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 (بسم)
 :يقول السائل 

فضؤؤيلة الشؤؤيخ نريؤؤد مؤؤن الشؤؤيخ نصؤؤيحة للشؤؤبا  املسؤؤلم امللتؤؤ م بؤؤامل ه  السؤؤلفي يف  
اصؤؤة أن ؤؤا نؤؤرى الم ؤؤض مؤؤ هم  ؤؤو  ظؤؤل هؤؤذه األحؤؤداث الؤؤ  تؤؤدور يف أفغانسؤؤتان خ

 بالمالم السياسي والفتاوى الشرعية ال  ال يتصدى هلا إال كبار العلماء ؟
 

 :اجلوا 
لقد سئم ا المؤالم يف م ؤل هؤذا المؤالم وهؤي فت ؤة يؤا أخؤوة جرأهؤا علؤى أهؤل اإلسؤالم 

 .أهل الفنت والشغب
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م احسن املوجودين يف  أفغانستان بعؤد السؤلفي ، حنن رأي ا يف طالبان من س وات أّنأ
وأّنم خض من األخوان املسلم  لو كانوا على غض مؤا هؤم عليؤه اون ومؤن قبؤل اون 
من سوء ، فلو قابل ا ب  األخوان املسلم  وب  هاالء لوجدنا أن هاالء خؤض مؤ هم 
هلذا م ذ قام طالبان وبدأ الصرا  بي ه وب  التحالف الشمايل املمؤون مؤن الشؤيوعي  

الؤؤؤروافا والباط يؤؤؤة واملؤؤؤدعوم مؤؤؤن قنبؤؤؤل روسؤؤؤيا ومؤؤؤن احلمومؤؤؤة اهل ديؤؤؤة ومؤؤؤن الؤؤؤروافا و 
اإليؤؤراني  ك ؤؤؤا ن صؤؤؤني السؤؤؤلفي  مؤؤؤن األفغؤؤؤان أن يمونؤؤؤوا مؤؤؤع طالبؤؤؤان وك ؤؤؤا ن تقؤؤؤد هؤؤؤذا 
التحالف ونرى انه من خمازي األخوان املسلم  الذين ك رت خمازيهم وفضائحهم يف 

دولؤؤة وال يصؤؤلون إا مراكؤؤ  يف ال ملانؤؤات إال مشؤؤارا األر  ومغار ؤؤا فمؤؤا تقؤؤوم هلؤؤم 
بالتحالفؤؤات الشؤؤيطانية مؤؤع أحؤؤ ا  الشؤؤيطان مؤؤن العلمؤؤاني  والشؤؤيوعي  وغؤؤضهم وال 

 .تقوم هلم حمومة ودولة إال ويفضحها اهلل و  يها بأعماهلا امل افية لإلسالم
 

لمون يف ويف أفغانسؤؤتان كؤؤان يقؤؤود هؤؤذا التحؤؤالف األخؤؤوان املسؤؤلمون واألخؤؤوان املسؤؤ
هؤؤؤذه الؤؤؤبالد ه ؤؤؤا ويف مصؤؤؤر ويف غضهؤؤؤا ة نسؤؤؤمع مؤؤؤ هم كلمؤؤؤة واحؤؤؤدة اسؤؤؤت مار هؤؤؤذا 
الوعع امل ري الذي ذكرناه وهؤو التحؤالف مؤع الشؤيوعي  والباط يؤة والؤروافا واملايؤد 

 .من حمومات رافضية وملحدة وجموسية
 

أمحد شاه مسعود : دام هذا التحالف مخس س وات وأكأد ذلك قائدهم الذي سلف
أن ذهب إا أوربا ما كفاه االستعانة  ذه األص اف المفرية الضؤالة ، مؤا كفؤاه حؤ  
ذهؤؤب إا أوربؤؤا يسؤؤت حتد باالوؤؤاد األورد ويسؤؤت حتد بأمريمؤؤا ،اربؤؤة طالبؤؤان، ووريؤؤر 
أفغانسؤؤتان مؤؤن طالبؤؤان أي مؤؤن الؤؤدين اإلسؤؤالمي املوجؤؤود مؤؤا زالؤؤوا علؤؤى هؤؤذا الوعؤؤع 

