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منتديات الفلوجة اإلسالمية <  :::المنتديات العامة  < :::منتدى الحدث ) قضايا األمة اإلسالمية (
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انواع عرض الموضوع

منذ  5ساعات

محمد البغدادي

#1
المشاركات1,178 :

عضو متألق
حتى ال ُيفھ م كال م الشيخ مصطفى أبو اليزيد خطأ
اقتباس:

* نؤيد كل المجاھدين الصادقين في فلسطين حتى مجاھدي حماس فنحن نؤيدھم وندعمھم وھم إخواننا ونحن وھم على فكر واحد
ومنھج واحد.

حتى ال يفھم كالم الشيخ خطأ الشيخ قال نحن نؤيد المجاھدين الصادقين وضع تحت كلمة الصادقين ألف
خط ،وال يعني ھذا أن كل من يعمل في القسام يعد من الصادقين فكما أنه يوجد فيھم الصادقين  ،فإنه يوجد
بينھم الخونة الذين قتلوا إخواننا من جيش اإلسالم والذين أسروا وعذبوا اإلخوة الذين حاولو اغتيال كارتر
.
فكثير من الشباب الصادقين يعملون مع تنظيمات مختلفة إما لجھل منھم أو تأولوا أنه يجوز الجھاد مع
الجماعات المنحرفة طالما ال يوجد راية صحيحة
والشيخ يتحدث عن المجاھدين الصادقين وال يتحدث عن القادة الخونة المنافقين الذين يتاجرون بدماء
أبنائھم ويبيعونھا على أقرب مفترق  ،فقد قال الشيخ أيمن الظواھري أعظم ﷲ أجركم في قادة حماس ،
وقال الشيخ أسامة عن قادة حماس باعوا دينھم ولم تسلم لھم دنياھم  ،وكذلك قال الشيخ أبو عمر البغدادي
أن قادة حماس خونة .
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وعلى سبيل المثال الشھيدين كما نحسبھم السمان وياسين الذين قاتال المرتدين من فتح  ،فكرھم ومنھجھم
ھو فكر ومنھج القاعدة .
والشھيد رامي أبو سويرح كذلك .
http://www.al-faloja.info/vb/showthread.php?t=66244
آخر كلمات الشھيد ياسين :وصيتنا لحركتنا ال حوار مع الخونة

ﻏﺯﺓ – ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻵﻥ – ﺨﺎﺹ – ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺅﻫﺎ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺩﻭﻱ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺘﻤﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺌﺏ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﻭﻴﺩﻋﻰ )ﺃﺒﻭ ﻤﻌﺎﺫ( ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﺎﻤﻴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺒل
ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﺒﺎﺱ.
ﻭﻗﺎل )ﺃﺒﻭ ﻤﻌﺎﺫ( ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺨﺎﺹ ﻟـﺸﺒﻜﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻵﻥ ﺇﻨﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻤﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜﻠﻤﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺒﻜﻼﻡ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻐﺯﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺍﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺜﺒﺕ ﻟﻠﻬﻤﻡ .

ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺌﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺃﻭل ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ " ﺃﻨﺘﻡ ﻗﺩﻭﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ
ﻭﺒﺤﺴﻤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻭ ﺍﷲ ﻟﻥ ﻨﺴﻠﻡ ﻭﻟﻥ ﻨﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺨﻭﻨﺔ ﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ" .

ﻭﻜﺎﻥ ﺨﺘﺎﻡ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎﺴﻴﻥ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﺍﻻﺤﺘﻼل ،ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭﺼﺎﻫﺎ ﻟـ)ﺃﺒﻲ ﻤﻌﺎﺫ( ﻓﻘﺎل " ﺇﻥ ﻫﺅﻻﺀ

ﺨﻭﻨﺔ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻼ ﻨﺭﻴﺩ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻌﻬﻡ ،ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﺴﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﻜﻥ ﺩﻤﻨﺎ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﻗﻠﺏ
ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺨﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﻭﻟﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻭﺭﹰﺍ" .
http://www.paltimes.net/arabic/news.php?news_id=92573

وھذه صورة الليث رامي أبو سويرح
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وھذه وصيته وھو يتبرأ من حماس بشكل غير مباشر .
http://www.youtube.com/watch?v=G9hwMDZwWAs&feature=related

