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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رب يسر وأَِعـن ووفِّق وسدد

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده اهللا فال مضل له، ومن 
 .يضلل فال هادي له ولن جتد له وليا مرشدا

 له، وأشهد أن حممد عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك
 …بإحسان إىل يوم الدين؛ وبعد

 أعزها اهللا وجعلها علما شاخمًا لإلعالم اجلهادي -بداية أتقدم بوافر التحية والتقدير لإلخوة القائمني على شبكة مشوخ اإلسالم 
 .أعضائها الكرام اليت أتاحت يل هذا اللقاء الطيب مع -

وأُثني بالشكر والتقدير لإلخوة األعضاء والقراء املشاركني واملطالعني، على تفاعلهم مع هذا اللقاء مبا يعكس ثقتهم يب، وأسأل 
 .اهللا أن أكون خريا مما يظنون

 يربهن على حرص السائلني ن أتوقعه، وأحسب أن هذاي فُوجئت بالكم اهلائل من األسئلة، والذي مل أكُأنسرا وال أخفيكم 
م عن سعيهم اجلاد للوحدة واالجتماع، ويدل على وعيهم لكثٍري من األمور اإلعلى معرفة احلق والصواب، ويستراتيجية ن

 .املتعلقة بواقع معركتنا مع عدونا، وواقع هذه األرض املباركة وما حوهلا
مل يلتزم مبا أشار إليه هناك من اة بصورة كبرية، ومرجع ذلك أن ولعل املتأمل يف األسئلة جيد أن الكثري منها متكررة ومتش

 . يف اإلدارة بالنظر ملا سبق من أسئلة واالطالع عليها قبل املشاركةاإلخوة
وِحلرصي على الرد على مجيع استفسارات اإلخوة، وعدم إمهال أي مشاركة ولو جمرد السالم والدعاء؛ فقد قمت بالرد على 

 .يب مشاركام زمنيا، ومن ثَم أشرت ملن تكررت أسئلته بالرجوع لإلجابات السابقةسئلة حسب ترتاأل
وحيسن يب اإلشارة إىل أنين قد قُمت بتصحيح إمالئي ولغوي لكافة األسئلة الواردة، دون أي تغيري يف املعىن أو املراد منها، حىت 

 .م، وأجزل لكم املثوبةتكون أليق عند النشر، فبارك اهللا فيكم مجيعا، ونفع اهللا بك
 :وقبل اخلتام أُنوه إىل أنين وبعد االستعانة باهللا؛ أجبت عن مجيع األسئلة الواردة باستثناء ما تعلق منها مبسألة

 .العتاد العسكري اخلاص باجلماعة .١
 .مناطق النفوذ يف اخلارج .٢
 .االتصال والتواصل مع اجلماعات اجلهادية باخلارج .٣

 . ذلك، واهللا تعاىل أعلى وأعلمملا ارتأيته من مصلحة يف
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يفتح علي بفتح من أن وأستهل كالمي بأن أسأل اهللا العظيم أن يلهمين التوفيق والسداد، ويوفقين ملا فيه اخلري والرشاد، و
 .عنده، إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
 

 أخوكــــــم

 المقــــدســي الولیــــد أبــــو
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 ن الرحيمبسم اهللا الرمح
 

 ٢٢ معتز دغمش: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .شيخنا الغايل حفظكم اهللا من كيد أعداء الدين

 شيخنا الغايل إىل أين وصلت جهود وحدة اجلماعات السلفية؟ .١
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بارك اهللا فيك، وحفظ اهللا مجيع اإلخوة من كيد أعداء الدين
ن األمر بالتوحد واالجتماع قد جاءت به الكثري من آيات كتاب اهللا عز وجل، وجسدته سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، إ

مما جعل أمر التوحد حتت راية التوحيد أمرا ال مناص منه ملن كان خملصا وجادا يف العمل على رفع راية التوحيد وخوض غمار 
 .اجلهاد يف سبيل اهللا

نرب يف منتدى األسئلة مب ناها وسبق وأن تناول،يف أكثر من موقف حدة بني اجلماعات السلفيةذلك فقد طرحنا مسألة الوويف ضوء 
 .ويف غري ذلك من اللقاءات اليت مجعتنا باإلخوة مباشرة، ، ويف إصدار اللقاء مع الشيخ أيب إبراهيم األنصاريالتوحيد واجلهاد

وتنحية  ،عقبةزلنا حناول تذليل كل وماومل مشل اجلماعات السلفية حتت راية ومسمى واحد، ومن ناحيتنا فلم ندخر وسعا جلمع 
 .، معرضني عن كل ما من شأنه أن يؤخر هذا األمر الذي تعبدنا به اهللا عز وجلكل عائق

 املتقلب يف قطاع هذه اللقاءات مازالت مستمرة، ولكنها قد تتوقف يف بعض الفترات لظروف خارجة عن اإلرادة، نظرا للوضعو
 ولكنها مع ذلك مستمرة بفضل اهللا، ونأمل إن ،غزة، والتطورات األمنية اليت تضاعف من التضييق على كثري من اإلخوة السلفيني

 وأدخلنا السرور على قلب كل مسلم غيور ، وأغظنا أعداءنا، فنكون بذلك قد امتثلنا أمر ربنا،شاء اهللا أن تكلل بالتوفيق والنجاح
 .ينه وأمتهعلى د
 
 كيف ترون دور األخوة يف اإلعالم اجلهادي داخل فلسطني احملتلة وهل من نصائح لإلخوة؟ .٢

 
فيما خيص اإلعالم اجلهادي، فال يغيب عن أحد أمهيته وحساسية تأثريه على كافة جمريات األحداث، سواء داخل فلسطني أو 

أنه راجع إىل الصد  -واهللا تعاىل أعلم  -ل فلسطني، فأظن خارجها، وإن كان من ضعف وحمدودية يف اجلانب اإلعالمي داخ
 .واحلرب املوجهة جتاه دعوة التوحيد، وتبعثر اجلهود من ِقبل بعض القائمني على اإلعالم
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 أرى أن هناك بعض اإلخوة يف الداخل قد أخذوا على عاتقهم مسؤولية االهتمام -تعاىل  وبفضل اهللا -ولكن من جهة أخرى 
ا، وهذا واضح يف بعض املنتديات اليت يقوم على إدارا اإلخوة، وكذلك اإلصدارات ب، وقاموا بتطوير قدرام شيئًا فشيئًذا اجلان

 .املرئية والصوتية اليت يعكف بعض اإلخوة على إنتاجها بني حني وآخر، خاصة يف التعريف ببعض الشهداء كما حنسبهم
 :اهللا التوفيقوإن كان من نصائح يف هذا اال فأقول وب

البد من التركيز على تطوير القدرات عرب االلتحاق بالدورات التدريبية املنتشرة يف الداخل، خاصة تلك املعروفة بتميزها  ·
 .بوجود كوادر تدريبية ذات خربة يف اال اإلعالمي

إضافات وحتسينات على الشبكة متابعة كل ما هو جديد يف اال اإلعالمي، السيما برامج املونتاج، وما يتوفر هلا من  ·
 .العنكبوتية

 كل ما يصدر عن املراكز واملؤسسات اإلعالمية اجلهادية أولًا بأول، ففيها الكثري من التطوير واالرتقاء اقتناء وحفظ ·
باجلانب اإلعالمي، وعدم االكتفاء مبشاهدا فقط، فالبد من تطوير مهارة التحليل والتعمق يف األفكار واملدلوالت 

 .لرسائل اليت حتملها تلك اإلصداراتوا
االهتمام بالتوثيق ألبعد احلدود، وأعين بذلك متابعة وتسجيل كل ما خيص قضيتنا من برامج إخبارية، ومقابالت تلفزيونية،  ·

ق ولقاءات إذاعية، وأخبار إلكترونية، وغريها؛ وذلك ألن هلذا األمر دور كبري يف تقوية أي عمل إعالمي قادم، وفيها توثي
 . ملصائب املتسلطني على رقاب العباد يف ديارناكشفملعاناة املوحدين، و

العامل ال ينتهي عند حدود من يتكلمون العربية، فالبد من التركيز على موضوع ترمجة األعمال اليت تصدر عن اإلخوة يف  ·
 ومبا حيقق تكوين أكرب قاعدة الداخل إىل العديد من اللغات األجنبية، مبا يكفل الوصول ألكرب مساحة من االنتشار،

 .مجاهريية لقضيتنا يف أرجاء املعمورة
البد من تسخري كل ما سبق ليصب يف معني واحد، وهو النهوض بقضية ااهدين يف فلسطني احملتلة، واخلروج ا من  ·

سطني معلوم أا احملور مأزق اإلقليمية والوطنية، والوصول إلعالم جهادي يتحمل أعباء هذه األمانة العظيمة، فقضية فل
الذي تدور حوله الكثري من قضايا األمة، وهلا تأثري على موازين القوى وحسابات النفوذ يف العامل أمجع، وهذا يضفي املزيد 

 .من احلمل على اإلخوة القائمني على اإلعالم اجلهادي فيها
، وهو يف اإلعالم أهم وآكد، ففيه تاالا كل وأخريا؛ البد من جتميع اجلهود، وتركيز القدرات، وهذا األمر مهم يف ·

تعزيز وإكمال جلوانب القصور لدى البعض، وبه يتم الوصول ملنظومة إعالمية متكاملة يف مجيع ااالت، فال تضيع اجلهود 
 .هدرا كما هو حاصل اآلن، بل تكون هناك رؤية شاملة وموجهة ألي عمل يتم إنتاجه

ا يتواىن عن التواصل معهم ، ألّ للجماعة كل من لديه خربة وجمال يفيد اإلخوة يف القسم اإلعالميوأرى يف هذا املقام أن أدعو
لله  والذي سنضعه يف ختام األجوبة، ف، وذلك من خالل املفتاح العام للجماعة،بالطرق اآلمنة على املنتديات املعتمدة، هاعرب معرف

 .دركم وعلى اهللا أجركم
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٣. م قبل أسبوع؟ منكشيخنا الغايل مل نرم بيان تعزية لإلخوة يف جيش اإلسالم بعد استشهاد أحد قاد 
 

؛ يف البداية أسأل اهللا عز وجل أن يتقبل مجيع إخواننا الذين بذلوا أرواحهم رخيصة على درب الصدع باحلق الكرميأخي 
وحدين قد سلكت درا منذ زمن يف ديارنا، وأقلَّت فقافلة امل، واملطالبة بتحكيم الشريعة، وارتقوا على يد أعداء اهللا اليهود وأذنام

 .العديد من اإلخوة الذين حنسبهم على خري، فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر
بيان من عدمه، فالقضية أكرب لوأعتقد أن مقدار والئنا إلخواننا، وحزننا على فراقهم، ومواساتنا هلم؛ ال ميكن أن يوزن بإصدارنا 

مسألة إصدار البيانات أمر عرضي يقدره اإلخوة يف القسم اإلعالمي، والذين أظنهم مل يصدروا مثل هكذا بيان و، من ذلك بكثري
يف أي من اإلخوة الشهداء كما حنسبهم سواء من جيش اإلسالم أو غريهم، بل يتعدى األمر ليشمل كذلك اإلخوة الذين استشهدوا 

 . اهللا عز وجل أن يتغمدهم مجيعا برمحته، ويسكنهم فسيح جناتهوكانوا حتت إطار مجاعة التوحيد واجلهاد، أسأل
 والذي تناول اإلخوة يف مجيع اجلماعات، ومل يتعرض لشهداء مجاعة التوحيد واجلهاد) دماء حتت راية التوحيد(ولعل إصدارنا 
 .ذكرته لكصدق ما ؛ لدليل على ولو مبجرد إشارة

 
 

 

 Khatab: السائل
 

 محن الرحيمبسم اهللا الر
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .بارك اهللا يف اإلخوة يف شبكة الشموخ وفيك شيخنا
سؤايل األول نريد منك شيخنا حملة بسيطة عن تارخيك العلمي وكيف كان طلبك للعلم ومن هم الشيوخ الذين أخذت  .٤

 ؟عنهم العلم
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وفيكم بارك املوىل
قبل البدء باإلجابة أحب أن أنبه إىل أين قد ال أستطيع ذكر أمساء بعض املشايخ من أجل أال يؤثر ذلك على أمنهم الشخصي، 

 .أسأل اهللا هلم اهلداية والنجاة
صحبت أحد طلبة العلم الذين يكربونين حيث م، ١٩٨٤يف حدود عام فقد كان ذلك يف سن اخلامسة عشر طليب للعلم أما بداية 

طلب العلمحببوا إيلّمن الذين  خاأل، وكان هذا الذكرق لَا، وكان حيثين على طلب العلم، ويصحبين معه إىل كثري من ِحسن . 
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املبكرة  حفظه اهللان حضرت له من املشايخ املعروفني الشيخ أيب إسحاق احلويينوكان أول م عندما ، وحضرت له يف ذلك السن
 . ال يتم شرح كتاب- غفر اهللا له -تفًا يسرية، وكان الشيخ فوق ذلك  ال أذكر منها إال نألفية السيوطي، وإن كنتكان يشرح 

وكانت بداية حضوري هذه االس هي اليت حببت إيلّ فيما بعد علم احلديث ودراسة األسانيد، وخاصة عندما كنت أرى 
 .تنافس طلبة العلم الذين يكربونين يف حلقة الشيخ أيب إسحاق

 من الذين أصبحوا بعد ذلك من ن تالمذتهعانشغلت بالتلقي  الشيخ أبو إسحاق عن إكمال درسه يف ألفية السيوطي وملا أنقطع
ا كان أحدمها مولعف ،- ال أستطيع أن أذكر امسهما -  واللذيِن يعدا من أجنب طلبته،فدرست على اثنني منها، مشايخ هذا الفن

العقيدة والفقه، ومعرفة املنهج السلفي ك ت شىتجماال ويف ،يف احلديث اتفدت منه كثريبدراسة األحاديث وحفظها وحتقيقها، فاس
 . والنظر يف األسانيد، وحفظ أمساء الرواة، والبحث يف كتب العلل،حتقيق األحاديث وكان من مثرة مصاحبته أن بدأت يف ،وأصوله

، ودرست على يديه كثريا جدا من الفنآلن من أعالم ذلك عد اا يف علم مصطلح احلديث، وياآلخر فقد كان مربزالشيخ وأما 
 "تدريب الراوي" للترمذي مع شرحه البن رجب، و"العلل"كتاب : ـ وخاصة من كتب التراث ك،كتب مصطلح احلديث

 . اخلاصة باملصطلح والعلل من الكتبغريها للذهيب، و"املوقظة" أيضا، و"ألفية السيوطي"للسيوطي، و
طريقة حىت م، اا، وهو معرفة طريقة السلف يف التعامل مع األحاديث، وطرق فهمهم واستنباطيضا أمرا مهمواستفدت منه أ

 .كالمهم وأسلوم بل وإشارام
، بل  املوجودة يف مكتبتهكثري من كتب التراثوقراءة من مطالعة خالهلا متكنت  ،قد الزمت هذا الشيخ فترة طويلة جداو

 وفهمت مراد األئمة فيما خاصة كتب العلل، فال يكاد كتاب سؤاالت أو علل أو رجال إال واطلعت عليه، وها أيضادرستو
 وتاريخ أيب  املتقدمني من القرون األربعة األوىل، ككتب سؤاالت األئمة، وتاريخ البخاري،العلماء، وخاصة يوردونه من مسائل

 . تلك الكتبزرعة الدمشقي، وحنو
 حيث كان دأب ، وطرق داللتهم وإشارم،ذا الشيخ معرفة لغة القدماء من أهل العلمهل يتين مصاحبقد أكسبتكما ذكرت فو

العلماء االكتفاء باإلشارة دون صريح العبارة، فيذكرون مثلًا طرف احلديث أو اسم الراوي للداللة على سند معني أو منت 
 وحفظة سنة النيب الكرمي، فكان أحدهم ،ول هم أئمة هذا الدين خاصة أن السائل واملسئ،خمصوص، وال يفهم ذلك إال أهل احلفظ

 .يكتفي بذكر لفظة واحدة من احلديث أو ذكر اسم راٍو معني للداللة على احلديث املراد
 :وأضرب هنا مثالًا سريعا يفي باملراد

 عن مهدي ابن قاله قوله الشعيب مسع جلعدا أىب بن حممد: (ذكر البخاري يف تارخيه الكبري يف ترمجة حممد بن أيب اجلعد هذه املقولة
 ).سفيان

وهو إثبات أن حممد بن أيب اجلعد رأى الشعيب ومسع منه، بداللة أن عبد الرمحن بن مهدي روى : فيقصد البخاري شيئًا واحدا
 ، موقوف على الشعيب بل، ولكن هذا احلديث ليس مرفوعا،عن سفيان الثوري عن حممد بن أيب اجلعد مثبتا مساعه منه حلديث واحد

 .وهو حديث واحد فقط من قوله، إذ ليس له يف الدنيا إال هذا احلديث عن الشعيب
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 تراب شراء عن الشعيب سألت (:وهذا احلديث املوقوف هو ما رواه أبو بكر بن أيب شيبة عن حممد بن أيب اجلعد أنه قال
 .)غرر هو: وقال فكرهه الصواغني؟

، فالبخاري يتحدث مع تالمذته الذين هم أئمة )مسع الشعيب قوله، قاله ابن مهدي عن سفيان (:هفاختصر البخاري كل ذلك بقول
 .وحفاظ، فبمجرد ذكره هلذه اجلملة يفهم احلفاظ مراده ومقصوده ويعلمون أي حديث يقصد

 
 كالشيخ عبد الرازق ، كتاب اهللا، مث قرأت القرآن على عدد من مشايخ مصرأيت حفظمصاحبيت هلذا الشيخ  فترةيف هذا؛ و
 ن، والذي هو بدوره تلقاه ع- ال استطيع ذكر امسه - أحد مشايخ مصر املعروفنيمن ا يف روايته ، وأخذت سند رمحه اهللالبكري

 .الشيخ عبد احلليم بدر شيخ عموم املقارئ املصرية
شايخ األفاضل، مث التزمت مع أحدهم ات، فأخذت األصول النظرية كاملة على عدد من املاءمث أحببت أن أقرأ القرآن بالقر
 ناولكن مل يسعفت وهي رواية شعبة عن عاصم، ا، ومهمت ألقرأ عليه أسهل الرواي مرة أخرىفأخذت عنه األصول كاملة نظريا

ن مين اهللا رواية قالون عن نافع قبل أب أينزاجلقرأت على أحد اإلخوة القراء قرابة   يف أحد السجون املصريةوقت، ويف خالل سجينال
 .عليه باخلروج من األسر

نه من الصعب أن يقتنيه حيث إ؛ "يف ظالل القرآن" كتاب ومنها، ، فقرأت أغلبها إال اليسروشرعت أيضا يف قراءة كتب التفاسري
رت صاحب فكر مناهض للحكومة الطاغوتية، وقد أمثمقتنيه دليل على أنه علم اإلنسان يف مصر؛ ألن وجوده يف مكتبة أي طالب 

 "كلمات القرآن"على غرار كتاب "  يف ألفاظ الكتاب العزيزالوجيز"هذه القراءة أن ألفت كتابا خمتصرا يف كلمات القرآن امسه 
 .هحلسنني خملوف، ولكنه أكرب حجما من

 "سبل السالم"م تقريبا درست على أحد مشايخ اإلرجاء، فأخذت عنه أغلب كتاب ١٩٩٤م إىل عام ١٩٩٠ومن بني عام 
منت "البن حجر العسقالين، وعلم الفرائض من " فتح الباري"للصنعاين، والثالثة األجزاء األوىل وقدٍر ما ِمن اجلزء األخري ِمن كتاب 

، والقواعد الفقهية من منظومة الشيخ "ملحة اإلعراب" و،"قطر الندى" و،"اآلجرومية"، والنحو والصرف من كتب "الرحبية
اري، وبعض أجزاء " السنة"للقاسم بن سالم وأليب بكر بن أيب شيبة، و" اإلميان"ككتاب : العقيدة من كتب االسعدي، وكثريللرب

 .من كتب العقيدة واآلدابالكثري البن تيمية املتعلقة بالعقيدة، وغريها " جمموع الفتاوى"من كتاب 
ظيم يف توجهي إىل النظر يف املتون مع النظر يف  أثر ع- مع ما عنده من طوام قد عافاين اهللا منها - هذا الرجل وكانت لدروس

 .األسانيد
 .ةيبيت النظامية لكلية اآلداب لغة عر أيت دراس١٩٩٢عام  وتقريبا يف ،خالل تلك الفترةويف 

التحقت بدروس الشيخ اجلليل، شيخ مشايخ احلديث مبصر، الشيخ حممد عمرو بن عبد اللطيف رمحه ويف نفس الوقت تقريبا 
 من جبال حفظ األحاديث والرجال، وعند هذا الشيخ وجدت بعض ضاليت اليت أحبث عنها، فالتزمت اه جبلًالذي أعداهللا، و

، حيث كان الشيخ )ؤمل بن إمساعيلامل ألوهاماهلجر اجلميل : (ككتاب:  اآلندروسه، وأخذت عنه بعض كتبه اليت مل تطبع إىل
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ات الراوي ، وذلك بسرب مروي من توثيق أو تضعيف يف معرفة درجة الراويرمحه اهللا يف هذا الكتاب يسلك مسلك املتقدمني
 .وعرضها على روايات الثقات، فإن وافقهم فيها عده من الثقات، وإن خالفهم عده من الضعفاء

 إمساعيل ؤمل بن إمساعيل، وعرضها على أحاديث الثقات، وأثبت باألدلة أن مؤمل بناملولذلك تناول يف هذا الكتاب مرويات 
 .حاديث، مع ذكر مواطن املخالفةرمحه اهللا كان ضعيفًا؛ ألنه خالف الرواة الثقات يف كثري من األ

 ). اجلزء الثاين،تكميل النفع مبا مل يثبت به وقف وال رفع(ومل تطبع كتاب أيضا ومن كتبه اليت أمالها علينا 
 .ة، واليت تتعلق بعلم احلديث وروايتهباإلضافة إىل دراسة بعض الكتب احلديثية القدمية واملعاصر

ه أو تعامل معه يظنه من عامة الناس، وهو حبر يف علم آ ورعا وتواضعا وعلما، من رميتهأن رن أكثر موكان رمحه اهللا ِم
 .نه حمدث أهل مصر بال منازعإ :احلديث، جبل من جبال احلفظ، ال أبالغ إن قلت

ا من األحاديث، فيجيب عنها من حفظه، فيذكر سند احلديث، ومن رواه من كثري يف حلقته نعرض عليه نا إذا جلساكان
 .، كل ذلك من حفظهمغمورأصحاب الكتب، حىت ولو كان يف جزء صغري 

 تالمذته املعروفني لىوبعد عدة أعوام منع النظام الطاغويت املصري ذلك الشيخ من إعطاء الدروس، فكنت أتلقى العلم ع
 )هذا التلميذ الذي فاق شيخه(: حممد عمرو نفسهالشيخ  شيخ قال عنه - وال أستطيع ذكر امسه -ؤالء التالميذ واملشاهري، ومن ه

 .يقصد نفسه رمحه اهللا
مطبوع أو خمطوط إال وقد قرأه أو اطلع  يف بابه، ليس هناك كتاب حديثاوبالفعل صدق شيخنا، فقد كان هذا الشيخ حبر 

، وليس هناك حديث إال ويعرف ما قيل فيه من العلل، وكذا كل راوي كتبة من مكتبات العاملعليه، بل ويعرف مكانه يف أي م
 .يعلم ما قيل فيه من جرح أو تعديل

وقد أخذت عن ذلك الشيخ املقدمة احلديثية لصحيح مسلم، وكثريا من أحاديث كتاب اإلميان وبدايات كتاب الوضوء وأبواب 
، وبعض كتاب "صحيح ابن حبان"ي على ما يف املقدمة، وأخذت عنه أيضا مقدمة كتطبيق عمل" صحيح مسلم"متفرقة من 

 . بسبب التضييق األمين عليهاللخطيب البغدادي، ولألسف أيضا كان الشيخ حفظه اهللا ال يتم معنا كتاب" الكفاية"
 .ةوباجلملة فقد استفدت من ذلك الشيخ كثريا يف علم احلديث ويف جماالت أخرى، وخاصة العقيد

لًا ورجالًا، أما من ا وعلمعرفة دراسة األحاديث سندسوى ا ويف خالل دراسيت الكثرية للحديث وجدت أين بالفعل مل أستفد شيئً
نيل "، أو الشوكاين يف "شرح مسلم"، أو النووي يف "فتح الباري"ناحية املنت فليس يل إال معرفة ما قاله احلافظ ابن حجر يف 

 .، وحنو ذلك من الكتب اليت هي شروح للحديث"سبل السالم" أو الصنعاين يف" األوطار
وكان للدراسة فيها أبلغ أثر امعة األزهر، يف كلية الشريعة جبمث وجدت نفسي متيل إىل دراسة الفقه، وبالفعل التحقت بالدراسة 

 . والقواعد الفقيهة وكذا أصول الفقه، يف الفقه املذهيب واملقارن واملعاصر:علي يف االستفادة يف جماالت عدة
ا عن جالست كثريا من مشايخ األزهر والذين يتميزون بالفقه املذهيب، والذين كان هلم دروس يف اجلامع األزهر بعيدقد وهذا؛ 

الشرح " كثريا من كتاب على يديه شيخ املالكية يف مصر، واستفدت منه كثريا، ودرست ،اجلامعة، فجلست للشيخ أمحد طه ريان
 .لإلمام مالك" املوطأ"، وشرحه لكتاب "نيل األوطار"للدرديري، وبعض كتاب " الكبري
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 مصر، مع علمي بأنه أشعري صويف جلد، وذلك قبل أن يصبح مفتيا ت بعض دروس للدكتور على مجعة مفيتوكذا حضر
ين داود بالسند، وأجازته العقائدية، وأخذت عنه بعض كتب السنن كسنن الترمذي وأيب وتبدوا متابعته للطاغوت فوق ضالال

 .، إال أين استفدت منه كثريا يف الفقه الشافعي وأصول الفقه ال أتشرف بذلكينمع أ، و بالسندحلاضرين روايتها عنها وبعض
 بعض الدكاترة ممن كان هلم حلقات يف اجلامع األزهر، والذين كانوا يتميزون بالعلم الشرعي، مع ييدأوكذا درست على 

 :؛ مثل ما عندهم من علمااللتزام بتطبيق
 ."سبل السالم شرح بلوغ املرام" كتاب  بعضدرست على يديهحيث  املقارن، هالدكتور حممد حلمي عيسى رئيس قسم الفق

، وإن مل "الروض املربع شرح زاد املستقنع"والدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون، درست على يديه كتاب 
 . والعمل غزة، وغريمها من الدكاترة أصحاب العلممي إىلوأمته معه لقد

 واستفدت ى أيديهمرت لكثري منهم، ولكن من درست عل ولذلك أستطيع أن أقول أنين حض،ويف اجلملة؛ أحببت دروس العلم
مد عبد كالشيخ حم: ا من دروس مشايخ مصر املعروفنيمن ذكرم، وإال فقد حضرت كثريوكان هلم بالغ األثر علي؛ هم  ممنه

 .املقصود، والشيخ جماهد محادة، وغريمها من مشايخ مصر املعروفني
، وقد جتمعت لدي مكتبة ضخمة أغلبها تراثية، أسأل اهللا أن  وخاصة كتب التراث احلديثي،ا بشراء الكتب مولعأيضاوكنت 

 .يردها علي ويعوضين خريا
ا لتطرقها للنوازل اليت متر نت، نترعلى اإلوهلا عندنا وذلك بقراءا املمنوع تدام تقريبا بدأت مبطالعة الكتب ١٩٩٨ومن عام 

 .يف مقدمة تلك املواقع اليت كنت أل منهاوكان منرب التوحيد واجلهاد ، األمة
عمل ها ال يستطيع أن يفكر يف قبل، حيث كان املرء كليوبعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب تغريت طريقة تفكريي بشكل 

عد الجئًا، مسلوبا من كثري من احلقوق، ولكن بعد هذه  وخاصة أين يف مصر أُ، اخلروج من البالد بسبب القبضة األمنية أويجهاد
املرء على كثري من جنب وهوى النفسأاألحداث جتر . 

 للتخصص يف مادة مث التحقت بعدها بقسم الدراسات العليا،  كلية الشريعة والقانونيت يفأيت دراسبعد أحداث احلادي عشر و
 .، وأمضيت فيها عاما، ولكن شاء اهللا أن أقطع هذا الطريق ألصل إىل أرض اجلهاد والعزة، إىل قطاع غزةأصول الفقه

 على املشايخ، استخرجتها بسؤالك أخي الكرمي، ومل أكن قد صرحت ا من كانت تلك حملةً عن رحليت يف طلب العلم ودراسيت
نوادر هذا اللقاء الطيب، وأسأل اهللا عز وجل اإلخالص يف القول والعمل، وأن يعينين ويثبتين على ما حيبه قبل، ولعلها تكون من 

 .، وأن خيتم يل بالصاحلاتويرضاه
 والنحو ، وعلم أصول الفقه،ديثمصطلح احلأن علم وهو وبعد هذا أحب أن أذكر أمرا أحسبه مهما، أريد أن أفيد به إخواين، 

لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، فال مساعدة هي علوم  وغريها من علوم اآللة؛ ،فسريت ال وأصول،والصرف
 .يشغلنكم التوسع يف دراستها عن الغاية اليت وضعت هلا هذه العلوم، وهي فهم الكتاب والسنة والعمل ما

فضلًا عن عدم اقتران ذلك العلم  ،ل التابع لهيالعلم األصعمره يف تعلم علوم اآللة دون أن خيوض يف العلم أما أن يصرف طالب 
 .بعينهفهذا هو اخلذالن بالعمل؛ 
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 .أسأل اهللا يل وجلميع إخواين التوفيق والسداد
 
سؤايل الثاين عن اإلخوة الذين يعيشون يف ديار الكفر وال جيدون سبيلًا للهجرة مليادين الرتال ماذا عليهم أن يفعلوا  .٥

 هل يكتفون فقط بنشر العقيدة الصحيحة بني املسلمني يف تلك الديار؟لنصرة هذا الدين 
 

جيب على اإلخوة الذين يعيشون يف بالد الكفر وال يستطيعون أن يقيموا دينهم فيها؛ اهلجرة منها إىل بالد يستطيعون أن يوحدوا 
ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي {: عها؛ قال تعاىلاهللا عز وجل فيها، أما إن مل يستطيعوا اهلجرة منها فال يكلف اهللا نفسا إال وس

 منهج ماهأْوم ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا ِفيم فُِسِهمأَن
سا وِصريم ِبيلًا* اَءتونَ سدتهلَا يونَ ِحيلَةً وِطيعتساِن لَا يالِْولْداِء وسالناِل وجالر ِمن ِفنيعضتس٩٨، ٩٧: النساء[} ِإلَّا الْم.[ 

 حياولوا التواصل مع ويستطيعون أيضا اهلجرة إىل ميادين الرتال فأرى أنيف تلك البالد أما إن كانوا يستطيعون إقامة دينهم 
مل  فإن ، ليستشريوهم يف األنسب يف حقهم، فقد يفيد أحدهم وهو يف مكانه أكثر من اهلجرة إىل ميادين الرتال؛إخوام ااهدين

 . بتعلم التوحيد ونشره ودعوة الناس إليهعليهم ف؛يستطيعوا التواصل وال اهلجرة وليس هناك سبيل لذلك
 

 

 
 ية الشهادةراج: السائلة

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 .بارك اهللا فيكم وحفظ اهللا الشيخ املفضال ااهد أبا الوليد املقدسي
 .شيخنا املفضال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ا أن يثبتكم على احلق حىت بارك اهللا فيكم على قبولكم اللقاء املفتوح الذي أسأل اهللا أن جيعل وقته هذا مناسبا، واهللا أسأل أيض
 .املمات وأن حيفظكم بعينه اليت ال تنام وركنه الذي ال يضام

 :شيخنا
 كيف حال الشباب ثبتهم اهللا إبان احلملة املسعورة التي شنتها حكومة محاس املرتدة قبل أسابيع؟ .٦
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 . على الدعاء الطيبوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبارك اهللا فيِك
 الطريق، بالنسبة لإلخوة، فبحمد اهللا تعاىل مل يكن األمر مستغربا لديهم، بل إم ومنذ التحاقهم باجلماعة قد فَِهموا طبيعة هذا

 بعد االستعانة باهللا تعاىل والتوكل عليه، ورغم أن احلملة األخرية كانت مسعورة وضارية، ووعورته، وعزموا على خوض غماره
هم للتعذيب والتنكيل يف أقبية الظالم احلمساوية، وحتمل آخرون أعباء املطاردة والفرار بدينهم يف أرجاء تعرض خالهلا الكثري من

قطاع غزة الضيق بأهله وسكانه، إال أن اهللا تعاىل قد من على األسرى بالصرب والثبات، وصدع الكثري منهم باحلق يف وجه اجلالدين، 
اومة واملهادنة اهلادفة إىل تسليم أنفسهم للطواغيت، مقتدين بسلفهم الصاحل من الصحابة وكذا رفض املطاردون كل حماوالت املس

 : كعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه عندما قال،رضوان اهللا عليهم
 إذا تناوحت القصباء والعشر إين ملن نبعٍة صم مكاسرها

 حىت يلني لضرس املاضغ احلجر وال ألني لغري احلق أسأله
 ). أحب إيل من ضربة بسوط يف ذلزواهللا لضربة بسيف يف ِع: (رمحه اهللاعبد اهللا بن الزبري مث قال 

أسأل اهللا عز وجل . وبني هؤالء وهؤالء رأينا الكثري من مناذج التضحية والبطولة اليت تشد العزم، وتشحذ اهلمم، وهللا احلمد واملنة
ا إىل ثباا إىل صربهم، إنه ويل ذلك والقادر عليهأن يدمي علينا نعمه، ويزيد اإلخوة ثباتم، وصرب. 

 
 وهل سبب عدم توحد اجلماعات حتت راية واحدة كجماعة التوحيد واجلهاد وأنصار السنة مثال هو خالف شرعي؟ .٧

 
ن كوتا عن أن  ال ينبغي أن تذكر فضلً، سائغةتهي خالفا ؛األم يف قطاع غزةأرى أن اخلالفات الشرعية اليت بني اجلماعات 

اا مسببلتوحدل انعا يف مسائل فرعية وليست يف األصول، وطاملا أن األمر كذلك فال يحيث إ ،هناك خالفًعد اا ما شرعيا نع
 .للوحدة

 فال جمال اآلن للحديث عن فشل تلك احملاوالت أو عن وأدها، وال عن ،باإلضافة إىل أنه توجد حماوالت عديدة مستمرة إىل اآلن
 . أغلبها متعلقة بالظروف احمليطة بنا من ِقبل أعدائنا،ئق واملوانع، ولكن هناك بعض املعوقات اليت تؤخر ذلك وال متنعهحتديد العوا

 . رايتناءعالإد كلمتنا، ويوحيعجل بتنسأل اهللا أن 
 
 .أرشدونا لو تفضلتم إىل منهج علمي يتبعه طالب العلم يف باب اإلميان والكفر .٨

 .ائكم شيخنا الفاضل بأن يلحقنا اهللا بالقافلة، وجزاكم اهللا عنا وعن اإلسالم خري اجلزاءوال تنسونا من خالص دع
 

 فهناك باب كامل فيه كثري من الكتب املتعلقة بباب اإلميان والكفر، كلها نافعة بإذن ، منرب التوحيد واجلهادةجع أرجو مرا؛بداية
 .اهللا
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مع شرحها لنفس " اإلميان مسائل بنظم العقيان قالئد"املسماة " منظومة اإلميان: "عليك أن تبدئي باملتون واملختصرات مثل: ثانيا
 .املؤلف وهو الشيخ عصام املراكشي

 .للشيخ أمحد بن محود اخلالدي" إجناح حاجة السائل يف أهم املسائل"وكذا كتاب 
 .وكذا كُتب الشيخ على اخلضري املختصرة

 .للشيخ أيب حممد املقدسي فك اهللا أسره" الثالثينية ":ا مفيدة، وعلى رأسها كتابمث بعد ذلك دونك سائر كتب الباب فهي كله
 .وفقنا اهللا وإياِك إىل ما فيه اخلري

 
 

 
 أبو عبد الرمحن الناصر: السائل

 
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . جزاكم اهللا خريا إخويت

وأين اإلخوة السلفيني من االنضمام يف فصيل ، ة يف غزةنرجو من شيخنا أبو الوليد املقدسي توضيح الصورة القامت .٩
 واحد؟ وما هي العوائق أمام ذلك وجزاكم اهللا خريا؟

 
 أن احلال يف قطاع غزة رغم ما يكتنفه من أمل، إال أن هناك الكثري من األمل، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه كرمياعلم أخي ال

 :عين أن يتحول األمر لقلب احلقائق وتغييب الواقع، ولكنين أقول، وهذا ال ي"بشروا وال تنفروا: "وسلم
 الدميقراطية يكاد يطِْبقون قبضتهم على عباد اهللا املستضعفني يف داعاةمما ال شك فيه أن أعداء الدين من اليهود وأرباب العلمانية و

ذي يفرضه عليهم الشرع جتاه إخوام املظلومني،  مل يقفوا املوقف ال- هدانا اهللا وإياهم -غزة، وصحيح أن الكثري من اإلخوة 
؛ ...وصحيح أن املوارد قليلة، واألموال بأيدي محلة املنهج ضئيلة، وصحيح أن الصادقني من أبناء املنهج بني أسري وطريد ومالحق 

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم {:  اهللا تعاىليقول، إال أن هذا الواقع املرير هو املوطن الطبيعي واملهد احلقيقي لدعوات احلق على مدار الزمان
كُماربا أَخلُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينج٣١: حممد[} الْم.[ 

ولكن احملزن أن بعض اإلخوة يف غزة مل يعقلوا بعد فقه االبتالءات، ومنهم من ظن أن أول اعتقال له أو مالحقة أو تضحية 
 الدنيا؛ ظنه غاية املراد، وخامتة البذل والعطاء، واية املطاف، وأخذوا يثبطون من مهم إخوام، ويرمسون صورة بشيء من حطام

وال حول وال قوة إال باهللا، وتناسى اإلخوة أن هذا احلال القامت هو عني احلال الذي مر به أكرم اخللق ، سوداوية قامتة للحال يف غزة
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 عليهم، بل إن ما منر به ال يكاد يقارن مبا كان يعنيه ويكابده الصحابة الكرام، ولنستذكر مسية رضي على اهللا وصحابته رضوان اهللا
 .وما كان يزيدهم ذلك إال إميانا وتسليما، اهللا عنها، حني عذا الكفار يف بطحاء مكة، مث قتلها عدو اهللا وأثبت احلربة يف فرجها

فما زال الطريق يف بدايته، واعلموا أنه على قدر أهل العزم تأيت العزائم، ، لتوحيد يف غزةفالصرب الصرب، والثبات الثبات يا أهل ا
 وحتثون السري حنوه، أال وهو إقامة شرع اهللا يف األرض، وإعالء دينه ،وإن ِعظم ما تتعرضون له نابع من ِعظم األمر الذي تسعون له

 .ورفع رايته
، )٧(ورقم ) ١(رقم ب على إجابات األسئلة السابقةطالعباإل اجلماعات السلفية، فعليك أما بالنسبة لسؤالك املتعلق بالوحدة بني

 .وجزاك اهللا خريا
 

 

 
 أبو البشر: السائل

 
 .بارك اهللا فيكم

ما هي إستراتيجيتكم جتاه املرحلة القادمة؛ خاصة بعد توقع قبول القيادة السياسية حلماس للمصاحلة خالل األيام   .١٠
  القادمة وأنتم تعرفون النتائج اليت ستؤدي إليها هذه املصاحلة؟القليلة

 
 الشرفاء، - وخاصة أبناء القسام -إن واقع األمر أن املصاحلة اليت تلوح يف األفق ال نرضاها وال يرضاها كثري من أبناء محاس 

ليهم هذه املصاحلة من فتح لسجالت قدمية ِقدم هلا أو عدم إمتامها، نظرا ملا ستجلب عافشإوعليه فأظن أن الكثري منهم سيعمل على 
احلسم العسكري وما قبله، وحنن نعلم أن حدوث مثل هذه املصاحلة سيؤدي إىل اشتداد القبضة األمنية على كل ما هو سلفي، 

ل التقين كاهلواتف ، وما سيثمره تعاوما يف ااتهموغزة على تتبع املطاردين ومالحقخاصة عندما تتعاون السلطتان يف رام اهللا 
يجية يف هذه املرحلة، وإىل أن نصل إىل هذه املرحلة البد أن تستراإ اإلنترنت، وبدورنا فنحن لنا سياسة وتب وشبكاياسوواحل

ن ضعف عن معرفة احلق، لذلك أرى نستعد هلا من اآلن بأن نعد الرجال الشوامخ الذين يثبون يف معترك الفنت، والذين يقودون م
 .مل املشاق والصعاب والصرب على البالء، أما عند متام املصاحلة فلكل حدث حديثهحتلى جانب التربية على أن نركز ع
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 .وهل الوضع قبل املصاحلة بني محاس وفتح لن يفرق عن الوضع بعدها؟ وجزاكم اهللا خريا  .١١
 

 إذا كان - غزة بعد املصاحلة بني محاس وفتح مما ال شك فيه أن الوضع األمين والضغط الذي سيتعرض له التيار السلفي يف قطاع
؛ سيكون أشد وأقسى منه قبل املصاحلة؛ ملا متلكه أجهزة أمن فتح من اخلربة والقوة واإلمكانيات - املستقبل القريبذلك يف 

وانب بشكل التكنولوجية والتعاون االستخبارايت مع الدول املعادية لإلسالم، على عكس الوضع عند محاس الضعيفة يف هذه اجل
واضح، ولكنها حتاول أن تصل إىل هذا املستوى الذي عليه فتح دون أن تلجأ إىل التعاون معهم، ولعلها يف طريقها للوصول لذلك، 

 . بني الوضعني قبل املصاحلة وبعدهااملستقبل البعيدوعليه؛ فال أظن أن هناك فرقًا يف 
 

 .نسأل اهللا العون والنجاة جلميع اإلخوة ااهدين
 

 

 
 ٩_ارهايب: السائل

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .بارك اهللا يف اإلخوة يف إدارة شبكتنا احلبيبة
 .شيخنا أبو الوليد أولًا نريد أن نطمئن عن صحتك  .١٢

 
فال  الغيب،  سوى دعاء املخلصني من اإلخوة لنا بظهراصنحياك اهللا وبارك فيك أخي الكرمي، بفضل اهللا تعاىل فأنا ِبخري، وال ينقُ

 . من دعائك، أنت ومجيع األحبةاتنسن
  

كل املوجود هنا يف املنتدى واألغلب يسألون عن الوحدة بني اجلماعات السلفية ولكن أنا شيخي أسأل عن وثانيا  .١٣
احلكم الذي يكون يف مجاعة صاحبة منهج صحيح، ويكون حتت إمرة شيخ صاحب عقيدة سليمة وخيرج عنه وينشأ مجاعه ثانيه 

 .ويترك اإلخوة اجلماعة األوىل وهم حباجه له
 

 يكون يف مجاعة ذات منهج صحيح، وحتت إمرة شيخ من أهل العلم وصاحب عقيدة سليمة كما تقول، مث خيرج أي شخص
 .ث على مجع الصف وتوحيد الكلمةحيالذي و ،ويشق عصى اجلماعة لينشئ مجاعة جديدة؛ هو يف ذلك خمالف ألوامر الشرع
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 سبب خروجه من اجلماعة هو قيام اجلماعة أو أمريها مبخالفة شرعية يف أمر عقدي، أو كان له ختبط يف الناحية لكن إن كان
 .، خاصة إذا نصح باحلق وأمر بالقسطعلى من عزم على مفارقتهالعقدية؛ فال حرج 

 عن اجلماعة األم للمسلمني، وأحب أن أنبه إىل أن اخلروج عن اجلماعات املوجودة إىل غريها هو أقلُّ شأنا من اخلروج
فاجلماعات اليت حتاول أن تعيد اخلالفة وتقيم الشريعة ليس هلا أحكام مجاعة املسلمني األم، واليت خمالفها يعد من اخلوارج الذين 

 . املسلمنيعصايشقون 
 

 معظم اجلماعات نود منك شيخنا ملاذا ال يوجد أعمال عسكرية ضد حكومة محاس مع العلم أن: أما سؤايل الثالث  .١٤
 .السلفية تكفر هذه احلكومة

 
 :أقول وباهللا التوفيق إن األمر على شقني

، بل أكاد فإن لالستضعاف أحكامهإن قضية فتح جبهة قتال مع حكومة محاس والبدء يف قتاهلا أمر ال نراه من الصواب، : األول
اليوم الذي نقوم فيه بذلك، فيجب أن نكون على قدر من أجزم أن أعداء اهللا الذين يتربصون بنا وبدعوتنا الدوائر ينتظرون 

 حبيث ندرك طبيعة املرحلة وخطورة أي خطوة من هذا القبيل، فأمر البدء بالقتال من طرفنا نؤكد أنه مرفوض ومستنكر، ،املسئولية
القريبة على هذه الدعوة وهذا املنهج والبد أن خيضع أي تفكري يف هذا االجتاه لدراسة معمقة لعواقب األمور، وتأثرياا البعيدة قبل 

املبارك الذي نسعى لنشره بكل ما منلك، فاهللا اهللا أن يؤتى هذا املنهج من ِقبلنا، خاصة يف ظل محلة التشويه وسيل األكاذيب 
ة للهجوم على قطاع لذا فالبوصلة جيب أن تتجه حنو أعدائنا اليهود الذين يتحينون الفرص، واألباطيل اليت يحيكها أعداء الدين ضدنا

 .غزة الصابر
 الدميقراطية وأذناب العلمانية، أو دعاةأن ما تقدم ال يعين حبال من األحوال أن نسِلم رقابنا ليقطعها أعداء اهللا من : الشق الثاين

 ال شيء أوجب بعد أن حنين ظهورنا ليمتطوها، حاشا وكال، بل إننا نعي جيدا ونفقه أن العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا
 . كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية،اإلميان من دفعه

ويف ذلك ما يكفل احلق الشرعي لكل أخ جماهد يتعرض له أفراد احلكومة؛ أن يدفع عن دينه ونفسه وعرضه وماله وفق ما يراه 
عن سعيد ئهم، وقد ورد بذلك حديث مناسبا وكافيا لردهم، وإن وصل األمر إىل أن يبذل يف سبيل ذلك نفسه، ويصول على دما

 ومن قتل دون دينه ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد،من قتل دون ماله فهو شهيد: " أنه قال صلى اهللا عليه وسلمبن زيد عن النيب
 . أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن،" ومن قتل دون دمه فهو شهيد،فهو شهيد
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  اجليشأسد: السائل
 

أمري مجاعة التوحيد واجلهاد يف بيت املقدس، أسأل اهللا أن تكون بتمام الصحة والعافية وأن ) حفظه اهللا(أيب الوليد املقدسي 
 .تكون خبري أنت ومن حولك إن شاء اهللا

توضيح لكن شيخنا احلبيب ملا ال خترج بتسجيل مصور وتشرح به احلال بفلسطني وحجم املضايقات اليت تواجهوا، و .١٥
وتوضيح للشعب الفلسطيين ، بعض املسائل اجلهادية حبكم اجلهاد وحكم من مينع اجلهاد ويقتل ااهدين ويسرق السالح
وجيب توضيح منهجنا للعامة ، واألمة اإلسالمية أننا لسنا إال خدام للمسلمني وحنن عكس ما يقول املنافقون بأننا نفجر ونقتل

 .يث إن االنترنت ليس اجلميع يصل إليه لكن القنوات الفضائية كثرية والكل مطلع عليهاح. وبلغة العامية ليفهم اجلميع
 

 .بفضل اهللا أنا واإلخوة خبري وهللا احلمد
فيما يتعلق مبا أوردته يف استفسارك من ضرورة الوصول إىل الناس واالقتراب من العامة، فهذا من أهم أهدافنا، وهو ما حيرص 

إلعالمي دوما، ولقد بذلنا يف سبيل توضيح األمور اليت أشرت إليها الكثري من اخلطوات، ولعل الناظر ملا عليه اإلخوة يف القسم ا
احتوته اإلصدارات املرئية والبيانات الصادرة عن القسم اإلعالمي للجماعة؛ يالحظ أا كانت حترص وتشدد على إيصال حقيقة 

، واللقاء املرئي مع أيب إبراهيم األنصاري، وكذلك التركيز "بيل الكماةس"دعوتنا، وكشف الشبهات املثارة حوهلا، كإصدار 
دماء حتت راية "، وإصدار "حرس احلدود"تسليط الضوء على جرائم حكومة القوانني الوضعية حبق املوحدين يف غزة، كإصدار و

 .اراتة اليت حتتوي على تلك اإلصد، وتبع ذلك نسخ أعداد كبرية من األقراص املضغوط"التوحيد
، واليت مت توزيع اآلالف منها يف أرجاء "الدميقراطية؛ حقيقتها وحكمها يف اإلسالم"وعلى صعيد آخر لعلكم شاهدمت مطوية 

الذي متت طباعته ونشره على قدر اإلمكان، إىل غري ذلك " تحفة املوحدين يف أهم مسائل أصول الدين"قطاع غزة، وكذلك كتاب 
 .عز وجل أن يبارك فيها، وييسر لنا املزيد منهامن األعمال اليت أسأل اهللا 

وأوافقك الرأي يف أن اإلنترنت وسيلة حمدودة يف الوصول إىل اتمع، والقنوات الفضائية تعترب أكثر انتشارا ووصولًا إىل الناس، 
 قام اإلخوة يف القسم اإلعالمي بعرض  حنن نواجه تعتيما شديدا يف هذا اال، وسأذكر لك هنا مثالًا، فقد- اهللا املستعان و-ولكن 
الرأي والرأي اآلخر، التشدق بنقل على العديد من القنوات الفضائية واملراكز اإلعالمية اليت تدعي احلياد و" حرس احلدود"إصدار 

احملاسبة من ِقبل حبيث يكون حصريا هلم قبل بثه على شبكة اإلنترنت، ولكنهم مجيعا رفضوا ذلك، وحتججوا باخلوف من املساءلة و
 .حكومة محاس

أما بالنسبة ملسألة اخلروج بتسجيل مرئي فأظنه ليس مناسبا يف هذه الفترة، وأنت تعلم مبا أمر به أنا وإخواين من ظروف وتضييق 
 .وما ذلك على اهللا بعزيز، لعل ذلك يكون مناسبا يف يوم من األيامو، ينأمين شديد

 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 )طالب عفو ربه(: السائل
 

 :حيا اهللا شيخنا احلبيب وحفظه من أعني املرتدين، كنت أريد أسأل شيخنا
أال جيب أن يكون هناك امتداد لكم يف اخلارج يضع لكم متنفسا يف ظل التضييق عليكم مثلًا امتداد يف سيناء وقبائلها  .١٦
 األبية؟

 
 .حياك أخي احلبيب، وبارك اهللا فيك

يع األصعدة، والبحث يف كل مكان ميكن أن يكون لنا فيه متنفس، وموطئ قدم صدقت أخي الكرمي، البد من العمل على مج
هلذه الدعوة اليت نسعى لنشرها ليس يف فلسطني فحسب بل يف بقاع األرض قاطبة، السيما املناطق ااورة لنا، ملا هلا من أبعاد 

 .ستراتيجية على املستويني القريب والبعيدإ
مع التضييق األمين الشديد على كل من يظن أن يتصوره الكثري من اإلخوة األفاضل، خصوصا ولكن الوضع يف سيناء ليس كما 

 .قريب أو بعيد بالسلفية اجلهاديةله صلة من 
 هناك خري كثري، ولكن أيضا هناك الكثري من التضييق واملالحقة، وقبضة أمنية قوية، وطغيان وجربوت اهللا أعلم به، واهللا ؛نعم
 .املستعان

 
 جيب شيخنا استغالل ثغرة عظيمة جدا أال وهى عملية ريب األفارقة للدولة العربية يف تسلل ااهدين هناك أال .١٧

 .وأال جيعلنا فتنة للذين كفروا  نسأل اهللا لنا ولكم العافيةاألخري  يفوالقيام بعمليات يف قلب الكيان الغاصب؟
 

 مشروعة يف جهادنا ضد أعداء اهللا اليهود، مع دراسة األبعاد األمنية  البد من استغالل أي ثغرة، واستعمال كل وسيلة؛بلى
اخلاصة بكل وسيلة، فأعداء اهللا اليهود وأذنام من طواغيت العرب يسهرون الليل على محاية احلدود وإحباط أي عمل جهادي من 

بل بإذن اهللا لعا أم آجلًاقر دار اليهود، عاجلًاخلارج، ولكن اجلهاد ماٍض، ولن توصد الس. 
 . وأن ينجنا سبحانه من القوم الكافرين،نسأل اهللا أال جيعلنا فتنة للقوم الظاملني
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 مطارد: السائل
 

 .بارك اهللا فيكم شيخنا
 ملاذا ال حتاولون نقل املعركة خلارج غزة؟ .١٨

 
 .وفيكم بارك اهللا

على أيدينا وأيدي إخواننا، فما حنن إال فئة قليلة من عموم اعلم أخي أن اجلهاد كما أسلفنا؛ ماٍض يف داخل غزة وخارجها، 
ا يف داخل غزة، فلذلك ما يربره من ظروف الصحوة السلفية اجلهادية املمتدة يف ربوع املعمورة، ولئن تركزت جهودنا حالي

ضرب مصاحلهم قبل التفكري يف وحيثيات خاصة، فاألجدر جبميع ااهدين يف غزة أن يبذلوا وسعهم يف جهاد أعداء اهللا اليهود و
التوسع للخارج، ملا يف اجلهاد داخل أراضينا احملتلة من مزايا وأبعاد، وجتميع للناس حول هذه الراية عرب إكساا احلاضنة اجلماهريية 

ني، ولن تغمد اليت ال مفر منها لنجاح أي دعوة، ومع ذلك فإن ساحة جهادنا ال تنحصر حبال من األحوال يف غزة أو حىت يف فلسط
 .سيوفنا حىت نرى رايات دولة اإلسالم ترفرف خفاقة على سائر ربوع األرض، مشارقها ومغارا، وما ذلك على اهللا بعزيز

 
 وما سبب الغياب عن الضفة؟ .١٩

 
الت املسعورة إمنا هو قدر اهللا تعاىل، يغشانا بالعديد من األسباب، منها الظروف الصعبة اليت نمر ا يف قطاع غزة جراء احلم

املتكررة علينا من ِقبل حكومة القوانني الوضعية هنا، وكذلك الواقع الصعب يف الضفة الغربية من ناحية القبضة احلديدية ألجهزة 
األمن التابعة للسلطة هناك، فضلًا عن أن لليهود اليد الطوىل يف الوصول لكل شرب يف الضفة الغربية احملتلة، ولك أن تتخيل حال 

يمات والفصائل القدمية العاملة هناك من جراء ذلك التحالف املقيت بني السلطة واليهود ضد كل من يفكر يف مقارعة أعداء التنظ
اهللا اليهود، ولكن ال حتزن أخي، فلن يطول غياب أسود التوحيد عن ضفة الصمود واإلباء، بل لن يطول الغياب عن أراضي الثمانية 

 .}قَِريبا يكُونَ أَنْ عسى قُلْ هو متى ولُونَويقُ{واألربعني بإذن اهللا، 
 

 ما هي معوقات التوحد مع بقية التجمعات السلفية يف غزة؟ .٢٠
 

أسأل اهللا تعاىل أن ينعم علينا وتتوحد كل جهود املخلصني من أهل التوحيد حتت راية واحدة، فتقوى بذلك شوكتهم، وتعلو 
 .، وإن شاء اهللا جتد فيهما مرادك)٧(و) ١( رقم نيلسؤالا ةجابإلليك بالرجوع كلمتهم، بالنسبة لسؤالك أخي الكرمي، فع
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 القاهر بأمر اهللا: السائل
 

 .بارك اهللا يف اإلخوة القائمني على مشوخ اإلسالم حفظهم اهللا
املطاردين واملطلوبني حلكومة حفظ اهللا الشيخ احلبيب أيب الوليد وأدامه شوكة يف حلق الكفار واملرتدين مع إخوانه املوحدين و

 .الردة يف غزة
 :شيخ أبو الوليد أود أن أسألك الكثري من األسئلة ولكن أختصرها يف ثالث

ه املطاردين الذين تعرفهم جيدا خيماذا تقول يف اجلماعات السلفية يف بيت املقدس وخاصة جيش اإلسالم ومشا .٢١
 موات، واجلواب بأمانة؟ومنهجهما وخاصة الشيخني املطلوبني معك أحياء أو أ

 
 .خي احلبيببارك اهللا فيك أ

اجلماعات السلفية يف بيت املقدس مجيعها على خري يف اجلملة إن شاء اهللا، ومنها جيش اإلسالم ومشاخيها حفظهم اهللا وأعمى 
 .نيظاملعنهم أعني ال
 من قول إال لديه رقيب عتيد، والشيخان املطاردان إن إجابايت مجيعها أقوهلا بأمانة، فما يلفظ:  اإلجابة بأمانة فأقولتوألنك طلب

 اآلخر، و فقط معه مرة واحدةت فأحدمها جلس-  على منهجهمطلعأعاشرهم أو مل أ مبعىن أين -معرفيت ما ليست بالقوية 
ني، لذلك قريب وجهات النظر، وكان ذلك منذ ما يزيد عن العامت تناصح وحماولة تقريبا، وكلها جلسات مرات أربع معه تجلس
 . منهجهم يف كثري من املسائل ما هو حتن يلَ الفرصة ملعرفة ملغري أينكل خري، إال عنهم ال أعلم  :أقول
 

هناك حديث ِحيك يف اآلونة األخرية بني اإلخوة السلفيني أن مجاعة التوحيد واجلهاد يأتيها األموال القليلة والكثرية،   .٢٢
لصادقة ليكملوا عملهم وإن مت العرض فنرجو منكم تبيني ذلك ومن هي اجلماعات، فلم مل تعرضوا شيئا على بعض اجلماعات ا

وللعلم هناك مجاعات قدمية ومن أوائل اجلماعات قائمة على جهد أبنائها املخلصني ورواتبهم اليت يتقاضوا من عملهم ومل 
 ترسلوا هلم شيء وبعض اإلخوة منهم ال جيد قوت يومه يف هذه اجلماعات؟

 
وحيد تملستعان أخي الكرمي، بالفعل قد تناهى إىل مسامعنا الكثري من األمور ومنها قضية األموال، ونقول لك إن مجاعة الاهللا ا

عوا من ذين يقتطواجلهاد مثلها مثل سائر اجلماعات اليت تتحدث عنها، قائمة على جهد أبنائها وبعض تربعات املخلصني ال
كفاف هو دأب احلال املايل لدينا على مر األيام، واحلمد هللا رب العاملنيإن ال: رواتبهم، وال أبالغ إن قُلت. 
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ورغم ذلك فلم نبخل يف يوم من األيام على أي أٍخ كان يف حاجتنا وكُنا قادرين على مساعدته، أو ربطه مبن يستطيع مساعدته، 
ولنا وهلم اهللا، ،  ومن جاءنا ومل نستطع فليعذرناواء،ليس ِمنةً ِمنا، ولكن هذا هو حقهم علينا يف أحسن وأحلك الظروف على الس

 .وهو الرزاق ذو القوة املتني؛ وال جمال لذكر شواهد يف هذا الباب
وبالنسبة حلال بعض اإلخوة الذين ذكرم فأسأل اهللا تعاىل أن يفرج كربتنا وكربتهم، ويفتح علينا وعليهم من فضله، إنه نعم 

 .املوىل ونعم النصري
 

 وهل تنوون تطويره؟، دور فعال خارج فلسطني بشكل رمسي يف العمل العسكريهل لكم  .٢٣
 

شيئًا ) ١٨(و ) ١٦(بارك اهللا فيك أخي الكرمي، وراجع مالحظيت الواردة يف مقدمة هذا العمل، وقد جتد يف إجابات األسئلة رقم 
 .مما أردت

 

 

 

 @@@ابواسحاق: السائل
 

 كاتهوعليكم السالم ورمحة اهللا وبر
 .بارك اهللا يف اإلخوة يف إدارة شبكتنا احلبيبة

 :شيخنا أبو الوليد أسأل اهللا أن حيفظك من املرتدين واخلونة أعداء امللة والدين، وبعد
 عدم االتفاق بني اجلماعات السلفية حتت راية واحدة هل هو خالف عقائدي؟ .٢٤

 
ن أهل التوحيد حتت راية واحدة، فتقوى بذلك شوكتهم وتعلو أسأل اهللا تعاىل أن ينعم علينا وتتوحد كل جهود املخلصني م

 .، وإن شاء اهللا جتد فيهما مرادك)٧(و) ١( رقم نيكلمتهم، وبالنسبة لسؤالك أخي الكرمي، فعليك بالرجوع إلجابة السؤال
 

عن الطعن يف وهل هذا اخلالف مهما كان يؤدي إىل الطعن يف اآلخرين من اجلماعات السلفية؟ وما هو احلل للتوقف  .٢٥
 . وبارك اهللا فيكم وعمى اهللا عنكم أعني املرتديناآلخرين؟
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كلّا وال، فال يوجد أي مسوغ شرعي لطعن اإلخوة يف بعضهم البعض، بل إن هذا مما ى عنه الشرع احلكيم، وهو من دواعي 
العواقب الشرعية الوخيمة لذلك، الوهن وضياع الشوكة والريح، وإن وِجد مثل هذا املرض فالبد من عالجه عرب استذكار 

 .واالمتثال ألوامر اهللا تعاىل بالكف عنه
 هلم حق املناصحة ؛، أو انتام شيء من القصوريف مسألةومع ما تقدم، فالبد أن نؤكد أن إلخواننا الذين نرى أم قد زلوا 

 يعترب غشا هلم، وعدم تأدية حقهم علينا، فقد واملكاشفة، عرب النصح باحلسىن، وختير أفضل السبل لذلك، بل إن سكوتنا عندئذ
هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة : "ملن؟ قال: قلنا" الدين النصيحة: "النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمتيم الداري أن روى مسلم عن 
ما حمض أخاه النصيحة، فإذا ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه : "، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال"املسلمني وعامتهم

 ".حاد عن ذلك سلب التوفيق
 

 .وفيقتهذا؛ واهللا تعاىل ويل ال
 

 

 

 ابوالوليد النجدي: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .كيف حالكم شيخنا الكرمي، نسأل اهللا أن تكونوا يف متام الصحة والعافية، أشهد اهللا يا شيخنا إين أحبكم يف اهللا

 :األسئلة
مثل ألوية الناصر وملاذا ال يتم جذم إىل ) غري السلفية(ما هي طبيعة عالقتكم بباقي التنظيمات املوجودة يف غزة  .٢٦

 صفكم وهل سعيتم إىل ذلك؟
 

 .، وأحبك اهللا الذي أحببتنا فيهالكرميوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بارك اهللا فيك أخي 
نفها تا مست سلفي، هي تنظيمات أقل ما يقال فيها أا تنظيمات غري واضحة الراية أو اهلدف، ويكإن التنظيمات اليت ليس هل

كثري من الدخن، لذلك مل تقم بيننا وبينها أي عالقة، وأحسن هذه التنظيمات وحنسب أنه قريب من املنهج السلفي هو تنظيم ألوية 
 نظرا حلملة التشويه اليت تسبقنا حني نتوجه إىل أي جهة من ؛أي لقاءاتمعين م جتالناصر صالح الدين فرع اجلنوب، ولكن مل 

 يف م محل راية املنهج السلفي، وهييدعن من بعض اجلهات، وليتها تشويه من بين علمان، أو من العلمانيني اجلدد، بل لألسف ِم
 .، من حيث علموا أو مل يعلموا حيملون معول هدم لذلك املنهجمحقيقة أمره
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 .ليه راجعونإهللا وإنا فإنا 
 

هل لكم امتداد خارج غزة وخاصة الضفة الغربية وهل هناك انتشار للفكر السلفي اجلهادي يف الضفة حسب  .٢٧
 علمكم؟ وما هو مستقبل الضفة وهل لديكم مشاريع خبصوصها؟

 
ذا العمل، وقد جتد يف إجابة يت الواردة يف مقدمة هابالنسبة للشق األول فاعذرين عن اإلجابة بارك اهللا فيك، وراجع مالحظ

 .شيئًا مما أردت) ١٩(و) ١٨( رقم نيالسؤال
السلفي يف الضفة الغربية، فنحسب أن مثة صحوة بدأت تشق طريقها هناك، نسأل اهللا أن يعينهم املنهج أما فيما يتعلق بانتشار 

، فهم األمل يف مستقبل العمل بإذن اهللا؛  املرتدةطةعلى ما ميرون به من ضيق، وأن يعمي عنهم أعني اليهود وأذنام من أجهزة السل
 . واالمتداد القوي مع اإلخوة يف الضفة الشرقية، واهللا املوفق، كطبيعة األرض:ملا للضفة الغربية من املزايا

 
 نرجو منكم شيخنا توضيح الدور اإليراين يف غزة من حيث كمية التواجد االستخبارايت أو العسكري، ونرجو التفصيل .٢٨

 .إذا استطعتم ذلك
 

قطاع غزة مرتع خصب جلميع أجهزة خمابرات أي دولة يف العامل، وخاصة أمريكا وأوروبا ودول الطوق، ولكن بالنسبة إليران 
خبارايت أو عسكري مباشر، وإن كان هلا بعض أفراد يأتون لتدريب أفراخهم من التنظيمات املوالية هلات اسابالذات فال أعلم هلا دور. 

