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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 مقدمة ال

 
ية، أو باألحرى دولة الخافة لساماإلية في العراق والشام، أو الدولة لساماإلداعش، الدولة 

والسعة من البلدان العربية  ولسيطرتها على أراض  ، ية على المنهاج اللسلفي الوهابيلساماإل
فرحًة من  صديق بها، خوفًا من قبل البعض، أوقضية كبيرة جدًا، بحيث يصعب التية لساماإلو 

ن حدث هذا يةلساماإلطمعًا برجوع دولة الخافة  آخرين كبيرة وعظيمة  اً وآثار  نتائجفإن له  األمر، وا 
 ا ولسعة تأثيرها وخطورة تداعياتها.ال يمكن التنبؤ بها اآلن لعظم خطره

، أي قيام هذه الدولة والستمرار وجودها األمرولكن ال يمكننا بأي حال الستبعاد إمكانية حصول هذا 
حدوث الملستحيات،  مكانيةإالمعاصر  ريخاالت حوادث دتناعو  فقد تلساع، والتحرك نحو التولسع واال

أمر لسقوطه من الملستحيات التي من يزعم  كان تياتحاد اللسوفياالفقبل ثاث لسنوات من لسقوط 
تهم بفقدانه للعقل اللسليم، ولكن هذا الملستحيل قد حصل؛ هناك أمور كثيرة قد إمكانية حصوله ي  

 لىإ، إيرانحصلت وكل منها كان بحكم الملستحيل قبل ثاث لسنوات من حصوله، من لسقوط شاه 
الشرقية، وتفجير مركز التجارة  باو ور أولسقوط الشيوعية في كل دول  ولسوار لسقوط منظومة حلف 

دولة عربية  حتالاو من اللسعوديين،  معظمها نتحاريةاالعالمي في نيويورك من قبل مجموعة 
عان الواليات المتحدة الحرب على صدام حلسين لكويتا) ( من قبل دولة عربية أخرى )العراق(، وا 

تونس، وحلسني مبارك في مصر وتغيير نظام حكمه في العراق، ولسقوط أنظمة زين العابدين في 
 .عقود الماضية ةالثاثوالقذافي في ليبيا وغيرها من األحداث الكبيرة خال العقدين أو 

هناك تحالف عالمي تقوده الواليات المتحدة األمريكية تلستخدم فيه ترلسانتها العلسكرية الضخمة لقتال 
منطقة بل دفاعًا عن انفلسهم، داعش؛ إن لسبب قتالهم لداعش ليس هدفه األول دفاعًا عن دول ال

نهم إن ألستطاعوا تجميد أعمال داعش األرهابية في بلدانهم فلستكون مواجهتهم لداعش في الشرق  وا 
أقل جدية، حيث أن الواليات المتحدة قد افلحت إلى حد كبير بإيقاف نشاط هذه الحركات اللسلفية 
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ألوربية، فإن إلستطاعت الدول األوربية األرهابية في أمريكا، ولكن المشكلة تبقى قائمة في الدول ا
أيقاف نشاطهم في أوربا أيضًا، فا نلستبعد أن يتخلى العالم بأجمعه عن مواجهة داعش بشكل جدي 
كما واجهوا القاعدة في أفغانلستان؛ وهناك إمكانية أن يتعاملوا مع داعش كما تعاملوا مع الوضع في 

غاق ليبيا، فعندما وجدت أمريكا أن الستمرار تدخله م في ليبيا لسيكلفهم الكثير قرروا ترك الباد وا 
وترك أهلها للصراع فيما بينهم، إن أتخذ مثل  4102لسفارتهم ولسحب كل رعاياهم في أوالسط عام 

هذا الموقف من قبل أمريكا والدول األوربية تجاه داعش، ففي هذه الحالة تبقى كل اإلحتماالت غير 
.... ويعتمد بالدرجة األولى على دول المنطقة وتعاونهم من المتوقعة محتملة، الملستقبل مجهول.

أجل مصلحة المنطقة ومصالح دولهم، وهي ملسؤوليتهم وليلست ملسؤولية أمريكا أو ملسؤولية الدول 
أألوربية، إن أهم لساح تمتلكه داعش هو اإلختافات القائمة بين دول المنطقة، فهذا كان اللسبب 

  تولسعهم وتمكنهم من الباد.    الرئيلسي واأللسالسي في لسيطرتهم و 
البحث فيه قبل الخوض ومعرفة و  ية على المنهاج اللسلفيلساماإلدولة الخافة أمر  وال يمكن مناقشة

الذي قامت على ألسالسه  الفكر الوهابياللسلفية و  ىيلسم  تاريخ المنطقة ومعرفة المتنبيات الفكرية لما 
تتضح الصورة إال بعد االطاع على دور  نأما ال يمكن ك، والثالثة الدولة اللسعودية األولى والثانية

عبد  بناو تيمية ابن  الذي غدا التجلسيد الحقيقي لفكر قبل نشوء داعش الدنتنظيم القاعدة وبن 
تيميه وابن ابن  ألفكار لحقيقيادور ال، فضًا عن التعرف على وما ارتبط به من تنظيمات الوهاب

ية لساماإلوقيام تنظيم داعش ثم قيام دولة الخافة  القاعدة نشوء فكر لىإالذي أدى  عبد الوهاب
الذي أدى و  في العصور الغابرة والحاضرة يلساماإل والصراع الفكري، على المنهاج الوهابي اللسلفي

 .بروز الفكر اللسلفي لىإ
 ....:يثير جملة من التلساؤالت األمرإن البحث في هذا  

ابن  ر السلفي؟ وما هو الترابط بين هذا الفكر وبين فكرما هي الجذور الفكرية والعقائدية للفك
لدى مجموعة من المفكرين خال  يساماإلعبد الوهاب؟ وكيف تطور الفكر ابن  تيمية وفكر

الفكر السلفي  ىيسم  المرحلة الحالية لما  لىإعبد الوهاب وصواًل ابن  تيمية ثمابن  مرحلة
على  يةساماإلدولة الخافة  فكر وفكر داعش ثم ةفكر القاعد ألحرىابوالوهابي والتكفيري أو 

الصحاح وبالذات صحيح البخاري وصحيح مسلم على  حاديثأ؟ وما هو تأثير المنهاج السلفي
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؟ وهل هناك ربعةاأل المذاهب السنية  فكارأبالوهابي السلفي هذا الفكر؟ وما هي عاقة الفكر 
هناك اختافات فما هي هذه  تكانجماعة؟ فإذا الو  ةالسن  اختافات بين الفكر الوهابي وفكر أهل 

 من ال يعتقد كل هناك سؤال مركزي مهم؛ هل يفتي الوهابيون السلفيون بوجوب قتل ؟الختافاتا
 حتى ولو كان من أهل السنة والجماعة؟ بالعقائد السلفية الوهابية التكفيرية؟

ناقشة القضية الكبرى وهي قضية قبل الدخول وم هانجابة عإلاهناك مجموعة من التلساؤالت تتطلب 
 .(داعش وملستقبل العالم)

، وكان التلساؤالت أعاه نجابة عإلامور و ألامن الكتاب لتناول هذه  ولألالقد خصصنا الفصل 
 .(العقائدية ختافاتواالالمشتركات  ،ريخيةاتنبذة  :والجماعة ةهل اللسن  أو الوهابيون )تحت عنوان 

نا نشوء الدولة اللسعودية على النهج اللسلفي الوهابي، ثم بروز النزاع أما في الفصل الثاني فقد تناول
بين هذه الدولة عندما تخلت عن الكثير من العقائد الوهابية الباطلة وبين الذين بقوا متبنين لهذا 

التي و  الحقاً  الفكر من حركة األخوان الوهابية اللسلفية، وهذا الفكر هو الذي أدى الى نشوء القاعدة
بحق هذا الفكر بكافة مفرداته، ثم نتناول المراحل التي أدت إلى بروز حركة داعش وكيفية تتبنى 

 .ومنهجها القتالي وهيكليتها  نشوئها وقياداتها
لماذا اعلنت داعش دولة الخافة األلسامية ولم تعلنه من قبلها القاعدة؟ مع العلم أن القاعدة في  

تتمتع بإمكانيات الدولة إلعان دولة الخافة اكثر  كانت 1001عام  لسبتمبر 11أفغانلستان قبل 
بكثير مما تتمتع به داعش اآلن في الموصل؟ بل لماذا لم تعلن اللسعودية خال دولها الثاث خال 
فترة قرنين ونصف من الزمان عن تألسيس دولة الخافة اإللسامية؟ ماهي األلسس الفكرية اللسلفية 

لخافة؟ وما هي ميزاتها عن القاعدة وعن الدولة اللسعودية التي إعتمدتها داعش إلعان دولة ا
 بحيث إلستطاعت أن تعلن عن هذا األمر ولم تلستطع القاعدة أو الدولة اللسعودية من إعانه؟ 

الجهاد في باد  قاعدةبين ما هي الخافات واألختافات األلسالسية بين منهج قاعدة بن الدن و 
 حرى دولة الخافة األلسامية بقيادة أبو بكر البغدادي؟ ولماذالزرقاوي وبين داعش أو باألالنهرين ل

 داعش أخطر بكثير من القاعدة على ملستقبل المنطقة بل ملستقبل العالم؟ نلستطيع أن نزعم أن
بل  ؟ما أثر ذلك على ملستقبل داعشما هي مواقف الدول والجهات األقليمية والعالمية من داعش و 

 ات األقليمية والعالمية في التأثير على مخططات داعش وملستقبلها؟ بأألحرى ماهي قدرة الدول والجه
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 يمكن أن تحققهالذي العالمي؟ وما و  األقليمي  وما هي مخططات داعش الملستقبلية على الملستوى
بل بشكل أدق ماهي إحتماالت القضاء ؟ وما هي إمكانيات القضاء على داعش؟ من هذه األهداف

إللستفحال أمرها وبداية نشوء دولة الخافة اإللسامية على المنهاج وهل هناك إمكانية على داعش؟ 
هل القضاء على داعش في الموصل لسينهي هذه الحركة؟ وهل القضاء على  الوهابي اللسلفي؟

 وجودها في باد الشام لسينهيها؟
 . ألسئلة كثيرة تناولنا اإلجابة عليها في هذا الفصل

بشأن الملستقبل  ى جملة من أحاديث الرلسول األعظم من الكتاب إلالفصل الثالث ثم نتطرق في 
مكانية انطباقها على المجموع الضالة في التأريخ، كألخوارج والقرامطة وصاحب الزنج وغيرهم، ات وا 
بين هذه الفئات الضالة وبين أهل التوحيد من اللسلفيين في ولسط   وهل يمكن أن يلساوي الرلسول

واء التوحيد؟ فإن كان اللسلفيون مقصودون في أحاديث حماة الحرمين ورافعي ل ،أرض الجزيرة
بحث  لسيجد القارئ أن هذا البحث هو ، فهل هناك دليل دامغ ال يقبل الشك على ذلك؟ الرلسول

أهمية هذا الفصل تنبع من أمرين  ؛التفالسير والتصورات واالحتماالت المختلفة لمعظمملستوعب 
اإللسامي  تشريعالتي تعتبر المصدر الثاني لل لسنتهو   الرلسول أحاديثالسالسيين، األمر األول هو 

بعد القرآن الكريم، وأألمر الثاني هو الحركات اللسلفية أو بتعبير أدق المذهب اللسلفي الذي يتميز 
بدرجة عالية ومتميزة، وهو  عن كافة المذاهب اإللسامية األخرى في تبنيه للحديث النبوي الشريف

ان األمر كذلك فما هو الفرق بين تعاملهم مع الحديث النبوي أمر يحلسب لهم وليس عليهم، فإن ك
الشريف وبين تعامل باقي الملسلمين مع الحديث، فهل تعامل الملسلمين من غير اللسلفيين مع 

في كتب  األحاديث الواردة وبالذات الحديث النبوي الشريف أفضل من تعامل اللسلفيين مع الحديث؟ 
إن هذا الفصل ذو أهمية كبيرة في  لسيجد القارئ الكريم  لسلم؟حيحي البخاري ومالصحاح وبالذات ص

تغيير الكثير من الموازين ووضع النقاط على الحروف وكشف الحق من الباطل للملسلمين بشكل 
عام وللحركات اللسلفية بشكل خاص؛ كما قدمنا في هذا الفصل نصائح خالصة من القلب إلى قلب 

 الحقيقة.كل من يبتغي معرفة الحق والوصول إلى 
الفصل الرابع فإنه يكتلسب أهمية خاصة ويجيب على مجموعة من التلساؤالت؛ لماذا إنتشر هذا أما 

ما يحدث في العالم وفي هذا الوقت؟ من هو الملسؤول عالفكر هذا اإلنتشار الوالسع وفي هذا الظرف 
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لعقلي من أحداث ال يمكن وصفها بأألحداث األرهابية فحلسب، بل هي أحداث خاف المنهج ا
لسماوية، اللسليم، وخاف الطبيعة الفطرية لإلنلسان، بل خاف الرلسالة األولى لجميع األديان ال

قيمة اإلنلسان،  وهوالذي ترتكز عليه جميع هذه األديان األول  وهو المبدأ وبالذات الدين اإللسامي،
نلساء ألطفال و ألأمن  غير المذنبين وغير المقاتلين الحياة، وبالذات حياة الناسب اإلنلسان وحق

هل الجهل ؟ عن هذه األحداث من هو الملسؤولف؛ الغير قادرين على المشاركة بقتال شيوخألو 
المفكرين الذين نظروا لهذه المتبنيات الفكرية الغير هل التفلسير الخاطئ للدين؟  بأإللسام؟ هل

ما هي صحيحة؟ هل هناك دول معينة ملسؤولة عن إنتشار هذا الفكر؟ وما هي هذه الدول؟ و 
لستفحاله؟ هل يتميز انتشار هذا الفكر و املسؤوليتها؟ هل هناك لسيالسات عالمية خاطئة لساعدت على 

من يتبع هذا الخط وهذه العقائد بنفلسيات إجرامية وغير لسوية؟ اإلجابة عن هذه التلساؤالت أمر 
لقضاء تخاذ القرارات الصائبة واللسيالسات الصحيحة من أجل اضروري لمن هو في مركز القرار ال

 على هذه الظاهرة، وكيفية مواجهتها، أو بالحد األدنى التقليل من أضرارها.  
بشأن التحذير من فتنة اللسفياني، ونبوءة فتح  الرلسول  أحاديث فقد تناولنا خامسأما في الفصل ال

وقد تطرقنا في هذا الفصل إلى جملة من  .النبوية للرلسول  ألحاديثالى إلستنادًا ابيت المقدس 
التي نطق بها قبل أكثر من الف واربعمائة عام ونعتقد أنها جاءت بما ال يقبل   حاديث الرلسولأ

النقاش بحق داعش، ألن هذه األحاديث تتضمن مجموعة من العناصر بحيث ال يمكن أن تنطبق 
 على أي مجموعة خال أربعة عشر قرنًا من التاريخ غير داعش.

المعركة الحالسمة بين خليفة اهلل المهدي والملسيح  لىإطرقنا ألخير فقد تاو  لسادسفي الفصل ال ماأ
ال بشأن ملستقبل  مع تصور مقتضب .األحاديث النبوية الشريفة في هذا المجال لىإلستنادًا ا الدج 

العالم وبالذات انتشار الظلم والجور ثم زواله على يد المؤمل إلحياء الدين واللسنن المهدي الموعود 
على الدين كله، وليمألها قلسطًا وعداًل  لساماإلالواقعي إلرادة اهلل في إظهار  المنتظر، وهو التجلسيد
 .بعدما ملئت ظلمًا وجوراً 

لقد تم مواجهة هذه الجرائم بالقوة واللساح والحروب، ولكن لم تفلح كل هذه الولسائل بالقضاء على 
ير من اللسابق، وكأن هذا الفكر المنحرف، بل إزداد إنتشار هذا الفكر وألستفحل بشكل أكبر بكث

إلستخدام القوة معه زادته قوة؛ خطأ العالم في مواجهته لهذه الظواهر هو إعتماده على القوة فقط، 



 

 12 

وهذا المنهج للمواجهة كما رأينا هو منهج فاشل، وفي نفس الوقت لم يتصدى إال القليل القليل 
يحة؛ ونؤكد هنا أن هذا المنهج لمواجهة هذه األفكار المنحرفة والعقائد الضالة بعقائد لسليمة وصح

أي مواجهة األفكار المنحرفة والضالة بأفكار صحيحة ولسليمة وواقعية يتميز بفاعلية وتأثير يفوق 
 بكثير تأثير القوة واللساح والعنف؛ ومن هذا المنطلق كان تأليفنا لهذا الكتاب.

في اللسعودية[ لنفس المؤلف، كتاب بعنوان ]الربيع العربي  1012لسيصدر إن شاء أهلل في بداية عام 
حيث لسيكون هذا الكتاب الثاني متممًا لهذا الكتاب األول؛ فاللسعودية هي األلساس لهذه األفكار 
المنحرفة؛ وفي نفس الوقت فإن اللسعودية هي من اكثر الدول معاناة من هذه العقائد واألفكار؛ 

ذا لم تتحرك اللسعودية  واللسعودية ال تمتلك خطة واضحة المعالم وفعالة في مواجهة هذه األفكار، وا 
بالشكل الصحيح وبالسرع وقت فإنها ال محالة لستقع في أتون ثورة ربيع عربي، ولكن هذه الثورة 
لسوف لن تكون ربيعًا، بل لستكون خريف قاتم يأتي من بعده شتاء مظلم مجهول النتائج والتبعات، 

فحلسب، بل على ملستوى كافة ليس على ملستوى اللسعودية فحلسب، وليس على ملستوى المنطقة 
ارجاء المعمورة، حمى اهلل اللسعودية وحمى المنطقة والعالم من هذا المصير المظلم والملستقبل 

 المجهول.....

