
1 
 

 :فيه أيب دمحم العدانين املعنونة بعنوانملحوظات على كلمة اخلارجي الس  
  "وحيىي من حي عن بينة " 

 . احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد 
هذه كلمات أخطها إبراء للذمة، ونصحًا للحداثء واجلهالء من اإلصغاء إىل سفهاء وخوارج األمة  

الس فيه أيب دمحم  اخلارجي" ارج وغالة العصر خو " الناطق ابسم مجاعة الدولة فقد استمعت لكلمة .. 
 : ، وعليها أسجل هذه امللحوظات"وحيىي من حي عن بينة " ين، واملعنونة بعنوان انالعد

الرجل كعادته، يكثر من االستدالل ابلقرآن الكرمي، فينطلق إىل آايت قيلت يف املشركني  -1 
وهذه .. احملاربني، ليحملها جبهله وغلوه على املسلمني، وخاصتهم من اجملاهدين، وخباصة جماهدي الشام 

هل : أحنفقلت لسهل بن : صفة من صفات اخلوارج الغالة، كما يف احلديث، عن ُيسري بن عمرو قال
خيرج منه قوٌم :" ــ! ــ وأهوى بيد ِقبل العراق:مسعته يقول: مسعَت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف اخلوارج شيئًا؟ قال

 . متفق عليه" يقرؤون القرآن، ال جياوز َتراقيهم، ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية 
يدعون إىل كتاب هللا، " ". ن أنه هلم وهو عليهم يقرأون القرآن، حيسبو :" ويف رواية عند مسلم 

 ".وليسوا من هللا يف شيء 
. البخاري" إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف الكفار، فحملوها على املؤمنني :" قال ابن عمر هنع هللا يضر 

.. ى مسامع الناس متامًا يف كل كلمة يطل هبا عل ــ لناطق الرمسي جلماعة الدولةاــ وهذا الذي يفعله العدانين 
يرهب ..  على غري مرادهامحلها ظااًن أن كثرة استدالله ابلقرآن الكرمي، وتنزيل آايته يف غري واقعها، و 

 !جيعل من ابطله وغلوه حقاً و .. مستمعيه 
كلمته من املفردات اليت تفيد حتقري وتكفري وختوين علماء األمة، وهم كل من خالفهم،  ال ختلو -2 

 .قوالً ال يرضيهموكان له فيهم 
وأشدهم .. حياربون العلماء ويستهدفوهنم؛ ألن العلماء أعلم الناس خبصال وضالل اخلوارج الغالة  

لذا فاخلوارج ــ وخوارج الدولة منهم ــ لو خريهتم بني .. بيااًن خلطرهم وغلوهم، وحتذيرًا للناس من متابعتهم 
املسلم، الختاروا قتل العامل .. مل من علماء األمة استهداف أطغى طغاة األرض، وبني استهداف وقتل عا

 !لعلمهم أنه أشد خطراً عليهم وعلى غلوهم وضالهلم من ذاك الطاغية
يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل :" وهم بذلك يصدقون قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيهم ــ أي يف اخلوارج ــ 

 .تفق عليهم" األواثن، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 
ن خالفهم ومل يدخل كلمته مليئة ابملفردات اليت تفيد تكفري وختوين، واحلكم ابلردة على كل م  -3 

حىت القاعدة وجبهة النصرة مل تسلم من تكفري .. من املسلمني، واجلماعات والفصائل اجملاهدة يف مجاعتهم 
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.. وهذا التكفري واحلكم ابلردة .. صحوات هتا ابلكفر والردة، والاين هلا، واحلكم عليها وعلى قيادانالعد
واي لسعادة ..  بسفك دماء كل من قدر عليه ممن تقدم ذكرهم من املسلمني واجملاهدينسفيه يتبعه توجيه 

 ! وفرحة الطغاة هبكذا نتيجة، وخباصة طغاة الشام
 !؟..أين الدليل على أن مجاعة الدولة خوارج غالة : ومع كل ذلك أييت مغفل فيسأل 
وكل من .. وعلماء الشام .. العدانين مجيع الفصائل اجملاهدة يف الشام  يف الوقت الذي كفر به -4 

