اهلدف من تقوية البغاة املتطرفني..
إضعاف أهل احلق من اجملاهدين

الشيخ:
حممد مهدي نذير قشالن
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إن احلمد هلل نحمده ،ونستعني به ونسرتشده ،ونعوذ باهلل
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فهو
املهتد،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً...
وأشهد أن ال إهل إال اهلل :جُيري سبحانه األقدار عىل
عباده بحكمته وعلمه ،يعلم دقائق األشياء ،ال ختفى عليه
خافية يف األرض وال يف السامء..يقول يف احلديث القديس
ت َخ ْلقاًَ ،أ ْل ِسنَتج جه ْم َأ ْح َىل ِم َن ا ْل َع َس ِل
اجلليلَ { :ل َقدْ َخ َل ْق ج
تيحن جه ْم فتْنَ ًة ،تَدَ جع
وُبج ْم َأ َم ُّر ِم َن الص ْ ِْبَ ،فبِي َح َل ْف ج
ت ألج َ
َ
،و جق جل ج
ْ ِ
ُي َ ِرتئجو َن(})1
يم منْ جه ْم َح ْ َْيا َنَ ،فبي َي ْغ َ ُّرتو َن؟ أَ ْم َع ََل َ ْ
احلَل َ
ابن آدم:
مر
اهلل يـ ـدري كل ما تض ـ ـ ج

يعلم ما ختف ـ ـي وما جتظهـ ـ ـ ـر
ج

الناس مل تستطع خدا َع من يطوي ومن ينرش
وإن خدعت َ

3
يــا من يرى مـا يف الضمْي ويســم جع أنت ا ْمل ج َع ــدُّ لكل مــا جيتــو ّق ـ ــع

مهللا ِنق رسائرنا ،وأنر بصائرنا ،واشف صدرونا ،وطهر
قلوبنا ،وأصلح أحوالنا ،مهللا احقن دماء املسلمني ،وحقق
وحـد صفـوف املسلميـن،
هلم النرص املبني ،مهللا
ّ
مهللا من أراد باإلسالم واملسلمني خْيا ً فوفقه لكل خْي،
ومن أراد باإلسالم واملسلمني سو ًء فخذه أخذ عزيز مقتدر.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا حممداً
رسول :كان جيوايس اجلراح الدامية بنسامت الروحانيات
الصافية ،جاءه ذات يوم سيدنا جع ْقب جة بن َع ِ
ام ٍر ،حزيناً
َ
مضطرب ًا فقال { :يا َر جس َ
ول اَّللِ َما الن َجاةج؟ َق َالَ ":يا جع ْقبَ جة،
َأم ِس ْك َع َلي َك لِسان ََك ،و ْليسع َك بيت َجك ،واب ِ
ك َع َىل
َْ
َ ََ ْ
ْ
َ
ْ
َ ْ
َخطِيئَتِ َك( } )2سيدي أبا القاسم يا رسول اهلل:
َظ َلموا َرشي َعت ََك التي نِلنا ُِبا * جمداً وقال ـ ـ ـ ـ ـوا إهنا عرجـ ـاء
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َف َل َو أن إِنسانًا َ َ
اختار إِ ّال دين ََك ال جف َق ـ ـ ـ ـ ـ ـرا جء
خت َْي ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـل ًة * ما
َ
نت الـ ـ ـ َيدج البَيضا جء
نت َبل َأ َ
ا ْمل جصلِحو َن أَصابِع جُجِ َعت َيدًا * ِه َي َأ َ

