المقدمة :
الحمــد هلل الــذي أمــر بالتثبــت فــي األحــكام واألخبــار ,والصــاة والســام
علــى النبــي المصطفــى المختــار ,وعلــى آلــه وصحبه األطهــار األبــرار ,وعلى
مــن اتبــع هديهــم وعلــى ســنتهم خطــا وســار ,أمــا بعــد:
ففــي هــذه األيــام ,رأينــا بيانــات وفتــاوى وأحــكام ,صــدرت مــن قبــل
المحاربيــن للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام؛ تنــص علــى أن أفــراد
الدولــة اإلســامية مــن الخــوارج اللئــام!
حتــى قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي بيان لــه« :جماعــة الدولــة المعروفة
بمســمى «داعــش» مــن الخــوارج الغــاة ،بــل قــد فاقــوا -بأفعالهــم
وأخالقهــم -الخــوارج األوائــل فــي كثيــر مــن الصفــات واألفعــال ..فجمعــوا
بيــن الغلــو ،والبغــي والعــدوان ،وســفك الــدم الحــرام ..عليهــم -وعلــى
صـ َّ
ـح عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي الخــوارج،
حمــل مــا َ
أمثالهــمُ -ي َ
ُ
ام َ
فع ْ
س ُ
ــالَ :ق َ
ــهَ ،ق َ
اهلل َع ْن ُ
هلل صلــى اهلل عليــه
ــي
ــول ا ِ
ــة َر ِ
َ
ــال َر ُ
ــن َأبِــي ُأ َم َ
ض َ
َ
وســلم( :ا ْل َ
ـل ال َّنــارِ) المعجــم الكبيــر للطبرانــي ()270 /8
اب أ ْهـ ِ
ـوار ُِج ِك َل ُ
خـ َ
( )8042حســن.».اهـ
كمــا رأينــا وســمعنا فــي المقاطــع والتصاويــر المنتشــرة؛ كيــف يتفاخــر
جنودهــم برمــي كافــة الذخائــر القاتلــة الخارقــة ,تجــاه مقــرات الدولــة
اإلســامية ويتبجحــون بالتصريــح أنهــم يقاتلــون الخــوارج المارقــة؟!
وهــذه مــن أقبــح األكاذيــب .وأخبــث األالعيــب .فمنهــج الدولــة اإلســامية
فــي العــراق والشــام .هــو هــو منهــج قــح أهــل اإلســام.
علــى عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة الســلفيين .خاصة في أبواب األســماء
واألحــكام واإليمــان والكفــر وأصــول الديــن .وليس مثلي يزكــي مثلهم!
قــال أميــر المؤمنيــن األســبق لدولــة العــراق اإلســامية الشــيخ أبــو عمــر
البغــدادي رحمــه اهلل « :وقولنــا في اإليمان وســط بين الخــوارج الغالينوبين
أهــل اإلرجــاء المفرطين».اهـ
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وقــال المتحــدث الرســمي باســم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
الشــيخ المجاهــد أبــو محمــد العدنانــي حفظــه اهلل« :وأمــا أنتــم يــا مــن
تعرفــون بجيــش المجاهديــن ،وجبهــة ثــوار ســوريا ،ومــن دفعهــم
وأعانهــم أو قاتــل معهــم مــن تحــت المنضــدة ومــن خلــف الســتار أو
تغاضــى أو ســكت عنهــم حتــى مــن الكتائــب التــي ترفــع رايــات إســامية.
مــن غــرر بكــم؟ مــن ورطكــم؟ فتوقعــوا علــى قتــال المجاهديــن وتغدروا
بالموحدين».
إلــى أن قــال حفظــه اهلل« :فمــاذا تقــول لربــك إذا تعلــق المجاهــد برقبتــك
قائــا :يــا رب ســل هــذا فيمــا قتلنــي؟ أتقــول :ألنــه كافــر؟ فــواهلل لســنا
ّ
كفــارًا ،أتقــول خــوارج؟ فــواهلل لســنا خــوارج ،يــا رب ســل هــذا فيمــا قتلنــي؟
فمــاذا ُتجيــب؟
أتقــول لربــك :قتلــت المهاجــر المجاهــد إلقامــة دولــة مدنيــة كفر ّيــة ال
أعــرف مــا معناهــا؟!
ّ
ّ
وتعلــم
تفقــه قبــل أن تقاتــل ويورطــك كبــراؤك،
فتفقــه أ ّيهــا المســكين
الفــرق بيــن الدولــة المدنيــة والدولــة اإلســامية.
ّ
تعلــم مــن هــم الخــوارج؟! وكيــف تعــرف الخوارج؟!».اهـ
تع ّلــم يــا مســكين
[الرائــد ال يكــذب أهلــه].
فلكــي يتعلــم هــؤالء مــن المصــادر الصافيــة دون تلبيــس أو تعميةولكي
ال ينخــدع عامــي بنحــو تلــك الترهــات وال يلتبــس علــى مقاتــل بنحــو تلــك
الشــبهات خططــت هــذه الرســالة ووســمتها بـــ «تبصيــر المحاجــج؛ بالفــرق
بيــن رجــال الدولــة اإلســامية والخــوارج».
وراعيــت فيهــا اإليجــاز واالختصــار لتكــون فــي متنــاول أهــل الثغــور
()1
واألســفار.
وهــي بمثابــة مــاء الكمــأة أو اإلثمــد لعــاج كل أعمــش أو أرمــد لكنهــا ال
كـ ْ
تبــرئ األكمــه أو األعمــى َ
(ف ِإ َّن َ
ـوب
صــا ُر َو َل ِ
ـن َت ْع َمــى ا ْل ُق ُلـ ُ
هــا َلا َت ْع َمــى ا ْل َأ ْب َ
ـدورِ) [الحــج.]46 :
ا َّل ِتــي فِ ــي ُّ
الصـ ُ

وكتب :أبو همام األثري
 1435هـ  2014 -م
( )1قد فصلت مسألة الخوارج في مواطن عديدة ,انظر على
سبيل المثال كتابي« :الكوكب الدري المنير».
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المحور األول :بين الدولة السعودية األول
والدولة اإلسالمية في العراق والشام:
لقــد تعاضــد الشــيخ محمــد بــن ســعود مــع الشــيخ المجــدد محمــد بــن
عبــد الوهــاب رحمهمــا اهلل وكونــا دولــة فــي الدرعيــة تحكــم بالشــريعة
اإلســامية .ثــم تمــددت هــذه الدولــة علــى مــدن وقــرى عديــدة.
فعصفهــا كيــل مــن االتهامــات وواجههــا ســيل مــن االفتــراءات؛ كونهــا
قاتلــت أناســً ينتســبون إلــى اإلســام ولــم تستشــر أغلــب األنــام!
