
ما موقف حممد بن هادي وبقية املصعفقة ابن عطايا وابن نزال األبياري ]

الفضل الصويعي وخالد أبو عبد األعىل وتلميذ مشايخ جازان من  وايب

األمحد وخالد عبد الرمحن وأمحد بازمول وكالم األخري  تقعيدات عبد اهلل

  [يف املشري حفرت

 

حفرت ومن فتوى العلامء يف  موقف اجلامعة األوىل املصعفقة من نرصة املشري

  :البالد األخرى نوازل

  :!قال أمحد بازمول واصفًا هذا اخلطأ بالفظيع املخالف ملنهج السلف

، وال تقاتلوا مع حفرت وقاتلوا مع » فالن اجليش يتقدم ويتأخر، وقاتلوا

  !!وافعلوا مع محرت وهكذا زعرت

  . ، هذه أخطاءيا أخي مالك صالح هذا ما جيوز هذا ليس منهج السلف 

  هذا الذي نخالفكم فيه مسائلكم يف باب احلكام عندكم أخطاء ؛

  .«نعم عندهم أخطاء فظيعة فيها

 

  :صورة كالم بازمول من قناته الرسمية عىل هذا الرابط

 https://b.top4top.net/p_1144be7wd1.jpeg 

https://b.top4top.net/p_1144be7wd1.jpeg


 

  :!ل أمحد بازمول يف تراجعاته عام كان يعرفهوقا

فأمر اجلهاد وأمر القتال وأمر السالح وأمر العامة ليس آلحاد الرعية،  »

كانوا علامء ولو كانوا أئمة وجباال يف العلم، ليس هذا هلم، إنام هو  ولو

هذه هي السنة التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة وما كان  للحكام،

أخطأ بعض علامئنا يف هذا الباب، نلتمس له العذر،  ة، نعمعليه سلف األم

اخلطأ، وهذه هي زلة العامل التي هنى عنها عمر  أخطأ، لكن ال يتابع عىل

  .«وحذر منها عمر ريض اهلل عنه

  :https://safeYouTube.net/w/xDBi املصدر

 

  :!محد عن منهجه الدخيل عىل املنهج السلفيوقال عبد اهلل األ

أَ ِمْن َهَذا امَلنَْهِج  فَيِجُب َعىَل ُكلِّ َسَلِفيٍّ يِف َهَذا الَبَلِد الَطيِِّب املَُباَركِ » َأْن َيَتََبَّ

ِخيِل َعىَل  َلِفيِّ  املُنَْكِر الدَّ   .«امَلنَْهِج السَّ

َوُهَو ِمْن َغرْيِ َهَذا الَبَلِد  يِف َهِذِه الَقَضاَيا َوَعىَل ُكلِّ َمْن َأَراَد َأْن َيْسَأَل »: ثم قال

ْأنِ  َفَعَلْيِه َأْن َيْأِِتَّ الُبُيوَت ِمنْ  َْن َعيَّنَُهْم َوِِلُّ األَْمِر هِلََذا الشَّ
ِ

ِِبَا َوَيْذَهَب مل   .«َأبَْوا

 

https://safeyoutube.net/w/xDBi


  :صورة منشور األمحد من قناة املصعفقة

 https://d.top4top.net/p_1144s1ro01.jpeg 

 

لد الذي  وقال خالد عبد الرمحن املرصي وبئس ما قال عن العامل الوا

  :!انحرف عن السنة

وقد تكلمت يف الدرس السابق عام ذاع بني طالب العلم وصار اخلالف »

