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يف أفغانستان ،يف جلسة يف رمضان /7رمضان1211/هؤ اجتهدت يف تفريغه مع أن
الشريط فيه قطع أحيانا وعدم وعوح أحيانا أخرى.
واهلل يرعاكم
أخوكم أبو عبداهلل املدين
========================
(بسم)

يقول السائل :
فضؤؤيلة الشؤؤيخ نريؤؤد مؤؤن الشؤؤيخ نصؤؤيحة للشؤؤبا املسؤؤلم امللت ؤ م بؤؤامل ه السؤؤلفي يف
ظؤؤل هؤؤذه األحؤؤداث ال ؤ تؤؤدور يف أفغانسؤؤتان خاصؤؤة أن ؤؤا نؤؤرى الم ؤؤض م ؤ هم ؤؤو
بالمالم السياسي والفتاوى الشرعية ال ال يتصدى هلا إال كبار العلماء ؟
اجلوا :
جرهؤا علؤى أهؤل اإلسؤالم
لقد سئم ا المؤالم يف م ؤل هؤذا المؤالم وهؤي فت ؤة يؤا أخؤوة أ
أهل الفنت والشغب.
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حنن رأي ا يف طالبان من س وات أأّنم احسن املوجودين يف أفغانستان بعؤد السؤلفي ،
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
والؤؤروافا والباط يؤؤة واملؤؤدعوم مؤؤن قنبؤؤل روسؤؤيا ومؤؤن احلمومؤؤة اهل ديؤؤة ومؤؤن الؤؤروافا
اإلي ؤراني ك ؤؤا ن صؤؤني السؤؤلفي مؤؤن األفغؤؤان أن يمون ؤوا مؤؤع طالبؤؤان وك ؤؤا ن تقؤؤد هؤؤذا
التحالف ونرى انه من خمازي األخوان املسلم الذين ك رت خمازيهم وفضائحهم يف
مشؤؤارا األر ومغار ؤؤا فمؤؤا تقؤؤوم هلؤؤم دولؤؤة وال يصؤؤلون إا مراكؤ يف ال ملانؤؤات إال
بالتحالفؤؤات الشؤؤيطانية مؤؤع أحؤ ا الشؤؤيطان مؤؤن العلمؤؤاني والشؤؤيوعي وغؤؤضهم وال
تقوم هلم حمومة ودولة إال ويفضحها اهلل و يها بأعماهلا امل افية لإلسالم.
ويف أفغانسؤؤتان كؤؤان يقؤؤود هؤؤذا التحؤؤالف األخ ؤوان املسؤؤلمون واألخ ؤوان املس ؤلمون يف
هؤؤذه ال ؤؤبالد ه ؤؤا ويف مصؤؤر ويف غضه ؤؤا ة نسؤؤمع م ؤ هم كلمؤؤة واح ؤؤدة اسؤؤت مار ه ؤؤذا
الوعع امل ري الذي ذكرناه وهؤو التحؤالف مؤع الشؤيوعي والباط يؤة والؤروافا واملايؤد
من حمومات رافضية وملحدة وجموسية.
دام هذا التحالف مخس س وات وأ أكد ذلك قائدهم الذي سلف :أمحد شاه مسعود
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 زال ؤوا علؤؤى هؤؤذا الوعؤؤع
بمؤؤل فصؤؤائلهم مؤؤع هؤؤذا التحؤؤالف وة نسؤؤمع مؤ هم أي تأييؤؤد لطالبؤؤان بؤؤل ؤؤو يف
اجلؤؤدال مؤؤع بعضؤؤهم في ؤؤافحون وي ؤؤافحون عؤؤن هؤؤذا التحؤؤالف ا بي ؤ ح ؤ جؤؤاءت
األحؤؤداث األخؤؤضة فغؤؤضوا م ؤ هحتهم الظؤؤاهر واهلل أعلؤؤم تغي ؤضا سياسؤؤيا كمؤؤا نعتقؤؤد ال
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عقائديا وال م هحتيا وال مراقبة هلل ،وإمنا هو موقف سياسؤي مؤاكر أرادوا بؤذلك محايؤة
اإلرهؤؤابي فقؤؤط وجعل ؤوا مؤؤن طالبؤؤان سؤؤتارا هلؤؤذا املقصؤؤد وشؤؤرعوا يطع ؤؤون يف علمؤؤاء
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.
