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الشيخ أبو اليزيد  ،ھل ھي فلتة لسان ؟

إزالة الغشاوة وااللتباس...

الحمد

 ،والصالة والسالم على رسول ﷲ  ،وعلى الصحب واآلل الكرام ومن واله وبعد ،

يقول الحق تبارك وتعالى  ":ھو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ھّن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذين في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله  7 ".آل عمران.

قال الشيخ مصطفى أبو اليزيد ) حفظه ﷲ (  :نؤيد المجاھدين الصادقين في فلسطين حتى مجاھدي حماس  ،فنحن نؤيدھم وندعمھم  ،وھم إخواننا ونحن وھم على فكر واحد
ومنھج واحد ...

ھذا ما قاله الشيخ )حفظه ﷲ ( في لقاء مع مراسل الجزيرة اإلعالمي )المنصف ( أحمد زيدان

أقول  :ونحن بالطبع نؤيد كل المجاھدين الصادقين في كل مكان  ،وخصوصا ً في فلسطين أرض الرباط والمالحم القادمة ) بإذن ﷲ (  ،وھم إخواننا ولھم علينا النصح والنصرة
..
ولكن في الحقيقة لقد لفت االنتباه وأثار الجدل قوله ) حفظه ﷲ (" نحن وھم على فكر واحد ومنھج واحد !! " .فال أدري إن كانت ھذه ھي فلتة لسان من الشيخ ) حفظه ﷲ (
في سياق الحديث  ،ولم يستطع تداركھا  ،أم إنه أراد حقيقة المنھج والفكر الحمساوي !! أم إنه أراد من ھذا التعبير شيئا ً آخر مجم ً
ال يقصده وال مجال للتفصيل عنه في مثل ھذا
اللقاء القصير المقتضب

ھذه ھي ثالث احتماالت واردة في الذھن أحببت أن أطرحھا في ھذه المقالة بين يدي القراء األعزاء ؛ لإلجابة عنھا إلزالة االلتباس الذي أثار الجدل عند البعض )سائالً المولى
التوفيق والسداد ( ولعل األحبة القراء األعزاء يكون لھم باع في إثراء الموضوع من خالل صندوق الردود شاكرًا لھم مرورھم من اآلن .
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أقول  :أما األولى :

أن تكون فلتة لسان ولم يستطع الشيخ ) المحنك ( أبو اليزيد تداركھا ؛ فھذا مما ال يفوت حنكته ) حماه ﷲ ( في مثل ھذا اللقاء الفضائي المفتوح  ،وخصوصا ً أنه اللقاء األول
للشيخ مع إعالم رسمي يشاھده القاصي والداني  ،العالم منھم والعامي  ،وھذا ما يجعله يكون حذرًا أشد الحذر في كل كلمة وكل حرف ينطق به  ،ولو أنھا فلتة لسان ؛ فإن
اللقاء الذي أجري مع الشيخ ھو لقاء مسجل وليس مباشراً ؛ وھذا ما يتيح للشيخ أن يتراجع عن مقولته وتداركھا باالتفاق مع الفريق اإلعالمي الذي أجرى معه اللقاء

وال شك أن ذلك ھو من حق الشيخ وأھل مشورته ؛ كونھم ھم الذين حددوا اللقاء  ،الذي ال شك أنه كان بالشروط التي يريدونھا  ،وتتناسب مع مصلحتھم الجھادية  ،التي ھي
بالتأكيد من مصلحة األمة  ،وال شك أيضا ً أن مثل ھذا السبق اإلعالمي للجزيرة ؛ ال يسعھا فيه إال االستجابة للشروط القاعدية

إذًا ھي في الغالب ) وﷲ أعلم ( ليست فلتة لسان .

أما الثانية :
إنه أراد حقيقة المنھج الحمساوي  ،فسأترك المسألة الثالثة تجيب عن ذلك..

أم ا ا ل ث ا ل ثة :

أنه أراد شيئا مجم ً
ال يقصده  ،وال مجال للتفصيل في مثل ھذا اللقاء القصير

فأقول :

وھذا ھو الذي أقوله وأؤيده  ،وھو الذي يغلب على ظني لما أعرفه أنا وغيري  ،بل وحتى الحمساويون أنفسھم  ،بل وكل من يعرف من ھي قاعدة الجھاد ؛ بأن قاعدة الجھاد
وقادتھا على خالف فكري ومنھجي مع حماس  ،وصل إلى حد التصريح في ذلك  ،وإن قادة قاعدة الجھاد لم يؤلوا جھدًا في توجيه النصائح لقادة حماس لتصحيح المسار  ،بل
قد وصلت النصيحة إلى درجة التعزية في قادة ذلك المنھج المنحرف الضال ) عقائديا ً ( وقد وسموھم بالعلمانيين الجدد ..