 
سعر يحدد الحقاً بأرسال أيميل إلى بيمكن حجز نسختكم من كتاب الربيع العربي في السعودية التي ستكون ببدل و

  :يميل والدولة وهل ترغبون بنسخة الكترونية او نسخة ورقيةالموقع التالي مع ذكر أسمكم واأل

saudi@bakribook.com 
 

درالسة موضوعية ابتغينا فيها ذكر ما صح من  أنهالسيجد القارئ بشكل جلي في الفصول األخيرة 
ادًا إلى ات المحتملة لملستقبل المنطقة، الستنفي التحليل، ومع تصور لللسيناريو  األحاديث مع الدقة

الق بفتنة اللسفياني وفتنة الملسيح ما يتعل  ي ألحاديث وبالذات فتلك ا ، بهدف إيجاد حالة من الدج 
الوعي لدى الملسلمين وتحصينهم من االنحراف عند انتشار تلك الفتن العظيمة، أعاذنا اهلل منها ومن 

يحفظ دينه شرورها، ولكي يتحمل كل ملسلم ملسؤوليته الشرعية ويتخذ القرارات والخطوات العملية بما 
بل ألستطيع أن أقول إنها رلسالة  .ويحمي نفلسه وأهله والمقربين إليه من الوقوع في هذه الفتن العظيمة

للعالم أجمع من ملسيحيين ويهود وغيرهم ملستمدة من نبوءة الرلسول األعظم محمد عليه أفضل 
بل العالم أجمع، الصاة واللسام لما يمكن أن يحدث في ملستقبل التأريخ في منطقة الشرق األولسط 
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حيث ال تخلو األديان اللسماوية األخرى من ملسيحية ويهودية من تنبؤات بشأن ملستقبل العالم، حيث 
من المشتركات بين األديان اللسماوية بشأن هذا الملستقبل، للسبب طبيعي  اً كثير نكتشف أن هناك 

 .رض لسبحانه وتعالىوبلسيط، وهو أن المصدر لهذه النبؤات هو واحد، وهو اهلل رب اللسماوات واأل
عند الستخدامنا للمصطلحات في هذا الكتاب واجهتنا معضلة األلسماء وبالذات تلسمية )اللسلفيين( أو 
)أتباع اللسلف الصالح( حيث إنها تلسمية عامة تد عيها أكثر من جهة أو مجموعة، وتشمل أكثر من 

ننا في نص الكتاب لم نكن المشترك بينهم هو ادعاؤهم اتباع منهج اللسلف الصالح،  األمرتيار، و  وا 
 .نقصد جميع هذه التعريفات، بل تبنينا تعريفًا لتيارات محددة، لذلك اقتضى التنويه كما هو آت  

 يمكن تصنيف اللسلفيين إلى خملسة تيارات ألسالسية وهي:
وهي لسلفية جمال الدين األفغاني ومحمد عبده وردح من حياة تلميذه محمد  السلفية اإلصاحية: - 1

رضا، حيث كانت هذه الحركة تدعو إلى االقتداء باللسلف الصالح في فهم الدين، ونبذ  رشيد
الخافات المذهبية، وترك الطرق واألفكار الصوفية، وفتح باب االجتهاد لتجديد الطروحات 

يجب على كل ملسلم ية بحيث تلب ي متطلبات العصر، حيث يقول جمال الدين األفغاني )لساماإل
قها تطبيقًا دقيقًا، وأن يقتدي بألسافه من والملسلمين أن يعمل بأحكام القرآن ويطب   ملسااإليبغي نجاة 

ما معنى باب االجتهاد ملسدود؟ وبأي نص لسد باب ويقول ) (1)(أهل الصدر األول من الملسلمين
االجتهاد؟ وأي إمام قال ال ينبغي ألحد من الملسلمين بعدي أن يجتهد ليتفقه في الدين وأن يهتدي 

 لساماإلية وبعث لساماإلكما كانت اللسلفية اإلصاحية تدعو إلى توحيد األمة  .(2)(القرآن؟ بهدي
عين بالثقافة الغربية وربطه بالعصر الحديث ومقاومة موجة الجيل الجديد من العلمانيين المتشب  

لملسائل ولم تتطرق اللسلفية اإلصاحية إلى ا .(3) عتنقية العقيدة من الخرافات والبدوالدعوة إلى 
واألولياء في حياة  العقائدية الجدلية كملسألة خلق القرآن وزيارة قبور األولياء وشفاعة الرلسول 

 .تيميةابن  البرزخ كاللسلفية الوهابية ولسلفية
نما يأخذ من  السلفية الامذهبية: - 2 وهو تيار والسع، ال يؤمن باتباع واحد من المذاهب األربعة، وا 

وهذا  .دون تمييز، أو يأخذ بالحديث الصحيح إذا تعارض مع اجتهاد العلماءأئمة االجتهاد األربعة 
يشملون الكثير من الملسلمين  هوأتباع فكر محمد بن عبد الوهاب؛ وأتيمية ابن  التيار ال يتبنى فكر

ية، كحزب التحرير، والكثير من أعضاء اإلخوان الملسلمين، والعشرات من لساماإلوالحركات 
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ة المعاصرة، وبعض هذه الحركات قد تلستخدم لفظ اللسلفية في التعريف والتعبير يلساماإلالحركات 
عن نفلسها، ولكن البعض منها يرفض هذه التلسمية خشية إقحامهم وجعلهم جزءًا من التنظيمات 

بالحديث في الجانب الفقهي وليس  نيأخذو الميزة األخرى ألتباع هذا التيار أنهم  .اللسلفية اإلرهابية
في المجال  ألحاديثابوهذا هو الخاف الرئيلسي بينهم وبين الوهابية الذين يؤمنون العقائدي، 

 .ات الكتابفي طي   ئللقار ن وغيرها كما لسيتبي   لتجلسيمابالعقائدي، كالعقيدة 
في نهاية القرن التالسع عشر مجموعة من المفكرين  تبرز  :غير التكفيرية السعودية السلفية - 3

بذ الطرق واألفكار الصوفية وعدم تبني اجتهادات المذاهب األربعة بل ن إلىالذين كانوا يدعون 
تيمية وبالذات الشيخ ابن  فكر حياءإلى إتدعو الحديث، وبعض هذه المجاميع كانت  إلىالرجوع 

ونعمان خير الدين األلولسي ومحمود  ،طاهر الجزائري والشيخ جمال الدين القالسمي من باد الشام
كما برز في  .والشيخ التونلسي محمد بن عزوز ،هجت األثري من العراقشكري األلولسي ومحمد ب

ونظير حلسين  ،األخذ بالحديث لىإيدعو الذي كان  فغانلستانأبارلوي في  حمدأاللسيد  نفلسهاالفترة 
تبني  إلىفي حيدر آباد حيث كانوا يدعون  يةلساماإلبوبال  مارةإوصديق حلسن خان في  ،في دلهي
الوهابية  والحركةوقد حدث تواصل بين هذه الجهات  .ية ورفض المذاهب األربعةالنبو  ةواللسن  القرآن 

في مجال العقائد  امعهفي نجد حيث كانوا يتفقون معها في كثير من األمور ولكنهم كانوا يختلفون 
الملسلمين في  ةلبقيالقبلة، بل كانوا يلستنكرون قتال الوهابيين  هلأفضًا عن تكفير  ،مثاً  لتجلسيماك
 يهمتخل  تيار الحكام من آل لسعود منذ  ك الوقت في الجزيرة العربية، وقد غدا هذا التيار هو نفسذل

ات من القرن اللسابق، وبالذات بعد معركة اللسبلة عام األفكار الوهابية أوالسط العشرين عن الكثير من
و االمتناع عن وأهم ما يميزهم ه .م بين الملك عبد العزيز آل لسعود وحركة اإلخوان الوهابية1111

القريب المرحوم الشيخ عبد  ريخاالتتكفير أهل القبلة والحفاظ على دمائهم وأموالهم، ويمثلهم في 
. وحاليًا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ ،عثيمينابن  باز والمرحوم الشيخبن  العزيز

ن كانوا يؤمنون بالتجلسيم وهؤالء المشاي قتالهم  إلىلة نظرياً ولكنهم ال يدعون القب هلأرون ويكف  خ وا 
لهم أيضًا في يومنا الحالي كتحرك كما يمث   .)كما لسيتضح في الفصول الاحقة من الكتاب( عملياً 

( األمرقائم في اللسعودية يتبنى منهج العلماء التقليديين ويتبنى طاعة الحاكم من آل لسعود )ولي 
الشيخ محمد أمان الجامي( وهو أثيوبي الجنلسية  ىإل)نلسبة  الجاميالتحرك  ىيلسم   مابشكل مطلق، 
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الجنلسية،  ردنيأوعلي الحلبي وهو  ،أقام في اللسعودية، ومن رموزه ربيع المدخلي وهو يمني الجنلسية
ويعادي هذا التحرك كافة األحزاب والحركات داخل اللسعودية، بل يعادي حتى أفكار العلماء 

أن يكونوا من قريش كالشيخ األلباني وجهيمان العتيبي  التقليديين الذين يعتقدون بأن األئمة يجب
ومن رموزه في  .وجماعته، وال يتمتع هذا التحرك بشعبية بعد بروز تيارات الصحوة في يومنا الحالي

محمد  .لمؤمنين وأفتى بوجوب قتل دامر الذي بايع حلسني مبارك كأمير لمصر الشيخ محمود ع
من قبل الجهات  لستغالهمار وشبهات كثيرة حول مدى وهناك تلساؤالت تثار في مص .البرادعي

  .األخرى يةلساماإلفي مصر في عهد حلسني مبارك لمحاربة الجهات  ألمنيةا
ابن  قرون على يد لسبعةوهو تيار انطلق قبل حوالى  تيمية أو السلفية الوهابية:ابن  سلفية - 4

فيهم الحياة مرة أخرى على يد الشيخ تيمية لعدة قرون، حتى ب عثت ابن  تيمية، واندثروا بعد موت
محمد بن عبد الوهاب قبل قرنين ونصف من الزمان حيث تبنى آل لسعود عقيدتهم في تكفير وقتال 
الكثير من أهل القبلة ممن يخالفهم العقيدة حتى نشوء الدولة اللسعودية المعاصرة، حيث فرط عقد 

ين الوهابيين، ثم الستفحل أمرهم في أنحاء التحالف بين الحكام من آل لسعود وحركة اإلخوان اللسلفي
 قربأو  .ات القرن الماضي حتى يومنا هذابل العالم كافة منذ أوالسط ثمانيني لساماإلعالمنا 

محمد بن لسرور زين  إلىنلسبة  – ى )اللسروريةيلسم  الحركات لهذا التوجه في اللسعودية هو ما 
)عبد اهلل الغريب( وهو من تنظيم رمزي  لسماالعابدين( صاحب كتاب )وجاء دور المجوس( تحت 

محمد  ختلفاوقد  .الملسلمين من حماة من لسوريا تابع إلدارة عصام العطار ثم مروان حديد خواناإل
فأنشأ خطًا مغايرًا  .في توجيهاتهم بترك العمل الحركي في اللسعودية خواناإلبن لسرور مع قيادة 

ومن  .عبد الوهاب ومتبنيات لسيد قطبابن  تيمية ومنهجابن  في الجمع بين أفكار خوانياإلللخط 
خ لسفر الحوالي ولسلمان بن فهد هذا التيار في اللسعودية هم المشايأشهر الشخصيات التي تمثل 

ن الحركة العودة ولسليمان العودة وعبد العزيز الجليل وعبد اهلل الجالي وفاح العطري وآخرون ، وا 
فيذكر ادريس  .م عليها في العلن بشكل كبيرتهج  تة و اللسلفية الجامية تعادي الحركة اللسلفية اللسروري

ويذكر  .(4)(يماشي اللوطية أهون عندي من أن يماشي اللسرورية ترك ولديألئن هاني مقولة احدهم )
 .(5)(حالي اآلن وأنا منتكس خير من حال لسفر ولسلمانعن أحدهم الذي انحرف وانتكس عن الدين )
نهم إلسرور ولسلمان العودة ولسفر الحوالي فيقول محمد  وأما محمد أمان الجامي حين يتطرق الى
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لقد أعان اللسروريون المقاتلين في أفغانلستان ماليًا  .(6)(بدعة وضالة وخوارج ومنحرفين حابأص)
الفئات  قربأومعنويًا ولكنهم لم يشاركوا في القتال في أفغانلستان، ومع ذلك فإن هذه الفئة تعتبر 

أما موقفهم من أحداث مصر بشأن إزاحة حلسني مبارك فقد  .الفكريةللقاعدة من ناحية متبنياتهم 
موقف وجوب الخروج عليه والمشاركة  إلىتغير من موقف حرمة الخروج عليه في بداية التظاهرات، 

محمد حلسان والحركة اللسلفية من أجل  لشيخاكفي التظاهرات إللسقاطه وذلك قبيل لسقوطه، 
 ،1011ع حزب النور في مصر، الذي تشكل في حزيران ويمكن وض .(7)وآخرين)حفص(  صاحاإل

والذي يعتبر ثاني أكبر األحزاب الممثلة في أول برلمان مصري بعد الثورة، ضمن هذا التصنيف ، 
ل حزب النور من طيف والسع من اللسلفيين من أقصى اليمين من الذين بايعوا حلسني مبارك ويتشك  
  .رهابإلاو ون منهج القاعدة في التكفير الذين يتبن  أقصى اليلسار من  إلىالمؤمنين،  مارةإعلى 

وهو  :التكفيري القتاليالسلفي  ية على المنهاجساماإلدولة الخافة  لقاعدة أوداعش أو ا، 5
التيار المتطرف لللسلفية الوهابية حيث يكف ر الكثير من أهل القبلة ممن يخالفهم الرأي ويلستبيح 

وهذا  .لساماإللملسلمين المتواجدين أو المتواجدة دولهم في باد فضًا عن الكثير من غير ا ،دماءهم
التيار في متبن ياته الفكرية ال يعتمد على الفكر الوهابي فحلسب بل يتبنى النظريات اللسيالسية لكل من 

ي أبو األعلى المودودي ولسيد قطب بشأن مفهوم الحاكمية وتقلسيم المجتمع إلى لساماإلالمفكر 
كما يتبنى طروحات محمد عبد اللسام فرج بشأن الجهاد صاحب  ،يإلسام مجتمع جاهلي ومجتمع
إن الدمج بين األفكار الوهابية وأفكار المودودي ولسيد قطب قد أنتج فكرًا  .كتاب )الفريضة الغائبة(

ي لفكر القاعدة والذي يمثل األلسالسبشكل جلي بشخص أيمن الظواهري المنظ ر  لتمث  حركيًا لسيالسيًا 
يين لهذا الفكر في يومنا الحالي األلسالس رينالمنظ  أما أهم  العنف واإلرهاب والتكفير،أقصى درجات 

واللسيد إمام الشريف )دكتور م، 1192( نشر عام براهيمإفهم أبو محمد المقدلسي صاحب كتاب )ملة 
فضًا عن)الجامع في طلب  1199فضل( صاحب كتابي )العمدة في إعداد العدة( الذي نشر عام 

تأمات في المنهج( نشر  جتهاد:واالوأبو قتادة الفللسطيني صاحب كتاب )الجهاد ريف(، العلم الش
العالمية( نشر عام  يةلساماإلمصعب اللسوري صاحب كتاب )دعوة المقاومة  بوأو م، 1111عام 

وغدا هذا الفكر الجديد  م.1009تاب )إدارة التوحش( نشر عام بكر ناجي صاحب ك وابي م،1002
ملستعد للتضحية بحياته واالنتحار بهدف قتل أكبر عدد من الناس لسواء من  إنلسان قادرًا على خلق
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على خلق امرأة  اً قادر بل أصبح هذا التنظيم  .الملسلمين أو من غير الملسلمين من أجل تحقيق أهدافه
قلسرًا في حالة غيبوبة وعي كاملة ودائمة، بل كما يصفها محمد المحمود بأنها أدخلت ) رهابيةإ

ضمير، لتفعل أي جريمة نكراء براحة ضمير تامة، بل وغالبًا بإحلساس موهوم ولكن كبير،  وغيبوبة
  .(8)(صطفاءواالبالخيرية واألفضلية 

يدعي  أنبن الدن الوريث الشرعي لمحمد بن عبد الوهاب نظريًا وعمليًا، وال يلستطيع  لسامةأعتبر ي  
ورثته من الناحية النظرية،  نهمأيزعموا  نأيمكنهم  نعم قد خ التقليديين،من المشاي يأهذا الفضل 

الوراثة النظرية والعملية لمنهج الشيخ  عين تد  أولكن اللسلفية القتالية التكفيرية وحدها فقط تلستطيع 
يث ، وغدت حركة داعش وقيادتها اللسابقة والحالية والملستقبلية هي الور محمد بن عبد الوهاب

 .بن الدن وتنظيم القاعدةالشرعي ل
القطبي في بعض القضايا وبعض مواقف زعماء القاعدة،  خوانياإلالجانب  ىويطغقد يبرز  حياناً أ

فا يوجد فرق في منهجهم بشكل عام وتاريخيًا بين  يةلساماإليؤمنون بالوحدة  خوانإلاحيث إن 
الظواهري لم يتهجما على الشيعة  يمنأو بن الدن  لسامةأوالشيعة، فنجد على لسبيل المثال أن  ةاللسن  

ن وط بغداد كان تهجمهم على األميركييم حين لسقوط بغداد، بل حتى بعد لسق1002حتى عام 
 يمنأو ، نعم كان هناك خاف بين بن الدن كييمر إلسناد أبجاءت  هانيعتبرو والحكومة التي 

الشيعية من منطلق  إيرانكان بن الدن ضد لسيالسة التهجم على فقد الظواهري في هذا الشأن، 
رد على بن الدن  إذولكن رأي الظواهري كان على النقيض  لسرائيل،ا  كا و يمر أد العداء المشترك ض

، 1002منذ  إيرانألسامة بن الدن لسعد وعبد اهلل يعيشان في  بناءأال يعنيني أن اثنين من بمقولته )
ن المد الشيعي في العالم  إيران نإبل  على الملسلمين  خطرأهي العدو العقائدي لتنظيم القاعدة، وا 

د فيها حد   ،كشفت الحقاً  ،1009وقد رد عليه بن الدن في رلسالة نهاية عام  .(مد الشيوعيمن ال
حيث كشفت هذه ، )لساماإلالخطر األول على  هما لحادواإلاألولويات مدعيًا أن الشيوعية 

، ولم يتبين التهجم ((9)نالمرالسات من قبل أجهزة المخابرات الدولية بعد مقتل ألسامة بن الد
حزب اهلل إللسناد حكومة  لوتدخ  ن القاعدة ضد الشيعة إال بعد تطور األوضاع في لسوريا الواضح م

كالزرقاوي  نفلسهالقاعدة يحملون هذا التوجه  فرادأجميع  أنولكن هذا ال يعني  .بشار األلسد في الشام
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ضد الشيعة من منطلق  هم واضحاً ؤ عداطالبان وغيرهم الذين كان  وأداعش  وأجبهة النصرة  وأ
 .لفي وهابي بحتلس

ل هذا التيار مجموعة يطلق عليها اللسلفية الحركية تتركز في مصر كالشيخ محمد عبد مث  كما ت
 . هشام العقدة وغيرهم .لسيد العربي و د .المقصود والشيخ فوزي اللسعيد والشيخ نشأت أحمد و د

ة الثالثة بشكل جزئي إننا عند الستخدامنا لكلمة اللسلفية واللسلفيين في هذا الكتاب إنما نقصد الفئ
 .والفئتين الرابعة والخاملسة بشكل كامل

لستخدامنا لكلمة القتال والمقاتلين عوضًا عن كلمة الجهاد اأمر آخر نحب أن ننوه له وهو 
والمجاهدين عندما نصف األعمال القتالية لهذه الفئات الوهابية، واللسبب في ذلك أن الجهاد في 

عاء كلمة اهلل وهو للو هو لنصرة المظلوم لسبيل اهلل  يمثل أعلى قضاء على الظلم ونشر العدل وا 
لإلفلساد في  نلسان بنفلسه في لسبيل اهلل، أما القتال على ألسس غير إلساميةدرجات البر وتضحية اإل

 فا يمكن أن ينطبق عليه مفهوم الجهاد. إلعاء كلمة الباطل األرض وظلم الناس
كاتب هذه ، كون ى درجة عالية من المصداقية والوضوحبذلنا غاية الجهد ألن يكون هذا البحث عل