 
والسالم عليكم .  عليكمأثقلناوساحمونا  تستقبلون مهاجرين من خارج القطاع بغض النظر عن اجلانب املادي؟هل  .٢٩

 .ورمحة اهللا وبركاته
 

ساحة غزة حتتاج إىل جهود الكثري من اإلخوة وخاصة طلبة العلم الشرعي، لذلك ال منانع من استقبال أي مهاجر مع توفري سبل 
بد أن نضع إخواننا يف صورة الوضع هنا حىت يكونوا على بينة من أمرهم، فال يظن من يأيت أنه سيجد األمن واملعيشة له، ولكن ال

يمشي به يف ليحمل السالح س ه احلدود، وال يظن أنتضييق شديد جدا علىالساحة مفتوحة له ملواجهة اليهود؛ ملا نعانيه من 
ن أغلب أمره متخفيا مطاردا؛ ملا تتخوف منه احلكومة املوجودة من وجود ، بل سيكوكما هو حال أبناء التنظيمات الرمسيةالطرقات 

 .املهاجرين خشية أن يكون أحدهم ذا صلة بأهل اجلهاد يف اخلارج
 .فإن كان هذا الوضع يقبله أي مهاجر فمرحبا به بني إخوانه
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 صاحب: السائل
 

 :االشيخ الفاضل أيب الوليد، أرجو أن يتسع صدركم ألسئلتن
٣٠. نقل عنكم بأنكم تكفرون حكومة محاس وكذلك كثريا: (ا من كتائب القسام، وهذا رأيكم حيث قلتميإننا : وأخري

، هل ما زلتم على هذا الرأي أم أنكم تراجعتم عنه؟ وأال )ننبهكم أن القسام وحكومة محاس إال القليل منهم، يف احلكم سواء
ف املسلمني؟ وحنن على علم جبرائم محاس عليها من اهللا ما تستحق، ولكن أال ترون أن هذا الرأي مرتلق خطري وتكفري آلال

 ترى بأن مثل هذه األحكام تنفر الناس من مجاعة التوحيد واجلهاد، وتصب يف صاحل محاس؟ 
 

 .ثبت العرش مث انقش: أبدأ بقول القائل
 به، ولو كلفت نفسك بالتدقيق يف مصدر هذه العبارة إن هذا القول الذي أوردته يف سؤالك ونسبته إيلّ؛ مل أقله، وال صلة يل
 .ألرحتين من البحث عن مصدرها، وألرحت نفسك من ذكر هذا السؤال

،  تكون من مثل هذه األبواب اليت ال يستيقن البعض من مصادرها؛ا من الشبه اليت تنسب إلينا ونرمى افإن كثريولألسف 
 . وحيذر الناس منا بسببها،افتصبح دعوى ال أصل هلا حناسب حنن عليه

 أنا تهذا؛ وقد وجدت هذا الكالم قد ورد يف سؤال أحد اإلخوة على منتدى األسئلة يف منرب التوحيد واجلهاد، وقد قم
برقم ) مطلوب رسالة إىل شباب التوحيد يف قطاع غزة بأخذ احلذر، وسؤال عن كتائب القسام: (باإلجابة عليه حتت عنوان

)٢٣٥.( 
 :حتت هذا الرابطوجتد ذلك 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=235 
ما رأي : (وأما عن رأيي الذي أغفَلته والذي أدين اهللا به، فهو قويل يف سؤال آخر يف منرب التوحيد واجلهاد، حتت سؤال بعنوان

 ).١٥٨٦(وهو برقم ) للوحدة؟ يف األمر املنسوب إليه من تكفري القسام وجعل ذلك شرطاالشيخ أيب الوليد 
ينكر على حكومته أفعاهلا وطريقتها وال يساندها  ولكنه القسام هذا؛ والبد أن نراعي حال من ينتمي إىل كتائب: (حيث قلت

رة القانون الوضعي، وكذلك من ليس له عمل إال يف وكذلك من مل يتلطخ بشيء من مناص وال يشاركها يف أعماهلا ضد املوحدين،
بدايته يتميز بالعمل ضد اليهود، وغالب من يريد االلتحاق به ال  منذ القسام املقاومة وحفر األنفاق على اليهود، السيما أن جانب

 .ذلك يطلب إال
 حجر -ي وأمثاهلا من املسائل االجتهادية  ه-نصيب كبري، فال ينبغي أن تكون  قضية اجتهادية، للنظر فيها القسام فمسألة كفر

 ).والتشهري به طريق الوحدة، وال ينبغي أن جتعل هذه القضايا االجتهادية ذريعة لإلنكار على املخالف عثرة يف
 :وجتده حتت هذا الرابط

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1586 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=235
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1586
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وال وال منعطفات إن الكالم عن حكم اهللا فيمن ارتكب الكفر ليس فيه أي مرتلقات :  على الكالم السابق فأقولوأزيد
 فيه امنحدرات، طاملا أنه بأدلة شرعية ليس فيه اتباع للهوى، أما إن كان الكالم مرسلًا دون أدلة شرعية أو كان صاحبه متبع

 إذا قال الرجل ألخيه يا : " قالالنيب صلى اهللا عليه وسلمروى البخاري عن أيب هريرة أن نه الشرع، حيث  عىللهوى؛ فهذا قد
 ".كافر فقد باء به أحدمها

فأما من نظر يف حال شخص أو مجاعة أو فئة ووجدهم يرتكبون كفرا معينا، ووجد أن األدلة الشرعية تثبت كفرهم، وقد 
 .ت عنهم مجيع املوانع، فهذا البد أن تبني حاله للناس، وحتذر منه، وتكفره وانتف،حتققت فيهم سائر الشروط

وعلى احلكومة اليت تشرع ما مل يأذن به  ،أو غريهموبناء على ما سبق، فاحلكم بالكفر على من ارتكب الكفر من أبناء القسام 
 وانتفى عن مجيعهم املوانع الشرعية؛ ليس فيه تكفري اهللا، وحتكم بغري ما أنزل اهللا، وتطبق بالقوة على العباد حكم غري حكم اهللا،

 .آلالف املسلمني كما ذكرت، بل فيه تكفري ملن ارتكب الكفر
أما إذا كان الصدع باحلق، وتبينه للناس، وحتذير الناس من الوقوع يف الكفر، سينفر عنا الناس ويصب يف صاحل محاس كما 

 صلى اهللا عليه وسلم عندما جاءه عتبة بن ربيعة وذلك حني أسلم محزة بن عبد املطلب  النيبهعمت؛ فإين أريدك أن تتأمل ما فعلز
يا ابن : (ورأت قريش أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقال عتبة بن ربيعة للنيب صلى اهللا عليه وسلم

، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم، إنك منا حيث قد علمت من السعة يف العشرية واملكان يف النسب! أخي
 ).…وكفرت به من مضى من آبائهموسفهت به أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينهم، 

 : فقطفكل ما تعيبه عليه قريش هي هذه األشياء
من يوحد اهللا منهم وبعد أن كان اجلميع يعبدون األوثان تفرق الناس وصار منهم من يعبد األوثان ف ،أنه فرق مجاعتهم: األول
 .عز وجل
 .هم، وضلل رأيهمالءأنه سفه أحالمهم، وام عق: والثاين
 . متبعيها وضاللاأنه كان يعيب آهلتهم، ويطعن يف دينهم، ويبني بطال: والثالث
 . الذين مل يرهم بأم عينهن آبائهمن مضى ِموهو موطن الشاهد أنه كان يكفّرهم، بل ويكفّر م: والرابع

أليس تكفريه هلؤالء العرب اجلاهلني ينفر الناس عن دعوته، ويعطي املربر لقريش لتفتك به وبأصحابه وتذهب : لاءستا أن نولن
 !بدعوته؟
 ومع !؟ءباوإجالل ملقام اآل وما الفائدة العائدة على الدعوة من تكفري من مضى من آبائهم، مع ما هم عليه من إكبار وإعظام ؛بل

أمل يكن األجدى م السكوت عن تكفري ، رضي اهللا عنهمالكرام ه تهللا عليه وسلم من ضعف هو وصحابما فيه النيب صلى ا
 !؟األموات ليسلموا من بطش األحياء وهم مستضعفون مضطهدون مطاردون

والتقديرات الفاسدة للمصاحل واملفاسد،ا هذه التساؤالت اليت يطرحها الكثري من أصحاب األقيسة العقليةطبع . 
من يريد أن يعرف حقيقة هؤالء  من ذكره، وال نكتمه عيإن حكم التكفري هو حكم شرعي، جيب أن ال نستحي! الكرمي أخي
 .القوم
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وليس معىن ذلك أنين أقول أنه جيب أن نذهب إىل نشره على املنابر ويف اخلطب واجلوامع، بل نقول حدثوا الناس على قدر 
 . ذلك العلمكتمنتوسم فيه الفهم واإلدراك، وال كره وتبينه ملن يعقوهلم، ولكل مقام مقال، ولكن البد من ذ

ما حنكيه من حكم شرعي يف هذه احلكومة مل نقم حنن بنشره، ولكن هي اليت تتكلف نشره وتروجيه عنا من باب اعلم أن مث 
 .التشويه

 !يه وسلم؟فهل يقابل ذلك بكتم العلم حىت ال ينكر علينا، وهل هذا كان فعل النيب صلى اهللا عل
مث لو كتمناه ومل نتكلم به هل كانت ستتركنا احلكومة دون أي تهٍم؟ أم أن احلقيقة أا ستتهمنا حىت لو مل نكفرها؟ وهذا هو 

 .الدميقراطينيفتشويه صورتنا هو دأب هؤالء اموه بنفس التهمة، حني  ،عني ما فعلته مع الشيخ أيب النور املقدسي رمحه اهللا
ثال فهم ال يألون جهدا يف اامنا إىل جانب التكفري بتهمة التفجري، واستحالل دماء املسلمني، وختريب ممتلكام؛ وعلى سبيل امل

 !أم أنه الكذب واالفتراء والبهتان؟! فهل حنن أيضا من أعطاهم اال هلذه االامات؟
ق، وننجي أنفسنا من جلام النار، واهللا خري حافظًا وهو فإن كنا متهمني ال حمالة؛ فلنأخذ بالعزمية، ولننال شرف الصدع باحل

 .أرحم الرامحني
 مرتلق الرأي هذا أن ترون وأال ":من قولكوهي قريبة  ،ا على لسان البعضكثريتتردد  ،بقي يف النهاية أن أشري إىل نقطة مهمة

 ."املسلمني آلالف وتكفري خطري
وجب يإن ذلك  إذا بلغت نسبة الردة يف الناس إىل عدد معني ف: علم يقولال يوجد أحد من علماء املسلمني وال طالبإنه ف

بل الكل جممع   لعدم إنزال حكم الردة عليهم، أو أنه دليل على خطأ احلكم الصادر حبقهم،مانع أو أن ذلك ،التوقف عن التكفري
 .مكثراملرتكبني ود عدبالنظر إىل  ال ،العربة بالنواقض املرتكبة اليت توقع صاحبها يف الردةعلى أن 

أمجعني سنجد أم قد جوا هذا النهج، فعندما ارتدت رضوان اهللا عليهم والتابعني الصحابة ولو رجعنا إىل سرية السلف من 
؛ مل يتوقفوا يف إنزال حكم الردة البحرين أهل من ىجواث وأهل مكة وأهل املدينة أهل مساجد ثالثةالعرب ومل يبق على اإلسالم إال 

وبأعداد  ،وهذا إن دل فإمنا يدل على أن هذه الردة كانت مجاعية، اجيوشلقتاهلم جهز قد الصديق رضي اهللا عنه  بل وجدنا ،ليهمع
موقعة معركة واحدة وهي يف  من إنزال حكم الردة عليهم، بل - واليت تصل إىل مئات اآلالف -ومل مينعهم كثرة عددهم ، ضخمة
تاريخ " كما يف رجل، ألف عشرينحنيفة أتباع مسيلمة الكذاب قتل املسلمون منهم ما يزيد عن مع املرتدين من بين اليمامة 
 .البن كثري" البداية والنهاية"و" الطربي
ورغم ذلك مل  ،بصحوات العراق ممن يعرف - تقدر باآلالف أيضا -وجدنا ردة كبرية وبأعداد وفرية  ،يف عصرنا احلديثو

 بالرجوع إىل بل ومل يتوقفوا يف قتاهلم، ويف هذا األمر ننصح ،هاد عن إصدار حكم الردة عليهميتوقف أهل العلم من مشايخ اجل
 ."جفاء فيذهب الزبد فأما":  واليت بعنوان،الكلمة الصوتية للشيخ أيب عمر البغدادي رمحه اهللا

 .هذا؛ واهللا تعاىل أعلم
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 التجربة اجلزائرية وما حصل فيها من فنت؟ وأال ترى أنه  خبصوص- حفظه اهللا -هل قرأمت كالم الشيخ العامل عطية اهللا  .٣١
 من املهم جدا تدريس جتربة اجلزائر ألفراد اجلماعة؟

 
 قاسية جدا على التيار السلفي اجلهادي، ولكنها مفيدة أيضا، ولذلك أرى أنه من تمما ال شك فيه أن التجربة اجلزائرية كان

املني يف اجلماعات السلفية، خشية أن يقعوا يف مثلها، وإن كنت أؤمن بأن أساس هذه احملنة كثري من الكوادر العلاملفيد توضيحها 
وحدوث خمالفات شرعية كبرية لديهم، وخاصة على يدي أيب ية، ماليت أصابت املسلمني وقتها راجع إىل خلل كبري يف الناحية العل

 .عبد الرمحن أمني وعنتر الزوابري
 إخواننا يف مجيع اجلماعات العاملة يف  مثل هذه التجربة األليمة، وندعوب تكرارنجترص على ن أشد احلولذلك فنحن حريص

 .كرار مثل هذه احملنة الكارثيةتإىل جتنيب األمة غزة قطاع 
ا أن الصدع باحلق، ونشر العلم بأصوله املنضبطة، والعمل على تربية الكوادر اجليدة كي تؤهل لقيادة األمة، وصبغه: وهنا أكرر

 .، فالعلم يعصم اإلنسان من الوقوع يف الفنت بإذن اهللاكرار مثل هذتؤدي بإذن اهللا إىل  لن ي؛بالصبغة الشرعية السليمة
 

 ملاذا ال تبايعون اإلخوة يف مجاعة أنصار السنة، وتتوحدون يف صفوفهم؟ .٣٢
 

وإين ألتمس لك . ورد اإلبل يا صاحببارك اهللا فيك على حرصك على توحيد اجلهود ومل الشمل، ولكن أظن أنه ما هكذا ت
ونسأل اهللا أن يعجل باجتماعنا مع إخواننا ااهدين يف مجاعة أنصار السنة ومع كل موحد ، العذر لعلمي أنك من خارج غزة

 .صادق يف بيت املقدس
 

وال تسمح هل هناك إقبال من الشباب املسلم يف فلسطني على اجلماعات السلفية ااهدة؟ أم أن الظروف صعبة  .٣٣
 بقبول الشباب املتعطش للجهاد؟

 
بفضل اهللا اإلقبال يف تزايد من ِقبل الشباب على سلوك هذا الدرب، وعلى االلتحاق باجلماعات السلفية، واالخنالع من 

 بنفسه وماله، التنظيمات واألحزاب البدعية اخلائرة، واعلم أنه ال توجد قوة يف األرض تستطيع أن متنع من يريد اجلهاد يف سبيل اهللا
مع أن الظروف املعقدة يف قطاع غزة جتعل األمر صعبا بعض الشيء، لكن على هؤالء الشباب أن يأخذوا بالعزم ويتوكلوا على اهللا 

 .سبحانه وتعاىل، فاجلهاد ماٍض ال يوقفه عدل عادل وال جور جائر
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 ور فقط يف غزة؟ملاذا ال نرى توسع اجلماعات ااهدة خارج غزة؟ ملاذا التواجد حمص .٣٤
 

 ).١٨(و) ١٦( رقم نينسأل اهللا تعاىل ذلك، راجع إجابة السؤال
 

٣٥. اجرون إىل الثغور األخرى؟ أال تتفق معي بأن فلسطني مل تتحرر عرب إن كان العمل يف فلسطني صعب ا فلماذا ال
نسأل اهللا أن حيفظكم  رر القدس؟التاريخ إال من اخلارج وليس من الداخل؟ أي أن اجليوش اإلسالمية تزحف من اخلارج لتح

 .وأن يوفقكم ويسدد رأيكم ويأخذ بأيديكم ويلطف بكم
 

بالفعل العمل يف فلسطني صعبا، ولكنه ليس مستحيال، وكذا العمل يف سائر الساحات صعبا وليس سهال، واألجر على قدر 
 عليه، ولكن البد من الصرب واملصابرة، واإلعداد  إن العمل يف فلسطني سهل وميسور على من يسره اهللا:املشقة، ومع ذلك أقول لك
 وبناء الكوادر، فليس األمر جمرد قتال وإطالق نار، بل رفع راية، ونشر دين، وتعبيد اخللق هللا رب ،والتربية، وحشد الطاقات

 .العاملني، وقضاء على فتنة الشرك، وقطع دابر الذين كفروا
 .فراجعه) ٢٨٠(ابة السؤال رقم وإن شاء اهللا ستجد توسعا بعض الشيء يف إج

 

 

 

 ابو محزه االنصاري: السائل
 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا شيخنا وبارك اهللا بكم ونصركم اهللا، شيخنا الغايل إيل أين وصلت جهود  .٣٦
 وحدة اجلماعات السلفية يف غزة؟

 
 .أخي الكرميوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبارك اهللا فيك 

) ١( رقم ؤالني السةإجاب وراجع أسأل اهللا تعاىل أن ينعم علينا وتتوحد كل جهود املخلصني من أهل التوحيد حتت راية واحدة،
 ).٧(و
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 .ملاذا ال يكون لكم امتداد دخل الضفة الغربية؟ نريد توسع من اإلخوة يف هذا، وجزاكم اهللا خرياو .٣٧
 

يت الواردة يف ا، وراجع مالحظ بل والشرقية، الغربيةني مجيع املسلمني برفع لواء التوحيد يف الضفةنسأل اهللا أن يقر أعيننا وأع
 .شيئًا مما أردت) ١٩(مقدمة هذا العمل، وقد جتد يف إجابة السؤال رقم 

 

 

 

 بوعبدامللك: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 شيخي احلبيب

 ون املهاجرين؟هل تستقبل: سؤايل األول .٣٨
 

 ).٢٩( عن سؤال حنوه، فراجعه برقم توعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، سبق وأن أجب
 

ملاذا ال يتم إعداد العدة الكافية وتقوية اجلماعة من مجيع النواحي مث تقاتلون حكومة عباس وتستلمون : سؤايل الثاين .٣٩
  تعاون بينكم وبني محاس بعد أن ترد محاس إىل رشدها؟حكم الضفة، ومحاس هلا حكم غزة لعل هذه الطريقة تؤدي إىل

 
ظن، فواقع غزة ليس كالضفة، ولعل يف إجابة ت واقع األمر ليس كما الكرميإعداد العدة واجب شرعي ال حميد عنه، ولكن أخي 

 .ما يوضح لك الصورة إن شاء اهللا) ١٩(السؤال رقم 
 

مي فأغلب األمة اإلسالمية ال تعلم بأن هناك مجاعات غري محاس، نتمىن التركيز على اجلانب اإلعال: سؤايل الثالث .٤٠
 .وعليك بالوحدة حىت وإن أدى إىل تنازل بعض األمور

 
نعم؛ اجلانب اإلعالمي جدير باالهتمام والتركيز كما تفضلت، وأما غياب احلقيقة عن أغلب األمة اإلسالمية فهذا مرده ومرجعه 

 .لتوحيد ودعوة احلق يف بالدنا كما يف غريها من البالد، واهللا املستعانلإلعالم املوجه واملسخر ضد منهج ا



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

وهنا يأيت دور كل من ينتمي هلذا املنهج املبارك كي نكسر القيود وخنترق احلواجز، عرب نشر حقيقة األمور يف أرض فلسطني 
بدأ من أسرته وأهله، ومن مث جريانه وأصدقائه، وما لدى كافة اإلخوة يف اخلارج، وعلى املرء أن جيعل لنفسه ترتيبا يف هذا الشأن، في

 أباطيلهم وتعريتهم أمام جمتمعاتنا اليت كشفبعد ذلك، عرب توزيع إصدارات ااهدين وتناقل أخبارهم، مع فضح أزالم الدميقراطية و
 .يا أنصار ااهدينالنصرة  لكل صاحب ِهمة، فاهللا اهللا يفخدعت م لِسِنني، واال يف هذه األمور فيه متسع وفسحة 

وليس إلخواننا  فنحن على استعداد للتنازل عن الكثري ،وبارك اهللا فيك على نصيحتك فيما يتعلق بالوحدة، وكُن مطمئنا
 .اهلادي إىل سواء السبيلومن األمور، أسأل اهللا اإلخالص يف القول والعمل، واهللا املوفق " البعض"

 

 

 

 امأم احلس: السائلة
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا يف الشيخ الكرمي أيب الوليد املقدسي حفظه اهللا

شيخنا؛ كيف هي نظرة عامة الناس يف غزة للجماعات اجلهادية السلفية؟ وهل للجماعات السلفية جهود جلذب الناس  .٤١
 .اء جزى اهللا مشوخ اإلسالم عنا خري اجلزوتبصريهم حبقيقة حركة محاس؟

 
 .وبارك اهللا فيك أختنا .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 إىل ٍمتنجد فرد منهم غري ميوإن عامة الناس يف غزة موزعون يف تأييدهم على حسب عدد التنظيمات املوجودة، فمن النادر أن 
 - إن مل يكن أكثرهم - كثريا من الناس تنظيم أو غري مؤيٍد لتنظيم، هذا هو واقع األمر يف عامة الناس هنا، ولكن مع ذلك فإن

يعرف أفضلية اجلماعات السلفية على غريها من التنظيمات املوجودة، ويعلم صدقها وحرصها على العمل لصاحل الناس، وهم على 
 عواقب تأييدها يقني بأم على احلق، ولكن ميل كثري منهم إىل الدنيا وحرصهم على الفانية جيعلهم غري داعمني هلا، أو متخوفني من

كز على الدعوة واإلعالم بشكل تحيتاج إىل جهود منا حلثهم على الدعم واملناصرة، والتأييد واملؤازرة، وهذا يرومناصرا، وهذا 
 .طيع، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، نسأل اهللا التيسري واملعونةتقوي، وحنن نبذل ما نس
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 عتيق الشمايل: السائل
 

 .م عليكمالسال
 : سؤايل شيخي هو.شيخنا الفاضل بارك اهللا فيكم علي اللقاء

هل تشجع اهلجرة إيل أراضي اجلهاد لشباب القطاع لو توفر هلم الطريق أم أنك تفضل البقاء يف غزة والصرب حىت  .٤٢
 حيكم اهللا بيننا وبني احلماميس؟

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 .لبارك اهللا فيكم أخي الفاض
 أين أفضل لإلخوة البقاء هنا لدعم - وهذا معروف عين ومن خالل إجابايت الكثرية على املنرب ذا اخلصوص -ما أميل إليه 

 على دعمها واملوت يف سبيلها، فإن نيرفع إال على أكتاف رجال حريصتاجلماعات السلفية الناشئة، فالراية اليت نريد أن نرفعها لن 
 من قطاع غزة إىل الساحات -فَرّ :  أو قل-ذا التيار اجلهادي املبارك كلما انتابه ضيق أو تضييق نفَر كان كل فرد من أبناء ه
ا  وضعف مهته، فغزة ساحة جهادية مفتوحة، نستطيع أن نعمل معهيدل على عجزقد يجد بغيته هناك؛ فهذا األخرى، ظنا منه أنه س

 ملن عمل فيها أجر عظيم عند ، ساحة جديدة-بالنسبة للتيارات السلفية اجلهادية  -ها، وهي مع ذلك  أرجائلتوسيعها والنمو يف
 .اهللا، ألنه ليس من بدأ وأسس كمن أكمل وتابع

فالعربة بتلبية احتياجات الساحات اجلهادية، ال تلبية الرغبات لدى الشباب اجلهادي، فإذا كانت الساحة حباجة إىل شخص ما 
 كان من فلسطني أو من غريها، أما النظر إىل امليول والرغبات لدى شباب اجلهاد بالنفري إىل ساحة من وجب عليه اهلجرة إليها سواء

 !نفريه؟من الساحات مع أن البلد اليت هو فيها تعترب ساحة مثلها مثل سائر الساحات فما هي الفائدة 
 :ن مراجعته هلا، وهو موجود حتت هذا الرابطوأحب أن أدل السائل على إجابة أحد األسئلة يف منرب التوحيد واجلهاد، حيس

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2287 
  

 قد لو توفر لنا النفري ما رأيكم جببهة اليمن لشباب غزة أم أن من املصلحة عدم النفري لليمن ألا: سؤال آخر شيخنا .٤٣
تضر بالفلسطينيني هناك، وممكن يتعرضوا لتهجري من حكومة العنسي لو اتضح مشاركة فلسطينيني يف القتال هناك؟ وبارك اهللا 

 .فيكم شيخنا الفاضل
 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2287
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كما قلت يف اجلواب السابق أين ال أرى اهلجرة للشباب من غزة ألي ساحة من الساحات األخرى إال إذا كانت احلاجة إليه 
، وال أظن أن وجود أي فلسطيين يف صفوف ااهدين  وهذا يعرف من خالل التواصل مع أهل اجلهاد يف تلك اجلبهات، هناكملحة

 .يعيش هناكبين جلدم ممن الضرر ببالد احلرمني يلحق الضرر بالفلسطينيني املتواجدين هناك، وإال ألحلق نفري إخواننا من 
 

 

 

 أبو مصعب االنصاري: السائل
 
 .لسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتها

جنزي شيخنا ااهد أبو الوليد املقدسي خري اجلزاء ونشد على يده، وشكر خاص موصول إىل إخواننا يف شبكة مشوخ اإلسالم 
 .املباركة على تواصلها مع إخواننا يف فلسطني وأكناف بيت املقدس، ويل عدة أسئلة متوجه إىل شيخنا أيب الوليد

هل مجاعة التوحيد واجلهاد مقتصرة فقط يف غزة وال كل احملافظات يف غزة مثال الشمال : ول وهوالسؤال األ .٤٤
 والوسطي واجلنوب وغرب غزة؟

 
 .وجزاك اهللا أخي خري اجلزاء. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

ها يف مجيع احملافظات، وإن ؤا وأبناوحيد واجلهاد غري مقتصرة على منطقة واحدة من مناطق قطاع غزة، بل تنتشر دعوتمجاعة ال
منطقة عن األخرىتفاوت يف تسب كانت الن. 

 
 ستراتيجية جلماعتكم املفضلة؟ما هي اخلطة اإل: السؤال الثاين .٤٥

 
ستراتيجية باختصار تركز يف املرحلة السابقة ويف الوقت الراهن على اإلعداد الشرعي والدعوي ألفرادها، وملن نستطيع خطتنا اإل

واالستعداد ألي حرب من قبلهم ال ال دعوتنا إليه من عموم الناس، مع اإلعداد العسكري قدر املستطاع للعمل ضد اليهود، إيص
 ، ومالحقة ااهدين، وسرقة األسلحة، هذا رغم التضييق الشديد جدا،، وحماولة القيام ببعض األعمال بني احلني واآلخرقدر اهللا

 .واهللا املستعان، كومة القطاع من ِقبل ح،ومدامهة البيوت
 

نبذة تعريفية عن اجلماعة ونشاطها يف غزة يف ظل وجود طواغيت هلذا العصر وعلى وجوه التحديد : السؤال الثالث .٤٦
 حكومة املدعو إمساعيل هنية؟
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 كما هو هتوحيد؛ ألنراية ال مجاعة التوحيد واجلهاد هي مجاعة تدعو الناس إىل توحيد اهللا عز وجل، واجلهاد يف سبيل اهللا لرفع
 .معلوم أن قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصريا

 البد من القضاء على كل ما من شأنه أن يعيق هذه املسرية، وبطبيعة احلال - وهو إعالء راية التوحيد -ولتحقيق هذا اهلدف 
ملسلمني، واملغتصبني لبالدنا، هؤالء اليهود الذين هم رأس الشر يف العامل تمثل يف قتال اليهود احملتلني ألراضي اتفإن املعركة املهمة 

نعم األرض والبشرية مجعاء يف ظل تكنا من إعادة اخلالفة الراشدة، واليت فيها نحكَم بكتاب اهللا عز وجل، ومتأمجع، فإذا حققنا ذلك 
 .هذه اخلالفة وذلك احلكم

مر يف جهاد تلد من بالد املسلمني طاغوت جامث على صدرها، فإن ذلك ال مينع أن نسر املوىل أن يكون يف كل بوإن كان قد قد
والصعب، وإن األجر على قد ر املشقة، نسأل اهللا أال حيرمنا األجر واملثوبةأعداء الدين، وما علينا إىل الصرب على هذا الطريق الشاق. 

 
اهدين من إطالق الصواريخ على املغتصبات االحتالل ما هي وجه نظركم من أفعال محاس مبنع ا: السؤال الرابع .٤٧

 واعتقال ااهدين الذين هلم صلة بإطالق الصواريخ؟
 

 -قوم به حكومة محاس من منع ااهدين من إطالق الصواريخ وقيامها باعتقاهلم وتعذيبهم هلذا السبب؛ هو دليل على تإن ما 
 إىل أمر اهللا وتستفيق من غيها ئوحارٍس أمني ألعداء اهللا من اليهود، وإن مل تف جمرد خادٍم ت أا صار-سواء علمت أم مل تعلم 

عني  و،األسلوبذات وضالهلا؛ فإن مصريها مصري أسالفها من عمالء السلطة البائدة، فقد كانوا يسريون على نفس النهج، ويتبعون 
 ].١١٨: البقرة[} ِذين ِمن قَبِلِهم ِمثْلَ قَوِلِهم تشابهت قُلُوبهمكَذَِلك قَالَ الَّ{املربرات، بل ويستخدمون نفس األلفاظ والعربات، 

 
لصاحل من محاس تقوم باعتقال ااهدين بغض النظر عن الفصائل اليت تقوم بإطالقه مثل : السؤال اخلامس واألخري .٤٨

 مجاعة التوحيد والسرايا وجيش اإلسالم؟
 

مصلحتها، ولكن الواقع ملن عنده أدىن مسكة من عقل يعلم أن هذا يصب يف صاحل محاس تفعل ذلك وتظن أن هذا يصب يف 
أعداء اهللا، بل أعداء اهللا صرحوا أنفسهم بذلك، فذكروا أن حدودهم مل تشهد هدوًء كالذي شهدته يف ظل سلطة محاس للقطاع، 

 .ا إسالمية، فإنا هللا وإنا إليه راجعوندعي أت يف ظل حكومة - لألسف - هوهذا ما حيلم به اليهود من عقود، ووصلوا إلي
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 أبا مصعب: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .شيخنا الغايل حفظكم اهللا من كيد أعداء الدين

 شيخنا الغايل إيل أين وصلت جهود وحدة اجلماعات السلفية؟ .٤٩
 تلة وهل من نصائح لإلخوة؟كيف ترون دور األخوة يف اإلعالم اجلهادي داخل فلسطني احمل .٥٠

 
 .وحفظنا اهللا وإياك ومجيع اإلخوة من كيد أعداء الدين .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 .ا، وبارك اهللا فيك حبذافريمهان مكررمافه، )٢(و) ١(  رقمني السؤالةراجع إجاب
 

 

 

 أبو خالد السياف: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ختترق احلصون وتدخل إىل فلسطني إلجراء مثل هذا اللقاء ) مشوخ اإلسالم اجلهادية اإلعالمية(ه ملن دواعي سعاديت أن أرى إن

شاكرا للشموخ وروافدها ومراسليها جهودهم الكرمية ) أيب الوليد املقدسي حفظه اهللا(الطيب املثمر بإذن اهللا مع األخ الفاضل 
 .ئلًا املوىل عز وجل أن يوفقهم ملا حيبه ويرضاهخلدمة اإلسالم واملسلمني، سا

أما أنت أخي احلبيب الفاضل أبا الوليد املقدسي، فأمتىن لك ثباتا موفقًا لإلجابة على تساؤالت اإلخوة واألخوات الكرام يف 
ا عليك أخذ مزيد من احليطة واحلذر أثناء اإلجابة على بعض األسئلة، وشاكرا للسائلني والسائالت هذا اللقاء الرائع، متمني

 أخوكم أبو .حسن اهتمامهم ذا اللقاء، وحسن اهتمامهم باجلبهة اجلهادية الفلسطينية، أشكركم مجيعا وساحمونا على اإلطالة
 .خالد

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وحياكم اهللا أخي الكرمي
طيبة، وأسأل اهللا تعاىل أن يلهمين احليطة واحلذر، ويوفقين للخري بارك اهللا فيك أخي الكرمي على االهتمام، وعلى النصيحة ال

 .والسداد، وأن يغفر يل ولك ولإلخوة أمجعني، وجيمعنا برمحته يف جنة الرضوان
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 قتيبة: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا
 .هللا أكثر من أهلي وأوالديحيا اهللا الشيخ احلبيب أيب الوليد املقدسي واهللا يعلم اهللا أين أحبكم يف ا

 هل لكم اتصاالت خارج فلسطني مع اجلماعات املقاتلة؟: الشيخ الفاضل السؤال األول .٥١
 هل فيه مشروع للمستقبل تسرون إليه يف عملكم اجلهادي؟: السؤال الثاين .٥٢

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وأحبك اهللا الذي أحببتنا فيه

 .شيئًا مما أردت) ١٨(، و)١٦(، و)١٠( مقدمة هذا العمل، وقد جتد يف إجابة األسئلة رقم يت الواردة يفاراجع مالحظ
 

 

 

 حمب الغرباء اإلفريقي: السائل
 

 ":أبو الوليد"الشيخ الفاضل 
 :وأن يسدد خطاكم، وأرجو أن يتسع صدركم ألسئليت، وأن يعينكم مبدد من عنده، وأن يشد أزركم، أسأل اهللا أن حيفظكم

 كيف ترى سري اإلعالم اجلهادي؟ وما تقييمك لعمل املنتديات؟ .٥٣
 

 .بارك اهللا فيك أخي الفاضل، أسأل اهللا أن يقبل دعاءك، وأن يرزقك مبثله
ها، ففي السابق جتد التركيز على إحياء فريضة اجلهاد ت عن سابقاإن لكل مرحلة من مراحل العمل يف اإلعالمي اجلهادي ما مييزه

 املسلم، مث انتقل إىل التشجيع على العمل االستشهادي ومناقشة مشروعيته من عدمها، مث انتقل إىل توضيح وتعرية يف نفوس الشباب
املتأسلمني من العلمانيني اجلدد، الذين ميثلون اآلن اخلطر األكرب على مسرية اجلهاد وااهدين، وكذا توضيح وتعرية وفضح املنتسبني 

ىل اهللا، ولكن دعاة على أبواب إلماء البالط الذين رضوا بالدِنية والدنيا، فأصبحوا دعاة؛ ليس دعاة من مشايخ وعزورا إىل العلم 
 .جهنم، نعوذ باهللا من اخلذالن

 -لذلك أرى أن اإلعالم اجلهادي يؤدي دوره بتميز يف كل مرحلة من مراحله، وجيب على القائمني على اإلعالم اجلهادي 
 أن يكونوا على قدر املسئولية يف كل ذلك، فيسعوا إىل خدمة اجلهاد - وعاملني، وأنصار وأعضاء مؤسسات وهيئات، وإداريني

 .وااهدين بنشر فكرهم وحماربة كل خمالف يسعى إىل هدم أو إفشال احلركة اجلهادية املباركة
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 قد قامت مبا عليها -إلعالم اجلهادي  لسان ومنرب ااهدين الوحيد والعمود الفقري لعد واليت ت-ولذلك أرى أن املنتديات 
 . ال أن يكونوا عبئًا عليهم،وزيادة، إال أنه جيب على األعضاء املشاركني أن يساعدوا إخوام القائمني على تلك املنتديات

 .وفق اهللا اجلميع إىل خدمة دينه ورفع رايته
 

 لشباب خبصوص التوسع يف تكفري األعيان؟وما نصيحتكم ل، "التفلت"، أم "الغلو"أيهما أقرب خطرا على اجلهاد  .٥٤
 

إن الغلو والتفلّت كالمها ميثل خطرا كبريا على اجلهاد، فالتوسط يف األمور كلها مطلوب وحممود شرعا، وامليل إىل أي طرف 
وميثل كبري ،وضار ا عن الوسطية احملمودة مذمومعلى النهج السليم خطٍرمبتعد . 

 .غلو ينشأ من أفراد الطائفة ااهدة، والتفلّت يكون من أعداء تلك الطائفةويف غالب األمر جند أن ال
 أشد على اجلهاد وااهدين من - واهللا أعلم - فإن خطر أعداء الطائفة ااهدة ؛إال أنه إذا اضطررنا إىل املوازنة والترجيح بينهما

 .ة أعداء امللة والدينخطر إخوام ااهدين معهم، والذين جيمعهم عمل واحد هو حمارب
ذكرين بكالم أهل العلم يف التفريق بني اخلوارج أهل الغلو واإلفراط، وبني املرجئة أهل التفلّت والتفريط، وكان هذا وسؤالك 

ن الدين يضيع ألمن خطر أهل الغلو واإلفراط؛  - يف جممل األمر -كالمهم رمحهم اهللا يبين أن خطر أهل التفلّت والتفريط أشد 
أم آثروا الدنيا على اآلخرة، وفرطوا يف ثوابت هذا يف ذلك السبب و ، أهل التفلت والتفريط سواء بقصد أم بغري قصد أيديعلى

 . امللة واألمةغالب أمرهم خيانةالدين، فكان مآهلم يف 
 .بني الفريقنيسالم، فشتان إلوأما أهل الغلو واإلفراط فقد أُتوا من ِقبل حرصهم على الدين، وخوفهم على بيضة ا

 يف حني أم كانوا أشد حرصا يف األخذ ،مثال إىل صنيع العلماء احملدثني، حيث كانوا يأخذون عن اخلوارج دون غضاضةوانظر 
ن اخلوارج يكفرون مرتكب الكبرية؛ فيصعب أن يتعمد أحدهم الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ ألمن غريهم؛ وذلك 

جتعل صاحبها خالدا خملدا يف النار وفق ما يعتقدون؛ وذلك على العكس من غريهم الذين كان بعضهم يتعمد ألا كبرية مكفرة، 
 بل يكذب له، وذلك كما هو مشهور عن ،الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بل ويدعي أنه ال يكذب على الرسول

 .سد، ويدخله التبديل والتحريفالكرامية من فرق املرجئة، وبصنيع هؤالء يضيع الدين ويف
ولو رجعت ملتون العقيدة لعلماء أهل السنة واجلماعة لوجدم عند ذكر بعض املسائل واألقوال واملعتقدات اليت جيب التحذير 

، على عكس اخلوارج، " ومن قال كذا فهو مرجئ،من فعل كذا فهو مرجئ"،  جتدهم أكثر ما يذكرون أقوال أهل اإلرجاء؛منها
 . والذي منبعه التفلّت والتفريط،وما هذا إال لعظيم خطر اإلرجاء واملرجئة على األمة،  جتد هذا حبقهم يف متون العقيدةفقلما

 -تأخري العمل عن حقيقة اإلميان - "اإلرجاء"وهذا : (وتأمل هذا القول للشيخ العامل بكر أبو زيد رمحه اهللا يف كتابه الردود
كها يف الذنوب، واملعاصي، واآلثام، وما يترتب عليه من احنسار يف مفهوم العبادة، ومتييع التوحيد خطر باب إلكفار األمة، والأ

، وكان من أسوأ آثاره يف عصرنا شرك التشريع باخلروج على شريعة رب األرض و السماء، بالقوانني "توحيد األلوهية"العملي 
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وم أن احلكم بغري ما أنزل اهللا معاندة للشرع، ومكابرة ألحكامه، ومعل، الوضعية فهذه على مقتضى هذا اإلرجاء، ليست كفراً
 . ومشاقة هللا و رسوله

ليـس من أهـل األهواء شيء : هذا؛ وقد كان األوزاعي رمحه اهللا يقول كان يـحـىي بن أيب كثري وقـتـادة يـقـوالن
 .أخوف عندهـم على األمة من اإلرجاء

، ثل التفلّت ووين املعاصي وتسهيلها وتربيرهامت يت وال،ا نفسهةالفكرعن  املرجئة، أي عن اإلرجاء وليس عن طائفةهنا فالكالم 
على أهل اجلهاد كذا ، و عظيمسالم وأهلهإلادين أن أهل التفريط والتفلّت خطرهم على ضمنا فهم منه يرمحهم اهللا  همكالمو

 .لكوم داخلون يف عموم أهل اإلسالم
 . واهللا تعاىل أعلى وأعلم؛هذا
 

 فأحب أن أنبه إىل أمر مهم وذي بال، وهو أنه إذا صدر حكم التكفري ِوفْق القواعد ؛هاالتوسع في وتكفري األعيانأما مسالة 
 فال يفجعنا كثرة اخلارجني بذلك احلكم، وال جيعلنا ؛أو هوى أو جهل والشروط والضوابط املنهجية السليمة دون خطأ أو زلل،

 بسبب أن نتيجتها كان خروج عدد كبري أو طائفة بأكملها تقدر ؛ اليت اتفق عليها أهل العلمذلك نشكّك يف تلك القواعد
 .باآلالف؛ طاملا أن القول صدر عن أدلة وقواعد سليمة، ال عن هوى أو جهل

 ال فإنه وحظه، هلواه ال ،ودينه ورسوله هللا اوغضب الًمتأو والكفر النفاق إىل املسلم نسب إذا الرجلُ: (قال ابن القيم رمحه اهللا
 أهوائهم ملخالفة ويبدعون يكفرون فإم والبدع، األهواء أهل خبالف وهذا وقصده، نيته على ثابي بل به، يأمث ال بل بذلك، يكفر
 .)وبدعوه كفروه ممن بذلك أوىل وهم هم،ِلحوِن

، فال يتكلم أحدكم إال بعلم، وعليه أن يلتزم  أن يتريث اإلخوة يف مسألة التكفري، وأن يربعوا على أنفسهم:ذلك فنصيحيتومع 
السكوت عما مل يتطرق إليه العلماء، فإن اضطر إىل الكالم فيها فال يتكلم إال بقصد بيان احلق، وتنبيه الغافلني إىل ما جيب عليهم 

 .قلون ويكتفي مبا يوضح احلق مع حتديث الناس مبا يع،ويلزمهم يف باب الوالء والرباء جتاه ذلك املعني
 

 هل تتشاورون مع علماء خارج فلسطني يف إصدار أحكامكم على الواقع يف غزة؟ .٥٥
 

بال شك نشاور من نستطيع الوصول إليه من العلماء خارج فلسطني، فاملرء إن أراد الوصول إىل احلكم الصحيح البد له من 
ها، فقد يغفل اإلنسان عن وجه أو احتمال ال ينتبه إليه تقليب األمر ومعرفة وجوهه واحتماالته، ومساع كالم أهل العلم وحماورم في

 .إال إذا أوقفه عليه أهل العلم والفهم، نسأل اهللا أن يسددنا ويوفّقنا سبحانه
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

ما نظرتكم جليش األمة؟ وهل هو تنظيم سلفي أم بدعي السيما يف ظل دعوته للتقارب مع أهل البدع ودعوته  .٥٦
 للمصاحلة بني فتح ومحاس؟

 
مة من اجلماعات السلفية املعروفة يف قطاع غزة، وال نعلم عنه بدعة يدعو إليها، وحنسب أن قيادته من املخلصني يف جيش األ

 .دعوم، وما صدر عنهم من دعوات للمصاحلة الوطنية بني فتح ومحاس هو خطأ منهجي بال شك
 راجعهم أحد يف هذه األمور، ونبهم على تلك وقد نبهت يف إجابة سؤال يل على منرب التوحيد واجلهاد، بأين أحسب أنه لو

 .إخالص، واهللا حسيبهم األخطاء اليت وقعوا فيه؛ أم سريجعون عنها، ملا أحسبه عندهم من
 

 . بارك اهللا فيكمما هو سبب عدم متددكم من غزة للعمل يف الضفة الغربية؟ .٥٧
 

 ).١٩(راجع إجابة سؤال رقم ونسأل اهللا أن يعجل بذلك، 
 

 

 

 sun of islam: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا شيخنا احلبيب
 معروف عن مجاعتكم صدق املنهج، وصفاء العقيدة، أسأل اهللا لكم الثبات والرقي يف سعيكم، وأود أن تعطونا فكرة  .٥٨

ة، وجزاكم اهللا خري ولو يسرية عن أوضاعكم الراهنة وما تتطلعون له، وما حتقق لكم يف الفترة األخرية من أهداف مسطر
 . وبارك اهللا فيكم مشريف شبكة الشموخ.اجلزاء

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

بفضل اهللا وحده حنن يف وضع جيد جدا، وأفضل بكثري من ذي قبل من ناحية التجربة واخلربة واملعرفة بواقع غزة وشباا 
 الرؤيا تزداد وضوحا لكثري من الناس  إال أنمصاحب هلا كان التشويه وأهلها، دعوتنا تنتشر وتصل إىل كثري من الناس، وإن

والشباب، حناول جاهدين أن نعمل على حتقيق اإلثخان يف أعداء الدين رغم املعوقات والعقبات واملالحقات، نستشعر منة اهللا 
 .اته، مسلحني بالصرب واليقنيعدون لتحمل تبعتوفضله علينا، يزداد الشباب السلفي معرفة وبصرية ذا الطريق، مس
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

عبيد الناس هللا رب العاملني ورفع راية ت، بل نشر دين اهللا وهدفنا هو كل - تتمناها النفس ت وإن كان-فليس رؤية النصر 
 .التوحيد الصافية هو أمسى أمانينا

حقق اإلثخان يف أعداء اهللا ت عندما يوأرى أن كثريا من هذا حتقق، وإن كان ال يراه أو يلمسه الكثري، مع علمي أنه سيصبح عيانا
 .بإذنه سبحانه

 
 

 
 abdooo6: السائل

 
 .سالم اهللا عليك يا شيخ

هل ميكن شيخنا يف يوم من األيام أن تنسقوا مع كل مجاعات القاعدة يف العامل لتضربوا هدفًا معينا يف وقت أو يوم  .٥٩
كستان والصومال وبلدان املغرب اإلسالمي وجزيرة العرب وبالد واحد كضرب سفارات الكفار يف العراق وأفغانستان وبا

الشام ويف بالد الغرب وكل ما متتد إليه أيدينا، وهل تظن أن هذه الطريقة فيما لو نفذت بنجاح ختدم اجلماعات السلفية التابعة 
 للقاعدة اليت هي أقل قوة من حيث النفوذ والشعبية؟

 
 .وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته

 كالصعوبة يف التواصل، واختالف طبيعة العدو من منطقة :تنسيق اجلهود بني ااهدين أمر مطلوب، ولكن حيكمه عدة أمور
ا ليست على اهللا ببعيدة، وإن كنت أظنألخرى، وغريها من األمور، وما ذكرتتفيد اجلماعات ها قده من صورة عمل أرى أ 

 .واحدال دساجلصورة ااهدين ك من إظهار االسلفية بوجه عام، ملا فيه
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 ابوجعفر املقدسى: السائل
 

 .السالم عليكم يا شيخنا احلبيب أبو الوليد املقدسي حفظه اهللا
 ملاذا يا شيخنا ال تنسقوا مع بدو سيناء واستغالهلم؟ .٦٠

 
شيئًا مما ) ١٦(ل، وقد جتد يف إجابة السؤال رقم يت الواردة يف مقدمة هذا العماوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، راجع مالحظ

 .أردت
 

 وماذا تقولون يا شيخنا احلبيب يف مجاعة جيش اإلسالم؟ .٦١
 

 ).٢١(سؤال رقم الراجع إجابة وكلّ خٍري بإذن اهللا، 
 

 وماذا خبصوص الوحدة بني اجلماعات؟ .٦٢
 

 ).٧(و) ١(رقم  نيالسؤالجع إجابة اروحتت راية واحدة، بالوحدة أسأل اهللا تعاىل أن ينعم علينا 
 

 

 
 املهند املسنون: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا

 .جزاكم اهللا خريا ونسال اهللا أن حيفظ الشيخ األمري وان يثبته ويسدد على احلق خطاه
منية يف التعامل وهل هناك أي خماطر أ، شيخنا العزيز ما رأيكم باملنتديات اجلهادية الغري معتمدة من قبل مركز الفجر .٦٣
سال أو. للتواصل معكم مام حمبيكم ومناصريكمأتاحة اال إعزها اهللا على أ يف شبكة الشموخ ةخووالشكر موصول لإل معها؟

 .ن ينصركمأن يثبتكم وأاهللا العلي القدير 
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا فيك أخي الفاضل، ونفع اهللا بك

وإن كان ، هي اآلمن من ناحية التعامل مع القائمني عليها من مركز الفجر تعترب ةعتمدامل أن املنتديات اجلهادية مما ال شك فيه
كثري من لوجود مع استخدام وسائل التخفّي واألمان،  ،حتياط يف التصفح يف أي منتدى يهتم بأمور ااهديناالأخذ الواجب 
 .، فاحلذر احلذر الدول املعادية لإلسالمخمابرات بعضمن ِقبل خترقة املاملنتديات 
 . واهللا تعاىل أعلم؛هذا

 
 

 امري اجلهاد: السائل
 

 :شيخنــا احلبيب
 أين أنتم وباقي التجمعات السلفية اجلهادية يف الضفـــة الغربية؟ .٦٤

  للحق؟وماذا يفعل الشباب امللتزم باملنهج يف الضفة؟ هل يعتزل األحزاب واحلركات، أم ينضم للجماعة األقرب
 

ملا حيول ) ١٩(ولكين أشرت يف إجابة السؤال رقم ، أخي الكرمي؛ الضفة الغربية أرض عزيزة علينا، وشأا ال يقل عن أرض غزة
 .بيننا وبني الوصول فعليا إليها، نسأل اهللا أن يعجل بانفراج األمور هناك، وإدارة رحى اجلهاد يف ربوعها

التنظيمات تزم باملنهج يف تلك البقاع أن يعتزل األحزاب الكفرية واإلحلادية وسائر األحزاب وومع ذلك أرى أن على الشباب املل
ع صفوفه إن أمكنه ذلك، وتكوين نواة جلماعة سلفية جتمع الشباب السلفي حوهلا، مع االتصال بإخوام يف البدعية، ويعمل على مج

و للتنسيق للعمل سويا، فهذه الطريقة هي السبيل الوحيد النتقال عمل قطاع غزة؛ كي ميدوهم باخلربات والتجارب اليت تنفعهم، أ
نتقل بنفسها وأفرادها للعمل يف تاجلماعات السلفية يف قطاع غزة إىل الضفة الغريبة، فال تظن أنه جيب على اجلماعات يف غزة أن 

م يف غزة للعمل سويا ويف إطار مجاعة واحدةالضفة، بل البد أن يتحرك شباب الضفة، بالتواصل مع إخوا. 
 