مل يشر بكلمة سوء واحدة ضد بشار  ..وتوسع يف حتقريهم، ونبذهم أبقبح األلقاب  ..خالفهم من املسلمني 
 !األسد، ونظامه النصريي اجملرم

 ".  ن أهل اإلسالم، ويدعون أهل األواثن يقتلو :" صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
نصفها األول حديث عن أمريكا والصليبيني حىت .. كلمة الرجل جتاوزت النصف ساعة قلياًل   -5 

إىل النصف الثاين من كلمته وهو احلديث عن تكفري وختوين  مباشرة إذا ماطاب احلديث للسامع ينتقل به 
فإذا ما استحسن السامع الشطر األول من كلمته، .. هم خباصة كل من خالفهم من املسلمني، واجملاهدين من

وهذا .. يستسيغ اإلثنني معًا و قبل ضطر أن يفي.. شطر الثاين من كلمته يصعب عليه أن يرد ال.. وطرب له 
 .  الذي يريده العدانين

فيد وهذه اسرتاتيجية يست.. سهامه موجهة ضد اجلميع؛ مجيع من على األرض سواهم  ؛كعادته  -6 
فيستفيد من عداوة .. إذ أن من الطغاة الظاملني من له أعداء ألداء من هذا اجلميع .. منها كثري من الطغاة 

على مبدأ صرب  ..غري مباشرة  ةأعدائه ولو بطريقوحماربة وطيش وسفاهة اخلوارج الدواعش يف معاداة 
اجملرم، فيستغلهم ويستفيد منهم كما يفعل طاغية الشام النصريي   ..عدوي بعدوي وإشغال عدوي بعدوي 

.. وطغاة الشيعة يف العراق .. وكما يفعل حفرت يف ليبيا ..  يف قتال أعدائه من مسلمي وجماهدي أهل الشام
 ! وغريها من األمصار

ومن يرد .. قتل ويغتال ويفجر اجلميع وي.. ميع اجلميع، ويريد أن حيارب اجلالعدانين يستعدي  
 !!واجملاهدين.. وضد اجلهاد .. ضد دولة اإلسالم .. كافر مرتد مباشرة أبنه   يرميه.. وبغيه عدوانه 

 ،حىت لو خسروا كل شيء بسبب قتاهلم.. أظهر العدانين يف كلمته أهنم يقاتلون جملرد القتال  -7 
نقاتل حىت املوت وإن فنيت الزروع، وإن هدمت :" فسيستمرون يف القتال حىت املوت، كما يقول يف كلمته

بيوت، وإن هتكت األعراض، وإن زهقت األنفس وسالت الدماء، فإما حنيا بعزة ديننا سادة كرماء أو منوت ال
 . هـ -ا" عليه شرفاء 

فالقتال حىت املوت عندهم ــ بغض النظر عن النتائج واملآالت ــ غاية عظمى، يضحون يف سبيلها  
وهؤالء .. سالم ُشرع حلماية مقاصد الدين فاجلهاد يف اإل.. ومن أجلها أبنفسهم وجبميع مقاصد الدين 

.. وهذه خصلة من خصال اخلوارج السفهاء .. يضحون مبقاصد الدين من أجل استمرار القتل والقتال 
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اختالٍف مَن الناِس ال  عندَ املشرِق إنَّ طائفًة خترُج ِمن قبِل :" والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد أشار لشيء من هذا، فقال فيهم
شيًئا، وال صالَتكم مع صالهِتم شيًئا، وال صياَمكم مع صياِمهم شيًئا ميُرقوَن مَن  جهاِدهممع  جهادَكمتروَن 

تستقلون وتستخفون جبهادكم قياسًا جلهادهم ورغبتهم يف القتال  أي". الديِن كما ميرُق السهُم مَن الرميِة 
 ..! حىت املوت 

ثُل هوى النفس كمثل اخلارجي الذي يُقاتل تديناً، ال م": منهاج العابدين " قال الغزايل يف كتابه  
 . وهذا الذي يريده العدانين، ويشري إليه. اـــ هـ..."يكاد يرجُع حىت يُقتَل 

