
ل يلدغ مؤمن من 
جحر مرتين

حوالي! سفر! يا يا
مرتين جحر من المؤمن يلدغ ل

أحمههد أجههراه الههذي الممتههع الحههوار أنتهههاء إثر مباشرة
الصدع في شيخا حقا كان - وقد الشيخ مع مشكورا منصور
علينهها طلههع النفيسههي، الله المور- عبد لواقع والفهم بالحق
مهها مههرددا الخأبار نشرة في الحوالي - سفر - سابقا الشيخ
إخأواننهها دعههوة مههن السههعودية الحكومههة غربههان بههه نعههق

والجهههاد التوحيههد - مههن والتوبة أنفسهم لتسليم المجاهدين
مهها وصواب المجاهدين خأطأ -! مقررا رايته إعلء سبيل في

العبههاد ديههن أفسههدت الههتي السههافرة الههردة حكومههة عليههه
الرض مشههارق إلههى ضههررها وتعههدى البلد خأيرات وأذهبت

ومغاربها.

هههذه إلههى سههبق كههان أنههه تناسههى أو سههفر نسههي فهل
فههي حيا ليدفن الفقعسي الشيخ تقديم في السيئة الشفاعة

ول عههدا تراعههي ل الههتي الدولهة ههذه وأن التعههذيب، زنازن
إلههى إلتزامههاته مههن وتههبرأت عهههوده خأفههرت قههد ميثاقهها

هههذا الشههرعية؟ والمحاكمههة الحسههنة بالمعاملههة الفقعسههي
وتجههاهر سههبحانه اللههه تخههادع دولههة مههن يستغرب ل الصنيع
الحههوالي يعههود أن نسههتغرب لكننهها بالدين، وتتمسح بالنفاق

حجمههه وبيههان لههه الحكومههة إسههتغفال بعههد الصههنيع هذا إلى
مههن فههالمؤمنون الدرجههة، لهههذه غبيهها هههو كههان وإن عنههدها،
مرتين! جحر من يلدغون ل إخأواننا

الصههلة عليههه الرسول حديث تناسى أو سفر نسي هل
عنهمهها اللههه رضي عمر ابن رواية من عليه المتفق والسلما

رواية وفي يسلمه"، ول يظلمه ل المسلم، أخأو "المسلم أن
أن لنفسههه يرضههى فكيههف يسلمه"، ول يخذله ول يظلمه "ل

علههى ويزيد لجهادهم، خأاذل لهم، مخطأ لخأوانه ظالما يكون
المريكان؟ لعملء تسليمهم ذلك

العههواجي محسههن علههى ينكههرون الخأههوة مههن الكههثير
فههي يشههدني كههان الذي حق-  لكن ذلك في - ولهم مواقفه

الحههوالي سههفر ذكههر يقحههم أنههه الرويبضههة هههذا كلما أكههثر
يههدما لههم شههك بعههد تههبين يقههرره. وقههد مهها في به ويستشهد

الخههط نفههس علههى يسيران وأنهما عليه يفتري ل أنه طويل؛ا
عليه؟ ينكر أن أولى العوج! فأيهما السبيل نفس ويسلكان
أما والههردة المعصههية بيههن يفههرق ل الههذي المتعههالم الجاهههل

وينقههض ونواقضه التوحيد يدرس الذي العقيدة قسم رئيس
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الصههليبيين مخططههات ويفضههح والرجههاء التجهههم أهههل شبه
 الملعونين؟ واليهود الحاقدين

أسههره؛ا اللههه فك قتادة أبي الشيخ يقول كان ما أكثر ما
الطههواغيت هههؤلء طاعة في ندخأل أن منا يريدون الذين أن

والدلههة السههاطعة بههالبراهين كفرهههم لههدينا تههبين الههذين
العظيههم! فكيههف بههالله نكفههر أن منهها يريدون إنما القاطعة،

أنههه علمنهها وقههد كفههره علمنهها من يإسلما الحكم منا يريدون
لسلمنا؟!  ناقض

الههذين زمههرة في يدخأل أن الحوالي سفر يرضى وكيف
يههدعون ثههم كفرياته، ويعددون النظاما هذا ردة يوما يقررون

طاعته؟! في الدخأول إلى الغد من

الحههوالي سفر شبهات على الرد في كبيرا عناء نجد لن
مثل:ا القائل هو أفليس عليه، يرد أيدينا بين كلمه فإن

السههبب بيههان فهههو بحههال منههه علماءنهها أأعفي ل ما (أما
بههه وجههرت كتههابه فههي اللههه بين كما المصيبة لهذه الحقيقي

