
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و الصالة و السالم على نبينا محمد خاتم المرسلين

 

 مقدمة

 أول معرفتي بالشيخ الشهيد رحمه هللا كان من أحد األخوة الذين أتابعهم و كان قد نشر له

 مقالته )وقفات مع السلفية الجهادية الجزء األول( وقد وصفه بأنه أبو مصعب السوري الجديد

 كنت قد انتهيت من مرئيات الشيخ أبي مصعب )نظرية المقاومة اإلسالمي( فشدني بسرعةو للصدفة 

 هذا الوصف له و من هنا بدأت معرفتي به و بفقهه رحمه هللا

 كنت أجمع له تغريداته و هو يقوم بإعادة التغريدة لي ثم في في أحد المرات و كان قد انتشر له عدة مقاطع

 ( https://justpaste.it/Abo_yazanفوضعتها له في منشور واحد ) و كنت قد جمعت له عدة دروس 

 و نصحته بأال يغتر بكثرة المتابعين فكان جوابه رحمه هللا ) جزاك هللا خيرا ونعوذ باهلل ان نكون ممن الهاهم التكاثر (

 جواب في قمة التواضع رحمه هللا و يدل على فقهه و فهمه القرآني

 قام بتفسير سورة الفاتحة و مطالع سورة البقرة راسلته و سألته أسيتوقف على ما فسره و في أواخر رمضان بعد أن

أم أنه سيكمل فوعدني بأنه سيكمل رحمه هللا استشهد ولو أنه استمر لكان بحوذتنا تفسير من أعظم التفاسير لكن قدر هللا و 

 ما شاء فعل

هات على اليوتيوب و أرسلتها له و أتشرف بأن آخر تغريدة وقبل يوم من استشهاده كنت قد جمعت له ما وجدت من فيديو

 على حسابه كانت إعادة لتغريدتي

 لم أحزن في حياتي على شخص أو شيئ كما حزنت على استشهاده مع أني لم ألتقه و كم تمنيت و كم تمنيت أن ألتقيه

 مجاهدونو في الختام أسأل هللا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه و أن يستفيد منه ال

 و الحمد هلل رب العالمين

 

 رحم هللا الشيخ و أخوته و جميع المسلمين آمين

 

 و ال إال هللا محمد رسول هللا

 

             Abo_Suhail55أخوكم أبو سهيل @

 

 

 



 مالحظة

 

 

 

على الفيسبوك إذ أنه سبقني بنشر التغريدات و  Marwan Hadidأشكر األخ صاحب حساب  

 استفدت منه ببعض قصائد الشيخ من على حسابه القديم

 

 

 

 كما أشكر الشيخ محمد األمين على تقديم ما تيسر من سيرة حياة الشهيد

 

 

 

 و بالطبع الشكر موصول لصفحة فكر الحرية على البوسترات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خواطر ترشيد العمل اإلسالمي

 
 

 الخاطرة األولى:
 (مبين عدو لكم إنه الشيطان خطوات تتبعوا وال كافة السلم في ادخلوا آمنوا الذين أيها يا)

 الشيطان لخطوات اتباع فيها التقصير أو الباقي ترك و اإلسالم شرائع بعض فاخذ اإلسالم : السلم
 تضخم و , الشرائع بقية حساب على المتصوفة عند الذكر مفهوم تضخم كيف ترى أال يقابلها فيما

 و , الجهادية التنظيمات عند الجهاد مفهوم تضخم و السلفية عند البدعة و الظاهر الهدي مفهوم
 التحرير عند الخالفة مفهوم و , اإلخوان عند الشرعية السياسة و المصلحة مفهوم تضخم

 جماعة كل لدى الشيطان خطوات اتباع إلى أدى اإلسالم من األخرى الجوانب ضمور بالمقابل و
 على التركيز يتطلب هذا كل عقباها تحمد ال خطيرة مزالق في فوقعت أمورها بقية في سبق مما

 ليست الغربة و فرائض بل فريضة ليس فالغائب األمة في الشامل اإلسالمي البعث مفهوم إعادة
 أعلم هللا و لكله بل اإلسالم لبعض وصفا

 

 

 

 الخاطرة الثانية :

 الحادة  والزوايا الحظ نسيان

 يضيق هذا المنسي كل مجال في يجعله اآلخر وإهمال الدين من الجوانب ببعض االهتمام تضخم

 من يبصر ال للدين الضيقة الحادة زاويته من والناظر الرؤية محدود يجعل مما الرؤية زاوية

 فهو أصال شيء على يراه ال ألنه دينه أبناء من المخالف على نكيره به فيشتد يهتم ما إال االسالم

 وعرفه أبصره الذي إلسالمه منها تارك يبصر التي الضيقة زاويته و رؤيته مجال عن خارج

يتلون  وهم شيء على اليهود ليست النصارى وقالت شيء على النصارى ليست اليهود )وقالت

 في العبارة هذه نسمع ما أكثر ما شيء على قولهم( ليسوا مثل يعلمون ال الذين قال كذلك الكتاب

 المؤمنين بين والبغضاء العداوة نشوب إثرها على اإلسالمية ويهون الساحة في كعاملين بعضنا حق

 إعادة على التركيز يتطلب هذا والبغضاء( كل العداوة بينهم فأغرينا به ذكروا مما حظا )فنسوا

لبعض  وصفا ليست والغربة فرائض بل فريضة ليست فالغائب لألمة الشامل االسالمي البعث مفهوم

 أعلم وهللا لكله بل االسالم

 

 

 

 



 
 الخاطرة الثالثة : 

 التنظيمات بعض مدح في األناشيد بعض أكتب أن األفاضل األخوة بعض مني لدينا طلب بما الفرح
 منه تعاني قد جديد تعصب صنع في أسهم أن أخشى له الشامية فقلت الساحة على العاملة المجاهدة
 اقرأ كنت اليوم على رغبته لكن فنزلت والتشجيع التحميس القصد فقال عقود أو سنوات الساحة
 حزب كل زبرا بينهم أمرهم فاتقون( )فتقطعوا ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم هذه وإن سبحانه) قوله
 ففرحت والتضحية الشجاعة امتلكت الجماعة فيه هذه افكر جعلت الفرح لديهم فرحون( الفرح بما
 والدعوة وهذه الوعظ ، والتنظيم اإلدارة وهذه ، والتنظير الفكر وهذه ، والسياسة الحنكة وهذه بها،
 حرام الواحدة األمة في الحزب أو لديها التنظيم بما فرحة جماعة وكل جميلة، معان وهذه وهذه ،

 وغيابالخالفة  بسقوط موحد ككيان األمة وغياب الشتات واقع لكن حرمة أشد بل الميتة كحرمة
 واستقطاب األمة فيه تغرق المتالطم الذي البحر خضم في ضائعة الفردية الجهود تجعل العلماء
األمة  على المهمين الضرورة واقع يجيزها حزب( حالة أو )تنظيم جامع بعقد الفردية الجهود
 اختيار شرعية أو مستدامة حالة وليس بقدرها تقدر ضرورة للميتة المبيحة كالضرورة ضرورة

 قلت لما استدبرت ما أمري من استقبلت هذا ولو بمثل أو افرح أتغنى أن لي كيف هللا سبحان فقلت
 أحسنه فيتبعون القول يستمعون الذين من اجعلنا اللهم ضرورة، مدح في شعرا

 

 
 
 

 الخاطرة الرابعة :

 الغربة،حديث )بدأ اإلسالم غريبا..( في لبه للتعزية والمواساة وليس دعوة لتكريس واقع 
 بل بالعكس هو دعوة للتغيير فغربة اإلسالم أمر محزن يا رعاك هللا

 صيحة أنها إال ، جرى مهما الحق بقاء في بشارة من تحمله ما مع المنصورة الطائفة وأحاديث
 !الطائفة إلى األمة من الخيرية انحسار في نذير

 داعيا وليست األمة حيز إلى الطائفة حيز من الحق إلخراج دعوة المنصورة الطائفة فأحاديث 
 بطائفة استبدالها أو األمة عن لالنفصال

 ولن األولى الراشدة كالخالفة فيها الخير يسري حتى( النبوة منهاج على لخالفة) تعود لن فاألمة
 لألمة فالخيرية( أمة خير كنتم) نعود حتى للصدارة نعود

 

 

 

 

 



 دروس من األزمة الشامية

 

 المقدمة األولى :
)فاعتبروا يا أولي األبصار( إن من عظيم اإلثم أن تمر هذه األزمة التي تعصف بالجهاد الشامي من 

 غير وقفات جادة لالعتبار والتفكر

فالذي يدفع سوء العاقبة هو السير في األرض والنظر بأحوال األمم وضياعها وإال فالقادم علينا 

 يال(فسنن هللا ال تحابي أحدا )ولن تجد لسنت هللا تبد

وإن تكرار تجربة الخوارج وإفسادها للجهاد المعاصر الجزائر العراق ووو...  وظهورها بالشام 

 يوحي بعدم عالج للمشكلة من جذورها مع قرب عهدها من بعض

وإن تكرار الدعوى بأن المنهج صحيح لكنه سرق يدل على عمش في الرؤية لدى أبناء المنهج ، 

 فبعدا لمنهج يسرق في كل مكان!!

 

 المقدمة الثانية :
إن االنحرافات عندما تنشأ تنطلق من انحرافات سلوكية توجب انحرافات عقائدية فيما بعد فتنشأ 

 عالقة جدلية بينهما فيؤثر كل في اآلخر

فالخوارج الذين قاتلوا عليا لم يكونوا يكفرون بالكبيرة بل هو انحراف سلوكي من كبر وجفاء تولد 

 عقدية وأصبحوا يكفرون بالكبائرعنه الحقا انحرافات 

وإن اإلرجاء كمعتقد ما انتشر إال بعد عجز عن اإلصالح في السلطة األموية  تجلى بفشل ابن 

والتصوف ما انتشر وتفشى إال بعد  األشعث في خلع الحجاج وكردة فعل سلوكية ضد غلو الخوارج

بعد ذلك لالنحرافات العقدية انتشار مظاهر الترف والدعة حيث ولدت سلوكا زهديا متطرفا أدى 

 التي ابتليت بها الصوفية

 

 المقدمة الثالثة :
 إن من أخطر أصول االنحراف الديني هو تضخم بعض جوانب الدين مقابل جوانب أخرى 

 )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة( أي شرائعه

انية تبعوه رأفة ورحمة ورهب)أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض( )وجعلنا في قلوب الذين ا

 ابتدعوها..( فتضخم مفهوم الزهد أدى لبدعة الرهبانية مثال

وأصل ذلك الجهل )وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال( فأصل كل ظلم جهل والظلم وضع 

 الشيء في غير موضعه ومنه تضخيم مفاهيم على حساب أخرى

 

 



 وقفات مع السلفية الجهادية

 

 الوقفة األولى :
 
)التي سجنت لالنتماء لها(  الجهادية السلفية المدرسة أن يجد المعاصر الخوارج لتاريخ المتأمل إن

بالكبيرة  التكفير عدم من الواضح موقفها من الرغم على الساحات معظم في كانت حاضنة لهم
 عندها والوقوف الدراسة تستحق وهذه ظاهرة المسلم اإلمام وطاعة

 والقابضين للغرباء وطوبى المنصورة الطائفة أحاديث حول دائما تدندن الجهادية السلفية أدبيات إن
 من الجانب هذا في تضخم إلى أدت الدندنة وهذه خذلهم من وال خالفهم من يضرهم الجمر وال على
 عليم به هللا ما االنحراف من بعد فيما عنه نشئ جوانب أخرى في وضمور الدين
 بالقدر واإليمان الشرع باتباع مأمورون ونحن الشرع بعين ال القدر بعين لألمور النظر ذلك وأس

 علينا والشرع هلل به فالقدر والتسليم
 ال بالخبر والتصديق بالتكليف العمل والمطلوب وأخبار تكاليف إلى تنقسم الشرعية فالنصوص

 هي اإلسالم وغربة المنصورة الطائفة عن تتحدث التي والنصوص بالتكليف والتصديق الخبر إيقاع
 الزمان آخر في الحق ألهل وتسلية والتسليم اإليمان توجب خبرية نصوص
 وتركوا الخبر إليقاع فسعوا األمور خلطوا الجهادية السلفية المدرسة أبناء من كثير أن وقع والذي
 آخر في المخلص ظهور لتعجيل القتل تكثر التي الضالة الفرق من ككثير فصاروا بالتكليف العمل
 الدماء بعصمة التكليف وتركوا بالخبر فعملوا القتل كثر إذا إال يخرج ال ألنه الزمان
 وقلة الغربة أحاديث مع أذهانهم في فيتعارض الكثرة يوجب وهذا والوحدة باالعتصام يأمر فالشرع
 فرقة وكل صحوة ومشروع شر هو اجتماع كل فيرون ، طبعا إبليس تلبيس دور يأتي وهنا الطائفة
 ينطبق حتى طائفة لجعله سعوا بل واحدة أمة األمة بجعل مكلفون أنهم ونسوا خير القلة توجب
 الشرعي والواجب القدري األمر بين فخلطوا عليهم إبليس بتلبيس فهموا كما الحديث عليهم
 بتفريقها أمرا ليس فرقة وسبعين ثالث إلى األمة بافتراق والسالم الصالة عليه المصطفى فإخبار

   والسالم الصالة عليه وقوله الفرقة ونبذة واالعتصام التوحد على بالحث الصريحة أوامره بل
 أوامره بل العلماء وإسقاط الشورى بترك أمرا ليس(  خذلهم من وال خالفهم من يضرهم ال)

  والسالم الصالة عليه وقوله العلماء واحترام الشورى بتفعيل المتواترة
 تدل المعطرة فسيرته الخلق جميع ومع وقت كل في بالقتال أمرا ليس( الساعة قيام حتى يقاتلون)

 ذلك خالف على
 المنصورة الطائفة بأحاديث يحتجون ما أكثر الخوارج أن االعتصام في الشاطبي اإلمام ذكر لذلك
 القدري اإلخبار بين فالخلط باإلندلس الموحدين رأس تومرت بن المهدي عن كثير ابن ذكر وكذا

 من جمع قال لذلك آدم ابن على إبليس تلبيس مكامن أخطر من وهذا قديما واقع الشرعي والواجب
 ( صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم الدنيا الحياة في سعيهم ضل الذين) تعالى قوله عن العلم أهل
 بالقدر وعملوا التكليف تركوا الحقيقة في لكنهم الشرع يطبقون أنهم فظنهم الخوارج في أنه

 .هللا شاء إن تتمة وللحديث
 
 

 



 الوقفة الثانية :

 
 ن المجتمعات التي تحكمها األنظمةإن الضغوطات التي يتعرض لها أبناء التيار السلفي الجهادي م

لجاهلية ضعوضات شديدة من السجن والمالحقات األمنية ونبذ المجتمع لهم لخطورة طرحهم على ا
  نفسيا هائال على الشباب يصعب عليهم تحملهمعايش الناس واستقرارها وهذا الجو يولد ضغط 

  -أقراني في مرحلة ما قبل الثورة وأنا مدرك لهذا الضغط حق اإلدراك ألني عشته مع-
وهذه الضغوضات النفسية الهائلة لن تمر مرورا عابرا دون ان يحاول إبليس أن يستثمرها استثمارا 

ن : شخصية حالمة تحاول دائما الهروب حيث يتولد عنها شخصية من شخصيتي يليق بشره وخبثه ،
  ،..من عالم الواقع إلى عالم الخيال ، وشخصية حاقدة ناقمة على المجتمعات والعلماء والتيارات وو
 وكال الشخصيتين تمتاز باندفاع قوي وطاقة هائلة عندما تجد لنفسها ساحة تفرغ فيها شحناتها ،

 بطريقة سليمة خصوصا مع استغالل إبليس لهذاأما األول فألنه ال يفكر بالعواقب واألسباب 
االنحراف حيث يوقعه بالخلط بين الخبر القدري والتكليف الشرعي كما وضحنا في المقالة السابقة ، 
فيتجاوز األسباب الكونية والسنن الشرعية في بناء الدول ونهوض األمم اعتقادا منه أنه سينصر النه 

مع جماعته إلنقاذ البشرية وهذا يتالئم مع الشخصية الحالمة  الطائفة المنصورة والمختار من هللا
التي تكونت بسبب الضغط الهائل الذي عاشه في الحقبة الجاهلية ويغذيه طبعا ثقافة األناشيد 

الحماسية التي انتشرت بين أبناء هذا التيار كانتشار النار في الهشيم كل هذا يولد شخصية تخفق في 
 لقانون األسباب وتضيعه للسنن في بناء األمم ، كل ساحة لآلسف لتجاوزها

أما الشخصية الثانية فيتولد لديها انحراف سلوكي اتجاه المجتمعات يتجلى في الحقد واحتقار الناس 
يترافق ذلك مع تضخم في جانب أحكام التكفير والبراء ناشىء عن طريقة التعليم السائدة والمتبعة 

على هذا جانب من الدين ويهملون الجوانب األخرى كما ذكرنا  لدى أبناء هذا التيار حيث يركزون
في المقدمات فيتطور هذا االنحراف السلوكي إلى انحراف عقدي يتجلى بالغلو في التكفير واستباحة 

الدماء وقتل أهل اإلسالم وترك أهل األوثان وتسمع مقاالت كالتي سمعناها عن شرعيي دولة 
وتكفير، لوال الدولة لكان الجيش على أدبار نسائكم ، تأملت بحال البغدادي :) الدين والء وبراء 

  الشعب السوري فوجدت أن األصل فيه الكفر حتى يثبت العكس(
وهي أصوات قد يدافع المدافع بأنها فردية لكنها تعبر عن نمط من الشخصيات المنحرفة سائد 

،أما العالج  ، هذا المرض وخصوصا ان أصحاب المقاالت الثالث يعتبروا من الشرعيين عندهم
فعالج الشخصية األول يأتي من قوله تعالى :) قل سيروا في األرض ثم انظروا( )وال ينبئك مثل 

بل الرأي ) )قد خلت من قبلكم سنن( )فاعتبروا يا أولي األبصار( خبير ( )ولن تجد لسنت هللا تبديال(
وما يحمله من  مر واحد )الفقه الحركي(ووو كل هذا يدل على أ )اعقلها وتوكل( والحرب والمكيدة(

سير في األرض ثم نظر ومن سؤال أصحاب الخبرات ومن قراءة للسنن الكونية وإحياء لفريضة 
االعتبار ومن تأمل دقيق للسير الحركي في السيرة النبوية ، كل هذا األمور تولد شخصية واقعية 

لذلك تجد من تربى على أمثال كتب  حركية ال يؤثر فيها تلبيسات إبليس وال ضغوط المجتمعات
هو من أبعد الناس عن االنحرافات الناشئة داخل التيار  -فك هللا أسره-الشيخ أبي مصعب السوري 

