
 
  



 

 

 في نقض شبهات الخوارج
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 يخـــللش  

 

                     اعتنى به 

 



 
 

3 

 
 

 :المقدمة

على رسول الله وعلى آله  والسلامالحمد لله والصلاة 
 وصحبه ومن والاه وبعد؛

ثورة الشام ومن قبلها ثورات إن أعظم محنة ابتليت بها ف
الشعوب المسلمة التي انتفضت على جلاديها تطلب 
الحرية والعدل والإنصاف هي محنة خوارج العصر أصحاب 

نعوا على أعين أنظمة الاستخبارات المحلية الذين ُص و ُِّلالُغ
ليكونوا خنجرًا ووالإقليمية والدولية ليأتوا الأمة من مأمنها 

يلعبوا دور الأداة القذرة التي تعيد يطعنها في خاصرتها و
أنظمة القمع الوحشية الشعوب الحالمة بالحرية إلى حظيرة 

 الوظيفية بالنيابة عن قوى الاستعمار والهيمنة العالمية.

وهم لا يزالون  في ساحة الشام وكان من أول من حذر منهم
حيث دعا العاملين  ،في طور الحضانة الشيخ زهران علوش

الساحة من قادة ومفكرين وعلماء إلى استئصالهم في 
وعدم تركهم حتى تقوى شوكتهم لأنهم سيفعلون 
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فعلهم في ساحات الجهاد السابقة وسيتكرر بالساحة 
 .مشهد الجزائر وأفغانستان والصومال والعراق

الكثيرون في الساحة لم يهتموا للموضوع، بل قام بعضهم 
امه بتنفيذ أجندات بالطعن بالشيخ زهران وتخوينه واته

خارجية، ولكن سرعان ما وقع المحذور الذي أكد عليه الرجل 
مرارا وتكرًا، وبدأ فصيل دولة العراق والشام بابتلاع الفصائل 

واغتيال  والسطو على أسلحتها، المجاهدة في الشمال
، فاضطرت الفصائل قادتها وخطف البعض وتغييبهم

د من المناطق لمجابهتا بالسلاح وتم طردها من العدي
المحررة ولكن للأسف لم يتم استئصالها لأسباب عديدة من 
أهمها عدم وجود الرغبة الحقيقية من الفصائل الإسلامية 
الكبرى في قتالها فاستولت على المناطق الشرقية 
وسيطرت على ثرواتها من الماء والنفط والغاز والقمح 

يرة خ ضد المجاهدين فقتلت واستخدمتها لتمويل عملياتها
 القادة بأبشع الطرق والأساليب.

وبقي الشيخ زهران على موقفه منهم فحاربهم في مناطق 
سيطرة جيش الإسلام في الغوطة وطهرها من رجسهم 
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وساهم في قتالهم في القلمون وطردهم من مناطق كثيرة، 
وحاربهم في الشمال في سرمدا والأتارب وريف حلب الغربي 

المنطقة الشرقية فوقعت  وساهمت قواته بطردهم، وأما
ضحية تخاذل الفصائل الكبرى وماتزال ترزح تحت نيرهم 

 .وإجامهم وتنتظر من يحررها من ظلمهم وجورهم

لقد عاش زهران محافظًا على مبادئه جاهرًا بمواقفه 
وهتك ستر الغلاة  ،وقناعاته فتكلم حين صمت الجميع

 يموفضح منهجهم الهدام فاجتمع النظام الطائفي والتنظ
فدفع حياته ثمنا الخارجي والقوى الكبرى على عداوته 

لمواقفه التي شكلت الخطر الأكبر على المشروع المناهض 
 لمشاريع تحرر الأمة ونيلها حريتها وكرامتها.

والرسالة التي بين أيدينا هي عبارة عن كراسة أعدها الشيخ 
زهران وألقاها في عدة مناسبات للتنبيه على خطر الفكر 

رجي على الثورة السورية ومنجزاتها، فقمنا بتفريغها الخا
والعناية بنصها وتخريج أحاديثها وآياتها وتقديمها لكل 
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مهتم بالشأن العام حريص على مصير الساحة وأهلها، لعل 
  الله ينفع بها وبصاحبها.

 وكتبه                                                                          
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 :تمهيد

 نعوذ بالله مننحمده ونستعينه ونستغفره وإن الحمد لله 
من يهده الله فلا مضل  ،عمالناأنفسرنا ومن سيئات أشررور 

وأشررهد ألا إله إلا الله وحده لا له ومن يضررلل فلا هادي له 
  .رسولهعبده و ن محمدًاشريك له وأشهد أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ   چ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ    1چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٿ  

  2 چ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

دي خير الهدي هو ،صرردق الحديث كتاب اللهأفإن  ؛ما بعدأ 
 كل، وشرررر الرأمور محردثاتها وكل محدثة بدعة وملسو هيلع هللا ىلصمحمرد 

 .في النار وكل ضلالهبدعة ضلاله 

                                                           
 

 .1رقم الآية: سورة النساء،  1

 .71 – 7٧: ، رقم الآيةالأحزابسورة  2



 

 

 في نقض شبهات الخوارج

  وإخواني .....حبتي أ

 ...قاع العالمبِّ نة في كل ِّالسُ  هَلأ

 ...هل سورية الحبيبةأ إلى 

 ...لينا من إخواننا المهاجرينإدوا َفَوالمجاهدين الذين  إلى 

 ......المجاهدين جميعا إلى أهالي 

 إلى أهالي المهاجرين....

ليتبين هذا ليسرررتبين به الحق من الباطل وأوجه خطابي 
د يري والمرسررلين ممنالأنبياء  ن يسررلك طريقأن يريد به َم

 والشياطين. غواةن يسلك طريق الأ

ال في المناطق المحررة ما يحصرررل اليوم من اقتت :خوانيإ
 ولا بد من بيان الحق فيه ،مر عظيم جدًاأنما هو إفي الشام 

ين طريق الحق أوليعلم  ،نسررران على نور من ربهإليكون ال
 .باطل فيبتعد عنهين طريق الأفيسلكه و

 بأسرررئلة كثيرة: هل هناح احترا إليَ ه نره وجر ِّ أالحقيقرة  
 ؟الفصائل في المناطق المحررة واقتتال بين
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و أ بلا يوجد احترا :على هرذه الأسرررئلة جوابرًا وأنرا أقول 
ين ب ، بل هو قتالاقتتال بين الفصائل في المناطق المحررة

لا وهو أمن جهة أخرى  وبين فصرريلمن جهة  الفصررائل كل ِّ
 .و فصيل دولة البغداديأفصيل دولة العراق والشام 

غدادي الب وبين فصيللنبين لماذا هذا القتال بين الفصائل  
  .أمرهمعليه ليكون الناس على بصيرة من  لنبين ما له وماو

ليكون  الررداخررل،ننررا نتحرردك معكم من عمق الحرردك من إ
  .ن شاء اللهإالناس على بصيرة 
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 العراق والشام: دولةشأة فصيل ن

و ثمانية أالبغدادي نشأ في سورية من سبعة  ن فصيلإ
وخرج في هذا  ،ذلك بانشقاقه عن جبهة النصرةشهر وأ

الانشقاق الغلاة الذين شكلوا هذا الفصيل خرجوا من جبهة 
م سموه دولة الإسلام في العراق كونوا فصيلا لهالنصرة و
اعتبر نفسه به  انتهج منهجًان هذا الفصيل إثم  ،والشام

، واعتبر نه دولةأخرين على آدولة وفرض نفسه على ال
قال  كما العصر بجافها عن ولتخلُ  خرين فصائل باغيًةآال

راق ذاعه فصيل دولة العأالبغدادي في اليوتيوب الذي 
، "هذه عقيدتنان بعنوان "و عنوأالذي سمي ، والشام مؤخرًاو

ائل الفصائل المجاهدة الأخرى فصننا نعتبر )إحيث قال: 
 هيوواجب العصر الذي يعن، (عاصية بتخلفها عن واجب العصر

 .هو مبايعة الدولة
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 هم في قيام الدولة والحكم:قض منهجن

 ملسو هيلع هللا ىلصهي طريقة أصررحاب الرسررول أالطريقة  هذهإلى ننظر لو
 ة؟الدول إقامة في

القررائررد  العقيررد الركن حجي بكراتربرع البغرردادي و هررل 
 ملسو هيلع هللا ىلصطريقة رسول الله والشام لفصيل دولة العراق  الحقيقي

  أخرى؟م اتبعوا طريقة أ ،حقًابناء دولة إسلامية  في

َمْن َباَيَع )) قال: عمر رضي الله عنه عن في الحديث الصحيح
لِّمِّيَن َفلَا ُيَباَيُع ُهَو َولَا الَ ذِّي  وَرةم مَِّن الُمسررْ َرُجًلا َعْن َغْيرِّ َمشررُ

  1((َباَيَعُه، َتغِّرَ ًة َأْن ُيْقَتلَا

هرذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضررري الله عنه حيرث يبين 
في  نشرررأة الدولةو الحاكمالطريقرة الصرررحيحرة لراختيرار 

                                                           
 

صرررحيح البخراري، براب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصرررنت، رقم الحديث   1
(033٧.) 
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توفي  عندما ملسو هيلع هللا ىلصأصررحاب رسررول الله  إلىنظر نلو، الإسررلام
 لهم:قال وهل جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ن أنتم رعايا ويجب عليكم أدولة والنا أو نا الصرررديق الأكبرأ
ن أبا أم أ ؟تبرايعوا ومن لم يبايعني فهو عا  وسرررأقاتله

