذين ال اآلمثني هذا صنيع الغالة  

 الظن ابملسلمني!سوء 
9/2/2015 

 ون!مُ ظلِ ومون يَ ظلُ مَ  -1245
لطغاة ظلمهم، وإجرامهم .. ونتساءل ، كنا ننكر على اوحنن قابعون يف سجون الطغاة الظاملني 

هل يوجد من بين البشر من ميكن أن ميتهن حقوق اإلنسان كما يفعلون .. ويف كثري من األحيان كانت 
... ْث ها هي ، وعلى أنظمتهم سياطهم، سببًا من َجلة األسباب اليت محلت الشعوب على الثورة عليهم

جون الطغاة الظاملني، بعد أن حصلت هلم نوع شوكة يف سُ وا نُ جِ األَيم َتضي، وإذ ابلذين ظُِلموا وسُ 
هم يرتكبون ما كان يرتكبه الطغاة الظاملون حبق السجناء .. وزادوا عليهم من إذ كثريومنعة يف الشام، 

 أبمور مل يفعلها الطغاة أنفسهم! 
اس نفوراً ظلم بكل أنواعه، أن يكونوا من أكثر النتوقع واملرجو منهم بعد أن عاشوا الاملكان  

من الظلم، وحبًا للعدل .. والعفو، والرمحة .. ولكن ولألسف ــ بعد أن حصل هلم نوع شوكة وَتكني 
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موا كما ظُِلموا .. وأشد .. لَ على أرض الشام ــ نسوا ما كان منهم، وما كان من الطغاة حنوهم .. فظَ 
 ! تفننوا يف تعذيب سجنائهم ومعارضيهم مبا مل يسبق للطغاة أن فعلوهو 

، تقوم مع الظلم، فالظلم يدع الدَير بالقعونقول هلؤالء ونذكرهم: أن الدول ال تدوم، وال  
وال  ..دولة، وال َتكينًا وأنتم قائمون ابلظلم، وعلى الظلم  رجوافال ت على صاحبه، قبل غريه .. وجيين

. ويف احلديث:" ارمحوا من هللا .اتقوا و  عواقب الظلم ...يف بعض املواطن تنسينَّكم نشوة الظفر اجلزئي 
 يف األرض، يرمحكم من يف السماء ". 

10/2/2015  

 اخلالف يف الرأي.  -1246
.. هلم يُقصون املخالف ال تروق هلم،  عند أدىن خالف معهم، أو نصيحةابل أقوام ما  

ل من شني .. والبعض يتوسع فينهج هنج الغالة؛ فيأمر بقتل وتصفية كويشه رون به، ويرمونه بكل مُ 
 فيه!  َيالفه، وخباصة إن كان ملخاِلفه مكانة وأثراً فيما َيالفه

ى خمالفة تعاليم وروح الشريعة اإلسالمية اليت نصت عل ريين: أوهلما:وهؤالء وقعوا يف خطئني كب 
 األفضل، وما ختتاره األكثرية. الرأي تباين اآلراء، ومن ْث انتقاء منها ف و الشورى، القائمة على اختال

التناصح، وتبني أن الدين النصيحة .. لك النصوص الشرعية اليت ُتض على النصيحة و ذك 
 ومن لوازم النصيحة وجود الناصح واملنصوح.

الشرع املؤول؛ وهو فهم العلماء للشرع املنز ل .. ويف هذا النوع من الشرع يوجد كذلك و  
من أهل العلم املعتبين من كف ر أو اختالف واسع وبني  بني أهل العلم .. ومع ذلك مل يُعرف عن أحد 
ن و الة؛ إذ يوالكما يفعل املتعصبة الغُ   ضل ل بسبب هذا النوع من االختالف .. أو رتب عليه والء، وبراء

 ويُعادون على الشرع املؤول، ويف كثري من األحيان على الشرع املبد ل!
ُتكتب هلا دولة، ومؤسسات .. اثنيهما: ليس مبثل هذا الفريق من الناس ميكن أن تقوم لإلسالم  

نصيحة .. وشورى .. وهذه عناصر ال بد فيها من التباين واليت ُتتاج إىل اجتهاد .. و احلياة .. 
سه من خري  حرم نفوالنصيحة .. واالختالف يف اآلراء .. فمن ضاق صدره ابخلالف واالختالف .. 
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َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ  الطاغية فرعون]على مبدأ  ى االستبداد ورأيه األوحد،كثري .. ومحل الناس عل
 وهو مبدأ فاسد غري رشيد!. 29َما َأَرىَٰ َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد [غافر:

11/2/2015  

 الثورة الشامي ة.  -1247
 ثورة الشام وأهل الشام ليست ثورة على الطاغوت ونظامه النصريي وحسب، وإمنا هي ثورة 

 على َجيع املفاهيم الباطلة اليت كرسها عهد اجلهل، والطغيان، والفساد. 
 فهي ثورة على الشرك، والوثنيات كلها، بكل أصنافها، وأنواعها ...  
 ثورة على الظلم ...  
 ثورة على االستبداد والطغيان ...  
  ثورة على اجلهل، والتخلف ... 
 ن أيبون إال خرق السفينة، وإغراقها.ثورة على الغلو، والغالة اآلمثني، الذي 
 الثورة وأهدافها املنشودة العادلة.حُييل بني ــ أًَي كان نوعه ــ ثورة على أي ارتباط  
  الفساد ...على َجيع مظاهر ثورة  
ومَّت كان األمر على غري هذا النحو، أو دونه .. يعين أن الثورة الشامية قد احنرفت عن  

األحرار  قق احلد املطلوب من أهدافها وآماهلا، وتطلعاهتا ... وهو ما ال يرضاهمسارها املرسوم، ومل ُت
 للشام، وأهل الشام. صادق الوالء خملص األابة، و كل 

12/2/2015  

 كيف حناور الغالة.  -1248
ولكم جزيل  : إذا كان املخالف املغايل من أصحاب اهلوى املذموم، فكيف يكون حواره؟ؤالس
 الشكر؟ 

احلمد هلل رب العاملني. املخالف املغايل، فريقان: فريق منظ ر ومؤدجَل، يغلب عليه اجلواب: 
العناد والِكب، واحلقد .. وهذا يُعتَزل، كما يُعتَزل الكلب األجرب، وحيذر منه ومن جمالسته، ألن احلوار 
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من حماورته، معه ال جيدي نفعًا .. مهما أقبلت عليه، وصرفت له من وقتك وجهدك .. وإن كان ال بد 
 فتكون حماورته من أجل غريه، ال من أجله.

وفريق دون ذلك؛ مغفَّل مضلل، يبحث ويسأل اسرتشادًا عن احلق .. فهذا نقبل عليه .. 
وحناوره ابلرفق، واحلكمة واملوعظة احلسنة .. حناورهم مثىن، وفرادى .. إذ كلما كان عدد احملاورين منهم 

َا َأِعُظُكم ِبَواِحَدٍة ستفادة، واالنقياد للحق .. كما قال تعاىل:] أقل كلما كان أدعى لالنصات واال ُقْل ِإمنَّ
ىَنَٰ َوفـَُراَدىَٰ ْثَّ تـَتَـَفكَُّروا [سبأ:  . 46َأن تـَُقوُموا ّلِلَِّ َمثـْ

 استفتاء اجملهول. -1249
جيوز له ؤال: درََج يف عامل االنرتنت أن يُفيت، وُيستفَّت جمهول العني واالسم واحلال .. فهل س

 ذلك، وهل جيوز أن ُيستفَّت؟  
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. ال جيوز جملهول العني، واالسم، واحلال أن يُفيت، وال أن ُيستفََّت 

 يف شؤون دين الناس، وذلك لالعتبارات التالية: 
، وعن رسوِله صلى هللا عليه وسلم .. وهذه أمانة عز وجل ع عن هللاالذي يُفيت يوق   -1

الذي يوق ع املستأَمن هوية وصفة املفيت إال مبعرفة  ة ال ميكن التحقق من سالمتهاعظيم
 عن هللا وعن رسوله. 

كان احملدثون من قبل يرفضون رواية اجملهول .. جلهالتهم ِبويته وعدالته .. والراوي 
مبثابة من يوق ع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. فمن ابب أوىل أن تُرفض رواية 

 جملهول الذي يوقع عن هللا وعن رسوله صلى هللا عليه وسلم. ا
وابالتفاق ُيشرتط يف القاضي أن يكون له حكم القاضي .. املفيت مبثابة القاضي ..  -2

ال ميكن التحقق والتثبت منه إال بعد معرفته ابَسه، وحاله، عداًل صاحلًا .. وهذا 
 وصفته .. وزوال صفة اجلهالة عنه. 

رء دينه .. فال شيء أعز  عليه من دينه .. فكما نراه يتحر ى الطبيب أعز ما ميلك امل -3
احلاذق املعروف مبهارته إذا ما أصابه مرض .. وكذلك يتحرى املصل ح األمني إذا ما 

أن يتحرى أن ال يسلم دينه إىل جمهول، و من ابب أوىل  أصاب سيارته عطب .. كذلك
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.. وهذا ال يتحقق  فيما يتعلق بشؤون دينه األتقى واألعلم إذا ما أراد أن يسأل سؤاالً 
 له عندما يقصد جمهول االسم، واحلال. 

 اأَلماَنةُ  ِديِنُكمُ  من تـَْفِقُدونَ  ما أولُ  قال:"قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  -4
 . 1739"السلسلة الصحيحة:

ين فالن : إن يف بحَّت يقال األمانة ال يكاد أحد يؤديوقال صلى هللا عليه وسلم:" 
  أميناً "مسلم.  رجالً 

 يفشو ْثَّ الَّذيَن يلوهَنم  ْثَّ الَّذيَن يلوهَنم  ْثَّ خرُي النَّاِس قرين وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
"]صحيح  ستحلفُ حَّتَّ يشهَد الرَّجُل وال يستشهُد وحيلَف الرَّجُل وال يُ  الكذبُ 
 [. 2303الرتمذي:

ي فشا فيه الكذب، وُفقدت فيه األمانة، حَّت وحنن يف هذا الزمان ــ ولألسف ــ الذ
يقال: إن يف بين فالن رجاًل أمينًا .. وهذا مدعاة ألن حنطاط لديننا أكثر فأكثر؛ فال 

 نراجع فيه إال من كان أمينًا، معلوم االسم، واحلال، والعدالة.  
وال ما  قول أو عمل، من أن جمهول االسم واحلال كغريب الدَير؛ ال ُيشينه ما يبدر منه -5

ال يُؤَمن أن يقول يف دين هللا ما يشاء .. وأن يزاود ..  يُقال عنه .. ومن كان كذلك
تداد السهام عليه .. ولو رُد ت فهي ترتد على جمهول ويغايل .. أو جُيايف .. ألنه أِمن ار 

 أىنَّ تصيبه!
وهللا تعاىل ، أو ُيستفََّت ألجل هذه األوجه جمتمعة أفدَن أنه ال جيوز جملهول أن يُفيت، 

 أعلم.
13/2/2015 

 دوركم اإلنساين قد فقدَتوه!  -1250
نقول ألمريكا وَجيع دول الغرب، يتبعها َجيع دول النفاق العريب .. قد فقدمت دوركم اإلنساين  

 يف الصراع الدائر يف سورَي ..!
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من  ، ومن معهالطائفي ، ونظامه النصرييبشار اللعني الطاغوتوجمازر بصمتكم على جرائم 
قد اصطففتم مع القتلة ــ وتصرحياتكم جمرمي ومرتزقة روافض إيران ــ وأحياًَن يف كثري من مواقفكم 

 اجملرمني ضد شعب سورَي وثورته ..! 
زهران علوش يقصف بعض املواقع العسكرية للنظام الفاشي يف دمشق .. فأقمتم الدنيا، ومل 

ها من األطفال والنساء على من فيبكاملها نة دوما تقعدوها .. بينما الطاغية بشار اللعني يدمر مدي
تم صمت أهل صمَ بصوارَيه وراَجاته اليت مل تتوقف على مدار الوقت .. ف والشيوخ ــ وغريها من املدن ــ

ــ واليت مل ُتركوا ساكناً .. ومل تشجبوا ومل تستنكروا .. فأنتم حَّت بياَنت الشجب واالستنكار القبور .. و 
 على املستضعفني من شعب سورَي ...!من صمتكم ــ بدمت تستكثروهنا، ووطًأ هي أشد وزرًا 

قط ارتكم اإلنسانية .. يف أحلك الظروف وأشدها تتوقف عن العمل .. وجتف قطراهتا .. ملاذا 
 .. وماذا تريدون؟!

ويرفعوا لكم راَيت لعلكم تريدون من الشعب السوري، وقادة ثورته .. أن يستسلموا .. 
وأن يوقعوا لكم على صفحة بيضاء .. يتنازلون لكم مبوجبه عن ثورهتم م واخلضوع .. االستسال
 ! .. وَيونوا شهداءهم وأهدافها

 بعض ضعاف النفوس من اجلوعى واحملرومني .. ليعملوا ملآربكم بذلك تصطادونلعلكم 
 املشبوهة يف الشام!

 ...!الدَنءة از خسيس، ال يُقدم عليه إال خسيس، عريق يف اخلسة و إنه ابتز 
 ــ من وع واحلرماناجلــ ُتت ضغط  الشعب السوري بذلك أن جتدوا منلعلكم تريدون 

لإلرهاب ... بينما نراكم اخلاطئ يُطاوعكم يف حربكم اجملنونة على اإلرهاب .. وفق فهمكم وتفسريكم 
 !رائمه وجمازره.. وتباركون ج تباركون اإلرهايب األكب بشار األسد، ومن معه من القتلة اجملرمني

ون جياًل بكامله إىل إرهابيني تصنعون اإلرهاب .. واإلرهابيني .. ورمبا ُتولهذه أنتم مبواقفكم 
 .. وال تلوموا حينئٍذ إال أنفسكم األمارة ابلسوء!

َك ... ف  انصرَن على القوم الكافرين اجملرمني. ت األقدام، و ثب  اللهم أنت موالَن، وال موىل لنا إال 
15/2/2015  
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 نصارى سورَي.  -1251
 ثر السؤال عن نصارى سورَي ...؟ك

نصارى  أكثر من موضع، ومقالة .. وأعيد هنا فأقول: وهذا سؤال أحسبين أجبت عنه يف
سورَي منذ العهد واألمان الذي أعطاهم إَيه عمر بن اخلطاب، وأبو عبيدة بن اجلراح، وخالد بن الوليد 

فهم آمنون .. هلم حسن اجلوار، واملعاملة .. ُُترتم أنفسهم، وإىل يومنا هذا  رضي هللا عنهم ..
وأعراضهم، وأمواهلم .. وال ُيساء إىل كنائسهم ومعابدهم، وحرية اعتقادهم، وعبادهتم .. وال يُكرهون يف 

 تلك القرون دين على شيء .. يُغل ظ هذا العهد واألمان بينهم وبني املسلمني، ويزيده حرمة وتوثيقاً ال
 من حسن اجلوار، واملعاملة بني مسلمي ونصارى الشام. املديدة

وحرمتهم أموااًت كحرمتهم وهم أحياء .. فمن كان آمنًا فوق األرض فهو آمن ُتت األرض .. 
.. حيث قد منا  تكانأو ذريعة  ُتت أي زعم وعظامهم إذ ال جيوز اإلساءة إىل أمواهتم، ونبش قبورهم 

ممن  وال يتقون هللا .. ممن ال يبالون للنتائج واملآالت ..هاء .. من السف أن قلةإىل مسامعنا وعلمنا 
.. ينبشون قبور النصارى يف اليعقوبي ة، حبثاً عن اآلاثر والكنوز بزعمهم .. وهذا اجملاهدين .حُيسبون على 

م ُيسيء إىل اإلسالر الناس عن دين هللا .. و يُنف  عظيمة .. وأضراره عمل ال جيوز وال يليق .. مفاسده 
ــ الذي وعلى قادة هذا الفصيل وللفصيل الذي ينتمون إليه ..  قبل وأكثر مما ُيسيء للمسلمني ..

ومن معهم من الشرفاء اجملاهدين أن أيخذوا على أيدي هؤالء السفهاء ــ  ينتمي إليه هؤالء السفهاء
 ابلزجر، والنهي والتأديب. 

نصريي اجملرم بشار اللعني .. ويواطئه فإن قيل: يوجد من النصارى من يُقاتل مع الطاغوت ال
 على جرائمه؟

أقول: هؤالء يُقاتلون وحُياربون ملقاتلتهم وحماربتهم .. ونقضهم لعهدهم مع املسلمني .. وليس 
 .كوهنم نصارىل

17/2/2015  
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 كم من داعشي ليس من داعش!  -1252
 إىل املرض ذاته .. إىل ذاته ..جلانب األهم يف مواجهة وحماربة ظاهرة الغلو .. التوجه إىل الغلو ا
 الة أثر وَنتج من آاثر ونتائج الغلو! طرق عالجه .. قبل مواجهة الغالة ذاهتم .. فالغُ النظر يف و  أسبابه،

فكم من داعشي؛ حيمل أفكار الغلو والتشدد، والتنطع .. ليس من داعش .. ولرمبا يكون من 
الغلو .. يبثه على من حوله من ار وعقائد أفكعش .. يعيش يف نفسه َجاعات تناصب العداء لدا

الة .. تشكل نواة جدية من الغُ تنفجر وتنشطر، ل سرعان ماقنبلة موقوتة ..  وهذاالشباب واألفراد .. 
  يهم .. يفعل أفعاهلم.عنصراً فاعاًل ف ويصبحهذا إذا مل يلتحق بداعش .. 

معاجلة ملواجهة الغلو، و املصلحني  ، وَجيعلذا فالرأي أن يتوجه العلماء والدعاة، وطلبة العلم
فال ينشغلوا بداعش عن .. وأشد أنفسهم  غالةأسبابه، قبل استفحاله .. كما يواجهون خطر ال

واستئصال  فاملرض ال يكتمل العالج منه إال ابستئصاله كمرض ..الدَّعشنة، وال ابلُغالة عن الغلو .. 
 ْث بعالج املريض من هذا املرض. أسبابه ..

19/2/2015  

 داعش يف ليبيا! -1253
 هناك ..!  تقلت إىل ليبيا، وأصبح هلا وجودالوا يل: َجاعة الدولة " داعش "، انق

سعد الناس حبفرت هم قلت: أسعد الناس بوجود داعش يف ليبيا هو حفرت وَجاعته، كما أن أ
. فالدواعش َيدمون ؛ إذ كل فريق منهما يقتات ابآلخر، ويبر لوجوده وجرائمه ابآلخر .َجاعة الدولة

حفرت على  حفرت ومآربه أكثر مما َيدمه طاغية مصر السيسي .. ولو مل تكن داعش يف ليبيا، لعمل 
املسلم، وحبق ليبيا أرضًا وشعبًا ..  وجودها .. إذ بوجودها يبر َجيع جرائمه وجمازره حبق الشعب اللييب 

  بيني.كما يساعده على استقطاب مزيد من األنصار واألتباع اللي
كذلك داعش، لو مل يكن حفرت يف ليبيا، ألوجدوا حفاتر مكانه، ألن مشروعهم قائم على 

وهذا من لوازمه وجود  حيثما حل وا ..وشق الصفوف ..  واالقتتال الداخلي، افتعال املعارك الداخلية،
 حفرت .. ليبروا جرائمهم حبق الشعب اللييب املسلم حبفرت وصنائعه! 
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ن مشروع الدولة إال اَسها .. وال من مشروع اخلالفة إال اَسها .. وال من داعش ال َتلك م
.. وهي إذ ترفع هذه املسميات ترفعها لتصطاد ِبا حداثء األسنان من  الشريعة سوى اإلساءة إليها

ولكي تستقوي ِبا على إقصاء وتصفية كل من ليس معها .. الزائد يغلب عليهم احلماس  نشباب الذيال
اليوم، ككلمة حق يُراد ِبا  واخلوارج من قبل رفعوا نفس الشعارات اليت ترفعها داعشايعها .. .. وال يب

  ابطل .. يُراد ِبا االستقواء على خمالفيهم من املسلمني!
ليبيا ال يصلح معها حفرت، وال داعش .. وخالصها مرهون ابخلالص من خالصة القول: 

ه الشعب اللييب املسلم هلذه ، واحلكم .. وإن مل يتنب  عمل الالفريقني معًا، ومن منهجهما، وطريقتهما يف
حَّت وسيتوسع اخلرق أكثر .. معاَنة ليبيا .. ويعمل هلا ِبد .. ستطول معاَنهتم .. و مبكرًا احلقيقة 

  عنكم ببعيد!والعراق وما خب الدواعش يف الشام .. يصعب الرتقيع واإلصالح 
20/2/2015  

  الن خبة والعام ة. العمل اإلسالمي بني -1254
وجتعل جل  اهتمامها مرك زًا على النَُّخب  ب والصفوة ..خَ تنشط بني الن   مدارس وأحزابوجد ت

وجيعل جل اهتمامه مركزًا على العامة، فُتعَرف حركته ينشط بني العام ة من األمة، تراه .. وفريق آخر 
 ابلشعبوي ة. 

والفريقني، فهو من جهة يهتم بتكوين وتشكيل  واحلق وسط بينهما؛ جيمع بني خريي املدرستني
القادرة على قيادة القافلة، ومن جهة أخرى يهتم ابلشعوب والعامة، ويتفاعل  العناصر القيادية املميزة

معها أخذًا وعطاء، وينطلق ِبا حنو كلياته وأهدافه العامة، فيعطي كل فريق حق ه من غري إفراط وال 
 تفريط. 

الصحابة من اخللفاء الراشدين دلة الكتاب والسنة، وكان عليه عمل وهو الذي دلت عليه أ
 وغريهم. 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوْلَتُكن مِ نُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخْلرَْيِ َوأيَُْمُروَن اِبْلَمْعُرو قال تعاىل:]   ِف َويـَنـْ
ة اجلامعة جلميع طبقات ؛ أي من األمة العام  ] منكم [ قولهو . 104َوُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن [آل عمران:
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. وقوله ] ُأمٌَّة [؛ أي طائفة من األمة العام ة، وهي النخبة والصفوة، والطائفة من املسلمني الناس
 املنصورة من العلماء العاملني، واألمراء املصلحني اليت تنهض ملهمة األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر. 

ال تزال طائفٌة من أميت قائمًة أبمِر هللِا، ال يضرُّهم من خذهلم ليه وسلم:" وحنوه قوله صلى هللا ع
  أو خالفهم، حَّت أييت أمُر هللِا وهم ظاهرون على الناِس " مسلم.

  منها القيام أبمر هللا.الطائفة؛ هي النخبة والصفوة، اليت تناط ِبا القيادة واملهام العظيمة، واليت
 عة جلميع شرائح وطبقات املسلمني. األمة العام ة اجلام وقوله " من أميت "؛ أي من

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يتحرك وجياهد مبجموع األمة، ويهتم ِبميع شؤون 
املهام  ِبم تُناطاملقربني املسلمني على اختالف طبقاهتم ومستوَيهتم، كان له صفوة من الوزراء واألعوان 

ن ابجلنة وغريهم .. كما كان صلى هللا عليه وسلم حيض على طلب العلم، يالصعبة، كالعشرة املبشر 
ويرغب به، ويثين على العلماء الرابنيني ثناء عظيمًا، وطلب العلم هو اخلطوة األوىل حنو تشكيل وفرز 

  النَُّخب والعناصر القيادية، والضرورية لألمة. 
الوجود واحلياة ال بد هلا من أن جتمع يف  وأن تستمر يف يُكَتب هلا النجاح، وأميا حركة تريد أن

، وتكوين القيادات املميزة والقادرة على ُتمل اإلرث، وقيادة عملها ودعوهتا وجهادها بني النخبة
السفينة، وبني احلراك الشعيب العام، فال تفرط ِبانب حلساب اجلانب اآلخر، بل تسري ِبما معا 

 ابلتوازي، ومن غري إفراط وال تفريط. 
 قيل: من هم النخبة والصفوة، وإىل أي مدرسة أو َجاعة تنتمي ..؟  فإن

أو حَّت  أقول: ال حيق ملدرسة أو َجاعة بعينها أن ُتتكر النخبة والصفوة لنفسها دون غريها ..
جمموعة من  كم عليها من خاللحيُ فالنخبة ــ واليت هي الطائفة املنصورة الظاهرة ــ  أن تدعيها ..

فيه هذه الصفات  فرد تتحققأميا وليس جملرد االنتماء إىل َجاعة أو حزب بعينه، و ، اتتوفر فيه الصفات
العلم،  هذه الصفات، واليت منها: فهو من النخبة والطائفة املنصورة الظاهرة، على قدر ما تتمثل فيه

 وُتقيق املتابعة للسنة، واجلهاد يف سبيل هللا. 
ها يف كتابنا " صفة الطائفة املنصورة اليت جيب وهناك صفات آخرى فرعية قد َجعناها وذكرَن

   أن تكثر سوداها "، فلرياجعه من شاء.
21/2/2015 
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 من املسؤول عن هتجري العلماء من سورَي، ومن املستفيد؟  -1255
اليت  من اجلماعات والفصائل املتواجدة يف سورَي، واليت يكثر فيها العناصر الوافدة املهاجرة، 

ال ترتدد يف خطف، وسجن، واغتيال من ال يروق هلا، أو َيالفها، أو ينتقدها يف  رف ..جتنح للغلو والتط
 موقف أو سلوك .. وخباصة إن كان من ذوي التأثري من أهل العلم! 

ثانية من الثورة السورية يتحركون يف املناطق احملررة واملتامخة والالعلماء يف السنة األوىل كان  
أمامهم عدو واحد حيتاطون ويتحفظون منه؛ هو الطاغوت وشبيحته .. وبعد للعدو بكل أرحيية .. كان 

ذلك أصبحوا ولألسف حيتاطون ويتحفظون ــ إضافة إىل الطاغوت وشبيحته ــ من جمموعات وفصائل 
... يصعب تفاديهم عند أدىن حركة .. حَّت أصبح علماء الشام غرابء يف الشام .. يرتدد أحدهم ألف 

 راراً يف الدخول إىل سورَي!مرة قبل أن يتخذ ق
أواًل ُتت ، ال بد من أن يدخل إىل األراضي السورية ليمارس دوره ومهامه ولو أراد الدخول 

.. وحَّت هذا الفصيل مينح هذا العامل حق ويتوجه تحرك معه حيثما يتحرك رعاية ومحاية فصيل كبري، ي
أن يواطئ هذا الفصيل على أواًل  العاملِ  ال بد هلذا واخلطف .. الرعاية واحلماية من سهام الغدر ..

تُرفع عنه احلماية واحلصانة، حَّت  سرعان ما أخطائه ومنكراته .. وعند أدىن إنكار أو نقد أو نصيحة ..
ِبيمة شاردة يف الطريق .. وهذا حال ال يقبل به عامل من خطف واغتيال  يصبح اغتياله وخطفه أسهل

 .!معتب، حيرتم نفسه وعقله، ودينه ..
يتحملون وزر هجرة وهتجري ال حيق هلم أن يتساءلوا عن العلماء، وعن دورهم .. وهم وهؤالء 

 العلماء من الساحة الشامية، علموا أم جهلوا.
 من املستفيد من هتجري العلماء، وإبعادهم عن الساحة ..؟! :لكن يبقى السؤال

ظامه، وشبيحته، وروافض إيران أقول: املستفيد األكب واألوحد هو الطاغوت بشار اللعني، ون
وهللا املستعان .. وال حول وال .. واخلاسر األكب والوحيد هو الشعب السوري املنكوب واملظلوم ... 

 قوة إال ابهلل.
21/2/2015 
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 حياة األفكار.  -1256
يُقبل  ..وَنفعة .. إن مل تصادف قلبًا يؤمن ِبا، خملصًا هلا  هما كانت الفكرة قوية، وَجيلة،م

يرويها من دمه، وعرقه، وخالص وقته .. لن ترى النور، ولن يُكَتب هلا  عليها بصدق وإخالص ..
 ! ياةاحل

من  إىل أن جتدخريها منكمش على ذاهتا .. األفكار كاألشجار .. تظل َيبسة ذابلة .. 
 ويسقيها، وحيسن رعايتها. ريويها حيتضنها، ف

لكن ال ميكن أن تعطيك شيئًا من خريها قبل أن  األفكار اجلميلة النافعة .. عطاؤها عظيم ..
على قدر ما تعطيها فهي تعطيك، تعطيها أنت أواًل من نفسك ومالك، ووقتك .. وأعز ما َتلك .. و 

  وأكثر.
ل ِبا، ت عليه نفعًا قبِ إن در   ؛نفعيةومن يتعامل مع األفكار اجلميلة، النافعة .. بطريقة انتهازية، 

واستكثر عليها القليل مما  ..وأدبر ى عنها ختل  عاجاًل وإن مل تدر عليه نفعًا ها، وأقبل عليوتعامل معها، 
ملبادئ العظيمة .. وتُقام ليس مبثله ُتىي األفكار وافيه شعبة من نفاق،  فهذا وكأهنا ال تعنيه ..ميلك، 

   الكبرية .. وهو ظامل لنفسه قبل أن يكون ظاملاً لغريه. النهضوية املشاريع 
23/2/2015  

 ظر إىل األخطاء!عايل على اخللق، وعن النَّ التَّ  -1257
هناك من يعمل يف الساحة الشامي ة على طريقة عمل اجلر افة؛ أنفه وبصره إىل السماء، ال يبايل  

 ملن يرتطمهم بقدميه ..! 
ما ُتدثه من دمار، وخراب، ومظامل .. ال يقف .. و ومهما َنداه الناس أن قف، وانظر لنفسك  

أن ملن يناديه .. فهو يرى نفسه فوق اخلطأ، وفوق أن حُياَسب أو  وال يلتفتيكرتث ملا يفعل ..  وال
كما َتنعانه من أن يرى نفسه على حقيقتها،  غراته .. ومها وعزته ابإلْث .. قوته، ُيسأل عما يفعل .. ف

، نظرة استعالء واحتقاروجتعالنه ينظر ملن حوله من الناس  ينصف الناس، واحلق من نفسه ..َتنعانه أن 
ــ يف أي خالف ــ ابلتساوي  فوق أن يقف معهمواستخفاف .. وبكثري من سوء الظن .. ويرى نفسه 

 !أمام حمكمة شرعية مستقلة



 331 

 ــ أخشى أن ينتهي به احلال ، وآاثرهاــ إن مل يتواضع، ويراجع نفسه، وحيسن تقييم أفعالهوهذا  
إال حينئٍذ امل معه أهل الشام كما تعاملوا مع داعش .. وال يلومنَّ إىل ما انتهت إليه داعش .. وأن يتع

 نفسه!
.. وهي ال تفرح إال الطاغوت بشار اللعني، وشبيحته،  اله، وال نرضاه اوهذه نتيجة ال نتمناه 
 ونظامه!

26/2/2015 

  يف الغلو! يتنافسون -1258
ماسة الزائدة .. تراهم الستقطاب مزيد من األشخاص الذين يغلب عليهم التشدد، واحل 

يزيدون ويُزاودون .. فأكثر اجلماعات غلواً واملزاودة .. فيتنافسون فيما بينهم يف الغلو والتشدد .. 
 أكثرها استقطاابً لشرحية الغالة املتشددين! جاً .. .. وتشن  وتشددًا ومزاودة 

اعة .. وهم إذ يكسبون وهؤالء قد خالفوا وضادوا النقل والعقل .. وما عليه أهل السنة واجلم 
الغالة املتشددين إىل صفوفهم .. َيسرون السواد األعظم من األمة .. إضافة إىل ذلك فإن صنيعهم 

 هذا ال تقوم به قائمة رشد وخري لألمة .. وال يرتتب عليه سوى الضرر احملض!
َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَنَـُّهْم الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم يف احلَْ  ل قوله تعاىل:]وعليهم وعلى أمثاهلم حُيمَ   نـْ َياِة الدُّ

ًعا    . 104[الكهف: حُيِْسُنوَن ُصنـْ
27/2/2015  

 فيهم خصلة من خصال اخلوارج.  -1259
أميا عدوان وتقاتل فيما بني جماهدي الشام .. ُيشِغل املتقاتلني عن اجلبهة األهم، والعدو األكب  

يحته، ونظامه، ومن هم يف حلفه من الروافض .. فعلى الفصيل املتمثل يف الطاغوت بشار اللعني، وشب
املبتدئ الباغي واملعتدي ــ الذي أيىب الصلح وفق مقتضى حكم الشرع ــ احلظ األوفر من قوله صلى هللا 

 األواثن ". أهل اإلسالم ويََدعون أهل  عليه وسلم يف اخلوارج:" يقتلون
و افتعال معارك واقتتال داخلي فيما بني املسلمني وعليه فنقول: كل من يوجه سهامه وجنده حن 

فيشغل نفسه بقتال املسلمني أو من َيالفه من اجملاهدين عن الطاغوت األكب، والشر  واجملاهدين ..



 332 

شاء أم أىب .. ومهما زعم  ج، بل فيه أبرز صفة من صفاهتم ..األكب ... فيه خصلة من خصال اخلوار 
 السنة واجلماعة .. إذ العبة ابلتحلي والعمل، وليس مبجرد االدعاء. أنه من الصاحلني .. أو من أهل

27/2/2015  

 القضاء الداعشي!  -1260
نار على رأس امرأة يف وسط الطريق ُتت عنوان أهنا الالقضاء الداعشي؛ من صوره: اطالق  

 ! د التنفيذ، وما بعزانية، ومحل آية احلرابة عليها .. وال ينسى القاتل أن يكب عند التنفيذ
 يردف فعلهومن الصور أيضًا قطع يد سارق ابلساطور، كأمنا يقطعون عظام شاة مسلوخة ..  

 لتكبري والتهليل. اب
ومن الصور؛ التحرش ابلنساء احملجبات يف الشارع، وإلزامهن خبيار غطاء الوجه، علمًا أن  

 ! .. ليس بعورةوالكفني اجلمهور على أن الوجه املسألة فيها سعة، و 
ومن الصور أيضًا؛ تعذيب املتهم يف أقبية السجون والزَنزين حَّت املوت، لنزع االعرتاف منه  

 ابلقوة واإلكراه ...!
نشروه يف ه، فيييشهروا ابجملين عللث، تنفيذ ال يفوهتم أن يصوروا احلدَ ْث هم بعد كل عملية  

املسلم، وغري اليني من الناس، مواقع التواصل االجتماعي، ليشهدها مبرامج اليوتوب، وغريها من 
علمًا أن الطائفة لغة  .2َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة مِ َن اْلُمْؤِمِننَي [النور:ُتت عنوان وزعم:] املسلم، 

 وشرعاً تكون بشخٍص واحد فما فوق. 
وهؤالء القضاة الذين يقضون على مذهب داعش، يرتكبون جرميتني: جرمية حبق الشريعة  

 المية الغراء اجلميلة والسمحة؛ إذ يسيئون إليها إساءة كبرية. اإلس
دينهم، فينفروهنم، وقد حيملوهنم على  م ــ بفعلهم هذا ــ يفتنون الناس عناجلرمية الثانية: أهن 

وهذه بل أعداء الشريعة .. وأن يولوا وجوههم وأفئدهتم قِ بغض الشريعة، وكل من يطالب ابلشريعة .. 
  إال إبليس وأعوانه! ينتيجة ال ترض

28/2/2015  
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 اخلصم ال يكون حَكماً!  -1261
ال يُقَبل شرعًا وال عقاًل أن يكون اخلصم حكمًا على خصمه فيما اختلفا فيه .. ويف اخلالف  

ي " حزم " و " النصرة "، وقبلها بني النصرة وجبهة ثوار سورَي .. ال يُقبل من أحد احلاصل بني فصيلَ 
 ماً على الفصيل املقابل، وهو يف آٍن معاً خصم له! حكَ فصائل أن يكون ال

وميكن أن يقول ما يشاء على الفصيل اآلخر ..  يل له قائمة من الشكاوى، والدعاوىكل فص 
عندها قائمة من الشكاوى والدعاوى، وإن أصغيت إىل " حزم "، أيضاً جتد فإذا أصغيت للنصرة .. 
.. وكل منهما يرد على عدوان اآلخر بعدوان مماثل، وأزود  عندها قائمة من الشكاوى والدعاوىجتد 

 ... والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يُعَرف احملق منهم من املبطل .. املظلوم من الظامل؟ 
 كيف ينتهي العدوان، والعدوان املقابل .. ونضع حدًا للفعل، وردة الفعل؟ 
حرار الشام: يكون بتشكيل حمكمة اجلواب هو ما قلناه، وقاله غريَن من علماء وعقالء وأ 

من ظامله شرعية مستقلة تنظر يف دعاوى كل طرف على اآلخر .. وتنصف املظلوم املعتدى عليه 
 وتعيد احلقوق ألصحاِبا .. ويكون حكمها ملزماً جلميع األطراف املتنازعة.املعتدي .. 
وعدم م املشكلة .. واستمرار الظلم .. وتفاق؛ يعين غياب احلق .. .. ورفض ذلك ذلكعدم  

عرضة للعدوان، والعدوان املقابل .. والفعل، املتناحرة .. وأن تبقى الفصائل ظامله إنصاف املظلوم من 
إىل خالَي  يواجهه سرًا وخفية، ويتحولقد ومن ال يستطيع أن يواجه خصمه عالنية،  وردة الفعل ..

عاين من ننصبح  مشكلة ضحية .. من ونعاينبداًل من أن نعيش ف تعمل يف اخلفاء؛ ختطف وتغتال ..
 إىل أن تصبح الدماء أهناراً .. بينما العدو األكب يرتبص ابجلميع الدوائر، والشر.  مشكلة ضحاَي ..

وصية على أهل من أبرز مشاكل داعش مع أهل الشام وجماهديهم .. أهنا كانت ترى نفسها  
مستقلة .. شرعية ف مع خصم هلا يف حمكمة فوق املساءلة واحملاسبة .. وفوق أن تقالشام، وأهنا 

صرة أن حيذوا يف هذا الشأن حذو داعش .. فانتهت إىل ما انتهت إليه .. وإين أعيذ األخوة يف الن  
 فينتهون إىل ما انتهت إليه داعش مع أهل الشام .. وهو ما ال نريده، وال نرضاه. 

مشفق حمب .. وقد بدأ الناس يف الشام إمنا هي نصيحة وهذا مين ليس ُتذيرًا وال هتديدًا .. و  
 يتكلمون ويتهامسون: هل النصرة وجهاً آخر لداعش ...!
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1/3/2015  

 عايل على اخللق ابلطاعات!التَّ  -1262
اب صُ فيُ واجلهاد ألَيٍم يف بعض الساحات .. من الناس من يوفقه هللا للقيام ببعض الطاعات ..  

ل إليه أهنم مل يفعلوا فعله بعني االزدراء، ي  وا فعله، أو َيُ نظر ملن حوله ممن مل يفعلابلُعجب .. وي
نفسه من خالل الطعن عن َتجيد ــ بني الفينة واألخرى ــ  عايل .. وهو ال يتواىنَ واالستخفاف، والت  

  والتجريح مبن ال يفعل فعله!
لى اخللق قد فأنت بتكبك وتعاليك ععايل عليهم .. احتقار اخللق والت   ؛وهلذا نقول: من الكب 

ال يدخُل اجلنََّة من كان يف قلِبه مثقاُل ذرٍَّة ويف احلديث:" ، كبرية  وأتبعت حسنتك بسيئةأبطلت عملك، 
 من ِكٍب "مسلم. 

ويُقال له أيضًا: وما أدراك أن من حولك مل يقوموا ابلطاعة اليت تقوم ِبا، وبصورة أفضل منك  
اك حسيب على العباد، جيب أن يطلعوك على ما يقومون به ر أم تُ  وا ذلك بينهم وبني رِبم ..سر  فأ.. 

 لسانك عنهم!  من طاعات .. وما يكون بينهم وبني رِبم من أعمال .. حَّت تكفَّ شرك، وشر  
، الغينَّ، اخلفيَّ "مسلم.    ويف احلديث:" إنَّ هللَا حيبُّ العبَد التَّقيَّ

2/3/2015  

 مآالت الغلو يف البغض!   -1263
رج صاحبه عن حد االعتدال، ويفقده التوازن والتوسط، وحيمله والكراهية، َيُ  البغض الغلو يف 

على الظلم، والتعد ي .. ويف كثري من األحيان تراه ال يبايل لو وقع يف أحضان العدو األكب، يعمل 
 ممن يبغضه، وله عليه حق اإلسالم!  لريوي غليله ملآرِبم، وخمططاهتم،

مستغاًل حنقه وحقده .. ملآربه ..  سهولة توظيفهاملسلمني .. لنف من ى هذا الصوالعدو يتحر   
مساعدته على من يبغضه ويعاديه من أبناء دينه وجلدته .. وزعم ُتت عنوان وغلوه يف البغض .. 

 فاحلذر، احلذر. 
سى ع ما، َهْوَنً َأْحِبْب َحِبيَبَك ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"  

 ما ". عسى أن يكوَن َحِبيَبَك يوًما  ما َهْوَنً وأَْبِغْض بَِغيَضَك  ما،أن يكون بَِغيَضَك يوًما 
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عن عمَر بَن اخلطَّاِب رضي هللا عنه قال:" ال يُكن ُحبَُّك َكَلًفا، وال بُغُضَك تـََلًفا ". يف األثر، و  
يبِ ، وإذا أبغضَت أحببَت لصاحِبك التـََّلَف ". :" إذا أحَببَت َكِلْفَت َكَلَف الصَّ ؟ قالفُقلُت: كيف ذاكَ 

 أي اهلالك، واخلراب، والدمار!
ومعىن:" إذا أحَببَت َكِلْفَت َكَلَف الصَّيبِ  "؛ أي تعلقت ابلشيء تعلق الصيب املفرط يف احلب  

 !.. وهذا ال يليق، وال ينبغي واالنشغال ابلشيء
 البغض، من غري إفراط وال تفريط.واملراد من األثر؛ أن تكون وسطاً يف احلب و  

5/3/2015  

 الن فاق اإلنساين! -1264
أ َجعيات خريية .. وعيادات ومستشفيات .. وتسخ ر من أجل الكالب والقطط اهلزيلة، تُنشَ  
َجيع وسائل اإلعالم .. وأحياًَن يكون للكلب اهلزيل قصة حزينة، فيسلطون عليها الضوء، ألجلها 

بطل زمانه، وحيظى الكلب ــ صاحب القصة احلزينة ــ  حَّت يصبحمهم .. ويسخرون هلا وسائل إعال
  ! التعاطف، والتأييد، والدعم ...بكامل االهتمام، و 

أعينهم مئات اآلالف .. بل ماليني األطفال من أبناء الشام .. يفرتشون  ويف املقابل يرون أبم   
، واملرض .. والبد .. والظلم .. فال يتحرك الثلج، واألوحال .. ويلتحفون السماء .. ويكابدون اجلوع

هلم ساكن، وال تزرف هلم دمعة .. وال يقلق هلم ابل .. فقضية هؤالء األطفال ليست إنسانية .. تستحق 
التعاطف والتأييد .. بينما قضية الكالب اهلزيلة قضية إنسانية كبى تستحق كل التأييد، والدعم، 

 والتعاطف ...! 
 ساين القبيح .. إن مل نقل إنه احلقد الصلييب األشد قبحًا! إنه النفاق اإلن 

6/3/2015  

 الرجوع إىل احلق فضيلة.  -1265
وأقل ضرراً وأحسن .. الرجوع إىل احلق فضيلة .. وكلما كان الرجوع مبكرًا كلما كان أفضل ..  

  .. وَفُدَحت خسارته! كلما كان ذلك حمزًَن، وأشد ضرراً ر الرجوع إىل احلق  .. وخسارة .. وكلما أتخ  
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مبكرًا أم كان هذا الرجوع سواء كان ومن أي طرف كان .. إننا نفرح ألي رجوع إىل احلق ..  
دم على ما متأخرًا .. لكن الرجوع املتأخ ر، يُرافقه مزيد من اآلالم، واألحزان، واألضرار .. ويقع الن  

 فريط .. والت حني مندم! فات، وما متَّ فيه الت  
حق ًا وارزقنا اتباعه، وسرعة يف األوبة إليه، وأرَن الباطَل ابطاًل، وارزقنا اجتنابه،  أرَن احلقَّ  اللهم   

   وسرعة يف الباء واخلالص منه ... اللهم آمني.
7/3/2015  

 ابتسامات أم ضحكات وقهقهات َي سامي العريدي؟!  -1266
الدكتور سامي العريدي األردين، اسُتوِقفُت على كلمات للمسؤول الشرعي يف جبهة النصرة،  

يغر د ِبا على صفحته يف " التيوتر "، يقول فيها:" كلما أقرأ ما يُكتب عن فك ارتباط جبهة النصرة 
 إال ارتباط جبهة النصرة بقاعدة اجلهاد. كأنه مل يبق عثرة يف وجه ْناح الثورة السورية ابتسم ابلقاعدة

ظه هللا ــ االرتباط ابلقاعدة يف تلك األَيم كان رمحة وانقاذًا وما علموا أن اعالن الشيخ الفاتح ــ حف
 للساحة مما ال ُُتمد عقباه " انتهى.  

أقول: َي ُعريدي .. لو كانت تعنيك آالم أهل الشام .. ملا ابتسمت، وال ضحكت، وال  
 قهقهت ..!
آالم  ري ..لو كانت تعنيك وهتمك آالم أكثر من عشرة ماليني َنزح ومشرد من الشعب السو  

الذين يفرتشون الثلوج واألوحال،  األطفال والنساء، واملساكني واملستضعفني من الشعب السوري ..
 ويلتحفون السماء .. ملا ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت ..! 

ُضِرب على أهل الشام، وثورهتم من اجلهات لو كان يهمك ويقلقك هذا احلصار اخلانق الذي  
 ملا ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت!م .. ومن فوقهاألربع .. 
لو كان يهمك نصرة الشام وأهل الشام ــ كما هو عنوانك واَسك ــ ونصرة ثورهتم .. ملا  

 ابتسمت، وال ضحكت، وال قهقهت ..! 
ومصلحة اإلسالم واملسلمني يف الشام ..  لو كان يعنيك، ويهمك مستقبل اإلسالم يف الشام .. 

 ت، وال قهقهت ..!ملا ابتسمت، وال ضحك
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 ومستقبلها، ارتباطكم ابلقاعدة .. وربط الثورة الشامية ، وثورهتم ..علينا وعلى أهل الشام َتن   
 ابلقاعدة .. وتعد ذلك رمحة وانقاذاً للشام، وأهل الشام، ولدينهم، وثورهتم، وجهادهم ..؟! 

 ؟!!الَّ ذكرت لنا شيئاً من ذلكن الرمحة، ويكمن االنقاذ .. همأين تك 
ومده انقاذ الطاغوت بشار اللعني ونظامه من السقوط واالهنيار .. ــ َي ُعريدي! ــ  لعلك تقصد 

بعد أن كاد يتهاوى ويسقط .. وبعد أن كان العامَل كله جمتمع على إدانته وجترميه .. ُيصبح ابحلياة .. 
ليت كان ــ افتموه ابألدلة القاطعة بعدما أسع ، وجرائمه،العامَل كله ــ إال من رحم هللا ــ معه ومع نظامه

أهل الشام، شعب و أن معركته مع القاعدة، وليس مع الغايل والنفيس ــ على يبحث عنها ويدفع ألجلها 
 ومسلمي أهل الشام ..! 

الشام،  دول العامل كلها .. علىأتليب لعلك تقصد ابلرمحة واالنقاذ .. أتليب العامَل كله ..  
 .. بسبب قعدنتكم للثورة الشامية؟! وأهل الشام، وثورهتم .

لعلك تقصد ابلرمحة واالنقاذ .. جتفيف مصادر الدعم، واملعوَنت، واإلغاثة .. عن الشعب  
 وأطفاهلم جوعًا؟!  ،السوري، وعن ثورهتم .. وَتويتهم

لثورة الشامية من اجلهات ابأم أنك تقصد ابلرمحة واالنقاذ .. هذا احلصار اخلانق الذي حُييط  
والذي يشتد خناقه يومًا بعد يوم .. بسبب قعدنتكم للثورة .. بعد أن كان يف ومن فوقهم .. ربع .. األ

 األمر متسعاً قلياًل؟! 
جبهة النصرة ..  اليت يتحرك ِبا جماهدولعلك تقصد ابلرمحة واالنقاذ .. هذه البحبوحة والسعة  

َسائهم، وأماكن وجودهم .. وال أن أعن  الوقد أصبحوا ال يستطيعون أن يعرفوا على وجوههم، و 
خوفاً فحرموا من هذا كله .. .. الضرورية يستخدموا اهلواتف النقالة .. وال شيئًا من وسائل التواصل 

... إذ املشكلة ــ بسبب فقهكم الواسع، ورمحتكم وقعدنتكم للثورة ــ مل تعد  من طريان اجملتمع الدويل
وَي لفرحة  وإمنا مع العامَل كله ...وطريانه، وبراميله .. . حمصورة مع النظام النصريي، وشبيحته .

 ! الطاغوت بكم، وبرمحاتكم
 فأنتم مل ترمحوا أنفسكم، ومل تنقذوها .. فضاًل عن أن ترمحوا أهل الشام وتنقذوهم ..!  
 وصدق االنتماء ..؟ واالقدام .. هذه ضريبة الشجاعة ..  تتسرع اإلجابة، فتقول:ال  
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، ال غري قول: بل هي ضريبة السَّفاهة .. وصدق االنتماء حلزب ومسمى القاعدةولئن قلت، أ 
ال ينبغي للمؤمن أن يُِذلَّ نفسه، قالوا: وكيف  .. وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"

  [.2254]صحيح سنن الرتمذي:يُذلُّ نفَسه؟ قال: يتعر ُض من البالء ملا ال يُطيق "
س للمؤمن أن يُذلَّ نفَسه. قالوا: وكيف يُذهلُّا َي رسوَل هللا؟ قال صلى هللا عليه ويف رواية:" لي 

 وسلم:" يتكلَّف من البالء ما ال يُطيق ".
  فهال  وعيتم ... وأصغيتم؟!  

9/3/2015  

 ، حول ارتباط النصرة ابلقاعدة. اعرتاض، وجواب -1267
نصاف أن نذم اخلطأ، ومندح الصواب اعرتض البعض أنين مل أنصف النصرة، وكان مقتضى اال 

 !وليس فقط نتحدث عن أخطاء النصرة .... من مواقفهم وِفعاهلم 
ابلقاعدة، فعالم تصرون على  قبل إعالهنا عن االرتباط فة كجماعة إرهابيةأن النصرة مصن  ْث  

  رهابية!أهنا َجاعة إت ارتباطها ابلقاعدة ستظل مصنفة ويعين أهنا حَّت لو فك. فك ارتباطها ..
أجيب، من خالل النقاط ــ الذي اعرتضه أكثر من واحد ــ وعلى هذا االعرتاض والتساؤل  
 التالية: 
أنك تسمع أبذن واحدة، وترى هلذا األخ ــ ولكل من يعرتض اعرتاضه ــ أن أقول يف آسف  -1 

تسمع  بعني واحدة؛ وهي أذن وعني التعصب ملسمى حزب " القاعدة " أو النصرة .. ولو كنت
ــ  ابألذنني معاً، وابلعينني معًا .. وكنت قليل االطالع على ما نقول، ونكتب، وننشر .. لعلمت أننا 
بفضل هللا تعاىل ــ ممن ينصفون النصرة .. وغريها .. ويشهدون على صواِبا أبنه صواب، وعلى خطئها 

 لت .. غفر هللا لك.ا عز  علينا خطؤها .. فنصحناها .. فقلت فينا ، ما قأبنه خطأ .. ومل  
فت النصرة أبهنا َجاعة إرهابية .. كانوا يعلمون أكثر مين الدوائر واجلهات الدولية اليت صن   -2 

ومنك .. أن النصرة انطلقت من قاعدة العراق .. من َجاعة الدولة " داعش " اليت كانت مرتبطة يومئذ 
 هم ال حيتاجون منها أن تعلن عن ابلقاعدة .. ووفدت إىل سورَي ُتت مسمى النصرة .. وابلتايل

 فوها أبهنا َجاعة إرهابية ..!نارتباطها ابلقاعدة، لكي يص
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ال يعين لقاعدة .. اب عندما يطالب أهل الشام وجماهدوها من " النصرة "، أن تفك ارتباطها -3 
ن .. وإمنا مع ذلك أن تتخلى ع القاعدة وحسبسمى مبطها احلزيب والتنظيمي اأن تفك ارتبذلك 

 على مع َجيع دول العامَل ..اسرتاتيجية فتح معارك وجبهات اسرتاتيجية القاعدة يف عوملة املعركة .. 
عمال من على ما يؤخذ على كثري من هذه األطريقة إحداث تفجريات هنا وهناك ــ بغض النظر 

ها بعد .. واملتمثلة يف سم املعركة معبينما اجلبهات املباشرة والرئيسية مل ُتُ   مالحظات شرعية وسياسية ــ
 النظام النصريي، وإيران، وحزب الالت، ومن دخل يف حلفهم من الروافض ..!

هذه االسرتاتيجية الضارة للثورة الشامية، واجلهاد الشامي .. وجلهاد الشعوب واألمة .. هو  
التنظيم .. مبسمى  هاافة إىل فك ارتباط.. إض فك ارتباطها بهالذي ينبغي على النصرة أن تعلن عن 

 من فك االرتباط.ــ ويعنيه جماهدو الشام ــ وهذا من َجلة ما نعنيه 
عب اترَيها كله، ويف ق النصرة تبعات َجيع أعمال القاعدة يعين أن ال تُلحِ  فك االرتباط؛ -4 

 والدول ــ واليت هلا وعليها ــ ابلثورة الشامية .. وِبهاد أهل الشام!  َجيع األمصار
تطهري صفوف النصرة من َجيع مظاهر الغلو، والدعشنة .. أيضًا باط .. يعين فك االرت -5 

ويف احلقيقة والواقع هم على  يف الظاهر حيملون اسم النصرة،واليت إىل الساعة كثري من عناصرها .. 
 ،كبريةوهذه مشكلة  يف النهار نصرة، ويف الليل داعش .. مذهب وقول غالة وخوارج الدواعش .. 

ــ إن أرادت أن تصطلح مع األمة وتنخرط فيها ومبشاريعها ــ أن تصلحها، وتعنيها  على النصرة
 ابالهتمام، وحسن املتابعة واملراقبة.

ــ الداخلي واخلارجي ــ النصرة أبهنا َجاعة إرهابية .. ال يُلتفت  ف العدوبعد ذلك، لو صن   -6 
، ضعيفاً .. كما أنه سُيجابه بنصرة األمة للنصرة إليه، وال يُكرتث له .. ألنه يف اهتامه اجلائر هذا سيكون

 واحتواء الشعوب املسلمة هلا!
به إىل  العدو أييت بك إىل اجلهة األسهل له، لكي حياربك ويستأصلك .. فعالم أنت ال أتيت 

أم  ويف املقابل تسهل عليك املهمة ..  ب عليه املهة ..اجلهة األسهل لك، واألصعب عليه .. لتصع  
ون من احلرام على املسلمني أن يُعملوا عقوهلم فيما تقتضيه السياسة الشرعية من خداع، ودهاء أنكم تر 

 .. ويف احلديث:" احلرب خدعة ". 
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نطالب أنفسنا وإخواننا أبن ينظروا يف املصاحل واملفاسد، وأن يراجحوا بني ننصح و عندما  -7 
، والقدرة ويف فقه االستطاعةوأثرها .. قراراهتم .. املصاحل وبني املفاسد ..وأن ينظروا يف مآالت أفعاهلم و 

على سالمتهم، وسالمة مواقفهم، وأعماهلم .. وسالمة  املقدور عليه مما ال يُقدر عليه .. حرصاً ما هو و 
 من ورائهم ... عندما نطالب ونشري إىل شيء من ذلك .. ينبي البعض معرتضاً والشعوب األمة 

اف وخنشى اجملتمع الدويل .. وحنسب له حسااًب .. ونرجو منه عطاء .. وأننا نا أبننا خنلريميومستخفًا .. 
 ووو اخل!  وقد غريَن وبدلنا ...وأننا ال حنب اجملاهدين ..  ال نتوكل على هللا ..

ــ حَّت يرضى عنا هذا الفريق من الناس، ونكون يف نظهره ممن حيبون املطلوب منا  وكأن 
.. وأن نرميهم يف احلفر والضرر يف التهلكة ــ والشعوب من ورائنا ــ وإخواننا أن نرمي أنفسنا اجملاهدين ــ 

وأن  نتبع املشقة عليهم مبشقات ..و ..  ونشد اخلناق عليهم خبناق آخرر .. .. وأن نعسر عليهم املعس  
 !!.وأن نصفق هلم يف اخلطأ والصواب سواء ..خنذ ل عليهم، ال عنهم .. 

ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبّللِ  َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإَلْيِه  ] ِإنْ  هللا املستعان .. 
 وال حول وال قوة إال ابهلل.. 88أُنِيُب [هود:

10/3/2015  

 مش اعة اإلرهاب!  -1268
ن يفعل ذلك كله م ه .. تعلَّق بشم اعة اإلرهاب .. وزعم أنهإذا أراد طاغية أن يستأصل شعبَ  

 ! أجل حماربة اإلرهاب واإلرهابيني
ها وإذا أراد طاغية أن يتخل ص من َجاعة من اجلماعات، تنغص عليه بعض حياته .. وَسََ  

ابإلرهاب .. ليجد بعد ذلك الطرق كلها سالكة الستئصال وإقصاء هذه اجلماعة .. ومن دون أن ينكر 
 عليه أحد! 
 على فساده، وعيوبه، وجرائمه .. تدثر بثوب حماربة اإلرهاب! غطي وإذا أراد طاغية أن يُ  
وإذا أراد طاغية أن يثب ت ملكه، وحُيافظ على عرشه .. تنادى على املأل أن َجيع إمكانياته،  

 وقواته .. ُتت تصرف حماربة اإلرهاب!



 341 

. قالوا: إمنا حنن شعبًا .. أن يغزوا بلدًا .. أن يستعمروا دولة .ويهج روا وإذا أرادوا أن يقتلوا  
 نقصد حماربة اإلرهاب ..! 

يبرونه ابإلرهاب .. وحماربة اإلرهاب .. حَّت أصبح  يفعلونه .. وعدوان وبغي وهكذا كل ظلم 
 ! .. يرتاقص على نغماته طرابً .. الطغاة الظاملون حماربة اإلرهاب نغمة وموضة العصر

 دفاع عن البالد والعباد، واحلقوق واحلرمات ..تراهم يف ميادين حماربة اإلرهاب أسودًا .. ويف ال 
 أرانب .. ونِعاجاً تفرُّ من صفري الصَّافِر! ومظامل الشعوب املستضعفة .. 

، ال ترضي إال الشيطان، شيطاني ة يف الظاهر حماربة اإلرهاب .. ويف الباطن هلم مآرب أخرى 
 وأعوان وعبدة الشيطان! 

  ون اجملرمون حقَّا!حُياربون اإلرهاب .. وهم اإلرهابي 
11/3/2015  

 رمي اهلزائم واالنتكاسات على العدو اخلارجي! -1269
واملمانعة .. كان طغاة احلكم يف األنظمة العربية؛ وخباصة منها أنظمة الصمود والتصدي ..  

ملية .. فهو يردون اهلزائم واالنتكاسات اليت تنزل ِبم، إىل العدو اخلارجي؛ إىل االستعمار واالمبَيلية العا
ابلعرب .. والويل ملن كان حيملهم تبعات ِبم، و املسؤول الوحيد عن كل اهلزائم واملصائب اليت تنزل 

 بعض ما كسبت أيديهم .. فمصريه إما القتل أو السجن! 
إىل كثري من اجلماعات اإلسالمية، وخباصة ــ ولألسف ــ هذه العدوى .. وهذا املرض .. انتقل  
ا أبهنا جهادية .. إذ يردون َجيع ما ُيصيبهم من هزائم وانتكاسات، ويف أمصار عدة ف نفسهاليت تصن  

إيران وغريهم .. والويل ملن وروافض  ،عامًا .. إىل العدو اخلارجي؛ إىل أمريكا وعب أكثر من ثالثني.. 
ه أيديهم من رتفتكان من أسباِبا ما اق  د كذا ..م يف موقعة كذا، وبلصارحهم أبن االنتكاسة اليت أصابتهيُ 

إذ سرعان ما يرمونه أبشنع األلقاب .. ورمبا ابخليانة والعمالة للعدو .. وإبطالقات مفادها  أخطاء،
 التكفري واخلروج من امللة! 
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كما حيرم املخطئني ومن تشخيص الدواء،  حيرم املصلحني من اإلصالح،  خطأ كبري، وهذا 
صلحني .. مما حيملهم على تكرار اخلطأ مرات، املوتشخيصات االستفادة من توجيهات ومالحظات 

 .. فتتكرر االنتكاسات بسبب تلك األخطاء مرات ومرات ..! ومرات
يف تقومي اخلطأ واالعوجاج .. فما كان سببه العدو، نسبه  أيضًا خمالف ملنهج القرآن الكرميوهو  

التوبة، والتصحيح .. كما قال ىل لنبادر إللعدو .. وما كان سببه من عند أنفسنا رده إىل أنفسنا .. 
ُفِسكُ  َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـْ ُتم مِ ثْـَليـْ ْم ِإنَّ اّلل َ َعَلى  تعاىل:] َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصبـْ

ِديُكْم َويـَْعُفو فَِبَما َكَسَبْت أَيْ  وقال تعاىل:] َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُِّصيَبةٍ . 165[آل عمران: ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 
 . 30َعن َكِثرٍي [الشورى:

وإذا مل حنسن تشخيص  ن تشخيص الدواء، إذا مل حنسن تشخيص الداء ..ال ميكن أن حنسِ  
من الصراحة والوضوح َتكنا من تشخيص الداء من غري خوف وال عالية الداء .. ونرقى إىل درجة 

.. واهلزائم أننا سنظل عرضة لتلك األخطاء، وتلك االنتكاسات  إقصاء، وال إرهاب .. هذا يعين
اجلهد أعز ما منلك من شبابنا املسلم، ومن  وسنظل حقل جتارب، كل جتربة تكلفنا الكثري الكثري من

 والطاقات .. من غري طائل يُذَكر! 
12/3/2015  

 .مواجهة َتدد املشروع اإليراين الرافضي الصفوي -1270
تتحرك ملشروعها الرافضي يف املنطقة كأمة ما َتلك من قدرات وإمكانيات كدولة ــ  ــ علىإيران  

أمة  ضد.. تستنهضهم وُتركهم يف أي معركة من معاركها  شيعية؛ معها شيعة العامَل يف َجيع أمصارهم
.. وابلتايل ال ميكن مواجهة هذا املشروع، وإيقاف زحفه، وخطره إال من خالل موقف موحد اإلسالم 

ف أمصارهم، وجنسياهتم، ومذاهبهم، وَجاعاهتم من األمة اإلسالمية .. من َجيع املسلمني على اختال
 !.. 

ال يواجه إال مبشروع أمة اإلسالم من أهل السنة واجلماعة جمتمعة  شيعفمشروع أمة الرفض والت   
الف ذلك .. ل ويواجه ابصطفاف أهل السنة جمتمعني .. وخواصطفاف الشيعة الروافض، يُقابَ  ..

ي تقوده إيران .. بطريقة فصائلي ة .. حبيث تكون اجهة االصطفاف الشيعي الرافضي الذوحماولة مو 
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من جهة أخرى فصائل املنتسبة ألهل السنة ال، وبني فصيل من من جهة املعركة بني أمة الرفض والتشيع
خباصة إن كانت هتمة اإلرهاب نتائج املعركة حتمًا ستكون لصاحل إيران وحلفائها الروافض .. و فإن .. 

واألعوان  ، احللفاءومشروعها التوسعي الطائفيلنفسها، حينئٍذ ستجد إيران فملتصقة ِبذا الفصيل .. 
 من خارج دائرة الشيعة الروافض .. ُتت زعم حماربة اإلرهاب! 

وجرائم  ــ مينع األمة من حقها يف مواجهة خطرــ أَي كان اَسه، وكانت درجة قوته وأميا فصيل  
إال من خالله .. وابَسه ..  ومن حقها يف الدفاع عن نفسها ..  التمدد اإليراين الرافضي الصفوي ..

على طريقته  تكر املعركة بني فصيله وبني التجمع الرافضي اإليراين ..ثبت وجوده، وحيلي وبعد مبايعته ..
الوزر شريك هلا يف هو و في التوسعي، َيدم مشروعها الطائمتواطئ مع إيران، ــ علم أم جهل ــ فهو  ..
املواجهة مع روافض القريبني من خطوط منهم وخباصة  وملدهنم .. اجلرائم، وكل شر حيصل للمسلمني،و 

 يف العراق، وسورَي!  ، كماإيران وحلفائهم
13/3/2015  

 فهم مغلوط، ورعونة يف الطرح!  -1271
لعراق، والصومال، واليمن .. وغريها من كنا حنسب أن ما حصل يف اجلزائر، وأفغانستان، وا 

كون سي.. وأفعاهلم اخلاطئة املشينة رافقها ظهور الغلو والغالة األمصار .. من أخطاء وانتكاسات .. 
ــ لكن نفاجأ أن تلك  !سببًا كافيًا للمراجعة واحملاسبة عند بعض شيوخ املنهج ــ كما يصنفون أنفسهم

يكررون ــ عصبية .. فرتاهم  شيئًا ملستقبل اإلسالم واملسلمنيمنها يستفيدوا ومل تعلمهم، األحداث مل 
ــ نفس األخطاء، و  لتجمع من يعتبون من معاين ولوازم " التجمعات أو مسمى من املسميات املعاصرة 

واألمة الواحدة " .. واالخنالع من اجلاهلية .. والروابط األرضية .. إذا وأخوة املنهج، أخوة اإلسالم، 
رض ــ على هذه ــ أو َجيع األعداء يف األ أن نزعِ ر بقية األعداء .. عدو على فئة من املؤمننياجتمع 
 املعركة على أي أرض تُرفع وأن نُعوملِ  ل عنهم ..ل عليهم العامَل كله بداًل من أن خنذ ِ .. وأن خنذ   الفئة

 " أمة واحدة "،يف نظرهم نكون فحينها ..  من ربقة العبودة للطاغوت الظامل والتحررفيها راية للجهاد 
وال معىن " األمة الواحدة "  اجلسد الواحد ..ال و  مل حنقق أخوة اإلسالم .... حينئٍذ فإن مل نفعل ذلك 



 344 

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم  .. ويستدلون علينا بقوله تعاىل:] .. وحنن من أهل اجلاهلية َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ
 . 7[األنفال:
عند هؤالء ال تتحقق أخوة اإلسالم .. ومعىن " األمة الواحدة "، إال بعد أن ْنمع شر عم؛ ن 
فنزيد على مصر من األمصار .. وثورة من الثورات .. كالثورة الشامية مثاًل .. .. والضرر كله العامَل كله 

طيش، واحلمق، وهذا لعمر احلق عني اخلذالن، والالعسر عسرًا، واملشقة مشقة، والضرر ضررًا .. 
 ! وَي لفرحة طغاة احلكم ِبذا الفهم املغلوط، واملعكوس والس فه .. ،والرعونة
ال يكفيهم أن أهل وجماهدي الشام يقاتلون شوكة النظام النصريي الطائفي اجملرم، عند هؤالء  

.. وال  ال يكفيهم هذاوخلفهم ومعهم روسيا .. ويُقاتلون معه شوكة إيران، وروافض األرض أَجعني .. 
شوكة َجيع دول األرض على أهل الشام وثورهتم اليتيمة .. ــ مع ذلك! ــ يروي ظمأهم .. حَّت نستعدي 

فحينئٍذ يتحقق معىن " األمة الواحدة "، ونرتفع عن اجلاهلية .. وحينئٍذ فقط ال ُيستدل علينا ابآلية 
َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكونُ  الكرمية:]  .7َلُكْم [األنفال: َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ
تماع على دفع أخوة اإلسالم، ومعىن األمة الواحدة .. يعين كيف يتحقق االجوهلؤالء نقول:  
كيف و ..  عليهمآاثره وضرره من ل قلن عن املسلمني ــ أو فريق من املسلمني ــ وكيفوالضرر الشر 
 ال أنالمة أبقل ضرر ممكن .. لسَّ وكيف أنخذ بيدهم إىل بر األمان وال عنهم األعداء ما أمكن .. خنذ ِ 

.. وهو من  نزيد عليهم الشرَّ شرًا، والضرر ضررًا .. ْث نعتب ذلك حكمًا قدرًَي ال مناص لنا منه
 متطلبات العمل مبفهوم " األمة الواحدة "؟!

ويتنك بون سنن النصر وهؤالء يف طرحهم هذا َُيالفون صحيح املنقول، وصريح املعقول ..  
   علموا أم جهلوا .. وال حول وال قوة إال ابهلل. .. وال َيدمون إال الطغاة الظاملني. والتمكني .

19/3/2015  

 ل شيئاً قبل أوانه، كالذي يستبطئ عنه عند حصوله.  من استعجَ  -1272
فريق من بين جلدتنا يستعجل األحداث يف الشام قبل أواهنا؛ يريد أن يعيش أجواء وأحداث  

لسالم يف الشام قبل نزوله، وأجواء وأحداث ظهور املهدي قبل ظهوره .. وأجواء نزول عيسى عليه ا
املسيح الدجال،  واأن يقاتل ونيريد دون! ــ قبل حدوثها ..اث املالحم الكبى ــ ورواَيت هرجموأحد
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يريدون أن يفرضوا تلك األجواء وتداعياهتا على الشام، وأهل الشام ويفرضون أجواءه، قبل ظهوره .. 
الطائفي جاْث بكل الرافضي يريدون أن يفعلوا ذلك كله بينما النظام النصريي ..  وقبل أواهنا رضًا ..ف

 أمام أعيننا .. ومل نتحرر منه بعد!! وجرائمه ثقله 
وأضر وأفسد وما نفع .. وهو   وهلؤالء نقول: من استعَجَل شيئًا قبل أوانه، ُعوِقب حبرمانه .. 

  حنوه، بعدما استعجَله واستشرَفه!قوعه؛ فال يليب نداء الواجب كمن يستبطئ عن الشيء عند و 
ــ وإن قدر هللا تعاىل شيئًا من تلك    العالمات الكبى على أرض الشام ــ وهي كائنة إبذن هللا 

ولكل طارئ خطته، والطريقة ولكل مرحلة فقهها، وواجبها .. حينئٍذ يكون لكل حادث حديث .. 
من غري استعجال وال إبطاء .. فهذا أمر ال خالف عليه .. ..  امل معه األنسب يف مواجهته والتع

نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا، وأحفادَن من جند تلك املرحلة .. وممن يقومون ابلواجب املفروض عليهم، 
 اللهم آمني. وأن جينبنا، وَجيع املسلمني الشرور ما ظهر منها وما بطن .. غري مرتددين، وال مفتونني .. 

20/3/2015  

 عاصفة احلزم.  -1273
قد حصلت أخطاء عديدة أدت إىل هذه النتيجة، اليت نراها اآلن على الساحة اليمنية، قد  

ذكرَن بعضها يف مقاالتنا السابقة، ال جمال للحديث عنها من جديد؛ من هذه األخطاء احتواء بعض 
وإطالق يدهم يف اليمن كبديل عن الثورة  ــ حلفاء احلوثيني ه ــللطاغية " علي صاحل " وأبنائ دول اخلليج

 اليمنية .. ولتخريب الثورة اليمنية! 
ا عاصفة احلزم؛ هي عاصفة يف االجتاه الصحيح إن شاء هللا .. عساه ومع ذلك كله، نقول: 

 اإليراين الرافضي يف املنطقة، وعاملنا اإلسالمي.  تضع حدًا يقلل من التوغل
للتمدد اإليراين الرافضي يف املنطقة .. أما ابلنسبة  ميثلون " الذنب " وإن كنا نعتقد أن احلوثيني 

الرأس؛ فهو قابع يف " دمشق "، وهو ما تقوم مبواجهته وجهاده، ودفع شره عن األمة الثورة الشامية 
 املباركة اليتيمة. 

من أن تُعىَن  إىل هنايتها .. ال بدُتقيق أهدافها، وإن كانت " عاصفة احلزم "، جادة يف عصفها و  
 ابلرأس القابع يف دمشق .. وإال فاخلطر سيظل جامثاً على صدر األمة. 
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هللا اجملاهدين، والشعوب احلرة الكرمية،  حفظ هللا أمة اإلسالم من شر الروافض األشرار، ونصر 
 يف مسعاها للتحرر من هيمنة القوى الطاغية الظاملة. 

27/3/2015  

 ُترير إدلب.  -1274
وكرمه ــ ُترير  ، وَمن ه، تعاىل ع سنوات من عمر الثورة الش امية املباركة، قد مت  ــ بفضل هللابعد أرب 

ونظامه  من قبضة الطاغوت النصريي اجملرم،العزيزة، عروسة الشمال، إدِلب األبيَّة  كامل تراب احملافظة
 لله احلمد، واملنة، والفضل. ف.. 

أبن يتقوا هللا يف املدينة، وأهلها ..  ـــ حفظهم هللا ــدين ـاجملاه وإهنا ملناسبة أن نذك ر األخوة 
ناس؛ فُيحافظون على بيوهتم وممتلكاهتم، ويرمحون ضعفاءهم، فيكونون ألهلها، خري ما يكون الناس لل

 عن ضعف، أو شبهة إكراه.َنجتاً عمن كان خطؤه  ويعفون
يفتحوا ابب التوبة لكل من  وأن وأن يقدموا العفو على العقاب ما أمكن لذلك سبياًل .. 

ويشكروه، يتواضعوا هلل، وأن رغِ بوا يف ذلك .. .. ويُ  يرغب طواعية ابالنشقاق عن الطاغية وعسكره
عليهم ِبذا الفتح املبني .. فريدوا النصر هلل تعاىل تعاىل عليهم، أن منَّ هللا  وفضله يستشعروا نعمتهو 

 هم! يفتحها هللا عليمن أرض سورية احلبيبة كل منطقة   يفإدلب، و يفعلون ذلك يف  ويشكروه .. وحده ..
.. حفظهم وفضيلة وحنن نعلم أن اجملاهدين أهل لكل خري على وجه التذكري .. نقول ذلك،  

، وسدد خطاهم، ورميهم .. وجزاهم هللا عن أهل سورَي وأمة هللا تعاىل، ونصرهم، وثبت أقدامهم
 اإلسالم خري اجلزاء .. اللهم آمني. 

28/3/2015  

 تونس!  َي أهلَ  -1275
َي أهلنا يف تونس .. كما طالبناكم ونطالبكم أبن تَنأوا أبنفسكم عن الغلو، والغالة .. وعن  

التنطع والتكلف .. والتشدد .. فإننا حنضكم على أن تعيشوا إسالمكم؛ وسطًا من غري خوف .. وال 
  إفراط وال تفريط.

  ة، وال استجداء ..!وال ذل  ، تعتعةٍ  والاحلقوق من غري خوف،  أن أتخذوا 
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حياتكم .. كم هذه احلملة املسعورة واملشبوهة على مسمى اإلرهاب .. من أن تعيشوا ال َتنعن   
 ! ر دينكم، من غري خوف وال تقي ةوأن َتارسوا شعائ..  وإسالمكم
 دينكم؟! ممارسة  ما معىن الثورة اليت قمتم ِبا .. إذا كنتم ال تستطيعون أن تكونوا أحراراً يف 
ما معىن الثورة اليت قمتم ِبا على الطاغية .. إذا كنتم ترتضون أن َتارسوا، أو مُيارس عليكم  

الطاغية " ِشني العابدين عهد  ىل ما كان عليه.. وأن تعودوا إ االضطهاد، والكبت، واخلوف، واالستعباد
 !من كبت، وخوف، وظلم .. "

شلة قليلة من العلمانيني احلاقدين ــ من أحفاد  رهاب .. إرهابس عليكم اإلال تسمحوا أن مُيارَ  
 وأتباع شني العابدين وحزبه ــ ابسم وزعم حماربة اإلرهاب ..!

وأسعد الناس بغلو  ..؛ ُغالة العلماني ة م الغالة العلمانيون.. ه س بغلو غالة التدينأسعد النا 
، وظلمه، وعدوانه، ات ويعتاش ابآلخر .. ويبر غلوهالعلمانيني هم غالة التدين؛ إذ كل فريق منهما يقت

 بغلو وعدوان، وظلم اآلخر!
لفريٍق من الناس ــ ـ !وخباصة بعد الثورة ـــل أن تكون تونس تونس جلميع التونسيني ... مل يعد يُقبَ  

م خارج ـ ممن أجسادهم يف تونس، بينما قلوِبـأو لقلة من العلمانيني ـ.. وحسب أو للطبقة احلاكمة .. 
 !كما كان احلال يف عهد الطاغية الفار  ـ دون غريهم من الناس ..ـتونس، ومع أعداء تونس ـ

 اخلطأ يُعاجَل؛ لكن ال يُعاجَل خبطئ أكب منه ..!  
 والظلم يُنَكر؛ لكن ال يُنكر بظلم أكب منه ..!  
 مانيني احلاقدين! وشر وغلو الغالة العلغالة التدين .. تونس وأهلها من شر وغلو  حفظ هللا 

1/4/2015  

 ثوراتكم َنقصة.  -1276
ثوراتكم يف تونس، ومصر، وليبيا، واليمن .. َنقصة .. ال تكتمل .. وال يُكتب هلا الظفر  
 إال بعد أن تنتصر الثورة الشامي ة!  كاملني،  والنصر
التوحيد يف مدينة بنزرت التونسية، بتاريخ مسجد كلمات نطقت ِبا من على منب  

... وها هي األَيم َتضي لتثبت صحة ما قلناه .. فانظروا إىل أي مستوى وصل به  30/3/2012
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وحال املسلمني يف كثري من يف تونس .. وليبيا .. واليمن .. حال الثورة حال الثورة يف مصر .. و 
 مكني. وهذا كله ألن الثورة الشامية ال تزال أمامها عقبات .. وخطوات حنو النصر والتاألمصار .. 

مفهوم املخالفة إذا صلح  أيىب هللا إال أن ُيصد ق نبي ه:" إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ". 
.. فالشام هذا قدرها؛ أن يكون فساد األمة وصالحها مرهوَنن  أهل الشام فاخلري كل اخلري فيكم

 !بفساد وصالح الشام، وأهل الشام ..
  ..؟ ، وأهل الشامة الشامألمهي  فهل وَعت األم ة ذلك، وتنب هت للشام، و  

2/4/2015  

 سؤال حوال تعاطي الدخان والتدخني يف سورَي؟  -1277
سؤال: السالم عليكم ورمحة هللا شيخنا املفضال .. هل جتد الوقت مناسبًا ملنع زراعة وجتارة  

 الدخان يف املناطق احملررة؟ ومن ْث منع بيعه وتعاطيه؟ 
 ة توعية قوية ْث إبالغ ابلعقوبة ْث إيقاعها؟ أم أن الناس ُتتاج إىل محل 
وهل من املصلحة الشرعية حرق الدخان الذي أييت به التجار إىل مناطق الثوار من عند  
   النظام؟
وما احلل فيمن زرع الدخان العريب وتكلف عليه، أنسمح له إبرساله للنظام؟ أم نصادره؟ أم  

 حنرقه مع أننا مل ننذره بعدم الزرع؟ 
 ا هو احلكم يف الدخان املصادر؟ جزاكم هللا خريًا. وم 
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. الدخان بالء عام، ومرض، ال يُعاجَل ابلقوة، وإمنا يعاجل تدرجيياً  

ر أواًل يف ج؛ فُيحظَ كما أن أماكن حظره يكون ابلتدر ابإلرشاد والتوعية، وبيان مضاره، وحرمته ..  
االستعجال يف استخدام القوة املفرطة غري ف.. سائل املواصالت، وحنو ذلك اكن العامة، ويف و األم

قد تزيده انتشارًا، وتزيد الناس إقبااًل عليه، كما قد ُتمل املبتلني  ويف غري وقتها املناسب، املرشدة،
 ابلتدخلني على اللجوء إىل بدائل أكثر ضرراً وَسومية! 

نسبة كبرية يف سورَي .. نتيجة حلسن التوجيه والنصح ت بوإين ألزعم أن ظاهرة التدخني قد خف   
 ابلرفق واحلكمة، واملوعظة احلسنة .. وهو املراد.
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وعليه، فإين ال أرى استخدام القوة يف منع هذه املادة اخلبيثة إال بعد ُتقق شرطني: أوهلما؛  
كثري من الناس خلطاب القيام ابلتوعية الكافية والشاملة حنو أضرار وحرمة هذه املادة .. واستجابة  

 النقل، والعقل.  
اثنيًا: وجود القوة الكافية للردع، والزائدة عن حاجة اجملاهدين يف مواجهتهم للطاغوت  

وعسكره، إذ ال جيوز إشغال اجملاهدين ابألدىن عن األعلى، ابلدخان واملدخنني عن الطاغوت النصريي 
 ونظامه وشبيحته.   

إلنذار والتعليم، والبيان .. يتم تعليمه وتعويضه عند مصادرة ما وشرط اثلث: من مل يسبق له ا 
حبوزته من دخان، وكذلك املزارع يتم تعويضه، وتعليمه .. فإن عاد اثنية ُتصادر البضاعة منه وتُتلف من 

 غري تعويض. 
ض صاحبها تَلف يف احلال، وال يُعو  ابلنسبة للدخان الوارد من مناطق النظام .. ُتصاَدر، وتُ  

 بشيء، وال ُيشرَتط للقيام ِبذا العمل ما تقدم ذكره يف الشروط الثالثة الواردة أعاله. 
4/4/2015  

 أجٌر ُمَضاَعف. -1278 
أتفهم العسر الذي يعيشه شامنا احلبيب .. كما أتفهم حالة الشدة، والفاقة، واحلاجة الشديدة  

ف ــ على الشح .. واحلرص .. واألَننية اليت يعيشها الناس هناك .. واليت قد ُتمل البعض ــ ولألس
 بعض الشيء!

أضعاف  أجرمهايف وقت احلاجة والشدة .. والتعفف وألهلنا وأحبتنا يف الشام أقول: الِعف ة  
 يف وقت السعة واالستغناء. والتعفف أضعاف الِعفة 

عاف أجره أضعاف أضووجود دواعي احلرص .. اإليثار على النفس يف وقت الفقر واجلوع ..  
 والشبع، واالستغناء.  ،اإليثار يف وقت الغىن

اجلود والبذل يف وقت العسر، ودواعي الشح مبذولة معروضة .. أجره أضعاف، أضعاف اجلود  
 ة ألف درهم يف وقت السعة واالستغناء!  درمهه يسبق مائبل يف وقت الس عة واليسر .. 
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احم يف أجواء الظلم، واحلرمان، وفقدان األمن  احم واألمان .. أجره أضعاف، أضعاف الرت  الرتَّ
   العدل، واألمن واألمان. يف أجواء
الرامحون يرمحهم ترامحوا عباد هللا يرمحكم هللا .. ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء ..  