نسؤؤمع مؤؤ هم أي تأييؤؤد لطالبؤؤان بؤؤل  ؤؤو  يف  بمؤؤل فصؤؤائلهم مؤؤع هؤؤذا التحؤؤالف وة
اجلؤؤؤدال مؤؤؤع بعضؤؤؤهم في ؤؤؤافحون وي ؤؤؤافحون عؤؤؤن هؤؤؤذا التحؤؤؤالف ا بيؤؤؤ  حؤؤؤ  جؤؤؤاءت 
األحؤؤؤداث األخؤؤؤضة فغؤؤؤضوا مؤؤؤ هحتهم الظؤؤؤاهر واهلل أعلؤؤؤم تغيؤؤؤضا  سياسؤؤؤيا  كمؤؤؤا نعتقؤؤؤد ال 
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ايؤة عقائديا  وال م هحتيا  وال مراقبة هلل ،وإمنا هو موقف سياسؤي مؤاكر أرادوا بؤذلك مح
اإلرهؤؤابي  فقؤؤؤط وجعلؤؤؤوا مؤؤن طالبؤؤؤان سؤؤؤتارا  هلؤؤؤذا املقصؤؤد وشؤؤؤرعوا يطع ؤؤؤون يف علمؤؤؤاء 
اإلسالم ملاذا سمتوا هذا الوقت وحنن نورد عليهم الساال ملاذا سمتم مخس أو ست 

 .س وات عن المالم يف التحالف هذا التحالف املمون من األص اف مذكورة
 

اعؤؤؤة أن تقيمؤؤؤوا الؤؤؤدنيا وتقعؤؤؤدوها فهؤؤؤل مؤؤؤن عؤؤؤادتمم أنمؤؤؤم إذا خؤؤؤالفتم م هحتؤؤؤا  أو م
أقمؤؤتم الؤؤدنيا وأقعؤؤددوها عؤؤد هؤؤذا التحؤؤالف ومؤؤع  الصؤؤحف ومواقؤؤع اإلن نؤؤت كمؤؤا 
يقؤؤؤال والق ؤؤؤوات الفضؤؤؤائية إا آخؤؤؤر وسؤؤؤائل اإلعؤؤؤالم ، هؤؤؤل قمؤؤؤتم  ؤؤؤذا ملؤؤؤاذا احلمؤؤؤا  

 .لطالبان يف هذا الوقت
 

اللعؤب إنؤه واهلل فيمؤا أديؤن إن البصض ال اقد ليدرك دام اإلدراك مقاصد ومغؤازي هؤذا 
اهلل بؤؤه إنؤؤه هؤؤذا مقصؤؤدهم محايؤؤة اإلرهؤؤا  الؤؤذي اسؤؤتهدف املسؤؤلم  قبؤؤل كؤؤل شؤؤيء 
واسؤؤتهدف السؤؤلفي  بالؤؤذات قبؤؤل كؤؤل شؤؤيء وانطلؤؤني يفتؤؤك بالسؤؤلفي  يف أفغانسؤؤتان 
وقتلؤؤؤوا ميؤؤؤؤل الؤؤؤؤرمحن وقضؤؤؤوا علؤؤؤؤى حمومتؤؤؤؤه اإلسؤؤؤؤالمية السؤؤؤلفية الؤؤؤؤ  أعؤؤؤؤادت عهؤؤؤؤد 

ا للعقيدة وامل ه  واألمر باملعروف وال هي عن امل مر وهتدمي الصحابة، لإلسالم تطبيق
القبؤؤور إا آخؤؤره فو بؤؤوا علؤؤيهم هؤؤاالء األخؤؤوان انتصؤؤارا  للباطؤؤل وللشؤؤرك والضؤؤالالت 
والبؤؤؤؤد  املوجؤؤؤؤودة يف تلؤؤؤؤك الؤؤؤؤبالد وانتقلؤؤؤؤوا بفت ؤؤؤؤتهم إا اجل ائؤؤؤؤر وقضؤؤؤؤوا علؤؤؤؤى الؤؤؤؤدعوة 

