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  #1  

ً 3ََمن َكفََر بَْعَد 6َلَِك فَأ3ُْلَئَِك 0ُُم %ْلفَاِسقُوَ' }%لنو!55 ً Cَْعبُُد3نَنِي َال Cُْشِرُكوَ' بِي َشْ?ئا لَنHَُّم مِّن بَْعِد َخْوفHِِْم Gَْمنا نَنَّ لHَُْم CQِنHَُُم %لَِّذO %ْ!تََضى لHَُْم 3َلَ?ُبَدِّ 3َلَ?َُمكِّ

مضى مضى 25182518 *1ماً من& ;عال% 13لة $إلسال2 71م- $ألمة $لقا23 .. 1ست.- باق*ة بإ&% $لل! *1ماً من& ;عال% 13لة $إلسال2 71م- $ألمة $لقا23 .. 1ست.- باق*ة بإ&% $لل!

منتدD $لمنبر $العالمي $لج>ا;:منتدD $لمنبر $العالمي $لج>ا;:  > > ~¤ $ألقسـا8 $لعــامة ¤~~¤ $ألقسـا8 $لعــامة ¤~  > > قسم $لتحل-ل )$لمقاال! )$لد%$سا!قسم $لتحل-ل )$لمقاال! )$لد%$سا!  

  تفريغ كلمة 3لش9خ 3بو محمد 3لعدناني فذ+*م "ما يفتر"!تفريغ كلمة 3لش9خ 3بو محمد 3لعدناني فذ+*م "ما يفتر"!
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%1E2 1ما *فتRE&غ كلمة $لش*خ $ب1 محم3 $لع3ناني ف*E1%تفE2 1ما *فتRE&غ كلمة $لش*خ $ب1 محم3 $لع3ناني ف*Eتف  

%1E2 1ما *فتRE&غ كلمة $لش*خ $ب1 محم3 $لع3ناني ف*E1%تفE2 1ما *فتRE&غ كلمة $لش*خ $ب1 محم3 $لع3ناني ف*Eتف
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بس2 $لل! $لEحم% $لEح*2بس2 $لل! $لEحم% $لEح*2

ْمEِ ِمْنُ\2ْ َلَعلَِم!ُ $لَِّ&*%َ َ*ْسَتْنِبُ[1َن!ُ ِمْنُ\2ْ ۗ 1ََل1ْالَ َفْض-ُ $للَِّ! ُس1-ِ 1َ;َِلىٰ 1ُ7لِي $ْألَ َّE1_ُ ;َِلى $ل ُّ3Eَ ْ17ََ&$ُع1$ ِب!ِ ۖ 1ََل ِb1ْْم%ِ 1َ7ِ $ْلَخ ْمEِ ِمْنُ\2ْ َلَعلَِم!ُ $لَِّ&*%َ َ*ْسَتْنِبُ[1َن!ُ ِمْنُ\2ْ ۗ 1ََل1ْالَ َفْض-ُ $للَِّ!1َ;َِ&$ َجاَء2Rُْ 7َْمEٌ ِم%َ $ْألَ ُس1-ِ 1َ;َِلىٰ 1ُ7لِي $ْألَ َّE1_ُ ;َِلى $ل ُّ3Eَ ْ17ََ&$ُع1$ ِب!ِ ۖ 1ََل ِb1ْْم%ِ 1َ7ِ $ْلَخ ((1َ;َِ&$ َجاَء2Rُْ 7َْمEٌ ِم%َ $ْألَ
ْ*َ[ا%َ ;ِالَّ َقلِ*ًال )  )  َبْعُت2ُ $لشَّ ْ*َ[ا%َ ;ِالَّ َقلِ*ًالَعَلْ*ُكEَ1َ ْ2ْحَمُت!ُ َالتَّ َبْعُت2ُ $لشَّ َعَلْ*ُكEَ1َ ْ2ْحَمُت!ُ َالتَّ

مhسسة $لفEقا% لإلنتاf $إلعالمي تق23 :مhسسة $لفEقا% لإلنتاf $إلعالمي تق23 :

كلمة للش*خ $لمجا3R 7بي كلمة للش*خ $لمجا3R 7بي محم3 محم3 $لع3ناني $لع3ناني $لشامي $لمتحJ3 $لEسمي لل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 حف.! $لل! بعن1$% :$لشامي $لمتحJ3 $لEسمي لل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 حف.! $لل! بعن%$1 :

%1E1%*فتE2 1ما 1ما *فتRE&2 فRE&ف

$لحم3لل! $لقM1 $لمت*% 1$لصالj 1$لسال2 على م% ُبعJ بالس*E bحمة للعالم*% 7ما بع3 :$لحم3لل! $لقM1 $لمت*% 1$لصالj 1$لسال2 على م% ُبعJ بالس*E bحمة للعالم*% 7ما بع3 :

قا- $لل! تعالى : قا- $لل! تعالى : 1$ت- عل*\2 نبأ نm1 ;& قا- لق1م! *اق21 ;% كا% كبE عل*ك2 مقامي 1ت&ك*ME بآ*اB $لل! فعلى $لل! ت1كلB فأجمع1$ $مEك12$ت- عل*\2 نبأ نm1 ;& قا- لق1م! *اق21 ;% كا% كبE عل*ك2 مقامي 1ت&ك*ME بآ*اB $لل! فعلى $لل! ت1كلB فأجمع1$ $مEك2
( ( %1E.ك2 عل*ك2 غمة ث2 $قض1$ ;لي 1ال تنEكائك2 ث2 ال *ك% $مE1%1شE.ك2 عل*ك2 غمة ث2 $قض1$ ;لي 1ال تنEكائك2 ث2 ال *ك% $مE1ش

سبحا% $لل! مال&M جع- ن1حا *تحr3 ق1م! R&$ $لتحM3 $لمث*E 1*غME بنفس! خص1م! 1حلفائ\2 1$نصاp1 2REل\ت\2سبحا% $لل! مال&M جع- ن1حا *تحr3 ق1م! R&$ $لتحM3 $لمث*E 1*غME بنفس! خص1م! 1حلفائ\2 1$نصاp1 2REل\ت\2
! K1$تبا j31ع j1كا% مع! م% ق M&مال i1ل1ث$ $&R iجع- ن1حا *ث M&مال! K1$تبا j31ع j1كا% مع! م% ق M&مال i1ل1ث$ $&R iجع- ن1حا *ث M&مال

 Eبك Eب1 $ب1 بك$ mنب*نا صلى $لل! عل*! 1سل2 سال mتباع\2 سال$ m2 1م1سى 1ع*سى عل*\2 $لسال2 1سال*R$Eب$ mن! سال$ mنب*نا صلى $لل! عل*! 1سل2 سال mتباع\2 سال$ m2 1م1سى 1ع*سى عل*\2 $لسال2 1سال*R$Eب$ mن! سال$

1عمE 1عثما% 1علي Eض1$% $لل! تعالى عن\1R $&R1 2 سالm $ل13لة $إلسالم*ة 1سE 1جR31ا 1;ستمRE$Eا 1من!1عمE 1عثما% 1علي Eض1$% $لل! تعالى عن\1R $&R1 2 سالm $ل13لة $إلسالم*ة 1سE 1جR31ا 1;ستمRE$Eا 1من!

تنبع ق1ت\ا 1ع% [E*ق! *أتي مR33ا , نع2 مال\ا م% 13% $إل*ما% م% قj1 1ال عj3 1ماعنR3ا م% غ*E_ 7جن3_ ,تنبع ق1ت\ا 1ع% [E*ق! *أتي مR33ا , نع2 مال\ا م% 13% $إل*ما% م% قj1 1ال عj3 1ماعنR3ا م% غ*E_ 7جن3_ ,

u*1ع2 $ع3$ئنا $ن\ا تم3نا 13ال 1ت3عمنا حك1ماB 1تم1لنا $حt$u 1عن3نا $جنB$3 , ق- Rات1$ بREانك2 $% كنت2 صا3ق*% !u*1ع2 $ع3$ئنا $ن\ا تم3نا 13ال 1ت3عمنا حك1ماB 1تم1لنا $حt$u 1عن3نا $جنB$3 , ق- Rات1$ بREانك2 $% كنت2 صا3ق*% !