أخي أو جاري وليكن شعار كل واحد منكم: ال يطيب يل عيش، وال أهنأ برزق أو عطاء .. و الرمحن .. 
 جارُهما آمن يب من ابت شبعاَن و ع حمروم .. ويف احلديث القدسي يقول الرب سبحانه وتعاىل:" جائ
   هو يعلم به ". إىل جنِبه و  جائعٌ 

 لنَـْفِسه ". حيُِبُّ ما  ألخيه حيُِبَّ  حَّتال يُؤِمُن أحدُكم وقال صلى هللا عليه وسلم:"  
عطش .. ترحم كلباً؛ فتسقيه املاء .. فريمحها امرأة من بغاَي بين إسرائيل تسقي كلبًا يلهث من ال 

 هللا، ويغفر هلا ذنبها، لصنيعها الرحيم ابلكلب! 
 فانظروا ــ يرمحكم هللا ــ أين أنتم من هذه املعاين والتوجيهات النبوية الشريفة. 
اللهم إَن نسألك يف الشام، وأهل الشام العفو، والعافية .. وأنت أرحم الرامحني، وأكرم  

 رمني.األك
4/4/2015  

 ماذا يعين دخول داعش إىل خميم الريموك؟  -1279
 ماذا يعين دخول خوارج داعش إىل خميم الريموك ..؟ 
 يعين مزيداً من معاَنة احملاصرين داخل املخيم ...!   
يعين جتريد سالح َجيع الفصائل اجملاهدة واملرابطة داخل املخيم، ليبقى حصرَيً بيد غالة  

 ...!  وخوارج داعش
 ...!  لتهاو ، وديعين تصفية وقتل كل معارض لداعش، وملنهجها، وخلليفتها 
خلليفتهم املزعوم، ولدولتهم  بني الدخول يف الطاعة واملبايعةداخل املخيم يعين ختيري الناس  

 !لكن إىل أين؟ املشؤومة، أو التهجري، والقتل ...
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ن تبقى يف املخيم من املسلمني املستضعفني، يعين جتريء الطاغوت النصريي اجملرم على إابدة م 
من خالل قصفهم ابلصواريخ، والباميل املتفجرة .. على اعتبار أنه يستهدف داعش .. داعش؛ مشاعة 

 الغزاة والطغاة لكل جرمية يفعلوهنا حبق البالد والعباد! 
ليت َيصون ِبا قطَّارة املساعدات اوإيقاف يعين محل اجملتمع الدويل واإلقليمي على جتفيف  
أن من يف املخيم، وأن من يدير املخيم هم َجاعة  من أهايل املخيم .. على اعتباراملستضعفني احملاصرين 

 داعش ...! 
طاغية الشام القتحام املخيم،  يل واإلقليمي ملزيد من التواطؤ معيعين محل اجملتمع الدو  

 ! ف هم داعشعلى اعتبار أن املستهد واستباحة حرمات من تبقى فيه ...
ملخيم .. وبسط نفوذه عليه وعلى من فيه الطاغوت النصريي ونظامه اجملرم على ا يعين استيالء 

  واملقاومة.والصمود،  ،.. بعد أربع سنوات من االستعصاء
م    للطاغوت النصريي ونظامه .. تعلو وتوازي هذه اخلدمة .. وهذه النتيجة! فأي خدمة تُقدَّ
خوارج داعش، مبا شئت، وكيف و ر سفهاء ام .. شاحلبيب، وأهل الشَّ  اللهم اكفنا، وشامنا 

 شئت .. اللهم آمني.
5/4/2015  

 َي أبناء القاعدة يف اليمن أفسحوا الطريق لعاصفة احلزم. -1280
من قبل ملا قامت الثورة اليمنية .. وهتف الشعب اليمين كله  َي أبناء القاعدة يف اليمن .. 

 قمتموكادت الثورة أن تؤيت مثارها .. علي صاحل .. وكاد عرشه أن يرتن ح ..  بسقوط الطاغية اخلائن
منفردين ابالستيالء على بعض القرى واملدن اليمنية .. مع علمكم املسبق أنكم لن تستطيعوا احلفاظ 
عليها .. وال َتلكون مقومات احلفاظ عليها .. فأعطيتم بذلك انطباعًا يف اليمن وخارج اليمن .. أن 

لقاعدة والثورة قد التقتا على هدف واحد؛ وهو اسقاط نظام علي صاحل .. فأديتم يف ذلك خدمة  ا
كبرية للطاغية ونظامه؛ حيث ظهر أنه إذ يُقاوم الثورة اليمنية، ويقتل أهلها، فهو بذلك يُقاوم ويُقاتل 

سببًا رئيسيًا يف  القاعدة .. فحصل بسبب ذلك على أتييد دويل وإقليمي له وجلرائمه .. كما كان ذلك
 وأد الثورة، ورجوعها عن أهدافها املنشودة! 
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أن منكم من فعل ذلك إبحياء من علي صاحل، وَجاعته ــ ولو بطريقة يف حينها  وهناك من رماكم 
 غري مباشرة ــ ليخرج من املأزق الذي أدخلته فيه الثورة اليمنية ... وهللا تعاىل أعلم. 

ورة قد ُضربت وتراجعت عن أهدافها .. أنتم قتل منكم العدد الكبري كانت النتيجة كالتايل: الث 
وبقي حزبه، .. وقد خسرمت َجيع املناطق اليت استوليتم عليها .. لكن بقي علي صاحل، وبقي نظامه، 

 وبقي أبناؤه يسيحون فساداً وخراابً يف اليمن! 
وكأن قدركم أن ثر من مرة .. وتُلدغون من نفس اجلحر أكوها أنتم اليوم، تكررون نفس اخلطأ،  
واليت من خالهلا يصل إىل بر  ملآربه، هالطاغية علي صاحل وأبناؤ  األداة اليت ميتطيهاتلك كل مرة تكونوا  

 ! وعلى حساب الصفوة من شبابكم األمان من كل مأزق يتعرض له ..
 فإن قيل: كيف، هال أوضحت ..؟  
ل " عاصفة احلزم "، على إزالة الطاغية بعد أن اجتمعت بعض دول املنطقة من خال أقول: 

وخمالب عمالء وأذَنب  علي صاحل من اخلارطة السياسية اليمنية، وضرب وُتجيم الروافض احلوثيني
يران يف اليمن واملنطقة .. قمتم منفردين ابالستيالء على مدينة املكال .. بسهولة ومن غري مقاومة تُذَكر إ

على غريها من املدن  لبعضكم أبن تستولوا يوعزومعه احلوثيني ــ قد ــ من أي طرف .. ورمبا علي صاحل 
ر بثمن  واملناطق ... ويف عملكم هذا منجاة لعلي صاحل وأبنائه من حبل املشنقة .. وخدمة جليلة ال تُقدَّ

 للروافض احلوثيني، وألسيادهم يف قم وطهران! 
 فإن قلتم: كيف، هال أوضحت أكثر ..؟!  
اصفة احلزم "، إزاء عملكم هذا بني خيايرين ال اثلث هلما، وكال اخليارين ُتالف " ع أقول: 

 يصبان يف خدمة الطاغية على صاحل، وحلفائه احلوثيني األشرار ..!
اخليار األول: أن تشغلوا عاصفة احلزم بكم .. وتشتتوا ضرابهتا وسهامها عن الطاغية اخلائن  

وإىل املدن واملناطق اليت استوليتم عليها كم وإىل شبابكم .. علي صاحل، وحلفائه احلوثيني .. لتتوجه إلي
 للطاغية وحلفائه! تقدموهنا من خدمة جليلة وَي هلا .. 

اخليار الثاين: أن َتسك عاصفة احلزم عنكم .. وجتعل سهامها وضرابهتا مقصورة على الطاغية  
"، على أنه متواطئ مع اإلرهاب  اخلائن، وحلفائه احلوثيني .. فحينئٍذ سيظهر ُتالف " عاصفة احلزم

العاملي .. وأن الذي يُقاتل ويستهدف اإلرهاب العاملي هم الروافض احلوثيون، وحليفهم الطاغية علي 
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من ضرابت عاصفة احلزم  صاحل ... وابلتايل فيا دول العامَل قفوا وأغيثوا احلوثيني، وحليفهم علي صاحل
 واإلرهابيني ...!املتواطئة، والساكتة على أعمال القاعدة، 

ألهدافها احملددة .. كما فيه خدمة جلية وصرحية ال يف ذلك احراج جلي لعاصفة احلزم، و و  
 لفائه الروافض احلوثيني ...! حلتُقد ر بثمن للطاغية اجملرم علي صاحل، و 

ــ ُتت عنوان يف التجمعات احلوثية روا أنفسهم من قبل: كنتم ترسلون الصفوة من شبابكم ليفج   
واليوم جاءت " عاصفة احلزم "، لتكفيكم مؤنة ذلك، وأكثر ...  ا تسمونه ابلعمليات االستشهادية ــم

 فهالَّ أفسحتم هلا الطريق ...؟!
5/4/2015  

 صراع التوح ش والشيطان! -1281
لذا يؤثرون أن تبقى األوساخ ترتاكم حول اجلروح ليبقى  من اجلروح الن ظافة تُنكئها من جديد .. 

 ليزداد الداء داًء .. ولتبقى اجلروح!.. و  الداء
كما ؛ ألهنم يفتقدون خطة يف البناء ..  اتصراعحروب والوهكذا املتوحشون يف إدارهتم لل 

 البناء تكشف سوءاهتم، مراحلوأن أجواء السلم، و والتأسيس .. يفتقدون اإلرادة على البناء، 
يؤثرون أن املكاسب الشخصي ة واحلزبي ة .. وتسلبهم بعض املصاحل و وجهلهم، وعجزهم، وأحقادهم .. 

فإن مل  من الصراع فال َيرجون منها ..والفوضى ، وأن يبقوا يف مرحلة التوحش أبدا يعيشوا التوح ش
هدف ــ ــ كاملاء ابلنسبة للسمكة ــابلنسبة هلم وآاثرها فاحلرب  جيدوا عدوًا، أوجدوه من عند أنفسهم ..

وَجعوا هلا زادوها اشتعااًل وانتشارًا ..  ، أو كادت أن تنطفئ ..ت نرياهناأعظم يُقَصد لذاته، كلما هدأ
  غري آِبني آلاثرها املتوحشة واملدمرة! احلطب من كل واٍد، وَحَدب وصوب .. 

ش .. والدمار واخلراب .. واستمرار لذا مههم األكب كيف تبقى األسباب املؤدية للتوح   
أو يريد اإلعمار والبناء، وأن  .. اء نرياهنابينها وبني من يريد إطف.. وكيف حُييلون والفوضى ش التوح  
ُكلََّما اليهود األوائل، كما قال تعاىل:]  على مذهب  األرض .. م معاين استخالف هللا لإلنسان يفيرتج

ُ الَ   . 64حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن [املائدة: َأْوَقُدوْا ََنرًا لِ ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اّلل ُ َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساداً َواّلل 
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حَّت ال ويغذي أسبابه .. كما أن العدو اخلارجي يرضى لنا هذا التوحش يف إدارة الصراع ..  
   تقوم لنا دولة، وال تستقيم لنا حياة .. ويفتنوا الناس عن دينهم!

7/4/2015   

 مسألة الصلح مع املرتدين.  -1282
ائل اجملاهدين أن جيري صلحًا مع املرتدين احملاربني، أم أن سؤال: هل جيوز لفصيل من فص 

الصلح مع املرتدين قواًل واحدًا ال جيوز، وهو بذاته يرقى إىل درجة الكفر، وارتداد الفصيل الذي أجرى 
 الصلح مع املرتدين ..؟

ها هذه مسألة يكثر حوهلا اجلدل، وخباصة بعد دخول داعش إىل خميم الريموك، وقتاهلا وتكفري  
 للفصائل اليت كانت تفكر بعقد صلح مع النظام النصريي اجملرم، وجزاكم هللا خريًا؟ 

اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. إذا اقتضت الضرورة، ورجحت املصلحة يف الصلح مع الكفار  
أجٍل  املرتدين، نعم جيوز الصلح مع الكفار احملاربني املرتدين؛ صلحًا أيمن الطرفان بعضهما البعض إىل

مسمى، كما يف األثر الذي أخرجه البخاري وغريه عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُزاخَة من أَسٍد 
 وغطفان إىل أيب بكر يسألونه الصلح، فخريهم بني احلرب اجمللية، والسلم املخزية .. اخل .  

الكفار املرتدين  قال الشوكاين يف نيل األوطار: وقد استدل ابألثر املذكور على أنه جيوز مصاحلة 
 هـ.  -على أخذ أسلحتهم وخيلهم، ورد ما أصابوه من املسلمني .. ا

أقول: إذا جاز مصاحلة الكفار واملرتدين واملسلمون أقوَيء هلم الشوكة والغلبة، فمن ابب أوىل  
 . أنه جيوز للمسلمني عقد املصاحلة وهم ضعفاء، الغلبة لعدوهم، لدفع اهللكة واالستئصال عن أنفسهم

فجهاد العدو ــ مبا يف ذلك جهاد العدو الكافر املرتد احملارب ــ من شرطه توفر القدرة  
. وقال تعاىل:] اَل يَُكلِ ُف اّلل ُ نـَْفسًا 16واالستطاعة، كما قال تعاىل:] َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم [التغابن:

 . 286ِإالَّ ُوْسَعَها [البقرة:
عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" وما أمرتكم به فافعلوا منه ما  ويف احلديث، فقد صح 

 استطعتم "مسلم.  
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وعليه فقد نص َجيع أهل العلم أن َجيع التكاليف الشرعية ــ من دون استثناء ــ ُيشرتط هلا  
قق االستطاعة، فإذ حصل العجز، وانتفت االستطاعة، سقط التكليف، ورُِفَعت املؤاخذة إىل حني ُت

 االستطاعة. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: جيب االستعداد للجهاد إبعداد القوة ورابط اخليل يف وقت  

 هـ.  -سقوطه للعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ا
 لكن يف وقت سقوطه للعجز ماذا يفعل املسلمون ...؟  
صة الكافية لإلعداد .. والبديل عن أقول: ال خيار هلم من عقد هدنة ومصاحلة، تتيح هلم الفر  

 ذلك اهلالك واالستئصال. 
وقد ورد مبدأ الصلح مع العدو احملارب، من أجل دفع ضرٍر حمقق، وجلب مصلحة راجحة  

الروم صلحًا آمنا فتغزون أنتم  حمققة، يف أكثر من نص، كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم:" ستصاحلون
[. ويف رواية:" فتغزون أنتم وهم عدوًا من 4292سنن أيب داود: وهم عدوًا من ورائكم ..."]صحيح

ورائهم ...". ال ميكن دفع شر هذا العدو األشرس، واألخطر إال بعد إجراء نوع مصاحلة مع الروم 
الصليبيني .. فهذا وارد، ومشروع، ال جيوز أن يرتتب عليه تضليل وتفسيق فضاًل أن يرتتب عليه تكفري 

  وختوين! 
ِلم ذلك، بقي أن نبني أن الصلح مع العدو احملارب ــ سواء كان كفره أصليًا أم كان كفره فإن عُ  

 من جهة الردة ــ ُيشرتط له شرطان: أوهلما: أن يكون مؤقتاً إىل أجٍل حمدود. 
اثنيهما: أن ال يتضمن الصلح أي تعاون أو تواطؤ للفصيل أو الطائفة املصاحلة مع العدو  

لفصائل من اجملاهدين، فإن تضم ن التعاون والتواطؤ مع العدو ضد بقية املسلمني احملارب، ضد بقية ا
وخاصتهم من اجملاهدين، ُتول حينئٍذ الصلح والتصاحل إىل عمالة وخيانة، وُعومل هذا الفصيل معاملة 

 العدو ذاته. 
دود ما تقدم ال مينع للفصيل املُصاحل أن حيرتم مقتضيات الصلح من األمن واألمان يف ح 

سلطانه وموقعه اجلغرايف مع العدو .. لكن ليس له أن يتعدى ذلك إىل التعاون مع العدو خارج سلطانه 
وموقعه اجلغرايف، ضد بقية املسلمني واجملاهدين ممن هم يف حل  من عقده وصلحه، وهذا أمر بني ال أظنه 

 حيتاج إىل مزيد بيان.
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اآلنفي الذكر أعاله .. قد يُقال له: أخطأت من التزم من الفصائل اجملاهدة ِبذين الشرطني  
التقدير يف مواقفك .. مل تتنبه ملقتضيات العمل ابلسياسة الشرعية .. ال نوافقك فيما ذهبت إليه من 
الصلح والتصاحل مع العدو .. املصلحة املرجوة من وراء هذا الصلح مرجوحة ال راجحة .. أو موهومة 

دو كاذب جينح للغدر، ال يفي ابلعهود .. وحنو ذلك .. فهذا ميكن .. حنن بغىن عن هذا الصلح .. والع
أن يُقال له .. ال حرج يف ذلك .. لكن أن يُرَمى ابخليانة، والعمالة .. والكفر والردة .. ومن ْث يتم 
التحريض على قتاله وانتهاك حرامته .. والسطو على مقراته .. فهذا ال جيوز، وهو عمل طاحل يدخل يف 

لعدوان والظلم دخواًل صرحيًا .. ال يُقِدم عليه إال جاهل ُمغاٍل جينح للغلو والظلم يف التكفري .. البغي وا
قد رقَّ دينه، وهانت عليه آخرته .. وهو يف عمله هذا أقرب إىل هنج اخلوارج الغالة منه إىل أهل احلق 

 والوسط واالعتدال من أهل السنة واجلماعة. 
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر قال تعاىل:] ِإنَّ اّلل َ   أيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرىَب َويـَنـْ

 . 90َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن [النحل:
9/4/2015  

 سؤال حول شعبية داعش يف الشام. -1283 
 ..؟ سؤال: شيخنا أال ترى أن شعبية داعش تزيد يف الشام  
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. ال؛ ال أحلظ هذا .. فأهل الشام اليوم أكثر وعيًا خبوارج  

داعش وخطرهم من األمس، وهلل احلمد .. ومما يدل على ذلك أن هذه اجلمعة قد أَساها أهل الشام 
 وثوارهم وجماهديهم َجعة " داعش، خوارج العصر، وخنجر الغدر "! 

من اإلشارة إىل َجلة أمور ساعدت، وال تزال تساعد على ظهور وَتدد ولكن هذا ال مينع  
 خوارج داعش: 

منها: اجلهل، وخباصة عند حداثء األسنان؛ فاجلهل بيئة كل ابطل ال جيد لنفسه رواجًا يف سوق  
 احلق. 

وعالج هذا األمر يكمن بنشر العلم، وتثقيف الناس خبطر اخلوارج الغالة، والذين منهم َجاعة  
 اعش .. وبيان فضل املنهج الوسط احلق الذي ينأى بنفسه عن اإلفراط والتفريط، الغلو واجلفاء.د
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وحَّت ال يتحقق هذا .. نرى خوارج داعش يعمدون للطعن والتجريح والتشكيك بعلماء األمة  
حداثء .. لكي يوجدوا حاجزًا نفسيًا بني هؤالء العلماء وخطاِبم، وبني الناس، وخباصة منهم الشباب، و 

 األسنان! 
ومنها: الفقر واحلرمان؛ وهذا موجود يف الشام اآلن ولألسف .. فيستغل اخلوارج الدواعش  

حاجة الناس املادية، لتجنيدهم يف صفوفهم .. ومحلهم على القتال يف صفوفهم مقابل قليل من 
 املساعدات املادية أو مدهم بقليل من الطعام! 

الرَسية ــ الدولية واإلقليمية واحمللية ــ الداعمة للمستضعفني وأهنا ملناسبة أن أقول للجهات  
والنازحني من أبناء الشام: على قدر ما تضيقون على أهل الشام، وجتففون من قطارتكم .. اليت 
أصبحت مساعداتكم تُقد م ابلقط ارة ولألسف .. على قدر ما يستفيد اخلوارج الدواعش، ويكون ذلك 

 جتنيد واستغالل ذوي الفقر واحلاجة!   سبباً مساعداً هلم على
ومنها: اإلكراه؛ إكراه الشباب والفتية الصغار يف املناطق اليت يستويل عليها خوارج داعش  

ومحلهم ابلقوة على التطوع والدخول يف عسكرهم، والقتال معهم .. وهذا مالحظ يف كثري من املناطق 
صلى هللا عليه وسلم يف وصفه للخوارج أبهنم:"  اليت يدخلها الدواعش .. وهذا مصداق حديث النيب

 حداثء األسنان، سفهاء األحالم ". 
ومنها: اللعب على وتر بعض مظاهر التفريط أو التقصري عند بعض اجملموعات .. وتضخيمها  

.. وتسليط نظاراهتم السوداء عليها .. حَّت يصوروها أبهنا كفر وردة .. خترج صاحبها من امللة .. لكي 
وا ابتعاد الشباب عن تلك اجلماعات، ومن ْث االنضمام إليهم .. وقد أشرَن يف مقالة لنا من قبل يضمن

أن مما يقتات به اخلوارج الغالة، تفريط أهل واإلرجاء، ومما يقتات به أهل اإلرجاء غلو وإفراط اخلوارج 
 الغالة، فكل منهما يقتات ويعتاش ابآلخر، فالباطل يعتاش ويتقوى ابلباطل!

وأهل االعتدال واحلق الوسط، يعملون على أطر الطرفني سواء إىل احلق الوسط من غري غلو  
وال جفاء .. وإن كنا نسلم أبن خطر وشر اخلوارج الغالة هو أضعاف، أضعاف خطر املرجئة .. لذا 

   ِة "مسلم.واخلِليق اخللقِ  َشرُّ ُهْم جاء وصف اخلوارج على لسان سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم أبهنم:" 
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ومنها: وجود الفريق الذي مل حيسم أمره من داعش إىل الساعة، حيث إىل الساعة يعتبوهنم  
إخواهنم يف املنهج والطريق .. قد ضلوا واحنرفوا يف بعض املسائل .. فلم يطلقوا عليهم التوصيف 

 الشرعي الذي يستحقونه وهو أهنم " خوارج غالة بغاة ". 
تفيدون كثريًا من ضعف وتردد وخطأ هذا الفريق، الذي ميسك العصا واخلوارج الدواعش يس 

 من الوسط .. والذي له وجود على الساحة، ال ُيستهان به. 
ومنها: مساعدة الطاغوت النصريي ونظامه هلم .. وعلى أن يتمددوا نسبيًا يف بعض املناطق،  

 وَتددهم!  ولو بصورة غري مباشرة .. للمصلحة احملققة له من وراء وجودهم،
فوجودهم يف أي نقطة ابلنسبة للنظام النصريي اجملرم يعين أمرين: أوهلما: افتعال معارك داخلية  

فيما بني اجملاهدين، وقتال داعش ــ ابلنيابة عن النظام ــ للمجموعات الشامية اجملاهدة .. وهذا مطلب 
 هام وعظيم ال ُيستهان به ابلنسبة للنظام النصريي! 

أنه يعطي النظام النصريي مزيدًا من الذرائع واحلجج ــ على املستوى الدويل واإلقليمي اثنيهما:  
ــ أن يقوم بقصف املستضعفني من املدنيني العزل .. مبزيد من براميله املتفجرة لو شاء .. كما يفعل اآلن 

 يف خميم الريموك .. وغريه من املناطق!
 .! وابختصار: يسهلون عليه مهماته القذرة ... 
وال نبتعد عن الصواب لو قلنا: أن بقاء النظام النصريي على سدة احلكم .. هو ربيع اخلوارج  

الدواعش .. كما أن بقاء اخلوارج الدواعش يعيثون فسادًا وخرااًب يف الشام .. هو ربيع النظام النصريي 
ا يستفيد من اآلخر أكثر .. اجملرم .. حَّت يكاد املراقب أن حيتار أيهما أشد حرصًا على اآلخر .. وأيهم

 لعلمهما أن بقاء أحدمها يعين بقاء اآلخر، وأن ذهاب أحدمها يعين ابلضرورة ذهاب اآلخر إبذن هللا! 
ألجل هذه األوجه اآلنفة الذكر أعاله جمتمعة .. نلحظ أحياًَن نوع َتدد للخوارج الدواعش يف  

لرئيسية يف العراق .. وأيوون بعددهم وعتادهم الشام .. والذي قد يتسع أكثر عندما َيسرون مواقعهم ا
 إىل الشام .. ليزدادوا فيها فساداً وخراابً وإجرامًا! 

وعلى قدر ما نتنبه هلذه العوامل واملخاطر اآلنفة الذكر .. ونضع اخلطط العملية ملواجهتها على  
 قدر ما نقلل ــ إبذن هللا ــ من َتدد وخطر اخلوارج الدواعش. 
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شامنا احلبيب .. وَجيع أمصار املسلمني من شر خوارج غالة داعش، ومن كل  اللهم احفظ 
 ذي شر  .. اللهم آمني. 

11/4/2015  

 م!دْ ْث اهلَ  نُ عْ الطَّ   -1284
الشيعة الروافض لكي يتمكنوا من هدم معامل الدين يف نفوس الناس، يقدمون بني يدي ذلك  
صلى هللا عليه وسلم، ونقلة الدين عن النيب صلى هللا ، احللقة األقرب للنيب ابلصحابة ؛ الطعنابلطعن

ملن جاء بعدهم .. فإن َتكنوا من ذلك، ُتقق هلم هدم الدين تلقائيًا؛ إذ كيف يثق الناس بدين محلته 
 ونقلته عن النيب صلى هللا جمروحي العدالة! 

دين احلق، وهكذا اخلوارج الغالة؛ لكي يصححوا مذهبهم وابطلهم، ويهدموا ما سواه من ال 
بورثة األنبياء، ومرجعي ة األمة من العلماء، الذين أمر واالستخفاف يقومون أواًل بعملية الطعن والتجريح 

ِر وازل، وحصول املشاكل، كما قال تعاىل:] َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِكْ نهللا تعاىل بسؤاهلم، والرجوع إليهم عند ال
َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِ َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو  وقال تعاىل:]. 43:ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُموَن [النحل

ُهْم  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ  . 83:[النساءَردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأْويل اأَلْمِر ِمنـْ
بني وجهلهم م نشر غلوهم وابطلهم فإن ُتقق هلم ذلك، سهل عليهم ما بعده؛ سهل عليه 

 الناس، وهدم ما سواه من الدين احلق!  
.. وكيكم من أهل الباطل واألهواء نقول: ال تفرحوا مبكركم  امن هنج هنجهملكل وللفريقني، و  

 هذا فاهلل تعاىل قد تكف ل حبفظ دينه، ومن لوازم حفظ دينه أن حيفظ محلته من العلماء، وأن يغرس يف
يف طاعته، وحفظ دينه .. ومن يتكفل هللا  لعلماء، والدعاة، واجملاهدين يستعملهمًا من اغرس الدين

َعَة وال خوف عليه.   حبفظه فال َضيـْ
12/4/2015  
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 هل تنصحون ابالنضمام إىل جبهة النصرة؟  -1285
سؤال: نعرف رأيكم ِبماعة الدولة، لكن هل تنصحون من يريد اجلهاد يف سورَي أبن ينضم إىل  

...  للقاعدة يف الشام  بهة النصرة، وينتظم يف صفوفها، علمًا أن النصرة تُعر ف عن نفسها أبهنا فرعج
 وجزاكم هللا خريا؟  

احلمد هلل رب العاملني. ما دامت جبهة النصرة مرتبطة حبزب أو َجاعة القاعدة، وترى اجلواب:  
ام إليها، وال االنتظام يف صفوفها، وذلك للقاعدة يف الشام .. ال أنصح وال أجيز االنضم نفسها فرعاً 

 لألسباب التالية: 
أن مسم ى القاعدة، واالنتماء إليه .. جُيلب الضرر ألهل الشام، وجملاهديهم، ولثورهتم،  -1 

عن النيب صلى هللا عليه  وإسالمهم، ويُزع ر عسكرًَي العامَل كله على الشام وأهله. ويف احلديث فقد صحَّ 
[. وقال صلى هللا عليه وسلم:" 1895ال ضرر وال ضرار "]صحيح سنن ابن ماجه: وسلم أنه قال:"

 [. 1897من ضارَّ أضرَّ هللا به، ومن شاقَّ َشقَّ هللاُ عليه "]صحيح سنن ابن ماجه:
نة الثورة الش امية ميدان طاغية وجمرم الشام مبزيد من القوة واحلياة، دَ مسم ى القاعدة، وقعْ  -2 

عطيانه مزيدًا من املبرات على ارتكاب مزيد من اجلرائم واجملازر حبق وي واملنطقة، من قبل دول العاملَ 
وهذا ال َيفى ال غري،  الشعب السوري، على اعتبار أن من يستهدفهم بباميله املتفجرة هم من القاعدة

 على أحد. 
على أن يصب   األَيم األوىل للثورة الشامية حيرص جداً  ذمن اجملرم من أجل ذلك كان الطاغوت 

 الثورة ابلقاعدة، واالنتماء للقاعدة! 
قْعدنة الثورة الشامي ة حيم ل الشام وأهل الشام تبعات َجيع أعمال القاعدة ــ السابقة منها،  -3 

واآلنية، والالحقة ــ يف َجيع األمصار، القانونية منها واألخالقية ... وأهل الشام ــ على ما نزل ِبم من 
 غىن عن هذا كله. عسر وشدة ــ ب

عليك واسعًا، وجيعلك يف عسر وضيق  انتماؤك التنظيمي للنصرة؛ أي للقاعدة .. ُيضيق -4 
 من أمرك .. وأنت ــ شرعاً وعقاًل ــ بغىن عن هذا كله.  وحرج، بعد يسر، وسعة
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 يب عاملي .. تتحمل تبعاتف كإرها.. مباشرة ُتصن   فأنت من اليوم األول من انتمائك للقاعدة 
َجيع أعمال القاعدة .. وتصبح مطلواًب ومطاردًا من قبل َجيع دول العامَل .. وعب َجيع املنافذ واحلدود 

فتعس ر على .. فتضطر للتخفي .. والعمل السري .. والسري ُتت األرض، وليس فوق األرض .. 
 وأنت بغىن عن هذا كله! نفسك يسرياً .. 

مؤمن أن يُِذلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفَسه؟ قال: ال ينبغي للقال صلى هللا عليه وسلم:"  
  [.2254]صحيح سنن الرتمذي:يتعر ُض من البالء ملا ال يُطيق "

ويف رواية:" ليس للمؤمن أن يُذلَّ نفَسه. قالوا: وكيف يُذهلُّا َي رسوَل هللا؟ قال صلى هللا عليه  
 وسلم:" يتكلَّف من البالء ما ال يُطيق ".

ة َتلك مشروع مواجهة، وال َتلك مشروع دولة، وأتسيس، وبنيان وعمران .. لذا القاعد -5 
أن تبقى يف مرحلة املواجهة أكب زمن ممكن .. ألهنا و من اسرتاجتيتها أن ال خترج من مرحلة املواجهة .. 

ا يُذَكر والتأسيس .. ال حظ  هلنيان، والعمران، جانب الب  اجلانب األهم من عملية التغيري واالنقالب؛يف
عن طريق القاعدة، واالرتباط من عملية التغيري .. بل ال مُيكن أن تنجز شيئًا يُذَكر هلذه املرحلة اهلامة 

وابسم القاعدة .. وملا حاولت أن تفعل شيئًا من ذلك يف العراق، واليمن .. انتهت  .ابلقاعدة .
 احملاوالت إىل فشل، ومآسي!

 مرتني ".  واحٍد  جحرٍ  مناملؤمُن  دَغُ يُل الويف احلديث املتفق عليه:"  
نصحنا وقلنا ونقول: بعدم جواز االنضمام إىل جبهة  جمتمعةالواردة أعاله ألجل هذه األسباب  

النصرة .. ما دامت النصرة مصرة على ارتباطها ابلقاعدة .. وما دامت النصرة متعصبة ملسمى " 
 سلمة.  الشعوب املالقاعدة " على حساب مسمى اإلسالم، واألمة، ومصاحل

ما تقدم ال يعين أن نسلب عن َجاعة جبهة النصرة حقوق أخوة اإلسالم، أو ال يتم التعاون  
على اخلري واملعروف .. ومواجهة وقتال الطاغوت النصريي وعسكره .. ال؛ فهذا املعىن ــ من  معهم

هم ــ على الب والتقوى، ودفع العدو ـ ومع غري التعاون معهم ـحديثنا أعاله ــ ما عنيناه وال قصدَنه .. بل 
واجب .. وهو شيء آخر غري االنضمام إليهم، واالنتظام يف صفوفهم، والدخول يف الصائل، 

 اسرتاتيجيتهم. 
 . 2َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن [املائدة:قال تعاىل:]  
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: أي اجلماعات اجملاهدة العاملة يف الشام، تنصحنا أن نلتحق ِبا، وننضم إىل صفوفها فإن قيل 
 ..؟

ال أحدد َجاعة بعينها، وال اَسًا بعينه .. وإمنا أقول: َجيع اجلماعات العاملة اجملاهدة أقول:  
ودرجة نسيب يف االنضباط  ام .. على اختالف مسمياهتا .. وعلى ما بينها من تفاوتعلى أرض الشَّ 

االلتزام ــ نسأل هللا تعاىل أن يوحد الكلمة فيما بينها ــ كلها َجاعات جماهدة صادقة .. جتاهد يف سبيل 
هللا، دون حقوق وحرمات البالد والعباد .. فبأيها التحقت وانضممت، وطابت نفسك للعمل واجلهاد 

 معها .. فلك ذلك، ولك أجر اجملاهد يف سبيل هللا، إبذن هللا. 
12/4/2015  

 ن دينهم ْث نعلن احلرب عليهم ..!نفتنهم ع -1286
 ،جاَء رجٌل ِمَن األنصاِر وقد أُقيَمِت الصَّالُة، فَدخَل املسِجَد فصلَّى َخلَف ُمعاٍذ فطوََّل ِِبِم "

ًَن فعَل  إنَّ فال :ى معاٌذ الصَّالَة قيَل َله، فلمَّا قضْثَّ انطلقَ  ،فصلَّى يف َنحيِة املسجدِ  ،فانَصرَف الرَّجلُ 
فأتى معاٌذ النَّيبَّ  ،لئْن أصَبحُت ألذُكَرنَّ ذِلَك لَرسوِل اّللَِّ صلَّى اّللَُّ عليِه وسلَّمَ ! فقاَل معاٌذ: كذا وَكذا

فقاَل ما محَلَك عَلى  ،فأرسَل رسوُل اّللَِّ صلَّى اّللَُّ عليِه وسلََّم إليهِ  .صلَّى اّللَُّ عليِه وسلََّم فذَكَر ذِلك َله
فِجئُت وَقد أقيَمِت الصَّالُة فَدخلُت ، فقاَل َي رسوَل اّللَِّ عِملُت عَلى َنِضحي مَن النَّهارِ  ؟ذي صَنعتَ الَّ 

 .فانَصرفُت فصلَّيُت يف َنحيِة املسِجدِ  ،فَقرأ سورَة كذا وَكذا فَطوَّلَ  ،املسِجَد فدَخلُت مَعه يف الصَّالةِ 
، أفتَّاٌن َي ُمعاُذ "]صحيح سنن َي ُمعاذُ  ، أفتَّانٌ َي ُمعاذُ  تَّانٌ أفصلى هللا عليه وسلم:" فقاَل رسوُل اّللَِّ 

 [. 830النسائي:
ويف رواية، قال له:" َي معاذ ال تكن فتَّاًَن فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة 

 واملسافر ". 
ه .. وسوء أخالقه .. ومعاملته .. فإن ب عن دينهم وفريق منَّا يفنت الناس در منهم ــ نتيجة بغلو 

فاته أنه ، وقتلهم .. و رمبا إىل قتاهلمإىل تكفريهم .. وتضليلهم .. و  ارعذلك ــ رَدَّة فعل خاطئة .. س
   ! يف احملاسبة واملساءلة ممن فتنهم عن دينهماألوىل أنَّهالسبب يف ذلك .. و 

14/4/2015  
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 ىل جبهة النصرة. مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا خبصوص االنضمام إ -1287
احلمد هلل رب العاملني، وبعد. فقد وردتين بعض الردود والتساؤالت حول مقاليت " االنضمام  

 فوجدهتا ال خترج عن املآخذ التالية:منها رسالة لألخ أيب عزام األنصاري، إىل جبهة النصرة "، 
كر أي خمالفة شرعية أفتيت حبرمة االنضمام إىل جبهة النصرة من دون أن تذ  ": قالوا:أوالً  
 ". .. والتحرمي يُبىَن على املخالفات الشرعي ة، وليس جمرد الرأي  للنصرة

الثورة الشامية ابلقاعدة الشام و أقول: الضرر احملقق من وراء قْعدنة الثورة الشامية، وربط  
.. أم أنكم  شرعيةخالفات الاملاملوافقات الشرعية أم من واسرتاتيجيتها وأعماهلا يف العامَل .. هذا من 

 ؟! ترون اإلسالم يبيح الضرر واألذى
َمن آذى مؤمنًا فال جهاَد له  ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 

فكيف ابلذي يؤذي ويضر مؤمين أهل الشام مع قدرته على دفع هذا [. 6378"]صحيح اجلامع:
 به وَجاعته! األذى والضرر عنهم .. لكنه أيىب عصبية حلز 

أتى الذي : َمن ، فإهنم يقولونوألهلنا يف الشام كالم يتهامسه اجلميع، ينبغي أن يسمعه اجلميع 
والذبح، بوحوش وأشرار وخوارج داعش إىل الشام .. لُيعملوا يف أهل الشام وجماهديهم، وثورهتم القتل، 

 أليست القاعدة ممثلة يف النصرة؟! ..والغدر والتفجري، 
 النظام النصريي اجملرم، وهم   كان أهل الشام يف هم  واحد أصبحنا يف مهني: هم    فبعد أن 
 األشرار!اخلوارج الدواعش 
ــ مع ذلك و   إىل الساعة مل تسجل القاعدة اعتذارًا للشعب السوري عم ا تسببه خوارج داعش 

 ..! ــ هلم من أذى وضرروالنصرة الذين خرجوا من عباءة القاعدة 
 وافقات الشرعية أم من املخالفات الشرعية؟! هل هذا من امل 
منهم، واعتقلوا ..  جبهة ثوار سورَي، وحركة حزم .. وقتلواوأسلحة على مقرات  استولواوقد  

تنظر يف أسباب النزاع، لتنصف مستقلة فدعاهم َجيع علماء وعقالء أهل الشام لتشكيل حمكمة شرعية 
بني الفصائل واجلماعات، فيسطو القوي منها على الضعيف ة وحَّت ال تكون سن  املظلوم من الظامل .. 

يف آن معاً وا آذاهنم عن هذا كله .. فهم اخلصم واحلكم أصم  رفضوا، و ف.. وال حسيب من غري منِكر 
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من غري أن يسمحوا ألحٍد ء .. مرتدون .. من غري بينة .. و : خونة .. عمالدائماً  .. والدعوى جاهزة
 ! أن يتبني
 ة أم من املخالفات الشرعية؟! ملوافقات الشرعي  هل هذا من ا  
تواطؤهم مؤخرًا مع خوارج داعش يف خميم الريموك على بقية الفصائل اجملاهدة املتواجدة فيه ..  
وِجع بعضهم حول ذلك، فأجابوا: تعاوَن مع خوارج داعش؛ ألن الطرف املقابل خونة .. عمالء وقد رُ 

 .. مرتدون! 
خوارج داعش عندما يريدون أن ينتهكوا حرمات فصيل من  ومنطقأليس هذا أسلوب  

ر، ، ومن غري بينة تُذكَ الفصائل .. تراهم يقدمون بني عدواهنم ابلتهم اجلاهزة: خونة .. عمالء .. مرتدون
 ! سوى الظن الذي ال يُغين من احلق شيئاً 

 هل هذا من املوافقات الشرعية أم من املخالفات الشرعية؟!  
أوكلما أطلقت أمريكا ومعها دول الغرب على َجاعة من اجلماعات أبهنا إرهابية،  ا:"قالو : اثنياً  

جيب التخلي عنها، وعن اَسها، وهذا من لوازمه أن نتبأ من َجيع اجلماعات العاملة اجلادة، ومن 
   ؟" أَسائها .. وما يُقال وجيري على هذه اجلماعات، يُقال وجيري على القاعدة ومسمى القاعدة ..

وصف اإلرهاب، دعوَن للباءة منه،  ن أطلق العدو عليهأقول: ال؛ ليسوا سواًء .. فليس كل م 
 ومن اَسه .. معاذ هللا. 

كثري من اجلماعات ُصن فت أمريكيًا وغربيًا أهنا إرهابية .. ومع ذلك مل يكن لتوصيفهم أي أثر  
ت من أمريكا والغرب بتوصيفهم لتلك أو اعتبار .. والشعوب املسلمة، واحلرة اليت ُترتم نفسها سخر 

األمة كلها ُتتضنها ف ومع ذلك ..ابإلرهاب اجلماعات أبهنا إرهابية .. من ذلك توصيفهم حلماس غز ة 
  !.. وال أحد يبايل وترعاها .. مبا يف ذلك بعض احلكومات والدوائر الرَسية

ا ترعى وُتتضن القاعدة .. اليت تظهر وكأهنذاهتا  حركة الطالبانل حَّت وحنوهم اإلخوان .. ب 
أحد لتوصيفهم ابإلرهاب .. وذلك أن اسرتاتيجيتهم القتالية   يبالِ وقادة القاعدة قد ابيعوها .. مل

داخل بلداهنم .. مع قدرهتم على تصدير الصراع إىل خارج  احنصرت على دفع عدوان العدو الصائل
 بلدهم! 
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ــ تعتمد اسرت   اتيجية رمي السهام يف كل حدب وصوب .. ويف  مشكلة القاعدة أهنا ــ وال تزال 
وال سياسة  كثري من األحيان بصورة طائشة، خاطئة، مل تراع فيها عهدًا وال أماًَن ملعاهٍد أو مستأمن ..

 ! وقد أنكرَن بعضها يف حينها حَّت مللنا اإلنكارشرعي ة معتبة .. 
ين دولة؛ يف .. فلم تستثال يُغَلق راع ت ِبا العامل كله، وفتحت معه اباًب للصاسرتاتيجية استعدَ  

عرف الغرب أو الشرق، يف اجلنوب أو الشمال .. إال وجعلت منها ميداًَن ألعماهلا .. إال إيران فلم يُ 
.. فزعَّروا بذلك العامَل كله عليهم، وعلى كل من ينتمي رغم قرِبم منها عنهم أهنم أحدثوا فيها شيئًا 

املسلمة مردودة ابلنقل والعقل، ال تناسب جهاد األمة، والشعوب ة طائشاسرتاتيجية  هذهإليهم .. و 
 تنشد احلق، والعدل، واحلرية، واحلياة العزيزة الكرمية. اليتاحلرة 

حصل اتفاق بني العامَل كله؛ عربه قبل عجمه على جترمي بسبب هذه االسرتاتيجية للقاعدة ..  
هل عليهم املهمة ــ أيتون به إىل ساحة ودائرة القاعدة .. القاعدة .. ومن أرادوا حماربته واستئصاله ــ لتس

فإذا وافقهم الطرف املقابل ــ سواء كان حزًَي أو َجاعة ــ وأتى بنفسه طواعية ويُلبسونه ثوب القاعدة .. 
حماربته وتصنيفه، مهم ة سهل عليهم  وَسى نفسه ابلقاعدة .. شكروه؛ ألنه بذلك إىل دائرة القاعدة ..

ل عليهم توحيد الكلمة فيما بينهم ــ على ما بينهم من تباين واختالف وتنازع ــ نه .. وسه  والتخلص م
 على استصاله وحماربته. 

ألجل ذلك قلنا ونقول: ليس من حق القاعديني املتعصبني ملسمى القاعدة أن يلزموا جهاد  
وال بطريقتها واسرتاتيجيتها ..  .. مبسم ى القاعدة شدة العاملةالشعوب املسلمة، واجلماعات الراو  ،األمة

مهامهم القذرة حبق الظاملني وقلنا أن هذا املسم ى احملَدث يسهل على العدو والطغاة .. يف العمل 
 اإلسالم، واملسلمني. 

ونقول: على قدر ما تعتصم اجلماعة ــ أميا َجاعة تريد أن تعمل لإلسالم واملسلمني، وهنضة  
ندق األمة .. وخندق الشعوب املسلمة احلرة .. وتعمل وفق اسرتاتيجية خبندق اإلسالم .. وخأمتهم ــ 

راشدة تضمن مصاحل هذه اخلنادق الثالثة جمتمعة .. على قدر ما تكون هذه اجلماعة موف قة، وتسري يف 
تصنيف العدو هلا بعد ذلك ال يضرها وعلى قدر ما تصع ب على العدو مهام ه ..  االجتاه الصحيح ..

 ال أبي شيء آخر، ألن هللا معها، ْث أن الشعوب املسلمة كلها معها! ابإلرهاب، و 
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: إذا تبني أن أي اسم حمَدث ــ سواء  تساءل ــــ وحق لنا ولغريَن أن يقول وي ْث بعد ذلك نقول 
كان القاعدة أو غريه ــ سيعيق احلركة، ويؤخر العمل .. وضرره يغلب نفعه .. فما الذي مينع شرعًا 

 ستبَدل ابسم آخر؟! وعقاًل أن يُ 
ثة اليت ما أنزل هللا ِبا من سلطان، ملاذا يبدي البعض تعصبًا لبعض املسميات واالنتماءات احملدَ  

فيوايل ويعادي عليها، وحُيب ويبغض، ويُعطي ومينع فيها .. وكأهنا أَساء منز لة مقد سة .. وما هي  
 كذلك؟! 
سم هللا الرمحن الرحيم " بكلمة " ابَسك اللهم أمل يستبدل النيب صلى هللا عليه وسلم كلمة " ب 

"، وكلمة " حممد رسول هللا "، بكلمة " حممد بن عبد هللا "، من أجل أن ميرر املصلحة الراجحة واملرتتبة 
 ...؟!  على صلح احلديبية

أيهما أقدس وأعظم كلمة " بسم هللا الرمحن الرحيم "، وحممٌد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 القاعدة ...؟!!وكلمة أم اسم .. 

 اللهم غفرانك .....! 
ا، تسمينا ابلقاعدة أم مل نتسم  ِبا .. وابلتايل ما الفائدة من قالوا:" الغرب لن يرضى عن   :اثلثاً  

.. أمل تقرأ قوله تعاىل:] َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َواَل  خلي عن اَسهافك االرتباط ابلقاعدة، والتَّ 
  "؟ 120ى َحَّتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم [البقرة:النََّصارَ 

وهو ما دلت عليه اآلية الكرمية، وبني العداء  يوجد فرق بني العداء العقدي الفكري،أقول:  
لزم ال يال خالف عليه .. لكن العسكري .. فاألول قائم بني املسلمني، وغريهم من غري املسلمني .. 

 جلميع. منه ابلضرورة العداء العسكري مع ا
ي العامَل كله يبر لك شرعًا وال عقاًل أن تستعدالعداء أو البغض العقدي .. ال يستدعي وال  

عسكرًَي، وتزع رهم على بلدك وشعبك .. ْث بعد ذلك تستدل على هتورك وسوء صنيعك هذا ابآلية 
 الكرمية أعاله! 

واجه عدوين ــ فضاًل عن َجيع  اقرأوا سرية النيب صلى هللا عليه وسلم، فلم يُعَرف عنه قط أنه 
 ابألسباب، ورأفة ابملؤمنني. األعداء ــ يف زمٍن واحد .. أخذاً 
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صلى هللا عليه وسلم وملا اجتمعت األحزاب على املسلمني يف موقعة اخلندق، أمل يقل النيب  
إن استطعت، فإن احلرب خدعة ". بينما لسان حال بعضنا يقول  ود:" خذ ل عنالنعيم بن مسع

عكس: خذل علينا مزيدًا من األعداء إن استطعت .. ال يكفي أهل الشام أهنم جُياهدون النظام ال
النصريي اجملرم، وإيران، وحزب الالت، وشيعة روافض العامَل .. ال يكفي أهل الشام هذا .. بل خذل 

 .. ومن دون عليهم َجيع العامَل .. وجيش عليهم ــ على ما هم فيه من استضعاف ــ َجيع جيوش العاملَ 
 استثناء!! 
أمل يستشر النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يف أن يعطي نصف َتر املدينة ملشركي غطفان،  

 ؟!رفقاً ابملؤمنني ، وينفض وا عن حصار املدينة ..قابل أن يفكوا ُتالفهم مع قريشم
 تدخل َجيعها يف حلف أمل يفر ق النيب صلى هللا عليه وسلم بني القبائل العربية املشركة؛ حَّت ال 

لف حممد صلى هللا دخل يف حفنص صلح احلديبية على أن من شاء من القبائل أن ي قريش ضده ..
صلى هللا يب .. فدخلت خزاعة يف حلف الن يف حلف قريش عليه وسلم، دخل يف حلفه، ومن شاء دخل

 بكر يف حلف قريش.  عليه وسلم، ودخلت بنو
ْهُلَكِة [البقرة:َواَل أمل يقل هللا تعاىل:]    .195تـُْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ
ُهْم تـَُقاًة [آل عمران:  ُقوْا ِمنـْ  . 28أمل يقل هللا تعاىل:] ِإالَّ َأن تـَتـَّ
ِننَي أمل يقل هللا تعاىل:] َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِ ْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤمِ  

 .128َرُؤوٌف رَِّحيٌم [التوبة:
أم أنكم تعارضون بني هذه اآلَيت الكرميات وبني اآلية الكرمية الوارة يف سورة البقرة، رقم "  
 "، فتضربون القرآن بعضه ببعض ..؟!  120

 ال ينبغي للمؤمن أن يُِذلَّ نفسه، قالوا::" ، وتتأملوهأمل تقرأوا قول النيب صلى هللا عليه وسلم 
 [.2254]صحيح سنن الرتمذي:وكيف يُذلُّ نفَسه؟ قال: يتعر ُض من البالء ملا ال يُطيق "

أنَّ رجاًل استأذن أمل تفقهوا احلديث الذي أخرجه مسلم، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت:"  
ُل العشريِة ". فلما على النيبِ  صلَّى هللُا عليِه وسلََّم. فقال: ائذنوا لُه. فلبئَس ابُن العشريِة، أو بئَس رج

دخل عليِه أالَن لُه القوَل. قالت عائشُة: فقلُت: َي رسوَل هللِا ! قلَت لُه الذي قلَت. ْث ألنَت لُه القوَل 
 ؟ قال:" َي عائشُة إنَّ شرَّ الناِس منزلًة عند هللِا يوَم القيامِة، من وَدَعه، أو ترَكُه الناُس اتقاَء ُفْحِشه ". 
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موسى وهارون عليهما السالم أبن يقوال لفرعون قواًل لينًا، فقال تعاىل:] اْذَهَبا  وهللا تعاىل أيمر 
ُر َأْو ََيَْشى [طه:  . 44-43ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى . فَـُقواَل َلُه قَـْواًل لَّيِ ناً لََّعلَُّه يـََتذَكَّ

ًا يف وجه بعض الكافرين أو م على املسلمني أن يلينوا القول مطلقويف املقابل يوجد منا من حير   
 !جللب بعض املصاحل .. أو ليدفعوا عن أنفسهم بعض الضرر واألذى املنافقني  ..

 ". يف وجوِه أقواٍم وقلوبُنا تلعنُـُهم  لُنكِشرُ إَنَّ  وعن أيب الدرداء، قال:" 
من ال  فِ ليس حبكيٍم من ال يعاشُر ابملعرو  بن علي بن أيب طالب، قال:"عن حممِد بِن احلنفيِة و 

 [. 682"]صحيح األدب املفرد ؛ حَّت جيعَل هللاُ له فرًجا أو خمرًجاجيَُِد من معاشرتِه بًُدا
هل هلذا الفقه العظيم موضع معتب يف أدبيات وفقه القاعدة والقاعديني ... أم أنه يعتب من 

 االنبطاح واإلرجاء، واخلنوثة الفكرية، كما يعب عن ذلك البعض؟! 
.. فإذا طالبناه أبن  اه يلعن العلمانية يف اليوم مائة مرة؛ ألهنا تفصل الدين عن السياسةفريق من ا تر 

يُعِمل عقله، والسياسة الشرعية .. تراه يتحج ر، ويتخشَّب .. وسرعان ما يرميك ابملوبقات وشر 
ة فصل األلقاب .. وأنك منبطح .. وفاته أنه بصنيعه هذا يكرس لدى َجاعته مبدأ العلماني ة، وفكر 

 الدين عن السياسة من حيث ال يشعر، وال يريد! 
إن كان تضييقًا ألجل التمسك ابلدين فال بد من القبض على اجلمر وُتمل : قالوا:" رابعاً  

انتماء لتنظيم فيه تضييق بصورة من الصور فهل يسري هذا على اجلميع  .. وكل   األذى يف سبيل الدين
 ".  أم َيتص ابلنصرة

حَّت لو كان ابسم الدين أو مشق ة .. ت .. تضييق .. أو عسر .. أو ضرر .. أو عنَ أقول: أميا  
ب دفعه ابلنقل جي كن دفعه وتفاديه ــ من غري انتقاص أو تفريط بواجب شرعي ــومن أجل الدين .. مي

عليه والعقل .. فالضرر، والعسر، والعَنت، والش قاء ال يُطلب لذاته .. وقد أمرَن رسول هللا صلى هللا 
 وبدفع الضرر.  و والعافية "،وسلم أن نسأل هللا " العف

جل غريه .. ال ميكن وأميا تضييق .. أو ضرر .. أو عسر .. سواء كان من أجل الدين أم من أ 
نتلقاه دفعه وال تفاديه .. مع حماولة دفعه وتفاديه، وبذل اجلهد املستطاع من أجل ذلك .. فهذا بالء 

  من هللا تعاىل.  رجو ثواب الصب عليهليم .. نابلرضى، والصب، والتس
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َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى  َما َأنَزْلَناوال َيلط بني األمرين إال جاهل أو سفيه .. قال تعاىل:] طه .  
كل تكليف مؤداه إىل املشقة والشقاء حيثما يوجد الش قاء، فاعلم أنه ليس هو دين هللا .. و ف. 2:[طه

ال وهللا ما جعله هللا مي بريء منه .. حاشاه أن أيمر به .. قال الطبي يف التفسري: .. فالقرآن الكر 
 هـ.  -شقيًا، ولكن جعله رمحة ونورًا، ودلياًل إىل اجلنة ا

وما غلب عسر  .6-5ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا [الشرح: وقال تعاىل:] َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا . 
 ُيسرين. 
لفقهية تقول:" إذا ضاقت اتسعت ". بينما فريق منا جينح للتشدد ــ وحيسب نفسه والقاعدة ا 

وإذا رت، أردفها بعسر آخر وآخر .. يف ذلك أنه حيسن صنعًا ــ إذا ضاقت زادها ضيقًا، وإذا تعس  
 حَّت َينق نفسه ومن معه، ومن حوله!  اشتد اخلناق، زاده شدة ..

، ولن ُيشادَّ الديَن إن الديَن ُيسرٌ  عليه وسلم أنه قال:" ويف احلديث، فقد صح  عن النيب  صلى هللا
 أحٌد إال غلَبه "البخاري. 

روا وال تُع روا وال تُنفِ روا "البخاري. وقال صلى هللا عليه وسلم:" َيسِ  روا، وَبشِ   سِ 
 العامَل ال حيتاج ملبرات، من أجل قصفك وحماربتك ...". : قالوا:"خامساً  
تاج يف معركته مع بشدة؛ فمهما كان الباطل غشومًا وجهواًل وظلومًا فهو حي أقول: بل حيتاج 

ليظهر أمام شعبه والعامَل أنه  تبر معركته .. احلق إىل مسوغات ومبرات أخالقية وإنسانية ..احلق وأهل 
 ! .. وأمن الشعوب يدافع عن العدالة .. واإلنسانية

يومنا هذا ــ َيوضها الباطل ضد احلق وأهله .. إال  أتملوا كل معركة ــ عب التاريخ كله وإىل 
يكون ابطناً .. قد يبحث لنفسه عن مبرات ومسوغات .. بعضها يكون ظاهراً، وبعضها اآلخر  ونهوجتد

إن مل جيدها بسهولة .. أو جيد من مينحه إَيها من ويتكل ف املليارات من ميزانيته إلجياد هذه املبرات 
 ! ، وأحياَنً بال مثنتعطها وال تسوقها له بثمن خبست َي عبد هللا َي مسلم، ال فأن جهلة املسلمني ..

كم من مسلم داعية راشد، يصدع ابحلق، وله بصماته على الصحوة اإلسالمية واجلهادية  
الراشدة .. ومع ذلك مل جيدوا ألنفسهم عليه سلطاًَن .. بينما لو أحد هؤالء الدعاة صرح أنه من 
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يف ساعته يُغيَّب يف غياهب السجون، وتنتهك َجيع حرماته .. هذا واقع ال ينبغي أن  القاعدة فقط ..
 ، أو أن نتعامى عنه! َيتلف عليه اثنان

ُتتاج إىل مش اعة " داعش "، يف كل منطقة أو ــ ومعها روافض العامَل ــ أال ترون كم هي إيران  
  !بعد ذلك حرمات أهلها من أبناء اإلسالم ة يف العراق، تريد غزوها ودخوهلا .. لتنتهكمدينة سني  
إذًا ال نُعمي األبصار .. فالقوم يبحثون عن ذرائع ومبرات ألعماهلم .. وال َيفى هذا األمر إال  

 على كل مغيب عن واقعه!  
شروع القاعدة ال َتلك مشروع دولة؟ .. سل منا جداًل .. فمن الذي ميلك م : قالوا:"ساً ساد 

وإذا كانت  ننضم ألحد بناء على الفتوى!!، فلن مام إليه، فإن كان الكل ال ميلك،دولة فيصلح االنض
 ".!هي حاولت وفشلت .. فمن الذي حاول وْنح حَّت  ننتقل إليه؟

ال بد أواًل من االعرتاف أن القاعدة، وخوارج داعش " َجاعة الدولة " الذين خرجوا من أقول:  
طريق القاعدة .. قد صع بوا جدًا املهمة على أهل الشام،  القاعدة .. وتسللوا إىل الشام عن ةعباء

وعلى علمائهم وجماهديهم .. وأعين مهمة قيام دولة إسالمية عادلة راشدة، قوية، هلا مؤسساهتا املدنية 
 والعسكرية سواء! 

لى ما تسببته هلم وعلى القاعدة .. أن تتواضع .. وتسج ل اعتذارها للشام، وألهل الشام ع 
  الصعيد من حرج وضيق.  على هذا
فإن ُعِلم ذلك، أقول: َجيع اجلماعات والكتائب الشامية احمللية َتلك مقومات االُتاد فيما  

عادلة راشدة، على مستوى واملشاركة من أجل قيام دولة إسالمية ، بينها، كما َتلك مقومات العمل
 الوطن السوري .. وإنه لكائن إبذن هللا.  

واعتماد سياسة ن أقول: أن النصرة بسبب ارتباطها ابلقاعدة .. وأَن آسف جدًا يف أ 
 ستبقى العقبة الكأداء واألصعب أمام قيام ونشوء هذه الدولة! واسرتاتيجية عوملة املعركة .. 

 كيف ..؟  
 صرة بني ثالث خيارات، ال رابع هلا.أقول: الن   
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الدولة، مع ارتباطها ــ وربطها بقية الفصائل واجلماعات قيام هذه النصرة أن تشارك أوهلا:  
ليآخرين ــ ابلقاعدة، وابسرتاتيجية وأعمال القاعدة، وبقيادات القاعدة يف أفغانستان، وخراسان، 
واليمن، والصومال، واجلزائر .. وغريها من األمصار ..  تراجعهم وتستأمرهم يف شؤون الدولة اخلاصة 

على املستوى الداخلي السوري، واملستوى ل به أو القبو يستحيل ُتقيقه، خيار والعامة .. وهذا 
 اخلارجي.
وتربطها من دون بقية الفصائل واجلماعات الشامية .. ا: أن تنفرد يف قيام هذه الدولة اثنيه 

، وابسرتاتيجيتها، وأعماهلا .. وهذا أيضًا خيار مستحيل، ومكلف جدًا األم يف خراسان مباشرة ابلقاعدة
 ارجي سواء. .. على مستوى الداخلي واخل

أن تعتزل .. وترتك اجلماعات والكتائب الشامية ميضون هلدفهم، وقيام دولتهم بعيدين  ا:اثلثه 
 عنها .. وال أحسب النصرة ستقبل أو ميكن أن تقبل ِبذا اخليار! 

وأمننا، وحلل هذه املعضلة قبل وقوعها .. وقبل دفع مثنها ابهظًا من ديننا، ودمائنا وأموالنا،  
اقرتحت، وال أزال أقرتح على األخوة يف النصرة، أبن يفكوا  وقبل أن يقع احملظور .. احلبيب .. وشامنا

سرتاتيجيتها، وأن يعلنوا عن أنفسهم أبهنم فصيل مستقل عن أي ارتباط ابطواعية ارتباطهم ابلقاعدة، و 
ية حملية ... خارجي، وأهنم يعملون لصاحل الشام وأهل الشام، شأهنم شأن أي فصيل أو َجاعة شام

 !.فحينئٍذ وحسب، ُُتَل هذه املشكلة، وغريها من املشاكل اهلامة العالقة ..
أما عن مشاكل داعش خوارج " َجاعة الدولة "، مع الدولة اليت ينشدها أهل الشام، فاحلديث  

سياسي ملستقبل أي حراك وضرب وُغِرست يف الشام من أجل تعطيل فهي وجدت عنها يطول .. 
ويكون ذلك ذريعة للتدخل األجنيب اخلالقة ..  لشام تعيش مرحلة التوح ش، والفوضةلتبقى االشام .. 

 وال حول وال قوة إال ابهلل. بشؤوهنا، وشؤون أهلها .. 
وليعَلم اجلميع أنين ما كتبت هذا الرد ــ وقبله املقالة املتعلقة ابالنضمام إىل النصرة ــ رغبة مين  

النصح هلا، واألخفف ــ ما استطعت ــ عن الشام، مين يف ها .. ال؛ وإمنا رغبة يف نقد النصرة .. أو إحراج
وب إىل صرة عندما تنتبه ألخطائها، وتؤ واحلرج، واألذى  .. وإين ألسعد الناس ابلن   ،وأهل الشام الضرر

 احلق فيما أشرَن إليه. 
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وال ميكن أن أكون ..  صرةأَن َنصح، مشفق، حمب جلميع اجملاهدين .. مبا يف ذلك جماهدي الن   
نذير هلم وصريخ من مآالت ــ أراها أمام عيين ــ ال ُُتَمد عقباها .. كم وددت تفاديها قبل غري ذلك .. 

 ولوجها .. فيقع النَّدم، والت حني مندم. 
 . 88ْلُت َوِإَلْيِه أُنِيُب [هود:ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبّللِ  َعَلْيِه تـَوَكَّ  ] 

 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني 
15/4/2015  

 !  داعش جرمية -1288
 السيف تُعِمل أهنا أو..  وحسب الغالة اخلوارج هنج تنهج كوهنا  يف تنحصر مل داعش جرمية

 على املريب إصرارها يف تكمن الكبى فجرميتها ذلك إىل إضافة وإمنا.. وحسب املسلمني يف والقتل
 جماهدي وحماصرة قتال يف األعداء من وغريهم والروسي الرافضي، واإليراين النصريي، العدو مشاركة
 الشام ضد الذكر اآلنفي األعداء مع ظاهر حلف يف جيعلهم مما..  واحد وقت ويف..  الشام ومسلمي

 فهذا..  املعادية القوى تلك عن منفردين وجماهديهم الشام أهل يقاتلون كوهنم  هلم يتشف ع وال..  وأهله
 وأن..  وجماهديهم الشام أهل من عدوه له تنهك أن للعدو ابلنسبة فاملهم..  شيئاً  املعادلة من يغري ال

 !عنه منفرداً  قاتلتهم أو..  معه قاتلتهم سواء..  قادهتم تقتل وأن..  تضعفهم
 الدواعش اخلوارج يقاتل عندما له وأربح أفضل هي بل..  واحدة للعدو ابلنسبة فالنتيجة

 !األعداء بقية عن منفردين..  الشام ومسلمي جماهدي
 

  اخلري كل ه أو الشر  كله! -1289
االستعالئية  منظرًا .. ينظر ِبذه العقلية " الداعشي ة " ف نفسهال يزال فريق منا؛ بعضه ُيصن   
 . أو الشر كلهودفعة واحدة .. ؛ إما اخلري كله، ولألسف
مردود .. ومرفوض .. ومشكوك يف أمره .. عندهم فهو ال يفرحون به، فإذا جاء بعض اخلري ..  

: أين بقية اخلري .. أين اخلالفة .. أين ، وابستعالءوسرعان ما يبادرونك معرتضنييستعلون عليه .. 
 ؟!.. أين .. أينتطبيق كامل الشريعة الدولة .. أين 
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حبجة أنه منقوص وغري كامل .. فإما  وحيتقرونه .. أي خري ..فيشككون أبي خري .. ويرفضون  
 الدين كله، أو دَع! 

 أما املسلم العاصي فال مكان له بينهما!  إما مؤمن كامل اإلميان .. وإما كافر .. 
بكم .. حَّت لو تظاهرمت ابلباء منهم ومن منهجهم ..  هلؤالء نقول: هنيئًا خلوارج العصرو  
 هلم على غلوهم وابطلهم.  ب معنيأكوتنظريكم ففكركم 
قد نصت هو خبالف النقل، والعقل، وما أَجع عليه أهل العلم .. فوتؤصلون له وما تقولونه  

.. والقليل وال ِقل ه ما ال يدرك كله ال يرتك جله و  امليسور ال يسقط ابملعسور ..قواعد الدين على أن 
وم .. وما جيب على القوي من ُتصيل اخلري ال جيب وقليل دائم خري من كثري ال يدخري من ال شيء .. 

على الضعيف، وما جيب على الضعيف ال جيب على العاجز، ولكل منهم قسطه وُتصيله من اخلري 
فما يتحصل عليه وفق حد  .16التغابن:[ َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتم:] َيتلف عن اآلخر .. قال تعاىل
الذي سنسأل عنه يوم القيامة، وما زاد عن قدر االستطاعة، فال نسأل االستطاعة فهو املطلوب، وهو 

 ال يَُكلِ ُف اّللَُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَهاعنه، وال نُطالب به، فضاًل عن أن حناسب عليه، قال تعاىل:] 
ه . قال ابن كثري يف التفسري: أي ال يُكلَّف أحٌد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبلق286البقرة:[

 هـ.   -ورأفته ِبم وإحسانه إليهم ا
أنه قال:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما  صلى هللا عليه وسلم ويف احلديث فقد صح عن النيب

 استطعتم "متفق عليه. 
فاهلل تعاىل يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه، فيثيبه،  "قال اإلمام الشافعي رمحه هللا:

ه، فيعذبه، فإمنا يعذبه ألنه ال يفعل مع القدرة، وقد علم هللا ذلك وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاع
 هـ. -ا" منه، ومن ال يستطيع ال أيمره وال يعذبه على ما مل يستطيعه
ر : إن من كلف بشيٍء من الطاعات فقد2/5وقال العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام 

   هـ. -قط عنه ما عجز عنه ايت مبا قدر عليه، ويسعلى بعضه وعجز عن بعضه، فإنه أي
فال يلومن إال نفسه، لو مبا ال يَلزم .. وغريه ويُلزِم نفسه ومن أيىب؛ فيتكلف ما ال يُطيق .. 

   غلَبه "البخاري.لن ُيشادَّ الديَن أحٌد إال هلك أو ُغِلب، ويف احلديث:" 
19/4/2015  
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 التوح د واملال!  -1290
ن يتبع سياسة فر ق تُسد .. ويشرتط لدعمه أن تكون رية، مَ ن الداعمني املشبوهني للثورة السو م

الفصائل العاملة يف الشام، متفرقة خمتلفة .. كل فصيل يعمل مبفرده، كالشاة القاصية .. ليتمكن من 
، وتكون له موطئ قدم يف الثورة، يتحكم من خالهلا مبجرَيت الثورة، وتوجهها، والتدخل التسلل

ذا ما اُتدت الفصائل بعضها مع بعض، وشكلت جسمًا موحدًا، يستبشر به .. فإ ، وأهدافهاوأحداثها
ليقول لبعض الفصائل ــ ولو بلسان احلال  وعطاءه، أمسك دعمه،ضاق ِبم ذرعًا، و أهل الشام خريًا .. 

ــ: إذا أردمت استمرار الدعم، والعطاء .. انفصلوا عن هذا اجلسم الوحدوي الذي شكلتموه .. وعودوا 
 بني .. حَّت أن هذه الفصائل تشعر ابلفارق الكبري ــ من حيث الدعم الذي تتلقاه ــمتفرقني  كما كنتم

ا من أجل أن يستمر هل ما قبل التوحد .. وما بعد التوحد .. فرتى نفسها مشدودة لالنفصال والفرقة
 الدعم أو العطاء القدمي ..! 

أقول: مرضاة هللا مقدمة لرخيص، واالبتزاز اوللفصائل اليت تقع ُتت هذا النوع من الضغط 
على مرضاة هؤالء الداعمني املشبوهني .. ومصلحة الثورة الشامية .. وأهل الشام .. ومستقبل اإلسالم 

 . مقدمة على مصلحة فصيل من الفصائليف الشام ــ اليت تتحقق ابلوحدة والتوحد ــ 
يعًا َواَل ب لذاهتا ألن هللا تعاىل قد أمر ِبا، فقال تعافالوحدة ُتطلَ  ىل:] َواْعَتِصُموْا حبَْبِل اّللِ  َجَِ
َواَل تـََنازَُعوْا . وُتطَلب لغريها؛ ألن النصر ال يتحقق إال ِبا، كما قال تعاىل:] 103تـََفرَُّقوْا [آل عمران:

 .  46فَـتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اّلل َ َمَع الصَّاِبرِيَن [األنفال:
ستحصلون على أضعافه بسبب  واالختالف، ُتصلون عليه من مال بسبب التفرق، وما

 . ، واتقيتمالوحدة والتوحد، لو صبمت، وثبتم
  . 3-2َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب [الطالق: قال تعاىل:] َوَمن يـَتَِّق اّللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرجاً .

 .4: جَيَْعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً [الطالقوقال تعاىل:] َوَمن يـَتَِّق اّللََّ 
 . 90وقال تعاىل:] ِإنَُّه َمن يـَتَِّق َوِيْصِبْ َفِإنَّ اّلل َ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي [يوسف:

. أي فرقاًَن من  29ال:األنفوقال تعاىل:] َِي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َإن تـَتـَُّقوْا اّلل َ جَيَْعل لَُّكْم فـُْرَقاًَن [
 كل كرب، وهم ، وغم ، وضيق. 
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 ومن التقوى التوح د واالعتصام حببل هللا َجيعاً .......
20/4/2015  

 اجلواب عمَّا جاء من كالم يف حوار أيب عبد هللا الشامي -1291

 الناطق ابسم جبهة النصرة
 سم هللا الرمحن الرحيم ب

 هللا، وبعد.  احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول 
فقد اطلعت على مقالة ألخينا الشيخ أيب عبد هللا الشامي، النَّاطق ابسم جبهة النصرة، بعنوان  

"، فأجيب عما ورد فيها من جانبني: جانب شخصي،  1حوار مع الشيخ أيب بصري الطرطوسي " 
 وجانب فكري، سياسي، منهجي. 

خي أيب عبد هللا، لكن أود أن أقول له: : مل حيصل يل شرف اللقاء أبأواًل: اجلانب الشخصي 
أنين أحبه يف هللا، ملا ملست عنده من غريٍة صادقٍة على أمته ودينه، وإن كنت أعتقد أنه قد أخطأ الطريق 

 والوسيلة .. وهو ما سأبينه يف اجلانب اآلخر من جوايب إن شاء هللا. 
. وهذه صفة حسنة ُُتَسب له، ومعىن آخر أحبه ألجله؛ أنه أديب يف خطابه، خلوق يف رده . 

 قد بتنا نفتقدها ــ ولألسف ــ عند كثري ممن يصنفون أنفسهم على التيار السلفي اجلهادي ..!
 هـ.  -طعن الشيخ فينا رغم أن طعنه بل  حد وصفنا أبننا صنيعة املخابرات .."ا:" قال 
.. للفعل .. للعمل   : مل يصح عين شيء من ذلك .. وإمنا كان لنا رأي ابلنسبة للحَدثقلت 

كعمل .. للتفجري األول يف " منطقة امليدان " الذي تبنته النصرة يف الشام يف السنة األوىل من الثورة 
أن هذا العمل، وهو التفجري يف منطقة امليدان يف دمشق .. كان ُمداًَن من اجلميع الشامية .. فقلت:" 

 هـ.  -.. على أنه من صنيعة الطاغوت ونظامه ..."ا
فأَن ُتدثت عن العمل كعمل، ونظرة الناس إليه .. وحنن مل نتثبت يومئٍذ من وراءه أصاًل ..  

فاحلَدث أبسلوبه قد فاجأ اجلميع .. لكن هذا شيء .. وأن يُقال: أنين قلت عن جبهة النصرة أهنا 
 صنيعة املخابرات شيء آخر، وخمتلف ..!
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 هللا ..؟!  أال يوجد فرق بني القولني واألمرين َي أاب عبد 
ْث يف أسفل تعليقي على احلدث، عقبت فقلت:" أقول ذلك، وإين ِ ألرجو أن أكون خمطئًا يف  

َجيع ُتفظايت الواردة أعاله .. فأَن حينئٍذ األسعد واألفرح ابإلخوان .. وبكل جماهد خملص جُياهد يف 
اله .. غرض أو خالف سبيل هللا .. وليعلم اجلميع أنه ما محلين على تدوين تلك املالحظات أع

شخصي مع أحد أو جهة من اجلهات .. وإمنا فقط خشييت وغرييت على الثورة الشامية، وأهلها، وأبطاهلا 
وجماهديها .. ومستقبلها .. من أن ُتؤَتى من ِقبلنا، ومن جهة غفلتنا ومحاستنا .. من حيث ال حنتسب 

 هـ.  -ت فمن نفسي، وأستغفر هللا " اوال ندري .. فإن أصبت فمن هللا تعاىل وحده .. وإن أخطأ
 أبعد كل ذلك ــ َي أاب عبد هللا ــ ترميين أبنين رميت النصرة أبهنا صنيعة املخابرات ..؟!  
ونقول أيضًا: قد نفيت مرارًا، وتكرارًا هذا االهتام ــ وهو االرتباط ابلنظام واملخابرات ــ عن  

أرسلت عب األثري ــ والعامل كله يسمع ــ أكثر من مرة سالمي النصرة يف أكثر من لقاء يل عب األثري .. و 
وحمبيت واحرتامي للنصرة، وألخينا الشيخ أيب حممد ُتديدًا ... فهذا كله مل يصلكم، ومل تسمعوا به، 

 ووصلتكم تلك الكذبة املفرتاة علينا ..؟! 
 ال أبس .. ال تثريب عليك َي أخي .. يغفر هللا يل، ولكم.  
: قد أطنب وتوسع األخ يف احلديث عن اجلانب الفكري، والسياسي، واملنهجياثنياً:  

الكفر العاملي .. وعن دوره يف حماربة اإلسالم واملسلمني .. وأنه كيف زرع دويلة اليهود يف فلسطني .. 
وعن سايكس بيكو .. وأنه احلامي لألنظمة احلاكمة يف بالد املسلمني .. وأن اسقاط ومواجهة أي 

أو نظام قطري يف املنطقة، مير عب مواجهة واسقاط الكفر العاملي .. والنظام العاملي أواًل .. إن طاغوت 
طبيعة معركتنا ِبذا الشكل، وِبذا احلجم، إن عدوَن احلقيقي الذي ال يقبل ابلتحييد هو منظومة الكفر 

 العاملي مبجلس أمنه وأممه املتحدة وغريها من املنظومات العاملية.
مة قد جر بت اجلهاد على أساس قطري ففشلت، ومل تثمر شيئًا .. نظرًا ألهنا كانت وأن األ 

قاصرة عن رؤية العدو احلقيقي وخمططاته .. وابلتايل ال بد من اجلهاد العاملي .. فإذا أردَن أن نسقط 
ية .. اليت نظامًا من األنظمة احلاكمة .. ال بد من مواجهة واسقاط الكفر العاملي .. واملنظومة العامل

 ترعى وُتمي الكفر الوطين .. وهذا ما تنتهجه القاعدة .. وتتبناه. 
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إن فهمنا هذا ملعادلة الصراع السابقة واليت على أساسها نبين قواعد املواجهة واسرتاتيجيتها  
 خمتلف كما هو واضح بيننا وبينك .... اخل. 

يدندن حوهلا األخ يف حواره ..  هذا ملخص كالمه ابختصار .. إذ هي الفكرة األساسية اليت 
 وأرد عليه من خالل النقاط التالية: 

قلنا من قبل، ونعود فنقول هنا: العداء والتضاد والتباين الفكري العقدي والثقايف بني  -1 
األمم والشعوب قائم وموجود .. بني أمة اإلسالم وغريها من األمم وامللل .. قائم وموجود، قد قررته 

ة، والواقع املعايش .. فهذا ال خالف عليه .. وال ينكره أحد .. لكنه ــ شرعًا وعقاًل ــ النصوص الشرعي
ال يعين، وال يلزم منه العداء العسكري، أو الصدام العسكري مع كل األمم .. والدول .. واجليوش، 

 والشعوب، قي زمن واحد، وبال استثناء!  
صلى هللا عليه وسلم وإىل يومنا هذا ــ أهنا خاضت مل يُعَرف عن أمة اإلسالم ــ منذ مبعث النيب  

معركة عسكرية ضد العامَل، كل العامَل يف زمن واحد .. بل ال يُعرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه 
 قاتل عدوين يف آن واحد، أخذًا ابألسباب .. ورفقاً ورمحة ابملؤمنني. 

حَّت ال جيتمعوا ضده .. فيحالف بعضهم  بل كان صلى هللا عليه وسلم يُفرق بني املشركني .. 
.. ويصاحل ويسامل بعضهم .. ويعتزل بعضهم .. ويستأمن ويعاهد بعضهم .. ويهم أن يعطي بعضهم 
بعض العطاء واملال .. ليفرق َجعهم .. وسهامهم عن املسلمني .. وكذلك كان الصحابة من بعده .. 

 والتابعون هلم إبحسان. 
م ــ مثال الكفر العاملي كما يعب عنه األخ ــ وبني الفرس اجملوس ..  ومل ا نشبت حرب بني الرو  

كان تعاطف الصحابة رضي هللا عنهم مع الروم، وملا انتصر الروم على الفرس كما وعد هللا .. فرح 
 املؤمنون بنصر هللا .. ونزل يف ذلك سورة اَسها سورة " الروم ".

يف العداوة .. فالتفريق فيما بينهم وارد .. والتسوية وهذا كله من قبيل أن اآلخرين ليسوا سواء  
 بني اجلميع يف احلرب والعداء، ليس بصواب وال رشيد. 

هذا االستعداء العسكري العاملي ويف زمن واحد .. مل يُعَرف حَّت يف كتب الفقه والعلم والتاريخ  
 .. فلم يُعَرف إال مؤخراً يف فقه وأدبيات القاعدة، وحسب!!  
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ما بني دول منظومة الكفر العاملي ــ كما يسميهم األخ ــ فهم فيما بينهم أحالف .. حَّت في 
وتكتالت .. وجتمعات متفرقة وخمتلفة .. تكتل شرقي .. وتكتل غريب .. وتكتل وسط .. وتكتل جينح 
إىل التكتل الشرقي، وتكتل جينح إىل التكتل الغريب .. جتمع بني هذه التكتالت وتفرق فيما بينها 

يعاً َوقـُُلوبـُُهْم َشَّتَّ [احلشر: نَـُهْم َشِديٌد َُتَْسبُـُهْم َجَِ . وكل منها يناور 14املصاحل واملكاسب .. ] أبَُْسُهْم بـَيـْ
.. وحُياور .. ويشد ويرخي .. ويعتمد مقولة " عدو عدوي صديقي "، ليتحصل من الطرف املقابل ــ أو 

.. وهذا واقع ميكن االستفادة منه يف صراعنا مع ذوي األطراف املقابلة ــ على أكب قدر من املصاحل 
 الكفر املغلظ املتمثل يف النظام النصريي اجملرم.

 فإن قيل: ال؛ ال ميكن االستفادة منه ...! 
أقول: طبعًا؛ إذا أردت أن تعلن احلرب على اجلميع، لن تستفيد منه .. بل قد توحد سهامهم  

 على ما بينهم من تباين واختالف عليك!
مل يُعَرف عن دولة من الدول ــ عب التاريخ كله ــ مهما أوتيت من قوة .. ومهما انتاِبا شعور  

ِبنون العظمة .. أهنا خاضت حراًب مع َجيع العامَل .. أو أعلنت عن استعدائها العسكري ملا سواها من 
اع ابتفاقيات أذلته وأذلة الدول .. إال هتلر اجملنون واملتهور .. فقد فعل شيئًا من ذلك، فانتهى الصر 

 بلده، وشعبه، وكل من ُتالف ووضع يده معه! 
كل األمم .. وكل الدول .. تناور .. وُتاور .. وتصاحل .. وتشرتط، وتفاوض .. وجتري  

ُتالفات هنا وهناك .. من أجل ُتصيل أكب قدر من املصاحل لشعوِبا، ودفع أكب قدر من الشر 
ن .. ال حيق هلم أن يفعلوا شيئًا من ذلك، على مذهب القاعدة .. ومذهب والضرر عنها .. إال املسلمو 

 أخينا أيب عبد هللا! 
بناء على ما تقدم نتوجه ابلسؤال لألخ، فنقول له: أهل الشام يف صراع مع النظام  -2 

النصريي اجملرم، ومع حلفائه من روافض العامل، إيران، وحزب الالت وغريهم .. وهي معركة ال ختفى 
شراستها وشدهتا .. وتضحياهتا .. وآالمها .. والعدو حميط بنا من اجلهات األربع .. فهل ميكن أن 
ْنري صلحًا آمنًا مع بعض دول الكفر العاملي .. أو مع بعض دول اجلوار احمليطة ابلشام .. ونرسل هلم 

وليست معهم .. لنتفرغ  رسائل تطمينية، أبن معركتنا يف الشام مع النظام النصريي الطائفي وحلفائه ..
 للطاغوت، وجرائمه؟ 
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 األخ بني جوابني ال اثلث هلما:  
إما أن يقول: ال؛ ال جيوز .. وال ُيسمح بشيء من ذلك، كما تنص على ذلك أدبيات القاعدة  

 .. وكما تقدم من كالمه!
رعية من فًيقال له: أنت ِبذا اجلواب قد خالفت املنقول واملعقول، وما تقتضيه السياسة الش 

َسُتصاحِلُوَن الرُّوَم جلب للمصاحل، ودفع للمفاسد .. فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 
ُتْم وُهْم َعُدواا من ورائِِهْم، فَـَتْسَلُموَن وتـَْغَنُموَن "]صحيح اجلامع: [. ويف 3612ُصْلًحا آِمًنا، فَـتَـْغُزوَن أنـْ

 رواية:" عدواً من ورائكم ". 
لعدو األقرب واألخطر، واألشد كفرًا ال ميكن دفعه وال الوصول إليه إال بعد عقد صلح هذا ا 

آمن مع الروم ــ الذين ميثلون يف مصطلح األخ الكفر العاملي ــ ميكن املسلمني من دفع ذلك العدو 
 احمليط ِبم. 
ى هللا عليه فالنص قد أشار إىل جواز ذلك، وأن ذلك كائن ال حمالة إبذن هللا .. والنيب صل 

وسلم قد استحسن هذا الفعل من أمته .. بينما القاعدة جترمها، وتؤمثها ــ ولرمبا حاربتها ــ لو فكرت 
 جمرد تفكري بشيء من ذلك! 