على ما ي يد علؤى مؤائ  ألؤف وال  السلفية دمروا الشعب اجل ائري إذ بلغ عدد القتلى
ي الون إا يومك هذا يف هذا الدمار فال يتوبون وال هؤم يؤذأكرون ويف السؤودان تمؤرر 
مؤؤؤؤ هم اهلحتؤؤؤؤوم علؤؤؤؤى السؤؤؤؤلفي  يف مسؤؤؤؤاجدهم وهؤؤؤؤم يعبؤؤؤؤدون اهلل ويقتلؤؤؤؤوّنم وهؤؤؤؤم يف 
الصؤؤالة وهلؤؤم خطؤؤط كمؤؤا قرأنؤؤا تسؤؤتهدف هؤؤذه الؤؤبالد وغضهؤؤا ولمؤؤن اهلل  ؤؤبط هؤؤذه 

 .ا طط
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 ي كوهؤؤؤا تورعؤؤؤا وال رمحؤؤؤة للمسؤؤؤلم  وهؤؤؤم يف حقيقؤؤؤة أمؤؤؤرهم ا تمعؤؤؤات اإلسؤؤؤالمية ة
ع ؤؤدهم كؤؤافرة ويؤؤرى رأوسؤؤهم أنؤؤه قؤؤب أن ي طلؤؤني اجلهؤؤاد مؤؤن الؤؤبالد اإلسؤؤالمية الؤؤ  
تسمى يف نظرهم ومعتقدهم بدار احلر  فهم بؤالء علؤى األمأؤة وأي بؤالء ف سؤأل اهلل 

مل ه  السلفي احلني أو أن يريني املسؤلم  مؤن تبارك وتعاا أن يهديهم ويعيدهم إا ا
شؤؤرأهم ، فهؤؤم يمفؤؤرون اون السؤؤلفي  ويرمؤؤوّنم بالعمالؤؤة ويرمؤؤوّنم بالقؤؤذائف الؤؤ  ال 
تصدر من مسلم  تعلموهؤا مؤن الشؤيوعي  والبع يؤ  والعلمؤاني  أخؤذوها مؤن كؤالم 

ا يقؤؤؤول مؤؤؤاركس وميشؤؤؤيل عفلؤؤؤني وأم الؤؤؤه ويقؤؤؤذفون  ؤؤؤا السؤؤؤلفي  ظلمؤؤؤا وعؤؤؤدوانا  فمؤؤؤاذ
سؤؤمتوا وقل ؤؤا للسؤؤلفي اسؤؤمت ، إن قلؤؤت احلؤؤني حؤؤاربوك وإن قلؤؤت : السؤؤلفيون اون 

 . باطال أسخطت اهلل ر  العامل 
 

حنن واهلل ما رعي ا مبا ن ل بطالبان وإن أخطأت وكان عليها أن تتحت ؤب مؤا تعرعؤت 
يضؤؤا لؤؤه ابتؤؤداء  ومؤؤا آلؤؤت إليؤؤه حاهلؤؤا انتهؤؤاء  فهؤؤي خؤؤض بم ؤؤض مؤؤن األخؤؤوان املسؤؤلم  وأ

الشبا  الذي ورطوه باسم اجلهاد اون يف حالة م رية واهلل نتأة هلم أشد األة، وأما 
هؤم فؤأين هؤم اون الؤذين ورطؤوا هؤاالء الشؤبا  املسؤاك ، واحلصؤار أشؤد حصؤؤار يف 
التؤؤؤاريخ عؤؤؤر  علؤؤؤيهم والقصؤؤؤف األمريمؤؤؤي متواصؤؤؤل علؤؤؤيهم وهؤؤؤاالء مؤؤؤا ع ؤؤؤدهم إال 

ه ؤؤؤاك اذهبؤؤؤوا اون ألنمؤؤؤم أنؤؤؤتم دفعتمؤؤؤوهم إا اذهبؤؤؤوا : المؤؤؤالم الفؤؤؤارو، ونقؤؤؤول هلؤؤؤم
 .اهلالك وعم تم هلم ال صر فال تقبعوا يف اجلحور والقصور