بكر رضررري الله عنه اجتمع مع عمر بن الخطاب رضررري الله 
العقد في سررقيفة الحل وأهل و والمهاجرينالأنصررار نه وع

م الإسررلامي ثم على ما هو مشررهور في العال ةعدابني سرر
ن كاففضلهن أالمؤمنين  وكان أمير، ميرًاأاختاروا من بينهم 

 عنه.بكر الصديق رضي الله  اأب

الدولة  ملسو هيلع هللا ىلصأصرحاب رسول الله هذه الطريقة التي شركل بها 
العقيد الركن ولكن البغدادي و ،الإسررلامية الراشرردة الأولى

 الدولة،نحن  قالوا:ف الطريقةلم ترق لهم هرذه  يحجي بكر
ثم وضررعوا الحواجز  الشررام،نحن دولة الإسررلام في العراق و

يتحرشررون بالفصررائل الأخرى  ابدأوي المناطق المحررة ثم ف
فصرررائل باغية  أنهايعاملونها على على البيعة و لإجبارها

 بتلك الفصائل.  بالبطش وبدأوا
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 بيننا وبين فصيل البغدادي: الحربسباب أ

 السبب الأول:

ت التأزم بين فصرريل دولة العراق النقطة الأولى التي سرربب
نهم اعتبروا أوالشررام وبين بقية الفصررائل المجاهدة، هي 

 ،اعتبروا بقية الفصائل مجرد فصائل باغيةم دولة وهنفسرأ
يبسررطون سيطرتهم على على كونهم  اعتمدوا في ذلكو

كثر شررروكررة أنهم أض علررل لهم عالبو المحررة، المنرراطق
 .أوسع بقعةو

لا كثر شوكة وأالشام فصريل دولة العراق ونا أقول: ليس أو 
 الجبهة الإسررلاميةفصرريل من فصررائل  أيف ،أوسررع بقعة

 ًالنضررررب مثلو، رقعةيرل الردولرة قوة وفوق فصررري منفردًا
قوى عدة وعتادا ولله الحمد وأوسررع أه بجيش الإسررلام فإن

شررام فهو يسرريطر على الرقعة من فصرريل دولة العراق و
العردة مرا يفوق دولة د والعتراعنردهم من منراطق كثيرة و

 .الشامالعراق و
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  السبب الثاني:

ام الشالنقطة الثانية التي خالف فيها فصيل دولة العراق و
نه ثبت في المناطق المحررة أبقية المجاهدين في سرروريا 

 النصيري مماظام ليس له عمليات تذكر ضد النبقي فيها وو
نعدد العمليات ن أردنا أذا إ حوله، ثرار الشررربهرات الكثيرةأ

النوعية التي قام بها بوجه التحديد ماذا نجد من عمليات، 
ار في ريف حماة و ستقولون لي مط 100ستقولون لي اللواء 

بي أح فيه مع كتيبة ن مطار منغ اشرررترأمنغ، فضرررلا على 
 منهافيه كتائب من الجيش الحر و تسرهل المصري واشترك

ة العراق دولكتيبة عاصرررفة الشرررمال التي كفرها فصررريل 
ا فضرررلا عن ذلك فإننا لا نجد عمليات نوعية لهذ ،الشرررامو

في المناطق بع قبل ي ،الفصررريرل ضرررد النظرام النصررريري
 .المحررة

الشام برومو لبيان عملياته صدر فصيل دولة العراق وأ وقد 
ذلك  إلىوما شررريد جهادية ورفع للرايات ناأكله  الجهرادية

 وأ مفخخررةبراسرررتثنرراء تفجير وليس فيرره عمليررات تررذكر 
 .مفخختين
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جلها ثار القتال ضد الفصائل أذه النقطة الثانية التي من ه 
فرض نفسرره  والشررام فإنهالأخرى من فصرريل دولة العراق 

 وتفرغ للمناطقبالقوة في المناطق المحررة ووضع الحواجز 
ن المجراهدين الذين حرروا هذه المناطق أالمحررة في حين 

الفصيل يطعن بظهورهم ذا يجلسون على الجبهات وبات ه
 من الخلف.

 السبب الثالث:

دولة العراق والشررام  أعلنها فصرريلطبعا من المظاهر التي 
لا لهذه إحراكم لره لنفسررره ولرا يقبل التحاكم قرام مأنره أ

ا كما ت هذه المحاكم تمارس سررلطاتهأالمحاكم حصرررا، وبد
 . تمارس محاكم الأسد سلطاتها

 السبب الرابع:

من الأشرررياء الحقيقية التي نسرررتغربها من فصررريل دولة 
مثله أالولوغ في تكفير المسرررلمين ولذلك العراق والشررام 

 .كثيرة
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ووقف مع  التونسي ظن اسررمه أبو أسامةأمثلا: جاء رجل و 
بصريح وقال له قائد منطقة الشرمال لقوات جيش الإسلام 

هل سرررورية كفار وقتالهم أالعبرارة ودون أي مقردمات كل 
ولى من قتال بشرررار فاسرررتغرب الأر اسرررتغرابا شرررديدا أ

عن هذه الجرأة ، بدًاأتفسر عن ذلك فلم يجد عنده جوابا واس
 تكفير المسلمين. في

دقائق من  هملساانظروا إلى مجالسرهم لا تسرتطيع أن تج
، هم وهم يكفرون عامة المسلمين وخاصتهمكثرة ما تسمع

جلست معهم تسمع كلمة كفر  وإذايدعون أنهم لا يكفرون 
ومرتردون والردة وارتد فلان وفلان  وكفرار ومرترد ومرتردين

مرتد أكثر من سرماعك لتسربيح الله والصرلاة والسلام على 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول 

جاء  بأنهعبد القادر الصررالح رحمه الله خونا أحدثني لقد و 
ليه رجل يسرمى عمر العبسي وهو والي حلب وهذا الرجل إ

 ،من سررفاء السررجن، وهو السررجني فمعنا  كان منذنعرفه 
والله  :وقال لعبد القادر الصررالح في عاصررفة الشررمالجاء 
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، يعني كتيبة بيضررتهم نولأسررتبيحسررتأصررلن شررأفته أل
 .لشمالعاصفة ا

ن نحلل هذا الحدك بعقل رجل أمام هذا الحدك نريد أونحن  
الشررام لماذا كفر فصرريل دولة العراق و ؛اعمسررتنير وسررني 

عن هذا لقد أجاب  لماذا كفرهم؟ أتدرون  ،الشررمالعاصررفة 
 .لست عاصفة الشمال مع جون مكين: لقد جالسؤال بقوله

الشررام عنده قاعدة لعراق ون فصرريل دولة اأذا نسررتنتج إ 
 ،(افركل من جلس مع كافر فهو ك)وهي شررررعيرة يتخرذها 

من الذين كفروا وجلسرروا مع جون مكين  الشررمال عاصررفةو
 !!!عاصفة الشمال كفار ذًاإ، الكتاب من أهل

نحاء العالم أهل السنة في كل أسؤالي لكل بالله عليكم و 
آيات القرآن الكريم أو  من ن تجدون لهذه القاعدة مصداقاً يأ

رضرري  لحاثار السررلف الصررآو من أ ملسو هيلع هللا ىلصحاديث رسررول الله أ من
 .جمعينأالله عنهم 
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بي أمع جلس  ملسو هيلع هللا ىلصول الله ن رسرررأن في السرررنرة المطهرة إ 
 ((.يا أبا الحكملا تسمع مني أ)) :هشام فقال لهجهل بن 

 والشررام فإنما فصرريل دولة العراق أ،  هذه سررنة رسررول 
 كافر.من جلس مع كافر فهو  يه ةلديه قاعد

  السبب الخامس:

ثم من الأشرررياء الأخرى التي ثير الغرابة في هذا الفصررريل 
الضرررغائن بين ثار أبلرادنرا و  إلىالمسرررتهجن الرذي دخرل 

ثار أب مجراهرديه على بقيه المجاهدين ولرأالمجراهردين و
أنهم يقرراتلون المجرراهرردين لوب المسرررلمين الرعرب في ق

 منالثورة من الرافضة والنصيرية والملاحدة، فويذرون أعداء 
من  وتطهيرهاجهزوا رتلا لغزو منطقة عزاز  هرذه الرأشرررياء
الزهراء التي فيها وفي حين لا تبعد نبل  مالمرتدين بزعمه
الرافضرررة الرذين يذبحون والنصررريريرة من المرتردون حقرا 

 من جانب نبل الرتل روم ،يقصفونهم بالبراميلالمسلمين و
كتيبة عاصرررفة الشرررمال قتل عناصرررر من دخل ووالزهراء و
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نه ترح أفي حين  حرماتهميسرتبيح سرتأصرل بيضرتهم وي
 .ون أبناء المسلمين منذ ثلاك سنينأولئك الذين يذبح

  ؟تدرون ما تفسير هذاأ 

لا وهو قوله أ حديث رسول الله  إنكم تجدون تفسيره في
لَامِّ )) :ائفة من الطوائف الضرررالةعن طر َيْقُتُلوَن َأْهَل الإِّسرررْ

 .1((َوَيَدُعوَن َأْهَل الَأْوَثانِّ

                                                           
 

عِّيدم َرضَِّي اللَ ُه َعْنُه، َقاَل: َبَعَث َعلِّي   َرضَِّي اللَ ُه الحديث بتمامه:  1 َعْن َأبِّي سرَ
لَأْرَبَعةِّ الَأْقَرعِّ َلْيهِّ َوَسلَ َم بُِّذَهْيَبةم َفَقَسَمَها َبْيَن اَعْنُه، إَِّلى النَ بِّي ِّ َصلَ ى اللُه َع

