
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
بيان يوزع في األردن للتحذير من أصحاب رسالة "المقدسي يتقدم للوراء" ..  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويم
 

(خاص بمناقشة األمور السياسية وشئون المسلمين) منتدى االحتساب في السياسة الشرعية

 

>12صفحة 1 من 2

  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

 27-10-2008, 07:39 PM #  1 

 أبو راوية السلمي
 مراقب منتدى السياسة الشرعية

  
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 128 

 بيان يوزع في األردن للتحذير من أصحاب رسالة "المقدسي يتقدم للوراء" ..

هذا البيان وصلني عبر اإليميل ..
 
 

سوا على الناس دينهم .ّهوا صورة اإلسالم ولبّشر في األردن يرد على أفراد من الغالة ، شوُبيان ن
 
 

 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا :
 يقول اهللا عز وجل : " وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" 

 وبعد :
فقد ظهرت في مدينة الزرقاء مجموعة قليله من الغالة ينتحلون عقائد زائغه وأفكارا باطله توافق عقيدة الخوارج الذين حذر منهم 
 رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم وسلفنا الصالح ووافقهم على عقائدهم المنحرفة افراد معدودون في بعض المناطق االخرى ..

 فبعضهم يعتقد بأن األصل في الناس في بالد المسلمين اليوم الكفر لعلو أحكام الكفار عليها.
 وبعضهم يعتقد أن األصل فيهم التوقف.

 ح بأن الزرقاء عندهم كباريس من حيث الحكم علىّوبعضهم صر
الناس فيها فالمسلمون عندهم كالكفار األصليين وال يشهد السالمهم شهادتهم بالتوحيد أو صالتهم أو صيامهم أو زكاتهم أوحجهم أو 

 غير ذلك من شعائر اإلسالم.
وبعضهم يرى كفر جميع أئمة األوقاف حتى افتخر أحدهم بأنه لم يصل خلف أئمة المساجد منذ خمس سنين وآخر منذ عشر سنين. 
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 وبعضهم اليكفر أئمة األوقاف بالعموم ولكنه اليجيز الصالة خلف أحد منهم. 
وبعضهم يرى أن كل من عمل في الحكومات الكافره فهو كافر بدعوى أنهم لم يجتنبوا الطاغوت إذ الحدود عندهم معلومه ومضبوطه 

 لالجتناب المكفر لتاركه ..
وقد اشترك اكثرهم في الطعن في اإلخوه الموحدين فتارة يتهمون بعضهم بالتثبيط عن الجهاد أوالطعن في المجاهدين أو بالفرار من 

ساحات الجهاد وأنهم يسمون المجاهدين بالخوارج والتكفيرين وأنهم يفترون ويكذبون على المجاهدين وكل ذلك دعاوى كاذبه ال برهان 
لهم عليها.. قال تعالى " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" وتارة يتهمون اإلخوه العاملين في كفالة األرامل واأليتام بأكل أموال 

لون اإلخوه مالم يقولوه وينسبون إليهم التراجع أو تأييد التراجعات ّالمجاهدين وال بينه لهم على ذلك إال الظن والبهتان، وتارة يقو
ويكذبون عليهم عن عمد كدعواهم أن بعض اإلخوه يقولون عن الجهاد في العراق أن المسلمين هناك يقتل بعضهم بعضا ! ودعواهم 

 أنهم يفترون ويكذبون على المجاهدين كل ذلك دون أدنى بينه .
 ا)ًينِبُا مًمْثِإَا وًانَتْهُوا بُلَمَتْ احِدَقَوا فُبَسَتْا اكَ مِرْيَغِ بِاتَنِمْؤُمْالَ وَينِنِمْؤُمْ الَونُذْؤُ يَينِالَّذَوقد قال تعالى : ( و

 ب بعضهم بعضا.ّحتى آل بهم األمر أن كذب بعضهم على بعض وكذ
وقد بثو ضالالتهم هذه وأكاذبهم عبر شبكة اإلنترنت وفي أوراق نشروها ووزعوها بين الشباب تحت مسميات متنوعة وأسماء وهميه 

 تستروا بها منها : 
ـ أوراق باسم ( اإلجتهاد في حكم الفرار من ساحات الجهاد) . ـ وأخرى باسم ( الضرب باليمين على منهج المفسدين ) كالهما للمدعو " 

 اليمان بن عبد الكريم بن عيسى المدني" .
 ـ وورقه بأسم (الشخصيه المرموقه).

