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بسم هللا الرمحن الرحيم
رب العاملني ،وصلَّى هللا وسلَّم على املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان
احلمد هلل ِّ

إىل يوم الدين ،وسلَّم تسليماً كثرياً َّأما بعد:

يُالحظ مؤخراً حماولة تلميع املقدسي لتيار البنعلي داخل داعش ،وأظن أن سبب هذا التلميع هو إجياد

كيان يستطيع أن ُُيامي عنه دون أن ُيرجه البعض ،فاملقدسي ُُيرج عندما يُلزم أبفعال الطالبان والقاعدة،
دليًل شرعيا متبعا حىت يُستدل هبا!) رغم أن من
قائال( :أفعاهلم ليست ا
فلهذا تراه يهرب من الباب اخللفي ً

استدل هبا مل يستدل هبا ليشرعن فعله بل ليلزمك هبا ،فيلزمك حينها اختاذ املوقف ذاته الذي اختذته ضد زيد
وعبيد من الناس ،فلماذا يكون هؤالء مميعة منحرفني وملفقني! بينما أولئك جماهدين أبطال وأنصار للتوحيد؟!
حمسواب على أنه من منظري القاعدة
ويعلم املقدسي أن قيمته الفعلية يف أرض الواقع إمنا هي ابعتباره
ً
أصحاب األقدام الثقيلة يف امليدان العسكري والعاملي؛ فلو انتقد املقدسي القاعدة حبدة أو فاصلها ،فحينئذ
سوف يرجع اىل كونه "طالب علم" عادي ال يهم رأيه ،وال يؤثر على أرض امليدان ،وسوف خيف اهتمام الناس
به.
بشدة رغم أهنما يفعالن الفعل نفسه ،أظن أن هذا هو
وهذا ما جيعله ينتقد القاعدة بلطف وينتقد غريها ِّ
سبب االزدواجية والتناقض يف النقد.
فال بد من إجياد بديل فعال على األرض يكون متطابقاً بشكل أو آبخر مع منهجية املقدسي وال ُيرجه
وال يسبب له اإللزامات اليت يستدل هبا عليه البعض ،واليت جعلته كمن يُعاين ابنفصام يف الشخصية يذم
شخصا فيهما نفس الصفة؛ فيتناقض وهو يعلم.
شخصا وميدح
ً
ً
فلهذا جلأ املقدسي لتلميع (البنعلية) داخل داعش ،والذين تُعترب أصوهلم نفس أصوله ،حىت يتخذهم بدالً
عن القاعدة ،ويتضح ذلك فيما يلي:

2

أوًل :يستخدم املقدسي أسلوب املدح مث اختتام هذا املدح بكلمة (مع اًلحرتاز من األخطاء) ،والغريب
ا
أن هذه األخطاء اليت ُيرتز منها املقدسي ومنها تكفري القاعدة والطالبان وإابحة دمائهم مل جتعله يفاصل هؤالء
ويذمهم ويشنع عليهم بل على العكس جتعله يلمعهم ويثين عليهم ويستخدم هذه العبارة لذر الرماد يف العيون.
فتحرزه من هذه األفعال مع بقاء الود واملدح والثناء يعين أن هذه األمور مل تعد ذات أمهية لديه.
فأنت عندما تلمع من كفر القاعدة وأابح دماؤهم وتشفى مبقتل قياداهتم ووصف أمريهم ابألمحق املطاع
وأن مشاركة جنود داعش يف قتل جنود القاعدة والطالبان مل تكن إال بسماعهم لفتاوى هؤالء يعين أن هذا
األمر ال يسقط الشخص ابلكلية لديك؟ بل يكفيك أن تتحرز من هذا األمر وتستمر يف تلميعه وكأن شيئاً مل
يكن!!!!
اثنيا :من النماذج اليت يستخدمها املقدسي يف تلميع البنعلية هو تكراره كلمة (هؤًلء حاربوا الغلو وأنكروا
على دولتهم) مث ضرب مثاًال يف رسالة أرسلها البنعلي اىل البغدادي.
ومن تصفح الرسالة علم أن مفهوم الغلو لدى البنعلي هو (تكفري العاذر والتسلسل بذلك وانتقاد
البغدادي)
وذلك يف قولة( :وقبل أايم قام أحدهم يف أحد مساجد الطبقة حرسها هللا فتكلم على املأل ،وكان مما
قاله أخرس هللا فاه" :وهذا الطاغية أبو بكر البغدادي" بكل جرأة ووقاحة ،والعدو على مشارف الطبقة،
هذا حاهلم إن كانوا يف عامة اجلند فكيف حباهلم إن كانوا أمراء ورؤوسا؟ نسأل هللا السًلمة

