تحذير أولي األلباب من أعمال الخوارج الكالب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين,
أما بعد :
إن ما حدث يف هذه األيام يف تونس والكويت ويف مدينة ليون من الديار الفرنسية وما سبق وقوعه يف
اململكة السعودية بالد التوحيد – حرسها اهلل ومجيع بالد املسلمني من كل سوء ومكروه – لعمل إجرامي ال
تقره الشرائع السماوية وال العقول الراجحة وال الفطر السلمية ,وأن الذي يقوم هبذه األعمال اإلجرامية
الشنيعة هي تلكم الثلة الباغية اليت تنكبت الصراط املستقيم وسارت على هنج اخلوارج املارقني الذين قال
عنهم رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – « :يخرج فيكم قوم تحقرون صالتكم مع صالتهم
وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرمية ينظر الرامي في النصل فال يرى شيئا وينظر في القدح فال يرى شيئا وينظر في

الريش فال يرى شيئا ويتمارى في الفوق هل علق به من الدم شيء»؛ قال الشيخ األلباين  ( :صحيح ),
انظر حديث رقم  8053 :يف صحيح اجلامع.
ووصفهم – صلى اهلل عليه وسلم – بأهنم كالب النار ,وقال عنهم « :شر الخلق والخليقة«.

فهذه الفئة الضالة جعلت التدمري والتفجري واإلفساد مبتغًا واالعتداء على املسلم وغري املسلم يف دمه وماله
مسلكاً فعميت بصائرهم وضل سعيهم.
إن هذه األعمال اإلجرامية ال عذر ملرتكبيها بأي ٍ
حال من األحوال وأي ذريعة من الذرائع ألن حترميها
وقبحها وضررها معلوم من الدين بالضرورة ,وهذه احلوادث املوغلة يف اجلرمية ليست جمرد اجتهاد أو اختالف
يف الرأي أو خطـأ يف التأويل أو الضالل عن جهل أو غلبة الشبهة فينفع معها العالج بكشف الشبهة
والتعليم واحلوار اهلادئ البناء والدعوة إىل احلق باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن  ,ولكنه
بطر منهم للحق بعد أن تبني
إصر ٌار منهم على األجرام مع علمهم بتحرميه وقبحه وبشاعته وشناعته ,فإنه ٌ
ومكابرة للحجة رغم قيامها.
وليعلم اجلميع أننا نُدين هذه األعمال اإلجرامية وننكرها أشد اإلنكار ونتربأ منها ومن فاعليها مهما كانوا

وأينما كانوا.
وهذا موقف كل مسلم عرف احلق وخشي اهلل  -تبارك وتعاىل  ,-واملسلم حني يُدين اإلجرام واإلرهاب
فإنه ال يستمد موقفه هذا وإدانته تلك من إعالم اإلثارة والتهويل وال من الفلسفات االعتذارية اليت تغلب
على تفكري بعض قاصري الفكر ولكنها إدانة من منطلق الكتاب والسنة طاعة هلل ورسوله  -صلى اهلل عليه
وسلم .-
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة ناهية وحمذرة من كل هذه األعمال اإلجرامية من إراقة للدماء وقتل
لألبرياء وختريب وتدمري وتفجري وترويع لآلمنني وإفساد يف األرض وإهالك للحرث والنسل.
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َعد لَهُ َع َذاباً
ب اللهُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
قال تعاىل َ  :وَمن يَـ ْقتُ ْل ُم ْؤمناً ُّمتَـ َع ِّمداً فَ َجَز ُآؤهُ َج َهن ُم َخالداً ف َيها َو َغض َ
َع ِظيماً[ النساء]93 :
احلَ ِّق ذَلِ ُك ْم َوصا ُك ْم بِِه لَ َعل ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن[ األنعام]151 :
س ال ِيت َحرَم اللهُ إِال بِ ْ
وقال تعاىل َ  :والَ تَـ ْقتُـلُواْ النـ ْف َ
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فَ َكأََّنَا أَحيا الناس َِ
ك ِيف األ َْر ِ
ض لَ ُم ْس ِرفُو َن
مجيعاً َولََق ْد َجاءتْـ ُه ْم ُر ُسلُنَا بِالبَـيِّـنَات ُُث إِن َكثرياً ِّمْنـ ُهم بَـ ْع َد ذَل َ
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[املائدة]32 :
اس من يـع ِجبك قَـولُه ِيف ْ ِ
الدنْـيا وي ْش ِه ُد الله علَى ما ِيف قَـ ْلبِ ِه وهو أَلَ ُّد ِْ
ِ
ص ِام
وقال تعاىل َ :وم َن الن ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ
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( )204وإِ َذا تَـوىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ
ب الْ َف َس َاد (َ )205وإِ َذا
ك ْ
ث َوالن ْس َل َواللهُ َال ُُِي ُّ
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اإل ُِْث فَحسبه جهنم ولَبِْئ ِ
ِ ِِ
اد ( )206البقرة.
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وأما من السنة املطهرة فقوله -صلى اهلل عليه وسلم« : -قتل المؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا»,
وقوله  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف رواية « :لزوال الدنيا أهون على اهلل من قتل مؤمن بغير حق» ,ويف
رواية زاد « :ولو أ ّن أهل سماواته وأهل أرضه إشتركوا في دم مؤمن أدخلهم اهلل النار» ,وقال  -صلى

