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 بِسمِ اِ الرحمنِ الرحِيمِ
 

ورأى ، لقد اغرت بعض الشـباب بشـبهات املتعـاطفني مـع دولـة البغـدادي
 : فأحببت التعليق عىل بعضها فمنها!تقبل النقض ًبعضهم فيها حججا ال

وهـذا اإلقـدام يـدل ، دام الذي يوجـد يف رجـال داعـش الشجاعة واإلق-١
 .عىل إيامن ويقني

 لكن إيامن بامذا؟،  أما داللته عىل إيامن ويقني فربام:فأقول
ولكـن هـذا ال يـدل عـىل ، فإن اإليـامن واليقـني ربـام دفعـت صـاحبها إىل اإلقـدام

! هان أشـجع النـاس يف سـبيلِفكم جتـد مـن صـاحب إيـامن ببدعـة مـ، صحة ما يؤمن به
ًبل وحتى التتار الذي مسحوا األرض ذبحا وقتال، وتاريخ اخلوارج زاخر بذلك فهل ، ً
  !؟كان ذلك ليشككنا يف ضالهلم

ـن األزق ـن ـشـجاعة قـطـري واـب ـار... وأـي ـومرت وـغـريهم ـعـرب ، واملخـت ـن ـت واـب
بل الذين حارصوا عـثامن وقتلـوه  ؟ممن تتقارص يف جانبهم شجاعة الشجعاين، التاريخ

 .وهم منهم، شجع اخللقكانوا من أ
 ؛ بشجاعة املقاتل حتى يكون احلاكم لك وله الكتـاب والسـنة-!أخي-فال تغرت 

ـفـال يتجاوزوـهنـا وـلـو ـكـان ـهـواهم يف ، التـي كاـنـت تقـيـد ـشـجاعة الـصـحابة والـسـلف
فكـم حيجـم أحـدهم حـني ،  هو معيارهم»اإليامن قيد الفتك«: وكان حديث، غريها

 .ألنه يرصف هواه إىل أمر اهللا ورسوله ؛د اإلقداميأمره الرشع باإلحجام وهو يري
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حـني يطلبـون اإلذن مـن ، ولعلك تذكر تلك الطلبات من عمر وخالـد وغريمهـا
فـال يتجـاوزون أمـره ،  لرضب عنق من بدرت منه بـادرة كفـر أو نفـاقخ رسول اهللا

ي تـدل  الشـجاعة التـ-واهللا-وهذه ،  اجلهاد الذي يراد به وجه اهللا-واهللا-فهذا ، وهنيه
  .أما بال ذلك فهو قاطع طريق مقدام عىل ذلك، عىل نزاهة صاحبها ودينه وورعه

 .  باختصار شديد أوجبه ضيق املقام؛فهذا جواب هذه الشبهة األوىل
: س هبا أتبـاع البغـدادي عـىل النـاس فقـوهلمِّ أما الشبهة الثانية التي يلب-٢

  خ برـســول اهللالـقــد أطـبــق الـعــامل ـعــىل مـعــاداهتم ـكــام فـعــل املرشـكــون 
ـكـام ـكـان ـحـال الـشـيخ ،  وـلـيس ذـلـك إال ألـهنـم ـعـىل اـحلـق؛ي وأـصـحابه

وسـتكون ، الوهاب وأتباعه حني رماهم الناس عن قوس واحـدة حممد بن عبد
 .العاقبة لنا كام كانت هلم

 :واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني
مع ويف كـل ُفإن املجاهدين يقصفون يف كل جت،  ال نسلم لكم هبذه الدعوىً:أوال

ًوهذا أمريكم خيطـب جهـارا هنـارا، وأنتم تستعرضون قواتكم ليل هنار، خندق وأنـتم ، ً
فهـل كـان ابـن الدن أو الظـواهري ،  املطلوب األول عند الرشق والغـربهتزعمون أن

 !ًسيخطب كخطبته ثم خيرج ساملا؟
وقد غطت براميل الرافضـة ، وهذه مجوع الدواعش تستعرض يف العراق والشام

 ؟-أخـي املتعـاطف-داللة ذلـك عنـدك  فام، ومل يسلم منها كبري وال صغري، و والرباجل
ً تعلم يقينـا أنكـم تنسـقون وجتمـون الـدعم وتتكلمـون يف -!أخي املتعاطف-نت أبل 
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ومـع ذلـك أنـتم تـرون ، وأنـتم تكفـروهنم، واملخابرات عىل علم بذلك، خمتلف الدول
ـعرش معشــار فعلكــم ـدعاة يعتقلــون ـل ـتم ترسحــون ومترحــون وتــدعمون وأ !!!ُاـل ـن

 !ثم تزعمون أن العامل رمتكم عن قوس واحدة؟، ّوتكفرون
فإن جمـرد عـداوة النـاس لـك ال تـدل عـىل صـوابك وال ، أما لو سلمنا لك بذلك

ًفقد عادوا القذايف رشقا وغربا، عدمه ولن جتـد ،  ومل يكن ذلك تزكية له وال مدح عليه؛ً
فـإن احلـق يعـرف بدليلـه ولـيس بكثـرة ، ريتك هذهً دليال يدعم نظ-!أخي املتعاطف-

  .املوافقني أو املخالفني
ولو تأملت يف وضع داعش ومن خيالفها فستجد أن أمة اإلسالم من علامء ودعاة 
ُومفكرين وعبـاد وعامـة مل جتمـع مـن قـرون عـىل أمـر كـام أمجعـت عـىل خمالفـة داعـش 

ـا ـتخيل عنـه ـذهتا واـل ـن ا، ومناـب ـوع ـم ـذه اجلـم ـل كاـنـت ـه ـف مشــارهبا فـه ـة بمختـل ألـم
 !لتجمع عىل خمالفة داعش وهي عىل الرصاط املستقيم؟ وتوجهاهتا ومصاحلها

 ولو صحت مل ،فهي كذب يف ذاهتا،  هذه الدعوى-!أخي املتعاطف-فال تغرنك 
فلم يكن ، وإنام هي من التهويش بالدعاوي ال أكثر، يكن فيها داللة عىل ما يرمون إليه

بـل عرفـوا ، حيددون احلق بكثرة املخـالفني أو قلـتهم يوأصحابه  خرسول اهللا 
  .خاحلق من كتاب اهللا وسنة رسوله 

 .هذا جواب هذه الشبهة باختصار !خدع بذلكـُفال ت
وتقـيم ، الدولة اإلسالمية تريد أن تطبـق رشع اهللا : الشبهة الثالثة قوهلم-٣

ا تقفـون يف فلـامذ، ُ وهذا هـو حلـم األمـة مـن أزمـان مديـدة،اخلالفة اإلسالمية
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، وهـو حلـم لكـل مسـلم !؟وجهها وحتاربون هذا املرشوع اإلسالمي العظـيم
 !وال يكرهه إال منافق وعميل

  !!وما أعرس احلقائق ! ما أسهل الدعاوى:ًفأقول جوابا عىل هذه الشبهة
فلـم تزدنـا هبـم إال ، لقد سمعنا هـذه الـدعوى الكبـرية مـن كثـري مـن الطواغيـت

 !ًادي بمجرد دعواه أحسن حاال منهمولن يكون البغد، بصرية
فهذه هي دعـوى اخلـوارج األوىل ملـا خرجـوا  ! ما أشبه الليلة بالبارحة:بل أقول

إهنا دعوى جـد اخلـوارج ذي اخلـويرصة حـني  :بل أعجب من ذلك، عيل أمري املؤمنني
 .فهي دعوى كاذبة ظاملة ! يف غنائم حننيخاعرتض عىل حكم رسول اهللا 

ق فهمهم للرشع وليس حقيقـة الرشع كـام يفهمـه العلـامء عـىل  تطبي:فهم يريدون
 .وإال فكل مبتدع يزعم التمسك بالقرآن، منهاج السلف وطريقتهم يف االستدالل

 ،تقـيم رشع اهللا هذه حماكم دولة البغـدادي يف كـل بلـدة يسـيطر عليهـا: َفإن قلت
 !ت؟فهل تقارن ذلك بحكومات الطواغي ؛ وحتكم بني الناس،وتطبق احلدود
أما احلكم بني الناس برشع اهللا فقد طبقه كثري ممن تكفـروهنم وتصـفوهنم : فأقول
بـل ،  ويأخذ الناس حقـوقهم مـن بعـض،فهم يقيمون املحاكم بني الناس، بالطواغيت

 بـال مقارنـة مـع شـبابكم ،بكثـرة حمـاكمهم وكفائـة قضـاهتم ؛هم أفضل منكم يف ذلـك
بـل إن  !جهـل النـاس باألحكـام القضـائيةالذين قلدمتوهم القضـاء وكثـري مـنهم مـن أ

 أو ،بـسـبب جـهـل قـضـاته، الظلـم يف ـحمـاكم تـلـك اـلـدول أـقـل مـنـه يف ـحمـاكم البـغـدادي
 !؟فأي فضل للبغدادي يف فتح حماكم تشوه رشع اهللا، ضعف الرقابة عليهم
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ً فـإن حمـاكم البغـدادي أسـوء حـاال مـن حمـاكم الـدول التـي ؛أما من جهة أخـرى
 عدم نزوهلا للرشع لـيس يف :ذلك أن أبرز ما تنبز به تلك األنظمةو، يكفرها هو وحزبه

وهذا ما نقمـه املجاهـدون عـىل البغـدادي وزمرتـه ، آحاد الناس بل يف رموزها وقادهتا
بل يف أخطـر ، فإهنم تنكبوا رشع اهللا يف أنفسهم وذوهيم وليس يف األموال فقط، وقادته

دي ومجاعته بالقتـل والظلـم والتعـدي عـىل فكم اهتم الناس البغدا، املظامل وهي الدماء
 ـحتـاكموا إىل :والبـغـدادي يقـول، وـكـم نـادوا بالتحـاكم إىل رشع اهللا، األمـوال والـدماء

 .رشعي وحماكمي وقضايت
فتمنعه  !؟ أي فرق بينه وبني أشد الطواغيت الذي يكفرهم هو-!بربك-يل ل فق

أو لعـدم ، كفـاءة غـري قضـاتهإما أن يكون لعـدم ، عن حتكيم رشع اهللا عىل نفسه وحزبه
فهو يبني لك منزلة األمة عند ، ن كان اجلوابَّفأي، عدالة غريهم أو لعدم إسالم غريهم

وقـد بينـت األحـداث يف الشـام قيمـة قضـاء البغـدادي واسـتخفافه ، البغدادي وحزبه
 .بالدماء وأحكام الردة بالرحية

 ؟م وتعـدهيم وظلمهـمعـىل كثـرة جتـاوزاهت ًوهل سمعتم حكام عىل قائد من قادته
 !فمن يأمن هذا القضاء الظامل، وما قصص أيب أيمن العراقي عنكم ببعيدة
بل بسامعي مـنهم يف مقـاطعهم وبيانـاهتم ، ولست أقول هذا بسبب سامعي عنهم

فـواهللا لـن  !وتكييفات رشعييهم التي تضحك املحـزون، التي خيرجوهنا بعد جرائمهم
رف بعض أحكامه إال يعجـب كـل العجـب مـن جتد طالب علم أو من شم القضاء وع

فلسنا واهللا نكـره أن يطبـق رشع  !تلك املهازل التي تقيمها تلك املحاكم اهلزليلة اهلزيلة
  .بأي شعار وأي صورة ؛لكن رشع اهللا وليس رشع الطواغيت، اهللا يف شرب من األرض
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هـذا تعليـق خمـترص عـىل هـذه  ، الشعارات فهي الرساب-!أخي–فال تغرنك 
 .وهي حتتمل أكثر من هذا، شبهةال

:  الشبهة الرابعة قوهلم لكـل مـن ينكـر علـيهم تعـدياهتم وجتـاوزاهتم-٤
أنتم تسكتون أو جتاملون أو تطبلـون : ملاذا ال تنكرون عىل احلكام؟ ويقولون

فكيف نقبل نقدكم ، لطواغيت قد حاربوا اإلسالم والدعاة وسجنوا املصلحني
 !؟يف الدولة وأمريها وقادهتا

فـال  !قتم كـذبتكم هـذهَّ قد كـذبتم ثـم صـد:وللجواب عىل هذا التلبيس نقول
ًنعلم عاملا أو داعية  وقـد ، ممن تنبـزوهنم بالرسوريـة إال وهـم نصـحة للخاصـة والعامـةً

وقد أخـذوا مـن السـجن ، ًتكبدوا يف سبيل ذلك كثريا من السجن والتضييق واملتاعب
 .ًا من اإلنكارّصًلكنكم تريدون نواعا خا، أكثر مما أخذتم

وال ينكرون عـىل طـريقتكم ، فهم عىل منهج السلف يف إنكارهم وأمرهم وهنيهم
 !؟ًفهل أصبحت طريقتكم معيارا لألمة حتذوها، بالتكفري والتفجري واإلفساد

 :فسـتجد طـريقتني ؛ُ تتبع طرق اإلنكار عىل الظلمة عرب التاريخ-!أخي-وليتك 
، وطريقـة املبتدعـة اخلـوارج، دهم مـن األئمـةطريقة سـلفية هنجهـا الصـحابة ومـن بعـ

فـإن هـذا أمـر ال يطيقـه أحـد إال ،  أن ينكـر كـل منكـر:وليس من رشط العامل الصـادق
ًومل أجد أحدا يف ، وإنام كل مسلم ينكر ما يستطيع !أصحاب املعرفات الومهية التويرتية

 عـدم تسـويغ ذلـك وإنام العـربة يف، تاريخ املسلمني استطاع أن ينكر كل منكر يف زمانه
 .ثم إنكار ما يمكن إنكاره، املنكر ورشعنته
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ًمل نجد هلم حرفا يف إنكار جرائم ، وهذا شاهد ذلك يف رشعيي البغدادي وقضاته
ًخوفا أو مداهنة، البغدادي وقادته وحزبه  !!إال أن تقولوا بعصمتكم، ً

لـدواعش مـن خترج ا ولقد رأينا من الواقع أن حماكم تلك األنظمة التي تكفروهنا
 !؟فأهيام أظلم، ً وتعتقل كثريا ممن تسموهنم رسورية،ًسجوهنا أرسابا

،  ويـأمرون بـاملعروف بـاملعروف،إن العلامء الصادقني ينكـرون املنكـر بـال منكـر
ولـو فرضـنا ، وأنتم تريدون أن تنزلوا سواد األمة عىل طريقتكم ومنهجكم مع جهلكم

 ؛ال يقبل منه حتى ينكر كل منكر سـواهبأن من ينكر عىل صاحب منكر  صحة دعواكم
 !!؟؟من األولني واآلخرين، فمن سينطبق عليه هذا الرشط

وإذا أغلقتم بـاب ، واهللا ما هذه إال حيلة شيطانية للتنصل من كل حمتسب عليكم
وهـذا مـا دعـاكم ، لقـد اختـذ إهلـه هـواه، احلسبة عليكم فالويل والثبور ملن يفعـل ذلـك

كم لرشع امع أنه لو دعاك هيـودي للتحـ، هبذه احليل الشيطانيةلرفض املحاكم املستقلة 
 !!؟؟فكيف بمسلم، اهللا لوجب عليك أن جتيبه

 مـن أصـحاب -واهللا-مل نسـمعها ، ىإن رفضكم نصح الناصـحني هبـذه الـدعاو
ًبل كم سمعت من ذهب لنصح بعضهم فكان أحسن جوابا ، األنظمة الذين تكفروهنم

  !منكم
 وال نـدافع ، يتفاوتون يف خريهم ورشهـم-ًوكا وزعامءمل-إن أصحاب األنظمة 

بـل بعضـهم هـو مـارق مـن ،  بني مقل ومسـتكثر؛عن أحد منهم بل كل منهم له وعليه
 ،لكن العربة يف العامل الصادق يف طريقة التعامـل معهـم حسـب رشع اهللا ودينـه، الدين

ـف اخلاصــة ـيس حســب املصــالح الشخصــية واملواـق ـث ال ؛وـل ـن حـي ـون ـم ـام تفعـل  ـك
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  ! أمل ترتكوا استهداف إيران ملدة عقود ألجل مصلحة اجلهاد بزعمكم!تشعرون
ألـسـتم ترفضــون نـقـد ، -!ـكـام تزعـمـون-فـلـامذا تنـكـرون ـعـىل ـشـيوخ املـصـالح 