 
األخوان املسلم  دمروا قيم األمة ودمروا شبا ا وأخروها قرونا وواهلل لو سؤلم مؤ هم  

املؤؤؤؤ ه  السؤؤؤؤلفي والؤؤؤؤدعوة السؤؤؤؤلفية لمؤؤؤؤان العؤؤؤؤاة اون يضؤؤؤؤيء بالؤؤؤؤدعوة السؤؤؤؤلفية ،لؤؤؤؤو 
 ؤؤال للؤؤدعوة السؤؤلفية يف أفغانسؤؤتان لمؤؤان واقؤؤع الشؤؤعب األفغؤؤاين غؤؤض واقعؤؤه فسؤؤحوا ا

اون، تقؤؤؤوم يف التحالفؤؤؤؤات مؤؤؤع الشؤؤؤؤيوعي  والرافضؤؤؤة إا آخؤؤؤؤره، تقؤؤؤوم مؤؤؤؤن األخؤؤؤؤوان 
املسلم  ، الفت ة من اجل و  بقيادة األخوان املسلم  ومن الشمال بقيادة األخؤوان 
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و و للسؤؤلفي ، مؤؤاذا نصؤؤ ع  ؤؤاالء القؤؤوم مؤؤا املسؤؤلم ، واللؤؤوم والطعؤؤن والتشؤؤويه و و 
رأي ا م لهم، ما رأي ا أفحتر وال أظلم من هاالء القؤوم، ولقؤد حمؤى ل ؤا بعؤا ال قؤات 

واهلل لؤؤؤو اجتمعؤؤؤت املخؤؤؤابرات : عؤؤؤن سؤؤؤعيد حؤؤؤوى أنؤؤؤه قؤؤؤال عؤؤؤن األخؤؤؤوان املسؤؤؤلم  
لغؤوا مؤا األمريمية واملخابرات السوفيتية واملوساد اليهودي على تشويه مسعؤة رجؤل ملؤا ب

 .يبلغه األخوان املسلمون
 

فؤؤ حن نوجؤؤه نؤؤداءنا للشؤؤبا  املخؤؤدوع   ؤؤاالء ، أمؤؤا آن لمؤؤم أن تستبصؤؤروا أمؤؤا آن 
لمؤؤم أن تؤؤدأكروا وتتؤؤذكروا أمؤؤا آن لمؤؤم أن تفيقؤؤوا وترجعؤؤوا إا اهلل وإا ديؤؤن اهلل احلؤؤني 

يف دمؤار وت فضوا أيديمم مؤن ا ونؤة الؤذين خؤانوا اإلسؤالم وخؤانوا املسؤلم  وتسؤببوا 
اإلسؤؤؤؤالم واملسؤؤؤؤلم  م ؤؤؤؤذ قامؤؤؤؤت دعؤؤؤؤوهتم إا يوم ؤؤؤؤا هؤؤؤؤذا فعهؤؤؤؤودهم عهؤؤؤؤود  ريؤؤؤؤب 
وماامرات وإهالك ودمار وتأخض للمسلم  فاون ورشؤوا بروسؤيا فحتؤاءت واسؤتولت 
على الشعب الشيشاين الذين جاهدوا وجاهدوا ح  أقاموا دولة فحتاءوا قالوا اهدموا 

ه ، فخربوا بيتهم اون هم مساك  كؤالوحو  هذه الدولة هذا البيت ما يصلني خربو 
يف الغابات لو تركوهم كان ب وا أنفسهم دي يا ومع ويا وماديا  إا آخؤره لمؤن مؤا تركؤوا 
هلم فرصة استعحتلوا  م وأتاحوا الفرصؤة لروسؤيا فؤدمروهم واون ج ؤوا علؤى املسؤلم  