ُّ
أنصفت َ
فالكل يف حق احليـ ـ ـ ـ ـ ـاة سوا جء
أهل الفقر من أهل الغنى *
َ

أما بعد فيا أحباب رسول اهلل:
ج
تعصف يف أمة سيدنا
والنوازل
مل تزل املح جن والفت جن
ج
ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم ،والزالت دما جء املسلمني تسيل
خمزاراً ومكثاراً بيد أعدائها من اليهود والشيوعيني
والصفويني والطواغيت املتألهني الظاملني؛ ومل يقف القدر
عىل هؤالء األعداء املرتبصني باإلسالم واملسلمني فحسب؛
بل انضم حللفهم جأناس باغون أفاكونَ ..أ ْل ِسنَتج جه ْم َأ ْح َىل ِم َن
وب الذئ ِ
َابُ..يزون رقاب املسلمني
وُبج ْم جق جل ج
العسلَ ،و جق جل ج
ويستحلون دمائهم باسم اإلسالم ونبي اهلدى والسالم.
وهكذا ظلت السهام ترضب خارصة املسلمني من كل
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مكان ...وكأن اهلل يريد أن جيذيقنا معنى قولهَ ﴿ :أ ْم َح ِس ْب جت ْم
َدْخ جلوا ْ
َأ ْن ت ج
اجلَن َة َو ََلا َيأْتِك ْجم َمثَ جل ال ِذي َن َخ َل ْوا ِم ْن َقبْلِك ْجم
ول الر جس ج
َمستْ جه جم ا ْل َبأْ َسا جء َوالرضا جء َو جز ْل ِز جلوا َحتى َي جق َ
ول َوال ِذي َن
آ َمنجوا

ِ
ِ
َرص اهلل َق ِريب ﴾ [البَ َق َرةِ]212:
َرص اهلل َأالَ إِن ن َْ
َم َع جه َمتَى ن ْ ج

معارش األحبة:
ال جبد لنا من أن نقف وقف ًة دقيق ًة صادق ًة مع املستجدات
والنوازل بعيداً عن التهويل والتعويل ،فام أحوجنا بعد سامع
التحليالت والتأويالت أن نرجع إىل أس الداء لنؤصل
ِ
الدواء..؛ فأكثر ما يؤخر الشفاء يف املريض معرف جة ك ِ
مرضه
جنه
ج
َ
ِ
ابتليت
وعلته ،وإن من األمراض واملحن املستعصية التي
ِ
الطويل فتنة عظمى،
عْب تارخيها
ُبا األم جة اإلسالمي جة َ
ومصيبة كْبى..جتلت بظهور أقوام يكفرون املسلمني
رش
باملعاي ،ثم يستبيحون دمائهم وأمواهلم ونساءهم ،هم ُّ

6

اخللق واخلليقة ،وفتنتهم من أعظم الفتن؛ ألهنم جيلبسوهنا
ِ
واجلهاد والشعارات الْباقة؛ من إن ِ
ِ
ِ
املنكر،
كار
الدين
لباس
قلوب البسطاء من
والغْيةِ عىل املحارم ،فتميل إليهم
ج
جروا عىل أمة اإلسال ِم
املسلمني فيوردوهنم املهالك ،وكم ُّ
ِ
املصائب والباليا ،..وخربوا البالد وروعوا العباد،
من
وانتهكوا حرمات املسلمني...
معارش السادة:
أما

بداية

قصة

هؤالء_باختصار_يف

التاريخ

اإلسالمي( ،)3فمنذ أن َقتل فسقة اخلوارج عثامن –ريض اهلل
عنه-وتوىل عَل اخلالفة وحصل ماحصل

بينه

وبني معاوية_ريض اهلل عنهام_ وقبل عَل بالتحكيم حقن ًا
لدماء املسلمني..خرج "إثنا عرش ألف رجل" من جيش عَل
يرفضون فكرة التحكيم بينه وبني معاوية يف النزاع،...
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عَل كلمته
وصاحوا قائلني" :ال حكم إال هلل" .فقال سيدنا ٌّ
املشهورة":إهنا كلمة حق جيراد ُبا باطل"وَلا مل ينزل ٌّ
عَل
لرأهيم ..قرروا قتله وقتل معاوية بن أيب سفيان ،وعمرو بن
العاص ،فنجح عبد الرمحن ِ
بن جملجم اخلبيث يف قتل عَل _
ريض اهلل عنه_ ،وفشل اآلخران...وهكذا ظل هؤالء ومن
ورث فكرهم يقتلون ،ويبدعون ،ويكفرون كل من عارض
هنجهم ،أو خالفهم يف رأي ،ولندع احلبيب صلوات اهلل
ومسلم من
البخاري
وُيليهم لنا..أخرج
عليه يصفهم لنا ج
ج
ج
حديث عَل ريض اهلل عنه قال :س ِمعت رس َ ِ
اهلل
َ ْ ج َ ج
ول اهلل َصىل ج
ِ ِ
ان َقوم حدَ َثاء ْاألَسن ِ
ِ
َع َليْ ِه َو َسل َم َي جق ج
َان،
ولَ { :يأْ ِِت يف آخ ِر الز َم ْ ج ج ْ