 وإن قال: نعم جيوز .. وممكن .. فال يوجد ما مينع من ذلك!  
اليت تنص على  أقول له: بل غري ممكن .. ويوجد ما مينع من ذلك .. وهو أدبيات القاعدة 

 هتديد ومواجهة العامَل كل العامَل. 
وإن كان وال بد، ال بد ابتداء من التخلي عن أدبيات القاعدة اليت تستعدي َجيع العامَل ..  

 وتزع ره على املسلمني يف الشام .. وغري الشام! 
.. يظن أنه  الذي يقرأ كلمات األخ عن مواجهة وقتال الكفر العاملي، ودول العامَل برمتها -3 

دولة عظمى ميلك العتاد، والسالح ويصن عه .. وَجيع مقومات املواجهة .. اليت َتكنه من مواجهة العامَل،  
كل العامَل واالنتصار عليه .. وابلتايل ال رجعة عن مواجهة وقتال جيوش العامَل كلها، واسقاط املنظومة 

 الدولية، ويف زمن واحد. 
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مًا .. يعرفه اجلميع .. فواقع احلال أبل  بكثري من الكالم .. ومما بينما احلال خبالف ذلك َتا 
املَُتَشبِ ُع ميكن أن نقوله أو نوص فه .. ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" 

 ِإنَُّه كالِبِس ثـَْويَبْ ُزوٍر ". وَمْن َُتَلَّى مبا مَلْ يـُْعَط ، فكالبِس ثـَْويَبْ ُزوٍر " البخاري. ويف رواية:"   يـُْعطَ  مل مبا
ْث ما قيمة اإلعالن عن االستعداء العاملي، واحلرب العاملية الكونية، وكثرة الكالم حول ذلك ..  

وحظنا منه ال يعدو حظ من حيمل عودًا ليحركش ِبا أعشاش الداببري لتلسعه .. وال يزيد بعمله هذا 
ومشقة، وخناقاً، وعسرًا .. بينما الطاغوت النصريي يزداد قوة املسلمني واجملاهدين يف الشام إال ضعفًا، 
 وحياة، ورسوخًا، ومنده حببل من الناس؟!

قال صلى هللا عليه وسلم:" ال ينبغي للمؤمن أن يُِذلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفَسه؟ قال:  
 [. 2254يتعر ُض من البالء ملا ال يُطيق "]صحيح سنن الرتمذي:

 [.1897 عليه وسلم:" من شاقَّ َشقَّ هللاُ عليه "]صحيح سنن ابن ماجه:صلى هللاوقال  
ْهُلَكِة [البقرة::وقال تعاىل   .195] َواَل تـُْلُقوْا أِبَْيِديُكْم ِإىَل التـَّ
 . 16] َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم [التغابن:وقال تعاىل: 
 . 286 ُوْسَعَها [البقرة:وقال تعاىل:] اَل يَُكلِ ُف اّلل ُ نـَْفساً ِإالَّ  
ليس كل دول العامَل مغرمة ابلطاغية بشار األسد وبنظامه .. إذ كثري من الدول .. وبعضها  -4 

من دول املنطقة واجلوار .. تناصبه العداء .. وهلا مصلحة يف سقوطه وزواله .. وقد أبدت تعاطفاً صادقاً 
يف سورَي .. أجرم الطاغوت حبقها، وحبق أبنائها .. مع الشعب السوري، وثورته .. وملا قامت الثورة 

فوضعت بعض دول الكفر العاملي للطاغية خطوطًا محراء ال ُيسمح له من اقرتاِبا، أو جتاوزها .. 
 وأتبعت ذلك ِبملة من التهديدات له ولنظامه!  

فدخلت القاعدة على اخلط، وفرضت نفسها على الثورة الشامية، وجهاد أهل الشام ..  
وأعلنت عن اسرتاتيجيتها العاملية يف املواجهة، وأن سقوط نظام األسد، يبدأ أواًل بسقوط أمريكا، ودول 
الغرب، مرورًا بدول الشرق، واهلند والسند، وَجيع دول املنطقة واملنظومة الدولية، إىل أن تصل إىل 

 دمشق .. ومواجهة أي طرف منهما هو مواجهة للطرف اآلخر! 
القاعدة، وجود َجاعة الدولة " داعش "، اليت خرجت من عباءة القاعدة .. ْث أتبع وجود  

 فزادت الطني بلة .. وعاثت يف األرض فساداً ... فماذا حصل؟ 
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حصل أن ُتولت اخلطوط احلمراء اليت وضعها اجملتمع الدويل ــ عفوًا الكفر العاملي ــ للنظام  
مح له ابملرور والتجاوزات، وأن يفعل مزيدًا من السوري إىل خطوط خضراء .. وإشارات خضراء .. تس

 اجلرائم، واجملازر. 
فالنظام النصريي على سوئه وجرائمه .. ابلنسبة للمجتمع الدويل .. مل يعلن حربه على دولة  

من الدول، وال على املنظومة العاملية، واألممية .. وإمنا أعلن حربه على اإلرهاب .. وابلتايل فهو أقرب 
 عاملي، واملنظومة الدولية .. من اإلرهاب العاملي، كما ُيصنفونه! للكفر ال
هذا واقع ال بد من أن نكاشف به األخوة يف القاعدة .. وال بد هلم من أن يعرتفوا به ..  

ويصححوا املسار .. فقد غيبوا بتدخلهم معىن أن شعب وأهل الشام قد انتفضوا واثروا على الطاغوت 
، وحلقوقهم، وحرماهتم، وحريتهم، وكرامتهم .. هذا املعىن قد غاب ــ أو ُغي ب ــ ونظامه، يثأرون لدينهم

عن املشهد ولألسف .. علمًا أن الشعب السوري األعزل ــ رجااًل وشيوخًا، ونساء، وأطفااًل ــ يدفعون 
 الضريبة األكب هلذه الثورة!

 وجود القاعدة ..! قالوا: أصاًل بشار األسد جمرم وقد فعل جرائم كذا، وكذا قبل  
يُقال هلم: صدقتم، ولكن دخول القاعدة على اخلط، ومن ْث خوارج داعش .. أعطته مزيداً من  

املبرات واألعذار أمام اجملتمع الدويل واحمللي .. لريتكب مزيدًا من اجلرائم واجملازر حبق الشعب السوري 
 ال َيفى على مراقب منصف.  األعزل .. على اعتبار أنه يواجه اإلرهاب العاملي .. وهذا

حديث األخ عن مواجهة الكفر العاملي، واملنظومة الدولية .. ذكرين حبديث جبهة الصمود  -5 
والتصدي أَيم زمان ــ اليت كان يرتأسها اهلالك امللعون حافظ األسد ــ عن االمبَيلية العاليمة ــ واليت 

رة مواجهة االمبَيلية العاملية .. وأن الطريق إىل ُترير تعين ابملصطلح القاعدي الكفر العاملي ــ وعن ضرو 
فلسطني مير أواًل عن طريق اسقاط االمبَيلية العاملية، والدول الرجعية املتواطئة مع االمبَيلية العاملية .. 
وكان لكالمه رواجًا يف حينها، كما كان غطاء لكثري من أخطائه وجرائمه، إذ كان الرد عليه، أو مواجهة 

 خطائه .. جيعلك مباشرة يف خانة الصحوات، واخلونة، والعمالء لالمبَيلية العاملية! أ
مع الفارق الكبري بني القاعدة، وجبهة الصمود والتصدي .. إال أن حديثهما عن الكفر  

 العاملي، واإلمبَيلية العاملية متشاِبان!
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إذا مل تدخل معه يف احلرب  كان الطاغية اهلالك حافظ األسد َُييف ويتهدد دول املنطقة، 
الكالمية على اإلمبَيلية العاملية .. وها هم األخوة يف القاعدة يهددون اجلماعات اإلسالمية األخرى، 
ويستخفون ِبا .. ويرمون بعضها ابخليانة والعمالة .. إن مل تدخل مع القاعدة يف اسرتاتيجية مواجهة 

 ولو ابلكالم! الكفر العاملي، والنظام الدويل العاملي .. 
: قد تكلم األخ على بعض فصائل اجليش احلر، كجبهة ثوار سورَي، وحركة حزم، وغريمها اثلثاً  

 من اجلماعات والفصائل .. بعبارات تفيد التخوين، والتكفري .. ْث سألنا ملاذا ال نقول رأينا فيها؟! 
. وبوك ــ تكف ر اجلماعات، أقول: ليس مبا ذكرت َي أاب عبد هللا ــ يريدون الصلح، غرف موك . 

 والفصائل، وحُيكم عليها ابلكفر والردة .. ْث ُتشرِع يف انتهاك حرماهتا!
هذا احلكم مرده ألهل العلم؛ فُتشكل حمكمة شرعية كفؤة قادرة على النظر يف مثل هذه األمور  

ُتكم به احملكمة  .. فريفع إليها ما يُثار عن هذه اجلماعة أو تلك .. أو هذا الشخص أو ذاك .. وما
 الشرعية .. يكون حكمها هو النافذ، الذي جيب العمل به. 

وغري ذلك مردود ابلنقل، والعقل .. حيث أن الكل ــ ولألسف ــ يتكلم على الكل .. والكل  
يتهم الكل .. إال من رحم هللا .. ولو أردَن أن حنمل اهتام كل أحد أو كل َجاعة حنو اجلماعة األخرى 

جلد والتصديق .. ملا سلم أحد من أهل الشام من الطعن والتجريح .. وال سلمت َجاعة من على وجه ا
الطعن، والتشكيك، والتكفري .. والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" إذا هلك أهل الشام فال خري 

 فيكم ". وماذا بعد التكفري والتخوين ألهل الشام، ومرابطيهم، وجماهديهم، من هالك!  
كم مع َجاعة حزم وغريهم .. قد دعوَنكم، وغريَن من علماء الشام .. إىل تشكيل يف خالف 

حمكمة شرعية مستقلة، تنظر فيما تنازعتم فيه، ومدى صحة ما يقوله وينسبه كل طرف حنو الطرف 
اآلخر من دعاوى .. فقبلوا .. ورفضتم، وأعرضتم وأنيتم .. مستخفني بنا وبغريَن من أهل العلم .. وإىل 

اعة ال يزال قابعًا يف غياهب سجونكم السرية، األخ أبو عبد هللا اخلويل، أحد أمراء حزم، املشهود الس
له من كثري من أبناء وجماهدي الشام، ابلفضل، والسبق يف اجلهاد، وحسن اخللق .. فال أحد يستطيع 

 أن يتدخل، وال أن يسأل عنه، أو يتبني!
 ملاذا ...؟!  
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كل ما تقولونه عن اآلخرين من غري حمكمة شرعية .. وأنتم تنسبون ْث كيف تريدين أن أصدق   
يل قواًل، وترددونه، وتصرون عليه وكأنه من املسلمات اليت ال تقبل النقاش .. أَن براء منه .. ما قلته .. 

 بل صدر عين عكسه وضده .. كما بينت أعاله يف أول هذا املقال؟
عبد هللا ــ أن ترفعوا مشاعة التخوين والعمالة، بوجه كل من  ال يُقبل منكم، وال من غريكم ــ َي أاب 

حيلو لكم االعتداء عليه، وعلى مقراته، وأسلحته .. ْث بعد ذلك .. من غري بينة ظاهرة .. وال قرار من 
 حمكمة شرعية مستقلة .. تريدوننا أن نتابعكم ونوافقكم على ما تفعلونه! 

ع خوارج داعش؛ هذا اجلانب اخلطري .. حيث تراهم من َجلة خالف أهل الشام وجماهديهم م 
يكفرون وَيونون، ويصحونون ويشيطنون من يشاؤون .. من غري بينة ُتذَكر، وإمنا يتبعون الظن الذي ال 
يغين من احلق شيئًا .. بل أحياًَن تراهم يكفرون ابحلسنات، ومبا ال يوجب التبديع أو التخطئة فضاًل عن 

يرتَجون غلوهم يف التكفري ابلسطو على حرماهتم ودمائهم ومقراهتم .. وال  التكفري .. ْث بعد ذلك
يسمحون ألحد أن يتدخل .. أو يتبني .. فهم اخلصم واحلكم معًا .. وإَن لنعيذكم من أن تتخلقوا ِبذه 

 األخالق! 
: قد ورد يف حوار األخ أيب عبد هللا اعرتاضات وتساءالت .. أحسب أنين قد أجبت رابعاً  

مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا خبصوص االنضمام إىل جبهة النصرة ". ا يف مقاليت:" عنه
وقفات مع مقالة " حبل هللا كيف نفهمه " أليب قتادة الفلسطيين "، ما يغين عن اإلعادة هنا .. ومقالة:" 

 فمن أراد الوقوف عليها فلرياجع املقالتني اآلنفيت الذكر، إن شاء.
خلتام أقول ألخي أيب عبد هللا، ولألخوة يف القاعدة .. قد ابن للجميع أن : يف اخامساً  

اسرتاتيجيتكم يف ُترير الشام، وأهل الشام، من الطاغوت النصريي اجملرم، ونظامه .. َتر من خالل قتال 
 واسقاط دول الكفر العاملي، ابتداء أبمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وَجيع دول الغرب .. مرورًا ابلصني
وَجيع دول الشرق .. ودول اجلنوب والشمال .. إىل أن تصلوا يف النهاية إىل دمشق .. فتعملوا على 
اسقاط النظام األسدي يف دمشق .. وإنه ــ كما ترون ــ طريق طويل وشاق .. يطيل من بقاء الطاغوت 

اتيجية غري ممكنة، ونظامه، وميده ابلقوة واحلياة  .. كما يُطيل من معاَنة أهل الشام .. وهي اسرت 
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ومستحيلة .. ما أنزل هللا ِبا من سلطان، وما سبقكم إليها من أحد .. إال اللهم بعد نزول عيسى عليه 
 السالم .. فساعتئٍذ تتبدل املشاهد والصور، وتتبدل األحكام.

بينما اسرتاتيجية أهل الشام وجماهديهم، تقوم على مواجهة النظام األسدي اجملرم، ومن يقف  
ه من إيران وحزب الالت .. فإن قد ر هللا النصر والفتح .. وهو كائن إبذن هللا .. فحينئٍذ سُتقام مع

دولة إسالمية عادلة راشدة على الرتاب السوري، تراعي وُتفظ احلقوق، واحلرمات، وُتكم ابلعدل .. 
.. وتتعامل مع دول وتبني للناس ما هلم وما عليهم .. وتضم د اجلراح .. وتشرع يف البناء والتأسيس 

املنطقة، ودول العامَل بندي ة، واحرتام متبادل، وفق ما تقتضيه املصاحل املتبادلة، والعمل ابلسياسة الشرعية 
.. ابستقاللية اتمة .. من غري تبعية وال عمالة جلهة من اجلهات .. ومبا ال يتعارض مع ثوابت ومبادئ 

 من صاحلنا .. وهنادن من هادننا .. ونشكر من ساعدَن، ديننا احلنيف .. فنسامل من ساملنا .. ونصاحل
ووقف ِبوارَن .. وحنارب ونعادي من حاربنا وعاداَن .. وال نتشبع مبا مل نعط، ومبا ليس فينا وال نقدر 

 عليه .. ولكل حادث حينئٍذ له حديثه.  
معاكس ليآخر ..  وكما ترون فاالسرتاتيجيتان ال تتوافقان وال تلتقيان .. كل منهما يف اجتاه 

واالقرتاح الراشد أن تدخل إحدامها يف األخرى طواعية وعن رضى، تدخل االسرتاتيجية املستحيلة غري 
املمكنة يف االسرتاتيجية املمكنة، واملقدور عليها .. فتجتمع الكلمة، وترتاص الصفوف، ويشد بعضها 

ونبغضه، وحنذ ر منه ــ حاصل ال حمالة،  بعضًا .. ويكمل بعضها بعضًا .. وإال فالصدام ــ الذي نكرهه،
ولألسف .. وحَّت ال حيصل هذا املكروه الذي ال حنبه وال نرضاه .. وحَّت ال يرمي حينئٍذ كل طرف 
الطرف اآلخر ابخليانة والعمالة .. ويقع الندم على ما فرطنا حبق أنفسنا وأهلنا وشعبنا، وثورتنا، وديننا، 

ال حيصل هذا كله، نصحناكم، وال نزال ننصحكم أبن تفكوا  وشهدائنا، والت حني مندم .. حَّت
ارتباطكم ابلقاعدة، وابسرتاتيجيتها .. وأن تدخلوا يف اسرتاتيجية أهل الشام، وجماهديهم .. والنيب صلى 
هللا عليه وسلم قد أوصى ابلشام، وأبهل الشام، وجند الشام خريًا .. وأمر اباللتحاق ِبم .. وما خاب 

 مل بوصية النيب صلى هللا عليه وسلم، واختار ما اختاره له. وال خسر من ع
 اللهم أرَن احلق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرَن الباطل ابطاًل وارزقنا اجتنابه .. اللهم آمني.  

24/4/2015  
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 ملاذا مل أَنصح النصرة سراً ..؟ -1292
بفك ارتباطها ابلقاعدة،  جلبهة النصرة يملاذا مل تكن نصائح بعض اإلخوان من معاتبيت؛كثر أ

  واسرتاتيجيتها سرًا، وكانت عب شبكة االنرتنت، وغريها من وسائل اإلعالم ..؟
وآداِبا، وآاثرها على سالمة النصيحة،  نصيحتهم، وحرصهمؤالء اإلخوان هلأقول: أواًل: أشكر 

 .. وما ذكروه مل يكن خافياً عين حلظة من اللحظات .. جزاهم هللا خريًا. 
سرًا .. وبعيدًا عن مسامع وأنظار الناس .. طيلة أربع  قد َنصحت األخوة يف النصرةًا: اثني

ولألسف .. إال من قلٍة، يُذَكر سنوات من عمر الثورة .. فلم ْند لنصحنا أي أثر، أو رد، أو تفاعل 
جماهديهم .. على الثورة، وأهل الشام، و احملقق القرار والتأثري .. حَّت خشينا الضرر ُغَيبت عن مواقع 

  وعلى النصرة ذاهتا .. فكان ال بد مما ال بد منه. 
ل عنه، ويؤص ل له يف العَلن، وعلى ا يكون اخلطأ ظاهرًا، وعام ًا، ومتكررًا .. جُيادَ ويُقال أيضًا: مل  

يُعاجَل  ه مبا يناسبه؛ فإن كان سرًا،املأل .. مل يعد حينئٍذ من احلكمة مواجهة هذا اخلطأ سرًا .. وإمنا يُواجَ 
 يُعاجلَ وابلتلميح أحياًَن، وما كان علنًا وعلى مسامع املأل، يرتك آاثره السلبية على الناس، ويواَجه سرًا، 

وما مضى عليه العمل عند ُتذيرًا وتنبيها للناس، وهو الذي عليه السنَّة، إبراًء للذمة، و ويواجه عالنية، 
 وهللا تعاىل أعلم. الس َلف، 

28/4/2015 

 ملصلحة والثورة. ا -1293
ثري من الطغاة يرخون ملعارضيهم بعض املصاحل اجلزئي ة، كبناء مدراس ومعاهد علمية، ك

ومستشفيات، وشركات .. وحنو ذلك .. وعندما تفرض عليهم مصلحة اإلسالم، ومصلحة األمة، 
واضحاً  يكون هلم موقفاً أن ، أو عن فسادهم وظلمهم يتكلموايعارضوا الطغاة، وأن والشعوب .. أن 
وحيسبون هلا ألف حساب، على مصاحلهم اجلزئية،  وَيافون..  تراهم يصمتون..  هام جتاه حدث معني

  اإلسالم، واألمة، والشعوب. ويقدموهنا على املصاحل العامة؛ على مصلحة 
يف الثورة الشامية .. حيث أن من ــ ولو بوجه من الوجوه ــ هذا املسلك يتكرر ولألسف 

ومنشآهتم، ومصاحلهم اخلاصة  ،من اهليئات .. واجلمعيات .. مقابل احلفاظ على مكتسباهتمالشيوخ .. و 
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يف مواضع العاملة يف الشام ..  وأخطاء بعض اجلماعاتعن احنراف تراهم يسكتون ويؤثرون الصمت .. 
امية للثورة الشللمجاهدين .. و يكون لبياهنم مصلحة راجحة لإلسالم واملسلمني .. و هامة، ومنعطفات 
 بشكل عام. 

وال جيوز  ال ُيستساغوهذا ال ينبغي وال جيوز، وما كان منه مستساغًا يف عهد الطغاة الظاملني .. 
 اليت تنشد التغيري واإلصالح. الثورات عهد يف 

28/4/2015  

 السياسة واملتنطعون!  -1294
ستوى دولة أو ، على مراشد ن العقبات اليت تواجه ــ وستواجه ــ أي عمل سياسي إسالميم
 ــ وخباصة يف الشام ــ املتنطعون املتكلفون، وتنطعاهتم ..! حكومة

فأي حراك سياسي، أو تصريح سياسي متشابه، أو لقاء أو جلوس مع أجنيب، تقتضيه املصلحة 
تدفع فجور وشر منافق أو كافر عن اإلسالم يف ظروف تقي ة، أو عبارة والسياسة الشرعية .. أو بسمة 

.. فسوف يـَُفسَّر مباشرة من هؤالء املتنطعني املتكلفني على أنه كفر، وردة، وعمال، وخيانة  واملسلمني
 !حوله الزوابع، والغبار ريونويُثومواالة خُترج صاحبها من امللة ..  ..

وهؤالء بالء .. االلتفات إليهم، واالنشغال ِبم .. يُعيق ويؤخر أي عمل سياسي راشد .. وأي 
 هللا املستعان. وس .. عملية بناء وأتسي

30/4/2015  

 .بني فقه املمكن وفقه الواقع -1295
َّت تْسَلم، وتنَجح، وأنت تسري حنو أهدافك العامَّة الكلي ة .. ال بد من أن تراعي أمرين: فقه ح

نفسك فوق  املمكن واملقدور عليه؛ فتتعرف جيدًا على قدرتك، وحدود استطاعتك، فال تكلف
 عليه.  تقدرال ما طاقتها، و 

تعاىل:] ال يَُكلِ ُف اّللَُّ  وقوله .16َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتم [التغابن: وله تعاىل:]وهو املراد من ق
 . 286نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها [البقرة:
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فأتوا منه ما  :" وما أمرتكم بهواملراد من قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املتفق عليه
 . استطعتم "

األمر اآلخر: وهو فقه الواقع؛ فتفقه جيدًا الواقع احمليط بك، الواقع الدويل، واإلقليمي سواء، 
 ماذا ميكن أن تنجز وَترر من مهام وأعمال فتنجزها. ْث تنظر ــ وفق فقه املمكن واملقدور عليه ــ 

قعه .. مشكلة كبى عندما يعيش اإلنسان بني فكي التمساح أو الوحش .. ويكون هذا هو وا
 ود!والور  ْث يظن، ويعمل، وكأنه يعيش يف حديقٍة خضراء مألى ابلزهور

هو إْناز ما ميكن إْنازه وفق فقه املمكن املقدور حينئٍذ فيكون املطلوب منك شرعًا وعقاًل 
 عليه، وفقه الواقع املُعايش .. وما عجزت عن إْنازه فال ُتسأل عنه شرعًا، وال عقاًل. 

ملستمر على رفع جاهزية القدرة واالستطاعة، إلْناز أكب قدر من املهام، مع العمل الدؤوب وا
.. وكلما مَنت القدرة وزادت كلما تعني  عليها من اليت مل تُنَجز بعد  واألعمال، واألهداف الواجبة

  األعمال والواجبات ما مل يتعني عليها من قبل؛ يف زمن الضعف والعجز.
فيتشبَّع مبا مل يُعَط، ومبا ليس فيه،  عًا: فقه املمكن، وفقه الواقع .. ومن مل يتنب ه هلذين األمرين م

املمكن وفوق حدود  قدرته واستطاعته،حجمه و فريفع شعارات أكب من كالبس ثويب زور .. 
 ض نفسه ومن معه إىل َجلة من املزالق واملخاطر.عر  يُ  .. ، ويف غري واقعها املتاح واملناسباالستطاعةو 

 اهللكة احملققة. ة .. و املشق  منها: 
 ومنها: الفشل. 

الشعارات، والواقع .. وهذا له ارتدادات سلبية  االنفصام الكبري بني حجم التعارض، و ومنها: 
  كبرية على معنوَيت، ونفسيات، وحياة وتفكري األتباع!

وز ؛ وذلك عندما يرون أن مشروعه مل يتجا، وعزوفهم عنهومنها: فقدان ثقة الناس به ومبشروعه
يف واقع على األرض، و حدود التنظري، والتخيل .. ورفع الشعارات الضخمة .. ومل يرتجم منه شيء 

 !..حياة الناس 
واقعي، وأنه  ؛ وهو إظهار اإلسالم، على أنه دين غريواألخطر ومنها: وهو اجلانب األهم
واقع الناس، وما عي متطلبات احلياة، وال يرا الكبرية، ال يواكب يقتصر على التصورات والشعارات

 يلزمهم. 
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1/5/2015  

 التأويل أو يضيق. حبقه سع يتَّ  الذي -1296
ات، سباب عدة، بعضها سياسي، وبعضها يدخل يف خانة التقي ة .. وُتت ضغط الضرور أل

الة أوجه وتفاسري، لو تصرحيات، أو يقف مواقف متشاِبة مح  املرء قد يصرح  وغريها من األسباب ..
ا على احململ السيء قدرت وكان ذلك ممكنًا، وإذا أردت أن ُتملها على احململ احلسن أردت أن ُتمله

 قدرت، وكان ذلك ممكناً ..! 
 مل على احململ السيء ..؟ مل مواقفه املتشاِبة على احململ احلسن، ومن الذي ُتُ ذي ُتُ فمن ال

ممن حُيبون هللا ورسوله،  فإن كان هذا األمر أن يُنَظر للمرء ذاته؛ أقول: املقياس والضابط يف
ل مواقفه املتشاِبة على احململ احلسن، ف عنه ذلك من خالل قرائن ظاهرة .. ُُتمَ واملؤمنني .. ويُعرَ 

 ن به الظن، ويتسع حبقه التأويل. وحُيس  
ا إن كان ممن ال حيبون هللا ورسوله، واملؤمنني .. ويُعرف عنه ذلك من خالل قرائن ظاهرة .. مَّ أ
 ل مواقفه املتشاِبة على احململ السيء، وُيساء به الظن، ويضيق حبقه التأويل. فهذا ُُتمَ 

.. وقد بسطنا هذا املعىن  ةوهذا ليس منا حمض الرأي .. بل لنا فيه دليل من الكتاب، والسن  
  يف كثري من كتبنا ومقاالتنا. 

2/5/2015  

 شرط الن صرة لفك ارتباطها ابلقاعدة!  -1297
جبهة النصرة "، بفك ارتباطها ابلقاعدة .. ترد بقوهلا: فكوا ــ أواًل ــ ارتباطكم ندما نطالب " ع

وهو شرط الجتماع  ابلطواغيت، وأنظمتهم .. وابلكفر العاملي .. ْث حنن نفك ارتباطنا ابلقاعدة ..
نها خرى، وخباصة مالكتائب الشامية اجملاهدة األبذلك َجيع  وهم يعنون الكلمة ووحدة الصف ..

 ماعات الكبرية املعروفة!اجل
 كالم قالوه لنا، ولغريَن .. وهو ليس له إال تفسريين:هذا ال
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أحدمها: يعنون ابالرتباط ارتباط التواطؤ والعمالة، وارتباط التماسك والتعاضد، كارتباط الفرع 
ويتحول  أغراضه وأهدافه، ويعمل على ترَجة اسرتاتيجيته وسياسته يف الشام .. لألصلابألصل .. حيقق 

 وهو الظاهر من كالمهم!  إىل خنجر مسموم ضد اإلسالم واملسلمني، وخاصتهم من اجملاهدين ..
فيقال هلم: هاتوا برهانكم على ذلك إن كنتم صادقني .. وحنن حينئذ معكم فيما تقولون .. 

شيئا ..  فإن مل تفعلوا، ولن تفعلوا .. فيكون كالمكم حينئذ حمض الظن السيء الذي ال يغين من احلق
حمض الغلو يف التكفري ..  وهو يرقى إىل درجة رمي الفصائل الشامية ابلكفر والردة بغري حق .. وهو

 ذحرماهتم .. وإننا نعيدواعش مبثل هذا الظن السيء كفروا املسلمني، واستحلوا واخلوارج الغالة من ال
 ن حيذوا حذوهم! أو أيف النصرة أن ينهجوا هنجهم األخوة 

أن يكون جمرد قبول املساعدة من هذا الطرف أو ذاك .. أو جمرد اجللوس مع هذا اثنيهما: 
 ! الطرف أو ذاك .. يعين عند النصرة االرتباط .. ويعين العمالة واخليانة ومن ْث الكفر والردة 

يقال هلم: هذا تكفري مبطن .. تكفري بغري موجب .. بل تكفري فيما َيالف النقل والعقل .. ف
إساءة الظن ِبميع املسلمني .. وإىل تكفريهم .. فقد دل النقل .. وكذلك واقع املسلمني من مؤداه إىل 

لدن النيب صلى هللا عليه وسلم وإىل يومنا هذا، وإىل يوم القيمة .. أن مثل هذه االستعانة .. ومثل هذه 
وتقع، وسوف  اجملالس واللقاءات اليت تقتضيها مصلحة الشعوب .. والسياسة الشرعية .. قد وقعت،

تقع كما أشرَن إىل ذلك يف مقاالت عدة .. ال جيوز التكفري والتخوين مبثلها .. وال يقدم على التكفري 
مبثل هذه األمور إال اخلوارج الغالة .. وإَن نعيذ األخوة يف النصرة من أن يتخلقوا بشيء من ذلك ..  

ة اإلسالم .. حأبن يؤثروا مصل –لألمانة  إبراء للذمة، وأداء –كما نناشدهم .. وسنظل نكرر املناشدة 
وأن ..  هلا وعليها مصلحة األمة .. مصلحة الشعوب املسلمة على مصلحة االرتباط حبزب أو َجاعة

م احلقَّ حقًا ويرزقنا داعيًا هللا تعاىل أن يرينا وإَيهعلى تنقية صفوفهم من الغلو والغالة، جادين يعملوا 
 قنا اجتنابه .. اللهم آمني.اطل ابطاًل ويرز رينا وإَيهم البباعه، وأن يات

9/5/2015  
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 أمل أيََِن هلذا الفارِس أن يُطَلق سراحه؟!  -1298
ا عند الطاغوت النصريي، أو غريه من الطغاة الظاملني .. فأولئك ال يُرجتى  نتكلم عن أسرٍي منَّ ال

 منهم عداًل، وال إنصافًا. 
. تشهد له الساحات وامليادين ابجلهاد، والصب، وإمنا نتكلم عن أٍخ عزيٍز جماهد شريف .

ق .. وسالمة السريرة حنو حبسن اخللُ  ــ وأَن واحد منهم ــ والثبات .. كما يشهد له كل من عرفه عن قرب
ن وال نزكي أنفسنا وإَيه على هللا .. واملؤمنون شهداء هللا يف أرضه، تؤم  الثورة الشامية، وأهدافها .. 

 فشر.  كانت خرياً فخري، وإن كانت شراً   م؛ إنالسماء على شهادهت
نعم؛ إنه األخ اجملاهد " أمحد اخلويل "، املعروف أبيب عبد هللا اخلويل احلمصي .. والذي ُخطف 
من مكتبه ومقره يف قرية " خان السبل "، من قبل جبهة النصرة، بعد أن أعطي األمان أبن ال مُيس 

 ر ".بسوء، بشهادة شيخ القرية " سفر الص ف
وإىل وال يزال .. سجون النصرة ما يقارب ستة أشهر ..  يفوتغييبه مضى على اعتقاله وقد 

قد تعرض ــ ولألسف ــ .. وقد منا إىل مسامعنا أبنه  ر اليسريإال النز ه ال يعلمون عنه هله وحمبو الساعة أ
ظامل أحد من أبناء للتعذيب الشديد .. وهو ما ال نرضاه لألخوة يف " النصرة "، أن تنسب إليهم م

لمًا .. فالظلم ظلمات، ظأو تعذيبهم وجماهدي الشام .. الذين جاؤوا لنصرهتم، وليس العتقاهلم 
  وعواقبه أليمة يف الدنيا واآلخرة. 

والتجرد من وإَن لنهيب ابألخوة يف جبهة النصرة .. أبن يصغوا لنداء العدل، والتقوى .. 
م مشله مع زوجه وأبنائه، وإخوانه يف أقرب قوا سراح األخ، ليلتئطلتقوا هللا .. ويُ فيحظوظ النفس .. 

وقت ممكن، عساه أن يستأنف جهاده من جديد ضد الطاغوت النصريي، وهم أهل لذلك إبذن هللا .. 
 وجزاهم هللا خريًا. 

14/5/2015  

 سؤال وجواب متعلق ابلسياسة الشرعي ة.  -1299
ابه اإلسالمي، فعندما يكون بني إخوانه يكون من األشخاص ختتلف هلجته ووضوح خط ؤال:س

وإذا جالس غري املسلمني، ختتلف هلجته،  لوالء هلل، ولرسوله، وللمؤمنني،خطابه واضحًا، وحمكم ا
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عض الضرر، أو ليدفع عن املسلمني ب املتشاِبة، محالة أوجه وتفاسري،ويستخدم كثريًا من العبارات 
النفاق والتلون، وهل جيوز أن يُرَمى هذا الشخص ابلنفاق، فهل هذا يـَُعد من  جللب بعض املصاحل،

لوا ...؟  والكفر والردة، وأهنم قد غريوا وبد 
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. إن كان هذا الشخص صادق الوالء هلل ولرسوله، وللمؤمنني .. 

ستخدمه من عبارات .. وما ي ، ويُعامل على أساسهتَمد خطابه احملكم الداخلي بينه وبني إخوانهعيُ 
تقتضيها السياسة الشرعية، واخلطاب السياسي، قية، متشاِبة محالة أوجه وتفاسري، يف ظروف الت  

.. ختالف خطابه احملكم والداخلي .. ال  لتحصيل بعض املصاحل، ودفع بعض الضرر عن املسلمني
على ضوء احملكم، ويُرد املتشابه  تضره، وال جيوز أن حُياَكم على أساسها، وإمنا يُفس ر املتشابه من كالمه

 من كالمه إىل احملكم من كالمه. 
وال يرمي من كان هذا وصفه ابلنفاق، والكفر، وأنه قد غري وبدل .. إال جاهل، أو مغال من 

 شيوخ اخلوارج الغالة األجالف!  
ُهْم تـَُقاًة [آل عمران:قال  ُقوْا ِمنـْ  . 28تعاىل:] ِإالَّ َأن تـَتـَّ

إال أن تكونوا يف سلطاهنم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا الطبي يف التفسري: قال ابن جرير 
هلم الوالية أبلسنتكم، وتضمروا هلم العداوة، وال تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، وال تعينوهم 

 هـ.  -على ُمسلم بفعل ا
ومع ذلك .. سري وتفامتشاِبة محالة أوجه  ابللسان أشنع من إطالق عبارات وإظهار الوالية

 ابللسان ُتت ظروف الت قية. هلم ستثىن من املالمة واملؤاخذة من يظهر الوالية القرآن الكرمي، ي
أنَّ رجاًل استأذن على احلديث الذي أخرجه مسلم، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت:" ويف  

فلما دخل ريِة، أو بئَس رجُل العشريِة ". النيبِ  صلَّى هللُا عليِه وسلََّم. فقال: ائذنوا لُه. فلبئَس ابُن العش
؟ قال:" الذي قلَت. ْث ألنَت لُه القولَ  قلَت لهُ  سوَل هللِا،قالت عائشُة: فقلُت: َي ر  عليِه أالَن لُه القوَل!

  َي عائشُة إنَّ شرَّ الناِس منزلًة عند هللِا يوَم القيامِة، من وَدَعه، أو ترَكُه الناُس اتقاَء ُفْحِشه ".
 ".يف وجوِه أقواٍم وقلوبُنا تلعنُـُهم  لُنكِشرُ إَنَّ  ن أيب الدرداء، قال:"وع 
وهللا تعاىل أيمر موسى وهارون عليهما السالم أبن يقوال لفرعون قواًل لينًا، فقال تعاىل:] اْذَهَبا  

 . 44-43َأْو ََيَْشى [طه: ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى . فَـُقواَل َلُه قَـْواًل لَّيِ ناً لََّعلَُّه يـََتذَكَّرُ 
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سواء كانت مصاحل دينية ودفع املفاسد، والضرر .. ففي مورد ومعرض ُتصيل املصاحل،  
دعوية، أم مصاحل مادية ضرورية .. يُقدَّم اخلطاب اللني الرفيق، على اخلطاب الذي يتسم ابلشدة أو 

 لو أردَن تتبعها. .. واألدلة الدالة على هذا الفقه كثرية ف، واحلدي ة شيء من العن
22/5/2015  

 الشيخ رَيض اخلرقي. -1300
من على مدار سنني الثورة الشامية .. وبعد أن عجزت يد النظام النصريي اجملرم  عد جهاد طويل؛ب

أبو اثبت، املريب  اجملاهد يرحل الشيخ احملدث العطاء العلمي ..  وبعد رحلة طويلة معأن تصل إليه .. 
متأثرًا ِبراحه اليت أصابته جراء عملية انتحارية غادرة جبانة اهدين يف الغوطة .. شيخ اجملرَيض اخلرقي، 

 !خوارج داعش ..حداثء وغالة يقدم عليها انتحاري من 
سائاًل هللا تعاىل أن يرمحه، وأن يتقبله يف عداد الصديقني والشهداء .. وأن ينتقم من قاتليه .. وأن 

 يه وسلم:" طوىب ملن قتلهم، وقتلوه ".يكون ممن يشملهم قوله صلى هللا عل
كما أسأله تعاىل أن يلهم ذوي الشيخ وأهله، وتالمذته، وحمبيه من اجملاهدين يف دمشق وضواحيها 
الصب والسلوان، وأن جيزيهم على مصاِبم اجللل خري اجلزاء، وأن يستبدهلم، والشام، وجماهدي الشام 

 خرياً منه .. إنه تعاىل َسيع قريب جميب.
 صلى هللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم. و 

24/5/2015 

 انسحاب النظام النصريي من دمشق! -1301
لن ينسحب النظام النصريي اجملرم من دمشق إال بعد أن ميك ن للخوارج الدواعش يف دمشق،  

 وضواحيها، وذلك لسببني: 
يطول أمده يتطور إىل اقتتال داخلي أوهلما: ليشغل جماهدي الشام بقتال داعش .. والذي قد  

فيما بني اجملاهدين .. فريق يقف مع هذا الطرف، وفريق آخر يقف مع الطرف املقابل .. فيستنزف 
.. وبعيدًا عن االنشغال مبتطلبات الدولة احلديثة  قواهم بعيدًا عن أوكاره ومقاره يف الساحل السوري

 ! واملنتظرة بعد سقوط وأفول النظام النصريي
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اثنيهما: ليوصل رسالة إىل العامَل اخلارجي وخباصة أمريكا ودول الغرب .. أن البديل عنه، هم "  
وكعقاب للدول اليت كانت تطالب برحيل فليتحملوا تبعات زوال حكمه .. داعش "، َجاعة الدولة .. 

 الطاغية بشار األسد ونظامه عن سدة احلكم يف سورَي. 
. وأن يَدب ر لنا .. وأن حيفظ الشام وأهل الشام، وجماهديهم من كل  نسأل هللا تعاىل أن ُيسل م . 

ُر اْلَماِكرِيَن [األنفال: ُ َخيـْ ُ َواّلل   . 30كيد ومكر ] َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّلل 
24/5/2015  

  فهاء! عمالة السُّ   -1302
دو لتوظيفهم بصورة لسفهاء .. والذين منهم " حداثء األسنان، سفهاء األحالم "، ال حيتاج العا

مباشرة لصاحله .. فسفاهتهم تسهل عليه مهمة جتيريهم وتسخريهم ملآربه وخمطتاته، وفق ما يريد، وكيفما 
.. كالسيل من املاء الذي يتنزل من وبصورة أفضل بكثري من ربطهم به بصورة مباشرة وصارخة يريد 

ا حددهتا له، فال َيرج عنها قيد أمنلة، يسري فيها كمصبب .. ترسم وُتدد له اجلداول، واملسالك .. ف
  ْث حيسب أنه حر يف حركته وجرَينه .. وهكذا السفهاء! 

وعدم اكرتاسهم للمآالت، والنتائج،  والسفهاء، حبكم سفاهتهم .. وطيشهم .. ورعونتهم ..
حد ال تقتصر عمالتهم على عدو وا واملصاحل واملفاسد، ومن املستفيد من أعماهلم، ومن اخلاسر ..

وحسب .. بل قد يستحمرهم أكثر من عدو ملآربه وخمطتاته .. حَّت يظهر للمراقب أن السفهاء عمالء 
ــ حبكم  مأهنوهو والتعليل ما ذكرَنه .. فيحتار يف تفسري ذلك .. ألكثر من طاغية، وجهة معادية .. 

من أي طرف م هلم .. رسَ يسهل جتيريهم .. واستحمارهم .. وتسخريهم يف االجتاهات اليت تُ سفاهتهم ــ 
  !  معاٍد متمكن ومتمر س

25/5/2015  

 كيف تريدون أن يذكركم التاريخ؟!   -1303
اليت آلت هلا قول حلكام وحكومات أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وغريها من دول الغرب، أ
حقوق اإلنسان، .. واليت تتشب ع ابحرتام اإلنسان، و من حركة التاريخ غلبة، والقوة، والظهور الو  الرَيسة

 وحقوق طفولة اإلنسان:
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، وأنتم قادرون عندما َتتنعون عن إيقاف جرائم األسد ونظامه، حبق الشعب السوري األعزل
 على إيقافها ..! 

عندما َتتنعون عن إيقاف جمازر األسد الكيماوية حبق أطفال سورَي، وأنتم قادرون على إيقافها 
 !.. 

على األسلحة النوعية اليت  وامن أن حيصلومقاتليه، سوري عندما َتتنعون، وَتنعون الشعب ال
 موبني أي صفقة سالح قد أتتيه موُتيلون بينه ..عن أنفسهم ِبا عدوان وجمازر الطاغية األسد  ونيرد

 ! من اخلارج
بكل أبعادها وأهدافها، وآالمها ــ واليت مضى من عمرها أكثر عندما ختتذلون الثورة السورية 

كما   ..من أجله وُتاصرون شعبًا بكامله  ن،يف فصيل صنفتموه أبنه إرهايب .. فتعاقبو  ــ من أربع سنوات
.. مل حيرك لكم ساكنًا .. على فظاعته ووحشيته بينما إرهاب النظام األسدي الطائفي اجملرم  تزعمون ..

 ومل يستدع منكم موقفًا، وال حراكًا! 
حقوق أعينكم، وحقوق اإلنسان، وخباصة منها  مطفولة أبناء الشام تٌقَتل أما عندما الطفولة؛

 .. مع قدرتكم على أن تفعلوا الكثري!  ْث ال ُتركون ساكناً املرأة تُداس ابألقدام أمام أعينكم .. 
مآسي املاليني يف املخيمات، وما تعانية من برد الشتاء، وحر الصيف .. ومآسي وآهات 

شيئًا يف قوانينكم وحضارتكم تعين لكم  مل تعد.. جملرم اعشرات اآلالف من املعتقلني يف سجون الطاغية 
 تستحق أكثر من أن الجمرد أرقام شيئًا .. ولو ذكرَتوها تذكروهنا كأرقام، أو من أجلها تفعلوا هلا  ومل.. 

 ق! تكتب على األورا
تتعاملون مع قضية الشعب السوري، وثورته .. مع آالم، وآمال شعب بكامله .. كما تتعاملون 

 أي ملفٍ  إرهايب! مع
عندما تفعلون كل ذلك ... كيف تريدون أن يذكركم التاريخ .. ويف أي خانة تريدون أن 

.. وللحقوق، واحلرية، املظلومة املنتصرين للشعوب املستضعفة الشرفاء فكم .. يف خانة العادلني يصن  
 ؟! ع الظلم والظاملني، واجملرمني ...م أم يف خانة املتواطئنيوالعدالة .. 

التاريخ له كلمة ستقرأها األجيال التالية وال بد ... فانظروا ألنفسكم ماذا سيكتب عنكم 
 التاريخ .. وماذا ستقول األجيال التالية عنكم ...؟!
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مع الظاملني ... وذُكرمت وُقرِنتم  ل امللعونني،سج يفأو ُصنِ فتم وال تلوموا إال أنفسكم لو دخلتم 
 ! الظاملنيامللعونني، 

هذا .. مل تقتلوا اإلنسان السوري واملتخاذل رة لو قلنا لكم: أنتم مبوقفكم املتواطئ معذ
بل قتلتم َجيع املعاين والقيم مل تقتلوا اإلنسانية، وتدفنوها يف أرض الشام وحسب .. وحسب .. 

كانت ِبا على غريكم من الشعوب والدول .. واليت  وتتماجدون اليت كنتم تتباهون  ية،احلضارية اإلنسان
يف تراجعكم .. كما قد تكون سببًا ــ يف حال ابتعادكم عنها ــ  علو شأنكمبًا يف ظهوركم، وتقدمكم، و سب

 !احلضاري، وفقدان دوركم الرَيدي وختلفكم
26/5/2015  

 ش! إيران وداعِ  -1304
 ..!، وُترص عليها يف املنطقةيران عدوة لداعش، لكن يف نفس الوقت تريد داعشاً إ

 اذا؟كيف .. ومل
واحلياة واالستمرار ميلك مقومات الوجود لدولة راشدة، ، اً راشدًا داعش ال َتلك مشروع -1

فداعش من هذا الوجه  الشارع السين على اختالف مشاربه وانتماءاته .. .. وهي من جهة مرفوضة يف
  !اهلام ال ختيف وال تقلق إيران

ر أهل السنة، وابلتايل فأي قبول هلا داعش تنتهج هنج اخلوارج الغالة .. وهي ليست خيا -2
 ولدينهم .. يف الشارع السين ولو عن طريق القوة واإلكراه، سيسيء للمسلمني السنة، وملشروعهم ..

 وهذا مطلب هام إليران.
مع كل من َيالفها من أهل دموية مواجهة و داخلي ابمتياز، اقتتال داعش َتلك مشروع  -3

لى إيران، وغريها من األعداء قتله أو أسره، يُقتل أو يؤسر على يد السنة، فما يصعب من أهل السنة ع
 داِعش، عن طريق مفخخات، وأحزمة الغدر. 

ة تتواجد فيها داعش، داعش تعطي الذرائع الكافية إليران أن تتدخل يف أي منطقة سني   -4
ة أو دولية .. فكم تلقى أي معارضة إقليمي.. ومن دون أن  وقتال داعشوأن تبيد أهلها، حبجة مطاردة 

ها يف العراق، بعد خروج داعش منها .. ففعلت األعاجيب منطقة سنية دخلتها إيران أو عمالؤ من 
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فالظاهر حماربة داعش، ويف الباطن حماربة من دون أن تلقى أدىن معارضة .. ، أبهلها من أبناء السنة
 !وقتل أهل السن ة

مع الدويل واإلقليمي حنو مشاريعها الطائفية اجملتواستحمار داعش مشاعة إيران الستعطاف  -5
 ! والتوسعية يف املنطقة ..

، ومن جهة أخرى تريد اوتعاديه فهي من جهة تقاتل داعشهذا هو موقف إيران من داعش .. 
وما يُقال عن إيران وداعش، يُقال عن نظام بشار األسد وداعش .. ..  اداعشًا، وُترص على وجوده

بني العداء واالستخدام يكون موقفه من داعش لألمة، ا كل عدو وهكذ وأمريكا وداعش ..
فهاء "!ك..  واالستحمار   ما ذكرَن يف مقالتنا السابقة " عمالة السُّ

االجتاه املعاكس ــ احلاقد على اإلسالم برَنمج يف وجدَنه العراقي ــ كما امللحد حَّت الشيوعي 
لكل ما هو إسالمي  داعش من مشروع إفساد وختريبما جيد يف واملسلمني .. وعلى أمة اإلسالم ..  لِ 

  ن أعماهلا وجرائمها، ويقف املوقف املدافع عنها خطاب داعش، ويدعو لداعش، ويزي  تبىن  إنه ي.. ف
داعش سوى العداء واحلقد على اإلسالم مع  هوما َجع ..كأشد ما يدافع داعشي عن داعش 

 ! إسالم، وإسالمي والرغبة يف االنتقام من كل ما هو واملسلمني ...
الذي ينصر داعش، واحد من اثنني: إما أنه جاهل .. وهذا األَيم ستعلمه .. وإما أنه عدو 
يريد أن يسيء لإلسالم واملسلمني، من خالل شرعنة أعماهلا اخلاطئة، وتثبيتها كواقع ميثل اإلسالم 

 واملسلمني!
27/5/2015  

 استغالل اسم داِعش! -1305
الشخصية،  إال أنه ال جيوز أن ُيستَغل هذا االسم " داعش "، للتصفيات غم أن داعش عدو ..ر 

أو العتداء طرف على طرف ظلمًا وعدواًَن، ملآرب شخصية، وحزبية، ومادية، ُتت عنوان وزعم أن 
 الطرف املُعتَدى عليه من " داعش "، أو ينتمي إىل " داعش "!
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اآلخرة .. على صاحبه وخيمة يف الدنيا قبل اقبه .. والظلم ممقوت .. عو والبغي فهذا من الظلم 
َي عبادي  إين حرَّمُت الظلَم على نفسي وجعلُته بينكم حمرًَّما، فال تظَّاملوا  ويف احلديث القدسي:"

  "مسلم. 
 اتِق دعوَة املظلوِم، فإنه ليس بيَنه وبني هللِا حجاٌب " البخاري.وقال صلى هللا عليه وسلم:" 

يزال ، فال احلسناِت ما يظنُّ أنه ينجو ِبا لم:" جييُء الرجُل يوَم القيامِة منوقال صلى هللا عليه وس
حَّت ال تَبقى له حسنٌة، ْث جييُء من قد  ؛ فُيعَطى املظلومُ يقوُم رجٌل قد ظلَمه مظلمًة، فُيؤَخُذ من حسناتِه

اتِه " السلسلة ، فُيؤخُذ من سيئاِت املظلوِم فُتوَضُع على سيئظلَمه؛ ومل يبَق من حسناتِه شيءٌ 
 . 3373الصحيحة:

 فكم من معركة يتأخر فيها النصر، والفتح .. ويكون السبب دعوة مظلوم وحنن عنه غافلون! 
 

 التثبت منهأنه ينتمي إىل خوارج داعش .. ينبغي ما احلكم على فصيل أو شخص ونقول كذلك: 
خالف ر يف مثل هذه األمور .. و صادرًا عن حمكمة شرعية مستقلة مؤهلة للنظاحلكم أن يكون ، و أوالً 

.. وأن  .. إذ ال جيوز أن يكون اخلصم؛ هو اخلصم، واحلَكم معاً ، وال يُبىن عليه حكم ذلك ال يُعتَب 
 ! تكون داعش مشَّاعة لظلم الناس

 اتقوا هللا ........................! 
28/5/2015 

 قي ..! َي أيها اجملاهد التَّ  -1306
قي .. ال حيملن ك تقواك، والتزامك احلسن على التب م والتأف ف، وضيق الصدر  أيها اجملاهد التَّ َي

املخالفات التقصري أو جملرد أن ترى منه، أو من بعض أفراده بعض  ،من فصيلك الذي جتاهد معه
الشرعية .. فإن ك إن فعلت ذلك، فلن جتد الفصيل أو اجلماعة اليت جتاهد معها .. فينتهي بك احلال 

كلياً، وأن تسيء الظن  ابملسلمني .. وهذه نتيجة ما أحسبها إال تلبيسة من   أن ترتك اجلهادقعود، و الإىل 
 تلبيسات إبليس عليك .. أعيذك من أن تقع فيها! 
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ْث هي فرصتك ألن َتارس جهاد الدعوة ابلصب واحلكمة واملوعظة احلسنة، مع من ترى أنه من 
عية .. فتجمع يف ذلك بني جهاد السيف، وجهاد الكلمة، املقصرين، أو عنده بعض املخالفات الشر 

 وهو أفضل لك بكثري من أن جيتمع لك جهاد السيف وحسب. 
أن يلتحق به، وجياهد معه: أي الفصيلني أنصحه قد سألين عن  ،وأذكر أن أحد طلبة العلم

قد ُعرِفت تزامًا، و فهو أقل الفصيٌل ُعرفت عناصره حبسن االلتزام واالستقامة .. أما الفصيل اآلخر، 
 ابلتفلت، وارتكاب بعض املخالفات الشرعية ..؟ بعض عناصره

فنصحته أبن يلتحق ابلفصيل األقل التزامًا؛ ليجتمع له اجلهادان: جهاد السيف، وجهاد 
 الكلمة .. وهو أكمل وأفضل بكثري ممن اجتمع له أحدمها دون اآلخر. 

28/5/2015  

 حماور قيادة املرحلة.  -1307
هذا التحرير والفتح، يف إدلب، انتصاراهتم، و ارك ألهلنا وجماهدينا األشاوس يف الشام املبارك بن

سائلني هللا تعاىل أن يتمم علينا ابلفتح والتحرير، حَّت  وغريها من املناطق .. وأرحيا، وجسر الشغور ..
 رمة .. اللهم آمني. ُترير آخر شب من أرض سورَي احلبيبة من أيدي العصابة الطائفية األسدية اجمل

ر أبهم احملاور اليت جيب أن تتسم ِبا أن نذك  ــ حَّت حنافظ على مكتسبات النصر ــ وإهنا ملناسبة 
 قيادة املرحلة، للثورة الشامية املباركة: 

تعاىل وحده .. أبن النصر من عند هللا احملور األول: االتكال على هللا تعاىل، واالعتقاد اجلازم 
حول النفس وقوهتا، إىل حول هللا تعاىل وقوته، قال تعاىل:] َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللَِّ فَـُهَو  واالنتفاء من

 . 3 : الطالق [ َحْسُبُه ِإنَّ اّللََّ اَبِلُ  َأْمرِِه َقْد َجَعَل اّللَُّ ِلُكلِ  َشْيٍء َقْدرًا 
 . 126 آل عمران:[يِز احْلَِكيِم اّللِ  اْلَعزِ  وقال تعاىل:] َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعندِ 

احملور الثاين: األخذ ابألسباب املمكنة واملشروعة للنصر قدر االستطاعة، ومن ذلك إعداد القوة، 
ٍة َوِمن ر اَِبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبهِ  َعْدوَّ  وعدم الغفلة عنها، كما قال تعاىل:] َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِ ن قـُوَّ

اّللِ  يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم  اّللِ  َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم اّلل ُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء يف َسِبيلِ 
 .60:َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُموَن [األنفال
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القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل املؤمُن  ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"
  اّللَِّ مَن املؤمِن الضَّعيِف " مسلم. 

، من مواقف ملا تقتضيه السياسة الشرعية، و من املعركة للجانب السياسياالنتباه احملور الثالث: 
من تقدمي أو أتخري، ومراعاة لفقه املمكن، وفق فقه الواقع .. فيكون العمل على ُتصيل أكب املصاحل و 

 يستحيل دفعها معاً ..!ها، ودفع أكب املفاسد عندما عند تزامح
وعدم الواقعية والتهور .. نبتعد عن التصرحيات واالطالقات اليت تتسم ابلغرور .. ومن ذلك أن 

 .. والتشب ع مبا ليس فينا، ومل نُعَط.  
مع وخباصة ما أمكن، والصفح والرمحة، ابلرفق  والتعامل مع الناساحملور الرابع: التحلي ابلرفق، 
فنحن الذين عانوا الويالت من ظلم وبطش النظام النصريي اجملرم .. أولئك املستضعفني املظلومني .. 

 ننصر ابإلحسان للمستضعفني، والرفق ِبم. 
 هل تُنصروَن وتُرزقون إالَّ بضعفائكم "البخاري. قال صلى هللا عليه وسلم:" كما 

 وال يُنزُع من شيٍء إالَّ شانه ،ال يكوُن يف شيٍء إالَّ زانه إنَّ الر ِفقَ  وقال صلى هللا عليه وسلم:"
 "مسلم. 

ما ال يُعطي على  ويُعطي على الر ِفقِ  ،إنَّ هللَا رفيٌق حيبُّ الر ِفقَ وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
 "مسلم. وما ال يُعِطي على ما سواه العنِف،
 

ر ِْفِق فقد ُأْعِطَي َحظَُّه من اخلرِي ومن ُحرَِم َحظَُّه من ُأْعِطَي َحظَُّه من الوقال صلى هللا عليه وسلم:" 
 ". من الر ِْفِق فقد ُحرَِم َحظَُّه من اخلريِ 

يرتتب عليه نتائج .. سالواردة أعاله حمور من تلك احملاور أي غفلة عن إمهال، أو أو  ،تقصريوأميا 
 تكاسات، ال قدر هللا.االنتصارات إىل ان ل جمرَيتال ُُتَمد عقباها، قد ُتو  جداً ضارة 

30/5/2015 
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 ريعة. لتطبيق الشَّ  وقاصرخاطئ  فهم -1308
فقطعت يد السارق .. ْث أعرضت عن َجيع تعاليم  ؛رقةالبعض منا .. إذا أقمت حد الس   

من وأمهلت ما تركت بعد ذلك وأحكام الشريعة .. فأنت عنده ممن يطبقون الشريعة .. وال يضرك 
 الشريعة.وتعاليم أحكام وقوانني 

قت َجيع أحكام وتعاليم الشريعة .. ْث لسبب أو آلخر ــ غري اجلحود واإلنكار أو بينما لو طب   
االستخفاف ــ مل تطبق حكم وحد الس رقة .. فأنت عند هذا البعض منا .. مل تطبق الشريعة .. ورمبا 

 صن فوك على أنك ضد الشريعة! 
الشريعة تطبيق عىن ولشمولية الشريعة .. ومل للشريعة ..وقاصر وال شك أن هذا فهم خاطئ  

ريعة كما هي يف اإلسالم: اسم جامع لكل ما حيبه هللا تعاىل من األقوال واألعمال الظاهرة . فالش  ..
فهو  حيبه هللا تعاىل من عباده ويرضاه ــ على مستوى الفرد، واجلماعة، والدولة ــوالباطنة .. فكل ما 
  . ريعةداخل يف معىن الشَّ 

30/5/2015  

 ريعة كاملة أو أنك ضد الشريعة! إما الشَّ  -1309
ا يفكر هكذا: إما أن تطبق كامل الشريعة، دفعة واحدة، ويف زمن واحد .. أو أنَّك البعض من   

 ضد الشريعة .. وعدو للشريعة! 
ذ من قد خالفت النقل والعقل .. أما النقل: فقد نص على أن املرء أيخ نقول: هلذا الفريق من او 

َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتم  الشريعة، ويطبق من الشريعة ما قدر عليه، واستطاع إليه سبياًل، كما قال تعاىل:]
ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها [البقرة:16[التغابن:  . 286. وقال تعاىل:] ال يَُكلِ ُف اّللَّ

ستطعتم ". فالتكاليف كلها ــ مبا يف ذلك ويف احلديث املتفق عليه:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما ا
 تطبيق الشريعة ــ مشروطة حبدود االستطاعة. 

نَّاُهْم يف اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروفِ   كما قال تعاىل:] الَِّذيَن ِإن مَّكَّ
على قدر القوة والتمكني صعودًا ونزواًل، يكون . ف41ُموِر [احلج:َونـََهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوّللَِّ َعاِقَبُة اأْلُ 

 مستوى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .. والذي يعين تطبيق الشريعة. 
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ومن كان  هو قادر عليه، طاله اإلْث واحلَرج ..وابلتايل فمن قص ر يف تطبيق أحكام الشريعة فيما 
رة ستطاعة .. مع العمل وبذل اجلهد املستطاع على ُتصيل القدلقدرة واالتقصريه َنجتًا عن انتفاء ل

 د وقارب، وات قى، وأخلص النصح ألمته ودينه.، إن سد  املطلوبة .. فهذا ليس عليه حرج
منهم حديث وخباصة من كان  واآلخرين ــدل  على أن من كل ف نفسه قد أمَّا عقاًل: فالعقل 

فإنه ..  ، والتدر جوالقدرة .. ومن دون مراعاة لفقه املمكنفوق الطاقة  ــونظامه عهد بكفر الطاغوت 
 الناس عن دينهم، فيحصل عكس املطلوب.  من وقد يفنت كثرياً  بذلك يعرض نفسه ومن معه للهلكة ..

ُفذ يف األمور، قال عبد امللك لوالده اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز: َي أبِت مالك  ال تنـْ
 قِ  لو غَلت يب وبك القدور؟!ابيل يف احلفوهللا ال أ

ها يف الثالثة، وأَن يف القرآن مرتني، وحر مَ  ال تعَجل َي ُبين، فإنَّ هللا تعاىل ذمَّ اخلمرَ  "قال له عمر:
 ، فيدفعوه وتكون فتنة ".  أخاف أن أمحل الناَس على احلقِ  َجلةً 

ثُوا الناَس مبا يـَعْ وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه قال:"  َب هللُا َحدِ  رُِفوَن؛ أَتُرِيُدوَن أن يَُكذَّ
 ورسوُله ". 

31/5/2015  

 خصة. والرُّ  العزميةُ  -1310
سألة واحدة جتوز فيها العزمية، والرخصة، ولرمبا كان األخذ ابلعزمية أحوط، وأكثر أجرًا .. م

وأنه  لكن إذا أصيب صاحب العزمية ابلغرور، ونظر إىل صاحب الرخصة ابستعالء، واستخفاف ..
، وأكثر منه أفضل من جهة قد حيبط أجره، ومن جهة اثنية قد يكون صاحب الرخصة أفضل منه ..

تعاىل ال يغفر فأقسم أن هللا  بين إسرائيل الذي أتىل  على هللا؛أجرًا .. ويف قصة الرجل الصاحل من 
 تب! ... ِعظة، وعبة ملن أراد أن يع فالن؛ الذي كان يتعاطى بعض املعاصي والذنوبل

فقال هللا تعاىل:" من ذا الَّذي يتأىلَّ عليَّ أن ال أغفَر لفالٍن، فإين ِ قد غفرُت لفالٍن، وأحبطُت 
 عمَلك "مسلم. 

وما يُقال يف هذا اجلانب على مستوى األفراد، يُقال على مستوى الفصائل واجلماعات؛ فصيل 
 أيخذ ابلعزمية، وفصيل آخر أيخذ ابلرخصة ...
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31/5/2015  

 فقه الفقيه. -1311
 من عالمات فقه الفقيه إذا ُعرضت عليه مسألة، أن ينظر يف َجلة من األمور:  
منها: مدى صحة وصدق املسألة، ومطابقتها للواقع .. إذ من املسائل ُتطرح عن فالن أبنه قد  

من  ذئبفعل كذا وكذا، فما حكمه .. وعند التحري، والتبني، يكون فالن بريء مما نسب إليه براءة ال
  دم يوسف .. وهذه املسائل ال وجود هلا يف الواقع!

 ومنها: أن يفقه واقع املسألة جيدًا، ْث ينظر يف األدلة الشرعية املطابقة هلا. 
.. مفاسد من  يرتتب على قوله فيهاومنها: أن ينظر يف مآالت املسألة، وما يفيت به .. وما قد  

 مصاحل راجحة! من  ما قد يُفو تو 
يكفي يف املسألة أن يكون احلكم فيها جائزًا .. ليفيت املفيت بعدها ابجلواز .. من دون  إذ ال 

 اليت سترتتب على العمل ِبذا الذي هو جائز. .. ويف املصاحل، واملفاسد النظر يف املآالت والنتائج 
طعن صدر منه من  .. على ماابن أيب فالنيب صلى هللا عليه وسلم امتنع عن قتل رأس النفاق  

.. حَّت ال ُتصل فتنة ومقتلة بني قبيليت األنصار: األوس، واخلزرج .. وهتديد للمسلمني، ولنيب اإلسالم 
 وحَّت ال يُقال أن حممدًا يقتُل أصحابه! 

ال .. يكفي مفيت هذا الزمان ــ إولألسف أجدين مضطراً للتذكري ِبذا املعىن .. ألننا بتنا يف زمان  
َي فالن فعل كذا، وكذا .. فما حكمه  من جمهول ــ ـ ويف كثري من األحيانـله  من رحم هللا ــ أن يُقال

م احلرام .. ولتكون فتواه بعد ذلك .. ليفيت بعهدها مباشرة .. ابلتكفري، واالقصاء، وسفك الدشيخ 
 كًأ للغالة، وأهل األهواء!مت

قول: هذا ليس ذنيب .. ت فتواه على نفسه واملسلمني .. ي.. وما جنَ عصره مفيت وعند مراجعة  
 إيل!! نقلوإمنا ذنب من استفتاين .. فقد كذب علي .. ومل يكن صادقاً فيما 

1/6/2015  
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 ! املتوقع غدر داعش -1312
إدلب، وحلب، والساحل .. ويريد القتال يف يف الوقت الذي يتقدم فيه اجملاهدون على جبهات  

يقوم خوارج داعش، وغريها من املناطق .. نها .. اجملاهدون أن يتوجهوا إىل حلب ليحرروا ما تبقى م
إبغاثة النظام النصريي اجملرم، من خالل التفافهم على اجملاهدين، يف ريف حلب الشمايل، واستيالئهم 

 على بعض القرى واملناطق، وإشغال اجملاهدين ِبم، عن النظام النصريي. 
، وخوارج داعش يقصفوهنا على األرض فالنظام األسدي اجملرم يقصف املناطق احملررة ابلطريان 

ضد جماهدي ويليب حاجته، أحدمها عند احلاجة يغيث اآلخر .. ، ابملدافع .. وكأهنما حلف واحد
 !الشام، وأهل الشام

 ..السورية يف أي منطقة من املناطق  ما من تقدم ملحوظ للمجاهدين ..ــ كالعادة! ــ وهكذا  
 ! غدر وتواطؤ اخلوارج الدواعش األشرارإال ويعكر صفوه .. ويبطئ حركته .. 

فيهم:"  وهؤالء ال عالج هلم سوى العالج النبوي احلاسم، حيث قال صلى هللا عليه وسلم 
اخلوارج كالب أهل النار ". " هم شر اخللق واخلليقة، طوىب ملن قتَـَلهم وقتلوه .. هم شرار أميت يقتلهم 

فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن يف قتلهم أجرًا ملن  د ..هم قتل عاألن أدركتهم ألقتلنَّ خيار أميت .. 
 قتلهم يوم القياَمة ". وغريها كثري من األحاديث. 

ظهور هذه الفئة الباغية الظاملة على أرض الشام ــ ــ منذ اللحظة األوىل ل وكان لنا توجيه قدمي 
تال هذه الفئة الباغية املغالية اجملرمة جملاهدي أهل الشام أبن ال يرتددوا يف ق ْندده بني الفينة واألخرى،

وأن ال أتخذهم من مظاهرهم اليت توحي ابلتدين رهبة .. فقد حذرَن النيب صلى هللا " خوارج داعش "، 
 عليه وسلم من ذلك. 

اللهم احفظ الشام، وأهل الشام، وجماهدي الشام .. من شر الطاغوت النصريي اجملرم، وشر  
 اللهم آمني.  وِذي شر، . ومن كل شر،خوارج داعش األشرار .

2/6/2015  
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 ال تعتذر اليوم!  -1313
ممن ميسكون العصا من الوسط .. ال مع هؤالء وال مع هؤالء .. وإىل الساعة يتوقفون عن  

رون لعوملة املعركة وقعدنتها .. وُيسيئون الظن مبجاهدي توصيف غالة داعش أهنم من اخلوارج .. وينظ  
ون ــ بتنظرياهتم الباطلة ــ سبياًل وسلطاًَن للخوارج الغالة على أهل الشام، وجماهديهم .. وجيعلالشام .. 

ترى أحدهم بني الفينة واألخرى يصد ر بعض املقاالت .. يعتذر فيها عما حصل، وحيصل على أرض 
حبق  البيئة .. وأنه بريء من اجلرائم اليت ُتصل إزهاق لألنفس، وسفك للدماءجرائم، و الشام من 

  األبرَيء، وأنه ال يرضى ِبا، ومل أيمر ِبا! 
وهؤالء ال يعتذرون لوال شعورهم أهنم شركاء وسبب يف اجلرائم اليت ُتصل على يد اخلوارج  

شركاء يف مأساة أهل الشام بعام ة .. فأرادوا أن يسحبوا، ويبئوا أنفسهم من والغالة .. وسبب و 
  املسؤولية!
غدًا وأنتم موقوفون بني يدي الواحد الدَين .. إن   وا اليوم .. واعتذرواوهلؤالء نقول: ال تعتذر  

 كان لكم عذر تعتذرون به! 
2/6/2015  

 فتوى َنقصة!  -1314
استوقفت على فتوى جلمع من الشيوخ يف حق َجاعة الدولة " داعش "، فاكتفوا بوصف  

عنوا اجملاهدين يف خاصرهتم .. فغيبوا داعش ابسم " البغداديني "، وأهنم صالوا على بالد املسلمني، وط
وهو أهنم " خوارج غالة "، قد َجعوا بني الغلو، والتحلي بصفات  نه؛التوصيف الشرعي الذي يستحقو 

وأخالق اخلوارج، وبني البغي والعدوان، والصيال على حرمات، وحقوق وبالد املسلمني .. جترى عليهم 
 الة، والعدو الصائل الباغي معاً.رج الغَجيع األحكام اليت جُتَرى على اخلوا

 إليه .. مما أفقدواملسلمني ذا التوصيف اهلام على أمهيته .. وحاجة الساحة غيبوا اإلشارة هل 
 الفتوى كثرياً من قيمتها! 

لكن ال عجب لو علمنا أن من هؤالء الشيوخ إىل الساعة يصر على عدم توصيف الدواعش  
لن احلرب عليهم .. ومن جهة أخرى يغذيهم وميدهم ابلقوة .. وهو من جهة يعغالة أبهنم خوارج 
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بكثري من خربشاته، وتقريراته، وإطالقاته اليت تتسم ويقويهم على أهل الشام وجماهديهم .. واحلياة 
 ابلتنط ع والغلو ...!

3/6/2015   

 ال يوجد شيء اَسه مدح مطلق ودائم، أو ذم مطلق ودائم! -1315
طلق ودائم، أو ذم مطلق ودائم؛ وأعين بذلك مدح وذم األحياء ال يوجد شيء اَسه مدح م 

 الذين ال تؤَمن عليهم الفتنة. 
ألمس، فكيف ابألمس، فكيف تذمه اليوم، وفالن ذممته ابإذ أن البعض يسأل: فالٌن مدحته  

 َتدحه اليوم ..؟
 ه، فأقول: أقول: هذا ابلنسبة يل ــ بفضل هللا عز وجل ــ قليل جداً .. ومع ذلك أجيب عن 
خريًا، أظهرَن له خريًا، ومدحناه، وأثنينا عليه خريًا على قدر اليوم املرء وما يُظهر؛ فإن أظهر لنا  
شرًا، أظهرَن له شرًا، وأثنينا عليه شرًا على غدًا وإن أظهر لنا  وال نزكيه على هللا .. ..من خري ما يُظهر 

ق، وال ذم على االطالق .. وهذا ليس من .. فال يوجد مدح على االطالمن شر  قدر ما يُظهر
التناقض يف شيء، بل هو ما يقتضيه العدل واالنصاف، وهو ما ألزمتنا به قواعد ونصوص الشريعة، 

 كان فقال صلى هللا عليه وسلم:" واشهدوا على احملسن أبنه حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء ". أَي ً 
  و كانت إساءته. هذا احملسن أو املسيء .. ومَّت كان إحسانه أ

4/6/2015  

 اتِق هللا َي أاب حممد املقدسي ..! -1316
على مقالة للشيخ أيب حممد املقدسي بعنوان " إىل املعل قني على تغريدايت "، قال يف  وِقفتُ ستُ ا

ستقامة وا أو أتييدًا فلرُيَن وليسمعنا نقاء توحيده ومنهجه  ومن ينتظر منَّا مدحاً أو ثناًء أو نصرةهنايتها:" 
 هـ.  -، وسنقر عينه مبا حيب ولن نبايل .."اجهاده عملياً 
هم هم وتوحيدَ م، وجهادَ أعماهلَ  الناُس عليك: اتِق هللا َي أاب حممد .. من أنت حَّت يعرض أقول

 ..؟! 
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اعرضوا علينا، صلواتكم، وصيامكم، ومناجاتكم لربكم ..  للناس: ال ينقصك سوى أن تقول
 حَّت نبارككم، ومندحكم! 

.. املديح وَتنحهم صكوك وشهادات  ْث من أنت، ومن تكون .. حَّت تزكي وَتدح الناس ..
 ..! ، فضاًل عن أن تزكي غريكوأنت ال تستطيع أن تزكي نفسك

، وحده هو الذي يزكي من يشاء من عبادهفاهلل تعاىل أو تزكيتك .. ..  ما قيمة مدحك أو ذمكو 
. وقال تعاىل:] َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن 32ْم ُهَو َأْعَلُم مبَِن اتَـَّقى [النجم:قال تعاىل:] َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسكُ 

 . 49أَنُفَسُهْم َبِل اّلل ُ يـُزَكِ ي َمن َيَشاُء [النساء:
وقد جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: أَن مدحي زيٌن، وذم ي شنٌي. قال صلى هللا 

 هللا ". عليه وسلم:" ذاكَ 
ع على عباد هللا .. وإين  اتق هللا َي أاب حممد .. فقد أوصيناك من قبل أبن تواضع هلل، وال ترتف  

 ألعيذك من الِكب! 
5/6/2015 

أبو قتادة الفلسطيين يدعو الطرف الذي ُيصِغي إليه يف الشام إىل الغدر،  -1317
 والسَّرقة، والسطو!

 سم هللا الرمحن الرحيمب
 ، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. احلمد هلل 
ال بد من كلمات ضرورية نقدم ِبا بني يدي املوضوع ليفهم أهلنا يف الشام خباصة، وما سواهم  

بعامة املراد: فقد طلب أبو قتادة الفلسطيين من اجلهات املختصة يف بريطانيا األمان واللجوء السياسي، 
ملوه كما يُعاَمل كأي الجئ سياسي .. وصرفوا له ما يستحقه أي فأعطوه األمان، وقبلوا جلوءه .. وعا

 الجئ سياسي من احلقوق .. وكان الرجل ال يقص ر يف مطالبتهم أبي حق يستحقه منهم! 
ومع ذلك كان يرى أنه ال يوجد بينه وبينهم عهد، وال أمان .. فكان يوصي من حوله " من  

السرقة، والسطو على حرمات، وحمالت، وأموال القوم .. حداثء األسنان سفهاء األحالم "، ابلغدر، و 
على اعتبار أن ما يفعلونه من الغزو، واجلهاد .. وما حيصلون عليه من سرقات حالل، وهو أطيب  
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كسب ــ كما كان يقول مرارًا ــ ال ينبغي أن ُيستَحى منه .. على أن ال ينسوا مخس الغنائم .. فهذا ال 
 باً ما أيتون به إليه!  حظ هلم فيه .. وكانوا غال

وقد توس ع اخلرق إىل أن بعض ضعاف النفوس ممن أخذوا بفتوى الرجل قالوا: إذا حلت لنا  
أمواهلم، فقد حلت لنا الفروج ... فالذي يبيح املال، يبيح الفروج .. وإن كان الرجل ــ حبسب علمي ــ 

 مل يفِت بذلك! 
سالم واملسلمني يف بالد الغرب .. وعلى فكانت لدعوته هذه أكب األثر السيء على اإل 

أخالق وسلوك عدد من الشباب املسلم .. فأنكرَن عليه وقتها بشدة .. ونصحناه سرًا، وعالنية .. 
وبي نا له أن هذا العمل من الغدر .. ال جيوز .. وهو يتناىف مع تعاليم وقيم وأخالق ديننا احلنيف .. وقد 

نا مؤلفًا مستقاًل يف الرد عليه، وعلى الشبهات اليت كان ومن معه حاضرَن يف ذلك عدة حماضرات، وكتب
يثريوهنا حول هذا املوضوع .. فأَسينا الكتاب " االستحالل "، للتعبري عن استحالهلم للسرقة والغدر .. 

 وهو منشور يف موقعنا ملن يريده.
نا به الظن  .. ورجوَن أن يكون  وملا اعتقل الرجل يف سجون القوم .. لط فنا العبارة .. وحس 

 السجن طهوراً له، وسبباً يف مراجعة نفسه حول َجلة من القضاَي اهلام ة .. منها ما تقدم ذكره أعاله. 
لكن أفاجأ أنه مل يغري ومل يبدل، ومل يرتاجع عن شيء من تلك األفكار واألخالقيات اللصوصية  

يزال على غلوه، وشطته، وشراهته األوىل يف الباطلة، واملنفرة .. والتجارب مل تعلمه شيئًا .. بل ال 
السطو على احلرام .. فها هو ينش ط دعوته للسطو والغدر، والسرقة من جديد .. ولكن هذه املرة على 
أرض الشام املباركة .. وفيما بني املسلمني واجملاهدين .. ومع أهل الشام املنكوبني .. ولوال ذلك ــ يعلم 

 مات. هللا ــ ملا كتبت هذه الكل
فهو بعد أن حر م على أهل الشام وجماهديهم ــ الذين حلت هلم امليتة منذ أكثر من أربع سنوات  

ــ تلقي أي مساعدة من أي طرف دويل أو إقليمي .. وجر م وأْث  وخو ن من يفعل ذلك .. يوصي الطرف 
االستحالل " لتأمني  الذي يصغي إليه، وإىل توجيهاته، وتعليماته، من جماهدي الشام، بتفعيل فتوى "

مصاريف اجلهاد كما يزعم؛ أي استحالل الغدر، والسرقة، والسطو .. على أموال ومقرات املخالفني له 
 ولغلوه، وتشدده، من جماهدي أهل الشام! 
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":" فإن اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل له موارده  [2" اقلوا عليهم ]فيقول يف مقالته املعنونة بـ  
يعة، إن تركناها وقعنا يف حاجة اجلاهلية والشر والشيطان، بل الدين أن نعرفها ونعمل املعروفة يف الشر 

 هـ.  -ِبا وال نستحي منها ُتت ضغوط اإلعالم الفاسد اجلاهلي ..."ا
 فماذا يعين ابملوارد اليت ال جيوز أن " نستحي منها، وأن نعمل ِبا " ..؟ 
طريق جهاد النظام النصريي وجنده .. فهذه  فهو ال يعين الغنائم املشروعة، واملكتسبة عن 

غنائم ال أحد يستحي منها .. وال أحد يدينها .. حَّت وسائل اإلعالم املغرضة ال جترؤ أن تتكلم عنها 
 بسوء .. فهو حق سائ  انتزعه اجملاهدون األبطال بدمائهم، وعرقهم .. وسواعدهم .. هنيئا مريئاً هلم به. 

عادة ُيستحى منها .. هو ما بيناه، وما يتأت ى عن طريق الغدر، والسرقة،  وإمنا يعين ابملوارد اليت 
 والسطو ..! 

 ال يقولن  قائل: لو َنصحته سراً ..!  
فقد َنصحناه سرًا، وتلميحًا مرارًا، وتكرارًا .. ومل ندع طريقًا غري مباشر إال وسلكناه .. حَّت   

راعاة لقواعد وأصول النصيحة يف ديننا .. مع علمه كتابنا " االستحالل "، مل نشر فيه إىل اَسه .. م
وعلم من معه .. وكل من كان قريبًا منا ومنه يف تلك املرحلة .. أن املراد من هذا الكتاب ابلدرجة 

 األوىل، هو الرد على أيب قتادة الفلسطيين، وكل من تعلق بشبهاته اليت كان ينثرها بني الناس! 
املرة .. بدماء وحرمات، وأموال، ومقرات أهل الشام، وجماهديهم لكن ملا تعل ق األمر .. هذه  

.. خشينا اإلْث من الكتمان .. إذ مل يعد يغين التلميح شيئًا .. فكان ال بد من اإلفصاح والبيان 
والتصريح .. إبراء للذمة، وأداء لألمانة .. ليعرف أهل الشام وجماهديهم ممن أيخذون دينهم، وملن 

 يصغون! 
 لنَّ قائل: قد مح لت كلمات الرجل ماال ُتتمل ..!ال يقو  
أقول: من كان يعرف اتريخ الرجل، وأخالقه .. وأفكاره .. وطريقته يف تناول األمور الصعبة  

واحملرجة .. اليت يستحي منها الباحثون والشرفاء .. ال ميكن أن يقرأ كلمات الرجل أعاله إال على 
 النحو الذي قرأَنه وبين اه! 
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دة أخرى أديل ِبا، وألقى ِبا هللا تعاىل .. إبراًء للذمة، ونصحًا لألمة بعام ة، وألهلنا يف وشها 
الشام خباص ة .. ليعرف الناس ممن أيخذون دينهم .. وأي إنسان هذا الذي تسل ط على احلركة اجلهادي ة 

 ديد الكذب! أن أاب قتادة الفلسطيين ليس كذ اابً وحسب، بل شوعلى دين هللا .. املعاصرة .. 
وإن كان يل ــ وألهل الشام ــ رجاء من أيب قتادة الفلسطيين .. هو أن يسحب يده من الشام ..  

أن يكف شره وأذاه عن الشام، وأهل الشام، وجماهديهم .. فتارَيك كله يقول: ما وضعت يدك يف 
 موضع أو بلد إال وأفسدته ..! 

، وذي شر .. اللهم آمني، اللهم احفظ الشام، وأهل الشام، وجماهدي الش  ام .. من كل شرٍ 
  آمني.  

6/6/2015   

 .ال َيلط بينهما إال جاهل أو خارجي جلد -1318
 

يوجد فرق بني االستعانة ابلكافر على قتال اخلوارج قتال طلب، مع إمساك وتوقف اخلوارج عن 
سلمني، وحرماهتم .. وكان هذا قتال املسلمني .. وبني االستعانة ابلكافر على دفع صيال اخلوارج عن امل

اهلم ال يتحقق إال ِبذه املساعدة، وكانت هذه املساعدة ال تُفضي إىل ضرٍر أكب من الضرر الدفع لصي
  املراد دفعه وإزالته. 

