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احلمُد هلِل وكفى، والصَّالُة والسَّالُم على احلبيِب املصطفى، وعلى آلِه وصحِبه أمجعني، وَمن تَِبعهم 
 وبعد: ؛بإحساٍن إىل يوم الدِّين

يُِّئ ِإَلَّ بَِأْهِلهِ } :قال اهلل تعاىل  .[43{ ]فاطر: َوََل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

  وبركاتُه.السَّالُم عليكم ورمحُة اهلل؛ أحبتي في اهلل

ٍد بَِيِدِه، ََل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِِلَِخيِه َما » ‘: قال النيب :أحبتي في اهلل َوالَِّذي نَ ْفُس ُمَحمَّ
  "ميين وأفتخر بإسالميـ "أيها اإلخوة الكرام لقد اطلعتم على ما كتبه املكىن ب ،(1)«ُيِحبُّ لِنَ ْفِسِه ِمَن اْلَخْير

، وقد ذكر عبارة مفادها أن (2)"مؤسسة الوفاء من املناصرة للطعن يف اخلالفة"ا مساه ملف كما يدعي فيم
وهذا ديدن أهل البدع على  ،وكأهنا قرآن منزل من السماء ،!!الذي يقول به أدلة ال تقبل الشك وال التأويل

وأىن له هذا أو لغريه، وقد شرعنا يف الرد  ،"أَْثِبِت الَعْرَش ُُثَّ انـُْقشْ "ا مر العصور واهلل املستعان، وكما قيل قدميم 
بل من باب كشف أهل الزيغ ورد صياهلم  ،على هذا امللف ليس من باب حب الرد أو الدفع عن أنفسنا
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عن أهل التوحيد، وبإذن اهلل سيكون الرد على خربشتهم وتزويرهم للحقائق يف حلقات وفق املراحل اليت 
 ذكروها يف ملفهم.

َمْن َحاَلْت َشَفاَعُتُه ُدوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه فَ َقْد َضادَّ اللََّه، َوَمْن » ‘: ال النيبق :أحبتي في اهلل
ْيَس ِفيِه َخاَصَم ِفي بَاِطٍل َوُهَو يَ ْعَلُمُه َلْم يَ َزْل ِفي َسَخِط اللَِّه َحتَّى يَ ْنزَِع َعْنُه، َوَمْن قَاَل ِفي ُمْؤِمٍن َما لَ 

ا قَالَ َأْسَكَنُه اللَُّه  بـ "ميين وأفتخر بإسالمي" لقد ذكر املسمى  :قلت، (3)«َرْدَغَة اْلَخَباِل َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ
ومديرها به عن  "اإلعالمية مؤسسة الوفاء"، وحاول جاهدا ربط "عبد الرزاق أجحا"قصة اجلاسوس املغريب 

، وهذا اجلاسوس كانت مباشرة مع أن المؤسسة تبرأت منه في بيان معلوم بعد بلوغ العلم بحاله ،عمد
، واليت "لإلعالم مؤسسة الغرباءـ "تنشر له مؤسسات معروفة يف ساحة املناصرة وداخل سلطان اخلالفة ك

والذي استشهد منذ أيام  ،-تقبله اهلل- "أبو طلحة األملاين" القائدومنهم  ،يشرف عليها مهاجرون وأنصار
كر يف ا من الزمن، وقد ُذ ردحم اإلعالمية شر له مؤسسة الوفاء ، وهذا قبل أن تن-حنسبه كذلك واهلل حسيبه-

لقد استغل اخلبيث تنسيقيات الدفاع عن األسرى يف سجون ( :الرباءة من اجلاسوس أجحا ما يلي رسالة
طواغيت املغرب، وواظب على حضور وقفاهتا التضامنية واحلديث من خالهلا، وتعمد التصعيد جللب ثقة 

ذلك باتفاق مسبق مع املخابرات املغربية اليت سامهت يف تسمينه، مستغالم سذاجة الشباب املسلم، وكل 
اإلخوة وحسن ظنهم به، وهكذا سعى يف أكثر من موقف لتوريط اإلخوة يف كلماته الالذعة، اليت كان 

د تلو ، ومن ُث سهولة قطفهم الواح-أعزَّها اهلل-يستهدف منها إبراز األشخاص املناصرين للدولة اإلسالمية 
 اآلخر.

وملا أيقنت تنسيقيات الدفاع عن األسرى دوره اخلبيث سعت يف صمت لتحييده وعزله، متهيدما لطرده من 
، فسجل  -أعزَّها اهلل-صفوفها، فلجأ بعد ذلك للحصول على ما يشهد له أنه مؤيد للدولة اإلسالمية 

 :نت أربع حلقات ضمن سلسلة بعنوان، وكا"مؤسسة الوفاء لإلنتاج اإلعالمي"كلمات مرئية، وأرسلها إىل 
، بعد إذن -أعزَّها اهلل-، بايع يف إحداها الدولة اإلسالمية "املبشِّرات من خالل أحاديث الفنت واملالحم"

 املخابرات املغربية له يف ذلك، وهو ما يربر عدم اعتقاله حينها.
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االستقطاب إلسقاطهم بشَّتَّ وهبذا تسلل إىل صفوف األنصار والشباب املسلم الطيب، وبدأ عمله يف 
 الطرق، ويف السجون عشرات من ضحاياه ممن عرفوا عمالته وخبثه ولكن بعد فوات األوان!