والعافية) ()1

وذكر يف ذات الرسالة أمثال (أبو عمر الكوييت) و (أبو جعفر احلطاب) على أهنما مناذج يف الغلو.
فما القاسم املشرتك ما بني أبو عمر الكوييت وأبو جعفر احلطاب؟ هو تكفريهم للعاذر والتسلسل يف ذلك.

( )1رسالة إلى أمير المؤمنين حول موضوع احتواء الغالة – 1438/4/22هـ ص4
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وليس تكفري اجملاهدين وال العلماء وال املشايخ وال اابحه دمائهم إخل ...فهذا كله ال حرج فيها عند البنعلية،
واحلازمية احلطابية!
فإ ًذا؛ عندما يقول املقدسي أن البنعلي ينكر على الغلو والغالة ،فمفهوم الغلو لدى املقدسي هو تكفري
العاذر والتسلسل يف ذلك وتكفري البغدادي ،فنقول :نعم على هذا النحو صدقت.
ولكن إن قال أنه يقصد مبحاربة الغلو والغالة إنكاره عليهم تكفريه للمجاهدين واملشايخ وإابحه دمائهم،
فنقول له :كذبت.
والثانية هي األرجح ،إذ ال يوجد هذا يف مقاالت ورسائل البنعلي اليت سربت له بعد مقتله ،ولو وجدت
غلو احلازميني ،بل املوجود من كالم
ملا تردد املقدسي يف نشرها وبثها كما صنع مع الرسالة اليت ذم فيها البنعلي ِّ
البنعلي تكفريه ملخالفي الدولة من اجملاهدين كالقاعدة وغريها وتسميتهم هلا صراحة ابلصحوات.
يقول املقدسي عن هذه الرسالة:
(وهي تُ نبّي جزءا من مساعي وحماوًلت الشيخ تركي البنعلي تقبله هللا يف ص ند أتثري الغًلة داخل

الدولة؛ وقد عاىن معاانة كبرية مع غًلة الدولة وعارضهم خاصة وزير اإلعًلم أاب حممد الفرقان ،فالفرقان

كان يعترب تركي عدوا لدودا له؛ وقد كان عمل تركي يف مركز البحوث غري مرضي عنه عند الغالة؛ ولذلك
سعوا يف تضييق صالحية البحوث وإضعافها؛ ألن تركي كان يعمل من خالهلا على التصدي لغلوهم؛ اترة علنا؛
واترة ابملناظرة؛ واترة ابلشكوى للبغدادي وحتذيره؛ كما يف هذه الوثيقة .وقد أخربين مقربون من تركي أنِّه وبسبب
شدة مكر الغالة به؛ وتضييق الفرقان عليه؛ فقد أراد أكثر من مرة ترك البحوث؛ وطلب فرزه للجند كمقاتل
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عادي؛ ولكنه كان يرتاجع يف كل مرة لنصح مقربّي له أب نن هذا عّي ما يريده الفرقان؛ أن يستسلم
لضغوطهم ويرتك مكانه ليسلنم ألهل الغلو)(0)1
الغريب أن يف هذه الرسالة أن من يكذبك هو البنعلي نفسه!
إذ يقول فيها( :ولقد كان للشيخ أيب حممد الفرقان -تقبله هللا -دورا مشكورا يف النصيحة أبن ًل
يصدر الغًلة ولقد حدثتموين شيخ ا الغايل حينها أبن الشيخّي أاب حممد العدانين وأاب حممد الفرقان تقبلهما
هللا نصحاكم إببعاد احلطاب وعدم تقريبه أو السعي