فاحلالة األوىل ال جتوز .. بينما احلالة الثانية ــ وهي االستعانة لدفع الصيال والعدوان بشرطه الوارد 
.. يف وأحياًَن جتب .. وال َيلط بني احلالتني وجيعلهما سواء، إال جاهل، أو خارجي جلد  أعاله ــ جتوز،

 قلبه مرض؛ اَسه مرض الغلو والتنط ع. 
6/6/2015 

 .!ال تتشبهوا ِبم . -1319
ن صفات اخلوارج الغالة؛ حداثء األسنان، سفهاء األحالم .. أهنم انطلقوا إىل آَيٍت قيلت يف م

 ا على املؤمنني .. يقرأون القرآن .. يستدلون به .. حيسبون أنه هلم، وهو عليهم! املشركني، فحملوه
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وكل من يضع آية من القرآن الكرمي يف غري موضعها وسياقها الصحيحني .. ويضرب نصوص 
فهو يتشبه ِبم، وفيه خصلة من خصال اخلوارج الغالة ..  الشريعة ــ القرآن والسنة ــ بعضها ببعض ..

 عيذكم من ذلك! وإين ِ أ
7/6/2015 

 [..!2هوا ِبم ]ال تتشب   -1320
ن صفات اخلوارج الغالة؛ حداثء األسنان، سفهاء األحالم .. الطعن والتشكيك أبكابر وعلماء م

األمة .. بل الطعن بكل ما سواهم، وكل من يفهم الدين على غري فهمهم .. فإذا ُتقق هلم ذلك عند 
بدأت مرحلة اهلدم؛ هدم الدين .. وإظهاره نطق الرويبضة منهم .. و . العام ة .. وخَلت هلم الساحة .

  بصورة مشوَّهة منف رة .. وساَد اهلرج، واملرج!
ويدعو ودورهم .. من يطعن بعلماء األمة .. ويستخف ِبم .. ويقلل من قيمتهم وقدرهم .. وكل 

يه خصلة من خصال اخلوارج الغالة .. إىل عدم الثقة ِبم .. ْث تراه يُعَجب برأيه .. فهو يتشب ه ِبم، وف
 يسري على درِبم، علم بذلك أم مل يعلم .. وإين ِ أعيذكم من ذلك! 

7/6/2015 

   والقائد امليداين.العاملِ  -1321
ليعرف وظيفة العامل أن يبني املساحة اليت حيق شرعًا وسياسة للقائد امليداين أن يتحرك فيها ..  

.. وما  َيتار منها املناسب له .. وحلركته .. وجهادهبعد ذلك قائد امليداين ْث أن الما له وما عليه .. 
  تتحقق فيه املصلحة الراجحة لدينه وأمته. 

وإمنا ال؛ هو جائز له .. كل ما املساحة املتاحة له .. ومبا   بكلــ شرعاً وال عقاًل ــ م لزَ فهو غري مُ  
ــ سدة .. ومبا ترجح مصلحته على مفسدته .. كما أنه يُلَزم مبا ترجح فيه املصلحة، وتنتفي عنه املف يُلَزم

  أن ال َيرج عن حدود املساحة الواسعة املسموح له ِبا شرعًا.يف َجيع اختياراته ــ 
8/6/2015  
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 عاطي مع األمور! منهج وطريقة من ال ميلك مشروعاً يف التَّ  -1322
ه ال يبايل وال يكرتس لنتائج ومآالت مواقفه َمن ال ميلك مشروعًا قاباًل للوجود واحلياة .. ترا 

يطعن ابجلميع ..  .. لذا فهو ليخسرهفهو ال ميلك شيئًا وكلماته، وأفعاله .. ألنه ال َيسر شيئًا .. 
.. يزاود .. ويتشب ع  وته دائمًا مرتفعيريد أن حيارب اجلميع .. صو يستعدي اجلميع .. يشتم اجلميع .. 

عقبة أمام أي مشروع راشد أو عمل جاد يؤسس هو يف نفس الوقت و ..  مبا مل يُعط، ومبا ليس فيه
 اجلميع:به إرهابيًا يرهب  فهو ميلك سالحًا فتاكاً والويل ملن َيالفه أو يقف يف طريقه .. لنهضة األمة .. 

 سالح التخوين .. والتضليل .. والتحقري .. ورمبا التكفري! 
  : قافلة احلق تسري، والكالب تنبح!، ال أكثرثل القدميوهؤالء حقهم أن يُقال هلم، ما قيل يف امل 

8/6/2015  

   ب احلزيب، أبو قتادة الفلسطيين مثااًل! دعاة االقصاء والتعص   -1323
[: لكن حبمد هللا مع كل ما تالقي هذه 5اقلوا عليهم ]يقول أبو قتادة الفلسطيين يف مقالته،  
ة، وما حصل هلا من زلزال َتثل بظهور أهل البغي والغلو، بقيت من فنت داخليــ يعين القاعدة ــ اجلماعة 

هذه اجلماعة هي األقدر يف هذا الظرف على محل أمانة اجلهاد دون غريها، وهي دون غريها ما ُتمل 
املسلم، من  كلأي أن يكون جهاًدا حيرر املسلم   مستقبل اجلهاد الذي تريده أمة اإلسالم منه،

 ــ. ه -الطاغوت كل الطاغوت ا
فجماعة القاعدة ــ يف نظر أيب قتادة الفلسطيين ــ هي وحدها دون غريها األقدر على محل أمانة  

اجلهاد .. وهي وحدها دون غريها ُتمل مستقبل اجلهاد الذي تريده أمة اإلسالم .. والذي حيرر 
 ..!  ، كل الطاغوتاملسلم، من الطاغوت

يف عشرات من .. أين َجاعاهتم العاملة واجملاهدة أمة اإلسالم .. أين املسلمون  أين األمة؛ 
هؤالء ال وجود وال أثر وال قيمة هلم يف فقه كل األمصار .. أين جماهدو الشام .. أين علماء األمة ..  

 الرجل اإلقصائي ..!
أين التصاحل مع األمة .. مع املسلمني .. أين جهاد األمة والشعوب .. ال حظ لشيء من ذلك  

 الرجل! يف فقه وخطاب
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اجلماعة الوحيدة اليت تعمل على ُترير املسلم من الطاغوت ــ عند أيب قتادة ــ هي القاعدة فقط  
ال غري .. بينما غريها من اجلماعات املسلمة العاملة اجملاهدة ال تعمل على ُترير املسلم من الطاغوت،  

أمامه سوى اخليار املقابل؛  كل الطاغوت  .. ومن ال يعمل على ُترير املسلم من الطاغوت فلم يبق
 وهو أنه يعمل على تعبيد املسلم للطاغوت ..! 

واالستعالء .. واالحتقار .. والتعصب .. اإلقصاء .. و والظلم .. ابلغلو .. خطاب يتسم  
 ! وسوء الظن ابملسلمني .. وكل جماهد خملص يف األرض من غري القاعدةوالتعامي .. 

ى التفرق والتنازع .. واالستعالء والكب .. فيما بني جماهدي خطاب يوغر الصدور، وحيملها عل 
 القاعدة .. وبني السواد األعظم من جماهدي ومسلمي األمة! 

 ابختصار إنه خطاب فتنة ... وخطاب ضرار!  
تهم أقل بكثري من أن يعر فوا عن أنفسهم أهنم من القاعدة .. فهم أجَب من هناك شيوخ مِه  

أحدهم عن عالقته ابلقاعدة ألسرع يف اإلنكار والتبؤ .. والتنص ل .. ومع ذلك ذلك .. ورمبا لو سئل 
فهم يقتاتون ويعتاشون ابلقاعدة، ويركبون موجة الظهور والشهرة ابلقاعدة، والتعصب ملسمى حزب 

  القاعدة .. أبو قتادة الفلسطيين مثاالً ..!
9/6/2015  

 سلمي ة الثورة أم عسكرهتا؟ -1324
ة الثورة من بدايتها إىل هنايتها، ومهما كانت ن: فريق جينح إىل سلمي  ن، وفريقايوجد منهجا 
ة الثورة من بدايتها إىل هنايتها، ومهما كانت وفريق مقابل جينح إىل عْسكرَ وكانت التكاليف، النتائج، 
ياره هو األسلم، ويعتب اختويؤمث ه، املقابل،  ئ الفريقَُيط   ا.. وكل فريق منهمكاليف ، وكانت الت  النتائج

  ..! من اختيار الفريق املقابل واألحكم
وصفته: أن املنكر السياسي كأي  ،إىل احلق، هو وسط بينهما والذي نراه صوااًب، واألقرب 

ان هو ة .. كمنكٍر آخر، األصل واملهم أن يُنَكر ويُزال .. فإن أنكَر وَتكنا من زواله ابلطرق السلمي  
.. ] وََكَفى اّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل  م واملوافق لألدلة النقلية والعقليةقدَّ املُ اخليار املطلوب، وهو 

 .25[األحزاب:
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وكانت الوسائل السلمية ال جتدي  على الوسائل السلمية .. واستفحل شره .. إن استعصىف 
 خر، وهو استخدام القوة العسكرية، إن أمكن ذلك. ب للخيار اآليُذهَ  معه نفعاً .. 

ويف كثري من األحيان تكون الوسائل السلمية، مقدمة ضرورية وهامة للجوء إىل خيار القوة  
  والعسكرة .. وسبب رئيسي يف ْناحه .. وعلى مبدأ قد ُأعِذر من أنذر!  

كل حبسبه، ويف وقته ل ْند نصوص الشريعة تؤيد وتعزز كال اخليارين ..  وبشيء من التأم   
صوص الدالة على أحد ضرب الن وأ حدمها ابآلخر ..ألضرب ال بينهما، و  معارضة.. من غري املناسب 
التوفيق فيما بينها .. واألخذ العمل على ابلنصوص الدالة على اخليار اآلخر .. وإمنا الواجب اخليارين، 

 وهذا ممكن وهلل احلمد، كما بين ا أعاله. ِبا َجيعاً من غري ردٍ  لبعضها، أو ضرب بعضها ببعض .. 
عليه ..  واتفقاة، وفريق العسكرة هذا األمر الوسط .. فهم كال الفريقني: فريق السلمي   فإن 

 انتهى اخلالف، والتقاذف فيما بينهما، إبذن هللا .. ولعذر كل فريق منهما اآلخر!
10/6/2015  

 ! ، واهليئاتاحلديث عن األشخاص -1325
ما من  واهليئات .. إذ خاص ..احلديث عن األشوالقال والقيل، أكثر شيء يثري اجلدل،  
أو كانت مواقفه ــ إال وله عائلته، وقبيلته، وحزبه .. وأميا  أًَي كان انتماؤه، ودرجة التزامه،شخص ــ 

فهذا أمر معلوم ..  ..أعاله ستثري عليك كل هذه األطراف املذكورة حديث سليب عنه، إشارة إليه، أو 
  !وهي مشكلة قدمية، جديدة

 ..؟ ها احلق، وأهل احلقكيف تعامل مع 
ال بد من إنصاف احلق من األشخاص، واهليئات، واألحزاب .. وممن حنب، ومن ال : أقول 
 حنب. 

على قدر ، سيء أبنه مسيء، على قدر إحسانه، وعلى امله حمسننشهد على احملسن أبنف 
اَجع يف أمور الدين ويُر والشأن العام .. إساءته .. وخباصة إن كان هذا الشخص ممن تصدر الفتوى .. 

  ن يهجرون، ويعتزلون... حَّت يكون الناس على بينة من أمرهم، ويعرفون ممن أيخذون دينهم، ومَ 
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َواِلَدْيِن قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداء ّلِلِ  َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأِو اْل 
َربِ   .  135نَي [النساء:َواأَلقـْ

 :" من وقَّر صاحب بدعٍة فقد أعان على هدم اإلسالم ". ثرويف األ 
من هنا اهتم سلفنا الصاحل بعلم اجلرح والتعديل .. وصنفوا يف ذلك كتبًا وجملدات .. ليتمايز  

عن  ويف منأىحمفوظة، مصادر هذا الدين نقية، ولتبقى والصاحل من الطاحل .. الصادق من الكاذب .. 
عبث العابثني .. وحَّت تصل لألجيال التالية سليمة من التحريف، والتقويل، والتشويه، عصية على أن 

فيها ما ال ينبغي وال جيوز من البدع واألهواء .. وهذا من معاين ولوازم قوله تعاىل:] ِإَنَّ حَنُْن نـَزَّْلَنا  يُقحمَ 
  . 9الذ ِْكَر َوِإَنَّ َلُه حَلَاِفُظوَن [احلجر:

11/6/2015  

 ال ُتسيئوا للمهاجرين ..!  -1326
 أين توجد مهمة قذرة، تستهدف بعض جماهدي الشام ومقراهتم .. يرسلون إليها املهاجر! 
، أو مالية .. ؛ خلالفات إدارية أو حزبيةجماهدة ةشامي  يريدون أن يصفوا حساابهتم مع أطراف  

 يرسلون إليها املهاجر! 
 مشبوهة .. مريبة .. إال ويرسلون إليها املهاجر!حمرمة .. همة ممشكلة أو وهكذا ما من  
حَّت أوجدوا بني املهاجر .. وشرحية واسعة من أهل الشام وجماهديهم .. فجوة كبرية هي يف  

 ! .. وال نريدها اتساع مستمر .. قد تودي إىل نتائج ال ُُتَمد عقباها
 وأهنم حريصون على حقوقهم! هم ..وهؤالء ُيسيئون للمهاجرين .. وإن زعموا حبَّ  
لألخوة املهاجرين: أميا معركة مع فصيل من فصائل جماهدي  ــ َنصحًا ومشفقًا ــ وأَن أقول 

 الشام .. هي ليست معركتك .. ولو حاولوا أن يُقحموك فيها فاعتذر إليهم، واعتزل. 
وكل من قاتل جهادك ضد النظام النصريي وحلفائه وأعوانه من روافض إيران وحزب الالت،  

عليه .. وأميا احنراف لك عن هذا اهلدف ..  معه .. هذا هو العنوان الذي جئت من أجله .. فحافظ
وبدينك، وَسعتك .. بك ..  وخروج عن االجتاه الصحيح .. يضر هو احنراف هلدفك ووجهتك ..
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إن مل تقطف  أنت بغىن عنها .. مع أهل األرض وجماهديهم ..يُدخلك يف مشاكل، ومزالق، وأحقاد و 
 مثارها اليوم، فغداً .. وإين لك من الناصحني! 

12/6/2015  

 حماكم حزبي ة!  -1327
ة خاصة ِبا .. والؤها للفصيل أو احلزب من الفصائل املتنف ذة يف الشام .. تصنع حماكم شرعي   

 هذا الفصيل يف خصومة مع فصيل آخر ــ أو شخص من غريمقدم على أي والء آخر .. ولو دخل 
رد ه إىل حمكمته .. فإن وافق مشكل، وإن رفض مشكل؛ إن وافق فاحملكمة لن ُتكم على  فصيله ــ

وإن رفض التحاكم إىل هكذا حمكمة، حكموا عليه أبنه رفض التحاكم إىل الشريعة  لها، وحزِبا ..فصي
 حرماته! دمه و .. ورمبا بعد ذلك كف روه .. وأهدروا 

م عملها العادل واملرجو منها .. ال بد من أن تكون مستقلة عن وهلؤالء نقول: حَّت تعمل احملاك 
سلطة تنفيذية أو حزبية، أو قبلية، أو أي مؤثٍر خارجي يؤثر على حرية قرارها، وعدالة هيمنة أو أي 

 حكمها! 
نريد قضاء ــ كما كان ــ حيكم لليهودي على علي بن أيب طالب .. ولألعرايب على عمر بن  

ي النصراين على ابن األكرمني، ابن أمري مصر عمرو بن العاص .. ولغري املسلم على اخلطاب .. وللقبط
 املسلم إن كان املسلم خمطئاً وظاملًا! 

ْوٍم َعَلى قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِمنَي ّلِلِ  ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـ  
َرُب ِللتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن [املائدة: َأالَّ   . 8تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقـْ

ال بد من ذلك، إن أردَن نصرًا وسؤددًا، وَتكينًا .. وسالمًا .. فإن مل نفعل، ونرقى إىل هذا  
إال حينئٍذ املعركة، وآالمها أبيدينا ... وال نلومنَّ .. نؤخر النصر، ونطيل من أمد من العدل املستوى 
  أنفسنا! 

14/6/2015  
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 ..!  سياسة َخرقاء -1328
قالوا: احلرية .. واحلرَيت .. قبل الشريعة .. وكأنَّ الشريعة تتناقض، وتعارض احلري ة الراشدة  

 احلق ة، النافعة ..! 
س .. ليحكموهم ابلشريعة .. تنك بوا للشريعة .. فلما ُتققت هلم احلرية .. واختارهتم غالبية النا 

وأسلموا البالد، والعباد .. واختيار الناس هلم .. للعلمانيني احلاقدين .. وقالوا: هذا خري لنا من أن 
يعدو هذين اخليارين: إما االصطفاف يف خانة  فالعمل السياسي عند هذا الفريق ال لقى يف السجن ..نُ 

.. ولو َُسح له ابملشاركة، تكون مشاركة هامشي ة أبدا من صفوف املعارضة املعارضة، والصياح من ض
راشد  .وإما السجن .... من غري مقابل يُذَكر الشرعي ة غري مؤثرة وال فاعلة .. ُتضفي على الباطل 

 الغنوشي التونسي مثااًل!
 الوعي والعمل مثاًل أعلى يفقدوة، و يعتب الغنوشي من ا ــ إىل الساعة ــ ومع ذلك يوجد من   

.. وكأنَّ أقصى أمنيات  نفسه، وحزبه من سجن حمقق .. ولألسف على اعتبار أنه قد أنقذالسياسي، 
 نفسك وحزبك من السجن وحسب ..! تنقذ ا وميارسها هؤالء ــ كيفهـ كما يفهموأهداف السياسة ـ

14/6/2015  

  أبو حممد املقدسي قاعدي أكثر من القاعديني ..! -1329
بعض الفصائل واملرجئة وحزب الوالة :" وقفت على تغريدة أليب حممد املقدسي يقول فيهااستُ  

 هـ. -تباكوا على الدروز أكثر من الدروز "ا
قلت: من الظلم وسوء الظن أن جتعل النخبة والصفوة من جماهدي الشام ــ كحركة أحرار  

من مرت، وكتائب ثوار الشام وغريهم الشام، واالُتاد اإلسالمي ألجناد الشام، وجتمع فاستقم كما أ
ــ الذين أنكروا قتل  ، ومعهم غالب علماء الشام ممثلني يف اجمللس اإلسالمي السورياجملاهدين األبرار
" قلب لوزة "، يف خانة املرجئة وحزب الوالة للطاغوت أو الطواغيت .. وكأهنم شيء  الدروز يف قرية

   واحد! 
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كما تريد أن تبسطها وتصورها، وتستخف ِبا .. وإمنا هي قضية   ْث أن القضية ليست " تباكي " 
إنكار الظلم، والبغي، والغدر .. ونقض العهود .. أم أن هذه املعاين ال تعنيك ــ َي أاب حممد ــ وال هتمك، 

 تدخل يف أولوَيت دعوتك! وال 
األعمال  هو إنكار للضرر واملفاسد اليت ُتصل وتصيب الثورة الشامية مبقتل بسبب هذه 

 الطائشة الظاملة ..! 
" تباكي "، فيه داللة على االستخفاف .. والرضى ابلفعل .. جمرد  اتصويرك للمسألة على أهن 

 والرضى ابلشيء كفاعله من حيث التبعية والوزر! 
ويُقال له أيضًا: إذا كانت القاعدة ممثلة ابلنصرة .. قد أنكرت الفعل .. وأنكرت على الفاعل  
وتبأت منه .. ووعدت مبحاسبته وحماكمته .. فعالم أنت تنكر على من أنكر من مه .. فعله وجر 
على الفاعل فعله وجرمه .. وتستخف ِبم .. أم أنك أصبحت قاعدًَي أكثر من اجملاهدة الفصائل 

 القاعديني .. تتعصب ملسمى القاعدة .. أكثر من أبنائها وأصحاِبا؟! 
ابك .. وتتعلم أن ال ترتفع على أسيادي وأسيادك من جماهدي مَّت َي أاب حممد ستتواضع يف خط 

 وأبطال الشام، صفوة األمة وخريهتا؟!
14/6/2015  

 يحة الشيوخ! شب   -1330
فقط له شبيحته، الذين جُيادلون عنه يف  النصريي هنظامبشار األسد، و الطاغية كنا نعتقد أن  

أ أبن من األحزاب، والشيوخ احملسوبني على نفاجَ ا بنوإذ .. الباطل، ويفجرون ابلنيابة عنه وعن ظلمه 
أيضًا هلم شبيحتهم .. الذين مي ــ وخباصة أولئك الذين يصنفون أنفسهم بشيوخ املنهج ــ العمل اإلسال
   ابلنيابة عنهم! ونفجر ، ويابلباطل جيادلون عنهم

وال يقبلون أن .. طأوه أخوال تصويبًا خلطئ وال نصحًا، شيوخهم وأحزاِبم، نقدًا، ال يقبلون يف  
 !منهم احلق   يُنَصف
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فريدون عليك منهم ..  وتنصف احلقَّ والعلم .. ، ابلفكر، واألدلة ، وتنصحهمِبمتصو   
هم حَّت فونك االقرتاب من شيوخهم، فأنت لست قد  ابالنتقاص، والشتم، واهلجوم الشخصي .. وَيو  

 ..!  ، أو تقرتب منهمتنصحهم أو تنتقدهم
ال أبس .. وال حرج ..  واجملاهدين .. ئون حبق األمة .. واإلسالم واملسلمني ..فشيوخهم َُيط 

الدنيا عليك أقاموا والصواب كذا ..  د أخطأوافساحة التأويل تسعهم .. بينما لو قلت عن شيوخهم ق
 وما أقعدوها! 

ظاملني الطغاة الأتباع وأبواق حمصورة على خاصة أو ظاهرة التشبيح عامة .. وليست أن يبدو  
 كما كنا نظن .. وال حول وال قوة إال ابهلل!   ..

15/6/2015  

 داعش األكراد!  -1331
ــ وهم السواد األعظم لشعب سورَي ــ يومًا   إلخواهنم املسلمني من مل ينظر عرب ومسلمي سورَي 
، أو نظرة تتسم ابلعنصرية والعصبية القومية .. وإمنا نظرة  أكراد ، ألخوة واحملبةتتسم ابسورَي نظرة شرٍ 

 وحسن اجلوار والعيش اآلمن .. وكانوا دائماً جنباً إىل جنب يف مواجهة املخاطر والتحدَيت!
"، ووحدات محاية الشعب  Pkkإال أننا نفاجأ اليوم بفريق من أكراد سورَي ممثلني يف الـ "  

العامَل للقتال معهم يف يف الدمويني الشيوعيني املاركسيني إخواهنم من مستنهضي  "، YPGالكوردية " 
بتنفيذ محلة هتجري، وتطهري عنصري  يقومون.. ف الشاميةلثورة الصعبة للظروف امستغلني سورَي .. 
حبق العرب السنة، وغريهم من املكوَنت السورية األخرى يف ريف احلسكة النطاق واسعة وعرقي 

فجمعوا  يوهتم، ومناطقهم ابلقوة .... وإجالئهم من بالسورية الغريب، وتل أبيض، وغريها من املناطق 
على الشعب السوري وثورته سيفهم، مع سيف النظام األسدي اجملرم، مع سيف الدواعش .. فزادوا 

لة  وأن تقوم هلم دويوقطاعات، ، أماًل منهم يف تقسيم سورَي إىل دويالت بذلك من آالمه وحمنته ..
  !.. وأىنَّ  ى الرتاب السوريعلــ خالية من العنصر غري الكردي ــ مستقلة كردية 

والظلم، والبغي .. الذي سيرتك آاثره السلبية والسيئة على العالقة بني  وهذا من الغدر 
أن يقفوا مع إخواهنم الثوار  .. من األكرادوالعقالء هنيب ابملخلصني .. لذا فإننا  الشعبني املسلمني
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التطهري العرقي والقومي ضد هذا و الشرسة، جمة .. ضد هذا اهل اهدين من بقية الفصائل األخرىواجمل
.. الذي يريد شرًا لألمة الكردية املسلمة، من األكراد والطائفي من قبل هذا الفريق املتوحش، وامللحد 

  قبل غريها!
وزادوهم إجراماً، وفعلوا أفعاهلم .. ..  قد ختل قوا أبخالق داعشزعموا حماربة داعش .. و  

 !.وانتهاكاً حلقوق اإلنسان .
راد األكداعش و  ،داعش البغدادي نواجه داعش البغدادي .. فأصبحنا نواجهيف الشام كنا    

 ! .. وهللا املستعان يف كثري من اجلوانب وأخالقهما لتشابه جرائمهما وأفعاهلما،معًا، 
الشر ير سيتعاملون مع داعش األكراد، وخمططهم الشرفاء شعب سورَي ممثاًل مبجاهديه وثواره ف 

وكما يتعاملون مع النظام  مع داعش البغدادي وخمططهم ..ــ  ونمن قبل ــ وال يزال واما تعامل.. ك
 . 227َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن [الشعراء: ] وشبيحته

16/6/2015  

 حلقة االجتاه املعاكس حول دروز مدينة السويداء! -1332
جتاه املعاكس، حول دروز مدينة السويداء، فانتهت احللقة برسالة مفادها: راقبت اليوم حلقة اال 

ماية دروز السويداء .. ولو وقف ن يتسابق كل منهما حلي األسدي، واملعارضة .. أري على النظام النص
الطرف األقوى ــ فموقفهم مستساغ  مع لو وقفواخباصة دروز السويداء مع طرف ضد الطرف اآلخر ــ و 

هلم عذرًا ... هكذا أراد الدرزي فيصل القاسم  اد، وجيموقفهم ا. وعلى طريف الصراع أن يتفهمومبر .
 أن تنتهي احللقة، وهذه هي الرسالة اليت حرص على إيصاهلا بشدة! 

أم ا أين احلق وأين الباطل .. وأين الظامل وأين املظلوم .. وعلى الطائفة الدرزية أن تقف مع  
املظلوم ضد الظامل .. مهما كانت التكاليف، وكانت النتائج .. فهذا ــ عما يبدو احلق ضد الباطل، ومع 
  وال يهمه .. وليس من أهداف حلقاته ذات العالقة ابملوضوع! ــ ال يعين فيصل القاسم 

16/6/2015  



 420 

 خيار الدروز كان دائماً مع األقوى! -1333
َيتارون األقوى .. ففي فلسطني، ملا كان كان الدروز ــ وال يزالون ــ يصطفون مع األقوى .. و  

اجلانب الفلسطيين هو األضعف، واجلانب اليهودي هو األقوى .. اصطفوا واختاروا اجلانب اليهودي، 
 ! .. وال يزالون لقمع وحماربة الفلسطينينياليهود وتطوعوا يف جيش الصهاينة 

النظام السوري، واجلبهة اللبنانية التابعة ويف لبنان ــ ممثلني حبركة جنبالط ــ اترة كانوا يقفون مع  
له، واترة كانوا يقفون مع اجلبهة املناوئة .. جبهة وجتمع احلريري .. حبسب ما يظهر هلم أنه الطرف 

 األقوى. 
ويف سورَي طيلة فرتة حكم النظام النصريي األسدي كانوا مع النظام، على السواد األعظم من  

ان هو األقوى .. وها هي الثورة السورية املباركة، بعد أن وصلت ما الشعب السوري .. ألن النظام ك
لثورة صاحل اوصلت إليه من القوة والتمدد وبسط النفوذ، وخباصة يف اجلنوب .. ورجحت دفة القوة ل

فع وتطالب أبن يصطفوا وَيتاروا ــ بعد أكثر من أصوات عقالئهم من الشيوخ والساسة ترت بدأت.. 
  ..!وأهلها ثورة أربع سنوات ــ ال

َسق والتوجه .. ال ينفي عن هذا النَّ ــ ال يتعدون أصابع اليد ــ وخروج أفراد من الطائفة الدرزية  
فهم دائمًا مع األقوى .. بعيدًا عن اجلانب للطائفة، املشار إليه أعاله .. واملتـََّبع وال يلغي التوجه العام 

أين يقع اختيارهم واصطفافهم؛ مع احلق وأهله، أم مع و وما تقتضيه مبادئ األخالق .. ..  األخالقي
 الباطل وأهله .. فهذا غري مهم عند شيوخ العقل!
17/6/2015  

 لية هي األكثرية ..؟!تصوروا لو كانت األق -1334
هم األقليَّة .. واألكثرية يف سورَي هم املسلمون السنة .. وهم السواد األعظم للشعب السوري  

ع نوعًا من الشر واإلجرام إال ومارسته على األكثرية، وال تزال .. والعامَل يتفرَّج من غري .. واألقلية مل تد 
 اكرتاث، وكأن ما تفعله األقلية من جرائم وجمازر حبق األكثرية، حق من حقوقها، ال اعرتاض عليه ..! 

ر مطالبة ومع ذلك ال تستحي األقلية وال ترتدد ــ ومن وراءها ــ ويف كل مناسبة، من تكرا 
 األكثرية بكامل حقوقها، وابلضماَنت على أن ال َتس بسوء ..!
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ولو اقتص منها بعض ما اقرتفت .. أو رد إليها بعض شرها .. لقامت الدنيا على األكثرية، ومل  
 تقعدها! 
تصوروا لو كانت األقلية هي األكثرية، واملسلمون السنة هم األقلية .. ماذا سيكون حال  

 نَّة .. وأي نوع من اإلابدة واجملازر واحملارق اجلماعية .. كنا سنشهدها؟! املسلمني الس
18/6/2015   

 عن املفطرات.  الفجر الصادق الذي يستوجب اإلمساك وقت -1335
يف كل رمضان يكثر اللغط، والتعسري على الناس حول توقيت الفجر الصادق الذي يوجب  

 اإلمساك عن املفطرات ..!
من األكل عليه وسلم:" كلوا واشربوا، وال يهيدنَّكم ــ أي ال يزعجنَّكم فيمنعنكم قال صلى هللا  
أخرجه أبو داود، والرتمذي، وغريمها، ـــ السَّاطع املصع د، فكلوا واشربوا حَّت يعرتض لكم األمَحُر "]والشرب 

  [. 2031السلسلة الصحيحة: 
وال هذا البياض لعمود الصبح حَّت يستطري  :" ال يغرن كم أذاُن بالل،صلى هللا عليه وسلموقال  
 مسلم. هكذا "
وال هذا البياض حَّت ينفجر الفجر هكذا ، بالل أذان يغرنكم ال :"صلى هللا عليه وسلم وقال 
قال أبو داود:  ،ق ميينًا ومشاالً يعين معرتضًا من جهة الشرو [. 2051صحيح سنن النسائي:  ]وهكذا "

 يديه. وبَسط يديه مييناً ومشااًل ماداً 
قلت: وقد قد ر هللا يل أن زرت عشرات األمصار والدول .. وقد راقبت الفجر الصادق فيها،  

حبسب التوصيف النبوي الوارد أعاله .. فوجدت أن ما بني الفجر الصادق الذي يستوجب اإلمساك، 
هذا و  .ن دقيقة، وال يزيد .لعشرون دقيقة، والساعة ومخس وعشريوشروق الشمس ما بني الساعة وا

وكذلك الوقت ما بني غروب الشمس ودخول وقت الِعشاء، وهللا  رد يف َجيع البلدان واألمصار ..طَّ م
 تعاىل أعلم.

19/6/2015  
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 العلماني ة!  وأللقومي ة عندما األقلي ة تتعصب  -1336
أو  عندما تتعص ب األقليات ــ وخباصة منها األقليات الباطني ة يف بالد املسلمني ــ للقومية 

ة ــ فال تُعَرف طائفة أحقد وأشد بغضاً اني  ة، وال ابلعلمالعلمانية .. إمنا هي تفعل ذلك ليس حبًا ابلقومي  
 : وإمنا ألسباب أخرىة املارقة ــ للعَرب، والعربية من هذه الطوائف الباطني  

كثريًا من ة  سن  فقد األكثرية أو السواد األعظم من املسلمني المنها: أن القومية أو العلمانية تُ  
 خصوصياهتم، وحقوقهم، وخباصة منها الدينية ..! 

األكثرية .. وتسمح هلا أن  العلمانية َتنح هذه األقليات كامل حقوق وأومنها: أن القومية  
 تزاحم األكثرية يف َجيع املواطن! 

هم وأحقادهم العلمانية َتكنهم من حماربة اإلسالم .. وبث َسومهم ومكائد والقومي ة أ ومنها: أن 
إىل أقصى حد .. ولكن هذه املرة ليس ابسم انتماءاهتم الطائفية احلاقدة .. وإمنا ابسم ضد اإلسالم 

 ! وُتت مظلة القومية والعلماني ة القومي ة، والعلمانية ..
ــ أو يؤث ر سلباً  بولو كانوا يف موطن من املواطن هم األكثرية لكفروا ابلعلمانية وبكل شعار يغي   

  .. وحقوقهم الطائفية كأكثرية!  لوهنم الطائفي ى ــعل
19/6/2015  

 يف مسألة االستعانة ابملشركني.  " أبو قتادة الفلسطيين " اضطراب وتناقض -1337
يف كتابه " جؤنة املطيبني "، ُتت عنوان:" كالم أهل العلم يف القتال ُتت راية املشرك لتحقيق  

م أهل العلم يف املسألة، قال أبو قتادة الفلسطيين:" وِبذا يتبني لك مقاصد شرعي ة "، وبعد أن نقل كال
أن مسألة قتال املسلم ُتت راية املشركني لتحقيق بعض مصاحل اإلسالم من مسائل الفروع واالجتهاد 
 اليت اختلف فيها نظر األئمة، فال ُيَضلَّل وال يَُكفَّر خمالفها، ولينتبه إىل أنه ليس املقصود بيان ترجيح

 هـ.  -أحد القولني، وإمنا رد تكفري من قال أبحد القولني كما يفعل األغرار "ا
م جماهدي ويف املقابل نراه يف مقاالته األخرية واملعنونة بـ " أقلوا عليهم "، وغريها .. جير  قلت:  

و وثوار الشام، ويؤمثهم، وَيوهنم لو رضوا أن أيخذوا ألنفسهم بعض املساعدات من أي طرف دويل أ



 423 

أن يدفعوا عن أنفسهم وأهلهم القتل، من أجل رَسي .. من أجل بعض مصاحل اإلسالم .. و 
 هلا ..؟!  واالستئصال، واجملازر واحملارق اجلماعية اليت مل يشهد التاريخ مثيالً 

ــ من أجل بعض مصاحل اإلسالم هي   فإذا كان القتال ُتت راية املشركني ــ كما يقول أبو قتادة 
فكيف ر ِبا إال األغرار .. جتهاد، ال جيوز التضليل، وال التكفري ِبا .. وال يضلل وال يكف  من مسائل اال

من ذلك، من مل يقاتلوا ُتت راية   من هم دون ذلك بكثري .. من مل يفعلوا شيئاً ن ويضلل، ويؤْث  َيو   نراه
واطالقاته اجلائرة لقى كلماته من هذا الطرف أو ذاك .. ليت املشركني .. وإمنا فقط قبلوا املساعدة املالية

ويتوسعون الذين حيملون السالح، فينفخون فيها، ــ حداثء األسنان سفهاء األحالم ــ األغرار بعد ذلك 
بعد ذلك  واِبا املخالف هلم من اجملاهدين واملسلمني، ليسفك فروايك، حَّت وأتويلها يف تفسريها

  !.. معلى حرماهتم، ومقراهتم، وأسلحته ادماءهم، ويسطو 
إذا كان ــ َي أاب قتادة ــ القتال ُتت راية املشركني .. من مسائل االجتهاد، ال جيوز التكفري وال  

فيمن أجلأهتم الضرورة، فيما هو دون ذلك بكثري؛ نفس الكالم التضليل ِبا .. أال يسعك أن تقول 
 ؟! هذا الطرف أو ذاك ..من من جماهدي الشام ألن يقبلوا بعض املساعدات اليت أتيت واحلاجة املاسة 

أن تظهر وتشذ يف أقوالك الغريبة يف والغلو .. والرغبة القدمية واهلوى .. أم أنه التعصب ..  
.. كما فعلت من قبل مع أهل اجلزائر ..  بني املسلمني واجملاهدينومقتلة فتنة  حَّت لو كانتوالشاذ ة .. 

يف قتل الذري ة والنسوان "، وملا ُسِفك الدم احلرام  يف فتواك الشهرية ُتت عنوان:" فتوى عظيمة الشان
بناء على كلماته وإطالقاته .. وفتوته عظيمة الشان، وغريها .. واشتد عليه النكري من أطراف وجهات 
عدة، قال: قد فهموين ــ وفهموا كلمايت وإطالقايت ــ خطأ .. مل أقصد .. إين بريء منهم، ومن أفعاهلم .. 

 يرون!  إين  أرى ما ال 
23/6/2015  

 أخطأ أبو حممد اجلوالين حبقِ  أهل الشَّام مرتني!  -1338
عماًل بقوله صلى هللا عليه وسلم:" واشهدوا على احملسن أبنه حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء  

ــ مهما على قدره ــ أخطأت  .. والصواب كذا "، ال بد من املصارحة واملكاشفة، وأن يُقال للمخطئ 
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اخللل، أو ليتحمل مسؤوليته جتاه ما جرى، وال يزال جيري  دوره يف اإلصالح، وسد  منا كل امرئ ليأخذ  
 ألهل الشام، وثورهتم املباركة. 

 وعليه فأقول: الشيخ أبو حممد اجلوالين ــ أمري جبهة النصرة ــ أخطأ حبق أهل الشام مرتني: 
إىل الشام، وفتح الطريق هلم،  مرًة ملا كان السبب املباشر يف جلب خوارج وغالة داعش 
ُتت مسمى وغطاء " جبهة النصرة " .. وعلى حساب أهل الشام .. يف أرض الشام ..  وَتكينهم

واخلالف التنظيمي الذي أفضى إىل انقسام اجلماعة إىل َجاعتني: النصرة، وداعش .. ال يلغي هذه 
ارج داعش حنو ية، جتاه ما يقوم به خو صرة من مسؤولياهتا الشرعية، واألخالقاحلقيقة، وال يعفي الن  

  الشام، وأهل الشام من جرائم. 
ــ على أن يربط الشام، وأهل الشام، والثورة الشامية ومستقبلها ..  !ــ وال يزال ومرة ملا أصرَّ  

مما استعدى على الشام، واسرتاتيجية القاعدة .. ابلقاعدة .. ومستقبل القاعدة .. وأعمال القاعدة .. 
الشام، الدول العربية، ودول اإلقليم احمليطة ابلشام .. قبل غريها من دول العامَل .. وهذا كان سبباً وأهل 

مباشرًا يف زَيدة معاَنة أهل الشام، وسببًا يف مد الطاغوت النصريي اجملرم أبسباب القوة والدعم، واحلياة 
ال يلغي هذه احلقيقة الظاهرة اليت يتفق  .. والبالء احلسن الذي تبليه النصرة ضد النظام النصريي اجملرم.

 عليها َجيع املراقبني والعقالء!
أراد أن يذكره التاريخ خبري .. وأنه فعاًل جاء مبجموعته  إنوعلى الشيخ أيب حممد اجلوالين ..  

يعتذر صراحة ُيصلح اخلطأ: أن العراق من أجل نصرة الشام، وأهل الشام .. ال بد له من أن ِقبل من 
  أنهألهل الشام يعرتف  أنو الشام من األوىل، وعما يتسببه هلم خوارج داعش من شر وضرر .. ألهل 

وأن ليستسمح أهل الشام يف الدنيا، قبل أن يستسمحهم يف اآلخرة .. يف ذلك .. مباشرًا كان سببًا 
 ارتباطه صراحة ابلثانية ــ أي ابلقاعدة ــ وابسرتاتيجيتها!  يفك  

بعد لكن .. سيعرفها الحقًا .. اآلن  يعرف قدر وقيمة نصيحيت هذه الشيخ اجلوالين إن مل 
 فوات األوان .. وبعد وقوع الندم، والت حني مندم! 

24/6/2015  
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 غرفة املوك ..؟ -1339
إىل أهل احلل والعقد يف سورَي خاصة، وعلماء املسلمني عامة ... غرفة املوك .. سؤال:  

وامر .. ألعضاء فيها، وهي من تعطي األأنشأها وهي من َجعت االوالَيت املتحدة األمريكية هي من 
 أيَتر أبمرهم؟ حكم من يواليهم و ماهو

عن هذا السؤال، ال بد من اإلشارة إىل أمرين:  قبل أن ْنيباجلواب: احلمد هلل رب العاملني. 
جلأهتا إىل ذلك أقد هذه الغرفة، وسجلت نفسها فيها ..  تأوهلما، أن الفصائل ــ أو غالبها ــ اليت دخل

احلاجة املاسة، والضرورة امللحة، واليت ترقى يف بعض جوانبها إىل درجة اإلكراه، املتمثل يف دفع القتل 
من قبل الطاغوت النصريي اجملرم .. فكان ال بد هلم طقهم، ومناواجملازر اجلماعية عن أنفسهم، وذويهم 

  ة أو غريها.لسالح الذي أيتيهم من هذه الغرفمن االستعانة ِبذا ا
البت فيها، واحلكم عليها حبكم واحد .. بـ " الكوم "، وعلى أن مثل هذه األمور ال جيوز  اثنيهما،

 العموم .. من غري تفصيل .. وتفصيل املسألة كالتايل:
الفصائل اليت أتخذ السالح من هذه الغرفة، لكي تدافع به عن الثورة وأهدافها، وعن  -1

باد .. واحلقوق واحلرمات .. وفق خطتها اخلاصة ِبا .. فهذه قد أحسنت، البالد والعنفسها، وعن 
.. من حقها أن ترفضه وال تلتزم فهو ابطل ذلك فعل وليس عليها شيء .. وأميا شرط فاسد مينعها من 

ما ابُل أَنٍس يشرَتُطوَن شروطًا ليَس يف كَتاِب كما يف احلديث الصحيح:"   لو اشرُتط عليها ..حَّت  به ..
، من اشتَـَرَط شرطًا ليَس يف كتاِب هللِا فهَو ابِطٌل، وإن اشتَـَرَط ماَئَة شرٍط، شرُط هللا أحقُّ وَأْوَثُق هللاِ 
 البخاري."

 ومناطقها، وعن حرماهتمالسالح من هذه الغرفة، لكي تدافع به عن نفسها،  فصائل أتخذ -2
من هذه الغرفة أو  مما يصل إليها.. وأحياًَن توصل بعض هذه املساعدات  ، ودينهمأهلهمعن و  ..

، إىل غريها من الفصائل اجملاهدة مما هي غري مسجلة يف " املوك "، .. لكنها مع ذلك فهي تلتزم غريها
 أبوامر الغرفة من حيث ُتديد املعارك اليت تُفَتح مع النظام النصريي اجملرم! 

أجادت من وجه .. وأخطأت من عماًل صاحلًا، وخاطئًا .. هذا فهذه الفصائل قد خلطت بفعلها 
 وجه آخر؛ وهو التزامها بتعليمات الغرفة يف ُتديد املعارك اليت تُفَتح مع النظام األسدي اجملرم. 
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لكن هذا ال نقرهم عليه ..  نناصحهم فيه،نتفهمه للضرورة اليت أشرَن إليها أعاله .. فهذا خطأ 
يف  يُدخل صاحبهو  ابلكفر والردة .. ليه وعلى فاعلهم عاخلطأ هل يرقى إىل درجة الكفر .. وابلتايل حُيكَ 

 ؟خانة األعداء
 جاهلٌ إال  كم عليه، وعلى فاعله ابلكفرأقول: ال؛ ال حُيكم على هذا اخلطأ ابلكفر .. فال حيَ 

 من تيوس اخلوارج الغالة، وسفيه من سفهائهم.  تْيسٌ و 
 الفصائل احملسوبة على ، وأعينفصائل ــ وهذه حبسب علمي غري موجودة على أرض الشام -3

واملسلمني .. ْث تلتزم للعدو ِبذا مقابل حماربة اإلسالم،  ــ تقبل هذه املساعدة الثورة الشامية املباركة
نعم؛ حُيَكم عليها ابلكفر والردة، وعليها ُُتمل اآلَيت  ــ إن وجدت ــالشرط .. هذه الفصائل 

 املشركني على اإلسالم واملسلمني. وَنصر اليت تفيد كفر من ظاهر الشرعي ة والنصوص 
حيمل  حبيث  و من هذا القبيل؛هابلضرورة ليس أي اقتتال بني فصيلني جماهدين ..  همع التنبيه: أن

فيعتب نفسه هو اإلسالم واملسلمني .. كل فصيل على اآلخر، حكم الكفر والردة لكونه يُقاتله .. 
 .. فهذا اعتقاد اخلوارج الغالة األجالف والعياذ ابهلل، وابلتايل من قاتله فهو يُقاتل اإلسالم واملسلمني

 أهل السن ة واجلماعة منه براء. 
 .. ليس كفرًا ..عن اآلخر فقتال فصيلني أو أكثر فيما بينها لدفع بغي وعدوان املعتدي منها 

َن اْلُمْؤِمِننَي مؤمنني مسلمني .. كما قال تعاىل:] َوِإن طَائَِفَتاِن مِ َجيعهم بل هم  وليسوا بكافرين ..
نَـُهَما َفِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء إِ  تَـتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ ىَل َأْمِر اّللَِّ َفِإن اقـْ

نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ  . فرغم اقتتاهلما .. 9ِطنَي [احلجرات:اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقسِ َفاءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
وضرورة دفع بغي وعدوان الطائفة الباغية املعتدية .. ووقوع العدوان من إحداها على األخرى .. 

  فسمى الطائفتني: املعتدية، واملُعتَدى عليها مؤمنني.
26/6/2015 
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 أليس هذا من املواالة ..؟! -1340
عن املستضعفني من املسلمني واجملاهدين يف املناطق   الوقت الذي يقطع خوارج داعش البرتوليف

احملررة من األراضي السورية .. ليزيدوا من معاَنهتم وآالمهم .. وحصارهم .. فهم مستمرون مبد النظام 
 النصريي اجملرم ابلبرتول والغاز .. وأسباب القوة واحلياة!

 م واملسلمني ..؟!أليس هذا من املواالة، ومظاهرة الكفار واجملرمني على اإلسال
أن يقبل فصيل من جماهدي الشام ــ ُتت ضغط الضرورة واحلاجة املاسة ــ مساعدة من هنا أو 
هناك .. يدفع ِبا عن نفسه ووجوده ودينه .. فهذه مواالة وعمالة وخيانة .. تقوم هلا قائمة الُغالة وال 

واحلياة .. بعصب احلياة من مواد البرتول  تقعد .. أما أن َتد داعش النظام النصريي اجملرم أبسباب القوة
والغاز .. ليقتل به املسلمني .. فهذا ــ عند الغالة ــ ليس من املواالة .. وال من اخليانة وال العمالة .. وال 

 يستدعي منهم اإلنكار .. واملسألة فيها نظر؟!
30/6/2015 

 انفراد جبهة النصرة ِبمع الزكاة.  -1341
صادر عن جبهة النصرة، جاء فيه:" إىل األخوة األغنياء عليكم إبخراج  استوِقفت على بيانٍ  

زكاة أموالكم ابلتعاون مع جلنة َجع الزكاة يف مدينة الداَن، واإلسراع بتسجيل أَسائكم، ورأس املال 
 لديكم يف مكتب ديوان الزكاة يف مدرسة بنات الداَن. 

ة وأصحاب الدخل من األغنياء، ليتم البدء ستقوم جبهة النصرة إبحصاء َجيع احملالت التجاري 
 هـ.  -ِبيب الزكاة منهم، وفق الشريعة اإلسالمية، وال جيوز إخراج الزكاة دون الرجوع إليهم "ا

 أقول: ال جيوز جلبهة النصرة أن تنفرد ِبمع الزكاة ممن تستحق عليهم، لألسباب التالية: 
ليصرفها يف جتتمع عليه كلمة العباد ..  أن َجع الزكاة من أعمال احلاكم العام، الذي -1 

وأميا فرد أو َجاعة تقوم ِبذا العمل منفردة، فهي بعملها هذا العامة واحملددة .. الشرعية مصاريفها 
مصاريفها الشرعية  الزكاة وفق يف توزيعوتتحزب ن عليها أن تظلم ال يؤمَ  ا، كمى احلاكم العامتفتئت عل
 واحملددة!
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النصرة أهنا ستجمع الزكاة من الناس، فهناك أيضًا َجاعات وفصائل كما أعلنت جبهة   -2 
متمكنة ميكنها أن تعلن نفس اإلعالن .. وتقوم بنفس اإلجراء .. والنتيجة تعدد اجلباَيت من الناس 

وهذا من الظلم البني  البواح الذي ال على عدد الفصائل املوجودة .. وأخذ الزكاة منهم أكثر من مرة .. 
أو حصول فتنة ومقتلة فيما بني الفصائل، على اعتبار أن َجع الزكاة حق  عز وجل .. يرضي هللا

 لبعضها دون بعضها اآلخر! 
 واليت تفيد مثل هذا اإلجراء املنفرد من النصرة .. يتناقض مع تصرحيات قادة النصرة .. -3 

 ! ادأهنم جاؤوا إىل سورَي للنصرة .. وليس لكي حيكموا، ويديروا البالد والعب
الساحة  سكرية منها واملدنية املوجودة يفوهو مقدمة لتجاهل القوى الشامية األخرى الع 

السورية .. فالذي يتجاهلهم يف مثل هذا العمل اهلام، وينفرد به من دوهنم .. ومن دون أن يراجعهم 
واليت رة .. يتجاهلهم يف الشؤون األخرى من شؤون احلكم واإلداأو يستشريهم .. ويراجع علماءهم .. 

 ن جباية الزكاة.تقل أمهية م
أو كان ممن يدخل إىل سورَي وَيرج أن دافع الزكاة وخباصة إن كان يعيش خارج سورَي ..  -4 

إن ُعِرف أنه قد توجه بدفع زكاة ماله إىل " القاعدة "، سيكون منها ــ وما أكثر هذا الصنف من الناس ــ 
ن َجيع الدول العربية .. ودول اإلقليم احمليطة بسورَي .. فضالً عرضة للتهمة، واملساءلة، والسجن .. م

 عن دول العامَل األخرى .. وهذا بُعد ال بد من مراعاته والنظر إليه ِبدية عند اإلقدام على هكذا عمل.
 إمهاله أو تركه؟  فإن قيل: الزكاة فرض .. وهو ركن من أركان اإلسالم .. ال ميكن 
 اثلث هلما: ول: يوجد خياران ال أق 
ك احلرية ملن جتب عليهم الزكاة من املسلمني، يف أن يضعوا زكاة ماهلم حيثما أوهلما: أن ُترتَ  

تطيب أنفسهم، وفق مصاريف الزكاة الشرعية واحملددة .. إىل أن ينتخب الناس حاكمًا مسلمًا جتتمع 
 عليه الكلمة، فيقوم ِبذه املهمة نيابة عنهم. 

ــ على تشكيل منها فصائل اجملاهدين ــ أو الفصائل الكبى واملتنفذة  يعاثنيهما: أن جتتمع َج 
ُيشرف عليها ــ على َجع الزكاة، وصرفها يف مصاريفها ــ َجع من ُتسمى " جلنة جباية الزكاة "،  جلنة،

يكون عملهم ُملزم للجميع .. ويكون ومن َجيع أطراف سورَي .. العلماء والدعاة من أهل الشام .. 
 نع، ويكون مداَنً من اجلميع.رج عليهم خارج على اجلميع .. وأميا طرف جيمع الزكاة من خارجها ميُ اخلا



 429 

ممن يعيشون داخل السوريني وحينئٍذ ال يقتصر عمل هذه اللجنة على َجع الزكاة من األغنياء  
ذوي .. كذلك مصاريف الزكاة تشمل سواء سورَي وحسب، بل جتمعها ممن يعيشون داخلها وخارجها 

 احلاجة واملسكنة ممن يعيشون داخل سورَي، وخارجها؛ يف املخيمات وغريها. 
، فهذا خري، على تشكيل هذه اللجنةأن تتوافق فيما بينها واجلماعات فإن استطاعت الفصائل  

ينصرف اخليار حينئٍذ وتدابرت .. وهو املطلوب واخليار األقرب للحق .. وإن عجزت .. وتنافرت .. 
 أشرَن إليه يف اخليار األول، الوارد أعاله. للعمل مبا 
 وليس وراء هذين اخليارين إال الظلم .. والفتنة، والعياذ ابهلل. 

1/7/2015  

 ال بد من االعرتاف ابخلطأ!  -1342
وهي ال بد من االعرتاف أبن أخطاءَن يستفيد منها العدو .. وأهنا َتد العدو ابلقوة واحلياة ..  
هذا االعرتاف هو اخلطوة الضرورية وما نزل وينزل بنا من مصاب .. ، وختلفنا، يف ضعفنامباشر سبب 

 واألوىل حنو اإلصالح، وتصحيح املسار. 
ابلويالت، والدمار،  أخطائهم اليت جنت على البالد والعبادكان من احلكام العرب رغم كثرة  
يلصقون نتائج  ون تبعات أخطائهم ــال يتحملوحَّت  والصواب كذا،وحَّت ال يُقال هلم أخطأمت  واخلراب ــ

سبب من عند بوآاثر أخطائهم ابالستعمار .. وأميا ضرر أو كارثة تنزل ابلبالد والعباد، واليت هي 
أنفسهم، يردوهنا على مش اعة االستعمار .. حَّت حف ظوا شعوِبم َجيع األَنشيد واألغاين اليت تتضمن لعن 

 ! فيما آلت إليه حال البالد والعباد ، ودورها املباشرالويل ملن يشري ألخطائهماالستعمار .. و 
 املعاصرة من أصيب ِبذا الداء .. فأحدهم من جهة فصائل اإلسالميةمن الوقد وِجد ولألسف  

وما قد تسببته  ال يريد أن يعرتف أبخطائه .. وال بدور أخطائه يف تقوية العدو .. ــ مهما كثرت أخطاؤه ــ
كما ال يقبل أن يُقال له أخطأت والصواب كذا .. فما أصاب   ..والعباد  للبالدمن مصايب وأضرار 

ــ  البالد هو بسبب من عند االستعمار احلاقد .. والعباد من مصائب، ودمار وخراب ــ يف نظره 
 !.. وال شيء وراء ذلك واإلمبَيلية العاليمة .. والكفر العاملي
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الصحابة يف موقعة أحد، يقول للمخطئني منهم  بينما ْند القرآن الكرمي عند أول خطأ يقع به 
ُتم تتكرر اهلزمية بتكرار اخلطأ.. حَّت ال يتكرر اخلطأ منهم اثنية .. وال  :] َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصبـْ

ُفِسُكْم ِإنَّ اّلل َ َعَلى ُكلِ   َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـْ  .165آل عمران: َشْيٍء َقِديٌر [مِ ثْـَليـْ
 . 30ِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي [الشورى:َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَيْ وقال تعاىل:]  

4/7/2015  

 يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم على أطفال سورَي!  -1343
ملخيمات .. وحاجتهم املاسة ألسباب يستغل النصارى املبشرون ظروف األطفال السوريني يف ا 

احلياة .. فمع كل خدمة .. أو بطانية .. أو سلة غذاء يقدموهنا لألطفال، يقدمون معها كتااًب أو قصة 
 لنصرانية، وعقيدة التصليب! اباألطفال  رغبأو نشرة .. ت

من أطفال  وكذلك اخلوارج الغالة .. ال يفو تون فرصة يستطيعون من خالهلا أن يصلوا إىل طفل 
 ليلقنوهم املعسكرات املغلقة،السوريني ففتحوا لألطفال  سورَي .. إال واستغلوها أسوأ استغالل ..

احلقد على األمة .. واملسلمني .. وكل من سواهم من يف يسقوهم جرعات مبادئ الغلو يف التكفري .. و 
..  االنفجار وقتما يشاؤون سهل، وحزام َنسف موقوتة لوا الواحد منهم إىل قنبلةوليحو   اجملاهدين ..

 ! ضد من يشاؤونو ..  يف املكان الذي يشاؤونو 
حزِبم .. من  حلزِبم .. وزعيماملطلق وهم مع ذلك ال يفوهتم أن يربوا األطفال على الوالء  

 دون الوالء هلل، ولرسوله، وعامة املؤمنني! 
  لهم آمني. شرٍ  وذي شر .. الاللهم احفظ أطفال الشام .. وسل مهم من كل  

4/7/2015  

 .أبرز خصال اخلوارج الغالة -1344
 :للخوارج الُغالة صفات، أبرزها 
  .التكفري ابلظن، واملتشاِبات، واالحتماالت، ومبا ال يستوجب التكفري -1 
 .انطالقهم إىل آَيت قيلت يف املشركني والكافرين، فيحملوهنا على املسلمني -2 
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؛ داخل صفوف وَجاعة املسلمني .. فإن مل جيدوا حاكمًا مسلماً افتعال املعارك الداخلية -3 
 .َيرجون عليه، خرجوا على َجاعة املسلمني وجماهديهم

تقدمي قتل وقتال أهل اإلسالم، على قتال أهل الشرك واألواثن .. فيقتلون أهل اإلسالم،  -4 
  .ويرتكون أهل الشرك واألواثن

  .احلرمات املعصومةاالستهانة واالستخفاف ابلدماء، و  -5 
 .الغدر، واالستهانة واالستخفاف ابلعهود، واألماَنت -6 
اجلرأة والتطاول على أكابر األمة من العلماء العاملني بزعم الغرية على احلق .. فال  -7 

حيرتمون يف األمة كبريًا .. فمن قَبل جترأ جدهم ذو اخلويصرة على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له: 
 !ِق هللا َي حممد .. اعدلاتَّ 

كما جتر أ أحفاده وأفراخه اخلوارج على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وغريه من الصحابة،  
.؛ يُطالبونه 40. ] ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِ  [يوسف:65فقالوا لعلي:] َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك [الزمر:

 !هلم: كلمة حق ُأريَد ِبا ابطلابحلكم مبا أنزل هللا! فقال 
فمن رأيتموه يتصف ِبذه الصفات فاعلموا أنه خارجي جلد، مهما رفع صوته، وأقسم لكم أنه  

 !... من املوحدين اجملاهدين، ومن أهل السنة واجلماعة
6/7/2015 

 دالالت حديث.  -1345
ُم الساعُة والروُم أكثُر تقو عن املستورد الفهري، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  

الناِس ". فقاَل لُه عمرو بن العاص: أبصْر ما تقوُل؟ قال: أقوُل ما َسعُت ِمْن رسوِل هللِا صلَّى هللُا عليِه 
وسلََّم. قال عمرو: لئْن قلَت ذلَك، إنَّ فيِهْم خلصااًل أربًعا: إهنُْم ألحلُم الناِس عنَد فتنٍة، وأسرُعهْم إفاقًة 

وأوشُكهْم كرًَّة بعَد فرٍَّة، وخريُهْم ملسكنٍي ويتيٍم وضعيٍف، وخامسٌة حسنٌة وَجيلٌة: وأمنُعُهْم  بعَد مصيبٍة،
 والروم هم أهل الغرب يف زماننا. ِمْن ظُلِم امللوِك. مسلم. 

، أهل العلم: بسبب هذه اخلصال احلضارية، اليت ذكرها عنهم الصحايب عمرو بن العاصقال  
 وسادوا البالد والعباد. هم الدولة،قد آلت إلي
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ول الدولة والسيادة والرَيدة للمسلمني اثنية ال بد من أن نتقدم عليهم يف هذه حَّت تؤ  قلت: 
 .  من اخلصال اخلصال احلضارية، وغريها

ويُقال كذلك: ما كانت لتكون هذه اخلصال احلضارية عند أهل الغرب، إال لوجود نظام  
مرتبطة راز مثل هذه اخلصال احلضارية .. فهذه اخلصال احلضارية سياسي متحضر ومتقدم، قادر على إف

مستبد، ال ميكن أن تتحقق يف ظل نظام ديكتاتوري فاسد .. احلاكم ارتباطًا وثيقًا ابلنظام السياسي 
تلك  م وحماسبته .. فثناء عمرو بن العاص رضي هللا عنه علىتنعدم فيه مساءلة احلاكمتسلط ابجلبوت، 

السياسي الذي  همنظامرب، هو يف حقيقته ثناء منه على أهل الغ  ِبا رية اليت يتحلىاخلصال احلضا
  تلك اخلصال احلضارية.هلم أفرز يسوسهم، والذي 

صال اإلجيابية اخلألنفسهم يف احلديث إغراء وحض خفي وغري مباشر للمسلمني أبن يلتمسوا و  
، واجباته، وصالحياته .. ومينعه من الظلمالغرب .. الذي حيدد للحاكم حقوقه و  للنظام السياسي يف

عندما  لته ــوالتسلط ابجلبوت .. كما حيدد آليات مساءلته وحماسبته .. وتنصيبه وإقا واالستبداد،
 بيسر وسهولة، وبطريقة متحضرة من غري ثورات، وال سفك للدماء ..! ــ تقتضي احلاجة إىل ذلك 

وإن كنت أجزم أن إجيابيات  ". ا وجدها فهو أحقُّ ِباحيثم املؤمنِ  ضالةُ  احلكمةُ :" ويف األثر 
التدليل عليها .. لكن ــ و إليها، اإلشارة السبق يف إلسالم د كان لالنظام السياسي يف الغرب .. ق

..  ط ابجلبوت.. وُحِكمنا دهرًا بنظام جبي ، مستبد، متسل   ولألسف ــ قد اهتدوا إليها .. وضللنا عنها
   !اإلسالم منه براء

7/7/2015  

 احلضارة والتحضر.  -1346
التطاول يف البنيان أو العمران، وال يف ــ كما يعتقد البعض ــ ليست احلضارة أو التحضر  

الصناعات املتطورة، بعيدًا عن طريقة استخدامها .. وال يف الثراء والتنعم يف القصور .. أو ركوب 
 تقنه األشرار، والفجار، ومن ال خالق هلم!السيارات الفارهة الفاخرة .. فهذا قد ميلكه وي

والقيم احلضارية الراقية اإلجيابية، اليت تُفرز  جمموعة من املفاهيمتضافر إمنا احلضارة هي نتاج  
 عند اإلنسان سلوكاً إجيابياً راقياً متحضراً.
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فاإلنسان الغين، الذي يعيش القصور، ويلبس اجلديد واجلميل، وأيكل ما لذ وطاب من  
ت .. وميلك الشهادات األكادميية العليا .. فيحصل على أعلى اطعام، ويركب الفاخر من السيار ال

درجات األلقاب األكادميية .. لكنه ال يتورع عن الكذب، والغش، واخليانة، والغدر .. والغاية عنده 
ء والعلماء ــ تبر الوسيلة .. وال يسلم الناس من شره وأذاه .. فهذا إنسان ــ ابتفاق َجيع العقال

 متخلف، غري متحض ر. 
يعيش يف كوخ من طني، يقتات من كدِ  يده، وعرق لبس رثَّ الثياب، يويف املقابل إنسان فقري،  

حسن املعاملة واجلوار .. حيب اخلري للناس،  وْندة .. ذو مروءة وإقدام ..جبينه .. صادق، أمني، 
 يع العقالء والعلماء ــ إنسان راٍق ومتحض ر.ويبذله هلم حبسب استطاعته .. فهذا ــ ابتفاق َج

.. فالطائرة نتاج أو التحضر ويُقال كذلك ــ على سبيل املثال ــ: الطائرة ليست هي احلضارة  
م يف الشر، عندما يُقتل وأداة قد تستخدم يف اخلري، ونقل املسافرين، وبضائعهم .. كما ُتستخدَ 

ــ فيما َيص هذا املثال ــ تكمن يف جمموع والتحضر ضارة بواسطتها األطفال واألبرَيء .. وإمنا احل
االهتمام ابلعلم التجرييب، واالستغالل  املفاهيم والقيم اإلجيابية اليت أنتجت هذه الطائرة، واليت منها:

.. وغري ذلك وتعزيزهم .. واحرتام العلماء  لوقت، وتعزيز العمل البحثياحلسن ملوارد األرض، واحرتام ا
ْث هناك أيضًا قيم حضارية احلضارية اإلجيابية .. اليت ساعدت على انتاج هذه الطائرة ..  من القيم

وما يُقال أخرى ُتدد طريقة استخدام هذه الطائرة استخداماً صاحلًا، يصب يف خدمة وصاحل البشرية .. 
  يف صناعة الطائرة، يُقال يف غريها من الصناعات املتطورة احلديثة. 

فراد، وكذلك اجملتمعات، واألمم تتمايز وتتفاضل فيما بينها حضارة وُتضرًا .. األفإن  وعليه، 
، اإلجيابية على قدر ما َتتاز وتتحلى كل أمة من األمم بقدٍر أكب من املفاهيم والقيم األخالقية الراقية

  عاهتم.وجمتم الناس ومصلحة راقية، تصب يف خدمةآاثراً إجيابية سلوكاً جيدًا، و  فرزاليت تعطي وت
8/7/2015  

 آية ختتصر الواقع بكلمات. -1347
قد تعددت وتنوعت مآسي وآالم املسلمني .. بصورة مل يشهد التاريخ هلا مثياًل .. يف سورَي ..  

ويف ليبيا .. ويف تونس .. ويف فلسطني، ويف غزة من فلسطني ويف العراق .. ويف اليمن .. ويف مصر .. 
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نستان .. ويف بورما .. وغريها من األمصار .. وبشهادة واتفاق َجيع .. ويف الصومال .. ويف أفغا
.. ومن ورائهم وغريها من دول الكفر املراقبني واحملللني املنصفني أن أمريكا ومعها دول الغرب، وروسيا 

 ..وعن بلداهنم تلك املآسي واآلالم، وال أن تُرَفع عن املسلمني  جملسهم األممي .. ال يريدون أن تنتهي
ــ بصورة من ويف كثري من األحيان  لإلسالم واملسلمني ..واجملحفة إال وفق شروطهم املهينة واملذلة 

يكونون متواطئني ومشاركني يف تلك اآلالم واملآسي .. وسببًا مباشرًا يف حدوثها واستمرارها .. الصور ــ 
 !، وتعلوهج، والفرحة تغمرهمن يكتفي ابلتفر  حااًل وأحسنهم 
، ومع ذلك كثري منا آية كرمية يف بضع كلماتختتصره  ،الذي نعايشه ونكابدهاقع املؤمل، هذا الو  

ِإن َتََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يـَْفَرُحوْا ِِبَا :] ، وعن داللتهامير عليها، وهو غافل عنها
تلك السيئات،   بد من أن تستمروحَّت يستمر فرحهم مبا يصيبنا من سيئات ال .120[آل عمران:

  !مهما طال الزمن .. ومهما تكاثرت وتضاعفت تلك اآلالم واملآسي اآلالم، واملآسي ..تستمر تلك و 
 مبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط [آل َوِإن َتْصِبُوْا َوتـَتـَُّقوْا اَل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ِإنَّ اّلل َ تعاىل:] قال  
 .120عمران:

12/7/2015  

  االتفاق األمريكي الغريب مع إيران حول ملفها النووي. -1348
التفاق األمريكي الغريب مع إيران، حول ملفها النووي .. يدفع ضريبته بصورة مباشرة أهل ا

السن ة يف العامل .. وخباصة منهم أهل السنة يف الشام .. وملا كان االتفاق ينتهي إىل هذه النتيجة .. كان 
 ن أن يتفقوا!ال بد م

14/7/2015  

 !لسان حال أيب قتادة الفلسطيين -1349
ما أنتم فيه .. و إما أن تصغوا إيل .. وتدخلوا يف طاعيت .. وترجعوا إيل فيما اختلفتم ..  

وسوء فهمي وظين على موين .. وإال سلطت عليكم قلمي، وجام غضيب .. وشططي .. وتعظموين وتفخ  
وخونتكم .. ..  وقدمت فيكم سوء الظن ففضحت عوراتكم .... كم ومواقفاملتشابه من كلماتكم 
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دي أيب قتادة الفلسطيين مع جماه.. ورميتكم ابلعمالة للغرب والشرق .. هذا لسان حال وجرمتكم 
 !الشام .. وخباصة منهم أبطال وجماهدي أحرار الشام، حفظهم هللا

األخ اجملاهد " أيب عز الدين، لبيب ته رده السيء الظن والفهم على اه وخربشمن آخر فتنكان  
 مدير مكتب العالقات اخلارجية يف أحرار الشام. حاس "، الن  

ل السجن ألكثر من عشر سنوات يف سجون الغرب، عجيب أمر هذا الرجل؛ قد آثر وفض   
ردن .. رغم العهود والتطمينات، واملواثيق الكثرية اليت أعطتها األ ه إىل بلده األردنال يعيدو  على أن

 !للحكومة البيطانية .. أبن ال ميسوه بسوء
اعرتض .. واستأنف احلكم مرارًا وتكرارًا يف قضاء الغرب والغربيني .. واشتكى إىل احملكمة 
األوربية .. على احملاكم البيطانية .. مستعطفًا إَيهم أن يبقوه يف سجون بريطانيا والغرب وال أن يعيدوه 

قابل عندما تصدر أي كلمة متشاِبة محالة أوجه ومعان .. عن جماهدي ْث هو يف امل. إىل األردن ..
ريميهم ابخليانة تقتضيها السياسة الشرعية ..  سرعان ما يسيء ِبم الظن .. فوأشراف وأبطال الشام .. 

 ! وحيرض األمة عليهم للغرب، والغربيني .. والعمالة
إذا مل تستِح صدق فيه احلديث:"  قدحقًا فما هو حالل له .. فقليله حرام على غريه ..  

 فاصنْع ما شئَت ".
22/7/2015  

 مشروع َجاعة الدولة " داعش ". -1350
  َجاعة الدولة " داعش " .. ميلكون مشروع استنزاف األمة ال غري ..إن لنا من قبل، ونقول: ق

َجلة األسباب  .. وهذا من فهم ال ميلكون مشروع دولة، فضاًل عن مشروع اخلالفة .. كما يتشب عون
 !اليت ُتمل األعداء على أن يصبوا على وجودها، وَتددها يف مناطق املسلمني السن ة

إضافة إىل أن الغلو الذي هم عليه .. والذي هو َستهم الغالبة .. جسم غريب ومستهجن .. ال 
 يُعَرف عن األمة من قبل أهنا قبلت به، وعايشته راضية. 

 اً إذاً ..؟فإن قيل: من الذي ميلك مشروع
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أقول: الذي ميلك مشروع دولة .. هم أهل الوسط من األمة؛ الذين ال جينحون يف دينهم، 
ودنياهم إىل إفراط، وال إىل تفريط .. على اختالف مسميات َجاعاهتم، وتكتالهتم .. وهم اجلماعة، 

 والسواد األعظم من األمة. 
23/7/2015 

 التكفري الذي ننكره. -1351
التكفري املنضبط بضوابط الشرع .. معاذ هللا .. فالتكفري املنضبط بضوابط الشرع، ن ال حنارب حن

حكم شرعي كأي حكم شرعي آخر .. ال بد من اعتقاده وإظهاره .. وإمنا حنارب وننكر الغلو والشطط 
. ال يف التكفري .. التكفري بغري موجب شرعي يستدعي التكفري .. وحماربتنا وإنكارَن للغلو يف التكفري .

 يعين أننا نتساهل مع اإلرجاء، وأهله .. الوجه اآلخر من التفريط!
23/7/2015 

 نصيحة لألخوة يف جبهة الن صرة.  -1352
ذكرَن هذا املعىن من قبل تلميحًا مرارًا وتكرارًا .. وها حنن نذكره اآلن تصرحيًا إبراء للذمة،  

رمت يف مرجعيتكم على أيب قتادة الفلسطيين، ومن ونصحًا لألمة، فأقول لألخوة يف " النصرة ": إذا اقتص
ويف شأن الثورة واحلقوق والواجبات .. تستفتونه يف الدماء واحلرمات .. تصغون إليه .. فيتبع له .. 

اعلموا أن األمر قد ينتهي بكم إىل أن تضعوا السيف يف املسلمني من أهل الشام الشامية ومستقبلها .. 
 !ونعيذكم من أن ينتهي جهادكم إىل هذا املنتهى..   و ما نكرهه لكم.. وهوأبنائهم وجماهديهم 

وقد حصل ذلك من قبل مع من أصغوا للرجل يف اجلزائر .. فلما سفكوا الدماء املعصومة ..  
بناء على فتاوى الرجل وتوصياته ووساوسه .. واحنرفت مسرية جهادهم .. وانتهكوا احلرمات املصانة .. 

.. انتكص املفيت الفت ان  مومن أفتاه نيوتكاثرت لعنات املظلومني على الفاعلوتكشفت السوءات .. 
.. وغذاهم بفتاويه ومقاالته الباطلة .. وقال: إين بريء منكم على عينه على عقبيه .. وتبأ ممن صنعهم 

حني  والت.. ولكن بعد أن وقع احملظور، وحصل املكروه ..  ما ال تعلمون إين أعلم ومما تفعلون .. ..
 مندم .. وما " فتوى عظيمة الشان يف قتل الذري ة والنسوان "، عنكم ببعيد.

 فإن قلتم: ما املطلوب ...؟ 
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.. انفتحوا على علماء األمة .. من حولكم مينة ويسرة  عوا صدوركم .. والتفتواأقول: وس   
أصحاب اجلرح واحملنة ..  وخباصة منهم علماء سورَيوأحسنوا اإلصغاء إليهم .. هم َجيعًا .. اَسعوا منو 

حَّت ممن ترون أنه َيالفكم يف بعض التوجهات والسياسات .. فقد يكون احلق أفقه الناس بواقعهم .. 
  خذ به.املؤمن أينما وجده انقاد إليه وأ معه .. واحلق ضالة

25/7/2015  

 حَّت ال نظلم أهل السُّنَّة يف العراق. -1353
اق أن يواجهوا خطر وجمازر الشيعة الروافض، الذين تقودهم  يكن مبقدور أهل السنة يف العر مل
واخلوارج الدواعش يف العراق  .خطر وجرائم اخلوارج الدواعش .. ن.. ويف نفس الوقت يواجهو إيران 

بني حرب اإلابدة، اجمللية، وحرب ــ منذ اللحظة األوىل ــ أدركوا هذا املعىن، فخريوا أهل السنة يف العراق 
واجملازر اجلماعية، أو الدخول يف طاعتهم، والقتال ُتت رايتهم واَسهم ضد غتياالت واالاملفخخات 

الفريق اآلخر الذي يتهدد وجودهم وكياهنم، وحرماهتم من الشيعة الروافض ... فكان ال بد هلم من أن 
د الشيعة َيتاروا أقل  املرين .. وأقل الشرين والضررين .. وهو القتال دون دينهم وحرماهتم وحقوقهم ض

 !الروافض، وجموس الفرس .. ابسم داعش، وُتت رايتها ..
يف  الشيعة الروافضوحكومة نظام يف العراق على  هذه االنتصارات اليت ُتققها داعشوابلتايل 

العراق .. هي يف حقيقتها وغالبيتها تتحقق على أيدي جماهدي أهل السنة واجلماعة من أهل العراق 
ابسم داعش .. ويقطف مثارها صارات العَلن وعب وسائل اإلعالم تُذكر هذه االنتوأبنائه .. وإن كان يف 

 خوارج داعش. 
ة يف هذا هو الواقع .. وهو يف كثري من األحيان يؤثر سلبًا على معنوَيت جماهدي أهل السن  

قق هلم رضي أهل السنة يف العراق، وحيالواقع الذي يُ ليس هو  لكنالعراق .. وحنن نتفهمه إىل حني .. 
يدب ر هلم .. وميكنهم من فرض أن و  النصر والتوفيق،طموحاهتم وأهدافهم .. لذا نسأل هللا تعاىل هلم 

.. بعيدًا عن شر يكون أحسن َتثياًل وقوي مستقل .. طرف اثلث على أرض العراق خيار اثلث 
  ران.أذَنب جموس إيعمالء و عن شر وجرائم وخطر الشيعة الروافض؛ اخلوارج الدواعش .. و 

27/7/2105 
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 !، ويف كلماهتم الدليلعلى غلوهم يُطالبون ابلدليل -1354
اعش .. يقول يف تسجيله، َنصحاً و دالوارج اخلمع  يُقاتل سُتوقفت على تسجيل لوافد إىل سورَيا

أبننا خوارج .. ــ  أي عن َجاعته داعش ه عنا ــالناس يف أن ينضموا إىل " داعش ": ال تصدقوا ما يقولون
 !فقط ننا نكفر أهل الشام .. فإهنم يكذبون عليكم .. نريد منهم دلياًل واحداً وأ

ْث هو يف نفس التسجيل يتوعد كل ما سواهم من جماهدي الشام .. ِبميع فصائلهم ومكوَنهتم .. 
ين ومن يواليهم، وينصرهم .. ابلشر والقتل، واملفخخات .. ويرميهم أبهنم صحوات .. وكفار .. ومرتد

 !إىل آخر دعاويهم املشروخة..  الوحيدة اليت هي على حق " الدولة "، هي اجلماعةوأن  ..
 

يُطالب ابلدليل .. وينفي وجود الدليل على غلوهم، وأهنم من اخلوارج .. ويف كلماته، وتصرحياته 
 !.. أصرح وأوضح دليل على غلوهم، وأهنم من خوارج العصر األجالف ..؟

جيد عنتًا لو قصد االستماع إىل كلماهتم، وتناقضاهتم،  ومثل هذا كثري .. وأحدَن ال 
 !وكذِبم يف عامل اليوتوب ..

 . 46] َفِإنَـَّها اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدوِر [احلج:
28/7/2015 

 صفة قدمية جديدة للخوارج. -1355
وال ينكفئ لوا .. لوا، فال يرجعون حَّت يُقتَ اتلون حَّت يُقتَ فة قدمية جديدة للخوارج؛ وهي أهنم يُقص

قال الغزايل يف كتابه " منهاج العابدين ": مثُل هوى النفس كمثل شرهم إال بقمع ابل ، وقهر ظاهر .. 
ــ هـاخلارجي الذي يُقاتل تدينًا، ال يكاد يرجُع حَّت يُقتَل ..  . هللا املستعان. ."اـ

31/7/2015 

 شيخ اجملاهد املال حممد عمر رمحه هللا.وفاة ال -1356
 فقد عاش الشيخفقد تناولت اليوم وسائل اإلعالم خب وفاة الشيخ اجملاهد املال حممد عمر ..  

 وللمؤمنني .. ومات ــ إبذن هللا ــ شهيداً  ،صادق الوالء هلل، ولرسولهخفي ًا، نقي اً، تقي اً .. محيداً .. وفي اً .. 
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 .. نسأل هللا تعاىل له الرمحة واملغفرة .. وأن يسكنه فسيح جناته مع األنبياء، .. وال نزكيه على هللا
 والص ديقني، والشهداء .. اللهم آمني .. وصلى هللا على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

31/7/2015  

 . يف سورَياألخري ى حول العمل العسكري الرتكي فتو  -1357
و وقف الرتكي األخري، وتدخلها العسكري يف الشأن السوري .. وما هسؤال:كيف تقي مون امل 

 ذلك؟ حكم الشرع يف
إجابة  هاجلواب: احلمد هلل رب العاملني. قد كثر السؤال حول هذا املوضوع، ولكي ْنيب عن 
توصيفًا دقيقًا ومنصفًا .. ْث بعد ذلك نبني لة املسأواقع من أن نوصف ال بد أواًل  وافية، صحيحة

 كم الشرعي يف هذا الواقع.احل
ثالثة طوائف ُتسيم الشعب السوري املسلم القتل، والدمار، واخلراب فأقول: منذ سنوات ..  

مل يشهد هلا اتريخ وترتكب حبقه اجلرائم واجملازر اليت وتسفك الدم احلرام .. .. وُترق عليه بيوته .. 
"، الشيوعي االنفصايل، اجملرم ..  Pkkلـ " : النظام النصريي اجملرم .. وحزب امثيالً  من قبلالشام 

.. الذين مل يوفروا جرمية حبق أهل الشام إال  واخلليقة .. شر اخللقاجملرمني وخوارج العصر الدواعش 
 وارتكبوها .. وال يزالون. 

اجملرمة ص بعمل عسكري ضد هذه الفرق والطوائف املوقف الرتكي األخري ابختصار يتلخ   
ِلَيِميَز اّلل ُ  ].. ومصاحل الشعب السوري املسلم سواء .. عن مصاحل تركيا .. دفاعاً  ذكرالثالثة اآلنفة ال

يعًا فَـَيْجَعَلُه يف َجَهنََّم ُأوْ  لَـِئَك ُهُم اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِ ِب َوجَيَْعَل اخْلَِبيَث بـَْعَضُه َعَلَى بـَْعٍض فَـيَـرُْكَمُه َجَِ
 .37اخْلَاِسُروَن [األنفال:

مناطق  إىل حظر جوي مينع طريان الطاغوت النصريي من أن يرمي براميله املتفجرة علىإضافة 
شيوخ من القتل ُتت راضي السورية .. وبذلك يسلم اآلالف من األطفال والنساء والواسعة من األ

 املهج رين السوريني إىل منازهلم. اهلدم والدمار .. كما قد يعيد هذا اإلجراء مئات اآلالف من
علم ذلك علمت ابلضرورة أن النقل والعقل يقران ويباركان هذا اإلجراء العسكري الرتكي فإن  
.. أن يشكروا تركيا حكومة وشعباً  موثواره ميستحق من أهل الشام، ممثلني مبجاهديهإجراء .. وهو 
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مقتضى  ، وفقإبجيابية أن حُيسنوا التعاون والتعامل معهاألخوي والنبيل .. و الداعم على هذا املوقف 
  الشرع، ومصلحة البالد والعباد.

لثورة الشامية .. قد وقفت مة وشعبًا ــ منذ األَيم األوىل من اُيضاف إىل ذلك أن تركيا ــ حكو  
والرمحة .. من الثورة .. ومن الشعب السوري املستضعف موقف األخوة والعقيدة .. والنصرة .. 

أو مكابر، حقود  تزال .. ال ينكر ذلك إال ظامل جحود والواخللق احلميد .. وحسن اإليواء واجلوار .. 
 جاهل أعمى البصر والبصرية. 

ُتديد املوقف منه .. عند و عند اخلوض يف هذا املوضوع ..  معىن ال ينبغي أن يُغَفل عنههذا  
 واإلجابة عن السؤال الوارد أعاله. 

ويهددون غبون .. ويزبدون .. شنخرون .. ويعلم أن أفراخ اخلوارج الغالة .. وشيوخهم .. سيأ 
وميهدون لريفعوا عقريهتم وأصواهتم أكثر بتكفري وقد بدأوا يتجهزون لريهبوا خمالفيهم ..  ..رون ويكف  .. 

على اعتبار  ..لنصوص اليت قيلت يف املشركني والكافرين اعليهم وحيملون أهل الشام، وجماهديهم .. 
على دفع عدوان الطوائف الثالثة اجملرمة اآلنفة األتراك و أن أي تعاون بني أهل الشام وجماهديهم .. 

 !!املسلمني ..اإلسالم و .. هو تعاون على التوحيد .. واملوحدين .. و الذكر أعاله 
وعكسها .. وكأن النظام النصريي اجملرم، وما واملعاين وهذا لعمر احلق من قبيل قلب احلقائق 

.. وما يرتكبونه .. وجمرمي خوارج العصر وما يرتكبونه  "، امللحدين االنفصاليني Pkkيرتكبه، وال " 
وجمازرهم .. ويُطفئ َنر هم .. موجرائوبغيهم عدواهنم  من يتعاون على ردهم اإلسالم واملسلمون .. 

