
مؤامرة الفصل بين 
العلماء والمجاهدين

الرحيم الرحمن الله بسم
العلماء بين الفصل مؤامرة

والمجاهدين
العراقي الفضل أبي بقلم؛

سصصيد علصصى والسصصلما والصصصلة العالمين، رب لله الحمد
أجمعين. وصحبه اله وعلى محمد المرسلين

وبعد:

بعلمصصاء عليهصصا مصصن بصصأن المصصة هصصذه علصصى الله انعم لقد
مصصن وخلصصصها وتمكينها عزتها سبيل لعامتها ينيرون عاملين

دخصصن ول هوى، شائبة غير من الستخذاء، واغلل الذل قيود
حقيقصصة عصصن المصصة غيبوا الذين والضلل السوء علماء ابتداع
مصصن قرونصصا - بصصل عقصصودا عزها وسبيل توحيدها وصفاء دينها

الوراء. نحو انتكاسية خطوات المة فيه - تراجعت الزمان

فصصي - جصصل سصصن فقصصد نصوره؛ يتصصم ان ال يأبى الله ان ال
تربصصص ول جصصائر جصصور يبطلهصصا ل ماضصصية كونيصصة - سصصنة عله

ول خصصائن خيانصصة أو طصصاغوت سيف ول خبيث تامر ول منافق
امصصة مصصن طائفصصة لتصصزال بصصان فصصاجر؛ جلصصد أو ثقصصة عجصصز

الحصصق علصصى ظصصاهرة والسصصلما الصصصلة عليصصه المصصصطفى
تصصأتيهم حصصتى خصصذلها مصصن ول خالفهصصا مصصن يضرها ل منصورة
كذلك. وهم الساعة

امصصا وعملصصي؛ علمصصي شصصقان لهصصا المنصصصورة والطائفصصة
اؤلئصصك والجهصصاد التوحيصصد بعلمصصاء فيتمثصصل العلمصصي؛ الشصصق
علمصصوا الصصذين النفوسصصا، باعوا لربهم الذين الربانيين العلماء
ل فيصصه، الذاى علصصى وصصصبروا اليصصه ودعصصوا بصصه فعملصصوا الحصصق

هوات - عبصاد الهصوى اهصل مخالفة يضرهم خصذلن - ول الش
والخنوع، والخور الجبن اهل

أو سصصجن أو بقتل لهم الطواغيت تلويح يخفيهم ل الذين
يطمعهصصم ول ولصصد، أو مصصال أو اهصصل فقصصدان يقلقهم ول نفي،

مقابصصل غيرهصصم بصصدنيا اخرتهصصم يصصبيعون بصصه منصصصب بريصصق
مصصن فضصصل ممصصا الطصصواغيت اليهصصم يلقيها نحسات دريهمات

بعلمائهصصا المنكوبصصة المصصة عمصصوما حصصق مصصن أغتصبوه ما بقايا
المرتدين. وامرائها المضلين
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للمصصة المباركصصة بكتابصصاتهم انصصاروا الصصذين العلمصصاء أولئك
السصصلفية الجهاديصصة للصصصحوة ونظصصروا الصصصحيح، طريقهصصا
المجاهصصدين وسصصرايا الموحصصدين كتصصائب لتنطلصصق المباركصصة
مصصن الجهصصاد رايصصة لصصترفع المباركصصة الكتابصصات بتلصصك مستنيرة

الزمصصان؛ مصصن ردحصصا المصصة عنهصصا نصصامت لفريضصصة باعثة جديد
دينهصصا عصصن وتبعصصدها وتصصذلها المصصة لتركع الكفر قوى استغلته
التوحيصصد كتصصائب انطلقصصت هيهات،فقصصد هيهات ولكن بالكلية،
للمصصة ولتعيد والزندقة والشرك الكفر صروح لتدك والجهاد
السليب. مجدها

- علماء الربانيين العلماء اؤلئك لول ليكون هذا كان وما
سصصببا وتعصصالى سصصبحانه اللصصه جعلهم - الذين والجهاد التوحيد

قياسصصا قصصصيرة فصصترة فصصي المصصة عصصم الصصذي الخيصصر هذا لكل
خصصواص فصصي استشصصرى الصصذي والعقائصصدي التصوري بالفساد

عوامها. بله المة

حقهصصم العلمصصاء هصصؤلء نغمصصط ان والشصصنار العصصار فمصصن
نكصصدا فصصصاما يوجصصدوا أن لهم الله غفر الخوة بعض ويحاول
المجاهدين، وبين والجهاد التوحيد علماء بين وهمية وحواجز

صلى المصطفى سنة وتفقهنا جيدا الله كتاب تدبرنا أنا ولوا
العصصالم فضصصل عليصصه مزيصصد ل بمصصا لدركنصصا وسصصلم عليصصه اللصصه

تعصصالى اللصصه بإذان افرد - ولعلي المجرد العامل على العامل
- التفصيل من بشئ المسالة هذه فيه أبين مقال

- ضصصرورة الله في - إخواني المقدمة هذه من يهمنا ما
تهصصدف خفيصصة أيصصد تديرها حملة من بالحذر المشوب التيقظ

والمجاهصصدين، العلمصصاء بيصصن نكصصد فصاما إيجاد إلى خللها من
عصصن والتخصصاذال بصالقعود العصصاملين العلمصاء وصصصف ذالك ومن