مع أن أمريكم يظهر من ، فام الفرق بينكم وبني دعاة طاعة والة األمر، البغدادي عالنية
وال ، وهـو أبعـد النـاس عنهـا، العزيـز دالشعارات اإلسالمية ما مل يظهره عمـر بـن عبـ

، كـم راسـلتموين عـىل اـخلـاص، زلـت أذكـر حـني كتـبـت بيانـايت اخلمسـة عـن دوـلـتكم
 .ثم تعريون من يطبق ذلك مع غريكم،  وعدم النقد العلنيًاّوطلبتم مناصحته رس

 .هذا بعض البيان هلذه الشبهة الرابعة
حيـتج ، ً أو شهيداًال جتعل خصمك جماهدا:  الشبهة اخلامسة قوهلم-٥

 .عليك يوم القيامة وهو حيمل رأسه
ًا وال تبطـل بـاطالّق حقـُال حتـ، وهذه حجـة عاطفيـة فلـيس اجلهـاد أو الشـهادة  !ً

ًومع ذلك مل يكن التوحيـد أو اإلسـالم مانعـا مـن ، أعظم حرمة من التوحيد واإلسالم
 مل يرـضـه  ـمـافـقـد عاتـب اهللا نبـيـه عـىل  ؛ـبـل أعظـم ـمـن ذلـك، النقـد واالحتـسـاب عليـه

عـىل بعـض الصـحابة يف أمـور ال ملسو هيلع هللا ىلص ثم الصحابة من بعده فقد اشتد الرسول ، Uمنه 
ومل تكـن صـحبتهم وفضـلهم وسـابقتهم ، تبلغ عرش معشـار جـرائم البغـدادي وحزبـه

 .وجهادهم مانعة من ذلك
 حتى ولو كانت ؛ العصمة لكل من محل بندقية:وهي، وهذه بدعة داعشية بامتياز

 !؟فبأي دليل منعتم نقد املجاهد، ر املسلمني بله املجاهدينموجهة إىل صدو
ـل بالنصــوص وبســرية رســول اهللا -واهللا-وهــذا  ـر اجلـه ـن أـث وأصــحابه ملسو هيلع هللا ىلص  ـم
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اللهم إين أبرأ إليـك ممـا صـنع «: ثم يقال له، وإال فأي جهاد كجهاد خالد، الكرام
 أيب بكـر وأين فهمكم للجهاد من فهم عمر حني لبب خالد بثيابـه وجـره إىل !؟»خالد

 ، ال جتعل خصمك من قاد عرشات املعارك!يا عمر: ومل يقل خالد، ليحكم فيه بحكمه
ًمن أسامة بن زيد حني تأول يف قتل رجل كان كـافرا ملسو هيلع هللا ىلص وأينكم من موقف رسول اهللا 

حتـى متنيـت ": ثم يأتيه من العتاب عىل قتله ما جعلـه يقـول، وأجرم يف خيار الصحابة
 . "ا اليومأن مل أكن أسلمت إال هذ

 ؛ما تـأولتم فيـه مـن قتـل خليـار القـادة واملجاهـدينملسو هيلع هللا ىلص فكيف لو رأى رسول اهللا
 وأين نقد بغداديكم من حماسبة عموم املسلمني لقـادة اجلهـاد العظـام الـذين !؟باملئات

 ثـم مل يكسـبهم ذلـك ،ًوكـانوا حصـنا لألمـة وللـدين،  وجندوا اجلنود،فتحوا األمصار
قـدهتم األمـة واعرتضـت عـىل ترصفـاهتم التـي ختـالف بـل مـع فضـلهم فقـد ن، حصانة
  .كام فعل ابن عمر وابن عوف مع خالد يوم بني جذيمة، الرشع

ولوال ضيق املقام لذكرت أمثلة عديدة من نقد السلف الكبار مـن صـحابة ومـن 
 ! أم أنكم استثناء، لقادة اجلهاد الذين شهد بفضلهم القايص والداين بعدهم

ًو كـان مـا تفعلونـه نقـدا ونصـحا لقبلنـاهلـ: ولعل أحـدهم يقـول ولكنـه ختـوين ، ً
  !؟فكيف يقبلون منكم ، وتبديع ورمي بتكفري هلؤالء املجاهدين

لقد رأيت أكثر من ينقدكم اليوم بشدة وحيـذر : -ًجوابا عىل هذا التلبيس-فأقول 
 حتـى أصـابتهم ؛كانوا أرفق بكـم مـن الوالـدة بولـدها يف بداية نقدهم لكم، من رشكم

ًا ومتاديا يف دمـاء ّلكن ذلك الرفق ولألسف مل يزدكم إال غي، األذية من هذا الرتفق بكم ً
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ذريعـة   ولقد اختذتم من ذلـك الرتفـق،ً وتلبيسا عليهم،املسلمني واملجاهدين وأمواهلم
، حتى أصبح التعاطف معكم مشـاركة يف إجـرامكم ؛لتمرير كثري من باطلكم وبغيكم
 .م يف ذلكوحترج كل حمب ومتعاطف معك

  لقد رأيت من بغيكم عىل املتعاطفني معكم عند أول خمالفة هلم معكم-واهللا-بل 
 حتـى أصـبح !؟فأين دينكم وجهادكم، ني وأرضاهبميما مل نره إال من الرافضة واللربال
وأصبح ، ال يعرفه أكثر الناس لتمرروا من التلبيس ما ًسكوت العلامء عنكم مطلبا لكم

 .ء والدعاة ال يرون سعة يف السكوتالناصحون من العلام
) ًال جتعـل خصـمك شـهيدا أو جماهـد (:ثم إن هذه الشبهة التي تلبسون هبا وهـي
فكـم ، ولـيس مثـل دعـواكم بـل أشـد !ًترتد عليكم بأشد مما رميتم به أضعافا مضـاعفة

 ًوجماهد كفرمتوه بـأمر هـو لـديكم أضـعافا، سيخصمكم من شهيد قتلتموه بأتفه احليل
ًفضـال عـن عرشات ، وكم سيخصمكم من عامل صادق خونتموه ثم كفرمتوه ،مضاعفة

الدعاة وطلبة العلم وعموم املسلمني الذين مل ترتكوا هلـم مـن حرمـة اإلسـالم صـغرية 
  !!؟؟فام هي حجتكم هلم يوم القيامة، وال كبرية

 حتـى ال يبقـى هلـم حـق وال ؛وال خمرج لكم من ذلك إال بتكفري كل من خالفكم
،  ثـم تتبـاكون حـني ترمـون بـاخلوارج،-وهذا ما يفعله بعضكم بل كثري منكم-حرمة 

ًيقطـع بـأنكم ال تـرون جماهـدا  وكل من يتابع معرفاتكم ومقاطعكم وكلـامت رمـوزكم
  !!؟؟ءفهل زاد عليكم اخلوارج بيش، ًوال موحدا حقيقة إال أنتم

 يكفـي مـن لكن، وهي حتتمل أكثر من هذا اجلواب ،هذا ما يتعلق هبذه الشبهة
 .القالدة ما أحاط بالعنق
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 :فقـالوا،  ردهم عىل مـن اهتمهـم بـأهنم خـوارج: الشبهة السادسة هي-٦
عـدم العمـل ، إنكـار الشـفاعة، التكفـري بـالكبرية(هذه أصول اخلـوارج معلومـة 

 !؟ فأي أصل وافقناهم فيه،)اإلمامة يف غري قريش، تعطيل الصفات، بالسنة
بل بعض من خيالف ، اغرت هبا حتى بعض طلبة العلمواحلقيقة أن هذه الشبهة قد 

 . لعدم قوهلم بأصول اخلوارج؛ال يصح وصفهم بأهنم خوارج: يقول الدواعش
 ليس من رشط نسبة أحد إىل فرقة أو مجاعـة :وللجواب عىل هذه الشبهة نقول

فمـن ، بل يكفي أن يـوافقهم يف أهـم أصـوهلم، أن يقول بكل أصوهلم وفروعهم بدعية
 مـن عصـمة األئمـة ؛مل يلتـزم أصـول الرافضـة كاملـة ولـو، حابة فهو رافيضسب الص
ًومن عطل بعض الصفات سمي معطال ولو أثبت كثريا من الصفات، وغريها بـل إن ، ً

مع أهنم ، ًمعروفا عن كثري من األئمة تسمية املعطلة بمختلف درجات تعطيلهم جهمية
  .بدعيةال يوافقون اجلهمية يف كثري من أصول اجلهمية ال
ـي ذكرـهـا رـسـول  ؛وإذا أردـنـا معرـفـة أـهـم أـصـول اـخلـوارج  فـهـي األوـصـاف الـت

وليس ، »البخاريصحيح « وبعضها يف »صحيح مسلم« يف عرشة أحاديث يف خاهللا 
فلو كانـت ، والتي أخذوها من املعتزلة أو غريهم ؛األوصاف التي حلقت هبم بعد ذلك

 خ هي أهم أصوهلم مل حيذر الرسـولتلك األوصاف التي وافقوا فيه الفرق األخرى 
فلـم يصـح يف فـرق مـن ، منهم ويرتك تلك الفرق البدعية التي هـي أصـل تلـك البـدع

فكـيـف نتجاـهـل ، بـسـبب ـمـا تـفـردوا ـبـه، النـصـوص التحذيرـيـة ـمـا ـصـح يف اـخلـوارج
، ونذهب ألوصاف بدعية هم فيها فرع وغريهم أصل األوصاف الواردة يف النصوص

  . هي املقصودة لكان التحذير من األصلولو كانت تلك األوصاف
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ولـيس األوصـاف ، ًفحري بنا معرفة أوصافهم التي وصفهم هبـا رسـول اهللا أوال
  .التي اكتسبوها بعد ذلك من املدارس الكالمية

 :وسأذكر هنا أبرز تلك األوصاف
 تلك احلال التي أتى عليها جد اخلـوارج األول حيـنام اعـرتض :فأول أوصافهم

 حتـى ؛إنه االعرتاض عىل طريقة احلكـم ،"!اعدل يا حممد": بقوله، هللاعىل رسول ا
  !!خَولو كان احلكم رسول اهللا 

ًواملتتبع للفكر اخلارجي اليوم جيد هذا معلام يف سياسـتهم وتفكـريهم وتعـاطيهم 
فكم حتـايلوا ليسـقطوا رشعيـة ، وما أمر املحاكم املستقلة عنا ببعيد، مع كل من سواهم

، ًومل نجد هلم قبوال حلكم مهام كان ذلك الـذي حكـم، رج من دهاقينهمكل حكم ال خي
 حتـى أهـدروا تبل إهنا هي أول ما هوش به اخلوارج يف طورهم الثاين عىل عـثامن 

أما يف طورهم الثالث ،  يف نظرهم القارص؛ً وتولية من ليس أهال، الظلم:ىبدعاو ؛دمه
 .فأشهر من أن تذكر ت ٍّ خروجهم عىل عيل:وهو

فهـذا ،  كام يعتقـد بعـض املخـدوعني؛هنا زوبعة احلاكمية وليس التكفري بالكبريةإ
مل يكـن إال هـذا لكفـاكم مشـاهبة  ولـو، وقد اقتفيتم سـريهم قـذة بقـذة، وصفهم األول

 .ًولكفانا مسوغا لوصفكم بأنكم من اخلوارج، للخوارج
 عـىل رسـول  وشغبوا هبا حتى ،لقد اعتمدت اخلوارج األوىل عىل مسائل احلاكمية

،  حتى أصبح من أسـامءهم املحكمـة!!ه وخرية اخللفاء من بعده وجلة أصحابخ اهللا
ومن يتابع أطروحات الدواعش واملتعـاطفني معهـم جيـدهم ال يكـادون خيرجـون عـن 
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  .ًحتى كفروا بسببها كثريا ممن خالفهم يف بعض فروعها، هذه القضية
 .هذا ما يتعلق هبذا الوصف

ـاين والث ـوالوصــف الـث ـث فـه ـره الرســول:اـل ـا ذـك ـهخ  ـم حــدثاء « : يف قوـل
وال يشك أحد أن غالبية الـدواعش يـدورون بـني هـذين  ،» سفهاء األحالم،األسنان

فال تكاد جتد فيهم صاحب سن ، بل احلقيقة أهنم متيزوا هبذا الوصف، الوصفني أو هبام
 ؛فقـد نابـذهم أصـحاب السـن والعقـل والسـابقة، أو صاحب علم أو صـاحب سـابقة

مل يسـتطع االسـتمرار  حتى بعض مـن كـان يـوافقهم يف بعـض أفكـارهم وأطروحـاهتم
 .وتفرد حدثاء األسنان فيهم بالرأي والقرار اخلداج، لشدة غلوهم ؛معهم

ًا أنك ال تكاد جتد يف رشعيي داعش صاحب سن أو رسـوخ علمـي أو ّوليس رس
أمـا ، فني فحدثاء احلـدثاءأما عامة األتباع واملتعاط، ًعفوا عن غري الرشعي ؛رأي عميق

 !السفه يف األحالم فأشهر من أن يذكر
  إال أن تنظر لردودهم وردود املتعاطفني واملتعاطفات معهم-!أخي-وال عليك 

 فإذا خالفهم عامل أو صاحب سابقة يف العلـم أو الـدعوة ،ً عفوا عن غريهم؛عىل العلامء
حتـى كـأهنم  ؛ن منهم كل حمرموكيف يستحلو، فانظر لردودهم عليه أو حتى يف اجلهاد

ولك عربة يف نقاشـهم ، يتكلمون عن هيودي أو عن منافق معلوم النفاق بوحي من اهللا
 وبـدعوا ، وكيـف كفـروا بعضـهم،مع نخبة من العلامء الذين ال حيسبون عـىل أي جهـة

 وغـري ذلـك ،واهتموهم بالعاملة للمخـابرات، وكيف استخفوا هبم وبعلمهم، وفسقوا
 !تي ال تصدر إال من سفهاء أحالممن التهم ال



 

 

- ١٥ - 

 :أمل يقل كبري املتعاطفني معهم واملنظر ألتباعهم نارص الثقيـل عـن الشـيخ الـرباك
أمـا كالمهـم عـن ، فأي سفه بعد هذا السفه، "يستتاب من كالمه يف الدستور املرصي"

العالمة الطريفي الذي عرف فضله القـايص والـداين يف العلـم والـدعوة واالحتسـاب 
 بل انظر لكالمهم عـن رمـوز كـانوا ،لكن انظر لقيمته عند الدواعش، رصة اجلهادومنا

مثل كالمهم عن ، يقدسوهنم ويعظموهنم وهلم من السابقة ما ليس للدواعش جمتمعني
 كالمهـم عـن الظـواهري واجلـوالين وأيب : مثـلًرموزهم السابقة املعظمة لدهيم سـابقا

 وغـريهم ممـن ال يمكـن أن يتميـزوا ،حيسـنيمارية القحطـاين واملقـديس والقنيبـي وامل
 . يف جهاد أو غريهءعليهم بيش

وإنام كالمي يف طريقة خالفهـم مـع غـريهم  وليس كالمي يف خالفهم مع غريهم
  .وكيف ينطبق عليه أنه خالف سفهاء األحالم حقيقة، من أهل الفضل والسابقة

 يشءف ؛ املجاهـدينوعامـة، أما خالفهم مع عامة املسلمني من طلبة العلم وعامـة
ومـن ، فهم يستحلون قذف خمالفهم وشتمه وختوينه وتكفريه وحتـى قتلـه !مهول واهللا

فإن جولة يف جمالسهم أو مواقعهم أو  ! عىل ذلك فهو يعيش خارج التغطيةًرد شواهداُي
لقد فرضوا عـىل أنفسـهم ، معرفاهتم أو مقاطعهم وجرائمهم املصورة تبني ذلك بجالء

مما أورثهـم هـذا احلـال الـذي كـان عليـه ، سواد األمة عامتها وخاصتهاقطيعة عامة مع 
 . تفرد حدثاءهم باألمر:وهو، اخلوراج األوىل