س َفهاء ْاألَح َال ِم _ َأيِ :ص َغار ْاألَسن ِ
َان ،ربام كناية عن صغر
ْ
ج َ ج ْ
ج ْ
اف ا ْل جع جق ِ
ول_ َي جقو جلو َنِ :م ْن َخ ْ ِ
ْي َق ْو ِل ا ْل َ ِْبي ِة _أي
سنهم ِض َع ج
أهنم ِيف َظ ِ
اه ِر ْاألَ ْم ِر ي َق ْول ِون بخْي قول ،من القرآن ،ومن

قول النبي العدنان_ َي ْم جرقجو َن ِم َن ْ ِ
اإل ْس َال ِم ك ََام َي ْم جر جق الس ْه جم
ِ
ِ ِ
ِ
او جز إِيامهنم َحن ِ
ُي ِ
وه ْم
َاج َر جه ْمَ ،فأَيْن ََام َلقيتج جم ج
َ ججْ
م َن الرميةَ ،ال ج َ
ِ
وه ْمَ ،ف ِإن َقتْ َل جه ْم َأ ْجر ( ِيف َقتْلِ جه ْم َأ ْج ًرا ) َمل ْن َق َت َل جه ْم َي ْو َم
َفا ْقتج جل ج
ا ْل ِقيَا َم ِة (})2