إذًا ما ھو الشيء الذي جعل الشيخ أبو اليزيد )حفظه ﷲ( يغامر بمثل ھذه المقولة التي ھي أشبه بسالح ذي حدين بل ھي كذلك ؟

أقول :

ھي مسألة بحاجة إلى شيء من التفصيل  ،ومثل ھذا الذي قاله أبو اليزيد ) مع شيء من الفارق ( ھو ما صدر عن الشيخ أيمن الظواھري ) حفظه ﷲ ( إبان العدوان اإلسرائيلي
على لبنان  ،حيث إن الظواھري) حفظه ﷲ ( خرج على األمة بخطاب قد تكلم فيه كالما ً مجمالً يحث فيه األمة اإلسالمية بالوقوف مع إخوانھم المسلمين في لبنان في وجه
الھجمة الشرسة التي شنھا اإلسرائيليون عليھم  ،وكان المقام ال يتسع في حينھا إال للكالم المجمل في ذلك الخطاب

وكانت رحى الحرب الدائرة في حينھا ) في الظاھر( ھي بين حزب الالت الرافضي المجوسي  ،وبين اإلسرائيليين  ،ولكن وبنفس الوقت يذھب ضحيتھا اآلالف من المسلمين
األبرياء ؛ فكان ال بد من كلمة لقادة الجھاد العالمي لتوجيه األمة في مثل ھذه النازلة والعالمة الفارقة في تلك المرحلة

فخرج الحكيم الظواھري بكلمته العظيمة موجھا ً األمة نحو ھدفھا الصحيح  ...ففھم البعض ) من أصحاب الفھم الضيق ( من كالمه أنه يمتدح حزب الالت  ،ويحث على التقارب
معه  ،وما استطاع أصحاب الفھم الضيق أن يميزوا بين ما أراده الشيخ من الوقوف في وجه العدوان اإلسرائيلي  ،وإحداث النكاية فيه والدفاع عن المسلمين المستضعفين
الذين تسبب حزب الالت بقتلھم وتشريدھم دونما مصلحة تعود على اإلسالم ) الحق ( وأھله  ،وبين براءته من عقائد الرافضة الالتيين

وھذا ليس ذنب الشيخ وال وزر عليه فيه  ،بل ھو ذنب أصحاب الفھم الضيق  ،وإال لو تركت المصالح العظيمة التي تخص األمة في كل نازلة من أجل مفسدة فھم العوام الضيق
الشاذ  ،لما استقام ألحد شيء من الفھم  ،ولما تحقق لألمة شيء من المصالح الشرعية المعتبرة ؛ إذ إن كثيرا من المصالح الشرعية المعتبرة ) وخصوصا ً في ميدان الجھاد (
البد مع تحقيقھا من بعض المفاسد المغمورة في بحر تلك المصالح
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أو ليس قتل الترس المسلم ھو مفسدة عظيمة عظيمة ؟! ولكن في المقابل ھناك من المصالح الشرعية المعتبرة ما تفوق قتله بكثير  ،ولوال قتله لما تحققت لألمة تلك المصالح
العظيمة
وكأنني بأصحاب الفھم الضيق ) ھداھم ﷲ ( يريدون من حكيم األمة الظواھري ) حفظه ﷲ ( في حينھا الحديث عن عقائد الرافضة المخالفة لعقائد أھل السنة !........

على العموم لقد مّن ﷲ علي وكتبت في حينھا مقاله تخص ذلك الموضوع ) أيام منتدى الحسبة المبارك(
بعنوان  ):تغيرت األحداث فتغير خطاب القاعدة أيھا السادة المحللون ( فمن أراد أن يستزيد ؛ فليرجع إليھا عن طريق محرك البحث )الجوجل( فھي موجودة ) على حد علمي (
في منتديات أخرى .

إذًا مقولة الشيخ أبي اليزيد ) حفظه ﷲ ( ھي سالح ذو حدين  ،وقريبة من الذي قاله الظواھري ) حفظه ﷲ ( مع شيء من الفارق  ،فما ھو ھذا الفارق الذي كان يوجب على
الشيخ أبي اليزيد ؛ أن يتكلم فيه بشيء من التفصيل  ،أو بعبارة يكون مفھومھا ليس فيه التباس  ،وخصوصا أن سياق الجملة التي تكلم فيھا الشيخ بمدح المجاھدين
المخلصين كانت متصلة بذكر حماس ؛ بعدم الخالف معھم في الفكر والمنھج !

