
 
 

 

 

 

 
 :الشيخ

 قشالننذير  حممد مهدي

.. املتطرفني البغاة تقوية من اهلدف
 اجملاهدين من احلق أهل إضعاف
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احلمد هلل نحمده ،ونستعني به ونسرتشده، ونعوذ باهلل  إن       

من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فهو 

 ...املهتد،ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً 

ري :اهلل إال إهل ال أن وأشهد       عىل األقدار سبحانه ُيج

 عليه ختفى ال األشياء، دقائق يعلم وعلمه، بحكمتهعباده 

يقول يف احلديث القديس ..السامء يف وال األرض يف خافية  

ْم َأْحىَل ِمنَ َلَقْد َخَلْقتج َخْلقاً  } :اجلليل  اْلَعَسلِ  ، َأْلِسنَتجهج

ْم فتْنًَة، َتَدعج  ، َفبِي َحَلْفتج ألجتيَحن هج ْْبِ جْم َأَمرُّ ِمَن الص   ،َوقجلجوُبج

ئجونَ  ْم َعََل  َُيرَْتِ
وَن؟ أَ ْم َحْْيَاَن، َفبي َيْغرَتُّ احْلَلِيَم منْهج

(1)} 

 : ابن آدم 

ــدري كل ما تضـــاهلل ي       ــ ــــظهي وما تج ـــــما ختف يعلمج       مرج ـ ــ  ر ــ

 من يطوي ومن ينرش خداعَ    مل تستطع  وإن خدعت الناَس  
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ج    من يرى مـا يف الضمْي ويســمعج  يــا    تــوّقــــــع لكل   ـــدُّ عَ أنت امْل  مــا يج

ئرنا وطهر  ،واشف صدرونا، أنر بصائرناو ،مهللا نِق رسا

، وحقق احقن دماء املسلمنينا، مهللا حوالأوأصلح  ،قلوبنا

، ـد صفـوف املسلميـنوحّ  مهللا ،املبنيهلم النرص 

ً  واملسلمني باإلسالم أراد من مهللا  ،خْي كللفوفقه  خْيا

 .  واملسلمني سوًء فخذه أخذ عزيز مقتدر باإلسالمأراد  ومن

 حممداً  أعيننا وقرة وعظيمنا ونبينا سيدنا أن وأشهد     

وايس اجلراح الدامية بنسامت الروحانيات كان يج  :رسول

ْقبَةج بن َعاِمٍر، الصافية، حزيناً  جاءه ذات يوم سيدنا عج

 َما الن َجاةج؟ } :مضطربًا فقال
ِ
وَل اَّلل  ْقبَةج :"َقاَل  يا َرسج  ،َيا عج

َواْبِك َعىَل  َوْليََسْعَك َبيْتجَك، َأْمِسْك َعَليَْك لَِساَنَك،

 :أبا القاسم يا رسول اهلل سيدي { (2)َخطِيئَتَِك 

ـــجمداً وقال*  َظلَموا رَشيَعتََك ال تي نِلنا ُِبا    ـــ ـــ ـــ  اءـــوا إهنا عرجــ
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َ مِ   ـــَفَلَو أن  إِنساًنا خَتَْي  ـــ ـــ ـــ ـــ قَ *   ل ًة ـــ ــما اختاَر إاِّل دينََك الفج ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ          راءج ـ

ج    َِعت َيًدا امْل  يَدج البَيضاءج ـــــــِهَي أَنَت َبل َأنَت ال    *صلِحوَن أَصابِع  ُجج

 اة سواءج ــــــــــــــفالكلُّ يف حق  احلي* أهَل الفقر من أهل الغنى  أنصفَت   

  :اهلل رسول أحباب فيا بعد أما     

أمة سيدنا  يف تعصفج والفتنج والنوازلج  مل تزل املحنج       

املسلمني تسيل  دماءج حممٍد صىل اهلل عليه وسلم، والزالت 

ني يبيد أعدائها من اليهود والشيوع راً اخمزاراً ومكث

ومل يقف القدر  الظاملني؛ والطواغيت املتألهني والصفويني

؛ فحسب عىل هؤالء األعداء املرتبصني باإلسالم واملسلمني

ْم َأْحىَل ِمنَ .. انضم حللفهم أجناس باغون أف اكون بل  َأْلِسنَتجهج

َئاِب العسل جْم قجلجوبج الذ  اب املسلمني ُيزون رق..، َوقجلجوُبج

 .       نبي اهلدى والسالمم اإلسالم وسباويستحلون دمائهم 

 ت السهام ترضب خارصة املسلمني من كلوهكذا ظل      
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َأْم َحِسبْتجْم  ﴿: وكأن اهلل يريد أن يجذيقنا معنى قوله... مكان 

