
  بسم هللا الرحمن الرحیم
  الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  وبعد: 
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  أسأل هللا أن تكونوا بخیر وعافیة وفي مزید من التوفیق والبركات واأللطاف من المولى الكریم.
  ثم أما بعد /

  
قي األخوین الشیخین الكریمین أبي الحسن وأبي یحیى على "رسالة اإلیمان" ، فقد طالعت تعلی

بفضل –وأُثلج صدري و� الحمد وسررُت أیما سروٍر بما رأیُت من تعلیقات مفیدة رصینة تدل 
على محبة وصدق وأمانةٍ ونصحٍ لإلسالم وأھلھ، من قبل ھؤالء اإلخوة ، فنعم اإلخوة -هللا تعالى

نعم الجنود لإلسالم، نسأل هللا أن یبارك فیھم جمیعا وفي قیادتھم التي حق لھا أن وهللا ھْم ، و
  تفتخر بھم وتوقن أن معھا رجاال حقا.. فاللھم لك الحمد یا رب العالمین.

  رغم أن الشیخ أبا الحسن لم یعلم من ھو كاتب الرسالة على ما یظھر من كالمھ.. 
   خیرا، وبارك هللا فیھ.ومع ذلك أجاد ودقق ونصح وأفاد فجزاه هللا

  
  
  

شدة الحساسیة من مسألة وجود إطالقات في كالم -خصوصا من الشیخ أبي یحیى–الحضت 
الشیخ یمكن أن یفھَم منھا معاٍن غیر سدیدة وخصوصا منھا ما یتعلق بالمیْل إلى إطالق أحكام 

ما أرى ھو ابتالؤنا الكفر على أفراٍد أو جماعاتٍ، وھذا الشعور ھو نفس الذي عندي، وسببھ فی
بجماھیر الشباب في ساحاتنا اإلسالمیة الجھادیة منھا وحتى غیر الجھادیة، فوهللا إن مسألة التكفیر 

والمسارعة فیھ لھي من المھلكات والبالیا العظیمة، وكذا عموم المسارعة إلى الخالف والطعن 
ى یغلبون في بعض األحیان على المخالف والحكم علي..! وال یخفى كثرة األفھام السقیمة، حت

والنواحي على َمن سواھم من أھل الحكمة فیعجم المتلطفون من العلماء والمصلحین عنھم ، وهللا 
  المستعان..!

  
ولذلك فأشد على عضد أخي أبي یحیى وسائر إخواني في التأكید على سائر تلك التنبیھات 

  والتحریرات والنصائح.
  سبیل سبحانھ ، نرجو فضلھ وبركتھ.وهللا الموفق والھادي إلى سواء ال

  
  أسأل هللا أن یسددكم ویجعلنا وإیاكم من أئمة الھدى ھداةً مھتدین .. آمین

  
  
  
  
  
  
  
  

  :في التعلیقات أمثلة لالتفاقات 
  



  
  
  

  عطیة :

الشــريعة ، غيبهــا احلكــام وأعــوا�م عــن أمســاع النــاس ، حكــام حمــددة يففهنــاك أفعــال هلــا أ

فعلــى لبعــد عهــدكم عــن مساعهــا ،(أو بعــٌض مــن النــاس)] ضــكم[ينكرهــا بعفقــد تنكرو�ــا

وزعــم ، ضــد اإلســالم وأهلــه [وظاهرها]ا توىل احلاكم دولة كــافرة وناصــرها ذسبيل املثال :ـ إ

، [شــرعّي جيــب لــه الســمُع والطاعــة وال جيــوز اخلــروُج عليــه] لــك أنــه ويل أمــر ذالعــامل بعــد 

ة فاحلــــاكم قــــد ارتكــــب ناقضــــاً مــــن نــــواقض الشــــرعيمبســــميا�ا شــــياءأمســــي األعنــــدها فــــإين 

، كــالتربؤ منــه اإلســالم ، يكــون بــه كــافراً مرتــداً عــن الــدين ، ويرتتــب علــى ذلــك واجبــات  

  .خمرجاً من امللةوالعامل هنا يكون قد نافق نفاقاً أكرب ، واخلروج عليه وخلعه 

ادر مـــن يظهـــر يل أنـــه ينبغـــي التحـــرز جيـــدا يف مثـــل هـــذه املواضـــع ال ســـيما والكـــالم صـــ[