عِّي ِّ، ْبنِّ َحابِّسم الَحْنَظ َزْيدم الطَ ائِّي ِّ، ُعَيْيَنَة ْبنِّ َبْدرم الَفَزارِّي ِّ، َوولِّي ِّ، ُثمَ  الُمَجاشررِّ
ي كِّلَابم، َفَغضَِّبْت مَ  َأَحدِّ َبنُِّثمَ  َأَحدِّ َبنِّي َنْبَهاَن، َوَعْلَقَمَة ْبنِّ ُعلَاَثَة الَعامِّرِّي ِّ، ُث

دم َوَيَدُعَنا، َقاَل:  لِّ َنجرْ ادِّيرَد َأهرْ نرَ اُلوا: ُيْعطِّي صرررَ اُر، قرَ إِّنَ َما »ُقَرْيش ، َوالرَأْنصرررَ
َألَ ُفُهْم رُِّف الَوْجَنَتْينِّ، َناتُِّا الَجبِّينِّ،«. َأترَ َكثُ   َفَأْقَبَل َرُجل  َغائُِّر الَعْيَنْينِّ، ُمشرررْ
ْيُت؟ َمْن ُيطِّعِّ اللَ »ْحُلوق ، َفَقاَل: اتَ قِّ اللَ َه َيا ُمَحمَ ُد، َفَقاَل: الل ِّْحَيةِّ َم َه إَِّذا َعصرررَ

َأَلُه َرُجل  َقْتَل« َأَيْأَمُننِّي اللَ ُه َعَلى َأْهلِّ الَأْرضِّ َفلَا َتْأَمُنونِّي ُبُه-ُه، َفسرررَ  َأْحسرررِّ
ْئضِّاِّ َهَذا، َأْو:، َفَلمَ ا َولَ ى َفَمَنَعُه-َخالَِّد ْبَن الَولِّيدِّ  فِّي َعقِّبِّ  َقاَل: " إِّنَ  مِّْن ضرِّ

َهَذا َقْوًما َيْقَرُءوَن الُقْرآَن لَا ُيَجاوُِّز َحَناجَِّرُهْم، َيْمُرُقوَن مَِّن الد ِّينِّ ُمُروَق السَ ْهمِّ 
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الليل الشام ملازمة لفصيل دولة العراق و ملازمةوهذه صفة 
 .همعن تنفكلا  النهار للأرضو

 .ها هم ذا قد قتلوا السجناء في مستشفى الأطفال 

 .ها هم قتلوا السجناء في مدينة حارم 

 .ها هم ذا قتلوا السجناء في مسكنة 

عليها  واسيطرلوا السجناء في كل المناطق التي ها هم قت 
بتصررفية  مرًاأصرردر والي حلب أ، حيث في غيرهافي حلب و

 .بأبشع صورة فتم قتلهمالسجناء 

بو ريان المجاهد الفاضررل الشريف أطبيب ال قاموا بقتللقد 
رحمره اللره وأعلى درجراته يسرررجنه أولئك ويعتقلونه ثم 

                                                           
 

لرَامِّ َوَيَدُعوَن َأْهَل الَأْوَثانِّ، َلئِّْن َأَنا َل الرإِّسرررْ ةِّ، َيْقُتُلوَن َأهرْ ْدَرْكُتُهْم َأ مَِّن الرَ مِّيرَ 
 .َلَأْقُتَلنَ ُهْم َقْتَل َعادم "

، َباُب َقْولِّ اللَ هِّ َعزَ  َوَجلَ : )َوَأمَ ا َعاد  َفُأْهلُِّكوا بِّرِّيحم في صحيحه البخاري أخرجه
 (.3333َصْرَصرم(، رقم الحديث )

، باب ذكر الخوارج وصرررفاتهم، رقم الحديث في صرررحيحه مسرررلم وأخرجه  
(133-1٧03.) 
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يجدعون وقبل الموت  هب يمثلونويسرررحبونه ثم يعذبونه 
ويثقبون سرره بالمطرقة أذنه ويكسرررون رأأنفه ويقطعون 

 .أطرافه ثم بعد ذلك يقتلونه بدم بارد

أطفالا في لقد رأينا في السجون التي حررناها من ظلمهم  
العاشرررة والحادية عشررر والثانية عشررر والثالثة عشررر  سررن

 ردة.لالسجن بتهمة افي ويضعونهم  يأخذونهم

هذه هي دولة الظلم والشام و فصريل دولة العراق ا هوهذ 
البطش دولرة الرإرهراب الذي يرهب المسرررلمين ولا يرهب و

 وتعالى.أعداء الله تبارح الكفار و

نا نصرة لهؤلاء الأطفال نفسررأتدرون لماذا قمنا ندافع عن أ 
هدين الذين كافأهم فصرريل ، نصرررة لهؤلاء المجاالمسرراكين

بقتلهم وتسرررميتهم ن حرروا البلاد أالعراق والشرررام بعرد 
 .حواتبالص

العراق  دولة فصيل ن يكونأالصحوات وصف أليس الأولى ب 
 .الشامو
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ن يكون هو أولى بمن يبيع النفط لنظررام الررأسرررد أليس أ 
 ؟الصحوات

غلق الحدود بين سررورية يو قالطري أليس أولى بمن يقطع 
 ؟ن يكون هو الصحواتأتركيا و

و ن يكون هأولى بمن يطعن في ظهور المجاهدين أليس أ 
 ؟الصحوات

ن يكون هو أرؤوس المجرراهرردين  طعبمن يقأليس أولى  
 ؟الصحوات

التنكيررل يرمررارس الظلم والبطش وألريرس أولرى برمرن  
ن يكون هو أالعبرراد ين الررذين حرروا البلرراد وبررالمجرراهررد

 ؟الصحوات

ر يكفويل الذي ينشرررر فكر التكفير أليس أولى بهذا الفصررر
 ؟ن يكون هو الصحواتأأهلنا في الشام 

أليس الصرررحوات الرذين ينتظرون برتل طويل خارج مدينة 
تقصرررف و همفوقالبراب ثم ترأتي طائرات النظام وتمر من 

 ؟قتحم البابتودخل تفترجع مدينة الباب وهي تنظر ثم 
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منع الطحين على يمن  الصررحواتب يوصرفن أولى َأالأليس  
ن مئتي إلىمدينة الباب فيرتفع سعر الخبز من عشرين ليرة 

 ؟ن يكون هو الصحواتأبه أليس أولى  ،ليرة للربطة الواحدة

المطرراحن في أولى بمن يرفع القنرراصرررين فوق الررأليس  
العسرركريين على من المدنيين و ةمدينة الباب فتقتل المار

 ؟ن يكونوا هم الصحواتأحد سواء 

ين ذ[ من لواء التوحيد ال22فوج ]الأولى بمن يأسررر الأليس  
ن هؤلاء مجاهدون مثلهم أن يرفعوا السرررلراح لظنهم أأبو 

نهم أزمونهم بإخراج يوتيوب للناس على ثم يلونهم ريأسرر
تنشق لوية أن الأن لواء التوحيد ليظهروا للناس ع انشرقوا

كذلك فعلوا مع و، لاعيب النظام نفسهاأأليسرت هذه ه، عن
حرار الشام وكذلك فعلوا ألوا مع وكذلك فع ،جيش الإسرلام

 .مع بقية الكتائب

ن يكون أبمن يتبع الأسررلوب الاسررتخباراتي  أولىالأليس  
 ؟هو الصحوات
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 ،هم الصحوات ن يكونواأأولى بمن لا نعلم قادتهم الليس أ 
أو أبو  المصري الذي يسمى أبو حفصة بلس ها هو والي جرا

ملازم في الحر س برتبة سرروري  أمن رجل تبين أنهعائشررة 
 ؟الجمهوري

ها هو قائد قوات فصررريل دولة العراق والشرررام في عزاز و 
ية ولمخابرات يتبع لبعض المخابرات الدعنصر اكتشفنا أنه 

 .الأجنبية

حجي بكر العقيررد القررائررد الحقيقي  فقررد اكتشرررفنررا مع 
وعليه اختام  انيًاإير سفر جوازلفصريل دولة العراق والشرام 

 لكيف يدخ ًا،بعيد تاريخها خروج ليسالدخول وللرإيرانيرة 
دولة  من هم قرادة فصررريلو ،ا الرجرل المجهولويخرج هرذ

دون هذا ويقالذين من هؤلراء المجهولون  ،العراق والشرررام
 .تحكمون بمصير المجاهدينيوالفصيل 
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  مع فصيل دولة العراق والشام: نتعايشماذا لا ل

 ؟نهمقال لي بعض الاخوة لماذا لا تستوعبولقد 

، لقد قاموا وصررربرنرا طويلرا لقرد اسرررتوعبنرا كثيرًا :أقول 
برز قادتنا خرجوا من المقر الرئيسرري لنا أاثنين من باعتقال 

ثم وجهوا منها ملثمون وداهمتهم ثم  جراءت سررريرارةثم 
م نهأكررانوا يظنون ومروهم بررالنزول أهم وتجرراهالبنررادق 

بأنهم مر ثم فوجئوا أمجراهردون مثلهم والتبس عليهم الر
 إلىخذوهم أوثقوا أيرديهم برالقيرد وأعينهم وأ أغمضررروا

  :تهمتان المعتقل وكانت تهمة هؤلاء المجاهدين

  .لماذا لم يبايعوا الدولة :الأولى

جمرراعررة جيش )لمرراذا يمشرررون مع المرترردين  :الثررانيررةو
 .(الإسلام
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ن أفي يوم من الأيام  نيكونوا يظنو هؤلراء المجاهدون لم 
 هفصررريلا من الفصرررائل التي تتلبس بلبوس الإسرررلام بهذ

