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االمقدسي االشيیخ مكتبة

االسنة منهھاجج
االـجـنـة أأهھھھـــل عـقــيیــدةة

االــغــائـبـة االــفــريیــضــة
ووأأبـــــحــــاثث كــــتــــب

مـــــــــــــقــــــــــــــاالتت
فــقــهھــيیــة قــــضـــايیـــا
االســــــيیـــر وو االتـــارريیــخ

حــــــــــــــــــــــــــوااررااتت
االــتــوحــيیــد أأشـــبــــالل

مـــــــــطــــــــويیــــــــاتت
وومـــــذااهھھھــــــب فــــــرقق

مجــــــــــــــــــــــــــــالتت
ااإلعــالميیة االمجـموعـــاتت
االمــــنــبــر بــيیــانـــــــاتت

االتوحيید صوتت
مـــــــرئــــــيیـــــــــــــاتت

وومــحـــاضـــــرااتت خـطـب
االـــمــجــاهھھھـــد حـــــــدااء

االكلم عيیونن
شــرعـــيیـــة مــخـتــاررااتت
وواالــشــهھـــاددةة االــجـهھــادد
وواالـــرقــائـــق ااألخــــالقق
االــمــعــاصـــر االـــوااقــع

مــتـنـوعـة مــوضــوعـاتت

ااسم
االمستخدمم:

كلـمة
االمـروورر:

تسجيیل االدخولل

االتسجيیل في االمنتدىى

 هھھھل نشكل جماعاتت ووكتائب منفصلة عن جبهھھة االجهھھادد ووأأحكامه  االتصنيیف االموضوعي لألسئلة   منتدىى ااألسئلة  منبر االتوحيید وو االجهھھادد
االنصرةة في سورريا ؟
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ووبركاتهھ هللا ووررحمة عليیكم االسالمم

..بعد أأما وواالجهھادد االتوحيید منبر في ااألفاضل مشايیخنا هللا حي

 ...بالخالفة تنادديي االنصرةة جبهھة عن منفصلة جديیدةة ووكتائب جماعاتت تشكيیل مشرووعيیة حولل فيیكم هللا بارركك فسؤاالي

؟ وواالكتائب االجماعاتت تلك تشكيیل في االمضي أأمم هللا حفظهھ االجوالني محمد أأبي االفاتح ااألميیر مبايیعة بهھم ااألجدرر هھھھل

تحت االمسلميین كلمة تجتمع ووفيیهھا أأفضل هھھھي االنصرةة جبهھة مبايیعة أأنن ررأأيیت وولكن االصف شق بهھ أأقصد ال ووسؤاالي
االفضالء مشايیخنا من فأررجواا) تفرقواا ووال جميیعا هللا بحبل ووااعتصمواا (ووجل عز هللا لقولل ووتصديیقا ووااضحة نقيیة رراايیة
.االجزااء خيیر هللا ووجزااكم االشامم أأررضض في لألخوةة نصيیحة أأوو فتوىى ااصداارر

االمغربي عمر أأبو: االسائل

االمنبر في االشرعيیة االلجنة: االمجيیب

بسم هللا االرحمن االرحيیم

االحمد � رربب االعالميین وواالصالةة وواالسالمم على االنبي االكريیم ووعلى آآلهھ ووصحبهھ أأجمعيین .

 }لقد أأمر هللا تعالى بالوحدةة ووجمع االكلمة ووحث عليیهھا فقالل : {ووااعتصمواا بحبل هللا جميیعا ووال تفرقواا

أأنن تعبدووهه ووال تشركوااووبهھذاا أأمر االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم فقالل : « إإنن هللا يیرضى لكم ثالثا وويیكرهه لكم ثالثا فيیرضى لكم 
الل ». ررووااهه مسلم منبهھ شيیئا ووأأنن تعتصمواا بحبل هللا جميیعا ووال تفرقواا وويیكرهه لكم قيیل ووقالل ووكثرةة االسؤاالل ووإإضاعة االم

حديیث اابي هھھھريیرةة.

 وواالفرقة عذااببووعن االنعمانن بن بشيیر -ررضي هللا عنهھ- قالل : قالل ررسولل هللا -صلى هللا عليیهھ ووسلم- : « االجماعة ررحمة ٬،
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أأجابهھ٬، عضو االلجنة االشرعيیة :
االشيیخ أأبو االمنذرر االشنقيیطي

» أأخرجهھ ااإلمامم أأحمد .

عن أأبي ثعلبةووبلغ من شدةة حض االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم على ااالجتماعع أأنهھ أأمر باالجتماعع حتى في حالل االسفر ,ف
صلى هللا عليیهھ ووسلماالخشني ررضي هللا عنهھ قالل : كانن االناسس إإذذاا نزلواا منزال تفرقواا في االشعابب ووااألوودديیة فقالل ررسولل هللا 
م بعضهھم إإلى بعض حتى: (إإنن تفرقكم في هھھھذهه االشعابب ووااألوودديیة إإنما ذذلكم من االشيیطانن٬، فلم يینزلل بعد ذذلك منزال إإال اانض

يیقالل لو بسط عليیهھم ثوبب لعمهھم ) ررووااهه أأبو ددااوودد .

 حربب عن أأبيیهھ عنووأأخبر عليیهھ االصالةة وواالسالمم بأنن ااالجتماعع على االطعامم تحصل بهھ االبركة وو االزيیاددةة . فعن ووحشي بن
تفترقونن؟" قالواا: نعمجدهه :( أأنن أأصحابب ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلم قالواا : يیا ررسولل إإنا نأكل ووال نشبع قالل: "فلعلكم 

. قالل : "فاجتمعواا على ططعامكم ووااذذكروواا ااسم هللا عليیهھ يیبارركك لكم فيیهھ") ررووااهه أأبو ددااوودد .

