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English  (قريباً) منبر التوحید و الجھاد   كشف حقیقة المقدسي

"أبو محمد المقدسي" رجلٌ نصَب لنفسه منابر إعالمیة كرتونیة؛ اتخذ لنفسه فیھا أسماء متعددة حقیقیة ووھمیة، واستناداً إلرث تاريخي خال له الجو
فیه فترةً من الزمن؛ أوھم نفسه بأنه عال بھا فوق رؤوس العاملین في سبیل هللا تعالى، واستمر في خداع نفسه حتى لقب نفسه بــ(شیخ التوحید)؛
تزكیة لنفسه بدون أي خجل، ثم بدأ يطبق ذلك عملیا حیث صار يصنف المسلمین لموافق ومخالف له؛ لكن ھذه المرة باسم التوحید، حتى إنك كقارئ
له ال تسغترب أن تخرج بعد القراءة له بقناعة مرة تفیدك أن "التوحید ماركة تجارية مسجلة باسم المقدسي" يفصلھا على مقاسه الذي يريد؛ فیرفع
الرجال ويخفضھم على ھواه، فمن أطاعه فقد اھتدى، ومن خالفه فقد ضل وغوى، صار عمله الذي ال يتركه: التنظیر والمزاودة على العاملین لخدمة دين
هللا، بدال من تفريغ طاقاته في البذل والعطاء ال في الثرثرة والھراء، على حد قول القائل: إن كنت إمامي فكن أمامي، وإن كنت تخشى على الساحات
الجھادية فخض غمارھا بنفسك واقطر فوقھا دمك، وال تزاود على من فیھا ثم تخونھم وتطعن في توحیدھم الذي بذلوا ألجله دماءھم وأموالھم،

فالمجاھدون في الساحات ھم الرجال الذين صنعوا الحدث بأفعالھم وصبرھم وبذلھم، وأما الكلمات الفارغة فتطوى وال تروى، بل تُھمل وتنسی.

ويكفي المقدسي خزياً وعاراً أنه كان في ساحة جھاد؛ فخرج منھا وولى ھارباً، ثم تخصص في التنظیرات والمزاودة والطعن في المجاھدين، فلم تسلم
منه ساحة من ساحات الجھاد؛ بداية من أفغانستان ثم العراق ولیبیا، وأخیراً ساحة الشام الكاشفة التي فضحه هللا فیھا شر فضیحة.
وقد كان ھذا الموقع المتواضع الذي يوثق جزءاً يسیرا من إفساد المقدسي لساحات الجھاد؛ تبیانا للمسلمین، وإبراءً لذمة المجاھدين.

فمن أھم أسباب إنشاء ھذا الموقع:
أوالً : تأصیالت المقدسي وتقريراته الخاطئة واعتبارھا الحق المطلق ومن يخالفھا فقد خالف منھج التوحید.

ثانیاً: طعنه بالمجاھدين في سبیل هللا والمزاودة علیھم، واتھامھم بتمیع التوحید وتضییع ثمرة الجھاد.
ثالثا: دفاعه عن الخوارج ورفض استئصالھم محاوالً استصالحھم وإحیاء منھجھم وإعادتھم إلى داخل التیار الجھادي.

رابعاً: رؤيته أن الخوارج حققوا أصل التوحید! وأن لھم تأويالً سائغا في قتل وقتال المجاھدين في سبیل هللا.
وبناء على ذلك ونصرة للمجاھدين في كل مكان، جمعنا المقاالت والردود من المواقع والصفحات وقنوات التلیجرام، وقمنا بترتیبھا وفھرستھا بھذا الموقع

المبارك لیكون منبراً للقارئین، ومرجعاً في كشف حقیقة المقدسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال الشیخ المجاھد عطیة هللا اللیبي- تقبله �: (ثم إنني أالحظ أن ھناك مبالغة قد تكون مقصودة من البعض بالقول إن الشیخ المقدسي من قیادات الجھاد، ومن
منظري الحركات الجھادية..! ورأيت بعضھم يعتبره من أكبر المنظرين وما شابه ذلك من عبارات.! وھذا في رأيي مجانب للواقع ولیس بدقیق أبدًا لمن أراد أن ينصف.

ال ننكر للشیخ المقدسي جھوده في الدعوة ومنابذة الحكومات الكافرة المرتدة وكشفه لزيفھا وزندقتھا وغیر ذلك من جھوده، جزاه هللا خیرا، وأيضا نعرف قوته في دينه
وصبره وتضحیته وجھاده.. ولكن أن يقال ھو منظر للحركة الجھادية فلیس بصواب.. له إسھامه؛ نعم، وأما القول بأنه من قیاداتھا، فھذا مجانب للصواب كل المجانبة..!

لكن إطالق ھكذا أقوال قد يراد به السوء، واقتضى النصح التنبیه وللتدقیق وتحرّي العدل.(األعمال الكاملة للشیخ الشھید عطیة هللا ص 1302)

 