لحركيته وواقعيته وغياب هذه الخط في التعلم والبناء للنشء يولد شخصيات حالمة مضيعة لقانون 
 الماضية األسباب تبوء بالفشل حيث حلت وال تستفيد من التجارب

  أما عالج الثانية وهي األخطر فيتجلى بقوله تعالى :) كذلك كنتم من قبل فمن هللا عليكم فتبينوا (
)لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم  )وما أرسلناك إال رحمة للعالمين (

)اللهم اهد قومي فإنهم ال  )ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء(م( بالمؤمنين رؤوف رحي
الرحمة كخلق راسخ في الشخصية اإلسالمية كثاني صفة نبدأ بها أمورنا بعد ... ووو  يعلمون(



األلوهية في بسم هللا الرحمن الرحيم مادة مفقودة أو كالمفقودة في أدبيات السلفية الجهادية مما يجعل 
ه نحرافهم السلوكي النحراف عقدي فيكون منكثير من أبناء هذا التيار فريسة سهلة إلبليس لتطوير ا

التكفير واستباحة الدماء والتفجير بالمسلمين مما يدمي القلب ويفطر الفؤاد لذلك كتبت قديما إن أهم 
 ما نفقده في المتصدرين للمشهد اإلسالمي الشخصيات المتوازنة )أشداء على الكفار رحماء بينهم( 

 . ين( هذا وهللا تعالى أعلم وللحديث تتمة إن شاء هللا)أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر

 

 

 

 الوقفة الثالثة :
 

في الحقيقة الوقفة اليوم مع السلفية بكل فروعها المصطلح عليها العلمية والجهادية وغير ذلك وان 
كانت الصورة المتحدث عنها أكثر ما تتجلى في السلفية الجهادية ألسباب سنأتي على ذكرها ان شاء 

 ، عند الكالم عن السلفية الينبغي أن يذهب ذهن القارىء إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهما هللا بل هللا
الكالم عن مدرسة معاصرة راجت وانتشرت في العقود األربعة األخيرة ، وادعاء صلة النسب 

د نتقاالكاملة باألئمة األوائل حصانة مزيفة تحمل كثير من الناصحين على إيثار الصمت خشية اال
الحقيقة المرة أن األكابر في واد وما وصلنا إليه اليوم بواد آخر ،  وواالتهام بالتطاول على األكابر 

اذكر في أحد النقاشات التي جمعتني مع أحد اإلخوة األفاضل وصرت أتكلم فيها عن اتباع المذاهب 
 لصكابر جيال فجيل ولتخوضرورة التمذهب للبناء الفقهي المتناسق والكتمال النسب العلمي مع األ

من الفوضى الفقهية التي تعيشها الساحة وكثرة الرؤوس الجهال وما أن انتهيت من حديثي سألني 
األخ مستغربا وهو يعرفني انتمائي السلفي فقال لي :أخي قرأت كالم ابن القيم رحمه هللا في إعالم 

استغرابا  فازداد ؟ ، فقلت له :كالم رائع  لموقعين عن االجتهاد والتقليد فقلت له نعم فقال ما رأيك به
 فقال كيف

 يتفق هذا مع ما تقول ؟
 ؟  فقلت له أخي الكريم أنت قرأت عنوان الكتاب قال نعم فقلت له ما اسمه

 قال : إعالم الموقعين عن رب العالمين قلت له جيد أنا وأنت ما عالقتنا إذن ؟! 
 يس كالما يوضع في مقدمة كتاب صفةلعالمين ولالكتاب موجه لمن بلغ أهلية أن يوقع عن رب ا

طلب العلم لذلك عندما ألف السبكي لصالة يقرأه حديث العهد بااللتزام ومن لم يمض عمره في ا
سالته بيان قول اإلمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي وضح فيه أن كالم الشافعي رحمه هللا ر

الشافعي للمزني والربيع والكرابيسي وابن حنبل وليس حديثا إذا صح الحديث فهو مذهبي قاله اإلمام 
يدلى على صغار الطلبة ومن لم ترسخ له في العلم قدم ، ولآلسف المدرسة السلفية المعاصرة كثر 
فيها الكالم عن وجوب اتباع الدليل والقول األرجح وإذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا كان قولي 

كالمي عرض الحائط وهو كالم حق لكن أخبر به غير أهله فجعله يخالف قول رسول هللا فارموا ب
حديثا عاما يتداوله كل من ينتسب للسلفية فتجد من لم يحكم أحكام التجويد يسألك عن الراجح واألدلة 
في مسائل هي من مضائق األنظار ومعتركات األفكار لو عرضت على النووي وابن حجر لتوقفا 

هرة عامة ال تصرفا فرديا وهذا األمر ال ينكره المتابع المنصف حيث فيها وقد أصبح هذا األمر ظا
م وللمرجعيات فاإلفراط في محاربةا عقلية ال تعرف حدودها وال تقنع بتبعية ألهل العل انتشرت

لتعصب وتوسيع دائرة الكالم عن االجتهاد حتى وصل لعوام الناس وصغار الطلبة ولد عقلية متمردة 
ألة وتحسبه دليال فتطلب األدلة وتناقش وترجح وتكفر وتبيح الدماء واألموال تتبع هواها في كل مس



وأصول االستدالل غير واضحة لها وكتاب فقهي معتبر لم تضبطه أوتحكم اصوله وال تتكلم هنا عن 
الجهل بالعربية وعلومها فهذا أمر بدهي فكثر الرؤوس الجهال وثقافة تسفيه العلماء والفقه البهلوني 

ليهم اتخاذ مرجعية اليوم والتخلي عنه غدا فإن قلت له أين أنت من فتاوى أهل العلم فهان ع
المعتبرين قال نحن أمة الدليل والحق أحق أن يتبع وهذه العقلية عقلية غير منضبطة ال تستطيع أن 
ترصد أفعالها أو تتوقع رودها ألنه غير مبنية على أصول أصال فهي مرادفة للفوضى ، وأي حلم 

إقامة الدولة اإلسالمية لن تقيمها هذه العقلية وما أقامت ألن الدولة ترادف النظام واالنضباط في 
وعقلية الفوضى التي ال تصدر عن اصول واضحة ال تنتج نظام ، قد يقول القائل قد أغرقت في 

ضوية والتنظير أقول بل بالنظر ورأيت العقليات التي تدير الساحة فكيف إذا وجدت هذه العقلية الف
في أجواء فوضوية كالتي توجدها الحروب عندها يقع ما قد رأيت في األزمة الشامية ومن قبل 

هذا رأيي وإن كان كبر  الجزائر والعراق وعصم هللا طالبان الحنفية على تعصبها من هذه المصائب
 ..هللا في صدور أقوام وهذه شهادتي معذرة أمام ربي وهللا أعلم بالصواب وللحديث تتمة إن شاء

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خواطر على كلمة العدناني
 

 
)ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن :  ندما يدفع الرجل النقد بقوله تعالىع

الذين أشركوا أذى كثيرا( فاعرف أن لديه مشكلة بمفهوم االخوة االيمانية وبمفهوم 
عندما يكذب من يقول أنكم تحصرون الطائفة المنصورة بأنفسكم أال يالحظ  النصيحة

   !!أنه حسم كونه من الطائفة المنصورة
أو  –عندما تقول من لم ينضم معنا في العراق ابتداءا فإما وقعوا) في شراك المخابرات 

 تأوالتحقوا بمشروع الدولة ( فصدقني أخي العدناني ان –في الدنيا وحبال الشيطان 
عندما يتكلم عن الدعوة   !!بهذا لم تصبح الطائفة المنصورة فحسب بل الفرقة الناجية

إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة ثم بعد قليل يذكر آثار عن أقوام تجر الى الجنة 
عندما تتكلم عن إنجازات الدولة في الشام ثم  بالسالسل أاليظهر جليا تجذر المشكلة لديه

ل الغاب قتل فيه العشرات يقع في نفس السامع أن إنجازات الدولة تذكر انفجارا بسه
عندما تبرىء الدولة نفسها من صنع الصحوات بأن كثير  تعادل كتيبة في الجيش الحر

من العرب ارتد بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم أال تتذكر بأن ابا بكر قضى عليهم 
أم في العراق فالرافضة زادوا تمكنا بأقل من سنتين وكان بعدها الفتوحات الكبرى 

وانحسار الدولة زاد فيها وإن كابرت ،وليتك تستحضر قوله تعالى : ) أولما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن هللا على كل شيء قدير( 

تحضر بالمنهج واسعندما تقول أننا لم نشاور من يخالفنا  فهي أنفع للحالة وأنسب للمقام
كلمة الجوالني ورسالة الظواهري بأنهما لم يشاورا في األمر فليت شعري من يوافقكم 

أال تخشى عندما تتهم من يسافر وبحضر المؤتمرات بأنه   !!إذن وما شأن بقية الفصائل
إما ضال أو كاذب من غير بيان وجه الضاللة وال موضع الكذب بأنك قد تدخل باآلية 

بها خطابك )إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات هللا وأولئك هم التي صدرت 
الكاذبون( وبالحديث الذي دفعت به عن الدولة : ) ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 

 هللا ردغة الخبال حتى يخرج مما قال( اسأل هللا العافية لي ولك ولسائر المسلمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العقليات السياسية اإلسالمية
 

 عقليات ثالث نالحظ اإلسالمي الحركي العمل على المهيمنة السياسية العقليات رصد عند
 المستعجل وعقلية  التاريخي المغلوب عقلية عقلية 

 
 عقلية المغلوب : -أوالً 

 
 عن بالحقبة الشيوعية يتكلم كان بالغالب كمن باالقتداء ابدا مولع المغلوب خلدون ابن قال كما

 الفج فمنها متفاوتة بنسب لكن شيوعا أكثرها المغلوب الشورقراطية وعقلية واليوم اإلسالم اشتراكية
 الغالب شبه أوجه عن التراث في النبش همك يصبح عندما المشكلة المقنع وتتأزم ومنها الصريح

 عليه لمن أقبل إال أسراره يعطي ال للقرآن ألنه السياسي الهدى من االستفادة منه تحرم ما فأول
 للمتقين( ضاللة )هدى على يكون ان ويحذر يتوقى يخشى بقلب

 رئيسة  المرأة جواز= الجمل واقعة -----ديمقراطية  =بدر شورى
  المطعم بن عدي جوار =الوضعي القانون

 السيرة النبوية ليست ماركة عالمية للتسويق بل هدي للتحرك.
 
 

 عقلية المستعجل : –ثانياً 
 

 الخفة على التحملنك( ال يوقنون الذين يستخفنك وال حق هللا وعد إن فاصبر) بطبعها مستفزة الجاهلية
 الجدال في التغرق أفخاخها ولها وأدبياتها أصولها وقتها للجاهلية بغير لتصرفات تدفعك دائما والطيش

 يأت لم اإلسالم( لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم أوليائهم إلى الشياطين ليوحون وإن)  معها
 طرح فأي (زاهق هو فإذا فيدمغه الباطل على بالحق نقذف بل) مشكالتها ومعالجة الجاهلية لمعايشة
 مشاكل نعالج أن النريد فنحن ويزهقه الباطل يدمغ عبثي اإلسالم الجاهلية مشاكل لمعالجة سياسي
 موقفكم فما إسالمي واقع إلى الجاهلي الواقع ونقلب النور إلى الظلمات من الناس نخرج بل الجاهلية

 اإلسالمي السياسي للعمل استعجال هذا وكل لذلك الطروحات وتتعدد ذا؟ ألجل طرحكم وما ذا؟ من
 الجاهلي الواقع هو ليس األكيد ومن به يظهر واقع
 
 

 عقلية التاريخي : –ثالثاً 
 

 اتباعه الواجب الرباني الهدي وبين البشري النتاج بين يميز فال األمجاد تالوة بعقلية التاريخ مع يتعامل
 التفويض وزارة عن يتكلم من الجماعات طروحات بعض في فتقرأ االتباع واجب مضى ما فكل

 وبعضهم الخالفة على للترك العسكرية السيطرة حقبة عن سيء تاريخي إفراز القسمة وهذه والتنفيذ
 كأننا والرجلين بالرجل الخالفة وانعقاد التغلب شرعية فيو والجويني الماوردي عن النصوص يحشد

  والحجاج السفاح العباس أبي باتباع مامورون
 ال العدو على النقمة أن كما المستقبل نحو بالسير بل الماضي إلى الهروب تعالج ال الواقع على النقمة
  بالهوية واالحتفاظ عنه بالتمايز بل بتقليده تعالج

 



 رسائل شامية
 

 قدكافت(حرض)مأموربـ لكني قاسية تراها قد تغريدات ثماني في انشرها شامية رسائل
 :وعني  مني فتحمل معي وأرجوك حولي

 
 
 
 (فيكم خير فال الشام أهل فسد إذا) األمة لحال مؤشر الشام: بعد عن المنظرين لىإ -1

 أعظم خفي وما واقعك بعض يعكس الشام واقع
 
 نحسبكم (خلقه من خيرته إليها يجتبي أرضه من هللا خيرة) الشام: علمائنا لىإ -2

 انتم؟ أين لكن بكم الظن نحسن ونحن خيارنا
 
  وأهلها بل وحسب بالشام يتكفل لم الكريم أن تعلم ألم:  وولده أهله أخره من إلى -3
 عليه ضيعة فال به هللا تكفل ومن( وأهله بالشام لي تكفل هللا إن)
 
 هللا رسول سل تعليمك تتابع بلد أي وفي دراستك تكمل جامعة أي في الحائر إلى -4
 الشهادات وهنا الدروس هنا( بالشام عليكم فقال هللا رسول يا لي خر)
 
 سقف ماعل لكن أفهمك لم :مستقبلك لتتابع الشامي للجهاد زمنيا سقفا يريد من إلى -5

 (الشام على أجنحتها باسطو هللا مالئكة تلك) المالئكة أجنحة الشام
 
  يقول نبيك إن :الشام في رأها فتن الجهاد من يمنعه من إلى -6
 !أنت حيث فابق بك محيطة الفتن تر لم فإن (بالشام -الفتن وقعت إذا- اإليمان إن أال)
 
 !؟ تطلب فما هنا الكتاب عمود:الشام في الجهاد عن العلم طلب شغله من إلى -7
 (الشام إلى به فعمدوا الكتاب، عمود أخذوا المنام في المالئكة رأيت إني)
 
 نبينا دعاء لكن غضبها تخشى أن حقك من (:األم) الحجة دعاء يخشى من إلى -8
 هللا سبيل في وانفر برها فأحسن سبق قد( شامنا في لنا بارك اللهم)
 
 
 
 



 واقع العمل اإلسالمي و ثقافة اللجوء
 
 

 كمخيمات لألمة الجامع الخالفة نظام غياب ظل في اإلسالمية الجماعات
 نم خير المخيم أن يعتقد أن الالجئ من العدو يكسبه قد ما وأخطر الالجئين
 بأرضه ليست األرض أن دائما يستحضر أن الالجئ على ينبغي الوطن
 ركيةح جماعة ألي المنتسب وكذلك العودة دافع فقد وإالببيته  ليست والخيمة
 الخيمة بمستقبل التفكير للوطن العودة تأخر عالمات ومن أوغير كانت

  الوطن إلى العودة كيفية من أكثر(التنظيم)
 (نظيمالت) المخيم بأخبار االنشغال المخيمات أبناء بين والتراحم التوادد غياب
 ىءالالج فيه يقطن الذي المخيم باعتبار والبراء الوالء عقد الوطن اخبار عن
 ال مقابلوبال الوطن عن كبديل المخيم مع تتكيف أن فاحذر( للتنظيم التعصب)

 ثرأك والالجئون كثيرة فالمخيمات غيرنا دون( الغرباء) الالجئون نحن تقل
 يتالمب بل للوطن عودة حرقه بعد فليس المخيم كحرق حمقاء بحلول تقم وال

 لوحده حينها المخيم ويزول للعودة دائبة حكيمة بخطوات ابدأ لكن بالعراء
 كوخروج لوطنك عدت أنك اليعني المتوارث الشعبي للزي ارتدائك أن واعلم

 !! العودة نسيان يعني المنفى بلد إلى المخيم من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالفة على منهاج النبوة
 

 يةجهاد أخالقية لتربية خالصة الراشدة فالخالفة راشدي تربوي تأسيس على قومت
 راشدة سياسية  اجتماعية اقتصادية

 
 أن فيه (الصالة وآخرهن الحكم نقضا فأولهن عروة عروة اإلسالم عرى لتنقضن)

 الحكم تنقض عروة أول لذلك واألقدم األسرع هو السياسية بالتربية التقصير
 

 ينب تقع لم (بينهم شورى وأمرهم) مكية سورة بل مدنيا مفهوما ليست مثال فالشورى
 (ينفقون رزقناهم ومما..  الصالة وأقاموا) بل إداري وآخر قضائي تشريع

 
 شورى هموأمر( )بينكم ألعدل وأمرت) المكية للمرحلة يعود السياسية بالتربية فاالعتناء

 (ينتصرون هم البغي أصابهم إذا) (لهم شرعوا شركاء لهم أم( )بينهم
 

 مقع على دليل فذا الشورى سورة في مكية مفاهيم الرد حق التشريع الشورى العدل
 الفريدة للدولة مهدت التي الدولة قبل ما مرحلة في  السياسية التربية

 
  حديث أن الكثيرين إقناع يستلزم الراشدة السياسية التربية إعادة

 !! والعباسيين األمويين يشمل ال( المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم)
 

 بما الثانية الراشدة لتعود كانت فما فالتغلب( التوريث) بالهرقلية انتهت األولى فالخالفة
 دواء يكون أن يمكن ال فالداء األولى على أنهى

 
 لعصاباتا حرب فأدبيات فرنسية يبقيها إسالمي بزي الفرنسية الثورة أدبيات أن فكما

 شيوعية كونها ينفي ال إسالمي بزي الشيوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عن الحسد
 
 

 بالرجل الدين هذا يؤيد هللا إن)قال  وجهاده فصيل فضل ذكرت كلما
 نفسك ترفع ال!!  الدين هذا( يقيم)وال ( يؤيد) هللا إن أخي (الفاجر
 اعندم يكون ما وأبشع عظيم شر أصله في اآلخرين والحسد بإسقاط
 خرآ فصيال يحسد المكون أو الفصيل فتجد الدين صورة في يخرج