, B$3على $% ننف& ل\2 7جن j1عال , Bسبحا% $لل! , 17ما عل2 $لقاصي 1$ل3$ني 7ننا ل2 نتصالح مع 7*ا م% $لحك1ما, B$3على $% ننف& ل\2 7جن j1عال , Bسبحا% $لل! , 17ما عل2 $لقاصي 1$ل3$ني 7ننا ل2 نتصالح مع 7*ا م% $لحك1ما

17ل2 *جتمع $لعال2 بأسE_ على قتالنا , 1حتى حكا2 $لعtE $ل&M ل2 *جمع1$ م% قب- 1ل% *جمع1$ م% بع3 على شيء ق[ كما $جمع1$ على17ل2 *جتمع $لعال2 بأسE_ على قتالنا , 1حتى حكا2 $لعtE $ل&M ل2 *جمع1$ م% قب- 1ل% *جمع1$ م% بع3 على شيء ق[ كما $جمع1$ على
حEبنا ,حEبنا ,
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wئ$Eف B3تعE$ اR3*3ع% ج3*3 م% ج B1ن*ة , 1;&$ ما$علنEا2 ال 1ج31 ل\ا ;ال في $لشبكة $إللكتR1$ ت1ن*ة , 13لةEعم1% $ن\ا 13لة كu*1wئ$Eف B3تعE$ اR3*3ع% ج3*3 م% ج B1ن*ة , 1;&$ ما$علنEا2 ال 1ج31 ل\ا ;ال في $لشبكة $إللكتR1$ ت1ن*ة , 13لةEعم1% $ن\ا 13لة كu*1
$ع3$ئ\ا 1ُج% جن1% حساR3ا $ع3$ئ\ا 1ُج% جن1% حساR3ا 

!!
سبحا% $لل! ’ 7تخ*فك2 ك- R&$ $لخb1 1تuعم1% $ن\ا 13لة R1م*ة !سبحا% $لل! ’ 7تخ*فك2 ك- R&$ $لخb1 1تuعم1% $ن\ا 13لة R1م*ة !

7تغ*ضك2 ك- R&$ $لغ*L 7تغ*ضك2 ك- R&$ $لغ*L 1ل*سB كما تuعم1% سr1 $حال3E1 2*ة !1ل*سB كما تuعم1% سr1 $حال3E1 2*ة !

ل2 نعل% $ل13لة ;ال بع3 $% تمكنا في $لعi$E 1ب73نا بEفع $لم.ال2 1$عاj3 $لحقi1 1ت[ب*i شKE $لل! فEمتنا $لناw ع% قw1 1$حj3 , 1الل2 نعل% $ل13لة ;ال بع3 $% تمكنا في $لعi$E 1ب73نا بEفع $لم.ال2 1$عاj3 $لحقi1 1ت[ب*i شKE $لل! فEمتنا $لناw ع% قw1 1$حj3 , 1ال
! $&R -لم% 7تى بمث $&R %ب3 م! $&R -لم% 7تى بمث $&R %ب3 م

bمحنة 1فتنة بع3 فتنة , سبع سن*% عجا Eلة قاصمة , فصم3نا بفض- $لل! 1ح3_ , محنة ;ثuلuم BباEضنا لضEفتعbمحنة 1فتنة بع3 فتنة , سبع سن*% عجا Eلة قاصمة , فصم3نا بفض- $لل! 1ح3_ , محنة ;ثuلuم BباEضنا لضEفتع

ش3$3 مضB على $عال% $ل13لة 1حEبا عل*\ا ضw1E مستعjE ل2 ت\73 *1ما , حEبا على كافة $ألصعj3 : $لعسكE*ةش3$3 مضB على $عال% $ل13لة 1حEبا عل*\ا ضw1E مستعjE ل2 ت\73 *1ما , حEبا على كافة $ألصعj3 : $لعسكE*ة

1$إلقتصا3*ة 1$لفكE*ة , ت3u$3 ضj1$E كلما حققB $ل13لة تق3ما 17 ;نتصا1R $&R1 , $E حا- $ل13لة مع [1$غ*B $لعال12$إلقتصا3*ة 1$لفكE*ة , ت3u$3 ضj1$E كلما حققB $ل13لة تق3ما 17 ;نتصا1R $&R1 , $E حا- $ل13لة مع [1$غ*B $لعال2

1$نصا2RE , ففي $إلعال2 *ص1E1ن\ا 13لة R1م*ة , كما *ن.E ل\ا علماء $لس1ء $نصاE $ل[1$غ*B 1فق\اء $لقع31 1$نصا2RE , ففي $إلعال2 *ص1E1ن\ا 13لة R1م*ة , كما *ن.E ل\ا علماء $لس1ء $نصاE $ل[1$غ*B 1فق\اء $لقع31 

31عاj $إلنب[اm , 1في $لحق*قة 1على $ألLE ال *ن.1E% ل\ا ;ال كما تن.E ل\ا $مE*كا 1$لغtE , 1ال *تعامل1% مع\ا 31عاj $إلنب[اm , 1في $لحق*قة 1على $ألLE ال *ن.1E% ل\ا ;ال كما تن.E ل\ا $مE*كا 1$لغtE , 1ال *تعامل1% مع\ا 

m31لما كا% $لق , B*لل*\31 1$لصل*ب*% 1$&ناب\2 م% $ل[1$غ tعE1$ل i1$لقل E]للخ E3ال ك13لة ;سالم*ة 1مص;m31لما كا% $لق , B*لل*\31 1$لصل*ب*% 1$&ناب\2 م% $ل[1$غ tعE1$ل i1$لقل E]للخ E3ال ك13لة ;سالم*ة 1مص;

1$لتش1*! 1$ل[ع% 1$إلفتE$ء $س\- $ل1سائ- لحtE $ل13لة 1$سEع\ا , ساKE ;ل*! $ع3$ئنا 1خص1منا فE1 $عالننا1$لتش1*! 1$ل[ع% 1$إلفتE$ء $س\- $ل1سائ- لحtE $ل13لة 1$سEع\ا , ساKE ;ل*! $ع3$ئنا 1خص1منا فE1 $عالننا

ع% ب3ء تح[*2 ح313 سا*كw 1ب*ك1 بإمت3$3 $ل13لة $لى $لشا2 , فاستنفBE $لعمائ2 م% علماء $لس1ء لُ*لبس1$ علىع% ب3ء تح[*2 ح313 سا*كw 1ب*ك1 بإمت3$3 $ل13لة $لى $لشا2 , فاستنفBE $لعمائ2 م% علماء $لس1ء لُ*لبس1$ على

B3Eفغ , B$Eم$hلم$ B1حبك B1ح*ك , B$Eع% ساع3 $لج3 $لمخاب BE3*% 1شمRلمسلم*% 1*ش1ش1$ على $لمجا$B3Eفغ , B$Eم$hلم$ B1حبك B1ح*ك , B$Eع% ساع3 $لج3 $لمخاب BE3*% 1شمRلمسلم*% 1*ش1ش1$ على $لمجا$

3Eال ب3 لنا 7% ن Eألحقا3 1$ألضغا% , فصا$ BE\.1 , %في ك- مكا i$1ألب$ B1نعق , Bلفضائ*ا$ B1[بل BفاE3$لمعEال ب3 لنا 7% ن Eألحقا3 1$ألضغا% , فصا$ BE\.1 , %في ك- مكا i$1ألب$ B1نعق , Bلفضائ*ا$ B1[بل BفاEلمع$

على بعL ما ُ*فتrE عل*نا 1ُنت\2 ب! , 1$ق1- على بعL , ألننا ل% نست[*ع في R&$ $لمقا3E 2 جم*ع $لفE$ء 1$لت\2 ,على بعL ما ُ*فتrE عل*نا 1ُنت\2 ب! , 1$ق1- على بعL , ألننا ل% نست[*ع في R&$ $لمقا3E 2 جم*ع $لفE$ء 1$لت\2 ,

فما $كثREا , 1سنكتفي بال3E على $2R ما*مw 13لتنا 1من\جنا 1عق*3تنا , 1سأب3$ بما نعتق3 7ن! س*ثاE عل*نا بع3 فما $كثREا , 1سنكتفي بال3E على $2R ما*مw 13لتنا 1من\جنا 1عق*3تنا , 1سأب3$ بما نعتق3 7ن! س*ثاE عل*نا بع3 

$لخ[اt $ألخ*E للش*خ $لبغM3$3 حف.! $لل! , $ل&M حس2 ف*! قض*ة تم33 $ل13لة 1بقائ\ا في $لشا2 , 1$ل&M ت[iE ف*!$لخ[اt $ألخ*E للش*خ $لبغM3$3 حف.! $لل! , $ل&M حس2 ف*! قض*ة تم33 $ل13لة 1بقائ\ا في $لشا2 , 1$ل&M ت[iE ف*!
;لى Eسالة منس1بة للش*خ $ل3كتE1 7*م% $ل.MER$1 حف.! $لل! ,;لى Eسالة منس1بة للش*خ $ل3كتE1 7*م% $ل.MER$1 حف.! $لل! ,

1$ب73 ب\&$ لما ل! م% $Rم*ة 1تأث*E$ مباشE$ على1$ب73 ب\&$ لما ل! م% $Rم*ة 1تأث*E$ مباشE$ على
جب\اB $لقتا- , 1لما في تأخ*E ب*ان! م% مفاس3 1;ختال- لألح1$- , فنق1- 1بالل! $لمستعا% :جب\اB $لقتا- , 1لما في تأخ*E ب*ان! م% مفاس3 1;ختال- لألح1$- , فنق1- 1بالل! $لمستعا% :

 i1 $إلنشقاR1 3 , 7الRك- مجا tل2 ك- م1ح3 , 371مى قلp1 2\فجع M&ألل*2 , $ل$ J3ن! ال *خفى على $لمسلم*% $لحا$ i1 $إلنشقاR1 3 , 7الRك- مجا tل2 ك- م1ح3 , 371مى قلp1 2\فجع M&ألل*2 , $ل$ J3ن! ال *خفى على $لمسلم*% $لحا$