 

 
 
 

 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 حسن القطراوي: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا يف إدارتنا لطرح هذا احلوار وبارك اهللا يف الشيخ أبو الوليد

 العلم أن مجاعة أنصار ملاذا ال تبايع مجاعة التوحيد واجلهاد مجاعة أنصار السنة وما هي املوانع الشرعية وامليدانية مع .٦٥
السنة هلا ثقل ميداين أكرب وهلا انتشار أوسع، وهلا وجود ميداين ال ميكن إنكاره حىت من محاس مع العلم أيضا أن مجاعة أنصار 

 .وبارك اهللا فيكم. السنة قد بينت منهاجها مكتوبا بالدم قبل احلرب وقد بينت صدق توجهها وانتمائها
 

 . وبركاتهوعليكم السالم ورمحة اهللا
 .بارك اهللا فيك أخي السائل

 .ال موانع شرعية وال ميدانية لدينا لفعل ذلك، ولكن ما هكذا تتم األمور
 فإن بضعة سنوات يف عمر ، حىت ولو كان هلا سنوات،أضف إىل أن اجلماعات السلفية يف غزة يف جمملها تعترب يف مرحلة النشأة

وإن جهادنا ضد اليهود يف هذا الوقت وإن كان ، كتهاوزالت تعمل على تقوية شما غزة واجلماعات يف، ااجلماعات ال يساوي شيئً
اهدة خاصة املعروفة بصفاء ،ا إال أنه يرجع إىل ضعف املقدرات اليت بني أيديناحمدودوهذا أمر طبيعي يف نشأة اجلماعات ا 
 .منهجها

 اللَِّه ِبحبِل واعتِصموا{ :نراها يف استجابة اجلميع ألمر اهللا تعاىل القائل وقوتنا ،ةفيفاحلقيقة أن مجيع اجلماعات السلفية يف غزة ضع
 .]١٠٣: عمران آل[} تفَرقُوا ولَا جِميعا

 ،ذه الطريقةحيسب فاألمر ال ،  وأن هذه اجلماعة كتبت منهجها بالدم قبل احلرب،وأما قولك ملاذا ال تبايع هذه اجلماعة األخرى
 وال ،بن تيمية عنا ببعيدا وما أحداث مسجد ،احلربقبل وكتبوا منهجهم بالدم  ،قبل اجلميع أخرى قدمت شهداء فهناك مجاعات

 -معا  التوحيد واجلهاد وأنصار السنة  أعين مجاعيت-فلو كانت األمور ذا املفهوم لوجب على من ذكرت ،  أحداث الصربةنسينا
 .ء من اجلماعات اليت قدمت شهدامبايعة من سبق
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 اسد القاعده: السائل
 

 .السالم عليكم شيخنا احلبيب
 .حفظك اهللا ورعاك شيخنا

 شيخنا هل هناك فرق بني حكومة محاس والقسام؟ .٦٦
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا فيك أخي السائل

ا نقصد العمل يف الوظائف املتعلقة بالتشريع من دون نعم؛ يوجد فرق بني حكومة محاس والقسام، وإذا تكلمنا عن احلكومة إمن
اهللا، واحلكم بغري ما أنزل اهللا، وتطبيق القانون الوضعي الكفري، وهو ما يعرف بالسلطات الثالثة التشريعية والقضائية التنفيذية، 

 .فمن يعمل يف هذه األجهزة البد أن يتلطخ بتلك املكفرات
من هنا كانت دائرة األعذار واسعة يف . اء إليه ابتداًء ال يريد إال اجلهاد يف غالب األمرخبالف القسام، فإن من يسعى لالنتم

القسام عنها يف احلكومة، وإن كنا نعد القسام صاحبة اليد الطوىل للحكومة يف غزة، تستعمله وتستغله يف تنفيذ ما تعجز عنه يف 
 .جمال استقرار أمنها
 .واهللا تعاىل أعلم

 
 .من العلماء الذين يناصرون الطاغوت باللسان وغريه؟ وجزاكم اهللا خريوما هو موقفكم  .٦٧

 
إن علماء الطاغوت أشر على األمة من الطاغوت نفسه؛ ألن األمة ال تسمع من الطاغوت، ولكن تسمع وتطيع هؤالء العلماء 

 .الذين هم دعاة على أبواب جهنم
نعم دعاةٌ : "فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال… : " عليه وسلم فقالفقد سأل حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنهما النيب صلى اهللا

نعم؛ هم قوم من جلدتنا، ويتكلمون : "قال. صفهم لنا! يا رسول اهللا: ، فقلت"على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها
 ".بألسنتنا

ن الناس إىل ما يظنه الناس أنه خري وهو يف واقع أمره فقد وصف النيب وجود هؤالء العلماء بأم شر يأيت بعد اخلري، وأم يدعو
 .الشر كله
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 مث أيده وناصره باللسان أو باليد وأصبغ عليه الشرعية؛ فهو أكفر من ،فمن علم من هؤالء العلماء حقيقةَ ما يقوم به الطاغوت
علماء؛ ألا تعلم مدى طاعة وقبول العامة مد على مثل هؤالء التعتالطاغوت نفسه، واعلم أن احلملة الصهيوصليبية تعتمد أكثر ما 

 .هلم، لذلك وجب كشف أباطيلهم وفضحهم والتحذير منهم
 

 

 
 ١قعقعات احلرب : السائل

 
بارك اهللا بإدارة الشموخ على هذه البادرة الطيبة، وحيا اهللا األمري ااهد أبو الوليد املقدسي وكل أمراء وجنود التوحيد، 

 : فقطعندي سؤال واحد
كيف تنظرون إىل طبيعة الصراع بينكم وبني الكيان اإلسرائيلي؟ هل هو جهاد قُطري تنتهي عملياتكم عند حدود  .٦٨

فلسطني التارخيية، أم جهاد عاملي يتسع ليشمل مصاحل اليهود والصليبيني وحلفائهم يف كل مكان وال يفرق بني فلسطني وأي 
 . وشكرابلد إسالمي آخر؟

 
 .الكرميحياك اهللا أخي 

إن صراعنا مع أعداء اهللا اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر؛ هو ِصراع عقِدي، حتكمه وحتدده أسس الشريعة اإلسالمية، وهو 
ربوعنا جزء من فريضة اجلهاد اليت كتبها اهللا على عباده املؤمنني، وال ينتهي فرض العني إال بارتفاع راية التوحيد على سائر 

يا أَيها الَِّذين آمنوا {: ا مع كل ملل الكفر، ولكن من يِلينا من الكفار أوىل بالقتال ممن بعد عنا، كما قال تعاىل، فصراعناملسلوبة
ِقنيتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني ١٢٣: التوبة[} قَاِتلُوا الَِّذين[. 

أو نا؛ هم هدفنا األول، وهذا ال يعين حبال من األحوال أن نغفل ءبوا أرضنا وانتهكوا حرماتنا ودمافأعداء اهللا اليهود الذين اغتص
بقاع األرض، مبا يف ذلك حكومام وشعوم احملاربة هللا ورسوله سائر عن أعداء اهللا املعتدين على إخواننا املسلمني يف نتغافل 

 سنحت لنا فرصة لتوسيع القتال خارج حدود أرضنا سنفعل، ولن تغمد سيوفنا حىت نرى رايات دولة اإلسالم واملؤمنني، وإن
 .ترفرف خفاقة على ربوع األرض، أو لك دون ذلك
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 نزف احملراب: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .وليد من أعني املتربصني واخلونةبارك اهللا يف شبكة الشموخ وحفظ اهللا الشيخ أبو ال

 :شيخنا احلبيب
ما قولكم يف من يقول إن اجلماعات السلفية يف غزة تتلقى الدعم املادي من فتح وأبو مازن وهى تعمل بإمرته وحسب  .٦٩

 توجيهاته واحتياجاته؟
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بارك اهللا فيك أخي احلبيب
 إال جزء و ما ه؛ثري من االفتراءات واألباطيل اليت تحاك حول اجلماعات السلفية الصادقة يف قطاع غزةإن ما ذَكرته وغريه الك

 .من محالت التشويه املوجهة واملدروسة من ِقبل دعاة الباطل وأهل الريب والشبهات، وحنن من ذلك براء
نا مع اخلونة من أبناء حركة فتح العلمانية، هي أشد بل إن هؤالء اجلَهلة الذين يثريون مثل هذه األكاذيب، تناسوا أن عداوت

وأقدم من تلك اليت مع غريهم، وال يوجد أي عاقل ميكن أن يتصور وجود أي نقطة التقاء مع فتح أو طاغوا حممود عباس، فما 
 !بالكم بالدعم املادي، وأنى أن يلتقي احلق والباطلُ يوما

 ].٦٤: النمل[}  برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقنيقُلْ هاتوا{: مث نقول ملن يدعي ذلك
 بينات أصحاا أدعياء *** والدعاوى إن مل تكن عليها

 .فكيف والبينات على عكسها، ودم بنياا، وتبني كذم، وتثبت تدليسهم
 

له وهم يف حالة انقسام ما  مع أنه كانت الغلبة - ريتشارد قلب األسد -الناصر صالح الدين عقد اهلدنة مع الفرجنة  .٧٠
 قولكم يف ذلك وما احلكم الشرعي ملا تقوم به محاس ومن معها من هدنة من طرف واحد؟

 
ترك يف ذلك اهلدنة أو الصلح ال جيوز عقده إال إذا كانت تعود بالنفع واملصلحة على املسلمني، فإن مل تكن كذلك مل جتز؛ ألن 

 واألعلى، وعدوه ضعيف منكسر، قال ىقو حيث هو األ،الناصر صالح الدين جائز شرعاللجهاد الواجب لغري فائدة، وما قام به 
 ].٣٥: حممد[} فَلَا تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم وأَنتم الْأَعلَونَ{: تعاىل

املهادنة واملساملة، ووضع القتال : أي} ِموتدعوا ِإلَى السلْ{ال تضعفوا عن األعداء، : ، أي}فَال تِهنوا{: (قال ابن كثري رمحه اهللا
يف حال : أي} فَال تِهنوا وتدعوا ِإلَى السلِْم وأَنتم األعلَونَ{: بينكم وبني الكفار يف حال قوتكم وكثرة عدِدكم وعدِدكُم؛ وهلذا قال

املسلمني، ورأى اإلمام يف املعاهدة واملهادنة مصلحة، علوكم على عدوكم، فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إىل مجيع 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني صده كفار قريش عن مكة، ودعوه إىل الصلح ووضع احلرب 
 ).بينهم وبينه عشر سنني، فأجام إىل ذلك

هود وذلك يف سؤال على منرب التوحيد واجلهاد بعنوان حكم هذا؛ وقد بينت حكم اهلدنة املعلنة من طرف واحد بني محاس والي
 :؛ وجتده حتت هذا الرابطه هناك، فلتراجع)٤٦٧(عقد اهلدنة مع اليهود، برقم 
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 أن جيش األمة هم من أول التنظيمات السلفية يف قطاع غزة بإمارة الشيخ أىب حفص املقدسي فما شيخنا على ما اعلم .٧١
 قولكم فيهم وملا ال يتم التوحيد؟

 
 ).٧(و) ١( رقم نيالسؤالإجابة ، و)٥٦(راجع إجابة السؤال رقم ف مثل هذا السؤال، نسبقت اإلجابة ع

 
 د أنصار اهللا واحلكومة؟ما قولكم يف أحداث رفح بني اإلخوة يف مجاعة جن .٧٢

 
سبق وأن بينا موقف اجلماعة من تلك اجلرمية اليت ارتكبتها حكومة محاس حبق العائذين ببيت اهللا، وأصدرنا يومها بيانا ذا 

 العرب الدميقراطية قربانا وتزلفًا لطواغيتدعاة  يوما تلك الدماء الزكية من أبناء منهج التوحيد، واليت سفكها ىالشأن، ولن ننس
والعجم، فلم يكن من ذنب ارتكبه يومها الشيخ أبو النور املقدسي رمحه اهللا وطالبه سوى مطالبتهم بتطبيق الشريعة، وصدعهم 

 .بكلمة احلق يف وجه السلطان اجلائر املبدل لشرع اهللا
د كشف هؤالء الطغاة عن وقد كانت األحداث يومها عالمة فارقة على انتهاج تلك احلكومة لسبيل الطواغيت ارمني، فق

وجههم القبيح، وتبجحوا مبا ارتكبوه حبق اإلخوة رمحهم اهللا، وحنسب أن اهللا أراد بذلك شيئًا، فكانت الدماء الزكية نورا أضاء 
اطية  الدميقردعاةللكثري من احليارى درب النجاة، وأزالت ازرة الكثري من الغشاوات واهلاالت اليت كان يستتر ويتوارى خلفها 

 .فلله احلمد واملنة، وأقطاب العلمانية اجلدد
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 ١عبد اهللا املهاجر: السائل
 

 .السالم عليكم شيخنا وحفظكم اهللا وسدد خطاكم
حسب ما كان عندي من معلومات أنه كان هناك اتصال يف الفترة األخرية بالشيخ األسد احلبيب أيب عبد اهللا املهاجر  .٧٣

اذا مل تتم الوحدة أيامها، مع العلم أن اجلميع تقريبا كان مقرا ومؤيدا ومطيعا للدكتور أيب النور تقبله اهللا، فلم تقبله اهللا، لكن مل
إن . مل تتم الوحدة حتت إمارته، ال أعين كأمري لإلمارة اإلسالمية وإمنا أيضا كأمري أو مسئول للهيئة الشرعية للجماعة املوحدة

 .لفرقةالقلب ليرتف دما على ا
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
بالفعل كان هناك حماولة تواصل بيننا وبني الشيخ أيب عبد اهللا املهاجر رمحه اهللا، وكان ذلك بعد غزوة البالغ بفترة قصرية، واليت 

ا أو مع غريها، ولكن مل يتيسر ارتفع وقتها اسم جند أنصار اهللا، ودعى الكثري يومها إىل التوحد معها، ومل نرفض وقتها التوحد معه
 . رمحه اهللارتقى فيهاحينها اللقاء بيننا، مث كان بعدها بفترة قصرية أحداث مسجد ابن تيمية، واليت 

أما الدكتور أبو النور املقدسي رمحه اهللا فلم يكن ظاهرا يف الصورة وقتها، مبعىن أنه مل يعلن أنه هو أمري جند أنصار اهللا أو حىت 
وخالل لقائي بالشيخ أيب النور تقبله اهللا يف بيته قبل استشهاده بيوم واحد مل خيربين بأن له عالقة سئول الشرعي للجماعة، أنه امل

رمحه اهللا، حني طالب اجلميع األخرية له  ومل يتضح ذلك إال يف خطبة اجلمعة ،تنظيمه مع األخوة يف مجاعة جند أنصار اهللا
 .د أنصار اهللا جنحتت إطارباالنضمام والتوحد 

 
 . البقاء يف غزةأمرض اجلهاد وخصوصا اليمن أ إىلما هي نصيحة الشيخ للشباب هل النفري  .٧٤

 
 ال ينقصها سوى تكاتف ، فغزة ساحة كسائر الساحات،ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواين هو البقاء يف غزة للعمل فيها

 ).٤٢(اجع إجابة السؤال رقم  ور، والعمل معا ضد عدوهم، وتآلفهم فيما بينهم،كوادرها
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 أبو العزم: السائل
 

 .احلمد هللا رب العاملني
 .حياكم اهللا شيخنا الغايل أبو الوليد، وحفظك اهللا من كل سوء، وأعمى عنك عيون املتربصني والظاملني

 :شيخنا احلبيب
 رتدة؟يف احلكومة امل] إخل .. صحة .. تعليم [ ماذا تقول يف العمل املدين  .٧٥

 
 .حياك اهللا أخي احلبيب، بارك اهللا فيك ونفع اهللا بك

 .األعمال املدنية التابعة لتلك احلكومة ال بأس ا، ما مل يشتمل العمل فيها على أمر مكفّر أو حمرم
 

 التابع حلماس؟ .. وليس القسام .. فقط ] الدعوة [ وماذا تقول يف العمل يف جهاز  .٧٦
 

كالعمل يف : جيوز االنضمام إليها، وال تكثري سوادها، وال جيوز العمل معها فيما خيص التنظيمحركة محاس حركة بدعية، ال 
املكاتب السياسية، والدعوية، واالجتماعية، والنسوية، وتوزيع النشرات، وإعداد املهرجانات، وغريها؛ خاصة يف ظل وجود 

 .هااجلماعات السلفية ااهدة، فهي أوىل بالعمل معها وتكثري سواد
 حزبية تمن بدع عقائدية أو ضالال كان الذي يعمل يف اجلهاز الدعوي ال يدعو إىل ما تدعو إليه هذا احلركة نلكن مع ذلك إ

؛ ولكن يدعو الناس إىل دينهم احلنيف، دون أن تشوب دعوم بدعة من البدع املفسدة للدين؛ فال حرج يف أو غريها أو طائفية
 .عن العمل مع سائر اجلماعات البدعية بسائر أنواعهاذلك، وإن كان األوىل البعد 

 
يف بيانكم األخري خبصوص مالحقة شباب التوحيد واعتقاهلم، توعدمت، أو تكلمتم بصيغة التهديد حلكومة وأيضا؛  .٧٧

، أم محاس، فهل أنتم فعال تقصدون التهديد العسكري إن صح التعبري، وعليه؛ هل تفضلون اخليار العسكري وتتحملون تبعاته
 .أنكم يف هذه املرحلة تتبعون سياسة حتمل األذى والصرب عليه؟ وجزاك اهللا كل خري

 
لألسف فَِهم الكثري من اإلخوة بياننا األخري خطأ، حيث ظنوا أننا ذهبنا إىل اخليار العسكري مع حكومة القوانني الوضعية، وهذا 

 .على قتال احملتل، ولن نرضى أن مينعنا أحد من قتاهلمما ال نريده وال نسعى إليه، ولكن قصدنا بذلك أننا سنعمل 
أما رسالتنا هلم فستصلهم بإذن اهللا وتوفيقه، عسى أن يفهموها ويستفيقوا من : (وكان البيان يشرح بعضه بعضا، وهذا نص منه

 ).أوهامهم الغبية بالسعي للقضاء على هذا النور الساطع، وأنى هلم
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

فكان منهج الصرب واملصابرة والثبات يف وجه االبتالءات من أهم ما يترىب : (، حيث قلنا قبلهاوقد وضحنا ذلك يف البيان نفسه
فانشروا كالبكم يف الطرقات باملالبس املدنية، وزودوهم بالدراجات … عليه اإلخوة يف حلقات العلم عند حلاقهم باجلماعة، 

ا املطاردين، وسخروا املزيد من أبناء القسام حلماية حدود اليهود، النارية، واألجهزة الالسلكية، وضاِعفوا من توزيع صور إخوانن
فإن شباب التوحيد أقسموا باهللا على املضي يف هذه الدرب ، ولكن هيهات هيهات أن تنالوا من عزائمنا، أو تكسروا من شوكتنا

 ).حىت يأذن اهللا بالفتح على أيديهم أو تنفرد سالفتهم
 التوحيد، وجهاد أعداء الدين اليهود، والصرب على حتمل األذى يف سبيل ذلك، فلن يثنينا فرسالتنا هي املضي يف رفع راية

السجن، وال املطاردة، وال سرقة العتاد، وال انتهاك احلرمات، وال حراسة احلدود من ِقبل القسام؛ كل ذلك وغريه لن يثنينا عن 
غوتية، فنظهر للمسلمني حقيقتهم، ونثبت أم أصبحوا حراس حدود يف جهاد اليهود، وفضح اخلونة املرتزقة من أزالم احلكومة الطا

غزة كما أن سلطة عباس حراس حدود يف الضفة، ونبين للمسلمني املخدوعني أن هذه احلكومة الطاغوتية أصبحت سيفًا مسلطًا 
 . وحتمي به حدود أعداء الدينعلى رقاب كل من حياول اجلهاد يف سبيل اهللا، تسرق أموال املسلمني لتقاتل به املوحدين،

فخيارنا واحد مل نغريه، سنصرب وحنتسب األجر عند اهللا حىت تنجلي الغشاوة عن األبصار، وتنقشع الغمامة املظلمة عن مساء 
 .املغرر م

 فالرزايا إذا توالت تولَّت *** خفِِّض اجلَأش واصربنَّ رويدا
 

 

 
 سلفي من الصحراء: السائل

 
 .سأل عن جهودكم يف التوحد مع باقي اجلماعات، فاإلخوة سبقوين ذاأحفظك اهللا وزادكم علما، لن : شيخنا الفاضل

 أسأل عن قدراتكم العسكرية احلالية؟ هل أعددمت العدة لقتال اليهود واملرتدين؟ .٧٨
 

 .حفظك اهللا أخي الكرمي
ولكين أطمئنك أننا ال نترك سبيلًا إلعداد العدة والتسلح إال ال أظنك تقصد أن أُورد لك حجم القدرة العسكرية لدينا، 

]. ٦٠: األنفال[} وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم{: سلكناه، يقول احلق تعاىلو
 واالستعداد التام للقتال، فالسالح حباجة للرجال، والرجال يةهزا هي املؤشر الوحيد على اجلولكن هذه األمور على أمهيتها؛ ليست

 .حباجة للصقل يف مواطن الرتال، بعد غرس العقيدة وصاحل اخلصال
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 ا على إسرائيل؟ يعين هل لديكم استشهاديني جاهزين للعمل يف سبيل اهللا بأي حلظة؟هل تكتفون بصواريخ تطلقو .٧٩
 

 إن الصواريخ اليت نعكف على إطالقها بني حني وآخر؛ ليست هي الغاية وال النهاية، ولكن ظروف املرحلة هي اليت بالتأكيد
 .فرضت علينا ذلك، واإلخوة ال يتوانون يف العمل على توسيع دائرة قدراتنا العسكرية، ولكن؛ حسبنا اهللا ونعم الوكيل

 . يف مقدمتهم؛ نسأل اهللا أن يثبتنا ويعيننا على أداء ما أوجبه علينااالستشهاديون بفضل اهللا موجودون، والعبد الفقريو
ودعين ألفت هنا إىل أمر أراه يغيب عن كثري، وهو أن للرمي نصيب كبري يف املعركة بني احلق والباطل، وهذا مصداقًا ملا قاله 

 هي الرمي يف زماننا، والقصور فيها ناتج عن بدائيتها، ، والصواريخ ومثيالا"أال إن القوة الرمي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكوا حملية التصنيع؛ ونسبة اخلطأ فيها كبرية، لذلك البد من السعي اجلاد يف تطويرها، وبذل اجلهد يف حتسينها أو احلصول على 

ك أمانة يف رقبة كل من له يد يف هذا صواريخ دولية الصنع، مما سيقلب املعادالت على رؤوس اليهود وأذنام بإذن اهللا تعاىل، وتل
، خري وأعظم بركةً من  يف سبيل اهللا وليحكم بشرع اهللاال ألّا يبخل على نفسه وعلينا، فإن صاروخا واحدا يطِلقه أبطال التوحيد

ملان، أو خدمة أهداف عشرات الصواريخ اليت ال يرجى منها إال تثبيت أركان كراسي حفنة املشرعني من دون اهللا حتت قبة الرب
 .خارجية ميليها أذناب القطب الرافضي يف طهران، وال حول وال قوة إال باهللا

 
ملاذا ال يتم إرسال شباب منكم إىل أراضي اجلهاد األخرى كي يتدربوا ويتعلموا العلم العسكري املفيد؟ أو االتفاق  .٨٠

 ارج كما تفعل التنظيمات الفلسطينية عندكم؟على أن يأيت إلينا إخوتنا املهاجرين من ساحات اجلهاد يف اخل
إعداد العدة لضرب النصارى يف : أو ملاذا ال يتم التنسيق بينكم وبني إخواننا ااهدين يف اخلارج على العمل املشترك، مثال

 مصر، تلبية لنداء إخوتنا يف الدولة اإلسالمية ببالد الرافدين؟
قد أا قادمة، ستكونون حباجة ماسة جدا إىل خرباء عسكريني ورجال حرب، كما عندما تبدأ احلرب ويشتد وطيسها، وحنن نعت

 .حدث بالضبط يف بالد الرافدين فالصراع على املناطق احلساسة يف العامل اإلسالمي يكون شديد جدا واهللا اعلم
 علم متمكن وهللا احلمد، وله الشيخ أبو محزة املهاجر تقبله اهللا كان رجل عسكري من الطراز األول ومع ذلك كان طالب

صوتيات ومؤلفات ال ميل اإلخوة من مساعها وقراءاا، وال يفهم من كالمي حتقري لباقي العلوم، وعلى رأسها مجيعا العلم 
 .الشرعي فهو املنطلق واألساس أسأل اهللا أن ينصركم وان يثبت أقدامكم وان يرزقنا وإياكم اإلخالص يف العمل، آمني يا رب

 
 نقص اخلربة العسكرية بالصورة اليت تتخيلها، فكثري من اإلخوة لديه خربة جيدة يف اال يق العمل هنا هي املشكلة اليت تعليست

العسكري، وال تنس أن الذين يتدربون يف اخلارج من أبناء التنظيمات الفلسطينية ينقلون إلينا بعض تلك اخلربات، مبعىن أا تصل 
 .إلينا عن طريقهم
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، مع نقص حكومة القوانني الوضعيةق يف العمل العسكري هنا هو صعوبة توفر املكان اآلمن بعيدا عن أعني ائالعأساس ولكن 
حاد يف املوارد املالية اليت هي عصب اجلهاد، نظرا لقلة املوارد من جهة، ولكثرة االعتداءات املستمرة علينا بالسرقة واغتصاب 

 .ومة الطاغوتية من جهة أخرىمن ِقبل احلكاألموال والسالح 
شك فيه أن التنسيق والتعاون بني ااهدين يف شىت بقاع األرض مطلب ضروري، ولكنها مرحلة مستقبلية مل يأِت يومما ال 

 .أواا
 

 

 
 حمب أبو عمر البغدادي: السائل

 
عداء اهللا، ولقد أقررمت أعني املوحدين جزاكم اهللا أولًا أشكر اإلخوة يف شبكة مشوخ اإلسالم جعلها اهللا سيفًا مسلطًا علي أ

 .خريا
 .ثانيا أسأل اهللا أن حيفظ عبده أبو الوليد املقدسي وينجيه ويبعد عنه أعني الطواغيت يف غزة ومصر

أال ترى شيخي احلبيب أن األولوية اآلن هي التوسع يف سيناء لتخفيف الضغوط عليكم يف غزة مع العلم أن أرض  .٨١
 .ة للجهاد يف ظل سخط القبائل علي حكومة مبارك قاتله اهللا وأظن أن منهج التوحيد واجلهاد منتشر فيها واهللا أعلمسيناء خصب

 
 ).١٦( عند السؤال رقم  اإلجابةجتدو ،بارك اهللا فيك أخي الكرمي، وقد سبق وأن أجبت عن فحوى هذا السؤال

 
 

 
 Abu Habiba: السائل

 
 .هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة ا

تقول محاس أن القاعدة ليس هلا وجود يف قطاع غزة، وأن املسألة أن هناك بعض اجلماعات السلفية الضعيفة اليت ليس هلا تأثري 
 :على األرض وال تؤثر يف املعركة مع العدو الصهيوين، أمثال أنصار السنة ومجاعة التوحيد واجلهاد ولذلك حنن نسأل فضيلتكم

يد واجلهاد تعترب امتداد لتنظيم القاعدة أو تعمل حتت إمرا مثلما كان احلال يف مجاعة التوحيد واجلهاد هل مجاعة التوح .٨٢
 .يف العراق بقيادة الشيخ أيب مصعب الزرقاوي قبل أن تتحول لتنظيم القاعدة يف العراق
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 يكن يعمل حتت إمرة التنظيم  مل مصعب الزرقاوي رمحه اهللا،ان الشيخ أبأ بداية؛ فلعله حسب ما لدي من معلومات متواضعة،

ااهدين الصادقني يف بقاع جتمعنا باإلخوة أيام التوحيد واجلهاد، وعلى أي حال فنحن يف مجاعة التوحيد واجلهاد يف بيت املقدس 
 .ا، وجتمعنا مهوم أمتنا، وتكالب أعداء اهللا عليهوحدة السبيل واهلدفاألرض 

وتربطنا مبشايخ وأبناء التنظيم أواصر الوالء، اليت كتبها اهللا عز وجلَّ بيننا، ونعتز ونشرف ا، ونرقب بشوق ذلك اليوم الذي 
نصطف وإياهم جنبا إىل جنب على أعتاب مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاحتني مكربين بإذن اهللا، وما ذلك على اهللا 

 .بعزيز
أن قتالنا ورايتنا ينبغي أال تتأثر باالتباع جلماعة أو االنتماء لتنظيم معني، فغرضنا هو إعالء راية التوحيد، ال القتال حتت مث اعلم 

 .مسمى دون غريه، وإن كانت الوحدة أو العمل يف إطار واحد هو عمل نبيل، ينبغي االهتمام به والسعي لتحقيقه
 

أو الضفة أم تنوون القيام بعمليات خارج هذه احلدود مثل ضرب بعض هل تتوقف عملياتكم عند حدود قطاع غزة  .٨٣
 األهداف يف سيناء مثلما حدث يف طابا أو شرم الشيخ أو استهداف الكنائس يف مصر أو األردن؟

 
لعلي أشرت فيها ) ٦٨(و) ١٨(و) ١٦: (يت يف مقدمة هذا العمل، واطلع على إجابات األسئلة رقما راجع مالحظ!الكرميأخي 

 .ىل شيء مما سألتإ
 

 

 
 نزيف الدم وتناثر األشالء: السائل

 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 .نسأل اهللا أن حيفظك حبفظه وباقي اإلخوة
 .أريد أن أطمئن عليكم أولًا وباقي اإلخوة من حولك

ث، أرى أنه مبلغ يكفي للقيام بعمل بالنسبة للمبلغ املايل الذي طُرح مكافئة ملن يأيت برأس اخلاسر اخلبي: السؤال .٨٤
أم أن األمر إعالمي فحسب؟ أرى باملبلغ املطروح ميكن للجماعة أن ترسل أحد مقاتليها للقصاص من ، عسكري يثلج الصدور

 ذلك احلقري ليسافر من بلد لبلد، أم أن األمر إعالمي وكفى؟
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
ري، نتقلب يف ِنعم اهللا تعاىل علينا باألمن واحلفظ من كيد اخلونة واملنافقني، نسأل اهللا أن يدمي علينا احلمد هللا تعاىل، فنحن خب

 .نعمه، ويكيد لنا، وينصرنا على عدونا
أما بالنسبة للهدية املالية اليت وعدنا ا ملن يقطف رأس اخلاسر اخلبيث، ومبا أنك أثرت القضية ذا الشكل، فأدعوك لتعود 

 :مل يف البيان اخلاص باألمر، وفيهوتتأ
 أن تبقي األمر يف ِنصابه الصحيح، الكرمي، لذا عليك أخي .......... "وإن قدر لنا فيه الكفاف سنستدين املبلغ " ......... 

ب اخلاسر، وال ختلط بني األمور، فاهلدف هو الذّب عن عرض نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، عرب التحريض على قطف رأس الكل
 .أما العمل العسكري الذي أشرت إليه، فله أبعاد تفوق األمر املادي بكثري، وهذا يعرفه أهل االختصاص

:  فاكتفينا مبا يسره اهللا لنا وأقدرنا عليه، قال تعاىل،وأَمر إرسال أٍخ من ِعندنا ليقوم باألمر يف قلب بريطانيا ليس بأيسر من سابقه
 ].٨٤: النساء[} ني عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيلًاوحرِض الْمؤِمِن{

أن هناك مجاعة بكرية األخرية نفسه قد فهم رسالتنا فهما سليما، وذكر يف أحد لقاءاته ) ياسر احلبيب(بل من عجيب املفارقة أن 
 . وأا قد رصدت مبلغا لذلك،ض على قتله حتر-لصديق وما أعظمها من نسبة  نسبة إىل أيب بكر ا-

، أسأل اهللا أن يغفر يل ولك، وجيعلنا دائما عند حسن ظن "إعالمي وكفى"متثال ألمر اهللا لنا بالتحريض، وليس هو اال لدافعفا
 .إخواننا
 

 

 
 أسامة األسد: السائل

 
 .تهالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركا

 ما هو موقفكم من استقبال جماهدين مهاجرين من خارج فلسطني لاللتحاق بكم؟ .٨٥
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .، فراجعه)٢٩(سبق أن أجبنا على سؤال حنو هذا وهو برقم 

 
 ما هو موقفكم مما حصل للشيخ أبو النور املقدسي؟ .٨٦
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 الشهداء، لقد أشرت ملا حصل مع الشيخ واإلخوة يف إجابة السؤال رقم  وتقبله يف الفردوس األعلى مع سادة،رحم اهللا الشيخ
 .، فلك أن ترجع إليه بارك اهللا فيك)٧٢(

 
ما هو احلكم الشرعي الذي ترونه يف قادة محاس وجنود القسام مع املطالبات املستمرة هلم بكف أذاهم عن اجلهاديني  .٨٧

هادي خطر على حكمهم لغزة خاصة وفلسطني عامه وأخذ دفة اجلهاد خاصة والسلفيني بشكل عام واعتبارهم هذا التيار اجل
 منهم؟

 
قادة محاس وجنودها الذين أكثر أهل العلم واملشايخ الفضالء من تذكريهم وختويفهم وحتذيرهم من املخاطر اليت تقبل عليهم، 

، واستغشوا ثيام كي ال يروا ويبصروا ونصحوهم وبالغوا هلم يف النصح؛ قد جعلوا أصابعهم يف آذام كي ال يستمعوا للناصحني
طريق النجاة، وأَصروا واستكربوا استكبارا، فرضوا ألنفسهم بتضييع األمانة اليت وكلتهم ا أمتهم، ووقفوا يتزلفون ويتقربون إىل 

 .من حيارب اهللا ورسوله، عسى أن مينوا عليهم ببعض فتات دنياهم، فأضاعوا دينهم ومل تسلم هلم دنياهم
 خِسيسات احلياة  ***   إن من يبتاع بالدين 
 الرأي حمفوف بطول احلَسرات  ***   لغيب 

، نسأل اهللا أن يهدينا وإياهم إىل يهعسري إن مل يتوبوا إلعند رم فهم على خطر عظيم إن مل يفيئوا إىل أمر اهللا، وحسام 
 .الصراط املستقيم

 
 

 
 معاوية القحطاين: السائل

 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 . أسأل الكرمي املنان أن حيفظكم ويثبتكم- عفا اهللا عنك -شيخنا الفاضل 
بعد " محاس"هل جتدون آثارا لدعوة التوحيد اليت تقومون ا، وهل هناك استجابة من العامة وما هي حالة شيخنا  .٨٨

 ".الذي هو القتال يف سبيل اهللا"ية الشريعة وإىل دفع الصائل باجلهاد متييزكم وإعالنكم عن قيام مجاعة موحدة تدعو إىل حاكم
ووضعها عند من كان يتعاطف معها بعد هذا التطور، وخاصة بعد قتلها وأسرها لكل من يدعو " محاس"أقول ما هي حالة 

 لذلك املنهج؟
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .ه أن جييب دعاءك، وأسأله سبحانالكرميبارك اهللا فيك أخي 

بفضل اهللا تعاىل دعوة التوحيد آخذة يف االنتشار، وبقعتها يف اتساع يوما بعد يوم، ونلمس أثر ذلك بفضل اهللا تعاىل على 
اإلخوان املسلمني، تجلي حقيقة األرض، واألسباب كثرية، فبعد توفيق اهللا تعاىل، ومن ثَم جهد القائمني على هذا املنهج؛ فإن ل

 عرب ما ارتكبته محاس من جرائم؛ دور كبري يف الصحوة اليت أخذت طريقها بني العامة بفضل اهللا، ونبشر األمة عوم،اوي دو
فأين أين مجعاء أن جنم جتّار الدين آخذ يف اُألفول، ودعوة احلق يزداد هلا القبول، ال ينقصها إال دعم الصادقني، ومساندة الغيورين، 

 ن؟والـمشمر
وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ {: اهللا تعاىل، فإن آيات اهللا ماثلة أمامنا، تتحقق ونراها رأي العني، ويبصرها كل لبيب، قال تعاىلمث بفضل 

ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيم٣٨: حممد[} قَو.[ 
م عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُ{: وقال تعاىل

 ].٥٤: املائدة[} ه واِسع عِليمالْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَاِئٍم ذَِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه من يشاُء واللَّ
ما فعلته حكومتهم من  وهذا هو عني ما متر به محاس، فهي يف مأزق خطري، تعاين أزمة ثقة مع القريب قبل البعيد، خاصة بعد

وافض،  للكفار والنصارى والرعظام، السيما قضية رضاهم بقوانني البشر الوضعية على قانون رب الربية، وتوليهمجرائم طوام و
هم من املوحدين املستضعفني يف أقطار األرض، وبفضل اهللا تعاىل جند أن تعاطف الناس معهم آخذ يف النقصان يوما بعد يوم، ئوترب

، وولوجهم يف دماء وأموال وأعراض املوحدين، أ وتكربهم عن االعتراف باخلطومما يزيد يف تسارع ذلك هو تشبثهم مبا فعلوه،
 العلم وااهدين، وما يفعلوه اليوم من منع للجهاد، وفتك بكل من حياول القيام بضرب أعداء اهللا اليهود؛ أدى السيما العلماء وطلبة

النفضاح كافة شعارات املقاومة واملمانعة اليت كانوا يتسترون خلفها أمام العامة، وسيكون بإذن اهللا املسمار األخري يف نعشهم، وما 
 .ذلك على اهللا بعزيز

 
 

 
 املستنصر باهللا: السائل

 .حياكم اهللا شيخنا أبو الوليد
كيف تقيم الوضع احلايل يف قطاع غزة، يف ظل حصار النظام املصري عدو اهللا، وحرب أتباع مجاعة اإلخوان املفلسني  .٨٩

 على التيار اجلهادي؟
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 .الكرميحياك اهللا أخي 
، وهو يف جممله خيفى على الكثري ممن هم خارجه، وعلى أي حال الوضع يف قطاع غزة حيمل الكثري من التناقضات واملفارقات

فقد أضحى حال العباد يف قطاع غزة خالل السنني القليلة املاضية قريبا من حال املسلمني يف أقطار األرض؛ طواغيت يستخفون 
زبانية حكومة القوانني الوضعية قهرهم عقول الناس باخلطب الرنانة واخلطابات احلماسية اليت ال تعدو الكذب والنفاق، فيما يمارس 

وإذالهلم لكل من ال يثبت والءه للحزب احلاكم، وتضييق على الناس يف أرزاقهم بأصناف املكوس والضرائب، عالوة على 
اتت اليت ب، اعتداءات أعداء اهللا اليهود املتكررة على سكان القطاع بتواطؤ وغض طرف فاضح من قوى املقاومة واملمانعة املزعومة

تسخر كل شيء ملصلحتها الضيقة مبا يف ذلك قضية احلصار على قطاع غزة، يف تالعب واضح مبأساة املستضعفني ونكبتهم، وال 
 .حول وال قوة إال باهللا

أما عن حرب احلكومة احلمساوية على التيار السلفي اجلهادي وأتباعه، فقد أضحت فصولًا، ال يكاد ينقضي واحد حىت يتلوه 
هم على درب التوحيد، يظهر منها للمسلمني نزر يسري، يف تبِذعأَخلل كل فصل منها شيء من دماء املوحدين وأشالئهم وآخر، ويت

 .ظلمات التكتيم اإلعالمي العميل
 ال يزال يف غزة الكثري من املتسع، والكثري من - ومن باب التحدث بنعمة اهللا عز وجل علينا -وعلى الرغم مما سبق؛ إال أنه 

ا نربح هذه األرض إال بإحدى احلسنيني إن لّصرار على مواصلة املسري، وعلى أاالت اليت يفتقدها أي بلد آخر، مما يزيدنا من اإلا
 .شاء اهللا تعاىل، نسأل اهللا أال حيرمنا بسبب ذنوبنا

 
خصوصا ومن كيف تري مستقبل الوضع ومستقبل اجلهاد، وهل عندكم استعداد الستقبال إخوة مهاجرين من مصر  .٩٠

 سائر البالد ؟
 

إنَّ من جممل ما ندين اهللا عز وجل به؛ أن املستقبل هلذا الدين، وأن دين اهللا غالب ال حمالة، وما الذي منر به إال متطلبات مرحلة 
اليوم الذي ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بشر ب! ال؟التمايز، تتخللها إرهاصات النصر وبشائر التمكني بني حني وآخر، كيف 

 .مغارا ىلإيبسط اإلسالم فيه بساطه على األرض من مشارقها 
ليبلغن هذا األمر ما بلغ : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن متيم بن أوس الداري قال" مسنده"روى أمحد يف 

 بعز عزيز أو بذلِّ ذليل، عزا يعز اهللا به اإلسالم، وذلًا يذل اهللا الليل والنهار، وال يترك اهللا بيت مدٍر وال وبٍر إال أدخله اهللا هذا الدين
 ".به الكفر

والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا وِإنَّ اللَّه لَمع {: ومستقبل اجلهاد وااهدين وهدايتهم مكفولة بكفالة اهللا عز وجل
ِسِننيحا {: األمر هللا من قبل ومن بعد، والعاقبة للمتقني، قال تعاىل، و]٦٩: العنكبوت [}الْمم كا ِإلَيوِحيهِب نياء الْغأَنب ِمن ِتلْك

 ].٤٩: هود[} كُنت تعلَمها أَنت والَ قَومك ِمن قَبِل هذَا فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ ِللْمتِقني
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 سبق البد أن يكون داٍع للتشمري عن ساعد اجلد واالجتهاد، لنحرص على أن نكون ممن والذي جيدر بنا اإلشارة إليه هو أن ما
يعز اهللا على أيديهم دينه، ويرفع م رايته، وال تقعدنا آالم ااهدين وال جراحات املوحدين يف بقاع املعمورة، فتلك سنة 

وال تِهنوا ِفي ابِتغاِء الْقَوِم ِإنْ {:  تعاىل ليسوا يف مأمن مما نكابد، قال تعاىلأن أعداء اهللاويكفينا بل ويسعدنا االبتالءات وطبيعة احملن، 
 ].١٠٤:النساء[} تكُونوا تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللَِّه ما ال يرجونَ وكَانَ اللَّه عِليماً حِكيماً

 .فلرياجع) ٢٩(لالستعداد الستقبال اإلخوة فقد سبقت اإلجابة على ذلك عند السؤال رقم أما بالنسبة 
 

هل ترون فكرة إعداد الشباب يف فلسطني مث إرساهلم إيل جبهات القتال يف اخلارج يف ظل أوضاع فلسطني احلالية  .٩١
 ثل هذه املناوشات معها والتصادم؟وضعف املناصرة اإلعالمية خصوصا ألي خروج على حركة محاس وعدم استيعاب الناس مل

 
إن فكرة إرسال الشباب إىل اخلارج وإفراغ الساحة الفلسطينية من الكوادر ال أراها فكرة جيدة، وال تناسب وال تفيد اجلماعات 

السلفية الناشئة فيها، بل جيب أن يعالشباب وي قتال اليهود يف هذه هزية العسكرية لارىب على املنهج السلفي والعلم النافع واجلد
 .ة املباركة، ال أن جنهز الشباب إلرساهلم إىل اخلارج مفرغني الساحة من الكوادر العاملنيعالبق

نعم؛ من املمكن أن جنهز الشباب ونعدهم للقيام بعمل خارج نطاق القطاع يعود بالنفع املباشر على اجلماعات السلفية فيها، 
 .يكس وبيكوادود املصطنعة اليت فرضها علينا أعداء اهللا منذ اتفاقيات سوذلك ألن قتالنا لعدونا ال حتده احل

وبالنسبة لصعوبة األوضاع هنا فال أظنها بأزيد منها يف سائر الساحات اخلارجية، بل أظن أن الساحة الفلسطينية من أفضل 
 .الساحات للعمل يف ظل الوضع األمين املفتوح
فقهه له ستضعاف ال فهذا ال نراه وال ندعو إليه، بل ندعو إىل الصرب واحتمال األذى، فاأما فكرة مصادمة حكومة محاس وقتاهلم؛

 .الذي جيب أن ندرك معامله
 

كيف تري الوسيلة األنسب ملواجهة منتسيب مجاعة اإلخوان، يف ظل واقعهم احلايل يف فلسطني وبعد التجربة العراقية  .٩٢
 واألفغانية والصومالية؟
 .وأقر أعينكم بنصر اإلسالم واهللا اكرب وهللا العزة ولرسوله وللمؤمننينفع اهللا بكم وبعلمكم 

 
 .بارك اهللا فيك أخي السائل

 :اعلم رعاك اهللا؛ أنه البد من سلوك طريق ذي مسلكني يف هذا اال
دة واحلاكمية جيب النهوض واالرتقاء مبنهج التوحيد، عرب التركيز على التبحر يف العلم الشرعي، ونشر مسائل العقي: األول

والوالء والرباء بني العامة، وهذا حيتاج أن يتسلح أهل احلق بالعلم واحلكمة، فكم ِمن حق أضاعه جهل صاحبه أو قلة حكمته، 
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فليس كل الناس قلوم مفتوحة ومهيأة لتسمع منا وتصغي لكالمنا وتقتنع بأدلتنا، بل من الناس من حيتاج لتغليب لغة الدليل معه، 
 . حيتاج للغة املنطق، وهكذاومنهم من

فعلينا أن ال نكلّ وال منلّ، فهذه هي أمانة محل الدين ونشره دونكم، وأظن أن األمانة قد باتت أعظم وأجلّ يف ظل ما تكابده 
 .األمة وما يالقيه املنهج احلق من التشويه والصد من الداخل واخلارج

 وبال -سيما ممن حيملون زورا مست االلتزام وحلن التدين، وعلى رأسهم العمل على فضح عوار اخلونة واخلائرين، ال: والثاين
 حول العامل، وبفضل اهللا فإن السنوات األخرية قد محلت من فضائحهم املرئية فروعها مجاعة اإلخوان املسلمني عرب -منازع طبعا 

خيانتهم ظاهرة للعيان، وحنسب أن نعشهم قد دقت فيه واملسموعة واملكتوبة ما وفّر على الدعاة الكثري من اجلهد والعناء، وصارت 
 .الكرتوين اهلش، خاصة لدى املساكني من العوام املخدوعني مالبدعي الكثري من املسامري، فلنكثف من الضربات لصرحهم 

 احلق أفواجا،  أنه إن تضافرت جهود املخلصني يف النقطتني السابقتني، فسيعود الناس ملنهج-واهللا تعاىل أعلم  -وأحسب 
وسيجد أكابر اخليانة وزعماء العمالة املتأسلمني أنفسهم يف العراء، وقد لَِفظَتهم اجلموع، بل وداست عليهم اجلماهري بإذن اهللا 

 .تعاىل
 

 

 
 خطاب االنصاري: السائل

 
 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 :األسئلة لدي بعض ! شيخنا. الوليد املقدسي حفظه اهللابارك اهللا يف إدارة الشموخ ويف الشيخ الكرمي أيب
 ما هي عالقة مجاعة التوحيد واجلهاد يف غزة مع اجلماعات السلفية اجلهادية األخرى، خاصة مجاعة أنصار السنة؟ .٩٣

 
 لتطوير تلك العالقات تربطنا جبميع اإلخوة الصادقني يف اجلماعات السلفية عالقات طيبة، تفرضها علينا اُألخوة اإلميانية، ونرنو

للوصول إىل صيغة تتيح لنا مجع الكلمة ومل الشمل، امتثالًا ألمر اهللا تعاىل لنا بالتوحد حتت راية التوحيد، وكُلُّنا أملٌ بأن واقع 
 .التشتت هذا لن يطول بإذن اهللا

 
 إلسالم؟هل يف رأي مجاعة التوحيد واجلهاد، إن محاس واجلهاد اإلسالمي قد كفروا وارتدوا عن ا .٩٤
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كلّا؛ ليس هذا هو رأي مجاعة التوحيد واجلهاد، فقضية الكفر والردة قد تناولناها يف احلكم على الس التشريعي الذي يبدل 
شرع اهللا، ويسلب حق التشريع بصورة فاضحة، وعلى احلكومة اليت تفرض قوانني البشر على الناس، وتنقض عرى الوالء والرباء 

 .جهارا ارا
عند احلديث عن حركة محاس أو اجلهاد اإلسالمي؛ فيكون األمر خمتلفًا، ألننا عندها نكون يف إطار التحذير من خمالفام أما 

الشرعية، واحنرافام العقدية، حرصا منا على الصدع باحلق، وتبيني األمر للعامة كما أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل، ومل يسبق أن تطرقنا 
احلركتني، رغم حتذيرنا من أن استمرار مساندة حركة محاس للحكومة، ومشاركة أبنائها يف مواجهة املوحدين، ملسألة التكفري حبق 

 .وإعمال القوانني الوضعية على العباد؛ جيعلها تسري حنو اهلاوية اليت سقطت فيها حكومتهم
 

 غزة؟وهل يف ضفة الغربية، توجد مجاعة التوحيد واجلهاد هناك أم كانت مقتصرة يف  .٩٥
 

 ).١٩(سؤال رقم النسأل اهللا أن ييسر لنا االنتشار يف كل بقعة من بقاع األرض؛ لنشر دين احلق، وراجع إجابة 
 

بعد إعالن اإلمارة اإلسالمية واهلجمة من قبل احلماس على مسجد ابن تيمية، ال نسمع األخبار من مجاعة جند أنصار  .٩٦
 اهللا، فماذا حصل م؟

 
وه تعاىل أن ييسر أمرهم، دع ون،قبل شهداءهم، ويفرج كربة من جنا منهم، وينتقم ممن ظلمهم وآذاهمنسأل اهللا تعاىل أن يت
 .وحيفظهم من كيد أعدائهم

 
 كيلو ٣٦٠ما هو أصل املوانع حىت اإلخوة السلفية جهادية تفترق إىل عدة أحزاب مع إن املسافات يف غزة تقريبا  .٩٧

 غزة ولكن استطع اإلخوة هناك على الوحدة وهم من العرق والبالد خمتلفة؟متر، بالعكس يف بالد املغريب أوسع من 
 

القضية ليست مرتبطة باملسافات واملساحات، ونسأل اهللا تعاىل أن ييسر لنا ولإلخوة مجيعا أمر رشد بإذنه تعاىل، وراجع أخي 
 .، ففيها ما سألت عنه)٧(و) ١(الكرمي إجابات األسئلة رقم 
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 حممد كمال: ئلالسا
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 فلتهدأ  

 .السالم عليكم يا شيخنا أبو الوليد املقدسي
 ملاذا ال يتم توحيد اجلماعات السلفية اجلهادية يف أرضكم املباركة على مسمى واحد وعلى جيش واحد؟: سؤايل األول .٩٨

 
يؤلف بني القلوب، وراجع إجابة أن  و،ييسرهاأن نسأل اهللا وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته أخي الكرمي، بالنسبة للوحدة ف

 .خبصوص الوحدة) ٧(و) ١(األسئلة رقم 
 

 ملاذا ال توجد عمليات استشهادية تستهدف الصهاينة الكفار؟: سؤايل الثاين .٩٩
 

 ولكن هناك الكثري من  مسألة اختيارية ترجع إىل ااهدين،تن حتديد وسائل اجلهاد يف سبيل اهللا هي يف كثري من األحيان ليسإ
العوامل واحملددات اليت تلقي بظالهلا على هذا األمر، وما على ااهد سوى التوكل على اهللا، وِمن ثَم األخذ باألسباب القتناص أي 

 .فرصة للفتك بأعداء اهللا والنيل من دمائهم وأمواهلم
حقق أمور عديدة، منهاوخالل ذلك البد من مرونة يف اختيار أمثل وسائل اجلهاد مبا ي: 

 .حتقيق اإلثخان يف أعداء اهللا قدر اإلمكان، بصورة تلِْقي الرعب يف قلوم وتثبت للمؤمنني شوكة ومنعة -
 .تطوير األساليب اجلهادية حملاكاة أي حتد جديد يف طبيعة الصراع مع أعداء اهللا -
 . ال يتم حتديثه وتغيريهضمان استمرارية العمل اجلهادي، وعدم التحجر عند أسلوب معني -
 .احملافظة على الكادر اجلهادي، واحلرص على تنفيذ أكرب األعمال بأقل التكاليف -

إن ما سبق هو اإلطار العام الذي نسري عليه يف مسألة اختيار األساليب اجلهادية، : الكرميبعد هذا االستطراد، أقول لك أخي 
حة لنا اآلن، فعلينا أن نحجم إىل غريها من األساليب، مبا يضمن استمرار اجلهاد، مع ومنها العمليات االستشهادية، فإن مل تكن متا

تحين الفرص اليت قد ييسرها اهللا لنا يف مسألة العمليات االستشهادية، فهي يف هذه املرحلة تعترب صعبة لكثري من األسباب، منها 
 من الداخل، وااهدون بني النارين، أما ظَلَمةٌمن اخلارج، وينشط فيه عداء األاحلال يف قطاع غزة الذي أصبح كسجن كبري، يراقبه 

 .، فهم أيضا بني نار اليهود ونار السلطة اخلائنة، واهللا املستعانفيهاالضفة الغربية فأعان اهللا ااهدين 
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ا بالكفر فما قولك على اختالف عقيديت ومذهيب وفكري ومبدئي وهديف مع محاس؛ ال أجد داعي لرميه: سؤايل الثالث .١٠٠
رض فلسطني وسائر أااهدين املوحدين يف  إخواننا ينصر أنأسئل اهللا العظيم رب العرش العظيم  أنت يا شيخ ذا األمر؟

 . بندر السوريأبو آمني أخوكماللهم ..آمنياللهم .. ن يوحد صفوفهمأبلدان املسلمني و
 

 !؟بعد كل هذانبكي عليه ما الذي بدأ واهلدف؛ فإذا كان االختالف يف العقيدة واملذهب والفكر وامل
إن رمي محاس بالكفر أمر غري مقبول شرعا عندنا؛ ملا نرى من فروق بينها وبني حكومتها اليت متارس التشريع : ومع ذلك نقول

 .من دون اهللا، وحتكم بغري ما أنزل اهللا، وجترب الناس على التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا
 ).٩٤( و)٣٠( رقم نيسؤالوراجع إجابة ال

 
 

 
 عبدالرمحن مقدسي: السائل

 
 :الشيخ أبو الوليد املقدسي أمري مجاعة التوحيد واجلهاد

 أنتم ترون املواجهة مع محاس أمر من قبيل اهلرطقة أو اخليال فإىل مىت السكوت؟ .١٠١
 

 شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو :روى البخاري ومسلم رمحهما اهللا عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه أنه قال
كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له يف األرض : "قال! أال تدعو اهللا لنا؟! أال تستنصر لنا؟: متوسد بردة له يف ظل الكعبة، قلنا له

شاط احلديد ما دون حلمه من ويمشط بأم. فيجعل فيه، فَيجاء باملنشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتني، وما يصده ذلك عن دينه
 نِتمهذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا اهللا عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهللا لَي

 ".أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
رم، طريق النصر البد أن دالكرام وكل من سار على فطريق النصر البد أن يمر مبا مر به النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته 
 .يمر مبا نمر به اآلن، وليس علينا إال الصرب وعدم االستعجال، حىت يأذن اهللا

كأ عليه، وإىل أن توجد احلاضنة تى الذي يصلح لي، وهو أن يوجد الكادر املربمنظورنعم؛ الصرب ليس إىل ما ال اية، بل ألجل 
 .اليت تأوي هذه الدعوة املباركة، وإىل أن تقوى الشوكة ويشتد العودالشعبية 

 . فقهه الذي جيب أن ندرسه ونتعلمه ونصرب على ألوائه لهالستضعافإن اف
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بعد ، وقال له ]٣٥: افاألحق[} فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل ولَا تستعِجلْ لَهم{: قال تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم
ِتلْك ِمن أَنباِء الْغيِب نوِحيها ِإلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولَا قَومك ِمن قَبِل {: - العزم من الرسل  وهو من أويل-أن ذكر قصة نوح 

ِقنيتةَ ِللْماِقبِإنَّ الْع ِبرذَا فَاصه{. 
 . صربنا واتقينا، نسأل اهللا أال حيرمنا اخلري بسبب ذنوبناوحنن نؤمن أن العاقبة لنا إن
 ).١٤(وراجع إجابة السؤال رقم 

 
اجلماعة يف قطاع غزة تواجه العديد من التحديات وحنن إخوتكم فماذا نستطيع أن نفعل لكم فنحن نعرض من  .١٠٢

 ؟ املساعدة املالية إىل البدنية فكيف السبيل إليكم
 

 إن من أراد أن يقصد دعوتنا بالنصرة والدعم، وكان صادقًا خملصا يف : ونفع اهللا بك، وأقول لكالكرمي،بارك اهللا فيك أخي 
ذلك؛ فلن يعدم السبل بإذن اهللا تعاىل، وأقول لك وجلميع اإلخوة ممن يرومون ذلك أن يسعوا يف الوصول إىل بعض اإلخوة الذين 

 معرف اجلماعة على املنتديات اجلهادية املعتمدة، -ن عجزمت عن ذلك  إ-يعلم صلتهم بنا وعالقتهم باإلخوة لدينا، ودونكم 
لجماعة على برنامج أسرار ااهدين يف خامتة العام لفتاح املاستعينوا باهللا، وخذوا حذركم، واستعملوا التراسل اآلمن، وسنضع 

 . األجر من اهللا الذي أعطى ووهب، واعلم أنه من أنفق يف سبيل اهللا الذهب؛ فلن يعدماإلجابات بإذن اهللا تعاىل
 

وحنن على استعداد لتقدمي املساعدة دون االنضمام إىل اجلماعة فكيف السبيل إليكم؟ ومن املشايخ يف قطاع غزة هم  .١٠٣
 موضع ثقة من طرفكم بعد ختلي اجلميع عن مبادئهم، وما حادثة مسجد ابن تيمية عنكم ببعيد؟

 
ا يف مسألة االنضمام للجماعة، أال وهو أن هذه اجلماعة ما هي إال وسيلة لتنظيم أخي بارك اهللا فيك، دعين أوضح لك أمر

العمل، وتوضيح العقيدة، ورفع الراية، من باب التمايز عن بقية التجمعات والتنظيمات البدعية، فضلًا عن القومية والعلمانية، أي أن 
لي عن هذه اجلماعة امسا ورمسا يف أي وقت، أعين يف أمر التوحد مع اجلماعة ليست غاية يف ذاا، بل إننا على أمت االستعداد للتخ

 ه بذلكصبفيشارها وبسط نفوذها غاية، أخذ البعض من مجاعته هدفًا، ومن انتيأن ولكن خنشى الصادقني من اإلخوة السلفيني، 
 . مجيعاشيء من العصبية احلزبية املقيتة، نسأل اهللا أن يهدينا

با ونسري عليه؛ أن مجيع الشباب أصحاب املنهج السليم هم إخواننا؛ نتباهى ونفخر م ونتعاون معهم على واحلق وما نراه صوا
أداء ما افترضه اهللا علينا؛ وإن مل يكونوا من أبناء اجلماعة، بل إن العقيدة واملنهج احلق أوىل عندنا من مسألة االنتماء الضيق، ويشهد 