 ويف واقعهـم ، أنه وصفهم هبذين الوصفني املقرتنـني يف الـنصخومن إعجازه 
فإن املجتمع الـذي يغلـب عليـه حـدثاء األسـنان ال بـد أن يكـون طابعـه ، عرب العصور
وال يعرفـون لصـاحب سـابقة ، فال يرعـون لصـاحب حـق حرمـة، حالمالعام سفه األ
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 فهـل حيـق ألحـد أن يـزعم أن ،فهذا وصفهم النبـوي يتحقـق فـيهم كالشـمس، سابقته
،  حـذو القـذة بالقـذةخ بل هي واهللا كام ذكرها !؟أوصاف اخلوارج ال تنطبق عليهم 

 .فهذا هو وصفهم الثاين
ـة ـذه الصــفة الفارـق ـن التوضــيح ـهل ـد ـم ـري ، وملزـي ـذف والتكـف ـردات الـق ـر ملـف انـظ

ّا ودعويّلعموم رموز األمة علمي والتفسيق والتخوين والتسفيه ّا وفكريً ًا يف أطروحاهتم ً
بل إن تكرر كلمة الردة واملرتـد ومشـتقاهتا يف خطابـاهتم وبيانـاهتم تفـوق أي ، املختلفة

بـل هـي ، لصفة هذا ما يتعلق هبذه ا،وهذا نتيجة طبيعية للسفه أحالمهم !كلمة أخرى
وواهللا لقد رأيـت مـن فجـورهم ، صفتان مقرتنتان متالزمتان يف النص ويف الواقع

 .مل أره إال من الرافضة مع خصومهم ما
وبينـا أن حتققهـا فـيهم أوضـح مـن ، خفهذه ثالث صـفات ذكرهـا رسـول اهللا 

 .الشمس يف رابعة النهار
ـواردة يف صــحيح الســن  :ة وهــيالصــفة الرابعــة واخلامســة للخــوراج اـل

 ،»يمرقون من الدين كام يمـرق السـهم مـن الرميـة، يقولون من خري قول الربية«
 أهنم يقولـون مـن :فأما الصفة األوىل وهي، »الصحيحني«فهذه صفتان وقد وردت يف 

  .خري قول الربية
فمـن ، وهذا حتذير نبوي حتى ال تغرنا العبارات والشـعارات حتـى نـرى العمـل

اـلـوالء ، رـفـع الظـلـم، اجلـهـاد، تطبـيـق الرشيـعـة (:الرناـنـةـصـفات اـخلـوارج العـبـارات 
 إىل آخر تلك العبارات التي لن تكون أحسن من عبارات سلفهم التـي نـادوا ،)والرباء
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 .. وهي شعارهم إىل اليوم، ووجه عثامن وعيل وبقية الصحابةخهبا يف وجه الرسول 
 . كام وصفها عيل؛ًكلمة حق يراد هبا باطال
، تسمع فيها من خري قول الربية غدادي والعدناين وبقية حزهبموهذه خطابات الب

وهـذه الصـفة  !فلام تدعوهم إىل تطبيق تلـك الـدعاوي فـإذا هـي علقـم عـىل املسـلمني
وقد سـمعت ذلـك مـن ، ًاخلارجية هي التي غرت كثريا من الشباب واملتعاطفني معهم

بل من العجيب أن جتد من  ،ألن املسلم بطبيعته يميل لقول اهللا ورسوله، ًبعضهم مرارا
ـة ـا يف خطــب  املصــادفات اللطيـف ـي بعينـه ـدواعش ـه ـارات يف خطاـبـت اـل ـض العـب بـع

مـن العبـارات   فاملطالبة بالعدل؛وكذلك البدع تتعانق ولو بال قصد، اخلوارج األولني
لكـن ال تـنس أهنـا قيلـت مـن سـلفهم املـارقني ، التي تأرس النفـوس وتدغـدغ املشـاعر

 !  ستغرك عند ذلك فهل،خلرسول اهللا 
 -وهـم مـن خـالفهم-فأعـدوا للصـحوات ": وكذلك حني تسمع قول العدناين

فإنك تتذكر ، وهذا ليس يف حق النصريي بل املسلمني، "املفخخات والكواتم ووووو
قوموا " :-عيل وأصحابه- قول سلفهم وهم حيمسون بعضهم لقتال خري أهل األرض

قـوهلم   فهل يغرك بعـد ذلـك،"وات واألرضقوموا إىل جنة عرضها السام، إىل الرواح
  !؟كام أخرب بذلك الصادق املصدوق، ولو كان من خري قول الربية

فهذا القول اجلميل من اخلوارج ، إن القول اجلميل ال يكفي حتى يتبعه فعل مجيل
فـال ، واالجتهاد يف العبادة مل يمنعهم أن يمرقوا من الدين كام يمرق السـهم مـن الرميـة

  . بخطاباهتم وخطبهم-!خيأ-ختدع 
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  !؟وهل نسكت عن القول اخلري حتى ال نشابه اخلوارج: ولعل بعضهم أن يقول
فبعـد أن ، وإنام عـىل تطبـيقهم  إن الذم مل يكن للخوارج عىل قوهلم اجلميل:فأقول

وذبحـوهم ، فخـدعوا النـاس بالبيـان، فعلوا أفعال رش الربيـة قالوا من خري قول الربية
 ؛وهذا عـني مـا يفعلـه الـدواعش اليـوم، ًوأخرجوهم من دين اهللا أفواجا ،عند التطبيق

فام من عامل وال داعية وال فصيل جماهد ، وخطبهم عىل املسلمني أعظم، ُفخطب عظيمة
َ فهل حجزهم كالمهـم عـن قتـل املسـلمني واملجاهـدين ،وال مجاعة إال يشتكي رشهم

خيـالفهم يف أرض اجلهـاد حتـى أصـبح كـل مـن  ؛وعن تكفريهم وتفسـيقهم وختـوينهم
 .صحوات وهي مرادفة للردة عندهم

القـول  ؛ وهي مقرتنتان يف احلديث ويف الواقع،فهذه هي الصفة الرابعة واخلامسة
 .والفعل يعتربه العقالء، فالقول يغر السفهاء، اجلميل والفعل القبيح

 مـا رواه البخـاري عـن :وهـي، ومن هذه الصفة خترج الصفة السادسة هلم
، "انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفار فجعلوهـا عـىل املـؤمنني" :عمر قالابن 

فـإذا ، فـإذا هـو مـن خـري قـول الربيـة ؛فتسمع الكالم واالستشهاد وذكرهم للنصوص
 ، فعندهم هذا مرتـد!ًفإذا هو إخراج للمسلمني من دين اهللا أفواجا ؛تأملت مقاصدهم

وكلهـم حـالل الـدم واملـال ،  وهـذا صـحوات، وهـذا عميـل، وهذا منافق،وهذا كافر
 !!وخياصمونك بأدلة نزلت يف الكفار واملنافقني! والعرض

 هـل هـم يكفـرون بـالكبرية أم :فلسنا بحاجة بعد ذلك لنحاقق يف مسألة كالميـة
 .فهو الذي ورد به النص ؛بل الواجب النظر يف تطبيقهم وليس يف تنظريهم ؟ال
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 ،م العلامء يف داللة تلـك األدلـة باستشهاداهتم حتى تسمع كال-!أخي-فال تغرت 
 .فالعلم العلم، حتى ال خيدعوك بذكر أدلة وحشدها عىل مسائل ال تدل عليها

ـني ـه يف حــق اخلــوارج األوـل ـق بالصــفة السادســة الثابـت ـا يتعـل ـذا ـم ـي يف ،فـه  وـه
 .ومن عرفهم وخالطهم مل خيف عليه أمرهم، الدواعش كالشمس يف رابعة النهار

حيقـر أحـدكم « :ورد يف احلـديث الصـحيح  مـا:هـيأما الصفة السـابعة ف
يمرقـون مـن « أهنـم : لكـن النتيجـة،» وصـيامه إىل صـيامهم،صالته إىل صالهتم

 .»الدين كام يمرق السهم
 ،ّ حتى يغرت بعبادته وتغره نفسه وحيتقر الناس؛فهذه الصفة هي العبادة عىل جهل

 ما -واهللا- وهذا ! بامتياز فإذا هو خارجي، ثم يستحل قتلهم، ثم يكفرهم،ثم يفسقهم
ويتوغل يف العبـادة بـام ، ًفهو يلتزم اليوم ويتتلمذ غدا ويتمشيخ بعده، رأيته من بعضهم
 !يغر به من حوله

مهام ظهر لنا  !؟وسبحان اهللا كيف ورد التحذير منهم، وعبادة اجلاهل داء عضال
يغرت به قليل العلم من حاهلم يف العبادة أو حسن الكالم أو الشجاعة واإلقدام حتى ال 

 وكأهنم مل يسمعوا ، ويغرت بأقواهلم،ومع ذلك ال زال شبابنا ينخدع ألحواهلم، واملعرفة
 .ومل يغرت هبم السلف وقد كان سلفهم أكثر عبادة، تلك النصوص الواردة فيهم

كيـف تبـدعهم وقـد جلسـت : وقـال،  من اغرت بعبـادة بعضـهم-واهللا-وناقشني 
 !؟ذكرمعهم أهل عبادة وقرآن و

 ! ؟أال تنظر لفعلهم !ما زدتني فيهم إال بصرية :فقلت له
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وجـدها شـبه  ومن تأمل حاهلم وأوصافهم الواردة عىل لسان الصادق املصـدوق
 :فحديث السن إذا تفرد باألمر وغر من حوله بقولـه وعبادتـه كانـت النتيجـة، متالزمة

وجتاـهـل ، اهتموذـلـك ـبـالتجني ـعـىل ـكـل ـمـن ـخيـالفهم وانتـهـاك حرـمـ، ـسـفه األـحـالم
 !؟فأي سفه أشد من هذا السفه، وحتى سفك الدماء، حقوقهم

 -!أخي-وقد رأيت  ! فهل بعد هذا يعرتض معرتض عىل وصفهم بأهنم خوراج
مل يثبـت  ومل نقـل فـيهم مـا، كيف انطبقت عليهم تلك ألوصاف الـواردة يف النصـوص

 .عليهم
،  األسـنان مـن حـدثاءخألـيس أصـحاب حممـد : حـدهم بقولـهأوقد اعرتض 

 !؟وكان هذا من أسباب سخرية الكفار هبم
 : فأقول له

ليس وجود حدثاء األسنان يف صفوف املجاهدين أو الدعاة أو طلبة العلـم : ًأوال
 كام جتـده عنـد اخلـوارج يف ؛ تفردهم باألمر:بل املقصود، خهو الوصف الذي أراده 

ههم ألهـل العلـم والـرأي  تفرد هؤالء احلـدثاء وتسـفي: هواملحذور، القديم واحلديث
 .ًاّ كام نراه منهم جلي؛واعتقادهم يف أنفسم الكامل، والسابقة

كـان  إن احلدث إذا كان يف سواد األمـة وحتـت رأي أهـل العلـم والفكـر والرشـد
 . هذا ما يتعلق هبذه الصفة،فإن تفرد أفسد، ًوقودا لعزة األمة وخريها
هـذا  ،»!؟األرض فـال تـأمنوينأيأمنني اهللا عـىل أهـل « :الصفة الثامنة وهي

 ! ألوهلم حينام خونه يف قسمتهخقول األمني 
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وهم يبدأون باحلكـام ، التخوين ..وهذا حاهلم اليوم وعرب تارخيهم !إنه التخوين
ثم يتدرجون يف التخوين حتى ، ملا يف احلكام من كثرة اخليانة ؛حتى ال ينكر عليهم أحد

ًيصلوا إىل ختوين العلامء قليال قليال   حتى يصل هبـم احلـال إىل ختـوين كـل خمـالف هلـم،ً
 .مهام كان فضله وعلمه وجهاده

وخونوا عـثامن ، نه اهللاَّفإذا كان سلفهم خون من أم ؛وانظر لوصفهم للمجاهدين
ومـن خيـالفهم يف جـرائمهم  فام عسى أحفادهم اليوم يفعلون يف عموم املسـلمني وعيل

 !؟وجمازرهم
فقد قالوهـا ألمـني ، لرنانة يف ختوين املخالفني هلم عباراهتم ا-!أخي-فال تغرنك 

  .الصحابة، وقالوها خلرية اخللق بعد األنبياء، اهللا عىل دينه ووحيه
أخي املسـلم -فاحذر ،  يطابقون فيه سلفهم بال مرية،هذا هو الوصف الثامن هلم

 . أن يستجرك أهل البدعة لبدعتهم وقد حذرك رسول اهللا منهم-!واملجاهد
 :لتاسعة الواردة يف اخلوارج وهي تنطبق عـىل تنظـيم داعـش فهـيالصفة ا

صـحيح « وهـذا يف ،»يقرءون القرآن حيسـبون أنـه هلـم وهـو علـيهم« :خ قوله
 .»مسلم

حينام حيسب الشاب الغر الذي مل حيصل من العلم  ! قاصمة الظهر-واهللا-وهذه 
 !مجاعتهفيقرأ اآليات يظنها له وهي عليه وعىل منهجه وحزبه و، ما يبرصه

 اوربام تكونوا أحـق هبـذ، وكيف جعلت هذا الوصف علينا: ولعل أحدهم يقول
 !وهل تريد أن تسد علينا االستدالل بآيات اهللا حتى ال نكون من اخلوارج، الوصف
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فـإن هـذا الوصـف مـرتبط بوصـف ، -!رمحـك اهللا-لـيس األمـر كـذلك : فأقول
فوقعوا يف هـذا ، تنزيل النصوصحتى أمور  ؛ تفرد حدثاء األسنان باألمور:سابق وهو

وهـذا ، نفكاكهم منهإعند ذلك تتكامل فيهم أوصاف اخلوارج بشكل ال يمكن ، املزلق
 !واهللا إعجاز نبوي

 وهـذه كلمـة حـق ، يكفينـا الكتـاب والسـنة: وقد رأيت أحدهم يعـرتض ويقـول
ًوهل جهد األئمة سلفا وخلفا إال لفهم هذين األصلني ! لو عرفوا فقهها-واهللا-   !!؟ً

 !يشءال حتتاج مع الكتاب والسنة إىل : ثم يقول أحدهم
فقيل بربك أي فهم سيحصله شاب من كتاب اهللا وهو مل حيط بعلـم آلـة وال علـم 

وهـذا ، لكنـه غـرور الشـباب وجهلـه،  أي تسطيح للعلم والرشع أكثر من هـذا!؟غاية
 أنفسـهم بـاب حتـى أغلقـوا عـىل األمر كان نتيجـة حتميـة لتخـوين العلـامء وتسـفيههم

 حتـى اسـتقل هـؤالء ،االنتفاع من العلـامء واالسـتفادة مـنهم يف كيفيـة فهـم النصـوص
 .الشباب بتفسري النصوص ثم تطبيقها ثم تنفيذ ما توصلوا إليه من أحكام

ـي  ـام يف احلــديث-واهللا-وـه ـيهم« : ـك ـا ، »حيـسـبوهنا هلــم وـهـي عـل ـم رأيـن  ـك
ويعـودوا إىل العلـامء وإىل ، ملزلـق اخلطـريفهل يعي شبابنا هـذا ا !ً من هذا عجبا-واهللا-

  .فمراجعة احلق خري هلم !؟سواد األمة وال يغرتوا
الصفة العارشة التي رأيت توارد اخلوارج األوىل والدواعش اليـوم عليهـا 

 فهي مع أهنا ،شون هباِّ وهذه الصفة هي من الشبه التي هيو،»سيامهم التحليق« :فهي
ًفـقـد اـختـذها ـخـوارج الـيـوم ـمـربرا ـهلـم ـمـن ـصـفات ، -ـكـام يف اـحلـديث-ـمـن ـصـفاهتم 
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 .فال نكاد نحلق ؛ نحن عىل النقيض من ذلك:فقالوا، اخلوارج
 لكن التحلق يف حد ذاته ليس هو األهـم، فالتحليق مع أنه سمة اخلوارج األولني

ً فكـرا وفعـال وحتـى شـكال؛ أهنـم جينحـون إىل التميـز عـن األمـة:بل األهم هو ً فهـذا  !ً
ألن هـذا ، فرد والتوحد عن سواد األمة هو املذكور يف هذا النص ويف غريهالشعور بالت