في الحقيقة ال أحد يستطيع أن يزايد على قادة الجھاد واالستشھاد  ،وذلك ليس ألنھم معصومون  ،فھم بشر كغيرھم من البشر يناصحون  ،ويصيبون ويخطئون في القول
والعمل  ،ولكن ال يزايد عليھم ؛ ألنھم أھل الخبرة والدراية فيما يقولون ويفعلون وخصوصا ً أن أقوالھم وأفعالھم ال تصدر منھم إال عن مشورة فيما بينھم  ،فقلما تجدھم
يجتمعون على خطأ  ،ومع ھذا فإن الخطأ سنة كونية وكل بحسبه

ولكن أحيانا ً ) وھذا يحدث مع الكثير منا ( قد يخونه التعبير فيما يريده ويقصده  ،وخصوصا ً إذا كان الكالم ارتجاليا خطابيا ً وليس كتابيا ؛ فاإلنشائي المكتوب يستطيع صاحبه
تدارك الخطأ فيه بسھولة ٍويسر  ،ولكن االرتجالي الخطابي له شأن آخر يعرفه جميعنا كل من خالل نفسه

وھنا ال أقول :أن الشيخ أبا اليزيد ) حفظه ﷲ ( قد خانه التعبير  ،كال وألف كال  ،فھو عندما تكلم قصد )حتما ً ( واقعا ً معينا ً وأناسا معينين  ،والدليل القطعي على ذلك ؛ أن قادة
قاعدة الجھاد ) وھو أحدھم حفظه ﷲ ( كلھم مجمعون ومطبقون على ضالل وفكر المنھج الحمساوي الذي ھو فلذة كبد الفكر والمنھج اإلخواني المنحرف الضال

فاألصل أن من اشتبه عليه كالما ً ما  ،لشخص ما ُ ،يحتمل في ذلك الكالم وجھان  ،وكان لذلك الشخص قبل ذلك له كالم قطعي محكم  ،ولم يطرًأ عليه تغيير في ذلك المحكم ؛
فيجب حينھا على المنصف رد المتشابه لذلك المحكم قوًال واحدًا

أقول :

ولكن ـ في اجتھادي وتصوري القاصر ـ كان بإمكان الشيخ ) حفظه ﷲ ( أن يفّوت الفرصة على الجميع  ،سواًء من الذين بضاعتھم مزجاة في رد المتشابه إلى المحكم من
أصحاب الفھم الضيق  ،أو من الذين في قلوبھم مرض ؛ من الذين يتصيدون تصيد المنافقين يبتغون الفتنة وتحريف الكلم عن مواضعه

وذلك بقوله ) حفظه ﷲ (  :مع خالفنا مع حماس في الفكر والمنھج ؛ إال أننا نتبنا المجاھدين المخلصين منھم وكل جھد جھادي مخلص أينما وجد .
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ولعل الشيخ أبا اليزيد ) حفظه ﷲ ( في أي ظھور له قادم يوضح ألصحاب الفھم الضيق ) بحنكته المعھودة ( مراده ومقصده من كالمه كونه أثار الجدل عند البعض ) حتى إنه
أثار الجدل عند بعض اإلخوة الموحدين أصحاب الفكر والمنھج  ،وأنا على اطالع على ذلك ( وذلك إلزالة االلتباس والغشاوة عما فـ ُھم من كالمه عن حماس .

أقول :

ولكي ال أُتھم من بعض األحبة الموحدين ) مع إحساني الظن بھم ( بالمزايدة على الشيخ ) حفظه ﷲ ورعاه (

أقول :

لعل الشيخ )حتى مع قصده من الكالم المجاھدين المخلصين من حماس( أراد أن يعوم الكالم لمصلحة راجحة يراھا ھو وأھل مشورته  ،إذ إن المقام ال يتناسب في مقتضاه  -في
مثل ھذا اللقاء اإلعالمي – مع نبش الخالف المنھجي مع حماس .

الذي ھو بالتأكيد سينفر القلوب الحمساوية  ،أو المتعاطفة معھا التي تستمع إلى اللقاء وتتابعه فيذھب المقصود الدعوي بألوانه جميعھا من مثل ھذه اللقاءات اإلعالمية
القاعدية التي قفزت فوق الواقع بفنھا السياسي والعسكري واالجتماعي ..

) راجع عزيزي القارئ  ،مقالة األخ عبد ﷲ بن محمد  ،فن القفز فوق الواقع ؛ حقا ً إنھا مقالة رائعة وجذابة (

والحقيقة لو أردت عزيزي القارىء أن تسبر غور خطابات ولقاءات قاعدة الجھاد واالستشھاد  ،أمثال القادة في قاعدة الجھاد  ،ودولة العّز والفخر للمؤمنين والنكاية في أعداء
الملة والدين دولة العراق اإلسالمية  ،لوجدت فيھا من الدرر والكنوز الكثُير الكثير  ،وكل بحسب ما يفتح ﷲ عليه من فضله .

فا أسأل أن يوفقني لكتابة مقالة أسبر فيھا غور ذلك اللقاء اإلعالمي ) المليء بالحنكة والسياسة القاعدية ( مع الشيخ أبي اليزيد ) حفظه ﷲ ورعاه ( .

