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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 !ّذر من  د  ود كّنا خنشاه وحنالذي   -5151
وارتفاع صيحات .. يف غمرات انشغال وتقاتل الفصائل بعضها م  بعض يف الغوطة الشردية  

.. بتح ي  الفصيل الباغي ــ على طريقت  ــ وانشغال كل فصيل .. وإرواء غليل األحقاد .. االنتقام والثأر 
  دام النظام النصريي ومع.. وع م انصياعهم لن اء النقل والعقل، الذي توج  إليهم ب  ع ي  من العلماء 

لغوطة لابالستالء على القطاع اجلنويب ــ من غري مقاومة تُذَكر ــ املليشيات الشيعية من أصقاع األرض 
 نوو  وتشري  ماات العوائل يبحثو  إىل مما أدى.. عترب السلة الغذائية ألهل الغوطة يُ ي ذوال.. الشردية 

 ! يف املناطق األخرى من الغوطةيفرتشون  ألنفسهم عن مأوى 
وأحونتم ..  يق ر عليها من غريكمال  د  أفرحتم الع و، ود متم ل  خ مة: وهلذه الفصائل نقول 

وأمسكتم عن التقاتل  ..فهال اتقيتم هللا .. املسلمني، وأهلكم وشعبكم يف الغوطة خباصة، ويف سوراي بعاّمة 
ودبل أ  يفوت األوا ، ويق   ..ووح مت صفوفكم وسهامكم ض  الع و احلقيقي .. والتهاوش، والتنازع 

 !؟ويق  الن م، والت حني من م.. احملظور األكرب 
 ...!نرجو ذلك  

51/1/6152  
 !السعودية وأمريكا -5115

وحىت ال تق  حتت طائلة القانو  األمريكي األخري .. حىت ت ف  السعودية عن نفسها هتمة اإلرهاب  
.. ض احلوثيني ففخفت دبضتها عن الروا.. مودفها يف اليمن من ، ع َّلت "الع الة ض  رعاة اإلرهاب " 

وأ  أولوايت السياسة السعودية حماربة اإلرهاب .. وصرحت أبهنم جريا  للسعودية ال ب  من التفاوض معهم 
ع  العميل واخلائن الالصاحل مما جعل الطرف احلوثي وم.. وكأ  احلوثيني ليسوا إرهابيني .. وليس احلوثيني .. 
استهتارهم ابحلرب املثارة من و .. وأعماهلم الع وانية .. هم ويصع وا من جرائم.. يستعي وا معنوايهتم  أ  ..

 ! ويرفعوا من ثقف مطالبهم للصلح م  الطرف اآلخر.. ض هم 
حىت عبارة وزير  ...كذلك لوحظ ضعف وتضارب وتردد املودف السعودي من القضية السورية  

 !هامل نع  نسمع.. عن ضرورة رحيل بشار األس  عن احلكم املكررة  تهاخارجي
 ! ؟..عن السعودية بع  ذلك هل سرتضى أمريكا : لكن يبقى السؤال 
ــ وخباصة يف مرحلة االستغناء ا يف املنطقة وسياساهت.. حلها ال؛ فأمريكا من أجل حتقيق مصا: اجلواب 
 وأ  متارس االبتواز إىل أدصاه، ويف أدبح.. ومن الص ادات الق مية .. ن التنصل من العهود عال ترتدد  ــ

 ..!صوره ومعاني  
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وتعتذر عن تقصريها جتاه .. مث م  األمة .. وخيار السعودية األوح  أ  تصطلح م  هللا بص ق  
يف الشرق والغرب، تقيها شر ختلي ج د ال أ  تبحث لنفسها عن ب ائل .. وخذالهنا لقضاايهم .. املسلمني 

تبقى  كما.. ريات البالد لصاحل األع اء وهنب ثروات وخ.. فتبقى أب ًا عرضة لالبتواز .. أمريكا عنها 
وخباصة يف أودات .. ال فكاك هلا من سلطاهنم .. مرهتنة لقوى الشر ض  مصاحل األمة، واإلسالم واملسلمني 

 ! الش ة، اليت تتضارب فيها املصاحل واألولوايت ل ى األطراف
51/1/6152  

 :الع انين املعنونة بعنوا في  أيب دمحم السّ ملحوظات على كلمة اخلارجي  -5152
  "عن بينة  وحيىي من حي" 

 . احلم  هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبع  
من اإلصغاء إىل سفهاء وخوارج األمة واجلهالء هذه كلمات أخطها إبراء للذمة، ونصحًا للح اثء  

الّسفي  أيب دمحم  اخلارجي" ارج وغالة العصر خو " فق  استمعت لكلمة الناطق ابسم مجاعة ال ولة .. 
 : ، وعليها أسجل هذه امللحوظات"وحيىي من حي عن بينة " ين، واملعنونة بعنوا  انالع 

ىل آايت ديلت يف املشركني إالرجل كعادت ، يكثر من االست الل ابلقرآ  الكرمي، فينطلق  -5 
وهذه .. وخباصة جماه ي الشام  على املسلمني، وخاصتهم من اجملاه ين،جبهل  وغلوه يحملها لاحملاربني، 

هل : بن أحنفدلت لسهل : عن ُيسري بن عمرو دالكما يف احل يث،  الغالة، صفة من صفات اخلوارج
خيرج من  دوٌم :" ــ! ــ وأهوى بي  ِدبل العراق:مسعت  يقول: مسعَت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف اخلوارج شياًا؟ دال

 . متفق علي " َتراديهم، ميردو  من اإلسالم مروق السهم من الرمية  يقرؤو  القرآ ، ال جياوز
ي عو  إىل كتاب هللا، " ". يقرأو  القرآ ، حيسبو  أن  هلم وهو عليهم :" ويف رواية عن  مسلم 

 ".وليسوا من هللا يف شيء 
. البخاري" إهنم انطلقوا إىل آايت نولت يف الكفار، فحملوها على املؤمنني :" دال ابن عمر هنع هللا يضر 

 ..الناس مسام  متامًا يف كل كلمة يطل هبا على  ــ لناطق الرمسي جلماعة ال ولةاــ وهذا الذي يفعل  الع انين 
يرهب ..  ري مرادهاعلى غمحلها و  ،ظااًن أ  كثرة است الل  ابلقرآ  الكرمي، وتنويل آايت  يف غري وادعها

 !جيعل من ابطل  وغلوه حقاً و .. مستمعي  
كلمت  من املفردات اليت تفي  حتقري وتكفري وختوين علماء األمة، وهم كل من خالفهم،  ال ختلو -6 

 .وكا  ل  فيهم دوالً ال يرضيهم
 وأش هم..  حياربو  العلماء ويسته فوهنم؛ أل  العلماء أعلم الناس خبصال وضالل اخلوارج الغالة 

لذا فاخلوارج ــ وخوارج ال ولة منهم ــ لو خريهتم بني .. بيااًن خلطرهم وغلوهم، وحتذيرًا للناس من متابعتهم 
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املسلم، الختاروا دتل العامل .. استه اف أطغى طغاة األرض، وبني استه اف ودتل عامل من علماء األمة 
 !ن ذاك الطاغيةلعلمهم أن  أش  خطراً عليهم وعلى غلوهم وضالهلم م

يقتلو  أهل اإلسالم، وي عو  أهل  :"وهم بذلك يص دو  دول النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيهم ــ أي يف اخلوارج ــ 
 .متفق علي " األواث ، لان أدركتهم ألدتلنهم دتل عاد 

ن خالفهم ومل ي خل كلمت  ملياة ابملفردات اليت تفي  تكفري وختوين، واحلكم ابلردة على كل م  -3 
حىت القاع ة وجبهة النصرة مل تسلم من تكفري .. من املسلمني، واجلماعات والفصائل اجملاه ة يف مجاعتهم 

.. وهذا التكفري واحلكم ابلردة .. هتا ابلكفر والردة، والصحوات اين هلا، واحلكم عليها وعلى ديادانالع 
واي لسعادة ..  ن تق م ذكرهم من املسلمني واجملاه ينبسفك دماء كل من د ر علي  ممسفي  يتبع  توجي  

 ! وفرحة الطغاة هبكذا نتيجة، وخباصة طغاة الشام
 !؟..أين ال ليل على أ  مجاعة ال ولة خوارج غالة : وم  كل ذلك أييت مغفل فيسأل 
وكل من  ..وعلماء الشام .. الع انين مجي  الفصائل اجملاه ة يف الشام  يف الودت الذي كفر ب  -1 

مل يشر بكلمة سوء واح ة ض  بشار  ..وتوس  يف حتقريهم، ونبذهم أبدبح األلقاب  ..خالفهم من املسلمني 
 !األس ، ونظام  النصريي اجملرم

  ". يقتلو  أهل اإلسالم، وي عو  أهل األواث  :" ص ق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
نصفها األول ح يث عن أمريكا والصليبيني حىت .. كلمة الرجل جتاوزت النصف ساعة دلياًل   -1 

إىل النصف الثاين من كلمت  وهو احل يث عن تكفري وختوين  مباشرة إذا ماطاب احل يث للسام  ينتقل ب  
ألول من كلمت ، فإذا ما استحسن السام  الشطر ا.. كل من خالفهم من املسلمني، واجملاه ين منهم خباصة 

وهذا .. يستسيغ اإلثنني معًا و قبل ضطر أ  يفي.. شطر الثاين من كلمت  يصعب علي  أ  يرد ال.. وطرب ل  
  . الذي يري ه الع انين

وهذه اسرتاتيجية يستفي  .. سهام  موجهة ض  اجلمي ؛ مجي  من على األرض سواهم  ؛كعادت   -2 
فيستفي  من ع اوة .. ة الظاملني من ل  أع اء أل اء من هذا اجلمي  إذ أ  من الطغا.. منها كثري من الطغاة 

على مب أ صرب  ..غري مباشرة  ةأع ائ  ولو بطريقاربة وحموطيش وسفاهة اخلوارج ال واعش يف معاداة 
كما يفعل طاغية الشام النصريي اجملرم، فيستغلهم ويستفي  منهم   ..وإشغال ع وي بع وي ع وي بع وي 

.. وطغاة الشيعة يف العراق .. وكما يفعل حفرت يف ليبيا ..  ائ  من مسلمي وجماه ي أهل الشاميف دتال أع 
 ! وغريها من األمصار

ومن يرد .. قتل ويغتال ويفجر اجلمي  وي.. مي  اجلمي ، ويري  أ  حيارب اجلالع انين يستع ي  
 !!واجملاه ين.. وض  اجلهاد ..  ض  دولة اإلسالم.. كافر مرت  يرمي  مباشرة أبن   .. وبغي  ع وان  
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حىت لو خسروا كل شيء بسبب دتاهلم .. أهنم يقاتلو  جملرد القتال يف كلمت  أظهر الع انين  -7 
نقاتل حىت املوت وإ  فنيت الوروع، وإ  ه مت :" يف كلمت  ، كما يقولحىت املوت فسيستمرو  يف القتال

الت ال ماء، فإما حنيا بعوة ديننا سادة كرماء أو منوت البيوت، وإ  هتكت األعراض، وإ  زهقت األنفس وس
 . هـ -ا" علي  شرفاء 

 ايضحو  يف سبيله ،عظمى غاية ــواملآالت حىت املوت عن هم ــ بغض النظر عن النتائج فالقتال  
وهؤالء .. فاجلهاد يف اإلسالم ُشرع حلماية مقاص  ال ين .. أبنفسهم وجبمي  مقاص  ال ين  اومن أجله

.. وهذه خصلة من خصال اخلوارج السفهاء .. يضحو  مبقاص  ال ين من أجل استمرار القتل والقتال 
ِس ال اختالٍف مَن النا عن َ إ َّ طائفًة خترُج ِمن دبِل املشرِق :" فيهم فقال ،والنيب ملسو هيلع هللا ىلص د  أشار لشيء من هذا

شيًاا، وال صالَتكم م  صالهِتم شيًاا، وال صياَمكم م  صياِمهم شيًاا ميُردوَ  مَن  جهاِدهمم   جهادَكمتروَ  
هادكم دياسًا جلهادهم ورغبتهم يف القتال وتستخفو  جبأي تستقلو  ". ال يِن كما ميرُق السهُم مَن الرميِة 

 ..! حىت املوت 
مثُل هوى النفس كمثل اخلارجي الذي يُقاتل ت يناً، ال ": العاب ين منهاج " دال الغوايل يف كتاب   

 . وهذا الذي يري ه الع انين، ويشري إلي . اـــ هـ..."قتَل يكاد يرجُ  حىت يُ 
مهما : يقول.. مل يسبق  إلي  عادل .. الع انين بتفسري عجيب غريب ملعىن النصر واهلومية  ىأت -8 

حىت لو عادوا مرة اثنية إىل الصحراء .. يادات والق.. واألنفس ..  واألراضي..  خسروا من املواد 
اهلومية هلم تكو  فقط عن ما تنتفي اإلرادة يف .. فهذا ال يعين هومية هلم وال نصرًا ألع ائهم .. والكهوف 

وخسروا مجي  .. لو دتلوا مجيعًا ــ على دول الع انين ــ يعين  حىت املوت عمن يتبقى منهم حيًا؛القتال 
يف استمرار القتال  منهم بقوا أحياء، وال يوالو  ميلكو  الرغبة واإلرادةإال بعض األفراد .. وشباهبم موادعهم 

 ،بل هو نصر هلم؛ لبقاء فيهم من يري  القتال.. ال يعين هومية هلم .. فهذا على دول وفهم الع انين .. 
  !لقتالا روعن ه إرادة على استمرا

..  أهنم ال ميلكو  مشروعاً .. وعن ما دلنا عن هؤالء اخلوارج السفهاء يف أول ظهور هلم يف الشام  
وأهنم ال يع و  عن كوهنم حمردة ملن يق  يف .. ال غري وأ  مشروعهم مقتصر على جمرد القتل والقتال 

.. أنكر علينا البعض يف ودتها  عن ما دلنا ذلك.. يُذكر ومن غري طائل .. شباكهم من الشباب املتحمس 
  ! مبنطوق كالم  يص ق كلماتنا الق مية فيهم السفي  لكن ها هو الع انين

سيخسرو   صعبة  على مرحلة و أهنم دادمإىل  ،تشري بطريقة غري مباشرةكلمات الع انين أعاله   -1 
يف الرد على خمالفيهم ومنتق يهم ق وهو بذلك يري  أ  يسبّ  ..راضيهم، وكوادرهم أفيها كثريًا من موادعهم، و 

اليت فادحة ومهما كانت األضرار ..  مجاعة ال ولةانت فادحة ــ اليت ستمىن هبا أب  هذه اخلسائر ــ مهما ك.. 
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وال نصرًا ألع ائهم، ما دام فيهم رجل واح  عن ه .. فهذا كل  ال يعين هومية هلم ..  تسببوا هبا للمسلمني
  !! وابلتايل ال حيق ألح  أ  يصفهم ابإلهنوام أو أهنم د  اهنوموا .. القتال حىت املوت رإرادة على استمرا

  من احل اثء يف بالد ملن يصغي إلي اب أ  يوج  خطالرجل كعادت ، ويف كل كلمة ل  ال ينسى   -51 
وعق ، وعه ، وحيملو  جنسياهتا، ويعيشو  يف جمتمعاهتا أبما ،  الغرب، ممن هم من أهل تلك البالد،

.. وحيصلو  على كامل حقودهم كغريهم من الناس  ،ميارسو  حرايهتم.. بيعًا وشراء  ويتعاملو  م  الناس
كما جاء .. حىت ال أيمن جار جارَه .. اجلوار اخللق و وسوء .. واألذى .. والضرر ..  حيضهم على الغ ر

 . ذلك يف تعبري الغادر الع انين نفس 
ال .. وخّسة .. صريح أبن  غ ر .. ويف أكثر من مقالة وموض  .. إلي  مرارًا وهذا معىن د  أشران  

..  الذي يتخلق أبخالق اإلسالمالسوي فضاًل عن املسلم .. يليق مبن ميلك احل  األدىن من املروءة واخللق 
يعيشو  يف  أح  من املسلمني ممن.. رأب ــ انصحًا ومشفقًا ــ أ  يصغي لكلمات هذا الغادر السفي  ألوإين 

 . وال يلومن إال نفس ..  دبل أ  يسيء لنفس .. فيسيء ل ين  وللمسلمني .. تلك البالد 
.. ومن كل ذي شر .. واخلوارج الغالة .. وأمصار املسلمني من شر الطغاة .. ام اللهم احفظ الشّ  

  . اللهم آمني، وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم
66/1/6152 

  !؟..أي دوٍم هؤالء  -5157
وطاروا بكلماهتم .. فر  الُغالة احل اثء .. إ  سكتنا عن الرد على شبهات وكلمات اخلوارج الغالة  

.. د  جاناكم بقامسة الظهر : ولسا  حاهلم يقول.. فرحاً وطراًب .. ويف كل واٍد وانٍد .. وشبهاهتم يف األمصار 
 ! ليفتنوا بشبهاهتم موي اً من احل اثء األغرار واجلهال..  معلينا إ  استطعت وارد
  ..وسوء الظن .. مل جن  منهم سوى سوء اخللق  ..ونصحناهم  ..وإ  رددان عليهم وعلى شبهاهتم  

 ! حجة كل مفلس.. والبذاءة يف القول .. واللعن .. والطعن .. والسباب 
 ! ؟...فأي دوٍم هؤالء  

63/1/6152  
 .والسياسة التونسي، النهضة حوب -5158

 واملتطرف احلاد املعىن هو ــ تونس يف الغنوشي النهضة حوب فعل كما ــ السياسة عن ال عوة فصل 
 السياسة عن ال ين بفصل يقولوا أ  وايفاستح..  وال ولة السياسة عن ال ين بفصل: القائل العلمانية لشعار

 !بينهما فرق وال..  السياسي، والعمل السياسة عن ال عوة بفصل: فقالوا.. 
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 ماذا ن ري وال..  إسالمية مرجعية ذات أبن  ــ! زوراً  ــ حوهبم يصفوا أ  على إصرارهم م  كل  وهذا 
 !؟.. اإلسالمية املرجعية هذه من حلوهبم أبقوا

61/1/6152 
 . يف حال تعّذر دف  شر وخطر الشيعة الروافض إال ابلقتال م  اخلوارج ال واعش -5151

.. حىت يُفهم ما جيري اآل  يف الفلوجة على أي ي روافض إيرا ، ومعهم احلش  الشيعي الرافضي  
أشران فيها إىل ما حي ث اآل  يف م   العراق بعامة، ويف الفلوجة .. نعي  نشر مقالة لنا نشرانها دبل سنتني 

.. اخلوارج ال واعش شر كبري أ  .. ود  ذكران يف هذه املقالة، وغريها من املقاالت والفتاوى .. خباصة 
وعلى شرهم .. وال جيوز أ  يكونوا .. وليسوا هم اخليار املنشود ألهل السنة يف العراق، وغريه من األمصار 

وإذا عجو أهل السنة يف العراق عن دف  شر .. هذا فهم أدل شرًا وضررًا من الشيعة الروافض احلاد ين 
ود  أغلقت .. دايرهم إال من خالل القتال م  داعش، وابمسهم الشيعة الروافض عن حرماهتم، وأعراضهم و 

يتعني حيناٍذ دف  شر الشيعة الروافض احلاد ين األش  خطراً وضرراً م  اخلوارج .. اخليارات األخرى أمامهم 
وإليكم املقالة كما نشرت .. فال يتباكى ال واعش على املظلومية زورًا .. هذا دلناه، ونقول  .. ال واعش 

 ".  سيف الروافض الُغالة، وسيف اخلوارج الُغالة: ُسنَُّة العراق بني سيفني" :ل سنتنيدب
67/1/6152  

  !حرمة املساج ارج ال واعش، و اخلو  -5161
آمنو  على أنفسهم أ  يصّلوا اجلمعة واجلماعات يف  ــ ولألسف ــ اممل يع  املسلمو  يف الشّ  

أو خشية .. فاعتولوا الصالة يف كثري من املساج  خشية أ  حتص هم مفخخات اخلوارج الغالة .. املساج  
فاجتم  على بيوت هللا تعاىل يف .. على أهنم مرت و  أ  يفجر االنتحاريو  ال واعش أنفسهم بني املصلني 

 ..!نصريي، وشر اخلوارج الغالة الشام شر النظام ال
 يفوهو غ روا بعلي بن أيب طالب هنع هللا يضر جترأوا على بيوت هللا، ففمن دبل أج ادهم ، وال غرابة عليهم 

ومل ينس اخلارجي  .. غ راً غيلة و فقتل  اخلارجي الشقي ابن ملجم .. لكوفة، عن  صالة الفجر ابمسج ه 
 !وليس لك اي علي.. إ  احلكم إال هلل : أيب طالب هنع هللا يضر أ  يقول ل وهو يهوي بسيف  على علي بن الشقي 

ومن أجل .. أهنم جاؤوا إىل الشام للذود عن املسلمني، وعن دينهم : وم  ذلك يقولو  زورًا وهبتاانً  
إ  كربت كلمة خترج من أفواههم .. فيعللو  مجي  جرائمهم أهنا من أجل حتكيم الشريعة .. تطبيق الشريعة 
 !وإخافتهم من أ  يراتدوا بيوت هللا من تطبيق أو حتكيم الشريعة؟ سلمنيوهل إرهاب امل.. يقولو  إال كذاب 

 .551:البقرة[َوَمْن َأْظَلُم ممَّن مََّنَ  َمَساِجَ  اّللِّ َأ  يُْذَكَر ِفيَها امْسُُ  َوَسَعى يف َخَراهِبَا :] دال تعاىل 
68/1/6152  

 .اجلاهلني أ  يفتنوا املؤمنني عن بعض ما أنول هللامن كي  ومكر  -5165
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من كي  ومكر، وحنق اجلاهلني ــ عرب األزما  كلها ــ أهنم حياولو  ما استطاعوا أ  يفتنوا املؤمنني عن  
.. بعض ما أنول هللا إليهم من أحكام وشرائ ، وأ  يستب لوها ابلشرع املبّ ل، أو ابلقوانني الوضعية اجلاهلية 

وجملتم  دو  جمتم  .. ولقوم دو  دوم .. أو أهنا تنولت لوما  دو  زما  .. تبار أهنا ال تصلح لوماهنم على اع
نَـُهم :] لكن القرآ  الكرمي يتنّول ابلوعي  الش ي  ملن يصغي إليهم، أو يفعل شياًا من ذلك..  َوَأِ  اْحُكم بـَيـْ

َوِإ  َكاُدوْا . ] 11:املائ ة[َذْرُهْم َأ  يـَْفِتُنوَك َعن بـَْعِض َما َأنَوَل اّلّلُ ِإلَْيَك مبَا َأنَوَل اّلّلُ َواَل تـَتَِّبْ  َأْهَواءُهْم َواحْ 
َُذوَك َخِلياًل  َرُه َوِإذًا الَّختَّ َنا َغيـْ َنا ِإلَْيَك لِتْفرَتَِي َعَليـْ َناَك َلَقْ  ِك تَّ تـَرْكَ . لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ ُن َوَلْواَل َأ  ثـَبـَّتـْ

َنا َنِصريًا . ِإلَْيِهْم َشْياًا َدِلياًل  ََذدْـَناَك ِضْعَف احْلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت مثَّ اَل جتَُِ  َلَك َعَليـْ -73:اإلسراء[ِإذًا ألَّ
71 . 

يُقال هلم ما أمران .. وعن  حماولة هؤالء اجلاهلني أ  يصرفوا املؤمنني عن شرع رهبم، أو عن بعض   
َر اّللَِّ َتَُْمُرويّنِ َأْعُبُ  َأيُـَّها اجْلَاِهُلوَ  :] أ  نقولربنا عو وجل   . 21:الومر[ُدْل َأفـََغيـْ

35/1/6152 
 ..!الّسفهاء دتال  -5166

 العامَل أمجعني؛ إذ كلٌّ يُعادي  من وج  مَ من داتل العامَل أمجعني ــ على طريقة اخلوارج ال واعش ــ خ َ  
 .من وج  آخراآلخرين أع ائ  وحماربة ، ويستحمره ويستخ م  يف معاداة لقْ ر الذي ي ف  أذاه عن واب
.. هي األمثل واملواجهة  م  ذلك، حيسبو  أ  طريقتهم يف القتالــ ! ــ أي اخلوارج ال واعشهم مث  

دليل على هلو  سواء ــعلى حّ  ــ كافرهم ومسلمهم  أ  استع اء العامَل أمجعنييتباهو  و . .واألحسن 
نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبوَ  َأنَـُّهْم :] ص ق هللا العظيم.. صفاء منهجهم و  ص دهم، الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم يف احْلََياِة ال ُّ

 . 511: الكهف[حُيِْسُنوَ  ُصْنعاً 
 .هم اخلوارج أهل حروراء: دال علي بن أيب طالب هنع هللا يضر يف هذه اآلية 
لتاريخ، وإىل أ  يُقاتل آخرهم م  ال َّجال، ولصاحل ال َّجال  هم اخلوارج الغالة على م ار ا: دلت 

  !وهللا املستعا  ..
35/1/6152  

  !آيٌة يضعها السُّفهاء يف غري موضعها -5163
 .32:التوبة[َودَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكنَي َكآفًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكآفًَّة ] 

 أهنم يُقاتلو  مجي  الكفار واملشركني يف ذكران من دبل ــطريقة اخلوارج ال واعش يف القتال ــ كما  
يف خانة وزمرة املشركني، وهم كل من خالفهم أبهوائهم من املسلمني  ومن ي خلوهم.. مجي  أحناء األرض 

وهم يف كل مرة ــ وكلما أنكر .. م  اجلمي ، ومن دو  استثناء أح  دتال جبهات   فيفتحو .. وال يرى رأيهم 
ابآلية  ..وعلى من ينكر عليهم .. هذا والفاس  أ  يست لوا على منهجهم اخلاطئ  ِكر ــ ال ينسو عليهم ُمن
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ومن دو  كل العامَل، يف العامَل،  والكافرين مجي  املشركني داتلوا أي : ؛ دالوا[ َودَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكنَي َكآفَّةً :] الكرمية
 ..! فاختولوا آايت وأحكام اجلهاد يف هذه اآلية الكرمية، ويف فهمهم اخلاطئ هلذه اآلية .. استثناء 

َودَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكنَي  :]بينما املراد من اآلية الكرمية خالف ما ذهبوا إلي  وفهموه، فاملراد من دول  تعاىل 
، كما وال متفردني جمتمعني غري خمتلفني أي داتلوهم مجيعكم .32:توبةال[َكآفًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكآفًَّة 

 . وهبذا دال أهل العلم والتفسري..  ، وال متفردنيجمتمعني غري خمتلفني كم مجيعهم،نو يقاتل
يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َما كَ   . ] أي مجيعكم[ تُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َودَا:] ودول  :دال ابن كثري يف التفسري 
كما جيتمعو  حلربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم   ويكو  من ابب التهييج والتحضيض؛ أي..  مجيعهم أي[

 .هـ -  اهلم إذا حاربتموهم، وداتلوهم بنظري ما يفعلو  أيضاً 
ها املؤمنو ، وداتلوا املشركني ابهلل، أي: فإن  يقول جل ثناؤه: ودال ابن جرير الطربي يف التفسري 

ود  نقل . هـ -ني، كما يقاتلكم املشركو  مجيًعا، جمتمعني غري متفردني اتفردا غري خمتلفني، مؤتلفني غري ممجيعً 
 . ذلك عن ابن عباس، ودتادة

على القتال، على وج  التعيني ومن  ؤمننياملمجي  محل من اآلية الكرمية لكن ُيستبع  أ  يكو  املراد  
أو من الغووات والسرااي اليت غووات   منيف كل غووة كا  فلم يُعرف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن   .. أح  استثناء  دو 

كما ال يُعرف عن اخللفاء الراش ين مهنع هللا يضر أمجعني أهنم يف مجي  .. مجي  املؤمنني للقتال  يستنفرأمر هبا، 
َوَما َكاَ  اْلُمْؤِمُنوَ  لَِينِفُروْا َكآفًَّة فـََلْواَل نـََفَر :] عاىلوكما دال ت.. جهادهم وغوواهتم د  فعلوا شياًا من ذلك 

يِن َولِيُنِذُروْا دـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإلَْيِهْم لَ  ُهْم طَآئَِفٌة لِّيَـتَـَفقَُّهوْا يف ال ِّ نـْ  . 566: التوبة[َعلَُّهْم حَيَْذُروَ  ِمن ُكلِّ ِفْرَدٍة مِّ
ة الكرمية اإلغراء واحلض على التوح ، واجتماع الكلمة، وع م التفرق عن ما فيكو  املراد من اآلي 

 ح و  وال يتفردو و فكما هم جيتمعو  ويت ؛ابملثل ا املشركنيوأ  يُقابلو .. يعومو  على رد ع وا  املشركني 
عن ما يعومو  دتال املؤمنني، فكذلك على املؤمنني أ  يتح وا وجيتمعوا، وال يتفردوا  عن ما يعومو  على

ِإ َّ اّللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَ  يف َسِبيِلِ  َصّفًا َكأَنَـُّهم بُنَياٌ  :] وهو كقول  تعاىل.. ورد ع واهنم  على دتاهلم
 . 1:الصف[مَّْرُصوٌص 

، ريالنف ألمة مجيعاً  أن  ألوم امل يعلم دط من شرع النيب ملسو هيلع هللا ىلص :دال ابن عطية: دال القرطيب يف التفسري 
َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة :]  دي ها بقولمث ،تاهلم والتحوب عليهم ومج  الكلمةوإمنا معىن هذه اآلية احلض على د

 . هـ -و  فرض اجتماعنا هلم افبحسب دتاهلم واجتماعهم لنا يك ؛[
سنا  إال أ  يسلطوا أفهامهم لكن أيىب السفهاء من ح اثء األ.. هذا هو املراد من اآلية الكرمية  

حيسبو  مث .. ا فيحملو  آايت  على غري مرادها، ويضعوهنا يف غري موضعه.. قيمة على كتاب هللا تعاىل السّ 
 !أهنم حُيسنو  صنعاً 

5/2/6152  
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 !خوارج العصرإرهاب التكفري الذي ميارس   -5161
املكتب " الصادر عّما يسمون  ..  5/2/6152أص رت مجاعة ال ولة، خوارج العصر، بياانً بتاريخ  

فسبقوا بذلك .. د  متادوا ب  إىل أدصى درجات الغلو يف التكفري " .. املركوي ملتابعة ال واوين الشرعية 
، ومن مع  "جبهة النصرة " إ  تنظيم داع ة سوراي :" يقولو  في .. سلفهم من اخلوارج األوائل سبقًا بعي ًا 

تل ال ولة اإلسالمية، هي طوائف امتنعت بشوكة عن حتكيم شرع هللا، يف معسكر الفصائل، اليت تقا
وإ  ال ولة اإلسالمية أظهرت مبا ال ي ع جمااًل لكل مشّكٍك حكم الشرع يف تلك ... وظاهرت املرت ين 

.. حاهُلا مبا يُقيم احلجة ويقط  الشك عن  كل جاهل ب   الفصائل، وأهنا طوائف مرت ة أعلنت الكفر، وتَبنيََّ 
لذا فلن يُقبل أ  يظهر بني جنودان من يتودف عن تكفري أعيا  هؤالء الذين نقاتلهم ويُقاتلوننا على شريعة 
هللا، فمن ظهر من  ــ من جنود ال ولة ــ ع م تكفري هذه الفصائل فرُيف  أمره إىل أمري ِمفصل ، لُيست عى 

البيا  فُيحال إىل القضاء  بع فصائل إ  كا  جيهلها، فإ  تودف بَّت مما ُنسب إلي ، ويُبني ل  حال هذه الويُتث
 ! أي الستتابت  من الكفر والردة. هـ -ا" الستتابت  

بل أيضًا ال .. وهذا معناه أهنم، ال يكتفو  فقط بتكفري جماه ي الشام مبا فيهم جبهة النصرة  
ومن يتودف يف تكفريهم فهو ــ عن  اخلوارج .. تكفريهم أبعياهنم وأشخاصهم يعذرو  من يتودف يف 

 ..!! ، ُيستتاب من الكفر والردة، فإ  اتب وأانب، وإال دتلوه كفراً وردة مرت  ال واعش ــ كافر
كل مسلم يف ويكفرو   بل ويستحلو  حرماهتم، وعلى دوهلم هذا فإهنم يكفرو  أهل الشام كلهم،  

 !..!يتابعهم على تكفري الفصائل اجملاه ة يف الشام رى رأيهم، وال يالعامَل ال 
ليصبح التكفري وادعًا .. يعتم و  أسلوب التكرار يف تكفري املسلمني، واجملاه ين منهم خباصة تراهم  

نفسهم ليجّرئوا ــ بع  ذلك ــ أ ..ال يُعذر املتودف أو املرتدد في  .. مسّلمًا ب  ال يقبل النقاش وال احلوار 
على ارتكاب موي  من اجلرائم، وادتحام احملظور، وسفك .. ومن يصغي إليهم .. وسفهاءهم، ح اثء األسنا  

 !  ملسلمني، واألبرايءاملكتظة اباألسواق العاّمة املساج ، و وتفجري أنفسهم يف .. ال م احلرام 
يسأل عن ال ليل، الذي و .. هلم  يرّد وم  ذلك إىل الساعة يوج  من املغفلني ــ أو املتغافلني ــ من  

 !؟.. ي ل على أ  ال واعش من اخلوارج الغالة 
وأهنم جمرمو  .. ورغم كل ما ظهر عن اخلوارج ال واعش ما يثبت خارجيتهم وغلوهم .. إىل الساعة  

.. بارد بورع  ال اً ، مت ثر "املق سي " ال يوال .. يف الشام حىت ابت ذلك معلوماً ألطفال وصغار املسلمني .. 
رغم إمجاع األمة .. وميتن  عن وصفهم أو احلكم عليهم أبهنم خوارج .. يتأول للقوم صنائعهم وغلوهم 

 !! وعلمائها على أهنم خوارج ُغالة أجالف
فلسان  ح ي  وسليط .. إذا وجهت  ابجتاه أع اء اخلوارج ال واعش، من جماه ي الفصائل الشامية  

.. ما يستساغ في  االجتهاد واالختالف م ضخّ يعظم و ي.. صغر من العثرات ال تفوت  منهم اهلفوات وما .. 
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إذا توج  ابجتاه اخلوارج بينما .. أو حسن الظن ابملسلمني  ..أو الرمحة  ..ال يعرف شياًا امس  الورع 
فيهم .. فيهم غلو : شه  فيهم شهادة زور، ودالو .. وَتول هلم .. وخنس .. ف الورع تكلّ .. ال واعش 

  !!لكن هم ليسوا خوارج غالة ..هذا غلو ال نرضاه .. الة غُ 
وإذا كا  ال واعش ليسوا من اخلوارج الغالة، .. وال ن ري مىت يكونو  عن  املق سي من اخلوارج  

 !؟...فمن يكو  عن  املق سي من اخلوارج الغالة 
2/2/6152 

 .من أبرز خصال اخلوارج الغالة -5161
فمن دبل .. الُغالة، تطاوهلم على األكابر، واألفاضل من أعالم األمة من أبرز خصال اخلوارج  

وجترأوا على   ــ! ــ على اعتبار أن  مل يتِق ومل يع ل وأمروه ابلتقوى والع ل.. تطاولوا وجترأوا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
ًا منهم، وداتلوهم، ودتلوا بعضهم وكّفروا كثري .. وأمروهم أ  حيكموا مبا أنول هللا .. كبار الصحابة من بع ه 

و  على األكابر واألفاضل ؤ وهكذا يف كل زما  يتطاولو  ويتجر ـ ! غ رًا ــ على أهنم مل حيكموا مبا أنول هللا
ليتجرؤوا ..  هبا أنفسهميُقنعو  .. متذرعني أبموٍر يفرتوهنا كذاًب وزورًا من عن  أنفسهم .. من أعالم األمة 

فسيصيبنا من شر هؤالء .. ليس نشازًا عن تلك األزما   وزماننا ــ واألزما  التالية ــ.. بع ها على احلرام 
وهم كلما ذهب منهم در  وُدط  ــ كما دال .. ورمبا أكثر .. ما أصاب العهود السابقة .. اخلوارج الغالة 

  . وهللا املستعا .. م ، دط  هللا دروهن"خرج در  :" ملسو هيلع هللا ىلص ــ 
7/2/6152  

 ! أال داتل هللاُ العَوَر، والظلم، واجلَهل -5162
من األع اء الشرسني املتوحشني، كل ع و كبري الشعب السوري املسلم ممثاًل مبجاه ي  حماط بكمٍّ   

وغري  لوسائل احملظورةاالطرق و بشىت هذا الشعب األعول، ومن حرمات ، منهم يستميت يف أ  ينال من 
ــ واليت منها وإيرا  الرافضية، وميليشياهتا الرافضية .. من جهة اجملرم النظام النصريي األس ي  :احملظورة

وملح ي األكراد اإلنفصاليني، ومعهم األمريكا  من .. من جهة وطرياهنا وروسيا .. من جهة حوب الالت ــ 
على تواطؤ وجتاهل وآتمر العامل الصلييب كل   مُيضاف إليه..  من جهة  واخلوارج الغالة ال واعش.. جهة 

الشعب السوري وجماه ية  حييطو  مبسلميجمتمعني األشرار كل هؤالء .. كل هذا الشر .. الشام وأهل  
 ..!! يسته فون  وحرمات  ودايره ابلقتل واحلرق، والت مري، والتصفية واإلابدة .. سور ابملعصم إحاطة ال

الذي يردى إىل أعلى درجات اإلكراه والضرورة، اليت تبا  معها .. حتت هذا الظرف العصيب  
بعض املساع ات .. بفصائل  اجملاه ة  ممثالً  املستضعف إذا دبل هذا الشعب.. وأكل امليتة .. احملظورات 

ودين ، لي ف  عن نفس  .. املتعاطفة نسبّيًا م  الثورة السورية اليت َتيت من بعض دول اإلدليم احمليطة بسوراي 
تكو  هذه ما واليت غالبًا وأرض  بعض هذا الشر اجملتم  علي  ــ اآلنف الذكر أعاله ــ   ، وِعرض ،وأهل 
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يف أحلك الظروف والعمل تتودف عن التقطري ويف كثرٍي من األحيا  هذه القطّارة .. املساع ات ابلقطَّارة 
ومن .. واخلوارج الغالة .. م والظاّل ..  العورا  ب أما إ  حيصل شيء من ذلك إال وي...  وأش ها حاجة

آتمرمت م  د  .. د  حتالفتم م  الصليبيني .. ها : ، ابلصيا ُيصغي إليهم من السفهاء وح اثء األسنا 
ال جيوز أ  تقبلوا مساع ة من ..  نيحكمكم حكم الصليبي.. تم مرت و  نأ.. أنتم صليبيو  .. الصليبيني 

اخلوارج حنن ترتكوان ــ جيب أ  .. ذى والقتل والذبح والضرر مهما بلغ تصربوا على األجيب أ  .. أح  
وال .. وننتهك حرماتكم .. وحنرق عليكم بيوتكم .. ال واعش ــ ومجي  أشرار العامَل أ  نذحبكم فردًا فردًا 

تقبلوا وكل عويو ال جيوز أ  ال ين، والعرض، واألرض  حىت لو خسرمت وفق مت .. تقبلوا مساع ة من أح 
 تنتفي عنكم العمالةتكونو  شرفاء، و وحيناٍذ وحسب ، فحيناذٍ .. فإ  فعلتم .. .مساع ة من أح  

وال متآمرين م  الصليبيني ض  اخلوارج ال واعش املساكني، .. حلفاء للصليبيني تكونو  وال .. للصليبيني 
 ...!! الذين يسوسو  الناس ابلرفق والرمحة 

 ! وال حول وال دوة إال ابهلل.. واجلهل .. والبغي .. والظلم .. .أال داتل هللا العورا   
8/2/6152  

  الفجر الصادق الذي يُلوِم ابإلمساك؟ -5167
كل رمضا  تُثار دضية توديت الفجر الصادق الذي يُلوم الصائم ابإلمساك عن املفطرات يب و يف   

 إيل السؤال حول ذلك؟  د  وّج و .. ويذهب الناس في  مذاهب .. 
د  طفت ع دًا كبريًا من : هذا سؤال لعلين أجبت عن  أكثر من مرة، وأعي  هنا فأدول: أدولف 

وكذلك توديت .. ود  رادبت فيها توديت الفجر الصادق .. األمصار والبل ا ، العربية منها واألجنبية 
الفجر الصادق ــ  أ  ما بني يف مجي  هذه األمصار ــ واليت منها بالد الشام ــ فوج ت .. دخول ودت العشاء 

وكذلك ..   دديقة و كما هي مبينة صفات  يف النصوص الشرعية ــ وبني شروق الشمس ساعة ومخس وعشر 
وعلي  فمن عجو عن مرادبة الفجر .. بني غروب الشمس ودخول ودت العشاء والومن نفس التوديت 

يكفي  أ  يض  الومن .. غياب الشفق األمحر بع  غروب الشمس مرادبة كل يوم، وكذلك الصادق يف  
املشار إلي  أعاله كضابط يلتوم ب ، حي د من خالل  ودت إمساك  عن املفطرات، ودخول ودت صالة الفجر 

 . وهللا تعاىل أعلمودت دخول صالة العشاء، كذلك و .. 
8/2/6152  

 .النصراين اجلار م  التعامل حول سؤال -5168
 الرباء عقي ة م  يتنادض هذا أ  أم نصرانياً، كا  إ  جاري أحب أ  إبمكاين كا  إ  سألت: س 

  والوالء؟
 



15 
 

 أل  ولغريه؛ ل  ممنوع، مقطوع فهذا لذات ، النصراين جارك حتب أ . العاملني رب هلل احلم : اجلواب  
 .  وح ه تعاىل هللا هو لذات  احملبوب

 . والبغض اجملافاة حق  الباطل أل  وممنوع؛ مقطوع أيضاً  فهذا وابطل ، ل ين  حتب  وأ  
 ابلرفق، تعامل  وأ ..  احلسنة املعاملة ل  تصرف وأ ..  اهل اية خري وخباصة اخلري، ل  حتب أ  بقي 

 الكتاب أدلة علي  دلت د  جائو، كل  فهذا.. وأ  تعوده إذا مرض ..  طعامك من ختص  وأ  واإلحسا ،
:" وسلم علي  هللا صلى لقول  علي ، فتتص ق احلاجة ذوي من كا  فإ  أحوال ، تتفق  وأ ..  ةوالسنّ 

 أن  ظننت حىت ابجلار يوصيين جربيل زال ال:" وسلم علي  هللا صلى ولقول ".  األداي  أهل على تص دوا
 . حّق  ِلِعَظم..  امليت يرثو  الذين الورثة مجلة من جيعل  أي".  سيورّث 

58/2/6152 
 ! الشعوب، والفراغ السياسي -5161

لكن ال تقبل أ  تعيش يف فراغ سياسي من غري نظام، وال راٍع .. وتضحي .. الشعوب د  تصرب 
كما ال تقبل أ  تضعها يف .. يسوسهم ابلسوية واحلق والع ل، ويرعاهم، ويرعى شؤوهنم ال ينية وال نيوية 

الذي ب  تنتظم حياهتم ال ينية ومن حُياول أ  يُعيق بينها وبني االستقرار السياسي .. نفٍق ال أفق وال هناية ل  
 ! مهما كانت شعارات  مق سة، وغاايت  نبيلة.. ورمبا يُقاتلون  لو ادتضى األمر .. سيتجاوزون  .. وال نيوية 

فلم يقبل الصحابة مهنع هللا يضر أ  تعيش األمة يومًا واح ًا يف فراٍغ .. وهو ما تنب  ل  سلفنا الصاحل من دبل 
.. خشية أ  يضطرب نظام األمة، وينفرط عق ها .. صلوات هللا وسالم  علي   سياسي بع  وفاة النيب

فق موا االنشغال ابختيار خليفة هلم، جتتم  علي  كلمة األمة على االنشغال ب فن جثما  .. وتتفرق كلمتها 
ص يق فاجتمعوا يف سقيفة بين ساع ة، واختاروا ألنفسهم أاب بكر ال.. احلبيب صلوات هللا وسالم  علي  

 . هنع هللا يضر خليفة هلم
أوصى أ  تكو  اخلالفة شورى بني .. وكا  على فراش املوت .. وملا اغتيل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر 

الذين تويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو عنهم راض فسمى عليًا وعثما  والوبري وطلحة ستة أنفار من الصحابة، وهم 
.. وأشرك معهم عب  هللا بن عمر كمستشار، وليس ل  من األمر شيٍء .. عوف  بنوسع ًا وعب  الرمحن 

أل  األمة ال حتتمل وال تقبل أ  تعيش فراغًا .. وأّجلهم ثالثة أايم ال غري، ليختاروا من بينهم خليفة ودائ ًا 
عاملو  من أجل وهذا جانب هام جيب أ  ي رك  ال.. سياسيًا من غري نظام وال دائٍ  ألكثر من ثالثة أايم 

وإال فالشعوب د  تتجاوزهم إىل غريهم، وال يلوموا حيناٍذ .. ويقلقوا من أجل  .. ويهتموا ل  .. األمة وامللة 
 !  إال أنفسهم

61/2/6152  
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 .اخلالفة وحوب التحرير -5131
وهو منذ أكثر من سبعني سنة مضت .. يُكثر حوب التحرير من احل يث عن اخلالفة، واخلليفة  

ولكنهم يف نفس الودت وضعوا .. على تشكيل  ال هّم وال ح يث ل  سوى احل يث عن اخلالفة، واخلليفة 
ديام خالفة، واستاناف  للخليفة واخلالفة ديودًا وشروطًا تعجيوية ــ ما أنول هللا هبا من سلطا  ــ يستحيل معها

لذلك هم بع  أكثر من سبعني عامًا على تشكيل حوهبم أبع  ما يكونو  عن ديام .. حياة إسالمية راش ة 
واحلسرة على .. ففي كل يوم ميضي يودادو  بع ًا أكثر عن ه فهم املنشود؛ اخلالفة واخلليفة .. اخلالفة 

  أعمارهم س ى من غري عطاء يُذكر ــ سوى احل يث الشباب املسلم املتحوب يف هذا احلوب، الذين تضي
عن اخلالفة واخلليفة ــ ينتظرو  ــ على طريقة الشيعة الروافض الذين ينتظرو  إمامهم املغيب يف السرداب ــ 

ومن أراد أ  .. ال جهاد إال م  خليفة : وذلك أهنم دالوا.. ديام وجميئ اخلليفة، واخلالفة ليجاه وا مع  
أما .. وال ميثل احلوب .. فل  ذلك؛ إال أ  جهاده جهادًا فرداًي ميثل  وح ه .. اف  عن نفس  جُياه ، لي 

 ! طريقة احلوب فال جهاد إال م  خليفة، وبع  وجود اخلليفة، واجلهاد مهمة اخلليفة وح ه ال غري
ال  ومن ذلك التاريخ إىل الساعة.. واحلوب د  أسس يف فلسطني، ودادت  ومؤسسوه من فلسطني  

يُعرف عن حوب التحرير أهنم أطلقوا طلقة واح ة ض  الصهاينة اليهود املغتصبني واملستعمرين ألرض 
ومرد ذلك التقصري واخلذال  إىل فلسفتهم اخلاطاة يف فهم اجلهاد، املشار .. فلسطني، ولشعب فلسطني 

 .  إليها أعاله
، "الشخصية اإلسالمية " كتاب    دال الشيخ تقي ال ين النبهاين ــ مؤسس حوب التحرير ــ يف 

اخلالفة رائسة عامة للمسلمني مجيعًا إلدامة أحكام الشرع اإلسالمي، ومحل ال عوة اإلسالمية : 6/531جـ
إىل العامل، فإدامة أحكام الشرع، ومحل ال عوة إىل العامل مها األمرا  اللذا  د  وج  منصب اخلالفة 

صح أ  يتوالمها أح  غري اخلليفة، وال جيوز للخليفة أ  يُقيم من ألجلهما، ومها عمل منصب اخلالفة، فال ي
وتويل اخلليفة حمل ال عوة، ل  طريقة معينة وهي اجلهاد، واجلهاد إمنا يوج  ابجملاه ين، ... يتوالمها نيابة عن  

هو وابلقوة اليت تع  للقتال وابلقتال نفس ، لذلك كا  وجود اجليش، وجتهيوه، وعمل  الذي يقوم ب ، 
الطريقة حلمل ال عوة إىل العامل، ومن هنا كا  اخلليفة هو الذي يتوىل اجلهاد، فيتوىل هو ال غريه ديادة 

 . اجلهاد
ولذلك كا  اخلليفة هو الذي يتوىل رسم السياسة العسكرية كلها داخليًا وخارجياً، ورسم سياسة  

وغريها كثري من نصوصهم يف  . هـ -مطلقًا االقتال كلها داخليًا وخارجيًا، وال يصح أ  يتوالها أح  غريه 
هذا .. كتبهم ومنشوراهتم اليت تقيي  مهمة اجلهاد بوجود اخلليفة، وجتعل اجلهاد منوط ابخلليفة وح ه، ال غري 

وأميا نص متشاب  محال أوج  وتفاسري من كتبهم، يفي  خالف هذا احملكم، ينبغي أ  .. هو احملكم من دوهلم 
 ! وء احملكم من دوهلميُفسر ويُفهم على ض
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ال طريق لقيام اخلالفة واخلليفة إال عن : فقالوا.. مث فرضوا عقبة كأداء أخرى أمام اخلليفة واخلالفة  
طريق النصرة؛ طلب النصرة من ضابط يف اجليش، أو شيخ دبيلة ينصر حوب التحرير على ديام اخلالفة، 

وأدبياهتم ومنشوراهتم .. غري طريقها فهو آمث  من طلب اخلالفة عن.. وطلب النصرة فرض .. واخلليفة 
 ! جممعة على هذا املعىن املشار إلي  أعاله

فنحن نعيش .. أ  طلب النصرة أبسلوهبا الق مي مل يع  هلا فاعلية يف زماننا املعاصر : وملا يُقال هلم 
مة على وج  الفرض وإلوام األ.. يف جتم  واح  .. واألمم .. تكتالت ال ول .. زمن التكتالت الضخمة 

مضيعة لألودات، والطادات معًا من غري .. وكخيار وحي  ال مناص هلا من  .. بطريقة النصرة الواردة أعاله 
وأ  النيب صلى هللا .. حُيارو  جواابً، ويوعمو  التوامهم حبرفية النص : ملا يُقال هلم ذلك ... نتيجة تُذَكر 

نا مائة لحىت لو ظل.. وحنن ال ب  من أ  نفعل ذلك .. عاصرة ل  علي  وسلم د  طلب النصرة من القبائل امل
ال ب  من أ   :وهم مثلهم يف هذا االست الل اخلاطئ مثل من يقول..  ألف عام بال خالفة وال خليفة.. عام 

وأميا .. ودتال  ابلسيوف فرض وواجب ــ مهما كانت أسلحة الع و متطورة وفتاكة ــ نقاتل الع و ابلسيوف 
ودليلهم أ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص د  داتل .. خبالف الفرض والواجب  وهو دتال ل  بغري السيوف فهو أمث، وحرام،

 !! وابلتايل ال ب  من أ  نقاتل  ابلسيوف.. الع و ابلسيوف 
وال خالفة، وال خليفة إال عن طريق .. ال جهاد إال م  خليفة، وبع  وجود اخلليفة : خالصة دوهلم 

وال هم أداموا .. فكانت النتيجة أهنم مل يقيموا جهاداً، ي فعو  ب  عن األمة ضررًا وشرًا ي امهها .. صرة الن
 !وهللا املستعا .. خالفة، وال خليفة 

66/2/6152  
 !ب اد واالستاصال عن  حوب التحريررو  االست -5135

ال يصبح احلوب دائ اً لألّمة إال ": نشرات يف التكّتل احلويب " يقول حوب التحرير يف مق مة، ملف  
وعلى ذلك ال يبقى .. وال يكو  القائ  دائ ًا إال إذا كانت القيادة ل  وح ه .. إذا انقادت ل  وأطاعت  

احلوب دائ ًا إال إذا كانت األمة مقودًة ل ، وال يتمكن من القيادة إال إذا كا  وح ه القائ  املطاع، فعلى 
مة تسري يف طاعت  عن رضى واطمانا ، وأ  جيعل أفكاره تسيطر على اجملتم  احلوب أ  يقوم مبا جيعل األ

 .هـ -ا" سيطرة تؤدي إىل حل أو شّل القيادات األخرى، فينفرد بقيادة األمة 
حيل ويشل القيادات األخرى اليت ال تنتمي إىل حوب التحرير حىت و .. وهو حىت ينفرد بقيادة األمة  

ب ين، ووالء هذه القيادات  والطعن والتشكيك.. ذب ككال.. غري أخالدية  ال ب  من أ  يتب  أساليب.. 
رفت جبهادها، وص ق والئها وانتمائها ل ينها وأمتها وخباصة إ  كانت هذه القيادات د  عُ .. ل ينها وأمتها 

أو أ  حيلها أ  يويلها من أمام  ــ وال غريه ــ فهذه القيادات الصاحلة الصاددة ليس مبق ور حوب التحرير .. 
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هذه ودين وأخالق ق ويفرتي عليها افرتاءات ظاملة تطال شخص من دو  أ  يلفّ .. بسهولة ها ويشلّ 
 ! وينفرد احلوب ابلساحة وديادة األمة.. القيادات حىت ينفروا عنهم الناس 

 عوام أبن  عميل مل يتورعوا عن رمي الشيخ اجملاه  عب  هللا.. اخلسيس وهم من أجل هذا الغرض  
ود  دالوها يل شخصيًا، .. يف الودت الذي كا  في  الشيخ عب  هللا جياه  يف أفغانستا  ..  وخمابرات أردنية

 !  من ليحذروين
.. وخباصة منهم الطالبا  يف السنوات األوىل من عه هم .. عن رمي اجملاه ين األفغا  مل يتورعوا و  

 ! افرتائهم الظاملمن دولتهم، فسكتوا واستحوا  إىل أ  أسقطت أمريكا ..أبهنم خونة وعمالء ألمريكا 
ابخليانة  ومن دبل رموا جماه ي الشام يف الثمانينات بقيادة الشيخ اجملاه  مروا  ح ي  رمح  هللا 

نظام ال توال بريطانيا حتارب النظام السوري ــ على اعتبار أن  :" ، فقالوا يف بيا  هلموالعمالة لإلنكليو
، وكا  الذي حيارب النظام األس ي اجملرم "ــ عن طريق عمالئها يف ال اخل  !ض  أمريكا، وابريطانيا أمريكي

 !.. اوا  ح ي مر الشيخ مجاعة ، "الطليعة املقاتلة " يف تلك احلقبة هم 
.. والتخوين .. من الطعن يف سوراي ة اجملاه ة تسلم منهم غالب الفصائل الشاميّ  واليوم مل 

فهم صورة مصّغرة عن داعش، لكن بطريقة ..  ئهم وانتمائهم ل ينهم وأمتهموالتشكيك ب ينهم، وص ق وال
 ! أنَعم من طريقة داعش

خلٍق سيء يعينهم على إدصاء واستاصال، أي وهكذا فهم ــ أي حوب التحرير ــ ال يتورعو  عن  
األوح  و القائ  حوهبم، احلوب الساحة، وُيصبح  محىت ختلو هل.. لقيادات األخرى، من غري حوهبم ا وشلّ 
 ! ويصبح أمري ودائ  حوهبم هو القائ  األوح  لألمة..  لألمة

سيصيب  احلظ األوفر .. ى لنق هم أو نصحهم أو تعرية ابطلهم وخطاهم ابحلق وابلتايل من يتص ّ  
الذي يردى يف كثري من األحيا  إىل درجة ..  التَّشكيكو .. والتخوين .. والتجريح .. الطعن  من هذا

 !زعموا.. وليبع وا عن  الناس  ..قصوه من طريقهم ويُ .. وه ليشلّ ..  فريكالتّ 
وميلكو  .. وبع  أ  يصبح هلم دولة .. فكيف بع  التمكني .. يفعلو  كل ذلك دبل التمكني  

 !وسجواًن؟.. وسياطاً ..  سالسالً 
 ! اً هللا املستعا  عليهم، وعلى كل من أراد ويري  ابإلسالم واملسلمني سوءاً وشرّ  

63/2/6152  
 ؟.. الفقهية املسائل من ويستحسن  يراه فيما الرعّية يُلوم أ  احلق للحاكم هل -5136

 حاالت ثالث يف املسائل، من يراه فيما أو ابجتهاده الرعية يلوم أ  احلاكم على جيب: اجلواب  
 : فقط

 .  خالف  أح  يس  ال الذي املنّول، للشرع ومطابقاً  موافقاً  يراه ما يكو  أ : أوهلا  
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 .  الضالل إال بع ه ليس الذي األمة، علماء إمجاع حمل يراه ما يكو  أ : اثنيها 
 شوكة وإضعاف والكلمة، الصف وتفريق الفتنة، إىل مؤداه يراه ما خالف يكو  أ : اثلثها 

 .  املسلمني
..  املؤّول الشرع معىن يف ي خل ومما..  واالجتهادات واملذاهب اآلراء في  تتباين مما ذلك سوى وما 

 فق ..  األدوال من بقول أو املذاهب، من مبذهب حكم  حتت هم ممن أو األمة يلوم أ  لغريه وال ل  فليس
 أن  املسلمني خلفاء من خليفة عن يعرف ومل..  كثر وعلماء..  ع ة مذاهب كل  اترخيها عرب أمتنا عرفت

 ذلك من شيء يف ت خل أو..  غريه دو  األدوال من بقول أو..  غريه دو  املذاهب، من مبذهب األمة ألوم
 املخالف وعادب القرآ ، خبلق القول نصر عن ما العباسي املأمو  فعل  ما إال..  املخالف علي  عادب مث.. 
 أراد وملا..  هللا رمح  حنبل بن أمح  اإلمام وخباصة..  كلهم األمة علماء هذا صنيع  سوء علي  أنكر ود .. 

 صاحب ــ مالك اإلمام علي  أنكر املوطأ، كتاب يف ورد ما على ابلقوة الناس حيمل أ  املنصور جعفر اخلليفة
 ويضيق الناس، نفوس يف االجتهاد يقتل فإن  ذلك من شيااً  احلاكم فعل ولو..  ذلك من ومنع  ــ املوطأ
 . أعلم تعاىل وهللا جيوز، وال ينبغي ال وهذا..  واسعاً 

61/2/6152 
 !التباكي على املظلومية -5133

أو أنكران .. أو وجهنا ل  نق ًا .. كلما نصحنا طرفًا من األطراف احملسوبة على العمل اإلسالمي  
ب أت  ،وأن  ضحية مؤامرة كونية.. وآتمر الشرق والغرب علي  .. وشكا املظلومية .. تباكى .. علي  خطأ 
 ! شيااً ض ه ب أوا يكتبو أو .. ، وفالانً وجهوا ل  نق اً وعالمة ذلك أ  فالانً .. حُتاك ض ه 

ونستفي  .. كما نفر  للم   واإلطراء .. ونفر  للنق  والنصح .. باتنا ونفيق من س.. مىت نصحو  
 !؟ ونرى أين حنن من جادة احلق والصواب.. مما يُقال لنا 

وحنن اليوم نلعن، ونشتم من .. رحم هللا امرًأ أه ى إيل عيويب : كا  من سلفنا الصاحل من يقول 
 ! اللهم اهِ  دومي فإهنم ال يعلمو .. أه ى إلينا عيوبنا 

61/2/6152  
  !القادةملآرب عن ما تكو  الشريعة مطّية  -5131

ويسطو على حقوق وحرمات وممتلكات اآلخرين .. ويظلم .. تراه يبغي يف الشام فريق من الناس  
تفريقية ــ تفرق ة يثري معارك جانبيّ .. حتت عنوا  االنتصار للشريعة .. ويبتل  مقرات فصائل بكاملها .. 

وأطر اآلخرين .. م  الفصائل األخرى حتت عنوا  وزعم االنتصار حلكم الشريعة ــ الكلمة، وتضعف الصف 
فإذا ما ُدعي إىل االحتكام إىل الشريعة يف مظلمة من املظامل تنسب إلي  .. إىل حكم الشريعة  واملخالفني ل 

ب  من أ  حتققوا يل  ال.. عن ي شروط : ودال.. وكأن  فوق املساءلة واحملاسبة .. اعرتض وأنى جبانب  .. 
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أو ممن نرتضي  .. ومن مجاعتنا  ..أ  يكو  القاضي مّنا : وأمهها وهلاأ.. أواًل مث أحتكم إىل الشريعة شروطي 
وعن  التنازل ــ ويف أحسن األحوال ــ يشرتطو  داضي منهم وداضي .. فنكو  اخلصم واحلكم يف آ  معًا  ..

.. اعرتضوا .. %511 جاء احلكم ال يناسب أهواءهمإذا ف..  لصاحلهمو ..  هلم عساهم حيكمو  من غريهم
واألحواب ــ شيوخ اجلماعات يف اخلارج هم إىل شيوخهم ر مشكو أو .. وشككوا بنواهة القاضي والقضاة 

لي لسوا عليهم أمر دينهم بفتاوى تربر هلم و .. لينقذوهم وخيرجوهم من هذه الورطة  إخوا  شيوخ السالطني ــ
 !ومتردهم على الشريعة، وعلى حكم القضاة الذين حكموا عليهم حبكم الشريعة..  سوء صنيعهم

حتت عنوا  .. رين يستحو  أ  خيوضوا معاركهم م  اآلخمث هم يف املقابل ال .. يفعلو  كل ذلك  
 !زعموا... حكم الشريعة طر املخالفني هلم إىل وأ.. نصرة الشريعة وذريعة 

56/7/6152 
 !الشريعة واألحواب -5131

مطية ملآرب شخصية  وأصبحت الشريعة ــ ولألسف ــ..   بلغ االستخفاف بشرع هللا تعاىل مبلغَ 
فإذا أردان أ  نعي  للشريعة بعض .. ابطل  اُتطلق ــ يف كثري من األحيا  ــ ككلمة حق يُراد هب.. وحوبية 

ملسمى  يوب و  وينكرو  ويغضبو ،انربى املتعصبة ألحواهبم ومجاعاهتم .. اعتبارها وهيبتها يف نفوس الناس 
إذا ما .. وال ينكرو  منكرًا وال خطأ .. هم ال حيركو  ساكنًا بينما يف املقابل ترا.. أحواهبم ومجاعاهتم 

 !هللا املستعا .. انتهكت حرمة وهيبة شرع هللا تعاىل من دبل مجاعاهتم وأحواهبم 
53/7/6152  

 !التقارب والتطبي  م  النظام السوري اجملرم -5132
 : أميا تقارب أو تطبي  م  النظام السوري األس ي اجملرم، يعين ابلضرورة ثالثة أشياء

 !..تفادم وإطالة معاانة الشعب السوري : أوهلا 
 !..م  الظامل اجملرم القاتل مبوي  من أسباب القوة، والبقاء، واحلياة : اثنيها 
 !..دليمي، وال ويل والضرر، واألذى على املستوى اإل ،زايدة نسبة الشر: اثلثها 
ففي أخالديات، .. أميا ذريعة تست عي التطبي  أو التقارب م  النظام الطائفي األس ي اجملرم و  

 !ض ها وجينيات، وأعمال النظام ما يبطلها، ويردها، ويثبت
هو واهم، ف.. ومن ينش  اخلري ــ مهما دّل ــ من خالل التقارب والتطبي  م  النظام السوري اجملرم  

 !وخاسر ال حمالة
53/7/6152 

 .املودف من االنقالب الرتكي اخلائن -5137
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جيب على مجي  أحرار الشعب الرتكي أ  يقفوا بش ة ض  االنقالبيني اخلونة، . احلم  هلل رب العاملني
 عي، السي  طيب  يقفوا صفًا واح ًا م  رئيسهم الشر وأ.. عمالء أمريكا، وإيرا ، والنظام النصريي اجملرم 

 . وأ  جييبوا دعوت  يف النوول إىل الشوارع ض  االنقالبيني اخلونة.. وحكومت   غا ،و أرد
ال يُقبل أ  تعود تركيا املسلمة احلرة  إىل نقطة الصفر؛ إىل عه  االستب اد، والظلم، والقم ،  

ي واإلنساين، ستوى احلضار املبع  هذا االجناز الضخم الذي أجنوت  تركيا حكومة وشعبًا على .. والتخلف 
 .واالدتصادي

 . اللهم آمني.. كل شر من  ، و رااألشر من هم ركيا من شر االنقالبيني، ومن وراءاللهم احفظ ت 
51/7/6152  

 !واألترا  األفرا  يف شركاء مها -5138
 ويكتاب حيو  ومل..  ال واعش واخلوارج النصريي، النظام كفر  الرتكي العسكري لإلنقالب يفر  مل

 يف شركاء فهما..  ال واعش واخلوارج النصريي، النظام واكتااب كحو  الرتكي العسكري اإلنقالب لفشل
 !واألترا  األفرا ،

52/7/6152 
 .جتم  أهل العلم يف الشام -5131

جتم  أهل العلم " يعلنو  في  عن تشكيل  أص ر مج  من أهل العلم املرابطني يف أرض الشام، بياانً  
، تناط ب  تشكيل حمكمة عليا مستقلة لفض النواعات بني الفصائل، والنظر يف ادعاءات الفصائل "يف الّشام 

.. هذه اخلطوة، ونعّ ها خطوة يف االجتاه الصحيح ونؤي  وحنن من جهتنا نبارك ... بعضها على بعض 
ويبارك يف  يس د خطاهم ورأيهم،وأ  .. وفيما عوموا علي   ،ة يف مسعاهمسائلني هللا تعاىل أ  يوفق األخو 

وأ  جيعل من جتمعهم هذا مفتاَ  خري، .. ًا وكل من أراد ابلشام وأهل الشام خري .. جهودهم وجهادهم 
 .إن  تعاىل مسي  دريب جميب، وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم.. مغالق شّر 

57/7/6152  
 . غا ، وفشل االنقالب العسكريو دالالت انتصار أرد -5111

 : النتصار أردوغا ، وفشل االنقالب العسكري، دالالت وعرب ع ة 
فإذا ما دامهت احلاكم اخلطوب كا  الشعب ــ بع  هللا عو .. أ  الشعب خري حليف للحاكم : منها 

 . وجل ــ خري مالذ وعو  ل 
فهي هتو  وتضعف أمام التماسك .. وعظمت املؤامرات اخلارجية .. مهما عظم آتمر األع اء  

 . ال اخلي بني احلاكم واحملكوم
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شعب  إال احلاكم احلاكم الذي خياف شعب ، ويتوجس منهم ريبة، ويعمل فيهم سوء الظن  ــ وال خياف  
مث هو مقابل أ  حيمي نفس  من غضب .. تردي  أرضًا تسقط ، و من خيانة من عن  نفس  ــ أي مؤامرة 

ويتحول إىل جوء من املؤامرة ــ ..  يهو  علي  أ  يبي  نفس ، ودراره، وبل ه للع و املستعمر.. وسخط شعب  
  .وشريك فيها ــ ض  شعب  وبل ه

فالشكر، .. أ  الشعب يعطي حاكم  من نفس ، على د ر ما يعطيهم احلاكم من نفس  : ومنها 
 . من جنس العملمتباداًل، و   واجلواء يكو 

عن ما يكو  الشعب شريك احلاكم أو الطبقة احلاكمة يف االجنازات احلضارية، واإلنسانية، : ومنها 
جي  الشعب نفس  معنيًا يف ال فاع عن مكتسبات بل ه، .. واالدتصادية من خالل تفعيل العملية التشاورية 

 . ض  أي خطر يته دها
على د ر ما .. وعن املشاركة يف القرار واإلدارة .. وب عن الشورى على د ر ما تغّيب الشع 
 !واجهة اخلطوب اليت تته د احلاكم ونظام ، بل وال ولة برمتهاواالهتمام مب ضعف ل يها االكرتاثي
إال أ  تركيا ــ بفضل هللا تعاىل ــ سرعا  ما استفادت .. رغم ضخامة احلَ ث، وأثره العظيم : ومنها 

ومن دو  .. حياهتا وأعماهلا املعتادة الفاشل واملشؤوم من مصيبتها، واستأنفت يف اليوم التايل من االنقالب 
وهذه .. وحنو ذلك من اإلجراءات . .وحظر التجول .. أ  تلتجئ إىل دوانني الطوارئ، واألحكام العرفية 

 . وظاهرة حضارية تُذكر هلا.. عالمة دوة 
أ  الشعب الرتكي د  أثبت أن  شعب حي، حريص على احلفاظ على مكتسبات بل ه : ومنها 

وأن  ال يسمح ألح  أ  .. وأن  على استع اد للتضحية من أجلها .. احلضارية واإلنسانية، واالدتصادية 
كما أثبت أن  شعب مؤمن .. الصفر؛ إىل عه  الظلم، واالستب اد، واخلوف، والتخلف  يعي ه إىل نقطة
  . خملصاً، أميناً، شجاعاً كالسي  أردوغا مؤمناً، يستحق حاكماً 

ناصر الفساد واخليانة أ  جمرايت أح اث االنقالب الفاشل، وما نتج عن  من تطهري لع: ومنها 
ظهر بصورة تُ .. د  طالت ال ولة العميقة، وال ولة املوازية سواء .. مؤسسيت اجليش، والقضاء  والعمالة يف

هم أهل الشام، صة منابل وابملسلمني عامة، وخب.. جلية لطف اخلالق سبحان  وتعاىل برتكيا، حكومة وشعبًا 
.. هللا تعاىل كا  في  خريًا كثريًا وأ  ما د ره .. وثوارهم وجماه يهم، الذين وج وا يف تركيا سن ًا وعواًن هلم 

رٌ  َوُهوَ  َشْيااً  َتْكَرُهواْ  َأ  َوَعَسى .. ]ولو اطلعتم على الغيب لرضيتم ابلواد  .. فرب ضارة انفعة   لَُّكمْ  َخيـْ
 . واحلم  هلل رب العاملني. 652:البقرة[ تـَْعَلُمو َ  الَ  َوَأنُتمْ  يـَْعَلمُ  َواّللُّ  لَُّكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْيااً  حتُِبُّواْ  َأ  َوَعَسى

61/7/6152  
 !شباب الثورة يف شوارع اسطنبول -5115
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ال أدول ابملاات، بل ابآلالف من شباب الثورة السورية جت هم منتشرين يف شوارع وأزدة اسطنبول 
 ! جت  طائفة من هؤالء الشباب.. وكيفما التفت .. أينما ذهبت .. 
ىل ترك ا الذي أجلأهم إوم.. ملاذا هؤالء الشباب يف شوارع اسطنبول : والسؤال الذي يطر  نفس  

 !ــ وأ  يؤثروا عليها شوارع اسطنبول؟ ، وحاجة البالد إليهمورة السورية ــ رغم حاجتها املاسة إليهمالث
 ؟ ..اخلوف من النظام النصريي اجملرم  
وىل من الثورة، بص ورهم العارية، وهم د  خرجوا على الطاغوت ونظام  يف األايم األ أظن ذلك؛ال  

 ..! ودبل مرحلة محل السال ، يوم أ  كا  اخلروج علي  حيتاج إىل شجاعة مضاعفة
واإلدصاء د  تكو  بسبب نوعة التطرف .. إذًا هناك أسباب أخرى ال ب  من التماسها، ومعاجلتها  

أو بسبب سطو بعض .. ل أو بسبب االدتتال ال اخلي فيما بني بعض الفصائ.. ل ى بعض الفصائل 
أو بسبب بعض .. الفصائل على البعض اآلخر، فألغت وجودها، وغيبتها، وهجرت شباهبا خارج سوراي 

.. أو بسبب فساد بعض الفصائل .. املسميات واالرتباطات اليت أعانت الطاغوت، وأدت إىل عوملة املعركة 
فصائل ــ ال ب  من ت اركها، ومعاجلتها، ود  تكو  ألسباب أخرى ــ من عن  أنفسنا، ومن عن  بعض ال

دبل أ  يتس  .. كل عمل يص ر عنا   على حماسبة النفس، وتقييمالكافية وأ  منلك اجلرأة .. وتفادي آاثرها 
 !فين م اجلمي ، والت حني من م.. اخلرق أكثر مما هو متس  

61/7/6152   
 .إعال  جبهة النصرة عن فك ارتباطها ابلقاع ة -5116

أيب دمحم اجلوالين أمري جبهة النصرة، عن فّك ارتباط جبهة النصرة ابلقاع ة، وأبي جهة  إعال  
إال أن  خطوة يف .. خارجية، واستب ال اسم جبهة النصرة ابسم جبهة فتح الشام، رغم أن  د  جاء متأخرًا 

ة، علوا معها بطريقة إجيابياالجتاه الصحيح، نباركها ونؤي ها، ون عو مجي  الفصائل، واهلياات الشامية أب  يتفا
 . وهللا تعاىل املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل.. خت م الثورة الشامية وأه افها 

68/7/6152 
  .إىل األخوة يف جبهة فتح الشام -5113

.. وثورت  وآالم ، على د ر ما تتالحم جبهة فتح الشام م  الشعب السوري، ومطالب ، وتطلعات ،  
على د ر ما يصعب على الع و ــ بكل أطياف  وجتمعات  وتوجهات  ــ .. ة األخرى الشاميّ وم  الفصائل 

 . تصنيفها، والتعامل معها كجماعة إرهابية
ه ة اليت أو غريها من الفصائل الصاددة اجملا أ  ال يصنف جبهة فتح الشام ــ..  ال ننتظر من الع و 

وإمنا الذي نري ه، ونرمي .. فاإلنصاف ال يرجتى من ع و ..  أبهنا مجاعة إرهابية تقاتل الطاغوت ونظام  ــ
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وهذا ال يتحقق إال .. إلي  أ  نصّعب علي  مهمة التعامل معها على األرض على أساس أهنا مجاعة إرهابية 
 . من خالل التالحم م  الشعب السوري وثورت  املشار إلي  أعاله

31/7/6152  
  . نبُح الكالب امفتح الشّ  ال يضر جبهةَ  -5111

وتشكيل جبهة مستقلة .. ها عن القاع ة، وأي جتم  خارجي ما إ  أعلنت جبهة النصرة انفكاكَ  
.. والصخب .. ابلعويل  ،، إال وب أ اخلوارج الغالة ــ كالب أهل النار ــ وسفهاؤهم"جبهة فتح الشام " ابسم 

 ! اجلائرةإص ار األحكام و .. والته ي  .. والتخوين .. واإلنكار 
فأل  خسرت اجلبهة حفنة من .. الكالب ونبا  عويل .. ال يضر جبهة فتح الشام : وهلؤالء نقول 

فإهنا مبودفها الراش  د  كسبت األمة، وعلماءها، وجماه يها  ــ أو عاداها حفنة من الغالة السفهاء ــالغالة 
 . ي هللا رب العاملنياملودف احلق الذي يرضواألهم من كل ذلك فق  ودفت .. املخلصني 

يكتاب، ومل ..  ، حمُِبكل عادل، مصلح، خرّي، راش .. صرة عن القاع ة د  فر  النفكاك النّ  
 ! يغتظ ملودفها النبيل هذا إال الطغاة، والغالة، أو رجل سفي و 
.. مىت كا  نبا  الكالب يضر دافلة احلق األجم  : وهلؤالء الذين غاظهم مودف احلق األرش ، نقول 

 !فالكالب تنبح، والقافلة تسري
35/7/6152  

 ...! اي حيف عليِك اي درعا اي حيف  -5111
كا  لِك السبق يف إشعال الثورة، والودوف يف وج  الطاغية .. اي حيف عليِك اي درعا اي حيف  

 ..! الظامل ونظام  
 ..! َبق يف إسقاط أصنام الطاغوت، وإزالة اخلوف من ص ور الشعب السوري السَّ  كا  ألبنائك 
يوم كا  .. أين أنِت اي درعا ... السبق يف نصرة إخوانك يف احملافظات السورية األخرى  كا  لكِ  

 ! درعا تف يك ابملوت.. واي محص .. اي إدلب .. اي حلب درعا تف يِك ابملوت .. أبناؤك ينادو  
رمى د  ركنت إىل حفنة من ال والرات املشبوهة وامللوثة اليت تُ .. درعا خرجت من الثورة : دالوا يل 

 ..!إليهم من املوك امللعو  
أكرب من ذلك بكثري،   درعا أببنائها، وأبطاهلا، واترخيها. ..بل ال أستطي  .. ال أري  أ  أص ق ذلك  

 ! كثري
خبواتيم .. لكم وجهادكم، واترخيكم النبيل املشرف أعيذكم ابهلل ــ اي أبطال درعا ــ أ  تنقضوا عم 

 .أعماٍل ال يرضاها هللا وال رسول ، وال املؤمنو 
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وإدلب .. وحلب .. ن اء واستغااثت إخوانك يف داراي  فهاّل ع ت اي درعا لتلبني الن اء من ج ي ؛ 
وهللا يف عو  .. وآالم  فتخففني عنهم بعض ما يعانون  من حصارات،..  وغريها من احملافظات.. ومحص .. 

وال ينبغي أ  .. واملؤمنو  كرجٍل واحٍ  إذا اشتكى عيَن  اشتكى كلُّ  .. العب  ما دام العب  يف عو  إخوان  
 .يكونوا غري ذلك

5/8/6152  
 . حتية إكبار ألخينا الشيخ عب  هللا احمليسين -5112

لذا أج ين مش ودًا لتسجيل شكٍر، وحتية إكبار ألخينا الشيخ .. من ال يشكر الناس ال يشكر هللا  
وتوحي  اجملاه  عب  هللا احمليسين، على جهاده، وموادف  النبيلة واملسؤولة، اليت جتنح للتوسط واالعت ال، 

.. ومن الشام، وأهل  .. ا ل  منّ ف.. الشام، وأهل الشام، وجهادهم وثورهتم  تتسم ابلغرية علىو .. الكلمة 
 .  حفظ  هللا، وجواه هللا عن الشام وأهل الشام خرياً .. كل حبٍّ وتق ير، واحرتام 

6/8/6152  
  .الشعوب األوربّية مهسة يف آذا  -5117

 : عسى أ  جت  عن  بعضهم آذاانً صاغية ،هذه كلمات أخص هبا الشعوب األوربية 
هي  ،نهجةم ار أكثر من مخس سنوات ــ من جمازر وانتهاكات مستمرة وممــ على ما جيري يف سوراي  

 ..! إابدة مجاعية للشعب السوري عن عبارة 
والتعايش اآلمن .. والسالم .. واخلري .. وديم الرمحة .. والطفولة .. يف سوراي اليوم، تُقتل اإلنسانية  

 ! ومجي  حقوق اإلنسا .. 
وكل ما هو حمظور .. والتقلي ية .. يف سوراي اليوم متّوق براءة الطفولة ابألسلحة الكيماوية  

 ! استخ ام  دولياً 
 ..! ماليني النساء، واألطفال، والشيوخ مهّجرة، تفرتش اخليام 
النظام السوري، وروسيا، وإيرا ، ومعها مرتودتها : ، هماإلابدة، واجملازر، واجلرائمأبطال هذه  

 ! ُيضاف إليهم تواطؤ أمريكا، وكثري من ال ول الغربية.. لفائها يف العامَل وح
طرياهنم، ضحااي  ويف الواد ، وعلى األرض،.. اعش حنن حنارب د: ودالوا لكم.. كذبوا عليكم  
 ! هم من األطفال والنساء.. دنابلهم، وصوارخيهم و 
وداعش ..   سوراي تعين داعش، واإلرهاب ّصوروا لكم ــ من خالل إعالمهم املأجور واملسّيس ــ أ 

 !ود  كذبوا عليكم يف كل ذلك.. تعين سوراي 
على اعتبار أ  من يقصفوهم .. يف دصف الشعب السوري  يف كثري من األحيا  تشارك حكوماتكم 

 ! زعموا.. هم من داعش  ،ويقتلوهم
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على أرض الشام، من  اليت تُ اررك يف اجلرائم واجملازر الغريب تشا أمريكا ومعها اجملتم  ال ويل 
 : جهتني

اثرها من جهة كوهنم شه اء زور على اجلرمية، يستطيعو  منعها، وإيقافها، أو التخفيف منها، ومن آ 
يصل للشعب السوري،  عقبة كأداء أمام أي خريــ وال يوالو  ــ بل كانوا .. وما فعلوا شياًا من ذلك .. 

 . ره على الطاغية الظامل اجملرمخيفف عن  مأسات ، ويعّجل من انتصا
 ! بواسطة طرياهنم.. مشاركتهم الفعلية للمجرمني يف دصف امل نيني، واألطفال والنساء ومن جهة  
َتيت ردة الفعل مباشرة من دبل .. يرتكبها مواطن من مواطنيكم  حتصل جرمية يف بل  من بل انكم 

 موكأهن..  أطفال ، ونسائ ض  الشعب السوري، و تكثيف القصف اجلوي ض  حكام وساسة تلك البل ، ب
 ! للشعب السوري الكراهيةو  احلق وي  من املعن  واحصول تلك اجلرمية، ليعرب  و ينتظر 

مرفوض وفق مجي  املقاييس واملعايري األخالدية .. الذي حيصل من دبل حكوماتكم وساستكم  
والتاريخ غ ًا عن ما يتكلم لألجيال التالية عن اجلرمية .. يغذي الكراهية ألجياٍل ع ي ة اتلية .. واإلنسانية 

.. أو فرانسوا .. ماي يوا أو تري .. و  ري ماأو ك.. بلري : يقول لن فيها،ومن يشارك .. شاه ي الوور عن و .. 
  !وبالد الغرب.. أوراب : وإمنا سيقول.. أوابما  أو
أ  ال ب  من .. على اجلرمية  رجوا كشعوب يف خانة شه اء الوور، املتواطاني م  اجملرمني وحىت ال تُ  

يكو  لكم رأي ومودف واضح وصريح ــ يسجل  لكم التاريخ ــ تقولو  في  للجرمية، وللمجرمني والظاملني، 
 ...! ال : واملتواطاني

 ! ال نبايل ملا يصيبكم.. وأنتم مسلمو  .. حنن نصارى : د  تقولو  
وم  احلق ض  الباطل .. اإلنسا  األخالدي، والرادي املتحضر يقف م  املظلوم ض  الظامل : أدول 

وخالف ذلك .. بغض النظر عن دين الظامل أو املظلوم .. وم  اخلري ض  الشر .. وم  الع ل ض  الظلم .. 
 ! وزعم كاذب، ومردود.. دعوى ابطلة .. والتحضر، واحرتام حقوق اإلنسا   ف عوى الردي،

3/8/6152  
 ! االبتواز الروسي ال ينء -5118

، والبناء، والع ل، ونصرة احلق، فريق يثبت وجوده، وحيقق مآرب  من خالل اإلصال : الناس فريقا  
  . واملظلوم، وفعل اخلريات

مآرب  وأغراض  من خالل الظلم، والودوف م  الباطل، والشر،  وفريق يثبت وجوده، ويسعى لتحقيق 
ليقول لألطراف األخرى أان موجود، وسأستمر يف ممارسة الشر، ودعم ..  الشر والقتل، واإلرهاب وممارسة

مثال هذا الفريق ال نيئ روسيا ممثلة برئيسها اجملرم .. حىت حتققوا يل مطاليب .. الشر، والتحالف م  الشر 
 ! بوتنير الشّري
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يف سوراي  واجملرمني األخالدي، عن ما حتالفت م  مجي  األشرارالقيمي و فروسيا فق ت مجي  رصي ها  
، واألكراد الشيوعيني العنصريني اإلنفصاليني ممثلني بـ األس ي اجملرم، وإيرا ، وحوب الالت ــ ممثلني ابلنظام

Pkk  ل األبرايء من الشعب السوريدتالشر، و يومياً وعن ما مارست وال توال متارس ــ ...! 
يل مطالب .. أان موجودة .. وهي عن ما تفعل ذلك؛ لكي تقول للمجتم  ال ويل، ول ول اإلدليم  

وإما سأمارس موي ًا من .. وَتتوا إيل صاغرين ، وتسرتضوين، إما أ  حتققوها يل.. ومصاحل .. ومآرب .. 
كما سأوس  حتالفايت م  مويٍ  من األشرار، .. السوري حبق امل نيني من الشعب  والقتل الشر واإلجرام
 ! والقتلة واجملرمني

اجملتم  ال ويل واإلدليمي هبا وتبتو .. فاملادة اليت من خالهلا تسعى روسيا لتحقيق مآرهبا، وأغراضها  
  !!هم الرهائن امل نيو  من الشعب السوري.. 

55/8/6152  
 ! ه نة لثالث ساعات يف اليوم فقط -5111

تعلن روسيا ممثلة برئيسها السفا  اجملرم عن ه نة تتودف فيها عن دصف ودتل امل نيني من األطفال  
يف حلب خاصة، وسوراي عامة م هتا ثالث ساعات يف اليوم؛ أي واح  وعشرين ساعة يف والشيوخ والنساء 

 ...! اليوم تستمر ابلقتل واإلجرام 
ملا أجابك أبن  ميارس عملية ذبح ودتل األبرايء  ..وإرهااًب  ..أكثر الناس إجرامًا ودموية  ولو سال 

 ..!امل نيني هذه الساعات الع ي ة يف اليوم 
أبهنا .. وعلى ال ول واألمم األخرى .. مث بع  ذلك ال تستحي روسيا فتمن على الشعب السوري  

والعامَل املتحضر يناش ها ..  ثالث ساعات يف اليوم ال تتع ى مل ة تنوي التودف عن القتل والذبح واإلجرام
وكأ  مشكلة سوراي وشعبها تعاجل يف تقليل ع د ساعات القتل  ،ع د الساعات يف اليوموتوي  من أب  مت د 

 !!والذبح يف اليوم
 ! الوكيل ونعم حسبنا وهو..  املستعا  فاهلل..  دبل من يُعَرف ال مبلغًا، ابإلنسا  االستهتار بلغ د  

55/8/6152  
 !كلب من كالب النار يفجر نفس  يف معرب أطمة اإلنساين -5111

كالب اخلوارج ال واعش يفجر .. واألذى والضرر كالب الغ ر واخليانة .. كلب من كالب النار  
يف معرب درية أطمة اإلنساين، بع  أ  أشعرهم  ،يف سيارة مغلقة ،نفس  بني مج  من اجملاه ين والثوار األطهار

فيقتل منهم غ رًا أكثر من ثالثني جماه اً، نسأل هللا تعاىل أ  يرمحهم، وأ  .. أن  واح  منهم ألما ، و اب
 . يتقبلهم يف ع اد الشه اء
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وهذه هي .. اخلسيسة املتكررة اليت حتكي دصتهم وسريهتم يف الشام هذه هي أفعاهلم ال نياة  
 !وتفجري النفس بني املسلمني، واألبرايء ..والضرر  ..وسائلهم؛ اليت تقوم على اخليانة، والغ ر، واالنتحار 

مو  هذه اخل مة اجلليلة للنظام النصريي اجملرم وحلفائ ، يف الودت الذي ت ور في  املعارك يق ّ  
وهم من .. ، وحلفائ  وأعوان  النظام النصرييبني اجملاه ين وبني الشهباء يف حلب الش ي ة واملواجهات 

 ! حلفائ  وأعوان 
وكّل شر، .. اخلوارج األشرار .. نسأل هللا تعاىل أ  يكفي الشام، وأهل الشام شّر كالب أهل النار  

 . اللهم آمني، وصلى هللا وسلم على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم.. وذا شّر 
52/8/6152  

 !استغالل املربرات األخالدية لتمرير الظلم، والع وا  -5115
ما من ظامل، وابٍغ إال ويُعطي لظلم  وبغي  وع وان  املربر األخالدي الذي محل  على الظلم، والبغي،  

 !ا يقوم ب  من ظلم، وبغي وع وا ُيصغي إلي ، فيممن والع وا ؛ ليقن  نفس ، ومن حول ، و 
ويعت ي على  ، ويكفر حتت ذريعة ال فاع عن اإلميا ، ويقتل األبرايءفيظلم حتت ذريعة إدامة الع ل 

، ويفس  يف ويعت ي حتت ذريعة رد املعت ينوحماربة املرت ين،  حتت ذريعة ال فاع عن النفس، احلرمات،
ويسرق .. ويفرق كلمة املسلمني حتت عنوا  وذريعة توحي هم  ..األرض، حتت عنوا  وذريعة اإلصال  

واخلوارج الغالة ــ من دبل واليوم ــ من هذا الصنف الكاذب الظامل، .. الغنائم ومسمى ويسطو حتت عنوا  
 يف  َسْعيـُُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ :] وهؤالء حظهم من كتاب هللا، دول  تعاىل..  الذي يتشّب  مبا مل يُعط، وما ليس في 

نـَْيا احْلََياةِ   . 511:الكهف[ ُصْنعاً  حُيِْسُنو َ  َأنَـُّهمْ  حَيَْسُبو َ  َوُهمْ  ال ُّ
. هم أصحاب دنيا: ما تقول يف اخلوارج؟ دال: جاء رجٌل من اخلوارج إىل احلسَن البصري، فقال ل  

ْثين : ومن أين دلت، وأح هم ميشي يف الرمح حىت ينكسر في  وخيرج من أهل  وول ه؟ دال احلسن: دال ح ِّ
فأراه إمنا منعَك ال نيا : ال، دال: الصالة وإيتاء الوكاة واحلج والعمرة؟ دالعن السلطا ؛ أمينُعَك من إدامة 

 . هـ -ا!فقاتلَت  عليها
 ....!جملاه ي الشام ومسلمي  إال من أجل ال نيا، واهلوى، وحظوظ النفس  وما دتاهلم اليوم 

52/8/6152  
 !الشباب عن  اخلوارج ال واعش -5116

دنابل مودوتة تنفجر يف جمرد .. ال يع و الّشباب عن  اخلوارج ال واعش عن كوهنم ودوداً للنار فقط  
 . وال شيء وراء ذلك.. ف اعش حمردة، والشباب ودود هذه احملردة ولألسف .. أي حلظة، وأي مكا  

والنور الذي والتحرر، أّما أ  يكو  الشباب شركاء فاعلني يف عملية البناء، والنهضة، والتق م،  
 ! فهذا ليس من داموس وتوجهات اخلوارج ال واعش.. يش  ابإلميا ، واخلري على البشرية مجعاء 
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فهذا .. ه اة ومه يني .. أ  يكو  الشباب ــ أسوة بنبيهم صلوات هللا وسالم  علي  ــ رمحة للعاملني  
 ! ليس من داموس وتوجهات اخلوارج ال واعش

ــ  ـ دبل أ  يلقوا أبنفسهم يف هتلكة وحمردة اخلوارج ال واعش ــ أ  ي ركوا هذه احلقيقةال ب  للشباب ـ 
 . والت حني من م ــ يف ال نيا واآلخرة ــ دبل فوات األوا ، وحصول الن م اليت د  تكو  مرة على البعض ــ

سائاًل ..  ما أردت إال النصح، واإلصال  ما استطعت.. وأان يف كلميت هذه انصح جمرب مشفق  
هللا تعاىل لشباب األمة اهل اية، والرش ، والتوفيق ملا حيب  هللا تعاىل ويرضاه، وملا في  خري أنفسهم، ودينهم، 

  .وأ  حيفظهم من كل شرٍّ وسوء..  وأمتهم، والناس أمجعني
57/8/6152  

  .خالصة احل يث بني اإلئتالف الوطين واملبعوث األمريكي -5113
بني الوف  املمثل لإلئتالف الوطين السوري، وبني املبعوث األمريكي إىل الذي دار خالصة احل يث  

امس  أيها الوف ، وأمس  من وراءك : ، وما مسع  الوف  من املبعوث األمريكي، ما يلي"مايكل راتين " سوراي 
ن ــ أمريكا ــ منسك  وحن والرمحة، من القيم والتحضر، أ  روسيا كلب عقور متوحش، خالٍ .. من املعارضة 

تستجيبوا  كم، بشكل جوئي وت رجيي، عساكم، من  ل  احلبل ليؤذيكم، ويقوم بعضِّ "رسن  " قال  عِ من 
للكلب الروسي املتوحش وإ  مل تفعلوا د  نرتك .. ملطالبنا، وختضعوا لسياستنا يف سوراي اليوم واملستقبل 

وحىت ... كناه لسحقكم، وسحق ثورتكم، والشعب السوري تر انفلت و ولو .. من عقال  ، لينفلت احلبل كلياً 
ورغباتنا، وسياساتنا، وادخلوا يف  ملطالبنا،ال نصل إىل هذا املوصل، ودبل أ  نصل إىل هذا املوصل استجيبوا 

 ! ...طاعتنا 
لك ...  ، وكل من حتالف معهما على الّشام، وأهل ، وجماه ي أال داتل هللا األمريكا ، والروس معاً  

 ! هللا اي شام
57/8/6152  

 . دفرت الثورة والثوار -5111
، "دفرت الثورة والثوار " يسألين عن مسائل د  تناولتها وأجبت عنها يف كتايب  كثري من اإلخوا  

ولو كا  هلؤالء األخوة اطالع على .. أبجوائ  الثالثة، والذي ب أ العمل ب  منذ اليوم األول للثورة السورية 
  .كتابالتهم هذه، والكتفوا مبا ورد يف الملا سألوا أس املذكور أعاله، ما كتبناه يف كتابنا

دفرت " ويتصفح كتابنا   أ  يتوج  إلينا بسؤال، أ  يراج لذا فإين أنصح اإلخوا ، وكل من يرغب يف 
اإلجابة عما يبحث ويسأل عن ، في  فق  جي   ..أبجوائ  الثالثة، وهو منشور يف مودعنا  ،"الثورة والثوار 

 .واحلم  هلل رب العاملني.. وأموراً أخرى هتم ، ال يسأل عنها 
58/8/6152  
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 ! لفية اجلهادية وجماه ي الشاممنّظر السَّ  -5111
.. ل في  اجلهود املضنية لتوحي  كلمة وصفوف جماه ي الشام جبمي  فصائلهم يف الودت الذي تُبذَ  

وتوح  كلمتهم، والذي حيتاج في  هؤالء اجملاه ين األبطال الشرفاء األطهار إىل كلمة تؤالف بني دلوهبم، 
 ليف هذا التوديت احلساس واهلام، يرس.. ، وتبع  عنهم وساوس وحترشات الشيطا  عليهم املهمة وتسهل

 ليوغر ص ور بعضهم على بعض،.. هادية رسائل  املسمومة إىل هؤالء اجملاه ين األطهار منظر السلفية اجل
ىل صقور، وإىل وإ.. ويقسمهم إىل جماه ين خملصني، وإىل مميعني ومفرطني  بعضهم على بعض، عليويُ 

ملميعني، وحيذر اجملاه ين والصقور من ا ،خفافيش، وبغاث الطيور ــ وهي أضعف وأحقر وأحط الطيور د رًا ـــ
وأن  ما أرد إال .. مث بع  ذلك يوعم زورًا وتعاليًا أ  خطاب  يتسم ابل عوة إىل التوح  واإللفة .. واخلفافيش 

 !  خرياً 
وكما حيب ــ لكن  السلفية اجلهادية األوح  ــ كما حيلو ل  أ  ُيسمىى منظر وحنن نقبل ل  أ  ُيسمَّ  

ــ عن الشام، وأهل ، وجماه ي  األبطال  !مقابل رجاء واحٍ ؛ وهو أ  يكف شّره وأذاه، وجشاءه ــ هو وصاحب 
 ! وخباصة يف هذه املرحلة العصيبة.. األطهار الشرفاء، جبمي  فصائلهم ومسمياهتم 

وأهل  ...  وجماه يوأهل ، أ  متسك أذاك عن الشام،  وعلى املسلمني؛ ،لتكن ص دتك علينا 
 !الشام لن ينسوا لك هذا املعروف، وهذه الص دة
61/8/6152  

 .مهسة يف أذ  تريوا ماي رئيسة وزراء بريطانيا -5112
 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

اسُتوِدفت على تصريح لرئيسة وزراء بريطانيا تريوا ماي، وهي يف جملس العموم الربيطاين، تقول في   
أهنا مستع ة الستخ ام القنبلة النووية، وإ  أدى ذلك إىل دتل ماة ألف من األطفال والنساء، : على املأل
 ...!! واألبرايء 

فاحرصي على أ  ال يصّنفك .. ودواعش كثر . .وإرهابيني .. التاريخ عرف أشرارًا : وأان أدول هلا 
 ! التاريخ يف خانة هذا الصنف من الناس

ملا استطاع أ  يقول أكثر .. دل كالمًا .. وألش  الناس تطرفًا وإرهااًب .. لو ديل لوعيم داعش  
 !  وأخطر مما دلتِ 

فأل  تصنفني .. فهذا نقص ال نرضاه لك " .. ابملرأة احل ي ية " ال حترصي على أ  يصنفك الناس  
تلك، اليت ابتت " احل ي ية " خري لك من كلمة .. ابملرأة السياسية القوية، العادلة، الرحيمة، الرفيقة 

 ! تستهوي ع داً من النساء الاليت يشاركن يف العمل القيادي والسياسي
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وتقط  .. وتورث الكراهية ..  ، واحل ي ية توص  األبواب، ودبل األبواب توص  القلوب احل ي 
، ومت  حبااًل إهنا تفتح األبواب، والقلوب معاً ف.. خبالف الرمحة، والرفق، واحملبة .. حبال التواصل واحلوار 

 . للتواصل، والتفاهم، والتعايش، واحلوار
 ..! علي  ما ال جيازي على العنف، والش ة  هللا تعاىل رفيق، حيب الرفق، وجيازي 
وما يُنجو عن طريق الرفق ال ميكن أ  .. ما كا  الرفق يف شيء إال زان ، وما نُوع من شيء إال شان   

 ! ينجو عن طريق العنف، والش ة، والقنابل النووية
الشعوب احلرة، والشعب الربيطاين من تلك الشعوب، يري و  من تريوا ماي أ  يروا فيها األم  

ال تلك املرأة اليت تفجر فيهم .. الوفية اخلادمة الرحوم العطوف، واألخت الناصحة، والبنت املخلصة 
 ! القنابل النووية

لك الش ة جيب أ  تكو  حمكومة م أ  السياسة أحيااًن حتتاج لشيء من احلوم والش ة، لكن تأتفهَّ  
 ...! وفق دانو  الع ل، والرمحة، والرفق ابلناس 

يذكروهنا ابخلري، . .حىت بع  موهتا .. كثري من الناس   عن ت القبول انظري إىل تريوا اهلن ية كيف انل 
تكن تريوا فال .. ، وخ متها هلم وعطفها على املستضعفني من الناس بسبب رمحتها،وذلك كل ؛  ،وي عو  هلا

 !الغنّية واملتمكنة ، أفضل من تريوا الربيطانيةالفقرية اهلن ية
احرصي على أ  تذكرك األجيال التالية م  األشراف، والنبالء، والعظماء؛ الذين ودفوا م  دضااي  

لذين ال م  الطغاة الظاملني، واألشرار اجملرمني؛ ا.. احلق، والع ل، واحلرية، ونصرة املظلومني املستضعفني 
 !يتلذذو  بقتل األطفال، واألبرايء املستضعفني

61/8/6152  
 .حترير م ينة جرابلس -5117

دخول الثوار اجملاه ين ابلتعاو  م  إخواهنم األتراك م ينة جرابلس، وحتريرها من رجس الشيوعيني  
خطوة مباركة ويف .. ، وال واعش اخلوارج الغالة األشرار Pkkاإلنفصاليني العنصريني األكراد، املمثلني يف 

 .  وهي خت م بشكل مباشر اجملاه ين يف حلب، وغريها من مناطق الرابط واجلهاد.. االجتاه الصحيح 
. هالنظام النصريي اجملرم وحلفاؤ : اأوهل:   إال ثالثة فرداءعارض هذا العمل املبارك، ويغتاظ منومل ي 

 اخلوارج الغالة، وشيوخهم، ومنظريهم، ومن: اثلثها. الشيوعيو  اإلنفصاليو  العنصريو األكراد : اثنيها
 بـَْعضٍ  َعَلىَ  بـَْعَض ُ  اخْلَِبيثَ  َوجَيَْعلَ  الطَّيِّبِ  ِمنَ  اخْلَِبيثَ  اّللُّ  لَِيِميوَ ] .. أشربوا يف دلوهبم حب عجل داعش 

يعاً  فـَيَـرُْكَم ُ   . 37:األنفال[ اخْلَاِسُرو َ  ُهمُ  لَـِاكَ ُأوْ  َجَهنَّمَ  يف  فـََيْجَعَل ُ  مجَِ
61/8/6152  

 . البحر يف ورموك كبلوك -5118



32 
 

 عليك جلبوا..  مكبل وأنت بيتك عليك حردوا مث كبلوك؛..  مكبالً  البحر يف ورموك كبلوك 
 تطلب أ  إايك إايك،: لك دالوا مث..  عليك الع وا  يف األع اء وشاركوا وصوب، ح ب كل من األع اء
 عليك..  للكفار موالٍ  كافر فأنت ذلك، من شيااً  فعلت فإ ..  أبح  تستعني أ  أو..  أح  من النج ة
 الظاملني الطغاة وايلفرحة..  والغلو واجلهل، الظلم، هللا داتل أال...  والرباء الوالء ونصوص آايت مجي  حُتمل

 !هبكذا َتصيل وتنظري، وهكذا جهل وغلو اجملرمني
62/8/6152  
  ...! دارايّ  -5111

 !صربِت صرباً كّباراً، حىت اعتذر الصرب إليكِ .. رت د  أعذ.. داراي   
فأنت حمقة  وأميا خيار ختتارين ،.. يك شيء مهما فعلت ليس عل.. بع  اليوم ة عليِك ال مالمَ  

 !  فيما ختتارين ومعذورة
وإمنا املالمة، كل املالمة على من خذلوك، وكانوا يستطيعو  أ  يق موا لك .. ال مالمة عليِك داراي  

 ! وما فعلوا.. شيااً، يس  بعض حاجتك، أو خيفف عنك بعض مصابك 
مشوخ : هذا ال رس امس .. مِت درسًا عظيمًا يف الصرب والثبات جليل الثورة، ولألجيال التالية د ّ  

تواطؤ .. وظلم   استعالء داراي على جربوت الطاغوت.. انتصار داراي ..  د وصرب وثبات دارايّ جها.. داراي 
  !العامَل على دارايّ 

لك من هللا، ومالئكت ، وصاحل ..  ال يرتمجها ألف كتاب، وكتاب.. أنت اي داراي م رسة عظيمة  
 !املؤمنني ألف حتية وسالم

وما ذلك .. وسيعود أهلك وأحبابك إليك أعواء منصورين .. ك إىل أهلِ ستعودين .. ال حتوين داراّي  
 . إبذ  هللا ببعي ٍ 

62/8 /6152  
 !؟... التفسري حيسن ملن الظاهرة، هلذه تفسرياً  نري  -5121

 من أكثر منذ الريموك، خميم يف األسود، احلجر منطقة يف ال واعش من ماات وجود تفسرو  كيف 
 النظام دبل من ال واح ة، طلقة عليها ُتطلق ومل أبذى، متس مل ــ املنطقة تلك يف وجودها منذ بل ــ سنة

 ل اعش عنصر أي وجود من ختلو اليت داراي بينما...  ال ويل الطريا  من وال روسيا، دبل من وال النصريي،
 والقنابل املتفجرة، ابلرباميل اليوم م ار على تقصف..  مرتات كيلو بضعة األسود احلجر عن تبع  واليت.. 

 العام العنوا  أ  م ..  احلصار من سنوات أرب  م ار وعلى..  الفتاكة األسلحة من وغريها احلاردة، الناابمل
 !!؟... داعش هم املعت ين مجي  لع وا 

 !؟... التفسري حيسن ملن الظاهرة، هلذه تفسرياً  نري  
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62/8/6152 
 !اإلجبار وفق املعايري ال ولية -5125

حنن نري  أ  نتثبت أ  جالء امل نيني من داراي كا  وفق املعايري : ابسم األمم املتح ةصّر  الناطق  
  !؟...ال ولية، ومل جُيرَب أح  منهم على اخلروج 

م  .. أرب  سنوات من احلصار، مُين  فيها عن سكا  امل ينة الغذاء وال واء : وحنن نقول هلذا اخلنوير 
وعلى .. القصف املستمر من دبل النظام النصريي وحلفائ  للم نيني ابلرباميل املتفجرة، والقنابل احلاردة 

إىل مستوى ..  ق معايريكم وع التكمووفكل هذا اإلجرام ال يردى عن كم يف األمم املتح ة، .. م ار اليوم 
 !! اإلجبار؟

فما هو اإلجبار، ومىت يكو  .. فإذا مل تتجس  يف هذه اجلرائم واجملازر مجي  معاين اإلكراه واإلجبار  
 !؟..ال ولية  معايريكموفق اإلجبار إجباراً، 

 ...!  الظلم والظاملني هللا  أال داتل 
67/8/6152  

 .م  الفروفعن ما جيتم  كريي  -5126
راي، إال ما اجتم  وزير اخلارجية األمريكية كريي، م  وزير خارجية روسيا الفروف فيما خيص سو  

 .. ا شر ج ي نتظر منهمشرٍّ، وال يتفقا إال على شّر، وعن  كل اجتماع ج ي  هلما يُ لشرٍّ، وما يتفردا إال عن 
نعوذ ابهلل من  ..فهما يوي ا  الشرَّ شراً، مث يوعما  زورًا أهنما يري ا  من شرمها مصلحة الشعب السوري 

 !شر الشيطا  الرجيممن شرمها، و 
 ....!اللهم اكفنامها مبا شات، وكيف شات  

67/8/6152  
ابلطواغيت نري  تفسرياً ملن حيسن التفسري؛ املق سي من جهة جييو االستعانة  -5123

 !؟..والكافرين، ومن جهة يطلق عبارات التكفري على من يستعني 
من األخطاء الشائعة يف التكفري أيضًا تكفري كل من ": الرسالة الثالثينية " يقول املق سي يف كتاب   

ئٍل أو اضطر إىل اللجوء إىل احملاكم يف هذا الوما  أو حوكم إليها، أو استعا  ابلطواغيت وأنصارهم ل ف  صا
 . للتخلص من مظلمة أو حتصيل حق يف ظل ع م وجود سلطا  حلكم هللا يف األرض

بل لق  رأيت من الغالة من يكفر كل من ميثل أمام حمكمة من احملاكم احلاكمة ابلقوانني الوضعية ولو  
بل وبعض .. .سيق إليها سوداً أو اضطر إىل ذلك اضطراراً د  يصل إىل ح  اإلكراه، وكا  من املستضعفني  
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السفهاء يكفرو  مبجرد دخول  إىل خمفر للتبليغ عن خطف ول  أو فق ه أو سردة شيء من ممتلكات  لعل  
 .. جي ه عن هم 

فماذا يفعل ضعفة املسلمني إذا صال عليهم ع و غاشم أو خطف هلم ول  أو هتك : فإذا ديل هلم 
مث إذا اضطروا إىل اللجوء .. س ى، وأمهلتهم  هل تركتهم الشريعة.. عرض أو اعت ي على أنفسهم وأمواهلم 

مل حيريوا جوااًب، ومل يراعوا استضعاف املسلمني يف هذا الوما ، وإمنا كل ما يهمهم !! إىل سلطا  الكفار كفروا
 .  هــ -ا" هو إنوال حكم التكفري 

، وأهل  هذا دول  من دبل، ويف كتاب  املذكور أعاله، لكن  إذا ما ادرتب من جماه ي الشام 
تعاىل عليهم، وتكرب، وأساء هبم الظن، وختلق أبخالق الغالة الذين حذر منهم ومن غلوهم .. املستضعفني 

وألدىن مساع ة يتلقوهنا من أي طرف إدليمي جماور ــ كرتكيا مثاًل ــ لُيطفاوا هبا .. يف كلمات  الواردة أعاله 
وأحيااًن تسّخر هلم مساع ة مل يطلبوها، ومل .. ونسائهم  بعض النريا  اليت تشتعل هبا بيوهتم وأجساد أطفاهلم

وإمنا جاءت تلقائيا من الطرف املقابل ــ ملاارب خاصة ب  ــ من دو  أدىن ترتيب أو .. ينسقوا من أجلها 
فما إ  حيصل شيء من ذلك  سرعا  ما ينربي املق سي، ويهو بعصا الكفر، والتكفري .. حتالف مع  

وما كا  .. وكأ  أي ختفيف آلالم املسلمني يف الشام مهما ضؤل فإن  ُيسيا  وال يسره .. والتخوين والتجرمي 
 ! حالاًل عن ه لغريهم، حرام على الشام وأهل  مهما بلغوا من درجة الضرورة واالستضعاف

وإليكم ــ على سبيل املثال ال احلصر ــ بعض كلمات  اليت كتبها مؤخرًا يف تغري ات ، واليت تنادض   
 مل يع  مودوفًا على من يظنون  مسلمًا،! األمر الذي ال يرتد  أ  ما يسمون  استعانة:" كلمات  الواردة أعاله

 .فقاتلوا علنا حتت غطاء الطريا  الصلييب
 ن،ئل ملسلمني بغطاء جوي صلييب مهيمدتال فصا؛ العمل املكّفر هل هذا  يطر  إبحلا  لكن سؤاالً  

 إىل من حتالف معها على النصريية؟العمل املكفر  هل يسري هذا
 اليؤاخذ بفعلها املكفر؛ ؛الصواب أ  املتحالف م  هذه الفصائل لقتال الروافض والنصريية حت ي اً  

 .  هـ -ا" غائلتهم مادامت تُوّج  من ال اعملكنها فصائل التؤمن 
عن  املق سي  فهو.. فغاظ  هذا التوس  جملاه ي الشام على حساب رابئب  أحفاد ذي اخلويصرة  

لكن من يتعاو  م  هؤالء اخلونة من الفصائل الشامية اجملاه ة ــ الذين يقرتفو  العمل .. عمل مكفر 
فهذا الذي تودف .. هل يطال هذا احلكم التكفريي املتعاونني م  هذه الفصائل .. ــ ض  النصريية ! املكفر

فيشكر على .. فال يستثين بذلك أح ًا .. لتسلسل حىت ال يلوم  تكفري املتعاونني اب.. املق سي عن تكفريه 
 ! ورع  البارد هذا

فهو كما ترو ؛ إذا ادرتب من ذكر اخلوارج ال واعش، أهل اخليانة والغ ر، الذين اجتمعوا على  
عرب عنهم .. دتال أهل الشام وجماه يهم م  النصريية وإيرا ، وروسيا، والروافض، وغريهم من ملل الكفر 
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فهؤالء ..".  ئل ملسلمنيدتال فصا:" ؛ كما يف دول "املسلمني " بريه اللطيف الرديق األخوي املق سي بتع
اخلوارج ال واعش، أهل الشقاق، واخليانة والغ ر، الذين أساؤوا لإلسالم أكثر مما أساء إلي  أع اؤه 

 "! املسلمني " هذا هو حظهم، ووصفهم عن  املق سي .. التقلي ين عرب اترخيهم كل  
وأطلق .. وأساء هبم الظن .. ينما إذا ادرتب من الفصائل الشامية اجملاه ة استعلى عليهم وتكرب ب 

 !  كما يف عبارات  أعاله.. عليهم عبارات التخوين والتكفري 
.. جماه و الشام بكل فصائلهم املباركة : وللعلم نقول للجمي ، واملق سي علي  أ  يفهم ذلك 

النظام النصريي وشبيحت ، إيرا  وعمالئها ومرتودتها من : ه األطراف جمتمعةيواجهو  ويُقاتلو  مجي  هذ
روافض العامل مبا فيهم حوب الالت، وروسيا، واألكراد الشيوعيو  اإلنفصاليو  العنصريو ، واخلوارج 

وكلهم يتقوى بعضهم ببعض على أهل الشام وجماه يهم، ويستعني بعضهم ببعض؛ .. ال واعش األشرار 
وأهل الشام يف معركة مباشرة م  هذا الكم والتجم  ... بصورة مباشرة، وأحيااًن بصورة غري مباشرة  أحياانً 

اخلبيث بعض  م  بعض، وعن ما ت ار معركة يف أرض، وزما  م  طرف من هذه األطراف ال يعين أ  املعركة 
 ما يقبلو  أي مساع ة من وابلتايل فمجاه و الشام عن.. د  تودفت م  بقية األطراف يف املواطن األخرى 

وليس من أجل .. أي طرف فهم يقبلوهنا من أجل مواجهة خطر وكفر وإجرام هذه األطراف كلها جمتمعة 
فال واعش .. وتصوير املودف خالف ذلك، تصوير خاطئ وظامل .. دتال ومواجهة اخلوارج ال واعش فقط 

أما أ  تكو  .. م ويقاتلهم أهل الشام طرف من عشرات األطراف من األع اء الذين يقاتلو  أهل الشا
املعركة معهم منفردين دو  غريهم، وم  انع ام غريهم، فهم أدل شأاًن وأضعف عن  جماه ي الشام من أ  

 ! ُتطلب املساع ة أو تقبل من أجل رد ع واهنم وخطرهم
ئبك، بل أمام عشرات الصائلني، منهم أحفادك وراب.. فنحن اي مق سي لسنا أمام صائل واح   

 ! فهال عذرتنا، وأظهرت لنا دلياًل من ورعك البارد؟.. اخلوارج ال واعش األشرار 
68/8/6152  

 ..!دوا يف هذه ص َ  -5121
فهي حىت لو انقرضت، وُدضي عليها، سيحرصو  .. فق  ص دوا يف هذه .. داعش ابدية : ملا دالوا 

 : وذلك لسببني... وعاشرة .. ورابعة .. ونسخة اثلثة .. على إجياد نسخة اثنية من داعش 
ف فاألع اء ــ على اختال.. لتبقى كلمتهم متوح ة جمتمعة على حماربة اإلسالم واملسلمني : أوهلما 

منابتهم ومآرهبم وراايهتم ــ مل يعرفوا التوّح  فيما بينهم، كما عرفوه يف عه  داعش، وعلى ي  داعش، وبسبب 
 ! داعش

لتبقى الذرائ  جاهوة يف أي ودت يقررو  في  غوو بالد املسلمني، وحماربة اإلسالَم  :اثنيهما 
 ! ذريعة داعش.. وأفضل هذه الذرائ ، وأيسرها عليهم، وأدلها كلفة، وأكثرها فاعلية .. واملسلمني 
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رة وسبب اثلث ال يقل أمهية عن سابقي ؛ وهو أ  داعش دعاية رخيصة التكاليف لتشوي  صو  
 ! ..وتنفري الناس عن   اإلسالم،

 ..!.ف اعش ابدية نعم؛ ألجل ذلك  
61/8/6152 

 ."ما أان علي  وأصحايب "  -5121
اجتم  مشايخ السوء؛ مشايخ بوتني، ورمضا  داديروف، يف م ينة غروزين عاصمة الشيشا  احملتلة،  

ض  أهل السنة  من توصياتفجاء اجتماعهم وما ص ر عن  ... ليح دوا من هم أهل السنة واجلماعة 
  !واجلماعة

وال خيض  توصيف وحت ي  أهل السّنة واجلماعة ليس لكم، وال لغريكم، : وهلؤالء ولغريهم نقول 
، فإذا دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دواًل، فليس ألح  كائن من  وحسب وإمنا هو لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ذوي العمائمألهواء 

َنٌة :] ول  بقول أو فهم مغاير، دال تعاىلكا  أ  يعقب على د فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَ  َعْن َأْمرِِه َأ  ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ
 . 23:النور[َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيٌم 

إالَّ واح ًة َوهَي اجلماعُة إ َّ أمَّيت ستفرتُق عَلى ثنتنِي وسبعنَي فردًة كلُّها يف النَّاِر :" دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 [.  3616:صحيح ابن ماج "]
ر صلى هللا علي  ، فق  فسّ دو  غريه وحىت ال يتشب  كل فريق مبا ليس في ، فيوعم أن  هو اجلماعة 

تفرتُق :" ، فقال ملسو هيلع هللا ىلصيف ح يث آخر، ومن ي خل فيها، وعلى من تنطبق، وسلم معىن اجلماعة، وبني صفتها
ما َأان عَليِ  : َمن هَي اي رسوَل اّللَِّ ؟ دالَ :  النَّاِر إالَّ ملًَّة واِح ًة، دالوا، كلُّهم يفوسبعنَي ملَّةً  على ثالثٍ  أمَّيت

 [. 6215:صحيح الرتمذي"]وَأصحايب 
، فكل فردة أو مجاعة تعرض نفسها "ما َأان عَليِ  وَأصحايب " وا  يهذا هو املقياس، وهذا هو امل 

رف أين هي من والعمل، فتعواالعتقاد علي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب  من اهل ي واإللتوام، ومن الفهم  كا ا  على م
.. ، وهل تستحق هذه النسبة العظيمة أم ال، وكم فيها من صفات أهل السنة واجلماعة أهل السنة واجلماعة

 !  وغري ذلك سراب؛ حيسب  الظمآ  ماءً 
31/8/6152 

 .من موت أهل الب ع واألهواء ممن آذوا البالد والعباد املودف -5122
فليس من ال ين وال الورع إظهار .. املؤمن يفر  ملوت أهل الب ع واألهواء؛ ممن آذوا البالد والعباد  

 . العباد والبالدومن فتنت    على من أرا  هللا من  احلوَ 
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ما ! اي رسوَل هللاِ : دالوا ".  من ُمسرتيٌح وُمسرتاٌ  :" فق  ُمّر على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جبنازة، فقال 
 العبادُ  من  يسرتيحُ نَصِب ال نيا، والعبُ  الفاجُر  من يسرتيحُ العبُ  املؤمُن :" فقال من ؟املُسرتيُح واملُسرتاُ  

 . مسلم" وال وابُّ  والشجرُ  والبالدُ 
الرَُّجُل يَفَرُ  مبا يَنِوُل أبصحاِب ابِن أيب ُدؤاد ــ الذين دالوا بقول املعتولة : وديل لإلماِم أمحَ  بِن َحنبلٍ  

 ! وَمن ال يَفَرُ  هبذا؟: ــ علي  يف ذلك إمثٌ؟ دال
ود  نقل عن كثري من السلف أهنم كانوا إذا علموا مبوت ظامل أو طاغية ــ حىت لو كا  من أهل  

د  فرحوا ملقتل جع  بن و ، يفرحو  لذلكلة ــ حيم و  هللا تعاىل على أ  أراحهم من بغي  وظلم ، وكانوا القب
 . وجهم بن صفوا ، وغريمهادرهم، 

كا  يف دلب  ميل و  أراد للظلم ال وام، وال يظهر احلو  عن  موت رؤوس أهل الب ع واألهواء، إال من 
 . إليهم، وإىل ضالهلم، وأهوائهم

35/8/6152  
 .ثناء املؤمنني يف األرض معترب يف السماء -5127

ثناء املؤمنني الصاحلني الع ول على امرٍئ ابخلري كا  أم ابلشر معترب يف السماء، فما يشه  علي   
والسعي  من مأل هللا أذني  من ثناء املؤمنني الصاحلني علي  .. املؤمنو  يف األرض، تقره وتبارك  السماء 
 . ابخلري، من غري استشراف لثنائهم وال سؤال

جبنازة، فأُثين عليها خرياً، وتتابعت األلسن  ملسو هيلع هللا ىلص مر على النيب: ، دالهنع هللا يضركما يف احل يث عن أنس  
، ومر جبنازة فأثين "وجبت وجبت وجبت:" ملسو هيلع هللا ىلص ب هللا ورسول ، فقال النيبـ حيـما علمنا  ـكا  ـ: ابخلري، فقالوا

 صلى هللا علي  وسل باس املرء كا  يف دين هللا، فقال نيب هللا: عليها شراً، وتتابعت األلسن هلا ابلشر، فقالوا
وجبت :" ف ًى لك أيب وأمي، ُمرَّ جبنازة فأثين عليها خرياً، فقلت: ، فقال عمر"وجبت وجبت وجبت :" 

صلى هللا  وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول هللا:" ، وُمر جبنازة فأثين عليها شراً، فقلت "وجبت وجبت 
ن أثنيتم علي  خريًا وجبت ل  اجلنة، ومن أثنيتم علي  شرًا وجبت ل  النار، املالئكة شه اء هللا م:" علي  وسلم

. متفق علي " يف السماء، وأنتم شه اء هللا يف األرض، أنتم شه اء هللا يف األرض، أنتم شه اء هللا يف األرض
ى ألسنة بين آدم مبا يف املرء من اخلري واملؤمنو  شه اء هللا يف األرض، إ  هلل مالئكة تنطق عل:" ويف رواية

  ". والشر
: ، دلنا"وثالث:" وثالث؟ دال: ، دلنا"أميا مسلم شه  ل  أربعة خبري أدخل  هللا اجلنة :" ملسو هيلع هللا ىلص ودال 

 . البخاري" ، مث مل نسأل  يف الواح "واثنا  :" واثنا ؟ دال
  ود  هبا مرض، وهم ميوتو  مواتً ذريعاً، فجلست إىل أتيت امل ينة ود: وعن أيب األسود ال يلي دال 

ما وجبت اي أمري املؤمنني؟ : وجبت، فقلت: عمر: ، فمرت جنازة، فأثين خريًا، فقالهنع هللا يضرعمر بن اخلطاب 
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وثالثة، : دالوثالثة؟ : أميا مسلم شه  ل  أربعة خبري أدخل  هللا اجلنة، دلنا:" ملسو هيلع هللا ىلصدلت كما دال النيب : دال
   .البخاري"واثنا ، مث مل نسأل  يف الواح  : واثنا ؟ دال: دلنا

إذا أتى الرجل القوم فقالوا ل  مرحباً، فمرحبًا ب  يوم يلقى رب ، وإذا أتى الرجل القوم :" ملسو هيلع هللا ىلصودال  
  [. 81:السلسلة الصحيحة]"دحطًا، فقحطاً ل  يوم القيامة : فقالوا ل 

ما من مسلم ميوت فيشه  ل  أربعة من أهل أبيات جريان  األدنيني أهنم ال يعلمو  من  :" ملسو هيلع هللا ىلصودال  
أخرج  ]"بشهادتكم، وغفرت ل  ما ال تعلمو  : د  دبلت دولكم، أو دال: إال خرياً، إال دال هللا تعاىل وتبارك

  [. صحيح على شرط مسلم، ووافق  الذهيب: أمح ، واحلاكم ودال
إذا أثىن عليك جريانك أنك حمسن، فأنت حمسن، وإذا أثىن :" ملسو هيلع هللا ىلصدال النيب : وعن ابن مسعود دال 

في  أ  شهادة اجلار على جاره معتربة يف  [.677:صحيح اجلام ]"عليك جريانك أنك مسيء، فأنت مسيء
  . السماء

أهل اجلنة من مأل هللا أذني  من ثناء الناس خرياً، وهو ":ملسو هيلع هللا ىلصدال رسول هللا : وعن ابن عباس دال 
  [. 5711:السلسلة الصحيحة]"يسم ، وأهل النار من مأل أذني  من ثناء الناس شراً وهو يسم 

أجوت شهادهتم فيما يعلمو ، وأغفر ل  : وا على جنازة فأثنوا خرياً، يقول الربإذا صلّ :" ملسو هيلع هللا ىلصودال  
  [.  226:صحيح اجلام ]"  ما ال يعلمو 

 ! وابلتايل ال يستخف بثناء املؤمنني الصاحلني الع ول ــ سواء كا  خرياً أم شراً ــ إال سفي  خاسر 
5/1/6152  

 ! ن اء إىل أبطال وجماه ي درعا -5128
أ  تتودفوا عن دتال طاغية د  ادرتف فيكم، بكم كيف يليق .. اي أهلنا، واي أبطال وجماه ي درعا  

 أبَِنَـُّهمْ  يـَُقاتـَُلو َ  لِلَِّذينَ  ُأِذ َ :] وهللا تعاىل يقول.. ويف أهلكم، وشعبكم مجي  املوبقات، واجلرائم، واملظامل 
 دـَْوماً  َوَيْستَـْبِ لْ  َألِيماً  َعَذاابً  ْبُكمْ يـَُعذِّ  تَنِفُرواْ  ِإالَّ :] ودال تعاىل. 31:احلج[ َلَقِ يرٌ  َنْصرِِهمْ  َعَلى اّللََّ  َوِإ َّ  ظُِلُموا
رَُكمْ   .  31:التوبة[ َدِ يرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َواّللُّ  َشْيااً  َتُضرُّوهُ  َوالَ  َغيـْ

كيف يليق بكم أ  ختذلوا إخوانكم يف بقية املناطق واحملافظات، وختلوا بينهم وبني الطاغوت، م   
َمن ردَّ عن ِعرِض :" ونبيكم صلوات هللا وسالم  علي  يقول لكم.. مساع تكم حاجتهم املاسة إليكم، وإىل 

   [.2626: صحيح اجلام ]"أخي ، ردَّ هللاُ عن وجِه  الناَر يوَم القيامِة 
ُحرَمِت ، ما من امرٍئ خَيُذُل امرءًا مسلمًا يف موطٍن يُنتقُص في  ِعرُض ، ويُنتهُك في  من :" ملسو هيلع هللا ىلص دالو  

إال خَذَل  هللُا تعاىل يف موطٍن حُيبُّ في  نصَرَتُ ، وما ِمن أحٍ  ينصُر ُمسلمًا يف موطٍن يُنتَقُص في  من ِعرضِ ، 
   [.0965: صحيح اجلام ]"ويُنتهُك في  من ُحرمِت ، إال نصَرُه هللاُ يف موطٍن حُيبُّ في  نصرَتُ  
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أهِل اإلميا  مبنولة الرأِس من اجلس ، أيمَلُ املؤمُن ملا ُيصيُب أهَل اإلميا ، كما املؤمُن من :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 
   [.2211: صحيح اجلام ]"أيمَلُ الرأُس ملا يصيُب اجلسَ  

ت اعى لُ   ترى املؤمنني يف ترامحُِهم وتوادِّهم، وتعاطُِفهم، كمثِل اجلسِ  إذا اشتكى عضواً :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 
 .متفق علي " اجلسِ  ابلسَّهِر واحلُمَّى  سائرُ 

املؤمنو  كرجٍل واحٍ ، إذا اشتكى رأَسُ  اشتكى كلُّ ، وإ  اشتكى عيَنُ  اشتكى كلُّ  :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 
 ! ؟يرمحكم هللا ،فأين أنتم من هذه املعاين، والتوجيهات النبوية. مسلم"
فال تبطلوا .. بق إىل ميادين اجلهاد، والعطاء ا  لكم السّ كانت لكم يف أول الثورة ب اايت طيبة، وك 

واعلموا أ  العربة ابخلواتيم ومبا .. جهادكم خبواتيم أعماٍل ال ترضي هللا تعاىل وال رسول  ملسو هيلع هللا ىلص، وال املؤمنني 
ا يكوُ  بين  وبينها إال ذراٌع، م إ َّ الرجَل لَيعَمُل بعمِل أهِل اجلنِة، حىت:" خُيتم ب  على املرء، كما يف احل يث

 !وإان نعيذكم من سوء اخلامتة .البخاري" ، فَي ُخُل النارَ النارِ  ، فَيعَمُل بعمِل أهلِ فَيسِبُق علي  الكتابُ 
 ! املوك، ومن هم وراء املوكمن د  تسّلط علينا أمراء يتحركو  أبمر .. املوك امللعو  : فإ  دلتم 
ألع اء؛ فال يفعل ل ؤمنني، فمن جعل من نفس  رهينةهلل ولرسول  وللمهذه خيانة عظمى : نقول لكم 

ود  .. إلي ، فهو منهم  يُرمى تفُتاعَرض من ال نيا، أو شياًا، وال ينتهي عن شيٍء إال أبمٍر منهم، مقابل 
  ! ال مس  ل  وال طاعةوهو خائن، .. واهلوا  رضي لنفس  وملن مع  املذلة 

ودال . [6361:السلسلة الصحيحة"]من أمركم من الوالة مبعصيٍة فال تطيعوه :" دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ال طاعة ملخلوٍق يف معصيِة :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص. متفق علي " ال طاعة يف معصية هللا، إمنا الطاعة يف املعروف :" ملسو هيلع هللا ىلص

  . [7161:صحيح اجلام ]"اخلاِلق 
كا  أوىل ب    مقابل أ  ميسك عن القتال واجلهاد، مث من يرضى ابلقليل الذي يُرمى إلي  من املوك، 

ومن يرفض الكثري الذي يُرمى إلي  .. أ  يرضى ابلكثري الذي يُرَمى إلي  من دبل الطاغوت النصريي اجملرم 
 ! رمى إلي  من املوك أو غريهالذي يُ  قليلمن دبل الطاغوت النصريي، من ابب أوىل أ  يرفض ال

خنط إليكم هذه الكلمات، وكلنا أمل ورجاء أب  تعود درعا أببطاهلا إىل أهلها، وانسها، وشعبها،  
 . وما ذلك ببعي  إبذ  هللا.. وجهادها .. وثورهتا 

3/1/6152  
 .أميا عمل توح ي هو يف االجتاه الصحيح -5121

يح، يباركها يف االجتاه الصحهي خطوة إجيابية، و .. الفصائل الشامية أميا توح  ــ مهما ضؤل ــ بني  
لت ــ بني وأميا خطوة إنفصالية تفريقية ــ مهما ضؤ .. فر  الص يق وكل حمب مشفق تُ .. النقل والعقل 

، ويف االجتاه اخلاطئ، يرفضها النقل والعقل، وهي ال تفر  غري مربرة خطوة سلبية فهي.. الفصائل الشامية 
ويعرفوا واجبهم يف هذا اجملال .. وعلى الفصائل، ودادهتا أ  يتقوا هللا يف أمتهم وشامهم وثورهتم .. إال الع و 
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 ، والت حنيعلى اجلمي  دبل أ  حتل ساعة الن م.. وخباصة يف هذه املرحلة العصيبة اليت متر هبا سوراي .. 
  !  من م

1/1/6152  
 !مكر ال يواج  إال ابلتوّح  -5171

ة، على ما بينها من ال ميكن أ  يواج  إال بتوح  مجي  الفصائل الشاميّ .. املكر اخلارجي كبري ج ًا  
على طريقة ال  ائل ــ ممثلة بقياداهتا ــ تفكروم  ذلك إىل الساعة يوج  من الفص.. بعض التباين واالختالف 

مث أحت  مع  ملواجهة األخطار اخلارجة .. ب  أواًل من االنتصاف من أخي واسرتداد مجي  حقودي من  
حىت  ..ودبل ذلك فال .. النتصاف أواًل مث الوح ة والتوح  ا.. وال اخلية اليت تته د الثورة الشامية وأهلها 

 !   يبايلفال.. لو ضاعت سوراي كلها، وانتهت إىل جعبة األع اء 
.. ومسؤولياهتم حنوها .. ال يستشعرو  عظم املرحلة، وخطورهتا .. وظاملو  وهؤالء خمطاو  أاننيو   

.. الذين أعانوا األع اء على الع وا   اآلمثنيلو صنفهم يف خانة أمراء احلرب منهم ن يستحي والتاريخ ل
 ..! وآمال أهلها  تطلعاتل، و لثورة الشامّيةوشاركوا يف الضرر واإلساءة ل

7/1/6152  
 .املعيار لص ق أي فصيل شامي -5175

املعيار لص ق أي فصيل شامي، واستشعاره ابملسؤولية حنو دين ، وأمت ، والثورة الشامية وأهلها ــ  
استع اده للتوح  واالنصهار م  بقية حرص  و وخباصة يف هذه املرحلة العصيبة ــ هو ابلنظر إىل م ى 

 ..اخلطوات العملية اليت خيطوها حنو هذا التوح  واالنصهار ابلنظر إىل الشامية يف جس  واح ، و الفصائل 
زعم ال .. واحلرص على حتقيق أه افها .. فوعم الص ق والغرية على الثورة وأهلها  ؛وغري ذلك 

 !برها حقيقة ل  وال 
8/1/6152  

 !انفصال الصقور عن األحرار -5176
يُفاجانا األخ أبو عيسى ..  ، واجتماع الكلمة حنتاج في  إىل خطوة حنو التوحّ يف الودت الذي  

ا األع اء، وُيضحك فيشّمت بن.. ام ، عن أحرار الشّ "الصقور " ابنفصال فصيل  ــ غفر هللا ل  ــ الشيخ 
 !.. علينا الناس

 ..!هناك أخطاء است عت مثل هذا اإلجراء : فإ  ِديل 
ـ إ  وج  ــ يُعاجل ابالنفصال، ـفليس كل خطأ .. األخطاء الصغرية ال تُعاجَل ابألخطاء الكبرية  :نقول 

   ! هللا املستعا  ..وإال ملا اجتم  فصيال  دط  ..وتشتيت الصف  ،وتفريق الكلمة
8/1/6152  
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 !داء التخوين -5173
وال عم .. هذا بسبب االرتباط اخلارجي : دالوا.. إ  انتصر جماه و الشام يف مودعة من املواد   

هذا بسبب خياانت فيما بني صفوف اجملاه ين : دالوا.. وإ  اهنوموا يف مودعة من املواد  .. اخلارجي 
 ! .. مالةهذه خيانة وع: بتصريح تقتضي  السياسة الشرعية، دالوفصيل وإ  أدىل .. وفصائلهم 

يُطالَبو  ابلفتوحات، .. ؛ خيّونو ، ويُظن هبم ظن السوء وج  وحالة متهمو أي فهم على وهكذا  
يف و .. وأ  يقيموا دولة تضاهي وتباهي األمم وال ول .. وأ  حيموا األرض والِعرض .. واالجنازات الضخمة 

بينما من حق املسلم على أخي  املسلم .. التخوين، والتخذيل التحبيط، و عبارات  كثريًا ما يسمعو   املقابل
 !فكيف إذا كا  هذا املسلم جماه ًا؟ ..أحسنت، إذا ما أحسن : وأ  يُقال ل  ..أ  حيّسن ب  الظن 

بني أ  كبري يوج  فرق  .. أخطأت والصواب كذا  ،ما تق م ال يعين أ  ال يُقال للمجاه  إذا أخطأ 
   ..!يُقال ل  أخطأت، وبني أ  يُقال ل  خنَت 

خري .. وجواهم هللا عن الشام وأهل الشام، وأمة اإلسالم .. الشام   يكا  هللا يف عو  جماه 
   . اجلواء

1/1/6152  
َّا َحظّاً  فـََنُسواْ  ] -5171 َنا ِب ِ  ذُكُِّرواْ  ممِّ نَـُهمُ  فََأْغَريـْ  . 51:املائ ة[ َواْلبَـْغَضاء اْلَعَ اَوةَ  بـَيـْ

..  ل من ينسى حظًا من ال ين والعقي ةإال أهنا عامة يف ك..  هذه آية وإ  نولت يف النصارى 
 أصاب األمم من دبلهم من التفرق،أبن  سيصيبهم ما .. ويُعِرض عّما توجب علي  شريعة رب العاملني 

والتفرق، ...  إ  ودعوا فيما د  ودعوا في  من النسيا ، واجلحود، واإلعراض.. والبغضاء .. والع اوة 
 ! ، كّماً ونوعاً كو  على د ر النسيا  واجلحود، واإلعراضة، يوالتنازع، والع او 

 تذهبو .. وأ  تتآلف القلوب ..  ، واالعتصام، واالجتماع اخلطاب إ  أردمت التوحّ مفهوم  
تتقوا أ  هللا، و  من أ  حتافظوا على ح ودأواًل ال ب  .. الت ابر والتنافر مظاهر و .. والبغضاء .. الع اوات 

 . ال ين، والعقي ة، والتوحي حظوظ ال تنسوا حظاً من هللا؛ ف
 . وما عن  هللا تعاىل يُطلب بطاعت ، ال مبعصيت .. فالقلوب، وآتلفها بي  هللا عو وجل  

1/1/6152  
 !اجملاه  السوري -5171

إىل أ  ُيستشه  ..  وفرتة جهاده، ى ابخليانة والنوادص طيلة حيات رمَ يُ  متهماً؛ اجملاه  السوري يظلُّ  
 !ورمو حينها فقط تثبت براءت ، ويتحول إىل بطلٍ .. 
ض أهنم مّنا، يُفرتَ  وشر سوء ظن الذين.. ليهم شر األع اء هذا د ر جماه ي الشام؛ فق  اجتم  ع 

 !!أص داءلنا وأهنم 
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51/1/6152  
 ! حيرصو  على تسميتها جببهة النصرة -5172

، "! جبهة النصرة" تسمية جبهة فتح الشام ابمسها الق مي، وبنسبتها الق مية فريقا  حيرصا  على  
 ! اختالف وتباين يف املضمو ، واالرتباط، والسياسات، وال الالت نعلى ما بني االمسني م

يف يف االستمرار ليج  لنفس  املربر .. واخلارجي من  الع و بكل تشعبات  وجتمعات ، ال اخلي : أوهلما 
على اعتبار أ  من يسته فهم هم .. وممارسة القتل، واسته اف األبرايء من امل نيني وغريهم  الع وا ،

هذا االرتباط الذي ظلوا وال يوالو  يتكاو  علي  يف ارتكاب .. القاع ة؛ النصرة التابعة واملرتبطة ابلقاع ة 
 ! فلو خسروه فأىن هلم أ  جي وا عن  الب يل..  املسلم جرائمهم وجمازرهم حبق الشعب السوري

وهؤالء املتعصبة ال يستطيعو  أ  يتصوروا إسالماً، وال جهادًا من غري .. متعصبة القاع ة : اثنيهما 
 ..! ابلقاع ة " جبهة فتح الشام " لذا فعقوهلم مل تقبل ومل تستوعب بع  فكرة فك ارتباط .. القاع ة 

أنتم تسريو  يف االجتاه الصحيح  :حفظهم هللا" جبهة فتح الشام " خوة يف وللمرة الثانية نقول لأل 
ألن  أرش  .. وطريقكم اجل ي  يغيظ األع اء أكثر من السابق .. ال يثنيكم الطغاة وال الغالة عن  .. واملبارك 

من يرتبط بني فشتا  شتا  .. ال يتقن  وال يق ر علي  إال أولو العوم من الرجال والفقهاء .. من السابق 
وبني من يعمل لصاحل حوب وتوجهات .. ومصاحلها األمة سمى وبني من يرتبط مب.. مبسمى القاع ة 

اإلسالم واملسلمني بكل مستوايهتم مصلحة و .. كلها وبني من يعمل لصاحل ومصلحة األمة  .. القاع ة 
 ! ال يستواي  مثالً .. ودرجات التوامهم 

إىل موي  من إصال  األخطاء .. ومهومها ودضاايها املصريية  إىل موي  من التصاحل م  األمة 
إىل موي  من االرتقاء يف التفكري والعمل على مستوى .. وإنصاف املظامل اليت متت ابسم االنتماء السابق 

 . سائلني هللا تعاىل لكم الس اد، والثبات، والتوفيق.. األمة والشعوب 
51/1/6152  

 ." ظِلُم  وال ُيسِلُم املسلِم، ال يَ املسلُم أخو "  -5177
، نقتلهم كيفما نشاء "جبهة فتح الشام " خلو بيننا وبني : دال الكافرا  اللعينا  األمريكي والروسي 

 ! والويل ألهل الشام إ  حالوا بيننا وبينهم.. 
املسلُم أخو املسلِم، ال :" " دال دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: نيريرَ  الشّ نين اللعينَ ي الكافرَ نيقول للعلجَ وحنن ن 
 ...! ولظلم الظاملني اجملرمني ولع وا  املعت ين، م  للقتل، ؛ أي ال ُيسلِ "ظِلُم  وال ُيسِلُم  يَ 
رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مق م عن  مسلمي الشام وجماه يهم ــ وعن  كل مسلم ــ على أمر الكافرين  وأمرُ  

 . وهلل األمر من دبل ومن بع .. وغريمها من األشرار .. العلجني اللعينني الشريرين 
55/1/6152  
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 . ودي  على البيا  كا  أحسنتلو اشرتكوا يف ال -5178
يف أحرار الشام حفظهم هللا، أ  ال مييووا أنفسهم عن إخواهنم يف الفصائل  كنا نود من األخوة 

الشامّية للجيش احلر، يف التودي  على البيا  حول اهل نة املشؤومة والظاملة اليت ترعاها وتفرضها أمريكا 
  !واح ، والكلمات هي نفسها احلر واألحرار علماً أ  البيا  الصادر عن.. وروسيا 

53/1/6152  
 !خ الغلو يف األرد ايحظ أهل الشام من مش -5171

ويردو  صيال املعت ين جمتمعني  ..رف والتحرير والواجب بينما جماه و الشام خيوضو  معارك الشَّ  
النار اليت حترق جثث يُطفاو  .. بيوت ومساكن أهل الشام  رقويُطفاو  النار اليت حت ..عن الشام وأهل  

على جماه ي جور أب  يكونوا دضاة .. يكتفي مشايخ الغلو والغالة يف األرد  .. أطفال ونساء أهل الشام 
ومن .. ة رد هوهذ.. هذا كفر : عنهم وعن أعماهلم فيقولو ، الشام، وعلى حركاهتم، وسكناهتم، وأنفاسهم

، ولكن ه عمالة وتواطؤوهذ.. ، ودص  كذا نية كذا علىردة لو فعلوا فعلهم  هوهذ.. فعل كذا فهو مرت  
 ...!لكن هم على خطر .. كفراً وردة ت  ليس

..  فهذا الذي حيسنون  يف هذه الظروف ــ ولألسف ــ وهذا حظ أهل الشام، وجماه يهم، منهم 
 ! النصريي، ومن مع  من روافض العامَل هبذا القضاء، وهبؤالء الُقضاة الطاغوتوايلفرحة 

51/1/6152  
 !عن ما ختتلف توجهات اإلئتالف الوطين م  أهِل الثّغور -5181

خيالف ما .. أميا توج ، أو عمل لإلئتالف الوطين، وغريه من اهلياات واجملالس املوجودة خارج سوراي  
  !ال ميثل إال أصحاب .. ومرفوض .. فهو رد  ،داخل سورايواجلهاد  ،أهل الثغور، والرابط جيتم  علي 

ــ  وغريه من اهلياات واجملالس املوجودة خارج سورايواحلكم على أعمال وتوجهات اإلئتالف الوطين،  
ق ر ما تتطابق وتتوافق إرادة وتوجهات تلك اجملالس واهلياات م  إرادة وتوجهات سلبًا أم إجيااًب ــ يكو  ب

هلم من خ مات، وحتقق هلم من  وعلى د ر ما تق م.. السوري  اخل يف الواجلهاد  ،أهل الثغور، والرابط
   . مصاحل

51/1/6152  
  .التواج  األمريكي العسكري يف سوراي -5185

منطقة حظر جوي أيوي إليها يف الودت الذي متن  في  أمريكا من تسليح الثوار، ومتن  من إدامة  
وتبارك .. على جرائم وجمازر وإرهاب النظام األس ي اجملرم، ومرتودت  في  وتسكت .. أهل الشام  مستضعفو
ض  .. اإليراين، وحوب الشيطا ، ومجي  الفرق والتجمعات الشيعية الرافضية يف العامَل الروسي، و الت خل 
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يف ة العسكريــ وال توال ــ توج مبجموعة أفراد من دواهتا  فأمريكا إذ تفعل كل ذلك.. أهل الشام، وثورهتم 
وتتجسس على .. ما خفي عليها من اجلو من خالهلم جتس هبم النبض، وتستطل  .. ريف حلب الشمايل 

وإ  كا  العنوا  الظاهر .. وتق مهم املي اين يف جرابلس وما وراء جرابلس  ،حركة وأعمال الثوار واجملاه ين
  !زعموا.. مساع ة الثوار واألتراك ض  داعش هو لوجود هذه اجملموعة 

، وذلك لألسباب وم ا  مرفوض هذا التواج  العسكري األمريكي على األرض ــ دل الع د أم كثر ــ 
 : التالية

عن أح  ال حاجة للثوار واجملاه ين هبم، ومل يقم فصيل شامي معترب ابست عائهم، بل ومل يعرب  -5 
 .الرتحيب أو الرضى هبم

إال أهنا عمليًا .. بعض الكلمات املعسولة منها الشعب السوري املنكوب  كا  حظأمريكا وإ    -6 
فهي يف حتالف عسكري ومي اين م  .. وعلى األرض فهي يف حتالف عسكري م  أع اء أهل الشام وثورهتم 

مجيعها تقاتل جنبًا إىل وهذه األطراف .. اإلنفصالية العنصرية الكردية   PKKروسيا، وإيرا ، وجمموعة
 ! ، ض  أهل الشام وثورهتماجملرمجنب م  النظام األس ي 

أمريكا بينما تسكت على جرائم وإرهاب النظام، وإيرا ، وحوب الشيطا ، ومن وااله من  -3 
على أهنم أع اء، .. فهي حترص على أ  تصنف فصائل كبرية من جماه ي وثوار الشام .. املرتودة الروافض 

 !وتضعهم يف خانة املسته فني من طرياهنا وصوارخيها..  يو وإرهاب
هذا التواج  العسكري األمريكي على األرض ــ مهما ضؤل ــ سيضعف من شوكة ومهة الثوار  -1 

اآلخرين على أهنم أنفسهم و وإظهارهم أمام .. ود  يكو  سببًا يف تفرق كلمتهم، وصفوفهم .. واجملاه ين 
ودف  الظلم والع وا  عن .. اهلم وجهادهم ليس من إجل بل هم وشعبهم وأ  دت.. عمالء للصليبيني 
ببث الشامتو  ود  ب أ الشاناو  احلاد و  ..  وإمنا من أجل أمريكا، ومصاحل أمريكا.. احلقوق واحلرمات 
 !والرتويج هلا.. كفري والتَّ .. شائعات التخوين 

فأمريكا .. على األرض هم داعش  املستفي  األكرب من هذا التواج  األمريكي العسكري -1 
ستكو  سببًا يف .. عن ما تتواج  على األرض من خالل بعض جنودها تق م ل اعش ه ية ال تق ر بثمن 

على اعتبار أ  من .. وإضعاف شوكة الثوار اجملاه ين الذين يُقاتلو  داعش .. تكثري أنصار وأعوا  داعش 
 !   اجملاه ين والثوار ض  داعش هم الصليبيو وأ  من يقاتل م.. يقاتل داعش هم الصليبيو  

.. وتقوي داعش .. تنصر داعش .. إلي  أعاله  فأمريكا بتواج ها العسكري على األرض املشار 
بع  أ  كاد الثوار أ  جيلوهم من مجي  .. وتكثر سوادهم ابألنصار واألعوا  .. ومت  داعش ابلقوة واحلياة 

 ! معادلهمو مناطقهم 
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وهو من مي  .. هو من أوج  داعش .. أوابما احلمار : ملّا دالــ وهو كذوب ــ مب ود  ص ق ترا 
 ...!داعش ابلقوة، واحلياة، واألنصار 

أ  التواج  األمريكي العسكري على األراضي السورية، : ألجل مجي  ما تق م دلنا، ونعي  القول 
ال ميكن للثوار اجملاه ين ــ جبمي  فصائلهم ــ إال أ  يتعاملوا مع  كع و .. مرفوض، وم ا ، وغري مرحب ب  
 .ا وهللا املستع..  دفعهم ودف  ع واهنمغاٍز، كغريه من الغواة األشرار يتعني 

57/1/6152  
 ! ابحث آخر زما  -5186

هم يعّرف عن نفس  أبن  ابحث؛ ومل يكتشف بع  خيانة وإجرام الطاغوت النصريي، كما مل ترى أح َ  
 !؟...يكتشف بع  أ  الشعب السوري ضحية إجرام وخيانة هذا الطاغوت 

اجللي الواضح مل ينتِ  ا األمر وإذا كا  مثل هذ.. وأين يبحث .. وكيف يبحث .. فهو فيَم يبحث  
وعلى أي أساس  ..حبث  الكتشاف  والتعرف علي ، فكيف سينتهي ب  حبث  ملعرفة واكتشاف ددائق األمور  ب 

  ! ؟يستحق أ  ُيسّمى ابحثاً 
51/1/6152  

 ! أطماع ال ول يف الّشام -5183
.. هلا أطماعها يف سوراي  وإسرائيل.. وروسيا هلا أطماعها يف سوراي .. أمريكا هلا أطماعها يف سوراي  

وكثري من دول اإلدليم هلا األطماع اليت .. وأوراب هلا أطماعها يف سوراي .. وإيرا  هلا أطماعها يف سوراي 
هاء احلرب إال بع  ومجي  هذه ال ول حريصة على بقاء األزمة السورية، وع م انت.. تبحث عنها يف سوراي 

.. وتشّعب .. ومهما تعق  املشه  .. طالت مأساة الشعب السوري مهما . .إلي  من أطماع  حتقيق ما تصبو
وعلى تقسيم فهو اختالف على كيفية إدارة األزمة،  ؛وإ  ب ا اختالف فيما بينها.. وتطّور حنو األسوأ 

 !وليس على إهناء األزمة.. فيما بينها األدوار 
وهو دليل على أ  النظام األس ي اجملرم اخلائن كا  حيقق جلمي  .. د  ابت ذلك واضحًا للجمي   

سوراي أرضًا وشعباً ورخاء على حساب أمن وسالمة واستقالل .. وأطماعها هذه ال ول واألطراف مصاحلها 
ريًا خلوفهم على كما يعطي تفس.. وهو ما يفسر سكوهتم عن  وعن جرائم ، وتواطؤ الكثري منهم مع  .. 