ًلحتوائه)()2

دورا مشكوراً يف إبعاد الغالة!
فالبنعلي يتكلم عن الفرقان بعد مقتله ويقول أن له ً
املقدسي أن الفرقان خياصم البنعلي ويعتربه عدوه اللدود؛ ألن البنعلي مع إبعاد الغالة؟!
فكيف يقول
ُّ
ًل بد أن يكون أحدمها كاذب :إما البنعلي أو املقدسي.
ومن الدالئل أن البنعلي مل ُيارب الغلو (مبعناة الواقعي الذي هو تكفري املشايخ واجملاهدين وإابحه دمائهم
مثال -فيقول عنه بعد هالكه:
واستهدافهم) هو مدحه وإطرائه ملن كفر اجملاهدين وأابح دمائهم -العدانين ً
(ابتداء إن العّي لتدمع ،وإن القلب ليحزن ،وإان على فراق شيخنا أاب حممد العدانين حملزونون ،وما
نقول إًل ما يُرضي هللا عز وجل فإان هلل وإان إليه لراجعون ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل ،كان تقبله هللا وليا من

أولياء هللا ميشي على األرض حنسبه وهللا حسيبه ،ملهماا أبقواله ،مسددا أبفعاله ،حامًلا للقرآن يف صدره،

عامًلا بهُ ،حمكما له) (.)3

( )1منشور على قناة المقدسي 21 ،أكتوبر .2019

( )2رسالة إلى أمير المؤمنين حول موضوع احتواء الغالة – 1438/4/22هـ ص4
( )3من إذاعة البيان  ،برنامج الفتاوى عبر األثير  7ذو الحجة  1437هـ
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أليس العدانين نفسه الذي قال عنه املقدسي:
(مث يفرح رعاعه بتصرُياته هذه وتنطلي عليهم إطالقاته وخزعبالته ..خصوصا بعد أن يبين على هذه
املسلِّمة عنده النتيجة النهائية اخلطرية وهي قوله املطلق" :فاحذر ...فإنك بقتال الدولة االسالمية تقع ابلكفر
من حيث تدري أو ال تدري" اهـ وأتمل كيف أطلق هنا وحتلل من كل القيود ..وفتح ألتباعه من الغالة والرعاع
سفك دماء كل من خالفهم أو قاتلهم ،مث يغضبون حّي يوصفون ابلغلو أو بنهج اخلوارج!! وإذا مل يكن
مثل هذا اإلطًلق ميثل عقيدة اخلوارج فمن هم اخلوارج؟ وإذا مل يكن هذا هو قمة الغلو فما هو الغلو
إذن وما لونه وما

طعمه؟؟))1(.

وقوله( :العدانين يطلق القول" :إنك بقتال الدولة االسالمية تقع ابلكفر" مل يستثن دفع صائل أو مظلوم
أو متأول أو غريه إذا مل يكن هذا دين اخلوارج فماذا

يكون؟)()2

فلو كان البنعلي صدقاً يف حماربة الغلو ملا أثىن على هذا وصوره من أولياء هللا الصاحلني! واملقدسي نفسه
يقر أنه ميثل عقيدة اخلوارج وقمة الغلو!
فأين حماربة الغلو اليت يزعمها املقدسي؟!
يقول املقدسي( :أما دعواك أن الشيخ تركي البنعلي كفر املقدسي فهي دعوى كاذبة؛ يتكثنر هبا خصوم
الكلي عن إقامة الدليل
الشيخ؛ ويطلقوهنا يف وجهه ليدفعوه إىل التخلي عن إنصافه ملخالفيه؛ مع عجزهم
ن

