
Add new note | Popular notes 

 
 

قحطانية،،،مع النفحات العدنانية وقفة 

 
)السليمة،،دين من؟(ظالل آلمة تحت  

 
الرحيم بسم اهللا الرحمن  

 
 

األحزاب وحده الحمدهللا الذي أنجز وعده،ونصر عبده،وأعز جنده،وهزم  
آله وصحبه ومن اقتفى أثره والصالة والسالم على الضحوك القتال نبي الملحمة وعلى  

 
 

 على الظلم المسلمة  ثورات الربيع العربي،،وانتفاضة الشعوب وبعد قرابة ثالثة أعوام على بدء
لى الذين حيك مرة أخرى ع آيف هو المكر الكبار  والجبروت،،وعلى الطواغيت،،،، علمنا اآلن

رة أولئك الطواغيت من الباب،،وعادوا م هذه الشعوب المستضعفة،،، ورأينا جميعا،،آيف خرج
والصبغة،ولكن بوجوه جديدة،، أخرى من النافذة بنفس الثوب  

 
منه،،، المسلمين،،ويقعون في التيه مرة تلو مرة،،محاولين الخروج وهكذا يتالعب بدماء  

 
هم وتوجيهاتهم ألمتهم المنتفضة،،،ف وجاء المجاهدون وقادتهم،،ناثرين نصائحهم وأرشاداتهم

هذه األمة وبالشك يعدون أنفسم جزءا اليتجزأ من  
 

ي وجه األمة إلى بعد تسجيلها رحمه اهللا،،والت فانبرى الشيخ اإلمام أسامة بنصيحته التي فارق الدنيا
ن من آرامتهم،وعدم إعطاء الفرصة بأن يجثم عليهم طاغوت آخر ويعودو الطريق الصواب لحفظ

بدأوا،، حيث  
 

توجيهات قل من يصدع بها ،،  وآذلك الشيخ اإلمام أيمن،،حيث وجه أمته،،وخاصة أهل مصر
منه،،، وأعطاهم الدواء للداء الذين يعانون  

 
 

الجهاد،،، ومن ثم توالت نصائح القادة ومشايخ  
 

واحدة آلمتين بإسم الدولة اإلسالمية ،، ومنهم الشيخ أبومحمد العدناني حفظه اهللا،،، حيث وجه
والعراق،،، لثوار العراق،،وأخرى لمصر  

 
ناجع الدولة معها،،،،ووجه لهم الدواء ال وعلى نفس نمط المشايخ قبله،،،أيد هذه االنتفاضات وأن
األمة،،، للداء التي تعاني منه  

 
شخصوا الداء ؟ فياترى ماهو الدواء الذي وجهه مشايخنا السالفين،،،وآيف  

 
لمية دين الس( محمد العدناني حفظه اهللا،،الموسومة  فهذه وقفة أقفها مع الكلمة األخيرة للشيخ أبي

)من؟  
 

موجزة لرسم صورة شبه متكاملة للكلمة،،،، وقفة  
 

آسب المال على االنترنت
HFX.com/االنضمام

!على افضل منصة تداول تحليل فني مهني من امهر المختصين تعلم الفورآس
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والدواء الداء  

 
العنوان،،الداء والدواء،،، شرع الشيخ حفظه اهللا واستهل في لب آلمته بهذا  

 
المريض إذا جاءهم قبل أن يعاجلوه،،يشخصوا له  معلوم لدى المتخصصين بالطب،،،أن

المناسب له،، مرضه،،وعليه يعطوه العالج  
 

ما شخص المريض تشخيصا  ومعلوم أيضا،،أن التشخيص الصحيح نصف الدواء،،،فإذا
المرض،،واألخير الغالب،، خاطئا،،آان الدواء إما بالفائدة،،وإما زيادة في  

 
ولو لبرهة الصعداء،،،مالبثت أن التف على  فبعد أن خلعت األمة الطواغيت،،وتنفست

عدوها،،وقطف ثمرتها التي سالت الدماء حتى نضجت،،، انتفضاتها،،،وآر عليها  
 

وشعارهم  بها حكمت الدساتير،،وأبى القوم تحكيم الشريعة ،،التي آانوا ينادون ففي تونس ومصر
اب نظام القذافي،،،أم هم أرب قبل سنين،،،وفي ليبيا اليدرى من هو الحاآم اآلن،،،هل هم بقايا