 .يوصله إىل احتقار من سواه، يعكس حالة مرضية عند صاحبه
 وغريها من ،»من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا ثوب مذلة« :ففي احلديث اآلخر

 ،ةالنصوص التي تدعو إىل الدخول يف عموم املسـلمني وسـوادهم مـا دامـو عـىل السـن
وهذا ما فقهه السلف فكانوا جينحون إىل تطبيق السنن التي ال تشهرهم وال متيزهم عن 

 .كام كان يفعل بعضهم يف تقصري الثوب وعدمه، عموم املسلمني
 إن حماوـلـة التمـيـز والتامـيـز ـعـن ـصـفوف األـمـة وـسـوادها وـشـعاراهتا ومظاهرـهـا

 فقـد متيـز ، اخلـوارج األوائـلوهذا ما وقـع فيـه، مدعاة للتميز عنها يف عقيدهتا وفكرها
،  وذلك بالتحليق ونحوه من التقشـف املبـالغ فيـه؛اخلوارج األوائل عن األمة بالظاهر

 وهذا ما نراه اليـوم يف الـدواعش ،ثم السيف، فلم يلبثوا أن متيزوا عنها بالفكر واملنهج
ولـبس  ،بإطالـة الشـعور املبـالغ فيهـا ؛ويف كثري من املتعاطفني معهـم أو حيمـل فكـرهم

وإنـام هـو مـرض ،  وليس هلم يف ذلك أثارة من سنة أو أثر،السواد وطريقة اللثام وووو
 !التاميز عن سواد املسلمني

 :إنـام املقصـود،  فهـام جمـرد ظـاهرة؛وأنا هنا ال أمتدح التحليق أو الشعر أو أذمهام
 السـلوكي وأثره الفكري واملنهجـي و،ثم أثره النفيس بعد ذلك، الدافع إىل ذلك التميز

 . وانحرافات خطرية،ًالذي أورث أمراضا معضلة
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وإذا أخذنا يف االعتبار أن أكثر من يتأثر هبذه التميزات هم رشحية الشباب حدثاء 
 فـال تعجـب ، يف الصالح وغـريه-وهي حب التميز-فإنك جتد هذه الظاهرة  ؛األسنان

ام طال به هذا األثـر كـام  ورب،فهو أثر هلذه املرحلة العمرية، من هذا يف الشباب الصالح
  وأذكـر أن أحـدهم حـدثني ،مـن تتبـع للموضـات والتقليعـات ؛نراه يف غري الصـاحلني

قلنـا ، كنا يف السجن إذا رأينا أحد الشباب وقـد أطـال شـعره: قال -وهو من أعقلهم-
وارتباط هـذه الصـفة وهـي العـارشة بـام قبلهـا ، ًإعجابا بفعله وشكله، هذا املنهج: بيننا
وإدراك ، صفات مهم ملعرفة النسق الفكري هلذه املجموعات يف القديم واحلديثمن ال

 .هذا اإلعجاز النبوي
 الـذي ؛هذه هي الصفة العارشة وهي مـن وجـه آخـر الشـبهة السـابعة للـدواعش

 !وهذا جهل كبري، ظنوا أن عدم وجود التحليق فيهم يكفي إلخراجهم من اخلوارج
، ي وافق فيهـا خـوارج اليـوم خـوارج األمـسيتعلق بالوصف العارش الذ هذا ما

 .وهي كذلك شبهتهم السابعة
 الــذي وجدتــه -وهــو الوصــف احلــادي عرش- الشــبهة الثامنــة -٩ /٨

 أهنـم :وهـي، ووجـدهتا تنطبـق عـىل الـدواعش اليـوم، للخوارج يف النصوص
 وقـد لبسـوا عـىل أتبـاعهم بـذلك، » ويـدعون أهـل األوثـان،يقتلون أهل اإلسـالم«

 ونحن إنام نقتل أهـل الصـليب والرافضـة وعبـاد القبـور ،هذا وصف اخلوارج: فقالوا
  !؟فأين حالنا من وصف اخلوارج الوارد يف احلديث، واملرتدين

بد من ذكر شبهة أخرى حتى نجيب عىل الشبهتني  ال وللجواب عىل هذه الشبهة
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  اخلـوارج:وهـو قـوهلم، الشبهة التاسعة والوصـف الثـاين عرش للخـوارج :ًمعا
 !؟ًفهل وجدتم يف للدولة بيانا تكفر فيه بالكبرية، يكفرون مرتكب الكبرية

، مل يرد يف نص واحد مما صح يف وصف اخلوارج أهنـم يكفـرون بـالكبرية: فأقول
فالعـجـب ـممـن ـيـرتك األوـصـاف اـلـواردة يف النـصـوص الـصـحيحة وـيـذهب إىل كـتـب 

 !؟الفرق
  !؟ارجفهل تريد أن تلغي هذا الوصف عن اخلو: فإن قالوا
، ًإن هـذا الوصـف وقـع متـأخرا عـن ظهـورهم:  وإنام أقول،ليس كذلك: فأقول

 وبـالغوا يف النكـري عـىل مـن ، وإنـام غلـوا يف بعـض أحكـام الـدين،فهـم مل ينطلقـوا منـه
، أن أصبح حاهلم تكفري أصحاب املعايص الكبـائر خالفهم فيها حتى أوصلهم غلوهم

ًمل يكـن خترجيـا عنـدهم عـىل تكفـري ، ة أصـحاهبامروا به عيل ومعاويـة وبقيـَّفأول أمر كف
 .وإنام غالوا بعقوهلم القارصة يف هذه املسألة، صاحب الكبرية

بل أنكروا عليهم جعل  ًومل ينكر عليهم الصحابة انطالقا من هذا األصل البدعي
، جعلوها من األصول التي يكفر عليها مسائل من فروع الدين أو من مسائل االجتهاد

 فليسـوا يؤصـلون لتكفـري أصـحاب ،-داعش-عني ما يقع فيه خوارج اليوم وهذا هو 
ً ولكنهم جعلوا ما ليس مكفرا مكفرا،الكبائر روا بـه يف َّومن أشـهر مـا كفـ،  فكفروا به؛ً

ً وجعلوه بابـا مطـردا،مسائل من احلاكمية :السابق والالحق ومجيـع املخالفـة فيـه ردة ، ً
روا َّكـفـ  ـبـل وحـتـى مـسـائل االجتـهـاد منـهـا،بمختـلـف ـصـورها املكـفـرة وـغـري املكـفـرة

 . يف فقرة مستقلة-بإذن اهللا-وسأذكر هلا مزيد تفصيل ، ف فيهالاملخا
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ًفجعلوهـا وجهـا واحـدا، وكذلك فعلوا يف باب الـوالء والـرباء  ؛وأحكامـه ردة، ً
إىل ، بل يف صور منه هي من مسـائل االجتهـاد، حتى يف صور ال تصل إىل الكفر والردة

الـنص   فال جتـد يف النصـوص وال يف خطـب اخلـوارج األوائـل،ن األبوابغري ذلك م
فجعله العلـامء ، وإنام واقعهم وتطبيقهم أوصلهم إىل ذلك، عىل تكفري صاحب الكبرية

 كـام جتـده يف ،التزمـوا ذلـك  فلام أصبح اخلوارج فرقة كالميـة هلـا تنظريهـا،من أصوهلم
 .ًا وهم اإلباضيةّكتب ورثة اخلوارج نظري

فلم ، وهذا هو حال الدواعش اليوم حذو القذة بالقذة، لعربة بالتطبيق والواقعفا
ًليس مكفرا مكفرا لكنهم جعلوا ما، يرصحوا بكفر صاحب الكبرية فإذا ، ثم كفروا به، ً

 !النتيجة واحدة
 فـإن هـذا ال !؟أين وجدتم أن الدولـة تكفـر بـالكبرية:  بقوهلم-!أخي- فال تغرت

 .وإنام النظر يف واقعهم، افع بن األزرق وشبيب اخلارجيوجود له حتى يف خطب ن
أيقنـت أهنـم أحـق النـاس  إذا تبني لك هذا اجلواب عىل هذه الشـبهة الشـيطانيةو

وهنـا ، الذي أصبح من أشهر أوصافهم وأحواهلم ؛هبذا الوصف الوارد يف كتب الفرق
 ويـدعون ،سـالم أهنـم يقتلـون أهـل اإل:يتبني اجلواب عن الشبهة السابقة ذكرها وهي

 .خفهذا وصف من كالم الصادق ، أهل األوثان
  ؟ كيف ذلك:فإن قلت
أن قـتـال  : لـقـد رأيـنـا وـسـمعنا ـمـن بياـنـاهتم الرـسـمية ـمـرات وـمـرات:قـلـت ـلـك

 وـهـو أـمـر مـشـهور ومعـلـوم ـمـن ،املرـتـدين وتفـجـريهم أوىل ـمـن قـتـال الـكـافر األـصـيل
واقعية هذا األمر أصـدق مـن ولن خيربك عن ، خطبهم وبياناهتم وتطبيقهم وهو األهم
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ـا ـنهم تطبيـق ـي رأت ـم ـذلكًالفصــائل املجاهــدة الـت ــواتِ { :فهــي كــام ذكــر اهللا،  ـل خطُ
ّفهم كفروهم حتى خيرجوا من حرج قتال املسلمني وتـرك ، ] وغريها ١٦٨:البقرة[}الشيطَانِ

ح وقد جعلوا هذا املصـطل، ثم جعلوا األولوية لقتال هذا املرتد الصحوجي، الكافرين
ـريهم اجلامعــي ًونحــن ال ننكــر وجــود نوعــا مــن - صــحوات :فقــالوا، غطــاء لتكـف

 . من خالفهم: ويقصدون به،-الصحوات حالفوا الرافضة والنصارى
مـن يفضـل ويقـدم قتـال محـاس  ًبل رأينا من معرفاهتم املعلوم قطعا أهنا لبعضهم

 واسألوا عنهم أهـل ،ألنه من باب قتال املرتد أوىل من الكافر األصيل، عىل قتال اليهود
 كـام يزعمـون ؛وعن كذهبم عـىل الفصـائل املجاهـدة حتـى أقـرب النـاس إلـيهم، الشام
ل مـثـل ذـلـك ـعـن ُوـقـ، فـقـد كـفـروهم واـسـتحلوا ـقـتلهم،  وـهـي جبـهـة اـلـنرصة،ًـسـابقا

ـب املجاـهـدة فـقـد أعمـلـوا ـفـيهم القـتـل ، ـجمـازرهم ـضـد األـحـرار وـغـريهم ـمـن الكتاـئ
 .تل ردة ال قتل دفعوقتلوهم ق، والتفجري والتفخيخ

، وغـريه مـن متحـدثيهم بل هذا نص كـالم العـدناين، ًوال أقول هذا افتياتا عليهم
فإذا ضممت كالمهـم  !!نحن أخطاءنا معايص وأنتم أخطاءكم ردة: حتى قال أحدهم

 ؛وعلمـت مـن املرتـد عنـدهم، قتال املرتد أوىل من قتال الكافر األصـيل: هذا مع قوهلم
 .ن أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثانتبني لك أهنم يقتلو

كيف تزعم أننا مل نقاتل أهـل األوثـان وهـذه مواقعنـا فـيهم قـد شـهده : فإن قالوا
 ؟القايص والداين

 .هذه شبهة حتتاج إىل جواب يبني تلبيسكم فيها: فأقول
 :إن هذا الوصف عىل شقني: وللجواب أقول
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نكم القـايص والـداين وال  وهـذا مـا عرفـه عـ،أهنم يقتلون أهل اإلسـالم: فاألول
وإن ، ً وقد بلغ قـتالكم مـن أهـل التوحيـد آالفـا،ُيوجد مجاعة جهادية إال نحرت منكم

 بمختلـف ، مرتـدين أو صـحوات أو حمرضـني أعـوان السـالطني أو أو أو:سميتموهم
اجليش اإلسـالمي  :واسألوا القتيل املظلوم، األسامء التي أخرجتموهم هبا من اإلسالم

 !حتـت مسـميات خمتلفـة ؟ وكـم اسـتحلت مـن دمـاءهم؟كم نحـرتم فـيهم، يف العراق
:  وكأين ببعضكم فرح بذكري للجيش اإلسالمي حتى يعرتض بقوله،والنتيجة واحدة

ـد ـمـع  ـارب أو مستـسـلم أو مرـت ـني ـه ـد دـخـل يف الصــحوات وانـحـل ـب ـه ـق ـم أـن أمل تعـل
  !؟الصحوات
صحوات احلقيقـة لكنكم أنتم وال، وصدقت يف بعض ذلك !علمت واهللا: فأقول

 ،وإن كان قد التحق بعضهم بالصحوات فإن غالبهم ذبح بأيديكم، سامهتم يف ذبحهم
ًعفـوا عـن  ؛وال يوجد فصيل جهـادي يف العـامل اإلسـالمي اليـوم قتـل مـن املجاهـدين

 .هذا أمر ال مرية فيه، ًمثلام قتلتم أو قريبا من ذلك، عموم املسلمني
، رش مـا قتلـتمُمل يقتلـوا مـن املسـلمني ع روهنـاِّفًبل إن كثريا مـن األنظمـة التـي تك

ـة ـدبرة والفاعـل ـه اـمل ـاد وعقوـل ـادة اجلـه ـوعي لـق ـل الـن ـع ،ًوخصوصــا القـت ـذا يف الواـق  ـه
 .والتطبيق

ـا حكمـهـم:فاـسـألوهم ـعـن عـمـوم املـسـلمني، أـمـا يف التنـظـري فـسـيقولون ال  ؟ ـم
 .ًنكفرهم بل هم عىل أصل اإلسالم عندنا ما مل يرتكبوا مكفرا

فإنك سـتجد يف خانـة املكفـرات  ! وباطنه السم الزعاف،كالم ظاهره احلقوهذا 
، فسـأهلم عـن ماليـني مـن اجليـوش، أن غالبية سواد األمة مل يسلم من مكفـر وقـع فيـه
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واسـأهلم عـن مجيـع اجلامعـات اإلسـالمية التـي ، واسأهلم عن ماليني من رجال األمـن
 مجيـع الفصـائل اجلهاديـة التـي  واسـأهلم عـن،اسألوهم عن محاس واإلخوان، ختالفهم
، واســألوهم عــن العامــة الــذين ال يــرون رأهيــم وينابــذوهنم ويعــادوهنم، ختــالفهم

 واسألوهم عن أعالم العلم والفكـر والـدعوة الـذين ،واسألوهم عن كل عامل خالفهم
كـل هـذه األعـداد مـن اخلاصـة والعامـة  !؟ال يرون رأهيم وخيالفوهنم وحيـذرون مـنهم

أو أعـوان ، فهم بني صحوات أو طغـاة، كام خمتلفة األلفاظ متفقة املعنىعندهم هلم أح
 . الردة:لكن هذا أسامء ملعنى واحد وهو، أو أو أو،  أو طوائف ممتنعة،ظلمة

ـا ـة وخاصــتها وعامتـه ـان األـم ـن أعـي مل جتــد إال  وإـنـك إذا ـحـاققتهم يف املـسـلم ـم
 فهل يقول عاقل ،رب الذرائعوإنام هو التكفري للخاصة والعامة بأغ، الدعاوى الفارغة

 وال يقتلــون أهــل اإليــامن مــن العلــامء ،بعــد هــذا أهنــم ال يكفــرون أهــل اإلســالم
  !!؟؟واملجاهدين والقادة الذين عجز عنهم أعداء األمة
 ال ينطـبـق »يقتـلـون أـهـل اإلـسـالم«فـهـل يـقـول عاـقـل الـيـوم أن ـهـذا الوـصـف 

فقـد نافسـتم اليهـود يف ،  هذا من خـداع األمـة عـن حقيقـة عـدوها-واهللا-بل ، عليكم
  . قتلهم ألهل اإلسالم:فهذا ما يتعلق هبذا الشق من وصفهم وهو، ذلك

 وطبقوهـا ،فقـد نظـروا هلـا، »يـدعون أهـل األوثـان« أهنـم :أما الشق الثاين وهو
 سـبق بيـان املرتـد وقـد، فقد نظروا ألولوية قتال املرتد عىل قتال الكافر األصيل، ًاّعملي