عليها!) (.)3

( )1من مقال (إحذروا داعي الغلو) ،بتاريخ :رمضان 1436هـ
( )2تغريدة للمقدسي على حسابه الشخصي ،يونيو 2015
( )3منشور على قناة المقدسي 20 ،أكتوبر 2019
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رغم أن البنعلي قال:
(خيرج علينا أبو حممد السروري  -عفوا :أعين املقدسي -يف برانمج بعنوان" :معاذ شهيد احلق"! هكذا
هي املوازنة الشرعية إن كان املقدسي هو املقدسي وإن خالفنا وخالفناه ،ولكن أن يصل حاله إىل ما أسلفنا
فهو السقوط يف الطني ،واًلنسًلخ عن الدين! لقد متخض اجلبل فولد فأرة ،وخرج علينا يف برانجمهم إبجياب
احملرم ،وحترمي احلًلل)(.)1
فرد عليه عضو اللجنة الشرعية يف منرب التوحيد واجلهاد عبد هللا بن أمحد احلسيين مبقاله (وال يوم الطني)
اليت وضعت يف واجهة املنرب!!! وقال فيها:
(ابتداء من عنوان مقالته بقوله "املقدسي  ..انسالخ عن الدين" فإن جحد الكاتب ذلك قيل له ال جمال
إللقاء القول على عواهنه فهذا رد شرعي صادر عن شرعي زعموا!! فماذا يعين االنسالخ عن الدين عند كل
من يفقه العربية؟؟ إال خلعه وتركه وختليته ابلكلية كما تسلخ الشاة من جلدها؟ مث زاد أتكيدا لتكفريه أبن رمى
الشيخ مبا يكفر به طواغيت احلكم املشرعني زاعما أن الشيخ قام" :إبجياب احملرم ،وحترمي احلالل" اهـ .وهل هذا
إال الكفر البواح الذي نكفر به

الطواغيت؟؟) )2(.

وآلخرهتا أيتيك املقدسي ليقول لك( :أما دعواك أن الشيخ تركي البنعلي كفر املقدسي فهي دعوى
كاذبة)!!!
صح النوم!
ولكن قد يُقال أن هذا املقال الذي كتبه البنعلي مل يكتبه ابمسه الصريح ،بل كتب حتت اسم (أبو خزمية

املضري) فالرد على هذا من وجهني:

( )1مقال :المقدسي  ..سقوط في الطين وانسالخ عن الدين

( )2كتاب :وال يوم الطين  ،ص ،8-7تاريخ :جمادى الثاني  1436ه – أبريل  2015م
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 األول :قال عبد هللا احلسيين يف كتاب "وال يوم الطني ؟؟ " الرد على شرعي الدولة املفرتي املتخفيخلف أيب خزمية املضري واالنتصار لشيخنا املقدسي يف انزلة الطيار األردين – صفحة (:)6
(سود أحد شرعيي الدولة – وقد نقل يل ثقتان من العارفّي به واملقربّي منه أنه تركي البنعلي الشرعي
املربز واملطاع املغرر يف الدولة  -مقالة أمساها (املقدسي سقوط يف الطني وانسالخ عن الدين) واستعمل امس ا
مستعارا تسرت خلفه  ..هو أبو خزمية املضري).
 الثاين :اثبتت شبكة مشوخ اإلسالم الداعشية هذا االسم املستعار للبنعلي يف موضوع بعنوان( :ورشةعمل جلمع مواد الشيخ تركي البنعلي)  ...( :2017/9/19وإن كان مث مواقف موثقة أو صور مهمة
فتدرج أيض ا ابملشاركات أبي اسم كانت املادة سواء ابسم تركي البنعلي ،أو أيب مهام األثري ،أو أيب سفيان
السلمي أو أيب خزمية املضري أو أيب املعايل عقيل بن علي األمحد ،أو أيب حذيفة حممد بن عبد الرمحن
البحريين).
السؤال املُلح :هل كان تكفري البنعلي للمقدسي مبكفر أو بدون مكفر؟! اذا كفر املقدسي بغري مكفر
أال يعترب هذا غلو بل خارجية صرفة واتباعاً يف منهج اخلوارج يف التكفري بغري مكفر؟!
واذا كان كذلك أليس من الغباء واحلماقة تصوره أنه ضد الغلو وهو غارق فيه اىل شحمة أذنه؟!