 ـ وأوراق باسم ( نعم خرجنا ) بقلم المدعو "أسد بن الفرات". ـ وأوراق باسم ( المقدسي يتقدم إلى الوراء) بقلم" أبو قاسم المهاجر. 
 ـ وأوراق باسم ( كلمة عتاب للجبهة اإلسالمية العالميه ) بقلم المدعو "أبي القعقاع الشامي" .

 ـ وأوراق باسم (قاهر الطاغوت).
والعديد من ذلك مما كتبوه ونشروه ووزعوه وقد ساعدهم على ذلك مجموعه من الجهال فقاموا بتوزيع أوراقهم بما تحويه من كذب 

وبهتان وغضبوا إلنكار إخوننا عليهم والتحذير منهم والدعوة إلى هجرانهم مع أن بعضهم يزعم أنه ال يؤيدهم على معتقداتهم الضالة .. 
 ولوال ما أوجبه اهللا علينا من اإلحتياط في التبين والتثبت لسميانهم بأسمائهم .

ويعلم كل من لديه معرفه بأصول اعتقاد أهل السنه والجماعه بأن هذه العقائد الزائفه التي انتحلتها هذه المجموعه هي من أقاويل فرق 
الخوارج األقدمين الذين حذر منهم المصطفى في أحاديث كثيره ..والذين كان حالهم كهؤالء يعادون أهل االسالم ويسالمون أهل األوثان 

 فسلم منهم الفرس والروم والكفار ولم يسلم منهم الدعاه والمسلمون.. 
ولذلك فنحن نحذر إخواننا من هذه المجموعه الضاله الزائغه ونتبرء من عقائدهم الباطله كما نحذر من كتابتهم وأوراقهم ونحذر من 

 تداولها أو اإلعانه على نشرها لقوله تعالى : 
 " وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان"

كما ونحذر من مجالستهم أو مصاحبتهم واالستماع إليهم ،ومن خالف في هذا وشذ عن إخوانه كان عندنا متهما يلحقه من اإلجراء ما 
ر صاحب بدعه فقد أعان على ّيناسبه ألن هذا من طريقة السلف القائلين (من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته ) وقولهم (من وق

 هدم اإلسالم ) وأحسن من هذا قول النبي صلى اهللا عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"
كما ندعو إخواننا في المنتديات الحواريه اإلسالميه على شبكه اإلنترنت أن ال يفسحوا المجال لهذه المجموعه الضاله بالكتابه على 
صفحاتهم أو نشر ضاللتهم ،ونطلب منهم من باب حق المسلم على المسلم وواجب نصرة عقيدة أهل السنه والجماعه أن يتتبعوا 

أسماءهم المستعاره التي يكتبون بها في المنتديات ليقوموا بمنعهم من نشر ضالالتهم وافتراءاتهم ونحن نحسن الظن بإخواننا القائمين 
 على هذه المنتديات بأنهم سيفعلون هذا ويحذون حذو منتدى شموخ االسالم الذي بادر إلى ذلك مشكورا..

 نكتب هذا براءة من عقائد الزيغ والغلو والضالل..

 وبراءة من منهج المفسدين والمبتدعين والغالة ..
ليبقى منهجنا منهج أهل السنه والجماعه متميزا عن منهج أهل الغلو والمبتدعين و صلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

.. 
 أقر على ذلك وأيده اإلخوة الموحدون في األردن . 