ومن املهمات القذرة اليت أوكلت له إسقاط أحد اإلخوة من الرعيل األول، والزج به يف السجن، فضالم عن 
مرات عدة، آخرها ما اقرتحه على  -حفظها اهلل-سعيه احلثيث لتوريط األخت فتيحة حسين "أم آدم" 

جمموعة من اإلخوة من إنشاء مجاعة جهادية، وكان يصر على أن تكون مسلحة، واقرتح على من َدعمه 
ضرورة إشراك األخت "أم آدم" يف املوضوع، بل سعى لذلك جهده وهو ما علمنا تفاصيله من الثقاة ممن 

من تأمل  :قلت، ا. ه)ها عندما هاجرت للشامحضر ذلك اجمللس وانسحب منه، ُث سعيه لنقل أخبار 
وهي اليت تسلل هبا  وأمور أخرىإىل البيعة املذكورة يف التسجيل  تأشار  الرسالةا علم أن النص جيدم 

اجلاسوس أجحا لصفوف األنصار يف املغرب، وليس املقصد مؤسسة الوفاء اليت نشرت التسجيالت بعد 
 :ا، حيث قالا وزورم كما سعى صاحب امللف جاهدا إلثباته كذبم   ،إرساهلا من قبل اجلاسوس أجحا للمؤسسة

يقول الكاتب أنه عندما تبنت مؤسسة الوفاء نشر مرئيات اجلاسوس املغريب ُث حولت مرئياته إىل كتاب (
بشَّت الطرق حَّت  إلسقاطهمونشرته فإنه تسلل هبذا إىل صفوف األنصار وبدأ عمله يف االستقطاب 

كانت مؤسسة الوفاء هي اجلسر الذي مشى عليه اجلاسوس املغريب حَّت يثق فيه وضعهم يف السجون، إذا  
من قبل  ةاملكتوب الرسالةومن قارن بني نص  :قلت، )األنصار ُث بعد ثقتهم فيه أدخلهم إىل السجون...إخل

 اوالذي نشرته ،)من السجن احمللي بسال( "أبو سعيد الشمايل"وهو األخ  ،أحد ضحايا اجلاسوس أجحا
رِسالُة نَذيٍر " :بعنوانم  2016يونيو  21 -هـ  1437رمضان  15الثالثاء يوم  اإلعالمية سسة الوفاءمؤ 

غربيَِّة 
َ
 ؛وبني ما كتبه صاحب امللف "؛)ََتْذيٌر وتـَْعريٌة وبَراءٌة ِمن املْدُعو "عبد الرزاق أجحا"(ِمن السُّجوِن امل

 واهلل املستعان. ،يف واد ومقاصد هذا الكذاب يف واد آخر الرسالةوجد مقاصد 

ستأَجرة" :القد قيل قدميم  :أحبتي في اهلل
ُ
فالتباكي من هذا اخلبيث  "،لَيَست الناِئحُة الثكلى كالنائحِة امل

جمرد ادعاء كي يصدق  ؛على األنصار "يهود الديك الرومي"مع طاقم بـ "ميين وأفتخر بإسالمي" املسمى 
قصتهم عن مؤسسة الوفاء مع اجلاسوس أجحا، فهل كتب هذا اخلبيث أو غريه من هؤالء النائحني  األنصار

وهو جندي من جنود  ؟بعد مقتله -تقبله اهلل- "العقاب املصري"أيب مودة  اجملاهد  واحدا عن األخمقاالم 
وبينهم وبينه  ،اإلعالم ديوانا ليم خاصة على التلجرام تابعة رمسوقد كان العقاب معنا يف جمموعة  ،اخلالفة

رسائل احلب واملودة كما يدعون، وألن عامل املناصرة عامل افرتاضي والتعامل مع الناس يكون وفق ما ظهر 
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وما كتبه يف نصرهتا  ،وليس وفق ما قيل عنهم، فهذا اخلبيث أجحا كان يظهر النصرة لدولة اخلالفة ،منهم
باإلضافة لبيان البيعة فيسبوك قبل أن تنشر له مؤسسة الوفاء، التويرت و المعلوم عند من تابعه أو عرفه على 

يف التسجيل  -حفظه اهلل-كل ذلك بيعته للخليفة   ُث تال ،(4)ع عليه مع جملة من طلبة العلموالذي وقَّ 
ومن  ،ا لالخنداع به وكما هو معلوم احلكم يكون على الظاهر واهلل يتوىل السرائرالصويت، فهذا كان دافعم 