 ! مصاحلهم وأطماعهم بع  رحيل 
66/1/6152  

 . ابألمة َلت انزلةٌ إذا ما نوَ  -5181
ويسأل سخرية، وفتنة ــ ال اسرتشادًا ..  ا يُظهر مشاتت  أبهل العلمما إ  تنول انزلة ابألمة إال وفريق منّ  
 ! تلك النازِلة يف مواجهة.. وطريقتهم .. عن د رهتم ــ 
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.. كفري والتّ .. تراهم ُيسارعو  يف سوء الظن .. الة، وشبيحتهم آخر متمثل بشيوخ الغُ وفريق  
النازلة على أحر من مجر ليسرعوا يف التنفيس عن  وكأهنم ينتظرو  تلك.. و ابأللقاب والتناب.. والتخوين 
 ! كفرييةوشحناهتم التّ .. أحقادهم 

وسألوا .. لو صربوا و ..  وش ة، وتعقي اً  ازلة بالءيوي و  النّ ــ بشغبهم وصخبهم ــ كال الفريقني و  
نَ  َأْمرٌ  َجاءُهمْ  َوِإَذا:] بقول  تعاىل ، وغريهم،رهمكّ ذَ ونُ .. كا  خرياً هلم ل.. نوا الظّن وحسّ .. اسرتشاداً   اأَلْمنِ  مِّ

ُهمْ  اأَلْمرِ  ُأْويل  َوِإىَل  الرَُّسولِ  ِإىَل  َردُّوهُ  َوَلوْ  بِ ِ  َأَذاُعواْ  اخْلَْوفِ  َأوِ  ُهمْ  َيْسَتنِبُطونَ ُ  الَِّذينَ  َلَعِلَم ُ  ِمنـْ  َفْضلُ  َوَلْوالَ  ِمنـْ
 . 83:النساء[ دَِليالً  ِإالَّ  الشَّْيطَا َ  الَتَـّبَـْعُتمُ  َوَرمْحَُت ُ  َعَلْيُكمْ  اّللِّ 

63/1/6152  
 !خطأ تركي كبري -5181

مسحت حلفنة من اجلنود األمريكا  أ   عن ما.. د  أخطأت تركيا خطأ كبريًا حبق الثورة والثوار  
إعالم وال ، وحتت محايتها، من دو  وأ  ي خلوا تلك املناطق ابمسها ..يتواج وا يف الريف الشمايل حللب 

ة على الثوار، وعلى معنوايهتم، هذا اخلطأ ارت  بنتائج كارثيّ .. الشامّية اجملاه ة  مشورة مسبقة للفصائل
ومل يستف  من  أح  كما استفاد من  .. ر اخلوارج ال واعش األشرار اجهة خطهم يف مو وصفّ  ،ووح ة كلمتهم

 ! ال واعش األشرار
 !؟....من حيث يقص و  ويري و  حماربتها .. فيخ مو  داعش، ومي وهنا ابلقوة واحلياة  

63/1/6152  
  .ة اجملاه ةلفصائل الشاميّ نصيحة إىل ا -5182

أميا أمر يقبل : ، وخباصة األخوة يف جبهة فتح الشاماجملاه ةنقول لألخوة يف الفصائل الشامية  
للفصيل احلق أ  يب ي .. واألفهام وتتباين يف تقييم مصاحل  من مفاس ه اآلراء .. االجتهاد، واالختالف 

أو أ  ال يرى هذا األمر .. ل  الطرف املخالف أ  ينصح كما ل  .. ويلتوم اخليار الذي يسرتيح إلي  .. رأي  
فيمارس نوعًا .. أو والء وبراء .. للمخالف وختويناً لكن ال حيق ل  أ  يرتب علي  تكفريًا .. فال يلتوم  واً جائ

ورمبا .. والتناحر والت ابر .. ومؤداه إىل التفرق .. فهذا من الشيطا  .. من اإلرهاب الفكري على اآلخرين 
 . ال ينبغي أ  تغيب عن أذها  اإلخوا  ــ تُفرِ  الشيطا  ــوهذه مفاس  .. والبغي إىل التقاتل 

س د .. خطأ حيتمل الصواب  ي صواب، حيتمل اخلطأ، ورأي غرييرأي: رحم هللا الشافعي إذ يقول 
 . هللا خطى اجلمي  ملا في  خ مة ثورتنا اجملي ة اليتيمة، وخ مة الشام وأهل 

61/1/6152  
 . نصيحة إىل علماء الشام -5187
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ل اليت تنول عن ما تري و  أ  تُفتوا يف انزلة من النوازِ : حفظهم هللا علماء الشامنصيحة إىل إخواين  
.. اخلوارج ال واعش  سفهاءــ وعن فتاويكم ــ ابلساحة الشامية، ال تضعوا نصب أعينكم ماذا سيقول عنكم 

ضلو  بضاللكم وت.. عن بيان    ، وجتبنو احلقَّ تضلو  حيناٍذ ف..  شيوخ الغالة وشبيحتهمماذا سيقول أو 
 ! ال يطلبها وال يرجوها إال هالك.. فمرضاة اخلوارج الغالة غاية ال ُت رك .. أهل الشام وجماه يهم 

وال .. موافقة احلق، ومراعاة مصاحل اخللق أعينكم مرضاة اخلالق سبحان  وتعاىل، و  وإمنا ضعوا نصبَ  
 .وس د خطاكم ملا في  خري البالد والعباد ،حفظكم هللاوأنتم أهل لكل خري، شيء غري ذلك، 

61/1/6152 
 .االستعانة ابلكتما  -5188

ليس من احلكمة، وال .. أطراف ودول ع ة  يفعن ما ختوض معركة شرسة م  ع و شرس، متمثل  
يف ة، وإجراءاتك العمليّ وأفكارك  ،ا يف نفسك، وعن مجي  دراراتكالسياسة الشرعية أ  تُعِرب، وتُعّرف عمّ 

أو أ  تص ر فتوى شرعية على املأل يف كل حركة تقوم  ..النامجة عن تلك املعركة مواجهة األخطار والنوازل 
 !وإال جلعلت من نفسك ــ ومن معك ــ لقمة سهلة للع و.. هبا أو تنوي القيام هبا 

عاجَل وتُبحث تُ  جيب أ  ومساحة.. ها الكتما  بسناح فيها اإلعراب واإلظهار ال يُ هناك مساحة ُيسمَ  
استعيُنوا على :" ويف احل يث فق  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال.. ال جيوز اخللط بينهما .. ابلسر والكتما  

   . [113:صحيح اجلام ]"إجْنَاِ  احلََواِئِج ابلكتَماِ  
أي سرتها بغريها، مومهًا الع و أن  سيأتي  . ُمتـََّفٌق َعَلْي ِ  " اَد َغْوَوًة َورَّى بَِغرْيَِهاإَذا َأرَ  :"النيب ملسو هيلع هللا ىلص َكا َ و  

:" ويف احل يث.. من جهة الشرق، فيأتي  من جهة الغرب، أو سيغووه بع  شهر فيغووه بع  أسبوع أو أايم 
 .واجلانب السياسي، واإلعالمي من احلرب أوىل ابخل عة من اجلانب العسكري". احلرُب ُخ عة 

61/1/6152  
 ! الذي حيصل يف حلب اليوم -5181

تقشعر منها األب ا  ــ مل يشه  التاريخ لفظاعتها مثياًل الذي حيصل يف حلب اليوم من جمازر وجرائم  
بواسطة اآللة احلربية الروسية، واآللة احلربية للنظام  ،حبق امل نيني املستضعفني احملاصرين من أبناء حلبــ 

بينما اجملتم  ال ويل واإلدليمي منقسمني فيما بينهم ملا .. منها الطريا  األس ي النصريي اجملرم، وخباصة 
وهو إ  دل على .. حي ث مل ينة حلب الشهباء بني املتواطئ م  اجملرمني على اجلرمية، وبني شاه  الوور 

من النفاق وأننا نعيش ز .. ة الشريفة شيء فإن  ي ل على خواء اجملتم  ال ويل من األخالق والنوازع اإلنسانيّ 
 ! والتوحش األخالدي ابمتياز
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لو انتصفت يومًا من .. من أبناء الشام كل الشام .. الية من أبناء حلب مث أ  اجليل، واألجيال التَّ  
فال .. األايم ملظلمتها ــ ابلطريقة اليت تشاء ــ من هذا اجملتم  املنافق؛ من اجملرمني القاتلني ومن يتواطأ معهم 

 َوَلَمنِ :] وإمنا املالمة كل املالمة على من سبق يف الظلم والع وا ، دال تعاىل..  مأخذ مالمة عليهم وال
 . 15:الشورى[ َسِبيلٍ  مِّن َعَلْيِهم َما فَُأْولَِاكَ  ظُْلِم ِ  بـَْع َ  انَتَصرَ 

62/1/6152  
 !جرابلس ُمهّمة لكن ليست أهم من حلب -5111

.. كما ُتظهر الشقيقة تركيا دعمًا الفتًا لتحرير جرابلس، وبل ة الباب، من أجل َتمني ح ودها  
نطالبها أب  ُتظهر نفس ال عم واالهتمام مل ينة حلب الّشهباء احملاصرة، اليت تشه  ــ يف هذه األايم ــ جمازر 

والنظام .. وإيرا  .. نـََور الغرب  على ي  جمرمي الروس املتخلفني؛.. إابدة حبق املستضعفني من أبنائها 
 !  األس ي الطائفي اجملرم، ومرتودت 

 ...!فجرابلس ُمهّمة لكن ليست أهم من حلب  
68/1/6152 

 ..! الكعّبة ورب َهُوَلت، -5115
 متثل اليت اجملرمني، الطغاة حليفة اإلرهاب، وحامية راعية وحضارايً، أخالدياً  املتخلفة روسيا تصوروا 

 من وغريهم..  سوراي أبناء من املستضعفني حبق واجلرائم اجملازر وترتكب صوره، وأصرخ أدبح يف اإلرهاب
 تشاء من تُ خل..  اإلرهايب غري هو ومن حُياَرب، أ  جيب الذي اإلرهايب، هو من حت د اليت هي..  الشعوب

 !  خلفها؟ يُؤّمن أ  ال ويل اجملتم  وعلى..  اإلرهاب خانة من تشاء من وخُترج اإلرهاب، خانة يف
 ...!! الكعّبة ورب َهُوَلت، 

61/1/6152 
  !ق يرأخطأان التّ  -5116

مما أعا  الطاغية اهلالك حافظ األس  على القيام مبجورة محاه الشهرية أوائل : كنا من دبل نقول 
عرب تنقل اجلرمية للعامَل  ،وال دنواة تلفويونية أخرى غري القناة الرمسية للنظام ع م وجود أنرتنت،.. الثمانينات 

ولو كا  ذلك موجوداً، .. حلظة حصول احل ث وجتعل العامَل على مسم  ومرأى مما حي ث .. اهلواء مباشرة 
هي  طأ دولنا هذا؛ فهاكنا نقول ذلك، فتبني خ... لوَج  الطاغية من العامَل رادعًا يردع  عن ارتكاب اجملورة 

ابن الطاغية اهلالك النصريي ويف كل يوم تشه  جمورة يرتكبها الطاغية  ها،سوراي اليوم، ويف مجي  م هنا، ودرا
.. فلم يردع  ذلك .. ومن منظمات  األممية    من العامَل كل ،على مرأى ومسمَ .. تُبث على اهلواء مباشرة .. 

حبق الشعب تتواطأ مع ، وتشارك  ارتكاب اجلرمية اليت بل د  وج  كثريًا من دول العامَل، ودول اإلدليم 
  !وعلى مرأى ومسم  من البشرية مجعاء.. وعلى اهلواء مباشرة .. السوري املسلم 
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واستب اهلا بقيم الشر، .. وس كثري من الناس مبوت القيم اإلنسانية األخالدية يف نف ويف ذلك إيذا ٌ  
  !ش، والتخّلفوالتوحّ 

31/1/6152   
 حتت طائلةتعلق مبقاضاة السعودية امل"  جاستا" ماذا يعين ص ور القانو  األمريكي  -5113

 ! اإلرهاب؟
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

يسمح ألهايل دتلى الذي ؛ الع الة ض  رعاة اإلرهاب، "جاستا " أص ر الكوجنرس األمريكي دانو   
وملا استخ م الرئيس  ..حتت طائلة اإلرهاب  ، مبقاضاة السعودية ومسؤوليها،ربسبتم 55تفجريات 

عارض  الكوجنرس األمريكي، وأبطل الفيتو .. األمريكي أوابما حق الفيتو، ليمن  من ص ور هذا القانو  
 ! الرائسي بتصويت أكثر من ثلثي أعضاء اجمللس، وبشب  إمجاع

 ؟ ..ماذا يعين ذلك  
دية؛ احلليف الق مي، أ  أمريكا ب أت تشعر ابستغنائها عن السعو : منهايعين مجلة من األمور،  

ومل يستح بعض الساسة واملسؤولني .. وإمكانية أ  تضحي ب  يف سوق املواي ات، وتواحم املصاحل 
 ! األمريكيني عن ما شبهوا السعودية ابلبقرة احللوب، إذا ما جفَّ ضرعها لفظوها

األمريكية، واليت تُق ر  رغبة أمريكا يف السطو على الرتِكة والودائ  السعودية يف خوائن البنوك: ومنها 
 .تقريباً بـرتليو  دوالر؛ أي ألف مليار دوالر أمريكي، وفقاً لبعض التقارير املختصة

 َغرْيِ  ِبَوادٍ  ُذرِّيَّيِت  ِمن َأْسَكنتُ  ِإيّنِ  رَّبَـَّنا:] فحصيلة دعوة إبراهيم علي  السالم ملكة وأهلها، وما حوهلا 
نَ  َأْفِاَ ةً  فَاْجَعلْ  الصَّاَلةَ  لُِيِقيُمواْ  رَبَـَّنا مِ اْلُمَحرَّ  بـَْيِتكَ  ِعن َ  َزرْعٍ  ِذي نَ  َواْرزُدْـُهم ِإلَْيِهمْ  تـَْهِوي النَّاسِ  مِّ  الثََّمَراتِ  مِّ

 ..!يف خوائن البنوك األمريكية . 37:إبراهيم[ َيْشُكُرو َ  َلَعلَُّهمْ 
، حيقق هلا "جاستا " ودانو  .. ولكي تسطو أمريكا على هذه األموال حتتاج إىل ذريعة، وإىل دانو   

 ! هذا املطلب اللصوصي، ودتما تشاء
وكل منهما يعِرض .. أ  إيرا ، والسعوديّة تتنافسا  فيما بينهما على طلب ود أمريكا : ومنها 

فهما .. رص على أ  يصرف أمريكا عن الطرف اآلخر وحي.. إغراءات  وخ مات  ألمريكا بطريقة خمتلفة 
وعّما يب و د  ود  خيار .. ال ب  من أ  ختتار واح ة منهما .. ضرات  ال ميكن ــ ألمريكا ــ اجلم  بينهما 

وعلى تق مي إيرا  على السعودية؛ وذلك أ  إيرا  حتقق هلا ــ وخباصة يف هذه املرحلة ــ .. أمريكا على إيرا  
 ! ، ما ال ميكن أ  يتحقق عن طريق السعوديةمن املصاحل

اثنيهما، حماربة .. أوهلما حماربة اإلسالم، وتشوي  صورت ، وأصول  : إيرا  حتقق ألمريكا مطلبا  هاما  
فأي معركة تُ ار ض  املسلمني السنة، وتقودها أمريكا، فإيرا  على استع اد .. املسلمني السّنة يف أي مكا  
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وفيًا وخملصًا يف هذه املعركة، كما أهنا على استع اد أ  تسّخر كل إمكانياهتا،  اتم أ  تكو  جن ايً 
 ! وصالحياهتا، وعمالئها، من أجل هذه املعركة

وأمريكا حتتاج إىل حليٍف من هذا النوع؛ ألهنا جت  يف املسلمني السنة أع اء هلا، ال ميكن تطويعهم  
ال عن ما تتعامل م  طرف الشيعة الروافض، املتمثل إبيرا ، كما هو احل.. وفق إرادهتا ومصاحلها وأطماعها 

فإيرا  ال يهمها من هذه املعركة القذرة سوى أ  تصّ ر التشي ، والرفض، والطعن، .. وشيعة العراق وغريهم 
وبع  ذلك .. وأ  جتعل لنفسها، ولعمالئها وطائفتها نفوذًا يف بالد املسلمني .. واهل م إىل بالد املسلمني 

وهذا جانب ال يقلق األمريكا ، بل يفرحهم، ويصب يف مطلب .. وليكن ما يكو  .. منها ما تشاء  خذ
 ! حماربة اإلسالم وتشوي  صورت  وأصول ، الذي يسعو  إلي ، كما تق مت اإلشارة إىل ذلك

من فهم ما تق م أعاله، فهم ملاذا مجي  من تصنفهم أمريكا يف خانة اإلرهاب، وتضعهم حتت طائلة  
حىت وصلت هبا الوداحة يف هناية املطاف أ  ت رج .. املالحقة ابسم اإلرهاب هم من املسلمني السنة 

املقابل ترفض أ  تصنف بينما يف .. على ما بينهما من حتالفات وعالدات د مية .. السعودية يف هذه اخلانة 
إيرا ، وأي فصيل شيعي رافضي يف العامل يف خانة اإلرهاب، وتالحق  حتت طائلة اإلرهاب، مهما مارسوا من 
اإلرهاب واجلرائم، واجملازر حبق اآلمنني من امل نيني املستضعفني، كما هي سريهتم اإلجرامية اإلرهابية يف 

 !  نا ، وغريها من البل ا سوراي، والعراق، واليمن، وأفغانستا ، ولب
أ  متارس أمريكا ــ من خالل هذا القانو  ــ االبتواز، واإلرهاب النفسي، والسياسي على : ومنها 

 ! السعودية، لو خّطت لنفسها طريقاً وهنجاً ال ترضاه أمريكا
يرا ، ال يُرضي أمريكا، ويؤثر سلبًا على إ.. فأي حترك سعودي يف سوراي، أو العراق، أو اليمن  

، "جاستا " سرعا  ما هتو أمريكا بعصا دانو  .. وعلى املصاحل األمريكية .. وعمالئهم من الشيعة الروافض 
إ  مل متسك وتكف عن .. لتخيف السعودية، وتذكرها أب  أمريكا إبمكاهنا أ  تالحقها وفق دانو  اإلرهاب 

 ! الت خالت واملمارسات اليت ال ترتضيها أمريكا
األحيا  جن  أ  السعودية ــ ولألسف ــ ختاف من هذا اجلانب، فُتمسك، وحُتِجم؛ فبع   ويف كثري من 

نستبشر هبا .. ال ترضي أمريكا .. أ  جت  هلا انطالدة سريعة وفاعلة يف منطقة من املناطق كاليمن، وسوراي 
 !مر مل يع  يعنيهاوكأ  األ.. وبفتور ملفت للنظر .. سرعا  ما تنكمش، وجتنب، وتتودف حركتها .. خرياً 

ال ُتستخ م وال تُفّعل إال يف حال خطت .. عصا مسلطة على السعودية " جاستا " فهذا القانو   
 ! السعودية لنفسها مسلكًا، وسياسة ال ترضاها أمريكا

كذلك ُيستخ م هذا القانو  يف حاالت االبتواز السياسي واملايل، عن ما تتمّن  السعودية عن شيء  
لذا فإ  احل يث عن " .. جاستا " يكفي حيناٍذ أ  هتو هلا ــ عن بُع  ــ بعصا دانو  اإلرهاب .. كا تري ه أمري

 !  ، ال أعتق  أن  سيتودف، بل سيتج د كلما جت دت احلاجة إلي "جاستا " دانو  
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وهي أ  السعودية ملّا صنفت مجاعة اإلخوا  .. وهذه نقطة نذكرها لالتعاظ واالعتبار : ومنها 
املسلمني، ومجاعة جبهة فتح الشام، ظلمًا وع وااًن ــ وكالمها مجاعتا  سنيتا  ــ على أهنما مجاعتا  إرهابيتا  

فها يف نفس اخلانة؛ خانة ُعوِدبت من جنس فعلها؛ فتنكر هلا احلليف األمريكي الق مي، وصنّ .. حمظورات  
 ...! اإلرهاب 

 ...!  وإان لنرجو من املِلك اجل ي  أ  يصحح خطأ ــ وأخطاء ــ من سبق   
 ود  ود  الذي ود ؟ .. كيف احلل : فإ  ديل 
 : احلل يكمن يف خيارين: أدول 
سي، االبتعاد عن أي خيار أو مسلك يعّرض السعودية إىل موي  من االبتواز السيا: أوهلما 

فاللجوء إىل الصهاينة اليهود ــ أو غريهم ــ واسرتضائهم، ليكونوا وسطاء للسعودية عن  .. واالدتصادي 
ومن غري نتيجة حُتَم  .. ويعرض السعودية إىل موي  من االستغالل، واالبتواز .. يوي  الطني بلة .. األمريكا  

مث .. ة ألح  من غري مقابل يرت  عليها ابلنف  أل  هذه األطراف ما ُعرف عنها أهنا ميكن أ  تق م خ م.. 
 ! على د ر احلاجة، يكو  االبتواز، ويكو  االستغالل

فكلما .. وانفكاكها عنها خريًا كثريًا إبذ  هللا .. مث عسى أ  يكو  يف بع  أمريكا عن السعودية  
رٌ  َوُهوَ  َشْيااً  َتْكَرُهواْ   أَ  َوَعَسى.. ] ابتع ت السعودية عن أمريكا أكثر، كلما ادرتبت من هللا أكثر   لَُّكمْ  َخيـْ

 . 652:البقرة[ تـَْعَلُمو َ  الَ  َوَأنُتمْ  يـَْعَلمُ  َواّللُّ  لَُّكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْيااً  حتُِبُّواْ  َأ  َوَعَسى
مث م  .. أ  تصطلح السعودية؛ ممثلة مبلوكها، وحكامها، ودادهتا ــ حبق ــ م  هللا أواًل : اثنيهما 

مث تصطلح م  دضااي األمة املسلمة، .. الشعب السعودي املسلم وعلمائ  اثنيًا، فتوداد ب  تالمحًا ومتاسكًا 
وخباصة منها .. لجة أو تردد وخباصة يف املناطق الساخنة، فتقف م  احلق بوضو ، من غري جنب وال جل

منطقة الشام اليت خيوض فيها أهلها وجماه وها معركة عظيمة ض  دوى الشر والتشي  والرفض، وغريهم من 
 !  األع اء، نيابة عن األمة كلها

ل  ركن .. هو يف حصن مني  .. احلاكم الذي يستعصم هبذه اجلوانب الثالثة اآلنفة الذكر أعاله  
 . مهما كاده األع اء، ومهما كانت دوهتم، ال يق رو  علي ، إبذ  هللا.. ش ي  أيوي إلي  

5/51/6152  
 .حول تق مي طلب العلم على القتال سؤال وجواب -5111

يكثر اليوم اللغط حول مسألة طلب العلم وتق ميها  .. لسالم عليكم ورمحة هللا وبركات ا: لسؤالا 
ودطاع طرق  ،من املقاتلني إىل لصوص الساحة والذي حول كثرياً على القتال بسبب ما فرض  علينا واد  

غفال هذا اجلانب املهم فهل من توجي  لفضيلتكم حي د التواز  املطلوب منا إلوغري ذلك  ،ودوات دميقراطية
 .وجواكم هللا خريا وتقبل طاعتكم يف الساحة؟
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علم الشرعي؛ دال هللا، دال رسول طلب العلم ــ وأعين ب  طلب ال. احلم  هلل رب العاملني: اجلواب 

كما يف احل يث، فق  صّح عن .. ، دال الصحابة ــ من اجلهاد يف سبيل هللا، ويع ل أجره أجر اجلهاد ملسو هيلع هللا ىلص هللا
حىت من َخرَج يف طلِب العلم فهو يف سبيِل هللا :" داَل رسوُل هللا : وعن أنس دال :"النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال

؛ أي هو يف "فهو يف سبيِل هللا "  ودول  . [ 88: رواه الرتمذي، ودال ح يث حسن، صحيح الرتغيب ]"يرجَ  
 . جهاٍد، ول  أجر من خيرج للجهاد يف سبيل هللا حىت يرج 

وعن ما يوج  نقص يف العلماء الذين هبم تتحقق الكفاية، ُيصبح طلب العلم فرض على كل مسلم  
طلُب العلِم فريضٌة على كل مسلٍم " :، دال ملسو هيلع هللا ىلصس  الق رة على طلب العلم، كما يف احل يثدادر، جي  يف نف

 [.  05: صحيح الرتغيب "]
من املسلمني لطلب العلم، ليس وا  ينبغي أ  ينفر نفرٌ  ويكو  فرضاً، تعني القتال،ي ماحىت عن  

َوَما َكاَ  اْلُمْؤِمُنوَ  لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْوال نـََفَر ِمْن  :] اخللل والنقص، ويلبوا احلاجة يف هذا اجلانب، كما دال تعاىل
ُهْم طَائَِفةٌ  يِن َولِيـُْنِذُروا دـَْوَمُهْم ِإَذا  ُكلِّ ِفْرَدٍة ِمنـْ . 211:التوبة[ َلَعلَُّهْم حَيَْذُرو َ  رََجُعوا ِإلَْيِهمْ لِيَـتَـَفقَُّهوا يف ال ِّ

 .  لطائفة اليت نفرت لطلب العلم، تعلم الطائفة اليت نفرت للغوو واجلهاد إذا ما رجعوا إليهمفا
طلب العلم، يتعني علي  أ  ينفر لأهلية وإمكانية  وعلي  من كا  جي  يف نفس  من شباب الشام 

أوهلما : بشرطني.. ذه املرحلة اليت تشه  نقصاانً حاداً يف أهل العلم، وطلبة العلم لطلب العلم، وخباصة يف ه
ترمجة العلم إىل عمل وجهاد، : أ  ُيشارك بني الفينة واألخرى يف الرابط واجلهاد، فيحقق بذلك معنيني

 .وتعليم ما تعلم  ملن خيالط من اجملاه ين واملرابطني
ل  رأي يف تق ير املصاحل من املفاس ، املي اين فاألمري  ل  أمري، أ  يستأذ  أمريه إ  كا : اثنيهما 

من جي  من : وأان ب وري أنصح األمراء فأدول هلم.. عن  اختيار أح  الطريقني إما القتال، وإما طلب العلم 
وليأذ  هلم يف .. فليسهل هلم طريق طلب العلم .. والرغبة يف طلب العلم .. أفراده مؤهالت طلب العلم 

ومن . مسلم"سَلك طريقًا يَلتِمُس في  علماً، سهََّل هللُا ل  طريقًا إىل اجلنة من :" طلب العلم، ويف احل يث
فال ال على ..  يسهل ألخي  طريق طلب العلم، ويعين  علي ، فل  مثل أجره؛ يسهل هللا ل  طريقًا إىل اجلنة

  . اخلري، واملعني علي  كفاعل 
1/25/1529  
 !كفريفوضى التَّ  -5111

ويرتدد  ي كا  السلف الصاحل يتهّيب من ،الّتكفري الذ.. زمن فوضى الّتكفري نعيش ــ ولألسف ــ  
، حىت أ  منهم من كا  في  إىل أ  يستويف مجي  شروط ، وتنتفي عن  مجي  موانع ، ويردى إىل درجة اليقني

ميا  من من ص ر عن  ما حيتمل الكفر من تسعة وتسعني وجهًا، وحيتمل اإل:" ــ كاإلمام مالك وغريه ــ يقول
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يردون  إىل جمالس احلكم يت افعون  عن أنفسهم، و كانوا مث هم بع  ذلك   .هـ -ا"وج ؛ مُحل أمره على اإلميا  
 !..والقضاء 

 ها  عليهم دينهم،ح اثء األسنا ، سفهاء األحالم، ممن  جن  من جهلة زماننا؛إال أننا  رغم ذلك، 
ممن ال حيسنو  التفريق بني  ..واجلهل، والتطاول على اخللق غلو، زين الشيطا  هلم الو  وخّفت أخالدهم،

ال همَّ هلم وال .. بل د  ال حيسنو  الطهارة وال الوضوء .. وواجباهتا  شروط الصالةوال بني  شروط ،الفرض و 
،  من خيالفكل ر ب   يكفّ  ؛شهريوالتّ  كفري،حاماًل على عاتق  سيف التّ رتى أح هم ف.. ح يث إال عن التَّكفري 

، وما يرتتب علي  كفري ــ على خطورت  يف دين هللاحىت أصبح التّ .. وما مل يفهم   ،وال يتابع ، ومل يرق ملواج 
َمن  :"ويف احل يث ..ودتما يشاؤو  السفهاء سلى هبا ألعوبة يتوكأن  ــ  من انتهاكات للحقوق واحلرمات

  .البخاري"  دذَف مؤِمًنا ِبُكفٍر َفهَو كقتِل ِ 
ا رُجٍل داَل ألخي ِ " :ملسو هيلع هللا ىلصودال   أميا رجٍل :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص. البخاري" اي كافُر، فق  ابَء هِبا أحُ مُها : أميُّ

 [. 6767:صحيح اجلام "] ، وإال كا  هو الكافراً ، فإ  كا  كافر مسلٍم أكَفر رجاًل مسلًما
رد الفتوى يف م بتُلوِ اآلليات اليت القوانني و تؤك  على ضرورة إجياد يف التكفري املشهودة هذه الفوضى  

إىل العلم املعتربين ــ ممن عرفوا ابلوسطية من غري جنو  إىل إفراط وال تفريط ــ و  ها من ذويالتكفري إىل أهل
والنهج، يُؤدَّب وأي خروج عن هذا السبيل .. اليت يرتضيها أولاك العلماء رعي، جمالس احلكم والقضاء الشّ 

وإذا كا  الَقذف ابلوىن بغري حق يوجب على صاحب  عقوبة مثانني جل ة، وهو أدل خطورة ..  صاحُب  ويُعذَّر
 . كفري، فيكو  التعذير على القذف ابلتكفري بغري حٍق من ابب أوىل، وهللا تعاىل أعلموأثراً من التّ 

4/25/1529   
 " اً يـَُروَِّع ُمْسِلمملسلٍم أ   ال حيَِلُّ "  -5112

فخَفق رجٌل على  ،كنَّا م  رسوِل هللِا صلَّى هللُا علي  وسلَّم يف مسريٍ : عن النعما  بن بشري، دال 
ال حِيلُّ  :"فقال رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي  وسلَّم !فانتب  الرَّجُل ففوِع ،من كنانِت  اً فأخذ رجٌل سهم ،راحلِت 

 ! " اً ملسلٍم أ  يـَُروَِّع ُمْسِلم ال حيَِلُّ :" ويف رواية عن  أيب داود. 6182:صحيح الرتغيب" اً يروَِّع مسلملرجٍل أ  
فكيف يطيب بع   .. وهذا هو أمره، وهني  ألمت ، هذا هو توجي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص.. اي سبحا  هللا : دلت 

.. وتروع اآلمنني من املسلمني ابلقتل، والتفجري  ،ذلك لبعض النفوس أ  تشهر السال  يف وجوه املسلمني
 !مث بع  ذلك يوعمو  أهنم مسلمو ، وأهنم ممن حيسنو  صنعاً .. والذبح 

مفهوم املخالفة يقضي أب  من ال . مسلم" من لسانِ  ويِ ه املسلمو   مَ لِ من سَ  املسلمُ :" ويف احل يث 
 . سلمنييسلم املسلمو  من لسان  وي ه ليس مسلمًا، وال من امل

1/51/6152  
 .حاجة السعودية إىل مصر -5117
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اليت متر هبا املنطقة بعاّمة، والسعوديّة  ،الّصعبةيف هذه الظروف  صرإىل مالسعودية حتتاج  كم هي 
لو مل تتواطأ ــ ومعها اإلمارات ــ على تسليم مصر للخونة والعمالء من العسكر؛ اخلائن السيسي ــ  خباصة،

  ..!انكر املعروف ــ ومجاعت  
1/51/6152  

 .الفرق بني السعودية وإيرا  -5118
 : من الفوارق بني السعودية وإيرا  
العامَل، وعن امل  الشيعي يف األمصار، إيرا  تتصرف وكأهنا مسؤولة عن الشيعة الروافض يف  -5 

إذا ادرتب  ال تتحرك وال تتصرف إال ..ف وكأهنا مسؤولة عن نفسها وح ودها وحسب بينما السعودية تتصرّ 
 ! الشر من ح ودها

والتجمعات الشيعية  والسياسي، والعسكري ــ للفصائل ،ــ املايل يُعَرف عن إيرا  ال عم املطلق -6 
ولو ..  ف فصيل من الشيعة ــ مهما ارتكب من اجلرائم ــ يف خانة اإلرهابمل تقبل أ  ُيصنّ يف العامَل، وهي 

 !اعت ي على شيعي واح  يف العامَل، مهما كا  فاس اً وشريراً، سرعا  ما تنربي لل فاع عن ، يف مجي  امليادين
خانة إلرهاب، و بينما السعودية د  صّنفت كثريًا من الفصائل والتجمعات السنّية يف خانة ا 

كما يوج  .. الع د الكبري املطلوبني، كما ال توال إىل الساعة يوج  يف سجوهنا من علماء السنة الصاحلني 
ع د كبري من مسلمي السّنة يف اخلارج ال جيرؤو  أ  يقص وا السعودية للحج أو العمرة، خشية أ  يتعرضوا 

وهي لو دعمت بعض املشاري  ..  النظام السعودي، ملوادف مل يرتضوها من للمساءلة، وتتخطفهم السجو 
ى ابإلرهاب، ودعم يف وسط الطريق حىت ال تُرمَ  العامَل، سرعا  ما تتخلى عنها، وتتجاهلها اخلريية والثقافية يف

 ! .. اإلرهاب
ود  مشت يف ذلك ر الشر، والتشي  والرفض يف املنطقة كلها، إيرا  ال تتودف حىت تص ّ  -3 

وما .. بينما السعودية تتودف عن ما يتودف الشر واخلطر عن ح ودها، وسالمة العرش فيها .. شوطًا كبريًا 
بني السعودية وإيرا ، كانت السعودية جتّرم العلماء  ويف كثري من حمطات التقارب.. وراء ذلك مل يع  يقلقها 

بينما إيرا  تكو  مستمرة يف التم د، والطعن واهل م، .. ، ومتنعهم من ذلك الذين يتكلمو  على إيرا 
 ...! وتص ير الشر 

ة تبين عالدتها اخلارجية، وتتعامل م  ال ول الكربى، كأمريكا وغريها، وتق م هلا الكثري السعوديّ  -1 
  كل فتكو  عرضة لالبتواز عن.. وحسب مقابل محايتها، وال فاع عن نظام احلكم فيها واملَنح من التنازالت 

بينما إيرا  تتعامل م  اخلارج، وم  أمريكا، وتق م هلا تنازالت مقابل محاية .. هّوة، أو خطر يلو  يف األفق 
فهي ختسر من وج ، لكنها تكسب من وج  آخر، ورمبا .. نفوذها ومجاعاهتا، ومشاريعها التوسعية يف املنطقة 

الذي يشرتط لعمالت  الشروط اليت ترت  ابلنف   العميلعميل؛ لكنها فإيرا  هي .. تكسب أكثر مما ختسر 
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وهي كلما توسعت وتضخمت، كلما رفعت من ..  ، وعلى مشاريعها التوسعّيةعلى الشيعة الروافض يف العاملَ 
  !ثقف مطالبها وشروطها، إىل أ  تشرتط وض  ي ها على احلرمني الشريفني، لتعيث فيهما شركاً وفساداً 

وحنن مل .. ولألسف خبالف السعودية .. اتيجية واضحة، وتعرف ما تري  لك اسرت تلذا فإ  إيرا  مت 
والسعودية من دبيل الطعن والتجريح أو الشماتة ابلسعودية يف هذه الظروف  نذكر هذه الفوارق بني إيرا 

وإمنا لكي تُعَرف جوانب النقص واخللل، فتعاجَل وُتست رك دبل .. ال  ..أو من دبيل املفاضلة  ..احلرجة 
ل على سياساهتا من مالحظات، فالسعودية على ما ميكن أ  ُيسجَّ ..  ال نرضاه ، وحصول مافوات األوا 

ولو ..  الرفض فيهاالتشي  و  ألف مرة من إيرا  ودم وطهرا  وآايت إال أهنا عن ان هي أطهر وأشرف
.. فأرواحنا، وأجسامنا هلما ف اء .. أو سوء  ، وساكنيهما ــ من أي طرف ــ بشرٍّ ه ف احلرمني الشريفنياستُ 

 . ، وهللا املستعا ال ميكن أ  نكو  غري ذلك، أو نوصي بغري ذلك
7/51/6152  

 !الرسالة من وراء تفجري أطمة -5111
أ  .. ، وأمريكا يرسالة من اخلوارج ال واعش إىل روسيا، والنظام النصري االنتحاري تفجري أطمة  

 ! فنحن نساع كم على األرض بقتل من تعجو طائراتكم عن دتل .. فوا من هجومكم وضراابتكم علينا خفّ 
 !داتلهم هللا... وعن املفحوصني .. الء والرباء مث بع  ذلك حي ثونك عن العمالة، وعن الو  

7/51/6152  
  !ال الثّقةالتوبة عن ما تُغتَ  -5211

بتفجري نفس  يف وسط املسلمني، .. من اخلوارج ال واعش عن ما يقوم كلب من كالب أهل النار،  
تُقَتل الثقة .. ويتكرر هذا الغ ر منهم مرارًا .. بع  أ  يتظاهر على أن  واح  منهم .. واجملاه ين، واملصلني 

حيث مل يع  من السهولة أ  أيتيك داعشي .. وجيين على التائبني الصاددني منهم يف توبتهم .. بني الناس 
خشية .. ما دبلها  علمًا أ  التوبة ابهبا مفتو ، وجتبّ .. حىت لو كا  صاددًا .. مستغفراً، أ  تقبل توبت   اتئباً 

أ  يغ ر ابملسلمني كما فعل ويفعل بعض أدران  من داعش؛ فيتظاهرو  ابلتوبة، وأهنم من املسلمني، 
 ...! يفجرو  أنفسهم يغ رو  و واجملاه ين، مث 

فهم مل جينوا على املسلمني وحسب، بل .. ال واعش األشرار  جشر وخطر اخلوار أرأيتم إىل أين ميت   
.. اس، ويصّعبو  تفعيلها وإحيائها يف واد  حياهتم جينو  على كثري من املفاهيم والقيم الشرعية يف نفوس النّ 

 ! ة تواج  أهل الشام وجماه يهم؟إهنا حبق مشكلة كبري 
 !...نسأل هللا تعاىل العو   

8/51/6152  
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 !اوالرد عليه ة،داعشيّ شبهة  -5215
كيف تري و  من داعش أ  تسامل مسلمي : يعرتض ال واعش، وبعض من يناصرهم، فيقولو  

وتسارعو  يف اإلنكار عليهم لو .. وجماه ي الشام، وأ  ال تسته فهم ابلعمليات التفجريية واالنتحارية 
 !فمن عاملكم ابملثل فما ظلم؟.. داعش  ربو حتا أيضاً  أنتمبينما  ..فعلوا شيااً من ذلك 

وأهنم .. نعم؛ ال ينبغي أ  ننكر عليهم يف حال اعرتفوا أبهنم أع اء هلل، ولرسول ، وللمؤمنني : أدول 
فحيناٍذ ال ننكر عليهم سوء صنيعهم؛ .. ودص وا الشام لإلفساد، والضرر .. وخوارج غالة .. مفس و  

   !لشر والغ ر، والكل حيناٍذ يكو  على بينة من أمرهمذلك ال يرجى من  إال األ  من كا  ك
وأهنم جاؤوا إىل الشام من أجل نصرة اإلسالم واملسلمني .. أما أ  يقولوا عن أنفسهم أهنم جماه و   

، ويصطادوا ح اثء األسنا ، سفهاء األحالم.. والذود عن املستضعفني من أهل الشام، وعن حرماهتم .. 
دائم على الغ ر، واإلفساد، واإلجرام  ؛وادعهم يكو  خبالف ذلك، وض  ذلك بينما.. مبثل هذا اإلدعاء 

منهم، واملغرر  لنبني للمغفلنيغ رهم وسوء صنيعهم، ففي هذه احلالة؛ نعم جيب أ  ننكر عليهم ... والضرر 
 ...! أ  هؤالء يكذبو  فيما ي عو ، وأ  أعماهلم الشريرة تكذب ادعاءاهتم .. هبم 

يشاركو  بقية .. حمتلو  غواة و .. خوارج ال واعش معت و  وصائلو  : ك، نقول أيضاً مث بع  ذل 
ي افعو  واجبهم أ  وجماه و الشام .. ال فرق .. والضرر على الشام وأهل الشام األع اء الع وا  الفرق و 

ة االبغ؛ ال يستواي  مثالً ف.. ض  كل من دص  الشام وأهل  بشر وسوء عن أنفسهم وحرماهتم ووجودهم 
 ! ت  ع وا  هؤالء البغاة املعت ينحرمااملعت و  اجملرمو ، ومن يرد عن نفس  و 

وال يهادنو  مسلمي وجماه ي الشام؛ .. مث أ  خوارج ال واعش يهادنو  كفار األرض كلهم  
 وال ه نة وال صلح م  املرت ينات، و وصحيف نظرهم مرت و ، وجماه يهم أ  أهل الشام  ،أوهلما :العتبارين

  !ودتال املرت ين مق م على دتال الكافرين.. خبالف الكافرين .. 
أ  أهل الشام وجماه يهم ما هم إال من رعااي دولتهم املشؤومة املوعومة، وابلتايل ال ب  أواًل  :اثنيهما 

أدى و .. ، وإابدة اجلمي  ولو ابلقتل، والغ ر، والتفجريمن ردهم إىل بيت الطاعة، ومبايعة إمامهم اجملرم، 
استحقوا  هبذا.. وال خيار وسط بينهما .. إما أ  ميوتوا أو يُوميتوا هم ف.. ضياع البالد والعباد ذلك إىل 

 "! سفهاء:" ، أبهنم الوصف النبوي هلم
ه ــ  الطاغوت النصريي وأعوان  وحلفاؤ ة العفنة الضارة الشريرة اليت ال يستفي  منها إالهذه العقليّ  

ليهلك كلما دعت احلاجة والضرورة إىل ذلك، وخباصة عن ما تتسرت بغطاء ال ين ــ حتتاج إىل تعرية وبيا ،  
  .  ك عن بينة، وحيىي من حي عن بينةمن هل

8/51/6152 
 !؟..مىت يتحاكمو  إىل الشريعة  -5216
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و التحاكم إىل الشريعة وأعرضوا عنها، وتعاَلوا على من إذا كانوا أدوايء، وكانت الغلبة هلم، أبَ  
وإذا كانت الغلبة عليهم، وكانوا ضعفاء، ويف خطر، طالبوا ابلتحاكم إىل الشريعة،  .. يُطالبهم ابلتحاكم إليها 

 ! وهذا مسلك املنافقني، ومرضى القلوب.. كمخرج ومهرٍب هلم مما هم في  
 . غالباً ومغلوابً سواء.. شريعة، وينقاد إليها، دوايً، وضعيفاً سواء أّما املؤمن الّصادق، يرضى حبكم ال 

1/51/6152 
 !؟..ماذا يعين حق الفيتو الذي متتلك  بعض ال ول  -5213

وفوق أ  ت ا  يف .. ـ فوق املساءلة واحملاسبة ــ اليت متلك حق الفيتو ـيعين ذلك أ  تلك ال ول   
 ! حُتاسب وُتسأل، وتُ ا ل األرض وما سواها من دو .. شيء 

ـ ـأو جتاوزات وإرهاب ـ مهما ظهر منها من إجرام ـيعين أ  تلك ال ول ال ميكن أ  يطاهلا القانو    
ـ اليت ال متلك ذلك احلق ـخبالف ال ول األخرى .. أو يودف إجرامها .. فيلومها مبا ال ترغب وال تري  

 ! وإ  كا  الذي تري ه حقاً وع الً .. وحييل بينها وبني ما تري   ،فإ  القانو  يطاهلا، ويلومها  ـاملفرتى ـ
يعين كذلك أ  من حق تلك ال ول أ  متن  أي عقوبة تنول يف أي دولة أخرى ت خل يف حلفها  

،  والتع ي على حقوق اآلخرينوالسوابق، وظلها وحتت غطائها، مهما كانت هذه ال ولة من ذوي اإلجرام، 
يف فلسطني من أي إدانة  اليهوديالصهاينة  وع وا  جرام إو األمريكي الذي حيمي الفيت م كما هو حاصل 

والفيتو الروسي الذي حيمي إرهاب وجرائم وجمازر النظام السوري من أي نوع من أنواع .. توج  إليهم 
جترئة  ، ويعينمما يعين شرعنة اجلرمية، واستمرارها على مرأى ومسم  من اجلمي ، من غري تودف..  اإلدانة

  !حبق الشعوب تجاوزاتالطغاة الظاملني على ارتكاب موي  من اجلرائم وال
يف سباق حمموم ومستمر، للبحث عن دولة من  ــ اليت ال متلك ذلك احلق ــا مما جيعل دول العبي  هذ 

وخباصة عن  حصول اخلصومات .. غطاًء يف احملافل ال ولية وألعماهلا دول األسياد اليت ترضى أ  تكو  هلا 
.. واملال .. وهذا ال يتحقق هلا إال بع  عملية ابتواز كبرية تكلفها الِعرض .. اليت ال ب  منها لكل دولة 

 !والسيادة على األرض
.. ة واحملاسبة فوق املساءلأسياد : م العامل إىل دسمنييقسّ ــ وبكل وضو  ــ يعين أ  هذا احلق املفرتى  

 ! بو ُيسألو  وحُياسَ  وعبي 
مهما متادوا ..  وفوق القوانني والشرائ  .. وهم فوق املساءلة واحملاسبة .. أسياد ال يطاهلم القانو   

 !  الطغيا  والع وا يف 
.. وأهواء .. ـ تسلخ ظهورهم السياط ألدىن خمالفة لقوانني ورغبات ـ! ـ وهم أكثر أهل األرضـوعبي   

 !األسيادأولاك ومصاحل 
 !واستعباد العبي  للعبي .. ج ي  من أوج  االستعمار د مي وج   
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الذي يكرس سياسة  ـيتعاملو  م  هذا احلق اجلائر ـ.. وم  ذلك كثري من أبناء جل تنا املهوومني   
أن  وك.. أو النقاش أو االعرتاض .. على أن  من املسلمات اليت ال تقبل اجل ال  ــ الفيتودول غاة وطغيا  ط

جيلون  ويق سون  ويرهبون  أكثر من القوانني والشرائ  اليت أنوهلا هللا تراهم بل .. دانو  منول من السماء 
 !تعاىل على أنبيائ  ورسل 

العبودية، وحماربة فيما بني بين البشر،   املساواة ننا املعاصر الذي يوعمو  فياهذا كل  حيصل يف زم 
  !؟..بني الشعوب فيما والتفردة  ،العنصريةو 

1/51/6152  
   ! ؟الة عقوهلممىت ترت  إىل شيوخ الغُ  -5211

.. واملنطق .. الة يف األرد  عقوهلم، ويصبحو  يتكلمو  كالم العقل والشرع ترت  إىل شيوخ الغُ  
وحنو ذلك من اإلطالدات اليت ظاهرها حق، وابطنها ابطل  والصلح والتصاحل،.. حقن ال ماء وعن ضرورة 

أما عن ما يتعرض الشام وأهل ، .. ض أفراخهم من اخلوارج الغالة إىل شيء من اخلطر فقط عن ما يتعرّ .. 
ق فرّ وتُ  ..وتسفك بسببهم ال ماء الربياة .. وجماه وه إىل كثري من اخلطر على ي  أفراخهم اخلوارج الغالة 

 فحيناٍذ تغيب عقوهلم،.. يف أذها  الناس وصورت  العظيمة ومستقبل ، وُيساء إىل اإلسالم .. الصفوف 
ويعلو خطاهبم الذي تسوده الفتنة، والتفريق، والغلو، .. ويغيب ورعهم .. العادل ويغيب خطاهبم الراش  

 ! وحرمات املسلمني ءب ما واالستخفاف.. والتكفري والتخوين بغري حق .. واالستعالء 
 ...! الورع الكاذب البارد  أال داتل هللاُ  

1/51/6152    
 !بايعة املُكَرهاحذروا م -5211

، فهذا دنبلة مودوتة، ال ت ري مىت تنفجر.. وي خل يف الطاعة ُمكَرهًا  من الُغالة، احذروا من يباي  
 !فتؤذي كل من َحوهَلا

 ؟..كيف السبيل : فإ  ديل 
إىل أ  تتحققوا من .. واملساءلة، واملراجعة .. ابت اًء يُنوَع من  السال ، ويوَض  حتت املرادبة : أدول 

 .وهللا تعاىل أعلم ..وإدالع  عن الغُلو، وسوء الظنِّ ابملسلمني  ..ص ق توبت ، وبيعت  
51/51/6152  

 ؟ ..فيمن أيوي حُمِ اثً  -5212     
آوى حُمِ اًث فعلي  لعَنُة هللِا واملالئكِة  ، أواثً َث فيها ــ أي يف امل ينة ــ ح َ َمن أح َ :" هللا ملسو هيلع هللا ىلص دال رسولُ  

 ،" لعن هللُا من آوى حُمِ اثً :" ويف رواية عن  مسلم. البخاري" والناِس أمجعني، ال يُقَبُل من  َع ٌل وال َصرفٌ 
و  مكا ؛ أي من آوى من أحَ َث حَ اًث، يُوجب حّ اً، أو عقوبة فجاء مطلقًا من غري حت ي  ملكا  د
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فعلي  لعَنُة هللِا العقوبة الشَّرعية،  وبني فحال بين  ،خفي، أو أخفاه وعاون  على التَّ فمنع  بقوة وشوكة، شرعية
 . واملالئكِة والناِس أمجعني

ال تُقَبل من  طاعة  :وديل. انفلة وال فرضي ال يُقبل من  أ ؛" ال يُقَبُل من  َع ٌل وال َصرفٌ " ودول   
 .  يكّفر هبا ذنب  يوم القيامة، وهللا تعاىل أعلم

51/51/6152  
  .مجاعة جن  األدصىأفراد املودف من  -5217

والنأي أبنفسهم عن .. واجلهاد م  اجلماعة .. عودة أفراد جن  األدصى إىل احلق، وإىل اجلماعة  
  .إلينا من استاصاهلمأحب .. الغلو، والُغالة 

51/51/6152  
 ؟..أين شبيحة النظام النصريي  -5218

يف السنة األوىل والثانية من الثورة السورية كنا نعاين من شبيحة النظام النصريي؛ فما من كلمة  
مث  ..نقوهلا، ونقوم بنشرها إال وكا  فريق منهم مباشرة يعقب عليها بوابل من الشتائم، وسقط الكالم وبذيا  

غابوا أبشخاصهم وأمسائهم .. ومل نلمس هلم أثرًا ووجودًا .. بع  ذلك ذابوا فلم نع  نسم  هلم مهسًا 
لكن بقيت عباراهتم البذياة هي ذاهتا ترتدد على ألسنة .. املوهومة، اليت ت لل على هويتهم وانتمائهم 

فيا ترى هل هؤالء  ...شرها ال تروق هلم وعن  كل مقالة نكتبها ونن.. وأفراخهم وأنصارهم .. اخلوارج الغالة 
  !وحنن ال ن ري؟.. وهل اختلفت األدوار واملهام .. هم أولاك 

53/51/6152  
 ! خروج جبهة فتح الشام من حلب -5211

ُتطالب بعض األطراف ال ولية واإلدليمية املشبوهة مقاتلي جبهة فتح الشام ابخلروج من حلب إىل  
 ...! مقابل إيقاف الطريا  والقصف الروسي  ،إدلب

وهذا إضافة إىل كون  ابتواز رخيص، واستغالل وضي  حلاجة وأمن املستضعفني من سكا  م ينة  
تفريغ م ينة حلب من من ورائ  فهم يري و  .. وشرط يتناىف م  مجي  القيم واملبادئ األخالدية .. حلب 

لنصريي، وإيرا ، وكتائب التشّي  والرفض من ال خول إىل حلب املقاتلني الفاعلني ليسهل على النظام ا
 ...! واإلفساد فيها، وختريب وت مري ما عجوت طائراهتم عن ختريب  وت مريه .. احملررة 

 ..تواج ت حقها أ  تُقصف أينما .. مث إذا كانت جبهة فتح الشام ــ كما يصنفوهنا ــ جبهة إرهابية  
وما الفرق عليها بني حلب وإدلب إذا  .. وهنا ابخلروج من حلب إىل إدلب فكيف يُطالب ..ويف كل مكا  

 !  ؟..ف يف حلب قصف يف إدلب كما ستقصَ كانت ستُ 
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ل أبمن وسالمة خروج جبهة فتح الشام من يتكفّ " دي ميستورا " وّعراب اجملتم  ال ويل الشيطا   
، حيب "دي ميستورا " لم من دبل أ  مل نكن نع... إ  لوم األمر حلب، ويتعه  أ  خيرج بنفس  معهم 

 !ويتعاطف ــ أو ُيسَمح ل  أ  يتعاطف ــ معهم إىل هذا احل ؟.. اإلرهابيني 
وال تتحركوا من موض  إىل .. أ  اثبتوا مكانكم .. ولكل جماه  يف الشام .. ووصييت جلبهة الفتح  

 . ورميكم ،وثبتكم، وس د خطاكمحفظكم هللا، .. واملعركة ظروف احلرب  اتقتضيهراش ة خطة إال وفق  آخر
51/51/6152  

  !نا يف الرئيس األمريكي أوابما دبل رحيل يُ رأْ  -5251
ودبل ..  أمريكا على م ار دورتني من االنتخاابت األمريكية بع  أ  حكم الرئيس األمريكي أوابما 

ساً مل تشه  الوالايت املتح ة األمريكية رئي: لنا مقال يف هذا الرجل، فأدول.. رحيل  من البيت األبيض 
فهو م  .. فهو الرئيس الذي ال طعم، وال لو  ل ، وال رائحة .. من الرئيس أوابما ، وال أكذب أضعف

وم  النصارى نصراين، .. أمام املبكى  يتباكى ؛ةوم  الصهاينة اليهود أبو طاديّ .. املسلمني أبو حسني 
 ! وصلييب

يقول كلمة اليوم وغ ًا يلحسها، ويقول بض ها .. وال عه ًا دطع  على نفس  .. مل حيرتم كلمًة داهلا  
عمل  مقصور على التودي  .. وض  لنفس  خطوطًا محراء ع ة، مث داسها وجتاوزها .. حبسب ما مُيَلى علي  

وأكثر ما ُيسيئ احلاكم ــ وخباصة إ  كا  حاكمًا ألكرب وأدوى دولة يف العامَل ــ ..  غريلى ما يُطَلب من  ال ع
  !من وعود ، وما يقطع  على نفس الكذب، وع م الوفاء ابلعهود

وزادت .. والفقر فقرًا .. فازداد الظلم ظلمًا ..  البالد والعباد وعمّ  يف عه ه استطال الشر؛ فطمّ  
 ! إحساسمشاعر وال وهو حنو ذلك كل  بال .. ت حلقوق اإلنسا  واالنتهاك.. العنصرية 

، من  إىل الشعوب املقهورة اليت تتطل  اجملرمني كا  يف موادف  كلها أدرب إىل طغاة احلكم الظاملني 
 ،يف سوراياليوم وما جيري .. ومل يغث ملهوفًا مل ينصر مظلومًا دط، .. لتحرر من ظلم الطغاة الظاملني اإىل 

من جمازر وجرائم حبق املستضعفني من األطفال والنساء، وغريها من البل ا   وفلسطني،ومصر، ، والعراق
دائماً ال يوال .. ، الذي وع  إبغالد  مرارًا "جوانتناموا " حىت سجن ..  ما نقولوالشيوخ أكرب شاه  على 
  ! شاه اً على كذب ، وضعف 

يف هذا  ابرعفالرجل .. وهو اخلطابة واإللقاء  ؛بذلكنشه  ل  .. نعم؛ هو ماهر يف شيء واح   
.. ورمبا ألسباب أخرى .. ألجل هذا السبب مرتني ح  للرائسة اجملال، ولعل الشعب األمريكي انتخب  ورشّ 

  ! تق م ذكر بعضها أعاله
ت املستضعفني املضطه ين من ولعنا.. أكرب وأدوى دولة يف العامل كم حرحلت اي أوابما عن  

 ! غري مأسوف عليك.. إىل أ  تلقاها أمامك يوم القيامة .. األطفال، والنساء، والشيوخ ستالحقك 
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52/51/6152  
 !الةحظ الشام وجماه ي  من شيوخ الغُ  -5255

رادبوا .. خذوا حذركم .. اي أهل الشام، وجماه يهم ــ على ما بكم من جراحات وآالم ــ انتبهوا  
الت، والكبوات فشيوخ الُغالة يف األرد  يرتبصو  بكم اهلفوات، والوّ .. جي ًا وكلماتكم وأنفاسكم أنفسكم 

.. كفري لتَّ اب "طّخكم " إىل ُيسارعوا  حىت.. واليت ال ب  منها لبين البشر، وخباصة العاملني منهم .. 
هذا هو .. راً، وال ُعذرًا فهم ال أيلو  فيكم ُعسْ .. ويُعملوا فيكم سوء الظن .. والتضليل .. والتخوين 

وال حيسنو  اخلروج من ، وجي و  في  أنفسهم، هذا هو املي ا  الذي يُب عو  في ، و .. حظكم منهم 
 ! ولألسف

57/51/6152  
 !املق سيكالمي يف  -5256

د  دلت يف أيب دمحم املق سي كالمًا سابقاً، يناسب املقام واحلال، يست عي  الظرف، ويقتضي   
وما عارض من  .. وكالمًا الحقًا يناسب املقام واحلال، يست عي  الظرف، ويقتضي  الواجب .. الواجب  

حياء ال تُؤَمن عليهم فاأل.. كالمي الالحق في  كالمي السابق، فاحلكم لكالمي الالحق؛ فهو انسخ للسَّابق 
وال نوّكي .. واحلكم عليهم يتغري بتغري أحواهلم، وحبسب ما يظهر منهم مما مل يكن يظهر من دبل .. الفتنة 

 . نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام.. أنفسنا على هللا 
57/51/6152  

 !صرةيسمي جبهة فتح الشام جببهة النّ ال يوال فيمن  -5253
  أو ، فهو عن دص"جبهة الّنصرة " على تسمية جبهة فتح الّشام ابمسها الق مي  أميا شخص حيرص 

وعلى جماه ي الشام؛ أل  الع و يغيظ  االسم اجل ي  الذي يعين فك االرتباط  ،غري دص  يعني الع و عليها
، وأ  ال يغيب هذا "جبهة النصرة " وحيرص على تسمية جبهة الفتح إبمسها الق مي  .. أبي جهة خارجية

ليج  لنفس  موي ًا من الذرائ  اليت تسّهل علي  االستمرار يف .. االسم عن امل اوالت والساحة اإلعالمية 
ابلقاع ة، ويعين ، يفي  االرتباط "صرة النّ " الع وا ، والت خل يف شؤو  سوراي؛ على اعتبار أ  هذا االسم 

 ! مواجهت ضرورة ويعين اإلرهاب الذي اجتم  العامَل على ... القاع ة 
58/51/6152  

 .دعاء ألهلنا يف املوصل -5251
.. اي أرحم الرامحني .. اي ب ي  السماوات واألرض .. اللهم اي حي اي ديوم، اي ذا اجلالل واإلكرام   

واكفهم بفضلك .. وارعهم برعايتك .. واحفظهم حبفظك .. كن م  أهلنا؛ املسلمني السّنة يف املوصل 
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واجعل هلم مما هم في  من ش ة وبالء فرجاً .. ويّسر هلم كل خري، وادف  عنهم كل شر .. عمن سواك 
.. وفّجار الشيعة الروافض احلاد ين .. غالة وأخرجهم ساملني غامنني من بني أشرار اخلوارج ال.. وخمرجًا 

اللهم آمني، وصلى هللا على .. واكفهم بق رتك ورمحتك شّر كل من دص هم أو أرادهم  بشرٍّ أو سوء 
 .سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم

51/51/6152   
 ..! ع و املوح ين  -5251

أيضًا من يُعادي املقّصرين،  اوإمن سب،واإلميا ، وحليس ع و املوح ين من يُعادي كاملي التوحي   
 الذين حيافظو  على أصل التوحي ،من يُعادي الُعصاة من أهِل الِقبلة، .. طني، والعصاة من املوح ين واملفرّ 

، حتت عنوا  وذريعة املميعة، واملنبطحة ،وينوهلم منولة أع اء األمة.. وعلى احل  األدىن من اإلميا  والتوحي  
مهما أّصل ..  فهو ع و للموح ين، وفي  د ر من ع اوة املوح ين.. واأللقاب  وغري ذلك من الذرائ 

  ! ، ومّسى نفس  من دعاة التوحي وتكلم عن نصرة املوح ين
51/51/6152   
 ! فوضى الفتوى -5252

فلكل اختصاص أهل   :فوضى الفتوىظاهرة ونشري هنا إىل .. من دبل عن فوضى الّتكفري  تكلمنا 
إال شرع هللا .. الذين يتكلمو  في ، ولو تكلم امرؤ يف غري اختصاص  لكا  حمطة استهجا  وازدراء اجلمي  

والصغري دبل .. واجلاهل دبل العامل .. بعلم وبغري علم .. خيوض ويفيت في  يتسلط علي ، فالكل .. تعاىل 
لو طرحت على عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر .. دماء، وإميا  وكفر خيوضو  يف مسائل كبار يرتتب عليها .. الكبري 

 !جلم  هلا أهل ب ر دبل أ  يقول فيها دول 
مث بع  ذلك هو .. ويتخّش  يف مظهره .. ر من ثوب  ويقصّ .. يكفي أح هم أ  يطيل من حليت   

وليشّرق ويغّرب .. يل فيها دلوه لي .. جيب أ  تُرد إلي  املسائل كلها  الذي.. ال ُيشق ل  غبار  املفيت الذي
 ! ومن كبائر الذنوب.. ولعمر احلق هذا من عالمات الساعة .. فيها كيفما يشاء 

وكا  منهم من إذا .. وهم العلماء حقًَّا .. كا  السلف الصاحل مهنع هللا يضر يت افعو  الفتوى عن أنفسهم  
خشية أ  يكو  د  . 36:اجلاثية[َوَما حَنُْن مبُْستَـْيِقِننَي ِإ  نَُّظنُّ ِإالَّ ظَّنًا :] ، يقولعن اجتهاد من  أفىت بفتوى

 .دال شيااً على هللا تعاىل، وعلى رسول  ملسو هيلع هللا ىلص بغري علم
61/51/6152  

  !عالَم جتتمعو  يف إدلب؟ -5257
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صريي سّهل النظام النو .. ركاهبا  فوعت إىل.. يف منطقة من املناطق كلما ُضيق على فريق أو مجاعة  
أوهلما تفريغ املناطق من أهلها لصاحل املرتودة من : يتحقق ل  بذلك مطلبا ل.. اجملرم خروجها إىل إدلب 

 .   يف االجتاه الذي يري واستغالهلا طوائف الرفض والتشّي ، ليسهل علي  بع  ذلك ديادهتا 
منطقة واح ة، وهي إدلب؛ ليسهل علي  فيما بع  يف ومجعهم حصر اجملاه ين والثوار اثنيهما،  

فب اًل من أ  تتشتت جهوده احلربية وطائرات ، وطائرات حلفائ  .. توجي  الضرابت عليهم استاصاهلم، و 
تتح  لتتوج  يف اجتاه واح ، ومكا  واح ؛ أال وهو .. ويف مناطق ع ة .. ربوع سوراي امت اد الروس على 

 ..!  إدلب
فما النصر إال صرب .. اثبتوا يف أماكنكم يرمحكم هللا  ..ينتظرها من شٍر كبري كا  هللا يف عو  إدلب  

 ! وأنتم ال ت رو .. وأهاليكم .. وال تعينوا الطاغوت على أنفسكم .. ساعة 
61/51/6152  

 !؟.. على األراضي السورية أكثر من العب -5258
السورية أكثر من  يضامنها فيما مضى ــ د  أصبح على األر ران من كثري ألسباب ع ة ــ د  حذَّ  

مبجاه يهم وأهل الشام، ممثلني .. العب أه اف  وأغراض ، وأطماع   ولكلّ .. لألسف طرف و العب 
ويفرغوها .. وا الساحة هلؤالء الالعبني األشرار، وألطماعهم إما أ  خيلّ :   بني أمرينوثوارهم الشرفاء، خمريو 

وهذا ليس ..  ، أو االحتكاك هبممعهم للتعاملــ كما يوعم البعض ــ حىت ال يضطروا .. فيها  ليفس وا.. هلم 
  . ابخليار الذي يرضاه النقل والعقل

 ..ويتحركوا ويتواج وا حيثما تقتضي املصلحة أ  يتحركوا ويتواج وا  وإما أ  يثبتوا يف أماكنهم، 
لو اضطروا و  ..منها   وخيرجو  ل ، املنطقة  فليس جملرد وجود عنصر غريب يف منطقة من املناطق، يفّرغو 

كل حبسب ، وحسب ما يستحق،    معهميتعاملو  ،يف مود  من املواد الغرابء  أل  يتعاملوا م  هؤالء الالعبني
م وحتجّ .. تقلل من شرهم وضررهم تراعي فق  املمكن، و  ؛تقتضيها السياسة الشرعيةوذكية بطريقة حكيمة 

وهو خري إىل أ  يفتح هللا بيننا وبينهم ابحلق .. وتوي  من نفوذ ودوة أهل الشام وجماه يهم .. من نفوذهم 
 . وال خيار اثلث بينهما.. وهو اخليار الذي يرضاه النقل والعقل .. الفاحتني 

65/51/6152  
 !  ؟..ماذا يعين اإلصرار على إخراج جبهة فتح الشام من حلب  -5251

 : اإلصرار على إخراج جبهة فتح الشام من حلب، يعين واح اً من ثالثة 
من حلب ما بينها، حلمل جبهة فتح الشام على اخلروج أ  تتقاتل الفصائل اجملاه ة الثورية في -5 
... !  
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أو سقوط حلب بكاملها بي  النظام النصريي، وإيرا ، والروافض األشرار، وذلك يف حال  -6 
 !    وافقت جبهة فتح الشام على اخلروج طواعية

والنصريي على حلب  يستمر القصف اهلمجي الروسيس.. فإ  مل حيصل هذا، وال ذاك  -3 
 ! ضوا اخلروج من حلبوأ  اإلرهابيني رف.. وأهلها، على اعتبار د  أعذر من أنذر 

عن ما تصر روسيا على هذا و .. وال ب  من االختيار .. هي خيارات بعضها أش  من بعض و  
فهي تعلم مسبقًا أ  هذا .. وتضغط على بعض األطراف اإلدليمية لتسعى يف حتقيق هذا الطلب الطلب، 

 ..م مرة للثورة كارثية و ستكو  ل  نتائج  سيؤدي إىل فتنة، و  ،الطلب كيفما تعاملت مع  األطراف املعنية
وستعطي روسيا والنظام النصريي وإيرا  موي ًا من املربرات على االستمرار يف ارتكاب موي  من اجلرائم 

 ! واجملازر
العسكرية  ..من مجي  الفصائل والكوادر الثورية اجملاه ة يف هذه احلالة والنازلة املطلوب و  

أ   الم  كلمتها على رفض هذا الطلب، وأ  تعتربه طلبًا ال يستحق املنادشة، و أ  جتت ..والسياسية منها 
  . وهللا املستعا ..  ر في نظَ يُ 

65/51/6152   
  !حول املودف من جبهة فتح الشَّام رتكرّ جواب عن سؤاٍل ي -5261

جبهة فتح نضمام إىل إلواز اجهل ال أزال على دويل السابق يف ع م  :د  تكرر علي السؤال مراراً  
 ؟ ..الشام، أم أ  املودف من اجلبهة د  تغري بع  فك ارتباطها ابلقاع ة 

بع  فك ارتباط اجلبهة  ل مقااليت الع ي ة اليت ُكتبتوهذا سؤال، د  اتضح اجلواب عن  من خال 
ألطراف من يسأل ومن هذه ا.. لكن بعض األطراف تري  جواابً صرحياً وحمكمًا وواضحًا .. ابلقاع ة مباشرة 

واملعين من جوايب عن .. ومنها من يسأل فتنة، واست راجاً وتفريقاً .. اسرتشاداً، وطلباً ملعرفة احلق يف املسألة 
اجلبهة " إ  كانت  :فأدول مستعيناً ابهلل.. هذا السؤال، هو الفريق األول الذي يسأل اسرتشاداً، دو  اآلخر 

وربط الشام وأهل  وثورت  ابلقاع ة .. وانتهاج هنجها .. باط ابلقاع ة االرتاستمرار و .. ؛ تعين القاع ة "
 . إىل القاع ة ع ان وإ  عادوا.. فأان على دويل السابق .. ومصري القاع ة 

، الذي يعين "جبهة فتح الشام " ؛ كما هو وادعها احلايل، الذي آلت إلي  "اجلبهة " أما إ  كانت  
.. ودضيت  واالرتباط ابلشام وأهل ، وثورت  .. وهنج، وأسلوب يف العمل  فك االرتباط ابلقاع ة، كتنظيم،

فحيناٍذ تكو  .. وتق مي مصلحة الشام واألمة على مصلحة االرتباط بتنظيم القاع ة وغريه من التنظيمات 
وابلتايل من اخلطأ والظلم أ  يبقى .. د  انتفت العلة اليت محلتنا على القول بع م جواز االنضمام إليها 

أيضًا وإ   ..فإ  عادوا ع ان .. ف الذكر أعاله اآلناحلكم السابق ساراًي على جبهة فتح الشام بع  إعالهنا 
أصبتم : وإ  أصابوا وأحسنوا، دلنا هلم.. لصواب كذا تغريوا تغريان؛ فإ  أخطأوا دلنا هلم أخطأمت، وا
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وهذا الذي نفيت ب  .. هذا الذي يقتضي  اإلنصاف ..  وأحسنتم، ومح ان هللا وفرحنا أ  ه اهم هللا للصواب 
نسأل هللا تعاىل هلم وجلمي  اجملاه ين واملسلمني الثبات، وأ  يرينا احلق حقًا ويرزدنا اتباع ، والباطل .. اآل  

 .طاًل، ويرزدنا اجتناب اب
ال ب  إلخواين يف جبهة فتح الشام ــ حفظهم هللا ــ أ  يسمعوه ي أمر آخر ال ب  من أ  أشري إلي ، بق 

من دبل، ظللت مخس سنوات وأان أنصح األخوة  ... ويتفّكروا ب  ..وأ  حيسنوا اإلصغاء إلي   ..جي ًا  منا
أ  يفكوا ارتباطهم ابلقاع ة للضرر الذي يتسبب  هذا االرتباط .. وبشىت الوسائل .. يف اجلبهة، سرًا وعالنية 

وبع  مخس سنوات من املناش ة واإلحلا  يف .. والثورة إىل الساعة ال توال ت ف  ضريبة هذا االرتباط .. 
كثر أود أ  أوال .. جواهم هللا خريًا .. واستجابوا ل  ــ وطلب أهل الشام ــ طليب أخريًا تفهموا .. الطلب 

من مخس سنوات دادمات أيضًا وأرجو هذا األمر الذي سأشري إلي  أ  ال يستغرق مين .. عليهم العتاب 
األخوة لنا،  صغيحىت ي.. نقطف آاثره الضارة على م ار هذه السنوات  املناش ة واإلحلا  يف الطلب،

ألخوة يف على ا: ألمهيت  ذكره هناهذا األمر د  أشرت إلي  من دبل مراراً، وأعي   ..ويفيقوا ملا نطالبهم ب  
وحتكمهم .. ولتسلل الغلو والغالة إىل بعض صفوفهم وأفرادهم .. ملوالق الغلو  اجلبهة أ  ينتبهوا جي اً 

وتفريق  ..حيمل صاحب  على البغي والظلم  عادبت  وخيمة؛ فالغلو.. سياسات اجلبهة مفاصل، و بقرارات و 
يف برج   وهو.. فأمت  ومشاكلها يف واد .. وآالمهم .. كما حيمل  على التعايل على أمت  وشعب    ..الصفوف 

 ! أحكام  اجلائرة على خلق هللا تلذذ إبص اري.. العايل يف واٍد آخر 
فمن نش  ..  األمةوتطلعات ىل مستوى مهوم إوارتقاء .. غلو : اثنا  ال جيتمعا  أب اً، وال يتعايشا  

وعلى اجلبهة أ  تنظر إىل أيهما ..  لى عن الثانية وال ب ، ومن نش  الثانية ختلى عن األوىل وال ب األوىل خت
  !تري  أ  تكو  أدرب

حظ  من املشاري  أ  جيلس داضيًا جائرًا على العباد، سّيافاً  ..الغلو؛ مشروع من ال مشروع ل   
َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس :] يقول تعاىلوهللا وما وراء ذلك فليس عن ه للناس شيء، .. على رداهبم  ُتْم َخيـْ ُكنـْ

 .خرَي الناِس للناسِ : دال أبو هريرة هنع هللا يضر. 551:آل عمرا [
السلسلة "للناس أنفعهم  ،الناس خري:" ، فق  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دالويف احل يث 

  . 162:الصحيحة
ابلتقي الورع، تعاىل وال ين كما ينصره هللا .. الناس ليسوا على د ر واحٍ  من االلتوام واإلميا  مث أ   

كما جيب أ  ننصر ونوايل من كا  و .. كما ورد ذلك يف احل يث  لرجل الفاجر، ومبن ال خالق ل ينصره اب
فكالمها هلما علينا حق .. ميان  مثقال ذرة من إميا  ونوايل من كا  إ إميان  وتوحي ه كاجلبال، جيب أ  ننصر

أمة وشعٍب، وليس جهاد عصابة أو  هادوحنن يف الشام جناه  ج.. هبذا نطقت نصوص الشريعة .. األخوة 
 .فال تشّ دوا على أنفسكم، وعلى الناس، يرمحكم هللا.. صفوة 
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إال إذا  املسؤولية املرجوة،وى ىل مست، ونرتقي إال ميكن أ  نعيش مهوم ومشاكل وتطلعات الناس 
 . ارتقينا إىل هذا املستوى من النهج والتفكري

ابلشام، وأهل ، ة اليت تنول العامّ  فتاوى يف النوازلمنفردين نصح األخوة يف اجلبهة أ  يص روا ال أ 
فتنعكس آاثر ذلك .. دول ما ال ينبغي على واحلمية تحملهم احلماسة ، فخشية أ  يقعوا يف اخلطأ ..وثورت  
وإ  كا  .. وعلى عالدتهم ببقية الفصائل الشامية اجملاه ة .. عموم سوراي وأهلها مسعتهم، وعلى على سلبًا 

جتم  أهل " أو " اجمللس اإلسالمي السوري " بـ  رد الفتوى يف النوازل العامة إىل علماء الشام ممثلنيوال ب  تُ 
 ..من غري إفراط وال تفريط أو غريهم من العلماء املشهود هلم ابلعلم، والتقوى، والتوسط " العلم يف الّشام 

ِر فَاْسأَلُوْا َأْهَل الذِّكْ :] كما دال تعاىل.. مام العباد، وأمام رب العباد وتبعاهتا أ فهم يتحملو  مسؤولية الفتوى
 . 13:النحل[ِإ  ُكنُتْم الَ تـَْعَلُموَ  

من شّر الطغاة نسأل هللا تعاىل أ  حيفظ مجي  جماه ي الشام، وأهل الشام، وثورهتم املباركة،  
 . األمي وعلى آل  وصحب  وسلم اللهم آمني، وصلى هللا على دمحم النيبّ .. من كل شرٍّ وذي شر والُغالة، و 

66/51/6152  
 ! ؟..أليب دمحم املق سي  " مّلة إبراهيم" هل كتاب  -5265

والرجل ال ي ع مناسبة إال .. سي أليب دمحم املق  هو ،"ة إبراهيم ملّ " كتاب شائ  بني الناس أ    
جلهيما  العتييب  هو ليس ل ، وإمنا ت أ  كتاب ملة إبراهيموعن  املتابعة، وج .. كتاب إلي  ويتباهى بنسبة ال

 . غفر هللا ل .. عن ما ادتحم احلرم املكي واملرفوض، املعروف، احلَ ث ث الذي أح َ 
، 111ص" ملة إبراهيم " جهيما  ل  رسالة مبثوثة ضمن كتاب حيوي على جمموع رسائل ، عنواهنا  

 ..! ، املنسوب للمق سي "إبراهيم  ملة" وهي من حيث احلجم نفس حجم أو أكرب بقليل من كتاب 
 ...! لمق سي الالحق عنوا  الكتاب هو جلهيما  السابق، وليس ل إذاً  
إخالص العبادة  -5: تقوم ملة إبراهيم على أصلني :116ص "ملة إبراهيم " دال جهيما  يف كتاب   

 . هـ -ا...التربؤ من الشرك وأهل   -6.  هلل وح ه
إخالص العبادة هلل  -ا :ملة إبراهيم هي": ملة إبراهيم " يقول املق سي يف كتاب  املنسوب إلي   

 . هــ -رباءة من الشرك وأهل  اال -6. وح ه
، بينما "التربؤ :" ، فجهيما  دال"الرباءة " اختلفت عبارت  عن عبارة جهيما  فقط يف كلمة  

  ..!." الرباءة :" املق سي دال
يف مجي  أفكار يف احل يث عن األصلني الواردين أعاله حاَك جهيما  وأسلوب  د  مث أ  املق سي  

إال أن  حىت ال .. من دو  أ  يشري دط إىل رسالة جهيما ، أو يعوو إليها .. واست ل بنفس أدلت  .. رسالت  
وتوس  يف االست الل بكلمات علماء .. ر د م وأخّ  فق  .. حرفياً جهيما  كتاب من   كتاب ف أن  ادتبس  يُعرَ 
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لصاحبها جهيما  العتييب " راهيم ة إبملّ " إال أن  لإلنصاف فإ  الرسالة األصل .. وسي  دطب أحياانً .. جن  
كما أ  جهيما  ــ على ش ت  .. وأنف ، وأحكم يف ابهبا، من الكتاب املنسوب للمق سي  ،غفر هللا ل  أمشل

أن  أكثر إنصافًا، وأكثر أدابً، وأدل فجورًا من ــ ما تكلم عن وادع  ن عــ اليت عرف هبا ــ ظهر يف كتاب  
قًا ــ  ر ــ مهما كا  منمّ فليس املووّ .. وأراد إنوال النصوص على الواد   املق سي عن ما تكلم عن وادع ،

 !! وليس املتشّب  كاملستغين ..كاألصلي 
 . البخاري" املَُتَشبُِّ  مبا مل يـُْعَط كالبِس ثـَْويَبْ ُزوٍر :" عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال ويف احل يث فق  صحّ  

61/51/6152  
 ..!املق سي ي ّلس يف رده مرة اثنية  -5266

ودليل  املضحك احتاد تعريفنا :" يقول حيث ،السابق مرة اثنية املق سي ي ّلس يف رده على كالمنا 
 . هـ -ا( " إخالص العبادة هلل وح ه؛ والرباءة من الشرك وأهل  ) للملة بـ 

وإمنا كا  الكالم .. سي مل يكن احل يث عن تعريف ملة إبراهيم ال عن  جهيما  وال عن  املق : أوالً  
فتطابق كالم املق سي م  كالم جهيما  يف  ..عن أصول ملة إبراهيم، واليت تقوم على أصلني، وركنني 

ويغطي علي  وينكره، فعالم املق سي أراد أ  يستب ل هذا  ..أصول امللة إىل نقطتني اللفظ، ويف تقسيم 
 ! ؟..وأن  جمرد تطابق يف التعريف .. ابحل يث عن التعريف 

ت ليس  يف الكتابة وعالمات الرتديم اليت وضعها، حيث وض  بني اجلملتني عالمة الرتديم : اثنياً  
وتعين .. سري للجملة أو العبارة األوىل ، اليت تعين أ  اجلملة األخرية هي تف"؛ "  ، الفاصلة املنقوطةالتفسريية

 ! ؟...األصل املردود علي   خبالف ووه... انتفاء ونكرا  احل يث عن أصلي وركين ملة إبراهيم 
مث ال نرجو من متكرٍب أ  ينصف احلق من نفس ، وأ  يقول عن ... حبل الكذب والت ليس دصري  

عة مرصّ  ،ةفق  تعقبناه بردود علمية سابقة ومطول... نفس  مرة أخطأت والصواب كذا وكا  م  غريي 
واللف .. فقابلها ابلرد واالستخفاف .. وبكثري من األدب واالحرتام .. ، ويف مقاالت ع ة ابألدلة والرباهني

لذا ال .. مما تعقبناه ب   يسري أصبنا بشيءأننا أو .. لم يعرتف بشيء مما ورد فيها ف.. والنكرا  .. وال ورا  
 ! اينتظر من  اإلنصاف يف هذه املسألة، وال غريه

رف  االلتباس عن :" وي عو  أ  جهيما  ل  كتاب بعنوا .. جيادلو  عن الكذب ابلكذب : ــ تنبي  
ملة " وجهيما  يقينًا ليس ل  كتاب هبذا العنوا ، وإمنا عنوا  كتاب  " .. ملة من جعل  هللا إمامًا للناس 

، ليوحي "رف  االلتباس " إىل اسم .. راد املق سي نشر الكتاب يف مودع ، غري عنوان  وامس  أ، وملا "إبراهيم 
، ال عالدة ل  بكتاب جهيما ، ال من حيث العنوا ، واالسم، "ملة إبراهيم " للمتصفح والقارئ أ  كتاب  

 !  هللا املستعا .. وال من حيث املضمو  
61/51/6152  
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 ..!بح طريق الذّ غرايف عن و تغيري دمي -5263
هلم، حتت طائلة تعاملهم  خالفني ي ة يف العراق، يذحبو  املعن ما ي خل ال واعش مناطق ج 

 خالفنيمناطق ج ي ة، يذحبو  املالرافضي وعن ما ي خل احلش  الشيعي .. وتواصلهم م  الطرف املقابل 
 ! .. أبناء السّنةمن الطرفني، هم  على ي ذبو  وامل... هلم، حتت طائلة تعاملهم وتواصلهم م  داعش 

 ...!بح إن  تغيري دميوغرايف؛ لكن عن طريق الذَّ  
61/51/6152  

 ..! مالمة يف غري مكاهنا  -5261
أنت تتكلم عن اخلوارج الغالة، وعن شيوخ اخلوارج الغالة، بينما حلب وغريها من ! اي شيخ:" دالوا 

 "! وهذا ال ينبغي ... امل   السورية تُقَصف ابلطريا  النصريي، والروسي 
 : أجيب عن هذه املالمة من وجهني 
هو ِديٌن وَديٌن يف .. لسوراي  مواجهة الغوو واالحتالل النصريي، والرافضي الشيعي، والروسي: أوهلما 

ما بقي هلؤالء اجملرمني أثر،  ل، وال منل عن مواجهت  وتعريت ، والتص ي ل  مبا نستطيع ،ال نك.. أعنادنا 
 . وهو جانب ال حيتاج منا إىل برها  لكي نثبت ..  ، وغريها من بالد املسلمنيوموطئ د م يف الشام

فريقي، القائم على الفتنة، والغلو، والضرر، واخلطاب التّ  ة،اخلوارج الغالخطر مواجهة أ  : اثنيهما 
يصب يف مواجهة خطر الع و املشار إلي  يف .. املسلمني، الذي يتص ره شيوخ اخلوارج الغالة  بنيتفريق الو 

، فهؤالء األع اء ــ بطريقة مباشرة وغري مباشرة ــ يتقوو  على ع واهنم وظلمهم ؛أعالهالواردة النقطة األوىل 
فهم من جهة ي مرو   ،الة، وخبطاهبم التفريقي الت مريي، ابخلوارج الغُ لبالد املسلمني احتالهلماستمرار و 

الذي يربط وجيم  بني واحملبة الة، ي مرو  سياج األخوة بينما اخلوارج الغُ .. سياج الوطن، وم ن ، ودراه 
وابلتايل عن ما تواج  خطر اخلوارج الغالة، وخطر ..  صفوفهممجعهم و ، ويفرق مجي  املسلمني واجملاه ين

، وعن مواجهة وم هنم أوطاهنمعن هم الّتفريقي، فأنت ال تبتع  كثرياً عن ال فاع عن املسلمني و خطاب شيوخ
 . واملشار إىل بعضهم يف النقطة األوىل الواردة أعاله ،أع اء املسلمني األصليني

..   إلينا هبذه املالمة انصحًا، وخملصاً، ومري ًا للخري وم  ذلك، فإين أسجل شكري ملن توجّ  
 . واحلم  هلل رب العاملني

67/51/6152  
 .فريطاملنهج الوسط يف مواجهة اإلفراط والتّ  -5261

دو   واإلرجاء، تطفو على الساحة ظاهرة التفريط، واجلفاء، ياانً، ويف زماٍ  وموض  حم دين،أح 
ه  على مواجهة التفريط أ  يرتكو اجل كمة والسياسة الشرعية وال عوية،فهنا من احل.. الغلو واإلفراط 

..  ، بل لرمبا يوي  اإلرجاء إرجاءً وال نف  من عن الغلو حيناٍذ ال حاجة إلي ، أل  احل يث  واجلفاء، واإلرجاء؛
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 تطفو على الساحة ظاهرة الغلو واإلفراط دو  التفريط واجلفاء، ويف زماٍ  وموض  حم دين، أحياانً و 
أل   ،واإلفراطجله  على مواجهة الغلو أ  يرتكو ا كمة والسياسة الشرعية وال عوية،فهنا من احل واإلرجاء،

اط ، وال نف  من ، بل د  يوي  الغلو غلواً، واإلفر ال حاجة إلي  واإلرجاء حيناذٍ احل يث عن التفريط واجلفاء 
 ! من يهرب من وادع ، ويض  دواء على غري دائ يكو  مثل من يفعل ذلك كمثل و .. إفراطاً 

وحبسب ينبغي حينّاٍذ مواجهتهما معاً، .. لكن يف حال وجود االجتاهني معاً؛ اإلفراط، والتفريط  
، املناسبة رضحىت ال نظلم، وال حنرث يف غري األ وهذا من متام اإلنصاف،.. نهما حجم ونوع وأثر كل م

 .  ونسيء من حيث حنسب أننا حنسن صنعاً 
ويف كل األجواء،  ،من الناس من يستهوي احل يث عن التفريط واجلفاء واإلرجاء، وحسب 

.. هم يف دين  ومن خيالفهم يـُتَّ .. ح يثًا غري ذلك   وال يقبلو .. ومبناسبة، ومن دو  مناسبة .. والظروف 
ومبناسبة، ومن .. ويف كل األجواء، والظروف  ،راط والغلو، وحسبعن اإلف ومنهم من يستهوي احل يثَ 

وكال الفريقني على ابطل، .. ومن خيالفهم يُتهم يف دين  .. ح يثًا غري ذلك   وال يقبلو .. دو  مناسبة 
 .  واحلم  هلل رب العاملني.. والصواب وسط؛ وهو ما أشران إلي  أعاله 

68/51/6152 
 .حلب، وفك احلصار عنهايوم الّوحف لتحرير  -5262

نسأل هللا .. ، بشائر معركة فك احلصار عن حلب الشهباء "اجلمعة " انطلقت م  فجر هذا اليوم  
ويسّهل عليهم .. ويس د رأيهم، ورميهم .. وأ  يثبت أد ام اجملاه ين .. تعاىل الفتح، والفرج، والنصر 

وصلى هللا على سي ان .. اللهم آمني، آمني .. م وجيعل الع و وما ميلك غنيمة سهلة هل.. الصعب من أمرهم 
 . ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم

68/51/6152  
 أوصي اجملاه ين بكثرة االستغفار، والصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص -5267

، وفك هباءالشّ  أوصي األحبة اجملاه ين ــ حفظهم هللا ونصرهم ــ وهم يف طريقهم لتحرير حلب 
وخمرج من كل هّم، وكرب، .. بكثرة االستغفار، والصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهما دواء لكل داء  ،احلصار عنها

 . وضيق
 . 3:هود[َوَأِ  اْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم مثَّ تُوبُوْا ِإلَْيِ  مُيَتِّْعُكم مََّتاعاً َحَسناً ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى ] :دال تعاىل 
ًة إِ ] :تعاىل ودال  ْ رَارًا َويَوِدُْكْم دـُوَّ ىَل َواَي دـَْوِم اْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم مثَّ تُوبُوْا ِإلَْيِ  يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ

  .فاالستغفار يوي  دوة اجملاه ين دوة .16:هود[دـُوَِّتُكْم 
بـَُهْم ] :ودال تعاىل  َوُهْم َيْستَـْغِفُروَ  ] أنواع البالء والعذاب أبي نوع من [ َوَما َكاَ  اّلّلُ ُمَعذِّ
 . 33:األنفال[
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إًذا :" لنيب ملسو هيلع هللا ىلصصالة على ا أي دعاءه كل  ؛أما الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ملن جعل صالت  
 . 5275:صحيح الرتغيب" َيكفيك هللاُ ما أمهَّك من أمِر دنياك وآخرِتك

وسلم على عب ك ونبيك دمحم، وعلى آل ، وصحب ، ع د خلقك، وِرضا نفسك، وزِنة  اللهم صلِّ  
 .عرشك، وم اد كلماتك

68/51/6152  
 . الشيعة الروافض بني املاضي واحلاضر -5268

فكانوا يعيشو  أجواء وظروف  وال شوكة؛مل يكن للشيعة الروافض عرب اترخيهم كل  دولة  
اليت كانوا فجاءت أحكام علماء األمة عليهم، تناسب تلك األجواء .. والنفاق  ،قيةالتَّ االستضعاف، و 

ولو عايشوهم وهم يعيشو  أجواء ومرحلة .. الظن هبم  مل يف ثناايها ح ًا أدىن من حسنا، واليت حتيعيشوهن
، وعايشوا جرائمهم وجمازرهم وأحقادهم حبق ديام دولتهم يف إيرا القوة والتمكني كما يف زماهنم اليوم بع  

لرمبا اختلفت أحكامهم عما .. وتواطأهم غري املسبوق م  الع و على بالد املسلمني .. اإلسالم واملسلمني 
ردهتم ومرودهم من اإلسالم، وانتفت االستثناءات، وحلصل إمجاع على كفرهم و من دبل، حبقهم أطلقوه 
 ..! لق حتسني الظن هبم مط وانتفى

يقوم ب ور هو ابن علقمي، و بينما يف أايمنا هذه كل شيعي رافضي .. يف التاريخ ابن علقمي واح   
  !ابن العلقمي

3/55/6152  
 !منطق البغ ادي يف خطاب  األخري -5261

أ  الفصائل الشامّية اجملاه ة مرت ة؛ ألهنا  :زعيم خوارج العصر، يف خطاب  األخري منطق البغ ادي 
بينما هو .. تقاتل ، وت ف  شّره، وشر مجاعت  عن نفسها، وعن دينها، وحرماهتا، وترفض غلوه وإجرام  

ويرضى .. وغريهم من األع اء .. يُقاتلها، م  روسيا، وإيرا ، والنظام النصريي وشبيحت ، وحوب الشيطا  
ويف كثري من األحيا  يظهر م  من .. ظهر أهل السّنة يف العراق والشام سواء لنفس  أ  يكو  خنجرًا يف 

فهو عن ما يفعل ذلك، ال ضري علي ، .. تق م ذكرهم من األع اء، وكأهنم صف واح  ض  جماه ي الشام 
 ! فهو بذلك مسلم موح 

يصطفو  معهم فيهلكو  احلرث والنسل، وخي مو  األع اء، و .. هكذا الشيطا  يوين هلم أفعاهلم  
وأهنم وح هم على حق، ومن سواهم على .. مث حيسبو  أهنم حيسنو  صنعًا ..  ، ودتل أهل السّنةدتاليف 

 !  ضالل
 !؟...مث هو بع  ذلك ال يستحي فيطالب أهل السنة أ  ينصروه يف حمنت   
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، ويق م دتاهلم اجلمي  يُقاتلو وأحّل دم اجلمي ، كيف ينصرون ، ود  كّفر اجلمي ، واستع ى اجلمي ،  
   !؟... ، ومج  عليهم سيف ، وسيف الشيعة الروافض، وغريهم من األع اءعلى دتال الع و األصلي

   .البخاري"إذا مل تستِح، فاصن  ما شات :" هللا ملسو هيلع هللا ىلص ص ق رسولُ  
3/55/6152  

 ! يه ف الشيعي الرافض -5231 
فاسرتاتيجيات  .. إيذاء أهل السنَّة، وإنوال الضرر هبم .. رب واألساس ه ف الشيعي الرافضي األك 

حيثما ف.. كلها تصب يف خ مة هذا اهل ف األساس .. ة، واالدتصادية، والعسكرية، واالجتماعية السياسيّ 
 يتحقق النف ، وتتحققينتفي هذا اهلَ ف، و وحيثما .. يعي الرافضي ، فثمَّ موافقة الشّ هذا اهلَ فيتحقق 

هذا هو املقياس، وهذا هو امليوا ، عن  وض   ..ين، فَثمَّ معارضة الشيعي الرافضي املصلحة للمسلم السُّ 
 !من دبل الشيعة الروافض ،اخلطط، واالسرتاتيجيات

وم  .. نس عن ه استع اد أ  يتعاو  م  شياطني اجلن واإل ،بوهو مقابل حتقيق هذا اهل ف واملطلَ  
  ! وكل التسهيالت اليت يري ها.. وأ  يق م للع و األرض، والِعرض، واملال أل  أع اء اإلسالم، 

  !أميناً على بالد ومصاحل املسلمني ،ومل، ولن يكو  يوماً .. ما كا  يوماً .. لذا فالشيعي الرافضي  
1/55/6152  

 تعليق حول تصريح الشيخ أسامة الرفاعي بع م حاجة الثورة إىل مقاتلني من اخلارج  -5235
أب  الثورة يف سوراي ال حتتاج إىل مقاتلني من اخلارج، :"   الشيخ أسامة الرفاعي حفظ  هللاد  صرّ  

.." ريني ورأى أ  األجانب الذين د موا إىل سوراي، وانضموا إىل تنظيمات متطرفة، يشكلو  بالء على السو 
وهناك من مّحل كالم الشيخ ..  األشخاص واهلياات كالم الشيخ ابلرد والرفضود  تناول كثري من . هـ -ا

 !  ما ال حيتمل
اخلوارج سوراي ليلتحق بتنظيم ــ وأييت ــ  أ  من أتى :والتوجي  الذي نراه حول تصريح الشيخ أعاله 

.. فهذا غري مرحَّب ب  على مجي  األصع ة .. وحيمل فكر الغلو يف التكفري .. داعش، أو القاع ة الغالة 
 .  ولعل هذا اجلانب هو الذي يقص ه الشيخ من كالم  أعاله.. وهو مص ر فتنة وضرر 

أفكارًا وال حيمل .. لنصرة الشعب السوري املسلم ض  الطغاة، والغواة، والُغالة  سوراي ا من أييتأمّ  
وهو ال يفرق بني جماه ي فصائل اجليش احلر، وغريهم من اجملاه ين من الفصائل .. تتسم ابلغلو يف التكفري 

ويرى فيهم مجيعًا ــ على اختالف درجات التوامهم ــ .. ة القتال م  أي فصيل منها ويرى شرعيّ .. األخرى 
 : وذلك من وجهنيشكر على جهاده، وهو يُ فهذا مرحب ب ، وسوراي حباجة إلي ، .. أهنم إخوان  
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كانت جنسيت ، أو كا    أ  اإلسالم مل يفرق بني مسلم ومسلم، ود  أوجب على املسلم أايًّ : أوهلما 
وهذا .. ة واحلاجة، أاّيً كانت جنسيت ، وكا  بل ه  ّ بل ه، أ  ينصر أخاه املسلم، وأ  ال خيذل  يف مواطن الشّ 

  . وجوب ، وبصورة ال ختفى على أح داللت  و معىن تواترت النصوص الشرعية على 
أ  الطاغوت النصريي بشار األس  د  جلب إىل سوراي مجي  ملل الكفر والظلم والطغيا  : اثنيهما 

ًا يف العامَل إال واستقوى ب  على ظلم  فلم ي ع شرّ .. والون دة يف العامَل، لنصرت  على الشعب السوري 
وهذا شّكل عبأ كبريًا على جماه ي .. عًا ألطماع مجي  أشرار العامَل حىت أصبحت سوراي مرت.. وع وان  

ودبول  بول االستعانة إبخواهنم املسلمني من األمصار األخرى،وحتتم عليهم د.. الشام، تفوق طادتهم 
 . كانت نوعية هذه املساع ة  أايًّ .. املساع ة منهم 

فألهل الشام وجماه يهم .. مث هو معاملة ابملثل، فكما أ  الطاغوت يستعني ابألشرار؛ أشرار العامَل  
َبْل نـَْقِذُف اِبحْلَقِّ َعَلى :] هللُا األشراَر ابألخيار، والباطَل ابحلق فيقذفُ  ..أ  يستعينوا ابألخيار احلق يف 

َواْلُمْؤِمُنوَ  َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياء بـَْعٍض :] دال تعاىلو . 58:ياءاألنب[اْلَباِطِل فـََيْ َمُغُ  فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق 
 . وال ميكن أ  يكونوا غري ذلك. 75:التوبة[

2/55/6152  
 !  الّسباق على كعكة داِعش -5236

احلفاظ من مث الكل يعلم أ  داعش ال متلك مقومات ديام دولة، وال مقومات البقاء على أرض و  
.. لذا فالكل يتسابق على االستحواز على الكعكة ال اعشية، وتقسيمها فيما بينهم كيفما يشاؤو  .. عليها 

من هذه السبادات احملمومة واملشبوهة، سباق األمريكا ، ومعهم عمالئهم حوب ال ميقراطي الكردي ــ 
مستغلني انشغال الثوار الردة من ي  داعش، م ينة على حترير اإلرهايب، ــ العنصري االنفصايل  pkkرديف 

 أح  يف حتريرها أو أهنم ال يسمحو ود  اشرتطوا أ  ال يشاركهم .. اجملاه ين يف حلب، وغريها من املناطق 
ولتقيم أمريكا فيها .. دو  أهلها لينفردوا هبا يف النهاية .. ألي طرف أ  يشاركهم حتريرها من داعش 

يف سوراي، وض  كل  وتوجي  الضرابتوالت خل، م، والسيطرة، اع ها على التحكّ دواع ها العسكرية اليت تس
وهذا كل  سيتم حتت غطاء   ..بكل يسر، وأبدل التكاليف  ..من يقف أمام أطماعها وتوجهاهتا، ومصاحلها 

 ! كردي سوري
  جي  العميل فالع و اخلارجي مهما كا  دوايًّ، ال ميكن أ  جي  لنفس  موطئ د ٍم يف أرض، إال بع  أ 

 ! ذلكحتقيق الرخيص الذي يساع ه على احملّلي ال اخلي 
8/55/6152  

 ؟ ماذا يعين فوز دوانل  ترامب يف االنتخاابت على الرائسة األمريكية -5233
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وعة والنّ .. العنصرية واختيار يعين فوز .. فوز ترامب يف االنتخاابت على الرائسة األمريكية  
 !  اإلدصائية، واالستاصالية الصليبية

فهم انتخبوا يف .. اجلنس األبيض األمريكي  ل ى ةالع ائي ةالصليبي ةالعنصري اعريعين غلبة املش 
 ! ال غري ترامب هذا البع 

وضعف  أمام اخلطاب اآللة اإلعالمية لعقود ــ  خرت ألجل يعين فشل اخلطاب اإلنساين ــ الذي سُ  
 ..!  ، الصلييباإلدصائي، واالستاصايلالعنصري، 

فالنوعة العنصريّة الصليبية أدوى من  .. فشل املعاه ، وامل ارس، واجلامعات يف تربية األجيال  يعين 
 !.. كل تلك املعاه ، واملؤسسات الرتبوية

اليت تعين يعين غلبة، وتق مي أان؛ اليت تعين األاننية، والتعصب للجنس األبيض األمريكي، على حنن؛  
 ..!مصاحل األمم والشعوب 

ويصوت .. بينما الشعب األمريكي األبيض ينتخب اليوم الكراهية .. يسنو  دوانيناً حملاربة الكراهية  
  ..!للكراهية 

من يشاطرهم اًب لفوز ترامب، هم طغاة احلكم والظلم واالستب اد، حيث وج وا من كثر الناس طرَ أ 
يشرتي منهم ــ التعامي عن حقوق الشعوب، ومظامل العباد، و أكثر ــ بصورة فاضحة سكا  البيت األبيض 

 ! نظمتهم الفاس ةبقاء أو سالمة عروشهم، ، مقابل خرياهتاالبالد و 
1/55/6152  

 ..!فهاء ال ولة املنشودة عن  السّ  -5231
اخل مات، أو حكومة ال نري  دولة .. حنن نري  دولة التوحي  : دال سفي  القوم، منّظر الّسفهاء 

الَِّذيَن ِإ  مَّكَّنَّاُهْم يف :] مث است ل على شطط  وتنظريه هذا بقول  تعاىل.. فهذه نرتكها لغريان .. خ مات 
ومن يق  يف شباك  من  ..فتودف عن  كلمة الصالة، ومل يُكمل اآلية . 15:احلج.. [اأْلَْرِض َأدَاُموا الصَّاَلَة 

 ! ل السفهاء، يهللو  ويكربو  
ال ينصر دينًا، وال يُقيم دنيا، والواد  املشاه ، هذا تنظري ابطل وفاس ، ابلنقل والعقل، : أدول 

 : وذلك من وجوه
.. فالتوحي  حق هللا تعاىل .. دولة التوحي ، ودولة اخل مات : ال تعارض وال تنافر بني ال ولتني: أوهلا 

..   يُؤّدى حق  على العباد، أمر أب  تُؤدى حقوق العباد وكما أمر هللا تعاىل أب.. واخل مات، حقوق العباد 
وال ول ما ُشرِع ديامها إال من أجل ..  ق ، توّع  من يفرط حبقوق العبادوكما توّع  سبحان  من يقصر حب

  . القيام مبصاحل الناس ال ينية، وال نيوية
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النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة حتض على بذل املعروف واخلري للناس، ودف  ماات : اثنيها 
.. األذى والشر عنهم، والسعي يف تفريج كربة املكروب، وإغاثة امللهوف، واملشي يف دضاء حوائج الناس 

 إماطة األذى عن الطريق ــ وهو ي خل يف معىن اخل مات ــ نمويكفي أ  نعلم أ  نصوص الشريعة جعلت 
" مُتيُط األَذى عن الطَّريِق َصَ دٌة :" ويف احل يث، فق  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أن  دال.. شعبة من شعب اإلميا  

 .متفق علي 
"] أِمْط األذى عن الطَّريق، فإنَّ  لك ص دٌة :" اي رسوَل هللا ُمْرين بعمٍل أعَمُل ، دال: ودال رجلٌ  

 [. 5118: السلسلة الصحيحة
تَبسُُّمَك يف وجِ  أخيَك َلَك ص دٌة، وأمُرَك ابملعروِف وهنُيَك عن املنكِر ص دٌة، :" دال ملسو هيلع هللا ىلصو  

وإرشاُدَك الرجَل يف أرِض الضَّالِل لك َص دٌة، وَبَصُرَك الرجَل الرديَء البصِر لك َص دٌة، وإماطَُتَك احلَجَر 
السلسلة ] "، وإفراُغَك من َدلِوَك يف َدْلِو أِخيَك لك ص دة والشَّوَكَة والعظَم عن الطَّريِق لك َص دةٌ 

، وبذل "اخل مات "  خل يف معىن بل كلها تهذه التوجيهات النبوية الشريفة معظمها [. 176:الصحيحة
 .اخل مات للناس

الطريِق كانت تُؤِذي املسلمني لق  رأيُت رجاًل يَتقلَُّب يف اجلنَِّة يف شجَرٍة دَطَعها من َظهِر :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 
 .  مسلم" 
" بينما رجٌل ميشي بطريٍق وجَ  ُغصَن َشوٍك على الطريِق فأخََّرُه، فشَكَر هللُا ل ، فغُِفَر ل  :" ويف روايةٍ  

 .مسلم
خرُي :" ملسو هيلع هللا ىلص ودال[.  112:السلسلة الصحيحة.."] أحبُّ الناِس إىل هللِا أنـَْفُعُهْم لِلنَّاِس :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 

األحب إىل هللا، ومعرفة خري من هذا هو املقياس يف معرفة . 3681:صحيح اجلام "أنفُعُهْم ِللناِس  الناس
ث أعاله يشمل بذل النف  ال يين املتعلق حبق يف  الوارد يف احل والنَّ ابلنظر إىل أنفعهم للناس؛  يكو الناس، 

  .، وحاجياهتماملتعلق حبقوق العباد، وخ ماهتم هللا تعاىل، والنف  ال نيوي
بل ال روس اليت استفادها موسى علي  السالم من اخلضر علي  السالم، كما وردت يف سورة  

 ! .. كلها متعلقة ابخل مات؛ خ مة الناس  ..واليت ألجلها ش  الرحال  الكهف،
لُكتُبت يف ذلك ماات .. مة الناس ولو أردان أ  نذكر األدلة الشرعية ذات العالدة ابخل مات، وخ  

 . الصفحات، وأحسب أ  هذا املعىن من الوضو  ما ال حيتاج إىل موي  بيا  واست الل
أ  خالف مراده، و لظهر الكرمية آلية خاطئ، وفي  ت ليس، إذ لو أكمل اآلية اباست الل  : اثلثها 

حبق هللا تعاىل على العباد، وابخل مات ذات العالدة حبقوق وحاجيات  قيامال عن  التمكني املراد، والواجب
الَِّذيَن ِإ  مَّكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِض َأدَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الوََّكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن :] العباد، كما دال تعاىل
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يشمل بكل َتكي  .. ، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر اومصاريفه فإيتاء الوكاة. 15:احلج[ اْلُمنَكرِ 
  .، وخ متهمب اخل مات املتعلق حباجيات الناسجان

فاألمر ابملعروف؛ يشمل مطلق املعروف؛ املعروف املتعلق حبق هللا تعاىل، واملعروف املتعلق حبقوق  
 . وكذلك يُقال يف النهي عن املنكر.. العباد، وحاجياهتم، وخ ماهتم 

 ،تتجاهل خ مات وحاجيات الناسيف وادعنا املعاصر أ  دولة ال ال يُعَرف يف التاريخ كل ، و : رابعها 
لكنها ال  ــ والعياذ ابهلل ــ ط حبق هللا تعاىلبينما توج  دولة ودول تفرّ .. والقبول  واحلياة كتب هلا الوجودمث  

ووادعنا املعاصر على هذا النموذج من ال ول وما أكثر الشواه  من التاريخ .. تفرط حبقوق وخ مات الناس 
يف رعايتها  ود  نُِقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية كالمًا يُفي  أ  هللا تعاىل ينصر ال ولة الكافرة العادلة.. 

ومصاحلهم، اليت تفرط حبق هللا تعاىل، على ال ولة املسلمة الظاملة اليت تفرط حبقوق العباد،  ناسحلقوق ال
 ..! وحاجياهتم، وخ متهم 

حيقق هلم مصاحلهم ال نيوية، ويسعى يف حتصيلها وحتقيقها  أ  الناس عادة يقفو  م  من: خامسها 
.. ضرر والشرور بنفس  د ر املستطاع وحييطهم برعايت  ونصح ، وخ مت ، وي ف  عنهم األذى وال ،هلم

قودهم، وخ متهم، ، وأنت تتجاهل وهتمل مصاحلهم، وحترجو منهم أ  يقفوا معك وم  دولتكوابلتايل ال 
 تلومهم لو ودفوا م  غريك؛ كما ال حيق لك أ .. ال حظ هلم عن ك سوى الكالم والشعارات والتنظري و 

واملالمة حيناٍذ كل املالمة تق   .. احلهم ال نيوية واملعيشيةحتقيق وحتصيل مص خ متهم، ويف الذي يسعى يف
 !عليك، وعلى تنظرياتك، ومن يتابعك عليها، ال غري

وما .. والواد  املشاه  .. يري  أ  يسري بعكس حركة التاريخ .. في  أ  منّظران السّ : خالصة القول 
وحريص ..   وأن  ي عو إىل التوحي.. التوحي  مث هو بع  ذلك يوعم أن  من دعاة .. قل، والعقل يقتضي  النّ 

 ! فالّتكفري، والتضليل ل  ابملرصاد.. وال يقول بقول  .. والويل ملن خيالف  يف هذا التنظري ..  على التوحي 
55/55/6152  

 . املطلوب من جبهة فتح الشام -5231
الع و  ، إال أ "القاع ة  "رغم أ  األخوة يف جبهة فتح الشام د  أعلنوا عن فك ارتباطهم مبسمى  

لنفس  موي ًا  حريص ج ًا على ربط جبهة فتح الشام، مبسماها الق مي، وابلقاع ة، ليج ــ كما هو ظاهر ــ 
خباصة يف م ينة و  من املربرات الرتكاب موي  من اجلرائم واجملازر حبق املستضعفني وامل نيني من أهل الشام،

ح الشام، يذكرها مبسماها الق مي، الذي ينم عن ارتباطها ابلقاع ة، وهو كلما أراد أ  يذكر جبهة فت حلب،
  ! ، لغرض  اآلنف الذكرواإلرهاب العاملي

يتناول احل يث عن جبهة فتح  املطلوب من األخوة يف جبهة فتح الشام، وكل أخوابلتايل فإ   
يكرر اإلشارة واحل يث عن  الشام عرب وسائل اإلعالم ــ من دبيل التفويت على الع و غرض  اخلبيث ــ أ 
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ويستهجن كل من يتجاهل هذه احلقيقة، وُيصر على ربط جبهة فتح .. ابلقاع ة " اجلبهة " فك ارتباط 
 "! عنوة ولو طارت " الشام ابلقاع ة، على مب أ 

ا ل من األخوة أ  يشريوا إىل فك ارتباطهم ابلقاع ة مرة واح ة ــ على أمهية هذا األمر ــ بينمال يُقبَ  
استمرار  ــ لغرض  اخلبيث اآلنف الذكر أعاله ــ  الع و يف كل يوم يؤك  ماات املرات، عرب وسائل إعالمهم

 ! ، واستمرار انتمائها إليهاابلقاع ة" اجلبهة " ارتباط 
51/55/6152  

 !كاماحلالفرق بني ترامب، وبني من سبقوه من  -5232
أمريكا ابلنسبة ل ول املنطقة العربية؛ أ  من سبقوه  الفرق بني ترامب، وبني من سبقوه من حكام  

كشوف ى املكانوا يبتوو  حكام املنطقة من حتت الطاولة، بينما ترامب يري  أ  يبتوهم من فوق الطاولة، وعل
!.. 