حتــى راجــت هــذه التهــم علــى أنــاس مــن أهــل الصــدق والعلــم كاإلمــام
محمــد بــن علــي الشــوكاني رحمــه اهلل ،حيــث قــال عــن الشــيخ محمــد بــن
عبــد الوهــاب وأتباعــه« :ولكنهــم يــرون أن مــن لــم يكــن داخـ ً
ا تحــت دولــة
صاحــب نجــد ،وممتثــ ً
ا ألوامــره خــارج عــن اإلســام!».اهـ [البــدر الطالــع
بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع .]5/2
لــذا فــا تســتغرب حينمــا تقــرأ لمــن يرمــي هــذه الدولــة بمنهــج الخــوارج
فهــذا إمــام األحنــاف فــي عصــره؛ العالمــة ابــن عابديــن يقــول« :مطلــب
فــي أتبــاع عبــد الوهــاب الخــوارج فــي زماننــا ...:وإال فيكفــي فيهــم
اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه كمــا وقــع فــي زماننــا فــي أتبــاع عبــد
الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا علــى الحرميــن وكانــوا ينتحلــون
مذهــب الحنابلــة لكنهــم اعتقــدوا أنهــم هــم المســلمون وأن مــن
خالــف اعتقادهــم مشــركون واســتباحوا بذلــك قتــل أهــل الســنة وقتــل
علمائهــم حتــى كســر اهلل تعالــى شــوكتهم وخــرب بالدهــم وظفــر بهم
عســاكر المســلمين عــام ثــاث وثالثيــن ومائتيــن وألف».اهـــ [حاشــية ابــن
عابديــن .]413/6
بــل ويــورد الحــداد بعضــً مــن عالمــات الخــوارج ،ليدعــي زورًا وجودهــا عنــد
طــاب الشــيخ ابــن عبــد الوهــاب مــن جنــد الدولــة الســعودية األولــى
فيقــول كاذبــً:
«وأهــم مــن ذلــك كلــه مــا ذكــره النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــن
األحاديــث الكثيــرة المبينــة لعالمــات الخــوارج ،ممــا يبيــن أن ابــن عبــد
الوهــاب وأتباعــه منهــم ،ككونهــم مــن نجــد ،وكونهــم مــن المشــرق،
ومعلــوم أن نجــدا شــرقي المدينــة ،وكــون ســيماهم التحليــق ،مــع
كونهــم مــن المشــرق».اهـ [مصبــاح األنــام ص .]5
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وقــد حشــد الدجــوي فــي مجلتــه «األزهــر» إحــدى عشــرة صفــة مــن صفــات
الخــوارج ،وحملهــا زورًا وبهتانــً -علــى أتبــاع الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب
رحمــه اهلل مــن جنــد الدولــة الســعودية األولــى! [انظــر :مجلــة األزهــر ،م ،5
ص .]329
كمــا زعــم شــيخ الرافضــة العاملــي أن الوهابييــن يشــبهون الخــوارج مــن
ثــاث عشــرة جهــة! [انظــر :كشــف االرتيــاب ص .]126-114
والتاريــخ يعيــد نفســه بنصه وفصــه! فلما قامــت الدولة اإلســامية الفتية
فــي العــراق والشــام انبرى لالفتــراء عليها أنــاس ضعاف وأشــخاص لئام!
قــال زهــران بــن عبــد اهلل علــوش« :أبيــن لجميــع إخوانــي :أنــه مــن اعتقــادي
أن فصيــل دولــة البغــدادي ينتهــج منهــج الخــوارج األوليــن أو أشــد».اهـ
[علــى حســابه فــي التغريــد].
وقــال أيضــً عــن قتالهــم للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام« :الفتنــة
هــي التــي يلتبــس بهــا الحــق والباطــل ونحــن اآلن لســنا أمــام فتنــة أنــا
أقولهــا بــكل صراحــة :نحــن أمــام فئــة باغيــة تتبنــى عقيــدة الخوارج.»..اهـــ
وقــال محمــد بــن عبــد اهلل المســعري فــي قتــال الدولــة اإلســامية فــي
العــراق والشــام« :داعــش خــوارج ..خــوارج ألنهــم يكفــرون المســلمين
بعبــادة القبــور وبأنهــم صحــوات ..إلــخ وهــذا كالمهــم الصريــح ..وكونهم
خــوارج هــذا نقــول نحــن :نديــن اهلل بــه منــذ زمــن طويــل أن هــذا ينطبــق
علــى دولــة العــراق حتــى قبــل أن تصبــح داعــش فــإذا كان كذلــك فعــاج
الخــوارج معروف!».اهـــ
وقال بنحوهم العرعور والفرفور والقرقور وكذا شيخ السوء سرور!
وأنــت تــرى أيهــا القــارئ أنــه كمــا قيــل عــن الدولــة اإلســامية التــي قــام
بهــا الشــيخ محمــد بــن ســعود خــوارج كذلــك قيــل عــن الدولــة اإلســامية
التــي قــام بهــا الشــيخ البغــدادي خــوارج!
غيــر أن الفــرق الوحيــد؛ أن مــن اتهــم الدولــة األولــى فيهــم علمــاء وأهــل
تجديــد بينمــا مــن اتهــم الدولــة الثانيــة أربــاب جماعــات ضالــة وأحــزاب
جانيــة!

اقرؤوا التاريخ إذ فيه العبر *** ضل قوم ليس يدرون الخبر!
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المحور الثاني :هل أصول الخوارج هي أصول
أمراء وجنود الدولة اإلسالمية؟
إن الخــوارج التــي وردت فيهــم األحاديــث فــرق كثيــرة ،وقــد ذكــر صاحــب
َ
ـدد أســماءها
كتــاب
(الفــرق بيــن الفــرق) أنهــم بلغــوا عشــرين فرقــة ،وعـ ّ
وبيــن أن بعضهــا افترقــت فرقــً أيضــً.
ّ
ولكل فرقة من الضالالت ما شاء اهلل! ولكن تجمع جلهم أصول ،هي:
أو ً
ال :تكفيرهــم لمرتكــب الكبيــرة ،وزعمهــم خلــوده فــي النــار ،ونفــي
الشــفاعة:
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل« :وأصــل قــول الخــوارج أنهــم
يكفــرون بالذنــب ،ويعتقــدون ذنبــً مــا ليــس بذنب».اهـــ [مجمــوع الفتــاوى
.]221/3
ــم مرتكــب الكبيــرة عندهــم
وقــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اهلل:
ُ
«وح ْك ُ
ـم الكافر».اهـــ [فتــح البــاري .]297/12
ُحكـ ُ
وقــال العالمــة ابــن أبــي العــز الحنفــي رحمــه اهلل« :شــفاعته فــي أهــل
الكبائــر مــن أمتــه ،ممــن دخــل النــار فيخرجــون منهــا ،وقــد تواتــرت بهــذا
النــوع األحاديــث .وقــد خفــي علــم ذلك علــى الخــوارج والمعتزلــة ،فخالفوا
ذلــك ،جهــا منهــم بصحــة األحاديــث ،وعنــادًا ممــن علــم ذلــك واســتمر
علــى بدعتــه»[ .شــرح العقيــدة الطحاويــة ص .]233
وقــد علــم القاصــي والدانــي أن أمــراء الدولــة اإلســامية وجنودهــا ال
يكفــرون مرتكــب الكبيــرة وال يقولــون بخلــوده فــي النــار وال ينكــرون
الشــفاعة بــل قــد رأى العالــم أجمــع كيــف أنهــم يقيمــون الحــد علــى مثل
الزانــي ويقيمــون التعزيــر علــى مثــل عــاق الوالديــن ولــو كانــوا مــن الخــوارج
الســتحلوا دمــاء هــؤالء إذ أن الزنــا وعقــوق الوالديــن مــن الكبائــر فتأمــل!