 كانوا لليهود تر دينا ألم األمر يجعل ثم إلسقاطه يحشد ما فيحشد
 كفارل فقالوا الحسد قتلهم عربيا كان فلما الزمان آخر بنبي يبشرون
 (سبيال آمنوا الذين من أهدى هؤالء كفروا للذين ويقولون)قريش 
 أهل من كثير ود)بهواهم  توزع بضاعة والهدى دينا األمر فجعلوا
 (أنفسهم عند من حسدا كفارا إيمانهم بعد من يردونكم لو الكتاب
 ليهودل أفضل األصنام لعبادة العرب قبلكم( فعودة من سنن )ولتتبعن

 متقد أن من لبعضهم أحب صحوة تصبح وأن اإلسالم على بقائهم من
 له منافسا يراه ناجحا إسالميا مشروعا لألمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شهباء ال تبكي 
 

 في رثاء الشهيد عبد القادر صالح 
 2114-تشرين الثاني-18كتبها في 

 

 
 وكتائبا أمة الرجولة أحيا*** فقيدك فإن تبكي ال شهباء

 وسحائبا منهال منها وأفاض* **وجودها عز   حين الرجولة أحيا
  الصاحبا فقدنا إذا الرجال سنن***فإنها الدموع عن تسألن   ال

 ومحاربا مناجزا الحروب ليث***مليكها الرجال بين من أبكيه
 واهبا أم راغبا عينك فتحار***بابه أدمن العسر ما إذا سمح

 ومناقبا شيمة مديدا بحرا*** أرجائه في ضم لقبر عجبا
ً  فإن يقتلوك إن  مشاربا الدماء إال اليبتغي** جاءهم حتفا

 مطالبا للشآم ثأرك صار قد** رجالها والرجال مارع صقر يا
 وكواكبا أنجما العزائم هذه**  جاعل فقدك أن أحسب كنت ما

 ومغاربا مشارقا البالد يغشى** رنينه الفضاء في صوتك فكأن
 واجبا دربا الشهداء خطه قد** طريقكم إن اإلسالم بني قوموا
 ومضاربا منازال الجنان نرجو**مضى قد حمزة فقبلي عليه نمضي

 خائبا ذليال بشارا ونسوق*** أفقك يمأل العز يعود حتى
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تشكيل الجبهة اإلسالميةمناسبة  في
 2114-تشرين الثاني-25في تاريخ 

 
 اللهم القلوب، بين باأللفة مقترن بالنصر التأييد (قلوبهم بين وألف وبالمؤمنين بنصره أيدك الذي هو)

 اإلسالمية_الجبهة# قلوبنا بين وألف بنصرك أيدنا
 

 فانصروه...هللا رسول هذا الناس أيها :جمعة كل مقام سلول البن كان) بالمقلوب ينظر لمن
 األحرار_جندي_أخي# بالدعوة الطعن نفاق المنافق تزكية (وعزروه

 
 أن اعلمف عنا نصره هللا يؤخر كيال الصغائر تركت إن (أقدامكم ويثبت ينصركم هللا تنصروا إن)

 اإلسالمية_الجبهة# الكبائر أكبر من صفوفنا بين الفرقة
 

 لىع بالثبات األمر فبعد( تفرقوا وال جميعا هللا بحبل واعتصموا*مسلمون وأنتم إال تموتن وال)
 هللا كتاب على أولوياتك رتب الصف بوحدة أمر اإلسالم

 
 هللا حبلب تعتصموا وأن شيئا به تشركوا وال تعبدوه أن لكم فيرضى...:ثالثا لكم يرضى هللا إن)

 هللا رسول سنة على أولوياتك رتب..( تفرقوا وال جميعا
 

 وكبرائها وأمرائها ومشايخها علمائها األمة من حصل الذي التفريق وهذا:)هللا رحمه تيمية ابن قال
 اإلسالمية_الجبهة# (عليها األعداء تسلط أوجب الذي هو

 
 فإن وملكوا؛ صلحوا اجتمعوا وإذا وهلكوا، فسدوا القوم تفرق وإذا) :هللا رحمه تيمية ابن قال

 اإلسالمية_الجبهة# (عذاب والفرقة رحمة، الجماعة
 

 فالنل غفرت قد.. علي يتألى الذي ذا من) فالن المشروع اليحمل وهللا (لفالن هللا يغفر ال وهللا)
 بأقوام أقواما استبدل هللا لعل تدري ا م(عملك وأحبطت

 
 هللا ام نفسك في وتخفي..أنعم للذي تقول وإذ) بالناس فارفق عسير أمر الراسخة األعراف مخالفة

 مرسل نبي في قيلت (تخشاه أن أحق وهللا الناس وتخشى مبديه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سورة الحجرات و الجهاد الشامي
 و التصور يف قرآنية بلبنات نبنيها أن البد الراشدة دولتنا نبني أن نستطيع لكي

 أزمة ألي المعالجة و التحرك
 

 على قدمن وال الباالنتماء باإليمان بعضنا لنخاطب (ورسوله هللا يدي بين التقدموا آمنوا الذين ياأيها)
 الشامي_الجهاد# جماعة أو تنظيم مصلحة هللا شرع

 
 احذر (تشعرون ال أنتم و أعمالكم تحبط أن..النبي صوت فوق أصواتكم الترفعوا آمنوا الذين ياأيها

 الشامي_الجهاد# تشعر ال أنت و عملك تحبط تعصب صيحة من
 

 القلوب تقوى من (للتقوى قلوبهم هللا امتحن الذين أولئك هللا رسول عند أصواتهم يغضون الذين إن)
 الشامي_الجهاد# للشرع الدعوة عند الحزبية األصوات غض

 
 يأتيك أن قبل امتثل (نادمين فعلتم ما على فتصبحوا...فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن آمنوا الذين أيها يا)

 الشامي_الجهاد# ضياع على فيه تندم يوم
 

 الديكة عتسم كالفروج تكن ال و تبين و إخوانك أبواب اطرق أخي (بجهالة قوما تصيبوا أن فتبينوا)
 الشامي_الجهاد# نادما فستصبح تفعل لم فإن فتصيح تصيح

 
 أكثر من فاحذر فينا هللا شرع (لعنتم األمر من كثير في يطيعكم لو هللا رسول فيكم أن واعلموا)

 الشامي_الجهاد# العنت في يوقعهم كاد الصحابة فكثير أمرك
 

 نفسك إال تحب ال أراك أن فاحذر  أهله أحب اإليمان إليه حبب من( اإليمان إليكم حبب هللا لكن و)
 الشامي_الجهاد# الحجرات_سورة#

 
 هم (الراشدون هم أولئك العصيان و الفسوق و الكفر إليكم كره و..اإليمان إليكم حبب هللا ولكن)

 الشامي_الجهاد# واحدا تجعلهم أن فاحذر ثالثة
 

 و الفسوق و للكفر كرهك و لإليمان حبك و جهادك (حكيم عليم هللا و نعمة و هللا من فضال)
 الشامي_الجهاد# بنفسك تغتر فال هللا من العصيان

 
 سمع دق بالصلح سعى طرف كل خيرا هللا جزا (بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان إن و)

 الشامي_الجهاد# فامتثل ربه قول
 

 بعده و الالقت قبل صلح( بالعدل بينهما فأصلحوا فاءت فان..فقاتلوا األخرى على إحداهما بغت فإن)
 الشامي_الجهاد# اإليمان أهل هكذا

 
 نأ دائما الصلح من تفهم لماذا أخي( المقسطين يحب هللا إن أقسطوا و بالعدل بينهما فأصلحوا)

 الشامي_الجهاد#( أقسطوا و) حقه عن أخوك يتنازل



 لطيفة لمجاهدي حلب
 

 العديم ابن كتاب من هللا وفقهم حلب لمجاهدي لطيفة
 : حلب تاريخ في الطلب بغية 

 
 عماق،األب الروم ينزل حتى الساعة تقوم ال: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي عن)
 لواخ :الروم قالت تصافوا فإذا يومئذ األرض أهل خيار من المدينة من جيش إليهم فيخرج بدابق، أو

 تقاتلونهم، ننا،إخوا وبين بينكم نخلي ال وهللا ال: المسلمون فيقول نقاتلهم، منا سبوا الذين وبين بيننا
 أبداً، ينثنون ال لثالث ويفتتح هللا، عند الشهداء أفضل ثلثهم ويقتل أبداً، عليهم هللا يتوب ال ثلث فينهزم

 الشيطان فيهم احص إذ بالزيتون سيوفهم علقوا قد الغنائم يقتسمون هم فبينما قسطنطينية، فيفتتحون
 دونيع هم فبينما خرج، الشام جاءوا فإذا باطل، وذلك فيخرجون، أهليكم، في خلفكم قد المسيح إن

هم، مريم، بن عيسى فينزل الصالة، أقيمت إذ الصفوف يسوون للقتال  كما ابذ هللا عدو رآه فإذا فأم 
 .(ربتهح في دمه فيريهم بيده، هللا يقتله ولكن يهلك، حتى النذاب تركه فلو الماء، في الملح يذوب

 
 باألعماق الروم ينزل: وسلم عليه هللا صلى قوله حلب فضل على الحديث بهذا االستدالل وجه

 للتعقيب، وإنها الفاء بحرف ذكره األرض، أهل خيار من المدينة من جيش إليهم فيخرج وبدابق،
 ةالناحي تلك وفي دابق، إلى المدن أقرب ألنها حلب هي الجيش منها يخرج التي المذكورة والمدينة

 نم رجل وجاء): تعالى قوله في كما يثرب على ال اإلطالق، عند حلب على المدينة اسم ينطلق إنما
 رفإنص حيث  (المدينة في يتيمين لغالمين فكان الجدار وأما) تعالى قوله وفي( المدينة أقصى
 يارخ من أنهم وسلم عليه هللا صلى أخبر وقد ، االطالق عند إرادتها يفهم التي المدينة إلى اإلطالق
 عند والثبات ناء،عوال بالمصابرة موصوفة عصر كل في حلب عساكر زالت وما األرض، أهل

 .(واللقاء المقاتلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نصائح للمجاهدين
 
 

 باالفتقار الشعور كامل هو هللا سبيل في للمجاهد السكة على اإلطار لوضع طريق أول
 سبلنا( لنهدينهم فينا جاهدوا )والذين هللا سبحانه من للهداية

 
 سبلنا( فهو لنهدينهم فينا جاهدوا وانظر )والذين دائمة للمسار تقويم عملية في فالمجاهد

 الحال في ال المآل في الهداية كمال إلى فيه سيصير جاهد إن
 

 اقترن ان يضر ال وهو تخليط المجاهد درب في فتجد عزيز اإلخالص وكمال
 سيئا( وآخر صالحا عمال خلطوا بذنوبهم اعترفوا بالذنب والتقصير )وآخرون باعتراف

 
 الناشئة الشبهات بذنوب االعتراف العزيز لكن سهل أمر الشهوات بذنوب واالعتراف

 عليهم( يتوب أن هللا )عسى استحق فإن اعترف والهوى الجهل عن
 

 ودفع الكلمة إعالء كنية نية ال نوايا فيها له جعل الطاعة على أقبل إذا والعاقل
 نوايا بل ونية فينا..( جهاد جاهدوا السبيل )والذين يهدى الصائل،وأن

 
 العلم لطلب دربا الجهاد فاجعل الدين هذا خصائص يكشف اإلخالص مع فالجهاد

 تلبيس فإلبليس فتشقى والهداية العلم على تجعله عالمة وال فتفلح والهداية
 

 ومستمر دائم بشكل لمساره تقويمه سبيله في للمجاهد اإلخالص عالمات من ان واعلم
 سبلنا( لنهدينهم فينا جاهدوا : )والذين قوله تعالى مصداق وهذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مالحظات عن الحزبية و التأويل
 
 

 أن هو بالطاعة بالحذر األمر قرن حكم من( واحذروا الرسول وأطيعوا هللا وأطيعوا)
 طاعة تحسبها معصية فخ من فاحذر الطاعة بصورة المعصية يصور الشيطان

 
 الفتنة كمبتغي التأويل مبتغي كان لذلك التأول بمرض ابتلي من هذا في يقع من وأكثر

 (تأويله وابتغاء الفتنة ابتغاء) وغاية وسيلة لبعض فهما
 

 ترى حزبيته قدر وعلى بالحزبية ابتلي كمن بالتأول ابتلي من الشام بأرض رأيت وما
 بالسوء ألمارة النفس إن نفسي أبرىء وما منها سلم من وقليل تأوله

 
 هل للتنظيم مصلحة فيه بأمر يفتي عندما فيها الشرعي ينظر أن الجماعة رشد فمن

 تلبيس فإلبليس ؟ وأحاديث آيات شكل على التنظيم مصلحة صورت
 

 وتصحيح تقويمه بل له الترويج وال التنظيم مصلحة تحصيل الشرعي وظيفة من فليس
 األمة لحالة الحزب حالة من وإخراجه المسار

 
 يرضى مطب في جماعته وقعت كلما( محامي) الجماعة في الشرعي وجدت فإن
 ذلك من هللا أعاذنا سلطان لعالم مشروع فهو عنهم للخصومة وكيال يكون أن لنفسه

 
 والعهود التحالفات مقتضيات من التنصل التأويل فيها يدخل قد التي األمور أبشع ومن

 الجماعة لمصلحة دينا ويرى الغدر فيستحل الساحة في الجماعات بين
 

 نقضت كالتي تكونوا وال) القوة بعد الداخلي االنهيار وهو قدرية عقوبة الغدر ولهذا
 شواهد الشام وفي والحلف بالعهد غدر فيمن( أنكاثا قوة بعد من غزلها

 
 إما السبيل عن باالنحراف عوقبت لتنصلها الجماعة في التأويالت هذه كثرت وإذا

 (ثبوتها بعد قدم فتزل بينكم دخال أيمانكم تتخذوا وال) أوتفريطا إفراطا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قصة استشهاد إبي خالد السوري رحمه هللا
 2114-شباط-24كتبها في 

 
شيخي  استشهاد قصة فهذه : بعد أما هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد

 هللا: رحمه السوري خالد أبي الشيخ عيني وقرة وأميري
 مقرات الحركة أحد في للقائي وقدم لحلب استشهاده يوم صبيحة هللا رحمه الشيخ قدم

 أثناء وفي بها االهتمام وضرورة حلب وضع عن الحديث أطراف نتبادل وجعلنا
 وبدأ بإطالق بندقيته بأخذ الشيخ فبادر فيه كنا الذي المقر باتجاه النار إطالق بدأ الكالم
 أحمل بجهاده وكنت تليق وهمة ببطولته تليق بشجاعة النار إطالق مصدر اتجاه النار

 وقد خالد جنبي أبو الشيخ فوجدت فالتفت للباب ألنظر عمود خلف ذهبت مسدس
 .صدره في ناري طلق أصابه

دخل  حينها لشظية وتعرضت منبطحا نفسي فرميت قنبلة إلقاء تم األثناء هذه في
 وأطلقت عليه فالتفت النار عليه فأطلقت علي وتقدم يمشط وجعل الدولة من انغماسي
أحد  وكأن ناسف بحزام نفسه ففجر اآلخر للجانب وركضت طلقات ثالث حوالي
 فوجدته استيقظ خالد أبو للشيخ عدت التفجير ،بعد المسافة لقرب أصابته قد الطلقات
 عن طلبت االسعاف قد شيخنا هللا اذكر له فقلت أريكة إلى األرض على من وصعد
 فجلس فأصيب انتحاري آخر مع باالشتباك األخوة فقام للداخل دخلت القبضة ثم طريق

 .أحد حوله يكون أن غير من نفسه فجر ثم قليال يتألم األرض على
 لكن للمشفى بالشيخ االسراع وتم المحيط مع وتعاملوا األخوة وصل الوقت ذلك في

 هذه هللا سبيل في أمضاه الذي الطويل العمر هذا بعد لعنده يصطفيه أن أراد هللا
 بفقيدها األمة عزاء هللا أحسن األخوة بعض طلب على بناءا جرى ما على شهادتي

 .رجسهم من األرض وطهر العصر خوارج قاتليه من هللا وانتقم البطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظرة في مناهج التمكين
 
 

 مشروع لخروج سبيل ال أن التاريخ وعبر الواقع وشواهد الشرع أدلة تضافرت لقد
 المسلمين كلمة باجتماع إال الوجود لحيز الفكر حيز من التمكين

 
 جرى ما ونسيان للتوحد كأساس الفكري االتفاق تقديم التمكين مناهج في األخطاء ومن

 (بينهم بغيا العلم جاءهم ما بعد من إال تفرقوا وما) إسرائيل بني في
 

 وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل) القلبي االئتالف االعتصام أساس بل
 !!التصوري ومشربهم الفكري تناغمهم في يقل ولم( الواحد الجسد كمثل

 
 الفكر ال القلب ذلك أس ألن عنه يعجز التطبيق وعند لالعتصام منظر من تجد فكم

 قلب وكله( بينهم بغيا) وللفرقة( قلوبهم بين وألف) لالعتصام وانظر
 

 وان للعضو يتداعى فهو للتوحد ادعاهم المسلمين أحوال على حرقة الناس أشد أن المشاهدات ومن
 كذاب أنه فاعلم التوحد على حريص غير للحرقة مدعي وجدت

 
 كنت ولو لهم لنت هللا من رحمة فبما) الكلمة اجتماع دواعي أدعى الرحمة كانت لذا

 ..(وشاورهم لهم واستغفر عنهم فاعف حولك من النفضوا القلب غليظ فظا
 

 أيدك الذي هو) التمكين لمبتغي األولويات أولى والمحبة الرحمة خلق تعزيز كان لذا
 التأليف مع إال تمكين فال (قلوبهم بين وألف وبالمؤمنين بنصره

 
 أفشوا تحاببتم فعلتموه إذا أمر على أدلكم هل) النبوة فقه عظيم علمت ذلك فقهت إذا

 التوحد أس فالمحبة عظيم بنيان على يحافظ سلوكي مظهر( بينكم السالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عجلة النخبة و مناهج التمكين
 
 

إن النخبة تمتاز عن القاعدة بقدرة على الصبر أكبر وعطاء أعظم ومسابقة ومسارعة 
تحمل القاعدة عليها فما تبصره النخبة ما لم  للخيرات أكثر من القاعدة وهذه مزية فيها

ال تبصره القاعدة وما تحمله النخبة ال تحمله القاعدة وانطالق النخبة نحو الهدف من 
غير مراعاة لسير القاعدة قد يجبر النخبة على العودة لنقطة الصفر بعد قرب الوصول 

 للهدف وانظر لهذا الدرس القرآني :
م أوالء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى )وما أعجلك عن قومك ياموسى قال ه

 قال فإنا قد فتنك قومك من بعدك وأضلهم السامري(
فعجلة موسى للقاء ربه أمر مرغوب لو كان موسى لوحده أو خلفه هارون فقط ،لكن 
مفارقة قاعدته ومسارعته لخيرات لم يبصروها فيتحملوا ألجلها حملت موسى ألن يلقي 