 الديمقراطية،،،؟؟
 

كوا خاطئا،،،فسل يعود مرة أخرى لألمة،،،والسبب واضح،،،ألن التشخيص له آان فهذا هو الداء
مقيتة التي جرت سبيل الديمقراطية ال آبار القوم والمنتفعين والمتسلقين على دماء المستضعفين

تحكيمها،،، على أمتنا الويالت منذ  
 
!ذآرناآنفا،،،ولكن السامع والمجيب،، وتشخيص الداء جاء من قبل مشايخنا آما  
 

ا التي ،،،مازالوا متشبثون بداءهم العضال،،وبالعص!وقتيل وأسير وهاهم حكام مصر مابين مشرد
بها،،، يضربون  
 

!أصال،،، وعاد نظام مبارك من نفس الباب الذي خرج منه،،،بل لم يخرج  
 

مكان أن دائنا  يا أهل السنة الثائرين في آل فلتعلموا(( فالداء آما أختصره الشيخ أبو محمد بقوله 
)وإنما القوانين الشرآين التي يحكمون بها  الحاآمة ليس هو األنظمة  

 
النظم حاآم،،،والقوانين و هو الداء،،القوانين الشرآين،،،،فمافائدة أن أزيل حاآم ويعقبه إذن هذا

؟!هي نفسها من تقود البلد  
 

ي سبيل اهللا ف نبذ القوانين الوضعية،،وتحكيم شرع اهللا،،وال سبيل إلى ذلك،،إال بالجهاد فالدواء هو
 تعالى

 
 

ألدلة قدر محتوم لمن أراد عز الدنيا واآلخرة،،، وشحذ ا ثم تكلم الشيخ،،عن حتمية الصدام،،وأنه
الحل لرفع الظلم وإحقاق الحق،،ال الدعوات السلمية على أن الجهاد هو  

 
 تهمشخص المجاهدون الداء،،وعرضوا على أمتهم الدواء،،،ولو سلكوا سبيل إخو فهنا نعلم آيف

 في الشام،،لكان الحال غير الحال،،
 

األمن  المعصومة في شوارع مصر،،،ويلبسون ذلك بلباس حفظ وها نحن نرى آيف تراق الدماء
!!الدولة،،التي جاءت بهما الديمقراطية المقيتة وهيبة  

 
 

الكفر  حفظه اهللا،،،على حكم هذه الجيوش الخائنة هللا ورسوله،،،المثبتة ألرآان ثم عرج الشيخ
وصول  واالستماتة بعدم والطغيان،،،التي مافتئت أن بذلت مهجها لتثبيت النظام الديمقراطي

Page 2 of 6السلي(وقفة قحطانية،،،مع النفحات العدنانية تحت ظالل آلمة ... - justpaste.it

03/09/2013http://justpaste.it/7dup



 شريعة اإلسالم إلى الحكم،،،
 

 صراحة،،أن التي حذر منها مشايخ الجهاد من قبل،،،والتي وجهوا الشعوب وبكل هذه الجيوش
ولألنظمة الديمقراطية،،، هؤالء ليسوا بحماة للشعوب آما يدعون،،إنما هم حماة للطواغيت  

 
ة مع اإلسالمي أجمع،،،آيف تصرفت تلك الجيوش الخائن ذآر حكم الجيوش بعدما رأى العالم

ضد الطواغيت،،،، األمة في انتفضاتها  
 

ذلك،،،، وشحذ األدلة الشرعية والواقعية على  
 
 

 عن مبادئها،،وخانوا األمانة والشعارات ثم ذآر سراق الثمرات،،والذين خنعوا األمة وتنازلوا
بها،،من تحكيم للشريعة،،وأن الجهاد هو سبيلهم،، البراقة التي آانوا ينادون  