ته لَّ وشِ "ميين وأفتخر بإسالمي" اهلل خدعنا له، فهل هذا اإلسقاط والفجور يف اخلصومة من قبل خدعنا ب
واخلوف على األنصار كما يدعون يف ملفهم، أم هناك  ،دافعه نشر مؤسسة الوفاء لكتابات اجلاسوس أجحا

تعرفونه يف سلسلة وهذا ما س "،الّرسالة تعرف من عنواهنا" :ا أخرى خلف هذا التباكي وكما قيلأهدافم 
 فتابعونا. -بإذن اهلل تعاىل-الردود هذه 

والذي التحق بتنظيم القاعدة يف اليمن  "همام الحميد"رمبا مسع بعضكم عن اجلاسوس  :أحبتي في اهلل
ميين "هذا كما أشيع عنه، وهذا اجلاسوس يعرفه  ،)وايل والية اليمن( -تقبله اهلل-مع الشيخ أيب بالل احلريب 

وغريهم معرفة جيدة،  "أبو أمينة"و "غريب السرورية"و "ترمجان األساوريت" تهلَّ وشِ  "إسالميوأفتخر ب
ومل يكن مثل  ،املؤسسةإدارة طاقم ضمن يعين  ،"اإلعالمية مؤسسة البتار" أحد ُمؤسسيفالجاسوس كان 

رساهلا هلم، اجلاسوس أجحا يكتب املقاالت أو يسجل التسجيالت وتنشر له عن طريق مؤسسة الوفاء بعد إ
مؤسسة ، وقد تربأت منه كان يضع الشرائح لقادة تنظيم القاعدة في اليمن "همام الحميد"فاجلاسوس 

 "،بيان مؤسسة البتار اإلعالمية فيما خيص اللغط املثار حول اجلاسوس مهام احلميد"يف بيان هلا بعنوان  البتار
ما صنعت مؤسسة الوفاء مع الجاسوس وليس ك ،وهذا بعد انفضاح أمره من قبل القاعدة في اليمن

، فهل يسعنا أن نقول عن مؤسسة البتار ما أجحا، فمؤسسة الوفاء هي من فضحت الجاسوس المغربي
بالطبع ال ألننا  ؟عن مؤسسة الوفاء "يهود الديك الرومي"مع طاقم  "ميين وأفتخر بإسالمي"قال الكذاب 

 .حنكم على الناس بالظاهر واهلل يتوىل السرائر

قد انضم للدولة جواسيس من أصقاع األرض من املهاجرين واألنصار، فهل يسعنا أن حنمل الدولة و 
 ؟مع طاقمه ومن حيركهم من داخل ديوان اإلعالم "ميين وأفتخر بإسالمي"كما يصنع املسمى   ،جرمهم

 ،غريب أجحايصر هؤالء على ربط مؤسسة الوفاء باجلاسوس امل ويف آخر الردود سنذكر لكم ملَ  ،بالطبع ال
                                           

احملرّم  14اجلمعة  :، بتاريخاجلبهة اإلعالمية لنصرة الدولة اإلسالمية :، الصادر عن"لة اخلالفة اإلسالميةاملشاعل العلمية يف نصرة دو " (4)
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أم أن هناك مقاصد أخرى خلف هذا  ،ا مقصدهم تسقيط وكشف مؤسسة الوفاء فقط كما يدعونهل حق  
وإن كانت مؤسسة ، كما كانت مقاصد عبد اهلل بن سبأ الصنعاين اليهودي عندما دخل اإلسالم  ؟امللف

ميين وأفتخر "ا وزرا، مل راسل الوفاء على عالقة باجلواسيس وباجلاسوس املغريب أجحا كما يسعون إلثباته كذب
نشر له عدة مقاالت بعدما مت كشف اجلاسوس املغريب أجحا من قبل املؤسسة يف تَ املؤسسة كي  "بإسالمي

 أعاله، تابعونا لتعلموا احلقيقة املرة. ةاملذكور  الرسالة

القتهم باملؤسسات من الرد على املرحلة األوىل واملتعلقة باجلواسيس وع االنتهاءلقد مت  :أحبتي في اهلل
واملتعلقة بتكفري أيب حنيفة  ،الرد على املرحلة الثانية من ملفهم -إن شاء اهلل-املناصرة للدولة، وسيليه 

، كما توهم هؤالء اجلهال ويسعون إليهام غريهم بقصر فهمهم من -رمحهما اهلل-النعمان وسيد قطب 
 واهلل املستعان. ، كالم اخالفيهمخالل برت

أن نسأل اهلل ُت فمن اهلل وحَده ال شريك له، وإن أخطأُت فمن نفسي ومن الشيطان، هذا وإن أصب
 .يعيذنا وإخواننا من فتنه وشروره

حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني نبينا وحبيبنا وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، وصلِّ اللهمَّ على 
 .وسلِّم

 والسَّالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 :بوكت
 أبو ماريا اِلسيف

 م 2018فبراير  20 -ه   1439جمادى اآلخر  4الثالثاء 
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