 !على اإلسالم واملسلمني؟ هم اآلمثون .. وهم الذين اعتدواعن بيوت الناس واملستضعفني ..  أحقادهم
. بينما 2َعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن [املائدة:َوتَـ هللا تعاىل يقول:] 
ــ قد عكسوا اآلية الكرمية، فقالوا: َوتـََعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَواِن  ، ولسان حاهلمهؤالء ــ بغلوهم وظلمهم
التـَّْقَوى .. ْث َسوا فعلهم الشنيع هذا إمياًَن وإسالمًا، وتوحيدًا .. ومن َيالفهم َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اْلبِ  وَ 

 !فهو ضد التوحيد واإلسالم
فعلوا نفس هذا الفعل وأشد .. قد ــ السلف الطاحل هلؤالء ــ اخلوارج األوائل ، فإن ال غرابة 

ؤمنني من أصحاب رسول هللا، انطلقوا إىل آَيت قيلت يف الكفار واملشركني .. فحملوها على املف
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. 40ــ:] ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِ  [يوسف:!قالوا لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه ــ بعد أن كفروهكفروهم، و ف
 . 65وقالوا له َي علي: ] َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك [الزمر:

إىل أن يظهر  هب منهم قرن، ظهر قرن ..كلما ذ  .. يف كل زمانتتكرر  سنن اخلوارج الغالةإهنا  
وتكفري اخلوارج لنا وملسلمي الشام آخر قرن هلم مع املسيح الدجال، فُيقتلون ويندرسون معه .. 

ووفقنا قد ُهدينا ــ بفضل هللا ــ أننا .. ال يزيدَن إال ثبااًت ويقينًا أبننا وهلل احلمد على احلق .. و وجماهديهم 
..   خوارج العصر هم على ابطل وضاللفجار من لنا .. وأن املخالفني فيه  فيما اخُتلفملوقف احلق 

 وآخر دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني. كفاَن هللا واملسلمني شرهم مبا شاء، وكيفما شاء .. 
31/7/2015 

 .املواالة اليت خُترج صاحبها من امللة -1358
 يت خُترج صاحبها من امللة، هلا صور:املواالة ال 
االنتصار ابلكافر على إسالم املسلم، سواء كان هذا املسلم ظاملًا أم غري ظامل؛ ألنه  منها: 

 انتصار على اإلسالم، وليس على الظامل وظلمه. 
االنتصار ابلكافر على املسلم، لكونه مسلمًا يتدين ابإلسالم .. فهذا أيضًا مواالة كبى ومنها:  

 .أعاله، أو نفسه معىن اآلنف الذكرب للخترج صاحبها من امللة، وهو متقار 
اليت خُترج صاحبها  مواالة الكافرين لدينهم، وابطلهم .. فهذا أيضًا من املواالة الكبى،ومنها:  

َوَمن يـَتَـَوهلَُّم مِ نُكْم ُُتَمل آَيت الوالء، كقوله تعاىل:]  من امللة، وعلى هذه احلاالت اآلنفة الذكر أعاله
ُهْم [امل  . وغريها من اآلَيت. 51ائدة:َفِإنَُّه ِمنـْ

 : بعضها جائز وواجب، بل الكبى دخل يف املواالةال تمن الصور وما سوى ذلك  
 ا النوع منأن تنصر الكافر املظلوم على املسلم الظامل، وتسرتد حق ه ممن ظلمه .. فهذمنها:  
انصر كما يف احلديث:"   للكافر املظلوم واجبة .. فضاًل عن أن يُقال عنها حرام، أو كفر .. النصرة

أخاك ظاملًا أو مظلومًا " فقال رجل: َي رسوَل هللا، أرأيت إذا كان ظاملًا كيف أنصره؟ قال:" ُتجزه، أو 
 َتنعه من الظلم فإن ذلك نصره " البخاري. 

 قال رجل: َي رسوَل هللا ما العصبي ة؟ قال:" أن تُعني قوَمك على الظلم ". 
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" من نَصَر قوَمه على غري احلق فهو كالبعري الذي رُدِ َي فهو يُنزَعُ وقال صلى هللا عليه وسلم: 
 [. 4270]صحيح سنن أيب داود:بذنبه "

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إن الناَس إذا رأوا الظاملَ، فلم أيخذوا على يديه أوشَك أن يعمهم  
 [. 1973]صحيح اجلامع:هللا بعقاب منه "

لَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قَـوَّاِمنَي ّلِلِ  ُشَهَداء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم َعَلى ََي َأيُـَّها ا وقال تعاىل:] 
َرُب ِللتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا اّلل َ ِإنَّ اّلل َ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَن [املائدة:  .8َأالَّ تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقـْ

ممن ، وحسن املعاملة .. معهم وإعمال الرفق والرمحةالكافرين، والب ِبم، ومنها: اإلحسان إىل  
هلم حق الب واإلحسان، كالوالدين، واجلار، ومن دخل من الكافرين يف ذمة وعهد وأمان املسلمني .. 

الب واإلحسان يف املعاملة .. جائز وواجب .. فضاًل عن أن يُدرَج يف خانة الرفق، و فهذا النوع من 
  االة الكبى ..!املو 

عنك، يف حال مل تقدر على الظامل ومنها: أن تستعني ابلكافر لدفع ظلم وبغي وعدوان املسلم  
واالنتصاف لك منه دفع ظلمه وبغيه بنفسك، أو مل جتد من املسلمني من يعينك على دفع ظلمه وبغيه 

ة واملظلمة املراد إزاالهتا .. شريطة أن ال تؤدي هذه االستعانة إىل مفسدة ومظلمة أعظم من املفسد.. 
.. قد دلت عليها  أيضًا جائزة، بشرطها اآلنف الذكر، ابلكافر من االستعانة واالستنصارفهذه الصورة 

نصوص الشريعة وأجازها الفقهاء العلماء .. وملن أراد أن ينظر يف أدلة املسألة أكثر، فلرياجع مقالتنا 
  مسألة التحاكم إىل الطاغوت ". ومقالتنا "  لم وبغي املسلم ".االنتصار ابلكافر على دفع ظاملعنونة:" 
املواالة واالستعانة الواردة أعاله، وجيعل وصور خالصة القول: ال يساوي بني َجيع حاالت  

 يف خانة املواالة الكبى إال جاهل، أو خارجي جلد. َجيعها ويدرجها  حكمها واحدًا،
1/8/2015 

 !الفقه املخنوق -1359
ق من ا، بعضهم حُيَسب على الدُّعاة .. يظنون أنفسهم الوحيدين على كوكب األرض .. ال فري 

ينظرون ألبعد من أنوفهم .. وأهوائهم .. مه هم األكب كيف حيكمون على الناس، وعلى دينهم .. 
ومقاصدهم .. هذا كافر، وهذا مسلم .. هذا يف اجلنة وهذا يف السعري .. هذا ضال وهذا فاسق .. 



 443 

لهم كمثل سي اف يسلط سيفه على رقاب العباد .. فمن أطاعهم ْنا، ومن عصاهم هلك .. ال دور مث
هلم يُذَكر يف جمال اإلصالح والبناء .. وهداية الناس .. وتوحيد الكلمة والصف .. وأتليف القلوب 

عتبار وال مراعاة على احلق واخلري .. والطاعة .. وال نظر وال اجتهاد هلم يف املصاحل واملفاسد .. وال ا
  !عندهم للمآالت .. وما قد تفضي إليه األمور

دون .. فإذا ضاقت واشتدت عس رون وال ييسرون .. ويفرقون وال يوح  نف رون وال يبشرون .. ويُ يُ  
 واختناقاً!وضيقاً، دة زادوها ش
ري ة .. واحلوالعدل .. احلديث عن احلكمة .. والرفق .. واملصلحة .. والرمحة .. واحملبة ..  

والضرورات وما تبيحه .. والسياسة الشرعية وما تقتضي من مواقف .. عندهم انبطاح، وخنوثة فكرية، 
  !وإرجاء .. ومثار استهزاء وهتكم

ال حيتاجون لشيء من هذه املفاهيم، والقيم، واملصطلحات .. ألهنم ال يعملون .. وال حيبون أن  
 !للصمود واحلياة .. فعملهم مقصور على الن قد والتكفريروع بناء قابل يعملوا .. وال ميلكون مش

ن شرهم .. وم هؤالء هم من عنيتهم بذوي " الفقه املخنوق " .. أعاذَن هللا منهم، ومن 
 !اختناقاهتم

1/8/2015 

 والن ظام! احلاكمُ  -1360 
ه يف اجملتمع، ويف نفوس جاهلي ًا، فاسدًا، ظاملاً .. ضارابً جذور علماني ًا، أحياَنً يرث احلاكُم نظاماً  

ه، وتصحيح مساره دفعة ري الناس .. منذ عقود .. قد ورثه ممن سبقه من احلكام، قد يعجز عن تغي
الذي ورثه ممن سبقه .. حَّت  واحدة .. ويف زمن قصري .. ومثل هذا احلاكم ال جُيرى عليه حكم النظام

 يُعَرض على ضابطني: 
 ولرسوله، وللمؤمنني، أم ال ...؟  ،والء هللإليه؛ هل هو صادق ال أوهلما: يُنَظر 
اثنيهما: هل فرتة حكمه تشهد ُتسينات وإصالحات على َجيع املستوَيت، ويبذل جهده  

 أم ال ...؟  والتغيري املستطاع يف اإلصالح،
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فإن كان صادق الوالء هلل، ولرسوله، وللمؤمنني .. ْث هو يبذل جهده املستطاع واملمكن يف  
ــأو اجملتمع فهذا حاكم مسلم ــ حَّت لو كان النظام تغيري .. اإلصالح، وال  الذي حيكمه غري إسالمي 

ن به الظن ما أمكن لذلك سبياًل .. مثاله يف التاريخ س  التأويل، وتتسع له األعذار، وحيُ  هيتسع حبق
ذ يف دولة امللك النجاشي .. وصالح الدين األيويب ملا كان الوزير األول واملتنف  اإلسالمي امللك العادل 

 العاضد الفاطمي .. ويوسف عليه السالم ملا أصبح عزيز مصر، يف ظل حكم املِلك. 
أما إن مل يكن صادق الوالء هلل، ولرسوله، وللمؤمنني .. ْث هو حيرص على تكريس ما ورثه ممن  

ح، والتغيري سبقه من احلكام، من كفر، وظلم، وفساد .. وال يبذل جهده املستطاع واملمكن يف اإلصال
، يتحمل تبعات ممن سبقه من احلكام .. وجُترى عليه أحكامهم وهو .. فهذا ليس حاكمًا مسلمًا ..
 وأحكام النظام الذي حيكمه. 

وملكت امليزان الذي به تزن احلكام وعدلت .. فإن فهمت ذلك جيداً .. اسرتحت وأرحت ..  
 واجلُّفاة سواء.  الةمزالق أهل اإلفراط والتفريط .. الغُ  وجتن بت.. 

2/8/2015  

 معارضة واعرتاضاً.  أكثرهم -1361
مل ا أفتينا ِبواز االستعانة ابألتراك لضرورة دفع العدوان الثالثي الشرير: النظام النصريي، وال  
PKK  د، ، واخلوارج الدواعش .. عن الشام، وأهل الشام .. حلُِظ أن أكثر من اعرتض، وعارض، وهد

ام النصريي اجملرم .. واخلوارج الدواعش اجملرمني .. ألن مصلحتهما تكمن يف استمرار وأزبَد، مها النظ
القتل، والتهجري، وارتكاب اجملازر حبق الشعب السوري .. ويريدان أن تبقى يدمها مطلقة ومشرعة يف 

 وسوءًا.  مها، وشر كل من أراد ابإلسالم واملسلمني شراً القتل والذبح .. كيفما شاءا .. كفاَن هللا شر  

تقول هلم: االستعانة لضرورة إطفاء َنر اخلوارج الغالة وغريهم عن بيوت املسلمني .. ورد  
عدواهنم وبغيهم وظلمهم .. وإيقاف جرائمهم وغدراهتم .. فيقولون لك: أنت توايل الكفار على 

. والنريان اليت ُترق اإلسالم واملسلمني .. فالعدوان والبغي، والظلم .. واجملازر واجلرائم والغدرات .
 املسلمني يف بيوهتم .. تعين عندهم اإلسالم واملسلمني ...... عنزة ولو طارت!
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3/8/2015  

 أعطاين جواابً عم ا كنت أسأل عنهوفاة املال حممد عمر قبل أكثر من عامني  -1362

ون والتوس ع يف فاة املال حممد عمر رمحه هللا قبل أكثر من سنتني .. أعطاين تفسريًا هلذا التهاو 
تنفيذ العمليات املُسماة ابالستشهادي ة! .. واليت كانت تستهدف وتصيب األبرَيء واملدنيني األفغان 

يرضى ِبكذا عمل .. أو  أكثر من األعداء .. حيث كنت أتساءل يف نفسي كيف للشيخ رمحه هللا أن
 ؟!أيمر به

 

ى هكذا عمل .. أو القيام ِبكذا مل نعهد على الشيخ طيلة فرتة جهاده وحكمه املوافقة عل
عمل .. لكن جاء اجلواب واضحًا .. ابإلعالن عن وفاته قبل أكثر من عامني ... وأىن  مليت أن ُيسأل 

 عم ا يفعله األحياء من بعده، مما هو ليس من منهجه، وال عمله؟!

4/8/2015 

 .نداء إىل الفصائل يف الغوطة الشرقية -1363
اجدة  يف الغوطة الشرقية، وعلى رأسهم جيش اإلسالم أن يتقوا هللا وصي َجيع الفصائل املتو ن

فيما بينهم، وأن ال يدعوا فرجة للشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء .. أو أن حيرش فيما بينهم .. 
وأميا تقاتل ــ ال قدر هللا فيما بينهم ــ مهما كانت األسباب، وخباصة يف هذه الظروف .. فهو مرفوض، 

 لقاتل واملقتول منهم يف النار .. كما ورد ذلك يف احلديث الشريف. وا
وأن تكون جهودهم متحدة يف اجتاه واحد؛ وهو مواجهة النظام النصريي اجملرم .. ومساعدة  

إخواهنم وفك احلصار عنهم .. يف الزبداين، ودارَي .. ال نقبل منهم أقل من ذلك .. حفظ هللا اجملاهدين 
 رميهم، ووحد صفوفهم، وآلف بني قلوِبم .. اللهم آمني... وسدد خطاهم و 

 7/8/2015  
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َك أن تكون مستبدًا.  -1364  إَي 
َك أن تكون مستبداً وأنت ال تدري ...إ  !َي 

إذ منَّا إن مل ُتطاوعه فيما أيمر به، وينهى عنه .. أو يرتئيه .. سرعان ما تراه يهدد بتقدمي 
 !يعمل معها ... اليتو اجلماعة أاستقالته من اجلهة 

 أو االستقالة واالعتزال العمل اجلماعي عنده .. أن َتشي اجلماعة وفق ما َيط هلا، ويرتئيه ..
 !شهريالتهجم والت  ــ غالباً ــ .. الذي يعقبه 

على  توقعتوافق و ما عزم على فعله .. وما عليك سوى أن كتفي إبعالمك الشورى عنده أن ي
 ما عزم عليه.

قد هنم ال ُيصغون إليه، وال يسمعون منه .. وأهنم مستبدون .. وهو يف املقابل يشكو اآلخرين أ
 !..عما يقوله ويرتئيه اآلخرون عراضاً إأكثر منهم صم اً و يكون 

 !؟.وهلذا الفريق من الناس نقول: ماذا تركتم للشورى ..
راء واألقوال من وهل الشورى إال تباين اآلراء فيما اخُتلف فيه .. ْث االهتداء إىل أمثل اآل

 خالل ما تتواطأ عليه األكثري ة.
 !اتقوا هللا يف أنفسكم، وفيما اسُتئمنتم عليه من أحوال الناس ...

10/8/2015  

 !إدانة القصف األمريكي لقرية أطمة -1365
ندين بشدة القصف األمريكي اجملرم لقرية أطمة الصابرة واحملتسبة، واجملاهدة أبهلها .. والذي   

.. كما ندين كل قصف أمريكي يستهدف أهل من األطفال وغريهم  ته األبرَيء واملدنينيكان ضحي
ً كانت الذرائع واملبرات.  الشام، وثوارهم، وجماهديهم .. أَي 

فريقان: النظام النصريي اجملرم؛ حيث قد وجد من إال منه  القصف اإلجرامي ال يستفيدهذا  
 !ريخ والباميل املتفجرة ..يشاركه قتل الشعب السوري، ورميه ابلصوا

من ُيشاركه قتل الصحوات هذا الفريق هم خوارج داعش، حيث وجد فأما الفريق الثاين  
كما وجد يف هذا القصف عوًَن له على استقطاب مزيد من بزعمه ..  من الشعب السوري، واملرتدين 
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ى اعتبار أنه ضد أمريكا .. أو األعوان واألنصار، الناقمني على أمريكا .. واملتضررين من قصفها .. عل
 لفريقان مها األكثر فرحًا وطرابً،فهذان االفريق الوحيد الذي ميثل العداوة ألمريكا .. زعموا .. 

.. فكلها متضررة من هذا وما سوامها من الفرقاء والفصائل واستفادة من القصف األمريكي اجملرم .. 
واألبرَيء من  املدنيونهم وأكثرها تضررًا ض .. وهذا التدخل السافر واملرفو القصف اإلجرامي .. 

 !الشعب السوري املنكوب
11/8/2015 

 . ة ال بد من الوضوح واملكاشفةحَّت ال نتهر ب من املسؤولي -1366
.. وأن عملها مدان، على ثرى الشام الطهور ال خالف أن أمريكا جمرمة يف استهدافها لألبرَيء  

وعند كل حدث سنكرر مهما كانت املبرات .. وتفعله ..  ما تقدم عليهوجُمر م .. ال ْند هلا مبرًا في
 جترميها ولعنها. 

، وأوجد هذه ولكن لو نظرَن للحدث من وجه آخر .. من الذي جرأ أمريكا على فعاهلا القذرة 
. أليس هو إرهاب القاعدة .لكي تفعل ما حيلو هلا .. هلا املبر أمام شعبها .. وشعوب ودول العامل .. 

 !؟واإلرهاب العاملي
والنساء، والشيوخ، وغريهم .. كما ستستهدف ما  فأمريكا ستستهدف املدنيني من األطفال، 

استهداف إرهاب ومش اعة لكن ُتت عنوان، وذريعة  يروق هلا من الفصائل الثورية واجلهادية الشامية ..
 !القاعدة، واإلرهاب العاملي ..

ليتقوى به بحث عن مسمى القاعدة واإلرهاب العاملي .. ي كان الطاغوت بشار اللعنيفكما   
 حباجة إىل هذا ينيكذلك أمريكا وحلفاؤها الصليب  .. لكي تسهل عليه املهام القذرةو  على جرائمه ..

على ارتكاب جرائمهم .. ولتسهل املسمى ليتقووا به على تدخلهم يف شؤون الثورات، والشعوب .. و 
 !جد ــ ولألسف ــ من يُعطي الفريقني ما يريدانعليهم مهامهم القذرة .. وقد وُ 

القاعدة واإلرهاب العاملي .. بينما على األرض يكون غالب الضحاَي  فالعنوان هو استهداف 
التدخل السافر يف شؤون الشعوب كما يكون من املدنيني وممن ليس هلم عالقة ابإلرهاب العاملي ..  
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لك من قبل يف الباكستان، وأفغانستان، واليمن وغريها من ذأمريكا وقد فعلت وحقوقها، وحرَيهتا .. 
 !األمصار ..

وحَّت ال تتكرر هذه املأساة على أرض الشام .. وحَّت ال نعطي الذريعة لإلجرام األمريكي  
تكثر وحَّت ال نسه ل عليه املهم ة .. فالصلييب أن ميارس جرائمه حبرية على ثرى الشام الطهور .. 

دنيني، وممن ال عالقة هلم ابلقاعدة، وأعماهلا .. حَّت نتفادى هذا كله كان طلبنا ضحاَي جرائمهم من امل
ى القاعدة ر منذ السنة األوىل من الثورة، من األخوة يف " جبهة النصرة "، أن يفكوا ارتباطهم مبسم  املبك  

 !وأن ال يربطوا الثورة الشامية ابلقاعدة ..
ــ وال يزال ــ الوالء احلزيب، والعصبية العمياء ملسمى أكثرهم قد غل ب قليلهم، بينما فاستجاب  

 القاعدة .. على مصلحة اإلسالم، واملسلمني بعامة .. ومصلحة الشام وأهل الشام، وثورهتم خباصة. 
قد  .. فهم سبب يف الوزر ..والواقع توا .. واستعلوا على احلقيقة وا .. وتعن  مهما تعامَ وهؤالء  

ومن معها من حلفائها شركاء فيه .. وفيما ترتكبه أمريكا هم و  وسر عوه ..ساعدوا عليه .. ويسروه 
، وكل من أراد حبق ثورته، وجماهديهمن جرائم وجمازر حبق املدنيني من الشعب السوري، و الصليبيني 
.. فاألمحق، ومن يُثريه ويتحر ش به ــ فيما ميكن تفاديه ــ كالمها شركاء يف وزر ما يصدر عن  نصرته حبق

 األمحق من عمل خاطئ ومشني.
فوات األوان بعد  لكن بعد سنوات ..رمبا و وإن مل يفكوا ارتباطهم اليوم .. قد يفكوه غدًا ..  

ُتت مسمى وزعم القاعدة على مائدة القاعدة .. و بريئة أن تكون قد ُسفكت دماء كثرية بعد و .. 
.. ولسوف أن يفعلوا بة املتعصب ة الء املتحز  ان ابإلمكان تفاديها منذ زمن، لو شاء هؤ واالرتباط ِبا .. ك

 ُيسألون.
13/8/2015 

 سؤال متعلق بقيام احلدود؟ -1367
َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة حول هذه اآلية املبارکة:]  السؤال: السالم عليكم ورمحة هللا .. سؤايل، 

هل جيوز أن و يف کل احلدود؟  أم هي عامة ،هل هذه اآلية خاصة حبد الزنیَٰ . 2مِ َن اْلُمْؤِمِننَي [النور:
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حکم نشر مقاطع من هذه  ماالنساء؟ و ل جيوز حضور األطفال و يشهد هذه احلدود غري املؤمنني؟ وه
 ؟خريغريها ... وجزاکم هللا کل الوسائل التواصل االجتماعي...يوتيوب و  احلدود عب
الز ىن .. وال مينع من القياس عليه يف  اآلية الكرمية خاصة حبد اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. 

بقية احلدود .. ألن من أغراض احلدود واإلشهاد عليها التأديب للمحدود ومن ُيشاهد قيام احلد .. 
وعليه فكل من يستحق التأديب، أو أن يُقام عليه احلد لو وقع يف موجبه، جيوز له أن يشهد إقامة احلد، 

مة ممن يعيشون مع املسلمني من املؤمنني واملؤمنات، من الرجال  يف والنساء سواء، وكذلك أهل الذ 
 .. أما األطفال فال جيوز إشهادهم إقامة احلدود؛ ألهنم دون السن الذي يوجب عليهم احلد. دَيرهم 
ق على الفرد الواحد فما فوق .. أما أن تُعَرض إقامة احلدود عب والطائفة لغة وشرعًا ُتطلَ  

ل االجتماعي .. لرياها اجلميع .. فهذا ال جيوز .. وهو من التعدي والظلم .. وسائل اإلعالم والتواص
 والتشهري الزائد .. وهللا تعاىل أعلم. 

26/8/2015 

 من مهارات العمل اجلماعي.  -1368
من العاملني واملنخرطني يف العمل اجلماعي .. من يريد أن تسري اجلماعة أو الفريق الذي يعمل  

ويف االجتاه الذي يريد .. ولو وجد أدىن خمالفة أو معارضة ممن يعمل معهم ا يريد .. معه وفق هواه، وم
ضيق صدره، اعتذر لنفسه أبعذار تدل على اعتزل .. و .. تلعثم .. وتعثر .. وتلكأ عن املسري .. و 

 ضعف مهارات تواصله مع من يعمل معهم.و 
لنفسه ريد أن ينفرد بدحرجة الكرة ي حيتكر الكرة لنفسه ..وهذا مثله مثل العب الكرة الذي  

 ! وإال الفيصل والفراق بينه وبينهم يسري معه حيثما يسري، ويدحرج الكرة ..جيب أن .. والفريق كله 
مع اجلميع .. والتعامل التعاطي احتواء اجلميع .. حُيسن سن العامل املاهر .. هو الذي حيُ  مابين 

ب رأيه واجتهاده تف ويتأول له فيما مت االختالف فيه .. ويع.. فيعذر املخالسواء مع املوافق واملخالف 
، على ما مت التوافق عليه، ويُعزز من خطأ حيتمل الصواب، ويستحق االحرتام .. ويتعاون مع املوافق

يضيق صدره ِبماعته أو فريقه، ، يف اآلراء واالجتهادات و تباينهو ليس ألدىن اختالف أ.. فمكانته 
 ابالنقسام والتقسيم ..!، والفنت، ويهدده معه الزوابعيثري و 
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  التعاون وتوزيع الكرة على أقرانه .. الذي حيسناملاهر واملتعاون وهذا مثله، مثل العب الكرة  
 ُتقيق األهداف املنشودة. من أجلحيسن توزيع األدوار واملهام بينه وبني فريقه .. كما 

  كة .. هلذا الالعب املاهر، واملتفهم، واملتعاون. وما أحوجنا يف الشام .. والثورة الشامية املبار  
27/8/2015  

 مفاهيم حضاري ة تنهض ِبا األمم والدول.  -1369
وُتيا .. وعلى تقتات وتعتاش .. ِبا ة راقية، ِبا تنهض األمم، والدول .. و مفاهيم حضاري  توجد  

قوة تلك األمم والدول ..  ا تتحددعلى قدر م..  ِبا هلاقدر َتكنها من تلك املفاهيم احلضارية، وتشر  
على حميطها من األمم  ويتوسع أثرها.. ورقيها تحدد درجة ُتضرها وت.. وأجلها ويطول من عمرها 
 والدول األخرى.

واألمن .. واألمانة  والشورى .. العدل .. واحلري ة الراشدة .. من هذه املفاهيم والقيم احلضارية: 
ومهارات حسن التواصل  مهارات العمل اجلماعي املنظم ..و  والتنظيم ..يف العمل والتعامل .. والنظام 

ومعرفة قيمته، وحسن احرتام الوقت، تعزيز و والوحدة واالعتصام .. والتعاون بني األطراف والفرقاء .. 
استغالله فيما ينفع .. وتعزيز قيمة العلم، ودور العلماء والباحثني .. وتعزيز قيمة العلم التجرييب، 

اإلحسان قيمة واحرتام الكبري، والعطف على الصغري .. والتكافل االجتماعي .. وتعزيز بحثي .. وال
 والرمحة ابملستضعفني .. وحنوها من املفاهيم احلضارية الراقية. 

 تريد أن تنهض، وُتيا عزيزة كرمية،ــ هذه املفاهيم احلضارية الراقية .. ال غىن ألمة أو دولة ف 
ــ فعنها ..  قوية ــ هي اليت ُتدد مكانة الدول، ودورها، ومستقبلها، وعمرها .. ودرجة قوهتا ونفوذها 

 صعوداً وهبوطاً ــ بقدر التزامها بتلك املفاهيم احلضارية، أو ختليها عنها. 
وحنن ــ إبذن هللا ــ مع أمل موعود ومشرق يف شامنا احلبيب .. راجيًا من الثوار واجملاهدين،  

نصب الراقية العاملني املخلصني الصادقني .. أن تكون تلك املفاهيم احلضارية والعلماء، وَجيع 
.. يعملون على تعزيزها وتدريسها، أعينهم، وهم يسعون إلقامة الدولة املنشودة على ثرى الشام الطهور 

لت وتكريسها يف األنفس، والواقع املعايش .. فإن غفلنا ــ أو تشاغلنا ــ عنها .. طال الوعد .. وطا
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على أنفسنا، وأبنائنا، وأوطاننا .. واملالمة حينئٍذ علينا، ال  املعاَنة .. وطال االنتظار .. وأعن ا الظاملني
 على غريَن!

28/8/2015  

 ال جهاد له! -1370
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" من ضيَّق منزاًل، أو قطع طريقًا، أو آذى مؤمًنا، فال ق

. وقوله " أو قطع طريقًا "؛ أي فرش متاعه، وأنزل رحله يف وسط 6378جهاَد له "صحيح اجلامع:
 الطريق، فقطع على الناس املارة طريقهم ..!

قلت: فكيف مبن ُيضي ق على شعب، وثورٍة، ويؤذي أمًة من املؤمنني .. ويقطع عليهم طريق 
 ..!  أرزاقهم، وأنفاسهم ــ مع قدرته على أن يتفادى ذلك ــ أىن  يُقَبُل له جهاد

فيا أيها اجملاهد .. لك عند ربك مقام عظيم .. لكن بشرطه .. والذي منه أن تراعي، وجتتنب 
 ما أشار إليه احلديث النبوي الشريف الوارد أعاله. 

28/8/2015  

 جهاد أهل القبلة. -1371
ة عندما يتهدد الشر األمة، ويستوطن العدو يف دَيرها .. مل يعد هناك شيء اَسه جهاد الصفو  
خبة .. أو جهاد اجلماعات السلفية اجلهادية .. أو غريها من املسميات احلزبية .. ال .. وإمنا أو الن  

.. ويكون له حكم أهل القبلة .. من أبناء األمة ُيصبح جهاد األمة .. جهاد كل من ينتسب إىل القبلة 
والفقهية فاخلالفات املذهبية  .. أو نوعية مشاربه، ومذاهبه ..واستقامته بغض النظر عن درجة التزامه 

ها .. تُناقش وُُتَل عب وسائل النقاش، واملناظرات، واملناصحات، واملساجالت العلمية .. بروح يسود
الرفق، والرمحة، واحملبة .. بعيدًا عن العنف واإلرهاب الفكري .. كما كان يفعل ذلك سلفنا األول .. 

و من األمة، ويستوطن دَيرها .. ويهدد أمنها .. وحرمات ويف الوقت املناسب .. أما عندما يدنو العد
على كل من يدخل يف معىن ومسمى أهل هنا يتعني النفري على اجلميع ــ وبيٍد واحدة ــ ساكنيها .. ف

 وله حكم أهل القبلة.القبلة .. 
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هكذا كان اجلهاد منذ عهد الصحابة رضي هللا عنهم .. مرورًا ابلعهد األموي، والعباسي،  
العثماين .. إىل زماننا هذا .. وإىل يوم القيامة .. ومن يريد جهاداً على غري هذا النحو .. فهو من جهة و 

.. ويُعج ل من هلكته .. وال يلومن  إال وأمته، وبلده  ،خمطئ .. ومن جهة أخرى يعني العدو على نفسه
 نفسه. 

وقال صلى هللا البخاري.  لرجِل الفاجِر "قال صلى هللا عليه وسلم:" إنَّ هللَا ليؤيِ ُد هذا الديَن اب
يَن أبقواٍم ال خالَق هلمْ  . وال أرى هؤالء 1866"صحيح اجلامع: عليه وسلم:" إنَّ هللَا تعاىل يُؤيِ ُد هذا الدِ 

 َيرجون عن حكم ومسمى أهل القبلة. ــ مهما اشتد فجورهم، وساءت أخالقهم ــ 
29/8/2015  

 ..؟سؤال عن تصريٍح للمقدسي  -1372
لسؤال: لعلكم وقفتم على كالم أيب حممد املقدسي األخري، حيث قال:" من أفتاهم شيخ ا

اإلسالم ابإلجهاز على جريح اخلوارج، وقتل أسريهم، مل يكن فيهم من يتول  الطواغيت، أو توجهه 
جماهدي ن أحرار الشام، وغريهم ماهدي املخابرات، أو جتنده أمريكا "، ويف كلماته هذه تكفري مبط ن جمل

 الشام، الذين يعملون مبقتضى فتوى شيخ اإلسالم يف قتاهلم خلوارج داعش األشرار .. فما ردكم؟ 
ــ وقد كثرت يف مرد كلمات أيب حممد املقدسي هذهاجلواب: احلمد هلل رب العاملني.  ، ومثيالهتا 

ه ابملسلمني، وبشامتهم وسوء ظنوالثورة الشامية .. .. الشامي إىل جهله ابلواقع اآلونة األخرية ــ 
وإىل تعصبه الشديد لفصيل  وإىل غلوه واضطرابه يف مسألة " املواالة " ..وخريهتم من جماهدي الشام .. 

القاعدة؛ حيث ال يرى اجلهاد احلق إال من خالله، ومن وااله .. وإىل انعدام شعوره ابملسؤولية حنو  
 !للدم احلرام على األرض ..كلماته وإطالقاته وما يرتتب عليها من فتنة، وسفك 

فريمي بقنبلة خربشاته وتغريداته، يُعاود  بني الفينة واألخرى .. وكلما هدأ القال والقيل ..  فهو
، على .. يشغل ِبا جماهدي الشام حنو ما مت السؤال عنه أعاله وسوء الظن، َيرجها من مشكاة الغلو،
 ! ما هم فيه من شدة وبالء

أبناؤه العصاة؛ حين  إليهم بني الفينة واألخرى .. هم رج الدواعش اخلوايؤسفين القول: أن 
 !مشكلته معهم أهنم تركوا القاعدة ال غري ..
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، وال من سلطانه .. قد ُأشِرب يف قلبه حب عجل داعش، فلم حيسن ــ ولألسف ــ التخل ص منه
ال ــ هل غدر وخيانة قد أدرك أن الدواعش خوارج أجالف، أ إىل الساعة ــ رغم أن أعشى الصبحفهو 

وفصائلهم يزال يتورع عن وصفهم أبهنم خوارج .. بينما يف املقابل ال يتورع من رمي جماهدي الشام 
فيعني  وأن يُقدم حبقهم سوء الظن على حسن الظن .. بكل نقيصة، ومبا يقتضي التكفري والتخوين ..

 !!ورد يف كالمه أعالهكما   عليهم ..ــ وغريهم من الغالة ــ اخلوارج الدواعش بذلك 
نصحناه من قبل، ونعاود نصحه اآلن: وأنت ختربش يف تغريداتك ــ َي أاب حممد ــ قبل أن تنتشي 

أثرها فكر أبثرها ومردودها على األرض .. ومبن سينشغل ِبا .. ابلردود، ومبن يعجب بكلماتك .. 
. وسفك للدماء املعصومة .. وما قد تتسبب من مقتلة بينهم .وثورهتم .. جماهدي الشام ..  على

قد ُتسأل عنها يوم ..  ، وغريهم من الطغاة الظاملني وتشميت للطاغوت النصريي، وحلفائه اإليرانيني
 القيامة! 

إن العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني فيها، يزل  ِبا إىل النار، أبعد مما بني قال صلى هللا عليه وسلم:" 
 املشرق واملغرب "متفق عليه.

صلى هللا عليه وسلم:" إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن تبل  ما  وقال
 بلغت، يكتب هللا ِبا سخطه إىل يوم يلقاه ". 

اتق هللا َي أاب حممد ... وامسك عليك لسانك .. قال ابن مسعود رضي هللا عنه: ما من شيء 
 ! أحق بطول السجن من اللسان

29/8/2015  

  يد من هتجري السوريني.املستف -1373
املستفيد من التهجري املمنهج للسوريني يف مشارق األرض ومغارِبا، فريقان: أوهلما؛ النظام  

النصريي، ومن ورائه جموس وروافض إيران، ملا يف هتجري السوريني السن ة من تغيري يف خريطة سكان 
هم األقلية .. وهذا مطلب من مطالب  السن ة هم األكثرية يف سورية يصبحون بعد أن كانسورَي؛ حبيث 

 ! ، ومسعى من مساعيهمجموس وروافض إيران
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هلم من الشامية وارج الدواعش، ومن لف  لفهم من الغالة .. حيث تفرغ الساحة اخلاثنيهما:  
 فيها مفسدين وخمربني .. من غري حسيب .. وال رقيب! فيسيحون..  أهلها

ن يتحاملوا على جراحهم وآالمهم .. ويثبتوا يف أرضهم .. لذا فإين  أَنشد أهلنا وشبابنا .. أب 
ووطنهم ما استطاعوا .. إىل أن جيعل هللا ألهل سورية فرجاً وخمرجًا مما هم فيه من كرب، وهم ، وبالء .. 

 وما ذلك ببعيٍد إبذن هللا. 
30/8/2015  

 ال تستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري!  -1374
شرقًا وغراًب .. اتركني يف األرض وجوههم ــ من أبناء الشعب السوري ــ  ىل الذين يهيمون علىإ

ال ال تستبدلوا الذل ابلعز .. الشام للعدو من خلفهم .. ال تستبدلوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري .. 
أرِضه وِخريُة هللِا من  وسلم، تستبدلوا بالد الغرب أو الشرق على الشام؛ وصيُة رسوِل هللا صلى هللا عليه

  .جيتيب إليها ِخريَته من عباِده
الناس يُهاجرون إىل الشام، وليس من الشام إىل ما سواها .. قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم:" سيصرُي األمُر إىل أن َتكونوا ُجنوًدا جمنَّدًة ُجنٌد ابلشَّاِم، وجنٌد ابليمِن وُجنٌد ابلعراِق، قاَل ابُن 

ا خريُة اّللَِّ من أرِضِه، جَيتيب إليها  حوالَة: ِخر يل َي رسولَ  اّللَِّ إن أدرَْكُت ذِلَك، فقاَل: عليَك ابلشَّاِم، فإهنَّ
خريَتُه من عباِدِه .. فإن هللا قد توك ل ــ ويف رواية ــ تكف ل يل ابلشام وأهله "]صحيح سنن أيب 

 ، وغريه[.  2483داود:
 

صلى هللا عليه  قال ،هللِا اختَـْر يل إن أدرَكين ذلك قال ابُن َحوالَة فقلُت َي رسولَ ويف رواية: 
َي أهَل  ،إين أختار لك الشاَم فإنه صفوُة هللِا عزَّ وجلَّ من بالِده وإليه حُيَشُر صفوتُه من عباِده وسلم:"

لشاِم فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد تكفَّل اب.. اليمِن عليكم ابلشاِم فإنه صفوُة هللِا عزَّ وجلَّ من أرض الشاِم 
 [. 7/259"]السلسلة الصحيحة:وأهِله 

رأَْيُت ليلَة ُأسِري يب عموًدا أبيَض كأنَّه لؤلؤٌة ُتِمُله املالئكُة قـُْلُت ما وقال صلى هللا عليه وسلم:" 
َنا أَن َنئٌم ْثَّ رأَْيُت عموَد الكتاِب اختُ  ،ُتِملوَن فقالوا عموَد الكتاِب ُأِمْرَن أن نَضَعه ابلشَّامِ  ِلس من وبـَيـْ
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ُتِت وساديت فظنَـْنُت أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ختلَّى من أهِل األرِض فأتبَـْعُته بصري فإذا هو نوٌر ساطٌع بنَي يدي 
" جممع  عليك ابلشَّامِ  :"قال ؟فقال ابُن َحوالَة َي رسوَل هللِا ِخْر يل".  حَّتَّ ُوِضع ابلشَّامِ 

 . 10/61الزوائد:
ض اتركًا الشام لألعداء من خلفك .. هذه وصية رسول هللا فيا من هتيم على وجهك يف األر 

صلى هللا عليه وسلم لك .. فالزم غرز الشام، وأهل الشام .. وتصب  على اجلراح واآلالم .. تفلح .. 
 وال تستبدل الذي هو أدىن ابلذي هو خري .. يرمحك هللا. 

31/8/2015  

 مشايخ أمراء احلرب!  -1375
يف احلق والباطل  وهم الذين يُتابعون أمراء احلرب ة .. مشايخ أمراء احلرب؛ه الساحمما ابتليت ب 

سواء .. يبرون أخطاءهم .. وُيصبغون عليها الطابع الشرعي .. يفتوهنم مبا يهوون ويرغبون .. 
ه أمرائهم .. مع كثرة أخطاء أمرائهم، وحاجتهم يكتموهنم احلق، والعلم، فال يصدعون ابحلق يف وجو 

وهؤالء ال َيتلفون كثريًا عن مشايخ فيزيدوهنم رهقًا ..  ىل النصيحة، وحسن التوجيه ..املاسة إ
 ..! أخطاءهم م، ويزينون هلطلهموالون السالطني .. ويسكتون على ابيالسلطان، الذين 

عندما يعيبون على مشايخ السلطان عملهم ..  هؤالء وإين ألعجب من مشايخ أمراء احلرب 
بينما هم أيضًا واقعون يف نفس ويكثرون من ذمهم، واحلديث عنهم .. لسالطني .. ألهواء اهتم ومواطأ

األول يتعامل مع سالطني احلكم، بينما  أن بني الفريقني:الداء؛ يف تعاملهم مع أمراء احلرب .. والفرق 
 الفريق اآلخر يتعامل مع أمراء احلرب! 

ن غدًا .. لتشابه أخالقهما وفعاهلما مشايخ السلطانفسهم ومشايخ أمراء احلرب اليوم .. هم  
 .. إال من اتب، وأَنب، وعصمه هللا. 

2/9/2015  

 " تكف َل هللا يل ابلش ام وأهله ". -1376
". قال الشيخ  ن هللا عز وجل قد تكفل يل ابلشام وأهلهال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إق

 َنصر يف ختريج كتاب فضائل الشام ودمشق: صحيح جدًا. 
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 ، لنبيه، ولدينه، وأمته ــ عب األزمان كلها ــقلت: واملراد ابلكفالة؛ أي تكف ل وضمن هللا عز وجل
أبن يدفع عنهم األضرار، وشر األشرار ــ على اختالف أنواعها ومصادرها ــ ابلشام وأهل الشام .. فأهل 

الشر، ويُدفع الضرر عن أمة حممٍد الشام هم املادة اليت ِبم حُيفظ الدين، وُُتفظ بيضة اإلسالم، وحُيسم 
 . صلى هللا عليه وسلم، وعن دينها

 . ضريبتههذا قَدر الشام، وأهله .. ال مناص من 
َعه عليهِ  "كان عبد هللا بن حوالة إذا حدث ِبذا احلديث، قال: ". أي  وما َتَكفََّل اّللَُّ ِبِه فال ضيـْ

ه األعداء، وآتمر عليه املتآمرون .. فاهلل تعاىل فال خشية عليه من استئصال أو ضياع، مهما تكالب علي
 خري حافظ وهو أرحم الرامحني. 

2/9/2015 

 استدالل خاطئ! -1377
ــ هي حق ــ قالوها واألمة يف أوج  ق بطريقة التعامل مع اآلخرين، تتعل  للعلماء األولني كلمات 

اطب الغيمة يف السماء أبن َُتطر ماءها يومئٍذ َيُ احلاكم العام قوهتا وعزهتا .. وجمدها .. وكان اخلليفة 
 حيثما شاءت .. فإن خراجها سيأتيه! 

ــ يف مرحلة الضعف واالستضعاف .. واألمة يف أوج  !ِبا ــ كما يفعل البعض يوجد من يستدل 
تعيش عالة على منتجات الغري  ــ للعدو .. ضعفها .. وتفرقها .. وَتزقها .. تقدم خراجها ــ بصور شَّت  

إذ وال ينم عن فقه .. ن ْثَّ إلزام الناس مبقتضياهتا .. ودالالهتا .. فهذا مما ال ينبغي وال حيسن .. وم.. 
حكامها، وملرحلة الضعف واالستضعاف أ واستدالالهتا .. وإطالقاهتا .. ،ملرحلة القوة أحكامها

 سفيه. اهل أوال َيلط بينهما، وجيعلهما سواء، إال جاملختلفة ..  ، واستدالالهتاوإطالقاهتا
4/9/2015  

 م به دول الغرب ..!أميا حلٍ  تتقد   -1378
أميا حلٍ  تتقدم به دول الغرب، ومن ورائها األمم املتحدة ألي مشكلة من مشاكل دول الشرق  

تبقى أن وغريها من الدول ــ ُترص على ومصر، األوسط ــ كما يف سورَي، والعراق، وليبيا، واليمن، 
 ة ومستمرة، وجزءاً من أي حل  يُقتَـَرح .. وذلك لغرضني: عناصر التوتر قائم
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وضى، .. وتبقى تعيش مرحلة الف ا: حَّت ال تعرف تلك املناطق والدول االستقرار اآلمنمأوهل 
 السياسي واألمين. واالضطراب 

اثنيهما: وهو األهم، لكي جتد لنفسها الذريعة للتدخل يف شؤون تلك الدول، وشؤون شعوِبا  
الرخيصة .. من خالل ُتريك وتوجيه عناصر التوتر  تشاء، وعندما تقتضي مصاحلهم بذلكا .. وقتم
 تلك.

 . 120صدق هللا:] َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يـَْفَرُحوْا ِِبَا [آل عمران: 
5/9/2015  

 البياَنت اجلماعية اليت ُيذَكر فيها اَسي.  -1379
األمة، واألحداث اجلارية يف شامنا احلبيب .. قد تصدر بياَنت َجاعية، تتناول واقع أحياًَن  

 ع عليها كوكبة من العلماء والفضالء .. يُذَكر من ضمنها اَسي.وق  
ــ مثل هذه البياَنت اجلماعية ــ وخباصة عندما تُعرَ   ض على أكب عدد من أهل العلم والفضل 
كل كلمة أو عبارة من   دوف عنوالوقكلمة ُتكتب فيها .. كل  على كل عبارة، أو   التوافق فيها يصعب

، ، أن أنظر للفكرة العامة للبيانمنهجي يف مثل هذه احلالةو البيان قد يُعيق صدور البيان كله .. 
عامة للبالد والعباد راجحة حق وصواب .. وهل فيها مصلحة  ل الفكرةه به؛ واألسلوب الذي صي 

منضه ونوافق وِصبغت أبسلوب مقبول ..  .. فإن كانت حق ًا وصوااًب، وفيها مصلحة راجحة وعامة ..
عبارات،  التحف ظ على بعض حَّت مع وجودعليه، من قبيل التعاون على اخلري، والب والتقوى .. 

له من وكلمات البيان .. فهذا أمر ــ عم ا يبدو ــ ال بد منه يف أي عمل َجاعي واسع مؤسس .. نتحمَّ 
 كما تقدم، واحلمد هلل رب العاملني.  جل ُتقيق وَترير املصلحة الراجحة، والعامةأ

6/9/2015  

 من أوراقي القدمية. -1380
وأَن أتصف ح مقااليت القدمية، اسُتوقفت على مقالة بعنوان " نصيحتنا للمجاهدين "، قد كتبتها  
 م. أي قبل أكثر من مثانية عشر عاماً. 21/7/1997هـ املوافق  16/3/1418بتاريخ 
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 جملة " املنهاج "، الصادرة يف لندن، العدد الرابع، املؤرخ يف َجادى هذه املقالة قد ُنشرت يف 
 هجري، واليت كان ُيشرف عليها أبو قتادة الفلسطيين، وأبو عياض التونسي، وغريمها ..  1418اآلخرة 
وملا تضم نت املقالة بعض النصائح والتوجيهات اليت تتناىف مع منهج القائمني على اجمللة ..  

ابلغلو والتشدد .. قاموا بنشر املقالة بعد أن حذفوا منها ما مل يتوافق مع منهجهم، ومل  والذي يتسم
وليس حديثًا .. وأننا ــ بفضل هللا  الغلو عند القوم قدمييرق هلم ــ من دون علمي! ــ مما دل أن مرض 

وأن منهجنا ..  ونصحح أخطاءهمالغلو، والغالة ..  من ذلك التاريخ وحنن نواجه خطرتعاىل ومنته ــ 
اليوم الذي يتسم ابلوسطية احلق ة ــ من غري إفراط وال تفريط ــ  ال َيتلف عما كنا عليه قبل أكثر من 

 ثالثني سنة .. واحلمد هلل رب العاملني. 
ولكي يتعرف القارئ على العبارات اليت مت حذفها، أضعها بني معكوفتني .. مقتصرًا على نشر  

 ا قبلها لكي يتضح املراد. العبارات احملذوفة، وم
قلت: إننا نفاجأ بني الفينة واألخرى مبواقف وتصرفات، وأفعال خاطئة مشينة ُتدث ابسم  

اجلهاد واجملاهدين، يرتتب عليها سفك دم األبرَيء، وانتهاك احلرمات اآلمنة بغري وجه حق أو دليل، مما 
   عكس ذلك سلباً على اجلهاد واجملاهدين، وعلى َسعتهم ....

قال صلى هللا عليه وسلم :" كـل املسـلم علـى املسـلم حـرام، دمـه ومالـه وعرضـه "، وقـال صـلى  
 هللا عليه وسلم:" من محل علينا السالح فليس منا " .   

(: أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعاً لطريقتنا، ألن من 13/24]] قال ابن حجر يف الفتح) 
تل دونه، ال أن يرعبه حبمل السالح عليـه إلرادة قتالـه أو قتلـه .. حق املسلم على املسلم أن ينصره ويقا

إىل أن قــال: واألوىل عنــد كثــري مــن الســلف إطــالق لفــظ اخلــب مــن غــري تعــرض لتأويلــه، ليكــون أبلــ  يف 
عـىن ومـراد احلـديث النبـوي الشـريف، فكالمـه عمـا الزجر . انتهى [[. حذفوا كـالم ابـن حجـر الشـارح مل

 ..!!  و هم يبدو مل يالمس غل
وقـال صـلى هللا عليـه وسـلم:" مـن  قتـل نفسـاً معاهـدة بغـري حلهـا، حـرم هللا عليـه اجلنـة أن يشـم  
 رحيها " . 
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]] قلت: إذا كـان هـذا شـأن مـن يقتـل ذميـاً أو رجـاًل معاهـداً مـن الكـافرين، فمـا يكـون القـول:  
ــوهتم، وأســواقهم، وأمــا  كن عملهــم ..؟![[ وقــويل هــذا قــد فــيمن يقتــل املســلمني واملــؤمنني اآلمنــني يف بي

 حذفوه ....!!
وقــال صــلى هللا عليــه وســلم:" إن املالئكــة لــتلعن أحــدكم إذا أشــار إىل أخيــه حبديــدٍة، وإن كــان  

أخــاه ألبيــه وأمــه" ، وهــذا إذا كــان علــى وجــه املــزاح واللعــب، فمــا ابلــك فــيمن يشــري جــاداً ابملسدســات 
الفتاكــة لريعــب املسـلمني املــؤمنني، ال شـك أنــه أوىل ابللعــن والرشاشـات والقنابــل، وغريهـا مــن األسـلحة 

 والوعيد، والطرد من رمحة هللا .. 
]] فال جيوز لـه ابسـم اجلهـاد أن يقتـل صـعلوكاً مـن الكـافرين ـــ قـد يكـون مـن السياسـة الشـرعية  

م وأسـواقهم .. عدم االشتغال به ــ ليقتل معه النساء واألطفال، والعشرات من املسلمني اآلمنني يف بيـوهت
 [[ وقويل هذا قد حذفوه ....!!

]] لـــيس مـــن الـــدين وال الرجولـــة أن تضـــع قنبلتـــك يف أي مكـــان، وبطريقـــة ال أتمـــن ضـــحاَيها  
وقتالها، ْث تويل هاراًب فزعًا، زاعماً أنك ألقيت قنبلـة علـى الكـافرين والطواغيـت ..!![[ وقـويل هـذا قـد 

 حذفوه ....!! 
ـــه وســـل  ـــه " ) رواه أمحـــد وغـــريه، صـــحيح قـــال صـــلى هللا علي ـــاً فـــال جهـــاد ل م:" مـــن آذى مؤمن
 ( . 6378اجلامع:

]] فكيف بك وقد آذيت وأرعبت العشرات واملئات من املسلمني املؤمنني ــ الذين جتهل 
حاهلم، ورمبا فيهم من هو أفضل منك بكثري ـ بسبب قنبلتك الطائشـة الداشرة وابسم جهادك املزعوم 

 ذفوه ...!!..! [[ وهذا قد ح
فأنت جتاهد يف سبيل هللا حلماية األمة من كفر الطواغيت وظلمهم، وللـذود عـن حرمـات النـاس  

وحقوقهم، ولتحقيق املقاصد الشرعية اليت ألجلها ُأرسلت الرسل، وبُعث األنبياء، وُشـرع اجلهـاد ... ]] 
ك كفره وحاله،  .. فإن عجـزت ودع عنك صعاليك الكفر ــ الذين ال حول هلم وال قرار ــ وما اشتبه علي

عن اصطياد رؤوس الكفر والطغيان، فال تقع ابحملظور، وامكث واصب، واقعد هلم كل مرصد، واعلـم أن 
 هذا األمر ال يتقنه إال الرجل املكيث، كثري الصب، قليل األنفاس ..[[ وهذا قد حذفوه ...!!   
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موقعنـــا .. ومـــن أراد أن يراجعهـــا بعـــد أن وملـــن أراد أن يراجـــع املقالـــة كاملـــة، فهـــي منشـــورة يف  
  عملت فيها أَيدي التحريف والقص .. فلرياجع جملة " املنهاج " وعددها املذكور أعاله. 

8/9/2015  

 كلهم شركاء يف الوزر!  -1381
ضافة إىل النظام النصريي اجملرم الذي يتحمل املسؤولية األكب، ملا حيصل ألهل الشام .. فإن  إ

هل الشام إساءة كان إبمكانه أن يدفعها عنهم، وما فعل، فإنه يتحمل جزءًا من كل من أساء أل
املسؤولية ــ يف الدنيا واآلخرة ـ عم ا آل إليه حاهلم .. وعن هتجريهم من بلدهم، ليهيموا على وجوههم يف 

 أصقاع األرض .. على قدر ونوع أذيته. 
فعل، فإنه أيضًا شريك يف اجلرم كذلك كل من كان يستطيع أن يدفع ضررًا عنهم .. فما 

 والوزر .. على قدر ونوع تقصريه!
11/9/2015 

 فعلوا فعل الطغاة وأزود. -1382
من ا من كان يشكو صنيع الطغاة ِبم يف سجوهنم .. فلما آلت إليهم نوع شوكة .. فتحوا  

سجوهنم  سجوًَن، وصنعوا ابلناس أضعاف أضعاف ما كان يصنع ِبم الطغاة .. فكان الداخل إىل
مفقودًا، واخلارج منها مولودًا .. وكان املرجو منهم أن ينزهوا أنفسهم عن صنيع الطغاة، وأن يكون ظلم 
الطغاة هلم، ِعظة على أن ال يظلموا أحدًا من الناس ... لكن احلقد أنساهم، وأعمى أبصارهم .. 

 الدواعش، ومن هنج هنجهم من الغالة، مثااًل!
11/9/2015  

 عن مقالة أليب فراس، رضوان حممود من وس؟ سؤال  -1383
د و رضوان حمم اطلعتم على مقالة للناطق الرَسي جلبهة النصرة، أيب فراسشيخنا : لعلكم سؤال 

 جاء النجاء " ... فما قولكم فيها، وجزاكم هللا خريًا؟َين، فالن  رْ منوس، وهي بعنوان " أَن النذير العُ 
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عم قد اطلعت على املقالة الوارد عنواهنا أعاله، وهي تنقسم اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. ن 
 كل صاحب هوى ميكن أن يقتات ويستفيد منه ..  إىل قسمني: قسم متشابه محال أوجه، وتفاسري ..

.. ولو أردَن أن نرد عليه على وجه التفصيل، عبارة، عبارة لسودَن  وقسم حمكم يف البطالن والغلو
  منلك الوقت ألجله، وال نرى حاجة إليه.عشرات الصفحات .. وهو ما ال

رجل شديد الس فه فال ول: سبق يل معرفة ابلرجل ..ولكن نرد عليه ردًا جمماًل وعاماً، فنق 
يكف ر ابلظن، .. وبعلمائهم والغلو، ال يلقي اباًل ملآالت كلماته وإطالقاته .. سي ئ الظن ابملسلمني 

قد  يف مقالته أعاله و وأحياًَن ابحلسنات .. فيه اخلالف ..  وفيما يستساغواملتشاِبات واحملتمالت .. 
الجتهادات مشروعة يروهنا، قد ضاق كف ر وخو ن مسلمي وجماهدي الشام بعبارات صرحية وواضحة .. 

 ْث بعد ذلك ينفي عن نفسه صفة وإرادة التكفري! أفقه عن استيعاِبا .. 
يكون مع خوارج وغالة داعش .. إذ ال شديد التعصب ملسم ى القاعدة .. مكانه الطبيعي أن 

وتنطعاً غلوًا ولو قيل ألشد خوارج الدواعش ..  بينه وبينهم؛ فكالمها على فكر ومنهج واحدفرق 
 ــ وال أدل على ذلك منكالمه حبق مسلمي وجماهدي الشام   تكلم أكثر مناستطاع أن يتكلم .. ملا 

ن يكون من منظري داعش، ويف صفوفهم سوى تعصبه أ من الرجل ال مينعو  مقاله الوارد ذكره أعاله ــ
  !.. فمصلحة القاعدة عنده مقدمة على مصلحة اإلسالم، وأمة اإلسالم القاعدةوحزب األعمى ملسمى 

يرمي داعش أبهنم خوارج وغالة .. ومن جهة اثنية يقول بقول هو أشد من قول تراه من جهة 
  داعش به وأبمثاله!الدواعش غلواً وتطرفاً .. وَي لفرحة اخلوارج 

لو أصغت إىل كلماته إذ  صرة من أمثال هذا املغايل يف صفوفها ..وإين ألشفق على الن  
ل أن تُعمِ ما انتهى إليه حال خوارج داعش؛ وتوجيهاته ــ ال قد ر هللا ــ فإهنا ال حمالة سينتهي حاهلا إىل 

ة من نصرة أهل الشام، إىل قتل سيتحول شعار النصر السيف يف مسلمي وجماهدي الشام .. وحينئٍذ 
ما قيل يف اخلوارج األوائل: يقتلون  قول يف النصرةيعلى من سحينئٍذ ال مالمة و أهل الشام .. وقتال 

   منه!أهل اإلسالم، ويرتكون أهل الشرك واألواثن .. وهو ما نعيذها 
13/9/2015  
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 صناعة األعداء! -1384
ألعداء من ال شيء .. ويُثريون عليهم العداوات من ال ن َسَفه الُغالة أهنم يصنعون ألنفسهم ام

شيء، ومن دون مبر .. هم بغىن عنها .. حَّت أن من ميكن أن يكون صديقاً هلم، يصنعون منه عدواً .. 
 وخصمًا .. وذلك من خالل توصيفه فيما ليس فيه؛ فيحملون عليه صفة الكفر، واخليانة، والعمالة،

ين من غري موجب شرعي يستدعي ذلك .. وإمنا هو جمرد سوء الظن .. واالرتداد عن الد والصحوات،
 والنظ ارات السوداء اليت يرتدوهنا وتريهم األبيض أسودًا!
 بسبب نظ ارهتم السوداء هذه؟!وسجنوه .. وكم من نصري وصديق  هلم كفروه وقتلوه .. 
14/9/2015  

 الشيعة واخلوارج! -1385
ال بد من أن يصنعوا ألنفسهم فيها مزارات ــ ولو من ال شيء  وا أبرض،لشيعة الروافض إذا حل  ا

وا أبرض، ال بد من أن يصنعوا ألنفسهم ــ ليمارسوا عندها طقوس الشرك ... واخلوارج الغالة إذا حل  
 فيها ــ ولو من ال شيء ــ صحوات؛ ليعطوا ألنفسهم املبر واملسوغ لسفك الدم احلرام !

14/9/2015 

 نُّجعَة َي شيخ ..! أبعْدَت ال -1386
 يزال الشيخ أمين الظواهري ــ كما يف تسجيالته األخرية ــ يعتب مشكلته مع الدواعش ) ال

َجاعة الدولة (، هي مشكلة بيعة .. وأن له يف عنقهم بيعة .. قد نقضوها بغري حق .. وال بد هلم من 
 أن يعودوا إىل طاعته من جديد ..! 

لنُّْجَعَة .. املشكلة معهم أوسع وأكب وأعظم من ذلك .. وحنن نقول للشيخ: قد أبعدت ا
َم احلرام.   املشكلة مع الدواعش أهنم خوارج أجالف، قد أحل وا سفك الدَّ

يف العظيمة صورة اإلسالم ــ بفعاهلم القبيحة ــ وقبل ذلك، واألهم من ذلك أهنم قد شو هوا 
.. برمته للمشروع اإلسالمي .. وللخالفة .. و  نشودةة املللدولة اإلسالمي  أذهان الناس .. فأساؤوا 

 .. فأسدوا بذلك أعظم خدمة للعدو .. ال تُقد ر بثَمن!  وأصابوه مبقتل عظيم
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 تبكي ــ َي شيخ! ــ بيعتهم لك .. وال تبكي تكفريهم للمسلمني، وسفكهم للدم احلرام .. وال
 أعني الناس ..؟؟!يف  النبيلة، دين هللا الذي شو هوا صورته اجلميلةاإلسالَم؛ 

14/9/2015  

 تقييم الفصائل واجلماعات. -1387
تقييم أي فصيل أو َجاعة، ينبغي أن يُنَظر إىل جانبني: إىل عطاء وأعمال هذه اجلماعة، وإىل ل

عقيدة وسياسة ومنهج واسرتاتيجية هذه اجلماعة .. وهو اجلانب األهم يف عملية التقييم .. ْث يُقال ما 
 هلا وما عليها. 

أما االقتصار على جانب دون اجلانب اآلخر، فحينئٍذ سيكون التقييم َنقصًا وخمطئًا ..  
هم مع والصورة غري مكتملة .. فاخلوارج الغالة ــ مثاًل ــ جاء يف وصفهم أن املسلمني حيقرون جهادَ 

ان عمل هم ... لكن ملا كهم، وعمَلهم مع عملِ م، وصيامهم مع صيامِ م مع صالهتِ هم، وصالهتَ جهادِ 
 الغلو، اخلوارج الغالة حمكوم بعقيدة وعقلية واسرتاتيجية فاسدة .. ضررها يغلب نفعها .. ُتملهم على

البغي والظلم .. وسفك الدم احلرام .. مل تنفعهم تلك األعمال .. وحكم النيب صلى هللا عليه وسلم و 
 عليهم:" أهنم كالب أهل النار ". وأمر بقتاهلم.
16/9/2015  

 صبوا واحتسبوا. ا -1388
غزَّة الرابط واجلهاد .. أن حركة محاس ترهقهم ابلضرائب .. وهذا مما  يل بعض األخوة يفشكا  

 يزيد من معاَنهتم؟
فقلت هلم، وأقول: إن كان طغاة العرب أيخذون الضرائب من شعوِبم من أجل شهواهتم،  

من أجل أتمني متطلبات اإلعداد وقصورهم .. فإن محاس أتخذ الضرائب من أهلها مكرهًة، وكارهة 
جماهديها القساميني األبطال، والضرورية .. فاصبوا، واحتسبوا ..  وتلبية حاجياتواالستعداد .. 

 واعتبوا ما تقدمونه من قبيل اإلنفاق يف سبيل هللا .. وجزاكم هللا خريًا. 
17/9/2015  
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 وقفٌة مع آية.  -1389
ْهُلَكِة [البقرة:قال تعاىل:] َواَل تـُْلُقوْا أبَِ    .195ْيِديُكْم ِإىَل التـَّ
ْهُلَكِة [؛ هي ترُك األمر،  فاهلل تعاىل أمر ابلصالة، والزكاة، واجلهاد، وفعل املنهي عنه ..  ] التـَّ

، واألمر ابملعروف سبيل هللاواإلنفاق يف والرفق، والعدل، واإلحسان، واإلعداد، واألخذ أبسباب القوة، 
 التهلكة.  فقد ألقى بنفسه إىليستطيعه، فمن ترك شيئاً من ذلك والنهي عن املنكر .. 

 ،واالنتحاروهنى عن الفواحش واملنكرات، والشح، والظلم، والبغي، والغلو، والتشدد،  
للفنت من غري طائل، كما هنى عن استشراف مواطن البالء من غري فائدة أو مصلحة  وتعريض النفس

فاآلية الكرمية ومُحلت عليه اآلية .. التهلكة ..  د ألقى بنفسه إىلفقراجحة .. فمن فعل شيئًا من ذلك 
 ُيستدل ِبا على املعنيني معًا؛ ترك األمر، وفعل املنهي عنه، فكالمها هتلكة، ومن التهلكة. 

18/9/2015  

  تعليق على خب. -1390
أعلى قائد ناولت بعض وكاالت ووسائل اإلعالم اخلب التايل:" أقر اجلنرال لويد أوسنت، ت

عسكري أمريكي يف الشرق األوسط، أبنه مل يعد يقاتل تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف سورَي من مقاتلي 
 هـ.  -املعارضة السورية املسلحة الذين دربتهم الوالَيت املتحدة سوى أربعة أو مخسة مقاتلني فقط .."ا

 هذا اخلب يدل على أمرين: قلت: 
وصدق والئهم اعتدادهم بدينهم وعقيدهتم، شدة الش ام، و  أهلوطهر ونبل أوهلما: أصالة 

جماهدي الشام ِبميع فصائلهم ومسمياهتم .. فأمريكا  ألمتهم ودينهم، وخباصة منهم طليعتهم وصفوهتم
رغم حماوالهتا املتكررة، وإمكانياهتا العالية، وإغراءاهتا املبذولة، وعلى مدار أكثر من أربع سنوات مل جتد 

 من الشعب السوري سوى مخسة أفراد فقط ...!ويف صفوفها قتال معها من جتنده لل
اخلوارج الدواعش؛ لكن وفق أجندة اإلسالم، وتعاليمه، ومصلحته  جماهدو الشام يُقاتلون نعم؛

 .العدو ومصلحتهوليس وفق أجندة ومصلحة البالد والعباد .. .. 
من الة .. حيث منذ األَيم األوىل شدة ظلم وبغي اخلوارج الدواعش، وغريهم من الغاثنيهما: 

الثورة، ومن دخوهلم إىل سورَي كانوا حريصني جدًا على أن َيونوا وُيصحونوا، ويكفروا اجليش احلر، 
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وغريهم من جماهدي الشام .. فلم يسلم من شرهم وغلوهم وكذِبم فصيل جماهد من الفصائل الشامية، 
.. ليعطوا للناس ــ وخباصة طبقة الشباب منهم ــ انطباعًا أن إال وقد طعنوا به وبعدالته، وبدينه .. ووالئه 

ال شريف يف الساحة غريهم .. وما سواهم فهم عمالء، أو عمالء للعمالء ... ] َقاتـََلُهُم اّلل ُ َأىنَّ 
 .30يـُْؤَفُكوَن [التوبة:

19/9/2015 

 اسم على مسمى. -1391
. 3347ُب أهِل الناِر " صحيح اجلامع:اخلوارُج كالال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" ق

والفجور يف اخلطاب .. من اسم وصفة الكالب حظ وافر؛ فهم دائمي الص خب ..  فللخوارج يف الدنيا
 كل من َيالفهم ..وعلى خاصتهم من األئمة األعالم .. وعلى   أصواهتم على املسلمني .. يرفعون

ترتكه  كمثل الكلب إن ُتمل عليه يلهث وينبح، أومثلهم  والتهديد، والوعيد .. والتخوين، ابلتكفري، 
 يلهث وينبح! 

ويرفعون ويصخبون، ويفجرون يف اخلطاب .. وهم كما يف الدنيا ينبحون على املسلمني .. 
ذلك يكون دورهم يف .. ك ال حيرتمون فيهم كبرياً ف وعلى خاصتهم من العلماء، أصواهتم على املسلمني،

فيؤذون من جُياورهم من أهل ، فيها فهم كالِبا الذين ينبحون العمل ــ َنر جهنم ــ فالعقوبة من جنس
 !، ونباحهمأبصواهتم النار

19/9/2015  

 الذي كن ا حنذ ر منه قد وَقع!  -1392
نذ األَيم األوىل من الثورة الشامية كن ا خنذ ل ــ ما استطعنا ــ عن أهلنا يف الش ام، وعن الثورة م

ــ أىب  ي ملآالت أفعاله ابالً سالم يف الشام .. إال أنَّ فريقًا متعصبًا من ا ــ ال يُلقالشامي ة، وعن مستقبل اإل
.. فما الذي .إال أن يُقْعِدن الثورة، ويَدْعشنها .. وأن يُعومل املعركة مع العامَل كله على أرض الشام 

  حصل؟!
فقد وجد ياة .. ومدوه ابلقوة واحل..  ، ونظامه النصرييالطاغوت بشار األسد قد أنعشوا

َيسر اجلميع .. كما وجد و  أن يتهالك بعد أن كادوالداعمني ..  سه مزيدًا من األعوان واألنصار،لنف
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يف قتل الشعب السوري .. ابلوسيلة اليت يشاء .. على اعتبار أنه يُواجه والس عة لنفسه مزيدًا من احلرية 
 ..!ويُقاتل اإلرهاب العاملي املتمثل يف القاعدة، وداعش 

يف الباطن له أهدافه اخلاصة يف احلفاظ على ملكه، ونظامه، وخمصصاته، وخمصصات طائفته .. 
فهو  وابلتايلالعامَل أَجع .. عن ويف الظاهر أنه يُقاتل من أجل دفع شر اإلرهاب العاملي عن سورَي .. و 

 ن دَيرهم!ال ينبغي أن ُيسأل عما يفعل، ولو أحرق سورَي أرضًا وشعباً .. وهج ر أهلها م
اليت ال ختفى يف املنطقة فلها أطماعها التوسعية الطائفية ــ ومعها شيعة وروافض العامَل ــ أما إيران 

ووسيلتها إىل ُتقيق ذلك .. التظاهر أبهنا ما أرادت من تدخلها يف الشأن الشامي ..  على أحد ..
كثر الدول دراية يف حماربة هذا الفريق سوى حماربة اإلرهاب العاملي املتمثل يف القاعدة وداعش .. وهي أ

 من الناس ...!
ال ..  ملَ فوجدت الطريق ألطماعها وأحقادها ممهدًا وميسرًا .. ومتفهمًا لدى اجلميع .. و 

 وهدفها املعَلن هو حماربة اإلرهاب العاملي املتمثل يف القاعدة وداعش ..؟!
ال حماربة القاعدة وداعش .. يكفي أن تدعي أنك ما أردت من تدخلك يف الشأن السوري إ

 لك به! مسموحاً لك .. و  اً لتجد بعد ذلك كل شيء ميسر 
.. وخباصة يف الساحل يف سورَي كذلك روسيا .. هلا أطماعها، ومصاحلها العسكرية والسياسية 

تقدر من روسيا يف منطقة الشرق األوسط .. و  م النصريي هو آخر حمطة تتكئ عليهاالسوري .. فالنظا
 على ابتزاز اجملتمع الدويل!  خالهلا

جتد لتحقيق غرضها هذا سوى إدعائها أهنا ما غزت سورَي أبساطيلها وجنودها .. سوى مل وهي 
 ...! اجملتمع الدويل من اإلرهاب العامليأمن وسالمة رغبتها يف قتال القاعدة وداعش .. وحفاظها على 

 وتفهموا تدخالهتا .. وحركاهتا العسكرية!  وملا كان هذا هو اهلدف املُعَلن .. ابركها اجلميع ..
أما أمريكا ومن ورائها دول الغرب .. فلهم مصاحلهم وسياساهتم يف الشام .. وهلم أطماعهم يف 
أن يتدخلوا ويتحكموا بتفاصيل الشأن السوري .. وتفاصيل حياة ومستقبل الشعب السوري .. ونظامه 

دوا من تدخلهم هذا سوى حماربة ان يُعلنوا أهنم ما أر السياسي .. ومل جيدوا هلدفهم هذا أفضل من أ
اإلرهاب العاملي املتمثل يف القاعدة وداعش .. وهم ُتت هذا العنوان، وابَسه .. ُيشاركون طريان النظام 
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الشعب السوري .. وقصف مقرات اجملاهدين والثوار .. ُتت عنوان ما وقتل النصريي اجملرم يف قصف 
 عش! أردَن إال القاعدة ودا

متسعًا يف سورَي .. ُتت عنوان وزعم ما أردَن وأطماعه  قد وجد لشر ه وهكذا كل شرٍ  يف العاملَ 
يتكلمون بطريقة توحي أبنه ال يوجد يف سورَي إال القاعدة  تراهمأحياًَن و  إال حماربة القاعدة وداعش ...

الثائرة على اجملاهدة، ب السوري وَجيع فصائله الشعالسواد األعظم من وداعش .. فألغوا وجود 
ألنفسهم مزيدًا من املسوغات  ليعطواومل يبقوا على األرض إال القاعدة وداعش .. الطاغوت ونظامه .. 

هو الذي وقع منه قبل وقوعه أبربع سنوات .. و  رهذا ما كنا حنذ  و  لتدخل يف الشأن السوري ..ل
 ا غَلبنا هؤالء املتعصبة الس فهاء على ما أرادوا!مل وحصل،

الذي اجتمع على أهل وبعد أن أصبحت سورَي مرتعًا لكل شرٍ  يف العامَل .. وبعد كل هذا الشر 
جُيادلون عن طريقتهم،  يزال هؤالء املتعصبة والسفهاء الذي ال َيفى على أحد .. الالشام وثورهتم .. و 

هما كانت التكاليف ــ يف وأسلوِبم يف إدارة وقيادة املعركة .. وأهنم مستمرون ــ وإىل هناية الطريق، وم
تقبل اإلسالم قعدنة، ودعشنة املعركة .. وقعدنة ودعشنة الثورة الشامية .. واجلهاد الشامي .. ومس

 واملسلمني يف الشام .. وكأن القْعدنة والدْعشنة مها اإلسالم، واإلسالم مها!
 اء ....!! العدو ــ كل العدو ــ ِبذا الفريق من املتعصبة والسفهوسعادة وَي لفرحة 

26/9/2015  

 آيٌة كرمية يضعوهنا يف غري موضعها! -1393
ثريًا ما يستدلون ابآلية الكرمية:] َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ك
جهة االستعداء العسكري .. وعلى عوملة املعركة العسكرية .. وضرورة املوا. على 120[البقرة:

.. وعندما تنصحهم، وتنكر  اليهود والنصارىمع العسكرية مع العامَل كله، ويف آٍن واحد .. وخباصة 
  !عليهم سوء فهمهم، وصنيعهم .. سرعان ما يستدلون عليك ابآلية الكرمية الواردة أعاله

كة املواجهة العسكرية .. وعوملة املعر ضرورة أقول: ليس من معاين ودالالت اآلية الكرمية 
العسكرية مع العامل كله .. فالرضا، وأن ترضى عنهم، ويرضوا عنك .. شيء .. وأن تستعديهم عسكرَيً 
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يعين وال يرضاك، عليك وعلى أمتك شيء آخر .. فال تالزم بينهما .. فليس كل ما ال ترضاه، 
 ابلضرورة جيب أن تقاتله، ويُقاتلك! 

.. هلم  ةة، والفكرية الثقافية .. واردة وحاصلنيالدي ةالعقديواملفاصلة والعداوة نعم؛ التباين 
، وال حنن نرضى وعقيدتنا ال هم يرضون عنا وعن ديننالنا عقيدتنا، وهلم عقيدهتم .. دينهم ولنا دين .. 
ُقْل ََي أَيُـَّها اْلَكاِفُروَن . اَل َأْعُبُد َما  .. ونقول هلم ما أمرَن ربنا أن نقول:] ، وعقيدهتمعنهم وعن دينهم

ُد . َلُكْم ِديُنُكْم ْعُبُدوَن . َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد . َواَل َأََن َعاِبٌد مَّا َعَبدمتُّْ . َواَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعبُ تَـ 
  . 6-1َويلَ ِديِن [الكافرون:

ْنَك اْليَـُهوُد َوال َوَلْن تـَْرَضى عَ  قال ابن كثري يف التفسري: قال ابن جرير: يعين بقوله، جل ثناؤه:]
وال النصارى براضية عنك أبًدا، فدع طلب ما ى َحَّتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم [ وليست اليهود ــ َي حممد ــ النََّصارَ 

هـ. هذا هو  -ئهم إىل ما بعثك هللا به من احلق ايرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا هللا يف دعا
ملراد منها ما ذهب إليه أولئك النفر من أتويل خاطئ، محلهم على عوملة املراد من اآلية الكرمية، وليس ا

 ويف وقت واحد! واملستضعفني منهم .. املعركة، وتذعري العامَل كله عسكرَيً على املسلمني .. 
يف آن معًا، ويف  ف عن النيب صلى هللا عليه وسلم قط أنه قاتل عدوينويُقال أيضًا: مل يُعرَ 

وشق أحالفهم .. ا كان جيتمع عليه أكثر من عدو وطرف يعمل على تفريقهم .. معركة واحدة .. ومل
ذل عن املسلمني ما استطاع .. حَّت قبائل اليهود اليت كانت موجودة يف املدينة .. مل يكن النيب صلى َي

، هللا عليه وسلم أيخذ قبيلة ِبريرة وخطأ قبيلة أخرى .. بل كان يُعامل كل قبيلة منفردة مبا تستحق
  وحبسب ما يظهر منها.

ويُقال أيضًا: اآلية الكرمية الواردة أعاله اليت نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم من ربه ..  
صلى هللا عليه كان صلى هللا عليه وسلم يتلوها، ويلقنها لصحابته، وأمته .. ويف نفس الوقت .. كان 

غريهم .. ويقبل من شاء منهم أن يدخلوا يف ذمته يُعاهد، وُيسامل، وجُيري، اليهود والنصارى .. و وسلم 
وعهده، وأمانه وفق شرطه .. فلم يكن صلى هللا عليه وسلم، وال أصحابه من بعده يرون من معاين 

اليهود والنصارى، وغريهم .. على أي َجيع ودالالت اآلية الكرمية ضرورة االستعداء العسكري مع 
الذين يضعون اآلية يف غري موضعها .. فأساؤوا من حيث نفر وجه، وأي حال كان .. كما فهم أولئك ال

 حيسبون أهنم حُيسنون صنعاً!
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27/9/2015  

 اعرتاض ابطل.  -1394
ريق من ا .. كلما حدثته عن ضرورة مراعاة فقه الواقع، وفقه املمكن .. وأن ال نذع ر العامَل كله ف

يغلب نفعها .. وأن خنذ ل عن املسلمني علينا ابطالقات وارتباطات ومسميات حمدثة .. ابت ضررها 
ــ دفع اواجملاهدين ما استطعنا .. لنتفرغ ل لعدو األلصق، واألخطر .. سرعان ما تراه يقاطعك ابعرتاضه 

لن يساعدوكم على قيام مهما تنازلتم .. وبشيء من السخرية ــ: ال تستعطفوا دول الغرب، والشرق .. 
انظروا إىل  ا دولتكم ــ على أرض الشام ــ اليت تنشدوهنا ..دولتكم .. ولن يسمحوا لكم أبن تقيمو 

 !اإلخوان يف مصر فقد تنازلوا كثريًا، ومع ذلك مل يسمحوا هلم أبن يقيموا دولة، أو يرتأسوا على دولة
وهلؤالء نقول: ال يُرجى من العدو غري ما ذكرمت .. وعندما نطالبكم وحندثكم مبا أشرَن إليه 

طلقًا أبننا نستعطف العدو أبن ُيساعدَن أو يسمح لنا أبن نقيم دولتنا اليت نريد ..  أعاله .. ال يعين م
ثوابت ومبادئ ديننا .. ال .. وإمنا يعين أننا نشري إىل أمر قد دلت كما ال يعين مطلقًا أننا نتنازل له عن 

ــ بسفاهتكم على عليه أدلة النقل والعقل .. وألزمت به .. ويعين أن ال تعينوا العدو ــ كل العدو 
 . ، وبالدهماإلسالم، واملسلمني واجملاهدين .. وعلى التدخل يف شؤون املسلمني

يعين أن ال تعينوهم بسفاهتكم .. وبتلك االرتباطات واملسميات احملدثة اليت ابت ضررها يغلب 
 !اهتم املطلوبةوأن يعيشوا حي نفعها .. على منع الشعوب املسلمة احلرة من أن تقيم دولتها املنشودة ..

العدو ــ كل العدو ــ ال يريدَن أن نقيم دولة، وال يسمح لنا أن نقيم دولة .. وأنتم ــ بسفاهتكم 
وغلوكم وطيشكم ــ تساعدوهم على هذا الغرض من حيث تشعرون أو ال تشعرون .. وهو ما حيملنا 

املسلمني، واجملاهدين .. ويف بالد على تذكريكم ــ بني الفينة واألخرى ــ أبن تتقوا هللا يف اإلسالم، و 
.. وأن ال تكونوا عوًَن للعدو عليهم من حيث تدرون أو  املسلمني .. وثوراهتم، وتطلعاهتم احملقة والعادلة

 ! ال تدرون
انتكاس وفشل بعض التجارب اإلسالمية املعاصرة .. كما حصل يف مصر أو غريها .. هو 

 صر والظفر له قوانينه اليت ال ُتايب أحدًا .. فمن أملَّ بسبب من عند أصحاب تلك التجارب .. فالن
.. ومن مل  ، وكيد الكائدين انتصر وظهر أمره إبذن هللا .. رغم أنف األعداء ،بتلك القوانني وعمل ِبا
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 ذلك أم مل يرضبواء رضي العدو .. س اتواالنتكاس يفه إال اهلزائمأيخذ ومل يعمل ِبا .. فلن يكون حل
نا .. وال يُنتظر منه غري ذلك .. والبحث بلكل سيئة تصيبنا، وتسيئه كل حسنة تصي .. فالعدو يفرح

أنفسنا حنو  وإمناوما يريد وما ال يريد .. ليس حنو العدو وما حيب وما ال حيب ..  أن يتوجه اجلاد ينبغي
ليت قد يكون من واأسباب اهلزمية واالنتكاسة .. لكي نتفاداها يف جتاربنا القادمة إبذن هللا .. .. حنو 

للمشروع بسفاهتهم الذين يساعدون العدو .. ويسيئون أنفسهم األسباب سفاهة السفهاء  َجلة تلك
 جاد .. وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً!وأي عمل إسالمي راشد  ،اإلسالمي

 . 30َكِثرٍي [الشورى:قال تعاىل:] َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن  
28/9/2015  

 من مل يكن فيه خري ألهله، ال خري فيه ألمته.  -1395
ملت حال اخلوارج الغالة، فرأيتهم األظلم واألقطع للرحم .. واألكثر إمهااًل وتفريطًا حلقوق أت

 أهاليهم وعوائلهم عليهم ..! 
م اخلري ألمتهم، وليآخرين .. قلت: إذا مل يكن فيهم خري ألهلهم ورمحهم .. فكيف يُرَجى منه

م ألهلي م، خريكم ألهله، وأَن خريُكويف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" خريُك
 ." 

فعلى قدر ما فيك من خري ألهلك، ورمحك، على قدر ما فهذا هو املقياس، وهذا هو امليزان؛ 
محك .. انتفى خريك عن اآلخرين، مهما فإن انتفى خريك عن أهلك ور فيك من خري ليآخرين .. 