ْم َمثَلج ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن  لجوا اجْلَن َة َوََل ا َيأْتِكج ْم َأْن َتْدخج َقبْلِكج

ولج َوال ِذيَن  سج وَل الر  ْلِزلجوا َحت ى َيقج ءج َوزج ا مج اْلبَأَْساءج َوالرض   تْهج َمس 

 َقِريب  
ِ
 َأالَ إِن  َنرْصَ اهلل

ِ
 [212:البََقَرةِ ] ﴾ آَمنجوا َمَعهج َمتَى َنرْصج اهلل

 :معارش األحبة   

 املستجداتدقيقًة صادقًة مع  لنا من أن نقف وقفةً  د  ال بج         

بعيداً عن التهويل والتعويل، فام أحوجنا بعد سامع  النوازلو

ل  التحليالت والتأويالت أن نرجع إىل أس  الداء لنؤص 

نِه مرضِه ..الدواء ؛ فأكثر ما يجؤخر الشفاَء يف املريض معرفةج كج

ابتليِت وعلته، وإن من األمراض واملحن املستعصية التي 

فتنة  عظمى،  األمةج اإلسالميةج عَْب تارخيها الطويلِ ُبا 

يكفرون املسلمني ت بظهور أقوام جتل  ..ومصيبة كْبى

هم رشُّ ، ، ثم يستبيحون دمائهم وأمواهلم ونساءهمعايبامل



 

 6 

6 

اخللق واخلليقة، وفتنتهم من أعظم الفتن؛ ألهنم يجلبسوهنا 

عارات الْباقة؛ من لباس الديِن واجلهاِد   كاِر املنكِر،إنوالش 

من  البسطاءفتميل إليهم قلوبج  والغْيةِ عىل املحارم،

وا عىل أمة اإلسالِم وفيوردوهنم املهالك، املسلمني  كم جرُّ

عوا العباد، وخربوا البالد ورو  ، ..من املصائِب والباليا

 ...وانتهكوا حرمات املسلمني

 :معارش السادة  

 يف التاريخ_باختصار_أما بداية قصة هؤالء      

ريض اهلل –، فمنذ أن  َقتل فسقة اخلوارج عثامن (3)اإلسالمي

وتوىل عَل اخلالفة وحصل ماحصل بينه-عنه

  اً حقن وقبل عَل بالتحكيم _ريض اهلل عنهام_وبني معاوية

من جيش عَل  "ألف رجل إثنا عرش"خرج ..املسلمني لدماء

، ...يف النزاع معاوية بينه وبني التحكيم يرفضون فكرة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 فقال سيدنا عَلٌّ كلمته ".ال حكم إال هلل: "صاحوا قائلنيو

 ا مل ينزل عَلٌّ وَل  "راد ُبا باطليج  إهنا كلمة حق  ":املشهورة

وعمرو بن ، معاوية بن أيب سفيانقرروا قتله وقتل ..لرأهيم 

 _اخلبيث يف قتل عَل  لجممج  عبد الرمحن بنِ ، فنجح العاص

وهكذا ظل هؤالء ومن ...وفشل اآلخران، _ريض اهلل عنه

ورث فكرهم يقتلون، ويبدعون، ويكفرون كل من عارض 

صلوات اهلل  ولندع احلبيب، هنجهم، أو خالفهم يف رأي

ليهم لنا  من أخرج البخاريج ومسلمج ..عليه يصفهم لنا وُيج

 َصىل  اهللج : عَل ريض اهلل عنه قال حديث
ِ
وَل اهلل َسِمْعتج َرسج

ولج  َدَثاءج اأْلَْسنَانِ  }: َعَليِْه َوَسل َم َيقج َماِن َقْوم  حج ، َيأِِْت يِف آِخِر الز 