أضغط ھناأبو قتادة الفلسطینيأنصاف الغالة يا مادة الشر لھم: اتقوا هللا 
أضغط ھناأبو قتادة الفلسطینيكلمة في فلول الخوارج وبقاياھم 
أضغط ھناأبو قتادة الفلسطینيففي المسألة خالف (بین الخوارج)! 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي والبنعلیة - الرد على تلمیع المقدسي لتیار خوارج البنعلیة 
أضغط ھناأبو مصعب الزرقاوي -تقبله هللابيان وتوضیح لما أثاره الشیخ المقدسي في لقائه مع قناة الجزيرة 
أضغط ھناجھاد القشَّة - فك هللا أسرهالرد على المقدسي في ظلمه للزرقاوي 
أضغط ھناعبدالرحیم عطونتعقیبات على مناصحات الشیخ أبو محمد المقدسي 
أضغط ھناأبو مارية القحطانيوقفات مع ملة إبراھیم (محاضرة صوتیة) 
أضغط ھناعطیة هللا اللیبي -تقبله هللالمقدسي لیس منظراً للحركة الجھادية وال ھو من قاداتھا 
أضغط ھناأبو مصعب الزرقاوي -تقبله هللالعلم لیس حكرًا على المقدسي وما كل ما يقوله صحیح ويجب اتباعه؛ وال سیما في األمور االجتھادية والنوازل الحادثة 
أضغط ھناعطیة هللا اللیبي -تقبله هللالمقدسي لو وضع مكان العاملین لما عمل أفضل منھم فإن ممارسة السیاسة في الواقع غیر الكتابة عنھا 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاحول عزاء المقدسي للبنعلي 
أضغط ھناأبو مارية القحطانيعلى رسلك أبا محمد المقدسي لسنا ممن يستخدمون الكذب للمصلحة 
أضغط ھناأبو قتادة الفلسطینيما ھو وجه الخلل في المتكلمین عن "التوحید" والذين يجعلون كل مخالفةٍ لقولھم في مسائل التوحید؟ 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالرد "البُلیدي" المتین على من اتھم المجاھدين الساعین إلعزاز راية الشرع باالنحراف وتمییع الدين 
أضغط ھناد. ھاني السباعيتركي البنعلي خارجي ضال فال يقال عنه شھیداً فقد كان مفتیا ومحرضا على سفك دماء معصومة باالسالم 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي وبناء مواقفه وفتاويه على تسريبات كاذبة فتواه بالتوقف عن االفتاء باالنضمام للھیئة مثال 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاھل ھذا الكالم للمقدسي (شرعي) أم (شوارعي)؟ 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجدينتمنى من مرقعي المقدسي تفكیك ھذه األحاجي 
أضغط ھناأبو الولید الغزي األنصاريما حكم استعمال لفظة (موحدين) في الخصومات الفكرية مع المخالف؟ وللتمیز عن اآلخرين؟ 
أضغط ھناأبو مارية القحطانيفال عتب على من عشعش الغلو برأسه وجمع معه الكبر والحقد والحسد والكذب 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاتعلیق ورد على طعن المقدسي بھیئة تحرير الشام 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینياضطراب وتخبط المقدسي علمیا (١) الحكم على اإلخوان المسلمین 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینياضطراب وتخبط المقدسي علمیا (٢) تخبطه العلمي واضطرابه المنھجبي 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینياضطراب وتخبط المقدسي علمیا (3) الحكم على البرلمانیین 
أضغط ھناأبو مارية القحطانيھناك فرق ما بین من يقاتل الخوارج ويعريھم وما بین من يبرر لھم جرمھم ويخذل عنھم شتان مابین ھذا وذاك 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي ومرقعته يتوھمون أمور من رؤوسھم ال وجود لھا ثم يبنون علیھا ويحاربون طواحین ھواء 
أضغط ھناحیدرة القاسماألستاذ المقدسي في مواجھة اإلمام ابن تیمیة 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميبین الخلف والسلف تواضع المقدسي (الحلقة األولى) 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميبین الخلف والسلف تواضع المقدسي (الحلقة الثانیة) 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي باختصار رجل أكل الحسد قلبه 
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانلفتـــــة .. تقدير موقف 
أضغط ھناقناة درر الشیخ أبو قتادةمعظم معارك المقدسي شخصیة و ال عالقة لھا بالتوحید 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالمقدسي أفسد جھاد العراق، باسم النصح، والیوم جاء لیفسد جھاد الشام بنفس الشعار!!! 
أضغط ھناأبو محمد الفلسطینيالمقدسي دود الخل 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديھل من كفر القاعدة -أمثال البنعلي- له حجة يحتج بھا؟! 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي محامي الغالة 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالمقدسي مصمم على نفخ نار الحرب بین المجاھدين في لیبیا 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالمقدسي الكذاب يتھمني بأنني قاتلت إخوانه الدواعش إرضاءًا للطواغیت 
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أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشامينصیحة المقدسي بجواز القتال تحت راية المنحرفین والمبتدعین  
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميبین ورع العلماء العاملین -شیخ اسالم ابن تیمیة نموذجًا- وتساھل الجھال وإطالقات الغالة المتعالمین -ال كثرھم هللا- 
أضغط ھناحیدرة القاسممخالفة األستاذ المقدسي للسلف واالئمة في حكم أھل الفترة 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميتسلسل تلمیع المقدسي لدواعش البنعلیة 
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانإضاءة اقصد البحر وخلِّ القنوات (1) 
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانإضاءة اقصد البحر وخلِّ القنوات (2) 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي والتكفیر باإليحاء 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالماذا يطعن المقدسي في الشیخ أحمد ياسین اآلن؟ 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي والتملص من تكفیر الشیخ أحمد ياسین 
أضغط ھناحیدرة القاسمبعد التضییق العلمي في موضوع تكفیر الشیخ أحمد ياسین قال األستاذ المقدسي : ( ذكرت مرارا أنني لم أكفره ...) 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالرد على وقفات المقدسي مع مقوله "الكالم يُفھم على مراد قائله"... تكفیر أحمد ياسین 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالتوحید المفصل على حسب األشخاص والتنظیمات! (الجزء األول) 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالتوحید المفصل على حسب األشخاص والتنظیمات (الترحم على الديمقراطیین انموذجاً) 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالتوحید المفصل على حسب األشخاص والتنظیمات (وضعیة الزھرية تجاه طارق عبد الحلیم انموذجاً) 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميتمییع المقدسي .. (أصحاب المنھج التصعیدي الحماسي والبیانات الرنانة الفارغة) 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميصور من تمییع المقدسي (للتوحید) حسب قواعده وأصوله الغیر مؤصلة 
أضغط ھناقناة البشیرمن انقلب على عقبیه مُدافعا عن قادة الخوارج أولئك لم يذوقوا منھم ما ذقناه ولم يعرفوا عنھم ما عرفناه 
أضغط ھناأبو أسامة الیمنيھي � ھي � .. من يلمع المارقة يتحمل كفالً من تلك الدماء الطاھرة التي سفكوھا 
أضغط ھناالحسن بن علي الكتانيبدأت أالحظ تقاربا غريبا بین طائفة من المنتسبین للسنة والجھاد مع نوع غلو وتنظیم الدولة بشكل عجیب 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالثورات بین العاملین والمنظرين 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي والتملص من تكفیر المشايخ بعد أن قدم مواد تكفیرھم 
أضغط ھناحیدرة القاسمحیدة أبي محمد المقدسي! 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي والسقوط الحر مسارعة بالمفاصلة واستعجالھا 
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانمــــاذا لـــــو؟ 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي وكذبة التسلیم! 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاأنصح الشیخ المقدسي بأن يتقي هللا، وأال يتھم العلماء في دينھم 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي وتزوير الحقائق فیما يخص االنتقاص من النبي صلى هللا علیه وسلم 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميھل أصبح المقدسي أشد غلواً من تلمیذه الحبیب تركي البنعلي 