قــال أميــر المؤمنيــن األســبق لدولــة العــراق اإلســامية الشــيخ أبــو عمــر
البغــدادي رحمــه اهلل« :وال نكفــر امــرئ مــن المســلمين صلــى إلــى قبلتنــا
بالذنــوب كالزنــا وشــرب الخمــر والســرقة مــا لــم يســتحلها.»..اهـ
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ثانيًا :التكفير بالعموم وتكفير الشعوب المسلمة:
قــال اإلمام أبو الحســن األشــعري رحمــه اهلل« :وزعمت األزارقــة أن من أقام
فــي دار الكفــر فهــو كافــر ،ال يســعه إال الخروج».اهـــ [مقــاالت اإلســاميين
.]88/1
ومــن أقوالهــم« :إذا كفــر اإلمــام كفــرت الرعيــة الغائب منهم والشــاهد».
اهـ [المرجع السابق].
وهــذا األمــر ينكــره رجــاالت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام أشــد
اإلنــكار وال يســكتون عنــه أو يقابلونــه باإلقــرار؛ قــال المتحــدث الرســمي
باســم الدولــة اإلســامية فــي العراق والشــام الشــيخ المجاهد أبــو محمد
العدنانــي حفظــه اهلل« :نحــب أن نبيــن فــي هــذا الموطــن شــبهة لطالمــا
أثيــرت فــي هــذه الحملــة؛ إن القــول بــأن األصــل بالنــاس الكفــر لهــو مــن
بــدع خــوارج العصــر وإن الدولــة بريئــة مــن هــذا القــول وإن مــن اعتقادهــا
ومنهجهــا ومــا نديــن اهلل بــه أن عمــوم أهــل الســنة فــي العــراق والشــام
مســلمون ال نكفــر أحــدًا منهــم إال مــن ثبتــت لدينــا ردتــه بأدلــة شــرعية
قطعيــة الداللــة قطعيــة الثبــوت.
ومــن وجدنــاه مــن جنــود الدولــة يقــول بهــذه البدعة علمنــاه وبينــا لهفإن
لــم يرجــع عزرناهفــإن لــم يرتــدع طردنــاه مــن صفوفنــا وتبرأنــا منــه وقــد
فعلنــا هــذا مــرارًا كثيــرة مــع مهاجريــن وأنصار».اهـــ [لــك اهلل أيتهــا الدولــة
المظلومــة].
ثالثًا :الخروج على السلطان المسلم:
قــال اإلمــام الشهرســتاني فــي الخــوارج« :ويــرون الخــروج علــى اإلمــام إذا
خالــف الســنة: حقــً واجبًا».اهـــ [الملــل والنحــل ص.]54
وقــد ذكــر اإلمــام أبــو الحســن األشــعري فــي مقــاالت اإلســاميين ()156/1
أنهــم أي الخــوارج « :يــرون الخــروج علــى الســلطان الجائر».اهـــ
وهــذا مــا لــم يفعلــه أمــراء وجنــود الدولــة اإلســامية فــي العراق والشــام
بــل خرجــوا علــى حــكام طواغيــت كنحــو نــوري المالكــي الرافضــي فــي
العــراق وبشــار األســد النصيــري فــي الشــام.
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كمــا خرجــوا علــى طاغــوت العصــر أمريــكا قــال وزيــر الحــرب فــي دولــة
العــراق اإلســامية الشــيخ أبــو حمــزة المهاجــر رحمــه اهلل« :فــواهلل الــذي
ال إلــه إال هــو أقولهــا غيــر حانــث :إننــا فــي الفلوجــة أكلنــا أوراق الشــجر
وبلنــا الــدم مــن شــدة العطــش كمــا مــات كثيــر مــن إخواننــا مــن شــدة
العطــش!
وفــي تلــك األثنــاء كنــا نســتمع إلــى الدنيــا نحــاول أن نســمع بصيــص أمــل
يخــرج مــن عالــم مــن العلمــاء؛ يدافــع عــن إخوانــه الذيــن يقتلــون و ُيذبحون
ومــا تركــوا الســاح هلل تبــارك وتعالــى.
بــل علــى العكــس مــن ذلــك خــرج علينــا هــؤالء العلمــاء فــي خطبــة العيد
فــي مثــل أيامنــا هــذه يقولــون عنــا :أنا خــوارج!
هــل مــن خــرج علــى األمريــكان وحاربهــم وذاد عــن حيــاض األمــة هــو مــن
الخــوارج؟!
هــل كفرناكــم أيهــا األفاضــل؟! هــل كفرنــا عامــة المســلمين؟! أم قاتلنــا
عنكــم وعــن أعراضكــم وعــن نســائكم وعــن أطفالكم؟!».اهـــ
رابعًا :التبري من الصحابة وتكفيرهم:
ذكــر اإلمــام الشهرســتاني رحمــه اهلل حيــن عــدد فــرق الخــوارج الضالــة،
فقــال  :وكبــار الفــرق منهـم :المحكمــة ،واألزارقــة والنجــدات ،والبهســية،
والعجــاردة ،والثعالبــة ،واإلباضيــة ،والصفريــة والباقــون فروعهــم.
ويجمعهـم: القــول بالتبــري مــن عثمان وعلي رضــي اهلل عنهمــا ويقدمون
ذلــك علــى كل طاعــة وال يصححــون المناكحــات إال علــى ذلك..».اهــ [الملل
والنحل ص .]54
وقــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل« :ولهــذا كفــروا عثمــان وعليــً
وشــيعتهما وكفــروا أهــل صفيــن الطائفتيــن ،في نحــو ذلك مــن المقاالت
الخبيثة».اهـــ [مجموع الفتــاوى .]221/3
والنــاس عامــة وأهــل العراق والشــام خاصة يعرفــون تبجيل أمــراء وجنود
الدولــة اإلســامية للصحابــة عمومــً وللخلفــاء الراشــدين خصوصــً بــل
ويتكنــون بأســماء ذلــك الرعيــل فهــذا الوالــي أبــو عمــر وهــذا القائــد أبــو
عثمــان وهــذا األميــر أبــو علــي ..وعليــه فقــس وأمــا كنيــة أميــر المؤمنيــن
فــا تخفــى علــى أحــد!
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بــل وتنطلــق الســريا والكتائــب باســم الصحابــي فــان والصحابــي فــان
وقــد ســمع العالــم بـــ «غــزوة الثــأر للصحابــة».