$ل&M حص- مhخE$ في صفb1 $لمجا3R*% في $لشا2 , 1ق3E1 3تنا pخE $لم[افي م% R&_ $لفتنة , Eسالة u1عB في$ل&M حص- مhخE$ في صفb1 $لمجا3R*% في $لشا2 , 1ق3E1 3تنا pخE $لم[افي م% R&_ $لفتنة , Eسالة u1عB في

Eعلى $حكا2 171$م M1تحت Bفي 1سائ- $إلعال2 1$لفضائ*ا BE1نش , B$E]*1$لس Eلح$ y*لج$ uلج1$مع 1ح1$ج$Eعلى $حكا2 171$م M1تحت Bفي 1سائ- $إلعال2 1$لفضائ*ا BE1نش , B$E]*1$لس Eلح$ y*لج$ uلج1$مع 1ح1$ج$

1مالبساB , 1ق3 نسبB للش*خ $ل3كتE1 7*م% $ل.MER$1 حف.! $لل! , على ما تضمنت! م% مآخ& 1قB$E$E ال تأتي ;ال1مالبساB , 1ق3 نسبB للش*خ $ل3كتE1 7*م% $ل.MER$1 حف.! $لل! , على ما تضمنت! م% مآخ& 1قB$E$E ال تأتي ;ال
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بمفاس3 كب*jE , ال *ختلb عل*\ا $ثنا% م% $لمسلم*% عا*شا 1$قع $لحا- على $ألLE في $لشاR1 2&_ جملة م% مآخ&نا عل*\ا :بمفاس3 كب*jE , ال *ختلb عل*\ا $ثنا% م% $لمسلم*% عا*شا 1$قع $لحا- على $ألLE في $لشاR1 2&_ جملة م% مآخ&نا عل*\ا :

17ال 7% في $لEسالة 7مM3h* $E ;لى معص*ة , 7ال R1ي تفi*E صb فئة م% 7كبE فئاB $لمسلم*% $لمجاj3R على 1ج!17ال 7% في $لEسالة 7مM3h* $E ;لى معص*ة , 7ال R1ي تفi*E صb فئة م% 7كبE فئاB $لمسلم*% $لمجاj3R على 1ج!

$ألLE 1تشت*B لشمل\ا , R1&_ $لتفEقة متحققة *ق*نا 1متحققة بغلبة $ل.% , فأما *ق*نا فم% 1ج\*% :$ألLE 1تشت*B لشمل\ا , R1&_ $لتفEقة متحققة *ق*نا 1متحققة بغلبة $ل.% , فأما *ق*نا فم% 1ج\*% :

فاأل1- : تقس*2 $لجماعة $ل1$حj3 حسt $لحك2 $ل3E$1 في $لEسالة ;لى 1$حj3 عE$ق*ة 71خrE سE1*ة فاأل1- : تقس*2 $لجماعة $ل1$حj3 حسt $لحك2 $ل3E$1 في $لEسالة ;لى 1$حj3 عE$ق*ة 71خrE سE1*ة 

1$لثاني : تفiE ع33$ م% $لجماعاB 1$لكتائt مم% ;لتحi بال13لة بع3 عu- بعL $ألمE$ء في $لجانt $لشامي 1ق13$لثاني : تفiE ع33$ م% $لجماعاB 1$لكتائt مم% ;لتحi بال13لة بع3 عu- بعL $ألمE$ء في $لجانt $لشامي 1ق3

 Lع*ة على بعE1مآخ& ش Bفا$E17_ م% $نحE بال13لة لما iتمتنع ع% $إللتحا t1$لكتائ Bلجماعا$ zتل Bكان Lع*ة على بعE1مآخ& ش Bفا$E17_ م% $نحE بال13لة لما iتمتنع ع% $إللتحا t1$لكتائ Bلجماعا$ zتل Bكان

 E7م -p باإلستقال- مج33$ ;&$ ما t1$لكتائ Bلجماعا$ zء تل$Eم$ BحEفي $لجب\ة , 1ق3 ص E$Eلق$ tء م% $صحا$Eألم$ E7م -p باإلستقال- مج33$ ;&$ ما t1$لكتائ Bلجماعا$ zء تل$Eم$ BحEفي $لجب\ة , 1ق3 ص E$Eلق$ tء م% $صحا$Eألم$

$لج\ا3 في $لشا2 ;لى $1لئR , z&$ فضال ع% $متناK $لمu*3 م% $لجماعاB 1$لكتائt $ألخrE ع% $إللتحاi بال13لة$لج\ا3 في $لشا2 ;لى $1لئR , z&$ فضال ع% $متناK $لمu*3 م% $لجماعاB 1$لكتائt $ألخrE ع% $إللتحاi بال13لة

Bم% $لجن31 س*شكل1% جماعا Eقة بغلبة $ل.% حا- $لتقس*2 فإ% $لع33 $ألكبEلتف$ K171ما 1ق , tلسب$ B$&ق*نا ل*Bم% $لجن31 س*شكل1% جماعا Eقة بغلبة $ل.% حا- $لتقس*2 فإ% $لع33 $ألكبEلتف$ K171ما 1ق , tلسب$ B$&ق*نا ل*

iلفتنة , 1من\2 م% س*لتح$ -$uعة $عت*E&في ب*ت! ب w1من\2 م% س*جل , i$Eمع $ل13لة ;لى $لع t1من\2 م% س*نسح , j3*31مجام*ع جiلفتنة , 1من\2 م% س*لتح$ -$uعة $عت*E&في ب*ت! ب w1من\2 م% س*جل , i$Eمع $ل13لة ;لى $لع t1من\2 م% س*نسح , j3*31مجام*ع ج
بجماعاB 7خrE 1من\2 م% س*لتحi بالمنشق*% R1&$ جاء على 7لسنت\2 .بجماعاB 7خrE 1من\2 م% س*لتحi بالمنشق*% R1&$ جاء على 7لسنت\2 .

27 mصال; $&R7 ؟ E1فا $2 منكEمع $&R7 لنح1 ؟$ $&R شمل\ا على B*ق\ا 1تشت*E1تف j3Rلمجا$ j3عا تقس*2 $لجماعة $ل1$حEش u127ف\- *ج mصال; $&R7 ؟ E1فا $2 منكEمع $&R7 لنح1 ؟$ $&R شمل\ا على B*ق\ا 1تشت*E1تف j3Rلمجا$ j3عا تقس*2 $لجماعة $ل1$حEش u1ف\- *ج
;فسا3 ؟ منجاj 27 م\لكة ؟ ;فسا3 ؟ منجاj 27 م\لكة ؟ 

7% $لمعل21 م% 3*% $لل! تعالى 7% $لشKE $لحن*b *ن| بصE*ح $آل*اB 1$ألحاJ*3 على جمع 1ت1ح*3 $لمتفEق*% ,7% $لمعل21 م% 3*% $لل! تعالى 7% $لشKE $لحن*b *ن| بصE*ح $آل*اB 1$ألحاJ*3 على جمع 1ت1ح*3 $لمتفEق*% ,

Eمة 1$كبEش3 ح$ b1$إلئتال Kما% منق1تا% , 1ك1ن\ما بع3 $إلجتماEمح bقة 1$إلختالE7% $لف bلمتح3*% , 1ال خال$ j31$لحفا. على 1حEمة 1$كبEش3 ح$ b1$إلئتال Kما% منق1تا% , 1ك1ن\ما بع3 $إلجتماEمح bقة 1$إلختالE7% $لف bلمتح3*% , 1ال خال$ j31$لحفا. على 1ح
مقتا , R1&$ مما 1R معل21 م% $ل3*% بالضjE1E , قا- تعالى : 1$عتصم1$ بحب- $لل! جم*عا 1ال تفEق1$ .مقتا , R1&$ مما 1R معل21 م% $ل3*% بالضjE1E , قا- تعالى : 1$عتصم1$ بحب- $لل! جم*عا 1ال تفEق$1 .

.. jلكة 1$لجماعة نجاR قةEقة , فإ% $لفEباأللفة 1*ن\ى ع% $لف Eفإ% $لل! تعالى *أم jلكة 1$لجماعة نجاR قةEقة , فإ% $لفEباأللفة 1*ن\ى ع% $لف Eحم! $لل! : فإ% $لل! تعالى *أمE بي]Eحم! $لل! : قا- $إلما2 $لقE بي]Eقا- $إلما2 $لق

1قا- $ب% كث*E Eحم! $لل! 1قا- $ب% كث*E Eحم! $لل! : 1ق1ل! 1ال تفEق1$ , $م2RE بالجماعة 1ن\ا2R ع% $لفEقة: 1ق1ل! 1ال تفEق1$ , $م2RE بالجماعة 1ن\ا2R ع% $لفEقة . .