 وصادق عليه كل من : 
http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=196822



 · جراح عبد الكريم قداح
 · أبو محمد المقدسي
 · أبو محمد الطحاوي

 · عمر مهدي أحمد زيدان
 · أبو سراقه جواد الفقيه

 · أبو عبداهللا رياالت
 · أبو عباده

 · أبو قتيبه المجالي
 · صخر المعاني
 · أبو محمد العابد

· نور بيرم
 

 · شريف إبراهيم جمعه (أبو اشرف)
 · نصري عزالدين الطحاينه-أبو ابراهيم 

 · رشاد إبراهيم عبد الهادي
 · محمد أحمد العذاربه
 · محمد عبد الواحد
 · أحمد فتحي خليل

 · محمد علي أبو عباد
 · رائد موسى عيسى 

 · محمد حسن-أبو عبد الرحمن
 · وليد أبو العبد

 · عماد سليمان عبيدات
 · أبو عبد الرحمن معتصم

 · أبو سعد
 · أبو مسلم
· أبو ثابت

 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين .
 
 
 

 انتهى .
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 باغي الهدى
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 986 

 ال حول وال قوة إال باهللا
 

 عليهم من اهللا ما يستحقون
 

أكاد أجزم أن من صاغ هذا البيان هم اإلخوان المسلمين وقيادة حماس..حيث أنهم يزورون طاغية األردن 
 ويجتمعون بقادة مخابراتهم في الفترة األخيرة

 
قاتلهم اهللا

 
 
 
 

__________________ 
توقيع باغي الهدى 

"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆȵȿ ...ɃǿǟĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶć ɀ
ǽćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉǿǟɀƋȎȱǟ ĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉ..ɃǿǠ"
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 أبو راوية السلمي
 مراقب منتدى السياسة الشرعية

  
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 128 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة باغي الهدى 
 ال حول وال قوة إال باهللا

 
 عليهم من اهللا ما يستحقون

 
أكاد أجزم أن من صاغ هذا البيان هم اإلخوان المسلمين وقيادة حماس..حيث أنهم يزورون طاغية 

 األردن ويجتمعون بقادة مخابراتهم في الفترة األخيرة
 

قاتلهم اهللا

 
 لم افهم كالمك أخي الكريم !

 
 هل تقصد أنه ال يوجد مثل هذا الفكر في األردن ؟؟

أم أنك تقصد أن الرسائل التي كتبت ردا على الشيخ المقدسي كتبها اإلخوان ؟
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 الفقير إلى اهللا
 طالب علم بكلية الحسبة

  
May 2003 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 6,342 

 الحول وال قوة إال باهللا
 
 

لألسف أصبحنا أتباع أسماء ونتعصب للرجال
 
 
 
 

__________________ 
توقيع الفقير إلى اهللا 

 ==================
 
 
 

 سدد سدد اللهم
 
 
 
 

 ==================
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 ابواليتامى
عضو محتسب

  
May 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,032 

.......................................................
 
 
 
 

__________________ 
توقيع ابواليتامى 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=196822

http://al-hesbah.info/v/member.php?u=120
http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1686446
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1686456&postcount=5
http://al-hesbah.info/v/member.php?u=6962


 الغريب.عبيرأبو 
 

. . .
 

امريكا . . . .
 

 . . .ًهذا العدولن نتركه ابدا
 

واهللا لو صعد الى السماء لصعدنا وراءه لن نتركه
 

 . . .ًابدا
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 صليل السيف
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 52 

 التوسط واإلقتصاد

 
  . وفقك اهللاأبو راوية السلميبارك اهللا بكم أخي الكريم 

وجنبنا سبحانه اللغو في الدين فال إفراط وال تفريط ، فكما أن اإلسالم وسط بين اليهودية 
 والنصرانية ، فكذلك أهل السنة وسط بين الفرق ، وسط بين الخوارج والمرجئة .