قــال أميــر المؤمنيــن أبــو بكــر البغــدادي حفظــه اهلل« :وأمــا أنتــم أيهــا
الرافضــة الحاقــدون؛ فنحــن أبنــاء الحســن والحســين وأحفــاد أبــي بكــر
وعمــر وذي النوريــن نحــن جدنــا حيــدرة الكــرار أميــر المؤمنيــن علي.»..اهـــ
[ويأبــى اهلل إال أن يتــم نــوره].
خامسًا :عدم األخذ بالسنة فيما ليس فيه نص من القرآن:
قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقالني رحمــه اهلل« :وهــم فــرق كثيــرة لكــن
مــن أصولهــم المتفــق عليهــا بينهــم األخــذ بمــا دل عليــه القــرآن ورد مــا
زاد عليــه مــن الحديــث مطلقا».اهـــ [فتــح البــاري .]546/1
وقــال أيضــً« :ودفــع الخــوارج ذلــك أي :رجــم الزانــي المحصــن -وبعــض
المعتزلــة واعتلــوا بــأن الرجــم لــم يذكــر فــي القرآن».اهـــ [فتــح البــاري
.]143/12
وكل مــن عــرف أمــراء وجنــود الدولــة اإلســامية عــن كثــب يعلــم
تمســكهم بمــا جــاء فــي الســنة فــي الصغيــر والكبيــر بــدأ مــن ســنن
االســتيقاظ مــن النــوم وانتهــاء إلــى الحكــم والتدبيــر!
قــال الشــيخ أبــو مصعــب الزرقــاوي رحمــه اهلل« :إن لنــا دينــً أنزلــه اهلل ميزانــً
وحكمــً ،قولــه فصــل ،وحكمــه ليــس بالهــزل ،هــو النســب الــذي بيننــا
وبيــن النــاس ،فموازيننــا بحمــد اهلل ســماوية ،وأحكامنــا قرآنيــة ،وأقضيتنــا
نبوية».اهـ
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المحــور الثالــث :هــل صفــات الخــوارج وأقوالهــم فــي الفــروع
هــي صفــات أمــراء وجنــود الدولــة اإلســامية وأقوالهــم؟
إن للخــوارج المارقيــن صفــات كثيــرة وأقــوا ً
ال فــي الفقــه شــهيرة بهــا
ُيعرفــون وعــن غيرهــم يتميــزون منهــا:
ال :الجهل في الدين أصو ً
أو ً
ال وفروعًا:
أخــرج مســلم فــي صحيحــه عــن علــي رضــي اهلل عنــه قــال :ســمعت رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول( :ســيخرج فــي آخــر الزمــان قــوم أحــداث
األســنان ســفهاء األحــام يقولــون مــن خيــر قــول البريــة ،يقــرؤون القــرآن ال
يجــاوز حناجرهــم[ )..الحديــث].
قــال اإلمــام النــووي رحمــه اهلل(« :يقــرءون القــرآن ال يجــاوز حناجرهــم) ال
تفقهــه قلوبهــم وال ينتفعــون بمــا تلــوا منــه وال لهــم حــظ ســوى تــاوة
الفــم والحنجــرة والحلــق إذ بهــا تقطيــع الحروف».اهـــ [انظــر :شــرح صحيــح
مســلم للنــووي رحمــه اهلل .]224/7
وقــال العظيــم آبــادي رحمــه اهلل(« :ســفهاء األحــام) ضعــاف العقول».اهـ
[عــون المعبــود .]42/13
بــل ذكــر شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل أن مــن جهلهــم ليــس لهــم
مصنفــات كبقيــة الفــرق الضالــة؛ فقــال« :وأقــوال الخــوارج إنمــا عرفناهــا
مــن نقــل النــاس عنهــم ،لــم نقــف لهــم علــى كتــاب مصنــف ،كمــا وقفنــا
علــى كتــب المعتزلــة ،والرافضــة ،والزيديــة ،والكراميــة ،واألشــعرية،
والســالمية ،وأهــل المذاهــب األربعة ،والظاهريــة ،ومذاهب أهــل الحديث،
والفالســفة ،والصوفيــة ،ونحــو هؤالء».اهـــ [مجمــوع الفتــاوى .]48/13
هكــذا شــأن الخــوارج أمــا شــأن الدولــة اإلســامية ورجالها فعلــى العكس
مــن ذلــك علمــاء وطلبــة علم وقضــاة ومدرســون ودعــاة هداة.
فمــن الــذي أدخــل الكتــب الســلفية إلــى العــراق؟! ومــن الــذي فتــح
المعاهــد الشــرعية فــي الشــام؟!
ولــك أن تســتذكر كــم كتــاب طبعــوه؟! وكم مقال نشــروه؟! بــل إن الكثير
مــن أبنــاء الفصائــل المجاهــدة فــي الشــام وكــذا العــوام -إن عرضــت
لهــم مســألة توجهــوا إلــى شــيوخ الدولــة اإلســامية دون ســواهم.
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وال إخالــك تجــد للهيئــات اإلعالميــة التابعــة للدولــة اإلســامية إصــدارًا
إال ويتضمــن مقالــة شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل« :فقــوام الديــن
بكتــاب يهــدي وســيف ينصــر (وكفــى بربــك هاديــا ونصيرا)».اهـــ
ثانيًا :يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان:
جــاء فــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضــي اهلل عنــه فــي وصــف الخــوارج
عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال( :يقتلــون أهــل اإلســام،
و َي َدعــون أهــل األوثــان) [متفــق عليــه].
قــال العظيــم آبــادي رحمــه اهلل(« :يقتلــون أهــل اإلســام) لتكفيرهــم
إياهــم بســبب الكبائــر (ويدعــون أهــل األوثــان) بفتــح الــدال أي يتركــون
أهــل عبــادة األصنــام وغيرهــم مــن الكفار».اهـــ
هــذه مــن أوضــح صفــات الخــوارج المارقيــن أمــا الدولــة اإلســامية فإنهــا
لــم ُتعلــن إال للحفــاظ علــى دمــاء الموحديــن ولقتال الشــرك والمشــركين.
جــاء فــي نــداء دولــة اإلســام فــي العــراق والشــام يــوم الســبت /3ربيــع
األول 1435/هـــ« :إن مــن أهــم الغايــات التــي أعلنــت ألجلهــا دولــة اإلســام؛
حفــظ الدمــاء واألعــراض واألموال».اهـــ
فاجتمــع عليهــا األمريــكان والروافــض والمرتــدون فقاتلوهــم لســنين
حتــى فــر األمريــكان وذل الروافــض وتقهقــر المرتــدون!
قــال أميــر المؤمنيــن األســبق لدولــة العــراق اإلســامية الشــيخ أبــو عمــر
البغــدادي رحمــه اهلل «فإنــا نبــرأ إلــى اهلل ونشــهدكم أنــا ال نســفك دمــً
لمســلم معصــوم قصــدًا مــا دام صلــى صالتنــا واســتقبل قبلتنــا وأكل
ذبيحتنــا.