 !، ورفعت الشعارات العام ة؛ كاخلالفة وحنوهاتشبعت وتظاهرت ابلبكاء على أمتك، واآلخرين
29/9/2015 

 اجلهاد األفغاين، وعوملة املعركة. -1396
 مل يكن من سياسة ومنهج اجملاهدين األفغان ــ من لدن الشيخ عبد هللا عز ام وإىل عهد الطالبان 

 بقيادة املال عمر رمحهما هللا ــ عوملة املعركة، وفتح معارك جانبية مع غري العدو احملتل ألرضهم وشعبهم.
 رضهم خارج حدود دولة أفغانستان ــ مع قدرهتم على فعل ذلك ــفلم يستهدفوا العدو احملتل أل 

امَل .. أو يف أي دولة أخرى، رغم وجوده وانتشاره يف َجيع دول العامل، لعلمهم أن استهدافه يف دول الع
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ما  أو مع تلك الدولة اليت استهدفوا العدو احملتل على أرضها .. وهو هو إعالن للحرب مع دول العامَل،
 وصاحل دولتهم، وشعبهم. ،ليس يف صاحلهم

قنصلياهتم، ومكاتبهم، ومصاحلهم يف عدد من الدول، مبا يف ذلك أمريكا ذاهتا  وكان للطالبان، 
وملا أرادت القاعدة أن تدخل يف طاعة ومبايعة دولة ا حبسن جوار دول اإلقليم احمليطة ِبم .. وَتتعو .. 

عملية سبتمب يف كان التخطيط ل  ألزمتهم أبن ال حيدثوا أي حدث خارج أفغانستان .. لكن ن ..الطالبا
اجملتمع الدويل  قد سبق ذلك .. وكذلك التنفيذ .. فاجتمع أمريكا ــ من دون علم قيادة الطالبان! ــ

وكانت وانطلق من أراضيه .. من آواه واحتضنه .. على بقيادة أمريكا على الرد على الفاعل .. و 
 النتيجة زوال دولة الطالبان .. وسقوط حكمهم.

وملا اجتمع اجملتمع الدويل على الطالبان .. وزالت دولتهم .. وحصل الذي حصل .. مل يعد من  
ميسك الطالبان يد القاعدة عن الدول اليت استهدفتهم، وغزت دَيرهم .. املناسب، وال السياسة أن 

وعاد وعاد حكمهم .. د ت إليهم دولتهم .. ولو رُ ألن أقصى ما َُيشى منه أو َيسروه فقد حصل .. 
ِبم .. لعاد الطالبان من جديد يف مطالبة القاعدة بعدم االنطالق من أراضيها حنو أي هدف  االعرتاف

  لزامها بذلك .. مراعاة ملصلحة دولتهم.إخارجي .. و 
ــ كل حبسبه ــ فعوملة اجلهاد  فغاينوالشعب األاجلهاد  لألمة أن تعاطفت وساعدت نعم؛ حصل 

دفع الظلم عنهم، ورد العدو عنهم، وعن  من جهة السماح لكل مسلم يف العامل أن يساعد األفغان على
أن يستغل السعودي أو هو حيصل، ومل ُيسمح به  .. هذا اجلانب قد حصل .. ولكن الذي ملدَيرهم 

املصري .. أو اجلزائري .. أو التونسي .. أو األردين .. أو العراقي .. أو األمريكي .. أو الفرنسي .. 
من أرض  جهاده يف أفغانستان .. ليفتح معركة مع دولة بلده منطلقاً أو غريه .. أو البيطاين .. 

هذا الفعل من سياسة واسرتاتيجية اجملاهدين األفغان ذاهتم .. فلم  أفغانستان .. ْث بعد ذلك يكون
حيصل شيء من ذلك قط .. والشيخ عبد هللا عزام، وغريه من الشيوخ واجملاهدين يف تلك احلقبة ..  

كما كانوا يرفضون أن حُيدثوا أي حدث مع العدو الغازي كانوا يرفضون هذا التوجه رفضًا اتمًا ..  
فرماهم اخلوارج الُغالة حينئٍذ أبهنم  وعلى أراضي الغري .. غانستان خارج أفغانستان .. واحملتل ألرض أف

 كفار ومرتدون .. وأن جهادهم وطنياً وإقليميًا! 



 472 

لكن ما الذي حصل يف الشام، وألهل الشام وثورهتم اليتيمة ــ فأهل الشام حاشاهم أن مينعوا  
دفع العدو الصائل عن إخوانه وأهله من أبناء يف ة، و يف املساعدالشرعي مسلمًا من أن ميارس واجبه 

الشام، وهذا الذي كان يف السنوات األوىل من الثورة ــ كان ما إن أييت املصري .. أو السعودي .. أو 
وميضي على  ــ إال من رحم هللا ــالتونسي .. أو اجلزائري .. أو القوقازي .. أو غريه من اجلنسيات 

أن هدفه التايل حماربة بلده الذي جاء منه .. وأن عن اسرتاتيجيته اخلاصة به .. و لن وجوده أَيمًا إال ويع
  !.. والويل ملن يعارضه، أو ال يوافقه تكون له منطلقاً إىل ذلكسورَي س
عربه قبل  ؛ كلهلتقول: أن هلا حراًب مع العاملَ  ــ !ةزادت الطني بل  ف القاعدة هؤالء ــأتبعت ْث  

، ومنطلقها هي سورَي .. ْث أتبعهم خوارج وغالة داعش يف هذا العاملية ذه احلربعجمه .. وميدان ه
..  تتسم ابلغدر واخليانة والظلم، ابطلة وارتكبوا أعماالً وغالوا، وزاودوا .. .. زادوا عليهم ف التوجه ..

هد بالء، ذعَّرت العامَل كله على الشام، وعلى أهل الشام، وثورهتم .. على ما هم فيه من حصار، وج
لو ــ بعملهم هذا ــ العدو ــ كل العدو ــ على الشام، وأهل الشام،  واستضعاف وذع روه عليهم .. .. فخذ 

 ! لوا عنهم ما استطاعوابداًل من أن َُيذ  
وهذه وهذا الضرر .. كم هلذا التوجه .. قلنا هلم: ما سبقمل ا أنكرَن عليهم صنيعهم هذا .. و و  

قالوا لنا ما ما هكذا تكون املساعدة، والنصرة .. اهد معتب .. ممن سلف .. جمالرعناء االسرتاتيجية 
نتم كفار .. ومرتدون .. أ قالوه من قبل للمجاهدين األفغان، ومن معهم من شيوخ وجماهدي العرب:

 تريدون جهاداً وطنياً وإقليماً ..!
  ! . كان هللا يف عون الشام، وأهل الشامهللا املستعان ..

30/9/2015  

 من أَن؟  -1397
الوا: من أنت .. ومن هي َجاعتك .. مرة نراك َتيل مع هذا الفريق .. ومرة نراك َتيل ضد ق

 ذاك؟
؛قلت: بفضل هللا، ومنته، ورمحته، وتوفيقه .. أَن  أسامل، أميل معه حيثما مال ..  مع احلقِ 

.. ونشهد على احملسن منهم أبنه  ننصف احلقَّ من أنفسنا، وإخواننا، وممن حنبوأوايل، وأعادي فيه .. 
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حمسن، وعلى املسيء أبنه مسيء أَيًَّ كان .. ال أعرف التعص ب لألَساء واملسميات احملدثة واملعاصرة .. 
 غري جنوح إىل إفراط، وال تفريط.وسط والوسطية من منهجي الت  

، ومعلمي قائدي، وأسويتال أرتضي لنفسي اَسًا غري اسم " املسلم " ..  ديين اإلسالم ..
وحزيب وَجاعيت هي َجاعة املسلمني، وأمة اإلسالم  فداه نفسي .. األكب حممد صلى هللا عليه وسلم ..

عندي حبسب منزلتهم من اإلميان .. وال أزكي نفسي على هللا .. واحلمد هلل رب  منزلة املسلمني.. 
 العاملني. 

1/10/2015  

 َي.الروسي لسور الصلييب املوقف من الغزو  -1398
خارج دائرة الصراع، مع إضافية وجبهات  يكن من توجه ثوار وجماهدي الشام .. فتح معارك مل
ــ سواء كان من القوى لت له نفسه خارجي، أنى بنفسه عن الش ام وأهل الشام .. أما من سو   أي طرف

ضد الشام،  النصريي اجملرم .. الطاغوتأن يكون طرفًا يف املعركة مع العظمى أم القوى الصغرى ــ 
  أَي ً وأهله .. وأراد غزو الشام .. واستهداف الشام وأهله ابلسوء والشر .. فهذا ــ بعون هللا وتوفيقه ــ 

ليس له عند أهل الشام ممثلني مبجاهديهم وثوارهم إال احلرب كانت ذرائعه الكاذبة والواهية .. 
نزلة العدو املباشر واملتمثل يف الطاغوت ميف املعاملة وأن ينزلوه ورد عاديته وبغيه .. واملواجهة .. 

  النصريي، ونظامه اجملرم.
ين قال تعاىل:] َوَقاتُِلوْا يف َسِبيِل اّللِ  الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوْا ِإنَّ اّلل َ اَل حيُِبِ  اْلُمْعَتدِ 

 . 190[البقرة:
ْا َعَلْيِه مبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَـُّقوْا اّلل َ َواْعَلُموْا َأنَّ وقال تعاىل:] َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدو 

 .194اّلل َ َمَع اْلُمتَِّقنَي [البقرة:
 . 39 َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر [احلج:وقال تعاىل:] ُأِذَن ِللَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن أِبَنَـُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اّللََّ 

1/10/2015 
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 بعد أن ْنحوا يف تذعري العامَل على الش ام وأهله يفرحون ويشمتون! -1399
عد أن ْنح السفهاء الغالة يف تذعري العامَل على الشام وأهله، فوحدوا ــ بسفاهتهم وغلوهم ــ ب

بعد أن كانوا وسهلوا عليهم مهمة التآمر، والتكالب، والتدخل .. بني دول العامَل على الشام وأهله، 
وقر بوا دول العامَل من الطاغوت النصريي ونظامه اجملرم .. ورأوا فيه ومتفرقني .. منقسمني ..  فيما بينهم

بعد أن أنى كثري منهم بنفسه عنه .. فأمدوه ابلقوة واحلياة .. .. الظاهرة والباطنة احلليف على أهدافهم 
 بعد أن كان كثري منهم يرون ضرورة رحيله!و 

قاصدة مبباركة كثري من دول العامَل هلا .. جلها .. وطرياهنا .. وبعد أن جاءت روسيا خبيلها ور 
ــ على ما هم فيه  ضد أهل الشام وثورهتميف صف  الطاغوت النصريي ونظامه  والقتالهله غزو الشام وأ

ها قد فرحًا ومشاتة .. يف منتدَيهتم الة .. يتطايرون فها هم السفهاء الغُ وشدة بالء ــ وحصار من ضيق 
ها قد ْنحنا يف جلب مزيد من األعداء والضرر عليكم َي أهل الشام  تذعري العامَل عليكم .. ْنحنا يف

فماذا أنتم فاعلون .. كيف ستقاتلون وتواجهون روسيا .. كيف  انتظروا .. واحلبل جرار .. ..
ة على ل ستوافقون يف النهايالغزاة يف السماء .. هاألعدء و من  وطريان غريهاستواجهون طرياهنا .. 

بوا عليكم مزيدًا من الدول فرقعة .. لتأل   فتحدثون يف كل بلدٍ  اسرتاتيجيتنا؛ اسرتاتيجية الغالة السفهاء؛
  كيف .. وكيف .. وكيف!ات .. أم   والعداو 

الفرحني الش امتني مبا ينزل ابملسلمني ومستضعفيهم من مصاب وبالء الة .. وهؤالء السفهاء الغُ 
ِإن َتََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيِ َئٌة يـَْفَرُحوْا ِِبَا [آل تعاىل:] هلم حظ وافر من قوله .. 

 . وهللا املستعان. 120عمران:
1/10/2015  

 دولة الش ريعة عند الُغالة!  -1400
ال الغالُة: أنتم تريدون دولة احلري ة، والعدل، والقانون .. وهذا كفر .. وحنن نريد دولة ق

 ريعة! الش  
قلنا هلم: وهل دولة الشريعة عندكم تعين دولة االستعباد، والظلم، والفوضى .. فال تقر لكم 

 .. ُأفٍ  لكم؟!.عني إال مع االستعباد، والظلم، والتوح ش، والفوضى 
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 فما احلرية، والعدل، والقانون .. إال جزء من الشريعة لو كنتم تعقلون!
الش ريعة .. وكم َُيَرج من الشريعة ما هو من الشريعة .. وكم كم يُدَخل يف الش ريعة ما ليس من 

 ُيساء للشريعة ابسم الشريعة!
3/10/2015  

 مواجهة العدوان.  -1401
يد أن حنمل أهلنا يف الشام على الصب، والثبات، ومزيٍد من التضحية .. لكن أيضًا مطلوب ج

استطعنا أن حنيط هذا الشعب ابلعطف، والرمحة، ما التأثري ــ و  القيادة ــ من كل من كان يف موقعمن ا 
ر يف سوق خري له عنه نستطيع دفعه، كما ال نقص   ر يف دفع ضر ٍ وحسن الرعاية .. فال نقص  والرفق، 

 نستطيع سوقه .. وخنذ ل عنه ما استطعنا. 
طيق من أما أن خنذ ل عليه .. ونذع ر عليه مزيدًا من العداوات هو بغىن عنها .. ونعر ضه ملا ال يُ 

صب، والثبات، ومزيد من ونلزمه ابل .. ْث بعد ذلك خناطبه ابخلطاابت الرَننة ..والضرر الشدة والبالء 
 فهذا ال يستقيم .. وال يصح.  التضحية ــ على ما هو فيه من استضعاف وشدة بالء ــ

َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف قال تعاىل:] َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِ ْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما 
 . 128رَِّحيٌم [التوبة:

ة قوا ِبذه األخالق النبوي  ما أحوجنا .. وأحوج القادة، وهم يقودون شعوِبم .. ألن يتخل  
 العظيمة ]َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيٌم [. 

4/10/2015  

 .َيشون العلم -1402
يريدون أن يواجهوا التطر ف والغلو .. بوسائلهم األمنية القمعية .. وعن طريق تكميم األفواه  

.. واحملاضن العلمية الرتبوية والعلماء بعيدًا عن العلم وتشديد الرقابة على السكنات واحلركات .. 
 الراشدة .. َيشون العلم، والعلماء ... ملاذا؟

يقول كلمته يف الة كما ينصفه من الطُغاة .. نصف احلق  من الغُ نصف احلق .. يُ ن العلم يُ أل 
ما َيشونه .. وما ال يريدونه .. لذلك ينأون أبنفسهم  وهذاالطغاة كما يقول كلمته يف الغلو والغالة .. 
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على وسائلهم األمنية ويقتصرون ليسلم الطغاة من أي نقد أو توجيه .. عن العلم والعلماء الرابنيني .. 
القمعية يف مواجهة التطرف والغلو ... ولن ينجحوا .. ألن داء الغلو والُغالة هو اجلهل .. واجلهل 

 حُيَسم ابلعلم وحسن التوجيه ال مبا سواه!
6/10/2015  

 السلطة للشريعة وليس للش رعي. -1403
ني من أحياًَن أن من الشرعي حلظأ.. إذ  ، وجيعلهما سواءهناك من َيلط بني الشريعة، والش رعي 
يه ضرورة الزمان واملكان .. أو أي نشاط فكري ثقايف .. سياسي تقتضعقبة أمام حراك  يكون

" ِبذا االسم  هتسميأن جمرد  منه مستغاًل اَسه " الش رعي "، ظن اً وعسكري .. من املصلحة أن ميضي .. 
ة ال جيوز جتاوزها .. وإبمكانه أن مقدس قد أصبحت له سلطة شرعية، هيئة إىل أو ينتميشرعي "، 

 يعط ل أي مشروع أو عمل أو ِحراك!
رعي الذي قد ُيصيب حكم والشرع املنز ل .. وليس للش   ؛ إذ السلطة للشريعة،وهذا ابطل 

من هو أعلم ابلشريعة من الش رعي ..  رعي،وقد يكون ممن ال يتسمى ابلش  الشرع، وقد َُيطئه .. 
أكثر من الشرعي .. فيكون احلق معه .. ويكون حينئٍذ ات باعه ــ ملوافقته للحق ــ  ريعةوُيصيب حكم الش  

 .. إذ القدسي ة للشريعة، وليس لشخص الش رعي!رعيممن يتسمى ابلش   أوىل من اتباع من َيطئ احلقَّ 
7/10/2015  

 ثورة الياَسني التونسية. -1404
سالم ألهنا انتهت بسالم وسالسة غريبة إىل عم؛ ثورة الياَسني التونسية تفوز ِبائزة نوبل للن

أحضان قلة من العلمانيني احلاقدين .. ولو انتهت إىل أيدي اإلسالميني، أو ما ميكن أن يستفيد منه 
اإلسالم واملسلمون .. لرمبا حينئٍذ يقدمون لثورة الياَسني .. الصواريخ .. والقنابل .. والباميل 

 املتفجرة!
9/10/2015  
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 املََداِخَلة يف سورَي! عملُ  -1405
التابعة لشيخهم السعودي ــ تقوم َجاعة املداِخلة لى حني انشغال أهل الشام ِبراحاهتم .. ع

ــ بتوزيع بعض القصاصات من الورق على السوريني، منها يف سورَي ــ يف املناطق احملررة ــ ربيع املدخلي 
 !يف كثري منها بغري حق .. هبكتاابتتتضمن النقد والطعن والتشهري بسيد قطب رمحه هللا، و 

قلت: َي سبحان هللا .. سلم منهم الطغاة .. وفراعنة العصر .. والطاغوت النصريي اجملرم 
 سيد قطب رمحه هللا، وهو يف قبه! ونظامه .. ومل يسلم منهم

وهؤالء حيثما حل وا فمعركتهم األساس والكبى هي مع سيد قطب .. وكل من أتثر بفكر 
 طاء سيد قطب رمحه هللا ..!وكتب وع

الناس يف انشغال يف دفع شر العدو الصائل املتمثل يف النظام النصريي ومن وااله .. وهؤالء 
خطر كيف حيذرون الناس من بث الشائعات، و .. ال هم هلم سوى ويف خميماهتم يتسللون بني الناس 

 سيد قطب!
إال أن فيهم  وجُمافاة املؤمنني ..اجملرمني ..إلرجاء واملواالة للطواغيت ون ابرمَ على ما يُ وهؤالء 

.. وهي أهنم رمحاء على مشركي الطغاة وعسكرهم .. أشداء  األجالف خصلة من خصال اخلوارج
 غالظ على العامل اجملاهد الشهيد ــ إبذن ربه ــ سيد قطب، ومن وااله من املؤمنني واملسلمني!

ان كمن آالمك إال كيف يرمي أوساَخه فيِك ..  ال همَّ له الكل يرمي أوساخه فيِك َي شام .. 
 !هللا يف عون الشام، وأهله

13/10/2015  

 آيٌة ُتوَضع يف غري موضعها! -1406
تنصروا هللَا فيما أمركم . أي إن 7قال تعاىل:] ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ ْت َأْقَداَمُكْم [حممد: 

اليت م َجيع أسباب القوة املعنوية واملادي ة املمكنة .. واملتاحة لكم .. دونه .. ابختاذكابجلهاد والقتال 
 ينصركم هللا على عدوكم، ويثبت أقدامكم. .. إبذن هللا توصلكم إىل النصر 

 فئة منهم ..على أو  أما أن نذع ر العامَل كله على املسلمني ..هذا هو املراد من اآلية الكرمية ..  
نلزمهم  بقتال العامَل كله .. ْث بعد ذلكــ على ما هم فيه من استضعاف ــ سلمني املهذه الفئة من ونلزم 
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مع أي طرف إقليمي جماور ــ قد تتالقى بعض مصاحله مع بعض مصاحل أو التواصل بقطع العالقة 
 دفع العدو الصائل األشد شرًا وضرراً ..يف شيء ُيساعد على  ــ وعدم االستفادة منه اجملاهدين املسلمني
ولو فعلوا شيئًا من ذلك سارع إىل ودفع العدوان الدويل الذي ذعرَنه عليهم .. من ضرره ..  والت قليل

 أتثيمهم وجترميهم، وختوينهم ..!
فيزيد العسر عسرًا .. والضيق ضيقًا .. والشدة د يف موضع الضيق والعسر والشدة .. ُيشد ِ ف

. 6عكس اآلية الكرمية:] ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا [الشرح:فيكون مثله كمثل من ي واخلناق خناقاً .... شدًة 
وتوجهه ْث بعد ذلك يستدل على منهجه وتصرفه  : إن مع العسر عسرًا ..فيقول بلسان احلال والعمل

قيم .. . فهذا ال يصح وال يست7هذا ابآلية الكرمية:] ِإن تَنُصُروا اّللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثـَبِ ْت َأْقَداَمُكْم [حممد:
قبيل وضع اآلية يف غري موضعها .. وتنزيلها على التواكل املنايف للتوكل .. ومن التهور، و وهو من 

 خالف مراد الشارع منها! 
14/10/2015  

 جيش الش ام. -1407
سؤال: لعلكم علمتم عن ظهور َجاعة جديدة يف الساحة الشامية ُتت مسم ى " جيش الشام  

 اكم هللا خريًا؟ "، فما تقولون فيها .. وجز 
اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. األخوة القائمون على هذا التشكيل اجلديد، واملسم ى بــ "  

جيش الش ام "، الذي رفع شعار " ثورة على الطُّغاة والُغالة "، أخوة نعرفهم، وهم على خري كثري، وال 
هللا تعاىل أن يكون هذا اجليش " جيش نزكيهم على هللا .. نوصي ابلتعاون والتنسيق معهم .. سائلني 

الشام "، خطوة يف االجتاه الصحيح .. وأن يكون مفتاح خري للشام وأهله، مغالق شرٍ  .. إنه تعاىل َسيع 
 قريب، جميب، وصلى هللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم.

14/10/2015  

 إيران ودول اخلليج.  -1408
ــ تعمل إيران جاهدة على ا  لتواصل والتعاون مع أي َجاعة، تساعدها ــ ولو بصورة غري مباشرة 

على أهدافها يف املنطقة .. وتدفع يف سبيل ذلك األموال الطائلة .. وال تبايل إيران ِبوية تلك اجلماعة، 
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وأهدافها .. ما دامت قد رضيت أن تعمل لصاحلها، وصاحل أهدافها .. وأن تتحول إىل خملب من 
 املنطقة! خمالبها يف
بينما دول اخلليج تراها مهمومة مبطاردة وحماربة اإلسالم السياسي .. واجلماعات السني ة  
اليت ترى السياسة من َجلة أنشطتها وأهدافها .. وتدفع يف سبيل ذلك األموال يف املنطقة الفاعلة 

وغريه من  ..الرافضي خطر املد اإليراين   هم بعد ذلك يتساءلون كيف يواجهونالطائلة .. ْث
 األخطار؟!
وحنن نقول هلم: مثلكم ــ عندما حاربتم اجلماعات السنية الفاعلة ذات التوجه السياسي ــ كمثل  

.. ولو ُأِكَل فال يلومنَّ  منٍر قد نُزِعت منه أنيابه وخمالبه .. فأىن  يقوى على مواجهة األخطار والتحدَيت
  ؟!إال نفسه

15/10/2015  

 كتب االستعالمات! " رسبشن "، م -1409
عند املدخل من ما من مؤسسة أو شركة ُترتم نفسها، إال وهلا مكتب استعالمات " رسبشن "،  
يسهل على املراجعني هلا مهامهم وأعماهلم، فيكون هلم مبثابة الدليل على ما يريدون، ويبحثون البناء .. 

 عنه أبقصر وقت ممكن ..! 
.. ال يوجد هلا وحساسيته سورَي .. على خطورة املوقف إال اجلماعات والفصائل العاملة يف  

.. فُتحار عند حدوث النوازل مكتب استعالمات " رسبشن " يسهل مهمة مراجعتها والتواصل معها 
أو صغريًا ــ له مركز استعالمات "  ماعة أو الفصيل ــ مهما كان كبرياً مع من تتواصل أو تتصل .. إذ اجل

وْنوم السماء أقرب إليك من التواصل مع مري الفصيل أو شيخ الفصيل .. رسبشن " واحد يتمث ل يف أ
ال ميثل الفصيل أو اجلماعة .. وما سوى ذلك، وما وراء ذلك .. أمري الفصيل أو شيخ الفصيل .. 

 ! كلها تبوء ابلفشليف التواصل  اوالتك وحم
ق .. وال يُقبل منكم .. وهلذه الفصائل اليت تزعم وتستشرف َتثيل شعب وثورة .. أقول: ال يلي 

اآللية السهلة واملمكنة اليت تسمح ملن َتثلوهنم " الرسبشن "، غياب دعوى التمثيل .. مع غياب 
 مبراجعتكم .. والتواصل معكم عندما تقتضي احلاجة لشيء من ذلك!
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18/10/2015  

 وقفة مع آية. -1410
. أي الذين جاهدوا أنفسهم 69ْم ُسبُـَلَنا [العنكبوت:ال تعاىل:] َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلنَـْهِديـَنـَّهُ ق

يف هللا، طلبًا ملرضاته، فحملوها على أن تكون يف املواضع اليت حيب هللا تعاىل أن يراها فيها، وينزعوهنا 
 عن املواضع اليت ال حيب هللا تعاىل أن يراها فيها.

ملكان والزمان اللذين تتعني فيهما فيحملوهنا على الطاعة ــ أَيً  كان نوع هذه الطاعة ــ يف ا
 الطاعة .. وحيجبوهنا عن املعصية أَيً كان نوع هذه املعصية .. وحيثما تستشرف وتطل برأسها عليهم! 

فمن جاهد نفسه ــ يف هللا ــ هذا اجلهاد العام .. تكفل هللا ِبدايته إىل ُسبل اخلري، اليت تكون 
 سبب سعادته وْناته يف الدنيا واآلخرة.

البعض! ــ محل  عىن جهاد القتال وحسب ــ كما يصنعمحل اجملاهدة الواردة يف اآلية على مو 
قاصر ال يُفيد املدلول واملراد من اآلية الكرمية .. بدليل أن اآلية الكرمية نزلت على رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم قبل أن يُؤَذن ابلقتال. 
22/10/2015  

 مساجَد هللِا.  ال َتَنعوا إماَء هللاِ  -1411
ليشهدن اجلمعة مسلم. " " ال َتَنعوا إماَء هللِا مساجَد هللاِ قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 عن عنه. .. فهذا حقهن  ال جيوز أن مُينَ اليت تُقام يف املساجد العلم والذ كر  وجمالسحلقات ت، و واجلماعا
إماَء هللِا الصالة يف املساجد .. وإمنا قال:" ال َتَنعوا النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقل: ال َتَنعوا  

إماَء هللِا مساجَد هللِا ". ليأخذن حقهن من حلقات وجمالس العلم اليت تُقام يف املساجد .. وليعلم 
 الرجال أنه ليس من حقهم أن مينعوا نساءهم عن جمالس العلم والذكر اليت تُقام يف املساجد. 

ــ ُتت عنوان الغرية لنبوي الصريح .. ألنه يوجد من األزواج يف زماننا نشري هلذا التوجيه ا 
ع يف األمر والنهي .. إىل من يستخدم صالحياته بطريقة خاطئة .. فيتوس  واحلرص الشديد على حقه ــ 

أن ينهى زوجته عن مشاهدة جمالس العلم اليت تُقام يف املساجد .. ُتت عنوان وجوب الطاعة .. 
ة .. جتهيل املرأة بشؤون دينها، وواقعها .. وصرفها عن جمالس العلم والذكر .. لتملئ فتكون النتيج
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ليسهل بعد ذلك اصطيادها وأطرها يف األسواق وعلى التلفاز .. ويف العادات اخلاطئة .. وفراغها وقتها 
فساد املرأة ابلسوء على اجملتمع كله؛ ألن  فرتتد النتائج..  ل شياطني األنس واجلنمن قبإىل الباطل 

فساد وخراب ابلضرورة يعين ابلضرورة فساد وخراب األسرة، وفساد األسرة اجملتمع األصغر، يعين 
 اجملتمع األكب ..!

وانصرافهن إىل هتن .. االنساء .. وعن وضاعة اهتمام ْث بعد ذلك تكثر شكاوى الرجال على 
عن دورهن يف خراب وفساد اجملتمعات و طالبات علم .. ال وأنه ليس منهن عاملات و سفاسف األمور .. 

.. ويتناسون أهنم ــ مبنعهم لنسائهم املساجد ــ السبب األكب يف هذه الظاهرة .. وليحملن  .. و .. و
 وزرها! 
، ، فقيَل هَلا: ملَ خَتُْرِجنيَ شاِء يف اجلَماعِة يف املْسِجدِ ، تشهُد صالَة الصُّْبِح والعِ كانِت اْمَرَأٌة ِلُعَمرَ  

: مَيْنَـُعُه قوُل رسوِل هللِا صلَّى ُعَمَر يْكَرُه ذِلَك َويَغاُر؟ قالْت: وما مَيْنَـُعُه أْن يـَْنهاين؟! قال تعَلمنَي أنَّ  وَقدْ 
" البخاري. فكان جواِبم هلا، هو جواِبا هلم؛ أي حَّت  ال ََتْنَـُعوا ِإماَء هللِا مساِجَد هللاِ  ":عليِه وسلَّمهللُا 

.. وكان الدافع هو الغرية كما تقولون .. فليس له احلق أن مينعين .. لذلك ــ  لو كان الناهي هو عمر
  على ما يف نفسه من كراهة وغرية ــ مل مينعين!

ال َتنعوا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  ي هللا عنهما قال:وعن عبد هللا بن عمر رض 
ه فأقبل علي :قال !َلنمنعهنَّ  هللِا: وهللا، بُن عبدِ  ". فقال باللُ كم املساجَد إذا استأَذنَّكم إليها نساءَ 

هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم، : ُأخِبُك عن رسوِل عبُدهللِا فسبَّه سباا سيًئا، ما َسعُته سبَّه مثَله قطُّ! وقال
 مسلم. !؟َلنمنْعهنَّ  وتقول: وهللِا،

قول رسول هللا وأن ال يضربوا ئهم .. وفيما تقدم أعاله ِعظة للرجال يف أن يتقوا هللا يف نسا 
بقول بعض الشيوخ املتأخرين الذين عرفوا  ى هللا عليه وسلم الوارد أعاله ــ مهما كانت ذرائعهم ــصل

  نعيذهم من ذلك .. ولينتهوا عن ذلك!ابلتنطع والتشدد ... 
نَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َفانتَـُهوا َواتَـُّقوا اّللََّ إِ َوَما آاَتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه قال تعاىل:]  
 .7[احلشر:
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَِليٌم وقال تعاىل:]   فَـْلَيْحَذِر الَِّذيَن َُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 . 63[النور:
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24/10/2015  

 املَْعيِن من التكليف الشَّرعي.  -1412
من التكليف الشرعي ــ أي تكليف من اخلطاب الشرعي ــ أي خطاب شرعي ــ و اعلم أن املعين  

شرعي ــ هم الذكور واإلَنث، الرجال والنساء سواء .. ال فرق بينهما .. إال إذا جاء نص خصَّص 
 نصُّ ال النص  املخصص، بقي هذا للرجال دون النساء، وهذا للنساء دون الرجال .. فإذا غاب :فقال

 على عمومه يشمل الرجال والنساء سواء.
بُِعث للرجال والنساء صلى هللا عليه وسلم فاهلل تعاىل رب الرجال والنساء سواء .. والرسول  

.. وهللا تعاىل  سواء .. واإلسالم دين هللا للرجال والنساء .. واجلنة والنار حق، ومها للرجال والنساء
 واملؤمنات . فاخلطاب موجه للذكور واإلَنث، للمؤمنني104يَن آَمُنوْا [البقرة:ََي أَيُـَّها الَّذِ عندما يقول:] 

. املراد به كل الناس، الذكور واإلَنث 21.. وعندما يقول:] ََي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم [البقرة:سواء 
 سواء.  
نفس ما جيب على الرجل حنو  وأمتها، وجمتمعها .. هو ،وابلتايل ما جيب على املرأة حنو دينها 

وما أقل النصوص الشرعية  إال إذا جاء نص َيصص ــ كما تقدم ــدينه، وأمته، وجمتمعه .. ال فرق .. 
 الرجال دون النساء ببعض التكاليف، والواجبات. ختصص  وأاليت ختصص النساء دون الرجال، 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهمْ  قال تعاىل:]  َأْوِلَياء بـَْعٍض أيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ
َعزِيٌز َحِكيٌم  َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اّلل َ َوَرُسوَلُه ُأْولَـِئَك َسيَـْرمَحُُهُم اّلل ُ ِإنَّ اّلل َ 

 . 71[التوبة:
كل ما تعارف عليه النقل والعقل والعرف على أنه معروف [؛ كل املعروف،   وفِ ]أيَُْمُروَن اِبْلَمْعرُ  

.. وأعلى املعروف وأعظمه شهادة التوحيد أن " ال إله إال هللا "، وأدَنه إماطة األذى عن الطريق .. 
وهذا يشمل املعروف العقدي، والسياسي، واالجتماعي، واالقتصادي، واألخالقي وغريه .. فاملعروف 

شركاء يف األمر به، وبعضهم أولياء بعض يف األمر ابملعروف، مبعناه  اه العام هذا، املؤمنون واملؤمناتمبعن
 الشامل الوارد أعاله. 
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َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر [؛ كل املنكر، وكل ما تعارف عليه النقل والعقل والعرف على أنه منكر،   ]َويـَنـْ
يف الطريق .. وهذا يشمل املنكر العقدي، والسياسي،  األذى على املنكر الشرك، وأدَنه أن يُرمىوأ

واالجتماعي، واالقتصادي، واألخالقي وغريه .. فاملنكر مبعناه العام هذا، املؤمنون واملؤمنات شركاء يف 
 بعضهم أولياء بعض يف النهي عن املنكر، مبعناه الشامل والوارد أعاله. فهم النهي عنه، 
وَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْوِلَياء بـَْعٍض [، أي بعضهم أعوان وأنصار بعض، وقوله تعاىل:] َواْلُمْؤِمنُ  

 يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. 
من املتنطعني رغم هذا التوجيه الرابين الصريح للمؤمنني واملؤمنات .. إال أنه يوجد فريق  

قد  ــ ، قد المست أهواء ورغبات كثري من الرجالالناس آراءهم الشاذة علىفرضوا  واملتشددين ــ قد
وعن ميادين وساحات األمر ومواقع التأثري .. العلم الشرعي .. ميدان  عناملسلمة املرأة  أقصوا

بني غرفتني ال اثلث هلما: غرفة  ةحمصور واهتماماتك ابملعروف والنهي عن املنكر .. وقالوا هلا ميدانك 
.. فألغوا  .. وغرفة املطبخ .. وما سوى ذلك .. وما وراء ذلك .. ال شأن، وال دخل لِك به النوم

بذلك الغاية من وجودها؛ وهي إفراد هللا تعاىل وحده ابلعبادة، ال شريك له، كما قال تعاىل:] َوَما 
نَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدوِن [الذارَيت:  .56َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

رياً من النساء عن دينهن .. حَّت بتنا نرى املرأة يف كل ميدان، من ميادين احلياة كث  بذلك ففتنوا 
واإلغواء .. إال ميادين طلب العلم الشرعي، وميادين األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والتفاعل مع 

من  وأهداف اإلسالم .. ال نكاد ْند امرأة واحدة من أصل مائة ألفوقضاَيهم .. آالم املسلمني، 
وَي لفرحة شياطني اإلنس ترقى إىل املستوى املطلوب واملرجو .. النساء .. ورمبا أكثر من ذلك .. 

 واجلن ِبكذا نتيجة حمزنة مؤملة! 
25/10/2015  

 بيان جند األقصى؛ القول ابلشيء وضده يف آٍن معاً! -1413
 سم هللا الرمحن الرحيم ب

 ال نيب بعده، وبعد. احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من  
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الذي ، و 23/10/2015صادر بتاريخ الاسُتوِقفُت على بيان جلماعة " جند األقصى "، فقد  
يُعلنون فيه عن خروجهم من جيش الفتح .. فالحظت يف البيان التناقض، والقول ابلشيء وضده يف 

ح والتوجيه .. ونزواًل عند وقد َنشدوا يف بياهنم هذا العلماء أبن ال يبخلوا عليهم ابلنص آٍن معًا ..
طلبهم ورغبتهم خنط هذه الكلمات، عسى أن جتد عندهم ــ أو عند بعضهم ــ أذًَن صاغية، وقلواًب واعية 

 .. وما توفيقي إال ابهلل. 
استفتحوا بياهنم بذكر النصوص واألدلة الدالة على وجوب االُتاد واالعتصام، وبيان خطر  -1 

 لوا:" إن شر  ما بليت به األمة تفرقها واختالفها ".التفرق واالختالف .. ْث قا
ْث هم يف نفس البيان يعلنون عن شق  الصف .. وتفريق الكلمة .. وخروجهم من جيش الفتح،  

ومن والظن ال يغين من احلق شيئًا .. ألسباب واهية .. ال ترقى وال تزيد عن كوهنا من سوء الظن .. 
 ه الظن!حق املسلم على املسلم أن حُيس ن ب

 فكيف ينسجم هذا مع ذاك .. وكيف ميكن التوفيق بينهما؟!  
استباحتهم أنكروا على اخلوارج الدواعش غلوهم، وظلمهم، وتكفريهم للمسلمني، و  -2 
اليت واالطالقات بغري حق، وتسفيههم للعلماء .. ْث هم ــ جند األقصى ــ أيتون بنفس املقدمات  للدماء

ش، واليت انتهت ِبم إىل الغلو يف التكفري، وسفك الدم احلرام .. وتفريق وقع فيها اخلوارج الدواع
 الصف! 
 أتييد بعض الفصائل يف جيش الفتح للمشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية "!  فقالوا:" 
وهذا تكفري صريح لتلك الفصائل اليت مل يذكروا اَسها على وجه التحديد .. يعطي املسوغ  

هم على قتاهلا، وعلى سفك الدم احلرام .. وهو نفس أسلوب اخلوارج الدواعش للغالة منهم ومن غري 
  عندما بدأت يف قتال الفصائل الشامية اجملاهدة!

ينكرون على الغالة غلوهم، وظلمهم، واستباحتهم للدماء .. ْث أيتون بنفس إطالقاهتم  
ارج الغالة ... فكيف التوفيق َي وأحكامهم، ومقدماهتم .. واليت توصل إىل ما وصل وانتهى إليه اخلو 

  جند األقصى؟!
 ْث ما هي هذه املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية ...؟!  -3 
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فكل ما ذكروه عن هذه املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية .. واليت كانت سببًا يف ترك  
 الظن .. واجلهل "! .. وسوء التدليسجيش الفتح، وشق الصف .. ال َيرج عن األوصاف التالية:" 

 
 فقالوا:" التوقيع على بيان دميستورا األخري "!  
 والصواب أن َجيع الفصائل أصدرت بياًَن ُتت عنوان " بيان رفض خطة دميستورا "، فكيف 

 ؟! أصبح رفض خطة دميستورا .. هو موافقة على خطة وبيان دميستورا
ذا عندكم ــ َي جند األقصى ــ أتييد وهل جمرد كتابة بيان برفض خطة دميستورا .. أصبح ه 

 للمشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية؟! 
األخطاء اليت تُرتكب ابسم الشريعة املظامل و كم هي الدماء اليت ُتسفك بغري حق .. وكم هي  

 ! .. وال حول وال قوة إال ابهلل اإلسالمية .. والشريعة اإلسالمية من ذلك براء
، ويفرقون  الكلمة، وُيضِعفون الشوكة، ويشم تون األعداء ابملسلمني .. ْث  يشقون الصفَّ

يقولون: فعلنا ذلك من أجل الشريعة .. وُتكيم الشريعة ... والشريعة بريئة من صنيعهم هذا براءة 
 الذئب من دم يوسف!

ــ:" الرتحيب ابلتدخل الرتكي،  املشاريعَجلة قالوا ــ وهذا من   املصادمة للشريعة اإلسالمية 
 واخلطاابت االهنزامية "! 

وأَن هنا ال أريد أن أَنقش من جديد مسألة االستعانة برتكيا على فرض منطقة آمنة يف سورَي  
وإمنا أذك ر جند  يف الواقع وعلى األرض ــ أن الفكرة مل حيصل شيء منها  املستضعفون ــ رغمأيمن فيها 

ة:" حنن يف جند األقصى ال نقطع أمرًا دونكم إبذن األقصى مبا قالوه يف بياهنم وهم يناشدون علماء األم
 هللا، ومند أيدينا لكم فال تبخلوا علينا ابلنصح والتوجيه "! 

لس لني ابجملممثَجيع علماء األمة، وخباصة منهم علماء الشام ..  ها هم :أقول هلموأَن  
هم قد ابركوا ووافقوا اإلسالمي السوري، وجملس شورى علماء الشام، وغريهم .. وهم ابملئات .. كل

 على التدخل واملساعدة الرتكية .. أال يسعكم ما وسعهم؟! 
لكنكم أبيتم إال أن تعارضوهم، وختونوهم، وترموهم بسوء الظن، واالنبطاح .. وأهنم قد أيدوا  

ــ أبنكم لن  ني قولكم يف البيان الوارد أعالهفكيف نوفق ب مشاريع مصادمة للشريعة، وغري ذلك ..
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علماء األمة، بالطاعن واملشكك وبني موقفكم هذا  هلم ــ من دون العلماء، وأنكم تبعاً  وا أمراً تقطع
 وعلماء الشام ..؟! 

أهوائكم، ورغباتكم، وفهمكم اخلاطئ، وما أم أنكم تريدون علماء على مقاسكم .. يدورون مع  
فهم العلماء األعالم، وورثة  فإن وافقوكم وما تريدون .. تريدون ــ على طريقة اخلوارج الدواعش ــ

األنبياء .. وإن خالفوكم ونصحوكم .. وبينوا خطأكم .. وأين الصواب مما أنتم فيه .. تبأمت منهم .. 
 !؟وخونتموهم .. وأسأمت ِبم الظن، ورميتموهم بكل ما هو مشني

اجد فيها فهو وأما دفع صياهلم ــ أي صيال اخلوارج الدواعش ــ يف املناطق اليت نتو قالوا:"  -4 
 حق مشروع لنا، فسندفع صياهلم عن أنفسنا وعن املسلمني، وهذا واجب شرعي ال مناص منه "! 

أقول: دفع صياهلم وعدواهنم يف مناطقكم وأماكن تواجدكم .. حق وواجب شرعي .. بينما  
ن أشد وتنكرو ال جيوز .. حرام دفع صياهلم وعدواهنم عن املسلمني .. يف غري أماكن تواجدكم .. 

عن املسلمني يف الدواعش من يستنجد بكم، ويطالبكم برد صيال وعدوان اخلوارج على  اإلنكار
 املناطق األخرى؟! 

 أهكذا يكون حق املسلم على املسلم .. وهكذا تؤدى حقوق األخوة؟!  
إذا كان املسلم يف أماكن تواجدكم نصرَتوه .. ودافعتم عنه وعن حرماته .. وإن كان يف غري  

اطقكم تركتموه، وأسلمتموه للقتل والظلم والعدوان .. والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول:" املسلم من
 أخو املسلم ال يظلمه، وال ُيْسِلْمه "البخاري. أي ال ُيسِلْمه للظلم والقهر والعدوان!

بيكو .. ومن جهة نراكم  ْث ما ابلكم .. من جهة ترفضون احلديث عن حدود سايكس 
 مناطقكم .. ومناطقنا .. ومناطقهم .. وقريتنا .. وقريتهم .. وقريتكم؟!   تتحدثون عن

اشرتطوا لرجوعهم إىل جيش الفتح:" إصدار بيان ابسم جيش الفتح بقتال األمريكان  -5 
 والروس، ومن َنصرهم ".

من  وأَن هنا ال أريد أن أكرر خطأ تذعري العامَل كله على الشام، وأهل الشام .. على ما هم فيه 
مل حيسموا املعركة معه بعد .. فهذا املعىن قد أشرت  هلم استضعاف .. بينما هم العدو األساس واملباشر

 هذا التصور والعمل!وبطالن إليه مرارًا، مع ذكر أدلة النقل والعقل، اليت تبني خطأ 
 اءها ..! ما ور  " ومن َنصرهم "؛ ألن وراء األَكَمةِ عبارة، وقوهلم وإمنا أريد اإلشارة إىل  
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من هم الذين يناصرون األمريكان .. ومن الذي حيدد ــ وحيق له أن حيدد ــ الذين يناصروهم ..  
قال لطرف من األطراف أنه قد َنصر األمريكان أو مل وما هو امليزان والضابط الذي على أساسه، يُ 

عملوا سوء الظن، أن يُ غالة أن رك مفتوحًا من غري ُتديد .. لتتاح الفرصة لليناصرهم .. فهذا وغريه .. تُ 
.. لتأيت بعد ذلك  أبهنم أعوان وأنصار أمريكاوألدىن شبهة .. ..  كل من َيالفهم  رميشبهات يف لوا

 ! مرحلة سفك الدم احلرام
على طريقة " جند األقصى "، وحديثها عن أنصار وأتباع املشاريع املصادمة للشريعة اإلسالمية  

قد خترج بنتيجة أن واتباعها الظن الذي ال يغين من احلق شيئًا .. يف ذلك .. .. واألدلة اليت اعتمدهتا 
الشعب السوري كله .. وَجيع الفصائل اجملاهدة يف الشام هم أنصار األمريكان .. وابلتايل ال بد من 

 حاضنتها من أهايل ومسلمي الشام!هذه الفصائل .. و َجيع التوقيع على قتال 
ه َجاعة جند األقصى عن قتال اخلوارج الدواعش الذين حصل يف الوقت الذي َتتنع في 

على .. وتطالب اآلخرين أ اإلَجاع على ضرورة قتاهلم ورد عاديتهم، وصياهلم .. فإهنا ُتر ض .. وتتجر  
قتال بقية الفصائل اجملاهدة الشامية .. ُتت عنوان ووهم " أنصار األمريكان "، التهمة التوقيع على 

 لتبير جرائم وعدوان الُغالة! األسهل اجلاهزة و 
فصائل جيش الفتح، يرفع األمر إىل علماء األمة  خالف بنيقالوا:" يف حال حدوث  -6 

 للفصل فيه ". 
ها قد حصل خالف بينكم وبني جيش الفتح .. وقد اختذمت قرارًا من طرفكم ابخلروج،  أقول: 

. من دون أن ترجعوا أو ترفعوا األمر وشق الصف .. ألسباب واهية ال تتعدى سوء الظن إبخوانكم .
 إىل علماء األمة .. وعلماء الشام منهم خباصة! 

    كان لكم علماء حنن ال نعرفهم .. يسكنون كوكباً غري كوكبنا!  إال إذا 
َي جند األقصى .. إن كان يهمكم رأي علماء األمة كما تقولون .. فها أنذا أنقل إليكم  -7 

خباصة منهم علماء الشام: بيانكم هذا .. وخروجكم من جيش الفتح .. رأي وقول علماء األمة، و 
الشريعة تعاليم  ويف هذه الظروف احلرجة .. هو خبالف الشريعة اإلسالمية ..وسوء ظنكم إبخوانكم .. 

ح إال اثنني: النظام النصريي ومن وااله من الروافض والقوى وهو ال َيدم وال يُفرِ اإلسالمية منه براء .. 
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تتقوا هللا يف واخلوارج الدواعش .. وهذا كاٍف لكم ألن تراجعوا موقفكم، وأن  قليمية والدولية ..اإل
 وأن ُتسنوا الظن إبخوانكم .. ومن دون أي شرط. الشام، وأهل الشام .. 

26/10/2015  

 من هان عليه البيع أول مرة يهون عليه البيع ما بعدها من مرات! -1414
نصريي اجلوالن للصهاينة اليهود .. واليوم يبيع سورَي كلها إليران، وروسيا من قبل ابع النظام ال 

.. مقابل احلفاظ على كرسي وخمصصات الطاغية، وطائفته .. فمن هان عليه البيع أول مرة هان عليه 
 البيع ما بعدها من مرات .. ومن هانت عليه اخليانة أول مرة، هانت عليه اخليانة ما بعدها من مرات!

30/10/2015  

 ياسي ..! احلل الس   -1415
يُكثرون من احلديث عن احلل السياسي .. ويُظهرون الرغبة اجلاحمة يف معاجلة الوضع يف سورَي  

 عن طريق احلل السياسي .. ملاذا .. وماذا يعنون من احلل السياسي؟! 
وى يعنون ابحلل السياسي .. احلل  الذي يضمن مصاحل، ونفوذ، ومستحقات َجيع الق 

 واألطراف الدولية، واإلقليمية، واحمللية! 
األمريكي .. والتواجد احلل السياسي الذي يضمن مصاحل، ومكاسب، وسالمة النفوذ  

 وإسرائيل .. والدول الغربية يف سورَي! 
 احلل السياسي الذي يضمن لروسيا سالمة مصاحلها، ومكاسبها، ونفوذها .. يف سورَي!  
ن إليران سالمة مصاحلها، ومكاسبها، ونفوذها .. ووجودها يف احلل السياسي الذي يضم 
 سورَي! 
احلل السياسي الذي يضمن جلميع دول اإلقليم واجلوار مصاحلها، ومكاسبها، ونفوذها .. يف  
 سورَي! 
احلل السياسي الذي يضمن جلميع الطوائف واألقليات السورية، وخباصة منها الطائفة النصريية  
 ووجودها يف سورَي! ا، ومكاسبها، ونفوذها، مة مصاحله.. سال
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ما تبقى من الكعكة السورية ــ هذا إن تبقى منها شيء ــ مُيَنح ويُرمى ألهل السن ة، السواد  
 األعظم من الشعب السوري، ومادة الثورة السورية ..! 

امل ــ والظاألجنيب ومصاحل هذا احلل السياسي .. الذي يرضي .. ويُليب أطماع وطموحات  
على حساب الشعب السوري .. يُقابله إزالة هذا األمحق املهبول " الطاغية بشار األسد "، عن اجلالد ــ 

 سدة احلكم .. الذي مل يعد ميلك من أمره شيئًا! 
إن كان هذا هو مرادهم من احلل السياسي .. واحلل السياسي يعين هذه النتائج .. فأهل الشام  

 ونعم الوكيل. ،ي ... وحسبهم ــ فيما هم فيه ــ هللاال يريدون هذا احلل السياس
30/10/2015  

 جواز السفر السوري! -1416
بفضل طاغية الشام النصريي ــ ومن اإلْنازات اليت ُُتَسب له ــ أصبح اجلواز السفر السوري  

حيث أن مهماً، وعظيمًا ذا شأن، ومطلواًب على املستوى الدويل والعاملي للمهج رين والالجئني .. 
الالجئ ــ أَيً  كانت جنسيته ــ يكفي لكي يُقَبل جلوؤه يف الدول .. أن يُظهر الوثيقة اليت تثبت أنه مهاجر 

 أو الجئ سوري!! 
إىل هذه الدرجة ... إال الساعة ..  ن قبل أن جواز السفر السوري مهم .. وحمرتممل أكن أعلم م 

ين!!حيث قد أصبح ــ ولألسف ــ مقصداً جلميع املهجَّ   رين واملعرتَّ
31/10/2015 

 هتنئة ومباركة. -1417
هننئ تركيا، واألمة اإلسالمية، وخباصة أهلنا وشعبنا يف سورَي .. بفوز حزب العدالة والتنمية يف  

 االنتخاابت، بصورة َتكنه من تشكيل حكومة منفرداً عن بقية األحزاب.
ة الرتكي مفتاح خري لألمة، وألهلنا وشعبنا يف نسأل هللا تعاىل أن يكون فوز حزب العدالة والتنمي 

 سورَي، مغالق شر .. إنه تعاىل َسيع قريب جميب، واحلمد هلل رب العاملني. 
1/11/2015 
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 دميقراطية دولة ميامنار " بورما "!  -1418
يح يف دولة ميامنار البوذي ة، واملعروفة ابسم بورما .. َُتَنع األقلي ة املسلمة من حقها يف الرتش 

شُّح .. يف أن تَنتخب أي .. فهم ليس هلم حق التمثيل، وال أن ُيشاركوا يف  أو يُنَتخب من ميثلها والرت 
عمل سياسي أو إداري على مستوى بلدهم .. وحظهم من األكثرية البوذي ة الذبح والقتل واحلرق .. 

يها ببطئ، بعيدًا عن احلد ليموتوا فوأن ُيسجنوا يف خميمات َجاعية .. ال تصلح حظرية للحيواَنت .. 
 يقولون: ربنا هللا ...!  مسلمون .. ما ذلك إال ألهنمو األدىن من العناية والرعاية الصحية .. 

ومع ذلك يلقى هذا املوقف من األكثرية البوذية يف بورما حنو األقلي ة املسلمة .. كل  
ريب .. وقد وصل ِبم االستخفاف االستحسان والرضى من اجملتمع الدويل، وخباصة منه األمريكي واألو 

أن منحوا زعيمة املعارضة البوذي ة يف ميامنار " سوتشي " الشريكة يف البورمية، حبقوق األقلية املسلمة 
اجلرائم واجملازر، واحملارق ضد األقلية املسلمة البورمية .. جائزة نوبل للسالم، وميدالية الكونغرس 

 كية ...!الذهبي ة من الوالَيت املتحدة األمري
هم األكثرية، واألقلية هم ميامنار " بورما " أتملوا لو كان املوقف ابلعكس؛ املسلمون يف  

البوذيون .. ْث بدر أي تقصري من األكثرية، حنو األقلية ... ألقاموا الدنيا وما أقعدوها .. ولبدأ التباكي 
األقليات .. وجلرموا األكثرية .. على الدميقراطية .. وحقوق اإلنسان .. وحقوق يف احملافل الدولية 

 وأخذوها إىل أقفاص حماكمهم الدولية يف جنيف .. ورمبا يف جوانتنامو!! 
رتكب حبقها اجملازر اليومية ــ يف سورَي تُذَبح األكثرية املسلمة على يد األقلي ة النصريية .. وتَ  

ال هم للمجتمع الدويل سوى وعلى مدار أكثر من أربع سنوات ــ ما هو معلوم للجميع .. ومع ذلك 
كيف حُيافظ على حقوق األقلية النصريية .. وعلى مصاحل، احلديث عن حقوق األقلي ة النصريية .. و 
بينما حقوق األكثرية املسلمة .. الضحية! .. فال بواكي هلا .. ومكاسب، ومستقبل األقلية النصريية .. 

عت حلماية غري املسلمني .. وكسيف مسلط ولتذهب إىل اجلحيم .. فقوانني حقوق اإلنسان .. وض
 قوق األقليات من غري املسلمني!ال بدر منهم أي تقصري أو جتاهل حلعلى رقاب املسلمني يف ح

يُطالبوننا أبن ال نفسر األحداث تفسرياً  واستخفاف .. بعد ذلك .. وبكل وقاحة ..هم ْث  
 أو السياسة يف الدين!! وأن ال نقحم الدين يف السياسة، دينياً .. وطائفياً .. 
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7/11/2015  

 كف روا أهل الذ كِر إن كنتم ال تعلمون ..!  -1419
. هذا نص حمكم وَنفذ إىل يوم 43قال تعاىل:] َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُموَن [النحل: 

ليهم، أو ال يعلموه .. ليهتدوا القيامة، أيمر الن اس أبن يرجعوا إىل أهل العلم، فيسألوهم عم ا أشكل ع
فالذي يعلم حجة على ويلتزموا غرز أهل العلم .. فيلتزموه .. ــ فيما اختلفوا فيه، وجهلوه ــ إىل احلق 

 الذي ال يعلم. 
عكسوا اآلية الكرمية .. فقالوا بلسان احلال  السفهاء ــ من قبل واليوم ــبينما اخلوارج الغالة ..  

لسان القال ــ إن خاض أهل العلم فيما ال نعلمه .. وبينوا أمورًا حنن ال نعلمها .. وال والعمل ــ وأحياَن ب
 توافق منهجنا وغلوَن .. وأهواءَن .. أسرعنا إىل تكفريهم، وسوء الظن ِبم .. وحذرَن األتباع منهم!

يناهم هم علماء ما قالوا بقولنا .. وجهلوا جهلنا .. فإن خالفوَن يف القول أو الفهم .. رم 
 ابلكفر والردة .. وبكل إطالق مشني!  

8/11/2015  

 ] قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنـُْفِسُكْم [. -1420
..  شيئًا من أهدافكعندما ميضي على جهادك أكثر من عشرين سنة .. من دون أن ُتقق  

وما وشقاء إىل عسر وشقاء .. ومن عسر وأنت من انتكاسة إىل انتكاسة، ومن نكوص إىل نكوص .. 
زدت إال أن جعلت لعدوك عليك سلطاًَن من كل حدب وصوب ... عندما يبل  جهادك هذا املبل ، 

ن معك .. وُتاسب نفسك .. وتنظر أين أنت تقي هللا يف نفسك، ويف جهادك، وفيمإنه حلري بك أن ت
، َتكنك من الوقوف على كلها  هاديةمن جادة احلق والصواب .. وجتري عملية تقييم جريئة ملسريتك اجل

.. بل يزيدك رفعة يف األرض ويف  وهذا ال يضريك شيئاً جوانب القصور واخلطأ والتخل ف فتجتنبها ... 
 السماء .. فالرجوع عن اخلطأ إىل احلق والصواب، فضيلة ُُتسب لصاحبها، ال عليه. 

على ما أنت يقول لك: اصب .. فمن ابطل وخطأ وحذاِر أن يُزين لك الشيطان ما أنت فيه  
هذا هروب من املسؤولية، ومن ف .. هذا من البالء .. والتمحيص .. ورفع الدرجات واملقامات ..فيه 
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ال يكون أكثر من عشرين سنة على التوايل ومن دون أي مثار  فالتمحيص والبالء ..مواجهة الواقع 
ُ ِبَعَذاِبُكْم ِإن شَ  ُ َشاِكراً َعِليماً [النساء:تُذَكر .. ] مَّا يـَْفَعُل اّلل   . 147َكْرمتُْ َوآَمنُتْم وََكاَن اّلل 

َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهـَذا ُقْل ُهَو مِ  وقال تعاىل:]  ُتم مِ ثْـَليـْ ُفِسُكْم َأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصبـْ ْن ِعنِد أَنـْ
ُفِسُكْم "؛ بسبب خمالفت165[آل عمران: كم ألمر واحٍد فقط من أوامر النيب صلى هللا . " ِمْن ِعنِد أَنـْ
 وعن سببه! ،.. فأصابكم هذا الذي تسألون عنهيف موقعة ُأحد عليه وسلم 
. 30ِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي [الشورى:َوَما َأَصاَبُكم مِ ن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَيْ وقال تعاىل:]  

ا .. يكون حينئٍذ من العقل .. والتقوى .. أن ننظر إىل ما  وعندما يكون املصاب بسبب مبا كسبت أيدين
 كسبت أيدينا، وكنا سبباً فيه فنقلع عنه، ونستغفر، ونتوب .. ونستأنف عماًل راشدًا آخر. 

9/11/2015  

 الوالء والباء.  -1421
ر ال من أتى أبحدمها دون اآلخ ؛كما هو مالحظ فاملوضوع له اجتاهان، ال يستقيم إال ِبما معاً  

يكون قد حقق يف نفسه وواقعه عقيدة الوالء والباء كما هي يف اإلسالم: مواالة املؤمنني .. ومعاداة 
 الكافرين احملاربني. 

له شق أو اجتاه واحد وحسب؛  يتناول املوضوع وكأنإذ أن فريقًا من ا ــ جينح للغلو واإلفراط ــ  
. بل ومفرطًا ابحلق اآلخر .. واجلانب اآلخر من عقيدة أال وهو معاداة الكافرين احملاربني .. غافاًل .

كفرهم ابلظن والشبهات .. وي ُيسيء الظن ابملسلمني .. وجُيافيهم ..ألدىن سبٍب الوالء والباء؛ فرتاه 
له .. ومل يفهمها .. ويعلن عليهم احلرب .. ويستحل منهم ما حرم هللا  قْ رُ وأحياًَن ابحلسنات اليت مل تَـ 

ه وسلم .. ْث بعد ذلك حيسب نفسه أنه حيسن صنعًا، وأنه ممن حييون عقيدة ه صلى هللا عليتعاىل ورسول
 الوالء والباء!

ال تتشبع مبا مل تُعَط ..  للشيطان عليك سبياًل وسلطاَنً .. جعلتَ  وهلذا الفريق من الناس نقول: 
ة الوالء والباء .. وابجلانب أول من ينقض وَيل آبداب وشروط عقيد ترفع شعار الوالء والباء .. وأنت

 األهم واألعظم من عقيدة الوالء والباء!
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ُهْم وَ   حيُِبُّونَهُ قال تعاىل:] ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف أيَْيت اّلل ُ ِبَقْوٍم حيُِبـُّ
ة على املؤمنني قبل وأهم من العزة على . فالذل  54َكاِفرِيَن [املائدة:َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعزٍَّة َعَلى اْل

 !لو كنتم تعلمون الكافرين ..
11/11/2015  

 السياسة واملصلحة.  -1422
ال شك أن من أهداف ومهام السياسة ُتصيل املصاحل املادية .. ولكن هذا ال ينبغي أن يكون  

 ..!ية الراقعلى حساب القيم احلضارية اإلنسانية 
املصلحة مبثابة الغاية اليت ترخص يف سبيلها َجيع السياسة تبعًا للمصلحة، و عندما تكون  

حيوانية غابي ة وَجيع القيم واملفاهيم احلضارية اإلنسانية .. فالسياسة حينئٍذ تكون  الغاَيت والوسائل ..
 ال تليق ابإلنسان الراقي واملتحضر! 

للقيم احلضارية اإلنسانية، وتكون القيم اإلنسانية احلضارية  تبعاً  تكون السياسة وعلى قدر ما 
الراقية هي اليت ُتكم السياسة .. وهي اليت توجهها ــ ال العكس ــ على قدر ما تكون السياسة أقرب 

عاىل ورسوله صلى هللا عليه للرشد، والتوفيق .. واحلق .. وأقرب للسياسة الشرعية اليت يرضاها هللا ت
  تليق ابإلنسان الراقي واملتحضر. وسلم .. واليت

12/11/2015  

 املطالبة ابلدليل على كل شيء!  -1423
وأًَي كانت  ،جرت العادة عند كثري من الناس، إذا توجه أحدهم بسؤاله ألهل العلم ــ أي سؤال 

وإال  نوعيته ــ أن يطالبهم ابجلواب عن سؤاله، مع ذكر الدليل من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة،
 إىل جواِبم ..؟!  إليهم، وال فال يلتفت
وهلؤالء أقول: أحياًَن يسهل على العامل أن يذكر الدليل على ما يفيت به .. وأحياًَن يكون دليله  

ــ على ما أفَّت به   ،من عشرات األدلة من الكتاب اً مستخرجــ وخباصة يف النوازل واملسائل املستجدة 
ة اعتبار املآالت .. وغريها .. فيستخرج من كل دليل جزءًا من الدليل والسنة، وفقه الواقع .. وأدل
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.. إىل أن تتشكل لديه من جمموع األجزاء املستخرجة من جمموع األدلة .. دلياًل مستقاًل على مسألته 
 .. وعليه يفيت ابجلواز أو احلظر .. أو غري ذلك. 

رض َجيع األدلة اليت استخرج منها دليله ولكن املشكلة هنا تكمن يف أن يُطاَلب هذا العامل بع 
فهذا يستغرق جهدًا ووقتًا كبريين من العامل .. ال ميلكهما يف كل وكلما سأله سائل .. على السائل .. 

حني .. ْث يف كثري من األحيان قد ال يستوعب السائل طريقته يف استنباط الدليل من عشرات األدلة .. 
 على ما ذهب إليه. 

ذلك .. أن ضيق األوقات .. وتزاحم املهام واألعمال .. وكثرة النوازل .. قد َتنع ُيضاف إىل  
واليت قد تكون  ،األدلةدليله من َجلة  هذا العامل من أن يقف عند كل سائل ليبني طريقته يف استنباط

 ! ، ومواكبة املستجداتواالنطالقواملسري، ابلعشرات .. كما قد تعيق القافلة من احلركة 
 ما املطلوب، وما هو الواجب ..؟ يف هذه احلالة قيل: فإن  
ؤالء العلماء .. وبدينهم .. ومنهجهم .. ِبأيها السائل تثق ِبذا العامل أو  تَ أقول: ما دمْ  

ينبغي أن تعطي للثقة دورها يف أن تعمل عملها يف هذا اجملال .. وأن تسمح للقافلة  وعقيدهتم ..
ا مبتكتفي من العلماء أن و واملستجدات .. رعة األحداث والنوازل .. ابالنطالق واملسري .. لتواكب س

ح لنا .. ة .. أو هذا هو احلق الذي ترج  أن يقولون لك: هذه هي السنَّ ، يفتونك به على وجه اإلجياز
فإن أصابوا فلهم أجران .. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد .. وأنت يف كال احلالتني مأجور غري آْث .. إال 

، وهللا تعاىل وز متابعة العامل فيما قد أخطأ فيهال جتحينئٍذ  اخلطأ بدليله ــ وليس ابهلوى ــن لك وجه إذا اب
 أعلم.

13/11/2015  

 مَثُل طُغاة اإلرهاب!  -1424
 هل عرفتم احلرامي الذي ُيشارك يف البحث عن احلرامي؛ لُيبعد الشبهة والتهمة عن نفسه ..؟! 
هاب، عندما يعلنون احلرب على اإلرهاب، وُيشاركون يف مؤَترات هكذا طغاة اإلجرام واإلر  

بينما هم غارقون إىل "  ليبعدوا عن أنفسهم وأنظمتهم شبهة وهتمة اإلرهاب .. حماربة اإلرهاب ..
  !اإلرهاب، حبق الشعوب املستضعفةقراميش " آذاهنم يف أسوأ معاين 
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وتول د  اإلرهاب .. وميلك املصانع اليت تصد ر من كان سببًا يفوهلؤالء الطغاة اإلرهابيني نقول:  
ففاقد يف حماربة اإلرهاب ..  كما ال ميكن أن ينجحاألمن واألمان ..   أن يعطي ال ميكناإلرهاب .. 

 الشيء ال يعطيه!
16/11/2015  

 الوجه احلضاري اإلنساين لرتكي ا! -1425
 .. وابنفتاحها، وَساحتها .. حَّت بتوجهها احلضاري اإلنساين ُعرَِفت تركيا يف عقدها األخري 

 من شَّت  بقاع األرض.وكل مظلوم .. أصبحت قبلة ومأوى للعلماء، واملفكرين .. واملصلحني .. 
فأغاظ ذلك أعداء تركيا؛ يف داخل تركيا وخارجها .. فعملوا عملهم اخلبيث ــ وال يزالون ــ على  

 ي به تتفاضل وتتمايز األمم والدول! إقصاء تركيا عن هذا البعد األخالقي احلضاري .. الذ
وقد ْنحوا ولألسف ــ بعض الشيء ــ فيما يسعون ويصبون إليه .. مستغلني كل حَدث يف  

العامَل، للضغط على أصحاب القرار يف تركيا .. حَّت بتنا نلحظ تلكًأ وتراجعًا لرتكيا يف هذا البعد 
  به لرتكيا!اإلنساين احلضاري األخالقي .. وهو ماال نريده وال حن

عدد املصانع .. وَجع األموال ..  ف درجة ُتضرها ورقيها .. من خاللالدول، واألمم ال تُعرَ  
فقارون كان أكثر الن اس َجعًا للمال .. وإمنا تُعرف من خالل التزامها ابلقيم احلضارية اإلنسانية الراقية، 

 وكاً حضارَيً راقيًا. اليت تُفرز عند اإلنسان ــ سواء كان فرداً أم َجاعة ــ سل
23/11/2015  

 ال بواكي ألبناء الشام! -1426
يقتلون بطائراهتم العشرات من أطفال ونساء، وشيوخ الشام ..  ويف كل يوميَقتلون، وجُيرمون ..  

أحد ل إذا ما قُتتقصف األبرَيء من أهل الشام .. و  َساء الشام مل تعد تسع لطائراهتم، اليتحَّت ابتت 
وتوجيه وهددوا مبزيد من القتل واإلجرام .. والقصف .. وتباكوا .. وا الدنيا وما أقعدوها .. ، أقاممنهم

  فوق َساء الشام! طرياهنم
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يُقتلون ابلعشرات كل يوم  ندمهم حرام .. أما أطفال الشام .. واألبرَيء من أبناء الشام .. الذي 
سأل عنهم .. وعن سبب كى عليهم أو أن يُ يُب ال جيوز أنال بواكي هلم .. دمهم حالل ..  فهؤالء.. 

 .. زعموا، وكذبوا!  قتلهم؛ ألهنم يُقتلون يف مسلخ اإلرهاب .. وُتت زعم حماربة اإلرهاب
25/11/2015  

 الفرق بني العزم على الكفر، وبني اهلم  به. -1427
العزم علی و علی الکفر َي شيخنا ما الفرق بني العزم  برکاته،سؤال: سالم عليکم ورمحة هللا و  

 ؟فعل املکفر
فإذا عزم على الكفر كفر حااًل،  "قال اجلمل يف حاشيته على منهج الطالب: شکل علي هذا:أ 

 ًا.جزاکم هللا خري . و هـا ــ ى فعل املكفر فال يكفر إال بفعله "خبالف ما لو عزم عل
العزم على اعتقاد  اجلواب: وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته، وبعد .. أراد من العزم األول؛ 

الكفر، فهذا يكفر حااًل .. وبينما العزم اآلخر هو عزم على فعل الكفر، فهذا ال يكفر إال بعد فعله .. 
َمن همَّ :" ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قولهما ورد يف صحيح مسلم وغريههذا ولعله أراد من قوله 
إىل َسبِعمائِة ِضعٍف، وَمن  فعِمَلها، ُكِتَبت َلُه َعشراً  همَّ حبَسنةٍ وَمن  ُكِتَبت َلُه حَسنًة،  حبَسنٍة فلم يعَمْلها،

  وإن عِمَلها ُكِتَبت " مسلم. أي كتبت له سيئة واحدة. مل ُتْكتب، همَّ بسيِ ئٍة فلم يَعَمْلها،
به شيء آخر خمتلف .. العزم على الشيء  لكن يـَُرد عليه أبن العزم على الشيء، شيء، واهلم   

ال بعد اعتقاده وانعقاده يف القلب، ال حييل بينه وبني صاحبه إال العجز أو حاجز قاهر .. ال يكون إ
 وابلتايل من عزم على الكفر أو على فعل الكفر يكفر، سواء فعله أم مل يفعله؛ النعقاده يف القلب ..

ل يفيد فعل القلب .. بإنه ال يفيد االعتقاد واالنعقاد يف خبالف اهلم  ابلشيء؛ ف وُتوله إىل نية جازمة ..
لذا فهو كما يفيد الرتاخي يف الفعل ..   ضعف ونزوة،رغبة وخوف وتردد، و  الشيء ــ إن كان سيئة ــ عن

 بني الفعل والرتك .. ومهته ترتدد بني اخليارين. اخليارين بني 
رب وأقال يكفر حَّت يفعله .. لكان صوااًب، وأدق، وأحسن، لذا لو قال: من هم  بفعل الكفر،  

 وهللا تعاىل أعلم.إىل التعبري النبوي، 
25/11/2015  
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 مشكلة داعش.  -1428
جماهدو وثوار  الشام .. مشكلة خوارج العصر " داعش "، يف الشام .. حيلها، ويعاجلها .. أهل 
 ال غري .. فهي مشكلة حملي ة، وأهل البلد أوىل حبل ها. الشام .. 
ثوار أهل الشام  لساعدواة يف مواجهة خطر داعش .. دت إرادة دولية وإقليمة صادقجِ ولو وُ  

 جملواجهة خطر الطاغوت بشار األسد، وخطر اخلوار مبا يكفي وجماهديهم ابلسالح، واملال .. 
الدواعش معًا .. لكن ملا كان اجملاهدون سيستفيدون من هذه املساعدات يف مواجهة ودفع اخلطر 

أن تضخم  إىل..  ومنعوا عنهم املساعدة.. حاصروهم .. األكب املتمثل يف الطاغية األسد وحلفائه 
عن  مواجهته على طريقتهم اجلبانة اخلاصة ِبم؛ خطر " وحش داعش "، وأرادواعليهم، وعلى غريهم 

وعن بعد؛ وهم يف البحر عن طريق صوارَيهم العابرة للقارات .. إىل أن طريق قصفهم ابلطريان .. 
ال تتأتى جبانة وهذه طريقة  يف َساء الشام ..  جتد لنفسها متسعاً تعد  مل يف الشام، حَّت تزامحت طائراهتم

 من سفك الدم احلرام!  ال يرتتب عليها إال الضرر، ومزيداً ر .. و بنتيجة تُذكَ 
: ال اثلث هلما اثنان األجنيب اجلوي ــ ُتت أي ذريعة كانت ــاملستفيد من التدخل الدويل  

يشاركه قتل الشعب السوري .. واخلوارج الدواعش؛ حيث  الطاغوت بشار األسد، حيث وجد من
وجدوا من يصنع هلم الدعاية، ويدر عليهم ابألتباع واألنصار من حداثء األسنان .. على اعتبار أن 

 داعش ..!قتال الصليبية العاملية ضد داعش، وقد اجتمعت على 
وقصفهم لألبرَيء اء الشام .. هذا .. وتزامحهم على الطريان يف َسالطائش الظامل فإهنم بعملهم  

كما ال يزيد الشعب السوري إال مزيدًا وغي ا ..   د الطرفني اآلنفي الذكر أعاله إال ضراوة وقوةال يزي.. 
 علموا بذلك أم مل يعلموا! من التضحيات، واآلالم .. 

25/11/2015  

 اإلرهاب املصطلح األوفر حظاً ابلدم احلرام! -1429
شينًا .. أو مُ شيئًا  أو أن يفعلوان القوم كلما أرادوا أن ميرروا شيئًا .. . فإكما ذكرَن مرارًا . 

نوا عدواًَن .. اتكؤوا على ذريعة اإلرهاب .. وحماربة اإلرهاب .. حَّت يف االعتداء الروسي على يشرعِ 
ألخطر يف ــ الرجل ا نيسورَي .. وبعد سقوط طائرهتم بواسطة الطريان الرتكي .. رمى الرئيس الروسي بوت
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اتو أبهنم إرهابيون .. ويدعمون اإلرهاب .. ليعطي لنفسه مزيدًا من املبرات خمالفيه من دول الن  العامَل ــ 
 فيما يتخذه من إجراءات إرهابية وإجرامية حبق سورَي أرضًا، وشعبًا! 

يعتدي كل الف مل ولن يسلم أحد من هتمة اإلرهاب .. عندما حُيارب الكل، الكل، ا يبدو ..عم   
حلرام ــ ابسم حماربة ــ ويسفك الدم ا ، ويعتديعلى الكل ابسم حماربة اإلرهاب .. والكل ميارس اإلرهاب

 !اإلرهاب
مل يفرح الشيطان ملصطلح كما يفرح ملصطلح اإلرهاب .. ألنه املصطلح األوفر حظًا ابلدماء  

 وبغري حق!  احلرام،الدم ــ  يومياً ــ سفك .. والذي ابَسه يُ الزكية البيئة 
26/11/2015  

 َكَرُم هللا سبحانه وتعاىل.   -1430
يليق ابَسيه العظيمني اجلليلني:" الكرمي، والغين "؛ الكرمي الذي عظيمًا هللا تعاىل يُعطي عطاء  

يعطي بغري حساب، وال توقف، وال مقابلة، ومبا يليق بغناه، وعظمة ملكه .. فيجازي على احلسنة 
عمائة ِضعٍف .. وعلى السيئة مبثلها ال غري،  كما قال تعاىل:] َمن َجاء اِبحلََْسَنِة فَـَلُه بعشر أمثاهلا إىل سب

يِ َئِة َفاَل جُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن [األنعام:   . 160َعْشُر َأْمثَاهِلَا َوَمن َجاء اِبلسَّ
ه قال:" َمن همَّ حبَسنٍة فلم يعَمْلها،  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن ويف احلديث، فقد صح   

ُكِتَبت َلُه حَسنًة، وَمن همَّ حبَسنٍة فعِمَلها، ُكِتَبت َلُه َعشرًا إىل َسبِعمائِة ِضعٍف، وَمن همَّ بسيِ ئٍة فلم 
 .يَعَمْلها، مل ُتْكتب، وإن عِمَلها ُكِتَبت " مسلم. أي كتبت له سيئة واحدة

 إذا شاء،  ائة ِضعٍف كحدٍ  أدىن .. وهللا تعاىل ُيضاعف ملن يشاء،سبعمعشر أمثاهلا، إىل احلسنة ب 
كما قال تعاىل:] ِإنَّ اّلل َ اَل َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة إىل أن جُيازي سبحانه على احلسنة مبليون حسنة، وأكثر،  

بعد املضاعفة يف األجر، يـُْؤِت  .40 َوِإن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجرًا َعِظيمًا [النساء:
  إال هللا تعاىل! يعلم قْدره زَيدة ] ِمن لَُّدْنُه َأْجراً َعِظيماً [، كم هذا األجر العظيم .. ال

 َِسْعُت رسوَل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم يقوُل إنَّ هللَا َعزَّ وَجلَّ قال أبو هريرة رضي هللا عنه:  
ي ألِف حسنٍة ْثَّ تال ] َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما [ ألفَ  يـُْعطي على احلسنةِ 
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. وحنوه يف 10/148] َأْجًرا َعِظيًما [ فَمن يقُدُر َقْدرَه. جممع الزوائد: إذا قال هللُا َعزَّ وَجلَّ  :فقال
 .  7/389السلسلة الصحيحة:

إله إال هللُا وحَده ال شريَك له، له : ال َمن دخل السُّوَق فقال "وقال صلى هللا عليه وسلم: 
هللُا له  ، كتبَ وهو حيٌّ ال ميوُت، بيِده اخلرُي، وهو على كلِ  شيٍء قديرٌ  ،امللُك، وله احلمُد، حُيِْيي ومُيِيتُ 

" صحيح  ةِ ًتا يف اجلن  ، وبـَىَن له بيدرجةٍ  ، ورََفع له ألَف ألفِ سيئةٍ  ألَف ألِف حسنٍة، وحما عنه ألَف ألفِ 
 . 6231اجلامع:
 قد أنصفتنا َي رب ... قد أنصفتنا ... ال حجة لنا ... فلك احلمد، والشكر.  

27/11/2015  

 خطورة الرئيس الروسي بوتني. -1431 
أخطر رجل يف العامَل هو الرئيس الروسي بوتني .. هو أخطر من داعش مبئات املرات .. ولو  

لرقم األول يف العامَل يف الشرِ  واإلرهاب .. لكان هذا الرجل هو الرئيس الروسي استحق رجل أن يكون ا
 بوتني .. وذلك ألوجه عدة: 

.. مستبداً .. مما سهل عليه مهمة أن حيكم روسيا  نظاماً مشولياً .. ديكتاتورَيً  منها: أنه قد ورث 
 ! ه يف رأي أو قرار.. ال جيرؤ أحد أن يُزامح بطريقة فردية .. ديكتاتورية .. مستبدة

ومنها: أن القرارات اهلامة واحلساسة واخلطرية لروسيا .. ال ختضع للرأي والشورى .. وال يُؤخذ  
فيها رأي املؤسسات الوطنية واحمللية ذات العالقة .. وإمنا يكفي أن تصدر عن شخص واحد؛ هو 

 لتنفيذ! إىل ابعد ذلك شخص " بوتني "، لتأخذ طريقها 
هذا روسيا دولة نووية، َتلك أسلحة نووية فتاكة .. هذه األسلحة كلها بيد ومنها: أن  
" بوتني "، يتصرف ِبا كيفما يشاء، ويف االجتاه الذي يشاء .. ومن دون أن املتهور املستبد  الديكتاتور

 ُيسأل عما يفعل! 
فوق  أساء ــــ مهما فعل، وأجرم، و جتعله  اليت ومنها: أنه يتحلى حبصانة الفيتو الروسي .. 

 ! ، وإجراماً املساءلة واحملاسبة .. وهذا ال شك أنه مما يزيده تفرداً وطغياَنً واستبداداً 
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حبكم ديكتاتوريته، واستبداده .. وختلفه .. جيد مصلحته .. ومصلحة نظامه يف الوقوف ومنها:  
د، واإلرهاب .. ضد مع أشرس وأخطر الطغاة الذين ُيشاطرونه صفة الديكتاتورية، والظلم، واالستبدا

 القذايف .. والطاغية بشار األسد ..اهلالك الشعوب اليت تطلع للتحرر من الظلم والطغيان .. كالطاغية 
 من الطغاة املستبدين الشموليني! غريهمو وحزب الشيطان ..  وطغاة العراق .. وإيران ..

جملرمني اإلرهابيني .. واألشد ــ حليف وصديق ويف للطغاة اواتريخ نظامه فهو ــ على مدار اترَيه  
 خطراً وإجراماً يف العامل!

على املستوى ومنها: أن شخصيته إنفعالية، َتيل للتحدي .. وحب املبارزة .. وابلتايل فهو  
من أجل احملافظة على مكانته .. وَسعته الشخصية .. ورد االعتبار الشخصي ال يقبل التحدي .. و 

الروسي ــ عنده استعداد أن يصدر أخطر القرارت، مهما ترتب  لشخصه ــ بعيدًا عن مصلحة الشعب
عليها من املخاطر والدمار، والفساد .. وما يفعله اآلن يف سورَي من جرائم وجمازر حبق املستضعفني من 

 الشعب السوري، أكب دليل على ما ذكرَنه! 
 ية! فمصلحة روسيا .. وشعب وجنود روسيا .. هتون وتصغر أمام مصلحته الشخص 
للقيم واملفاهيم احلضارية اإلنسانية اليت احلد األدىن  ه شخصية متخلفة حضارًَي، يفتقدومنها: أن 

قوق اإلنسان .. فقتل األطفال والنساء، والشيوخ، وغريهم من املستضعفني .. ال يثريه، جتعله حيرتم ح
 وال حيرك له رمشًا! وال ُيسيئه، وال يقلقه، 
ه رجل صلييب حاقد؛ شديد احلقد على اإلسالم واملسلمني .. وهذه األهم .. أن وهوومنها:  

 وطريقة حكمه وإدارته لروسيا! واختياراته، صفة ال تكاد أن تنفك عن قراراته، 
يف  ألجل هذه األوجه جمتمعة، قلنا أبن الرئيس الروسي " بوتني "، هو الرجل اإلرهايب واألخطر 

.. كفى هللا شره ــ وشر  أمثاله من الطغاة ــ عن البالد والعباد .. ورد    العامَل، وعلى السلم واألمن العامليني
 دبريه على نفسه، وسبباً يف هلكته. كيده يف حنره، وجعل ت

27/11/2015  
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 ديفيد كامريون، قد أخطأت الطريق واالجتاه! -1432
يطاين قرارًا حيرص رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون، على أن ينتزع من جملس النواب الب  

 يسمح له أبن ُيشارك من خالل الطريان ــ مع بقية الفرقاء والشركاء ــ يف ضرب داعش يف سورَي ..! 
 : رغم أنك قد أتخرت كثريًا يف فهمكوحنن نقول لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون 

قد فضاع يف سورَي .. فيما آلت إليه األو  اً وكان لتأخرك هذا سببملا جيري يف سورَي ..  واستيعابك
اليت ترمي الشعب السوري بنرياهنا،  سع للطائرات.. فسماء سورَي مل تعد تتأخطأت الطريق، واالجتاه 

 ! ابسم وزعم حماربة داعشوقذائفها 
من واملستضعفني عندما ترسل طائراتك .. لن تزيد سوى أن تشارك اآلخرين يف قتل األبرَيء  

ل واحد من داعش .. فلن تِ قُ حَّت لو دهم .. يوتشر اهتم وآالمهم .. وتزيد من مأسالشعب السوري .. 
..  قتل معه العشرات من أطفال ونساء، وشيوخ سورَي .. وهو ما تفعله طائرات بقية الدوليُقَتل حَّت يُ 

 ! سانيةحيرتم نفسه، وفيه ذرة من إن وهذه نتيجة ال تُرضي من
اتك، اثنان: الطاغية اجملرم بشار األسد، املستفيد من مشاركتك ليآخرين بطائراتك، وراَج 

 حيث سيجد فيكم شريكاً ومعيناً له على قتل وتشريد من تبقى من الشعب السوري! 
أما الثاين، فهم خوارج داعش .. حيث سيجدون يف تدخلك، ويف القنابل اليت ستقذفها  

 داثء األسنان!طائراتك .. خري دعاية هلم؛ تدر عليهم مبزيد من األنصار واألعوان، من ح
يكون العنوان هلجمات .. حيث س من الشعب السوري أما اخلاسر األوحد هم املستضعفون 

داعش .. بينما على األرض، ويف الواقع، جل التضحيات ستكون من األطفال، طائراتك: 
 واملستضعفني من أبناء الشعب السوري! 