الشـــيخ القائـــد املقتـــدى بـــه، فعليـــه واجـــُب اهلدايـــة أكمـــل وأمت مـــن غـــريه، ويتأكـــد يف حقـــه 

حسن البيــان والتحــرز مــن وقــوع الــوهم يف أفهــام النــاس، ووقــع الفتنــة بشــيء مــن كالمــه، ال 

ألســباب متعــددة مــن الواقــع –سيما وحنن نعرف �يؤ كثري من النفــوس مــن شــبابنا وغــريهم 

للتشــدد واالنفــراد، فمــا أســرعهم إىل -مــة وطبقــات علمائهــا وغــري ذلــكالســيء املــزري لأل

الفتنــة ومــا أســرع الفتنــة إلــيهم!! واملقصــود : أن مثــل هــذا املوضــع الــذي فيــه الكــالم علــى 

علمـــاء الســـوء الـــذين يعملـــون يف احلكومـــات املرتـــدة املعاصـــرة يف بالدنـــا، هـــو موضـــع حـــرٌج 

ز واخلــوف مــن الغلــط، والقيــام بالقســط كمــا أمــر دقيــٌق البــد فيــه مــن التفصــيل وشــدة التحــر 

اهللا وأال جيرمّنــا شــنآ�م أن ال نعــدل.. وقــد ســبق للعبــد الضــعيف أن كتــب يف هــذا املســألة 

بعـــض األجوبـــة املختصـــرة لعلـــي أنقـــل بعضـــها يف امللحـــق (التعليـــق اإلمجـــايل).. وأرجـــع إىل 

رة املتعلقــة بــالكالم عــن "العالِـــم" التعليق على الفقرة احلالية، فلعل األحسن أن ُتضــمَّن الفقــ

إن كــان قــد عــرف كفــَر احلــاكم وبــاَن لــه –والعــامل هنــا بعض القيود واالحرتازات مثــل : ...

  .]يكون قد نافق نفاقاً أكرب خمرجاً من امللة-أمرُه
  
  



  
  

  أبو یحیى :

س ، الشريعة ، غيبها احلكام وأعوا�م عن أمساع الناحكام حمددة يففهناك أفعال هلا أ

فعلى فقد تنكرو�ا لبعد عهدكم عن مساعها ،وسعوا يف طمسها بكل ما يستطيعون،

وزعم العامل بعد ، ا توىل احلاكم دولة كافرة وناصرها ضد اإلسالم وأهلهذسبيل املثال :ـ إ

مبسميا�ا شياءأمسي األعندها فإين جتب طاعته وحيرم اخلروج عليه،، لك أنه ويل أمر ذ

م قد ارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم، يكون به كافراً مرتداً عن الدين ، الشرعية فاحلاك

والسعي لذلك سعياً ، واخلروج عليه وخلعه ، ويرتتب على ذلك واجبات كالتربؤ منه 

والعامل هنا يكون قد نافق نفاقًا أكرب خمرجًا من ، جادًا عمليًا عند العجز وفقد القدرة

الكالم ليس على إطالقه ؛ألن العالم قد يكون منطلقه [تنبيه : ال شك أن هذا ، امللة

فيما ذهب إليه اجتهادًا شرعيًا صحيحا أخطأ في نتيجته كما يخطئ في أية مسألة 

علمية أو عملية، فاللبس قد يقع للعالم في أصل الدليل الذي يستند إليه الحكم 

فكال الشرعي ، وقد يحصل عند تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة العينية 