َفَهاءج اأْلَْحاَلمِ   ربام كناية عن صغر، اأْلَْسنَانِ ِصَغارج  :َأْي _ سج

ولِ  سنهم قج ولجونَ  _ِضَعافج اْلعج ِة  :َيقج ي   أي_ِمْن َخْْيِ َقْوِل الَْْبِ

ِ ييِف َظاِهِر اأْلَْمِر أهنم   ون بخْي قول، من القرآن، ومن َقْول

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5


ْهمج  _قول النبي العدنان قج الس  ْساَلِم َكاَم َيْمرج قجوَن ِمَن اإْلِ َيْمرج

ِمي ةِ  مْ ، ِمَن الر  جْم َحنَاِجَرهج َاِوزج إِياَمهنج مْ ، اَل ُيج وهج  َفأَيْناََم َلِقيتجمج

مْ  ْم َأْجر  ، َفاْقتجلجوهج ْم َأْجًرا )َفِإن  َقتَْلهج ْم َيْوَم ( يِف َقتْلِهج َْن َقَتَلهج
ِ
مل

  {(2) اْلِقيَاَمةِ 

 :ومن أشهر صفات اخلوارج :الكرامأهيا اإلخوة      

فضاًل عن  اجلرأة عىل علامء األمة وسادهتااحلقد و -1

عوامها؛ فهم ال يتورعون عن قتل من عارض رأهيم 

وهذه  خيار األمة،من وحكمهم حتى لو كان املعارض 

فلم يتورعوا عن .. التاريخ شعارج اخلوارِج عىل مر  الصفة 

 _ريض اهلل عنهام_وعَلج بنج أيب طالٍب  ،عثامنج بنج عفانٍ قتل 

خْيةج أصحاِب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعد 

فأيج انحراٍف أشَد .. وأعظمج ساداِت هذه األمة ،الشيخني

 وأي خطٍر عىل اإلسالم واملسلمني أشدج ، من هذا االنحراف
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 اخلوارِج البغاة
ِ
    :أمانةوأقول لكم بكل ، ..من خطر ِهؤالء

هؤالء َمدعومون بكل  الوسائل التي متكنهم يف األرض؛       

من  يدرليكونوا العدو  املفرتض البدليل للمسلمني، فقد أج 

  .تضخيم هذا التنظيم إشغال األمة به

أن  إجرام هؤالء وتضحياهتم مل نره إال يف أيضاً والغريب     

ش الدواعش اجلواحفقد دخل هؤالء اخلوارج ...أهل السنة

ه، إىل بالد الشام وكان اجلهاد اإلسالمي قائم  عىل أصول

ُيتاحون مع بساطة سالحهم  واملجاهدون يف سبيل اهلل

ويلحقون ُبم أكْب اهلزائم  املجرمني الظلمةمعاقل 

فام إن دخلت هذه الفرقةج اَلارقةج بالد الشام إال ؛ والنكبات

 ،صفوفهموفرقت  ،وأفسدت اجلهاد عىل املجاهدين

 ً ، تطعن يف ظهور املسلمني مسموماً  وأصبحت خنجرا

رض هؤالء اخلوارج وف ،ومتنعهم من مواصلة انتصاراهتم
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  ، هوكف روا كل من مل يبايعه واستحلوا دم، البيعة ألمْيهم

وفعلوا فيهم  ،وقتلوا أعدادا كبْية من املجاهدين

ى جرخمازي هذه الفرقة اَلارقة ما من وكان ، ...األفاعيل

؛ كاألردن املسلمة من تفجْيات يف بعض البالد العربية

  .كرتكيا وغْيها من بالد املسلمني...والشام والعراق ومرص

مدعومون دعامً كبْياً،  -كام قلت آنفاً -وهؤالء لألسف       

يران، واملوساد؛ لتشويه إتقف ورائهم  من وراء الكواليس 

وخاصة أهل السنة  اجلهاد وأهله، ولتشويه اإلسالم وأهله،

 .واجلامعة

لن جتد هلم بطولة ! ...دققوا قلياًل ببطوالت هؤالء      

مع أهنم عىل مسافة .. أو خائنواحدة جتاه صفوي أو هيودي 

 خمطط خبيث حمكم فضحه اهللإنه ، قريبة من كل ما ذكرنا

ه عىل رؤوس األشهاد  .وجال 
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 : هؤالء اخلوارجومن أشهر صفات 