فــواهلل ألن بلغنــي خــاف هــذا ألجلســن مجلــس القضــاء ذليـ ً
ا هلل تعالــى
أمــام أضعــف مســلم فــي بــاد الرافديــن حتــى يأخــذ الحــق ولــو مــن دمــي
فــواهلل مــا تركنــا الدنيــا لندخــل النــار ألجــل زعامــة ال نــدري مــا اهلل فاعــل بنا
فيهــا غــدًا فمــا بالكم بدمــاء المجاهديــن وأصحــاب الســبق الطيبينفهي
عندنا أغلى».اهـ
وقــال أميــر المؤمنيــن الحالــي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
الشــيخ أبــو بكــر البغــدادي حفظــه اهلل« :حســبنا أن اهلل يعلــم أننــا ســعينا
ـذود عــن أعراضهــم
ـي المســلمين ونـ
بـ ِ
ـكل صـ ٍ
َ
ـدق وإخــاص لنحمـ َّ
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كفــر أهلنــا فــي
ليلــة وضحاهــا أننــا ُن
ونصــون دماءهــم ف ُنتهــم بيــن
ٍ
ُ
َ
َ
ونســتبيح دماءهــم كال واهلل.
معــاذ اهلل،
الشــام
ِ
أمن وســامة أهلنا في الشــاموأننا
حسـ ُبنا أن اهلل يعلــم أننــا حرصنــا علــى
ِ
َ
تحمــل عالنيــة عــبء مقاتلــة عصابــات ُقطــاع الطــرق
الوحيــدون مــن
ّ
ـة وضحاهــا أننا قتلــة ألهلِنا
ومالحقــة اللصــوص والقتلــة ف ُنتهــم بيــن ليلـ ٍ
ـول وال قـ َ
فــي الشــام وأصحــاب المقابــر الجماعيــة لهــم وال حـ َ
ـوة إال بــاهلل .
حيــا أو شــارعا إال وأمـ َ
ـه
ـن فيـ ِ
حســبنا أن اهلل يعلــم أننــا مــا دخلنــا قريــة أو ًّ
المســلمون علــى أموالهــم وأنفســهم وأعراضهــم وف ـ َّر منـ ُ
ـه اللصــوص
ليلــة وضحاهــا أننــا ُنــروع
وقطــاع الطــرق والمجرمــون و ُنتهــم بيــن
ٍ
َ
المســلمين ونســتبيح ُحرماتهم».اهـــ [واهلل يعلــم وأنتــم ال تعلمــون].
وقــال المتحــدث الرســمي باســم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
الشــيخ أبــو محمــد العدنانــي حفظــه اهلل« :وألن ُنقــدم فتضــرب أعناقنــا
واحــدًا واحــدًا أحــب إلينــا مــن قتــل رجــل مســلم قصــدًا .فإنــا واهلل مــن
أجلهــم نفرنــا وللــذود عــن دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم جئنــا
وســنظل نحبهــم ولــو كرهونــا وســنظل ننصرهــم مهمــا خذلونــا ونريــد
حياتهــم ولــو أرادوا قتلنا».اهـــ
ولقــد تقــدم قــول وزيــر الحــرب فــي الدولــة اإلســامية الشــيخ أبــي حمــزة
المهاجــر رحمــه اهلل حيــن قــال« :هــل مــن خــرج علــى األمريــكان وحاربهــم
وذاد عــن حيــاض األمــة هــو مــن الخــوارج؟!
هــل كفرناكــم أيهــا األفاضــل؟! هــل كفرنــا عامــة المســلمين؟! أم قاتلنــا
عنكــم وعــن أعراضكــم وعــن نســائكم وعــن أطفالكم؟!».اهـــ
ثالثًا :حلق شعر الرأس:
َعـ ْ
يد ا ْل ُ
ـي صلى اهلل عليه وســلم
ِي َر ِ
ـدر ِّ
سـ ِ
ضــي ال َّلــه َع ْنــه َع ِ
ـع ٍ
خـ ْ
ـن َأ ِبــي َ
ن ال َّن ِبـ ِّ
ـل ا ْل َم ْ
ـاس مِ ـ ْ
ـر َ
َقـ َ
جــاوِ ُز َت َراقِ َي ُ
ـم
شـ ِ
ـن قِ َبـ ِ
آن ال ُي َ
هـ ْ
ـرِق ويقــرؤون ا ْل ُقـ ْ
ـر ُج َنـ ٌ
ـالَ ( :ي ْخـ ُ
ـود َ
م مِ ـ َ
ـون مِ ـ َ
َي ْم ُر ُقـ َ
السـ ْ
ـه
ون فِ يـ ِ
ـن ال َّرمِ َّيـ ِ
الديـ ِ
ـم ال َي ُ
ـن ِّ
عـ ُ
ـة ُثـ َّ
ـه ُ
ـر ُق َّ
ـن َك َمــا َي ْمـ ُ
م؟ َق َ
ــه قِ َ
الس ْ
ــيم ُ
ــيم ُ
م
ــالِ :
يــلَ :مــا ِ
م إِ َلــى ُفوقِ ِ
َح َّتــى َي ُ
اه ْ
اه ُ
ــه ُ
ــود َّ
ع َ
س َ
س َ
ال َّت ْحلِيـ ُ
ـق) [أخرجــه البخــاري].
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وروى اإلمــام ابــن أبــي عاصــم فــي كتــاب الســنة ،بــاب (المارقــة والحروريــة
والخــوارج الســابق لهــا خــذالن خالقهــا) :عــن ســهل بــن حنيــف ،عــن النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم ،قــال( :يتيــه قــوم مــن قبــل المشــرق محلقــة
رؤوســهم) .
قــال اإلمــام ابــن حجــر العســقالني رحمــه اهلل« :إن الخــوارج ســيماهم
التحليــق ،وكان الســلف يوفــرون شــعورهم ال يحلقونهــا ،وكانــت طريقــة
الخــوارج حلــق جميــع رؤوســهم».اهـ [فتــح البــاري .]86/8
وقــال شــيخنا العالمــة أبــو محمــد المقدســي فــك اهلل أســره« :ومــن
اللطيــف أن المعــروف عنــا وعــن أكثــر أهــل دعــوة التوحيــد المباركــة
الذيــن طالمــا رمــوا بمســمى الخــوارج ظلمــا وزورا -إعفاؤهــم لرؤوســهم،حتــى عيــب ذلــك علينــا وانتقد مــن بعــض الجهال».اهـــ [الرســالة الثالثينية
ص .]561
وال يخفــى علــى أحــد مــن األمــة؛ أن آســاد الدولــة اإلســامية قــد عرفــوا
بالوفــرة واللمــة والجمــة! ()1
رابعًا :قولهم بتأمير غير القرشي:
قــال القاضــي عيــاض رحمــه اهلل« :اشــتراط كــون اإلمــام قرشــيًا مذهــب
عدوهــا فــي مســائل اإلجمــاع ،ولــم ينقــل عــن أحــد
العلمــاء كافــة ،وقــد ّ
مــن الســلف رضــي اهلل عنهــم أجمعيــن فيــه خــاف ،وكذلــك مــن بعدهم
فــي جميــع األمصــار ،قــال :وال اعتــداد بقــول الخــوارج ومــن وافقهــم مــن
المعتزلة».اهـــ [عــن فتــح البــاري (كتــاب األحــكام) (بــاب :األمــراء مــن
قريــش) وانظــر الملــل والنحــل للشهرســتاني ص .]116
ثــم دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي بكــر البغــدادي حفظــه اهلل وهــو
مــن الســادة البدريــة مــن ذريــة علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن علــي
زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة بنــت محمــد
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.