أقول:

وكوني قد قلت  -آنفا ً  -إن ھناك فرقا ً بين خطاب الظواھري إبان العدوان اإلسرائيلي على لبنان ) الذي فھم منه أنه يدعو للتقارب مع حزب الالت ( وبين اللقاء اإلعالمي مع
الشيخ أبي اليزيد ) والذي أثارت فيه الجدل عبارته بعدم توضبح االختالف مع حماس في الفكر والمنھج وقصد منھا المخلصين ـ حتما ً ـ من المجاھدين ( فال بد لي أن أبين ذلك
الفارق وإال لكان الكالم حشوًا .

أقول :
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الفارق ) وﷲ أعلم ( أن الظواھري ) حماه ﷲ ( قد تكلم بخطاب عام موجھا ً ألمة اإلسالم  ،ولم يطر ِ حزب الالت ال بكثير وال بقليل وال بمدح وال بذم  ،ومعلوم أن الخطاب العام
ليس كالخاص  ،والمسكوت عنه ليس بالضرورة إقراره

وأقول :

إن عدم ذكر حزب الالت في ذلك الخطاب الظواھري العام الموجه لألمة ) في حين كان الجميع يشيد بحزب الالت على أنه ھو المتصدي للعدوان اإلسرائيلي ( ھو تحقير له ،
وھو نوع من إظھار العداوة والبغضاء ) ذلك لمن يعقل فھم الخطاب (

بينما كالم الشيخ أبي اليزيد ) حفظه ﷲ ( ذكر فيه عدم االختالف في الفكر والمنھج مع حماس بذكر اسمھم صريحا ً ) بالطبع مع قصده المجاھدين المخلصين عطفا  ،وھذا ما
فا ت ال بعض (

ھذا ھو الفارق باختصار وال أريد اإلطالة أكثر من ذلك

ھذا وﷲ أعلم ؛ فإن وفقت ) باجتھادي ( فلله الحمد والمنة  ،وإن أبعدت النجعة  ،فأرجو من ﷲ المغفرة والمعذرة  ،وكذلك أرجو المعذرة من كل األحبة الموحدين .

وال يفوتني أن أشكر كل من ساھم من اإلخوة األفاضل في كشف االلتباس عن مقولة الشيخ ) حفظه ﷲ ( وكل من ساھم في تفريغھا والكتابة عنھا وكان له أي باع مثمر فيھا ،
فجزاھم ﷲ جميعا عنا وعن المسلمين كّل خير .

ھذا وﷲ أعلم

وكتبه زياد أبو طارق

أحد القاعدين
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#2

منذ يوم مضى

المشاركات 71 :

خطاب 76
شامخ محرض

بارك ﷲ فيك وبك نحبك في ﷲ ونتابع موضوعاتك أيدك ﷲ بنصره أخي الكريم ھذا تحليل رائع الزالة ھذا االلتباس فبارك ﷲ فيك ولكني أري العنوان موھما التنقص من
الشيخ _وھذا بخالف المقال_فلو طلبت تعديله من االدارة يكن خيرا وتكن مشكورا

__________________

ﻗﺎل ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ :
فى جھاد الدفع-)ﻓﻬﻨﺎ ﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺫﻟﻭﺍ ﻤﻬﺠﻬﻡ ﻭﻤﻬﺞ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ( ﻭﻗﺎل) ﻓﻬﺫﺍ ﻭﺃﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﺘﺎل ﺩﻓﻊ ﻻ ﻗﺘﺎل ﻁﻠﺏ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ
ﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﺎل( .
ﻭ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﻭﺴﻴﺔ
ﻓﻰ ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ-" ﻭﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻫﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻓﻲ ﺩﻴﺎﺭﻩ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ " .

#3

منذ يوم مضى

المشاركات 5,693 :

عبد اإلله
شامخ مميز
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة

حياك ﷲ أخي الحبيب زياد أبو طارق..
وبارك ﷲ بك وبقلمك القيم..
وكما فسرت أخي في مقالك..كالم الشيخ المجاھد ليس فلتة لسان وھذا ھو الراجح)وﷲ أعلم(..
وھذا األمر محير فعال حتى على أصحاب الشؤون الجھادية والمختصين..
وخصوصا في ھذه اآلونة التي صعدت فيھا حماس حملتھا الشرسة الغير مسبوقة على المجاھدين في غزة..
ونحن نعلم مدى حساسية قضية فلسطين وغزة في ھذه اآلونة وظروفھا الخاصة ...
وقادة قاعدة الجھاد )حفظم ﷲ وسدد خطاھم( لھم رؤية واسعة وبعد نظر لما يجري من أحداث في بالد المسلمين..فھم أھل الثغور وأھل اإلختصاص...
ونحن نرى أن أعداء ﷲ يريدون أن يجعلوا حماس العصا التي يضربون بھا السلفية الجھادية في غزة وفلسطين عموما بعد أن أصبحت شوكة المجاھدين ظاھرة للعيان
وعلى مرمى حجر من الكيان الصھيوني)العملية النوعية لجند أنصار ﷲ األخيرة(..
وأكتفي بھذا التعليق البسيط على عجل..