كؤؤؤل الشؤؤؤعو  وكؤؤؤل يف العؤؤؤاة مؤؤؤن أمريمؤؤؤا إا اليابؤؤؤان إا اسؤؤؤ اليا إا كؤؤؤل ممؤؤؤان ،  
املهالؤؤك وكؤؤل املسؤؤاوس، فاملسؤؤلمون يف مشؤؤارا األر  ومغار ؤؤا يتعرعؤؤون لإلهانؤؤات 
على أيدي المفرة امللحدين وعرعوا الشعب األفغاين ودولته للدمار والتدمض واهلالك 
وإسؤؤؤؤقاه هؤؤؤؤذه الدولؤؤؤؤة الؤؤؤؤ  يتبؤؤؤؤاكون عليهؤؤؤؤا تبؤؤؤؤاكي التماسؤؤؤؤيني الماذبؤؤؤؤة علؤؤؤؤى أيؤؤؤؤدي 

ايل الذي يقوده األخوان املسؤلمون ،أمؤا حنؤن فهؤذا موقف ؤا األمريمان والتحالف الشم
مؤؤؤن طالبؤؤؤان م ؤؤؤذ نشؤؤؤأهتا إا وقت ؤؤؤا وفؤؤؤني اهلل هؤؤؤذه األمؤؤؤة لمؤؤؤل خؤؤؤض وج بهؤؤؤا كؤؤؤل شؤؤؤر 

 .ومحاها من خيانات وممر وممائد هاالء
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أعيؤؤد لمؤؤم مؤؤرة أخؤؤرى اون السؤؤب والشؤؤتم واالهتؤؤام للسؤؤلفي ن الؤؤذين ال دخؤؤل هلؤؤم يف 
مؤؤؤا هلؤؤؤم دخؤؤؤل، هؤؤذه مشؤؤؤاكلمم أنؤؤؤتم، أنؤؤؤتم الؤؤؤذين جلبؤؤؤتم هؤؤذه املشؤؤؤاكل، السؤؤؤلفيون 

الؤؤدمار واهلؤؤالك علؤؤى األمؤؤة لؤؤيس السؤؤلفيون ،و اهلل السؤؤلفيون ال يريؤؤدون لمؤؤم ولعمؤؤة 
إال كؤل خؤض ، طيؤؤب القرعؤاوي ملؤؤا أفؤ  بقتؤال املسؤؤلم  مؤع األمريمؤؤان لل ه ؤة علؤؤى 

مريمؤا هؤذه الفتؤوى مؤاذا والئهم ألمريما ووط يتهم، وتبّنأ بعا املراك  األخوانية يف أ
قؤؤؤالوا؟؟؟ السؤؤؤلفيون مؤؤؤا قؤؤؤالوا  ؤؤؤذا المؤؤؤالم وبؤؤؤرأهم اهلل مؤؤؤن هؤؤؤذا الباطؤؤؤل، وامل ظمؤؤؤات 
األخوانية يف العاة الذين يصؤلون يف الم ؤائس مؤع اليهؤود وال صؤارى ويايؤدون أمريمؤا 
والتحالفؤؤؤؤات هؤؤؤؤذه أيؤؤؤؤن المؤؤؤؤالم علؤؤؤؤيهم، السؤؤؤؤلفيون يف العؤؤؤؤاة مؤؤؤؤا يفعلؤؤؤؤون مؤؤؤؤا يفعلؤؤؤؤه 

سلمون، فما هو الداعي ما هي األسبا  للحر  املوجهؤة عؤد السؤلفي  األخوان امل
إنؤه املمؤر والميؤد والتالعؤب بؤالعقول !!   أك ر من توجيهها عد أمريما ودول الغر ؟

 . مع األسف الشديد أكتفي  ذا القدر يا أخوة
 
 

 / مالحظة
 

يل حؤول ما أجا  به األخ الغسلي على أشؤمال األخ طالؤب الؤدل: قال الشيخ ربيع
تمفض التحالف الشمايل الذي يضم الشيوعي  والعلماني  والباطل يؤة وغؤالة الؤرفا 

 .هو جوا  علمي وسلفي وصوا 
علؤؤى أنؤؤه قؤؤد ورد يف كؤؤالم الغسؤؤلي مؤؤا يؤؤدل علؤؤى أين أخرجؤؤت املسؤؤلم  مؤؤن احلمؤؤم 

 .على هذا التحالف فمن شاء فلضاجع الفقرة األخضة من كالم الغسلي امل وه ع ه
 .اهلل اجلميع ملا يرعيهوفني 

 
 :واإلجابة على هذا الرابط
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