ى هذا النهج ويؤمن بتلك المدرلسة وهذه العقائد واألفكار، فهو يعرف مداخلها اللسطور كان يتبن  
وهذا ما لسيكتشفه القارئ الكريم جليًا بين لسطور  ...ومخارجها، وألسلسها ومنطلقاتها، وآثارها وتبعاتها

 .وطيات هذا البحث
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 ريخيةاتوالجماعة نبذة  ةهل السن  أو  السلفيون الوهابيون: الفصل األول
 العقائدية ختافاتواالالمشتركات 

 
 أواًل: الجذور الفكرية والعقائدية:

 فكر األشاعرة والمعتزلة: - أ
برز في نهاية القرن الثاني الهجري ضمن دائرة أهل اللسن ة والجماعة اتجاهان فكريان متناقضان: 
مدرلسة المعتزلة ومدرلسة أهل الحديث، وال نريد أن نخوض في تفاصيل الخاف واالختاف بين 

ى العقل كمنطلق بين اتجاه يتبن   األلساساتين المدرلستين، ولكن بشكل عام فإن الخاف كان في ه
ى الحديث النبوي الشريف واتجاه يتبن   ،والتشريع اإللهي متمثًا بفكر المعتزلة لساماإلفي االعتقاد ب

فترة من  ولم تمض ...حنبل بنكان متمثًا بأحمد  ي والتشريع اإللهيلساماإلفي بناء التصور 
الزمن حتى اضمحل واندثر فكر المعتزلة وتبلور االتجاه الثاني على يد أبي الحلسن األشعري في 

ي في أصول العقائد وبمنطلقات عقلية تنفي صفة لساماإلتبن ي الحديث كألساس في بناء التصور 
النص  الجمود عن النص الحرفي للحديث )والذي كان لسبب نشوء المعتزلة( وتؤول ما يتعارض من

ذي مامح متميزة في األصول العقائدية وبالذات  مع األلسس العقلية )كما لسيتضح الحقًا(، مع منهج  
في جانب التوحيد في إثبات صفات اهلل وتأويلها كما هي واردة في كتاب اهلل والحديث النبوي 

 .الشريف
دة أهل اللسن ة والجماعة ي بأجمعه ممن يعتقد بعقيلساماإلفكر أبي الحلسن األشعري عالمنا  عم  وقد 

 .من المذاهب األربعة األحناف والمالكية والشوافع والحنابلة منذ القرن الثالث الهجري حتى يومنا هذا
منصور الماتريدي اللسمرقندي صاحب العقيدة الماتريدية التي ال تختلف  بوأبرز  نفلسهاوفي الفترة 

الكثير من األحناف وهي تمثل  تبعهاا، وقد إال في قضايا بلسيطة جداً  ألشعريةاكثيرًا عن العقيدة 
 .والجماعة ةاللسن  أيضًا عقيدة أهل 
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مام الحرمين الجويني واأللسفرائيني لقد تبن    والنووي والبيهقيى كبار العلماء كأبي بكر الباقاني وا 

 واللسبكي والقرطبي وابن حجر العسقالني وابن عساكر والسيوطي عبد السالم بن والعز والغزالي
 . الحلسن األشعري في األصول بيأعقيدة  ذكرهموغيرهم ال يلسع المجال ل خلدون بناو 
 
 تيمية ومحمد بن عبد الوهاب:ابن  فكر - ب

د فكر أهل اللسن ة والجماعة الستنادًا إلى المتبنيات الفكرية ألبي ي وتوح  لساماإلبعد الستقرار الفكر 
رقة من الحلسن األشعري في األصول والمذاهب األربعة في الفروع برزت في القرن الرابع الهجري ف

كت باألخذ باألحاديث حتى ولو كانت ضعيفة وغير صحيحة، فاألخذ بالحديث فرق الحنابلة تملس  
حلسب قولهم أفضل من اإلفتاء بالرأي، وكان هذا منهج أحمد بن حنبل بالضعيف أو غير الصحيح 

اديث في األخذ باألحاديث في الجانب الفقهي والتشريعي؛ إال أن هذا التيار كان يأخذ بهذه األح
إلى أخذهم وتبنيهم لألحاديث اإللسرائيلية  األمرالضعيفة حتى في أصول العقائد حتى وصل بهم 

وأدخلوا أحاديث التجلسيم  الموضوعة من قبل اليهود والنصارى الذين ألسلموا ولم يروا رلسول اهلل 
ولسم يت  ...اموعبد اهلل بن لس  اإللسرائيلية وتشبيه اهلل تعالى بآدم، ككعب األحبار ووهب بن منبه

وقد تنبه الحنابلة أنفلسهم إلى هذه الحقيقة  ...(1)ابلة(ي بـ )حشوية الحنلساماإلهذه الفرقة في التأريخ 
ألسلم " :فرد وا عليهم وعلى أحاديث كعب األحبار كابن كثير صاحب التفلسير المشهور حيث يقول

مر، فترخص الناس في ث عمر عن كثب فربما الستمع له عكعب في الدولة العمرية وجعل يحد  
حاجة إلى حرف ، واهلل أعلم، الستماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها ولسمينها وليس لهذه األمة

الكرامية نلسبة إلى عبد اهلل بن كرام من يلسمون ب ومن رواد هذه المدرلسة .(2)"واحد مما عنده
وهذه  ،وضاعًا لألحاديث حيث كان زاهدًا عابدًا مجلسمًا متصوفاً  ه122المتوفي عام  اللسجلستاني

كانت صفات أغلب الحنابلة المجلسمين في ذلك العهد، حيث كانوا يلستجيزون وضع الحديث خاف 
بن الزواغوني الدارمي وأبي يعليكابن بطة والبربهاري و اإلمام أحمد إبن حنبل   بن حامد وا   وا 

 وغيرهم....
لسار على نهج حشوية تيمية الذي ن اب وقد تبلور هذا االتجاه في القرن الثامن الهجري بمدرلسة

التي تبناها في أول عهده ثم إنقلب عليها، ولكنه تبنى نهج حشوية الحنابلة حتى قضية التصوف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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المدرلسة األشعرية ويرفضها ويدعو إلى التملسك بالحديث  نهج يتعارض معالحنابلة الذي كان 
وأنفرد عن كل من لسبقه من األصول  واألخذ بظاهر معاني الكتاب فقط بعيدًا عن العقل والتأويل في

حنابلة وأشعرية بل جميع أهل اللسنة والجماعة بل جميع الملسلمين في حرمة زيارة القبور وحرمة 
مع )المذاهب األربعة في الفروع  هرفضواألولياء الصالحين في عالم البرزخ، و   التولسل بالرلسول
ولم يكتف هذا التيار بذلك الطرح فحلسب، بل  .(اآلراء الفقهية ألحمد بن حنبل معظماالدعاء بتبني 

يؤمن ممن  (الستنادًا إلى أحاديث ضعيفة وغير صحيحةى االتهام بضالة من يخالفه الرأي )تبن  
الستنادًا إلى بعض بتنزيه اهلل عن صفات الخلق وال يؤمن بالتجلسيم ومشابهة اهلل في جلسمانيته لخلقه )

فابن تيمية ومن لسار على خطه كابن القيم  .(الشأناألحاديث اإللسرائيلية والموضوعة في هذا 
وله وجه وعينان ويدان  نلسانالجوزية أو محمد بن عبد الوهاب يعتقدون بأن اهلل له جلسم كاإل

تيمية كان في خطبه ينزل درجة من ابن  ورجان ينزل ويصعد بين العرش واللسماء الدنيا، بل إن
ويقول محمد بن عبد الوهاب  .(3)كنزولي هذاء الدنيا درجات المنبر ويقول إن نزول اهلل إلى اللسما

القيم الجوزية بشأن يد ابن  ويقول .(4)"من لم يقل إن اهلل خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي"
ورد لفظ اليد في القرآن واللسن ة وكام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة موضع ورودًا متنوعًا "اهلل 

ا يدل على أنها يد حقيقية من اإلملساك والطي والبلسط والمصافحة والخلق متصرفًا فيه مقرونًا بم
 ويقول .(5)"باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده

االلستواء ممالسه وصفه لذاته والمراد به القعود، وقال: قد ذهبت طائفة من "حامد الحنبلي ابن 
القيم ابن  ويقول .(6) "ن اهلل على عرشه ما مأله، وأنه يقعد نبيه معه على العرشأصحابنا إلى أ

قالت طائفة ينزل ويخلو منه " حين نزوله إلى اللسماء الدنيا الجوزية بشأن خلو العرش من اهلل
 ....العرش، وقالت طائفة ال يخلو منه العرش وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الوجهين والروايتين

نظير  شيخنا أبو عبداهلل إلى أنه نزول انتقال، قال ألن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهووذهب 
وقد أثبت القاضي أبو يعلى أن اهلل تعالى على صورة شاب أمرد  .(7)د"قوله في االلستواء بمعنى قع

عن القاضي أبو يعلى إن اللساق صفة ذاتية ويكشف وقال  .(8)والتاجلبس النعان وجعد الشعر، ي  
يجب اإليمان بأن هلل لسبحانه وتعالى "حامد ابن  وقال .(9)األرضلساقه اليمنى فتضيء من نور لساقه 

ابن  ، وقال"القدم صفة ذاتية"وقال القاضي أبو يعلى  .(11)"لساقًا صفة لذاته فمن جحد ذلك كفر
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وتمادى  .(11) "تحترق وأنا ال أحترق هممأصناإنما وضع قدمه في النار ليخبرهم بأن " الزواغوني
البعض تماديًا كبيرًا وأجاز رؤيته وماملسته في الدنيا حيث تطرق إلى هذه الفئات من المجلسمة أبو 

ين( فنقل عن بعضهم ختاف المصل  االحلسن األشعري فنقل أقوالهم في كتابه )مقاالت اإللساميين و 
من نلقاه في أن يكون بعض  وللسنا ننكر ،بصار في الدنياإلايجوز أن نرى اهلل ب) قولهم

أجازوا رؤيته في الدنيا ومصافحته وماملسته ومزاورته أياهم، ونقل عن آخرين أنهم ) (12)(الطرقات
  (13)(رادوا ذلكأوقالوا إن المخلصين يعانقونه في الدنيا واآلخرة إذا 

 المخالفة إلجماع الملسلمين من غير حشوية هئآراتيمية ال يتوانى عن الكذب إلثبات صحة ابن  إن 
الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش ﴿الحنابلة حيث يذكر رواية مالك عندما لسأله شخص في تفلسير قوله تعالى: 

وانتظر القوم ما ، يعني العرق، كيف الستوى؟ فأطرق مالك وعاه الرخصاء (5)طه،  ﴾اْستَ َوى
إليمان به االلستواء غير مجهول والكيف غير معقول وا" :ائل وقاليجيء من فيه، رفع رألسه إلى اللس

بعض الكلمات في نقل الرواية  رغي  تيمية ابن  ولكن ء".واللسؤال عنه بدعة وأحلسبك رجل لسو  واجب
 .(14) ( والفرق كما هو معلوم شالسع بين العبارتينالكيف غير معقول( محل )الكيف مجهولفجعل )

 .تيمية كامل الرواية كما لسنبينه الحقاً ابن  وفي موقع آخر أنكر

 ـه120هو مقاتل بن لسليمان المتوفي لسنة  لسرائيلياتجوا لإلرو  أكثر المحدثين الذين  من أنوال ينكر 
ومن علم القرآن ما يوافقه وكان يكذب في  لنصارىاو كان يأخذ من اليهود " :حيانابن  والذي قال فيه

ة تيمي بناو ويعلق محمد الكثيري على مقاتل  .(15)"فتأثر الرجل باليهود والمزدكية ظاهر .الحديث
جلسم على صورة لحم ودم له شعر  -أصبح عندهم –لسبحانه وتعالى عما يصفون  هللان إ" :فيقول

وقال بعضهم ما لسمعنا  .وعظم وجوارح وأعضاء من يد ورجل وللسان وعينين ووجه وأضراس ولهوات
ابن  ات التي لسيحاولقطوغير ذلك من الهر  .للحيةاو بذكر الرأس !! وقال آخر ال تلسألوني عن الفرج 

الدفاع عن بعضها، في محاولة لعقلنة هذا الحشو العقائدي  -إمام اللسلفية المعاصرة-تيمية 
ذا كان اهلل لسبحانه وتعالى يوصف بهذه  .(16)"الفظيع  :فيمكن أن يثار التلساؤل التالي ألوصافاوا 

جهة على صورة الرحمن من  نسانأن اإل  فتراءً او الفرق بين الوهابية الذين يزعمون كذبًا  هو ما"
ن العزير اوبين اليهود والنصارى من جهة أخرى، الذين يزعمون أن  كمقولة  بنهاهلل قد تزوج وا 
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ن اليهود هلل الذي اوسبحان  ولكن تعالى اهلل عما يصفون، ....؟كمقولة النصارى بنهاعيسى  وا 
 مزاعمونستغفره من وجل اهلل وعلى عما يتقولون، ، يزعمونتعجز األذهان عن فهم كنهه عما 

أوصاف ومزاعم وتقوالت الوهابيين بحق  من أونتبر  ،اليهود والنصارى فتراءاتا الوهابية ومن قبلهم
على طاع الايمكن ) ."ونعت الناعتين ،جبار السماوات واألرض الذي يجل عن وصف الواصفين

بي أبرب العزة وهي فقرات مستقاة من أقوال علي بن رأي السلف الصالح  ملحق رقم واحد لمعرفةال
 .(من نهج الباغة طالب 

 وللتعرف على التشابه والتماثل بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية يمكن الرجوع الى الموقع التالي:
http://www.alsunna.org/research.htm. 

ة والجماعة من اللسلف الصالح فيمكن التعرف عليها من خال الموقع أما عقائد علماء أهل اللسن  
 .http://www.aslein.net/showthread.php?t=15152:التالي 

يلسم يه الوهابيون بإثبات الصفات، أما من ينزه اهلل لسبحانه وتعالى عن بتجلسيم اهلل االعتقاد هذا إن 
حال غيرهم من الملسلمين فإنهم ينعتوهم بملسميات منكرة  يههذه األوصاف وعن التجلسيم كما 

و)معطلي الصفات( و)الملحدين بألسماء اهلل(  كتلسميتهم )منكري الصفات( و)المعطلة(
في  .عون بأنه أول من أنكر صفات اهلل، وذلك نلسبة إلى الجهم بن صفوان حيث يد  (17)و)الجهمية(

فإن الوهابيين ال يؤمنون بهذه العقائد انطاقًا من فراغ أو تصورات ذاتية فحلسب، بل  األمرحقيقة 
الظاهرة آليات القرآن الكريم وعدم تأويلها، وذلك خافًا انطاقًا من مبدأ وجوب األخذ بالمعاني 

إلجماع الملسلمين من غيرهم، )كالزعم أن هلل يدًا وأذنًا ولساقًا وغيرها من صفات التجلسيم والتشبيه 
 .(نلسانباإل
 
 صحيح البخاري وصحيح مسلم :أحاديث الصحيحين - ج

صحيح ملسلم فضًا عن غيرهما من كتب ن القيمة الكبرى لكتابي صحيح البخاري و إمن نافلة القول 
الصحاح والملسانيد نابعة من ذكر لسند )لسللسلة رواة( كل حديث. ومعنى ذلك أن البخاري وملسلم ال 
يذكران األحاديث كملسل مات صحيحة بشكل مطلق غير قابلة للخطأ، بل نقلوا األحاديث عن 
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إلى  ،وهؤالء عمن قبلهم من الثقاة ،أشخاص يعتقدون بوثاقتهم نقلوها بدورهم عن آخرين ثقاة أيضاً 
، وهذا ال ينفي احتمال الكذب أن يصل اإللسناد إلى الصحابي الذي كان معاصرًا لرلسول اهلل 

والخطأ والنلسيان عن أشخاص لم يشاهدوهم ولم يعاصروهم ولدوا وماتوا قبل البخاري وملسلم بأكثر 
اري وملسلم رحمهما اهلل، فقد أبليا باًء من مائة عام، فالملسؤولية في هذا المجال ال تقع على البخ

خطأوا في النقل أحلسنًا وبذال جهدًا جبارًا ولكن الملسؤولية تقع على عاتق من لسبقهما من الرواة ممن 
كما إن الصحابة ليلسوا أنالسًا  ،أو نقلوا بالمعنى وليس بالنص الحرفي أو نلسوا اللسند أو أخطأوا فيه

. كما أن الملسؤولية تقع أيضًا على عاتق من اعتقد بصحة هممعصومين فألخطأ والنلسيان محتمل من
كل ما ورد في كتب الصحاح من دون دراية أو معرفة بالرواة وصحة اللسند فضًا عن صحة المتن. 
ولقد قام الملسلمون منذ القدم بنقد ألسانيد ومتون األحاديث الواردة في الصحاح ولكن الوهابيين 

بضال كل من شكك بأي حديث ورد في الصحاح وبالذات  يرفضون ذلك وبشكل قاطع ويحكمون
 صحيحي البخاري وملسلم. هذا، إضافة إلى األخذ بظاهر األحاديث النبوية الشريفة خافًا لفهم جل  
الملسلمين من غيرهم، كحديث إن اهلل ينزل إلى اللسماء الدنيا كل ليلة، أو إن اهلل يضحك إلى رجلين، 

، أو إن اهلل يظهر للمؤمنين ويقول أنا ربكم فينكره المؤمنون حتى أو إن اهلل يضع رجله في جهنم
يكشف عن لساقه فيعرفونه، فضًا عن الكثير من األحاديث اإللسرائيلية في التجلسيم وتشبيه رب العزة 

 .(18)بعبده آدم
 
 وأئمة المذاهب األربعة:السلفيون الوهابيون  - د

ابن  جتهدين األربعة كأبي حنيفة والشافعي ومالك وحتىلم يكتف الوهابيون بذلك، بل أنكروا آراء الم
ف تاريخيًا ضمن دائرة أصحاب الحديث، وذلك الواقع أفرغهم من تراث فكري حنبل الذي يصن  

وطرحوا بديًا عن ذلك فهمهم الخاص لكتاب اهلل  ي ضخم من آيات الكتاب ولسن ة الرلسول إلسام
صًا يتاءم وأهواء أنفلسهم، فأخذوا يبيحون ألنفلسهم ما وبنوا ألنفلسهم معتقدًا خا ،ولسن ة الرلسول 

 "،كان اهلل قبل كل شيء"ة على لسبيل المثال بإنكار حديثي تيميابن  أنكروه على الملسلمين. فقام
في صحيح البخاري، مشبهًا اهلل في خلقه للعالم كالنجار الذي يصنع  "اهلل ولم يكن معه شيء كان"و

اعتقاده غير قادر على خلق العالم من العدم بل أضفى الشكل  حلسببالكرلسي من الخشب، فاهلل 
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على مادة قديمة كقدم اهلل، مخالفًا بذلك إجماع الملسلمين ومتأثرًا ومتألسيًا بفالسفة اإلغريق. وقد 
أوضح عقيدته تلك بشكل غير مباشر أو مبهم في مجموعة من كتبه ولكن بشكل واضح وصريح 