أضغط ھناقناة وثائقُ أبُوتْ آبَادالتوحیدُ والجھادُ لیسَ «ماركةً تجاريةً» مُّسجلةً باسمِ المقدسيِّ  
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديھل الغلو ھو الذي جمعنا؟!! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميأحاللُ على حمامھم الدوح؛ حرام على الطیر من كل جنس؟! 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميھذه أعمال من يتأول لھم المقدسي ويلمعھم 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي والطعن بالمجاھدين والثناء على الخوارج 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديبتر الكالم والتالعب به أمر تواتر عن المقدسي 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللامن ظن أن التوحید ينتصر بالكذب واالفتراء فقد جھل التوحید وأساء الظن با� 

أضغط ھناأبو قسورة الشاميمنھج األستاذ المقدسي في إفشاء األسرار والتالعب بالكالم  
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانھكذا تمضي سنة هللا تعالى في الذين ال يحسنون قراءة عِبَر التاريخ 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالمقدسي مفسد لساحات الجھاد 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي منھجه مضطرب متذبذب يأصل للشيء وال يلتزم به! 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینياطالقات المقدسي وتقديم مواد التكفیر والشر 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميشیخ التوحید وعلم األصول 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي يصد عن سبیل هللا بدعواه للمجاھدين بالتخلف عن معارك ريف حماة شرق السكة 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي والمیزان المعكوس المنكوس! 

أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيتعقیب على تخبیصات المقدسي في مسألة الترحم على الخوارج  
أضغط ھناحیدرة القاسماألستاذ المقدسي ولصوص النصوص 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي يقدم مادة تكفیر طارق عبدالحلیم 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللامن نصائح المقدسي للمجاھدين في العراق 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيسؤال موجه للمقدسي ونتحدى إن يجیب! 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالمقدسي.. الجھاد في العراق محرقة للشباب 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميھل عمالة أم مجرد تھمة يا "شیخ التوحید"؟! 

أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيافتراء المقدسي على مقاالت بین منھجین  
أضغط ھناحیدرة القاسمالجھاد النقي وحركة طالبان اإلسالمیة 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديفوبیا (أبو قتادة) تضخمت لدى المقدسي إلى حد أنه يتصور أن ھنالك حروب بالوكالة 
أضغط ھناحیدرة القاسمالشیخ أحمد ياسین بین منزلتین! 
أضغط ھنانائل بن غازي مصرانمجرد توصیف بین الغلو وغلو الغلو ال ھدى، إذ الھدى ال غلو فیه 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاغباء المقدسي صوّر له أنني أوالي وأعادي الناس طبقًا لرؤية الشیخ أبي قتادة 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميأدوار متكاملة يقوم بھا "شیخ التوحید" مع خوارج البغدادي؛ فذاك يتعاون مع النصیرية، وھذا يلتمس لھم األعذار الدورية 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديھل التوحید واحد عند المقدسي أم يفصل حسب الخصومات النفسیة والشخصیة 
أضغط ھناحیدرة القاسمالمقدسي والقیاس المغلوط (فاعل الشرك مشرك لكن مبیح الشرك مسلم!) 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاأنشدك هللا يا مقدسي ال تتمسح بالتوحید 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديمغالطات رجل القش (المقدسي انموذجاً) 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديمغالطات رجل القش (المقدسي انموذجاً 2) 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميرسالة إلى كل من يتورع في المقدسي 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميإلى الشیخ المقدسي بخصوص قضیة خوارج لواء األقصى .. الحمد � أنا أطعنا هللا وعصیناك 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديغزة ھي معیار لكفر الكافر وبدعة المبتدع وضالل الضال وخیانة الخائن وصدق المؤمن في المواجھة المقابلة 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاتحرير محل النزاع مع الشیخ المقدسي 
أضغط ھناحیدرة القاسمالمقدسي وقاعدة حادثة في العلم -االستحالل العملي- 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي يمدح أحد الذين نادوا بالنضال الدستوري ويستدل بكالمه في تقريراته ويصفه بالعالمة! 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللالمقدسي.. كیف يفسد ساحات الجھاد؟ 