1م% 7ق1$- علماء $ألمة في م1ضK1 $الجتماR71 Kم*ت! 1م% 7ق1$- علماء $ألمة في م1ضK1 $الجتماR71 Kم*ت! 1$لتفiE 1خ[E1ت! ماكتب! ش*خ $إلسالE 2حم! $لل! قائال :1$لتفiE 1خ[E1ت! ماكتب! ش*خ $إلسالE 2حم! $لل! قائال :

7% م% $لق1$ع3 $لع.*مة $لتي Rي جماK $ل3*% تأل*b $لقلt1 1;جتماK $لكلمة 1صالB$& m $لب*% فإ% $لل! *ق1- 7% م% $لق1$ع3 $لع.*مة $لتي Rي جماK $ل3*% تأل*b $لقلt1 1;جتماK $لكلمة 1صالB$& m $لب*% فإ% $لل! *ق1- :: فاتق1$ $لل! 1$صلح1$ فاتق1$ $لل! 1$صلح$1
&$B ب*نكB$& 2 ب*نك2 . 1*ق1- : (. 1*ق1- : (1$عتصم1$ بحب- $لل! جم*عا 1ال تفEق1$1$عتصم1$ بحب- $لل! جم*عا 1ال تفEق$1 ) )

 -R$ 2R -ألص$ $&R -R$1 bقة 1$إلختالE1تن\ى ع% $لف bبالجماعة 1$إلئتال Eم% $لنص1| $لتي تأم z1$مثا- &ل -R$ 2R -ألص$ $&R -R$1 bقة 1$إلختالE1تن\ى ع% $لف bبالجماعة 1$إلئتال Eم% $لنص1| $لتي تأم z1$مثا- &ل

$لجماعة 1كما 7% $لخاEج*% عن\R$ 2R 2- $لفEقة , 1*ق1- 7*ضا : 1;&$ تفiE $لق21 فسR1 $13لك1$ 1;&$ $جتمع1$ صلح1$ 1ملك1$ , فإ%$لجماعة 1كما 7% $لخاEج*% عن\R$ 2R 2- $لفEقة , 1*ق1- 7*ضا : 1;&$ تفiE $لق21 فسR1 $13لك1$ 1;&$ $جتمع1$ صلح1$ 1ملك1$ , فإ%
$لجماعة $لجماعة Eحمة 1$لفEقة ع&$t . $نت\ىEحمة 1$لفEقة ع&$t . $نت\ى

1جاء في $لEE3 $لسن*ة ما نص! : 31لB 7ص1- $لشKE 7*ضا على تحE*2 ما 17جt $لفEقة 1;ختالb $لكلمة 1$لمشاقة . $نت\ى1جاء في $لEE3 $لسن*ة ما نص! : 31لB 7ص1- $لشKE 7*ضا على تحE*2 ما 17جt $لفEقة 1;ختالb $لكلمة 1$لمشاقة . $نت\ى

M3h*1 , 1- ;لى معص*ة 1م\لكة ال محالةh* !ق*نا , ل&$ فإن* zل*! 1ق3 $ثبتنا &ل; M3h*1 iEسالة *ن| على $لتفE3 في $لE$1ل$ E1$ألمM3h*1 , 1- ;لى معص*ة 1م\لكة ال محالةh* !ق*نا , ل&$ فإن* zل*! 1ق3 $ثبتنا &ل; M3h*1 iEسالة *ن| على $لتفE3 في $لE$1ل$ E1$ألم
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;لى شE في مقتضى $لس*اسة 1$إل*ال! .;لى شE في مقتضى $لس*اسة 1$إل*ال! .

w*Eعلى 7متنا تك BضE1ب*ك1 $لتي ف wل1$قع ;ال ح313 سا*ك$ LE7 %1ال*ة مكان*ة ال تفصل\ا ع E$Eثان*ا : 7% ;قw*Eعلى 7متنا تك BضE1ب*ك1 $لتي ف wل1$قع ;ال ح313 سا*ك$ LE7 %1ال*ة مكان*ة ال تفصل\ا ع E$Eثان*ا : 7% ;ق

لتلz $لح313 $لمش1hمة $لتي مuقB جس3 $ألمة 1فEقB شع1ب\ا 1خ*لB ;ل*\R %$ 2&$ $لEس2 $لجغE$في 1R بمثابةلتلz $لح313 $لمش1hمة $لتي مuقB جس3 $ألمة 1فEقB شع1ب\ا 1خ*لB ;ل*\R %$ 2&$ $لEس2 $لجغE$في 1R بمثابة

شKE منuال ال مح*3 عن! , 1$إلسال2 ال *عbE ح313$ مEس1مة *تق1قع ف*\ا , 17 *جم3 عن3 خ[1[\ا , 1$إلسال2 7تى شKE منuال ال مح*3 عن! , 1$إلسال2 ال *عbE ح313$ مEس1مة *تق1قع ف*\ا , 17 *جم3 عن3 خ[1[\ا , 1$إلسال2 7تى 

لل3عj1 1$النتشاE 1على R&$ جBE عاR j3&$ $ل3*% في $لتاE*خ , فتقس*2 $لجماعة ;لى جماعت*% ;حR$3ا عE$ق*ةلل3عj1 1$النتشاE 1على R&$ جBE عاR j3&$ $ل3*% في $لتاE*خ , فتقس*2 $لجماعة ;لى جماعت*% ;حR$3ا عE$ق*ة

71خrE سE1*ة حسt $لح313 , 71مE ك- من\ما بإلتu$2 $لح313 $لملع1نة 1ع23 تخ[*\ا مخالفة لمن\جنا 71خrE سE1*ة حسt $لح313 , 71مE ك- من\ما بإلتu$2 $لح313 $لملع1نة 1ع23 تخ[*\ا مخالفة لمن\جنا 1ما 1ما نhم% ب!نhم% ب!

, 1لق3 كا% 7ب1 بكE 1عمE Eضي $لل! عن\ما *حEك1% $لج*y 1$لقاj3 ب*% $لعi$E 1$لشا2 1ال فiE ب*% $لج*ش*% , , 1لق3 كا% 7ب1 بكE 1عمE Eضي $لل! عن\ما *حEك1% $لج*y 1$لقاj3 ب*% $لعi$E 1$لشا2 1ال فiE ب*% $لج*ش*% , 

 $&R %1فعل* wفضة $ألنجا$Eب*ننا ب- حتى $ل i*Eق[اعاتنا 1 قا3$تنا 1ع23 $لتف z*Eما نفعل! $آل% م% تح $&R1 $&R %1فعل* wفضة $ألنجا$Eب*ننا ب- حتى $ل i*Eق[اعاتنا 1 قا3$تنا 1ع23 $لتف z*Eما نفعل! $آل% م% تح $&R1

1*حEك1% ق[اعات\2 ب*% $*E$% 1$لعi$E 1$لشا2 1ال *فEق1% ب*ن\ا , 1$% $ل&M تعلمنا_ م% 3*ننا E1بانا عل*! مشا*خنا1*حEك1% ق[اعات\2 ب*% $*E$% 1$لعi$E 1$لشا2 1ال *فEق1% ب*ن\ا , 1$% $ل&M تعلمنا_ م% 3*ننا E1بانا عل*! مشا*خنا

7% ال نعتbE بح313 سا*كw ب*ك1 71% ال *ك1% ل\ا في $عماقنا M7 ح.ا $1 7ثE , فإلى ما&$ $ستنB3 تلz $لEسالة في R&$ $لتقس*2 1على7% ال نعتbE بح313 سا*كw ب*ك1 71% ال *ك1% ل\ا في $عماقنا M7 ح.ا $1 7ثE , فإلى ما&$ $ستنB3 تلz $لEسالة في R&$ $لتقس*2 1على
ما&$ $عتمB3 في R&_ $لتفEقة .ما&$ $عتمB3 في R&_ $لتفEقة .

ثالثا : ل2 تكتفي $لEسالة باألمE $لمM3h ;لى $لتفEقة 1$لشتاB فحسt , ب- جاء خ[اب\ا من& ب3$*ت\ا م1ج\ا ;لى ثالثا : ل2 تكتفي $لEسالة باألمE $لمM3h ;لى $لتفEقة 1$لشتاB فحسt , ب- جاء خ[اب\ا من& ب3$*ت\ا م1ج\ا ;لى 

 Bعمu1 مة $لفاضلة*Eفة $لك*Eعلى ;نشقاق\2 11صفت\2 بال[ائفة $لش jلمنشق*% $لعصا$ BEجماعت*% منفصلت*% فأق Bعمu1 مة $لفاضلة*Eفة $لك*Eعلى ;نشقاق\2 11صفت\2 بال[ائفة $لش jلمنشق*% $لعصا$ BEجماعت*% منفصلت*% فأق

$ن\ا جماعة منفصلة مستقلة , R1&$ خالb $ل1$قع 1ف*! .لما لل13لة , فإ% $لجم*ع *عل2 $ن\ا جماعة 1$حj3 1$% $س2$ن\ا جماعة منفصلة مستقلة , R1&$ خالb $ل1$قع 1ف*! .لما لل13لة , فإ% $لجم*ع *عل2 $ن\ا جماعة 1$حj3 1$% $س2

جب\ة $لنصjE ما1R ;ال غ[اء $من*ا ;عالم*ا ل1ج31 $ل13لة في $لشا2 جب\ة $لنصjE ما1R ;ال غ[اء $من*ا ;عالم*ا ل1ج31 $ل13لة في $لشا2 1عمل\ا 1$% $م*REا ما1R ;ال جن3*ا م% جن31 $ل13لة 1ل*w *صح1عمل\ا 1$% $م*REا ما1R ;ال جن3*ا م% جن31 $ل13لة 1ل*w *صح
في $أل&Rا% ش*ئا ;&$ $حتاf $لن\اE ;لى 3ل*- .في $أل&Rا% ش*ئا ;&$ $حتاf $لن\اE ;لى 3ل*- .