مؤؤن عؤؤادتمم أنمؤؤم إذا خؤؤالفتم م هحتؤؤا أو ماعؤؤة أن تقيم ؤوا ال ؤؤدنيا وتقعؤؤدوها فه ؤؤل
أقمؤؤتم الؤؤدنيا وأقعؤؤددوها عؤؤد هؤؤذا التحؤؤالف ومؤؤع الصؤؤحف ومواقؤؤع اإلن نؤؤت كمؤؤا
يقؤؤال والق ؤوات الفضؤؤائية إا آخؤؤر وسؤؤائل اإلعؤؤالم  ،هؤؤل قمؤؤتم ؤؤذا ملؤؤاذا احلمؤؤا
لطالبان يف هذا الوقت.
إن البصض ال اقد ليدرك دام اإلدراك مقاصد ومغؤازي هؤذا اللعؤب إنؤه واهلل فيمؤا أديؤن
اهلل بؤؤه إنؤؤه هؤؤذا مقصؤؤدهم محايؤؤة اإلرهؤؤا الؤؤذي اسؤؤتهدف املسؤؤلم قبؤؤل كؤؤل شؤؤيء
واسؤؤتهدف السؤؤلفي بالؤؤذات قبؤؤل كؤؤل شؤؤيء وانطلؤؤني يفتؤؤك بالسؤؤلفي يف أفغانسؤؤتان
وقتلؤ ؤوا مي ؤؤل ال ؤؤرمحن وقضؤ ؤوا عل ؤؤى حمومت ؤؤه اإلس ؤؤالمية الس ؤؤلفية الؤ ؤ أع ؤؤادت عه ؤؤد
الصحابة ،لإلسالم تطبيقا للعقيدة وامل ه واألمر باملعروف وال هي عن امل مر وهتدمي
القبؤؤور إا آخؤؤره فو ب ؤوا علؤؤيهم هؤؤاالء األخ ؤوان انتصؤؤارا للباطؤؤل وللشؤؤرك والضؤؤالالت
والب ؤؤد املوج ؤؤودة يف تل ؤؤك ال ؤؤبالد وانتقلؤ ؤوا بفت ؤؤتهم إا اجل ائ ؤؤر وقضؤ ؤوا عل ؤؤى ال ؤؤدعوة
السلفية دمروا الشعب اجل ائري إذ بلغ عدد القتلى على ما ي يد علؤى مؤائ ألؤف وال
ي الون إا يومك هذا يف هذا الدمار فال يتوبون وال هؤم يؤ أذكرون ويف السؤودان تمؤرر
مؤ ؤ هم اهلحت ؤؤوم عل ؤؤى الس ؤؤلفي يف مس ؤؤاجدهم وه ؤؤم يعب ؤؤدون اهلل ويقتل ؤؤوّنم وه ؤؤم يف
الصؤؤالة وهلؤؤم خطؤؤط كمؤؤا قرأنؤؤا تسؤؤتهدف هؤؤذه الؤؤبالد وغضهؤؤا ولمؤؤن اهلل ؤؤبط هؤؤذه
ا طط.