52/55/6152  
َلى -5237  ! هؤالء شه اء اي جويرة وليسوا جمرد دتـْ

دناة اجلويرة ضحااي دصف الطريا  اهلمجي الروسي، والنظام النصريي اجملرم من  ذكرعن ما تَ  
 دتلى النظامعن ما تذكر كذلك .. فقط كقتلى   تذكرهم وتصنفهماألطفال والنساء والشيوخ، واملستضعفني 

وع م احلياد لطرف دو   ،من دبيل إظهار املساواة.. صنفهم كقتلى تذكرهم وتوشبيحت ، ومرتودت   النصريي،
 ..!طرف 

ذكرو  حقهم علينا أ  وعن ما يُ .. دتلى الشعب السوري املسلم هم شه اء : وحنن نقول للجويرة 
فال يستواي  .. خبالف دتلى الغواة اجملرمني اخلائنني .. الذي يستحقون ، كشه اء والتوصيف نذكرهم ابملقام 

 هو حياد ع م احلياد،املساواة و ضحاايه حتت عنوا  ني اجملرم و فاملساواة بني القاتل وضحيت ، وب.. مثاًل 
 ..! لظامل القاتل صاحل ال صارخ

َأفـََنْجَعُل ]  واملقتول اجملرم بني القاتل.. أال داتل هللا احلياد الذي يساوي بني الظامل واملظلوم  
 .  32-31:القلم[َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَ  .  اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنيَ 

52/55/6152  
 .اجملاهيل والشأ  والعام -5238

مما ابتليت ب  األمة يف هذا العصر، خوض اجملاهيل ــ جماهيل االسم والعني ــ يف الشأ  العام، ويف  
وخيوض .. ّو ، ويكّفر فرتى أح هم خي.. مسائل كبار، بطريقة تشوهبا احلماسة، واملواودة، واألذى والضرر 

وحيكم على العباد والبالد مبا يشاء .. ويشتم، وجيّر  .. وحيّسن ويُقّبح .. عراض، واألموال واأل يف ال ماء،
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، ال يُؤمن وكلمات ال ضريبة عليها ..ف عن نفس ، من يكو  وهو يف نفس الودت ال جيرؤ أ  يعرّ ويهوى 
 !دَخنها وضررها

أ  يكو  شبيحًا : يف هذا اجملهول ع ة افرتاضات ــ وحق مجي  الناس ــ أ  نفرتضحيناذ حقنا ومن  
أو أ  يكو  صاددًا .. أو أن  يعمل لصاحل استخبارت دولة معينة، تلوم  أب  يقوم هبذا ال ور .. أو بلطجيًا 

وال جنوم ل  .. فهو حيتمل أ  يكو  واح ًا من هؤالء الثالثة .. التنط  واحلماس الوائ   يغلب علي جاهاًل 
 كلمات ،و  مقاص ه منمن  و ومن كا  كذلك من حقنا أ  نراتب .. بواح  منها ما دام دائمًا على جهالت  

.. حىت لو ختللها بعض احلق أو احلماس الوائ  وهي ال تلومنا بشيء،  ننظر إليها بعني الشك والريبة،و 
 . يناذ هو ال غريهواملالم ح

62/55/6152  
 .واجلماعات املنتسبة ألهل السنة واجلماعة بني الطوائفواع واخلالف إدارة النّ  -5231

بة ألهل السنة بني الطوائف واجلماعات املنتسد  كثر اجل ال حول كيفية فض النواعات واخلالفات  
خلالف املعروف واملوروث بني كا  .. اخلارجيةوضرورة الودوف صفًا واح ًا أمام التح ايت  ،واجلماعة

ويف كثري من األحيا  الع و يُوكيها ليمرر  ..األشاعرة واملاتري ة، والسلفية، واملذهبية، والالمذهبية، وغريها 
 ؟أه اف  وأطماع 

مسار سياسي، وأمين، : أ  املسألة هلا مسارينيف حل هذا النواع الق مي اجل ي ، والتوجي  الذي أراه  
يوّح  مجي  الطوائف واجلماعات املنسوبة ألهل السنة واجلماعة، على اختالف وتباين هذه .. وعسكري 

وبتعبري آخر اصطفاف سين جيم  .. ، ودرجة درهبا أو بع ها من أهل السنة واجلماعة فيما بينها الطوائف
ف واالختالف ال جيوز في  اخلالهذا املسار .. ة سياسيًا وأمنيًا وعسكراًي ض  أع ائهم مجي  الطوائف السنيّ 

حتت أي ذريعة  كما ال يقبل التفرق فيما بني الطوائف واجلماعات   الذي يؤثر على وح ة الصف والكلمة،
 .مهما كانت النية صاددة أو طاهرةكانت، و 

يضمن بقاء .. فهذ املسار يكو  مستقاًل عن املسار السابق .. ومسار فكري، وعق ي، وفقهي  
ابلرفق، واحلكمة واملوعظة احلسنة .. تلك الطوائف واجلماعات علماء اصح، والتناظر فيما بني واستمرار التن

 . وبطريقة ال تؤثر سلباً على سالمة املسار األول.. 
هبذه املنهجية يف إدارة النواع، والتعامل مع ، حنافظ على وح ة الصف يف مواجهة األع اء، كما  

 .كفى هللا املؤمنني القتالو .. تلف علي  بني املسلمني التناصح فيما خيُ حنافظ على بقاء وإحياء فريضة 
67/55/6152  
 .لو يتفطّنو  إىل ال عاء -5211



78 
 

هذا يعين أن  دريب من رب ، وأن  ليس بني دعائ  وبني .. أ  يكو  املرُء مظلوماً، ومغلوابً، ومضطرًا 
ل حلب اليوم، الذين تكالبت عليهم أمم الكفر واحملاصرو  من أه.. كما ليس ل عائ  راد .. هللا حجاب 

 . والظلم هم أدرب اخللق إىل هللا، لو يتفطّنو  إىل ال عاء واللجوء إىل هللا
61/55/6152 

 !ظاهرة صحّية لكن هلا سلبياهتا -5215
إىل  انتقال إمارة حركة أحرار الشام، من الشيخ أيب جابر، ومن  إىل الشيخ أيب حيىي احلموي، ومن  

بطريقة سلسة، وحضارية، تسودها رو  األخوة واحملبة،  الشيخ علي العمر أيب عمار ــ حفظهم هللا مجيعًا ــ
 . ظاهرة صحية وحضارية رادية، يستحق األخوة عليها جويل الشكر.. وع م التعصب لإلمارة والوعامة 

إ  أ  األخ ما  :واليت منهالكن لو نظران إليها من جانب آخر د  يكو  هلا  بعض السلبيات،  
.. ومل ميض على ديادت  سوى سنة أو أكثر بقليل .. تنضج خربات  القيادية، ويشت  عوده، ويقوى عطاؤه 

ُيستبَ ل أبخ آخر ح يث العه  يُقال و سرعا  ما .. تشت  حاجتها إلي  ــ وهي متر بظروفها الصعبة ــ والثورة 
 !...والتنظيمي  ركة نسبياً االستقرار السياسي والفكري،وهذا د  يفق  احل.. م  القيادة العامة 

واحلم  هلل .. ن عو لألخ أيب عمار ابلتوفيق، وأ  يس د هللا خطاه ملا في  خري أمت ، ودين ، وشعب   
 . رب العاملني

61/55/6152  
 حكم من يلتحق ابلنظام النصريي طواعية؟ -5216

وزعم العودة  ليكو  واح اً من منظومت ، ومعسكره حتت عنوا من يلتحق ابلنظام النصريي طواعيًة،  
، فهو واح  منهم، وحكم  حكم النظام النصريي.. ة إىل أحضا  الوطن، وإصال  األوضاع الشخصيّ 

نُكْم فَِإنَّ :] ل دول  تعاىلمَ وعلي  وعلى أمثال  حيُ وعسكره، وشبيحت ،  ُهْم َوَمن يـَتَـَوهلَُّم مِّ ودول  . 15:املائ ة[ُ  ِمنـْ
نُكْم فَ  :]تعاىل ُم مِّ   .63:التوبة[ُأْولَـِاَك ُهُم الظَّاِلُموَ  َوَمن يـَتَـَوهلَّ

  ل ؛ إذ العربة ابخلواتيم، ومبا خُيتم ب  وكون  كا  من اجملاه ين، ومن السّبادني لنصرة الثورة، ال يتشفّ  
 . نسأل هللا تعاىل الثبات، وحسن اخلتام.. على املرء 

5/56/6152  
 . اللييب اندر السنوسي العمرايندالالت اغتيال الشيخ العامل  -5213

اندر السنوسي شيوخهم ــ ابغتيال الشيخ العامل  ــ بتحريض من اخلة ليبيا ديام حفنة من جمرمي مَ  
 : ، ل  دالالت ع ةرمح  هللا اللييب العمراين

واجلماعة ــ حتت ذريعة ع م اخلة من مناظرات املخالفني هلم من أهل السنة هروب امل َ : منها 
ــ إىل القتل، والتصفيات اجلس ية، هو هروب إىل أعظم الكبائر بع  ! اجللوس م  أهل الب ع واألهواء زعموا
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ضادت إذ لو كانوا على حّق ملا .. وبطال  منهجهم .. ، وهو عالمة على جهلهم وإفالسهم الشرك
ابتع وا عن الكلمة، واحملاججة ابحلكمة واملوعظة احلسنة إىل استخ ام السال ، ملا ص ورهم ابملخالفني، و 

 ! ودتل املخالفني هلم من العلماء
ش هتم املعهودة على أهل اإلسالم وعلمائهم، ومن مث مواالهتم وطاعتهم لطواغيت الكفر  :ومنها 

اخلوارج الغالة؛ وهي دتلهم ودتاهلم صفة من صفات  جتعلهم األدرب إىل أبرز.. اجل ال عنهم كثرة والظلم، و 
بل إ  م اخلة العصر زادوا عن اخلوارج الغالة األوائل .. كهم ألهل الشرك واألواث  ألهل اإلسالم وتر 

 بكوهنم خوارج غالظ ش اد على أهل اإلسالم وعلمائهم، مرجاة ورمحاء على طواغيت الكفر والظلم
 .الغالة، وشر من املرجاة اجلفاةفهم من هذا الوج  شر من اخلوارج .. والفجور 

وا  اخلة العصر هؤالء فيهم شب  ابلشيعة الروافض؛ فالشيعة الروافض حيثما حلّ أ  مَ : ومنها 
فإ  مل يوج  القرب أوج وه هم .. وتواج وا حبثوا عن درٍب لتق يس  وعبادت ، وممارسة طقوسهم الشركية عن ه 

 ، يوالو حبثوا عن طاغوت جمرم يوالون  ويطيعون ، وجيادلو  عن وا وتواج وا امل اخلة حيثما حلّ بينما .. 
 ..! فإ  مل يوج  هذا الطاغوت، أوج وه، فهو ابلنسبة هلم كاملاء ابلنسبة للسمكة .. ويعادو  في  

ا وملّ .. القذايف، والطاغوت حسين الالمبارك اهلالك فمن دبل دخلوا يف طاعة ومواالة الطاغوت  
وغ اً ال .. سلطاهنما، دخلوا يف طاعة ومواالة الطاغوت حفرت، والطاغوت السيسي هلكا وذهب حكمهما و 

هم الطواغيت السفهاء لذا أسع  الناس هبؤالء القوم .. ن ري أي طاغوت سي خلو  يف مواالت  وطاعت  
 ! ، الظاملو اجملرمو 

التحرر من الظلم إىل اخلة عقبة كأداء أمام أي حراك أو حكم راش  يه ف  َ أ  املَ : ومنها 
على اعتبار أ  هذا احلراك أو احلكم هو  ، يف أي دولة من ال ول؛إىل ديام دولة إسالمية راش ةوالظاملني، و 

 ..! خروج على والة أمورهم من الطواغيت اجملرمني 
 يرحمأ  كما نسأل  تعاىل .. هم، مبا شاء وكيفما شاء نسأل هللا تعاىل أ  يكفينا وأمة اإلسالم شرَّ  

وألهل  وذوي ، وأحباب  ..   يسكن  فسيح جنات ، ويتقبل  يف ع اد الشه اء وأ ،اندر السنوسي العمراينعب ه 
 . واحلم  هلل رب العاملني.. وإان هلل وإان إلي  راجعو  .. حسن العواء، والصرب والسلوا  

6/56/6152  
 .جيش حلب خطوة يف االجتاه الصحيح -5211

، خطوة إجيابية يف "جيش حلب "   الفصائل اجملاه ة داخل حلب، وان ماجها حتت مسمى توحّ 
جيش " االجتاه الصحيح، نرجو أ  يتبعها توح  الفصائل خارج حلب واحمليطة حبلب حتت نفس املسمى 

بل وحترير كامل حلب .. لفك احلصار عن حلب ــ من داخل حلب وخارجها ــ ، وتتوح  اجلهود "حلب 
 .واجلماعة اليت تكو  ي  هللا معها ال غالب هلا.. في  هللا م  اجلماعة .. وما ذلك على هللا بعويو .. هللا  إبذ 
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6/56/6152 
  .جمرد ادرتا  أدرتح  على جبهة فتح الشام -5211

ب لت حبكومة واستُ استقالت احلكومة اليت متثل مرحلة االرتباط،  ،ت بريطانيا ارتباطها أبورابملّا فكّ  
إذ لكل مرحلة حكومتها ..  ، وما بع  فك االرتباطج ي ة، ورئيس وزراء ج ي  ميثل مرحلة فك االرتباط

اليت متثل وابلتايل هل من املمكن أ  نطالب جبهة فتح الشام أب  تستب ل ديادهتا  ..ومتطلباهتا  ..ورجاهلا 
فيتق م .. ع  فك االرتباط ابلقاع ة ابلقاع ة، بقيادة ج ي ة تناسب مرحلة ما ب االرتباطدبل فك مرحلة ما 

.. األخ أبو دمحم اجلوالين ابالستقالة، ويتيح الفرصة لقيادة ج ي ة يف اجلبهة متثل مرحلة ما بع  فك االرتباط 
يصعب عليها أ  متثل مرحلة والتعصب ملسمى القاع ة، إذ القيادة اليت كانت متثل ذروة االرتباط ابلقاع ة، 

ت بني املرحلتني، ومبتطلبات يف التوجهات والسياسا الواس لالختالف .. ثياًل جي ًا ما بع  فك االرتباط مت
 .املرحلتني

والشعب .. هل من املمكن جلبهة فتح الشام أ  ختطو هذه اخلطوة اجلرياة اليت ستخ م الثورة كثريًا  
 ! ؟، وتصوره انة اخليال الذي يصعب حتقيقأم أ  هذا الطلب ي خل يف خ.. السوري املنكوب أكثر 

 .. ]ما أردت من  إال خريًا .. ودراست  .. أرجو أ  ُيصَغى إلي ، وحُيَسن تفسريه .. ادرتا  جمرد هذا  
 . 88: هود[تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِ  أُنِيُب ِإْ  ُأرِيُ  ِإالَّ اإِلْصاَلَ  َما اْسَتطَْعُت َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ اِبّللِّ َعَلْيِ  

3/56/6152  
 .عن ما خنّذل عن املسلمني -5212

ال .. ونطالب بذلك .. عن ما خنّذل عن املسلمني، ونعمل على إبطال أعذار الع و الواهية الكاذبة 
فهذا ال نرجوه  ــ ال؛ !يوافقوا علينا ــ كما يفهم البعضلكي يعين أننا نفعل ذلك من أجل أ  يرضوا عنا، أو 

وحىت ال نعين  بتواطانا أو .. ونبطل دعاوي  .. ب علي  مهام  اإلجرامية وإمنا نفعل ذلك لنصعّ .. من القوم 
..  الكاذبة الواهية على ارتكاب موي  من اجلرائم واجملازر حبق شعبنا وأهلناودعاوي  سكوتنا على أعذاره 

  !وال ينبغي.. وهذا مطلب شرعي وعقلي، ال خيتلف علي  عادال  
1/56/6152  

 .أجيب عنها األسالة اليت ال -5217
 : واح ة من ثالثفحات التواصل، وال أجيب عنها، األسالة اليت تردين عرب ص

إّما أنين د  أجبت عنها مرارًا وتكرارًا يف مقاالت سابقة، وأصحاب هذه األسالة، لو راجعوا كتاب 
 .دفرت الثورة والثوار أبجوائ  الثالثة، لوج وا بغيتهم، واإلجابة عن أسالتهم وزايدة

 . وأصحاب هذه األسالة غافلو  عن هذا البع  واملعىن.. وإّما أ  اإلجابة عنها، خت م الع و 
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وهذا نعرف  من حلن .. وضرارًا بني املسلمني .. وتفريقًا .. وفتنة .. سأل هتكمًا أ  السائل يَ وإما 
َوَأْعِرْض َعِن :] ىلعماًل بقول  تعا.. وهو حق  علينا أ  نعرض عن ، وعن سؤال  .. القول، وحلن سؤال  

 . واحلم  هلل رب العاملني. 511:األعراف[اجْلَاِهِلنَي 
2/56/6152  

 !احتكار اإلسالم واجلهاد -5218
من تري  أ  حتتكر اإلسالم، واجلهاد لنفسها؛ فهي اإلسالم .. من املسميات والتحوابت املعاصرة 

وال تسمح هلم أ  يكونوا على .. وما سواها ليسوا على شيء .. وهي األّمة .. وهي احلق .. وهي اجلهاد .. 
وأ  يكونوا ملغامراهتا .. بُكمًا  وأ  يسريوا يف ركاهبا صّماً آمني،  :أ  يقولوا هلامقصور على ف ورهم .. شيء 

  !همو  يف دينهم وأعراضهمفهم متّ  وإال.. حقل جتارب، الغري 
وإدصاء حلق  وفي  تضييق لواس ،.. واملسلمني  وهذا لعمر احلق إضافة إىل كون  مصادرة حلق األمة

وحقودهم، يف أش  وأظهر والتعايل على عباد هللا واالستب اد، ب، والظلم، فهو يتضّمن الكرب، والتعصّ .. 
 !صوره

7/56/6152  
 .امأهل الشّ  رُ  َ دَ  -5211

 . هلل رب العاملني واحلم ُ .. اة، والُغالة الطُّغاة، والُغوَ : الثيُر أهل الّشام أ  يواجهوا الع وا  الثُّ  َ دَ 
7/56/6152 
 .جيش األحرار -5211

، من دو  أصالً  أحرار الشاماإلعال  عن تشكيل جيش األحرار من فصائل تنتمي إىل حركة 
خطوة خاطاة، .. علي العمر أيب عمار، وال موافقت  الرجوع إىل القيادة العامة للحركة املمثلة ابلشيخ 
وخباصة أهنا جاءت يف ظروف صعبة وحرجة متر هبا .. تفريقية، ضارة، تفرق وال جُتّم ، ال نقرها وال نباركها 

 . الثورة السورية
، ..[واعتصموا ] يها آبية ة أهنم يست لو  علالذين داموا هبذه اخلطوة التفريقيّ والغريب يف األخوة 

  !ها، وأنولوها على معىن خمالف ل الالهتايف غري موضع فوضعوا اآلية
وأ  ال  لب األخوة هؤالء أب  يتقوا هللا يف أنفسهم، ويف دينهم، ويف إخواهنم، وشعبهم، وثورهتم،انط

و  أي خطوة إال مبوافقة القيادة العامة، وبع  فال خيط يرجعوا عن مسلكهم هذا؛توا األع اء بنا، وأ  يشمّ 
 . مراجعتها، واملمثلة ابألخ أيب عمار، حفظ  هللا

خوا ، وأ  يوح  الشمل والكلمة، والصف، إن  تعاىل مسي  ف بني دلوب اإلنسأل هللا تعاىل أ  يؤلّ 
 .  النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلمدريب جميب، وصلى هللا على دمحم
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55/56/6152 
 !ق والّتقاتل؟يُفوَع للَتفرّ  أوكلما حصل خالف -5215

عاجلناه بتفريق املفّرق، وتشطري يف الصف الواح  أو اجلماعة الواح ة، أوكلما حصل خالف 
تربر هذا التفرق والتشرذم، اليت واملربرات مث حبثنا بع  ذلك عن األعذار .. املشّطر، وابلفوعة إىل السال  

مث بع  ذلك حيسبو  أنفسهم أهنم عقالء والضرر بضرر أكرب،  ئ أكرب،فيعاجلو  اخلطأ خبط.. قاتل والتّ 
 !وفقهاء، وأهنم حيسنو  صنعاً 

ــ هو احلق الذي ليس بع ه الذي ال يغين من احلق شيااً ال يع و الظن د  أح هم يعترب رأي  ــ والذي 
ويستبيح ألجل  فيحمل  ذلك على أ  يُقاتل دو  رأي  حىت املوت، .. الك، والضياع إال الكفر، واهل

وهذا من تلبيس إبليس ود  يكو  رأي  خطأ، أو صوااًب حيتمل اخلطأ، احلرمات، ووح ة الصف والكلمة، 
حيتمل  رأيي صواب: من دبيل توسي  حسن الظن ابملخالفني ل  ورحم هللا اإلمام الشافعي إذ كا  يقولعلي ، 

رأيي هو احلق الذي ال أيتي  : يقول بينما لسا  حال هؤالء.. اخلطأ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب 
 !..الكفر والضالل، واهلالك، وال مار إال الباطل من بني ي ي ، وال من خلف ، والذي ليس بع ه 
56/56/6152 
  .اخليانة نوعا  -5216

  يعمل لصاحل موظفًا عن ه، يكو  املرء عمياًل للع و،نوع مباشر؛ وذلك عن ما : اخليانة نوعا 
 .بصورة مباشرة، وهذا النوع من اخليانة والعمالة واضح ال خفاء في 

، ويقوم أبعمال خي م املرء الع و؛ وذلك عن ما ، من دو  توظيف أو ارتباط مباشرونوع غري مباشر
ة انتصارًا هلوى، أو ملصلحة شخصيّ يفعل ذلك  وهو ..ويعلم مسبقًا أهنا تصب يف خ مت   ،تصب يف خ مت 

وحتقق ل   وأحقاده، ما دامت تشب  رغبات ، حىت لو كانت خت م الع و، أو حوبية، فال يبايل ملآالت أعمال ،
والعميل فيقتات الع و من  ومن أعمال  أكثر مما يقتات من اخلائن .. مصاحل  الشخصية واحلوبية الضيقة 

وما أكثر اخلونة من هذا النوع، وهذا .. ولرسول ، وللمؤمنني  ،هلل فهو أيضاً خائنفمن كا  كذلك .. املباشر 
 !، وما أكثر وأوس  الغفلة عن ضرر هذا النوع من اخليانة واخلونةالصنف

53/56/6152  
 !لوال خنجركم املسموم -5213

اخلونة من اخلوارج .. أكثر الناس مشاتة وفرحًا وطراًب للحرج الذي نول حبلب وأهلها وجماه يها 
، واعتبارهم أ  ما نول PKKمن منظمة العنصريني ال واعش، ومعهم إخواهنم يف الغ ر واخليانة امللح ين 

  !..يف جبهة درع الفرات هلم، وانشغاهلم حبلب من حرج هو بسبب دتال بعض اجملاه ين 
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ي طعنتم ب  أهل الشام وجماه يهم لوال خنجركم املسموم الذ: ني نقولوهلؤالء اخلونة العمالء اجملرم
تستغلو  أي انشغال للمجاه ين ابلنظام النصريي وحلفائ  لتتم دوا .. ماات املرات، ويف ماات املواد  

واالنشغال .. فأجربمتوهم مكرهني على دتالكم، ورد ع وانكم، وإجرامكم .. ابلقوة والغ ر على حساهبم 
هتم احلربية مثل ما استغرد  امن تضحيات اجملاه ين وطادورد ع وانكم وجرائمكم فاستغرق دتالكم .. بكم 

اجلوء  فال تتباكوا على جرم، ومأساة أنتم... كل  وأنتم السبب يف ذلك  .. منهم النظام النصريي اجملرم وزايدة 
 .داتلكم هللا.. واملسؤول عنها .. وال تلقوا املالمة على غريكم، وأنتم األوىل هبا .. األكرب من أسباهبا 

53/56/6152  
  .نسجل ذلك للتاريخ -5211

ما خسر جماه و الشام منطقًة أو أرضاً لصاحل : اليةنسجل ذلك للتاريخ، وحىت ال تنسى األجيال التّ 
اجملرم، إال وكانوا اخلوارج ال واعش األشرار، وإخواهنم يف اخليانة والغ ر األكراد العنصريني النظام النصريي 

واختالفها،  ،مث بع  ذلك بسبب تفرق الفصائل..  سببًا رئيسيًا يف هذا اخلسرا .. امللح ين اإلنفصاليني 
 .وتنازعها

51/56/6152 
  !أسقطوا حلب دبل أ  تسقط -5211

كثري من املعلقني واحملللني، بعضهم حمسوب على وأكثر من ثلثي حلب بي  اجملاه ين ــ  منذ أشهر ــ 
وعرب كثري من وسائل  الثورة، ومن املتعاطفني معها ــ ود  يكو  منهم من هو حمسوب على الطابور اخلامس ــ

لب حترتق ح.. حلب تباد .. سقطت حلب  :لولو و وي.. يصرخو  وين بو  .. اإلعالم وصفحات التواصل 
وحنو .. اع موا دادة الفصائل واجملاه ين .. اهربوا .. اخرجوا .. ال ب  من االستسالم .. انتهت الثورة .. 

فأسقطوا حلب بي  النظام النصريي اجملرم دبل أ  .. االطالدات التشاؤمية االستسالمية، واملريبة ذلك من 
فالنظام  ..وعلى معنوايت احملاصرين فيها ..  مما أثر سلبًا على معنوايت اجملاه ين يف حلب.. تسقط 

شياًا من هذا اخلور  ومساحات شاسعة من أرض سوراي ومل يُظهر ومن مع  النصريي اجملرم خسر م انً 
من اجملاه ين  اً أيكو  الطاغوت وجن ه يف هذا اجلانب خري ..  مراعاة ملعنوايت جن ه واهلل ، ،واالستسالم

 !وهللا تعاىل موالان، وال موىل هلم؟.. ومن أنصارهم 
 !و بع  حنيتعلمن نبأه ولفحلب منصورة إبذ  هللا، ول.. اتقوا هللا يف اجملاه ين 

51/56/6152  
   .يف اجلماعةالّصقور واحلَمائم  -5212

حتافظ على تواز  وضرورية وجود طريف الصقور واحلمائم يف مجاعة واح ة، ظاهرة صحية وإجيابية، 
فإذا جنح الصقور .. واستقامتها من غري جنو  إىل تش د وإفراط وال إىل تفريط وجفاء وسالمتها، اجلماعة 
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ابجلماعة إىل التش د وج وا يف طرف احلمائم ما يكبح مجاحهم إىل التوسط واالعت ال، وإذا جنح فريق 
، وج  يف فريق الصقور ما يكبح مجاح  وأيطره إىل التوسط احلمائم ابجلماعة إىل التفريط والتمي  واجلفاء

 .واالعت ال
أ  يطري إال هبما ل  فمثل فريقي الصقور واحلمائم يف اجلماعة، كاجلناحني ابلنسبة للطائر ال ميكن 

وعن ما .. نة أو يسرة، ويعين السقوط وال ب  ميوالتطرف يعين اجلنو  من دو  اآلخر والطري أبح مها  معاً،
منهما يصبح كالطري الكسري األعرج ذي  يعين أ  كالً .. النفصال عن احلمائم، أو العكس كر الصقور ابيف

 .أىّن ل  أ  ينطلق أو يطريوطائر هذا وصف  اجلنا  الواح ، 
61/56/6152  
 !اإلن ماج املنفرط -5217

وملح، د  دل علي   اإلن ماج والتوّح  بني الفصائل اجملاه ة والثورية يف الشام، مطلب شعيب واس 
  واالن ماج ونضمن عطاءه اإلجيايب إبذ  هللا ينبغي أ  يؤَتى النقل والعقل، ولكي نضمن استمرار هذا التوحّ 

إىل شخص أو أشخاص  ل ديادة هذا التجم  واالن ماجو الصحيحة، وليس من أبواب  أ  تؤ  من أبواب 
فيصنفو  بتصنيفهم الثورة ومجي  الفصائل، ..  مصنفني على اإلرهاب العاملي، ومطلوبني جلمي  دول األرض

هذا ليس من التقوى يف شيء، أ  و .. ما يلحق أبشخاصهم الش ي  من احلرج وأبهل الشام ويلحقو  هبا 
وكما هو .. أان أو حترتق البل  .. إما أ  حنيا معًا أو منوت معًا .. أكو  أو ال تكونوا : يلتوم أح هم شعار

 !جيب أ  حيكم على مجي  الشعب السوري املسلم ابإلع ام، لتقر عين حمكوم علي  ابإلع ام 
  واالن ماج بصفت  الواردة أعاله، سرعا  ما سينفرط عق ه، وترت  الفصائل إىل مث لو مّت هذا التوحّ 

.. والشعب عاجاًل أو آجاًل سريفض   أل  الواد  سريفض ، اج؛  واالن مفردة أسوأ مما كانوا علي  دبل التوحّ 
نطالب .. وحىت ال نشّمت األع اء بنا، ونعينهم على أنفسنا أبخطائنا .. من ذلك حيصل شيء  حىت الو 

بثورهتم، وشعبهم،  وأ  يتقوا هللا.. من أبواب  الشرعية والصحيحة واالن ماج   أ  أيتوا بيت التوحّ اإلخوا  
 .وأمتهم

65/56/6152 
  ..!ال متنعوا االحتفال ابملول  النبوي  -5218

يستغل بعض اليت حتارب الكلمة النافعة الراش ة، يف بعض األنظمة ال يكتاتورية املستب ة، 
، وغريها من املناسبات ال ينية، لتمرير بعض الكلمات "املول  النبوي " الناصحني والواعظني مناسبة 

ة ليس من الفق  حلالففي هذه ا.. واملواعظ النافعة للناس، ال يستطيعو  أ  ميرروها يف غري هذه املناسبات 
بل ُيسكت عن هذا األمر؛ للمصلحة اآلنفة .. ة االحتفاالت ابملول  النبوي، ومنعها بب عيّ  واملصلحة املناداة

 . الذكر أعاله، وهللا تعاىل أعلم
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62/56/6152  
  .ةاالصطفاف الثوري للفصائل الثورية الشاميّ  -5211
تشكيل من أجل  ،الثورية الشاميةوالتشكيالت لع ي  من الفصائل  اً جاد اً نشه  يف هذه األايم حراك

يشمل مجي  حتت ديادة موحَّ ة،  ، جيش سوري موحَّ   ، ينتهي إبذ  هللا بتشكيلثوري موحَّ اصطفاف 
 . الرتاب السوري

، ون عو إىل تفعيلها وتطويرها ود املخلصة، ونباركها، ونؤي ها،ن هذه اجلهومن جهتنا فإننا نثمّ 
جليش دوي موّح ، أيخذ على عاتق   اخلطوات األوىل حنو التأسيســ إبذ  هللا ــ عسى أ  تكو   ،ودعمها

سائلني هللا تعاىل لكل من يبذل جه ًا خملصًا يف هذا االجتاه التوفيق، وأ  .. محاية ال ين، واألرض، والِعرض 
 . جيوي  هللا عن الشام، وأهل الشام خري اجلواء

56/61/6152  
  خيارات ال ولة املنشودة ؟ -5221

 : نشودة، ولكل خيار فريق  وأهل توج  ثالث خيارات لل ولة امل
لصاحل املعاه ات  ، ومصاحلها اخلاصة،ديام دولة تغيب هويتها، وثقافتها، وعقي هتا: اخليار األول

 . وهو خيار مرفوض، غري راش .. ة واالتفادات، واجملالس ال ولية واألممي
حميطها وبياتها، ال تراعي فق  الواد ،  لة تستع ي العامَل كل ، ترفض التعامل م ديام دو : ثايناخليار ال
من .. وإاثرة الصراعات  التوحش، واهل م، والتطبيش،وبياة تستعذب البقاء يف مرحلة .. وال فق  املمكن 

 . وهذا أيضاً خيار مرفوض، غري راش  ..تنتهي إلي  دو  أ  تض  لنفسها أفقاً واضحاً وممكناً 
تراعي فق  الواد ، وفق  املمكن، .. ديام دولة حتافظ على هوية وثقافة وعقي ة أهلها : اخليار الثالث

تتعامل م  حميطها اإلدليمي، وال ويل بن يّة .. والت رج يف فرض ما تري  حبسب الق رة واالستطاعة 
وهو .. ، والسياسة الشرعية وفق ما تقتضي  املصلحةمن غري تبعية لشرق أو غرب،  ووادعية، ستقاللية،وا

   . اخليار األرش  واألمثل واملمكن الذي نرتاي ، وهللا تعاىل أعلم
35/56/6152  

  !احلرص على الوح ة أم احلرص على الوعيم ؟ -5225
فال وح ة وال اعتصام وال ان ماج إال م  الوعيم .. نري  الوح ة، واالن ماج، ولكن ابسم الوعيم 

وإال فال وح ة وال ان ماج .. وأ  يكو  الوعيم على رأس هذا االن ماج .. ومن خالل الوعيم وابسم الوعيم، 
  !ولألسفهذا لسا  البعض .. وفشلت الثورة .. العباد  لو خربت ال اير، وهلكحىت .. 

 مهما كا  رمس  وامس  ــ من أي فصيل أو جتم  كا  ــأ  أي شخص : وخطاب العقل والنقل يقول
ويكو  مثار ج ل وضرر للشعب  ..واستمرارها .. وبنجاحها .. سيضر ابلوح ة واالن ماج امس  إذا كا  
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وهذا .. ، وأ  يبقى يف الظل جيب أ  ينأى بنفس  عن زعامة الوح ة ..السوري وثورت  املباركة، ومستقبلها 
 . من التقوى والورع، والشعور ابملسؤولية حنو الشام وأهل ، وثورت 

ال ينبغي أ  ختض  لكثري  ال خفاء يف وجوهبا،دضية الوح ة واالن ماج دضية شرعية عقلية واضحة،  
ارضة من هذا الطرف ولردات الفعل، وال لتجييش األمساء املؤي ة واملع ، وللتصويت،للهوى والمن اجل ل، 

من خالهلا ستفشل الوح ة،  تؤتَ و  إ  مل تُراع وإمنا هلا شروطها وأسباهبا وأبواهبا الصحيحة اليت.. أو ذاك 
  !مؤي ة وتوديعات ، مهما جيشنا من أمساءوخالف من فردة وترت  إىل ما هو أسوأ مما حنن في 

:] من أبواهبا، كما دال تعاىلالبيوت ؤتى تُ  وإمنا نطالب أب .. ى البيوت ؤتَ حنن ال نطالب أب  ال تُ  
واآلية . 581:البقرة[َواهِبَا َولَْيَس اْلرِبُّ أبَِْ  َتَْتـُْوْا اْلبـُُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَـِكنَّ اْلرِبَّ َمِن اتَـَّقى َوْأتُوْا اْلبـُُيوَت ِمْن َأبْـ 

 . تشمل كل من أتى شيااً من غري ابب  الصحيح

35/56/6152  

  .جتربة جملس ديادة الثورة -5226
جتربة جملس ديادة الثورة، جتربة فري ة؛ مشلت مجي  الفصائل الثورية السورية املمت ة على مجي  ربوع  

وكا  على .. ها وأدرها، وأدر ميثادها دادة األحرار الشه اء رمحهم هللا ود  ابت أومن دو  استثناء، سوراي، 
.. اجمللس الكبري هو أخوان الشيخ عب  املنعم زين ال ين حفظ  هللا رأس الساعني واملنظمني جللسات هذا 

وكنت شاه ًا على كثري من جلسات ومنعطفات هذا اجمللس، الذي استغرق من عمر وطادات الثورة أشهراً 
 . ةي ع 
كا  يؤمل من هذا اجمللس أ  يكو  النواة األوىل لتشكيل فتعلقت ب  اآلمال الكبرية، حيث   

واليت منها تشكيل جيش سوري اليت تشمل مجي  مساحة الوطن السوري، ؤسسات الكبرية وانطالدة امل
 ! لكن ما الذي حصل؟... ميت  على مجي  الرتاب السوري  موح 

يسًا مؤدتًا علي  ــ كا  من املمكن تغيريه يف أي ودت جتتم  الكلمة على تغيريه ــ لس رئانتخب اجمل 
فكانت هذه .. عمل يف جمال التعليم والقضاء يف بعض احلكومات العربية عرف عن  أبن  حقودي كبري، كا  ي

فني أل  ينقضوا اجمللس، ويبطلوه، وحيرضوا على سحب الغالة املتش دين املتكلّ  هتمة كافية عن  بعض
 ! هم، ومن سريت  أن  كا  يعمل يف القضاءيس اجمللس متّ على اعتبار أ  رئ.. هم من اجمللس فصائل

ه، وعودة األمور إىل نقطة الصفر ــ مستغلني الفراغ الذي جنحوا يف إفشال اجمللس وت مري  وفعاًل فق  
متعللني ابلذريعة الواردة أعاله بع  جه  مضن لكثري من اخلريين والعقالء،  أح ث  استشهاد أبطال األحرار ــ
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لس، وعن العمل علمًا أ  الرجل بع ها د  أصيب مبرض ش ي ، محل  على التقاع  عن رائسة اجمل.. 
 . نسأل هللا تعاىل ل  الشفاء.. السياسي بشكل عام 

أ  يفرضوا أمساء على رائسة  املتش دين املتكلفني يري و  اليوم وامللفت للنظر أ  نفس هؤالء 
ان ماج وتوح  هي أكثر إاثرة للج ل، والفتنة، والتفردة، والضرر من رئيس جملس ديادة الثورة املشار إلي  

 ! ..أعاله 
، بذريعة أ    السابق املتمثل يف جملس ديادة الثورة حالليكو  ت مريهم لإلن ماج والتوحّ  فعالم 

بينما من ال يوافقهم على األمساء املثرية للج ل والضرر اليت يري و  فرضها .. رئيس اجمللس غري مناسب 
  !ويؤخذ عليها؟حرام، وجرمية حُياسب ــ دبل انعقاده وامتام  ــ على التوح  اجل ي  

5/5/6157  
  !ال تغفلوا عن اإلع اد -5223

؛ فالع و ستطاعد ر امل عن اإلع اد، واالستع ادكم اهلَ  ، واالنشغال ابملشاكل ال اخلية ال تصرفنّ  
ابلنسبة فالغ ر .. النصريي القرمطي الرافضي أهل لؤم وحق  وغ ر، ال تؤَمن غ رات  عن ما تسنح ل  الفَرص 

يف أي حلظة، وسجل  يف الغ ر، ونقض العهود يصعب حصره وإحصاؤه، لذا فاملرجو من  متود  ل  ِجِبّلة، 
ــ أ  حيسنوا استغالل الودت جي ًا يف اإلع اد وموادعهم من األخوة اجملاه ين ــ على اختالف فصائلهم 

حفظ .. غول ابجلهاد، أو ابإلع اد للجهاد فاملؤمن اجملاه ، إما أن  مش حتسبًا لغ رات الع و، واالستع اد،
  . اللهم آمني.. د خطاهم، ورميهم، ورأيهم ام، وس ّ هللا مجي  جماه ي الشّ 

6/5/6157  
  .أان م  إمجاع أهل الّشام -5221

م وجماه يهم، حىت لو أمجعوا على أمٍر ال أراه، وأكره ؛ أل  هأان م  إمجاع أهل الشام ممثلني بعلمائ 
خري وبركة، ورأي اجلماعة مق م على رأي الفرد، والعتقادي أ  أهل الشام ال جيتمعو  على  يف اجلماعة

ل هللا حبفظهم ورعايتهم، وتوفيقهم، وأ  أهل الشام ال خيلو منهم وجود للطائفة املنصورة د  تكفّ  ؛ضاللة
وجل د  تكفل يل ابلشام إ  هللا عو :" كما يف احل يث  ومن كانوا كذلك أىنَّ جيتمعوا على ضاللة، الظاهرة،
لن ترب  هذه األمة منصورين أينما توجهوا، :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص .ومن تكّفل هللا ب  ال جيتمعو  على ضاللة ".وأهل  

ال يوال أهل الغرب ظاهرين :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص ".ال يضرهم من خذهلم من الناس حىت أييت أمُر هللا، وهم ابلشام 
 . وأهل الغرب هم أهل الشام، فغرب امل ينة الّشام". ق حىت تقوم الساعة على احل

3/5/6157  
  . القول أب  النصوص الشرعية ذات العالدة ابلسياسة الشرعية دليلة -5221
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يوج  فريق مّنا يوعم أب  النصوص الشرعية ذات العالدة ابلسياسة الشرعية شحيحة ج ًا، أو  
 ! وحنو ذلك من االطالدات.. اندرة، ودليلة ج اً 

إما أن  جاهل؛ جيهل النصوص الشرعية الكثرية ذات العالدة ابلسياسة : وهؤالء واح  من اثنني 
 ! ن هم أعلم من ، وأ  يتودف عن اخلوض فيما ال علم ل  ب وهذا واجب  أ  يسأل، ويسرتش  مب.. الشرعية 

من دو  وإما أن  صاحب هوى يري  من وراء هذا الوعم الظامل أ  يشّرق ويُغّرب كيفما يشاء،  
نص أو نصوص شرعية تلوم   ع م وجودوأ  ميرر مآرب  وأهواءه يف عامل السياسة حتت عنوا  وزعم ضابط، 

والطغاة من دبل، واليوم استغلوا هذا الوعم الباطل يف مترير سياسات .. أب  يسري يف مسارات ومعامل حم دة 
شح النصوص الشرعية ذات العالدة ابلسياسة، وابلتايل فاألمور مرتوكة هلوى وزعم وظاملة، حتت عنوا   ابطلة

 !احلاكم وما يرتاي 
ه وتعاىل اخلالق سبحان  أ  خيلق عباده، مث يرتكهم يف جانب هام وعظيم من حياهتم نوّ ت: وهلؤالء نقول 

حي د هلم املعامل، والواجبات، واحملظورات يرش هم، و دو  أ  غري تبيا ، ومن ــ كاجلانب السياسي ــ عبثًا، من 
َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَّ :] دال تعاىل..  ُتْم َأمنَّ َنا اَل تـُْرَجُعوَ  ُكْم إِ َأَفَحِسبـْ اْليَـْوَم  :]ودال تعاىل. 551:املؤمنو [لَيـْ

 . 3:املائ ة[َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً 
ابآلالف ال والنصوص الشرعية ذات العالدة ابلسياسة الشرعية ال أدول هي ابملاات، وإمنا أدول هي  

فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأدوال اخللفاء .. يعمى عنها إال جاهل، أو صاحب هوى 
ء ذات العالدة ابملقاص  اخلمسة اليت جا.. الراش ين الذين أمران ابلنص ابالدت اء هبم، واتباع سنتهم 

التشري ، واحلاكم وحقود ، والرعية وكذلك النصوص املتعلقة ابحلكم، و .. مايتها، واحلفاظ عليها اإلسالم حل
واألمر ابملعروف والنهي عن والشورى، والبيعة، واخلالفة واالستخالف، واإلمارة، والطاعة، وحقودها، 
والكفر ابلطاغوت .. واالستعالء يف األرض  والنهي عن الظاملواإلحسا ، املنكر، واألمر ابلع ل الفحشاء و 

..  توالنصوص ذات العالدة ابلعهود، واألماان.. ابلعقوابت اجلنائية وحنوها والقضاء املتعلق .. وابجلهاد .. 
املفاس ، دف  و وحتصيلها، وتق مي األعظم منها على األدل منها، وتق ير املصاحل .. ودوانني احلرب والسلم 

سرية و .. واعتبار املآالت ودف  املفس ة الكربى ابملفس ة الصغرى، وحتصيل املصاحل، ودف  املفاس ، 
سة كلها هلا عالدة مباشرة ابلسياسة، والسيا... وغريها من القضااي .. األنبياء م  الطغاة احلاكمني اجملرمني 

أنين ال أعرف نصًا شرعيًا ال ميكن االستفادة من  يف جمال من جماالت احلكم والسياسة بل أجوم .. الشرعية 
إال .. فهم النصوص واستنباط األحكام منها على  الق رةفاملشكلة ليست يف ع م وفرة النصوص، بل يف .. 

وهذه ... خذوه فهذا نص خمتص ابلسياسة : إذا أراد املخالفو  أ  أنتيهم بنص منطود  يقول هلم صراحة
 ! ظاهرية ال ابن حوم هلا
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ُر؟ :"فح يث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  لعصفور امس  النغري، كا  يلهو ب  الطفل . البخاري"اي أاب ُعَمرْيٍ، ما فعل النـَُّغيـْ
مستقل، ود  أمتها ابن  استنبط من  أح  علماء الشافعية ستني مسألة وفائ ة، أوردها يف مصنفٍ .. أبو ُعمري 

ــ الذين حيلو هلم أ  ولو ُعرض هذا احل يث على كثري من دكاترة عصران ... مائة فائ ة حجر يف الفتح إىل 
 ! ...، أو ال شيء لرمبا استنبطوا من  مسألة أو مسألتنيــ ! يسموا أنفسهم ابملفكرين

إن  ليس شيٌء يقربكم إىل اجلنَّة إال د  أمرتكم ب ،  :"أن  دال ويف احل يث، فق  صحَّ عن النيب  
ما تركُت شيااً :" ويف رواية [.6822:السلسلة الصحيحة]"وليس شيء يقربكم إىل النار إال د  هنيتكم عن  

 :لكن املخالفو  يقولو .. علم ذلك من علم ، وجهل  من جهل  ". يقربكم إىل هللا تعاىل إال وأمرتكم ب  
فق  تركها لنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص من دو  أ  يبني لنا ..  ، وما يتعلق هبا من أحكام إال السياسة نعم د  بني كل شيء،

 ...!إىل هللا تعاىل  ليست من األمور اليت تقربلسياسة فيها شياًا، وكأ  ا
] "وما يف السَّماء طائر يطرُي جبناحي  إال عن ان من  ِعْلم  ترَكنا رسوُل هللا :" وعن أيب ذرٍّ هنع هللا يضر دال

..   علمًا منيطري يف السماء إال ود  بني لنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص  فإذا كا  ما من طائرٍ  [.26:مآ صحيح موارد الظ
 هلا تبياانً وأش  فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أكثر .. فكيف مبا هو أعظم وأجل من الطيور؛ كشؤو  احلكم والسياسة 

   !وإيضاحاً 
إ  زعمكم الباطل الظامل املشار إلي  أعاله يعين العلمانية، ويُفضي : ويُقال هلذا الفريق املخالف أيضاً 

وهل حجة العلمانيني يف فصلهم لل ين عن السياسة وال ولة .. إىل العلمانية، لكن بثوب مشيخي وديين 
وابلتايل ال ينبغي وال جيوز .. ياسة أب  اإلسالم خيلو من النصوص ذات العالدة ابلس ؛إال ما توعمون واحلكم 

فكالمكم اخلاطئ أكرب دليل يستقوي ب  ..  وال ب  من فصل  عن السياسة.. أ  نقحم  يف السياسة 
 ! واحلياة.. العلمانييو  على حماربة اإلسالم، وفصل  عن ال ولة واحلكم، والسياسة 

 ...!  ، وأصلحوافاتقوا هللا
1/5/6157  

  أب  النصوص الشرعية شحيحٌة يف جمال من اجملاالت؟ م ى صحة القول -5222
رسول هللا صلى هللا  فإذا علمنا أ  النصوص الّشرعية تعين دال هللا، دال. احلم  هلل رب العاملني

وعن ما يُقال النصوص الشرعية شحيحة يف جمال من .. يعين البخل، واإلمساك  والشحَّ  علي  وسلم،
فننسب الشح ل  سبحان ،  التبيا  والقول يف هذا اجملال، علينا يف تعاىل د  شحّ  اجملاالت، كأننا نقول أ  هللا

فأنول  إىل اخلالق سبحان  وتعاىل،شب  بقول اليهود ملا نسبوا الشّح في  تعبري خاطئ ال ينبغي وال جيوز، وهذا 
َولُِعُنوْا مبَا دَاُلوْا َبْل يََ اُه َمْبُسوطََتاِ  يُنِفُق َكْيَف  َودَاَلِت اْليَـُهوُد يَُ  اّللِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِ يِهمْ :] هللا عو وجل

تعاىل هللا عّما .. شّحت السماء ابملطر أو املاء : وحنو ذلك دول القائل ــ والعياذ ابهلل ــ. 21:املائ ة[َيَشاُء 
 . يقولو  ويصفو  علواً كبرياً 
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1/5/6157  
إىل الذين يكثرو  من جل  اترخيهم اإلسالمي حتت عنوا  وزعم إنكار  -5227

 ! االستب اد
كثر من جل  النظام السياسي فريق منا ــ لغرٍض يف نفس ، وبعض  مفتو  ابل ميقراطية املعاصرة ــ يُ 

انتهاء و من العه  األموي، مرورًا ابلعه  العباسي، الذي ُعرف عرب التاريخ اإلسالمي، بع  اخللفاء الراش ين، 
ويعتربه .. وأ  االستب اد ليس من ديننا .. عائلياً وراثياً على اعتبار أن  كا  نظامًا مستب ًا .. ابلعه  العثماين 

  !واإلمث الذي ال يعلوه إمثاً إال الشركوآفة اآلفات، مشكلة املشكالت، 
ولكن عن ما نري  .. يس من ديننا فهذا صحيح أ  االستب اد السياسي لأّما هوانً ما؛ : وهلؤالء نقول

األئمة واخللفاء الذين حكموا املسلمني عرب التاريخ أ  نقاضي التاريخ اإلسالمي، ونشتغل دضاًة على 
ومن مث .. مرحلة سقوط وهناية اخلالفة العثمانية    اخللفاء الراش ين امله يني، حىتاإلسالمي امل ي  من بع

 : نلتوم جادة الع ل واحلق يف حكمنا، ال ب  من أ  نض  يف أذهاننا االعتبارات التالية
كانت حمكومًة والقبائل العربية، واألعجمية  أ  األرض كلها؛ مبا يف ذلك بالد الفرس، والروم، : أوالً 

الشعوب العربية ــ تنقاد وكانت الشعوب ــ مبا فيها .. من دبل استب اد العائلة، اليت تتوارث احلكم وامللك 
لنظام حكم العائلة أكثر من غريه من األنظمة، وينتظم عق ها، ويتح  مشلها، ويستقر أمنها حتت حكم 

 .بل مل تكن ودتاٍذ نظم معلومة وحاكمة غري النظم امللكية الوراثية.. من غريه من النظم  العائلة أكثر
ما  ،، وتنقاد ل الوراثية ت تفضل حكم العائلة امللكيةحىت يف زماننا املعاصر كثري من ال ول واجملتمعا

األمن واالستقرار حلياهتا ما ال جت ه يف األنظمة و والرمحة، الع ل، ال تنقاد لغريه من األنظمة، وجت  في  من 
حتتفظ  إىل يومنا هذا ال ميقراطية، ال توالواألسيوية ال ول األوربية  أ  منحىت .. الشمولية اجلمهورية 

، حيث ترى فيها صمام أما  من غلواء وطيش يف احلكم للعائلة املالكة فيها حقها ومكانتها، وخصائصها
هلا اتريخ عريق د مي يف  علمًا أ  كثريًا من هذه العوائل املالكة.. وح ة البالد ّصمام أما  لو .. األحواب 

 ! الظلم واالستب اد
كانت امل ينة املنورة ومن فيها، ملكانتها .. عة، مهنع هللا يضر أمجعني يف عه  اخللفاء الراش ين األرب: اثنياً 

الرفيعة العظيمة، ومكانة من فيها من عظماء وكبار الصحابة مهنع هللا يضر أمجعني، كانوا مبق ورهم أ  حيسموا تعيني 
، واملسلمو  ثالثة أايم، خالل م ة أدصاها ممن هم يف امل ينة اخلليفة احلاكم عن طريق الشورى بني املسلمني

ابلسم  والطاعة املوّفق ي ينو  الختيارهم ــ ملكانتهم العظيمة، وسبق صحبتهم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ــ يف بقية األمصار 
 .والوالء

حيث انتشر الصحابة .. هذه اخلاصية، واملركوية للم ينة املنورة ضعفت بع  اخللفاء الراش ين 
حبيث مل يع  مبق ورها منفردة، وال أي مصر .. احلل والعق  ــ يف كثري من األمصار  وذووا النفوذ ــ من أهل
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من أمصار املسلمني الع ي ة، واملتباع ة األطراف، أ  حيسم منفردًا مسألة تعيني اإلمام العام اخلليفة على 
املرتامية األطراف،  سعة الشاوابلتايل فإ  دولة اإلسالم .. املسلمني وبالدهم عن طريق الشورى بني املسلمني 

وهذا يستغرق ودتًا طوياًل ــ .. إما أ  خيتار اخلليفة شورة بني املسلمني يف مجي  أمصارهم : كانت بني خيارين
ألمن  اً صرحي اً  هت ي وهذا يعين.. رمبا أشهرًا ــ وخباصة م  فق ا  وسائل التواصل واالتصاالت السريعة 

 !ووح ة بالد املسلمني، يُفضي إىل تقسيم البالد، وديام إمارات متفردة متنازعة
األموية، أو العباسية، أو أ  تنحصر ديادة ال ولة اإلسالمية يف عائلة معروفة، كالعائلة : اخليار اآلخر

ط عق  املسلمني، ن مع  فتنة فر بودت وجيو ج اً، تؤمَ هل فيها اختيار اخلليفة احلاكم، يس..  العثمانية
وهذه مصلحة .. وتتحقق مع  وح هتم ووح ة كلمتهم، وأراضيهم مهما اتسعت ردعتها  تقسيم دولتهم،و 

وهي اليت محلت معاوية هنع هللا يضر على أ  .. عن ما تُقار  مبفس ة االستب اد، ترجح عليها راجحة ال ُيستها  هبا، 
  . كياً وراثياً من بع هجيعل احلكم مل

والنيب ملسو هيلع هللا ىلص كا  يعلم أ  دولة اإلسالم ستتس  ردعتها، ويتم د سلطاهنا إىل أ  ُيصبح احلكم فيها  
ُ ُسنَّيِت رجٌل من بين ُأَميََّة :" ملكًا عضودًا وراثيًا، ود  أشار إىل ذلك، فقال ملسو هيلع هللا ىلص السلسلة "أوُل ما يـَُغريِّ

هو معاوية فكا  أول من غري سنة النيب صلى هللا يف احلكم : علمدال بعض أهل ال. 5711:الصحيحة
ُل أوَّ :" اآلخر ، لكن كا  حكم  ملكًا ورمحة، كما يف احل يثىل احلكم امللكي الوراثيإالقائم على الشورى، 
ٌة ورمحةٌ   ..   تكاُدَم احلُُمرِ يتكادمو  علي ، مثَّ يكوُ  ُملًكا ورمحةً  ، مثَّ ورمحةً  ، مثَّ يكوُ  خالفةً هذا األمِر نُبوَّ

كا  يف   جاء من بع ه، يراد ب  معاوية هنع هللا يضر، وكل ملك" ملكًا ورمحة " فقول  . 3671:السلسلة الصحيحة"
  . دريباً من سرية اخللفاء الراش ينابملسلمني، حكم  رحيماً رفيقاً 

ُة فيكم ما شاء هللُا أ  :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص  ، مث تكوُ  خالفٌة على يـَْرفـَُعها هللُا تعاىل تكوَ ، مثتكوُ  النـُّبـُوَّ
ِة ما شاء هللُا أ  تكوَ ، مث ، مث تكوُ  ُمْلًكا عاضًّا، فتكوُ  ما شاء هللُا أ  تكوَ ، يـَْرفـَُعها هللُا تعاىل ِمنهاِج النـُّبـُوَّ

 ، مث تكوُ  خالفةً يـَْرفـَُعها هللُا تعاىل أ  يكوَ ، مث، مث تكوُ  ُمْلًكا َجرْبِيًَّة فيكوُ  ما شاء هللُا يـَْرفـَُعها هللُا تعاىل مث
ةٍ   . ، وغريهأخرج  أمح " . . .مث سكت  . على ِمنهاِج نـُبـُوَّ

على امللك واحلكم، كالعاض علي ، حيمل  على  ش ي  احلرص كاً ل؛ أي م"ًا ملكًا عاضّ " ودول   
 م على ما ال يري و ،هجيرب الناس ويكرهالنظام وامللك الذي ؛ هو "امللك اجلربي " أما . التعسف والظلم

  !وال حيبو  ابلظلم والقهر والبطش، فيتسّلط ابجلربوت
من لإلسالم واملسلمني؛ أ  م  هذا االستب اد يف نظام احلكم، حتققت مصاحل عظيمة : اثلثاً  

الشعوب يف اإلسالم ف خلت .. فتوحات، وأمٍن وأما ، ودعوة إىل اإلسالم، ونشر للعلوم النافعة بني الناس 
، فعمرت هبم البالد، وكثري من اخللفاء كانوا يتسمو  ابلرمحة، والتقوى، والصال  واجلهاد.. أفواجاً وطواعية 

 ! وهذا جانب ال ينبغي أ  نغفل عن  عن ما نري  أ  حناكم ونقاضي التاريخ..  وسع ت هبم العباد
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اطية املعاصرة، كما يري  هؤالء النادمني على ولو كانت األمور يف ذلك الودت على طريقة ال ميقر  

القرامطة  كا  ينتمي إىل حركاترمبا  أو .. اترخيهم، لرمبا كا  أح هم امس  حّنا، أو طنوس، أو جورج 
 ! فليحم  هللا على نعمة اإلسالم، حىت لو وصل إلي  عن طريق االستب اد السياسي.. الباطنيني امللعونني 

ما تق م أعاله ال يعين أنين أشرعن لالستب اد، ال؛ وإمنا أردت من  أ  أمحل هؤالء الّنادمني : رابعاً  
على اترخيهم على االعت ال، وأ  حيسنوا دراءة التاريخ جي اً، وحيسنوا التأويل لتلك احلقبة املاضية، كما 

ع ل، والرمحة، والّتق م، دبل حيسنوا التأويل لكثري من خلفاء وأئمة املسلمني، الذين يشه  هلم الع و ابل
  . الص يق

7/5/6157  
  .ة هللاق يف ذمَّ حالَّ حَسن الشيخ دمحم صبحي  -5228

ق، يف الَّ حَ حسن دمحم صبحي  سري،اجلِ  الشيخ العامل السوري 7/5/6157د  تويف اليوم السبت  
 . مهجره يف م ينة صنعاء، رمح  هللا

 صادق الوالء هلل، ولرسول ، وللمؤمنني،  كا   عن درب، فلم أعرف عن  إال خرياً؛ د  عرفت الشيخ 
م جمته ًا متفّرغًا للتأليف والتعليم والتحقيق، فق ّ  ..حمبًا ل ، وألهل   شغوفًا ابلعلم، ..كرميًا خ ومًا متواضعًا 

 .  كل طالب علموإراثً ضخماً ينتف  بة، مظيللمكتبة اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية خ مة ع
حالق، وجتاوز عن سياات ، وارمح ، وأسكن  جنتك م  عبادك حسن اللهم اغفر لعب ك دمحم صبحي  

وال نقول إال ما .. ولذوي ، وأهل ، وأحباب  أحسن العواء ... الصاحلني، من األنبياء، والص يقني، والشه اء 
وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  .. إاّن هلل وإاّن إلي  راجعو  : يرضي الرب سبحان  وتعاىل

 . سلمو 
8/5/6157  

 !ستور القادمةمعركة ال ّ  -5221
يف سوراي ما بع  الثورة، أ  يردى إىل مستوى الثورة،  الذي حي د معامل السياسة ينبغي لل ستور 

يف حت ي  معامل ال ستور، كأبناء الثورة ذاهتم الذين  اً فليس للخائنني مكانة أو شروط.. وآماهلا، وتضحياهتا 
 ! ونفيس من أجل حترير البالد والعباد من نري وظلم واستعباد الطغاة والُغواة ضحوا، ود موا كل غالٍ 

وأان ال أخشى على تلك املرحلة من الع و ــ سواء من  ال اخلي أو اخلارجي ــ كما أخشى طابورًا مّنا  
  أدىن ضغط مُيارس ب من ، وعندبل أ  ُتطلَ ــ ويربر هلا ــ وفينا، مهوومًا نفسيًا، يب ي االنبطا  والتنازالت 

" خالص " وأننا .. ، أو يُلوَّ  ل  من بع ، حتت هاجس اخلوف من ردات فعل اجملتم  ال ويل واإلدليمي علي 
 !  تعبنا
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وأهم معركة ال ستور ال تقل ضراوة وشراسة عن معارك الثورة يف مجي  مراحلها، وهي خالصة وآخر  

ى بعومية ينبغي أ  يتحلّ  ُيشارك يف تلك املعركة ال ستورية املرتقبة،والذي يري  أ  .. مرحلة من مراحل الثورة 
إىل مستوى الثورة، يردى غري مهوومة وال مهووزة، وأ  يكو  سقف مطالب  مرتفعًا  وإرادة عاليتني، وبنفسٍ 

 !   َعأو يَ ... ىل مستوى مليو  شهي  إ.. وتضحياهتا، وآماهلا، وأه افها 
51/5/6157  

  !الفصائل األمنيةمسؤولية  -5271
 : ة ــ واجبا لفصائل اجملاه ة الشامية ــ من الناحية األمنيّ على ا 
، واجب حنو نفسها؛ فتحمي نفسها ودياداهتا، وأفرادها، ومقراهتا من أ  تصلها أايدي الغ ر والنفاق 

 !  وخباصة أ  األرض ابتت موروعة أبهل الغ ر، واخلسة، والنفاق
فالواجب على الفصائل بذل .. والناس، ممن هم يف محاية تلك الفصائل وواجب حنو الشعب  

جه ها املستطاع يف محاية الناس، ومحاية مصاحلهم، ومراكوهم العامة من مستشفيات، وحماكم، وم ارس، 
إذ ليس من الع ل واإلنصاف أ  تطالب الفصائل حبقودها .. وغري ذلك من املؤسسات واملقرات  ،ومعاه 

فاحلقوق والواجبات متبادلة من الطرفني حنو .. مث هي تتغافل أو تقصر يف حقوق الناس عليها  على الناس،
 . بعضهما البعض

.. وأكثر .. حر واح  مرتني ، من جُ والنفاق ل من الفصائل أ  تُل َغ أمنياً، من دبل أهل الغ رال يُقبَ  
 . البخاري"ال يُل َُغ املؤِمُن ِمن ُجحٍر واحٍ  َمرَّتنِي :" ويف احل يث

56/5/6157  
  .ىدَ مسؤولية محاية برَ  -5275

اجملرم، النظام الطائفي  بردى، وأهايل بردى، ومياه بردى، من شرّ منطقة املسؤول عن محاية  
وخباصة منها القريبة من ختوم برَدى، فما  هي الفصائل املسلحة، وما متلك  من دوة رادعة، وحلفائ ، ونرياهنم،

ولو كانت البياانت .. ني، وال عاء ليس بقليل مث دعاء املستضعفني املخلص ..حّك جلَ ك مثُل ظفرك 
 ...! لكتبنا يف كل يوٍم عشرات البياانت  ،تنف  يف هذا الص د والتن ي ات

ويف مجي  ربوع سوراي احلبيبة،  أهلنا وجماه ينا يف بردى، اي أرحم الرامحني، احمِ اللهم اي حي اي ديوم،  
.. ومن كا  هللا مع ، فال غالب ل  .. ، وثبتهم، وس د رأيهم، ورميهم، واحفظهم من كل سوء وكن معهم

  . وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم
56/5/6157  
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  .الفصائل واإلع اد -5276
رادعة من دبل سريعة و من دبل الطاغوت وحلفائ ، حيتاج إىل ردة فعل عن  كل فعل ع واين  

دو  املستوى املطلوب، وأ  استع اداهتم ــ ! ــ ولألسفجن  أ  األخوة .. الفصائل الشامية اجملاه ة 
 ل،يشكو  من القِ  .. ودو  املستوىضعيفة، اليت تتطلب سرعة يف الت خل والرد الرادع، للموادف احلرجة 

 ! وع م وجود القوة الكافية والرادعة
شام ــ شانا أم أبينا ــ أ  املعركة يف ال: مجي  املعطيات تقول: أدوليف الشام وإلخواين اجملاه ين 

.. وهذه حقيقة ال يغطيها ح يث القوم املتكرر عن السالم الكاذب .. وستطول أكثر مما تتودعو   ستطول،
ويستع  ألسوأ  لع ة لتلك السنوات القادمات د ر استطاعت ،يع  ايوط  نفس ، فوالفطن هو الذي 

عن ال عم اخلارجي، وعن ضغط ، وت خل  يف مفاصل الثورة وحرية عسكراًي وجيته  يف أ  يستقل  اخليارات،
َيْكُفُل يل أ  ال يسأَل النَّاَس شيًاا َمن :" د  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  داليف احل يث، و ، دراراهتا، وخياراهتا
، هذا إذا أردان فعاًل أ  فال ب  من أ  نتحرر من استج اء وسؤال اآلخرين ما استطعنا ".وأَتَكفَُّل َل  ابجلنَِّة 

  . نردى إىل مستوى أه اف الثورة املنشودة
تنجوو  ــ التوكل على هللا،  ة، فباإلرادة والعومية الصاددتني، ومن مثال تتعاجووا، وتكثروا من الشكاي

إىل إخوانكم يف غّوة الرابط، فرغم أمل ــ على سبيل املثال ــ فانظروا .. والشيء الكثري  ،إبذ  هللا ــ املستحيل
فق  استطاع اجملاه و  وابل اخل إليهم واخلارج، ، ابملعابر واملنافذ م الع ووق، واحلصار اخلانق، وحتكّ طال

اليت ترهب جبهودهم اخلاصة أ  يصنعوا الصواريخ، والطائرات من دو  طيار، وغريها من األسلحة املتطورة 
وأنتم يف سعة من أمركم أكثر منهم، وابلتايل فاملطلوب .. الردع املطلوب نوعًا من التواز ، و الع و، وحتقق 

 . منكم أ  تنجووا أكثر مما ينجوو 
ٍة :] اىلدال تع  أدصى  واهذا هو الواجب؛ أ  تفرغ. 21:األنفال[َوَأِع ُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّن دـُوَّ

لو حصل تقصري يف أمر و أدل من ذلك؛ منكم وال يقبل والتصني ، ، درجات االستطاعة يف اإلع اد
 ! إال أنفسناحيناٍذ وال نلوم .. نستطيع ، يطالنا اإلمث، واحلرج 

52/5/6157  
  !الذي يُبارك الع وا  الروسي على سوراي -5273

على سوراي، اآلمث ــ احلليف األكرب للطاغوت اخلائن بشار اللعني ــ الذي يُبارك الع وا  الروسي  
ويبارك جمازره وجرائم  حبق الشعب السوري، وثورت ، حتت أي ذريعة أو زعم كا ، فهو شريك ل  يف الوزر 

 . اعل  سواءواجلرم، فالرضى ابلشيء كف
وآلالف الشه اء الذين .. ع و للوطن، وللشعب، وثورت  .. وهو ع و هلل، ولرسول ، وللمؤمنني  

.. والثورة من  براء .. وسوراي من  براء .. واملؤمنو  من  براء .. سقطوا جراء القصف الروسي اهلمجي اجملرم 
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من  يااً ولو فعل ش... وال ابسم ثورهتم .. ني أ  يتكلم ابسم الوطن، وال ابسم السوري ال حيق وال ُيسمح ل 
 ! ذلك فهو كشاه  زور، يتشب  مبا مل يُعط، ومبا ليس في 

57/5/6157  
  !ما هكذا تورد اإلبل اي أحرار الشام -5271

ر احتاد وان ماج األخوة يف أحرار الشام م  بقية الفصائل الشامية الثورية، واخلروج معًا جبيش َتخُّ  
فال إىل هؤالء، وال  ،والودوف يف الوسط؛ املتسم ابلرتدد، وكثرة احلساابت.. مستوى سوراي كلها   على موحّ 

خطأ شرعي واسرتاتيجي كبريين سيكلفهم الكثري، ورمبا .. والبحث عن املغامن دو  املغارم .. إىل هؤالء 
 . وجود احلركة ذاهتا على أرض الشام إ  مل يست ركوا، وحُيسنوا استغالل الودت

.. وعلى سعة مت دها .. وعلى شه ائها األوائل .. ال يغرهنم التعويل دائماً على اتريخ احلركة العريق  
تقيل العثرات، فالشعوب ... فهذا كل  د  يتآكل ويصبح من املاضي، م  تكرار األخطاء، واإلصرار عليها 

 ! اوليس على حساهبا، وحساب وجوده.. ولكن ليس دائمًا، وإىل ما ال هناية 
61/5/6157  

 ..!الفتنة انئمة لعن هللا من أيقظها  -5271
دعها تتم د، وحترق كل من حوهلا .. الفتنة انئمة : وخنم  انرها، دالوا.. كلما أردان أ  نواج  الفتنة 

 !   لعن هللا من أيقظها، ومن أطفأها.. 
خشية الودوع يف .. وي عها حترق أهلها، ومن حوهلا .. ويهرب منها .. من يسكت على الفتنة 

ُهم مَّن يـَُقوُل اْئَذ  يلِّ َواَل تـَْفِتينِّ َأاَل يف :] ويُقال ل ود  سقط يف الفتنة، هو من أهل الفتنة، .. الفتنة  َوِمنـْ
َنِة َسَقطُوْا   .  11:التوبة[اْلِفتـْ

.. ؛ يف كثري من األحيا  ُتطلق ككلمة حق يُراد هبا ابطل "من أيقظها  انئمة لعن هللاُ الفتنة " فمقولة 
 ! يراد هبا الفتنة، واستمرار الفتنة

66/5/6157  
 !؟...إ  مل حنرتم أنفسنا  -5272

استخفاف اآلخرين بنا، ومبطالبنا، وع م احرتامهم لنا ــ وأعين ابآلخرين اجملتم  ال ويل واإلدليمي، 
وكل طرف ال ينتمي للثورة ــ نتيجة طبيعية ومتودعة لع م احرتامنا ألنفسنا؛ ابلرتف  عن السفاسف، ودواعي 

وإذا أردان أ  .. خرين احرتامنا واعتباران فإ  مل حنرتم أنفسنا ال نتود  من اآل.. والتقاتل .. الفردة والنواع 
حنملهم صاغرين على احرتامنا واالستماع إىل مطالبنا، ال ب  من أ  حنرتم أنفسنا، ونتصرف بطريقة حضارية 

 . وهللا املستعا .. رادية، كجماعة واح ة، على دلب رجل واح ، ورأي واح  
63/5/6157  
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 .جيش اجملاه ينع وا  وشيك جلبهة فتح الشام على  -5277
جبهة فتح الشام على مقرات إخواهنم وشيك من دبل ع وا  ودوع تتواتر األخبار عن احتمال 

 ! جيش اجملاه ين جماه ي
هذا التصرف ــ لو ود  ــ : نقول لألخوة يف جبهة فتح الشام، حمذرين ومشفقنيــ إبراًء للذمة ــ وحنن 

وسريت  على جبهة فتح الشام مبوي  .. والشيطا  مرفوض شرعاً، وعقاًل، وسياسة، لن يستفي  من  إال الع و 
يؤلب عليها ، كما سمن العولة ال اخلية، وابتعاد احلاضنة الشعبية عنها، إضافة ملا تعاني  من عولة خارجية

 ! موي اً من الع اوات هي بغىن عنها
كما نناش  مجي  الفصائل الثورية اجملاه ة أب  َتخذ دورها املفروض والواجب يف من  هكذا ع وا ، 

، دال وكل ع وا  مياثل ، فرتد الظامل عن بغي  وع وان ، وتنصر املظلوم، وت ف  عن  الظلم، كما يف احل يث
رأيَت إذا كا  ظاملًا  ، أفاي رسوَل هللِا، أنصُره إذا كا  مظلوًما: فقال رجلٌ  "ظاملًا أو مظلوًما  صر أخاكان:" ملسو هيلع هللا ىلص

  . البخاري"من الظلِم فإ َّ ذلك نصُره  حتِجُوه، أو متنُع : كيف أنصُره؟ دال
التفكري جي ًا يف مثل يعي وا وأ  وأ  ال يشّمتوا األع اء بنا، يتقوا هللا، نرجو من عقالء اجلبهة، أ  

وأ  تكو   .. هكذا درار، الذي د  يكلف الثورة وشباهبا ــ إضافة ملا تعاين من  ــ ماات الشه اء والضحااي
 !   ، ال غريالنظام النصريي وشبيحت ، وحلفائ هو سهامهم م  سهام إخواهنم متجهة يف اجتاه واح ؛ 

63/5/6157  
 واجلبهة الشامية وغريها من فصائل الثورة اجملاه ين ع وا  جبهة فتح الشام على جيش -5278

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 . ، وبع هاحلم  هلل وح ه، والصالة والسالم على من ال نيب بع 

 على اجلبهة الشامية،بع  منتصف ليلة أمس بع واٍ  واضح ومبيت، د  دامت جبهة فتح الشام 
والذود عن ال ين، النبيلة يف نصرة الثورة،  ممبوادفه واُعرف نيالذ وجيش اجملاه ين، وغريها من فصائل الثورة

واألرض، والعرض، ومن الذين رفضوا إدراج فتح الشام على دائمة اإلرهاب، واسته افها من دبل التحالف 
  .وغريها

 . ه من الروافض اجملرمنيالنظام اجملرم، وحلفاءرضي وال يفر  إال الع و؛ إال هذا الع وا  اآلمث ال يُ 
، وأ  يكفوا عن يف الشام وأهل  ومن جهتنا فإننا نطالب عقالء جبهة فتح الشام أب  يتقوا هللا

، وأ  ال يشمتوا األع اء ابلشام وأهل الشام الفصائل الشاميةعن جيش اجملاه ين وغريه من  ع واهنم اآلمث
اجملرم، وليعلموا أ  ع واهنم هذا ال يوي  الناس  ظامملواجهة خطر ع وا  النوثورهتم، وأ  يوفروا سهامهم 

 . وهم اخلاسرو ، ولو بع  حني.. من العولة ال اخلية والع اوات  منهم إال نفوراً، وأن  سريت  عليهم مبوي 
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وعلماء، وشيوخ أب  وهياات، كما نطالب مجي  الفصائل، ومجي  القوى الفاعلة يف الثورة، من دادة 
هذا الع وا  اآلمث، ويكو  هلم مودف موح  يف نصرة وإدانة هود واملفروض يف إيقاف أيخذوا دورهم املع

 .  املظلوم، ودف  ع وا  وبغي الظامل، أاي كا  املظلوم، وأاي كا  الظامل
اي رسوَل هللِا، أنصُره إذا كا  : فقال رجلٌ  ،"انصر أخاك ظاملًا أو مظلوًما :" دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  . البخاري"حتِجُوه، أو متنُع  من الظلِم فإ َّ ذلك نصُره : مظلوًما، أفرأيَت إذا كا  ظاملًا كيف أنصُره؟ دال
 يُنتَهُك في  من، و  موطٍن يُنتَـَقُص في  من ِعرِض ما من امرٍئ خيذل امرًءا مسلًما يف:" ودال ملسو هيلع هللا ىلص

يف موطٍن يُنتَقُص في  من إال خذل  هللُا تعاىل يف موطٍن حيبُّ في  ُنصرتَ ، وما من أحٍ  ينصر مسلًما ، ُحرمِت 
 ".  ، إال نصره هللاُ يف موطٍن حيبُّ في  ُنصرَت ِعرِض ، ويُنتَهُك في  من ُحرمِت 

 5138 ،ربي  اآلخرة 62ــ  61/5/6157
 ... ام الشّ  مج  من علماء وأفاضل  على البيا  الوارد أعاله، ــ ودّ 

 .مودف جيش احلر من جبهة فتح الشام -5271
رافضني أ  يقبلوا تصنيفها   جبهة فتح الشام، ويف حمافل ع ة،طاملا جيش احلر جادل وداف  عن 

فجعلوا حنورهم كجماعة إرهابية، كما رفضوا أ  خيلوا بينها وبني الع و، أو أ  يسته فوها أبي نوع دتال، 
  .، وحلفائ  الروافض األشرارالنظام اجملرم وعمالئ  ؛ هوفقط يف اجتاه واح  السهامدوهنا، على أ  تكو  

على هذا املودف النبيل من اجليش احلر، يُقابل ولألسف بع وا  وسطو متكررين من دبل اجلبهة 
على  اجلبهة أ  تسطواجليش احلر، كا  آخرها األمس لياًل ملا حاولت من  فصائلالوأسلحة تلك  مقرات
وزورًا ــ  بع  أ  ترميهم ــ كذابً تفعل ذلك جيش اجملاه ين وفصائل اجلبهة الشامية، وكالعادة وأسلحة مقرات 

مقراهتا  ابخليانة والتآمر ض ها، لتعطي لنفسها وألفرادها املربر األخالدي لقتاهلا واستاصاهلا، والسطو على
 ...! وأسلحتها، وأمواهلا 

اجلبهة يف  أيزّ الذي الذي هو وراء هذه السياسة اخلرداء، والتوج  األعوج،  في ال أدري من هذا السّ 
، هي بغىن عنها، واخلصومات  ًا من الع اواتالذي يؤلب عليها مويو هذا االجتاه اخلاطئ الغادر اآلمث، 

 ، إىل دتال جماه ي فصائل اجليش احلر، وغريها من الفصائل الشاميةرموحيرف بوصلة جهادها عن النظام اجمل
 !املباركةاجملاه ة 

هلا  عن ما تعلم أن  د  وض  ــ طاملا حذرانهم منها ــ نتيجة ال ينبغي على اجلبهة أ  تستخف هبا
 !... سواءأهل الشام، اخلاصة منهم والعامة  على ألسنةالبغض والسخط، والثناء ابلشر، 

61/5/6157  
 ! اجملاه ين واملرابطني" تطفيش " و هنيااً جلبهة فتح الشام هتجري  -5281
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جنحت جبهة فتح الشام ابلسطو واالستيالء على أسلحة ومقرات ونقاط رابط جماه ي جيش 
ـ وجتري  اجملاه ين من أسلحتهم ــ كما جنحت من دبل يف السطو على ع د  اجملاه ين ــ وتع ادهم ابملاات ـ

والذود عن وإرغامهم مكرهني على ترك ساحات الرابط واجلهاد،  كبري من الفصائل املرابطة واجملاه ة ــ
ري، هائمني على وجوههم عرب البحار واحمليطات، وا يف طابور اهلجرة والتهجري القسليقفبل هم وعرضهم، 
 ...! َتويهم شىت داص ين أمصاراً 

وجماه ي الشام، وجتردهم من أسلحتهم، ومواد  رابطهم، ومن لصاحل َمن اي جوالين هتّجر شباب 
 ! ؟..احلمقاء  من هذه السياسة الطائشة املستفي 

والغريب يف األمر أ  بع  أ  يفعل اجلوالين ومن مع  فعلتهم .. اجلواب مؤمل، ويعرف  كل منصف 
راي، ويرمون  ابلفرار ر دساه  املهجّ التهكم ابلشباب السوري اجملكررة مراراً، يب أو  مرحلة النكراء هذه، واملت

وفاهتم أهنم هم ــ بع واهنم وبغيهم وسطوهم ..  ، ويطالبون  ابلعودةحات الرابط واجلهادمن الوحف، وترك سا
 !يف هذه الظاهرة اليت ال يرضاها أح ، واليت ما كانت لتكو  لوالهمالسبب األكرب  ــ

61/5/6157  
 ...!هكذا كانت ب اايت داعش  -5285

ما أتينا إال .. أتينا لنصرة املستضعفني من الشعب السوري : هكذا كانت ب اايت داعش يف الشام
وال نتحاكم للشريعة، وال نسمح ألحٍ   .. وفق فهمنا نري  أ  حنكم ابلشريعةمث .. لل فاع عن املستضعفني 
احتكار مث ..  أعمال فوق الشريعة، فنحن الشريعة، وعناصران وما يقومو  ب  من أ  حياكمنا إىل الشريعة

أتبع  احتكار اجلهاد . .ابطل وخطأ  يودول غري  ،احلق، والفهم الصائب؛ وعلى مب أ دويل حق وصواب
 ، ومفحوصنيوما سواهم من الفصائل الشامية اجملاه ة صحوات، وخونة، وعمالء فهم جماه و ، ألنفسهم؛

مي سلتق مي سوء الظن مبمث .. صراحة مث كفروهم .. لكن ال نكفرهم .. هم خونة وعمالء وصحوات .. 
ــ يف ما كا  معهم، فإ  كا  عليهم ويصغو  إلي  على حسن الظن هبم، حيرتمو  العامل  الشام وعلمائهم،

أرسلوا ل  رسالة رمبا و  ..يف احلق فل  منهم الع اء، والطعن، واالستخفاف، والتشهري مودف من املوادف ــ 
وعلى .. املشؤومة دولتهم مث داتلوا الناس وانتهكوا حرماهتم على طاعتهم وطاعة  .. وعي  وهت يٍ ، وتفخيخ

يف الكالم بعض احلالوة والطالوة، وعلى .. كاذبة ليس هلا رصي  من الواد  َتويالت وادعاءات، ووساوس  
ن، فسطوا فاستحلوا حرمات اجملاه ي ..د ، سطو، ودتل، وتقتيل، وتشري ، وخطف لآلمنني األرض ويف الوا

فسفكوا .. ورفعوا شعار حترير احملرر .. واستولوا على احملرر من األرض .. على الفصائل ومقراهتا وأسلحتها 
وال يوالو  ... سوراي خارج البالد وعلماء ال م احلرام، ودتلوا، وهّجروا كثريًا من أبناء وجماه ي وثوار 

 ! م اجملرم وأعوان موا بذلك خ مة جليلة للنظافق ّ ..  يتوسعو  يف الشر
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ــ القاع ة سابقًا؛ اليت خرجت  ه أ ـــ تسري اآل  جبهة اجلوالينوعلى نفس هذه اخلطى ــ بصورة أ
 ....! ولألسف ــ ! داعش من رمحها وعّشها

62/5/6157  
 !تع د الطغاة، والطغيا  واح  -5286
واجلوالين اآل  ــ بع  ست سنوات ، "عبو خاين يلي بيقتل ش:" أول شعار رفع  السوريو  يف ثورهتم

، نوه، ووثقوا ب ، يف جبل الواوية، ويف إدلب، بع  أ  أمّ من عمر الثورة ومعاانة الشعب السوري ــ بيقتل شعب 
ومن وكا  الطاغوت بشار األس  يفرض على خطباء اجلمعة أ  يكونوا من الوالة، ..  ودافعوا عن وآووه، 
ل ذلك يف الشام؛ فيشرتط واليوم اجلوالين يفع.. م الذي يرضي  وخي م  يف خطبهم الكال أ  يقولواو حوب ، 

ألدل أ  ال يقولوا ماال يرضي ، وأ  يقولوا ما يرضي ، أو على اوحوب ، من بطانت ، اجلمعة طباء أ  يكو  خ
  هلل بينما املساج.. ها تروج ل  وجلماعت ، وألعمال ، وطغيان  طتوأ  تكو  املساج  وأنش.. وخيالف رأي  
 . 58:اجلن[َتْ ُعوا َمَ  اّللَِّ َأَح اً  َوَأ َّ اْلَمَساِجَ  ّلِلَِّ َفاَل ] :تعاىل وح ه

.. كا  الذي ينتق  الطاغية بشار اللعني على املنرب، يُغيب يف غياهب السجو ، وال يُعَرف ل  أثر 
 ...!نقٍ  حبق اجلوالين واليوم يف زمن الثورة واحلرية ال جيرؤ خطيب أ  يقول على املنرب عبارة 

 ..!تع د الطغاة، والطغيا  واح  
67/5/6157  

 املق سي يوصي الغالة أب  يقتلوا أهل الشام وجماه يهم دتل بين دريظة  -5283
أب  يقتلوا أهل الشام وجماه يهم ممثلني بفصائلهم .. يوصي املق سي من يصغي إلي  من الغالة 

ال تؤاخذان إ  دلنا عنك أنك كلب كبري من كالب اخلوارج : وحنن نقول ل ... الشامية، دتل بين دريظة 
  !هنيااً لك االصطفاف يف طابور كالب أهل النار.. الغالة األجالف، وشيخ من شيوخهم 

67/5/6157  
 ....!أان أو حترتق البل  : فاهة القائلةإهنا السّ  -5281

، عمالء النظام النصريي اجملرم، PKKيف الودت الذي حيش  في  اجملرمو  العنصريو  اإلنفصاليو   
تستمر جبهة .. للهجوم على دارة عوة، وبل ة أطمة، من داخل م ينة عفرين بغطاء من طريا  التحالف 

وغريها  ..صقور الشام يف جبل الواوية ض  بتوجي  سهامها ض  جيش اإلسالم يف بل ة اببسقا، و اجلوالين 
 ! ؟من املناطق

 ....! أان أو حترتق البل  : إهنا السفاهة القائلة 
67/5/6157  
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  !أسوأ ما يف اجلوالين -5281
.. مجال معروف : فيقولو  لك.. جيش اجملاه ين؛ التقي، النقي، األيب، املرابط، اجملاه  : نقول هلم

وكأ  مجال معروف يربر هلم السطو على حرمات ومقرات الفصائل الشامية اجملاه ة، وإخراجها من ساحات 
 !الرابط واجلهاد

مرجعيت  مصلحت  وهواه،  ف.. تلجم ، ويرج  إليها حيرتمها، أسوأ ما يف اجلوالين أن  ليس ل  مرجعية  
  !ال غري

من كا  يظن أ  اجلوالين حيرتم الشيخ احمليسين، أو الشيخ عب  الرزاق، أو الشيخ أيب احلارث و  
حيب وال يري  أما حيرتمهم، ويرج  إليهم فيما ال .. كئ عليهم ملآرب  وأهوائ  نعم يتّ .. فهو واهم .. املصري 

  ! وألف ال.. فال .. 
67/5/6157  
 .حالة الطوارئ -5282

يوج  شيء امس  حالة الطوارئ، تكو  في  الظروف استثنائية وحرجة، مُتنح فيها صالحيات واسعة 
واحتواء للسلطة التنفيذية، وللقائ ، من دو  الرجوع إىل املؤسسات واجملالس الشورية، لضرورة مواجهة 

 . األح اث ومضاعفاهتا ابلسرعة املطلوبة
ينبغي أ  ينتب  إلي  ل ال يتعارض م  النقل والعقل ــ ــ متعارف علي  عن  مجي  ال و وهذا معىن 

األخوة األحرار، وغريهم من الفصائل الشامية الفاعلة، حيث للظروف العادية أحكامها، وفيها يُرج  إىل 
وحلالة الطوارئ أحكامها اخلاصة، اليت تست عي نوع سرعة يف ..   دائرة الشورى اجملالس واملؤسسات، وتوسّ 

   . وهذا يست عي توسي  صالحيات السلطة التنفيذية..  القرارات، وتنفيذهااختاذ 
68/5/6157  

 .ذريعة اإلمربايلية والصليبية العاملية -5287
كا  الطاغية اهلالك حافظ األس ، إذا ما أراد أ  يبتو دول اإلدليم، أو يربر جلرمية من جرائم ، أو 

تراه يتعلل مبواجهة وحماربة اإلمربايلية العاملية، وأ  اإلمربايلية .. يغطي على ظلم  وفساده، وعيب من عيوب  
يُعارض  فهو رجعي، وعميل لإلمربايلية  ومن خيالف  أو.. العاملية ض ه، وتعادي ، كرمو للصمود والتص ي 

 ! العاملية
وهكذا اجلوالين فلو تسأل  ملاذا سطوت على مقرات وأسلحة وأموال جيش اجملاه ين الذي عرف 

تعلل خبطر وع اوة اإلمربايلية والصليبية العاملية، وأن  مسته ف من دبل .. بنواهت ، ونبل موادف ، وجهاده 
سأل  وحياسب  فهو عميل ومعني وابلتايل ال ينبغي أ  ُيسأل عما يفعل، والذي يري  أ  ي.. الصليبية العاملية 
وهكذا كلما ابتل  فصياًل من الفصائل الشامية اجملاه ة املرابطة، واعت ى علي ، وأزاح  .. للصليبية العاملية 



101 
 

وتسأل  عن سبب بغي  وع وان ، تراه حي ثك عن آتمر اإلمربايلية األمريكية، .. عن مواطن الرابط واجلهاد 
.. فيكو  السؤال يف واد، واجلواب يف واٍد آخر .. سته ف من الصليبية العاملية وأن  م.. والصليبية العاملية 

.. وكأ  ذريعة الصليبية العاملية تربر ل  البغي والع وا  والسطو على أهل الشام، وجماه يهم، ومقراهتم 
 ! ومواجهة اإلمربايلية والصليبية العاملية تب أ مبواجهة أهل الشام وجماه يهم، وثوارهم

68/5/6157  
 .والء اإلسالم أمنت وأدوى من والء التنظيم -5288

َا اْلُمْؤِمُنوَ  ِإْخَوٌة :] والء اإلسالم أمنت وأدوى من والء التنظيم، دال تعاىل  . 51:احلجرات[ِإمنَّ
 . 75:التوبة[َواْلُمْؤِمُنوَ  َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض  ]:ودال تعاىل
ــ أي معاش  فيحفظ  من  املؤمُن مرآُة املؤمِن، واملؤمُن أخو املؤِمن، يكفُّ علي  َضيَعَت ُ :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص

 [. 1551:صحيح سنن أيب داود]"من ورائ   ، وحيوطُ التلف ــ
 [. 5657:السلسلة الصحيحة]"َمْن نَصَر أخاُه ابلغيِب نَصَرُه هللاُ يف ال نيا واآلخرة " :دال ملسو هيلع هللا ىلصو 

املؤمُن من أهِل اإلميا  مبنولة الرأِس من اجلس ، أيمَلُ املؤمُن ملا ُيصيُب أهَل اإلميا ، كما " :ودال ملسو هيلع هللا ىلص
  .[2211:صحيح اجلام ]"أيمَلُ الرأُس ملا يصيُب اجلسَ  

ت اعى لُ   وتوادِّهم، وتعاطُِفهم، كمثِل اجلسِ  إذا اشتكى عضواً ترى املؤمنني يف ترامحُِهم " :دال ملسو هيلع هللا ىلصو 
 . متفق علي "ُر اجلسِ  ابلسَّهِر واحلُمَّى سائ

املؤمنو  كرجٍل واحٍ ، إذا اشتكى رأَسُ  اشتكى كلُّ ، وإ  اشتكى عيَنُ  اشتكى كلُّ  :" دال ملسو هيلع هللا ىلصو 
 [. 2228: صحيح اجلام ]"

أي ال خيلي بين  وبني الظلم . متفق علي "  املسلُم أخو املسلِم ال َيظِلمُ  وال ُيْسِلم :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص
 . ، وال ُيسلم  لظلم وع وا  الظاملني املعت ينوالقهر

وغريها كثري من النصوص اليت ت لل على أ  رابطة أخوة اإلسالم واإلميا  أدوى وأمنت من أي رابطة 
إال إذا كا  من تنظيم ، الظلم والبغي،   وال مين  عن ال ينصر أخاه، وال يغيث ، أخرى، وم  ذلك فمّنا من

 ! ؟..تنظيم   ينتمي إىلوأعلن أن  
68/5/6157  

 !ال ميلكو  مشروعاً سياسياً  -5281
أو تكو  ذو مشروع سياسي وال يسمحو  لك أ  تطر  مشروعك .. ال ميلكو  مشروعًا سياسيًا 

وأ  تبقى يف ساحة التوّحش .. والصليبية العاملية .. مشروعهم مقتصر على سب وشتم اإلمربايلية العاملية .. 
وأي مشروع سياسي تطرح  فهو يعين عن هم ابلضرورة عمالة وخيانة، وركو  إىل اإلمربايلية العاملية، .. 

 ! والصليبية العاملية
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61/5/6157  
  .الشاماملودف من هياة حترير  -5211

 ؟ "هياة حترير الّشام " كثر السؤال عن مودفنا من التشكيل اجل ي ، حتت مسمى 
ت من دو  أ  يسبقها بغي هذه اخلطوة كانت متفهمة أكثر، ود  تلقى القبول أكثر، لو متّ : أدول

وأهنا جاءت أما .. جبهة اجلوالين على جيش اجملاه ين، وصقور الشام، وغريها من الفصائل الشامية اجملاه ة 
مباشرة بع  بغي وع وا  اجلبهة على الفصائل املذكورة أعاله، وبع  استنكار عريض من دبل الشارع الثوري 

مستحقات البغي احتواء لردة الفعل هذه، وهروب من دف   اوكأهن تالسوري، ومن دبل علماء الشام، ظهر 
وكأن  مل يكن منها ستحقات ج ي ة، مطالب مبو ، وعنوا  ج ي ، الساحة بثوب ج ي  ص رتلت.. والع وا  

 ! شيء ُتسأل عن 
من خالل اإلجابة عن ، "هياة حترير الشام " يتح د مودفنا من هذا التشكيل : وم  ذلك نقول

 : املطالب والتساؤالت التالية
 ، وعلى كوادرها، هل ستتودف سلسلة البغي والع وا  والسطو على الفصائل الشامية اجملاه ة -5

 ! ؟..اليت ال ترى مصلحة راجحة يف االنضمام هلذا التشكيل أم ال 
من  والصقور، ،جيش اجملاه ينمنها وهل سُتنَتصف الفصائل اليت مت البغي والع وا  عليها، وخباصة 

 ! ؟..أم ال .. الباغي املعت ي، وفق حمكمة شرعية مستقلة 
من الفصائل الشامية الثورية اجملاه ة، وهل العالدة بني هذا التشكيل، وبني التشكيل املقابل 

والعمل  ،وثورت ، والتنافس يف خ مة الشعب السوري، املتبادل والودواحملبة، دائمة على االحرتام، ستكو  
 !؟..أم ال .. على إسقاط النظام اجملرم 

التخوين والتجرمي والتكفري ملن خيالفهم الرأي يف أي احتكار احلق ألنفسهم، و هل سيستمر  -6
مب أ  وهل سيبقى. .يف ذلك مصلحة للثورة، وللبالد والعباد أصحاب  توج  أو رأي أو حراك سياسي يرى 

 ! ؟..أم ال ..  على رداب كل من خيالفهم الرأي واالجتهاد مسلطاً  سيفاً  التخوين والتكفري
أم أهنم سيبقو ، ويبقى معهم الشعب ..  لوجودداباًل للحياة، واهل ميلكو  مشروعًا سياسيًا  -3

 ! ؟واحلياة من غري أفق سياسي واضح دابل أل  يرى النور.. السوري يف مرحلة التحطيم واهل م وحسب 
 ! ؟..وأين هو .. فما هو .. والتنفيذ وإ  كانوا ميلكو  مشروعاً سياسياً جي اً داباًل للوجود واحلياة 

تح د يمن موادف سعلى ضوء اإلجابة عن هذه التساؤالت، وما ستوضح  لنا األايم القادمة 
وليعلم األخوة هؤالء أن  ال يوج  يف أنفسنا عليهم شيء، سوى الرغبة يف إنصاف .. مودفنا سلبًا أم إجيااًب 

وأ  ال نعمل عن  ي ، وإنصاف ثورة مكلومة يكاد أ  يتخلى عنها اجلم.. احلق، وإنصاف املظلوم من الظامل 
 ! أحٍ  كشاه ي زور
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61/5/6157  
  .احلَل السياسي -5215

تالف انتماءاهتم على اخ ــعلى مجي  الشرفاء األوفياء للثورة الشامية، وأله افها وثوابتها جيب 
أ  جيلسوا حول طاولة مست يرة، بطريقة متحضرة، وعلى م ار الودت، يوصلو  الليل ابلنهار، ومشارهبم ــ 

يت ارسو  فيما بينهم املشروع السياسي املنشود؛ الذي يردى إىل مستوى آمال وتطلعات .. والنهار ابلليل 
وا بتصوٍر كامل، عملي إىل أ  خيرج.. الثورة الشامية، وحُيافظ على ثوابت ال ين وكليات  وتضحيات وأه اف 

 ! والقبول ووادعي، ميكن أ  يرى النور واحلياة، ويُكتب ل  النجا 
والفوعة للسال  والتخوين عن  كل .. والتقاتل .. وآثران التفرق والتناحر .. فإ  مل نفعل ذلك 
سيًا واضحاً   عن أ  نفرز مشروعًا سياأوهلما أننا عاجوو : ذا يعين أمرينفه ،اختالف أو تباين يف اآلراء

 ! ونعرب عن عجوان هذا من خالل البقاء يف ساحة التوّحش والتقاتل.. وممكناً يفهم  الناس، ويرتضون  
للعلمانيني والليرباليني أكرب عو  ودعم على ديام نظامهم  نكو  د  د مناننا بذلك أ: اثنيهما

راغ يف أل  الشعوب ال تقبل وال تصرب على الف..  وال نلوم حيناٍذ إال أنفسنا واملع  مسبقاً، السياسي اجلاهو،
ه ابملوجود، واملتا ، واملمكن، حىت لو كا  هذا املوجود واملتا  هي العلمانية نظامها السياسي، فهي ستملؤ 

 ! ذاهتا
31/5/6157  

 !العيب يف أنفسنا -5216
نرد أخطاءان حبق أنفسنا، وديننا، ، ساءلةونتهرب من املسؤولية واملُ لنغطي على تقصريان وعيوبنا، 

بينما العلة هي يف أنفسنا، ومن .. واإلمربايلية العاملية .. والتآمر الصلييب .. وجمتمعاتنا، إىل اجملتم  ال ويل 
ن مُِّصيَبٍة فَِبَما :] دال تعاىل.. عن  أنفسنا األمارة ابلسوء، القابلة لفعل السوء، وتلّقي السوء  َوَما َأَصاَبُكم مِّ

َفاَل :] حىت الشيطا  وراء كل شر، يقول ألتباع  يوم القيامة. 31:الشورى[ِ يُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي َكَسَبْت َأيْ 
 !   وحنن أنىب إال أ  نلوم غريان على أخطائنا، وتقصريان. 66:إبراهيم[ تـَُلوُموين َوُلوُموْا َأنُفَسُكم

31/5/6157  
  .متفردات -5213

بينما الثورة .. ش يت على فرٍد أو جمموعة انتصارًا للحق، وإنصافًا للمظلوم من الظامل يَعتبو  علي * 
 !ح من الوري  إىل الوري ، وُتكّفن ابلّسواد، وال بواكي هلامت درابة مليو  شهي ، تُذبَ اليت د ّ 

ليلة بع  منتصف  اجتاحتجبهة اجلوالين مستمرة يف بغيها وع واهنا، حتت غطاء املسمى اجل ي ؛ * 
نصلح يف موض ، وتفس  ..  التابعة ألحرار الشام أمس دارة عوة، وأخذت حواجوها، وادتحمت حمكمتها

 (.  31/5/6157) ! وإىل هللا املشتكى.. وتبغي يف مواض  
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ة اجملاه ة ــ ويوي  تع ادها عن عشرين فصيٍل ــ تالحق اجلوالين ستظل مظامل الفصائل الشاميّ * 
إىل أ  يرد إليها حقودها كاملة  ــ، فتغيري األثواب ال ُتسِقط املظامل وال احلقوق من أثواهباهت  ــ مهما غريت وجب

، وكلما أسرع يف س اد احلقوق، واالعتذار ألهلها، كلما كا  أحسن ل ، وخري ل  يف ال نيا، غري منقوصةٍ 
 ! ...واآلخرة 

واستعاضوا عنها ابلسطو على حقوق وأغلقوا األبواب دوهنا، رفضوا املساع ات اخلارجية، *  
والنيب صلى .. فاستب لوا الطيب ابخلبيث .. اجملاه ة املسلمة وأموال ومقرات، وأسلحة الفصائل الشامية 

 .  مسلم"  مالُ ، وِعْرُض ، وَدُم : رامٌ كلُّ املسلِم على املسلم ح" :هللا علي  وسلم يقول
ِة ما حرَّم هللُا من . "ا  أخي ، بغرِي ِطيِب نفٍس من  أ  أيخذ عص ال حيلُّ ملسلمٍ :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك لش َّ

 . 5875:صحيح الرتغيب. ماِل املسلِم على املسلمِ 
5/6/6157  

 .باب السوري على القتال يف فصيل معنيإكراه الشّ  -5211
طواعية من عن  نفس ، دفاعًا عن دين ، وأرض ،  وحلفائ  الشاب السوري املسلم يُقاتل النظام اجملرم

ال يرتضي ، وال يرتضي منهج ،  كره على القتال م  فصيلٍ فإذا ما أُ .. ومق سات ، وحقود ، وحرمات  
يرتك السال  والقتال، وتكو  وجهت  خارج احل ود السورية، يرى في  نفس  يف املوض  اخلطأ، وأسلوب ، 

كره الشباب على االلتحاق ب ، والقتال مع  وفق طريقت ، ستب  الذي يُ واملالم حيناٍذ هذا الفصيل امل
 ! ومنهج 

راب الوطن، على وج  يشمل مجي  تُ واح  يف صفوف جيش وطين وااللتحاق وما يُقال عن القتال 
 !  من الفصائل على القتال م  فصيلٍ  س، وال يُقالال يُقا.. اإللوام 

5/6/6157  
 .متالزمةللثورة مسارات  -5211

ما من ثورة يُراد هلا النجا ، إال وهلا مسارا  متالزما ، ومتناغما ، ومتوافقا ، يعوز أح مها اآلخر، 
مسار سياسي؛ يناضل دو  أه اف الثوة، ومبادئها، يف : ، لكل مسار وظيفت  ومهمت ويص ق أح مها اآلخر

احملافل السياسية، اإلدليمية، وال ولية، ويض  الربامج، واألسس، واآلليات اليت تؤدي إىل ديام ال ولة 
  .وتطلعات الثورة، وأهلهاومطالب، املنشودة، واليت تتجس  فيها أه اف 

الثورة يف املي ا ، ويعمل على حترير احملتل  حيافظ على مكتسباتيرد الع وا ، و ومسار عسكري؛ 
 .  واملستعمر من األرض
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كما ر،  ال يؤدي إىل نتيجة تُذكَ  ،دو  اآلخرــ أو الغفلة عن أح مها ــ واالدتصار على أح  املسارين 
اً، وخباصة عن ما تواج  نظامًا ديكتاتورايً، استاصالي من خالل  النجا  أو النصر للثورة،كتب ميكن أ  يُ ال 

  ! دمعياً، من ذوي الظلم املركب، ومثل من يفعل ذلك كمثل أعرٍج يسري على رجٍل واح ة
لكن أهم .. واإلنساين  ،يتب  هذين املسارين، املسار اإلعالمي، والرتبوي، واالدتصادي، والّصحي

قية املسارات، املسار السياسي، واملسار العسكري، فإ  استقاما، وتوافقا، استقامت هلما ب: هذه املسارات
 ..!  وإال فال 

1/6/6157  
 !معادلة صعبة -5212

العاملي الرخيص، الذي ال يقف عن   ابتواز الظلم: نوعني من االبتواز حنن يف الثورة السورية أمام
وفريق مّنا تغلب علي  الّسفاهة؛ يساع  الفريق .. ما أمكن لذلك سبياًل  ، وإيقاف ح ، جيب ص ه ومواجهت 

ابتواز الثورة وطاداهتا وكوادرها يف اجتاه أيضًا األول على ممارسة ابتوازه ــ من حيث ي ري أو ال ي ري ــ ميارس 
إهنا .. وكال الفريقني يست ل على ابتوازه، ويتقوى علي  اببتواز الفريق اآلخر .. خاطئ، ليس ل  شاطئ  

 ! كا  هللا يف عو  الشام، وأهل ، وثورت   .18:النجم[ا ِمن ُدوِ  اّللَِّ َكاِشَفٌة لَْيَس هلََ ] .. صعبة  معادلة
2/6/6157  
 .معاانة الثورة -5217

رف، يفرتس الناس، ويعت ي على نظام نصريي متوحش، فاد  للح  األدىن من القيم واملروءة والشّ 
 وذائب ضارية جرحية فق ت اهل ف.. دوانني الفيتو ال ولية وت عم  حتمي  .. احلقوق، واحلرمات، واألعراض 

وال ين من توحشهم .. ، يسطو القوي منها على الضعيف، وأيكل القوي منها الضعيف ابسم ال ين والرمحة
وغّصت هبم وانس اتهت هبم ال روب، .. ال تصغي إال هلتاف وغريوة سطو وتغلب األخ على أخي   ..براء 

يقتات على مآسيهم وآالمهم جتار احلروب واملآسي  ..وغاصت هبم البحار واحمليطات اخليام واملخيمات، 
اللهم اجعل للشام، وأهل  ــ مما هم في  ــ فرجًا دريباً، وخمرجًا واسعاً، .. ك اي شام كا  هللا يف عون   ..واآلالم 

  !اللهم آمني.. ل معصيتك ومآالً حسناً تعو في  أهل طاعتك، وتذل في  أه
8/6/6157  

  !أيىب شيخ اخلوارج والغالة إال أ  يتنّفس السُّم -5218
، حىت يعلم أ  أهل الشام ممثلني مبجاه يهم، "املق سي " ال يطمان شيخ اخلوارج والغالة 

وأ  .. املأل إذ ال ب  هلم من التصريح بذلك على .. د  أعلنوا احلرب والع اء على العامل .. وفصائلهم 
وأ  ال يفاوضوا أح اً .. من أح   وأ  ال يقبلوا مساع ةً .. وأ  ال جيلسوا م  أح  .. يقاطعوا العامَل كل  

.. وأ  يكونوا لقمة سهلة وسائغة للطاغوت النصريي وحلفائ  .. مهما كانوا ملتومني بثوابت دينهم وثورهتم 
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وإال فهم متهمو ، يف دينهم، .. يروي حق ه وغليل  ويه أ ابل ، و .. فحيناٍذ وحسب تقر عني املق سي 
 !  عصا التكفري والتخوين تالحقهم.. وِعرضهم، وجهادهم 

يف  الشَّباب املسلملايم حقود؛ ال يروي غليل  وحق ه إال دتل فّتاٍ  من خارجي جلٍ   داتل  هللا
وأ  حيمل بعضهم على بعض ابلسيوف  ،معارك اتفهة، سفيهة، ضررها يغلب نفعها، بل ال نف  فيها البتة

أو يف أو أ  يراهم دابعني يف غياهب السجو   واخلناجر، والتفجري، بع  أ  يفردهم إىل موح ين ومميعني،
وإال فهم متهمو  .. إبجنازات  يتمّت  ويتلذذ و  ويه أ ابل ، تقر عين ،فحيناٍذ وحسب .. ظلمات الكهوف 

 !  أنفسهم التوحي  اخلالص الذي ي عو إلي مبنادضة التوحي ، وأهنم مل حيققوا يف
8/6/6157  
 .فق  الواد  -5211

فال الالت اللغوية للنص، ومن مث فهم السلف ما يكو  اخلالف بسبب فهم فق  النص،  اً اندر 
 غالباً حولاخلالف وإمنا يكو  .. الصاحل للنص، غالبًا ما حيسم األمر، ويضيق مساحة اخلالف، واالختالف 

املختلفة عن و  ،؛ إذ لكل امرٍئ أو جهة منظورها اخلاص للواد ، واجلهة اليت ترى منها الواد النص واد فهم 
على املناسب حتمل النص كل منها ، و فتتباين اآلراء وختتلف حول فهم الواد ، ومآالت .. اجلهة األخرى 

  .الواد  الذي تراه
ولكن .. وتقييم الواد   ،ع د يف فهم الواد إىل هنا ال توج  مشكلة؛ أمر عادي أ  تتباين اآلراء وتت

ما ال من الواد  ويوعم أن  يرى  ،املشكلة الكربى أ  حيتكر فريق من الفرداء فهم الواد  لنفس ، دو  غريه
 ..ووالًء وبراًء .. ودماًء .. مث يرتب على ذلك أحكامًا  ..، وحيمل اآلخرين على فهم  ولو ابلقوة يرى غريه

  !وكفراً وإمياانً 
 ...! والظلم، والغلو مرّده إىل احتكار فهم الواد   ،كثري من البغي

51/6/6157  
 .أمن تركيا من أمن الثورة -5711
أ  أمن تركيا من أمن الثورة، وأمن الثورة .. فو ، املواودو  ليعَلم اجلمي ، وخباصة املتنطعو ، املتكلّ 

وال وال عقاًل، ل شرعاً، ال يُعقَ  ما ُيسيء تركيا ُيسيء الثورة، وما ُيسيء الثورة ُيسيء تركيا، من أمن تركيا،
ر سوري، م  كامل الرعاية واخل مة ، وال سياسًة، أ  تستقبل تركيا أكثر من ثالثة ماليني مهجّ مروءةً 

مث بع  .. وجسرها اإلنساين واللوجسيت ال اعم للثورة السورية ــ ذهااًب وإاياًب ــ مل يتودف .. واالحرتام هلم 
حيم وتذهب إىل اجل.. من يُفِس  فيها   فسِ وليُ .. لتخرب تركيا .. أمن تركيا ال يعنينا وال يهمنا : ذلك، يُقال

 !هي ومن فيها
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اغوت اجملرم بشار تواطأت أخالد  وطبائع  م  الطب  إال ع و ال يقول ا القول اخلسيس ال ينء هذ
الذين مل يسلم من شرهم وغ رهم جار، وال بشر وال الُغالة اخلوارج ، و األس ، ومن كا  يف حلف  وعون 

من ال :" ويف احل يث.. براءة الذئب من دم يوسف اخلبيثني من هذين الصنفني  آءوالثورة وأهلها بر .. حجر 
من كل .. على ميينها، ومشاهلا  ناللهم احفظ تركيا من حتتها ومن فودها، وم". يشكر الناس، ال يشكر هللا 

 . اللهم آمني..  ومجي  بالد املسلمني ..ي شرٍّ وذِ  ..سوء وشر 
51/6/6157  
  .بالءنُ  ضباطٌ  -5715

أخرجت الثورة السورية ضباطًا شرفاء نبالء، جماه ين خملصني، صاددي الوالء ل ينهم، وأمتهم، 
وم  .. وهم ابملاات .. ضحوا ابلغايل والنفيس من أنفسهم وخصوصياهتم .. وشعبهم، وبل هم، وثورهتم 

 ! هتم، وعطائهمذلك مل أيخذوا حقهم، وال دورهم الرايدي والقيادي الذي يليق مبكانتهم، ودورهم، وخرب 
.. وحقودهم .. ينبغي على الثورة أ  حتفظ هلم مكانتهم .. هؤالء أبطال ورموز من رموز الثورة 

 .وتشكيل جيشها املرتقب.. وديادة سوراي املستقبل .. ودورهم الرايدي املعهود يف حترير سوراي 
رعي، ال دراية وال خربة ل  يف ملا جن  كتيبة يقودها طُويلب علم ش.. ما أنصفناهم أب ًا .. ال وهللا 

   !! يف صفوف كتيبت  جنراالت وضباط كبار وشرفاء.. الشؤو  العسكرية 
51/6/6157  

 !؟إىل مىت ستظل أخطاؤان هي اليت تقتلنا -5716
عني اخلوارج  ــ املسماة زورًا جبن  األدصى ــ تمعت الكلمة على دتال جن  األفعيبع  أ  اج 

وكاد مج  اجملاه ين أ  يرحيوا الشام من شرهم .. ال واعش، وي هم الغادرة الباطشة يف املناطق احملررة 
وحتيل بينهم وبني جماه ي الشام، ومن ل  حق .. تقوم جبهة فتح الشام إبيوائهم ومحايتهم .. وغ راهتم 

اهرو  وجيُ .. فيتهم ــ ينقصو ، ويغ رو  ت عامث ها هم جن  األفعى من ج ي  ــ وبع  أ  اسرتد.. عليهم 
ويعت و  على .. األشرار ويعلنو  والءهم وانتماءهم للخوارج ال واعش .. مسلمي وجماه ي الشام  بتكفري

 ...! اهبا غ راً ابلعشرات بويقتلو  من ش.. اجلبهة اليت آوهتم ومحتهم، بع  أ  أصبحت هياة 
وإىل مىت ال نستفي  من أخطائنا إال يف اللحظات األخرية .. تقتلنا إىل مىت ستظل أخطاؤان هي اليت  

 ! ؟وبع  فوات األوا  ..ويف الودت الضائ   ..من الودت املتبقي 
51/6/6157  

  .ة الشيخ اجملاه  عمر عب  الرمحنوفا -5713
الظاملني، يف الشيخ العامل اجملاه  عمر عب  الرمحن يف سجو   58/6/6157السبت ويف اليوم تُ  

لظاملني اجلالدين عمر الشيخ، وال األمراض املومنة عن  ا  تشفّ فلم ي.. أمريكا، عن عمٍر يقارب مثانني عامًا 
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ليت فجاءت وفاة الشيخ يف سجوهنم وصمة عار لإلنسانية والع الة األمريكية ا.. اليت كا  يعاين منها 
 األنظمة وال ول اليت تواطأت وسكتت على اعتقال الشيخوصمة عاٍر لكثري من و .. يتشبعو  هبا زوراً وكذاًب 

 ! الضرير
مات الشيخ غريبًا يف سجو  الظاملني، لكن التاريخ سيخل  امس  يف سجل األبطال العظماء الذين  

كما سيخل  اسم أع ائ  وظاملي  وساجني  يف سجل الطغاة .. ص عوا ابحلق، ورفضوا االحنناء للظامل اجلالد 
 . الظاملني اجملرمني، لينالوا دسطهم من لعن األجيال التالية

الشه اء م  األنبياء  أ  يسكن  فسيح جنات ، وأ  يتقبل  يف ع اد تعاىل للشيخنسأل هللا  
 . والص يقني والشه اء، وحسن أولاك رفيقاً 

 ال نقول إال ما يرضي الرب سبحان ، وأهل ، وأحباب ، وتالمذت  أحسن العواء، و ولذوي الشيخ 
   .واحلم  هلل رب العاملني.. إان هلل وإان إلي  راجعو  : تعاىلو 

58/6/6157  
 !سيف اخلوارج ال واعش، وسيف النظام النصريي اجملرم، سيفا  أم سيف واح ؟ -5711

النظام اجملرم،  فإذا حترك اجملاه و  ض .. ال وائر يظل اخلوارج ال واعش كامنو ، يرتبصو   
واستغلوا انشغال اجملاه ين ابلنظام النصريي .. من مكامنهم وانشغلوا ب ، وبقوات ، حتّرك اخلوارج ال واعش 

يهامجوا اجملاه ين، ومقراهتم، ودراهم، كي وإمنا لال؛ .. اجملرم وحلفائ ، ال لكي يهامجوا الطاغوت ونظام  
بذلك كما أهنم .. السطو والغ ر همة ملعلمهم املسبق أ  انشغال اجملاه ين ابلنظام اجملرم يهو  عليهم 

 .، ودوات الضغط على النظام النصريي اجملرم يساع و  يف ختفيف
كا  آخر مثال على ما ذكرانه أعاله، هجوم اخلوارج ال واعش على اجملاه ين ومقراهتم، ودراهم يف  

 ! ؟"املوت وال املذلّة " يف الودت الذي خيوض في  اجملاه و  م  النظام اجملرم معركة .. درعا األبّية 
منها،  اً ؛ سيفلن جيمَ  هللُا على هذه األمَِّة سيَفنْي :"  ملسو هيلع هللا ىلص أن  دالويف احل يث، فق  صح عن النيب 

 . 1315:صحيح سنن أيب داود"من ع وِّها  اً وسيف
ويف ودت  ،واجتماع سيف اخلوارج ال واعش، م  سيف النظام النصريي اجملرم على جماه ي الشام 

الستحالة اجتماع سيفني على األمة سيف منها ..  ؛ وهو سيف الع ودل على أهنما سيف واح  واح ،
 . ومن داخلها، وسيف من ع وها، كما أفاد بذلك احل يث

61/6/6157  
   !؟..هكذا يكو  احرتام العلماء  -5711
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نناش  اجلوالين وجبهت ، ونناش  اليوم مع  أاب وحنن منذ أكثر من سنتني ــ ومعنا مجي  علماء الشام ــ  
األخ اجملاه  أيب عب  هللا اخلويل الذي أسر  أب  يفكوا أسرَ .. ذلل ونرجوهم إىل درجة التَّ .. جابر وهيات  
 !! ولكن ال حياة ملن تنادي.. ويقروا عني أطفال  برؤيت  واالجتماع ب  .. ظلماً وع واانً 

 !! ونصغي إليهم؟.. حنن حنرتم العلماء : مث بع  ذلك يقولو  
66/6/6157  
 !املظامل ريُ صفِ تَ  -5712

كلمايت هذه أوجهها هلياة حترير الشام، ولألحرار، وجليش اإلسالم، ولغريهم من الفصائل  
ردوا .. أنصفوا املظلوم، واعتذروا من ، واستسمحوه .. صّفروا املظامل  ..اتقوا هللا  :فأدول هلم.. والتجمعات 

.. ساحموا تَ .. تصافحوا .. احلقوق ألصحاهبا يف ال نيا، دبل أ  تردوها يوم القيامة من حسناتكم وأعمالكم 
وا تفعلو  ذلك دبل أ  تنطلق ..أو ُيسامح كم مكشوفًا ألخي ، ليقتص ملظلمت  حىت يرضى ليكن ظهر أح ِ 

  ! بذلك تُنصرو  على ع وكم..  للمعركة
ود  حّرم  على نفس  .. وال يبارك الظلم .. والظاملني  ينصر الظلم وال.. هللا تعاىل ال حيب الظلم  

وأنتم ال  ..دعوة مظلوم حجبت عنكم نصراً، وخريًا كثريًا  وربَّ  فُربَّ ظلم أعقب  هومية،.. عباده  وعلى
  . هللا ال تنام وعنيُ  ظامل العباد تنام،نكم عن ميُ فأعْ  .. ت رو  

66/6/6157  
 !ال جهاد ل .. ال جهاد ل   -5717

فضيََّق النَّاُس  ،غووُت مَ  نيبِّ اّللَِّ صلَّى اّللَُّ علْيِ  وسلََّم غووَة كذا وَكذا: عن معاِذ بِن أنٍس دالَ  
ُ علْيِ  وس ،ودطعوا الطَّريقَ  ،املنازلَ  أو ، أ َّ من ضيََّق منوالً  ":ينادي يف النَّاسِ  لََّم منادايً فبعَث نيبُّ اّللَِّ صلَّى اّللَّ

 . 2378:صحيح اجلام "، أو آذى مؤمناً، فال ِجهاَد َل  اً دطَ  طريق
و أ ،الطريق حبوائج  وراحلت عليهم ق على الناس منازهلم، ويقط  يضيّ  اجملاه  الذي هذا يف: دلت 

بني ــ ابسم اجلهاد ــ فكيف مبن يفّجر نفس  .. ، مهما كا  اإليذاء بسيطًا واح  مؤمن يكو  سببًا يف إيذاءِ 
 !؟...فيتسبب مبقتلة عظيمة منهم  وتكّسبهم، عوام املؤمنني، ويف أسوادهم، وأماكن جتمعاهتم،

 ! ...وانتفاء أجر اجلهاد عن  ال شك أن  أوىل ابنتفاء مسمى اجملاه ،  
61/6/6157  

 . اجلرأة على أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -5718
ليس كل من تكلم ابلسياسة، أو الشأ  العام، أو بعض الشؤو  الفكرية، أو خاض يف مسائل الكفر  

ًا على يصلح أل  يكو  داضيًا وحكمَ .. أو حيفظ بعض التعريفات يف علم احل يث ومصطلحات  .. واإلميا  
، امللوِم الوحي ة أو الضعف، فُيخرج هبواه كالمفيحكم على ما يشاء منها ابلصحّ  ؛أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 فهذا ..إىل مصاف كالم البشر غري امللوم، ويُ خل من كالم البشر غري امللوم، يف مصاف كالم الوحي امللوم 
 دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول هللا مل يقل: نوع من أنواع الكذب على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو مثل  مثل من يقول

 من كَذب عَليَّ :" د  دال ، ويف احل يثيكو  والرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،مل يقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :دال أو..  ما ينسب  إلي 
ً ا فليتبوْأ مقعَ ه من الناِر  من ح َّث عينِّ ح يثًا وهو يَرى أنَّ  كِذٌب فهو أحُ  :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص. مسلم"متعمِّ

 . 37:صحيح سنن ابن ماج "  الكاذبـَنْي 
  بعلم احل يث، نعم اخلطأ وراد، وصاحب  د  يُعَذر إ  كا  من ذوي العلم واالجتهاد املتضلّ  

فهذا لو أخطأ تُقال عثرت ، ود  يكو  ل  أجر .. شهود ل  من علماء احل يث بذلك مو ولوازم ،  ومتعلقات ،
هو و بل يـَُعوَّر، ال يُعَذر، واستعجل الوبوبة دبل احلصرمة، أ، وغامر، لو ادتحم وجترّ  وما سواه.. الجتهاده 

تضعيفات ، وال إىل شيء من إىل ىل تصحيحات  وال إال جيوز االلتفات  ،ي ل على ردة وخفة يف ال ين والعقل
 ! أحكام  على أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

62/6/6157  
  ..!أدرب لإلنصاف  القول حيناذٍ  -5711

ولكن .. عب السوري مل يق ر على إسقاط النظام النصريي اجملرم اخلائن العميل الشّ : ال تقولوا 
مل يق ر الشعب السوري على إسقاط وهومية النظام النصريي اجملرم، ومع  إيرا  ومليشياهتا، وروسيا : دولوا

 ..! ودواهتا، ومعهم خذال  وتواطؤ كثري من ال ول اإلدليمة، وال ولية 
  ذلك ال يوال األمل ابهلل حي وان على وم.. درب للصواب واإلنصاف القول حيناٍذ يكو  أ 

لَِيِميَو اّلّلُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعَل .. ] التحرير، واالنتصار على هذا اجلم  اخلبيث، مهما تضّخم وطغى 
يعاً فـََيْجَعَلُ  يف َجهَ   . 37:األنفال[ُأْولَـِاَك ُهُم اخْلَاِسُروَ  نََّم اخْلَِبيَث بـَْعَضُ  َعَلَى بـَْعٍض فـَيَـرُْكَمُ  مجَِ

67/6/6157   
 ..!ُيكافَأ اجملرم، وهكذا ُيكافَأ اجملاه  الورِع  هكذا -5751

ودتلوا أكثر من ماة  ، وغ روا، وأسروا،جن  األفعى املسماة زورًا جبن  األدصى، رغم أهنم دتلوا 
أطلق سراحهم لينطلقوا بكل أما  إىل .. ورموهم يف اآلابر واحلفر  أسريًا من املسلمني اجملاه ين، ومخسني
، وبصورة أعنف وأش  إجراماً؛ ألهنم كانوا داعش يف الردة، ليمارسوا القتل واإلجرام من ج ي  األم مجاعتهم

  اخلويلعب  هللاأيب بينما اجملاه  .. وميلكو  اجلرأة على املواجهة والقتل، وسفك ال م احلرام  ميلكو  القوة،
دهم فيما د  وع وا ب ، ومن دو  أدىن مقاومة، وص ّ ، ملا آثر االستسالم لع الة اجلوالين ومجاعت ، احلمصي

يقب  يف ــ مكافأة ل  ــ فها هو ..  ، وسالمة مسار الثورة، والبن ديةحرصًا من  على سالمة حرمة دم املسلم
 ! ؟..سجو  وزانزين وأدبية اجلوالين ظلماً وع واانً ألكثر من سنتني 
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ع، أ اجملاه  املسامل الوِر القاتل الغادر، وهكذا يُكافَ اخلارجي أ ــ يف شريعة اجلوالين ــ اجملرم هكذا يُكافَ  
 !؟..احلريص على حرمة دماء املسلمني واجملاه ين 

68/6/6157   
 !يتضايقا  ويرفضا  أي حراك سياسياثنا   -5755

مهما كا  هذا سياسي فيما خيص القضية السورية، أو توج  حراك أي اثنا  يتضايقا  ويرفضا   
.. بشار األس  اجملرم اجلوالين، و : مهااحلراك السياسي راش ًا ومنضبطًا، وحيقق للثورة السورية أه افها، 

ة لسوراي أرضًا وشعبًا ــ سيخرجهما خارج املعادلة ئج  إجيابيّ أي حراك سياسي ــ مهما كانت نتالعلمهما أ  
شكيك وإىل التّ .. لذا كالمها يسعيا  بش ة إىل تفشيل أي حراك سياسي .. وخارج مستقبل سوراي  ،السورية

وأ  تبقى الساحة السورية تعيش .. وإىل سوء الظن أبي حراك سياسي .. من ج وى أي حراك سياسي 
 ! .. واخلراب، والت مري، والتوّحش، وإىل ماال هنايةمرحلة الفوضى، 

68/6/6157  
 .فاس ٌ  ،ما يُبىن على فاس ٍ  -5756

اجلر  الّنازف املتقّيح، ال يصلح أ  تض  علي  ال واء مباشرة، دبل أ  تويل آاثر التقّيح واألوساخ  
تشي  إصالحاهتا ومراجعاهتا وكذلك اجلماعات واهلياات اليت حتاول النهوض واإلصال ، ال يصلح أ  .. 

على تراكمات من الفساد واملظامل، ومن دو  أ  تعمل على إزالتها أواًل، فما يُبىن على فاس ، فاس ، 
  !وسيؤول أمره إىل الفساد ال حمالة

5/3/6157  
 !ر وامللحكّ ال م  السُّ دصة البقَّ  -5753

دام إبضافة وحىت ال يفق  اخلليط، ر، فب اًل من أ  يتلف اخلليط، اُل خطأ امللَح م  الّسكّ البقّ  َلطَ خَ  
أ أب  طعم لكن  يُفاجَ .. الّسكر على اخلليط أماًل يف أ  يتغري طعم اخلليط إىل السكر، ويغيب من  طعم امللح 

لح ويف كل مرة يظن أ  طعم امل.. فكرر احملاولة أكثر من مرة، ومرة .. امللح يف اخلليط ال يوال ظاهرًا 
ة كبرية إىل أ  أصبح ل ي  كميّ .. أب  طعم امللح ال يوال ظاهرًا يف كل مرة أ لكن  يُفاجَ .. سيغيب، ويتناثر 
، ولسا  حال  ، وكل  أسى ون مكلِّ   إال أ  يتلف اخلليطَ يف هناية األمر، فما كا  من  .. ج ًا من اخلليط 

ومل أضف إلي  تلك اي ليتين أصلحت خطأي من أول مرة، اي ليتين أتلفُت اخلليط من أول مرة، : يقول
 ! واليت مل أستف  منها شيااً .. ة الكبرية من السكر الكميّ 

الظاهر وجودة البنيا   أ  طولَ ظاانًَّ .. ين ويؤسس على فساده وظلم  من يب: ل هذا البقالثام 
  ! ... ، ويُغطي علي ذهب أثر فساده وظلم نسي، ويُ سيُ 

5/3/6157  
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 .اجلوالينمّنا كلمات ال ب  من أ  يسمعها  -5751
إ   : الذا ال ب  من أ  يسمعها منّ  سمعون  مثل هذه الكلمات،ين ال يُ رمبا الشيوخ حول اجلوال 

، إ  مل ترك اجلهادهتجريهم و  وزراجلوالين شريك هلم يف .. سوراي باب السوري خارج وجود كثري من الشّ 
اجلوالين شريك .. ووجود كثري من دادة وكوادر الثورة السورية الفاعلني خارج سوراي .. ينفرد دوهنم ابلوزر 

ووجود العلماء وال عاة السوريني خارج سوراي؛ حُيال بينهم وبني .. هلم يف الوزر، إ  مل ينفرد دوهنم ابلوزر 
وهو يتحّمل القسط األكرب من املسؤولية .. رد دوهنم ابلوزر اجلوالين شريك هلم يف الوزر، إ  مل ينف.. الناس 

.. هذه األصناف اآلنفة الذكر أعاله عن ال اخل السوري  ة عن إبعادحول اآلاثر والنتائج السلبية الّنامج
م األول من دخول  إىل اليت مارسها منذ اليو واملمنهجة لوكيات اخلاطاة وذلك من خالل املمارسات والس

ح يث واهتمامات  وكأ  اجلوالين ليس من أدبيات  وال أولوايت  .. يومنا هذا  يوال ميارسها إىل سوراي، وال
روا وال تُنفِّروا " :وتوجي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  . مسلم"بشِّ

6/3/6157  
  .حماكمة اجلوالين -5751

َتردى مبجموعها إىل درجة اخليانة العظمى للشام، تُنَسب أليب دمحم اجلوالين أخطاء وجرائم ع ة،  
عش إىل الشام، ومتكينهم يف الشام، ومن رداب أهل دا أن  سبب مباشر يف دخول: منهاوأهل ، وثورت ، 

وما حصل بينهما من تنازع على الوعامة فيما بع  ال .. فكا  من واًب هلم، مث ممه ًا، وممكنًا هلم .. الشام 
  . يلغي هذه احلقيقة

ليستفي  من اسم ، إال ولبس ثوب القاع ة، األشرار   خل  ثوب اخلوارج ال واعشما أ: ومنها 
فعمل جاه ًا على أ  يكسي الثورة السورية القاع ة، يف مواجهة أمريه البغ ادي أمري اخلوارج ال واعش، 

، غري مكرتث ملا يتسبب  هذا االنتماء من ضرر كبري للشام، وأهل ، ثوب القاع ة، وعلى أ  يقع   الثورة
على ابلقوة واحلياة، وسّهل علي  مهمة اإلجرام، وأعان   الطاغوت اجملرم بشار األس مّ  بذلك فأ..  وثورت  

 كل  العاملَ بذلك ّعر ذ كما.. حماربة القاع ة، وال يوال  بوعم ، وارتكاب جمازره وجرائم دتل الشعب السوري
على غوو الشام، واإلفساد واإلجرام للغواة املستعمرين، سهلة وأعطى ذريعة .. على الشام، وأهل ، وثورت  

 ! يف الشام
خل  ثوب القاع ة ــ وأصبح منبوذًا داخليًا أكثر من اخلارج، وبع  أ  انتهى مفعول ثوب القاع ة،  

، غري آب  ملناش ة العقالء والعلماء ل  أب  يكف أذى هذا وكا  ذلك بع  مخس سنوات من عمر الثورة
وهنج ، فغري االسم لكن مل يغري شياًا من أسلوب  .. ــ لريت ي ثوب اجلبهة، واهلياة املسمى عن الشام وأهل  

 ! وأعمال 
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مستحاًل حرماهتا، فصائل ومقرات وأسلحة جماه ي اجليش احلر، كثري من بغي  وسطوه على  : ومنها 
وإىل اتريخ هذه .. عاماًل جماه ًا أكثر من عشرين فصياًل والعمل ج منها من مواطن الرابط واجلهاد فأخر 

فأس ى بذلك خ مة مباشرة للطاغوت ..  ، واإلدصاءال يوال ميارس عملية السطو، والبغيفهو الكلمات 
    .شار األس  ونظام  الطائفي اللعنياجملرم ب

وال يرو  هنج   ، ممن يعارضون شطاء والفاعلني يف الثورةن النّ لكثري متعسفي ال  واعتقال  دتل: ومنها 
 . ر أمساؤهم ودضاايهم عن  إجراء احملاكمةوهؤالء تُذكَ .. وأسلوب  

بسبب ممارسات  وسلوكيات  هتجريه آلالف الشباب السوري اجملاه ، والكوادر الثورية الفاعلة ــ : ومنها 
 ! ..هتجرياً دسرايً خارج سوراي، ليتيهوا يف األمصار، وعرب احمليطات  اخلاطاة اآلنفة الذكر أعاله ــ

الع ي ة اليت تُنَسب إلي  حبق الثورة الشامية، وحبق الشام، وأهل ، مل  وهو إىل الساعة رغم األخطاء 
 !يُعَرف عن  أن  اعتذر للشام وأهل  مرة عن خطأ واح  من تلك األخطاء

نطالب إبجراء فإننا ألجل هذه اجلرائم واألخطاء ــ ورمبا هناك مآخذ أخرى د  تظهر يف أواهنا ــ  
أ ساحت ، وإ   فإ  كا  برياًا مما يُنَسب إلي ، ُتربّ .. حماكمة ثورية شرعّية عادلة على املأل، أليب دمحم اجلوالين 

وهذا ليس مطلبًا .. القضاء العادل علي  كم ، حُياَسب على أخطائ  وأعمال ، حبسب ما حيجمرماً كا  خمطاًا و 
 . شخصياً وحسب، بل هو مطلب كثري من علماء ودعاة الشام، وكثري من دادة وكوادر الثورة السورية

ا األدوايء فهم فوق احملاكمة، وفوق املساءلة، أم أ  حماكمنا ُتْشرَع للضعفاء واملساكني وحسب، أمّ  
  ! واحملاَسبة؟

3/3/6157  
 . 517:النساء[ َوالَ جُتَاِدْل َعِن الَِّذيَن خَيَْتانُوَ  أَنُفَسُهمْ ]  -5752

، إال وانربى مج  من أنصار اجلوالين، جيادلو  عن الرجل ــ "حماكمة اجلوالين " ما إ  كتبت مقاليت  
أبسلوب  فتشاهبت أخالدهم وألفاظهم البذياة.. عرب صفحات التواصل ــ ابلباطل، وبسقط القول، وبذيا  

 ! ولألسف.. بيحة شّ الوأخالق وألفاظ 
َمن َكاَ   َواَل جُتَاِدْل َعِن الَِّذيَن خَيَْتانُوَ  َأنُفَسُهْم ِإ َّ اّلّلَ اَل حيُِبُّ :] وهلؤالء ولغريهم، نذكرهم بقول  تعاىل 

ألح  فقط درعًا وهذه آية نولت يف النهي عن اجل ال عن سارق ل رع، سرق . 517:النساء[َخوَّااًن َأثِيمًا 
على أسلحة املسّلح فكيف مبن ميارس البغي والسطو .. . ت يف بعض غووام  النيب ملسو هيلع هللا ىلص كا    ،اجملاه ين

الرابط ، وخيرجهم دسرًا من ساحات ومقرات، وأموال أكثر من عشرين فصياًل من فصائل جماه ي الشام
أليس أوىل أب  .. اجملاه ة  تلك الفصائل تبقى من وال يوال ميارس السطو والبغي على من.. اجلهاد و 

أ  حتكم احملكمة الشرعية العادلة حكمها في ، وهو مطلب ثوري، وشعيب،  مُتسكوا عن اجل ال عن ، إىل
 ! ؟...وليس مطلباً شخصياً وحسب وعادل، 
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مل، وكأن  للمحاكمة، وحملكمة عادلة تنصف احلق، واملظلوم من الظاصاحبكم ب أم هالكم أ  يُطالَ  
والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ــ ف اه نفسي ــ وأبو بكر وعمر، وسائر .. رع، وفوق القصاص، واملساءلة واحملاسبة فوق الشّ 
 . ، د  رضوا أب  يُقاد من أنفسهممهنع هللا يضر أمجعني الصحابة

1/3/6157  
  !د  أخطأ الوف  املفاوض للمعارضة خطأ كبرياً  -5757

د  أخطأ الوف  املفاوض للمعارضة ــ أو بعض  ــ خطأ كبرياً، ملا حّسن الظن بروسيا، واعتربها راعياً  
 ..! حماي اً، ميكن االعتماد علي ، يف التفاوض م  النظام اجملرم، وحتصيل بعض األه اف املنشودة للثورة 

رهاب إلحامية وراعية  ــ ــ كانت وال توالد  أخطأمت التق ير والظن؛ فروسيا : وهلؤالء نقول 
 .وخباصة منهم اجملرم العميل اخلائن الطاغوت بشار األس وحامية ألنظمتهم، الطواغيت الظاملني املستب ين، 

ي اليت وه.. روسيا هي اليت ت اف  آبلتها العسكرية عن الطاغوت اجملرم، ونظام  العميل واخلائن  
 . وال توال متارس دتل الشعب السوري،

تل، فهو يُقاتل ويق الطاغية بشار األس  إىل الساعة،ملا بقي اجملرم  ..، والفيتو الروسي سيالوال رو  
  !وأبوامر روسية ..روسيا، وحتت محاية وغطاء الفيتو الروسي  ويرتكب اجلرائم واجملازر بعصا

روسيا ع و للشعب السوري، ولثورت ، وهي مستعمرة ألرض  وخريات ، ال يُرجى منها اإلنصاف، كما  
فهي طرف م  .. م  النظام اجملرم واخلائن عادلة ال يُرجى منها مودفًا حماي اً، يؤهلها لقيادة مفاوضات 

 ! الع و، بل هي الع و
1/3/6157  
 !افر  اي جوالين -5758

فيا .. د  جنحت يف محل جماه ي الشام على أ  يقتلوا بعضهم بعضًا  ..افر  افر  اي جوالين،  
فق  أجنوت هلم من .. واي فرحة أع اء الشام، وأهل  وثورت  بك .. فرحة الطاغوت النصريي اجملرم بك 

 !!اخل مات ما مل تنجوه هلم جيوشهم
 ...!النصرة اليت جات هبا إىل الشام وأهل   ؛باس النصرة 

2/3/6157 
  !من بشرايت السوء اليت ُتساق للجوالين -5751

خواصهم،  ؛، أ  مأل هللا أذني  بثناء مؤمين الشام توفاوء اليت ُتساق للجوالين دبل من بشرايت الس 
واجلمي  .. فالكل أصبح يثين علي  شرًا  ؛علي  ابلشّر والسوء.. وعوامهم، اجملاه ين منهم، واملستضعفني 

عّجل ل  دبل أ  وهذه بشرى سوء تُ .. وإجرام  أصبح يتمىن هالك  واخلالص من شره واجلمي  .. ي عو علي  
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 وعن غ رات ..  وثورت ، وظلم  هلم حبق الشام، وأهل ،   احلق، وُيسأل عما فّرطادبل أ  يُفاجيلقى مصريه، و 
 !هبم
خرياً، وهو يسم ، وأهل النار من  أهل اجلنة من مأل هللا أذني  من ثناء الناس :"ملسو هيلع هللا ىلصدال رسول هللا  

  [. 5711:السلسلة الصحيحة]"مأل أذني  من ثناء الناس شراً وهو يسم 
فقالوا ل  مرحباً، فمرحبًا ب  يوم يلقى رب ، وإذا أتى الرجل القوم  إذا أتى الرجل القومَ :" ملسو هيلع هللا ىلصدال و  

وأهل الشام أصبحوا يقولو  ل  وهو [. 81:السلسلة الصحيحة]"دحطاً، فقحطًا ل  يوم القيامة : فقالوا ل 
 ...!دحطاً، دحطاً : يسم 

اجلوالين هبذا املصري الذي وصل إلي ، وال َتخذن  العوة ابلنفس واإلمث، وال تغرن  دوت   فال يستخفنّ  
وليبحث لنفس  .. فاهلل أدوى من ، وأد ر علي ، من د رت  على مستضعفي أهل الشام اليت هو عليها اآل ، 

 ! ، وفي  بقية خري ورش إ  كا  يري  إصالحاً  ،عن سبيل سري  للتوبة، واإلصال 
7/3/6157  

  حكم القتال يف درع الفرات؟ -5761
 ؟ ...د  كثر السؤال، واللغط حول مسألة حكم القتال يف درع الفرات  
الفرات لرد ع وا  وشر اخلوارج القتال واملشاركة الفاعلة يف درع . احلم  هلل رب العاملني: أدول 

، ومعهم النظام األس ي اجملرم " PKK" د اال واعش األشرار، وامللح ين اإلنفصاليني العمالء األكر 
إذا سلمت النية وخلصت، فهو من اجلهاد يف سبيل هللا، بل من أعظم اجلهاد، وأوك  الواجبات، .. وجنوده 

، أو عميل للطاغوت األس ي اجملرم، أو جاهل صايل عميلال يعارض  إال خارجي جل ، أو كردي ملح  انف
 .  ت إليها عن  تقرير املسائل الكبارفَ وهذه أصناف ال يُلت.. متعصب، من ذوي اجلهل املرّكب 

8/3/6157  
 .شقشقات املق سي -5765

، "كم اإلرهاب الفكري، وال شقشقات الكها  ال يغرنّ " لعلكم ودفتم على مقالة املق سي : سؤال 
 ؟  " ...حكم القتال يف درع الفرات " واليت جاءت كرد على مقالتك وفتواك 

ال أح  ميارس اإلرهاب الفكري، كما ميارس  املق سي م  خمالفي ؛ . احلم  هلل رب العاملني: اجلواب 
 آخر دائمت  املشروخة إىل.. والعمالة للطواغيت ء، واإلرجايرميهم ابلكفر، والردة، سرعا  ما فهو ترهيباً هلم 

  ! ذلكومقالت  أعاله خري برهاٍ  على  .. واملمجوجة
 : مقالت  أعاله، ت ل على ثالثة حقائق 
 . بواد  املسألةواملرّكب جهل الرجل الش ي  : أوهلا 
 ! ش ي  سوء الظن ابملسلمني، وش ي  الفحش والفجور م  خمالفي  من املسلمنيأن  : اثنيها 
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 . أن  كبري كالب خوارج العصر: اثلثها 
فق  وج انه  ؛، كما كنا نفعل من دبلاملطّولةالعلمية د  مضى زمن الرد على الرجل ابملقاالت  

لذا .. لة لة واملطوّ من الردود العلمية املفصّ رب؛ حيتقر اخللق، ويرد احلق، وأىّن ملثل هذا أ  يستفي  ش ي  الكِ 
  !  يُقال حبق خمتصر جمللّ  وفهو ال يستحق منا أكثر مما ذكران عن  أعاله، وه

   !باٍب ال يوالو  يسمعو  هلذا اخلارجي العقور، املسعورفأسفي على بقّية شَ  ؛وإ  كا  يل أسف 
1/3/6157  

 .كفري عن  املق سيمصطلحات التَّ  -5766
يُعَرض عن ،  كلما كا  املق سي يف دضية من القضااي، أو انزلة من النوازل ابألمة، جمهواًل، منبوذاً،  

ها : لآلخرينليقول ليثبت وجوده، وحضوره، و .. التكفريية، والتخوينية إطالدات  هلجت  و صّع  من كلما 
؛ ! "الطَّخ والطيخ" ال  ، وهو أدوى من سسالحي بي ي وهو على لساين ال ميكن أ  تتجاوزوين، أنذا،

وكلما َصعَّ  املق سي من هلجت  التكفريية، والتخوينية، والع ائية امللفتة للنظر،  .. سال  التكفري والتخوين 
 ! كلما كا  دلياًل على عول ، وانتهاء أوراد ، وضعف بريق 

علي  من دبل  مث هو ينظر هل تكفريه جلهة معينة، مستساغ، ومرغوب ب ، ويلقى القبول والتشجي  
كطعن    حكومة بل ه، ودول وحكام املنطقة، ومؤسساهتا اإلعالمية والسياسية، وال يرتتب علي  أي ضريبة،

فكل الظاملني .. ، ولرئيس تركيا جملاه ي اجليش احلر، وجماه ي األحرار املكرر واملتواي  وختوين  وتكفريه
؛ ألهنم يستفي و  من غي ، ويشعرون  ابألما يشجعون  على فعل ذلك، ويرغبو  من  ذلك، ومي ون  يف 

  !بينما يف املقابل ال جيرؤ أ  يقول كلمة طعن واح ة يف حاكم وملك بل ه؟..  جهل ، وغلوه
ُغالة ضالل  خكفري، ألهواء هكذا شيو مشكلة عن ما ختض  املصطلحات الشرعية، واليت منها التّ  

 ! مث تكو  حصائ ها، وحطبها شباب اإلسالم.. 
55/3/6157  

 !اجلوالين -5763
والكل يعلم  ..ت لتكو  يف سوراي، لوال اجلوالين الكل يعلم ــ ومن دو  استثناء ــ أ  داعش ما كان 

أ  السطو والبغي املستمر على  والكل يعلم ..ال اجلوالين ما كانت لتكو  يف سوراي، لو وغالهتا، أ  القاع ة 
فمن  .. ما كا  ليكو  لوال اجلوالين وإخراج مقاتليها وكوادرها خارج سوراي، الفصائل ومقراهتا، وأسلحتها، 

ويستشرف مهمة اإلصال ،  مهما حبق الشام، وأهل ، وثورت ،أراد أ  حياسب داعش والقاع ة على جرائ
وإال فهو جبا  كذاب؛ غري .. اجلوالين، ربيب البغ ادي  علي  أ  حُياسب أوالً .. ة وتصحيح مسار الثور 

 ! ادق م  نفس ، وال م  أهل  وشعب ، وال م  ثورت ، وال م  دين ص



117 
 

اسبة شخٍص واحٍ  وأان هنا ال أتكلم عن حماسبة جبهة، أو هياة، ال، وألف ال، وإمنا أتكلم عن حم 
 ...! اجلوالين  فقط؛ امس 

56/3/6157  
  .ةاملطالبة إبعادة الفصائل املهجَّرَ  -5761

 ستمرار،، وابواهلياات، والفعاليات الثورية السورية أب  ُتطالب بش ةجيب على مجي  اجملالس،  
واليت يوي  تع ادها  سرًا على ي  اجلوالين وجبهت ،ة اجملاه ة، وكوادرها، اليت ُهجرت دإبعادة الفصائل الشاميّ 
عليها، ومتارس أ  ُيسَمح هلا أب  تعود من ج ي  إىل سوراي، لتأخذ موادعها اليت كانت و عن عشرين فصياًل، 

وأ   ..ض، والِعرض، واحلقوق واحلرمات دورها املعهود يف مواجهة النظام اجملرم وحلفائ ، ويف الذود عن األر 
 ! تُوال من أمامها مجي  العقبات واملوان  اليت حتيل بينها وبني العودة

أ  تستجيب هلذا ، كما ال ب  للهياة من يف هذا االجتاه" اهلياة " ال ب  من ممارسة الضغط على  
املطلب احلق، إ  كانت جادة يف اإلصال ، وأهنا فعاًل جوء من كل، وأهنا تري  نصرة وخ مة الثورة الشامية 

 !اليتيمة
، لكي يتوجهوا للجهاد يف سوراي، بينما يف شىتَّ   ن اء لشباب األمة من بل ا  ال يُعَقل أ  يوجَّ  

أوىل  موه ،ابلقوة واإلكراه من ساحات الواجب واجلهادالشباب السوري آالف املقابل نعمل على هتجري 
 !  وأرضهمودينهم، من غريهم يف الذود عن بل هم، وحرماهتم، 

51/3/6157  
 !وشي واحلريّة والوطنالغنّ  -5761

.. احلريّة أواًل وهي دبل الشريعة وال ين، وهي مق مة على الشريعة : كا  الغنوشي من دبل، يقول 
احلريّة، على ال؛ الوطن أغلى، ومق م على الشريعة وال ين، و : ، دالل  احلريّة، واختارت  األغلبّية فلما حتققت
حبجة سالمة الوطن،  وسلمهم كل شيء، فتنازل عن كل شيء لصاحل املفس ين الظاملني،.. معًا واإلنسا  

فعاد إىل املرب  األول؛ مرب  . .وما ذلك إال ليسلم بنفس  وحوب ، من تبعات م افعة ومواجهة الباطل والظلم 
نوع للظاملني واملفس ين، بع  أ  ضاع من  كل شيء، وبع  أ  فق  كل شيء؛ الودوف يف طابور الذل، واخل

 ! اإلنسا ، والوطن وفق .. وفق  احلرية .. وال ين الشريعة  بع  أ  فق 
نوشي هذه على أهنا جتربة والعجيب يف األمر أ  ممن ينتسبو  للثورة السورية، ينظرو  لتجربة الغ 

الشامّية املباركة ة ابلقذة على ثرى الشام الطهور، يف الثورة عاد سريهتا، حذو القذّ رائ ة راش ة، جيب أ  تُ 
 !؟...اليت د مت مليو  شهيٍ  يف مقارعة ومواجهة الطغيا ، وال توال تق م 

52/3/6157  
 تعليق على كلمة أمح  معاذ اخلطيب يف الذكرى الثانية النطالق دناة دار اإلميا   -5762
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فلم نفهم ..  فق  استمعت لكلمة أمح  معاذ اخلطيب يف الذكرى الثانية النطالق دناة دار اإلميا  
 ال محل السوهل .. أم ال األس ي اجملرم ض  النظام السال  ماذا يري ؛ هل هو م  محل  من  شيااً، وال
هل هو م  الثورة واستمرارها  ..وهل االستمرار يف دتال النظام اجملرم حق وصواب، أم ال .. صواب أم ال 

 ! مل نفهم من  شياًا؟ ..أم ض ها 
.. كعادت  يشتم ويطعن ابلنظام من جهة، ومن جهة أخرى يطعن وينتقص ويتهكم ابملعارضة والثوار  

 امل   عن نفس نفس الودت حي ثنا بصيغة ويف .. آمال  ابجملتم  ال ويل  من يستخف أبوهام من يعلق شيااً 
اخلرية من  ي عو للمصاحلة م  العناصر.. لي  ماذا دال للمجتم  ال ويل وطلب منهم، وماذا ردوا ع ،وجتارب 

رييني، يري  أ  يؤاخي النص.. النظام النصريي اجملرم، ويف نفس الودت يستخف ويلمو ويغمو ابلوف  املفاوض 
والشعب السوري يسام الذل واهلوا  على م ى  ،وينكر الطائفية، وهو حمكوم ابلطائفية منذ مخسني سنة

"  على ص ر الشعب السوري ابلقوة واحل ي ، وال يوال، شاء فالطائفية واد  جامث.. ابلطائفية  مخسني سنة
وهو يفعل كل .. ضطراابت والتنادض فكلمت  على دصرها ــ وعلى عادت  ــ ملياة ابال ..أم أىب " اخلطيب 

 ! كما يوعم؟.. ذلك من أجل الشعب السوري 
58/3/6157  
 .معركة دمشق -5767

، ينفضو  غبار الكمو  عن بع  انتظار وصرب استمرا لسنوات، ها هم اليوم اجملاه و  األبطال 
نسأل .. يقرعو  أسوار دمشق، ليصلوا بفضل هللا تعاىل ــ يف يوم واح  ــ إىل دلبها، وأهم أحيائها و  أنفسهم،

 . هللا تعاىل هلم الثبات، والس اد، والنصر، والتمكني، وأ  حيفظهم هللا من كل سوء
اختاذ مجي  األسباب املمكنة الستمرار هذه املعركة تعاىل ل الصادق على هللا واملطلوب بع  التوكّ  

تتحرك مجي  دوى وفصائل  واليت منها أ العظيمة، وللحفاظ على مكتسباهتا، وحترير كامل دمشق إبذ  هللا، 
درعا، اجملاه ين، يف مجي  املناطق السورية، الشمالية منها، واجلنوبية، وخباصة منها اجلنوبية املوجودة يف 

فهذا مما يشتت سهام ودوة الع و، .. فها، وتنسق فيما بينها، وترتف  عن اخلالفات فيما بينها دمشق، وأرايو 
حفظ هللا .. على االستمرار يف معركتهم  ،ويساع  اجملاه ين األبطال الذين تسوروا أسوار م ينة دمشق

 .، من كل شر، وذي شرالشام، وأهل ، وثورت ، وجماه ي  األبطال الشرفاء
51/3/6157  

  .اإلخوا  املسلمو  وجتربة التحالف الوطين -5768
يف ثورة الثمانينات أدام اإلخوا  املسلمو  يف العراق التحالف الوطين لتحرير سوراي، والذي مبوجب   

حتالفوا م  الشيوعيني، والبعثيني، والقوميني العلمانيني، وتواطؤوا فيما بينهم على نظام دميقراطي علماين، 
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وأّمروا عليهم ال رزي امللح  محود الشويف، كأمني عام للتحالف، بذريعة الوح ة الوطنية، وحىت نكسب ود 
 فماذا كانت النتيجة؟ ... ورضى بعض األطراف الوطنية، واإلدليمية وال ولية 

القتال واالستمرار يف املواجهة عن  الشباب السوري  انطفأ وهج اجلهاد والتضحية والرغبة يف 
سلم؛ على اعتبار أ  جهادهم مل يع  يف سبيل هللا، وسينتهي إىل مشروع دميقراطي علماين ال ميت إىل امل

 ،وتفردت اجلماعة إىل مجاعات.. وانتهت وتودفت الثورة .. ، وأرواحهم أغلى من ذلك اإلسالم بصلة
 الشعب السوري افو اجملهول، وعرّ أزهروا الطرف العلماين يف املقابل و .. واتهوا عقودًا يف ال روب واألمصار 

واستمرت املأساة، .. وانتعش النظام األس ي اجملرم .. ، وحفظوان أمساء أحواهبم ودادهتم وعلى دادت  علي 
َّ :] ص ق هللا العظيم.. وإىل يومنا هذا  ،وتفادمت ا َوِمَن الَِّذيَن دَاُلوْا ِإانَّ َنَصاَرى َأَخْذاَن ِميثَادـَُهْم فـََنُسوْا َحظًّا ممِّ

نَـُهُم اْلَعَ اَوَة َواْلبَـْغَضاء وهذا يشمل املسلمني يف حال ودعوا . 51:املائ ة[ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة  ذُكُِّروْا بِِ  فََأْغَريـَْنا بـَيـْ
 ! من ال ين، فليس هلم كل مرة، ولنا كل حلوةمن النسيا  حلظٍّ  فيما ود  في  النصارى

واليوم يوج  فريق منا يري  أ  يعي  نفس تلك التجربة، حتت نفس تلك الذرائ ، ومن غري روية، وال  
دراسة ملضاعفات وتبعات ما يري ، وما ميكن أ  ينتج عن ذلك من آاثر سلبية وم مرة، وخباصة أ  الطرف 

بثمار جهادها لذات أكبادها، و بفوترمي إلي  وتتحالف مع ، العلماين الذين يري و  من الثورة أ  تتودد إلي ، 
يعارض  معارضة وتضحياهتا، جل  إىل الساعة ض  الثورة السورية؛ بعض  ال يوال م  النظام األس ي اجملرم، 

، وأحسنهم من يتخذ مودف PKKوبعض  اآلخر م  اإلنفصاليني العنصريني اجملرمني، واخلونة صورية، 
 ! ؟نتصر ليعلن ودوف  مع ، ينتظر املاحلياد السليب املمقوت وغري املربر

  . البخاري"ال يُل َُغ املؤِمُن ِمن ُجحٍر واحٍ  َمرَّتنِي :" ويف احل يث 
65/3/6157  

 .ن اء إىل جماه ي دمشق والغوطة -5761
أوج  ن ائي هذا إىل اجملاه ين األبطال الشرفاء يف دمشق، وأرايفها، وخباصة جماه ي فيلق الرمحن،  

االعتصام والتوّح  مطلب وواجب شرعي وعقلي، وهو يف هذه الظروف احلرجة اليت متر .. وجيش اإلسالم 
كما يتغلظ ويشت  اإلمث ، يتغّلظ واجب االحتاد واالعتصام، ويشت  توكي ه،  "دمشق " هبا فسطاط املسلمني 

 ..! واحلرج يف حال التنّكب عن ، والعمل خبالف  
 ..ماذا ستفعلو  بلهفة ورجاء ماليني املهّجرين واملستضعفني ينظرو  إليكم .. الشعب السوري كل   

عن أروان كيف ترتفعو  .. وأروان وأهلكم يف الشام منكم خريًا .. فأروا هللا منكم خريًا  ..وكيف ستتصرفو  
سوراي أرضاً،  من أجل.. من أجل املصلحة العامة، وعظائم األمور .. الصغائر، وحظوظ النفس، والفصائلية 

.. نصركم هللا .. دواكم هللا .. ثبتكم هللا .. حفظكم هللا .. وحنن ال نظن فيكم إال خريًا .. وشعباً، ودينًا 
 . العبادوس د هللا خطاكم، ورأيكم، وسهامكم ملا في  خري البالد و 
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65/3/6157  
 !طابور وطنابر -5731

.. ا، من بين جل تنا، يُطالب ابل ميقراطية كآليات يف احلكم، وكانتخاابت وحنو ذلك يوج  فريق منّ 
نًا دلياًل إال ويتبني أن  يُطالب ابل ميقراطية كنظرية وفلسفة تفضي إىل ه م ال ين، وإىل اإلابحية مث ما يلبث زمَ 
  !!..والتمرد على كل شيئ، وكما مُتاَرس يف عقر دارها يف بالد الغرب يف كل شيئ، 

 !احلذر منهم واجب... وهؤالء طابور ــ وطنابر ــ الغرب الصلييب يف جس  األمة  
68/3/6157 

 "لتتبُعنَّ َسَنَن من كا  دبَلكم "  -5735
و دخلوا ُجْحَر لتتبُعنَّ َسَنَن من كا  دبَلكم، شربًا بشرٍب وذراًعا بذراٍع، حىت ل:" هللا ملسو هيلع هللا ىلص دال رسولُ 

 أي فمن غريهم؟ . البخاري"  فَمنْ  ":اي رسوَل هللِا، اليهوُد والنصارى؟ دال: دلنا. "ضبٍّ تبعُتُموهم 
اجلانب األخالدي، أو االجتماعي وحسب، وهذا االتباع املشار إلي  يف احل يث ليس مقصورًا على 

يوج  منا ومن أمتنا من يري  أ  يتب  اليهود والنصارى يف حيث ، بل هو ميت  ليشمل اجلانب السياسي
ِة، شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، وحيثما توجّ اجلانب السياسي  ِة ابلُقذَّ صارى توجهوا،   اليهود والنّ حذو الُقذَّ

 !..ة من بين جل تنا الليربالية، واحل اثة، والعلمانيو  قراطية،يتمثل ذلك يف دعاة ال مي
68/3/6157 

 !؟..حسن ال ُّغيم إىل أين  -5736
املعهودة واملألوفة ملن يتابع  فمن أدوال   ،الشيخ حسن ال غيم عن  ح  يتودف احنراف، وتلبيسمل 
بل ال يوج  يف اإلسالم .. يف الكتاب والسنة هلا عالدة ابلسياسة، واحلكم  نصوصال توج  : ويسم  ل 

فق   ، واخللفاء الراش ين غري ملومة،أدوال الصحابة.. وال حكم، نلتوم ب   وال دولة، نظام سياسي،أصاًل 
نصوص  أغلب ..ومن طريقتهم يف احلكم والسياسة  علنا يف حل منهم ومن إلواماهتم،اختلفوا، واختالفهم جي

وكذلك .. ومرفوض ح  الرجم غري ملوم  ..الشريعة ظنية ال تلومنا، جيوز االجتهاد فيها، كما جيوز خمالفتها 
وز الوالية العامة للمرأة، وح يث النيب صلى هللا جت ..ومرفوضة يف عصران أحكام اجلوية معلولة وغري ملومة 

ما يف مشكلة االختالط بني اجلنسني حالل زالل  ..ذلك ال يعين وال يفي  شياًا املن  من علي  وسلم حول 
  د  اختلفوا فيها، ويف ، واخللفاء الراش و وال ميكن العمل هبا وليس هلا آليات، الشورى غري واضحة، ..