E$بعا : $% $إلقE$E لم% شi عصا $ل[اعة 1فiE $لجماعة على فعل! ل\1 س% في $إلسال2 لسنة س*ئة E$بعا : $% $إلقE$E لم% شi عصا $ل[اعة 1فiE $لجماعة على فعل! ل\1 س% في $إلسال2 لسنة س*ئة 

, أل% سBE ال , أل% سBE ال قE3 $لل! فل% تخل1$ ساحة ج\ا3*ة من\ا 1ل% تق21 للمسلم*% جماعة 7ب3$ , 1لعلنا نتفاجأ قE3 $لل! فل% تخل1$ ساحة ج\ا3*ة من\ا 1ل% تق21 للمسلم*% جماعة 7ب3$ , 1لعلنا نتفاجأ 

غ3$ بم% *خfE عل*نا في ;حr3 $ل1ال*اB مبا*عا غ*Eنا م[البا بحق! في $إلستقال- 1$إلنفصا- . غ3$ بم% *خfE عل*نا في ;حr3 $ل1ال*اB مبا*عا غ*Eنا م[البا بحق! في $إلستقال- 1$إلنفصا- . 

 bE131% $% ُ*ع Eما $آلخR3ح$ rE* 2ما , 1لRE* 2ف*% لE] %*حك2 ب Lسالة حكما ع% قاEل$ Bخامسا : لق3 نقل bE131% $% ُ*ع Eما $آلخR3ح$ rE* 2ما , 1لRE* 2ف*% لE] %*حك2 ب Lسالة حكما ع% قاEل$ Bخامسا : لق3 نقل

$لش\31 , 1ال 7% ُ*عbE مانقل1$ 17 كتب1$ ع% $لخصم*% , ف\- *جu1 لقاL $% *قضي ع% [E i*Eسائ- تكتt م% $لش\31 , 1ال 7% ُ*عbE مانقل1$ 17 كتب1$ ع% $لخصم*% , ف\- *جu1 لقاL $% *قضي ع% [E i*Eسائ- تكتt م% 

$ل[Eف*% ؟ فُ*بنى عل*\ما $لحك2 بال تأك3 1ال $ل[Eف*% ؟ فُ*بنى عل*\ما $لحك2 بال تأك3 1ال تثبB تثبB ! 1م% ث2 ُ*حك2 على $حR3ما م% غ*E $% *علم! بمنا[اB $إل3$نة ! 1م% ث2 ُ*حك2 على $حR3ما م% غ*E $% *علم! بمنا[اB $إل3$نة 

$لقضائ*ة $لتي بم1جب\ا ُحك2 عل*! ف*قE ب\ا $1 *نف*\ا 1*3$فع ع% نفس! , 7ال *حi ل! 7% *عbE $لش\31 ل*ثبB للقاضي 7ن\2 م% $لخص21$لقضائ*ة $لتي بم1جب\ا ُحك2 عل*! ف*قE ب\ا $1 *نف*\ا 1*3$فع ع% نفس! , 7ال *حi ل! 7% *عbE $لش\31 ل*ثبB للقاضي 7ن\2 م% $لخص21
$1 مم% ال تصلح ش\ا3ت\2 !$1 مم% ال تصلح ش\ا3ت\2 !

r1E $لتEم&M ع% عائشة Eضي $لل! عن\ا مEف1عا : ال تجu1 ش\اj3 خائ% 1ال خائنة 1ال مجل31 ح3$ 1ال &M غمE$ على $خ*! 1الr1E $لتEم&M ع% عائشة Eضي $لل! عن\ا مEف1عا : ال تجu1 ش\اj3 خائ% 1ال خائنة 1ال مجل31 ح3$ 1ال &M غمE$ على $خ*! 1ال
. B*لب$ -R7 %بة 1ال $لقانع م$Eضن*% في 1الء 1ال ق. B*لب$ -R7 %بة 1ال $لقانع م$Eضن*% في 1الء 1ال ق

http://alplatformmedia.com/vb
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 t$13$ ف*! $لخ[أ 1$لصE$1 جت\ا3*ا; $Eف*% فكا% خ[أ $أل1- في 7مE]سالة بتخ[ئة $لEسا3سا : لق3 جاء $لحك2 في $ل t$13$ ف*! $لخ[أ 1$لصE$1 جت\ا3*ا; $Eف*% فكا% خ[أ $أل1- في 7مE]سالة بتخ[ئة $لEسا3سا : لق3 جاء $لحك2 في $ل

;% $خ[أ فل! 7جE$ 1;% $صاt فل! 7جE$% , 7ال 1R1 ت1ق*B $إلعال% $ل&M فmE ب! $لمجا13R% 1$ستبشE ب! $لمسلم1% , ;% $خ[أ فل! 7جE$ 1;% $صاt فل! 7جE$% , 7ال 1R1 ت1ق*B $إلعال% $ل&M فmE ب! $لمجا13R% 1$ستبشE ب! $لمسلم%1 , 

71ما خ[أ $لثاني فق3 كا% شن*عا ;& شi $لصb 1فiE $لجماعة 1فجع $ألمة بإعال% &لz على $لمأل 71ما خ[أ $لثاني فق3 كا% شن*عا ;& شi $لصb 1فiE $لجماعة 1فجع $ألمة بإعال% &لz على $لمأل 

, %*3Rبالمجا bجE71 13لع$ B3*% ,فشمRبالمجا bجE71 13لع$ Bفشم

فما&$ كا% $لحك2 على R&*% $لمخ[ئ*% سلt $أل1- 1ال*ة كانB ل! 1;ع[ائ\ا فما&$ كا% $لحك2 على R&*% $لمخ[ئ*% سلt $أل1- 1ال*ة كانB ل! 1;ع[ائ\ا 

للثاني $ل&M ل2 تك% ل! مكافأj ل! على شق! للصb 1معص*ت! 1خ[أ_ 1;قE$E لسنت! $لتي سن\ا 1تثب*تا ل\ا 1;ع[ائ! للثاني $ل&M ل2 تك% ل! مكافأj ل! على شق! للصb 1معص*ت! 1خ[أ_ 1;قE$E لسنت! $لتي سن\ا 1تثب*تا ل\ا 1;ع[ائ! 

;ماjE [لب\ا 1حE| عل*\ا 1$ستأثE ب\ا 1شi $لصb ألجل\ا , فسبحا% $لل! في M7 م*u$% نR -u&$ $لحكR1 2نا ال ب3 ;ماjE [لب\ا 1حE| عل*\ا 1$ستأثE ب\ا 1شi $لصb ألجل\ا , فسبحا% $لل! في M7 م*u$% نR -u&$ $لحكR1 2نا ال ب3 

7% $ب*% 7مE$ ق3 ج\ل! $1 تجاRل! $لكث*E 1ُك&t ف*! على $ألمة 1ُصE1 ل\ا خالb $لحق*قة ف*! 7ال 1R1 7% $لغالt م% 7% $ب*% 7مE$ ق3 ج\ل! $1 تجاRل! $لكث*E 1ُك&t ف*! على $ألمة 1ُصE1 ل\ا خالb $لحق*قة ف*! 7ال 1R1 7% $لغالt م% 

$لناw $صبح *.% 17 *عتق3 7% $عال% ;مت3$3 $ل13لة في $لشا2 كا% $لسبt في $إلنشقاi 1$لعص*ا% R1&$ ك&با 1;فتE$ء $لناw $صبح *.% 17 *عتق3 7% $عال% ;مت3$3 $ل13لة في $لشا2 كا% $لسبt في $إلنشقاi 1$لعص*ا% R1&$ ك&با 1;فتE$ء 

w*1$لعص*ا% كا% قب- ;عال% $ل13لة 1ل i7ال فل*عل2 $لجم*ع 7% $إلنشقا ,w*1$لعص*ا% كا% قب- ;عال% $ل13لة 1ل iعلى $ل13لة , 7ال فل*عل2 $لجم*ع 7% $إلنشقا Bلى قائمة $إلت\اما; bعلى $ل13لة *ضا Bلى قائمة $إلت\اما; bضا*

ل! M7 عالقة في $إلعال% , ل! M7 عالقة في $إلعال% , ;ال 7% $لمشق*% $تخ&E& _1*عة 1E\.$1$ $إلنشقاi ;ثE ;عال% $ل13لة , فأR1م1$ $ألمة;ال 7% $لمشق*% $تخ&E& _1*عة 1E\.$1$ $إلنشقاi ;ثE ;عال% $ل13لة , فأR1م1$ $ألمة

$% $إلنشقاi حJ3 بسبt $إلعال% 1;نما $لحق*قة خالb &لz , ;& كا% $إلنشقاi م% $2R $ألسباt $لتي جعلB $ل13لة$% $إلنشقاi حJ3 بسبt $إلعال% 1;نما $لحق*قة خالb &لz , ;& كا% $إلنشقاi م% $2R $ألسباt $لتي جعلB $ل13لة

تسKE باإلعال% 1&لz لK3E حEكة $إلنشقاt7E1 i $لصR1 K3&$ مات2 بالفع- 1لل! $لحم3 .تسKE باإلعال% 1&لz لK3E حEكة $إلنشقاt7E1 i $لصR1 K3&$ مات2 بالفع- 1لل! $لحم3 .