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ة ي كوهؤؤا تورعؤؤا وال رمحؤؤة للمسؤؤلم وهؤؤم يف حقيقؤؤة أمؤؤرهم ا تمعؤؤات اإلس ؤؤالمية
ع ؤؤدهم كؤؤافرة ويؤؤرى رأوسؤؤهم أنؤؤه قؤؤب أن ي طلؤؤني اجلهؤؤاد مؤؤن الؤؤبالد اإلسؤؤالمية ال ؤ
األمؤة وأي بؤالء ف سؤأل اهلل
تسمى يف نظرهم ومعتقدهم بدار احلر فهم بؤالء علؤى أ
تبارك وتعاا أن يهديهم ويعيدهم إا امل ه السلفي احلني أو أن يريني املسؤلم مؤن
شؤ أؤرهم  ،فهؤؤم يمفؤؤرون اون السؤؤلفي ويرمؤؤوّنم بالعمالؤؤة ويرمؤؤوّنم بالقؤؤذائف ال ؤ ال
تصدر من مسلم تعلموهؤا مؤن الشؤيوعي والبع يؤ والعلمؤاني أخؤذوها مؤن كؤالم
مؤؤاركس وميشؤؤيل عفلؤؤني وأم الؤؤه ويقؤؤذفون ؤؤا السؤؤلفي ظلمؤؤا وعؤؤدوانا فمؤؤاذا يق ؤؤول
السؤؤلفيون اون  :سؤؤمتوا وقل ؤؤا للسؤؤلفي اسؤؤمت  ،إن قلؤؤت احلؤؤني حؤؤاربوك وإن قلؤؤت
باطال أسخطت اهلل ر العامل .
حنن واهلل ما رعي ا مبا ن ل بطالبان وإن أخطأت وكان عليها أن تتحت ؤب مؤا تعرعؤت
لؤؤه ابتؤؤداء ومؤؤا آلؤؤت إليؤؤه حاهلؤؤا انتهؤؤاء فهؤؤي خؤؤض بم ؤؤض مؤؤن األخؤوان املسؤؤلم وأيضؤؤا
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
الت ؤؤاريخ ع ؤؤر عل ؤؤيهم والقص ؤؤف األمريم ؤؤي متواص ؤؤل عل ؤؤيهم وه ؤؤاالء م ؤؤا ع ؤؤدهم إال
الم ؤؤالم الف ؤؤارو ،ونق ؤؤول هل ؤؤم :اذهبؤ ؤوا ه ؤؤاك اذهب ؤوا اون ألنم ؤؤم أن ؤؤتم دفعتم ؤؤوهم إا
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
املؤ ؤ ه الس ؤؤلفي وال ؤؤدعوة الس ؤؤلفية لم ؤؤان الع ؤؤاة اون يض ؤؤيء بال ؤؤدعوة الس ؤؤلفية ،ل ؤؤو
فسؤؤحوا ا ؤؤال للؤؤدعوة السؤؤلفية يف أفغانسؤؤتان لمؤؤان واقؤؤع الشؤؤعب األفغؤؤاين غؤؤض واقعؤؤه
اون ،تق ؤؤوم يف التحالف ؤؤات م ؤؤع الش ؤؤيوعي والرافض ؤؤة إا آخ ؤؤره ،تق ؤؤوم م ؤؤن األخؤ ؤوان
املسلم  ،الفت ة من اجل و بقيادة األخوان املسلم ومن الشمال بقيادة األخؤوان
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املسؤؤلم  ،واللؤؤوم والطعؤؤن والتشؤؤويه و و و و للسؤؤلفي  ،مؤؤاذا نصؤ ع ؤؤاالء القؤؤوم مؤؤا
رأي ا م لهم ،ما رأي ا أفحتر وال أظلم من هاالء القؤوم ،ولقؤد حمؤى ل ؤا بعؤا ال قؤات
ع ؤؤن س ؤؤعيد ح ؤؤوى أن ؤؤه ق ؤؤال ع ؤؤن األخ ؤوان املس ؤؤلم  :واهلل ل ؤؤو اجتمع ؤؤت املخ ؤؤابرات
األمريمية واملخابرات السوفيتية واملوساد اليهودي على تشويه مسعؤة رجؤل ملؤا بلغؤوا مؤا
يبلغه األخوان املسلمون.