وھذا بيان القسام

6/22/2009 8:18 PM

3 of 11

حتى ال ي ُفھم كالم الشيخ مصطفى أبو اليزيد خطأ  -منتديات الفلوجة اإلسالمية

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=69415

ﻼ{
ﺤﺒَُﻪ َﻭِﻣﻨُْﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَﻨﺘَِﻈُﺮ َﻭَﻣﺎ ﺑَﱠﺪﻟﹸﻮﺍ ﺗَﺒِْﺪﻳ ﹰ
ﻀﻰ ﻧَ ْ
ﺻَﺪﻗﹸﻮﺍ َﻣﺎ َﻋﺎَﻫُﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠَﻪ َﻋﻠﹶﻴِْﻪ ﻓﹶِﻤﻨُْﻬﻢ ﱠﻣﻦ ﻗﹶ َ
ﲔ ﹺﺭَﺟﺎﹲﻝ َ
}ِﻣَﻦ ﺍﻟﹾُﻤْﺆِﻣﻨﹺ َ
ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ:
 ::..ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴـﺎﻡ..::
ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﻲ "ﺭﺍﻣﻲ ﺃﺑﻮ ﺳﻮﻳﺮﺡ " ﰲ ﻗﺼﻒ ﺻﻬﻴﻮﱐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﳉﻬﺎﺩﻱ ﺷﺮﻕ ﳐﻴﻢ ﺍﻟﱪﻳﺞ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ..ﺗﺘﻌﺎﻧﻖ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﹼﻄﺮﻭﺍ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺪ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﺥ ،ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﲟﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻟﺰﻛّﻲ ﻭﺍﻷﺷﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ..ﺑﻜﻞ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﳉﻬﺎﺩ
ﻭﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺗﺰﻑ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ -ﺍﳉﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﳊﺮﻛﺔ ﲪﺎﺱ -ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼ ﻓﺎﺭﺳﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺎﻬﻧﺎ ﺍﳌﻴﺎﻣﲔ:
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﻘﺴﺎﻣﻲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪ  /ﺭﺍﻣﻲ ﻧﺰﺍﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺳﻮﻳﺮﺡ
) 24ﻋﺎﻣﹰﺎ( ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ "ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺟﻬﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺳﻮﻳﺮﺡ" ﰲ ﳐﻴﻢ ﺍﻟﻨﺼﲑﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻘﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼ ﺷﻬﻴﺪﺍﹰ  -ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﰲ ﻗﺼﻒ ﺻﻬﻴﻮﱐ ﻏﺎﺩﺭ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﻢ ﻟﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﳉﻬﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﺷﺮﻕ ﳐﻴﻢ ﺍﻟﱪﻳﺞ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 19/06/2008ﻡ ،ﻟﻴﺴﺘﺸﻬﺪ ﳎﺎﻫﺪﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺟﻬﺎﺩﻱ ﻣﺸّﺮﻑ ،ﳓﺴﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪﺍﹰ ﻭﻻ ﻧﺰﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺣﺪﺍﹰ  ،ﻭ ﻧﺴﺄﻝ ﺍﳌﻮﱃ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺷﻬﻴﺪﻧﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻌّﻮﺽ
ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺫﻭﻳﻪ ﻭ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ ﺧﲑﺍﹰ.
ﻭﺇﻧﻪ ﳉﻬﺎﺩ ﻧﺼﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ،،،
ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ  -ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﺍﳋﻤﻴﺲ  15ﲨﺎﺩﻱ ﺍﻵﺧﺮﺓ 1429ﻫـ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 19/06/2008ﻡ
ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ
http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=1112
وفيه ما يتعلق بالشھيد كما نحسبه رامي أبو سويرح

#2

منذ  5ساعات

المشاركات1,251 :

mousa
عضو متألق

بارك ﷲ فيك اخى محمد ...توضيح فى محله

منذ  5ساعات

#3
المشاركات1,178 :

محمد البغدادي
عضو متألق

اضغط ھنا
بعض أقوال أھل العلم في حماس  /للنشر والتوزيع

منذ  4ساعات
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الدولة :مصر المحتلة
المشاركات2,928 :

أبو عمر المصري
عضو مميز

بارك ﷲ فيك يا بطل

#5

منذ  4ساعات

المشاركات3 :

شرحبيل الدولة
عضو جديد

ال تعليق

منذ  4ساعات

#6
المشاركات5 :

ابوعقاب
عضو جديد

اإلخوه الكرام
ھل يوجد تفريغ كامل بالنص للمقابله مع الشيخ حتى نعرف بدقه اللفظ والمعنى ونحكم ؟

منذ  4ساعات

#7
الدولة :جزيرة العرب
المشاركات155 :