 هـذا مـا ،"!!؟؟إن قتـال محـاس أوجـب مـن قتـال اليهـود": حتى قال قائلهم، عندهم
  .روا بهَّنظ

وذلـك باملقارنـة بـني ، فتجدونه يف اإلحصائيات لعملياهتم يف الشام ؛أما تطبيقهم
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 واملقارنة بـني عـدد عمليـاهتم ومفخخـاهتم ،عدد عملياهتم يف املناطق املحررة واملحتلة
،  وعدد عملياهتم يف الفصـائل املجاهـدة بمختلـف مسـمياهتا،جرياهتم يف النصرييةوتف

  !وستجدون مفارقة خميفة
، وانظروا عملياهتم يف العراق وقارنوا بينها يف املناطق السنية واملنـاطق الرافضـية

 ـبـل انـظـروا ، لتعلـمـوا احلقيـقـة؛وعـدد ـمـن قـتـل ـعـىل أيـدهيم ـمـن الرافـضـة وـمـن السـنة
شباههم يف اليمن كيف توجهـوا لقتـل العسـاكر السـعودية وتـرك احلـوثي ألتباعهم وأ

  .ً كل هذا طردا ألصلهم الفاسد!!؟؟ًيعيث يف اليمن فسادا 
 ؛وانظروا ألعداد تفجرياهتم يف املجاهـدين وقارنوهـا بأعـداد عمليـاهتم يف إيـران

 .لتعلموا حقيقة قتلهم ألهل اإلسالم وتركهم ألهل الكفر واألوثان
ًأهنم ال يقتلون كافرا أبدا ًطا ألن ينطبق عليهم الوصفوليس رش فهذا ال يوجد ، ً

ومن قرأ سرية خـوارج ، وإنام العربة بالغالب، يف اخلوارج الذين ال شك يف خارجيتهم
فقـد قـاتلوا ، ًوجد أهنم أحسن حاال من خوارج داعـش املغرب الذين قاتلوا العبيديني

  . العلامء يف كوهنم خوارجومع ذلك مل خيتلف، العبيديني الكفرة
-وهـذا ، ًفهل نعقل التاريخ ونعي الواقع وال نخدع من جحـر مـرتني بـل مـرارا

 . من رضيبة اجلهل بالدين والتاريخ-واهللا
، هذا ما يتعلق هباتني الشبهتني بل الشبه التي لبسوا هبا عىل شباب األمة وعامتهـا

وأنـا ،  وصـفهم بـاخلوارج يتحـرج مـن-مـع خمالفتـه هلـم-حتى أصبح بعض الفضالء 
ًا هلـم إال ّومل أجـد وصـفا نبويـ، مـا خيـاجلني شـك يف خـارجيتهم أقول واهللا وباهللا وتاهللا
 !فهل نخادع أنفسنا ونخدع الناس، وجدته فيهم كالشمس
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، نكمل بقية أوصاف اخلوارج التـي وجـدهتا تنطبـق عـىل أتبـاع البغـدادي
 خ إين سـمعت رسـول اهللا !أهيـا النـاس: قـال، ت حديث مسلم عـن عـيل :منها
 ،خيرج قوم من أمتي يقرءون القـرآن لـيس قـراءتكم إىل قـراءهتم بيشء«: يقول

 يـقـرءون ، وال صــيامكم إىل صــيامهم بيشء،وال صــالتكم إىل صــالهتم بيشء
 يمرقـون مـن ، ال جتاوز صالهتم تـراقيهم،القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم
لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم ما قيض هلـم  ،»اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية

 له عضد ولـيس لـه ً وآية ذلك أن فيهم رجال، التكلوا عن العملخعىل لسان نبيهم 
 فتـذهبون إىل معاويـة ، عليـه شـعرات بـيض، عىل رأس عضده مثل حلمة الثدي،ذراع

ن  واهللا إين ألرجـو أ، وترتكـون هـؤالء خيلفـونكم يف ذراريكـم وأمـوالكم،وأهل الشام
 فسـريوا ، وأغـاروا يف رسح النـاس، فإهنم قد سفكوا الدم احلـرام؛يكونوا هؤالء القوم

  .عىل اسم اهللا
 مررنا عىل قنطرة فلـام : حتى قالً فنزلني زيد بن وهب منزال:قال سلمة بن كهيل

 وسلوا ، ألقوا الرماح:فقال هلم،  عبد اهللا بن وهب الراسبيٍالتقينا وعىل اخلوارج يومئذ
 فرجعـوا ، فإين أخاف أن يناشدوكم كـام ناشـدوكم يـوم حـروراء؛ من جفوهناسيوفكم

 . وشجرهم الناس برماحهم، وسلوا السيوف،فوحشوا برماحهم
فقـال ،  إال رجـالنٍ وما أصيب مـن النـاس يومئـذ،وقتل بعضهم عىل بعض: قال

 بنفسه حتـى تفقام عيل ، فالتمسوه فلم جيدوه، التمسوا فيهم املخدج: تعيل 
فكرب ثـم ، فوجدوه مما ييل األرض، أخروهم: قال،  قد قتل بعضهم عىل بعضًناساأتى 
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 .صدق اهللا وبلغ رسوله: قال
 أهللا الـذي ال إلـه إال هـو !يـا أمـري املـؤمنني: فقـال، فقام إليه عبيدة السـلامين: قال

 حتـى !إي واهللا الـذي ال إلـه إال هـو: فقال ؟خلسمعت هذا احلديث من رسول اهللا 
 . وهو حيلف لهًثالثااستحلفه 

 : فمنهـا-غري ما سبق ذكره- فتضمن هذا احلديث عدة أوصاف للخوارج
ففيه وصف غيبي ووصف  ،»يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية«: قوله
 رسعـة :وهـو، لكنه ربطه بوصف ظاهر ،فأما الوصف الغيبي فال يعلمه إال اهللا، حيس

 .ر العظام التي ربام أخرجتهم من الدين وتقحمهم عىل األمو،تقلبهم وتغريهم
ًوـهـذا وـصـف ـظـاهر ـفـيهم ـقـديام وـحـديثا وـمـن ـجـرب نقاـشـهم الـيـوم يـعـرف ، ً

ـك ـك بوصــف ، مصــداق ذـل  ســفهاء ،حــدثاء األســنان«ًوخصوصــا إذا ربطــت ذـل
 وقد وردت عدة صيغ لوصفهم هذا يف عدة روايـات كلهـا تـدل عـىل رسعـة »األحالم

فأي تشبيه أراد غـري ، م الذي سبق الدم والفرثحتى شبهه بالسه ؛خروجم من الدين
 !؟هذا

ـه:ومنـهـا ـكـذلك ـة وأـهـل الـشـام":  قوـل ـذهبون إىل معاوـي  وترتـكـون ـهـؤالء ،فـت
فقد رأينـا كتائـب املجاهـدين ال يـروعهم عـىل مـن  ،"خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم

، اتوقد حصل هذا منهم مر، حني هيامجون العدو اال الدواعش خلفهم وعىل مقراهتم
 مـن أوصـاف اخلـوارج -واهللا-فهـذا ، ثم خيلفـوهنم، يدعوهنم حتى يواجهوا النصريية

ـحتـت ذراـئـع ،  وإـشـغاهلم ـعـن ـعـدوهم، الـغـدر باملجاـهـدين:وـهـو، األولـني وأـحـواهلم
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 قـول قائـد اخلـوارج ابـن وهـب :منها، ًوأعذار ليست أحسن حاال من أعذار أسالفهم
فـإين أخـاف أن يناشـدوكم كـام ، من جفوهناوسلوا سيوفكم ، ألقوا الرماح": الراسبي

 حتـى ؛ إنه اإلعراض عن سامع النصح وسامع احلجـة والبيـان،"ناشدوكم يوم حروراء
  .ًكام تأثروا بكالم ابن عباس سابقا، ال يتأثر األتباع

 يف ردود الدواعش وحتـذيرهم مـن سـامع بيـان الناصـحني -!باهللا عليك-وانظر 
 ؛وكثرة حتـذيرهم مـن سـامع كـالم املخـالفني هلـم، هانوالعلامء وأصحاب احلجة والرب

 !؟فسـبحان اهللا كيـف تشـاهبت صـفاهتم، حتى ال يتأثر أتبـاعهم مـن الشـباب األغـرار
خيـرج مـن ضئضـئ « :وكيف توافقـت أحـواهلم حتـى انطبـق علـيهم قـول الصـادق

 . عىل نفس الشاكلة واملنهاج-واهللا- فهم !»هذا
ومـا ، يـدة السـلامين لعـيل ثـالث مـرات اسـتحالف عب:ومنها يف هذا احلـديث

 وـهـذا ، ذـلـك إال ـملـا وـقـع يف قـلـوهبم ـمـن ـقـتلهم ألـقـوام ـقـد أهنـكـتهم العـبـادة والـصـالة
 علـيهم ِفيسـتعص،  ما يعانيه كثري من قادة اجلهـاد الـذين يريـدون رد عـاديتهم-واهللا-

 !ًغرتارا بام يظهرونه من التدين والشعاراتا، بعض أتباعهم
وما أرحم اهللا هبذه األمة حيـث بـني  !؟بالبارحة  ما أشبه الليلة سبحان اهللا:فأقول

ًبيانـا شـافيا هلا عـىل لسـان نبيهـا فعجبـي ممـن يغـرت ببيانـات  !ُال خيـدع بعـده إال جاهـل ً
فمـع هـذا البيـان ، وأنصـح اخللـق للخلـق وال يقتنع بكالم الصادق املصدوق اخلوارج
هـذا مـا يتعلـق بالشـبهة التاسـعة فقد اغرت هبم آالف الشـباب األحـداث ، النبوي
وتنصـلوا مـن صـفات ، وقد صالوا وجـالوا هبـا عـىل كـل مـن رمـاهم باخلارجيـة، هلم
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 .اخلوارج
، خ حتريت تلك األوصاف من كـالم الـذي ال ينطـق عـن اهلـوى -واهللا-وقد 

إال هـو فـيهم  ًمل أجـد فيهـا وصـفا، وقد ذكر اإلمـام مسـلم يف اخلـوارج عرشة أحاديـث
وخروجهم عىل حني ،  وجود ذي الثديتني:مثل، ألوصاف املعينة املختصة إال ا؛بجالء

فهذه أوصاف خمتصة بتلك التي ، ويقتلهم أقرب الطائفتني إىل احلق، فرقة من املسلمني
إىل أوجـه تشـابه مـع خـوارج  ومع ذلك ففيها إشارات لطيفة، تخرجت عىل عيل 

أهنم من  ا ملحظ لطيف فهذ،خروجهم يف وقت الفتن والفرقة :فمن ذلك، اليوم
ولعلكـم تـذكرون  ،وكيف يزيدون أزمة األمة، األمراض التي خترج يف األزمات

 وكذلك فصيلهم الذي خـرج ، وكيف ضاعفت أزمتهم،وقت دخول داعش إىل الشام
ثـم خيرجـون ، واحلصـار الـذي كـانوا فيـه، يف غزة يف تلك األزمة بني الغزاوية واليهود

 .ا أمرهمفيهم ليزيدوا وهنهم ويشتتو
 خلعلمه ،  حني يقاتلهمتًليكون برهانا لعيل  ؛وكذلك ذكره لذي الثديتني

 مـع أن الـذي سـيقاتلهم هـو أفضـل أهـل ،بكثرة من سيخدع هبم وبظـاهرهم املوهـوم
، ُ مـع ذلـك احتـاج مـع اخلـرب الـذي ينقلـه ومـا كـذب فيـه وال كـذب،زمانه بال خالف

يبـني شـدة لـبس أمـرهم عـىل كثـر مـن   كـل ذلـك،احتاج إىل أمارة ظاهرة تصدق خربه
ومـع ذلـك ، ومـن أفقـه أصـحاب عـيل،  فهذا عبيدة السلامين من خيار التـابعني،الناس

 ! فال غرابة أن يلتبس أمرهم عىل بعض الفضالء،ًيستحلف عيل يف أمرهم ثالثا
 وجيـيل ، اهللا أن جيعـل هـذه الكتابـة ممـا يسـاهم يف بيـان حقيقـة حـاهلمووإين ألرج

 .فهمدقائق أوصا
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مع أنه وصف لعـيل ، »يقتلهم أقرب الطائفتني إىل احلق« :خ وكذلك قوله
إال أن يف ذلك مـا يـوحي أن الـذين يتـبرصون ألمـرهم ، وأصحابه يف مقابل أهل الشام

ـعـىل كـثـرة ـمـا يكـتـنفهم ـمـن ـلـبس وـمـا يظـهـرون ـمـن ـشـعارات ، وـتـتجىل ـلـه حقيـقـتهم
 . مل خيدعهم عن حقيقتهمكل ذلك، هي من خري أقوال الربية ؛وعبادات وأقوال

هذا عندي مما يشعر بأن من يتبـني لـه أمـر اخلـوارج عـىل مـر العصـور مـع شـدة و
 فمع أن هذه يف ، من العلامء واملجاهدين والقادة؛هم أصحاب البصرية، التباس أمرهم

إال أن يف طيها ما يدلك عىل أمـر اخلـوارج  ظاهرها أوصاف خمتصة بمن خرج عىل عيل
 . من إشارات نبوية عظيمةبمثل ما ذكرناه

 مطابقـة صـفات اخلـوارج الـواردة يف النصـوص ويف -!أخـي-وهبذا يتبـني لـك 
مـا يـدلك عـىل خارجيـة الـدواعش ، كالم السلف ومـن أحـواهلم يف املـايض واحلـارض

فهـذا مـا توصـلنا إليـه يف ،  فمن كان عنده علم فليجد بـه عـىل مـن ال علـم عنـده،ًقطعا
 فقـد كنـت ،  ونحن نعـود إىل احلـق،هذا التوصيف فليبينه لنافمن تبني له خطأ ، أمرهم

وقد دفعني إىل زيادة التفصـيل يف هـذه الشـبهة ، ًباحثا عن احلق يف أمرهم -واهللا-
 وقـد رأيـت بعـض العلـامء ! وكيـف غـرهتم،ما رأيت هلا من وقع عىل الشباب التاسعة

: شـبهة عليـه بقـوهلمفريدوهنـا ، والفضالء يصفهم بأهنم خوارج ثم ال يفصـل يف ذلـك
ونحـن نرصح ! فأين التشابه بيننا وبينهم !؟هذه أصول اخلوارج وهذه أصولنا السلفية

 .ًبمخالفتنا للخوارج مجلة وتفصيال
ًالتلبيس استعنت اهللا يف توضيح شبههم عمومـا وهـذه خصوصـا فلام رأيت هذا ً، 
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أـهنـم مل ـخيـالفوا  -ـبـإذن اهللا-ُّوأثـبـت  ،وـهبـذا أـكـون أمتـمـت اـجلـواب ـعـىل ـهـذه الـشـبهة
 .وأهنم أشبه هبم من الثعبان بالثعبان، اخلوارج يف صغري وال كبري

 الشــبهة العــارشة واحلاديــة عرش وطاملــا أشــهروها يف وجــه مــن -١٠/١١
ـيهم أو ينـكـر جتــاوزاهتم ـائلهم، حيتـسـب عـل ـول ـق ـة : فيـق ـروا ـعـىل بقـي ملــاذا ال تنـك

 !؟جاوزات مثلام عندناالفصائل األخرى التي عندها من التكفري والقتل والت
 :وكأهنم يقولـون، وهذه الشبهات فيها إقرار للتجاوزات واجلرائم التي عندهم

 !وهذا فيه حق وباطل، اسكتوا عنا كام سكتم عنهم
،  جعلهم جتـاوزات غـريهم مسـوغة هلـم وإلجـرامهم:فأما الباطل الذي فيه فهو

 يعتذر عن قبـول احلـق وال، بل جيب سامع النصح من الناصحني، وهذا ال يقوله عاقل
 .-نسأل اهللا العايف- إال من كان يف قلبه وعمله دخن

ًكلام أنكرت عليهم أمرا من  ؛ولقد رأيتها أصبحت سمة أصحاب الفكر الداعش
وكـأن هـذا حجـة ، ًأخرجوا لك ملفا عن اآلخـرين وجتـاوزاهتم، وجرائمهم جتاوزاهتم