 .والمسلمين للإسلامالكراهية الطريقة من البعد والحقد و

ثم اعتقلوا لنررا عشررررة مجرراهرردين آخرين ثم في يوم من  
منطقة القلمون  إلىالأيام أرسرلت قافلة من شرباب سوريا 

 ىإل طريقالالتي تقاتل لفتح  لتكون عونرا لقوات القلمون
ي منطقة القريتين النظام بقطع الطريق فالغوطرة فقرام 

فجأة ظهر فصررريل ودير الزور   إلىالطريق  قمنا بتحويلثم 
أحاط العراق والشرررام عنرد السررراعرة الثرانيرة ليلا و دولرة

خوة الذين هم مع القافلة أاعتقل الو هاصرررادرو برالقرافلة
نتم مرتدون واسرررتباحوا أوقال لهم  ،نهم مرتدونأ بتهمة

لررا بعررد إ نسرررتطع أن نخرجهملم ولتي معهم القررافلررة ا
بل قواتنا في من قِّضدهم عمل عسركري  باتخاذ همتهديد

 .ينمالزور فأخرجوا إخواننا راغ دير

ل ليس متعاونا مع ن هرذا الفصررريأن تقنعوني أكيف لكم 
الطريق من القريتين  النظررام يقطعن أالنظررام في حين 

الشرررام يقطع الطريق من دير الزور فصررريل دولة العراق وو
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فشلت العملية  الإسرلام وبالتاليعلى قافلة واحدة لجيش 
القلمون  عن طريقالغوطررة  إلىلطريق االتي فيهررا فتح 

بواسطة تدخل فصيل  التي كان يقوم بها جيش الإسررلامو
 إلىة من الوصرررول لالشرررام الذي منع القافدولرة العراق و

 .القلمون

مجاهدين ن القتلوولرا يزالون ي كثيرًا هملقرد اسرررتوعبنرا 
سجون فصيل دولة العراق ، لقد وجدنا الناشطين نعتقلووي
لاعلاميين ن األ ؟ لماذا بالإعلاميين أتدرونالشرررام مليئرة و

يهدمون فصيل دولة من  وهم أيضاهم من يهدمون النظام 
 .الشامالعراق و

  ة فيه كمثلالفصررائل المجاهدل الجهاد في سرروريا وَمَثن إ 
حافلة التي تمشررري لارجرل يركب في حافلة ومعه ركاب و

ن تصررل أفي وسررط خضررم من الأعداء والذئاب والتي تريد 
الشررام و، مثل فصرريل دولة العراق هذه الحافلةهدفها  إلى

، فإذا سرررب السرررائق يمكن كمثرل رجرل في هرذه الحافلة
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عليه  ذا تفرلإو ن يحلم عليرهأن يسرررتوعبره وأللسرررائق 
 ه بليحلم علين يسررتوعبه وأكرمكم الله  يمكن للسررائق أ

ن يستوعبه ويحلم عليه بل أمكن للسائق ذا ضربه يإأقول 
كذلك لكن ما  ذا خلع الكرسررريإذا كسرررر الزجاج كذلك بل إ

وضرررع محرح الحافلة و أطفأغلق وأحيلة السرررائق في من 
ذا أوقف فصيل إح في جيبه ماذا يفعل هذا السررائق المفتا

 .الشام الجهاد في سوريادولة العراق و

ن نحلم عليهم والله لقد حلمنا كثيرا ولكن أيطالبنا البعض 
ي تمد المجاهدين بالسلاح قطع القوافل الت إلىمر أوصل ال

قتل  إلى مرأاستهداف قادة الجهاد ووصل ال إلىمر أووصل ال
 .وسرقة أسلحتهم ومعداتهماعتقالهم المجاهدين 

حد القادة سيارة أسلمت  حيث شرخصيامعي حادثة حدثت  
بيته ووضعها في باب البيت ثم خرج من البيت  إلىفذهب 

بمحكمة فصريل دولة العراق والشام  وإذا فلم يجد السريارة
 وحملرت السررريررارةمررة الرردانررا جرراءت التي تسرررمى محكو

ن هذه السررريارة أبتهمة  وسررررقتهرا، تردرون بتهمة ماذا؟
 إلى، قردمنرا طلبا الحر لهم من الجيش ةسررريرارة مسرررلمر
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يف ك ،مزقوهالردانا فلم يأبهوا بهذا الطلب و فيالمحكمرة 
 .بالله عليكمنفعل مع هؤلاء الناس 

من الفظائع التي يقوم بها هذا الفصيل الذي ناح الكثير ه 
 .ن يكون فصيلا مجاهدا في سوريةألا يمكن 
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  صفات فصيل دولة العراق والشام:

ثم درسررت هذه لقد جمعت كثيرا من الصررفات والمعلومات 
شرررارككم وتشررراركوني أن أريد أالصرررفرات والمعلومرات و

 :بلادنا بع فيلنستنتج ما هو حال هذا الفصيل الذي يق

يقرأون القرآن لا  يقولون من خير قول البرية  يقول النبي 
أليسرررت هذه الصرررفة متحققا في هؤلاء  يجراوز حناجرهم

يخطب مثل خطيبهم العدناني يتكلم  أحدهمتجد  النراس،
 زورالى بقية الفصررائل المجاهدة كذبا وكذبا و زورا يتكلم ع

نحن نجاهد  ونيقول لا نكفر وهم يكفرون على الأرض يقول
موجودون على هم لرا يجراهردون على الرأرض يقول نحن و

كذبوا أتدرون كيف طريقة  وخسرررروا،الجبهرات وقرد خابوا 
طريقرة وجودهم على الجبهررات  الجبهرات؟وجودهم على 

و عشررررة أو خمسرررة أنهم يضرررعون في كل جبهة أربعة أ
 لرإعراقة مجاهدي تلك الجبهة عن الجهاد في سررربيل الله

الذي نفسررري بيده ليس ه لكم يا إخواني وهرذا واقع أقولر
نه أواقع هذا الفصررريل الذي يدعي  وإنمرا هذا فيره تجني

 .يجاهد النظام النصيري
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َي اللَ ُه َعْنُه، َقاَل: َبَعَث َعلِّي   َرضَِّي اللَ ُه   عِّيدم َرضررِّ َعْن َأبِّي سرَ
لَ َم بُِّذَهْيَبةم لَ ى اللُه َعَلْيهِّ َوسررَ َمَها َف َعْنُه، إَِّلى النَ بِّي ِّ صررَ َقسررَ

عِّي ِّ،  ةِّ الَأْقَرعِّ ْبنِّ َحابِّسم الَحْنَظلِّي ِّ، ُثمَ  الُمَجاشرررِّ َبْيَن الرَأْرَبعرَ
ْدرم الَفَزارِّي ِّ، َوَزْيدم الطَ ائِّي ِّ، ُثمَ  َأَحدِّ َبنِّي َنْبَهاَن َة ْبنِّ برَ ، وُعَيْينرَ

َة الَعامِّرِّي ِّ، ُثمَ  َأَحدِّ َبنِّي كِّلَابم، َف َة ْبنِّ ُعلرَاثرَ َبْت َغَوَعْلَقمرَ ضرررِّ
َنادِّيَد َأْهلِّ َنْجدم َوَيَدُعَنا،  اُر، َقاُلوا: ُيْعطِّي صرررَ ُقَرْيش ، َوالَأْنصرررَ

اَل:  َألَ ُفُهْم»قرَ ا َأترَ رُِّف َفَأْقَبَل َرُجل  َغائُِّر الَعْيَنْينِّ، ُمشرررْ «. إِّنَ مرَ
َه لَ الَوْجَنَتْينِّ، َناتُِّا الَجبِّينِّ، َكثُ  الل ِّْحَيةِّ َمْحُلوق ، َفَقاَل: اتَ قِّ ال

ُد، َفَقاَل:  ا ُمَحمرَ  ْيُت؟ َأَيْأَمُننِّي اللَ »يرَ ُه َمْن ُيطِّعِّ اللَ َه إَِّذا َعصرررَ
َأَلُه َرُجل  َقْتَلُه، « َعَلى َأْهلِّ الَأْرضِّ َفلَا َتْأَمُنونِّي َأْحسُِّبُه -َفسرَ

اِّ إِّنَ  مَِّفَمَنَعُه، َفَلمَ ا َولَ ى َقاَل: " -َخالَِّد ْبَن الَولِّيدِّ  ْئضرررِّ ْن ضرررِّ
َذا، َأْو: فِّ ا َيْقَرهررَ َذا َقْومررً بِّ هررَ اوُِّز ُؤي َعقررِّ وَن الُقْرآَن لررَا ُيجررَ

ةِّ،  ْهمِّ مَِّن الرَ مِّيررَ  اجَِّرُهْم، َيْمُرُقوَن مَِّن الررد ِّينِّ ُمُروَق السرررَ  َحنررَ



 

 

 في نقض شبهات الخوارج

ْم َيْقُتُلوَن َأْهَل الإِّْسلَامِّ َوَيَدُعوَن َأْهَل الَأْوَثانِّ، َلئِّْن َأَنا َأْدَرْكُتهُ 
 .1" ُهْم َقْتَل َعادمَلَأْقُتَلنَ 

ون القرآن لا يجاوز ؤيقر الشرررامهذا فصررريل دولة العراق و 
صررريامه مع وكم صرررلاته مع صرررلاتهم حُدأر حناجرهم، يحقِّ