فعليكم إخوتي الموحدين أن تسلكوا منهج التوسط واإلقتصاد ، وال يكون ذلك إال بمدارسة كتب 
 رحمهما اهللا علماء أهل السنة وعلى رأسهم كتب شيخ اإلسالم ابن تيمة وتلميذه ابن القيم 

  من لدن المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم اهللاوأيضا كتب أئمة الدعوة النجدية
 الى مشايخنا المعاصرين الربانيين أمثال الشيخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد رحمه اهللا 

 فك اهللا قيدهم والمحدث العالمة الشيخ سليمان العلوان والشيخ الزاهد عبد الكريم الحميد 
 ، وأيضا شيخنا الحبيب أبو محمد المقدسي ثبته اهللا على الحق .وثبتهم على دينه

فإذا كانت كتب شيخ اإلسالم بمثابة البوابة لكتب علماء أهل السنة وخاصة ما كتبه المتقدمون 
منهم التي هي بمثابة المرجع في التوحيد والمنهج ، فال شك أن مفتاح هذه البوابة كتب أئمة 

الدعوة النجدية ومن غرف من نبعهم !  
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 فرسان الفجر
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,893 

 بارك اهللا فيك أخي أبو رواية السلمي
 

اقتباس:

ح بأن الزرقاء عندهم كباريس ّوبعضهم صر

غريب الزرقاء كباريس , الزرقاء أخارجة الشيخ الزرقاوي و كثير من المجاهدين.
 
 
 
 

__________________ 
توقيع فرسان الفجر 

اللهم أنصر المسجد األقصى الحزين 
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 الدارقطني
عضو مستجد

  
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 3 

 جزاك اهللا خيرا أخي السلمي وبارك فيك 
وإلى أخينا " الفقير إلى اهللا " : إننا نتعصب للحق , وندور معه حيث دار , فلما كان الحق مع الصحابة دافعنا 

عنهم ورددنا على الناصبة والخوارج والرافضة في طعنهم فيهم , فإن شئت أن تسميه تعصب للرجال 
 فسمه .

وهكذا الشأن في أتباع الصحابة الذين كانوا منابر للحق ودعاة له كشيخنا الفاضل , العالم العامل , أبي 
محمد المقدسي حفظه اهللا ورعاه , وسدد على الحق خطانا وخطاه , لما تكلم فيه الغالة وكفروه 

واستباحوا دمه , نحن بدورنا - ومن باب رد الجميل , ومن باب الدفاع عن أهل الحق - دافعنا عنه - وهذا أقل 
 شيء نقدمه له - ( هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ) ؟! أثم بعد ذلك تسمينا متعصبين للرجال ؟!!

فإن لم ندافع عن هؤالء الرجال فعمن ندافع ؟؟!
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 فرسان الفجر
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,893 

طيب ما أسم هذا الجماعة و ما أسماء أشهر االشخاص في هذا الجماعة.
 
 
 
 

__________________ 
توقيع فرسان الفجر 

اللهم أنصر المسجد األقصى الحزين 
 

    

 27-10-2008, 10:25 PM #  10 

 أبوالقعقاع
 طالب علم بكلية الحسبة

  
Mar 2004 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 6,274 

ما الذي يحدث في االردن يا إخوة في الفترة االخيـرة...!!
 
 
 
 

__________________ 
توقيع أبوالقعقاع 

ُحقَسَ وٌإذا ما الروح بالفردوس هامت *** يهون على الفتى ألم

    

 27-10-2008, 10:28 PM #  11 

 حـنبلي
 محاضر بكلية الحسبة

  
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 2,730 

 نتمنى التحذير من أصحاب هذا المنهج التعيس والتحذير منهم بل أن يستفحل شرهم وينغر بهم الجهال .
 

 لعل مباحث األردن وبعد أن فشلت مخططاتهم في نشر منهج اإلجراء والتمييع اتخذوا أسلوبا آخرا .
 

 ولعل اإلخوة األعضاء األردنيين يوضحون لنا المسألة .
 