 !؟ فأين العقل؛هلم عند اهللا وعند الناس
إن اـملـؤمن يـفـرح ، أـيـتم ـهـذا يف ردودـهـم ـعـىل بـعـض كتاـبـايت الـسـابقةولعلـكـم ر

 وقـد رأيـت ،ألنه يعمل هللا وليس للسمعة والتطبيل، بالنصح والنقد مهام كانت مرارته
ولـن جتـد ، من سامت الدواعش أهنم يكرهون النقد والنصح مهام كانت لطافتـه ورقتـه

وكـذلك جتـد فـرحهم ، ري ببعيـدوما موقفهم من الظـواه، ًأهنم قبلوا نصح ناصح أبدا
ـهـل اـلـدنيا أأـشـد ـمـن ـفـرح  !باـملـدح والتطبـيـل وـلـو ـمـن ـشـباب أـغـرار أو ـمـن جماهـيـل

 !!! ثم يزعمون أهنم ليسوا أهل دنيا، وأصحاب الرئاسات
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هـل مـوقفهم عنـد سـامعهم  :سأل كل متعـاطف مـع هـذا الفكـر اخلـارجيأوإين 
 !؟التهرب ة ما يشفع هلم يف هذاوهل جتد يف السن ؟للنصح والنقد هو املوقف الرشعي

وكلها فيام يتعلـق ، لقد أصبح لدهيم ملفات جاهزة يفتحوهنا يف وجه كل ناقد هلم
 وربـام !فسبحان اهللا كيف فرخ الشيطان يف تلك العقول حتى رأوا ذلك حجة، بغريهم

فهـل ، فلـو سـلمنا هلـم بكـل مـا فيهـا، كان يف تلك امللفات بعض إنجازاهتم العسـكرية
ًوهل قتل عرشات الرافضـة مـربرا لقتـل  !؟ًفعلك احلسن مسوغا لفعلك القبيحيكون 

ًمئات السنة الذين حكمتم بردهتم جهال وجورا  :نجـازاتبل أصبح لـديكم مـن اإل !؟ً
 !وكل ذلك لتغطية إجرامكم بأهل السنة !قتل الصحوات واملرتدين

تـي أحكمهـا ال ؛ اخلارجيـة العرصيـة-واهللا-إهنـا  !؟ وأي جهـاد!؟فأي دين هـذا
ال يشـهد هلـا نـص وال عقـل وال سياسـة ،  وغلفها بشبهات واهية،الشيطان يف قلوبكم

 .حتى
 أن بعـض مـا ننتقـده :فهـو، أما ما فيهـا مـن حـق، هذا ما يف هذه الشبهة من باطل

 وهـذا الكـالم ،عىل الدواعش هو موجود عند غريهم من الفصائل اجلهاديـة األخـرى
 : أن لدي جوابان من احلق إاليشءوإن كان فيه 
فهـو  ً أن حقيقة هـذا النقـد وإن كـان موجهـا إىل الـدواعش بشـكل مبـارش:األول

  .ًوإن كان نائام يف بيته ؛كذلك موجه لكل من حيمل هذا الفكر اخلارجي
فهذا الكـالم ، وقد علمت بوجود بعض تلك األفكار يف بعض الكتائب اجلهادية

نصـح لألمـة ولشـباهبا مـن هـذا الفكـر حيـث  ال: ألن حقيقة األمر هو؛يتناوهلم كذلك
فال نخدع بإخراج هذه اخلارجية مـن حتـت عبائـة أخـرى ، وجد وحتت أي شعار خرج
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 .وشعار آخر
ـاين ـارشة دون - أـمـا اـجلـواب الـث ـش مـب ـذا الـكـالم إىل داـع ـه ـه  وـهـو ـسـبب توجـي

أن هذا الفكر اخلارجي قد تكامل ومتت صورته فـيهم  : منها،فذلك ألسباب :-غريها
 كـام بينتـه يف ؛ وألن هذا احلزب الداعيش قد تبنا هذا املذهب بقضه وقضيضه، ريببال

ّوال جتد فصيال جهادي، الرد عىل شبهتهم السادسة   .ًا تعصب هلذا الفكر مثلهمً
، وكذلك فإن هذا الفكر اخلارجي يف قيـادة داعـش ويف جنودهـا عـىل حـد سـواء

  .وذلك لتقارهبم يف السن والعلم، رخةمل نجده عند غريهم هبذه الصورة الصا وهذا ما
ً أن قيادة داعش قد فرضت عىل نفسها وأتباعها طوقا ساخنا مـن :ومن األسباب ً
فكـل ، ال تسمح هلم بالتواصل مع سواد األمة وعلامءهـا ومفكرهيـا، األفكار اخلارجية

وـهـذا ـصـامم ، الفـصـائل يمـكـن ـلـبعض العـلـامء التواـصـل معـهـم والنـصـح والتـصـحيح
 ! وإنام الكارثة ممن يتاميز عن أمته،تلك الفصائل ولعموم األمةاألمان ل

أن غالـب تلـك التجـاوزات يف تلـك الفصـائل هـي مـن اجلنـود  :ومن األسـباب
 ،وأما يف داعش فيحصل التجاوز مـن القائـد واألتبـاع، واألتباع وليست من القيادات

ازر أيب أيمـن ومـا جمـ، ثم جتـد القـادة يف داعـش تبـارك تلـك التجـاوزات مـن جنودهـا
 .ًإال شاهدا العراقي التي دعمه البغدادي عىل إثرها بمئات اجلنود

  !؟ وهل القادة من غري داعش ليس هلم جتاوزات:فإن قال أحدهم
لكـن الفـرق بيـنهم وبـني قـادة ،  وأخطاء كبرية، بل وجدت هلم جتاوزات:فأقول

كانـت أخطـاء وجيـب فهـي وإن ، أهنم مل يفعلوها بسبب الفكـر الـذي حيملونـه: داعش
لكنهـا ال تقـارن بمـن يفعلهـا عـن فكـر  ؛ًإنكارها والنصح هلم فيهـا وحماسـبتهم أحيانـا
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  .ًوإغالقا لآلذان عن أي نصح أو نقد عىل هذه األخطاء، ًخارجي وتدينا بذلك
بـل هـي مصـغية ،  أن تلك القيادات مل تقاطع األمة وتتفـرد بأمرهـا:ومن الفروق

ًا يف تلـك ّد جربت ذلك بنفيس مع بعض القـادة الكبـار جـدوق، لنصح العلامء ونقدهم
ـزه الرشع ؛الفصــائل ـنهم ـجتـاوزا ال جيـي ـنام رأـيـت ـم ـيهم،ًحـي ،  فراـسـلتهم وأنـكـرت عـل

هذا نصحي أنا وأنا من أصغر طلبة العلـم ، بل غريوا، فتجاوبوا واستجابوا ومل يكابروا
أو أصحاب الفكـر ، لكبار فكيف إذا كان النصح من العلامء ا،ًاّوهو ال يعرفني شخصي

 !؟والرأي يف األمة 
ـدواعش ـاد -واهللا- فرأـيـت ؛ـمـع أين جرـبـت النصــح ـمـع اـل ـن الصــلف والعـن  ـم

ولـعـل اجلمـيـع ـسـمع وـقـرأ  !مل أره يف ـغـريهم واملـكـابرة يف ـصـغارهم قـبـل كـبـارهم ـمـا
 فهـل ،ًعفوا عـن طلبـة العلـم والعامـة ؛ردودهم عىل الشيخ الرباك والطريفي وغريهم

فـإن  ! ال واهللا ال سـواء!؟ل بعد ذلك أن أخطاء داعـش مثـل أخطـاء غـريهم يقول عاق
 .ًداعش قد باينت األمة وفاصلتها ومل جتعل لألمة عليها سبيال

 وقـد أشـهروها يف أوجـه الناصـحني ،هذا ما يتعلـق هبـذه الشـبهة وهـي العـارشة
 ومقارنـة كالمهم عن احلكام وامللوك: وهي وهناك شبهة أخرى ذات صلة هبذه، ًكثريا

وإخراج مقاطع وصور للحكام وهـم جيالسـون ، قادة داعش بزعامء العرب وحكامهم
 وأين إنكارك ؟، ردك عليه فام، هذا ويل أمرك: ثم يقول، الكفار ويصافحوهنم

بحكـام مل يقـل أحـد مـنهم أنـه أمـري  يكفي أنـك تقـارن خليفتـك املزعـوم :فأقول
، فهـذا يـدل عـىل أنكـم طـالب دنيـا !ور كثريةإال القذايف شبيه خليفتكم يف أم ؛املؤمنني

  !لستم طالب دين
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فهـل هـذا ،  هب كل ما ذكرته عن احلكـام مـن آل سـعود وغـريهم صـحيح:ًثانيا
 وإن أردت املقارـنـة بـيـنكم وـبـني ،ـيـربر ـلـك إجراـمـك وتكـفـريك وإفـسـادك يف األرض

 أبعـد عـن ثـم أنـتم، فواهللا لقد أظهرتم من شـعارت الـدين مـا مل يظهـروا عرشه احلكام
  .محاية أرواح املسلمني وأمواهلم

ملاذا الداعيش بفكره اخلـارجي ال يسـتطيع أن يـدفع عـن نفسـه  :وإين أسأل نفيس
 !؟إال بإظهار أخطاء اآلخرين وعن إجرامه

حتـى أصـبحت  ثم كيف مكـر هبـم الشـيطان،  من مكر الشيطان هبم-واهللا-هذا 
ـة،جريمــة تدعــةالصــورة ألحــد املســلمني مــع أحــد الكفــار أو املب ـة، وخياـن  ، وعامـل

 !!؟ثم ردة وحالل الدم والعرض، وصحوات
خطـاء جمالسـة الكـافر واملحادثـة معـه حتـى ولـو كـان األمـن هل  :سأهلمأثم إين 

 ؟ًحماربا
  ودـخـل،خ فـقـد جالـسـهم رـسـول اهللا،  جهـلـتم الـسـنة والـتـاريخ-واهللا-فـقـد 

،  كـأيب سـفيان؛هم حمـاربوبعضـ، مسجده من املرشكني واليهود والنصارى واملنافقني
 فام تفسريكم لذلك؟، ًبل بعضهم أتاه مهددا له باحلرب واملوت

بـل فـيام دار فيهـا مـن خيانـة ، جتامعـه هبـمابـل اخليانـة ليسـت يف جمـرد : إن قلتمف
 !وأخذ دعم من تلك اجلهات، للمجاهدين
وكيـف  !؟فكيـف علمـتم مـا دار فيهـا،  مع أنكم ال حتتجـون إال بالصـور:فأقول

ـف جعلــتم كــل لقــاء بيــنهم خيانــة  ؟لــتم األخــذ ألي دعــم خيانــة وعاملــةجع وكـي
مع أن الواقع يقول أنه ال يوجد مجاعة اعتدت عليكم إال بعـد متـددكم  !!؟للمجاهدين
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، وتوسيع دولتكم املوهومة عـىل الرقعـة التـي حررهـا غـريكم، بحواجزكم فيام حرروه
 !؟فمن العميل منكام

بجعلكم كل صورة مع كافر حجـة  ن عىل عقولكم أضحكتم الصبيا-واهللا-لقد 
وال أدري أيـن كانـت هـذه  ! واستحالل دمه وعرضه، وختوينه،لكم يف تكفري خمالفكم

لكنها  !!؟احلجة حينام كنتم تطبلون ملن يكتب يف نرصتكم وهم يف عواصم تلك البالد
 .ً تكفرون قوما بعلة هي فيكم أو يف أنصاركم؛حيل الشيطان

  وهـذا ،مبتـدع  النكري عىل كل مـن وجـدوا لـه صـورة مـع كـافر أولقد أكثروا من
أن تبلـغ السـطحية هبـذه اجلامعـة التـي تـزعم أهنـا سـتعيد  ! أمر مضـحك مبـك-واهللا-

وجعـل ، كيف جعلت صور املخالفني مع الكفار حجـة لتخـوينهم وتكفـريهم اخلالفة
لتـي رشقـوا هبـا وانظـروا مصـداق ذلـك يف إصـداراهتم ا !!هم علـيهمُّذلك من أشد الت

ًوأنه أخذ منه دعـام ، ًوكيف جعلوا جلسة فالن مع الوزير الفالين هتمة وختوينا، وغربوا
ليقاتل الدولة اإلسـالمية وووو إىل آخـر تلـك التخرصـات التـي ال يسـندها دليـل وال 

 .حجة
، ونسوا أهنـم هـم أسـاس الفرقـة يف العـراق والشـام، ثم هم صحوات ومرتدون

هـي التـي أثـارت النـار يف كـل ) تتمدد( هلم ًدة التي جعلوها شعاراوأن قاعدهتم الفاس
 أرض عىل اجلهاد وعـىل حلمـة املجاهـدين -تتمدد- لقد كان شعاركم ،شرب يصلون إليه

 !فلم يبلغ الكفار يف إفساد اجلهاد ما بلغته شعاراتكم، من كل لقاء بأعداء املسلمني
 فـزعمتم أهنـا تتمـدد يف املنـاطق !؟ أين تتمدد:لقد كنا نسألكم من أيامكم األوىل

 وأن متددكم ، وأظهر مكنونكم، لكن واقعكم كذب ذلك،التي يسيطر عليها النصريي
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ثـم ،  ولـيس عـىل حسـاب النصـريي،عىل حساب الفصائل األخرى واملناطق املحـررة
ن َوقد علمنـا مـ !!)ال تقاتل النصريية ويف ظهرك مرتد (:أصلتم أصلكم الفاسد اآلخر

فهل نقول أن تلك اللقاءت مع أعداء اجلهاد الشامي هـي التـي دفعـتكم ، دكماملرتد عن
 !؟هلذا التمدد اآلثم وتلك احلواجز التي قطعتم هبا أوصال املناطق املحررة

لـكـنكم ال تلبـثـون أن ، وال ننـكـر أـنـه ـكـان لبعـضـكم دور جـيـد يف بـعـض املـنـاطق
 عـىل وفـق أنكـم ؛ل األخرىبالتعامل مع الناس ومع الفصائ تعودوا لطريقتكم الغريبة

، وهذا من أشد ما سبب األزمات بينكم وبني غـريكم، دولة وغريكم مجاعات وفصائل
 وـقـد أنـكـر عـلـيكم ـهـذا األـمـر ـكـل عاـقـل ـمـن ،ووقـعـتم بـسـببها يف ـكـوارث ومـصـائب

ولعلكم تذكرون كالم الشيخ العلوان عىل هذا األمـر ، املجاهدين والعلامء واملصلحني
 .لكوكيف أنكر عليكم ذ

مل يكـن لـه رضيبـة تزيـد عـىل  مـا، إن أخذ الدعم هلذه الثورة املباركـة أمـر مرشوع
 ؛يستعري األسلحة من صناديد الكفر يف قريش يوم حنـني خفهذا رسول اهللا ، منفعته

مع أنه جهاد ، عىل قتال ثقيف وهوازن ليستعني بأسلحة صفوان بن أمية وهو عىل كفره
قـرتض مـن اليهـود ا وكـذلك ، الثـاين أشـد وألـزمفاحلاجـة يف، طلب وليس جهاد دفع

 .ومل يمنعه ذلك من أخذ الدعم، ًمع أهنم أشد الناس عداوة وتربصا باملؤمنني، الديات
 مـا ، وهـذا الرصاع السـيايس العـاملي،فليست الدول الكافرة عىل سياسة واحـدة

غان ملا قاتلهم  كام فعل األف،الذي يمنع املسلم أن يستغل ما استطاع منه لتحقيق أهدافه
وختونـون مـن جيالسـهم أو ، ًفأخذوا أمدادا من حكومات أنتم تكفروهنا اليوم ؛الروس

 .يأخذ الدعم منهم
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ً أنكم ال تنقمون عـىل الفصـائل املجاهـدة أمـرا إال وهـو بعينـه -واهللا-وقد رأيت 
 !لكنه ضيق الفكر والفقه لـديكم، وطالبان من بعدهم كذلك، وقع فيه اجلهاد األفغاين

 !؟ّفكيف بعد ذلك ترومون قيادة األمة وتزعم اخلالفة
فسلكتم ، )الدولة: (وأنتم مل تستطيعوا أن حتسنوا قيادة فصيل جهادي أسميتموه