( )1قال اإلمام العظيم آبادي رحمه اهلل« :اعلم أن لشعر اإلنسان ثالثة أسماء؛
الجمة بضم الجيم وتشديد الميم ،والوفرة بفتح الواو وسكون الفاء ،واللمة
بكسر الالم وتشديد الميم ،فالجمة إلى المنكبين ،والوفرة إلى شحمة األذن،
واللمة بين بين نزل من األذن ،وألم إلى المنكبين ولم يصل إليهما.
قال اإلمام ابن األثير في «النهاية» :الجمة من شعر الرأس ما سقط على
المنكبين ،واللمة من شعر الرأس دون الجمة ،سميت بذلك ألنها ألمت
بالمنكبين ،فإذا زادت فهي الجمة ،والوفرة من شعر الرأس
إذا وصل إلى شحمة األذن» .اهـ
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وقــال اإلمــام الشهرســتاني رحمــه اهلل عــن الخــوارج« :وإنمــا خروجهــم
ن: أحدهمــا بدعتهــم فــي اإلمامــة إذ جــوزوا أن
فــي الزمــن األول علــى أمريـ 
تكــون اإلمامــة فــي غيــر قريش.»..اهـــ [الملــل والنحــل ص .]55
ومــن فقــه الدولــة اإلســامية أنهــا تجعــل اإلمامــة فــي القرشــي دون
ســواه فقــد دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي عمــر البغــدادي رحمــه
اهلل وهــو مــن الســادة األعرجيــة مــن ذريــة الســيد علــي الصالــح بــن الســيد
عبيــد اهلل األعــرج بــن الســيد الحســين األصغــر بــن اإلمــام زيــن العابديــن
الســجاد بــن اإلمــام الحســين الشــهيد بــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي
طالــب رضــي اهلل عنــه وفاطمــة بنــت محمــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم.
ثــم دعــت إلــى بيعــة أميــر المؤمنيــن أبــي بكــر البغــدادي حفظــه اللهوهو
مــن الســادة البدريــة مــن ذريــة علــي الهــادي بــن محمــد الجــواد بــن علــي
الرضــا بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمــد الباقــر بــن علــي
زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وفاطمــة بنــت محمــد
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم.
خامسًا :اسقاطهم لبعض الحدود الشرعية:
ذكــر اإلمــام الشهرســتاني أن مــن أقــوال الخــوارج« :إســقاطهم الرجــم عن
الزانــي إذ ليــس فــي القــرآن ذكــره ،وإســقاطهم حــد القــذف عمــن قــذف
المحصنيــن مــن الرجــال مــع وجــوب الحــد علــى قــاذف المحصنــات مــن
النســاء».اهـ [الملــل والنحــل ص .]58
«وع ُ
وتوســعوا
ــم البــاء بهــم،
وقــال الحافــظ ابــن حجــر عــن الخــوارج:
َ
ّ
ظ َ
ـم المحصــن وقطعــوا يــد الســارق
فــي معتقدهــم الفاســد ،فأبطلــوا َر ْجـ َ
إلبط».اهـــ [الفتــح الجــزء .]297/12
مــن ا ِ
وأمــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فمــا بذلــت الغالــي
والرخيصوالنفــس والنفيــس إال لتحيكــم شــرع اهلل تعالــى فــي الدمــاء
واألعــراض واألمــوال.
ولــم تنكــر حــدًا جــاء عــن اهلل أو عــن رســوله صلــى اهلل عليــه وســلم بــل
قــد قطعــت يــد الســارق بعــد توفــر شــروط القطــع فيــه -كمــا قطعهــا
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وجلــدوا القــاذف ورجمــوا الزانــي المحصــن
كمــا حدثنــي مــن باشــر ذلــك منهــم..
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المحــور الرابــع :هــل ُيقاتــل الخــوارج ابتــداء؟ وهل مــن المصلحة
قتالهــم فــي الوقــت الراهن؟!
كثــرت الدعــاوى بــأن جنــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن
الخــوارج المارقيــن وكثــرت الفتــاوى والبيانــات فــي الحــض علــى قتالهــم
أجمعيــن!
حتــى قــال أبــو بصيــر الطرطوســي فــي بيــان لــه عنهــم« :يجــب شــرعًا علــى
جميــع مجاهــدي أهــل الشــام قتالهــم ،ورد عدوانهــم ..وهــو مــن الجهــاد
ـذ -شــهادة عامــة -جازميــن ومســتيقنين
فــي ســبيل اهلل . .ونشــهد حينئـ ٍ
أن قتلــى مجاهــدي أهــل الشــام مأجــورون ..وهــم شــهداء بــإذن اهلل..
وقتلــى داعــش آثمــون ..وهــم فــي النــار ،بــل ومــن كالب أهــل النــار . .وهــم
فــي قتالهــم ألهــل وجنــد الشــام ،قــد وقفــوا فــي صــف الطاغــوت بشــار
األســد فــي قتالــه وحربــه ألهــل الشــام ..ونــردد مــا قالــه الحبيــب صلــى
(طو َبــى ل َِمـ ْ
اهلل عليــه وســلمُ :
ـن َق َت َل ُ
وه)».اهـــ
ـم َو َق َت ُل ُ
هـ ْ
ونحــن لــو قلنــا جــد ً
ال بــأن منهــج الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
هــو منهــج الخــوارج المارقيــن فالخــوارج مســلمون ضــال وليســوا كافريــن
أخــرج ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه ( )332/15عــن طــارق ابــن شــهاب قــال
كنــت عنــد علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه فســئل عــن أهــل النهــر
أهــم مشــركون؟ قــال« :مــن الشــرك فــروا» .قيــل :فمنافقــون هــم؟ قــال:
«إن المنافقيــن ال يذكــرون إال قليــا» ،قيــل :فمــا هــم؟ قــال« :قــوم بغــوا
علينــا».