با ويشد لحية نخبة النخب بزمانه هارون عليه السالم وأن األلواح التي سارع لها غض
يعود معهم لدعوة التوحيد من البداية بعد أن كان عجل للقاء فما لبث أن عادغضبانا أسفا 

 وكم من النخبة في زماننا تعجل نحو هدف ترجو به الرضى فتلتفت خلفها بعد حين
 آسفة تشد لحى بعضها بعض فتجد شعوبها بواد وهي بواد فتعود من حيث بدأت غاضبة

قلت يا رسول هللا اجعلني إمام قومي قال أنت ) علمت عظيم فقه النبوة فإذا فقهت ذلك
 (إمامهم واقتد بأضعفهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عن التخوين
 

 ظاهرة استحضرت ثم( منكم) لكلمة نظرت( منكم عصبة باإلفك جاؤوا الذين ن)
 بـ )منكم( نظمه بديع ففقهت القرآن لعالج ونظرت نخرا صفوفنا تنخر التي التخوين

 
 إذ لوال) من البد الجماعة وتفرق الثقة حبال تقطع التي التخوين ظاهرة فلعالج

 (مبين إفك هذا وقالوا خيرا بأنفسهم والمؤمنات المؤمنون ظن سمعتموه
 

 مقتوال أو قاتال إما أخي مع المستقبل أرى أن لي تسمح ال التي التخوين ظاهرة فلعالج
 (الكاذبون هم هللا عند فأولئك بالشهداء يأتوا لم فإذ) من البد

 
 وتقولون بألسنتكم تلقونه ذ)إ الجماعات لصبيان القول من البد التخوين ظاهرة فلعالج

 (عظيم هللا عند وهو هينا وتحسبونه علم به لكم ماليس بأفواهكم
 

 هذا في أسوتك أن شرعية بينات بغير بالعمالة إخوانك اتهام في رأسا كنت يامن واعلم
 (عظيم عذاب له منهم كبره تولى والذي) فيه هللا قال رجل

 
 تقوم فال االطمئنان يضيع العمالة وبافتراض: )قال إذ سرور رفاعي الشيخ هللا ورحم

 (لالفتراض النهائي البعد هو وهذا دعوة والتصير جماعة تكون وال عالقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عند هارون عليه السالم السياسة الشرعية
 
 

 لم ثم لسانا منه أفصح ألنه أمره في هارون يشرك أن هللا سأل السالم عليه موسى إن
 وموسى هارون بين كان بل وفرعون هارون بين واحدا حواريا موقفا نجد

 
 بني بين فرقت تقول أن خشيت إني) وانتهى( تتبعن أال ضلوا رأيتهم إذ منعك مابـ ) بدأ

 حركي ورشد للواقع وفهم سياسية فصاحة( قولي ترقب ولم إسرائيل
 

 رأيتهم إذ منعك ما) موسى انطلق ومنه المفاصلة بالشرك الوقوع عند العام األصل إن
 ..آخر حديث فللمقام أمة بمصير األمر يتعلق عندما لكن( تتبعن أال ضلوا

 
 خالفا توجب الفرقة ألن للحق إسرائيل بني برد األمل فقدان توجب هارون فمفاصلة

 فقتال خالف( اختلفوا ولكن..مااقتتلوا هللا شاء لو) وانظر فقتاال
 

 أن هارون فأراد الحجج أصوات خبت السيف صوت عال إذا أنه علم الحروب عايش ومن
 للهداية فيردهم موسى عودة لحين متماسكا إسرائيل بني مجتمع على يحافظ

 
 التكليف عنهما يسقط ال إسرائيل بني ومفاصلة إسرائيل لبني أرسال وهارون فموسى

 تجاهم فرضك يسقط ال لها ،مفاصلتك أمتك واقع وكذلك إليهم بالرسالة
 

 ذلك فقهت فإذا سريعة مفاصلة من أولى الهداية رجاء مجتمع تماسك على فالحفاظ
 واحدة مشكاة من وكالهما فاصل إذ ابراهيم صنيع وفهمت هارون صنيع فهمت

 
 المشهد عن البعيد المخلص تحمل قد مصيرية قرارت تستوجب المصيرية الظروف وهذه

 (.ياسامري خطبك فما) للمهم انتقل فهم فإذا( إليه يجره أخيه برأس وأخذ) على
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 علمني الجهاد
 تغريدات في السياسة الشرعية

 
 

 الخسائر بأقل تسوس لمن المكاسب أعلى تحصيل السياسة رأس أن الجهاد_علمني#
 شرعية سياسة كانت للشرع وفقا كانت فإن

 
 ةمرحلي أهداف على التركيز منك يستلزم العظمى للغاية السبيل أن الجهاد_علمني#

 الغاية عن تخليت أنك سياقه عن معزوال المشهد يقرأ من فيحسب
 

 يغفل مل عبادها بين سقيم إني وقال للنجوم نظره عند الخليل ابراهيم أن الجهاد_علمني#
 بشار بصنم لي فمن أصنامهم ليحطم توليهم أراد بل التوحيد

 
 ةالحديبي في (عمرو بن سهيل هللا عبد بن محمد عليه صالح ما هذا) أن الجهاد_علمني#

  سنوات بعد مكة فتح لتحقيق مرحليا منه البد هللا رسول يقل ولم
 

 الواقع عن انفصال زماننا في التمكين عصر فقه من االنطالق أن الجهاد_علمني#
 ذلك بين عوان واألمر بالمكان مراوحة االستضعاف عصر بفقه واالكتفاء

 
 كليهما من مناطات له آخر بزمن بل مدنية أو مكية بمرحلة لسنا أننا الجهاد_علمني#

 المحاكاة فقه فاألمر واقعا تعالج استنباط نظرة للسيرة فلننظر
 

 يأب عن تخليا ليس (حرب مسعر أمه ويل) السالم عليه النبي قول أن الجهاد_علمني#
 األولى أراد ورسولنا عصابة فقه عن يختلف الدول بناء فقه لكن بصير

 
 يأب عن تخليا ليس( حرب مسعر أمه ويل) السالم عليه النبي قول أن الجهاد_علمني#

 افهمف عصابة ال دولة نبني أن نريد بالشام و الدولة لبناء مرحلي اختيار لكن بصير
 .الفرق
 
 
 
 
 
 



 هج التمكين و طبيعة هذا الديناالغلو و من
 

 الغلو و مناهج التمكين : -أوالً 
 على) اإلنسان نمو كأطوار نمو بأطوار تمر أنها األمم نهوض لتاريخ المتتبع العاقل على يخفى ال

 فآزره شطأه أخرج كزرع: ) القرآني التعبير في كما الشجر نمو أو( خلدون ابن وصف حد
 محاوالت وإن( الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب) أصبح هذا بلغ فإذا( سوقه على فاستوى فاستغلظ
 أو فتموت للنمو صحية أجواء تجد ال النهوض فسيلة أن أو لالجتثاث مايتعرض منها كثير النهوض
 بالهلكة عليه ويعود النمو هذه يفسد ما أشد وإن وتموت فتذبل نموها أسس يفسد ما عليها يطرأ

 االنطالق منها التي الجماعة على يحافظ وال المطلوب إلى اليوصل الغلو فإن الغلو هو والدمار
 إن: )وسلم عليه هللا صلى المصطفى قول فتأمل الشرع من ذلك برهان أردت وإن المال رأس وهي
 يعرف ال فالمغالي( ظهرا يبقي وال أرضا يقطع ال المنبت فإن برفق فيه فأوغل متين الدين هذا

 على يحافظ وال لهدفه يصل فال( السير في المجد) منبت فهو التريث يرضى وال للتوقف حدود
 يعرض ألنه إسالمي مشروع ألي ذاتي تدمير عنصر فالغلو االنطالق منه التي( الجماعة) الظهر

 المشروع يطيق فال سوقه على استوى مرحلة في أنها لو كما الشطء بمرحلة لتحديات الزرع
 تسير أن فيكفي الواقع شواهد من أردت ،وإن الشرع برهان من هذا ، ويفنى فيجتث عليه الهجمة

 الجهاد له وصل الذي الحرج والمأزق فالعراق فالصومال الجزائر أحداث في فتنظر األرض في
 .هللا شاء إن تتمة وللحديث به هللا لطف الشامي

 

 الغلو و طبيعة هذا الدين : –ثانياً 
 مع المباشر واالنسجام الشريعة لكليات الفهم باب تفتح عظيمة نعمة الدين هذا طبيعة فهم إن

( يسر الدين هذا نـ )إل فانصت جيدا فانصت( الدين هذا إن) يقول المصطفى سمعت فإذا ، جزئياتها
 فمع( برفق فيه فأوغلوا) لثانيا و( غلبه إال أحد الدين هذا يشاد لن) فاألول( متين الدين هذا إن)

 للوصول البناء من وطبيعة النمو من طبيعة يفرض الدين إن :ذلك وبيان غال من يغالب متين يسره
 بل الطريق به طال وإن وسدد وفق عليها سار من ، اآلية..( شطأه أخرج كزرع) المرجوة للغاية
 الفشل حالة عند به األمر يقف ال قد الطبيعة هذه مع ينسجم ال بما سار ومن ، الزمة صفة الطول
 هذا إن) قدمنا ما وتأمل الغلو في هذا ويظهر الدين مع المصادمة لحالة يصل قد بل التمكين وعدم
 ومغالبة مشادة عالقة تغدو الدين مع المغالي فعالقة( غلبه إال أحد الدين هذا يشاد لن و يسر، الدين
 فيمر المتشدد المزاود المغالي سلوكه مع يتناسب لما فيه اليسر طبيعة عن الدين يخرج أن يريد فهو

 األمر يزال وال( األوثان أهل ويدعون اإلسالم أهل يقتلون) لحالة توصله الدين مع صدام بمحطات
 مروق عالقة معه عالقته وتصبح الدين ينبذه حتى الدين مع ومغالبة مشاداة عالقة في هكذا به

 ، رصافه إلى ، نصله إلى ، سهمه إلى الرامى فينظر ، الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون)
 بالسهم علق هل الرائي يشك حتى تنبذه الدين فمتانة( ءيش الدم من بها علق هل الفوقة فى فيتمارى

 معركته تنتقل الغالي كذلك شيء به علق هل ريشه إلى عوده إلى نصله إلى فينظر الدم من ءشي
 الرائي يشك حتى منه يخرج زال فما( غلبه إال أحد الدين هذا يشاد ولن) نفسه الدين مع لتصبح
 الذي التماري صور من صورة وهذا منحرفة فرقة أم !!(انحرافهم لشدة) ومخابرات عمالء أهؤالء

 والجهاد داعش فانظر الواقع من شاهداً  أردت وإن وسلم عليه هللا صلى المصطفى به أخبرنا
  ، المروق حالة تطور و بهم الناس تماري و الشامي
 .هللا شاء إن تتمة وللحديث أعلم تعالى وهللا هذا

 



 تمكين في الوهم
 

 صلح( احتفالي طابع ذات) أوهشة( استراتيجي طابع ذات) صلبة إما السياسة علم في المكاسب
 هش مكسب جندل أبو تحرير ، صلب مكسب الحديبية

 
 كدولة بها المحيط اعتراف الصاعدة، النبوة لدولة سنوات عشر وبناء استقرار فترة الحديبية صلح

 ..وو خيبر في اليهود لخنجر قلع و بنظرهم عصابة كانت أن بعد قائمة
 

 الدولة لبناء مكسب منه أكثر لالحتفال مكسب هو أسير مقابل السياسية الحديبية مكاسب عن التخلي
 دولة يبني رجل ألنه والسالم الصالة عليه تركه لذلك

 
 ندم لذا الحديبية مكاسب لخسارة ويؤدي داخلية أزمة سيولد كان الخطاب ابن من العاطفة استدعاء

 أعماال له عملت وقال الندم أشد عمر
 

 في الدنية نعطي فلم :قال .بلى الباطل؟ على عدونا أليس :قال بلى الحق؟ على ألسنا) عمر فقول
 منه والسالم الصالة عليه أنجانا سياسي مقتل( ديننا؟

 
 التولد واألناشيد اإلصدرات فتربية بمكان، الصعوبة من االستراتيجي العمل تجعل االحتفالية العقلية

 مهرجانية بل فقط احتفالية عقلية
 

 إال لآلسف يعالج ال الطغيان وهذا ، وأهله الغلو بسبب الجهادي المشهد على طغت االحتفالية العقلية
 المؤلم الواقع بضربات

 
 زمن في للوعي فإن ، األخيرة الجولة بانتظار الجوالت كل نخوض أن الشام في قدرنا أن يبدو

 نظن كنا مما أعظم ثمن االحتفاالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تغريدات بوسم #الثورة_مستمرة
 
 

فلتنفض عنك غبار التعب ولتسكت آهات التشكي وحول نقمتك لغضب الثائر وإصرار 
 #الثورة_مستمرةالمجاهد فاللحظات المصيرية تصنعها أنت فهات يدك 

 
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا( ليحزن، خسئت ورب من أشعل الثورات )

 #الثورة_مستمرةبغير تدبير منا،)فاتخذوه عدوا( أملوا وابشروا 
 

ما خرجنا لنسقط ديكتاتورية علمانية لنحصل على ديكتاتوريات باسم اإلسالم، اإلسالم 
 #الثورة_مستمرةي ديننا والحرية حقنا سنقيم األول وسننتزع الثان

 
محاولة وأد ثورات الربيع العربي هي وأد لحالة البعث النفسي الذي تملكت أمتنا 

 #الثورة_مستمرةفخطاب اليأس واإلحباط هو خطاب عمالة من حيث ال نشعر 
 

في الصحيح:)نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صالحها، نهى 
 #الثورة_مستمرةالبائع والمبتاع(عليك بسنته أيها الشاب المتحمس 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ؤل بالفرجتفا
 

 يغفرال وهللا: قال رجال بأن حديث يحضرني الشام مستقبل في انظر كلما لماذا أدري ال
 غفرت دق فإني لفالن، أغفر ال أن علي يتألى الذي ذا من: قال تعالى هللا وإن لفالن، هللا

  ( عملك لفالن،وأحبطت
 

 .العمل بإحباط فعوقب الكرم سعة جهل المتألي وهذا: الجوزي ابن قال
 

 لهم امالش ،فستكون سبحانه أسمائه ومقتضيات صفاته سعة جهل لواسع مضيق من وكم
 . آت هو بما أعلم وهللا عبرة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أزمة قراءة المشهد و فلسفة التحرك
 

 والصراع مضادة، وثورات ثورات من العربي العالم يعيشه الذي الحالي الموقف هو : المشهد
 تبدأ تاريخية سلسلة ضمن الرومي والتربص السني( خوارج) الخارجي والصراع السني الرافضي

 . هذا يومنا إلى النبوة عصر من
 

 فالنهضة فاليقظة الصحوة نحو والغفوة االنحطاط واقع من النهوض تحاول أمة أي  رك :التح فلسفة
 بهذا حافل والتاريخ بالنهضة ال بالوأد ينتهي عبثيا سيرا كان وإال بها تتحرك فلسفة من لها البد
 . وذاك

 
 فيها تتسارع الشامية كالساحة ملتهبة ساحة تتحمله ال فلسفيا إغراقا أكتب فيما بعضهم يرى قد

 ببصرك وتجول اليومية الزحمة ضوضاء تُسكت عندما لكنك ، األعداء عليها وتتزاحم األحداث
 تدرك المفرغة الحلقات من تاريخية سلسلة ضمن مفرغة حلقة في تدور أنك وتدرك ويسرة يمنة

 لماذا وإال, الدائري الخط عن عوضا المستقيم للخط التحرك مسار فيها تعيد طويلة لوقفة حاجتك
 (.المستقيم الصراط اهدنا) يوم كل في نقرأ

 
 هللا صلى هللا رسول قال : قال حذيفة عن األمة لسير العام البياني المخطط من لنبدأ : عام مشهد
 منهاج على خالفة تكون ثم تعالى هللا يرفعها ثم تكون أن هللا شاء ما فيكم النبوة تكون: )وسلم عليه
 ثم تكون أن هللا شاء ما فتكون عاضا ملكا تكون ثم تعالى هللا يرفعها ثم تكون أن هللا شاء ما النبوة
 تكون ثم تعالى هللا يرفعها ثم يكون أن هللا شاء ما فيكون جبرية ملكا تكون ثم تعالى هللا يرفعها
 بين االنتقال طور األخيرة( ثم)  حيز في جعلنا إلى الباحثين( يميل كثير من نبوة منهاج على خالفة

 البداية إلى فلننتقل كذلك كان فإن النبوة ومنهاج الجبرية
 

 تخلعه فال خلعه على المنافقون أرادك فإن قميصا مقمصك هللا إن ! عثمان يا: )التاريخي المشهد
 تخلع ال بالشورى اكتسبت فسلطة( تخلعه فال) الراشدي الحكم بنظام تعرض أزمة أول( تلقاني حتى

 المهمة تلك وتستمر البشرية عرفتها التي ىاألرق السياسية المنظومة على ،المحافظة الناس لسفهاء
 ملكي لنظام األمة سيقود الراشدي النظام هذا سقوط أن يدرك عنه هللا رضي طالب أبي بن لعلي
 المفرغة الحلقات دوامة في وندخل بعد فيما ديني انحراف عنه وينشأ السياسي االنحراف ويبدأ

 هللا رضي معاوية يستلم وسط حل ، معين وال زادت التكلفة لكن أبيه بعد بالمهمة الحسن ،يستمر
 يموت لكن ،( الخبر صح إن) كانت كما راشدة وتعود عنه هللا رضي للحسن الحكم يعود ثم عنه

 الحكم نظام تغير ، وقع فعليا وعلي عثمان منه خشي ،وما فالتغلب بالوراثة يزيد ويتولى الحسن
 وجود في سهل مما للسلطة غاصبة سنية حكومات فنشأت وتوريث تغلب إلى شورى من القائم

 الفرق بقية وبدأت ووو وعباسية أموية الحكم على صراعات ودارت الشيعة ومظلومية الخوارج
 تنازع وفرق والصوفية كالجبرية المتغلبة الحكومات تسالم فرق ونشأت والخوارج كالشيعة تكبر

 نهائي بشكل لينهار سنة 1400 ل فاحتاج النشأة قوي كان فقد البنيان أما يتربص، خارجي ،وعدو
 أزمة) الضعف نقطة يبرز لم العالمي الملكي المحيط ولعل الخارجي والهجوم الداخلي التآكل رغم
 مبكر بوقت( الحاكم السياسي النظام

 
 
 