التي هذا الصفة  إلىانظروا  الحديث،كما ورد في  صريامهم
جماعة من من الفصررائل و في فصرريل قالها رسررول الله 

وبين فصررريل دولة  بالله عليكم بينها قواالجمراعات وطاب
 .العراق و الشام

وا مِّْنُه فِّي : ))ول النبي يق  َيْدُعوَن إَِّلى كَِّتابِّ اللَ هِّ َوَلْيسرررُ
اَن َأْوَلى بِّاللَ هِّ مِّْنُهْم اَتَلُهْم كرَ ْيءم، َمْن قرَ  إلى، يدعون 2((شرررَ

ر يدعون  في التويتو ،شررريءليسررروا منه في وكتاب الله 
في الفيسررربوح  ووفي مواقع التواصرررل الاجتماعي وفي 

التحاكم  إلىهم وتذا دعإوجل و كتاب الله عز إلىاليوتيوب 

                                                           
 

البخاري في صحيحه، َباُب َقْولِّ اللَ هِّ َعزَ  َوَجلَ : )َوَأمَ ا َعاد  َفُأْهلُِّكوا بِّرِّيحم  أخرجه 1
 (.3333َصْرَصرم(، رقم الحديث )

 لباني.أرواه أبو داود والبيهقي وصححه ال 2
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بررل اذ تجرردهم  ،كتراب اللرره اذا فريق منهم معرضرررون إلى
خينا أمثال قتل  ،كبر مثال على ذلكأمعرضرررون وجميعهم 

له المثوبة  لجزأعلى قدره وأبي ريان رحمه الله وأ بالطبي
 .العطاءو

وجل فرفضوا  كتاب الله عز إلىالتحاكم  إلى مفقد دعوناه 
، يقول وجل كتاب الله عزالتحاكم إلى  إلىنهم يدعون أمع 

  ن((.وثاأهل الأ ويدعونهل الإسلام أيقتلون )) النبي 

ة البسرريطة التي يسررتطيع أي هذه الإحصررائي إلىانظروا 
التي  المفخخاتف ؛ن يسررتنتجهاأمراقب للعمل في سرروريا 

 الشرام خلال الأسبوع الماضيأرسرلها فصريل دولة العراق و
ة ضررد الكتائب الإسررلامية مفخخ ةعشررر ثمانيبلغت  فقط

تأسرريس  ذمنلم ترسررل بينما  ،كتائب الجيش الحربالذات و
كثر من أليوم ضد النظام النصيري ا إلىالشام ق ودولة العرا

ن ينطبق عليهم أليس حري بهم ، أمفخخررة ةعشرررر ثلرراك
 .وثانأهل الأهل الإسلام ويدعون أيقتلون  قول النبي 
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حاجز من  إلىرسلوا سيارة مفخخة أرام حمدان  بالأمس في 
يقف عليه إخواننا المجاهدون من  حواجز الجبهة الإسلامية

القلمون  إلىغاثي متجه إانتظروا حتى مر رتل فحرار الشام أ
على ذلك الحاجز وقتلوا خيرة  وفجروهاام جيش الإسرررل من

 .شبابنا

ون النظام منذ سرررنتين الذين يقاتلقتلوا شرررباب الغوطة 
ين ألجوع بررالسررريررارات المفخخررة، ء ااوأيصررربرون على لررو

هل الإسرررلام أقتلون ت ،مفخخراتكم من النظرام النصررريري
 .هل الاوثانأوتدعون 

ننا أقول ي باسرررمهمي الناطق الرسرررمي شررربهم البناعر 
 ،في آخر تسجيل له بالأشررلاءمغرمون للدماء و متعطشرون

لدماء في طهران لن يعطشررمتن تكونوا أس الأولى بكم يلأ
أليس الأولى  ،عنرد النظرام الإيراني القذر الذي يقاتل أهلنا

الجيش الروسي الذي للدماء ضد  نمتعطشين تكونوا أبكم 
ون عطشمتنكم إيقاتل أهلنا ويرسل خبرائه ليقاتلوا أهلنا، 

تكونوا  نأولى بكم أأليس ال ،دماء ما تسرمونهم الصحواتل
المسرررلمين لكفرة الررذين يقرراتلون ن لرردمرراء ايعطشرررمت
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، أليس ينطبق عليكم قول النبي كاكينبالسررر ويذبحونهم
  هل الاوثانأهل الإسلام و يدعون أيقتلون. 

َيْخُرُج َقْوم  مِّْن ُأمَ تِّي َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َلْيَس )) :يقول النبي  
َلقَِّراَءُتُكْم إَِّلى قَِّراَءتِّهِّْم  َلاُتُكْم إَِّلى صررَ ْيءم، َوَلا صررَ اتِّهِّْم بِّشررَ

َيامِّهِّْم بَِّشْيءم، َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن  َياُمُكْم إَِّلى صررِّ ْيءم، َوَلا صرِّ بِّشرَ
َلاُتُهْم َتَراقَِّيُهْم ُبوَن َأنَ ُه َلُهْم َوُهَو َعَلْيهِّْم، َلا ُتَجاوُِّز صررَ  َيْحسررِّ

 .1((السَ ْهُم مَِّن الرَ مِّيَ ةَِّيْمُرُقوَن مَِّن اْلإِّْسَلامِّ َكَما َيْمُرُق 

لهم  نهأيحسبون ون القرآن وؤيقرنعم لقد رأينا هذا فيهم 
حكم الررا للرره  شرررعررارهم لررا ،مر عليهمأواقع الرر وهو في

بي أال علي بن قرد قو ،نزل اللرهأبحكم مرا  ويتغنون كثيرا
لا  الشررامجداد فصرريل دولة العراق وأحد أطالب لما قال له 

 .((ريد بها باطلأكلمة حق )) :له لا لله قالإحكم 

                                                           
 

 (.1٧00-153أخرجه مسلم، باب التحريض على قتل الخوارج، رقم الحديث ) 1
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ن أح الكثير من المسرررائل التي ينبغي هنا الأحبةخواني إ 
 ملسو هيلع هللا ىلصن يعرفوا الحقيقة من كلام خير الخليقة أتظهر للنراس و

 .ومن الوقائع التي نراها على الأرض

اوز يج بألسنتهم لاالشام يقولون الحق و فصيل دولة العراق
في هذا  فانظروا ؛قهم كمرا ورد عنرد الرامام المسرررلموحل

ل ونهم يحسنون القإ ؛ماذا يفعلونن والفصريل ماذا يقولو
 .تعالىالفعل كما خرجه أبو داوود رحمه الله  يسيئونو

الشرررام فات التويتر لفصررريل دولة العراق ومعر إلىانظروا  
مجاهيل ترفع فصرريل دولة العراق  مئات المعرفات بأسررماء

 ن هذهأحدهم أقد يقول  ،ًابليغ ًاتنتصرر له انتصاروالشرام و
نا أقول أو ،رسميا للمعلومات عنهم يست مصدرًاالمعرفات ل

صيل دولة شرهر لمئات المعرفات التي ترفع شعار فأثمانية 
شد الذب أشد المناصرة وتذب عنه أه رتناصالعراق والشام و

تفضررحهم ثم لا يصرردر بيان وتنتقد مهاجميه وتهاجمهم و
 ،حد هذه المعرفاتأو من أ ذه المعرفاتواحرد بالتبري من ه

معرفات  ،المعرفات لا تدل عليهم بأن هذهن نقبل ألا يمكن 
الحقيقة قادة فصيل دولة العراق التويتر المجاهيل هم في 
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الشرام يكتبون بأسماء وهمية  لأنهم كالجرذان لا يجرؤون و
نهم إأسمائهم للعلن نعم اس بوجوههم وعلى الظهور للن

 .ل و يسيئون الفعلويحسنون الق كما قال رسول الله 

قول النبي هو  تعالىكان جزائهم عند الله تبارح ولذلك و 
: (( ،َنتِّهِّْم َلا َيُجوُز َهَذا، مِّْنُهْم اَر  -َيُقوُلوَن اْلَحقَ  بَِّأْلسررِّ َوَأشررَ

هِّ  بغض أهم من قال   1((مِّْن َأْبَغضِّ َخْلقِّ اللهِّ إَِّلْيهِّ -إَِّلى َحْلقرِّ
 .ليهإخلق الله 

الشررام فصرريل ن فصرريل دولة العراق وأقول أن أخجل ألن  
 .مذهب الخوارج الذين قاتلوا أصحاب رسول الله  ىيتبن

ت حال هؤلاء َنهذه الاحاديث التي بيَ بعد كل هذا السررررد و 
يحملون صررفات اقع هؤلاء الناس من الناس كما نراه في الو

                                                           
 

لتحريض على قتل الخوارج، رقم الحديث أخرجه مسرلم في صحيحه، باب ا 1
(157-1٧00.) 
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 ُهْم)) عنهم: لذلك قال رسررول الله ليه وإبغض خلق الله أ
 .1((َشرُ  اْلَخْلقِّ َواْلَخلِّيَقةِّ

يمرقون من الدين كما يمرق )) : وكذلك قال رسرررول الله 
 .((السهم من الرمية

 إلىقوا َلانَط) فيهم: قال عبد الله بن عمر رضرري الله عنهو 
التسجيلات  هذهو (،ي الكفار فجعلوها على المؤمنينآيات ف

بد عقول  تمامًاتبين  في اليوتيوبات والفيديوهات المصورة
ن ويتحدك آكأنه يرى الواقع الذي نعيشررره الور اللره بن عم