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل« :وممــا يــدل علــى أن الصحابــة
لــم يكفــروا الخــوارج أنهــم كانــوا يصلــون خلفهــم وكان عبــد اهلل بــن عمر
رضــي اهلل عنــه وغيــره مــن الصحابــة يصلــون خلــف نجــدة الحــروري وكانــوا
أيضــا يحدثونهــم ويخاطبونهــم كمــا يخاطــب المســلم المســلم؛ كمــا
كان عبــد اهلل بــن عبــاس يجيــب نجــدة الحــروري لمــا أرســل إليــه يســأله عــن
مســائل وحديثــه فــي البخــاري ،وكمــا أجــاب نافــع بــن األزرق عــن مســائل
مشــهورة وكان نافــع يناظــره فــي أشــياء بالقــرآن كمــا يتناظــر المســلمان
ومــا زالــت ســيرة المســلمين علــى هــذا مــا جعلوهــم مرتديــن كالذيــن
قاتلهــم الصديــق.»..
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إلــى أن قــال رحمــه اهلل« :فالصحابــة رضــي اهلل عنهــم والتابعــون لهــم
بإحســان لــم يكفروهــم وال جعلوهــم مرتديــن وال اعتــدوا عليهــم بقــول
وال فعــل بــل اتقــوا اهلل فيهم وســاروا فيهم الســيرة العادلة».اهـــ [منهاج
الســنة .]247/5
قــال اإلمــام ابــن بطــال رحمــه اهلل« :ذهــب جمهــور العلمــاء ،إلــى أن الخوارج
غيــر خارجيــن عــن جملــة المســلمين ،لقولــه أي :فــي الحديــث( -يتمــارى
فــي الفــوق) ألن التمــاري مــن الشــك ،وإذا وقــع الشــك فــي ذلــك لــم يقطع
عليهــم بالخــروج مــن اإلســام ،ألن مــن ثبــت لــه عقــد اإلســام بيقيــن لــم
يخــرج منــه إال بيقيــن ،قــال :وقــد ســئل علــي عــن أهــل النهــر ،هــل كفــروا؟
فقــال :مــن الكفــر فروا».اهـــ [فتــح البــاري .]375/12
وقــال اإلمــام النــووي رحمــه اهلل« :ومذهــب الشــافعي وجماهيــر أصحابــه
العلمــاء أن الخــوارج ال يكفرون».اهـــ [شــرح صحيــح مســلم .]225/7
وقــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه اهلل« :ذهــب أكثــر أهــل األصــول مــن
أهــل الســنة إلــى أن الخــوارج فســاق وأن حكــم اإلســام يجــري عليهــم
لتلفظهــم بالشــهادتين ومواظبتهــم علــى أركان اإلســام وإنما فســقوا
بتكفيرهــم المســلمين مســتندين إلــى تأويــل فاســد وجرهــم ذلــك إلــى
اســتباحة دمــاء مخالفيهــم وأموالهــم والشــهادة عليهــم بالكفــر
والشــرك».اهـ [فتــح البــاري .]375/12
بــل ادعــى اإلمــام الخطابــي اإلجمــاع علــى عــدم تكفيــر الخــوارج فقــال
رحمــه اهلل« :أجمــع علمــاء المســلمين علــى أن الخــوارج مــع ضاللتهــم،
فرقــة من فــرق المســلمين ،وأجازوا مناكحتهــم ،وأكل ذبائحهــم ،وأنهم
ال يكفــرون مــا دامــوا متمســكين بأصــل اإلســام».اهـ [فتح البــاري .]375/12
فحتــى لــو كانــوا مــن الخــوارج وحاشــاهم -فــا يجــوز بدؤهــم بالقتالبــل
ُيســن فيهــم ســنه أخبــر النــاس بهــم وهــو الخليفــة الراشــدي الرابــع أميــر
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه حيــث قــال لهــم« :إن لكــم
عندنــا ثالثــً:
 -1ال نمنعكم صالة في هذا المسجد.
 -2وال نمنعكــم نصيبكــم مــن هــذا الفــيء مــا كانــت أيديكــم مــع
أيدينــا.
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 -3وال نقاتلكــم حتــى تقاتلونا».اهـــ [رواه ابــن أبــي شــيبة فــي المصنــف
 238-327/15وابــن جريــر الطبــري فــي تاريخــه  688/5والشــافعي فــي األم
 136/4وســنده منقطــع غيــر أن للســند شــواهد وقــد توبــع قالــه األلبانــي
فــي إرواء الغليــل .]118-117/8
ون ب َّ
ــر َ
يــن ُي َ
ــوار ُِج ا َّل ِذ َ
قــال اإلمــام ابــن قدامــة رحمــه اهلل« :ا ْل َ
ــب،
ِالذ ْن ِ
خ َ
ك ِّف ُ
حـ َ
ح ُّل َ
ـان َو َع ِل ًّيا َو َ
ون ُع ْث َمـ َ
ـر َ
َو ُي َ
ون
سـ َت ِ
الص َ
ط ْل َ
حا َب ِةَ ،و َي ْ
ـة َوال ُّز َب ْي َرَ ،و َكثِيـ ً
ـرا مِ ْن َّ
ك ِّفـ ُ
ـم ،إ َّلا َمـ ْ
ـمَ ،ف َ
سـلِمِ َ
ـو ِل ا ْل ُف َق َ
ع ُ
ينَ ،و َأ ْم َوا َل ُ
هاءِ
ظ ِ
ـر َج َم َ
ـر َقـ ْ
هـ ْ
هـ ْ
ـاء ا ْل ُم ْ
اهـ ُ
ـن َخـ َ
دِ َمـ َ
َ
َ
َ
غ ٌ
ــم ُب َ
مِ ْ
ه َ
حا ِب َنــا ا ْل ُم َتأ ِّخ ِر َ
ــمَ .و َ
ــم ُح ْك ُم ُ
ــاةُ ،ح ْك ُم ُ
يــن ،أ َّن ُ
ــو ُل
ص َ
ــن أ ْ
ــذا َق ْ
ه ْ
ه ْ
ه ْ
ـةَ ،و َّ
ِيفـ َ
َأ ِبــي َحن َ
هــاءِ َ ،و َكثِي ـ ٍر مِ ـ ْ
هــو ِر ا ْل ُف َق َ
يَ ،و ُج ْم ُ
ـث».
ح ِديـ ِ
الشــافِ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل َ
ع ِّ
اهـــ [المغني .]238 /12
فكيــف يتــم قتالهــم والتحريــض عليــه وهــم لــم يبــدؤوا بقتــال؟! بــل
وكيــف تغنــم أموالهــم وســياراتهم ومقراتهــم؟! بــل وكيــف يجهــز علــى
جرحاهــم وأســراهم وينــكل بهــم؟! بــل وكيــف ُيعتــدى علــى نســائهم
الحرائــر؟!