ال مان  من أ  .. خمرج لألمة إال ابل ميقراطية، والنظام ال ميقراطي احلر وال وال ملجى ال منجى  ..تطبيقها 
يتم حتت  الذي ، والتلبيسحللالشطط والتّ  وغري ذلك من ..من ليس مسلمًا يف بل اهنم حيكم املسلمني 

 !زعموا..  زعم رفض االستب اد وحماربة االستب اد؛ فيه مو  ال ين، وثوابت  ابسم حماربة االستب اد
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العضو يف األمانة العامة للمجلس  ومثل ، وعلى دول ، وأكثر من  ال كتور عب  الكرمي بكار
؛ حيث يرى يف راش  الغنوشي التونسي القائ  العظيم، واملثل األعلى واألرش  يف العمل السياسي اإلسالمي

وأهلها ى الثورة السورية ، ومُتلى علإىل سوراي أ  تنقل جتربت  وخربات  السياسيةاالدت اء ب ، و الذي ينبغي 
...!! 

  . شهري، وإمنا أردان منها التحذير والتنبي ، والنصح للمسلمنيهذه شهادة ما أردان منها التَّ 
61/3/6157 

 !..معىن يف سبيل هللا د  ضاع  -5733
كثري مّنا حتت ضغط وسائل الع و الكافر، أصبح يستحي أ  يقول أو يعرب عن جه ه وجهاده أبن  

يف سبيل أو من أجل : دال  ،فإذا ما سال عن بواعث جهاده وثورت.. هللا، وإلعالء كلمة هللا  يف سبيل
من أجل احلرية، : وإذا سال الكافر وامللح  نفس السؤال، أجاب نفس اإلجابة.. احلرية، والعوة، والكرامة 

ر وَتخّ ..  لربكة من بينناوضاعت بضياع  ا.. فضاع مصطلح يف سبيل هللا، وضاع معناه .. والعوة، والكرامة 
 !صرالنّ 

ي خل في  حتقيق احلرية، والعوة، ل، وأوس ، وأفضل، وخري، علمًا أ  اجلهاد يف سبيل هللا أمشَ 
و الكافر لذكر هللا تعاىل وح ه، وإصغاء ه وع اوة الع ولكن كرْ .. وكل خري ُيساق لإلنسا  .. والكرامة 

َوِإَذا ذُِكَر اّللَُّ َوْحَ ُه امْشََأزَّْت دـُُلوُب الَِّذيَن اَل :] ص ق هللا العظيم.. إليهم أدى هلذه الظاهرة البعض منا 
 .11:الومر[ِ  ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَ  يـُْؤِمُنوَ  اِبآْلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن ُدونِ 

31/3/6157  
 !نغمة ج ي ة -5731

تتب  الكتاب والسنة، وأدوال الصحابة، وفهم الصحابة م رسة تقلي ية؛ : نغمة ج ي ة بتنا نسمعها
وم رسة غري تقلي ية؛ تنويرية، ح اثية، جت ي ية، متمردة ..  ، وأدوال العلماء اليت تتب  األثرلنصوص الوحيني

 ! على امل رسة التقلي ية
لكتاب، يف حال أبع ت امل رسة غري التقلي ية، والتنويرية، احل اثية، التج ي ية، ا: وحنن نسأل

ماذا بقي هلا من دين هللا، سوى شذوذات املعتولة .. والسنة، وأدوال الصحابة، وفهمهم لنصوص الوحيني 
وشذوذات اجلهمية، واملرجاة، .. الذين د موا العقل على النقل، وعارضوا أبهوائهم بني العقل والنقل 

 !؟..واملذهب الظاهري 
ذات املذاهب، والعلماء، وشكل من شذوذاهتم   زالت وشذو من تتبّ : ومن دبل دال أهل العلم
 ...!وزالهتم لنفس  مذهباً، فق  تون ق 

31/3/6157  
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  .خو خا  شياهلجوم الكيماوي على بل ة  -5731
اهلجوم الكيماوي الذي استه ف بل ة خا  شيخو  يف ريف إدلب، والذي ذهب ضحيت  املاات 

دليل من ماات األدلة على إجرام النظام األس ي الطائفي غالبهم من األطفال، هلو من امل نيني األبرايء، 
كما هو دليل من مجلة األدلة على تواطؤ .. إال القوة  اجملرم، وأن  نظام متوحش ال يكبح مجا  الشر في 

وأحسنهم الذي يكتفي ابإلدانة الكالمية، م  د رهتم ، اجملتم  ال ويل م  هذا النظام اجملرم اهلمجي املتوحش
إىل فالنظام تركيبت  الطائفية تركيبة إجرامية متوحشة، فكيف إذا ضمن .. .كثر من ذلك يفعلوا أعلى أ  

 ! قف عن هسقف ت ازره حيناٍذ ليس هلاجمالفيتو الروسي والصيين، وتواطؤ اجملتم  ال ويل، فجرائم  و جانب  
ادعة، تودف  عن  ح ه، اعت اءات  على الشعب السوري إال دوة ر  النظام الطائفي اجملرم ال يودفهذا 

العتب ليس مقصوراً على تقصري القوى اخلارجية ابلتايل فو .. جرائم  وجمازره  ومتنع  من االستمرار يف ارتكاب
ال ولية منها واإلدليمية، وإمنا أيضًا يشمل حالة الضعف والتشرذم اليت تعاين منها الفصائل الثورية احمللية 

فهؤالء بتشرذمهم وتفردهم،  كاب مثل هذه اجملازر واجلرائم،نظام على ارتالعاملة على األرض، واليت جترئ ال
عن كل جرمية  يشاركو  يف املسؤولية.. ي فعوه ابلتوح ، وتشكيل األجسام الكبرية  أ  وضعفهم الذي ميكن
كما يشاركو  يف وزر استمرار وإطالة معاانة الشعب  النظام األس ي اجملرم يف سوراي،أو جمورة يرتكبها 

َ َما اْسَتطَْعُتْم :] وهللا تعاىل يقولالسوري،   ...!والفصائل مل تتق هللا د ر استطاعتها . 52:التغابن[فَاتَـُّقوا اّللَّ
1/1/6157  

 االنتخاابت واخلونة دانو   -5732
يعّولو  على طريقة االنتخاابت يف حت ي  معامل املستقبل  كثري من املرادبني والشخصيات، واهلياات 

أش  شراً  وحىت نضمن سالمة مكاسب الثورة، وأ  ال تفرز االنتخاابت شريراً وجمرمًا،.. .السياسي يف سوراي 
وإجرامًا من الطاغية بشار الكيماوي اللعني، يعي  سوراي إىل نقطة الصفر، ويعمل على تكريس الطائفية 

ال ب  من ضبط عملية االنتخاابت جبملة من القوانني  من ج ي ،اإلجرام يف اجملتم  السوري والفساد و 
واإلجراءات حترم اخلونة اجملرمني، الذين تلطخت أي يهم ب ماء الشعب السوري، وودفوا املودف احملارب 

ل متارس ، كل ال و ف ، ومشروع،وهذا مطلب حق وع ل.. من حق الرتّشح واالنتخاب  واملعادي للثورة،
جترمي حيث تنص دوانينهم على  ؛خيرجها عن ح  الع ل واالعت ال وكثري منها متارس  بشيء من التوس 

اإلخوا  املسلمني، ومنعهم من االنتخاابت واملشاركة يف احلياة السياسية، وحنوهم األحواب اليت هلا مرجعية 
، ويعتربها غري دابلة واإلجراءات مثل هذه القوانني الناس يستسيغالعامَل، وكثري من دول و .. دينية وإسالمية 

ــ وما وابلتايل هل كثري على الشعب السوري أ  يسن القوانني اليت متن  القتلة واخلونة اجملرمني .. للنقاش 
ليضمن سالمة ثوابت وأه اف، ومكاسب  ،يف االنتخاابت والتصويت، والرتّشحمن املشاركة ــ ! أكثرهم
 !؟...ثورت  
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نقول  م حمسوبو  على التوج  اإلسالمي،صوا ثوب االنتخاابت ممن هى الذين يري و  أ  يتقمّ وعل 
فتقل و  اآلخرين حذو القذة  لالنتخاابت، على أي وج ، أو صورة كانت،أ  ت عوا يف هارة ليست امل: هلم

 خاابت بصورة صحيحةيف استخ ام آلية االنتوإمنا املهارة أ  جتته وا فهذا الكل يتقن  ويعرف ،  ابلقّذة،
 !، تؤدي إىل نتائج صحيحة وسليمة د ر اإلمكا وسليمة

7/1/6157  
 هل نستعجل احل يث عن املشروع السياسي ملستقبل سوراي؟ -5737

أبننا نستعجل احل يث عن املشروع السياسي ملستقبل سوراي دبل أوان  : أان لست م  القول القائل 
 !ودتاً للسياسة، وللح يث عن مستقبل سوراي السياسيفالودت اآل  ودت حرب، وليس .. 
هذا القول، أان لست مع ، بل أرى أننا د  َتخران كثريًا يف احل يث عن املشروع السياسي املناسب  

ونفاجأ .. ملستقبل سوراي؛ فاألح اث متسارعة، ود  نفاجأ مبنعطفات التغيري بني عشية وضحاها 
يكو  وغالبًا ما س ..ويق  الفراغ  ..، فنحار جواابً، وحراكًا ا ع هتانع  هل ابالستحقادات السياسية، واليت مل

  ! ذلك لصاحل األع اء
 ودبل أ .. ع ت ، دبل أوان ، ودبل حصول  آٍت العقل يقضي وكذلك النقل، أب  نع  لكل طارئ  

 ! م، والت حني من ميق  النّ 
8/1/6157 

  مواد دستوريّة سياديّة -5738
واستقراراً ملستقبل سوراي،  اً سلس اً سياسي اً مكتسبات الثورة السورية العظيمة، وحراك لنضمن سالمة 

ال ب  من تطلعاهتم، لتضحياهتم، و وإنصافاً لشه اء الثورة، وللسواد األعظم من سكا  سوراي، و دائماً للبالد، 
ونعين ابلسيادية؛ أي غري دابلة  أ  يتضمن ال ستور الذي سيحكم البالد ــ إبذ  هللا ــ مواداً دستورية سياديّة،

 : للنقاش، أو اإللغاء، أو التع يل، وهي
 . دين ال ولة السورية اإلسالم: أوالً  
 . َعْ لٌ  رئيس ال ولة مسلم سينٌّ : اثنياً  
 . ريعة اإلسالمية هي املص ر الوحي  للتقنني والتشري الشّ : اثلثاً  
 والتشري ، وأميا دانو  يتعارض م  الشرع الشريعة اإلسالمية هي املص ر األساس للتقنني أو 

 . اإلسالمي املنّول، فهو رد
سوراي من جنوهبا إىل مشاهلا، ومن غرهبا إىل شردها، جوء واح  ال يقبل التقسيم وال التجوئة، : رابعاً  

  .ْ رََلةوال الفَ 
1/1/6157  
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 وبني ما ميكن متريره من احلقالثابت الفرق بني احلق  -5731
ظروف يره من احلق؛ فهو ــ يف ظرف من المّنا تراه ال مييو بني احلق الثابت، وبني ما ميكن متر فريق  

يربر لضعف  وعجوه ابلتشكيك ابت اء بوجود احلق، ة ــ تراه لكون  ال يستطي  تنفيذ احلق وإنفاذه، االستضعافيّ 
ثبوت ابت اء تراه ينفي .. م أو ح  الرج.. لعجوه عن تطبيق ح  السارق : فهو مثالً .. وصحت ، وثبوت  

 ! وهذا خطأ كبري..  ، ويعلل  ويضعف ووجوب احل 
فالعجو إ  كا  عذرًا يسقط الفعل إىل حني وجود الق رة على فعل ، إال أن  ال يربر جحود ثبوت  

  !وإنكارهحقّية الفعل 
 همترير  وما ميكن.. ابق ما بقيت احلياة على األرض هو و وال يتبّ ل، احلق املنّول اثبت ال يتغرّي،  

، ، والنظر يف مآالت األفعال رة، واالستطاعةقتق يرات الهذا احلق، شيء آخر؛ خيض  ل ه مما يتضمن وإنفاذ
 .ال جيوز اخللط بينهما..  وما ميكن أ  يرتتب عليها

ْنُ  ِكَتاٌب أُنِوَل ِإلَْيَك َفاَل َيُكن يف صَ :] دال تعاىل   . 6:األعراف[ْ ِرَك َحَرٌج مِّ
51/1/6157  

  اخلطاب ال اخلي للثورة السورية -5711
اخلطاب ال اخلي للثورة السورية، فيما بني الفعاليات، والشخصيات املعنية من الثورة والشأ  غالب  

 : بسمات ع ةيتسم السوري، 
.. اجلمي  يسياو  الظن ابجلمي   الطعن والتجريح، وغياب حسن الظن، حىت يظهر لك وكأ : منها 

  !من حق املسلم على املسلم أ  حيسن ب  الظنبينما 
وهللا تعاىل رفيق، حيب الرفق يف األمر كل ، وجيازي علي  ما ال .. غياب الرفق يف اخلطاب : ومنها 

 . جيازي على العنف والش ة
من ــ مهما اجتمعت علي  احملن واملؤ .. وغياب الفأل احلسن والتشاؤم، اليأس، والقنوط، : ومنها 

ُ عَليِ  وسلََّم يُعجُبُ  الَفأُل احلَسنُ و  .. واشت ت ــ ال جيوز أ  يق  يف اليأس والقنوط  .كاَ  النَّيبُّ صلَّى اّللَّ
56/1/6157 

 !؟..ما ابُل أدوام  -5715
الفصائل الثورية  والغرية على الثورة، تراهم يرمو  دادة، والغضب، ما ابُل أدوام حتت عنوا  النق  
ــ أبهنم أش   أو ألي سبب آخر وابلسرعة اليت يري وهنا مأو رأيه ة ــ لكوهنم ال يستجيبو  الجتهاداهتمواجملاه 

وهؤالء ُيصّنفو  .. ، ومن مليشيات التشي  والرفض اليت تقاتل مع  دًا من بشار األس ، ونظام إجرامًا وفسا
 !، ولألسفعلى النخبة املعت لة
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إطالدكم اجلائر هذا يفي  التكفري، والكفر فوارج ال واعش، غالة اخلماذا أبقيتم لل: ء نقولوهلؤال 
خنبة القادة واجملاه ين املخلصني، وهذا غلو  على تكفريسفهاء األحالم وهو جيرئ ح اثء األسنا  .. املغّلظ 

 !نعيذكم أ  تعودوا ملثل 
النق  إىل درجة ذا كل  ال يربر الغلو، واإلسراف يف لكن ه.. نتفّهم حرية النق ، والغرية على الثورة  

وأش  جرمًا من مليشيات .. رمي اجملاه ين ودادهتم أبهنم أش  جرمًا من الطاغوت بشار األس ، ونظام  
ال .. اتقوا هللا، وال مته وا للغلو، وتورعوا ل ، من حيث تظنو  أنكم حتاربون ..   والرفض اإليرانية التشيّ 

 !عن اجلهاد من حيث تظنو  أنكم ت عو  ل  تنفروا الناس
51/1/6157  

 ؟أيهما أفضل الكافر العادل أم املسلم الظامل -5716
أيهما أفضل احلاكم الكافر العادل، أم احلاكم املسلم : فق  كثر الكالم واللغط حول هذه املسألة 

 ؟ ..الظامل 
العادل أفضل من املسلم الظامل من ليس أح مها أفضل من اآلخر على اإلطالق؛ فالكافر : أدول 

جهة حتقيق الع ل يف نفس ، وفيمن حيكم، واملسلم الظامل أفضل من الكافر العادل من جهة حتقيق التوحي  
  !حل  الذي يبقي  يف دائرة اإلسالم، وما يرتتب علي  من وعٍ  ووعيٍ  يف اآلخرةيف نفس ، وحمافظت  على ا

وتضعف، .. ابلع ل، وإ  كانت كافرة  وتعلو وتستمر، وتودهرأ  ال ول تقوم : ويُقال أيضاً  
بينما الظلم ي ع ال اير يعّمر ال اير، فالع ل ..  لظلم، وإ  كانت مسلمةلبغي واوتوول ابوتنهوم، وتتخّلف، 

 ..!بالد  
ودال . 55:األنبياء[ َخرِينَ وََكْم َدَصْمَنا ِمن دـَْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة َوَأنَشْأاَن بـَْعَ َها دـَْومًا آ] :دال تعاىل

ن دـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْاٍر مَُّعطََّلٍة َوَدْصٍر مَّ ] :تعاىل  ِشي ٍ َفَكأَيِّن مِّ
  .11:احلج[

أمور الناس تستقيم يف ال نيا م  الع ل الذي في  : 68/512دال ابن تيمية رمح  هللا يف الفتاوى 
إ  هللا يقيم : االشرتاك يف أنواع اإلمث أكثر مما تستقيم م  الظلم يف احلقوق وإ  مل تشرتك يف إمث؛ وهلذا ديل

ال نيا ت وم م  الع ل والكفر، : ويُقال .ال ولة العادلة وإ  كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإ  كانت مسلمة
  .  هـ -وال ت وم م  الظلم واإلسالم ا

57/1/6157  
 .الكفالة يف اإلسالم -5713

" ودول  . مسلم" ينًا أو َضَياعاً، فإيّل وعلّي من ترك مااًل فألهل ، ومن ترك دَ :" دال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ن أييت بع ه من حكام املسلمني، فما لتهم على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى ماففقراء، فك ؛ أي عيااًل وأطفاالً "َضَياعًا 
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يقوم ب  النيب ملسو هيلع هللا ىلص من شؤو  احلكم واإلدارة والسياسة الزم ملن أييت بع ه من احلكام واخللفاء، وواجب 
  . عليهم

ال جي  من مال  ما يس  دين ، وأ  يتكّفل  فعلى احلاكم يف اإلسالم س اد دين امليت الفقري الذي 
حىت يف  عرف ل  مثيلنظام تكافلي عظيم ال يُ  وهذا.. من بع ه الفقراء على حاجيات عيال  وأطفال   النفقة

 .نظمة املعاصرة احل يثة تكافلياً أردى األ
دي والعظيم؛ أين حكام املسلمني يف هذا الوما  من هذا التكافل الرا: لكن السؤال الكبري واحملرج 

بينما شعوهبم تتضور اجلوع .. فأمواهلم الطائلة، ومعهم ثروات البالد تصب يف خوائن وبنوك األع اء 
 !واحلرما ؟

61/1/6157  
 !..كلٌّ ل  أجن ت ، وأفكاره  -5711

ول  كامل احلق يف  من أجلها، ويُعادي ويوايل فيها،كلٌّ ل  أجن ت ، وفكرت ، ودولت  اليت يُقاتل  
مسعاه، إال املسلمو  ــ مهما كانوا األكثرية يف جمتمعاهتم ــ ليس هلم أجن هتم اخلاّصة، وال دولتهم اليت جيوز 

وإمنا الواحب عليهم أ  يتنازلوا عن حقودهم األساسية والسيادية لصاحل غريهم، .. هلم أ  يسعوا ألجلها 
يف التنازل لآلخرين على حساب دينهم وأوطاهنم املوائ  الشهّية ــ  ــ كسخائهم يف تق ميوأ  يكونوا أسخياء 

 !فحيناذ وحسب يكونو  وطنيني وعقالء، وساسة يفكرو  بطريقة صحيحة.. 
من يصغي إليهم، ويليب ــ ولألسف ــ ود  وج  من خاصتنا .. هكذا يري  األع اء، وهكذا يُطالبو   

نظرة دصور وعجو وضعف، ال جيربه إال االستقواء ابآلخرين، وينظر لنفس  وملن مع   رغباهتم وطلباهتم،
  !واإلتكاء عليهم

68/1/6157  
 !االدتتال ال ائر يف الغوطة -5711

دتال ابطل شيطاين، كلما انطفأت .. فيلق الرمحن االدتتال ال ائر يف الغوطة بني جيش اإلسالم، و  
أخشى ..  ، وحلفاؤهالشيطا ، والطاغوت، ونظام ال يستفي  من  إال .. نريان  أود ها الشيطا  من ج ي  

 ..".القاتل واملقتول يف النار :" أ  حُيمل على القاتل واملقتول من الطرفني، دول  ملسو هيلع هللا ىلص
إذا كا  فكيف . 2212:صحيح اجلام "اْلُمستبَّاِ  شيطاانِ ، يتهاَتراِ ، ويتكاَذابِ  :" دال ملسو هيلع هللا ىلص 

 !؟... أضافا إىل السباب االدتتالد  ا  املستبّ 
وأ  تتح  .. فعلى دادة الفصيلني أ  يتقوا هللا يف أنفسهم، ويف شباهبم، ويف ثورهتم، وشامهم  

وأ  يرتفعوا إىل مستوى املسؤولية امللقاة .. وأ  ال يشمتوا األع اء بنا .. سهامهم يف اجتاه الطاغوت ونظام  
 !ويفق وا احرتام أهل الشام هلم.. كل شيء  دبل أ  خيسروا .. على عاتقهم واملرجوة منهم 
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68/1/6157  
  .استشهاد اجملاه  صال  ال ين البخاري األوزبكي -5712

األخ  تلّقىيف م ينة إدلب، ، 68/1/6157اجلمعة  يوم وهو ساج  يف صالة املغرب، من مساء 
 غ ر يف ظهره، أطلقها علي  غالة وخوارج العصرطلقات  الشيخ اجملاه  صال  ال ين البخاري األوزبكي،

 .فأردوه دتياًل م  طائفة من إخوان  ...
كا  الشيخ اجملاه  صال  ال ين، حمبًا للشام وأهل ، صادق الوالء هلل ولرسول  وللمؤمنني، سليم  

مبغضًا للخوارج الغالة، وملنهجهم الباطل، وحمذراً .. أو بريئ الص ر للمسلمني، مل تتلوث ي ه ب م مسلم 
 !منهم ومن شرورهم، ولعل هذا الذي محل القوم على الغ ر ب ، وهو يف الصالة

هنياًا لك اي صال  ال ين حسن اخلامتة بع  طول مسرية يف ال عوة واجلهاد، فق  اجتم  يف  
واملوافاة يوم ". طوىب ملن دتلهم ودتلوه :" غالة، ويف احل يث، والقتل على ي  اخلوارج الهلل السجود: خامتتك

  ". اجلمعِة، إالَّ ودَاُه هللاُ تعاىل فتنَة القربِ ما ِمْن مسِلٍم ميوُت يوَم اجلمعِة، أْو ليَلَة :" اجلمعة، ويف احل يث
، وأسكن  فسيح جناتك، وتقبل  وإخوان  يف عليني م  ارحم عب ك صال  ال ين رمحة واسعة اللهم 

 .  اللهم آمني.. األنبياء، والص يقني، والشه اء 
وإين ألهيب جبمي  الفصائل الشامية أ  يطلبوا القاتل اجملرم، أاًي كا  فصيل ، أو كانت اجلهة اليت  

 . َتوي ، وخيتبئ فيها
: وال نقول إال ما يرضي الرب سبحان  وتعاىل.. وإلخوا ، وذوي الشهي  ــ إبذ  هللا ــ أحسن العواء  

 .ونبينا دمحم، وعلى آل  وصحب  وسلم وصلى هللا على سي ان.. إاّن هلل وإان إلي  راجعو  
61/1/6157  

 !جيش اإلسالم ومشّاعة الّنصرة -5717
من ال يُقَبل من جيش اإلسالم أ  يبغي على الفصائل املوجودة يف الغوطة الشردية، كالفيلق وغريه  

 !؟صرةوأهنم أرادوا دتال النّ  ..النصرة  اعةحتت زعم ومشّ .. الفصائل 
لكم أ  تفتحوا معركة م  ال النقل، وال العقل يربر : وبكل وضو وشيوخ ، مث نقول لقادة اجليش  

وحييطو  وابلشام وأهل ، بينما النظام النصريي اجملرم، وحلفاؤه ميكرو  بكم، .. أو أ  تبغوا عليها  اهلياة،
 !؟..ابعاً وأمياالً  حنوكم وحنو مقراتكمالع و ويف كل يوم يتم د  ،بكم إحاطة الّسوار ابملعصم

وحنن كما ننكر على اهلياة بغيها على بعض الفصائل الشامية اجملاه ة يف الشمال، ننكر عليكم 
فكما أ  الفعل يؤدي .. فالبغي كل  مرفوض .. بغيكم على اهلياة، وغريها من الفصائل يف الغوطة الشردية 

وهكذا بفضل رعونة البعض تتحول الثورة .. ثل كذلك البغي يؤدي إىل بغي مقابل ومما  ،مقابل فعلإىل ردة 
وعلي  وزره ووزر  .. والبادئ أظلم .. تقتل بعضها بعضًا  ىل حركات بغي،إ.. من ثورة شعب ض  نظام جمرم 
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ليس من نفس تُقتل ظلمًا إال كا  على ابن آدم :" كما يف احل يث.. من بع ه كل من عمل بسنة البغي 
يسن يعمل ابلبغي، و وكذلك يُقال فيمن . متفق علي " أول من سّن القتل  األول كفٌل من دمها؛ ألن  كا 

 !... لغريه البغي
61/1/6157  

 .فتوى حول ثوار وجماه ي اهلياة يف الغوطة -5718
ي ور ح يث حول استاصال ثوار وجماه ي هياة حترير الشام يف الغوطة، من دبل جمموعات : سؤال
 فما دولكم، وجواكم هللا خريًا؟ .. ثورية أخرى 

هياة حترير الشام خرجت من ثوب القاع ة، كما ال جيوز أ  . احلم  هلل رب العاملني: اجلواب
جينحو   ووجود بعض األفراد فيهاشباب املسلم السوري، وهي تضم آالف ال، كسيها ثوب اخلوارج الغالةنُ 

أنصار "  الً ج، فمثللغلو، ال خيولنا شرعًا وال عقاًل أ  نرمي اهلياة بكل كوادرها وتشكيالهتا أبهنا طائفة خوار 
 واليوم جملرد التحادهم..  ، فكانوا بذلك جماه ين وثواركانوا م  جيش اإلسالماألمس  يف الساحل " شام ال

 !من اإلنصاف والتقوى اي دوم؟ دليالً .. غالة الوارج اخل ، يصبحو  مناةابهلي
ال جيوز  كاية ابلع و،، هلم سابقة بالء وجهاد، ونوعلي  فشباب اهلياة يف الغوطة جماه و  وثوار 

 ال يف الغوطة وال يف غريها، إال من أح ث منهم ح اثً ذى، ملسلم أ  يسته فهم أو ينال منهم بشّر أو أ
ال جيوز ظلمهم، أو أ  ..  و  معاملة املسلم ألخي  املسلموإمنا هلم حق اإلسالم، فُيعاملفُيأَخذ مبا أحَ ث، 

 ". املسلم أخو املسلم، ال يظلم ، وال ُيسلم  :" نسلمهم لظلم، كما يف احل يث
إ  أخطأوا واعت وا يف الشمال خطأانهم وجّرمنا أفعاهلم، وإ  وال أنصفنا احلق؛ مث ما أنصفناهم 

حنرتمهم يف مواطن دوهتم، ونستطيل ..  عليهماعت ي عليهم يف الغوطة أو غريها من املناطق ابركنا اإلعت اء 
  !... عليهم يف مواطن ضعفهم

31/1/6157  
  .اخلطأ ال يُعاجَل وال يُقاَبل خبطئ -5711

وكذلك الغلو، والفكر القاع ي .. فريط، وال نوال ننكره اجلفاء واإلرجاء، والتّ أنكران من دبل  
  فنفيت ال يربر لنا التوسّ ولكن إنكاره .. وال نوال ننكره .. الضال، د   أنكرانه، وكا  لنا الّسبق يف إنكاره 

ونسفك .. رماهتم بقتل آالف الشباب املسلم من شباب سوراي وثوارها ممن هم اآل  م  اهلياة، وننتهك ح
  خبري بذريعة مواجهة الغلو، فاملؤمن ال يوال دينوننساق وراء هوى النفس، ورغباهتا وأحقادها، ال م احلرام، 

 كمثل من ينكر الغلو  ويكو  مثلنا حينذ لو فعلنا .. أو يرضى بسفك دم حرام  ما مل ُيصب دمًا حراماً،
عاجَل ابلعنف، واللجوء إىل القتل، واالستاصال، فليس كل مرض فكري يُ .. ابلغلو، واخلطأ ابخلطأ 
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؛ فال هو يُلام جرحاً، وال هو يشفي ، ويوي  املرُض مرضاً ف غالبًا يول  عنفاً فالعن.. واخلناجر  ،والسكاكني
 . والَكي ــ إ  كا  وال ب  من  ــ يكو  دائماً آخر العالج.. مريضاً 

5/1/6157  
 !وال يت وانزلة الغوطة -5711

وهي يف الثلث .. دط ــ بفضل هللا عليها ــ ديام الليل  وال يت يوي  عمرها عن التسعني سنة، ال يفوهتا 
ملّا مسعت أ  اجملاه ين يتقاتلو  فيما بينهم يف ... األخري من كل ليلة ختص جماه ي الشام خبالص دعائها 

 !...ودمعها يُغالبها  ...إذاً أتودف عن ال عاء : الغوطة، دالت مباشرة
" هل تُنصروَ  إالَّ بضعفائكم :" والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول... مثلها، كثري من العجائو واملستضعفني  
  .البخاري

 !...انظروا أيها األحبة ماذا خسرمت، وماذا ختسرو  ابدتتالكم، واستمرار ادتتالكم  
5/1/6157  

 !؟...ما ابُل أدوام  -5715
مبجاه ي الشام، أو حيصل بينهم نوع تنازع وتقاتل،  ابُل أدوام من بين جل تنا، ما إ  تنول انزلةً ما  

حنن اإلسالميني ال نصلح  مأمل نقل لك:   ــ مبتهجني وفرحني ــ ليأك وا صحة منهجهم وفهمهمإال ويسارعو 
ال ب  من أ  نستعني على حكمنا .. حنن ال نعرف سوى أ  نقتل بعضنا بعضًا  ..للحكم، وال لقيادة البالد 

 !..ومناهج ليربالية وعلمانّية، المتت لإلسالم بصلة ربامج بو وحكم بالدان بغريان، 
وإثبات صحة  ف ــ لبث مسومهم، وفرض آرائهم،فمصاب املسلمني مناسبة حسنة هلم ــ ولألس 

 . 561:آل عمرا [ٌة يـَْفَرُحوْا هِبَا َوِإ  ُتِصْبُكْم َسيِّاَ :] دول  تعاىل وهؤالء هلم نصيب من.. مذهبهم 
6/1/6157  

 !احلل الوحي  بني الفيلق واجليش -5716
عادة عن  اإلصال  بني طرفني متنازعني، أ  َتخذ وتعطي؛ فتأخذ من كل طرف ما للطرف اآلخر، 

كل منهما .. طريف الفيلق، واجليش يف الغوطة  لكن عّما يب و.. وتعطي كل طرف ما ل  من الطرف اآلخر 
.. ما أنصفتنا اي شيخ : ما لآلخر من حق، لقال لك يري  أ  أيخذ، وال يُعطي، ولو أخذت من أح مها

 !املشكلة ال توال دائمة
مث أنين وج ت القرى، واملمرات، واملقرات، واملنازل بني الطرفني مت اخلة ت اخاًل يصعب الفصل 

 !..جاء خرباء سايكس بيكو لريمسوا احل ود الفاصلة بني الطرفني ملا أفلحوا بينهما، ولو 
 ؟ ...فما احلل : فإ  ديل
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ا على رف  مال حّل سوى أ  يتقوا هللا يف أنفسهم، وثورهتم، وشعبهم، ويعمل كل طرف منه: أدول
ا على التقارب ويتذكر ما ل  من حقوق األخوة علي ، ويعملو وحيسن ب  الظن، الثقة ابلطرف اآلخر، 

وي ركوا أ  ح ود جهادهم وثورهتم .. والتمهي  لالحتاد واالن ماج الكلي، وهت أ األصوات املهّيجة للطرفني 
فثورهتم تشمل مجي  الرتاب السوري غري منقوص شربًا .. أوس  وأكرب من شوارع الغوطة، ودمشق ذاهتا 

بص ق جالء أحقادهم ومهومهم، وحظوظ تعاىل هللا  يف مسعاهم هذا، ويسألو وتص ق عوائمهم .. واح ًا 
ال يُؤِمُن أح ُكم حىت :" لنفس ، ويف احل يث، ما حيب أنفسهم، وأ  حيب كل طرف منهما للطرف اآلخر

  . البخاري"حيُِبَّ ألخي  ما حيُِبُّ لنَـْفِس  
مستواه، سيخسروا  هذا هو احلل ملا بينهما من مشاكل، وال أرى حاًل هلما غريه، فإ  مل يرتفعوا إىل 

  !وال يلوموا حيناذ إال أنفسهم.. كل شيئ، حىت تلك األشبار واألمتار اليت خيتلفو  عليها اليوم سيخسروهنا 
6/1/6157  

 األوىل حنو اإلصال اخلطوة  -5713
 الذين مل تتوفر ل يهم نية لإلصال ، وإرادة صاددة على اإلصال ، لو اجتم  مصلحو األرض كلهم

 ! .. ال يستطيعو  إصالحهم ــ وإصال  ما بينهم من تنازع ــ على إصالحهم
 . النّية الصاددة، واإلرادة الصاددة على اإلصال ، من دبل أطراف النواع: حنو اإلصال  فأول خطوة

نَـُهَما ِإ َّ ]   . 31:نساءال[اّلّلَ َكاَ  َعِليماً َخِبرياً ِإ  يُرِيَ ا ِإْصاَلحاً يـَُوفِِّق اّلّلُ بـَيـْ
1/1/6157  

  اجلهة الوحي ة املخّولة بتح ي  اإلرهايب يف سوراي -5711
يف  تبني أ  اجلهات اخلارجية ال ميلكو  مقياسًا صحيحًا لتح ي  هوية اإلرهايب الذي جيب أ  حُياَرب

 ، وللت خل، مث أ  اجلهات املعادية منها، تستغل فكرة حماربة اإلرهاب، واإلرهابيني ملآرهبا وأطماعهاسوراي
حنن : ؛ فهي حيث تري  أ  تقصف، وحيثما تري  أ  تتوس  وجت  يف ذلك مصلحة هلا، تقولابلشأ  السوري

بينما يف احلقيقة، وعلى األرض، تسته ف األبرايء من عامة الشعب  ،نسته ف اإلرهاب واإلرهابيني
 ! قينيوتتعامى عن اإلرهابيني اجملرمني احلقي ..السوي، ومن ليس هلم أدىن صلة ابإلرهاب 

 ؟..من هي اجلهة املخّولة بتح ي  اإلرهابيني املتطرفني يف سوراي : فإ  ديل
هبذا األمر، هو الشعب السوري، ممثاًل بعلمائ ، ودادة ثورت ، ومجي   اجلهة الوحي ة املخولة: أدول

حُياَرب من غريه،  فهي اليت حت د من هو اإلرهايب الذي جيب أ  .. الفعاليات الثورية امل نية منها، والعسكرية 
كما أهنا هي اجلهة الوحي ة الكفيلة مبحاربت ، عن ما تقرر وجتم  على شخص أو جمموعة أبهنا إرهابية، 

 ! كما أمجعت من دبل على اخلوارج ال واعش األشرار.. وجمرمة، وخطرية على الشام، وأهل ، ومستقبل  
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ة أ  تصر على هذا املطلب، وهذا احلق، وترفض أي جهة خارجية ال ب  من مجي  الفعاليات الثوريّ 
كما ترفض أي توصيف ألي .. تقوم ابلنيابة عنها بتح ي  هوية اإلرهاب الذي جيب أ  حُياَرب على أرضها 

 . جمموعة مل جتم  علي  كوادر الثورة امل نية منها، والعسكرية
1/1/6157  

  !؟..شام وأهل ، وثورت  التهجريين أش  ضرراً على ال أيُّ  -5711
واهلياة ــ اجلبهة سابقًا ــ  .. ناطق احملررة من سكاهنا الّسّنةصريي اجملرم، يعمل على تفريغ املالنظام النّ  

حتت ذرائ   ،اه ة، وإخراجها خارج البالدامية الثورية اجملتعمل على تفريغ تلك املناطق من الفصائل الشّ 
  !سوء الظن، والتنط ، والغلو؟ بعثهاواهية، م

 !؟... هجريين أش  ضرراً على الشام، وأهل ، وثورت ، ومستقبل التّ  فأيُّ  
51/1/6157  

  !شبيحة النظام اجملرم وشبيحة الثورة -5712
يف صفحات التواصل، وكانوا يسمو  وعن جرائم  شغبو  عن  كا  للنظام اجملرم شبيحت  الذين يَ  

وجودًا وال أثراً؛ حساً، وال بيح الشّ نذ سنوات مل نع  نلحظ هلذا اجليش م.. األلكرتوين أنفسهم جيش األس  
.. ونفس الفجور .. نفس الفحش .. يه م هبا ويعاديها ىل شبيح ظاهره م  الثورة، وابطن  ألن  كل  حتّول إ

ابسم الثورة واجلهاد مل يتغري شيء؛ سوى أهنم ميارسو  تشبيحهم اجل ي  .. ونفس األسلوب .. ونفس اللغة 
 !الشامي

فيها خري للثورة وأهلها، وتؤذي  عالمتهم أ  يشغبوا، ويشّبحوا عن  كل مقالة، وكاتب مقالة، مقالت  
 ...!حبق النظام النصريي اجملرم، وحلفاءه 

مستغلني .. عالمتهم أ  يفردوا الصفوف، ويستع وا بعضها على بعض، وأ  يستع وا الص يق  
ولينفض ــ يف النهاية ــ .. ولة بال ص يق، وال حليف و لتبقى الثورة مع.. ي اإلدصائي املغايل اخلطاب التكفري 

 ! ويق  احملظور األكرب، واي لفرحة الشيطا  ب .. أبناء الثورة عن ثورهتم 
51/1/6157  
 ! نصف خارجي  -5717

َتصيل  العملي، وتنويل الناس من ترى َتصيل  النظري أدرب للسّنة وللحق، فإذا نظرت إىل من  
ولو ..  الةتراه أدرب ألصول وتنويالت اخلوارج الغُ .. اجلانب النظري على الواد ، والعمل، واألعيا  

الة، سرعا  ما ينكر عليك، وأيخذ بك إىل اجلانب النظري من حاججت  وراجعت ، ورميت  ابلغلو، وموافقة الغُ 
 ! اعتقاده
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ظري اآلخر هذا هو اجلانب األخطر من الشطر النّ العملي  وهذا يُقال عن  نصف خارجي؛ ونصف  
 ..! للخوارج الغالة 

 ...! ، ولألسف هذا الصنف من الناس، ليسوا بقلة بيننا 
53/1/6157  

   ..!يفهمو  يف الودت الضائ   -5718
؛ لكن مجاعتنا ، وبتكرار ُملِفتد  أشران إليها يف األايم األوىل من الثورةكّنا ة  كثري من األمور اهلامّ  

.. وبع  أ  يق  احملظور .. ويف الودت الضائ  .. أيبو  أ  يصغوا إليها، إال بع  مرور سنوات على الثورة 
  !وال حول وال دوة إال ابهلل.. وما كنا خنشاه، وحنّذر من  

53/1/6157  
 عن ما خُيطئ اخلطيب وهو على املنرب؟  -5711

وأايًّ كا  صاحب املنكر، وخطيب اجلمعة ال خيرج عن هذه املنَكر، يُنَكر، يف أي موض  كا ،  
عن  إنكار املنكر ينبغي تق ير املصاحل واملفاس  : لكن يُقال يف حال ود  يف اخلطأ أو املنكر، القاع ة،

بة على إنكاره؛ فإذا كا  إنكار املنكر، واخلطيب على املنرب، سيؤدي إىل منكر أو مفس ة أكرب، ُتِرك، املرتتّ 
  . وإال أُنِكر

َبَة أن  رََأى ِبْشَر ْبَن َمْرَواَ  َعلَ ود  روى مسلم، وغريه،   رَبِ رَاِفًعا يََ ْي ِ َعْن ُعَمارََة ْبِن ُرَؤيـْ َو َوهُ ، ى اْلِمنـْ
َلَقْ  رََأْيُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِ  َوَسلََّم َما يَوِيُ  َعَلى  !دـَبََّح اّللَُّ َهاتـَنْيِ اْلَيَ ْينِ " :فـََقالَ ، مُجَُعةٍ  يَْ ُعو يف يـَْومِ 

 . "إبِِْصَبِعِ  اْلُمَسبَِّحِة  َأْ  يـَُقوَل بَِيِ ِه َهَكَذا َوَأَشارَ 
 . هـ -ا" ك َوَأْصَحابَنا َوَغرْيهْم َوُهَو دـَْول َمالِ  ،ِفيِ  َأ َّ السُّنَّة َأْ  ال يـَْرَف  اْلَي  يف اخْلُْطَبة ":دال النووي 
إذا صح إنكار الصحابة مهنع هللا يضر على اخلطيب وهو على املنرب، من أجل خطأ رف  الي ين يف : دلت 

الة السفهاء، ي عو إىل بعض دوهلم ا  من اخلوارج الغُ ال عاء، فمن ابب أوىل أ  يُنَكر على اخلطيب إ  ك
 ! فهو أوَك  وأوَجب.. الباطل 

51/1/6157  
  .إخراج كن ا هلياة حترير الشام من دائمة اإلرهاب -5721

وهي خظوة إجيابية يف االجتاه .. يُذَكر أ  كن ا د  أخرجت هياة حترير الشام من دائمة اإلرهاب  
الصحيح، فنحن نفر  خلروج أي مسلم من دائمة االسته اف العاملي، فكيف ابهلياة اليت تضم عشرات 

مس ، ومن خالل وسائل اآلالف من أبناء الشام وشباب ، الذين ال يعرفو  عن اإلرهاب العاملي، ومشاكل  إال ا
 ! اإلعالم



133 
 

كما .. حذو كن ا  وا، وإملانيا وغريها، أ  حتذنهيب ببقية ال ول الكربى، كابريطانيا، وفرنسالوإننا  
هنيب ابألخوة يف اهلياة أ  جيروا موي ًا من اإلصالحات والتوافقات، اليت تقرهبم من إخواهنم يف الفصائل 

 . توى مهوم ومطالب الشعب السوري، وأه اف ثورت  اجملي ةة األخرى، وترفعهم أكثر ملسالشاميّ 
51/1/6157  

 . مسألة الّنظر إىل بعض التَّقارير اإلخبارية املصورة اليت تتخللها صور نساء متربجات -5725
هل .. تربجات، وغريهن املصورة، تتضمن صور مذيعات م توج  بعض التقارير اإلخبارية: سؤال 

 ، حيث أ  البعض يتحّرج من النظر إليها، أو نقلها لغريه؟ ومرادبتهاجيوز متابعتها 
لكن يف .. األصل أن  ال جيوز النظر إىل صور النساء املتربجات . احلم  هلل رب العاملني: اجلواب 

عاله، ال ينبغي النظر إليها جمردة عما يرتتب عن القول ابجلواز أو ع م  من مصاحل املسألة املشار إليها أ
؛ حيث هناك تقارير إخبارية هامة ج اً، متس أمن اإلسالم املآالتفاس ، أو من دو  النظر إىل وم

حرمة النظر إىل صور " فإ  أعرض املسلمو  عنها، حتت عنوا  .. واملسلمني، وأمن جهادهم وثوراهتم 
وحتقق وسهل ل غهم، ، حتقق هلم من اجلهل ما ال يسعهم اجلهل ب ، وانل الع و منهم، "النساء املتربجات 

  .أضعاف مضاعفة من جمرد النظر إىل تلك الصور م ول ينهم، وأمتهم من الضررهل
وملا أرسل حاطب بن أيب بلتعة كتااًب م  امرأة، خيرب في  مشركي مكة ببعض أمر رسول هللا صلى هللا  

ِلُقوا حىتَّ َتتُوا انط :" لوبرَي، واملق اد، فقالبعث النيّب ملسو هيلع هللا ىلص عليًا، وا.. علي  وسلم، وعن نيت  يف فتح مكة 
َنا تـََعاَدى ب. "، فُخُذوُه مْنها ، فإ َّ هبا َظِعينًة معها كتابٌ روضَة خاَخٍ  َنا الروضَة، فإذا حنُن فذهبـْ َنا خيلَُنا حىت أتيـْ

ْلِقنَيَّ الثياَب لُتخْ : ، فُقلَناَما مِعي مْن كتابٍ : ، فقالتْ أْخرِِجي الكتابَ : ، فُقلَناابلظَِّعينةِ  ــ رِِجنَّ الكتاَب أو لَنـُ
ما كذَب رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِ  وسلََّم، لُتخرِجنَّ الكتاَب أو لنجرِّدنَِّك ــ فلما رأِت اجل َّ : فقلنا: ويف رواية

كن الذي ، لاحل يث بتمام  في  فوائ  مجّة. البخاري..."أهوْت إىل حجوهِتا، وهي حمتجوٌة بكساٍء، فأخرجُت  
 ..لُتْخرِِجنَّ الكتاَب أو لَنُـْلِقنَيَّ الثياَب :" دول الصحابة لتلك املرأةهذه يعنينا من تلك الفوائ  يف مسألتنا 

، وهو عمل أكرب بكثري من جمرد النظر إىل صورة امرأة متربجة، لكن ملا  " لُتخرِجنَّ الكتاَب أو لنجّرِدنَّكِ 
كانت املصلحة من ورائ  عظيمة، متس أمن وسالمة اإلسالم واملسلمني، وأمن جيش النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ها  الفعل، 

 . وجاز، من دبيل دف  الضرر األكرب ابلضرر األصغر
 ف  أكرب الضررين والشريّن، واملفس تني ــ ال حرج ن دبيل العمل بلمت النّية ــ مس إ : وعلي  أدول 

أ  تكو  هلم جلاهنم اإلعالمية املوثودة من من مرادبة ومتابعة تلك التقارير اإلخبارية، كما ال ب  للمسلمني 
متس األمن القومي للمسلمني من تقارير إخبارية هامة، الع و، وغريه، اليت ترادب مجي  ما يص ر عن 

ُل :] دال تعاىل..  ، وتق م خالصة تلك التقارير للقادة من العلماء واألمراءل وهلم وجمتمعاهتمو  وََكَذِلَك نَفصِّ
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وهذا العمل مما يساع  على بيا  سبيل اجملرمني، وهللا تعاىل . 11:األنعام[َتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي اآلاَيِت َولَِتسْ 
 .  أعلم

1/57/6157  
 ..! زراعة اخلونة والعمالء  -5726

يق ر أ  يورع خائنًا عمياًل ل  يف جس  حىت ، ومبشّقة ابلغة الش ي  كا  الع و من دبل جي  العَنتَ  
زراعة دادرين على أصبحوا ــ وبكل سهولة ــ وابمسها واليوم بفضل ال ميقراطّية .. بالد املسلمني يف األمة، و 

وعينًا هلم، موالية هلم، .. ، ويف أي بلٍ  من بالد املسلمني يسته فون  يف دلب األمة أحواٍب بكامل كوادرها
 ..! تعمل لصاحلهم، وملآرهبم وغاايهتم يف بالد املسلمني، حتت مسميات وشعارات وطنية 

ية يف ال ميقراط سواء ــ يري من  لة األسباب الرئيسية اليت جتعل الع و ــ الغريب والّشردي وهذا من مج 
وهي مشكلة كبرية ال ن ري كيف سيتعامل معها ...  ، ويُطالب ابل ميقراطية يف بالد املسلمنياملسلمنيبالد 

  !؟...املفتونو  من بين جل تنا ابل ميقراطية، أم أ  حسنات ال ميقراطية عن هم تُذهب سيااهتا 
61/1/6157  

   !أكرب كذبة يف العاملَ  -5723
 ! ح يثهم عن اإلرهاب، وعن حماربة اإلرهاب.. أكرب كذبة يف العامَل  
ابسم اإلرهاب، .. ويستوطنو  فيها .. ويقسمو  املقّسم منها .. وينهبو  خرياهتا .. يغوو  بل ااًن  

 ! وحماربة اإلرهاب
اربة ما ابسم حم.. ويصادرو  حرايهتم وحقودهم .. مث ميارسو  إرهاب الشعوب .. يورعو  اإلرهاب  

 ! زرعوه من اإلرهاب
وي مرو  م اًن بكاملها .. رو  اآلمنني من دايرهم ويهجّ .. وجيرمو  .. يفس و  ويظلمو ، ويقتلو   

 ! ابسم اإلرهاب، وحماربة اإلرهاب.. وميارسو  أسوأ معاين اإلرهاب .. 
احلكام وهكذا فاإلرهاب أصبح غطاء لكل جرمية من جرائم دوى االستعمار، وأذانهبم من  

إ  مل جي وا يف منطقة من ويتحقق هلم ما يري و ،  يستمر بغيهم، وظلمهم، وفسادهم، وهم لكي والعمالء،
كة؛ ال حىت أصبح اإلرهاب ابلنسبة هلم كاملاء ابلنسبة للسم ج وه، وعملوا على إجياده،املناطق إرهااًب، أو 

الء، ال د رة هلم على احلياة، واالستمرار د رة هلا أ  تعيش من دون ، كذلك دعاة احلرب على اإلرهاب هؤ 
 ! من دو  وجود اإلرهاب ..، وطغيا  فيما هم في  من فساد، وبغي، وظلم

66/1/6157  
 من أبرز ما ميّيو اخلوارج الُغالة األشرار -5721

 : من أبرز ما ميّيو اخلوارج الُغالة األشرار 
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، و  ملآالت أفعاهلمثال يكرت ألبع  من أنوفهم، و فال ينظرو  ّفة يف العقل، وّسفاهة يف الرأي؛ خِ ــ  
  ..!وهذا مما ُيسّهل على الع و، وكل ذي شّر أ  ميتطيهم ملآرب  

 .   املعصومةالربياة االستخفاف ابل ماء واحلرمات ــ  
 ! عايل والتطاول على أكابر األمة وأعالمها، فال يصغو  إال لن اء الشّر يف أنفسهمــ اجلرأة يف التّ  
 . ــ الغ ر، واخليانة، واالستخفاف ابلعهود واألماانت 
 .  ــ التنّط ، والتكّلف، والغلو يف ال ين 
دال ..  صال ، واحلرص على تعاليم ال ينــ اإلفساد يف األرض، ودط  السبيل، حتت زعم اإل 

 َما َأَمَر اّللَُّ بِِ  َأ  يُوَصَل َويـُْفِسُ وَ  يف اأَلْرضِ الَِّذيَن يَنُقُضوَ  َعْهَ  اّللَِّ ِمن بـَْعِ  ِميثَاِدِ  َويـَْقَطُعوَ  :] تعاىل
 . 67:البقرة[ُأولَـِاَك ُهُم اخْلَاِسُروَ  

هم : سألت أيب ــ أي عن املراد من هذه اآلية ــ فقال: عن مصعب بن سع  بن أيب وداص، دال 
 . هـ -ا"لذي ال إل  إال هو إهّنم احلرورية وهللا ا:" وكا  هنع هللا يضر يُقِسم، ويقول. احلروريّة؛ يعين اخلوارج

61/1/6157  
 . جملسا  ال مُتَن  منهما املرأة -5721 

رعي، اليت شهود اجلماعة يف املسج ، وجمالس طلب العلم الشّ : جملسا  ال جيوز أ  مُتَن  منهما املرأة 
:" ولقول  ملسو هيلع هللا ىلص. متفق علي " ال مَتْنَـُعوا ِإماَء هللِا مساِجَ  هللِا :" لقول  ملسو هيلع هللا ىلص الشرعي الضروري،هبا يتحقق العلم 

وللقاع ة . يشمل املسلمة أيضاً هنا والفرض . 3151:صحيح اجلام "طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم 
فإذا كا  واجب حتصيل العلم الضروري ال ". ما ال يتم الواجب إال ب  فهو واجب :" الفقهية اليت تقول

 . يصبح حضور جمالس العلم واجباً  جمالس العلم، ضوريتحقق إال حب
يتهاو  يف خروج زوجت  يف أي اجتاه، فإذا أرادت تراه من وج  من الرجال ولألسف، يوم  ذلك،  

اخلروج، وطالبها حبق  أ  تشه  اجلمعة واجلماعة، وجمالس العلم استخ م كامل صالحيات  يف منعها من
 . ، ول  مضاعفات سلبية على املرأة، واألسرة، واجملتم الطاعة، وهذا استغالل خاطئ، ويف غري موضع 

61/1/6157  
 . مسألة تتعلق بصفة الفجر الصادق -5722

الفجر، ل  صفة صالة ك عن املفطرات، ودخول ودت اعلم أ  الفجر الصادق الذي يُلوم اإلمسا 
فكلما مهما كا  الليل دصرياً، كما يف بعض البل ا  واألمصار، مرتبطة ارتباطًا وثيقاً، ب نو شروق الّشمس، 

 . ، وعالمت ادرتب ودت شروق الّشمس كلما ادرتب ودت الفجر الصادق، وظهرت صفت 
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أمحر مستطري منتشر وهج عبارة عن رم املفطرات،   الصالة وحتالذي حتل فيصادق الفجر وصفة ال 
كلوا   :"أن  دال ملسو هيلع هللا ىلصيعم األفق يتق م ظهور الشمس من جهة الشرق، فق  صح عن النيب مينة ويسرة، 

أي هذا البياض الذي ترون  منتشراً يف ــ   أي ال يوعجنكم فيمنعنكم ــ السَّاط  املصعّ واشربوا، وال يهي نَّكم ــ 
ال يغرّنكم أذاُ  :" ملسو هيلع هللا ىلص ودال. أخرج  أبو داود والرتمذي"حىت يعرتض لكم األمحُر  فكلوا واشربوا ــالسماء 

  .مييناً ومشاالً البياض أي ينتشر  .مسلم" بالل، وال هذا البياض لعمود الصبح حىت يستطري هكذا 
حىت ينفجر الفجر  ــأي الذي ترون  يف األفق  ــبالل، وال هذا البياض  أذا  كميغرنّ ال :" ملسو هيلع هللا ىلص ودال 

وبَسط ي ي  ميينًا ومشااًل ماداً : يعين معرتضاً، دال أبو داود. 6115:صحيح سنن النسائي"هكذا وهكذا 
  .ي ي 

هذه الصفة للفجر الصادق ال تتحقق إال دبل شروق الّشمس بساعة وعشرين دديقة، كما أف ان  
وكثري من األمصار اليت دّ ر هللا لنا  ،بع  مرادبة دديقة للفجر الصادق يف سورايَتّك  لنا ذلك ذلك من دبل، 

  .وهللا تعاىل أعلمزايرهتا، 
61/1/6157  

  !اإلمارات ودور إبليسدولة  -5727
إال وجت  دولة اإلمارات ضليعة .. العرب وبل اهنم ض  و .. ما من شرٍّ حُياك ض  اإلسالم واملسلمني  

 ! في ، وهلا احلظ األوفر من هذا الشر
وجعلهم .. أعمى بصائرهم وبصريهتم  ــ وخباصة اإلسالم السياسي ــ حق  ساستها على اإلسالم 

 ! يقومو  ب ور إبليس يف املنطقة
وهي إىل الساعة تقف ..  اإلمارات من ورائهاجت  ... الثورات املضادة لثورات الشعوب يف املنطقة  

 بكل ما متلك من مق رات م  الطغاة اجملرمني املستب ين ض  الشعوب اليت تتطل  للحرية واحلياة الكرمية
 ! العويوة

م  ويتحالفو  ويتواطؤو  .. وميارسو  أسوأ معاين القرصنة واإلرهاب .. يوعمو  حماربة اإلرهاب  
ال يسرهم، وال يه أ هلم ابل أ  يروا بل ًا مستقراً، وشعبًا ميلك بل ه، ويعيش .. إرهااًب أش  الطغاة واجملرمني 

 ! حبرية وعوة وكرامة
... من الشعوب املقهورة املظلومة اللعن، والبغض، وال عاء عليكم ــ ! ــ اي حكام اإلماراتحظكم  

 !فاهنأوا هبذه القسمة، وهذا احلظ
والظاملني ــ الذين زادوكم ظلمًا وطغيااًن  م من الفراعنة،فيمن سبقككام اإلمارات أليس لكم اي ح 

 ! عربة وعظة؟ ــوإسرافاً واستكباراً 
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َوَدْ  َمَكُروْا ] وأين هو دين هللا .. لكو  وما مي.. وجربوهتم .. وأين مكرهم وكي هم .. أين هم  
فَانظُْر َكْيَف َكاَ  َعاِدَبُة َمْكرِِهْم . ] 12:إبراهيم[تَـُووَل ِمْنُ  اجْلَِباُل ْم لِ َمْكَرُهْم َوِعنَ  اّللِّ َمْكُرُهْم َوِإ  َكاَ  َمْكُرهُ 

ُر اْلَماِكرِيَن  َومَيُْكُروَ  َومَيُْكُر اّللُّ  . ]15:النمل[ُهْم َودـَْوَمُهْم َأمْجَِعنَي َأانَّ َدمَّْرانَ   . 31:األنفال[َواّلّلُ َخيـْ
2/1/6157  

  !"بردج لن  "  ابلسيارة يفادثة دهس الناس ح -5727
، "بردج  لن  " وهو دهس الناس ابلسيارة كما حصل مؤخرًا يف  ؛هذا العملالسؤال عن  وردد   

 !؟..شسرت نودبل  تفجري انتحاري لنفس  بني الناس، يف حفل هلم يف م ينة ما
هذه األعمال : فنقولونعي  القول هنا، ا مياثل هذه األعمال، عمَّ د  دلنا من دبل مراراً،  :أدول 

، قبل أ  تُنسب إىل دينال يُ .. أعمال إجرامية، دنياة، ومشينة، ابعثها اجلهل، والغ ر، واخليانة، وسوء اخللق 
اي اكما ال يُقبل تربيرها مهما كانت نو   وحق اجلوار، وخباصة اإلسالم؛ الذي يق س حقوق العباد، وحرماهتم،

حلة ال تربر اإلجرام، والغ ر، واالعت اء على احلرمات، ودتل األنفس ية الصا؛ فالنّ إ  ُوج ت صاحلةأصحاهبا 
 ..! الربياة 

 !؟...ولكنها احلرب : فإ  دالوا 
وساحات وميادين .. كذبتم؛ فساحات وميادين احلرب هلا صفاهتا، وأحكامها، وهي معلومة : نقول 

ال خيلط بينهما وجيعلهما سواء .. العه ، والسلم، واألما ، هلا صفاهتا، وأحكامها اخلاصة هبا، وهي معلومة 
 ...! إال جاهل، غادر، لايم 

 . العواءولذوي الضحااي األبرايء منَّا التعاطف، وحسن  
1/2/6157  
  !؟..ملاذا َدَطر  -5728

اإلمارات، ومصر، والسعودية، والبحرين، يتبعها بعض ال ول املتأثرة، والتابعة يف : أربعة دول 
تقط  عالدتها ال بلوماسية م  دولة دطر، وتغلق مجي  املنافذ ونقاط احل ود الربيّة، .. ادتصادها هلذه ال ول 

ففعلوا يف أايم م  جارهتم الوديعة دطر ما ... عليها حصاراً من كل اجلهات  وُتطبق..  ويّة معهاوالبحرية، واجل
وما مل يفعلوه بع  مخسني  ..مل يفعلوه بع  سب  سنني من اإلجرام والتقتيل، م  الطاغية اجملرم بشار األس  

 ! سنة م  دولة إسرائيل
 ! ؟..ملاذا دطر  
 ..! ألهنا األكثر انسجاماً ودرابً من دضااي الشعوب املقهورة املظلومة  
 ...!ألهنا األكثر درابً من اإلنسا ، وحقود   
 ..! ألهنا األكثر انسجاماً وتفهماً ملطالب ثورات الشعوب اليت تشه ها املنطقة  
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 ..! ألهنا أبت أ  تقف يف صف الطغاة الظاملني اجملرمني، ض  شعوهبم  
 ..! .لإلسالم السياسي  هنا األكثر تفهماً وانسجاماً واستيعاابً أل 
 ...! ق على الطغاة الظاملني سالمة عروشهم؛ امس  منرب اجلويرة اً، أرّ ألهنا متلك منرباً حرّ  
  ...!ألهنا رفضت الوصاية، وأ  ت خل يف الّثالجة اخلليجية، فتتجم  م  املتجم ين الباردين  
 ، وهمحق اجلار، وحق اإلسالم، والّرحم ــ زهرة اخلليج ــ ر مل يعرفوا جلارهتم دطروإ  كانت دول اجلوا 

إىل فعلى الشعوب احلرة ــ ويف كل مكا  ــ أ  تقف م  دطر يف حمنتها هذه .. يف شهر اخلري والرمحة، والصوم 
تقف م  الشعوب احلّرة يف حمنتها، ويف ظروف عن ما دطر  ؛فما أنصفنا دَطر.. أ  تنجلي عنها إبذ  هللا 

 !  الشّ ة، بينما الشعوب احلرة تتخّلى عن دطر يف حمنتها، ويف أودات الشّ ة
2/2/6157  

  !فوَضى يف القيم واألخالق -5721
لشعوب على دين ملوكها وحكامها، والقائ  مُسي دائ ًا ألن  يف عوج الفرع، من عَوج األصل، وا 

جي ه ، العصر من القادة وامللوك واحلكام يف هذاوإ  املتأمل يف سلوك كثري .. موض  الق وة ملن خلف  
واملمارسات ألال والغش، والظلم، ، واألاننيةواخليانة، التآمر، والكذب، والغ ر،  :العبارات التاليةيف يتلخص 

على أخالق وسلوك الشعوب؛  فانعكس ذلك.. اإلرهاب يف أبش  صوره ممارسة أخالدية، واإلبتواز، بل و 
.. ورؤسائهم، وحكامهم  ،ساد يف دادهتمو  فشاد  طاة، ما ، واملمارسات اخلام من األخالق السياةفساد فيه

  !وسادت الفوضى يف القيم واألخالق
األخالق احلمي ة، والبع  عن مظاهر اإلجرام، توام ليُطالبو  شعوهبم اب بعض هؤالء احلكام 

اإلجرام،  وهم يف نفس الودت ُيسياو  اخللق، ويقطعو  الرحم، وُيسياو  اجلوار، وميارسو .. واإلرهاب 
وهم هبذا املستوى من وأىّن لشعوهبم أ  تستقيم هلم على خلق حسن،  ..أسوأ ما ي خل يف معىن اإلرهاب و 
 !فما ظَلم؟ورئيس  من شاب  حاكم  ودائ ه ف..  اإللتوام األخالدي ين واالحنطاط يف الت

7/2/6157  
  .تصنيفإدصاء و تطبي  يسبق   -5771

ومن مث تصنيفهم ومن اإلسالم السياسي، مودف دول اجلوار اخلليجية من دَطر، ودناة اجلويرة،  
وإصرارهم على جترمي محاس، .. يف دائمة اإلرهاب السنّية االنتقائي لع د من الّشخصيات واهلياات 

 ! هو متهي  لتطبي  كامل وعلين م  دولة الصهاينة اليهود ..وتصنيفها يف دائمة اإلرهاب 
1/2/6157  

  !ال تعينوا النظام اجملرم على أهل الشام -5775
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 ..أميا فردة فيما بينكم : فأدول هلم.. هذه الكلمات أخص هبا الفصائل العاملة يف الشام، ودادهتا  
 !  فاتقوا هللا.. وأعوان  هي خ مة مباشرة للنظام الطائفي اجملرم  ..ال تفعلو  تستطيعو  تفاديها، مث 

هو خ مة مباشرة للنظام ..   واالن ماج بني مجي  الفصائل الشامية أميا َتخري يف عملية التوحّ  
 ! فاتقوا هللا.. وأعوان  الطائفي اجملرم 

 !  فاتقوا هللا.. وأعوان  هو خ مة مباشرة للنظام الطائفي اجملرم ..  أميا تنازع وتقاتل فيما بينكم 
هو خ مة مباشرة .. أميا ظلم أو بغي أو ع وا  على حقوق الناس، وخباصة املستضعفني منهم  

 ! فاتقوا هللا.. وأعوان  للنظام الطائفي اجملرم 
مث .. فاحذروا وتنبهوا أ  تكونوا من أعوا  الطاغية، ونظام  الطائفي اجملرم، من حيث ال ت رو   

الَِّذيَن :] فيص ق فيكم دول  تعاىل.. حتسبو  أنفسكم جماه ين، وثوار، تعملو  لصاحل أهل الشام، وثورهتم 
نـَْيا َوُهْم حَيَْسُبو َ   . 511:الكهف[ْم حُيِْسُنوَ  ُصْنعاً َأنَـّهُ  َضلَّ َسْعيـُُهْم يف احْلََياِة ال ُّ

  .....!  ستب ال لكم ابملرصاد وإال فاال... اتقوا هللا  
53/2/6157  

  ماذا يعين الفراغ ابلنسبة للفصائل؟ -5776
.. ويتودف دتاهلا ــ أو يضعف ــ م  الع و األساس  فراغ،عن ما تق  الفصائل الشامّية الثورية يف ال 

وتفق  خاصية املبادرة، واإلد ام واهلجوم لتحرير غري احملرر، ويقتصر عملها على ص  ع وا  الع و عن 
 ماذا يعين ذلك؟ .. نفسها وموادعها فقط 

ترتيب أوراد ، و أوهلما أهنا أعطت الفرصة الكافية للع و، أل  يستعي  دوت  وعافيت ، : يعين أمرا  
أكثر  يف مواد ويبسط نفوذه  ،ينتشر ويتم دو .. وأ  يبادر اهلجوم .. ويع  ما كا  ينقص  من دوة وإع اد 

 . مما كا  علي  من دبل
تلتفت فستج  نفسها تلقائياً .. عن ما ال جت  الفصائل أنفسها مشغولة ب ف  ع وا  الع و : اثنيهما 

ويكو  ذلك .. وللمنازعات واالدتتال ال اخلي .. لمشاكل ال اخلية ولوللقال والقيل، لصغائر األمور، 
 ! على حساب اجلبهة األساس م  الع و

 ...! عضال لكل حراك، وكل عطاء، وكل مجاعة، وجتم  فالفراغ داء  
51/2/6157  

  !اهلروب من املطر والودوف حتت املوراب -5773
ويف مشروع سياسي .. عن ما نعجو عن متثيل اإلسالم يف واد  عملي يراعي فقهي الواد  واملمكن 

ويتوج  اجله  حيناذ إلصال  األنفس، .. يكو  حيناذ لسبب من عن  أنفسنا .. دابل للوجود واحلياة 
 . والصفوف عساها تردى ملستوى متثيل اإلسالم
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على د ر احلاجة أو   الضرورات، فعل بعض احملظورات، عن االستضعاف د  يربرالعجو وكذلك 
أ  نتبىن مشاري  ه امة يربر ال كما ارتكاب احملظورات من غري ضرورة،  التوس  يف  رالضرورة، لكن ال يرب 

 مضاهية لإلسالم مكتملة البنيا  واألركا  كالعلمانية وحنوها، وكأننا أصحاهبا، ومن دعاهتا، وجوء من أهلها
  !، وغياب الب يلواالستضعافحبجة العجو 

كمن يهرب من  ــ ، وغياب الب يل ل يهممن يفعل ذلك ــ حبجة واد  املسلمني وتفردهم وضعفهم
هو هروب من واجب وجهاد و  .. أكرب من  يستب ل شراً، بشرّ وكمن .. املطر، ليقف حتت املوراب 

ور اخلنوع واالستسالم الناس، إىل دَ إذا فس  وىب هلم؛ الذين يصلحو  ور الذين طومن دَ  اإلصال ،
  !للمشاري  األكثر ع اوة وفساداً 

61/2/6157  
 !..هكذا تضي  الثورات  -5771

أطياف   يظل الع و بكلحيث  ..ي  الثورات، ويضي  جهاد الشعوب، وتضي  تضحيات  هكذا تض 
وي خل معك يف حرب استنواف .. واحلصارات، وحييك ض ك املؤامرات  وجتمعات  ميارس عليك اخلناق،

ممن هم من داخل الصف، فرتتف  ــ .. لعناصر دوتك، إىل أ  يقع ك، ويشعرك ابلضعف والعجو يلة طو 
االستسالم والتسليم للع و امللل، والتعب، والسآمة، واإلحباط، و حيسبو  على ثورات الشعوب ـــ ن اءات 

دليل من احلقوق  فُتات استج اء مقابل.. البالد، والشعوب، وثوراهتا مبا يشاء، وكيفما يشاء أب  حيكم يف 
وبكل   ضحت مباات اآلالف من الشه اء،اليتالثائرة رمى للشعوب يُ ــ  !ــ يسمون  احل  األدىن واحلرايت

ال .. الواد   وفهم.. د  األمر الوا.. السياسة احلكيمة  :وهذا كل  يتم حتت عنوا  ..مما متلك غال ونفيس 
 !ودليل نعتاش ب  خري من ال شيء.. ب  مما ال ب  من  

 !...وإين أعيذ ثورة الشام وأهل  من هذا الصنف املنهوم من الناس  
31/2/6157  
 !احتكار فهم الواد  -5771

وال اين، ويف ـ للقاصي ـرغم أ  الواد  أصبح مكشوفًا ــ عرب وسائل اإلعالم والتواصل املتع دة 
َما ُأرِيُكْم ِإالَّ :] ال يوال مّنا من حيتكر فهم الواد  لنفس ، دو  غريه، ليقول هلم يف النهاية.. متناول اجلمي  

 [.َما َأَرى 
31/2/6157  

 ".اتْـرُُكوا التـُّْرَك ما َترُكوُكم "  -5772
 . 3381:صحيح اجلام "َترُكوُكم اتـْرُُكوا التـُّْرَك ما  :"رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلصدال 

  .فكا  هلم ذلكسالم طواعية، فطبيعتهم َتىب اإلكراه والسالسل، في  أ  الرتك سي خلو  اإل
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سيكونو  املادة اليت ينصر هللا هبم األمة وامللة، فكا  هلم ذلك ألكثر من ستة دروٍ   في  أ  الرتكو 
فق ر الرتك أ  يكو  عوهم وجم هم .. إبذ  هللا االنتصار لألمة وامللة مضت، وهم يف جولة ج ي ة م  

  . مقروانً ابإلسالم ، ومص ر دوهتم،وتق مهم
رتكو ، وال يبادؤو  بقتال، ومن يبادئهم بقتال د  الرتك أويل أبٍس ش يٍ  يف القتال، فيُ  وفي  أ 

 . يكلفوه الكثري
1/7/6157 

 !للجوالين ِكفل منها -5777
ال واعش األشرار، حبق الشام، وأبنائ ، من أي فصيل كانوا، حىت لو  أميا جرمية يرتكبها اخلوارج 

فللجوالين ــ ربيب ورسول البغ ادي إىل الشام ــ كفل منها، ومن .. كانوا من أبناء اهلياة، ومن فصائلها 
  .أدر بذلك أم مل يقر.. شاء أم أىب ... وزرها 

ال واعش األشرار  كانوا ــ ابسم وزعم حماربة  ب حبق الشام، وأهل  ــ ومن أي فصيلوأميا جرمية تُرتكَ 
أدر بذلك أم مل .. شاء أم أىب ... فللجوالين ــ ربيب ورسول البغ ادي إىل الشام ــ كفل منها، ومن وزرها .. 
 .يقر

5/7/2017  
  !الشيخ احمليسين واجلوالين -5778

ويعتبوا  مما أيخذ علي  أهل الشام،ولكن .. الشيخ عب  هللا احمليسين رجل فاضل، وال نوكي  على هللا  
ــ زعيم اخلوارج ال واعش األشرار  ربيب ورسول البغ اديعة مل يقل كلمة حق يف اجلوالين، أن  إىل السا علي ،

 !  ؟...إىل الشام  ــ
ويتخذ من  سرتًا لعيوب  وبغي  وظلم ، اجلوالين يتكئ على الشيخ احمليسين يف ابطل  وظلم ، وبغي ،  

يف أمٍر خيالف هواه، وال يبال  ابلة ــ وال غريه من الشيوخ ــ يف شيء، ملقابل ال يصغي للمحيسين وهو يف ا
وم  ذلك إىل الساعة الشيخ احمليسين مل يقل كلمة حق يف اجلوالين، بل ال يوال يوين صورة .. وحظوظ نفس  

 ...!الرجل املطلية مبظامل أهل الشام، يف أعني الناس 
لشيخ احمليسين أ  يسمع  ويعلم ب ، وعلى ا.. أهل الشام، وخلواهتم جمالس الكالم ي ار يف هذا  

 . عساه أ  يصحح املسار، ويصلح اخللل
6/7/6157  

 ادرتا  على املعاه  العلمية والشرعّية -5771
أدرت  على املعاه  العلمية والشرعية، أ  تُعىَن بت ريس مادة األَدب، وبعض املفاهيم احلضارية  

من هذه املفاهيم احلضارية .. الرادية، كما تُعىن بت ريس مواد علوم اآللة، والفق  والتفسري، وغريها من املواد 
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الّتفكري العميق واإلجيايب .. ارات الّتواصل مه.. واحرتام اآلخرين .. احرتام الودت : الرادية على سبيل املثال
.. العمل البحثي .. مهارات الَعَمل اجلَماعي .. أمهية النِّظام، والتنِظيم، والنظافة .. التأّمل والت بّر .. 

.. مهارات الّتحليل .. ديمة حت ي  ورسم األه اف .. تعويو علو اهِلمَّة .. القراءة ديمة .. البحث التجرييب 
، اليت تنتج جياًل راديًا، ، وغريها من املفاهيم احلضاريةانتهاج الّرفق.. الصِّ ُق .. الشُّورى .. ُة املسؤولة احلريّ 

   .وواعياً، ومسؤوالً 
عجلة التق م، والتطور، واالنتاج مرتبطة ارتباطًا وثيقًا هبذه املفاهيم والقيم احلضارية، توج  مث أ   

 .  بوجودها، وتنتفي ابنتفائها
7/7/6157  

 .رف  علم الثورة يف ابب اهلوى -5781
ال تعارض بينها .. رف  علم الثورة يف ابب اهلوى من دبل أحرار الشام خطوة يف االجتاه الصحيح  

وبني احل يث عن الراية؛ فالراية هي الغاية والقص ، فمن كا  جهاده لغاية ودص  مشروع، وكا  خالصًا هلل، 
، ما دام خاليًا وحتت راية شرعية، أايًّ كانت الشارة املرفوعة، أو لو  العلم املرفوعفهو جياه  يف سبيل هللا، 

 . من الرموز أو الرسومات املنافية لتعاليم الشريعة
الفجار ــ كقتال اخلوارج األشرار والروافض  ، أو ألمر ال ُيشرَعوالذي يُقاتل لغاية غري مشروعة 

علي  الشهادتني، أو غريها من العبارات  ، حىت لو رفعوا علمًا مكتوابً وغريهم ــ فهم يقاتلو  حتت راية عمية
  . ال ينيةوالرسومات 

1/7/6157  
 !دة بع  أ  عاثوا فيهما فساداً وخراابً اخلوارج ال واعش يفرو  من املوصل والرّ  -5785

وساموا أهلها ة، بع  أ  عاثوا فيها فساداً، اخلوارج ال واعش األشرار من م ينة املوصل السنيّ  فرّ  
 حبقمهمة اإلفساد واإلجرام  ليكملوااحلاد ة، الرافضية سلموها للحواش  الشيعية عذاب والتنكيل، وأسوء ال

ة العصّية على تيالئهم على تلك امل ينة السنيّ سكما تودعنا هلم منذ اليوم األول من ا.. أهل اإلسالم 
 !الروافض الفجار

ة بع  أ  عاثوا فيها فساداً، وساموا أهلها سوء يهم اليوم يفرو  أيضًا من م ينة الردة السنّ وها  
 ليسلموها ألع اء الشام وثواره ــ كما كنا نتود  هلم ــ ، وبع  أ  كانت بي  جماه ي الشامالعذاب والتهجري

إىل املناطق احملررة يف وليتسللوا .. ، وأسيادهم PKKلوح ات الكردية اخلائنة العميلة اإلنفصالية والثورة؛ ل
من ج ي  مهنتهم العتيقة؛ فيها ليمارسوا .. والواف  إدلب ونواحيها مستغلني طيبة أهلها وترحيبهم ابلضيف 

فأي  ..ويف مساج هم وأماكن جتمعاهتم .. ري بني أبناء السنة وجماه يهم القتل واإلغتيال والتفجو  مهنة الغ ر
 !؟..القوم األشرار، كالب أهل النار يتحّلى هبا هؤالء خّسة 



143 
 

 . اللهم آمني.. اللهم اكِف الشام وأهل  من شرهم، ومن كل ذي شرٍّ، مبا شات، وكيف شات  
51/7/6157  
  .اُس والثورةالنّ  -5786

ة على أهنا مكاسب ومغامن شخصية، فإ  حتققت ل  هذه من الناس من يتعامل م  الثورة الشاميّ  
وسرعا  ما ينتكس وُيصاب ابإلحباط واليأس عن ما ال .. وإال فال .. فهو م  الثورة املكاسب واملغامن، 

 !، ويف الودت الذي يري هالشخصية تتحقق ل  تلك املكاسب واملصاحل
ومن الناس من يتعامل م  الثورة على أهنا مكاسب ومغامن حلوب ، وفصيل ، فإ  حتققت ل  هذه  

يعطي الثورة ظهره عن  أول تصادم بني مصلحة سرعا  ما و .. وإال فال . .املكاسب واملغامن، فهو م  الثورة 
 ! الثورة ومصلحة حوب  أو فصيل  أو مجاعت 

صراع بني احلق والباطل، بني اخلري والشر، بني احلرية  اومن الناس من يتعامل م  الثورة، على أهن 
، ومهما  والعبودية للعبي ، وال ب  للحق أ  يعلو وينتصر على الباطل ويسود، مهما طال هذا الصراع وَتخر

سواء ارت ت مصاحل ومكاسب هذا االنتصار للحق علي  بصورة مباشرة، أم َتخرت  كانت التكاليف،
فاألمر عن ه سواء، أل  األمر عن ه عقي ة، ومب أ، وعبادة يتقرب .. ده من بع ه فارت ت على أبنائ  وأحفا

والثورة تعق  اآلمال ــ بع  هللا .. ومصلحة عامة ترجح على املصاحل اخلاصة، واملستعجلة .. هبا إىل هللا تعاىل 
 .تعاىل ــ على هذا الفريق من الناس، دو  غريهم

55/7/6157  
 .ء من أبناء هياة حترير الشامن اء إىل الشرفا -5783

دتال الفتنة، وافتعال االدتتال دائم على يف الشام مل يع  خاف على أح  أ  مشروع اجلوالين  
من بغي إىل بغي،  ي، وإىل يومنا هذا،فهو منذ أ  دخل من العراق أبمر وتوجي  من شيخ  البغ اد ال اخلي؛

حىت أخرج من الساحة  سطو،إىل  على الفصائل سطوومن  إىل طغيا ،ومن طغيا   ومن ظلم إىل ظلم،
وها هو اليوم يع  الع ة، ويعبئ صفوف  لقتال .. من فصائل الثورة الشامية  الشامية أكثر من عشرين فصيالً 

األخوة يف أحرار الشام، غري عابئ مبا يرت  ذلك من كوارث وضرر على الشام وأهل ، وثورت ، وما يرت  من 
وهو مل يكن حيرص على منصب املسؤول العسكري يف اهلياة ..  األس ، وحلفائ نف  على الطاغوت بشار 

 ! إال من أجل ذلك
ال طاعة هلذا الرجل الّسفي  الفتَّا  البّتة عليكم يف أي : انصحًا ومشفقاً فأدول ألبناء اهلياة وعلي   

 !الشاموثوار من جماه ي  دتال األحرار، أو غريهمادتتال داخلي يوجهكم حنوه، سواء كا  ذلك من أجل 
، وهم السواد األكثر من أبناء اهلياة، أب  يتقوا هللا، نناش  األخوة الشرفاء والعقالء من أبناء اهلياة 

وأ  يلجموا القلة من السفهاء البغاة الغالة من أبناء اهلياة، وخباصة منهم السفي  .. يف الشام، وأهل ، وثورت  



144 
 

واعلموا أهنم ال طاعة .. فال تكونوا هلم أذ  شر .. فإ  مل تفلحوا  ربيب البغ ادي، الفّتا  األانين اجلوالين،
، هلم عليكم، فالطاعة إمنا تكو  يف احلق واملعروف، ال يف املعصية، والباطل، والبغي، والسطو، والظلم

 !  وانتهاك احلقوق واحلرمات
57/7/6157  

  .الُغالةفردة من اخلوارج يف سوراي اجلوالنيو   -5781
أبو دمحم اجلوالين هو ربيب ورسول اخلارجي البغ ادي إىل الشام، وبقليل من البحث واملتابعة جن  أ   

اجلوالين ال خيتلف يف شيء عن شيخ  البغ ادي، ال يف اعتقاد، وال يف سلوك، وال عمل، فهو على سنت  يف 
اء وحرمات من خيالف  من املسلمني نط ، والسفاهة، والغ ر، والسطو، واالستخفاف ب مالغلو، والتّ 
وما حصل بينهما فيما بع  من تنازع على الّوعامة ال يغري من هذه احلقيقة وسوء الظن هبم، واجملاه ين، 

من اخلوارج الغالة،  مأبهن ومن مع  خرية أ  يوصف البغ اديوإذا كا  كذلك يكو  من العبث والسّ شياًا، 
بل مها سواء يف التنط  .. من أهل السنة والتوسط واالعت ال ى هنج ، علمن هم ومن مع ، و بينما اجلوالين 

وإ  كاان خيتلفا  يف شيء؛ فاجلوالين أكثر دهاًء وأاننية، والفجور يف اخلصومة، والبغي، واخلارجية، والغلو، 
 !هوساً ابلوعامة من شيخ  البغ اديو 
أهنم : وفصائل اهلياة، ال؛ وإمنا أدول عنهمم حكم اخلوارج على مجي  أبناء ما تقّ م ال يعين أنين أعمّ  

أعوا  وأنصار اخلوارج، إىل أ  يفياوا للحق، ويبتع وا عن اجلوالين ومجاعت ، ويتربأوا من ، ومن غلوه، 
 .وغ رات ، وجرائم 

61/7/6157 
 .تعليق على كلمة أيب اليقظا  املصري -5781

اليقظا  املصري، املسؤول الشرعي للجنا  العسكري للجوالنيني،  ر تسجيل للم عو أيبانتش 
يُظهر  كمامن  يف تعم  القتل،   رغبة يسته فوا أفراد وجماه ي أحرار الشام يف الرأس،يوصي في  أفراده أب  

بع  أ  رمى األحرار واسته اف امل نيني املسلمني حتت زعم الترتس، في  جرأت  على سفك ال م احلرام، 
 . خلارج، ودذفهم إبطالدات هي من مرادفات التكفريالة، واالرتباط ابابلعم

ؤك  ما كنا د  أشران إلي  من دبل أب  اجلوالين ومن هو دليل من مجلة األدلة اليت تهذا التسجيل  
رج ــ هم فردة من اخلوارج الغالة الذين ابتليت هبم الشام، مثلهم مثل اخلوا قربة من مع  ــ وخباصة احللقة امل

 .يءال واعش، ال خيتلفو  عنهم يف ش
66/7/6157 

 .ما بني إدلب واملوصل -5782
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، ومن ورائهم  ، والعراقإيراروافض أدلقت ف، تطالب حبقودها كا  يف املوصل ثورة سنية شعبية 
مبا  قام اخلوارج ال واعشوارج ال واعش األشرار، فسفهاء اخلإليها لصوص الظالم،  فأدخلوا اجملتم  ال ويل،

من أجل  استمرار الثورة واجلهادحق أهل السنة يف العراق يف التظاهر، و  عجو عن  اآلخرو ؛ فصادروا
وتقاتل حتت  البغ ادي،املوعوم وخليفتهم ال واعش، اخلوارج إما أ  تباي  : حقودهم، وألوموا اجلمي  خبيارين

عن نفسك، وحقودك، وحرماتك،   فاعالسال ، وحقك يف الالساحة و إمرهتم، وطاعتهم، وإما أ  ترتك 
 ..دوا املوصل ابلسواد ال اعشي وبع  أ  حتقق هلم مرادهم، وسو .. أو القتل والسجن  ..وتلتوم بيتك 

على أ  جيتمعوا على ت مري عراق، ومن ورائهم اجملتم  ال ويل، فأعطوا بذلك الذريعة لروافض إيرا ، وال
وبقية القصة، وما حلق ابمل ينة املوصلية .. واسطة طرياهنم م ينة املوصل، ودتال ودتل كل من يف املوصل ب

 !اتعرفوهن وأهلها من دمار وخراب، وتشري ،
فق   ؛وها هو اليوم اخلارجي اجلوالين، ربيب البغ ادي، يسري بنفس خطى ال واعش يف م ينة إدلب 

اإلرهاب العاملي القاع ة، و وحكم مل ينة صبغة وأعطى اابلّسواد،  دع نة امل ينة اإلدلبية، فكساهاجنح يف 
ة األس  حقوق وسال  بقية الفصائل الشامية يف االستمرار يف الثورة واجلهاد ض  الطاغي املتهم ب ، وصادر

وخريهم بني مواالت  وبيعت ، والقتال ابمس ، وحتت رايت ، املشوبة ابإلرهاب العاملي، أو أ  يعتولوا،  وحلفائ ،
خيار سوى ومجاعت  عن  اجلوالين فإ  مل يفعلوا فليس هلم .. وا من البالد السال ، وخيرجالساحة و ويرتكوا 

 !والسجن القتل واالستاصال،
ما فعل  شيخ  البغ ادي يف املوصل، حذو القذة ابلقذة،  ، ومناطق الشمال،يف إدلباجلوالين ففعل  

يه أ اردًا ومسته فًا من العامَل، فلم وأبت علي  أاننيت  أ  يبقى مبفرده وحي ًا مط.. شربًا بشرب، وذراعًا بذراع 
وثورة تعيش نفس ظروف ؛ ظروف  ،رضًا وشعباً أإال بع  أ  جيعل سوراي بكاملها  ل  ابل، ومل تقر ل  عني

أ  يصيب الفصل اآلخر املتود  من املؤامرة؛ بقي ــ ال مسح هللا ــ ..  اف من العامَل كل  هة واالستداملطار 
أصاب ما ــ بع  أ  جتم  فيها ع ي  من جماه ي وثوار سوراي، ومن مجي  أطرافها ــ  ومناطق الشمال إدلب
م  هذا اجملرم وخمرجًا سبياًل أ  جي وا هم وجماه يهم ان لنرجو من أهلنا يف الشام وثوار وإ..  املوصل أختها

 !املوصلياخلارجي السفي  األانين اجلوالين، دبل أ  تصل إدلب، والثورة معها إىل ذلك املوصل 
63/7/6157  

 .ال بيعة وال مس  وال طاعة للجوالين -5787
ال بيعة وال مس  وال طاعة للجوالين؛ ألن  سفي  خارجي جل ، مشروع  دائم على الفتنة، والضرر،  

والبغي، والسطو، واإلدصاء، واالدتتال ال اخلي، يؤدي وظيفة العميل احملرتف وزايدة، وخي م الع و أكثر مما 
ال تغري من هذه .. والعبارات الّناعمة اليت يطلقها بعض القيادات والشيوخ من حول  ..  الع و نفس خي م 

 !اجلوالين، وأىنَّ وداذورات خلفات ملاحلقيقة شيااً، وهي حماوالت منهم للرتدي ، والتضليل، وتكنيس 
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وعن طريق اإلكراه، فهي ابطلة، وغري انفذة وال من صاحبها،  غري رضاوأميا بيعة أعطيت للرجل عن  
:] ملومة، وصاحبها يف حل منها، ومن تبعاهتا، فما يؤخذ عن طريق اإلكراه فهو رد وحرام، وهللا تعاىل يقول

يِن  العقود إبرام دين أو من ال ين، وهي عق  من العقود، واألصل يف والبيعة . 612:البقرة[اَل ِإْكَراَه يف ال ِّ
 . وع م اإلكراهاحلرية 

61/7/6157 
 !واجلوالين داعش،شبيحة  -5788

وبعض دول والعراق، شبيحة داعش، وكذلك اجلوالين، غالبهم من املغرب العريب، واألرد ، ومصر، 
وأجهوهتا االستخبارية يف املنطقة،  وأنظمتهم، وإليرا  وفروعها، ينتمي للطواغيتمأجور وكثري منهم اخلليج، 

يسمو  أنفسهم أبيب  ومن أبناء ثورهتا، ،أهنم من سوراييف صفحات التواصل  ملتاب  تشبيحاهتمولكي يوحوا 
ال يربطهم هم يف احلقيقة و .. وأيب فال  الشامي .. يب فال  ال يري وأ.. وأيب فال  احلليب .. فال  السوري 
 !وصاحبها اجلوالين  اعش، وصاحبها البغ ادي، وللنصرة،سوى التشبيح ل ، وثورت ،ابلشام وأهل 

61/7/6157  
 ! ام اي ملح البَل أحرار الشّ  -5781

فاألخطاء ال شك أهنا .. ذكر أخطاء حركة أحرار الشام اليت أوصلتها هلذا املوصل لست هنا بص د 
املعت ل ومهما ديل عن أخطاء أحرار الشام فهي كانت متثل املنهج .. والسنن ال حُتايب أح ًا .. موجودة 

  . من أهل الشام الغالة واجلفاة، الذي يرتضي  السواد األعظمالوسط بني و 
التصور اإلسالمي الذي جيم  بني فق  الواد  وفق  املمكن، من غري تنط  وال تكلف،  كانت متثل

 . والقابل للوجود واحلياةوال تش د، 
كانت متلك تصورًا شاماًل ومعت اًل، جيم  بني مجي  جوانب ال ين واحلياة، السياسية، واالجتماعية، 

 . وكانت تؤسس لذلك.. واالدتصادية 
 . حركة خنبوية شعبية كانتف.. بني النخبة والعامة يف صفوفها كانت جتم  

 ...كانت احلركة األكثر متثياًل لواد  ومهوم املواطن السوري 
ثورة، فكانت األمل لل.. وأه افها، وتطلعاهتا كانت احلركة األكثر ص دًا وانسجامًا م  الثورة، 

 .وطن، واملواطنوال
، ومنذ اليوم األول من املباركة عاشت مجي  مراحل اجلهاد والنضال اليت مرت هبا الثورة السورية

 .فق مت آالف الشه اء من خّلص أبنائها.. انطالدتها 
 ،على اهلضم فكانت عصّيةً مجعت بني االستقاللية وإدامة عالدات متوازنة م  دول اإلدليم واجلوار، 

 .واالحتواء، والتجاهل
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َواّلّلُ ...] لذا فق  اجتم  عليها الطغاة، والُغالة، واجلّفاة، وأرادوا إخراجها من الساحة السورية 
 .65:يوسف[النَّاِس الَ يـَْعَلُموَ   َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َولَـِكنَّ َأْكثـَرَ 

67/7/6157  
 .لطات الرتكيةمن السُّ  ُملحٌّ  طلبٌ  -5711

أحياانً تقوم السلطات الرتكية ل واف  إنسانية مبنح بعض السوريني اجلنسية الرتكية، وحق اإلدامة على 
أن  يتجرأ على هللا تعاىل وطلبنا أ  من يثبت علي  من هؤالء السوريني .. أراضيها، وهي مشكورة يف ذلك 

أعطي اجلنسية أو حق ومن تم والطعن، أ  مُيَن  من حق التجّنس، وحق اإلدامة على األراضي الرتكية، ابلشّ 
حىت ال تنتقل ــ م  ..  ، ُتسحب من  اجلنسية، ورخصة اإلدامةدامة، مث ثبت علي  بيقني هذا اجلرم العظيماإل

 .شعب الرتكي املسلمالومن ــ هذه العادة اخلبيثة إىل ال
وأد س ما جتل  النفوس املؤمنة، فشتم  سبحان   مث أ  هللا تعاىل حٌق عام، وهو سبحان  أعظم وأجل

ومن يتجرأ على .. اعت اء صارخ على مشاعر وعقي ة الشعب الرتكي املسلم، وكل مسلم ومؤمن يف العامَل 
من احلقوق اخلاصة، واألدىن ابلطعن والشتم،  هذا احلق العام املق س ابلطعن والشتم، يتجرأ على ما سواه

  !اخليانةورمبا ابلغ ر و 
وجواهم هللا عن اإلسالم .. نرجو لطلبنا هذا أ  جي  عن  األخوة األتراك القبول، واألذ  الّصاغية 

 . واملسلمني خري اجلواء
58/8/6157  

 .نرجو من األحرار -5715
 ! أراد األحراُر أ  ميسكوا العصا من الوسط، وأ  ال خيسروا شيااً، فخسروا كل شيء

كا  األحرار ابلقول م  كل خيار خي م الثورة، وابلفعل معطلني لكل خيار، ونرجو يف مرحلتهم 
 !اجل ي ة أ  يتفادوا هذا األسلوب

ا نرجو أ  يتفادوه يف املرحلة قة لألحرار، ابلرتدد وع م الثقة ابلنفس، وهو مبتتسم املرحلة السا
  .القادمة

أعَجَب األحراُر كثرهَتم، لكن كانت كثرة غري متجانسة وال متقاربة؛ فمنها الص يق، ومنها الع و، 
 . وهو ما نرجو أ  ال يقعوا في  يف املرحلة القادمةومنها اإلنتهازي املتكّسب، ومنها اخلائن، 

عايل على والتّ  فافية، والشورى،وغياب الشّ للفصيل،  والتعّصبالغموض، واإلنكفاء على الذات، 
 . وإان لنرجو أ  ال يق  شيء من ذلك يف املرحلة القادمة.. ، كا  سي  املودف جماه ي اجليش احلر
  .البخاري" ال يُل َُغ املؤِمُن ِمن ُجحٍر واحٍ  َمرَّتنِي :" ويف احل يث

61/8/6157 
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  .الرها  على اخلارج -5716
من القضية  اخلارج، ويراهن على املوادف ال ولية واإلدليميةدول مّنا من يعلق موادف ، وآمال  على 

أما   ..منطقة لروسيا، ومنطقة ألمريكا، ومنطقة إليرا  : ، فيقسم سوراي إىل مناطق تواج  ونفوذالسورية
، بل ومن كلياً   من املعادلةرج  الشعب السوري ــ ممثاًل بثواره وجماه ي  ــ فليس ل  أي منطقة نفوذ، فيخ

وهذا الصنف منا ــ املهووم نفسيًا وثوراًي ــ تراه يرادب تذبذب املوادف ال ولية جتاه القضية .. الوجود أيضَا 
وكأ   ،ق دلب  عن  كل صعود أو هبوط، وتغيري، فيخفاألسعار بورصةالسورية، كما يرادب صاحب األسهم 

 !؟لإلستعمار اخلارجي.. هي ل ول اخلارج سوراي ليست للسوريني ــ وال حيق أ  تكو  هلم ــ وإمنا 
61/8/6157  
  .متفردات -5713

كا  حافظ األس  يتواصل م  اإلمربايلية العاملية، إىل درجة العمالة واخليانة، ويف نفس الودت يشتم 
 !..معها، وهكذا اجلوالين م من يتواصل اإلمربايلية العاملية، وجيرّ 

هم : كا  حافظ األس  يرمي اخلليج العريب ابلرجعي، وملا ُسال عن املال الذي أيخذه منهم، دال
 !..رجعيو  أما ماهلم ليس رجعيًا، وهكذا اجلوالين م  خمالفي  

 م احلرام املشاري  اإلدارية الناضجة، حتتاج إىل نوااي صاددة، وأايدي نظيفة من الفساد، والبغي، وال
 . وإال فمآهلا إىل الفشل وال ب .. 
فريق يعّلق آمال  على دول اخلارج واجملتم  ال ويل، وفريق : فريقا  أخشامها على الثورة السورية 

     !يستع ي علي  وعلى الثورة دول العامل كلها
61/8/6157  

  .تشكيل جيش وطين -5711
طالب اجمللس اإلسالمي الفصائل العاملة يف الساحة السورية، أ  توول مسمياهتا وتشكيالهتا،   

وتنصهر مجيعًا يف جيش وطين واح  ينتشر على مجي  امت اد الوطن السوري، حيمي احلمى، ويذود عن 
اجليش،  وهو مطلب حق، واجب التنفيذ، م  تسجيل حتفظي على أ  تنتهي ديادة هذا.. احلقوق واحلرمات 

 ...!  إىل رائسة اإلئتالف الوطين خشية أ  يتسلط علي  رجل فاس  متواطئ م  الع و، كاجلراب 
وال يكفي من الفصائل املسلحة أ  تعلن عن َتيي ها وموافقتها ملبادرة اجمللس اإلسالمي، وإمنا  

واإلنصهار يف جيش وطين  عليها أ  تشرع مباشرة يف العمل على اختاذ اإلجراءات واخلطوات الالزمة للتوح 
 !واح ، حيمي مكتسبات الثورة، وأه افها، إذ ال منلك الودت ملوي  من الرتاخي والتسويف واإلمهال

1/1/6157  
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 !حماربة اإلرهاب -5711
.. وجّرموا اإلحسا  .. فوا مناب  اخلري وجفّ .. دطعوا األرحام : ابسم اإلرهاب، وحماربة اإلرهاب 

ومارسوا أسوأ .. وكّمموا األفواه ..  ين الظامل، وُحرِم الفقري املظلومق على الغفُتص ّ  الّنفاق؛الكذب و وساد 
 !  معاين القرصنة واإلبتواز واإلرهاب

 ...!  اجلاين والضحّية سواء .. القاتل واملقتول .. فاإلرهاب هو الظامل واملظلوم  
8/1/6157  

 !من األوىل ابحملاسبة؟ -5712
خنراط بعض شباب أهل الشام يف مجاعات الغلو، والبعض يتوس  يف احل يث يتح ثو  عن ظاهرة ا 

وكثري من هؤالء الشباب هلم سابقة بالء حسن يف  ..عنهم فريي  دتل الطباخ والوابل منهم دبل خاصتهم 
 ! الثورة الشامية، ومقارعة الطاغية ونظام 

اب إىل مجاعات الغلو والتطرف، من بملاذا جنح هؤالء الش :والسؤال الذي يطر  نفس  إبحلا  
أين العلماء واجملالس واهلياات اإلسالمية .. أين احملاضن واجملالس الرتبوية منهم .. الذي أجلأهم إىل ذلك 

وإ  كا  كذلك من .. وهل احنراف هؤالء الشباب نتاج إمهال وظلم اآلخرين هلم .. ومن دضيتهم منهم 
 ! األوىل ابحملاسبة واملساءلة؟

إايك أ  تتبلل : ض  أح هم حتت املوراب مث نقول ل ننتجاهلهم، و ننصف هؤالء الشباب عن ما  مل 
ولو غردت حلاسبناك، .. إايك، إايك أ  تغرق : أو عن ما نرمي أح هم يف البحر وهو مكبل، مث نقول ل .. 

 ! ؟..وأخذانك مبا يظهر منك 
1/1/6157  

 . بة عن اجلوالين ومجاعت دالالت التسجيالت املسرّ  -5717
التسجيالت األخرية املسربة عن اجلوالين، واملقربني إلي  من القادة األمنيني، ما ذكرانه عن  من دلت  

أهل العلم إال ابلق ر الذي يوافقو  ب  أهواءه، وخي م بغي ، الشيوخ و أب  اجلوالين ال أيب  ملن عن ه من : دبل
 !االعتقال، ورمبا القتل غيلة وغ راً عن ه سوى احلجر، و م يس هلوإال فل .. وظلم ، وختريب  للثورة السورية

البغي والظلم،  فهو ــ كطواغيت احلكم واالستب اد ــ يري  شيوخًا يتكئ عليهم يف الباطل، ومترير 
ويظلم، ويعت ي ، والشريعة اليت يبغي.. يكتسي هبم الشرعية لنفس ، وملا يقوم ب  من إفساد يف األرض 

  !ما هي إال شعار يسترت ب  عن  كل بغي أو ع وا  يقوم ب  ،اابمسه
وعتيب ال يوال دائمًا على الشباب الشامي الربيء واملغفل، الذي يرى يف اجلوالين وعصابت ، منقذًا  

 ..! للشام، وأهل ، وثورت ، ويرضى لنفس  أ  يكو  ودوداً ملآرب ، وأهوائ ، وأطماع  
 ...!م ال يعلمو  اللهم اهِ  شباب اهلياة فإهن 
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51/1/6157  
 .استقالة الشيخني عن اهلياة -5718

يف ــ على َتخرها إال أهنا ــ ، خطوة " هياة حترير الشام" احمليسين، والعلياين عن  استقالة الشيخني 
 يفيرتدد  االجتاه الصحيح، ُيشكرا  عليها، نرجو أ  تكو  أسوة لغريمها؛ ملن ال يوال من الشيوخ، والشباب،

  .  االنفصال عن اجلوالين، وعصابت
 يف نصرة ومؤازرة الظاملنيأحب إلينا وأرضى، من متاديهم  ــ مهما َتخر ــ فرجوعهم إىل احلق 

 .وتكثري سوادهم املفس ين،
11/9/2017 

 من ال يشكر القليل ال يشكر الكثري -5711
جه  أو مودف يعيننا يف هذه مر أي ثينبغي أ  نست.. الطغاة والغالة  حنن يف معركة شرسة م  

ود  أثر عن ابن .. ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا .. ومن ال يشكر القليل ال يشكر الكثري .. املعركة 
من دبيل ... وفيك ابرك هللا، وفرعو  د  مات : لو أ  فرعو  دال يل ابرك هللا فيك، لقلت: عباس أن  دال

 !املقابلة
56/1/6157  

 االستعمارثورة على  -5811
وأ  .. زمن  منذــ حتت ضرابت الثورة ــ الكل يعلم أ  النظام األس ي الطائفي اجملرم، د  سقط  

بقاايه تستظل وحتتمي ابملستعمر الواف  احملتل، الذي يعيث فسادًا وخرااًب وإجرامًا يف سوراي، متمثاًل يف 
حتالل االستعمار واالحتالل األمريكي، واالستعمار واالحتالل الروسي، واالستعمار واال: أطراٍف ع ة

.. اج  هذا االستعمار احملتل لسوراي أبطراف  الثالثة متت  ثورهتم وتستمر لتو أ  ود ر أهل الشام .. اإليراين 
وأ  ال ينشغلوا عن ، وعن  ،وال ب  للشرفاء املخلصني من أبناء الثورة من أ  يتفطنوا هلذا املستعمر احملتل

فال خري يف ثورة تثور على الطاغية اجملرم، مث تقر وتستكني ... بصغائر األمور ومؤامرات  ، ة أخطارهمواجه
، مر احملتل الذي حيمي الطاغية اجملرم وجرائم ، ويعيث يف البالد فسادًا وخرااًب وإجراماً، ابسم الطاغيةللمستع

  ...!  ومحاية الطاغية
53/1/6157  

 ! ما يفرض  اإلستعمار يف سوراي -5815
عن على الشعب السوري، ، ما يفرض  اإلستعمار الثالثي ــ األمريكي، الروسي، اإليراين ــ يف سوراي 

ال يعين وال يلوم .. طريق القوة واإلكراه، مستغلني حالة الضعف اليت مير هبا الشعب السوري، ممثاًل يف ثورت  
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من ،  لٍّ الشعب السوري يف شيء، وهو مرفوض ومستهجن على مجي  املستوايت، والشعب السوري يف حِ 
فال .. شروعة واملتاحة، عن  أول فرصة يق ر على ذلك بكل الوسائل امل ومقاومت  ول  كامل احلق يف رفض 

 ..! .يف مؤمترات ، ومؤامرات  واإلكراه عن طريق القوة وينتوع  يفر  اإلستعمار كثرياً، مبا ميلي  
51/1/6157  

 ! اجمللس اإلسالمي ومبادرات  -5816
يف عالج ما تواجه  ُتساهم مجيل من اجمللس اإلسالمي السوري أ  يطر  مبادرات إجيابية وجي ة،  

، كمبادرت  يف اإلصال  بني طريف اجليش اإلسالمي، وفيلق الرمحن يف من مشاكل وأزمات الثورة السورية
، وغريها من نصهار يف جيش وطين موح ، يشمل مجي  الرتاب السوريالغوطة، ودعوت  الفصائل لال

ادب طريقة تفعيلها والتعاطي معها، إذ ال ت ، وير لكن األمجل واألدوى أ  يتاب  تفعيل مبادرا..  املبادرات
عاجل اجلوء يسهل، وهو فطر  املبادرات .. ديمة كربى للمبادرة من دو  متابعتها وتفعيلها على األرض 

إجنازها ، وطريقة تفعيلها، و لمبادراتلتابعة حسن املاليسري من املشاكل، واجلوء األكرب منها يُعاجل من خالل 
    .خوة الشيوخ يف اجمللس جه هم، وعطاءهمشكر هللا لأل.. 

51/1/6157  
 !درارات اجمللس اإلسالمي -5813

، ات  من خالل مراعاة توافقات األطرافيف كثري من األحيا  ُيص ر اجمللس اإلسالمي السوري درار  
دول ومواطن إدامة بعض أعضائ ،  وتوجهات  يف درارات  يوأحيااًن يراع..  منها اجمللستشكل ياليت  واهلياات، 

وهذا مما يؤثر سلبًا على سرعة وجودة عطاء .. خشية أ  يتضرروا على املستوى الشخصي يف بل  إدامتهم 
 ...! اجمللس، ومواكبت  املطلوبة حلاجيات الثورة 

ق  يف ظرف استثنائي متعلق بظروف ، هو جملس ثورة، وميثل ثورة، عُ السوري اجمللس اإلسالمي 
 قرره، هو مصلحة وحاجياتيقرره أو ال يجم، فيما حيُ م علي  أو ق ِ يُ اجيات الثورة، وابلتايل املقياس فيما وح

، واستشراف رضاها، أو مراعاة اجمللس أطرافبغض النظر عن تتب  التوافقات بني ..  الثورة، وأهلنا وشعبنا
 ..! .إدامة هذا العضو أو ذاك، أو غري ذلك من االعتبارات ودولة مقر 

اليت حترره، وتتلق سراح  من مجي  السهلة واملمكنة ال ب  للمجلس املودر من إجياد اآللية العملية  
وجواهم ..  تلك القيود واالعتبارات، سوى دي  واعتبار مصلحة الثورة الشامية، ومصلحة سوراي أرضاً وشعباً 

  . هللا خرياً 
51/1/6157  

 !حول األستانةمتفردات  -5811
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ما هي األسباب اليت أجلأت الثورة إىل : واإلنصاف يقضي أ  يكو  السؤال ،ةيسألونين عن األستان
  !؟...األستانة خمرجات ستانة، وألومتها السكوت على األ

وأخرجوا غالب فصائل الثورة من الساحة السورية، ومن دائرة ، وأبهلها وغ روا هبا أضعفوا الثورة،
إايكم أ  تذهبوا إىل األستانة : مث دالواسبياًل للحراك، منفذًا وال ومل يرتكوا للثورة  ،نظام اجملرمالصراع م  ال

  !؟...
عن ما حتل امليتة، ال يكو  البحث ملاذا ُأكلت امليتة، وإمنا يكو  البحث ما هي األسباب اليت أدت 

  !إىل أكل امليتة، لُيعمل على إزالتها
 ، ولكن ال أرتب علي  والء وبراء، وال تكفريًا وال تفسيقًا، ال أوافق على األستانة، وال على خمرجات
 . وإمنا أتفّهم مودف املوافقني ل ، واملعارضني سواء

ألهنا تُبقي على املشكلة أعتق  فشل األستانة، وغريه من املؤمترات السياسية وال ولية حول سوراي؛ 
واخليانة، والعمالة، واإلجرام، ال أما  ل ، وال أل  النظام األس ي اجملرم، د  ُجبل على الغ ر، األساس، و 

 ...!عه ، وال ِذّمة 
أميا جه  أو مسار سياسي، ال ينتهي إبزالة شاملة للنظام األس ي الطائفي اجملرم، ومجي  رموزه، 

 !  ويعين استمرار الثورة.. وتفادمها  استمرار املشكلة: فهو يعين أمرين ،ومرتكوات 
57/1/6157  

  . االستعمار الروسي وبشار األس  -5811
ال ينسى .. بع  كل جرمية يرتكبها املستعمر الروسي احملتل لسوراي، حبق سوراي أرضًا وشعبًا، وثورة  

وب عوة اليت يرتكبها يف سوراي إمنا هي بع  إيعاز وموافقة جرائم  و  ،أب  وجوده يف سوراي: يصر  متباهياً أ  
خبالف غريه الذين وجرائم  دانونية، دانوين،  وجودهوابلتايل فهو  ..السوري من بشار األس  رئيس النظام 

 ...! يستأذنوا بشار األس  يتواج و  يف سوراي، من دو  أ  
  استعمارهم ألفغانستا ، فكانوا ود  ذكرتين تصرحيات الروس هذه مبا كانوا يقولو  من دبل، أابّ  

حنن متواج و  : اين، وبع  كل جرمية أو جمورة، ال ينسو  أ  يقولوايرتكبو  اجلرائم واجملازر حبق الشعب األفغ
إبذ  السلطة الشرعية املمثلة برباك كرمل، وجنيب  ، وما نقوم ب  من أعمال إمنا هيعلى األراضي األفغانية

النوم، أو لو أراد  ةيف غرف وحىت وه ــ الشخصية اراسة أح مهجنيب هللا، حِ  وأبينما كا  برباك كرمل، ... هللا 
...  تهم، وبع  موافقالروس ول ل ، وال رأي، وال خيار إال إبذ ال ح.. من الروس  ــ أ  يذهب إىل املرحاض

 ...!بشار األس  اخلائن وهكذا حال الروس اليوم م  عميلهم 
 !؟...فأىّن ملثل هذا أ  تكو  ل  شرعية على أرض، أو شعب  

58/1/6157  
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  !السوريةاألدليات  -5812
إال  فوق الرؤوس، اهل م، والقصفو ركام الحنن حتت و ما من جلسة خاصة أو عاّمة تتعلق ابلثورة، 

إىل آخر .. وأ  هلم كامل احلقوق .. وأييت احل يث عن األدليات السورية، وحقودها، وضرورة محايتها 
 ! املعذوفة الوطنية

عن : أيضاً  أ  يتساءلواوالثورة والسؤال الذي يطر  نفس ، أال حيق للسواد األعظم من أبناء سوراي 
مودف هذه األدليات من الثورة السورية، والشعب السوري، ويف أي صف ودفوا، م  الع و أم م  الثورة 

 يث عن احلقوق مث بع  ذلك أييت احل.. اليت تري  أ  تنقذ الوطن واملواطن من براثن وشر الع و 
 ! والواجبات؟

على حيناٍذ فال خالف السراء والضراء، يقامسوهنم التضحية واآلالم، ، وأهلها فإ  كانوا م  الثورة
إ  كانوا ض ها، ود  ودفوا م  الطاغوت الع و ض  الثورة، وض  أما ..  ، واحل يث عن احلقوقاحلقوق

ن يف احلقوق والواجبات م  م اٍذ جيوز أ  يتساووافكيف حين..  الوطن، والسواد األعظم من أبناء سوراي
، الص يقم  ساوى الع و ت؛ أ  يويف أي دانو  أو ميوا  جيوز ذلك..  اضحوا، وكا  منهم مليو  شهي 

 ! ؟الضحية م  اجلالد
 ! ؟...أين هي الطائفة النصريية، ومودفها من الثورة، ومن أبناء الثورة 

 !؟...أين هم ال روز 
 ! ؟.. عةيأين هم الش

 ! ؟...أين هم النصارى 
 ! ؟...أين هم غالبية األكراد 

ض  الثورة، وض  السواد اجملرم م  الع و د  ودفوا م  الطاغية اجملرم ونظام ، ولألسف كلهم 
وأحسنهم ــ وهم دلة ــ هذا من مأساة سوراي أرضًا وشعبًا، اآلمث فأطالوا مبودفهم األعظم من أهل السّنة، 

يُقاس على جيوز أ  وال . ..ملن ستكو  الغلبة يف النهاية  يرادبو  ويرتبصو الذين ودفوا مودف احلياد، 
  !األفراد الذين ال يتجاوزو  أصاب  الي ، الذين شذوا عن هذا الوصف العام

ا الوزراء واألمراء، ومنّ  من يُطالب أب  يكو  منهم احلكامـ ومن غريان ــ مث بع  كل ذلك يوج  منا 
 ! ساء ما حيكمو ... واألجراء 

58/1/6157  
  ؟ورج صرباإىل ج سؤال موج  -5817

، يعظهم عن الوطن، ودف جورج صربا ذات يوم خيطب يف أعضاء اجمللس اإلسالمي السوري
وهو يعلم أ  من أبناء من خياطبهم، د  ضحوا أبكثر من ... والوطنية، والتماسك الوطين، واللحمة الوطنية 
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عشرات اآلالف منا .. مليو  شهي ا ذودًا عن الوطن، واحلقوق واحلرمات، وعن عوة وكرامة وحرية املواطن 
ذودًا عن حقوق ن ماء واألدابء، واملفكريالعلاآلالف من  تل من أبناء اإلسالمدُ .. يف سجو  الطاغية الع و 
 ...! وحرمات الوطن واملواطن 

وهذه اللحمة الوطنية اليت تعظ أين طائفتك النصارى، من الوطن واملواطن، : وسؤالنا جلورج صربا
أم م  ؛ هل هي م  الطاغية الع و، ودفت ويف أي صّف هي.. أين هي من الثورة والثوار .. اآلخرين هبا 

.. والوطن .. نصرة للثورة كم دّس أو خوري منكم د  دتل أو اعتقل من أجل الثورة، و .. الثورة وأبنائها 
 ! ردما يتجاوز ع د أصاب  الي ين؟ هل ميكن أ  تع  لنا

، عن الوطن والوطنية، والتماسك الوطينوابلتايل من األوىل ابلوعظ، وأ  توج  ل  الكلمات 
 ! النصارى من أبناء طائفتك؟ أم.. أهل اإلسالم  ..ن والتضحية من أجل الوط

فلن يذكر  ؛وسُتسلط علي  أدالم التووير، وشه اء الوور ،احلقائق أعلم أ  التاريخ ــ كالعادة ــ سُيوّور
وشه ائها الذين جتاوزوا مليو  شهي ًا من أبناء ها، ئوعلماها، ئأبناالثورة السورية العظمى شيااً، وال عن عن 

من ذلك علوا فكما .. وحسب جورج صربا، وميشيل كيلو إجنازات وبطوالت إال ما كا  من ..  اإلسالم
األطرش، وصاحل : إال العجوزين ذكروادبل م  ثورة الشعب السوري املسلم ض  املستعمر الفرنسي، فلم ي

 ! أما السواد األعظم فال ذكر هلم، وال بواكي ...العلي 
51/1/6157  

  !فسيف السياسة أم ع م ثقة ابلنّ  دروشة -5818
الذي يُكافئ القاتل اجملرم، ع و هللا، وال ين، والوطن، ــ ! ــ ولألسف يف العاملَ  الطرف الوحي 

 ...!تالف الوطين ئة، حتن عنوا  الوح ة الوطنية، واإلفُيسلم  ديادة البالد والعباد، هم أهل السنّ 
أم هو الكرم العريب احلامتي، حىت يف تسليم  ،أم ع م ثقة ابلنفس ال أدري هل هي دروشة سياسية،

 ! ؟... األوطا  ومواطنيها للع و
بينما األكثرية السنّية، تقاتل .. حقوق األكثرية ــ بكل جرأة ووداحة ــ ، لتنتوع لنفسها ة تقاتلاألدليّ 

 !لتستج ي بعض حقودها من األدلّية
ــ منذ سقوط اخلالفة  من السواد األعظم من أبنائها ّنا؛ُخطفت مِ مث بع  ذلك نتساءل ملاذا أوطاننا 

  !؟...العثمانية وإىل يومنا هذا ــ لصاحل الع و اخلارجي، وال اخلي 
61/1/6157  
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 !حول اجلوالين ومجاعت  متفردات -5811
لصاحل شبيحة اخلارجي املفس  اجلوالين، حيرصو  على جتيري كل مقالة، يف أي اجتاه كانت،  

 !وأىنَّ ..  صاحبهم، والرتدي  ل 
ويبتو األطراف اإلدليمية، حتت عنوا  أن   خُيرس ويعتقل ويقتل خمالفي ، كا  اهلالك حافظ األس ، 

 !... ، ومن يعارض  فهو خائن5173بطل معركة تشرين التحريرية 
يقوم على نية ضرار، ودتال كما يوج  مسج  ضرار؛ يُبىن على نية اإلضرار، كذلك يوج  جهاد 

  ...! اإلضرار ابملسلمني
، وتبغي وأ  تستعلي على املسلمني، وتستطيل عليهموأ  تبتو، ما دمت تقاتل، جيوز لك أ  تواود، 

 !هكذا يفهم الغالة اجلهاد، وهكذا ميارسون  ..وترميهم مبا شات من األلقاب 
فاجلماعتا  وإ  تفردتا يف االنتماء ما د مت  داعش للنظام األس ي اجملرم، تق م  جبهة اجلوالين، 

 ...!التنظيمي، إال أن  جيم  بينهما احلمق، والسفاهة، والغلو، والتصنيف العاملي 
، فهي بذلك تقف يف صف النظام املسلمة ركياتومواجهة عن ما تصر جبهة اجلوالين على دتال 

 ! ...األس ي اجملرم، وتقاتل ابلنيابة عن  
 من يقاتل تركيا ابلنيابة عن  ــ بع  أ  انتهت أوراق داعش ــ ، وحلفاؤه،األس لن جي  الطاغية بشار 
  ...!أفضل من اجلوالين، ومجاعت  

61/1/6157  
 واد  الثورة وتركيا -5851
ــ نعاين من نقٍص وضعف، يف التمثيل  ، وألسباب ع ةيف الثورة السورية ــ اعرتفنا أم مل نعرتف

السياسي، وخباصة على املستوى اإلدليمي وال ويل، كما نفتق  الغطاء العسكري الذي حيمي امل نيني 
ومؤسساهتم من القصف اجلوي اآلمث، إضافة للنقص احلاد يف اجلانب اإلنساين الذي يعاين من  أهلنا وشعبنا 

مشكورة ــ أ  تغطي جانبًا من هذا النقص والضعف، ويف مجي  اجلوانب وملا أرادت تركيا ــ ... يف ال اخل 
ب عليها املهمة حبركت  صعّ : أو لنقل.. دط  اجلوالين وعصابت  عليها الطريق ... واحلاجيات اآلنفة الذكر 

 !وبصورة تصب مباشرة يف خ مة النظام األس ي اجملرم وحلفائ .. األخرية 
61/1/6157  

 ه مطالبءوراما ضاع حق  -5855
على استيفاء احلقوق غري واإلصرار والتصميم .. ة الصاددة عن ما توج  القناعة، واإلرادة، والعومي

.. ويَقرب البعي  .. َيسهل الصعب  ..واالرتفاع إىل مستوى الثورة، وتضحياهتا، وآالمها، وآماهلا  .. منقوصة
والعكس كذلك؛ عن ما تغيب القناعة، ..  وما هو غري ممكن يصبح إبذ  هللا ممكناً .. ويُنجو املستحيل 
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والقريب بعي اً .. يصبح اليسري صعبًا  ..ونتعاجو  ..واهلمة العالية  عها اإلرادة، والعومية الصاددة،وتغيب م
وعن ما .. إلنسا  عن ما ص دت إرادت  وعوميت ، بلغ القمر، وما بع  القمر فا..  وما ميكن، غري ممكن.. 