إًل إذا قال املقدسي أن تكفريه ليس غلوا فهذا شأن آخر!
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 يقول البنعلي:(خصوم الشيخ من صحوات وأنصارهم قد صاروا شذر مذر بعد املباهلة ،يف تلك السنة وما واًلها،
فقيادات القاعدة قتلوا عن بكرة أبيهم يف خرسان واليمن والصومال ومغرب اإلسًلم ،ومل يبق هلم إًل
األمحق املطاع أمين

الظواهري) ()1

كل هذا انتصاراً للعدانين الذي وافق عقيدة اخلوارج واعتلى قمة الغلو –كما يقول املقدسي!-
غلوا إبقرار املقدسي نفسه إذ يقول:
فالبنعلي هنا يكفر مشايخ القاعدة ،ويصفهم ابلصحوات ،وأليس هذا ً

جيرئون مقلدهتم على تكفري اجملاهدين جبعل تكفريهم صدعا ونزاهة وجتردا! اليوم طالبان وغدا
(الغًلة ن
القاعدة وبعد غد من؟)()2
حماراب للغلو!
مث أييت املقدسي ليضحك علينا ليقول أن البنعلي كان ا
البنعلي هو الذي وصف الشيخ أبو خالد السوري بـ(من رؤوس الفتنة يف
ووصف الدكتور الشيخ هاين السباعي بـ(تلميذ

الشام) ()3

الرافضة) ()4

ووصف األستاذ عزام األمريكي أبنه من الـ(الوشاة) وأنه من بطانة

السوء()5

وزوجته اليت وصفت زوجات اجملاهدين ابلزانيات وإبقرار منه!
مجيع هذه األمور مل يرتاجع تركي البنعلي عنها ،وحماربته للحازمني ال يعين أنه تراجع عن هذا كله!

( )1إذاعة البيان برنامج فتاوى عبر األثير  7ذو الحجة 1437
( )2تغريدة للمقدسي على حسابه الشخصي ،سبتمبر 2015

( )3مقال :وقفة مع بعض األلقاب باسم أبو خزيمة المضري
( )4مقال :اللفظ الساني في ترجمة العدناني

( )5مقال :الدكتور أيمن الظواهري وبطانته
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فاخلًلصة من هذا كله :أن قول املقدسي أن البنعلي ومن معه حاربوا الغلو داخل داعش فاملقصود فيه
غلو احلازميني يف تكفريهم للعاذر والتسلسل به وسوف يُفضي هذا التسلسل اىل تكفري أمريهم أبو بكر
البغدادي ،ومن أجل ذلك استنفروا يف الرد على هؤالء ،ال من أجل دماء جماهدين وال مشايخ وال تكفريهم
وال إعطاء الشرعية للمقاتل العادي يف داعش ألن يبيح دم اجملاهد يف اليمن وأفغانستان والشام وغريها.
أوال ،أهنم حاربوا الغلو املوجود يف داعش يف
فاملقدسي قبل أن يلمع البنعلية جيب عليه أن يثبت هذا ً
تكفريهم للمجاهدين واملشايخ والعلماء والدعاة وغريهم قبل أن جيلس يلمعهم لنا.
واملؤمن ال يلدغ من اجلحر الواحد مرتني ،وال يلدغ منه إال املغفل الذي يلمع هؤالء ويثق هبم رغم أهنم مل
يرتاجعوا عن هذه األمور ومل يتوبوا منها ومل يظهر عليهم الندم واإلخالص يف الرجوع عن ما كانوا عليه.
واحلمد هلل رب العاملني

كتبه
أبو عمر بن سحمان النجدي
غفر هللا له ولوالديه
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