 . اإلخوة من خارج إطار اجلماعةعلى ذلك حجم عالقاتنا بالكثري من
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معرف اجلماعة على وكما قلت لك فإن  فلك أن تستعني باهللا وجتتهد يف نصرة إخوانك، وستجد بإذن اهللا سبيلًا لذلك، ؛وعليه
، يناملنتديات املعتمدة هو أقصر الطرق إلينا، مع األخذ بكافة االحتياطات األمنية وعلى رأسها استعمال برنامج أسرار ااهد

 .واستخدام املفتاح العام للجماعة املوضوع يف اية اإلجابات
أما بالنسبة الستفسارك الثاين حول املشايخ الذين هم موضع الثقة؛ فال أرى من املناسب ذكر أمساء على العام، فقد يعود بالضرر 

 .تفاصيلعليهم، لذلك عليك بالتواصل مع اإلخوة يف القسم اإلعالمي ليوضحوا لك ما تريد من 
 

 . ونرجو أن تكونوا خبري وبأمت صحةهل تنصحون الشباب ااهد يف قطاع غزة بالنفري أم بالبقاء؟و .١٠٤
 

ننصحهم بالنفري واجلهاد يف سبيل اهللا لرفع راية التوحيد يف أكناف بيت املقدس، وبذل الغايل والنفيس يف سبيل متهيد الطريق أمام 
يت بدأت تلوح يف األفق يف ديارنا، وندعو اجلميع لتسخري اجلهود والطاقات والكفاءات انتشار الصحوة اإلسالمية اجلهادية ال

 .للنهوض ذا املشروع املبارك
، ئهمبدما هاؤوحنن بذلك ال نقلل من شأن اجلهاد يف بقية الثغور واجلبهات، ولكن هذه األرض أحوج ما تكون ليخضبها أبنا

 .التوحيد بكل ما ميلكونويذودوا عن راية 
وأعلم أنك أخي الكرمي تشري إىل الدعوات اليت ظنها الشباب يف قطاع غزة على أا دعوات للخروج من غزة وترك العمل فيها 

 .بسبب املضايقات من قبل حكومة محاس
 :ودعنا نسأل هنا سؤالًا

وعيوم يف كل بقاع األرض إن كان اجلميع متفقون على أن اجلهاد يف بيت املقدس هو منتهى كل جبهات اجلهاد املفتوحة، 
 ترنو إىل حترير األقصى من رجس اليهود، فهل من احلكمة أن يتم تفريغ هذه الساحة من ااهدين والصادعني باحلق؟

 ىخاصة أنه بفضل اهللا قد بدأ املسري إىل اهلدف، وبدأ الشباب يتمحصون، وتقوى عزميتهم، ويشتد عودهم، وبفضل اهللا وع
 . وفهم وجهته، وأدرك طبيعة طريقهالكثري منهم قضيته،

على أقل تقدير أم سيكونون خري عون : لذلك نؤكد على رأينا الداعي إىل أن تبقى كل الطاقات والكفاءات يف الداخل، ولنقل
شر وسند، وسيشكلون القاعدة الصلبة إلخوام املهاجرين حني يبدأ الزحف إىل أكناف بيت املقدس، فضلًا عن دورهم املهم يف ن

 .املنهج بني الناس، وتوطئة ومتهيد الطريق أمام املد القادم بإذن اهللا
ا شكلنا اجلماعة، وال قدمنا وأختم قويل يف هذا الشأن بأنه لو كان لنا رأي خمالف هلذا الرأي يف مسألة خروج الشباب، لـم

اخلارجني من هنا، وإال فكيف نرتضي لإلخوة ما لكنا أول : كل هذه التضحيات يف سبيل رفع راية التوحيد يف ديارنا، بل وأقول
 !ننأى بأنفسنا عنه؟
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 قسطنطني االسالم: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .السالم عليكم ورمحة اهللا، حفظكم اهللا وثبتكم

 هل من تقييم للمرحلة السابقة، الستفادة من أخطائها؟ .١٠٥
 

ع نفسه بعد كل مرحلة؛ ليقوم بتحليلها ومعرفة مكامن اإلخفاق ومواطن اخللل، أجل؛ فاملؤمن الكيس الفطن هو الذي يقف م
نسدد ونقارب، واملهم هو االستفادة من األخطاء أولًا بأول، فكما روي عن رسول اهللا صلى وفنحن ال نعدو كوننا نصيب وخنطئ، 

 ".ال يلدغ املؤمن ِمن جحر مرتني: "اهللا عليه وسلم
ميكن البوح به هنا، فقد من اهللا تعاىل علينا بالكثري من اخلربة يف أحوال البالد والعباد، وشاء اهللا لنا أن نستفيد وإن كان هناك ما 

من جتاربنا وجتارب غرينا، مبا يعيننا على مواصلة املسري بأقل التكاليف واخلسائر بإذن اهللا تعاىل، وعزاؤنا فيما وقعنا فيه أننا يف طور 
يز، وهي مرحلة هلا ما هلا من أحكام التفوق واإلخفاق على عكس غريها من املراحل، فال تنسونا من صاحل دعائكم، اإلعداد والتجه

 .واهللا املوفق
 

 أال يعترب حتييد محاس، أمرا حكيما ووجيها يف هذه املرحلة؟ .١٠٦
 

 .ئصال املنهج السلفي من قطاع غزةبالفعل من احلكمة حتييد محاس، فال نفتح معها جبهة هي مبثابة فتنة قد تؤدي إىل است
ما ترتكب من خمالفات وضالالت، فهناك فرق بني الصدع باحلق وتبيينه أن التحييد ليس معناه أن نسكت عولكن أحب أن أنبه 

 . وبني فتح جبهة للقتال مع املخالف،للناس
ن يصدع بكلمة احلق، هذه الكلمة اليت تذى، حيث كاحيولنا يف سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املثال الذي جيب أن 

 والقتال، ومع ذلك كان يوصي أصحابه بالصرب حىت يأذن اهللا ،احملاربةو ، والتعذيب للمستضعفني،والتنفري ،العداءفتحت عليه باب 
 .بالفتح من عنده سبحانه

 ).٣٠(وراجع لالستزادة إجابة السؤال رقم 
 

اليت تظهر وال تستطيع االستمرار، أليس من األوىل شيخنا أن تعد اجلماعة سؤال طاملا راودين عن اموعات اجلهادية  .١٠٧
 إعدادا كافيا، وتستعد ألسوأ االحتماالت العسكرية واألمنية، قبل االنطالق؟
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أحيانا تراودين فكرة أن بعض اإلخوة مبجرد أن جيتمع هلم عشر أشخاص، وإعداد متواضع، ينطلقون معتقدين أم فعلوا ما 
هل اعتقادي صحيح؟ أي هل هذا هو واقع :  طبعا كل ذلك مغلف بالتوكل، والنصوص كثرية يف هذا الباب، سؤايلعليهم،

 كثري من هذه اموعات؟
 إن صح كالمي وأنا ال أعمم، أال يعترب ذلك من تلبيس إبليس؟ أو من إسقاط نصوص على غري واقعها؟

 إن كان بإمكاننا تفادي ذلك؟. لهاإىل مىت نفجع يف شيوخ وشباب وجمموعات جهادية بكام
 

صحيح أخي، وهذا مما يؤسف له، ولكن لعل القائمني على هذه اموعات قد رأى أنه بإمكانه العمل واالستمرار، فكان أن 
 .اصطدم بالواقع املرير، وحماربة أعداء الدين الذين ال يرمحون

عمل االستمرار، أو االلتحاق باجلماعات املعروفة على لحىت يكتب لن على هذه اموعات العمل بسرية إ :وهذا ال مينع أن نقول
 .الساحة

القيادة والرياسة، وهو داء ولكن ال أرى أن ذلك من تلبيس إبليس، بل من ضعف اخلربة وعدم رجاحة العقل، أو من حب 
 :عضال، يضعف العمل ويسبب الضيق والوهن، وقد صدق قول القائل

ياسة داٌء ال دوحالر ناء  ***   اء لهبٍن وطوِل عكم فيه من ِمح 
 وأذاق طعم الذُلّ للكُبراء  ***   حب الرياسة فَت أَعضاِد الورى

 .نسأل اهللا اهلداية والتوفيق للجميع
 

 أال تفكرون شيخنا يف االستفادة من بعض التجارب الرائدة كاإلخوة يف اليمن والصومال وغريها من اجلبهات الرائدة؟ .١٠٨
  

ك من اختالف بني ساحتنا وتلك البالد اليت خاض فيها إخواننا جتارم، إال أن هذا ال مينع أن نتدارس ما لبلى؛ فرغم ما هنا
تعني السائر على سلوك اجلادة، فإخواننا هناك وخربات مروا به من جتارب ومصاعب، وما توصلوا إليه خالهلا من فوائد وحقائق 

بهم واهللا حسيبهم، واحلكمة تكمن يف اقتفاء أثرهم واألخذ عنهم، مع مراعاة الفوارق املختلفة بني هم أهل السبق والصدق، حنس
 .طبيعة العباد والبالد يف كل موطن
أننا فهمنا حقيقة لعبة األعداء يف صناعة الزعماء وتزيينهم؛ خلداع الناس للقبول م، وفقهنا أنه : ومما استفدناه من التجارب مثلًا

 بل ويف  مع إخواننا يف ديار املسلمنيهن املسلمني بعد أن فعلوا ما فعلو اإلخواأربابلتضييع الوقت يف تعليق اآلمال على ال جمال 
، وكذلك فقد خِبرنا السبيل القومي للتعامل مع دعاة الرفض والتشيع حبيث ال يشفي الغليل منهم إال حز الرقاب وتطاير ديارنا

 .لدروس والعرب اليت ال جمال لسردها يف هذا املقامالرؤوس، إىل غري ذلك من ا
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 ملاذا ال تنقلون عملكم للضفة، هكذا يقل اخلصوم واملنتقدون، ويزداد األنصار واملتعاطفون؟ .١٠٩
 

 ).١٩(نسأل اهللا أن ييسر ذلك ويعجل به، وراجع إجابة السؤال رقم 
 

 لتفخيخ والتفجريات عن بعد؟ ملاذا ال تفكرون يف أعمال توفر خسارة اإلخوة يف هذا الظرف، كا .١١٠
 .حفظكم املوىل عز وجل، ونصر بكم الدين، وأخزى عدوكم وشانئكم؛ آمني

 
 وأرواحهم، وبقدر شوقنا للشهادة جتدنا حذرين أشد ااهدينهذا جزء مما نسعى إليه، فنحن أحرص ما يكون على حفظ دماء 

 .خان فينا أو نفرحه باإلث،احلذر من أن نمكِّن العدو من أنفسنا
نسأل اهللا تعاىل أن يعيننا وييسر لنا أمر جهادنا ضد أعداء الدين، وأن يقِبل علينا بقلوب املخلصني من أهل اخلربات يف كافة 

 .وكفى باهللا وليا وكفى باهللا نصريا،  ويكفي ااهدين مهَّها،ااالت، فالزال هناك الكثري من الثغور اليت حباجة ملن يسدها
 

 

 
 الغريب الشامي: السائل

 
 .السالم عليكم

األخوة سئل جل ما كنت أود مساع إجابات عنه، لكن نسألك اهللا يا شيخ بسماع توحدكم أنتم وباقي أخوانكم على قلب 
 .أمري واحد، فتنشئوا مجاعة متوحدة للمسلمني

 .س األعلى من اجلنةحياك اهللا شيخنا احلبيب، أسأل اهللا أن جيزي األخوة يف الشموخ الفردو
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا فيك أخي الكرمي، وجعلك ذخرا لإلسالم واملسلمني

 .ونسأل اهللا أن يعجل بالوحدة ومجع الصف، وتوحيد الكلمة على كلمة التوحيد
 

 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 إرهايب لنصرة الدين: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم 

 .لقد قمت باإلطالع على األسئلة السابقة أعاله، وتقريبا مشلت الكثري من األمور املبهمة
 .حياك اهللا شيخنا الفاضل وبارك لنا فيك، حفظك اهللا من أعني املتربصني بك، اللهم آمني

األحبة يف اجلماعات السلفية يقتصر لقد سبقين األخوة بالسؤال عن منهجية العمل العسكري، إىل مىت سيبقى جهد  .١١١
 على إطالق صاروخ هنا أو صاروخ هناك؟

 
 ).٩٩(و )٧٩ (ني رقمراجع إجابة السؤال

 
 وما مدى العالقات بينكم وبني اجلماعات األخرى كجيش اإلسالم وجيش األمة ومجاعة أنصار السنة؟ .١١٢

 
 ).٩٣(راجع إجابة السؤال رقم 

 
 .وبارك اهللا فيك شيخناد خاصة وألفراد باقي اجلماعات السلفية عامة؟ وهل من نصائح ألفراد مجاعة التوحي .١١٣

 
 :أقول لكافة اإلخوة ااهدين من أبناء منهج التوحيد يف أكناف بيت املقدس

 ، مثارها إال إن محلها أهل العلمصيله، واعلموا أن دعوتكم لن تؤيت وجدوا يف حت،عليكم بالعلم الشرعي، فاجتهدوا يف طلبه ·
 وما اللَِّه وسبحانَ اتبعِني ومِن أَنا بِصريٍة علَى اللَِّه ِإلَى أَدعو سِبيِلي هِذِه قُلْ{:  بعلمهم ودعوم بني الناس، قال تعاىلوساروا

ملام جبوانبه، ، واحفظوا ألهل العلم حقهم ومكانتهم، وال ختوضوا فيما مل تتمكنوا من اإل]١٠٨: يوسف[ }الْمشِرِكني ِمن أَنا
 .عرف قدر نفسهمن ورحم اهللا 

· ا وتربؤوأن الكثري من اإلخوة له سابق عهد باألحزاب والتنظيمات ا أعلما، خلائرة، فدعوا عنكم أدراا إىل اهللا من خمالفا
اإلخوانية يف  وتناقضات التجارب الوطنية وضالالت واضطراباتواعلموا أن جتربة العمل السلفي اجلهادي ال ميكن أن تقبل 

أي مرحلة من مراحل الطريق، فالواجب هو االستفادة من التجارب السابقة، وعدم فرض السبل والوسائل اليت خاضها هؤالء 
تستقي  ،فهي دعوة مستقلة ، حباجة لرجال فريدين من نوعهم،فريدةالتوحيد دعوة دعوة ألن وتطبيقها على دعوة التوحيد، 

ها ومعانيامفردامن سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلفنا الصاحل ا وحسابا. 
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إن ما يظنه بعض اإلخوة يف قطاع غزة من أنه ميكن الوصول لنقاط التقاء مع حكومة القوانني الوضعية، دون املس بتبليغ  ·
نه يف ظل إ : يف اهلواء، وحرث يف املاء، وأقول بصراحةكتابة هلو ضرب من اخليال، و؛الدعوة والصدع باحلق وإنكار املنكر

ا اجلماعات السلفية، فإن أي اتفاق مع احلكومة البد وأن وراءه سلسلة تنازالت لصاحل تلك حالة االستضعاف اليت متر 
ل له نفسه الدعوة لشيء من هذا  وندعو مجيع اإلخوة للحيطة واحلذر من كل من تسو،احلكومة، فنعيذكم باهللا من ذلك

: هود[ }تنصرونَ لَا ثُم أَوِلياَء ِمن اللَِّه دوِن ِمن لَكُم وما النار فَتمسكُم ظَلَموا الَِّذين ِإلَى ركَنوات ولَا {:القبيل، قال تعاىل
١١٣[. 
 من أن تتوحدوا - مما يسوغ فيها اخلالف -عليكم بالوحدة واالجتماع، وال مينعكم االختالف يف بعض مفردات املنهج  ·

 : الصف[ }مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفا سِبيِلِه ِفي يقَاِتلُونَ الَِّذين يِحب اللَّه ِإنَّ {:ا واحدا، قال تعاىل سبيل اهللا صفوتقاتلوا يف
 تنازعوا لَاو ورسولَه اللَّه وأَِطيعوا {: واعلموا أن التفرق من أسباب الضعف والوهن والذلة أمام أعدائكم، قال تعاىل،]٤

 وال مينعنكم اختالف ،، فوسعوا صدوركم إلخوانكم]٤٦: األنفال[ }الصاِبِرين مع اللَّه ِإنَّ واصِبروا ِرحيكُم وتذْهب فَتفْشلُوا
 .مسمياتكم وأمرائكم من التواصل واملناصرة واملشاورة مبا حيقق املصلحة هلذا التيار وهذا املنهج العظيم

ال نصر بال صرب، واالبتالء سنة اهللا املاضية يف عباده الصاحلني، ولقد ضحى األنبياء والصاحلون يف سبيل هذا الدين وا أنه اعلم ·
 ولَما الْجنةَ تدخلُوا أَنْ حِسبتم أَم{: ، وحتملوا شىت صنوف األذى والعدوان من ِقبل الطواغيت، قال تعاىلوالنفيسبالغايل 
أِْتكُمثَلُ يم ا الَِّذينلَوخ ِمن ِلكُمقَب مهتساُء مأْساُء الْبرالضلِْزلُوا وزى وتقُولَ حولُ يسالر الَِّذينوا ونآم هعى متم رصِإنَّ أَلَا اللَِّه ن 
رصاللَِّه ن ية ضدكم ليس إال جزء يسريقوانني الوضع وإن ما تقوم به حكومة ال،]٢١٤ : البقرة[ }قَِريبا مما يتعرض له  جد

 .، فالصرب الصرب والثبات الثبات واإلسالميةإخوانكم يف البالد العربية
 

لقد أثبتت األيام بفضل اهللا أنكم رأس احلربة :  فال أزيد على ما سبق إال أن أقول لكم!وأما أنتم يا أبناء مجاعة التوحيد واجلهاد
لم تقبلوا املهادنة أو املساومة على أحكام اهللا، ومن أجل لدميقراطية والقوانني الوضعية، فعوة هلدم صروح ايف الصدع بالتوحيد والد

ت عليكم أجهزة احلكومة جاما من ذلك صبمة تستوجب أشهر غضبها وصنوف تعذيبها، وأصبح جمرد االنتماء هلذا االسم املبارك 
تزادة فليسأل جوانب سجن أنصار الطاغويت عن طريقة التعامل مع أبناء مجاعة التوحيد الشبح والتعذيب والتنكيل، ومن أراد االس

 . خاصةواجلهاد
 ما أنتم فيه يا أبناء التوحيد واجلهاد، ومزيدا مزيدا من الصرب والثبات، ال جتزعوا لقلة السالكني، وال تيأسوا لكثرة كمئًا لهنيف

تكم بأسطر من نور، وستذكر أجيال بِذعأَكم أن التاريخ سيكتب تضحياتكم وييكف، ووتيقنوا من موعود رب العاملنياملتساقطني، 
 وطالب بتطبيق الشريعة، وما ضعفتم وال هنتم، وال رضيتم أن ، ذكر التوحيد أحياالتوحيد املتعاقبة أنكم كنتم اجليل األول الذي

 ولن امضوا على بركة اهللا، واُهللا معكمهللا اهللا يف صربكم وثباتكم، تتستروا خلف ستار التنظيمات اخلائرة، فاهللا اهللا يف جهادكم، وا
 .، واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونكم أعمالكميتر
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 جراح األنصارى: السائل
 

 نشكر إدارة الشموخ على هذه اللقاء مع الشيخ أىب الوليد
لوليد مجاعة جند أنصار اهللا، واالنفصال وتكوين مجاعة جديدة وهى ما هو السبب احلقيقي لترك الشيخ أىب ا: السؤال .١١٤

 مجاعة التوحيد واجلهاد؟ نريد أن نعرف أهناك سبب شرعي لالنفصال وزيادة اجلماعات السلفية؟
 

شيخ أيب  باليألتقيقدر اهللا أن ن مجاعة غريها، بل مل يف صفوف مجاعة جند أنصار اهللا حىت أنفصل عنها وأكويوما أنا مل أكن 
 . رمحه اهللا يف يوم من األياماملهاجرعبد اهللا 

 
 ما الذي مينع من توحد اجليش مع مجاعة التوحيد؟: السؤالالكل يف غزة يعرف عالقتك األخوية مع جيش اإلسالم؛  .١١٥

 
 يف يتعلق به أمر الوحدة قد ذكرت ما أماالعالقة األخوية جتمعين بكثري من اإلخوة يف جيش اإلسالم وغريه من اجلماعات، و

 .، فراجعهما)٧(، و)١( رقم نيإجابة السؤال
 

 ما هو رأى الشيخ مما حصل مع مجاعة اجلند يف أحداث املسجد؟: سؤال .١١٦
 

 .، فلك أن ترجع إليه بارك اهللا فيك)٧٢(لقد أشرت ملا حصل مع اإلخوة يومها يف إجابة السؤال رقم 
 

بدل الصواريخ اليت تنهك وحترق ااهدين من جماهدين مجاعة ملاذا ال تقوم بضربة موجعة للكيان الصهيوين : سؤال .١١٧
 .وساحمين على اإلطالة ،لكلمايت يتسع صدرك أن من اهللا وأرجوالتوحيد؟ 

 
نسأل اهللا أن ييسر لنا ذلك، فهو عني ما نسعى إليه، ولكن إىل أن ميكننا اهللا من عمل نوعي موجع ألعداء اهللا اليهود؛ البد من 

) ٩٩(، و)٧٩(جذوة اجلهاد، وقد تطرقت ملسألة األعمال االستشهادية والصواريخ يف إجابة السؤالني رقم تواصل واستمرار 
 .فراجعهما
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 الوهايب اإلرهايب: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :لخص فيما يليالشيخ الفاضل أبا الوليد املقدسي حفظه اهللا تعاىل؛ السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أسئليت تت

حبذا لو تذكر لنا ثلة من العلماء الربانيني املعاصرين الذين تنصحون طالب العلم بالرجوع إليهم والتتلمذ على يدهم  .١١٨
 ومطالعة كتبهم؟ وما هي أهم الكتب اليت تنصحون ا شباب املنهج؟

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

سون على الناس أمر دينهم مشرعةٌ هلم األبواب، جتدهم متوافرون متكاثرون ذين يلبمما حيزن ويؤسف له أن علماء السلطان ال
ون الصادعوالصادقعون، أما العلماء ملمن باحلق فقد شاللَِّه{هوا وسجنوا وكممت أفواههم بشىت الطرق؛ و ورطِْفئُوا نونَ أَنْ يِريدي 

ِإلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو اِهِهمِبأَفْوكَِره لَوو هورن ونَ ِتم٣٢: التوبة[} الْكَاِفر.[ 
، فما  باحلقصادعني والذي حوى الكثري من مؤلفات أهل العلم الربانيني ال،التوحيد واجلهادإال أن اهللا قد من علينا بوجود منرب 

 .واأن تنهل من علمهم، وتتبع آثرهم، وهم أكثر من أن حيصر إلّا عليك
 . الصاحل، وأن مين علينا وعليك بالفقه يف الدينلميرزقنا وإياك العلم النافع والعأسأل اهللا أن 

 
ويف مجاعة التوحيد واجلهاد خاصة؟ هل هي ، ما هي أعداد طالب العلم يف صفوف السلفية اجلهادية يف غزة عامة .١١٩

 نسبة قليلة أم ال بأس ا؟
 

 يف صفوف مجاعة كذا احلال، وليس باملستوى املطلوبهم عدد  املقدس ببيتطالب العلم الفامهني يف صفوف السلفية اجلهادية 
التوحيد واجلهاد، وإن كنا حناول معاجلة هذا األمر مبحاولة الرقي مبستوى الكثري من الطلبة، خاصة من جند لديه القابلية لالستزادة، 

 .وعنده استعداد لسلوك طريق العلم الشاق
 

 كما حصل يف عدد من اجلبهات؟، لتنظيم القاعدة العامليملاذا ال تعلن اجلماعة بيعتها  .١٢٠
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نسأل اهللا تعاىل أن يعيننا على أداء فريضة اجلهاد يف سبيله، وأن ييسر لنا يف ذلك ما حيبه ويرضاه، فاألمر يف أكناف بيت املقدس 
لتركيز على حشد كل الطاقات للنهوض ذا إننا الزلنا يف طَور التحضري خلوض الطريق، فيجب ا: ال يزال يف بداية الطريق، بل قُل

املشروع اجلهادي وغرس بذاره يف هذه األرض، وليس من احلكمة أن ننشغل خالل هذه الظروف يف أمور مل حين وقتها بعد، ومن 
 .املبكر اخلوض فيها، فلكل حادث حديث، ولكل مقام مقال، واهللا املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 

 

 
 ١عبد اهللا املهاجر: ائلالس
 

 .السالم عليكم شيخنا وحفظكم اهللا وسدد خطاكم
حسب ما كان عندي من معلومات انه كان هناك اتصال يف الفترة األخرية بالشيخ األسد احلبيب أيب عبد اهللا املهاجر  .١٢١

مطيع للدكتور أيب النور تقبله اهللا، فلم مل تقبله اهللا، لكن ملاذا مل تتم الوحدة أيامها مع العلم أن اجلميع تقريبا كان مقر ومؤيد و
إن . تتم الوحدة حتت إمارته، ال أعين كأمري لإلمارة اإلسالمية؛ وإمنا أيضا كأمري أو مسئول للهيئة الشرعية للجماعة املوحدة

 .القلب ليرتف دما على الفرقة
 

 .، فلتراجع إجابته هناك)٧٣(سؤال مكرر عن السؤال رقم 
 

 يحة الشيخ للشباب هل النفري إىل أرض اجلهاد وخصوصا اليمن أم البقاء يف غزة؟أيضا ما هي نص .١٢٢
 

فلسطني أرض جهاد أيضا، فكيف أنصح بالنفري من أرض جهاد إىل أخرى إال إذا كان هناك حاجة لذلك، وأشرت إىل مسألة 
 ).١٠٤(و) ٤٣(و) ٤٢( رقم سئلةء لليمن أو غريها يف إجابة األالنفري واخلروج سوا
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 ٠٠خطاب: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا
 .....كيف حال شيخ التوحيد واجلهاد إن شاء خبري وبصحة جيدة

هل صحيح أن ما يعيق التوحد مع أنصار السنة مسألة أنكم تكفرون عموم أفراد محاس وحكومتها؟ وإن كان صحيح  .١٢٣
 فلم ال تتجاوزون هذه العقبة وتتوحدون؟

 
 .سالم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا أخي الكرميوعليكم ال

كلّا؛ هذا ليس صحيحا على اإلطالق، فنحن أصلًا ال نكفر عموم أفراد محاس، فكيف ميكن أن تكون : بالنسبة لسؤالك أقول
 !تلك عقبة يف طريق التوحد وهي ليست موجودة

 ).٧(السؤال رقم إجابة وملزيد بيان راجع 
 

خرية أن محاس كادت أن متسك بك يف رفح، وأا ال تكاد تتوقف يف البحث عنك، فهل هذا مسعنا يف اآلونة األ .١٢٤
 صحيح؟

 
هم يزعمون أم كادوا أن ميسكوا يب يف أماكن عدة، يف الشمال وغزة وخان يونس واملنطقة الوسطى وأخريا رفح، فذرهم يف 

وال أقول إال حسيب اهللا ونعم ، سنة الطواغيت على مر العصورطغيام يعمهون، وأما عن قضية البحث الذي ال يتوقف عين، فتلك 
 .الوكيل
 

بأن سبب كشف كثري من الصواريخ وضبطها من قبل محاس وكذلك سبب كشف وأسر " يف القطاع"يتحدث القوم  .١٢٥
ا وهو خيانة أحد اإلخوة يف اجلماعة بسبب خالف معك، مم، كثري من الشباب وسبب معرفة أماكن تواجدك هو سبب وحيد

 فهل هذا صحيح؟...أدى به إىل تسليم نفسه لألمن الداخلي وبدوره أفصح عن كل ما يعلمه
 

 .هذا ما حتاول حكومة محاس نشره وتضخيمه بني الناس دف التشويه واالنتقاص من اجلماعة، خابوا وخسروا
ات، وال نزعم أو ندعي أننا يف مأمن منه، وبالنسبة ألمر اخليانة فهو وارد وغري مستبعد، وقد تعرض له إخواننا يف كافة اجلبه

 .فاخلونة وجتار الدين وضعاف النفوس موجودون يف كل مكان، أسأل اهللا أن يرد كيدهم إىل حنورهم ويرحينا من شرورهم
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ينا لكن املهم هو أن ال تؤدي انتكاسة أو خيانة البعض إىل اهتزاز النفوس وتقلب القلوب، بل البد أن يزيدنا ذلك ثباتا ويق
 .بصدق منهجنا وسالمة دربنا، نسأل اهللا الثبات

 
 مل شيخنا ال توقفون هذه الصواريخ لفترة مسها إعداد إن شئت ويكون فيها زيادة العدة وااهدين وتقوية الشوكة؟ .١٢٦

 .والسالم. وبارك اهللا فيك
 

 نوقفها، السيما أا بفضل اهللا كفيلة بقلب أخي الكرمي، طاملا أن هناك متسع من األمر يف قضية إطالق الصواريخ، فكيف لنا أن
كافة املعادالت يف املنطقة إن شاء اهللا لنا فيها السداد، ومع مزاولة إطالق الصواريخ نباشر اإلعداد والتقوية، وخالل هذه الفترة 

ا وتقويةً للشوكة، فنسأل اهللا أن يصوبتلى النفوس وتتمايز الصفوف، وكفى بذلك إعدادسدد رمينا، إنه ويل ذلك ب رأينا ويت
 .والقادر عليه

 

 

 
 *حمب ااهدين: السائل

 
 وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

إنه لشرف عظيم ويوم فخر بالنسبة يل أن أشترك مع الشيخ يف لقاء كهذا، فبارك اهللا فيكم يا إداريي ومشريف الشموخ 
حتية إجالل وتقدير لشيخنا وتاج رؤوسنا أمري مجاعة التوحيد واجلهاد يف ، يةإلتاحتكم هذه الفرصة حىت نتمكن من توجيه التح

 .آمني-أكناف بيت املقدس الشيخ اجلليل أبو الوليد املقدسي حفظه اهللا ونصره على أعدائه
 .فحياكم اهللا شيخنا وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم

يايت العطرة ألولئك اجلنود الذين طلقوا الدنيا وآثروا ما عند اهللا سبحانه بداية أرجو منك شيخنا أن تبلغ سالمي احلار وحت
 .وتعاىل والدار اآلخرة، وقل هلم بأن قلوبنا معكم ولوال احلواجز لطرنا إليكم واهللا املستعان

باختصار شديد خبصوص األسئلة فاإلخوة ما شاء اهللا طرحوا أسئلة كثرية ومتنوعة وال أريد تكرارها مرة أخرى، لذا سؤايل 
 :هو

بصفتنا كأنصار يف املنتديات اجلهادية ماذا حتتاجون منا أن نقوم به جتاهكم يف هذه املرحلة وترونه مفيدا لكم؟ أسأل اهللا  .١٢٧
 .آمني آمني آمني. أن يثبتك شيخنا ويصرف عنك كيد األعداء وينصرك عليهم
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يل نعمائه، وأسأل اهللا تعاىل أن جيمعنا يف هذه الدنيا على طاعته، حياك اهللا أخي احلبيب، وأكرمك اهللا بكرمه، وأنعم عليك جبز
 يوم ال ظل إال ظله، وأن نلتقي معا على حوض النيب صلى اهللا عليه وسلم، ليسقنا بيده الشريفة شربة هويف اآلخرة حتت ظل عرش
 .هنيئة ال نظمأ بعدها أبدا

النصرة النصرة، فإنكم على ثغر عظيم، حباجة للمزيد املزيد :  فأقول هلمأما عن سؤالك حول دور إخواننا يف املنتديات اجلهادية،
 كي ننهض باملشروع اجلهادي يف كافة أرجاء العامل عامة، ويف أكناف بيت املقدس خاصة، فكثفوا اجلهود، ؛من بذل اجلهود

 :د من أموروواصلوا املسري، وال نوا وال حتزنوا ملا يصيبنا من مشقة وألواء، ويف سبيل ذلك الب
 .وطنوا أنفسكم، واعقدوا النية على أنكم يف مقام جهاد الكَِلم، وال تتخطفكم النوايا عن ذلك ·
 .ال حتتقروا القليل من العمل، وال تترددوا يف بذل ما ترونه نافعا إلخوانكم وإن كان صغريا ·
 .ى اهللا عليه وسلمإياكم والتعلق باألشخاص واملسميات، فكلٌّ يؤخذ منه ويرد إال رسول اهللا صل ·
نكن أذلة على املؤمنني خاصة فيما هو لال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم، فليعذر بعضنا بعضا، ولتتسع صدورنا إلخواننا و ·

 .سائغ االختالف فيه
 لكم موطئًا، اخرجوا من إطار املنتديات املعتمدة، وانطلقوا ذا املنهج لتحلقوا مبفرداته يف مساء اإلنترنت، واهبطوا حيث وجدمت ·

وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّه أَنْ يكُف بأْس الَِّذين {وبثّوا منهجكم يف مجيع أرجاء الشبكة؛ لينالكم شيء من قول اهللا تعاىل 
 الناس على اإلنفاق ملونتاج، حبثّ فحرض بالكلمة، باملقال، بالتصميم، با،]٨٤: النساء[} كَفَروا واللَّه أَشد بأْسا وأَشد تنِكيلًا

 .كل حسب قدرته، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها... على اجلهاد باملال
 قد سبقكم لساحات ،إياكم أن تنسوا أو تتناسوا أنكم مهما بذلتم من جهد على أزرار لوحة املفاتيح، فأنتم الزلتم قاعدون ·

أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم {: يتأخر؛ قال تعاىل  والسوال يتقاعنكم السبيل فال يتواىن الوغى الكثريون، فمن وجد م
 ].٤٤: البقرة[} وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَلَا تعِقلُونَ

دارتنا بني العوام عرب وبالنسبة لبيت املقدس خاصة فنحن كسلفيني حنتاج من إخواننا بذل املستطاع لنشر أخبارنا وبياناتنا وإص ·
حيث ، وتلبيسات اإلعالم احلزيب طالت قطاعا عريضا من املسلمني، فثغرنا الوليد حيتاج مضاعفة اجلهود، الشبكة العنكبوتية

 وال حول ، الظاملني واملفسدين؛وجعلت املوحدين الصابرين احلاملني هلم دينهم،  البطل؛جعلت ممن ضيع دينه ومل تسلم له دنياه
 فاملرحلة مرحلة تأسيس وبناء للنواة اليت ستفتح بيت املقدس بإذن ،واحتسبوا األجر! فالنصرة النصرة يا أحباب،  قوة إال باهللاوال

 .فيا سعد من تقبل اهللا منه سهما يف هذا البناء، اهللا تعاىل
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 إستشهادي إن شاء اهللا: السائل
 

 : األسئلة.اإلسالم، وحفظك اهللا شيخنا وأيدك ونصرك على أعدائك أعداء الديناحلمد هللا، بارك اهللا يف منتدانا مشوخ 
 هل من عالقة وما مدى هذه العالقة مع سرية زياد اجلراح يف لبنان أو يف بالد الشام؟ .١٢٨

 
 .يت يف مقدمة هذا العملاحياك اهللا أخي الكرمي، وأمتىن أن تعود ملالحظ

 
 .لكم قليلة بعض الشيء؟ وجزاكم اهللا خري اجلزاءشيخنا الكرمي أال ترى أن األخبار من قب .١٢٩

 
كينة اإلعالمية ألعداء ا تعلم حجم املتاهللا املستعان أخي الكرمي، فواهللا لوددت أن ال حيول بيننا وبني إخواننا أي حائل، ولكن أن

ر أهل احلق، واليت سدت يف الدين، واليت ملكت قلوب ومسامع كثري من الناس، ويف املقابل لعلك تعلم ضعف هذه اآللة عند معش
 .وجوههم كل منرب إعالمي إال الرتر اليسري، وحنن حناول جاهدين للوصول إىل قلوب الناس قبل أمساعهم، نسأل اهللا التيسري والسداد

 دعائكم ولئن حال بيننا وبينكم ظلم الطغاة، فعزاؤنا أن أواصر احملبة والدعاء ال يقوى على قطعها ظامل، فال حترمونا من صاحل
 .بارك اهللا فيكم

 
 

 
 أبو خبيب اخلراساين: السائل

 
 .أشكر إدارة منتدانا احلبيب على إتاحتهم الفرصة لنا

 ما موقف اجلماعة املباركة من اجلماعات األخرى مثل محاس واجلهاد والعكس؟ .١٣٠
ن واحلكمة والسداد يف الرأي وعدم التسرع يف نتمىن من اإلخوة يف اجلماعة الوحدة وااللتحام ضد اليهود واملنافقني واملرتدي

أخذ القرار أو االستعجال يف احلكم على اآلخر، إىل أن تفتح لنا ثغرة ندخل من خالهلا إليكم ونلتحق بركب ااهدين هناك، 
 .آمني

 :نرجو منكم إخوتنا أن تتذكروا قول اهللا تعاىل
 ) تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على فعلتم نادمنييا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن(
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وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت : (وقول اهللا جل وعز
 )تفئ إىل أمر اهللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن اهللا حيب املقسطني

 ) جيرمنكم شنـــآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوىوال: (وقوله تعاىل
 .ومن أرضى اهللا يف سخط الناس رضي اهللا عنه وأسخط عليه الناس أسأل اهللا لكم التوفيق والسداد

 
 ).٩٤(بارك اهللا فيك أخي، بالنسبة ملوقفنا ممن ذكرت، فهو واضح ويعلمه اجلميع، ولك أن ترجع إلجابة السؤال رقم 

ما بالنسبة ملوقفهم هم من اجلماعات السلفية فراجع سلسلة أقواهلم وأفعاهلم حبقهم، فعداء احلركتني للتيار السلفي اجلهادي قدمي أ
جديد، ال تكاد ختفى مالحمه على أحد، ولئن كان حلركة محاس الباع األكرب يف ذلك، فقد حلقت ا شريكتها يف الوالء ألئمة 

لتثبت فراجع بيانام اليت تظهر حقدهم على القاعدة، بل على كل من تزيا بزيها، وحماولة نفي أي تواجد الشرك يف قُم، وإن شئت ا
 .هلم يف القطاع، وإثبات اختالفهم معهم يف الفكر واألهداف

غري مائعة، وهذه  فالبد أن تعلم أن الوحدة ينبغي هلا أن تكون على أسس عقائدية سليمة ؛أما الوحدة مع أمثال هذه التنظيمات
 . فأي خري يرجى من الوحدة معها،ضلّتأَوضلّت والتنظيمات لألسف ميعت الدين، وأضاعت ماهيته، وأفسدت معاين اجلهاد، 

 .بل جيب علينا البعد عنها ومفاصلتها، والدعوة إىل الدين احلنيف بعيدا عن دخنهم وعطنهم
 .وجزاك كل خري، يات اهللالتذكري لنا بآا وعلى النصيحةوبارك اهللا فيك أخي 

 
 

 
 )ناصر الدين(: السائل

 
 .الشيخ ااهد والصادع باحلق الصابر على ظلم الظاملني أيب الوليد املقدسي، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

اء يف سبيل رب األرض شيخنا الغايل ستكون أسئليت خمتلفة قليلة فأنا أريد أن استخرج تلك الكلمات اليت تبني لنا لذة العن
 .والسماء، كلمات ترفع اهلمم وتقوي العزائم، وتبني للعامل أمجع حقيقة توكل ااهدين على رب العاملني

 :أستعني باهللا، شيخنا الغايل
والبعد عن األهل واخلالن؟ أال يدفعكم ضغط محاس وظلمها إىل التسليم والسكوت عن ، أمل متلوا من املطاردة والتنقل .١٣١

 !أال يكفي ما أنتم فيه من تعب ونصب ومطاردة وتشريد؟! ل؟الباط
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 .بارك اهللا فيك أخانا الكرمي، وجعلين اهللا خريا مما تظن، وأن يغفر يل ما ال تعلم. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
د أسبغ املوىل علينا نعما مل ندركها يف بداية أود أن أخربك بأننا وهللا احلمد يف أثناء هذه املطاردة نتقلب يف ِنعِم اهللا ولطفه، ق

 بلذة لو علمها الطواغيت جلالدونا عليها بالسيوف، ونشفق على من مل يذق طعم نشعربيوتنا وبني أهلينا، ويف خالل مطاردتنا 
 .وحالوة ما حنن فيه

 !أرأيت من هذا حاله هل يتطرق إليه امللل؟
والبحث احلثيث، وقلة األماكن اليت ،  وتوزيع الصور،رغم املطاردة واملالحقةإنه : ولعلي ال أكون قد كشفت سرا إن قلت لك

 . إال أن هناك راحة وطمأنينة اهللا تعاىل أعلم امن املمكن أن نأوي إليها؛
 .أن املطاردة هي هجرة وجهاد يف سبيل اهللا معا! اعلم أخي احلبيبو

 .هجرة ألا تنقّل من مكان آلخر خوف الفتنة وخوف القتل
 .وجهاد ألن خروجنا كان لذلك، وحنن يف أثنائها ننتظر القتل على أيدي أعدائنا خالل سعينا لرفع راية التوحيد

 !أرأيت من اجتمع له األمران معا أليس له عظيم األجر وعظيم الثواب؟
 !مث هل يوجد عاقل يصيبه امللل من حتصيل األجر العظيم والثواب اجلزيل؟

 
 !وهل تحن إىل راحة اجلسد؟،  االبتالءات واحملنما شعوركم يف وسط هذه .١٣٢

 
} باِطنه ِفيِه الرحمةُ وظَاِهره ِمن ِقبِلِه الْعذَاب{: سبق وأن بينت لك شعورنا يف هذه االبتالءات، قد يصح أن نِصفه بقول ربنا

 ].١٣: احلديد[
ما كَانَ اللَّه ِليذَر الْمؤِمِنني {:  يتخلف عن تذوقها مؤمن؛ قال تعاىلما منر به من االبتالءات واحملن هي سنة اهللا يف األرض، ملمث 

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم {: ، وقال تعاىل]١٧٩: آل عمران[} علَى ما أَنتم علَيِه حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب
و اِبِرينالصوكُماربأَخ لُوبنسأل اهللا أن يثبتنا على احلق]٣١: حممد[} ن ،. 

وقد علمت ما مدى سعادتنا يف هذا الطريق، أترى من وجد سعادته يف ذلك أتراه حين إىل الدعة، وراحة اجلسد، وهو يعلم علم 
 ؟"جن املؤمن وجنة الكافرالدنيا س": اليقني أن الراحة احلقة يف جنة اخللد، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن هللا عبادا أمخصوا له البطون عن مطاعم احلرام، وغضوا له اجلفون عن مناظر اآلثام، : وروي عن الربيع بن عبد الرمحن أنه قال
تئبون، وأمهلوا له العيون ملا أختلط عليهم الكالم، رجاء أن تبني ظلمة قبورهم إذا تضمنتهم األرض بني أطباقها، فهم يف الدنيا مك

وإىل اآلخرة متطلعون، بعدت أبصار قلوم بالغيب إىل امللكوت، فرأت فيه ما رجت من عظيم الثواب، فازدادوا واهللا بذلك جدا 
 .واجتهادا عند معاينة ما انطوت عليه آماهلم، فهم الذين ال راحة هلم يف الدنيا، وهم الذين تقر أعينهم غدا بطلعة ذلك املوت عليهم

 
 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 ! أن اهللا سينصركم وأحدكم ال يأمن على نفسه؟هل ترى .١٣٣
 

، فاهللا سينصر دينه سواء بنا أو بغرينا، فنسأله سبحانه أن ]٤٠: احلج[} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز{: قال تعاىل
كون من أولياء اهللا عز وجل وعباده، ولن خيذلنا املوىل عز وجل ما جيعلنا ممن يستعمله لنصرة هذا الدين، فواهللا إنه لشرف عظيم أن ن

دمنا نسعى للجهاد يف سبيله وإلعالء رايته وتطبيق شرعه يف أرضه، وقد تكفل اهللا حبفظ أوليائه، نسأل اهللا الصدق واإلخالص وأن 
 . الرامحني فهو خري حافظا وهو أرحم،جيعلنا من أوليائه الصاحلني، ونسأله أن ينصرنا وحيفظنا

أن النصر والتمكني بيد اهللا سبحانه، قد تكفل به، ووعد به، فإن شاء نصرنا وأظهرنا، وإن شاء أجله وأخره، ! واعلم رعاك اهللا
يومِئٍذ يفْرح {أغري على احلق وأهله من اهللا،  فيها اخلري ألهل اإلميان، وليس أحد فهو احلكيم اخلبري، فإن أبطأ فبحكمة مقدرة

ونَ الْمِمنؤ * ِحيمالر ِزيزالْع وهاء وشن يم رنصِر اللَِّه يصونَ* ِبنلَمعاِس لَا يالن أَكْثَر لَِكنو هدعو اللَّه ِلفخاللَِّه لَا ي دع٤:الروم[} و-
٦.[ 

وِإنَّ * ِإنهم لَهم الْمنصورونَ *  كَِلمتنا ِلِعباِدنا الْمرسِلني ولَقَد سبقَت{: فنحن نعلم يقينا أن وعد اهللا ال يتخلف أبدا، قال تعاىل
 ].٢١: اادلة[} كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي ِإنَّ اللَّه قَِوي عِزيز{: ، وقال تعاىل]١٧٣ - ١٧١: الصافات[} جندنا لَهم الْغاِلبونَ

 
 !وبعضهم من طول الطريق مل؟، وبعضهم اعتقل، هللا؟ خاصة وأننا نرى أن إخوانكم بعضهم قتلمىت نصر ا .١٣٤

 
ى يقُولَ أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَوا ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساُء والضراُء وزلِْزلُوا حت{: قال تعاىل

اللَِّه قَِريب رصاللَِّه أَلَا ِإنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَِّذينولُ وس٢١٤: البقرة[} الر.[ 
صرب، وأنه ال جمال لتخطي ابتالء وأن اهللا عز وجل قدر وكتب على عباده الصاحلني أنه ال نصر إال بعد ! اعلم أخي احلبيب

، فإنه تعاىل أعلم وأحكم وأدرى مبا يصلح حلال هذه الدعوة وهذه األمة، وقد جعل اهللا تعاىل تلك السنة مرحلة التمحيص واالبتالء
غري قابلة لالنتقاء أو التحيز أو االستثناء؛ حني أمضاها تبارك وتعاىل على خري خلقه حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى صحابته 

آالم االبتالء ومصاعب االختبار؛ ألعفى منها أكرم اخللق أمجعني حممد عليه أفضل الكرام، ولو كان اهللا تعاىل معاٍف أحدا من 
 .الصالة وأمت التسليم

حىت ال تبقى ، والبد من الكروب، تلك سنة اهللا يف الدعوات، البد من الشدائد: (ومن أنفس ما قرأت قول سيد قطب رمحه اهللا
،  اليأس من كل أسبابه الظاهرة اليت يتعلق ا الناس، جييء النصر من عند اهللابقية من جهد وال بقية من طاقة، مث جييء النصر بعد

، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم املتجربون، ينجون من اهلالك الذي يأخذ املكذبني، فينجو الذين يستحقون النجاة
ذلك كي ال يكون النصر رخيصا فتكون ، يل وال نصريوال يصده عنهم و، مدمرا ماحقًا ال يقفون له، وحيل بأس اهللا بارمني

ودعوات احلق ال جيوز أن ، أو تكلفه القليل، فلو كان النصر رخيصا لقام يف كل يوم دِعي بدعوة ال تكلفه شيئًا، الدعوات هزلًا
واألدعياء ال حيتملون تكاليف ، دعياءينبغي صيانتها وحراستها من األ، فإمنا هي قواعد للحياة البشرية ومناهج، تكون عبثًا وال لعبا
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وتبني احلق من الباطل على حمك الشدائد اليت ال ، فإذا ادعوها عجزوا عن محلها وطرحوها، لذلك يشفقون أن يدعوها، الدعوة
 !ولو ظنوا أن النصر ال جييئهم يف هذه احلياة، الذين ال يتخلون عن دعوة اهللا؛ يصمد هلا إال الواثقون الصادقون

وإما أن يتخلى عنها أصحاا إىل ، إما أن تربح رحبا معينا حمددا يف هذه األرض؛ ن الدعوة إىل اهللا ليست جتارة قصرية األجلإ
 !جتارة أخرى أقرب رحبا وأيسر حصيلة

 واإلتباع يف أي زمان  واتمعات اجلاهلية هي اليت تدين لغري اهللا بالطاعة-والذي ينهض بالدعوة إىل اهللا يف اتمعات اجلاهلية 
 !وال يقوم بتجارة مادية قريبة األجل،  جيب أن يوطن نفسه على أنه ال يقوم برحلة مرحية-أو مكان 

إمنا ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت ميلكون القوة واملال وميلكون استخفاف اجلماهري حىت ترى األسود أبيض واألبيض 
باستثارة شهواا وديدها بأن أصحاب الدعوة إىل اهللا ، ري ذاا على أصحاب الدعوة إىل اهللاوميلكون تأليب هذه اجلماه! أسود

 !يريدون حرماا من هذه الشهوات
وأنه من ، وأن االنضمام إليها يف وجه املقاومة اجلاهلية كثري التكاليف أيضا، جيب أن يستيقنوا أن الدعوة إىل اهللا كثرية التكاليف

اليت تؤثر حقيقة هذا الدين ، إمنا تنضم إليها الصفوة املختارة يف اجليل كله،  اجلماهري املستضعفة- يف أول األمر -ها مث ال تنضم إلي
ولكن اهللا يفتح بينهم وبني ، وأن عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلًا جدا، وعلى كل متاع هذه احلياة الدنيا، على الراحة والسالمة

 .انتهى كالمه رمحه اهللا) وعندئذ فقط تدخل اجلماهري يف دين اهللا أفواجا،  يطول أو يقصربعد جهاد، قومهم باحلق
 

 !أال ختشى القتل؟، أال ختشى على نفسك القتل؟ فالعدو بكل أشكاله يهودي وأمريكي ومصري ومحساوي يريد قتلك .١٣٥
 

، فهذا قضاء اهللا وقدره، واإلقدام على ]١٤٥: آل عمران[} ِكتابا مؤجلًاوما كَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه {: يقول تعاىل
 ليطيل يف كنصرة الدين ولو حاربنا العامل أمجع؛ ما كان ذلك مبعجل ألجلنا، ومساملة العامل أمجع وإعطاء الدنية يف ديننا ما كان ذل

 .أعمارنا شيئًا
 وإذا ،اهللا فاسأل سألت إذا ،جاهكت جتده اهللا حفظا ،حيفظك اهللا حفظا" : قالروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

 على اجتمعوا وإن ،لك اهللا كتبه قد يءبش إال ينفعوك مل يءبش ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم ،باهللا فاستعن استعنت
 .رواه الترمذي" الصحف فتوج األقالم رفعت ،عليك اهللا كتبه قد يءبش إال يضروك مل يءبش يضروك أن

ويعلم اهللا أنا ما خرجنا إال لنيل شرف هذه القتلة، ولطلب ما عند املوىل، وعاهدنا اهللا على أن نقوم بذلك أو منوت دونه، 
أفعندما اقترب حتقق مرادنا، وبدا األمر ودنا، وصار قاب قوسني أو أدىن؛ ننكث عهدنا، وننكص على أعقابنا، ونؤثر الفانية على 

 . نعوذ باهللا من اخلذالن!؟الباقية
 :يقول عبد اهللا بن رواحة عندما أخذ الراية يوم مؤتة
 هذا محام املوت قد صليت ***  ينفس إال تقتلي متويت

 إن تفعلي فعلهما هديت ***  وما متنيت فقد أعطيت



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 وإن تأخرت فقد شقيت
سبيلك، شهادة مقبل غري مدبر، شهادة ثابت غري مبدل، شهادة اللهم ارزقنا الثبات حىت املمات، اللهم اختم لنا بالشهادة يف 

ا الفردوس األعلى، مع النبيني والصد قني والشهداء والصاحلني، إنك سبحانك ويل ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن يتورثنا
 .احلمد هللا رب العاملني

 
 !!كيف ال، ئمأعلم أين سأستخرج من هذه األسئلة كنوزا ترفع اهلمم وتقوي العزا

 .وشيخنا وفقه اهللا عامل جماهد
 .أسأل اهللا أن حيفظكم وأن يربط على قلوبكم وأن يقوي شوكتكم وبأسكم إنه على كل شيء قدير

 
 .بارك اهللا فيك أخي الكرمي، ومجعنا اهللا وإياك يف جنته

 

 

 

 سهم الغزي: السائل
 

 .بعد عنك عيون الطواغيت، اللهم آمنيجزاك اهللا خري اجلزاء شيخنا وحفظك من كل سوء وأ
 أي دفاع لإلخوة عن أنفسهم حني اقتحام بيوم يف احلملة األخرية علما أن الغالبية متوفر لديهم ملاذا مل نر: سؤايل .١٣٦

دا من سالح واهللا املستعان، أال ينبغي لنا أن نقف وقفة عز يف دفع من يصول لينتهك أعراض بيوتنا، أال تستحق هذه النقطة مزي
 االهتمام؟ ما هي األمور اليت جيب القيام ا لوقف االعتقاالت؟

 .أسأل اهللا أن حيفظكم ويسدد رميكم ويصوب رأيكم إنه ويل ذلك والقادر عليه
 

 .الكرميجزاك اهللا كل خري أخي 
امل مع األمور، وعدم االجنرار نعم صدقت؛ هذه النقطة حباجة ملزيد من االهتمام، ولكنها أيضا حباجة للمزيد من احلكمة يف التع

وعدم املواجهة، فالعاقل الذي جينب نفسه وغريه معركة هو التخفي والكمون يف مزالق ومصائد يكيدها لنا أعداء امللة، لذلك نؤثر 
 أن يقضي خاسر فيها ال حمالة، وما أسهل أن يواجه املرء عدوه وهو يعلم أن ايته حتمية، مع أن بقاءه شوكة ستظل يف حلوقهم إىل

 .عليك
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وملا كانت الشجاعة خلقا كرميا من أخالق النفس ترتب عليها أربعة أمور؛ وهي مظهرها : (قال ابن القيم يف كتابه الفروسية
 .اإلقدام يف موضع اإلقدام، واإلحجام يف موضع اإلحجام، والثبات يف موضع الثبات، والزوال يف موضع الزوال: ومثرا

 .إما جنب، وإما ور، وإما خفة وطيش:  وهووضد ذلك خمل بالشجاعة
 ).وإذا اجتمع يف الرجل الرأي والشجاعة فهو الذي يصلح لتدبري اجليوش وسياسة أمر احلرب

 .فاإلحجام يف موضع اإلحجام ليس دليل جٍنب، بل دليل حكمة وشجاعة
 .وكذا الزوال واهلروب يف موضع الزوال هو عني احلكمة والشجاعة

 :كلماتك من واقع مؤمل ملا آلت إليه أحوال إخواننا، إال أنه قد جالت خباطري قصتنيومع ما حتمله 
قصة خالد بن الوليد عندما أخذ الراية يوم مؤتة، ففي اليوم التايل خدع جيش الروم وأومههم أن مدد املسلمني قد جاء، : األوىل

عن متابعة الفارين منهم وآثر الرجوع إىل املدينة دون أن ففر جند الروم، فما كان من حكمة وحنكة خالد إال أن أحجم جبنوده 
ا وصف ما فعله خالد باجلنب أو عدم احلكمة؛ وذلك ألنه أحجم عن قتاهلم يف موضع حيرز نصرا على الروم، وما مسعنا أحدا تقليدي

 .سيف اهللا املسلول: عنه وهيينبغي فيه اإلحجام، بل وصفه النيب صلى اهللا عيه وسلم يف هذه املعركة بالصفة املشهورة 
قصة خباب بن األرت، الذي كان يكوى بالنار فما كان يطفئ هليب اجلمر إال ودك ظهره، فأتى النيب صلى اهللا عليه : والثانية

 .أال تدعو اهللا لنا أال تستنصر لنا: وسلم يشتكي ما صنع الكفر به قائلًا
جلسته مغضبا، مث ذكر له حال من سبقهم من صاحلي األمم السابقة مع فما واساه النيب وال استجاب لطلبه، بل اعتدل يف 

 ."ولكنكم تسستعجلون: "قومهم، وقال له
 .فاحلكمة احلكمة، والصرب الصرب، عسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده

 ).١٠١(و) ١٤(رقم راجع إجابة السؤالني 
 

 

 
 املطلوب الصعب: السائل

 
 محة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ور

أولًا أرجوا أن تتقبل أسئليت بصدر واسع، وأال ترتعج منها فليس بيننا عداوة أو منفعة شخصية ولكن املشترك بيننا هو خدمة 
 : هوالدين ونصرته، فسؤايل

اجرين يف اآلونة األخرية خرج كثري من شباب التوحيد واجلهاد عن اجلماعة وتركوا العمل ا وكذلك عدد من املهأنه  .١٣٧
 خرجوا منها ومن كل فلسطني فما هي األسباب اليت أدت م إىل ذلك؟
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 . الكرميوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وكن مطمئنا من ناحية تقبلي ألسئلتك أخي
س بأمر ك بعض الشباب للعمل يف اجلماعة ليا أن تر، إلّ"كثري"فمع أن الصواب جانبك يف لفظة : بالنسبة للقضية األوىل أقول

مستغرب ملن يعرف طبيعة الشباب يف غزة، ولعل مرذلك إىل جتربة الشباب مع التنظيمات الفلسطينية، وحداثة مسألة االنتماء د 
والسمع والطاعة أو البيعة حتت إطار سلفي جهادي خيتلف يف جممله عن تلك التنظيمات اخلائرة، وال أظنك ختالفين أننا نتعامل مع 

ع يف عشية وضحاها أن نقلب كيام ونبدل طباعهم، ولكن إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال بشر، ولن نستطي
 .باهللا

هم من فلسطني ليس بطعن يف اجلماعة، وإال فهو بطريق آخر طعن يف  بعضوبالنسبة لقضية اإلخوة املهاجرين، فقضية خروج
 مجيع املهاجرين الذين عملوا معنا كان التحاقهم باجلماعة مشروطًا باخلروج أنسائر اجلماعات املوجودة وليس خاصا بنا، واعلم 

هم باخلروج من قطاع غزة دون تكليف كان كافيا لقطع العالقة التنظيمية  بعضجمرد قيامعند وجود الفرصة لذلك، باإلضافة إىل أن 
رب األراضي املصرية، وهذا ما حدث مع معظمهم ممن مل ، ملا نراه من خماطر وعواقب خلروجهم ع نتيجة انقطاع االتصال ممعهم

فحمله  ،بسبب ضعف العمل اجلهادي يف هذه املرحلة هنا، عاضيكن يتصور حقيقة الوضع يف غزة، فلم يستطع أن يتأقلم مع األو
 .ج عنهمذلك على اخلروج دون حساب للعواقب، وفعلًا متّ أسر عدد منهم يف أقبية القهر يف مصر، نسأل اهللا أن يفر

 
بسبب ضعف األمري يف إدارة اجلماعة وأنه ال يسمع ) رجاًء ال ترتعجوا مين فأنا أريد احلق ال غري(هل صحيح أنه  .١٣٨

لشورى وآراء اآلخرين، وال يقبل انتقاد أحد وأن الذي يريده األمري هو فقط يتم تنفيذه وال يسمع لآلخرين؟ وأنه يتم تقريب 
  الرأي وأما من ينصح ويبدي رأيه يتم إبعاده وميشه؟الشباب الذين يوافقون األمري يف

 
ا يف شيء مما ذكرتواقع وأن يهديين ويصلح حايل إن كنت ،ا عليأسأل اهللا أن يغفر لك إن كان ذلك جتني. 