 
وحزب الظالم،،، وهم االخوان  

 
لشيخ أيمن تاريخهم،،،وليقرأ رسائل ومؤلفات ا فمن أراد أن يتوسع في االخوان المسلمين،،فليقرأ

اهللا،،، الظواهري حفظه  
 
 

ى بعض الجملة والتي أحدثت إشكالية لد وقبل الختام نعرج على ماقاله الشيخ العدناني في هذه
 اإلخوة ،

 
:بال اجتزاء،،آي اليخل المعنى وسآتي بها آلها  

وأخيه حقيقة حزب اإلخوان: رابعاً ((  
:حزب الظالم   

 لقد آل األمر في آخر فصوله في مصر
واضح بين اإليمان والكفر إلى صراع  

 وإن المعرآة هي ليست معرآة
هي معرآة الموحدين اإلخوان وإنما  

معرآة األمة وما اإلخوان، المجاهدين   
بل، علماني بعباءة إسالمية  إال حزب  

بل   
حزب( هم أشر وأخبث العلمانيين  

فقد) يعبدون الكراسي والبرلمانات  
سبيل وسعهم الجهاد والموت في  

 الديمقراطية ولم يسعهم الجهاد
سمعت ولقد، والقتل في سبيل الله   

 خطيبهم في حشد مئات اآلالف يقول
موتوا في إياآم والرجوع: بملء فيه   

حزب لو تطلب. (سبيل الديمقراطية   
السجود الحصول على الكرسي  

.)إلبليس لفعلوا غير مترددين   
 

يوماً...  متقلب حسب الظروف فمؤمن  
 ويوماً آافر متزندق
ومتى ...ال يستقر على قرار طبعه   

 استقر مدى الحياة الزئبق
 

حزب وحزب اإلخوان وأخيه؟ آيف ال  
 الظالم تخلو عن آل ثوابت اإليمان
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عن تخلَّو( وآثير من فروع اإلسالم  
 ثوابت اإليمان عندما وافقوا على نسبة

تعالى الحكم والتشريع لغير الله  
 فقالوا متبجحين بغير خفاء وال

،للشعب  إن الحكم والتشريع: مواربة   
 ثم أضافوا ونحن اآلن الممثلون لهذا

)والشورى،،الشعب  :الشعب في مجلسي   
 
 

)ومابعدها من االسباب،،(  
 

)العلمانيين أشر( الجمل التي وضعتها بين قوسين،،وآيف أنها متعلقة تماما بقوله  جيدا تأمل معي  
 
ى نسبة قفار سيناء وقرى الصعيد هم من وافق عل والسؤال هو،،،هل جميع االخوان حتى الذين في

 ينساءهم وأطفالهم ومن يكد ف  أنزل اهللا تعالى؟؟،،، هل آل اإلخوان التشريع والحكم بغير ما
؟؟)قياداتهم الشيخ إن الحكم إال للشعب ال هللا،،وهي الجملة التي ذآرها عن(مزارع الصعيد   

 
ي الشعب إال من سلك سبيل الديمقراطية في مجلس فإذا تأملها ذلك،،رأينا جيدا أن الشيخ اليقصد

 قوا علىتخلوا عن ثوابت اإليمان عندما واف( الذين عناهم الشيخ بقوله  والشورى،،والرئاسة،،،وهم
،،)نسبة التشريع والحكم لغير اهللا تعالى   

 
 ساواه بحزب النور،،،وهنا يتبين لنا أن المقصود هو الحزب،،وليس وتأملوا جيدا آيف

!)) الجماعة،،،ولذلك لم يذآر اسم الجماعة أبدأ،،، فتأمل  
 

،،،، 
 
 

عة الثانية الحصاد المر الطب( في االخوان،،في آتابه  قال الشيخ أيمن الظواهري حفظه اهللا ونصره
2005(  

 
هج يتطابقون مع الن وهنا يظهر البون بين منهج اإلخوان ومنهج اإلسالم، فاإلخوان يكادون ((

ا يقوم النهج األغلبية واالنتماء الوطني، بينم الغربي في الحكم الذي يقوم على العلمانية وحاآمية
.))الربانية وحاآمية الشريعة وأخوة اإلسالم اإلسالمي في الحكم على  