اهلل عليه وسلم  ,-من حديث معاوية – رضي اهلل عنه – « :كل ذنب عسى اهلل أن يغفره إال الرجل
كافرا أو الرجل يقتل مؤمنًا» ,وقال  -صلى اهلل عليه وسلم « :-من قتل معاه ًدا لم يرح رائحة
يموت ً
الجنة وإ ّن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» ,صحيح اجلامع.

حرم اهلل عليه الجنة«.
ويف رواية « :من قتل معاه ًدا في غير كنهه ّ
عموما وخاصة الدعاة منهم ورواد
وانطالقا من هذه النصوص فإننا ندعوا شباب اإلسالم واملسلمني
ً

املساجد أينما كانوا أن يربزوا الوجه احلقيقي لإلسالم ليكونوا أسوة وقدوة لغريهم وأن يلتزموا احلكمة يف
دعوهتم إىل اهلل – جل وعال – وأن يتربؤوا من كل هذه اجلماعات اإلرهابية اإلجرامية كداعش والقاعدة
وأنصار الشريعة والنصرة واحلوثية ,فال يناصروهم ,ال بقول وال بفعل وال ٍ
مبال ,بل عليهم أن يبينوا للناس
ضالهلم واحنرافهم وشرهم باحلجة والربهان ,كما نؤكد أن اإلسالم بريء من كل هذه األعمال اإلجرامية
الالإنسانية ,ونسبتها لإلسالم نسبة ظاملة فاجرة.
فاإلسالم هو دين األمن واألمان والسلم والسالم ,دين يوجب العدل وُيرم الظلم ,دين يدعو إىل القيم
الرفيعة واألخالق الفاضلة ,دين يدعو إىل احرتام العهود واملواثيق وحترمي نقضها.
مجيعا أن هذا الداء اخلطري املسمى باإلرهاب الذي عانت منه الشعوب وضاقت من ويالته
وليعلم الناس ً
دول العامل ال يفرق يف ذلك بني دولة ودولة أخرى ,فهو ال يعرف وطنا وال جنسا وال دينا وال مذهبًا وال
زمانا وال مكانا ,فيجب حماربته والتصدي إليه والقضاء عليه والتعاون على اجتثاثه ومنع أسبابه وبواعثه.
هذا ما أحببنا بيانه نصحا لألمة وبراءة للذمة.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
وخطه أبو فرح فارس اجلزائري ,بإمالء الشيخ الفاضل أبو عبد احلليم حممد عبد اهلادي اجلزائري –حفظه اهلل
تعاىل–,
وكان ذلك أثناء الدورة العلمية بدار احلديث مبدينة نيس الفرنسية وذلك /11رمضان1436/هـ.