ً إال أحـداثا مـن الشـباب ؛به سياسة خارجيـة نفـرت منـه مجيـع األمـة بمختلـف ألواهنـا
تي ذهب جلهـا واالستعراضات العسكرية ال الذين غرهم منكم حسن البيان، األغرار

 !لقتال املجاهدين
 أو أخذ ، فالن تصور مع فالن:ُ من هذه احلجج اهلالمية وقوهلم-!أخي-فدعك 
فهذه أكثـر الفصـائل ، ُوعليك بالنظر للواقع وما ينفذ عىل أرض اجلهاد، ًدعام من فالن

مشـتغلة بتصـنيف املجاهـدين إىل أنـواع مـن الـردة  يف منازلة النصـريية وهـذه دولـتكم
 وال حـول وال قـوة إال ، حتى تقدم قتال املرتد عىل قتـال الكـافر األصـيل؛واتوالصح

 !باهللا
 طـلـبهم املباهـلـة عـنـد ـكـل ـخـالف ـمـع : الـشـبهة الثانـيـة عرشة وـهـي-١٢
 وأن ، ورأوا أنه برهاهنم القاطع عىل أهنم عىل احلـق،فإن رفضها هللوا وكربوا ،غريهم

 . وليالًثم يزجمرون هبا أياما، خمالفهم عىل الباطل
 !!أن يبلغ هبم اجلهل وقلة احلجة إىل هذا الدرك !وهذا أمر مؤسف

لـقـد رشع اهللا املباهـلـة أول ـمـا رشعـهـا ـبـني : أـقـول وللـجـواب ـعـىل ـهـذه الـشـبهة
 فكيف به عند رسول ،يف أمر هو عند املسلم كالشمس،  ونصارى نجرانخالرسول 

ومل جيعـل نكـوهلم ، ل اهللابـل صـاحلهم رسـو، ومع ذلك مل تتم تلك املباهلـة !؟خ اهللا
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بل عـاملهم ،  أو حكمه بأهنم ليسوا عىل دين كتايب،ًعن املباهلة موجبا حلرهبم أو قتلهم
 .هذا أمر، كام يعامل عامة النصارى واليهود الذين مل يعرض عليهم املباهلة

ً أمـرا ملزمـا -فيام أعلم-مل جيعله أحد من العلامء   أن طلب املباهلة:واألمر اآلخر ً
فهذا ابن عباس ملا تفرد يف بعض املسـائل الفقهيـة وشـعر بغرابـة قولـه بـني ، مخالفلل

وأنـه يقطـع ، وما ذلك إال ليدفع عن نفسه اتبـاع اهلـوى، مجهور الصحابة طلب املباهلة
 وهذا يف خالفة ،ومل جيبه أحد من الصحابة، ً وإن كان منفردا هبذا القول؛بصواب نفسه

هـو  بقدر ما،  عىل خصمهًلم جيعل ابن عباس ذلك دليالف، عثامن والصحابة متوافرون
 . وأنه عىل حجة يقطع هبا يف نفسه،دليل عىل تيقنه من قوله

ً وهـل وجـدتم البـن عبـاس حرفـا يف !؟ًفهل وجدتم أحـدا مـن الصـحابة باهلـه
ً وهل وجـدتم عاملـا احـتج لصـحة قـول ابـن عبـاس !؟خمالفيه بسبب عدم مباهلتهم له

ًلـن جتـد مـن ذلـك شـيئا  !؟وأن ذلك دليال عىل بطـالن قـوهلم، لتهبرتك الصحابة مباه
 .ًأبدا

وإنـام تسـتعمل ، ًإن املباهلة بني املسلمني ليست دلـيال عـىل صـحة القـول يف ذاتـه
ثم إن املباهلة تكون بعـد احلجـج ، وليست مثل مباهلة الكفار، ليدفع هبا املرأ عن نفسه

فيـدعوه  ؛نه ربام اعتقـد فيـه أنـه متبـع هلـواهثم إذا توهم بعضهم يف صاحبه أ، والرباهني
 ! كام يتومهه بعض الشباب؛ وليس ليلعنه ويمحقه،للمباهلة لرفع ذلك من نفس خمالفه
ـابع للمطــالبني باملباهلــة ـدواعش أو مــن  وإن املـت ســيجدهم كلهــم أو جلهــم مــن اـل

 -واهللا-بـل ، بال مناظرة وال حجة وال ذكـر بـراهني عـىل هـذا األمـر، املتعاطفني معهم
، فلو خالفت بعضهم يف درجة احلرارة لـدعاك إىل املباهلـة، لقد جعلوا املباهلة مسخرة
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وال يكـاد  !!وإن امتنعت باهلك من طرف واحد ليشبع هنمته يف الدعاء عىل من خيالفه
 مباهلـة ، مباهلـة يف كـذا، مباهلـة عـىل كـذا:يمر يوم إال وتسمع هذه العـروض املغريـة

 بربـك أيـن وجـدت هـذا الكـم اهلائـل مـن  يلفقـل !!!املباهلـة فـالن هيـرب مـن ،فالن
ليومهوا أتبـاعهم بـأهنم عـىل حـق  !؟عند غري الدواعش املباهالت عرب التاريخ والواقع

فَاستَخَف { :وهذا من باب قوله تعاىل !مرية فيه ىل باطل ال وأن خمالفيهم ع،كالشمس
وهفَأَطَاع همف[}قَوخرمن اجلهل واهلوى والصد عن سبيل اهللا نعوذ باهللا،]٥٤:الز ! 

لن تعلم بعد املباهلة أيـن ، سامء جمهولةأ :ثم رأيت غالبية من يطلب املباهلة منهم
 .ثم يرتبص الناس بأحدمها ماذا سينزل به، وإنام املباهلة تكون بني معلومني !مصريه

 ؟م قد دعاكم إىل املباهلة أشخص معروفة أعياهنم ورفضت:فإن قال بعضهم
ً قبول املباهلة ليس ملزما رشعاً:أوال: فأقول  ولـيس حجـة ، كام بينتـه قبـل قليـل؛ً

 .عىل صحة القول يف ذاته
ومل ،  مباهلة الرباك ليارس اخلبيث:قد وقعت املباهلة يف أمور كالشمس مثل :ًثانيا

  !!؟فهل هذا يدل عىل أن يارس اخلبيث عىل حق فيام باهل عليه، يشءيصبه 
 ، وليسـت نتيجتهـا قطعيـة،ً أن للمباهلة فقها ال يعلمه أكثر النـاسوهذا يدل عىل

 أو ، أو يف أمـور اجتهاديـة،ًوال ينبغي للمسلم أن يلعن يف أمور ليست الزمـة لـه رشعـا
 ، فيلعنه عىل هذا األمـر االجتهـاديً؛ وأن صاحبه متأوال،ًأمور يعلم أنه عىل احلق قطعا

ًا ولن تبطل باطالّفلن حتق حق -!رمحكم اهللا-فأقلوا من طلب املباهالت  ً. 
وهنا أود أن أشري إال أمـر وقـع عـدة مـرات مـن أتبـاع الدولـة واملتعـاطفني معهـا 

 أنه مع كثرة طلبهم للمباهلـة يف تـويرت ويف غـريه حتـت أسـامء ومهيـة ال نعلـم مـن :وهو
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  وأكتفـي بـذكر،لكن الواقع أثبت هروب الـدواعش مـن املباهلـة أكثـر مـن مـرة، حتتها
وتـدخل بيـنهم ،  عندما اهتموا الشيخ حممد الفراج بـتهمهم القبيحـة:وهو، ثال واحدم

 هـو :وقـالوا، فنكلـوا ؛فـدعاهم الشـيخ الفـراج للمباهلـة، وبينه الشيخ يوسف األمحد
فدعاهم الشيخ الفراج إىل املباهلـة مـن طـرف واحـد يـدعو ،  وال نقبل مباهلته،يكذب

أهنم ال يقبلون هـذه  -وبغريه-فتبني هبذا املوقف ،  فرفضوا؛ ويدعو هلم،فيها عىل نفسه
 !املباهالت إال باملعرفات التويرتية الومهية

 وـمـع ذـلـك ـفـإين أنـصـح يل وـهلـم بـعـدم املـبـاهالت والتوـجـه إىل احلـجـج والعـلـم
 وليسـت ،]١١١:البقـرة [}قُـلْ هـاتُواْ برهـانَكُم إِن كُنـتُم صـادِقِني        { : كام قـال تعـاىل؛والرباهني

 !باهالت ولعن املسلم نفسه وأخيهامل
فهـل ، هذه صور الشهداء وهم يبتسمون: قوهلم،  الشبهة الثالثة عرش-١٣

  ! مالكم كيف حتكمون!؟وهل هؤالء هم كالب النار ؟ُقتلوا عىل باطل
لقد أصبح حسن اخلامتة من املتواترات عن رجال الدولـة وال جيحـدها 

 !إال مكابر أو حسود
ًه الـشـبهة الـتـي تـصـيدوا ـهبـا كـبـارا وـصـغاراًـفـأقول جواـبـا ـعـىل ـهـذ وـقـد رأـيـت ، ً

علـم ا : شبهة ملبسة-واهللا-وهذه ، وسمعت من اغرت هبذه الشبهة من الكبار والصغار
وذلـك لعـدة ،  أن هذه الشبهة ال تنطيل عىل صاحب علـم وبصـرية-!أخي وفقك اهللا-

 :أسباب
ة مـن أدلـة إصـابتك ال يوجد دليل يف الكتاب أو السنة جيعـل حسـن اخلامتـ: ًأوال
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وال أدري كيف لبسوا عىل الناس أن االبتسامة عند املوت يـدل عـىل ، للحق يف حياتك
 !هذا تلبيس عظيم، أين عىل حق وأن خصمي عىل باطل

 فهـل ؛قد قتل من رجال داعش مئات كـام قتـل مـن غـريهم أكثـر مـن ذلـك: ًثانيا
  !؟لبعضهم وقلة منهمأم أهنا ، صورة الشهيد املبتسم وقعت لكل من قتل منهم

ولـو مجعـت ، لقد رأينا من قتالكم وقتىل غريكم من ليس عليه أي أثـر لالبتسـامة
 .ًمطردا ً وليس أمرا،ًصور من ابتسم لكانت أفرادا قليلة من آالف القتىل

وقـد ! ال يكـون عـىل حسـن خامتـة أين الدليل عىل أن من مات غـري مبتسـم: ًثالثا
 وإنـك ،يف تفخـيم أمـور مل يـرد لـه يف الرشع أي حجـةًرأيت من هؤالء الشـباب عجبـا 

ف والصـاحلني والشـهداء وقـبلهم الصـحابة ال تكـاد جتـد هـذا لحني تقرأ يف سـري السـ
 !التفخيم ألمر ابتسامة امليت أو الشهيد هبذا الشكل الذي نراه

لكنها ليست أمـارة وال شـبه أمـارة ، مع أنني ال أنكر أهنا من أمرات حسن اخلامتة
 كـام أننـي مـع قطعـي ،ن صاحبها كان عىل احلق وخمالفيه كانوا عىل باطل وضاللعىل أ

أو ، ُلكـنـي أـعـرف أن يف ـصـفوفها ـمـن ـغـرر ـبـه بخارجـيـة داـعـش وـضـالهلا واخرتاقـهـا
أو ، أو أراد استصالحهم أو التحـق هبـم قبـل أن تتبـني لـه جـرائمهم، أحسن الظن هبم

 أو غري ذلك من األعذار التي ،هب إليهااعتقد أهنم أحسن املوجودين يف املنطقة التي ذ
لكـن هـذا كلـه ال يقـدم وال يـؤخر يف ،  ونرجو هلم بـذلك حسـن اخلامتـة،نعتذر هلم هبا
وليست هبذه الشبهات العاطفيـة التـي تغـر ، فإن له أدلته وبراهينه املعتربة، معرفة احلق
 .األحداث

 أو أنه ال عذر له ،ارومل يقل أحد من العلامء أن كل من قتل من داعش من أهل الن
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 كـام هـو معتقـد ؛وال نحكم ألحد بجنة وال نار، فهذه أمور غيبية أمرها إىل اهللا ؛عند اهللا
 وأـهنـا ،وإـنـام حكمـنـا ـعـىل ـطـائفتكم أـهنـا طائـفـة بدـعـة وـضـاللة، أـهـل الـسـنة واجلامـعـة

لة وليس بالشـبه العاطفيـة التـي تتصـيدون هبـا الشـباب دوقد أثبتنا ذلك باأل، خارجية
ملن تبني له ضالل داعش وخارجيتهـا أن يسـتمر معهـم أو يتعـاطف  وال عذر، لعامةوا

  !ً فإن العاطفة ال تغني من احلق شيئا،ًمعتمدا عىل شبههم العاطفية معهم
 ؛فهم هيوشون هبـا عـىل النـاس، وهذه الشبهة شبيهة بشبهة املباهلة السابق ذكرها

ومل يقـل أن ، خوت بعرق اجلبني كام قال ثم إن املؤمن يم، فإذا فتشتها مل جتد هلا حجة
 . فهذه أحوال تكون لناس دون ناس بال هتمة،بتسام امليتا :من عالمة اإليامن

،  فهي يف قتال الكفار والرافضة والنصريية،ثم لو سلمنا لكم بصحة هذه الصور
فـقـد رأـيـت ـصـورهم ومل أرـهـم ، وليـسـت يف مفخـخـاتكم ـضـد املجاـهـدين واملـسـلمني

فقد كان بعض اخلوارج يقاتلون يف صفوف اجليـوش اإلسـالمية  ! زعمتميبتسمون كام
وهـذا مـا ، فلام خرجت نابتت اخلوارج التحق هبم وقاتـل عـيل وأصـحابه، ضد الفرس

ُفمـن قتـل يف ، ًحدث متاما من بعض الشباب الـذين حيملـون جينـات الفكـر اخلـارجي
ـه الشــهادة ـا ـل ـال النصــارى والرافضــة رجوـن ـاء قـت ـش وبعضــهم ، أثـن ـال داـع أدرك قـت

فهل عندكم برهان عـىل ، فهو منهم، للمجاهدين فتحرك فيه فكر اخلوارج والتحق هبم
 !!؟؟َحسن خامتة من قتل املجاهدن وكفرهم وفجر فيهم

أن هـذه الصـور قـد رأيناهـا عنـد : وهو، ثم هناك وجه آخر للرد عىل هذه الشبهة
فهل هي حجـة لكـم ، كفروهنمبل وت مجيع الفصائل التي تقاتلوهنا وتستحلون دماءهم

  !؟أم هي حجة لكم فقط ، وهلم
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ًا وال بـاطالّ فهذا يـدل عـىل أهنـا ال تبـني حقـ؛فإن كانت حجة للطرفني  بـل هـي ،ً
ألن تلـك الصـور ، وإن قلتم بل هي حجة لنا فقط، أحوال خمتصة بأصحاهبا ليس أكثر

 ويمكـنهم :ول فـأق،عندهم كانت قبل أن يكونوا صـحوات ويرتـدوا ويقـاتلوا الدولـة
والصور التي عنـد الـدواعش ، بل هي حجة لنا فقط: فيقولوا، إجابتكم بنفس اجلواب

 وبـذلك ال يكـون ،إنام هي قبل أن يظهروا خـارجيتهم ويقـاتلوا املسـلمني ويكفـروهنم
ألن أقىص ما فيها حسـن ،  أنه ال حجة ألحد فيها؛ وهذا هو الصحيح،فيها حجة ألحد

 فلعلـه معـذور عنـد اهللا أو لـه تأويـل وكـام ؛وإن كان له أخطـاءالظن بخامتة هذا القتيل 
 عىل -!أخي-فال تفتأت ، سبق أن الذي هيمنا هو أحكام الدنيا وليست أحكام اآلخرة

 !بمجرد اجتهادك وظنك وختمينك اهللا وجتزم ألحد بجنة أو نار
فهـذه صـور شـهداء محـاس فيهـا عرشات ، بل هناك نقض عليكم أشـد ممـا سـبق

 ،مع أن محاس عند كثـري مـنكم كفـار، ىل احلالة التي ذكرمتوها وهي االبتسامةالصور ع
فهـل سـتنفعهم هـذه الصـور لـديكم ، بل بعضكم رصح بأن قتاهلا أوىل من قتال اليهود