مهما : يقول.. مل يسبقه إليه عاقل .. العدانين بتفسري عجيب غريب ملعىن النصر واهلزمية  ىأت -8 
حىت لو عادوا مرة اثنية إىل الصحراء .. يادات والق. .واألنفس .. واألراضي ..  خسروا من املواقع

اهلزمية هلم تكون فقط عندما تنتفي اإلرادة يف .. فهذا ال يعين هزمية هلم وال نصرًا ألعدائهم .. والكهوف 
وخسروا مجيع .. القتال حىت املوت عمن يتبقى منهم حيًا؛ يعين ــ على قول العدانين ــ لو قتلوا مجيعًا 

إال بعض األفراد منهم بقوا أحياء، وال يزالون ميلكون الرغبة واإلرادة يف استمرار القتال .. شباهبم مواقعهم و 
 ،بل هو نصر هلم؛ لبقاء فيهم من يريد القتال.. ال يعين هزمية هلم .. فهذا على قول وفهم العدانين .. 

 ! القتال روعنده إرادة على استمرا
..  أهنم ال ميلكون مشروعاً .. سفهاء يف أول ظهور هلم يف الشام وعندما قلنا عن هؤالء اخلوارج ال 

وأهنم ال يعدون عن كوهنم حمرقة ملن يقع يف .. ال غري وأن مشروعهم مقتصر على جمرد القتل والقتال 
.. عندما قلنا ذلك يف وقتها أنكر علينا البعض .. ومن غري طائل يُذكر .. شباكهم من الشباب املتحمس 

 !  العدانين السفيه مبنطوق كالمه يصدق كلماتنا القدمية فيهملكن ها هو 
ن على مرحلة صعبة سيخسرون و أهنم قادمإىل  ،تشري بطريقة غري مباشرةكلمات العدانين أعاله   -9 

وهو بذلك يريد أن يسب ق يف الرد على خمالفيهم ومنتقديهم .. فيها كثريًا من مواقعهم، وأراضيهم، وكوادرهم 
ومهما كانت األضرار فادحة اليت ..  مجاعة الدولةانت فادحة ــ اليت ستمىن هبا اخلسائر ــ مهما ك أبن هذه.. 

وال نصرًا ألعدائهم، ما دام فيهم رجل واحد عنده .. فهذا كله ال يعين هزمية هلم .. تسببوا هبا للمسلمني 
 !!  هم ابإلهنزام أو أهنم قد اهنزمواوابلتايل ال حيق ألحد أن يصف ..القتال حىت املوت  رإرادة على استمرا

كعادته، ويف كل كلمة له ال ينسى الرجل أن يوجه خطابه ملن يصغي إليه من احلداثء يف بالد   -11 
الغرب، ممن هم من أهل تلك البالد، وحيملون جنسياهتا، ويعيشون يف جمتمعاهتا أبمان، وعقد، وعهد، 

.. ن حرايهتم، وحيصلون على كامل حقوقهم كغريهم من الناس ميارسو .. ويتعاملون مع الناس بيعًا وشراء 
كما جاء .. حىت ال أيمن جار جارَه .. اجلوار اخللق و وسوء .. واألذى .. والضرر .. حيضهم على الغدر 

 . ذلك يف تعبري الغادر العدانين نفسه
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ال .. وخس ة .. ريح أبنه غدر ص.. ويف أكثر من مقالة وموضع .. وهذا معىن قد أشران إليه مرارًا  
.. فضاًل عن املسلم السوي الذي يتخلق أبخالق اإلسالم .. يليق مبن ميلك احلد األدىن من املروءة واخللق 

أحد من املسلمني ممن يعيشون يف .. وإين ألرأب ــ انصحًا ومشفقًا ــ أن يصغي لكلمات هذا الغادر السفيه 
 . وال يلومن إال نفسه.. ل أن يسيء لنفسه قب.. فيسيء لدينه وللمسلمني .. تلك البالد 

.. ومن كل ذي شر .. واخلوارج الغالة .. وأمصار املسلمني من شر الطغاة .. اللهم احفظ الش ام  
 .  اللهم آمني، وصلى هللا على دمحم النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم
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