 .عنه

 خواني المجاهدين المهاجرينإ إلىلرذلرك أوجه رسرررالة و 
ا بهذا الفصيل الذي لا ينهج غرار المساكين الذين انخدعوأال
الجماعة بل ينتهج منهج الخوارج الذين هل السنة وأهج نم

يا  :ليهمإ، أوجه رسالة واضحة حاربوا أصرحاب رسرول الله

                                                           
 

أخرجه مسرلم في صحيحه، باب الخوارج شر الخلق والخليقة، رقم الحديث  1
(153-1٧07.) 
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فئرردتنررا أننررا نسرررتقبلكم بقلوبنررا وإهرراجرين خواني المإ
 نفسنا  دون أنفسكم أبل  ،نفسناأونحميكم مما نحمي منه 

نتم إخواننا في الدين أ ،عراضرررنرا  ودمرائنا دون دمائكمأو
هذه  وتخلوا عناتكروا هذه الشررررذمة  الباغية فالإسرررلام و

اتركوا هذه الطغمة التي  ،الطغمرة المحراربة لله ورسررروله
كوهم فإن في تركهم خير تحارب الإسرلام باسم الإسلام اتر

اتركوهم فقد قال رسول  ،أقوم قيلاهدى سبيلا وأهو لكم و
رُ  َقْتَلى ُقتُِّلوا َتْح)) :ُأَماَمَة وَأب فيما يرويهفيهم  الله َت شرررَ

َماءِّ، َوَخْي ْد َكاَن ُر َقتِّيلم َمْن َقَتُلوا، كَِّلاُب َأْهلِّ النَ ارِّ، َقَأدِّيمِّ السرَ 
اُروا ُكفَ اًرا لِّمِّيَن َفصرَ َذا َشْيء  ُقْلُت: َيا َأَبا ُأَماَمَة، َه« َهُؤَلاءِّ ُمسرْ

لَ ى اللُه َعَلْيهِّ  ولِّ اللَ هِّ صررَ مِّْعُتُه مِّْن َرسررُ َتُقوُلُه؟ َقاَل: َبْل سررَ
 .1((َوَسلَ َم

                                                           
 

(، وقال 170رواه ابن ماجه في سرررننه، باب في ذكر الخوارج، رقم الحديث )  1
 الألباني )حسن(.
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ترضى أ ،هل النارأعن الخوارج كلاب  الله رسرول  قالفقد  
سررربحانه  ل اللهأنسررر .هل النارأتكون من كلاب ن أخي أيا 
 .والسلامةلنا ولك العافية  تعالىو

 هاجتزل بعضأمن المعلومات  ن هناح كثيرًاأخواني تأكدوا إ 
 .ن تفكروا بها مليًاأيمكنكم و

الذي  وقاف حلبأشررهابي مدير اللماذا قال ابن عبد القادر  
يمشررري مع النظرام حذوة القدة بالقدة في جلسرررة فيها 

ا سريطر فصريل دولة العراق والشام على مدينة هود لمَ شر
الشررام ذا سرريطر فصرريل دولة العراق وإاعزاز قال: اطمئنوا 
يعني و .عليها النظام ز كأن الذي سررريطرعلى مردينرة اعزا

 .نظام الأسد

لماذا فصريل دولة العراق والشام يرتكب مجازر في الرستن  
 ،أطفاليحتجز ال حيثمشفى الأطفال في حلب وفي حارم و

المجاهدين في سرررجونه ثم يحتجز المجاهدين بل رؤوس و
 .عدامات ميدانيةإينفذ فيه 
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ثر كأبالسكاكين ذبحا  والشام قتللماذا فصيل دولة العراق 
 .الرقة ر الشام في مدينةحراأمن ستين من قادة وعناصر 

الشررام يوقف رجلا من آل عبيد لماذا فصرريل دولة العراق و 
مه على قارعه الطريق أمره ثم يلقي أومعره  الرأتراربفي 

ين ثم يأتي به في اليوم يأخذ هذا الرجل ثم يذبحه بالسكو
ن هذا أيسرررتفز الناس أليس ل الرأتاربيرميره في الثراني و

 .ثر بليغأله في الجهاد  الرجل كان مجاهدًا

عدامات بحق إذ ينفبتفصريل دولة العراق والشام  لقد قام 
رجل تونسررري يقوم حيث ين المجرمبر من يصرررفهم بعض

يذ حكم القتل في مجرمين هو يقول يتلوا بيرانرا فيه تنفو
فساد ثم بعد إن هؤلاء جريمتهم قطع الطريق والسرقة والأ

مزابررل ثم يلقونهم على الوقرتلهم يقطعون رؤوسرررهم 
هررل السرررنررة أيقولون عنهم مرترردين هررل هررذا مررذهررب 

لقد كان رسرررول  ،هل هذا مذهب رسرررول الله  ،الجماعةو
أو جريمة  من ارتكرب حدًاالحرد على بعض  اماذا أقر اللره 
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كم ولا يقول هذا صرراحبكم قد كفر يقول صررلوا على صرراحب
م والكفر ثفي القمامة ثم المزوه بالردة ا به قتلوه ثم ارمواف

 .ن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليهأحذروا الناس من 

ا على كل مخلص ليتدبر بها طرحهأن أريد أعندي تساؤلات 
 وتعالى:كما قال الله تبارح ا ملي

 .1چۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  چ

قف لماذا يتو، دع عنك العاطفة جانباخي وأتدبر يا تفكر و 
ي يسرتقر فيها فصيل دولة المواقع التقصرف النظام على 

حين تقصف مواقع جيش الإسلام بمئات  في العراق والشام
يتوقف  ،القرذائف في الغوطرة الشررررقيةالصرررواريخ ومن 

ي فيها مقرات فصرريل دولة العراق القصررف عن المواقع الت
ي ف بالألوفعضاء هذا الفصيل بالمئات بل أويتجول الشام و

 .المناطق المحررة
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 الأتاربالشرررام بلدة قصرررف فصررريل دولة العراق ولمراذا َي 
ليسرررت هذه أبراجمرات الصرررواريخ والردبرابات والمدفعية 

 .كذلك يفعل مع مدينة الباب في حلب، طريقة النظام

قائد كتيبة  عتقلالشرررام يلمراذا فصررريرل دولرة العراق و 
المعتصرررم برالله في مدينة تادف قرب حلب دون أي ذنب 

قرائد هذه  أليس، عليره الرصرررا  جيئرةتكبره ثم يطلق ار
من الناس الذين كانوا في الكتيبة كما شرررهد به من حوله 

 النظام؟محاربته هل هذا جزاء  ،ضد النظامالصفوف الأولى 

 نيمن العراقي العراق والشررام هم لماذا قادة فصرريل دولة 
 ؟المجاهيل يينالتونس

تيتم تريدون الله أنتم يا أبناء الجزيرة العربية يا من ألمراذا 
رجل الشرررهادة لماذا تقبلون بولاية و الجنانوخرة آوالدار ال

 ؟خارجية جندةأمجهول يمثل 

ن تتبعوا مررا أنتم أبنرراء جزيرة العرب أبكم و أحرىأليس الرر 
 هلأام ابن تيمية الذي شهد به علماء مركم به شيخ الإسلأ
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 ن يتبع مجهولًاأحد ألا ينبغي ل: وقد قالجماعة السررنة وال
 ؟ن تفعلوهأم كهذا حري ب أليس ،و يأمره عليهأ

الإسرررلام  والشرررام بجيشلقد طعن فصررريل دولة العراق  
الغارديان مصرردر  هل، فعلى مقالة في الغارديان مسررتندًا

ق السرررنة بالنسررربة لفصررريل دولة العرامعتمرد كالقرآن و
 ؟والشام

  به؟هل الغارديان مصدر يوثق  

 ؟لمون بأيديهمهل الغارديان صحيفة يكتبها المس

 ؟الغارديانصحيفة المسلمين هي التي تخط  هل أقلام 

كيف يعتمد فصررريل دولة العراق والشرررام على مقالة في  
ه من الكتائب غيرالغارديان وغيرها للطعن بجيش الإسلام و

 .الإسلامية المقاتلة

 أبفصيل دولة العراق والشام وحواجزه تمل ن نثقأكيف لنا  
ركرراب المرردنيين من الة ثم يوقف حررافلررة المنرراطق المحرر

ليه صرررروا عأ الرقة فلمامدينة  إلىينهراهم عن الردخول و
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أليس هررذا ، بي جي رآطلق عليهم قررذيفررة أتركهم ثم 
 .ف هو نفس تصرف النظام على حواجزهالتصر

مررا التويتر و بنظرة عررابرة على صرررفحررات ن تطلعواألكم 
م الشار فصيل دولة العراق ونصاأيادي الكذابين من أسودته 
ن تقولوا هؤلاء ليسرروا أقتنع أقبل ولن أمرائه ولن أبل ومن 

شهر من الكذب أثمانية  والشام فإندولة العراق من فصيل 
صارا له كفيلة بكل عبد لله انتباسم هذا الفصيل والتزوير و

تبرأ منرره ولو مرة ن يأذا كرران الكلررام مزورا عليرره إمنصرررف 
 .واحدة

 لأفعالر انتقادا تعلن صررفحتي في التويأمضررى  فيماكنت 
الشرام دون التسرمية بالاسم يفعلها فصريل دولة العراق و

ذا سموا فصيلا بعينه ثم إلكنهم و ،ولمزاً  موا هذا همزًافسر
 أنالسنة  من أليس ،لمزاو يسررمونه همزاً انتقدوه بعينه لا 