الوجهتين يحصل فيهما الخطأ أعني فهم الدليل وتنزيله، فال يمكن بحال أن 

يوصف كل عالم أفتى بما ذكره فضيلة الشيخ بأنه نافق نفاقًا أكبر، كما أنني أرى 

أن استخدام مثل هذه العبارات الجازمة في موضع االحتمال ستفتح علينا موجة من 

بها وستشغلنا في مناقشات وردود نشعر غلو بعض الشباب المتحمسين ال قبل لنا

أننا بفضل اهللا تجاوزناها إلى حد ما فأرى لزوم مراعاة هذا األمر مراعاة تامة ولهذا 

: على النحو التالي ]- إن كان وال بد من إبقائها–فأقترح أن تكون هذه العبارة 

احلق خمالفة والعامل الذي يفيت بوجوب طاعة هذا احلاكم مع ظهور ردته يكون قد خالف

صرحية، متنع من متابعته عليها،وتوجب الرد عليه وبيان خطئه وجمانبته للحق، حىت ولو  

كان معذورًا يف اجتهاده، فعذره فيما أخطأ فيه شيء ومتابعة األمة له على زلته شيء 

آخر، خاصة يف املسائل الظاهرة املشتهرة اليت تواردت عليها األدلة وتطابقت كلمة 



كاد يستوي يف معرفتها العامل والعامي، كمسألة كفر من ظاهر الكفار على األئمة، وي

  املسلمني، وزوال والية احلاكم الكافر مبجرد ردته، ووجوب السعي خللعه.
  
  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبویحیى : 

(تنبيه : لقد تم حذف فهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سوياً معاين هذه الكلمات ،

طع طويل في هذا الموطن، وال أرى داعيًا لذكره، ال سيما إن المقصود هنا هو مق

بيان حقائق هذه األسماء وليس الحكم على عموم الناس وتقسيمهم، وفيما أرى 

جهلة الشباب «فإن بعض -وإن كان صحيحا–فإن تصنيف الناس بهذه الكيفية 

بغير علم وال فهم سيجعلونه مدخًال للخوض في غمار مسائل عظيمة» وغالتهم

ويخبطون فيها خبط عشواء، فينبغي عند المخاطبة التنبه لهذه الشريحة من الشباب 

  والذين ال يتأذى الجهاد والمجاهدون من طائفة كما يتأذون منهم)

  وبني يدي التعريف مبعىن العبادة واإلسالم أقول :ـ 
  
  
  

  عطیة :

  ين هذه الكلمات.افهلم بنا نتدارس أمر ديننا ، ولنراجع سوياً مع

، أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن أبنـــاء أمتنـــا يعبـــدون اهللا تعـــاىل ، كـــدأؤ ويف البدايـــة أود أن 

  فامتالء املساجد شاهد على ذلك .مث إن هؤالء ينقسمون إىل قسمني :

قسم يعبدون اهللا وحده ، وانتبهــوا جيــدًاً◌ إىل كلمــة وحــده . فهــؤالء هــم الــذين علــى 

املوعــــودون بــــدخول جنــــات النعــــيم ، أرجــــوا اهللا أن جيعلــــين الصــــراط املســــتقيم ، وهــــم 

  وإياكم منهم .



يشـــعر والقســـم الثـــاين يعبـــدون اهللا تعـــاىل ويعبـــدون معـــه غـــريه ، وإن كـــان بعضـــهم ال

، وقــاموا بأفعــال شــركية ، نعــوذ بــاهللا مــن الســبيلســواء عــنبذلك.  وهؤالء قــد ضــلوا 

ذلــك...إخل ، فــإن الســبب لــيس [األفضل أن يُقال : ومــن أســبابالشرك ، والسبب 

هـــو اجلهـــل فقـــط، بـــل أعظـــم منـــه يف الســـببية اإلعـــراُض وعـــدم القبـــول للحـــق واهلـــدى 

والرضــــى �ــــا (أي وعــــدم البحــــث عنــــه أصــــال، بســــبب االســــتغراق يف الــــدنيا وحمبتهــــا

وهــــذا املعــــىن يف القــــرآن كثــــٌري جــــدا، ،وتفضــــيلهااالكتفــــاء واالســــتغناء والقناعــــة �ــــا)

م ضــــالل وكفــــر اخللــــق هــــو بســــبب اســــتحباب احليــــاة الــــدنيا علــــى وحاصــــله أن معظــــ

، واألفضــل أيضــا يف رأيــي أن ُيشــار يف هــذه الفقــرة إىل هــذه األســباب جمتمعــة اآلخــرة

، ومعــىن ال إلــه إال اهللا يف أذهــا�م قــد العبــادةيف ذلك أن معىن ]وال ُ�مل من الذكر

  ضوعنا .أصابه خلل كبري جداً ، وإصالح هذا اخللل هو صلب مو 

األحسن عندي هنا إدراج فقرة تقول ما معناه : ...بغــّض النظــر عــن احلكــم علــيهم [

تفصــيال بــالكفر واخلــروج مــن امللــة أو بقــائهم يف دائــرة اإلســالم، فــإن هــذا لــه أحكامــه 

وتفاصــــيله، فينظــــر يف مســــائله وصــــوره وشــــروطه وموانعــــه، ولكــــين أصــــّور واقــــع احلــــال 

  ]املؤسَف....