ًا خألقه في سنته ًا قديم بمهها إل يكههن لههم أصههابنا ما أن وحديث
شرع عن وخأروج وعصيان، ذنوب من واقترفنا أيدينا كسبت

وتهههاون اللههه، أعههداء ومههوالة الله، حرما بما ومجاهرة الله،
ذلههك فهي اشههترك اللههه، دعههوة فهي وتقصهير اللههه، حق في

والذكر والكبير والصغير والجاهل والعالم والمحكوما الحاكم
هههم ممههن اللههه رحههم من إل بينهم فيما تفاوت على والنثى
وداعية عالم من للسهاما غرض للبلء عرضة بالحق قائمون

المنكههر وفشهها صههحفنا في واللحاد الكفر ظهر وناصح. لقد
أدعي نوادينا في واسههتبحنا وتلفزيوننهها إذاعتنا في الزنا إلى و

الحههراما الله بيت عن تبعد ل الكفر دول بنوك أن حتى الربا،
معدودات). خأطوات إل

الههدعوى - تلههك الشههرع إلههى التحههاكم والقائههل:ا (أمهها
أيسههميه مهها إل عنههدنا للشههريعة يبق لم أنه - فالحق القديمة

وبعههض الشخصههية الحههوال الوضههعي الطههاغوت أصههحاب
نسهمع لهم أشههر - ومنهذ المهن ضههبط غرضها التي الحدود

ًا الثقيلههة الغلل وضههعنا ذلههك - ومههع أقيم حد عن منهم شيئ
الههدعوة وصههفدنا المنكههر عههن والنهي بالمعروف المر على

الخههذلن اسههتحكاما مههن وهههذا المحكمة، بالقيود والموعظة
ِهن ومن الهوان وشدة ِرما).  من له فما الله أي أمك

مكرما! من له فما الله يهن من شيخ!؛ا يا صدقت
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اللههه كتههاب بههه جههاء مهها بيههان مههن بحال نعفيك ل ونحن
هؤلء حال في وسلم عليه الله صلى رسوله سنة به وجرت

جهادهم. ووجوب

تتمثههل شرعية محظورات من فيه ما - على كلمك هذا
أمههر وقههد القبائح لهذه وتبنيك المتكلمين بضمير حديثك في
غيههرك وعلههى عليههك حجههة - فهههو منها تتبرأ أن سبحانه الله

بغيههر اللههه علههى والقههول بالباطههل الحق بتلبيس تضله ممن
حق!

تههأويل السههفهاء مههن وغيههره للعواجي نجد كنا إن ونحن
ضههوابط ضههبط وعدما التجهم شبه من أذهانهم في علق بما

وأنههت إكههراه وأي لههك؟ نجههده تأويههل فههأي والكفههر، السلما
كههانت الههتي الفضههائيات فههي للظهههور تتسههابقون وأمثالههك
ما؟ يوما عليكم محرمة

حبنهها - إن يبلغههك المقربيههن أحههد - ولعههل سههفر شيخ يا
إلههى نههدعوك يجعلنهها علينهها، بفضههلك واعترافنهها لههك، القديم
مههن استتابوا قد السلف أن علمت وقد فيه، أنت مما التوبة

فيههه نحههن ممهها أقههل علههى منههك وورعا وفقها علما أكثر هم
ل أمههر المحههارب المرتد الكافر أسلمة أن تعلم وأنت بكثير،

مههن الوهههاب عبههد بههن محمههد الشههيخ عههده وقد به، يستهان
هههذا علههى نههراك أن قلوبنهها تتقطههع ونحههن السههلما، نواقض
الحال.

فعلههه يمكنههك ما فأقل الحق، إلى النابة تأبى كنت وإن
لههك سههمح الههذين للمجاهههدين ممتنهها شههاكرا تكههون أن هههو

ممنوعها كنهت أن بعد والخطابة والتدريس بالحديث بسببهم
اللههه بههإذن المنصورين بهولء الطواغيت إشتغال فلول منها،
السههجون دهههاليز لملههئ أمثالههك وعلههى عليههك الههدور لكههان

مجههرب وأنههت والخروج، بالفساد والرمي باللواط وللقذف
المور.  هذه عليك تخفى ل

ّدر ولو الجهههاد حركههة علههى َيقضى - أن الله سمح - ل ق
عليههك، الههدور فسههيأتي مسههيرتها، تتعطههل أو الجزيههرة فههي

حتى بتاركيك هم وما الصليبيين، لوائح في منقوش فاسمك
المبين. الخسران هو وذلك ملتهم، تتبع

 –- سابقا المحب ابنكم
التونسي الله عبد أبو
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هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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