أهيا اإلخوة الكرام :ومن أشهر صفات اخلوارج:
 -1احلقد واجلرأة عىل علامء األمة وسادهتا فض ً
ال عن
عوامها؛ فهم ال يتورعون عن قتل من عارض رأهيم
وحكمهم حتى لو كان املعارض من خيار األمة ،وهذه
شعار اخلوارجِ عىل مر التاريخ ..فلم يتورعوا عن
الصفة
ج
ٍ
ٍ
طالب _ريض اهلل عنهام_
وعَل ب جن أيب
،
عفان
قتل عثام جن ب جن
ج
ِ
أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد
خْي جة
ٍ
ِ
فأي
الشيخني،
انحراف أشدَ
وأعظم سادات هذه األمة ..ج
ج
من هذا االنحراف ،وأي ٍ
خطر عىل اإلسالم واملسلمني أشدج
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ِ
ِهؤالء اخلوارجِ البغاة ،..وأقول لكم بكل أمانة:
من خطر
هؤالء َمدعومون بكل الوسائل التي متكنهم يف األرض؛
ليكونوا العدو املفرتض البدليل للمسلمني ،فقد جأريد من
تضخيم هذا التنظيم إشغال األمة به.
والغريب أيضاً أن إجرام هؤالء وتضحياهتم مل نره إال يف
أهل السنة...فقد دخل هؤالء اخلوارج اجلواحش الدواعش
إىل بالد الشام وكان اجلهاد اإلسالمي قائم عىل أصوله،
واملجاهدون يف سبيل اهلل مع بساطة سالحهم ُيتاحون
معاقل الظلمة املجرمني ويلحقون ُبم أكْب اهلزائم
والنكبات؛ فام إن دخلت هذه الفرق جة اَلارق جة بالد الشام إال
وأفسدت اجلهاد عىل املجاهدين ،وفرقت صفوفهم،
وأصبحت خنجرا ً مسموماً تطعن يف ظهور املسلمني،
ومتنعهم من مواصلة انتصاراهتم ،وفرض هؤالء اخلوارج
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البيعة ألمْيهم ،وكفروا كل من مل يبايعه واستحلوا دمه،
وقتلوا أعدادا كبْية من املجاهدين ،وفعلوا فيهم
األفاعيل ،...وكان من خمازي هذه الفرقة اَلارقة ما جرى
من تفجْيات يف بعض البالد العربية املسلمة؛ كاألردن
والشام والعراق ومرص...وغْيها من بالد املسلمني كرتكيا.
وهؤالء لألسف -كام قلت آنفاً -مدعومون دعامً كبْيا ً،
تقف ورائهم من وراء الكواليس إيران ،واملوساد؛ لتشويه
اجلهاد وأهله ،ولتشويه اإلسالم وأهله ،وخاصة أهل السنة
واجلامعة.
دققوا قلي ً
ال ببطوالت هؤالء !...لن جتد هلم بطولة
واحدة جتاه صفوي أو هيودي أو خائن ..مع أهنم عىل مسافة
قريبة من كل ما ذكرنا ،إنه خمطط خبيث حمكم فضحه اهلل
وجاله عىل رؤوس األشهاد.
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ومن أشهر صفات هؤالء اخلوارج:
-2أهنم ظاهرا ً كثْيوا العبادة ..حيتجون بالقرآن وبسنة النبي
العدنان..من أجل ذلك اِنخدع ُبم بعض الشباب _ربام عىل
حسن نية_يف بادئ األمر ..انظروا إىل وصف رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم هلم ،فقد وصف عبادهتم وصفاً دقيقاً
حي ِق جر َأ َح جدك ْجم َص َال َت جه َم َع َص َال ِهتِ ْمَ ،و ِصيَا َم جه َم َع
قالْ َ {:
ِصي ِ
ام ِه ْم }..يعني :إذا رأيت أحدهم يصَل بخشوع فإنك
َ
لتحقر صالتك التي تصليها عندما ترى صالته ،وإذا رأيت
أحدهم يصوم النهار ويواصل الصيام حتقر صيامك عند
صيامه ،وهكذا جتد أحدهم ربام ممن يقرأ القرآن وحيف
حي ِق جر
بعض أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم..قالْ َ { :
َأحدج كجم ص َال َته مع ص َال ِهتِم ،و ِصيامه مع ِصي ِ
ام ِه ْمَ ،ي ْق َر جءو َن
ْ َ َ َج َ َ َ
َ ْ َ ج َ َ َ
ُي ِ
او جز ت ََراقِيَ جه ْمَ ،ي ْم جرقجو َن ِم ْن ْ ِ
اإل ْس َال ِم ك ََام َي ْم جر جق
ا ْل جق ْرآ َن َال ج َ
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الس ْه جم ِم ْن الر ِمي ِة(َ })5لاذا ؟؟!
لفساد عقيدهتم؛ من تكفْي املسلمني وقتاهلم ،واستباحة
أمواهلم ،وجرأهتم عىل الصاحلني من عباد اهلل..
َما َأ ْشبَ َه الليْ َل َة بِالبَ ِ
ار َح ِة...؛ إنكم لتعجبون أهيا األحبة:
عندما تسمعون أن عبد الرمحن بن جملجم هذا ..الذي قتل
عَل _ريض اهلل عنه_مل يكن رج ً
ال كافرا ً وال فاسقاً يف ظاهر
األمر..؛ إنام كان ممن يقرأ القرآن والفقه ،بل كان من العباد
_كام قال احلاف الذهبي يف ترُجته_ لكن فساد عقيدته
أوصلته إىل استباحة دماء املسلمني فض ً
ال عن صلحائهم.
ولقد عجبت حلقد هؤالء و َمن رشب َمرشُبم ،وتغذى
بشبهاهتم ..روى البخاري يف تارخيه بسنده عن حممد بن
سْيين _رمحه اهلل_ التابعي اجلليل قال ":كنت عند الكعبة
فسمعت رج ً
ال يدعوا  :مهللا اغفر يل وإن كنت أظنك أنك
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لن تغفر يل ،فقلت له :يا هذا ما سمعت أحداً يدعو بمثل
دعاءكِ !..ملَ تدعوا ُبذا الدعاء ..فقال الرجل :إنك ال
تدري ....إنني كنت قد أعطيت اهلل عهد ًا أنني إذا رأيت
عثامن أن ألطم وجهه ،فقتل عثامن قبل أن ألطمه ،فلام وضع
عثامن عىل رسيره يف بيته ودخل الناس يصلون عليه ،دخلت
عليه فيمن دخل ...كأنني أريد الصالة عليه ،فلام وجدت
يف األمر خلوة ،كشفت عن كفنه وغطاءه ،ثم لطمته عىل
وجهه وحليته وهو ميت...
قال :فام رفعت يدي إال وهي يابسة قد شلت كأهنا عود،
قال ابن سْيين _رمحه اهلل_ :فأنا نظرت إىل يده قد جشلت
كأهنا عود ( ")6ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى.
ومن أشهر صفات هؤالء اخلوارج:
 -3أهنم يقتلون أهل اإلسالم ..ويدَ جعو َن َأه َل ْاألَو َث ِ
ان..
ْ
ْ
ََ
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ويقولون بكل تبجح :إن قتل املرتدين جمقدم عىل قتل
املرشكني ..لذا قال املصطفى يف حقهمَ { :ي ْقتج جلو َن َأ ْه َل
اإلس َال ِم ،ويدَ جعو َن َأه َل ْاألَو َث ِ
ان؛ َلئِ ْن َأن َا َأ ْد َر ْكتج جه ْم َألَ ْق جت َلن جه ْم
ْ
ْ
ََ
ِْ ْ
َقت َْل َعادٍ(})7
سبحان اهلل! كأن احلبيب ينظر بعدسته املشخصة هلؤالء
البغاة فيصفهم وصف الرائي ال وصف املخْب ،فقد ادعوا
أهنم جاؤا لنرصة أهل الشام ،وإذا ُبم يرتكون العدو _الذي
فعل األفاعيل بالنساء واألطفال واملدنيني بتلك الْباميل
املتفجرة التي تلقى عىل املدن والقرى بمشاهدة العامل أُجع
فيحرتق ُبا األحياء حتت الرتاب_ ثم جيعملوا سهامهم
باملسلمني واملجاهدين؛ ألهنم ما وفقوا فكرهم ومدرستهم
ومل يبايعوا أمْيهم املزعوم.
والغريب :أن جتدعم هذه الرشذمة دعامً كبْيا ً..يف الوقت
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الذي جيضيق فيه عىل املجاهدين الصادقني أصحاب العقيدة
السليمة التي ال غلو فيها وال تكفْي...؛ والغاية من ذلك
تشويه اجلهاد وصورته يف نفوس املسلمني وغْي املسلمني.
شيئ عجيب غريب {...ي ِريدجو َن َأ ْن يطْ ِفئوا نجور اهللِ
ج ج
ج
َ
ِ
ِ
جور جه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ جرو َن ،جه َو
اهلل إِال َأ ْن جيتم ن َ
بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َيأْبَى ج
احلَق لِيجظْ ِه َر جه َع َىل الد ِ
اهلجدَ ى َودِ ِ
ال ِذي َأ ْر َس َل َر جسو َل جه بِ ْ
ين ْ
ين
كجل ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْمل ج ْ ِ
رشكجو َ
ن} [الت ْوب ِ ِة] 33- 32 :
أهيا السادة:
املوضوع طويل جداً وعقارب الساعة قد رصخت
وولولت ،لكنني أحببت أن أرضب واحلديد ساخن،
فاحلكمة وضع الشيئ يف موضعه..رحم اهلل ضحايا هؤالء
املجرمني وصْب أهلهم وذوهيم ،رحم اهلل شهداء األقىص،
رحم اهلل شهداء الشام ،....رحم اهلل شهداء احلق يف كل
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مكان ،وتقبلهم ُجيعاً من الشهداء.
ونسأل اهلل أن حيقن دماء املسلمني..وأن جيوحد صفوفهم
وأن ُيعل سهامهم يف أعدائك أعداء الدين.
كام أدعوا اهلل يف هذا اليوم املبارك أن يعم األمن واألمان
والسالم ُجيع بقاع املسلمني .
أقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل يل ولكم ،فيا فوز
املستغفرين ،استغفروا اهلل(.)8