فؤ حن نوجؤؤه نؤؤداءنا للشؤؤبا املخؤؤدوع ؤؤاالء  ،أمؤؤا آن لمؤؤم أن تستبصؤؤروا أمؤؤا آن
لمؤؤم أن تؤ أدكروا وتتؤؤذكروا أمؤؤا آن لمؤؤم أن تفيقؤوا وترجعؤوا إا اهلل وإا ديؤؤن اهلل احلؤؤني
وت فضوا أيديمم مؤن ا ونؤة الؤذين خؤانوا اإلسؤالم وخؤانوا املسؤلم وتسؤببوا يف دمؤار
اإلسؤ ؤؤالم واملسؤ ؤؤلم م ؤ ؤؤذ قام ؤؤت دعؤ ؤؤوهتم إا يوم ؤؤا هؤ ؤؤذا فعهؤ ؤؤودهم عهؤ ؤؤود ريؤ ؤؤب
وماامرات وإهالك ودمار وتأخض للمسلم فاون ورشؤوا بروسؤيا فحتؤاءت واسؤتولت
على الشعب الشيشاين الذين جاهدوا وجاهدوا ح أقاموا دولة فحتاءوا قالوا اهدموا
هذه الدولة هذا البيت ما يصلني خربوه  ،فخربوا بيتهم اون هم مساك كؤالوحو
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
يف الع ؤؤاة م ؤؤن أمريم ؤؤا إا الياب ؤؤان إا اسؤ ؤ اليا إا ك ؤؤل مم ؤؤان  ،ك ؤؤل الش ؤؤعو وك ؤؤل
املهالؤؤك وكؤؤل املسؤؤاوس ،فاملسؤؤلمون يف مشؤؤارا األر ومغار ؤؤا يتعرعؤؤون لإلهانؤؤات
على أيدي المفرة امللحدين وعرعوا الشعب األفغاين ودولته للدمار والتدمض واهلالك
وإس ؤؤقاه ه ؤؤذه الدول ؤؤة الؤ ؤ يتب ؤؤاكون عليه ؤؤا تب ؤؤاكي التماس ؤؤيني الماذب ؤؤة عل ؤؤى أي ؤؤدي
األمريمان والتحالف الشمايل الذي يقوده األخوان املسؤلمون ،أمؤا حنؤن فهؤذا موقف ؤا
مؤؤن طالبؤؤان م ؤؤذ نشؤؤأهتا إا وقت ؤؤا وفؤؤني اهلل هؤؤذه األمؤؤة لمؤؤل خؤؤض وج بهؤؤا كؤؤل شؤؤر
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
هؤؤذه املشؤؤاكل ،السؤؤلفيون مؤؤا هلؤؤم دخؤؤل ،هؤؤذه مشؤؤاكلمم أنؤؤتم ،أنؤؤتم الؤؤذين جلبؤؤتم
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
وتبّن بعا املراك األخوانية يف أمريمؤا هؤذه الفتؤوى مؤاذا
والئهم ألمريما ووط يتهم ،أ
قؤؤالوا؟؟؟ الس ؤؤلفيون مؤؤا ق ؤؤالوا ؤؤذا الم ؤؤالم وب ؤرأهم اهلل مؤؤن هؤؤذا الباطؤؤل ،وامل ظم ؤؤات
األخوانية يف العاة الذين يصؤلون يف الم ؤائس مؤع اليهؤود وال صؤارى ويايؤدون أمريمؤا
والتحالف ؤؤات ه ؤؤذه أي ؤؤن الم ؤؤالم عل ؤؤيهم ،الس ؤؤلفيون يف الع ؤؤاة م ؤؤا يفعل ؤؤون م ؤؤا يفعل ؤؤه
األخوان املسلمون ،فما هو الداعي ما هي األسبا للحر املوجهؤة عؤد السؤلفي
أك ر من توجيهها عد أمريما ودول الغر ؟!! إنؤه املمؤر والميؤد والتالعؤب بؤالعقول
مع األسف الشديد أكتفي ذا القدر يا أخوة.

مالحظة/
قال الشيخ ربيع :ما أجا به األخ الغسلي على أشؤمال األخ طالؤب الؤدليل حؤول
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.
وفني اهلل اجلميع ملا يرعيه.
واإلجابة على هذا الرابط:
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http://www.sahab.net/sahab/showflat.pl?Cat=&Boa
rd=islam&Number=264438&page=1&view=collap
sed&sb=5
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