2- ً حيتجون بالقرآن وبسنة النبي  ..العبادة كثْيواأهنم ظاهرا

ربام عىل _ُبم بعض الشباب  نخدعاِ من أجل ذلك ..العدنان

رسول اهلل انظروا إىل وصف .. األمر بادئيف _حسن نية

عبادهتم وصفاً دقيقاً  وصفهلم، فقد صىل اهلل عليه وسلم 

ْم َصاَلَتهج َمَع َصاَلهِتِْم، }:قال كج يَاَمهج َمَع َوِص  حَيِْقرج َأَحدج

بخشوع فإنك إذا رأيت أحدهم يصَل  :يعني {..ِصيَاِمِهمْ 

صالته، وإذا رأيت ترى  ماعندالتي تصليها تحقر صالتك ل

أحدهم يصوم النهار ويواصل الصيام حتقر صيامك عند 

ف  حيويقرأ القرآن ربام ممن ، وهكذا جتد أحدهم هصيام

حَيِْقرج  } :قال..صىل اهلل عليه وسلمبعض أحاديث النبي 

ْم َصاَلَتهج َمَع َصاَلهِتِْم، كج  َيْقَرءجوَن  ،َوِصيَاَمهج َمَع ِصيَاِمِهمْ  َأَحدج

قج  ْساَلِم َكاَم َيْمرج قجوَن ِمْن اإْلِ ْم، َيْمرج َاِوزج َتَراقِيَهج ْرآَن اَل ُيج  اْلقج
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ِمي ةِ   ْهمج ِمْن الر  الس 
  !؟؟ َلاذا   {(5)

، واستباحة تكفْي املسلمني وقتاهلم من هتم؛عقيدلفساد        

 ..أمواهلم، وجرأهتم عىل الصاحلني من عباد اهلل

: أهيا األحبةإنكم لتعجبون ؛ ...َما َأْشبََه الل يَْلَة بِالبَاِرَحةِ     

 الذي قتل ..هذا لجمعبد الرمحن بن مج عندما تسمعون أن 

ً وال فاسقاً يف ظاهر مل يكن رجاًل _ريض اهلل عنه_عَل  كافرا

 من العبادبل كان  قرأ القرآن والفقه،يممن  إنام كان ؛..األمر

لكن فساد عقيدته _ كام قال احلاف  الذهبي يف ترُجته_

     .أوصلته إىل استباحة دماء املسلمني فضاًل عن صلحائهم

ن رشب َمرشُبم، وتغذى ومَ ولقد عجبت حلقد هؤالء     

البخاري يف تارخيه بسنده عن حممد بن  ىرو ..بشبهاهتم

كنت عند الكعبة  ":قال التابعي اجلليل_ رمحه اهلل_سْيين 

مهللا اغفر يل وإن كنت أظنك أنك  :يدعوا فسمعت رجاًل 
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هذا ما سمعت أحداً يدعو بمثل  يا: فقلت له، لن تغفر يل

إنك ال : فقال الرجل ..مِلَ تدعوا ُبذا الدعاء..! دعاءك

إنني كنت قد أعطيت اهلل عهداً أنني إذا رأيت  ....تدري

فلام وضع  ،فقتل عثامن قبل أن ألطمه ،عثامن أن ألطم وجهه

دخلت  ،عثامن عىل رسيره يف بيته ودخل الناس يصلون عليه

فلام وجدت ، كأنني أريد الصالة عليه ...عليه فيمن دخل

ثم لطمته عىل  ،كشفت عن كفنه وغطاءه ،يف األمر خلوة

  ...يته وهو ميتوجهه وحل

، فام رفعت يدي إال وهي يابسة قد شلت كأهنا عود: قال     

ت ل  فأنا نظرت إىل يده قد شج : _رمحه اهلل_قال ابن سْيين 

 .ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى "(6)كأهنا عود 

 : هؤالء اخلوارجأشهر صفات ومن      

وَن َأْهَل  ..يقتلون أهل اإلسالمأهنم  -3   ..اأْلَْوَثانِ َوَيَدعج
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قدم عىل قتل : ويقولون بكل تبجح  إن قتل املرتدين مج

َيْقتجلجوَن َأْهَل }: لذا قال املصطفى يف حقهم ..املرشكني

ْساَلمِ  وَن َأْهَل اأْلَْوَثانِ ، اإْلِ ْم  ؛َوَيَدعج ْم أَلَْقتجَلن هج َلئِْن َأنَا َأْدَرْكتجهج