#4

منذ يوم مضى

المشاركات 1,987 :

malik
شامخ مميز

جزكم ﷲ خيرا شيخنا الفاضل زياد ابو طارق
اللذي قصده شيخنا الحبيب ابو اليزيد واضح وجلي لمن يريد ان يفھم واللذي يوضح كالمه ھو عندما قال حفظه
ﷲ)ونحن وھم على فكر واحد ومنھج واحد (...

6/28/2009 12:05 PM

7 of 11

http://www.shmo5alislam.net/vb/showthread.php?t=41369

الشيخ أبو اليزيد  ،ھل ھي فلتة لسان ؟  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

فانضروا يا اخوان بارك ﷲ فيكم من اللذي له فكر و منھج قاعدة الجھاد المبارك
اھو خالد مشعل واسماعيل ھنية ام شخص اخر
بارك ﷲ فيك شيخنا الحبيب ابو طارق ورفع ﷲ قدركم

__________________
و لكّنني أرجو من ﷲ مغفـرة وضربة ذات فرع تقـذف الزبدا
أو ر ّ
شة برصاص وغد ظالـم تمّزق القلب و األحشاء و الكبدا
و ذلك بعـد عيشي في جبل أخالط الوحش و األسقام و البردا
فخير من حيـاة الّذل ملحمة تـّدك عروشھم و تھّدھم ھـّدا
فعش عزيزا للسيف ممتشقـا أو مت كريمـا باسـما أسـدا

منذ يوم مضى

جھيمان

#5

المشاركات 36 :