سابعا : في M7 م*u$% *نu- $لحك2 بتقس*2 $لجماعة 1تفE*ق\ا 1قاj3 $لمجا3R*% 1علماء $ألمة 1$لمسلم*% جم*عاسابعا : في M7 م*u$% *نu- $لحك2 بتقس*2 $لجماعة 1تفE*ق\ا 1قاj3 $لمجا3R*% 1علماء $ألمة 1$لمسلم*% جم*عا

 %*3Rلمجا$ Eسالة بأمEلحك2 بال$ -uن* %$u*م M7 1ت1ح*3 $لكلمة , في bلص$ j33*% 1حRلمجا$ Eسالة بأمEلحك2 بال$ -uن* %$u*م M7 1ت1ح*3 $لكلمة , في bلص$ j3مساء ;لى 1ح mمساء ;لى *3ع1% صبا m3ع1% صبا*

باإلنسحاt م% $لشا2 1قاj3 $لمجا3R*% في ك- مكا% *تمن1% $للحاi بالشا2 , في M7 م*u$% *نu- $لحك2 في $لEسالة باإلنسحاt م% $لشا2 1قاj3 $لمجا3R*% في ك- مكا% *تمن1% $للحاi بالشا2 , في M7 م*u$% *نu- $لحك2 في $لEسالة 

 b*لى $لشا2 , ك; E*ل13لة $إلسالم*ة م% $لشا2 1علماء $ألمة *حث1% $لمسلم*% ك- $لمسلم*% على $لنف$ f$Eبإخ b*لى $لشا2 , ك; E*ل13لة $إلسالم*ة م% $لشا2 1علماء $ألمة *حث1% $لمسلم*% ك- $لمسلم*% على $لنف$ f$Eبإخ

z\لى $لمسلم*% في $لشا2 تنت; E.بي تن$Eلت$ Eلسات$ bل13لة $إلسالم*ة خل$ J1*سالة 7% تقبع لEضى $لحك2 في $لE*z\لى $لمسلم*% في $لشا2 تنت; E.بي تن$Eلت$ Eلسات$ bل13لة $إلسالم*ة خل$ J1*سالة 7% تقبع لEضى $لحك2 في $لE*

7عE$ض\2 1*&بح1% 1*قتل1% 1تi$E 3مائ\2 1$ل1E$فL تحش3 ل\2 م% ك- حt3 1 صt1 , 7عE$ض\2 1*&بح1% 1*قتل1% 1تi$E 3مائ\2 1$ل1E$فL تحش3 ل\2 م% ك- حt3 1 صt1 , كال ل% *منعنا 7ح3$ م% كال ل% *منعنا 7ح3$ م% 

نصR7 jEلنا في $لشا2 , ل% *منعنا 7ح3$ م% قتا- $لنص*E*ة 1$لج\ا3 في $لشا2 , ل% *منعنا 7ح3$ م% $لبقاء في $لشا2 ,نصR7 jEلنا في $لشا2 , ل% *منعنا 7ح3$ م% قتا- $لنص*E*ة 1$لج\ا3 في $لشا2 , ل% *منعنا 7ح3$ م% $لبقاء في $لشا2 ,

1سb1 تبقى $لعi$E 1$لشا2 ساحة 1$حj3 جب\ة 1$حj3 ق*اj3 1$حj3 , 1ل% تفص- ب*ن\ما ح313 , 1قسما قسما 1سb1 تبقى $لعi$E 1$لشا2 ساحة 1$حj3 جب\ة 1$حj3 ق*اj3 1$حj3 , 1ل% تفص- ب*ن\ما ح313 , 1قسما قسما 

لن\3م% $لساتE 1لن3Eم% $لخنi3 1لنu*ل% $ألسالz 1لتمسح% $لح313 م% $لخاE[ة 1لتu$ل% م% $لقلt1 1لتضEب% لن\3م% $لساتE 1لن3Eم% $لخنi3 1لنu*ل% $ألسالz 1لتمسح% $لح313 م% $لخاE[ة 1لتu$ل% م% $لقلt1 1لتضEب% 

. Bلال$ tuة 1ح*E*3ع% $لنصE1قسما قسما لن B1E*م% 3*الى ;لى ب L1$فEل$ Bلمفخخا$. Bلال$ tuة 1ح*E*3ع% $لنصE1قسما قسما لن B1E*م% 3*الى ;لى ب L1$فEل$ Bلمفخخا$
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ف\&_ بعضا م% مآخ&نا على $لEسالة $لمنس1بة 1حكم\ا 1ل1ال 7ن\ا نشBE في $لعل% u11عB على $لمأل لما &كEناRا ف\&_ بعضا م% مآخ&نا على $لEسالة $لمنس1بة 1حكم\ا 1ل1ال 7ن\ا نشBE في $لعل% u11عB على $لمأل لما &كEناRا 

17 تعEضنا ل\ا 1لك% مh$مjE كب*jE تحا[ ض3 $ل13لة $إلسالم*ة خاصة 1$لمجا3R*% عامة , 71ما ت[ب*i تلz $لEسالة 17 تعEضنا ل\ا 1لك% مh$مjE كب*jE تحا[ ض3 $ل13لة $إلسالم*ة خاصة 1$لمجا3R*% عامة , 71ما ت[ب*i تلz $لEسالة 

1;نu$- ماف*\ا م% حك2 على LE7 $ل1$قع ف&لz متع&E$ 1غ*E ممك% , فما&$ نفع- بآالb م% ج*y $ل13لة ال *قبل1%1;نu$- ماف*\ا م% حك2 على LE7 $ل1$قع ف&لz متع&E$ 1غ*E ممك% , فما&$ نفع- بآالb م% ج*y $ل13لة ال *قبل%1

بالق*اj3 $لجj3*3 في $لشاR , 2- نسحب\2 للعi$E خلb $لح313 $لسE1*ة , R1- بالق*اj3 $لجj3*3 في $لشاR , 2- نسحب\2 للعi$E خلb $لح313 $لسE1*ة , R1- ستست1عب\2 ساحة $لعi$E , 1م% ستست1عب\2 ساحة $لعi$E , 1م% 

*س3 $لثغE1 $لتي س*خلف1ن\ا في $لشا2 حا- $ست*عاt $لعi$E ل\2 , 1م% س*تحم- $إلث2 1$لEu1 ;&$ $جتاm $لصائ- *س3 $لثغE1 $لتي س*خلف1ن\ا في $لشا2 حا- $ست*عاt $لعi$E ل\2 , 1م% س*تحم- $إلث2 1$لEu1 ;&$ $جتاm $لصائ- 

$لمنا[i $لمحjEE , 1$ستباm 3ماء 71عL$E $لمسلم*% , ما&$ نفع- بآالp bخE*% ال *قبل1% بعj31 $لجب\ة 1ال $لمنا[i $لمحjEE , 1$ستباm 3ماء 71عL$E $لمسلم*% , ما&$ نفع- بآالp bخE*% ال *قبل1% بعj31 $لجب\ة 1ال 

*نصاع1% لق*ا3ت\ا $لجj3*3 , 1ال *قبل1% $إلنسحاt للعi$E 1خص1صا $% $لمنشق*% سن1$ ل\2 سنة 71لف1$ ل\2 كتبا*نصاع1% لق*ا3ت\ا $لجj3*3 , 1ال *قبل1% $إلنسحاt للعi$E 1خص1صا $% $لمنشق*% سن1$ ل\2 سنة 71لف1$ ل\2 كتبا

في جu$1 ب- ;ستحباt عص*ا% $ألمE$ء , ف\- *شكل1% جماعة جj3*3 , 1لم% س*ك1% 1الئ\ا 1تبع*ت\ا , 27 7ن\2 في جu$1 ب- ;ستحباt عص*ا% $ألمE$ء , ف\- *شكل1% جماعة جj3*3 , 1لم% س*ك1% 1الئ\ا 1تبع*ت\ا , 27 7ن\2 