اللھم إن كان عبدك المقدسي قد اتھمني بالكذب .. اللھم فأطل عمُره، وأطل فقره، وعرّضه للفتن، وال تمته حتى يقع فیما 
أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللاتھمني به

أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (1) ھل حقا كالم الشیخ "المقدسي" يدخل في باب النصیحة أم في باب التشھیر والفضیحة؟! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (2) كیف تردون على المقدسي وھو شیخكم، وتقولون أنكم تعلمتم على يديه وكنتم تطبعون كتبه؟ 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (3) ال حاجة لي بمنھج المقدسي 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (4) لماذا يحتكر المقدسي منھج (التوحید والجھاد) ويريد جعل كل الجھاديین عالة علیه؟! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (5) بین (محرقة العراق) و(التوقف حتى حین) في الشام!!! 

أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (6) الشیخ أبو مصعب الزرقاوي يستدل بكالم المقدسي للرد على المقدسي 
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تحمیلالكاتب  ردود طارق عبدالحلیم على صاحبه المقدسي

تحمیلالكاتب المقدسي يمدح ويزكي نفسه! (فََال تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ)

تحمیلالكاتب المقدسي يمدح ويزكي الخارجي تركي البنعلي ويدافع عن الخوارج

أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (7) ھل يفرح الطواغیت بكالم المقدسي في حق المجاھدين فعال؟؟!! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالتاريخ يعید نفسه (8) نصیحة الشیخ الزرقاوي للمقدسي! وھي ذاتُھا نصیحة أھل العلم والتجربة في الشام للمقدسي 
أضغط ھناوحدة الرصد والمتابعةنصیحة الى المقدسي: [ احذر من شق صف المجاھدين ] 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميفضیلة الشیخ، والسیاسة الشرعیة التي كان يطالبنا بھا! (قراءةٌ في أحد كتب الشیخ المقدسي) 
أضغط ھناأبي محمدمتى كان أسلوب الخطاب دلیال على مبادئ أو انحرافات؟ 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميمن أخطأ توصیف الواقع؛ فال شك سیخطئُ في الحكم علیه! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميإلى فضیلة الشیخ؛ فعال نحن قوم ال نستحق! 
أضغط ھناأبو قسورة الشاميالمقدسي وجنون العظمة 
أضغط ھناحیدرة القاسماألستاذ أبو محمد المقدسي وخرق اإلجماع 
أضغط ھناحیدرة القاسماألستاذ أبو محمد المقدسي ونقض اإلجماع -الحلقة الثانیة- (التأول في الحلف والجرأة على العلماء) 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميھزل الفتوى بین بني قريظة وأحفاد ابن ملجم 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميبل جھاد في سبیل هللا يا مقدسي 
أضغط ھناسیاحة الحروفحین يتسع صدر المقدسي للغالة الخوارج! 
أضغط ھناأبو الولید الغزي األنصاري(تنطع الغالة وإرجاف المرجفین) بین ماھیة التمكین.. وإقامة الدين و(ضابط التدرج المشروع) 
أضغط ھناسیاحة الحروفبعض الصراحة 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالمقدسي يفتي ألھل العراق االنضمام لداعش ويتوقف بالفتوى ألھل الشام بعدم جواز االنضمام لتحرير الشام 
أضغط ھناأبو عمر بن سحمان النجديالمقدسي مصاب بـفوبیا (أبو قتادة) 
أضغط ھناأبو محمود الفلسطینيالمقدسي وخروجه على قناة رؤيا األردنیة بموجب اتفاق بینه وبین المخابرات كي يطلق سراحه 
أضغط ھنامؤسسة البینةكشف كذب بالل خريسات والمقدسي حوار رسالة دواعش البنعلیة والرد علیھا - موثق بالصور 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميمشغبون؛ فال تلتفتوا لھم 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميبین الشیخ الشھید أبي مصعب الزرقاوي، والشیخ المقدسي 
أضغط ھناسیاحة الحروفسألت الشیخ: الصادق أبو عبدهللا الھاشمي، ما رأيه بمن يثني على تركي البنعلي؟ 
أضغط ھنااإلفْريقيُّ المُھاجِرھل تراجع المقدسي على ما كان يُنبّه منه؟ أم ھي القاعدة المشھورة: (خالِفْ تُعرفْ)؟ 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميتعلیقًا على النقاش بین أخیكم والشیخ المقدسي؛ من أخ محب ناصح 
أضغط ھناقناة وثائقُ أبُوتْ آبَاديا خصومَ التیارِ الجھادي: «لكُم دينُكم ولنا دينُنا!» 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميأنصح المتسمحین بمشايخ الجھاد من المتعصبة أن ال يتمسحوا بھم 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالغـــــالة الجــــــدد 

كیف يستقیم إيمان من ينھى عن الجھاد ويخذل عنه بدعوى وجود التمییع والفسق واالنحراف في المجاھدين -لو سلمنا 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميبذلك جدًال-؟!

أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالعدناني.. والغالة الجدد 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميالعدالة المیتة.. وتھريجات صبیة الغالة الجدد 

أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميتمییع التوحید.. والخوارج 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميبعض مسائل التكفیر.. لیست من مسائل التوحید! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميھل فعال قال "الغزي" أن "المقدسي" أفتى بسبي نساء "العمالء"؟! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميلیس منظرا للحركة الجھادية.. وال من قیادات الجھاد! 
أضغط ھناأبو عبدالرحمن الشاميعلى كالم بعض "المنتسبین لمشايخ الجھاد" وأنصارھم 
أضغط ھناأبو قتادة الفلسطینييا لعظمة المجاھدين عند هللا ويا لھوانھم عند الجھلة 
أضغط ھناأبو عبد اإلله أحمدھیئة تحرير الشام رأس حربة أھل السنة في الشام فسارعوا باللحاق بھا 
أضغط ھناحیدرة القاسمالمقدسي والنص والمسروق (موثق بالصور) 

 

تنويه: طارق عبدالحلیم سفیه من السفھاء، ذو لسان قبیح ووجوه خبیثه متعددة، يطعن بالمجاھدين ومشايخ الجھاد، متسلق على التیار الجھادي، وال يشرفنا أن ننشر له،
ولكننا في ھذا المقام ننشر نماذج من كالمه في صاحبة المقدسي، ألنھما اتفقا على منھج خبیث، منھج الطعن واإلسقاط والتخوين، وكان كل واحد منھما ينشر لآلخر، فلما

كان المقدسي ومرقعته يقدمون طارق وينشرون مقاالته التي تناسب أھوائھم ومنھجھم الخبیث في الطعن في المجاھدين، سننشر بعض ما قاله طارق في المقدسي

أضغط ھناطارق عبدالحلیم ھذا قولي وأمري إلى هللا .. عن أبي محمد المقدسيّ
أضغط ھناطارق عبدالحلیم الجواب الوفيّ في تعرية المقدسيّ

أضغط ھناطارق عبدالحلیم وقفة علمیة ھادئة .. مع زلة المقدسيّ
أضغط ھناطارق عبدالحلیم علم العيّ المقدسيّ

أضغط ھناطارق عبدالحلیم تعقیب على ردّ الزرقاوي على ضالالت البرقاوي
أضغط ھناطارق عبدالحلیم  البرقاوي المجرم حروري جلد يدافع عن الخوارج

أضغط ھناطارق عبدالحلیم  العيّ المقدسيّ يجب کشف زيف ثوبه فتركه خیانة لألمانة
أضغط ھناطارق عبدالحلیم  العيّ المقدسيّ يفتري على الناس الكذب

أضغط ھناطارق عبدالحلیم  من أراد التكفیر المفتوح فعلیه بالبرقاوي فھو يكفر الھواء الطائر
أضغط ھناطارق عبدالحلیم  البرقاوي أرنب مفالت! وهللا أبا محمود الفلسطیني ألقوى منه حجة في فھم الحرورية ودينھم ووضعھم

أضغط ھناطارق عبدالحلیم  المقدسي اليزال يدعم داعش اإلجرام التي تقتل وتحاصر وتشرد المسلمین
أضغط ھناطارق عبدالحلیم  المقدسي خذل السنة بسبب أوھامه التي رفعت من قیمة الحرورية

العيّ المقدسيّ لم ينكر على داعش يوم اصطحبوا سیارات الترك حاملة تابوت سلمان شاة، لكن اإلنكار الیوم على
أضغط ھناطارق عبدالحلیمالھیئة التي تحاول حقن دم اآلالف!

 

أضغط ھناأبو محمد المقدسي المقدسي النوفیه حقه ولو فنیت الكلمات!! (ھذا مانشره المقدسي بقناته مدحاً لنفسه نسأل هللا السالمة والعافیة)
أضغط ھناأبو محمد المقدسي يصف نفسه بشیخ التوحید!

أضغط ھناأبو محمد المقدسي أنا شیخھم الذي تعلموا منه التوحید!
أضغط ھناأبو محمد المقدسي نحن تفرز الناس والجماعات والطوائف والمشایخ!!

أضغط ھنامؤسسة البینة (فََال تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ) (تصمیم + رد الشیخ الزرقاوي على مدح المقدسي لنفسه)

 

أضغط ھناأبو محمد المقدسي البنعلي نذكره بخیر وھو طالب علم متمكن من مفاتیح العلم  (أبو العز اسم مستعار للمقدسي)
أضغط ھناأبو محمد المقدسي رحم هللا تركي البنعلي وغفر له فقد كان نعله الذي تغبر في سبیل هللا!! (في سبیل هللا أم سبیل البغدادي!)
أضغط ھناأبو محمد المقدسي تركي البنعلي وطالب علم تیار البنعلیة متمیزون يجب أن ننوه بھم ونذكرھم وال يستأصلوا ال حسیاً وال معنوياً

أضغط ھناأبو محمد المقدسي تركي البنعلي والحنیطي وغیرھم بعض المشايخ لألسف عمووا علیھم وصف الخوارج والدعوة لقتلھم واستئصالھم
أضغط ھناأبو محمد المقدسي القتال الدائر في الیمن بین القاعدة وتنظیم الدولة فتنة يفرح بھا الطواغیت! (بكاء المقدسي على استئصال خوارج الیمن)
أضغط ھناأبو محمد المقدسي نستبشر بانتھاء الفتنة ونشكر تحرير الشام على عدم استئصال لواء األقصى! (بكاء المقدسي على خوارج لواء األقصى)