قوام أقوام فيقول ما بال أفعرالرا لرأ كران ينتقرد ملسو هيلع هللا ىلص النبي
هذه السررنة، أليس الهمز واللمز  ، أليسررتيفعلون كذا وكذا
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و تلمز به أه بالخفاء ن تحردد شرررخصرررا بعينه ثم تطعن بأ
الشررام على الخلط ق ولماذا يصررر فصرريل دولة العرا ،تهمزو

تتفكروا في ن أليس حريا بكم أ ،اللمزبين السرررنة والهمز و
 .ذلك

على  مزدوج علاميإيتعرض جيش الإسرررلام لهجوم  لمراذا 
النظام وفصرريل قبل وبكل الوسررائل من على المسررتويات أ

لماذا هذا الاشتراح في  ،الشام على حد سواءدولة العراق و
 .التلفيقلماذا الكذب و ،هذه الجريمة

سلسلة الانسحاب المزعومة الكاذبة الترويج الكاذب للماذا  
فصررريل جيش الإسرررلام يثيرها العلمانيون وعلى  اةالمفتر

تتفكروا لم تتبصروا وأ ،والشرام على حد سرواءدولة العراق 
 .في هذا التوافق بين هذين الصنفين

دفن ت المناطق المحررة دون ألمراذا المقرابر الجمراعيرة مل 
س ليأ ،مين ثم يلقونهم في الترابيقتلون المسل ؟إسلامي

هرذا تكفيرا برالجملة، لماذا فصررريل دولة العراق والشرررام 
رجل شررريعي ه نأ الرذي لدينا معلوماتيمن وأوقرائرده أبو 
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المسرلمين في الساحل لماذا يقتل سرلام ورافضري عدو للإ
ن أالله صرربرا بعد  إلىجرة اهمسررتة من مقاتلي الكتائب ال

عطاهم الأمان واسرررتسرررلموا أن أبعرد  يقيردهم ويوثقهم
ثم عندما جاء الشرريخ  ،يقتلهم صرربرافسررلاحهم  سررلمواو

 .قتله العراقي هذا بنفسه مرألالبايرلي ليتوسط في ا

 لموالتصرفات المشبوهة  قام بالكثير منأبو ايمن العراقي  
 أفشرررلها،لا وإعملية تقوم ضرررد النظام في السررراحل يدع 

ليس هذا من القرائن أ، ن يكون رافضررريًاأليس الرأولى بره أ
ا الرجل مرا لردينا من معلومات عن صرررلات لهذالتي تثبرت 

 ا من قرائنليس هذا يثبت ما لدينأ ،بالاسررتخبارات الإيرانية
 .بارات النظام النصيريستخاعن صلات لهذا الرجل ب

الشرررام المقتلة الأخيرة لمراذا ينفذ فصررريل دولة العراق و 
 بالتزامن في عدد من المناطق؟ التي حصلت
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ثم في مشررفى مجازر في ريف اللاذقية وفي سررجن حارم  
لصرررالح من هررذه  ،رسرررتن ثم في الرقررةالعيون ثم في ال

 ؟المجازر

ولة العراق والشام في دمقابر جماعية لفصيل  فاكتشتم ا 
 .وفي الدانا كفرزتيهكفرمبل وفي المدينة الصناعية وفي 

ى السابق حسن الشمري عل لماذا يصرح وزير العدل العراقي
ن خروج سرجناء فصيل دولة العراق الإسلامية من أالقنوات 

 يرانإيرب كان بتنسررريق مع نظام المالكي وسرررجن أبو غر
ن قوات حماية أسرروريا علما  إلىوسررهلوا وصررول السررجناء 

السررجنين التاجي وأبو غريب انسررحبت منهما قبل اقتحام 
ة وجيزة عناصرر فصريل دولة العراق والشرام للسجنين بفتر

 ؟لم تتفكروا في هذالماذا 

فصيل دولة العراق والشام على تبني العمليات  رُ صرِّ ُي لماذا 
ب الإسرررلامية الأخرى كذبا الضرررخمة التي تقوم بها الكتائ

 ؟وزورا
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 الشائع في الخليج وبين أبناء المسلمينليس المشرهور وأ 
 نأذلك  إلى ومامارات إفي الخليج في السررعودية وقطر وال

ية هم ليها وقاتل النصررريرإمن حرر عردرا العمراليرة ودخرل 
على عملية  ُتشررررفأبينما  ؛والشرررامفصررريل دولة العراق 

عدرا العمالية بنفسررري وليس لفصررريل دولة  إلىالدخول 
نما كذبا إا مقاتل واحد في عدرا العمالية والعراق والشام ول

 نهأيزور فيها على الناس ووراقا أوزورا يقص ويلصرق صورا و
م منه ن النظام سررلِّأيقوم بعمليات ضررد النظام في حين 

 ؟روا البلاد والعبادروتلوثت يداه بدماء المجاهدين الذين ح

حد لقد أحة وبدون مجاملة لنني أقول بكرل صرررراإخواني إ
هدم فصريل دولة العراق والشام الجهاد في العراق ثم جاء 

سررروريررا ليهرردم الجهرراد مجررددا وليلقي بثمرة جهرراد  إلى
الكترائررب الررإسرررلراميررة في الهبرراء حتى لررا يكون لجهرراد 

يقوم بنفس المسلسل الذي قام  هو الآن ،المسرلمين ثمرة
 .به في العراق
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ا ذالسرررجناء من ه لقد كنت في السرررجن وكان معي بعض
نهم كررانوا في العراق يكفرون كررل أالفصررريررل وحرردثوني 

ن يكفروه بناء على أالحكومرة ثم بعرد  إلىموظف ينتمي 
ه نإهم التلازم بين القتل والتكفير فالقراعردة المطردة عند

يجرب عليهم قترل كل كافر بظنهم فإذا كفروا واحدا قتلوه 
ن لم م من لم يكفر بعد قتله يوجد قاعدة عندهم أخرى ثم

دة فصيل دولة كفره فهو كافر هذه قاع و شك فيأنا أكفره أ
ن يكفروا من أجبون على كل المسلمين ويفالعراق والشام 

هل هذا القتيل ليغسرلوه ويكفنوه ويصلوا أذا جاء إكفروه ف
توجب عليهم من ويقوموا  بما ي ةعليه ويدفنوه على السن

ثنرراء القيررام أرسرررلوا لهم مفخخرة وفجروهررا أحق لرابنهم 
نهم والوا أول بزعمهم نهم كفارألبواجبهم ضررده فقتلوهم 

 .ابنهم الذي هو كافر

يكفره فصررريررل دولررة العراق  من لم يكفر من) :قرراعردة إن 
قاعدة تهدم الإسررلام  (و شررك في كفره فهو كافرأوالشررام 

 .مسلما على وجه الأرضولا تبقي  ،خرهآ إلىوله أمن 
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لمراذا يتبنى فصررريرل دولة العراق والشرررام هذه القواعد  
سررلسررلة هذه  إلىانظروا  ،المنحرفة ويشرريعها بين الناس

ن آن تطابقوها على القرأليس حريا بكم أالقراعد المنحرفة 
 مصادمة للإسلام. ةاعدن القأوالسنة لتجدوا 

يتبناها فصريل دولة العراق  إن هذه القاعدة المنحرفة التي
التلازم بين القتل تكفير من لم يكفر من يكفره في والشام 

فصريل دولة العراق والشام أو شك في كفره فهو كافر، كل 
من جلس مع كافر فهو كافر، كل من لم يبايع فصررريل دولة 
العراق والشرام فهم صحوات ومرتدون، كل أهل سوريا كفار 
ومرتدون، لا يقنعهم عالم من علماء المسرررلمين كل علماء 

متخاذلون، لا يقبلوا بحكم الله تبارح وتعالى،  المسرررلمين 
ليس لهم مرجع في الحكم  إلا قادتهم، أنى لنا أن نصدقهم 
وقررادتهم من المجرراهيررل الررذين لررا نعرفهم، أنى لنررا أن 
نصررردقهم وقد ملؤا الدنيا ضرررجيجا بما يصرررادم آيات الله 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالله وأحاديث رسول 
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ول اللره براقيرة عن دولتهم من قين من يرفعون شرررعرار أ 
 .1 جحسرت يب ىب نب مب زب  ربىمح :وتعالىتبارح 

  ؟ليس البقاء لله وحدهأ 

سرررلام للحكم بالإ إنها باقيةهم يقولون  :قرال بعضرررهمف
لماذا التأول يا أخي هم لم يقولوا هذا هم قالوا  ،لهم وليتأ

ن نطبقه كما قال الله أليس لفظ البقاء أولى أ فقط.باقية 
 ؟ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وتعالىتبارح 

ى نَ أ ؟صالحها وطالحها سبقتنا قد زال ليست الدول التيأ  
 .لبقاء وحدهاص بتيخ وتعالىلها البقاء والله تبارح 

ود ألحررديررث في هررذا يطول كثيرا ولكنني ن اإخرواني إ
 :هل السنة في سورياأكل  إلىتوجه بكلمة من القلب ال

 ؛أشررد الغدروالنصرريرية قد غدروا بنا ن الرافضررة إخواني إ 
ها من دسرياسرة نصيرية رافضية مجوسية عن نحن نقاتلف
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ن تستولي عليكم أ عام فاحذرواالدهاء خلاصرة أربعة آلاف 
ا بأسررماء لال فصرريل يتزيَ من خ الباغية الضررالةهذه الفئة 

مر أإسررلامية ويرفع شررعارات إسررلامية وهو في حقيقة ال
 .الجماعةالسنة و هلأفصيل لا ينتهج منهج 

خوة إلا أوافق على ما قاله بعض ال :احةبكل صررررو هراأقول 
ن القترال في الشرررام فتنرة، لرا يوجد قتال فتنة في أمن 