 {(7)َقتَْل َعادٍ 

كأن احلبيب ينظر بعدسته املشخصة هلؤالء  ! سبحان اهلل      

فقد اد عوا ، البغاة فيصفهم وصف الرائي ال وصف املخْب

الذي _وإذا ُبم يرتكون العدو  ،لنرصة أهل الشاما أهنم جاؤ

فعل األفاعيل بالنساء واألطفال واملدنيني بتلك الْباميل 

املتفجرة التي تلقى عىل املدن والقرى بمشاهدة العامل أُجع 

ثم يجعملوا سهامهم  _فيحرتق ُبا األحياء حتت الرتاب

 ؛ ألهنم ما وفقوا فكرهم ومدرستهمباملسلمني واملجاهدين

  .ومل يبايعوا أمْيهم املزعوم

ً  دعم هذه الرشذمة دعامً أن تج : يبوالغر        يف الوقت ..كبْيا
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ادقني أصحاب العقيدة ضيق فيه عىل املجاهدين الص  الذي يج 

من ذلك والغاية ؛ ...فيها وال تكفْي غلو   التي ال سليمةال

         .تشويه اجلهاد وصورته يف نفوس املسلمني وغْي املسلمني

  }...شيئ عجيب غريب    
ِ
وَن َأْن يجطِْفئجوا نجوَر اهلل يجِريدج

ونَ  َو  ،بَِأْفَواِهِهْم َوَيأْبَى اهللج إاِل  َأْن يجتِم  نجوَرهج َوَلْو َكِرَه اْلَكافِرج هج

يِن  وَلهج بِاهْلجَدى َودِيِن احْلَق  لِيجظِْهَرهج َعىَل الد  ال ِذي َأْرَسَل َرسج

ونَ  كج جرْشِ ل ِه َوَلْو َكِرَه امْل  [ 33-32: الت ْوبِةِ ] {كج

  :أهيا السادة     

وعقارب الساعة قد رصخت  املوضوع طويل جداً      

أحببت أن أرضب واحلديد ساخن،  ، لكننيوولولت

ضحايا هؤالء رحم اهلل ..فاحلكمة وضع الشيئ يف موضعه

، رحم اهلل شهداء األقىص، م وذوهيم أهلهوصْب   املجرمني

 رحم اهلل شهداء احلق يف كل ،....رحم اهلل شهداء الشام
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  .مكان، وتقبلهم ُجيعاً من الشهداء 

 صفوفهم دوح  وأن يج ..ونسأل اهلل أن حيقن دماء املسلمني   

 .وأن ُيعل سهامهم يف أعدائك أعداء الدين

 واألمان أن يعم األمن هذا اليوم املباركيف دعوا اهلل أكام     

 . والسالم ُجيع بقاع املسلمني

فيا فوز  اهلل يل ولكم، وأستغفر، هذا قويلأقول      

 .(8)اهلل املستغفرين، استغفروا

 
 ...متت بحمد اهلل وتوفيقه                                       

 قشالن نذير بقلم حممد مهدي                     

 _رجاء دعوة صاحلة_                           
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 ضبط وتخريج الخطبة

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

في الزهد، باب ما جاء في حفظ ( 6042: )أخرجه الترمذي برقم (6)
اْمِلْك َعَلْيَك : "هذا حديث حسن وروي بلفظ: اللسان، وقال الترمذي

 (42770) :برقم.." اْحُرْس ِلَساَنكَ : "وعند أحمد بلفظ.."ِلَساَنكَ 
  .وما بعدها 44/555البداية والنهاية أنظر  (7)
مسلم برقم  واللفظ له، وصحيح( 7045)البخاري برقم  صحيح (0)
(4422) 
 (4422)مسلم برقم  وصحيح( 7040)البخاري برقم  صحيح (5)
 للبخاريوعزاها  (44/762 البداية والنهايةفي )ذكرها ابن كثير  (2)
 .التاريخ الكبيرفي  
 (4422)مسلم برقم  وصحيح (7422)البخاري برقم  صحيح (2)
 م6445 جد في عمانامسأُلقيت هذه الخطبة في العديد من  ال( 8)
 