  يف مبعىن العبادة واإلسالم أقول :ـ وبني يدي التعر 
  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  
  
  

  أبو یحیى :
  

مث نأيت إىل معىن شهادة أن ال إله إال اهللا فأقول : إن شهادة أن ال إله إال اهللا هذه 

الكلمة العظيمة ، هي دعوة اهللا للناس كافة ، وهي أعظم كلمة يقوهلا اإلنسان ، 

إذا كان عارفاً مبعناها ، وهي الفارق بني الكفر واإلميان ، فبها يدخل الدين احلق 



(تنبيه : ال داعي لذكر هذين القيدين وإن كانا في اها ،عازماً على العمل مبقتض

الحقيقة صحيحين ولكن هناك من سيستعملهما استعماال خاطئاً من شراذمة 

الغالة الذين يتصيدون مبتغاهم بين العبارات، وعليه فسيتم حمل الكالم على 

معنى : التوقف عن الحكم لإلنسان باإلسالم مع نطقه بهما حتى نتحقق 

ن أنه يعرف معناها وكونه عازماً على العمل بمقتضاها، والمقصود فقط هو ونتبي

التنبيه وإحكام الُجَمل قدر اإلمكان بحيث تؤدي الغرض وتوصل المطلوب من 

  غير أن تكون متكأ لحدثاء األسنان سفهاء األحالم أعني خوارج العصر) 

  
  
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبو یحیى :

ما تحته خط من الكالم السابق، ليس له تعلق قوي بما قبله ، إذ (تنبيه : 

الحديث كان حول قضية التشريع والتحليل والتحريم، ثم انتقل إلى مسألة 

مظاهرة الكفار على المسلمين بذكر بعض صورها، بل وخرج الحديث عن  

كونه على اليمن ليشمل دوال أخرى كباكستان وغيرها، وهذا وإن كان ناقضاً 

لوما من نواقض اإلسالم إال أنه مسألة مستقلة غير التشريع والتحليل مع

والتحريم، والذي أراه هنا وفيما بعده هو عدم الدخول في مسائل تفصيليلة 

جزئية يمكن الخوض في مالبساتها وتعلقاتها من قبل المخالف ولكن يكتفى 

التشريع في ذلك بالتقرير العام بأن هؤالء الطغاة قد أعطوا ألنفسهم حق

وسوغوا التحليل والتحريم ونكلوا بمن خالفهم وحاول التمرد على ألوهيتهم، 

وهي قضية صارت مشتهرة ال يحتاج أمر إثباتها إلى ذكر جزئيات تفصيليلة 

ربما يضعف بها البحث، كما أنني ال أحبذ اإلشارة إلى مثل الزنداني ألنه رغم 

راً  من محبي الجهاد وأنصاره داخل ما فعل من القبائح والفضائح إال أن كثي



فإن - ولإلنصاف–اليمن وخارجه يوقرونه ويبجلونه وربما يستشيرونه، بل 

عددًا ال بأس به من المجاهدين الذين يصلون إلى ساحة الجهاد هنا تم 

توجيههم وربما تجهيزهم من ِقبله خاصة بعض المسلمين الجدد من الروس 

عد دخولهم في اإلسالم وبقائهم مدة في الذين هاجروا من روسيا إلى اليمن ب

جامعة اإليمان ومن ثَم جاءوا هم وعوائلهم إلى ساحة الجهاد، وال نجد اآلن 

ما يحوجنا إلى فتح جبهة معه ومع أتباعه ، وال يعد هذا األمر رقمًا صعبًا ووزنا 

ثقيال في معركتنا مع الصليبيين وأذنابهم، فقد يكون لنا في السكوت سعة أو 

لتعميم مندوحة تؤدي الغرض وال تسوقنا إلى مساجالت غير مرضية في ا

أحياناً، هذا ما أراه في هذه المسألة فلذا أقترح أن يحذف الكالم عن شاويش 

اليمن إال إذا أردتم ذكر بعض النواقض التي تلبسوا بها سوى التشريع في فقرة 

فرادًا، أما قضية مستقلة فتذكرون مظاهرة الكفار على المسلمين فيصبح أمرا من

  الزنداني وجامعة اإليمان فأرى حذفها على كل حال واهللا أعلم).
  