 ووإإيیاكم وواالفرقة؛ووأأخبر صلى هللا عليیهھ ووسلم أأنن ااالجتماعع ووررصص االصفوفف سبب من أأسبابب االقوةة فقالل : (عليیكم بالجماعة
االترمذيي٬، ووقالل : حديیثفإنن االشيیطانن مع االوااحد٬، ووهھھھو من ااالثنيین أأبعد٬، من أأرراادد بحبوحة االجنة فليیلزمم االجماعة) ررووااهه 

حسن صحيیح .

د.ووقالل عليیهھ االصالةة وواالسالمم : (عليیكم بالجماعة فإنما يیأكل االذئب من االغنم االقاصيیة.) ررووااهه أأحم

ووحذررنا هللا تعالى تعالى من االتفرقق وواالتحزبب فقالل :

قُواا دِديینهَُھْم وَوَكانُواا ِشيیًَعا لَْسَت ِمْنهُھْم فِي َشْيٍء إإِنََّم ِ ثُمَّ يیُنَبِّئهُُھْم بَِما َكانُواا يیَْفَعلُونَن} [ااألنعامم: {إإنِنَّ االَِّذيیَن فَرَّ ]159ا أأَْمُرهھھُھْم إإِلَى هللاَّ

قُواا دِديینهَُھْم وَوَكانُواا ِشيیًَعا ُكلُّ ِحْزبٍب بَِما لََديْیهِھْم فَر31{وَوَال تَُكونُواا ِمَن ااْلُمْشِرِكيیَن ( 31،٬) } [االروومم: 32ُِحونَن () ِمَن االَِّذيیَن فَرَّ
32[

قُواا وَوااْختَلَفُواا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهھھُھُم ااْلبيَیِّ ]105نَاتُت وَوأأوُولَئَِك لهَُھْم َعَذاابٌب َعِظيیٌم} [آآلل عمراانن: {وَوَال تَُكونُواا َكالَِّذيیَن تَفَرَّ

الى : {إإننَّ هللاَّ يیحب االذيینووإإذذاا كانن ااالجتماعع مطلوبا في كل حالل فهھو متأكد في حالل االقتالل وومجالدةة االكفارر , كما قالل تع
يیقاتلونن في سبيیلهھ صفّاً كأنهھم بنيیانٌن مرصوصص} ..

تفرقة , وواانن يیقاتلواافيیجب على االمجاهھھھديین في سبيیل هللا أأنن يیمتثلواا أأمر هللا تعالى ووأأنن يیكونواا جماعة ووااحدةة ال جماعاتت م
اا باسم ووااحد ال بأسماءتحت رراايیة ووااحدةة ال تحت رراايیاتت مختلفة , ووأأنن يیخضعواا ألميیر ووااحد ال ألمرااء متعددديین , وواانن يیتسّمو

متفرقة , فذاالك أأقربب للسنة ووأأجمع للقوةة ووأأغيیظ للعدوّو .

 في بالدد االشامم هھھھي من أأوولل االجماعاتت االتي ظظهھرتت في بداايیة االمعركة وو من أأعظمهھا أأثراا ووأأنقاهھھھاجبهھة االنصرةةووال شك اانن 
وويیشد من ااززررهھھھا وويیكونن لهھارراايیة , فحريي بكل من يیريید االقيیامم بفريیضة االجهھادد في بالدد االشامم أأنن يینضم إإليیهھا وويیكثر سوااددهھھھا 

عونا وونصيیراا.

 اانن ططاعتهھ قد تكوننووحريي بمن خرجج مجاهھھھداا في سبيیل هللا أأنن يیزهھھھد في ااإلماررةة وويیرضى بالتبعيیة وويینقادد بالطاعة لمن علم
سببا لنصرةة ااإلسالمم وواالمسلميین .

سبيیل هللا , أأشعثررووىى االبخارريي عن أأبي هھھھريیرةة اانن االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم قالل : "ططوبى لعبد آآخذ بعنانن فرسهھ في 
قة , إإنن ااستأذذنن لم يیؤذذنن لهھررأأسهھ , مغبرةة قدماهه , إإنن كانن في االحرااسة كانن في االحرااسة , ووإإنن كانن في االساقة كانن في االسا

ووإإنن شفع لم يیشفع".

ووهللا أأعلم
وواالحمد � رربب االعالميین .

االعوددةة االى ااألسئلة

االعوددةة االى نتيیجة االبحث
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 إإننا - في منبر االتوحيید وو االجهھھادد - نحرصص على نشر كل ما نرااهه نافعا من*
كتاباتت ٬، إإال أأنن نشر ماددةة " ما " لكاتب " ما " ٬، ال يعني بحالل ؛ أأنن ذذلك
االكاتب يواافقنا في كل ما نقولل ٬، وو ال يعني ؛ أأننا نواافقه في كل ما يقولل

في كتاباته ااألخرىى ٬، وو هللا االموفق لكل خيیر .

 في حالل عدمم ظظهھھورر ااسم كاتب موضوعع " ما " بجواارر عنواانن موضوعه ..*
فإنن ذذلك إإما لكونن ااسم االمؤلف غيیر معرووفف لدينا .. أأوو أأنه مذيل في نهھھاية

االموضوعع !

؟ سورريیا في االنصرةة جبهھة عن منفصلة ووكتائب جماعاتت نشكل هھھھل- االجهھادد وو االتوحيید منتدىى http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=7138&text=جج...

3 of 3 4/9/13 1:07 AM