عليقًا على كتاب )مراتب اإلجماع( البن حزم كما لسنتطر ق إليه في كتاب )نقد مراتب اإلجماع( ت
فحبس في لسجن القلعة في  ،بالتفصيل الحقًا. وعلى أثر ذلك كف ره علماء الملسلمين وأفتوا بضالته

القيم الجوزية فطيف به في شوارع دمشق على حمار ابن  دمشق حتى مات في لسجنه؛ وأما تلميذه
ابن  الة كل من قال بمقالته. وكادت تلك االنحرافات تنتهي بموتووجهه إلى مؤخرته معلنين بض

تيمية وتامذته، ولكن ما إن حل القرن الثاني عشر الهجري حتى جاء محمد بن عبد الوهاب إلى 
 تيمية.ابن  باد نجد وجاء بأفكار تدعو إلى إحياء فكر

 
 عقائد متماثلة وظروف مختلفة :تيمية وابن عبد الوهابابن  - هـ

حيث كان أخطر مافيهما  ،تيمية وابن عبد الوهابابن  مما ال يخفى أن هناك تماثًا كبيرًا بين عقائد
ممن يخالفهم الرأي، ثم الفتوى بوجوب القتل لمن  هو لسهولة إطاق الشرك والكفر والردة على كثير

منهما. فابن ولكن هناك بعض االختافات نابعة من ظروف كل هذه حاله بعد األلستتابة والبيان، 
ن، فقد قرأ الحديث النبوي الشريف فأفتى  ثم  ،حلسب فهمهبتيمية كان ينظر أفكاره فحلسب، يقرأ ويدو 

عبد الوهاب، وهو الذي ابن  ر بعض معتقداته في أصول العقيدة. أماقرأ كتب فالسفة اإلغريق فغي  
رت ن ظروف صاحبه أث  تيمية، فإنه عاش ظروفًا أخرى مختلفة عابن  الستمد الكثير من أفكاره من

 في تفكيره وطريقة عمله ومدى تأثيره، ومنها:
تيمية كان ملستضعفًا، وكان في كل حين يفتي بفتوى مخالفة إلجماع الملسلمين فيتهم ابن  إن أواًل:

بالضال ويحبس وال يفرج عنه إال بعد أن يلستتاب، وهكذا دواليك حتى حبس أربع مرات بين لسجون 
عبد الوهاب فإنه كان جريئًا في طرحه ابن  والشام، حتى مات في اللسجن.. أماالقاهرة واإللسكندرية 

لم يخش أحدًا من الناس ألن القوة كانت معه، فا يخاف الحبس أو القتل، بل كان هو الذي يأمر 
تيمية كان يطرح أفكاره بشكل ذكي يوصل القارئ إلى ما يبتغيه ابن  بالحبس وبالقتل. لذلك فإن

ر المقابر( يذكر لتهمة عن نفلسه. فعلى لسبيل المثال في كتابه )الجواب الباهر في زوامحاواًل نفي ا
وزيارة قبره كما يذكره أئمة الملسلمين في ، أي النبي ، إلى ملسجدهإن اللسفر "النصوص التالية 
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عها الزيارة البدعية التي لم يشر  "؛ ثم يقول في موضع آخر (19)"منالسك الحج عمل صالح وملستحب
ى عنها... وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في اللسفر لزيارة القبور قولين: التحريم واإلباحة، بل نه

واتفق  وقدماؤهم وأئمتهم قالوا: إنه محرم... فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رلسول اهلل 
ن الزيارة العلماء على أنه غير مشروع وهو أن نتخذها ملساجد ونتخذها وثنًا ونتخذها عيدًا... وا  

. وفي حقيقة (21)"الشرعية فهي ملستحبة عند األكثرين وقيل مباحة... وقيل كلها منهي عنها كما تقدم
تيمية أي من علماء الملسلمين باإلفتاء بحرمة الزيارة أصًا؛ أما الزيارة ابن  ال يوجد ولم يلسبق األمر

إن ما أمر به "ألي ملسلم أن يزعم  الشرعية فمعنى ذلك أنها الزيارة التي أمر بها الشرع، فهل يمكن
إن المرء مخبوء تحت طيات للسانه... فابن تيمية ال يجرؤ على تحريم زيارة قبر ، "الشرع منهي عنه

م غير الشرعية ابتداًء، ثم حرم م الزيارة إلى شرعية وغير شرعية!!! ثم حر  ابتداًء، فقلس   الرلسول 
وهو أمر  أو الصاة قرب قبره  د قبر الرلسول كاجتماع الناس عن ،أمورًا في الزيارة الشرعية

ع بشكل مباشر أنه هو قال ذلك، وأردف فلم يد   ".وقيل كلها منهي عنها كما تقدم" :طبيعي، ثم قال
 م من المبررات التي طرحها لتحريم الزيارة الشرعية.تلك الجملة بكلمة )كما تقدم(، أي كما تقد  
تيمية ابن  وابن حجر الهيتمي في )الجوهر المنظم( عنويذكر القلسطاني في )إرشاد اللساري( 

 ."مها مطلقًا فضًا عن زيارة غيرهوحر   تيمية عن زيارة النبي ابن  وقد منع: "بالنص
م اللسفر إلى قبر الرلسول ولكنه يحر   ،بهذا الشكل م زيارة قبر الرلسول عبد الوهاب فلم يحر  ابن  أما
 زيارة ملسجد الرلسول  بني ة زيارته، فيجب أن تكون النية  وليس قبره، فيقول بالنص في الرلسالة

إال أنه ال يشد الرحال إال لزيارة الملسجد  تلسن زيارة قبر النبي "الثانية من رلسائل الهدية اللسنية 
 ."والصاة فيه

تيمية األخيرة التي الستمدها من فالسفة اإلغريق. ابن  رفض محمد بن عبد الوهاب ألفكار ثانيًا:
وأل ف عدة مؤلفات للرد على  ،تيمية كان في أول أمره من ألد أعداء الفالسفةابن  ال يخفى أنفمما 

، ولكنه في آخر (21)بالزندقةالفالسفة وعلى المنطقيين ونقض المنطق وكان يتهم الرازي وابن لسينا 
لق العالم من ر وانقلب انقابًا كامًا وتبنى أخطر قضية فللسفية في نفي قدرة اهلل على خحياته تغي  

ن تلك األفكار بشكل مبهم وغير مباشر في مجموعة من كتبه ككتاب )موافقة صريح  ،العدم وقد دو 
، (24)وكتاب )شرح حديث النزول(، (23)وكتاب )منهاج اللسن ة النبوية( ،(22)المعقول لصحيح المنقول(
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، وأن خلق العالم ال يتعدى أي أن العالم قديم قدم اهلل بمادته ،حيث أثبت أزلية نوع العالم وجنلسه
تيمية عقيدته تلك بشكل ابن  خلقه من مادة كانت قبله وأن الحوادث أزلية ال أول لها. وقد أوضح

 :مران بن الحصين( حيث يقول بالنصواضح وصريح في كتابين: األول كتاب )شرح حديث ع
الكتاب الثاني )نقد مراتب  أي ال يزالون مع اهلل منذ القدم. أما في، (25)"والخلق ال يزالون معه"

 "كان اهلل قبل كل شيء"و  "،كان اهلل ولم يكن شيء غيره"اإلجماع( فإنه وبشكل صريح ينكر حديثي 
والمذكورين في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، حيث ينكر من هذا المنطلق وبشكل صريح 

حزم ابن  يعترض على مقولة. ثم (26)العدموينكر أن اهلل قادر على خلق العالم من  ،وحدانية اهلل
وأعجب من ذلك حكايته اإلجماع على " :بكفر من ادعى أن اهلل لم يكن وحده حيث يقول بالنص
حلسب اعتقاده قديمة ب. فماهية العالم (27)"كفر من نازع أنه لسبحانه لم يزل وحده وال شيء غيره معه
ق العالم من العدم بل فقط أضفى الصورة قدم اهلل كقول فالسفة اإلغريق، وأن اهلل غير قادر على خل

والشكل على المادة القديمة كقدم اهلل. وقد قام الكثير من العلماء اللسابقين والمعاصرين بإنكار تلك 
ابن  العقيدة، فابن حجر العلسقاني يقول إن هذه الملسألة هي من ملستشنع الملسائل المنلسوبة إلى

 "،ابن تيمية عبد خذله اهلل وأضله وأعماه وأصمه وأذله" :يثةبحقه في الفتاوى الحد، ثم يقول (28)تيمية
والحاصل ال يقام لكامه وزن وأن يرمى في كل وعر وحزن... ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال "ويضيف 

 .(29)"مضل غال، عامله اهلل بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله، آمين
ين الماضين والمعاصرين. وقد اعترض عليه الذهبي وهكذا كان موقف الكثير من العلماء الملسلم

الفالسفة فأصبح  بلع لسموم"أنه من الناحية الفكرية واتهمه بالذي كان من أقرب المقربين البن تيمية 
ابن  ف على رأي بقية علماء المسلمين بشأنراجع الهامش للتعر  . )(31)"سأضحوكة بين النا

 (.(31)تيمية
تيمية في هذا المجال، ولكن هذا ال ينفي ابن  عبد الوهاب لم يقل بقولابن  فإن ،األمروفي حقيقة 

اتباع بعض زعماء الوهابيين المعاصرين لتلك األفكار، كالمرحوم الدكتور محمد خليل هراس رئيس 
تيمية ، ابن يةلساماإلية بكلية الشريعة بمكة المكرمة في كتابه )باعث النهضة لساماإلقلسم العقيدة 

ي بالنلسبة للتوحيد وقدم العالم إلى صنفين: صنف يعتقد بأن لساماإلف الفكر يصن   حيث ،اللسلفي(
وصنف يعتقد بأن اهلل لم يخلق الوجود من العدم ولكن  ؛اهلل قد خلق العالم من العدم كاألشاعرة
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أن الدكتور الهراس يؤيد  األمرتيمية؛ والغريب في ابن  قديم كقدم اهلل كمقولة، أي العالم، الوجود
أي عدم قدرة اهلل على خلق العالم من العدم. راجع كتاب  ،تيمية في قدم العالمابن  ى فكريتبن  و 
 ،مكتبة الصحابة ،للدكتور محمد خليل هراس، تيمية السلفي، ابن يةساماإلباعث النهضة )

 (.هجرية 1415 ،طنطا
لم يكتف بالقول  وهو خاف نابع من الظروف الموضوعية لكل منهما. فابن عبد الوهاب ثالثًا:

بشرك الملسلمين المعاصرين له فحلسب، بل كان يهدف إلى قتالهم ولسلبهم أموالهم ولسبيهم لنلسائهم 
باحة دماء إب تولسيع دائرة من يلستبيح دماءهم حتى الذي كان يتطل   األمروأطفالهم،  نه حكم بشرك وا 

راجع )الوهابيين هو من يحب الملسلمين ويبغض  صنافمن الناس، وأحد هذه األ أصنافأربعة 
 .((32)األربعة صنافالهامش للتعرف على األ

 حلسب اعتقاد الوهابيين المعاصرين غير كافية! فقد ألفبمن المشركين  صنافإال أن جميع هذه األ
، ر المشركينمن لم يكف  ( كف ر فيه صنفًا خاملسًا وهم )لساماإلباز رلسالة تحت عنوان )نواقض ابن 

لمتصوفة في ار عبد الوهاب كان يكف  ابن  نأكما  (.في كفرهم أو شك  ، نأي الملسلمين غير الوهابيي
تبع الطريقة الصوفية القادرية ردحًا من حياته كان يلستنكر الكثير من االذي تيمية ابن  أنحين 

 .(33)رهمتصرفاتهم ولكن ال يكف  
 
 طبيعة البادية وأهل نجد: - و

ية وجاؤوا بالكثير لساماإلعشر قرنًا كثير من الفرق  ي ألكثر من أربعةلساماإلخال التاريخ  لقد نشأ
من األفكار الشاذة، إال أن ميزة الوهابيين الخاصة هي في فتواهم بضالة كل من خالفهم وكفر كل 
من لم يعتقد بمعتقداتهم، وبإباحة دماء وأموال كل من لم يقل بمقولتهم. وقد الستهوت هذه األفكار 

كانوا ينزعون منذ القدم إلى الغزو والقتل والنهب، وها هم اآلن وقد أهل نجد حيث إن أهل البادية 
حلسب اعتقادهم هم الموحدون فقط وهم ب. فلساماإلفتح لهم المجال إلى الغزو والقتل والنهب، بالسم 

ب ، لذلك يتوج  لساماإلالملسلمون وأما غيرهم من الملسلمين فليلسوا أكثر من مشركين يتلبلسون بلباس 
قتل هؤالء الملسلمين )المشركين حلسب اعتقادهم(، فوضعوا اللسيف في أهل الجزيرة على الوهابيين 

العربية وأكثروا فيها القتل، واحتلوا المدن واحدة بعد األخرى وارتكبوا المجازر بحق أهل مكة والمدينة 
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ق والطائف، ولم تلسلم من غزواتهم تلك األردن والكويت واليمن وبادية الشام وبعض مدن جنوب العرا
 في القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجرية.

لقد حدثت في اللسابق الكثير من الحروب والمعارك والغزوات بين الملسلمين أنفلسهم خال فترة 
االلستياء على الباد وحكمها، أما  األلساساألربعة عشر قرنًا، وكانت تلك المعارك تلستهدف في 

باحة األلسالسمعارك الوهابيين فكان منطلقهم  يمانهم بوجوب قتلهم وا  ي الستباحة دماء الملسلمين وا 
ي لساماإلغير الخوارج في القرن  األمرااللستياء على أماكهم وأموالهم، ولم يشابههم في هذا 

باحة األنفس واألموال بهذه الحدة والقلسوة والقوة.  األول، مع ذلك لم يكن التكفير وا 
 للسعودية األولى ثم الثانية فالثالثة.على أثر تلك الحروب قامت الدولة ا

 
 وأهل السن ة والجماعة: السلفيون ثانيًا: الوهابيون

فهل هناك خاف حقًا واختاف بين الوهابيين وأهل ، قد يلستغرب البعض اللستخدامنا لهذا العنوان
هل يقبل وهل يمكننا االدعاء أن الوهابيين هم ليسوا من أهل السن ة والجماعة؟ و  ؟السن ة والجماعة

لإلجابة عن هذه التلساؤالت ال بد من البحث  الوهابيون أن نخرجهم من دائرة أهل السن ة والجماعة؟
 في األمور التالية:

 
 تسمية أهل السن ة والجماعة: - أ

إلى فريقين  لساماإلحين انقلسم الملسلمون في صدر  لساماإلإن هذه التلسمية هي تلسمية قديمة قدم 
فريق تلسمى بالشيعة. وعندما جاء أصحاب المذاهب و أهل اللسن ة والجماعة ألسالسيين: فريق تلسمى ب

األربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كانوا ضمن دائرة أهل اللسن ة والجماعة، وهكذا كان 
ي يعرف بأنه أشعري األصول شافعي أو حنفي أو مالكي أو حنبلي األشاعرة، حيث أصبح اللسن  
تيمية بفقه يخالف فقه المذاهب األربعة وبأصول تخالف أصول ابن  ءالمذهب، ولكن عندما جا

وأن يطلق على الملسلمين من  ،األشاعرة حاول أن يلستحوذ لنفلسه على لقب أهل اللسن ة والجماعة
 ،أهل اللسن ة والجماعة لقب المعطلة أو )الجهمية( ألنهم ال يشاركونه الرأي في إثبات الجلسمانية هلل

وأنه من أهل اللسن ة  منهاج اللسن ة النبوية( لكي يثبت أنه يتبع لسنة الرلسول وأل ف كتاب لسم اه )
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والجماعة وكي يجرد القطاع العظيم من جمهور أهل اللسن ة والجماعة من تلك التلسمية ويلقبهم بلقب 
المعطلة أو )الجهمية(. إال أن محاوالته تلك باءت بالفشل، فا الملسلمون من أهل اللسن ة قبلوا آراءه 

ي األصول وال اتبعوه في الفروع ولم يلسر عليهم لقب )الجهمية( أو )المعطلة(، بل على العكس من ف
ذلك، فعندما ظهر محمد بن عبد الوهاب قام الملسلمون بإطاق لقب الوهابية عليه وعلى أتباعه، 

دة بحق المقابل ابتدع تلسميات جديفي لساليب التخلي عن تلك التلسمية، و فحاول هو وأتباعه بشتى األ
أهل اللسن ة والجماعة لتجريدهم من تلك التلسمية والستئثاره بها. فمن التلسميات )القبوريون( نلسبة إلى 

وقبور األولياء؛ ومن التلسميات )أهل البدعة( ألنهم بنوا القبة الخضراء على  زيارتهم لقبر الرلسول 
هابيون بأنها من البدع؛ فضًا عن عشرات من األمور األخرى التي يحكم بها الو  ؛قبر الرلسول 

 ية وابن القيم الجوزية تلسميتهم تيمابن  ومن التلسميات األخرى التي أشاعها بحق أهل اللسن ة
حلسب ادعاء الوهابيين، حيث إن أهل اللسن ة والجماعة ب)المعطلة( ألنهم يعطلون صفات اهلل تعالى 

)المشركين( ألنهم يقولون تلسميتهم تلسميات الشديدة الوقع هون اهلل وينفون عنه التجلسيم؛ ومن الينز  
المقابل فقد الستمر الوهابيون في محاوالتهم في  هلل( وهذا شرك بالمنظار الوهابي.)يا رلسول ا

الكتب  أكثرااللستحواذ على السم أهل اللسن ة والجماعة بكافة األلساليب. فعلى لسبيل المثال نجد أن 
ي على السم اللسن ة والجماعة هي كتب %( ذات العناوين التي تحو 10المعاصرة )أكثر من نلسبة 

ية عامة في مؤلفاتهم. إلساموهابية، بعكس أهل اللسن ة والجماعة الحقيقيين الذين يلستخدمون عناوين 
هم فهي تلسمية أهل اللسن ة اوفتاو  أما التلسمية الشائعة بين الوهابيين والمتعارفة بينهم في مؤلفاتهم

والجماعة يؤمنون بفكر أبي الحلسن األشعري ولكن ليس والجماعة باألشاعرة، ومع كون أهل اللسن ة 
بل اللقب الطبيعي هو أنهم أهل اللسن ة.. ولكن ال بد  ،من المتعارف بينهم أن يلقبوا أنفلسهم باألشاعرة

للوهابيين من أن يلقبوا أهل اللسن ة والجماعة باألشاعرة لكي ينفوا عن أنفلسهم لقب الوهابيين 
 ة والجماعة.ويلستحوذوا على لقب أهل اللسن  

 
 تكفير أهل السن ة والجماعة واتهامهم بالشرك والكفر واتباع الشيطان: - ب

وقبور األولياء  يكف ر الوهابيون أهل اللسن ة والجماعة ألنهم يعتقدون بالستحباب زيارة قبر الرلسول 
ى قبر الرلسول وهو في عالم البرزخ وألنهم بنوا القبة الخضراء عل وألنهم يؤمنون بشفاعة رلسول اهلل 
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 عبد الوهاب بالنص في كتاب )الجواهر المضيئة( في وصف من ابن  كما قدمنا، حيث يقول
فيقال لهذا الجاهل كيف تدعو مخلوقًا ميتًا عاجزًا "من األنبياء إذا ما وقع في شدة: يلستغيث بنبي 