بارك اهللا فيك أخي "أبو راوية" ,,
 
 
 
 

__________________ 
توقيع حـنبلي 

فتي قاعد لمجاهد" :ُالشيخ حسين بن محمود حول قاعدة "ال ي
"فكما أن األطباء هم أهل الذكر في الشؤون الطبية ، فأهل الجهاد هم أهل الذكر في مسائل 

(بتصرف) .الجهاد وكثير من مسائل السياسة الشرعية ، فالعلماء في هذه األمور عالة عليهم" . 
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 28-10-2008, 12:17 AM #  12 

 فارس غريب
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 231 

أسأل اهللا أن يثبت شيخنا أبي حم المقدسي ويحفظه من كل سوء

    

 28-10-2008, 12:55 AM #  13 

 محب أمير الشهداء
محتسب مشارك

  
Jan 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 494 

 اعان اهللا الموحدين في االردن
و أسأل اهللا ان يحفظهم و ينصرهم فخيوط المكر للعراق و لغيرها من ساحات العزة من هناك تحاك فقد 

اصبحت مرتعا لخنازير الصحوة و كل عميل و خائن
 
 
 
 

__________________ 
توقيع محب أمير الشهداء 

 )الوصول يستطيع لمن( الجبهات في ام بلده في سواء أهله و الكفر يجاهد و الدين لهذا يعمل أن على قادر فينا واحد كل

 ...لكن و

األقوال ال األفعال أهل ألنهم , بحق الرجال فهم , يعملون و يجدون و يصدقون الذين هم ندر

    

 28-10-2008, 01:08 AM #  14 
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 باغي الهدى
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 986 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو راوية السلمي 
 لم افهم كالمك أخي الكريم !

 
 هل تقصد أنه ال يوجد مثل هذا الفكر في األردن ؟؟

أم أنك تقصد أن الرسائل التي كتبت ردا على الشيخ المقدسي كتبها اإلخوان ؟

 جيب على استفسارك..هل لك أن توضح لي األمرُ أخي..قبل أن أًعفوا
 

 فقد التبس علي..هل هذا البيان يتهم بعض األعضاء بيننا...
 

  الشيخ أبو محمد المقدسي وقع على هذا البيان..ًوهل فعال
 

 أم هل هذا البيان مدسوس..
 

 أنا أخذت بالخيار األخير
 

 وارزقنا اجتنابهً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطالًاللهم أرنا الحق حقا
 
 
 
 

__________________ 
توقيع باغي الهدى 

"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆȵȿ ...ɃǿǟĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶć ɀ
ǽćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉǿǟɀƋȎȱǟ ĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉ..ɃǿǠ"

    

 28-10-2008, 01:10 AM #  15 

 أسود التوحيد 2
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 281 

 ابو محمد المقدسى 
 
 

 هذا الكلم ال يصدق 
 

اكيد انهم زجوا باسم الشيخ دون علمه واهللا اعلى واعلم ويجوز انهم ضغطوا عليه

    

 28-10-2008, 01:19 AM #  16 
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 محب أمير الشهداء
محتسب مشارك

  
Jan 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 494 

اخي الحبيب باغي الهدى 
البيان مصادق من الشيخ و غيره من المشايخ 

و هو ضد الغالة من التكفيريون الذين لطالما اساؤوا للجهاد و اهله 
(التكفير و الهجرة) 

الذين يكفرون الناس لوقوفهم على اشارات المرور الن الطاغوت اقامها!! 
و هؤالء قد اضروا كثيرا بسمعة المجاهدين  

و اهللا المستعان
 
 
 
 

__________________ 
توقيع محب أمير الشهداء 

 )الوصول يستطيع لمن( الجبهات في ام بلده في سواء أهله و الكفر يجاهد و الدين لهذا يعمل أن على قادر فينا واحد كل

 ...لكن و

األقوال ال األفعال أهل ألنهم , بحق الرجال فهم , يعملون و يجدون و يصدقون الذين هم ندر

    

>12صفحة 1 من 2
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تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع 
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 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة الحسبة - االتصال بنا  

 

ة ، وأن *تنبيه هام تعلن إدارة شبكة الحسبة للجميع أنها شبكة دعوية حسبوية مستقلة تعنى بشئون العالم اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسس
جميع المقاالت المنشورة في منتدياتها ال تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه إدارة الشبكة
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