يعلم : قولما يشم منه رائحة تضاد، ومع ذلك أ) الذي يريده األمري هو فقط يتم تنفيذه: (مث قولك) ضعف األمري: (مث يف قولك
 . من عمل معي يعلم ذلك جيدا، وكلُّإطالقًااهللا أن هذا ليس موجودا 

بسبب رفضه للتقيد بأدىن مطلب شرعي منه وهو السمع  ، منها وآثر اخلروج،ولكن حقيقة األمر أن بعض من ابتعد عن اجلماعة
، جتده خيتلق املعاذير اليت حتفظ ماء وجهه أمام من ال جيد مربرا شرعيا خلروجه فعندما يريد اخلروج و؛والطاعة يف غري معصية

، وهذا األمر مشاهد وملموس ليس مع مجاعتنا فحسب بل أيضا مع سائر اجلماعات العاملة ينتقضه، فيقوم باامنا مبثل هذه التهم
 .، وال حول وال قوة إال باهللاهنا

جلماعة أمر إبعاده إال مع شخص أو شخصني لسلوكهما ال وأمر أخري جيب أن تعلمه، أننا ما اختذنا مع أحد ممن خرج عن ا
لشيء آخر، أما من يبتعد عن اجلماعة فهو يفعل ذلك من تلقاء نفسه، والسبب الرئيس يف ذلك هو طبيعة شباب غزة الذي يغلب 

 .عليه عدم االنقياد والسمع والطاعة
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 يريد ذلك؟وملاذا ال تساندون الشباب يف اهلجرة من فلسطني إىل اخلارج ملن  .١٣٩
 

لبقاء فال يسعنا إال إذًا، فما الداعي لبقائنا هنا، فلو كنا نرى اخلري يف اخلروج فحري بنا أن نكون أول اخلارجني، وإن كنا نرى ا
 .، أما أن ندعو اإلخوة للخروج ونبقى حنن هنا فهذا ال يقبله عقليهأن نشجع عل

 
ري والبحث عنه وعندما تأيت معلومات تأكد أن فالن يقوم وملاذا اجلماعة كانت تقبل أي فرد يف صفها دون التح .١٤٠

بتسريب املعلومات للخارج، الغريب أن اجلماعة ال تفعل معه شيئًا بل يبقى يف صفها وهناك الكثري من الشباب الذين حاولوا 
 م؟اإلصالح، وإبعاد الشباب الغري صاحلني للعمل ولكن مل يسمع منهم بل مت إبعاد خرية الشباب وميشه

 
وكأا مسلّمات جيب " األباطيل"ساحمك اهللا، من قال ذا، فكل ما ذكرته هو حمض افتراء وكذب، والعجيب أنك تضع هذه 

 .أن أجيبك عنها، وكأين أُِقر بوجودها، فاهللا املستعان
 

صفة القبيحة بيننا وملاذا ينتشر بني كثري من الشباب ولألسف التخوين والطعن يف فالن وفالن؟ وإىل مىت ستظل هذه ال .١٤١
وهو أن نتكلم كثريا وأن نطعن يف فالن وفالن؟ وملاذا أصلًا يتم قبول الشباب الذين يتحدثون كثريا ويطعنون يف اآلخرين يف 

 !اجلماعة؟ حنن مستضعفون وفقراء وملل الكفر بأشكاهلا وأنواعها اجتمعت علينا وحنن هكذا حالنا
ا، فونريد حلا شافيا، ا ونريد جواباهللا إن وضع السلفية اجلهادية يف قطاع غزة وضع ال حيسد عليه ووضع مأساوي وحمزن جد

 فإىل مىت سنظل هكذا؟
 

 . أنت تطعن هنا يف كثري من الشباب، مث تريد من الشباب أال يطعن بعضهم بعضا؛بداية
 إال تلك الصفحة املظلمة من حال الشباب الذين أسأل اهللا أن يعيننا ويصلح حال شبابنا، وأعانك اهللا أخي إن كنت مل تر: ثانيا

ذكرم، وأنصحك أخي أن خترج من تلك الدائرة اليت حتيط بك إن كان حاهلا على ما أشرت إليه، فعلى ما يبدو أن حاهلم 
ذه األمة إىل مأساوي وحمزن فعلًا، وعليك أن تستعني باهللا وتبحث عن أهل الصالح والتقوى، وهم كثريون بفضل اهللا، فاخلري يف ه

 .يوم الدين
أما إن كنت تقصد أن هذه الصفات هي صفات أفراد مجاعة التوحيد واجلهاد؛ فهو أيضا من جنس كالمك السابق حمض افتراء، 

 .ال أحسن اإلجابة عليه
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 حمددة فقط نريد عملًا نظيفًا وأمنيا وخمططًا ولو بعشرات الشباب، ال أن تكون هناك مجاعة ال خطة هلا وال إستراتيجية .١٤٢
مهها مجع الشباب يف صفها دون تروي وحبث عنهم فقد ثبت عن كثري من الشباب الذين سجنوا عند الداخلي بأن ملف 

 فإىل مىت؟! ومعلومات اجلماعة أغلبها معروفة ومكشوفة
 .وأخريا أسأل اهللا بأن حيفظ الشيخ أبو الوليد ومجيع ااهدين، وأن يعز الدين ويذل الكفر والشرك

 
صدقت أخي، حنن حباجة لعمل من هذا القبيل، ولكن كالمك أيضا من جنس الكالم السابق؛ مرسل على عواهنه، ومطلوب 

 .مين أن أجيب عن اامات هي حمض افتراء، وال طاقة يل بذلك
 يعيننا ويفتح علينا وييسر لنا أمرنا، نسأل اهللا تعاىل أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطال ويرزقنا اجتنابه، وأن
 .وأن يعمي عنا أعني الطواغيت، ويثبت اإلخوة املأسورين يف زنازينهم، إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
 

 
 الغريب املقدسي: السائل

 
مله وسؤايل لشيخنا املقدسي أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن حيفظ شيخنا اإلمام أبو الوليد املقدسي ويبارك يف علمه وع

 :حفظه اهللا
 اإلخوة الذين هم اآلن خارج فلسطني ومعهم هوية تتيح هلم املكوث يف فلسطني مباذا تنصحهم بارك اهللا فيك؟ .١٤٣

 
عليكم بالنصرة إلخوانكم املستضعفني يف الداخل، وأَخص بالذكر من كان منكم يرى يف نفسه القدرة على : أقول هلؤالء اإلخوة

 ااهدين املوجودين يف الداخل، بأي شكل من األشكال، فالنصرة هلا الكثري من األبواب اليت ه يد العون واملساعدة إلخوانقدميت
ميكن لكل أخ أن يساهم معنا فيها، فمدوا لنا يد التواصل، لعل اهللا يفتح على أيدينا وأيديكم، وأما من ضاقت عليه اخلطوب يف 

 سبيل اهللا سبيلًا، فهلُموا إلينا نتقاسم وِإياكم كل ما منلك، ونحيي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلارج، ومل جيد للعمل يف
 .وصحابته الكرام يف النصرة واملؤاخاة
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 عبيد اهللا الفقري املقدسى: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .اهللا وثبته على احلقحفظه ، حيا اهللا الشيخ أبو الوليد املقدسي

 نريد أن نطمئن على أحوالكم شيخنا احلبيب وباقي إخواننا يف اجلماعة؟ .١٤٤
 

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا أخي الكرمي، ونطمئنكم أننا خبري واحلمد هللا، ونسأل اهللا الصرب والثبات، وال 
 .تنسونا من صاحل الدعاء

 
 هي يف تطور؟كيف هي قدراتكم العسكرية وهل  .١٤٥
 ولكم فيها نفوذ؟، هل أنتم موجودون يف أرض الكنانة .١٤٦

 
 .يت يف مقدمة هذا العملاإن كان السؤاالن اطمئنانا، فاحلمد هللا رب العاملني، وإن كانا استفسارا، فراجع مالحظ

 
 

 
 أسد غزة: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .م اهللاشيخنا احلبيب أيب الوليد حفظك

مل نرى إصدارات بعمليات جهادية ختص مجاعة التوحيد واجلهاد إىل اآلن مع العلم أن مثل هذه اإلصدارات جتذب  .١٤٧
 قلوب العوام إىل اجلماعة، ففضلًا نرجو التوضيح؟

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا أخي الكرمي

تفجري اجليب الصهيوين، وحرس احلدود، (صدارات املتواضعة يف هذا اال أظن أن اإلخوة يف القسم اإلعالمي أصدروا بعض اإل
، فعليك بالرجوع إليها، ولعل التركيز على توضيح عقيدتنا ومنهجنا يف اإلصدارات كان مقصودا؛ ألننا نجمع )وقصف موقع صوفا



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

، ونسأل اهللا أن ني عسكرية، وإن كان األمران مطلوبالناس حولنا مبا حنمله من عقيدة؛ قبل أن جنذب قلوم مبا نقوم به من أعمال
 .ييسر لنا املزيد من األعمال يف ظل هذه الظروف العصيبة داخليا وخارجيا؛ لنخرج باملزيد من اإلصدارات اجلهادية بإذن اهللا

 
 خاصة أن التهمة أال تعتقد شيخنا أن التركيز يف هذه األيام على تكفري حكومة محاس ليس من صاحل اجلماعة يف شيء .١٤٨

 األوىل واألقرب إىل اللسان قذفكم بالتكفرييني؟
 

 . وسائلبداية حنن ال نركز على موضوع التكفري، وال نتداوله يف جمالسنا إال ملستفٍت
 :ولكن دعين أسأل سؤالني

 !؟.... يبون لو توقفنا عن القول بتكفري احلكومة املبدلة لشرع اهللا، هل سيقال أننا وسطيون ومعتدلون وط: األول
 .إن كان اجلواب بنعم؛ فلماذا مل يفعلوا ذلك مع الشيخ أيب النور رمحه اهللا، فلم يؤثر عنه تكفريهم

 ].٩٤: احلجر[} فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني{وإن كان جوابك بال؛ فمرحبا بتهمة الصدع باحلق؛ 
فَِلذَِلك فَادع واستِقم كَما أُِمرت ولَا تتِبع {، ]١: الكافرون[} قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ{وسلم؛ ومة اتباع النيب صلى اهللا عليه 

ما أَعلَن كُمبرا ونبر اللَّه كُمنيِدلَ بِلأَع تأُِمراٍب وِكت ِمن لَ اللَّهزا أَنِبم تنقُلْ آمو ماَءهوأَه كُمنيبا وننيةَ بجلَا ح الُكُممأَع لَكُما والُن
ِصريِه الْمِإلَيا وننيب عمجي ١٥: الشورى[} اللَّه.[ 

ِإنا برآُء ِمنكُم وِمما تعبدونَ ِمن قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم {اع ملة إبراهيم؛ بومة ات
هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداُء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَر٤: املمتحنة[} د.[ 

 اهللا عليه وسلم يف التعامل مع كفار قريش؟ أم كان يصرح هلم هل ما تنصح به هو ما انتهجه رسول اهللا صلى: السؤال الثاين
 وهو مبكة، حني قال هلم ؟ بل كان يصرح بقتاهلم وهو يف أشد حاالت االستضعاف-) ٣٠(السؤال رقم إجابة  راجع -بكفرهم 

عد ذلك منه خمالفة ي، وهل "بالذبح جئتكم لقد بيده حممٍد نفس والذي أما ،قريش معشر يا أتسمعون: "بعد أن طاف بالكعبة
  أو خمالفة ملصلحة مجاعة املسلمني يف وقته؟- حاشاه -للحكمة 

 
شيخنا احلبيب قرأت فيما سبق كالما للشيخ أيب حممد املقدسي حفظه اهللا مفاده نصيحة لإلخوة السلفيني بأال يتعجلوا  .١٤٩

 الصدام مع احلكومات أال ترى معي صحة هذا الكالم وعقالنيته؟
 

 !قول الشيخ أبو حممد فك اهللا أسره، وهو عني ما نسري وفقه، أم أنك ترى غري ذلك؟صحيح، هذا 
نا مقرام كما دمروا مسجد ابن تيمية؟ وهل فجرنا بيوم كما فجروا رفهل قتلنا مشاخيهم كما قتلوا الشيخ أبا النور؟ وهل دم

 ؟....بيوتنا؟ وهل عذبنا أفرادهم كما عذبوا شبابنا
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 .أكثر من أننا ضبطنا النفس عن كل ما فعلوه؟ حىت أننا مل نستعمل إىل اآلن حقنا يف دفع الصائل املعتديهل هناك عقالنية 
إال إن كانت العقالنية تعين التنازل عن الدين والعقيدة، فحينها نقر بأننا لسنا عقالنيني، ونعوذ باهللا من تلك العقالنية، وال أظنك 

 .تقصد ذلك
 

 تعجل يف الصدام مع احلكومات يقتل الفكرة اجلهادية ويبتر شأفة اجلماعة؟أال تعتقد شيخنا بأن ال .١٥٠
 

 .اهللا املستعانفنعم أرى ذلك، ولذلك ترى حالنا وحاهلم على ما هو عليه اليوم، 
 

 

 
 ابو عريب الغزاوي: السائل

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :سالم اهللا عليك شيخنا الفاضل
 .ظك وإخوانك عن أعني الكفار من بين يهود والصليبيني ومن واالهموأسأل اهللا تعاىل أن حيف

لرمبا الطريق إليكم صعب بعض الشيء ملا تعانونه من مالحقة ولكننا وحبمد اهللا لنا عالقات قوية مع إخواننا من أفراد اجلماعات 
 :قصد قولهأالسلفية، ما 

اسع وخاصة ممن ينضوون حتت غطاء الفصائل الفلسطينية ملاذا ال يكون هنالك جتنيد للشباب السلفي ااهد بشكل و .١٥١
 مثل األلوية والسرايا مع أنكم تعرفون الكثري من اإلخوة الذين يرغبون يف االنضمام إليكم ونصرتكم؟

 
 .بارك اهللا فيك أخانا الكرمي. وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته

ن لألسف الشديد نقابل بأعذار شىت من هؤالء، منها احلرص على حنن ال منانع يف ذلك، ونسعى جاهدين من أجل حتقيقه، ولك
ضعف اجلماعات السلفية ومنها تها على الصواب، م معرفة أيدعدم توحد اجلماعات وعومنها الساتر األمين والغطاء التنظيمي، 

حرص الشباب ومنها البدعية، قلة السالح والعتاد بيد اجلماعات السلفية على عكس األحزاب والتنظيمات ومنها وضعف شوكتها، 
 .وغريها كثري...  ورفع راية احلقعلى اقتناء السالح والقتال ال احلرص على العقيدة السليمة

تحاق بتلك اجلماعات واالخنالع من لفليس املهم أن يكونوا راغبني يف االنضمام إلينا، ولكن املهم أن يسعوا جاهدين لال
 .التنظيمات املقيتة
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ة البد أن يعتقدها املرء ويطبقها واقعا على حياته وتصرفاته وعالقاته، ومن توفر فيه ذلك فنتشرف بالتواصل فالعقيدة السليم
 .والعمل معه، ومع ذلك ال نرفض أي نوع من أنواع النصرة ممن مل يشأ االنضمام إلينا، واهللا خري الناصرين، وهو أرحم الرامحني

 
كم هل بإمكانكم إعداد ااهدين بالعتاد العسكري الالزم وهل متكنتم يف هذه ما هي اإلمكانات العسكرية املتوفرة لدي .١٥٢

الفترة الوجيزة من ختزين بعض السالح والذخائر مثل تكديس الصواريخ واسترياد أسلحة متطورة ليكون هنالك بعض التوازن 
 يف ميدان اجلهاد مع أعداء اهللا؟

 
 .ال ذه الطريقةال أعتقد أنه من احلكمة أن أجيب على هذا السؤ

ا تذرع به كثري من وكما أسلفت، فإن الشغل الشاغل للكثريين هو حجم العتاد والسالح لدى اجلماعة السلفية، مما شكل عائقً
 على رفع راية ه، وحرصهدينعلى املرء األفراد يف تلك التنظيمات عن التأخر للحاق بركب إخوام السلفيني، وأكرر أن حفاظ 

 .رباءة من الضالالت والشركيات؛ أوىل بكثري من احلرص على التسلح والتعسكرالتوحيد، وال
 االجتماع على العقيدة مقدم على االجتماع على قصديوالعقيدة قبل احلديدة، : وقد أعجبين قول أحد األفاضل حني قال
 .السالح، فالسالح قد يذهب، ولكن يبقى الدين

 
 ملواجهة أي اعتداء من بين يهود على غزة أو خطة رادعة ألي اعتداء من هل لديكم استراتيجية عسكرية وخطة شاملة .١٥٣

 قبل حكومة الردة يف غزة؟
 

أسأل اهللا أن يجنب أهل غزة ويالت احلروب واالعتداءات الصهيونية، وأن يعيننا على القيام بكل ما بوسعنا يف سبيل ردع 
 .اليهود والذود عن أهلنا املستضعفني

 اجلماعات السلفية يف طور النشأة، وما زالوا على بدايات الطريق، فإمكانياتنا ضعيفة، وكوادرنا اليت ولكن جيب أن تعلم أن
يعتمد عليها قليلة، وعدونا غاشم ال يرحم، وال أظن أن من هذا حاله يستطيع أن يفعل كل ذلك، ولكن املهم أن تكون حبسبانه 

 .وردعهعقابه إىل وأال يهملها، ويسعى إىل دفع ظلمه، بل 
 

هل تقبلون أي عرض من بعض ااهدين يف بعض الفصائل املسلحة بالتعاون العسكري على مستوى األفراد فيما لو  .١٥٤
 حدث أي تطور على أرض امليدان؟
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، فلكل مقام ةحنسبهم على خري، ويتم تقدير هذا األمر مع كل أخ على حد" إخوة"ال نرفض أي تعاون عسكري فردي من أي 
 .مقال

، أو القيام معها بأعمال مشتركة؛ فهذا ال حنبه وال - ال العلمانية واإلحلادية -تعاون مع األحزاب والتنظيمات البدعية أما ال
 .نرضاه؛ وال أظنه مفيدا لراية التوحيد على املدى البعيد؛ ملا فيه من خلط لألوراق، ومتييع للعقيدة الصافية

 
لعسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي ومعي عدد من اإلخوة ااهدين بانتظار االنضمام ومبا أنين أحد أبناء سرايا القدس اجلناح ا

). مع خالص حتياتنا لكم(إليكم ولكن حتت وحدة اجلماعات السلفية ليس كشرط وإمنا ليتبني لنا الطريق أكثر ويكون أوضح 
 .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهويف اية أسئليت يا شيخنا الفاضل أسأل اهللا لكم الثبات والتوفيق والسالم ع

 
 :ما ذكرته فيه ما فيه، ودعين أبني لك ذلك ببعض األسئلة

 أي راية ترفع اآلن، هل راية حق أم راية باطٍل؟: سلْ نفسك
 هل يرضى اهللا فعلك هذا؟

 فيه؟ أم االلتحاق واقعله والذي هو يقينا حزب بدعي ضالٌّ، وقد تبني للكثري اخللل امعاحلزب الذي أنت : أيهما أوىل بااللتحاق
  أن يظهر منها يف املستقبل خلل أو ضرر؟-ا ا مرجوح احتمالً-بأي مجاعة من اجلماعات السلفية اليت يحتمل 

لو اكتشفت يف املستقبل خلل تلك اجلماعة السلفية اليت فرضا التحقت ا، هل سيكون خللها أعظم من خلل اليت أنت فيها اآلن 
 أم سيكون أقل؟

 أي راية حتب أن متوت؟ حتت راية عمية أم حتت راية صافية نقية بغض النظر عن امسها؟حتت 
 هل تضمن نفسك أن تثبت على رأيك يف املستقبل إذا توحدت اجلماعات السلفية؟

عظَم درجةً ِمن الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا لَا يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَتِح وقَاتلَ أُولَِئك أَ{: ماذا يعين قول اهللا تعاىل
 د منه؟ي، وماذا تستف]١٠: احلديد[} وكُلا وعد اللَّه الْحسنى

، فاحرص أن تبذهلا يف أسئلة حتتاج منك وقفة صادقة مع النفس، فأنت ال متلك إال نفسك اليت بني جنبيك، وال متلك هلا بديلًا
 . الصحيحمكاا

 .وفقنا اهللا وإياك ملا فيه اخلري
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 ١سياف: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 . حياك اهللا شيخنا احلبيب

مبا أن أغلب األسئلة اليت ينوي اإلخوة طرحها ومن سبق بطرحها كلها متشاة، وخاصة أسئلة الوحدة واملشكل احلاصل مع 
 .لتكرارمحاس ال داعي للطرح وا

فقط هل باإلمكان وضع برنامج خاص لطالب العلم املبتدئ الذي وقته ضيق وتوجيهه إىل املتون والكتب حىت حيصل  .١٥٥
ما استطاع وخاصة يف علوم اآللة والعقيدة والفقه، أسأل اهللا أن حيفظك شيخنا احلبيب وجزاك اهللا عنا وعن أمة اإلسالم كل 

 . تلميذك سياف.اخلري
 

 .ورمحة اهللا وبركاته، وحياك اهللا أخانا الكرميوعليكم السالم 
سأدلك على متون للمبتدئ مع شرح موجز هلا، وعليك التوسع بعد ذلك يف كل فن مبا يفتح اهللا عليك، مع التنبيه أن هذه 

 .املتون هي منوذج وليست شرطًا، فقد تكون غريها أفضل منها
 تنال فالحا، مع مراجعة تفسٍري ميسٍر وسهٍل أثناء تالوتك وحفظك  ال تنس حظك من كتاب اهللا تعاىل، فبدونه لن؛بداية

 .ومراجعتك
وأكثر من .  مث عمدة األحكام لعبد الغين املقدسي،فابدأ حبفظ األربعني النووية :مث اهتم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 .للمنذري" الترغيب والترهيب"للنووي، و" رياض الصاحلني"مطالعة وقراءة 
 .مع شرحها، وكالمها للشيخ عصام املراكشي" منظومة قالئد العقيان"فابدأ بـ : وبالنسبة للعقيدة

 .وكالمها للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي" معارج القبول"مع شرحه " سلم الوصول"مث منت 
 :أما بالنسبة ألهم علوم اآللة

 . وشروحهما كثرية،صر هلما، مع أي شرح معا"املقدمة اجلزرية"مث " حتفة األطفال: "فللتجويد
 الذي مجع أعظم ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصميمع احلاشية اليت عليه، وكالمها ل" مقدمة التفسري: "وألصول التفسري

 ".الدرر السنية يف األجوبة النجدية" و،"جمموع فتاوى ابن تيمية: " ومها؛كتابني
 .للشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد" لتحفة السنيةا"مع شرحها " املقدمة اآلجرومية"منت : وللنحو

وكالمها البن حجر " نزهة النظر"مع شرحها " خنبة الفكر"مع أي شرح معاصر هلا، مث " املنظومة البيقونية: "وملصطلح احلديث
 .العسقالين
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اك بعض الشروح الصوتية للعمريطي، مع أي شرح معاصر هلما، وهن" نظم الورقات" أو ،للجويين" الورقات: "وألصول الفقه
 .املفيدة هلما

 .للشيخ السعدي مع شرحها" منظومة القواعد الفقهية" :وللقواعد الفقهية
 وأحبذ ،مث بعد ذلك البد لك من منت فقهي، تراجع عليه األبواب، وجتمع عليه املسائل، وأنا أحبذ أن يكون هذا املنت مذهبيا

 ".منار السبيل يف شرح الدليل"، مع شرحه "دليل الطالب لنيل املطالب"من منت  وأفضل أن يكون ،أيضا أن يكون حنبليا
 أحب أن أنبه إىل أن علوم اآللة هي وسيلة لفهم علوم الشريعة، وليست غاية يضيع الطالب فيها عمره، فاحرص على ؛وختاما

 . وجتاوزه إىل األهم،حتصيل املهم
 .الصاحل العلمو النافع العلم وإياك يرزقنا أن اهللا أسأل

 
 

 أبوعمرو القاعدي: السائل
 

وإعداد كوادر هلا وانتقاء ، أو حماولة فتح فرع لكم يف سيناء، ملاذا ال تفكرون يف العمل يف مصر وضرب أهداف فيها .١٥٦
ا من وال أحسب أن هناك مزيد، ويضيق عليكم اخلناق، مادام النظام املصري يتهم مجيع جماهدي غزة بذلك، أهداف منها

وأظن أن اقتراحي هذا يدخل يف معىن كالم الشيخ أمين الظواهري عندما قال يف معرض ، وهو ينتظر منكم ذلك أصلًا، التضييق
 .وجزاكم اهللا خريا". أن األرض إذا ضاقت يف مكان اتسعت يف مكان آخر"كالمه ألهل غزة 

 
ن األحوال يف مصر وسيناء أفضل حالًا منها يف قطاع غزة، بارك اهللا فيك أخي على اقتراحك، ولكين أظنه مبنيا على فرض أ

ولكن الذي يدرك طبيعة األوضاع والظروف األمنية اليت مير ا اإلخوة يف سيناء؛ يستطيع أن يدرك أن األمور يف غزة تعترب يف متسع 
 بغزة كومة القوانني الوضعيةحبوقارناها نسيب، السيما إن حتدثنا عن سطوة طاغوت مصر وأجهزم األمنية يف مواجهات ااهدين، 

وأجهزة أمنها الساعية لركوب مراكب الطغاة، لكن ما ذكرناه سالفًا ال مينع من السعي الدائم للتوسع واالنتشار يف أي مكان يصلح 
 .ألن يكون موطئ قدم، وحمل مدد ملشروعنا يف هذه البالد وغريها
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 سفري اخلالفة: السائل
 

 اهللا الرمحن الرحيمبسم 
شيخنا العامل الفاضل ااهد املهاجر احملارب أبا الوليد املقدسي حفظك اهللا من كل سوء، أشهد اهللا أين أحب فيه وأشهد اهللا أين 

 .أفديك بنفسي ومايل وأهلي
 سؤايل شيخي وباختصار إيل مىت السكوت علي إجرام وبطش وظلم محاس؟؟ .١٥٧

تفجعونا بكم واهللا إن جراحاتنا بفقدان إخواننا جبيش اإلسالم وإخواننا جبند أنصار اهللا وباقي شيخي أستحلفك باهللا العظيم ال 
إخواننا اجلهاديني مل جتف بعد، فال تسمحوا هلذه الفئة الفاسدة املفسدة بكسر شوكتكم وأسر شبابكم ومصادرة عتادكم، 

 .عاملوهم باملثل، عاملوهم باملثل، عاملوهم باملثل
تطيعوا مواجهة يهود إال بعد إزالة هذا احلاجز احلكومي اإلخواين القسامي الفاسد، وبارك اهللا فيك شيخي الفاضل واهللا لن تس

 .وحفظك اهللا من كل سوء
 

بارك اهللا فيك أخي احلبيب، وأحبك اهللا الذي أحببتين فيه، وأسأل اهللا تعاىل أن جيزيك خري اجلزاء على حرصك وغريتك على 
 :إخوانك، وأقول لك

ال حتزن، إن اهللا معنا، لكنها السنة اإلهلية املاضية، فلن تقوم هلذه الدعوة قائمة إال بسيل من دماء املوحدين، وأكوام من أشالء 
الصادقني، وال ميكن أن نتجاوز مرحلة التمحيص واالبتالء والزلزلة، فقد بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فعلينا أن نتذكر 

غربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام، وصنوف العذاب والصد الذي تعرضوا له خالل محلهم ألمانة الدعوة، دوما 
ولكنكم قوم : "ولنستشعر املعاين العظيمة اليت ساقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلباب بن األرت، واليت اختتمها بقوله

 .له أنفسنا وإخواننا، فصرب مجيل واهللا املستعان، وهذا عني ما ندعو "تستعجلون
 ).١٣٦(و) ١٠١(و ) ١٤( رقم ةلئسولك أن تعود إلجابة األ
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 ابو اسامة العابدي: السائل
 

 .السالم عليكم شيخنا الفاضل أبو الوليد حفظكم اهللا وأدامكم ذخرا لإلسالم
وطين أكثر مما هو إسالمي كحال اجليش اإلسالمي وكتائب ثورة سؤايل أن منهج حركة محاس كما هو معلوم للجميع  .١٥٨

العشرين يف العراق وغريها من احلركات ذات التوجه الغري إسالمي، وهم اآلن يف حرب مع دولة اإلسالم يف العراق فهل 
د، وجزاكم اهللا نتوقع وجود تصادم منكم مع حركة محاس، ولو حدث ما هي استعداداتكم الدعوية والتعبوية على هذا الصعي

 .كل خري
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبارك اهللا فيك أخي الكرمي
نعم؛ : إن استمر احلال على ما هو عليه من حرب حكومة محاس ضد املوحدين، وصدها عن سبيل اهللا، فأقوهلا وبكل أسف

بغي ذلك وتبحث عنه، وحتاول جاهدة التعجيل به، بل نتوقع التصادم معهم، ال ألننا نسعى إليه، بل ألن حكومة محاس هي اليت ت
أزيدك هنا أمرا، وهو أنه ما يؤخر هذا الصدام إال اِحلكْمة اليت نتعامل ا مع األمور بفضل اهللا تعاىل، وإال فَهم ما تركوا سبيلًا 

 .الفتعال الصدام معنا إال وسلكوه، فنحن ال نتمىن لقاءهم، ولكن نسأل اهللا الثبات
سبة الستعداداتنا؛ فنحن نعمل ليل ار للخروج بثلة مؤمنة تكون مقدمة جليل إمياين عقائدي ال خياف يف اهللا لومة الئم، وبالن

 .واهللا املستعان، ونرى يف ذلك خري إعداد وتعبئة ألي مرحلة قادمة
 

 

 
 أبو طلحة النعيمي: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا
 اهللا منا ومنكم صاحل األعمال يف هذه األيام املباركة وتقبل،  لكم التوفيق والسدادشيخنا احلبيب نسأل اهللا

 اجلماعات السلفية يف غزة ؟؟ وهل هي عقدية أم حركية فقط؟ ما هي أوجه اخلالف بني .١٥٩
 

 .ك اهللا فيك أخي الكرميروعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، با
 .لتأا س، ففيه بيان م)٧(راجع إجابة السؤال رقم 
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 إصدارات إعالمية وثائقية جديدة توضح تطورات األحداث يف غزة؟ ملاذا ال نرى .١٦٠

 
نسأل اهللا تعاىل أن ييسر إلخواننا يف القسم اإلعالمي أن ينجزوا املزيد من اإلصدارات، ورغم أن حاهلم ال خيتلف عن حال بقية 

وضعية، إال أنه وبإذن اهللا فلن تتوقف مسرية اإلعالم اجلهادي، بل اإلخوة يف ظل احلمالت املسعورة من ِقبل حكومة القوانني ال
 .ور مبا يتالءم مع طبيعة املرحلةستتقدم وتتط

 
 تتخذوا اجلهاد وسيلة لردع محاس عن تصرفاا مع األخوة السلفيني؟ ملاذا ال .١٦١

 
 .فراجعها) ١٥٧(و) ١٣٦(و) ١٠١( و)١٤(رقم عند األسئلة متت اإلجابة عن مثله 

 
 موجود؟ جمال للتعاون مع قبائل سيناء؟وما مدي إمكانية التعاون إذا كان غري كهل هنا .١٦٢

 
 ).١٦(السؤال رقم إجابة يرجى مراجعة 

 
غزة وأأمن علي اإلخوة وأنكي يف أعداء  أال ترون أن توسيع ميدان القتال يف غزة وغريها أفضل من حصره داخل .١٦٣
 اهللا؟؟؟

 أكتفي ذا وجزاكم اهللا خريا
 

ن ال ندعو حلصر اجلهاد يف غزة، بل إن كل األرض ميدان للعمل اجلهادي ضد أعداء الدين، عرب تحين الفرص ابتداًء حن
دفع  و،وقمع كلبه ،ياليهوداحملتل  ةرد عاديلوالظروف املالئمة لذلك، ولكن الذي البد منه أن تبقى جذوة اجلهاد يف غزة مشتعلة 

املال، وقد سبق أن ذكرت خصوصية العمل داخل غزة وأمهيته وأثره الضخم على  عن الدين والنفس والعرض واألرض ووالنهص
كافة موازين القوى والتحالفات حىت وإن كان عملًا صغريا بالقياس مع أعمال إخواننا يف اخلارج، مما جيعلين من دعاة بقاء إخوة 

 .الداخل ليأخذوا مواقعهم يف جهاد اليهود واإلثخان فيهم بإذن اهللا تعاىل
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 السلفي اجلهادي: السائل

 
 .بارك اهللا فيكم وجزاكم اهللا خريا
 .هللا درك وعلى اهللا أجرك. اهللا خريا أوال بارك اهللا فيك شيخنا وجزاك

 ثانيا نسأل اهللا أن يفك قيد أسرانا يف سجون احلكومة
 إيل األسئلة

 ؟وبني اإلخوة يف أنصار السنة ما هي العوائق اليت حتيل بينكم .١٦٤
 

 ).٧(بارك اهللا فيك أخي الكرمي، وراجع إجابة السؤال رقم 
 

 اإلخوة يف اليمن؟ وما هي الروابط اليت بينكم وبني. عالقتكم يف اإلخوة يف أفغانستان ودولة العراق ما هي .١٦٥
 

ة، وجيمعنا م أننا هي عالقة األخوة اإلميانية، ووحدة الطريق واهلدف، وروابط الوالء للمؤمنني عامة وااهدين الصادقني خاص
 .وإياهم ما خرجنا إال لرفع راية التوحيد، ولدفع أعداء امللة واألمة الصائلني على حرماا، من يهود ونصارى وطواغيت

 .وراجع مالحظايت يف مقدمة هذا العمل
 

ن ما اتبعوا ؟ وما هو حكم املخلصني منهم الذي)القسام أي( محاس إيل اإلخوة املخلصني يف حركة وما هي نصيحتكم .١٦٦
 ولكنهم من داخلهم غري موافقني عن معظم تصرفات. أن حيصلوا على السالح وحياربوا اليهود كتائب القسام إال من أجل

 .وهل تنصح باالستمرار يف ذلك. احلركة واحلكومة
 

 وحيسبوا للقاء رم نصيحيت ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من أبناء كتائب القسام؛ أن يتقوا اهللا يف أنفسهم،
حسابا، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم، وليعلم أبناء القسام أن أقلّ ما ميكن أن يقال حبقهم أم يعملون 

وهلم حتت راية عمية بدعية، تناصب املوحدين العداء، وأن والء جهازهم بات رغما عن أنوفهم خاضعا حلكومة القوانني الوضعية، 
 .أن يتذكروا أفعاهلم حبق املسلمني يف حي الصبرة ومسجد ابن تيمية
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ها عنكم قادتكم وكرباؤكم، واليت مفادها أن كتائب ءحياول إخفاإنكم مغيبون عن احلقيقة املرة اليت : وأقول للمخلصني منهم
االت الصعبة، وخاصة ضد مجاعات وجماهدي السلفية القسام تتحول مع األيام جلهاز أمين يتبع وزير الداخلية؛ ليستعني به يف احل

 فأين عقولكم يا قوم؟. اجلهادية، وأظن أن واقع احلال يؤكد ذلك
من ، فنحن وإن كنا ال نسوي بني "ولكنهم من داخلهم غري موافقني عن معظم تصرفات احلركة واحلكومة: "أما بالنسبة لقولك

ومته وال يساندها وال يشاركها يف أعماهلا ضد املوحدين ومل يتلطخ بشيء من ينتمي إىل كتائب القسام ولكنه ينكر على حك
إال أن ما ذكرته عنهم هو عذر أقبح من ذنب، بل مناصرة القانون الوضعي، وبني من يشارك حكومته ويساندها يف كل ما سبق؛ 

د عرضة للوعيد الرباين من غريهم، إن هؤالء الذين يعلمون حقيقة حركتهم وحكومتهم، ويستمرون يف العمل معها؛ هم أش
ويخشى عليهم الوقوع فيما وقعت فيه حكومتهم إن استمروا يف العمل حتت إطارها ووفق أوامر وزير داخليتها، فاحلذر احلذر، 

 ].٨: القصص  [}ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني{: يقول تعاىل
ذين حنسب أن فيهم بقية من خري يف كتائب القسام، هو االخنالع من حتت هذه الراية اليت ال تنصر دينا وما نراه واجبا على ال

وال تقيم هللا شرعا، ودعم ومساندة إخوام من أهل التوحيد، وتكثري سوادهم، ونصرة رايتهم، وحتمل األذى يف سبيل ذلك، 
نفسكم باملؤخرة، فكما كنتم السهم األول يف جهاد أعداء الدين من اليهود فكونوا من أهل الصف األول، وال تنكُلوا وترضوا أل

قبل تبديل قادتكم، فال تكونوا السهم األول يف هدم راية التوحيد والنكول عن ركب املوحدين، واعلموا أن ما قد ينالكم من 
الدرب، فاصربوا   على أهل اإلميان ممن سلك هذااألذى عند خروجكم من القسام وااللتحاق بإخوة املنهج والعقيدة، هو ما كتبه اهللا

وصابروا واستعينوا باهللا على االخنالع من فرق الضاللة والبدعة، وااللتحاق بأهل احلق من أهل السنة، وليكن موسى عليه السالم 
 ].٨٤: طه[} وعِجلْت ِإلَيك رب ِلترضى{: أسوتكم، حني قال لربه سبحانه وتعاىل

 
 

 أبوعبد الرمحن السلفي: السائل
 

جزاكم اهللا خريا فاألسئلة اليت وددت طرحها قد سأهلا بعض اإلخوة، وسؤايل الوحيد شيخنا كيف حالك وكيف  .١٦٧
 .صحتك وبارك اهللا بك ونفع بك نسأل اهللا لنا ولكم الثبات

 
السابغات، فاحلمد هللا رب العاملني أولًا وآخرا، بارك اهللا فيك أخي الكرمي، حنن بفضل اهللا على أحسن حال، نتقلب يف نعم اهللا 

 .ونسأل اهللا لنا ولكم الثبات
 

 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 
 
 

 سيف اإلسالم املغريب: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 بارك اهللا فيك شيخنا احلبيب وجهادكم
 ؟...ملي كما هو حال الشباب ااهدين ودولة العراق اإلسالمية وهل هناك تنسيق واتصال بينكم وبني قادة اجلهاد العا .١٦٨

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبارك اهللا فيك أخي احلبيب

 .قادة اجلهاد هم إخواننا، هلم ما لنا وعليهم ما علينا، وراجع مالحظايت يف املقدمة
 

 هل لديكم أنصار وخاليا داخل ما يعرف باخلط األخضر؟ .١٦٩
 

 .ل اهللا تعاىل، فإن أنصار هذا املنهج وهذه الدعوة موجودون يف كل مكان، أما اخلاليا فال حاجة للحديث عنهم اآلنبفض
 

 هل تنوون يف يوم من األيام حني حتني الفرصة مبايعة الشيخ أسامة بن الدن وتصبحون فرعا من تنظيم القاعدة؟ .١٧٠
 

 وأنصحك، هللا أسامة بن الدن وجيعله شوكة يف حلوق الكفرة واملنافقني واملرتدينأسأل اهللا أن حيفظ الشيخ اإلمام األمري أبا عبد ا
 ).١٢٠(و) ٨٢(ال تشغل بالك بأمور ال تزال يف علم الغيب، راجع إجابات األسئلة أأخي 
 

ما هي النصيحة لألمة اإلسالمية لنصرتكم هل باملال أم بالرجال أم باإلعالم أم بشيء آخر وما هي الوسيلة لكل  .١٧١
 واحدة منها؟

 .جزاكم اهللا خريا عن اإلسالم واملسلمني ونصركم اهللا على أعدائكم
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أخي الكرمي حنن كما تعلم يف طور النشأة، وحييط بنا القصور يف الكثري من اجلوانب، فاملال عصب كل األعمال، والرجال هم 
. قاء به وكشف كل ما حياك حوله من أباطيل وشبهاتأساس البناء، واإلعالم هو صاحب الدور الرائد يف نشر هذا املشروع واالرت

 لذا فنحن لطاملا استنهضنا الغيورين من أبناء أمتنا ليمدوا لنا يد العون واملساعدة، كل حسب طاقته، ووفق استطاعته، وكما ذكرت
خذ االحتياطات األمنية بعني االعتبار، سابقًا، فالتواصل عرب معرف اجلماعة يف املنتديات املعتمدة هو اخلطوة األوىل إن شاء اهللا، مع أ

 .، وسوف نضع املفتاح العام للجماعة يف ختام تلك األجوبةكاستخدام برنامج أسرار ااهدين
 .بارك اهللا فيك أخي، وجزاك اهللا خريا، ونفع اهللا بك

 
 

 
 جهاد األمة: السائل

 
ف األمور بأمره، ومستدرج الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دولًا احلمد هللا معز اإلسالم بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصر

 :بعدله، والصالة والسالم على من أعلى اهللا منار اإلسالم بسيفه، أما بعد
بادئ ذي بدء نشكر الشيخ أبا الوليد املقدسي نسأل اهللا أن حيفظه وأن يوحد صفوف ااهدين على مجيع اجلبهات، كما 

 . وألئمة اجلهاد وسائر املسلمني بعيد األضحى املبارك أعاده اهللا علينا بالنصر والظفر والتمكنينقدم انينا للشيخ
باسم فريق عمل صفحة جهاد األمة نوجه الشكر إلدارة منتديات مشوخ اإلسالم على تنسيق هذا اللّقاء مع الشيخ ااهد 

 .د يف بيت املقدسأمري مجاعة التوحيد واجلها) حفظه اهللا(أيب الوليد املقدسي 
وتلبية لطلبكم بأن يتم نشر هذا املوضوع فقد قمنا فريق عمل صفحة جهاد األمة على الفيس بوك بنشره، وبفضل اهللا قد 

 .مجعنا كما ال بأس به من األسئلة سنعرضها عليكم كاآليت وهي كما متّ طرحها من قبل اإلخوة واألخوات
 

سأل اهللا تعاىل أن يكتب أجركم، ويبارك يف جهودكم، واستغل هذه الفرصة ألدعوكم للمزيد بارك اهللا فيكم إخواننا الكرام، وأ
 .من اجلهد يف سبيل نصرة إخوانكم املستضعفني وخاصة يف أرض الرباط، واهللا املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 
 

 
 
 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 
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 )من الفيس بوك( IIأبو الوفاء : السائل
 

 .با الوليدحفظك اهللا شيخنا أ
 ما موقفكم من قرار احملكمة العسكرية التابعة حلكومة محاس إلقاء القبض عليكم؟ .١٧٢

 
 .حسبنا اهللا ونعم الوكيل: ليس هذا عن هذه احلكومة الطاغوتية ببعيد، وال أقول إالكلٍّ؛ مل أمسع ذا األمر، على 

 
 

 
 )من الفيس بوك (Berbaroussa Kairedine: السائل

 
ناك شبكات للمجاهدين الناصرين لفلسطني وغريها من البلدان اإلسالمية الواقعة حتت االحتالل اليهودي أو هل ه .١٧٣

 .الصلييب يف املغرب العريب وتونس
 

واقع احلال أن قضية املستضعفني يف فلسطني حتتل وجدان املاليني من أبناء هذه األمة األبية، وحنسب أن هناك الكثري من 
ني يف كافة البالد العربية واإلسالمية، لكن املطلوب هو تفعيل تلك املناصرة، وجتييش تلك املاليني، مبا خيدم اجلهاد املناصرين لفلسط

 .يف فلسطني، ويوفر له الدعم واملساعدة على كافة الصعد
 

 

 )من الفيس بوك (خطاب أمحد: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أحوال قاعدة اجلهاد يف أرض الرباط وكيف يتمكن ااهدين يف أرض فلسطني من الوصول إليكم أود أن أسأل عن  .١٧٤

لألسف هناك الكثري من الشباب املسلم الذين يريدون اجلهاد وهم من أرض فلسطني وال يستطيعون الوصول إليه، فكيف 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 
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لحاق م قبل أن يغرقوا يف وحل الشبهات، استراتيجيتكم بوصول أولئك الشباب إليكم وجتنيدهم يف صفوف ااهدين وال
وكما نعلم أن األغلبية يف فلسطني واليت متسك زمام األمر هم من املرتدين أو املنافقني، فكيف وأعيد وأطرح السؤال 

 .تستطيعون الوصول إىل هؤالء الشباب أو وصوهلم هم إليكم ليلحقوا بركب ااهدين
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 من سؤالك جيدا، وبالنسبة لقضية وصول اإلخوة إلينا وااللتحاق بنا فأظن أا يسرية وسهلة قصودامل ما هو أخي اعذرين فلم أِع
على من عزم عليها وجد يف طلبها، وال أسهل من أن يتواصلوا مبدئيا مع بعض اإلخوة الذين ميكن الوصول إليهم من أبناء اجلماعة 

 .، وسوف نضع املفتاح العام للجماعة يف ختام اإلجابات اإلخوة عرب معرف اجلماعة يف املنتديات املعتمدة أو مع،يف قطاع غزة
 

وأريد أن أسأل شيخنا الفاضل هل جيوز تكفري املسلم للمسلم، أقصد بذلك أبناء محاس مع العلم أن شيوخنا يف قاعدة  .١٧٥
 اجلهاد مل جييزوا بذلك وحثونا على عدم تكفريهم؟

 .هللا فيكم وجزاكم خريا على عملكموبارك ا
 

بالتأكيد ال جيوز بأي حال من األحوال أن يكفر املسلم أخاه املسلم، لكن حيق ملن درس باب الكفر واإلميان، واستوىف كافة 
ذا بشكل جوانبه، وعلم خباياه؛ أن يكفر من ارتكب الكفر وارتد عن اإلسالم، إذا حتققت فيه شروط التكفري وانتفت عنه موانعه، ه

 .عام
أما بالنسبة لتكفري أبناء حركة محاس كحركة والذين ال ارتباط هلم باألجهزة األمنية التابعة للحكومة، فهذا مما ال نراه وال جنوزه، 

 على االمتناع عن ذلك، وننصح اإلخوة مجيعا مبحاولة الفهم اجليد ملسائل التكفري، ومعرفة األمور ونثين على رأي من نصح وحثّ
 .املوانع؛ حىت ال يقع منهم تكفري للمسلم عن جهل بذلك فيبوء بإمثهاوملكفرة من غريها، وكذا معرفة الشروط ا

 .وبارك اهللا فيك وجزاك اهللا خريا
 

 

 
 )من الفيس بوك (Abu Omar Al-baghdadi: السائل

 
 .كم على أعداء اهللاونسأل اهللا أن يسدد رميكم ويثبت أقدامكم وينصر، أسأل اهللا الثبات لكم

أما مداخليت يف هذا املوضوع فأين أمتىن من اإلخوة أن يكثفوا من الدور اإلعالمي وتوجيهه بشكل هادف، خاصة  .١٧٦
للداخل الفلسطيين وكلنا نعرف ما لألعالم اجلهادي الصادق من دور يف إحقاق احلق وتوضيح أمور كثرية قد جيهلها 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 
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 حول عصابة أهل احلق يف فلسطني، وصييت لكم أن تموا باإلعالم اجلهادي الصادق ليتحقق بذلك التفاف شعيب، الكثريون
 .واهللا أكرب والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنني، فإن له صدى عظيم يف نفوس املوحدين، ونسأل اهللا لكم التوفيق يف مسعاكم

وأسأل اهللا تعاىل أن ييسر لنا االرتقاء ، يز عليهجزاك اهللا كل خري أخي الكرمي، وِنعم ما قلت يف أمهية اإلعالم وضرورة الترك
على الصادقني من أهل اإلعالم أن ميدوا لإلخوة يف : والنهوض به، مبا خيدم ديننا ورايتنا، وينفع أمتنا إن شاء اهللا تعاىل، وأعود وأكرر

 .ن اهللا تعاىلالقسم اإلعالمي حبال التواصل، لتبادل اآلراء واخلربات، واخلروج بإعالم هادف ومركز بإذ
_ _______ _ 

 )من الفيس بوك( Om Ossama: السائلة
 

 ؟جزاكم اهللا خريا، نريد أن نسأل شيخنا احلبيب عن االنتصارات امليدانية اليت حققوها .١٧٧
 

ت حنب أن نبني أمرا وهو أن النصر احلق هو نصر دين اهللا وليس التفوق العسكري، وحنن يف هذا اال بفضل اهللا خطونا خطوا
 .واسعة، يعلمها كثري من املتصلني بشأن قطاع غزة

، فتجد الكثري قد قصر نظره على ضيقمث أبني ما قد يلتبس على كثري من الناس، وهو استعجال النصر أو النظر إىل النصر مبنظور 
 الذي وعد به اهللا أنبياءه نوع واحد من أنواع النصر؛ وهو النصر الظاهر، ولكن حقيقة األمر أنه ال يلزم أن يكون هذا هو النصر

 .ورسله وعباده املؤمنني، فقد يتجلى يف صور أخرى ال يلمحها كثري من الناس
فها هم أصحاب األخدود يلقون مجيعا يف النار، وال يقبلون املساومة على دينهم، ويفضلون املوت يف سبيل اهللا، مث حيفر 

 أن أحدا منهم تراجع أو جنب أو ات، وال تسجل الروايهاوده بإلقاء املؤمنني فيالطاغوت أخاديده، ويوقد نريانه، ويأمر زبانيته وجن
النار، وكأم يتلذذون يف تقدمي أرواحهم فداًء لدينهم؛ فكانوا هم اقتحام  وذلك بالتدافع إىل ،هرب، بل جند اإلقدام والشجاعة

الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها ِإنَّ {؛ )الفوز الكرب (:خامتتهم بـ اهللا عز وجل ىاملنتصرين، بل مس
الْكَِبري زالْفَو ذَِلك اره١١:الربوج[} الْأَن.[ 

وهم مل يبق منهم أحد، وقضوا مجيعا يف أخاديد ! ولكن بنظر الناس اليوم؛ هل يعترب ما حدث مع أصحاب األخدود نصرا؟
 أحد ليصدع باحلق  لكان لسان حال الناس اليوم أن أصحاب األخدود خسروا املعركة، وانتهت دعوم، ومل يبقالطاغوت، بل

، ولكن الصفعة يف وجه كل ...أن يأخذوا بالرخص ويكتموا إميام، فهم يعتربون مكرهني عليهم وينشر الدين، وأم كان جيب 
 .ن نتعبده تعاىل بتالوة قصتهم إىل يوم الدينهؤالء أن اهللا تعاىل خلّد ذكرهم، وكتب علينا أ

وها هم أصحاب الكهف الذين خلّد اهللا ذكراهم إىل يوم الدين، إذ طلبوا من اهللا تعاىل اهلداية والرشاد؛ فأخربنا عنهم املوىل 
، فاستجاب سبحانه ]١٠: الكهف[} وهيئْ لَنا ِمن أَمِرنا رشداِإذْ أَوى الِْفتيةُ ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا ربنا آِتنا ِمن لَدنك رحمةً {: بقوله

وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ِإلَّا اللَّه {: ، فقال تعاىلأهلههلم بسبب ثبام على احلق، واعتزاهلم والفرار بدينهم، وبعدهم عن الشرك و



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 
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لَكُم رشنِف يوا ِإلَى الْكَهفَقًافَأْوِمر ِركُمأَم ِمن ئْ لَكُميهيِتِه ومحر ِمن كُمبفما هو النصر الذي حققوه سوى ]١٦: الكهف[}  ر ،
 .الفرار بدينهم والتخفي عن أعني أعدائهم، وإيثار املطاردة والفرار بالدين، ومع ذلك حمد فعلهم، ورفع شأم، وخلّد ذكرهم

ذي ال يراه إال املؤمنون؛ أن عدو احلق مهما كان متجبرا مسرفًا يف معاملة خصمه إال أنه يتجرع ألوانا ومن أنواع النصر اخلفي ال
 فإنه ال جيد للراحة مكانا، وال ،أن يفعل فعلتهقبل  أن يقدم على إيذاء خصمه، بل وأحيانا بعدمن األذى املعنوي والعذاب النفسي 

 .للسعادة طعما
ا ال {: قوله تعاىلا عن هذه احلقيقة كما يف وقد جاء القرآن معرباللَِّه م ونَ ِمنجرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَِإنأْلَموا تكُونِإنْ ت

 .]١٠٤:النساء[} يرجونَ وكَانَ اللَّه عِليماً حِكيماً
هم ؤ الطواغيت وحكمهم، جمرد بقاممن رفضوا الدخول يف ذلّبل نزيد على ذلك؛ فبفضل اهللا إن جمرد بقاء إخواننا املطاردين 

ا يروحون ويغدون يف أرض القطاع رغم أنف آالف كالب احلراسة والزأحرارعن البحث وتوزيع )املرشدين (اناتن اليت ال تكف 
يه كذلك اخلزي واملهانة على صور اإلخوة، فهذا هو نصر حقيقي، فيه ما فيه من العزة والفخر لإلخوة، بل لكل محلة املنهج، وف

وجوه طواغيت حكومة القوانني الوضعية، وال ندعي الرباعة أو احلنكة، فما ذلك إال توفيق اهللا وحفظه لإلخوة، ألمر هو أعلم به 
 .سبحانه وتعاىل

 نريده، فإن اهللا ومن خالل ما سبق يتضح لنا بعض املفهوم الشامل لالنتصار؛ وأنه ال جيوز لنا أن حندد نوع االنتصار الذي
سبحانه وتعاىل جلت قدرته وعزت عظمته يمن على املؤمنني بالنصر أحيانا، ويبتليهم أحيانا أخرى فيحرمهم من هذه النعمة 

 .ويذيقهم طعم االبتالء؛ ِحلكم يقدرها ويعلمها
 

فعل من أجلكم إخوة اجلهاد ماذا نستطيع أن ن: وأُوصي إخواين أن ال يهنوا يف طلب األعداء، وأسأهلم سؤال اجلاهل .١٧٨
وحنن ما زلنا قاعدين عن نصرتكم؟ ماذا تطلبون منا وحنن يف بيوتنا واصدقوا يف الطلب، واهللا سنصدق اإلجابة، واهللا هو القادر 

 .املقتدر، حتييت لكم حنبكم يف اهللا اثبتوا لقيانا بكم يف جنات عرضها السماوات واألرض
 

قد كان لكلماتِك هذه وقع خاص يف النفس، وال يسعين إال أن أرجو أال تنقطع دعواتك لنا إىل بارك اهللا فيِك أختنا الكرمية، ف
 .اهللا بالصرب والثبات واحلفظ من كيد الظاملني، فإن الدعاء واِهللا سهم صائب يف معركتنا مع أعداء اهللا

 العقيدة الصحيحة علما وعملًا، وتربية ءلنشمث اعلمي أن ما نطلبه منِك ومن مجيع أخواتنا املسلمات، هو احلرص على تعليم ا
دي ااجليل الصاعد على طاعة مواله والعمل لدينه، مث اعلمي أنه جيب عليكن دعم إخوانكم من ااهدين بكل ما متلكون من دعم م

 .ومعنوي، فقد كانت نساء الصحابة يتصدقن حبليهن وما آتاهن اهللا من مال
 .مرِك أختنا الفاضلةأسأل اهللا أن يكتب أجرِك وييسر أ
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 )من الفيس بوك (عادل االسالم: السائل

 
 : أنا عندي سؤال واحد.السالم عليكم يا شيخنا الفاضل ااهد أيب الوليد املقدسي

ما حكم من ينخرط يف جيوش الردة ليتدرب مع العلم أنّ هذا األمر إجباري حيث أنّ احلكومة العميلة تفرضه على  .١٧٩
 .دة عام واحدالشعب مل

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته أخانا الكرمي

 :أرجو مراجعه فتوى خاصة بذلك على منرب التوحيد واجلهاد وجتدها على الرابط التايل
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1273 

 .التملص من هذا األمر فال ينطبق عليه حكم اإلكراهو ته الفرارعاستطوا  بإمكانهطاملا أن أنه :وخالصته
 .واهللا تعاىل أعلم

 
 

 
 )من الفيس بوك (Alzubi Qusai: السائل

 
 كيف تبين مجاعة ولو كنت لوحدك؟ .١٨٠

 
ه، فبمعية اهللا يقبل اهللا عليك بقلوب املخلصني، ال يستطيع أن يقوم بذلك إال من حتقق له أمر واحد، وهو معية اهللا تعاىل ل

 .ويوضع لك القبول يف األرض، وتكون يف حفٍظ من كيد الكائدين وتربص املتربصني، ويفتح اهللا على يديك فتحا مبينا
 :وسبيل حتقيق املعية اإلهلية يتطلب أمران

، وقال ]١٩٤: البقرة[} قُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتِقنيوات{: حتقيق مراتب اإلميان ولزوم طريق التقوى، قال تعاىل: األول
وقَاِتلُوا الْمشِرِكني كَافَّةً كَما يقَاِتلُونكُم كَافَّةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع {: ، وقال تعاىل]١٩: األنفال[} وأَنَّ اللَّه مع الْمؤِمِنني{: تعاىل
الْمِقني{: ، وقال تعاىل]٣٦: التوبة[} ت عم وا أَنَّ اللَّهلَماعِغلْظَةً و وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني وا قَاِتلُوا الَِّذيننآم ا الَِّذينها أَيي

ِقنيتلَ{: ، وقال تعاىل]١٢٣: التوبة[} الْم كُمعي مِإن قَالَ اللَّهو متضأَقْرو موهمترزعِلي وسِبر متنآمكَاةَ والز متيآتلَاةَ والص متأَقَم ِئن
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  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

ِلك ِمنكُم فَقَد ضلَّ سواَء اللَّه قَرضا حسنا لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاِتكُم ولَأُدِخلَنكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار فَمن كَفَر بعد ذَ
 ].١٢٨: النحل[} ِإنَّ اللَّه مع الَِّذين اتقَوا والَِّذين هم محِسنونَ{: ، وقال تعاىل]١٢: املائدة[} السِبيِل

