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بعد نشر مقال الشيخ أيب قتادة -حفظه هللا -املوسوم ب ـ(كلمة يف فلول اخلوارج وبقاايهم) ،كتب املدعو
(عبدالعزيز) -داعشي من دواعش البنعلية -منشورا يف جمموعة (النقد البناء بني أهل اإلسالم) وهي جمموعة
لدواعش البنعلية املنشقني عن دواعش تنظيم خوارج الدولة ،يبني فيه أن هناك رسالة أرسلت من فلول وبقااي
الدواعش إىل بالل خريسات واملقدسي -شيخ الغالة -ليدعموا إنشاء مجاعة جديدة.

أنظر ملحق الصور ()1

مث نشر الداعشي البنعلي (عبدالعزيز) صورة الرسالة اليت أرسلها دواعش البنعلية إىل بالل خريسات
واملقدسي -شيخ الغالة -عن طريق مسؤول حساب تواصل بالل خريسات.
وارفقها بصور حمادثة رد مسؤول التواصل على الرسالة ،واليت أكد فيها مسؤول التواصل استالمه رسالة
الدواعش وإيصاهلا لبالل خريسات وبالل أوصلها للمقدسي ،فقال:
(أخي الكرمي الشيخ أخربين -أي بالل -أن الرسالة أوصلها للشيخ املقدسي ،فاألمر بني يدي
الشيخ املقدسي حاليا)
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مث قام بعض اإلخوة األفاضل بتصوير احملاداثت من جمموعة دواعش البنعلية ،ونشرها يف القنوات ومن
ضمن من نشرها أخوان أبو حممود الفلسطيين -حفظه هللا.-
وللعلم والتوضيح فصور هذه احملاداثت نشروها اإلخوة من ابب االستئناس والتنبيه أن هناك خمطط
خبيث لتلميع منهج دواعش البنعلية ،واحلملة على املقدسي -شيخ الغالة -بدأت قبل صور هذه احملاداثت،
وهذه الصور جاءت أتكيدا ملا حذر منه اإلخوة واملشايخ الكرام من مشروع تزكية اخلوارج وإنشاء مجاعة غلو
جديدة.
وعندما انتشرت صور الرسائل واحملاداثت للعلن وافتضح األمر ،انتفض املقدسي -شيخ الغالة -وسارع
ونشر يف قناته الرديفه منشور يتربأ فيه من هذا األمر ،وأنكر وصول مثل هذه الرسائل ،وكذب كل من نشر
صور احملاداثت ،وأعتربها فضيحة ملن وصفهم أبعدائه!
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مث سارعت مؤسسة بيان لإلعالم اإلسالمي للسرت على الفضيحة ،فنشرت بياان لبالل خريسات
بعنوان( :بيان حول اخلوارج وحول كالم أبو حممود الفلسطيين) ،ومما قاله يف البيان( :هذا املنشور هو حمض
كذب وافرتاء وال أدري من اين أييت مبثل هذه اخلزعبالت).
أنظر ملحق الصور ()4

مث نشر مسؤول حساب التواصل التابع لبالل خريسات بيان رد على أيب حممود الفلسطيين ،وأثبت يف
البيان أن الرسالة وصلت له من أحد أنصار الدولة املنشقني يطلب من بالل خريسات واملقدسي -شيخ
الغالة -مجع الدواعش حتت راية واحدة.
وبعد تكرار مطالبة الدواعش اإلجابة على رسالتهم ،اجاهبم مسؤول التواصل( :فأرسلت للشيخ بالل
مرة اثنية أن األخ يطلب جواب فلم جيب الشيخ وقال أن سؤاله أرسله للشيخ املقدسي لكن ال يعلم ان
كان سيأيت جواب ام ال).
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مث نشر مسؤول حساب التواصل منشور ملحق نشر فيه نص الرسالة اليت وصلت له من دواعش البنعلية
بعنوان( :نص الرسالة اليت مت إرساهلا للشيخني) اليت ورد هبا طلب مجع الدواعش حتت راية واحدة .والطعن
ابلقاعدة وطالبان وتكفري لإلخوان املسلمني.
( حنن جمموعة من انصار الدولة سابقا)
(نشاهد ما حيصل االن من انتكاس وتقلبات وانكشاف كثري ممن يزعمون اهنم على شيء كاملدعو
ابوقتادة اخزاه هللا ،وكذلك انكشاف عقيدة ومنهج طالبان ومياعة وحزبية قاعدة الظواهري املتأخونة)
(مجع االخوة املوحدين حتت راية واحدة بعيدة عن االحزاب الكفرية كجماعة االخوان واليت ال
ختتلف عن الطواغيت وعن ضاللة الغلو وتكفري عوام املسلمني والطعن بلعلماء الربنيني)
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هذه هي القصة ابختصار ،كشفت العوار وبينت حقيقة كذب القوم وتدليسهم.
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▪ ولنا عدة وقفات:
أوال :ثبت بفضل هللا أن صور احملاداثت بني دواعش البنعلية وبني مسؤول التواصل لبالل خريسات،
صور صحيحة ال تلفيق فيها وال كذب ،فقد نشر احملاداثت دواعش البنعلية ،وأكدها مسؤول تواصل بالل
خريسات.
اثنيا :ثبت كذب املقدسي -شيخ الغالة -ابدعائه عدم معرفته ابألمر ،واملقدسي اعتاد على الكذب

واملراوغة ،ولكن احلمد هلل الذي فضح خمططه اخلبيث قبل الرسائل وبعدها.

اثلثا :ثبت كذب بالل خريسات ،فقد قال ببيانه( :هذا املنشور هو حمض كذب وإفرتاء وال أدري
من اين أييت مبثل هذه اخلزعبالت) ،ال تدري اي بالل!!
من يكذب بالل خريسات هو مسؤول التواصل اخلاص به ،الذي فضحه وقال أن الرسالة أوصلها لبالل
خريسات وسأله عنها مرتني ،وبالل قام إبيصاهلا للمقدسي -شيخ الغالة -وأن األمر اآلن بني يدي املقدسي
حاليا! ،كما اثبتنا ذلك بصور احملاداثت.
فلماذا الكذب والتدليس ايبالل خريسات؟!
وماهو (األمر) الذي بني يدي املقدسي حاليا؟!
واألسئلة املهمة:
▪ ملاذا فلول وبقااي اخلوارج الذين كفروا األمة وعلماءها ومشاخيها واستباحوا دماء اجملاهدين وأمواهلم
يتواصلوا بشكل خاص مع بالل خريسات واملقدسي -شيخ الغالة -ويطلبوا منهما احلث على أتسيس
مجاعة جديدة ومجع الدواعش حتت رايتها؟!
▪ وملاذا تزامنت تزكية املقدسي لدواعش البنعلية مع طلب الدواعش إنشاء مجاعة غلو جديدة؟!
▪ وملاذا تفاعل مسؤول التواصل ومشاخيه مع رسالة الدواعش وظل األمر  7أايم حتت املداولة واملراسلة
فلما انكشف أمر املخطط وظهرت الرسائل للعلن وانفضح أمرهم ،الكل تربأ من األمر؟!
▪ وملاذا سكتوا عن ماورد يف الرسالة من اهتام وطعن للقاعدة وطالبان وتكفري لإلخوان املسلمني؟!
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