*علن1% ;ماjE مستقلة 1*ا R- ُتrE ل1 7% $ح2R3 خfE مبا*عا كما فع- سلف! ف\- ستقب- ب*عت! ؟ 1ك*b *ت2 تقاس2*علن1% ;ماjE مستقلة 1*ا R- ُتrE ل1 7% $ح2R3 خfE مبا*عا كما فع- سلف! ف\- ستقب- ب*عت! ؟ 1ك*b *ت2 تقاس2

 z27 7ن\ا ستك1% ب*ن\2 محاك2 ؟ 1متى تنت\ي تل b$E]ضى ك- $أل$Eس*ت -R1 , B$E1$لمق B$3ألسلحة 1$لمع$ z27 7ن\ا ستك1% ب*ن\2 محاك2 ؟ 1متى تنت\ي تل b$E]ضى ك- $أل$Eس*ت -R1 , B$E1$لمق B$3ألسلحة 1$لمع$
: -$hلس$ $&R %3 ;جابة ع*Eلمحاك2 ؟ 1ن$: -$hلس$ $&R %3 ;جابة ع*Eلمحاك2 ؟ 1ن$

Eق*ة 1ق3 $ختا$Eة 1ع*E1قسمنا $لجماعة ;لى س $&; i$Eلع$ E1نا 1م% س*بقى في ثغE1نضب[ جن31نا 1نس3 ثغ b*كEق*ة 1ق3 $ختا$Eة 1ع*E1قسمنا $لجماعة ;لى س $&; i$Eلع$ E1نا 1م% س*بقى في ثغE1نضب[ جن31نا 1نس3 ثغ b*ك

لنا $لنبي صلى $لل! عل*! 1سل2 $لشا2 , ف\&$ ف*ما *تعلi في $لEسالة $لمنس1بة .لنا $لنبي صلى $لل! عل*! 1سل2 $لشا2 , ف\&$ ف*ما *تعلi في $لEسالة $لمنس1بة .

1لق3 $جتمع مجلw شrE1 $ل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 1تشاE1$ مع $ل1الj 1$ألمE$ء 1[لبة $لعل2 في1لق3 $جتمع مجلw شrE1 $ل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 1تشاE1$ مع $ل1الj 1$ألمE$ء 1[لبة $لعل2 في

M3$3لبغ$ E3 7بي بكRلمجا$M3$3لبغ$ E3 7بي بكRلش*خ $لش*خ $لمجا$ tسالة في خ[اE3 على $لEفجاء $ل , E$E1$ل1ج\اء 1ت2 ;تخا& $لق j3ل13لة 1$لقا$ tسالة في خ[اE3 على $لEفجاء $ل , E$E1$ل1ج\اء 1ت2 ;تخا& $لق j3ل13لة 1$لقا$

حف.! $لل! , 1م% ع.*2 ما ُنت\2 ب! 1 ُ*فتrE عل*نا 7ننا نستح- 3ما ناكJ لب*عتنا 1نع3_ خاEج*ا R %71&_ س*اسة $ل13لة حف.! $لل! , 1م% ع.*2 ما ُنت\2 ب! 1 ُ*فتrE عل*نا 7ننا نستح- 3ما ناكJ لب*عتنا 1نع3_ خاEج*ا R %71&_ س*اسة $ل13لة 

في $لعi$E معا& $لل! , سبحانR z&$ ب\تانا ع.*2 , معا& $لل! 7% نقت- 17 نستح- 23 م% *نقL ب*عتنا 17 *نكJ ع\3نا 17 في $لعi$E معا& $لل! , سبحانR z&$ ب\تانا ع.*2 , معا& $لل! 7% نقت- 17 نستح- 23 م% *نقL ب*عتنا 17 *نكJ ع\3نا 17 

 K1ضبا tعل*نا , 1لق3 بلغني 7% 7ناسا م% ثعال rEف\&$ 7قبح م% *فت , z7 ;لى $لل! م% &لEجماعتنا , 1نب iEفا* K1ضبا tعل*نا , 1لق3 بلغني 7% 7ناسا م% ثعال rEف\&$ 7قبح م% *فت , z7 ;لى $لل! م% &لEجماعتنا , 1نب iEفا*

$لج\ا3 *ق1ل1% ألخ1$ننا $لج\ا3 *ق1ل1% ألخ1$ننا مم% لُبw عل*\2 1$نشق1$ مع $لمنشق*% 7% $ل13لة تستح- 3مائ\2 1*بث1% ب*ن\2 $لEعt بأن!مم% لُبw عل*\2 1$نشق1$ مع $لمنشق*% 7% $ل13لة تستح- 3مائ\2 1*بث1% ب*ن\2 $لEعt بأن!

ستعم- عل*ك2 $لك1$ت2 1$لالصقاB فنق1- ل\2 ال تص3ق1$ تلz $إلفتE$ء$B 1;نا ن&كEك2 7% تتق1$ $لل! بنب& $لفEقةستعم- عل*ك2 $لك1$ت2 1$لالصقاB فنق1- ل\2 ال تص3ق1$ تلz $إلفتE$ء$B 1;نا ن&كEك2 7% تتق1$ $لل! بنب& $لفEقة

1$لعj31 ;لى $لجماعة 11حj3 $لصb ;لى 7حضا% $خ1$نك2 في $ل13لة 1*21 ;&$ *فmE $لمhمن1% .1$لعj31 ;لى $لجماعة 11حj3 $لصb ;لى 7حضا% $خ1$نك2 في $ل13لة 1*21 ;&$ *فmE $لمhمن%1 .

R&$ ما ت*سE لنا في R&$ $لمقا2 , 1نكم- ;% شاء $لل! الحقا $ل3E على 2R7 ما ُ*فتrE عل*نا 1نت\2 ب! R&$ ما ت*سE لنا في R&$ $لمقا2 , 1نكم- ;% شاء $لل! الحقا $ل3E على 2R7 ما ُ*فتrE عل*نا 1نت\2 ب! 1ال ح1- 1ال قj1 ;ال بالل! .1ال ح1- 1ال قj1 ;ال بالل! .

$خ1ك2 : 7ب1 $خ1ك2 : 7ب1 محم3 محم3 $لع3ناني $لع3ناني $لشامي $لمتحJ3 $لEسمي لل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 $لشامي $لمتحJ3 $لEسمي لل13لة $إلسالم*ة في $لعi$E 1$لشا2 

................
تفE*غتفE*غ
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  #2  

  #3  

................................
tاRE; /27ختكtاRE; /27ختك

MEألنصا$ B7خ1ك2/ 7ب1 ثابMEألنصا$ B7خ1ك2/ 7ب1 ثاب

M3العالمي $لج\ا$ Eلمنب$ r3منتM3العالمي $لج\ا$ Eلمنب$ r3منت :E3لمص$ :E3لمص$

jtvdy ;glm hgado hf, lpl] hgu]khkd t`vil ,lh dtjv,kjtvdy ;glm hgado hf, lpl] hgu]khkd t`vil ,lh dtjv,k

__________________________________________________
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;%َ $ل13َلةَ $إلسالم*ة ;%َ $ل13َلةَ $إلسالم*ة في في $لِعi$E 1$لشا2 بـاقـ*ـة ما 3$2َ ف*نا ِعiEٌ َ*نِبL 17 َع*%ٌ َت[bEُ{ $لِعi$E 1$لشا2 بـاقـ*ـة ما 3$2َ ف*نا ِعiEٌ َ*نِبL 17 َع*%ٌ َت[bEُ{ بـاقـ*ـة 1َل% ُنسا21بـاقـ*ـة 1َل% ُنسا21
َعل*\ا 17 َنتناuَ- َعن\ا َحتى ُ*.ِ\REَا $لل! َتعالى َعل*\ا 17 َنتناuَ- َعن\ا َحتى ُ*.ِ\REَا $لل! َتعالى 17 َن\لzِ 13ن\ا{17 َن\لzِ 13ن\ا{

AMAM  09:1809:18  :;<=)ري ;  ; 2929--0606--1313  ا(=>;:ا<ABCريا<ABCا  DE<FDE<F  GEاGEا  :H7اGE:H7اGE  IJIJ  -4K84-اK8ا  LM9.N)اLM9.N)ا

AM 04:59 ,20-06-13 

  MEالنصا$ Bب1 ثاب$MEالنصا$ Bب1 ثاب$
LEعالمي مح$LEعالمي مح$  

296296 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

ال تنس1نا م% صالح 3عائك2 ال تنس1نا م% صالح 3عائك2 
__________________________________________________

http://im41.gulfup.com/wxYRi.jpghttp://im41.gulfup.com/wxYRi.jpg

(( ((أُ(9ًّوً(3ًِأُ(9ًّوً(3ًِ  أ7ًِ8َِـ3ً4ّ5ٌِ6ّأ7ًِ8َِـ3ً4ّ5ٌِ6ّ  0ُ1ِ0ُ1ِ  أٌ(ٌ.َـ-ُأُ,ًأٌ(ٌ.َـ-ُأُ,ً  وَأً(ٌ'َـ$ًمُوَأً(ٌ'َـ$ًمُ