ه.... تنفعني شفاعتبيد اهلل لكن هذا العبد الصالح يشفع عند اهلل و  األمرفيقول هذا المشرك: إن 
 .(34)ك"ن ذلك يلسلمه من الشر أويظن 

همية بلسبب راويها، فإنها تروى أرغب في هذا المجال بذكر حادثة قد ال تكون غريبة ولكنها تكلسب أو 
هم دعاة الفكر اللسلفي أعن شيخ األزهر األحمدي الظواهري )جد أيمن الظواهري أهم رموز القاعدة و 

حيث وجد  1117من قبل عبد العزيز آل لسعود للحج عام حين دعي  الوهابي التكفيري( حيث يقول
رلسول اهلل(، وكان الحاج  جتمع عليه الوهابيون يعنفونه بلسبب قوله )يااحاجًا مصريًا مرعوبًا قد 

ني أال أخفيك المصري مرعوبًا وأخذ ينكر أنه نطق بهذه العبارة، وحاول الظواهري تهدئته وقال له )
  .(35)(ولكني ال أنطقها علنًا أمام هؤالء بل أكتمها في قلبي –رلسول اهلل  يا –أنادي الرلسول 

بل إن محمد بن عبد الوهاب يكفيه أن ال يعترض الملسلم على بناء القبب فوق القبور فيتهمه  
ن ما عليه أهل القباب هو الشرك"بالشرك:   .(36)"وا 

، لكن ة الخضراء فوق قبر رلسول اهلل وأراد الوهابيون عند احتالهم المدينة المنورة تهديم القب
ت باد الملسلمين من مصر إلى الشام إلى الهند إلى المغرب العربي التظاهرات واالعتراضات عم  

 ي في ذلك الحين فمنعهم عبد العزيز آل لسعود من ذلك.لساماإلبل كافة دول العالم 
ادًا إلى إيمانهم بالشفاعة فحلسب، بل وال يكتفي الوهابيون في اتهام أهل اللسن ة والجماعة بالشرك الستن

إمام الحرمين تيمية )ابن  هون اهلل وال يعتقدون بالتجلسيم، حيث يتهميتهمونهم بالكفر ألنهم ينز  
في كتابه  ،(الغزالي بالكفر ويقول بأنهما أشد كفرًا من اليهود والنصارى لساماإلالجويني وحجة 

 .(37)ملسيبالتنزيه وعدم إيمانهما بالتج )الموافقة( المطبوع على هامش منهاجه لقولهما
 
 جواز التزوير واالفتراءات الكاذبة لتثبيت حججهم ودحض مخالفيهم: - ج

تيمية في جواز الكذب واالفتراء وتزوير ابن  واحد من أهم ألساليب الوهابيين اليوم هو اتباع منهج
خفاء الحقائق من أجل مواجهة مخالفيهم بالرأي من الملسلمين بشكل عام لسواء كانوا من  الكتب وا 
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ية لساماإلمن المتصوفة أو غيرهم أو من الطوائف  بشكل عام أو من أهل اللسنة أهل اللسن ة
 األخرى.

عربي صاحب ابن  لشيخعلى ا الكاذبة كيل التهم واالفتراءاتي  ال يفتأ  تيميةابن  حيث نجد أن
صلوات )نية كانوا مناقضين للرلسل ولما كانت أحوال هؤالء شيطا"يقول بالنص: ف (الفتوحات المكية)

كما يوجد في كام صاحب الفتوحات المكية والنصوص وأشباه ذلك حيث يمدح الكفار  (اهلل عليهم
براهيم ومولسى وهارون... ويذم شيوخ  مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم وينتقص األنبياء كنوح وا 

وفي  .(38)."بن عبد اهلل التلستري..محمد ولسهل الملسلمين المحمودين عند الملسلمين كالجنيد بن 
رحم اهلل "ندما كان يذكر الجنيد كان يقول: عربي في فتوحاته المكية عابن  فإن الشيخ األمرحقيقة 

مامنا ويصفه " :أما عندما يذكر التلستري فإنه يقول .(39)د"يد هذه الطائفة أبا القالسم الجنيلس عالمنا وا 
براهيم ومولسى فهو عند مناقشة أفكاره؛ أما م (41)"بالحبر دحه لقوم نوح وهود وفرعون وذمه لنوح وا 

تيمية وأتباعه من الوهابيين، ابن  محض افتراء ال يلستند إلى أي دليل أو واقع، ولكن هذا هو ديدن
فعندما ال يجدون دليًا مقنعًا التهام أعدائهم بالكفر فليس ألسهل من االفتراء عليهم بأمور منكرة ليس 

 دون أي دليل.لها أي واقع ومن 
إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة " :تيميةابن  وفي موقع آخر يقول

اختاف في تأويلها، وقد طالعت التفالسير المنقولة عن الصحابة، وما رووه من الحديث، ووقفت 
لساعتي هذه  على ما شاء اهلل تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مئة تفلسير، فلم أجد إلى

عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخاف مقتضاها 
إن أكبر دليل على هذا االفتراء هو واحد من أهم التفالسير وهو الطبري حين  .(41)"المفهوم المعروف

بن ا يفلسر كلمة )كرلسيه( باللسند الصحيح عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن مطرف عن جعفر
أو تفلسير اإلمام  ؟ (42) عباس أن )كرلسيه( بمعنى )علمه(ابن  أبي المغيرة عن لسعيد بن جبير عن

حيث يفلسرها  (22)الفجر آية﴾ َوَجاء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا﴿أحمد بن حنبل في قوله تعالى 
ء والصفات( للبيهقي الحقيقة صارخة عند مراجعة كتاب )األلسماوتظهر  ؟ (43) ربكبمعنى وجاء أمر 

حيث عرض فيه آراء اللسلف في التأويل خاف آراء حشوية الحنابلة وابن تيمية، حيث يظهر مقدار 
 تيمية. ابن  الكذب واالفتراء في مقوالت ومزاعم
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تيمية قائًا: ابن  تيمية وعلى افتراءاته هو الحافظ الذهبي عندما خاطبابن  وأكثر من اعترض على
لصحيحين تلسلم منك، بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف واإلهدار، أو يا ليت أحاديث ا"

  .(44)"التأويل واإلنكار
أما بالنلسبة لمقولة مالك بن أنس الذي نقل عنه أنه أجاب الخليفة العبالسي أبو جعفر المنصور لما 

أبيك آدم لم تصرف وجهك عنه وهو ولسيلتك وولسيلة : "لسأله، بأن يلستقبل القبر الشريف ويدعو. قال
إن هذه  ،(45)"عليه الصاة واللسام الى اهلل تعالى يوم القيامة، بل الستقبله والستشفع به فيشفعه اهلل

تيمية أمام هذه الحقيقة الصارخة في ابن  الحادثة المذكورة عن أئمة اللسلف وهو مالك بن أنس، فإن
 :ع لهم، لم يلسعه إال أن يقولفي عالم البرزخ نقًا عن اللسلف الذي يزعم أنه تاب شفاعة الرلسول 

في حين أن هذه  !،(46)"أمر منكر لم يقل به أحد ولم يرد إال في حكاية مفتراة على اإلمام مالك"
! وذكرها أيضًا اإلمام اللسبكي في )شفاء اللسقام (47)بلسند صحيحقد أوردها القاضي عياض الرواية 

 ،العامة القلسطاني في )المواهب اللدنية(و  ،الوفاء(في زيارة خير األنام( واللسمهودي في )خاصة 
جاءت باللسند حجر في المنتظم: "ابن  حجر في )تحفة الزوار والجوهر المنتظم(، وقالابن  والعامة

فهد بإلسناد ابن  رواها" :وقال العامة الزرقاني في شرح المواهب !(48)"الصحيح الذي ال مطعن فيه
تيمية ابن  إن الشيخ شهاب الخفاجي لم يجد غضاضة في اتهاموالستنادًا إلى هذه الوقائع ف !(49)"جيد
أما اإلمام اللسبكي فقال بشأن حشوية الحنابلة الذين يطلق عليهم  ؛(51)"الكذب المحض والمجازفة"بـ

، ويذكر اللسبكي حادثة عن (51)"زون الكذب على من خالفهم في العقيدةيجو  "لقب )الخطابية( بأنهم 
أللست تعتقد بأن " :فأجاب "،أيمكن أن يشهد عليه بالكذب؟" :ي في شافعيأحد كبارهم حينما الستفت

ويقول  ،(52)"دمه حال، قال: نعم، قال: فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فلساده عن الملسلمين
يكف رون علماء األمة ثم يعزون ذلك إلى اإلمام أحمد بن " :بشأن افترائهم على اإلمام أحمد بن حنبل

 .(53)"هم بريءحنبل، وهو من
، كما أثبت (54)وهو حي يرزقويقول المرحوم الدكتور محمد علي البوطي بأن اللسلفيين قد كذبوا عنه 

الدكتور البوطي بأن الكاتب اللسلفي )المعصومي(؟ قد نقل كذبًا كامًا عن الدهلوي عن كتابه 
 .(55)الدهلوي في اإلنصاف وال في غيره )اإلنصاف(؟ كامًا مكذوبًا لم يذكره
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ومع خافنا مع الشيعة وعقائدهم فليس من الصحيح تزوير كتب أهل اللسنة أو النقل عنها خاف 
كثير أحاديث مختلقة ابن  األمانة العلمية، حيث نجد أن أبي الحلسن الندوي اللسلفي الهندي ينقل عن

ي مجلة مقالة ففي كتابه )المرتضى(، وقد كشف المحقق المياني هذا التزوير في  عن الرلسول 
 .(56)هـ1212تراثنا عام 

واألخطر من ذلك أن اللسلفيين المعاصرين بدأوا بإعادة طباعة كتب اللسلف مع إجراء تحويرات تثبيتًا 
ق الكوثري في مراجعته لكتاب ه لذلك المحق  لمعتقداتهم خافًا لألمانة العلمية في النقل، حيث تنب  

النلسخة المطبوعة في مرحلة حاديث النبوية من حيث اختفت بعض األ ،)األلسماء والصفات( للبيهقي
 .(58)ين هيكلناب )حياة محمد( لمحمد حلسمع الطبعة الثانية لكت األمر، وكذلك (57)معاصرة

حذف منها  نلسخ بل األخطر من كل ذلك هو التحوير الذي طال صحيح البخاري حيث طبعت منه
فوا أيضًا أحاديث أخرى تختلف مع معتقداتهم اللسند واألحاديث المكررة، ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل حذ

نفلسه كان مع  األمر)يمكن مراجعة مختصر البخاري الموجود اآلن في األلسواق كأجزاء صغيرة(، و 
صحيح ملسلم )راجع مختصر صحيح ملسلم للمنذري مع مقدمة الشيخ األلباني(، وطبعت نلسخ من 

كامل من كتاب )المغني( البن  ، وحذف مبحث(59)شرح صحيح ملسلم حذفت منه أحاديث الصفات
 .(61)قدامة وهو مبحث االلستغاثة

وبما أن كتاب )األلسماء والصفات( للبيهقي وهو من علماء اللسلف ويعتمد في كتابه على أقوال 
د كافة مزاعم اللسلفيين في التجلسيم وفي تشبيه رب العزة بعبده آدم، اللسلف، وأن هذه المقوالت تفن  

د الغامدي بتأليف كتاب )البيهقي وموقفه من اإللهيات( حيث رد على فقام أحد رجالهم وهو أحم
جميع مقوالت تنزيه رب العالمين عن التجلسيم، زاعمًا أن الرد يمثل رأي اللسلف، ولكن في واقع 

تيمية في التجلسيم وتشبيه ابن  ى مقوالتالرد ال يتعد   بلليس لرده أي عاقة بمقوالت اللسلف،  األمر
 .(61)دمرب العزة بعبده آ

 
 :الفتاوى واألحكام واآلراء الشرعية الوهابيه المنحرفة عن اإلسام - د

عند البحث عن رأي الوهابيين في الكثير من القضايا الشرعية لسواء في جانب االعتقاد أو التصور 
أو اللسلوك أو العبادة بشكلها الخاص نكتشف أن الوهابيين لهم آراء وعقائد وتصورات غريبة وتدل 
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درجة عالية من الجهل بمدلول آيات كتاب اهلل واألحاديث النبوية الشريفة، وقد ال يكون هذا على 
القصور في الفهم ذا خطورة كبيرة إذا اقتصر على اعتقادهم ولسلوكهم فحلسب، ولكن الخطورة تنبع 
من اتهام غيرهم من الملسلمين بالضال وفي بعض األحيان بالكفر والشرك والستباحة دمائهم إن 

 الفوهم الرأي أو اللسلوك.خ
ون أو وفي كل مرحلة منها كان الوهابيون يتخل   ،ت هذه التصورات بمراحل تاريخية مختلفةوقد مر  

يغي رون أو يوجدون تصورات جديدة. ويمكن تقلسيم هذه المراحل إلى ثاث: المرحلة المعاصرة 
مد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده )خال األربعين لسنة األخيرة(، والمرحلة األولى )في فترة بروز مح

المباشرين(، والمرحلة الولسطى بين تلك المرحلتين، ولسنتطرق إلى بعض تلك التصورات على لسبيل 
 المثال وليس الحصر.

 
 المنحرفة في المرحلة المعاصرة: السلفية التصورات واالعتقادات الوهابية

 أو لبالسًا طويًا يامس الحذاء فهو في من هذه االعتقادات اتهام الوهابيين كل من يلبس لسرواالً 
ابن  . كما يفتي(62)"ما ألسفل الكعبين من اإلزار ففي النار"النار الستنادًا إلى الحديث الموضوع 

جبرين على بعض اآلراء ببطان صاة من يلبس لسروااًل ما دون الكعبين على اعتبار أن لستر 
لى الوهابيين من خال مابلسهم في قصر لسراويلهم . لذلك يمكن التعر ف ع(63)العورة تم بثوب محرم

 حلسب المفهوم الوهابي.ب ىلجلباب أقصر كان المرء أكثر تقوً فكلما كان اللسروال وا ،وجابيبهم
أو الحيوان بأنهم ضالون  نلسانواتهامهم للرلسامين أو حتى الذين يصورون الصور الفوتوغرافية لإل

هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما  إن أصحاب"الستنادًا إلى الحديث الموضوع 
نشر الصور ولو من "إلفتاء والدعوة واإلرشاد وا   للبحوث العلمية وال تجيز اللجنة الدائمة .(64)"صورتم

باب الدعوة، فا يجوز نشر صور تعليمية للمتوضئين والمصلين، إلن الحق ال ينشر بالحرام، 
للجنة بأنه يكلف أحيانًا بتصوير الطاب في  وعندما وجه معلم لسؤالً ، (65)"والغاية ال تبرر الولسيلة

التصوير من الكبائر ومن ذرائع الشرك وال طاعة "رحلة أو نحوها فهل يجوز له، أجابت اللجنة بأن 
وأفام الكارتون ، (67)اللجنة بتحريم الملسللسات الدينية، كما أفتت (66)"لمخلوق في معصية الخالق

وأفتت اللجنة بحرمة مشاهدة المباريات الرياضية لعدم لستر العورة )على إعتبار أن  ،(68)األلسامية
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وفي مقابلة مع مرالسل الجزيرة في أفغانلستان )تيلسير علوني( في برنامج )لقاء ، (69)الفخذ عورة(
ن آلة التصوير قد صودرت قال إنه قد تعر   12/11/1001اليوم( بتاريخ  ض لاعتقال عدة مرات وا 

دة مرات ألن طالبان يعتقدون بحرمة التصوير، وفي كل مرة كان وزير الخارجية في طالبان منه ع
؛ وقال أيضًا بأن أمير "الضرورات تبيح المحظورات"وكيل أحمد متوكل يرجعها إليه ألنه يعتقد أن 

 آلة التصوير الستناداً بر لسواء بالفيديو أم حركة طالبان ما عمر كان يرفض بشكل قاطع أن يتصو  
ويذكر منصور  إلى اعتقاده بحرمة التصوير.. لذلك ال نجد صورًا له إال من بعيد ومن دون معرفته.

دًا، بأن الحرس كانوا يجلبون الجرائد إليهم فكانوا النقيدان الذي كان معتقًا عندما كان وهابيًا متشد  
 . (71)ليقرأقون الصور ألن الصور تطرد المائكة، فكان ال يبقى شيء من الصحيفة يمز  
تقبيل المصحف على إعتبار  هو حرمةمن القضايا التي تعتبر لديهم بدعة خاف باقي الملسلمين و 

ومن البدع ، (71)حلسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وغإلفتاء والدعوة واإلرشاد ذلك بدعة
به بالكفار ومن ويحرم ابن باز التصفيق على اعتبار ذلك تش ،(72)أيضًا قول صدق اهلل العظيم

من "، وأن ، ويحرم ابن عثيمين إلستخدام األطباق )الدش( لمشاهدة التلفزيون(73)مظاهر الجاهلية
)من مات وهو غاش   أدخل الدش على أهل بيته فهو غاش لرعيته وهو في النار لقول الرلسول

، ولكنها لم (لدشوشا)، وقد نشرت هذه الفتوى في الملساجد عند أول ظهور "لرعيته أدخله اهلل النار(
ويحرم إبن عثيمين تلسمية )عباد  ،(74)إلى كافة دور دعاة الوهابية (الدشوش)تطبع بعد ذلك لوصول 

ن المعلم لسيحالسب  ،(75)الشمس( على النبتة المعروفة ويحرم إبن عثيمين تعليم اللغة األنجليزية وا 
 .(76)وبالتالي لسيحب من يتكلم بها يوم القيامة، ألن الطفل الذي يتعلم األنجليزية لسيحب هذه اللغة

 .(77)"قد تلتقي بمشيئة اهلل"بل يجب إضافة عبارة  "ن الخطوط المتوازية ال تلتقيإ"كما حرموا مقولة 
من أحب أن "باز وقوف الطاب للمدرس عند دخوله للصف الستنادًا إلى حديث موضوع ابن  ويحرم
، بل تحريم قيام الرجال في أي مجلس اللستقبال (78)"ل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من الناريتمث  

 الزائر.
عي أن األرض تدور حول الشمس وليس العكس الستنادًا إلى اآلية باز بكفر كل من يد  ابن  ويفتي

ْمُس َتْجِري ِلُمْستَ َقرٍّ لََّها﴿الشريفة  بل إنه يبيح دم ومال كل من يعتقد  (38)يس، آية  ﴾َوالشَّ
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علمًا أن المقصود باآلية الكريمة هو جريان الشمس واألرض وكافة كواكب  ،(79)االعتقاد!هذا 
 المجموعة الشملسية حول مركز مجرة درب التبانة كما هو متعارف في علوم الهيئة الحديثة.