أضغط ھناأبو محمد المقدسي لم أؤيدھم في قتل الخال! (الخال الذي اليؤيد المقدسي قتله ھو رأس الخوارج في درعا قتل على يد جبھة النصرة)
أضغط ھناأبو محمد المقدسيالمقدسي يعتبر قتال الدولة باللسان والسنان حماس مبالغ فیه يتناغم مع رغبات األنظمة الطاغوتیة

أضغط ھناأبو محمد المقدسيالمقدسي لم يكتفي بالدفاع عن الخوارج بل يروج لھم في قناته الرسمیة
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تحمیلالكاتب وثائق تكشف حقیقة الخارجي البنعلي وتیار البنعلیة الذي يزكیھم المقدسي ويدافع عنھم

تحمیلالكاتب المقدسي يطعن في الشیخ عبدهللا عزام -تقبله هللا

تحمیلالكاتب المقدسي وتزكیته للخارجي الدكتور أحمد بو عمرة الجزائري (أحد مشايخ التكفريین في بیشاور)

تحمیلالكاتب شھادة مشايخ القاعدة في الخارجي أحمد بو عمرة الجزائري الذي يزكیه المقدسي

تحمیلالكاتب  شھادة المشايخ والقادة في الشیخ أحمد ياسین -تقبله هللا- الذي يطعن فیه المقدسي

تحمیلالكاتب  مقاطع مرئیة قديمة للمقدسي

تحمیلالكاتب  بطاقات صور وتصامیم

المقدسي ينشر في قناته الرسمیة مقال كتبه أحد الخوارج يتھم فیه ھیئة تحرير الشام باالصطفاف مع القوى الدولیة
واإلقلیمیة لقتال الموحدين ويحرض على قتالھا.

أضغط ھناأبو محمد المقدسي

 

أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يصف الشیخ أيمن الظواھري وقیادات القاعدة بالصحوات (فیديو)
أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يصف الشیخ أيمن الظواھري وقیادات القاعدة بالصحوات

أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يتھم تنظیم القاعدة بالتحول من تنظیم شرعي إلى تنظیم شعبي
أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يدافع عن العدناني ويصف الشیخ ھاني السباعي بتلمیذ الرافضة

أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يكفر المقدسي ويصفه بالسروري المنسلخ عن الدين
أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يطعن ببطانة الشیخ الظواھري وعلى رأسھم األستاذ عزام األمريكي

أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يصف الشیخ أبا خالد السوري بأنه من رؤوس الفتنة في الشام
أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يثني على المجرم العدناني ويصفه بأنه ولي من أولیاء هللا يمشي في األرض

أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يحارب الغالة الذين يصفون البغدادي بالطاغیة
أضغط ھناالخارجي تركي البنعلي  يدعو في وصیته لمبايعة الخارجي المجرم البغدادي خلیفة للمسلمین

أضغط ھناالخارجي عمران األندلسي  خوارج البنعلیة على نھج العدناني حذوَ القذةِ بالقذةِ يطعنون بالشیخ أيمن الظواھري وحركة طالبان
أضغط ھناالخارجي مقتفي األثر  الخارجي مقتفي األثر (ناصح أمین) أحد رؤوس خوارج البنعلیة المنشقین من الدولة يكفر تنظیم القاعدة و طالبان

الخارجي أبي بكر القحطاني –الشرعي العام للدولة في الشام- يكفر جبھة النصرة، ويقترح على البغدادي إصدار بیان
أضغط ھناالخارجي أبي بكر القحطانيعلمي في تكفیر الجبھة ثم محاسبة من لم يكفرھا

الخارجي أبي بكر القحطاني –الشرعي العام للدولة في الشام- أرسل رسالة إلى البغدادي يحذره من فتنه غالة
أضغط ھناالخارجي أبي بكر القحطانيالحازمیة التي ضربت الدولة وفرقت صفھا

 

أضغط ھناأبو محمد المقدسيالمقدسي يطعن في الشیخ عبدهللا عزام -تقبله هللا
أضغط ھناأبو محمد المقدسي عبدهللا عزام والجمرة الخبیثة في تمییع شرط التوحید

أضغط ھناأبو محمد المقدسي عبدهللا عزام يرقع األخطاء التي تناقض التوحید و العقیدة
أضغط ھناأبو محمد المقدسي عبدهللا عزام يعتبر عباد القبور وجمیع عبید الديمقراطیة وإخوان الطواغیت مجاھدين!

أضغط ھناأبو محمد المقدسي منھج عبدهللا عزام ترك العوام والقیادات سادرين بشركیاتھم و السكوت عنھم
أضغط ھناأبو محمد المقدسي عبدهللا عزام كان يمنع من اإلنكار على القبوريین األفغان شركیاتھم ولذلك فال حجة باختیاره

أضغط ھناأبو محمد المقدسيعبدهللا عزام خرب الجھاد وھو من زكّى العمالء وغرّر بالشباب فجعلھم سلّما للمشاريع الديمقراطیة والعلمانیة

أضغط ھناأبو محمد المقدسي المقدسي والطعن في الشیخ عبدهللا عزام تقبله هللا - تصمیم جامع لكل الطُعُون

أضغط ھناأبو محمد المقدسي المقال كامالً (من ذاكرة أفغانستان - للعبرة) - PDF + مرفق صور التوثیق من قناة المقدسي

 

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  المقدسي وتزكیته للخارجي الدكتور أحمد بو عمرة الجزائري
أضغط ھناأبو محمد المقدسي  صدقت فراسة ونظرة الدكتور أحمد الجزائري في إنحراف عبدهللا عزام