;%َ $ل13َلةَ $إلسالم*ة ;%َ $ل13َلةَ $إلسالم*ة في في $لِعi$E 1$لشا2 بـاقـ*ـة ما 3$2َ ف*نا ِعiEٌ َ*نِبL 17 َع*%ٌ َت[bEُ{ $لِعi$E 1$لشا2 بـاقـ*ـة ما 3$2َ ف*نا ِعiEٌ َ*نِبL 17 َع*%ٌ َت[bEُ{ بـاقـ*ـة 1َل% ُنسا21بـاقـ*ـة 1َل% ُنسا21
َعل*\ا 17 َنتناuَ- َعن\ا َحتى ُ*.ِ\REَا $لل! َتعالى َعل*\ا 17 َنتناuَ- َعن\ا َحتى ُ*.ِ\REَا $لل! َتعالى 17 َن\لzِ 13ن\ا{17 َن\لzِ 13ن\ا{

AM 05:15 ,20-06-13 

  _E27 سا_E273,3583,358 سا :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$
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  #4  

  مE$قt عا2مE$قt عا2

جu$ك2 $لل! خ*E 1نفع بك2 1كتt 7جEك2جu$ك2 $لل! خ*E 1نفع بك2 1كتt 7جEك2
__________________________________________________

$ش3$ء على $لكفاE لك% بالمقاب- Eحماء ب*ننا$ش3$ء على $لكفاE لك% بالمقاب- Eحماء ب*ننا

;% $نقلبB ;لى;% $نقلبB ;لى
Eحماء على $لكفاE1 ش3$ء ب*ننا$Eحماء على $لكفاE1 ش3$ء ب*ننا$

فعلى $ل3ن*ا $لسال2 فعلى $ل3ن*ا $لسال2 

AM 05:24 ,20-06-13 

سل*ما%سل*ما%  

u*عالمي مم;u*عالمي مم;  
586586 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

$لل! *باzE ف*ك2 1*نصE 13لتنا $السالم*ة ..$لل! *باzE ف*ك2 1*نصE 13لتنا $السالم*ة ..

http://alplatformmedia.com/vb/showpost.php?p=88932&postcount=4
http://www.gulfup.com/?xvJ5IY
http://alplatformmedia.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=88927
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  #5  

  #6  

  #7  

  #8  

AM 09:19 ,20-06-13 

  zE7س3 $لمعاzE7س3 $لمعا
  مE$فt عا2مE$فt عا2

3,7753,775 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

$لل\2 $حف. ش*خنا $لمجا3R 7بي محم3 $لع3ناني $لل\2 $حف. ش*خنا $لمجا3R 7بي محم3 $لع3ناني 
 jE7*! , 71% *ثبت! في $ل3ن*ا 1$آلخE1 !*مE 3371% *س jE7*! , 71% *ثبت! في $ل3ن*ا 1$آلخE1 !*مE 3371% *س

 B7خي 7ب1 ثاب ً$E*لل! خ$ z$uج B7خي 7ب1 ثاب ً$E*لل! خ$ z$uج
 z71% *حس% مقام , zE7ج t1نسأ- $لل! $لع.*2 7% *كت z71% *حس% مقام , zE7ج t1نسأ- $لل! $لع.*2 7% *كت

AM 11:09 ,20-06-13 

معا1*ةمعا1*ة  

  ;عالمي ج3*3;عالمي ج3*3
1919 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

z*لل! ف$ zE1باz*لل! ف$ zEخي 1با$ E*لل! خ$ z$uخي ج$ E*لل! خ$ z$uج

PM 05:21 ,20-06-13 

$لفاwE $لملث2$لفاwE $لملث2  
  ;عالمي نش*[;عالمي نش*[

7676 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

  DE<FDE<F  GEأGE0  أK0أK4-اً  أKً4-اK  OاOاك  اQRاكQR

SJ<T=USJ<T=U  انQ45انQ45  0101

PM 05:49 ,20-06-13 

  %$1E1$%$لكEلك$

  قل2 شامخقل2 شامخ
494494 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

 $E*لل! خ$ z$uج $E*لل! خ$ z$uج
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  #9  

  #10  

u*مج\31 مم..z1نفع بu*مج\31 مم..z1نفع ب

__________________________________________________

7نا معْ $لبغM3$3 ح*p ُJ- مـــــــآل!ُ == ما 3$2َ *حم-ُ في $لثـــغE1ِ لـــــ1$ِء7نا معْ $لبغM3$3 ح*p ُJ- مـــــــآل!ُ == ما 3$2َ *حم-ُ في $لثـــغE1ِ لـــــ1$ِء
7نا معْ $لبغM3$3 ;% 7صاtَ بــــــ7E*!ِ == 17 شاب!ُ خ[ـــأ م% $ألخـــــ[اِء7نا معْ $لبغM3$3 ;% 7صاtَ بــــــ7E*!ِ == 17 شاب!ُ خ[ـــأ م% $ألخـــــ[اِء
7نا معْ $لبغM3$3 نا-َ نصE$ً عــــاجالً == 17 حـــاuَ منuلــةً مــع $لُشــ\3$ِء7نا معْ $لبغM3$3 نا-َ نصE$ً عــــاجالً == 17 حـــاuَ منuلــةً مــع $لُشــ\3$ِء

AM 12:42 ,21-06-13 

بش*E $لحم3بش*E $لحم3  
  ;عالمي ج3*3;عالمي ج3*3

11 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

حف. $لل! ش*خنا $لفاض- $حف. $لل! ش*خنا $لفاض- $لش*خ $لمجا3R 7بي محم3 $لع3ناني $لشامي 1س33 $لل! خ[ا_ 1جعل! &خE$ً لإلسال2لش*خ $لمجا3R 7بي محم3 $لع3ناني $لشامي 1س33 $لل! خ[ا_ 1جعل! &خE$ً لإلسال2
1$لمسلم*%.1$لمسلم*%.

AM 01:04 ,21-06-13 

7ب1 حسا%7ب1 حسا%  
u*عالمي مم;u*عالمي مم;  

624624 :BكاEلمشا$ :BكاEلمشا$

$E*ك2 $لل! خ$uج$E*ك2 $لل! خ$uج
1كتt $لل! 7جEك12كتt $لل! 7جEك2

2

22

 م! 

 م!  م! 

1

11

صفحة 

>>1122صفحة صفحة 

« $لم1ضK1 $لسابi | $لم1ضK1 $لتالي »

$النتقا- $لسE*ع
    123 ا'0/.-, وا+*"(ت وا'&را#"ت

AM 07:00 %لساعة $آل$

$التصا- بنا - $ألEش*b - $ألعلى---- (?/"ب ا(=>"ل ا':9-8 - 6&ون 456ات

FG*ب

http://alplatformmedia.com/vb/showpost.php?p=89072&postcount=9
http://alplatformmedia.com/vb/showpost.php?p=89082&postcount=10
http://alplatformmedia.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=89043
http://alplatformmedia.com/vb/member.php?u=17999
http://alplatformmedia.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=89072
http://alplatformmedia.com/vb/member.php?u=17816
http://alplatformmedia.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=89082
http://alplatformmedia.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=89082
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303&page=2
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303&page=2
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303&goto=nextnewest
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303&goto=nextoldest
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303#top
http://alplatformmedia.com/vb/archive/index.php
http://alplatformmedia.com/vb/sendmessage.php


9/4/13 12:56 PMتفريغ كلمة الشيخ ابو محمد العدناني فذرهم وما يفترون - منتدى ا0نبر ا,ع*مي الجهادي

Page 12 of 12http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=24303

JــTـــMGـــ3

JــTـــMGـــJ3ــTـــMGـــ3
I4U-)ا WXU-)ا Oا I=EI4U-)ا WXU-)ا Oا I=E

jiB أن IfXg; h4iB أن M9NT5>ت اcTd- ا05a;b ا(`_>دي 9NT5ى ZE<J -4[ L\N=5 8ي jiB أن IfXg; h4iB أن M9NT5>ت اcTd- ا05a;b ا(`_>دي 9NT5ى ZE<J -4[ L\N=5 8ي I4YTJ أوI4YTJ أو
<TBاGKb Gk<TBاGKb Gk lgHdم وا<N)ا <BؤCوو <Bؤ<XNBا LE 0X4YTN)ء ا<XNBCا o4U W5 :=7p5 ب أوQU lgHdم وا<N)ا <BؤCوو <Bؤ<XNBا LE 0X4YTN)ء ا<XNBCا o4U W5 :=7p5 ب أوQU
Z4rاGdأن ا <Xs <\gKوZ4rاGdأن ا <Xs <\gKو aX;و <Xg; رةGATdا :uv<H)ا w_B اG`_NBا WX5 <E-[و <x-y WM9UGdا aX;و <Xg; رةGATdا :uv<H)ا w_B اG`_NBا WX5 <E-[و <x-y WM9UGdا

:E<x-g) Zz{J C Z4rاGdإذ أن ا:E<x-g) Zz{J C Z4rاGd9ى إذ أن اNTd3 اRGJ W; ورة-z)<E -c.J C ء<z;8ف ا-� W5 رةG'Td9ى اNTd3 اRGJ W; ورة-z)<E -c.J C ء<z;8ف ا-� W5 رةG'Tdا
-'T)ا Lcx-'T)ا Lcx