 مستمرا صراعا يعني وهذا وتوريثا تغلبا يعني وهذا العالم تحكم ملكية أنظمة : العالمي المشهد 
 وفلسفة راق نظام الجزيرة من نور بريق ، الغاصبة األنظمة على شرعية إلسباغ للدين وتوظيفا

 بالشرق الصراع يستمر نفسه الوقت في ، الراشدة الحقبة بانتهاء يختفي ما سرعان( الشورى) علية
 فلسفة تغير الغرب يقرر( والتوريث التغلب) الغصب فلسفة عن شيء كل قبل الناشئ والغرب
 ، الديمقراطية ، الجديد العالمي النظام) النهائي طوره على العالمية الحرب بعد ينتهي لكي الحكم
 .الغربي النظام حاليا المنتصر النظام من كثيرا األسماع طرقت مصطلحات( العالم نهاية
 أما محضة، وجبرية وتخلف وتمزق تيه إلى أدى( الملك خالفة) الخالفة سقوط بالدي في أما

 الذبيحة لنفسه ويبقي النطيحة يعطيك وواقعا معطيات عنك يختلف غرب من ةفمستورد الحلول
 الخلفاء وسنة بسنتي عليكم يقول وسلم عليه هللا صلى ونبينا شريعة الغافل ظنه تاريخ من أومستورد
 وطرق التغلب في والعثمانيين والعباسيين األمويين سنة على يحرص وهو ، المهديين الراشدين

 ال لالتباع والثاني لالعتبار األول أن مع المرجعية في والشرع التاريخ بين عجيب خلط ، الحكم
 . العكس

 
 للحركات العربي الربيع ثورات بعد -أعلم وهللا- األخيرة الفرصة مشهد : الحركي المشهد

 ، المسار بتصحيح لعباده الفرص بإعطاء اإللهية بالعدالة سبحانه لمن ه استكماال الحالية اإلسالمية
 علمية أو جهادية لسلفية أمره زمام سلم الذي والشاب المشهد على الغالبة هي الرسوب عالمات لكن
 سلبيات عن أعمته جذبته التي اإليجابيات أن يدرك بدأ إلخ.... أو تحريرية أو إخوانية أو صوفية أو

 األحزاب من المتحررين( القبائل من النزاع) أعني يزداد المتحررة اإللكترونات وعدد ، قاتلة
 لكنه ، أحزابهم على للمتصلبين ونزعا الجدد للمتحررين تيها المشهد يبدو قد نعم ، والفصائل
 يتابع راشدة وحاضنة راشدة عقول عن يبحث نفسه هيكلة يعيد جديد من يعود بدأ بكليته اإلسالم

 كعمر التغلب حكم من سنة 1400 أصل من سنة 40 قرابة ألن جنين هو) الراشدي الجنين فيها
 هي ، جديدة ووالدة جديدا متحررا نشهد يوم كل, نموه( والهرم الكهل اإلنسان عمر من الجنين
 أخبر كما النبوة منهاج على تعود حتى وسلم عليه هللا صلى المصطفى أخبر كما نعم غربة

 ألنها الغربة مقاومة من غربتهم يكتسبون من هم الحق فالغرباء وسلم عليه هللا صلى المصطفى
 نهايته بنفسه مهووس مريض فهو للغربة الساعي أما الدين لهذا الغربة يرضون ال وهم دينهم غربة

 .أمته على الخروج
 

 قاسية لتجارب بحاجة الحزبية بالنواة المتحرر اإللكترون ارتباط لفك قوية لصدمات يحتاج التحرر
 فالقادم الصحيحة التحرك فلسفة غابت إن السؤال، هو هذا ؟ أين إلى لكن ، المدرسة سلطان لتلغي
 هرمنا) اإلسالمية الحركات من تجدي ال المكابرة ، الفلسفة وتبلور النفس اكتشاف حين إلى تيه

 الخلق ألسنة على الباري أجراها عميقة قدرية داللة ذات كلمات( النظام إسقاط يريد الشعب ، ارحل
 يخرج أن يجب التونسي الهرم ذاك كشجاعة لشجاعة بحاجة كلمة الهرم ، العربي الربيع ثورات في

 هرمنا ويقولون آلخر تيه من يقودونها األمة على حكماء أنفسهم نصبوا ممن وعالن فالن علينا
 تتنفس دعوها األمة صدر عن وارحلوا ،ارحل انصرفوا نقول أن قبل خيرا هللا جزاكم لهم ونقول

 ثلة من أعمق النظام ، ونظامكم نظامهم نعم النظام إسقاط يريد الشعب ، مطية ليست فصدورنا
 سيشمل اإلسقاط وإال ذلك يدركوا أن اإلسالمية الحركات قادة على ، لها تابعة ومؤسسات حاكمة
 المجرمين قبل الغافلين

 
 
 



 والحلقات للعقد وإدراكنا ، العام البياني المشهد من انطالقا للقدر فهمنا : الحركي المشهد بعد ما
 النبوي للشرع النظر و التاريخي، المشهد من انطالقا السنين مئات من بها ندور التي المفرغة
 للتاريخ اتباع ال اعتبار وقفة والوقوف وبينهما، بيننا الذي التاريخ عن بمعزل الراشدي والهدي
 الحكم في الهرقلية أن العالمي المشهد قراءة مع ندرك يجعلنا المباركة الحقبة وبين بيننا الفاصل
 أبناءه من أكثرهم وما ، التاريخين قاتليه بأيدي يكبر لن الراشدي الجنين وأن ، هرقل عنها تخلى
 سيزداد الحركي المشهد عليه دل الذي فالتمزق للتحرك فلسفة من ،البد وغربا شرقا أعداءه ومن

 إما راشدة تحرك فلسفة بغير لكن السلبيات من نافرة اإليجابية للطاقة حاملة المتحررة واإللكترونات
 جديدة حزبية لنواة تعود أو فتموت تخبو

 
 عن ليس هنا الكالم فالجواب ؟ داعش إسقاط أو النظام بإسقاط الكالم هذا فائدة ما الكثير يسأل قد

 في الديمقراطية اإلخوانية التجربة استئصال ، العربي الربيع ثورات عن بل فحسب السورية الثورة
 التجربة بعد العلمية السلفية هيبة وسقوط السورية الثورة بحق الجهادية السلفية وإجرام ، مصر

 مازال التحرير وحزب ، طبعا الثورات أول من أربعا عليها كبر والصوفية مصر في لهم المخزية
 النظرية بأن ينصدموا ال لكي ،!بالطلبات؟ يتغير أن له وأنى ، لوحده يتغير أن الواقع من يطلب
 ...ووو المنشأ، من خطأ

 نسيانه مع ، االستراتيجية إلى التكتيك مرحلة يتجاوز الذي هو اإلسالمية الجماعات من المتقدم
 .للتحرك الفلسفةالناظمة مراجعة
 الجهادية السلفية والجزائر، الجهادية السلفية ، والسيسي االخوان ، االحرار الضباط وثورة االخوان
 التاريخية والعقد ، األزمنة تقارب رغم مؤلمة متكررة تجارب وسوريا الجهادية السلفية ، والعراق
 أين إلى لكن نصل أين إلى المشكلة ليست ، يجدي عاد ما عنها والتغافل منعطف كل مع تظهر

 أمتنا حق فمن اليوم تغيرت المعطيات من كثير لكانت قبلنا من سأله لو سؤال ؟ بعدنا من سنوصل
 ضرورة بات الرشد ، ألنفسنا السؤال هذا نسأل أن المستقبلي وبامتدادها الحاضر بوجودها علينا
 اللدود المشرقي العدو من واستفادة اليونانية للحضارة الكنيسة تاريخ تجاوزت قفزة ، ملحة

 تتجاوز لقفزة بحاجة ونحن اليوم والسيطرة التحكم فرصة الغرب أعطى( اإلسالمية الحضارة)
 سيعطينا( الليبرالي الغرب) اللدود العدو من واالستفادة الراشدي للعصر والتوريث التغلب عصور
 . اعتبر من والسعيد والمؤمن الكافر على تجري سنن كونه في وهلل ، هللا شاء إن غدا الفرصة

 
 في بعيدا وانظر أخي قف لكن ، قصرت أو عنه بالتعبير أحسنت أكون قد بعيد من ألمحه وميض
 . هللا شاء إن تتمة وللحديث منها أحسن أو كدندنتي تدندن لعلك المستقبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وقفة مع مفهوم االصطفاف السني
 

 : بعد أما هللا رسول على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم
 مفهوم) حول هللا حفظه قنيبي إياد الدكتور لألخ كلمة على اإلخوة بعض اليوم أطلعني فقد

 عناينف أن أرجو  حولها سريعة خواطر نفسي في فوقعت( واعتصموا) ومبادرة (السني االصطفاف
 :  إخواني وسائر إياد والدكتور بها هللا
 
 حيح؟ص تطبيق لها وهل فتساءلت( المنهج أخوة) ـل الخاطئ التطبيق قوله انتباهي لفت األمر فأول -

 : الكريم أخي
 سجن في تدخل أن فأخشى ، اإلخوة هذه حول األمة في المتبعين العلم أهل بكالم تتحفنا لو حبذا

  ، وأمته المرء بين بها يفرق إبليس فخاخ من فخ هي بل (عليهم كتبناها ما ابتدعوها ورهبانية)
  فيك هللا بارك لدينك أسلم عنها فدعك

 
 ابن نوبي بينهم فيما بمقارنة لنقوم بأعيانها جماعات سميت لو فحبذا اآلخر الطرف عن كالمك أما -

 وليق وإذ) فيهم ونزل المنافقين من الخندق حفر في ساهموا الذين وبين وبينهم ، معه ومن سلول
 تىح بأعيانهم سميتهم لو حبذا (غرورا إال ورسوله هللا وعدنا ما مرض قلوبهم في والذين المنافقون

 أهل من وه وسلم عليه هللا صلى المصطفى عنه وقال الكفار في أنكى الذي الرجل وبين بينهم نقارن
 حتى بأعيانهم سميتهم لو حبذا . نفسه قتل حتى جيشه في المعركة آخر حتى يقاتل ،وتركه النار

 كنا اإنم ليقولن سألتهم ولئن) فيهم ونزل الغزوات آخر في النبوة جيش في كانوا بأناس نقارنهم
 عن نعف إن إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ال تستهزئون كنتم ورسوله وآياته أباهلل قل ونلعب نخوض
 جدو سبيالً  منهم شرا كانوا فإن سميتهم لو حبذا ( .مجرمين كانوا بأنهم طائفة نعذب منكم طائفة

 ترك في سبيال وجدنا .  فيهم وسلم عليه هللا صلى المصطفى سنة لترك سبيالً  الشام في المجاهدون
 إلماما قال ( .ادفعوا أو هللا سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل نافقوا الذين وليعلم) تعالى قوله

 لمنافقينل قيل الكالم وهذا (وحريمكم أنفسكم عن دفعا فقاتلوا هللا، لوجه تقاتلوا لم إن: ) السمرقندي
ً  المبادرة سميت لو أرأيت. ذلك مع ونافقوا وسلم عليه هللا صلى الرسول شهدوا  عن عوضا

ً  األمر أكان( ادفعوا أو هللا سبيل في قاتلوا) مبادرة( واعتصموا)   ؟ مذمومين طرفين بين وسطا
!( ؟ المنهج إخوة من ليس هو طبعا) األشعري الدين صالح مع األمر تشبيه عندك يسوغ ال كان فإن

 . هللا شاء إن وسعة مخرجا األمر في تجد ذكرنا من مع فشبهه
  واقع مع بمتوقع عبرة ال العلم أهل ذكر فقد الخارج وكالء شوكة تقوية جواز لعدم األمر منع أما

 كما االستضعاف زمن في والموازنة ، ومراحل بأشواط مفسدة ذلك من أعظم األسد صيال فواقع
 . واألصلح الصالح جلب بين التمكين زمن وفي , والفاسد األفسد درء بين تدور مشايخنا ذكر

 لدينوا الحرمة عن الصائل دفع أنواع أشد فهو الدفع قتال وأما) تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ولذلك
ً  فواجب  فال, دفعه من اإليمان بعد أوجب شيء ال والدنيا الدين يفسد الذي الصائل فالعدو , إجماعا
 مةهج عاين فقد بالواقع وعلمه هللا رحمه فقهه من وهذا( اإلمكان بحسب يُدفَع بل شرط   له يشترط
ً  ينقذ بكالم فتكلم ، كلمتهم وتفرق المسلمين وضعف الشرسة التتار ً  ويعالج وضعا  عنا هللا جزاهف واقعا
  . خير كل
 
 
 



 عقالً  المذموم الجبان إال عنه يرغب وال ، اختيار ال ضرورة الدفع وجهاد) القيم ابن قال وكما
 ً  كمعار في األمة بتاريخ يُعرف وال وبلده عرضه على يغار شجاع كل اغتنم من فالعاقل(  وشرعا

 الساحات من كثير في انتشرت ولألسف معاصرة بدعة هي بل الرايات عن الكالمُ  الصائل دفع
 _ هللا رحمك_ عنها فابتعد
 كنل كالمي من يفهم قد كما نحوه أو بنفاق لها المنتسبين أصف وال المبادرة عن أدافع ال هنا وأنا
 ركويت الهاجس ويتبع , الواقع على الشك يقدم النوازل معالجة في منطق من تعجبي الكريم أخي

 وه تاريخيا يُعرف كما النوازل في والكالم حلوالً  ينتج وال عراقيل ينتج هدام منطق هذا . النازلة
 يتدع ال لنفسك إنصاف   من وأظنك ، الواقع ودراية الشرع علم جمعوا الذين الراسخين العلم ألهل
  .فيه الراسخ عن فضالً  العالم عن فضالً  العلم طالب مرتبة لنفسك
 كوني أن فإما النازلة المفتي أو بالحاكم نزلت إذا: ) هللا رحمه القيم ابن بكالم وإياك نفسي وأذكر
 يكن لم فإن ، ال أو ، ومعرفته طلبه في وسعه استفرغ قد بحيث ظنه على غالبا أو فيها بالحق عالما
 على مأقد ومتى ، يعلم ال بما يقضي وال ، يفتي أن له يحل لم ظنه على غلب وال فيها بالحق عالما
 هامن ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما قل}:  تعالى قوله تحت ودخل ، هللا لعقوبة تعرض فقد ذلك
 ال ما هللا على تقولوا وأن سلطانا به ينزل لم ما باهلل تشركوا وأن الحق بغير والبغي واإلثم بطن وما

 حصر ولهذا;  بحال تباح ال التي األربع المحرمات أعظم علم بال عليه القول فجعل{ تعلمون
 !!!!؟ نحن فكيف العالم في هذا (الحصر بصيغة فيها التحريم

 ابفأبو الشامي الجهاد تنصر أن أردت ولو مهلكة فيها والخوض نجاة فيها السكوت عظيم مقام فهذا
 . لذلك حاجة رأيت فإني, العلن في لنشرها واعذرني كثيرة الخير
ً حالي الميسور السقف على الكلمة جمع في اجتهاد والمبادرة عنا يرضيه بما وإياك هللا شغلني  ا

 ليهاع القائمين هللا وفق والصواب للخطأ عرضة اجتهادية خطوة وهي بالمعسور يسقط ال والميسور
 .أعلم تعالى وهللا هذا خير لكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يا فتاح يا عليم
 
 

 ياعليم يافت اح
 قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا: ) تعالى قال وعليه( معه تعال معك بجي ما يلي) بالشام مثل عندنا في
 واالرتباطات المنافقين في اآلية( مستهزئون نحن إنما معكم إنا قالوا شياطينهم إلى خلوا وإذا آمنا

    اإلشكال انحل يكون أن أرجو الخارجية
 اسمها واحدة بسفينة والنصرة نحن الحبيب أخي النصرة عن الدفاع بمظهر األمر إظهار أما 

 ثقافة األخيرة منشوراته في المقدسي وأمثال فيك هللا بارك أمثالك يردد وعندما الشامي الجهاد
 عائمة غائمة بعبارات الجهادي السلفي للتيار ينتمي ال فصيل ألي والتشكيك والوسوسة التخوين
 رفض لحركة تتطور أن نحن ونخشى ، مجتمعية عزلة حركة تكون أن إلى بالنصرة فيدفع

 أحرص نحن صدقني ، تتحمل ال الساحة ، الساحة في هللا اتقوا لكم فنقول بعد فيما مجتمعي
 بمراحل هذا وقبل ، هذا لك ستبدي واأليام المقدسي ومن منك أكثر النصرة على  _هللا بإذن_

 األخ عند بيكو سايكس هذه طبعا) وثورتنا بلدنا ألنها الشامية الساحة على أحرص نحن وأشواط
 ، النصرة إلى حزم من الفصائل كل من إخواننا أعز استشهد وفيها( أظن فيما  المحيسني الحبيب

 وأتوب هللا استغفر واليوم ، النظام سجون في التهمة هذه على وحبست جهاديا سلفيا كنت أنا نعم
 عنكم تمايزنا أننا أعتذر عنها غنى في كنتم دونكيشوتية معارك في أدخلناكم أننا لشعبنا واعتذر إليه

 صدق قلت وبقلوبكم بكم واختلطت فيه كنت الذي الفكري السجن من خرجت عندما ألني يوما،
( فيكم خير فال الشام أهل فسد إذا) قال عندما المصدوق الصادق وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 عاتبني من وإلى وإلسالمنا لثورتنا ماضيها من خير األيام قابل هللا شاء وإن أعتذر، منكم أعتذر
  :  له فأقول قولي في غلظة على
ً  يَكُ  َوَمن ِلتَزدَِجروا فَقَسا ً  فَليَقسُ  حاِزما ً  أَحيانا  يَرَحمُ  َوحينا

 
 .النصح على خيرا هللا وجزاكم فيها أخطأت كنت إن هللا واستغفر هذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشيطنةالحجرات و لغة 
 

 وداعش، فلغة النظام يكفينا لها دمار هو الساحة في جديد داخلي اقتتال أي
 ورةس كانت ، لذلك فقط وداعش النظام منها يستفيد لغة والتخوين الشيطنة
 القأخ عن تكلمت اإليمانية واالخوة الباغية الطائفة عن تتكلم التي الحجرات
 والغيبة والتجسس الظن وسوء باأللقاب والتنابز واللمز كالسخرية مدمرة

 .منها فاحذروا( الشيطنة لغة)باختصار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أشعار من حسابه القديم )يحيى توفيق(
 

 حال ثم قسرا ألقه لم عام مضى جسدي، يأسرها لم وروح أمي تلده لم ألخ دعائي هذا
 جرى حتى باهلل المحبة معنى عرفت ما ، حتى صوته سماع دون الطاغوت سجن
 ( البسيط على)  بخلوة ينشدها أو بدعوة يذكره قارئها لعل كتبتها أبيات وهذه ماجرى