وأزي  .. ه مطالب ءما ضاع حق ورا: ود  ص ق من دال.. غابت وتغيب، يُرَمى يف احلفر، وال بواكي ل  
ه ثورة د  ضّحت مبليو  شهي  من أجل ءفكيف هذا املطالب إذا كا  ورا..  مطالب حلو  جلوج: علي 

   !حقود ؟
اللهم ... ود  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  كا  يستعيذ ــ وأيمر أمت  أب  تستعيذ ــ من العجو، والكسل 

 .إان نعوذ بك من العجو والكسل
66/1/6157  

  !؟..لصاحل َمن تُغيَّب عقي ة الوالء والرباء يف هللا  -5856
النصوص من  عشراتاليت دّلت عليها عقي ة الوالء والرباء يف هللا، ب وحتارَ لصاحل َمن تُغيَّب 

كالوالءات   ما أنول هللا هبا من سلطا ؛ وضعية، وضيعة،جاهلية، يستب لوهنا بوالءات و  ..الكتاب والسنة 
أو أو الفصائلي، القومي، أو احلويب، القطري، أو القبلي، أو العشائري، أو  اليت تعق  على أساس االنتماء

وغريها من الوالءات .. ويف كثري من األحيا  على ال رهم وال ينار .. أو يف الّوعيم  ..اجلنس، أو اللو  
.. االنتماء والوالء للوعي و فاد  جيل من أبنائنا عي ًا عن مقياس وضابط اإلميا ، حىت وج  ب.. الباطلة 
الكفر واإلميا ، وال بني بني  التمييوفال حيسن ؛ مصاب ابإلي ز الفكري..  ، واالمتطاءوو واالخرتاقسهل الغ

بل رمبا جعل الع و ص يقًا، .. بني الصاحل والطاحل وال .. بني املؤمن والكافر وال .. الع و والص يق 
 ! وللكافر علي  سبيالً ..  والص يق ع واً 

عن مناهج الرتبية عشرات بل وماات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة  لصاحل من تُغّيب
جيب أ  ينعق  يف احملبوب لذات   والبغض اليت تنص على أ  الوالء والرباء، واحلب، والكرهوالتعليم والتوجي ، 

 ! ؟...ال شريك ل   وح ه سبحان  وتعاىل
 ...!ال شك أ  املستفي  األول، واآلخر هم أع اء األمة، وامللة 

َيْكُتُموَ  َما َأنَوْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواهْلَُ ى ِمن بـَْعِ  َما بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف ِإ َّ الَِّذيَن :] ص ق هللا العظيم
ِعُنوَ   اْلِكَتاِب ُأولَـِاَك يَلَعنـُُهُم اّللُّ   . 511:البقرة[َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

66/1/6157  
  !مودفي من اهلياة -5853
والطعن حبق هياة حترير الشام، مراعاة مين ال حتمال  إىل الساعة مل أدل كلمة واح ة، تفي  الذم

وإمنا كالمي كل  موج  فقط .. الوالء، واالحرتام والتودري  و يف اهلياة، يستحق نيخملص ينوجود جماه 
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اجلوالنيني الذين هم على دول  الغالة و املخّرب، واألانين اجلوالين، وللحلقة الضيقة من للمفس  والسفي ، 
 ! ... وفساده وبغي 

عمموا وفسروا كلماتنا على .. فعالم شبيحة اجلوالين، كلما دلنا كلمة حبق األانين املفس  اجلوالين 
اجلوالين،  عن هم كا  اجلهاد واجملاه و  يعينإذا  إال .. أهنا ض  اجلهاد واجملاه ين، وض  جماه ي اهلياة 

 !؟...واجلوالين يعين اجلهاد، واجملاه ين 
 ...!حّوب األعمى أال داتل هللا التّ 

63/1/6157  
  .سال  معارك اليوم -5851

وهو يف .. الطريا ، والصواريخ : ، يف كثري من معارك ، يقوم على نوعني من السال سال  الع و
جنوده ومعنوايت سعي حمموم لتطوير هذين النوعني من السال ، لش ة فتكهما، ودلة تكلفتهما على أروا  

 ، واملواجهة الب نيةولألسف ــ ال يوالو  يعتم و  على البن دية، وبعض األسلحة اخلفيفةبينما مجاعتنا ــ .. 
فبع  مضي سب  سنوات من عمر الثورة السورية، مل حيسنوا تطوير سال  الصواريخ، إىل .. واملكشوفة 

 !والرعب م  الع والردع التكافؤ يف الذي حيقق نوعاً من  ستوىامل
اخلانق الذي حييط هبم، ومنذ أكثر من عقٍ ، إال أهنم د  فهموا هذه  محاس يف غوة، رغم احلصار

الع و يفكر مائة  بصورة جتعلمنظومة الصواريخ، ــ إبمكانياهتم املتواضعة ــ املعادلة، فاستطاعوا أ  يطوروا 
يوالو ، والعقول السعة اليت متتعوا هبا، وال بينما مجاعتنا يف سوراي، رغم .. مرة، دبل أ  يعت ي عليهم بطريان  

مل يق روا على تصني  وتطوير هذا النوع من السال ، .. اليت يتمت  هبا رجاالت وشباب الثورة النرية العلمية 
 ! ، دبل أ  يعت يبصورة متن  الع و من االعت اء، أو جتعل  يفكر بعوادب ع وان 

 ! ومن املسؤول عن هذا التقصري؟.. ملاذا 
62/1/6157  

  .املطلوباإلع اد  -5851
ٍة :] دال تعاىل ن دـُوَّ فاإلع اد الواجب؛ بذل اإلستطاعة إىل . 21:األنفال[َوَأِع ُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِّ

 :فأدل من املق ور علي ، يعين أمرين.. أدصاها، ال يُقبل  أدل من ذلك 
ملواجهة  كا  يستطي  أ  يع ، فمثاًل من  ملستطاعفريط ابعلى د ر التَّ والوزر الودوع يف اإلمث : أوهلما

فَاتَـُّقوا  :]وال ليل دول  تعاىل% .. 61مث ابلق ر الذي فرط ب ؛ وهو آ، فهو %81فأع  % 511 الع و
َ َما اْسَتَطْعُتْم    .متفق علي " إذا أمرُتكم أبمٍر فأتوا من  ما استطعتم " :ودول  ملسو هيلع هللا ىلص. 52:التغابن[اّللَّ
 !وال نلومنَّ إال أنفسنا...  القوة سبابأحصول اهلومية، للتقصري فيما نستطيع  من : اثنيهما

67/1/6157  
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 .متفردات سياسية وفكرية -5852
من رضي لنفس  أ  يكو  وزيرًا للخارجّية عن  الطغاة، جيب أ  يتعلم أواًل كيف يقول الكلمة، مث 

 ...!يلحسها 
وأمري دطر ع واً، حنن حباجة إىل مراجعة املعايري األخالدية اليت حت د عن ما يكو  نتنياهو ص يقاً، 

 ...!من هو الع و، ومن هو الص يق 
العلماين العريب؛ وحش وجحش متخلف؛ ال يعرف من العلمانية سوى كيف حيارب اإلسالم 

 !واملسلمني، وكيف حُييل بني املسلمني وشعائرهم ال ينية
اخلليج تري  أ  تنتهج العلمانية؛ ب ليل أهنم ب أوا علمانيتهم بوض   بعض دول: د  ص دوا ملّا دالوا

 ...!الشيوخ يف السجو ، وبنتف الذدو ، وتعرية النساء 
رغم أ  حكومات الغرب علمانّية التوّج ، إال أهنا يف تواصل محيم ومستمر م  الكنيسة، وابابواهتا، 

 ...! وتوجيهاهتا، ونوعتها الصليبية، والطائفّية 
 اتريخ العلمانية الغربية واألمريكية، ال ميكن أ  تسم  أهنم د  أع موا ِدّسًا واح ًا، أو وضعوه يف يف

السجن، مهما تطاول عليهم، وعلى سياساهتم، بينما يف بالد العرب واملسلمني، جت  أ  العلمانّية د  
 !وال توال.. أع مت آالفاً من ال عاة والعلماء 

68/1/6157  
   !الطائفيةالسياسية و اجمللس اإلسالمي السوري واحملاصصة  -5857

للثورة السورية، واليت منها نصت الوثيقة اليت أطلقها اجمللس اإلسالمي السوري، على مبادئ مخسة 
؛ وهذا يعين أن  ليس من حق أي طائفة، مبا يف ذلك "رفض احملاصصة السياسّية والطائفية :" مب أ، يقول

،  ألكثرية السنّية املسلمة للمجتم  السوري، أ  ختتص لنفسها أبي منصب سياديالسواد األعظم، وا
وإمنا مجي  الطوائف وامللل سواء، وسواسية أمام رغبة صناديق ..  كرائسة ال ولة، وحنوها من املناصب

ويعي  فينا سرية فرزت لنا مثاًل نصرياًي آخر كرئيس حيكم البالد والعباد، ، فلو أاالدرتاع، وما تفرزه من نتائج
 ..!  سلف  من آل األس  اجملرمني، فليس لنا إال أ  نسلم ل ، ونرضى ب ، ونق م ل  أمسى معاين الطاعة والوالء

 : فاد  وهذا خطأ شرعي كبري، كما أن  خطأ سياسي
الذي نص ، ولإلمجاع، من الكتاب والسنة ملخالفت  لصحيح وصريح املنقول أما أن  خطأ شرعي؛ 

كحاكم أو رئيس   ابت اء كافر ليس ل  والية على املسلمني، وال على بالدهم، وال جيوز أ  يُقرعلى أ  ال
وأي سبيل . 515:النساء[َوَلن جَيَْعَل اّلّلُ لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل :] دال تعاىلولبالدهم،  للمسلمني،

 !حيكمهم بقانون ؟.. أعظم من أ  يكو  الكافر حاكماً للمسلمني ولبالدهم 
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 اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمنـَُوْا ِإ  ُتِطيُعوْا الَِّذيَن َكَفُروْا يـَُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـََتنَقِلُبوْا َخاِسرِينَ ] :ودال تعاىل 
ب حيذر املسلمني عوادوهللا تعاىل ًا إال ليطاع فيما حيكم وأيمر، واحلاكم ال يكو  حاكم. 246:آل عمرا [

 ...! طاعتهم للكافرين 
وغريها عشرات  ...أي يف اإلمامة، والرايسة . 214:بقرةال[يـََناُل َعْهِ ي الظَّاِلِمنَي  الَ :] ودال تعاىل 

 . اآلايت، اليت ت لل على هذا املعىن

 ،فيما أخذ علينافبايعناه، ملسو هيلع هللا ىلص دعاان النيبُّ :" ، عن عبادة بن الصامت دالويف احل يث املتفق علي  
أ  ابيعنا على السم  والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسران وُيسران، وأثرٍة علينا، وأ  ال ننازع األمر أهل ، 

إذا ظهر من    على أ  احلاكم ـداللة صرحية ـ ـدل احل يث ـ". إال أ  تروا كفرًا بواحًا عن كم من هللا في  برها  
، فضاًل عن أ  يُباي  ، وع م طاعت عن  الق رة ب والسنة، جتب منازعت كفر بوا ، لنا في  برها  من الكتا

إذا ود  من السلطا  الكفر الصريح فال : 21/0دال ابن حجر يف الفتح ..  ويُنّصب ابت اء كحاكم ورئيس
 . هـ -جتوز طاعت  يف ذلك، بل جتب جماه ت  ملن د ر عليها ا

أمج  العلماء على أ  : ل القاضي عياضدا: 21/116ودال النووي يف شرح  لصحيح مسلم  
اإلمامة ال تنعق  لكافر، وعلى أن  لو طرأ علي  الكفر انعول، ودال وكذا لو ترك إدامة الصالة وال عاء إليها 

 . هـ -ا
أحفاد لقرامطة والباطنيني من أ  هذا املب أ د  أعطى الفرصة كاملة ل: أما أن  خطأ سياسي فاد  

أ  حيكموا البالد والعباد مرة طة، والقرمَ كا  على شاكلتهم من الكفر واإلجرام،   اجملرم حافظ األس ، ومن
د  أثبتوا ، والعمالة، حيث وأ  يعي وا سريهتم اثنية يف اإلجرام والتقتيل، والفساد، واخلراب، واخليانة.. اثنية 

فضاًل حكم مورعة من موارعها،  منو  علىجب ارة عالية أهنم غري أمناء على سوراي أرضًا وشعباً، وأهنم ال ُيستأ
تعود ل ...سوراي أرضًا وشعبًا لصاددني يف والئهم وانتمائهم عن أ  حيكموا سوراي، كما أثبتوا أهنم غري 

تق م فيها من ويف كل مرة ، صن  ثورة تلو األخرىن ج ي  لتة املغلوب على أمرها، مرة اثنية ماألكثرية السنيّ 
 وبع  كل ثورة أييت املغفلو  من أبناء السّنة ليق موا..  وماليني املهجرين.. فلذات أبنائها ماليني الشه اء 

حتت عنوا  كلنا  ..على طبق من ذهب  ..مثار ثورهتم وتضحياهتم للقرامطة الباطنيني، وغريهم من اجملرمني 
 "!! رفض احملاصصة السياسّية والطائفيةن" سواسية 

ــ فحكم سوراي ألكثر من مخسني سنة وال حافظ األس  اجملرم إىل س ة احلكم النصريي وهل وصل  
ابجمللس  كنت أرأب.. ة لة، وهذه ال روشة السياسية من دبل األكثرية السنيّ بسبب هذه الغف إاليوال ــ 

ج  كما أنين أو .. سأل عن  الحقًا من أ  يض  نفس  يف هذا املودف احلرج، الذي د  يُ ، السورياإلسالمي 
 وي  من ال راسة والشورى من دبلل  العتاب أ  مثل هذه القضية احلساسة واهلامة كا  ينبغي أ  ختض  مل



160 
 

ويعرضها على الفصائل واهلياات ليودعوا عليها، ويفاجئ هبا اجلمي ، أعضاء اجمللس أواًل، دبل أ  يقررها، 
، واليت أشران إىل بعضها اآلنف الذكر هذا البن    للموالق الّنامجة عنئل مل تتنبّ واليت رمبا كثري من تلك الفصا

  ! أعاله
2/25/1520  

 .مؤمن حرٍّ شريفحقيقتا  يف وج ا  وضمري كل  -5858
هناك حقيقتا  يف ضمري .. وآتمر املتآمرو  على الشام، وأهل ، وثورت  .. ت ت، وغّربَ مهما شّردَ  

 ،وضادت وتفكريه، مهما اشت ت األمور، شريف، ال تغيبا  عن ذهن  ووج ا ، كل سوري مؤمن، حرّ 
 أ  هللا تعاىل د  تكّفل ابلشام، وأهل ، ومن تكّفل هللا ب  فال ضيعة علي ، مهما تراكمت علي  احملن، :أوهلما

 .  الفَرج إبذ  هللا، و الفجرِ فهو على موع  آٍت م   وآتمر علي  املتآمرو ،

ــ إىل سقوط النظام األس ي اجملرم، وآخر رمٍو من  أ  الثورة مستمرة ــ مهما طال هبا الومن: اثنيهما 
 . ، ومسميات صورهجبمي   من سوراي، وإخراج املستعمر احملتل .. رموزه

1/25/1520  

 !فولةاسته اف الطّ  -5851
ويف  ..  الوور ديرويف الرّدة و .. والعراق .. رما وكذلك يف البو .. ن ُم ا  استه اف الطفولة يف اليمَ  

 اجملرم سواء كا  الفاعل..  ، مهما كانت الذرائ  وال واعيواملسته ف هلا جمرم كائن من كا .. كل مكا  
 ،يُ ا  طرفأما أ  .. واإلدانة جيب أ  تشمل اجلمي  .. هو التحالف العريب، أم التحالف ال ويل، والروسي 

عني؛ الذي جيعل اجملرم القاتل منهم فوق الل ؛ لكون  ميلك الفيتورغبة رهبة أو وُيسَكت عن طرف آخر
فق  تلك املؤسسات اليت تتكلم يُ كما النفاق اإلنساين،  األحقاد و فهذا مرفوض، يورث .. املساءلة واحملاسبة 

وال تلومّن إال .. عن حقوق اإلنسا  والطفولة مص اديتها عن  الشعوب، وتكو  حمط ازدراء، واستخفاف 
  ! نفسها

2/51/6157  
 االتفاق الروسي الرتكي فيما خيص م ينة إدلب -5861

 النظام األس ي الطائفي اجملرمويرعو  ، حيمو  ، ومستعمرو ، ودتلة جمرمو الروس غواة حمتلو  
د  سامهوا يف تقتيل وهتجري كثري من الشعب السوري، وت مري كثري من م ن  وهم ي ه الباطشة، ، وعصاابت 

 حييل يف مرحلة من املراحل، عن مساء بل ة من بل ات سوراي، ال مطرياهنوحتيي  .. وهم بذلك أع اء .. 
 . أص داء ، ولثواره، وجماه ي وال جيعل منهم للشعب السوري.. بينهم وبني تلك احلقيقة 
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ثورت ، هلا ي ، وحق على الثورة السورية ال ميكن لللشعب السوري، و وحليفة أما تركيا فهي ص يقة  
ق وضعف، والنقص، والضعف الذي أح ث  تفرّ  وادفها، جتته  يف أ  تس  اخلللوهي يف م.. جحودمها 

وحىت تقل .. وما جتته  في ، تصيب في  حينًا، وختطئ في  حينًا آخر .. الفصائل على األرض  نازعوت
وثورت ، على األخوة األتراك ــ عن ما يري و  أ   ح التمثيل أكثر ملصاحل الشعب السوريباألخطاء، ويص

األكثر  خيطوا خطوة ابجتاه سوراي ــ أ  يوسعوا مشورهتم للعلماء السوريني، وللكوادر الثورية الفاعلة الواعية
سائاًل هللا تعاىل أ  يوفق املخلصني الصاددني لكل خري، وأ  حيفظ ...  متثياًل للشعب السوري، ولثورت 

 . اللهم آمني..  ، وذي شروشعباً، وثورة من كل شرٍّ وسوء سوراي أرضاً 
7/51/6157  
  ..!ل  حلفاؤه  كلٌّ  -5865

كّل ل  حلفاؤه، حىت أدوى دول العصر عن ما تفكر مبواجهة طرف من األطراف أو حىت مجاعة من  
عن أكرب د ر من ال ول واحللفاء  نفسهااجلماعات، تراها ــ لتهّو  عليها املهّمة، وتقلل اخلسائر ــ تبحث ل

الكل يفعل ذلك، وحيرص علي ، ملا في  من مصلحة ... الذين يشاركوهنا مواجهة خطر هذا الطرف أو ذاك 
ــ حرام عليها فعل ذلك أو  اوشرعييهمإال الثورة السورية ــ على مذهب اجلوالين والبغ ادي .. ترج  عليهم 

 كلها، وتقاتل دول العامَل كلها، ومجي  األطراف اليت تكالبت عليها، جيب أ  تواج  دول العاملَ .. شيء من  
يساع ها يف رد الع وا ، أو .. من دو  أ  تبحث لنفسها عن حليف يكو  دريبًا منها، ومن أه افها نسبيًا 

فإ  مل تفعل، كانت هي ومن معها من أهل الشام، وجماه يهم،  ..التخفيف من شره وضرره، وصيال  
 !!؟...كفار مرت و ، دتاهلم مق م على دتال ومواجهة الغواة األصليني للشام وأهل    وثوارهم

 . اللهم آمني.. اللهم اكِف الشام، وأهل ، وثورت  شّر الطغاة والُغالة سواء، مبا شات، وكيفما شات  
8/51/6157  

    أردوغا ؟سؤال وجواب عن السيّ  -5866
الرئيس رو  سؤال لو تكرمت ما ردك على اخلوارج الذين يكفّ  ..حفظك هللا اي شيخ : سؤال 

 ردوغا ؟أرجب طيب الرتكي، السي  
عن  بثالث  علي مراراً، ومن جهات ع ة، أجيبهذا سؤال تكرر . احلم  هلل رب العاملني :اجلواب 

 : نقاط
وحبكمة يفتق ها كثري من املتحمسة لل ين، ح ما أفس ه َمن دبل ، ما استطاع، الرجل ُيصلِ  أ : أوهلا
 اَل يَُكلُِّف اّلّلُ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها. ] 52:التغابن[فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم  :]وهللا تعاىل يقولولإلصال ، 

فليس بع  بذل املستطاع  .متفق علي " إذا أمرُتكم أبمٍر فأتوا من  ما استطعتم " :ملسو هيلع هللا ىلص دالو . 682:البقرة[
  . تكليف
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..  ، واترخي  يشه  ل  بذلكت ، ولبل ه وشعب أمّ دضااي أن  صادق الوالء واالنتماء ل ين ، و : اثنيها
   !، وال ب  منها ملن كا  يف مودع الولل، واخلطأاالجتهاد، و ومن كا  كذلك يتس  حبق  التأويل عن  موارد 

ودين،  ذو ُخلقٍ رجل أمني، لتوام، وأن  ف عن  االوالعائلي؛ فق  ُعرِ خصي على املستوى الشّ : اثلثها
 . وال نوكي أنفسنا، وإايه على هللا..  وأن  من أهل الصالة

ليس لكل من كا  سليم الطوية ل ين   أعاله، نفة الذكراخلصال الثالثة اآل هذه ومن اجتمعت في 
وشعب ، ل  أب  يس د هللا خطاه ملا في  خري دين ، وأمت ،  إال أ  ي عو ساملًا من الغلو والتنّط ، وأمت ،

 .من كل شرٍّ وسوء، اللهم آمنيهللا وأ  حيفظ  .. من أبناء أمت  واملستضعفني املظلومني 
1/51/6157  

 .وري احلراجليش السّ  -5863
دالوا كثريًا عن اجليش السوري احلر، وال يوالو  يقولو ، وم  كل ما ِديل عن  وعلي ، فق  أثبت أن   

، وشعوراً عن ال م احلرام أكثرها وَرعاً من أكثر الفصائل والتجمعات وفاء لسوراي أرضًا وشعبًا، وثورة، و من 
استغالاًل وتوظيفًا لل ين يف الظلم،  ، وأدلهاولكلمتهم ابملسؤولية، وتواضعًا وإصغاء واحرتامًا للعلماء

والع وا ، وسفك ال م احلرام، رغم ما تعّرض ل  ــ وال يوال ــ من ظلم وإدصاء، وع وا  من دبل األطراف 
 ! األخرى

وكما وافق .. وعلى اسم ومسمى اجليش احلر .. على عَلم الّثورة : الثورة د  أمجعت على أمرين 
ويشكلوا .. أرى أ  يتوافقوا فيما بينهم على اسم ومسمى اجليش احلر .. ورة املرتددو  مؤخرًا على علم الث

مجيعًا ــ يش  بعضهم أزر بعض ــ اجليش املنشود على امت اد الوطن السوري، حتت هذا املسمى الذي رافق 
 ! اجليش السوري احلر.. حملياً، وإدليمياً، ودولياً واألكثر توافقاً .. ورضي  الناس .. الثورة منذ أايمها األوىل 

55/51/6157  
 .بواعث السياسة -5861

من خالل أدىن متابعة ملا يص ر عن الساسة والقادة األمريكا ، وكثري من ال ول الغربية، من  
لعلمانية، أن  ال توج  سياسة ــ مهما تظاهرت ابال شّك في ، ي رك املرء إدراكًا اتمًا .. تصرحيات، وموادف 

وأ  أردى دميقراطيات العصر ــ .. واحل اثة ــ برياة من البواعث ال ينية والطائفية، واحلق  الصلييب امل نية و 
يف  ــ على استع اد أ  تتحالف وتتعاو  م  أش  ال يكتاتورايت ، وكثري من دول الغربواملمثلة يف أمريكا

وعلى الذين ... من أه اف  حماربة اإلسالم واملسلمني  د  جعلما دام وظلمًا ، وأش  الطغاة استب اداً املنطقة
ى اإلسالم ؤتَ حىت ال يُ  وهذا املعىن، يري و  أ  يشتغلوا ابلسياسة من مجاعتنا أ  ي ركوا هذا البع ،

ك عليهم، وعلى من وحىت ال ُيضحَ .. وهم ال ي رو  ودروشتهم، واملسلمو ، وأوطاهنم من جهة غفلتهم 
  !ة، وهم حيسبو  أهنم حيسنو  صنعاً ليو السياسميثلون  يف حمافل ودها
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56/51/5761  
  !غيباً  د  حفظوا ال رسَ  -5861

مقابل محايتكم، ودعمكم، : د  حفظ طغاة احلكم والظلم ال رَس غيباً، وال رس ملخص  يقول هلم 
، ىخر عن األاها ح إثة أشياء، ال جُيوئ ال ب  لكم من ثال.. والبقاء على عروشكم، والتمت  مبخصصاتكم 

 . مواد  القرار والتأثريإىل حماربة اإلسالم واملسلمني، ومن  اإلسالم من الوصول : أوهلا
 .  محاية دولة إسرائيل، واالعرتاف هبا: اثنيها 
 . مصاحل أمريكا، ودول الغرب االدتصادية يف دول املنطقةمحاية : اثلثها 
  ، وتتمت  الي ين؛ لك أ  تفعل ما تشاء، وتنهب وتفس احلاكم ــ حر طليق الطاغية بع ها أنت ــ أيها  

فلن ..  ، وحتكم ابلقانو  الذي تشاءكيفما تشاء، وتقتل وتظلم من تشاء، وتقم  شعبك كيفما تشاء
 !  نسائلك، ولن حناسبك عن شيء

ام املنطقة يتنافسو  فيما بينهم، على القي طغاة احلكم يفلذا ال تستغربوا عن ما جت و  كثريًا من  
 ! ظريابلواجبات الثالث اآلنفة الذكر أعاله، وحبماس منقط  النّ 

كما ال تستغربوا عن ما جت و  أردى دميقراطيات العصر، تتحالف م  أطغى وأظلم وأفس  طغاة  
القم  والتعذيب التجسس، و مت ه أبسباب القوة واحلياة، وأدوات  وأش هم ديكتاتورية واستب اداً، األرض،

 ! فاجلواب ما تق م ذكره أعاله... 
56/51/6157  
 ..دات متفرّ  -5862

اجلوالين ومن مع  على وجوب دتال ومواجهة  ــ املقيمو  يف سوراي ــ عن ما يفيت الشرعيو  املصريو  
 ...!  ــ ع و تركيا ــ ِمن ورائهم ، وخمابرات تركيا، تذكروا احتمال أ  يكو  السيسي

إاّيك، إايك أ  تبتل، ولو ابتللت، ألكفرّنك وأدتلنك، هكذا : يرميك يف البحر ُمكبَّاًل، مث يقول لك 
 ..! فعل اجلوالين، وصاحب  البغ ادي ابلشام، وأهل ، وثورت  

ضوابط التكفري، ومسائل الكفر واإلميا  هلا مواضعها من كتبنا وأحباثنا، ال يصلح حبثها والتفصيل  
 ! صفحات التواصل االجتماعي، ملن يسأل عنها فيها، عن طريق

واح  يسأل اسرتشاداً، وطلبًا للحق، فهذا يستفي  لو أدبلَت علي  وأجبَت ، : الذي يسأل اثنا  
 !وآخر يسأل فتنة واست راجًا، وللمراء، وهذا ال يستفي  لو أدبلت علي  الّ هَر كل 

انزلة من الّنوازل، أو عني من األعيا ، فهذا ليست املشكلة م  الُغالة وشبيحتهم، االختالف حول  
وارد، وال حرج في  ــ وخباصة عن ما يكو  املختلف علي  ُمتشابَ ، ولكل رأٍي مستن ه املعترب ــ وإمنا املشكلة 
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وحقيقة ما .. تكمن فيما يرتبو  على هذا اخلالف من تكفري، وتفجري، وختوين، وإدصاء، ووالء وبراء 
 !  عي شيااً من ذلكاخُتِلف في  ال يست

أحياانً، كثري من اخليارات املتاحة لك د  تكو  مّرًة، فتختار واح ًا منها، ليس لكون  خيارك  
  !املفّضل، وإمنا ألن  أدل اخليارات ضرراً، وأرجاها نفعاً 

والتارخيية ترحيب أهلنا وشعبنا يف ال اخل السوري ابلقوات الرتكية، دليل على عمق العالدة األخوية  
عبني املسلَمني، كما هو دليل على شعور الطرفني ابملسؤولية، وخطورة هذه املرحلة، اليت مير هبا بني الشّ 

 .  سوراي، وتركيا: البل ا  الّشقيقا  واجملاورا 
53/51/6157  

 !عيفع إال الضّ ال يُبَا  -5867
عيف ال رأي ل  عن ما يـَُعَرض للبي  يف سوق املساومات واملصاحل ال يُباع إال الضعيف، والضَّ  

 ...! السياسية، ال ولية منها، واإلدليمية 
 ؟...فما هو احلل، وما هو املخَرج : فإ  ديل 
والقرآ  الكرمي د  أجاب عن هذا  دة والعومية،اجلواب عن هذا السؤال سهل لو وج ت اإلرا: أدول 

وكيف  كيف اخلالص،.. ، بكلمات دليالت السؤال الذي يطرح  املستضعفو  عرب مجي  األزمنة واألمكنة
:] دال تعاىل.. اجلمي ، وجيعلنا مطم  اجلمي   ئ علينااملخرج، من هذا الذل، ومن هذا الضعف الذي جيرّ 

ٍة َوِمن رِّاَبِط اخْلَْيِل تـُْرِهُبوَ  بِِ  َعْ وَّ اّللِّ َوَعُ وَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل َوَأِع ُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّ  ن دـُوَّ
.. املاديّة منها واملعنوية سواء  وال شيء سوى حتصيل القوة.. القوة . 21:األنفال[تـَْعَلُمونـَُهُم اّلّلُ يـَْعَلُمُهْم 

، الضَّعيفِ  املؤمُن القويُّ خرٌي وأحبُّ إىل اّللَِّ مَن املؤمنِ :" أن  دال ويف احل يث فق  صّح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 . مسلم"، واسِتِعن ابّللَِّ وال تعِجْو احِرص على ما ينفُعكَ 

، وفيما يتعلق بتحصيل القوة ابلنسبة للثورة السورية، يكو  أواًل ابجتماع الكلمة، وتوحي  الصف 
وبنفض الغبار عن اهلياات واجملالس املنتسبة للثورة، إبصال  ما ..  العسكري، والسياسيعلى املستويني 

عطي عطاءه يُ تف  إىل مستوى مهوم وتطلعات الثورة، و ري اإلصال ، وم ه مبوي  من القوة واحلياة، ل ايقبل منه
... مأسوف علي  فلريحل غري  ،يستعصي منها على اإلصال ، ويكو  ع م  أفضل من وجودهوما .. املرجو 

..  وموي  من الذل واهلوا .. وشق اجليوب .. والبكاء ..  ب والنّ .. وليس وراء ذلك سوى خرط القتاد 
 . وال نلومنَّ إال أنفسنا

61/51/6157  
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 ...متفردات  -5868
الربملاين طرد رئيس الوف  الكوييت مرزوق الغامن للوف  الصهيوين اإلرهايب اجملرم من داعة مؤمتر االحتاد  

 .ال ويل، مودف جريئ وشريف، يستحق فائق التق ير واالحرتام
جيفة من جيف الطاغوت، تصع  روحها إىل السماء، لتنال جواءها العادل، كا  د  توع  الشعب  

لعن  هللا .. هو امل عو اجملرم عصام زهر ال ين .. ، وأوىل ب  لم ابلقتل، فكا  القتل أسرع إلي السوري املس
  . حتول وال تووللعنة ال

وردة حقوق اإلنسا  ــ كوردة حماربة اإلرهاب ــ تُوَض  وتُفّعل يف زما  ومكا ، دو  زما  ومكا ،  
ساء ما .. وكأ  حقوق اإلنسا  يف موض  أرخص من موض  .. هم ؤ حبسب ما تقتضي مصاحلهم وأهوا

 ! حيكمو ، وما يفعلو 
حتصني الشباب من الغلو، ال يكو  بتجهيل  ابل ين، وصرف  عن اإلسالم وتعاليم ، وإمنا يكو   

 . بتعليم  اإلسالم بعي اً عن الغلو واجلفاء، واإلفراط والتفريط
ال ميكن حتصني الّشباب من الغلو واجلنو  إىل التطّرف، يف أجواء الكبت، واخلوف، واإلرهاب  

ى الشباب احلرية الكافية ــ من غري خوف وال هت ي  وال وعي  ــ للتعبري عن طَ والواجب أ  يُع.. الفكري 
  !مشاعرهم، وأفكارهم، والّشبهات اليت تعرتيهم من الغالة واجلُّفاة سواء

ألهنم يف  ؛وال أ  يواجهوا الغلو ابحلّجةباب من الغلو، ال ميكن للجُّفاة أهل التَّفريط، أ  حيّصنوا الشّ  
مث فاد  الشيء ــ احلق الوسط ــ ال ميكن ..  ، يواجهو  غلو اإلفراط بغلو التَّفريطواملعاكس املودف النقيض

 ! أ  يعطي 
جنب الشيخ يف تناول املسائل احلساسة : من األسباب اليت تعني على انتشار الغلو عن  الشباب 

 ! وجهل  هبا يف حال أراد تناوهلا.. واهلامة ابلنسبة للشباب 
66/51/6157  
 .متفردات كردية -5861

ما فعل هبم بعض طغاة العرب، وها هم اليوم ــ عن  أدىن  كراد القوميو  العنصريو ، يسخطو األ 
  !... متكنٍي هلم ــ يفعلو  ابلعرب، وسكا  البالد من غري مكوهنم، ما مل يفعل  الطغاة هبم

مق مة النفصال تكو  و والقومية، أو الطائفية،  عن ما تُقام الفي رالية على أساس املكوانت العردية، 
الشرعية، والعقلية،  عايريوفق مجي  املعن ال ولة األم، فالفي رالية حيناٍذ مرفوضة والقوميات تلك العرديات 

 ! والسياسية
ليست املشكلة يف األكراد القوميني العنصريني، نوعتهم اإلنفصالية، وتقسيم املقسَّم إىل دويالت،   

وحق هم ال فني .. كما هي يف نوعتهم اإلدصائية، واالستاصالية للعرب، ولكل ما هو خارج مكوهنم القومي 
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أع اء األمة  م ويتحالفوا يتآمروا أ  يتعاونوا و ــ بكل رغبة ومحاس ــ على اإلسالم، واملسلمني، الذي حيملهم 
 ...! على األمة وبل اهنا، وشعوهبا 

األكراد ابإلسالم ينتهي اترخيهم، وإرثهم احلضاري عن  آدم علي  السالم، ومن دو  اإلسالم ينتهي  
ه  فوما أت.. الطالباين، والربزاين، واألوجالين : اترخيهم، وإرثهم احلضاري والثقايف، عن  الطواغيت الثالث

  !ومن اتريخ من إرثٍ  وأخسره
 األكراد القوميو  العنصريو ، على استع اد أ  يتحالفوا م  كل ع و، وأ  يتآمروا مع  على األمة 
 فيستخ مهم كطنرب ملآرب .. العنصرية ، مقابل أ  يوحي هلم اآلخر مبوافقت  على ديام دولتهم القومية وأبنائها

، ويبحث ل  عن عن  أول منعطف منهم حاجت  يلفظهم، ويتخلى عنهمعن ما يقضي يف املنطقة، و  وأغراض 
رمو دوميتهم، كا  يومًا من " جال  و األ" حىت سي هم .. ، حبسب ما تقتضي مصاحل  آخررخيص عميل 

الغاية اليهود؛ الّصهاينة هم كف..  ، يستخ م  ألغراض األايم عمياًل وطنربًا للهالك الطاغية حافظ األس 
 ...!حمرمة، وغري أخالدية الوسيلة مهما كانت هذه الوسيلة دنياة، و عن هم تربر 

والؤهم فقط .. الوالء واالنتماء لألمة، ول ينها، وأوطاهنا  األكراد القوميو  العنصريو ، فاد و 
.. لذا فالع و يتعاطف معهم .. ل ولتهم القومية العنصرية املنشودة، واليت ح ودها ومعاملها يف خياهلم فقط 

  !   فيهم العميل السهل ملآرب  وأغراض  يف املنطقةوجي
61/51/6157  

  ؟ سؤال وجواب عن املواالة -5831
 ؟..تكلمتم عن املواالة، نرجو من شيخنا بيا  معىن املواالة  : سؤال 
أعين ابملواالة احملّبة، ومقتضياهتا ولوازمها، من بغض، وكره، ومن  . احلم  هلل رب العاملني: اجلواب 

فهذه احملبة ال تُعَطى وال ُتصَرف إال هلل .. وعطاء، وسخط ورضى، وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات 
وأميا ..  ، وما سواه حُيب ل ، وفي  تعاىل وح ه؛ ألن  سبحان  هو  احملبوب املتأّل  لذات  ألن  هو هو سبحان

ذ من دو  هللا ن ًا، وعلى حمبي  حُيَمل دول  تعاىل َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمن ُدوِ  :] خملوق حُيبُّ لذات ؛ فق  اختُّ
لذات ؛ تعاىل  أي حيبوهنم و يوالوهنم لذواهتم، كما حُيب هللا. 521:البقرة[اّللِّ َأنَ ادًا حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اّللِّ 

فيوالو  ويعادو  فيهم وهلم، وي ورو  معهم يف احلب والبغض، ويف املن  والعطاء، والرضى والسخط، حيثما 
.. وهذه حمبة شرك؛ ألهنم ساووا بني األن اد واخلالق سبحان  وتعاىل يف احملّبة؛ غاية الغاايت .. داروا وأحبوا 

. اَتّللَِّ ِإ  ُكنَّا َلِفي َضاَلٍل مُِّبنٍي :] ؤالء الشركاء األن اد، ويقولو  هلموهؤالء أنفسهم يتربؤو  يوم القيامة من ه
 . أي يف احملّبة والطاعة. 18:الشعراء[ِإْذ ُنَسوِّيُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِمنَي 

67/51/6157  
 !مؤمترات أم مؤامرات؟ -5835
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: وألصحاب هذه املؤمترات نقول.. سوراي ة حول األوضاع يف د  كثرت املؤمترات ال ولية، واإلدليميّ  
أميا مؤمتر ال ينص صراحة على زوال النظام .. وفروا على أنفسكم عناء األسفار، ومصاريف املؤمترات 

فهو ليس مؤمتراً، وإمنا هو مؤامرة على ..  ، وحماسبة جمرمي وال ينتهي بووال .. األس ي اجملرم، جبمي  رموزه 
كما يعين .. وتفادم املشاكل .. واستمرار املأساة .. وهو يعين استمرار الظلم .. الشعب السوري، وثورت  

 . استمرار الثورة حىت النصر إبذ  هللا
3/55/6157  

 ! ؟..دول اخلليج العريب وإيرا   -5836
زوال الّنظام األس ي اجملرم ابلنسبة إليرا ، هو زوال لوجودها ونفوذها ومت دها، وملشروعها الطائفي  

وانقطاع .. يف املنطقة العربية كلها، ومن مثَّ يف العامل اإلسالمي كل ، وخباص سوراي، ولبنا ، وفلسطني 
لذا فهي تقاتل عن النظام األس ي .. لشرايني احلياة والتواصل بينها وبني ربيبتها حوب الشيطا  يف لبنا  

 . الطائفي اجملرم دتال حياة أو موت، وجود أو ال وجود، وتتمسك ب  مهما كانت املضاعفات واخلسائر
وعجيب من بعض دول اخلليج العريب؛ من جهة تراهم خيذلو  الثورة السورية، ويتعاملو  معها  

وتتودف دطراهتا، بل ومنهم من ي عم الّنظام األس ي  ابلقطّارة، ويف كثري من األحيا  جتف هذه القطارة،
فو  من أطماع إيرا  يف املنطقة، ومن مشروعها مث من جهة اثنية تراهم يتخوّ .. الطائفي اجملرم بصورة مباشرة 

الطائفي التوسعي، ويتنادو  فيما بينهم يف احملافل واملؤمترات، واخللوات، بضرورة الودوف يف وج  اخلطر 
 ! ؟... نييرانياإلوامل  

أم هي احلمادة، اليت أعمت أصحاهبا، والتَّيَسنة .. كيف ميكن اجلم  والتوفيق بني املودفني  
 ! ؟...أم هي اخليانة اليت تسته ف تفتيت املنطقة كلها، وتشري  أهلها .. السياسية 

51/55/6157  
  !مواجهة اخلطر اإليراينطريقتهم يف العريب و دول اخلليج  -5833

األخطاء اجلسيمة اليت تق  فيها ال ول العربية وخباصة منها اخلليجية، أهنا تكتفي من املواجهة من  
 ..، وسالمة عروش ملوكها وحكامها احلاكمة م  إيرا ، ابلق ر الذي ين ف  أو يبتع  خطر إيرا  عن األنظمة

، األمة، ودينها، وشعوهبافإذا حتقق هلم هذا الق ر، مل يع  يقلقهم وال يعنيهم توس  إيرا  على حساب 
 !وثقافتها، بل لرمبا منعوا الشعوب من احل يث ــ جمرد احل يث ــ ض  إيرا ، ومشروعها الطائفي التوسعي

يسته ف  أ؛، مشروع شامل ال يتجوّ عيالتوسّ  وهذا غري ممكن، وغري وادعي؛ فاملشروع اإليراين 
ومن يري  أ  .. معًا  ، وثرواهتا،واألمة وثقافتها واترخيها.. واإلسالم ..  والبالد والعباد..  وال ول  ،األنظمة

مواجهت  شاملة جلمي  جوانب اخلطر الناجم أيضًا يواج  إيرا  وينجح يف دف  خطرها، ال ب  من أ  تكو  
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املسلمني، وعن األمة وثقافتها واترخيها، وأمنها  و في ف  خطرها عن اإلسالم  ؛ني  اإليرانيعن الوحف والتوسّ 
 ! وإال فالفشل الذري  حظ  وحليف . ..فع  عن نفس  كما ي 

51/55/6157  
 ... متفردات -5831

كم هذه السياسة خسيسة، ودنياة، عن ما ترسل رسائلها لآلخرين عن طريق أشالء ودماء األطفال،  
 !؟...والنساء، واألبرايء 

األطفال، والنساء، وامل نيني األبرايء  بوتني روسيا ال تعيب  وال ُتسيا  اجلرائم واجملازر اليت يرتكبها حبق 
 .نسأل هللا تعاىل أ  يقسم ظهره، وأ  يرينا في  د رت .. يف سوراي 

ال ُتسلموا الثورة السورية إىل السعودية؛ فعادة النظام السعودي م  الثورات، وم  املشاري  النَّاجحة  
  ...!ت يف منتصف الطريق أ  يض  ي ه عليها، فيستثمرها لنفس  ما استطاع، مث يرتكها متو 

بشار األس ، اجملرم مؤمتَر، خاص بسوراي، يوّد  على أدل من رحيل الطاغوت  اأمّيا ُمؤمتَِر، يف أمي 
... الذين أجرموا حبق سوراي أرضًا وشعبًا  ، ومرتودت ،ونظام  النصريي الطائفي، وحماسبت  ومجي  رموز نظام 

 ! ولسوراي أرضاً، وشعباً، وثورة.. فهو خائن هلل، ولرسول ، وللمؤمنني 
وشعبًا وثورة إىل نقطة  لسنا مضطرين بع  كل هذه التضحيات العظيمة أ  نعود بسوراي أرضاً  

يف  ملس عن ان تراخياً الع و املفاوض إ  مث أ  .. رمة فنتنازل عن مطلب زوال النظام جبمي  رموزه اجمل؛ الصفر
لذا جيب .. ية والرئيسية سابليت بع ها، وغريها، إىل أ  يسلخنا من مجي  مطالبنا األساوطالب جوئية، طم  

ويف املقابل على األرض ..  آنفاً يها، واليت أدلها ما ذكرانه أ  يرى ثبااًت منقط  النظري على الثوابت املتفق عل
 ة، ، غري منقوصمجي  مطالب وأه اف الثورة وإىل أ  تتحقق ،ودف دديقة عن اإلع اد واجلهادال ينبغي أ  نت

 . 512:آل عمرا [َواّلّلُ حيُِبُّ الصَّاِبرِيَن . ] 611:البقرة[َواّلّلُ َمَ  الصَّاِبرِيَن ]  إبذ  هللا
العراب  يف جامعتهم، صاروخ واح  أطلق من اليمن ــ وراءه إيرا  ــ ابجتاه السعودية، فجمعوا ل   

بينما سوراي هلا أكثر من ست سنوات وهي ُترمى ابلصواريخ، والرباميل .. ين بو ، ويتصاحيو ، ويشكو  
 ! وهم يتفرجو .. بل إيرا ، والنظام النصريي اجملرم، وحلفائ  املتفجرة، واألسلحة احملظورة، من دِ 

، ودماء، وحقوق، وحرمات الشعوب املسلمة، عاطي م  األح اثأحيسبو  مبثل هذه األاننية يف التَّ  
 !؟...نتصرو  سيُنَصرو ، ويَ 

، الوج  اآلخر للنظام األس ي اجملرم، "منصة موسكو " ة على أ  تفرض وف  حترص السعوديّ  اعن م 
طلبًا لود روسيا، وكعربو  للتطبي  وكجوء من ، ، املفاوض املمثل للمعارضة الوف  على، 6رايضاليف مؤمتر 

هل هذا العمل يرضي هللا، وهل هو لصاحل الشعب السوري املسلم، وثورت ، أم أن  طعنة .. معها قارب والتَّ 
 !؟...يف ظهره، وظهر ثورت  
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65/55/6157 
 !؟..استقالة أم انسحاب  -5831

هادي لكن ال يُعَرف يف العمل الثوري واجل.. يُتفّهم االنسحاب من جملس أو اجتماع ال يروق لك  
وخباصة فيما يتعلق ابلثورة الشامية .. ن عمل وواجب جت  نفسك أنك أهل ل  مشيء امس  استقالة، وتقاع  

 .الكربى، فاجلهاد مستمر حىت التحرير والنصر، أو الشهادة
65/55/6157 
   الوف  املفاوض -5832

وضياع أه افها،  اخلطوة األوىل حنو احنراف وسردة ثورات وجهاد الشعوب، واحنراف بوصلتها، 
عن ما الع و هو الذي حي د الوف  املفاوض ل ، الذي ميثل الثورة أو الطرف املعارض واملقابل ل ، فُيقصي 

 ! النتائج، وأهنا َتيت يف صاحل  من يشاء عن طاولة املفاوضات، ويقرب إليها من يشاء؛ ليضمن سالمة
ومظاهر ومثار الثورة، عن ما حُي د الفريق الذي  هو الع و على مجي  آاثرواخلطوة الثانية اليت هبا جيُ  

الذي حيكم البالد والعباد، وحيقق أطماع ، ومصاحل ، بعي ًا عن مصلحة الشعوب،  لصياغة ال ستور يرتضي 
 ! وأه اف ثوراهتم

ــ بتح ي  ! واملطلوب من أبطال وجماه ي وثوار الشام، أ  يقوموا هم ــ منذ الساعة، ورمبا د  َتخروا 
، اللذين ميثال  الثورة وطموحها، وأه افها حبق يف التفاوض م  الع و، واألطراف ال ولية واإلدليمية ريقنيالف
 . وعن  صياغة ال ستور.. 
ويكو  الفريق املفاوض يضم مجي  شرائح الثورة من العلماء، والعسكريني، والسياسيني، جيمعهم  

وملوي  من األما  والشفافية، يُلوم الوف  املفاوض .. ها ص ق الوالء واالنتماء للثورة، وأله افها، وثوابت
جبملة من األه اف والثوابت اجملم  عليها، ويُطاَلب أب  تكو  مطالب  يف املفاوضات أعلى منها، لكن ال 

الضغط، فهو وكيل من جيوز ل  حبال أ  يتنازل عن شيء من تلك األه اف، والثوابت، مهما مورث علي  
هذا واجب .. فعل، مباشرة يفق  صالحيت  كمفاوض، وصفت  التمثيلية للثورة وأهلها  وليس مالكاً، ولو

الودت، وأمر ضروري وُمِلح، ال جيوز التأخري في ، كما أ  التأخري في ، يعطي فرصة للمفس ين أ  يس وه 
 ! املالمو  ناوه، وهبم حيصل احملظور، وحنومُيل

يف الفريق الذي يُنتَ ب إلع اد وصياغة ال ستور املنشود  وما دلناه يف الفريق املفاوض، يُقال أيضاً  
 . وهللا املستعا .. 

65/55/6157   
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 !ة من املنعطفات احلّساسة للثورة؟وابط واهلياات واجملالس اإلسالميّ أين الرّ  -5837
نفسها عن كل واح ة منها الروابط، واهلياات، واجملالس يف سوراي، واليت تعّرف  يات مسمّ د  كثرت  

ــ لكثرهتا، حىت بتنا .. عشرات، بل وماات من العلماء واملفكرين اإلسالميني  أبهنا إسالمية، وأهنا تضم
التنافس  ..الواح ة واألخرى بني مل نع  نق ر أ  نفرق ــ  ، واملواعمولتقارهبا يف األمساء، والعناوين، والربامج

 ، ومتثياًل لإلسالمأكثر إسالمية، وأكثر فهمًا لإلسالم عن ما يكو  احل يث عن أيها فيما بينها على أش ه؛
 ، مل جن  هلا وجودًا يُذَكر يف املنعطفات اهلاّمة واحلساسةبينما يف املقابل هذه اهلياات، والروابط، واجملالس.. 

ريق الذي أو الف وأه افها، وتطلعاهتا، ، كاملشاركة يف تكوين الفريق املفاوض الذي ميثل الثورة،للثورة السوريّة
وغريها من املنعطفات اهلامة واحلساسة يف مسرية .. ب إلي  صياغة ال ستور املنشود الذي حيكم سوراي نت َ يُ 

 ! الثورة الّشامّية املباركة
، فغابت فيهم الثقة ابلنفس، واإلرادة والعومية على الفعل.. ــ دو  ذلك  !فهّمتهم ــ ولألسف 

ودراءة والنَّ ب، صي، ومشاه ة األخبار، العِ  وادتصر دورهم على ع ّ .. والتأثري، وصناعة القرار  واملبادرة،
  !البياانت الصادرة عن اآلخرين وحتليلها

ردت آالمها، وآماهلا، وأه افها لصاحل ملاذا، وكيف، ضاعت الثورة، وسُ : مث بع  ذلك يتساءلو  
 !؟... ع وال

66/55/6157  
 6الوف  املفاوض يف مؤمتَر الرايض بيا  حول  -5838

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 . احلم  هلل، والصالة والسَّالم على رسول هللا، وبع  
للثورة السورية املباركة، مجلة من الثوابت، واأله اف، د  أمج  عليها مجي  املخلصني والصاددني يف  

النظام األس ي الطائفي اجملرم، جبمي  رموزه  والئهم وانتمائهم للشام، وأهل ، وثورت ، واليت منها زوال
ومرتكوات ، وحماسبة جمرمي  على ما ارتكبوه من جرائم وجمازر حبق الشعب السوري، واملستضعفني من النساء، 

 .  والول ا ، والشيوخ من أبنائ ، وعلى رأس هؤالء اجملرمني الطاغية اجملرم اخلائن بشار األس 
 : وعلي  فإننا نعلن ما يلي 
هلها، ال يلتوم يف مفاوضت  م  الع و، وحلفائ ، أأميا وف  مفاوض يستشرف التمثيل للثورة و  -5 

مببادئ الثورة، وأه افها، واليت منها ما ذُِكَر أعاله، فهو خائن هلل ولرسول ، وللمؤمنني، وللشام، وأهل ، 
 أن  يعمل على إطالة معاانة ومأساة رجات مفاوضات  ال متّثل إال نفس ، ويعينوثورت ، ال ميثل إال نفس ، وخم

   .سوراي أرضاً، وشعباً، وثورة
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املفاوضات م  الع و وحلفائ ، وسالمة نتائجها وخمرجاهتا، ال ب  من أ  يكو   ن سالمةلنضمَ  -6 
ًا من صفوة أبناء الثورة وجماه يها الصاددني واملخلصني، ونرى وجوب اإلسراع يف الفريق املفاوض منتخبَ 

 . تشكيل هذا الفريق
، أ  يَفرضوا على الثورة من القوى اإلدليمية أو ال ولّية ن يتواطأ مع وال مَ نقبل من الع و،  ال 

 ! أن  يُفاوض نفس  بنفس م؛ فُيصبح الع و وكلتفاوض معهيرتضوهنم لتمثيلها، ول نوأهلها األشخاص الذي
حرص الع و على إدخال ما ابت يُعَرف مبنصة القاهرة، ومنصة موسكو ــ ومها الوج  اآلخر  -3 

، وإخراج وإبعاد العناصر 6للنظام األس ي اجملرم ــ يف الوف  املفاوض للنظام األس ي، يف مؤمتر الرايض
جيعلنا نرفض هذا  ملآرب  ومصاحل  اخلاّصة، ،املفاوضعن تشكيلة الوف  من أبناء الثورة الشريفة واملخلصة 

املؤمتر املعَلن عن  أعاله، رفضًا اتمًا، ونرفض الوف  املفاوض، وخمرجات ونتائج مفاوضات ، ونرى يف هذا 
 ! ، وهؤالء املؤمترين خيانة للشام، وأهل ، وثورت ، وأللف ألف شهي وخمرجات  املؤمتَر

ْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإ  ُتِصْبُكْم َسيَِّاٌة يـَْفَرُحوْا هِبَا َوِإ  َتْصرِبُوْا َوتـَتـَُّقوْا اَل ِإ  متَْسَ ] :ص ق هللا العظيم 
 . 561:آل عمرا [َمُلوَ  حمُِيٌط َيُضرُُّكْم َكْيُ ُهْم َشْيااً ِإ َّ اّلّلَ مبَا يـَعْ 

 وآخر دعواان أ  احلم  هلل رب العاملني
  63/55/6157. هـ 5131/ربي  األول 1

 !أيّنا أوىل ابحلرص والثبات على مصاحل  وثوابت ؟ -5831
حيرص الغواة املستعمرو  الروس ــ مستغلني نفوذهم ال ويل واإلدليمي، ودوهتم العسكرية الغامشة  

ــ على إجياد ثغرات كبرية وواضحة، يف تشكيلة الوف   ، وسياسة احلصار والّتجوي  للشعب السوريواملفرطة
املفاوض، وصياغة درارات ، وخمرجات مؤمترات ، ومن مث يف صياغة ال ستور، ورسم اخلارطة السياسية السوري 

ليضمنوا ألنفسهم، ومصاحلهم، ودواع هم العسكرية، دوام البقاء على األراضي السورية، .. ملستقبل سوراي 
الثبات واحلرص على مصلحة و  بنفس واي ليت بين دومي يتحلّ .. ما بع  رحيل عميلهم اخلائن بشار األس  

الشام، وأهل ، وثورت ، ومستقبل  السياسي، كما حيرص الع و احملتل على مصاحل ، ونفوذه، يف غري أرض  
  !؟...

61/55/6157  
 !لو كا  األمر بي ي -5811

لو كا  األمر بي ي، النت بت هلذه املؤمترات ال ولية اخلاصة ابلوض  السوري، ومطالب الشعب  
السوري، ممثاًل عن الثورة السورية، شخصًا واح ًا فقط؛ يتسم ابلعناد الش ي ، ودلة الفهم ابلسياسة، 

يعرضو  علي  عروضهم  عبارة يقوهلا هلم عن ما: وضعف يف السََّم ، حنّمل  عبارتني فقط، ال أكثر وال أدل
وعبارة جييبهم هبا عن ما يسألوه عّما يري ؛ أما العبارة األوىل، فأميا مطلب أو عرض يعرضون  .. ومطالبهم 
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ال؛ غري : بهم بعبارة واح ة ــ م  هو الرأس لألعلى ــيعلي  ــ مهما كا  مغرايً، وظاهره تعلوه الطالوة ــ جي
النظام األس ي اجملرم عن أرض سوراي، جبمي  رموزه، مبا فيهم اخلائن  ماذا تري ؟ نري  أ  يرحل... موافق 

 . اللعني بشار األس ، وحناسب مجي  جمرمي  على ما ارتكبوه من جرائم وجمازر حبق الشعب السوري
مباركاً  ال يوي  وال ينقص عن هذين اجلوابني، إىل أ  جيعل هللا للشام، وأهل ، وثورت  خمرجًا واسعاً، 

 . وما ذلك ببعي ، إبذ  هللا ..في  
68/55/6157  

 .ة دورها اهلام والرئيسييّ اإلسالم كفيل أب  يعي  للقضية الفلسطين -5815
يف الستينات وما بع ها من القر  املاضي ظهرت يف املنطقة موجة اإلحلاد؛ املمثلة ابلشيوعية،  

إىل أ  استطاع اإلسالم .. من ينتمي إىل ال ين والعلمانية بصورهتا احلادة واملتطرفة، فاستهوئ ابل ين، وبكل 
 . احلق فيما د  ضلوا في إىل أ  يعي  السواد األعظم من األمة إىل رش هم، و 

ة واليوم تشه  املنطقة ــ ممثلة ابألنظمة اخلائنة وطابورها املنافق من الكّتاب واإلعالميني ــ ظاهر  
لصاحل  املسلم بفلسطني، وابلق س، وشعب فلسطنيوظاهرة التضحية االستخفاف ابلقضية الفلسطينية، 
بكل من ي رجها يف دائمة القضااي اهلامة وامللّحة والطعن واالستخفاف  ،الغواة احملتلني من الصهاينة اليهود

واإلسالم ــ مهما حاول الكّفار واملنافقو  ــ كفيل أب  يعي  هلذه .. اليت حتتاج إىل عالج عادل وحاسم 
 ...!  لو بع  حنيدورها اهلام والصحيح يف األمة، و العادلة و القضية اهلامة 

61/55/6157  
 . ةبعض الشيوخ فيما يتعلق ابلقضّية الفلسطينيّ  فيهامن األخطاء اليت ود   -5816

فيما يتعلق ابلقضية يو ، والعلمانيو ، ا بعض الشيوخ، والقومفيهمن أكرب األخطاء اليت ود   
ومن أجل أ  الصراع م  الصهاينة اليهود يف فلسطني، هو صراع حول األرض فقط، : دوهلمالفلسطينية، 

ليس ل  عالدة ابل ين وال مبعتق ات اليهود اليت ــ كانت وال توال ــ تكن الع اء، والتآمر، األرض فقط، 
 وحقيقت ، وروح ، لصراع من جوهرهفأفرغوا ا.. ة اإلسالم واحلق  ال فني، ض  اإلسالم، ونيب اإلسالم، وأمّ 

َ .. ]   من الفتور، والضعف، والضياع إىل أ  وصلت القضية الفلسطينية إىل ما وصلت إلي َنُسوا اّللَّ
   . 51:احلشر[ُأْولَِاَك ُهُم اْلَفاِسُقوَ   فَأَنَساُهْم َأنُفَسُهمْ 

لََتِجَ  َّ َأَش َّ النَّاِس َعَ اَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْليَـُهوَد َوالَِّذيَن :] أين تذهبو  بقول  تعاىل: وهلؤالء نقول 
 !؟...وغريها من اآلايت، اليت ت لل على هذا املعىن، إ  كنتم مؤمنني . 86:املائ ة[َأْشرَُكوْا 

61/55/6157  
  !ل دولة إسرائيل، وإيرا ، والعَربثَ مَ  -5813
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ا والعَرب؛ كمثل رجٍل يقود كلبًا ضاراًي، خُييف ب  املارّة يف األسواق، فإذمثل دولة إسرائيل، وإيرا ،  
ومن دو  أ  .. وجه  يف  يصرخينهر الكلَب و الذي خائفني، وأحسنهم  من املّارة، تبعثروا ادرتب الكلبُ 

يف الكلب من املارّة  وج  صاحبُ  وكلما..  أ  ميسك كلب  ويبع ه عن الّناسإىل صاحب الكلب؛ يشري 
، من املارّة للكلب ليصرف عن  ما يوعج  ويكّ رهحبل   م ّ ويفس  علي  عيش ، ما يوعج  ويكّ ره، األسواق 

 ! ... وُيشغلهم ب  
.. ومثل الكلب الضاري؛ إيرا  .. فمثل دولة إسرائيل؛ مثل الرجل الذي يقود الكلب الضاري  

  ! ومثل املارّة من الناس؛ هم العَرب
2/65/6157  
  ...! متفردات -5811

وضحية اإلرهابني معاً هم .. إرهاب تنظيم ال ولة يف سيناء، يقابل  ويواجه  إرهاب نظام السيسي  
فإرهاب كل طرف، ينتقم من إرهاب الطرف املقابل، بقتل األبرايء ــ .. امل نيو  األبرايء، من أهل سيناء 

  !احللقة األضعف ــ من ليس ل  عالدة ابإلرهاب
.. ما هلا وما عليها .. وأي ثورة ترضى من ع وها الل ود أ  حي د هلا احلقوق والواجبات  ،ةأي أمّ  

نعم حنن ــ وأعين مجي  هياات ومؤسسات وفصائل ... ومن مين  من ذلك .. من يتكلم ويفاوض ابمسها 
الثورة وشه ائها لى والغ  الذي نتباكى في  ع ..د  رضينا هبذه القسمة الظاملة بسكوتنا ــ السورية الثورة 

وبعومية .. ونقف مودفًا صاددًا م  النفس والثورة  ،نست ركنتق هللا، و إ  مل .. آت ال حمالة  ،وتضحياهتا
  !!قاوما  من ع ووإرادة ال تُ 

بينما الوف  املفاوض .. عي إليها من ال حيب، ال يذهب إليها ة طعام، د  دُ مأح ان إذا ُدعي إىل ولي 
من دماء شعب  " بتشرشر " عي إليها ع وه الل ود، وأش اد  لو ُدعي إىل وليمة، د  دُ ! عن الثورة السورية

  !حتت مواعم وذرائ  سادطة..  ال يرتدد أ  يليب ال عوة، وَحْبواً .. وأهل  األبرايء 
ولكي تكو  سياسيًَّا انجحًا، .. ليس كل من تكّلم ابلّسياسة، أو تعاطاها أصبح سياسيًَّا انجحًا  

الطريا   أ  جتم  بني الوعي الَعَقِ ي، وال َّهاء السياسي؛ فهما للسياِسي كاجلناحني للطائر، ال يستطي ينبغي 
 ! أبح مها دو  اآلخر، وَد ، وكثرت كبوات ، وغفالت  حاولمن دوهنما معاً، ولو 

مثال من خي م الع و عن  ..عمالة املباشرة، ومن خالل الغباء الع و خُيَ م من خالل التواطؤ وال 
 ...! تعاملها م  امللف اإليراين يف املنطقة طريقة السعودية يف : طريق الغباء

ودولة إسرائيل، .. كيف تشب  عالدة إيرا  ب ولة إسرائيل، بعالدة الكلب بسي ه وصاحب  : دالوا يل 
 ! ؟..، وغريه تَقصف بني الفينة واألخرى مواد  اتبعة لعمالء إيرا ، كحوب هللا اللبناين
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ما د  ال تعارض، وال تنايف، فالكلب عن ما ُيسيء األدب م  صاحب ، وخيرج عّما يراد من ، و : أدول 
فهذا من  ..أفلت ل ، يتعّرض الكلب من صاحب  لشيء من التأديب، وفرك األذ ، والضرب غري املربّ  

  !ذاك
أكثر شيء يُفرِ  الشيعة الّروافض من أهل السّنة؛ ح يث بعض خواص السّنة عن ضرورة تغييب  

وهو .. اخلطاب الّتفريقي بني السنَّة والشيعة؛ أل  هذا اخلطاب يعين ويسته ف أهل السّنة فقط دو  غريهم 
 ! ّنةما يساع  الشيعة الروافض على التضخم والتمّ د على حني غفلة ودروشٍة من أهل الس

7/56/6157  
  متفردات يف التحاكم إىل الشريعة -5811

 !رضالذي يفرط بشرع هللا، يفرط ابألرض والعِ  
 !؟، وجعل لألع اء علينا سبيالً ال نتساءل، ملاذا خذلنا هللا.. عن ما خنذل شرَع هللا تعاىل  
من عالمات النفاق واملنافقني اإلعراض عن شرع هللا تعاىل املنّول، إىل غريه من األهواء والشرائ   

نَي َيُص ُّوَ  َعنَك َوِإَذا ِديَل هَلُْم تـََعاَلْوْا ِإىَل َما َأنَوَل اّلّلُ َوِإىَل الرَُّسوِل رََأْيَت اْلُمَناِفقِ :] الوضعية، كما دال تعاىل
أما املؤمنو  حّقاً؛ هم الذين يقولو  إذا دعوا إىل شرع هللا املنّول، مسعنا وأطعنا، كما . 25:النساء[ ُصُ وداً 

ْعَنا َوأَ :] دال تعاىل نَـُهْم َأ  يـَُقوُلوا مسَِ َا َكاَ  دـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسوِلِ  لَِيْحُكَم بـَيـْ ُأْولَِاَك طَْعَنا وَ ِإمنَّ
 . 15:النور[ ُمْفِلُحو َ الْ  ُهمُ 
من شروط صحة اإلميا ، التحاكم إىل شرع هللا تعاىل املنّول، والرضى ب ، واالستسالم ل ، وانتفاء  

نَـُهْم مثَّ اَل جيَُِ وْا يف َأنُفِسِهمْ :] احلرج من ، كما دال تعاىل  َفاَل َورَبَِّك اَل يـُْؤِمُنوَ  َحىتََّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
َّا َدضَ   . من غري معارضة، وال م افعة، وال ممانعة. 21:النساء[ْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليماً َحَرجاً ممِّ

بعض األطراف أو الفصائل للشريعة املنّولة، ال يربر هجر الشريعة من ِدبل التطبيق اخلاطئ  
 ...! ما أنول هللا هبا من سلطا  مضاهية، واإلعراض عنها، واستب اهلا بشرائ  وضعية 

أترو  من احلق .. ، وعبادة هللا، مث أن  د  أخطأ وأساء فيما ي عي  أرأيتم لو أ  عب ًا يّ عي الوه َ  
أم يكو  .. عي واإلنصاف أ  هنجَر عبادة هللا، وننصرف عن  تعاىل إىل عبادة غريه، من أجل خطأ ذلك ال َّ 

 !  ؟وحسب عب  وخطا اهلجرا  واإلنكار مقصوراً على ال
51/56/6157  

 فليحذر املؤمنو  أ  يفتنهم الكفار عن بعض ما أنول هللا -5812
يف كل زماٍ  د  َيكره كّفارُه ومنافقوه بعض ما أنَول هللا، خيتلف عّما يكره  أدراهنم من الكفار  

واملنافقني يف األزمنة السابقة والالحقة، ولو حتّرج املسلمو  يف كل زماٍ  من هذا الذي يكره  الكفار 
  ــ مراعاة ملشاعر الكفار واملنافقني، واملنافقو  يف زماهنم ممّا أنول هللا، فكتموه، وحجبوه، وعطّلوا العمل ب



175 
 

وهلذا ــ وغريه من األسباب ــ جاء .. ونوواًل عن  رغبتهم ــ ملا بقي من دين هللا شيء، والن ثرت معاِلم  
أ  يفتنهم الكفار واملنافقو  عن بعض ما  عاملني، لعباده املؤمنني، ي ، والوعي  األليم من رب الالّتحذير الشَّ 
َواَل تـَتَِّبْ  َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأ  يـَْفِتُنوَك َعن بـَْعِض َما :] أو أ  يتبعوا أهواَءهم، كما دال تعاىلأنَول وشرّع، 

ْنُ   . ]11:املائ ة[َأنَوَل اّلّلُ ِإلَْيَك  فـََلَعلََّك . ] 6:األعراف[ِكَتاٌب أُنِوَل ِإلَْيَك َفاَل َيُكن يف َصْ ِرَك َحَرٌج مِّ
ن بـَْعِ  َما َجاءَك ِمَن . ] 56:هود[َما يُوَحى ِإلَْيَك َوَضآِئٌق ِبِ  َصْ ُرَك  اَتِرٌك بـَْعضَ  َولَِاِن اتَـّبَـْعَت َأْهَواءُهم مِّ

بـَْعِ  َما ِإ َّ الَِّذيَن َيْكُتُموَ  َما َأنَوْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواهْلَُ ى ِمن . ] 511:البقرة[اْلِعْلِم ِإنََّك ِإَذًا لَِّمَن الظَّاِلِمنَي 
ِعُنوَ    .511:البقرة[بـَيـَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب ُأولَـِاَك يَلَعنـُُهُم اّلّلُ َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

56/56/6157   
 !الرسالة اليت يري  إيصاهلا وزير ال فاع األمريكي -5817

لن " ، أب  الرد األمريكي على التجاوزات اإليرانّية "جيمس ماتيس " وزير ال فاع األمريكي  تصريحُ  
 : ، ل  رسالتا "يتع َّى اإلطار ال بلوماسي 

الرسالة األوىل للسعوديّة؛ أب  أمريكا ال، ولن تشاركها احلرب ض  إيرا ، يف حال دررت السعودية  
 ...! ة على أرض الواد  حماربة إيرا ، وترمجة أفالمها الكرتونيَّ 

م الطاعة   إيرا  مهما خرجت عن ح ود ومراسأب الرسالة الثانية للمسلمني يف مجي  أمصارهم؛ 
فإهنا أدرب ألمريكا ومصاحلها يف املنطقة، من .. األمريكية، وكا  بينها وبني أمريكا من تراشقات إعالمية 

ين؛ إذ يكفي أمريكا من إيرا  أهنا تقوم ب ور ختريب ومجي  العامل اإلسالمي الس ،مجي  األنظمة العربية
 ، وحتيل بني مجي  أطراف  من التوحّ  واجتماعياً، وثقافياً، ودينياً،، وتفكيك املنطقة العربية واإلسالمية جغرافياً 

ة يف يسته ف غوو وإيذاء أهل السنّ مستعمر وهي ي  ابطشة م  كل ع و غاشم ..  والتعايش اآلمن واهلادئ
 ! ق م ألمريكا تعلو وَتفُضل هذه اخل مة؟فأي خ مة تُ .. م بل اهن

وتبتو  رهباليت من خالهلا تُ  عترب ابلنسبة ألمريكا العصا الغليظةإضافة إىل ذلك، فإ  إيرا  تُ  
كما تشغل هبا العامَل .. األنظمة العربية ــ وخباصة منها اخلليجية ــ ادتصادايً، وسياسياً، وعلى مجي  املستوايت 

ألجل هذه .. حبق فلسطني أرضًا وشعبًا  ا ترتكب  من ع وا  وظلممّ عاإلسالمي عن دولة الصهاينة اليهود، و 
لن يتعّ ى اإلطار اإلعالمي، ــ مهما عظمت ــ ات اإليرانية األسباب جمتمعة فإ  الرد األمريكي على التجاوز 

يضًا حسن نصر هللا؛ ربيب عن ذلك أ كما عرّب .. حات التواصل اإلجتماعي عرب صفالكالمية والرتاشقات 
أب  الرد على درار ترامب جبعل الق س عاصمة ل ولة إسرائيل، ال جيوز  ..وأوصى ب  مجاعت  وحوب   إيرا ،

بينما تراشقات صوارخي  على أهل  ..رتاشقات الكالمية عرب صفحات التواصل االجتماعي أ  يتعّ ى ال
 !!اإلسالم يف سوراي، واملستضعفني من امل نيني، مل تتودف، وال جيوز أ  تتودف

58/56/6157  
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 !كذبت وخسات اي فيصل القاسم -5818
، وينسب ابخلالق سبحان  وتعاىليف كثري من حلقات اإلجتاه املعاكس، يطعن اخلبيث فيصل القاسم  

ــ ومن دو  أ  ينكر علي   ، وانشغاهلما أبنفسهماــ مستغاًل صيا  الطرفني املتحاورين إلي  ماال جيوز، وال يليق
، مهما كا  "هللا دائمًا م  صاحب امل ف  الكبري :" يقول اخلبيث 51/56/6157أح ، ويف حلقة اليوم 

    ل  يف شيٍء؛ ألن  نقلها عن ، ال يتشفّ "انبليو  " وعووه عن  .. ، وجمرماً صاحب هذا امل ف  كافراً، وظاملاً 
 ! على وج  االست الل، واالستحسا ، فكا  هو ودائلها األصلي يف اجلرم سواء

، م  احلّق وأهل ،  املتقني كذبت، وخسات، هللا تعاىل م  املؤمنني الصاددني: وهلذا اخلبيث، نقول 
 َّ اّلّلَ َمَ  اْلُمتَِّقنَي َواْعَلُموْا أَ . ] 513:البقرة[ َّ اّلّلَ َمَ  الصَّاِبرِيَن إِ :] كرب م فعهم أم دصر، دال تعاىل

َشْيااً َولَـِكنَّ النَّاَس ِإ َّ اّلّلَ اَل َيْظِلُم النَّاَس :] ودال تعاىل. 51:األنفال[ َّ اّلّلَ َمَ  اْلُمْؤِمِننَي َوأَ . ] 511:البقرة[
  هللا دائماً أ: فكيف بع  ذلك يُقال. 11:الكهف[رَبَُّك َأَح ًا  َواَل َيْظِلمُ . ] 11:يونس[َسُهْم َيْظِلُموَ  َأنفُ 

  !؟...م  صاحب امل ف  الكبري، حىت لو كا  ظاملاً جمرماً 
لي  من ضيق ذات الي  ــ نصرهم هللا تعاىل ما كانوا عومن دبل ملّأ صَ َق املسلمو  األوائل هللَا ــ على  

 !على أكرب إمرباطوريتني يف األرض، متلكا  أكرب وأدوى وأطول امل اف ، مها إمرباطورييت الروم، والفرس
وكأ  شياًا مل سكتا على مقولة هذا اخلبيث،  ؛ إذْ يف اللقاء املتحاورين شخصنيوعتيب يشت  على ال 

بينما حق هللا تعاىل يُنتهك أمامهما، فلم .. وكا  هم كل واحٍ  منهما كيف ينتصر ملذهب  ورأي  حي ث، 
فلوم مّنا  ..إدرارمها ملا تفوه ب  هذا اخلبيث، ولباس ما تفّوه ب  ما ينم عن ــ ! ــ ولألسفينكرا، بل ب ا منهما 
 ! التنبي ، وهللا املستعا 

51/56/6157  
  .االسرتاتيجيتني السعودية واإليرانّيةبني  -5811

 : تعتم  االسرتاتيجية السعودية يف مواجهة اخلطر اإليراين، على العناصر الّتالية 
 ،عن حتقيق أي نصر أو إجناز يف اليمن من أجل إدصاء اإلصالحيني، وشباب الثورة اليمنّية -5 

ــ  التحالفالسعودية آثرت ول اجلوار اخلليجي، ة، تفاداًي ألي ارت ادات هلا على دوإفشال الثورة اليمنيّ 
فكانت النتيجة .. ، وراهنت علي  "الالصاحل " ــ م  الطاغية اخلائن، والع و الص يق  !وألكثر من مرة
  يف ومتكني احلوثيني عمالء وأعني وي  إيراوخسارة العمق السين اليمين، يف اليمن، واملروّع الفشل الذري  
  !أصبحوا دوة ال ُيستها  هبااليمن، إىل أ  

ة يف العراق، ال ولة اجملاورة األخرى للسعوديّة، وحتت هاجس اخلوف من ارت ادات الثورة السنيّ  -6 
العرادية على دول اخلليج، خذلت السعودية سنة أهل العراق، وخذلت ثورهتم، وأسلمتهم بثمٍن خبس للع و 
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ض  ت بذلك العمق السين العرادي، القادر على أ  يقف معها ففق .. اإليراين، ولعمالئها الشيعة الروافض 
 ! عن  مورد احملن والش ائ اخلطر اإليراين، و 

ت السعودية لألمس القريب ت عم النظام األس ي النصريي مبليارات ال والرات، يف سوراي، ظلّ  -3 
س ي اجملرم، هو درب  من األس  عن إيرا ، فمشكلة السعودية م  النظام السوري األطمعًا يف إبعاد بشار 

إيرا ، وليس لكون  نظامًا جمرمًا يسوم الشعب السوري املسلم، الذل، واهلوا ، والتعذيب، ي مر م هنم 
.. لكن أىب بشار األس  إال أ  يصطف م  إيرا ، األدرب إلي  طائفيًا ومذهبيًا .. وبيوهتم، ويقتل أطفاهلم 

 . ن أجل هذا الوج  ال غريفكانت املباينة السعودية للنظام األس ي م
م ال ور والتواج  وهي ب اًل من أ  ت عم الثورة السورية بكل ما متلك من د رة واستطاعة، لتحجّ  

وخاص ابجلانب كا  ال عم هلا ابلقطارة، ولتكفيها اجلانب األكرب من اخلطر اإليراين،  اإليراين يف سوراي، 
..  ارة تتودفة واحلساسة كانت هذه القطّ املنعطفات اهلامّ ويف كثري من  دو  العسكري، اإلنساين املتفادم،

مقابل أ  يبع  الروس بشار القاتل واجملرم، ورضيت أ  ترف  ي ها وتسّلم ملف الثورة السورية للع و الروسي 
 !  حلم إبليس ابجلّنة ..زعموا  ..األس  عن إيرا  

لصاحل الوجود اإليراين، وحوب هللا  فكانت النتيجة إضعاف أهل السنة يف الشام، وإضعاف ثورهتم، 
موي  من اهليمنة اإليرانية على حتقيق و ..  اللبناين، ومرتودة الشيعة يف العامَل، وعلى مجي  األصع ة واملستوايت

  . النظام األس ي اجملرمعلى سوراي، و 
ا ، على يف لبنا ، أفضت سياستها القاصرة، إىل متكني حوب هللا الشيعي، ربيب وعني وي  إير  -1 

 فكانت النتيجة ما يعرف .. ريري نت على عميلها الضعيف احلمجي  مرافق احلكم والتأثري يف لبنا ، وراه
 !اجلمي 

، ك  ودوت فب اًل من أ  حتافظ على وح ت  ومتاس ؛يف اخلليج العريب عمقها األكثر اسرتاتيجية -1 
برًا وجوًا وحبراً، وحتارهبا يف لقمة عيشها،  ، وحتاصرهااجلسم اخلليجي تقوم بتفتيت ، وتقصي دولة دطر عن

م منها بنو صهيو ، ومل يسلم منها بنو العمومة وتتعامل معها وم  أهلها على أهنا الع و األول واألكرب، فسلِ 
فجاء هذا العمل املشني والطائش .. من أبناء وأهل دطر األكثر طيبة، ووداعة، وسالمة ص ر والرحم 

 !  يرا ، ولصاحلهاليصب مباشرة يف خ مة إ
ودفت م  الطاغية السيسي، وأم ت  مبليارات  العمق السين واجلماهريي لألّمة، يف مصر، -2 

، "اإلمارات " ، ويف ليبيا عن طريق يف تونسفعلت وكذلك .. ت، ض  الشعب املصري وثورت  اال والر 
كانت السعودية وال   ،ويف كل منطقة تشه  حركة حترر من الظلم والطغيا ..  الوزر واإلمثالتآمر و شريكتها يف 

فخسرت بذلك العمق السين ل ى هذه .. توال تقف م  الطغاة اآلمثني الظاملني، ض  الشعوب وثوراهتا 
 . الشعوب املمت ة يف كثري من األمصار
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وكذلك فعلت يف .. ني لت عنهم، وهم بعشرات املالية يف إيرا ، وختت أهل السنّ لَ خذَ  -7 
 ! أفغانستا 

يف الودت الذي تشه  في  املنطقة انتفاضة، وتظاهرات الشعوب من أجل الق س، وبيت  -8 
مت  السعودية ي ها للتطبي  .. املق س، كرد على إعال  السفي  ترامب جبعل الق س عاصمة ل ولة إسرائيل 

وتتواطأ م  الظاملني على ويقوم ويل عه ها بوايرة خفية وجبانة إىل دولة إسرائيل، م  دولة الصهاينة اليهود، 
وإغراء  منها احلصار والتجوي ،.. ل غوة أه.. بينما حظ أهل فلسطني .. ما ابت يُعَرف بصفقة العصر 

.. اه ين حليفها السيسي اجملرم مبوي  من اإلجراءات التعسفية والتجويعية حبق أهل غوة املرابطني واجمل
 !  عوب احلرة والكرميةت بذلك سقوطاً يف أعني الشّ فازداد

دامت السلطات السعودية ابعتقال الشيوخ والعلماء املساملني، خلي، على املستوى ال ا -1 
تعتقل وهي يف الودت الذي  ..ط واالعت ال، ومن دو  ذنب، وال دضية، وال حماكمة واملوسومني ابلتوسّ 

حنو العلمنة، واحل اثة،  وإىل أدصاها هؤالء اإلصالحيني املسلمني، تنفتح بواوية منفرجةم في  أفواه تكمّ و 
، للمجتم  السعودي املت ين واحملافظ احملليال اخلي فوادت بذلك من نسبة تفكك النسيج .. والعلمانيني 

   !وهذا ليس لصاحل ال ولة يف شيء ،ل ى السعوديني اخلوف وتكميم األفواهمن نسبة و 
، ابت كثري من املرادبني يفسرها اليت أعلن عنها ويل العه  السعودي ة حماربة الفسادما أ  عمليّ ك 

ر كل ، وال ُيساوم على أهنا حماولة سطو ال ولة على مق رات وأموال اآلخرين، وإال فإ  املال الفاس  ُيصادَ 
 ! صاحب  على ربع  أو ثلث  أو نصف 

وأ  تكو  ي ه نظيفة من ..  هو أواًل عن الفساد ينبغي أ  يرتف ، املايل من يرد أ  حيارب الفسادو  
 ! فاد  الشيء ال يعطي وإال فإ  .. الفساد 

ة من ال ول األجنبية، أي أ  إرادهتا د، كلها مستور الثقيلة واملتوسطة، واخلفيفةأسلحتها  -51 
 ...!العسكرية يف النهاية هي مرهونة لتلك ال ول األجنبية 

السال  األكثر َتثريًا يف حسم املعارك، وحت ي  مسارها ونتائجها يف هذا الومن، هو سال  الطريا ،  
 ! واالنتاج الوطين احمللي السعودي هلذين النوعني من السال ، نسبت  صفر.. والصواريخ 

،  ة عن الواد ة السياسية والعسكرية، إىل األفالم الكرتونية واخليالية، البعياهلروب من الوادعيّ  -55 
 ..! وإمكانّية التحقيق

تري  السعودية  ، واألاننية املفرطة،والعقلية املتخّلفة اهلويلة، هبذه االسرتاتيجية واملعطيات، واملوادف 
، اليت ما هي اسرتاتيجية إيرا ، وما هي األوراق اليت متتلكها يف املنطقةف املقابل يف.. مواجهة اخلطر اإليراين 

 ؟  التم د والتوس ، ومواجهة ما يته دهاتساع ها على 
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منذ األايم األوىل من ديام دولة اآلايت يف دم وطهرا ، أدركت إيرا  أ  الوحش دوي أبنياب  وخمالب ،  
اابً ، وسهل النيل من ، لذا جن ها يف لبنا  صنعت لنفسها أنيودوت  ، انتوعت هيبت فإذا انتوعت أنياب  وخمالب 

، متمثلة يف حوب هللا احلساسة لبنا ومرافق د  وضعت ي ها على مجي  مق رات اهبا، وخمالبًا حيسب هلا حس
 ..! الشيعي 

متمثلة يف .. اليت هت د هبا العمق السعودي الشرسة ويف اليمن صنعت لنفسها األنياب واملخالب  
 ! احلوثيني

وتتحكم مبق رات ، ودرارات ، ويف العراق؛ أنياهبا وخمالبها من الشيعة الروافض هي اليت حتكم العراق،  
 ..!  ، ويف الودت الذي تشاءوتستخ مهم ض  من تشاءتؤذي هبم من تشاء، وحتركهم 

وأدخلت إليها مجي   ونظام ، ويف سوراي، وضعت ي ها على الطاغية األجري واخلائن بشار األس ، 
مرتودة وفرق الشيعة الروافض، لتقاتل ابلنيابة عنها أهل السنة يف سوراي، وحتيل بينهم وبني أه اف ثورهتم، 

  ...! يف لبنا ؛ حوب الشيطا  املخلص وحرصاً منها على سالمة ومستقبل انهبا وخملبها 
تتم د .. وحيثما تنكمش السعودية وترتاج  .. وهلا وجودها .. ويف أفغانستا  هلا خمالبها، وأنياهبا  

  ! أنياابً وخمالباً يذودو  عنهايف كل نقطة تواج  هلا، إيرا  وتتوس ، وال ترتدد يف أ  جتعل لنفسها 
 ...!امل كلها وهلا خملب من نوع آخر، امس  املفاعل النووية، ترهب، وتبتو ب  دول الع 
اللعبة اليت كا  يلعبها من دبل الطاغية اهلالك حافظ إيرا  وابلنسبة للقضية الفلسطينية؛ فق  أتقنت  

ودعم ابلقطّارة وبق ر، .. واإلمربايلية العاملية  ؛ ففي الظاهر صيا  وصراخ وشتائم ض  الصهيونية،األس 
 ! اطؤ، وعمالة، وخيانةويف الباطن تو ..  ، والثناءللفلسطينني، مقابل الوالء

فخ عت هبذه السياسة املنافقة مجهور املسلمني، وظهرت مبظهر املقاوم واملمان ، خبالف السعودية  
 ...!اليت ابتت تتطب  م  الصهاينة اليهود، وعلى املكشوف 

وعلى مستوى االعتماد على النفس يف صناعة السال ، فق  طورت إيرا  منظومتها الصاروخية،  
، وخباصة منها العربية واإلسالمية، وابت بينها وبني صناعة العامل عواصمبصورة متكنها من النيل من غالب 

 ! وأين السعودية من هذا كل ؟.. ال أكثر القنبلة النووية خطوات 
، وأي حرب لسعودية، وإيرا ، وإن  لفارق ضخمالفارق بني اسرتاتيجييت ا هذا ابختصار ش ي  

ى ما تق م من توصيف لواد  ال ولتني، وملا تتمت  كل منها من مقومات واسرتاتيجية، فإ  بينهما بناء عل
 ! النتائج ستكو  كارثية على السعوديّة دبل غريها

 ! واخلطر ي اهم األبواب؟.. فما هو احلل : فإ  ديل 
رغم فوات كثري من الودت، فإ  احلل ممكن، ويكمن إبصال  ما أفس ت  السعودية، : أدول 

وأ  تكو  هلا خمالب وأنياب .. وإصال  اسرتاتيجيتها املشار إليها أعاله، ومن دو  إمهال ألي نقطة منها 
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 ة وخملصة ألنياهبا وخمالبها، كوفائها وإخالصها لنفسهادوية يف مجي  مناطق النواع والصراع، وأ  تكو  وفيّ 
يف وسط الطريق، وأ  ال تتخّلى عنهم  وأ  تتبىن دضاايهم وتشاركهم آالمهم، ،وأكثرودصور احلكم فيها 

فرغم ال عاوي الواسعة، من دبل كثري من دول العامل على .. ألدىن هت ي  هلا، أو ألنياهبا وخمالبها ابإلرهاب و 
 إال أ  إيرا  مل تتخّل عن ، ومل تقبل بتصنيف  ــ رغم جرائم .. تصنيف حوب الشيطا  اللبناين، أبن  إرهايب 

ها يف ال اخل، وتضيق عليهم يف السياسة اإليرانية أهنا جتي  شعببل املعهود عن .. ــ أبن  إرهايب  الواسعة
، إلدراكها مب ى ابملال وال عم الالزمني م اد خمالبها وأنياهبا يف مناطق تواج هماملعاش والرواتب، من أجل إ

أو ميكن أ  تفكر تفعل شياًا من ذلك،  أوفهل السعودية كذلك، ..  أمهيتها، وابل ور الكبري الذي تقوم ب 
 !؟...وتتحرك هبذه الطريقة 

 نسأل هللا تعاىل أ  ي ف  عن املسلمني وبل اهنم.. األايم القادمة ستجيب عن كل هذه التساؤالت  
، وكل ذي شر، اللهم آمني   !وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم.. الشرَّ

61/56/6157  
 .لل كتور معن عب  القادر" هل أخطأان ابلثورة " دفة م  مقالة و  -5811

ر من  نلخص اخلروج الذي حذّ :" دال ال كتور يف رده على من يعترب الثورة هي خروج على احلاكم 
  :أهل العلم يف أمرين

 .نوكة، أي اخلروج ابلسال  على احلاكم املتمكّ خروج الشَّ  :األول 
 .إمام شرعي بع  إعطائ  البيعة، دو  وجود سبب شرعي لذلكنوع ي  الطاعة من  :الثاين 

أما الثاين فأظهر من أ  يبني، وأما األول فهم مل خيرجوا . والسوريو  ال ينطبق عليهم كال الوصفني للخروج
 ذهب ثلة من اآلابء الستنقاذ أبنائهم، ــ وكما رأينا يف الفرضية األوىلــ ابت اء، وإمنا  ابلسال  خلل  احلاكم

خرجوا مساملني، ..  "ظلُم  وال خيُذل  وال ُيسلم املسلم أخو املسلم ال يَ "فلما أهينوا خرج الناس لنصرهتم، فـ 
 . هـ -ا..." مطالبني أببسط حقودهم، فلما دوبلوا ابلرصاص اضطروا إىل محل السال  دفاعاً عن أنفسهم

، من دو  أ  يبني صفة " ناملتمكّ  وكة، أي اخلروج ابلسال  على احلاكمخروج الشَّ :" دول : أدول 
وهذا دول ابطل مردود علي  ابلنَّقل .. علة كافية متن  من اخلروج علي  " التمّكن " هذا املتمّكن، وإمنا جعل 

والعقل، مل يقل ب  عامل معترب، ومل يوج  نص واح  يعلل بع م اخلروج على احلاكم إذا حتقق ل  التمّكن، مهما 
 . وظلم للعباد، وانتهاك للحقوق، واحلرمات ب ر من  من كفر بوا ،

وهو خبالف ما دل علي  النص، وحتقق في  اإلمجاع، من أ  احلاكم حىت لو كا  متمكناً، خيرج علي   
ابلقوة ــ إ  توفرت وحتققت ــ وينازع يف احلكم، يف حالة رُئي من  كفر بوا  لنا في  من كتاب هللا تعاىل، وسنة 

دعاان النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص فبايعناه، فيما :" عبادة بن الصامت داليف احل يث املتفق علي ، عن رسول  ملسو هيلع هللا ىلص برها ، كما 
أخذ علينا، أ  ابيعنا على السم  والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعسران وُيسران، وأثرٍة علينا، وأ  ال ننازع 
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إذا ود  من : 31/7دال ابن حجر يف الفتح ". األمر أهل ، إال أ  تروا كفراً بواحاً عن كم من هللا في  برها  
 . هـ -السلطا  الكفر الصريح فال جتوز طاعت  يف ذلك، بل جتب جماه ت  ملن د ر عليها ا

أمج  العلماء على أ  : دال القاضي عياض: 21/116ودال النووي يف شرح  لصحيح مسلم  
الصالة وال عاء إليها اإلمامة ال تنعق  لكافر، وعلى أن  لو طرأ علي  الكفر انعول، ودال وكذا لو ترك إدامة 

 . هـ -ا

كما أن  خُيَرج علي  وينازع يف احلكم، عن ما يكو  ش ي  الظلم، والفساد، والسَّف ، ويكو  اخلروج  
الضرر األكرب " علي  أدل ضرراً وتكلفة من إدراره يف احلكم، عماًل أبدلة القاع ة الشرعية اليت تنص على أ  

 [.  1"]دف  أكرب املفس تني، وأكرب الشرين، أبدلهما مفس ة، وشراً و " ، "يُوال ويُ ف  ابلضرر األصغر 
والطاغوت بشار األس ، ودبل  أبوه املقبور حافظ األس ، د  اجتم  فيهما، ويف حكمهما أغلظ  

 ..! وأش  أنواع الكفر، والظلم، والفساد، واإلجرام، والّسف  

اجتم  فيهما ويف حكمهما مجي  مربرات ومسوغات اخلروج على احلاكم والثورة علي ، اليت دل  
عليها النقل والعقل، وادتضتها املروءة والعوة، وأمج  عليها مجي  العقالء، وابلتايل فال كتور ليس حباجة أل  

.. ولو مل يفعل .. رعا، وذويهم يربر للثورة أب  النظام األس ي اجملرم هو الذي ابت أ الع وا  على أطفال د
وكأ  النظام النصريي اجملرم ليس يف .. أو لو أحسن التعامل معهم، ملا كانت الثورة، وملا خرجنا علي  ابلقوة 

 !  صحائف حكم  ونظام  ــ ما يست عي اخلروج علي  ــ إال جرمية ع وان  على أطفال درعا؟
، وفساد، وخيانة، وعمالة النظام األس ي النصريي ولو أردان أ  نع د مظاهر كفر، وظلم، وإجرام 

وال .. اجملرم منذ نشأت  وتسلط  على احلكم يف سوراي، وإىل يومنا هذا، لسودان ماات الصفحات وملا انتهينا 
وألجل جمموع هذه املظاهر املرتاكمة بعضها فوق بعض، كانت الثورة، .. أظن هناك من جيادلنا يف ذلك 

 !  ا املرتقبوكا  انفجار بركاهن
الفاطميو  حكموا مصر ملاات السنني، وكانوا حكامًا متمكنني، وم  ذلك ــ لكفرهم : ويُقال أيضاً  

وأ  ال مس  وال طاعة هلم .. وزن دتهم وظلمهم ــ أمج  العلماء، على وجوب اخلروج على دولتهم وحكامهم 
 . إىل أ  خرج عليهم صال  ال ين األيويب، وأزال ملكهم وحكمهم.. 
.. وكذلك الصليبيو  حكموا بيت املق س ألكثر من مثانني سنة، وكانوا متمكنني يف حكمهم  

 ! ومتكنهم مل يكن مانعاً من دتاهلم، وإجالئهم عن امل ينة املق سة

                                                 
 ".فصل الكالم يف مسألة اخلروج على احلكام :" أنظر أدلة املسألة يف مقالنا 1
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وكذلك التتار حكموا بالد املسلمني عشرات السنني، وكانوا متمكنني يف حكمهم، وم  ذلك مل  
 !م ودتاهلم، ومل يكن التمكن مانعاً من ذلكحيصل خالف على وجوب جهاده

فهل يُقال لتمكنهم من .. واليوم حكام اليهود متمكنو  من حكم فلسطني، وألكثر من سبعني سنة  
 ! ؟..احلكم، ولكوهنم أصبحوا حكاماً متمكنني، مل يع  جيوز اخلروج عليهم 

.. اخلروج علي  لكو  متمكنًا ولو كا  كل ابطل متكن وأصبح متمكناً، حيرم دتال  ومقاومت ، و  
ولتعّطل اجلهاد، واستمرأت الشعوب الذل، .. لضاعت حقوق، وداير وأوطا ، وانتهكت حرمات وأعراض 

بينما اجلهاد ابٍق وماٍض ــ بنص ح يث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ــ إىل يوم ... واهلوا ، والعبودية للطواغيت الظاملني 
 .القيامة

بعض شيوخ السلطا  بع م جواز اخلروج على برمير األمريكي، ألن  د  أصبح حاكمًا دال : ومن دبل 
 !  وهذه النغمة الشيطانية يب و د  راجت، ووج  ــ ولألسف ــ من ُيصغي إليها.. رمسياً ومتمكناً يف العراق 

أعاله، ال من أكرب األخطاء اليت ود  فيها بعض الشيوخ السوريني ــ وصاحب املقالة املشار إليها  
أننا خرجنا على النظام األس ي، ألن  مستب ، وديكتاتوري، ومن : هو دوهلم: يبتع  كثريًا عن هذا اخلطأ ــ

 ...! أجل احلرية، وليس ألن  كافر حمارب هلل ولرسول ، وللمؤمنني، ول ينهم 

 : وهذا القول خطأ كبري من ثالثة أوج  
، ذودًا عن حرمات هللا ودين ، ولكي تكو  كلمة هللا هي أن  ألغى مب أ اجلهاد يف سبيل هللا: أوهلا 

: العليا، الذي دلت علي  ماات النصوص الشرعية من الكتاب والسّنة، فاجلهاد ُيشرَع يف اإلسالم ملعنيني
وللذود عن حقوق العباد وحرماهتم، . لل فاع عن حق هللا تعاىل، ودف  الع وا  عن دين ، وحرمات 

 .مسلم" هللاِ ، فهو يف سبيل الُعليا هي هللاِ  كلمةُ من داَتل لتكو   :" ومظاملهم، ودول  ملسو هيلع هللا ىلص وأعراضهم، وأوطاهنم،
   . يشمل املعنيني معاً 

اَي َأيُـَّها :] وهللا تعاىل يقول! .. كيف؟.. ننش  عو  وم د ونصر هللا تعاىل، مث خنذل  وخنذل دين   
 . 0:دمحم[ُكْم َويـُثـَبِّْت َأْدَ اَمُكْم اّللََّ يَنُصْر الَِّذيَن آَمُنوا ِإ  تَنُصُروا 

خطأ وظلم حبق ثوار وجماه ي وشه اء الشام، الذين استشه وا، وداتلوا النظام النصريي : اثنيها 
األس ي اجملرم، دفاعًا عن حرمات ال ِّين، والِعرض، واملال، واألرض، وغري ذلك من احلقوق واحلرمات، 

واليت بوواهلا أو انتهاكها توول معها وتُنتهك العوة، والكرامة، .. ع اجلهاد دوهنا يف سبيل هللا واملظامل اليت ُيشرَ 
 . واحلرية، وإنسانية اإلنسا 
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كلما كثرت مربرات ومسوغات دتال النظام األس ي اجملرم والعميل، كلما كا  ذلك حافواً : اثلثها 
إما .. ة على الطاغوت ونظام ، إىل آخر أنفاس حيات  للمجاه  على أ  يستمر يف اجلهاد والقتال، والثور 

أنتم تقاتلو  النظام األس ي النصريي اجملرم، : فمثاًل أ  يُقال جملاه ي وثوار الشام.. النصر أو الشهادة 
وتثورو  علي ، ألن  نظام كافر حيارب هللا ورسول  واملؤمنني، وحيارب دين ، وألن  جمرم، وظامل مستب ، وداتل 

فهذا يكو  حافوًا هلم على االستمرار يف القتال، واجلهاد، والثورة، .. يب، وفاس ، وعميل، وخائن وإرها
.. فقط .. أنتم تقاتلو  النظام األس ي ألن  مستب ، وض  احلرية : والثبات، أكثر بكثري من أ  يُقال هلم

جهة والش ائ  اليت واجهتهم فحيناٍذ د  يضعفو  عن االستمرار يف اجلهاد واملقاومة والتضحية، وعن موا
 ! وتواجههم طيلة أكثر من ست سنوات، وخباصة أ  ميوا  االستب اد، واحلرية غري منضبط ل يهم

فنحن لو .. ليس لصاحل الثورة أ  نفرّغ شبابنا وجماه ينا من احلوافو والبواعث العق يّة، واإلميانية  
فالع و يُقاتلنا يف الشام من .. شبابنا وأبنائنا، وشعبنا فعلنا ذلك نقتل جذوة الثورة ورو  املقاومة يف نفوس 

منطلقات ودواف  عق ية ابطلة ــ إلدراك  أبمهية هذه ال واف  واحلوافو يف ثبات واستمرار مقاتلي  ــ ال يقوى 
على مواجهت  ودفع  وحتجيم  إال مقاتلو  وجماه و  يتحلو  حبوافو عق ية وإميانية عالية صحيحة، وهي حق 

 .  مرية في ال 

أذكر يف الثمانينات من القر  املاضي أننا د  خرجنا على الطاغوت املقبور اهلالك حافظ األس ،  
وكا  الشباب يتسابقو  ويتنافسو  فيما بينهم على جهاده ودتال ، ورد ع وان ، واالستشهاد يف سبيل هللا   

؛ التحالف الوطين لتحرير سوراي يف ، التحالف املشؤوم"اإلخوا  املسلمو  " إىل أ  أحَ ث حوب .. 
العراق، فتحالفوا مبوجب  م  مجي  ملل وأحواب الكفر والنفاق والون دة، اليت تصف نفسها يوماٍذ أبهنا 
معارضة ــ ومن دو  أ  يكو  هلا أي رصي  أو مقاتلني أو أثر يف ال اخل السوري ــ وتواطؤوا معهم على نظام 

ود  ترأس هذا .. ثورة على االستب اد السياسي ومن أجل احلرية وحسب  دميقراطي تع دي، وأ  الثورة هي
فُقِتلت الثورة يف مه ها، وجتردت من بع ها العق ي اإلمياين، أدوى .. التحالف يوماٍذ ال رزي محود الّشويف 

ورة وأس ل على الث.. واتهوا يف األمصار .. وختلى عنها الشباب املسلم .. أسلحتها يف مواجهة الطغيا  
وأه يت للنظام األس ي اجملرم أحلى ه ية، أنعشت  على م ى عقود ع ي ة .. الستار، وآخر فصوهلا املؤملة 

 ! اتلية، وّرث خالهلا ابن  الطاغية املعتوه واخلائن العميل بشار األس ، احلكم من بع ه
حىت ال تتكرر .. وإين ألرجو من مشايخ هذه املرحلة أ  ال يكرروا أخطاء مشايخ تلك املرحلة  

وأييت .. ويتي  شعبنا من ج ي  عشرات الّسنني يف األمصار، كما هتنا حنن من دبل .. مأساة سوراي من ج ي  
لعنهم هللا .. اليوم الذي يوّرث في  بشار األس  احلكم البن  حافظ األس ، كما وّرث من دبل حافظ بشارًا 

 !  وتستمر احملنة.. وتستمر املأساة .. 
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11/21/1520  

 .متفردات إيرانّية -5815
أل  دينها يقوم على الطعن ما أوتيت من مظاهر القوة، مهمنكوبة، ، إيرا  دولة خمذولة، مهوومة

من : إ َّ هللَا دال:" ويف احل يث الق سي.. بصفوة أولياء هللا تعاىل يف األرض؛ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وصحب  الكرام 
 . البخاري"عاَدى يل وليًّا فق  آذنُت  ابحلرِب 

هو  غيا  وفساد نظام ماليل دم وطهرا ،الثائر على طللشعب اإليراين، هذا احلراك الشعيب الواس  
وما نول إبيرا  من حراك، وتظاهرات، لن .. الثورة السورية  وهو مثرة من مثار.. خطوة يف االجتاه الصحيح 

أدرب لصاحبها الباغي مما والظلم  ، فسهام البغيالظاملة يكو  بعي ًا إبذ  هللا عن ميادين وساحات روسيا
  .سواه

إذا كانت الثورة األفغانية د  فككت االحتاد السوفييت من دبل، فإ  الثورة السورية ستفكك روسيا 
 . ذاهتا إبذ  هللا

 .واالستحسا  ادرتا  أرجو أ  ينال القبول -5816
، ال كتور عب  املنعم زين ال ين، وإخالص  املميو للثورة السورية ، واجتهادنظرًا جله ، وجهاد

أدرت  على مجي  الفصائل، واجملالس،  وثوابتها ــ حنسب  كذلك، وال نوكي أنفسنا وإايه على هللا ــوأله افها، 
ملستشارين كوكبة من اع   م ــ واهلياات، أ  يرشحوا ال كتور عب  املنعم، ملنصب الناطق الرمسي للثورة السورية

فالثورة  فصيل أو جملس من يتكلم ابمس ،وهذا ال مين  من أ  يكو  لكل املخلصني ــ  األخصائيني، واملميوين
تقط  الطريق على  ،، يف خضم هذا التع د اهلائل للمنابر اليت تتكلم ابسم الثورةحباجة إىل هكذا خطوة

ومأسسة النظام ومأسسة اإلعالم الثوري، هامة حنو مأسسة العمل الثوري،  عترب خطوةكما أهنا تُ   املتسلقني،
  . الثورة، إبذ  هللا السياسي ملا بع 

3/5/6158   

 .للقيادة ضريبتها -5813
 ملغامن، وتوزي  النياشني، وخيتفو ظهرو  عن  اضريبتها وتكاليفها، أما القادة الذين يَ والقيادة عامة للوّ 

 !...عن  املغارم، وتق مي القرابني، فأولاك ليسوا بقادة، وال زعماء، وهم عالة على القيادة والّوعامة 
1/5/6158  

 !شية االحرتاقخَ  -5811
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يف ودت يكو  اإلد ام هو األوىل،  جموىل، وحيُ هو األيف ودت يكو  اإلحجام  الناس من يُق ممن 
 !...خشية االحرتاق : وعلتهم يف هذا وذاك

من اتقى هللا، ورادب هللا يف أعمال ، وسرائره، ال ينبغي أ  خيشى االحرتاق، ولو : وهلؤالء نقول
ولواده هللا ــ رغم أنف .. اجتمعت األنس واجلن على أ  حيردوه، ويسياوا لسمعت  ومكانت ، ملا استطاعوا 

 . اجلمي  ــ عّواً ودبواًل، يف األرض، ويف السماء

رضى الناس، مهما أحجم، وتوارى، والتمس .. يرادب هللا يف أعمال ، وسرائره ومن مل يتق هللا، ومل 
  .ويض  ل  البغض والنفور يف األرض، ويف السماء  ،نّ ظهر  هللا خبيات ، وحيرداملناسبات املواتية للظهور، ليُ و 

سيجعل .. حمرجًا التوديت ن اء الواجب عن ما يناديك، مهما كا   اتق هللا، ولبّ : خالصة القول
 . هللا لك عواًن، وفردااًن، ودبواًل، ووّداً 

1/5/6158  

 !لو كانوا صاددني؟ -5811

املنافقو  الكارهو  لشرع هللا املنّول، يستغلو  التمثيل اخلاطئ للشريعة من دبل الُغالة، ليحّذروا من 
هوه من على شرع هللا املنول خريًا، ونوّ  ريعة ذاهتا، ومن كل من يُطالب ابلشريعة، ولو كانوا صاددني ألثنواالشّ 

وادتصر حتذيرهم على التحذير من هنج .. الة، واجلُّفاة سواء التمثيل اخلاطئ املتمثل يف هنج وسلوك وفهم الغُ 
 !الغالة واجلُّفاة

2/5/6158  

 !؟..عن ما تغيب الّشفافية  -5812
ممكن أ  يكو  اللص داط  .. الوضو  ويغيب .. عن ما تغيب الّشفافية، واملكاشفة، واملساءلة 

الطريق مسؤول أمين يف مجاعتك، ويكو  حاميها حراميها وأنت ال ت ري، ويكو  أمريك ودائ ك خائن 
وتكثر الظنو ، والشكوك، .. وعميل متواطئ م  الع و، وأنت ال ت ري، وحتسب نفسك يف مركب آمن 

عَليَك ابلَعالنيِة :" عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال كل  فق  صحّ ولتفادي ذلك  .. بني القادة واألفراد    الثقةوتُفقَ 
رَّ  َك والسِّ   ".  وإايَّ

عَتِكًفا فأتَيُت  كا  رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي  وسلَّم مُ : وعن صفّية بنت حيي زوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، دالت
ثُت  مث ُدمُت فانَقَلبُت، فقام سكُنها يف داِر وكا  مَ ــ أي ليوصلها إىل البيت ــ  معي لَيقِلَبين أزورُه لياًل، فح َّ

نيبُّ صلَّى هللاُ فقال ال !صلَّى هللُا علي  وسلَّم أسَرعا ، فلما رَأاي النيبَّ أسامَة بِن زيٍ ، فمرَّ رجالِ  مَن األنصارِ 
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 الشيطا َ  إ َّ " :دال !هللِا اي رسوَل هللاِ  ُسبحا َ : فقاال !"ُحَييٍّ  بنتُ  َصِفيَّةُ  إهنا ؛ِرسِلكما على ":علي  وسلَّم
 . البخاري"  وِبكما ُسوًءايَقِذَف يف دل أ ، وإين َخشيُت جَيري مَن اإلنساِ  جَمرى ال مِ 

لوا؛ النيب ملسو هيلع هللا ىلص املعصوم، أشرف خلق هللا، يبني للرجلني من األنصار أب  من يسري معها لياًل هي فتأمّ  
فيظنا   ؛ءاً ا سو صفّية، وال يرى يف ذلك غضاضة، خشية أ  يقذف الشيطا  يف دلوهبم أم املؤمنني زوج 

سب فأين أمراء الليل والظالم، جماهيل النّ  ..فافية والوضو  م أمت  من بع ه مب أ الشّ وليعلّ .. سوءًا فيهلكا 
، " عال  أبوفال ، و  وبأ" ف عنهم أكثر من كوهنم عرَ الذين ال يُ  من هذا املب أ العظيم، واملنبت واألصول،

 !!؟... والويل ملن يسأهلم عن أكثر من ذلك
7/5/6158  

 .مهما ديل ويُقال فالشام حمفوظة منصورة -5817
ويكثر احل يث عن اكتساب مواد  يف جبهة، وخسرا  مواد  يف .. يُقال عن كرٍّ هنا، وفرٍّ هناك 
وهو أّ  : إىل درجة عني اليقني، شيء واح والذي أفهم  وأعرف  .. جبهة أخرى من أرض  الشام الطهور 

ولتعلمن نبأه ولو بع  .. الشام حمفوظة، منصورة ــ إبذ  هللا ــ رغم أنف الِع ا، وأنف املتآمرين، واملتخاذلني 
 .حني

1/5/6158  
 !فريق مّنا وما هم مّنا -5818

تراه يستعجل اإلعال  عن ، بل ال يري  للثورة أ  تنتصرــ حمسوب على الثورة ولألسف ــ ا ريق منّ ف
أسيادهم األمريكا ، ومعهم ماًل يف أ  أييت أ..  انتهائها وفشلها، حىت ال تفرض رؤيتها العادلة واملستقلة

ال ميقراطية، الليربالية، : ، واملتمثل يفلحل السياسي الذي ينش ون  ويتمنون رؤيتهم لليفرض ، ال ويل اجملتم 
بني القاتل اجملرم .. واملؤاخاة بني السنة والنصريية .. ة ق األكثرية السنيّ تغييب حقو .. احل اثة، العلمانية 

 ذاك اخلجر املسموم يف ظهر سوراي أرضاً .. املتنّفذة وتبقى األدليات الطائفية هي احلاكمة .. والضحّية 
 !وتبقى األكثرية السنّية هي الضحّية اليت جُتىب منها الضرائب، وحسب.. اً وشعب

6/2/1522  

 !ميارسو  أدصى درجات االستب اد ابسم حماربة االستب اد -5811
ميارسو  وال عوة إىل ال ميقراطية والالستب اد، ابسم حماربة االستب اد، فريق منا ــ وما هم مّنا ــ 

ويقولو  : ب و املست ظاملو الطغاة ال مل يسبقهم إليهاخميفة أدصى درجات االستب اد، ويظهرو  نوعة دموية 
، ونساءهم احملجباتوالساج  منهم دبل الراك ، واملصلي منهم دبل اترك الصالة، ، وسج ًا، ادتلوهم ركعاً 
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للنصيحة اليت مارسها ابن عباس م  القوم واملغررين ال ومل يرتكوا فرجة يسرية للكلمة، و ..  اسراتدبل احل
 ...! منهم، أبمر أمري املؤمنني علي هنع هللا يضر 

دع  اي خال ؛ لعّل  يصلي :" يسرية للفق  املستنبط من ح يث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خلال  مل يرتكوا فرجة
."... 

 !؟...فكيف لو أهنم ال حياربو  االستب اد  ــ! وهم حياربو  االستب اد ــ زعمواهذا 

6/2/1522  

 .اجلوالين يقوم ابجلوء الثاين من مهمت  -5821
مهمت  بتجري  الفصائل من سالحها، وهتجري غالب شباهبا، يقوم بنصف اجلوالين بع  أ  أمت نصف 

املهمة األخرى؛ وهي تسليم املناطق احملررة ب ماء الشه اء يف ريف إدلب للنظام األس ي اجملرم، ومن دو  
 ...!دتال 

يف كهف ال تراك الشمس   اخلنادق، حىت لو كنت لسا  حال ومقال شبيحة اجلوالين، كن يف
اجلوالين، فهذا يكفي أل  تكو  يف حصانة من املساءلة واحملاسبة مهما بغيت وظلمت، وسطوت، كصاحبهم 

 ".  فال جهاد ل  من آذى مؤمناً :" ملسو هيلع هللا ىلص وفات هؤالء ح يث النيب.. وخنت، وسلمت األرض للع و 
51/5/6158 

 .سّنُة هللا يف الّنصر -5825
.. ، وثباهتم وصربهم ،إلمياهنمومتحيصًا ستبطا  املؤمنو ، اختبارًا هللا يف الّنصر، أ  أييت بع  أ  يَ  ةُ سنّ 

ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلوُِلوْا َحىتَّ [. ] َجاءُهْم َنْصُراَن  َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوْا َأنَـُّهْم َدْ  ُكِذبُواْ ]  مَّسَّتـْ
ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِ يَن  ] [.رِيٌب ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُ  َمىَت َنْصُر اّللِّ َأال ِإ َّ َنْصَر اّللِّ دَ يَـ  َولَنَـبـْ

ُلَو َأْخَبارَُكْم ِمنُكْم َوالصَّابِ   [.رِيَن َونـَبـْ
21/2/1522  

 ...!الذي حيونين  -5826

الثورة السورية بني منهجني، كأّ  أح مها ب يل عن اآلخر ــ طاملا انفحت وانضلت الذي حيونين أ  
 ، ولألسفأما االجتاه الوسط، فضعيف.. فريط اإلفراط والتّ .. الغلو واجلفاء : من أجل إدصاء الثورة عنهما ــ

 .دنسأل هللا تعاىل ل  القّوة وامل َ .. 
24/2/1522  
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 .املطلوب من األخوة الكرد -5823
ــ م  طرف احلق، املتمثل يف ـيف الصراع ال ائر يف سوراي  ـكما نطالب إخواننا األكراد أب  يقفوا ــ

امللح ين القوميني النظام األس ي اجملرم، ويف الثورة السورية، وأهلها، وجماه يها، ض  الباطل املتمثل يف 
وغريهم من اجملرمني، أ   Pkkاإلنفصاليني العمالء للع و من بين جل هتم، وأ  ال يسمحوا لطغاة 

فإننا يف املقابل نطالب ثوار وجماه ي .. ألهوائهم، ورغباهتم الشخصية واخلاصة ومطااي يستخ موهم ودودًا 
الشام بكل فصائلهم، أب  يتقوا هللا يف إخواهنم األكراد، وأ  حيسنوا معاملتهم، وأيخذوهم ابلرفق واإلحسا  

ا، وحنن فالشعب الكردي املسلم منّ اخلائن، ذوا الصاحل منهم جبريرة الطاحل خوأ  ال أيما أمكن لذلك سبياًل، 
ملني من أي دومّية أو جنسية كانوا، حىت وي ًا بي  إبذ  هللا على الطغاة الظا.. ما علينا من ، ل  ما لنا، وعلي  

 . التحرير والنصر

10/2/1522  

  !على كراسي القوم" العنتظة " شهوة  -5821
، وخمرجات ، "سوتشي " مجي  اجملالس، واهلياات، والتجمعات الثورية الشريفة على رفض رغم إمجاع 

، خيانة للشام، وأهل ، "لسوتشي " بل إ  عوام الناس بفطرهتم السليمة يرو  يف الذهاب .. والذهاب إلي  
مره بع ؛ فهو خطوة مل يعوم أ !! "املعارض"  وم  ذلك ــ إىل الساعة ــ الوف  املفاوض.. وثورت ، وشه ائ  

سوتشي " هل يذهبو  إىل .. والتصويت بني أعضاء الوف  ال يوال دائمًا وشغَّااًل .. لألمام، وخطوة للخلف 
 !؟...، أم ال يذهبو  "

وشهوة .. مينة، ويسرة  والتحريك هبا ــ! ، على كراسي القوم ــ أمام القوم"العنتظة " حّقًا شهوة 
 !!تصعب مقاومتها.. ملخ ومة املكث يف فناددهم الفخمة وا

10/2/1522  

 !أين منصة الثورة؟ -5821
ة روسيا، هذا يتب  ملنصة القاهرة، وهذا يتب  ملنصّ : ، ديل!!"املعارض " إذا ذُِكر الوفُ  املفاوض 

فأين الذي يتب  ملنّصة الثورة، أوليس حرايًّ أ  يكو  ... وهذا يتب  ملنصة اإلمارات، وهذا يتب  ملنصة القرود 
 ! ؟...الوف  كل  اتبعاً ملنصة الثورة وحسب 

10/2/1522  

  ..!ادرتا  مل ُيصَغ ل   -5822
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ـ على مجي  اهلياات واجملالس، ادرتحت منذ سنتني ــ ورمبا أكثر، وج دت االدرتا  أكثر من مرة ـ
عوا يف إع اد مسودة دستور، ينّظم احلياة السياسية ما بع  رحيل الطاغية شرِ والقوى الثورية الفاعلة، أب  يُ 

ض على الفصائل، وأكرب يُعرَ  بصورة نضمن معها سالمة ثوابت ومكتسبات الثورة، األس ، ونظام  اجملرم،
ت على الع و فرصة صياغة ، ولنفوّ والطلب ليكو  جاهوًا عن  احلاجة.. شرحية متثيلية للمجتم  السوري 
مل  إال أ  ادرتاحنا هذا... ائفي اجملرم وشعباً، ما بع  النظام األس ي الط ال ستور الذي حيكم سوراي أرضاً 

.. فراغ القاتل روسيا، يري  أ  يس  هذا الوها هو الع و برعاية املستعمر اجملرم .. ل  حىت يومنا هذا  ُيصغَ 
بقاء من خي م الع و، ويُطيل من املأساة السورية، و يرتاي ، و فرض على الشام، وأهل ، وثورت  ال ستور الذي وي

 ...!النظام األس ي اجملرم 
هو  ألمهية هذا األمر، دبل فوات األوا ، وحصول الن م، والت حني من م فهل بين دومي يتنبّ 

 !؟...

2/1/1522  

 !؟... َأمَلْ أيَْ ِ  -5827
للفصائل الّشامّية أ  تتقي هللا، وختش  دلوهبم للحق املنّول الذي أيمرهم ابلوح ة،  َأملَْ أيَْ ِ 

 !  ؟...واالعتصام، ونبذ الفردة، واالختالف والتنازع 

أ  يؤثروا مصلحة سوراي أرضًا وشعباً، وثورة على مصاحلهم الشخصية واحلوبية، والفصائلية  َأملَْ أيَْ ِ 
  !؟...

أ  يصغوا لن اء العقل، ويعلموا أ  مصاحلهم اخلاصة مرهونة بسالمة املصلحة العامة لسوراي  َأملَْ أيَْ ِ 
 !؟...أرضاً، وشعباً، وثورة 

.. أ  يتقوا هللا يف أنفسهم، ويف شعبهم، واملستضعفني الذين يعلقو  عليهم كثريًا من اآلمال  َأملَْ أيَْ ِ 
 ! ؟...تنول هبم دارعة، فيصبحو  أثراً بع  عني، ون رًة وعربة للمتن رين واملعتربين ُيستبَ لوا، و دبل أ  

َأملَْ أيَِْ  ِللَِّذيَن آَمُنوا َأ  خَتَْشَ  دـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّللَِّ َوَما نـََوَل ِمَن احلَْقِّ .. ]  َأملَْ أيَْ ِ ..  َأملَْ أيَْ ِ ..  َأملَْ أيَْ ِ 
 !!؟.29:احل ي [

2/1/1522   

 !كا  هللا يف عو  الق س -5828
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يصر  أب  خسارة عشرات القرى احملررة، واملواد  اهلامة يف ريف إدلب،  اجملهول واملشبوه، اجلوالين
 وأخذها من لصاحل النظام األس ي اجملرم وحلفائ ، واالنسحاب منها من دو  مقاومة ــ بع  أ  سطى عليها

وحسن نصر الشيطا  يصر  أب  .. فه ف  الق س .. الثوار اجملاه ين ــ ليس هامًا، وإمنا املهم الق س 
ومن دبل .. االستيالء على احملرر من األراضي السورية، واستالمها من اجلوالين، هو طريق  إىل حترير الق س 

كا  هللا يف .. وكا  ه ف  حترير الق س  ال جال األكرب حافظ أس  املقبور امللعو  د  سّلم اجلوال  لليهود،
" عو  الق س وأهل ، كم هم ال جالو  املشبوهو  املفس و  الذين يركبو  موجة الق س، ويستغلو  اسم 

 !وحترير الق س ملآرهبم الشيطانية، واخلاصة؟" الق س 

1/1/1522  

  !جهالة اجلوالين -5821
ية من عمر الثورة السورية، أ  يسترت ابلسرية، ويكو  ل من اجلوالين يف السنة األوىل والثاند  يُقبَ 

ويري  أ  حيكم سوراي  .. والرجل يشكل حكومات .. أما بع  مرور سب  سنوات من عمر الثورة .. جمهواًل 
جمهوال يف  .. مث م  ذلك يكو  جمول االسم، والعني، واألصل، والنسب .. ويتطل  إىل حترير الق س .. كلها 

وإن  حلري ابملغّفلني ممن مع  وحول  .. فهذا اليقبل من ، وال من بطانت  .. وحتركات ، وغاايت  كثري من درارات  
 ...! مطية ملآرب جمهولة، لرجل جمهول مشبوه عوانً و أب  ينفضوا عن ، وأ  ال يكونوا 

1/1/1522  

 .أس  عليَّ ويف احلروب نعامة -5871
فاالنتحاريو ، .. وعلى امل   اليت تتظاهر ض ه وختالف  .. اجلوالين أس  على الفصائل ومقراهتا 

بينما تراه يفر وينسحب انسحااًب مشبوهاً .. واالنغماسيو  جاهوو ، وفتاوى الطلقة ابلرأس، جاهوة وُمَع َّة 
اّمة يف ريف حلب وإدلب لصاحل ومريبًا ــ من دو  سابق علم وال إنذار ــ من عشرات القرى واملواد  اهل

وهو يف كال احلالتني يف  .. ومن دو  أدىن مقاومة .. ويف أايم بل وسويعات مع ودة .. النظام األس ي اجملرم 
ما هي املناطق واملقرات اجل ي ة احملررة اليت سيسطوا : كهف  السري حتت األرض، خيطط وأمام  اخلريطة

وما هي املناطق والقرى احملررة ب ماء .. ويهّجر مقاتليها وجماه يها  عليها، وأيخذها من أهلها وأصحاهبا،
أس  عليَّ ويف احلروب : ص ق في  املثل.. آالف الشه اء، اليت سيتنازل عنها لصاحل النظام األس ي اجملرم 

 ...! نعامة 

4/1/1522  

 .منذ العام األول من الثورة السورية -5875
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ونبهت ألمور .. وحذرت من أمور .. منذ العام األول من الثورة السورية، كنت د  هنيت عن أمور 
وها هم بين دومي بع  مرور أكثر من .. ود  انلين بسبب ذلك ــ من كثري من الناس ــ الطعن، والتجريح .. 

الذي كنا د  حذران من ،  وبع  أ  ود  احملظور، وحصل املكروه،سب  سنني على الثورة الشامية املباركة، 
.. يف األايم األوىل من الثورة  د  هنيت عن ، وحذرت من ، وينشغلو  مبا كنت ملا كنت د  نّبهت ل  يتنبهو 

 !وال حول وال دوة إال ابهلل

2/1/1522  

 !ل ين هللا الغشَّ  ضِمرُ فريٌق منا يُ  -5876
فإذا َتزمت .. ل ين هللا، ما بع  انتصار الثورة  الغشَّ  رُ ــ ُيضمِ ! فريق منا ــ ينتمي للتيار الليربايل

ية، وإىل ح يثهم عن الليربال.. هم عادوا إىل غشّ .. ت فَ فإذا ُفرجت وُكشِ .. اي هللا : دالوا.. واشت ت 
وهؤالء هلم نصيب من دول   ..إدصاء ال ين عن ميادين احلياة والسياسة و  ..وال ميقراطية، والعلمانية 

َها َوِمن ُكلِّ كَ  .َن الشَّاِكرِيَن َتْ ُعونَُ  َتَضرُّعاً َوُخْفَيًة لَِّاْن َأجَنااَن ِمْن َهـِذِه لََنُكوَننَّ مِ  :]تعاىل نـْ يُكم مِّ ْرٍب ُدِل اّلّلُ يـَُنجِّ
 . 94-91:األنعام[مثَّ َأنُتْم ُتْشرُِكوَ  

 ...!ورعات  كما هلم أثر سليب على جمرايت املعارك م  النظام األس ي اجملرم، 
25/1/1522  

  !الفصائل شركاء يف الوزر -5873
الفصائل عن اختاذ اإلجراءات الالزمة، ل ف  الشر عن سوراي أرضًا وشعباً، وثورة،  عن ما تتنّكب

واليت منها الالزمة، اختاذ تلك اإلجراءات فعل ذلك، وعلى م  د رهتا على  والتقليل من نسبة الضرر،
فهي .. على مجي  ربوع ومناطق سوراي  لصف، واالنتظام يف جيش موح ، ينتشرا اجتماع الكلمة، وتوحي 

علموا .. من شر وضرر ــ وغريها من املناطق ــ شريكة يف وزر ما ُيصيب أهلنا يف إدلب، والغوطة الشردية 
ُيشاركوا وابلتايل ال يُقبل منها وال من دادهتا أ  بذلك أم مل يعلموا، وسواء أدروا بذلك أم مل يقروا، 
. 29:التغابن[ْعُتْم فَاتَـُّقوا اّللََّ َما اْسَتطَ :] دال تعاىلاملستضعفني البكاء على ما ينول هبم من ش ة، وشر، 

 .والفصائل مل تتقي هللا ما استطاعت، وابلتايل فهي مسؤولة وحماسبة على ما فرطت ب  مما تستطيع 
ٍة :] وكذلك دول  تعاىل فال يُقبل منها أبدل ما . 95:األنفال[َوَأِع ُّوْا هَلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن دـُوَّ

من دوة وإع اد، ومن  تقصري فيما تستطيع الا ود  منها د ر متستطيع ، وابلتايل فهي مسؤولة وحماسبة على 
 . أعظم ما ي خل يف معىن القوة واإلع اد، االحتاد واالعتصام حببل هللا مجيعاً 

22/1/1522  
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 .داعش سياة من سياات اجلوالين -5871
ومهما ديل عن .. مهما ديل عن داعش وخطرها وخيانتها فهي ال تع و سياة من سياات اجلوالين 

؛ فهو فهي سياة من سياات اجلوالين ،الثورة السورية، واجلهاد الشاميالقاع ة وخطرها، وأثرها السيء على 
من سنَّ يف :" يف احل يثومّكن هلما يف الشام، وداتل دوهنما سنني ع ي ة، و الذي سّنهما، وجلبهما، ومّه  

. مسلم" ، وال ينقُص من أوزارِهم شيٌء ُكتب علي  مثُل ِوزِر من عمل هبااإلسالِم ُسنًَّة سياًة، فُعِمل هبا بعَ ه،  
..  ينقص من أوزارهم شيااً من دو  أ  فل  أوزارهم .. واجلوالين د  سّن سنة ال واعش، والقاع ة يف الشام 

ومن كا  حماسبًا داعشًا على أعماهلا وجرائمها، فاألوىل ب  أ  حياسب من كا  سببًا رئيسيًا يف وجودها، 
 !أعمالجرائم و ومتكينها، وما نتج بع  ذلك من 

51/6/6158    

   .جبهة حترير سوراي -5871
" ويف جتم  واح ، حتت عنوا  ومسمى احتاد حركة أحرار الشام، م  حركة نور ال ين الونكي، 

نؤي ه ونبارك ، ون عو .. ، خطوة عظيمة ومباركة، وهي ــ ال شك ــ يف االجتاه الصحيح "جبهة حترير سوراي 
هللا تعاىل أ  يكو  هذا التجم  اجل ي  نواة صلبة لتجم  أكرب  سائلني..  ، وتقوية شوكت إىل تكثري سواده

وما ذلك على هللا .. يشمل مجي  القوى الثورية الفاعلة واملخلصة، وعلى امت اد مجي  الرتاب السوري 
 .بعويو، واحلم  هلل رب العاملني

58/6/6158  

 !متفردات جوالنية -5872
للتخفيف من ضغط ودصف النظام الطائفي اجملرم على أهلنا وإخواننا يف الغوطة الشردية، جيب أ  ــ 

وهللا يف عو  العب ، ما .. تتحرك مجي  اجلبهات األخرى يف درعا، والساحل، وإدلب، وغريها من املناطق 
 . دام العب  يف عو  ونصرة أخي 

وحسنة خمالفيهم من اجملاه ين واملسلمني؛ كفر، .. سياة اخلوارج الغالة؛ توحي ، وجهاد، ودهاء ــ 
 !واجلوالين واح  من هؤالء... وخيانة وعمالة 

يف الودت الذي ينشغل في  جماه و الشام لرد ع وا  النظام الطائفي اجملرم عن الغوطة الشردية، ــ 
يخلف اجملاه ين ابلغ ر ف... يلتقط اجلوالين الفرصة الساحنة ليسطو على مقرات وأفراد جبهة حترير سوراي 

 !هبم، والسطو على مقراهتم
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من خالل املتابعة ال ديقة لسلوك اجلوالين، وما أح ث  يف الشام، والثورة السورية فهو ال خيرج عن ــ 
 .خارجي جل ، ومفس  يف األرض: هذين الوصفني

ومن مع  يعت و  على املؤسسات امل نية  ، رسول البغ اديعن ما جت و  اخلارجي املفس  اجلوالينــ 
فهذه عالمة على اإلفالس، واالنتحار، وادرتاب .. بوعم إنوال علم الثورة أو غريه .. واألكادمية للمواطنني 
 .دنو األجل، إبذ  هللا

يقوم ب ور املفس ، واملخرب واملؤذي للثورة .. ما دام اخلارجي املفس ، رسول البغ ادي، اجلوالين ــ 
واجلوالين فهم هذه املعادلة، لذا فهو ميعن ويوي  يف التخريب، .. فهو يف أما  وحصانة من الع و .. السورية 

 !واإلفساد والضرر، ليوداد أماانً من الع و
.. مشروع اجلوالين األساس، افتعال معارك داخلية، والسطو على الفصائل، واإلنفراد ابلساحة ــ 

نظام اجملرم، فهو يتقوى هبا على عشرات املعارك ال اخلية  م  الفصائل وهو عن ما خيوض معركة م  ال
ر، ض  الشام، ومن يري  أ  يصطف م  اجلوالين، فهو يصطف م  مشروع  اآلنف الذك.. الثورية اجملاه ة 

 .وأهل ، وثورت 
ض  أهل الشام، .. م  اخلارجي املغايل املفس ، رسول البغ ادي اجلوالين  املهاجر الذي يصطفّ ــ 

فهو ـــ يف حقيقت  ــ جاء لنصرة اجلوالين على أهل الشام، وليس لنصرة أهل الشام .. وجماه يهم، وثورهتم 
وما بني زعم  أن  جاء لنصرة أهل الشام ومستضعفيهم، وبني وادع  كما بني السماء .. ومستضعفيهم 

 ! األرضو 

لجوالين وعصابت ، وتراه احلياد عن ما تكو  الغلبة لأ  يقف املهاجر على يف شيء ليس من احلياد ــ 
بينما عن ما تكو  الغلبة  جماه ة بكاملها، ويهجر شباهبا، ال حيرك ساكنًا، عن ما يستأصل اجلوالين فصائل

غضب  واصطفاف  م  اجلوالين ض  مناوئي ،  جملاه ي الشام على اجلوالين وعصابت ، يعلن هذا املهاجر عن
 !وجي  ملودف  هذا الالحيادي كل املربرات واملسوغات

املهاجر الذي يقف م  غ رات، وبغي، وظلم اجلوالين، رسول البغ ادي، ض  أهل الشام ــ 
 !ال يؤاخذ أهل الشام لو حاسبوه يوماً على مودف  هذا.. وجماه يهم، وثورهتم 

يهو  علي  التفريط ع مي الشعور ابملسؤولية، وأن  جب ارة ملحوظة، أن  غري أمني، أثبت اجلوالين ــ 
ابألرض، ومكتسبات الثورة، لصاحل الع و، عن  أول اختبار ل ، وأ  معركة داخلية يفتعلها م  فصيل من 
الفصائل الثورية اجملاه ة، يسطو فيها على مقرات  وأموال ، وأسلحت ، أحب إلي ، وأدرب إىل مرامي ، عشرات 
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وإشغال جماه ي الشام ب  وببغي ، يف الودت .. اجملرم  املرات من معركة خالصة وصاددة م  النظام النصريي
 ! هلو أكرب دليل على ما تق م، وامل د العو وتطلب الذي تستغيث في  غوطة الشام 

اختلطت أدعية الناس، حىت مل تع  حتسن التمييو بني أدعيتهم على الطاغوت بشار األس  ونظام  ــ 
وأهل ،  ،الشرتاكهما يف ظلم الشام.. الباغي اجلوالين وزمرت   وبني أدعيتهم على اجملرم املفس .. النصريي 

 .وثورت ، وهللا املستعا 

درية يف إدلب لصاحل اخلارجي املفس  الباغي اجلوالين، يف سويعات ينسحب من أكثر من مائة ــ 
 اجملرم، حتت ذريعة ش ة دصف النظام، بينما يف دتال  لثوار وجماه ي الشام يثبت أايماً  نصرييالنظام ال

وهذا من .. ومن دو  تقوى وال ورع ، على درى املسلمني وامل نيني، أشهراً، ويستخ م األسلحة الثقيلةو 
". األواث  رك و يقتلو  أهل اإلسالم، ويرتكو  أهل الش:" ، الذين جاء احل يث بوصفهمأبرز خصال اخلوارج

 !؟...، عن ال ليل الذي يثبت أب  اجلوالين ومن مع  طائفة خوارج غالة وبغاة مث بع  ذلك يسأل سائل
يف الودت الذي حيرس في  اخلارجي املفس  اجلوالين درييت الفوعة وكفراي الشيعيتني  الرافضيتني ــ 

درية حوانو، وغريها من درى املسلمني، ويروع يقصف أبسلحت  الثقيلة .. املواليتني للنظام األس ي اجملرم 
يقتلو  أهل اإلسالم، :" وهذا من أبرز صفات اخلوارج الغالة، الذين جاء فيهم احل يث.. أطفاهلم ونساءهم 

 "!ويرتكو  أهل الشرك واألواث  
من  اجلوالين اجملرم ــ بينما هو متخف يف كهف  ــ يقتل شباب الثورة، ويضرب بعضهم ببعض؛ سواءــ 

فأي خ مة يق مها هذا اخلبيث اجملهول للطاغوت .. املغفلني ممن هم يف صف ، أو من الطرف املقابل 
 !النصريي، ونظام  اجملرم؟

 ، وال الوصول إلي ،فعل ما فعل  اجملرم اخلارجي اجلوالين يف الثورة وأهلها، مل يفعل ، ومل يتمكن من ــ 
وأما  جرامي اخلبيث، فهو يف حصانة اإلوهو ما دام يقوم هبذا ال ور .. الطاغوت النصريي بشار األس  

  !ويرتكون  إىل األخري، إىل أ  ينهي مجي  مهام  التخريبية واإلجرامية، حبق الشام، وأهل ، وثورت .. منهم 
حرمة املناوئني هلا، حىت لو كانوا دوات النظام النصريي الطائفي اجملرم عن ما ت خل درية تستبيح ــ 

عن ما م  مناوئي ، وتصفيات مي انية هلم، وكذلك يفعل اجملرم اجلوالين  هم،دتلعتقاهلم، و من امل نيني، وتقوم اب
 !كا  هللا يف عو  الشام وأهل  وثورت .. يستويل على درية من احملرر كانت بي  أهلها وثوارها 

واخلارجي .. ، بذريعة خيانة الوطن، والقائ  هل الشام، وشباهبمالنظام النصريي اجملرم يقتل أــ 
! ام وثواره، بذريعة خيانة ال ين ــ زعمواخرية شباب الشمناوئي ، و اجلوالين اجملرم يقتل ــ يف تصفيات مي انية ــ 

 !رجاالت فاختلفا يف الذرائ ، والتقيا يف اهل ف؛ وهو ت مري الشام، وثورت ، ودتل صفوة وخرية شباب  و  ــ
إما أ  تستسلم إلرادة اجملرم اجلوالين، وألهوائ ، : الثورة بني خيارين، وال ب  هلا من االختيارــ 

 حقوق الشه اء عليها، و كتسباهتامسارها، وضياع أله افها، وتفريط مبومآرب ، ويف ذلك احنراف للثورة عن 
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وغلوه، وإجرام ،  وت ف  عن نفسها بغي ، وظلم ،  ما أ  تقاوم  ــ كما داومت غريه من الطغاة الظاملني ــوإ.. 
 ...!مهما كانت التضحيات، وكانت التكاليف وتستمر يف السعي حنو أه افها املنشودة، 

نت ، واستأمنت  فإذا أّمنت ، ومسَّ وبذل العو  واملعروف، صرة، أسوأ الغ ر؛ من أيتيك حتت غطاء النّ ــ 
مثال ..  وأخرجك من داركدك، وشرّ  وعلى حرماتك، يك،وسطى علغ ر بك،  ..على ظهرك، وحرماتك 

 !ذلك سرية الغّ ار اخلائن اجلوالين، م  الشام، وأهل ، وثورت 
ــ كالعادة؛ عن ما يري  اخلارجي اجلوالين أ  يسطو على فصيل من الفصائل، أو يقاتل جماه ي الشام 

يلتجئ إىل تكفريهم، وختوينهم، ورميهم  اجلرائم ــليجّرئ أفراده على مويٍ  من البغي والع وا ، وارتكاب ــ 
  مع  وجبواره من ، وشيوخ االرتواق والغلو الرخيصني موجودو مبفردات وإطالدات هي من أخيات التكفري

وم  ذلك يتساءل البعض عن ال ليل الذي يفي  خارجية وغلو اجلوالين ومن  ..ة القذرة أجل هذه املهمّ 
  !!مع 

وكذلك فعل البغ ادي .. ت بشار األس  أهل الشام، استعا  يف دتال  ابملرتودة ملا داتل الطاغو ــ 
فمن يُقاتل .. املرتودة يف دتال  جملاه ي الشام غالة زعيم داعش، واجلوالين زعيم النصرة؛ كل منهما استعا  ب

اجملاه   معهما من الواف ين ض  أهل الشام، وجماه يهم، وثورهتم، فهو أدرب لصفة املرتوق من  لصفة
 !املهاجر

لو مل يكن للجوالين إال أن  ُيشغل جماه ي الشام يف الشمال السوري، عن نصرة إخواهنم وأهلهم ــ 
 !لكفت  خيانة للشام، وأهل ، وثورت .. يف الغوطة الشردية 

متكّسب، أو  فاعيال ي اف  عن اجملرم اجلوالين إال انت.. ــ بع  كل هذا الذي حصل، وما د  اب  
 .ب، أو َعميل متواطئجاهل متعصّ 

65/6/6158 

  .كلمة أوجهها للشيخ عب  هللا احمليسين -5877
 هذه كلمة أوجهها للشيخ عب  هللا احمليسين، ولكل من ينهج هنج  يف معاجلة اخلالفات والنواعات،

يهو  علي  فاجر دليل الورع، مغاٍل ابغي .. ظامل، ومظلوم عن  وجود : فأدول اليت تشه ها الساحة الشامّية،
ال  ..والظلم البغي عن نفس  ى علي ، أيىب علي  ورع  أ  يرد وُمبغَ السطو على احلقوق واحلرمات واملقرات، 

وأ  لو ادتتال،  على أهنما سواء يف الوزرــ ! ــ حتت عنوا  وزعم اإلصال   اخلطاب هلما وجّ حيناٍذ أ  يُ  جيوز
 ئ الباغي الظامل دليل الورعجُيرّ  فهذا اخلطاب.. أو ليس من دتالمها شهي  .. القاتل واملقتول منهما يف النار 
فيوي ه ترددًا  ،على املضي يف بغي  وع وان  وظلم ، خبالف الطرف املقابل الذي ال أيب  خلطاب الشرع،
ــ سواء د  علموا أم مل يعلموا ــ عواًن خبطاهبم فيكو  أصحاب هذا اخلطاب .. ودبواًل بضيم البغي والع وا  
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إضافة إىل أن  خطاب خمالف للشرع .. للباغي الظامل على بغي  وع وان ، وعلى االستمرار يف البغي والع وا  
ومتسك عن بغيها من الفاة الباغية، ودتاهلا إ  مل ترعوي للمظلوم من الظامل، و املنول الذي أيمر ابالنتصاف 

 . إال ابلقتالوع واهنا 
65/6/6158  

  . رعّيةبغي اجلوالين واحملاكم الشّ  -5878

منذ سب  سنني من عمر الثورة السورية، وكلما سطا اجلوالين وبغى على فصيل من فصائل جماه ي 
وحال اجلوالين .. يت اعى فرداء النواع إىل حمكمة شرعية حتكم بينهم  ام، وصادر أسلحت ، وهّجر شباب ،الش

وإما املوافقة م  شروط تفق ها احلرية .. وإما التعطيل .. وإما اإلعراض .. م  هذه احملكمة إما املماطلة 
، لترتاكم طوى القضّيةنواهة واالستقالل، ويف كل مرة خيرج منها اجلوالين من غري حماكمة، وال مساءلة، وتُ وال

وينجلي من دو  إجراءات ني احلق بِ وحينما يَ .. فودها دضااي ج ي ة، اجل ي  منها يُنسي الق مي منها 
.. يعتذر الشيوخ والقضاة عن بيا  احلق حبجة اخلوف من غ رات ومفخخات وإرهاب اجلوالين  التحاكم،

يعين إضاعة احلقوق، وجناة  النواعات إىل احملكمة الشرعية؛ الناس أ  إحالةكثري من حىت ابت ل ى عرف  
إضافة إىل ما يتضمن .. وتشجيع  على أ  يكرر السطو والبغي اثنية واثلثة وعاشرة .. الظامل الباغي اجلاين 

 ! للشريعة اإلسالميةعظيمة إساءة من هذا املعىن 

كاذبة، أثبت الونكي ــ أمام الشيوخ   ومواعم ، بذريعة دعاوىويف بغي اجلوالين األخري على الونكي
ــ ابل ليل القاط   مصلح العلياين، و عب  هللا احمليسين، و أبو دمحم الصادق، و عب  الرزاق امله ي: األربعة

الشيوخ الشيخ توفيق عن موافقت  على  وملا سأل.. بطالهنا، وثبوت ض ها وعكسها يف تسجيل مصور 
مرة، أجاب من فوره على الرضى واملوافقة، وكرروا علي  هذا السؤال أكثر من تنظر يف النواع، حمكمة شرعية 

أ  هذه احملكمة : بقول وزادهم .. ويف كل مرة جييبهم ابإلجياب واملوافقة   الشيوخ من تكراره،ىيحىت استح
س، ليعرف إذا عجوت عن إنصاف املظلوم املفرتى علي  من الظامل الباغي، على أدل األحوال تبني احلكم للنا

 .ن املبغى علي ومَ الظامل، ن الباغي الناس احلق، ومَ 
وملا ذهب الشيوخ األربعة إىل اجلوالين وصاحب  عطو ، رفض التسجيل خشية التوثيق وصعوبة 
الرجوع إىل الوراء، وملا سألوه الشيوخ هل يوافق اجلوالين على حمكمة شرعية، تظهر احلق، وتنصف املظلوم 

وابلنسبة للمحكمة فق  :" ع األخري م  الونكي أجاهبم اجلوالين، كما جاء يف إفادة الشيوخوا من الظامل يف الن
 "!! ذكروا أبهنا ليست حالًّ والتستطي  أ  تُلوم الطرفني
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ــ اليت تعين التحاكم إىل الشريعة وبيا  احلكم الشرعي  احملكمة الشرعية ..اجلوالين  هكذا أجاب
لتستمر روايت  الكاذبة، ويستمر يف .. عن  اجلوالين، وال تستطي  أ  تُلوم  فيما مت في  التنازع ــ ليست حاًل 

وهو م  كل ذلك يوعم زعم  الكاذب .. سلحتهم بغي  وع وان  وظلم ، وسطوه على اجملاه ين ومقراهتم، وأ
 !!عةــ األش  وزراً ــ أن  من أنصار الشريعة، ويقاتل من أجل الشري

حلكم الشرع ال ب  هلا، و لوم اجلوالين، وال اجلوالين أيوحنن نعلم أ  احملكمة الشرعية ال تستطي  أ  تُ 
، من املظلوم املفرتى علي و ن الظامل الباغي، ولكن على األدل تبني احلق للناس، وتظهر هلم مَ .. الصادر عنها 

لكن حىت هذا اجلانب من فوائ  احملكمة الشرعية ال يري ه اجلوالين، ..  ليكو  الناس على بينة من أمرهم
 ! يستمر بغي ، وينطلي كذب  على الناسحىت حىت ال يفتضح أمره، و 

، ديادات  وشيوخ  م  والسؤال الذي كا  ينبغي للونكي أ  يوجه  للشيوخ بع  أ  استوفوا التحقيق
أ  يعلنوا عن النتيجة واضحة وصرحية اليت  هتم م  الطرفني،حترايإمتام ربعة بع  هل سيستطي  الشيوخ األ

أهنم خيشو  على أنفسهم ــ لو ص عوا ابحلق ــ من غ رات، : أم سيكو  عذرهم أيضاً .. توصلوا إليها للناس 
 !!؟...ومفخخات، وإرهاب اجلوالين 

 !؟وجواهم هللا خرياً ..  منهم اإلجابة اً هذا السؤال، منتظر  عليهمابلنيابة عن الونكي أطر  وأان 

66/6/6158  

  .حكم الطائفة اجلوالنية -5871
دياسًا ملا يُنسب إليها من أدوال،  عيمها ومؤسسها أيب دمحم اجلوالين ــنسبة إىل ز  الطائفة اجلوالنية ــ

جتري عليهم .. من اخلوارج الغالة، والبغاة املفس و  يف األرض كالّ واعش؛ هم عن ي  وأعمال، وموادف، ف
، وهذا ال مين  من وجود أفراد أو جمموعات تنتمي لعصابة هذا اجملرم اجلوالين، أحكام اخلوارج الغالة مجي 

لكن يطاهلم وزر تكثري سواد اخلوارج، ووزر نصرهتم ..  ، وال تنطبق عليهم صفات اخلوارجليسوا من اخلوارج
، ولصعوبة التمييو بينهم وبني غريهم يف ساحات املعارك، فإهنم يُعاملو  معاملة اخلوارج للخوارج وإعانتهم
، ويعلنوا صاددني توبتهم، وبراءهتم من ، ومن وعصابت  إىل أ  ينفصلوا عن هذا اجملرم اجلوالين.. البغاة الغالة 

  .عصابت ، ومن منهج ، وفساده، وظلم ، واحلم  هلل رب العاملني

68/6/6158  

 .مشكلة الغوطة الشردّية -5881
املشكلة يف الغوطة الشردية، بي  األخوة اجملاه ين على األرض؛  أ  اجلانب األكرب من: دلنا من دبل

واح ة جتم  مجي  اجملاه ين يف اً، ويشكلوا غرفة عمليات مشرتكة أب  يتح وا، ويعتصموا حببل هللا مجيع
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وتشغلهم عن  وغر ص ور األخوة بعضهم على بعض،وأ  يرتفعوا عن السفاسف اليت تفرق، وت الغوطة،
أما إ  ..  ، ومكنهم يف األرض، وأرضى عنهم الناس، ونصرهم على أع ائهمفإ  فعلوا ذلك مهنع هللا يضر.. الع و 
ذ شركاء يف املأساة، ويف إطالة وهم حينا.. فالنتيجة معلومة .. زاع واالختالف انتفرق والوأبو إال التّ  تنكبوا؛

، وسواء أدروا بذلك أم مل سواء علموا بذلك أم مل يعلموا..  وعليهم دسط من املالمة.. أم ها ومعاانهتا 
 !يقروا

1/3/6158  

 ...!اتقوا هللا يف أهايل عفرين  -5885

يف األمن واألما ،  ب أ  تكو  مثاًل حُيتذى ب الثوار اجملاه و ، جي أميا منطقة أو درية ي خلها
حبق  د  ارتكبت الناس، ود  بلغين عن بعض التجاوزاتوحقوق واحلرص على محاية وصو  حرمات وأموال 

وهذا خطأ كبري، فال .. ، ببعض أعماهلم، وجرائمهم " pyd" جمرمي أهايل م ينة عفرين، حتت عنوا  مقابلة 
َواَل َتِوُر َواِزرٌَة :] ة، وال يؤخذ الربيئ ابجملرم اآلمث، دال تعاىليُقابل اخلطأ خبطأ، وال الظلم بظلم، وال اخليانة خبيان

 . تكررت يف مخسة مواض  من القرآ  الكرمي؛ ألمهية املعىن، ودالالت  وهذه آية د . 58:فاطر[ِوْزَر ُأْخَرى 
ُكفَّارًا، يضرُب بعُضكم رداَب ال تـَْرِجعوا بـَْعِ ي  :" أن  دال ويف احل يث، فق  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

أدِّ األمانَة إىل مِن :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص. 71561:صحيح اجلام " َأِخي ِ  جَبرِيَرةِ ، وال َأبِي ِ  جَبرِيَرةِ ، وال يـُْؤَخُذ الرجُل بعضٍ 
  .أبو داود، والرتمذي" خاَنكَ  من ختُنْ  والائتمَنك، 

، ال املسلمِ أخو  املسلمُ  ،وَكونوا عباَد اّللَِّ إخواانً  ،وال تباَغضوا، وال ت ابروا ال حتاَس وا،:" ودال ملسو هيلع هللا ىلص
 ؛حرامٌ  املسلمِ  عَلى املسلمِ  كلُّ ،  املُسلمَ حبسِب امرٍئ مَن الشَّرِّ أ  حيِقَر أخاُه ، يظِلُمُ  وال خيذلُُ ، وال حيِقُرهُ 

 . مسلم" ، َوِعْرُض ُ دُمُ ، ومالُ ُ 
  عفرين، وأهايل كل منطقة أو درية ت خلوهنا، وأحسنوا معاملة الناس، وارفقوا هبم،اتقوا هللا يف أهايل

َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُ  دـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِ ُلوْا ]  وال تعينوا الشيطا  عليهم وال تفتنوهم عن دينهم بسوء صنيعكم،
 . 8:املائ ة[ َخِبرٌي مبَا تـَْعَمُلوَ  ِإ َّ اّللَّ  اْعِ ُلوْا ُهَو َأدْـَرُب ِللتـَّْقَوى َواتَـُّقوْا اّللَّ 

51/3/6158  

 ...!متفردات  -5886

ع، والصَّخب، والفحش يف القول، وال ابالرمتاء على   البالء، ابجلَّو ال ُيستجَلب نصُر هللا، وال يُرفَ ــ 
 . وهللا املستعا .. وإمنا ابلصرب، واالحتساب، واإلع اد، وأخٍذ ابألسباب  ..عتبات األع اء 
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وهي ــ مهما اشت ت عليها احملن، وتكالب عليها .. ُمق َّرة  وأسباب .. ف  الغوطة على موع  لن خُتلَ ــ 
 . وإ  غ اً لناظره لقريب.. الكالب الضارية ــ منصورة، معووزة إبذ  هللا 

األخوة يف الغوطة، بكل تشكيالهتم، وفصائلهم، أبدل من أ  يتح وا، ويشكلوا غرفة ال نقبل من ــ 
مث إذا كانت مثل هذه الظروف الش ي ة، ال .. عمليات مشرتكة واح ة، جتم  مجي  اجملاه ين يف الغوطة 

حتملهم على اختاذ هذا اإلجراء االضطراري، الذي يطالب ب  النقل، والعقل، وكل حر شريف، فمىت 
 !؟...يتخذون  س

 ظام النصريي اجملرم، ورعات ، أيىبة من النيف الودت الذي تتعرض في  الغوطة ألشرس هجمة مهجيّ ــ 
أ  و  لواوية ورمي  ابألسلحة الثقيلة،جبل ايهامجوا  أ ين ومن مع  من الغالة الغرابء إال اخلارجي اجملرم اجلوال

أال داتل هللا .. لشام وأهل  ل هكذا تكو  نصرهتم..  م يف الغوطةجماه ي الشمال عن نصرة إخواهن يشغلوا
 ! الظاملني

وملا فاصل الونكي .. يف ال ين ملا كا  الونكي م  اهلياة، كانوا عن  اجلوالنيني، جماه ين، وإخواهنم ــ 
وم  .. حالل دمهم  عمالء، وخونة، وعلمانيني، اجلوالنيني، بع  أ  اب  ل  حقيقتهم، أصبحوا عن  اجلوالنيني

  !؟... ذلك ال يوال هناك من يسأل عن دليل على إجرام اجلوالنيني، وغلوهم وخارجيتهم

، دي مل تكن األنظمة العربية الطاغية يومًا متثل اإلسالم، ال دبل إصالحها، وال بع  اإلصال  والرتّ ــ 
د  اهنوم واهنار معها ، أو غريت وبّ لتحىت يُقال إذا ما اهنومت أو اهنارت، ..  وزعم االنفتا ، والتغيري

  !اإلسالم

اللهم زدهم تقاتال وتناحرا .. فتقاتلوا م  بعضهم البعض .. اختلف احلرامية على تقاسم القصعة ــ 
 .وأخرج عبادك املستضعفني من بينهم ساملني.. وادف  شر الظاملني ابلظاملني .. 