لتي انترش ا( املجالس الرسية وجمالس الشورى)يف مسألة  اآلن عىل أشده

الناس وأذيعت بني الناس حتى صار اآلن يف املواقع  فيها صوتية لفالن من

خالف يف أصل من أصول السنة ال نزاع فيه  بني املنتسبني للمنهج السلفي

جيتمعون يتشاورون يف  –وفالن  فالن وفالن –عند السلف، أن العلامء 

د بالن،، وتأِت البال مسائل القتال يف سوريا وليبيا واليمن وذكرت هذه

مسائل القتال يف  امللفات وجيتمع العلامء ويتشاورون يف جملس الشورى يف

شفوية ،  اليمن ويف سوريا ويف ليبيا ويرسلون الفتوى دون كتابة يرسلوهنا

 املجالس)ذكرت هذا يف كالم قبل النزول إىل مرص يف صوتية مبثوثة يف 

لك بل وضعته يف حالة وملا رجعت أكدت ذ( الرسية البدعية اخلارجية

العنوان يف حالة هاتفي ألن هذا األمر من الدين ،  هاتفي وضعت هذا

https://d.top4top.net/p_1144s1ro01.jpeg


يكون انتصب بعض طلبة العلم جهاًل منهم  وكان األمر ال يتعدى إال أن

اخلوارج ثم انترش صوتية  وغفلة يف نرصة هذا القول الباطل وهو قول

املنة بعد اهلل  وله لبعض كبار علامئنا وأشياخنا الذين استفدنا من علمه

الفاضل  علينا وعىل كثري من أهل السنة من أهل زماننا، وإذا ِبذا العامل

 ويؤيد ما جاء يف مسألة اجتامع بعض! أهل العلم ال يتشاورون؟: يقول

العلامء للتشاور يف مسائل القتال وال يستنكرها وإنام يستنكر أن تسمى 

ر اهلل به من أن يتشاور أهل هذا من الشورى ومما أم: رسية ويقول جمالس

  .العلم من والة األمر العلم، وأهل

وهذا التقرير تقرير اخلوارج ؛ وهذا الذي كنا نعاين منه أيام الصبى وأيام 

  . الشباب

  .غفر اهلل لنا وله... والٌد لنا ... اآلن يقوله عامل من كبار علامء السنة 

اهلل ال يتغري بزالت وانترشت هذه الصوتية بصوت ذلك العامل، ودين 

  العلامء

  .ولو كان ديننا يتغري بزالت العلامء ملا بقي لنا دين

لذلك إن كان كالمي الذي سبق ليس متجهًا لعامل بعينه، فكالمي الليلة 

لد الذي انحرف عن السنة يف هذه املسألة وهي أصل من  لذلك العامل الوا



  .«أصول ديننا

  :https://safeyoutube.net/w/CDBi املصدر

 

ولن أتكلم عن فتوى أمحد بازمول يف قتال الثوار يف بني الوليد وحماولة 

  :من هذه الفتوى التمل،

  :https://safeyoutube.net/w/zCoi املصدر

 

  :ولن أتكلم عن إحالة أمحد بازمول الفتوى يف نازلة ليبيا للشيخ ربيع

  :املصدر

 https://safeYouTube.net/w/nGoi 

 

ولن أتكلم عن إحالة خالد عبد الرمحن فتاوى النوازل للعالمة عبيد 

  اجلابري يف ليبيا

  :https://safeyoutube.net/w/yEAi املصدر

 

ولن أتكلم عن فتوى الشيخ عبد املحسن العباد الشفوية يف نرصة دماج 

https://safeyoutube.net/w/CDBi
https://safeyoutube.net/w/zCoi
https://safeyoutube.net/w/nGoi
https://safeyoutube.net/w/yEAi


  :احلوثيني التي سألها صاحبهم العميسان ونرشها وجهاد

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=foru

 ms&module=forums&controller=topic&id=124864 

 

  !ولن أتكلم عن فتاوى العلامء يف قتال التتار

  !أو فتاواه لقتال الروس يف أفغانستان

  !أو فتاواهم لقتال الرصب يف البوسنة

  !ل احلوثيني يف اليمنأو فتواهم لقتا

  !أو فتاواهم يف اإلنتخابات والدماء يف اجلزائر

 

لكن ساتكلم عن فتاوى اجلامعة الثانية من املصعفقة لنرصة اجليش يف ليبيا 

أمحد بازمول قد استهزئ باملشري حفرت ورضبه مثاالً للفتاوى  بام أن

  !اخلارجية

 

  : رأسهم حممد بن هاديفام هو موقف اجلامعة الثانية من املصعفقة وعىل

 

https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=124864
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=124864