ممن رموا بتھمة الغلو والتكفیر الدكتور أحمد الجزائري والعجیب أن بعض من يبھته بذلك الیوم كان اليزال صبیا يحبو ويسیل
أضغط ھناأبو محمد المقدسيمخاطه

الدكتور أحمد الجزائري كان قويّ الحجة صريح المحجة تضلع من كتب ابن حزم فكنت أرى فیه ابن حزم حین يحاجج
أضغط ھناأبو محمد المقدسيخصومه بقوة وحزم

كان الدكتور أحمد سنیا على عقیدة أھل السنة والجماعة ولم يكن على عقیدة الخوارج وال من يُسمون بالتكفیريین كما
أضغط ھناأبو محمد المقدسييرمیه بذلك كثیر من الكذابین

 

أضغط ھناعطیة هللا اللیبي  شھادة الشیخ عطیة هللا اللیبي -مفتي القاعدة- في الخارجي أحمد الجزائري الذي يزكیه المقدسي
أضغط ھنايوسف العییري  شھادة الشیخ يوسف العییري في الخارجي أحمد الجزائري الذي يزكیه المقدسي

أضغط ھناعطیة هللا + يوسف العییري  شھادة مشايخ القاعدة في الخارجي أحمد الجزائري الذي يزكیه المقدسي (تصمیم)
أضغط ھنامركز المقريزي للدراساتشھادة جزائري جاھد بأفغانستان في الخارجي أحمد الجزائري الذي يزكیه المقدسي (فیديو)

 

 كلنا تفاجئنا بنبش المقدسي لقبر أحمد ياسین من جديد، من غیر داع أو ضرورة، فكتب المقدسي (سلسلة تصحیح البوصلة!) وتعرف من عنوان السلسلة أن ھنالك انحراف
في البوصلة أراد المقدسي تصحیحه نحو الوجه الصحیح، وذكر أن تعاطي البعض مع أحمد ياسین ھو الذي دفعه الى تصحیحھا كالذین (مدحوا أحمد ياسین أو رثوه) حسب
وصفه، فقال (وھؤالء المشايخ المادحین والمرقعین والمثنین ھم أولى بالوعظ عندي وتحمیل المسؤولیه؛ من أولئك الشباب المسارعین في إنزال أحكام التكفیر في ألفاظ كتلك

األلفاظ الشنیعة) إذن نستشف من ذلك أن الذين مدحوا أو رثوا أحمد ياسین قد ساھموا في انحراف البوصلة، ولكن دعنا نرى ھؤالء الذين حرفوا البوصلة:

أضغط ھناأسامة بن الدن -تقبله هللا  يكفیكم الحدث الذي روع العالم قتل المسن المقعد الشیخ احمد ياسین فنحن نعاھد هللا بأن نقتص له من أمريكا
أضغط ھناد. أيمن الظواھري الشیخ أحمد ياسین من أبطال األمة األعالم في ھذا الزمان وقد أقام الحجة باستشھاده على كل متخلفٍ ومتخاذلٍ

أضغط ھناعطیة هللا اللیبي -تقبله هللا  كلمات رثاء .. نسال هللا تعالى أن يتقبل عبده «أحمد ياسین» في الشھداء
أضغط ھناأبو قتادة الفلسطیني  في رثاء الشیخ أحمد ياسین

أضغط ھناد. ھاني السباعي الشیخ أحمد ياسین ھنیئاً له الشھادة التي كان يتمناھا ونشھد أنه ماتقاعس وما قصر في نصح ھذه األمة قوالً وفعالً

 

أضغط ھناأبو محمد المقدسي الشیخین ابن باز وابن عثیمین ال نبخس حقھما فقد كان لھما دور في إثراء التیار الجھادي وتوعیة الشباب

أضغط ھناأبو محمد المقدسي فتوى الشیخ أبي قتادة بقتل النساء واألطفال والتي يعیر بھا لھا تبريراتھا ولھا ظروفھا ومسوغاتھا

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  الشیخ بن الدن رفض تدریس کتبي واتخذاھا منھجا في معسكرات القاعدة ألنھا ستؤثر سلبا على القاعدة

أضغط ھناأبو محمد المقدسي الجھاد في العراق أو غیر العراق محرقة للشباب المسلم (ذكر ذلك أثناء الغزو الصلیبي على العراق وأفغانستان!!)

أضغط ھناأبو محمد المقدسي نتألم مما يحصل في بعض بلداننا من تعجل الشباب في الصدام مع بعض األنظمة

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  الزرقاوي اتخذ اسم موقعي اسماً لتنظیمه وجماعته! (التوحید والجھاد ماركة تجارية مسجلة باسم المقدسي!!)

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  بشھادة المقدسي: الشیخ عبدهللا عزام كان يعتبر المقدسي من شیوخ الجماعات التكفیرية

 

أضغط ھنامؤسسة البینة  المقدسي باضطرابه يرد على نفسه (الترحم على مرسي نموذجاً)
أضغط ھنامؤسسة البینة  كذب المقدسي نصرة للبنعلي

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  تكفیر الھیئة إلدخالھا األتراك من الغلو ويخشى على صاحبه التورط بالدماء المعصومة
أضغط ھناأبو محمد المقدسي  البنعلي لیس مني ولست منه وال يشرفني أن يكون من طالبي (قديمة)

ُ ُ ُ
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أضغط ھناأبو محمد المقدسيَال تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ  التشويش على المجاھدين والمزاودة علیھم من أخالق اعداء ھذا الدين
عـــَارٌ عَلَیْك إذَا فَعَلْت عَظِیمُ