رلسالة لسماها )األدلة العقلية والنقلية في لسكون األرض وجريان  م1162باز عامابن  وقد أل ف
من  12فيقول بالنص في صفحة  ؛ية بالمدينة المنورةلساماإل من إصدارات الجامعة الشمس(
فلم يزل الناس ملسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة ويشاهدون األرض " :الرلسالة

قارة وثابتة، ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك شيء. ولو كانت األرض تدور 
جبال واألشجار واألنهار ال قرار لها. وهذا جبل النور في مكة في كما يزعمون لكانت البلدان وال

 ."محله، وهذا جبل أحد في المدينة في محله
مون قص الشعر لدى الحاقين بالنلسبة للرجال كما هو متعارف عند جميع لسكان األرض اليوم ويحر  

ال تجعله "أيضًا  أو الحديث الموضوع "،حلقه كله أو دعه كلها"الستنادًا إلى الحديث الموضوع 
والستنادًا  .(81). ويقولون بالنص بأن من حلق جوانب شعره وترك ولسطه فهو من )اللسفهاء((81)"قزعاً 

إلى هذه الفتوى فقد قتل العشرات من الحاقين وفجرت محالهم في العراق والشام في المناطق التي 
لستنادًا إلى هذا الحديث ككانت تحت لسيطرة القاعدة واللسلفيين ان الوهابيون في اللسابق يحلقون ، وا 

لستنادًا إلى نفس هذا الحديث الموضوع فالكثير من  رألسهم بالكامل، فكانت لسيماهم التحليق، وا 
يتركون شعورهم تطول حتى تصبح الوهابيين المعاصرين وبالذات من حركة )داعش( المعاصرة 

 .كشعور النلساء
. ولكن لكي يبرروا إمكانية (82) ى مادة الكحولكما يحرمون الستخدام العطور الحديثة ألنها تحوي عل

  .(83) الستخدام العطور التي تحوي مادة الكحول يفتي أحدهم بطهارة الخمر
ويفتون بلعنة اهلل على المتزينات من النلساء بتخفيف شعر حواجبهن أو نزع شعر أرجلهن الستنادًا 

لى أحاديث موضوعة في هذا المجال   .(84) إلى مبدأ تغيير خلق اهلل وا 
لباس بالرجال إذا كان يلسود ال ه  جبرين حرمة لبس المرأة اللباس األبيض ألنه تشب  ابن  ويعتبر

 للمرأة ألنه غش محرم ويحرم لبس حماالت الصدر )اللستيان(، (85)األبيض للرجال في ذلك البلد

اس المرأة من ، ويحرم أن يكون لسحاب لب(87) ، ويحرم لبس اللباس المنفوش للمرأة في األعراس(86)
، ويفتي الشيخ عبد اهلل الداوود (88) الخلف لئا يقوم الرجل الغريب بفتحه واالطاع على جلسد المرأة
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بوجوب حجاب الطفلة ذات اللسنتين من العمر ووجوب تغطية  (قناة المجد)في برنامج علني في 
 .(89) وجهها

الرجل جميع مابلسه أمام زوجته أثناء أما فتوى الشيخ علي الربيعي في بطان الزواج إذا ما خلع  
 .(91) المعاشرة الجنلسية فإنها تدعو للشفقة على من يؤمن بالعقيدة الوهابية ويخالف هذه التعليمات

أما كرة القدم ففتاوى الشيخ عبد اهلل النجدي تدعو للرثاء في وضعه خملسة عشر شرطًا حتى ال يتم  
 .(91) التشبه بالكافرين

بأداء أمانات المشركين  أوصى علي بن أبي طالب  نجد فيه أن رلسول اهلل وفي الوقت الذي  
عند هجرته من مكة إلى المدينة يفتي الشيخ لسليمان الخراشي في جواز نهب أموال العلمانيين 

 . (92)وانتهاك حرماتهم
الة كل بدعة ض"وتحريمهم الستخدام جهاز التلفاز في اللسابق الستنادًا إلى فهمهم الخاطئ لحديث 

ات القرن الماضي في حادثة مشهورة ل حتى في الماضي القريب في تلسعينب ."وكل ضالة في النار
في الخرطوم في اللسودان حينما قامت مجموعة الشباب اللسلفيين من )جماعة الاجماعة( التي من 

 وهو داعية لسوري الستقر في اللسودان، حيث قاموا بلسكب ،أبرز وجوهها الشيخ حلسين خالد عشيش
 .(93) دون الستئذانمن البنزين على جهاز التلفاز وحرقه بدعوى دخول التلفاز على النلساء 

اض العقلية األمر اض العقلية من انفصام الشخصية إلى نوبات الصرع و األمر وزعمهم أن جميع 
وليس بلسبب مرض فيزيولوجي كما هو  نلساناألخرى هي ليلست إال عبارة عن تلب س الجن في اإل

 .(94) الطب الحديثمتعارف في 
حلسب فهمهم القاصر بقادر على الصعود إلى القمر ألن ذلك  نلسانوزعمهم حرمة االعتقاد بأن اإل

َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى﴿يتعارض مع قوله تعالى:  ، (95) (55)طه، آية  ﴾َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن ْ
ك احتمال أن يموت في القمر فيبقى في إذا صعد إلى القمر فهنا نلسانباز إن اإلابن  حيث يقول

 .(96) أي األرض، ﴾َوِفيَها نُِعيدُُكمْ ﴿القمر وذلك يتناقض مع قوله تعالى: 
أن األرض ال يمكن أن تدور حول نفلسها ألنه لو مقولته أعاه  ىفي مجموعة الفتاو باز ابن  ويكرر
بما أن مواقع تلك الباد والمدن  كذلك الختلفت مواقع البلدان والمدن ووجهة القبلة ولكن األمركان 
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ويقول بالنص إن من يعتقد بدوران األرض فهو كافر  ثابتة فا يمكن أن تدور األرض حول نفلسها
 .(97) كفرًا مخرجًا عن الملة وهو من الهالكين

ويوجب الشيخ عبد الرحمن البراك على النلساء تغطية وجوههن بالخمار أمام النلساء من غير 
م الطالبات في مدارس الفتيات أو في جوز للمرأة ان ترفع الخمار عن وجهها أمافا ي ،األقارب

وحتى ال نكون مجانبين للحقيقة فقد اعترض الكثير من المشايخ  ،(98)األعراس الخاصة بالنلساء
ولكن هناك شبه إجماع بين هؤالء المشايخ على  لساماإلهذه الفتوى الغريبة عن الوهابيين على 
 اس الضيق كالجينز للنلساء أمام النلساء األخريات.حرمة لبس اللب

واألغرب من هذا اعتبار النقاب الحالي الذي تلبلسه النلساء في اللسعودية في تغطية كامل الجلسد ما 
لى قناة ( عليالي رمضانالشيخ محمد الهبدان خال برنامج )عدا العينين غير شرعي؛ فقد زعم 

لموجود في األلسواق اآلن غير شرعي وال يصح ارتداؤه، م أن النقاب ا1009لسبتمبر 12في  (المجد)
[ لمعرفة ردة فعل 3ملحق رقم ]اليمكن مراجعة ] .وأن النقاب المشروع هو أن تلبس نقابًا بعين واحدة

العراقيين من أهل السنة والجماعة من أهل الموصل عندما أرادت داعش فرض النقاب السعودي 
 .[بالقوة عليهم

العزيز بإنشاء جامعة كاولست للتكنولوجيا المختلطة، حرمين الملك عبداهلل بن عبدندما قام خادم الوع
يحرم االختاط إذا ما كانت الفتاة ملتزمة  لساماإلالستنادًا إلى عدم وجود أي حديث أو تشريع في 

خ ومن ضمنهم الشيخ الششري عضو هيئة كبار العلماء جاب الشرعي، قام الكثير من المشايبالح
ل بما يتمث   لساماإلبحرمة االختاط، واخترعوا فتوى جديدة ملستندة إلى مبدأ ال عاقة له بباإلفتاء 

لسموه االختاط العارض واالختاط الدائم، فاالختاط العارض هو االختاط في اللسوق والشارع 
دة برزت الحقًا فتوى جدي ولكن   .(99)المحرماالختاط في الجامعة وهو  والحرم المكي، والدائم هو
م فيها حتى االختاط العارض وبالذات في الحرم المكي الشريف، فأفتى للشيخ يولسف األحمد يحر  

بوجوب هدم الحرم وبنائه مرة أخرى بعدة أدوار للفصل بين الرجال والنلساء، ووصف إجازة االختاط 
حرم هم ثوا عن عدم حرمة االختاط في الفي الحرم بأنها من شبهة المنافقين، وأن الذين تحد  

  .(111) "المنافقون الخلص الذين ال يعرفون الدين وال الصاة وال القرآن وال اللسنة"
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ألنه يعرض المرأة ) هم بحرمة لبس الكعب العالي للنلساءؤ فتاإألخرى من دون دليل امن الفتاوى و 
الكعب  في مجال لبس ولو أخذنا بهذا الدليل (101)(ألخطارامأمور شرعًا بتجنب  نلسانإلالللسقوط، و 

لوجب حرمة ركوب اللسيارة أو الطائرة أو القطار أو اللسفينة ألنه بالتأكيد خطورة هذه الولسائل  العالي
 ، بل إن ركوب الحصان في زمن رلسول اهلل عظم بكثير من خطورة لبس الكعب العاليأللنقل 

 .بالتأكيد أخطر بكثير من لبس الكعب العالي في يومنا الحالي
وحرمة كتابة  ،(102)واصطحاب العائلة للنزهةمشابهة كحرمة اللسفر خارج المملكة  وهناك فتاوى كثيرة
وحرمة ارتداء روب التخرج ألنه من  ،(101)وحرمة فتح محات كوافير النلساء ،(103)القصص الخيالية

ية في لساماإلفي حين أن روب التخرج قد انتقل من الجامعات العربية  ،(101)لبلسة النصارىأ
وروبية الذي درس في ألالستاذ في الجامعات ألاألوروبية، حيث كان اى الجامعات لإألندلس ا

ألندلس يلبس الجلباب دليًا على تميزه العلمي وتخرجه من الجامعات اية في لساماإلالجامعات 
، وروب التخرج هو كناية عن الجلباب العربي الذي كان يلبس في جامعات ألندلساية في لساماإل

. وفي إحدى المنالسبات في إحدى ن ليس لهم أي معرفة أو درالسة للتاريخيالوهابي ولكن   األندلس،
لثة الثانوية فطلبت إدارة مدارس البنات أرادت إدارة المدرلسة إقامة حفل تخرج للطالبات لللسنة الثا

المدرلسة من الطالبات خياطة عباءات على شكل معين ليلبلسنها في ملسيرة التخرج. وكانت الطالبات 
ر، . ولكن نتيجة لتدخات الفكر الوهابي المتحج  حات جدًا بهذا االحتفال الذي لسيتذكرنه طوياً فر 

اضطرت مديرة المدرلسة أن تلغي هذا االحتفال، ألن هذه الملسيرة وهذه العباءة هو تشب ه بالكفار، وأن 
 . (101)االحتفال نفلسه حرام

يم ان وعبد الناصر وأمير وبيان ورندا والكثير كما يحرمون جملة من األلسماء؛ فتحرم ألسماء ماك وا 
 .(101) من األلسماء األخرى من دون أي دليل شرعي

عتبارهم كفار، بل يحرمون زيارة من يحبهم من اوال يكتفون بحرمة زيارة النصارى والشيعة على 
 .(101)األقارب

 .(109)ارلستغفالاويحرمون على الفتيات تخفيف حواجبهن بل يجب التوبة من هذا العمل و  
ذات في اإللسام ق على األطفال عقوبات شديدة وبالفي جميع دول العالم وفي جميع األديان ال تطب

حيث ال يمكن تطبيق الحدود على األطفال الذين لم يبلغوا لسن الحلم، ولكن الوهابيين لديهم طريقتهم 
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د تتراوح أعمارهم بين قام مجموعة من األوال 0691الخاصة في التعامل مع هذه الحاالت، ففي عام 
لقت الشرطة القبض عليهم ألسنة بمحاولة لسرقة دراجات هوائية في منطقة األحلساء ف 04-01

 لسنة حيث يتم قطع 01فتم إصدار الحكم عليهم بحبلسهم حتى بلوغهم عمر وأودعوا اللسجن، 
راع بين حيث قام ص  من القرن اللسابق اتيلثمانينوحدثت حادثة مشابهة في فترة ا .(110)أيديهم

دعى عليه اآلخرون بتوجيه من بعض اطفال في المدينة المنوره، وكان أحدهم أقوى من اآلخرين، فأ
لضرب  01ـ نتظار أن يبلغ عمره الاجن بلس، فأودع ال أقاربهم من المشايخ بإنه قد لسب الرلسول

عائلته  لستطاعتالسنة  01باللسيف، وتم حبلسه لفترة تجاوزت الخمس لسنين وعندما كان عمره  عنقه
وتمكنوا من الحصول على عفو ملكي خاص  نلسانيصال قضيته الى منظمات حقوق اإلإمن 
ذين لسعوا ذه القضية من قبل أحد األشخاص ال)حيث أطلعت على ه فراج ورفع العقوبة عنه.لإل
 .(هذا الطفل في ذلك الوقت نقاذإل

ود بالكامل ال يخالطه لون آخر  ويفتي ابن جبرين بإباحة قتل الكلب األلسود بشرط أن يكون لونه ألس
في    لستنادًا على حديث موضوع عن رلسول اهللاعتقادهم هو شيطان اإلن مثل هذا الكلب حلسب 
 .(111) !!!!)أن الكلب األلسود شيطان(

لسام مناقشة الجن وهدايتهم إلى اإل من المشايخ الوهابيين بإمكانية تصدر الكثير من الفتاويكما 
 .(112)دعاه إلى اإللسام فألسلمحيث  هداية جن بوذي ه الستطاعإن بن بازا زعم كما

ميركا في معهد مختلط مع لبلسها أويحرم الشيخ فوزان درالسة المرأة الملسلمة المقيمة مع زوجها في 
طاق حلسب حتكاكها مع الرجال على اإلاللنقاب ووجود فتيات ملسلمات ملتزمات في صفها وعدم 

 .(113) ادعائها
القصيرة للبنات في عمر تلسع أو عشر لسنوات مع العلم أن الفتاة يمكن بيع الثياب  بن بازاويحرم  

 .(111) خواتهاأأن تلبس تلك المابس في بيتها مع أمها و 
وهناك تدخل بكل تفاصيل اللباس للنلساء وبالذات العباءات النلسائية؛ ولمعرفة درجة التدخل فيكفي  

 .البحث )الهيئة والعباءات النلسائية(أو غيره من محركات  (google)أن يكتب في 
بن جبرين لسفر المرأة باللسيارة مع أختها وزوج أختها إذا كانت الملسافة طويلة اوال يجيز الشيخ  

 .(111)!!!ولكنها تجوز إن كانت الملسافة قصيرة
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محافظ على ملتزم بالشرع و  على لسائل لسلفي أن يجالس شخص آخر أيضًا لسلفي بن بازاويحرم  
  .(111)لسفل الكعبين ويعلق صورة في بيته ويلستمع إلى الغناءأكن يلبس ثوبًا صاته ول
  .(111) حد الزوجين ال يصليأبن باز على المأذون إجراء عقد الزواج إذا كان اويحرم 

كما أنهم يحرمون تقديم الهدايا لألطفال في أعياد ميادهم، ألن أعياد المياد محرمة في  
 .(111)لساماإل
، (119)(ألن األكل غير معروف القدر) )البوفيه المفتوح(والشنقيطي  م الشيخ صالح الفوزانر كما يح 

، (121)، ويحرمون لعبة الشطرنج لغرض التلسلية(120) إهداء الزهور للمريضإلفتاء اوتحرم لجنة 
 ويلقبون من يلبس البنطال والقميص من اللسعوديين بدل الجلباب ،(122)ويحرمون الستخدام الكاميرا
تعليق اآليات  ونحرمي، و (121)، ويحرمون التأمين على اللسيارات(123)األبيض والشماغ )بالملسخ(

 .(121)القرآنية في المجالس
لستخدام الرضاعة الزجاجية إلرضاع األطفال وهذا ما كان يفرضه ألسامة بن اكما يحرم البعض  

رمة إعطاء الرضيع الماء حتى ح ،الدن على زوجته في حرمة إرضاع أطفاله بالرضاعة الزجاجية
 .(121) مذكراتهاكما ذكرته في وكان هذا ما أثار كارمن بن الدن  ،بالرضاعة

والجماعة اللسلفية للشيخ محمد عبد الكريم في اللسودان يحرمون الستخراج األوراق الثبوتية كالجواز  
 .(121) والجنلسية والبطاقة الشخصية ويحرمون الستخدام العملة الورقية

حد مشايخهم وهو محمد الزعبي أكل لحوم الشياطين زاعمًا أن الشيطان يمكن أن يلستحيل ويجيز أ 
 .(121) جمًا فيجوز أكل لحمه

 طالبعلمائهم الواعين حيث أحد ن نذكر مقولة من أولكننا لكي ال نكون مجانبين للحقيقة علينا  
  .(129) هالذرائع بدل لسد  خ الوهابيين بفتح باب االمشاي -مؤخرًا  -الشيخ لسلمان فهد العودة 

حيث يفتي ولكن مع كل هذا التشدد نرى تلساهًا في الفتوى يمكن أن يعد  خروجًا عن إجماع األمة 
والبعض لسكت عن ، (130)باز بإجازة الصلح مع إلسرائيل!!!!العزيز بن أكبر علمائهم الشيخ عبد

ب األميرة اللسعودية مشاعل عام ي ، فحادثة محاولة هر لساماإلتطبيق الشرع الجاهلي خاف الشرع 
 ها ورأس  طع رألس  فق   ،م مع خطيبها اللسعودي الذي رفضت عائلتها تزويجها له معروفة0611
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، ولم يعترض أي من المشايخ الوهابيين على هذا لساماإلخطيبها، تطبيقًا للشرع الجاهلي خاف 
 .(131)العقاب

م الشيخ محمد بن 0612لمفتي األكبر عام وهناك فتاوى تنم عن جهل والسع بالواقع، حيث أفتى ا 
ًا ملسلمًا، وثبتت هذه الفتوى في قانون نظام إنلسانإبراهيم آل الشيخ بقتل اللسائق الذي يدهس بالخطأ 

الحكومة اضطرت إلى إلغاء هذه الفقرة غير المنطقية  ولكن   ،2/1/0612اللسير الذي نشر بتاريخ 
 علماء الوهابيين. الذي يجهله كبار لساماإلألنها تتعارض مع 

وفتاوى فيها  ،لسوي فضًا عن الحيوان إنلسانولدى بعض العلماء اللسلفيين فتاوى مقززة ال يفعلها  
تلساهل الى درجة تخرجها عن الدين، فيفتي أحد رموزهم في المغرب وهو الشيخ عبد الباري الزمزمي 

في متحرر ال يطيل لحيته رئيس الجمعية المغربية للدرالسات والبحوث في فقه النوازل، وهو لسل
المختلفة  عامكاللسلفيين اآلخرين، أفتى بفتوى أحدثت لغطًا كبيرًا في المجتمع ومن خال ولسائل اإل

، كما أنه أجاز للمرأة الحامل التي (132)حيث أجاز نكاح الرجل لزوجته الميتة وهي جثة هامدة
مر ألن ذلك يعتبر بحكم من دين آخر أن تشرب الخمر إذا توح مت بالخ لساماإلاعتنقت 
 ، وكثير من الفتاوى الجنلسية المنتشرة في مواقع التواصل االجتماعي.(133)الضرورة

وحتى ال نكون مجانبين للحقيقة فإنه ال يوجد أي رجل دين لسلفي آخر له مثل هذه الفتاوى؛  
ن يفتي في أي المشكلة هنا ليس في هذه الفتاوى الشاذة، ولكن في المنهج الذي يبيح لكل وهابي أ

وللشريعة الغراء ومن دون دليل، أو  لسامه لإلحلسب رغبته وتصوراته وفهمه القاصر والمشو  بملسألة 
 بدليل غير واضح. 