استِعينوا ِبالصبِر والصلَاِة ِإنَّ اللَّه مع أَيها الَِّذين آمنوا  يا{: قال تعاىل: الصرب على حتمل األذى يف طريق الدعوة إىل اهللا: الثاين
اِبِرين{: ، وقال تعاىل]١٥٣: البقرة[} الصاِبِرينالص عم اللَّهةً ِبِإذِْن اللَِّه وِفئَةً كَِثري تِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَب ِمن وقال ]٢٤٩: البقرة[} كَم ،

: ، وقال تعاىل]٤٦: األنفال[} ه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب ِرحيكُم واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِرينوأَِطيعوا اللَّه ورسولَ{: تعاىل
 وِإنْ يكُن ِمنكُم أَلْف يغِلبوا أَلْفَيِن ِبِإذِْن اللَِّه الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعِلم أَنَّ ِفيكُم ضعفًا فَِإنْ يكُن ِمنكُم ِمائَةٌ صاِبرةٌ يغِلبوا ِمائَتيِن{

اِبِرينالص عم اللَّه٦٦: األنفال[} و.[ 
على حسب صرب العبد وشكره تكون قوة إميانه، وآيات اهللا إمنا ينتفع ا من آمن باهللا، وال يتم له اإلميان إال : (قال ابن القيم

 ).ترك إجابة داعي اهلوى: التوحيد، ورأس الصرب: س الشكربالصرب والشكر، فإن رأ
 .نسأل اهللا أن جيعلنا مجيعا من عباده املؤمنني الصابرين

 
 

 
 )من الفيس بوك (Mujahid Masry: السائل

 
 .السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته، أهلًا بك شيخنا احلبيب

 علما بأننا من مصر، والفرق بيننا فقط عدة كيلومترات، وما أود أن اعرف هل ميكن اللحاق باإلخوة يف فلسطني .١٨١
موقف األنصار من إخوام الذين يريدون اهلجرة من مجيع أحناء العامل اإلسالمي، علما بأن أعدادا كبرية تريد اللحاق باإلخوة 

 مع العلم بأن التضييق األمين يضعف خمططاتنا؟
هللا اإلسالم واملسلمني ربنا يرزقنا الصدق واإلخالص يف طلب الشهادة وبارك اهللا فيكم وجزاك اهللا خريا ومجيع اإلخوة ونصر ا

 .وجعلكم دائما يف إعالء كلمة اهللا إن شاء اهللا
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وأهلًا ومرحبا بك أخي الكرمي
 ).٢٩(، وجتدها حتت السؤال رقم كمضت اإلجابة عن حنو سؤال

 .ن مين علينا مجيعا بالشهادة يف سبيلهأسأل اهللا أ
 

 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 
 

 )من الفيس بوك (امللحدين.. قاهر: السائل
 

 :بارك اهللا فيكم ويف جهودكم، لدي ستة أسئلة صنفتها بالتتابع، أرجو أن ينشر منها ما ترونه أهلًا للنشر
تصرحيات حممود (التنظيمات العلمانية مبا فيها محاس ما رأيكم شيخنا، يف ما تعرفه الساحة الفلسطينية حاليا من إمجاع  .١٨٢

على وقف املقاومة املسلحة، والتخلي ) تصرحيات نبيل شعث(وفتح ) تصرحيات عبد اهللا شلّح(واجلهاد اإلسالمي ) الزهار مثلًا
 عنه، بل ومعاقبة أي عنصر يفكر بإطالق رصاصة أو صاروخ باجتاه جنود الصهاينة؟

 
كة فتح، فال جديد فيها، فاملنظمة وحركة فتح قد أسقطت خيار املقاومة املسلحة منذ سنني، أما بالنسبة لتصرحيات حر

فهذه هي مقدمة التخاذل واالنزالق يف مرتلقات الركون واخلنوع للضغوط اخلارجية والداخلية، " اجلهاد اإلسالمي"وتبيعتها " محاس"
ركة فتح، وملن يتعجب من هذا القول، أذكرهم أن ميثاق منظمة وإين ألحسب أن مصريمها لن يكون أحسن حالًا من مصري ح

التحرير الفلسطينية كان ينص عند تأسيسها على الكفاح املسلح حىت حترير فلسطني من البحر إىل النهر، مث توالت النكسات 
 :واخليانات إىل ما هم عليه اليوم، وصدق الشاعر

 إيالمما جلرح مبيت   ***  من يهن يسهل اهلوان عليه
 

مباذا تفسرون شيخنا مالحقة األمن الداخلي احلمساوي للمجاهدين السنيني والزج م يف السجون وتعذيبهم، بل  .١٨٣
تعميم صادر عن أيب عبيدة مدير عام شرطة (، وهل ميكن اعتبار وثيقة )شهداء مسجد ابن تيمية كمثال(وقتلهم بدون أي رمحة 

 واضح على هذه املالحقة؟ وهل هناك من أدلة أخرى على ذلك؟كدليل ) محاس مبالحقة مطلقي الصواريخ
 

 تلك حلقة من حلقات مسلسل اخليانة والتفريط يف كل املبادئ والثوابت، بل حىت يف دماء الشهداء، حىت لقد وصل احلد بأحد
ولك أن ، )ا تريدا كمحنن قوات يونيفيل هنا، افهمه: ( أن يقول ألحد ااهدين عند حدود قطاع غزة الشرقيةحراس احلدود
 ".حرس احلدود"فيما وثقته كامريا ااهدين يف إصدار والذلة ة ستشاهد مدى اخل

 .نسأل اهللا الثبات حىت املمات
 

 اليت ام فيها القائمني باألعمال - القيادي يف حركة محاس-كيف تنظرون شيخنا إىل تصرحيات حممود الزهار  .١٨٤
 لة لصاحل اليهود وأن إطالق الصواريخ جتاه املستوطنات ال خيدم سوى مصاحل الصهاينة؟اجلهادية من أراضي غزة بشبهة العما



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 
يدعو إلطالقها ويصفها بأا بدون خجل يب، إن كانت مصلحة محاس حتتاج إلطالق الصواريخ جتده عجهذا الزهار أمره 

يصرخ ويزبد،  مصلحة محاس تقتضي إيقافها تراه  من فريضة اجلهاد يف سبيل اهللا، وإن كانتأصواريخ ربانية، وأا جزء ال يتجز
سبحانك . كل من حياول إطالق الصواريخ، حىت إن لزم األمر أن يتهم ااهدين بالعمالة لليهودويتوعد ويهدد  ،ويتهجم ويعربد

 .ريب هذا تان عظيم
 

 لدعاوى إميان قيادة احلركة أال ترونَ شيخنا أنّ مثل هذه التصرحيات الصادرة عن أحد قيادي حركة محاس هي تكذيب .١٨٥
 احلالية باملقاومة كخيار استراتيجي؟

 
بلى؛ فقد أصبح ذلك اخليار االستراتيجي مة تستحق املالحقة واملعاقبة، بل ودفع غرامة مالية على كل من حياول القيام به، 

النظر عن الشرع أو حىت العرف والعادة، واحلقيقة هي أن احلركة تؤمن كامل اإلميان باملصلحة الذاتية كخيار استراتيجي، بغض 
 .وهذا بات ال خيفى على كل ذي عقل

 
هل تأملونَ شيخنا يف املستقبل القريب بعودة محاس حلمل السالح جمددا واعتذارها عن مالحقة وأذى ااهدين  .١٨٦

  الصهاينة كما أمر اهللا؟السنيني، وإطالق من يقبع منهم بسجوا حاليا ال لشيء ِسوى أم أرادوا مقاتلة اليهود
 

 ذلك، ولكننا ال نكاد نتوقعه، فواقع احلال أم ركبوا قطار الدميقراطية، وامتطوا الكراسي احلكومية، وأمعنوا تنكيال بكل تمىنن
تقادي من ينتمي للسلفية اجلهادية، وأداروا ظهورهم للجهاد ومقارعة أعداء اهللا؛ إال إن اقتضت املصلحة شيئًا من ذلك، وحسب اع

فإم قد أوغلوا فيما مضوا فيه، ويصعب عليهم الرجوع إىل هدي قادم األوائل بعدما ذاقوا نعيم الدنيا الزائل، فإنا هللا وإنا إليه 
 .راجعون

 عن التهديد والدعوة للمقاومة واللعب جتد أحدهم مسئوال إىل أمر مهم، وهو أن قادة محاس إال أين يف هذا املقام أحب أن أنبه
 من أهل ة والرباء،واطف املسلمني، وجتد آخر مولعا بالتزلف إىل الغرب وإظهار الذلة واالنكسار وإثبات الوالء من الغرب احلاقدبع

 .احلق من املسلمني
 يف غالب أمره عن التصعيد ضد بل قد يلعب الواحد منهم الدورين على حسب ما تقتضيه املصلحة، فمثلًا جتد الزهار مسئوال

 انطالقة  لبدعة مبناسبة التحضري٩/١٢/٢٠١٠ يف كلمته يوم اخلميس املوافق قبل مدة قصريةال أدل على ذلك من قوله اليهود، و
إن االحتالل اإلسرائيلي إىل زوال، وال مستقبل له بيننا، وإن ثوابتنا الفلسطينية ليست خاضعة لالجتهاد البشري، وإن : (محاس

 ). مقدسة ليست خاضعة ال لالنتخاب وال لالستفتاء وال للمساومة وال للشراء وال للبيعاإلنسان عندنا قيمة مقدسة، وإن أرضنا



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 
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 .ذكرى انطالقتهابدعة وحرق يومها العلم اإلسرائيلي خالل فعالية للحركة مبناسبة 
 .مع أنه قبل ذلك اشتهر عنه حماربته ملطلقي الصواريخ ومن يدعو للجهاد خمالفا سياسة محاس

 على أن حركته تتمسك بالتهدئة مع ١٧/١٢/٢٠١٠هذا الكالم بعده بأسبوع تقريبا حيث أكد يف بل هو نفسه خالف 
ا على تعزيز املؤسسات احلكومية إا تركز جهودها حالي: إسرائيل وعدم نيتها شن هجمات جديدة على األراضي اإلسرائيلية قائال

 .يف قطاع غزة
إن محاس تستمد التشجيع مما حدث يف اجلزائر ومصر اللتني : فة الفرنسية يف غزةوقال الزهار يف سياق مقابلة مع وكالة الصحا

 .كانتا ختضعان لالحتالل على مدى عقود ولكنهما حصلتا على االستقالل يف اية املطاف
رب يف بالطبع هذا اخلرب مل تنشره مواقع محاس ويف املقابل مل تصرح بنفيه، بل نشرت بعض ما يدل على صحته، حيث نشر اخل

 :املركز الفلسطيين لإلعالم التابع حلماس ذه الصورة
 ال (..)حنن اآلن ) "١٢-١٧(وقال الزهار عضو املكتب السياسي للحركة يف مقابلة لوكالة فرانس برس نشرا اليوم اجلمعة (

، الذي أقامته محاس "هريي احلاشدزلنا صامدين وشعبية احلركة يف تزايد، وهذا ما بدا واضحا للجميع يف مهرجان االنطالقة اجلما
 ). لتأسيسها٢٣األسبوع املاضي يف غزة ملناسبة الذكرى الـ

الوارد بني والحظ معي القوسني اللذين يف بداية النص، فهو حذف ملا ورد يف املقابلة مع الوكالة الفرنسية، وإال فليخربونا ما هو 
 !؟القوسني وقاموا حبذفه

 . حركته ملتزمة بالتهدئة ما التزم اليهود امث هو بعد ذلك بأيام صرح بأن
 كل ما يدعو إىل  عن إظهار املساملة ورفضمالب أمره يف غنيمسئولوأمثاله إمساعيل هنية يف املقابل جتد احلاكم بغري أمر اهللا و

 قال يوم األربعاء ، حيث٦٧القتال والعداء للغرب الكافر، وال أجد أدل على ذلك من دعوته لقيام دولة فلسطينية على حدود 
نقبل بدولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي اليت ( يف لقاء مع ممثلي الصحافة األجنبية يف مكتبه بغزة ١/١٢/٢٠١٠املوافق 

وعرض أي اتفاق تتوصل إليه منظمة التحرير مع إسرائيل على استفتاء ..  وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئني١٩٦٧احتلت عام 
وأكد أن حركته سوف حتترم نتائج االستفتاء الشعيب ألي اتفاقات حىت لو تعارضت هذه النتائج )  وثيقة الوفاق الوطينشعيب وفق

 .مع قناعات محاس السياسية
 ومن رأس ، ويدعو إىل إقامة دولة فلسطينية من البحر إىل النهر،مث بعد أسبوع واحد تقريبا خيرج مهللًا بأنه ما زال على العهد

 .١٤/١٢/٢٠١٠ا يف احتفاالت انطالقتهم بتاريخ ورة إىل رفح، وهذا ما ظهر جليلًالناق
ح أن لإن ما صدر عنه هذا ليس من قبيل التناقض أو اجلنون، بل هذا فقط من قبيل البحث عن املصلحة الذاتية أينما كانت، ويص

ع أم ال ميلكون ترغيبا وال ترهيبا، وال عصا وال يقال عن أسلوم هذا بأنه أسلوب ترغيب وترهيب أو سياسة العصا واجلزرة، م
 وخياطبون الناس مبا يرونه يتماشى مع ،هم يظنونه كذلك، ومن جهة أخرى يلعبون بعواطف شعومولكنجزرة، بل وال سياسة، 

 .مصلحتهم اآلنية
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بل رمبا ، ري بأنه نظام عميل وخائنومن هذا القبيل جتدهم يف الداخل وخاصة يف املساجد واملسريات يتحدثون عن النظام املص
 ون معهمبطتري نيذخوة الوأم اإل، الرمسية للقضية الفلسطينية بينما يف اإلعالم يتحدثون عن مصر بأا الراعية، يصل إىل حكم الردة

خالد مشعل املرئي بني  لقاءالكثري يف مثل ال واليت جتد منها ،طوامال محيمة وتعاون أمين عايل املستوى، وإىل غري ذلك من اتعالقب
 .عمرو أديبومقدم الربنامج املصري 

 
وأخريا هل لديكم شيخنا، برنامج واقعي وأهداف إستراتيجية وتكتيكية واضحة ملواجهة العدو الصهيوين وكذلك  .١٨٧

 الستقطاب مجهور محاس اآلخذ يف االنفضاض عنها بسبب ما أصبح يعرف باخليانة احلمساوية للقضية الفلسطينية؟
 

حنن بفضل اهللا، وبرغم كل ما نكابده من مصاعب ومضايقات، إال أننا سائرون خبطى هادئٍة حنو العدو اليهودي الغاصب، 
 وميكننا من رقاب أعدائنا، وكذلك نسعى بكل جهدنا للوصول إىل العامة، وتوضيح احلقائق هلم، ،ونسأل اهللا أن يفتح على أيدينا

ويف سبيل ، من خيانة للملة واألمة يف القطاع وفتح يف الضفةهم معرفة حقيقة ما تقوم به محاس وإزالة الغشاوة اليت كانت حتجب عن
 .املزيد منهاإصدار ذلك تركزت إصدارتنا اإلعالمية، ونسأل اهللا أن يعيننا على 

 
 

 
 )من الفيس بوك (أم مصعب املوحدة: السائلة

 
توجهوا للقيادة السياسية الضالة حلركة محاس وملن بقي فيها من باختصار شيخنا الفاضل حفظكم اهللا نريد كلمة  .١٨٨

 القساميني األحرار وماذا تنوون فعله إن هي استمرت يف ما هي عليه من ضالل وتضييق على ااهدين؟
 

هاد خبطر ما ها مرارا وتكرارا قادة اجلر وذكّالقيادة السياسية تعدت مرحلة الوصف بالضالة إىل كوا مِضلة، وقد نصحها
 !يقومون به، وبسوء عاقبة ما ميارسونه، إال أم ال حيبون الناصحني، فكيف نأسى عليهم؟

اتقوا اهللا يف أنفسكم، والتزموا طاعته واجتنبوا معصيته، وجتردوا من كافة : أما القساميون الذين فيهم بقية من خري، فنقول هلم
 أنكم كنتم ضحية ملؤامرة كبرية حاك فصوهلا بعض من قادة حركتكم ممن مل يرقبوا األهواء والتبعيات احلزبية والشخصية، واعلموا

 :يف املؤمنني إلا وال ذمة، ولكم أن تتساءلوا
 إىل حراٍس ؛وتثخنون فيهم اجلراح ،وتقتحمون مغتصبام ،كيف حتولتم يف فترة وجيزة من جماهدين شرفاء تدكون معاقل اليهود

 !؟الصادقنيخوفًا من أن يقصدها أحد ااهدين  بل ،ال للرباط يف سبيل اهللايها الليايل حلدود اليهود، تسهرون عل
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ما الذي دهاكم، فأصبحتم تأمترون بأمر وزير الداخلية يف حكومة القوانني الوضعية، وال تستطيعون أن خترجوا عن طوعه وطوع 
 !حكومته قيد أمنلة؟

خركم وأغواكم قادتكم لتهامجوا املؤمنني ااهدين يف البيوت واملساجد، وهل تعلمون أنكم أصبحتم قتلة وجمرمني حني س
 ! عليهم بيوم، وتقتلوا املوحدين والعلماء كما يف مسجد ابن تيمية؟اتنسفوول

 ! السبيل؟إىلوهل من عودة ! وهل من توبة إىل اهللا؟! فهل من وقفة مع النفس؟
 ).١٦٦(وللمزيد أرجو مراجعة إجابة السؤال رقم 

 
 

 
 )من الفيس بوك (قناص اإلسالم: السائل

 
بارك اهللا فيكم شيخنا الفاضل، ما رأيكم حبسن نصر اهللا، وما رأيكم بزيارة أمحدي جناد األخرية إىل املنطقة وهل هناك  .١٨٩

 خمطط لضرب أهل السنة؟ وهل ترون احتمال حرب يف املنطقة يف األشهر القادمة؟
 

ضي خبيث، يسيره أسياده يف قُم وطهران، وهو حياول أن يلعب دور ااهد الذي حيمي اللبنانيني هو ذنب راف" حسن نصر اهللا"
ويظهر العداء لليهود، ولكن بفضل اهللا قد بدأت حقيقته تتكشف، وتبني للكثريين أنه وحزبه ما هم إال حماة حلدود اليهود من 

قد " الطائفة املظلومة"اللبناين، وأظن أن إصدار اجلنوب مجة اليهود من خالل ااهدين السنة األطهار، الذين يتحينون الفرص ملها
 .أزال الغبار عن تلك املهمة اخلبيثة للحزب

ـُمثل اآلخر  املقاومة قطب  و،وزيارته للمنطقة فهي تصب يف نفس املعني، فهو يتقمص دور زعيم املمانعة" جناد"أما الـم
ه يشنان حربا بال هوادة ضد ااهدين السنة يف الدول ااورة إليران، وتتكفل قواته وميليشياته لليهود واألمريكان، بينما هو ونظام

 .بتسهيل مهمة األمريكان يف العراق يف وضح النهار
 .وبالنسبة ملخطط ضرب السنة فهو ماٍض منذ زمن، ولكن ناره ال حيس ا إال من اكتوى بلظاها، واهللا املستعان

الية احلرب فأراها ممكنة، قد تكون ضد حزب اهللا أو محاس أو سوريا أو إيران، ليس لكوم أعداء لليهود، بل ألن أما احتم
د اليهود يريعلى الطريقة الصهيوصليبية، فإما أن ميشوا كما القذرة هؤالء يتخطون يف بعض األحيان اخلطوط احلمراء للعبة السياسية 

ر ؛ وإال فضربة سريعة وحمدودة تذكّ]١٢٠: البقرة[} ضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتِبع ِملَّتهمولَن تر{: والنصارى قال تعاىل
حراسة أمينة خملصة حلدود اليهود، أو : من خرج عن اللعبة السياسية حبجم ما ارتكبه من خطأ، فيفيء مسرعا إىل عمله السابق من
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 املوحدين من أهل السنة، أو صد عن سبيل اهللا بتضليل أهل السنة ونشر البدع والضالل يف صفوفهم؛ حرب بالوكالة ضد املسلمني
 .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
 ).٢٥٩(السؤال اآليت برقم إجابة وراجع ملزيد إيضاح 

 

 )من الفيس بوك( B Attar Battar: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .م تغطية إعالمية أو صدى إعالمي كما للجماعات األخرىملاذا ال يوجد لك .١٩٠

 
حنن نسعى بكل طاقتنا ليكون لنا تواجد إعالمي نسخره خلدمة الدين ونشر املنهج، وما القصور إال بسبب ضعٍف يف اخلربات، 

 .وحرٍب بال هوادة تشنها علينا أجهزة اإلعالم املوايل للطواغيت، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل
 

 

 صاحب: السائل
 

 هل تعتربون محاس حركة علمانية أم إسالمية؟ وإن كنتم تروا علمانية، فهل تأخذ نفس أحكام حركة فتح؟ .١٩١
 

أن التيار اإلخواين مالحظ اآلن نعترب حركة محاس حركة إسالمية بدعية، تسري يف سياستها إىل العلمانية احملضة، فكما هو 
و التيار التقليدي الذي ميثله اجليل األول من اإلخوان، والفريق الثاين هو التيار العلماين الدخيل،  الفريق األول ه؛يتنازعه فريقان

 .وميثله كثري من اإلخوان احملدثون
 ألا أكثر وضوحا، فاإلخوان تياران، األول التيار التقليدي وميثله قدماء احلركة، ؛ولتقريب الصورة أكثر أضرب لك مثلًا مبصر

 .اجلديد ميثله أمثال عصام العريان، وعبد املنعم أبو الفتوحوالتيار 
تصرحيات هذين الرجلني وتقارا بتصرحيات احلزب الوطين املصري احلاكم وحتاول أن جتد بينهما أي فارق، إىل  تستمعولك أن 

 .فلن جتد إال يف انتماء الشخصيات، فهذا علماين، وهذا إخواين
 - يف الظاهر -ون عن احلركة األم، فهناك عدة شخصيات متثل كال اجلانبني، وإن كانت محاس أما اإلخوان يف غزة فال خيتلف

ا، ممن ميثلون التيار ، وغريمه وأمحد يوسفمحد،أحسن حالًا من فرع اإلخوان يف مصر، ولك أن تراجع تصرحيات أمثال غازي 
 .العلماين احملدث
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 إىل اإلسالم، ابتداءنساويهم باحلركات العلمانية الواضحة؛ ألن اإلخوان ينتمون إن اإلخوان إمجالًا ال ميكن أن : وبعد هذا أقول
، أساس ومبادئ كل حزبإىل العلمانية الكفرية، فكان بينهما فرقًا من ناحية ابتداء أما فتح وغريها من األحزاب العلمانية فينتمون 

 .تفاء املوانعوإن كنا ال نفرق بني من ارتكب الكفر منهما بعد ثبوت الشروط وان
 

 ما حكم هيئة كبار العلماء يف السعودية؟ هل ترون كفرهم؟ .١٩٢
 

الذي ندين اهللا به؛ أن من يعلم ضالل من ركب كرسي احلكم، مث جتده بعد ذلك يسو غ له كفرياته الواضحة احلُكم العام
 هؤالء أهموة احلكم، د طاغوته املتربع على س؛ ندين اهللا بأنه أكفر منله عن املخارج واملسوغات الشرعيةالظاهرة اجللية، ويبحث 

 .جنود الطاغوت
 . وهيئة صغارهم، ويستوي احلكم أيضا للهيئة السعودية أو الكويتية أو أي دولة أخرىيستوي يف ذلك هيئة كبار العلماءو

 وسلم، واتبع حكم احلاكم املخالف ومىت ترك العامل ما علمه من كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه: (قال ابن تيمية رمحه اهللا
ا يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرةحلكم اهللا ورسـوله؛ كان مرتدا كافر.( 

وهو  ،ومل يطلع على حقيقة أمرهم بسبب خداعهم له ظنا منه أم أئمة شرعيني، ،تبس عليه حاهلمملأما من جيادل عنهم وهو 
 .نرجو أن يغفر اهللا لهفهذا اهرة اجللية؛ مع ذلك مل يربر هلم الكفريات الواضحة الظ

إن هؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون اهللا؛ كلهم : (حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللالشيخ قال 
م وفعلهم ا بقوهل وهم حيلون ما حرم اهللا، وحيرمون ما أحل اهللا، ويسعون يف األرض فساد!؟كفار مرتدون عن اإلسالم، كيف ال

وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطال ال ينقلهم إىل الكفر، فأقل أحوال هذا 
 ).اادل أنه فاسق، ألنه ال يصح دين اإلسالم إال بالرباءة من هؤالء وتكفريهم

 
 ".وى يف حماكم الدول اليت حتكم بغري ما أنزل اهللاحكم من يرفع دع"ما حكم من يتحاكم إىل القوانني الوضعية؟  .١٩٣

 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين {: كل من حتاكم إىل القوانني الوضعية راٍض ا معرضا عن حكم اهللا يف القضية هو كافر مرتد؛ قال تعاىل

ِلكقَب ِزلَ ِمنا أُنمو كِزلَ ِإلَيا أُنوا ِبمنآم مهونَ أَنمعزطَانُ ييالش ِريديوا ِبِه وكْفُروا أَنْ يأُِمر قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَنْ يِريدي 
فَلَا وربك لَا … ونَ عنك صدودا  وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَوا ِإلَى ما أَنزلَ اللَّه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني يصد*أَنْ يِضلَّهم ضلَالًا بِعيدا 

 ].٦٥ -٦٠: النساء[} يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم لَا يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما
ولكنه ذهب إليها مضطرا ألخذ حق له أو حنو ذلك مما يفعله عوام  ، وال يوافق عليها، يعلم كفرها،أما من كان باغضا هلا

ز فعله وال نبيحه، ولكن يف نفس األمر ال نستطيع  لو وجد من حيكم حبكم الشرع لذهب إليه؛ فهذا ال جنوهاملسلمني ويف نفسه أن
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سلم الذي حيكم يف الدماء واألعراض تكفريه نظرا حلالة االستضعاف اليت أملت باملسلمني من عوام الناس وغياب السلطان امل
 .هاا فيها إكروقع الضرورة اليت لظنهواألموال حبكم اهللا، فإن هذه احلالة تورث شبهة عند البعض 

 وال ينطبق على أصحاب املنعة والشوكة من طواغيت احلكم الذين يدعون زورا ،وننبه أن هذا احلكم للمستضعفني من املسلمني
 .ه على فعل الكفراالستضعاف أو اإلكرا

 
ما حكم خطباء املساجد الذين يعملون يف وزارات األوقاف يف احلكومات اليت حتكم بغري ما أنزل اهللا، والذين  .١٩٤

 يشوهون صورة ااهدين وحيذرون الناس منهم؟
 ...وفقكم اهللا

 
كم القانون الوضعي املخالف للشرع  ال يباشر تطبيق حكم من أح اإلمامليس العمل يف وزارة األوقاف مبحظور شرعا، طاملا أن

ونصرة  يلزم منه تكفري اخلطيب، إال إذا كان اخلطيب يفعل ذلك خدمة عمل كفريب تاحلنيف، أما تشويه صورة ااهدين فليس
صالح من وما هم عليه  ،من ضالل وكفر، وعاملا حبال ااهدينوما هو عليه للطاغوت وصدا عن سبيل اهللا، عاملا حبال طاغوته 

 .وخدمة للدين
 

 

 حممد اسالم: السائل
 

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 أود أن أسال الشيخ حفظه اهللا مىت سنرى عمليات استشهادية داخل الكيان الصهيوين؟ .١٩٥

 
 ).٩٩(، و)٧٩( رقم نيوعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، عسى أن يكون ذلك قريبا، وراجع إجابة السؤال

 
مل نر أو نلمس أي رد كما ورد يف بيانات لبعض اجلماعات السلفية يف قطاع غزة على ما وقع من اعتداء على مسجد  .١٩٦

 .ابن تيمية
 

 . بيان واضح وجلي فيما جرى يوم ازرة، عليك بالرجوع إليه على الشبكة العنكبوتيةابالعكس، صدر عن اجلماعة يومه
 



  جماعة التوحید والجھادأمیر تنظیم) حفظھ اهللا (أجوبة اللقاء المفتوح ألعضاء شبكة شموخ اإلسالم مع الشیخ المجاھد أبي الولید المقدسي 

 

 

 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 عة جيش اإلسالم؟شيخنا هل هناك تنسيق بينكم وبني مجا .١٩٧
 

بالنسبة للتنسيق امليداين على مستوى القيادات فال، ولكن بفضل اهللا جتمعنا عالقة طيبة جبميع اإلخوة يف مجيع اجلماعات على 
 .مستوى القطاع، وكذلك يوجد تنسيق ومشاركات يف العمل على مستوى األفراد وإن كان حمدودا

 
 

 
 dhabah_al_kafara: السائل

 
 :سؤايل هو كالتايل بارك اهللا فيكم، يخنا الكرمي أيب الوليد حياكم اهللا وأسأل اهللا يل ولكم الثبات يف الدنيا واألخريةش

مثال إذا قتل ابين يف دار كفر تطبق حد ؟ هل جيوز طلب تطبيق حد من احلدود من الطاغوت يف ما وافق الشرع  .١٩٨
 ؟احلكومة الكافرة القصاص كمن طلب حكم الطاغوتالقصاص وثبتت جرمية القاتل هل إذا طليب من تلك 

  . أخوكم ذباح الكفرة.والسالم عليكم،  بارك اهللا فيكم.أريد شواهد من القران والسرية النبوية إن أمكن ذلك
 

 إذا حياك اهللا أخي الكرمي؛ إن كان طلبك للقصاص طلبا حلكم الطاغوت يف املسألة ال طلبا حلكم الشرع فهذا كفر باهللا، أما
 فهذا ال يعد من طلب حكم - بغض النظر عن أن الطاغوت ينفذ يف هذه املسالة حكم اهللا -كان طلبك للقصاص ألنه حكم اهللا 

 .الطاغوت، بل من طلب حكم اهللا يف املسألة
، فالواجب ]٥٨: النساء[} تم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِلِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَم{: قال تعاىل

 .هو احلكم بالعدل، وحكم القصاص هنا هو العدل املوافق للشرع، فطلب هذا احلكم هو الواجب يف حقك
 

 

 
 محزة املغرم: السائل

 
الصايف بعيدا عن األهواء والتشدد أول شيء أنا أشتغل السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أنا حمتار كثريا وأريد اجلواب  .١٩٩

إن الشغل مع محاس حرام وردة بالنسبة : يف حكومة محاس بالعسكرية وهناك شباب كثريون من أصدقائي السلفيني يقولون
: ا ردة قالاآلن أنا توجهت لشيخ يعترب فامها يف الدين ملا حكيت له ما مصري من يشتغل مع حكومة محاس على أ. للعسكري
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لو تكفر من الغلط أنك تترك الشغل، : ممكن تكون ظاملة ولكن ال تكفر، وقال: إن محاس الشغل معها ليس ردة وال كفرا، قال
: الناس الطيبة ملا تكون بينهم بتخفف عن الناس، ولو تركت عملك سيأيت أناس غاية يف السوء، املهم قلت: ليش؟ قال: قلت

 : ، قالأنا أريد دليلًا من الشرع
 !إن فرعون طاغوت، وكانت لبنت فرعون ماشطة مسلمة تكتم إمياا، فهل نقدر أن نكفرها؟ ·
 !وملا جاء رجل نصح موسي بأن يهرب ألن القوم ميكرون له، فهل هذا الرجل كافر ·
 !والرجل املؤمن الذي كان يكتم إميانه، فقال أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا؟ ·

لشبكة ااهدين بالسؤال ما ردوا علي، وأيضا توجهت للشيخ عن طريق موقع نت ما ردوا علي، أنا واهللا أنا حمتار، توجهت 
حمتار، مع العلم أين واهللا أحب ااهدين، وأتابع أخبارهم، صدقيين أنا انتظرت هذه الفرصة حىت أفهم، وعمري يف شغلي ما 

أي إنسان، وصدقين ال أؤمن بالقوانني الوضعية اليت أذيت إنسانا، إن استطعت أخدم خدمت ونصحت، ما أقدر أن أذي 
تطبقها محاس، وأعلم أنه ال يوجد شغل يف البلد، وأعرف أن الرزق على اهللا، ولكن املهم أن أفهم، فأفتين، وصدقين أين إن شاء 

اك اهللا خريا وبارك اهللا اهللا سأكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولن أكون مثل بين إسرائيل، قالوا مسعنا وعصينا، جز
فيك وحفظك وأيدك بارك اهللا فيك، واهللا ندعي ربنا ينفذ بعث أسامة، واهللا إين أحب الشرع، وأحب تطبيقه، ربنا ييسر األمر 

 .إن شاء اهللا
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .بارك اهللا يف أخينا السائل، وبصرك اهللا باحلق، ووفقك لسلوك طريقه

أهل السنة واجلماعة يعتقدون أن احلكم بغري ما أنزل اهللا سواء بالشرائع املنسوخة أو أن  ! أخي السائلب أن تعملهمما جيو
الكذب أو السرقة أو :  أو أنه كسائر الذنوب واملعاصي كـ، وليس كما يدعي البعض بأنه كفر دون كفر،الوضعية هو ذنب مكفر

 .جرد الفعلغريها من الذنوب اليت ال يكفر مرتكبها مب
أن أي حكومة تشرع من دون اهللا، أو حتكم بغري ما أنزل اهللا، أو تطبق القانون الوضعي املخالف للشرع؛  فاعلم فإن فقهت هذا

 :، وقال تعاىل]٢٦: الكهف[} أَحدا حكِْمِه ِفي يشِرك ولَا{ :قال تعاىلهي حكومة كافرة مارقة من الدين، والعمل معها حرام، 
}نمو لَم كُمحا يلَ ِبمزأَن اللَّه فَأُولَِئك مونَ ه٤٤: املائدة[} الْكَاِفر[. 

رت بسببها، ومنها تلك الوظائف العسكرية اليت تثبت سلطة البعد عن أي وظيفة من وظائفها املتعلقة بكفرياا اليت كُفّفعليك 
 .القانون الوضعي

 . حتكم بغري ما أنزل اهللا، ومنها حكومة القوانني الوضعية يف قطاع غزةويستوي يف هذا احلكم مجيع احلكومات اليت
 فإن العمل معها يف تلك الوظائف - كما يدعي هذا الشيخ الذي ذكرته يف سؤالك -ولو فرضنا أن هذه احلكومة حكومة ظاملة 

 .ي املخالف للشرعأيضا حمرم؛ ألنه إعانة هلا على احلكم بغري ما أنزل اهللا، وعلى تثبيت القانون الوضع
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أما ما ادعاه هذا الشيخ من أدلة فهي ال قيمة هلا؛ ألن ماشطة بنت فرعون، والرجل الذي نصحه، والرجل الذي كان يكتم إميانه 
مل يكونوا مرتكبني لكفر، بل ميارسون حيام الطبيعية بعيدا عن كفريات فرعون، فلم يكونوا يعبدون أو يؤهلون فرعون، والعمل 

 .عند بنات أي طاغية من الطواغيت هو عمل مباح يف أصله ما مل يقترن مبكفر) ةماشط(كـ 
 .وهذا خبالف العسكريني الذي يقوم أساس عملهم على ممارسة تطبيق القانون الوضعي، أو املشاركة يف تطبيقه، وهذا كفر باهللا

إن الواجب عليك هو اخلروج : يت، فأقول لكأما دعوى هذا الشيخ بأن وجود أمثالك يفيد الطيبني ممن يدخلون سجون الطواغ
 والتوبة والرباءة إىل اهللا، والبعد واملفاصلة بينك وبني الشرك باهللا، ال أن تزاول تطبيق القانون الوضعي بذرائع واهية ،ستنقعهذا املمن 

 ةبِذع أجل أن ختفف بعض األهي ختفيف العناء عن بعض السجناء، فال ترضى لنفسك أن تكون الشمعة اليت حتترق يف نار جهنم من
 .الدنيوية عن السجناء

 .}حِنيفًا{: هذا؛ وقد وصف تعاىل يف مثاين آيات حال إبراهيم اخلليل بأنه كان
هو املائل عن الباطل مبتعدا عنه إىل طريق احلق، فلن حيقق الناس ملة إبراهيم حقا إال إذا كانوا حنفاء، أي يكون بينهم : واحلنيف
 . الكفر األخرى متايز ومفاصلة وجمانبة، ال متازج وخمالطة وجماورةوبني ملل

وكذلك أمر املوىل سبحانه وتعاىل باتباع ملة إبراهيم، بل وأمر اهللا سبحانه نبينا صلى اهللا عليه وسلم بأن يتبع دين اإلسالم مع 
} م وجهك ِللديِن حِنيفًا ولَا تكُونن ِمن الْمشِرِكنيوأَنْ أَِق{: احلرص على ذلك التمايز واملفاصلة عن امللل األخرى، قال تعاىل

 ].٣٠: الروم[} فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفًا ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس علَيها{: ، وقال تعاىل]١٠٥: يونس[
 . عملًا خريا من عملك هذاكيوسع عليك رزقك، ويبدلأسال اهللا تعاىل أن يهدينا وإياك إىل طريق احلق والصواب، وأن 

 
 

 
 أبو مصعب املقدسي: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

حياك اهللا شيخنا الفاضل أبا الوليد، أسأل اهللا العظيم أن يثيبكم على هجرتكم وجهادكم، وأن يرزقكم الثبات والتوفيق 
 .عليهوالسداد، إنه ويل ذلك والقادر 

شيخنا الفاضل؛ هاجرمت من أرض الكنانة مصر إىل أرض الرباط غزة نصرة للمستضعفني وإحياًء لفريضة اجلهاد، حىت  .٢٠٠
 .ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا، حنسبكم كذلك واهللا حسيبكم

هال ذكرمت لنا قطوفًا ومنذ دخولكم أرض غزة إىل يومنا هذا ال شك أنكم مررمت بأحداث ومواقف وجتارب علمتكم الكثري، ف
 منها لنستفيد، وهل من نصائح لشباب التوحيد؟ وهل من مآخذ عليهم حتذرهم منها؟
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا أخي الكرمي، وأسأل اهللا تعاىل أن أكون عند حسن ظن إخواين يب

قر للمزيد منها، عرب مواقف وجتارب عشتها تفأاخلربة اليت الزلت اليت قضيتها يف غزة قد أكسبتين الكثري من السنني ال شك أن 
 :مع اإلخوة يف هذه البالد، أذكر منها أمورا

، فقد أثبتت احملن واخلطوب أن األدعياء وأشباه الرجال كانوا من أشد "حباجة لرجال"منهج التوحيد حباجة لرجال، وأكرر  ·
 . وخذلوه حني كان بأمس احلاجة ملن ينصرهالعوامل اليت طعنت املشروع السلفي يف خاصرته،

أعداء اهللا اليهود أهون وأذل بكثري مما يصوره اإلعالم، فرغم أم صوروا أنفسهم بأم عصيون على االنكسار واهلزمية، إال أنه  ·
 .همؤ الارت أسطورم وُألبيدت خضرالو تضافرت جهود املسلمني يف قتاهلم

مة اإلسالمية واستفزاز مكنونات قوا، واالنتقال من جهاد النخبة إىل جهاد األمة، كي البد من العمل اجلاد لتجييش األ ·
 .يتسىن للمجاهدين تسخري كافة طاقات األمة ومقدراا الضخمة يف املشروع اجلهادي

 وإصدار من أهم مؤشرات الصدق هو الصدع بالتوحيد وقول كلمة احلق والثبات عليها يف السراء والضراء، وأما التذبذب ·
االنتكاس الضعف والوهن، إن مل يكن عالمة على املواقف واألحكام وفق األهواء ووفق ما يكُف بأس الطاغوت؛ فهو عالمة 

 .واخلذالن
فال حلول وسط، وال  الدميقراطية يف منتصف الطريق، دعاةال ميكن أن جيتمع أهل احلق ودعاة التوحيد مع أقطاب العلمانية و ·

 ذلك أن الطاغوت ال ميكن أن  أن يبقى ناصعا طاهرا ال تعكره دالء األفكار واملناهج البشرية الفاسدة؛واحلق جيب، مداهنات
 .، وكذلك أهل التوحيد ال يقبلون املساومة على عقيدم الطريقيقبل وجود أهل التوحيد يف أي مراحل

سطني، وأقوهلا بكل صراحة، فال زالت الدنيا تأخذ يؤخر مسرية السلفية اجلهادية يف فلميكن أن اجلهل واجلُنب مها أكثر ما  ·
 .، واهللا املستعانبعضبقلوب ال

تتمايز الصفوف، ويتهاوى األدعياء، ويتساقط  -وا فقط  -االبتالءات هي عطايا ومنح من اهللا عز وجل، نعم؛ فبها  ·
 .املتسلقون االنتفاعيون عن عود التوحيد القومي

 املسلمني مستعدون للتحالف مع شياطني اإلنس واجلن، للصد عن دعوة التوحيد، ولطمس  اإلخوانأن دهاقنةأثبتت الوقائع  ·
 .السلفي اجلهادي ال يوصفاملنهج منار الوالء والرباء يف صدور املسلمني، والوصول لكرسي احلكم، وحقدهم على 

ايته حىت العصاة من أبناء هذه األمة، فال دين اهللا قائم وماٍض بعز عزيز أو بذل ذليل، وهو تعاىل ينصر دينه ويسخر لرفع ر ·
 .الغين ذو القوة املتنيالصمد هللا، واهللا هو فقراء إىل ايظنن البعض أن دين اهللا لن يقوم إال م، كال وال، فكلنا 

 كل اهللا خري حافظًا وهو أرحم الرامحني، ولقد رأيت من املواقف اليت اوت فيها كل احلسابات األرضية، وحتطمت عليها ·
 .القوانني األمنية البشرية، ومل ينفعنا يومها إال حفظ اهللا تعاىل وستره لنا، فله احلمد واملنة

 . تلك عشرة كاملة، وكان ذلك بالنسبة للشطر األول من سؤالك، ووضعت إجابة بقيته يف إجابة السؤال التايل
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ن؟ أم أن ظنك م خاب؟ واهللا وسؤايل األهم هل وجدت شباب غزة وأخص منهم شباب املنهج كما كنت تظ .٢٠١
 .املستعان

 .حفظكم اهللا شيخنا الفاضل
الشباب يف غزة لديهم الكثري من احلمية والنخوة والرجولة وحب الدين والقتال ضد اليهود، ولكن كثريا منهم غارقون يف 

من حطام الدنيا بشكل أو بآخر، وقد  فتحت هلم شيئًا اليت دينهم وعقيدم، وىعلأدخلت الدخن غياهب التنظيمات اخلائرة، اليت 
يف الشباب جيلًا بعد جيل، أسأل اهللا أن يصلح حاهلم، ويعيدهم لدينهم  -لألسف  -تغلغل داء الوالء احلزيب والعصبية التنظيمية 

 .عودا محيدا
علينا يف اإليواء والنصرة أما وقد سألت عن شباب املنهج، فشباب املنهج يف غزة فيهم من اخلري الكثري، وللكثري منهم الفضل 

ال واملؤازرة، فلله درهم وعلى اهللا أجرهم، ولقد شاهدنا من النماذج الطيبة ما يشرح الصدور ويفرح القلوب، ولكن هذا ال يعين أ
 يريد هلم اخلري والرشادمشفق نصوحمسة أقصدهم يف هذا املقام ووقفة حمب ،: 

وال يزال مطية ملن أراد أن يركب موجة السلفية اجلهادية ليصل ملآرب دنيوية ضيقة، إن منهج التوحيد قد كان : وكتمهيد أقول
ومل تتكشف حقيقة هؤالء إال حني اعترتنا احملن واخلطوب، فأخذت الصفوف تتمايز، والغيوم تنقشع، واألقنعة تتساقط، وهللا الفضل 

 الغيورين والصادقني يرقبون االبتالءات ملا فيها من متايز واملنة، فوصل احلال من كثرة األدعياء وتعدد املسميات إىل أن صار
 .وانكشاف

وقد تأثر املنهج بعمومه بسبب تداعيات ما سبق، وبدأت تتكون عند الناس صورة غري طيبة عن املنهج بسبب كثرة مدعيه، وما 
ض من كان ميتطي صهوة السلفية ويسوق آلت له أحواهلم بعد أول بالء أو فتنة تعرضوا هلا يف هذا الطريق، ولك أن تتصور أن بع

نفسه على أنه من رؤوسها؛ قد انتكس على عقبيه وعاد للعمل يف صفوف من كان يزعم أنه يكفرهم ويعاديهم ويدعو للخروج 
 .عليهم، واألمثلة ولألسف يف ذلك ليست قليلة

 احلق أحق أن يقال، فيوجد لدى بعض اإلخوة وبني هذا وذاك ملسنا بعض اخلصال اليت كان هلا وقع أليم يف النفوس، ومبا أن
جهل مذموم، فتجده جيهل الكثري من املسائل الشرعية، وال يسعى لتلقي العلم فيها، بل وجتده يناطح وجيادل فيها دون علم، مما 

ليت يسوغ فيها اخلالف يضاعف من املشكلة، وال أبالغ إن قلت إن بعض من يعتربون من مشايخ السلفية مل يسعه أن مييز املسائل ا
 . على كثري من األموره، وقد كان لذلك وقعفيها من اليت ال جمال للخالف

وكذلك فهناك إحجام لدى الكثري من اإلخوة عن التضحية يف سبيل دينهم ورايتهم، وقد ملسنا ذلك جليا حني كانت احملن 
، وحييد عن طريق احلق، خوفًا من أن يناله شيء من األذى واخلطوب تضرب أطناا علينا، فتجد الكثري من الشباب يتنحى عنا

والفتنة يف حطام الدنيا على أيدي الطواغيت، يف غفلة واضحة عن اقتفاء سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته الكرام يف 
 .الصدع باحلق والصرب على األذى فيه

من باب ذلك وإمنا ، ففي غزة اخلري الكثريا بعينه،  يف غزة، أو ألذم أحدومل أذكر املثالني السابقني ألرسم صورة قامتة لألوضاع
}ذَكِّرى فَِإنَّ والذِّكْر فَعنت ِمِننيؤم، ويستذكروا مواقفهم، ف، }الْمأعاود التذكري مرة أخرى إلخواين األحباب أن يعيدوا حسابا
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 ونال منهم نصيبا، فالعودة العودة لدرب احلق، والتمسك التمسك ويعرضوها على الشريعة، ليكتشفوا أن الشيطان قد استزهلم
 .بالعلم الشرعي، والنصرة النصرة إلخوانكم ااهدين، والتضحية التضحية يف سبيل عقيدتكم

 

 كشمري: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :السالم عليك شيخنا الفاضل هناك بعض األسئلة املهمة منها

ا حنن من أبناء غزة االنضمام جلماعتكم مع العلم أننا ننتمي حلركة محاس حيث ال يوجد أمامنا خيار غري ذلك مىت ميكنن .٢٠٢
 .ألننا بصراحة نراها أفضل احلركات يف غزة رغم احنرافها هي أيضا

 
 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

أنت فيه من االنتماء تترك عنك ما عندما : ، فأقول لك"مىت"هداك اهللا وردك للحق ردا مجيلًا، ومبا أنك سؤالك جاء بصيغة 
وتكثري سواد أهل البدع والضالالت، وتربأ إىل اهللا من احنرافام العقدية وطوامهم املنهجية، عندها ميكنك أن تفكر يف البحث عنا 

ه لرب العاملني حني يسألك عن االنضواء حتت ، فهل هذا هو العذر اليت ستقول"ال يوجد أمامنا خيار"لتلتحق بنا، وإياك أن تقول أنه 
راية ال حتمل من اإلسالم سوى امسه، بل وباتت حربا على عباد اهللا ونارا على ااهدين، ونقضت عرى الوالء والرباء يف وضح 

 .النهار، وال حول وال قوة إال باهللا
ات، لتعلم حقيقة ما وصلت إليه حركة محاس من ولك أن تقف مع نفسك وقفة صادقة، تتجرد فيها من كل األهواء والتبعي

الضالل والبعد عن منهج احلق، وانظر لسلسلة أفعال وتصرحيات قادم جتدها باتت ال متت إىل الشريعة ِبِصلة، بل مل يعد هناك من 
ريص على نفسه أن يلقى وهل يرضى احل! فارق بينهم وبني من جياهرون بالعلمانية أو الشيوعية وغريها، فعالم البقاء حتت رايتهم؟

 !اهللا ببيعتهم؟
 

 .ما هو حكمكم على حركة محاس هل هم يف نظركم مرتدين؛كما يقول بعض السفهاء ممن يطرحون األسئلة .٢٠٣
  

 ).١٩١(و) ٩٤( رقم نيراجع ما سبق من إجابة عن السؤال
 

 . األمن الداخليمىت سنرى عملياتكم العسكرية حيث ميكن تنفيذ العمليات عن طريق سيناء دون قيود من .٢٠٤
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 ).١٩(و) ١٨(و) ١٧(و) ١٦ (: رقمةلئسراجع إجابة األ
 

 

 salbak: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أسال اهللا أن حيفظك يا شيخي ومجيع القادة وأن يفك أسرهم من سجون الطواغيت يف دولة الكفر وخارجها وأن يرحم 
 :األسئلة يا شيخي الكرمي. ءالشهدا
 كخالد مشعل امللعون وغريه؟، ملاذا ال نشهد اغتيال قادة محاس الظاملني .٢٠٥

 
 .وبارك اهللا فيك أخي الكرمي. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 مث جبهادنا ألعداء اهللا ،مبعية اهللا وحده - مزيدا من احلكمة والعقالنية أخي الكرمي، وبإذن اهللا سنكفى ظُلم تلك الطغمة الفاسدة
 . وسيرحينا اهللا تعاىل من بطشهم، فما هي إال ساعة من الصرب، يتبعها الفرج بإذن اهللا تعاىل،- اليهود

 
 وكيف تواجهونه ومىت؟، ما هو رأيكم على انتشار اخلطر الرافضي يف فلسطني .٢٠٦

 
سبوق بني التنظيمات اخلائرة مع أذناب القطب الرافضي اخلطر الرافضي حيدق باملنطقة أمجعها، خاصة يف ظل التناغم غري املإن 

الدعم : وإيران، وما خنشاه هو أن يثمر الغرس الرافضي الذي كان من أهم صوره يف فلسطني" حزب اهللا"الشركي اخلبيث، أعين 
ار التشيع بني أهل السنة يف ؛ أن يثمر حنظلة خبيثة متمثلة يف انتشالعسكري والسياسي واالقتصادي ملن ارتضى التبعية حلاخامات قُم

ه الذبح بإذن ؤنشر دين الرافضة يف بالدنا، فجزاوقد سبق أن أوضحنا يف بيان لنا سابق، أن كل من يثبت أنه يعمل على . فلسطني
 .اهللا تعاىل

ي، وكشف ؛ لتبيني حقيقة دين الشرك الرافض الشرعيةوالتوعية اإلعالميف جمايل ونرى أنه البد من تكثيف اجلهود، وخاصة 
خمططام وأطماعهم يف ديارنا، وفضح حقيقة موقفهم من ديننا ومن رسولنا وأصحابه الكرام وزوجاته املطهرات عليهم مجيعا أفضل 

 .الصالة وأمت التسليم، وبذلك ينكشف عوار الروافض، وتتجلى للناس مفردات دينهم اخلبيث، عليهم من اهللا ما يستحقون
 

  تايل فحيمة؟ هل تعتربوهم مسلمني حقيقيني أو عمالء مع املخابرات اليهودية؟مثلود ما رأيكم على إسالم اليه .٢٠٧
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من أسلم من أهل الكتاب أو من أي ملة كفرية أخرى؛ نعامله بظاهره، ونعتقد أنه من إخواننا املسلمني، له ما لنا وعليه ما علينا، 

 .نا، فعندها حيكم بردتهتعيشاء أسرارنا، أو عدم التزام بشرفما مل يثبت على أحدهم خالف ذلك، من خيانة للدين، أو تعمد إل
 .أما هذه املرأة املسئول عنها فال علم يل خببايا أمرها، فاهللا أعلم

 
 كيف تعترب موقفكم من الصوفية؟ هل لكم عالقة ا؟ .٢٠٨

 
ين بشعائرها الدجلية، ونعتقد أن ليس لنا عالقة بالصوفية بفضل اهللا، وحنن نعتربهم من الفرق البدعية الضالة اليت أفسدت الد

بعض طرقها قد ارتكبت الكفر البواح، من دعاء واستغاثة بامليت، وذبح وطواف وتقرب للمقبورين، وغري ذلك من الشركيات، 
 .نعوذ باهللا من الضالل

 
 .طينيةهل لكم عالقة بااهدين األتراك؟ وعندي معرفة أن بعضهم يريدون أن ينضموا للجماعات السلفية الفلس .٢٠٩

 
نسأل اهللا تعاىل أن ييسر لنا نسج خيوط التواصل مع كافة ااهدين حول العامل، مبا خيدم مصلحة ديننا ودعوتنا، ونتشرف بتلك 

، وخاصة إخواننا األتراك الذين كانوا منوذجا لعزة اإلسالم ومشوخه العالقة مع كل جماهد حيمل عقيدة أهل السنة واجلماعة أينما حلّ
نذ أن حكموا العامل اإلسالمي لعدة قرون، وبعد أن كادت مجيع دول أوروبا أن تدين بدين اإلسالم على أيديهم، نسأل  م،وفخاره

 .اهللا أن يعيد جمد خالفتنا اإلسالمية على أيدينا وأيديهم
 

 ملاذا ال نشهد نشر جملة علمية سلفية من مجاعة التوحيد واجلهاد يف بيت املقدس؟  .٢١٠
 . بأجوبتكأرجوا أن ينفع اهللا

 
 .سنضع مشورتك الطيبة بعني االعتبار بإذن اهللا، بارك اهللا فيك أخي الكرمي ونفع اهللا بك
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 aboudada: السائل
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 دولة الكفر وخارجها وأن يرحم أسال اهللا أن حيفظك يا شيخي ومجيع القادة وأن يفك أسرهم من سجون الطواغيت يف
 .الشهداء

 :األسئلة يا شيخي الكرمي
 

كثري من شباب األمة ال يعرف عنكم شيئا وخصوصا عندنا حنن هنا يف املغرب اإلسالمي، حيث حيصر التواجد واجلهاد  .٢١١
من مجاعة التوحيد واجلهاد فقط من يف تلك العصابة الظاملة من قوات محاس هلذا أقترح عليكم شيخي الكرمي أن تغريوا امسكم 

إىل تنظيم القاعدة يف بالد املقدس أو ما شابه ذلك حىت يكون لكم ذكر يف اإلعالم وتعرفون بأنفسكم أكثر كما جرى إلخواننا 
 .نصركم اهللا وثبت خطاكم. يف اجلزائر بعد انضمامهم إىل القاعدة

 
 .ن أعني الطواغيت وأذناممظك اهللا وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، بارك اهللا فيك أخي، وحف

كما ذكرت آنفًا؛ فإن سبب الغياب اإلعالمي للمجاهدين السلفيني يف فلسطني هو التكتيم اإلعالمي املقصود من قبل أعداء 
 . ودعاة الدميقراطيةالدين، والطواغيت

كم الكثري من ااالت لتحملوا ا لألمة مهومنا، ولعل ما ذكرته أخي الكرمي يزيد من املسئولية على أنصار ااهدين لديكم، فلدي
وتبينوا حقيقة ما جيري يف ديارنا، وعلى سبيل املثال ميكنكم القيام بنشر إصداراتنا يف مواقع ومنتديات بالدكم، بل وتوزيعها على 

" دماء حتت راية التوحيد "وإصدار" سبيل الكماة"الناس، ملا فيها من توثيق رائع لألحداث عندنا، وأخص بالذكر هنا إصدار 
 !، ففيها من اخلري الكثري، فأين املشمرين عن ساعد النصرة؟"حرس احلدود"وإصدار 

لذلك أرى أن السبيل للوصول لإلعالم بل لكل بيت من بيوت املسلمني، هو العمل الدءوب من إخوة الداخل واخلارج، لنشر 
مع العلمانيني والدميقراطيني املتسلطني على رقاب الناس يف ديارنا، واجلد بال منهجنا وعقيدتنا ونقاط اخلالف الشرعية والعقائدية 

 .كلل وال ملل من أجل ذلك، واهللا املستعان
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 سيف الرمحن: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

مة هذا العيد وراية التوحيد عالية خفاقة يف تقبل اهللا منا ومنكم وغفر اهللا لنا ولكم، أعاد اهللا علينا وعلى األ، شيخنا الفاضل
 .أرجاء الوجود، ونسأل اهللا لك وإلخواننا يف أكناف بيت املقدس احلفظ فقد كثر املتربصون بكم

أال وهي مسألة النصرة اإلعالمية اليت أصبحت اليوم ، شيخنا الفاضل أود أن أطرح عليك مسألة أراها ذات أمهية بالغة .٢١٢
فاإلعالم اجلهادي أصبح باب من أبواب نشر دعوة التوحيد واجلهاد، وتبيان معاملها ودحض ، اجلهاديمن أهم أبواب العمل 

وحنن ، الشبهات واليت يروجها املرجفون حوهلا، ونرى أن هذا اجلانب شبه مفقود عند كافة اجلماعة السلفية اجلهادية يف غزة
داين منه أو اإلعالمي، ولكن البد من رسم معامل خلطة العمل اإلعالمي ندرك الصعوبات اليت يعانيها إخواننا يف عملهم سواء املي

خصوصا أن ملة ، والبد من تفريغ بعض األخوة لنقل احلقائق خصوصا يف بعض املسائل اهلامة، اجلهادي يف أرض الرباط غزة
 يف جمال اإلعالم اجلهادي تقدمها التشويه تطال املنهج وأبناءه يف غزة من قبل اخلصوم، فهل عندكم معامل خلطة عمل منهجية

 ألنصار ااهدين؟
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، تقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال أخي الكرمي، وبارك اهللا فيكم
 درء مما ال شك فيه أن أمهية اإلعالم باتت بالغة اخلطورة كما تفضلت، يف الكثري من اجلوانب، سواء الدعوية والعسكرية، أو

الشبهات واألباطيل عن منهج التوحيد، وكذلك فضح اخلونة والعمالء وتبيني طوامهم، وأحسب أن اإلخوة يقومون مبا يف وسعهم 
يدرك شيئًا من جهد اإلخوة يف ذلك، مع " دماء حتت راية التوحيد"يف هذا الباب، كان اهللا يف عوم، وأظن أن الذي تابع إصدار 

ـَ ، أسأل اهللا أن يصلح احلال وييسر  للعامةالتوعيةاليت تفيد يف جانب حول دون املزيد من األعمال اإلعالمية اعترايف بوجود تقصري ي
 .األعمال

وبالنسبة ملا ذكرته حول معامل خلطوات يسري عليها اإلخوة لالرتقاء باجلانب اإلعالمي، فقد أوردت ذلك يف إجابة السؤال رقم 
)٢(ا، ولك أن ترجع إليه مشكور. 