 
 أحبسه لست بالدمع أم باآله..  أحسبه كيف ول ى الحزن من عام
 تؤنسهُ  الشام ألرض وغادرتني..  مسامرتي مل ت وقد بالن جوم أم
 أهمسهُ  بالشوق تخبره كيف أم..  محبسه والسجن تؤنسه كيف بل

 أحرسهُ  بالعين أُسكنه بالقلب..  أذكره بالفرح أرقبه بالط يف
اف أو..  مبعثرة   كأوراق بالذكريات  ألبسهُ  البرد بليل كاللح 

 أضرسهُ  جل ى بهجا الجمع اذكر أم..  تجمعنا واألحالم العلم أأذكر
 مشمسهُ  الليل وعقب قصير   ليل  ..  يطاوعني صبر   وما أُخي   اً صبر
 سندسهُ  طاب وحور عدن جنات..  مطمحنا الدار فتلك أُخي   اً صبر

 
 
 

 فضيلة الوطنية) وايلد أوسكار اإلنكليزي للكاتب المقولة هذه اليوم قرأت
 الوطني المجلس من المعارضة مع حالنا وتذكرت صدقها من فضحكت( المفسدين
  فقلت بناظم ولست ذلك في أبيات فنظمت حوى وما حوى ومن لفه لف ومن

 :(البسيط على)
 

 ثعبانُ  منجينا فإذ النجاة رمنا... الضبع ساسه قد وطن على لهفي
 نكرانُ  والتنديد الشجب ونصره...  معضلة كل في الكذب إهابه
 !  صنواُن؟ للضبع أم الشعب تُمثل....  وملحدة   وزنديق   وقس   لص  
 إحسانُ  يخفيه وما ، الوجوه هذي...  مأثمة الظن ،فبعض تمهل قالوا
 عميانُ  ترشده ال النور يبصر من...  دبر من القوم وشاه !! وجوهُ  شاهت
 طوفانُ  والتنديد السيف ونصره ... تأمره الشمس يبغي النور يبصر من

 أوطانُ  الفضل أن القول تذكروا...  فضائلهم ول ت إذا والمفسدون
 

 
 
 

 بهذه القصائد ( أبو عمر الحموي على تزويدناMarwan Hadidأجدد الشكر لصاحب حساب )
 



 مقابلته مع موقع )الجزيرة نت(
 

 النظامي والجيش المسلحة السورية المعارضة فصائل بين المختلفة حلب جبهات في المعارك تستمر
 .عنها أريافها فصل بغية المدينة على كامل حصار فرض إلى يهدف الذي
 حركة في حلب أمير الشامي يزن أبو نت الجزيرة التقت المعارك مجريات على التعرف وبغية

 أهل) عمليات غرفة قيادات وأحد اإلسالمية الجبهة في الشورى وعضو اإلسالمية الشام حرارأ
 .المدينة في العسكري العمل تدير التي (الشام

 عن اعوض الهجوم) تعتمد والتي النظام ضد اتبعوها التي الجديدة اإلستراتيجية أن الشامي وأوضح
 .محاور عدة في النظام هجوم بصد لهم وسمحت ، حلب في المعركة موازين قلبت ،( الدفاع

 والراموسة الجوية المخابرات مثل جديدة جبهات في النظام هاجموا المعارضة مسلحي أن وأوضح
 .وإستراتيجية مهمة جديدة أهداف على السيطرة إلى يسعون وهم
 يف األوضاع تطور إلى الشامي أشار ، الشام أهل عملية غرفة لتشكيل دفعتهم التي األسباب وعن

 إضافة "موجعة" بضربات واستهدافه النظام تقدم لوقف تسعى الغرفة أن وأكد ، بحلب القتال جبهات
 .والشام العراق في اإلسالمية الدولة تنظيم عناصر تقدم إيقاف إلى
 نم عدد أكبر إن الشامي قال ، حلب جبهات في بالتقصير للمسلحين الموجهة االتهامات على وردا

 حلب في خط أطول على متواجدة الحركة أن وذكر ، الشام أحرار حركة من هم والقتلى لجرحىا
 .الموارد بضعف التحركات قلة وبرر ، والنقاريين نجار الشيخ جبهة خالل نم

 جارن الشيخ جبهة في النظام تقدم وقف واستطاع جديدة خططا اتبع التنظيم أن إلى الشامي وأشار
 وتخدم سريع بشكل" النظام ظهر تقصم" بعمليات الشام أهل عمليات غرفة قامت بينما ، والنقاريين

 .بشريا مخزونا يمتلك يعد لم النظام ألن نجار الشيخ جبهة
 

 :الدولة تنظيم
 دأب التنظيم هذا مع القتال أن الشامي أوضح الدولة، تنظيم ضد القتال من الحركة موقف وبخصوص

 هللا عبد وأبو البنشي عبيدة أبو فيها قتل التي المتكررة واعتداءاتهم ريان أبو الطبيب قتلهم بعد
 .الشرع إلى لالحتكام الدعوات ورفضهم وآخرون،

 الشرعي المجلس أفتى وقد ، شرعي حكم وفق إال واحدة رصاصة تطلق ال البندقية هذه" إن وقال
 الشام أرض وتطهير قتالهم ويجب خوارج المجموعة هذه أن مكتوبة بفتوى اإلسالمية الجبهة في

 حلب مثل منها خرجوا التي المناطق أن ونالحظ ظاهر، األرض في أحدثوه الذي الفساد وأن ، منهم
 ".بكثير أفضل فيها العسكري الوضع أصبح قد والالذقية المدينة

 
 في همعمليات تنسيق على يعملون المسلحين أن الشامي أكد ، والساحل حلب بين التنسيق وبشأن

 مليةع أن واعتبر البشري، المخزون نقص من معاناته واستغالل النظام قوات وتشتيت الجبهتين
 إلى رامشي حلب، في رفاقهم قوة يعزز الساحل في المسلحين وصمود حلب، لعملية استثمار الساحل

 .إدلب من الساحل إلى بشريا دعما أرسلت الحركة أن
 

  ألن طويال منحى ستأخذ الحرب أن الشامي أكد ومآلها، سوريا في الحرب بمجرى يتعلق وفيما
 ةوإيراني عراقية مليشيات نقاتل أصبحنا بل وحسب، جائر حاكم ضد شعب ثورة" تعد لم ألمور

 أن ضافوأ ،"عالميا طابعا تأخذ سوف المقبلة األيام وفي إقليميا، طابعا تأخذ اآلن والحرب ولبنانية،
 ".المكاسب إلى االلتفات وعدم الصف وحدة هو اليوم نحتاجه ما أكثر"



 تغريدات متفرقة
 

 الدوائر تدور الباغي على وأن...  أهله يصرع البغي أن هللا قضى -1
 لصاحبه يعجل أن أحرى ذنب من ما) الحديث وفي,( الحياة متاع أنفسكم على بغيكم إنما)

 (البغي من الدنيا في العقوبة
 

 سدتف وإذا كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في ،إن فالخيرفيكم الشام أهل إذافسد -2
 سالماإل بالد قلب الشام الحديثين من القلب وهي اال كله الجسد فسد

 
 :سبحانه هقول إلى ترى أال التكاليف وخفيف األمور يسير في تابع إذا الرجل بصدق تعتد ال -3

 (الشقة عليهم بعدت ولكن التبعوك قاصدا وسفرا قريبا عرضا كان لو)
 

 كتاب من إليك أوحي ما واتل) بـ إال ..( ربكم من الحق وقل) على التقدر :الكهف سورة مع -4
 . .(الذين مع نفسك واصبر) ..(ربك

 

 وانظر قالطري ألواء على الصبر على يعينك القضية بتبعات واإلحاطة المستقبل استشراف -5
 (خبرا به تحط لم ما على تصبر وكيف) لموسى الخضر قول لهذا

 

 للعوض( عن) وليس للتبعيض(  من) فـ(  أمتي عن)  وليس(  أمتي من طائفة والتزال) -6
 .أمة ينقذ العربية من قليل ، واالستبدال

 

ً  لنا ابعث) قال الذي المأل :وطالوت القاهرة -7  كوني أنى) قالوا من هم (هللا سبيل في نقاتل ملكا
 ! القرآن قرأت فقد المستقبل من تتفاجأ ال (علينا الملك له

 

 من ونافلة ودرس بتغريدة تتحقق هل ياترى جهاده حق (جهاده حق هللا في وجاهدوا) -8
 ؟ تفعل البندقية هل واليوم السؤال هذا نفسي اسأل كنت قديما! المال؟

 

 !! يلبالفص ابتليت.....  و بالتعصب ابتليت أنك فاعلم للفصيل منك التأويل كثر إذا -9
 التوضيح فرد الشيخ :طلب أحد المغردين 

 واقصد الجهادي أو السياسي عمله لممارسة المرء إليه ينتمي الذي  التنظيم أو الجماعة هو
 ألمراضنا تشخيص باب من اإلسالمية الفصائل هنا

 

 خللشي تغريدة! )الجهاد وفضل المنصورة الطائفة بحديث احتج نصحناه كلما أحدهم  -11
 األمين( فرد الشيخ: محمد

 سولي موجبات الطائفة صفات جعلهم المنصورة الطائفة أحاديث فهم في الواقعة المشكلة
 والموجب العالمة بين وشتان عالمات

 



 نالراشدي خلفاءه بعده ومن النبي جناب بأن كلمته لزوم  العدناني_محمد_أبي_كلمة# -11
 !والعراق الشام والة بين فرقوا ألنهم!بيكو سايكس يلتزمون بعدهم ومن

 تغريدة )ألسد الجهاد( قام الشيخ بالرد عليها:
 أثرالت استبعد(  باليمن وجند بالعراق وجند بالشام جند مجندة أجناداً  تكونوا أن توشكون)

 !؟ الحديث رواية عند بيكو بسايكس
 

 نأ مستعد أنا:  له فقلت ؟ اإلسالميين على محسوب غير وهو له تعتذر كيف: لي قال -12
 ( لهم لنت هللا من رحمة فبما) اإلسالميين من ليصبح قدمه أقبل

 تغريدة )لخالد أبو أنس( قام الشيخ بالرد عليها:
 بالمستقبل تفاؤال يزيدني هذا كالمك فيك يبارك هللا

 
 نم خالصها:  فكُّها:   القرطبي قال(  رقبة فك العقبة ما أدراك وما العقبة اقتحم فال) -13

 من المسلمين من رجالً  أستنقذ ألن: ) قال أنه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر عن األسر
 فكاك: ) هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال (العرب جزيرة من إلي أحب الكفار أيدي

 (القربات أعظم من ذلك في غيره و الموقوف المال بذل و ، الواجبات أعظم من األسارى
 هم سرىواأل( والولدان والنساء الرجال من والمستضعفين هللا سبيل في تقاتلون ال لكم وما)

 ألحوا ،حلب سجن أسرى نج   اللهم واجبا بذلك الواجب فيزيد استضعافا المستضعفين أكثر
نج  همالل ربيعة أبي بن عياش نج اللهم:) للمستضعفين قنت كما نبينا قنت فما بالدعاء

 المستضعفين من المؤمنين..(
 

  (همواعتقادات مقاصدأهله تنضبط ال الجاهلية قتال مثل الفتنة وقتال) :تيمية ابن قال -14
 (أخرى ألسباب كان بل معاوية لخصوص يكن لم معه معاوية أصحاب قتال)فـ

 
 الناس احترام فيكسبون االنتصارات ويحققون المعارك يخوضون إسالميون :له قال -15

 ذكراهم الناس ولتمجد بذلك فسينتهون دعهم :مبتسما عنهم. رد ورضاهم
 تغريدة للشيخ الشهيد )حسان عبود( قام الشيخ بالرد عليها:

 الفتحو هللا نصر جاء إذا) أفواجا حينها الناس دخول قضى فسبحانه بالشهداء النصر كان لئن
 (أفواجا هللا دين في يدخلون الناس ورأيت

 
 ،نعم بها خوطبوا كما بها خوطبنا كآيات الكفار آليات ننظر أال القرآن فهم موانع من -16
 راجاب أدرك فعمر -باهلل والعياذ- ندري ال حيث من تسري  القوم خصال لكن مسلمين نحن

 االدني حياتكم في طيباتكم أذهبتم) :اآلية هذه تذهب أين وقال عليه فأنكر لحم حمال ومعه
 فتنبه الكفار في نزلت واآلية( بها واستمتعتم

 
 يسهامؤس أقوال خالفت فقط تدبرها، عدم بل للنصائح الجماعات بعض تقبل عدم انظر -17

 ةعد وقوع وانظر (األولين آباءهم يأت لم ما جاءهم أم القول يدبروا أفلم) فتبصر وفعالهم
 لألحالم الشوق نعم (األماني وغرتكم) الخطأ ليكرروا ماغرهم نفسه المطب في جماعات

 قولال تخترع لجماعات وانظر حدود بل حد وللواقع لها الحد فاألمنية ، تشويش عنصر بات
 في غرهمو): تعالى قوله فتبصر لمقتضاه وتمتثل به تحتج حين بعد ثم توهمتها لمصلحة

 غرتهم ِكذبتهم (يفترون كانوا ما دينهم



 ضب جحر سلكوا لو حتى ، بذراع وذراعا بشبر، شبرا قبلكم من سنن لتتبعن) -18
 باألمر األول المعني ونحن( فمن:قال والنصارى اليهود: هللا يارسول قلنا لسلكتموه

 
 ريةف لنا نسبت كلما معنا الفصائل بعض حال هذا(  جهرة هللا نرى حتى لك نؤمن لن) -19

 يفرجها هللا ،!!  وبعدين أخرى سمعنا كذبها فبان
 

 لفشلا أن ذلك ففي التنازع في كلها اقترنت القرآن في مرات أربع وردت الفشل كلمة -21
 التنازع من إال األمة هذه على يدخل ال

 
 فئة ولأ المشروع حملة (لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا ثم) -21

 لديننا ولفهمنا لمواقفنا مراجعة ، أوشهوة بشبهة لنفسه ظالم فيهم
 

  وُمْعتبرُ  تحكيم الحوادث وفي***   ِعَظة   غيره في له السعيد إن -22
 انك الذي جرى األخوان ضيعها لما( األبصار أولي يا فاعتبروا)  االعتبار الوقت فريضة

 
 (فيها أركسوا الفتنة إلى ردوا ما كل) العدوية رابعة في حتى والديمقراطية االخوان -23

 اجيحت لألمن ففهمه (قومهم ويأمنوا يأمنوكم أن يريدون آخرين ستجدون) يأمنوا ولم أركسوا
 أنك ظلم وأي (مهتدون وهم األمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين) للتصحيح

 السلطات مصدر وتجعله للشعب الحكم تجعل
 

 ال الذين قال كذلك الكتاب يتلون وهم.... و شيء على النصارى ليست اليهود وقالت) -24
 والجهال مقالتهم استوت اإلنصاف العلم أهل حرم لما (قولهم مثل يعلمون

 
 مر على يهودية سنة الحق دعاة اغتيال( الناس من بالقسط يأمرون الذين ويقتلون) -25

 العصور
 

 اإلمساك أصل كان ولو الحق استعمال في تعسف( لتعتدوا ضرارا والتمسكوهن) -26
 ثم دنيا جلب أو هوى لنصرة الدماء حقن أو خالفة أو جهاد بمسمى تتدثر كمن ، مشروعا

 في هللا فمخالفة( هزوا هللا آيات تتخذوا وال نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن) اآلية تتمة انظر
 ظاهرا بحق تمسك وإن ، بآياته استهزاء أحكامه من مقصوده

 
 فال دالجس الداء عم إذا( قولي ترقب ولم إسرائيل بني بين فرقت تقول أن خشيت إني) -27

 واألدوية العقاقير من والبد البتر ينفع
 

 بتعص من يا ، بايعوه يقل ولم اتبعوه قال( اتبعوه للذين بابراهيم الناس أولى إن) -28
 افهم للتنظيم
 

 فهذا الزم وصف للقائد الميدانية( للقتال مقاعد المؤمنين تبوئ أهلك من غدوت وإذ) -29
 للميدان نزل حتى لها المخطط و األمة معلم بأنه يكتف لم هللا رسول

 



 ألمر الجامع القائد صفات من ضعف غير من فاللين( لهم لنت هللا من رحمة فبما) -31
ً  كنت ولو) اآلية تتمة ترى أال الناس  (حولك من النفضوا القلب غليظ فظا

 
 يهمف فهو نفسها باآلية (الصالة لهم فأقمت فيهم كنت وإذا( )حذركم وخذوا) سبحانه قال -31

 إلخوانهم قالوا الذين) ..وانظر ، عنها بعيدا ال الصفوف من يحذر الناصح وكذا ومعهم
 حذيروت فقيام) قعدوا ولكن ومعهم فيهم لكانوا النصح صدقوا لو( ماقتلوا أطاعونا لو وقعدوا

 (نفاق خصلة وتنظير وقعود إمامة صفة
 

 قدمت ابم مصيبة أصابتهم إذا فكيف) تعالى قوله فأرى النور حزب مستقبل في انظر -32
ً  إال أردنا إن باهلل يحلفون جاءوك ثم أيديهم ً  إحسانا  (وتوفيقا

 
 واعتقل ويجاهد جهاد بمن بالك فما (مؤمنا لست السالم إليكم القى لمن تقولوا وال) -33

 ! بالسالم نهاكم وهللا صحوات، بأنه يرمى ثم بالديمقراطية وكفر وصبر
 

 نسيالم الحظ عن إال شيء عن تبحث فال أخيك وبين بينك والبغضاء العداوة وقعت إذا -34
 (والبغضاء العداوة بينهم فأغرينا به ذكروا مما حظا فنسوا)

 
  األربع لجهاتا من وهاجمك الوحيد، طريقك على الكمائن نصب ، تراه وال يراك عدو -35

 هللا إال عنك يدفعه من وولدك بمالك واخترقك ، ورجله بخيله عليك جلبأ
 مغرد لم يفهم القصد فاستفسر فكان رد الشيخ :

 قعدنأل أغويتني فبما قال)  (ترونهم ال حيث من وقبيله هو يراكم إنه:) تعالى قوله  في تأمل
 مانهمأي وعن خلفهم ومن أيديهم بين من آلتينهم ثم: ) تعالى وبقوله( المستقيم صراطك لهم

 (واألوالد األموال في وشاركهم ورجلك بخيلك عليهم وأجلب( )شمائلهم وعن
 

 ديمقراطية أموالنا في إال اشتراكية (رعايتها حق رعوها فما... ابتدعوها ورهبانية) -36
 فيها ويمضون بدعة يبتدعون ما (االبيض الرجل) االنسان حقوق إليصالنا