اتََّخُذوْا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَابًا مِّن ُدوِن ﴿لقد وصف اهلل لسبحانه وتعالى بأن النصارى قد 
حبارهم وال رهبانهم، ولكن اهلل أن النصارى لم يعبدوا إالحقيقة فوفي  ،(31آية  ،)التوبة ﴾الّلهِ 

غير حلسب رغباتهم من دون دليل، أو بأدلة ب وصفهم بهذا الوصف ألنهم فلسحوا المجال لهم باإلفتاء
تراف بالذنوب أمام القلساولسة للحصول على المغفرة، أو بيع عالكا ،لى الدين بصلةإ ال تمت  واضحة و 
وغيرها من  أو عدم وجوب الختان لألوالد لحم الخنزير أكل الجنة، أو إباحةألراضي في السندات 

 حرام. وحال أ األمرمن اهلل أن ذلك واضح ي دليل أو برهان أنحرافات من دون الا
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إلفتاء من دون اخهم ال يختلفون كثيرًا عن أحبار النصارى ورهبانهم في ين ومشايوالحقيقة فإن الوهابي
فتى بغير علم لعنته مائكة أمن )  ح، فكانوا المصداق الحقيقي لقول الرلسولدليل وال برهان واض

َواَل تَ ُقوُلوْا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا ﴿(، وقوله تعالى ألرض واللسماءا
، )النحل ﴾الّلِه اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحونَ  َحَراٌم لِّتَ ْفتَ ُروْا َعَلى الّلِه اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفتَ ُروَن َعَلى

 .(111 آية
عن عشرين منكرًا  16/11/1117أما حركه طالبان فإنها زادت في البدع المحرمة حيث أعلنت في 

وحرمة اللسماح  ،منها على لسبيل المثال، حرمة فتح المدارس للبنات وحرمة تدريس النلساء ،ماً محر  
وحرمة لبس النلساء للجوارب  ،ء لألحذية ذات الكعب العاليالنلسا انتعالوحرمة  ،لعمل المرأة

لغاء مهنة المحاماة ،وحرمة مشاهده التلفزيون ،وحرمة حلق اللحى ،البيضاء . ولكن مع كل (134) وا 
هذه المحرمات فقد أباح الوهابيون المحرمات المجمع عليها من قبل الملسلمين فأصدرت طالبان 

جازوا تصنيع المخدرات أكما  (135)ا زراعة المخدرات وتصديرها!!!أجازوا فيه 1117فتوى دينية عام 
حلسب بطن( في اللسنة  2700) 1111من األفيون والتي بلغ إنتاج أفغانلستان من المخدرات عام 

طن(، كما اعتبر االنتماء  1100بحدود ) 1111، بينما كان اإلنتاج عام (136)مم المتحدةتقديرات األ
، 1119في شهر ديلسمبر  (الجزيرة)كما صرح به ألسامة بن الدن لقناة  اً إلى األمم المتحدة كفر 

ية في لساماإلعنه مفتي نظام الدين عميد جامعة العلوم وكذلك كان موقف الما عمر كما ينقل 
، ثم زادت طالبان عدد المحرمات الحقًا عندما اكتشفوها (137)نفلسه هي والذي كان يتبنى التوج  تشكرا

لسي في كتابه )المملكة من الداخل(، كمعجون تنظيف األلسنان، وصبغ أظافر كما يذكر روبرت لي
 .(138)النلساء، والطائرات الورقية لألطفال

ومن األمور المضحكة التي تبنوها هو وجوب الصاة بالنعال في الملسجد ولو مرة واحدة في حياة  
دائم مع رواد الملسجد الحرام ، فكانوا يصلون بالنعال في الملسجد الحرام وكانوا على خاف نلساناإل

 .(139)من الملسلمين اآلخرين
وهناك العشرات من األفكار والمعتقدات غير الصحيحة والنابعة من فهمهم القاصر آليات كتاب اهلل  

فضًا عن اعتقادهم بصحة الكثير من األحاديث الموضوعة كما ذكرنا  ،وحديث الرلسول 
 .(141)لسابقاً 



 

 46 

 
 المنحرفة في المرحلة األولى:السلفية لوهابية التصورات واالعتقادات ا

ما زال االعتقاد قائمًا لدى الوهابيين حتى يومنا هذا بأن الكثير من التصورات أدناه هي من البدع 
حيث يختلف الملسلمون من أهل اللسن ة في تعريفهم للبدعة مع الوهابيين، حيث يعر ف أهل  ،المحرمة

إال أن الوهابيين يزعمون أن البدعة هي  .(س في الدين في الدينإدخال ما لياللسن ة البدعة بأنها )
من األمور  عبد الوهاب كاً ابن  وعليه فقد اعتبر حفيد(، كل ما لم يكن موجودًا في عصر النبي )

 من البدع التالية:كل  (141)الثانيةالتالية بدعًا يلستحل بها دماء الملسلمين فقد ورد في رلسالته 
 كير الذي يفعل في المآذن ليلة الجمعة ويومهاالترحيم والتذ ـ 1
 رفع الصوت عند الصاة على الرلسول  ـ 1
 قراءة القرآن بعد األذان من موضع األذان ـ 2
 بعد األذان الصاة على النبي  ـ 2
 قبل خطبة الجمعة قراءة أحاديث الرلسول  ـ 2
 قراءة لسيرة المولد الشريف ـ 7
 يحاألذكار بعد صاة التراو  ـ 6
 تخاذ الملسابحا ـ 9
 قراءة الفاتحة بعد الصاة ـ 1

 رش القبر بالماء ـ 10
 قراءة لسورة الفاتحة على األموات ـ 11

وقد ورد في كتاب )خاصة الكام في أمراء البلد الحرام( أن محمد بن عبد الوهاب قتل رجًا أعمى 
 ،المنارة بعد األذان فلم ينتهفي  كان مؤذنًا صالحًا ذا صوت حلسن نهاه عن الصاة على النبي 

في   إن الربابة في بيت الخاطئة أقل إثمًا من الصاة على النبي) :فأمر بقتله فقتل، ثم قال
أما الصاة على النبي فهي بدعة يتعدى إثمها كل من  ،المنائر ألن الربابة ال يتجاوز إثمها صاحبها

وشن هجوم  لدى الوهابيين بل حوالي المئتي لسنةلقد كان شرب القهوة محرمًا ق .(142)(يقتدي بفاعلها
 .(143)م بلسبب حرمتها في ذلك الحين1911والسع على مزارع البن في اليمن وتم حرقها عام 
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 المنحرفة في المرحلة الوسطى:السلفية التصورات واالعتقادات الوهابية 

قة اإلخوان وانفتاح برزت أكثر تلك التصورات في بدايات القرن العشرين وبالذات عند ظهور فر 
الشيخ وهذه الفتاوى على صنفين فتاوى األخوان، وفتاوى ي على المخترعات الحديثة. لساماإلالعالم 

في عهد الملك عبد العزيز آل لسعود  أول مفتي رلسمي للمملكةكان  الذيمحمد بن إبراهيم آل الشيخ 
المعاصرين قد تخلوا عن أكثر تلك إال أن الوهابيين  الملك فيصل، ثم الملك لسعود ثم ردحًا من عهد

، حيث إن اإلخوان أنكروا على عبد وبالذات من قبل األخوان التصورات التي برزت في تلك الفترة
العزيز آل لسعود جملة من القضايا التي اعتبروها من البدع المحرمة ألنها لم تكن على عهد الرلسول 

  وما إلى ذلك (144)ياللساعة والتصوير الفوتوغرافايا و كالستخدام اللسيارة والتلغراف والتلفون والمر ،
في البند الخامس  1117من االختراعات الحديثة، حيث اعترض اإلخوان في مؤتمر األرطاوية عام 

أثناء  لعزيز الستخدامه لللسيارات والتلغراف والتلفون، حيث يذكر جبران شامية أنهاعبدابن  على
إلى  1117لفون من مكة إلى معلسكره، واضطر عام العزيز من مد تمحاصرته جدة لم يتمكن عبد

 .(145)إلغاء التلغراف حيث كان اإلخوان يقطعون ألساك التلفون ألنه منكر يجب إزالته
لى بريطانيا بلد الكفر في اعتبر ابل  عتراضهم على األخوان حرمة اللسفر إلى مصر بلد الشرك وا 

  .(146)بنه فيصل إلى لندنار و بنه لسعود إلى مصالسفر الملك عبد العزيز آل لسعود في 
أخذ الناس يلستعملون المذياع في كل مناطق اللسعودية منذ ثاثينات القرن المنصرم، ولكن في بريدة 
مركز الوهابية في اللسعودية كان ينظر نظرة ريبة لكل من يمتلك مذياعًا حتى فترة الخملسينات من 

د المصلين من ملسجده حين ذكر ذلك القرن المنصرم، وقد قام إمام ملسجد في بريدة بطرد أح
 .(147)ي أنه لسمع إعان العيد من المذياعالمصل  

عقد العلماء في شهر حزيران اجتماعًا في مكة أصدروا فتوى بحرمة درالسة اللغات  1120وفي عام 
 .(148)األجنبية وحرمة تدريس مادة الجغرافيا والرلسم

ت بالمرة، فالشيخ عبد الكريم صالح الحميد الذي ولكن ذلك ال يعني أن مثل هذه المعتقدات قد اختف
يقيم في بريدة يرفض اللسكن في بيت من األلسمنت بل يلسكن بيتًا من الطين، وال يلستخدم اللسيارة في 
تنقاته بل يلستخدم الحصان، وال يلستخدم الكهرباء كما ال يلستخدم الغاز في الطبخ بل الفحم، وهو 
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محاضراته المئات من الشباب، وهو ال يتعامل بالنقود  رإمام لملسجد قد بناه من الطين ويحض
، لديه (149)الورقية لوجود الصور عليها ويحرم على الشباب دخول ملسجده وفي جيوبهم عملة ورقية

العشرات من المؤلفات أحدها بعنوان )هداية الحيران في ملسألة الدوران( التي ينفي فيها باألدلة 
، وكانت إحدى زوجاته من مشاهير (151)ن األرض حول الشمسالعقلية والنقلية بالستحالة دورا

 .(151)القيادات النلسوية لتنظيم القاعدة وهي هيلة القصير
ولكن حتى ال نكون مجانبين للحقيقة فإن بعض مريديه يد عون أن لسلوكه هذا نابع من زهده في 

  ، واهلل أعلم.(152)الحياة الدنيا
في مجموع فتاوى ورلسائل ل الشيخ فضل أكثرها قائمًا ونشرت أما فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آ

، ومما جاء فيها حرمة التبرع بالدم ألن الدم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في ثاثة عشر جزءاً 
طباعة المصحف إذا كان  وحرمة ،(153)ل النجالسة من شخص ليتغذى عليه آخرنجس وال يجوز نق

وحرمة غلسل اليدين في المغالسل  ،(154)ذي به تفلسير أو يدفنمعه تفلسير، فيجب حرق المصحف ال
كما  ،(156)، وأن شارب الدخان يجب جلده أربعين جلدة(155)ألن بقايا الطعام تذهب إلى اماكن قذرة

 تم حذف الكثير من فتاويه البعيدة كل البعد عن الشرع والعقل والمنطق.
 
 
 :قهاء األربعةمنع أهل السن ة والجماعة من دراسة فقه الف - ه

انطاقًا من اعتقاد الوهابيين بضالة أهل اللسن ة والجماعة وبالذات أصحاب المذاهب األربعة الحنفي 
والشافعي والمالكي والحنبلي فإنهم قاموا بمنع أهل اللسن ة والجماعة من درالسة الفقه وفق تلك 

المدارس الحنفية والمالكية  عندما دخلوا إلى المدينة بإغاق 1111المذاهب.. حيث قاموا في عام 
يقاف التدريس بها فضًا عن منعهم تدريس أي من فقه  .والشافعية والحنبلية وتم االلستياء عليها وا 

 ،الفقهاء األربعة في جميع الجامعات في اللسعودية، وكذلك جميع المؤلسلسات التعليمية في العالم
 ريس أي من فقه المذاهب األربعة.والتي تمول وتدار من قبل الدولة اللسعودية حيث يمنع تد
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 :ر ونسائهمإباحة دماء وأموال أهل السن ة والجماعة فضًا عن أبنائهم القص   - و
إن الوهابيين يفتون بإباحة دماء الملسلمين من غيرهم لسواء كانوا من أهل اللسن ة أو من غيرهم من 

واألولياء في  بشفاعة الرلسول ية األخرى العتقادهم بشرك هؤالء كونهم يؤمنون لساماإلالطوائف 
الحياة الدنيا، وكونهم ينزهون اهلل تعالى عن التجلسيم، وكونهم ال يثبتون الرجل واليد واألصابع هلل 

 الذي ال تدركه األبصار ويجل عن وصف الواصفين ونعت الناعتين كما ورد في الحديث الشريف.
 

 :ساماإلين الكفر و وأهل السن ة والجماعة ب السلفيون ثالثًا: الوهابيون
(. إن اتهام الوهابيين ألهل اللسن ة إذا كف ر الملسلم أخاه الملسلم فقد كفر أحدهما) :قال رلسول اهلل 

 والجماعة بالكفر والضال والشرك بلسبب إيمانهم بالشفاعة في الحياة الدنيا وزيارتهم لقبر الرلسول 
يمانهم بتنزيه اهلل عن مشابهة خلقه ونفي الصفات البشرية عنه كاليد والرجل  وقبور األولياء وا 

ما أهل اللسن ة والجماعة، فما هي أدلة كل أما الوهابيين و أ، واألصابع هو دليل على كفر أحدهما
في  [1من أراد التفصيل يمكنه مراجعة الملحق رقم ]) فريق على صواب رأيه وصحة اعتقاده؟

في  ين عقائد أهل السنة وعقائد الوهابيين[ في زيارة القبور والفرق ب2وملحق رقم ] ،صفات اهلل
 (.آخر الكتاب

 
 

 موقف الوهابيين السلفيين المعاصرين من المسلمين من أهل السن ة والجماعة:
هل الوهابيون المعاصرون ال يقصدون اتهام الملسلمين من اللسن ة المعاصرين بالشرك والكفر 

ذا كان األوائل يتهمون اللسن ة بالشرك فما ذا كان اتهامهم  والضال؟ وا  هو موقف المعاصرين منهم؟ وا 
ذا  لألشاعرة بالكفر والشرك فهل يقصدون بذلك الملسلمين من أهل اللسن ة والجماعة المعاصرين؟ وا 

 كانوا يتهمونهم بالشرك والكفر فهل يلستبيحون دماءهم ويفتون بوجوب قتلهم؟
يل هراس رئيس قلسم العقيدة هذا ما لسنوضحه من كتبهم ورجالهم المعاصرين. فالدكتور محمد خل

ات يذكر في كتابه )شرح رمة حتى وفاته في أوالسط الثمانينية بكلية الشريعة بمكة المكلساماإل
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نما لسمي أهل التعطيل . ويقول أيضًا: )(157)العقيدة الوالسطية( أن األشاعرة هم جهمية معطلة وا 
ع في هذا اللفظ حتى ل وقد تولس  بالجهمية نلسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضا

أصبح يطلق على كل من نفى شيئًا من األلسماء والصفات فهو شامل لجميع فرق النفاة من فالسفة 
. كما أنه يعرف الجهمية في كتابه )باعث النهضة (158)(ومعتزلة وأشعرية وقرامطة وباطنية

طلة هو قول فرعون وهو جحد وحقيقة قول الجهمية المع) :بالنص ،تيمية اللسلفي(ابن  يةلساماإل
الخالق وتعطيل كامه ودينه كما كان فرعون يعمل... فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول 

نكار كامه نكار عبادته وا   أما الشيخ .(159)(إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وا 
في حياته، بل الشخص األول في اإلفتاء  بازابن  عثيمين وهو الشخص الثاني في اإلفتاء بعدابن 

ه ما يلي بحق ا، فيذكر في مجموعة من فتاو 1001م باز حتى وفاته في أوالسط عاابن  منذ وفاة
وهم محرفون ) ،(161)(إن األشاعرة زائغون عن لسبيل الرلسل وأتباعهماألشاعرة فيقول: )

ن األشاعرة لسيكون مصيرهم ) ،(162)(لساماإلمن أهل البدع ويتصفون بغير وهم ) ،(161)(للنصوص وا 
عثيمين يقصد باألشاعرة غير الملسلمين اليوم من أهل ابن  ولكي ال يظن القارئ أن ،(163)(إلى النار

% من الملسلمين في العالم 12يشكلون نلسبة مقاربة لـ اللسن ة والجماعة فهو يقول بأن هؤالء )
ية لساماإلفي الدول غير  لساماإلااللتزام بأهمية باز رلسالة بعنوان )ابن  . وقد ألف(164)(يلساماإل

ضد أهل الزيغ قال فيها إن هذه الرلسالة هي إلرشاد الملسلمين وتحصينهم ) ،(دعوة ومنهاجاً 
والضال والبدع الذين يلسيرون على نهج المعتزلة أو الشيعة أو الصوفية أو األشاعرة أو األحناف 

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  (، وقدأو الضاهرية وغيرهم من المشركين الضالين
ولكنهم لم ية )لساماإلحرموا فيها الذبائح التي تباع في الباد  1/9/1216بتاريخ  1722فتوى رقم 

(. ويقلسم الشيخ صالح آل الشيخ الملسلمين إلى صنفين، الجهل عليهم ةيلسلموا من الشرك لغلب
، وكل ملسلم غير لسلفي هو (165)المبتدعةلف ويلسمون أتباع الخلسلفيون وخلفيون، والخلفيون هم 

ضمن هذه اللساحة  أدخلواة فحلسب، بل صاحب بدعة، ولم يدخلوا ضمن لساحة الكفار أهل اللسن  
فيقول الشيخ ربيع بن  .اإلخوان الملسلمين وجماعة التبليغية كحركة األلسالسية اللسنية لساماإلاألحزاب 

أهل البدع والضال المخالفين المحاربين ألهل الحديث... البقاع المظلمة... بقاع هادي المدخلي )
ابن  لعزيزاويقول عبد .(166)(فيهم جماعة التبليغ نلسلمين وفصائلهم والطرق الضالة بماإلخوان الم
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 :نفلسها لباني المقولةويقول محمد ناصر األ .(167)(اإلخوان الملسلمون أصحاب بدع) :باز بالنص
 :أما الشيخ صالح آل الشيخ فيقول بشأن اإلخوان الملسلمين .(168)(اإلخوان الملسلمون أصحاب بدع)
ة وال يحبون إنهم باطنية... إنهم شبيهو المشركين... يدعون دعوى الجاهلية... ليلسوا من أهل اللسن  )