وقــد نــص أهــل العلــم فــي كتبهــم علــى الفــروق بيــن قتــال المســلمين
مــن البغــاة أو الخــوارج وبيــن قتــال المشــركين كمــا قــال اإلمــام القرافــي
رحمــه اهلل« :ويفتــرق قتالهــم مــن قتــال المشــركين بأحــد عشــر وجهــا؛ أن
يقصــدوا بالقتــال ردعهــم ال قتلهــم ويكــف عــن مدبرهــم وال يجهــز علــى
جريحهــم ،وال يقتــل أســراهم ،وال تغنــم أموالهــم ،وال تســبى ذراريهــم،
وال يســتعان علــى قتالهــم بمشــرك ،وال نوادعهــم علــى مــال وال تنصــب
عليهــم الرعــادات ،وال تحــرق عليهــم المســاكن وال يقطــع شــجرهم».اهـ
[أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق .]172/4
ثــم ليــت شــعري حتــى لــو جــاز قتالهــم مــن حيــث األصــل؛ فهــل يجــوز
قتالهــم فــي ظــل قتــال النصيريــة والرافضــة؟!
بــل إن العجيــب الغريــب أنهــم لــم يجتمعــوا علــى قتــال الدولــة النصيريــة
لكــن اجتمعــوا علــى قتــال الدولة اإلســامية!
إن واجــب الوقــت المتحتــم علــى مــن يقاتــل الدولــة اإلســامية مــن
الفصائــل «اإلســامية» اليــوم هــو الكــف الفــوري عــن قتالهــم وإن اعتقدوا
بأنهــم مــن الخــوارج!
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بــل الواجــب أن يضعــوا أيديهــم فــي أيــدي أســود الدولــة اإلســاميةلقتال
الرافضــة والنصيريــة قــال اإلمام شــمس الديــن الذهبي في ترجمــة اإلمام
أبــي الفضــل العبــاس الممســي رحمــه اهلل« :لمــا قــام أبــو يزيــد مخلــد بــن
كنــداد األعــرج رأس الخــوارج علــى بنــي عبيــد.
خــرج هــذا الممســي معــه فــي عــدد مــن علمــاء القيــروان لفــرط مــا عمهــم
مــن البــاء ،فــإن العبيــدي كشــف أمــره ،وأظهــر مــا يبطنــه ،حتــى نصبــوا
حســن الضريــر الســباب فــي الطــرق بأســجاع لقنــوه ،يقــول :العنــوا الغــار
ومــا حــوى ،والكســاء ومــا وعــى ،وغيــر ذلــك ،فمــن أنكــر ضربــت عنقــه.
وذلــك فــي أول دولــة الثالــث إســماعيل  ،فخــرج مخلــد الزناتــي المذكــور
صاحــب الحمــارة ،وكان زاهــدا ،فتحــرك لقيامــه كل أحــد ،ففتــح البــاد،
وأخــذ مدينــة القيــروان لكــن عملــت الخــوارج كل قبيــح ،حتــى أتــى العلمــاء
أبــا يزيــد يعيبــون عليــه.
فقــال :نهبكــم حــال لنــا ،فالطفــوه حتــى أمرهــم بالكــف ،وتحصــن
العبيــدي بالمهديــة.»..
إلــى أن قــال رحمــه اهلل« :فالخــوارج أعــداء المســلمين ،وأمــا العبيديــة
الباطنيــة ،فأعــداء اهلل ورســوله».اهـ [ســير أعــام النبــاء .]372/15
فهــذا هــو المذهــب الصحيــح والــرأي الرجيــح ال كمــا يفتيكــم كل وقــح
امـ ُ
ـذ َر َ
عـ َّ
ات
اج َب ِ
ـة ا ْل َو ِ
قبيــح قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل« :إِ َذا َت َ
إق َ
يــه ب ِْد َع ٌ
ِــك إ َّلا ب َِم ْ
مِ ْ
هــا ُد َ
م َهــادِ َو َغ ْيــرِ َذل َ
ض َّر ُت َ
ج َ
ون
ــن فِ ِ
ــن ا ْل ِ
ــم َوا ْل ِ
ع ْل ِ
ــة َ
ـب َمـ َ
صيـ ُ
ـبَ :-ك َ
ك َذ ِلـ َ
َم َ
ـد ٍة
حـ ِ
ان َت ْح ِ
ـر ِ
اجـ ِ
ـة ا ْل َو ِ
اجـ ِ
ـك ا ْل َو ِ
ص َل َ
ـل َم ْ
ضـ َّرةِ َتـ ْ
سـ َ
ـع َم ْف َ
ـرا مِ ـ ْ
عـ ُ
س».اهـــ [مجمــوع الفتــاوى .]212/28
ع ْك ِ
وحـ ٍ
ـن ا ْل َ
ـة َم َ
َم ْر ُج َ
ـه َخ ْيـ ً
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الخاتمة:
هــذه دالئــل ســاطعة بارقــة فــي رد وصــف رجــاالت الدولــة اإلســامية
بالخــوارج المارقــة!
ومتبــع الحــق يكفيــه دليــل أمــا متبــع الهــوى فــا يكفيــه ألــف دليــل! قــال
ِم ُ
ــك َلا ُي ْؤمِ ُن َ
ــة َر ِّب َ
اهلل تعالــى( :إِ َّن ا َّل ِذ َيــن َح َّق ْ
ــو
ــت َع َل ْي ِ
ــون (َ )96و َل ْ
ه ْ
ــم َكل َ
ــم ُك ُّ
ع َ
اء ْت ُ
ِيــم ([ ))97يونــس].
ل َآ َي ٍ
ــر ُوا ا ْل َ
ه ْ
ــذ َ
اب ا ْل َأل َ
ــة َح َّتــى َي َ
َج َ
ومــن أبــى وعــاد بعــد كل هــذه البينــات فدونــه الحــوار العلمــي وطاولــة
المناظــرات! ومــا أجمــل مــا ُروي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز رضــي اهلل عنــه
أنــه أرســل إلــى شــوذب الخارجــي رســالة؛ قــال فيهــا« :بلغنــي أنــك خرجـ َ
ـت
َ
فهلــم ُأناظــرك فــإن كان
ولســت أولــى بذلــك منــي
غضبــً هلل ولنبيــه
َّ
َ
دخلــت فيمــا دخــل فيــه النــاس وإن كان فــي يــدك نظرنــا
الحــق بأيدينــا
فــي أمرنا».اهـــ [راجــع المناظــرة التــي جــرت بيــن عمــر وشــوذب عنــد ابــن
الحكــم ص.]102-99
فعــام ُيعــرض قــادة بعــض الفصائــل «اإلســامية» المقاتلــة عن االســتنان
بأمثــال عمــر بــن عبــد العزيــز وفــي الوقــت ذاتــه يســتنون بأمثــال عبــد اهلل
بــن عبــد العزيــز؟!
وخصومنا قد كفرونا بالذي *** هو غاية التوحيد واإليمان
ومن العجائب أنهم قالوا لمن *** قد جاء باآلثار والقرآن
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم *** أخذوا الظواهرما اهتدوا لمعان
فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم *** نسبوا إليه شيعة اإليمان
ّ
سلوا على سنن الرسول وحزبه *** سيفين سيف يد وسيف لسان !
وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل وســلم علــى أشــرف
األنبيــاء وإمــام المرســلين وحســبنا اهلل ونعــم الوكيــل.

وكتب :أبو همام بكر بن
عبد العزيز األثري
 1435/3/18هـ  2014/1/19 -هـ
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