 
كما أود أن تنصحنا كأنصار للمجاهدين يف غزة أي األبواب والسبل تكون أفضل ملناصرة إخواننا يف غزة يف اال  .٢١٣

اإلعالمي واحلواري، وهل ترى األسلوب الذي يتبعه البعض من األخوة األنصار يف املواقع اجلهادي وغريها من الشدة مع 
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األحقاد يدفع مثنها إخواننا يف غزة على أيدي خصومهم وأعين م أتباع محاس املخالفني ما يزيد من إيغار الصدور وزيادة 
وال أظنك جتهل أن الكثري من جنود محاس مسجلني يف املواقع، فأرجوا أن تقدم توجيهات لضوابط احلوار مع هؤالء ، وجندها

 .جبليكن يف اجلهد فائدة وننصر إخواننا كما يتو، اخلصوم وضوابط املناصرة للمجاهدين
 .جزاكم اهللا خريا

 
بارك اهللا فيك أخي على إثارة هذه النقطة املهمة، وهو حاجة إخوانكم يف فلسطني إىل النصرة اإلعالمية، واحلقيقة أن القضية 
حتتاج لتضافر اجلهود من الداخل واخلارج ألجل تسليط الضوء على الواقع املرير يف فلسطني، وعلى الصحوة اجلهادية الناشئة هنا، 
واليت هي بأمس احلاجة لدعم األمة ومساندم هلا عرب الكثري من الوسائل، منها ضرورة توعية األمة إىل أن ااهدين الصادقني هم 

، بل وفضح اليت نكصت على عقبيهااألحق بالدعم واملناصرة يف ظل تدفق أموال املسلمني على احلركات والتنظيمات الفلسطينية 
 نشر مسلسالت خيانام وانتكاسام وتنكرهم لدين اهللا وشريعته، وعلى اإلخوة أيضا بذل اجلهد يف وتبيني حقيقة هؤالء عرب

 .تقريب الناس وجتميعهم حول منهج التوحيد ودعوته، باحلكمة واملوعظة احلسنة
التوحيد فيما بينهم إذا فإن املتابع ملا يدور من حوارات ومناقشات بني أنصار منهج التوحيد وخمالفيهم، بل وبني أنصار منهج 

هم يف مسألة ما، يالحظ أن هناك قصورا لدى اإلخوة يف اتباع منهج علمي يف النقاش واحلوار، وتكون النتيجة ؤراآاختلفت 
املؤسفة أحيانا أن األخ األنصاري يظهر أمام املتابعني وكأنه جاهل متشدد ومتهجم، بينما حيرص املخالف على اهلدوء واستفزاز 

خ للبوح مبا ال يكون مناسبا لذلك املقام، واحملصلة مزيدا من مواطن التشويه والتهجم على منهج التوحيد، ولعلكم تشاهدون األ
ذلك جليا يف اقتباسات البعض لزالت اإلخوة أنصار ااهدين، ووضعها باخلط العريض يف املنتديات وامللتقيات احلوارية؛ ليستدلوا 

 . ا ضدنا، وال حول وال قوة إال باهللاا علينا، ويشنعوا
وأنصح إخواين أن يستعينوا باهللا، وأن ال جيعلوا للشيطان عليهم سبيلًا، عرب االلتزام خالل أي نقاش أو حوار وخاصة مع 

 :املخالفني جبملة من األمور، أذكر منها
قُلْ هلْ {: لها يؤتى اإلخوة، قال تعاىلصائب، ومن ِقبالعلم مث العلم مث العلم، فإنه أساس القوة ومنبع الثقة، فاجلهل مصيبة امل ·

 ].٩:الزمر [}يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ
اللني مث اللني مث اللني خالل أي مناظرة، ولتكونوا أذلة على عباد اهللا وإن خالفوكم، واعلموا أن الرفق ما كان يف شيء إال  ·

 .من شيء إال شانهوما نزع ، زانه
لكل مقام مقال، فوازنوا بني استخدام النقل والعقل يف الوصول إىل قلوب الناس، وإيصال احلقيقة هلم، فخاطبوا الناس على  ·

 . اهللاعبادقدر عقولكم يا 
 كل اعلم أنه ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، ومبجرد دخولك يف نقاش أو مناظرة مع املخالف، تصبح مسئولًا عن ·

كلمة تصدر عنك، بل قد يعود صدى كلماتك بالنفع أو الضرر على صورة املنهج الذي حتمله وتدعو له، فاحرص على أن ال 
 .يؤتى اإلسالم من قبلك أخي الكرمي
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من حتلوا بالصرب، وإياكم واليأس، واعلموا أنكم لن تستطيعوا من خالل نقاش هنا أو حوار هناك أن حتققوا كل ما ترنون إليه  ·
 .اخلري والصالح، فتواصوا الناس بالنصح، وتعاهدوهم بالتبيني، وقليل دائم خري من كثري منقطع، وعلى اهللا قصد السبيل

قد ال تستطيع أن تقنع شخصا ضالا بأن ما تدعوه إليه هو احلق والصواب، فاكتفي يف البداية بأن تدخل إليه الشك حول ما  ·
اع مع نفسه، لعل ذلك الصراع يؤيت اُألكُل اليت كنت ستضين فيها نفسك معه دون حيمله هو من أفكار، وأدخله يف صر

 .جدوى
إن أردت أن تكون داعيا للحق، فتجرد أمام املخالف من أي انتماء لغري الدين والشريعة والوالء هللا ورسوله، أقصد بذلك أن  ·

، وال تدخل نفسك يف ضيق مجاعتك مة املاضني وقول سلف األتسوق له األدلة الشرعية بالقرآن والسنة وإمجاع األمة
 .وتنظيمك وأقوال قادتك املعاصرين، وبذلك تسد على املخالف الكثري من أبواب اجلدل العقيم

 
 

 
 ٢٢معتز دغمش: السائل

 
 .أرجو من شيخنا الغايل اإلجابة علي هذا السؤال للضرورة وبارك اهللا فيكم

 ..ته السالم عليكم ورمحة اهللا وبركا
 .شيخنا احلبيب أبا الوليد املقدسي أرجو اهللا أن يصلكم سؤايل هذا وأنتم وإخوانكم يف أمن وأمان وعافية وستر، اللهم آمني

 يف اجلهاد يف بيت املقدس؟ واألهم ماذا ينتظر ٤٨شيخنا ما دور أهلنا يف الضفة الغربية واألراضي احملتلة عام  .٢١٤
 وأي أنواع النصرة يتوقعون منهم؟) ٤٨الضفة وأراضي (هللا من هذين الثغرين ااهدون الثابتون يف غزة حفظهم ا

 .أرجو اإلجابة شيخنا على هذا السؤال لتتضح األمور؟ إال أن تكونوا أجبتم عليه يف سؤال سابق، وجزاكم اهللا خريا
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
نا يف الضفة الغربية واألراضي احملتينتظر إخوانهام، حيث هم أقرب وصولًا للعدو منا بكثري، وطبيعة لة عام الثمانية واألربعني دور 

 اخلائرة، الفلسطينيةني بالتنظيمات آاألرض هناك تساعد على العمل أكثر منها يف قطاع غزة، لذلك جيب عليهم أن يتحركوا غري 
ا دعوا التوحيد يف ربوع بالدكم، وشاركوا إخوانكم يف غزة هذا وال معولني عليها يف نصرة هذا الدين، فهبوا رعاكم اهللا، وانشرو

يكس وبيكو، هذا املنظور االطريق، وال تتخلفوا عن ركب اجلهاد باملنظور العاملي املتني، وليس باملنظور الضيق الذي حتده حدود س
 .الذي أضاع معىن اجلهاد، وضيق حدوده، وقصره على طائفة معينة وأرض حمددة

 .ل عندكم أوسع وأكثر تأثريا على أعدائنا، ونتائجه تصب يف صاحل هذا الدين بشكل واسعفمجال العم
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 وال ، وال تنصر شريعة،اليت ال ترفع راية دين ،اخلائنةفالنصرة اليت نطلبها منكم هو سعيكم اجلاد واحلثيث للبعد عن التنظيمات 
حة للتوحيد نقية، تقاتلون حتتها عدوكم، وترضون ا ربكم، فإن مل تسعى لتعبيد الناس لرب العاملني، مث االجتماع على راية واض

 .تستطيعوا ذلك فشاركوا إخوانكم يف غزة املشورة، عسى أن جتدوا عندهم السبيل، أو يدلوكم على الطريق األمثل
 

 

 
 ٢٢ayoub :السائل

 
 السالم عليكم

 :مد صلى اهللا عليه وسلم أما بعدبسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا حم
اللهم تقبل منا ومنكم شيخنا الفاضل السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته نود إن شاء اهللا أن يتسع صدرك يا شيخنا لإلجابة عن 

 .أسئلتنا
 ما مسعنا من ببعض الشيوخ أن الشيخ أيب النور املقدسي رمحه اهللا قد استعجل عندما أعلن اإلمارة: السؤال األول .٢١٥

 توجيهكم عن هذا الكالم؟
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، تقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال
 :سبق وأن أجبت عن سؤال على منرب التوحيد واجلهاد ذا الشأن، فلتراجعه فإن فيه مزيد فائدة، وهذا هو الرابط

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=134 
 

يوجد بعض ااهدين يف الثغور قد كربوا يف السن، ومنهم من أصبح شيخا، وأصبحوا ال يستطيعون أن : السؤال الثاين .٢١٦
إم مازالوا على جياهدوا ويوجد منهم من نزل من اجلبال فسلم نفسه إىل الطاغوت علما أم مل يركنوا إليهم ومل ينصروهم بل 

مبادئهم العقائدية، ولكن مل يستطيعوا ألجل املشقة واجلهاد كما نعلم كله مشقة وتعب فما حكمهم يا شيخنا أفتونا مأجورين 
 .بارك اهللا فيكم

 
سعها،  ال يكلف نفسا إال و اهللامن مل يستطع أن جياهد بسبب كرب سنه وعدم طاقته على مزاولة اجلهاد فهذا ال شيء عليه، فإن

م فيها سوء العذاب؛ فهذا من اخلطأ البين، وأما ما فعله هؤالء من نزوهلم من ساحات اجلهاد إىل حيث أماكن الطاغوت اليت يسوم
كي يتمكنوا  ،فهم وإن كانوا ال طاقة هلم بقتال، إال أنه جيب عليهم أن يهاجروا من األرض اليت يسيطر عليها أعداء الدين إىل غريها

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=134
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ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهم قَالُوا ِفيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعِفني ِفي {: ؛ قال تعاىلرم وإقامة دينهممن توحيد 
ماهأْوم ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَماالْأَرِصريم اَءتسو منهنسأل اهللا أن يغفر لنا ]٩٧: النساء[}  ج ،

 .وهلم
 

 

 
 أبو الوىف: السائل

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أسأل اهللا أن حيفظك شيخنا وان جيزيك اخلري
 :يسأل األخ فيقول

رسالتك ملن يعمل فيها حيث أجاب بعض أهل العلم بأن العمل يف شيخنا ما حكم العمل يف املستوطنات وما  .٢١٧
 املستوطنات من األمور اليت عمت ا البلوى وأا جائزة، ولكن ال جيوز العمل يف بعض ااالت كالعمل يف بناء الكنس؟

 
 :ابط التايلسبق وأن أجبنا عن مثل هذا السؤال يف منتدى األسئلة يف منرب التوحيد واجلهاد، وجتده على الر

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2066 
وخالصته هو حرمة العمل عندهم إال إذا دعت الضرورة لذلك؛ ألن العمل عندهم هو مساعدة هلم لالستمرار يف علوهم على 

 .م يف بالدنااملسلمني، وفيه زيادة متكني هل
أما رساليت إىل العاملني يف تلك املستوطنات، والذين تدفعهم األجور العالية جدا إىل العمل عند هؤالء احملتلني مع إمكانية العمل 

 مون به أهليهم،مونه ويطِع؛ أن يتقوا اهللا فيما يطع حلاهلممناسبةأقل وإن كانت يف حقيقتها عند غريهم من املسلمني ولكن بأجر 
ويرزقْه ِمن حيثُ لَا يحتِسب * ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجا {: وأن يبحثوا عن الرزق الطيب احلالل، ولن يعدموه، قال تعاىل

هبسح ولَى اللَِّه فَهكَّلْ عوتي نم٣، ٢: الطالق[} و.[ 
 يعدم فيها الرزق الطيب نعيش موجودة يف بالد املسلمني، ولاه قولًا سديدا، فسبل الأما القول بأن هذا مما عمت به البلوى فال أر

احلالل، ولكن مما يؤسف له أن حال كثري من العاملني يبحثون عن الزيادة يف األجور وال يكتفون مبا يقيم عيشهم، فكثري منهم 
فعه العمل عندهم انعدام سبل الرزق يف البالد، وهذا واقع يشهد له يطمع إىل الزيادة البالغة يف األجور عند هؤالء الكافرين، وال يد

 .كل منصف
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، وميثلون له يف وقتنا حبمل الصور، فال غالباأما عموم البلوى فهو خبالف ذلك، فعموم البلوى هو الشيء الذي ال يسلم منه أحد 
 جماالت احلياة، حىت النقود اليت حيملها اإلنسان يف ميكن ألحد أن يسلَم من محل صورة أو إدخاهلا بيته، فالصور موجودة يف كل

ا بالنقود لكوا مليئة بالصور فلن جيبه مليئة بصور الطواغيت والكفار، فهذا مما عمت به البلوى، ولو أعرض أحدنا عن التعامل مثلً
 .جيد من يعامله، وألدى ذلك إىل هالكه

 .، وأظن أن الصورة واضحةأما العمل عند اليهود يف املستوطنات فهو خبالف ذلك
 

وما الواجب على سكان ) ٤٨املناطق احملتلة عام (ما رسالتك إىل أهلنا يف الضفة والقدس احملتلة والداخل الفلسطيين  .٢١٨
 لسهولة تنقلهم وما حكم اجلهاد الفردي فلقد رئينا عمليات مزلزلة ٤٨تلك املناطق خصوصا سكان القدس ومناطق ال

 تخدام اجلرافات مثلًا؟كالعمليات اليت متت باس
 

 وأشرت ملا نراه واجبا عليهم، وذلك يف إجابة ،٤٨ ألهلنا وإخواننا يف الضفة الغربية واملناطق احملتلة عام ةلقد بعثت برسال
 ).٢١٤(السؤال رقم 

 :وبالنسبة حلكم اجلهاد الفردي فأقول وباهللا التوفيق
 على أهلها لدفع الصائل على الدين والنفس، وحترير األرض وصيانة منذ احتل اليهود أرض فلسطني، أصبح اجلهاد فرض عني

العرض، وأحكام جهاد الدفع تقتضي جواز خروج الولد دون إذن والده، والعبد دون إذن سيده، بل واملرأة دون إذن زوجها، وال 
 . تكلف نفس إال وسعها حبسب طاقته وقدرته، واليشترط يف جهاد الدفع وجود إمام أو أمري، بل يدفع وجياهد كلٌّ

 وسكان القدس أن يهبوا ألداء ما افترضه اهللا ٤٨وبناء على ما تقدم؛ فإنه جيب على أهلنا يف الضفة الغربية واألراضي احملتلة عام 
ي احلسنيني  ومل يبالوا أ،عليهم، عرب القيام بواجب اجلهاد ضد أعداء اهللا اليهود، وإين على يقني أنه لو نذر الناس هناك حيام هللا

 لشهدت أراضينا احملتلة يف كل يوم ملحمة يروح خالهلا عشرات اليهود بني قتيل وجريح، فهل يعجز الواحد من إخواننا أن ؛نالوا
حيوز رشاشا آليا حىت لو غنمه من أفراد أجهزة السلطة اخلائنة، ويتجه به ليفرغه يف رؤوس اليهود واملستوطنني املنتشرين يف كل 

ل يصعب على من باع نفسه هللا أن يداهم بسيارته نقطة تفتيش أو جتمعا لليهود على امتداد الطرق هناك، وما الذي حيول مكان، وه
م مسألة تصنيع املتفجرات من املواد ها وبني خطف علج يهودي وحز رأسه بسكني، عالوة على أنّ تعلُّيبني من نذر روحه لبار

ستحيلًا، فاجلد اجلد يا إخوة الداخل، ولتروا اهللا منكم خريا، وتشفوا جبميل فعالكم صدور قوم احمللية املتوفرة لديهم ليست أمرا م
 .مؤمنني، واهللا معكم ولن يِتركم أعمالكم
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

ما حكم استهداف املستوطنني على الطرق املشتركة أو عند دخوهلم لبعض البلدات اليت ختضع للسلطة الفلسطينية  .٢١٩
 نسبة كبرية من سكان تلك املناطق يشكل ذلك هلم مصدر رزق، وال شك بأن تأثري ذلك لقضاء حوائجهم، مع العلم أن

 سيكون شديدا عليهم على املستوطنني وأهل البلدات؟
 

فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فال يشترط له شرط بل : (قال ابن تيمية رمحه اهللا
 ).انيدفع حبسب اإلمك

 يفسدون ديننا ودنيانا، وال جيوز تركه ومساملته من نفأوجب شيء بعد اإلميان باهللا هو جهاد أعداء اهللا املعتدين علينا، والذي
أجل ما قد يلحق بعضنا من الضرر املادي، فإن الضرر العائد على الدين والنفس والعرض بل واملال العام هو أشد وأكثر من الضرر 

 . الناس الذين يتعاملون معهم يف التجارات وحنوهاالذي قد يقع لبعض
فاملربرات اليت ذكرا هي شبهات يلقيها الشيطان على بين آدم يريد منعهم من اجلهاد، وصدهم عن نشر دينهم، فيحملهم ذلك 

 .على إيثار السالمة واخلنوع، والذلة والصغار
ابلهم اليهود باملثل، أم أن اليهود دائما يبدءوم دون مربرات أو  هل سيق؛وتركوهم وشأم ،املسلمون اليهودسامل مث هل لو 
 !استفزاز مننا؟

 
 ما السبيل النتشار اجلماعة يف بقية األراضي الفلسطينية ومبايعتها؟ .٢٢٠

 
ا املهم أخي الكرمي هو انتشار منهج التوحيد ومفهوم اجلهاد، وليس انتشار مجاعة التوحيد واجلهاد، وما اجلماعة وال هيكلته

 من الصحوة اإلسالمية الصاعدة بإذن اهللا، وما حرصنا على اجلماعة وعلى النهوض ا إال لتيقننا أن منهج وأمريها إال جزء يسري
يشكل الفهم السليم للقرآن والسنة بفهم سلف األمة، وأن استمرار مسرية هذه اجلماعة يعين  -وبفضل اهللا تعاىل  -هذه اجلماعة 

 املزيد من اخلطوات الواثقة حنو إقامة دين اهللا تعاىل وحتكيم شريعته يف دولة اخلالفة اليت بشر ا رسول اهللا صلى بإذن اهللا أننا خنطو
اهللا عليه وسلم، وثبات اجلماعة على منهجها يعين مزيدا من التمسك بالعقيدة السليمة، ومزيدا من الترسيخ لدعوة التوحيد يف هذه 

 .األرض
مله ومتثله مجاعة التوحيد واجلهاد من عقيدة ومنهج يف حتنا الكثري من املسئوليات والواجبات لنشر ما  إن أمام:لذلك أقول

األراضي الفلسطينية وغريها، فالبد من أن نتفاىن يف سبيل ذلك، وال خناف فيه لومة الئم، وأن نصدع مبا نعتقده على رؤوس 
لذلك أرواحنا على أعواد مشانق أعداء من أجل  قدمنا لوة احلسنة، حىت األشهاد، ونوصل ذلك لعامة املسلمني باحلكمة واملوعظ

ا نغفل عن تأدية فرض اهللا عز وجل باجلهاد يف سبيله ضد أعداء اهللا اليهود، فإن لّالطغاة، وعلينا أيضا أوامللة من الكفار واملرتدين 
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 ألّا نتناسى أمر اهللا عز وجل لعباده بالتوحد حتت كلمة لذلك بالغ األثر يف حشد األمة حول مشروعنا وتوفري النصرة له، وكذلك
 .التوحيد، ملا يف ذلك من خري وبركة، بل وشوكة ومنعة ألهل التوحيد يف وجه أعدائهم

 
ما قولك يف مجاعة الشيخ ناظم أبو سليم املعتقل حاليا لدى يهود والشيخ إبراهيم بن عبد العزيز بركات املشرف على  .٢٢١

  ؟http://www.asunnah.netشبكة أهل السنة 
 

 :دى األسئلة يف منرب التوحيد واجلهاد، وجتده على هذا الرابطتسبق وأن سئلنا عن الشيخ ناظم يف سؤال على من
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1112 

غرس طيب واٍع على ثغر عظيم، ونأمل أن يكون هلما يف املستقبل يف دعوما فال نعلم عن الشيخني إال خريا، وحنسب أما 
 .راية التوحيد يف بالدهميرفع 
 

 ما حكم العمل يف الوظائف األمنية لدى السلطة الفلسطينية؟ .٢٢٢
 

ه السلطة هي أجهزة كفرية، ال جيوز حبال االنتماء إليها؛ ملا هو مسند إليها من تطبيق بداية؛ البد أن تعلم أن األجهزة األمنية هلذ
القوانني الكفرية، وحماربة دين رب الربية، وقتال املوحدين، وحراسة املفسدين، فتويل مثل هذه الوظائف هو مبثابة مشاركة هلم 

 .ومحاية لكرسيهم وطغيام
 .ليها يف منرب التوحيد واجلهاد ختص هذا الشأن فلتراجع يف مظااوهناك الكثري من األسئلة قد أجبت ع

 
 

 
 ٠٠ابو الشهيد اللبناين : السائل

 
 .بارك اهللا يف شيخنا أبو الوليد املقدسي، وأسال اهللا عز وجل أن حيفظك وأن يعمي عنك عيون الظاملني واخلونة واجلواسيس

دمة غزوات نوعية يف قلب الكيان اليهودي الصهيوين أو غزوات خارج شيخنا احلبيب هل سنرى يف األيام القا .٢٢٣
 فلسطني احلبيبة مثل ضرب املصاحل الصهيونية والصليبية؟

 
 

http://www.asunnah.net
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1112
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 .بارك اهللا فيك أخي الكرمي
إن ما سألت عنه هو حمض فضل اهللا، يؤتيه من يشاء من عباده املؤمنني، وما علينا سوى التوكل على اهللا وبذل األسباب لتحقيق 

 .ذلك، نسأل اهللا التوفيق والسداد
 

 شيخنا هل سنرى يف األيام القادمة تنظيم القاعدة يف فلسطني وأقصد البيعة لتنظيم قاعدة اجلهاد؟ .٢٢٤
 

 ).٢١١(و) ١٧٠(و) ١٢٠(و) ٨٢(راجع إجابات األسئلة رقم
 

 ار يف لبنان؟شيخنا ما هو موقفكم من بعض اجلماعات السلفية خارج فلسطني احلبيبة والسيما عصبة األنص .٢٢٥
 

 يف الداخل واخلارج بال استثناء؛ هو موقف األخوة اإلميانية الصادقة، واملناصرة هااجلماعات السلفية اجلهادية مجيعموقفنا من 
والتأييد واملؤازرة، والدعم بكل ما منلك من قدرة، هذا هو مبدأنا مع كل ثابت على احلق، ممن مل يبدر، وممن قام دينه علىل ومل يغي 

 .الوالء للمؤمنني ومعاداة الكافرين واملرتدين
 

شيخنا وما نصيحتكم للشباب السلفي يف بالد الشام وخاصة يف لبنان وكما تعلم أن لبنان على شفى حرب أهلية بني  .٢٢٦
 أهل السنة واجلماعة والرافضة؟

 
ود االحتالل اليهودي يف اجلوالن اإلخوة يف بالد الشام وخاصة لبنان على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم، السيما يف ظل وج

يبصرها الناظر من هناك، وإن كان من نصيحة يف هذا اال فأقول وباهللا واليت وجنوب لبنان، وربوع فلسطني الشمالية احملتلة؛ 
 :التوفيق
ي احملبة عليكم أن تدركوا طبيعة املرحلة، مبا حتمله من حرب ممنهجة ضد أهل التوحيد، وأن ال تركنوا ألي خمادع يدع §

واملناصرة لكم يف وجه من ظلمكم، فما لكم بعد اهللا تعاىل إال إخوانكم ااهدون من أهل السنة واجلماعة، أعين أنه قبل أي 
 ويرحيكم من الكثري من املتاعب يف ،جهد البد من حتديد األهداف ومعرفة األعداء من األصدقاء، مما يعينكم على التبصر

 .املستقبل
تكم لتجميع الناس حول منهجكم، واعلموا أنكم أصحاب دعوة مؤيدة من رب العاملني، فال تتوانوا يف اسعوا بكل طاق §

ل لكم حاضنة اجتماعية، هلا أثر كبري يف توفري مقومات الصمود والبقاء خالل أي مواجهة نشرها وإيصاهلا للعامة، مما سيشكّ
 .لكم مع أعداء اهللا
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 بريء، أو أم ميثلون حمور مخلائرين ممن يدعون أم أتباع املنهج الصحيح وهو منهحتملوا مسئوليتكم يف فضح اخلونة وا §
 الرافضي، فوثقوا طوامهم وختاذهلم ومسلسل جرائمهم حبق  بشار النصريي وختاما حبزب اهللاملمانعة يف املنطقة، بدًءا من نظام

 .س، واعلموا أن هذه النقطة جيب أن تسري بتواٍز مع سابقتهاالناالعامة من املسلمني أهل السنة واجلماعة، وانشروا ذلك بني 
على مجيع أبناء هذا التيار السلفي املبارك أن يقوموا باإلعداد واالستعداد، وبناء اخلاليا اجلهادية الصغرية، فليس من املعقول  §

متلكون ما تدافعون به عن أنفسكم، أن حيشد اخلونة الروافض كل تلك القوة اليت نعلم حقيقة وجهتها بينما أنتم ال تكادون 
 ،ولتضعوا نصب أعينكم قضية األمن، واحلرص على السرية والكتمان، واالنغالق على بعضكم البعض، وال تأوا بالكثرة

 .واحذروا أن تؤتوا من ِقبل حرصكم على زيادة أعدادكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا
روا أحدهم، وليقوم بتكليف كل أخ من ة عبارة عن منوذج لكتيبة كاملة من ااهدين، فليؤملتكون كل خلية جهادية صغري §

هذه اموعة بعمل معني، يكون مسئولًا عن دراسته وتطويره وإتقان جوانبه، كأن يكون هناك أخ مكلف باجلانب العسكري 
ر من خالل املواقع يسملكثري من العلوم متاح وأصبح اقد وكذلك اإلعالمي والدعوي، وهكذا، واعلموا أنه بفضل اهللا 

االلكترونية وخاصة اجلهادية منها، فمن جدو جومن سار على الدرب وصل،د . 
دونكم أعداء اهللا، وأهداف اليهود والنصارى والشيعة واملرتدين باتت منتشرة يف كل مكان، فجهزوا عدتكم، وأحكموا  §

وا أن مجوع املسلمني املقهورين يرقبون بفارغ الصرب صوالتكم على أعداء اهللا، خططكم، حىت إذا ضربتم أثخنتم، واعلم
 .فامضوا على بركة اهللا

دونكم إخوانكم يف كتائب عبد اهللا عزام، التفوا حوهلم، وانصروهم وأيدوهم باملال والنفس، فهم خري من يوجهكم،  §
 .حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحدا

 
 

 
 Khatab: السائل

 
 :بعض األسئلة اليت مت طرحها يف اجلزيرة توك

 )من اجلزيرة توك: (١اقتباس 
ارتبط املنهج اجلهادي السلفي ولألسف مبشاهد الدم واألشالء يف العراق وغريه فهل أنتم بريئون من هذا وفقط هو  .٢٢٧

 اإلعالم الغريب الصلييب والصهيوين أم أنكم فعال جئتم لنشر منهجكم حبد السيف؟
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 كنت تقصد دماء وأشالء الكفار واملرتدين، فااهدون يفخرون بإراقة تلك الدماء ومتزيق تلك األشالء، ويتقربون بذلك إىل إن
 .اهللا، وتلك أمور البد منها خالل اجلهاد يف سبيل اهللا ومقارعة أعدائه

نصارى وأذنام، وااهدون بريئون كل الرباءة من أما دماء األبرياء وأشالء املسلمني فال ينتهكها إال أعداء امللة من اليهود وال
، فال تترك أذنك تتلقف كل كذبة، وال جتعل ذلك، وبات الكذب والتضليل اإلعالمي الغريب مفضوحا يف هذا اجلانب بفضل اهللا

 .قلبك وعاء لكل تان
 

مل ترفع يف وجهكم سالحا كفتح مثلًا وسؤال آخر ما هو رأيكم بأتباع التنظيمات الفلسطينية اليت مل جتاهركم العداء و .٢٢٨
 إن كانوا أصلًا مسلمني سنيني؟ 

 
هدفها أساس إن التنظيمات الفلسطينية اليت تقول عنها أا مل جتاهرنا العداء ومل ترفع يف وجهنا سالحا؛ هي تنظيمات عميلة، 

اآلن ال نعاين منها يف قطاع غزة فقد كان خدمة اليهود والقضاء على كل من يعادي اليهود من اجلماعات اجلهادية، وإن كنا 
اإلخوة السلفيني يعانون منها أشد العناء وقتما كانت مسيطرة على القطاع، وإن كنا اآلن مبعزل عن عدائها إال أن إخواننا يف الضفة 

 .يذوقون على أيديهم الويالت، فهم أشد عداء لنا من غريهم، إذ هم يبغضون الدين وينبذونه
 هذه التنظيمات العلمانية فقد ذكرت حكمهم يف عدة أسئلة سابقة على منتدى األسئلة التابع ملنرب التوحيد واجلهاد، أما عن اتباع

 :وجتده أحد هذه األسئلة على هذا الرابط
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1141 

 

 

 
 )من اجلزيرة توك: (٢اقتباس 
هذا الرجل أعرفه وقد جلست معه، كان مقل احلديث، إال أنه يتحدث بعلم شرعي واسع، لكنته مصرية، وكان قادما  .٢٢٩

فاجأين باتصال بعد مدة أنه عاد وتصاحل (من اخلارج حديثًا، كان برفقته رجل من نفس منطقته، هو من يتحدث وهو من يقول 
كان ينظِّر للتوحيد واجلهاد قبل عامني ونيف تقريبا؛ )  أقصد الرجل الذي كان يتحدث-ة وعاد لصفوف محاس مع اجلماع

طبعا جلس ببييت أكثر من مرة وكان يتحدث عن منهاج عام ومنهاج خاص ودرجات ال أعلم حاله حاليا فقد انقطعت أخباره 
ق بني املنهاج العام واملنهاج اخلاص ومىت ينتقل الفرد عندكم بني عىن منذ فترة طويلة، أوصل له السالم وقل له ما الفر

 املرحلتني؟
 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1141
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 .لك أخي الكرمي أن توجه هذا السؤال لألخ الذي طرح عليك تلك األمور، فلعل عنده ما جييبك به، فقد أصبح أقرب لكم منا
 

 هل من اجليد فتح جبهة مع حركة محاس بدل توجيه العداء للصهاينة؟ .٢٣٠
 

اقع هو أن حكومة محاس هي من فتحت علينا اجلبهات، فآثرنا ضبط النفس ونأينا بأنفسنا وإخواننا عن الدخول يف كال؛ فالو
 .رمتين بدائها وانسلت: ولكن هو واهللا كما قالوا. مواجهة معهم

 
 اد؟ما هي إجنازات مجاعة التوحيد واجلهاد حىت اللحظة فقد تعرفت عليك أثناء حماولتك نشر فكرها بني األفر .٢٣١

 
بفضل اهللا قد وضعنا حجر األساس، ولفتنا انتباه الناس ملنهج السلف وعقيدة أهل السنة واجلماعة، وبدأنا نجمع الشباب حول 
هذه الراية، وخطونا خطوات يف جهاد أعداء اهللا اليهود، وبذلنا جهدا يف كشف عوار التنظيمات اخلائرة املتشبهة بالعلمانية، 

وجه حكومة القوانني الوضعية، وقلنا ما يرضي ربنا عنا يف ما يتعلق بالواقع احمليط بنا استنادا للكتاب وصدعنا بكلمة احلق يف 
 .، وأن يبصرنا مجيعا باحلق ويرزقنا اتباعهوالسنة، ونسأل اهللا تعاىل أن يعيننا ويوفقنا ملا حيبه ويرضاه

 
التوحيد واجلهاد، جيش األمة، (الذي يعيق مل مشلها هل استطعت توحيد اجلماعات املسمية بالسلفية اجلهادية وما  .٢٣٢

 ؟)جيش اإلسالم
 

 .، وإن كنت ألظنك غري حريص على تلك الوحدة، وجزاك اهللا خريا)٧(و) ١( رقم نيلؤا السةلك أن تراجع إجاب
 

 

 
 )من اجلزيرة توك: (٣اقتباس 
رة؟ وإىل مىت؟ وما هو البديل عن استهدافهم هل تنتهجون سياسة ضبط النفس مع كالب محاس اإليرانية املسعو .٢٣٣

ولتعلموا يا كالب محاس املسعورة أن هذا سهل جدا داخل القطاع، واستهداف عناصركم يف الضفة (بعمليات استشهادية 
 ؟)الغربية سيكون أسهل وأسهل ما مل تكفوا إجرامكم عن شباب التوحيد املخلصني
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، بدون حتصيناتأجهزا األمنية، أمر يسري وسهل يف قطاع غزة، فهم منتشرون اعلم أخي الكرمي أن استهداف احلكومة و
، وهم يعلمون ذلك جيدا، ويعلمون أن صمتنا عن جرائمهم ليس فجري تكاد تكون موجودة يف كل بيتووسائل املواجهة والت

 .مد عقباهحتبأنفسهم عن دفعنا حنو ما ال  نوأ فيما يفعلونه ضدنا، ويننم يتفكروخوفًا وال جبنا وال قلة إمكانيات، ولكن ليته
 .)١٥٧(و) ١٣٦(و) ١٠١( و)١٤( رقم سئلةع أخي بارك اهللا فيك إجابة األوراج

 
على أي أساس تقوم محاس رفيدة اوس والرافضة مبطاردتكم والتضييق عليكم؟ وهل هناك عالقة بني اعتقال الشيخ  .٢٣٤

 ل محاس بإطالق الصواريخ على العقبة وإيالت؟أبو حممد املقدسي فك اهللا أسره ومطاردتكم من قب
 

إا حرب بال هوادة ضد كل من حيمل منهج السلف وعقيدة أهل السنة واجلماعة، تتحمل وزرها أجهزة حكومة محاس 
 ،ها، سعيا لطمس منار التوحيد، وخوفًا من ضياع كرسي الذُل الذي يتربعون عليه منذ استولوا على غزةيفاحلكومية ومن لف لف

وما مطاردة مجاعة التوحيد واجلهاد إال حلقة من مسلسل اخلزي والعار على جبني محاس، فعلى ذات الدرب قضى أبناء جيش 
 . وإليه املشتكى،اإلسالم يف جمزرة الصربة، وارتقى الشيخ أبو النور وطالبه يف جمزرة املسجد، والقائمة تطول، واهللا املوعد

 سنة الطواغيت يف كل زمان ومكان، هي ؛ومة محاس من مالحقة ومطاردة وتضييق واعتقالما تقوم به حكمث جيب أن تعلم أن 
فَلَما جاَءهم ِبالْحق ِمن ِعنِدنا قَالُوا اقْتلُوا أَبناَء الَِّذين آمنوا {: وهو عني ما مارسه فرعون مع نيب اهللا موسى عليه السالم، قال تعاىل

وقَالَ ِفرعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِإني أَخاف أَنْ يبدلَ ِدينكُم أَو * ساَءهم وما كَيد الْكَاِفِرين ِإلَّا ِفي ضلَاٍل معه واستحيوا ِن
ادِض الْفَسِفي الْأَر ظِْهر٢٦، ٢٥: غافر[} أَنْ ي[. 

 .زيد، ونسأل اهللا الثبات يل وجلميع إخواينولقد خربنا ذلك، بل ونتوقع منهم امل
، وبني - فك اهللا أسره وفرج كربه -ولسنا متأكدين من وجود عالقة بني مطاردتنا واعتقال الشيخ اهلُمام أيب حممد املقدسي 

ملخابرات  إيالت، رغم أن هناك قرائن ال بأس ا تشري إىل وجود عالقة بني كل من جهاز اعلىقضية الصواريخ اليت أطلقت 
كل ما هو سلفي جهادي،  -احلقد على  و-اخلوف من جيمعهم  ،األمنيةوعباس األردنية وأمن الدولة املصري وأجهزة محاس 

 واحلرص على كرسي احلكم الزائل بإذن اهللا، ولئن كان األمر خافيا إىل اليوم، فسيكون يف الغد ،وتربطهم املصاحل الدنيوية الضيقة
 .اخر من كال الطرفني، وإن غدا لناظره لقريب بل وحمل تف،علنيا

 .ويأتيك باألخبار من مل تزوِد *** وستبدي لَك األيام ما كنت جاهالً
 

 ما رأيكم باملنتديات اجلهادية الغري معتمدة من قبل مركز الفجر لإلعالم؟ وهل هناك أي أخطار أمنية يف املشاركة فيها؟ .٢٣٥
 

 ).٦٣(جابة السؤال رقم عليك أخي الكرمي بالرجوع إل
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 نصيحتكم إىل اإلخوة األعضاء أنصار مسرية التوحيد واجلهاد يف منتديات اجلزيرة توك؟ .٢٣٦
 

نه ومن خالل متابعيت ملنتديات اجلزيرة توك، فهي إ :، ولكن أقول)١٢٦(لن أزيد كثريا على ما ذكرته يف إجابة السؤال رقم 
د وااهدين، بسبب وجود الكثري من املتهجمني على اجلهاد وعلى منهج ااهدين، حباجة جلهد إضايف من اإلخوة أنصار اجلها
لذلك البد أن يتحلى اإلخوة أنصار اجلهاد هناك باملزيد من احلكمة، وأن يلتزموا ، والكثري من اجلَهلة واحلائدين عن درب احلق

 الفرق بينهم وبني هؤالء اهلوجائيني الذين ال هم هلم سوى الشتم منهجا يعتمد على العقالنية واألدلة الشرعية والواقعية، مبا يظهر
والقدح والتشهري، وبذلك يستطيع أي شخص أن يدرك الفرق بيننا وبينهم، وبفضل اهللا ال يزال هناك الكثري من اخلري، وبعض 

التقدير، ولوال خويف أن يغيب عن اإلخوة هناك ينشرح القلب ملتابعة مشاركام، وهنا أستغل الفرصة كي أوجه هلم التحية و
 .ذاكريت أحد هؤالء اجلنود اهولني؛ لذكرم هنا واحدا واحدا

 
 كلمة توجهها إىل محاس؟ .٢٣٧

 
 :، فأقول وباهللا التوفيقإليهاللشباب املنتمني كلميت هنا ليست حلماس بل 

أعلمدف تكثري سواد من يظن أ م على احلق، وألجل اجلهاد يف صفوفهم ضد  أن الكثري منكم ما انتمى حلركة محاس إال
دور كبري يف ضحة مع أعداء اهللا اليهود كان له أن خيانة حركة فتح والسلطة لقضية فلسطني وعمالتها الفاأعداء اهللا اليهود، وأعلم 

ل اهللا نصب توجه الشباب الصادقني إىل حركة محاس، وقد مرت على حركتكم أيام مشهودة، حني كانت تضع اجلهاد يف سبي
 .لية واألالعيب السياسية املاكرةأعينها، ومل تكن تلتفت لإلغراءات الدو

واملرتلق ! ر الكبري الذي طرأ على مسرية حركتكم أليس من الواجب عليكم أن تقفوا مع أنفسكم لتالحظوا حجم التغي؛ولكن
 !؟هم وينتظركمواملآل املظلم الذي بات يف األفق ينتظر! اخلطري الذي اجتهت له قيادتكم

 :واقبلوها نصيحة من أخيكم املشفق
غبار التبعية املقيتة، وإياكم والتعصب عنكم حلق البد أن تدعوا عنكم العصبية احلزبية، وتنفضوا  اىلإ لكي تصلوا ؛يف البداية ·

تبعية واحلزبية هو املدخل إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واعلموا أن التجرد من العليه  يؤخذ منه ويرد  فكلٌّ،للرجال
 .للوصول للحق وإلبصار الصواب

، وليكن مقدار االلتزام والتمسك بدين اهللا  واألفراد واجلماعاتعليكم أن جتعلوا ميزان الشرع هو مقياس كافة األقوال واألفعال ·
، فاعرفوا احلق يوما بالرجال للحق، وما كان احلق يعرف م مبدى اتباعهيوزنونهو الفيصل يف احلكم على أي شيء، فالرجال 

 .تعرفوا أهله
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 :ه تعاىلإياكم واالغترار بالكثرة واحلشود واجلماهري، فقد ورد ذم الكثرة يف كثري من مواضع كتاب اهللا تعاىل، وحسبكم أن قول ·
، }ِبمؤِمِنني حرصت ولَو الناِس كْثَرأَ وما{:  مرات، فضلًا عن قوله تعاىلة عشرأحدى قد ورد }ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{

 .}يشكُرونَ لَا الناِس أَكْثَر ولَِكن{: وقوله
 كَِثريةً ِفئَةً غَلَبت قَِليلٍَة ِفئٍَة ِمن كَم{: ، يقول تعاىلبل كانت حمل النصرة والتمكني، على األقلية الثابتة املؤمنةمدار املدح  وكان
 ِإذْ واذْكُروا{:وقال تعاىل ،]٤٠: هود[} قَِليلٌ ِإلَّا معه آمن وما{ :ويقول تعاىل ،]٢٤٩: البقرة[} الصاِبِرين مع واللَّه ِهاللَّ ِبِإذِْن
متفُونَ قَِليلٌ أَنعضتسِض ِفي مافُونَ الْأَرخأَنْ ت طَّفَكُمختي اسالن اكُمفَآو كُمدأَيو صِرِهِبن قَكُمزرو اِت ِمنبالطَّي لَّكُمونَ لَعكُرشت{ 

 . وغري ذلك من اآليات]٢٦: األنفال[
· ا مجيلًا أن واقع احلال اليوم يثبت بالرباهني القاطعة أن حركة محاس وعقب دخوهلا يف اللعبة اعلموا هداكم اهللا وردكم للحق رد

 هلا من االنتماء للدين وااللتزام إال تلك الشعارات  اجلهاد يف سبيل اهللا، ومل يبقمعرضة عن الشريعة وعنأصبحت  قد ؛السياسية
الرباقة واخلطابات الرنانة، اليت تدغدغ ا عواطف ومشاعر الشباب املتحمسني واملتشوقني للعمل يف سبيل اهللا، وقد أضحى 

 .مات ال تقبل النقاش منذ زمن قريب مسلَّبت اليت كانتواضحا مدى تنكر قادة احلركة للكثري من املبادئ والثوا
، وخاصة تلك املتعلقة بالعقيدة واحلاكمية والوالء  رمحه اهللاأنصحكم بالرجوع إىل كلمات ومؤلفات الدكتور إبراهيم املقادمة ·

دة احلركة، وعندها ا بني قاوالرباء، ولتقارنوا بني ذلك املنهج الذي كان حيمله الدكتور املقادمة وبني الالمنهج السائد حالي
ستعلمون مدى االنتكاسة اليت تعرضت هلا احلركة شرعيا ومبدئياا بل ووطني. 

· ا، وهو مسلسل العالقات املشبوهة للحركة مع العديد من األطراف اليت ال متت لإلسالم هناك أمر البد من الوقوف عليه ملي
وبني جموس إيران، أو شيوعي روسيا، أو أذناب فتح، أو الكفار النصارى  العالقات األخوية بني احلركة وا أن تتصورمبصلة، ولك
 !أليست هذه أمور حتتاج لوقفة؟.....  أو رؤساء الدول املرتدين،،احلاقدين

 واهية ما أنزل اهللا ا من سلطان، بل إن بذرائع البقاء حتت إطار هذه احلركة م الشيطان ويزين لكمبعد كل ما سبق ال خيدعنك ·
ة، فاالستمرار يف دعم  هو االخنالع من حتت هذه احلركة وقيادا، وعدم تكثري سوادهم، أو العمل حتت رايتهم الِعمِّيالواجب

ملزيد من عرى الوالء والرباء من قلوب اهذه احلركة والعمل معها يعين تضييع املزيد من مبادئ العقيدة يف نفوس الناس، ونقض 
 .ملخالفات العقدية والشرعية يف حياة الناس اليوميةالدين وتسويغ ااملسلمني، ومتييع 

قبول بدولة يف غزة والضفة الغربية، وفتح عالقات ودية مع أمريكا والغرب، هلو مؤشر خطري على الإن ما بتنا نسمعه أخريا عن  ·
يسها أا لن انتهاج حركة محاس لذات الطريق الذي سلكته حركة فتح، وال عجب، فمنظمة التحرير كانت تقول عند تأس

ترضى بأقل من حترير كامل تراب فلسطني من البحر إىل النهر، وطرد كافة اليهود منها، فأين هي املنظمة وحركة فتح اليوم، 
فاحلذر احلذر أن تستيقظوا يا أبناء محاس يوما وجتدوا احلركة وقيادا قد غرقت يف أوحال السياسة وأوحال الدميقراطية وطوام 

 .ديثةالعلمانية احل
 ما يقال فيها أا حركة وسط أيهما أحق وأجدر بتضحياتكم وجهودكم ودمائكم، هل هي حركة محاس اليت أ:وأخريا أقول لكم ·

 ضالة مبتدعة تنتهج الدميقراطية الكفرية وتتباهى ا، أم راية التوحيد الصافية صاحبة العقيدة السليمة واملنهج القومي؟
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  فلسطني من رها إىل حبرها؟كلمة توجهها إىل أنصاركم يف .٢٣٨

 
 ).١١٤(راجع إجابة السؤال رقم 

 
 كلمة توجهها إىل األمة اإلسالمية؟ .٢٣٩

 
 :أمتنا اإلسالمية الغالية

لن أطيل كثريا يف سرد ما يعانيه أبناؤك املوحدين يف هذه البالد من جور وظلم وقهر، على أيدي اليهود وأذنام من حراس 
س التشريعية، فأظن أن احلال مل يعد خيفى على ذي عينني، ودماء ااهدين السلفيني اليت سالت على عتبات الدميقراطية وأرباب اال

 هلي ؛ا ا يومير عشرات اإلخوة يف أقبية القهر احلمساوية، وظروف املطاردة اليت منُأَعِذبةمسجد ابن تيمية، وقبلها يف حي الصربة، و
 .منر به ونكابده يف هذه البالدخري دليل على شدة ومرارة ما 

 جسيمة، حتتمها عليها طبيعة توأمام تلك التحديات اليت متر ا دعوة التوحيد يف أرض فلسطني، فإن األمة تقف أمام مسؤوليا
 والعقيدة احملنة وظروف الغربة، فعلى أبناء األمة اإلسالمية يف كل مكان بذل قصارى اجلهد يف مد يد العون واملساعدة إلخوة املنهج

 :يف أكناف بيت املقدس، ونذكر هنا بعض سبل النصرة على سبيل اإلرشاد ال احلصر
نشر حقيقة ما حيدث يف أكناف بيت املقدس من صراع بني دعاة التوحيد وبغاة التنديد، وتعرية ما تقوم به حكومة محاس من  ·

دقة لتحكيم الشريعة وللكفر بالدميقراطية والقوانني جرائم حبق التوحيد وأهله، وسعيها اجلاد واحلثيث لطمس أي دعوة صا
 .الوضعية، سعيا من تلك احلكومة إلرضاء الغرب ونيل ثقته

كثرية، لسد  -واملنة وهللا الفضل  -اإلقبال على أهل التوحيد يف أكناف بيت املقدس باخلربات والطاقات، وهي يف األمة  ·
 . وثبات مث تكثيف اجلهود وتسخري املوارد حنو اهلدف املنشود بكل قوة وعزميةالثغرات اليت يعاين اإلخوة من العجز فيها، ومن

 عصب اجلهاد، وبتوفره يتم تذليل الكثري من العقبات يف وجه ااهدين، وتوفر املال :دعم ااهدين هنا باملال، فاملال كما يقال ·
ناء أمتنا الغيورين أن اجلهاد باملال مقدم على اجلهاد له الكثري من األثر على الوقت واجلهد املبذول يف أي عمل، ونذكر أب

 .ملا له من أثر بالغ على دميومة اجلهاد واستمرارهكثر آيات كتاب اهللا تعاىل، أبالنفس يف 
، أبنائكم من أهل التوحيد أن األموال اليت يتم إرساهلا إىل حكومة محاس باتت تتحول إىل رصاص خيترق صدور ! أمتنايفلتعلم ·

 تدمر بيوم ومساجدهم، وتشكل درعا متينا حلفظ عرش الدميقراطية الواهن من أي دعوة إىل توحيد اهللا وتطبيق وقذائف
 . وال تكونوا سببا يف مضاعفة معانام ومأسام على يد حكومة القوانني الوضعيةأبنائكمشريعته، فاتقوا اهللا يف 
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إلمداد اإلخوة مبا يستطيعونه من العتاد والسالح، واستغالل الثغرة اليت على اإلخوة يف دول اجلوار وخاصة يف مصر أن يسعوا  ·
يسرها اهللا تعاىل لنا وهلم عرب األنفاق املمتدة على طول الشريط احلدودي، وأخص بالذكر هنا األسلحة الثقيلة والنوعية، اليت 

 .تكون كفيلة بقلب موازين القوى بإذن اهللا واإلثخان يف أعداء اهللا اليهود
 

 

 

 )من اجلزيرة توك: (٤اقتباس 
 

 .السالم عليكم شيخنا، وحفظكم اهللا من كل سوء
بداية نشكر إدارة منرب ااهدين اإلعالمي شبكة مشوخ اإلسالمية إتاحتها لنا هذه الفرصة النادرة للتفاعل احلي مع رمز من 

 .ي حفظه اهللا من كل سوء وأذىرموز ورثة األنبياء يف أرض بيت املقدس الشيخ أبو الوليد املقدس
سؤايل شيخنا املفضال عن العملية األوىل واليت كانت باكورة عملياتكم ومن خالهلا ظهر التوحيد واجلهاد، عملية اجليب 
الشهرية للشهيد كمان حنسبه حسني شامية، شيخنا كثر اللغط حول هذه العملية وحلبنا للصدق وأهله وإلعطاء كل ذي حق 

 :بطرح بعض التساؤالتحقه امسح لنا 
هل الشهيد انتمى فعال للتوحيد واجلهاد وهل من بيان تبين للشهيد؟ وهل من وصيه للشهيد؟ هل قابلتم الشهيد  .٢٤٠

 شخصيا شيخنا؟
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبارك اهللا فيك أخي الكرمي، وجزاك اهللا عين كل خري
 وهذا أو انتماء تنظيمي،، التقيد بسمع أو طاعة، دون  هلاعمل مع اجلماعة كمشاركبالنسبة لألخ حسني شامية رمحه اهللا، كان ي
كثري منهم ال حيب االرتباط واللوازم اليت قد الوالكل يعلم حال الشباب يف غزة، ف! بناء على طلبه هو، فلماذا كل هذا اجلدل؟

 .توجبها عليهم مجاعته إن انضم إليها
ل أن ينتقل للرفيق األعلى، إذ ليس شرطًا أن أقابل كل فرد يف اجلماعة وكل عامل معها، فإىل  يل أن أقابله قبهذا؛ ومل يتسن

 !اليوم يوجد بعض األفراد يف اجلماعة ممن بايعوها ومل يروين، فهل هم بذلك ليسوا من أبناء اجلماعة؟
مع حيتاجه من عتاد للعمل، وكان يتواصل مث إن مسئول اجلماعة يف منطقة سكن حسني له التواصل املباشر معه، حبيث ميده مبا 

 ،ة، واجلميع يعلم عالقة األخ مجيل رمحه اهللا باجلماعة، فقد كان عضوا بارزا فيهافّالشهيد كما حنسبه مجيل قُأيضا مباشرة حسني 
 .ويشارك حسني شامية يف كل عمل يقوم به بناء على طلبنا
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 ذي حق حقه، وهو أن من قام بتفجري اجليب هو حسني شامية، ولكن من  مهم من باب إعطاء كل أمرمث هنا البد من توضيح
زرع العبوة هو مجيل قفة رمحهما اهللا، وكذا من قام بتفجري عبوات األفراد وهو التفجري الثاين هو مجيل قفة، ومل يقل أحد أن 

آخرين كانا معهما، فلماذا ينسب العمل لفرد التفجري خاص جبميل قفة أو حبسني شامية، فالعمل قام به االثنان معا باإلضافة إىل 
 .واحد دون األربعة وهم مشاركوه

أما الوصية والتبين، فكما قلت لك مجيل قفة رمحه اهللا من أبناء اجلماعة، وال أحد يشكك يف انتمائه إليها، وإىل اليوم مل يصدر 
ا رمسيأدرى مبا ينفعاإلخوة يف اإلعالماسة اإلعالمية للجماعة، وخيص السي أمر ؛عن ذلكعالن اإلا بتبنيه، فتبين األفراد وبيان  
 .، وال داعي للزيادة على ذلكاجلماعة

 
 ما سبب نشر العملية من خالل اجلبهة العاملية؟ .٢٤١

 
تعلم أخي الكرمي أن القسم اإلعالمي للجماعة كان ال يزال يف طور النشأة، فآثرنا أن يقوم اإلخوة يف اجلبهة العاملية اإلسالمية 

 . بإخراج اإلصدار ملا هلم من سبق يف هذا اال- حفظهم اهللا -العاملية 
 

ما سبب تسرب فيديو العملية خام دون شعاركم أو شعار اجلبهة مما كان سبب يف الطعن باملسئول عنها فوكالة رمتان  .٢٤٢
 اإلخبارية نشرت العملية بشعار الوكالة قبل إصدار العملية من خالل اجلبهة؟

 
 القسم اإلعالمي للجماعة كان يف بدايات تكوينه، ومل تكن هناك سياسة واضحة لترتيب نشر العمل، وهذا من كما قلت لك

، حيث سارعا  رمحهما اهللاألخطاء اليت تداركناها بعد هذا العمل، والسبب يف ذلك اخللل هو خلل مشترك من مجيل وحسني
جلماعة، خوفًا من أن تسرقه التنظيمات ا  من قام به هم أفرادإثبات أنبتوصيل الشريط إىل وكالة رويترز من باب توثيق العمل و

 .، مث أخرجناه كاملًا ليس كما أخرجته وكالة رويترز اليت اعتادت ذلكاألخرى
 

 شيخنا أسألك باهللا إن كان يف إجابتك عن أسئليت أو أسئلة السائلني أي خطورة على التوحيد واجلهاد أو شخصكم أن 
 .ابةحتجموا عن اإلج

 
 . وزادك اهللا حرصا على إخوانك، ومجعنا اهللا وإياك يف جنة الفردوس بإذنه تعاىلالكرمي،بارك اهللا فيك أخي 
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 )من اجلزيرة توك: (٥اقتباس 
 

 copyون لعب وحتريف أريد فقط السالم عليكم بدي اسئل اسئلة وياريت يتم نقلها البو الوليد املقدسي كما هي د
paste  

ا شخصيا من سكنة رفح وال انتمي الي تنظيم على الساحة وامنا اميل ملناصرة االسالميني وواميل زيادة شوي حلركة محاس ان
 وجناحها املسلح

شيخ بو وليد مقدسي ماذا استفاد االسالم واملسلمني من تكفريك لقطاع واسع من الذين ينتمون لشرطة الفلسطينية يف  .٢٤٣
أمل تسمع يا شيخ بو وليد عن فقه الواقع واألولويات أم انت شعارك ، م اجلواز العمل معهمغزة وعناصر كتائب القسام وعد

 طخه واطلع خمه
 

من آباء الكفار وأجدادهم " قطاع واسع"ماذا استفاد اإلسالم واملسلمني من تكفري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لـ و
 أم أما أيضا ال يفقهان !؟من العرب إال ثالث قرى" قطاع واسع"ـ  لهوماذا استفاد الصديق أبو بكر من تكفري! ؟)األموات(

 !؟- وحاشامها - وليس لديهما خربة باألولويات ،الواقع
أم من أسقط عليهم احلكم الشرعي عن علم ودراية، أو ،الذين ارتكبوا الكفر" القطاع الواسع: "ن هو األحق باللوم واملعاتبةمث م 

 !حىت عن جهل كما تزعمون؟
 !مث أليس التوسع يف فقه الواقع على مر العصور هو سبب الوقوع يف مرتلقات الغواية واهلالك؟

 
 ال ينكر عاقل ان اجلناح العسكري حلماس يقوم حبراسة املسلمني ويرابط على احلدود كل دقيقة بل لوال اهللا ومن ٢س .٢٤٤

فكيف بعاقل مسلم ان يفتح جبهة قتال داخلية  مث كتائب القسام لنام اليهود يف فراشك وسحبوك ذليال كباقي االسري
 معهم واجلميع يعلم ام مساندون للحكومة

 
 :سالما سالما سالما، ومع ذلك أقول لك

ملنع أي جماهد من إطالق الصواريخ أو اجلهاد حلراسة اليهود نعم؛ ال ينكر عاقل أن اجلناح العسكري يسهر الليايل على احلدود 
 .يف سبيل اهللا
 . كباقي األسرى السلفيني يف أقبية سجن أنصار"سحيب"؛ فلو علمت كتائب القسام مبكاين لسبقوا اليهود يف وأطمئنك
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وإال فمن فتح جبهة على اآلخر؟ هل حنن من ،  أو أنك قد أسلمت عقلك ملن ال يتقى اهللا،كما ويبدوا أنك مغيب عن الواقع
عجبا هلذا الزمن الذي أصبح فيه !!  وعذب طلبة العلم وااهدين؟،الح وسرق الس، وداهم البيوت، وقتل الشيوخ،اقتحم املساجد

 !املظلوم ظاملا رغم أنفه
 
ملاذا ال تتوصلون لصيغة مشتركة بينكم وبينهم حول الية قتال اليهود على انكون الكلمة النهائية هلم الم اهل سبق  .٢٤٥

 وتضيحات قبل ان تعرف معين التضحيات 
 

 فقد محلوا !يف فتح" اإلخوة" أو !يف اجلبهة الشعبية" الرفاق"حق بذلك حسب السبق والتضحية هم جيد؛ لكن أال ترى أن األ
 .السالح وقتلوا اليهود وفجروا الطائرات قبل أن تتأسس محاس بعشرات السنني

 
 خبصوص التهدئة ملاذا ال تعطون هدنة مع اليهود لكي تسلحوا انفسكم وتسمحوا لشركائكم يف االجنحة ٣س .٢٤٦

كرية لتسلح واالعداد وانت تعلم قبل غريك ان كتائب القسام متتلك وستمتلك اسلحة ستردع الصهاينة وكل بفضل العس
 هذه التهدئة ملاذا دائما تصرون على ان تكونوا خارجيني عن امجاع الفصائل وبالتايل تكونوا يف موضع شبهة

 
 .اخلائرة شبهة، فأنِعم ا من شبهةأبدأ من حيث انتهيت، إن كان اجلهاد واخلروج عن إمجاع الفصائل 

وأظن أن بركات اهلدنة املخزية اليت سبقت حرب غزة، قد ظهرت جليا يف حجم خسائر اليهود على أيدي كتائب القسام، 
 !خاصة يف مشال غزة وتل اهلوا، لذلك حنن حباجة هلدنة أخرى

استخدمته كتائب القسام يف قصف مسجد شيخ اإلسالم ذلك السالح الذي " التسلح واإلعداد ":إال إن كنت تقصد يف قولك
 !ابن تيمية وتفجري مرتل الشيخ أبو النور وقتله مع ثلة من شباب التوحيد

 أن تعرف أن حكومة القطاع مل تترك ؛ وبقليل من البحث- إن حتررت من قيود التبعية احلزبية -من ناحية أخرى ميكنك 
 بل حاربت ااهدين السلفيني وسرقت كل ما وقعت عليه أيدي أجهزا األمنية من ،للسلفيني أي فرصة لالستعداد واإلعداد

 .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، أسلحة وأموال وعتاد
وأذكّرك باحلجج اليت ، إبان حكم حركة فتح العلمانية وسلطتها للقطاع" الفصائل"وللمفارقة أذكّرك خبروج محاس عن إمجاع 

 !أال ترى أا نفسها؟، كانت تساق يف تلك الفترة
 
 كيف تقبلون على انفسكم ان تكفروا من حيفظ كتاب اهللا كامال وال يترك فرض اال واقامه يف املسجد اال تعلم ٤س .٢٤٧

 شيخ ب وليد انكم منبوذون اصال من قبل اتمع الفلسطيين وال توجد لكم حاضنة شعبية بسبب مغالتكم يف التكفري
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ومنح نفسه حق  !ل ذلك الذي حيفظ كتاب اهللا على نفسه أن يشرك باهللا؟ِبكيف قَ:  هوأليس السؤال الذي يسبق سؤالك
 دون أي ! ويبدل شريعة رب األرباب!ل احلرامم احلالل ويحلِّ، ليحركرسي الس التشريعيالتشريع اخلالص هللا باجللوس على 
 .رادع شرعي أو حىت أديب وأخالقي

بإذن اهللا سنرى مع من ستقف هذه احلاضنة املسكينة املضللة، بعد أن تتبني حقيقة خيانة اإلخوان بالنسبة للحاضنة الشعبية؛ فو
 .}قَِريبا يكُونَ أَنْ عسى قُلْ هو متى ويقُولُونَ{، املسلمني للملة واألمة يف غري مكان

 
كنه يتكلم وكانه جهبذ من جهابذة االمة  ملاذا انصاركم لغة التكفري دائما على لسام جتده تدين منذ أمد قصري ول٦س .٢٤٨

 وخيوض يف امور علماء بوزم خيشون اخلوض ا 
 

 !ما السبب الذي دفع هؤالء الشباب لفعل ذلك؟فعلى فرض أن كالمك عن اإلخوة صحيح، وحاشاهم؛ 
 !كلم الشباب يف مسائل شرك احلاكمية؟مث ت، هل طبقت حكومتك الشريعة وختلت عن القوانني الوضعية -
 !هل والت حكومتك املؤمنني وعادت الكفار وتربأت من املشركني، مث طرح الشباب قضية الوالء والرباء؟ -
 !محاس، مث زامحهم يف ذلك الشباب وتكلموا فيه؟حكومة هل نطق العلماء بكلمة احلق وصدعوا ا يف وجه  -

قانون الكفر، ووالت الكفار والنصارى بدلت الشريعة وحكّمت : أليس الواقع الذي ال ينكره منِصف هو أن حكومتك
 بل مهدوا هلا ارتكاب الكفر وزينوه يف ،والروافض، وتربأت وعادت املوحدين واملستضعفني، وسكت عن جرمها الكثري من العلماء

 !؟انتفض األحرار من الشباب ليصدعوا مبا أمرهم به اهللا -وغريه الكثري  -، وبعد هذا ...أعني الناس
أنا أدعو اإلخوة لعدم اخلوض يف مسائل التكفري إال عن علم ووعي، وأن يلتزموا يف هذه القضية بالضوابط ورغم كل ذلك؛ ف

 .أن يسعوا يف ذلك للتقليد والنقل عن العلماء العاملني وأالشرعية، 
 
د من بيوت  أال تتقي اهللا فينا وختمد نار الفتنة اليت حتاول اشعاهلا هل يرضيك ويرضي انصارك فتح مزي٥بو وليد س .٢٤٩

 العزاء الهل غزة هل ترضي على نفسك ان تكون مسعر فتنة ترمل ا النساء وتيتم ا االطفال 
 

 .اللهم ارزقنا التقوى
 بل وسأستغفر اهللا عن بيوت العزاء اليت تسببت يف ! وأقف مع نفسي وقفة جادة! لذلك سأراجع حسابايت!لقد أفحمتين فعلًا

 وسأعتذر للشعب عن الفتنة اليت تسببت فيها !جلماعة ليقتلوا أربعة عشر مؤمنا صائما يف حي الصربةفتحها بعد أن أرسلت أفراد ا
ا من حني قامت قوات التوحيد واجلهاد بقصف مسجد ابن تيمية وتفجري مرتل الشيخ أيب النور املقدسي وقتله مع مثانية عشر شاب

 ! مسجد الرباطه ضد وسأُقدم أسفي لضحايا اهلجوم الذي قُدت!أتباعه
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التعرض هلم و! وكيهم حبمض الكربيتيك ! الذين قمنا بتعذيبهم بالكهرباء عشرات الشباب السلفيطلب املساحمة واملغفرة منوسأ
 والكثري الكثري من الفنت اليت راح ضحيتها ! يف سجن أنصار التابع جلماعة التوحيد واجلهاداتشبح والضرب املربح واإلهانبال

 !واملعاقني من الشعب الفلسطيين املظلومواجلرحى ت من القتلى العشرا
سعر الفتنةهل عرفت اآلن من هو م ،رموميتم األطفال؟ل النساء، وم! 