، القتال في الشام بين فصيل ينتهج منهج الخوارج الشرام
ا عثمان ، قتلونالمؤمنيو الذين قاتلوا أصرحاب رسول الله 

ي الله عنه وقتلوا بي طالب رضررأقتلوا علي بن بن عفان و
بين فصائل أخرى سرادة الصرحابة الكرام وسررادة التابعين و

ن يجتالكم هذا أالرإسرررلرام والسرررنرة فاحذروا  إلىتنتمي 
 .الفصيل الخارجي البغيض

خردعوا خرديعة تذهب ُتن أون احرذروا أيهرا الراخوة المؤمن 
 .الجماعة في سورياهل السنة وأبعدها سوريا وطائفة 



 

 

 في نقض شبهات الخوارج

المهاجرين المخدوعين المغرر بهم  للإخوةكرر ندائي أنني إ 
ن هذا الفصررريل أين ينتمون لهذا الفصررريل ظنا منهم الرذ

 كررأ ،الجماعةهل السرررنة وأنره من أل اللره ونزأيحكم بمرا 
م مجاهدون همن ن كثيرًاأنعلم  الإخوة ونحننردائي لهؤلاء 

نهم يضعون أنهم حريصرون على الإسررلام والمسررلمين وأو
عمر بن الخطاب عينهم دولة الإسرررلام التي بناها أنصرررب 

التي كانت و  بعد النبيبي بكر وأرضررري اللره عنره بعد 
 .مثال العدل في الدنيا

كوا هرذا الفصررريل الخارجي الباغي اتر :خوةإليكم أيهرا الرإ 
الفصررائل الإسررلامية ونحن نحتضررنكم  أحد إلىانضررموا و

 موالكم أالنررا دون ومأدمنررا دون دمكم و ،ونرردافرع عنكم
ن قادة أن هذا سرريكلفنا الكثير لأومع  ،ورقابنا دون رقابكم

لبعض اتباعهم  هموامرأصدروا أفصيل دولة العراق والشام 
ية لاغتيال قادتها ترائب الإسرررلامبرالرانخراط في بعض الك

هذه الأوامر وما زلنا نسرررتقبلكم ونحوفكم لولكن لن نرأبه 
خوة لكم، المهاجرون إهل الشام أوندافع عنكم وسرتجدون 

نحن  ،وسيبقون كذلك خوان من أيام رسول الله إوالأنصار 



 
 

55 

 
 

س الوقت لن مس أي مهاجر بسوء  لكننا بنفن ُيألا نرضرى 
و يقضوا على أمتنا أن يقتلوا أبناء أنسرمح للخوارج الطغاة 

و يدمروا أسررلامي كما قضرروا عليه في العراق لإمشررروعنا ا
 .عينناأمل الذي نضعه نصب أال

ذهرب هؤلرراء الخوارج الطغرراة بهجررة اسرررم الرردولررة ألقرد  
لقد شوهوا صورة هذا الاسم  ،الإسلامية من نفوس الكثيرين

ن عامة المسررلمين يدل العظيم فجعلوه في نفوس كثير م
الكترراب  ضعبخررذوا بأ الغلظررة، لقرردعلى على البطش و
بل على ليس على الكافرين شررردة ولخذوا اأوكفروا ببعض 

خررذوا الظلم أ ،ذلررة على المؤمنينلررتركوا او ،الرمرؤمرنين
البطش من عقائد منحرفة مغروسة في صدورهم يظنون و

سررنة و بين كتاب الله وشررتان ما بينها عقائد الحق و أنها
 .رسول الله 

خواني من إدعرو دعروة مرن كررل قلبي لكررافررة أنرنري إ 
نني إ ،ارجي الباغيخيراكم وهذا الفصررريل الإالمجراهردين 
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يل الشررام فصررن فصرريل دولة العراق وأأقول وبكل صررراحة 
الجماعة هل السرررنة وأليس منهج و خارجيًا ينتهج منهجًا

الأوائل يكفرون كان الخوارج  ،بل هو أسوأ من الخوارج الأوائل
 الشامخوارج العصر فصيل دولة العراق و ماأالناس بالكبيرة 

هل أليس هذا مذهب ، لشررربهةفرإنهم يكفرون النراس برا
اعة هو مالجهل السرررنة وأمذهب  ،بداأالسرررنرة والجماعة 
 .لله هو الموجود في سنة رسول اللهالموجود في كتاب ا

في  حاديث التي ذكرها رسررول اللهأما بين ال لقد طابقت 
تي يتلبس بها فصيل دولة بين الصفات الصرفات الخوارج و

بق على هذا حاديث تنطأالعراق والشام فوجدت كل هذه ال
هو و ألاحديث واحد  باسرررتثناء ضالفصررريل الخارجي البغي

 .فإنهم لا يتسمون بالتحليق 1((لتحليقسيماهم ا))

                                                           
 

َيْخُرُج َناس  مِّْن قَِّبلِّ الَمْشرِّقِّ، َوَيْقَرُءوَن »أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ:  1
 الُقْرآَن لَا ُيَجاوُِّز َتَراقَِّيُهْم، َيْمُرُقوَن مَِّن الد ِّينِّ َكَما َيْمُرُق السَ ْهُم مَِّن الرَ مِّيَ ةِّ، ُثم َ 

ْهُم إَِّلى يَماُهْم؟«ُفوقِّهِّ لَا َيُعوُدوَن فِّيهِّ َحتَ ى َيُعوَد السرررَ  َقاَل: "  ، قِّيَل َما سرررِّ
 (.7502رقم الحديث: ) "-َقاَل: التَ ْسبِّيُد  َأْو-سِّيَماُهْم التَ ْحلِّيُق 
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نني إأيها الاخوة المسرررلمون جميعا  أيها الاخوة المؤمنون 
ل هذا الفصيل بين لكم حاأ أن عليَ وجب  ىسأوبكل حرقة و

 .نهمبنائكم أحتى لا تغتروا وتنخدعوا به وحتى تسحبوا 

 إلىية دإخواننرا في السرررعو إلىإخواننرا في الخليج  إلى 
ي هرذا لرا يوجد فتنة في ئأهرالي المجراهردين أوجره نردا

نما القتال ، إبين الفصررائل في الشررام يوجد قتالالشررام لا 
فصرريل هو الذي يقاتل بقية الفصررائل بين فصرريل واحد و

من  ئكمبناأواحد هو فصرريل دولة العراق والشررام اسرربحوا 
هل أالذي لا ينتهج منهج  ضهرذا الفصررريل الخارجي البغي

 إلىتدخلونهم بنائكم وقودا أتجعلوا  والجماعة، لاالسرررنة 
بنررائكم أراسرررلوا  ،النررار إلىيسرررحبونكم معهم الرنررار و

 ض.واسحبوهم من هذا الفصيل البغي

بالاقتتال  نيتذرعوصررراف الحلول الذين أنأصرررحراب  إلىو 
الشام لقطع الدعم عنهم رة في الحاصل في المناطق المحر

ذا كان الدعم منكم فإننا لا نريد هذا الدعم نحن إنقول لكم 
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ا بمردد من عنده ليردعمنر وتعرالىاللره تبرارح  إلىنلتجرأ 
و نراهن أن نراهن على ديننا  أولا يمكن  ،تعالىسررربحانه و
هل أهل السرررنة والجماعة الذي ننتهجه نحن أعلى منهج 

شاء الله وليذهب الخوارج  نإعلى السنة  ىالسرنة وسنبق
 ((هل النارأكلاب )) حيث قال رسررول الله  إلىالجحيم  إلى

من كان يدعمنا لنتبنى ي في دين الله أحدا وبفرإننا لا نحا
نى مذهب منهج الخوارج فنقول لره لرا نريرد دعمك لن نتب

 .هل السنة والجماعةأالخوارج سنبقى على مذهب 

ل أهروافض سرررنبقى على مرذهب ى مرذهرب اللن نتبنو 
 .السنة والجماعة

هل أسرررنبقى على مذهب النصررريرية  بولن نتبنى مرذه 
 .الجماعةالسنة و

وا أيها المجاهدون عن هذا الفصررريل الخارجي الذي انفضرررُ  
ول الله حراديث رسرررأالجحيم والرذي يصرررادم  إلىيقودكم 

 .آيات القرآن الكريمبل و  سنة رسول الله و
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هل أرصيد له من لا الذي  البغيضانفضروا عن هذا الفصيل  
براءتهم من  العلم يعلنونهل أالعلم هرا هم عشررررات من 

انفضرروا عن هذا الفصرريل  البغيض،تصرررفات هذا الفصرريل 
 .المسلمينالذي يحارب الإسلام و البغيضالخارجي 

الذي يتحالف مع  البغيضانفضوا عن هذا الفصيل الخارجي  
 .النظام

الذي يقطع  البغيضانفضررروا هن هرذا الفصررريل الخارجي  
 .وصال المناطق المحررةأ

الذي يطعن في  البغيضانفضوا عن هذا الفصيل الخارجي  
 .ظهور المجاهدين من الخلف

ي الذي يوال البغيضالفصررريل الخارجي  عن هرذا انفضررروا 
 والنصيرية والإيرانيين.ن الرافضة م وتعالىالله تبارح عداء أ
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 لختام:وفي ا

يرينا الحق حقا ن أال اللره العظيم رب العرش العظيم سرررأ
ه نإا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ن يرينأويرزقنرا اتبراعه و

علم وصرررلى الله على نبينا محمد أواللره  ،مجيرب سرررميع
 .وصحبه وسلم
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