الدوسري
عضو مشارك

بارك ﷲ فيك

منذ  3ساعات

#8
المشاركات110 :

عاشق السالم
عضو مشارك

بارك ﷲ فيك أخي

منذ  3ساعات

#9
المشاركات12 :

موسى أبو فيل
عضو جديد

وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته
جزاك ﷲ خيرًا ,أخي الفاضل محمد البغدادي
اقتباس
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* نؤيد كل المجاھدينالصادقين في فلسطين حتى مجاھدي حماس فنحن نؤيدھم وندعمھم وھم إخواننا ونحن
وھم على فكر واحد ومنھج واحد.
انتھى اإلقتباس
المجاھدين الصادقين !!!؟؟؟
حيثما وجدوا

جيد أخي..
ھل يجوز للمجاھدين الصادقين أن يبقوا في صفوف المنافقين والخونة وأن ُيأتمروا بھم؟ كما أوضحت في
مشاركتك
أم ھو من األوجب شرعاً خلع اليبعة حتى ال يكون للمنافقين سلطان على المؤمنين؟
فلربما أن أولئك المجاھدين يرون حال أمرائھم غير ما ارتيئته لنا أو كما أّولت كالم الشيخ..
في نظرتك لكلمة الشيخ حسبما تفضلت يوجد نزعة لنشر الفتنة في صفوف األمة -حفظنا وإياك
والمجاھدين من شرھا.
لماذا ال نعي أو ننظر إلى كلمة الشيخ مجردة كما ھي حيث نجد فيھا دعوة ومبادرة لترك االختالف وتأليف
القلوب؟
واألكثر من ذلك ھل تريدنا أن نفھم من تحليلك أن الشيخ -حفظه ﷲ -ال يستطيع اإلفصاح عن ما في خلده
ويتعمد الغمز في خطابه؟
أسأل ,وﷲ من وراء القصد

#10

منذ  29دقيقة

المشاركات1,178 :

محمد البغدادي
عضو متألق

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته

جزاك ﷲ خيراً ,أخي الفاضل محمد البغدادي

وعليكم السالم أخي الفاضل
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اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

المجاھدين الصادقين !!!؟؟؟
حيثما وجدوا
جيد أخي..

ھل يجوز للمجاھدين الصادقين أن يبقوا في صفوف المنافقين
والخونة وأن ُيأتمروا بھم؟ كما أوضحت في مشاركتك
أم ھو من األوجب شرعاً خلع اليبعة حتى ال يكون للمنافقين سلطان
على المؤمنين؟
فلربما أن أولئك المجاھدين يرون حال أمرائھم غير ما ارتيئته لنا أو كما
أوّلت كالم الشيخ..

أخي الكريم ال يجوز الجھاد تحت الرايات المنحرفة كما بينه أھل العلم  ،ويجوز الجھاد تحت راية كل بر
وفاجر أما الكافر فال يجوز الجھاد تحت إمرته  ،ولو كان أمراء حماس وخصوصا في غزة مسلمين وحتى
لو كانوا أبرار أو فجار ألجاز العالم المجاھد أبي محمد المقدسي القتال معھم  ،لكن طالما أنه لم ُيجز القتال
معھم فإن وضع حماس خطير جدا .
ھذا ال يعنى أنني أكفر حماس بالعموم  ،وإنما نقول أن حكومتھا كافرة  ،ولكن ليس شرطا في ذلك أن يكون
كل من يعمل في الحكومة كافر  ،فقد يكون أحد العاملين متلبس بمانع من موانع التكفير .
لكن من ثبتت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع وأقيمت الحجة  ،ثبت الحكم ولو كان ھذا الشخص لحيته
تصل األرض .
وعلى ھذا األساس فإن أعضاء المجلس التشريعي كفار وكذلك وزراء الحكومة  ،أما العناصر فلكل فرد
حكمه الخاص كما ذكرت  ،وعلى ھذا األساس فإن منھجھم الديمقراطي غير سليم وال يجوز الجھاد معھم
سأذكر لك مقتطفات من فتوى المقدسي :
اقتباس:

وما ذكر في السؤال من انحرافات حماس ال يبرر بحال الصد عن نصرة إخواننا في غزة أو التخذيل عنھا فنصرة المسلمين ھناك وفي
كل مكان متأتية من غير أن يلوث الموحد نفسه أو يضيع ثمرة جھاده تحت الرايات المنحرفة فلتكن له رايته الواضحة النقية وجھاده
المتميز النظيف وال يضره المخالفون وعند الضرورة لو قاتل وحده دفعا للصائل لكان مأجورا ..
اقتباس:

فليس من العقل وال من النقل أن ي ُصد الناس كائنا من كانوا عن مثل ھذا القتال  ..وقد كنت ذكرت مثل ھذا وتبنيته قديما في كلمة
قدمتھا لكتاب أخينا الحبيب أبي قتادة الفلسطيني فك ﷲ أسره )جؤنة المطيبين( ويومھا عاب علّي بعض من لم يفقه ھذا التفصيل ..
وذلك أنه عندما يكون الكالم والسؤال عن الراية التي يقاتل تحتھا الموحد فال يكون الجواب إال راية التوحيد قوال واحدا ويتساھل في
المعاصي التي ال تحرف ھذه الراية عن التوحيد إن وجدت المعاصي في األمير أو الجند وفقا لما ھو مقرر عند أھل السنة والجماعة
من جواز القتال مع األمير الفاجر مادام فجوره على نفسه ..
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اقتباس:

ولذلك فليس من الحكمة صّد الناس في ھذا المقام عن قتال يھود أو دفعھم عن أھل االسالم ولو كان المشارك في ھذا الدفع منافقا ً أو
رافضيا ً أو جاھليا ً أو يقاتل تحت راية عمية أو عصبية  ..فالمھم أن يكون ألھل التوحيد رايتھم المتميزة النقية وأن ال يقاتلوا ھم تحت
رايات جاھلية أو عمّية ،أما من سواھم فليقاتلوا إن شاءوا كيفما شاءوا  ،وال يقال ما يقوله بعض الشباب :أنتم من تخاطبون في
نصرة غزة ؟ تخاطبون منحرفين أوفجارا أوضالال ؟
فنقول نحن نخاطب األمة كلھا أبرارھا وفجارھا ولو انبعث لخطابنا أو لغير خطابنا فساق أو فجار أو روافض أو مرتدون أو غيرھم
وقاتلوا يھود  ..فليفعلوا ولن نصدھم عن مثله ونحن ال يضيرنا ذلك ..المھم أن ال نقاتل نحن تحت راياتھم المنحرفة أو نذوب ضمن
صفھم ؛ بل يكون لنا صفنا الموحد ورايتنا النقية ...
http://www.tawhed.ws/r?i=gazalove

ولقد قابلت بعض اإلخوة من الذين تبرأوا من حماس وانشقوا عنھا وسألتھم مع من تجاھدون في الحرب ،
قالوا رجعنا للقسام لنجاھد دفع الصائل لكن عقيدتنا وفكرنا كما ھو ولم نتغير  ،فقلت لھم ال يجوز القتال
معھم والبد من القتال تحت راية التوحيد  ،فتأول اإلخوة جواز ذلك وقالوا نستفيد من امكانيات القسام وغير
ذلك  .ومنھم من عاود وتركھم بعد الحرب .
وكذلك شباب كثر أخي عندما نبين لھم المنھج يقولون لنا ماذا تريدون ھل تريدون منا أن نجلس في البيوت
دون جھاد  ،لو نجد جماعة أفضل لقاتلنا معھم وغير ذلك من ھذا القبيل .

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

في نظرتك لكلمة الشيخ حسبما تفضلت يوجد نزعة لنشر الفتنة في
صفوف األمة -حفظنا وإياك والمجاھدين من شرھا.

ال يوجد نزعة لنشر الفتنة وال شيء ھل قول الحق فيه نزعة للفتنة  ،البد لنا من التفريق أخي بين من
يجاھد من أجل ال إله إال ﷲ وبين من يقاتل من أجل الديمقراطية وغيرھا  ،البد من التفريق بين نزار ريان
الذي لم يدخل في حكومة ولم يكن عضوا في التشريعي وغير ذلك ـ مع تحفظي على بعض أخطائه إن كان
يوجد وال يوجد انسان معصوم _ وبين سعيد صيام الذي كان وزيرا في حومة كافرة وكان يشرع بغير ما
أنزل ﷲ وأعلن الحرب على أھل التوحيد وزج بھم في غياھب السجون وقتل  12من مجاھدي جيش
االسالم .
فھذا يا أخي ليس من قبيل نشر الفتنة وانما من أجل معرفة كيفية التعامل مع حماس وغيرھا
اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