  :فتاوى حممد بن هادي الشفوية لنرصة املشري حفرت

  :الفتوى األوىل الشفوية

 https://b.top4top.net/p_1110qq2ys1.jpeg 

 

  :الفتوى الثانية الثانية الشفوية

 https://e.top4top.net/p_1144i28w11.jpg 

 

  :الفتوى الثالثة الشفوية

 https://b.top4top.net/p_1144xwxux1.jpg 

 

فتوى خالد أبو عبد األعىل املرصي لنرصة حفرت وأنه جهاد رشعي رشيف 

  :واملرتزقة وارجضد اخل

 https://f.top4top.net/p_1144uj0n11.jpeg 

 

  :دعوة تلميذ مشايخ جازان لنرصة املشري حفرت

 https://e.top4top.net/p_1144y3nw51.jpeg 

https://b.top4top.net/p_1110qq2ys1.jpeg
https://e.top4top.net/p_1144i28w11.jpg
https://b.top4top.net/p_1144xwxux1.jpg
https://f.top4top.net/p_1144uj0n11.jpeg
https://e.top4top.net/p_1144y3nw51.jpeg


 

يف  -عن طريق اهلاتف–أما أسامة بن عطايا األردين اجلنسية فهو مفتي 

  وإقامة احلدود يف جيش املشري حفرت وليس فقط يدعو لنرصة اجليش الدماء

بديل العلامء الراسخني عند املصعفقة يف فتاوى -يقول الطائش ابن عطايا 

ي الذين قاموا فإين أويص الشباب السلف»: يف مكاملة هاتفية -يف ليبيا الدماء

الستنفار إمامهم واملسؤول من قبل وِل األمر للجهاد يف سبيل  مستجيبني

حتت سلطة اجليش أهنم يف أجدابيا وما حوهلا أن يكونوا  اهلل ضد اخلوارج

رئيس اللجنة العلمية فإنه رجل حمب للسلفيني  حتت رعاية ومتابعة ورئاسة

طهر من هؤالء اخلوارج لبلدكم أن يت حمب للسنة حري، عىل اخلري يريد

متعاونني عىل الَب والتقوى  املفسدين فاحرصوا عليه وعىل أن تكونوا معه

، وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصَبوا إن اهلل مع  وال ختتلفوا

وأن يكفيكم  الصابرين، أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظكم وأن يوفقكم

رش، واهلل تعاىل  رش كل خمذل وكل شخ، صاحب إرجاف وكل صاحب

اهلل وسلم عىل نبينا حممد، قاله أخوكم أسامة بن عطايا بن  أعلم وصىل

 5341السادس والعرشين من شهر ذي القعدة عام  عثامن العتيبي يف يوم

  .للهجرة النبوية



نعم يا شيخ، بعض الشباب ممكن يقول أين يعرفه الشيخ؟ هل : السائل

  ؟اتصال يا شيخ يوم ما كانت لديك معه

ه اهلل خري حري، عىل تطبيق : فأجاب أسامة الطائش نعم هذا الرجل جزا

  الرشع،

! وملا أمسكوا بعض الذين ذبحوا املسلمني وجاءه أمر بقتله استشارين

وخوفا أن يقتل مسلام بغري حق، فبينت له حكم اهلل يف ذلك  وسألني تورعا

وأن يقام عىل هذا الرجل الباكستاين الذي سفك  ووجوب السمع والطاعة

كام قال صىل اهلل عليه -وأنه خري له من  ،!دماء املسلمني، يقام عليه احلد

أن يمطروا أربعني صباحا،  حد يعمل به يف األرض خري هلم من: -وسلم

  .«نعم

  :رابط صوتية ابن عطايا

 PFWkeRhttps://is.gd/ 

 

  !أم ماذا؟  !فهل انقسم املصعفقة؟

 

  كتبه

https://is.gd/PFWkeR


  عبد األعىل آل حممد القحطاين

  قناة املنتقى يف الدفاع عن األكابر وبيان حال املصعفقة

 https://t.me/Mosafqh 

 

 

 

https://t.me/Mosafqh