أضغط ھناأبو يحیى اللیبي -تقبله هللا  المبطئون: كثیرو الجدل .. قلیلو العمل!
أضغط ھناعطیة هللا اللیبي - الزرقاوي  السیاسیة بین العاملین والمنظرين (المنظر المقدسي مثاالً)

أضغط ھناعمر رفاعي سرور – تقبله هللا  حول عزاء المقدسي للبنعلي
أضغط ھنا

مسمی (جبھة النصرة) أو غیره إن صار عائقا أو سببا الستھداف أھله فتغییره أو التنازل عنه لیس تنازال عن قرآن وفك
أضغط ھناأبو محمد المقدسياالرتباط لیس ردة عند الحاجة إلیه

أضغط ھناأبو محمد المقدسي  كذب المقدسي وتخبطه .. كالمه قبل وبعد بخصوص فتوى الشیخ أبو قتادة في الخوارج
أضغط ھناأبو محمد المقدسي  سعد الحنیطي بايع الدولة وكفر جبھة النصرة والجوالني (أبو العز اسم مستعار للمقدسي)

صدق أو ال تصدق ھذه فتوى المقدسي! حكم حراسة المستشار مصطفى عبدالجلیل رئیس المجلس الوطني االنتقالي
أضغط ھناأبو محمد المقدسياللیبي (الفتوى من شیخ التوحید سیاسة شرعیة أما اذا كانت من غیره فھي تمییع وتسخییف للتوحید!)

أضغط ھناأبو محمد المقدسيتقريرات المقدسي .. تناقضات منھجیة دافعھا الخصومة وتؤجھھا حظوظ النفس واالنتصار لھا
أضغط ھناد. ھاني السباعي  تركي البنعلي خارجي ضال فال يقال عنه شھیداً فقد كان مفتیا ومحرضا على سفك دماء معصومة باإلسالم

أضغط ھناأبو محمد المقدسي   بشھادة المقدسي: الشیخ عبدهللا عزام كان يعتبر المقدسي من شیوخ الجماعات التكفیرية

أضغط ھنانائل بن غازي مصران   المقدسي ينقل من قنوات رافضیة للطعن بحركة حماس والشیخ نائل بن غازي يوضح ويرد على المقدسي
أضغط ھناأبو محمد المقدسي  فتوى للمقدسي عام 1436 التواصل مع الدول المجاورة الينكره سوى الجھلة أصحاب العقول الضیقة

أضغط ھناعطیة هللا اللیبي -تقبله هللا  المقدسي عُرف بتشدده، ومتھم بنوع غلو في مسائل التكفیر وفي موقفه من العلماء
ھیئة تحرير الشام رأس حربة أھل السنة في الشام فسارعوا باللحاق بھا (تصريح مسؤول اللجنة السیاسیة لتنظیم

أضغط ھناأبو عبد اإلله أحمدالقاعدة ببالد المغرب اإلسالمي)

الھوى أن تحكم بعدم حرورية تنظیم للتواصل مع بعض أفراده! تنظیم له أمیر يأمر فیطاع وبیاناته طافحة بتكفیر المجاھدين!
أضغط ھناد. ھاني السباعيثم تدعي االنصاف! إنه الھوى

 
 

 قال الشیخ عطیة هللا اللیبي -تقبله هللا-: (كالمه على
التجريد جید ال أظنه يخالفه فیه الكثیرون، ولكن عند النزول للواقع
والمیدان الحقیقي، وتحقیق ما إذا كان الذين قصدھم ھم كذلك أو
ال؟ فھذا مجالٌ آخر، وقد يتبیّن أن حظ الشیخ «أبي محمد» لیس
بأكثر من حظ من ينتقدھم من فقه المسألة والتوفیق فیھا، وأنه لو
وضع مكانھم لما عمل أفضل منھم، فإن ممارسة السیاسة في
الواقع غیر الكتابة عنھا، والتوفیق بید هللا وحده، وهللا أعلم.)[األعمال

الكاملة للشیخ الشھید عطیة هللا ص 925].

 قال الشیخ أبو مصعب الزرقاوي -تقبله هللا-: (فكما أني استفدت من الشیخ أبي محمد -
جزاه هللا خیرًا- فقد استفدت من علماء آخرين؛ فقد استفدت من علماء آخرين؛ وھذا ال يعني أن ألتزم
بكل ما يقوله المقدسي، والعلم لیس حكرًا علیه وحده، وما كل ما يقوله المقدسي صحیح ويجب
اتباعه؛ وال سیما في األمور االجتھادية والنوازل الحادثة)...(وكل من يعرف العبد الفقیر، ويعرف الشیخ
داخل السجن وخارجه، يعلم علم الیقین أنني كنت أخالفه في كثیر من المسائل، وخصوصًا المسائل
المتعلقة بالجھاد والعمل الجماعي، وعندما خرجت من السجن وقررت أن أذھب إلى أرض الجھاد لم
أستشر أبا محمد حفظه هللا؛ بل كنت أرى طريقة أخرى لنصرة ھذا الدين تختلف عن الطريقة التي

يراھا الشیخ المقدسي)[بَیَانٌ وَتَوضِیحٌ لمَا أَثَارَهُ ُ المَقدِسِيُّ فِي لِقَائِهِ بقَنَاةِ الجَزِيرَةِ]

*إننا في منبر التوحید و الجھاد - كشف حقیقة المقدسي - نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من كتابات، إال أن نشر مادة " ما " لكاتب "ما" ال
يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب يوافقنا في كل ما نقول ، و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما يقول في كتاباته األخرى ، و هللا الموفق لكل خیر.

 عدد زوار الموقع بفضل هللا
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