 
 أولي وإلى الرسول إلى ردوه ولو به أذاعوا الخوف أو األمن من أمر جاءهم وإذا) -37

 الشامي جهادنا في غائبة سنة( منهم يستنبطونه الذين لعلمه منهم األمر
 

 ارثيةك نتائج إلى يؤدي قد المناسبة بالكلمات الفراغ امأل بسياسة بيننا فيما التعامل -38
 (إثم الظن بعض إن الظن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها يا)

 
 فال الفجور أهل أما األخيار شر تخمد الكلمة( تقيا كنت إن منك بالرحمن أعوذ إني) -39

 !؟ اآلن العدوية لرابعة فانظر شاهداً  أردت وان ، الكلمات معهم تنفع
 (2113-آب-14)بتاريخ 

 
 
 



 
 في والدعة االستبداد جواءأ في نبت ما أول نبت رجاءاإل ان وجد التاريخ في نظر من -41

 جرةلش تربة فالفرقة الفوضى جواءأو الفرقة في ولدوا والخوارج الغلو نأو الحجاج حقبة
 ال اءبالدم واستهانة كبر زقومها ، الجهل من لها نبتأ بشيء سقيت ما والتي الخبيثة الغلو

  الحديث فانظر للتاريخ شاهدا ردتأ نإو باالعتصام الإ تقتلع وال بالعلم الإ تموت
 للجهل وانظر ، بالحق الطائفتين أولى قتلهم فيلي. (الناس من فرقة في مارقة تمرق)
 سقىت الملوك بالط في تنبت خبيثة فشجرة رجاءاإل اأم( تراقيهم يجاوز ال القرآن يقرؤون)

 المنتهكة المسلمين حرمات امام ودياثة وجبن ذل زقومها ، للدنيا والركون الدعة بقيح
 وياق غيورا فتيا عاد سنامه امتلك فإذا حركة، وال غيرة ال سنام بال كجمل الدين فيصبح

 بالطه واقتلع عرشه واهتز المستبد الظالم وخافه
 

  (الكافرين على أعزة المؤمنين على أذلة) (بينهم رحماء الكفار على أشداء) -41
 حنفن النفس يشوه الميزان وخلل اإلسالمي للمشهد المتصدرين في نفقده ما أعز تزاناإل
 نريده ال ويؤلف يألف الوجه مشرق الطلعة بهي الشكيمة قوي النفس عزيز فتيا إسالما نريد

 القلوب وآفات النفسية بالعقد مكتنزا مشوها مسخا
 

  البناء في الرباني المنهج مع تتنافى اإلسالمي العمل في المراحل حرق سياسة -42
 كممح بناء فاستوى أخرج وليس (سوقه على فاستوى فاستغلظ فآزره شطأه أخرج كزرع)

 وأ أرضها بغير غرستور جذ عالزار يعجب ولن( الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب) متقن
 الشتلة يغرس من الزارع فليس هواءها انقطع حتى بالماء غمرت أو وحيزها عمقها تعط لم

 فيعطي عنها يدفعها وكيف لها تعرض التي واألفات وحرثها وريها أرضها يعرف من بل
  بل الشورقراطية منهج على التدرج أعني أن كالمي من واليفهم ووقته حقه مقام لكل

  (أصحابه يقتل محمدا ان اليقال ولكي) (بجاهلية عهد حديثو قومك أن لوال)
  (قلوبهم والمؤلفة) (التزرموه) (العشيرة أخو بئس) (اللهم وباسمك)

 إال هللا حرمات فيها يعظمون خطة اليسألونني بيده نفسي والذي) (واليغزوننا نغزوهم اآلن)
 (إي اها أعطيتهم

 في العدو فطلب العدو قصد الغزو ، نغزوهم اآلن ( :نغزوهم اآلن) عن استفسار على رد 
 كالزرع نمو مراحل له الجهاد فحتى الخندق بعد إال المحمدية الدعوة بلغته ما وقت له داره

 
 ثرأك تكون قد ألخرى غرفة من بيته في كالمتنقل الخرى جماعة من يتنقل الذي شأن -43

 واقعيا فكن أمتك هذه نفسه البيت في زال ما لكن هواء أحسن أو إشراقا
 

 مرض تسلل بدء إلى تشير الفرح من حالة الجماعة أو التنظيم منجزات على الدندنة -44
 (فرحون لديهم بما حزب كل زبرا بينهم أمرهم فتقطعوا) الحزبية

 
  البناء في الرباني المنهج مع تتنافى اإلسالمي العمل في المراحل حرق سياسة -45
 فاستوى أخرج وليس (سوقه على فاستوى فاستغلظ فآزره شطأه أخرج كزرع)

 
 إعالم تراعي الهدى ياعلم عليك هللا صلى (أصحابه يقتل محمداً  أن يقال ال لكي) -46

 !! BBCوCNNو بالجزيرة يبالون ال وقومي البدائي البسيط العربية الجزيرة



 الجب في ألقاه ممن يطلبه أن إال ليعقوب يبق فلم ليوسف الوصول أسباب عزت -47
 (هللا روح من تيأسوا وال) قال ذلك ومع (وأخيه يوسف من فتحسسوا اذهبوا بني يا)

 (اليأس تعرف ال المؤمن روح فإن التفاؤل إلى يدعو يجري ما كل) :قال من هللا ورحم
 (الكافرون القوم إال هللا روح من ييأس ال إنه) قال تعالى :

 وخالفات الصعوبات وتراكم المشاكل ازدحام من التنفس وعسر الصدر ضاق كلما
 (الحوت كصاحب تكن وال ربك لحكم فاصبر) تذكر باالنسحاب وفكرت اإلسالميين

 (كظيم فهو الحزن من عيناه وابيضت) حتى يعقوب على خيما والحزن( الهم شدة) البث إن
 .كذلك فاجعلها( هللا إلى وحزني بثي أشكو إنما) عبادة جعلهما لكنه

 
 خير يلالتفاص بعض خفاء لعل ماتدري (األمر في ولتنازعتم لفشلتم كثيرا أراكهم ولو) -48

 خير فيها لهم أمور عن ألحجموا عليهم خفي ما ببعض الناس علم فلو لك
 

 يكون فلن تبالي فال السماء السماء لك تقول والناس األرض في تعمل جعلت إن -49
 الهواء في تستنبت ال فالبذور( ثابت أصلها) يكون حتى( السماء في وفرعها)

 
 نالمؤمني بين وتفريقا وكفرا ضرارا) فـ صدرت سقف أي تحت من الكلمة اليغرنك -51

 مسجد في قيلت إنما كنيسة في تقل لم( قبل من ورسوله هللا حارب لمن وإرصادا
 

  تعالى قوله في انسلخ اليوم عاينت إني أما ، كالمعاينة الخبر ليس -51
 جمعة علي شاهد تعاين أن أردت فإن (منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم واتل)

 2113-تشرين األول-9بتاريخ 
 

 ، سمعهت فقد جيدا انصت انصت لكن تبصره ال قد التيار تحت عميق تيار تيار، هناك -52
 ستسمع القديمة واألمراض الحزبية أصوات اسكت خصائصه يبرز بدأ الدين فهذا

 
 ببقاء الدعوة بقاء ربط عدم :فيها ..(الرسل قبله من خلت قد رسول إال محمد وما) -53

 هللا رسول كان لو حتى شخص بحياة يرتبط أن من أكبر فاإلسالم رموزها
 

 أنك أعلم نوالك به أرجو ما منك  أعلم ولكن عطاءك به أستحق ما نفسي من أعلم ال -54
 (بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل) سبب بال تعطي كريم الكريم

 
  يوم كل تقيمها وهي قيامتهم الخلق لعامة ؟ لها أتطمح العظيمة النفس تلك أتلمح -55

 (اللوامة بالنفس أقسم وال القيامة بيوم أقسم ال) وتلوم تحاسب
 

 نتماءواإل الوالء نأل نتماءإ و والء طرأ وليست وعمل جهد طرأ والفصائل الجماعات -56
 الخاص الوالء على مقدم العام والوالء سالماإل مةأل يكون

 
 هللا إلى الدعوة قبل فصيلهم إلى للدعوة المجاهدين يدفع هوالذي الالمحمود التنافس -57

 ونبيهم بدينهم عتزازهمإ من أظهر يصبح التنظيمي بانتمائهم واالعتزاز
 



 آخر أمراً  رأت والبصيرة األحزاب رأت العين حلب يامجاهدي -58
 (ورسوله هللا وصدق ورسوله هللا وعدنا هذاما قالوا األحزاب المؤمنون رأى ولما)

 2113-تشرين الثاني-12قالها في 
 

 قد الناظر كان ولو قاصر نظر للواقع وسبر األرض في سير يسبقه ال الذي النظر إن -59
 (انظروا ثم األرض في سيروا قل) الكتب آالف وقرأ المجلدات مئات حفظ

 
 أشد قالف أوراق على فاطلعته بيوم وفاته قبل الصالح القادر عبد الغالي بأخي اجتمعت -61

 وحده هلل حق التشريع وإثبات الديمقراطية إنكار فيها أعجبني ما
 2113-تشرين الثاني-18قالها في 

 
 عمن الموت قلت فاختر والديمقراطية تباد أن بين خيرت إن يقول اخي يا احترنا وهللا -61

  اعنتني فهال ثالث احتمال بفتح الموقف لهذا أصل لئال أسعى ولكني
 رد عليها الشيخ : (الحموي أيمن أبيلشهيد )ل تغريدة

 التنظير في غرق أو قدر على اعتراض إما ألنها الشيطان عمل تفتح( لو) لماذا أتدري
 ثالث خيار عن والتعجز باهلل استعن

 
 وأنتم إال تموتن وال) قبلها التي على وعيننا إال (واعتصموا) على نقبل لم أخي -62

 .منك سيرة حسن شهادة نريد ال لصراحتي واعذرني الثبات هللا فنسأل (مسلمون
 

 اشتدت مهما وتذكروا الفتن تداعت لو حتى الشام على تخافوا وال إخواني يا الدعاء -63
 له ضيعة فال به هللا تكفل ومن وأهله بالشام تكفل هللا أن األزمة

 
 منهم ويرزقهم أقوام قلوب لهم هللا ويزيغ الحق على يقاتلون أمة أمتي من اليزال -64

 !ماله؟ وحل قلبه زاغ عداي فما الحق على يقاتل غيري أحد ال قلت تراك
 

 والقرب معك والجهاد بصحبتك أكرمني الذي هلل الحمد ، الغالي ياشيخنا هللا رحمك -65
 حمكر أخذله، لن أني هللا عبد أبو الشيخ وعدت إني تقول بدقائق استشهادك قبل أذكرك منك

 شيخنا يا هللا وسددك ياشيخنا هللا
 أبو اسمه فصيص مخك في ألن قلت ، لما ،قال تفعل لن له ،فقلت كذا سأفعل مرة قال

 يفعل ولم ومات ضاحكا فتبسم (ال) لك يقول مصعب
 يلسب في أجاهد وأنا فرس على ربطوني كبير شيخ أني شاب وأنا أحلم كنت:تقول أذكرك

 هللا
  مثلك بقتل تفتي جهال طفحت عقول وأي حقدا غذيت قلوب أي

 ظركن بمجرد القلب في يخفقان واألنس بالسكينة تشعر أناسا البشر من خلق من سبحان
 #استشهاد_أبي_خالد_السوري إليهم

 
 
 



 حزب كل زبراً  بينهم أمرهم فتقطعوا فاتقون، ربكم وأنا واحدة أمة أمتكم هذه إن) -66
 هلل والحمد( حين حتى غمرتهم في فذرهم فرحون، بمالديهم

 تغريدة فام الشيخ بالرد عليها :
 عوذن و واالعتصام العافية هللا نسأل منها خوفا قلبي انخلغ حين، حتى غمرتهم في فذرهم

 والفرقة الحزبية من باهلل
 

 رينالكاف القوم على وانصرنا أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا اغفر ربنا -67
 االعتصام_غزوة#

 2114-نيسان-7بتاريخ 
 

 أو داعش# عن يدافع كان ممن الظواهري كلمة بعد المتصدرين من كثير فيئة -68
 كريالف النمط إن تأمل تغرق؟ سفينة من قفز أم توبة ،!األمة وبين بينها الحياد يلتزمون

 لذا افعد أي من أقوى البقاء فدافع ، نفسه على ليحافظ أشكاله بعض من يتخلص قد المشوه
 تكفي ال فيئتك( وبينوا وأصلحوا تابوا) من البد

 2114-نيسان-22بتاريخ 
 

 (أنفسكم عند من هو قل) المؤامرة قبل لنفسها تنظر أن المصاب عند الجماعة رشد من -69
 (شيئا كيدهم يضركم ال وتتقوا تصبروا وإن) وتنسى للمؤامرة تنظر والضالة

 الداخلي بالخلل إال يضر ال لكن ، دائم العدو فمكر (والنهار الليل مكر بل)
 (شيئا كيدهم يضركم ال وتتقوا تصبروا وإن) ( أنفسكم عند من هو قل)

 
 حقفاست باألول إال للثاني القوام ألنه النفس على المال وقدم إال بالقرآن الجهاد ماذكر -71

 الشام_ألهل_المشتركة_الغرفة_بدعم_الشام_انقذوا# التقديم
 2114-نيسان-26بتاريخ 

 رد أحد المغردين )إال في موضع واحد( فرد الشيخ:
 الوحيد الموضع هذا (الجنة لهم بأن وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى هللا إن) صدقت

 سبحانه األغلى فقدم المشتري هللا ألن
 

 يهاعل للحفاظ بعيبها قرارا اتخذ (أهلها لتغرق أخرقتها) الشام جهاد و الخضر و موسى -71
 قدناهاف عقلية تغصب كاملة من خير تصلح معيبة سفينة (غصبا سفينة كل يأخذ ملك) من

  الداخلي االقتتال وعند (أخرقتها) الدولي الضغط أمام تسمع قد الجهاد ساح في
 لخضرا بصبر لي ومن (أجرا عليه لتخذت شئت لو) مستقبلية ولرؤى (زكية نفسا أقتلت)

 !وموسى؟
 تسمع فقد ضرورة أصبح المجاهد عند والحركي السياسي الوعي مستوى رفع

 الفراق هذا الجهاد يتحمل لن وحينها للمتبوع التابع من لكن (وبينك بيني فراق هذا)
 لعامة ترجو فكيف خبرا يحط لم إذ صبرا معه يستطيع لن أنه موسى من علم فالخضر

 فيه تاريخية حقب يختزل منعطف بكل يمر جهاد على يصبروا أن المجاهدين
 

 الساحة أهل حكمها على اتفق بفئة وتتوقف (به تحط لم بما أحطت) لنبي قال هدهد -72
 !نخبة؟ نفسك وتخال ، أمني ظرف في أوشيخا افتراضي عالم في باحثا تنتظر



 مرأةال تقول متى يقول ، دراميا مسلسال يتابع أنه يخال الشامي الجهاد متابعي بعض -73
ً  كفاك حبراً  ليست أمتك دماء ، !! العرمرم الجيوش وتتحرك وامعتصماه  عبثا

 
 بالقصص فليقرأ استضعافها زمان األمة على المزوادات لغة ضرر يعرف أن أراد من -74

 (يترقب خائفا منها فخرج) إلى (أهلها من غفلة حين على المدينة ودخل) من
 إرضاء جانبية بمعارك الشامي الجهاد يقحم أن يريد من شيعتنا من للذي نقول أن بحاجة

 (مبين لغوي إنك) شيعته من للذي موسى قال ما ضعفنا مع لمزواداته
 

 قولت ما انظر الكالم عند (بينهم ينزغ الشيطان إن أحسن هي التي يقولوا لعبادي وقل) -75
 نصيب كالمك في للشيطان أن فاعلم ، ال قلت ؟فإن تقول ما أحسن أهو

 
 من قوما وصف حانهبس هللا فإن وحزبك فصيلك وهمك وتصبح تبيت من يا احذر -76

 أمة همه ومن حزب همه من بين شتان (أنفسهم أهمتهم قد وطائفة) فقال المنافقين
 

ً  ليست العصمة اإلسالمي العمل في رأس كل إلى -77  الهاق موسى والتنظير، للقيادة شرطا
  رفعوك الذين إلخوانك تقولها أفال (الضالين من وأنا إذاً  فعلتها) لفرعون

 رةالعاب الكلمات بين المارون أيها :قالت وشامنا منظ ر يكبله ولن إصدار يختزله لن حلمنا
 وانصرفوا وقتنا من ساعاتكم واسحبوا وانصرفوا أسماءكم احملوا

 
 نظرة رموزه الجتهاد نظر من , اجتهاد نازلة ولكل النوازل محطاته مسير الجهاد -78

ً  الظني قلب تقديس ً  لوكان فكيف! اجتهاد على وبراء والء فعقد قطعيا  !؟ خاطئا
 

 عليك البأس ، !الجبال الجبال تقول (الجبال منه لتزول مكرهم كان وإن) تردد أراك -79
 فالزم عرفت (متصدعا خاشعا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا لو) هذه وخذ

 
 يوم جاهدت من يا (الحق من نزل وما هللا لذكر قلوبهم تخشع أن آمنوا للذين يأن ألم) -81

 يأن ألم يأن ألم الدرب لوعورة أوتعبت دنيا شغلتك ثم وناس ناس خاف
 

 تقيت (للمتقين هدى) لـ فركنت كبارا مكرا أبصرت أشمل بصورة للمشهد نظرت كلما -81
 التقوى وكذا أوسع مفهوم للهدى الكبار المكر وتتقي المعصية، وتتقي النار

 
 ورةوث الجبال في تنتهي بالسالح والثورة ، المقاهي في تنتهي األوراق على الثورة -82

 الدول تبني والسالح األوراق
 

  العجوة صنم -83
د ألنه أكله من وبين ، جاع ألنه العجوة صنم أكل من بين كبير فرق  ركبي فرق ، هللا وح 

 
 قال بدعية منظومة هي الدين باسم أمتها أو نفسها على الحرج تدخل منظومة كل -84

 (حرج من الدين في عليكم جعل وما: ) تعالى
 



 المنكرات كسائر البالء به عم الذي المنكر مع يتعامل الذي الداعية البالء به عم مما -85
 

 خشاش من تأكل تركتها هي وال أطعمتها الهي حبستها هرة في النار امرأة دخلت)  -86
 المنهج_إخوة#! بشعب؟ فكيف هرة في النار( األرض

 2114-آب-11بتاريخ 
 

 المدى على ظهرت حكم أزمة (أهرقلية؟) ملكي دولي محيط في والتوريث التغلب -87
 شورى# قريب مدى في للعلمانية توطئة ديمقراطي عالم في التغلب أما ، البعيد