  
  

  عطیة :

يف جبلــة بــإب يناملنصــر ومــن حــاكم عابــد بــن عبــد الــرزاق بــن كامــل، الــذي قتــل .....

مــن أرض الــيمن ،وقــد نشــروا ديانــة النصــارى وأقنعــوا بعــض األســر اليمنيــة �ــا فحكــم 

  بن صاحل إرضاء ألمريكا  .ب دين علي بن عبد اهللالقضاء اليمين بقتله مبوج

مث ملا قتل أسد من أسود اإلسالم زنديقاً من كبار زنادقة االشرتاكيني مشــهور بزندقتــه 

داخـــل جملـــس النـــواب قـــام رئـــيس جامعـــة اإلميـــان يـــدافع عنـــه ويقـــول إنـــه يصـــلي وهـــل 

ينكــــر أن فكيــــف مبــــن[والزنادقــــة امللحــــدين]؟الصــــالة دمــــاء مــــانعي الزكــــاة تعصــــم

، أهلــذه الدرجــة [وينــازع اهللا يف حكمــه وكربيائــه] يكون احلكم لرب السماء عز وجل

  اختلطت عندكم مفاهيم اإلميان يا مدير جامعة اإلميان؟



[ينظــــر هــــل مــــن املناســــب اإلشــــارة إىل مــــدير جامعــــة اإلميــــان �ــــذه اإلشــــارات شــــبه 

قـــويل "املناســـب" املناســـبَة الصـــرحية، إن كـــان املقصـــود بـــه هـــو الشـــيخ الزنـــداين، أعـــين ب

السياسية الدعوية!! فرمبا يكون األفضل أن تُلّطف العبارة وحتــذف آخرهــا ويكتفــى بـــ 

وأيضــا ميكــن القــول يف أول العبــارة : "...أهلــذه الدرجــة اختلطــت مفــاهيم اإلميــان؟!"

  ]"قام البعُض يدافع عنه..."
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
  

  أبو یحیى :

8املنافقون ]لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل  غزوة املريسيع[ وقد قال يف

أمام نفر من قبيلته وأصحابه وكان بينهم زيد بن أرقم وكان غالم حدث فأخرب عمه 

فقال عمر : مر عباد باخلرب فأخرب عمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عمر ، 

شك أن شريحة من الشباب سيفهمون من هذا (تنبيه : ال .بن بشر فليقتله

أنه دعوة إلى تصفية وقتل هؤالء العلماء المضلين » مر عباد ..فليقتله«القول 

مع علمي اليقيني أن الشيخ حفظه اهللا لم يرد ذلك ولم يخطر له على بال إال 

أن هذه العبارة تعد صيدا ثمينًا لبعض الغالة الذين يبحثون عما يوافق أهواءهم 

سات المجهر ، فالذي أراه أن تحذف هذه الجملة رأساً ، وأن يكون الكالم بعد

صريحًا واضحًا محكمًا في كيفية التعامل معهم ، وهو هجر فتاواهم ، وترك 

االستماع ألراجيفهم ، وتحذير الناس من ضاللهم وتضليلهم ، وأن تفند 

يء من الحق حججهم الواهية التي يلبسون بها على الناس ويخلطون باطلهم بش

ليسوَّق ويروج بين الدهماء ..ألخ)

(أرى علماء القنوات"فهذا هو الواجب الذي ينبغي أن يقوم به املسلمون مع 

حذف هذه العبارة فليس كل من يخرج عبر القنوات هم على نمط واحد 

اليوم من علماء ويكفي الوصف الذي بعدها مما ذكره الشيخ حفظه اهللا) 



غري الرمسيني ، الذين يكذبون على اهللا وعلى الناس وخيذلون السالطني الرمسيني و 

الناس عن اجلهاد يف أفغانستان والعراق،  تشا�ت قلو�م  ".  
  