من طريان بشار األسد، وبراميله أنت وبرملانك مل تتخذوا قرارًا يف محاية الشعب السوري  
املتفجرة .. ومن أسلحته الكيماوية .. وكان مبقدوركم أن تفعلوا شيئًا من ذلك .. بينما ها أنتم اآلن 

تنتزعون من البملان البيطاين قرارًا مبشاركة طريان الطاغية بشار .. ومحاسة ملفتة .. وبسرعة فائقة 
بزعم حماربة داعش .. الشم اعة يف قتل أطفال سورَي .. ري .. ى من الشعب السو األسد يف قتل من تبق  

 ُيسفك بسببها سياًل من الدم احلرام البيء!ابت اليت 
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فك التاريخ على أنك بطل قومي .. ال ُتسَب َي " كامريون "، أنك بفعلك هذا سيصن   
اتل ألطفال العراق .. اللعنات تالحقه ــ وإىل ما بعد موته ــ على أنه قال تزال فصاحبك " بلري "، 

 !ــ وأن ال تالحقك اللعنات ــ على أنك قاتل ألطفال الشامفاحرص على أن ال يصن فك التاريخ 
 ه وتُعاجل مشكلة داعش ..؟ فإن قيل: كيف تواجَ  
أقول: هذا سؤال قد أجبت عنه يف مقالة سابقة، بعنوان " مشكلة داعش "، فلرياجعها من  
  شاء. 

27/11/2015  

 قانون رابين َساوي غائب من على وجه األرض!  -1433
َواَل  .. هذا القانون يتمثل يف قوله تعاىل:] قانون رابين َساوي غائب من على وجه األرض 

َها َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى [األنعام:  . 164َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ
 عوائل، وقبائل، وشعوب ُتؤَخذ ِبريرة فرد أو جمموعة أفراداملرء يُؤَخذ ِبريرة غريه .. بل ْند ف 

 ! .. أو جريرة مواقف ال دخل هلم ِبا
كم من سجني يف سجون الطغاة الظاملني .. ال ذنب هلم .. سوى أهنم أقرابء أو ِمن معارف  

 املعين من االعتقال!
أفغانستان والعراق ..  علىــ وال يزالون ــ فمن قبل حدث حدث يف أمريكا .. فأعلنوا احلرب  

 !.. مبا حدث وال دراية هلم فقتلوا من أهل وأطفال هذين البلدين مئات اآلالف .. ال ذنب
يعلنون احلرب على سورَي، وعلى شعب سورَي،  يف فرنسا .. وإذا ِبم ثٌ حدَ  ثَ واليوم حدَ  

وشاركوا طاغية الشام .. وأطفال سورَي .. واملهاجرين املساكني منهم .. فزادوا من معاَنهتم وآالمهم 
 ابسم حماربة ومعاقبة اجلناة، ليس أحد منهم من سورَي! جرائمه .. 
فة .. ترمي بقنابلها وصوارَيها على من تبقى من مستضعفي الشعب وها هي روسيا املتخل   

 السوري .. حبجة وزعم حماربة داعش .. كذبوا!
وغريمها ــ من أجل معاقبة أفراد أو جمموعة  ــ كما يف غز ة والفلوجة ، وَتوت جوعاً رشعوب ُتاصَ  

  !، وكذبوامن اجملموعات .. زعموا
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كم من قرية ومدينة تُدمَّر .. ويُباد أهلها .. ال ذنب هلم سوى أن داعش قد مرت من قراهم  
  ومدهنم!
فون األبرَيء، واملستضعب ينفد اجلاين .. من املساءلة واحملاسبة .. ويُعاقَ  ويف كثري من األحيان 

 !، بقسوة شديدةمنهم
.. قبل وأكثر من أي مشكلة من على وجه األرض فالشعوب تعيش مشكلة العدالة املفقودة  

.. بل املشاكل األخرى ما هي إال نتاج وإفراز من إفرازات  أخرى .. كمشكلة اإلرهاب، أو غريها
 !مشكلة العدالة املفقودة

املفقودة ه لذلك .. ويُعطي ملشكلة العدالة وملن يتصدر اإلصالَح .. ال بد له من أن يتنب 
 األولوية يف اإلصالح ما استطاع لذلك سبياًل. 
29/11/2015  

 ة السورية. احلل الوحيد للقضي   -1434
كل املعطيات تقول: ال حل للقضية السورية إال بزوال النظام األسدي الطائفي اجملرم، بكل  

اته القمعية واألمنية إال ابستخدام القوة .. وهذه حقيقة رموزه ومؤسساته .. وال زوال للنظام ومؤسس
 اجلميع. يدركها 
تواطأ اجملتمع الدويل، وكثري من دول اإلقليم على هذا احلل .. وهذا اخليار .. ومع ذلك فقد  

وشاركوه فوقفوا ضده عقبة كأداء .. فأطالوا من عمر الطاغية الظامل ونظامه .. وأمدوه ابلقوة واحلياة .. 
وزادوا من معاَنة وآالم الشعب السوري .. ليتمكنوا يف النهاية من فرض أجندهتم لَمه وجرائمه .. ظ

على الشعب السوري .. وعلى أي نتيجة حيققها .. وحَّت يكون احلل يف النهاية من خالهلم، وعلى 
 طريقتهم، ووفق شروطهم .. وهللا املستعان عليهم، وعلى كل ظامل. 

30/11/2015  

 ! لركون على الدعاءا -1435
؟ وهل يستجيب هللا لنا دعواتنا ابسرتداد و السالح الوحيد النتصار األمة سؤال: هل الدعاء ه 

 حقوقنا بدون عمل؟
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اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. الدعاء سالح عظيم .. وهو عبادة، ويف احلديث:" الدعاء  
 اسر.العبادة ". ال يغفل عنه وعن قيمته وأثره إال غافل وخ

لكن الركون عليه من غري عمل، وال إعداد، وأخذ ابألسباب .. تواكل، يتناىف مع التوكل  
 الصحيح .. وهو خبالف املنقول واملعقول، وما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وصحبه الكرام. 

4/12/2015  

 كلما اجتمعوا زادوا الطنَي بل ًة!  -1436
 ية السورية .. زادوها تعقيدًا، وأتزميًا .. وإشكااًل .. وتنفض  كلما اجتمعوا من أجل حل  القض 

اجتماعاهتم على حاٍل أسوأ مما كان عليه احلال قبل اجتماعاهتم .. وكأن اجتماعاهتم تنعقد من أجل 
حَّت د ومتأز م .. وليس من أجل حل املشاكل ذات العالقة .. تعقيد املشهد السوري أكثر مما هو معق  

وذلك لفساد نيتهم، ومقاصدهم، وتصورهم يبًة، وننتظر األسوأ من كل اجتماع يعقدونه .. بتنا نتوج س ر 
 .. وغياب اإلرادة الصادقة يف اإلصالح! 

5/12/2015  

 جمنون فرنسا إىل أين؟! -1437
يف فرنسا .. ال دخل لسورَي، والشعب السوري به .. إال وسارع الرئيس  ما إن حدث حَدثٌ  

هوالند "، وبطريقة هستريية وجنونية، ومحاس منقطع النظري .. يف إرسال حاملة الفرنسي " فرانسوا 
الطائرات " شارل ديغول "؛ ليشارك طريان الطاغية األسد، والطريان الروسي اجملرم .. قصف الشعب 

 السوري، وقتل األطفال والنساء بزعم حماربة اإلرهاب .. زعموا، وكذبوا! 
 منه ..!وأكب حُيارب إبرهاب أعظم اإلرهاب َي " هوالند "، ال  
ال حُيارب اإلرهاب مبشاركة اإلرهايب األكب طاغية الشام، وسفاح روسيا اجملرم .. جرائمهما ..  

 وقتل املستضعفني من الشعب السوري! 
 ال يواجه إرهاب األفراد .. إبرهاب الشعوب وقمعها!  
بريء ــ وال يزال سوري ن نصف مليون إنسان طاغية الشام بواسطة براميله املتفجرة أكثر م لَ قتَ  

عشرات من أبناء بلدك .. حركت طائراتك وال ساكنًا .. وملا ُقِتل بل ُترك طائراتك، تكرتث، ومل فلم  ــ
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.. وسارعت الوقوف ِبوار الطواغيت اجملرمني .. وختليت عن إنسانيتك وحضارتك .. لتشاركهم قتل 
ــ بزعم حماربة من تبقى من مستضعفي الشعب السوري . . وهدم البيوت على رؤوسهم ــ ِبريرة غريهم 

 اإلرهاب ... ملاذا؟!
طاغية وخائن الشام بشار  تدخلك العسكري ِبذه الطريقة السريعة، واجلنونية .. ال َيدم إال 
من حربك وتدخلك .. بينما املتضرر األكب على احلقيقة هم أهل الظاهر والدواعش؛ العنوان  األسد،
 .. وثوارهم .. واملستضعفون من أطفال ونساء، وشيوخ الشام! الشام

يُفرح الطُّغاة الظاملني .. ويزرع بني تدخلك العسكري ِبذه الطريقة السريعة، واجلنونية ..  
 الشعوب إسفيناً من العداوة، والبغضاء .. تتوارثه األجيال التالية!

5/12/2015  

 أسوأ االستغالل واالبتزاز.  -1438
أن يبتز املرُء إنساًَن آخر .. واألسوأ منه أن يبتزَّ املرء إنساًَن وهو يعيش أشد مراحل  لسوءمن ا 

يوق ع له على ورقة بيضاء،  االستضعاف واحلاجة .. فال يُعينه على حاجته إال بعد أن جُييبه ملا يريد ..
 وإال تركه للقهر، واجلوع، واملوت.ليملئها بعد ذلك مبا يشاء .. 

مثال ذلك: اجملتمع الدويل .. وبعض دول ذلك إال من كان قم ة يف اخلس ة والدَنءة ..  ال يفعل 
اإلقليم واملنطقة .. اليت أوصلت الشعب السوري إىل أشد مراحل االستضعاف واحلاجة لتنتزع منه بعد 
، ذلك ما تريد مما ال حيب وال يريد .. وجتبه على ما يكره ... يفعلون ذلك ابسم الدميقراطية

  !.. زعموا واإلنسانية، وحقوق اإلنسان
10/12/2015  

  إرهاب الط غاة. -1439
علنون احلرب على اإلرهاب .. وجيتمعون وأيَترون من أجل حماربة اإلرهاب .. من دون أن ي

 حيددوا معىن اإلرهاب الذي يريدون حماربته ..؟!!
ضحيتها العشرات من املدنيني  ذهبة النعسان .. األمس ارتكب الطريان الروسي جمزرة يف معر  

وصوارَيهم املتحضرة  ويف دول شَّت  .. بواسطة طائراهتمويف كل يوم يرتكبون جمازر حبق املسلمني .. .. 
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حَّت ابت .. من البلدان وأحياًَن بواسطة سكاكينهم كما حصل ــ وال يزال حيصل ــ يف بورما وغريها .. 
نسى أمام جمزرة وفاجعة اليوم ... فهذا وغريه تُ  رة األمسوحَّت ابتت جمز يصعب على املرء إحصاؤها .. 

ال يستحق ــ عما يبدو ــ من جيوش وحكومات العرب واملسلمني أن يشكلوا جيشاً حملاربة هذا النوع من 
  !اإلرهاب الدويل واملنظم .. واألخطر على أمن وسلم الشعوب

، املساءلة واحملاَسبة .. فإرهاب األفرادما دام إرهاب الط غاة الظاملني قائمًا .. وُمصاًَن من  
  !.. رضينا بذلك أم مل نرض سيظل قائماً  واجلماعات،

تكون مهمته حماربة اإلرهاب الصادر عن طُغاة احلكم  أقرتُح تشكيل جيش من أحرار العاملَ  
 والظلم.

16/12/2015  

 يف أجواء اإلكراه، والتقي ة. -1440
وف، السائدة يف سورَي .. واليت هلا حكم الضرورات، ال ينبغي  أجواء اإلكراه، والتقي ة، واخليف

أن أنخذ الناس مبا يقولون، ويصر حون .. وإمنا يُنظر إىل أعماهلم على األرض .. فأعماهلم هي اليت 
 تصدق أقواهلم، أو تكذِبا .. وِبا يؤخذون وحُياَسبون؛ إن كانت خرياً فخري، وإن كانت شراً فشر. 

19/12/2015 

 ُتقيق املتابعة.  -1441
ٌر رَِّحيٌم ال تعاىل:] ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتُِبُّوَن اّلل َ َفاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اّلل ُ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّلل ُ َغُفو ق

 . 31[آل عمران:
صلى  بعة للنيبقوله تعاىل:] َفاتَِّبُعوين [؛ أي اتبعوا حممداً صلى هللا عليه وسلم .. فعلى قدر املتا

 تكون حمبة العبد لربه، وحمبة الرب سبحانه وتعاىل لعبده. ، املطهرة تههللا عليه وسلم، ولسن  
 العامل، واملتعلم، واجلاهل، واملقلد .. :واألمر ابملتابعة يشمل َجيع طبقات وشرائح اجملتمع

ــ يف صلى هللا عليه وسلم  كل مطالب أبن حيقق يف نفسه صفة املتابعة للنيب  الرجال والنساء سواء ..
وهذا واجب؛ ألن واجب احملبة ــ حمبة العبد الربه، على قدر استطاعته .. َجيع شؤون الدين والدنيا ــ 

 وحمبة الرب سبحانه لعبده ــ ال يتحقق إال به، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
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هب من املذاهب املنسوبة ألهل وعليه ال جيوز، وال يُقبل من عامل مهما عال قدره .. وال مذ
بصفة  هللا عليه وسلم، ولسن ته املطهرةوبني املتابعة للنيب صلى  ،السنة .. أن حُييل بني الناس؛ كل الناس

بينهم  ويضع احلوائل والعقبات أو أن يريب الناس على التعصب ملسمى هذا العامل، وملذهبه .. مباشرة،
مة العامل، وكذلك املذهب تكون ابلقدر الذي حيقق عند الناس صفة بل قيوبني ُتقيق املتابعة للسن ة .. 

هذا املطلب اهلام هذه املهمة، و ، وابلقدر الذي يسه ل عليهم املتابعة للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولسن ته
 والعظيم للشريعة. 

20/12/2015  

 !قد نصحناكم؛ ولكن ال ُتبون الناصحني -1442
أبن جين بوا وعب َجيع الوسائل .. الشامي ة .. نصحناهم سر ًا وعالني ة .. نذ األَيم األوىل للثورة م

على الشام .. واألمة ــ كل  العامَل ــ ة، تلك املسميات واالرتباطات احلزبية اليت تذع ر العامل الثورة الشامي  
وأبوا واستخفوا ِبا .. .. من وراء الشام .. واليت َتد  طاغي ة الشام ابلقوة واحلياة .. فلم ُيصغوا لكلماتنا 

 !دثة .. وليكن بعدها ما يكوناملسميات احملاالرتباطات و عصب لتلك إال أن يركبوا موجة الت  
ا حنَذرَه، وحنذ ر منه .. وامتألت َساء الشام بطريان العدو .. وبعد أن وقع احملظور .. وما كن   

  !من كرب وبالء عظيمني؟هله .. لشام، وأاب مما نزل .. السبيل واملخرجعادوا ليسألوننا عن 
 !وهلؤالء نقول: ال رأي ملن ال يُطاع .. قد نصحناكم؛ ولكن ال ُتبون الناصحني 

22/12/2015 

 ] َأال ِإنَّ َنْصَر اّللِ  َقرِيٌب [. -1443
راء .. ال ينبغي وال البأساء والض   َم وأهَلناومس  الشاوتكالب األعداء .. ت احملن، مهما اشتد   
بوعد هللا، ونصره، واجملاهدين منهم خباصة .. ن يتسلل اليأس والقنوط إىل نفوس املؤمنني .. جيوز أ
 وما ذلك ببعيٍد، إبذن هللا. ..آٍت .. فالنصر آٍت .. القريب وفرجه 

.. واليسر بعد العسر .. والنصر والضيق يف خلقه أن أييت الفَرج بعد الكرب تعاىل فسن ة هللا  
َجاءُهْم َنْصُرََن َحَّتَّ ِإَذا اْستَـْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوْا أَنَـُّهْم َقْد ُكِذبُوْا ال تعاىل:] بعد اليأس .. كما ق

 .110[يوسف:
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ُهُم وقال تعاىل:]  ُتْم َأن َتْدُخُلوْا اجْلَنََّة َوَلمَّا أيَِْتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن قَـْبِلُكم مَّسَّتـْ َأْم َحِسبـْ
ال ِإنَّ َنْصَر اّللِ  َقرِيٌب لضَّرَّاء َوزُْلزُِلوْا َحَّتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمََّت َنْصُر اّللِ  أَ اْلَبْأَساء َوا
وقد كثر سؤال الناس يف هذه األَيم، وخباصة منهم أهل الشام:] َمََّت َنْصُر اّللِ  [؟ . 214[البقرة:

 ملؤمنني عب األزمان كلها:] َأال ِإنَّ َنْصَر اّللِ  َقرِيٌب [.عباده اوجواب هللا تعاىل هلم، ول
ر فلحكمة ابلغة يعلمها هللا .. فنصب وحنتسب .. أو نصر هللا تعاىل قريب .. ولو أتخ  نعم؛ 

 خلطئ من عند أنفسنا .. فنراجعها، لنصحح التوبة واملسار.
شرى النيب صلى هللا ب  تعاىل ونصره،بوعد هللاواليقني االطمئنان  مزيٍد من ومما حيمل النفس على

هللا يل ابلش ام وأهِله "، ومن تكف ل هللا به، فال خوف وال ضيعة عليه  :" تكف لَ عليه وسلم للش ام وأهله
 .. فاهلل تعاىل كافيه، وهو حسبه، ونعم الوكيل. 

23/12/2015  

 !مشال سورَيتهت مهمتهم القذرة يف خميم الريموك، ينقلوهنم إىل نبعد أن ا -1444
عد أن نفذ اخلوارج الدواعش مهمتهم القذرة يف خميم الريموك، ومناطق القدم، واحلجر األسود ب

القريبة منه .. فقاتلوا الفصائل اجملاهدة املرابطة هناك .. وقضوا على بعضها .. وأضعفوا بعضها اآلخر 
يعد لوجودهم هناك أي معىن أو دور  ومللقمة سهلة وسائغة للنظام النصريي .. ــ واملنطقة ــ .. لتصبح 

ن هلم انسحااًب آمنًا برعاية األمم املتحدة .. كرعبون فها هو النظام النصريي اجملرم يكافئهم؛ فيؤم  .. 
 وإىلينقلهم ــ بواسطة وسائل نقله ــ إىل مناطق أخرى يف مشال سورَي .. .. فشكر على ما أْنزوه له 

لُيقاتلوا ابلنيابة و  ليفسدوا فيها، ــحيتاجهم النظام األسدي هناك أكثر  مناطق نفوذهم يف الرقة وغريها ــ
 !دة واملرابطة يف مناطق الشمالعنه جيش الفتح، وغريه من الفصائل اجملاه

 ،فاهة، واإلفساد يف األرض .. وبني التواطؤ، والعمالةَجعوا بني الغلو، والس   خوارج؛حقًا إهنم  
 !من سلفهم األوائل من اخلوارج األجالف .. فكانوا بذلك أسوأ واخليانة

25/12/2015  
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 لشيخ زهران علوش رمحه هللا.استشهاد ا -1445
ُهم مَّن ق ُهم مَّن َقَضى حَنَْبُه َوِمنـْ ال تعاىل:] ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا تـَْبِدياًل [ا  . 23ألحزاب:يَنَتِظُر َوَما بَدَّ
رمحه هللا، أمري جيش اإلسالم ــ إبذن هللا ومشيئته ــ ممن  وإَن لنحسب الشيخ زهران علوش

 .ربهصدقوا ما عاهدوا هللا عليه .. وأنه ممن قضى حنبه شهيداً إبذن 
كان الشيخ رمحه هللا حراًب على طغاة النظام األسدي النصريي اجملرم، وحراًب على اخلوارج 

سعى جتمع له فضل جهاد الفريقني معًا .. فهنيئًا للشيخ جهاده .. وهنيئًا له الشهادة اليت الغالة .. فا
 .هلا سعيها من مظاهنا

.. بل كانت على  سداً مبقتل الشيخ .. فدم شهدائنا ما ضاعت يومًا  يفرح الطغاة الظاملونال 
وَنر تلظ ى على ولألجيال التالية .. .. لوا تبديال وما بد  ملن ينتظر من اجملاهدين وأمل الدوام مشعل نور 

وكالمها نصر الظفر ابلشهادة .. و لون بني نصرين: نصر الظفر ابلعدو .. .. فاجملاهدون يتنق   من يعتدي
  إىل قلب اجملاهد البطل حبيب.

وال نقول إال ما ولذوي الشهيد .. وأحبابه .. وجنوده من جيش اإلسالم .. أحسن العزاء .. 
، وتقبله من الشهداء، العزيز ه وتعاىل: إَن هلل وإَن إليه راجعون .. غفر هللا لفقيدَنيرضي الرب سبحان

 . إنه تعاىل َسيع قريب جميبخرياً منه ..  ، وشامنا احلبيب ..وأسكنه فسيح جناته .. واستبدلنا واألمة
 وعلى آله وصحبه وسلم.  ،وصلى هللا على حممد النيب األمي

25/12/2015  

 اعش.جهاد د -1446
كنت قد أشرت إىل أن داعش ال َتلك مشروع دولة .. وال مشروعاً سابقة   مقاالت عدة يف

وأن .. تتواجد فيها يف أي مدينة أو منطقة واالستقرار لك مقومات البقاء وال َتسياسيًا قاباًل للحياة .. 
على  مشروعها قائم أنو ال حمالة .. ــ ل بقاؤها فيها امهما ط ــ أي مدينة تتواجد فيها ستخرج منها

تصب اإلفساد يف األرض، وافتعال معارك داخلية سني ة سني ة .. وأن طريقة قتاهلم ومآالته التوح ش و 
 !مباشرة يف خدمة العدو
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ة مرتني: مرة ملا ففي العراق مثاًل إذا دخلوا منطقة أو مدينة سني ة، يقتلون ويؤذون أهل السن  
يبايعهم ويقاتل ابَسهم وُتت رايتهم .. ومرة ملا ينسحبون من  رون كل من اليدخلوهنا، فيقتلون ويهج  

على أيدي  من أهايل تلك املنطقة واملدينة،تلك املنطقة أو املدينة، عندما ُتستباح حرمات من تبقى 
ملدينة من الوجود السين، ويتم تطهري تلك املنطقة أو ا واحلشد الشيعي الرافضي ..الشيعة الروافض .. 

ــ  داعش قد مرت من جوار مساكنهم ن منها من العودة إليها ــ حبجة الدعشنة، وأناملهجرو  نع أهلهاوميُ 
وما خب دخول  شيعة وروافض إيران وغريهم ــ مبباركة دولية وأممية ــ اذ اآلفاق منشذ   ليحل مكاهنم

ليذوبوا يف املدن .. وبطريقة فوضوية وكأهنم غزاة دخول، أو أذن املليون إيراين إىل العراق من غري أتشرية 
 !ا ببعيدعن   ،ابسم وزعم زَيرة القبور، وإحياء مناسباهتم الدينيةوالشوارع العراقية .. 

وهذا الذي يفعلونه يف العراق يفعلونه يف سورَي، إال أن يف سورَي يوجد فريق اثلث متمثل يف 
هاد الدواعش، ونتائجه، أهل الوسط من جماهدي وثوار أهل الشام .. يقللون نسبيًا من غلواء وشر ج

 !ومآالته على أهل السن ة
29/12/2015 

 املشاركون يف حصار مضاَي! -1447
حلصار القاتل الذي يتعرض له مسلمو وأهايل مضاَي، وغريها من املناطق السورية .. ُيشارك ا

وعمالئهم، فيه فريقان: فريق مباشر، وفريق غري مباشر؛ الفريق املباشر يتمثل يف شيعة وروافض إيران، 
وأحفادهم من النصرييني .. وفريق غري مباشر؛ يتمثل يف اجملتمع الدويل النصراين، واليهودي .. إذ أن 
الفريق األول ما كان ليقدم على جرمه، وفعلته النكراء إال مبوافقة ورضى العامل النصراين احلر .. وصمته 

 ه ــ كفاعله. .. والرضى ابلشيء ــ وخباصة مع القدرة على إنكاره وتغيري 
والتاريخ سيسجل ذلك كله .. كنقطة سوداء ــ من َجلة النقاط والكتل السوداء اليت عرفها  

الفريق القادر على اإلنكار والتغيري ْث مل منها التاريخ من قبل ــ يف جبني اإلنسانية َجعاء .. وخباصة 
 يفعل!

7/1/2016  
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  خذوا ِحذرَكم ما استطعتم.  -1448
لشام ــ مبختلف فصائلهم وخباصة منهم أحرار الشام ــ إضافة إىل أهنم هم أبناء اهدو أهل اجم

سواء الة واجلُفاة البلد واألرض، فإهنم  ميثلون اخليار الراشد الوسط بني فريقي اإلفراط والتفريط .. الغُ 
ريق الوسط د عليه آمال أهل الشام .. وأهداف ثورهتم .. لذا فإن قادة هذا الفالذي تُعقَ الفريق .. 

الطُغاة، والُغالة .. ويف األمس القريب قد اغتالوا الشيخ اجملاهد زهران  :من العدو بشقيه ونمستهدف
 أاب راتب .. رمحهما هللا.  علوش، والشيخ اجملاهد

ــ بعد التوكل على هللا ــ أن أيخذوا أقصى درجات االحرتاز من هؤالء األخوة القادة واملطلوب 
ني أَيدي الغدر واخليانة ــ وقد  واإلجراءات األمنية، اليت ُتيل ــ إبذن هللا ــ بينهم وب واحليطة، واليقظة،

فمن ال ينفعه ظنه ال تنفعه عينه .. بوا يف هذا البعد سوء الظن على حسن الظن .. وأن يُغل   ــ !كثروا
وتكون ..  دة وحراستهماألجهزة األمنية وعناصرها املوكلة إليهم محاية القا النظر ابستمرار يفويعيدوا 

أدىن ارتباط أو ميل حنو الط غاة أو ــ أو ألحدهم ــ ويُنَظر هل هلم دائماً ُتت الرقابة .. خشية اخرتاقها .. 
قد أثر عن الفاروق عمر بن و ..  ، وحركتهمفُيقصوه عن جمالسهم وأماكن وجودهم اخلوارج الُغالة ..

، وال اخِلبُّ َيدعين ". واخِلب؛ املخادع.  اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال:" ما أَن ابخلِ   بِ 
حفظ هللا الشام، وأهله .. وجماهدي الشام وقادهتم من كل شر وسوء .. اللهم آمني .. وصلى 

 هللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسل م. 
8/1/1016  

 تشابه اجلرائم، من تشابه اجملرمني. -1449
بداين، وغريها من املدن السورية .. متشاِبة .. ة، ويف مضاَي، والز  جلرائم يف مدينة تعز اليمني  ا

ومتقاربة .. ألن اجملرم يف تلك املنطقتني، والبلدتني واحد .. واملرشد واملوجه هلذا اجملرم، واحد .. 
 والعقيدة اليت ُترك هذا اجملرم يف املنطقتني، واحدة!
10/1/2016 
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 بني النَّصِ ي والواقِعي.  -1450
ب عليه االلتزام احلريف لُ غْ تراه يَـ من الذين يتصدرون احلديث واخلوض يف الشأن العام،  نم

ما يناسبه من الواقع، من حيث الزمان واملكان .. وال النظر فقهه ودالالته، و للنص، من دون النظر إىل 
.. يضعها  فهو ميلك َجلة من النصوص ..من آاثر ونتائج  آالت العمل به، وما قد يرتتب عليهإىل م

 اش وحاطب ليل!  حيث يشاء ويهوى .. ويُقاتل ِبا من َيالفه كقم  
ة على حساب الن ص .. فيتجاهل النصوص، وفريق آخر يف املقابل؛ تراه يوغل يف الواقعي  

 ة .. وفقه الواقع .. ومتطلبات الواقع! حبجة الواقعي  وبدالالهتا .. ويعطل العَمل ِبا .. 
وخطر .. والصواب وسط بينهما؛ وهو الذي جيمع بني النص، وكال الفريقني على خطأ 

والواقعية معًا .. جيمع بني فقه النص، ودالالته، ومآالت العمل به .. وبني فقه الواقع املناسب ــ من 
 حيث الزمان واملكان ــ للنص .. ومن غري إفراط، وال تفريط. 

11/1/2016 

 تفجري ميدان السلطان أمحد.  -1451
د، يف االنتحاري الذي استهدف السائحني قرب اجلامع األزرق يف ميدان السلطان أمحلتفجري ا
آْث .. وُمدان شرعًا .. ووفق َجيع  عمل إجرامي ــ أًَي كانت اجلهة اليت هي خلفه ــ هواسطنبول 
.. وهو يستهدف ابلدرجة  ليس له تصنيف وتوصيف سوى اإلفساد يف األرض.. واالعتبارات املقاييس 

 ، وثورته، وقضيته. ىل املوقف األخالقي واإلنساين لرتكيا حكومة وشعباً .. جتاه الشعب السورياألو 
كما أنه عمل ال يُفرِح إال طاغية الشام ونظامه، وكل عدو لدود للشعبني املسلمني السوري 

  والرتكي.
12/1/2016  

 .رفع العقوابت عن إيران -1452
ز روح الطائفية يف املنطقة .. وميد من شأنه أن يُعز   فع العقوابت االقتصادية عن إيران ..ر 

العصاابت الشيعية الرافضية اإلرهابية ابلقوة واحلياة .. لتمارس مزيدًا من اجلرائم، واجملازر حبق السواد 
 .. وغريها من املناطق.   ، ولبناناألعظم من املسلمني السن ة .. كما حيصل يف سورَي، والعراق، واليمن
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وال مقلقًا للمجتمع الدويل .. الذي يزعم حماربة اإلرهاب .. وال يدخل ليس مهمًا،  هذا البعد
 .. لتالقي املصاحل والغاَيتوالدول يف خططهم حملاربة اإلرهاب .. بل هو مطلب لكثري من األطراف 

ضرر واملتفما دام ضحاَي اإلرهاب الشيعي الرافضي هم من أهل اإلسالم .. ..  فيما بينها وبني إيران
وما كان إرهااًب ُيصبح أمرًا مستساغًا ومشروعًا .. فكل شيء مباح، ومسموح به .. هي مناطقهم .. 

هم ــ بعد أن ضمنوا أمن ومصلحة دولة إسرائيل يف لذا وأحسنهم وألطفهم ُيسميه " احتقان طائفي " .. 
 إىل فك احلصار االقتصادي، ارعواساملنطقة، وعلموا أن دولة إسرائيل مستثناة من اإلرهاب اإليراين ــ 

 عن أكب دولة تورد وتغزي أسوأ معاين اإلرهاب يف العامَل. 
الواحد "؛ حَّت ال يصل إىل املستضعفني واحملاصرين اجلوعى من  وبينما هم حُياصرون " القرش

 أهل الشام .. وجُير مون حامله .. وحُياكمونه ُتت طائلة دعم اإلرهاب .. نراهم يرفعون احلصار عن
 املليارات من الدوالرات .. لتغزي اإلرهاب الشيعي الرافضي اإليراين يف املنطقة!

17/1/2016  

 ليس من اإلخالص اجلهر ابملعصية! -1453
يس من اإلخالص اجلهر ابملعصية؛ إذ أن فريقًا من الناس يعتقد أن من توافق الظاهر مع ل

ويظن ذلك من ويُعِلن عنها .. معاصيه للناس .. الباطن، وحَّت ال يتعارض ظاهره مع ابطنه .. أن يُظهر 
اليت تُلزم املرء وهذا خطأ كبري، خبالف توجيهات السن ة النبوية املطهر ة، وعدم النفاق .. اإلخالص .. 

فقد صح عن النيب صلى هللا ويسأل هللا تعاىل العفو والعافية، أبن يسترت إن ابتلي مبعصية من املعاصي، 
كلُّ أمَّيت ُمعاىًف إالَّ املُجاِهريَن؛ وإنَّ مَن املُجاهرِة أن يعَمَل الرَّجُل ابللَّيِل عماًل، ْثَّ   عليه وسلم أنه قال:"

، ويصِبُح َيكِشُف ، وقد ابَت يسرتُه ربُّهُ يصِبَح وقد سرتَه اّللَُّ، فيقوَل: َي فالُن، عِملُت البارحَة كذا وَكذا
 سرَت اّللَِّ عنُه "البخاري. 
أن تسترت عند فعل ما هو مباح وجائز .. لكن قد يفهمه ويفسره كثري من الناس  ومن االستتار

رعي فيما قد على أنه معصية .. ْث أنت ال َتلك الوقت وال القدرة على أن توضح للناس مستندك الش  
 فعلته، وتفعله. 

20/1/2016  
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 ما يُفَرض ابإلكراه ال يدوم وال ُيكَتب له القبول! -1454
ع الدويل أن ينتزع من أهل الشام وجماهديهم ُتت ضغط  احلصار .. والتجويع ممكن للمجتم 

.. واإلكراه .. وإغراء اجملرم القاتل مبزيد من القتل واجلرائم .. بعض ما يريد .. ويفرض عليهم احلل 
كار الذي يريد .. لكن ال، ولن يُكتب هلذا احلل القبول أو االستمرار .. أو االستقرار .. وسيظل حمل إن

 ومقاومة ورفض الشعوب احلرة مهما طال الزمن!
 عليه، عند أول حلظة يُرَفع فيها اإلكراه.  فما يُفَرض ابإلكراه .. يُنتَقض، ويُنَقض   

24/1/2016  

 ، والنفاق!الكذبَ  أال قاتل هللاُ  -1455
هة من جهة يقولون: الشعب السوري حر يف اختيار ممثليه .. والنظام الذي يشاء .. ومن ج 

شؤون حياته حقوقه و اردة والوارة من تراهم يصادرون حقه يف أن َيتار لنفسه شيئًا .. ويتدخلون يف الش  
 !اخلاصة والعامة سواء ..

  !... قاتل هللا الكذب، والنفاق، والدجل أال 
25/1/2016  

 مفاوضات ملوثة بدماء األطفال!  -1456
نظام النصريي اجملرم، وعلى مزيٍد من يحملوا الطرف السوري املعارض، على مفاوضة الل

ــ عن طريق الطريان الروسي، يف كل يوٍم التنازالت، ويكون مستعدًا الستقبال اإلمالءات .. يرتكبون 
ــ مزيدًا من اجلرائم واجملازر حبق  ، إبقراٍر من اجملتمع الدويل املتحض روالباميل املتفجرة للنظام النصريي

 يف كثري من املناطق السورية! ــ بكثافة ملحوظة ــ حصل، وال يزال حيصل ذلك  األطفال واملدنيني .. كما
فألجل هذا الغرض اخلسيس الدينء .. قبل املفاوضات يرتكبون مزيدًا من اجلرائم واجملازر حبق 

زيدون من جرائمهم وجمازرهم .. وسطها ييف األطفال، واملستضعفني من املدنيني .. وخالل املفاوضات و 
اية املفاوضات .. لو جاءت املفاوضات يف غري صاحلهم، ومآرِبم .. لن يتورعوا عن ارتكاب مزيٍد ويف هن

 من الضغط، ابرتكاب مزيٍد من اجلرائم واجملازر حبق أطفال الشام ..! 
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..  ، واإلقناعفارتكاب اجملازر حبق  األطفال واملستضعفني من املدنيني هي وسيلتهم يف التفاوض
عارض إىل التفاوض .. ولفرض ما يريدون على الشام، وأهله ... أال قاتل هللا هكذا وألطر الطرف امل

األبرَيء األطفال، واملستضعفني  يف هكذا مفاوضات؛ تكون ملطخًة بدماء ال ابرك هللا .مفاوضات ..
 من املدنيني!

26/1/2016  

 أنتم شركاء يف الوزر!فال تفرحوا كثريًا،  -1457
وارتباطات أولئك الذين جلبوا ــ بسفاهتهم وعصبياهتم ملسميات يشمت وال حَّت ال يُزاود  

. ويفرحون لتكالب خارجية ابتت ضررًا حمضًا ــ مزيدًا من الشر  والضرر على أهل الشام وجماهديهم .
العامل على الشام، وأهله .. ويستدلون بتذعري داببري وأشرار العامَل على الشام وأهل الشام، وجماهديهم، 

نقول هلم: أميا شرٍ  يصيب الشام، وأهله .. وأميا تنازل عن الثوابت ..  صحة منهجهم وتوجههم على
ونتيجة عليهم ..  هم .. نتيجة لتكالب وتذعري العامَل كل العاملَ أهل الشام وجماهدو  واملصاحل يضطر إليه

تعقيد وزر . وشركاء يف شركاء يف الوزر . أنتم لضعفهم يف مواجهة العامَل كله الذي ذعرَتوه عليهم ..
تحملون جزءًا كبريًا مما آلت، وتؤول إليه األمور يف وتاملشهد واملهمة على أهل الشام وجماهديهم .. 

 الشام! 
أن حُياسبوا أنفسهم، قبل أن حُياَسبوا، االعرتاف ابخلطأ، و والتقوى ــ إن وجد ــ يقتدي منهم  

  ويتوبوا عم ا اقرتفوه حبق الشام، وأهل الشام!
عصبيات ابت بــ بسفاهته و ويف احلديث:" من آذى مؤمنًا فال جهاد له ". فكيف ابلذي يؤذي  

 ! ..؟ الشام، كل الشام مؤمين ومسلميــ  ضررها يغلب نفعها
27/1/2016  

 املوقف من املفاوضات!  -1458
أرى  ملوقف من املفاوضات مع النظام النصريي األسدي اجملرم .. على املستوى الشخصي؛ الا

منه طائاًل وال فائدة .. وذلك لسببني: أوهلما أن النظام النصريي األسدي، ال يفهم إال ابلقوة .. وال 
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ميكن أن ينصاع أو يستجيب لشيء من مطالب الشعب السوري إال ابلقوة، والقوى الدولية واإلقليمية 
 ة! إال ابلقو  همننتزع شيء اليت تقف من خلفه، والداعمة له، ال تسمح أن يُ 

اثنيهما: أن الوفد املفاوض املمثل للمعارضة .. لن يتفاوض مع النظام النصريي األسدي 
وحسب، وإمنا إضافة إىل الن ظام، فهو سيتفاوض مع إيران، وروسيا إذ القرار النهائي هلما .. وليس 

 بشار األسد، وزابنيته. الضعيف للطاغية العميل 
مارس عليه ضغوط  د املفاوض املمثل للمعارضة .. ستُ وسبب اثلث، يُذَكر أيضًا: وهو أن الوف

 .. ستؤثر سلباً على حرية قراره، وعطائه. كبرية من قبل قوى دولية وإقليمة
لكن يف املقابل رأي آخر لبعض اإلخوان واألطراف .. يقول: حضورَن للمفاوضات سيفو ت 

الوديع املسامل الذي حيب  الظهور بصورة الطرففرصة على النظام النصريي األسدي، ومن معه .. 
اليت ال ن به الظن! ــ كما سُيظهره على حقيقته الشريرة ــ ملن ال يزال حيس  وينشد السالم دون غريه ..  

 ميكن أن يتخلى عنها إال ابلقوة! 
واليت منها زوال النظام ْث حنن لن نعطي طرف النظام شيئاً .. إذا مل ننتزع كامل حقوق شعبنا .. 

 وعلى هذا األساس، والني ة نذهب للمفاوضات! ؤسساته األمنية اجملرمة .. بكل رموزه وم
عسى حبضورَن ــ جمرد احلضور ــ نرفع بعض املعاَنة عن شعبنا وأهلنا احملاصرين .. بعد ذلك، ْث 

 وهذا مطلب ال ينبغي أن نغفل عنه. 
نرجو ونتأو ل هلم .. أصحابه .. حنرتمه .. نقيل عثرة نتفه مه و وهذا رأي ــ وإن مل نكن نراه ــ فإننا 

 التوفيق .. وهللا املستعان. هلم فيما قصدوا إليه
29/1/2016  

 ال ُتطيلوا من عمر الطاغوت!  -1459
ميا خيار أو مسلك بعيد عن اخليار العسكري .. وأميا خذالن للخيار العسكري يف حسم أ

مضيعة للوقت .. هراء، ولعب، و .. هو املوقف، واخلالف مع طاغية الشام اجملرم بشار األسد ونظامه 
ه مبزيد من القوة واحلياة والوقت، والُفرص .. ويعين  ويعين ابلضرورة إطالة عمر الطاغوت ونظامه، وَمد 

 يف املقابل أيضاً إطالة معاَنة ومأساة الشعب السوري. 
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وإىل أن وغدًا ..  هذا الكالم قلناه قبل الثورة، ويف أول الثورة .. وخالل الثورة .. ونقوله اآلن
  لكم!  ستذكرون ما أقولمع هذا النظام الفاشي اللعني .. و  ضع احلرب أوزارهات

مل نقل هذا الكالم .. حلبنا للخيار العسكري؛ مهما كانت النتائج .. ال؛ وإمنا لعلمنا اليقيين أن 
وة .. تركيبته وممارساته هذا النظام الفاشي اجملرم البغيض ال، ولن يزول عن َسا الشام، وأهله إال ابلق

 واترَيه .. وجينياته .. وعقليته .. هي اليت تقول بذلك، وتُلزم به! الطائفية .. 
وأميا جهد خارج هذا اإلطار ــ نعيد ونكرر ــ هو مضيعة لألوقات .. والطاقات .. ويعين 

  ارتكاب مزيد من القتل، والسجن، والتجويع، والتهجري حبق الشعب السوري.
وجادًا يف ختليص الشعب السوري من هذا الطاغوت اللعني ونظامه  من كان خملصاً ل كوعلى  

.. أال وهو دعم اخليار ال غري  اً واحد اً .. ومسار  اً واحد اً .. جيب أن يضع نصب عينيه .. خيار وجرائمه 
وي ة ة اليت ختفف عن الشعب السوري من وطأة ونتائج اهلجمات اجلالعسكري ابملال، واألسلحة النوعي  

 للنظام النصريي اجملرم .. وألسياده الروس، واإليرانيني! 
31/1/2016  

ُ َأْمراً َكاَن َمْفُعوالً [.  ] -1460 ْقِضَي اّلل   لِيـَ
لنا عنِك َي شام ما استطعنا .. خَ  ا عنك شر  األشرار جهد طاقتنا .. فغُِلبنا على ما أردَن دفعنذَّ

 ةٌ لَ مم إال أن يتكالبوا عليك، وعلى أهلك .. كما تتكالب األكَ أشرار األو  أَبت الكالب املسعورة ..و  ..
َوَلْو تـََواَعدمتَّْ  ] مع الوعد احلق على ترابك الطهور ..ال يتخل ف وكأهنم على ميعاد على قصعتها .. 

، ومقدرًا ال راد له ] لِ يَـْهِلَك َمْن اَلْختَـَلْفُتْم يف اْلِميَعاِد َولَـِكن لِ يَـْقِضَي اّلل ُ َأْمرًا َكاَن َمْفُعواًل [ كان مكتوابً 
 . 42َهَلَك َعن بـَيِ َنٍة َوحَيْىَي َمْن َحيَّ َعن بـَيِ َنٍة [األنفال:

راضية .. بذلك طاهرة هذا قدرك َي شام .. ال بد من أن تتجهزي، وتستعدي له بنفس طيبة 
بًا .. وكن معهم .. وثب ت طبِت، وتقد سِت، وابركك هللا .. اللهمَّ أفرغ على الشام، وأهل الشام ص

على القوم الكافرين .. وصلى هللا على حممد النيب  األمي وعلى آله وصحبه  انصرهمأقدامهم .. و 
 وسلم. 

4/2/2016  
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 مواجهة املخاطر احمليطة ابلثورة. -1461
يا الستعمار الروسي، اإليراين لسورَي .. واجملازر .. وسياسة التهجري اجلماعي اليت تتبعها روسا

من خالل استمرار الغارات اجلوية .. جيب أن يواجه على األرض مبزيد من توحد الفصائل املقاتلة .. 
وتشكيل غرف تنسيق موحدة فيما بينها .. مستشعرة مسؤولياهتا الشرعية واألخالقية يف هذه املرحلة 

 .احلرجة
نفسها أهنا صديقة للشعب  ويُقال أيضًا: ال يُقبل من بعض دول اإلقليم اجملاورة؛ واليت ُتصن ف

السوري، ولثورته .. أن ُتصعد من خطاِبا السياسي واإلعالمي ضد النظام األسدي اجملرم، وحلفائه .. 
بينما يف املقابل مساعداهتا العسكرية للثورة والثوار اجملاهدين ــ وخباصة يف هذه الظروف الصعبة ــ تكون 

طات واملنعطفات احلرجة تتوقف هذه القطَّارة عن الضخ واحمل ابلقطَّارة .. ويف كثري من األحيان ..
 !!والعمل

6/2/2016  

 يف عامَل السياسة.  -1462
 يقولون .. ويصرحون عما ال يريدون ..  وال يقتنعون .. عامَل السياسة .. ترى اآلخرينيف  

فإذا جاء دور  كمن يبيع َسكًا يف حبره ..  وأحياًَن يعطونك من األقوال ما تريد .. وحَّت ترضى ..
ه مصلحتهم .. ولو جاء ذلك العمل، وُتديد املواقف .. فلم يعملوا إال ما يريدون، وحيبون، وتكمن في

 خبالف ما كانوا يقولون، ويصرحون!
ونقف عند مرحلة القول كثريًا .. قبل أوانه .. ب، ونصر ح عما حنب، ونريد .. أما حنن فإننا نُعرِ  

بعض تصرحيات وأتويل ــ من أجل  ، وتُفرَّق الصفوفاق على جوانبها الدماءــ تُر وأحياًَن نثري معارك 
ومراد أصحاِبا .. فإذا جاء دور العمل .. ويف الواقع .. عملنا ما ال حنب واملصطلحات .. العبارات .. 

يف .. ورمبا االستعجال  والشعارات والتصرحياتشيئًا من تلك األقوال يف الواقع وال نريد .. ومل نرتجم 
سلبًا .. ومن استعجل شيئاً  اد مرحلة العمل، وأثر عليهقد أفسعما نريد قبل أوانه  اإلعراب والتصريح

  قبل أوانه، عوِقب حبرمانه.
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ــ   ، عندما يتعاملون مع التماسيح والوحوش اآلدميةون ــ يف عامل السياسةليت َجاعتنا يتعلم 
 !مك يف حبره .. أو شيئاً من ذلككيف يبيعون الس  

7/2/2016  

 .ببك كارمل سورَي -1463
ــب إىل بلده ــ ليحموه  بك كارمل أفغانستان هو الذي أدخل الروس ــ زمن االُتاد السوفييت 

فدمروا وأحرقوا البلد .. وقتلوا من شعب األفغان أكثر من مليون  ونظامه الشيوعي من السقوط ــ
الرخيص اخلائن ببك سورَي " بشار األسد "،  إنسان .. وهجروا عشرات املاليني .. وها هو العميل

يعيد نفس السيناريو األفغاين على أرض الشام الطهور .. فمن أجل بقائه يف احلكم، وبقاء نظامه 
الطائفي الفاشي، ومحاية مكاسب عائلته وطائفته .. وبعد أن ارتكب أعظم اجلرائم واجملازر حبق الشعب 

االستمرار يف جرائمه وجمازره .. يبيع سورَي لروسيا .. وحيملها على وقاصراً عن  السوري .. وابت عاجزاً 
 الدخول بقواهتا العسكرية إىل سورَي .. لتمارس اجلرائم اليت سبق أن مارستها يف أفغانستان ..!

لو كان يعقل هذا العميل النصريي الرخيص .. وتعقل معه روسيا .. فإن جتربة أفغانستان  لكن
،  .. ضعيفاً  خمذوالً  هت بتفكيك االُتاد السوفييت، وخروجه من أفغانستان مهزوماً على قساوهتا فقد انت

كأشد ما يكون الضعف .. وبسقوط وزوال النظام األفغاين العميل .. فعلق الشعب األفغاين آخر حاكم 
 عميل للروس على أعواد املشانق، وهو اخلائن حممد ْنيب هللا .. وهو نفس املصري الذي ينتظر اخلائن
الرخيص بشار األسد .. وينتظر أسياده الروس، وآَيت قم وطهران .. إبذن هللا، وما ذلك على هللا 

 .بعزيز
7/2/2016  

 ابقون إىل كسب ودِ  األكراد ..؟!ملاذا يتس -1464
تسابق األمريكان، والروس، ومعهم دول الغرب إىل كسب ود األكراد .. والتنسيق والتعاون ي

   ملاذا؟ ــ د العلمانيني القومينيوأعين األكرا هم ــمع
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اس فاقد الوالء واالنتماء لإلسالم، وأمة اإلسالم .. بل هو شديد احلنق ألن هذا الفريق من الن  
ال غري واحلقد على اإلسالم واملسلمني .. والؤه وانتماؤه لفكرته القومية، ودولته الكردية املنشودة .. 

 وليكن بعدها أو قبلها ما يكون! .. 
األرض .. وأعدى أعداء األمة ..  م ألن يتعامل ويتواطأ مع أطغى طغاةو على استعداد اتوه

وضد األمة فيها ..  عات اليت يتواجدونضد األكثرية اليت يعيشون معها يف أي جمتمع من اجملتم
فكرهتم نوع تعاوٍن أو تفهٍم لــ أو الطغاة ــ من أولئك األعداء  مقابل أن يلمسواإلسالم واملسلمني .. 
 ! الطغاة غرضقتة، إىل حني ُتقيق .. ولو بصورة مؤ  خاصة ِبمكردية القومية، وفكرة قيام دولة  

وهم كأقلي ة متفرقة يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها .. هلم طموح قومي .. جيدون مصلحتهم، 
ــ كأمريكا أو كبى ة المن القوى الدولي   يف االرَتاء أبحضان كل من يقبل ِبموأمنهم، وْناح فكرهتم .. 

يستقوون به على فكرهتم، وعلى اقتناص الفرص .. ومقاتلة من يشاطرونه  روسيا أو إسرائيل أو غريها ــ
 من ذلك!  يف جمتمعاهتم لو اقتضى األمر شيئاً  العيش املشرتك

وأدرك أهنم املتعصب من الكرد .. والعدو األجنيب اخلارجي أدرك هذه احلقيقة عند هذا الفريق 
يف آمٍن فهو من خالهلم جيدون ألنفسهم موطأ قدم  ميكن أن يشكلوا عليه أي خطر اسرتاتيجي .. ال

 يتدخلوا يف شؤونه اخلاصة والعامة ..أن أي جمتمع من اجملتمعات اإلسالمية يريدون أن يتواجدوا به، أو 
وبعد أن يستخدمهم .. فيستخدمهم مطية ملآربه وأهدافه وغاَيته يف بالد املسلمني ..  ويف سياساته ..
أن يتخل ى عنهم .. يف مرحلة من اخلارجي ال يتورع هذا العدو ويُقاتل ِبم املسلمني .. ويستحمرهم .. 

من ذلك .. ليواجهوا مصريهم احملرج مع األكثرية اليت  ت احلاجة واملصلحة شيئاً إن اقتضاملراحل .. 
 غدروا ِبا .. وقاتلوها .. وَنصبوها العداء!! 

نا رجاء من عقالء الكرد املسلمني ــ وهم كثر ــ أن أيخذوا على يد هؤالء السفهاء وحنن ل
.. وأيطروهم إىل احلق أطرًا .. وال يسمحوا هلم أبن َيرقوا سفينة األمة الكردية، من بين قومهم املتعصبة 

. متحقق يف فتغرق .. ويهلكوا َجيعاً .. ويعلموهم أن مصلحتهم، وأمنهم، وسالمتهم، وعيشهم اآلمن .
يف الوقوف يف خندق األم ة .. التعايش اآلمن، واملصاحلة الصادقة مع األمة، مع اإلسالم واملسلمني .. 

 ال غري! 
8/2/2016  
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 هدية طاغية البحرين للقاتل اجملرم بوتني ..؟! -1465
 هدى طاغية البحرين محد بن عيسى آل خليفة، للقاتل اجملرم اإلرهايب األكب رئيس روسياأ

سيف النصر، وأن  هَسيناهذا السيف صنع يف دمشق أبمرَن .. و بوتني .. سيفًا دمشقيًا .. وقال له:" 
 !"إن شاء هللا النصر حليفه 

على َمن ... على مسلمي الشام .. واملستضعفني من أطفاهلم ونسائهم  حليف بوتني
 وشيوخهم؟!

 تعاىل ويرضاه .. فهل ترى أيها اجلاهل ْث كلمة " إن شاء هللا "؛ تُقال يف املوضع الذي حيبه هللا
 أن هللا تعاىل حيب ويرضى نصرة الطاغوت اجملرم القاتل بوتني، على مسلمي ومستضعفي أهل الشام..؟!

َي أيها الطاغوت الصغري املنتفش .. بكلماتك هذه أنت شريك القاتل اجملرم بوتني، فيما يرتكبه 
.. فالرضى ابلشيء كفاعله .. فكيف ابلذي يتمىن ويرجو اطق وغريها من املنمن جمازر وجرائم يف سورَي 

أن للقاتل اجملرم الظفر والنصر .. فيما يرتكبه من جمازر حبق املستضعفني من املسلمني .. من ابب أوىل 
 له يف الوزر واجلرم.  يكون شريكاً 

م ويتمتهم شردهت الذينمل ُترتم مشاعر أهل الشام .. وال مشاعر األمهات واألطفال والشيوخ 
 من تتزلف إليه ِبديتك ..! وصواريخ وقنابل طائرات 

.. ولكن يصدق  لو فيك ذرة من مروءة وحياء .. وخنوة الرجال الشرفاء .. ملا فعلت ما فعلت
  فيك احلديث:" إذا مل تستِح فاصنع ما شئت ". 

سلمني .. بل وسب ة أنت َي أيها الطاغوت الصغري املنتفش ابلباطل ُسب ة وعار على اإلسالم وامل
 على العرب .. وأهل البحرين الشرفاء ..!

افضية اليت ال ختفي هل فاتك أن هذا الذي تتمىن له النصر والظفر حليف ويف إليران الر 
لها قد تغزو إيران السعودية بَ دك " البحرين "، اخلاصرة الرخوة اليت من قِ أطماعها يف االستيالء على بل

 ..؟! عريب الوغريها من دول اخلليج 
لك مين َي أيها الطاغوت الصغري اخلسيس .. ومن جماهدي الشام .. ومن أطفال ونساء، 

  ردك أبد الدهر إىل أن تلقى هللا عليها.وشيوخ الشام .. لعنة ال ُتول وال تزول .. تطا
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10/2/2016  

 طنابر ومطاَي ملآرب السَّاسة اجملرمني!  عندما تكون ابابوات الكنائس -1466
أن احرتقت صورة اجملرم اإلرهايب القاتل رئيس روسيا بوتني .. وتناولته كثري من وسائل  عدب
األطفال والنساء، والشيوخ املدنيني من على أنه قاتل ــ ومحلته العسكرية ــ بكثري من الشك، و اإلعالم 

ع نظريه اباب يف الش ام .. يوفد رئيس كنيسته األرثوذكسية الروسية البطريرك " كرييل "، ليلتقي م
الفاتيكان " فرانشيسكو " رئيس الكنيسة الكاثوليكية يف الغرب .. وألول مر ة بعد أكثر من ألف عام 

ليقوم " كرييل "، بتلميع صورة رئيسة اجملرم بوتني يف الغرب ..  على ما بينهما من تباين واختالف ..  ..
الدعاية بني نصارى الغرب .. عن طريق لقائه وأهله،  على الش امويصنع له، وحلملته الصليبية احلاقدة 
  ببااب الفاتيكان " فرانشيسكو " ..!

اجملرم بوتني من جرائم رئيسه ومل ال؛ والبطريرك " كرييل "، ذاته قد صرح مرارًا أبن ما يقوم به 
دعم احلروب املقدسة اليت جيب أن تلقى كامل ال وجمازر حبق املستضعفني املسلمني يف الش ام .. هو من

 والتأييد واملباركة منه، ومن كنيسته ...؟! 
ظل قساوسة، وابابوات الكنائس مطية، وطنابر ملآرب ساستهم اجملرمني .. ميثلون يإىل مَّت س

 املظلة والغطاء جلرائمهم وجمازرهم وعدواهنم على الشعوب ..؟! 
ستغلون اسم املسيح ت " الشركاء يف الوزر والظلم واجلرم .. ياإىل مَّت سيظل هؤالء " الباابو 

منهم،  واملسيح عليه السالم،لتبير جرائم وإرهاب ساستهم ..  رسول الرمحة واحملبة .. عليه السالم ..
 ومن ساستهم، وجرائمهم بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السالم. 
..  العمل ابلسياسةوأتباعهم هؤالء الباابوات .. جيتنبون السياسة .. وحيرمون على أنفسهم 

املشهد  تصد رواومآرِبم التوسعية العدوانيَّة .. فإذا تعينت اخلدمة لطواغيتهم ورؤسائهم اجملرمني .. 
 السياسي .. ومارسوا العمل السياسي من َجيع أبوابه وجوانبه!!

14/2/2016  
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 إنساني ة املنافقني!  -1467
يُظهرون نوع تعاطٍف مع رمبا ويتحدثون عنها .. و ويتظاهرون ِبا .. تباكون على اإلنسانية .. ي

ويقومون بزَيرة بعض خميمات النازحني .. ليلتقطوا الطفولة املشر دة .. والشعوب اليت تفرتش اخليام .. 
الظامل .. ويف كثري من الطاغية يسكتون على ظلم بينما يف املقابل ألنفسهم فيها بعض الصور .. 

والطغيان .. وأحسنهم الذي يساوي بينه وبني  نون له عوًَن على الظلماألحيان يقفون معه، ويكو 
  الضحية! 
وإذا أحدهم عرَّف عن نفسه قال: أَن " كون على اإلنسانية .. ويتكلفون التعاطف معها .. ا يتب

مع الطاغية  بينما يف املقابل يقفونإنساين "، وال أريد ألحد أن يفسر مواقفي خارج إطار اإلنسانيَّة .. 
وهؤالء هم املنافقون .. إنسانيتهم؛  ويزينون فعله وحاله .. ويبرون ظلمه .. ي ة ..اجلالد، قاتل اإلنسان

 إنسانية املنافقني .. مثاهلم املمثلون الفنانون .. وخباصة منهم ممثلي وفناين سورَي أو غالبهم!   
15/2/2016  

 ملحوظات حول الكلمة األوىل ألمحد معاذ اخلطيب.  -1468
، عب 13/2/2016نشرت بتاريخ اليت يد أمحد معاذ اخلطيب، د استمعُت لكلمة السق

أسجل عليها  برَنمج اليوتوب، وهي بعنوان " الكلمة األوىل: هل ما يزال هناك أمل إلنقاذ سورية "،
 امللحوظات التالية: 

قد ساوى " اخلطيب " يف خطابه بني احلق والباطل .. بني الطاغية القاتل اجملرم وضحيته  -1
  ما يف سلة واحدة .. ويف املسؤولية عما جرى وجيري لسورَي سواء!.. وجعله
يعرف طبيعة النظام النصريي اجملرم، الطائفي  كلمته توحي بواحٍد من أمرين: إم ا أنه ال  -2

الفاشي، وعمالته وخيانته، وظلمه .. وإما أنه يف خطابه يليب حاجة بعض األطراف الدولية املشبوهة، 
ية جتتمع عليه األصوات املتناقضة، ويتحقق على يديه احلل واملخرج .. وكال عسى أن ترتضيه كشخص

  االحتمالني منقصة حبق السيد معاذ اخلطيب .. ال يليق به أن يقع أبحدمها!
.. وأن الكلمة فيه يوجه خطابه للنظام وعقالئه .. وفاته أن ال وجود للنظام، وال للعقالء  -3

  لقرار هلما يف الصغرية والكبرية!، واإليراين الرافضي .. وأن اتعمار الروسياملطلقة ابتت لالس
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رغم مسؤوليته املباشرة عما جيري لسورَي أرضًا وشعباً مل يذكر الطاغية اجملرم بشار األسد  -4
 ! من جرائم وجمازر .. بكلمة سوء واحدة؟

ان يف سورَي .. وملا  ملا ك وشغل النَّاس ِبا، قد كرر حنو كلمته ومبادرته هذه أكثر من مرة، -5
لفشل الذريع .. وملا كان يف سورَي ويف كل مرة كانت مبادرته تنتهي ابتالف الوطين .. ئكان رئيسًا لإل

احملاوالت واملبادرات  يف تكرار هذهتنتهي به إىل السجن كما حيدث عن نفسه ... والسؤال: أليس 
طاغوت الشعب السوري الثائر على اليف عضد اجملاهدين و وضعف على ما تسببه من وهن  وفشلها ــ
.. واملبادرات .. ُتمل السيد معاذ على عدم التكرار، وإيقاف مثل هذه احملاوالت  عظة وعبة ــ ونظامه

 ".  ال يلدغ املؤمن من جحٍر واحد مرتنيويف احلديث:" 
لتنسيق ما قاله السيد معاذ اخلطيب يف كلمته ال َيرج قيد أمنلة عن خطاب ورؤية " هيئة ا -6

لذا ال ُيستبعد أن ُتطالب به  للقضية السورية .. كمخرجالعميلة اخلائنة "، وال عما ُتطالب به روسيا   
 ! .. عليها، من قبل األطراف املوالية للنظامتفق ة دمشقية يُ هذه األطراف كشخصية سني  

شعبًا وأرضًا .. ي واملعادي لسورَي فهو يف كلمته مل أيت ِبديد .. عما يُطالب به الطرف الغاز 
 سوى أنه أظهر عاطفة مل يظهرها الغزاة املعتدون.

يقرر أن الشعب  تتسم كلمته ابلتناقض، واالستخفاف ابلشعب السوري، فهو من جهة -7
السوري قد انتفض واثر من أجل كرامته وحريته .. ومن جهة يقرر أبن وراء الثورة، وما نتج عنها من 

ال يزيد عن اثين عشر ألف شخص .. أما شعب السوري املعارض .. ومن طريف النظام والأحداث .. 
رغماً، ومن مجر غرر به، و الشعب ــ الذي وصفه أكثر من مرة أبنه عظيم ــ فقد السواد األعظم من 

  مشورته لركوب موجة الثورة ..! دون إرادته وال
يساوون بني احلق والباطل طريف الُغالة، واجل فاة الذين جهة مشكلة الثورة السورية أتيت من  -8

 حاَيهم يف سلة واحدة .. وال أحسبك َي "جيعلون الطغاة اجملرمني، وض.. وحيسنون الظن ابلطغاة .. و 
 معاذ "، إال من هؤالء اجلُفاة! 

يضًا من اجلفاة وأهل فنحن كما خناف على الثورة، ومكتسباهتا من الُغالة .. خناف عليها أ
 التفريط ..!
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اذ النظام النصريي الطائفي يزال هناك أمل إلنقك، وعنونت هلا بعنوان: هل ما ولو أَسيت كلمت
أكثر  "، لكانهل ما يزال هناك أمل إلنقاذ سورية  بداًل من قولك:"وإنقاذ بشار األسد .. ..  اخلائن

 دقة وتعبرياً عن املُراد! 
15/2/2016  

  ..؟ PKKقد اجتمعوا على مساعدة أكراد  -1469
ـ تساعد ـالظاملة املشبوهة ــ على ما بينها من تباين واختالف والقوى الدولية ف يع األطراَج

روسيا .. والنظام  :من القوميني املتعصبني م، ومن كان على شاكلتهPKK الشيوعيني  األكراد
يف وأمريكا .. وغريهم .. ألن اجلميع يستحمرهم ويستفيد منهم ملآربه األسدي اجملرم .. وإيران .. 

انتهت ما فإذا  وخباصة منهم العرب السنَّة .. يف حماربة األكثرية من املسلمني السن ة ..قة، و املنط
 وسهل التملص منهم .. لفظوهم، وختلوا عنهم ..وُتقق للغزاة والطغاة ما يريدون .. مهمتهم القذرة .. 
ا معهم يف حرب ابلنيابة ِبم، ودخلو  جمهواًل وحمرجًا هلم مع من غدروا ليواجهوا مصرياً  ومن مطالبهم ..

  !عن الطغاة والغزاة املعتدين
18/2/2016  

 العاقبة للمؤمنني إبذن هللا.  -1470
لش ام وأهله، وهذا املكر الضخم الذي حييط ابواجتماع الذائب .. غم تكالب األعداء .. ر 

كت حلظًة أبن ما شكابملعصم .. وهذا البالء الذي تكاثر وتراكم على أهل الشام ..  إحاطة الس وار
 للمؤمنني .. ولتعلمن  نبأه ولو بعد حني.ستكون العاقبة ــ إبذن هللا ــ 

21/2/2016  

 نصيحة جمر ب ومشفق.  -1471
العنكبوتية .. ويكثر فيها الكت اب اجملاهيل؛ جماهيل العني واالسم والصفحات تكثر املنتدَيت  

 .. وهؤالء كالمهم ال ضريبة عليه ..والغاَيت لدوافع ه، واملنشأ، واملنبت .. وجماهيل ا.. وجماهيل التوج  
فهم جماهيل .. ال  .. مهما أزبدوا وعلت أصواهتم .. أو ساءت أخالقهممهما شر قوا أو غرَّبوا .. و 

يطاهلم شيء .. وال ُيسألون عن شيء .. وقد يكون الشخص الواحد منهم يكتب مبائة اسم جمهول 
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وليمارس مزيدًا من الضغط على من يستهدفهم من كلماته كثرية .. ليوحي أن طرحه أو كلماته َتثل األ
.. يف احلق الكلي ة لذا فهم ال يتورعون أن َيوضوا يف املسائل الكبار .. يف احلقائق واملفاهيم العامة .. 

 .. ويصخبون ..ويف كثري من األحيان يُزاودون يف الدماء واألعراض .. والباطل .. يف اإلميان والكفر .. 
 ! رهيباً وتسخيفاً ملخالفيهمويرفعون أصواهتم .. ت

على اعتبار أهنم جماهيل .. ..  أو يرد عليهاكما ال يوجد من يتتبع أخطاءهم .. وخربشاهتم ..  
رد عليها .. فيخيل ملتصفحها  وتتبع الس راب أهون وأجدى من تتب ع اجملاهيل .. فتبقى كلماهتم من غري

  !فيقع يف شباكها وشراكها يها ..أهنا حق النتفاء الردود عل
قبلوا على ال يُ  ال ُيضيعوا أوقاهتم يف هكذا منتدَيت .. وأن أنونصيحيت ــ وخباصة للشباب ــ  
قد ُُتدث تورمات، وسلوكيات ال تُغين وال ُتسمن .. كت اب وكتاابت .. منتدَيت، وال هكذا  هكذا 

 خاطئة ال ُُتمد عواقبها .. ويصعب عالجها!
وال احلق من الباطل .. من هكذا كت اب وال املعاين الكلي ة الكبرية .. ف احلقائق .. رَ ال تُع 

وكتاابت .. وإمنا تُعرف األشياء واألمور إذا ما أشكل شيء منها بردها ألهل العلم املعتبين واملعروفني 
قال  كما..  الذين يتحملون تبعات كل كلمة تصدر عنهم أبعياهنم، وأَسائهم، وعلمهم، وعملهم .. 

ُهْم َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِ َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوْا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأْويل اأَلمْ تعاىل:]  ِر ِمنـْ
ُهْم [النساء:   ليسوا منهم.  . ومن أويل األمر أعيان العلماء .. واجملاهيل83َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتنِبُطونَُه ِمنـْ

. ومن كان جمهول االسم، 43وقال تعاىل:] َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُموَن [النحل: 
لنسأله إذا ما أشكل علينا أمر  والعني، واحلال .. ليس من أهل الذكر الذي أمرَن بسؤاله والرجوع إليه

 من أمور ديننا ودنياَن! 
 نا عن أَسائنا وأنفسنا .. يتخطفنا الطغاة الظاملون؟ ففإن قيل: إن عرَّ  
ف عن نفسك واَسك .. وكنت أضعف من ذلك .. وهلؤالء نقول: إن كنت ال تستطيع أن تعر   

اليت لو ال ختض يف املسائل الكبار .. ال تكن سي افًا على الرقاب .. وال تفِت يف الدماء واألعراض .. و 
العامة .. وعليك خباصة نفسك، وعائلتك،  وال تستشرف أمرَ ..  ُعرضت على عمر جلمع هلا أهل بدرٍ 

  ن حولك .. وما تقدر عليه .. وهذا كثري لو أْنزته!ومَ 
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ك اآلنف الذكر .. لزمنا أن نفتحه ونسوغه لغريك من غناه لك لعذرِ هذا ابب لو فتحناه وسوَّ ْث  
والقاعدة تقول: دفع املفاسد، مقدم على  م األكثر، واألكثر فساداً وضرراً .... وهاملغرضني املشبوهني 

 جلب املصاحل. 
23/2/2016   

 قال السيسي ..! -1472
ع، بَا اتْ  :" أَن لو إنفعال السيسي يف خطاب مشهور له، بلهجته احمللية، تناقلته وسائل اإلعالمق

 ع "؛ أي لو ميكن أن يبيع نفسه لباعها ..! بَا التْ 
ك وواقعك .. فقد بعت نفسك، ومصر، وآمال وحنن نقول له: نطقت مبا يدل عن حال

ابلقوة واإلكراه رئيساً  يُبقوك حيموك، وأن ليهود بثمٍن خبس، مقابل أنالشعب املصري .. للصهاينة ا
 على مصر ..! 

من منك و فلم يعرف أحقر، وأخس، وأرخص .. وخونة كثر .. التاريخ عرف ابئعني كثر .. 
 !الطاغية بشار األسد ..إال  ، والطغيان،انة والرخص. وليس لك نظري يف اخلسة واخلي.بيعك 

 "!  ما تسمعوش لكالم حد غريي ...يف خطابه الشهري هذا:" كذلك وقال  
وهي نفس كلمات فرعون مصر األول، الذي قال هللا تعاىل عنه:] َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأرِيُكْم ِإالَّ َما 

. ] َوَقاَل ِفْرَعْوُن ََي أَيُـَّها اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت َلُكم مِ ْن ِإَلٍه 29َشاِد [غافر:َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ َسِبيَل الرَّ 
 والطغيان! فتشاِبت يف الفرعنةتشاِبت القلوب والكلمات .. . 38َغرْيِي [القصص:

25/2/2016 

 !اخليار الوحيد اجملدي -1473
ونظامه .. يعين ابلضرورة مزيداً  ي مفاوضات، أو هدنة ُتطيل من عمر وحياة الطاغية األسدأ

من الدمار، واخلراب، واآلالم حبق سورَي أرضًا وشعبًا، ابلقدر الذي يُطال فيه من عمر الطاغية ونظامه 
ــ الذي كررَن ذكره مرارًا وتكرارًا وال نزال ــ ملن  .. واحلل الوحيد .. الوحيد ال غري، مهما بدت كلفته

عب السوري أرضًا وشعبًا .. يكمن يف زوال الطاغية ونظامه الطائفي اجملرم يريد أن يضع حدًا ملعاَنة الش
.. وهراء .. ومضيعة لألوقات  توجه خارج هذا املسار .. فهو عبث عن َساء وأرض الشام ... وأي
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والطاقات .. ويعين مزيدًا من اآلالم والتضحيات حبق الشعب السوري .. ومزيدًا من املشاكل وتعقيد 
  !وري العاماملشهد الس

25/2/2016 

 الدميقراطية اليت يريدوهنا يف بلدان الشرق األوسط!  -1474
الدميقراطية اليت تريدها أمريكا، ومعها دول الغرب يف بلدان الشرق األوسط، هي الدميقراطية  

يف  وتنفيذ سياساهتم ،مصاحلهممحاية تسهر على ومصاحلها .. الدميقراطية اليت  اليت ُتمي دولة إسرائيل
وال ُتقق هلم  الشرق األوسط .. وأميا دميقراطية ال تنتهي إىل هذه النتيجة، وال تسري يف هذا االجتاه،

يف االجتاه  أصحاِبا متهمون ابإلرهاب، والسري وحماربة، فهي دميقراطية ملعونة، مرفوضة، هذين املطلبني،
أشد األنظمة استبدادًا وفسادًا، ٍذ يكون وحينئ املعاكس .. مكاهنم الطبيعي يف السجن أو أن يُقتَّلوا ..

من  وديكتاتورية ــ حيقق هلم املطلبني اآلنفي الذكر ــ هو أحب، وأقرب إليهم مما سواه وأشد الطغاة ظلماً 
 اخليارات .. من الدميقراطية، وغريها! 

 وما أكثر األمثلة من الواقع الدالة على هذه احلقيقة ...!  
29/2/2016  

 لك القاتل اجملرم اإلرهايب حق الفيتو ..؟! عندما مي -1475
 عندما ميلك القاتل اجملرم اإلرهايب حق الفيتو .. الذي جيعله يف حصانة من املساءلة واحملاسبة .. 

الشرِ  ــ ويف كل اجتاه ــ كيفما يشاء، ووقتما يشاء .. القتل و فيطلق يداه يف  وفوق أن ُيسأل عم ا يفعل ..
 اسبة! ال حممن غري مساءلة و 

كما جيعل له احلق يف أن ُيضفي هذه احلصانة على من يشاء من اجملرمني والسفاحني اإلرهابيني  
.. ممن يدخلون يف طاعته أو مواالته .. فيطلق يدهم يف الشر واإلجرام كيفما شاؤوا .. عندما حيصل 

لذي يسود األرض .. كما ال هذا اإلجرام واإلرهاب املقنَّن دوليًا وأمميًا .. ال تسأل عن حجم الظلم ا
تسأل عن العدالة املفقودة الغائبة منذ أمٍد بعيد .. منذ أن منحوا الشرَّ األكب هذه احلصانة من 

 املساءلة واحملاسبة واملالحقة ..! 
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روسيا وحكامها، وحكوماهتا .. ومثال  ذي ميلك هذا الفيتو الظامل ..مثال هذا الشرير اجملرم ال 
يني الذين حيميهم هذا اجملرم، ويضفي عليهم ما له من حصانة؛ الطاغوت بشار األسد، اجملرمني اإلرهاب

 .. وحزب الالت اللبناين .. وغريهم من األشرار!  النظام اإليراين الرافضيو 
2/3/2016  

 ال ختوين وال تكفري يف مواطن االختالف واالجتهاد.  -1476
اآلراء واالجتهادات يف تقدير املصاحل من املفاسد ختتلف  واالجتهاد، يف الثورة، ومواطن اجلهاد 

أو االستعانة بطرف من يف بعض النوازل، والطوارئ .. كالتفاوض مع العدو .. أو اهلدنة معه .. 
فاالختالف يف مثل هذه املسائل والنوازل ــ ما دام اجلميع حيرص  وحنو ذلك من املسائل ..األطراف .. 

واجلميع له سابقة بالء وتضحية وجهاد ــ ال جيوز التخوين أو التكفري  على ُتصيل اخلري ودفع الشر ..
ن من يرى جواز اهلدنة، ويرى املصلحة ر أو َيو ِ يكف ِ  مع العدو، ِبا؛ حبيث من ال يرى جواز اهلدنة

الراجحة فيها، أو العكس .. فهذا ال جيوز .. وضرره على وحدة الصف، واجتماع الكلمة أشد من 
 !هضرر العدو ذات

أن يبدي كل فريق  هذا ال مينعو  قوا بشيء من ذلك ..وإين ألرأب مبجاهدي الشام أن يتخل   
  قة املتبادلتني!رأيه، وُتفظاته على الرأي املخالف له .. ولكن بشيء من االحرتام والث  

2/3/2016  

 املََرض، واملرَضى.  -1477
م من املرض اآلخر .. ويدخل يف األمراض منها العضوي، ومنها املعنوي؛ وهو اجلانب األه 

 املرض املعنوي النزعة للغلو والتطرف .. والناس يف التعامل مع هذا النوع من املرض، فريقان: 
فريق يقصد املرض لعالجه واستئصاله، ليتحول بعد ذلك صاحب املرض إىل عنصر معاىف  

 ريق هم العلماء واحلكماء، واألطباء.ومشاىف .. أيخذ دوره اإلجيايب يف اجملتمع واحلياة .. مثال هذا الف
 فيعاجل املرض بقتل واستئصال املريض .. دون املرض؛ أما الفريق اآلخر يقصد مباشرة املريض 

على الطريقة اهلتلرية؛ حيث كان من عنصريته أنه ال يقبل  ورمبا بقتل واستئصال كل من حول املريض ..
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ل هذا اتقل فائدهتم .. مثر العام، كما مجتمع وللمنظيف اجملتمع مرضى ومعاقني؛ ألن منظرهم يسيء لل
  الفريق هم اجلزارون من السَّاسة، وجتار احلروب.

ولو ترك الس اسُة، جتاُر احلروب، العلماَء واحلكماَء أن يعملوا عملهم من غري ضغط وال ختويف،   
 أو ترهيب .. ألْنزوا لإلنسانية الشيء الكثري! 
4/3/2016  

 ينها، ونبأ إىل هللا منها.  جرائم ند -1478
تناولت بعض وسائل اإلعالم خبًا مفاده؛ أن بعض األفراد املتدعشنني يف اململكة العربية  

 اً وهو" بدر الرشيدي "، على اعتبار أن لديهم أغراضــ ابن خالتهم ــ هلم  السعودية، قد استدرجوا قريباً 
 من والدته، يريدون تسليمها له ...! 

عبارة عن رصاصات غدر أفرغوها يف جسد  غراض اليت يريدون تسليمها له؛األ فكانت هذه 
 املغدور به " بدر الرشيدي " ..!

عملون يف اجليش وهذا الفعل؛ وهو غدر اخلوارج الدواعش أبقارب هلم على اعتبار أهنم ي 
تنا خنشى أن قد تكرر أكثر من مرة .. حَّت بمن املؤسسات األمنية السعودية ..  السعودي، أو غريه

 تتحول هذه اجلرائم إىل ظاهرة .. والعياذ ابهلل. 
منها ومن فاعليها اجملرمني .. فهذه تعاىل ومن جهتنا فإننا ندين بشدة هذه اجلرائم، ونبأ إىل هللا  

 األعمال ال ميكن أن ُتدرَج إال يف خانة اخلس ة والغدر، واإلجرام، وقتل العمد، واإلفساد يف األرض ..
يف هذه الظروف ال ختدم إال أعداء  كما أهنا..   وال يتجرأ عليها إال اخلوارج السفهاءألرحام .. وقطع ا
 ! اجملرم، وروافض إيران، وحزب الالت، واحلوثيني .. خباصة منهم النظام النصريياألمة، و 
عزاء، حسن الرحم هللا " بدر الرشيدي "، وتقبله هللا تعاىل يف عداد الشهداء .. وألهله وذويه  

 سائلني هللا هلم الصب، واألجر، والسلوان. 
6/3/2016  
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 عندما ُتطالُب الشعوب ابإلسالم. -1479
يُلزموها ابلدميقراطية .. فإن تنازلت، وقبلت ابلدميقراطية  عندما ُتطالُب الشعوب ابإلسالم .. 

ابلديكتاتورية، والقمع،  َكميا حق ك الذي تستحقينه أن ُتُ .. قالوا هلا: الدميقراطية كثرية عليِك .. وإمن
 واالستبداد .. فيعيدون الشعوب إىل نقطة الصفر واالبتداء! 

7/3/2016  

  املستعمر واألقليات! -1480
املستعمر األجنيب ــ يف أي بلد يغزوه ــ  جيد يف األكثرية املتجانسة دينيًا وثقافيًا، وعرقيًا، العدو  

عه ..  لذا فهو يتحالف ضدها مع األقليات احمللية ــ أًَي كان األكب له وملصاحله .. ولنفوذه وأطما
توجهها ــ فيتقوى ِبا على ُتقيق أطماعه، ومواجهة خطر األكثرية، الطمئنانه أن األقلية ال ميكن أن 

خطرًا، كما يسهل عليه التخلص منها يف أو وقت أو مرحلة يشاء .. كما أن وعلى مصاحله تشكل عليه 
ال غىن وال فكاك هلا عنه، من أجل أمنها، ومحاية نفسها من ردة فعل األكثرية اليت األقليات ذاهتا 

ملا ظهرت، وملا حكمت، وملا قدرت على  األجنيب  غدرت ِبا، وتواطأت عليها .. فهي لوال املستعمر
آمر من البلد، تبقى حبال الود والتواصل، والتاألجنيب التنكيل ابألكثرية .. حَّت بعد خروج املستعمر 

 ممدودة وموصولة بني املستعمر وبني تلك األقليات! 
فإذا كان الشعب متجانسًا دينيًا وثقافيا، وعرقيًا .. ومل جيد املستعمر الطرف الذي يتكئ عليه،  

ويتواطأ معه، ويقتات به ..  حبث يف القبائل والعشائر السائدة .. فينصر ويظهر منها القبائل األقل 
رضها ويغذيها على القبائل األكثر نفوذًا وعددًا .. كما فعل ذلك يف أكثر من بلد نفوذًا، وعددًا .. وحي

 إفريقي! 
فإذا عرفنا ذلك، عرفنا السبب والدافع الذي حيمل كثريًا من الدول األجنبية على الوقوف يف  

لقلق وعرفنا السبب الذي حيمل تلك الدول األجنبية على اصف النظام النصريي احلاكم يف سورَي .. 
الذي ميارس أسوأ ــ وال يزال ــ الطرف القاتل واجملرم  على مصاحل ومستقبل األقلية .. رغم أن األقلية هي

 معاين اإلرهاب حبق األكثرية ...!
9/3/2016  
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 من عالمات أهل البدع واألهواء. -1481
ك أن تتكلم من عالمات أهل البدع واألهواء، وخباصة منهم اخلوارج الغالة .. أهنم يرضون من 

ــ بعيدًا عنهم وعن ابطلهم .. ال اعرتاض، وال  ، ما شئتعلى غريهم .. فما دمت ــ فيما تكتب وتنشر 
ولو شغل هلم معك .. فإذا ما أشرت إليهم، وإىل ابطلهم واحنرافاهتم .. إبراء للذمة، وإشفاقًا ابألمة .. 