 أم أنكم ستخرجون منها بألف حيلة وحيلـة التـي تغـر !؟وختففوا عنهم تلك األحكام
  .ًالًا وال تبطل باطّفإهنا ال حتق حق، وال ترس

فتبني احلجـة مـن غـري  ؛ كلام تسمعه ممن يريد أن يلبس عليك-!أخي-ّوتفحص 
ـالظواهر،احلـجـة ـرت ـب ـا رـسـول اهللا ،  وال تـغ ـي ذكرـه ـذه صــفات اـخلـوارج الـت ، خفـه

ثـم هـم أشـد عـىل  يقولون من خري قول الربيـة؛  وباطنها الرش املحض،ظاهرها احلسن
 فإنه ال خـالف يف ؛ت قاتل عيل -وفقك اهللا- ولعلك تذكر ،املسلمني من كل أحد
ُ فقـد قـدم للقتـل بعـد أن قتـل أمـري ، وقد صح احلديث أنه يف النـار،خارجية ابن ملجم
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 فهل اغرت الصـحابة بحالـه هـذه أو ،املؤمنني فكان هذا اخلارجي يقرأ القرآن ويذكر اهللا
ر مـع هـذه  وأن هذا اخلارجي من كالب النا،ًا عىل احلقّ أو شكوا يف أن علي،اعتذروا له

 وال تغرهم األحوال الظـاهرة ، ألهنم يعرفون حجج احلق؛مل يغرتوا !؟األحوال املغرية
وكـم سـيغرت ،  كم سيفتن بهًاّ فليت شعري لو كان ابن ملجم حي،والعاطفية مهام كانت

  !؟ فكيف لو رأوه يقرأ القرآن وهو يساق للقتل!؟بصالحه الظاهر
وحشدوا هلا يف كل ، ا هبا وغربواهذا جوايب عىل هذه الشبهة التي رشقو

 .ليتصيدوا هبا من قل نصيبه من العلم والبصرية ؛إصدار خيرجونه
كـيـف تـقـاتلون أـهـل التوحـيـد :  ـقـوهلم:فـهـي،  الـشـبهة الرابـعـة عرشة-١٤

 !؟واملوحدين
  وـهـذا ، ويثلبـوا ـبـه اآلخـرين،وا ـبـه أنفسـهمُّليزكـ ويدنـدنوا حـول ـهـذا الوصـف

ًا وال تبطـل بـاطالّ فـإن جمـرد األسـامء ال حتـق حقـ!م من مكر الشيطان هب-واهللا-  إنـام ،ً
حسن وأفضل أ فكل البدع جتد أهلها قد اختاروا ألنفسهم ،العربة بام حتت هذه األسامء

إِن اللّـه اشـتَرى مِـن       { :يعنـي-اة ُّ الرش: واخلـوارج، شـيعة آل البيـت: فالرافضة؛األسامء
 مهأَنفُس مِنِنيؤأهـل : بل حتى الباطنية، أهل العدل والتوحيد:واملعتزلة ،-]١١١:التوبة[}الْم 

وهـل غـريت مـن حقيقـة  !؟ً فهل أغنـت عـنهم تلـك األسـامء شـيئا،احلقائق والتوحيد
  !؟بدعته وضالهلم

ولــيس عــىل الشــعارات   عــىل احلقــائق واملعــاين-!أخــي-فينبغــي أن حتــرص 
 قد رفعه أبعد الناس -توحيدوهو ال-سم عىل وجه اخلصوص  ثم إن هذا اال،واألسامء
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،  وهو من أصوهلم اخلمسـة،ثم املعتزلة إىل اليوم،  فقد رفعه اخلوارج األوائل؛عن احلق
ـه ـوه وذبـحـوا أـهـل الـسـنة ـمـن حتـت ـرب رفـع ـم ـخـوارج املـغ ـتهم، ـث ـة :وـسـموا دوـل  دوـل

بـنفس  التـي أزاحـت دولـة املـرابطني ؛مع أهنا دولة البغـي والقتـل والبدعـة، املوحدين
وقد كانوا يشنعون ، فام أشبه البدعة بالبدعة !واعش اليوم حذو القذة بالقذةحجج الد

فلام صار األمر إليهم فـإذا املرابطـون كـانوا خالفـة ، عىل املرابطني بمنكرات وخمالفات
 !!!راشدة مقارنة باملوحدين

وأهنـم أهـل ، ًسم مانعـا للعلـامء مـن وصـمهم بالبدعـة واخلـروجومل يكن هذا اال
ً ما رأيت يف املبتدعة يف عرصنا أكثـر شـبها مـن الـدواعش -واهللا-وإين ، ةضاللة وبدع
ن عـرف تـاريخ َومـ، وال أشبه بطريقـة ابـن تـومرت مـن طريقـة البغـدادي، باملوحدين

 .وقد سبق أن كتبت مقارنة بينهام، الرجلني عرف صدق ذلك
 الوهـاب فهل ينجر هذا عىل دعوة الشيخ حممد بـن عبـد: فإن زعق أحدهم وقال

  وسخروا دعوهتم لتحقيق التوحيد فام جوابك؟ ،فقد كانوا يتسمون بذلك، ومدرسته
،  إن دعوة الشيخ مل تكتسب فضلها وأحقيتهـا هبـذه األسـامء والشـعارات:فأقول

 ولكـن ،فلو مل يكن هلا من التوحيد إال جمرد األسامء والشعارات مل ختتلـف عـن داعـش
جيـد العلـم واحلجـة والنصـوص التـي   ا التوحيدالناظر فيها ويف رسائلها التي قرروا هب

 ولـيس ألهنـم رفعـوا هـذا ،فهم أهل توحيد ألهنم كـذلك، قدموها عىل كل قول وفعل
 .الشعار فقط

ً عفوا عـن عـامل عـن دعـوة ؛ثم أين الدواعش الذين ال تكاد جتد فيهم طالب علم
ـة واحلجــج ـي قارعــت خصــومها باألدـل ـالع، الشــيخ الـت ـل ـب لامء وهــذا تارخيهــا حاـف
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 فهـل ،وختـرج هبـا علـامء وأئمـة، وبمؤلفاهتم التي شهد هلا القريب والبعيد، الراسخني
 !؟تقارهنم بقتلة املجاهدين

 -!أخي املتعاطف مع هذه اجلامعـة اخلارجيـة-فليتك ، هذا ما يتعلق هبذه الشبهة
 -واهللا- وقـد ،ّ فإنـه يعميـك عـن احلـق ويصـمك؛وبـال تعصـب، تقرأ بعدل وإنصاف

 وواهللا وباهللا وتاهللا ما ، يف بيان احلق لنفيس ولكًومل أقترص جهدا، يس ولكنصحت لنف
 ،غـرهتم اخلطـب العدنانيـة والشـبه البغداديـة، ًكتبت كل هذا إال نصحا لشـباب أغـرار

ًا فـال ّ فإن وجدت يف كالمـي حقـ،فأحببت أن أضعها عىل حمك العلم والدليل واحلجة
 .ُ فإنك ال تعذر؛تتنكب عنه
ملاذا ال تنارصون الدولة عـىل : وهي قوهلم، ة اخلامسة عرشة الشبه-١٥

فقـد جاهـد فقهـاء املالكيـة مـع ، حتى ولـو كانـت خـوارج، النصارى والرافضة
 دول خارجية قامت يف املغرب ملا جاهدت العبيديني؟ 

 أمرنا بمقاتلة اخلوارج وليس املقاتلة خأن الرسول  :واجلواب عىل هذه الشبهة
ًص بقتلهم قتال ذريعابل ورد الن، معهم  فكيف تدعون الناس لبيعتكم املزعومة وأنتم ،ً

وكيـف يبـايعونكم وقـد نحـرتم  !؟ًأرش عىل أهل السنة وأشد كالبا عليهم مـن غـريكم
 !؟فلذات أكبادهم وخرية قادهتم

 ورـفـض األـمـة لـكـم حـتـى تـعـودوا إليـهـا فـهـي ،ومـبـاينتكم ،فالعـمـل بالنـصـوص
ـرع ـتم الـف ـود ، األصــل وأـن ـف يـع ـرعفكـي ـو !؟األصــل للـف ـة ـل ـذه واهللا نكـسـة عظيـم  ـه

 !!حدثت
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 ! قتال فقهاء املالكية مع خوارج املغرب:أما شاهدكم وهو
فقـد كانـت نتيجـة تلـك ، وهـو خـري دليـل لنـا علـيكم ،-واهللا- صـدقتم :فأقول

ـة ـة كارثـي ـه ـمـن ، املعاوـن ـيهم ـسـيوف اـخلـوارج بأـسـوأ ـممـا ـحـذرت مـن ِفـقـد رجـعـت عـل
، ًرج كثريا من أهل السنة وفقهاء املغرب الذين وقفوا معهـمفقد قتلت اخلوا، العبيديني

 !؟فهل يلدغ املؤمن من جحر مرتني
 ؛إن النصوص والتاريخ والواقـع يبـني ويثبـت أن اخلـوارج ال عهـد هلـم وال ذمـة

 ثم إن هذه الشبهة يمكن أن تروج أكثر لو أغلق ،فهم أهل غدر وخيانة ومدامهة للسنة
ًوهذا أمر ال يكون رشعا وال قدرا ، جلهاد مع اخلوارجباب اجلهاد إال عن طريق ا وهللا -ً

ُ يف كـل بلـد ترفـع فيـه رايـة -وهللا احلمـد-فهذه كتائب اجلهاد السني السلفي ، -احلمد
 .ومل ولن حيوج اهللا األمة للخوارج وال لغريهم من أهل املروق عليها، اجلهاد

ـة ـق بـشـبههم العاـم ـيام يتعـل ـذه الـشـبهة ـف ـد ـه ـأ ، ـسـأقف عـن ـض وـس عرج ـعـىل بـع
ولـوال ، ّالتلبيسات اخلاصة التي أرادوا أن يشوشوا هبا عىل ما كتبته عن شبهاهتم العامة

مل أتعـرض ، ما رأيت من سعيهم هبا حتـى يصـدوا الشـباب عـن قـراءة مـا كتبتـه عـنهم
  .ًفإن شخيص ليس مقياسا للحق وال للباطل، للجواب عليها
ثـم بعـد ذلـك ،  العـام عنـدك كيـف كـان البغـدادي شخصـية: قـوهلم:فمن ذلك

ـا أو عاملـتـك ، فـهـذا ـمـن تناقـضـك وجهـلـك وتعجـلـك، ًبأـشـهر أـصـبح عـنـدك طاغوـت
 !وخيانتك

وزاد عجبي أن رددها بعـض مـن  ! من شبهة عجبي من هذه-واهللا-وما عجبت 
 !!ُأحسن الظن بفهمه وعقله
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د وكيف يريـ،  أن تتبني لك تلك العقليات وطريقة تفكريهم:لكن املفيد يف األمر
وأيـن هـذا يف  !أحدهم أن تزكي بغداديـه إىل األبـد مهـام أحـدث مـن األوابـد واجلـرائم

وهـل مـر علـيكم أن  !؟ًأو أن الذم الزم أبدا، ًأن املدح الزم أبدا :كتاب أو سنة أو عقل
 يوليـه كتابـة خ وقد كـان رسـول اهللا، من ارتد عىل عقبيه خمن صحابة رسول اهللا 

وهـل مـر علـيكم أن عرشات األئمـة اغـرتوا  ؟الرسحكـام حـدث مـع ابـن أيب  ؛الوحي
وكان ابن عمر حيسن به الظـن وشـفع لـه ، باملختار بن أيب عبيد واصطفوا معه يف جيشه
ره َّوكفـ، ثم هو بعد ذلـك مـرق مـن الـدين، حتى أخرجه من سجن مصعب ابن الزبري

 !؟فهل تعقلون مثل هذه األفعال ؟من كان يقاتل معه
رح والتعديل الكالم ونقيضه يف الرجل الواحد من بعـض أال جتدون يف كتب اجل

، الكـريم بـن أيب خمـارق وهل تذكرون كالم اإلمام مالك عن عبد ؟كبار األئمة والنقاد
  !؟ًفهل كان مالك متناقضا

ًا ّ ومن أظهـر رش،ًأن من أظهر خريا مدح به: إن هذه قضية بدهية ال تقبل النقاش
ً فلست متعصـبا ألحـد ال مـن قبـل وال ،-هللا احلمدو-وهذا هو عني ما فعلت ، ُأخذ به
ًوكنت صـادقا ، وقد كتبت إشادة ببعض األعامل التي عملتها مجاعة البغدادي، من بعد
، ًومل أحايب فيـه أحـدا،  واهللا يعلم أنه مل يدفعني لذلك إال حب ذكر احلق ألهله،يف ذلك

وإن مـنهم مـن ،  ذلـك وقد أجهـدت نـفيس يف،ًاّوقد كنت يف تلك الفرتة أناصحهم رس
  .يعلم ذلك

وما أظهـرت نقـدهم ، يف تلك الفرتة بام أظهرته هلم بعد ذلك أخاطبهم وقد كنت
وقد جرب هذا معهـم عـدد مـن املشـايخ ، ًاّإال بعد أن تعذر تغيري فكرهم اخلارجي رس
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بل وصل األمر أهنم اختذوا إشادة املشايخ هبم حجة وذريعـة يف التطـاول ، وطلبة العلم
 لقد آذانـا سـكوت :وحتى قال بعض املجاهدين اآلخرين، بقية الفصائل املجاهدةعىل 

 !املشايخ وطلبة العلم أكثر من تطاول اخلوارج علينا
ـثـم ، لقـد رـفـض البـغـدادي حتكـيم رشع اهللا بحـيـل ومتـحـالت تضـحك املـحـزون

 أي رشع ـسـتطبقه !وليـت ـشـعري !؟ تطبـيـق رشع اهللا:يتـبجح ـهـو ومجاعتـه ـبـأن مههـم
 أم رشع ؟ أم رشع األنبـــاري؟ أم رشع العـــدناين؟ رشع البغـــدادي؛داعـــشخالفـــة 
 !؟العراقي

ُفكفاكم استخفا لعقول شـبابنا الـذين اختـذمتوهم سـ وإن ، ًام لـدولتكم الغاشـمةَّلً
، فسـأجد ألسـوء دولـة عربيـة أكثـر مـن ذلـك ذكرتم بعض اإلنجازات واحلسنات هلـا

فـام ،  املحض ال يوجد حتى يف إبليسفإن الباطل، وليست العربة هل عندهم حق أم ال
 فمـن اختـذ هـذا احلـق ذريعـة لتربيـر أو ،من أحد أو نظام أو مجاعة إال وهلا بعض احلـق

 .مترير باطله فهو شيطان
 أن تتـدبرها وحتكمهـا يف -!أخـي-ًا أدعـوك ّوقد ذكر ابن تيمية قاعدة بديعة جـد

والباطل املحض ال يقبلـه  ،إن احلق املحض ال يرده أحد": وهي قوله، كل قول تسمعه
ُفإن عرض لـك الباطـل فـال تقبلـه ولـوا ، "وإنام يروج الباطل الذي يمزج باحلق، أحد

وهذا ما يميـز أهـل العلـم والبصـرية واخلـربة عـن حـدثاء ، خلطوه لك بكثري من احلق
 . وال عالج هلا إال لزوم العلامء،األسنان سفهاء األحالم

إال أن فيهـا مـا يتعلـق  ع كوهنـا شخصـية يبفهذا ما يتعلق بشبهتهم تلـك وهـي مـ
 . ولوال ذلك ما ذكرهتا وأجبت عنها،بفهمهم وعقوهلم وطريقة تفكريهم
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فهذا بعض مـا يتعلـق هبـذه الشـبهات التـي تعلـق هبـا أتبـاع داعـش واملتعـاطفون 
 . واهللا من وراء القصد والنية،أجبت عليها بام فتح اهللا به، معهم

 وأـسـأل اهللا أن ،ـيـه ـمـن ـطـالب العـلـم وـغـريهموال زـلـت أتقـبـل ـكـل نـقـد وتوج
 . يلهمني الصواب
 . وأستغفر اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني؛أقول هذا

 
 
 
 
 
 
 

CCC 
 