شامخ محرض
وتابع ”:بل ونزيد ونعلن العفو الكامل والصفح الشامل عن كل من أمر أو شارك في ھذه المجزرة إذا أعلنت حماس تطبيقھا للشريعة اإلسالمية”.
وھذا نص البيان”:
سبِيٍل”
صَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأ ُولَِئَك َما َعلَْيِھْم ِمْن َ
” َولََمِن اْنَت َ
الحمد ناصر المستضعفين وُمذل الكفرة والمتكبرين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،وبعد:
الحمد ناصر المستضعفين وُمذل الكفرة والمتكبرين ،والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،وبعد:
ھا ھي األحداث تتوالى والحقائق تتكشف حول المجزرة التي ارتكبتھا حماس بقياداتھا وأفرادھا بحق المجاھدين الصائمين في شھر ﷲ الحرام ،ونحن إذ نلجأ إلى ﷲ
لجوء المفتقر لنصره وتأييده ،لنضع الحقائق المجردة لكل باحث عن الحقيقة:
أوًال :أحيينا سنة “المباھلة” ووقتنا لھا وقتا ً بين قادة الجيش وقادة حماس ثالثة أيام ولم نر لليوم جوابا ً ،وعليه فقد ظھر بما ال يدع مجاًال للشك أن الممتنع عن
المباھلة ھو صاحب الباطل ،ونحن بإذن ﷲ سنُبقي باب المباھلة مفتوحا ً لكل منتسب لحماس وفي أي وقت ،وھذه فرصة ذھبية لحماس لترتاح ممن يؤرق مضجعھا،
ضَالٍل ُّمبِيٍن”]سبأ  ،[24فلتباھلنا حماس حول:
قال تعالىَ“ :وإ َِّنا أَْو إ َِّياُكْم َلَعَلى ُھًدى أَْو ِفي َ
 -1نعتقد أن الديمقراطية دين غير دين اإلسالم ،ونعتقد أن العلمانية والديمقراطية طاغوت يجب أن نكفر به ،فمن اعتقد أن الديمقراطية تصلح لحكم غزة فنحن على
استعداد للمباھلة.
 -2نعتقد أن التشريع حق وحده ،وليس للبشر حق التشريع ،بل نعتقد أن التشريع مع ﷲ شرك ،ومن اعتقد أن للبشر حق التشريع أو حق التصويت فنحن على
استعداد للمباھلة.
 -3نعتقد كفر الحكم بالقانون الفلسطيني الوضعي وكذلك االحتكام للدستور الفلسطيني ،وكذلك القرارات الدولية واألمم المتحدة ،ومن اعتقد فيھا الصواب فنحن على
استعداد للمباھلة.
 -4نعتقد في دماء المسلمين الحرمة والعصمة ،ونعتقد أن شھداء جيش اإلسالم – نحسبھم وﷲ حسيبھم -ممن عصمت أموالھم ودمائھم بكلمة التوحيد ،فمن استحل
ھذه الدماء واألموال فليباھلنا عليھا.
ثانيا ً :طالما حذرنا من حرب حماس للمنھج السلفي ،وقد اتھمنا البعض بالغلو في إطالق الحكم ،ومن شك فليسأل نفسه ما تبرير حماس من مالحقة أصحاب منھج
السلف الصالح بينما من يكفرھا باألمس باعتناقه مذھب الخوارج واليوم مذھب الرافضة اإلثنى عشرية لم يمس بسوء بل وطليقا ً في الدنيا يفعل ما يشاء  ,والموحدون
با في زنازين السجون .
ب منھجية تنبع من عقيدة اإلخوان برفض أي مشروع إسالمي يقوم
ناھيك عن طرد أئمة أھل السنة وُحمال المنھج من مساجدھم ،مما يؤكد على أن حرب حماس حر ٌ
على منھج السلف الصالح ،ويتقبل ما سواه من صوفية وشيعة وقبورية وغيرھا من الفرق الضالة  ،ومن راجع ما سطره العبد الفقير “أبي الحارث األنصاري” بشأن
الرد على األسطل وأبو راس علم يقينا ً منھجية حرب اإلخوان على المنھج السلفي.
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س َوَيْبغوَن ِفي األْر ِ
سبِيل ُ َعلى الِذيَن َيظِلُموَن النا َ
سبِيٍل * إ َِّنَما ال َّ
صَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأ ُولَِئَك َما َعلَْيِھْم ِمْن َ
* َولََمِن اْنَت َ
ُ
إ َِّن َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُموِر”]الشورى ،[43 – 39 :فالقصاص حق لنا واجب االستيفاء وھو ال يرتبط بالقاتل وحده ،وحكم الردء حكم المباشر عند جمھور األئمة،
األحناف والمالكية والحنابلة ،وإننا لليوم لم نر استنكارًا أو تراجعا ً أو براءة من الفعل أو الفاعل من أي من قيادة حماس بل رأينا المباركة والتأييد والمشاركة في بيوت
العزاء للمقتولين من مليشياتھا دون كلمة عزاء ألحد الشھداء.
ونحن بصفتنا أولياء دم الشھداء ،نعلن عن استعدادنا وقبولنا وتسليم رقابنا لمحكمة شرعية تحكم بكتاب ﷲ وسنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لتعيد ألصحاب
الحقوق حقوقھم ،بل ونزيد ونعلن العفو الكامل والصفح الشامل عن كل من أمر أو شارك في ھذه المجزرة إذا أعلنت حماس تطبيقھا للشريعة اإلسالمية ،وكفرھا
بالقانون الفلسطيني وحكمھا واحتكامھا لإلسالم ،وإعالن اإلمارة اإلسالمية ،لتكون دماء رجالنا ھي منارة حكم ﷲ في غزة.
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رابعا ً :قالوا أن المستھدف ھم طائفة منفلتة ،وما ھي إال تھمة تتكرر ففي جزيرة العرب )فئة ضالة( وفي العراق )تكفير( وفي مصر )أصولية متشددة( وفي ليبيا
)زندقة( وفي غزة )تلوث فكري( وأخيراً )انفالت أمني( ،فإذا حققت الحملة أھدافھا بإعدام تسعة من أفراد جيش اإلسالم وواحد لتشابه اسمه مع اسم أحد الشھداء،