احلالية، هو الب يل عن اجلوالين، وهنج ، بصورت  !! " املعارض" عن ما يكو  الوف  املفاوض ــ 
  !وهللا املستعا .. تشت  املأساة، واملعاانة، على الثورة الشامّية، وأهلها .. وعصابت  

11/1/1522  

 !دضية فيها نَظر -5883
تقوم هلا ال نيا أ  يُعت ى على اجلاسوس الروسي، ابلكيماوي من دبل الروس، جرمية ال تُغتَفر،  

بينما إابدة أهل الغوطة الشردية .. احلكومة الربيطانية عالداهتا ال بلوماسية م  روسيا وتقط  وال تقع ، 
دضية فيها نظر، ال تست عي دط  .. ابلكيماوي والفوسفور، وغريها من األسلحة احملظورة الروسية 

 !؟...العالدات وال حىت اإلنكار 
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  !وال اثئر شريف وال جماه  ليس أبخ -5881
ى إلي  من ال اعمني جماه ، وال اثئر شريف، من يُؤثر سالمة الُفتات الذي يُرمَ ليس أبخ، وال  

وعلى الودوف م  أخي  يف حلظات ومواطن الش ة .. على سالمة الشام، وأهل ، وثورت  .. اخلارجيني 
 ...!واحلاجة 

، فإ َّ برجٍل مسلمٍ  يسكُ   منو ، نَّمَ جه منفإ َّ هللَا يُطِعُم  مثَلها  أكلةً مبسلٍم  أكل من:" ويف احل يث 
وهؤالء أيكلو  ويلبسو  على حساب سالمة  .571:صحيح األدب املفرد"جهنََّم  منهللَا عوَّ وجلَّ يكسوه 

  ...! وأمن إخواهنم 
67/3/6158  

  !؟...لوا دُتِ  ذنبٍ  أبيّ  -5881
حفظة كتاب ، فيقتل أكثر من مائة من فغانستا أيقوم الطريا  األمريكي بقصف م رسة دينية يف  

، ومل ال، ما فيمر احلَ ث، وكأن  ال شيء.. هللا، مجعهم حفل لتخريج حفظة القرآ ، غالبهم من األطفال 
ومن حفظة كتاب هللا، فإهنا ال تسبب لإلنسانية ومن أطفال املسلمني، الضحية من املسلمني،  تدام

 !  ؟أدىن دلق أو انوعاج املعاصرة
غري ، الشنعاء لفعلتها وما هو املربرحتت أي زعم ترتكب السلطات األمريكية هذه اجلرمية النكراء،  

 ! ؟...احلق  الصلييب ال فني على اإلسالم واملسلمني 
ولو وهم اإلرهابيو  اجملرمو  حقًا، ــ ! ميارسو  أسوأ معاين اإلرهاب ابسم حماربة اإلرهاب ــ زعموا 

الذين جيربو  اجملرمني كم اإلرهاب واإلرهابيني اجملرمني؛ ألول من حاكمت هؤالء وج ت حماكم عادلة حتا 
 ! واملستضعفني من عباد هللا ،طرياهنم ودنابلهم وصوارخيهم على األطفال

معهم يف عه  النيب ملسو هيلع هللا ىلص حصلت جرمية مشاهبة هلذه اجلرمية، فجاء انس يسألو  النيب ملسو هيلع هللا ىلص أ  يرسل  
فغ ر ، "القّراء " من يعلمهم القرآ ، فأرسل معهم سبعني رجاًل من األنصار من حفظة كتاب هللا، يُقال هلم 

فُسموا  ،"نة و بار َمعُ  "عن  ، ة، ودتلوهم على حني غرّ يف الطريق، ودبل أ  يصلوا إىل أماكنهم هبم املشركو 
يقنت وي عو ــ  وملا بلغ خرب مقتلهم إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حو  حواًن ش ي اً، وظلّ  ،"بار َمُعونة " ب ؛ أصحاب 

 ...! شهراً كاماًل يف صلوات  وعلى دبائلهم، الغادرين املشركني ومع  املسلمو  ــ على الفاعلني 
 هتمنتوا يف صلواقأ  ي يف مجي  أمصارهم ، تستوجب على مجي  املسلمنيهذه وجرمية العصر 

... كل من كا  سببًا يف دتل هؤالء احلفظة لكتاب هللا هؤالء القتلة اجملرمني، و ، وي عوا على ومساج هم
اللهم العن كل من كا  سببًا يف دتل هؤالء احلفظة لكتابك؛ اآلمر، واملنفذ الفاعل، والراضي سواء، وانتقم 

  . اللهم آمني..  املستضعفني عبادكمنهم ل
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.. لهم، واجعلهم يف اجلنة م  األنبياء، والص يقني والشه اء شه اء القرآ ، وتقبّ اللهم ارحم و  
وصلى هللا على .. وإان هلل وإان إلي  راجعو   ، اهلم الصرب والسلو  تعاىل سائلني هللاولذويهم أحسن العواء، 

 . دمحم النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم
2/1/6158  

  !كيماوي النظام األس ي اجملرمأطفال دوما يبادو  ب -5882
أطفال ونساء دوما يبادو  ــ على مرأى ومسم  من العامل املتم   املعاصر، ومن إنسانية القر   

 ! ؟...الواح  والعشرين ــ بكيماوي النظام األس ي اجملرم 
اإلنسا  ق هبا اإلنسانية اليت يتش الطفولة، و الذي يباد ليس فقط أطفال دوما، وإمنا تُباد معهم  

والغ ر،  ،ال مولو  ئحة، سوى رائحة االيت مل يع  هلا طعم وال لو  وال ر الكاذبة املتم   املعاصر، اإلنسانية 
 ..!واألحقاد 

 ! ... اآلمن بني الشعوبيباد أطفال دوما بكيماوي الطاغية اجملرم، ليباد معهم التعايش  
 ألجيال التالية، جياًل بع  جيل،األحقاد، تتوارثها احقواًل من يورعو   .. يف كل مكا  املوتيورعو   
الفاخرة من أجل التعايش، والسلم، يف الفنادق املنافقة الكاذبة ــ وهم م  ذلك ــ يعق و  املؤمترات  مث

 ...! وحماربة األحقاد، والتطرف 
سم حماربة ميارسو  أشن  أنواع اإلرهاب والتطرف واإلجرام ــ الذي ال خيتلف علي  عادال  ــ اب 

 ...! زعموا والتطرف، اإلرهاب، 
ومتارس  .. اجملتم  ال ويل  ميارس .. بلغ إبنسانية اإلنسا  هذا الذي أي استخفاف، وأي استهتار  

 ...!  ول اليت ت عي التحضر واإلنسانية الأمريكا، ومعها مجي  
وصلى هللا على دمحم النيب األمي .. اللهم عليك ابلظاملني، اللهم اكفناهم مبا شات وكيف شات  

 . وعلى آل  وصحب  وسلم
7/1/6158  

  !؟... ، واملصائبكيف يتعامل العلمانيو  م  الّش ائ  -5887
ش ة وفادة، وخباصة يف زمن الثورات اليت تشه ها هبا إذا ما اشت  البالء على الشعوب، ونولت  

: املنطقة، انسحب العلمانيو  الليرباليو  من الساحة، ومن املشه  كل ، وخنسوا، ودالوا لبعضهم البعض
هذه مصائب وش ائ  ليس هلا إال املسلمو ، ف عوهم هلا، فهم عرفوا ابلتضحية، واإلد ام، والصرب على 

 !  الشه اء والسجناء، ومّنا األكَلة، عن ما تطيب الثمارو فمنهم التضحية .. رهبم دعوهم ليناجوا .. الش ائ  
، لمني، خرجوا من صمتهم ومن دهاليوهمفإذا ُكشفت الش ائ ، وحتقق نوع نصر وانفراج للمس 

 ...!كلنا شركاء، وكلنا أبناء الوطن : ، وبصوت مرتف ، يري و  أ  يتقامسوا الكعكةوتنادوا يف نواديهم
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.. وساد اليأس، والقنوط، واإلحباط ..  ة، واشت ت عق ها، وكثرت ضحاايها إذا طالت الشّ و  
.. بسبب شيوخهم، وعلمائهم ..  وجماه يهم هذا كل  بسبب املسلمني: خرجوا أيضًا من صمتهم، ودالوا

ُهْم ِإالَّ َأ  .. ] أبمعائهم اشنقوهم .. اع موهم .. ادتلوهم  ّللَِّ اْلَعوِيِو احْلَِميِ  يـُْؤِمُنوا ابِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ
 . 8:الربوج[
َن اّللِّ دَاُلوْا َأملَْ َنُكن :] وهؤالء يص ق فيهم دول  تعاىل  الَِّذيَن يـَتَـَربَُّصوَ  ِبُكْم فَِإ  َكاَ  َلُكْم فـَْتٌح مِّ

َنُكْم يـَْوَم مََّعُكْم َوِإ  َكاَ  لِْلَكاِفرِيَن َنِصيٌب دَاُلوْا َأملَْ َنْسَتْحِوْذ َعلَ  َن اْلُمْؤِمِننَي َفاّلّلُ حَيُْكُم بـَيـْ ْيُكْم َومَنْنَـْعُكم مِّ
 !داتلهم هللا. 515:النساء[َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َسِبياًل  اْلِقَياَمِة َوَلن جَيَْعَل اّلّلُ لِْلَكاِفرِينَ 

56/1/6158  
 .رابت األمريكية الغربية للنظام األس يالضّ  -5888

هو عمل إجيايب، وجلرائم  حبق الشعب السوري، أميا تقليص لشر النظام األس ي الكيماوي اجملرم،  
بعي ًا عن دوى وعناصر الشر  ،الضرابت اليت تسته ف املواد  واملنشآت: يُنظر إلي  ابستحسا ، لكن نقول

وبطانت  املقربة من ، وجتمعات ، ذات  والظلم، واإلجرام وجتمعاهتم، وعلى رأسهم الطاغوت اجملرم بشار األس 
ليست ذي ابل كبري، وهي ال توي   ــ هلا بع ها السياسي واإلعالمي ــفهي ضرابت رموية حوب الشيطا ، 

.. ما تفس ه الضرابت اليوم، يعي ه األشرار غ ًا بصورة أدوى فاعلية وشرًا النظام اجملرم الكيماوي إال دوة، و 
أسلحت  الكيماوية، مث بع  فرتة ــ أو ُدمرت ــ نظام األس ي اجملرم د  دمر ود  صر  املرادبو  مرارًا أب  ال

يثبت النظام مق رت  على تصنيعها من ج ي ، وبصورة أكثر شرًا وضرراً، وخباصة أ  التكنولوجيا الروسية، 
 ! واإليرانية هي جبواره، وخب مت ، وخ مة مآرب  وجرائم 

.. ار ذاهتم، أكثر مما هي م  املنشآت، واملباين، واملصان  م  األشر هي فاملشكلة األساس والكربى  
 ! فهل يعقل اجملتم  ال ويل هذه احلقيقة؟

51/1/6158  
 !صانة دوليةيتمت  حب اجلوالين -5881

صانة دولية، فالكل حباجة إلي ، وهلم في  مأرب حب يتمت أ  اجلوالين : ي  القولدلنا من دبل مراراً، ونع 
يسقط آخر شرب من احملرر، ويُهجَّر آخر شاب سوري جماه  واثئر، إىل خارج احل ود السورية، وغاية، إىل أ  

اللهم اكِف الشام، .. حيناٍذ وبع  أ  تنتهي مهمت  القذرة د  يكو  هلم رأي آخر في  .. ليتي  يف األمصار 
ى هللا على دمحم النيب وأهل ، وثورت ، وجماه ي  شر اجلوالين، وشر كل طاغية، مبا شات، وكيف شات، وصل

   .األمي وعلى آل  وصحب  وسلم
52/1/6158  

 !دولة الُكفر، وال دولة الّنفاق -5811
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، وعن "دولة الُكفر، وال دولة الّنفاق :" بعض اإلخوا  راجعين، وسألين عن مرادي من مقوليت 
  ؟ال ليل على صحتها

 : أموراً ثالثة؛ "دولة الُكفر، وال دولة الّنفاق " الذي عنيت  من مقوليت : أدول 
ال واحلذر من  أ  دولة الكفر، كفرها ظاهر، وشرها واضح، ال خيتلف علي  اثنا ، ومواجهت  : أوهلا 

مبّطن، يُكسى أحيااًن بشيء من كفرها فإ   خبالف دولة النفاق؛ .. تنظري، وفتاوى ال إىل حيتاج إىل علم، و 
ل ، حيتاج إىل جه  كبري من أجل  هو هم الذين يتنبّ احلق، يلتبس شرها وضررها على عوام الناس، دلة 

 . ينقسم ويتفرق على شرعّيت ، وشرعّية مواجهت غالباً فضح  وتعريت ، واجملتم  
ون دة والنفاق، أش  من اخلطر من حيث اخلطر والضرر؛ فاخلطر والضرر الناجم عن دولة ال: اثنيها 

والضرر الناجم عن دولة الكفر، وما ميكن أ  مترره دولة الون دة والنفاق من ضرر وشر يصيب البالد 
والعباد، أكثر بكثري مما ميكن ل ولة الكفر أ  مترره، بل غالب ضرر وشر دولة الكفر مير إىل بالد املسلمني 

 . عرب دول وأنظمة الون دة والنفاق
شر الكفر؛ هو الشر الذي يربض مثل ل شر النفاق؛ الشر الذي يربض داخل البيت، بينما مثَ  

متها األمواج من خارجها، والسفينة مهما تالط.. منها  يفتحها ل  املنافقو ، ليلج ثغرة يرتدبخارج البيت، 
 . تظل متماسكة، فإذا دخل املاء إىل داخلها، غردت، وحتطمت

ِإ َّ اْلُمَناِفِقنَي يف ال َّْرِك اأَلْسَفِل :] من الكفر اجملرد، كما دال تعاىل أش أغلظ و فاق كفر النّ أ   : اثلثها 
وغريها من اآلايت والنصوص اليت تبني أ  كفر املنافقني أغلظ . 511:النساء[ْم َنِصريًا ِمَن النَّاِر َوَلن جتََِ  هلَُ 

 . وأش ، وأ  الوعي  الذي يستحقون  أغلظ وأش  من غريهم
61/1/6158  

 ..!ال ُتشمتوا األع اء  -5815
ليس من احلكمة أ  يعرف ع وك، مكمن ضعفك، واملوض  الذي يكو  أش  إيالمًا عليك، فيتم  

وهذا معىن مل يتنب  ل  .. الرتكيو والضرب علي ، إىل أ  حيملك على االستسالم واملساومة، والرضى بشروط  
ويصرخو  عن  حصول أي  ؛ حيث كانوا يصيحو  ي اجملرماألس فريق كبري ممن هم يف صف املعارضة للنظام

..  م  علمهم أ  صراخهم لن يوي  الع و إال موي ًا من اإلجرام، واألذى، والّشماتة، وسفك ال م احلرامأمل، 
فنحن نتعامل م  ع و جمرم، أخرج من دواميس  مجي  معاين الرمحة، والفضيلة، والقيم اإلنسانية، بل هي مل 

 ! جودة دط يف دواميس تكن مو 
 ". يستعيذ من مشاتة األع اء " ويف احل يث،  كا  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  
 : افعي، إذ يقولورحم هللا الشّ  

  بالء اءفإ  مشاتة األع ...  لألعادي دط ذالً  وال ترِ 
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ماال تعاىل لكن نوي  علي  أننا نرجو من هللا .. وحنن إ  كنا أنمل فإ  الع و أيمل كما أنمل، وأش   
 . ة، ودتالهم يف الّناريرجو ، وأ  دتالان يف اجلنّ 

6/1/6158  
 ...!ظامل، ال ابرك هللا في   اتفاقٌ  -5816

عامَل املتحضر ي  إيرا  يف أ  يُطلق الاالتفاق األوريب اإليراين حول امللف النووي اإليراين، كا  شرط   
من دو  أ  ُتسأل .. تشّي  من تشاء .. تفعل ما تشاء، تقتل، وتنتهك احلقوق واحلرمات كيفما تشاء  ؛سوراي

 !يكو  على حساب املستضعفني من الشعوبظاملاً أال داتل هللا اتفادا .. عما تفعل 
51/1/6158  

 !؟" ..سوري " ماذا تعين كلمة  -5813
 ! ؟" ..سوري " كلمة ماذا تعين   
 ...! شهيٍ ، أو سجنٍي، أو طريٍ  مهاجر دصَّة جماه ، أو  بطلٍ ؛ تعين دصة "سوري " كلمة  
 ...! على اآلالم، واجلرا   بات، والصربَ ضحية، والثّ تعين التَّ  
 ...! يم ، واخلنوع، والضّ اليت َتىب الذلّ  ةَ تعين العوَّ  
 ...!والظاملني تعين الثورة على الظلم،  
 ...! وق، واحلنني والشّ واجلمال، ، تعين مجي  دصص احلبِّ  
؛ حىت لو وضعت  يف صحراء داحلة، لكساها بعو  هللا تعاىل ، والعطاءوالعمل ، َ  ْ ، والكَ  َّ تعين اجلِ  

  ...!ابخلضار واجلمال 
وهذا .. لو أُتيَح ل  دليٌل من احلريّة، واالستقرار  ــ ويف ودٍت دياسي ــ تعين اإلب اع يف مجي  امليادين 

  !أكثر ما خُييف في 
 ...! تعين األمل؛ الذي يكو  على موعٍ  صادٍق، م  الّنصِر، والّصبح، والضياء  
طبعًا أستثين من كلمايت أعاله، أولاك الذين ودفوا م  الطاغوت، فباعوا ال ين، والوطن، واإلنسا   

 ! وا سوريني، وال عرب، وال مسلمنيأولاك ليس.. للع و 
51/1/6158  

 ..!حتية، والسيول يف أرض العرب البنية التّ  -5811
ب ابألضرار يول، واليت تتسبّ حتية، اليت تستوعب آاثر األمطار، والسّ همُل عرب اجلويرة البنية التَّ يُ  

إليها دبل أكثر من ألف املاّسة وحلاجتهم  ،ألمهيتهاالنيب ملسو هيلع هللا ىلص د  نبههم أ  ، م  لإلنسا  وما ميلك اجلسيمة
أي متلؤها اخلضرة  .مسلم"وأهنارًا  ُمروًجا ال تقوُم الساعُة حىت تعوَد أرُض العربِ :" وأربعمائة عام، بقول 

؛ يفي  أهنا كانت كذلك، مث ستعود إىل ما كنت علي  مروجاً "حىت تعود " ودول  . والنبااتت واملراعي، واألهنار
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وأهناراً، وهذا من لوازم  أ  تشه  أرض العرب أمطارًا غويرة، وفيضاانت ش ي ة، وأ  جتتم  عليها املياه 
وهذا يست عي منهم االستع اد، وإدامة .. والسيول وتتكاثر من كل ح ب وصوب، ويف أودات غري متودّعة 

ليت بتنا نلمس ونشه  بعض بنية حتتية جي ة تستوعب هذه املستج ات واملبشرات القادمة ال حمالة، وا
 . ب اايهتا، وآاثرها

68/1/6158  
 ...متفردات  -5811

جيبو  األموال الطائلة من العراب   واالفرق بني ترمب، ومن دبل  من حكام أمريكا؛ أ  من دبل  كان * 
من حتت الطاولة، وبطريقة تتسم بشيء من اللبادة وال بلوماسية، بينما ترمب جييب األموال منهم على 

 ...!املكشوف، وبطريقة تتسم بكثري من الوداحة واجلرأة 
الصهاينة اليهود،  إذا رأيتم حاكمًا عربيًا يظلم شعب ، وخيو  دضااي أّمت ؛ فاعلموا أن  سيتقرب من * 

 ! وإذا ادرتب من الصهاينة اليهود، فاعلموا أن  سيظلم شعب ، وخيو  دضااي أمت 
فالتقارب م  الصهاينة اليهود ابلنسبة حلكام وملوك العرب؛ كالفيتو الذي مينحهم احلصانة من *  

 ...!املساءلة واملتابعة 
عجيٌب حال دول الغرب وأمريكا؛ تراهم يسكتو  على جرائم وإرهاب بشار األس ، الذي ميارُس  * 

االستب اَد والظلَم واإلجرام من كل أبواب ، بل ويتواطؤو  مع  على الشعب السوري، ويف املقابل يسلطو  
هنم من دعاة مث بع  ذلك يوعمو  أ.. جاَم غضبهم وزورهم، وحق هم على أردوغا  املنتَخب من شعب  

 !   ال ميقراطية واحلرية، وأهنم يغضبو  حلرية واختيار الشعوب
محلة دول الغرب ض  أردوغا  وحوب ، تذكران حبملة الغرب من دبل ض  السلطا  عب  احلمي  *  

رمح  هللا؛ كا  ظاهرها حماربة االستب اد، واملطالبة ابحلريّة، وابطنها حماربة اإلسالم، وكّل أمٍل وهنضة 
 ! لمسلمنيل
على مجي  الفصائل الثورية املخلصة، والّشريفة، كما تعق  فيما بينها غرفة عمليات مشرتكة *  

ملواجهة خطر النظام ومرتودت ، كذلك جيب أ  يشكلوا ــ وعلى وج  السرعة ــ غرفة عمليات مشرتكة، 
الطريق، وكل من تسول ل  ملواجهة خطر االنفالت األمين ال اخلي، ومواجهة اجملرمني واللصوص، ودطاع 

 ...! نفس  شراً 
.. ونفتق  القيادة املوح ة والقوية القادرة على التمثيل ..  عن ما نفتق  االعتصام حببل هللا مجيعاً *  

ب حيناٍذ فال عت.. ونتصرف بطريقة أاننية انتهازية غري مسؤولة .. ونفتق  اإلرادة الصاددة على النهوض 
 ...!  ابلنيابة عنا لو فّكر وعملَ على غريان 
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، يري  أ  حيقق أطماع روسيا عن طريق أطفال سوراي، وأمن "روسيا " السّفا  اجملرم اإلرهايب بوتني  
  !!فأي خسة وأي ن الة د  وصل إليها هذا الرجل اجملرم؟... املستضعفني من الشعب السوري 

52/2/5102  
 .االنقالب االدتصادي على تركيا -5812

ملا فشل الع و احلاد  من تغيري األوضاع يف تركيا لصاحل  عن طريق االنقالب العسكري على  
عن من ج ي  حكومة الع الة والتنمية، ها هم اليوم ــ مستغلني ظروف االنتخاابت الرتكية ــ جي دو  احملاولة 

وإفشال املشروع احلضاري  وإضعاف اللرية الرتكية، وزعوعة االدتصاد الرتكي،دتصادي، طريق االنقالب اال
وإهنا إبذ  هللا حماولة .. عن حكومت  ودادت  املسلم أماًل يف أ  ينفّض الشعب الرتكي اإلنساين الرتكي، 

    .ستبوء ابلفشل، كما ابء اإلنقالب العسكري من دبل ابلفشلخاسرة 
تركيا دلعة ومأوى  ودوف األخ م  أخي ، ورد اجلميل، وحىت ال خُيّلى بني وكإجراء عملي من دبيل 

م الت اول يف مجي  أرى أ  يعمّ .. نصرية املستضعفني واملظلومني يف العامل، وبني الع و ومآرب   األحرار،
املناطق احملررة من األرض السورية ابللرية الرتكية، وأ  ترسل احلواالت من اخلارج إىل ال اخل السوري ابللرية 

ز كل إجراء يرت  على االدتصاد الرتكي ابلقوة والعافية وأ  يُعوّ  خرى، من العمالت األجنبية األالرتكية، ب الً 
ْثِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلوَك َأْو خُيْرُِجوَك َومَيُْكُروَ  َومَيُْكُر اّلّلُ َواّللُّ ]  .. ُر اْلَماِكرِيَن َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لِيـُ  َخيـْ
نسأل هللا تعاىل أ  . 65:يوسف[ثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَ  َلى َأْمرِِه َولَـِكنَّ َأكْ َواّلّلُ َغاِلٌب عَ ]  .31:األنفال[

، وصلى هللا على دمحم حيفظ تركيا أرضًا وشعبًا ــ وسائر أمصار املسلمني ــ من كل شرٍّ، وذي شر، اللهم آمني
   .النيب األمي وعلى آل  وصحب  وسلم

61/1/6158  
  !والثقة ابهللحسن ال ُّغيم  -5817

 ؟.. ! "أنسنة املسلمني" د  ُسالت عن رأيي فيما كتب  حسن الّ غيم  يف مقالت   
، وهو رف عن  أن  دليل وضعيف الثقة ابهللفق  عُ  ؛ال يصلح للكتابة يف هذه األمور غيم ال: أدول 

ا كل شيء، ومن آخر ما كتب حول هذا ةحول أمهّية األخذ ابألسباب املاديّ  يكتُب وي ن  منذ فرتة  ، وكأهنَّ
ومتغافاًل عن أّ  النصر ــ بع  األخذ ابألسباب املاديّة  ، غافالً ! "أنسنة املسلمني" مقالت  هذهاملوضوع 

. 562: آل عمرا[اّللِّ اْلَعوِيِو احْلَِكيِم  َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعن ِ :] املمكنة ــ هو من عن  هللا، كما دال تعاىل
اَي َأيُـَّها :] نصر املؤمنني هلل، كما دال تعاىل تعليق النَّصر بشرطبأبمهّية معّية هللا للمؤمنني، و انكرًا ومستخفًا 

  . 7:دمحم[ُكْم َويـُثـَبِّْت َأْدَ اَمُكْم الَِّذيَن آَمُنوا ِإ  تَنُصُروا اّللََّ يَنُصْر 
اإلع اد، لكن ال جيوز أيضًا الغفلة عن أمهية ال يوج  عادل يغفل عن أمهية األخذ ابألسباب و  

يوم حنني ، فيتأخر ألي سبب من عن  أنفسناوأ  النصر كل  من عن  هللا، ود   ،جانب اإلميا  والتوكل
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 ،ليهاإة، وركنوا رَ لكن ملا أعجبتهم الكثو  ،األسباب املادية الع د والعتاداجتم  يف جيش املسلمني كل 
لق اجملاه و  ليسرتدوا بعض ما استوىل طندليلة ــ عن ما ا غيم منذ أشهرٍ وال ّ .. عودبوا ابهلومية يف أول املعركة 

يقول  وش ة تعلق  ابألسباب الظاهرة، ــ لضعف يقين  وثقت  ابهلل، ريف إدلب ي  النظام اجملرم يف مناطقعل
دادر نسي أ  هللا تعاىل ه العبارات ُيشّي  اجملاه ين، مبثِل هذ ،"يب دخيلك من وين ب ك جتيبها اير :" ابحلرف

  !؟إذا أراد لشيء أ  يقول ل  كن فيكو على كل شيء، وأن  تعاىل 
كابر   عساه يستغفر ويتوب، إال أن  وملا راجعناه على اخلاص بسوء وشناعة عبارت  الواردة أعاله، 

، بينما منطوق وظاهر عبارت  واضح أن  خياطب الرب "الناس " وأىب إال اجل ال ابلباطل، وأن  أراد من عبارت  
  ...!سبحان  وتعاىل 

صر من هللا، ونسأل عن سبب َتخري النصر، مث فريق منا يغفل ويسكت عن مثل هذه ننش  النّ  
 . وهللا املستعا .. ائمنا اإلطالدات اخلطرية اليت د  تكو  من مجلة أسباب هو 

6/2/6158  
 !اثلوث أانين خبيث -5818

ة، أم أمنّية ــ ترت  على الشعب السوري ابخلري، فهي ــ إنسانّية، أم سياسّية، أم ادتصاديّ  فقةٍ أميا صَ  
ضي الصفقة ــ وال تسمح أ  متضي ــ حىت تضمن مة؛ فروسيا هلا حصة، وهي ال متُ و عرضة لالبتواز واملسا

وإيرا  أيضًا تري  حصة، وهي على استع اد .. وتتحقق مطالبها .. حّصتها من اجملتم  ال ويل، واإلدليمي 
..  ، وتُراعى مصاحلها يف املنطقةأ  تعيق أي صفقة ما مل حيسب هلا حساهبا، ويُقَسم هلا حّصتها من الّصفقة

أسأل هللا  ،وهذا اثلوث أانين خبيث... ساومني، النظام األس ي اجملرم، وشّلت  وعصابت  وآخر املواودين وامل
 ! تعاىل أ  يعني الشعب السوري على التخلص من ، ومن شّره

7/2/6158  
 .اجمللس اإلسالمي السوري -5811

 : د يف مسارينوظيفة اجمللس اإلسالمي تتح ّ  
لى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، من واحملافظة علي ، ودعوة الناس إلي ، كما أنول عفاع عن اإلسالم، ال ّ : أوهلما 

  . غري حتريٍف أو َتويل لشيء من تعاليم ، خيالف ما كا  علي  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحب  الكرام
 .وحقود ، ومظامل لشعب السوري، وعن ثورت ، وجهاده، ال فاع عن سوراي، وعن ا: اثنيهما 
ت ، ويعين أيضًا إضاعة وأميا جه  للمجلس خارج هذين املسارين، فهو احنراف ملساره ولبوصل 

 . من غري طائل يُرجتى الطادات واألودات
ــ كما هو املأمول  أ  يقود القافلة إىل برِّ األما اجمللس اإلسالمي السوري، على مفرتق طريق؛ إما  

 ...!وإما أ  يكو  كاسحة ألغام ملآرب غري برياة، وهناك من يؤزّه يف هذا االجتاه ولألسف  من  ــ
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8/2/6158  
 !ال كتور دمحم املختار الشنقيطي -5111

ب  أ  يكو   ومن كا  كذلك حريّ  ،! "أستاذ األخالق السياسية" ف الشنقيطي عن نفس  أبن  يُعرّ  
، وما هو اثبت عنهم هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وما هو اثبت من سنت ، وم  صحب  الكرامم  رسول اًب َتدّ ختّلقًا، وأكثر أكثر 

من آاثر، فالتطاول على سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابالنتقاص، والتحريف، والتكذيب، تطاول على ذات رسول هللا 
 . ، هو تطاول عليهمملسو هيلع هللا ىلص، كذلك التطاول على ما هو اثبت عن الصحابة مهنع هللا يضر

هرة من الذين التمسوا الظهور والشّ واألغراض اخلبيثة األهواء  ماات من ذويسبق الشنقيطي د   
..  رد السّنة ابلقرآ  زعموامن خالل ، و وعلى صاحبها علي  الصالة والسالم ،خالل التطاول على السّنة

..  ، ومواكبة مستج ات العصروالتطوير، والتج ي  حريف، حتت زعم التأويل، والتنوير،واعتماد أسلوب التّ 
وبقي ..  فوا الكّتاب، وكتموا ما أنول هللاالذين حرّ  املكذبني، ،ف خلوا يف خانة وطابور امللعونني املنبوذين
 . هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم شاخماً حمفوظاً كما أنول على رسولِ 

:] ص ق هللا العظيم.. ومن كا  ل  أدىن متابعة ملا يص ر عن الشنقيطي، ي رك صحة ما ذكرانه عن   
 . 36:التوبة[ُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَ  يُرِيُ وَ  َأ  يُْطِفُؤوْا نُوَر اّللِّ أبَِفْـَواِهِهْم َوأيَْىَب اّلّلُ ِإالَّ َأ  يُِتمَّ نُورَ 

66/2/6158  
  ؟انتصار أردوغا  وحوب  ماذا يعين -5115

 .85:اإلسراء[ َّ اْلَباِطَل َكاَ  َزُهوداً َوُدْل َجاء احْلَقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل إِ ]  
املستضعفني يعين انتصار املستضعفني يف األرض، وخباصة املهّجرين ، انتصار أردوغا  وحوب  

 ...السوريني 
والكّفار، الذين مكروا مكرًا كّبارًا لتخريب وت مري تركيا هومية األشرار، من املنافقني خيبة و يعين  

، فأبطل هللا مكرهم وكي هم.. ة أرضًا وإنساانً، على مجي  املستوايت األخالدية، واالدتصادية، والسياسيّ 
 .وفأهلم

شاخمًا عويواً سًا ىب هللا إال أ  جيعلها رأاًل اتبعًا ألهوائهم ومآرهبم الشريرة، فأأرادوا تركيا أ  تكو  ذي 
 .يغيظ ب  الكّفار واملنافقني املرجفني

وخباصة  اليت طاملا انضل عنها السي  أردوغا  وحوب ، ،الرادية يعين انتصار القيم احلضاريّة اإلنسانية 
ديننا تعاليم وهي ديم رادية من صميم  ..ا ، واحلق، والع الة، واحلرية، ونصرة املظلومني منها ديم اإلمي

  .احلنيف
 ...ا على مجي  املستوايت وتق م تركيواستقرار تركيا، تركيا،  انتصاريعين  
 ...يعين االستمرار يف خطط اإلصال ، والتق م، واالزدهار  
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ا أهنا تسعى وسعها واستطاعتها يف  لكن يكفينا منه.. تركيا مل تبلغ الكمال، وال أحٌ  يّ عي ذلك  
 .السري حنو بلوغ الكمال إبذ  هللا

يوم هي يف شأٍ  ج ي ، وتطور وتق م ج ي ، يست عي تصورًا يف كل ة والفضل واملنّ تركيا وهلل احلم   
فهو .. على تركيا بناء على نظرت  الق مية عنها دبل عقود والذي أيىب إال أ  حيكم ..  ج ي اً، وحكماً ج ي اً 
  . ونعوذ ابهلل من الظلم واخلذال .. خمطئ، وظامل، وجاهل 

61/2/6158  
 !ال نفر  كثريًا، وال نذهب بعي اً  لكي -5116

 عن ما تكو  االنتخاابت بني أتقى وأصلح الناس، وبني.. ال نفر  كثرياً، وال نذهب بعي ًا  لكي
ؤمن عوادبها يف كل مرة، تضي  معها مصاحل ال ين، تُ تكو  مقامرة د  ال .. كفر الناس أأفجر وأفس  و 
العمل جب  على ترشي  االنتخاابت دستوراي ودانونيًا لتصبح االنتخاابت بني لذا ينبغي .. والعباد والبالد 

فحيناٍذ كيفما كانت نتائج االنتخاابت تكو  .. أو بني الصاحل واألدل صالحًا .. الصاحل واألكثر صالحًا 
 ..ميثلهم سو  حقهم يف اختيار من ويف نفس الودت الناس ميار .. مأمونة اجلانب واخلطر على البالد والعباد 

ال ب  من أ  نصل إىل هذه املرحلة من النضج والتفكري، إذا أردان احملافظة على مكاسب وأه اف وثوابت 
فضل ويف نفس الودت متارس الشعوب حقها وحريتها يف اختيار من تراه األ..  شعوبناثورات وجهاد ديننا، و 

 الذين يبحثو  عن الثغرات للت خل يف شؤو  القراصنة ال وليني واإلدليمينيوت خالت بعي ًا عن خطر .. هلا 
  .بالد املسلمني

61/2/6158  
 !؟...أين اجلهاز األمين الذي يهتم أبمن الثورة  -5113
ال يُعَرف وال ُيشار إلي  إال بع  أ  يكو  د  أدى .. أ خبائٍن ج ي  للثورة بني الفينة واألخرى نفاجَ 
كا  من آخر   ..وبع  أ  يكو  د  عمل عمل  اخلبيث يف جس  الثورة  مجي  األدوار واملهام املناطة ب ،

 !؟..، يف حورا  "احملامي ، وصهره العودة " هؤالء اخلونة 
هم، ويعّرف عليهم، دبل أ  ينجووا مهام ويكشف اخلونة، يهتم أبمن الثورة،أين اجلهاز األمين الذي 

 !؟..ظهرها نوا الثورة السورية يف ويطع
بينما نغفل عن أمن الثورة وحراستها من .. ألمن الّشخصي لقادة الفصائل، وحراستهم تراان هنتم اب

 !اخلونة واملتسلقني، وهو اجلانب األخطر واألهم يف حياة وجنا  الثورات
8/7/6158  

 !حقيقة ال ينبغي أ  تغيب -5111
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؛ وهي أ  النظام األس ي نظاٌم طائفي ، أو أ  ننساهاحقيقة ال ينبغي أ  تغيب، أو أ  نغفل عنها
والظلم، والغ ر، والتخلف، التحضر واإلنسانية، دائم على التوحش، اإلميا ، و جمرم فاد  جلمي  ديم 

وابلتايل ال ينبغي ملن عن ه مسكة عقل، أو ذرة إميا  أ  يرمي .. الكذب، ال عه  ل  وال أما  واخليانة، و 
  ..!النظام الطائفي اجملرم، حتت زعم الصلح، أو التصاحل وتسوية األوضاع يف أحضا  هذا اختياراً نفس  

النظام األس ي الطائفي اجملرم ال يقبل من أي إنسا  يرج  إلي  إال اخلضوع والطاعة والعبودية 
ن ى م، وي ّمر هبم ما تبقّ ، يقاتل هبم مناوئي  ومعارضي املطلقة للطاغوت، وأ  يكو  بودًا وجن اًي من جنوده

طواعية، بع  أ  مّن هللا علي  بنوع  وطاعت  ، وي خل يف مواالت وعلي  فمن يركن إلي ..  سوراي أرضاً، وشعباً 
ل علي  مجي  األحكام اليت حتمل على الطاغوت حُتمَ ، فهو من ، حكم  حكم ، وكفره حترر من سلطان 

 .وعلى نظام  الطائفي اجملرم ،اللعني
نُكْم فَِإنَّ َوَمن :] دال تعاىل ُم مِّ ُهْم يـَتَـَوهلَّ نُكْم فَ . ] 15:املائ ة[ُ  ِمنـْ ُم مِّ  ُأْولَـِاَك ُهُم الظَّاِلُمو َ َوَمن يـَتَـَوهلَّ

ِر اْلُمَناِفِقنَي أبَِ َّ هَلُْم َعَذااًب َألِيماً  . ]63:التوبة[  ِننيَ ِمن ُدوِ  اْلُمْؤمِ  الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَ  اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياء . َبشِّ
ْولَِياء مثَّ اَل َواَل تـَرَْكُنوْا ِإىَل الَِّذيَن ظََلُموْا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِ  اّللِّ ِمْن أَ ] . 531-538:النساء[

 .  553:هود[تُنَصُروَ  
55/7/6158  

  .الشيخ سفر احلوايل وكتاب  املسلمو  واحلضارة الغربية -5111
ل للشيخ أن  معذور ابملرض، نقرأ للشخ سفر احلوايل شياًا ج ي ًا يُذَكر، وكنا نتأوّ منذ زمن مل 

املسلمو  واحلضارة " إىل أ  ص ر كتاب  املوسوعي العظيم .. من دبل الظاملني وابلقيود الثقال املفروضة علي  
أ  مرض الشيخ، وكذلك القيود الظاملة  صفحة، لينبئ اجلمي "  3111" ، الذي جتاوزت صفحات  "الغربية 

على وأ  الشيخ ومتابعة دضااي األمة، عن البحث، والكتابة، والص ع ابحلق، يوماً اليت فرضت علي  مل تص ه 
 !واملظلومني يف نصرة احلق عه ه

حة وال ، يوحي أب  الشيخ مل يكن ــ بسبب مرض  ــ يعرف الرا"املسلمو  واحلضارة الغربية " كتاب 
ضخمًا حيوي على عشرات الباحثني  حبثياً  اً مركو  ــ ل كا  مبفرده ــ رغم الظروف الصعبة احمليطة ب فراغ، بال

!... 
للكافر للجمي ؛ للشرق وللغرب، و من الشيخ نصيحة ، "املسلمو  واحلضارة الغربية " كتاب 

دبل رحيل  عن وهو شهادة كربى أدىل هبا الشيخ ..  ، ولغريهمملسلم، وللحاكم واحملكوم، وللعلماء وال عاةوا
 ...!لو حال الظاملو  بين  وبني حمربت  ودلم   ، ال يضره بع هاهذه احلياة

، جواه هللا عن غ الرسالةوبلّ  ؛ د  أدى األمانة،" املسلمو  واحلضارة الغربية" فالشيخ يف كتاب  
الظاملني، وأ  األشرار  وكي ِ  أ  حيفظ الشيخ من شرّ هللا تعاىل  نسأل..  اإلسالم واملسلمني خري اجلواء
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اللهم آمني، وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى ..  ويفّك أسره، وأسر إخوان  من ال عاة والعلماء يشفي ،
 .آل  وصحب  وسلم

58/7/6158  
 !ليس من سياسة الثورة السورية هتجري امل نيني من دراهم -5112

السورية هتجري السكا  امل نيني ــ الذين يعتولو  القتال م  النظام األس ي ليس من سياسة الثورة 
.. فال نقابل سياة النظام األس ي اجملرم بسياة مثلها .. اجملرم  ــ من دراهم وبيوهتم، أاًي كا  انتماؤهم ال يين 

لنظام األس ي الطائفي، واملسؤول األول عن إخراج السكا  امل نيني لقرييت كفراي والفوعة من دريتهما، هو ا
 !وإيرا  اليت تقتات وتتم د بتعميق النوعات الطائفية يف املنطقة

51/7/6158  
 ...متفردات  -5117

ابلطائفية، ونسوسكم سنحكمكم : النظام األس ي النصريي الطائفي يقولوواد  لسا  حال  -
عليكم ستعني ابلطائفية، ونية، وسنقتات ونعتاش ونسطو عليكم ابلطائفونذحبكم، ، ونذلكم وسنظلمكم
يشري إىل طائفية النظام، أو يستخ م عبارات ملن كل الويل مث الويل  ..  رتودة الطائفية يف األرضمبابلطائفية، و 

 !!؟...طائفية ت لل على طائفية النظام وأسياده من روافض إيرا  
جناء الذين يفرج عنهم، ما دام النظام األس ي النصريي اجملرم هو الذي حي د أمساء ونوعية الس -

مقابل أهايل الفوعة، تودعوا أ  يكو  نصفهم شبيحة وملغومني، ومن ذوي املهام .. ويرحلو  إىل الشمال 
 !!اخلاصة

جواء الثورات، إذا أردت أ  تكو  موادفك وأحكامك كلها انجتة عن عني اليقني، يف احلروب وأ -
حيتم عليك ــ إذا أردت أ  تسلم ــ أ  يف تلك األجواء، ل وأنت يف عقر دارك، وإمنا الواجب تُل َغ وتؤكَ 

من مل ينفع  ظّن  :" ويف األثر عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر.. تكو  موادفك وأحكامك انجتة عن الظن الراجح 
 ".  ال تنفع  عين  

أ   من العبث والّسفاهة،.. من كانت أعمال ، تصب يف خ مة الع و، وتردى إىل درجة اخليانة  -
 !؟...هل صاحبها خائن أم ال : تنشغل دهراً 
وهذا .. خرق صغري داخل السفينة أش  خطرا على السفينة من األمواج  العاتية خارج السفينة  -

ومن .. اخلونة والعمالء، ومن كا  عن ه دابلية للخيانة : يست عي حتصني الثورة من داخلها،  جتاه فريقني
  .ويقتاتو  ويعتاشو  آبالم الثورة واملستضعفني  املفس ين الذين ميتهنو  السطو،

ليتحقق .. والتصعي  بتصعي  مماثل ومكافئ .. والفعل بردة فعل .. القوة جيب أ  تُقابل بقوة  -
 .وإال فالع و سيتجرأ أكثر، ويتمادى يف غي  وع وان  أكثر.. الردع 
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وا أ  هلم ظهرًا من اجملاه ين جيب أ  يشعر .. إذا أردت أ  حتمي الناس من النوو  والتهجري  -
 .وي اف  عنهم وعن جراحاهتم، ويرد ع وا  الع و عنهم.. حيميهم 

ل الطريق، لكن د  من كا  يُؤَخذ ابالنتخاء، واإلطراء، والعطاء، د  ينتفض ويثور معك يف أوّ  -
 !اًء، وإطراًء، وعطاءً إخنعن ما ُيصادف من هو أكثر منك  يتخلى عنك يف منتصف الطريق

، إال أهنا حتل فيها احلرمةمها حكم امليتة؛ فاألصل عض األمور ذات العالدة ابلسياسة، حكب -
 .للضرورة، وعلى د ر الضرورة

وأميا هومية .. يتنول النصر  -كما أمران هللا   -ملواجهة الع و ما استطعنا من دوة  عن ما نع ّ  -
  .هو التقصري فيما نستطيع  من اإلع اد -ورمبا الوحي   -تصيبنا سببها الرئيس واألهم 

أجره أضعاف  ودّل فيها املصلحو ، املصلح الذي يعمل يف ساحة د  استشرى فيها الفساد، -
  .الذي يعمل يف ساحة دليلة الفساد، ود  كُثر فيها املصلحو  أجر املصلح

 ".طُوىَب للُغرابِء؛ الذيَن يصلحوَ  إذا فسَ  الناُس :" ويف احل يث
اإلئتالف الوطين السوري ومع  اجمللس الوطين حيضرو  عن  املغامن، ويغيبو  ويلتومو  الصمت  -

 !!يعتربهم املرج  السياسي للثورةوم  ذلك يوج  منا من .. عن  املغارم والش ائ  
من أيوي وجيري حُمِ اًث مفس اً، فيحيل بين  وبني العقوبة الشرعية اليت يستحقها، فهو مثل  يف  -

 .مسلم"لعن هللاُ من آوى حُمِْ اثً :" واملالئكة، والنَّاس أمجعني، ويف احل يث، الوزر؛ علي  لعنة هللا
اجملتم  : مثال ذلك..  وجرماً  كوت والتواطؤ م  األش  ظلماً امل، م  السّ ال ميكن حماسبة الظَّ  -

ال ويل عن ما يتح ث عن بعض األنظمة ال يكتاتورية الظاملة، بينما تراه يسكت ويتواطأ م  النظام األس ي 
 !وإجراماً  وإرهاابً  الطائفي، األش  ظلماً 

1/8/6158  
 .[ َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوّداً ]  -5118
خشية أ  يفق  الودَّ أو القبول الذي واخللطة، واملسؤوليات، من الناس من يتهّيب املهام العاّمة، 

وهناك من يكتم .. حىت ال يتعرض لسخط الناس  وهناك من يعتول كلياً .. وض  ل  يف نفوس ودلوب الناس 
طعم ويرشي، ويتب  وهناك من يُ .. احلق، ويؤثر اجملاملة على حساب بيا  احلق، خشية أ  يفق  وّد الناس ل  

الود وخالف  ال يتحقق : وهلؤالء وغريهم نقول.. األساليب اخلاطاة من أجل أ  يكسب وّد الناس وحمبتهم 
سواء  إذا ما آمن، واتقى، وعمل صاحلاً،يف دلوب الناس،  للمرءِ  وإمنا يتحقق الودُّ .. بشيء مما تق م ذكره 

و كا  على أ.. أو ص ع ابحلق أو كتم  .. أو اعتول  وليات العامة،واملسؤ  خالط الناس، واستشرف املهام
. 12:مرمي[َعُل هَلُُم الرَّمْحَُن ُوّدًا ِإ َّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيجْ  :]كما دال تعاىل.. ي وصف آخر أ
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 ولو..  ، يف األرض ويف السماءوالقبولهؤالء فقط هم الذين جيعل هلم الرمحن يف نفوس الناس الود، واحملبة، 
 !من  ملا استطاعوااجتمعت شياطني األنس واجلن على أ  يسلبوهم هذا الود أو شيااً 
 !فهم الشيطا  فق ه أو فوات على ودِّ خيوّ فليطب خاطراً الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وال خيشو  

1/8/6158  
 .اجملرمصريي األس ي النظام النّ َمَثُل  -5111

فرح  وتوي ه تائم، بل تُ   الشّ سيا  وال تُعيبُ مَثُل النظام النصريي األس ي اجملرم كمثل الشيطا ، ال تُ 
، فإن  حيقر "بسم هللا .. أعوذ ابهلل من الشيطا  الرجيم :" تعاظمًا حىت يصري مثل البيت، لكن إذا ديل

عيب  الشتائم، وال يوي ه األس ي الطائفي، ال تُ كذلك النظام النصريي .. اببة ويصغر حىت يصري مثل الذّ 
سيا  وصف واح ، وهو عن ما ُيشار إلي  ــ كما هو ــ أبن  تعاظماً وارتكاب موي  من اجلرائم، لكن يُ إال  الشتم

ا على البع  الطائفي نظام نصريي طائفي، وأن  منذ َتسيس  ونشأت  دائم على الطائفية، ومرتكو ارتكازًا كليّ 
 التوصيف الوحي  الذي فهو ،بكلّيت  فهذا التوصيف إضافة إىل أن  حق، والنظام متلبس ب .. النصريي 

  !ُيسيا ، وحيرج  يف احملافل، ووسائل اإلعالم
واليت مل تتودف  ، ذات الطاب  الطائفي،ورغم جرائم النظام النصريي الطائفي املتواصلةلك، وم  ذ

؛ ممن ، من ذوي اإلحساس املرهفيوج  مّنا.. لوصف واخليال واليت تفوق امنذ نشأت  وإىل الساعة هذه، 
ال  راً،طائفيًا منفّ  ، ابعتباره توصيفاً املعارضة، من يستنكر هذا التوصيفودراويش سبو  على صفوف هم حيُ 
الطائفة .. إخواننا العلويني .. العلوييو  :" ابخلطاب السياسي، وأ  التوصيف األحسن واألمثل أ  يقال يليقُ 

 !!؟" ...العلوية الكرمية 
8/8/6158  

 ؟..هل سُنسأل عن النتائج  -5151
إذا أخذان ابألسباب الصحيحة املؤّدية إىل نتائج صحيحة وسليمة، واستوفينا اإلع اد حق  ما 

اَسب عليها لو جاءت فيما ال ــ اإلع اد املادي من  واملعنوي ــ حيناذ ال ُنسأل عن النتائج، وال حنُ استطعنا 
 . نرضى، وال نري 

أما إ  مل أنخذ ابألسباب املؤّدية إىل نتائج صحيحة وسليمة، ومل نستوف اإلع اد حق  ما استطعنا ــ 
ائج، وسُنحاَسب عليها ــ يف ال نيا واآلخرة ــ لو جاءت اإلع اد املادي من  واملعنوي ــ حيناذ سُنسأل عن النت

 . فيما ال نرضى، وال نري 
52/8/6158  

 .حقوق اإلنسا  يف اليمن وسوراي -5155
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.. نسع  الهتمام اجملتم  ال ويل مبلف حقوق اإلنسا  يف اليمن، وحماسبة اجلاين من أي طرف كا  
بصورة صارخة أكثر بكثري مما حيصل يف اليمن، من دبل الغواة لكن يف سوراي يوج  انتهاك حلقوق اإلنسا  

وم  ذلك ال نلحظ أي اهتمام للمجتم  ال ويل مبلف حقوق .. الروس، واإليرانيني، وذنبهم ونظام  
   !!ملاذا؟ ...اإلنسا  يف سوراي 

68/8/6158  
 .الذين يطعنو  ابلشيخ دمحم بن عب  الوهاب -5156
دمحم بن عب  الوهاب ودعوت  الصليبيو  احلاد و ، والشيعُة الروافض، اجتم  على بغض الشيخ 

أما أ  ينضمَّ إىل هذا الثالثي املقيت من يوعم .. واجتماعهم هذا ُمتفّهمة أبعاده ودوافع  .. وغالُة الّصوفية 
 !فهذا مما يصعب تقبل ، وَتويل  وتفّهُم .. أن  من أهل السّنِة واجلماعة 

عب  الوهاب وب عوت ، مرد طعوانهتم ومآخذهم ملا ُيشاع، وما يُقال بن و  ابلشيخ دمحم نالذين يطع
مل جي وا  اعلمًا أ  كلمات الشيخ وآاثره العلمية متوفرة للجمي ، لكن ملّ .. على ألسنة املتحاملني واألع اء 

 !ملتحاملني واألع اءفيها مأخذاً ذي ابٍل يتكاو  علي ، جلأوا إىل اإلشاعات، وما يُقال على ألسنة ا
35/8/6158  

 !ومخُ و  والع و على التُّ جّ حي -5153
كثري من دادة الفصائل والثورة د  توجهوا هذا العام إىل احلج، بينما الع و على ختوم إدلب يته دها 

ال أدري من أفتاهم جبواز الذهاب إىل احلج يف هذه الظروف .. وأهلها يف أي حلظة ابالدتحام والع وا  
 !؟...

، وهذا الوعي  يشمل كل مسؤول عن فريٍق من "كفى ابملرء إمثًا أ  ُيضي  من يعول :" ويف احل يث
 !مهم للخطوب واألع اء، ألي سبٍب كا مث هو يضيعهم وُيسلِ  ـدل ع دهم أم كثر ـ ـالناس ـ

5/1/6158 
 .جملس أمناء ــ أو ديادة ــ الثورة -5151

ثورة، أو جملس ديادة منها الثورة السورية، خلوها من جملس أمناء المن الثغرات القاتلة اليت تعاين 
ــ الذي يناط ب  اإلشراف واملسؤولية  لشريفة واملخلصة للثورةم  علي  مجي  القوى الفاعلة واالثورة ــ جتُ 
  عن مجي  مسارات الثورة، السياسية، والعسكرية، واألمنية، واإلدارية، وال ستورية، وتكو  لاملباشرة 
واخلطف، وأ  تُقطف ام أما  للثورة من اإلحنراف صمَّ  كما يكو .. ذه املسارات يف مجي  هالفصل الكلمة 

 . عن  أي منعطف أو مرحلة هامة وحساسة متر هبامثارها ومثار تضحياهتا لصاحل األع اء، 
أ  يركبوا طفلني، واملتهذا الفراغ أعطى الفرصة الكافية للخونة، واملتسلقني االنتهازيني األاننيني، 

، ويبيعوا، ويشرتوا، ما هتواه أنفسهم، وتطلب  موجة الثورة، وأ  يتح ثوا ابمسها، وأ  يفاوضوا، ويقرروا
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 مصاحلهم الشخصية والعائلية، واحلوبية، دو  النظر إىل مصلحة سوراي ومستقبل سوراي أرضاً، وشعباً، وثورة
  !ومن دو  الرجوع إىل القوى الفاعلة احلقيقية للثورة.. 

أ  يست ركوا هذا األمر على وج  العجلة ما  ،والشرفاءواجملاه ين وعلى البقية البادية من املخلصني 
 ! س  اخلرق، ويق  األعظم، ويق  الن م، والت حني من مدبل أ  يتّ .. أمكن 

3/1/6158  
 .مجعة املقاومة -5151

عظيمة دالالت  7/1/6158للمظاهرات احلاش ة اليت شه ها الشمال السوري يف مجعة املقاومة 
 : عّ ة

 .أبهلها األبطال إىل أ  حتقق كامل أه افها، إبذ  هللاوماضية أ  الثورة السورية ابدية : منها
ميكن أ  يبيتوا  ، الواآلالم ام، مهما تكالبت عليهم األمم، واشت ت عليهم احملنأ  أهل الشَّ : ومنها

   . ، ولو لشرٍب واحٍ  من أرض الشام، أو غاٍز حمتليم، أو يرضوا بظلمعلى ضَ 
وكذلك الُغالة الواف و ،  ومع  رعات  وأسياده من الغواة احملتلني، أ  النظام الطائفي األس ي،: ومنها

م مبا تبقى ل يهم من أوراق الذين حيميهم ويرعاهم اجلوالين وشبيحت ، ليس هلم مستقبل يف سورية، ومقامرهت
 . جت ي هلم نفعاً ولن ال لكن  د  توي  من نسبة املعاانة والضرر واألذى، مهرتئة،

وإمنا يف كل .. مقاومة الظلم والطغيا  ال تكو  يوم اجلمعة وحسب : قول ألهلنا وشعبنا األيبنو 
أ  تتحقق كامل إىل .. ملني اآلمثني االظ انراً وتظاهراً ض  الطغاةمقاومة وجهاداً، و أشعلوها ، مجعة ويوم وساعة

  . ، والعادبة للمتقني ولو بع  حنيوما النصر إال من عن  هللا إبذ  هللا، حريريتم كامل التّ احلقوق، و 
8/1/6158  
 !ش ي  ابختصارٍ  -5152

 ة ذات العالدة ابلشأ  السوريد  كثرت املؤمترات واللقاءات ال ولية، واإلدليميّ : ش ي  ابختصارٍ 
من رموزه وجمرمي ، يعين  شيئائفي اجملرم، أو على وأميا اتفاق أو حلٍّ هنائي يُبقي على الّنظام األس ي الطّ .. 

، استمرار الّثورة كما يعين..  ، واإلطالة من أم هااستمرار مأساة الشعب السوري: أمرين ال اثلث هلما
   .واستمرار اجلهاد

51/1/6158  
 !عن ما خيتلف اللصوص -5157

، يه د كل طرٍف الطرف اآلخر بفضح ، فيما بينهم على املسروداتعن ما خيتلف اللصوص 
حتول وسط مما حيمل اللصوص على التواطؤ فيما بينهم على حلوٍل  وعن سردات  على املأل، ،واحل يث عن 

هت د كل  ا أمريكا عن ما ختتلف م  روسيا؛وهكذ.. دو  أ  يتخاصموا ويفضحوا بعضهم البعض على املأل 
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اإلنسا ، فروسيا تقول وآدمية ال ولة األخرى مبا تعرف عنها من جمازر وجرائم خملة حبقوق منهما دولة 
ألمريكا اسكيت عن جرائمي وجمازري اليت أرتكبها يف سوراي، وحبق الشعب السوري، أسكت عن جرائمك يف 

ن جرائمي وجمازري يف سوراي، ألتكلمن ولو تكلمت ع.. أفغانستا  ومن دبل يف العراق، وغريها من البل ا  
ــ على ما فيرتاضيا  فيما بينهما .. عن جرائمك وجمازرك يف أفغانستا  والعراق، على املأل، ويف مجي  احملافل 

وتكو  ضحية تراضيهما، دائمًا هي الشعوب ، على املأل على أ  ال يفضح أح مها اآلخربينهما من تباين ــ 
 ! تقرار ومصاحل بل اهنماملقهورة املظلومة، واس

68/1/6158  
 .كلمة عن ال ستور السوري -5158

رفاء، املعروفني إبخالصهم، وعطائهم، وال يراعي أميا دستور خيص سوراي ال خيط  أبناء الثورة الشّ 
 .فهو مرفوض، ال ُيساوي امل اد الذي يُكتب ب .. مكتسبات الثورة وأه افها، وثوابتها 

3/51/6158  
 .اللهم اكفنا شرَّه، مبا شات، وكيف شات -5151

الروس حريصو  على سالمة اجلوالين كما هم حريصو  على سالمة بشار األس ؛ فبشار األس  
بينما اآلخر منحهم الفرصة والرخصة السته اف أي منطقة من سوراي , منحهم الفرصة والرخصة لغوو سوراي

والعتب ال ..  ، وال يوالالذي ميارس  حبق الثورة وأهلهاحتت زعم حماربة اإلرهاب، إضافة لل ور التخرييب 
 !!على من ال يوال يتعامل م  هذا الرجل كأخ وص يق اً يوال دائم

ال أعرف شاابً وال رجالً واح اً ــ فضاًل عن عامٍل أو شيخ ــ ترك ساحة اجلهاد يف الشام بسبب اخلوف 
  آالف الشَّباب، بل وعشرات اآلالف من لكن يوج.. حاشاهم .. من الطاغوت بشار اللعني وجن ه 

إما : الشباب السوري الذين تركوا ساحة اجلهاد، بسبب ع وا  اجلوالين على فصائلهم، وختيريهم بني أمرين
أ  يُقاتلوا مع  من خيالف ، وال يطاوع  من جماه ي الشام وفصائلهم، وإما أ  يُقاتلهم، ويضطروا لقتال من 

ة، وهذا أيضًا خيار صعب؛ أ  يقتتل آالف الشباب السوري املسلم بعضهم م  مع  من مغّفلي شباب اهليا
فكا  خيار اهلجرة، وترك ساحة اجلهاد، واهليام .. بعض من أجل هوى وجنو  وغلو وأاننية شخص واح  

وأي خ مة د مها .. أرأيتم أي شرٍّ جلب هذا الرجل على الشام، وأهل ، وثورت  .. يف األرض، أهو  عليهم 
وصلى هللا على سي ان .. اللهم اكفناه، وشرَّه، مبا شات، وكيف شات .. طاغوت النصريي اجملرم، ونظام  لل

 . ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم
2/51/6158  
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  .ظاهرة التَّفريط يف مناطق الشمال السوري -5161
وري، وعن  بعض الفصائل مال السّ فريط واجلفاء املوجودة يف مناطق الشّ ر احل يث عن ظاهرة التّ كثُ 

فريط واجلفاء منكر يُنَكر، كما ، ينبغي عالج  ومواجهت ، فالتّ اً وحقّ  ، د  يكو  موجوداً ر إلي وكثري مما ُيشا.. 
  . سواء يُنَكر اإلفراط والغلو

هلذه وتؤدي ما هي األسباب اليت أّدت : لكن لنكن أكثر صراحة ووضوحاً، وجنيب عن هذا السؤال
 !؟..رة التفريط واجلفاء الظاهرة؛ ظاه

اخلاطاة مارسات امل ،اليت تؤدي هلذه الظاهرة املنكرة عن  بعض الناسوأوك ها من أهم األسباب 
، واليت تنّفر طرف املغايل املقابل، الذي يسطو، ويظلم، ويقتل، ويبغي، ويغ ر ابسم ال ين ونصرة ال ينلل

ودبل  وما يرتكبون  من ممارسات خاطاة، الة، من الغُ ن مع  كما هو حال اجلوالين، ومَ ..  مالناس عن دينه
اخلوارج الغالة، الذي أرسل  إىل الشام، وانصف  املؤونة، كما هو معلوم ال واعش شيخ  البغ ادي شيخ ومع  

 ! للجمي 
.. ل  ذلك، وُيشَكر على ذلك ..  فريط واجلفاءى ملواجهة ومقاومة مظاهر التّ ومن يري  أ  يتص ّ 

فريط واجلفاء، واليت من أمهها وأوك ها مواجهة التّ هذا ي إىل ك أ  يواج  األسباب اليت تؤدّ لكن علي  كذل
وال ين وهللا تعاىل منهم .. واسم هللا .. مظامل وجرائم ابسم ال ين أخطاء، و الغلو والُغالة، وما يرتكبون  من 

 !ومن ظلمهم وغلوهم براء
7/51/6158  

  .رمح  هللا كلمات حول مقتل مجال خاشقجي -5165
فعل ما يشاء، فهو كثر حصانة وحريًّة؛ ُتطَلق ي ه لاألدرب واألرضى ل ولة الصهاينة اليهود، األ

وحكام العرب د  فهموا هذه املعادلة، لذا تراهم يتسابقو ، ويتنافسو  فيما .. فوق املساَءلة واحملاَسبة 
 !بينهم، خلطب وّد ورضى دولة إسرائيل

فتبني أ  النظام .. كّنا نعتق  أ  داعش فقط هي من تقتل خمالفيها ومعارضيها ابلّسكاكني واملناشري 
م  السعودي أيضًا يتخّلق بنفس األخالق، ويسلك نفس املسَلك م  خمالفي  ومعارضي ، كما فعل مؤخرًا 

انني أ َّ من دخَل  كا  ، ويف موضٍ  جرى في  العرف، ونصَّت علي  القو الصحفي مجال خاشقجي رمح  هللا
 !آمناً 

ويف .. جرمًا وأدبح اً، وأغلظ اس، وهو يف امللوك واحلكام أش  ذمّ الكذب مذموم يف آحاد النّ 
 مِلكٌ و : ــ منهم ــوال يُوكِّيِهْم وهلْم عذاٌب أليٌم  ،وال يَنظُر إليِهمْ ، يُكلُِّمهُم هللُا يوَم القيامةِ ثالثٌة ال :" احل يث
 . متفق علي "كَذَب  ح َّثَ إذا  :"ومن خصال وعالمات املنافق. مسلم" كّذابٌ 
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على دتلهم ظلمًا للصحفي مجال خاشقجي رمح   نكرو  وجيح و ، خوفًا من أ  تعادبهم أمريكايُ 
رَّ وانتقام ، هللا، وال خيافو  هللا، ووعيَ ه،  ُمْؤِمنًا َوَمن يـَْقُتْل :] وهو القائل سبحان .. َوَأْخَفى الذي يعلم السِّ

فإذا جنحوا . 13:النساء[َأَع َّ َلُ  َعَذااًب َعِظيمًا مُّتَـَعمِّ ًا َفَجَوآُؤُه َجَهنَُّم َخاِل ًا ِفيَها َوَغِضَب اّلّلُ َعَلْيِ  َوَلَعَنُ  وَ 
 !؟...من العقوابت األمريكية والغربية، فماذا سيقولو  هلل غ اً  يف إخراج جواب ينجيهم

ودتل األمري دمحم بن سلما  للصحفي مجال .. عوادب أفعال  آالت و يُلقي اباًل ملفي  هو الذي ال السَّ 
.. أول وآخر سفاهة يرتكبها الرجل  يه تليس ،يف اسطنبول يف سفارة بالدهِغيلًة وغ راً  خاشقجي رمح  هللا

حكم آل سعود م  آخر  د  يكو  سببًا يف زوالِ ولو آلت إلي  ديادة السعودية حبيث يصبح هو املِلك، 
   !يرتكبهاومحادة سفاهة 

يف النهي عن هذه آية نولت . 517:النساء[َواَل جُتَاِدْل َعِن الَِّذيَن خَيَْتانُوَ  َأنُفَسُهْم :] دال تعاىل
، استغالاًل خاطااً يستغل شعائر هللا "  يس السّ " وم  ذلك القارئ .. بسردت  برياًا  اجل ال عن سارٍق، رمى

املنرب يف احلرم املكي الشريف، من يوم   وحال ، وفعال ، وهو على صورتَ  يوينعن داتل جمرم، و  ليجادل
 !؟...اجلمعة، وأمام العامل أمَج  

لويل أمرهم دمحم بن  ارتكاب مخسة عشر رجاًل جلرمية دتل الصحفي مجال خاشقجي رمح  هللا طاعةً 
هو من مجلة األدلة ال الة على النهج اخلاطئ هلياة كبار علماء السعودية، وغريهم من الشيوخ، .. سلما  

أ  هذه الطاعة جيب ــ أو تغافلهم ــ الناس على وجوب طاعة ويل األمر، م  غفلتهم ويربو  عن ما يوجهو  
يف معصية اخلالق ــ أايًّ كا  هذا املخلوق ــ  طاعة ملخلوق أ  تقي  ابملعروف، وأ  ال تكو  يف معصية؛ إذ ال

 .سبحان  وتعاىل
51/51/6158  

 !الصمت العريب حنو جرمية مقتل مجال خاشقجي -5166
ملاذا هذا الصمت املطبق لألنظمة العربية حنو اجلرمية النكراء اليت ادرتفتها السعوديّة : يرد السؤال

 !، يف سفارة بالده يف اسطنبول؟هللاق الصحفي مجال خاشقجي رمح  حب
أ  السعودية هي اليت ترعى وحتمي مجي  هذه األنظمة املستب ة املتخلفة، ومتن  من : اجلواب

، ولألمس القريب كا  النظام السعودي يرعى وي عم النظام للحرية ل طتاليت تسقوطها، وتعينها على شعوهبا 
بصورة  مستمرالسعودي اإليرانية، لكا  ال عم والتأيي   يف الّسلةاألس ي اجملرم، ولوال ارمتاء اآلخر بكليت  

ا تص ّع الطعن ابلنظام السعودي هو طعن جبمي  هذه األنظمة، وأميابلتايل فإ  و ..  مباشرة إىل الساعة هذه
لذا نلحظ من هذه .. ، وينعكس عليها املستب ة يصيب مجي  األنظمة العربيةيصيب النظام السعودي، 

وملا  .. ترتكبها السعوديةس ــ حنو كل منكر أو جرمية السكوت املطبق ــ كشياطني ُخرْ التجاهل، و األنظمة 
  !دول احلصار املعروفة السعودية، تعّرضت للحصار واخلناق من دبلوالوصاية خرجت دولة دطر عن الطاعة 
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51/51/6158  
  !اجلهاد املثايل -5163

خيلو عسكر املسلمني من املعاصي والعصاة، يشرتط البعض ــ وهم ليسوا بقليل ــ جلهادهم، أ  
ضياع البالد والعباد، إىل انتهاك احلرمات، و صاة ولو أدى ذلك وإال فال جهاَد م  العُ .. والظلم والظاملني 

 ! وتسلط األع اء األش  واألغلظ كفراً، وظلماً 
والواد ، أما  والعقل، ،  أهل السنة واجلماعة، وما دّل علي  النقلخبالف ما عليخطأ كبري؛ وهذا 

ويف . متفق علي " إ  هللا ليؤيّ  هذا ال ين ابلرجل الفاجر :" عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال داللة النقل، فق  صحّ 
وإذا كانت الصالة ــ وهي أعظم ". الق هلم ليؤي  َّ هللا هذا ال ين بقوٍم ال خَ :" رواية عن  ابن حبا  وغريه

ابب أوىل أ   فإن  منكما هو مقرر يف كتب االعتقاد، ركٍن بع  شهادة التوحي  ــ تقام خلف الرب والفاجر،  
 .  والفاجر من أمة اإلسالمميضي اجلهاد م  الرب

لظلم األكرب واوجوب دف  الضرر األكرب ابلضرر األصغر، أما داللة العقل؛ فإ  العقل دل على 
فإذا كا  الظلم األكرب ال ين ف  إال .. ًا وشرًا على األش  ضررًا وشرًا تق مي األدل ضرر و ابلظلم األصغر، 
، وهذا ال يـَُع  إدرار بشرعية الظلم األصغر، ال؛ وإمنا يُع  تعني دفع  وال ب  ابلظلم األصغر.. ابلظلم األصغر 
  .ر وأدل من ف  الظلم األكرب، بظلم أصغإدرار بشرعية د

كا  فجمي  جيوش اإلسالم من بع  عه  اخللفاء الراش ين وإىل يومنا هذا،   ؛أما داللة الواد 
ومن كا  ..  إىل آخر من عه ٍ  والفاسقو ، التُّقاة والُعصاة، وبنسٍب متفاوتة الناصحو  يتخللها الصاحلو 

، ويشرتط رضي هللا عنهما ينش  جيشًا كاجليش الذي كا  يف عه  النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو يف عه  أيب بكر وعمر
أ  يربر لنفس   تعجيوايً ال ميكن حتقيق ، وهو يعينمثالياً جلهاده وجود جيٍش كذاك اجليش، فهو يشرتط شرطاً 

 ! قبل التربير ب اد، فيما ال جيوز وال يُ ختلف  عن واجب اجلهو من الّوحف، فرار ال
من أصول أهل السّنة واجلماعة الغوو م  كل :" وفيما تق م يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح  هللا

برٍّ وفاجر، فإ  هللا يؤي  هذا ال ين ابلرجل الفاجر، وأبدوام ال خالق هلم، كما أخرب بذلك النيب صلى هللا 
فق الغوو إال م  األمراء الفجار، أو م  معسكر كثري الفجور، فإن  ال ب  من أح  علي  وسلم، ألن  إذا مل يت

إما ترك الغوو معهم، فيلوم من ذلك استيالء اآلخرين الذين هم أعظم ضررًا يف ال ين وال نيا، وإما : أمرين
يكن إدامة األفجرين وإدامة أكثر شرائ  اإلسالم، وإ  مل  الغوو م  األمري الفاجر، فيحصل بذلك دف 

مجيعها، فهذا هو الواجب يف هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثري من الغوو احلاصل بع  اخللفاء الراش ين 
 . هـ -ا"مل يق  إال على هذا الوج  
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 ،ما تق م ال يلوم من  إدرار الفّساق والعصاة على فسقهم ومعاصيهم، وظلمهم، والسكوت عليهم
فهذا شيء، وهو واجب،  .. حو  ال؛ فاملنكر يُنكر حبسب الق رة واإلمكا  أايًّ كا  صاحب ، والقوم يُناصَ 

 .  جلهاده خلو عسكر املسلمني من أمثاهلم، شيء آخر، وهو ال جيوز، كما تق م شرتط املرءُ وأ  يَ 
68/51/6158  
 !عالج املرض -5161

ما من مرض إال ويُعاجَل بنوعني من ال واء؛ مسكنات ختفف من آالم املرض، وتودف مت ده، ودواء 
واملفاوضات، واهل  ، واالتفادات اليت حتصل م  النظام األس ي الطائفي اجملرم، هي .. يستأصل شأفة ال اء 

وهذا  .. ال من رموزه شياًا مبقام املسكنات اليت ال تغين عن ال واء الذي يستأصل شأفت ، وال يبقي من  و 
 . كائٌن إبذ  هللا ولو بع  حني

61/51/6158  
 .ال حرج ببعض الرتفي  ألطفالنا -5161
وكل ما من شأن  أ  خيفف عن أطفالنا يف سوراي بعض آالمهم .. مأساة أهلنا يف سوراي ضخمة ج ًا 

ولنا .. حرامًا د  حتقق اإلمجاع على حرمت  ما مل يكن .. وأحواهنم، ينبغي التوس  في  ما أمكن لذلك سبياًل 
.. يف دصة اجلارية اليت ضربت ابل ف بني ي ي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف املسج  وحبضرة بعض الصحابة مهنع هللا يضر  دلياًل 

ب بني ي ي  ابل ف، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ساملًا منتصرًا من إح ى غووات  أ  تضر  وكانت د  نذرت إ  أعاد هللا رسولَ 
ق األمر ابلرتفي  عن لكن ملا تعلّ .. مث أ  صناعة اجملسمات حمرمة .. ولشواه  أخرى .. فأجازها النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

األطفال؛ أجاز الشارع صناعة اللعب واجملسمات من أجل الرتفي  عن األطفال، كما يف ح يث ألعاب 
مث حنن الشيوخ والكبار .. وز لألطفال ومن أجل األطفال د  ال جيوز لغريهم فما جي.. عائشة اهنع هللا يضر، وغريه 

ترى أح ان يرتخص لنفس  أ  يتاب  األخبار على ما يتخللها من معازف وموسيقى، حتت عنوا  الضرورات 
من وأ  تفويت متابعة األخبار د  تكو  أش  ضررًا من االستماع لألخبار م  ما يتخللها .. تبيح احملظورات 

وابلتايل الرتخص ألطفالنا احملرومني من كل شيء، والذين يعانو  من كل شيء، فيما خيفف ... موسيقى 
 .وهللا تعاىل أعلم.. أظن  د  يكو  من ابب أوىل .. عنهم بعض آالمهم وأحواهنم 

7/55/6158  
 ...!حمموم  تنافسٌ  -5162

وبني روسيا؛ أيهما أش  فتكًا وإجراماً حالف ال ويل بقيادة أمريكا، يوج  تنافس حمموم بني التّ 
وكل طرف منهما حيصي لآلخر جرائم ، ال لينكرها علي ، وإمنا ليست ل .. وتقتياًل للشعب السوري وأطفال  

 !!... هبا على ارتكاب موي  من اجلرائم، يف حال أنكر علي  الطرف املقابل
61/55/6158  
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 ؟ة األخرىالفصائل الشاميّ الفرق بني اجلوالين وفصيل  وبني  -5167
أ  فصيل اجلوالين منذ .. ة اجملاه ة األخرى من الفوارق بني اجلوالين وفصيل ، وبني الفصائل الشاميّ  

النصرة،  وممثل للبغ ادي، وبع  أ  أخذ اسمأ  دخل إىل سوراي حتت راية واسم ال واعش، وكمن وب 
ج وُمَع  إع ادًا اتمًا الفتعال ادتتال داخلي، ومعارك ُمربمَ معبَّأ و فهو .. املعروفة والقاع ة، وغريها من األمساء 

ة األخرى، ويف أي ودت، وألتف  سبب، وبال سبب، سوى الرغبة يف داخلية بين  وبني الفصائل الشاميّ 
وابلتايل فهو ال جي  أي صعوبة عن ما يوج  أفراده للبغي، والظلم، ولقتال .. والسيطرة   ، والبغي،السطو

الفصائل  االيت تواج  فيه ، حىت يف األوداتصائل السورية األخرى، والسطو على مقراهتا، وأسلحتهاالف
ن اغتنام الفرص، ودتال رتودت ، فهو ال يرتدد وال يتورع عالشامية ع وا  وهجمات النظام األس ي اجملرم وم

فيشارك النظام يف نظام اجملرم، مستغاًل إنشغاهلا برد ع وا  عسكر ومرتودة الالفصائل السورية اجملاه ة، 
ــ لسالمة ص ور  بينما الفصائل السورية األخرى.. ، ومن على جبهت  وأسلوب  دتاهلا، ولكن كل بطريقت 

ممن جاء إىل سوراي حتت عنوا  النصرة، ومن أجل النصرة، وابسم اإلسالم  يوماً  ــ مل تكن تتود  أصحاهبا
للع و، أو أ  يقاتلهم م  الع و، ويف الودت الذي هم يُقاتلو  في   أو يسلمهموال ين، أ  يغ ر هبم يوماً، 

نوا ب  الظن، وأسلموه ظهورهم، وآخوه، وأّمنوه على موادعهم، وأنفسهم، وأعراضهم، فحسّ .. الع و 
م  أهل هي وأ  معركت  األساسية .. دص ه، ومآرب  وأعرب عن نيت  و .. ن الغّ ار إىل أ  متكّ .. وأراضيهم 

م  النظام من املعركة  إلي  وأشهى داخلية م  فصيل من فصائل اجملاه ين السوريني أحبّ  وأ  معركةالشام، 
ئل يف إدناع أفرادها أكثر، وأضعف مودف وحجة الفصاالسوري والثوري ربك املشه  مما أ.. األس ي اجملرم 
وهذا من ..  ، ولقمة العيش ن كانوا ابألمس يؤاخون ، ويُقامسون  السال، مَ املعت ي ي وع وا بقتال ورد بغ

وإىل يومنا .. يف البغي والغ ر، والسطو والتمادي اجلوالين على االستمرار الغّ ار مجلة األسباب اليت حتمل 
يرتبصو  ابجلمي  ال وائر من مرتودة العامَل بينما الع و األس ي اجملرم ومن مع  .. ساعتنا هذه وإىل بل  ،هذا
 ! وهللا املستعا ... 

1/56 /6158  
  ".رؤية سياسية ملستقبل سوراي السياسي " كلمات حول مقالتنا  -5168

صعوبة بعض الشيء، علماً أهنا متثل احل  األدىن " رؤية سياسية " أعلم أ  فيما ادرتحت  يف مقاليت   -
 ،وتكلفة أش  صعوبة،واخليارات ما سواها من احللول والرؤى  لكن.. ات وتطلعات أهلنا يف سوراي ملتطلب

سوى .. مث بع  ذلك يكو  ال شيء .. وهي تست عي منا موي ًا من املعاانة، والتضحية، والعبودية، والذل 
    !ال يساوي صرخة طفل، وال دطرة دم شهي ، وال صرخة أم مكلومة يُرمى، والذي  الُفتات الذي

 ! ، هي أدرب للمثالية منها للوادعية"رؤية سياسية ملستقبل سوراي السياسي " مقالتك : دالوا  -
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ملن  مثل اجملرم بشار األس ، أو آخر لعلهم يري و  منا أ  نسلم سوراي ما بع  الثورة لنصريي: دلت 
   !كثر وادعية؟ممكناً وأــ !! ــ يف نظرهمحىت يكو  طرحنا .. أش  من  جرماً وعمالة، وخيانة  هو
تبني  ، واليت د  ُيسائل  عنها التاريخ، السوري من أكرب األخطاء اليت ود  فيها اجمللس اإلسالمي  -
فساووا يف ذلك  ؛"رفض احملاصصة السياسّية والطائفية :" يقول مب أتروجي  للمبادئ اخلمسة، واليت منها و 

   !!وبني السواد األعظم من املسلمني.. لألمة وامللة ع اوة خيانة، وعمالة، و بني احلاد ين اجملرمني األش  
شرهم مليو  شهي  ر من تسّلطهم و حر لعقود ع ي ة، يكلفك التّ طائفية عن ما حُتَكم من دبل ِدلة   -
وهم عن  كل .. والعامَل كل  معهم عليك ..  ال ولةاحلكم و على مق رات  ال يوالو  دابعنيهم م  ذلك و .. 

الق رة على فعل الّشره و ول يهم .. يتطلعو  أبساليب شىت البتالع الكعكة كلها سياسية دسمة أو مشاركة 
خيانة لألمة  ،مطلقاً ، وجترمي اإلشارة إليها وما حيق لكحيناٍذ يكو  تغييب احل يث عن احملاصصة .. ذلك 
  ! واد األعظم من املسلمنيوالسّ 
عن ما تضطّرك الظروُف أل  تُواحم الوحوَش واألفاعي، وتفرتَش فراشك بينهم، ليس من الكياَسِة   -

اطى كما يتعَ ومساحٍة  وال الّسياَسِة، أ  حتّسن الظّن مبن حولك، وتناَم دريَر العنِي والفؤاد، وتتعاَطى معهم برباءٍة 
 !  ؤَكل، وتُل َغفتُ .. ركاء يف الوَطن حتت عنوا  كّلنا شُ .. األُخ م  أخي  

واليسر، حيناٍذ أميا طر  مهما اتَّسم ابلسهولة، .. اإلرادة القوية والصاددة العومية، و عن ما تنتفي   -
 .  حقيقمستحيل التَّ املنال، سيظهر وكأن  صعب .. حلقوق الثوابت و والتنازالت، والّتفريط اب

مهما كا  صعباً  حيناٍذ أميا طر ٍ .. والصاددة اإلرادة القوية العومية، و والعكس كذلك، عن ما تتوفر  
 . حقيقومكلفاً، سيظهر ــ بعو  هللا تعاىل ومشيات  ــ أن  سهل املنال والتَّ 

مشكلُة األمَّة األساسّية اإلرادُة، وكّلما ادرتبت األمَُّة من التَّحّرِر من القيوِد والسَّالسِل اليت ُتكّبل  
 ! إراَدهَتا، أمّ ها الع و مبويٍ  من ِحَقِن التَّخِ يِر، والتَّخويِف، والّتنومي

51/56/6158  
 .املطلوب من ثوار أهل الشام -5161

ديادة  على إعادةال ؤوب العمل ، وأمههما، أوهلما: أهل الشام، أمرا وجماه ي املطلوب من ثوار  
من الثوار املخلصني؛ إذ ال ديمة لثورة أمينة أي ي ديادات سورية حكم بومام األمور إىل احلراك يف سوراي، والتّ 

يقودها، ويتكلم ابمسها، وحي د ما هلا وعليها، َمن هم ليسوا منها، ومن غري أبنائها، ويكو  ذلك ابت اء من 
 . خالل تشكيل جملس أمناء ــ أو دادة ــ الثورة الذي سبقت اإلشارة إلي 

 .  كا  هللا يف عوهنم، وعو  أهلنا يف الشام.. للع و  يم د العسكر حف والتَّ مواجهة الوّ : اثنيهما 
55/56/6158  

 !فريطظرة للقوى ال ولية بني اإلفراط والتّ النَّ  -5131
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الّتفريط، فريق يرى أ  ال إرادة تتسم ابإلفراط أو ــ يف كثرٍي من األحيا  ــ النَّظرة للقوى ال ولية  
ذو ابل يف األرض وأن  ال ميكن أ  ميضي شيء  مقابل إرادة ال ول العظمى، للشعوب، وال لل ول الصغرى،

.. فأنولوها منول القضاء والق ر والعياذ ابهلل .. إال فيما تشاؤه وتري ه ال ول العظمى، أصحاب الفيتو 
غري و  ا ال شيء،جينح للتفريط؛ ال يُقيم هلذه ال ول اعتبارًا وال وزانً، ويتصرف وكأهنمقابل تراه وفريق آخر 

لل، واليأس والقنوط، شّ أود  األمة يف ال: وكال الفريقني مل يوفقا للصواب، الفريق األول ..موجودة أمام  
واحلق الوسط ..  ، وهو حيسب أن  حُيسن صنعاً ل مار، واهلالكابيتسبب لألمة : والفريق اآلخر .واالستسالم

، وأهنا جتته  أ  والشعوبال ول هلا وجودها وأثرها على  الكربى ذه ال ولأ  ه ؛الذي نراه يف هذه املسألة
 ..بي ها كل شيء  وألكنها ليست كل شيء، ..  يف كل حراك، ومود  هاموموطأ د م وأثر يكو  هلا وجود 

كما أهنا ال تستطي  أ  تقف عقبة أمام إرادة الشعوب احلرة يف التغيري والنهوض،   ..أو دادرة على كل شيء 
 . ، تعرف ما هلا وما عليهاوأه افها لمتهالو كانت هذه الشعوب متماسكة صفوفها، متح ة ك

خمتلفو ، أهل  متفردو ، متناحرو ،  نعم هذه ال ول، وغريها، د  جت  هلا موطأ د م وَتثري، يف موطنٍ  
 ! تتنازعهم األهواء، واملآربمتواكلو ، 

 يت من جهة ضعفنا،، َتدوة الع و، ود رت  على التأثري والت خل يف الشؤو  ال اخلية للشعوب 
وإنين ألخاف على أنفسنا من أخطائنا وتقصريان،  ..فهو دوي ألننا حنن ضعفاء وجهلنا،  ،وتواكلنا، وتفردنا

فاهلل تعاىل وعلت، واستكربت، مهما بلغت دوهتا، الكربى مث هذه ال ول  ..أكثر مما أخاف من الع و 
ومن أيخذ .. مشيات  سبحان  ميضي فيها ــ ويف سائر خلق  ــ حكم  و .. منها وأد ر أدوى فودها، وهو 

.. تعاىل حسب   فاهلل.. حق التوّكل ب مبا ال ُيستطاع ــ مث يتوكل على هللا ابألسباب د ر استطاعت  ــ وال يُطالَ 
فكم من دولة صغرية انشاة مجعت بني األخذ ..  ول  ركن ش ي  أيوي إلي ، ما ليس لغريه.. وكافي  وانصره 

ربت، ومت دت، وعال شأهنا رغم دامت وكوص ق التوكل على هللا، فنصرها هللا، و ، واملتاحة ابألسباب املمكنة
 . ، سواء من دبل ملا كا  العامل خيض  ل وليت الروم والفرس، أو يف زمانناأنف دوى ال ول العظمى

ِإ  يَنُصرُْكُم اّلّلُ َفاَل َغاِلَب َلُكْم َوِإ  خَيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّن بـَْعِ ِه َوَعَلى اّللِّ :] دال تعاىل 
 َكَتبَ  . ]11:احلج[ َّ اّللََّ َلَقِويٌّ َعوِيٌو َولََينُصَر َّ اّللَُّ َمن يَنُصُرُه إِ  . ]521:آل عمرا [فـَْليَـتَـوَكِِّل اْلُمْؤِمُنوَ  

ُ أَلَْغِلنَبَّ َأاَن َوُرُسِلي  . 65:اجملادلة[ِإ َّ اّللََّ َدِويٌّ َعوِيٌو  اّللَّ
56/56/6158  

  .فريطوالتَّ  دعّية بني اإلفراطِ االو  -5135
الوادعّية، الواد  و فريط، دضية اس مذهب اإلفراط أو التَّ من القضااي اليت ذهب فيها كثري من النَّ  

على وموادف  فال يُقيم للواد  احمليط ب  أي ديمة أو اعتبار، وال ينظر ملآالت أفعال   ؛فريطفريق جنح للتّ 
وفريق .. ، وخنوثة فكرية اً ويعترب الوادعية ُسبَّة، وجبن.. وادع  وواد  من مع ، فرتاه يتصرف كحاطب ليل 
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يشه  على احلق أبن  فرتاه يعمل كشاه  زور، و  ؛يف مسألة الوادعّية آخر مقابل جنح للمبالغة واإلفراط
ودليل  .. حق، ويتنازل عما ال جيوز التنازل عن  من املبادئ والقيم، والثوابت واحلقوق ابطل، والباطل أبن  

وتنازالت ، يربر هوائم  .. ة، وضرورة مراعاة الواد ، وحسن التعامل م  الواد  م، الوادعيّ يف مجي  ما تق ّ 
 رادة عن  هذا الفريق من الناس كلمة حق، يُ فالواد  والوادعيّ .. ة السياسيّ والوادعّية .. وانبطاحات  ابلوادعّية 

ة، فالوادعيّ .. واحلق وسط بينهما .. ة قا للحق يف مسألة الوادعيّ وكال الفريقني على ابطل، مل يوفّ ..  ا ابطلهب
وال حييل احلق ابطاًل،  ومراعاة فق  الواد ، ومتطلبات الواد  حق ال مرية في ، لكن هذا احلق ال يربر الباطل،

قبل أ  يَ وال املظلوم ظاملاً، ال ، وال الظامل مظلموماً، و وال الباطل حقًا، وال احلالل حراماً، وال احلرام حالالً 
 !، حتت زعم ومسّمى الوادعّيةشه اء زور على الواد  جيعل من دعات  وفقهائ 

53/56/6158  
 ! سأل عن بركة الّشام وأهلِ ملن يَ  -5136

اجلبهات اليت يقاتل عليها جماه و الشام وثواره ــ على ضعف ما ل يهم من إمكانيات ع د لوا َتمَّ  
وجبهة .. وجبهة النظام األس ي اجملرم .. واجلبهة اإليرانية .. اجلبهة الروسية : ــ ، وتفرق يف الكلمةووسائل

وجبهة ..  Pkkوجبهة امللح ين اإلنفصاليني .. الروافض يف العامل الشيعة حوب الشيطا ، ومرتودة 
ُيضاف إليها جبهة التواطؤ األمريكي والغريب، .. اعي الطريق وجبهة املفس ين ودطَّ .. اخلوارج ال واعش 

 وبع  كل ذلك أييت من يسأل مستنكراً  ..اطاة م  النظام األس ي اجملرم وكثري من دول اإلدليم العربية املتو 
 !؟...وعلى وج  التشكيك، أين الربكة اليت ُخّص هبا الشام وأهل ، وتتكلمو  عنها 

ووهللا لو .. تري  من بركة .. أبع  كل هذه الربكة امللحوظة، وهذا احلفظ والعو  : وهلؤالء نقول 
باً جَ ت صفوفهم وتوح ت، لرتو  منهم عَ على دلب رجل واحٍ ، وتراصّ  وجماه ي  اجتمعت كلمة أهل الشام

 !للشام وأهل  كيف يتحقق عياانً ويَقينًا؟ورسول  هللا  ولرتو  وع َ .. 
65/56/6158  

  !وعصابت  متفردات حول بغي وع وا  اجلوالين -5133
فالرجل .. م فعية اجملرم اجلوالين الثقيلة تسته ف م ينة دارة عوة، ومن فيها من امل نيني املسلمني  

األساس؛ وهو االدتتال ال اخلي، وافتعال املعارك م  الثوار واجملاه ين، ال ميكن أ  يبتع  عن مشروع  
 !هللا املستعا  علي .. وت مري الثورة وما تبقى منها 

ــ الناَس حبرمة دتال العمالء ! يف الودت الذي يفيت فقهاء وجهالء اجلوال  ــ أبو اليقظا  مثالً  
.. املسلمني اجملاه ين ممثلني ابجلبهة الوطنية للتحرير ، يفتوهنم بوجوب دتال PKKامللح ين االنفصاليني 

يقتلو  أهل اإلسالم، ويرتكو  أهل الشرك :" ويف هؤالء يص ق دول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما دال  يف اخلوارج الغالة
 "!واألواث  
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، وإيرا ، اخل مات اليت يق مها اجلوالين وعصابت  للنظام األس ي اجملرم، يعجو عن تق ميها روسيا 
وليعلم الذي ال يوال ال يعلم أ  أسع  الناس ابجلوالين وعصابت  هو الطاغوت اجملرم .. وحوب الشيطا  

 !بشار األس 
اجملرم اجملهول واملشبوه اجلوالين منذ اليوم األول من دخول  إىل سوراي، وإىل الساعة هذه أثبت أبن   

وإننا جن د .. ذكران مرارًا أبن  ال جيوز القتال مع  ودون  ود  .. عنصر بغي وضرر وإفساد، وختريب، وتفريق 
الن اء للشرفاء من أبنائنا وإخواننا يف اهلياة أب  ينفضوا ويبتع وا عن هذا اجملرم املشبوه وعصابت ، وهو ما 

 .يوجب  الّنقل والعقل، وهللا تعاىل اهلادي واملوفق
: الين، ال جيادل عن الرجل إال واح  من ثالثةبع  كل هذا الذي استبا  من جرائم وظلم وبغي اجلو  

وللصنف الثالث أدعو .. ظ شبيح، أو مستفي  انتهازي، أو جاهل متعصب من ذوي اجلهل املركب واملغلّ 
  .هللا تعاىل ل  ابهل اية

لعلم  أ  الة، أ النيب ملسو هيلع هللا ىلص على دتاهلا، كما جّرأ على دتال اخلوارج الغُ ة جرّ ال توج  طائفة ضالّ  
وال ..    والغلو يف ال يننطّ د والتّ بو  من دتاهلم، ملا يرو  على ظاهرهم من مسات التش ّ املسلمني سيتهيّ 

وهو أدل ما هذا إذا سلموا من العمالة واخليانة، حلظًة أ  اجلوالين وعصابت  من كالِب اخلوارج هؤالء،  أشكّ 
 ! يُقال فيهم

غاة الظاملو  جلوالين وعصابت ، رهان  فاشل وإىل بوار؛ فالطّ املهاجر الذي يُراهن على الطاغية ا 
.. بينما البادي ــ بعو  هللا تعاىل ومشيات  ــ هم أهل الشام، هم الشعوب .. يرحلو ، وإىل موبلة التاريخ 

 !والعادل من حُيسن االختيار
.. العو بن عب  السالم .. ابن تيمية : دالوا معرتضني ومتهكمني ..كلما أشران إىل خوارج العصر  

م  الفارق الكبري والواس  يف : دلت.. د  رماهم املخالفو  هلم أبهنم من اخلوارج .. ووو .. وعمر املختار 
 ! األحالم ليت طاملا تعّلق هبا خوارج العصر، ُحَ اثء األسنا ، ُسفهاءُ وإهنا لشّماعة إبليس ا.. شبي  القياس والتّ 

أ  كالمها على نفس النهج يف الغلو، .. الفارق بني البغ ادي زعيم داعش، واجلوالين زعيم الّنصرة  
فكالمها من .. وحب التَّسلط  ..حبرمات املسلمني واالستخفاف .. سفك ال م احلرام غي و بالواجلرأة يف 

اً، وتصاحلًا م  ظاهره، بينما اجلوالين أكثر أ  البغ ادي أكثر وضوح: إال أ  الفارق بينهما.. مشكاة واح ة 
 !تقّية ومراوغًة وابطنّية

مل يبق مع  إال شيخ  .. مجي  علماء الشام، وعلماء اإلسالم واألمصار، د  مقتوا اجلوالين وِفعال   
م أليس هذا دليل كاٍف للمغفلني املغرر هبم من أتباع اجلوالين، أ  صاحبه.. ومفتي  أبو اليقظا  املصري 

 !عظيم؟ على ابطل، وخطرٍ 
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نصف الشعب السوري هّجره بشار األس ، ونصف  اآلخر هّجره اجلوالين؛ أل  كالمها يشرتطا   
.. هجري السجن أو القتل أو التّ وإال فمصريهم .. السم  والطاعة، والعبودية : على من يكو  يف سلطاهنما

.. اليت ال تع و عن كوهنا بغيًا وع وااًن على اآلخرين  ،وحترير احملررفليهنأ غالة العصر بفتوحات صاحبهم، 
 !وهللا املستعا 

فّساق عوام املسلمني من أهل الِقبلة، أفضُل يف دين هللا تعاىل من ُعبَّاد اخلوارج الُغالة، الذين تتقرَّ   
 . وال أعلم يف ذلك خالفاً بني أهل العلم.. جباههم من أثِر الّسجود 

واجملهول اجلوالين بتهجري الثوار واجملاه ين وعوائلهم، من م هنم ودراهم،  بع  أ  ينجح املشبوه 
ة الثانية؛ تبقى علي  املهمّ  ..على سّنة وطريقة شيخ  البغ ادي .. وجتري هم من سالحهم  ..ومواد  رابطهم 

 !! وهي اخلطوة األسهل.. وهي تسليم هذه املناطق للنظام األس ي اجملرم 
ى اجلهاد عصر، أهنم يلغو  جهاد األمة والشعوب، وحيتكرو  اجلهاد ومسمّ من عالمات خوارج ال 

ألنفسهم، فهم اجلهاد، واجلهاد هم، وكل من ال جياه  معهم وعلى طريقتهم، فهو ع و للجهاد واجملاه ين، 
وارج وهذا ما فعل  ــ وال يوال يفعلون  ــ خ.. ولإلسالم واملسلمني، ينبغي حظره ومنع ، وجتري ه من سالح  

 !العصر يف العراق، وسوراي
اجلوالين، كيفما آلت األمور، وكانت النتائج فهو رابح؛ إ  دُِتل من شباب اهلياة املغفلني واملغرر  

فهو يف كال احلالتني .. .فهو رابح الشامّية هبم، فهو رابح، وإ  دُِتل من جماه ي الطرف املقابل للفصائل 
  !اِعرملشَ وترون  متبّل  ا وال يُبايل، رابح،

، يرمي النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ابلظلم، "خطاب األردين " شاع تسجيل صويت، لكلب من كالب اجلوالين، يُ عى  
عادة ف ؛ال غرابةلكن  .. كربت كلمة ــ ُتضَرب عليها األعناق ــ إ  يقول إال كذاًب   ..أح  أصحاب   وأن  ظلمَ 
ابت اء من  ،سلم منهم، ومن أذاهم مل يَ حىت النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أكابر األمةعلى والتطاول اجلرأة الة الغُ اخلوارج 

وانتهاء هبذا الكلب ..  ، ما أراك تع لاتق هللا اي دمحم، اع ل: ج هم ذي اخلويصرة الذي دال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص
 !وكلماهتمتشاهبت دلوهبم،  ..يب ملسو هيلع هللا ىلص ابلظلم اجلاهل الذي يرمي الن

2/2/1526  
 !اخلامس للخوارج ال واعش اجليلُ  -5131

لو  و  ويهلّ للخوارج ال واعش، وجهلة القوم يكربّ " اجليل اخلامس " فت على تسجيل عنوان  ودِ استُ  
ينشأ نشء يقرأو  القرآ  ال جُياوز تراديهم، كلما :" هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ يقول رسولُ  ص قَ .. اي سبحا  هللا : دلت.. 

أكثر من عشرين مرة " كلما خرج درٌ  ُدِط  :" مسعت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: دال ابن عمر". ُدِط   خرج در ٌ 
ال يوالو  خيرجو  حىت :" دال ملسو هيلع هللا ىلصو  [.511:صحيح سنن ابن ماج ]"حىتَّ خَيرج يف ِعراضهم ال َّجال " 
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إهنم بالء  ..فيص دون ، ويُقاتلو  مع  ض  من يكو  يف زماهنم من املسلمني  ".خيرج آخرهم م  ال َّجال 
 !هذه األّمة، وال مناص هلا من دط  دروهنم كلما نبت هلم در 
4/2/1526  

  !العصر جخوار  شبهة تُثار حول -5131
اخلوارج ُعرفوا ابلتكفري ابملعاصي والكبائر، ومن تشري إليهم من خوارج العصر ليسوا   :يقول البعض 

 !؟...كذلك 
ليت خوارج العصر ادتصروا على التكفري ابملعاصي والكبائر كأسالفهم، بل هم : وهلؤالء نقول 

تقبل  مورأبوات، وابملتشاهبابلظن، والكذب، ، وسبقوهم سبقًا بعي اً؛ فكفروا زادوهم يف الشطط والتكفري
ختالف، بل تراهم يكفرو  أبمور يلفقوهنا من عن  أنفسهم، ليس هلا يل واالجتهاد ويستساغ فيها االالتأو 

.. علماين   نأب يرمو  املخالف هلم ــ ود  يكو  على حق ــ ألدىن خالفوجود إال يف خياهلم املريض؛ فهم 
.. وغريها من االطالدات اليت تفي  معىن التكفري وتؤدي إلي  .. ض  اجلهاد واجملاه ين و .. وخائن .. عميل 

ال م احلرام، وينتهكوا احلرمات، ب م ابرد،  أب  يسفكوامن أتباعهم ليسوغوا ألنفسهم وحل اثء األسنا  
 !!..ونفس رضّية 

، تكفري النظري والشتائمعلى ال يقتصركا  شرهم بالء عظيم كنا من دبل نعاين منهم، و  هم حقاً  
ترمجوا هذا اخلالف  ، ومتكنوا يف بعض املواطنلكن بع  أ  استملكوا السال ..  ، والعصيوالضرب ابلي 

يف العراق، وسوراي، وغريها من يفعلو  كما فعلوا وال يوالو    وعلمائهم إىل دتل وتقتيل وتشري  ألهل اإلسالم
يروع اجلوالين وكالب  املسعورة أطفال ــ وبع  منتصف الليل  ــ ايتال دائق اليت أكتب كلميف هذه .. األمصار 

شهي  يف  711هذه امل ينة البطلة اليت د مت أكثر من .. ثقيلة الة تسلحأباء م ينة األاترب السورية ونس
 !!لوافتأمّ . .واجهة الطاغوت النصريي ونظام  م

1/5/6151  
 ! شبهة اثنيٌة تُثار حول خوارج العصر -5132

اخلوارج ُعرفوا ابخلروج على حكام املسلمني، ومن تشري إليهم من خوارج العصر : يقول البعض 
 !؟...ليسوا  كذلك، فهم مل خيرجوا على علي، وال على معاوية 

خيرجو  على السواد األعظم  اكم املسلم الذي خيرجو  علي ، فهميف حال غياب احل: وهلؤالء نقول 
غتياالت، والقادة والعلماء، فيعملو  فيهم احملارق، والقتل واالم من الرموز، من األّمة، وعلى من ميثله

فهم .. كل حراك سياسي ينتهجون ، أو رؤية سياسية يرتؤوهنا ّرمو   وجيويشككو  ويكفرو  .. والتصفيات 
ها كما يفعل خوارج العصر يف العراق، وسوراي، وغري ..  ، وأييت من غريهميف سخط دائم لكل ما هو حوهلم
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وهذا النوع من اخلروج على األمة وخياراهتا، ودادهتا وعلمائها، هلو أش  خروجًا وضررًا من .. من األمصار 
 ! اخلروج على شخص احلاكم املسلم كما يف الصورة الق مية للخوارج األوائل

0/2/1526  
 !هم إال أ  يتوبواد  أبطلوا جهادَ  -5137

فكيف ابلذي يُؤذي مؤمين ومسلمي وجماه ي أهل ". ل   مؤمنًا فال جهادَ من آذى :" دال ملسو هيلع هللا ىلص 
  !؟ويعمل على هتجريهم من دايرهم، وإذالهلم ..الشام 

بّلغوا زي ًا أن  د  :" ــ! ودالت عائشة اهنع هللا يضر لوي  ابن األردم ــ وذلك عن ما اشرتى شراًء في  شبهة راب 
 "! ه، إال أ  يتوب أبطل جهادَ 

ــ الذين ُيشاركو  اجلوالين، يف ع وان  وبغي  على  اهتمكانت جنسيّ   بّلغوا املهاجرين ــ أايًَّ :  أدولوأان 
  !هم إال أ  يتوبواأهنم د  أبطلوا جهادَ .. أهل الشام، وجماه يهم، وثوارهم 

1/5/6151  
 !علمانيو  بلحى -5138 

ومن بين جل تنا ممن يرت و  .. العلماين من يفصل ال ين عن السياسة وال ولة، وشؤو  احلكم  
عمامة ال ين والت ين، من ينكر وجيح  أ  تكو  السياسة أصاًل من ال ين، أو أ  اإلسالم د  نص على 

كهم اإلسالم عبثًا وأ  الناس د  تر .. السياسة، وممارستها، وعلى صورة النظام السياسي الذي يرتضي  للناس 
لتتنازعهم وتتقامسهم األنظمة السياسية .. حيكمهم، وينظم شؤو  حياهتم يسوسهم و من غري نظام سياسي 

وهذا أسوأ وأغلظ وزرًا من العلماين الذي يقر أب  السياسة من ال ين، .. الوضعية كيفما تشاء، ويشاؤو  
 !إبسالمي وهو علماين جل ، وإ  تسمى زوراً .. لكن  يفصل بينهما 

51/5/6151  
 لفصائل الّشامّيةرسالة ابن املَُقّف  إىل ا -5131

الّنصرة " هذه رسالة من عب  هللا بن املَُقّف  إىل الفصائل الّشامّية، وهي يف مرحلة تعاملها م  مجاعة  
إال بقوم ، وال َتصوُل على ع ّوك ال تضبُط أمَركَ  إذا كنتَ :" ، فقالوما اشتّق عنها من مسميات الحقة "

لْسَت منهم على ثقة من رأي، وال حفاظ على نّية، فال تنفُعَك انفعٌة حىت حتّوهَلم إ  استطعَت إىل الرأي 
وإمّنا  ا تري ، وال تُغّرّنك دّوُتك هبم؛واألَدب الذي مبثل  تكو  الثقُة، أو تستبَ ل هبم إ  مل تستطْ  نقَلهم إىل م

 .هــ-ا"ملَرَْكب  أْهَيُب  من نَظَر إلي ، وهوي يهابُ  ذأنَت يف ذلك كراكب األس  ال
3/6/6151 
 اللجّنة ال ستوريّة -5111
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د  كثر احل يث عن اللجنة ال ستورية، وعن ال ستور املنبثق عن هذه اللجنة، الذي سيحكم البالد  
وهو أ  أي دستور ينبثق يف ظل االحتالل الروسي واإليراين لسوراي، : ولنا رأي يف ذلك.. والعباد يف سوراي 

تلة للشعب السوري، وإ  طُّعُموا قالغواة احملتلني، يشارك يف إع اده اجملرمو  والحراب وحتت رعاية وإشراف 
مرفوض، ابلّنقل ال ُيساوي امل اد الذي سُيكَتب ب ، وهو فهو دستور ..  بع د من املخلصني املغّفلني

 .لوم شعباً من الشعوبعن  كتابة أي دستور يُ  االيت جيب مراعاهت مجي  املعايري والقيم والقوانني والعقل، ووفق
الذي سينبثق عنها لن يلقى مّنا، ومن كل حّر شريف إال الرفض،  وعلي  فهذه اللجنة، وال ستور 

واملعارضة، إىل أ  تتوفر الظروف الطبيعية واملنطقية إلع اد دستور عادل، خيط  أبناء الثورة السورية الشرفاء 
 . وما ذلك ببعي  إبذ  هللابعي اً عن إمالءات وت خالت الغواة احملتلني، ، أبنفسهم واملخلصني

51/6/6151 
 ليس من اإلنصاف يف شيء -5115

ليس من الع ل وال اإلنصاف أ  يعت ي النظام األس ي اجملرم أبسلحت  الثقيلة على م   ودرى 
مث يُقال للفصائل كّفوا أي يكم، .. الشمال السوري، فال حيرتم عه ًا وال ميثاداً، ويقتل األطفال والنساء 

فهذا ليس من اإلنصاف يف شيء، وهو خبالف دانو  السماء، الذي ..  والتوموا ابلعهود واملواثيق ال ولية
. 511:البقرة [ ْثِل َما اْعَتَ ى َعَلْيُكمْ َفَمِن اْعَتَ ى َعَلْيُكْم َفاْعَتُ وْا َعَلْيِ  مبِِ  :]تقره وتبارك  مجي  دوانني األرض

 .511:البقرة[ الَ حيُِبِّ اْلُمْعَتِ يَن تـَْعَتُ وْا ِإ َّ اّللَّ  َودَاتُِلوْا يف َسِبيِل اّللِّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوالَ  ]
57/6/6151  

 شعاٌر صادٌق كاذب -5116
؛ فهو صادق من "ما لنا غريك اي هللا " ، وهو الشعار الذي رفعت  الثورة السورية كاذبٌ   شعاٌر صادقٌ 

وهو  ..  جبهادهم، ودمائهم الوّكّيةه اء، واملخلصو  ، ود  صّ د  الشّ جهة معناه، ومن جهة واد  احلال
عار، د  رمت بنفسها كتالت والفصائل اليت رفعت هذا الشّ كاذب من جهة أ  كثريًا من الفعاليات والتّ 

فخسروا هللا، وخسروا املخلوق، ..  وال توالوإىل هذا الطرف، أو ذاك، إىل الشرق وإىل الغرب، وإرادهتا 
 !ووض  هلم البغض، والنفور يف نفوس الناس

1/3/6151  
  اهلجوم اإلرهايب على مساج  املسلمني يف نيوزيلن ا -5113

ي رية على مسج َ اابألسلحة النّ إرهابيًا  هجوماً اليوم اجلمعة شه ت م ينة كرايست تشريش النيوزلن ية 
عشرات خالل  قتل وجر  ف، "برينتو  اترانت "  ، اجلبا دبل اإلرهايب الصلييب اجملرم، من "لينوود"و  "النور"

م ا  وفق مجي  جبا  بينهم شيوخ وأطفال، وهو عمل إرهايب إجرامي وهم يؤّدو  صالة اجلُمعة، املصلني، 
مي العنصرية مؤشر صارخ على تنانذير شؤم، و وهو ..  التن ي  أبدصى عباراتو، املعايري والقيم األخالدية
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وحت ث ة، يف اجملتمعات الغربية، اليت تُفس  النسيج االجتماعي للمجتمعات الغربيّ احلاد ة ة املتطرفة الصليبيّ 
من ولألسف خب السياسية الغربية   من النّ وخباصة أشرخاً يوعوع الثقة بني مكوانت تلك اجملتمعات اآلمنة، 

الة أوج ، وتفاسري، ت مطاطة، ومحّ اومنهم من أدان  بعبار  ،برر ل   هذا العمل اإلرهايب اجلبا ، ومنهم من يّ أ
لتعايش اآلمن، لّسالم، واوالقوى احملّبة ل ،وهو ما يست عي من اجلهات املختصة والرمسية..   وعلى استحياء

الذي ال حيسن  ،من الناساملتطرف واإلرهايب على احتواء وحتجيم ومرادبة هذا الفريق  والّ ؤوب العمل اجلاد
 !، وتروي  اآلمننيواإلجرام ،نفحقاد، والعاألن نفس  إال من خالل بث التعبري ع

الشفاء العاجل، وللجرحى وأ  يتقبلهم يف ع اد الشه اء، نسأل هللا تعاىل للقتلى الرمحة واجلنا ، 
 .وإان هلل، وإان إلي  راجعو .. حسن العواء ولذويهم وحمبيهم أ

51/3/6151  
 ...!بل ة الباغوز  -5111

َها دـُُعوٌد  .النَّاِر َذاِت اْلَوُدوِد  .دُِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُ وِد ]   َوُهْم َعَلى َما يـَْفَعُلوَ  اِبْلُمْؤِمِننَي  .ِإْذ ُهْم َعَليـْ
ُهْم ِإالَّ َأْ  يـُْؤِمُنوا اِبّللَِّ اْلَعوِيِو احْلَِمي ِ  .ُشُهوٌد   . 8ــ1:الربوج[ َوَما نـََقُموا ِمنـْ

أ  و ، املستطيلة هذه اآلايت الكرمية حتكي دصة طاغية جبار ظامل، أمر بشق األرض وحفر األخادي  
 . وآمن ابهلل العويو احلمي  ،ف فيها كل من َكَفَر ب ُيقذَ م هبا النريا ، لُتضرَ 

وات التحالف ، على ي  دبل ة الباغوز يف ريف دير الووروها هي القصة ذاهتا تتكرر اثنية يف  
، امللح ين العنصريني"  PKK" أكراد من عمالء الونة و اخلة األمريكية، بتواطؤ وتنسيق م  الصليبيّ 

ال ذنب هلم .. اآلالف اء والشيوخ واألطفال، إ  مل يكن فيحردو  بقنابل وصواريخ طائراهتم املاات من النس
تغض الطرف عن هذه اجلرائم واحملارق رهبة من  ووسائل اإلعالم.. أهنم آمنوا ابهلل العويو احلمي   سوى

 "!ترامب " الطاغية األمريكي الصلييب 
 !؟...مىت كا  اإلرهاب ذريعة السته اف املاات من األطفال والنساء واألبرايء  
فيورعو  بفعاهلم اآلمثة أسوأ .. ميارسو  أدصى درجات اإلرهاب واإلجرام ابسم حماربة اإلرهاب  

 !لتتوارث  األجيال، جياًل بع  جيل ،معاين اإلرهاب
أيكو  التعامل م  هذا .. من ملل شىّت، وب رجات متفاوتة و ما من بل  إال وفيها إرهاب، وإرهابيو   

، أم أ  سوراي، وشعب سوراي املسلم، مستثىن من هذا العام ،اإلرهاب ابسته اف الشعوب يف تلك البل ا 
سبب رئيسي ذات   الع و.. سا  فيها، ألدىن إرهاب يتواج  فيها ؛ فُتسته ف وُيستهَ ف اإلنوهذه القاع ة

 !يف وجوده وصنيعت ؟
لهم يف ع اد وتقبّ ..  من دبل شه اء األخ ود، كما رمحت "الباغوز " اللهم ارحم شه اء أخ ود  

  .اللهم آمني.. من القتلة الظاملني اجملرمني  وانتقم.. الشه اء، وأسكنهم فسيح جناتك 
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61/3/6151  
 دانو  االنتخاابت -5111

 كانت النتائج أايً حيناٍذ .. ى انتخاابت بني صاحل وأكثر صالحًا، أو صاحل وأدل صالحًا عن ما جُترَ  
وهذا النوع من االنتخاابت هلا مستن  شرعي، .. تكو  مقبولة، ومأمونة اجلانب، واملخاطر واالرت ادات 

 . وعقلي، ال ينبغي االختالف عليها
اابت بني صاحل، وبني طاحل شّريٍر جتتم  على دعم  وَتيي ه دوى الشر يف تكو  االنتخ أّما عن ما 

وبني خائن عميل يهو  علي  بي  مصاحل البالد والعباد  ل ين  وأمت  وبل ه، وشعب ، بني خملص ويفّ  ..األرض 
كما تضمن ذلك ال ميقراطية .. يف أدصى اليسار  وبني من هوبني من هو يف أدصى اليمني،  ..للع و 

وتكو   ..ول لصاحل األشرار عن ما تؤ ن عوادب ارت ادات نتائج االنتخاابت فحيناِذ ال تؤمَ  ..املعاصرة 
ما تتحمل  سالمة البالد، وأمنها، واستقرارها السياسي، واالدتصادي، طادة البالد، وفوق االرت ادات فوق 

رهم وال ينار، وإمنا يرتتب علي  خسارة البالد سياسي ال يرتتب علي  خسارة ال ّ  سرٌ يْ وهذا مَ  ..واإلجتماعي 
وعن  املقامرة، واللعب ابملَْيِسر ال .. وهو ما ال يقره نقل وال عقل .. وهو أغلظ من األول .. معًا  والعباد

 !ينبغي دائماً املراهنة على الربح دو  اخلسارة
 ؟...ادي هذا احملظور ما هو املطلوب لتف: فإ  ديل 
واالتفاق على دوانني،  اسة،واملخلصو  من السّ ال ب  من اجتماع الفقهاء، وخرباء القانو ، : أدول 

حني من حيث السرية الذاتية، ل من الفوارق بني املرتشّ ح ألي منصب عام، وتقلّ رتشّ د يف صفات من يَ تش ّ 
ويكو  هذا مطلب مجي  املخلصني األوفياء ل ينهم، وأوطاهنم .. ما أمكن لذلك سبياًل وع الة األشخاص 

اليت  الثابتة القوية اليت تفتق  املؤسساتغري احملصَّنة، هذا ال ب  من ، وخباصة يف اجملتمعات وال ول وشعوهبم، 
القابلة لوجود مثل هذه االخرتادات، واالرت ادات ، و ات واالرت ادات واالنقالابتة اهلوّ ال تتأثر بش ّ 

 ...! اخلطري اخلطرية، وهذا النوع من املَْيِسر 
6/1/6151  

  متفردات -5112
وص ق رسوُل .. وكذب املنافقو  املتآمرو  .. وكذبت إيرا  .. وكذبت روسيا .. كَذَبت أمريكا * 

ولتعلمّن نبأه ولو بع  .. ، ومن تكّفل هللا ب  فال ضيعة علي  " ، وأهل تكفََّل هللُا يل ابلشام:" هللا ملسو هيلع هللا ىلص، إذ دال
 . حني

 ...!!َيكِفي لتمريِر ظُلمِهم، واستب اِدهم، وجرائِمهم، أ  يسمُّوا أفعاهَلم دميقراطّية *  
وأ  .. ابطلهم ابلقّوة، وحنن ل  كارهو ، ومنكرو ، ورافضو ، شيء  أ  يفرض الغواة احملتلو *  

شيء آخر، فق  حتت ذريعة األمر الواد ، لقوة، مث يلقى منا املوافقة، واملباركة، واالستسالم، يفرض ابطل  اب
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وهو ال ولن يكو  إبذ  هللا، حىت يفتح هللا بيننا وبينهم ابحلق، وهو خري .. نُعذر ابألول، وال نُعذر ابآلخر 
 .الفاحتني

أ  يرسل هلم أبو تفليقة .. والطغيا  والفساد فلينتب  الشعب اجلوائري املسلم الثائر على الظلم *  
وخمابرات  جمموعات داعشية تفس  عليهم ثورهتم وحراكهم، فيعاملو  على أهنم داعش، وهي الوردة الراحبة 
للطغاة، اليت تستجلب هلم التعاطف والتأيي  ال ويل، مهما اشت  فسادهم وظلمهم، كما فعلوا من دبل يف 

 !العراق وسوراي
قيقة تركيا إال حاد  ظامل، وي بني االستعمار الروسي اإليراين الغاشم لسوراي، وبني الشّ ال يسا*  

فإ  كا  لرتكيا مصلحة من وجودها يف األراضي السورية، فللسوريني، ولثورهتم العظيمة، مصلحة .. ومغرض 
 .العصيبة واحلّساسة حلة، وخباصة يف هذه املر أكرب من وجود األشقاء األتراك جبوار إخواهنم وأهلهم السوريني

فما بينهما .. املاديّة عبني العظيمني السوري والرتكي، أكرب بكثري من جمرد املصاحل ما بني الشّ *  
لتطّل  املشرتك إىل الع الة واحلريّة، واالنعتاق من واوحق اجلوار، اجلغرافيا، العقي ة، والتاريخ اجملي ، و ال ين، و 

 .والتسّلط ابجلربوتمجي  مظاهر الظلم واالستب اد، 
ة أ  تعرتف أ  ل يهم من بين كما عن ان داعش، ومبتلو  ب اعش، كذلك على ال ول الغربيّ *  

والذي جيم  بني دواعشنا ودواعشهم الغ ر، ودتل واسته اف األبرايء .. جل هتم وملتهم داعش ودواعش 
  !!واملستضعفني، ومن ال ذنب ل 

، ليس أل  اإلسالم "إسالموفوبيا " تفادم خشّية الغرب من اإلسالم، وما ابتوا يسمون  بظاهرة *  
وإمنا لعلم أحبارهم ورهباهنم، وكربائهم أن  الّ ين احلق، وأنّ  ديُن هللا الذي ال؛ ي عو إىل العنف كما يوعمو ، 

ّق الساط  والباهر ا خيشو  من هذا احلوأهنم ابتو .. يغوو القلوب والعقول، دبل أ  يغوو اجل را  والبيوت 
 !بنائهمعلى أنفسهم وأ

ويف أي بل  من بالد  ما إ  يفوز املسلم يف أي انتخاابت، وعملّية سياسية،.. اي سبحا  هللا *  
بينما ما إ  يفوز العلماين احلقود، .. يكو  مه  األساس كيف خي م البل ، والناس، كل الناس إال و  املسلمني،
معادلة جَيب أ  .. مه  األساس كيف حيارب املسلمني يف دينهم ومعاشهم، وكيف ُيضّيق عليهم  إال ويكو 

 !يُوَج  هلا حل؟
عمرو بن حلي اخلواعي أول من أدخل األصنام وعبادهتا إىل جويرة العرب يف اجلاهلية دبل * 

العرب بع  اإلسالم، حيث نصب اإلسالم، والطاغية دمحم بن زاي  أول من يعي  األصنام وعبادهتا إىل جويرة 
وهذا شر عظيم ال ينبغي وال جيوز .. ضخمًا لبوذا على طريق وال ه املوصل بني أبو ظيب وديب  صنماً 

 .السكوت عن 
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لطاغوت بشار األس ، واصطفاف  مع ، أ  سارع يف لعمر البشري الرئيس السوداين من شؤم زايرة * 
.. يصطف من الطغاة م  النظام األس ي اجملرم ض  الشعوب وهذا مآل كل من .. سقوط  وسقوط نظام  

 !وهو مص ر شؤم جلمي  طغاة املنطقة.. فبشار اخلنوير ينجس حبرا 
رة من دبل اجملتمعات الصليبّية والوثنية على كتاب هللا تعاىل ابلعَبث، والتمويق، االعت اءات املتكرّ * 

. أوهلما اإلعجاز املبهر للعقول والقلوب الذي يتميو ب  هذا الكتاب العظيم: والّتحريق، مرده لسببني
ا تراهم يعربو  لذ.. عجوهم الّش ي  عن مواجهة هذا اإلعجاز ابحلجج، واألدلة، والرباهني، وأىّن : اثنيهما

يف نفوس عن عجوهم وحق هم، هبذا األسلوب املتخّلف واملرتّدي، الذي يُوّرث األحقاَد والكراهية، 
  .ةاليالشعوب، واألجيال التّ 

يف ميادين العمل الثوري، واحلراك اجلهادي والسياسي واألمين، إذا دي ت نفسك بصريح األدلة،  *
والّسالمة وكذلك الكياسة تقضي .. وأصبحت خربًا منسّيًا .. ن معك ُأكلَت، وُأكل م" عني اليقني " ودي  

َمن مل :" ويف األثر.. على القرائن، والّراجح، والغالب من الّظّن ــ يف مثل تلك الظروف ــ أ  تُبىن املوادف 
 ".  ينفع  ظّن ، ال تنفع  عين  

لق يودعها يف موا.. اجلماعات والفصائل الثورية واجلهادية  فافية والوضو  ل ى غالباب الشّ غي* 
اصحني الصاددني اء، والنّ حرماهنا من نصح وتوجيهات العلم ع ة، وحيرمها من خري كثري، من ذلك

 !إذ كيف نوّج  وننصح، وحنن جنهل كثرياً من أحوال وخفااي تلك الفصائل واجلماعات؟.. املخلصني 
اجلارية اليوم يف إدلب وسهل الغاب، هي للسال  الثقيل، وهو حبوزة اجلوالين، الكلمة يف املعركة * 

ألسباب يعرفها اجلمي ، فاملطلوب من  أ  خُيرج  من خمازن ، كما يُطلب من  أ  يفتح الطريق حلركة مجي  
وه ومجاعت  الفصائل واجملاه ين، للوصول إىل نقاط الرابط املتامخة للع و، من دو  أدىن إعادة من دبل حواج