متت بحمد اهلل وتوفيقه...
بقلم حممد مهدي نذير قشالن
_رجاء دعوة صاحلة_
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ضبط وتخريج الخطبة

( )1أخرجه الترمذي برقم )6042( :و ()6042في الزهد ،باب رقم
( ، )24وهو حديث حسن.

( )6أخرجه الترمذي برقم )6042( :في الزهد ،باب ما جاء في حفظ
ك
اللسان ،وقال الترمذي :هذا حديث حسن وروي بلفظْ " :املِ ْ
ك َعلَْي َ
ك "..برقم)42770( :
س لِ َسانَ َ
لِ َسانَ َ
ك"..وعند أحمد بلفظْ " :
اح ُر ْ
( )7أنظر البداية والنهاية  555/44وما بعدها.
( )0صحيح البخاري برقم ( )7045واللفظ له ،وصحيح مسلم برقم
()4422

( )5صحيح البخاري برقم ( )7040وصحيح مسلم برقم ()4422

( )2ذكرها ابن كثير (في البداية والنهاية  )762/44وعزاها للبخاري
في التاريخ الكبير.

( )2صحيح البخاري برقم ( )7422وصحيح مسلم برقم ()4422
( )8أُلقيت هذه الخطبة في العديد من المساجد في عمان 6445م