، سرعان ما ينتفضون، ويعرتضون ..مما تكتب وتنشر من أصل مائة أو ألف مقالة واحدة مبقالة 
واستكثروا حبقهم تلك  .. كأن أحدهم قد ُفك من عقال .. أو قد لسعته حي ة .. ويفرتون، ويكذبون

لزموك إبلزامات ما أنزل هللا ِبا من سلطان .. فيسيئهم إنصاف احلق منهم ولو بشطر كلمة وأاملقالة .. 
 إنصاف احلق ولو من أنفسهم. .. بينما أهل السن ة واجلماعة يسرهم، ويسعدهم 
26/3/2016  

 !لصاحل َمن تسطو جبهة الن صرة على هذه الفصائل ..؟ -1482
وعلى  بني الفينة واألخرى تسطو جبهة النصرة على فصيل من الفصائل الشامية اجملاهدة، 

وهتج ر من ، فتقتل منهم من تقتل، وأتسر من أتسر مقراته، وأسلحته ــ كما كانت تفعل داعش من قبل ــ
هُتج ر .. ُتت ذرائع واهية مردودة .. ال تبر للنصرة أن تفعل شيئًا من ذلك .. وكانت حقوق هذه 

ضعف وفشل وانسحاب يظهر تضيع ُتت عنوان وزعم التحاكم إىل جلنة شرعية .. ْث غالبًا ما الفصائل 
ك روتينًا معروفًا، يعين هذه اللجنة من دون أن تقدر على أن تنصف املظلوم من الظامل .. فأصبح ذل

فالسطو على الفصيل والسطو على مزيد من الفصائل .. عند الكثري ضياع احلقوق .. ونسياهنا .. 
 !الفصيل الذي قبله، الذي مت السطو عليهومظامل يُنسي مأساة ــ ولألسف ــ اجلديد 
من ساحة العمل،  جهاعليها وعلى مقراهتا، ومت  إخرا من هذه الفصائل والكتائب اليت مت  السطو 

جبهة ثوار سورَي، وألوية األنصار، وجبهة حق املقاتلة، واللواء السابع، غوت ونظامه: اوجماهدة الط
، واجمللس العسكري خان شيخون، 13، والفرقة 30وحركة حزم إدلب، وحركة حزم حلب، والفرقة 

 !... ، وغريهاوكتائب شهداء البياضة
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صرة " ابلسطو على هذه الفصائل، وعلى  َمن تقوم " الن  والسؤال الذي يطرح نفسه: لصاحل 
مقراهتا، وأسلحتها .. وتقضي عليها .. وخترجها وَجيع عناصرها من ساحات العمل واجلهاد .. 

 !بالد املهجر .. مع حاجة سورية املاسة إليهم إىلــ وذويهم وأهاليهم ــ وهتجرهم 
تكم، يوم أن كنتم ي الذي رفعتموه يف بداَيتكون نصرة الشعب السور  لنصرةأهكذا َي جبهة ا 
تمسكنتم .. إىل أن َتكنتم .. فبطشتم وظلمتم .. وحاكيتم ف ال تتجاوزون أصابع اليد .. ..ضعفاء 

 !؟من األعمال واجلوانب يف كثريأسلوب وأعمال وإطالقات اخلوارج الغالة الدواعش، 
 !اتقوا هللا ..................... ف أعمالكم هذه ال تفرح إال الطاغوت، ونظامه .. وكل عدو 

4/4/2016  

 . ةفقه اللصوصي   -1483
يضطر بعض للمناطق اآلهلة ابلسكان،  الروسي، وبراميل النظام النصريي ُتت قصف الطريان 

الشام من ترك منازهلم بصورة مؤقتة ... فما َتضي أَيم حَّت يعودوا إليها .. فيجدوهنا قد  مواطين أهل
وفصائل ينتمون إىل جبهة  وانتهكت حرماهتا، وُسكنت من أَنس ا، وُخلعت أبواِبا،ُتطمت أقفاهل

النصرة .. وعندما ُيسألون عن السبب الذي محلهم على هذا الصنيع .. أييت اجلواب .. معنا فتوى .. 
 !من فقهاء األردن

صيل للسطو، .. الذين ُعرفوا ابلتأالقابعني يف األردن الفقهاء اللصوص نعم؛ معهم فتوى من  
ــ على رأسهم أبو قتادة  ومسمى الغزواتُتت ستار الدين .. والغدر .. واللصوصية، والسرقة .. 

 تفيد أبن املسلم على املسلم حرام:فيستدلون ابملتشابه على احملكم من نصوص الدين اليت  الفلسطيين ــ
 !وعرضه دمه، وماله،

ني الناس من جهة، وبني من يقوم ِبذا الفعل من وهذا أمر إضافة إىل كونه حُيدث شرخًا واسعًا ب
فقد اجملاهدين .. ويُفقد الثقة الواجبة واملتبادلة بني الطرفني .. فإنه خمالف للمحكم من ديننا احلنيف، 

كلُّ املسلِم على املسلم حراٌم: ماُله، وِعْرُضه، وَدُمه "   :"أنه قال صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 مسلم. 
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ــ يوم حجة الوداع ــ  خطَب الناسَ  بكرة الثقفي، أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلميب وعن أ
يه بغرِي  فقال:" أال تدرون أي يُوٍم هذا؟" قالوا: هللا ورسوُله أعلم، قال:" فسكَت حَّت ظننَّا أنه سُيسمِ 

أليست ابلبلدِة احلرام؟"  اَسه، فقال:" أليس بيوم النحر؟" قلنا: بلى َي رسوَل هللا، قال:" أي بلٍد هذه؛
قلنا: بلى َي رسوَل هللا، قال:" فإن دماءَكم، وأمواَلُكم، وأعراَضكم، وأبشارَكم عليكم حرام، كحرمة 
يوِمكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال هل بلَّغت؟" قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلِ   الشاهُد 

هذا هو املُحكم الذي تُرد إليه ما تشابه من " متفق عليه. ه َمن هو أوَعى له غُ الغائَب؛ فإنه ُربَّ ُمبَـلِ ٍ  يُبل ِ 
 النصوص، وتُفهم على ضوئه. 

:" ال حيلُّ للرجِل أن أيخَذ وعن عبد الرمحن بن سعيد، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ة ما حرَّم رسوُل هللا  من ماِل املسلِم على  عليه وسلمصلى هللا َعصا أخيه بغري ِطيِب نفِسه؛ وذلك لشدَّ

مبا  فكيف مبن أيخذ بيوت املسلمنيجمرد عصا فقط .. هذا فيمن أيخذ عصا .. . أمحد، وغريهاملسلِم "
 !فيها .. من غري أن تطيب ِبا أنفسهم؟
فكيف . 6378صحيح اجلامع:" من آذى مؤمنًا، فال جهاَد له "وقال صلى هللا عليه وسلم:

 !ابلسطو على بيوهتم وأمواهلم ..؟ابلذي يُؤذي املؤمنني 
منها املسلم على املسلم، وأن يؤخذ وغريها كثري من النصوص الشرعية اليت تشدد حرمة مال 

   بغري وجه حق، أو طيب نفس.شيء 
5/4/2016 

 .صاحبها ألعمال واألخالق هي اليت تعب  عنا إمنا -1484
ل من الفصائل ابلصالح أو الطالح .. ال أحد يستطيع أن يُدعشن أحدًا .. أو حيكم على فصي 

ابلغلو أو اجلفاء .. وإمنا هي األعمال .. واملواقف .. واألخالق .. هي اليت ُتكم على صاحبها 
 ابلصالح أو الطالح .. أبنه من اخلوارج الغالة البغاة أم ال. 

له قعني املتعصبني املادحني له، وال ترقيع املر فمن ختل ق أبخالق الغالة البغاة .. ال ينفعه مدح  
طعن ال يضره شيئًا .. ومن كان بريئًا من أخالق الغالة البغاة .. وختلق أبخالق اإلسالم احلميدة .. 

 !لطاعنني به، وجتريح اجلارحني ..ا
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فأخالق املرء وأفعاله .. وكذلك الفصائل .. هي اليت تتكلم وتعب عن صاحبها؛ إن كان خرياً  
اءهم وليكف عنا الغالة املتعصبون جشفليهدأ روع الصاحلني املصلحني ..  فخري، وإن كان شرًا فشر ..
 .. وتعصبهم .. وتنطعهم. 

6/4/2016 

  .التعويل يف قيام املشاريع الكبى على األمة الوسط -1485
على األمة الوسط؛ سيس لقيام دولة إسالمية راشدة، التعويل يف قيام املشاريع الكبى .. والتأ 
.. وتفر قوا، وتنازعوا  ماملناطة ِبواجلماعة .. فإن فشل أهل الوسط يف التمثيل .. ويف املهام ة أهل السنَّ 

م حينئذ هم أهل فيما بينهم .. كان البديل عنهم الغالة األجالف .. أو اجلُّفاة من أهل التفريط .. واملال
  الوسط، والوسطية؛ لتفريطهم فيما جيب عليهم.

مباشرة يف خدمة وتقوية  .. يصب  به أهل الوسط، والعدل، واالعتدال يقع فأميا خطأ أو تقصري  
أهل الغلو واإلفراط، أو أهل التفريط واجلفاء، إذ أن  الفريقان يقتااتن ويعتاشان أبخطاء وزالت أهل 

 الوسط واالعتدال، أهل السن ة واجلماعة. 
  !وما ذكرَنه جيري على ثورات الشعوب، وغريها ... 

9/4/2016 

 . ْث حناسبهم على الفتنةعن دينهم نفنت الناس  -1486
دينهم .. ليس من اإلنصاف والرشد أن تقتصر احملاسبة  يقع خطأ، أو يفتنت الناس عنندما ع

على اخلطأ واملخطئ، أو على الناس الذين افتتنوا يف دينهم من دون النظر إىل السبب يف فتنة الناس، 
 . معن دينه ملسبب الذي تسبب يف فتنتهموا

إىل جالد لضحيته، وضحي ة فتنته .. وكأنه واألسوأ من ذلك أن يتحو ل الفت ان املتسبب للفتنة  
 !غري معين من وقوع الفتنة

جاَء رجٌل ِمَن األنصاِر وقد أُقيَمِت الصَّالُة، فَدخَل املسِجَد فصلَّى َخلَف ُمعاٍذ فطوََّل ِِبِم،   
ى معاٌذ الصَّالَة قيَل َله إنَّ فالًَن فعَل كذا ضْثَّ انطلَق فلمَّا ق سجِد،فانَصرَف الرَّجُل فصلَّى يف َنحيِة امل

وَكذا، فقاَل معاٌذ: لئْن أصَبحُت ألذُكَرنَّ ذِلَك لَرسوِل اّللَِّ صلَّى اّللَُّ عليِه وسلََّم، فأتى معاٌذ النَّيبَّ صلَّى 
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ما محَلَك عَلى  :"فقالَ  ،صلَّى اّللَُّ عليِه وسلََّم إليهِ  اّللَُّ عليِه وسلََّم فذَكَر ذِلك َله، فأرسَل رسوُل اّللَِّ 
فقاَل َي رسوَل اّللَِّ عِملُت عَلى َنِضحي مَن النَّهاِر فِجئُت وَقد أقيَمِت الصَّالةُ  ؟".الَّذي صَنعتَ 

 َنحيِة فَدخلُت املسِجَد فدَخلُت مَعه يف الصَّالِة فَقرأ سورَة كذا وَكذا فَطوََّل فانَصرفُت فصلَّيُت يف
". فلم أفتَّاٌن َي ُمعاُذ، أفتَّاٌن َي ُمعاُذ، أفتَّاٌن َي ُمعاُذ  صلى هللا عليه وسلم:" فقاَل رسوُل اّللَِّ  .املسِجدِ 

وفارق اجلماعة، وصلى منفردًا يف َنحية  عليه وسلم املخطئ الذي قطع صالته،حياسب النيب صلى هللا 
إمنا حاسب، ووجه املالمة ملن كان سببًا يف فتنة الرجل عن و ي كلمة عتاب .. ومل يوجه له أاملسجد .. 

 ل يف الصالة ــ فقال له:" أفتَّاٌن َي ُمعاُذ ..". دينه وصالته ــ وهو مل يفعل أكثر من كونه قد طو  
وعليه ال ينبغي أن نفنت الناس عن دينهم .. ونستمر يف فتنتهم .. فإذا ما فتنوا .. حاسبناهم  

 !كأننا غري معنيني من فتنتهم؟و ــ  !ــ السببا عن أنفسنا تغافلنوجلدَنهم، و 
 ويف احلديث، فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" بش روا، وال تنف روا ..".  

9/4/2/2016 

  املسؤولية.املسؤول، و  -1487
ي  من كان مسؤواًل، يف موضع املسؤولية تراه حيسب لكلماته ومواقفه ألف حساب .. وينتق 

.. خشية أن ترتد كلماته ومواقفه سلبًا على من كلماته انتقاء .. كمن يسري يف حقل مملوء ابأللغام 
عامة، وراءه، ممن هو مسؤول عنهم .. وهذا يُلَحظ عليه ويظهر كلما توسعت مسؤولياته، وكانت 

  وشاملة لقدر كبري من الناس، واجملتمع. 
.. ولو شاء أن ما شاء ومن سقف طلباته .. وانتقاداته بينما غري املسؤول .. تراه يرفع صوته،  

زاود تسهل عليه املزاودة وابلقدر الذي يشاء .. فكلماته غري مسؤولة، وليس عليها رقيب، وال يُ 
حسيب، وال َتثل إال نفسه، أو قدر يسري من الناس .. ْث هو تقل ــ ورمبا تنعدم ــ أخطاؤه العملية .. 

 األخطاء تكون مع العملو ..  قصور على النقد .. واملعارضة .. واملزاودةعمله مف ألنه ال يعمل ..
  !واحلركة، أما الذي ال يعمل فإنه ال َيطئ وال ُيصيب

 وهذا الفرق بني الفريقني قد تلحظه يف الشخص الواحد؛ إذ تلحظ فارقًا كبريًا يف مواقفه، 
 ينتقل إىل مرحلة الالمسؤول.يستقيل، و وتصرحياته، وكلماته عندما يكون مسؤواًل، وعندما  وسلوكه،
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لكن الدول .. واملؤسسات، واملشاريع الضخمة الكبرية .. تُبىن وتقوم على أكتاف، وِبهود  
  وليس الفريق غري املسؤول، وغري العامل. املسؤولني .. 

. وحماولته يف اإلصالح والتصحيح ما استطاع .وكبواته .. عمل املسؤول مع خطئه ..  وابلتايل 
  الذي ال يعمل، وال َُيطئ .. وإن زاود، ومهما زاود. خري وأفضل ألف مرة من غري املسؤول 

10/4/2016 

  .والتشب ع مبا مل يُعَطوا، عند اخلوارج الغالة القياس الفاسد -1488
، َوقَ   ال البخاري يف صحيحه:ق أي ابن  الَ كاَن اْبُن ُعَمَر يـََراُهْم ــ أي اخلوارج ــ ِشَراَر َخْلِق اّللَِّ

فحملوا على علي بن أيب ِإنَـُّهُم اْنطََلُقوا ِإىَل آََيٍت نـََزَلْت يف الُكفَّاِر، َفَجَعُلوَها َعَلى املُْؤِمِننَي ".  ":عمر
َك [. وقالوا له َي علي:] َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَملُ ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِلِ   طالب رضي هللا عنه قوله تعاىل: ]

 .] 
وما قيل يف الغرابء هذا أهنم ينطلقون إىل نصوص الطائفة املنصورة، الفاسد ومن قياسهم الباطل 

.. ليؤنسوا وحشتهم الناَجة  الناصحني املشفقني ابألمة املتمسكني ابلسنة .. فيحملوهنا على أنفسهم
 !عن إجرامهم وتوحشهم حبق األمة

على وما يتعرضون له .. ال .. وجمرميهم .. جله  يقيسون سفهاءهم وغلماهنم امن ذلك أهنم و 
أعالم ونبالء األمة وما تعرضوا له من حمن  وبالء .. كابن تيمية رمحه هللا، وغريه من األعالم .. 

الناَجة عن إجرامهم وتوحشهم .. يؤنسوا بذلك وحشتهم ل، فيتشب عون مبا مل يُعطوا ومبا ليس فيهم
 !ء األسنانويصطادون من يقع بشباكهم من حداث

12/4/2016  

 .إدراج اَسي يف قائمة املستهدفني من قبل داعش -1489
قائمة املستهدفني، وأهنم اسُتوقفت على خب مفاده أن اخلوارج الدواعش قد أدرجوا اَسي يف  

 .. كما نشروا ذلك يف جملتهم " دابق ". عازمون على قتلي واغتيايل
كنت وال أزال مطاردًا من كثري من طغاة األرض ..   نينن نعم هللا علي أم أقول: احلمد هلل .. 

فأضيف إىل شر  الطغاة هؤالء، شر اخلوارج الُغالة .. فأصبحت مطاردًا من الطرفني معًا .. فاجتمع يل 



 538 

يف آخر ال غرابة إذا علمنا أن أحفاد هؤالء اخلوارج املعاصرين يُقاتلون و .. اجتماع الشرين ضدي خري 
على  ــ كما ورد ذلك يف احلديث ــ ضد املسيح عيسى عليه السالم ،سيح الدجالملامع األعور الزمان 

املسيح الدجال كافر أصلي، بينما عيسى عليه السالم ومن معه من املؤمنني .. مرتدون  اعتبار أن
وصحوات .. وكفر الردة أغلظ من الكفر األصلي .. فيقدمون قتاهلم على قتال الدجال .. بل 

 !الدجال ضد عيسى عليه السالم ومن معه من املؤمننيويتحالفون مع 
الطاغوت املسيح الدجال ضد عيسى املسيح عليه السالم .. جيتمع شر  من جيتمع شرهم مع و  

  !شرهم مع الطغاة الظاملني ضد عباد من أمثايل
ال ابهلل وال نزيد سوى أن نقول: هللا املستعان .. حسبنا هللا ونعم الوكيل .. وال حول وال قوة إ 

  .. واحلمد هلل رب العاملني. 
17/4/2016  

 !قافلة احلق تسري، وكالب أهل النار تنبح -1490
ورية، أرسل النظام األسدي اجملرم شبيحته لينشروا فجورهم، وبذاءهتم، ا بدأت الثورة السمل  

مية، ويف كل صفحة وأسوأ ما يعرفون من األلفاظ البذيئة املعيبة يف وجه معارضيه، وعب كل وسيلة إعال
من صفحات التواصل اإلجتماعي ُتكتب فيها كلمة ضده .. بغية ُتبيط، وإخافة وترهيب معارضيه، 
وكل من ينتقد سياساته وجرائمه .. إىل أن فقد األمل من جدوى هذه الوسيلة اهلابطة، وأدرك أن الثورة 

 !وأهلها قد جتاوزوا هذه املرحلة .. فخنس، وخنسوا
ة ابلقذة .. شبًا بشب، وذراعاً دواعش وخوارج العصر .. اآلن له وهذا الذي يفع  حذو الُقذ 

ومنتدى .. فأرسلوا شبيحتهم وفجارهم عب كل َند وواد .. فتشاِبت ألفاظهم، ومقاصدهم .. بذراع .. 
 والتجريح، أسوأ عبارات الشتم، والسبوصفحة يف النت يكتب فيها كلمة ضدهم .. ليشبعوا صاحبها 

وكل من ال يرى رأيهم .. وُتبيطهم ..  بغية إرهاب خمالفيهم ..نتقاص .. وأكثرها بذاءة .. واال.. 
وإسكاته .. وهلؤالء اخلوارج األجالف .. ولشبيحتهم الفجار نقول: صنيعكم هذا ال يثين احلق عن 

من ابطل وفجور  املضي إىل غايته .. وهو ال يزيد أهل احلق إال يقيناً مبا هم عليه من حق، وما أنتم عليه
  وغلو .. فقافلة احلق .. قافلة أهل السنة واجلماعة تسري .. وكالب أهل النار تنبح.
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18/4/2016  

 جيب العمل على إجياد نظام سياسي راشد مستقل، واضح املعامل واآلليات  -1491
وَجاعات حزاب، وألى َجيع العاملني من أجل اإلسالم، ومستقبل سورَي .. من حركات، ع

على إجياد نظام سياسي راشد، واضح املعامل، ــ على وجه السرعة ــ ادية وغريها .. أن يتواطؤوا جه
والتعاطي اإلجيايب يف بيئته، ومع حميطه .. والوجود يراعي فقه املمكن، ويكون قاباًل للحياة واآلليات، 

ذلك، ومل ينجحوا يف إجياد  حُيافظ على الثوابت، واملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية .. فإن مل يفعلوا
فإن الشعوب ال تقبل الفراغ، وال أن تعيش الفراغ .. وال أن تقاد إىل فراغ دائم وجمهول هذا النظام .. 

أوهلما علماين استئصايل حاقد، يعيد يف سورَي سرية أيول إىل إحدى مسارين: قد  حينئذستقبل وامل ..
وهذا مسار له أعوانه وحلفاؤه من دول ذ زمن .. قد أعد عدته من.. طواغيت آل األسد اجملرمني 

الذي ال يعقبه عمران،  املستمر؛اآلخر فهو الفوضى والتوحش .. واهلدم املسار أما اإلقليم، وغريها .. 
ية على اإلسالم أكثر مما تنعكس على الشعوب تنعكس آاثره السلبوال أتسيس راشد لدولة راشدة .. 

ملؤسسات لتأسيس العمران .. وال تشددون املتنطعون .. الذين ال أيِبون  يقود هذا املسار الغالة امل.. 
، لني من أجل اإلسالم من أهل الوسطاليت ِبا تنهض األمم والدول .. واملالم حينئذ هم َجيع العام

 والت حني مندم. على اختالف مسمياهتم .. ..  واالعتدال
19/4/2016  

 .ريع الكبىأثر اهلزمية النفسي ة على املشا -1492
به ..  وَتاجدهمن عوامل ْناح أي مشروع، إميان أصحابه به، وثباهتم عليه، واعتدادهم م

 . أوىل ِبذه املعاينوالتضحية من أجله .. واملشروع اإلسالمي .. 
إذ أول خطوة حنو سقوط املشروع واهنياره .. مهما كان هذا املشروع صاحلًا وحمقًا .. عدم ثقة 

.. فأكثر ما يهدد املشاريع الضخمة اجلادة، يف الواقع وبنجاحه .. وإبمكانية تفعيله  وقناعة أصحابه به
واحملقة، ابالهنيار والسقوط، والزوال .. نفوس أصحابه املهزومة أمام ُتدَيت الواقع .. فتنهزم على 

الصفر،  إىل نقطةــ يف مشروعها ــ حساب املشروع .. وتستمر يف اإلنسحاب واهلزمية .. إىل أن تصل 
 !.. وتفقد كل شيئوالال شيئ 



 540 

امة لتنجح .. بسبب قناعة، واعتداد أصحاِبا ِبا .. وتضحيتهم من  بل إن املشاريع الباطل اهلد 
 !أجلها

ويف إحدى اللقاءات العامة مع بعض الن خب املثقفة .. كانت إحدى األصوات تطالب أبن 
نلغي ــ خطاب " َي أيها الذين آمنوا "، وكأن  .. فقط .. ونغي ب ــ أو يكون خطابنا: َي أيها الناس

 !حَّت ال نثري حساسية غري املؤمنني .. كما زعموا  أحدمها يلغي وينايف وُيضاد اآلخر ..
وال .. ال ميكن أن يُعو ل عليها شيء ..  النفسية الداخلية إىل هذا احلدعندما تصل اهلزمية 
 كبى. الاملشاريع العامة يتعلق بقيام الدول .. و ابل .. وخباصة فيما  يُرجتى من أصحاِبا شيء ذي

20/4/2016 

  . على حساب احلقيقة اإلقناع -1493
من القوى الدولية مهه األكب كيف يُقنع اآلخرين؛ غري املسلمني  يبال  يف اجملاملة ..ريق من ا ف

ثوابت ى حساب علورمبا  .. به، وبروايته .. ويكون ذلك يف الغالب على حساب احلق، واحلقيقة ..
 !ومقاصد الدين

لتظاهروا بعدم االقتناع .. .. بكم وبروايتكم عوا ولو اقتن..  ال تطمعوا ابإلقناعوهلؤالء نقول: 
وما أكثر .. ويُطالبون مبزيد من األدلة عليها .. وجيحدوهنا بل لو رأوا احلقيقة رأي العني .. قد ينكروهنا 

متابعتهم على ما هم بعد ك إال بعد مداهنة وركون إليهم .. و وال يقنعهم بك وبروايتما فعلوا ذلك .. 
 عليه من ابطل، وما يهوون ويرغبون.

فهو أجدى لتنزيل النصر عليكم .. وإن بدا ذلك مكلفًا .. الزموا غرز احلق .. ورواية احلق .. 
َناَك َلَقْد ِكدتَّ تـَرْ  ََذقْـَناَك  َكُن ِإَلْيِهْم َشْيئًا َقِلياًل .واحرتام اآلخرين لكم .. قال تعاىل:] َوَلْواَل َأن ثـَبـَّتـْ ِإذًا ألَّ
َنا َنِصرياً [اإلسراء  .75ــ74:ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ْثَّ اَل جتَُِد َلَك َعَليـْ

23/4/2016  
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 .العدو مَّت حيرتمك ويقتنع بك -1494
عندما تكون قوًَي، وعلى مستوى  يف حالتني: حيرتمك، ويقتنع بكــ أًَي كان هذا العدو ــ لعدو ا

صفك الداخلي، مرتاص ومتماسك، ومتحد .. مل تدع له فرجة للتسلل منها إليك، وإىل صفك 
 الداخلي. 

ضمن بعض مصاحله .. فرتاه حينئذ يدنو منك .. ويتواضع لك .. وعندما َتلك األوراق اليت ت
ذي به حيافظ على مصاحله اليت هي الابلقدر وينزل عند رغبتك ابلقدر الذي تتحكم مبصاحله .. و 

 بيدك.
د هذين السبيلني عنده ِبذين السبيلني حيرتمك العدو .. وينزل عند مطالبك .. وليس لك بع

  !مطمع أو حظ، إال أن تتبع ملته
23/4/2016  

 سحب اجلنسي ة السورية من اجملرم بشار األسد  -1495
ب من مواطنيها جرمية ضد اجملتمع الذي رت العادة يف عدد من الدول األوربية أن من يرتكج

املراقبني  استحساًَن عند كثري من وقد القى هذا اإلجراءيعيشون فيه .. أن يسحبوا منه جنسية بلده .. 
واحلقوقيني .. وهذا اللعني اجملرم بشار األسد قد ارتكب صورًا من اجلرائم واجملازر حبق سورَي أرضًا 

طاغية يف األرض .. ارتكب جرائم وجمازر حبق الشعب السوري ال ميكن  وشعبًا مل يسبقه إليها جمرم وال
وعليه فهو أوىل من غريه يف أن ُتسحب وإىل الشعب السوري .. أن يرتكبها سوري ينتمي إىل سورَي .. 

 اً مطلب طلبيكون هذا امل منه اجلنسية السورية، ويُعامل معاملة اجملرمني غري السوريني .. وإين ألرجو أن
 جيب أن أقل ما وهوَجيع الفصائل، واجلماعات واملؤسسات الفاعلة يف سورَي .. مطلب .. و  ريَيً َجاه

 جُيرى على هذا الطاغية اجملرم. 
30/4/2016  

  !غرضنا رفع الظلم وليس تطبيق الشريعة -1496
 غرضنا رفع الظلم، وليس تطبيق الشريعة ..! الطالق: ات حيلو للبعض أن يُطلق هذا اب
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طالق إضافة إىل كونه يندرج على خطورة عظيمة من جهة االعتقاد .. فإنه يندرج على وهذا ا
ــ يف نظرهم ــ يتناىف مع رفع الظلم .. أو رفع الظلم أصحابه .. وكأن شرع هللا تعاىل مركب عند جهل 

 شيء، وشرع هللا تعاىل شيء آخر! 
الظلم مبعناه  اىل هو رفع الظلم؛من شرع هللا تع وال نعدو احلقيقة لو قلنا أن الغرض األكب

مبا العام، واخلاص .. الظلم على مستوى األفراد، واجلماعات، والدول واجملتمعات .. وأن من مل حيكم 
َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبَا أنَزَل اّلل ُ َفُأْولَـِئَك ُهُم من الظاملني .. كما قال تعاىل:]  أنزل هللا حيكم ابلظلم، وهو

 . 45املائدة:الظَّاِلُموَن [
ل .. فهذا داع ألن نصحح األخطاء اليت هي وإن كان هناك تطبيق خاطئ لشرع هللا تعاىل املنز  
ــ من عند أنفسنا .. وأن نتبأ من أخطاء من ينسب خطأه  لشرع هللا تعاىل .. وجيعل ــ وممارساته اخلاطئة 

.. فنضل، ونشقى،  لْنايف الشرع احلق املنزَّ  ل كالش رع املنز ل .. ال أن نتبأ، أوالشرع املؤوَّل أو املبد  
 ! ونظلم، من حيث نظن أننا نعدل، وحنسن صنعاً 

30/4/2016  

 مَّت نشعر ابحلاجة ليآخرين ..؟  -1497
لى قدر التفر ق والتَّنازع داخل الصف الواحد .. على قدر ما يكون الضعف، والفشل .. ع

يتهم .. ويكون ذلك ذريعة تسهل ليآخرين التدخل يف ويتولد الشعور ابحلاجة إىل اآلخرين، وإىل محا
 قضاَيَن الداخلية واالسرتاتيجية! 
ف من هذا الشعور .. ومن اللجوء إليه .. يكون ابلتوح د، والرتاص والطريق الوحيد الذي َيف  
 .. واجتماع الكلمة، والشوكة. 

 ومن ال يتقو ى أبخيه، ويشد عضده به .. يتقو ى بعدوه!
1/5/2016  

 عندما ينزل البالء. -1498
قدر املستطاع .. ــ ودفع أسبابه ــ ندما ينزل البالء ــ أَيً  كان هذا البالء ــ يواجه أبمرين: بدفعه ع

وابلصب، واالحتساب، واالسرتجاع .. وليس وراء ذلك سوى الفحش والفجور يف القول، واللطم، 
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ق ال يتأتى خبري .. وال يليق ابملسلم .. وهو وهذا خلوتشميت األعداء .. والنياحة، وشق اجليوب .. 
ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ َن اخْلَوْف َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِ َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس يتناىف مع توجيهات اآلية الكرمية:]  َوَلنَـبـْ

ِر الصَّاِبرِيَن . ُهم مُِّصيَبٌة َقالُ  َوالثََّمَراِت َوَبشِ  ُأولَـِئَك َعَلْيِهْم  وْا ِإَنَّ ّللِ  َوِإنَـّا ِإَلْيِه رَاِجعوَن .الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ
 . 157-155َصَلَواٌت مِ ن رَِّبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوُأولَـِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن [البقرة:

.. وفرج عن أهلنا يف حلب الشهباء ما هم فيه من كرب  أفرغ علينا صبًا، وثبت أقدامنااللهم 
 ن معهم .. واحفظهم حبفظك .. وعليك ابلطاغوت النصريي اجملرم، ومن وااله، وسانده ..وبالء .. وك

اللهم آمني، وصلى هللا وسلم على سيدَن ونبينا  من اجملاهدين ..وعبادك واجعلهم غرضًا سهاًل جلندك 
 حممد، وعلى آله وصحبه وسلم. 

1/5/2016  

 وفيلق الرمحن. بيان حول النزاع الدائر بني جيش اإلسالم،  -1499
 سم هللا الرمحن الرحيمب

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد. 
 . 46قال تعاىل:] َواَل تـََنازَُعوْا فَـتَـْفَشُلوْا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُوْا ِإنَّ اّلل َ َمَع الصَّاِبرِيَن [األنفال:

ء على الثورة الشامية، وأهدافها .. وتشتد يف الوقت الذي تتكاتف وتتكاثف فيه جهود األعدا
هجمات النظام النصريي األسدي وحلفائه على حلب الشهباء .. نفاجأ بتقاتل اإلخوان يف الغوطة 
الشرقية بني جيش اإلسالم، وفيلق الرمحن .. مما يزيد من معاَنة أهل الشام، ويزيد من فرح وطرب 

 األعداء. ومشاتة 
) اجليش، والفيلق ( أن َجيع علماء الشام ــ ومعهم َجيع العقالء  وليعلم اإلخوان من الطرفني

األحرار ــ ال ميكن أن يباركوا أو أن يوافقوا على تقاتل اإلخوان بعضهم مع بعض .. فعملهم هذا غري 
 رشيد .. وهو ضرر حمض .. وقتاهلم قتال فتنة .. ال يصب إال يف خدمة النظام النصريي اجملرم وأعوانه. 

واجلهود انت هناك مظامل للطرفني .. فطريق ُتصيلها .. عن طريق الكلمة .. والوسائل وإن ك
السلمية ال غري .. واليت منها تشكيل حماكم، وهيئات قضائية مستقلة تنظر يف املظامل، وتنصف املظلوم 

  وليس وراء هذا اخليار خيار، وهذا احلل من حل.وُتكم للمظلوم على الظامل .. من الظامل .. 
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أن يوفق اجلميع ملا حُيب ويرضى، وما فيه خري ومصلحة نسأل هللا تعاىل أن يلهمنا رشدَن، و 
 البالد والعباد .. وصلى هللا على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم. 

2/5/2016  

 ملاذا ميرقون من الدين ْث ال يعودون فيه ..؟! -1500
ث املتفق عليه، أهنم:" ميرقون من الدين كما ميرق جاء يف وصف اخلوارج الغالة كما يف احلدي 

 ة، ْث ال يعودون فيه .."!هم من الرمي  السَّ 
وذلك لسببني: أوهلما أهنم يستحلون دماء وحرمات املسلمني بغري موجب شرعي .. وإمنا  

ون فيفسر  ؛ابحلسناتيستحلوهنا أبوهام، وأكاذيب، وظنون ابطلة ال تغين من احلق شيئًا .. وأحياًَن 
وينطلقون إىل آَيت ونصوص قيلت يف املشركني فيحملوهنا على ..  ا سيئاتِبهلهم على أهن احلسنات

ل حرامًا فقد كفر "، فكيف إذا كان هذا فق عليها بني أهل العلم:" أن من حل  والقاعدة املت  املؤمنني .. 
 ...؟! األشد غلظة من أي حرام آخر احلرام، دم املسلم 

بغري حق .. والقاعدة واعتقاد كفره تحلون دم املسلم بغري حق، بعد تكفريه اثنيهما: أهنم يس 
 املتفق عليها بني أهل العلم:" أن من كف ر مسلماً، فقد كفر ". 

تدينًا واعتقاداً يفعلون ذلك رون أصحاِبا .. مة، ويكف  يستحلون الدماء املعصومة احملر  إذ هم و  
وأنه يرجع عن غيه وجرمه .. وهو يعتقد أنه حُيسن صنعًا ..  .. ومن كان كذلك أىن  له أن يتوب أو أن

 "! ..لذا جاء وصفهم يف احلديث:" ْث ال يعودون فيه ِبرمه يتقر ب إىل هللا .. 
 أعاذَن هللا وإَيكم أن نتخل ق بشيء من أخالقهم ...! 

3/5/2016  

 عندما يتواطأ اجملتمع الدويل مع اجملرم اإلرهايب! -1501
أ اجملتمع الدويل ــ على مدار أكثر من مخس سنوات ــ مع اجملرم القاتل اإلرهايب ندما يتواطع

بشار األسد على قتل وإابدة شعب سورَي .. ويقوم ــ عن سابق علم وإصرار ــ بتزوير احلقائق، ودور 
ردة شاهد الزور .. فهو بذلك يتواطأ على َجيع القيم احلضارية اإلنسانية الراقية .. ويئدها بنفس اب

 شامتة .. ويقتلون اخلري يف نفوس الناس!
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وأمرًا آخر يدل عليه هذا التواطؤ .. وهو أهنم قد غل بوا اإلصغاء لألحقاد الطائفية، 
واإليدلوجات املذهبية والفكرية .. على الوقوف ِبانب اإلنسان .. ِبانب احلق والعدل .. حبانب القيم 

ـ شاؤوا أم أبوا ــ يصدقون قوله تعاىل:] َوَلن تـَْرَضى َعنَك احلضارية اإلنسانية الراقية .. وهم بذلك ـ
 . 120اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحَّتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم [البقرة:

6/5/2016  

 النزاعات!  طريقة األمم املتحدة يف حل   -1502
سورَي، وليبيا، ن يتأمل طريقة األمم املتحدة يف حل النزاعات الدائرة يف بالد املسلمني: كم
.. جيد أهنا ُترص على عناصر التوتر أن تظل قائمة بداًل من من الدول وغريها والعراق، واليمن، 
 وذلك لسببني:  فإن مل تكن ــ عناصر التوتر هذه ــ موجودة، هي توجدها وتغذيها وتضخمها .. إزالتها،

ع إليها عند احتياجها .. قائمة .. ليسهل الرجو والتوتر أوهلما: أن تبقى أسباب املشاكل 
وقتما تشاء، وعندما يف شؤون تلك البالد وليسهل على الدول الكبى يف اجملتمع الدويل التدخل 

 ما يشتهون ويريدون! و  ،مصاحلهمتقتضي احلاجة .. لو سارت األمور يف خالف 
.. تعيش اخلوف عل شعوب تلك الدول جي أسباب املشاكل والتوتر قائمة .. بقاء اثنيهما:

.. حيميها  تلك الدول الكبىتشعر ابحلاجة املاسة إىل طرف اثلث متمثل يف اجملتمع الدويل .. و و 
رأسها من لو أطلت بالداخلية م يفصل بني النزاعات ويكون كاحلكَ ويتدخل يف شؤوهنا .. ويرعاها .. 

 الدول الكبى!  جديد .. وهذا الذي تريده
وقادرًا على حل مشاكله ..  ومتفامهاً ن متماسكًا البيت الداخلي كلما صلحت أحواله، وكا

أن ات األطماع االستعمارية يف أن تتدخل أو ذ ًا على القوى الدوليةكلما كان عصي  الداخلية بنفسه ..  
  رائع للتدخل!جتد الذ

دول يف اآلنية املعاصرة املشاكل لذلك ال توجد مشكلة دولية من لدن مشكلة فلسطني .. إىل 
أو أنصفت املظلوم فيها من املتحدة يدها فيها وقد حلتها ..  .. قد وضعت األمم الشرق األوسط

نعم؛ قد تنجح يف إطفاء البكان مؤقتًا .. لكن تُبقي  وإمنا قد زادهتا تعقيدًا وأتزميًا، وخطورة ..الظامل .. 
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ف عليه املراقبون  َيتلوهذا مما ال أسباب اشتعاله قائمة .. لينفجر من جديد يف الوقت الذي يريدون ..
 ! العقالء

7/5/2016  

 عندما تفرز الدميقراطية االستبداد!   -1503
تفرز لدميقراطية ال تعين دائما خالف االستبداد، والديكتاتورية .. كما َُيي ل للبعض .. بل قد ا

االنتماءات ، و املال، واإلعالم، والقدرة الدعائيةسلطة من خالل آلياهتا ووسائلها ــ اليت تتأثر سلبًا ب
ظاملًا .. مثال ذلك: نظامًا ديكتاتورًَي، إقصائيًا، مستبدًا ..  ــ والتحالفات الطائفية واحلزبية والعشائرية

وغريها من البلدان .. وهذا يستدعي من م العراقي الطائفي، ولبنان .. النظام التونسي احلايل، والنظا
، ووسائلها يف آليات الدميقراطيةــ على مدار الوقت ــ  الباحثني واملفكرين املصلحني .. أن يقل بوا النظر
منها ما  امنها ما يقبل اإلصالح .. ويستبدلو  ايصلحو لينظروا املناسب منها من غري املناسب .. ول

 َتنع من انتاج نظام فاشي  مستبددستورية وإجرائية  .. أو يقيدوهنا بقيودأو التغيري يستدعي التبديل 
  ب دميقراطي!إقصائي ظامل .. بثو 

ال جيوز االستسالم للدميقراطية وآلياهتا ــ على عجرها وِبرها، وما هلا وعليها ــ على أهنا قدر 
وإمنا وأهنا أفضل ما توصلت إليه البشرية .. األنظمة السياسية املعاصرة اليت ال مفر وال مناص منه .. 
ب أن يظل حمل حبث واجتهاد دائمني من هذا اجلانب ــ وأعين به النظام السياسي وطريقة احلكم ــ جي

قبل العلماء والباحثني، إىل أن نصل ــ على وجه التفصيل ــ إىل أفضل وأرقى طريقة ُُتَكُم ِبا البالد 
عباد .. ويف ديننا، واترَينا السياسي األول؛ يف عهد النبوة، واخللفاء الراشدين، رصيد ضخم يساعدَن وال

 ذلك. ــ بتوفيق هللا ــ على ُتقيق 
7/5/2016  

 سؤال وجواب حول قاعدة " الرضى ابلشيء كفاعله ". -1504
ؤال: جزى هللا الشيخ خريا على كالمه، هناك استفسار كيف يكون الرضى ابلشيء كفاعله، س

 ويف احلديث الدال على اخلري كفاعله، والدال غري الراضي؟! 
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املتفق عليها " الرضى ابلشيء كفاعله اجلواب: احلمد هلل رب العاملني. ال تعارض بني القاعدة 
"، وبني احلديث:" الدال على اخلري كفاعله ". إال أن الرضى موضعه القلب، وهو يشمل املعنيني: اخلري 

 والشر؛ فالرضى ابخلري كفاعله، كما أن الرضى ابلشر كفاعله من حيث األجر، والوزر. 
أنه قال:" إذا عملت اخلطيئة يف كما يف احلديث فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

األرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها "] 
 [.  3651صحيح سنن أيب داود: 

وقال صلى هللا عليه وسلم:" إمنا الدنيا ألربعة نفر؛ عبد رزقه هللا مااًل وعلمًا فهو يتقي فيه ربه، 
فيه حقًا، فهذا أبفضل املنازل، وعبد رزقه هللا علمًا ومل يرزقه مااًل، فهو ويصل فيه رمحه، ويعلم هلل 

صادق النية، يقول: لو أن يل مااًل لعملت بعمل فالن، فهو بنيته، فأجرمها سواء. وعبد رزقه هللا مااًل ومل 
يه حقًا، فهذا يرزقه علمًا َيبط يف ماله بغري علم، وال يتقي به ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هلل ف

أبخبث املنازل، وعبد مل يرزقه هللا مااًل وال علمًا، فهو يقول: لو أن يل مااًل لعملت فيه بعمل فالن، فهو 
 [. 14بنيته، فوزرمها سواء"] صحيح الرتغيب والرتهيب: 

 وهناك أدلة أخرى عديدة على صحة القاعدة اآلنفة الذكر أعاله.
7/5/2016 

 الثورة السورية! أكب كذبة يف عمر  -1505
كب كذبة يف عمر الثورة السورية ملا صد ق فريق واسع من السوريني أن أمريكا صديقة الشعب أ

 السوري .. وصديقة الثورة السورية! 
تقدم كيف تكون صديقة الشعب السوري، وهي ــ طيلة سنوات الثورة ــ عقبة كأداء أمام 

 ي وثورته! أي خري يتوجه حنو الشعب السور الثورة، وأمام 
منذ األَيم األوىل من الثورة طالب الشعب السوري بغطاء جوي حيميه من براميل وطريان النظام 

 فعطلته ومنعته، وال تزال! بشراسة، هذا املطلب  السوري .. فوقفت أمريكا ضد
من الشعب السوري من براميل وطريان  منطقة آمنة أيمن فيها املستضعفون اقرتحت تركيا

 ! ، وال تزالوري .. فعارضته أمريكا وعطلته ومنعتهالنظام الس
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األسلحة املساعدات و بعض دول اإلقليم كالسعودية، وقطر، وتركيا .. هتم أن تقدم بعض 
املتطورة للثوار ليقللوا من أثر شر هجمات النظام السوري وجرائمه .. لكن أمريكا ــ إىل الساعة ــ هلذا 

 بينه وبني الثوار. املسعى ابملرصاد، َتنع منه وُتيل 
 اة عنتقليل املأسيهدف إىل ودعم فعال للثورة .. أمام أي ُترك دويل .. كأداء بة  بل هي عق
 !ويعج ل بسقوط النظام األسدي اجملرم الشعب السوري ..

كالمًا ضد النظام السوري، وضد رئيسه اجملرم .. سرعان ما َتسحه، وتقول خبالفه اليوم  تقول 
ى مبدأ كالم الليل ميحوه النهار .. مما جرأ النظام علبل رمبا يف الساعة التالية .. . .يف اليوم التايل 

 يف ارتكاب اجلرائم واجملازر حبق الشعب السوري! أكثر األسدي اجملرم على التوسع 
.. ويف نفس الوقت تنسق مع روسيا عسكرًَي ..  ةالروسي صورية للتصرفاتظهر نوع معارضة تُ 

فتتقاسم مع روسيا وتبارك قصفها اجلوي .. واإلجراءات االسرتاتيجية اهلامة ..  ويف َجيع اخلطوات
  بتناغم وتوافق مل ُيسبق له مثيل!القذرة األدوار واملهام 

فه يف خانة م كل من يقصد مساعدة الشعب السوري وثورته من غري السوريني، وتصن  جتر  
غض الطرف عن التدخل العسكري اإليراين، وحزب تيف املقابل تبارك و اإلرهاب، واإلرهابيني .. بينما 

الالت .. وعن جيوش املرتزقة من الشيعة الروافض ــ من شَّت أصقاع األرض ــ الذين يرتكبون اجلرائم 
 اإلرهابية حبق الشعب السوري! 

ِبميع ما املعادي للشعب السوري وثورته ..  PKKتدعم بقوة املكو ن الكردي املتمثل ابلـ 
وعتاد مبا يف ذلك الطريان، والغطاء اجلوي .. العتقادها أن هذا املكون الكردي ميكن أن  َتلك من قوة

  فيما تريد، وتسعى إليه! مستقباًل يف املهام القذرة، و يعمل لصاحلها، وميكن التعويل عليه 
غري موجعة توجه هلا بعض الضرابت  فأحياَنً  أمريكا مع داعش على أهنا العدو الصديق؛تتعامل 

من التمدد  PKKتعطيها الفرصة ملقاتلة الثوار وإشغاهلم ِبا .. لتمكن حللفائها من ترتكها و وأحياَن  ..
إذ يصعب على ممن تصنفهم أمريكا ذاهتا ابملعتدلني .. يف املناطق اخلاضعة للثوار، واجليش احلر .. 

    !PKKالثوار مواجهة ثالثة أعداء يف آن معًا: النظام وحلفاؤه، وداعش، والـ 
فكيف بعد كل هذا التخاذل، والتآمر، واالستخفاف حبرمات ودماء الشعب السوري ..  

 الشعب السوري، وصديقة ثورته؟!!  ةُتصنف أمريكا على أهنا صديق
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.. ما كان هلا أن تنطلي  على شرحية واسعة من شعبنا وأهلنا العصر، قد انطلت حقًا إهنا  كذبة
 هلل! عليهم .. وال حول وال قوة إال اب

8/5/2016  

 وقفة مع كلمة الشيخ أمين الظواهري " انفروا للشام ". -1506
، فقال:" إن مسألة الوحدة اليوم يف الشام أشار الشيخ يف كلمته إىل أمهية الوحدة بني الفصائل 

ا، هي قضية احلياة أو املوت لكم، فإما أن تتحدوا لتعيشوا مسلمني كراما أعزة، وإما أن ختتلفوا وتتفرقو 
 . هـ -افُتؤكلون واحدا واحداً .. "

 ؛ أقول: هذا كالم جيد ومسؤول .. لو عزم الشيخ على إزالة العقبة الكأداء أمام هذه الوحدة 
.. واليت ال تناسب قط جهاد وتطلعات األمم  تهاوهو ارتباط جبهة النصرة ابلقاعدة، وابسرتاتيجي

 اً حمضاً ال مرية وال شك فيه! والشعوب .. واليت ابت االرتباط ِبا ضرر  ،والدول
ال يُقبل من الشيخ وال غريه أن ينادي ابلوحدة .. ْث هو يف نفس الوقت حيرص على األسباب  

اليت َتنع من ُتقيق هذه الوحدة .. واليت منها إلزام أهل الشام وجماهديهم أبن يتحدوا ُتت مسمى 
 !  .. وهذا ال يليق وضده معاً  واسرتاتيجية القاعدة .. فيكون مثله مثل من يقول ابلشيء

قال:" بقيت مسألة خاض فيها اخلائضون كثريًا، يف حماولة لصرف أنظار األمة املسلمة اجملاهدة  
يف الشام عن أعدائها احلقيقيني، وهي مسألة ارتباط جبهة النصرة العزيزة ــ اليت نعتز ابرتباطنا ِبا ــ 

 هـ.  -بقاعدة اجلهاد "ا
حماولة لصرف أنظار األمة املسلمة اجملاهدة يف الشام عن أعدائها احلقيقيني "، أقول: قوله " يف  

هو طعن، واهتام ابخليانة لكل من يُطالبه بفك ارتباط " جبهة النصرة " ابلقاعدة .. علمًا أن الذين 
يتوجهون ِبذا الطلب هم أهل الشام ذاهتم، وَجيع جماهديهم ِبميع فصائلهم .. بل كثري من علماء 

عقالء األمة الغيورين على اجلهاد، وعلى مستقبل اإلسالم يف الشام يُطالبون ِبذا الطلب .. إىل حد و 
فهل كل ِبذا الطلب .. ويلحون عليه ..  الرجاء .. بل كثري من عقالء وقادة جبهة النصرة يُطالبون

 ..؟! هؤالء خونة، ويريدون أن يصرفوا األمة املسلمة يف الشام عن أعدائها احلقيقيني 
 حبق َجيع من تقدم ذكرهم ...!  التخويين ال نقبل من الشيخ أن يُطلق مثل هذا االطالق 
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ونقول أيضًا: أهل الشام وجماهدوهم يعرفون أعداء األمة .. لكن مشاعة أعداء األمة ال ينبغي  
اء تصب يف إىل أخطائنا الداخلية .. وخباصة إن كانت هذه األخطوجرأة أن َتنعنا من أن ننظر إبنصاف 
وال َيتلف عاقالن على أن مسمى القاعدة يف يقتات ِبا أعداء األمة .. خدمة وتقوية أعداء األمة .. 

على أهل الشام  مهوت الشام ونظامه، وحلفاءه كثريًا، وقواخدم طاغجلب الضرر، و الشام قد 
 وجماهديهم! 

 سيلزموهنا أم القاعدة، فارقتِ  لو النصرةِ  جبهةِ  عن اجملرمني أكابرُ  سريضى هل ْثقال:"  
 ابلرضوخِ  ْث واملهانة، الذلِ  التفاقاتِ  يلزموهنا ابإلذعانِ  ْث اجملرمني، القتلةِ  مع املائدةِ  على ابجللوسِ 
 السجنِ  يف ِبم يُلقون ذلك بعد ْث العفنِة، الدميقراطيةِ  لعبةِ  يف ابلدخولِ  ْث الفساد والتبعيِة، حلكوماتِ 

  .هـ -مصر "ا يف املسلمني وابإلخوانِ  اجلزائرِ  يف لإلنقاذِ  ةِ اإلسالمي ابجلبهةِ  فعلوا كما
أقول: إذا كانت مفارقة النصرة للقاعدة .. ستنتهي ابلنصرة إىل السجن كما انتهت اجلبهة  

بكل وضوح: َي نصرة ال تفكي و اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزائر، وابإلخوان املسلمني يف مصر .. هذا يعين 
للنصرة من أن تفك ارتباطها ابلقاعدة .. إذ ال عاصم ظاهر اعدة .. وهو ختويف ارتباطك بتنظيم الق

ــ وليس فوابرتباطها ِبا .. للنصرة من أن ينتهي حاهلا إىل السجن إال بتمسكها ابلقاعدة ..  القاعدة 
 من هذه النتيجة املأساوية!  هي العاصم للنصرةاإلسالم ــ 
املتشابه من كلماته اليت تفيد أبن مصلحة األمة، سر ويفرد هذا كالم حمكم من الشيخ .. يَ  

 واإلسالم، واملسلمني مقدمة على مصلحة االرتباط ابلتنظيم ..! 
أبن مصلحة األمة، واإلسالم، والشعوب املسلمة .. مقدمة على مصلحة  فهو من جهة يقول: 

دعوات فك ارتباطكم التنظيم واالرتباط به .. ومن جهة يقول جلبهة النصرة حذار أن تستجيبوا ل
ومن ْث والركون إىل الظاملني .. إىل العمالة .. واخليانة .. ــ ال حمالة  قاعدة .. ألن هذا يعين أن تنتهوا ــابل

 إىل السجن؟! 
يف كل كلمة للشيخ ال يفوته أن يوزع سهامه على اجلميع؛ على َجيع العامل من دون استثناء ..  

مية .. وال ينسى أن َيص السعودية ابلنصيب األكب من هذه السهام ويستعدي اجلميع على الثورة الشا
وهذا توجه خاطئ ورمبا َيصها بسهامه أكثر مما َيص النظام النصريي الباطين، وروافض إيران .. .. 

تنقصه السياسة واحلكمة .. واحلد األدىن من املداراة الضرورية واملطلوبة .. ال يناسب ثورات الشعوب 
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كما أن معركة الشعب السوري هي مع النظام األسدي اجملرم، وحلفائه وما أكثرهم .. وجهادها ..  
غري هذا االجتاه فهو خمطئ .. ول أن يصرف مسار الثورة الشامية يف وليس مع السعودية .. ومن حيا

 بشكلــ وغريهم من أعداء األمة ــ وحلفاءه وأعوانه اجملرم، وعمله مردود .. َيدم النظام النصريي 
 مباشر، وإن زعم أنه ال يريد ذلك! 

ــ بعد مخس سنوات!! ــ أن يشري إىل خارجية َجاعة الدولة .. وأهنم خوارج أمين جيد من الشيخ  
سفهاء .. لكن عليه يف آن معًا أن ميلك اجلرأة األدبية على أن يسجل اعتذراه للشام وأهل الشام .. 

م لوال القاعدة .. فالقاعدة هي اليت جلبتهم إىل الشام .. ألن اخلوارج هؤالء ما كانوا ليكونون يف الشا
ومكنتهم يف الشام .. وهذه حقيقة يدركها ومهدت هلم .. وصنعت هلم ــ ابدئ ذي بدء ــ الدعاية .. 

 اجلميع ... فهل يفعلها الشيخ؟! 
 نرجو ذلك ....!  

9/5/2016  

  ؟.. كيف أتعامل مع املنكر  -1507
راً وسواء كان منك كرًا عقائدًَي أم منكرًا عمليًا،هذا املنكر؛ سواء كان منكان   أَيا ــ املنكر  

الصغري،  منه املعلوم الظاهر الواضح، ومنه اجملهول واخلفي الباطن .. ومنه سياسيًا أم منكرًا أخالقيًا ــ
تكلم عنه، واملردود ومنه املومنه اجملرد ومنه املغل ظ .. ومنه الكبري .. ومنه اخلطري، ومنه األشد خطرًا .. 

ومنه ما عليه، قد ُتققت الكفاية يف إنكاره .. ومنه املسكوت عنه، مل تتحقق الكفاية يف إنكاره ... 
ففي هذه احلالة يقضي منك النقل والعقل ــ وخباصة عند حيتمل اإلرجاء والتأخري، ومنه ما ال حيتمل .. 

اجملهول اخلفي املنكر إنكار  آن معًا ــ أن تقدم انتفاء القدرة على إنكار َجيع صور وحاالت املنكر يف
 مل تتحقق يف إنكارهاملسكوت عنه، الذي املغل ظ .. .. وضررًا األشد خطرًا الكبري، واخلطري الباطن .. 
تعذر عليك إنكارها  على ما سواه من املنكر .. يف حالوالذي ال حيتمل اإلرجاء والتأخري .. الكفاية .. 

نشغال إبنكار املنكر األصغر اجملرد، سيكون على حساب إنكار املنكر األكب، معًا .. أو أن اإل
  واملغل ظ.  
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فإن ُعِلم ذلك، علم اإلخوان الذين يتعقبوننا ويسألوننا .. ملاذا أتكلم عن هذا املنكر، ومل  
املخالفني وملاذا أنكر على هذا الفريق من وملاذا أنشغل ِبذا املنكر دون غريه .. أتكلم عن غريه .. 

فإن وملاذا أسكت عن هذا املنكر اليوم، وأتكلم عنه غدًا، أو العكس .. أكثر من الفريق اآلخر .. 
علموا منهجي يف تقييم املنكر، وكيفية التعامل معه كما هو وارد أعاله، وصلهم اجلواب عما يسألون 

 واحلمد هلل رب العاملني. عنه .. 
11/5/2016  

  صاحبه. دليل على الصاحبُ  -1508
.. فلما  فيه واألمحقنت أتساءل مستغراًب .. ما الذي َجع ذاك الدكتور مع هذا الدكتور السَّ ك

ذاك الدكتور على مقاليت املتعلقة ابلرد على كلمة الشيخ أمين .. جاءين اجلواب .. وأدركت أن الذي  رد  
القاعدة لركوب موجة الظهور ..  َجع بينهما السَّفه، واحلمق، والفجور يف اخلصومة .. واستغالل مسم ى

  فالصاحب دليل على صاحبه!إذ لوال استغالهلما وتعصبهما ملسم ى القاعدة ملا ذُِكرا، وملا ُعرِفا .. 
11/5/2016  

 يف بنغالدش! الوجه القبيح للعلمانية احلاقدة -1509
شيخ " مطيع الرمحن أتىب العلمانية احلاقدة على اإلسالم واملسلمني يف بنغالدش إال أن تعدم ال 

فلم يتشفع له كب .. ال لشيء سوى أنه يقول ريب هللا نظامي " زعيم اجلماعة اإلسالمية يف بنغالدش .. 
بنغالية  لدفني لدى دعاة العلمانية ال.. فاحلقد ا افعني.. وال شفاعة الش السبعني عاماً  عد ىسنه الذي ت

 .! ..نداء الرمحة صغي لين أقوى من أ كان
ؤكد أن إعدام الشيخ كان لدوافع سياسية وأيدلوجية حاقدة .. دخول أمريكا على اخلط، ومما ي 

قالت املتحدثة ابسم اخلارجية األمريكية إليزابيث ترودو يف تصريٍح ومباركتها جلرمية اإلعدام، حيث 
تكبوا تنفيذ العدالة ضد من ار تدعم الوالَيت املتحدة أن  " 2016مايو/أَير  10لألَنضول الثالاثء 

 ! " يف حرب االستقالل يف بنغالديش 1971فظائع عام 
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ًا نصرانيًا، أو حبًا يهودًَي .. أكانوا سيباركون إعدامه .. وينصفون   تصوروا لو كان املعدوم قس 
العدالة منه .. أو يسكتون .. أم تراهم يقيمون الدنيا وال يقعدوهنا على الفاعلني .. ووسائل اإلنكار يف 

 تتوقف ..؟!إعالمهم لن 
ْث هم بعد ذلك، يُطالبونك: أن تبعد الدين عن السياسة، وعن فهم وتفسري األحداث .. وأن  

ًا أو طائفيًا .. ليسهل امتطاؤك، واستحمارك، وظلمك وقتما يشاؤون، يال تفسر األحداث تفسريًا دين
 وكيفما يشاؤون!!  

نتقم من قاتليه، ومن كل داء .. وا"، وتقبله يف عداد الشه اللهم ارحم عبدك " مطيع الرمحن 
 من رضي وابرك قتله، اللهم آمني .. وصلى هللا وسلم على حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 

11/5/2016  

 من أكثر ما جىن على اجلهاد! -1510
احلقَّ  حيتكرــ ليس بكثري ــ على اإلسالم بعام ة، واجلهاد خباص ة أن فريقًا منَّا  ينن أكثر ما جُ م

ابطاًل .. ومشبوهًا .. ومشكوكًا يف أمره ــ وكل من خالفه ــ لنفسه، يعتب جهاده جهادًا، وجهاد ما سواه 
جغرافيا .. ووطنيات .. وصحوات .. قتالهم يف اجلنَّة، وقتلى ما جهاد .. بال راية .. جهاد عمي ة 
 سواهم يف النَّار!  

 ون على هللا ...! يتأل  ون أنفسهم .. و يزكيستعلون على من سواهم، وحيتقرون .. و 
13/5/2016  

 أهل الداخل وأهل اخلارج.   -1511
أعين بذلك من كان داخل سورَي ومن كان خارج سورَي .. فالذين هم يف داخل سورَي و 

 جملرد كوهنميف اخلارج .. هم يتطاولون ويستعلون على العاملني من أجل اإلسالم، وأجل قضيتهم ممن 
.. وحَّت ُيسمع هلم، ويُؤخذ بكالمهم .. جيب أن يكونوا يف الداخل .. وإال فال َسع، وال  خارج سورَي

 !  .. أو هكذا يقول البعض طاعة، وال احرتام هلم
وحنن هنا ال نقلل من أمهية التواجد مع الناس يف الداخل .. ولكن نقول: مقياس الداخل 

من أخ هو خارج سورَي .. يُقدم لسورَي،  واخلارج .. ليس مقياسًا صحيحًا أو منضبطًا .. فكم
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ولقضيته، ولإلسالم واملسلمني .. أكثر بكثري ممن هم يف الداخل .. وأكثر بكثري مما لو كان يف الداخل 
والعكس أيضًا، فمن ويقوم أبعمال هامة وضرورية ال يستطيع أن يقوم ِبا لو كان يف الداخل .. .. 

لقضيته ما ال يستطيع  ضل بكثري مما لو كان يف اخلارج .. ويقدماألخوة من يكون تواجده يف الداخل أف
وحسب ، والعمل هو العملليس هو الداخل أو اخلارج، وإمنا ه لو كان يف اخلارج .. فاملقياس إذًا ميتقد

وهو وحده حُياسب الناس ومبا يعمل هؤالء، وهؤالء .. .. وهللا تعاىل أعلم مبا يقدم هؤالء، وهؤالء .. 
قدمون من عمل صاحل .. وعليه ال جيوز لفريق أن يتطاول على الفريق اآلخر، ويستعلي عليه على ما يُ 
، ابملن، واألذى، والكب فيبطل عمله عليه مبا من  هللا عليه من عمل ــ جملرد كان هنا أو هناك ــ .. ومين  

سن الظن ابلفريق وإمنا كل فريق حيويف احلديث:" من آذى مؤمنًا فال جهاد له ". وهو ال يدري .. 
؛ فالذين هم يف الداخل يكملون ِبهودهم وجلهوده اآلخر، وحيرتمه .. وينظر إليه على أنه مكمل له

وأعماهلم الذين هم يف اخلارج، والذين هم يف اخلارج يكملون جهد وجهاد إخواهنم يف الداخل .. 
عالئية، وازدرائية، واحتقارية .. استنظرة وليس قائمة على االحرتام املتبادل، فالنظرة نظرة تكاملية 

بعضهم على بعض، ويستعلي بعضهم على بعض، ِبا فالطاعات ما كانت يومًا َتارس ليتطاول العباد 
 وحيتقر بعضهم بعضاً .. فاهلل تعاىل أعلم مبن اتقى وأخلص، وأحسن صنعًا. 

سواء كان  وانقاد .. ْث أن املؤمن حيثما قيد يُقاد .. وحيثما يستعمله هللا تعاىل رضي، وأطاع،
كما يف احلديث،   وال كب .. من غري عصيان وال استعالء .. وال تعقيب .. يف الداخل أم يف اخلارج ..

، ِإنَّ ِقيَد انقاَد، املؤمنوَن هيِ نوَن ليِ ُنوَن، كاجلمِل األَِنفِ :" فقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال
ا املؤمُن  [. وقال صلى هللا عليه وسلم:" فإمن6669"]صحيح اجلامع: وإذا أُنِيَخ على صخرٍة استناخَ 

 سيق أي حيثما[. 937حيثما ِقيَد انقاَد "]الصحيحة: ــ أي الذي جيعل الزمام يف أنفه ــ كاجلمِل األَِنفِ 
  .من غري كب وال استعالء وال عنادتوجهت به حنو أمر فيه طاعة هلل ولرسوله توجه وانقاد و 

تعاىل أن جيعلنا وإَيكم منهم .. ونعوذ ابهلل من أن نستعلي ابلطاعات على إخواننا .. نسأل هللا 
ه له .. خري عند هللا وأحب من كثري ممن مدفوع ابألبواب، ال يُؤبَ  رب أشعث أغب ــ خفي، نقي، تقي ــف

 ُيشار إليهم وإىل طاعاهتم وجهادهم، وأعماهلم ابلبنان ...! 
13/5/2016  
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 وجه لشرعيي الغوطة الشرقية! نداء م -1512
أعظم .. واملنكر يُنَكر، ولكن ال جيوز أن  فسادأكب .. والفساد ال يُزال ب الظلم ال يُزال بظلم 

.. والضرر ال يزال بضرر مثله أو أعظم منه .. ودرء املفاسد مقدم على جلب  منه يُنَكر مبنكر أكب
ها عشرات النصوص الشرعية .. أقول ذلك املصاحل .. هذه قواعد متفق عليها .. قد دلت علي

الذين يشرعنون قتال اإلخوان بعضهم مع  املتنازعة يف الغوطة الشرقيةوالفصائل ف لشرعيي األطرا
من َجيع والشباب بعض .. وحيرضون على محل السالح ضد بعضهم البعض .. وحيملون اإلخوان 

ون عنهم بينما الطاغوت النصريي وجنده يبتعدوسفك الدم احلرام ــ  فيما بينهم، الفصائل على التقاتل
ـ ُتت عنوان االنتصاف للمظلوم وللحق .. وزعم االحتكام ـويرتبصون ابجلميع الدوائر والشر  ،أمتاراً 

 للشرع .. كذبوا .. حاشى الشرع أن يبيح سفك الدم احلرام! 
ِبهلكم ــ لدين هللا أكثر مما اتقوا هللا .. وال تنسبوا لدين هللا ما هو منه براء .. فقد أسأمت ــ  

، ليقتل يف مناخركم؛ يهيج بعضكم على بعض ما أرى إال أن الشيطان قد عطسأسأمت ألنفسكم .. 
إذا كانت احلدود الشرعية تسقط ابإلَجاع يف دار احلرب  دماءكم أبيديكم .. ، ولتسفكوابعضكم بعضاً 

فيتقوى به  ضعف احملدود فيأوي إليه .. .. لقرب العدو من املسلمني .. وحَّت ال يستفيد العدو من
يف دار احلرب .. من أجل املستعصية واخلالفات وىل أن تؤجل احلقوق فمن ابب أ على املسلمني ..

دفع العدو األكب .. واخلطر األكب .. فدرء املفاسد، ودفع شر الطاغوت األكب مقدم على جلب 
أن التقاتل فيما بني اإلخوان  الها .. فكيف إذا تيقنُتصي يف تيقنحل، وجلب احلقوق .. هذا مع الاملصا

يسهل على الطاغوت س.. و ألصحاِبا يعيد احلقوق  نليعقد األمور أكثر .. و سسيزيد املظامل .. و 
 ؟! إلنقضاد على اجلميعمهمته ابالنصريي 
ناد .. كبح َجاح الغضب والعاحلل قلناه، وقاله غريَن من أهل العلم .. ونعيد فنقول: ال بد من   

على تشكيل  يع الفصائل املوجودة يف الغوطةَج تواطأتواالستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم .. ومن ْث 
واملظامل ما أمكن، وقدر املستطاع .. مع بقاء  ،يرضى به اجلميع .. ينصف احلقوققضاء مستقل 

تزقته .. وأميا حل خالف البنادق موجهة يف اجتاه واحد ال غري، ابجتاه النظام النصريي وشبيحته، ومر 
 ذلك فهو مردود وابطل .. ال نباركه، وال ْنيز القتال دونه! 
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 !بكمبنا و وال تشم توا العدو  اتقوا هللا .. وال تستخفوا بدماء الشباب املسلم اجملاهد ... 
14/5/2016  

 .آية توَضع يف غري موضعها -1513 
 [ َقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اّللَِّ فَِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـ  ]

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
نَـُهَما َفِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى قال تعاىل:  تَـتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ ] َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ

نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اّللََّ اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي َحَّتَّ  َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اّللَِّ َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
 . 9حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي [احلجرات:

بعض الفصائل الشامية ــ كما هو حاصل اآلن يف الغوطة الشرقية ــ إذا تقاتل  دجرت العادة عن 
ل ليحكم على الفصيل اآلخر أبنه هو الظامل الباغي، وأن فصيله هو تداعى شيوخ كل فصيفصيالن .. 

.. مستدلني املظلوم املبغى واجملين عليه .. ْث يقومون بتعبئة عناصر الفصيل على قتال الفصيل اآلخر 
[، فيفين الفصيالن  َفِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي ابآلية الكرمية الواردة أعاله ]

بعضهما البعض، وخباصة إن كاَن متكافئان يف القوة، كما هو احلال بني جيش اإلسالم، وفيلق الرمحن 
!... 

ويف أحسن األحوال ــ بل وأسوأها وأشدها وأنكاها ــ عندما يقوم شيوخ كل فصيل ــ تعصباً  
األخرى أبن فصيلهم هو الفصيل لفصيلهم ــ إبقناع واستعطاف من يستطيعون إقناعه من الفصائل 

املظلوم املبغي عليه .. عساها تقف ِبواره ومعه ضد الفصيل اآلخر الذي أيضًا قد جيد من ينصره 
ويؤازره من الفصائل املسلحة .. فيكون القتال حينئٍذ بني فصائل، وفصائل .. إىل أن تتقاتل فصائل 

وتضيع بضياعهم الثورة وأهدافها .. وميكنون  الثورة بعضها مع بعض، وتفين بعضها بعضًا .. فيضيعون
للنظام النصريي اجملرم من رقاِبم ورقاب ذويهم، ومن يُقاتلون دوهنم من مسلمي ومستضعفي أهل الشام 

 .. وَي لفرحة، ومشاتة العدو ِبكذا نتيجة! 
واردة أعاله ْث هم بعد كل ذلك تراهم يستدلون زورًا وجهاًل على فعاهلم اخلاطئة ابآلية الكرمية ال 

 ..[، وعلى مبدأ وطريقة عليهم َي عَرب ...!!  َفِإن بـََغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأْلُْخَرى فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي] 
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 وهذا فهم خاطئ وظامل ليآية الكرمية، وذلك من أوجه:  
ال يُرجى  : أن الطائفتني أو الفصيلني املتقاتلني مها خصمان لبعضهما البعض .. واخلصمأوهلا 

منه إنصاف خصمه .. كما ال جيوز ألحدمها أن يكون خصمًا وحكمًا يف آٍن معًا .. لذا لتحديد الباغي 
منهما، وما له وما عليه، ال بد من تشكيل هيئة قضائية مستقلة عن أطراف النزاع يكون قراراها ملزماً 

 الظامل الباغي منهما، ومن املظلوم.  وحمرتمًا، ُتكم يف املتنازعني، وتنظر يف دعاويهما .. وتبني َمن
قيل وسبب نزول اآلية الكرمية يزيد هذا املعىن وضوحًا، أخرج أمحد وغريه، عن أنٍس قال:  

؟ فانطلق إليه نيب هللا صلى هللا عليه ــ رأس النفاق ــ للنيب صلى هللا عليه وسلم، لو أتيت عبد هللا بن أيب
النيب صلى هللا عليه ميشون، وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه وسلم وركب محارًا، وانطلق املسلمون 

فقال رجل من األنصار: وهللا حلمار رسول هللا  ،" إليك عين، فوهللا لقد آذاين ريح محارك" وسلم قال:
أطيب رحيا منك. قال: فغضب لعبد هللا رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: 

تَـتَـ ] واأليدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم:فكان بينهم ضرب ابجلريد  ُلوا َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي اقـْ
نَـُهَما   [. َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

أن األوس واخلزرج كان بينهما قتال ابلسعف  "قال ابن كثري يف التفسري: وذكر سعيد بن جبري: 
م واملصلح هو رسول هللا صلى هللا . فكان احلكَ " اوالنعال، فأنزل هللا هذه اآلية، فأمر ابلصلح بينهم

  عليه وسلم وليس أحداً من طريف النزاع. 
نَـُهَما: اخلطوة الثانية تكون بتحقيق ] اثنيها  [، وذلك حبمل الطائفتني املتنازعتني  َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

هذه اخلطوة " اإلصالح " على النزول عند حكم هللا تعاىل والرضى به .. وبيان ما هلما وما عليهما .. و 
ينبغي أن تُعطى حقها من حيث الوقت، وإفراغ اجلهد .. فإن أبت الطائفتان التوقف عن القتال، 
واالنصياع حلكم هللا تعاىل .. تكون حينئٍذ الطائفتان ابغيتان .. فإن رضيت ووافقت إحدامها على 

يف القتال .. تكون األخرى حينئٍذ هي  النزول والرضى حبكم هللا تعاىل .. واألخرى أبت إال أن تستمر
 الفئة الباغية. 

أي أن ُتديد الفئة الباغية ال يكون خالل تقاتل الطائفتني .. وقبل اإلصالح .. ال؛ وإمنا يكون  
بعد تشكيل قضاء مستقل .. وبعد اإلصالح بينهما .. وإفراغ اجلهد والطاقة يف اإلصالح .. واليت أتىب 
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هللا .. تكون حينئٍذ هي الفئة الباغية .. ويكون بغيها بسبب عدم توقفها عن  اإلصالح، والقبول حبكم
 القتال، وعدم إجابتها حلكم هللا وأمره، واستمرارها ابلعدوان. 

قال ابن جرير يف التفسري: وإن طائفتان من أهل اإلميان اقتتلوا، فأصلحوا أيها املؤمنون بينهما  
َفِإْن  ] ، وذلك هو اإلصالح بينهما ابلعدلمبا فيه هلما وعليهما ابلدعاء إىل حكم كتاب هللا، والرضا

يقول: فإن أَبت إحدى هاتني الطائفتني اإلجابة إىل حكم كتاب هللا له،  [ْت ِإْحَدامُهَا َعَلى األْخَرى بـَغَ 
يقول:  [فَـَقاتُِلوا الَّيِت تـَْبِغي ]  ى منهمابني خلقه، وأجابت األخر  وعليه وتعد ت ما جعل هللا عدالً 

 هـ.   -فقاتلوا اليت تعتدي، وأتىب اإلجابة إىل حكم هللا ا
: بعد أن يتحدد الباغي منهما، ابستمرار عدوانه، وعدم انصياعه حلكم هللا تعاىل، وحكم اثلثها 

 رسوله صلى هللا عليه وسلم .. أتيت مرحلة قتاهلا .. لكن من الذي يقاتلها؟  
أو احلاكم املسلم املتنفذ ومعه َجيع املؤمنني .. أو من ينوب يقاتلها طرف اثلث متمثل ابإلمام  

عنه، من ذوي الشوكة واملنعة ممن يقدرون على إيقاف الباغي عن بغيه، وأطره إىل احلق أبقل مفسدة من 
مفسدة بغي الباغي ذاته .. وقويل: أبقل مفسدة من مفسدة بغي الباغي ذاته .. هو شرط .. وإال نكون 

صغرى مبفسدة كبى .. وضرر أصغر بضرر أكب، وهذا خبالف ما يقضي به النقل  ممن يزيل مفسدة
 والعقل. 
فإن هللا سبحانه أخرج ابن جرير الطبي يف التفسري بسنده، عن ابن عباس رضي هللا عنه قال:"  

م إىل حكم هللا، أمر النيب  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّم واملؤمنني إذا اقتتلت طائفتان من املؤمنني أن يدعوه
اب هللا، حَّت ينصف املظلوم من الظامل، فمن أىب بكت وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم

منهم أن جييب فهو ابغ، فحق  على إمام املؤمنني أن جياهدهم ويقاتلهم، حَّت يفيئوا إىل أمر هللا، ويقر وا 
 حبكم هللا.
هذا أمر من خبَن ابن وهب، قال: قال ابن زيد: أحدثين يونس، قال: وقال ــ أي ابن جرير ــ:  

الفئة  واهللا أمر به الُوالة كهيئة ما تكون العصبة بني الناس، وأمرهم أن يصلحوا بينهما، فإن أبْوا قاتل
ؤمنني إخوة، فأصلحوا بني الباغية، حَّت ترجع إىل أمر هللا، فإذا رجعت أصلحوا بينهما، وأخبوهم أن امل

 هـ.  -ا يقاتل الفئة الباغية إال اإلمام القال: و .  أخويكم



 559 

 وال". وقول ابن زيد:"  فحق  على إمام املؤمنني أن جياهدهم ويقاتلهمفتأم ل قول ابن عباس:"  
". وهذا حق ألنه لو استشرف العامة وكل أحد لقتال الفئة الباغية من غري  يقاتل الفئة الباغية إال اإلمام

 بلة .. وتعدد البغي والبغاة .. وتشعبت األهواء واألغراض .. ولرمبا سلطان وال شوكة .. لزاد الطني
 أصبحنا أمام بغاة وطوائف ابغية .. وليس طائفة واحدة. 

لكن نقول: يف حال عدم وجود اإلمام العام، ووجود من ينوب عنه من ذوي الشوكة واملنعة ..  
أو مبفسدة أو ضرر أقل من مفسدة  وكان قادرًا على إيقاف مفسدة بغي الباغي من غري مفسدة ..

وضرر الباغي .. فهذا وجه جائز .. تؤيده وتقره نصوص الشريعة اليت جاءت بدفع الضرر واألذى قدر 
 . 16[التغابن:َفاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ] املستطاع، كما قال تعاىل:

"  فأتوا منُه ما استطعتمأبمٍر ــ  ــ ويف رواية:فإذا أمرُتكم بشٍيء وقال صلى هللا عليه وسلم:"  
متفق عليه. وحدود االستطاعة أن ال يؤدي إزالة املنكر إىل منكر أكب، وال إزالة الضرر إىل ضرر مثله 
أو أكب، وال إزالة املفسدة مبفسدة مثلها أو أكب منها .. فالضرر ــ وكذلك املنكر ــ عندما يُزال بال 

 ل، ال خالف على مشروعية زواله. ضرر، أو بضرر أقل .. ومفسدة أق
فإن فاءت وعادت الطائفة الباغية إىل رشدها، فأوقفت عدواهنا، ورضيت حبكم  رابعها: 

القضاء الشرعي واملستقل .. هنا يتوجب وقف قتاهلا مباشرة .. والعودة ِبا والطائفة األخرى إىل اخلطوة 
نَـُهَما اِبْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا األوىل من جديد وهي اإلصالح ابلعدل، كما قال تعاىل:]  َفِإن َفاءْت َفَأْصِلُحوا بـَيـْ

[. فالقتال مل ُيشرع لذاته أو للثأر واالنتقام، ال؛ وإمنا حلمل الطائفة الباغية على  ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ 
عني وقف القتال أن توقف بغيها، وترضى حبكم القضاء الشرعي واملستقل .. فإن ُتقق هذا الغرض .. ت

 وال بد. 
[؛ ألن العدل تطيب به النفوس، وتذهب األحقاد والضغائن، وأيخذ كل  اِبْلَعْدلِ وقوله تعاىل:]  

 طرف حقه من غري أن يكون ظاملاً وال مظلومًا. 
وخالف العدل، الظلم .. والصلح ابلظلم؛ يعين بقاء أسباب النزاع واالقتتال قائمة .. ويعين  

شكلة .. وأن تبقى النفوس مشحونة ابألحقاد والكراهية .. والشعور ابلغَب والظلم .. بقاء جذور امل
مستعدة لالنقضاض من جديد عندما تتوفر الظروف املواتية .. وهذا وصف ال ينهي املشكلة .. وإمنا 



 560 

 تعاىل يبقيها قائمة وقابلة لالشتعال يف أي وقت آخر تتوفر فيه الظروف املناسبة .. وهو ماال حيبه هللا
 [.   ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ وال يرضاه ] 

نشري إىل أمٍر هام؛ وهو يف حال قتال الفئة الباغية من قبل احلاكم املتنفذ، بقي أن ــ تنبيه هام:  
أو من ينوب عنه من ذوي الشوكة واملنعة .. يف دار احلرب .. وكان العدو األكب واألخطر واألشد 

، حمدقًا ابلدَير، وعسكر املسلمني .. وسيستفيد من هذا التقاتل الداخلي بني املسلمني .. ظلمًا وكفراً 
وبطريقة قد تؤدي إىل استيالئه على الدَير، واستئصال عسكر املسلمني ومن وراءهم من املستضعفني 

قتال الفئة .. كما هو احلال يف مثال الغوطة الشرقية .. ففي هذه احلالة الفقه يقضي إبيقاف وأتجيل 
الباغية إىل أن تتوفر الظروف املواتية، واليت تسمح ِبكذا عمل أبقل ضرٍر ممكن .. ومن دون احتمال 

 وقوع املخاطر واألضرار اآلنفة الذكر أعاله.  
فمن أهل العلم من نقل اإلَجاع على أن احلدود الشرعية ال تُقام يف دار احلرب خشية أن يفر  

رب، فيفتنت يف دينه .. وحَّت ال يتقوى به العدو على قتال وحماربة املسلمني .. احملدود إىل العدو احملا
 فيكون أتجيل قتال الفئة الباغية .. دفعاً للمحظور املشار إليه من ابب أوىل. 

قال القرطيب يف التفسري:" لو أن عليًا تعاطى القود منهم ــ أي من قتلة عثمان رضي هللا عنه ــ  
وصارت حراب اثلثة، فانتظر ِبم أن يستوثق األمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من لتعصبت هلم قبائل 

األولياء يف جملس احلكم، فيجري القضاء ابحلق، وال خالف بني األمة أنه جيوز لإلمام أتخري القصاص 
 هـ.  -إذا أدى ذلك إىل إاثرة الفتنة أو تشتيت الكلمة "ا

ني ــ كما يقول القرطيب ــ  جيوز له أن يؤج ل القصاص، فإذا كان اخلليفة العام جلميع املسلم 
وقتال الفئة الباغية، إىل حني آخر يراه مناسبًا أكثر .. إذا كان تنفيذ القصاص أو قتال الفئة الباغية 
سيرتتب عليه فتنة، وتشتيت الكلمة، وتفريق الصف .. فمن ابب أوىل يف مثالنا يف الغوطة الشرقية ــ مع 

أو احلاكم العام ــ أنه جيوز ذلك، بل جيب .. دفعًا للفتنة، واإلهنيار، وضياع البالد والعباد غياب اإلمام 
 يف قبضة الطاغوت، ونظامه النصريي اجملرم.  

هكذا نفهم اآلية الكرمية الواردة أعاله .. وهكذا ينبغي أن نفهمها ونتعامل معها .. وآخر  
 دعواَن أن احلمد هلل رب العاملني. 
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