!... 
اللهم ووح  كلمة .. اللهم عليك ابلروس اجملرمني، وروافض إيرا ، وذنب الكلب، ومن واالهم * 

جماه ي الشام، وآلف بني دلوهبم، واغنهم من فضلك، وس د رميهم، وثبت دلوهبم، وانصرهم على ع وك، 
 .وصحب  وسلم إنك مسي  دريب، وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آل .. وع وهم 

، يٌ  ضاربٌة دويّة: ثالثة عناصر ال ميكن للثورات الراش ة أ  تستمر، ويُكتب هلا النجا  إال هبا* 
وهياة .. وحماكم عادلة تُنصف املظلوم من الظامل، مهما كا  املظلوم ضعيفًا، والظامل دواًي ..  ُمهابة اجلانب

فظها من اإلحنراف والضياع، ومن أ  خُتطف مثارها لصاحل سياسية خملصة وراش ة متثل الثورة يف احملافل، وحت
 .األع اء

ال يوال يوج  منا .. بينما النظام األس ي الطائفي اجملرم، جيم  علينا مجي  أشرار ومرتودة األرض * 
ــ ولألسف ــ من يهو  علي  أ  يسلم احملرر من األرض للع و، وال يُقاتل جبواره فصائل تنتمي للغصن أو 
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علماً .. أو غري ذلك من املسميات، ويُعيق من حركتها، ووصوهلا إىل نقاط الرابط املتامخة للع و .. ة للشجر 
وهذا ال شك أن  خطأ كبري خمالف للنقل، وللعقل، .. أ  أي مكروه ينول سيعم اجلمي  ومن دو  استثناء 

 ! وملسّلمات وب هيات األمور
وعلي  سلما  العودة، وعوض القرين، :عاةوال ُّ إد ام النظام السعودي على إع ام الشيوخ * 

] .. األفول، والتغيري، واإلستب الهذا يعين أ  النظام السعودي يسري خبطى سريعة حنو اهلالك، و .. العمري 
ُوْا َما أبَِنـُْفِسِهمْ  ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  [. ِإ َّ اّلّلَ الَ يـَُغريِّ

62/1/6151  
 اغيةالطّ  من حكمِ  الليلُة األخرية -5117

ويستعلي، .. ن، ويبطش يظلم، ويسج.. حكم  لعقود؛ يتمّت  فيها ابحلرام كم من طاغية طال 
بجيل جمردًا من عبارات التفخيم والتّ من يذكر امس  .. بين  وبني الناس وحوائجهم مفاوز، وحواجو .. ويتكرب 

جنم  وامس ، وال ب  ل  من  لَ وأفَ .. ه حكم  وعلوّ  فإذا ما انتهى أَجلُ .. ذ ابلنواصي واألد ام والتعظيم، يُؤخَ 
ّبة وأصبح القرب من  سُ .. من النياشني، واإلمتيازات  ، وُجّرداملقهورة داست  أد ام اجلماهري املظلومة.. ذلك 
  ل  البغض واللعن يف ويُوضَ .. دبل البعي  وعه ه، القريب يتربأ من  ومن حكم ، .. حُياَسب عليها وهتمة 

أدصى دراجات  نياهفيعيش ما تبّقى من دُ  ..ساس ال مَ الطاغيُة حىت يقول .. وعلى ألسنة الناس األرض 
كا    احلرام الذيعلّو واستكبار، و حكم و ما كا  في  من  فينسى ..منبوذًا خمذواًل م حورًا  الذل واملهانة،

 غري الذي ينتظره من عذاب ،وهذه عاجل بشرى سوء ل .. كأن  مل يَر خرياً دط  ،  مطيلة عقود حك تمّت  ب ي
 !رّ وأمَ وأش  وهو أدهى .. يوم احلساب  أليمٍ 

أم أ  شهوة احلكم، والرايسة والوعامة تُنسي صاحبها سوء العوادب ..  معترِب ُم ّكٍر، و فهل من 
، ليكرر سريهتم ُخطا من سبقوه من الطغاة الظاملنيوجتعل  يسري على .. ، وتُعمي البصائر واألبصار واملآالت

 !؟يف الناس من ج ي 
65/1/6151  

 متفردات حول معارك ريف محاه الشمايل -5118
 ال إهنم..  الكلب ذنب ومعهم وإيرا ، روسيا املستعمرين والغواة الظاملني، ابلطغاة عليك اللهم 

 اجملاه ين؛ عبادك م  وكن اهومهم اللهم..  عي  وال ل ين حرمة وال ذمة، وال إال وأهلها سوراي يف يراعو 
 .وسلم وصحب  آل  وعلى دمحم ونبينا سي ان على هللا وصلى..  أد امهم وثبت رميهم، وس د انصرهم

ال تغفلوا عن السهام اليت ال خُتطئ، سهام .. األخبار يف جبهات ريف محاه الشمايل طيبة وهلل احلم   
اللهم احفظ جماه ي الشام، وكن .. ال عاء، فرّب تقي ضعيف، خفي، ال يُؤبَ  ل ، لو أدسم على هللا ألبّره 
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صلى هللا على سي ان ونبينا دمحم و .. معهم، وثبت أد امهم، وس د رميهم، ومن كا  هللا مع  فال غالب ل  
 .وعلى آل  وصحب  وسلم

تتواتر النقوالت أ  رغم الغوارة النارية اهلائلة اليت يستخ مها طريا  الع و، وم فعيت ، ودابابت ،  
إال أ  األروا  اليت تصع  إىل ابرئها، دياساً للغوارة النارية هي دليلة ج اً، وهلل احلم ، وهذا من  .. وصوارخي  

 ". الشَّامِ  على أجنحِتها ابسطواتلك مالئكُة هللِا  :"امة هللا تعاىل للمجاه ين، ومص اق لقول  ملسو هيلع هللا ىلصكر 
؛ محلة مباركة وصاددة، هت ف إىل إغاثة وإعانة املرابطني اجملاه ين "ارِم معهم بسهم " محلة  

وعوائلهم يف اجلبهات وعلى الثغور، ُيشرف عليها أخوة أفاضل، فمن كا  عن ه سعة من املال، فليبادر 
 . وهللا ال يضي  أجر احملسنني.. ويساهم مبا يستطي ، فقليلكم عن  اإلخوا  كثري 

51/2/6151 
 حكم اإللتحاق مبليشيات وعصاابت األس  -5111

كثر السؤال عّما ابت يُعَرف ابلتسوايت واملصاحلات اليت ينخرط مبوجبها شباب أهل الّسّنة يف  
، لُيوّج هبم بع  "الفيلق اخلامس " صفوف مليشيات وعصاابت النظام األس ي اجملرم، ويلتحقوا مبا ُيسمى 

األمامية لقتال ودتل املسلمني واجملاه ين يف جبهات إدلب، وريف محاه الشمايل، ذلك يف الصفوف 
 ؟...والساحل، وغريها من املناطق 

وهلؤالء الذين استب لوا الذي هو أدىن ابلذي هو خري، الذين استب لوا عو وشرف اجلهاد يف سبيل  
ال خالف بني : مها جبهنم وسعريها، نقولهللا، بذل القتال يف سبيل الطاغوت النصريي، استب لوا اجلنة ونعي

أهل العلم أ  من يُقاتل يف صفوف األش  كفراً، وإجراماً، وفسادًا وطغيااًن من عصاابت ومليشيات النظام 
األس ي النصريي اجملرم، وما ابت يُعرف ابلفيلق اخلامس، وغريها من التجمعات األس ية أو الروسية، أو 

نُكمْ  يـَتَـَوهلَُّم َوَمن:] ر مثلهم، حكم  حكمهم يف ال نيا واآلخرة، دال تعاىلاإليرانية الطائفية، أن  كاف  فَِإنَّ ُ  مِّ
ُهمْ  ُمْ  َوَمن:] ودال تعاىل. 15:املائ ة[ الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِ ي الَ  اّللَّ  ِإ َّ  ِمنـْ  الظَّاِلُمو َ  ُهمُ  َفُأْولَِاكَ  يـَتَـَوهلَّ

 الَ  مثَّ  َأْولَِياء ِمنْ  اّللِّ  ُدو ِ  مِّن َلُكم َوَما النَّارُ  فـََتَمسَُّكمُ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  ِإىَل  تـَرَْكُنواْ  َوالَ  :]ودال تعاىل. 1:املمتحنة[
 َسِبيلِ  يف  يـَُقاتُِلو َ  َكَفُرواْ  َوالَِّذينَ  اّللِّ  َسِبيلِ  يف  يـَُقاتُِلو َ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  :]ودال تعاىل. 553:هود[ تُنَصُرو َ 

 َأَفَحِسبَ  :]ودال تعاىل. فكل من داتل يف سبيل الطاغوت فهو من الذين كفروا. 72:النساء[ الطَّاُغوتِ 
هذا غري ممكن، يستحيل التحقيق، .. سؤال استنكاري  !؟[ َأْولَِياء ُدوين  ِمن ِعَباِدي يـَتَِّخُذوا َأ  َكَفُروا الَِّذينَ 

، من صفة العبودية هلل، إىل [ِعَباِدي ] باشرة من صفة فإ  اختذوهم أولياء، وحتقق هلم ذلك، خيرجو  م
 .516:الكهف[ نـُُوالً  لِْلَكاِفرِينَ  َجَهنَّمَ  َأْعَتْ انَ  ِإانَّ ] عبودية الطاغوت، ويستحقو  الوعي  التايل 

 ؟...اإلكراه؛ أال يُقيل عثَرهَتم اإلكراه : فإ  ديل 
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ُيسّمى ابملصاحلات والتسوايت، فهذا ليس مكرهاً، من يسعى إبرادت  ورجلي  حنو التهلكة وما : أدول 
 أِبَْيِ يُكمْ  تـُْلُقواْ  َوالَ  :]وال جُيَرى علي  العذر ابإلكراه حىت لو أكره فيما بع  على أمور هو ال يري ها، دال تعاىل

 . 511:البقرة[ التـَّْهُلَكةِ  ِإىَل 
اإلكراه املعترب شرعًا يربر دول كلمة الكفر، لو أكره املرء عليها، لكن  ال يربر دتل : ويُقال أيضاً  

املسلم ألخي  املسلم، ملساواهتما يف القيمة واحلرمة، فنفس املُكَره ليست أعو وأش  حرمة من نفس أخي ، 
 . أهل العلم وابلتايل ال جيوز أ  ينقذ نفس  بقتل أخي ، وهذا حمل اتفاق بني مجي 

وعلى ذوي وأهايل هؤالء الشباب املغرر هبم، الذين استهوهتم التسوايت واملصاحلات ليتحولوا فيما  
أ  يتقوا هللا يف أبنائهم، وشباهبم، وأ  حيملوهم على .. بع  إىل ودود يف حمردة الطاغوت النصريي اجملرم 

سيلة يستطيعوهنا، ولو َصَ دوا هللا، لصَ فهم اإلنسحاب واالنشقاق، والفرار من معسكرات الطاغوت، أبي و 
 فـُْردَاانً  لَُّكمْ  جَيَْعل اّللَّ  تـَتـَُّقواْ  َإ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيُـَّها ايِ . ] 6:الطالق[ خَمَْرجاً  لَّ ُ  جَيَْعل اّللََّ  يـَتَّقِ  َوَمن] هللا وأعاهنم 

وليعلموا أ  رضاهم بصني  أبنائهم، يُلحق هبم وزر وعار ما يصن  أبناؤهم، فالرضى ابلشيء  . 61:األنفال[
 .  كفاعل ، وهللا غالب على أمره

52/2/6151 
 متفردات حول وفات واستشهاد دمحم مرسي رمح  هللا -5111

شهي اً ، د  ُسجن، ودُتل مظلوماً، اللهم فاغفر ل ، وارمح ، وادبل  عن ك "دمحم مرسي " اللهم عب ك  
اللهم آمني، وصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم .. وانتقم ل  من ظاملي  وداتلي  .. يف عليني، يف جنات النعيم 

 . وعلى آل  وصحب  وسلم
فإ  .. ثبات على احلق، يف ميادين الفكر واملنهج واالعتقاد إذا كا  سي  دطب رمح  هللا رموًا يف ال 

إذ كل منهما د  آثر املوت .. دمحم مرسي رمح  هللا، رمو يف الثبات على احلق، يف ميادين احلكم والسياسة 
 .والشهادة، على أ  يُ اهن الطغاة الظاملني بكلمة واح ة ال ترضي هللا

فهم ال ينسو  ل  .. ام عظيم يف نفس ودلب كل سوري حر للشهي  ــ إبذ  هللا ــ دمحم مرسي مق 
لبيك اي سوراي " كما ال ينسو  ل  صيحت  اخلال ة الصاددة .. ودفت  الشجاعة معهم، يوم أ  خذهلم اجلمي  

 ...!، اليت أرعبت دوى الكفر والظلم والطغيا  "
خيشو  مناوئيهم من أهل احلق، من أجنب خملودات هللا تعاىل؛ حيث تراهم  طغاة الظلم واالستب اد 

بل حىت ساعة موهتم ودفنهم فإهنم خيشوهنم، فيمنعو  .. مهما كانوا مستضعفني، حىت وهم يف السجو  
 .الناس من القيام بواجب تشيي  جثماهنم، والصالة عليهم

ت ؛ أ  مُيلئ هللُا مسَع  يف ال نيا بلعنا"السيسي " أي دسمة ارتضاها لنفس  الطاغية اللعني  
بينما غرمي  الشهي  .. املستضعفني واملؤمنني يف مجي  األدطار، لتلحق ب  بع  ممات ، وتنول مع  يف دربه 
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تلهج ألسنة مجي  املؤمنني واملستضعفني، ويف مجي  األمصار واألدطار، " دمحم مرسي " املظلوم إبذ  هللا 
 !ابلثناء علي  خرياً، وال عاء ل  ابلرمحة والغفرا ؟

51/2/6151  
 .االنتخاابت سالٌ  ذو حّ ين -5115

أوج  ع ة لعملة واح ة ــ كما يف أمريكا على حكم وديادة البالد بو  املتنافسو  عن ما يكو  املنتخَ  
، البالدوأمن الغرب ــ أاًي كا  الفائو منهم، لن يكو  لفوزه تلك االرت ادات اخلطرية على استقرار دول و 

بينما عن ما يكونو  ش ي ي التباين واالختالف، كل وج  منهم ..  واجلوانبوالنتائج ستكو  مأمونة اآلاثر 
، اآلخر املكائ  واألذى والضررلطرف يرتبص ابوكل واح  منهم ، ينتمي إىل عملة خمتلفة، وأي لوجية خمتلفة

سط ــ ــ كما يف بل ا  الشرق األو  ويكو  مه  األكرب كيف يويح ويستأصل اآلخر، وكيف جُيهو على إجنازات 
ات خطرية، على مجي  املستوايت  كا  الفائو منهم، فإ  لفوزه سيح ث يف البالد ارت ادات وهوّ أايًّ حيناٍذ ف

ستنتقل من أدصى حيناٍذ ، واألمنية، وديادة البالد والعباد السياسية، واالدتصادية، واالجتماعية، والثقافية
عن البالد  الفائ ة املرجوة من االنتخاابت، كما تنتفي بذلك فتنتفي..  ، أو العكسأدصى اليسارإىل اليمني 

إعادة النظر بقوانني االنتخاابت اليت اجلّ ية يف وهذا يست عي .. والعباد نعمة االستقرار واألمن، واألما  
وعقي ة  املتنازعة واملتنافسة، مبا يتناسب م  ثقافة بني األطرافوالتباين واملسافات ب اهلّوة يتقر تعمل على 

مبا يضمن مع  جتنيب البالد والعباد تلك االنقسامات واالرت ادات واهلوات سواد األعظم للمجتمعات، و ال
 . املشار إليها آنفاً اخلطرية 

68/2/6151  
 شرط الت اول السلمي واآلمن للسلطة -5116

ل  او تاحلكم يف أمريكا وبالد الغرب، وتمجي  األحواب اليت تتنافس فيما بينها على السلطة و 
العلمانية : ، وهي مبثابة الثوابت اليت ال جيوز اخلروج عليهاثالثة خصال رئيسيةالسلطة فيما بينها، جتمعها 

ة ودين وانتماء السواد األعظم ، وأحيااًن الصلييب، مبا يالمس عقي للنصرانيةالية، واالنتماء الطائفي والليرب 
فيما بينها يف درجة التوامها املؤثّرة تتفاوت األحواب تمعاهتم، ودعم وَتيي  دولة إسرائيل، ود  لشعوهبم وجم

خبصلة من تلك اخلصال أكثر من بعضها اآلخر، لكن مجي  األحواب املتنافسة، واملؤهلة للحكم، واليت 
الثالث رج عن تلك اخلصال تشارك بفاعلية يف عملية االنتخاابت ال ميقراطية يف تلك البالد، ال جيوز أ  خت

هم بع  ذلك يتباينو  ويتنافسو  فيما بينهم يف كيفية خ مة البالد والعباد، وهذا ال ضري مث ..  األساسية
ويقويها، ة، وينميها، في ، وال ميكن أ  يرتتب علي  أي ارت ادات ضارة للبالد، بل هو يثري العملّية السياسيّ 

، وليس م مرة هلا أو حواب احلاكمةلة جلهود من سبقوه من األ  مكمّ وجهود احلوب احلاكم اآليت، تكو 
 !الغية



238 
 

ال الذي يطر  نفس  بقوة هل األحواب يف بل ا  الشرق األوسط، متفقة فيما بينها على والسؤ 
مشرتكة يرتضيها اجلمي ، وخباصة السواد األعظم من الشعوب، السلطة األهم يف وثوابت عوامل وخصال 

األحواب، ويف أي مرحلة من املراحل، سواء  أي عملية انتخابية ت اولية، ال ميكن أ  خيرج عليها حوب من 
 !؟...كا  يف مرحلة احلكم أو مرحلة املعارضة 

ال جيوز لكم حيناٍذ أ  تست لوا على : يُقال هلم.. وال ب  من أ  يكو  ال .. ال : وإذا كا  اجلواب
مبا حيصل يف أمريكا وبالد الغرب، من انتخاابت  واليت غالبًا ما تنتهي ابنقالب عسكري، جتاربكم الفاشلة،

ا على ثوابت و وحىت تنجحوا كما جنحوا ال ب  أواًل من أ  ترتضوا وتتواطؤ  ..وت اول سلس وآمن للسلطة 
ال جيوز تتالءم م  هويتها وثقافتها، ترتضيها الشعوب احلرة دبل األحواب، مانعة وخصال شاملة جامعة 

  . من املراحل، ومهما كانت الظروف واألحوالاخلروج عليها يف أي مرحلة 
61/2/6151  

 كلٌّ منا خُيطئ وُيصيب -5113
:" كلٌّ منا خُيطئ وُيصيب، يُقال ل  فيما أخطأ، أخطأت، وفيما أصاَب، أصبَت، كما يف احل يث

د  الذي ، مث أ  اخلطأ الناجم عن اجتهاد، "فاشه وا على احملسن أبن  حمسن، وعلى املسيء أبن  مسيء 
مث أ  التوبة جتّب  ..لذي يكو  مبعث  األهواء واألغراض  ، وايكو  لصاحب  أجراً، خيتلف عن اخلطأ املتعمّ 

 ذا املرءوهل هل.. ما دبلها، واحلسنات يُذهنب السياات، وهل احلسنات هي الغالبة على املرء، أم السياات 
وهل .. ، أم هو ح يث عه  فيما ذُِكر لى البالءجماه ة األع اء، والصرب عال عوة إىل هللا، و سوابق يف 

هذه  .. وهل أخطاؤه عملّية جمرَّدة، أم عق يّة، أم عملّية انمجة عن األخطاء العق يّة .. أصولُ  سنيَّة أم ب عّية 
حنكم على شخص من األشخاص ابخلري أو  كلها دواع  شرعّية صحيحة، جيب أ  تكو  ماثلة لألعني عن ما

وهو ما يَقتضي  .. االنتماءات الوضعّية و بعي ًا عن األحقاد، واألهواء، واألغراض الشخصية، .. الشر 
وهو ما يفتق ه ولألسف كثري من شيوخ ودعاة .. ونريب شبابنا علي  ، اإلنصاف الذي جيب أ  حنمل أنفسنا

 . وهللا املستعا وإص ار األحكام على الناس، ، مالشَّأ  العارو  الذين يتص ّ العصر 
51/7/6151  

 !؟يف السجن اثنية الَّ كريكاراملُ  -5111
، وم  "الّنرويج "  املهجر واإلدامةيُعَرف عن الشيخ املال كريكار احرتام  لقوانني اإلدامة يف بل  

ود  جتاوز  وتروي  عائلت ،، ابعتقال ، 51/7/6151ذلك تقوم السلطات النروجيية صبيحة يوم اإلثنني 
 بع  أ  حكمت، ق ض ه من دبل السلطات اإليطاليةاستجابة الدعاء ملفّ  الثالثة والستني من عمره،الشيخ 

ولو وج  على الشيخ ما يستحق أ  يُعتَقل ألجل ، لكانت السلطات  ..سنة "  56" ابلسجن علي  غيابّيًا 
 ! غريها من ال ولإيطاليا و ذلك، من ب لعلماب وىَل أَ  روجييةالنّ 



239 
 

سوى السبب الق مي اجل ي ؛ وهو  وملا انتفى السبب الذي يستحق أ  يُؤَخذ الشيخ ب ، مل يبقَ 
العلمانيو  احلاد و  يف بل ه كردستا  العراق، الذين ال يفتأو  املفس و ، و احلق  ال فني الذي ُيضمره ل  

وما نقموا من  سوى أن  .. ض  الشيخ وعائلت  حيرضو  السلطات النروجيية واألوربية ابلكذب واإلفرتاءات، 
 ! يقول ريب هللا، ويقول فيهم ويف فسادهم، وظلمهم، وطغياهنم كلمة حق

 روجيية إبطالق سرا  الشيخ، وملِّ وحنن إذ ن ين ونستنكر اعتقال الشيخ، فإننا نطالب السلطات النّ 
 . مشل  بعائلت  الكرمية وأبنائ  يف أدرب ودت

51/7/6151  
 !راقسبب تردي األحوال املعيشية يف العِ  -5111

ري  لألحوال املعيشية، والصحية، واالدتصادية، والبياية يف كل من العراق، املُ  ملن يشكو من الرتدي
أو في  الشيعي الرافضي إذا حكم بل ًا من بالد املسلمني، : أدول..  ، وغريها من األمصارولبنا ، واليمن
 :البل  وأهل  يف شيء؛ وذلك لثالثة أسباب خي مال ميكن أ  أكثرية سّنية، 
 ال ميكن أ  يقوم هبا، فأحقاده، السُّنة، اليوم أو غ اً  أ  أي خ مة د  يستفي  منها مسلمو :اأوهل

 ! متنع  من فعل شيء من ذلك الطائفية
أدصى الغاية من حكم ، وسعي  للوصول إىل احلكم أ  ينتقم من أهل السنة، وأ  يُنول فيهم : ااثنيه

  !وهو إذ يفعل ذلك ينتقم ألهل البيت بوعم .. درجات األذى والضرر 
م فوالؤه ألحقاد ومآرب آايت دُ .. فهو فاد  الوالء للبل  وأهل ، ولألمة ودينها وعقي هتا : اثلثها

.. وحاكم هذا وصف ، وهذه غايت ، وهذا هو غرض  من احلكم ..  وطهرا ، أدوى وأص ق من أي والء آخر
  ! كيف ميكن أ  يتود  من  خرياً للبالد والعباد، أو أ  خي م البالد والعباد يف شيء؟

الذين د  ال تُتا  هلم فرصة  اعي الطريقعلى طريقة اللصوص ودطّ  ، حيكمهاحيكم البالدإذ لذا فهو 
وال تتودعوا من  غري ..  فهو يفس  ويسرق فساد وسردة مودّع.. والضرر .. اثنية للنهب والسردة والفساد 

 !ذلك
66/7/6151  

 النصريي السوري -5112
أو د مورعة، جمرّ ابلنسبة ل  على أهنا وأهل  إما أ  يتعامل م  البل  ــ ! ــ ولألسفالنصريي يف سوراي 
ألن  فاد  لص ق الوالء واالنتماء .. طًا خيارًا وسَ وليس بني هذين اخليارين  ، لَ بقرة حلوب، أو حيرق البَـ 

ٍ  وهم كذلك يف كل بلَ .. وهذه صفة ليست مقصورة على الطاغية بشار األس  من دوهنم .. للبل  وأهل  
 !هلم دو  غريهمفي  ، وتكو  الكلمة ومن أهل  يتمكنو  من 

63/7/6151  
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 الرد على عمليات الرتحيل القسري للسوريني -5117
ذكاء يكو  إب.. لسوريني إىل ال اخل السوري رد إجيايب على عمليات الرتحيل القسري ل أفضل

ة يف ال اخل السوري، اهلمم واستغالل الودت د ر املستطاع لتحسني األوضاع العسكرية واألمنية، واملعيشيّ 
يف بناء بل هم، ليأخذوا دورهم من ج ي  .. اليت تساع  على استيعاب أكرب ع د ممكن من أبنائنا وأهلنا 

 .رب ضارة انفعة إبذ  هللا، وهللا غالب على أمره:  وكما يقال.. ونصرة ثورهتم 
املُضيف رها  خاطئ، فمهما عظم كرم املُضيف، فإ  السنوات  ها  على صرب وحلم وكرمالرّ 

ويكو  الب يل حيناٍذ هو ابإلع اد .. امل اد، وتطورات األح اث وتقلباهتا ُتضعف ، وُتضعف من محاس  
..  اجلي ، د ر املستطاع داخل احملرر السوري، وعلى مجي  املستوايت األمنية، والعسكرية، واالدتصادية

 . وعّيةمن يتعّرض من أبنائنا وأهلنا للتهجري القسري، أو من يرغب منهم ابلعودة الطّ قبال واستالستيعاب 
حيرتم دوانني اإلدامة  وكالمي أعاله ال يُفي  الرضى أو اإلدرار أبي عملية ترحيل دسرية ألي شخص،

فهذا يتناىف م  دوانني السماء، ..  ضررًا جس اًي ونفسياً  د  يتسبب ل  الرتحيل والتسفري يف البل  املضيف،
  . إىل أ  جي  املأَمن الذي أيمن في  على نفس ، وأهل ، ومال  واألرض، اليت تؤك  على حقوق املستجري

61/7/6151  
 مشكلة املهجريناملسؤولية عن  -5118

منهم، أو من الق رة على استيعاب العائ ين م ى و .. مشكلة املُهجَّرين، وعودهتم دسرًا أو طوعًا 
يتحمل دسطًا كبريًا من وزرها اجلوالين، الذي ال يوال يشخصن خالفات  م  الثوار .. يرغب ابلعودة منهم 

  .واجملاه ين، ويكو  ذلك سبباً يف امتناع عودة الكثريين منهم
61/7/6151  

 !إىل مىت سنظل نعيش هذا الق ر من الظلم والّتخلف؟ -5111
ــ على  نق  خلف؛ إذا تكلم أح ان ــ جمرد كلماتمىت سنظل نعيش هذا الق ر من الظلم والتّ  إىل

تكو  عقوبت  إما القتل أو .. حاكم من حكام العرب وملوكهم، ال تروق للحاكم وال تُرضي ، وال نظام  
أو مغارة يف األرض ائ  ملجأ هجري؛ فيهيم على وجه  يف األرض يلتمس لنفس ، وألهل  وأبنأو التّ .. السجن 

، بل انتقلت إىل بعض اجلماعات وحسب وهذه ولألسف ع وى مل تع  مقتصرة على احلكام.. إليها  أيوي
 !إلسالمية املتنفذة هنا أو هناك؟اليت تسمي نفسها ابوالفصائل 

 !؟...الذي أضحك العامل احلر علينا والظامل املتخلف مىت سنردى ونرتف  عن هذا املستوى 
61/7/6151  

 !أكِمْل اآلية اي دكتور دمحم راتب النَّابلسي -5121
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يعتم  أسلوب ال كتور دمحم راتب النابلسي ال عوي، على توجي  اخلطاب إىل الفرد ابعتباره مكمن  
بعي ًا عن اإلشارة إىل دور .. وإبصالح  يصلح اجملتم  .. ال اء وال واء معاً، وأ  إصالح   هو كل ال واء 

ــ على كثرة مواعظ وحماضرات  وابلتايل فإ  خطاب  ال عوي.. احلكام ومسؤولياهتم يف اإلفساد أو اإلصال  
وإىل مسؤولياهتم يف .. ومؤلفات ال كتور ــ تن ر في  اإلشارة الصرحية إىل دور احلكام يف اإلفساد، واإلصال  

اإلفساد واإلصال ، علمًا أ  الفساد األكرب للمجتمعات أييت من جهة فساد احلكام، كما أ  اإلصال  
افرت األدوال على أ  صنفا  من الناس، يصلح الناس ود  تض.. األكرب أييت من جهة صالحهم 
إ  هللا ليَـوَع :" ويف األثر عن عثما  بن عفا  هنع هللا يضر.. العلماء، واألمراء : بصالحهما، ويفس و  بفسادمها

، ود  أُثر عن بعض السلف أن  لو كا  ل  دعاء مستجاب، جلعل  للحاكم، ملا "ابلسلطا  ما ال يوع ابلقرآ  
لكن عما يب و .. ح  من آاثر إجيابّية تنعكس على اجملتم  كل ، ال ميكن أ  تتحقق بصال  غريه يف صال

اإلشارة إىل فساد احلكام وظلمهم، والعمل على إصالحهم يرتتب علي  تكاليف وضرائب ابهظة، ال طادة 
بة هلا، وال تكاليف، لل كتور هبا، خبالف اإلشارة إىل فساد األفراد، ومن مث العمل على إصالحهم، فال ضري

 . وهو مي ا  مسمو  ب  للجمي ، ال يُوعج طغاة احلكم والظلم شيااً 
ليس مرادان من هذه املقالة حبث هذا اجلانب من دعوة وأسلوب ال كتور، فهذا د  يكو  ل  موضعا  

ي أ  ال كتور ــ آخر، وإمنا أردان منها أ  نشري إىل جوئية هامة استودفتنا مراراً، وألكثر من عشرين مرة، وه
َوَعَ  اّللَُّ الَِّذيَن :] ويف كلمات وحماضرات متفردة وع ي ة، ويف مواطن خمتلفة ــ إذا أتى على ذكر دول  تعاىل

نَّ هَلُْم ِدينَـُهُم َمكِّنَ آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن دـَْبِلِهْم َولَيُ 
لَنـَُّهم مِّن بـَْعِ  َخْوِفِهْم َأْمنًا يـَْعُبُ وَنيِن اَل ُيْشرُِكوَ  يب َشْياًا  وبع  أ  يقول . 11:النور[الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيـَُب ِّ

والعطااي  وبع  أ  يع د املَنح.. أ  زوال الكو  أهو  على هللا من أ  خيلف وع ه : مقولت  املتكررة واملعروفة
أ  هذا كل  مقابل حتقيق الشرط، ما هو : يقول.. الوارد ذكرها يف اآلية الكرمية واليت هي مضمو  الوع  

] ، وال يتجاوزها، وميتن  عن ذكر تتمة الّشرط [ يـَْعُبُ وَنيِن ] ، فيقف عن  كلمة [ يـَْعُبُ وَنيِن ]  هذا الشرط 
ُيسيء للوع ، وللواع ، واملوعود، وحيمل الناس على أ  يكّذبوا   ، وهذا نقص خملّ [ اَل ُيْشرُِكوَ  يب َشْيااً 

بينما .. عب ان هللا، ومل حيقق لنا ما وع ان ب  يف اآلية الكرمية الوارد ذكرها أعاله : اخلالق سبحان ؛ فيقولو 
]  وع  هللا حق ال مرية وال ريب في ، لكن  مشروط، وهو ال يتحقق إال إذا حتقق الشرط كاماًل، وهو

، وال كتور ولألسف مل يذكر إال نصف الشرط املتعلق ابلعبادة، وعلى طريقة [ يـَْعُبُ وَنيِن اَل ُيْشرُِكوَ  يب َشْيااً 
، والذي [ اَل ُيْشرُِكوَ  يب َشْيااً :] ، دو  دول  تعاىل"إال هللا " من يذكر النصف اآلخر من شهادة التوحي  
 " ...!ال إل  " يعين ويفسر الشطر األول من شهادة التوحي  

لعل ال كتور د  نسي أو مل ينتب  : ظللنا نلوم أنفسنا بتحسني الظن للمرة العاشرة، ويف كل مرة نقول 
لكن ملَّا تكرر ذلك ألكثر من عشرين مرة، وكا  آخرها يف الكلمة اليت أرسلها لألخوة السوريني، .. أو أو 
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هذا االدتصار على ذكر نصف  ، أدركت أ 57/7/6151يف املهرجا  الذي أداموه يف م ينة الباب بتاريخ 
الشرط ُمتعّم ، ومن مث هو الذي يتوافق م  منهج ال كتور ال عوي، الذي يبتع  في  عن ساحة الطغاة 

؛ مما يعني  الكفر ابلطواغيت [ اَل ُيْشرُِكوَ  يب َشْيااً ] إذ أ  اإلشارة إىل الشطر الثاين من الشرط .. الظاملني 
.. م الشركية، والرباء منهم، ومن مجي  أعماهلم، وسياساهتم الشركية والباطلة الظاملني، ومبناهجهم ودساتريه

 . وهذا ما ال يروق لل كتور ذكره، وال يري  االدرتاب من 
لكن ال نقبل من  وال من غريه أ  .. د  يكو  لل كتور يف هنج  الذي ينتهج  َتويل  اخلاص ب   

ض  خمتلفة ــ مث يكتم الشرط الذي اشرتط  هللا تعاىل لتحقيق يتكلم عن وع  هللا ــ وبصورة متكررة ويف موا
 ...!لعباد املؤمنني وع ه 

62/7/6151  
 .سؤال عن ال كتور دمحم راتب النابلسي حول مودف  من النظام السوري -5125

 وهل يلوم كل عامل التبيا ؟  من ع م التبيا ؟ال كتور هل أيمث ، حياكم هللا شيخنا: سؤال
وشهرت ، ودرب  من سورية  ال كتور النابلسي ملن كا  يف مود . احلم  هلل رب العاملني: اجلواب

.. نظامهم النصريي الطائفي جرائم وال عن .. ال يُعذر ابلسكوت عن طواغيت وجمرمي آل األس  .. وأهلها 
فالثورة متر يف منعطف خطري، وهي ..   السوري املسلم، ولثورت ، وتضحياتكما ال يُعذر خبذالن  للشعب 

ما ال و وال كتور النابلسي إبمكان  أ  يق م الكثري لو شاء، .. مهما صغرت من أبنائها حتتاج ألي مساع ة 
كا  داخل سوراي، فما هو عذره وهو خارج سوراي حر   هة عذر ملَّايق ر علي  غريه، وإ  كا  لل كتور شب

 ! ؟..طليق 
 واضحة عرف عن ال كتور النابلسي أن  دال كلمة حق صرحيةإىل الساعة مل يُ ملاذا : ملن يتساءلو 

يف و .. رغم سعة جرائمهما وطغياهنما .. ابلطاغوت اهلالك حافظ األس ، وال بول ه اجملرم ذنب الكلب 
وعلى استحياء يف نصرة ثورة الشعب السوري املكلوم واملظلوم  ،وابلقطارة ملاذا كلمات  شحيحة ج اً املقابل 

 !؟..
 .." ...!أكمل اآلية اي دكتور " هو ما ذكرانه يف مقالتنا عن  : اجلواب

نعنا من أ  ما أخذانه على ال كتور الّنابلسي من مآخذ، سبقت اإلشارة إليها، ال مي: تنبي است راك و 
تقوية عالدة الفرد برب ، جواه لّردائق، و كبري وكثري، وخباصة فيما يتعلق اب، وهو  يف دعوت ننصَف جانب احلّق 

 . هللاُ خرياً 
67/7/6151  

 !؟...، أين الرأس ااندبل أ  تذهبوا إىل مؤمتر أَستَ  -5126
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إلي ، وال جسم سياسي مستقل،  من املؤمترات، والثورة ليس هلا رأٌس يُرَج ُ  تانة، وغريهيذهبو  لألسَ 
فأي خري يُرجَتى من تلك .. حر يف درارات  وموادف ، ميثل الثورة وأه افها حبق، ول  مص اديت  عن  الناس 

، واملشرف عليها، تلك املؤمتراتالراعي لواحلال على ما وِصف، وخباّصة أ  املؤمترات، ومن ُيشارك فيها، 
 ! ؟...ألرض الشام  ي احملتلالروسالقاتل اجملرم هو نفس  الع و 

35/7/6151  
 ...!اللهم اهِ  دومي، فإهنم ال يعلمو   -5123

، ذاك أمرٌي أمَّره عليكم أح َكم فَأمِّروايف سفٍر  ثالثةً إذا كنتم :" دال هنع هللا يضر عن عمَر بِن اخلطَّاِب 
 فهمهم هلذافوق يعملو  مبقتضى  فماأنفار عن ان يف سوراي كل ثالثة و  ."رسوُل هللِا صلَّى هللُا علي  وسلَّم 

إال على .. تتنازعهم األهواء واألغراض ، حىت أصبح يف امل ينة الواح ة ورمبا القرية عشرات األمراء احل يث
 !؟... واح اً  اً ال يتخذو  عليهم أمري  ــ رغم اشت اد احلاجة وتوكي  الواجب ــ مستوى الثورة واحملرر من سوراي

روا أح هم عليهم، درءاً احل يث الوارد أعاله؛ إذا كا  ثالثة يف سفٍر يتعنّي عليهم أ  أيمّ واملراد من 
من ابب أوىل ، يكو  للتنازع عن  مورد اخلالف، فما كا  فوق الثالثة، وألغراض أجل وأعظم من السفر

 ...!وأوك  أ  جيعلوا عليهم أمرياً واح اً 
  ...!اللهم اهِ  دومي، فإهنم ال يعلمو  

35/7/6151  
 ...متفردات  -5121

أو بسيف ، رة السورية ابإلكراهض على الثو يُفرَ ينادض أه اف الثورة وديمها، أميا درار سياسي 
 ...!يف ِحلٍّ من  ابلنَّقل والعقل،  وهموال لثوارهم وجماه يهم، سوراي،  نا يفم ألهلفإن  غري ُملوِ االستحياء، 

يقودها هلا رأس واح  .. وكل الثورات وحركات التحرر .. وكل املؤسسات .. كل دول العامَل 
إال الثورة السورية ــ على ِعَظمها وِعظم أه افها، وتضحياهتا ــ ليس .. إلي  عن  مورد احلاجة   ميثلها، ويُرجَ و 

 !ذلك الرأس أو ال حيقُّ هلا أ  يكو  هلا.. رج  إلي  هلا رأس يقودها وميثلها، ويُ 
َمن مَي ُّ يَ ه للغري، يقُ  يف أْسرِهم، ويَُكّبُل نفَس  أبغالهِلم، وجَيعُل من نفِس  خاِدَمًا ألغراِضهم،  

 شيًاا، النَّاسَ  يسألَ من َيكُفُل يل أ  ال :" ويف احل يث.. وخباصة فيما يتعّلق بعامَل الّسياَسِة، وحركات التَّحّرر 
 ".؟ شيًاا النَّاسَ  َتسأُلوا الأال تُبايُِعوين َعَلى أْ  :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص".  وأَتَكفَُّل َلُ  ابجلنَّةِ 

يكتمو  احلقَّ، وجُياُرو  الباطَل، خوفًا على مستقبلهم الّسياِسي، واملهين، والوظيفي، أو خشيَة أْ   
ُتُموَ  َما َأنَوَل اّلّلُ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَـُروَ  ِبِ  ِإ َّ الَِّذيَن َيكْ :] وهؤالء هلم حظٌّ من دول  تعاىل.. ُيصنّـَفهم الع و  

اَل يـُوَكِّيِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم مَثَنًا َدِلياًل ُأولَـِاَك َما أيَُْكُلوَ  يف بُطُوهِنِْم ِإالَّ النَّاَر َواَل يَُكلُِّمُهُم اّلّلُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة وَ 
  .571: البقرة[
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هو من جهة بشرى خري للمجاه ين .. العهود واملواثيق من دبل الروس، ومعهم ذنب الكلب  نقضُ  
 ":دال عن ابِن عباسو ".  إال كا  القتُل بينهم العه َ  دومٌ ما نقض :" واملرابطني على الثغور، كما يف احل يث

  ". إال سلَّط هللاُ عليهم ع وَّهم العه َ  دومٌ ما نقض 
5/8/6151  

 دليلكم يف امليوا  كثري -5121
م اجملاه ين واملرابطني الذين يف هذه األايم املباركة نذّكر أهل اخلري واجلود، أب  ال يبخلوا على إخواهن 

ود  تكالب عليهم األع اء من كل حَ ب عن ال ين، والِعرض، واألرض،  يق مو  أرواحهم يف الذود
جه  "  هممعهم بس ارمِ " ود  كا  حلملة ..  متاعم و ودوا مبا يق رو  علي  من مال وطعاوأ  جي.. وصوب 

، املبارك ال توال دائمة على عملهاوهي  ،لذوي احلاجةدوٌر كبري يف مّ  ي  العو  واملساع ة و  ،وُمبارك طيب
فقليلكم يف امليوا  كثري، وهللا ُيضاعف ملن ، ابلتواصل معها، وم  القائمني عليهاواجلود فننصح أهل اخلري 

ْن َخرْيٍ جتَُِ وُه ِعنَ  اّللَِّ ُهَو َخرْياً َوَأْعَظَم َأْجراً ] يشاء  ُموا أِلَنُفِسُكم مِّ  . 61:املّومِّل[َوَما تـَُق ِّ
1/8/6151  

  املظلوم نصرُ فيمن ال يَ  -5122
ُعو َي ْ يـََوْل َيْسَأُل و  فلمْ ، َجْلَ ةٍ َرَب يف دربِِه ِمائَة أُِمَر بعبٍ  من ِعباِد هللِا أْ  ُيضْ :" دال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ُرُه عليِ  انرًا، فلمَّا اْرتـََفَ  عنُ  و ، حىت صاَرْت َجْلَ ًة واح ةً   :؟ دالواما َجَلْ مُتُوين  على :دال ،أفاقَ فَاْمَتأَل دـَبـْ
فلم  هذا فيمن مير على مظلوم واح ٍ  ".تـَْنُصْرُه  فلمْ  َمْظلومٍ  على َمَرْرتَ ، و َصلَّْيَت َصالًة بغرِي طُهورٍ  ِإنَّكَ 

فيمن مير على ماليني املظلومني واملنكوبني من الشعب السوري املسلم مث ال  ينصره، فما يكو  القولُ 
 ! ؟..ينصرهم 

فما يكو  القول يف الشيوخ وال عاة ــ والذين هم من أبناء سوراي ــ يتص رو  احل يث يف عشرات  
مث هم ال ينصرو  هؤالء املاليني من املظلومني واملشّردين .. ومنذ سنوات ع ة .. القنوات واملنابر 

أحَ هم يتكلم ــ ويف  ترى.. يستكثرو  عليهم النصرة حىت ابلكلمة .. واملنكوبني يف كلماهتم وأحاديثهم 
، ويف املقابل يرى "كم رنَّة وطَنَّة برت  وِبّطن يف الثّانية أو ال ديقة " مواض  ومناسبات ع ة ــ عن البعوضة 

ماات اآلالف من أهل  وشعب  يُذحبو  من الوري  إىل الوري ، فال حُيّرك ساكنًا، وال يقول فيهم، ويف نصرهتم  
 !؟...ؤالء، أحيسبو  أنفسهم أهنم يف خري من دينهم فما يكو  القول يف ه.. كلمًة 

51/8/6151  
  أال داتل هللاُ الّنفاَق وال ََّجل -5127

روا اآلابء من أ  يسمحوا ألطفاهلم أ  يلعبوا مل ينس شيوخ النفاق والّ جل يف حلب أ  حيذِّ  
أما " .. ال حيل ملسلم أ  يروع مسلمًا " حتت عنوا  وزعم  يوم العي ،" الفرتيشات "  اريةنّ ال أللعاباب
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هبا اآلمنني، وهذه الرباميل املتفجرة اليت يرميها ذنب  ويروّع اليت يرميوالقنابل الطريا  الروسي والصواريخ 
فهي مل تقلق شيوخ .. ل وامرأة، وشيخ عجوز فالكلب على الشعب السوري املسلم، واليت ال متيو بني ط

تروع اآلمنني،  التذكري حبرمتها، وبيا  أهنا منهم ذلك الورع والتقوى، أو تست عِ  ومل.. هؤالء وال جل النفاق 
 "...!ال حيل ملسلم أ  يروع مسلماً " تتناىف م  ح يث و 
 ...!  أال داتل هللاُ الّنفاَق وال ََّجل  

51/8/6151  
 خبري مكل عام وأنت -5128

إىل الرابضني على الثغور، الذين آثروا الرابط واجلهاد على االجتماع م  أهلهم وأطفاهلم يف يوم  
أ  يتقبل منهم اجلهاد والرابط، وأ  جيويهم عن اإلسالم واملسلمني هلم الثبات، و نسأل هللا تعاىل .. العي  

وكل .. وعلى مجي  املسلمني ابلنصر، واخلري واليمن والربكات وعلينا، وأ  يعي  العي  عليهم، ..  خري اجلواء
  . عام وأنتم خبري

55/8/6151  
 هلم منا حتية إجالل وإكبار -5121

.. ، جمتمعني الع و املتمثل يف روسيا، وإيرا  ومرتودتها، ومعهم ذنب الكلب وعصابت  لقوة دياساً  
يف اآلليات واألروا  خالل كبرية  وه من خسارة مادية  تكبّ وما ميلكو  من دوة وغوارة انرية متوحشة، وما د  

رغم إمكانياهتم احمل وة طيلة تلك امل ة، على األرض،  ويف املقابل ما د  خسره اجملاه و ..  املاة يوم املاضية
وأ  .. وفق مجي  املقاييس واملعايري نصر كبري للمجاه ين يُعترب فإن  .. واملتواضعة دياسا إلمكانيات الع و 

، فلهم منا، ومن مجي  من يُقاتلو  دوهنم حتية إجالل وإكبار.. ترعاهم وحتميهم، وتنصرهم  عليا ي ًا دادرة
اللهم آمني، وصلى هللا على سي ان .. الثبات، والنصر، والتمكني  سائلني هللا تعاىل هلم.. وعظيم التق ير 

 . ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم
53/8/6151  

  احذروا اإلشاعات املسمومة -5171
من أي جهة كانت، ومن مع  من املسلمني،  كا  املنافقو  من دبل يتتبعو  أخبار غووات النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

بني الناس ابتغاء اإلرجاف،  افيسرعو  يف نشره.. فال يبالو  .. ود  يكو  اخلرب مص ره الع و ذات  
َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوْا :] وإدخال اخلوف والقلق على املسلمني، فأنول هللا تعاىل دول  َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ

ُهْم َلَعِلَمُ  الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَ  ُهْم بِِ  َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأْويل اأَلْمِر ِمنـْ أي دبل أ   .83:النساء[ُ  ِمنـْ
ح، وال جيوز أ  يُقال ويُنشر، فيؤذوا بذلك يشيعوا األخبار الحتمال الكذب، وورود فيها ما ال يص
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من النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ؛ املوثودة من مصادرها الصحيحةكا  عليهم أواًل أ  يتحروا صحة األخبار   املسلمني،
 . فحيناٍذ وحسب يعلمو  صحيح األخبار من كذهبا..  من أصحاب  الكرامدادة السرااي واجلن  

َ   ما بُكلِّ  حُيَ ِّثَ  أ ْ  َكِذابً  ابملَْرءِ  َكَفى:" ويف احل يث، فق  صّح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال     .مسلم" مسَِ
 إعالم حيث أ  الع و عرب وسائل  ،د يف ثورتنا السورية املباركةوهذا الواد  ــ ولألسف ــ يتج ّ  

وأماكن تواج هم أو  ،، وعن انتصارات اجملاه ينعن واد  املعاركاخلاطاة يرمي الشائعات الكاذبة  ،املتع دة
ليح ث اخلوف والقلق والرعب يف نفوس  ..ويرسم لواد  املعارك خرائط ومهية كاذبة  ..تق مهم وانسحاهبم 

ــ ومن  من ضعاف النفوس د  ُوِج و .. اجملاه ين ُيضعف من عومية و  ،امل نيني املسلمني واملستضعفني
من دو  أ  والثوار واجملاه ين، من يساع  على نشر هذه الشائعات بني صفوف املسلمني،  املنافقني ــ
دوا األخبار وما يشاع عن واد  املعارك لو رَ : وهلؤالء وغريهم يُقال.. ن مص رها عن صحتها، و عيتحرى 
 . صحيح األخبار من كذهبااه ين املخلصني، لعلموا احلقيقة، وعلموا لقادة اجمل

51/8/6151  
 متفردات -5175

وشرف، وبني  وج  فرق بني أ  ت عم الثوار واجملاه ين ال عم الذي جيعلهم ميوتو  يف املي ا  بعوٍّ ي 
أ  ت عمهم ال عم الذي حيافظ عليهم، وعلى أهاليهم، وحيقق هلم االنتصار على أع ائهم، ولن يتحقق ذلك 

   ...!إال مب هم ودعمهم مبضادات للطائرات 
أميا دعم للثوار واجملاه ين ال يردى ملستوى املعركة معركة جوٍّ وطريا  بشكٍل كبري، وب رجة أوىل، و  

 ...!   الع و، فهو دعم اندص، دو  الواجب، ودو  املطلوب املضادات لطريا
أخشى أ  تقول تركيا، ما دال  الثور  ن الع و من حتقيق أه اف  يف إدلب ــ ال دّ ر هللا ــإ  متكّ  

.. ُأِكلُت ملا ُأِكل الثور األسود : ب  الثور األسود، وهو ينظر إلي  غري مكرتث ملا حلّ  لَ األبيض حينما ُأكِ 
  !والت حني من م

رت إيرا  أمريكا، واستخ متها كطنرب ملآرهبا يف العراق، حىت متكَّنت من بسط من دبل استحمَ  
واليوم تعي  الكّرة اثنيًة، .. نفوذها وسلطتها يف العراق، وأصبحت ردمًا صعبًا على أمريكا، واجملتم  ال ويل 

واحلمار بوتني ال .. ؛ فتستحمرها، وتستخ مها كطنرب ملآرهبا الطائفية والتوسعّية يف سوراي لكن م  روسيا
 !يتعظ مبن سبق  من احلمري األمريكا 

ال تعيش مرحلة التحرر من و ا اخلاصة هبا، والثورة اليت ال تل ول املستقرة مصاحلها وحساابهتل 
هبا واملختلفة، وابلتايل ربط كل منهما ابآلخر من مجي  العبودية واحملتل، هلا مصاحلها وحساابهتا اخلاصة 

وهذا ال مين  من م  اجلسور للتعاو  فيما بينهما وفق املمكن ..  للطرفني معاً  ومكلفاً  النواحي سيكو  حمرجاً 
 .واملتا 
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ال جيتمعا ؛ حرص تركيا على مصاحلها اخلاصة م  الغواة احملتلني روسيا وإيرا ، وحرصها على  
ال جيتمعا ، ال جيتمعا ؛ إذ ال ب  من التضحية .. املتعلقة بودوفها م  الشعب السوري وثورت   مصاحلها
  !أبح مها

58/8/6151  
 ك فضل زاده ودوت  عّمن يستحق فيمن مُيسِ  -5176

إ َّ هلل أدوامًا خيتصُّهم ابلنَِّعِم ملناِفِ  العباِد، ويُِقرُّهم فيها :" يف احل يث، فق  صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال 
نعمة املال،  :اأصحاهبالّنعم و وهذا يشمل مجي  ". ما بذلوها، فإذا منعوها نوَعها منهم، فحوَّهلا إىل غريِهم 

 عليها، وزادهم من نعم  فإذا بذلوها ملن يستحقها، أدرهم هللا.. ونعمة الِعلم، ونعمة القوة والعتاد والسال  
نوعها منهم، وحرمهم منها، وحوهلا إىل .. شّحوا هبا منعوها، و وإ  مل يبذلوها ملن يستحقها، و .. وفضل  

 . يعرفو  حقها، ويشكروهنايبذلوهنا، و غريهم ممن 
ودياسًا علي ، أميا فصيل من الفصائل العسكرية املوجودة يف الساحة السورية، ميلك فضل دوة،  

 منال  على من يستحق  هبذه القوة وهذا السّ  مث هو يشحّ .. ومما يوي  عن حاجت  ..  ، ومال وسال
إال وينوعها هللا من ، وحيوهلا إىل غريه من .. ، فيمنعها عنهم الفصائل األخرى املرابطة على التخوم م  الع و

من العتاد الثقيل واملتوسط،  وما حصل لكثري من الفصائل اليت كانت متلك كثرياً .. الفصائل واجلماعات 
حىت أصبحت ال .. ت من ، ملّا شحت ب  على من يستحق  من الفصائل اجملاه ة األخرى رمَ فُنوع منها، وحُ 

  .وعربة ملن أراد أ  يعترب..وعظة .. ل ليل على ما تق م .. شيئ بع  أ  كانت متأل السم  والبصر 
58/8/6151  

 ال واعش النَّواِعم -5173
واعم؛ حوب التحرير، فاحلوب منذ األايم األوىل للثورة السورية، وهو يلعب دور ابلّ واعش النّ أعين  

 ..وكحاطب ليل ..   جلمي  اجملاه ين، ومجي  فصائلهم من دو  استثناء املرجف، واملفّرق، والطاعن واملخوّ 
 هم،ب التحرير ــ يف نظره متّ فالكل ــ ما سوى حو  ..ال يبايل ملآالت أدوال  وأفعال ، ومن املستفي  منها 

ــ من هذا فهم .. وهذه إطالدات من مرادفات التكفري لو كانوا يعلمو  .. ومرتبط .. وعميل .. وخائن 
 ! واعش النواعمال ّ الوج  ــ 

ويل جوالت د مية معهم وم  .. فأان من أعرف الناس هبم، وأبخالدهم  ،عليهم وهذا ليس غريباً  
مسلم  سوء ظنهم سوء الظن ابملسلمني، حىت ال يكاد يسلم من فهم ش ي و..  شىتَّ ، ويف أمصاٍر دادهتم

 !عامل يف الساحة ــ وخباصة من حيقق بعض النجاحات ــ ورمي  مبوبقات التخوين
وا عو  مبا مل يُعطَ يتشبّ ..  الفعل ع ميو.. على اجل را  والكالم، واخلربشة واجل ال الثرثرة  هم كثريوو  

 !خالصة أفكارهم جمموعة من شذوذات وَسَقط أدوال املذاهب والِفَرق..  فيهمومبا ليس 
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ال ينشغلوا هبم أ  و  ،مشفق وحمب ألهلنا يف سوراي أ  ال يلتفتوا هلؤالء املرجفنيجمّرب و ونصيحة  
، القيلوا، حلت معهم الفنت، والفردة، والقال و فهم حيثما حلّ .. وأ  ال جُيالسوهم .. وخبرابيشهم، وأداويلهم 

   . ، اللهم آمنيذي شرّ و  من كل شرٍّ وشامنا احلبيب، حفظكم هللا ..  وَحّل املُراء
51/8/6151  

 !العمليات املسماة ابالستشهاديّة -5171
ة على العمليات املسماة ابالستشهادية يف صفحاهتم اخلاصّ وحيّضو  بعض اإلخوا  والشيوخ يشجعو   

املسألة  أ  حبثتود  سبق يل وخباصة أ  األسلحة املتطورة تُغين عن فعل ذلك، وأان ال أرى جواز ذلك، .. 
على الثبات، واإلد ام، واإلنغماس، أما أ  حنملهم على أ  يقتلوا وحنض نعم نشج   .. يف مقالة مفصلة

ويف احل يث . 61:النساء[اّلّلَ َكاَ  ِبُكْم رَِحيمًا  َواَل تـَْقتـُُلوْا َأنُفَسُكْم ِإ َّ :] تعاىل لقول  ؛هم أبنفسهم، فالأنفسَ 
ُ تـََعاىَل :" الق سي الصحيح  . البخاري" َعْبِ ي بنَـْفِسِ ، َحرَّْمُت علي  اجلَنَّةَ  اَبَدَرين : داَل اّللَّ

مث هذا الشاب الذي حنمل  على أ  يقتل نفس  بنفس  يف عمل حم د، د  ميّن هللا تعاىل علي  مبوي  من  
فعالَم تستعجلو  .. لو أتيحت ل  فرصة يف احلياة  ،اجلوالت، واالنتصارات، وحتقيق النكاايت ابلع و

 ! هنايت ؟
51/8/6151  

  انتصرت خا  شيخو  -5171
ومن حيث  ،من حيث زمن املعركة وطول أم ها؛ وفق مجي  املقاييس واملوازينخا  شيخو  انتصرت  

 ! ومن حيث نتائجها ومثارها ،اعتبار موازين القوى
 ــفها هي روسيا اثين أدوى دولة يف العامَل، ومعها إيرا ، وذنب الكلب، وروافض ومرتودة األرض  

دوة انرية هائلة، وبطريقة حمظورة الغاشم ُيضاف إليهم سكوت وتواطؤ العامَل كل  ــ د  استخ موا يف ع واهنم 
" بينما هذه امل ينة .. لو استخ موها ض  دول ألزالوها بكاملها ومتوحشة ال متيو بني طفل وشيخ وامرأة، 

الكبرية والعظيمة برجاهلا وأبطاهلا، ظلت اثبتة بوج  الع وا  الغاشم ألكثر  ،الصغرية حبجمها" خا  شيخو  
ن خياف م وة للخلف ــ ال جيرؤ أ  ي خلها،والع و إىل الساعة ــ خطوة لألمام وخط.. من مائة وعشرين يومًا 

  . مفاجآت ما ينتظره من أبطاهلا وجماه يها امليامني
مائة وعشرين يومًا يف وج  أكرب وأعىت وأضخم من تثبت ألكثر  ة دليلة من املؤمنني اجملاه ين،ثلّ  

، وأي بطولة فأي رجولة توازي هذه الرجولة، وأي نصر يوازي هذا النصر.. ع وا  يعرف  العصر احل يث 
 !؟اه ي خا  شيخو توازي بطولة أبطال وجم

 ؟... العشراتمنكم لنا ولكن دتَ : فإ  دالوا 
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ودمران لكم ماات ال ابابت وامل رعات .. اآلالف وحنن كذلك دتلنا منكم املاات ورمبا : نقول هلم 
 نرجو م  ذلك فإانّ و .. من أ  تنولوا على األرض، فتواجهوا األبطال وجها لوج   وكنتم أجنب.. واملصفحات 

فال .. وباس املصري دتالان حنتسبهم شه اء يف اجلنة، ودتالكم حطب لنار جهنم  ..ماال ترجو  من هللا 
 .. وأرضنا ال درار وال استقرار لكم يف بالدان.. الشيطا   موالكموهللا تعاىل موالان، و .. مثاًل يستواي  

واليوم .. حلق، وهو خري الفاحتني إىل أ  يفتح هللا بيننا وبينكم ابكر وفر وهي  املعارك بيننا وبينكم سجال، 
وعلى كل شرب من أرض .. فغ اً إبذ  هللا سنقاتلكم على أبواب دمشق .. فإ  كنا نقاتلكم يف خا  شيخو  

 . وما ذلك ببعي  إبذ  هللا.. سوراي احلبيبة 
ألننا  د؛بل هي يف ازداي ..والقتال، وحب االستشهاد  ،فلم خنسر إرادة الثبات.. درية اليوم خسران  إ  

وما خنسره اليوم، نسرتده غ ًا إبذ  هللا تعاىل .. على حق، ون اف  عن احلق، وحنن أصحاب األرض وأهلها 
َوال هَتُِنوا يف ابِْتَغاِء اْلَقْوِم ِإْ  َتُكونُوا َتََْلُموَ  فَِإنَـُّهْم أيََْلُموَ  َكَما ] ، ، وإ  غ ًا لناظره لقريبوعون  وتوفيق 

ُ َعِليماً َحِكيماً   . 511:النساء[َتََْلُموَ  َوتـَْرُجوَ  ِمَن اّللَِّ َما ال يـَْرُجوَ  وََكاَ  اّللَّ
65/8/6151  

  من غاايت البالء -5172
اعًة ــ على مراجعة النفس، ِعّ ة، منها أ  حيمل املبتَلى ــ سواء كا  فرداً أم مجللبالء غاايت ومقاِص  

:] كما دال تعاىل ..، ويتوب منها صلحا، ويست رك على نفس  فيهايُ يف جوانب القصور واخلطأ، ل والنظر
َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَ   ]ما الغاية وما املقص  [ رَّاِء َوَلَقْ  َأْرَسْلَنا ِإىَل ُأَمٍم ِمْن دـَْبِلَك فََأَخْذاَنُهْم اِبْلَبْأَساِء َوالضَّ 

إىل نوول البأساء  األسباب واألعمال اليت أدتمن يرجعو  فيستغفرو ، ويتوبو  أي . 16:األنعام[
 . والضّراء

َلَعلَُّهْم ]  ذلك، وغري فيبتليهم يف أمواهلم وأنفسهم، [لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا :] وحنوه دول  تعاىل 
   .والذنوبي عن املعاصي أ. 15:الروم[يـَْرِجُعوَ  

 . 528:األعراف[َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَ   اِبحلََْسَناِت َوالسَّيِّااتِ  َوبـََلْواَنُهمْ ] :ذلك دول  تعاىلوك 
 ".إين ألعصي هللا، فأرى ذلك يف خلق دابيت وامرأيت :" ومن السلف من كا  يقول 
غم بذنٍب أصبت  منذ إين ألعرف هذا ال:" دمحم بن سريين ملا ركب  ال َّين اغتم لذلك، فقاليروى أ  و  

فيستغفر ويتوب  حُياسب علي  اآل ، ، يراج  نفس ، ليج  أن  د  ارتكب ذنبًا دبل أربعني سنة،"أربعني سنة 
 . من ، وهذا من متام فقه  وورع 

:] وإعراضا، كما دال تعاىل في  من ، بل يوي ه طغياانً لبالء، وال يستأما الكافر هو الذي ال أيب  ل 
 . ونعوذ ابهلل من هذا املآل .72:املؤمنو [َوَلَقْ  َأَخْذاَنُهْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرهبِِّْم َوَما يـََتَضرَُّعوَ  
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عة وحماسبة مستمرة للنفس، يكو  القادة واخلاّصة يف مراج أ  ة مما تق م،وما يعنينا يف الثورة الشاميّ  
وهذا من متام .. ، لينظروا يف مواطن اخللل والتقصري، فيصلحوها وموادف أعمالوما يص ر عنهم من 

  .الفطنة واليقظة، والتقوى، والتواض  هلل
أان ال أخشى على الثورة من أخطاء العوام، والفقراء واملساكني، الذين تغلبهم احلاجة على الودوع يف  

وإمنا أخشى عليها من أخطاء القادة .. فهؤالء غالبًا يُعذرو  ابجلهل، وابحلاجة، والضرورة .. خطاء بعض األ
اجعوا مث هؤالء القادة واخلواص أينفو  أ  ير ..  ، وال مبا يُعَذر ب  العوامالذين ال يُعَذرو  ابجلهلواخلواص 

يعملو  على ومن مث ينظروا يف مواطن اخلطأ واخللل والقصور، أ  ، ويعرتفوا أبخطائهم، أو وموادفهم أنفسهم
 ! فيتس  حيناٍذ اخلرق، ويوي  البالء ..إصالحها 

66/8/6151  
 فافية ويغيب الوضو عن ما تغيب الشّ  -5177

َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف :] يف مقالة سابقة تكلمنا أ  معاين ودالالت هذه اآلية الكرمية  َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِّ
ُهْم َلَعِلَمُ  الَِّذيَن َيْسَتنِبطُونَُ  ِمنْـ  ع م . 83:النساء[ُهْم َأَذاُعوْا بِِ  َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَل ُأْويل اأَلْمِر ِمنـْ

من دادة وتُلتَمس من غري تثبت، وأ  األخبار الصحيحة تؤخذ و اإلصغاء لألراجيف واألداويل من أي طرف، 
دادة أهل احلق ابلصمت، الثقات؛ لكن عن ما يلتوم ..  ، وأهل احلقاحلقوالسرااي الذين ميثلو  جانب اجلن  

لجئ عوام الناس ومعهم  أبينا ــ نُ فحيناذ ــ شانا أم ..  واإلعال  وتغيب الشفافية، والشورى، ويغيب الوضو 
فيحصل .. ومن أي جهة  األخبار من أي طرف،صغاء للشائعات، والتقاط ، إىل اإل من اخلواصكثري

وإمنا املالم حيناٍذ .. وال ُيالمو  .. وتروج الظنو  .. التشويش، وحتصل الفنت، وتكثر التقوالت والتحليالت 
 . ينبغي هلمالقادة الذين صمتوا يف املواض  اليت يتعني عليهم فيها الكالم والبيا ، وما 

63/8/6151  
   إيرا حكام  عمالةُ  -5178

إىل مجي  ال ول اليت تُعلن أهنا ض  إيرا ، وض  أعماهلا اإلرهابية والتوسعّية، القوة الوحي ة اليت ودفت  
ابلقول والعمل ض  إيرا  وأه افها الطائفية التوسعية هم الثوار السوريو ، وم  ذلك مجيعكم ومن دو  

 !؟...م  إيرا  ض  الثورة السورية، وأهلها استثناء ودفتم 
أمريكا ودول الغرب ال غىن هلم عن خ مات إيرا  يف املنطقة، لكن يف نفس الودت ال يري وهنا أ   

والسياسة اإليرانية ال متان  أ  متارس دور العميل، ودور الن  الذي .. تتضخم وتتصرف كن  هلم وإلسرائيل 
عميل على د ر ما اآلخرين يساع ون  ــ أي الن  اإليراين ــ وسعية، فهو يبحث عن مصاحل  الطائفية والت

كو  على حساب العامل ويتهاونو  مع  يف اجلانب اآلخر املتعلق مبصاحل  الطائفية التوسعية يف املنطقة واليت ت
 ...!السين وحسب 
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وتق م خ ماهتا لآلخرين أ  إيرا  دولة عميلة، بل وعريقة يف العمالة، لكنها ال تعمل : خالصة القول 
، ومن عمالء ويق مو  خ ماهتم لآلخرين جماانً  -ولألسف  -خبالف حكام العرب؛ فإهنم .. من دو  مقابل 

 ...!دو  مقابل 
62/8/6151  

 !؟..ما هو الب يل  -5171
..  ما هو الب يل ابلنسبة لرتكيا أو غريها من دول اإلدليم عن أمريكا أو روسيا: كثري منَّا يَتساءل 

 !فمن فّر من أمريكا فال ملجأ ل  إال روسيا، ومن فّر من روسيا فال ملجأ ل  إال أمريكا؟
 العادلة عوب املظلومة ودضاايهممث الودوف م  الشّ .. الب يل هو الودوف م  هللا بص ق : أدول 

أ  أمريكا  ذٍ وجن  حينابل سيتغري االجتاه ..  معاً  روسيابع  ذلك ستضعف احلاجة إىل أمريكا و .. بص ق 
 .وليس العكس.. أو غريها ود ورضا تركيا  ا من ينش  اوروسيا مه

ال جت  لنفسها موطئ د م إال يف املوطن الذي ــ واليت منها أمريكا وروسيا ــ دوى االستكبار العاملي  
 ".فّرق تُس   "وعلى مب ئهم الق مي اجل ي  ..  ودضاايهم العادلةبتع  في  عن هللا، وعن اإللتحام ابلشعوب يُ 

61/8/6151  
  Boris Johnson الربيطاين رئيس الوزراء -8115

 . ، حتّية، وبع رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسن، وحكومت  احملرتمة 
هلا يف عًا سمتَّ ، و صاغيةأذاًن فق  ترددت كثريًا يف كتابة هذه الكلمات، فقلت لنفسي لعلها جت   

 .ساحة الع الة الربيطانية
ة أو أمٌة تتسم حكوم لكن لكي.. ؛ ألن  شعب مسلم حمافظ أعَلم أّنكم تكرهو  الشعب السوري 

ن يعيش على أرضها، مَ ع هلا شمل ي.. ه سواء ن تكرَ ، ال ب  أ  يشمل ع هلا من حتب ومَ من األمم ابلع ل
 أو التباين يف االعتقادــ فال مينعها الكره .. ل إلنصاف  من ظامل  يدامت جت  السبأرضها، ما ومن يعيش خارج

  !احلقَّ واملظلوم تنصفَ  من أ ْ ــ  وال ين
وهو ما حيملكم على السكوت .. أعَلم أّنكم تكرهو  الشعب السوري؛ ألن  شعب مسلم حمافظ  

وصف حبق تصور و على جرائم وظلم الطاغية بشار األس ، وما يرتكب  الطريا  الروسي من جرائم فادت كل 
  !وخ من أبناء السورينيوالشيل والنساء األطفا

ية األس  ال والطاغ.. مل يتوّدف ساعًة  ،ينوف برايء واملظلومني من السورينيتس  سنوات ودم األ 
ًا إال وارتكبها حبق مل ي ع نوعًا من اجلرائم احملظورة واملمنوعة أمميّ  وارتكاب اجملازر، يف اإلجرام، اً مستمر يوال 

م  د رتكم على اإلنكار  ،وا علي نكر تمن دو  أ  أنتم تتفرجو ، و و .. شعب السوري، غري آب  ألح  ال
 !والتغيري
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ابليهود، رغم أ  احل ث د   اخلاص ــ م  اهلولوكوست !تضامنكم ــ املستمر وإىل الساعة أشكر لكم 
ج ي  على ي   تكوسو لو بينما يف سوراي يف كل يوٍم حيصل للشعب السوري ه.. علي  أكثر من مائة عام  مرّ 

 ! فأين أنتم من ذلك؟.. يب األس  وحلفائ  الروس واإليرانيني االطاغية اإلره
أشكر لكم تضامنكم م  القطّة اليت حاولت صاحبتها الظاملة أ  ترميها يف حاوية القمامة، فأنقذمت  

،  ، وأنصفتم أطفاهلمالسوريني فهالَّ أنصفتم.. القطة، وعادبتم صاحبتها الظاملة، اليت ال حترتم حقوق احليوا  
 ! ؟...مستوى حقوق الِقطَّة ىل إكما أنصفتم هذه القطة، أم أ  حقوق الشعب السوري ال تردى عن كم 

هل ودفت بريطانيا : مودفكم هذا األجيال التالية ف سيصّنفكم التاريخ، وكيف ستقرأال أدري كي 
الظامل أم أهنا تواطأت وشاركت القاتل اجملرم .. فأنصفت   ،ظمى ممثلة حبكومتها احملرتمة م  الع ل، واملظلومالعُ 

وإين .. كشاه  زور الشَّامتني،  ، صنَّف يف خانة الساكتنيأم أهنا ستُ .. ما يرتكب  من جرائم حبق شعب أعول 
لألجيال التالية مودفها هذا ويكو   للخيار األول،ممثلة يف حكومتها بريطانيا  أ  تُوّفق ألرجو خملصًا وصادداً 

  !وإانَّ ملنتظرو .. ، ال العكس بني الشعوب تفاهمالتقارب وال اً يساع  علىمَ معلَ 
1/9/9119 

British Prime Minister Boris Johnson, 
 
Greetings 
 
I hesitated to write these words. But I persuaded myself that they might be heard and that 
they would find room within British tolerance and justice. 
 
I know that you hate the Syrian people because they are a conservative Muslim people. But 
for a government or a nation to be fair, its justice must include those whom it loves and 
those whom it hates, those who live on its ground and those live outside. So long as it finds 
possible within its means to serve justice, it ought not allow hatred and religious difference 
to prevent it from doing justice to the oppressed. 
 
I know that you hate the Syrian people because they are a conservative Muslim people and 
that this has lead you to be silent against the crimes and horrific violations of the tyrant 
Bashar al-Assad and the crimes committed by the Russian warplanes against Syrian children, 
women and elders. 
 
It has been nine years, and the bleeding of innocent and oppressed Syrians did not stop an 
hour. The tyrant Assad continues his criminality, and massacres. He subjected the Syrian 
people to every kind of internationally prohibited crime, not caring for anyone. Meanwhile, 
you have been watching without objecting, although you are well capable of denouncing 
and making a difference. 
 
I thank you for your constant solidarity with the Holocaust of the Jews, although the event 
has passed more than a hundred years. On the other hand, in Syria, there is Holocaust for 
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the Syrian people every day at the hands of the terrorist and tyrant Assad and his Russian 
and Iranian allies. Where is your solidarity here? 
 
I thank you for your compassion to the cat whose abusive owner tried to throw in the 
garbage container. You saved the cat, and you punished its unjust owner who does not 
respect animal rights. Are you fair to the Syrians, and fair to their children, as you are to that 
cat, or is it that the rights of the Syrian people are not to the level of your cat’s rights? 
 
I do not know how history will classify you, and how the following generations will read your 
position. 
Did Great Britain -represented by its respectful government- stand with justice and the 
oppressed? Or were they complicit with the criminal in the murderer of a defenseless 
people? did it revel in the misfortune of the Syrian people, or was it mute and a false 
witness? 
 
I sincerely hope that the United Kingdom, represented in its government will take the first 
option in their stance with the Syrian people. I hope that this stance will be conducive to 
rapprochement and understanding between people in the future. 
 
Abdulmonem Halimah (Sheikh Abu Baseer) 

10/10/9100  
 

 ممثل الثورة السورية -5185
ول    ..، ومجي  الثوار ميثل الثورة هو وأله افها، كل حر صادق الوالء واالنتماء للثورة السورية

ر ل ، ويُنَصح فإ  أخطأ يف مودف أو كلمة ال ُيسلب من  هذا احلق، وإمنا يُعتذَ  كامل احلق أ  يتكلم ابمسها،
أو فاملؤمنو  يسعى بذمتهم أدانهم، وجُيرُي عليهم أدصاهم، ال ينبغي وال جيوز أ  خييس أو يُنَقض ل  عه  .. 

اليت يتخاطب هبا كثري من السائ ة، و التخوين جريح و التّ وهذا يقضي أب  نرتّف  عن لغة  ..كلمة أما  أو  
 .اإلخوا ، غفر هللا هلم

6/1/6151  
  اإلنصاُف عويوحّقاً  -5186

ــ وطاروا ب  يف األمصار، وإذا أحَسَن ساءهم ! ما ابل أدوام إذا أخطأ األخ طربوا خلطا  ــ مشاتةً  
وكا  حري هبم أ  .. ذلك، ومحلوا حسنت  على حممٍل سيئ، ومحَّلوها من الظنو  السياة ما ال حتتمل 

فاشه وا على احملسن أبن  حمسن، وعلى املسيئ :" احل يث، ويف بوا هباتسياهم السياة، وتسرهم احلسنة، ويُرغّ 
 !حّقاً اإلنصاُف عويو" .. من سرت  حسنت ، وساءت  سيات  فهو مؤمن ". " أبن  مسيئ 

3/1/6151  
  متفردات -5183
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ظاهرات الناس ض  اجلوالنيني، ليست نتيجة خطأ أو خطاني، وإمنا هي نتيجة تراكمات من م 

الع ي ة، وعرب سنوات م ي ة، طاملا حذران منها ومن آاثرها، فكانت تُقابل ابلتطنيش  األخطاء واملظامل
 !وال يلوموا، وال يتهموا إال أنفسهم.. والكرب واإلعراض، إىل أ  حصل ما كنا نتودع  ونراه يف هذه األايم 

وحراك ــ يف هذه املرحلة ــ خارج مواجهة النظام األس ي وأسياده، هو جه  يف االجتاه  أميا جه  
لكن يف كثري من األحيا  تظاهرات الشعوب وانتفاضتها ض  الظلم والظاملني، حي د توديتها .. اخلاطئ 
 .انا أم أبيناش.. الظامل بظلم  ومتادي  يف الظلم، واملظلوم لنفاد صربه، ورف  الظلم عن نفس  : فريقا 

وهذا إشكاٌل كبري .. خرج اجلوالين من مشكاة داعش، وانُتِ ب من زعيمها إىل الثورة السورية  
إال أن  د  فعل العكس؛ فأحاط نفس  وامس ، .. يست عي من اجلوالين أ  يكو  أكثر وضوحًا وشفافية 

وال ..  يبة، وزاد اإلشكاُل إشكاالً ريّة، وموي  من الغموض، فوادت الر ونسب ، وعمل ، وه ف  هبالة من السّ 
  !يلومنَّ إال نفَس 

صام النيب ملسو هيلع هللا ىلص عاشوراء، وأمر بصيام  احتفاًء بنجاة موسى علي  السالم ومن مع  من املؤمنني من  
فاحَذر أ  تصوَم عاشوراء وأنت يف صف الطاغوت والظاملني، حتتفي بظلمهم لعباد .. الطاغوت، والظاملني 

 !  املؤمننيهللا
وا عليها ابلقليل، اجلبهة الوحي ة اليت تقف بوج  امل  الشيعي ملا خذلوا الثورة السورية، وشحّ  

 يف عقر دارهم، كا  آخر هذا الشرذانهبا وأاسته فهم الشر اإليراين .. يف املنطقة الرافضي اإليراين 
 !أول وال آخر الشروهذا ليس .. عربية السعودية ليف المنشآت النفطية ل هماسته اف

على َدْ ر ما تـُْرخي إيرا  ألظافرها الَعنا  يف املنطقة وتتعاه ها ومت ها ابلقوة وأسباب احلياة؛  
لُيقاتلوا ابلّنيابة عنها عن  احلاجة، ولتستخ مهم كوردة ضغط عن  أي تفاوض سياسي، على د ر ما تعمل 

أسباب القّوة واحلياة، حىت خُيّيل إليك أ  الذي حيكم السعودية على تقليم أظافرها يف املنطقة، وتقط  عنهم 
 !؟...السعوديّة هو ع و للسعودية، دبل أ  يكو  ع واً لغريها 

هذا الذي ينقص تونس، والشعب التونسي، فق  استكملوا أسباب احلرية والكرامة، والعوة،  
سب "  الربملا  على مادة جتيو هلم فلم يع  ينقصهم إال التصويت يف.. والنهضة االدتصادية من مجي  أبواهبا 

تخّلف، وسوء الفقر، والبطالة، والو  اخلذال ، يشكو يتساءلو  و مث بع  ذلك تراهم " .. هللا وال ين 
 !!؟...واألمنّية األحوال املعيشية 
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  ...!!من عن  أنفسهم هو  ، وُيصيبهم،ما أصاهبم ولو صَ دوا أنفسهم، لعلموا أ  
يف تونس ما إ  جتري راي  األح اث السياسية فيما ال تشتهي أنفسهم األّمارة العلمانيو  ال واعش  

ابلسوء، سرعا  ما يصرخو  ويستنج و  بفرنسا وغريها من دول الغرب، أنقذوان، أنقذوا العلمانية يف 
مث بع  ذلك يوعمو  بكل وداحة أهنم وطنيو ، وحمبو  .. تونس، يستع وهنم على بل هم وعلى أهل بل هم 

  !...وطن لل
الغنوشي إنساٌ  متكرّب، غري صادٍق م  شعب ، ويف وعوده، ال يُلقي اباًل للقبول يف الّسماء؛ فأسخَط  

علي ، وأسخَط علي  الّناس، وها هم أفراد وكوادر  هللا برضى العلمانيني والليرباليني احلاد ين، فسخط هللاُ 
لكن  هل .. نتخاابت الرائسة، وغريها ايف ينفضو  عن ، وعن حوب ، لريسب  ،فضاًل عن غريهم ،حوب 

 !؟للّسبسي ، ودبل أ  ُيصبح جاراً سيّتعظ
روسيا وإيرا  دولتا  عقائ يتا  مؤدجلتا ، حاد ات  على اإلسالم واملسلمني، هلما منطلقاهتما  

وتفسرياهتما ال ينية والطائفية يف كل ما يقومو  ب ، كما هلما مشاريعهما وأطماعهما التوسعية يف منطقة 
ال تُرجى منهم ..  ثريال يعطونك القليل حىت أيخذوا منك الكثري الك.. مصاصو دماء .. الشرق األوسط 

 !وكم نود من تركيا أ  تفهم هذه املعادلة.. رمحة لضعيف 
والذل يصعُب علي  أ  يُعاد اثنية حلظرية العبودية مع ودات َمن استطعم طعَم احلريّة ولو ألايم  

 ض  الطاغية ج ي ة للشعب املصريانتفاضة ما نشه ه يف هذه األايم من مثال ذلك .. للطغاة الظاملني 
 . احلريّة الكاملة للشعب املصري الّشقيق..  ستب الفاس  وامل

أميا ِحراك سياسي ــ حتت أي عنوا  أو ذريعة ــ يُِعي  َتهيل النظام األس ي الطائفي اجملرم، ولو جوئياً  
 !فهو ِحراك فاس  ومرفوض، ضرره يغلب نفع ، مهّما ت لَّت املناف  وتكاَيَست.. 

65/1/6151  
 احلوثيو  -5181
، يف اليمناإليراين والتشّي  هم خملب من خمالب الشر  ،احلوثيو  ليسوا هم اليمن وال هم اليمنيو 

وهم يف حرهبم م  السعودية سواء َضربوا أم ُضرِبوا  ..أيمترو  أبمر آايت دم وطهرا   ..واجلويرة العربّية 
فوا؛ بيا  ومرحبهم يف حال ُضرِبوا واسُته ِ بوا فمعلوم، أما مكسبهم كسبهم يف حال َضرَ ؛  وكاسبو  راحبو 
 هؤالء من امل نيني املسلمني، ودتل ًا ما تكو غالب ابت اجلويةأوهلما أ  ضحااي الضر : من وجهني ذلك

ــ حىت فأي مسلم سين ل  ابلة،  يُبالو ال ال يقلقهم و ، يروي غليلهم وأحقادهم، نيللحوثيومطلب مكسب 
مث هو يساع  على التغيري ، يفرحهم على ي هم أو ي  غريهم مكسب كبري هلميُقَتل لو كا  من األطفال ــ 

اثنيهما أ  مثل هذه الضرابت حتمل اجملتم  امل ين اليمين، وكذلك اجملتم  . ال ميوغرايف لصاحلهم يف اليمن
.. وتوج  شرخًا واسعًا بني مسلمي أهل اليمن، وبني جارهتم السعودية .. ال ويل على النقمة من السعودية 
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 نيومما يساع  احلوثي.. واستشرفوه  ل  سعواطاملا يادهم اإليرانيني وألسوهذا مكسب كبري ابلنسبة للحوثيني 
ولكل مجاعة على هذه النتيجة استع اء السعودية الش ي  وغري املربر ملا ابت يُعرف ابإلسالم السياسي، 

..  ، وجيعلها يف املي ا  مبفردهاب املهمة أكثر على السعوديةصعّ وهذا مما يُ .. مسلمة تنهج العمل السياسي 
وهو ما يفسر ع م اكرتاث احلوثيني ..  ، والطائفّيةل على احلوثيني أنشطتهم التخريبية واإلرهابيةويسهّ 

، بل خيافو  من حماسبة ال خيسرو  شيااً، وال يوج  ما خيسرون يف احلرب ألهنم .. لن اءات ودف القتال 
هم من حالة القتال وتبعاهتا عليهم، واليت  الشعب اليمين هلم ما بع  القتال وإهناء احلرب، أكثر بكثري من خوف

 !ال خسارة هلم  فيها
51/1/6151  

  اللجنة ال ستوريّة -5181
أ  أي دستور يرعاه وميلي  الغواة احملتلو ، يسته ف إعادة َتهيل النظام : سبق أ  دلنا، ونعي  القول

ُيساوي امل اد  ملستوى أ  يُقَرأ، والهو دستور مرفوض، ال يردى .. األس ي الكيماوي اجملرم ولو جوئيًا 
وهو ابلنسبة لكل سوري حر مبثابة بيا  يلقي  وزير .. ة املهمالت يف سلّ ب  مكان  أ  يُرَمى  الذي يُكَتب ب ،
وسيكو  حافوًا ج ي ًا من مجلة احلوافو الع ي ة ..  ال غريعرب القنوات اإلعالمية الروسية، خارجية روسيا 

اليت حتمل الشعب السوري على االستمرار يف مقاومة النظام األس ي الكيماوي اجملرم، ومقاومة أسياده من 
 . الغواة احملتلني

أ   وإمنا املهم.. فهذا أمر يتقن  كل أح  أويت موهبة يف البيا  والتعبري .. كتابة ال ستور ليس مهمًا  
وأىنَّ للجحش الروسي أ  يفهم .. يلقى هذا ال ستور القبول والرضى واالحرتام، عن  من حيكمهم من الناس 

 !هذه املعادلة؟
يضمن مصاحل  االستعمارية يف من خالل  اجلحش الروسي مستعجل على إع اد ال ستور الذي 

تب ل  األمر يف سوراي، وسيطيب ل  املقام سيست من  أن  هبذه اخلطوة اً ظنّ .. سورية، ويشرعن احتالل  لسورية 
 ! وأىنَّ .. واالحتالل، وتنتهي املشكلة 

61/1/6151  
  ثورٌة عاملّية -5182

ظلم وطغيا  كما أ  الشعوب اليت حتكمها أنظمة طاغيٌة ظاملة مستب ة، يتعني عليها أ  تثور على  
كذلك على مجي  .. واستب اد أنظمتها، وحكامها، وتكو  ثورهتا حيناٍذ، وكذلك تظاهراهتا مربرة ومشروعة 

؛ الذي مينح مخس "دانو  الفيتو ال ويل " شعوب العامَل احلرة، أ  تثور وتتظاهر ض  طغيا  وظلم واستب اد 
ملتابعة، وجيعلها فوق القانو  واملساءلة، مهما دول من دول العامَل دو  غريها، احلصانة من املساءلة وا

كما مينحها احلقَّ يف تعطيل الع الة من أ  َتخذ طريقها إىل .. ظلمت، وطغت، وأفس ت حبق الشعوب 
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اجملرمني واملفس ين الظاملني، مهما اشت  إجرامهم وظلمهم، الذين حيتمو  بواح ة من تلك ال ول اخلمس 
 ...!اليت متلك حق الفيتو 

وإذا كا  هذا الظلم والطغيا  .. أي ظلم وطغيا  وفساد يعلو هذا الظلم، والطغيا  والفساد ف 
فأي نوع من الفساد والظلم .. والفساد واإلستب اد ال يست عي من الشعوب احلرة أ  تثور وتتظاهر ض ه 

 !! ؟...والطغيا ، يستوجب الثورة والتظاهر 
تراها تثور وتتظاهر من .. ا ، اليت توَصف أبهنا حّرة وإين ألعجب من بعض الشعوب يف بعض البل  

بينما من أجل هذه القضية الكلّية العاّمة، واليت ضررها يعّم مجي  شعوب ودول .. أجل دضااي فرعية واثنويّة 
 !تراهم ال ينكرو ، وال يثورو ، وال يتظاهرو .. العامَل 

68/1/6151  
 كلمة حكام العرب يف جملس األمم  -5187

إال ..  م، وشعوهبمملتح ة، تعكس مهوم ومطالب بل اهنأ  كلمة احلكام يف جملس األمم ا العادةُ  
.. حكام العرب فإ  كلماهتم تلتمس ما تري ه أمريكا، ودول الغرب؛ فكلهم تكلموا عن اإلرهاب وحماربت  

 !اللغة اليت حتب أ  تسمعها أمريكا.. ولعنوا اإلرهاب واإلرهابيني 
أوهلما، دف  هتمة اإلرهاب : حكام العرب عن ما يتكلمو  عن اإلرهاب واإلرهابيني، يري و  معنيا  

حنن معك يف حربك على ما ُيسمى اإلرهاب واإلرهابيني، واليت : اثنيهما، أ  يقولوا ألمريكا.. عن أنفسهم 
املقص   ،أ  اجلرائم اليت نرتكبها حبق شعوبنا: ومعىن اثلث ..وغوو بالد العرب واملسلمني تربر لك ت مري 

  !منها حماربة اإلرهاب واإلرهابيني
61/1/6151  

 (هذه املقالة كتبتها دبل أكثر من سنة ونصف )  -5188
  ..!ادرتا  مل ُيصَغ ل   

واجملالس، ادرتحت منذ سنتني ــ ورمبا أكثر، وج دت االدرتا  أكثر من مرة ــ على مجي  اهلياات 
والقوى الثورية الفاعلة، أب  ُيشرِعوا يف إع اد مسودة دستور، ينّظم احلياة السياسية ما بع  رحيل الطاغية 
األس ، ونظام  اجملرم، بصورة نضمن معها سالمة ثوابت ومكتسبات الثورة، يُعَرض على الفصائل، وأكرب 

، ولنفّوت على الع و فرصة صياغة والطلب اجةليكو  جاهوًا عن  احل.. شرحية متثيلية للمجتم  السوري 
إال أ  ادرتاحنا هذا مل ... ال ستور الذي حيكم سوراي أرضًا وشعباً، ما بع  النظام األس ي الطائفي اجملرم 

.. وها هو الع و برعاية املستعمر اجملرم القاتل روسيا، يري  أ  يس  هذا الفراغ .. ُيصَغ ل  حىت يومنا هذا 
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شام، وأهل ، وثورت  ال ستور الذي يرتاي ، وخي م الع و، ويُطيل من املأساة السورية، ومن بقاء ويفرض على ال
 ...!النظام األس ي اجملرم 

فهل بين دومي يتنّبهو  ألمهية هذا األمر، دبل فوات األوا ، وحصول الن م، والت حني من م 
 !؟...

2/1/1522  

 9/25/1526أعي  نشرها بتاريخ 

 .متفردات -5181
وهكذا .. الشيعة الروافض ال ميكن أ  يتواج وا يف مكاٍ  من غري درب يعب ون ، وي عو  لعبادت  

حوب النهضة التونسي ال ميكن وال يرضى أ  ميارس احلياة السياسية يف تونس من غري شريك ل  من 
رة التنوع والتع د، والتوازانت األحواب العلمانية اليساريّة ــ حىت لو لفظها الناس ــ حتت عنوا  وزعم ضرو 

  ..!السياسية 

عملية "  PKK" ض  امللح ين العنصريني اإلنفصاليني من عصاابت " نب  السالم " عملية 
م  ضرورة .. مباركة، وهي يف االجتاه الصحيح، نسأل هللا تعاىل لألبطال، أ  يثبت أد امهم، ويس د رميهم 

  .ياهم، فهؤالء إخواننا، وهم منا وحنن منهم، ُيسيانا ما ُيسياهمجتنيب امل نيني من أهلنا الكرد ما ُيس

وال .. تعّرض الشعب السوري املسلم ــ على م ار تس  سنوات ــ ألبش  عمليات القتل، والتهجري 
وما إ  تعرض أشرار .. فلم جي  من العامل الكافر واملنافق بواكي وال معرتض على القاتل اجملرم .. يوال 

لشيئ من اخلطر، إال وتكاثرت أصوات الكافرين واملنافقني يف العامل ابالستنكار "  PKK" وجمرمي 
 !حقاً بعضهم أولياء بعض.. والتن ي  

، ُيشري " PKK" هذا القلق اهلائل واملُلفت للعامَل الكافر واملنافق على مستقبل عصاابت اإلجرام 
إىل ال ور الوظيفي الكبري املناط هبذه العصاابت االنفصالية العنصرية، الذي يسته ف أمن واستقرار األمة، 

  !وخباّصة منها سوراي وتركيا
حنن يف سوراي ــ ألسباب ِعّ ة كثري منها من عن  أنفسنا ــ مل نع  ــ ولألسف ــ خمريين بني اخلري والشرِّ، 

نسأُل هللا تعاىل العفو والعافية، وأ  يلهمنا الرشَ  .. ين بني أدل الشرَّين، وأدّل الّضررين وإمنا أصبحنا خمري 
 . والصَّواب، وأ  جيعَل بع  عسٍر ُيسراً 
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دلل من آاثر وديمة نتائجها؛ إذ أ  النظام " نب  السالم " دخول روسيا على جمرايت أح اث عملية 
الروسية، كما أ  عودة املنظمات الكردية اإلرهابية اإلنفصالية  األس ي اجملرم يتواج  حيث تتواج  القوات

ذلك، من دبيل  كنة يف أي ودت يشاء النظام األس يإىل مناطق احل ود م  تركيا لتقوم أبعماهلا التخريبية، مم
 !مكاي ة تركيا

د  أصابت  مباهلة .. البغ ادي مات منتحراً؛ د  فجَّر نفس  بنفس ، ودتل مع  ثالثة من أطفال  
إهنا مآالت ثقافة وعقي ة .. ودعوة ماات املظلومني الذين دتلهم ظلمًا وغ رًا .. ودعوة صاحب  الع انين 

 ! غالة وخوارج العصر

ل وداحة عن عوم  تص ير حصت  من ترامب ُيشارك البغ ادي سردة البرتول السوري، ويعلن بك
رغم حلول فصل الشتاء، وحاجة أطفال سورية لتنكة مازوت .. البرتول السوري املسروق إىل خارج سوراي 

وما كا  ليحصل شيئ من ذلك، لو كا  للثورة السورية ديادة مركوية دوبة، تقول جلمي  .. يت فؤو  هبا 
 ...!ال : اللصوص

ل الكردية العنصرية اإلنفصالية، لكي تبين لنفسها دواع  عسكرية ت أمريكا اسم الفصائاستغلّ 
فمىت هؤالء .. استعمارية داخل سوراي، وها هي تستغلها وتستغل امسها من ج ي  يف سردة برتول سوراي 

جرياهنم من الشعب السوري، وشعوب مصاحل القوم يتعظو ، ويتودفو  عن التواطؤ م  الع و اخلارجي على 
 !؟...رى املنطقة األخ

مشكلة لبنا  األساسية م  تسلط حوب هللا، وربط لبنا  إبيرا ، ووض  لبنا  كل  يف السلة اإليرانية 
فمشكلة ومعاانة لبنا  ستظل .. واحلراك الشعيب احلايل إ  مل يسته ف عالج هذه املشكلة من جذورها .. 

   .دائمة

ليعاودوا  ــوإعادهتم للنظام األس ي اجملرم  الثمانية عشر، ألسرىنا نود أ  يكو  تسليم اجلنود اك
مقابل بعض احلرائر واألحرار القابعني يف سجو  وزانزين  ــ! ل وهتجري الشعب السوري من ج ي ممارسة دت

  !؟...النظام األس ي اجملرم، وهم بعشرات اآلالف 

مل يراع فيهم إاّلً وال .. ا وأساء للثورة وألبنائها وجماه يه.. اجلوالين أساء لسورية، وللشعب السوري  
وما من ثَلم أصاب اإلسالم، والعمل اإلسالمي يف .. لكن ابلنسبة ل ين هللا اإلسالم، فق  أساء أكثر .. ِذّمة 

 !حىت أصبح مثالً لكل معىن سيئ ينّفر الّناس عن دين هللا.. سورية، إال وللجوالين سهم كبري في  
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ش ي  ــ مبا يف ذلك روسيا، وإيرا ، ومعهم نظام ذنب الكلب ــ  مما يلحظ  اجلمي  أ  اجملتم  ال ويل 
 احلرص على سالمة اجلوالين؛ أل  ل  دور وظيفي مل ينت  بع ؛ ود  ال ينت  إال م  دتل آخر طفل سين سوري،

 ...!!وسقوط آخر شرب من احملرر السوري  وتشري  آخر مسلم سين سوري،
ابألسلحة الثقيلة، ويروع فيها اآلمنني من األطفال والنساء  اجلوالين يقصف م ينة كفرختارمي: دالوا 

 ...!!والشيوخ، ومن مجي  احملاور 
وما الغريب يف األمر؛ أليس اجلوالين مبعوث البغ ادي إىل سوراي، ومن تالمذت  املقربني، ومن : دلت 

كما صر  .. ت الواح  وأ  اخلالف بينهما على الوعامة، وهو كاخلالف العائلي يف البي.. خرجيي م رست  
  !!بذلك اجلوالين

جلوالين واملتنفذو  املقربو  من عصابت ؛ يقاتلو  دو  نفوذهم، ودو  جيوهبم املتخمة ابحلرام، ا 
واملغفلو  من شباب اهلياة يقاتلو  دو  نفوذ وأموال .. ومباليني ال والرات املنهوبة من أموال وحقوق الناس 

الذين ضل  ]:وهؤالء مثلهم يف كتاب هللا، مثل.. أهنم يقاتلو  يف سبيل هللا اجلوالين وعصابت ، مث حيسبو  
 ![سعيهم يف احلياة ال نيا وهم حيسبو  أهنم حيسنو  صنعا 

اشت  عويل ونبا  شبيحة .. ملا ادرتبنا من احل يث عن اجليوب املتخمة ابحلرام للجوالين وعصابت   
.. حىت سبق فجورهم فجور كالب اخلوارج األوائل سبقًا بعي ًا  وعال نباحهم،.. ومرتودة وحرامية اجلوالين 

  !الصيا  على د ر األمل: وكما يقال
6/22/1526  

 .جملس أمناء الثورة -1990
غين عن تشكيل تاملؤسسات احملسوبة على الثورة السورية اجملالس و وال غريه من  ال اإلئتالف الوطين،

يُنتخب من صفوة الصاددني والعاملني من أجل الثورة وأه افها، تكو  جملس ديادي أعلى للثورة السورية، 
، وحماسبة اجلمي ، وصالحية الت خل يف مجي  ل  صفة الردابة على اجلمي ، ول  صالحية احلكم على اجلمي 

 وهو معىن أشران إىل أمهيت .. منعطفات ومرافق الثورة اهلامة، وخباصة منها املنعطفات وامللفات السياسية 
 . وهللا املستعا .. مراراً وتكراراً، وألمهيت  وضرورة إنشائ ، واحلاجة املاسة إلي ، ال نوال نذّكر ب  

14/25/1526  

 .داعش بع  مقتل البغ ادي -1991
خم أتود  للخوارج ال واعش بع  مقتل زعيمهم البغ ادي االستمرار، لكن ليس بنفس القوة والوَّ 

 . الذي ابت أ ب  التنظيم
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إىل اخلوارج يف ح يث  أوهلما أ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص د  أشار: ببنيأهنم سيستمرو  يف الظهور، ذلك لسا أمّ 
ا وكرره" كلما خرج درٌ  ُدِط  " ، وأهنم "ال يوالو  خيرجو ، حىت خيرَج آخرهم م  ال َّجال :" صحيح، أهنم

رغم وجودهم إاّل أهنم  ؛ أي"ُدِط  " ودول  ملسو هيلع هللا ىلص . "يف ِعراِضهُم ال َّّجال  أكثر من عشرين مرة، حىت خيرجَ " 
 . ال تقوم هلم دائمة وال دولة خمذولو ،

أ  دوائر االستخبارات العاملية حترص على وجودهم، واستمرارهم؛ ألهنم حيققو  هلم : اثنيهما
ورة السياة اليت من خالهلا إضافة إىل ذلك فهم الص.. ول وهلم مصاحل استعمارية ع ي ة يف بالد املسلمني 

 . ينفرو  شعوهبم عن اإلسالم

، ذلك أل  شعوب املنطقة خم الذي ابت أ ب  التنظيمأمَّا أهنم سيظهرو  لكن ليس بنفس القوة والوّ 
..  ، وكانت عرضة لشرهم وسهام غ رهمد  فقهت كثريًا من أحواهلم، وأخالدهم، وأغراضهم، وشرهم

يق  يف ر ب  فيُغرَّ ومن .. يف خانة الع و لألمة ول ينها املسلمو  من التعاطف والتأيي ، وصّنفهم  ففق وا كثرياً 
لذا جن  معسكراهتم ملياة  ".ح اثء األسنا ، سفهاء األحالم :" ال خيلو من هذين الوصفني ،شباكهم

  !ابلصبيا  الصغار الذين مل يبلغوا سنَّ احلُلم
12/25/1526  

  .اجمللس اإلسالمي السوري َعَتٌب على -1992
املرأة السورية ضّحت يف الثورة السوريّة مثلها مثل الرجل، وهي توي  على الرجل أبهنا أخت أو أم 

إذ ين ر أ  جت  .. وما صرب الرجل على الش ائ  إال من صرب املرأة وجتل ها .. اجملاه  أو الشهي  أو زوجة 
والكل  ..فمعاانهتا من هذا الوج  تفوق معاانة الرجل .. مق امًا معطاء وراءه امرأة جبانة شحيحة  رجالً 

مث م  ذلك ال جن  هلا يف اجمللس اإلسالمي ــ الذي يُفرتض في  أ  يغطي .. يعرتف هلا هبذا الفضل العظيم 
 األدرى أبحوال املرأة السورية جنسها؛لها، وينوب عنها من بنات متثيل  مجي  شرائح اجملتم  السوري ــ من ميث

يوج  الكثري من علمًا أ  من بني أخواتنا السورايت الفاضالت، ..  ظروفها، واألوىل ابحل يث عنهابو 
 ...!  وال اعيات، وطالبات العلم الشرعيواألديبات، العاملات، 

وخباصة فيما يتعلق ومربيات، ودائ ات على مستوى اجملتم  السوري،  ،راان نري  عاملاتمن جهة تُ 
.. الت ريب على ذلك الت رج و حنيل بينهن وبني .. ومن جهة تراان حنيل بينهن وبني ذلك ابلقطاع النسائي، 

 ألنفسهن مث بع  ذلك نتساءل ملاذا كثري من نسائنا وبناتنا، يذهنَب إىل التجمعات األخرى اليت جي   فيها
 !؟...تمثيل، والتعبري مشاركة، والللوفرصة متسعاً 
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إىل أمهيت  يف إح ى جلسات اجمللس العامة، إال أ  طليب مل حُيَمل حممل  وهذا معىن كنت د  أشرتُ 
  . رجاء أ  يُنظَر في ، ألمهيت ، كتابة  وها أنذا أعي  التذكري ب .. اجل  

1/22/1526 

  .النَّوااي زايغة -1993
.. ويفق  السياسة جي ًا  بعض الشيوخ َمن يشتغل ابلسياسة،عن ما أرى من إخواننا و إيّن ألسعُ  

ود  التقيُت مؤخرًا ببعض الشيوخ .. فنحن حباجة هلذا الفريق، لكن شريطة أ  يشتغلوا بطريقٍة صحيحة 
: هلمفقلت .. يهمو  بتشكيل حوب سياسي يف سوراي ملا بع  مرحلة سقوط األس  ونظام  الطائفي اجملرم 

هذه : دلت.. إىل احلرية، والع الة، والكرامة ي عو حوبنا : دالوا... حوبكم  لربانمج ح ثوين عن ملخصٍ 
لو ُسالت، ألجابت  دصى اليسار، إىل أمجي  األحواب من أدصى اليمنيمعاين نبيلة، محالة أوج  وتفاسري، 

فأين حظ اإلسالم دين األكثرية، والسواد األعظم للشعب ..  أهنا ت عو إىل احلرية، والع الة، والكرامة
 !؟... السوري، من حوبكم

وكأ  .. مث بع  ذلك نسعى لتطبيق الشريعة .. حنن أواًل ن عو للحرية، ونسعى لتحقيق احلرية : دالوا
دبل هي  و احلرية أوالً : ، عن ما دالفذكروين بكلمة للغنوشي التونسي.. رية والشريعة هناك تعارض بني احل

 ! أدبر عن الشريعة وأعرض عنها.. فلما حتققت ل  احلرية .. الشريعة 

حنن : مدالوا هل  إح ى لقاءاهتم م  العلمانيني،ومن األنشطة السياسية اليت حت ثوا عنها أهنم يف
من مجلة  وكأ  دين هللا ..نتنازل لكم عن حّ  السردة يف اإلسالم مقابل أ  تتنازلوا لنا عن شيئ مقابل ذلك 

وا َودُّ :] ص ق هللا العظيم.. ويتنازلوا من  عّما يشاؤو  .. هلم أ  ينقصوا من  ما يشاؤو   ،أمالكهم اخلاّصة
نَـُهم مبَا َأنَوَل اّلّلُ َواَل تـَتَِّبْ  َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأ  يـَْفِتُنوَك  . ]6:القلم[َلْو تُْ ِهُن فـَُيْ ِهُنوَ   َعن َوَأِ  اْحُكم بـَيـْ

َا يُرِيُ  اّلّلُ َأ  ُيِصيبَـُهم بِبَـْعِض ُذنُوهِبِْم وَ  َن النَّاِس ِإ َّ َكِثري بـَْعِض َما َأنَوَل اّلّلُ ِإلَْيَك َفِإ  تـََولَّْوْا فَاْعَلْم َأمنَّ ًا مِّ
َناَك َلَقْ  ِك تَّ تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم . ] 46:املائ ة[َلَفاِسُقوَ   ََذدْـَناَك ِضْعَف احْلََياِة .  َدِليالً َشْياًا َوَلْواَل َأ  ثـَبـَّتـْ ِإذًا ألَّ

َنا َنِصرياً َوِضْعَف اْلَمَماِت مثَّ اَل   . 00-04:اإلسراء[جتَُِ  َلَك َعَليـْ
يعين بع  .. ج عن ان مب أ الت رّ .. ال تقلقوا  ":وملا جاء احل يث عن تطبيق الشريعة، دالوا للعلمانيني

أجيال، وال أيت وميوت بع هم ثالثة .. يعين أهنم ميوتو   ؛"ة نطبق الشريعة أو أربعمائة سن مايت أو ثالمثائة
القراءة والكتابة خالل  فذكروين بقصة ُجحا ملا وافق على تعليم احلمار.. لتطبيق الشريعة  الودت املناسب

 !اجب، واهلروب من الو من املواض  ــ كلمة حق، يُراُد هبا ابطل فالت رّج ــ يف كثريٍ .. مائة سنة 
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فرّد علي  أح  هؤالء .. عن ما ينوُل املسيح علي  السالم سيحكم ابلشريعة : دال أح  اإلخوا 
، ويعين بذلك "يعين ر  يستلم احلكم تغّلبًا أم ابنتخاب :" الشيوخ الذين يري و  تشكيل حوب سياسي

 !!؟...عيسى علي  السالم 
هازاًئ، مستخفًا، فاملصيبة أعظم هازاًل، هذه إ  كا  جادًا فتلك مصيبة، وإ  كا   وهو يف مقولت 

  ...!وأش  

وااي جتاه دين والنّ .. الشطط و حقاً د  توّس  اخلرق .. كأ  مل يسمعها   وىلَّ .. استغفر هللا : وملا دلنا ل 
َوَما . ] 290:آل عمرا [ُدْل ُهَو ِمْن ِعنِ  َأنـُْفِسُكْم :] وملن يسأل عن َتخر نصر هللا، فجواب .. هللا زايغة 

المة، والعفو نسأل هللا تعاىل السّ  .15:الشورى[ِ يُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت َأيْ 
   .، وأ  ال يؤاخذان مبا يفعل الّسفهاء مّناوالعافية

4/22/1526  

 !واإلسالميو اإلسالم  -1994
خُيطاو  وُيصيبو ، فيهم من يَغلب علي  صواب  على خطا ، وفيهم  اإلسالميو  كغريهم من الناس؛ 

فهذا  .. يُقال للمصيب منهم أحسنت وأصبت، وللمخطئ أخطأت وأسأت .. من يغلب خطؤه على صواب  
كن ال نقبل أ  يتوس  ل.. بل هو من التناصح الواجب الذي يوجب  ديننا احلنيف .. كل  ال حرج في  

الطعن ابلقرآ  والسنة .. احل يث والنق  ــ حتت أي زعم كا  ــ ليبلغ درجة الطعن ابإلسالم؛ دين هللا املنوَّل 
أو الطعن أبصحاب رسول هللا صلى هللا .. أو الطعن ابألنبياء والرسل صلوات هللا عليهم .. النبويّة املطهرة 

 .  لرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وطعن ابلرسالة معاً علي  وسلم؛ أل  الطعن هبم طعن اب
إذ كثري من العلمانيني احلاد ين، يستغلو  احل يث عن أخطاء اإلسالميني، للطعن ابإلسالم ذات ،  

فيستغلو  احل يث فيما هو مبا ، وما تستسيغ  املسام ، للح يث فيما هو حمظور، وميس عقائ  وأجل 
م من املسلمني، حتت زعم العلمانية، أو الليربالية، أو ال ميقراطية وغريها مق سات األكثرية والسواد األعظ

وأ  ال حتملهم .. وعلى املسلمني، وخباصة ال عاة منهم، أ  يتنبهوا هلذا الكي  واملكر .. من املواعم الباطلة 
اجهة كي  األخطاء اليت يق  فيها بعض اإلسالميني، على السكوت عن الطعن ابإلسالم، أو اخلوف من مو 

فاإلسالم دين هللا املنّول شيء؛ وهو فوق النق ، أو أ  ُيساء إلي  بقول أو .. ومكر هؤالء الّوانددة املاردني 
 .  واإلسالميو  شيء آخر؛ ُيشه  على احملسن منهم أبن  حمسن، واملسيئ أبن  مسيئ.. فعل 

0/22/1526 

 ؟ملاذا ننكر ظلم وبغي اجلوالنيني دو  غريهم -1995
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ملاذا ننكر ظلم وبغي اجلوالنيني : كلما واجهنا ظلمًا وبغيًا للجوالنيني، انربى لنا البعض هبذا السؤال 
 !؟... من الفصائل دو  غريهم

هذا  يل أو طرف كا من أي فص ،البغيو  األسرع يف إنكار الظلمعلماء ومشايخ الشام هم : أدول 
ولكن ملا كا  اجلوالنييو  ميتازو  ابلغموض .. وجهل  من جهل   علم ذلك من علم..  الظلم أو البغي

مث أهنم ال حيرتمو  .. غري متحققة ــ ألسباب من عن  أنفسهم ــ معهم ووسائل التواصل الفاعل .. الش ي  
عن هم الذي ال ُيشق ل  غبار فالعامل .. عاملًا خيالف هواهم فضاًل عن أ  يلتفتوا إىل نصح  وتوجيه  ورأي  

ومن خالف هواهم فهو اجلاهل الضال، ولو كا  من أعلم وأتقى أهل  ..ولو كا  جاهالً  هواهم،ما وافق هو 
 لنصحهم واإلنكار عليهم وعلى ظلمهم مضطرينــ املخيف هلم ــ م  هذا الوصف لذا جن  أنفسنا .. األرض 
 ! ، عرب األثري، ومن خالل صفحات التواصل املعروفةوبغيهم

االستيضا  من كذلك و  ،دائم وسهل وممكن فالتواصل معها ؛األخرىخبالف األطراف والفصائل  
شيوخ، ويصغو  مث هم م  ذلك حيرتمو  العلماء وال.. ممكن ويسري  ، ومن مث معاجلتهاأي مشكلة أو مظلمة

ومثل هؤالء ال جن  حاجة أو ضرورة أل  ننكر على أخطائهم عرب .. إىل ح  كبري إىل نصائحهم وتوجيهاهتم 
ونسم  منك، ومعك، حنن أمامك، : يقولو  لكولو فعلت، .. األثري، وعن طريق صفحات التواصل 

.. عرب األثري وصفحات التواصل فعالم تلجأ للح يث عنا .. ونتفاعل م  مالحظاتك ونصائحك إبجيابية 
أو  يص ر عن بعضهم من جتاوز أو ماأننا ال ننكر على أخطائهم حيناٍذ ظن البعض في.. وهم حمقو  يف ذلك 

 !وهذا غري صحيح.. يف حال ص وره ظلم 
للجمي ، ومشفقني على اجلمي   انصحنيــ وهلل احلم  ــ وم  ذلك؛ فمن تتب  كتاابتنا ومقاالتنا جي ان  

ن اجلماعات، مين  صاحب  من اإلنصاف، لكن التعصب املقيت لفصيل أو مجاعة م .. ومن دو  استثناء
 !وهللا املستعا ..  مشكل ومتعب، وغري ممكن ومرضاة هذا الفريق من الناس.. والرؤية الصحيحة 

1/55/6151  
  .حرب العصاابت -1996

بل ان سوراي، إضافة لنظام ذنب الكلب اخلائن والعميل، يُعاين من استعمار وع وا  خارجي مباشر،  
ورد ع وان  عن البالد والعباد واجب ابلنقل والعقل، وهو حق مشروع ال خالف علي ، د  توافقت علي  

 ممثاًل بثواره وجماه ي  يال يقوى الشعب السور  ــ وبعض املناطق ــ  األحيا ويف بعض .. مجي  الشعوب احلرة 
 أ  يواج  الغواة املعت ين، كجيش مقابل جيش أو جيوش، وخباصة أ  نظام ذنب الكلب د  اصطف م 

وب هو اللجوء إىل أسل حيناذٍ  فيكو  الب يل التلقائي..  ض  البل  وأهل  للبالد هؤالء الغواة املستعمرين
مث أن  أدل كلفة، وأكثر نكاية ابلع و ودوات ،  سر،متيممكن و أسلوب هو و .. حرب العصاابت، الكر والفر 
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وهو ما نوصي ب  جماه ي وثوار الشام، وخباصة يف املناطق اليت يصعب عليهم الظهور فيها كجيش مقابل 
  .حفظهم هللا، وثبتهم، وس د رميهم ..جيوش ودوات الغواة املستعمرين واحملتلني 

51/55/6151  
 .ضرارحكومة إنقاذ أم حكومة  -1997

عن ما تعجو حكومة اإلنقاذ جبمي  وزرائها عن مصارحة املواطنني عن ميوانيتها، ومصادر دخلها،  
وطرق حتصيلها، ويف جيوب َمن تق  األموال اليت جُيىب كثري منها من أموال الناس واملستضعفني ظلماً 

 ...! وع واانً 
واحملاسبة، مهما اشت  ظلمها وفسادها، عن ما توج  يف ديادة اهلياة عناصر سيادية فوق املساءلة  
اجلوالين، وأبو ماراي القحطاين، وأبو أمح  ح ود، وأبو عب  " أثريت الشبهات حوهلا، واليت منها مهما و 

عن ما تعجو حكومة اإلنقاذ جبمي  وزرائها عن مساءلة وحماسبة واح  من هؤالء، .. ، وغريهم "الرمحن الوربة 
ها شياًا من ذلك، لتخطفت  أايدي الغ ر، وأصبح من املغيبني إما يف القبور، ولو فعلت أو فعل أح  وزرائ

 ...!اجلوالنية، وهذا وصف يذكران حبكومات نظام ذنب الكلب املتتالية والّوانزين وإما يف السجو  
م ديادات اهلياة املتنفذين، أنت أهنا دالت مرة واح ة لظامل من ظاّل  عن حكومة اإلنقاذال يُعَرف  

يتكئ من العكاكيو اليت مما يعين أ  عناصر حكومة اإلنقاذ، ال يع و  عن عّكازة .. ظامل، واتق هللا يف الّناس 
  !؟..عليها اجلوالين، وعصابت  املقربني يف الظلم والباطل 

 َفساد وا ، والتسرت على الاإلمث، والعإلنقاذ من دبيل التعاو  على عن ما ُيصبح جل عمل حكومة ا 
َوتـََعاَونُوْا َعَلى اْلربِّ :] وهللا تعاىل يقول.. وتظاهرات الناس األخرية كانت خري برها  على ذلك .. واملفس ين 

 . 6:ةاملائ [ َوالتـَّْقَوى َواَل تـََعاَونُوْا َعَلى اإِلمثِْ َواْلُعْ َواِ  َواتَـُّقوْا اّلّلَ ِإ َّ اّلّلَ َشِ يُ  اْلِعَقابِ 
إ   و .. حكومة إنقاذ  توليس.. هي حكومة ضرار : بناء على مجي  ما تق م فإ  حكومة اجلوالين 

أما بع  مرور هذه السنوات العجاف، وبع  .. لبعض من شارك فيها  أو عذر نوع َتويل كا  يف أول نشوئها
فإ  األعذار، وكذلك مساحة التأويل تضيق ج اً  ..أ  اب  ألعشى الليل اخليط األبيض من اخليط األسود 

منتف ، : إْذ مل يبق م  اجلوالين إال واح  من إثنني.. إ  مل تنتفي هذا " الضرار " حبق املشاركني يف حكومة 
 ! وهذا  وصفا  نعيذ األشراف األحرار منهما.. ومتواطئ 

55/55/6151  
 ...متفردات  -1998

، تعين ( 61/55/6151)  امل نيني اليت ارتكبها نظام ذنب الكلب يوم أمس جمورة بل ة دا  حبقِّ  
أ  خيار احلرب هو خياره : اثنيهما. وال ميثادًا، وأ  الغ ر شيمت  أ  هذا النظام ال حيرتم عه اً : أمرا ، أوهلما

 !ومن كا  هذا وصف  ال موض  خليار السالم يف التعامل مع .. علي   املفضل، ما دام دادراً 
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كما أ  الغالة خي مو  الع و ويسهلو  علي  مهام  االستعمارية، ومهمة الت خل يف شؤو  األمة،   
كذلك اجلفاة دعاة احل اثة والتفريط والليربالية فإهنم خي مو  الع و، ويسهلو  علي  مهمة الت خل يف شؤو  

 !فالنتيجة هي واح ة.. عمالة األمة، ويف أدق مفاصل حياهتا، سواء كا  ذلك بعمالة مباشرة أو من دو  
أهل احل اثة والليربالية هم الواوية الرخوة يف األمة اليت من خالهلا يتسلل الع و املستعمر إىل أدق  

 !سواء كا  ذلك بعمالة مباشرة أو من دو  ارتباط وعمالة.. مفاصل حياة األمة ودراراهتا، وأبدل كلفة ممكنة 
اة بثوب إسالمي، واملطّعمة ابل ين والت ين، أخطر بكثري من الليربالية املسجّ احل اثة، وكذلك  

وحنن عن ما نشري إىل خطر الليربالية وكذلك احل اثة، نعين منها ..  كل   اجملّردة عن ذلكالصرحية و الليربالية 
املفتونني الشرعنة اإلسالمية من دبل زورًا ى عليها ، واليت ُيضفَ واملطّعمة ابل يناملسّجاة بثوب إسالمي، 

 ..!واملنحرفني 
كامل التجهم واإلرجاء، واالعتوال   أو مرجااً، أو جهمياً، أو معتولياً  جل اً  د  ال يكو  املرء خارجياً  

وكذلك احل اثيو ، .. فيك إرجاء، وجتهم، واعتوال، وفيك بعض خصال اخلوارج الغالة : فُيقال ل  حيناذٍ .. 
هم سواء وعلى درجة واح ة من االلتوام هبذه املذاهب الفكرية فليس كل.. والليرباليو ، والعلمانيو  

حبسب درجة تلوث  أبفكار .. فيك بعض خصال العلمنة، والليربالية، واحل اثة : فيقال لبعضهم.. الوضعّية 
لكن مهما دّلت نسبة التلّوث، تعترب خطرية تست عي العالج والتصحيح املبّكر، دبل أ  ..  تلك املذاهب

  . رض ويوداد انتشاراً يتوس  امل
خرج الشعب السوري من حقبة نظام البعث النصريي كاإلسفنجة؛ دخل إليهم الُغالة بفكرهم  

دعاة التفريط، واحل اثة  ؛ودخل إليهم اجلُفاة.. املتطرف، فوج  منهم من يلتقط هذا الفكر، وي عو ل  
ودليل هم الذين سلموا من هذين املنهجني .. والليربالية، فوج  منهم من يلتقط هذا الفكر، وي عو ل  

   !هللا املستعا .. الواف ين 
بينما .. جلنة التفاوض ــ احملسوبة زورًا على الثورة واملعارضة ــ جيالسو  الع و اجملرم القاتل الروسي 

قذر يقوم إبابدة مجاعية، وهتجري مجاعي لشعبنا وأهلنا يف إدلب، وضواحيها، بواسطة طريان  هذ الع و ال
 "!إذا مل تستِح فاصن  ما شات " صحيح .. احلريب، وطريا  ذنب الكلب 

جريانكم .. لكن األدربو  .. جي  .. األخوة األتراك يري و  أ  يفتحوا على أنفسهم جبهة يف ليبيا 
 !أوىل ابملعروف.. لتهجري القسري الذين يتعرضو  لإلابدة وا.. احل ود  املتامخو  لكم على

تركيا تعطي ..  فيما يتعلق بقضااي املنطقة، وخباصة منها القضية السورية، وطريقة التعامل معها 
.. قة بينما روسيا وإيرا  تعطيا  األولوية للبع  العقائ ي واالسرتاتيجي يف املنط.. األولوية للبع  االدتصادي 

  !وأىّن للبع  األول أ  يقوى على مواجهة البع  الثاين لل ولتني
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يف  صويترض القضااي اإلنسانية على التإذا أراد اجملتم  ال ويل أ  يتهرب من واجبات  اإلنسانية، ع
جملس األمن، العتقادهم أ  واح ًا من مخسة ممن ميلكو  حق الفيتو ال ب  من أ  يعرتض، فيعتذرو  عن 

وهذا ما فعلوه مؤخرًا خبصوص مساع ة املهّجرين .. تق مي املساع ات، حبجة اعرتاض هذا العضو 
   !السوريني

اجتمعت مرة واح ة على  د  ،العضوية اليت متلك حق الفيتوال أذكر أ  ال ول اخلمس ال ائمة 
إذ ال ب  من أ  ينفرد صوت أو أكثر يُبطل فاعلية التصويت على أي .. نصرة مظلوم، أو رد ع وا  ظامل 

إدانة  ةوكأ  هذا اجمللس ما وج  إال من أجل الشر، وإغاثة ومحاية الطغاة الظاملني من أيّ .. دضية عادلة 
 ! توج  هلم

والفيتو .. ، وهو حيمي ظلم وطغيا  الصهاينة اليهود يف فلسطني طيلة درٍ  تقريباً  الفيتو األمريكي
الروسي والصيين حيمي ظلم وطغيا  طواغيت الشرق األوسط، وأي طاغية ميارس اجملازر، وجرائم اإلابدة حبق 

ليخرج من طائل .. كالثعلب ــ من دو  أي أثر ــ بني املودفني   اوغوالفيتو الفرنسي والربيطاين ير .. املسلمني 
 ! املالمة

والعامَل الذي يوعم أبن  .. فأي جملس جيتم  في  كل هذا الشر، مث يلقى القبول واخلضوع من العامَل 
 !؟حرّ 

، أبن  مينح اجلنسية اهلن ية جلمي  "انرين را مودي " بكل وداحة وصراحة يصر  رئيس وزراء اهلن  
مث ! .. ومن دو  أ  ينكر علي  أح  من العامَل املتحضر.. امللل والطوائف، إال املسلمني فليس هلم هذا احلق 

بين جل تنا من يوعم أ  السياسة املعاصرة منوهة عن املنطلقات الطائفية  بع  ذلك يوج  من مغفلي
 !وال ينّية

 ــ كما يف العراق ولبنا ابتت الشعوب .. لفساد األحواب يف البالد العربية، وفساد عطائها وحكمها 
.. اب كمها شخصيات مستقلة، ال تنتمي لألحو حتبنأي األحواب عن ميادين احلكم، وأ   تطالبــ  وتونس

أال يست عي ذلك من املفتونني ابل ميقراطية من بين جل تنا، أ  يعي وا النظر يف مساوئ ومثالب 
 ! ال ميقراطّية؟

أكثر ما أفرزت  الثورة السورية ــ يف الساحة السورية ــ يف سنواهتا التس  املاضية، كثرة املنّظرين 
األس  دبل بض  سنني، د  أصبحوا من كبار املنّظرين حىت أ  الذين كانوا يعب و  عجول آل .. واحملّللني 

 ...!لني، واملفتني أيضاً واحمللّ 
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وأ  تستفي  .. ومناسبًا لذلك  م، م  أي طرف تراه كفؤاً سورية أ  مت  ي  التعاو  والتفاهللثورة ال
سياسي، لكن شريطة أ  ال يكو  ذلك على حساب استقالل درارها ال.. من مجي  التحالفات احمليطة هبا 

 !فاستقاللية القرار ال يقبل املساومة، وهو مق م على أي عطاء.. والعسكري 
الذي يرتك اجلهاد الواجب يف سوراي، ويذهب للقتال يف ليبيا من أجل املال أو راتب جمٍو؛ ينول من 

 إىل رتبة املرتوق.. الذي جُياه  يف سبيل هللا دفاعًا عن دين ، وِعرض ، وأرض   ؛ريفرتبة اجملاه  الشّ 
 ! سورايأهل  وشعب  يف هللا، وسخط حطام ال نيا، وسخط الذي ليس ل  من جهاده إال  ؛خيصالرّ 

 َف مهما َتواطَأ املتواطاو ، وختاَذل املتخاذلو ، وأجرَم اجملرمو ، فسوراي على موعٍ  م  احلّق لن خُتلَ 
 . إبذ  هللا ،ولن يفاردين.. منذ اليوم األول للثورة السورية حلظًة هذا يقني مل يفاردين .. 

ات، واللطميات، والطعن، واهل م ة من وجهة النظر اإليرانّية؛ تعين تص ير احلسينيّ االتفاديات الثّقافيّ 
فهل أنتم .. جمتمعني متغايرين ومنقسمني وتفريق البيت املسلم الواح  إىل بيتني متناحرين، واجملتم  إىل .. 
  !عظو ؟متّ 

5/5/6161  
  .مؤسسة رؤية للثقافة واإلعالم -1999

ف عليها ال كتور عب  الكرمي ، اليت ُيشرِ "مؤسسة رؤية للثقافة واإلعالم " تفاعلنا م   ابدئ ذي ب ء 
ومن منابر احلق، .. ن منابر الثورة السورية على اعتبارها منربًا م.. بكار، وي يرها ال كتور حذافة ُعكاش 

، ما أنشات إال للرتويج لثقافة الليربالية، "رؤية " وإذ األايم متضي لتظهر لنا أ  مؤسسة .. واالعت ال 
ا اهل ف ال وهم ألجل هذ.. ادة ع ي ة وبرّ إسالمية ة املبطّنة، حتت عناوين واحل اثة، وال ميقراطية، والعلمانيّ 

شه ت هلم األمة بكل خري، هل م إرثهم  ،أخيار على أعالمٍ  يبثوا الربامج واللقاءات اليت تتطاوليتورعو  أ  
العلمي واجلهادي، ولتنفري الناس عنهم وعن إرثهم، من هؤالء األعالم ــ على سبيل املثال ال احلصر ــ سي  

  ...!دطب رمح  هللا 
دافلة احلق وهي مثلها كمثل كالب تنبح، بينما .. ة كثري ة اليت تطعن ابإلسالم وأعالم   املنابر الليرباليّ  

 !لو أضيف لتلك املاات من املنابر منرباً آخر؟هنا فما هو املشكل .. تسري 
على التوج   ، حمسوبو "قافة واإلعالم مؤسسة رؤية للث" اإلشكال واملشكل هنا أ  القائمني على  

للمجلس  جملس األمناءيف أعضاء وكلهم ينتمو  إىل اجمللس اإلسالمي السوري، وبعضهم  ،اإلسالمي
يبثون  ابسم اإلسالم،  ،، وآراء متفّلتةوما يبثون  من شبهات .. قة للمجلس؛ أي من ال ائرة الضيّ اإلسالمي
واألهم من ذلك أهنا .. أعضاؤه تتعارض م  توجهات اجمللس اإلسالمي السوري، وما تواطأ علي  بينما هي 

 !تتعارض م  اإلسالم ذات 
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 ت نفسها للج ال عن الطواغيت الظاملني، اليت جنّ ة امل خلية، لفيكنا من دبل نعاين من السّ  
فريط، واجلام  بينهما التّ .. امل خلية احل اثية  من الليربالّية فأصبحنا نعاين ــ إضافة إىل السلفية امل خلية ــ

 !  دطب رمح  هللاتشكيك ابألخيار، وإرثهم، وهنجهم، وعلى رأسهم سيّ وال واجلفاء، والطعن
يُذَكر أمام أح  أعضاء مؤسسة رؤية، والذي  ،فريط إىل أي مبلغ د  بلغولتعلموا حجم الّشطط والتَّ  

فرّد علي  .. أ  املسيح علي  السالم سينول يومًا حيكم بشرع هللا .. هو أيضًا عضو يف اجمللس اإلسالمي 
يعين ر  يستلم احلكم ــ أي عيسى علي  السالم ــ تغّلبًا، :" ، على مسم  مأل كبري من الناسضاً ومتهّكماً معرت 

هللا و ..ال جيوز السكوت علي   .. وحي وهذا خطأ كبري ل  مساس ابلعقي ة، والتّ ..  !!؟"أم انتخااًب 
 !املستعا 

61/55/6151  
 .دعوة للخروج والتظاهر واالحتجاج -2000

إزاء غ ر الروس ومع  نظام ذنب الكلب ابلعهود واملواثيق، وإزاء هذا الصمت ال ويل الرهيب ملا  
تتعرض ل  إدلب وضواحيها من حمارق وجمازر إابدة وهتجري بواسطة الطريا  الروسي واألس ي اجملرم، يتعني 

جتاه ما جيري، ويف أسرع ودت  على الضامن الرتكي ــ الطرف احملاور للروس ــ أ  يتحمل مسؤوليات  األخالدية
ممكن، إذ ال يُقبل من  الصمت أو جمرد التفّرج واملرادبة يف هذه الظروف الصعبة، كما يتوجب على أهلنا يف 
ال اخل السوري، ومجي  املهّجرين ومن هم يف املخيمات، أ  خيرجوا مجيعًا ــ شيبًا وشّباان ــ إىل احل ود الرتكية 

كما جيب على .. يتعرضو  ل  من جمازر وحمارق بواسطة الطريا  الروسي الغادر لالحتجاج والتعبري عما 
مجي  القوى الفاعلة على األرض أ  تسهل حركة الناس وتنقلهم لالحتجاج والتعبري عن مظاملهم، دو  أدىن 

اطاني عسى أصواهتم خترتق ج را  اجملتم  ال ويل املتحضر، وتصل إىل طرشا  دادت  وزعمائ  املتو .. عقبة 
وهللا احلافظ واملستعا ، وهو .. وهذا أدل ما جيب أ  يفعلوه جتاه محاية أنفسهم وأبنائهم .. على اجلرمية 
 .أرحم الرامحني

58/56/6151  
  .محاس وإيرا  -2001

إيرا  حتتاج يف املنطقة إىل شرعنة مقاومتها العوجاء؛ واليت تعين دتل أهل السنة وهتجريهم، وتص ير  
ومل جت  هلذه املهمة القذرة أفضل من محاس، ومجاعة .. والرفض إىل بل اهنم ومناطقهم، وبيوهتم شي  التّ 

ت إليهم جسور التواصل، فم ّ .. اجلهاد الفلسطينية، الذين بي هم صكوك املقاومة، مينحوهنا ملن يشاؤو  
يق العالدة والرتابط بني د، منذ أايم اهلالك حافظ األس ، الذي كا  يلعب دور توثوأايدي السخاء منذ عقو 

فرضيت  .. ، الذي هو اآلخر ــ م  ول ه بشار ذنب الكلب ــ ركب موجة املقاومة، وحمور املقاومةالطرفني
أ  تكو  تلك العكازة اليت تتكئ عليها إيرا  يف مآرهبا الطائفية ذلك الودت،  ذمنمحاس ــ ولألسف ــ 
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فاملشكلة ليست هي ولي ة هذه األايم وهذه الظروف، كما خُيّيل  ..تات يُرَمى هلم ، مقابل فُ التوسعية
 !للبعض، بل هي ممت ة منذ عقود كما تق م، وال توال

 ال ول العربيةأيضًا فيما سبقت اإلشارة إلي ، وإمنا  ولإلنصاف فإ  محاس ليست هي املالمة وح ها 
هذه ال ول مل تكتف بودف ال عم عن ..  تيجة، وهذه النشريكة يف هذا الوزر ! "نيةسُ " يت ُتصنَّف أبهنا ال

تع َّت ذلك  بل ،من أبناء فلسطني محاس، وعن كل من ل ية نية صاددة يف مقاومة وجهاد الصهاينة اليهود
ي  العو ، من هذه وجملاه ي فلسطني ومي  هلا  ،انصبت محاس الع اء، وجّرمت كل من يتواصل معهاأ   إىل

وهلم سهم كبري يف  كل هؤالء شركاء يف الوزر واجلرم،  ..واإلمارات، وغريها ال ول مصر، والسعودية، 
   !   علموا بذلك أم مل يعلموا ويف فلسطني خباصة، مساع ة إيرا  على مآرهبا الطائفية التوسعية يف املنطقة،

7/5/6161  
 .متفردات حول مقتل سليماين -2002

ال رمح  هللا، الذي " داسم سليماين " اجملرم، اخلنوير الطاغية (  3/5/6161) هلك صبا  اليوم 
عقبال ذنب الكلب، وأدران  من الطغاة .. عاث يف سوراي، والعراق، واليمن، ولبنا  الفساد واإلجرام 

 .واحلم  هلل رب العاملني.. وما ذلك ببعي  إبذ  هللا .. اجملرمني 
وخيشو  من حرب  .. ي ، ويرجو  ع م التصعي  ، فيخافو  من التصع"سليماين " دُِتل اجملرم القاتل 

" بينما دتل أكثر من مليو  شهي  سوري، وهتجري املاليني من بيوهتم، على ي  القاتل الّسّفا  .. عاملية اثلثة 
فالقضية فيها نظر، ال تست عي القلق .. ومسلسل القتل والتهجري ال يوال مستمرًا .. وحلفائ  " سليماين 

 ! لمستضعفني رب منتقم جبار ينتقم هلمل.. وال التصعي  
، بقصف م ينة أرحيا، فيقتلو  أكثر من عشرة من امل نيني "سليماين " ينتقمو  ملقتل اجملرم 

إهنا منتهى .. فهؤالء ال خُيَشى ألجلهم التصعي  .. املستضعفني األبرايء، غري اجلرحى فهم ابلعشرات 
أال لعنُة هللا عليك ــ وعلى .. ع مي الرجولة، والشرف، والبطولة اي .. الرجولة، والشرف، والبطولة اي بوتني 
 !ذَنِب الكلب ــ لعنًة ال حتول وال توول

ما كنا حنسب أ  املال السياسي حيمل صاحب  على أ  يشه  الوور هبذه الطريقة املتولّفة؛ فيشه  
ليس مبثل هذا الوور .. بطل مقاوم على احلّق أبن  ابطل، وعلى الباطل أبن  حّق، وعلى اجملرم القاتل أبن  

 [. تعليقاً على تعوية دادة محاس مبقتل اجملرم داسم سليماين ]  !يتنّول النصر، وتكو  املقاومة اي دادة محاس
، "شهي  الق س " اليوم محاس ــ على لسا  رئيسها هنّية ــ منحت اجملرم القاتل داسم سليماين وسام 

ال ُيستبَع  أ  مينحوه وسام شهي  الق س، وشهي  .. بشار ذنب الكلب  طاغيةوغ اً لو هلك اجملرم القاتل ال
 !إذ كالمها خيرجا  من نفس املشكاة يف اإلجرام والتقتيل، والتهجري ألبناء املسلمني.. فلسطني كل فلسطني 
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ني وكما كا  متودعًا؛ انتقام متفق علي  ب.. من كا  دين  يقوم على شتم الصحابة خمذول يف احلروب 
ُدفن االنتقام  .. واح ًا  وصواريخ أشب  ابأللعاب النارية، مل تصب أمريكياً ..  (بني أمريكا وإيرا  )  الطرفني

وإسقاط طائرة م نية .. إيرانيا، وجر  أكثر من مائيت جريح  12م  دفن سليماين، والذي مات بسبب دفن  
وبقي االنتقام األشهى واألكرب لروافض إيرا ؛ وهو االنتقام من مستضعفي أهل .. غالب ركاهبا من اإليرانيني 

  .هللا املستعا .. السنة 
جرحيا،  611إيرانياً، وإصابة أكثر من  12موت : قام اإليراين املولول ملقتل سليمايننتائج االنت

.. وإسقاط طائرة م نية وموت مجي  ركاهبا الذين غالبهم من اإليرانيني .. بسبب عملية دفن اهلالك سليماين 
 !اح ، دّلت فعال من كثر صي.. هكذا تكو  املقاومة، وهكذا يكو  االنتقام .. ودتل بعض مساكني العراق 

الفوعة األمريكية من أجل إيرا ؛ فب اًل من أ  تعادب أمريكا إيرا  على جترئها على القاع ة 
تعادب رئيسها ترامب، .. األمريكية يف العراق، وعلى تفجريها لطائرة م نية، ودتل مجي  من فيها من الركاب 

ل ور الوظيفي الكبري واهلام الذي تق م  إيرا  وهذا ي ل على حجم ا.. على جترئ  على دتل اجملرم سليماين 
  !كالميةإعالمية و  رغم ما بينهما من تراشقات .. ألمريكا ودول الغرب يف املنطقة 

هذه الرسالة وصلت بوضو  لبعض ال ول واألنظمة العربية ــ احملسوبة على أمريكا ــ لذا فهم 
أو أهنا ال تتناىف م  .. مرضات أمريكا ذاهتا  لعلمهم أ  مرضات إيرا  من.. يتسابقو  خلطب ود إيرا  

 !مرضات أمريكا
55/5/6161  

  .مَثُل الذين يذهبو  للقتال يف ليبيا -2003
 ، ك بيت  حيرتق على أهل  وأطفال مثل الذي يذهب من الثوار السوريني للقتال يف ليبيا، كمثل من يرت  

ويف كثري من املناطق د   ..  يقتحم البيت على حرميأ  يكاد  هألش  جرمًا وكفرًا على أبواب دار والع و ا
  يري  القتال ومساع ة اآلخرين فيما وراء بوعم أن ،وأطفال  غري مباٍل مبا يكو  ألهل  هو يرتك مث  ..ادتحم 
وهو وزر كبري يتحمل دسط  األكرب  ،ه نقل وال عقلوهذا ما ال يقرّ  ــ! ــ مقابل عَرٍض من ال نيا زهي  البحار

.. وإذا كا  اإلسالم يقرر أب  اجلار ل  من احلقوق ما ليس للبعي   ..ويشرعن ، ويهّو  من أمره  ،من يربره
فما ابلكم أبهل ال ار؛ األوك  واألغلظ حّقًا، ويف احل يث فق  صح عن النيب .. وأ  األدربني أوىل ابملعروف 

فمن ال خري في  ألهل ، فهو كذاب ال خري في  ". خريكم خريكم ألهل ، وأان خريكم ألهلي  :"الملسو هيلع هللا ىلص أن  د
 ...!لآلخرين 

فهي ليست بنفس .. وع الة، وشرعّية دتال الطاغية حفرت، ومن مع   ،ومهما ديل عن وضو  
لكن  ،مث غ ًا يرحل الطاغية حفرت..  الكلب ومن مع  الطاغية اجملرم ذنبدتال وضو ، وع الة، وشرعية 
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الذين كانوا سببًا يف دتل أبنائهم  ؛تبقى الثارات واألحقاد واألحوا  تتوارثها عوائل ودبائل ليبيا م  السورينيس
بني الشعوب  ور اليت توغر الصّ وتبقى الذكرايت القامتة  ،يرحل الطغاة ..واليت د  متت  لعقود دادمة .. 