 
 بو وليد احذرك من شيطان نفسك وشيطان االنس الذين حياولون ان جيعلوك خنجر مسموم يف خاصرة قطاع غزة .٢٥٠

 نقل االسئلة هلم بكل امانة ابو سعيد الرفحاويمع احترامي ابو الوليد وامين ان يتم 
 

، أسأل اهللا أن جينبنا وإياك وساوس شياطني اإلنس واجلن، وأن يهدينا وإياك إىل احلق والرشاد، وأن جوزيت خريا على النصيحة
 .يزيل الغشاوة عن أعني املضللني

بدون تصحيح أخطائها حىت كما طلبت، ) copy paste(وأظن أن طلبك قد أُجيب، وأن أسئلتك قد نقلت بكل أمانة، 
 .اإلمالئية، واحلمد هللا رب العاملني

 

 

 
 )من اجلزيرة توك: (٦اقتباس 

 
 يف الضفة الغربية وهل اجلهاد مفروض فقط يف غزة؟" توحيد وجهاد"ملاذا ال يوجد : سؤال واحد .٢٥١

 
ب الثمانية واألربعني، بل ومفروض على كل ليس مفروضا على أهل غزة وحدهم، بل مفروض على أهل غزة والضفة وعر

املسلمني طاملا أن العدو الصائل يدنس أرضنا وينتهك حرماتنا، أما مسألة الوجود يف منطقة من عدمها فهذه مسألة وقت ال غري، 
 .فإن دعوة التوحيد ستطبق األرض حتت ظالل سيوفنا بإذن اهللا

 ).١٩(راجع إجابة السؤال رقم و
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 )من اجلزيرة توك: (٧اس اقتب
 

 ما هو موقفكم من محاس؟ وهل ترون محاسا عقبة يف وجه اجلهاد يف فلسطني اآلن؟: سؤايل .٢٥٢
، أما عن كوم أصبحوا عقبة يف وجه اجلهاد يف سبيل )١٩١(و) ٩٤(بالنسبة للموقف من حركة محاس فراجع إجابة السؤالني 

وال أدلّ عليه من اهلدنة اليت من طرف واحد بينهم وبني أعداء اهللا اليهود، اهللا، فقد ظهر ذلك واضحا يف الفترة األخرية، 
 .ومالحقتهم وتنكيلهم بكل جماهد حياول االقتراب من اليهود ومقارعتهم

 

 

 عمر الكوييت: السائل
 

 . يف اهللالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته تقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال شيخنا، واهللا إننا لنحبك
 ما هو رأيكم يف جيش األمة وملاذا ال توجد بينكم وبينهم أي عالقة خاصة يف اال اإلعالمي، علما أم لديهم منتدى  .٢٥٣

وموقع، وال أظن أم سريفضون ذلك إليصال صوتكم لألمة اإلسالمية خاصة يف هذه املرحلة اليت يشوه فيها األعداء صورتكم 
 الطفيف عاقبته التوحد واالجتماع؟عسى أن يكون هذا التعاون 

 
 ).٦٣(، )٥٦(راجع إجابة السؤالني 

 
هل لديكم استعداد الستيعاب الشباب املهاجر الذي قد يدخل القطاع لدعمكم أم أنكم يف هذه املرحلة يكفي الدعم  .٢٥٤

 املادي وهل يوجد طريقة إليصال األموال إليكم؟
  

 ).٢٩( السؤال رقم بالنسبة للمهاجرين فقد سبق وأن أجبنا عليه عند
مع أخذ االحتياطات وبالنسبة لطرقة إيصال الدعم املادي فما عليك إال التواصل مع اجلماعة عرب معرفها يف املنتديات املعتمدة، 
 .األمنية الالزمة كاستخدام برنامج أسرار ااهدين، وسوف نضع املفتاح العام للجماعة بعد االنتهاء من اإلجابات

 ).١٧١(سؤال رقم وراجع إجابة ال
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نذهب للجبهات املفتوحة أم نعد أنفسنا جيدا ونفتح جبهة (حنن جمموعة من شباب التوحيد فهل من وصايا لنا  .٢٥٥
 .، نريد منكم وصايا عملية بارك اهللا فيك، ونسال اهللا أن ينصركم وأن حيميكم وبارك اهللا فيكم)جديدة

 
 فال جتاوزوها - ولو كان صعبا - فإن كان هناك جمال للعمل واجلهاد فيها ما حيدد ذلك هو طبيعة بلدكم، وأنتم أعرف ا مين،

 .إىل غريها، وإن كان من املستحيل العمل واجلهاد فيها فعليكم باهلجرة منها إىل ساحة تستطيعون أن حتققوا فيها فرض ربكم
 

 

 
 ابو حنيفة شط العرب: السائل

 
 ، وعصابة رام اهللا وعصابة غزة، وخونة العربنسأل اهللا أن حيفظ الشيخ من الصهاينة

 ٤٨، عرض فيه على فلسطينيي الداخل و"الدين النصيحة"يف كلمة الشيخ الشهيد بإذن اهللا أبو عمر البغدادي  .٢٥٦
 التدريب يف دولة العراق اإلسالمية، فهل جرت أي حماولة لتطبيق هذا العرض على أرض الواقع؟

 
 .بارك اهللا فيك أخي الكرمي

 . وقوى شوكتها، ونصر دولة العراق اإلسالمية،ورحم اهللا الشيخ األمري، مر أي علم بذلك األليس يل
 

 ازدادت اهلجمات اليت يتعرض هلا جماهدو جيش اإلسالم يف اآلونة األخرية، كيف تنظرون هلذه اهلجمة؟ .٢٥٧
 

ين وأعداء ألبنائه، بل أعداء فقط ملا بات  أعداء للدابتداء؛ هم أن الصهيوصليبية وأذنامهذه اهلجمات تدل داللة واضحة على 
 .يعرف بالتيار السلفي اجلهادي

 تستهلك عواطف املخدوعني من أبناء املسلمني، يستغله ،زبد كزبد البحرأن سائر املشاريع االستسالمية األخرى هي : ثانيا
 .يف آخرةأعداء الدين حلرب بالوكالة مقابل أطماع دنيوية ال تنفع صاحبها ال يف دنيا وال 

ة وال حدود قطرية؛ لذلك جيب أن تكون ضربات ااهدين كذلك يأن هذه احلملة من أعداء الدين ال حتدها أعراف دول: وثالثًا
 .ةصطنع وال حدود مضيقةال حتدها بقعة 

 وجب على أهل ل الكفر جتمعت لضرب اإلسالم؛لَأن هذه احلملة تستوجب من الصادقني التكاتف والتعاضد، فكما أن ِم: أخريا
 .ل الثور األبيضِكلت يوم أُِكأُ: اإلسالم التجمع أيضا، ال أن جيلس كل واحد منا ينتظر دوره، فيصدق علينا قول القائل
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ما هو موقفكم من تواجد املخابرات املصرية يف غزة، خصوصا مع ما قيل عن دور هلا يف قتل عدد من جماهدي جيش  .٢٥٨

 اإلسالم؟
 

إن املخابرات املصرية موجودة وبشكل مكثف يف قطاع غزة، عرب أعداد كبرية من العيون واملخربين : قُلناال نكشف سرا إن 
، بل تسعى املخابرات املصرية بكل جهد هاالذين يقومون بنقل كافة تفاصيل الوضع يف قطاع، مقابل تسهيل السفر هلم عرب أراضي

 .ا يف ذلك، ويولون اجلماعات السلفية جهدا خاصملعرفة األمور املتعلقة مبا يسمى بفصائل املقاومة
فاملخابرات املصرية تنظر بعني اخلوف والوجل ألي جهد سلفي جهادي صاعد يف غزة، ويعتربونه ديدا ألمنهم القومي املزعوم، 

تسىن ووقتما ا أينما ولذلك فال مشكلة لديهم يف التحالف مع أي طرف للحد من نشاط اجلماعات السلفية وتصفية قادا وأفراده
 .هلم ذلك

والذي حنسبه هو أن استمرار التدخل القذر للمخابرات املصرية يف قطاع غزة ذا الشكل، سيقلب السحر على الساحر إن شاء 
 .اهللا، وتأيت رياح السلفية مبا ال تشتهي سفن املخابرات املصرية

 
  سيكون موقفكم فيها؟هل تتوقعون قيام حرب يف املنطقة أو حرب ثانية ضد غزة؟ ما .٢٥٩

 
، وأحببت أن أكرر اإلجابة هنا بأسلوب آخر؛ لتوضيح )١٨٩(كنت قد أجبت عن سؤال متقدم حنو هذا السؤال، وهو برقم 

 .الصورة أكثر، ولعلها تكون أكثر إقناعا للقارئ
 معامل لعبة قذرة يتبادل أدوارها ِعلم احلرب والسلم عند اهللا تعاىل، ولكن الذي نبصره أمامنا ونلمحه يف األفق هوإن : فأقول

 :محاس، وسأذكر هنا بعض ما أعنيه بذلك، مما قد ال يروق للبعضوأعداء اهللا اليهود مع قطعان فتح 
إن جمريات األحداث األخرية يف قطاع غزة تشري إىل أن حكومة محاس انتقلت ملرحلة متطورة من اخليانة للِملّة واألمة، والتالعب 

ت املسلمني ومقدرام، وفصول تلك املرحلة تتمثل يف أن تقوم حكومة محاس بتسخري كافة إمكانياا العسكرية واملتاجرة بتضحيا
واألمنية عرب قواا املنتشرة يف قطاع غزة وعلى حدوده، ملنع أي عمل جهادي ضد اليهود، بل وإحباط أي حترك أو إعداد يف هذا 

 الذي جيب ىقوالة اليت مفادها أن محاس هي األقدر على حكم غزة، وهي الطرف األاالجتاه، وبذلك يوصلون لليهود وللغرب الرس
أن يتم التعامل معه، مقارنة باهلزال الذي كان ينتاب أجهزة سلطة فتح إبان حكمها لغزة، واملطلوب طبعا هو حفنة مصاحل دنيوية 

 .د ومقارعة اليهود الغاصبنيعفنة يتمتع ا قادة محاس، دون أي اعتبار لدين اهللا وأوامره باجلها
لها ومل يأوا ئ حني تشعر أن اليهود جتاهلوا رساواألخطر واألحقر هو الفصل الثاين من هذه اللعبة، وهو أن حكومة محاس

حبمايتها حلدودهم، تقوم بفتح فسحة ملن يريد أن يستهدف اليهود، عرب ختفيف احلراسة على احلدود، فتستغل بعض الفصائل 
ن محاس نفسها تقوم ببعض إ :ت ذلك، وحبسن نية تقوم بتفجري عبوة هنا أو تطلق صاروخا هناك، بل وال أبالغ إن قُلتواموعا
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 األعمال والتجارب الصاروخية دون أن تعلن عنها، فتتشكل صورة الرسالة اليت تريد محاس أن توصلها لليهود، وهي أنه إن متّ
ازين اإلقليمية، ومل يتم منحها صبغةً شرعية على املستوى العاملي كحركة سياسية تنتهج جتاهل محاس وعدم االكتراث ا يف املو

 .الدميقراطية؛ فسوف تسمح محاس بضرب اليهود واستهدافهم انطالقًا من قطاع غزة
اهليبة أليس من حق محاس أن تفرض نفسها كطرف قوي يف املعادلة اإلقليمية والدولية من باب إجياد : وهنا قد يقول قائل
 والشوكة هلا ولشعبها؟

إن الواقع هو أن محاس تقوم بذلك من أجل حطام الدنيا الفاين، وترنو منه التزلف لطواغيت العرب والعجم، : وأقول يف ذلك
 !وإال؛ فهل من لوازم إجياد الشوكة واملنعة أن يقوموا حبرب ااهدين ومالحقة أهل التوحيد؟

أثبتت لليهود والغرب أا قوية ومتنفذة، فهل ستطلب   وراء ما تقوم به، فعلى فرض أابل لنفكر جيدا يف مآرب محاس من
 .بعدها أن خيرج اليهود من األراضي احملتلة؟ أم هل ستسخر تلك القوة لتطبيق شرع اهللا؟ حاشا وكال

ألهل غزة، وقد ينقلب السحر على وأعود ملا بدأت به سؤالك أخي؛ فإن ِفعال هذه احلكومة ال تبشر باخلري مطلقًا بالنسبة 
الساحر إن مل يرغب اليهود يف التعاطي مع اللعبة احلمساوية، ويتعرض قطاع غزة لضربة جديدة، اهللا تعاىل وحده األعلم بطبيعتها، 

شبه "أو " نصف خائنة"ولألسف فهذا اخليار مقدم على غريه حسب توقعاتنا، فاملعروف أن اليهود لن يقبلوا بأن تكون محاس 
ولَن ترضى عنك الْيهود {:  خيانتها هللا ولرسوله وللمؤمنني، قال تعاىلعلى رؤوس األشهاد، بل سيستمر الضغط حىت تعلن "عميلة

مهِملَّت ِبعتى تتى حارصلَا الن١٢٠: البقرة [}و.[ 
 الوقوف جبانب أهلنا املستضعفني ضحايا األالعيب وأختم بأن موقفنا سيكون خالل أي عدوان يهودي غادر على قطاع غزة هو

واملراهنات السياسية اللعينة، والعمل بكل ما أوتينا من قوة لردع العدوان، وتسديد الضربات ألعداء اهللا اليهود وفق إمكانياتنا 
 .الثبات والسدادتعاىل وحسب طاقاتنا، نسأل اهللا 

 
 ام؟تواصل مع اجلماعات اجلهادية يف باقي بالد الش .٢٦٠
 هل لديكم تواصل مع ااهدين يف سيناء؟ .٢٦١

 
 .بالنسبة هلذين السؤالني؛ أرجو مراجعة مالحظايت يف مقدمة هذا العمل
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إذا كان متعذرا على مجاعات ااهدين يف غزة التوحد يف تنظيم واحد، ملاذا ال تكون هناك جهود لتأسيس جملس  .٢٦٢
 شورى؟

 
 .هادية مجيعها، إنه ويل ذلك والقادر عليهنسأل اهللا أن ييسر الوحدة بني اجلماعات اجل

 ).٧(و) ١(ولك أن تراجع إجابة السؤالني 
 

 

 
 جهاد األمة: السائل

 
 :بقية األسئلة اليت طرحت من قبل اإلخوة واألخوات على صفحة جهاد األمة يف الفيس بوك

 )من الفيس بوك (أم أسامة: السائلة
 

من فضلك نريدك أن تفتينا يف جواز اختاذ قرار عدم اإلجناب، أنا : خنا اجلليلالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته شي .٢٦٣
وليس لدينا أهل ذووا دين ، وزوجي ألننا نتطلع إىل اهلجرة أو لنيل الشهادة وال نأمن على ذريتنا فتنة جمتمع غارق يف اجلاهلية

 لريبوا لنا أبناءنا بعد هجرتنا أو ارتقائنا للخلد برمحة اهللا؟
 

 . السالم ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم
تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األمم يوم : "لقد حثّ النيب صلى اهللا عليه وسلم على اإلجناب واملكاثرة يف الذرية فقال

جناب، فال ، ومع ذلك كان صلى اهللا عليه وسلم يباشر اجلهاد بنفسه هو وصحابته الكرام، ومل مينعهم ذلك من الزواج واإل"القيامة
 .تعارض بينهما، بل القتل والقتال أدعى لإلجناب

مث ثقي أختنا الكرمية أن وجودك أو وجود زوجك مع األوالد لن يكون بعاصم هلم من الفنت، وأن فقدام لكما ليس مبغرق هلم 
ية الذي تتحدثني عنه، ورغم ذلك اهلاجليف مستنقعات اجلاهلية، فالعاصم هو اهللا سبحانه، وانظري إىل حالكما، فأنتما من مستنقع 

من اهللا عليكما بالبصرية اليت حرم منها الكثري، فمن هداكما هلذا سيهدي ذريتكما من بعدكما إن شاء اهللا، وكوين حسنة الظن 
 ".أنا عند ظن عبدي يب: "باهللا، قال تعاىل يف احلديث القدسي
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الدنيا، والدعوة إىل اهللا بقول احلق والصدع به، وال تنسيا الدعاء هلم ولكن جيب عليكما اإلميان والتقوى، والعمل الصاحل يف 
} ولْيخش الَِّذين لَو تركُوا ِمن خلِْفِهم ذُريةً ِضعافًا خافُوا علَيِهم فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولًا سِديدا{: باحلفظ والثبات؛ قال تعاىل

 ].٨٢: الكهف[} وكَانَ أَبوهما صاِلحا{:  تعاىل، وقال]٩: النساء[
 

إذا استطعنا القضاء على الكفار يف وكر هلم وخفنا العذاب والتنكيل من الشرطة احمليطة باملكان هل جيوز قتل النفس  .٢٦٤
 .كم اهللا خريالكي ال نقع فيما هو مذل للعرض وللدين؟ وخصوصا بالنسبة للنساء وأنتم شيخنا أعلم حباهلن يف األسر، وجزا

 
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم {: ال جيوز حبال من األحوال أن تقتل املسلمة نفسها خوفًا على دينها أو عرضها؛ قال تعاىل

 .، فهذه اآلية عامة تتناول كل حال]٢٩: النساء[} رِحيما
لًا لفعلته مسية أم عمار بن ياسر رضي اهللا عنهم حني الو كان قتل النفس حوقد وردت أحاديث تنبه على إمث القاتل لنفسه، ول

 ألبشع أنواع العذاب، ولفعلته نساء الصحابة والتابعني أيام عبد اهللا بن الزبري حني أباح يزيد بن معاوية املدينة ملسلم بن تتعرض
 .)وقعة احلرة(عقبة وجنوده يفعلون ما يشاءون ثالثة أيام مبا عرف باسم 

 .ولدت ألف امرأة من أهل املدينة بعد وقعة احلرة من غري زوج: قيلحىت 
 .د حالهذا؛ ومل يؤثر عن إحداهن أا قتلت نفسها، خاصة أنه ليس عليهن إمث وال عقاب و

 . وحيفظ نساءنا ونساء املسلمني أمجعنينسأل اهللا أن حيفظِك
 

 

 
 )من الفيس بوك( Al Andalus:السائل

 
 .اهللا الرمحن الرحيم، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بارك اهللا فيك شيخنا احلبيب وجهادكمبسم 

هل هناك تنسيق واتصال بينكم وبني قادة اجلهاد العاملي، كما هو حال الشباب ااهدين ودولة العراق اإلسالمية  .٢٦٥
 ......و

 هل لديكم أنصار وخاليا داخل ما يعرف باخلط األخضر؟ .٢٦٦
 ون يف يوم من األيام حني حتني الفرصة مبايعة الشيخ أسامة بن الدن وتصبحون فرعا من تنظيم القاعدة؟ هل تنو .٢٦٧
ما هي النصيحة لألمة اإلسالمية لنصرتكم هل باملال أم بالرجال أم باإلعالم أم بشيء أخر وما هي الوسيلة لكل واحدة  .٢٦٨
 .هللا على أعدائكمجزاكم اهللا خريا عن اإلسالم واملسلمني ونصركم ا منها؟
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 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
 .فأظنها كلها مكررة عنها) ١٧١-١٦٨(أخي بارك اهللا فيك راجع إجابات األسئلة 

 

 

 
 )من الفيس بوك (بيالل حممد: السائل

 
 هل هناك طريق ذهاب للجهاد؟ .٢٦٩

 
فضل اهللا جبهات اجلهاد أصبحت منتشرة يف كثري من اجلهاد ماٍض إىل يوم الدين، ال يوقفه عدل عادل وال جور جائر، وب

األماكن، فما عليك إال أن تستعني باهللا، وتعزم على النفري يف سبيله، وتبذل ما بوسعك لذلك، وكن واثقًا أنك ستصل ولو بعد 
 .حني، ولك يف قصة أيب دجانة اخلرساين رمحه اهللا خري دليل

 
 

 
 )ن الفيس بوكم (أبو أسامة املقدسي: السائل

 
 .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هل القاعدة هلا عالقة جبند أنصار اهللا، وهل جند أنصار اهللا هلم عالقة جبيش اإلسالم وأهل التوحيد واجلهاد أم ماذا؟ .٢٧٠
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته
ي إلحقاق احلق وإبطال الباطل، والعمل إلقامة شرع بغض النظر عن العالقة التنظيمية الضيقة، فإنه جيمع كل من ذكرم السع
 .اهللا تعاىل يف األرض، حنسبهم كذلك وال نزكيهم على اهللا، وكفى ا من عالقة

 
ملاذا ال تقومون بتحسني مسعتكم يف غزة ألن أغلب من أكلمهم من املشايخ يقولون يل إن دينهم متشدد مشوه، أي  .٢٧١

يقتلون آالف الناس يف سوق من أجل جندي واحد أو ضابط أو شرطي متذرعني بقوهلم واحد تسأله عن القاعدة يقولون أم 
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حيشرون حسب نيتهم وقاموا بقتل عشرات املسيحيني الذين هم يف ذمة املسلمني وليس هلم عالقة بنصارى آخرين من أقطار 
 اهللا له معزة يف قليب من سائر الناس، وكنت أخرى، ما ذنبهم وهكذا، لذلك أنا مثلًا واهللا أحب الشيخ أسامة حفظه اهللا طبعا يف

الرجاء الرد أقول لو يف عندنا قاعدة يف فلسطني لدخلت مباشر لكن لألسف مل أدخل من كثر ما خيوفين وينفروين منها؟ 
 .وشكرا

 
أم ! ن عقيدتنا؟أم نتخلى عن جزء م!  هل أن نتربأ من إخواننا ااهدين حول العامل؟!ال أدري ما هو مفهوم حتسني الصورة؟

وأنكم ضحايا اإلعالم املعادي؟ !  إن الكثري من األفعال املشينة يتم إلصاقها بااهدين وهم منها براء؟:نفتح عقول الناس ونقول هلم
 !أم ماذا؟

 النصارى أهل؛ هل ، ولكن ملاذا مل تسأل نفسك قبل أن تسأل الناس...ن من تسأهلم يقولون لك كذا وكذاإفأنت أخي تقول 
 ! وما هو معىن الذمة أصلًا؟!ومن منحهم تلك الذمة؟! وهل هم ملتزمون ا؟ !ذمة؟

يت وإن كان ما ذكرته هو سبيلك للوصول للحق، فأنصحك أخي أن تكُف عن ذلك، وتطلب العلم الشرعي يف املسائل ال
اهدين الصادقني، فعلى ما يبدو أن اإلعالم الغريب ا تأخذ األخبار إال من مصادرها املوثوقة، أعين الّخيوفك وينفرك منها الناس، وأ

 .والعريب الطاغويت الـمسلّط ضد ااهدين قد آتى أُكله يف حكمك على األمور، وال حول وال قوة إال باهللا
 

 

 
 )من الفيس بوك( Maik Philips: السائل

 
 ع اهلجرة؟ما حكم العيش يف تونس وكيف السبيل لاللتزام بالدين إذا مل نستط .٢٧٢

 
 .إن وضع اإلخوة يف تونس يؤسف له أسفًا شديدا؛ ملا يعانونه من وطأة طغاا، نسأل اهللا أن يفرج عن إخواننا هناك

ومما ال شك يف أن املسلم املوحد إن مل يستطع أن يعبد ربه يف بلد أو قرية فما عليه إال اهلجرة منها، بل اهلجرة يف حقه من 
 ].٥٦: العنكبوت[} يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا ِإنَّ أَرِضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدوِن{: ن الكبائر؛ قال تعاىلأوجب الواجبات، وتركها م

: فمن مل يستطع أن يهاجر من أرضه بسبب مراقبة احلدود أو متابعته ومراقبته من قبل أذناب الطاغوت؛ فال إمث عليه؛ قال تعاىل
}وت وا ِإنَّ الَِّذيناِجرهةً فَتاِسعاللَِّه و ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي الْأَر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا ِفيم فُِسِهملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَنالْم مفَّاه

* عِفني ِمن الرجاِل والنساِء والِْولْداِن لَا يستِطيعونَ ِحيلَةً ولَا يهتدونَ سِبيلًا ِإلَّا الْمستض* ِفيها فَأُولَِئك مأْواهم جهنم وساَءت مِصريا 
 ].٩٩ - ٩٧: النساء[} فَأُولَِئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا
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وى االستضعاف فإنه ال تقبل دعواه، فيجب على من هذا حاله أن حياول دائما  أن من مل يكن صادقًا يف دع:واآلية يستنبط منها
، أما من مل يهاجر من مثل هذه األرض بسبب حبه إىل موطنه ىل أرض يستطيع أن يعبد اهللا فيهاانتهاز أي فرصة للهروب بدينه إ

عذور عند اهللا، بل هو آمث، بل ذكر اهللا أن مأواه  فهذا ليس مب؛وعدم رغبته يف الغربة، أو خوفه على ماله وأرضه وجتارته وحنو ذلك
 .جهنم وساءت مصريا

 .نسأل اهللا أن خيفف عنكم، وجيعل لكم من لدنه خمرجا وفرجا
 

كيف السبيل للهجرة يف بالد حدودها مغلقة وما البالد اليت تنصحين لإلقامة فيها وهل الزواج يثبطين عن اهلجرة  .٢٧٣
 واجلهاد حبكم أا بالد فتنة؟

 
 .من عزم وصدق اهللا فإن اهللا لن يضيعه، وسيجعل له فرجا وخمرجا، فما عليك إال إدامة طرق األبواب

أما البالد اليت ننصح ا فهي البالد اليت تقيم شرع اهللا وحدوده، فإن مل توجد فاهلجرة إىل بالد يسعى أهلها لتطبيق شرع اهللا 
 . فإن مل تستطع فاألمثل مث األمثل، ساحات الوغى حيث عباد اهللا ااهدينبصدق وجياهدون يف سبيل ذلك، ولن جتد ذلك إال يف

الزواج فهو الذي يعصم اإلنسان من كثري من الفنت، وليس هو مبثبط عن اهلجرة واجلهاد، إال إذا كان اإلنسان يف صل األأما 
 . الزواج وبالًا عليهاملقدم على الزواج نفسه ضعيفة، يركن إىل الدنيا وزخرفها، فهذا بال شك سيكون

 
 وهل جيوز الصالة وراء أئمة املساجد املوالية للطواغيت وما احلل إن كانوا كلهم موالني؟ .٢٧٤

 
إن كنت تقصد بسؤالك الصالة يف تلك املساجد التابعة هلؤالء الطواغيت ألا حتت والية وزارة أوقافهم؛ فإنه ال حترم الصالة 

 .أوىل وأفضل - إن وجدت -لذلك، والصالة يف غريها 
أما إن كان سؤالك عن الصالة خلف هؤالء األئمة فالبد أن نفرق بني من حتققنا من وقوع الكفر البواح منه بأن كان يظهر 

فنفرق بني . نصرة الطواغيت ومواالم مع علمه بشركيام، أو يناصرهم ويظاهرهم على املوحدين؛ فهؤالء ال جتوز الصالة خلفهم
قق من ارتكابه لتلك املكفرات، أو كانت كفرياته ظنية وحقيقتها هي معصية أو بدعة غري مكفرة؛ فهؤالء ال هذا وبني من مل نتح

 . أوىل وأفضل- إن وجدوا -حترم الصالة خلفهم، وإن كانت الصالة خلف غريهم 
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 )من الفيس بوك( Faizoon Striving Fesabilillah: السائل
 

ل أيب الوليد املقدسي حفظكم اهللا ووفقكم لقول احلق وكشف احلقيقة وإرشاد الناس إىل الطريق السالم عليكم شيخنا الفاض
 .والنهج الصحيح

 .أسأل اهللا أن خيتم لنا بشهادة يف سبيله ويرزقنا اجلنة
 :لدي أخ سألين سؤالني ومها

 سبيل املثال ال يتمتع إن طلب أمري من أخ أن يقوم بعملية استشهادية واألخ رفض ذلك لسبب من األسباب على .٢٧٥
 بشجاعة كافية، هل يأمث؟

 
 .بارك اهللا فيك أخانا الكرمي. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

إن كان امتناعه عن إجابة طلب أمريه ألنه يدين اهللا بعدم جواز هذا النوع من العمليات فهذا ال إمث عليه، وعلى األمري أن يكون 
 .ثل هذه املسائلمستوعبا للخالفات الفقهية يف م

أما إن كان يرى جوازها ولكن امتناعه نابع من عدم السمع والطاعة ألمريه فهذا يلحقه إمث عدم الطاعة بال شك، أما إن كان 
العتماد عليه يف القتال، وعلى األمري أال يعول اممن ال يصلح حقيقة هذه الشخص أنه امتناعه جبنا وهربا من املوت فهذا أيضا آمث، و

 . كثريايه وال على أمثالهعل
 

 .وجزاكم اهللا خريا شيخناهل هناك شروط شرعية جيب أن تتحقق يف أرض املنافقني قبل بدء اجلهاد؟  .٢٧٦
 

ارتكاب الكفر البواح وظهوره وانتشاره يف تلك البقعة بسبب تسلط املنافقني عليها وتسهيل : يشترط لذلك شرطان؛ األول
 .نشره

 .مكانات ملقاتلة ومواجهة هؤالء املنافقنيتوفر القدرة واإل: والثاين
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 )من الفيس بوك (Anissa Abubasitabdus-samad: السائلة
 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بارك اهللا فيكم شيخنا أريد معرفة قراءة الدعاء وصيغه، وهل هناك موقع الكتروين  .٢٧٧
 تنصح به؟ ، ميكن أخذ األدعية منه

 
 .ورمحة اهللا وبركاتهوعليكم السالم 

 .سليمة من السؤال ألجيبك إجابة مرادكمل أفهم 
 فأرى أن األمر يف ذلك واسع، ولكن بشرط أال يبالغ الداعي يف التغين بالدعاء فيشتبه ،إن كنِت تقصدين ترتيل الدعاءعلى كلٍّ، 

 .أن يدعو بتمهل وتأين وخشوع وتدبروكذا أال يسرف يف جتويده فيصل إىل حد الترنيم والتطريب، ولكن عليه  بالقرآن،
، ن ذلك أرجى لإلجابةعن صحابته الكرام، من جوامع الكلم، فإومن السنة الدعاء باملأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و

عمل  " وكذا،للنسائي" عمل اليوم والليلة: "ومكان معرفة املأثور من الدعاء كتب احلديث أو الكتب اخلاصة باألذكار والدعاء، كـ
للنووي، وغريها من الكتب اخلاصة " األذكار"البن قيم اجلوزية، و" الوابل الصيب من الكلم الطيب"البن السين، و" اليوم والليلة

 .بالذكر
 

 

 
 )من الفيس بوك (موعدنا اجلنة: السائل

 
اجلزاء، ونسأل اهللا عز وجل أن يرفع السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، شيخنا الفاضل بارك اهللا فيكم وجزاكم عنا خري 

 .قدركم يف الدنيا واآلخرة وينفع وينصر بكم أمة اإلسالم
 شيخنا ماذا تنصح إخوة التوحيد يف املخيمات الفلسطينية يف لبنان وما الواجب عليهم فعله لنصرة اإلسالم؟ .٢٧٨

 
 .بارك اهللا فيك أخانا الكرمي. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 ).٢٢٦(ره اهللا يل من نصائح لإلخوة يف عموم الشام ولبنان خاصة يف إجابة السؤال رقم ما يسّلقد وضعت 
 

. وجزاكم اهللا خرياإن حدثت حرب طائفية بني السنة والرافضة يف لبنان هل جيوز للمسلم املوحد املشاركة فيها؟  .٢٧٩
 .وفقكم اهللا
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شد وأخطر على املسلمني من خطر اليهود والنصارى؛ لذلك البد اعلم أخي الكرمي أن خطر الشيعة الروافض على أهل السنة أ
أن جيتمع أهل السنة ويعبئوا أنفسهم حتت راية واحدة ملقاتلة الروافض األجناس، ال أن يقفوا مكتويف األيدي وكأن هذه احلرب غري 

 .معنيني ا
 حتتها، ويدافعون عن أنفسهم وعن أعراضهم وديارهم ولكن جيب على اإلخوة املوحدين أن ينتقوا الراية النقية الصافية، يقاتلون

 .يف ظالهلا، فهذا أسلم لدينهم وأنفسهم
 

 :انتهت األسئلة
 

 .، وتقبل اهللا منا ومنكم)جهاد األمة( أخينا بارك اهللا يف
 

 

 
 أبو بكر املخلص: السائل

 
 .أسئلة موجهة عن فلسطني كل فلسطني

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عليهم مجيعا تسليما احلمد هللا 

 كثريا، أما بعد
 :أسئليت القادمة قليلة ومركزة وعن فلسطني كل فلسطني وليس فقط قطاع غزة على سبيل املثال

 لواقع داخل فلسطني وخارجها؟ما هي اخلطوات العملية لتحرير فلسطني حسب نظرتكم ل .٢٨٠
 

 :أقول واهللا املستعان وعليه التكالن
لقد أثبتت احملن واخلطوب على مدار األزمان أن احلل الوحيد السترجاع أي بقعة من بقاع املسلمني من أيدي احملتلني، هو فقط 

 اهللا الذين صالوا على حرمات املسلمني عرب اجلهاد يف سبيل اهللا، ببذل األرواح والدماء واألموال يف ساحات القتال ضد أعداء
 .هم وسلبوا مقدرامأعراضوانتهكوا 

 أن حترير فلسطني مسألة ذات أبعاد كبرية ومتشعبة، نظرا لطبيعة التعقيدات اليت تشوب - واهللا تعاىل أعلم -ولكن الذي أراه 
 لذلك ؛ود الغاصبني والكثري من القوى العظمى يف العاملورها، ونظرا لتقاطع املصاحل بني اليهاما جيواقع احلال يف داخل فلسطني و
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فإن اجلهد لتحرير فلسطني لن يكون مقتصرا على جهاد الفلسطينيني يف الداخل ومقاومتهم للمحتل، بل البد من تضافر جهود 
 .املسلمني حول العامل لتحرير فلسطني وختليص مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دنس اليهود

  إنه ال مفر من العمل يف خطني متوازيني ال يتأخر أحدمها عن اآلخر؛:زيد من التفصيل أقولومل
 :اخلط األول هو املزيد من العمل يف الداخل عرب

تبصري الناس وتعريفهم حبقيقة التنظيمات اخلائرة اليت تعاقبت عليهم، وكشف الزلل واالحنراف الذي أصاب مسرية الكثري  ·
ضح طوامهم وخمالفام الشرعية وخيانام للدين واملسلمني، خللع الوالء لتلك التنظيمات من قلوب منها، ويتخلل ذلك ف

 .الناس، ويئتهم لتقبل منهج التوحيد واجلهاد يف سبيل اهللا كما حيب اهللا ويرضى
لبدع والبعد عن دين اهللا،  من الضالل واهنشر منهج التوحيد، وترسيخ عرى العقيدة يف نفوس الناس، إلرجاع الناس مما هم في ·

إىل فهم الكتاب والسنة بفهم سلف األمة، وتوعية الناس مبفردات دينهم، عرب تبيني أمهية احلكم بشرع اهللا وخطورة تنحية 
الشريعة، والعواقب الوخيمة للدميقراطية والعلمانية وغريها من البدع الغربية الوافدة إلينا، والعمل على تعزيز عرى الوالء 

 .ؤمنني والرباءة من الكافرين، واالنتقال م للعيش كجزء من األمة اإلسالميةللم
، ٤٨قطاع غزة، أو يف املناطق احملتلة عام  وأاإلبقاء على جذوة اجلهاد مشتعلة يف فلسطني احملتلة، سواء من الضفة الغربية  ·

عملهم، نطاق ومناطق  وتوسيع ،ود، وتطوير قدراموأعين بذلك أن يقوم اإلخوة أبناء منهج التوحيد مبواصلة اجلهاد ضد اليه
 بل وصاروا حياربونه، وملا ،ملا يف ذلك من جتميع للناس حول هذا املنهج، وتبصريهم حبقيقة اخلونة واخلائرين ممن أوقفوا اجلهاد

 .ني العقبات أمام أي توجه إلرسال مهاجرين من اخلارج إىل فلسط من أمهية يف يئة األمور وتذليللذلك
 :أما اخلط الثاين فهو الدور املناط باملسلمني يف خارج فلسطني، ويشمل

، فالكل يعلم أننا ال نزال يف مرحلة البناء واإلعداد، وتنقصنا  واملال والعتاددعم ااهدين الصادقني يف الداخل باخلربة واملشورة ·
رة إلخوام يف الداخل، مبا يقوي من شوكتهم ويزيد من الكثري من املوارد والكفاءات، فعلى اإلخوة مد جسور التعاون والنص

 . اجلهاد ضد أعداء اهللا اليهودإدارة الصراع، وخوض ِغمارخربم يف 
 كي يوضحوا حقيقة الصراع الدائر يف أرض ؛ خاصة املشهود هلم بالعلم واجلهاد يف سبيل اهللا،تكثيف جهود العلماء واملشايخ ·

 إلخوام يف الداخل، خاصة يف ظل محالت التشويه واالفتراءات اليت يعكف الطواغيت فلسطني، ويكونوا خري عون وسند
 الدميقراطية على بثها يف جسد األمة ضد املستضعفني من أهل التوحيد يف أكناف بيت املقدس بواسطة علماء السوء دعاةو

 .وأبواق الطواغيت
 لتحرير فلسطني، هو على عاتق إخواننا ااهدين حول العامل، وأرى ومما ال جمال للشك فيه أن جزًءا كبريا من اجلهد املطلوب ·

بفضل اهللا أن هناك خطوات كبرية قد حتققت يف هذا الشأن، فالبشائر اليت نبصر سناها من بالد الرافدين، واالنتصارات يف 
وغارات وانتصارات إخواننا ، ستانأرض العسرة، وراية اجلهاد اخلفاقة يف جزيرة العرب، وبشائر عودة اإلمارة إىل أرض أفغان

 مجيعها خطوات واثقة حنو املسجد األقصى بإذن اهللا تعاىل، عرب خلخلة ؛....يف املغرب اإلسالمي، وثبات إخواننا يف الشيشان 
 حفظ  حسر قوات كل دولة يفم وتشتيت قوته سواء العسكرية أو االقتصادية، ومن ثَ، وتدمري إمكانياته،النظام العاملي الصلييب
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حدودها وتعزيز أمنها وترقيع اقتصادها املتهالك، لكسر الدعم الالحمدود لدولة اليهود من ِقبل تلك الدول وعلى رأسها أمريكا، 
وصولًا لقصد أعداء اهللا اليهود من الداخل واخلارج بالقتال، فيفتح اهللا تعاىل علينا بإذنه، وترفع رايات التوحيد على ربوع 

 .األقصى املبارك
 

هل هناك تواجد اهديكم يف الضفة الغربية أو حىت هل هناك تواجد ألبناء التيار اجلهادي يف الضفة الغربية من  .٢٨١
فلسطني وما هو حجم التواجد وما هي فعالياته يف الساحة هناك وما هي أمهية الضفة الغربية حسب وجهة نظركم الكرمية يف 

 حترير بيت املقدس وفلسطني؟
 

 ).٢١٨(و) ٢١٤(و) ٢٧(و) ١٩(ئلة راجع إجابة األس
 

 هل وصلتم يف فلسطني إىل مرحلة اإلثخان الكبري جدا يف العدو الصهيوصلييب، أم هو دون ذلك حلد اآلن؟ .٢٨٢
 

 يف مرحلة املناوشات بني ااهدين واليهود، وهي مرحلة تسبق يراوححنن نظن واهللا تعاىل أعلم أن الواقع يف فلسطني ال يزال 
قوم برص الصفوف وتسخري الطاقات واإلمكانيات، عالوة على نم واإلثخان بالعديد من املراحل، ويف مرحلتنا هذه مرحلة االلتحا

 ،، وقد تستغرق هذه املرحلة عدة سنوات إىل أن حتني مرحلة االلتحامناقضيتلحشد أكرب قدر من التأييد الشعيب والعاملي حماولة 
 .ق وهو خري الفاحتنيوحينها يفتح اهللا بيننا وبني عدونا باحل

 
هل تمون اآلن بالدعوة للجهاد أكثر يف فلسطني أم تركزون على الفعاليات اجلهادية أكثر يف الوقت الراهن وأيهما  .٢٨٣

 أجنع برأيكم يف الوقت الراهن؟
ة اهللا تعاىل شاكرين جمهوداتكم الكرمية املبذولة يف االستماع والرد على أسئلتنا املوجهة حلضراتكم، والسالم عليكم ورمح

 .وبركاته
 

، فهما وجهان لعملة واحدة، فال جمال ألن ندعو الناس ألمر وحنن أبعد ما "العمل اجلهادي"أم " الدعوة للجهاد"إن كنت تقصد 
يا {:  بأنفسنا عن ذلك، قال تعاىلنأى بينما نؤثر السالمة ونيكون عنه، وكيف ندعو الناس خلوض غمار اجلهاد والصرب على ألوائه

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفّاً * كَبر مقْتاً ِعند اللَِّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ * يها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ أَ
وصصرانٌ منيم به٤-٢:الصف[}كَأَن.[ 

 .إمامي، فُكن أمامي، وهذا هو ما عاهدنا اهللا تعاىل عليه، ونسأل اهللا الثباتإن كنت : وكما يقال
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؛ فهما طريقان متوازيان، البد لكل عاقل حريص أن خيوض غمارمها معا، "طريق اجلهاد"أم " طريق الدعوة"أما إن كنت تقصد 
تحذير من املخالفات العقدية والشرعية؛ هو من وذلك للعديد من األسباب، منها أن الدعوة ونشر عقيدة التوحيد بني الناس، وال

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسولًا أَِن اعبدوا {: أوجب الواجبات، وهو جوهر التكليف الرباين لألنبياء وأتباعهم عرب العصور، قال تعاىل
ِمنو ى اللَّهده نم مهفَِمن وا الطَّاغُوتِنبتاجو اللَّهكَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَانوا ِفي الْأَرلَالَةُ فَِسريِه الضلَيع قَّتح نم مه{ 

 ].٣٦: النحل[
ففلسطني ترزح حتت احتالل يهودي يصول على الدين والنفس واملال والعرض، ! وأما طريق اجلهاد، فما أدراك ما طريق اجلهاد؟

سبيل  ض عني ال جمال للتخلف عنه، بل ال أوجب بعد اإلميان من رد ذلك العدو الصائل، واحملصلة هي أنه الوجهاد اليهود فر
للتخلف عن أي من طريقي الدعوة واجلهاد، وحيتاج األمر حلكمة يف كيفية اجلمع بينهما مبا جيعل كل واحد منهما يصب يف 

 .والكالم يف ذلك يطول مصلحة اآلخر،
 .محة اهللا وبركاتهوعليكم السالم ور

 
 

 
 حيوا السرايا: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 :سدد اهللا رميكم يف ما يلي بعض األسئلة من أعضاء منتديات اجلزيرة توك احلوارية
 

 .بارك اهللا يف جمهودك الطيب، ونفع اهللا بك. وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته

 )يرة توكمن اجلز (عمروف: السائل
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
حيا اهللا شيخنا املفضال والبحر الفهام الشيخ أبا الوليد املقدسي، عرفتك شيخنا على صفحات منرب التوحيد واجلهاد حيث إنك 

 وكايف من اللّجنة الشرعية لإلجابة على من استفىت املوقع، واحلمد هللا إجاباتكم كانت بعلم شرعي وتفصيل عقدي كامل
وشامل، ال تترك يف صدر املستفيت ريبه أو شك، فبذلك نشهد لك بعلمك وال نزكيك ونسأل اهللا أن يزيدك، أما يف جمال 
العمل، فقد كنتم رأس حربته فكان العلم للعمل يف مجاعة التوحيد واجلهاد أدام اهللا ظلها وجعلها شوكه يف حلوق من عاداها، 

 .وأعمى عنها كل كافر ومرتد
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ية ندعو اهللا أن يعمي عنكم أعني أحذية القوانني الوضعية يف غزه ممن مل يرقبوا يف مؤمن إال وال ذمه املتشبهني باملرتدين يف بدا
 حكم مالحقتك ونشر رقم هويتك وتعميم ةحركام وسكنام بعد حكم حمكمة التفتيش العسكرية به الكفرية األوسلوي

اإلسالمية تشبهوا به بإخوم الكفار واملرتدين يف مالحقة ااهدين الواصفني إياهم صورك، مبشهد خمزي منسلخ من كل معاين 
 .باإلرهابيني

وكفاك فخرا ذه التهمه، وال أظن الطابعة اليت طبعت صورتك وعممتها شيخي إال نفس الطابعة اليت طبعت صورة الشيخ 
 .أسامه بن الدن وإخوته ااهدين، فيكفيكم ذا ِعزه

 
 .ك اهللا أخي الكرمي، أسأل اهللا أن أكون خريا مما تظن، وأن يغفر يل ما ال تعلمحيا
 

أسأل شيخنا عن الفتوى الشهرية لك واليت أخذت ضجة واسعة عداك بني أنصار حركة محاس وكتائب القسام، بل  .٢٨٤
منتسيب األجهزة األمنية يف حكومة حىت بني أنصار ااهدين ومحلة منهج التوحيد، بني مؤيد ومعارض وحمتار ساكت، عن تكفري 

محاس على التعيني، واليت يصل املنتسبني هلذه األجهزة مباشرة وغري مباشره باملئات إن مل يكن باآلالف، وخصوصا إن مل يسبق 
 .هلذه الفتوى على التعيني أحد

 . يعذرون باجلهلاألجهزة األمنية التابعة حلكومة محاس املرتدة أفرادها كفار على التعيني وال:ثانيا(
 ).إننا ننبهكم أن القسام وحكومة محاس إال القليل منهم؛ يف احلكم سواء: وأخريا

 
إننا ننبهكم أن القسام وحكومة محاس إال : وأخريا(: ، فقد بينت هناك أن مقولة)٣٠(بداية أرجو مراجعة إجابة السؤال رقم 

 .االظاملون زور نسبها إيلّ يسي، ولكنليست من ِكهي  )القليل منهم؛ يف احلكم سواء
أما الكالم عن األجهزة األمنية فقد استفضت يف بيان هذا األمر على منتدى األسئلة مبنرب التوحيد واجلهاد فلتراجع هناك، وإليك 

 :روابط هلذه املسألة

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1091 
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=934 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2352 
 

 .شرعي يف املقال األخري للشيخ أبو بصري الطرطوسي بالنسبة حلماس وتكفريهاويا ليت تعطينا رأيك ال .٢٨٥
http://www.aljazeeratalk.net/forum/s...d.php?t=252049 

http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=1091
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=934
http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=2352
http://www.aljazeeratalk.net/forum/s...d.php?t=252049
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 فليس مكاا هذه الورقات، أسأل اهللا أن ييسر يل الوقت أما رأي الشرعي يف مقالة الشيخ اجلليل أيب بصري الطرطوسي حفظه اهللا
 . ذي عيننيلألكتب يف هذا الشأن بيانا يوضح حقيقة هذه احلكومة؛ ويظهر عوارها لك

 
أسأل شيخنا عن جيش األمة خاصة وااميع السلفية عامة وعلى رأسها أنصار السنة يف بيت املقدس والذين قدموا ثلة  .٢٨٦

 على طريق ذات الشوكة، رأي شرعي، نقد ذايت، نصائح عامة، وهل جرت لقاءات ومشاورات بني قادة من خرية ااهدين
 اجلماعات وبينكم، وهل من سبيل للتوحد والوحدة؟

 
 ).٩٣) (٥٦(و) ٢١(و) ٧(و) ١(راجع إجابة األسئلة 

 
٢٨٧. التوثيقي املرئي أو املسموع أو  على الصعيدأسأل شيخنا عن قلة العمل اجلهادي يف مجاعة التوحيد واجلهاد، فلم نر 

الكتايب سوى عملية اجليب الشهرية للشهيد شامية، وعملية إلطالق صواريخ أما الباقي كانت إصدارات دعوية تعبوية نشهد 
 .اهللا أا من أنفع ما مت إصداره على صعيد فلسطني فال نبخسكم هذا احلق

 .ىل حبفظه وكل عام وانتم خبري، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهويف اخلتام تقبلوا منا اإلطالة والسرد وحفظكم املو
 

أخي الكرمي؛ أولًا حنن ال ندعي عصمةً وال كمالًا، بل نسأل اهللا تعاىل أن يغفر لنا تقصرينا وإسرافنا يف أمرنا، فنحن جنتهد فيما 
 إمكانيات لإلعداد والتجهيز واإلثخان يف أعداء اهللا ييسره اهللا لنا، فنصيب أو نخفق مبشيئة اهللا وحده، ونسعى بكل ما منلك من

مم، وقد أسلفت احلديث اليهود، واُهللا تعاىل أعلم مبا نر به من املالحقة والتضييق والنهب ألموالنا وعتادنا من ِقبل الطواغيت وأذنا
ا من تقصري أو فتور يف تأدية ما افترضه علينا، عن أحوالنا يف ظل حكومة القوانني الوضعية، واهللا تعاىل نرجو أن يعذرنا عما يشوبن

 .وأن ينتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا وكان حائلًا دون ذلك، إنه ويل ذلك والقادر عليه
 

 

 
 )من اجلزيرة توك (طالل عبد الواحد: السائل

 
 السالم عليكم ورمحة اهللا

منتدى اجلزيرة توك على هذه املبادرة الطيبة، وأود أن أوجه بعض شكر جملس شورى أنصار ااهدين يف أأولًا ال يسعين إال أن 
 ):اإليرانية(املطارد من قبل حكومة محاس ) حفظه اهللا ورعاه( للشيخ األمري ااهد األسئلة
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

 شيخنا ااهد على أي أساس تقوم أجهزة احلكومة الغري شرعية يف غزة مبطاردتكم يف مجاعة التوحيد واجلهاد؟ .٢٨٨
النفس اليت متارسها اجلماعة ضد هذه اهلجمة الشرسة، هل هي مقصوده أم أن إمكانيات اجلماعة ال سياسة ضبط  .٢٨٩

 تسمح هلا باستهداف األجهزة األمنية يف قطاع غزة؟
 ما هي توجيهاتكم ونصائحكم ألنصار اجلهاد وااهدين يف منتديات اجلزيرة توك؟ .٢٩٠
نرجو البيان ( مركز الفجر لإلعالم وكيف تنصحونا للتعامل معها ما هو رأيكم باملنتديات اجلهادية الغري معتمدة من .٢٩١

 ).والتوضيح يف هذه النقطة
هل هناك عالقة أو تعاون خفي بني حكومة غزه وأجهزة املخابرات األردنية وبالتايل الصهيونية؟ إذا أخذنا باالعتبار  .٢٩٢

 قدسي ومطاردتكم يف نفس التوقيت؟إطالق الصواريخ على العقبة وإيالت؟ وتزامن اعتقال الشيخ أبو حممد امل
 

 .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، حياك اهللا أخي الكرمي
 .، فهي مكررة عنها تقريبا)٢٣٦ : ٢٣٣(راجع إجابة األسئلة رقم 

 

 

 
أل اهللا أن  أس، والتقصري واخللل،هذا ما حضرين من إجابة على أسئلة اإلخوة الكرام، وال أبرئ نفسي من اخلطأ والزلل: وختاما

 .يغفر يل ويعفو عين ويرمحين
 

 مين به أعلم أنت وما أمري، يف وإسرايف وجهلي، خطيئيت يل اغفر اللهم
 عندي ذلك وكل ،وعمدي وخطئي ،وهزيل جدي يل اغفر اللهم

 مين به أعلم أنت وما أعلنت، وما أسررت وما أخرت، وما قدمت ما يل اغفر اللهم
 قدير شيء كل على وأنت املؤخر، وأنت املقدم أنت

 النار عذاب وقنا حسنة، اآلخرة ويف حسنة، الدنيا يف آتنا اللهم
 وصل اللهم على حممد وآله وصحبه وسلم
 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 نسعى إلقرار أعینكم / شبكة شموخ اإلسالم 

  داهجلاو ديحوتلا ةعامج يف مكناوخإ عم نمآلا لسارتلل
 

  التوحيد واجلهاداملفتاح العام جلماعة
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 خوانكم إوتقبلوا تحیات 

 في 

 

 مـؤســـســــة

 

 اإلعـــــالمــیـــة

 

 موخ اإلسالمصوت شبكة ش

 
 ادعوا إلخوانكم

 
www.shamikh1.net/vb 

https://www.shamikh1.net/vb  

http://202.149.72.130/~shamikh/vb 

http://202.149.72.131/~shamikh/vb 

https://202.149.72.130/~shamikh/vb 