 
 النهج حفظه اهللا بين النهج اإلخواني الذي عنه أنه يكاد أن يتطابق مع تأمل آيف فرق الشيخ

!!الغربي العلماني،،،وبين النهج اإلسالمي  
 

هكذا عامة،،،) االخوان (هنا الشيخ ذآر   
 
حواري وفقراء ال  الذين في الصعيد وسيناء فهل يقول عاقل منصف،،،أن الشيخ يقصد حتى

!!ال في حكم وال مجلس والغيره ممن الشأن له! وأشباههم  
 

االخوان بالنهج العلماني جميعهم بال استثناء،،،  طبعا ال،،والنظن بأن الشيخ يعم  
 

حرافاتهم ان النظن بالشيخ الظواهري حفظه اهللا الذين آتب المؤلفات في االخوان وذآر فكما أننا
عرضه  عام بال استثناء في) االخوان (العقدية ولكم أن تراجعوا رسائله التي يذآر فيها جملة 

!أيضا يعم النظن بأنه يعم،،آذلك النظن بالشيخ العدناني بأنه لألنحرافات العقيدية،،فكما أننا  
 

!فهذا هو عين االنصاف لمن تدبر   
 

باالهتمام،،قل من الحظها،،أو باألحرى آثر من أعرض عنها،،، وهنا مالحظة جديرة  
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:الشيخ أبو محمد العدناني في نصحه ألهل مصر قال  

نصائح وإرشادات :خامساً وأخيراً ((   
 

ننصح أهل السنة عامة وفي مصر: أوالً   
بنبذ الدعوات: خاصة  والعراق  

وحمل السالح والجهاد في، السلمية   
لدفع الصائل من الجيش ؛سبيل الله  

))،المصري والجيش الصفوي   
 

)مصر والعراق خاصة(وأهل) أهل السنة عامة( ننصح  تأمل قوله  
 

: وآذلك قوله  
 

إن الكفر اليوم قد: فيا أهلنا في مصر ((   
وتخلى عن وجوهه آشر عن أنيابه  

)) ،،، إلخ، السياسية واإلعالمية الناعمة الخبيثة   
 

،، ) فيا أهلنا في مصر( تأمل قوله   
 
واعتصم،،  من تظاهر وآالمه موجه على  

 
،،أوليس غالب من قتل ينتمى لإلخوان،،وهو من !!لإلخوان أوليس غالب من تظاهر ينتمي

!! عامتهم  
 

)في مصر فيا أهلنا( وأنهم أهله ) أهل السنة( تأمل آيف نعتهم بأنهم   
 

يف يعم آ) بأهلنا(سماهم في ختام رسالته  فكيف يقال بعد هذا أنه يعم االخوان،،،آيف يعم وهو من
)السنة بأهل( وهو من وصفهم   
!!!! 
 

 فما أعز األنصاف،،،
 

سردته و أن نطلعكم على أصول منهج وعقيدة الدولة،،،أن نكتفي بماقاله قادتها وبعد هذا،،،،هل لنا
 بياناتها عبر سنين،من 

،،،،!!توضيح لمنهجها  
 

:أبو محمد العدناني  قال الشيخ  
، إله إال اللهوتستبيح دماء المعصومين إنَّ الدولة تكفِّر من يقول ال: أما قولكم ))   

))، ،،ال تكفِّر إال من آفَّره الله ورسوله فإنَّ الدولة، فقد آذبتم والله  
 

تسلسل و الخصم ذرة إنصاف واطلع على حقيقة منهج الدولة من خالل آلمات قادتها واهللا لو يملك 
ه الجملة عينيه ،،واذآره بهذ بياناتها وإصداراتها،،لتوقف عن الخصومة ووضع تقوى اهللا نصب

 مع آل من ولنا وقفة بين يدي اهللا((بالتهم الجزاف بقوله  التي قالها الشيخ العدناني بمن يرميهم
،،)) له  يتهمنا أو يروج  

 
 

 وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين
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المطهرة عائشة ابن الصديقة        
القحطاني معاوية      
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