  !وهللا املستعا  ..ينبغي وضعها يف احلسبا  إضافّية س ة وهذه مف.. املسلمة 
51/5/6161  
 .عليكم ابلّشام -2004

، وُجْنٌ  اِبلشَّامِ  ؛ ُجْن ٌ إىل أْ  يكوَ  أجناًدا جمنَ هَ  سيِصرُي اأَلْمرُ :" د  صّح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  دال 
، اِبلشَّامِ  ليكَ ع:" الفق! رسوَل هللِا إْ  َأْدرَْكُت ذلكَ ِخْر يل اي : َحَواَلةَ فقال اْبُن . " اِبلَيَمِن، وُجْنٌ  اِبلعراقِ 

ا ِخريَُة هللِا من أرِض ِ  ؛اِبلشَّامِ  ليكَ ع، اِبلشَّامِ  ليكَ ع يف ــ و  فإ َّ هللَا تـَوَكَّلَ  َتيب إليها ِخريَتَُ  من عباِدِه،، جيَْ فإهنَّ
 . "  وأهلِ  اِبلشَّامِ  يل ــ َتَكفَّلَ : روايةٍ 

ما  :دلتُ  ، أنَّ  لؤلؤٌة حتِمُل  املالئكةُ رأيُت ليلَة ُأسِري يب عموًدا أبيَض ك:" ودال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الكتاِب اخُتِلس من حتت  وبينا أان انئٌم رأيُت عمودَ  .ابلشَّامِ  عموَد الكتاِب أُِمران أ  نضَع : حتِملو ؟ فقالوا

، فإذا هو نوٌر ساطٌ  بني ي يَّ حىتَّ وَّ وجلَّ ختلَّى من أهِل األرِض، فأَْتبعُت  بصريع فظننُت أ َّ هللاَ  ،وساديت
 ".  ابلشَّامِ  عليك:" دال ؟ِخْر يل اي رسوَل هللاِ : فقال ابُن َحوالةَ  ." ابلشَّامِ  ُوِض 

لن ترب  هذه األمة منصورين أينما توجهوا، ال يضّرهم من خذهلم من الناس حىت أييت :" ودال ملسو هيلع هللا ىلص 
 ". أمُر هللا، وهم ابلشام 

.. يرتك خرية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ل  .. وم  ذلك يوج  من شباب وجماه ي الّشام من يرتك الشام  
 ...! اي حيف .. اي حيف .. ويذهب إىل ليبيا مقابل َعَرٍض زهيٍ  من ال نيا 

51/5/6161  
 !شكراً للفريوس كوروان -2005

واالنتصاف إلخواهنم املسلمني املستضعفني  عجو املسلمو  عن االنتقام.. شكرًا للفريوس كوروان 
؛ أضأل وأضعف "كوروان " فانتقم هلم الفريوس .. وخذهلم وتواطأ على ظلمهم العامَل احلر .. يف الصني 

 !خملودات هللا
الطاغية النَّمرود يف زمن إبراهيم علي  السالم، الذي عال واستكرب، وادعى الربوبية من دو  هللا، 

والطاغية فرعو  يف زمن موسى علي  .. ذاببة، ف خلت من أنف  إال رأس ، فأذلت  ودتلت  سلط هللا علي  
السالم، الذي زعم الربوبية واأللوهية من دو  هللا، وظلم بين إسرائيل، سلط هللا علي ، وعلى مأله أضعف 

لذين يفتنو  املسلمني عن وها هم طغاة الصني امللح ين الظاملني، ا.. اجلراد، والقّمل، والضَّفادع : خملودات 
.. وليعلموا أ  ع دهم .. ليعتربوا  ؛"كوروان " دينهم، ويتفّننو  يف تعذيبهم، يسلط هللا عليهم الفريوس 
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ومتنعهم ال تقوى جمتمعة على أ  حتميهم .. وأسلحتهم الفتاكة املتطورة .. والفيتو الذي ميلكون  .. وجن هم 
 .35:امل ثر[َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو :] ص ق هللا.. هللا جن ي من جنود خملوق و من أضعف وأضأل 

؛ فألبَسهم النِّقاَب َرغماً "كوروان " ظّلوا حُياربو  احلجاَب، والنِّقاَب، حىت سّلَط هللُا عليهم فريوس 
 ...!عن أنوِفهم 

62/5/6161  
 !..ال جيتمعا   -2006

فق ا  تركيا ملص اديتها ؛ يعين ابلضرورة ، وريف حلبمعادلها يف إدلبخسارة الثورة السورية آلخر 
للسوريني، ولبع ها االسرتاتيجي يف سوراي،  هتاخسار م  ما دطعت  على نفسها من عهود والتوامات، ويعين 

ه وأي خسارة تع ل هذ.. وجلمي  أحرار العامَل الذين هتفوا للحرية، وللربي  العريب .. وللعرب، واملسلمني 
 !؟اخلسارة

وعالداهتا احلسنة م  أل  أع اء اإلسالم، واملسلمني، والشعوب اليت  تركيا تري  أ  تفي بتحالفاهتا
ويف نفس الودت تري  أ  تلتوم .. روسيا، وإيرا  : تنش  احلرية والكرامة، حلفاء وأعوا  الطغاة الظاملني، ومها

ال .. ال جيتمعا  .. رة، وخباصة الثورة السورية الكربى بتعه اهتا األخالدية واإلنسانية م  ثورات الشعوب احل
 !!جيتمعا 

ويف نفس .. أ  تعادي تركيا حفرت، وبشار األس  .. ال ميكن أ  يُفهم يف عامَل السياسة واألخالق 
روسيا،  .. بكل أنواع ال عم واحلماية ..ن ي عم وحيمي حفرت، وبشار األس  حالف م  مَ تتالودت ُتصادق و 

 ! ؟وإيرا 
61/5/6161 

 .رجملس ديادي مصغّ  -2007
كنت أود أ  جيتم  الثوار يف سوراي على جملس ديادي مصّغر ــ تتحقق في  سهولة احلركة، وسرعة 
االستجابة للح ث، يف الودت املناسب ــ ال تتجاوز عناصره أصاب  الكف الواح ، يقود الثورة يف هذه 

ما يف املستقبل، و سوراي ويكو  نواة جمللس ديادي أكرب، تكو  ل  مسامهة فاعلة يف ديادة .. املرحلة احلرجة 
لكن ــ ولألسف ــ ال توال األهواء، واحلظوظ،  .. ومسموعة ل ى اجلمي   ،وتكو  كلمت  انفذة.. بع  الثورة 

 !وكثري منا د  ألف الفردة، والتغري  يف سرب  بعي اً عن أخي  اآلخر.. تتحكم ابلبعض 
3/6/6161  

 !أين رد اجلميل اي تركيا -2008
.. ودف الثوار السوريو  م  تركيا يف كل حاجياهتا االسرتاتيجية واهلامة، وأجابوها إىل كل ما تري  

ــ وأين ! فأين رد اجلميل ــ اي تركيا.. ويف كثري من األحيا  يكو  على حساب مصلحة الثورة وأنفسهم 
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املسلم :" توجيهات النيب ملسو هيلع هللا ىلصوأين أنتم من .. يف هذه  الظروف الفاردة والعصيبة .. مودف األخ م  أخي  
  !؟...؛ أي ال ُيْسِلم  للظلم والظاملني "أخو املسلم ال يظلم ، وال ُيسلم  

بقي حل يثها املتكرر ال يُ .. خذال  تركيا للثوار يف الشمال السوري يف هذه الظروف الفاردة واحلرجة 
، وهو يفق ها ل ى أو ديمة أي معىن نيي  الظاملعن الع ل والع الة، ونصرة املظلومني، واألخذ على 

  !وهو ما ال نرضاه لرتكيا الّشقيقة.. القول والواد  والعمل  املص ادية بنيالثقة، و الشعوب احلرة 
1/6/6161  

َتَحَم اْلَعَقَبَة ]  -2009  . 55:البل [َفاَل ادـْ
َفكُّ ] وهو جَبٌل ضخم يف جهّنم، ال يتجاوزُه إال من سعى يف . 55:البل [َفاَل ادْـَتَحَم اْلَعَقَبَة ] 

َأْو ِإْطَعاٌم يف يـَْوٍم ِذي ] ومن َفّك الّردبِة يف زمانِنا فكُّ األسرِي املظلوم، وإطالُق َسراِح  . 53:البل [رَدـََبٍة 
هٌم وسوراي اليوم تعيُش َمسَغَبًة أمّيا َمسغَبة؛ فهنيااً ملن يكو  ل  سَ .. اعٍة أي ِذي فقر وجمَ . 51: البل [َمْسَغَبٍة 

 ...!خيّفُف في  عن الّناس 
فأىّن هلذا .. يف يوٍم ِذي َمسَغبة  ، أو غاىَل يف األسعار،َر من ش ََّد أو ضيَق على الناسِ وخاَب وخسِ 

 !؟...أ  يَقتحَم ويتجاوَز العقبة 
7/6/6161   
  !القبور نبشُ  -2010

جيش نظام ذَنب الكلب على استه اف األبرايء من  تودف حق ، وختلف، وإجرام ميليشياتمل ي
ى حق هم وإجرامهم إىل نبش بل تع ّ .. هجري ابلقتل والتّ .. واملستضعفني  ،األطفال والنساء، والشيوخ

 " ..!خا  الّسبل " يف مقابر  ذلككما رآهم العامَل يفعلو    واالعت اء على األموات وهم يف دبورهم، القبور،
.. اعتبار  أو حرمة أوظام الطائفي النصريي احلقري، أي ديمة نفال األحياء وال األموات عن  هذا ال
يظنو  وهم بفعلهم هذا .. ، وال يعرف شياًا من معانيها يف شيئ ألن  ال ينتمي إىل طائفة اإلنسا ، واإلنسانية

بل .. ال ..  م يف النهاية يركعو  لنظام ذنب الكلب اخلائن والعميلوهن، وسيجعلسيخيفو  الناس منهمأهنم 
مهما تكاثر عليكم البالء، وكثرت  :املسلم هو دليل من مجلة آالف األدلة اليت تقول للشعب السوري

ل ال تَقيل، وال تُقي.. وثورة .. جهاد  .. ال ب  من الصرب والثبات، واملضي إىل هناية الطريق .. التضحيات 
 .وال خيار آخر.. األعواء، وإما نصٌر يسر كل حر شريف ص يق  إما ميتة الشه اء. .

وم  أي نظام جمرم  مث هي رسالة إىل العامَل املوصوف أبن  حر، ليعلموا أي نظام جمرم هم ي عمو ،
  !!؟...هم يتواطؤو ، وعن أي نظام جمرم هم يسكتو  

ليست ُسبًَّة، ولعنة ل  وحسب، بل هي .. الطائفية  ما يفعل  نظام ذنب الكلب الطائفي، وميليشيات 
 ...!ُسبة ولعنة لكل من يتواطأ مع  على جرائم ، ويسكت عن  وعن جرائم ، وهو دادر على أ  ينكر علي  
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1/6/6161  
 .املشايخ الليرباليو  احل اثيو  وثوابت ال ين -2011

 ! كاإلسالم.. ز ويؤي  العلوم واملعارف النافعة للناس عوّ ال يوج  دين يُ 
حىت عّ  للمجته  .. كاإلسالم .. يطلق ي  االجتهاد إىل آخر م اه يعوز اجملته ، و ال يوج  دين 

 ! أجراً واح اً على اجتهاده، ال على خطا  املخطئ
 ! كاإلسالم.. ال يوج  دين يتأّول للمجته  املخطئ 

يؤَخذ من  ويـَُرد علي  .. فاإلسالم ينظر إلي  على أن  خُيطئ وُيصيب .. اجملته  مهما عال كعب العامل 
ــ كانت وال كتبة اإلسالمية وامل..  بل اإلسالم يشج  علي .. فكل هذا ال حرج في  .. يَرد ويـَُرد علي  ..  

 !زاخرة مبثل هذه الردودتوال ــ 
ومقارعة الظلم والظاملني،  .. اسبة احلكام ويف حم.. طلق حرية التعبري يف احلق ال يوج  دين يُ 

 ! حىت عّ  سي  الشه اء من يقول كلمة حق يف وج  سلطا  جائر، فيقتل .. كاإلسالم 
حنن نري  .. وال نكتفي ب  .. حنن كل هذا ال نري ه .. ال .. ال : دال املشايخ الليرباليو  احل اثيو 

هللا  وسي  اخللق دمحم صلى.. آ  الكرمي ويعنو  ابلرتاث القر .. طلق الرتاث ويل الق سية عن الرتاث، مُ أ  نُ 
 ! ، وسّنت  املطهرةعلي  وسلم

.. وللتهكم .. عرضة للنقاش ..  فاهلل تعاىل ذات .. ويل الق سية عن هللا تعاىل حنن نري  أ  نُ 
 ...! والسخرية، والتن ر، واالستخفاف 

مة لوِ غالب آايت  متشاهبات وظنية ال اللة، غري مُ ف.. حنن نري  أ  نويل الق سية عن القرآ  الكرمي 
 !يُعاَمل كأي تُراثيُناَدش و الذي جيب أ  .. هو من مجلة الرتاث و .. 

وأ  يكو  عرضة  ..وعن سّنت  .. ويل الق سية عن شخص وذات النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حنن نري  أ  نُ 
 ! مثل  كمثل أي شخص آخر..  واالستخفاف.. هكم والتّ .. والطعن .. للنق  

وطاوعتهم .. وحققوا ذلك .. فعلوا ذلك إذا واالنطالق حنو العلوم واملعارف ال تتحقق لألمة إال 
اليت سبقتنا إليها واالكتشافات واألمة ــ يف نظرهم ــ ال ينقصها إلدراك العلوم واملعارف .. األمة على ذلك 

.. وبكتاب  .. ابهلل  والغمو، واالنتقاص، والتهكم، واالستخفافإال ابلطعن، والتعريض، .. األخرى األمم 
وللتج ي  .. وللتنوير .. وللمشيخة .. وهم م  كل هذا الوزر ينسبو  أنفسهم لإلسالم .. ت  وبرسول ، وسنّ 

 ! اإلسالمي
وخطاهبم .. يُعَرف عنهم ما تق م ذكره من منطودهم أحيااًن، ومن مفهوم منطودهم، ومن حلن القول 

 !ال خيفى على أويل األلباب
 !فاحذروهم... ن دة من كل أبواهبا د  وجلوا الوَّ .. وهؤالء زانددة العصر 
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1/6/6161  
  ...متفردات  -2012

ما دولكم عن ما ينطلق سباق اخليول، ويف وسط السباق فجأة  يودف الفارس خيل  ليعي ه إىل نقطة 
كم سينعكس سلًبا على نفسيات .. سبادها إىل اهل ف املعلوم بينما بقية اخليول تستمر يف .. االنطالق 

عن ما ترضى أ  جتلس .. هذا الذي تفعل  ولألسف تركيا يف نفسها ويف الثوار .. ومعنوايت اخليل وفارس  
ووض  أي ي .. وتوفر مجي  أسباهبا ودوافعها .. بع  انطالق احلملة .. م  الروس ملوي  من املفاوضات 

  !؟الواند اجملاه ين على
إذا مل تتمت  بغطاء جوي حيميها .. مهما كثرت القوات على األرض، وكثرت ال ابابت واملصفحات 

 !!ستضعف فاعليتها، وتبقى صيً ا سهال لطريا  الع و الروسي، ونظام ذنب الكلب.. 
.. األدذر إليهم توكل املهام القذرة بل .. هم نور الغرب .. أحط وأحقر من الروس كنظام ال يوج  

  !!وما وج وا لذلك سبياًل .. ظة ينكرو  الواد  وما كا  منهم إىل آخر حل.. شخصيتهم نرجسية إنكارية 
ال يع و  عن كوهنم تالميذ صغار يف اإلجرام عن  .. آل األس  وما ب ر منهم من جرائم ال حتصى 

 ..!الروس 
السوريني إال الشباب القادرين على حتمل لن يهاجر من .. أميا تسهيل أو ترغيب ابهلجرة إىل أورواب 

وهذا ليس لصاحل سوراي، وال الثورة السورية؛ ألن  يف النهاية يؤدي إىل تفريغ الثورة .. وعثاء وخماطر اهلجرة 
 !من شباهبا وكوادرها الفاعلني

.. ما من عسٍر إال ويَتبع  ُيسر .. تسّر الص يق وُتسيئ الِع ا .. احلم  هلل األخبار على األرض طيبة  
، ألتبع  هللا تعاىل بيسرين، ليقضي هللُا أمرًا كا  مفعواًل  كل الرمحة .. حىت لو دخل العسُر جحر ضبٍّ

لني هللَا تعاىل أ  يتقبلهم يف عّليني م  سائ.. وال عاء لشه ائنا األبطال من األخوِة األتراك، واجليش احلر 
 . األنبياء والّص يقني والشه اء، اللهم آمني، وصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم

الفرق الكبري بني ددة ونوعية األه اف اليت يسته فها الطريا  العسكري الرتكي يف سوراي؛ اليت  
العسكرية وحسب، وبني ددة ونوعية األه اف اليت يسته فها الطريا   تقتصر على الع و احملارب وآليات 

الروسي، ومع  طريا  ذنب الكلب، واليت تضرب ضرب عشواء، وتسته ف األسواق والبيوت، 
مرّده .. واملستشفيات، ودور العبادة، وامل نيني واملستضعفني من األطفال والنساء والشيوخ، دبل غريهم 

 !دي، واإلنساين الضخم بني األتراك والروسللفارق احلضاري واألخال
خطوة يف .. اتفاق الته ئة والسالم الذي مت التودي  علي  بني األخوة الطالبا ، وبني األمريكا   

وأ  يق ر ألفغانستا  أرضاً وشعبًا كّل خري، واحلم  هلل .. نسأل هللا تعاىل أ  يتمم ابخلري .. االجتاه الصحيح 
 . رب العاملني
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5/3/6161  
 !الثورة وحريّة القرار  -2013

ولألسف فق ان حرية القرار؛ درار احلرب والسلم، وحرية اختيار التوج  السياسي الذي يليق بثورة 
وادتصر دوران على .. كما فق ان حرية املشاركة يف أي درار مفصلي يهم الثورة ومستقبلها .. الشام العظمى 

وهذا ال يليق بواد  الثورات .. وما حُييك  الغري علينا وعلى ثورتنا حتليل ما يص ر عن الغري من أخبار، 
ينبغي على األحرار أ  يفكروا بص ق وج ية يف كيفية اخلروج من هذا .. اجلادة اليت تنش  احلرية واالنعتاق 

 !وهللا املستعا .. العنق الضيق أبدل ضرر وحرج ممكن 
2/3/6161  

 .جالالقتاُل سِ  -6151
وجهاُد األنبياِء، والصحابِة، والّصاحلني من دبل كا  ِسجااًل؛ مرًة هلم، ومرة عليهم؛ ليميو هللاُ ِدتاُل 

اخلبيَث من الطّيب، واجملاهَ  الصادَق من املنافِق الكاِذب، والصابَر احملتسَب من املُرجف املثـَّبط، وليصطفي 
ُلَونَُّكمْ :] َمن َشاَء من الّشه اء، كما دال تعاىل ُلَو َأْخَبارَُكْم  َولَنَـبـْ َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِ يَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونـَبـْ

ُم نَُ اِوهُلَا بـَنْيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم . ] 35:دمحم[ ُلُ  َوتِْلَك األايَّ ثـْ اّلّلُ الَِّذيَن ِإ  مَيَْسْسُكْم دـَْرٌ  فـََقْ  َمسَّ اْلَقْوَم دـَْرٌ  مِّ
واجلهاُد العظيم يف الشام ال خيرج عن . 511:آل عمرا [ ِمنُكْم ُشَهَ اء َواّلّلُ اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ  آَمُنوْا َويـَتَِّخذَ 

 !وال ترجوه أ  خيرج.. هذه القاِع ة، وهذا الّنسق 
2/3/6161  

 (كلمات ُكِتَبت مل تُنَشر من دبل )  -6151
 ادرتا  أرجو النظر في 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

الثورة السورية املباركة تعيش يف هذه األايم والظروف حالة طوارئ ال خيفى على اجلمي  حساسيتها 
توكل إلي  مهمة ديادة الثورة يف هذه .. وهو ما يست عي تشكيل جملس ديادي مصغر للثورة .. وخطورهتا 

 . املرحلة احلرجة، والظروف الصعبة
 : اؤهمهذا اجمللس يتألف من مخسة أشخاص، وهذه أمس

 . األخ أبو عيسى الشيخ -5
 . األخ أبو إسالم احلموي -6
 . األخ عب  املنعم زين ال ين -3



278 
 

 . األخ موفق إبراهيم أبو الصادق -1
 . األخ أبو أمح  نور -1

يرتأس اجمللس األخ أبو عيسى الشيخ، وتص ر القرارات اهلامة والكبرية، ابلشورى بين  وبني إخوان  
 .  األربعة

 ؟ؤالء األخوة، وملاذا هذا الع ده ملاذا

وصاددو الوالء واالنتماء .. وجماه و  .. و  ــ ال نوكيهم على هللا ــ مي انيهؤالء األخوة  -5
حمل اتفاق واحرتام مجي  الثوار، والفصائل .. اترخيهم حافل ابجلهاد والعطاء .. ل ينهم، ولثورهتم، ولشعبهم 

 ..!من أنتم : أح  يستطي  أ  يواود عليهم، ويقول هلمال .. بل ومجي  السوريني الشرفاء .. 
وهذا ال يعين أ  الثورة ختلو .. تتوفر فيهم ــ إبذ  هللا ــ املهارات واهلمم العالية لقيادة املرحلة  -6

وكل .. وهم حمل فخر .. بل هي زاخرة ابألبطال والقامات العظيمة .. ال .. من القيادات واألبطال سواهم 
 . لكن مصلحة الثورة، واملرحلة احلرجة تقتضي حت ي  هذا الع د.. غر عظيم من ثغور الثورة منهم على ث
هذا الع د ليكملوا بعضهم بعضاً، وتوزع املهام فيما بينهم، فما يعجو عن  أح هم إبخوان   -3

سيوزع على إخوان  وإمنا .. وابلتايل فاحلمل لن يرمى على األخ دائ  اجمللس .. يصبح ممكنًا وسهاًل إبذ  هللا 
 . فيما ال يق ر علي 

بينما اآلخرو  .. يقودو  سفينة الثورة مبفردهم .. الواجب أ  ال ُيرتك هؤالء األخوة يف املي ا   -1
بل جيب أ  يلقوا ال عم والتأيي  والنصيحة من مجي  القادة، والعلماء، والكوادر الثورية .. يتفرجو  عليهم 

حلظة يُعلن فيها عن هذا اجمللس القيادي املصغر للثورة، أ  يص ر اجمللس وأدرت  من أول .. الفاعلة 
اإلسالمي بيا  َتيي  ومباركة، وكذلك العلماء بصورة فردية ملن شاء، والقادة، ومجي  املؤسسات والكوادر 

.. همة وهذا ال شك أن  مما سيخفف عن اإلخوا  من أعباء امل.. حبيث ال يشذ إال متهم .. الثورية الفاعلة 
 . ويقويهم إبذ  هللا على حتمل املسؤولية يف هذه الظروف الصعبة

؛ ليسهل على القائ  وإخوان  اختاذ القرارات املناسبة يف الودت املناسب، " 1" هذا الع د  -1
إذ أ  الع د كلما  .. مبا يتناسب م  حالة الطوارئ اليت تعيشها الثورة .. وليسهل عليهم احلركة والتواصل 

كبريًا كلما تعق ت اإلجراءات، وصعبت احلركة، وصعب التواصل، واختاذ القرارات املناسبة يف الودت كا   
 . املناسب

إ  شاء هللا بع  جتاوز حالة الطوارئ هذه، ويكو  هناك .. هذا اجمللس املصغر لقيادة الثورة  -2
س أكرب، ليصبح جملس أمناء يكو  نواة لتوسي  اجمللس، وجملل.. متسعًا من الودت للتخطيط والتفكري 
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من  اومحايته.. الثورة، واليت توكل إلي  مهام ديادة الثورة، واإلشراف على سالمتها، ومستقبلها، وأه افها 
ستكو  احلاجة إليهم وإىل .. حىت ما بع  النصر والفتح، وإن  لكائن إبذ  هللا .. املتسلقني وخفافيش الليل 

ويف نفس الودت هؤالء األخوة يكونو  د  اكتسبوا مهارات القيادة، ما .. هذا اجمللس هامة وماسة ج ًا 
 .  يؤهلهم للمشاركة الفاعلة يف ديادة املراحل القادمة

هلؤالء األخوة اخلمسة أ  تكو  ل يهم القناعة التامة، والشجاعة الكافية، والعومية الصاددة ال ب  
أما إذا أظهروا .. هذا إذا أرادوا أ  ينجحوا .. وال نقبل منهم أبدل من ذلك .. بقيادة هذه املرحلة احلرجة 

ـ فإ  الفشل هو املتود  حيناذ وع م الثقة أبنفسهم ــ ونعيذهم من ذلك ـ.. العجو وضعف اإلرادة والعومية 
 . وحنن ال نظن ابإلخوا  حفظهم هللا إال خريا.. 

بل ستكو  الثورة بعلمائها، وداداهتا، .. أرجو أ  يفهموا أهنم لن يكونوا يف الساحة مبفردهم 
وعلى د ر عطائهم وجناحاهتم سيج و  .. ومجهورها معهم، ومن ورائهم، وهللا تعاىل معهم، وم  اجلماعة 

لكن ال ب  .. وي ًا من التأيي  والتفافات اجلماهري ــ وهم اجلانب األهم ــ والصاددني املخلصني تلتف حوهلم م
 .  ابرك هللا ابجلمي ، وجواكم هللا  خريا.. أوالً من الشروع واالبت اء، وجتاوز حالة اإلرهاصات والرتدد 

31/5/6161  

ووض  بني ي ي جل القادة والكوادر الثورية خرية، دبل األزمة األد  ُدّ م  هذا االدرتا : تعليق
.. لتبقى الثورة كاليتيم التائ  على موائ  اللاام .. ــ مل يلَق التفاعل املطلوب ! إال أن  ــ ولألسف.. الفاعلة 

ٍ ، وال دائٍ ، وال رأس .. يف وسط حبر هائج وكسفينة تتالطمها األمواج  رب، تتقاذفها األهواء، واملآ.. بال رابَّ
هذا الذي يري ه هلا األع اء، وهذا الذي .. يف كل اجتاه و  ،والشخصية الضيقة ،احلوبيةاإلدليمية، و واملصاحل 

  !وهللا املستعا خيططو  ل ، 

7/3/6161  

 .الشام منصورة ولو بع  حني -6152
وأان أعرف من هذا كل  شيااً .. وكثرت الن وات والتحليالت .. د  كثرت املؤمترات، واملؤامرات 

وأ  األسباب مهما اختلفت، وتباينت،  .. أ  الشام منصورة، ولو بع  حني : واح ًا فقط، أال وهو
 . وتضاربت، فهي مسخرة هلذه الغاية، إبذ  هللا

8/3/6161  

 .51:الفجر[اْلِمْرَصاِد ِإ َّ رَبََّك لَبِ ]  -6157
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.. كل  د  تواطأ على الشعب السوري، وعلى ثورت ، وعلى حريت ، وحق  يف العيش الكرمي   العاملَُ 
  ويتلّذذ مبناظر القتل واهل م والتهجري للمستضعفني من األطفال وعلى م ار عشر سنوات والعامَل يتمتّ 

وما .. وكأن  مل حيصل شيئ يست عي اإلنكار ..  ، ومن دو  أ  حيرك ساكناً والنساء، والشيوخ السوريني
فابتالهم .. ودالوا ربنا هللا  واالنعتاق من العبودية للطاغوت، نقموا منهم سوى أهنم نش وا ألنفسهم احلريّة،

.. لي فعوا ضريبة هذا التواطؤ والّتخاذل من أنفسهم، وأمواهلم، وحرايهتم " كوروان " هللا بعب ه وجن ه 
وإ  زادوا يف غيهم وتواطؤهم وختاذهلم، .. اًل مما يُعاين من  السوريو  على م ار عشر سنوات ويُعانوا دلي

ِإ َّ ] . 35:املّ ثر[َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو . ] 1:الفتح[َوّلِلَِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواأْلَْرِض ] ليوي هّنم هللا 
 . 51:الفجر[رَبََّك لَِباْلِمْرَصاِد 

65/3/6161  

  .متفردات حول كوروان -6158

الف الوّعاظ، ال يق ر على تغيريه آ.. أسابي  ه يف وغريّ  ، وَعرَّاه،"كوروان " املنكر الذي أنكره 
  ...!وال عاة، واملصلحني يف سنوات 

كوروان وما أح ث ، فرصة للمراجعة واحملاسبة، وتصحيح املسار؛ مراجعة النفس م  النفس، وأين 
ِإنََّك اَل .. ]  أين هم من هللا.. ملوادفهم  ،ومراجعة اجلماعات، والشعوب، وال ول، واحلكام.. هي من هللا 

 . 81:النمل[اء ِإَذا َولَّْوا ُمْ ِبرِيَن ُتْسِمُ  اْلَمْوَتى َواَل ُتْسِمُ  الصُّمَّ ال ُّعَ 
نري  .. حنب املوت : و  ويطبلو غنيف إيطاليا خرج اإليطاليو  إىل ُشرفات املنازل، يرددو  وهم يُ 

ملَ َتْستَـْعِجُلوَ   .. ] ، والعافيةفهالَّ سألوا هللَا العفوَ .. فوادهم كوروان فتكًا ورَهَقًا  ..حتّ اًي لكوروان  ..املوت 
 . 12:النمل[ّللََّ َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَ  اِبلسَّيَِّاِة دـَْبَل احلََْسَنِة َلْواَل َتْستَـْغِفُروَ  ا

: إذ لسا  حال  يقول.. أكثر الناس طراًب وفرحًا وترحيبًا بكوروان الطاغوت ذنب الكلب يف سوراي  
 ...!د  شغلت الناَس، واجملتم  ال ويل عين، وعن ظُلمي، وجرائمي  ؛شكراً لك اي كوروان

عن  نوول املصائب والبالاي؛ فمنحت فقراء غّوة احملاصرين مائة  هاعن خطااي التَّْكفرير حتسن طَ دَ  
 . شكراً هلا... ومخسني مليو  دوالراً 

وهناك لقا  .. يَتسابُق اخلرباُء يف البحث عن اللقا  املناسب الذي يرفُ  بالء كوروان عن الّناس  
 "!ارفعوا الظلَم عن الناس :" انج  مل يبحثوا في ، امس  لقا 

يف سوراي األطفال ابلكيماوي ماات قتلوا ف ؛دصى درجات اإلرهاب ابسم حماربة اإلرهابمارسوا أ 
روا الناس وه موا البيوت على ساكنيها، وهجّ والعامَل ينظر إليهم بكل بروٍد واستهتار، ابسم حماربة اإلرهاب، 
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اإلرهايب  فسّلط هللا عليهم ..كل ذلك فعلوه ابسم حماربة اإلرهاب .. وأسكنوهم يف اخليام  م،من منازهل
   "!كوروان " املخيف 

أايًَّ كا  مص ر انتشار كوروان؛ هل أتى من جهة طم  وسفاهة وإمهال اإلنسا ، أم أن  أتى من جهة  
فهذا وذاك ال يغري من حقيقة أ  هللا تعاىل دّ ره، ودّ ر انتشاره وأماكن انتشاره، ودّ ر .. بعض احليواانت 

َشْيٍء َخَلْقَناُه  ِإانَّ ُكلَّ :] وأ  األمر كل  بي هيري ها سبحان ،  ، حلكمةٍ ُيصيب، ومىت يُرَف  من ُيصيب، ومن ال
 .1:الروم[ ِمن دـَْبُل َوِمن بـَْع ُ  ّلِلَِّ اأْلَْمرُ .] 11:القمر[بَِقَ ٍر 

ذلك، لو مث بع  كّل " .. كوروان " كم من موعٍ ، واجتماٍع، وِلقاٍء، ومؤمتٍر، أُلغي بسبب الفريوس  
 !؟...ملاذا : لقالوا لك.. ُدولوا إ  شاَء هللا، عمَّا تَعومو  القياَم ب  : دُلنا هلم

؛ فنقَّبهم مجيعاً، رغمًا عن أنوفهم، "كوروان " حىت جاء عب  هللا .. بات نقّ وا حُياربو  الّنقاب، واملظلّ  
 !يطلبو  الّنقاَب إبحلاٍ  وال جي ون .. رجاالً ونساًء 

وال مباات املليارات من .. ى ابملليارات مل تع  حُتصَ " كوروان " االدتصادية الّنامجة عن اخلسائر  
 مَيَْحُق اّلّلُ اْلّراَِب َويـُْريب الصََّ دَاتِ  :]تذّكروا دول  تعاىل.. وإمنا حُتصى ابلرتيليوانت من ال والرات .. ال والرات 

  ...!العامل احملرومني من حقهم يف مياه نظيفة ماات اآلالف من األطفال يف تذكروا و . 672:البقرة[
أنصفت اي  د .. ابلقّوة وكوروان أخذ األموال من أمريكا ..  أمريكا د  أخذت أمواَل العرب ابلقّوة 

 !فاجلواء من ِجنس العمل.. كوروان 
أرسَل هللُا كوروان ــ وهو خملوٌق من الضآلة حبيث ال يُرى ابلعني اجملّردة ــ فخضعت ل  رداُب اخلاّصة  

ن السََّماء آيًَة َفظَلَّْت َأْعَنادـُُهْم هَلَا :] آيًة من الّسماءهللُا والعاّمة سواء، فكيف لو أنوَل  ِإ  نََّشْأ نـُنَـوِّْل َعَلْيِهم مِّ
 .1:الشعراء[َخاِضِعنَي 

فاستثقلها الناس، واستصعبوها يف إدامة شب  جربيّة، يف بيوهتم بسبب كوروان ألسابي ،  ن الناسُ جِ سُ  
وال .. فكيف ابلذين دضوا يف سجو  الطغاة الظاملني سنوات ع ي ة تتآكلهم ج را  السجو  والوانزين .. 

هذا السجن ــ وحنن مسجونني يف بيوتنا إهنا ملناسبة  ..والناس يف غفلة عنهم، وعن ذكرهم  ..يوالو  
وأ  نتضامن معهم يف .. يف غياهب سجو  الظاملني  املظلومنيأ  نستشعر أحوال املسجونني ــ الصوري 

، وتفريج كرهبم، ومل مشلهم خيفف عنهم من مأساهتم، ويعجل من فك أسرهمميكن أ  ال عاء، ويف كل ما 
 . بذويهم، ومبن حيبو 

الذي استه ف  ويلتقط آخر أنفاس ،   ،ــ برباءة الطفولة ــ وهو يتضرَّج ب مِ  دال الطفل السوري 
وأ  .. لطفَل د  فعَلها يب و أ  ا!" .. خرُب هللَا بكلِّ شيئسأُ :" طرياُ  النظام األس ي، والعامَل املتواطئ يشه 

، وما بع  كوروان ماذا "ان كورو " يف متمثاًل  جاءوأ  اجلواب د  ..  شكايت  مل جت  حاجبًا بينها وبني هللا
 !ال يعلم  إال هللا.. سيحصل 
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َسُيَصاب ابملرِض، وَمن كا  يعتقُ  أ  هللَا سَيحَفظُ  من " كوروان " َمن كا  يَعتقُ  أن  سُيَصاُب مبَرِض  
 ! فأنَت وما َتُظنُّ ابهلل.. املَرِض، لن ُيَصاَب ابملرِض إبذ  هللا 

حنن من جهة إذ مطالبو  ابستخالص احِلَكم والِعرَب من أي بالء يقّ ره هللا، فإننا ن عوه سبحان  أب   
إن  تعاىل مسي  دريب .. ال مبا نستحق .. يرف  البالَء والوابء عن البالد والِعباد، وأ  يُعاملنا بلطِف  ورمحت  

 . سلمجميب، وصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  و 
من خالل التقارير الصحية الصادرة عن األخصائيني، فإ  أكثر الناس عرضة للموت بسبب فريوس   

أال يست عي ذلك من .. هم امل منو  على تعاطي الت خني، واخلمور .. كوروان، وأضعفهم مقاومة ل  
االعتبار األكرب ال يوال أم أ  .. أصحاب القرار والنفوذ أ  مينعوا تعاطي وبي  هاتني املادتني اخلبيثتني كلّيًا 

 ! للكسب املادي الناجم عن هاتني املادتني، ولو كا  ذلك على حساب صحة اإلنسا ، ووجوده؟
1/1/6161  

 !كريكار إىل سجو  إيطاليا؟ التسليم الشيخ مُ  -6151
تقوم السلطات النروجيية بتسليم  62/3/6161 اخلميس، بتاريخ يف جنح من الليل، من يوم 

وهو عمل غري مربر أخالديًا وال دانونياً .. إىل إيطاليا، من دو  علم حمامي ، وال ذوي  ( مال كريكار ) الشيخ 
، واستجابة لرغبات احلاد ين علي  يف سوى احلق  على الشيخ والرغبة يف إذالل ، واالنتقام من ال مربر ل  .. 

 ...!ثالثني عاماً  الشيخ د  مضى على إدامت  يف النرويج بطريقة دانونية درابة علماً أ ..  مسقط رأس 
يف هذه الظروف احلرجة اليت تعترب إيطاليا، أكثر بل ا  العامل تلواًث  مون  إىل سجو  إيطاليا؛ُيْسلِ  
ــ عما لكن هذا احلظر .. ، مُين  ال خول إليها، واخلروج منها بسبب تفشي الوابء "كوروان " ضررًا بوابء تو 

وليس ل  حقوق ..  ، فسالمت  غري مهمة، وال مطلوبة"املال كريكار " يستثين رجاًل واح ًا فقط، هو ــ ! يب و
 ! ؟اآلدميني

أ  تتحلل من يف ــ جتته  احلرجة يف هذه الظروف  الناس ــ..  ال ايَر بالد  ت َع؛ لماتظُ  الظلمُ  
.. بينما النرويج، وإيطاليا تصرا  على ظلم الشيخ .. ووابء كوروان  عنهم بالءَ  هللاُ  الظلم؛ عسى أ  يرف 

 !وب عاء املظلوم الذي ليس بين  وبني هللا حجاب.. ا  حبرمات وحقوق الشيخ تمستخف
وامج  بين  .. ، وارف  عن  البالء، واحفظ  من كل داء "كريكار   املال" اللهم فّرج عن عب ك املبتلى  

وبني أهل ، وحمبي ، عاجاًل غري آجل، إنك على ما تشاء د ير، وصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  
 . وصحب  وسلم

68/3/6161  
 !ال رمح  هللا -6161
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بع  أ  خ م نظام آل األس  اجملرمني  ،مات خادم آل األس ؛ عب  احلليم خ ام يف منفاه يف فرنسا 
من دو  أ  .. ، وبع  أ  شاركهم يف مجي  ما ادرتفوه من جرائم حبق سوراي أرضًا وشعباً ألكثر من ثالثني سنة

من جرائم ع ي ة يف تلك العقود اآلمثتا  يقول كلمة اعتذاٍر واح ة للشعب السوري، عما ادرتفت  ي اه 
 !  ال رمح  هللا.. نصرمة امل
ودعوات تتبعهم مظامل ولعنات .. يرحلو  غري مأسوٍف عليهم  ؛هكذا يرحل الطغاة الظاملو  

   . ، لتشتعل عليهم يف دبورهم انراً ضحاايهم من املظلومني واملستضعفني
35/3/6161  

 .بسبب كوروان ر املنويلجْ احلَ  -6165
مبرض فإ  متوسط اإلصابة  ( CDC) املركو األمريكي ملكافحة األمراض حبسب تصريح  

حبسب تصرحيات منظمة الصحة العاملية مليو  نسمة، و  11، يف السنة الواح ة االنفلونوا العادي يف العاملَ 
وهؤالء هل مُيّيوو  ..  211111إىل  611111ما بني بنفس املرض يف السنة الواح ة ع د الوفيات فإ  

 ! ؟...ة يف نفوسهم عن ضحااي كوروان، أم ُيضافو  إىل ضحاايه؛ لغاي
، وأدعو "كوروان " رغم أين أحرتم الرأي القائل ابحلجر املنويل فيما يتعلق ابلتعامل م  فريوس  

إال أنين م  القول اآلخر الذي جيم  بني اإلجراءات .. لتوام ب  نوواًل عن  رأي مجهور األخصائيني لال
وعلى دوهلم يف وصف كوروان، وطريقة .. الصحّية والودائية املمكنة ــ وهي كثرية ــ وبني استمرار عجلة احلياة 

ب  من أ  يبقى ــ ألعي  انتشاره من  انتشاره، لو بقي شخص واح  يف العامَل مصاب بفريوس كوروان ــ وال
والسؤال الذي يطر  .. على م ار احلياة بقي هاجس اخلوف من كوروان يالحق العامَل لي.. ج ي  يف العامَل 

، حبيس البيوت، هل يبقى العامَل كل  ــ أو يستطي  أ  يبقى ــ مشلول احلركة: نفس ، والذي حيتاج إىل إجابة
 !؟...حتت طائل وهاجس اخلوف من انتشار كوروان، وعودة انتشاره .. ت لسنة، أو سنوامن غري عمل 

1/1/6161  
 !ورأمُ مَ  ب ٌ عَ  -6166

يتكلمو  : َجَباً كوروان، فأمس  منهم عَ   الفريوس أحيااًن أصغي لذوي االختصاص، وهم يتكلمو  عن 
وكيف .. وم ينة دو  م ينة يف ال ولة الواح ة .. ودولة أكثر من دولة .. عن  كيف يغوو دولة دو  دولة 

 ويفتك هبا، وو أغىن وأدوى دول وم   العامل،وكيف يغ.. يقوى وينشط يف م ينة، ويضعف يف م ينة أخرى 
وكيف .. بينما مير من جوار الفقراء املستضعفني املشردين يف اخليام مّر الكرام؛ فال ُيصيب منهم أح ًا 

شب  لباس رجال نني بلباس يُ مُييت األطباء احملصّ  وكيف.. العائلة الواح ة ُيصيب شخصًا دو  شخص يف 
وكيف مييت .. ج ي ة  و  ويُعافو ، ويستأنفو  حياةً شفَ بينما مرضاهم يُ ..  قتبل العمر، وهم يف مُ الفضاء

و  من ، ويرحل ؤ فيرب  ،ُيصيب أانساً وكيف .. يشفى ويربأ من  الشيخ املسن ابن التسعني عامًا  الشاب، بينما
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وكيف أ  ل  مق رة هائلة على  ..عنهم، من دو  أ  يعلموا ويشعروا أ  زائرهم كا  هو كوروان، وما أكثرهم 
كل هذا   ..ال يَعرُف اهلوائَم  وكأنَّ  جيٌش َجرَّار ..وكيف أن  ُنِصر ابلّرعب  ..االنتشار، ويف مواد  غري متودعة 

 !اللهمَّ َسّلم.. ُمسرّي؛ ال خرية ل  فيما يفعل .. ور أمُ ب  مَ عَ " كوروان " أ  وهي  ؛وغريه، يؤك  حقيقة واح ة
1/1/6161  

 !اٍل اي ترامب أخذه منك كوروانما مجعت  من مَ  -6163
وعن .. إال عن املال ل  ح يث وال  همّ ال .. كرئيس على أمريكا في  ترامب  من أول يوم ُنّصب  

وهو ال .. هي أدرب إىل لغة القرصنة والبلطجة .. ال تليق ب  كحاكم ورئيس  وبلغةٍ .. مجع  جبايت  و طرق 
أ  يُطالب ملوك وحكام العرب أب  ي فعوا ل  املليارات من ال والرات مقابل ــ بني الفينة واألخرى ــ يستحي 

الذي هو حق حىت البرتول السوري .. من أجل املال والبرتول ما هو إال ووجوده يف العراق .. محايت  هلم 
 ! د  سطا علي .. للماليني من املستضعفني املهجرين واملشردين يف اخليام 

ابحلرام، ولو كا  ذلك .. وال شيء آخر غري املال املال، املال، .. ة حول املال اهتمامات  كلها منصبّ  
مجع  من مال إىل أ  جاء كوروان فأخذ من  كل ما ..  ، وكرامت على حساب اإلنسا ، وسالمت ، وصحت و 

وهو مل خُيَلق من .. واإلنساُ  أهم من املال .. احلياة ال تُ ار فقط ابملال : وليقول ل .. طيلة سنوات حكم  
 !واملاُل ليس غاية، وهو ال يع و أ  يكو  وسيلًة خل مة اإلنسا ..  أجل املال

51/1/6161  
 .حظ َمن يَقرتب من َذَنب الكلب ويُراهن علي  -6161

غري دابل للتأهيل، وال .. ُمصاب ب اء اجلََّرب، وبنجاسة مغّلظة؛ تنّجس حبرًا .. َذَنب الكلب بشار  
وكل من يقرتب من ، ويراهن علي  من القوى ال ولية واإلدليمية، ويطمح أ  .. للطهارة، وال إلعادة التَّصني  

سر، سُيَصاب بع وى فرهان  خا.. يكو  ل  وجود يف مستقبل سوراي عن طريق األجرب ذنب الكلب 
 .فأحسنوا اختاذ املوادف، واالختيار، واحسبوها بطريقة صحيحة.. اجلََّرب، ولن ينال  إال الّنجاسة 

65/1/6161  
   .نصيحٌة للشيخ دمحم احلَسن ال َّدو -6161

وخباصة منهم  ــ أهل األهواء: هذه نصيحٌة من أٍخ حمبٍّ وُمشِفق، لألخ الشيخ دمحم احلسن الّ دو 
ممن ينسبو  أنفسهم  ،فريطالتج ي يو ، واحل اثيو ، والتنويريو ، وغريهم من أهل اإلرجاء، واجلفاء، والتّ 

م، من علماء وشيوخ أهل يبحثو  ألنفسهم عن كاسحة ألغام ألهوائهم ومآرهب ــوالثقافة اإلسالمية ، للفكر
يقتحمو  .. أهوائهم وأغراضهم اخلاصة من أجل م، من حمافلهم، ومن وسائل إعالمهيقربون  منهم و ، السنة

يستنصرو  ب  على خمالفيهم، وعلى تضليل من يق  يف شباكهم .. ب  ميادين وساحات احلوارات واجملادالت 
أو  اً،أو شاذ ،كا  مرجوحاً من كالم   % 1، و %11 احلق د  أصاب في  ولو دال الشيخ كالماً .. 
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أو  ؛ ألهنم ليس هلم ب  منفعةوغطوا علي  ،وهو اجلانب األكرب ب  احلقَّ  ابتركوا ما أص.. أو خطأ  ،متشاهباً 
الذي خي م % 1وهو  أو شاّذاً  ،ونشروا وأظهروا من كالم  ما أخطأ في  أو ما كا  متشاهباً .. مصلحة 

ة ألغام هلذا أب  ال يكو  كاسحنصح الشيخ وإين أ... ، وكا  هلم في  منفعة، ومصلحة أهواءهم وأغراضهم
ود  استغلوا من هو أكرب من ، وكانوا سببًا يف  ..فإين أراهم د  أكثروا من احلَْوِم حول   ..الفريق من الناس 

 !  ، مما يفوتك منهمما عن  هللا خري وأبقىو .. حرد  
63/1/6161   

 ! الذين يُعطّلو  ح وَد هللا -6162
وأعطوا فرصة للشفعاء أب  َيشفعوا للقَتلِة ما داموا د  عطَّلوا ح َّ القتل، وَح َّ النفس ابلّنفس،  

ستتكرر مرة  وهم يف شهر الصيام، فإ  هذه اجلرمية الّنكراء اليت روَّعت اآلمنني يف م ينة عفرين،.. اجملرمني 
 . 571:البقرة[َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ايَْ ُأويلْ األَْلَباِب ] اثنية، واثلثة إىل أ  يُقام يف اجملرمني َحّ  هللا، 

الذين يُعطّلو  حُ وَد هللا، ويُعطُو  فرصًة للشفعاء يف أ  َيشفعوا للقتلة اجملرمني، ويف ح ٍّ من ح وِد  
، ورمبا أش ؛ إْذ لوال املعطّلة حل وِد سواء رمني فيما يرتكبون  من جرائم، ويف الوزِر واإلمثهم شركاء اجمل.. هللا 

 . هللا، ملا جترَّأ اجملرمو  على ادرتاِف اجلّرائم
61/1/6161  

 !ماذا يعين فتح املعابر م  النظام؟ -6167
القتلة ذنب الكلب اجملرم، و نظام أوهلما م  : م  نظام ذنب الكلب، يعين أمرين معابر الشمالفتح  

يف احلياة، وخبريات مناطق الشمال، وحرما  أهلها الفقراء، واملهجرين و  شيات الطائفية ابلقّوةي، وامللاجملرمني
وأهايل ملناطق ــ من دبيل التبادل التجاري ــ اثنياً؛ يعين تص ير النظام ..  ، وهم ابملالينيمنها املخيمات

إضافة إىل ذلك فإهنا .. زايدة يف األذى والضرر كوروان الفريوس  الشمال املخ رات، وحبوب اهللوسة، ومعها 
، وهذه خيانة هلل، ولرسول ، وللمؤمنني.. تعين خطوة صرحية حنو التطبي  السياسي م  نظام ذنب الكلب 

 . ولثورة شعب دّ م أكثر من مليو  شهي  سقطوا على ثُرا الشام الطهور
6/1/6161  
 .العملة السوريّة -6168

وعملت  يف اهنيار وتضخم .. على املستوى االدتصادي والسياسي سادط ومنهار  نظام ذنب الكلب 
، وأبردام غرض  من ضخ العملة السورية.. طب  في  فلم تع  تساوي الورق األبيض الذي تُ .. مستمرين 

كال والر، وحنوه، وخباصة من املناطق احملررة   من األسواق سحب ومج  العملة الصعبة خيالية فاد ة الرصي ،
 م  هذه العملة السادطة،ــ بيعًا وشراء ــ وم  ذلك مجاعتنا يف احملرر ــ غفر هللا هلم ــ ال يوالو  يتعاملو  .. 

  !املعترب، منذ زمن واليت فق ت رصي ها ال رمح  هللا ــ اليت يعلوها صورة الطاغوت اهلالك ــ



286 
 

لرية السورية، ويستب لوها أود من إخواننا وأهلنا يف احملرر أب  يودفوا ــ مرحليًا ــ التعامل م  اكم  
إىل أ  جيعل هللا لنا فرجاً ..  ، وحنوهالرتكية، وحنوها من العمالت ال ولية املنتشرة واملت اولة كال والر ابللرية

وما ذلك .. لريهتا اخلاصة هبا ما بع  التحرير  تكو  هلاو .. وتعود لسوراي سيادهتا وعوهتا، ومكانتها .. وخمرجاً 
 . ببعي  إبذ  هللا

8/1/6161  
 !أاّيً كا األخذ على ي  الظامل  -6161

أنكران، ورفعنا صوتنا يف .. إذا حَ ث حَ ٌث إجرامي يف املناطق اليت تشرف عليها اهلياة  
سكتنا عن اإلنكار، أو ضعف  وإذا ح ث ح ث إجرامي يف مناطق ال رع، والغصن،.. اإلنكار 
ال وهللا؛ ما أنصفنا، إ  مل أنخذ .. الشوارب  قبيلوت.. وت خلت الشفاعات السياة .. اإلنكار 

  ! على ي  اجملرم الظامل أينما كا ، وأاّيً كانت اجلهة اليت تقف خلف 
وابل اخل ..  أب  تركيا تتحكم جبمي  امللفات يف مناطق ال رع، والغصن: ليس ج ي ًا عن ما نقول 

.. وهذا حيتم عليها املسؤوليات األمنية جتاه تلك املناطق .. ورمبا غريها من املناطق .. إليها، واخلارج منها 
 .أكثر من غريها

31/1/6161  
 ! ال َّعم املُسيَّس -6131

أكثر ما يضر بثورات الشعوب احلرة، وُيضِعف صفها، وُيَشتِّت كلمَتها، وَيصرف بوصلتها عن  
وال عم املسّيس املشروط، واملوجَّ ، الذي .. املاُل املُسيَّس .. ويسلبها حرية القرار، واالختيار .. أه افها 

  !ظاهره الرمحة، وابطن  العذاب، واالستعباد، والتَّسلط، والّتحّكم
أن  غري  ال عم املسّيس ــ وخباصة عن ما أييت من جهات هلا أطماعها وتطلعاهتا ــ يب و للوهلة األوىل 

.. فإذا ما اعتاد امل عوم على هذا ال عم، واسرتخى ل  واستسلم .. مشروط، وأن  ال يُراد من  إال اإلحسا  
لتب أ مرحلة ج ي ة يف التذلل، واالنبطا ، واستعطاف .. أودف ال اعم دعم  أو ضيق جمرى دطَّارة ال عم 

لتأيت بع  ذلك مرحلة .. ِدف دطَّارت  عن ال عم وأ  ال يُو .. امل عوم لل اعم لكي يستمر يف دعم  وعطائ  
 ! واالحنراف عن األه اف.. االشرتاط، واالستغالل واالبتواز، والتحكم، والّسيطرة 

، يف تلقي على الثورة سسات الثقافية واإلعالمية املَُصّنفةاستفتتين بعض املؤ يف مطل  الثورة السورية  
غري مشروط، واستطعتم أ  ال عم ما دام : فقلنا هلم ال ول األجنبية،وط من ِدبل بعض غري مشر ماليًا دعمًا 

أرجو أ  ال يكو  في  حرج .. بكل حرية، ومن دو  ت خل اآلخرين مترروا الرسائل اليت خت م الثورة وأهلها 
مث بع  دليل من األايم وج ان هذه املؤسسات، تتحرك وتتصرف، وتتكلم وفق أجن ة وثقافة وتوجهات .. 
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، وبطريقة فاعلة ومؤثرة أكثر مما لو أرادت تلك ال ول األجنبية أ  ترسل من ال اعمة ل ول األجنبيةتلك ا
هذا ال عم غري املشروط، فكيف ابملشروط : فقلت.. طرفها، ومن بين جل هتا من ميثلها يف هذا االجتاه 

 !؟...
3/2/6161  

  .مشروط الفتوى بتلقي دعماً غريَ  -6135
شروط، يف مطل  الثورة جبواز تلقي دعمًا غري مبعض الفصائل أنين ممن د  أفتوا : هناك من يسأل 

نعم؛ هذا د  ص ر عين، .. وخباصة إ  كانت الشروط هلا مساس حبرية القرار العسكري، والسياسي للثورة 
املسألة على خطورهتا ف.. ، مل ولن حنذف  "دفرت الثورة  "وهو مثبت يف موضع  من كتابنا .. ال أنكره 

 أحيااًن توض  بني خيارين كالمها ضررومن دو  مستن  شرعي وعقلي، حيث وحساسيتها مل َتت من فراغ، 
وبني أكل امليتة ، وانتهاك األعراض، بني املوت والسجنــ مثاًل ــ عن ما ختري ف، وال ب  لك من أ  ختتار، ومر

 ..مشروط  فضاًل عن االستعانة ب عٍم غريِ  يتة وحلم اخلنوير،تبيح لك أكل املهنا وحلم اخلنوير، فالضرورة 
بنفس دولنا  من هذه الواوية وحسب، لرمبا ع ان فقلنامرة اثنية واملسألة لو ًطرحت .. فاخلطورة ليست هنا 

 ن من أكل امليتةأ  ، و للثورة دائمة ومستقرةوإمنا اخلطورة أ  تصبح هذه احلالة االستثنائية حالة .. السابق 
وحلم اخلنوير يف ضرورة وغري ضرورة، ومن دو  عمل على دف  أسباب وظروف تلك الضرورة اليت أابحت 

 !هنا تكمن اخلطورة ..لك احملظور 
اخلطورة تكمن يف أ  تصادف هذه الفتوى نفوسًا ضعيفة، جتعل منها حالة دائمة للثورة، وذريعة  

ويكمن االحنراف .. هنا تكمن اخلطورة  .. اء، وأكل احلرامواالستج اء، والّثر والعمالة، للسقوط، واالرمتاء، 
 . الذي يستوجب االست راك والتصحيح

3/2/6161  
  .متفردات -6136

ض  اجلهاد " من مِسة الُغالة احتكارهم ملسمى اجلهاد واجملاه ين؛ فأي نق  أو توجي  هلم، فتهمة  
وهي من مرادفات .. املخالفني والناصحني  لك ابملرصاد، وهي سيفهم املشرَع على رداب" واجملاه ين 

وهي نفس الذريعة اآلمثة اليت .. التكفري؛ هلا نفس دالالت ومعاين التكفري، وما يرتتب علي  من أحكام 
 !وال يوالو .. محلت ال واعش على انتهاك احلرمات، وسفك ال م احلرام 

امس العادل عمر بن عب  العويو رمح  هللا، نبش املليشيات الشيعية اإليرانية الطائفية لقرب اخلليفة اخل 
واعت اؤهم علي ، في  إيذا  أب  هؤالء اجملرمني احلاد ين لو دخلوا امل ينة املنورة ــ ال دّ ر هللا ــ أول عمل 

فهل .. ي صاحبي  الصّ يق والفاروق رضي هللا عنهما سيقومو  ب  هو إيذاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دربه، ونبش دربَ 
  !تنبهنا لذلك؟
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يف زَمِن حتّكم وتسّلط الطُّغاة الظاملني، فإ َّ أَمام احلريّة احلقَّة َعَتبات، ومفاوز، وَعقبات ال ب  من  
وعتبُة .. وعَتبُة اهِلْجرِة والتَّهجري .. وعتبة اخلوف .. وعتبُة اجلوع .. وعتبُة الَفقِر .. عَتبُة احلصار : جتاوزها

مث بع  ذلك حيق لنا أ  نرتقب بووَغ فجٍر ج ي ؛ فجر احلريّة، .. ، وآالِم  وتضحيات  الّصرِب على اجلهادِ 
 .والِعّوة، والكرامة، واإلميا 

وهي عملة مل .. العملة السورية مل تع  هي العملة السورية، وإمنا هي عملة نظام اللص ذنب الكلب  
حىت أصبح الورق األبيض أغلى منها .. شأ  تع  تعرف القرار وال االستقرار، ففي كل ساعة يف سعر، ويف 

 ..!!وم  ذلك ال يوال الناس ــ ولألسف ــ يت اولوهنا، ويتعاملو  هبا يف البي  والشراء .. مثناً، وأكثر منها نفعاً 
عن َما يَتعّرُض الَعاملُ أو ال َّاعيُة إىل الظّلِم، واالعتقاِل يف سجوِ  الطُّغاِة الظاملني؛ ليس ِمن احِلْكَمِة  

وإمنا املودُف ينحصُر فقط يف .. ِحيناٍذ التَّعرض ملوادِف ، وأفكارِه، وبيا  ما ل  وما علي ؛ فُنِعنُي الظاملني علي  
 . الّذوِد، ورَفِ  الظُّلِم عن 

1/2/6161  
 !القبور واالحتالل اإليراين -6133

ر موهومة ، تفرتض وجود دبو من مناطق املسلمني وجودها واحتالهلا ألي منطقة ن إيرا ُ شرعِ لكي تُ  
حىت لو .. لتلك املنطقة احتالهلا و لها، خّ وت َ تربر هبا تواج ها  تنتمي آلل البيت، ومكذوبة يف تلك املنطقة
 ، بنت فيها دربًا مكذواًب ال جثة في ، وشي ت فود  وحول  القببمطلقاً  للقبور فيهانولت يف منطقة ال وجود 

هنا كا  أج ادان، ومن : لتقول ؛ألهل البيت ، ونسبت  زورًا وكذابً على الطراز اإليراين، واحلسينيات والغرف
  !ونقاتل دوهنا..  حقنا أ  نتواج  حيث تواج وا، وتواج ت دبورهم

واإلشكال ال يكمن هنا، وإمنا .. معلومًا للجمي ، ال حيتاج إىل است الل وبراهني هذا أمر ابت  
 ،ة الذين يُطالبو  حبماية، وتق يس هذه املقاماتومثقفي، ومغفلي أهل السنّ  ،يكمن عن  بعض شيوخ

و  أ  دوهم بذلك يص ّ .. دبور ألهل البيت، الذين هلم حق التودري واإلجالل من اجلمي   والقبور على أهنا
كما .. الّصرا   هذا الكذبة على تص يق أصحاب هذه القبور املكذوبة من أهل البيت، وحيملو  العامّ 

يف أي منطقة تتواج  ــ أو يتواج  أغراضها الع وانية، والتوسعية ذرائعها، و يساع و  إيرا  على أهنم 
 !علموا بذلك أم مل يعلمواعمالؤها ــ فيها، 

68/7/6161  
 ...متفردات  -6131

إيرا  هي كوروان األكرب الذي حيتاج إىل لقا  حاسم؛ حيثما حلت حيل ال مار، واخلراب، والفساد  
انظروا إىل حجم ال مار .. انظروا إىل العراق أين كا  وكيف صار بسبب التواج  واالحتالل اإليراين .. 

 !مرده إىل التواج  واالحتالل اإليراين والذي.. ويف لبنا  .. ويف اليمن .. واإلجرام والفساد يف سوراي 
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كوروان يف ظل األنظمة الطاغية املستب ة؛ فرصة ساحنة لتصفية اخلصوم واملعارضني، حتت عنوا   
 ! الذريعة األكثر رواجاً ودبواًل يف اجملتم  ال ويل.. وذريعة كوروان 

لكن انتبهوا أ  .. احلالية  جويل الشكر لكل من د م ويق م مساع ة للبنا ، ولشعب لبنا  يف حمنت  
 !تذهب مساع اتكم إىل جيوب إيرا ، وحوب الشيطا 

يذهب ضحيتها صغار املوظفني؛  .. اجلرائم الكبرية، اليت ُيشارك ويتسبب هبا الكبار املتنفذو   
 !ككبش ف اء لكبار املوظفني اجملرمني

خي مو  إيرا  .. وأظافرها يف املنطقة  التطبي  اإلمارايت اإلسرائيلي دعاية جمانّية إليرا ، وأجنحتها، 
   !وأطماعها من حيث حيسبو  أهنم حياربوهنا، ويُعادوهنا

التطبي  م  دولة الصهاينة اليهود كا  من حتت الطاولة، فأصبح من فوق الطاولة، والذي اختلف  
 !درجة اجلرأة والوداحة يف الباطل

اليهود من حتت الطاولة؛ جرَّأ الطُّغاة على التطبي  هاينة سكوتنا كشعوب عن التَّطبي  م  دولة الصّ  
 !اولةالطّ  من فوقِ 

ملَّا كنت أتكلم عن خيانة وعمالة طواغيت العرب، منذ أكثر من ثالثني سنة، كا  املشايخ مشغولني  
 .!..ين َتْكِفريي يب؛ أبنَّ 

كثري ــ أدل أحوال  ومصائب  أ  احلاكُم النَّرَجِسي، املصاب مبرض النَّرجسة ــ ومثال  يف حكام العرب   
ماذا يري ، وماذا .. ماذا حيب، وماذا يكره .. ما يفرح ، وما حُيون  .. شعب  ال يعرف ما يُرضي ، وما يُغضب  

 !وهو إمَّا َذالٌّ ملن حتَت ، أو مذلول ممّن فوَد .. ملتمّلقني يتعبو  يف التعامل مع  حىت املنافقني وا.. ال يري  
، وم  ذلك جن  الشام " وأْهِل ِ  ابلشَّامِ  يل َتَكفَّل د عليُكم ابلّشام؛ فإّ  هللَا عّو وجل :" دال ملسو هيلع هللا ىلص 

فيستب لو  .. وأهل ، يرتكو  الّشام ــ رغم حاجة الّشام إليهم حاجة ماّسة ــ ليقاتلوا يف شرق األرض وغرهبا 
نيا؟  ! الذي هو أدىن ابلذي هو خري، مقابل َعَرٍض من أعراِض ال ُّ

 وا ــ فهي من أكثر حركة أحرار الشام ــ من خالل معرفيت هبا وبقادهتا، مبا فيهم الذين استشه 
لذا فهي أكثر احلركات تعرضًا لالسته اف، .. احلركات متثياًل، لتوج  وطمو  أهل السنة الثوري واملعت ل 

نسأل هللا تعاىل أ  يلهم اإلخوا  يف احلركة رش هم، وأ  يوح  كلمتهم، .. والتآمر، والتص ع، واالنشقادات 
 !وجيم  مشلهم وشتاهتم

جي ة، فيب ها وفق القنوات الشرعية؛ فإ  ُأِخذ هبا فخري، وإ  مل يُؤَخذ هبا  د  تكو  ألح ان آراء 
ق الكلمة ا إمَّا أ  َتخذوا برأيي، أو أشق عصا الطاعة واجلماعة، وأفرّ أمَّ .. يكو  د  أدى الذي علي  

  !فهذا من مقتضاه أ  ال جيتم  اثنا  على دضّية.. والصف 
66/51/6161  
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 .أبن  من أهل الغلوللحكم على شخص  -6131
عجباً إلخواننا يف : فكا  علماء أهل الشام، يقولو  ؛جمن دبل اختلف علماء األمة على كفر احلجاَّ  

مل حيمل أح  الطرفني على التشكيك ب ين .. اج فخالفهم على كفر احلجّ .. العراق ال يرو  كفر احلجاج 
.. ، واختلفوا على كفر اترك الصالة "إخواننا " بل دالوا ..  أو معادات  والتجريح ب  .. ومعتق  اآلخر 

فهذا وارد بني علماء األمة أ  خيتلفوا على .. ومل يشّنعوا على بعضهم البعض .. وغريها من الواجبات 
وليس م  كل .. حبسب ما يظهر هلم .. وغ ًا .. واليوم .. من دبل .. يف املسائل و .. النوازل، واألشخاص 

وميارس اإلرهاب .. والتشكيك .. والتهويل .. خالف من هذا النوع يب أ التشني ، والوعي ، والته ي  
  !!الفكري

فق أصول هل توا ؛انظروا إىل أصول ، ومنطلقات : غال وأن  من أهل الغلوللحكم على شخص أبن  مُ  
؛ حيتمل حال  ووصف  الكفر وليس جمرد اخلالف على شخص.. ال  أموأهوائهم اخلوارج الغالة ومنطلقاهتم 

على أهل العلم؛ فريّجح فريق منهم في  جانب ووصف  ، فيشكل حال  واإلميا ، أو أييت ابإلميا  والكفر معاً 
أو يف انزلة من ..  ملا يظهره من كفر ؛ملا يظهره من إميا ، وفريق آخر يرّجح في  جانب الكفر ؛اإلميا 
 !ال ميكن إيقاف  وال إلغاؤه.. فهذا وارد د  حصل، وحيصل، وسيحصل .. حتتمل الوجهني معاً  النوازل

51/1/6161  
  !متفردات حول مودف الرئيس الفرنسي من الرسومات املسياة -6132

؛ عن ما تسيئ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، تسيئ لنفسك، وبلِ ك، "ماكرو  " اخلنوير الصَّلييب؛ الرئيس الفرنسي  
 !فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أجل وأعلى من أ  يصل  شيئ من أذاك، وأذى احلاد ين ِمن أمثاِلك.. وَشعبك 

ك من ملوك الَعَرب، لقطعوا العالدات لو أسيئ ــ ولو بكلمة انبية واح ة ــ حلاكٍم عريب، أو مللِ  
أما أ  ُيساء إىل سّيِ  اخلَلِق؛ الذي ُأرِسَل .. االدتصادية، وال بلوماسية، واست عوا سفراءهم من دولة املسيئ 

 ! فالقضيُة فيها نَظر، ال حتتاُج لشيٍئ من ذلك، أال داتَل هللاُ الظاملني.. رمحًة للعاَلمني 
هم الفرنسّية، من ِدَبل الشعوب املسلمة يف العامَل، هو أدل ما جيب القيام ب   مقاطعُة املنتجاِت واألس 

، لسّيِ  اخلَلق، صلوات هللِا وسالُم  علي ، وعلى "ماكرو  " كرّدة فعل على إساءِة الرئيس الفرنسي الّصلييب 
 . مجي  األنبياِء واملرسلني

األنبياُء ــ مجيُ  األنبياِء ال نفّرق بني أحٍ  : عوبجيب أ  ُيَسن دانو  عاملي، يُلوِم مجيَ  ال ول والشُّ  
 . منهم ــ خطٌّ أمحر، ال جيوز االدرتاُب من أحِ هم بسوء، حتت أي ذريعٍة كانت

واالعت اُء علي ؛ اعت اٌء على ديِن، وعقيِ ِة، .. النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ابلنسبة لألّمة؛ ِديٌن، وَعقيَ ٌة، وَهويٌّة  
 .  ةوهويّة األمّ 
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احلقوق َمن ال يَغاُر على ُحْرَمِة النيبِّ صلى هللا علي  وسّلم، أوىل ب  أ  ال يغاُر على غريِه من  
 ! احلُرَماتو 
وهذا أثر .. وهي يف طريقها حنو األسوأ ..  وحترق نفسها بنفسها .. فرنسا حتارب نفسها بنفسها  

 . من آاثر إساءهتم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص
61/51/6161  

 !احلريّة الفرنسية كما يبشر هبا رئيس فرنسا ماكرو  -6137
احلريّة الفرنسية، كما يصورها ويبشر هبا رئيس فرنسا؛ الفيلسوف ماكرو  ــ كما جاء ذلك يف لقائ   

أ  ال توج  ح ود متن  من شتم بعضنا البعض، وأ  يسخر بعضنا من بعض : األخري م  دناة اجلويرة ــ تعين
شاء من األنبياء والرسل، وأ  يتطاول من يشاء ابلسخرية والشتم على من ي.. وأ  يلعن بعضنا بعضًا .. 

لكن يف نفس الودت جيب أ  حنرتم .. حتت عنوا  حرية التَّعبري .. والرموز، وعلى أد س ما يف الوجود 
ــ ال جيوز أ  مين  ! وما تقّ م عن حريّة التعبري ــ بال ح ود.. وأ  يقبل بعضنا البعض اآلخر .. بعضنا البعض 

ر احلق هو اجلم  بني املتنادضات واملستحيالت؛ كيف ميكن اجلم  وهذا لعم.. من أ  حنرتم بعضنا بعضًا 
والتوفيق بني األمرين املتنادضني، واملتعاكسني؛ والذي يعين وجود أح مها ــ َعقاًل وُخُلقًا ــ انتفاء اآلخر وال ب  

 !! ؟...
لذي تُعاين من  ماكرو ؛ فلسفتك اخلاطاة هذه عن احلريّة؛ هي السبب املباشر، واألّول وراء العنف ا 

 ! ل جوءاً كبرياً من املسؤولية عنوأنت أخالدّياً ودانونياً تتحمّ .. بالدك 
5/55/6161  

 !العلمانّية واحلريّة عن  ماكرو  -6138
وأ  تلبس ما تشاء؛ .. ملاذا حتاربو  حرية ارت اء احلجاب للمرأة : إذا ِديل للرئيس الفرنسي ماكرو  

 !وهذه هي علمانيتنا يف فرنسا.. هذه هي العلمانية : دال.. لمرأة وهو أبسط احلقوق الشخصّية ل
: دال.. ملاذا تسمحو  ابلتطاول على األنبياِء والّرسل، وعلى أدَ ِس ما يف الوجود : وإذا ِديل ل  

 !حنن نتمت  حبرية بال ح ود.. هذه هي حريتنا يف فرنسا .. هذه هي احلريَّة 
لصاحل املسلمني، ولو ملرة واح ة، عارضها، وحاصرها، وَخنَـَقها  فإذا جاءت هذه احلرية بال ح ود 

 !!؟...ابلعلمانّية 
فالعلمانية واحلرية عن  ماكرو  وأمثال  من احلاد ين؛ ما مها إال وسيلتا  حملاربة وحماصرة اإلسالم  

َ  يُرِيُ وَ  َأ  يُْطِفُؤوْا نُوَر اّللِّ أبَِفْـَواِهِهْم َوأيَْىَب اّلّلُ ِإالَّ َأ  يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرو .. ] واملسلمني 
 . 36:التوبة[

5/55/6161  
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 .االنتخاابت األمريكية وال ميقراطية -6131
وإذا ذكرت أمريكا ذكرت .. الكل يتكلم عن أمريكا أهنا أم ال ميقراطية، وأهنا راعية ال ميقراطية  

رمى .. وملا حصلت االنتخاابت األمريكية على الرائسة بني املرشََّحني ترامب وابي   .. معها ال ميقراطية 
والشعب إىل .. فانقسمت أمريكا إىل دسمني ..    بتووير االنتخاابت لصاحل ابي   فريق ترامب فريق ابي

والتجأ فريق ومؤي و ترامب إىل العنف، والته ي  ابستخ ام القوة .. واجملتم  إىل جمتمعني .. شعبني متنافرين 
تن مل آاثره وارت ادات   واليت مل.. إىل آخر احلَ ث الذي يعلم  اجلمي  ..  ونولوا إىل الشوارع أبسلحتهم .. 

صاحبة .. إذا كا  هذا حيصل يف أمريكا راعية وحامية ال ميقراطية : وسؤالنا.. اخلطرية حىت الساعة 
على ما متلك  من تقنيات وأنظمة متطورة، ووسائل تكنولوجية متق مة تضبط .. املؤسسات ال ميقراطية 

و  القول يف سوراي ــ ومثيالهتا من ال ول ــ لو حصل فما يك.. عملية االنتخاابت من دو  تووير أو خرودات 
فيها انتخاابت يف هذه الظروف؛ اجملتم  فيها منقسم على نفس  يف طوائف وأحواب، وميليشيات متنافرة 

ومجي  ال ول ــ اإلدليمية منها وال ولية ــ هلا أطماعها فيها، وهلا فيها .. واجلمي  ميلك السال  .. مت ابرة 
م  .. اعاهتا، ول يها القوة واملال على أ  تت خل يف جوئيات وتفاصيل، ونتائج االنتخاابت عمالؤها ومج

فق ا  احل  األدىن من العمل املؤسسايت الذي يضمن نواهة االنتخاابت من دو  حصول تووير أو خرودات؛ 
 !؟...تستب ل طاغية بطاغية، وجمرماً مبن هو أش  إجراماً 

 !؟...وأي نتيجة ترجوهنا من هكذا انتخاابت ..  أي فتنة تتودعو  أ  حتصل 

 ؟...فما هو الب يل : فإ  ديل 

ال ب  أواًل من أ  تتق مها مجلة من .. دلنا مرارًا أ  أي عملية انتخاابت يف سوراي يراد هلا  النجا   
أ  ال َتيت  وتضمن.. اإلجراءات القانونية وال ستورية، والتنفيذية اليت تضمن سالمة ونواهة االنتخاابت 

االنتخاابت مبجرم عميل خسيس، ُمعاٍد للشعب ولثورت ، أش  إجرامًا وعمالة وخسة من ذنب الكلب 
 ...!الطاغية بشار األس  

ليس املهم االنتخاابت ــ االنتخاابت وسيلة ال غاية ــ كما املهم النتائج اليت ستأيت هبا االنتخاابت؛  
والنظام الذي ستأيت ب  االنتخاابت؛ هل يردى .. ة اليت يعيشها  هل سُتخرج الشعب السوري من هذه احملن

هذا ما جيب االهتمام والتفكري ب  .. إىل مستوى طموحات الشعب السوري، وثورت ، وتضحيات  العظيمة 
 !! أي انتخاابت.. دبل أ  نطرب، ونغين، ونصفق لالنتخاابت .. أوالً 
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61/55/6161 

 .متفردات -6111
ومرة على ي  اجملتم  .. مرة على ي  نظام ذنب الكلب، وحلفائ  : الشعب السوري يُقَتل مرتني 

ال ويل؛ عن ما مي و  نظام اإلجرام والظلم، والشر ابلقوة، واحلياة، والعافية من خالل أحاديثهم عن الع الة 
 ...!! الّتصاحلية 

ميكن إال أ  يستخ مها يف موي  من الشر  ال.. أميا عافية ترت  على نظام الشر واإلجرام األس ي  
والذين مي و  النظام األس ي اجملرم ابلعافية واحلياة من خالل ح يثهم عن .. واإلجرام حبق الشعب السوري 

 . هم شركاء نظام اإلجرام فيما ينول ابلشعب السوري من ظلم وضَرر.. الع الة الّتصاحلية 
م الطادات واألودات، واملؤمترات ــ ال ع الة، وال صلح، وال ليعلم اجلمي  ــ حىت توفروا على أنفسك 

تصاحل، وال أمن، وال أما ، وال استقرار، إال بع  رحيل ذنب الكلب، وشلت  عن املشه  السياسي السوري 
 ! وبع  أ  َتخذ الع الة كامل حقها من اجملرم ذنب الكلب، ومن شلَّت  اجملرمة.. 
مأساة الثورة السورية ولألسف؛ غياب الفريق السياسي الكفء الذي يردى إىل مستواها، ومستوى  

وكأ  الفريق السياسي احلايل الناطق ابسم الثورة؛ .. وحيسن متثيلها يف احملافل اإلدليمية وال ولية .. أه افها 
 ! جوء من املؤامرة على الشعب السوري وثورت 

  ــ بع  كل هذه املآسي واجلرائم ــ أ  يشارك الطاغية اجملرم بشار األس  اإلئتالف الذي يقبل لنفس 
 !خ عة االنتخاابت، ليس هو فقط ال ميثل الثورة، بل هو بذلك يقف م  أع اء الثورة، وُيصبح ع واً للثورة

 !؟...أمل أي  للثورة أ  تُفرز دياداهتا املخلصني واحلقيقيني  
 ...!؛ ليتنا بقينا اثبتني على هذا الشعار "ما إلنا غريك اي هللا " اراً الثورة يف أول أايمها رفعت شع 
ترامب شخصية نرجسّية؛ ونرجسّيت  عاليٌة ج اً؛ ومن صفات الشخصية النرجسية اإلنكار لواِدع ،  

و حىت ل.. وعلى مب أ عنوة ولو طارت .. وع م االعرتاف ابهلومية؛ فهو فوق أ  يُهَوم، أو أ  يشعر ابهلومية 
فة.. خربت البَل    ! ومن حول  من أنصارِه املستفي ين يستغلو  في  هذه الصِّ

ار أ  الفيلسوف واملفّكر ميثال  من بني الناس أعلى درجات الوعي والفكر، يعترب عب  الكرمي بكّ  
ماركس من كارل :" والعطاء لإلنسانية ــ كما يف تعريف  للفيلسوف، واملفكر، واملثقف ــ وهو م  ذلك يقول

بل .. مفكرًا وفيلسوفًا  لمفكر والفيلسوف خيرج مع  إبليس؛ وعلى فهم  هذا ل"املفكرين والفالسفة الكبار 
  !!هو شيخ املفكرين والفالسفة

7/6/6165  
  !ّكارفهمها ال كتور البَ راها ويَ ميقراطّية كما يَ ال ّ  -6115
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 ميقراطّية؟ هي ما ال:" نظام احلكم يف اإلسالميقول ال كتور عب  الكرمي بكار، يف كتاب  أساسيات يف  
شكل من أشكال احلكم ُيشارك في  مجي  املواطنني املؤهلني على د م املساواة إما على حنو مباشر، أو من 
خالل ممثلني، وهذه املشاركة تكو  يف ادرتا  القوانني وحت يثها، وإابحة بعض احملظورات، وحظر بعض 

تعين حكم األغلبية، كما تعين الت اول السلمي للسلطة، وهي متنح مساحات واسعة ال ميقراطية .. املباحات 
 للشعب، والوسائل اإلعالمية، واملؤسسات الثقافية واالجتماعية يف مرادبة أعمال موظفي احلكومة، وإاثرة

انظر مود  " :مث يعوو فهم  هذا لل ميقراطية إىل مود  ويكيبي اي، فيقول. هـ -ا"القضااي ض هم يف احملاكم 
 "!! ويكيبي اي مادة دميقراطية 

والبعي  كل البع  عن مفهوم حقيقة .. انظروا هلذا الفهم السطحي والساذج لل ميقراطية  
مث أين هي .. والذي مل يقل ب  من ل ي  ح  أدىن من اإلملام مبفهوم ال ميقراطية ..  ، وعن وادعهاال ميقراطية

على د م وأين هذا النظام ال ميقراطي يف العامل كل  الذي حيكم في  مجي  املواطنني املؤهلني  ،هذه ال ميقراطية
 ! ؟..بشكل مباشر املساواة، و 

ــ مل جي  ما يسعف  على فهم  اخلاطئ والساذج لل ميقراطية سوى أ  يعوو إىل ! روالرجل ــ وهو املفكّ  
يكو  ل  ل ميقراطية، وأ  عن اتكو  ل  دراست  اخلاصة ــ أ  ! ى من  ــ كمفكر، وكا  يُرجَ " !ويكيبي اي" مود  

  !استقراؤه اخلاص لواد ، وحقيقة ال ميقراطية؟
ئ والقاصر لل ميقراطية، تراه ــ يف مناسبات ع ة ــ جيادل فهم  اخلاطِ جهل  ابل ميقراطية، و وهو م   

يف  وأ  ل ي  رؤية سياسية.. حبماس ملفت عن ال ميقراطية، وي عو إىل ديام نظام دميقراطي يف بالد املسلمني 
وهو نفس  يتحفنا إبضاءة ج ي ة عن .. يبشر هبا يف جمالس  اخلاصة والعامة .. ؛ امسها ال ميقراطية احلكم
إ  املبادئ ال ميقراطية تقوم على ع م وجود عالدة بني األرض " :قراطية، كما يف كتاب  أعاله، فيقولال مي

 ...!الكوكتيل، واخللطة ال ميقراطية، اليت مل يسبق  إليها أح  التنادض، و إىل آخر  ".والسماء 
1/6/6165  

 ! النـَّْق ِ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليس فوقَ : البكَّار -6116
ال ينبغي أ  :" ار وهو يتكلم عن أمهّية، وضرورة النق ، وتقّبل النَّق يقول ال كتور عب  الكرمي بكّ  

ل عمَّا يفعل، أَ ص ال ُيسْ خأي شخص فوق النَّق ، ما يصح أ  يكوَ  هناك ش يكو  يف اجملتم  اإلسالمي
عتاب القرآ  الكرمي للنيب علي   ، مواضِ  شرةِ رآ  الكرمي يف أكثر من عَ تاب القُ وال ليل على هذا هو عِ 
اَتب، ولذلك من هو دون  من النَّاس غرِي املعصومني ة رمويّة؛ حىتَّ النيبَّ يـُعَ ارَ شَ إ  الصالة والسالم، وهذا في

   .هـ -ا"اَتب، وينبغي أ  حُياَسب ينبغي أ  يـُعَ 
ذ من ، ؤخَ يُ  واالعرتاض، وفوق املعارضة،النيب ملسو هيلع هللا ىلص فوق النق ، ّنقل، واإلمجاع؛ فهذا خبالف الدول   

مسعنا : د علي ، وحق  على أمت ، والناس أمجعني، أ  يقولوا ل  يف مجي  ما ينقل عن رب ، وأيمر ب وال يـُرَ 
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:" اليت أمجعت عليها األمةواإلمام مالك رمح  هللا د  خّلص هذا املعىن يف داع ت  الذهبية العظيمة، .. وأطعنا 
 ". كل يُؤَخذ من ، ويـَُرد علي  إال النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

ذو اخلويصرة، ق  إالَّ اخلارجي اجللف، أ على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلنّ ف يف اتريخ اإلسالم كل  من جترَّ ال يُعرَ  
.. ما َعِ لَت يف الِقْسَمة .. ، اع ل اي دمحم اي دمحم اتق هللا: ، عن ما دال للنيب ملسو هيلع هللا ىلصاألوائل الة  اخلوارج الغُ جَ 

َمن يُطي  هللَا إذا عصيُتُ ، أأيمنين .. ل ك ومن يَع ل إذا مل أع ِ ويل:"  غضبًا ش ي اً، ودالفغضب النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص
  ".وهللا ال جت و  بع ي أح اً أعَ ل عليكم مين ! .. على أهل األرِض، وال َتمنوين؟

، أيمر ويوج  عباده األنبياء، ملا أمجعني  رب العاملني، ورب األنبياء واملرسلني، وخالق اخللقهللا تعاىل 
كما عاتب هللُا نبّي ، : ، فُيقالعلي  فال يُقاس الناسُ .. وهذا حق خالص ل  وح ه سبحان  .. يشاء، ويري  

في  تلبيس وت ليس على خاطئ، فهذا است الل ..   دونَ ن هم جيوز للناس أ  يعاتبوا وحياسبوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومَ 
 !الناس

 ..لعل دص ه، ونيت  خبالف ما ذهبت إلي  : د  ينربي املتعصبو  اجملادلو  عن البّكار، فيقولو  
 !؟..وملاذا مل تُراجع ، ولو راجعت  

حناكم القول، وال مث حنن .. مل دواًل غري الذي أشران إلي  ظاهر كالم الرجل ال حيت: وهلؤالء نقول 
وإمنا  ..فهذا ال سلطا  لنا علي  .. وحتري ما ودر فيها .. القلوب والبطو   فلم نؤّمر بشقِّ .. حناكم القلوب 

وحىت ال خنوض .. وهللا تعاىل يتوىل السرائر .. ؛ ظاهر أدواهلم وأفعاهلم مأمران أ  أنخذ الناس من ظاهره
: نقول للبكار.. وحىت ال نلّبس على الناس ديَنهم .. والبطو   القلوبعن شق الو .. معركة القص ، والنية 
ِشْ  بَراِغي َحْنَكك .." ومن احل يث عن  .. اب سي  اخللق؛ احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص عن ما تقرتب من جنَ 

 "!! شوي 
لسُت يف :" حرفّياً  ــ على اخلاص ــ يف بعض ما أخذت  علي ، فأجابين رجلود  سبق يل أ  راجعت ال 

 !نعوُذ ابهلل من الِكرْب، واخلُذال " .. حاَجٍة إىل مساع رّدك 
51/6/6165  
 .متفردات -6113

أوهلما أ  جل ضحااي احلرب يف اليمن هم : احلوثيو  يف اليمن ال يري و  للحرب أ  تنتهي لسببني 
اثنيهما أ  انتهاء احلرب يعين االلتفات . من أبناء السنَّة، وأطفاهلم، وهذا ابلنسبة للحوثيني مكسب عظيم

 .   تع ين ل إىل االستحقادات ال اخلية للشعب اليمين، وهذا ما ال يري ون ، وهم غري مس
يف تفاوض إيرا  م  اجملتم  ال ويل حول مفاعلها النووي، تض  تواج ها يف سوراي، ومصلحة  

عمالئها كحوب الشيطا ، واحلوثيني، كشرٍط أساس ـ دبل رف  احلظر االدتصادي عنها ـ ألي اتفاق بينها 
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أ  الوض  املتأزم يف سوراي  :"وال أدل على ذلك من تصريح األمريكيني األخري.. وبني اجملتم  ال ويل 
 !، لِك هللا اي سوراي.. "سيستمر لسنوات 

ملن خيرجو  ال ين، والتاريخ، واألنبياء من الصراع ال ائر يف فلسطني، َتيت أح اث بيت املق س  
اللهم احفظ .. أ  ال ين حاضر بقوة ويف كل جوئية من جوئيات الصراع : لتقول للمغفلني من بين جل تنا

واحفظ عبادك املق سيني، وانصرهم على .. ألدصى، من دنس وشر الصهاينة ال خالء، الغرابء املسج  ا
 . أع ائك أع اء ال ين

غاظ اليهود الغرابء أ  يروا مسلمي بيت املق س ينفرو  بكثرة ملويٍ  من العبادة يف العشر األواخر  
ض  املق سيني ليشوشوا عليهم دينهم  فصعَّ وا من شرهم وأذاهم، يف هذه األايم املباركة،.. من رمضا  

 . 657:البقرة[َوالَ يـََواُلوَ  يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِ  اْسَتطَاُعوْا :] وعبادهتم، ص ق هللا العظيم
.. النظام الصهيوين العنصري، وما يرتكب  من جرائم وجمازر حبق الفلسطينيني، وخباّصة أهل غوة  

وعلى .. وعلى العنصرية .. ل ليل دطعي على تواطؤ العامَل على اجلرمية .. ى َمرأى وَمسم  من العامَل كل  وعل
 !فشل وكذب مواعم اإلنسانية اليت تتسرت خلفها كثري من ال ول واملنظمات ال ولية

والرباء يف بعض حكام العرب حيرصو  على أ  يلغوا الفوارق بني األداي ، وأ  يغّيبوا عقي ة الوالء  
؛ إال أ  الصهاينة اليهود يردو  على بيتهم "بيت العائلة اإلبراهيمية " اإلسالم؛ من خالل مشروعهم 

 !! اإلبراهيمي هذا مبوي  من اجلرائم واجملازر يرتكبوهنا حبق املسج  األدصى، ومسلمي فلسطني، كل فلسطني
ق سيني، وال على الفلسطينيني، حكام العرب ليسوا دلقني على املسج  األدصى، وال على امل 

كما هم دلقو  على التطبي ، ومستقبل التطبي  م  دولة اإلجرام، ال ولة العنصرية؛ .. وأطفاهلم، ونسائهم 
 ...!دولة الصهاينة اليهود 

هناك فعل إجرامي متواصل من دبل الصهاينة اليهود، دابل  ردة فعل املستضعفني واملظلومني  
يقولوا للظامل كفى، فقابل الصهاينة اليهود ردة الفعل هذه، ابرتكاب موي  من اجلرائم بوسائلهم املعروفة، ل

واإلعالم املتواطئ واملنحاز مل ير من املشه  كل  سوى أوسط ؛ ردة .. واجملازر بواسطة أسلحتهم املتطورة 
 !فعل املستضعفني وحسب

أحيت يف شعوب األمة .. احملتلني  جهاد أهل فلسطني، وثباهتم، وثورهتم على الصهاينة العنصريني 
وما أح ثت  سنوات .. رو  اجلهاد، ورو  األمل يف التَّحرير، ورفض الظلم والتطبي  م  دولة الصهاينة اليهود 

 !وال للمطّبعني.. وال عواء للعنصري الغيب نتنياهو وعصابت  .. التطبي  ه م  جهاد أهل فلسطني يف أسبوع 
ائم وجمازر الصهاينة اليهود يف فلسطني، فهي ال تع ل جرائم وجمازر مهما تعاظمت جر : دالوا يل 

ذَنب الكلب ال يُقاس علي ، ولو ِديس علي  إبليس : وهلؤالء أدول.. بشار ذنب الكلب ونظام  يف سوراي 
 ! اللعني، لظهر إبليس أن  شريف ونظيف
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رغم الفارق الكبري يف القوى، ورغم احلصار الظامل، فق  حقق جماه و وأبطال غوة ــ ومعهم مجي   
وشاىف جرحاان .. رحم هللا شه اءان .. شرفاء وأبطال فلسطني ــ انتصاراً كاسحًا على الصهاينة اليهود احملتلني 

 .  رب العاملنيوصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم، واحلم  هلل.. 
" د  استمعت لكلمة الناطق الرمسي لكتائب القسام، اليت تناولتها وسائل اإلعالم، واملعنونة بـ  

ولو رد الفضل أواًل .. ، فرد الفضل يف النصر للشه اء واجملاه ين .."منطق العرب ة لن يواج  إال ابلصمود 
 .  م هللا الشه اء، وجوى هللا اجملاه ين خري اجلواءرح.. هلل، مث للشه اء واجملاه ين، لكا  خرياً وأفضل 

لو كا  جهاُد اإلخواِ  يف غّوة بعي ًا عن إيرا ، وعن افتعال ال عاية إليرا ، وألذانهبا، لكا  أكثر  
 ...!بركة، وأثَراً، ودـَُبوالً 

ه يف الوزر واجلرم َمن رضي بشار اجملرم حاكمًا علي ، ورئيسًا لسوراي ــ وإ  مل يفعل فعل  ــ فهو وإايَّ  
 !سواء؛ فالرضا ابلشيء كفاِعِل 

.. كا  الباطين حسن الّصبا  يبذل جه ًا كبريًا ليصل إىل مواطن القرار، وينفذ خمططات  الشريرة  
 ...!واليوم ال ميقراطية ــ ملا تتسم من ثغرات رخوة وداتلة ــ د  هوَّنت علي  وعلى مجاعت  املهّمَة كثرياً 

ال يوال الطغاة الظاملو ، يسألو  .. ثر من مخسني سنة على وفاة سي  دطب رمح  هللا بع  مرور أك 
وأن  .. وهذه عالمة على القبول .. بقلق وخوف  عن سي ، وعن فكره، وعن كتب  وآاثره العلمية، وأثرها 

 .رمح  هللا، كا  وال يوال شوكة يف حلوق الطغاة الظاملني من لصوص الظالم واحلكم
خمتصر العلو " لعامل دمحم انصر ال ين األلباين بكالم لسي  دطب رمحهما هللا، يف مق مة كتاب  يست ل ا 
ود  وج ان من الكّتاب .. ، "األستاذ الكبري " يف أكثر من صفحتني، وعن ما أييت على ذكر امس  يصف  بـ " 

سالوا عن  أجابوا ــ رهبًة أو وإذا ما .. والشيوخ املعاصرين من يست ل بكالم لسي  من دو  أ  يعوو إلي  
وإذا مل يكن سي  الذي .. هو أديب، هو شاعر، وليس بعامل : رغبًة ــ جواهبم املمجوج واملردود، واملرجف

وإذا مل يكن سي  .. ، عاملًا فمن هو العامل "املقّومات " و " اخلصائص " و " املعامل " و " الظالَل " َخط 
 !ــ توينو  هبا كتبكم وكلماتكم؟! مشاعل ــ على وج  السردة عاملاً فعالم تقتبسو  من كلمات 

61/1/3165 
 .دراُر إع ام دادة اإلخوا  املسلمني يف مصر -6111

على إع ام اثىن عشر .. إد اُم حماكم السلطات املصرية، مبوافقة ومباركة شيخ األزهر، ومفيت مصر  
ائر، وُم ا ، ال ميت إىل اإلسالم، وال إىل الع ل هو درار ج.. رجاًل من دادة اإلخوا  املسلمني يف مصر 

وإمنا هو النوول عن  رغبة وهوى .. ستتوارث  األجيال التالية بكثري من األسى واألحقاد .. والع الة يف شيء 
والعامل الذي حيل دم املسلم ــ أو دم أي .. الطاغوت السيسي، وهوى حلفائ  من طغاة وشياطني اإلنس 

فهو جمرم .. وم ــ ويود  على إع ام  من أجل إرضاء الطاغوت، ونوواًل عن  رغبات  وأهوائ  إنسا  بريء ومظل
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وهو من .. تطال  مجي  تبعات الوزر يف ال نيا واآلخرة .. وهو لص ال ُيستأَمن على دين .. وآمث وليس بعامل 
َواْتُل :] هللا في  دول  تعاىل ؛ الذي ركن إىل الظاملني، وماألهم على ما يري و ، الذي أنول"بلعام " إخوا  

بَـَعُ  الشَّْيطَاُ  َفَكاَ  ِمَن اْلَغاِويَن  َها فَأَتـْ َناُه آاَيتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ َنا َلَرفـَْعَناُه هِبَا َولَـِكنَُّ  . َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي آتـَيـْ َوَلْو ِشاـْ
رُْكُ  يـَْلَهث ذَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم َأْخَلَ  ِإىَل اأَلْرِض َواتَـَّبَ  َهَواُه َفَمثـَُلُ  َكمَ  َثِل اْلَكْلِب ِإ  حَتِْمْل َعَلْيِ  يـَْلَهْث َأْو تـَتـْ

بُوْا آِباَيتَِنا   . 572-571:األعراف[الَِّذيَن َكذَّ
61/2/6165 

 .حرية القرار السياسي والعسكري للثورات -6111
ل، ويته د أه افها، أ  تفق  حرية أكرب خطر يته د ثورات الشعوب اليت تنش  احلرية واالستقال 

ويؤول هذا احلق إىل دوى دولية وخارجية؛ مقابل أ  يُرَمى هلا بعض .. اختاذ القرار السياسي والعسكري 
 ...! ال عم واملؤ  اإلنسانية 

مل يع  أي معىن ألي حراك ثوري ينش  التغيري، عن ما يفق  حرية القرار السياسي والعسكري،  
 ...!يتصرف ب  وفق مصاحل  .. ق بي  الغري وُيصبح هذا احل

وتفق  حقها يف .. عن ما الثورة تفق  حقها يف اختاذ القرارات السياسية والعسكرية اليت تناسبها  
حيناٍذ تفق  الثورة كثرياً من .. وابلق ر الذي أيذ  ب  الغري .. إال بع  أ  أيذ  هلا الغري .. ال فاع عن نفسها 
 !ووجودهامربراهتا، ودوهتا، 

مهما كانت مربرات حتالف الثورات اليت تنش  التغيري، واحلرية واالستقالل، م  دوى خارجية  
إال أهنا ال تربر أ  يكو  ذلك على حساب حرية واستقالل القرار السياسي والعسكري .. ضرورية، وملحة 

 ! للثورات
أتفهم ــ حتت ظروف االضطرار ــ أ  يتنازل املرء عن بعض حقود ؛ لتحصيل ما هو أعظم منها، أو  

لكن أ  يتنازل املرء .. فهذا ل  مستن  من النقل والعقل .. أ  يتحمل بعض الضرر ل ف  ضرٍر أكرب 
عبودية ال ُتستساغ، و .. فهذه تبعية .. لآلخرين عن حريت ، وحق  يف القرار واالختيار، وال فاع عن النفس 

 ! وال تليق ابألحرار
أميا ت خل تركي يف أفغانستا  نراه أ  يتم .. وحىت ال يشمت الع و .. درءًا للفتنة، وودوع احملظور  

، وبع  تنسيق اتم معهم، "اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستا  " من خالل موافقة ورضى دادة الطالبا ، دادة 
 ...ومبا حيقق مصلحة اجلمي  

51/7/6165  
 .مبارك حلركة الطالبا  اإلسالمية -6112
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هنّنئ حركة الطالبا  اإلسالمية هلذا النصر املبني، وهذا الفتح الكبري للم   األفغانية، بطريقة  
كما هنناهم .. حضارية بعي ة عن االنتقام، والتَّشفي، وملياة ابلشعور ابملسؤولية حنو أمن وسالمة الناس 

َمن يـَتَِّق َوِيْصرِبْ فَِإ َّ اّلّلَ اَل ُيِضيُ  َأْجَر :] ص ق هللا.. فاحلم  والشكر هلل حكمهم ل ولة أفغانستا ، بعودة 
 . 11:يوسف[اْلُمْحِسِننَي 

51/8/6165  
 .يوم أ  سقطت دولة الطالبا  ويوم انتصارها -6117

وعمالئهم من األفغا ، بكل دواهم دبل عشرين عامًا دخلت أمريكا، ومعها دول العامَل املتحضر،  
.. وارتكبوا مجي  أنواع اجملازر واجلرائم حبق امل نيني .. فأسقطوا دولة الطالبا  بقوة السال  .. العسكرية 

ليموتوا .. ووضعوا ماات من الطالبا  يف حاوايت مغلقة .. وكانت جثث القتلى منتشرة يف شوارع كابل 
 يث عن حقوق اإلنسا ، وعن ع م شرعية أي حكومة َتيت عن طريق ومل حيصل ودتها أي ح.. اختنادًا 

واهلياات .. واألمم املتح ة .. واستمرت جرائمهم وجمازرهم على م ى عشرين عامًا .. القوة والعنف 
واليوم ملا نصر هللا طالبا ، وأعاد هلم دولتهم .. صم، بكم، عمي، ال يبصرو ، وال يسمعو  .. احلقودية 

ى الطالبا  يتصرفو  برو  عالية من املسؤولية، حنو حقوق وسالمة وأمن بل هم وشعبهم، نر .. وحكمهم 
ومحوا منازهلم .. ود  وفوا بوع هم .. حىت أ  من كا  حيارهبم ابألمس فق  أمَّنوه .. ب اف  من تعاليم دينهم 

واهلياات .. ملتحضر ودول العامل ا.. وم  ذلك مل تتودف أحاديث األمم املتح ة .. وممتلكاهتم اخلاصة 
أو دخلوا .. واليت تتضمن أش  هلجات الته ي  والوعي  حلركة الطالبا  يف حال استعملوا العنف .. احلقودية 

فيحذروهنم من كل ما كانوا هم د  ادرتفوه، .. أو انتهكوا حقوق اإلنسا  .. م ينة كابل بقوة السال  
فاستيقظ ضمريهم بع  أ  كا  ميتًا ألكثر من .. التحذير  وكانوا هم اأَلوىل هبذه النصائح وهذا.. وفعلوه 

 !عشرين عاماً 
52/8/6165  

 .الَعَلم األفغاين والطالبا  -6118
وددت من األخوة يف الطالبا ، أ  يعرتفوا ابلعلم الوطين ل ولة أفغانستا ، كما هو، كرمو لل ولة  

 :األفغانية، وذلك لألسباب التالية
، مث هو خيلو من الرموز املخالفة "ال إل  إال هللا دمحم رسول هللا " أن  َعَلم تعلوه شهادة التوحي   -5 

 . للشرع
 . أن  العَلم اجملم  علي  بني مجي  شرائح اجملتم  األفغاين -6 
أ  تغيريه، ومواجهة من يرفع ، سيؤدي إىل فتنة كبرية، تفرق كلمة الشعب األدغاين، وتعطي  -3 
 ! لفرصة لذوي األغراض واألهواء، والعمالء، أ  يفس وا وخيربوا، ابسم وزعم ال فاع عن العلم الوطينا
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ما تق م ال يعين وال يلوم من  إلغاء راية احلركة، ال؛ بل تبقى كراية خاصة متثل احلركة وصفوفها  
سائاًل هللا ..  ذلك الطالبا  ذاهتم أما العلم الوطين فهو ميثل مجي  شرائح اجملتم  األفغاين مبا يف.. وأبنائها 

اللهم آمني، .. تعاىل هلم التوفيق، وأ  يس د خطاهم ملا في  خري دينهم ودنياهم، وصاحل بل هم وشعبهم 
 . وصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسلم

51/8/6165  
 .متفردات حول األوضاع املستج ة يف أفغانستا  -6111

ما يغتاظ من النصر الذي حققت  حركة الطالبا  اإلسالمية يف أفغانستا  إال منافق، مريض القلب،   
 . يضمر الغش، واحلق  على اإلسالم واملسلمني، أو جاهل من ذوي اجلهل املركب

أميا جيش حملي وطين يبني  الع و الغازي واملستعمر ملآرب ، جيش ل  صفة االرتواق، سرعا  ما ينهار  
 .تفكك، عن ما يرف  الع و املستعمر ي ه عن وي
فق  استمعت لكلمات بعض من ويب جملس األمن، املنعق  خبصوص األح اث املستج ة يف  

فكا  كل منهم يتكلم، وحي د مودف  بناء على مصاحل ، وخلفيت  ال ينية والطائفية اليت ينتمي .. أفغانستا  
 !ري مباشر، غ"عنكليوي " لكن أبسلوب سياسي .. إليها 

يُكثرو  من وض  العصي بني عجلة .. ما أكثر العصي اليت ستوض  بني عجالت حكم الطالبا   
وس د هللُا خطاهم، .. كا  هللا يف عو  الطالبا  .. مث يُطالبوهنم حبكم ونظام مثاليني .. حكم الطالبا  

 .ورأيهم
وإشراكهم يف ال ائرة .. ود  يكو  إجيابيًا الَعفو َعمَّن تلوث ابخليانة والعمالة للع و اخلارجي؛ شيء،  

الضيقة للقرار السياسي، وللحكم، شيء آخر؛ يعين زرع أعني تنقل للع و خصوصيات احلكم، والشاردة 
 ! والواردة

حقيقة واح ة مل تعرتف هبا أمريكا وال اجملتم  ال ويل؛ وهي أ  درارهم إسقاط دولة الطالبا  كا   
ى ذلك من الفاتورة الضخمة يف األروا  واألموال اليت ُدفعت خالل العق ين خطأ كبرياً؛ وال أَدّل عل

 !مث هاهم الطالبا  ــ بع  عشرين عاماً ــ يعودو  ــ ليحكموا البالد ــ مرة اثنية، وأدوى مما كانوا.. املنصرمني 
نهجًا حلكم أهنم لن يتبنوا ال ميقراطية طريقًا وم: أفضل، وأص ق، وأدوى تصريح للطالبا ، دوهلم 

 .جواهم هللا خرياً .. البالد والعباد 
اهنار ال يك امرأة فلسطينية تل  يف سجو  االحتالل اإلسرائيلي، ومثيالهتا الكثري من الفلسطينيات  

تصوروا لو كا  حيصل شيء من ذلك يف سجو  الطالبا  .. الاليت يل   يف سجو  االحتالل ظلمًا وع وااًن 
 !تباكياً على حقوق املرأة؟.. اً وإنكاراً، وما أدع وها ألداموا ال نيا زعيق.. 
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الكل ي عو الطالبا  إىل تشكيل حكومة تشاركية ــ حىت لو أدَّى هذا التوس  يف املشاركة إىل تعطيل  
عملها الوظيفي ــ تتس  جلمي  األطياف، والتجمعات أماًل يف أ  يكو  هلم يف تلك احلكومة ي اً، وعيناً، 

 ...!لصاحلهم، ومآرهبم  وذنَباً يعمل
احلكومة وتشكيالهتا ليست ه فًا وال غاية، وإمنا هي وسيلة لغاية خ مة اإلنسا  يف مجي  مرافق  

.. بينما هي عن  األحواب املتصارعة املتكالبة على حتة منصب ه ف وغاية، دوهنا كل الغاايت .. حيات  
 ! واإلنسا ، والشعب ومصاحل  آخر ما يُلتفت إلي ، ويُفّكر ب 

بينما هي عن   .. ومغرم .. وأمانة .. وخ مة .. ة ــ مهما علت مراتبها ــ تكليف املناصب احلكومي 
.. كثري من األحواب ــ وذوي النفوس املريضة ــ اليت تتصارع وتتكالب على املناصب احلكومية، مغنم 

 !وفرصة لالستعالء، واالستغناء السري 
وا إىل حكم أفغانستا ، وأعادوا دولتهم، الذين يعب و  عجل ال ميقراطية، ما دام الطالبا  د  وصل 

عن غري طريق ال ميقراطية ــ مهما حققوا من مكاسب إجيابية وحممودة لشعبهم وبل هم ــ فهم مرفوضو ، 
 !!ومتَّهمو ، ُيشكك يف نواايهم، وص دهم، وجهادهم

أرضهم، وخروج  هنّنئ الطالبا ، والّشعب األفغاين على نيل االستقالل، وجالء الُغواة احملتلني عن 
سائاًل هللا تعاىل هلم الس اد والتوفيق، واالنتصار يف مرحلة بناء ال ولة، .. آخر جن ي من أفغانستا  

.. ومؤسساهتا، وهي مرحلة االنتصار فيها أش  وأهم من مرحلة االنتصار على الغواة، وإخراجهم من البالد 
 . موصلى هللا على سي ان ونبينا دمحم وعلى آل  وصحب  وسل

مجي  االستخبارات العاملية، م  حكامهم، وجيوشهم مل يتودعوا سقوط كابل أمام زحف جماه ي  
َما ظََننُتْم َأ  خَيُْرُجوا َوظَنُّوا َأنَـُّهم :] وجواب ذلك يف كتاب هللا.. الطالبا  هبذه الطريقة، وهذه السرعة 

َن اّللَِّ َفَأاَتُهُم اّللَُّ ِمْن َحْيُث ملَْ حَيَْتِسُبوا َوَدَذَف يف دـُُلوهِبُِم الرُّْعَب  خُيْرِبُوَ  بـُُيوتـَُهم أِبَْيِ يِهْم مَّانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهم مِّ
 .  6:احلشر[
اليت أنفقوها يف غووهم ألفغانستا ، مث ها هم بع  عشرين  يتح ثو  عن تريليوانت من ال والرات 

عامًا خيرجو  خائبني خمذولني من أفغانستا ، واحلسرة متلؤهم على ما أنفقوا، ود َّموا، ومن غري طائل يُذَكر 
ِل اّللِّ َفَسُينِفُقونـََها مثَّ َتُكوُ  ِإ َّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَ  َأْمَواهَلُْم لَِيُص ُّوْا َعن َسِبي:] جواب ذلك يف كتاب هللا.. 

 !فهل ِمن ُمْعَترِب؟. 32:األنفال[ْا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُروَ  َعَلْيِهْم َحْسَرًة مثَّ يـُْغَلُبوَ  َوالَِّذيَن َكَفُرو 
هنياًا حلركة الطالبا ، وللشعب األفغاين، سيطرة احلركة الكاملة على والية بنشري، وابلسيطرة  

ملة على هذه الوالية، تكو  حركة الطالبا  د  حررت مجي  الرتاب األفغاين من الغواة احملتلني، ومن الكا
 . هلل احلم  والشكر.. عمالئهم 
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ما ِديمُة ُحُكوَمٍة حتقُِّق اْشرتاَك مَجي  األطياِف، .. الَعْ ُل، واألْمُن، والتـَّْنمَيُة : َغايَُة الَعَمِل احلُكوِمي 
 !، َيكثـُُر فيها وضُ  الِعِصيِّ بنَي الَعَجالت، ال حتقُِّق تِلَك املَعاين؟والتَّجمَُّعاتِ 

حكومة غري .. ما ديمُة ُحكومٍة حتقق مطالب اجملتم  ال ويل يف توسي  دائرة املشاركني فيها  
بينما هي تفق  الق رة على حتقيق مطالب .. متجانسة وال متماسكة، يكثر فيها وض  العصي بني العجالت 

 ! الشعب يف الع ل، واألمن، والتَّنمية؟
احلوب الفائو يف انتخاابهتم، مهما كا  .. يف أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وغريها من ال ول األوربية  

وال .. واحلوب املنافس اخلاسر، يتحول إىل صفوف املعارضة .. هو الذي حيكم .. فارق األصوات ضاياًل 
فعالم ما هو حالل هلم، حرام على .. ة مشاركة احلوب اخلاسر يف احلكم أح  يُطالب احلوب الفائو بضرور 

 ! الطالبا ؟
ونسي األخ ما .. تيسري علوين زعال  على اهلوارة؛ ملاذا حكومة الطالبا  ختلو من عناصر من اهلوارة  

 ! ؟...يفعل  هوارة سوراي ب ، وأبهل ، وشعب ، وبل ه 
بينما هي متن  املسلمني السنَّة يف إيرا  .. رة يف حكومة الطالبا  إيرا  تَتباكى على ع م مشاركة اهلوا 

 !؟...ــ وتع ادهم يوي  عن ثلث الشعب اإليراين ــ من أ  يكو  هلم مسج  يف طهرا  
الربيطانية م  األح اث املستج ة يف  BBCكيف تعاملت دنوات " لو ُوجَ ت دراسة بعنوا   

، خلرجت مبجل ات ع ة؛ خالصتها غياب األمانة، واإلنصاف، واحلياد يف التَّعاطي م  "أفغانستا  
 .األح اث اجلارية

فإ  أجبتهم لشرط من .. شروط أمريكا وال ول الغربية على الطالبا  ليس هلا ح  ينتهو  عن ه  
وهكذا إىل أ  جتيبهم إىل شرط االنسالخ من ال ين كليًا، وال .. شروطهم اشرتطوا عليك شرطًا آخر 

َوَلن تـَْرَضى َعنَك اْليَـُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَ  ِملَّتَـُهْم :] يرضيهم منك ما هو أدل من ذلك، كما دال تعاىل
 . 561:رةالبق[

1/1/6165  
 .ول األوضاع املستج ة يف تونسمتفردات ح -6111

فصل " هذا جواء من يرف  شعار .. النهضة التونسية بقيادة الغنوشي؛ لن جت وا عليكم ابكيًا  حركة 
، فال أنتم حققتم "احلرية دبل اإلسالم، ودبل تطبيق تعاليم وشرائ  اإلسالم " ، وشعار "ال عوة عن السياسة 

 ...!حرية، وال أنتم نصرمت ديناً 
هذا جواء من يتودد لفرنسا .. لن جت وا عليكم ابكيًا حركة النهضة التونسية بقيادة الغنوشي؛  

، يف الودت الذي كانت "عالدة الص ادة بني البل ين لن تشوش عليها أح اث عابرة وهامشية :" ويقول هلا
 !في  فرنسا يف ذروة هتجمها على اإلسالم، وعلى رسول اإلسالم صلوات هللا وسالم  علي 
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هذا جواء من يؤثر سالمت  .. نوشي؛ لن جت وا عليكم ابكيًا حركة النهضة التونسية بقيادة الغ 
 !الشخصية، وسالمة حوب ، على سالمة اإلسالم، وسالمة أهل اإلسالم من أبناء وشعب تونس

وال .. ما حصل حلركة النهضة التونسية بقيادة الغنوشي، أمر متود ؛ فال هم نصروا هللا، لينصرهم  
ف فعوا ضريبة هذا املودف املتذبذب .. يقبل منهم أبدل من ذلك  ، ألن  ال%511هم نصروا الشيطا  

 !وهذا مآل كل حراك أو جتم  ينهج هنجهم الباطل واملتذبذب هذا.. واملتمّي  
ما حصل حلركة النهضة التونسية بقيادة الغنوشي، أمر متود ؛ حىت ال تتحول حركة النهضة إىل  

والعاملو ، واملغّفلو ، على إمكانية خ مة اإلسالم ونصرت ،  شاه  زور على اإلسالم، يست ل هبا ال ارسو 
 ! من خالل هنج احلركة الباطل واملتمّي 

احلرية دبل شريعة " ال أدري أيهما َعلَّم اآلخر، وادتَبس من اآلَخر، هذا الشعار الباطل واآلمث  
 ! ؟...؛ الغنوشي أم صاحب  القرضاوي "اإلسالم 

نس إذا كا  دادة الربي  التونسي يعتربو  الثورة العظمى، وأم الثورات، ماذا بقي من ثورة ربي  تو  
عبارة عن فتنة، .. ثورة القر  الواح  والعشرين، الثورة الشامية املباركة، واليت د مت أكثر من مليو  شهي  

 ! لبل أ  منهم من أثىن على الطاغية اجملرم األس  خرياً، وم  ل  حبال الود والوصا.. وحرب أهلية 
أ  ثورة تونس ــ ومعها بقية الثورات ــ : د  دلت كلمة من على منابر تونس، مشهودة، ومنشورة 

وجاءت األايم والسنني لتص ق وتؤك  صحة ما د  .. ثورات اندصة، ال تكتمل إال ابنتصار ثورة أهل الشام 
 ! دلناه

لكن د ره أ  .. ومذهبيًا  متجانس ومتآلف طائفّياً .. الشعب التونسي شعب مسلم وحمب لإلسالم  
وخيار .. خيار اخلوارج الغالة : يق  بني خيارين كالمها سيء ومنّفر، وكلٌّ منهما يقتات ابآلخر، ويعتاش علي 

وكم كنت .. وهو ما أفاد العلمانيني احلاد ين يف محلتهم الشرسة ض  اإلسالم .. الغنوشيني املتميعني اجلُّفاة 
 !َجاً وَسطاً يتفادى سياات املنهجني اآلنفي الذكرأود أ  خيّطوا ألنفسهم منهَ 

..  فاةُ واجلُّ  الةُ ي اإلفراط والتفريط، الغُ ي العلمانيني احلاد ين على اإلسالم واملسلمني، كفريقَ ال يقوِّ  
  !فيج و  عن  الفريقني ما يتقوو  ب  على الطعن ابإلسالم واملسلمني

عن ما جي و  أنفسهم على هامش التاريخ، ود  لفظتهم ساملو  اإلسالميني إال العلمانيو  ال يُ  
..  لو  من اإلسالمينيم  هلم املغفَّ ما د َّ  فِ لَ عَ الشعوب، واحرتدت أورادهم، فإذا اسرتدت إليهم عافيتهم، بِ 

تنكروا، وانقلبوا أع اء كأش  ما تكو  الع اوة على اإلسالم، وعلى املغفلني من اإلسالميني الذين د موا هلم 
    !…ف العلَ 
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كلما أشرف العلمانيو  على الووال واالن اثر، أغاثهم املغفلو  من اإلسالميني من ذوي الص ور  
فيم وهنم أبسباب القوة واحلياة .. بعق  التحالفات، واالئتالفات، واملؤمترات، واجملالس الوطنية .. املفتوحة 

 !اإلسالم واملسلمني، وبصورة أشرس مما سبقحىت إذا ما اسرتدت هلم عافيتهم، عادوا من ج ي  حملاربة .. 
إمنا يفعل ما يفعل  ابسم : كل طاغية عن ما يري  أ  ُيَشْرِعْن طغيان  وظلم ، فهو ال ينسى أ  يقول 

أدوس على الشعب، ابسم الشعب، : ي وس على الشعب حبذائ ، مث يقول.. الشعب، ونيابة عن الشعب 
 ! ونيابة عن الشعب

ي ديس سعي  أ  أش  خطر يته د ال ولة التونسية، الربملا  التونسي ومهاترات ، صر  الرئيس التونس 
فشه  على .. أح  أهم إفرازات ال ميقراطية، مما ح ا ب  إىل أ  مي د حالة الطوارئ، وجتمي  عمل الربملا  

 ...! ال ميقراطية وسوء أدائها شاه  من أهلها 
حماولة التصويت على دانو  جييو .. شاه ها اجلمي   من مهاترات وكفرايت الربملا  التونسي اليت 

وكأهنم د  أوفوا املشاكل االدتصادية، والصحية، واالجتماعية حقها، وحسموها، ومل يبق .. حرية شتم هللا 
 ! ، والعياذ ابهلل"شتم هللا " أمامهم من املسائل واملشاكل ما يُطر  للنقاش، سوى مسألة 

وهكذا يف اجلاهلية .. واثاًن من متر يعب وهنا، فإذا جاعوا أكلوها يف اجلاهلية كانوا يصنعو  أ 
املعاصرة؛ صنعوا من ال ميقراطية وثنًا يُعَب ؛ يعب ون  يوماً، وأيكلون  يوماً؛ يعب ون  يوم أ  يكو  يف عبادت  

وما ..   يعب ون  يف موض ، وأيكلون  يف موض.. وأيكلون  يوم أ  يكو  يف أكل  مصلحة هلم .. مصلحة هلم 
 !أكثر النماذج ال الة على ذلك

عن ما يُطالبونك أب  تكو  دميقراطياً؛ فهم يري و  منك أ  تكو  دميقراطيًا على طريقة العراق،  
جُتهو على خريات البالد والِعباد .. دميقراطية ال تُبقي وال َتَذر .. وتونس، ولبنا ، وأفغانستا  دبل الطالبا  

 ! وجتعل ال ايَر َبالدِ .. 
واختذوا اإلسالَم ..  فخذلوا اإلسالمَ .. حوب الع الة والتنمية املغريب؛ رف  شعار اإلسالم هو احلل  

ونوع هلم الودَّ .. فَخَذهلم هللا .. وَحَذوا َحْذَو صاحبهم الغَنُّوشي يف اجلَّفاء والتَّفريط .. ُسّلَماً ملآرهبم وأهوائِهم 
 ! ليهمغري َمأُسوٍف ع.. من دُلوِب النَّاس 

51/1/6165  
 .متفردات حول األوضاع يف سوراي -6115

مبا أ  الضامن الروسي من طرف النظام، هو الذي يرعى وي عم النظام األس ي اجملرم واملليشيات  
فإ  الضامن الرتكي من طرف الثورة يف حل .. الشيعية الطائفية، يف ع واهنم على درعا، وحصارهم ألهلها 

.. ا وراء ح ود إدلب من التوامات  م  روسيا، فيجب أ  ي عم الثوار يف رد ع وا  النظام األس ي إىل م
 ! فالعني ابلعني
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يف الودت الذي جن  في  الضامن الرتكي ــ احرتامًا من  لالتفاديات الرتكية الروسية ــ يقوم ب ور جلم  
جن  الطرف .. الثوار داخل احل ود الضيقة إلدلب، ومنعهم من الرد على الع وا  األس ي خارج إدلب 

ا، وي عم بقوة ع وا  النظام األس ي اجملرم، واملليشيات الطائفية يف أي الروسي ال حيرتم اتفاديات  م  تركي
 !!؟...مكا  أو جوء من سوراي 

أتت األح اث لتبني أ  أكرب خطأ ارتكب  الثوار اجملاه و ، حبق سوراي والثورة خروجهم من اجلنوب  
هلامة للنظام النصريي، وتفريغ تلك املناطق ا.. السوري؛ من دمشق، ومن الغوطة وضواحيها إىل إدلب 

، كا  خطأ  "كسب " وكذلك درار انسحاب جماه ي الساحل من م ينة .. وللمليشيات الطائفية الباطنية 
  !كبرياً 

كل من يري  أ  ي خل يف مفاوضات م  إيرا ، وينجح يف مفاوضات ، علي  أواًل أ  ي رس دراسة  
جي ة احلركات الباطنية، وعقلية الباطنيني اإلجرامّية؛ كيف يفكرو ، وكيف يتشبَّعو  مبا ليس فيهم، وكيف 

 ! ؟...يقتلو  القتيل، مث يبكو  علي  
احلركات والطوائف الباطنية ــ اليت تفاوض عليها، واليت هي النقطة األهم ابلنسبة إليرا  ــ زعيمة  

أهم من املفاعل النووي، واليت هي الغاية من املفاعل النووي؛ أ  ُتْطَلق ي ها يف بالد املسلمني، وأ  ُيسمح 
 ...!هلا ابلّتخريب كيفما تشاء، وأ  متت  خمالبها، لت خل كل بيت من بيوت املسلمني 

اعية احلركات والطوائف الباطنية ــ لآلخرين، ودرهبا وبع ها عنهم، على د ر ما جت  َصَ ادة إيرا  ــ ر  
وجت  منهم .. يف هؤالء اآلخرين تواطؤًا وعواًن هلا على تص ير التشي  ال يين، والسياسي يف بالد املسلمني 

 !  غباًء وغفلة عن مآرهبا اهلّ امة والتخريبية
اطنية؛ إ  مل تتمكن من تشييعك دينيًا، ترضى منك أ  تتشي  إيرا  راعية احلركات والطوائف الب 

امة، يف بالد املسلمني  وما .. سياسياً؛ فتتحول إىل بوٍق جيادل عنها، وعن أه افها، وأعماهلا، وسياساهتا اهل َّ
  !أكثر هؤالء الذين تشيعوا سياسياً حتت عنوا  وزعم املقاومة، وحلف املقاومة

ميكن السكوت عن ؛ ألن  منكر متَع ٍّ، ال يقتصر على أهل ، ولو تركت ،  منكر الشيعة الروافض ال 
وهذا كل  .. فمقومات ومربرات وجوده؛ االستمرار يف أذاك، والتسبب ابلضرر لك .. فهو ال، ولن يرتكك 

 !؟" ...اي لثارات احلسني " يتم حتت عنوا  وزعم، وغطاء 
وهو .. درار خاطئ ومتسرع من دبل الثوار . .إخراج وهتجري ثوار درعا إىل الشمال السوري  

لتبقى املنطقة خالية .. استكمال ملخطط الغواة اإليراين الروسي بتفريغ اجلنوب السوري من الثوار األحرار 
 ! هلم من أي منغص أو معارض
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 وإما أ  تكو  نقطة انطالق لتحرير سوراي من الغواة،.. إدلب الشمال؛ إما أ  تكو  مقربة لألحرار  
وأ  يستع وا ألي خيار .. وعلى األخوة الثوار واجملاه ين أ  خيتاروا .. وال خيار اثلث .. وعمالء الغواة 

 !يرون  من اخليارين اآلنفي الذكر أعاله
لو كا  ثوار الشمال يف إدلب متحررين من القيود واالرتباطات اليت تكبلهم، ومتنعهم من االنتصاف  

ملا جترأ النظام النصريي الطائفي، ومع  الغرابء من .. ة من مناطق سوراي عسكراًي إلخواهنم يف أي منطق
هللا .. املليشيات الرافضية الطائفية، على الع وا  السافر على درعا وأهلها، وثوارها، واالنفراد هبا 

 !املستعا 
  املكبَّلني سيادة واستقالل القرار العسكري والسياسي هو الذي مييو األحرار عن غريهم؛ من التـَّبَ  

 ...!أبثقال وشروط التبعية لألسياد، يقودوهنم حيثما شاؤوا، ويف أي واٍد أرادوا 
كم هو ثقيل وَدميء، وُيسيء لإلنسانية، عن ما يتكلم طاغية جمرم سفَّا ، داتل لألطفال والنساء،  

أسأل هللا .. ، وما يفعل  يف سوراي من جرائم "بوتني " مثال  الرئيس الروسي، الطاغية .. عن حقوق اإلنسا  
 . اللهم آمني.. تعاىل أ  يبتلي   ب اٍء ال جي  ل  دواًء 

قيادة رئيسها اجملرم بوتني ــ تتعامل م  سوراي أرضًا وشعباً، كرهينة لقضاايها ال ولية م  روسيا ــ ب 
أما سالمة وأمن وحياة اإلنسا  السوري، فهو آخر .. وكوردة ضغط تساوم وتفاوض عليها .. اجملتم  ال ويل 

 ! ما هتتم ل  روسيا، وتكرتث ب 
انستا ، وممّا جرى هلا ملّا كا  امسها االحتاد لو اتعظت روسيا من أمريكا وما حصل هلا يف أفغ 

السوفييت؛ فالغواة الغرابء ــ مهما طال مكثهم، وكانت دوهتم ــ فمآهلم إىل االن حار واخلروج من املستعمرات 
وموي ًا من احلسرة .. وأميا َتخري يف اجلالء؛ ال يعين إال موي ًا من اخلسائر والضحااي .. ولو بع  حني .. 

 !والن امة
على املستوى الفردي يرتك الغرب املهمات القذرة لألنظمة املأجورة املستب ة واملتخلفة، إذا ما  

وعلى املستوى ال ويل ــ يف كثري من األحيا  ــ .. أرادوا أ  يعتقلوا شخصاً، أو أ  يُعذبوه خارج بل اهنم 
 ...! بل اهنم، لروسيا يرتكو  املهام القذرة، اليت تتَّسم ابإلرهاب واإلجرام حبق الشعوب و 

طاغية روسيا بوتني حُياول عبثًا أ  جيعل من عميل  وأجريه بشار األس  رئيسًا شرعيًا، فيهنا  بفوزه  
 !على مب أ عنوة ولو طارت.. يف انتخاابت الرائسة 

زلة ال تليق ابلسي  " داتل " ج ال السي  أردوغا  عن اجملرم بوتني، وأن  يرفض أ  يقال عن   
بل بوتني داتل وجمرم حرب، وهو شريك للطاغية بشار األس  .. أردوغا ، أخشى أ  جي  غّبها ولو بع  حني 

   !الشعب السوريوهتجري يف دتل 
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؛  ًا ومنافساً، وهذا بـُْعٌ  ال  السعودية ختشى الص يَق أكثر مما ختشى الع وَّ ألهنا َترى يف الص يق ن َّ
 ...!!  مم ود للع و، بينما هو ممنوع عن الص يقــ ولألسف ــ لذا فخريها .. تراُه يف الَعُ و 

ص يق للسعودية .. العمق السين اإلسالمي يف سوراي، ويف اليمن، ويف العراق، وغريها من البل ا   
لذا فالسعودية ــ ولألسف ــ .. ول  دبول وص ى إجيايب يف نفوس ووج ا  الشعب السعودي املسلم .. 

ثمن خبس، وهي أحوج ختشى هذا العمق اهلام والص يق أكثر مما ختشى الع و؛ فناصبت  الع اء، وضحَّت ب  ب
 ! ؟...ما تكو  إلي   

55/1/6165  
 ارفعوا أي يكم عن الشباب املسلم التونسي -6116

ارفعوا أي يكم عن الشباب املسلم التونسي، زهرة : اسة والعسكريني احلاكمني يف تونسأدول للسّ  
 وبغيكم األكرب من ظلمكمالسلفي السين، الذين هلم القسط املسلم وأمل، وفخر تونس، وخباصة الشباب 

رمت بعضهم، وغيبتم جَّ ؛ فه"شني العاب ين " ىل عه  الطاغية إعادت سريتكم الظاملة يف هؤالء الشباب .. 
أال ختشو  أ  يكو  ما نول بكم، وبتونس بصورة عامة، من سوء .. بعضهم اآلخر يف غياهب السجو  

بسبب حربكم وظلمكم ألولياء هللا تعاىل .. واجملهول والبالد يف كل يوم تسري حنو األسوأ .. وفساد، وخراب 
دخلتم بصورة مباشرة يف حرب م  هللا .. فأنتم بظلمكم هلؤالء الشباب املسلم .. من هؤالء الشباب املسلم 

ابحلَْرِب  آَذنـُْت ُ  َمن عاَدى يل َولِيًّا فَق ْ : إ َّ اّللََّ دالَ :" تعاىل، كما دال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يف احل يث الق سي
 !؟...وأىنَّ لكم اي حكام تونس أ  تقووا على حماربة هللا . البخاري..."

52/51/6165  
  .ِخطاب حسن نصر هللا خبصوص األح اث يف الطّيونة -6113

د  ص ق الباطين حسن نصر هللا يف دول  املتكرر أن  وحوب  ما كا  يومًا ض  املسيحيني يف لبنا ،  
فمعاداة املسيحيني خارج اهتمامات إيرا  وأجن هتا، وابلتايل فهي خارج اهتمامات ربيب .. وخارج لبنا  

حماربة اإلسالم وأهل فحوب  أديم هل ف واح  واضح، وهو .. إيرا  حوب حسن نصر هللا، وخارج أجن ت  
لذا .. السّنة يف لبنا ، وخارج لبنا ، وحماربة كل من يقف ض  إيرا  وأجن هتا الباطنية الطائفية يف املنطقة 

فهو يفتخر أبن  شريك للطاغوت اجملرم بشار األس  فيما ارتكب  ــ وال يوال ــ من جرائم حبق السواد األعظم 
وأكثر من عشرة .. كثر من مليو  شهي  من الشعب السوري فأ.. من الشعب السوري املسلم السين 

إضافة إىل عشرات اآلالف من املعتقلني القابعني ظلمًا وع وااًن يف أدبية سجو  .. ماليني مهّجر سوري 
.. دتلوا وهجروا وسجنوا بفعل جرائم وسال  حسن نصر هللا، وحليف  الطاغية بشار األس  .. الطاغوت 

وأ  .. والتهجري .. يستحقو  املوت .. الباطين حسن نصر هللا تكفرييني، وداعش وهؤالء كلهم يف نظر 
 !! وأ  تُرَمى عليهم وعلى أطفاهلم الرباميل الكيماوية؟.. هت م بيوهتم 



308 
 

ليسوا ض  حسن نصر هللا .. أ  حوب القوات اللبنانية، ومع  مجي  شرفاء لبنا  : ويف املقابل يُقال 
وإمنا هم ض  الباطين حسن نصر هللا، وحوب  .. ال .. ينتمي إىل الطائفة الشيعية أو .. وحوب ، ألن  شيعي 

ويف .. وجعلها يف السلة اإليرانية .. ألن  خطف لبنا  جبمي  مكوانت ، وح وده اجلغرافية، ومق رات ، وموارده 
املوصل املرتدي الذي مما أوصل لبنا  إىل هذا .. خ مة أجن هتا، ومآرهبا، وسياساهتا الطائفية يف املنطقة 

 ...! يكاد يفق  مع  وجوده ومجي  مقومات  السياسية، واالدتصادية، والثقافية، واحلضارية 
وال أظن الرجل عن ه شيء من .. هذا ألننا عن ان دين وأخالق : إذا جاءت األمور لصاحل ، دال 

كا وإسرائيل علينا وعلى هذا بسبب تواطؤ أمري: دال.. وإ  جاءت علي  وعلى حوب  .. دين أو ُخلق 
فإن  حيفظ  .. ذّكران يف خطاب  الطويل واململ خبطاابت ال يكتاتور الطاغية اهلالك حافظ األس  .. املقاومة 

 !  ولباس الشََّب ، واملتشبِّ ، واملتشبَّ  ب .. فق  تشاهبت األدوال، واألفعال .. كثرياً من كلمات  
اطين حسن نصر هللا وحوب  مستمرًا يف خطف لبنا ، وتسخريه ما دام الب.. ليعلم مجي  اللبنانيني  

فإ  لبنا  إىل موي  .. ملآرب وأجن ة إيرا  الصفوية الطائفية، وأجن ة اجملرم الطاغوت بشار األس  وعصابت  
فهو على مذهب .. وحسن نصر هللا ال أظن  يبايل .. من الفقر، والضعف، والتفرق، واخلراب، والفساد 

 !!كل لبنا .. حنرق لبنا  .. حوب هللا أو حنرق البل  .. األس  ص يق  بشار 
51/51/6165  
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