وطفل مزقته رصاصات المدافع المضادة للطائرات ،والغريب أنھم أعلنوا اعتقال بعض المشتبه بھم ،فإن كانوا يقصدون ” األغنام” التي قاموا بسرقتھا فنعم  ،وما سواه
فھذا ما ال نعلمه ،فكل أفراد الجيش في المنطقة قد تم إعدامھم بشكل مباشر.
فإذا كانت حماس حسمت حربھا مع المنفلتين فلماذا تتجسس على مجاھدي جيش اإلسالم ،ولماذا ھذه الحملة الكاذبة على الجيش :تارة سيارات مفخخة وأخرى حمار
بعربة مفخخة عليه بطاقة مكتوب عليھا )جيش اإلسالم( ،تُھٌم تدل على غباء أمنھم ،وسفاھة أحالمھم ،وضحالة مستواھم العقلي ،فليس الجيش ممن يتجرأ على حرمات
المسلمين وعوراتھم.
وما أفعالھم التجسسية على المسلمين إال دليل ٌ على نية القوم بمحاربة كل ما يمت لجيش اإلسالم بصلة ،وھو ما أكده كبيرھم على قناة فضائية بأن الحرب على الجيش
ليست وليدة اللحظة بل لھا أربعة أشھر ،مما يكذب رواية حماس وحكومتھا بأن الحرب لم تستھدف الجيش.
خامسا ً :حماس بكل أذرعھا وأفرعھا شاركت في العملية:
 -1لجنة الدعوة والعمل الجماھيري وأسر المساجد كان لھا الدور الفعال في تأليب نفوس أبناء حماس على حمال المنھج السلفي ،وإن كان يقولوا أن األمن الوقائي
يعدم على اللحية وھي فرض ،فحماس أصبحت تعدم على اللباس السني والشعر الطويل – أي على السنة – وقد ظھر منذ أشھر في فتاوى كبرائھم المبثوثة والتي
اتھموا فيھا القاعدة وجيش اإلسالم بالمسئولية عن قتل اآلمنين والتجرؤ على دماء المسلمين والتلوث الفكري والتشدد المذھبي ،ولكن األمر ظھر بخالف ذلك  ،بل
تجاوزت الفتاوى حدود العقل والمنطق بإباحة إفطار المشاركين في المجزرة وكأنھم في غزوات الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،ولكن… ھل أباحت لھم الفتاوى الدخان،
وقذف المحصنات بالزنا والعھر ،بل تجاوزا وكذبوا على ﷲ ورسوله في تعميم للداخلية والذي جاء فيه) :نحن لم نقوم بعمل مغضب ولرسوله بل نقاتل المنافقين كما
قاتلھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ( ،ويحق لنا التساؤل :ھل قتل المسلمين أصبح ال يغضب ﷲ ورسوله؟ وھل قاتل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم المنافقين؟
 -2الداخلية والحكومة من شرطة ومباحث وأمن وحماية وأمن داخلي كان لھم الدور األبرز في المجزرة ،واألخير منھم كان له نصيب األسد في القتال فھو أساس
التضليل والكذب والبھتان والتعبئة المضللة لقيادة حماس وأفرادھا ،والتي وافقت ھوى الحركة ،فاجتمع الخبيثان.
 -3وأما كتائب القسام فھي طوائف ثالثة:
األولى :طائفة قليلة ما زالت فوھات بنادقھا متجه نحو اليھود.
الثانية :طائفة تنتمي قلبا ً وقالبا ً لمنھج اإلخوان تنفذ سياستھم الخارجية دون فھم أو تعقل كاآللة.
ً
الثالثة :طائفة منتفعة مستفيدة من األحداث ،ال تعرف العيب إذا امتأل الجيب ،وال تعبأ بالعار ولو دخلت النار ،وھو ما ظھر واضحا في مجموع السرقات التي طالت
سالح المجاھدين ،وأموال المسلمين اآلمنين ممن ال عالقة لھم بالجيش ،بل وتجاوزت حماس لتسرق ُمعدات موقوفة مخصصة إلذاعة سلفية مھمتھا نشر اإلسالم
على منھج السلف الصالح.
ھذا ما نعلمه في حماس وفروعھا ،فإن كان غير ما ذكرناه أو كان في غير دائرة االتھام فليعلن في الثالثة أيام القادمة موقفه الواضح ،قال ابن القيم في فوائد غزوة
خيبر في زاد المعاد) :وجعل – أي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم -حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب( ،ونحن بيننا وبين الكتائب عھد بعدم مالحقة أي من
أفراد الجيش بشأن “جونستون” ،وھا ھم قد نقضوا العھد وأبطلوا العقد غيلة وغدرًا.
سادسا ً :ما ارتكبته حماس يفتقر ألدنى أخالق الحرب ،فال اإلسالم يبرر لھا الفعل وال حتى القانون الكافر الذي تحكم به ،ولوال كفرنا بالقانون الفلسطيني واألمم المتحدة
وما ينبثق عنھا من قرارات ،لحاكمناھم للقانون الدولي ،ولظھر أمام الكافر قبل المسلم ارتكابھم لمجزرة بكل معنى الكلمة ،ولكننا نؤمن با وندعوه سبحانه أن ينتقم
من كل من شارك ولو بكلمة أو برضا قلبي عن الفعل.
سابعا ً :ال نستجدي من عدونا الرحمة ،وال نطالب القاتل أن يرحم القتيل ،وال نخدع أنفسنا بلجنة تحقيق تبرر للقاتل فعله ،وال نؤمن بالقانون الكافر ليعيد الحقوق
ألصحابھا ،ولكن نتصبر تصبر الحليم القادر لعل ﷲ يھدي أقواما ً فيعلنوا براءتھم من الفعل أو الفاعل ،ويكفروا بالطواغيت ،ويلقوا أسلحتھم ويقبلوا على ﷲ بتوبتھم،
س
سبِيل ُ َعلَى الَِّذيَن َيْظِلُموَن الَّنا َ
سبِيٍل * إ َِّنَما ال َّ
صَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأ ُولَِئَك َما َعلَْيِھْم ِمْن َ
وسيجدونا خير أخوة لھم  ,وأما من أعرض فنذكره بقول ﷲ تعالي ” َولََمِن اْنَت َ
ب َأِليمٌ *
ض ِبَغْيِر اْلَحِّق أ ُوَلِئَك َلُھْم َعَذا ٌ
َوَيْبُغوَن ِفي اْألَْر ِ