 
 على وساع حفظت وأخت وأم حميت طفل من كم الثغور على المرابط المجاهد أيها يا -88

 عظيم أجر ربك عند فلك النية اخلص جزيت الخير كل فجزيت كفيت عياله رزق
 

 والنوافذ األبواب فأغلقوا ، الخريف بأوراق نرضى ولن قادم ربيعنا هذا أبصرته؟ -89
 فانصرفوا ألمنا لطفلنا لشعبنا لنا لكنه ، فسيح ممتد عالم الصغير فبيتنا

 
 وقبائل شعوبا يحقر بمن فكيف ، المسلم أخاه يحقر أن الشر من امرىء بحسب -91

 المنهج_إخوة# الجهادية_السلفية# يزدريها من بأمة اليقوم وهللا ، وفصائل
 

 ، وكاذب صادق وفيه ، ذلك شاهد والقرآن التوفيق وسر شعيب مقام اإلصالح إرادة -91
 فقط الضعيف محاسبة الثاني وعالمة الجراحة ألم األول وعالمة

 
  ،(اعتباره سقط بالنقض األصل على المكمل عاد إذا) :قومي يفهمها لو ثالث -92

 (أدنى أو منه أعلى يتدارك ما على فواته يتدارك ماال يقدم) ،( واقع مع بمتوقع عبرة ال)
 

 لرفثا من تنفر فال (للشاربين سائغا خالصا لبنا ودم فرث بين من)قدر سبحانه هكذا -93
 بينهما ما لتنال واصبر نجس فكالهما الرفث إلى الدم من وال الدم إلى

 
 ، هاألبست أطهار عن والبشعة لبستها مسوخ عن الجميلة فأما األقنعة تسقط المحن في -94

 قناع يطلب والغافل مرآة يطلب فالعاقل ، قناعك يسقط وذاك هذا وقبل
 

 رأتق الناس من كثيراً  أن الطلب أيام الشيوخ على القراءة فوائد من لنا يذكر كان مما -95
 تتكلم أن قبل قرأت ما فراجع الكتاب، مافي ال عقلها مافي

 
 مقام المقام عليه أعاد الظن وإحسان الرجاء بمقام والبالء الحزن عند هللا عامل من -96

 تنتصر_غزة# الرضا وبعد ترضى حتى الحمد فلك شكر،
 2114-آب-26بتاريخ 

 
 سوداء مضغة ، منا ليست السوداء المسوخ هذه ، وجماله بجالله اإلسالم أظهروا -97

 غربته من يعود لإلسالم تتهيأ الشامي بالطست تغسل والقلوب قلوبنا من خرجت
 



 داعش قصة بعد معها نتعامل أن الشامية الثورة من الجهادية_السلفية# ترجو عندما -98
 وسنحاسب فاجتهدت أخطأت بل واهمة، فهي وننسى فأخطأت اجتهدت مبدأ على

 
 نفل هللا سبيل في قاتلوا والذين) واقرأ ، الهداية وهي ، جائزته نال إذا المجاهد نجاح -99

 ..(لنهدينهم فينا جاهدوا والذين) (بالهم ويصلح سيهديهم أعمالهم يضل
 مستغنيا دخل ومن ، الفضل حرم األصل حرم ومن (تحبونها وأخرى) فتلك التمكين أما

  غنيا خرج مفتقرا دخل ومن فقيرا خرج
 إليك اهدنا اللهم

 
ً  واالستثناء اإلخالص ضيع االستثناء على للحصول اإلخالص على عول من -111  ، معا

 السوا قبل لألنا نفي اإلخالص إذ ، بالسبب الوسع استفراغ اإلخالص تمام فمن
 

 ، ورفضه الحق قبول في جاهلي منطق (إليه سبقونا ما خيراً  لوكان) -111
 تتكلم منطق بأي فانظر ، ورفضه الحق قبول في نبوي منطق (كذوب وهو صدقك)

 
 يعتريه اجتهادي مسير هو إسالمية جماعة أي مسير أن مفهوم غرس من البد -112

 واجب أصناما ستصبح وإال الهوى يعتريه بشري مسير ذلك وقبل ، والخطأ الصواب
 كسرها
 

 بشارة وتقرأ ، معها يختلف مدرسة من ألنها حماس إنجاز من يهون من ترى عندما -113
 القرآن عن البعد وحجم اإلسالمي الصف في الشقاق حجم تدرك الروم بنصر القرآن

 
 جزء صرت انك فاعرف ويسرة منك يمنة والتعاطف والتراحم التواد تبصر عندما -114

 الشكر ولكم الحمد فله سبحانه بمنه الصحيح الطريق على أنك و الواحد الجسد من
 2114-آب-27بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تفاسير

 
 سورة الفاتحة:تدبر في 

 
 )النسك ، الحكم ، الوالء( بالرحمة فالربوبية  األلوهية الرحيم( اقتران الرحمن هللا )بسم

 فسبحان( نستعين وإياك نعبد المنهج )إياك إخوة نسيه درس ، )الخلق ، الملك ، التربية( بالرحمة
( معه والذين) ربي قال هللا رسول محمد حتى ، بجماعة إال به االستعانة وال عبادته تتم ال من

 صراط وكأنه يعودوا بدأوا ما حيث ومن يوم كل يقرؤونها لناس عجبت( المستقيم الصراط اهدنا)
 الذين صراط) سبل ثالثة لكنها وباطل حق هي ضل اكتفى ومن جديد مْعلم يوم كل في بل دائري
 ، ثالثا نسيت لعلك ، فتوقف اثنين رأيتها فإن( الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت

 مطرد قانون
 
 

 مطالع سورة البقرة :
 

 بالتسليم إال يتم ال الدين هذا أمر أن أيقن لمن المطلع نعم التسليم، أعرف لكن المراد أفهم ال قد( آلم)
 ينقطع وحيث العقل يبلغ حيث

 هذا في تنظر أن الينفع األنظار كأن والرفعة العلو الم هي بل البعد الم يسمونها( الكتاب ذلك)
 السماء إلى طامحة وقلوبها إال الكتاب

 لغياب عائد مقام في الهداية موضع إبصار وتعسر ، حياتك أمور كل في هدى( للمتقين هدى)
 التقوى مفتاحها أسرار ، مثله بمقام التقوى

 الخالق حق أقام لحظ فمن ، الغيب لحظ التقوى أساس( بالغيب يؤمنون الذين للمتقين هدى)
 (ينفقون رزقناهم ومما) الخلق ونفع( الصالة ويقيمون)

 ، ومستقبل وماض حاضر( يوقنون هم وباآلخرة قبلك من أنزل وما إليك أنزل بما يؤمنون والذين)
 نظمه كمل من فسبحان الزمان امتداد على إيمان

 خالق حق ربهم( أقاموا من هدى على في )أولئك الهداية علو أوجب( الكتاب ذلك) عند القلب علو
 المفلحون( هم فكانت )وأولئك الزمن مع ممتد وخلق بإيمان

( الحوت كصاحب والتكن) له وقيل( اليؤمنون تنذرهم لم أم أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إن)
 بثاني واعمل بأول آمن وشرع قدر بين تخلط ال

 والمرجئة ككفار عاملوهم الغالة ، والمرجئة الغالة ضيعها فئة..( باهلل آمنا يقول من الناس ومن)
 كثير حق الطائفتين جهل بين فضاع كمؤمنين

 اليشعرون، ، يشعرون وما) النفاق من العصمة أساس الذنوب من والحساسية النفس محاسبة
 النفاق بوابة الشعور ففقد( اليعلمون

 قولهم قولك يشابه أال اإليمان أضعف( مصلحون نحن إنما قالوا األرض في تفسدوا ال لهم قيل وإذا)
 ..(بشر أنا إنما) تقول أن ويسعك

 إخوة يخاف أال( السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذا)
 اآلية هذه يقرؤون عندما المنهج

 



 حلقات كتبت مع الشيخ
 
 

 لبرنامج الشامي يزن أبو الشهيد الشيخ مع ُكتبت حلقات
 تمامه قبل استُشهد مرئي

 
 
 

 الحلقة األولى:

 .قاصر نظر األرض في سير   يسبقه ال نظر أي( انظروا ثم األرض في سيروا قل)
 السياسية األحداث بعض عن منه سمعت فلما زماننا، حفاظ من لعالم أقرأ كنت
ا األرض، في يسر لم رجل هذا وقلت تألمت،  زمانه أهل به ينتفع لم يسر، لم ولم 

 .حفظه واسع رغم
 الخريف ليس وكذلك دائماً، فصالً  فيها الربيع فليس وتجارب، مسير اإلنسان حياة

 لكنها حتمية، طبيعية ليست اإلنسان حياة فصول حركة  .دائمين فصلين والشتاء
 المرة في يصل لم لما وينظر، يرى أن السير قبل منه تستوجب بشرية حركة

 الفائتة؟
ا يجد أن أحد   ألي يمكن( أنفسكم عند من هو قل هذا؟ أن ى قلتم)  يلومه من يتعثر لم 

 أن قبل فينا نبحث أن ويعلمنا أنفسنا، عند من أنه يخبرنا القرآن لكن تعثره، على
 .اآلخرين من نتهمه من عن نبحث

 قليالً  نبتعد ألن دعوة ،( تتفكروا ثم وفرادى مثنى هلل تقوموا أن بواحدة أعظكم إنما)
 مع خلوتنا في ونحن نتفكر وأن المعركة، من قليالً  أعلى رأسنا ونرفع الضجيج، عن
 المرات تلك كل في وبنا، بهم نصل لم لما عباده، دروب في ازدحامنا في ونحن هللا

 الفائتة؟ المرات تلك كل في وبنا، بهم نصل لم الفائتة؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : الحلقة الثانية
 
 

 هللا عند احتسبناهم من فيها فقدنا مكلفة الكندي تحرير معركة كانت حلب لدخول األولى األشهر في
 دخلت النظام وبين بيننا تبادل صار حتى .جثثهم نسحب أن المواجهة شدة من نستطع ولم شهداء
 الناس سمعت والنور، بالدم المكسوة الوجوه في أتمعن كنت بينما .الشهداء بين أعرفه من عن أبحث

 إليه وصلت لما .آلخذه وذهبت صاحبي أنه تيقنت المسك، رائحة منه يشمون شهيد على ينادون
ً  وجدته  .به عبئت ما المعركة قبل رأيته لو الحر، الجيش من فصيل مع مجاهداً  عمره أول في شابا
 إلى نبهني يمت لم شهيداً  أحسبه الذي الشاب إخوتي، عن أبحث وعدت حوله مندهشة والناس تركته
 الكتاب أورثنا ثم) قرأت األولى للمرة يقرأ وكمن القرآن، إلى عدت .داخلي في التي الكبر جثة

 ذلك هللا بإذن بالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسه ظالم فمنهم عبادنا من اصطفينا الذين
 الفضل وفصائلنا، تياراتنا بضيق سعته من أنفسنا حرمنا الذي الفضل هو ذلك( الكبير الفضل هو

  .فيه والسائرون إليه الناجون وحدنا وأن ا علينا حكر   هللا إلى الطريق أن اعتقدنا ألن ا فاتنا الذي
 عن هو يثقلونه الطريق على عالة اآلخرين وأن فيه، من خيرُ  أنه بعضه يظن لما الصف ينكسر
 بحواجز القافلة سير أخرنا الذين نحن نحن، إال عالته يكن لم أنه أعرفه، صرت ما .آخره بلوغ

 .واجبة ظنناها كما تكن لم وعراقيل
 األخير يومه في لي قال ما أفهم لم ،(الصالح القادر عبد للشهيد أعتذر) أعتذر أن ينبغي اليوم لعلي
 عن أخرنا االستجابة عن حجي يا تأُخرنا ،( ونتوحد فيها فلنتجرد ربانية نفحة هذه) استشهاده قبل

 حكراً  ليس المسك أن شهيد يا عرفتني ظنونا، من أصدق رائحته كانت الذي للشهيد وأعتذر .النصر
 جماعتنا على

 أن تحتمل لم ومثلك مثلك، بريئة كانت لنا تركتها التي ثورتك ، الخطيب حمزة للطفل وأعتذر 
  .آمالكم من أضعف بغرورنا كنا ألهلنا، وأعتذر .ومشاكلنا تعقيداتنا نحملها

 لما المخابرات تسأله ولما فيها الواحد يعتقل عفويةً  ، بدأت كما تعود بأن إال تصل لن التي وللثورة
 أنفسنا ظلمنا ربنا) معهم فرحت ، رايحين عالجنة يقولون سمعتهم :يجيب شاركت؟

 (الخاسرين من لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 األمين(قصتي مع الشيخ الشهيد )للشيخ محمد 
 

 أصر ذلك ومع المدرسة في متفوقا كان ،( دمشق شمال بلدة من أصله) 1986 سنة دمشق في ولد
 فحصل .والديه من الشديدة المعارضة رغم الهندسة، أو الطب من بدال الشريعة كلية يدخل أن على
 من عدد عند دروسا فحضر الجامعة، خارج العلم يطلب وكان .المقارن الفقه في ماجستير على

 .االطالع واسع السليقة، على الشعر ينشد أديبا وكان .راجح كري م القراء شيخ أشهرهم العلماء
 درسه من للبيت يرجع قلبه؟ في األمة هم يحمل وهو ال كيف خ. المشاي بحال شديدة صدمته كانت
( الجهادية السلفية) بتهمة فلسطين فرع في اعتقل ثم  .وتقصيرهم المشايخ حال من وحده ويبكي
 .لإلمارات ليخرج ، عنه أفرجوا ، الثورة انطالق وعند .األخوة لبعض أفتى حيث
 أن يتأر ثم .عليها ونجيب فنناقشها بي ويتصل القدامى، أصحابه من األسئلة يتلقى كان هناك من

 أن رآى ثم . وآخرون عدي الشيخ لنا وانضم ، اإلفتاء بمجلس أسميناه ما فأسسنا ، األجوبة ندون
 فانضم ، به ويسأل قضية كل عن يتحرى شخص أكثر فاختار (أهله علم دون) لسوريا بنفسه ينزل
 .حلب شرق( الباب) في الفجر حركة هذه فكانت .الشيخ له

 ،أبو الحموي أيمن أبو) أمثال اإلسالميين من سواء الكوادر، خيرة جمعت الحركة تلك أن والحق
 .الفتاوى يقدم شرعي مجرد الشيخ وكان( أنفسهم الحركة شباب أو الشامي، سارية أبو حمزة،

 وانضمت. وأرهقته وقته واستنزفت برئاستها، فتورط ، بحلب الشرعية الهيئة بإنشاء ساهم ثم 
 .الحركة أمير ونائب حلب أمير أصبح أن إلى ، مسؤولياته فزادت لألحرار، الفجر
 الثورة، انحسار من به تسببت وما داعش ظهور أولهما كثيرا، به أثرتا حادثتين يزن أبي على مرت
 البنه األب معاملة يزن أبو يعامل كان الذي السوري خالد أبي اغتيال ةوالثاني

 بها الروح وبث كانت، كما شعبية الثورة إرجاع إلى تهدف رائعة فكرية مراجعات عنده فحصلت .
 وقاتلوا سنين حملوها مفاهيم عن يتراجعوا أن الشام أحرار قيادات على سهال يكن لم .جديد من

 كانت ذلك ومع عنها، التراجع بسب عنهم سينشق الكثير بأن علمهم مع أجلها، من وسجنوا عليها
 .األمة يزن أبو واختار .التنظيم مصلحة فوق األمة مصلحة

 أبي علم مثل في أحدا ألق لم .الناس على رحيما الذكاء، في آية المعشر، حلو مرحا، هللا رحمه كان
 األنصار كوادر في علم طالب أجد لم( : )القحطاني مارية أبي) شهادة وأنقل .الملك عبد وأبي يزن

 (شهادة وهذه قابلتهم، فيمن يزن أبي الشيخ من أعلم الشام بالد في والمهاجرين
 واصطفاه، هللا ناداه ثم الطريق، هذا في نبقى أن وتعاهدنا معا، سرنا الذي صاحبي، قصة هذه

 .تعالى هللا بعون سويا بدأناه ما وسأكمل هللا، بإذن الطريق هذا على باق أني غير ...وحيدا وبقيت
 

 أولم نمض على الدرب معاً *** كي يعود الخير لألرض اليباب
 فمضينا في طريق شائك *** نتخلى فيه عن كل الرغاب

 السير معاً *** ثم عاجلت مجيباً للذهابقد تعاهدنا على 
 حين ناداك رب منعم *** لحياة في جنان و رحاب

 قد تركت القلب يدمي مثقالً *** تائهاً في الليل في عمق الضباب
 غير أني سوف أمضي مثلما *** كنت تلقاني في وجه الصعاب
 سوف تحذوني دماء عابقات *** قد أنارت كل فج للذهاب

 
 



 ىرآ يزن أبو محمد شيخنا. خاصته لبعض إال الشيخ يذكرها لم عجيبة حكاية لكم سأذكر
ً  قطب سيد  محمد أخيه على دله وقد ، متجول كبائع مسجد باب على رآه. الثورة قبل مناما
 ا،الرؤي بعد كثيرا لهما ذلك بعد يزن أبو قرأ وفعال. الشاذلي المجيد عبد وتلميذه قطب

 .هلل والحمد كثيرا واستفاد
 
 سيد رآى .الصبح كفلق جاءت الثورة، أثناء بحلب سمعان قلعة في رآها فقد الثانية الرؤيا أما

 يزن أبو قام ثم قطب، محمد ففسرها هللا، كتاب في آية تال وسيد قطب، ومحمد قطب
 كونت أن أترضى هللا رحمه سيد له فقال. قطب محمد فسرها مما أحسن ففسرها بتفسيرها،
 أرضى؟ ال كيف: له وقال فرحه من بشدة يزن أبو فبكى تلميذي؟

 
 صاحب وهو الرؤيا، تأويل عن الشامي العباس ابو المربي شيخنا يزن أبو سأل زمن وبعد
 .لتفسير تحتاج ال: العباس أبو فقال. التعبير في فهم
 

 عدب كالنا نكتب أن منه وطلبت. قطب لسيد المشابه يزن أبي بأسلوب جدا أستبشر كنت
 إليه وإنا هلل إنا... ويصطفيه الشيخ يتوفى أن هللا شاء لكن ،(السيرة ظالل في) كتاب الثورة

 القدير العلي هللا بإذن فيه مشينا الذي الدرب على باق أنني على. راجعون
 
 
 
 في رصاصتين نملك إننا:  ) الشامي يزن أبي الشيخ لي قال:  األمين محمد الشيخ قال

 أراد هاغتال ومن( األمة على االنفتاح والثانية اطلقناها، وقد االسالمية الجبهة األولى: جعبتنا
 الثانية انطالق منع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