لماذا ال نعي أو ننظر إلى كلمة الشيخ مجردة كما ھي حيث نجد فيھا
دعوة ومبادرة لترك االختالف وتأليف القلوب؟
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نعم ھي مبادرة لترك الخالف ونحن ليس لدينا مشكلة في ترك الخالف ومستعدين للحوار مع حماس وغير
حماس ومستعدين حتى للوحدة معھم لكن وبشرط واحد  ،ھو أن نتوحد على كلمة التوحيد  ،فھل لديك
اعتراض  ،والشيخ عندما ذكر ھذا الكالم ھو يعلم جيدا الضغط الذي ُيمارس على أھل التوحيد في غزة
والحرب الُمعلنة ضدھم ولكنه يقول ھذا الكالم من أجل التخفيف على إخواننا في غزة  ،فعندما يخرج قيادي
في القاعدة ويقول المجاھدين المخلصين من حماس إخواننا فھذا يعني أن القاعدة ال تكفر حماس ويخف
الضغط  ،فافھم واعقل جيدا .
اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

واألكثر من ذلك ھل تريدنا أن نفھم من تحليلك أن الشيخ -حفظه ﷲ-

ال يستطيع اإلفصاح عن ما في خلده ويتعمد الغمز في خطابه؟
أسأل ,وﷲ من وراء القصد

ال  ،الشيخ يستطيع أن يفصح عما في خلده وھو من المشايخ الذين قالوا الحق في زمن خنس وخنع فيه
الكثيرين نحسبه كذلك وال نزكيه على ﷲ  ،لكن يا أخي البد أن تعي جيدا  ،أن االعتقاد شيء  ،والجھر به
شيئ أخر  ،بالمثال يا أخي يتضح المقال  ،ألن الصومال ينتشر فيھا الفكر السلفي الجاھدي بقوة وبكثرة ،
فمن السھولة جدا عندما يرتد شريف أن يخرج قادتنا العالن كفره وھذه عين الحكمة .
لكن في غزة فالوضع مختلف تماما  ،فغزة مستنقع للفكر االخواني المنحرف الديمقراطي والفكر العلماني
والفكر الماركسي وغير ذلك من األحزاب  ،أما الفكر السلفي الجھادي  ،فھو وليد العامين األخيرن أو قبل
بقليل  ،والناس بعد لم يتشربوا الفكر السلفي الجھادي  ،والناس اليوم ترى ھنية إلھا يكادوا يعبدونه وﷲ
المستعان  ،فإعالن كفره والجھر به سيفقد القاعدة الكثير من شعبيتھا .
إذن وباختصار أقول إنه ليس علينا أن نناقش أن ھنية كافر أو ال  ،أو حكومته كافرة أو ال وإنما النقاش
يكون ھل من الحكمة إعالن كفر حكومة ھنية والجھر به أو ال
أرجو أن تصل الرسالة
وأشكرك أخي على ھذا التوضيح
 ---------ھذه المشاركة تم دمجھا بتاريخ  ---------- am 02:46المشاركة السابقة كانت في ---------- am 01:04اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل
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جيد أخي..

ھل يجوز للمجاھدين الصادقين أن يبقوا في صفوف المنافقين
والخونة وأن ُيأتمروا بھم؟ كما أوضحت في مشاركتك
أم ھو من األوجب شرعاً خلع اليبعة حتى ال يكون للمنافقين سلطان
على المؤمنين؟
فلربما أن أولئك المجاھدين يرون حال أمرائھم غير ما ارتيئته لنا أو كما
أوّلت كالم الشيخ..
فكثير من الشباب الصادقين يعملون مع تنظيمات مختلفة إما لجھل منھم أو تأولوا أنه يجوز الجھاد مع
الجماعات المنحرفة طالما ال يوجد راية صحيحة
الجھل والتأويل مانعان من موانع التكفير

#11

منذ  20دقيقة

المشاركات24 :

تجديد
عضو جديد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة موسى أبو فيل

وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته

جزاك ﷲ خيراً ,أخي الفاضل محمد البغدادي
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

أسأل ,وﷲ من وراء القصد
بوركت اخي و بورك اخونا صاحب الموضوع و ان اختلفنا معه ...
فان كان الشيخ يبحث عن درء الفتن فال نوقضھا نحن فوق المنتديات وفاء لتضحيات المجاھدين و قبل ذلك
التزاما منا بجمع كلمة المسلمين.
اما حماس اخي فانحرافاتھا اوضح من الشمس في كبد السماء و ھذا ال يعني انھم ليسو اخواننا و من
واجبنا اعادتھم للحق و الجادة و عدم تركھم ألعوبة في يد مبارك و حافظ االسد.
و ان شاء ﷲ تشرق الشمس قريبا عن خالفة على منھاج النبوة تعيد تجميع كلمة المسلمين .

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك
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