منذ يوم مضى

جھيمان
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المشاركات 36 :

شامخ محرض
خامسا ً :حماس بكل أذرعھا وأفرعھا شاركت في العملية:
 -1لجنة الدعوة والعمل الجماھيري وأسر المساجد كان لھا الدور الفعال في تأليب نفوس أبناء حماس على حمال المنھج السلفي ،وإن كان يقولوا أن األمن الوقائي
يعدم على اللحية وھي فرض ،فحماس أصبحت تعدم على اللباس السني والشعر الطويل – أي على السنة – وقد ظھر منذ أشھر في فتاوى كبرائھم المبثوثة والتي
اتھموا فيھا القاعدة وجيش اإلسالم بالمسئولية عن قتل اآلمنين والتجرؤ على دماء المسلمين والتلوث الفكري والتشدد المذھبي ،ولكن األمر ظھر بخالف ذلك  ،بل
تجاوزت الفتاوى حدود العقل والمنطق بإباحة إفطار المشاركين في المجزرة وكأنھم في غزوات الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،ولكن… ھل أباحت لھم الفتاوى الدخان،
وقذف المحصنات بالزنا والعھر ،بل تجاوزا وكذبوا على ﷲ ورسوله في تعميم للداخلية والذي جاء فيه) :نحن لم نقوم بعمل مغضب ولرسوله بل نقاتل المنافقين كما
قاتلھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ( ،ويحق لنا التساؤل :ھل قتل المسلمين أصبح ال يغضب ﷲ ورسوله؟ وھل قاتل الرسول صلى ﷲ عليه وسلم المنافقين؟
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المشاركات 745 :

ابو خطاب المقدسي
شامخ نشيط
بارك ﷲ فيك اخي زياد طارق
بارك ﷲ فيك اخي الحبيب
كالم طيب
ولكن اخي من ھنا اقولھا وااكد من ارض رباط ومن ثغر من ثغور االسالم
باننا ال تجمعنا اي عالقة او منھج او حتى فكر مع االخوان المفلسين عموما او حتى مع حماس خصوصا وافرادھا وجنودھا
وان كان ھناك خيرا فيھم لما اعدوا العدة في االيام االخيرة ووضع قائمة باسماء الموحدين للتعامل معھم
عن طريق بما يسمى الدعوة الحركية
وايضا لو كان فيھم خيرا لما سلموا  4من المھاجرين الى السلطات االمصرية عن طريق االنفاق مقابل اخراج المدعو ايمن نوفل
وكثير وفيض من غيظ

ﷲ عز وجل اعلم بمن ھم في غزة وماذا يفعلوا من امور مخالفة للكتاب والسنة وما يفعلوه باھل اتلوحدي من قتل وضرب واعتقال واھانات وكثير من كثير
فال يسعني اال ان اعلن من ھنا كموحد باذن ﷲ تعالى براءتي منھم وانه ال خير فيھم بتاتا
ال تنسوني انا واخوتكم من صالح الدعاء
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

__________________
قال ابن قيم الجوزية
) يا مخنث العزم ،أين أنت ،والطريق طريق تعب فيه آدم ،وناح ألجله نوح ،ورمي في النار الخليل ،واضطجع للذبح إسماعيل،
وبيع يوسف بثمن بخس ،ولبث في السجن بضع سنين ،ونشر بالمنشار زكريا ،وذبح السيد الحصور يحيى ،وقاسى الضرب
أيوب ،وزاد على المقدار بكاء داود ،وسار مع الوحش عيسى ،وعالج الفقر وأنواع األذى محمد صلى ﷲ عليه وسلم ،وتزھى
أنت باللھو واللعب (

#8

منذ  23ساعات

المشاركات 250 :

ابن القيم المھاجر
شامخ نشيط
جزاكم ﷲ خيرا اخى الحبيب
و لكننى لم يلتبس األمر كثيرا على فأنا اعلم من ھى القاعدة و من ھم رجالھا و قادتھا
و الفرق يبدو واضحا بين منھجھا و منھج األخوان المسلمين )حماس(
و لكن ربما اراد الشيخ شيء أخر أو .....
و أنا احسن الظن بالشيخ
أسال ﷲ أن يغفر له و يثبته

__________________
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منذ  21ساعات

المشاركات 286 :

صقوور
شامخ نشيط
وﷲ الصراحة أنا ما زلت متضاق من كلمة الشيخ مصطفى أبو اليزيد .وما زلت أتمنى لو أنه لم يقلھا.
واعذوني على كالمي ھذا

#10

منذ  21ساعات

المشاركات 121 :

أبا الزبير التركي
شامخ نشيط

أخي أظن أنا ان الشيخ لمتكن تلك بزلة ولكن كما كتبت انت أنة المجال الن يفصل الشيخ فيھذة القضية وإن كنتم حتى االن متحيرين راسلة مجلة الصمود بالموضوع
وأستفسروھا وﷲ المستعان

الصفحة  1من 2

< 2 1

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة

ال تستطيع كتابة مواضيع
ال تستطيع كتابة ردود
ال تستطيع إرفاق ملفات
ال تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى
اذھب

جميع األوقات بتوقيت  .GMTالساعة اآلن .PM 04:03
االتصال بنا  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنتماء التنظيمي
بل انتمائنا ووالئنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعمال وخلقا
كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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