  
  

  أبو الحسن :

فما العمل مع ھؤالء العلماء الذین ظھر نفاقھم : وقد یتسائل أحد قائال   

  وتولیھم للطغاة ؟

أن ینظروا وأمثالھملة ھؤالء إن مما ینبغي على المسلمین في معامأقول :

ول عبد هللا بن أبيِّ كیف عامل الصحابة رضي هللا عنھم زعیم المنافقین األ

كان لھ مقام یقومھ كل جمعة بین یدي رسول هللا صلى هللا الذيبن سلول ، 

أیھا الناس ھذا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین : " علیھ وسلم ، ویقول 

روهبھ ، وأعزكم بھ فانصروه أظھركم ، أكرمكم هللا ، واسمعوا لھ وعزِّ

وخذل اإلسالم وأھلھ ،صنعثم یجلس ، حتى إذا صنع یوم أحد ما" وأطیعوا 

یخطب من قبل ، قام لیخطب كما كان ورجع بثلث الجیش ، وانتھت الحرب،

بثیابھ من نواحیھ، وقالوا اجلس أي عدو هللا لست لذلك بأھل فأخذ المسلمون

  ى رقاب الناس غاضباً .فخرج یتخطَّ ، عت ما صنعت ، وقد صن

وما أصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن هللا ولیعلم (فأنزل هللا في قرآنھ  

ولیعلم الذین نافقوا وقیل لھم تعالوا قاتلوا في سبیل هللا أو ادفعوا ..المؤمنین 

ن یقولون ب منھم لإلیماتبعناكم ھم للكفر یومئذ أقرقالوا لو نعلم قتاالً ال

  .)1()بأفواھھم ما لیس في قلوبھم وهللا أعلم بما یكتمون 

تم حذف فقرة غزوة المریسیع وقول عمر :"مر عباد **مالحظة ھامة :

بن بشر فلیقتلھ " ألنھ ینبني على ذلك الدعوة إلى قتل ھؤالء العلماء 
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ذي الرسمیین وغیرھم طبقاً لما ورد في الفقرة التالیة: [فھذا ھو الواجب ال

ینبغي...]، وھذا مما الشك فیھ أنھ أمر ھام وخطیر یحتاج إلى مراجعة 

شرعیة لبحث جواز ذلك من عدمھ ، فضالً عن عدم مناسبتھ لوضع 

المجاھدین في ھذه األوقات ، خصوصاً في ظل الحمالت اإلعالمیة 

الظالمة ضد الجھاد والمجاھدین والموجھة لعوام المسلمین بأن المجاھدین 

لذا أرى ضرورة إقرار ھذا ر وقتل واستحالل لدماء المسلمین. أھل تفكی

من حادثة ابن سلول في لیفھم القارئ، الحذف وإبقاء الفقرة التالیة كما ھي

قیامھ بین یدي النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وفعل الصحابة معھ من أخذ 

ب مع أن الواج: لیفھم القارئثیابھ وإسكاتھ وإجالسھ ... .. الخ .. أقول 

ھؤالء العمالء ھو رد باطلھم وإسكاتھم ما استطعنا وذلك بتعریتھم وإظھار 

حقیقة عمالتھم وعمالة والة أمورھم أمام المسلمین، وتحذیر المسلمین من 

اإلصغاء إلیھم ومن خطرھم على عقیدة الوالء والبراء وعلى الجھاد 

  وهللا أعلم .والمجاھدین .

یقوم بھ المسلمون مع علماء القنوات "فھذا ھو الواجب الذي ینبغي أن

الیوم من علماء السالطین الرسمیین وغیر الرسمیین ، الذین یكذبون على 

عن الجھاد في أفغانستان والعراق ، هللا وعلى الناس ویخذلون الناس 

".  تشابھت قلوبھم

  
  وغیرھا من الفقرات المھمة في تعلیقات اإلخوة جزاھم هللا خیرا...

  ق على الفقرة المتعلقة بعلى عبد هللا صالح.مثل التعلی
  والفقرة المتعلقة بـ "تلزم جماعة المسلمین وإمامھم" 

  وغیرھا كثیر..
  

والحمد � رب العالمین على توفیقھ، ونسألھ عز وجل المزید من فضلھ، اللھم إنھ ال غنى لنا عن 
  بركتك.. آمین

  
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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