العلمصصاء هصصؤلء أحضصصان مصصن المجاهصصدين جل أن مع الجهاد،
اسصصتمدوا ومحاضصصراتهم ومؤلفصصاتهم كتبهصصم ومصصن خرجصصوا
جهادهم. شرعية

اللصصه - تقبلصصه سصصيد السصصتاذا كتابات فضل ينكر فمن وإل
المعاصصصرة الجاهليصصة عصصرت الصصتي - الربانيصصة الشصصهداء فصصي

السصصلمية بالصصصورة الحاكميصصة مفهصصوما للنصصاس وأوضصصحت
تعالى؟ الله رحمه حياته لها ثمنا قدما التي الناصعة السلفية

فصصي السرى والجهاد التوحيد شيوخ كتابات فضل ينكر ومن
- كالشيخ والمرتدين الصليين الكفار من الطواغيت سجون

الردن طصصواغيت سصصجون فصصي السصصير المقدسي محمد أبي
سصصجن فصصي السصصير الفلسصصطيني قتصصادة أبصصي وكالشصصيخ

بصصن القصصادر عبصصد وكالشيخ الصليبية، بريطانيا "بلمارش" في
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- وكصصذلك مصصصر طصصواغيت سصصجون فصصي السصصير العزيصصز عبد
اللصصه حفظصصه الطرطوسصصي بصير أبي الفاضل الشيخ كتابات
من إخوانه سائر وعن عنه الكفر شياطين أيدي وكف تعالى
والجهاد؟ التوحيد علماء

سصصائر وعن عنا الله - جزاهم المشايخ هؤلء كتابات إن
فصصي الثصصر ابلصصغ لهصصا - كان الجزاء خير المجاهدين الموحدين

حيث العراق، في المباركة الجهادية السلفية الصحوة تغذية
جليا. ذالك لمسنا

ن وأقصول الغ أو أجصازف أن غيصر - م لكتابصات - كصان أب
الجهاديصصة أرضصصيتنا تكصصوين فصصي الكصصبر - الثر - بالذات هؤلء

المرتصصدين البعصصثيين بحكصصم المنكصصوب البلصصد هذا في السلفية
وزندقصصة كفصصرا تقل ل عهود سبقتها الزمان من طوال عقودا

اليسير. بالنزر إل الكافر البعث عهود عن وطاغوتية

الجهصصاد أعباء كواهلهم على تقوما من أن الجميع فليعلم
لوا وأنهم السالفين، ألئمة كتابات على تربوا قد العراق في

والعلمصصاء والضلل السوء علماء من تلقوه ما على اقتصروا
أنفسصصهم غيبصصوا الذين العلماء أو الحق قول عن جبنوا الذين

والتحقيقصصات والدراسصصات البحصصوث فصصي بالنغماس وعلمهم
ول غليل، تروي ول عليل تشفي ول عدوا تنكأ ل التي العلمية

المصصوال عليهصصم تصصدر أنهصصا فيهصصا مصصا غاية بل ربانيا، جيل تربي
ول حصصول فل الفانيصصة، بصصدنياهم استمساكا إل تزيدهم ل التي
العظيم.  العلي بالله إل قوة

الموحصصصدين - أخصصصواني عليكصصصم أطيصصصل أن أريصصصد ول
الخطصصورة في غاية مسالة هذه المسالة - ولكن المجاهدين

بيننصصا يحصصدث أن مرض قلبه في لمن وسمحنا عنها سكتنا إن
البتة. لها حقيقة ل وهمية حواجز علمائنا وبين

جازمصصا إيمانصصا نصصؤمن العصصراق فصصي الجهاد ارض في وإننا
العلمصصاء وان وجهصصاد، علصصم طائفصصة المنصصصورة؛ الطائفصصة بان

وصصصفهم يحصصاول من ودون النافرين، جملة من هم العاملين
كافصصة لينفصصروا المؤمنصصون كصصان {ومصصا القتصصاد، خصصرط بالقعود

الصصدين فصصي ليتفقهصصوا طائفصصة منهصصم فرقصصة كل من نفر فلول
يحصصذرون} - هكصصذا لعلهصصم إليهصصم رجعوا إذاا قومهم ولينذروا

في أسره الله فك المقدسي محمد أبي السير شيخنا أشار
- الماتعة النافعة الثمينة وقفاته
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الصصدعوة وبيصصن والعمصصل، العلم بين للفصل محاولة وكل
والمصصوت الصصذريع الفشصصل عليهصصا مكتصصوب محاولت والجهاد؛
تولد. أن قبل الفظيع

أعمالهم، وحسن أعمارهم، واطل علمائنا، احفظ اللهم
اسصصر وفك للعدى، ورجوما للهدى منائر واجعلهم بهم، وانفع

فصصي منهصصم قتصصل مصصن وتقبصصل اجل، غير عاجل منهم اسر من
شصصهداءك فصصي الطصصواغيت أيصصدي علصصى أو الصصوغى سصصاحات
الراحمين. ارحم يا برحمتك

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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منبر التوحيد 
والجهاد

www.tawhed.ws
www.almaqdese.com
www.alsunnah.info

منبر التوحيد 
والجهاد

sw.dehwat.www
moc.esedqamla.www

ofni.hannusla.www