جماعة اإلخوان الملسلمين وجماعة التبليغ من الفرق االثنتين ) :بازابن  ويقول ،(169)(أهلها
ويقول  ،(171)(الهالكة من أهل النار وليلسوا على عقيدة أهل اللسن ة والجماعة ولسبعين... من الفرق

ال تظنوا أن االعتقاد في الصالحين مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلسس الوهابية في رلسائله )
أما الشيخ لسلمان  .)(171)الزنى واللسرقة بل هو عبادة لألصنام من فعله كفر وتبرأ منه رلسول اهلل 

العوده فيعتبر أن هناك مليار ملسلم ضال ألنهم يعبدون القبور ويدعون األولياء فيقول  بن فهد
المليار ملسلم ينتشر بينهم الضال، وتروج البدع، وتعبد القبور، ويدعي  لىيوجد ما يزيد ع) :بالنص
فقد  أما الحركات التكفيرية التي تجمع بين الفكر اللسلفي الوهابي وفكر لسيد قطب .(172)(األولياء

فيقول شكري مصطفى وهو من إحدى قيادات تلك  .تمادوا في تكفير كل ملسلم ال يعتقد بعقيدتهم
ما لم يقترن ببينة يتحقق معها حق  لساماإلإن اإلقرار بالشهادتين ال يكفي لثبوت وصف ) :الحركات

ظهار ذلك على المعصية هو نية عدم التوبة منها  صراراإل) :ويقول أيضاً  ،(173)(ووصفه لساماإل وا 
هو إعان نية أن ال يتوب قواًل أو فعًا، وهذا كفر صريح في اعتبار الجماعة الملسلمة يقتضي فلق 

ًا على معصية بينة من معاصي اهلل بقول أو فعل فإن إصرار الهام وقطع الرقاب، فكل من أظهر 
ول قيادي آخر وهو ويق ،(174)(اً للجماعة الملسلمة حرية أن تلستأصله منها وتطهر نفلسها منه تطهير 

إن كلمة عاصي هي السم من ألسماء الكافر وتلساوي كلمه كافر تمامًا، ومرجع ذلك ) :ماهر بكري
ويقول  .(175) (إلى قضية األلسماء انه ليس من دين اهلل أن يلسمى المرء في آن واحد ملسلمًا وكافراً 

يلستكتبوهم من الملستشرقين وأما من  .(176) (نحن جماعة الحق ومن عدانا فليس ملسلماً ) :قيادي آخر
( كما ورد على للسان Hereticsفإنهم يعرفون الملسلمين من غير الوهابيين بأنهم السوأ من الزنادقة )
 .(177) ديفيد كمنز مؤلف كتاب )الدعوة الوهابية والمملكة العربية اللسعودية(

بشأن  إلبن تيمية طلةألعداد كبيرة من الملسلمين بلسبب فتاوى قديمة وبا كما إن هناك فتاوى بالقتل
كان يرى قتل من جهر بالنية في الصاة، وقد إنتصر الشيخ محمد بن أبراهيم آل  حيث أمور تافهة
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مع العلم أن ثلث الملسلمين  ،(178)من يجهر بالنية في صاتهالشيخ لهذه الفتوى الباطلة واباح قتل 
 تهم وبالذات الشافعية. من أهل اللسنة والجماعة من غير الحنابلة يجهرون بالنية في صا

 م من علماء الملسلمين فيقول بالنصإن الشيخ محمد بن أبراهيم آل الشيخ يعتبر أبو جهل أعل كما
في هذه األزمان وقبلها بأزمان، يدعي العلم ضخام العمائم الذين يدعون أنهم حفاظ الدين على )

إله إال أهلل، وهم ال يعرفونه،......  أبو جهل أعلم منهم، فإنه يعلم معنى ال ....األمة وأنهم وأنهم،
 .(179)(فبهم تعرف قدر الذين أبو جهل أعلم منهم

ويذكر أحد النصارى في الماضي حوارًا مع أحد الوهابيين حول موقفه من النصارى وبقية الملسلمين 
-إذا قدمت أنت )  :قبل الستياء الوهابيين على مكة، وقد لسأله عن موقفه من النصارى؛ فرد عليه

ابنتك لي كزوجة لسأتزوجها.... ولكني ال أتزوج بنات أهل مكة وال غيرهم من الملسلمين  -النصراني
 .(181) (الذين نعتبرهم مشركين

وأما الرلسائل التي كان يبعثها أمراء آل لسعود منذ الدولة اللسعودية األولى إلى قبائل الجزيرة العربية 
من ...... إلى قبيلة "....." لسام. واجبكم ) :من الملسلمين إلخضاعهم أو مهاجمتهم فكان نصها

يدعوكم إلى اإليمان بالكتاب الذي أرلسل إليكم. ال تكونوا وثنيين كاألتراك الذين يشركون باهلل. إذا 
ال فلسنقاتلكم حتى الموت وفي إحدى رلسائل أحد أمرائهم إلى لسكان المدينة  .(181)(آمنتم نجوتم، وا 

ال ف إني أبتغي) :المنورة يقول فيها ني لسأقاتلكم حتى إأن تكونوا ملسلمين حقيقيين، آمنوا باهلل تلسلموا وا 
 .(182)(الموت

في غلوهم يعتقدون أن من كان خارجًا عن مذهبهم فليس بملسلم، خوان )ويذكر أمين الريحاني أن اإل
خوان، حيا اهلل الملسلمين، فيشيرون إلى ذلك في لسامهم على بعضهم البعض.. اللسام عليكم ياإل

ذا لسلم عليهم لسن ي او شيعي فا يردون اللسام  .(183)(وا 
 

وهنا يثار تساؤل هل إن قتل أهل السن ة والجماعة من قبل الوهابيين ألنهم سن ة كان في الماضي 
ما زال يتكرر حتى يومنا هذا؟ وهل قتل السن ة في يومنا الحالي هو مجرد  األمرفقط أم إن هذا 

 ي ومفكري التيار الوهابي السلفي المعاصر؟؟يلى فتاوى من قيادأعمال فردية، أم إنها قائمة ع
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تل الشيخان محمد اللسعيد وعبد م حيث ق  1112هناك حادثة مهمة حدثت في شهر نوفمبر عام 
الرزاق رجام جنوب العاصمة الجزائر وهما من قيادي جبهة اإلنقاذ )تيار الجزأرة/ الجماعة 

 يحلسب نشرتي األنصار عددببل الجماعة الملسلحة نفلسها و الملسلحة(؛ وتبين أنهما قد اغتيا من ق
م والتي كان يصدرها أبو قتادة الفللسطيني اللسلفي؛ حيث 1117يناير  11و  2بتاريخ  121و  120

أدى هذا الحدث إلى حدوث شرخ كبير بين الجهاديين الجزائريين وبالذات في العاصمة البريطانية 
بو قتادة ومجموعة أبو مصعب اللسوري الذي ينتمي إلى حيث انقلسموا إلى مجموعتين؛ مجموعة أ

التيار الجهادي اللسوري من مدرلسة اإلخوان. وأصدر أبو قتادة في مقال لسللسلة )بين منهجين( 
 -ال ينبغي التهويش بالسمه) :في نشرة األنصار يبرر فيها مقتل الشيخين ويقول بالنص 90الحلقة 

ية لساماإلبصر للسبب القتل؛.... فالقول إن الجماعة دون النظر الم من -أي الشيخ محمد اللسعيد
الملسلحة قتلت الشيخ محمد اللسعيد وعبد الرزاق رجام ألنهما مبتدعة على عقيدة األشاعرة قول 

أي أهل اللسن ة والجماعة من اللسن ي اللسلفي أن يقتل المبتدعة } ينقصه الدليل، نعم يجوز لألمير
يادة وتغيير منهجها ألن حالهم حينئذ أشد من حالة الداعي إلى إذا حاولوا الوصول إلى الق {األشاعرة

  .(184)(بدعته، فالمبتدعة هنا دعاة وزيادة
وال نريد أن نناقش هل إنهما قتا ألنهما أشعريان أو ال، ولكن المقولة أعاه تثبت حقيقة إذا ما فكر 

ي فيجب في هذه لساماإللتنظيم بالوصول إلى قيادة ااألشعري )أي اللسن ي من أهل اللسن ة والجماعة( 
وفي الحقيقة إنهما قد قتا بدعوى )الحفاظ على الهوية اللسلفية(، فالملسلم اللسني رفيق الحالة قتله!!! 

الدرب والشريك في الجهاد يجب أن يقتل إن لم يكن يؤمن بالفكر اللسلفي، وهذا هو اللسبب الحقيقي 
 :تيمية فيقول بحقهابن  حيث يذكر النقشبندي تيمية من قبلهمابن  هذا هو منهجو ، (185)لقتلهما

وشهر لساح التكفير ضد من خالفوه في اعتقاداته الفللسفية كالغزالي والشافعي حتى قالوا عنه: إنه )
إننا اما بالنلسبة لموقفهم من أهل اللسنة والجماعة من المتصوفة ف .(186)(ية جمعاءلساماإلر األمة كف  

ند حد، فحينما يتحدث الشيخ محمد امان الجامي الذي تنلسب اليه تهامات ال يقف علسيل االنجد أن 
ابن  شيخهم األكبر والزنديق األكفر) :عربي يقولابن  الحركة اللسلفية الجامية في اللسعودية عن

باهلل بأنه أشد من شرك عبدة األصنام في الجاهلية،  المتصوفة ويصفون شرك (187)(عربي الطائي
قادهم يؤمنون بربوبية اهلل ويشركون في عبادته، اما الصوفية فإنهم عتاحلسب بألن عبدة األصنام 
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كل من يدين بدين الصوفية ) :فيقول محمد امان الجامي بحقهم ؛يشركون باهلل في الربوبية والعبودية
بأنه  فهو يشرك باهلل في الربوبية والعبادة، عرف بذلك من عرف وجهل من جهل، وال تقبل دعواهم

لشيخ عمر اأما . (188)(هم يأتون بما يناقضه في كل وقت بل في كل لحظة أهلل إذ إنيشهد أال إله إال
لستفحال أمرهم فيقول ابكر ناجي فإنهما يدعوان إلى ذبح شيوخ المتصوفة قبل  حمود أبو عمر وأبوم
 لشيوخ يجب القضاء عليهم بالذبح في بداية أمرهم وهم ال شهرة لهم وال حلسًا والاهؤالء ) :لشيخ عمرا

 . (189)( خبراً 

بشر فإن كلمة )الملسلمين( كلما ابن  )عنوان المجد في تاريخ نجد( لمؤلفه الشهيرأما في كتاب 
. فجميع الملسلمين من غير الوهابيين هم ليلسوا وردت في كتابه كان يعني بها الوهابيين فقط

 بملسلمين.
ركين من دون تفريق بين قبة ولي والفتاوى الوهابية المختلفة تعرف من يعتقد بالقباب بأنه من المش

لهدم قبته، ولكن أوقفهم  م1111لذي لسعى الوهابيون عام ا من األولياء أو قبة الرلسول األعظم 
ت العالم اإللسامي في ذلك عتراضات والتظاهرات التي عم  الملك عبد العزيز آل لسعود بعد اال

فقد جاء في فتوى اللجنة  مشركًا،الوقت، فكل من يعتقد بالقباب من أهل اللسنة والجماعة يلسمى 
بل أفتت   (191)الرلسول محرمة ومن ولسائل الشرك رالدائمة للبحوث العلمية بأن القبة التي على قب

حيث جاء وقبور األولياء   اللجنة بحرمة المبيت عند من يعتقد بجواز وجود القبة على قبر الرلسول
نحصار اويوضح الفوزان  . (191)(ل القبابال يجوز المبيت عند مشرك من أه)بالنص عن اللجنة 

فالقول إن الجماعة اللسلفية ]الوهابية[ واحدة من الجماعات اإللسامية هذا لنص )افيقول ب اإللسام بهم
نضمام لجماعة اللسلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها واللسير على منهجها واالاغلط، ف

نضمام إليه؛ ألنه من الفرق يجوز للملسلم االإليها والجهاد معها، وما عداها فإنه ال 
  .(192)(الضالة....

في   ،فون وفقًا لدينهمالعزيز آل لسعود أن الملسيحيين يتصر  كر جون )عبد اهلل( فيليبي عن عبدويذ
حلسب بنهم مشركون. أي بعبارة أوضح إحين أن الملسلمين الذين ال يتبعون الفهم الوهابي للتوحيد ف

  .(193)(ملسيحيًا أفضل من أن يكون ملسلمًا غير وهابي ءالمر  أن يكون) :قول فيلبي
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 بحق أهل السن ة والجماعةالسلفيين خاصة قول الوهابيين 
 

أهل فتنة وضال، زائغون عن سبيل  ،وهكذا فأهل السن ة اليوم بالمنظار الوهابي هم جهمية معطلة
، يقولون بقول ساماإلر فون للنصوص، من أهل البدع ويتصفون بغيالرسل وأتباعهم، محر  

ألنهم  ،فرعون في جحد الخالق وتعطيل كامه ودينه وينكرون رب العالمين وعبادته وكامه
%( خمسة 95ن )ا  ، و عن صفات خلقه من اليد والرجل والعين ومشابهته لعبده آدمهلل أ ينزهون

ن ناروتسعين بالمائة من المسلمين اليوم هم مشركون وضالون وسيكون مصيرهم إلى ال ، وا 
نه يجب قتل السن ي إذا حاول الوصول إلى قيادة الحزب  .هؤالء المسلمين هم أسوأ من الزنادقة وا 

ن كان تيمية السلفيابن  ي ودعا إلى عقيدته األشعرية خاف عقيدةساماإل ، بل يجب قتله وا 
اإلخوان  ية وبالذاتساماإلأما األحزاب  .شريكًا في الجهاد ولكنه ال يؤمن بالمنهج السلفي

ن وجماعة التبليغ فإنهم أصحاب بدعة ومن الفرق االثنتين وسبعين الضالة الباطنية والمسلم
شبيهي المشركين يدعون دعوى الجاهلية من الفرق الهالكة من أهل النار، أما إذا اعتقد المسلم 

هو عبادة  األولياء الصالحين فإن عمله أسوأ من الزنى والسرقة بلقبور و  الرسول قبر بزيارة 
أما المتصوفة فإنهم زنادقة وشركهم بأهلل أشد من  .أ منه رسول اهلل لألصنام، من فعله كفر وتبر  

 وال يحق   نتشار امرهم.اخهم قبل ويجب المبادرة الى ذبح مشاي صنام في الجاهليةشرك عبدة األ
ًا من أن يكون مسلمًا وأن يكون المرأ مسيحيًا خير  عي أنه مسلم إذا لم يكن وهابيًا.ألحد أن يد  
ن علم أبو جهل أعظم من علم علماء أهل السنة والجماعة في زمننا ألنه يعرف  غير وهابي. وا 

ن من يعتقد بالقبة  معنى ال إله إال أهلل وعلماء السنة في زماننا ال يعرفون معنى ال إله إال اهلل، وا 
 فهو مشرك، ويحرم حتى المبيت في بيته.  على قبر الرسول
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 .012ص، العظمة عزيز، /المنتخب من مدونات التراث )ابن تيمية(46، 04تيمية ص ، ابن الجواب الباهر في زوار المقابر (19)
ص ، العظمة عزيز، / المنتخب من مدونات التراث )ابن تيمية( 46، 04ص ، تيمية، ابن الجواب الباهر في زوار المقابر (20)

010. 
 .292ص، عزيز العظمة، / المنتخب من مدونات التراث )ابن تيمية( 69ص، تيمية، ابن نقض المنطق (21)
 .421ص، 11ص، 0ج ،موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (22)
 .016ص، 0ج، تيمية، ابن ة النبويةمنهاج اللسن   (23)
 .090ص ، تيمية، ابن شرح حديث النزول (21)
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 .091، 091ص ، نقد مراتب اإلجماع (21)
 .206، 201ص، 02ج، فتح الباري البن حجر العلسقاني (21)
 .19ص، الحجر العلسقاني، ابن الفتاوى الحديثية (29)
ائي عن الع بخط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة عن أبي لسعيد 061ص، للشيخ محمد زاهد الكوثري، اللسيف الصقيل (30)

 .11ص ، بيروت، دار الغدير، تيمية في صورته الحقيقةابن  / 426ص ، محمد الكثيري، الذهبي / اللسلفية
أصول العقائد،  تيمية فيابن  أما بعد فإنه لما أحدث، تيمية(ابن  الحافظ اللسبكي في خطبة كتابه )الدرة المضيئة في الرد على (31)

إلى الجنة، فخرج عن االتباع إلى  ة، مظهرًا أنه داع  إلى الحق، هاد  تلسترًا بتبعية الكتاب واللسن  ... بعد أن كان ملساماإلونقض دعائم 
والتركيب في الذات المقدلسة.... وتعدى في ذلك إلى  االبتداع وشذ عن جماعة الملسلمين بمخالفة اإلجماع وقال بما يقتضي الجلسمية

واللسبعين التي افترقت عليها األمة، وال وقفت به مع أمة من األمم همة وكل  الثاثالستلزام قدم العالم.. فلم يدخل في فرقة من الفرق 
ن كان كفرًا شنيعًا لكنه تقل / 24ص ، 2ج، )بحوث في الملل والنحل للشيخ اللسبحاني، جملته بالنلسبة إلى ما أحدث في الفروع ذلك وا 

إلى آراء العلماء الملسلمين في التوحيد فإنه لم يتطرق بالمرة  خلدون فإنه عندما يتطرقابن  أما (.429ص ، اللسلفية محمد الكثيري
 تيمية في التوحيد ال تمثلابن  تيمية هي التوحيد... وهذا يعني أن عقيدةابن  تيمية مع العلم أن القضية المركزية في فكرابن  إلى

الكثير من علماء  بقدم العالم غيره. وقد أفتى تيمية أحد  من علماء الملسلمين من قالابن  ية... فلم يلسبقلساماإلبالمرة العقيدة 
تيمية ابن  القيم الجوزية وشيخهابن  تيمية حيث يصفه الشيخ محمد زاهد بن الحلسن الكوثري فيقول بحق تلميذهابن  الملسلمين بكفر

 الهرري على مقولةويرد الشيخ  (12ص، الحلسن الكوثري )فيكون هو وشيخه من الماحدة( )اللسيف الصقيل للشيخ محمد بن :بالنص
: يعلى الحنبلي في كتابه )المعتمد( حيث يقول تيمية بأن )الحوادث ال أول لها( بأنه من الماحدة الستنادًا إلى مقولة أبوابن 

 ونقل الشيخ الهرري عن المحدث .(99ص ، للشيخ الهرري )والحوادث لها أول ابتدأت منه خافًا للملحدة( )المقاالت اللسنية
تيمية ألنه يقول بأزلية نوع العالم )تشنيف الملسامع بدر ابن  الملسامع بالحكم على كفر الدين الزركشي في كتابه تشنيف األصولي بدر
دقيق العيد والقاضي ابن  (. وكذلك قال بكفره كل من الحافظ11الهرري ص  الشيخ، / المقاالت اللسنية 224ص ، الدين الزركشي

تيمية في كتابه المقاالت اللسنية )بالشرك ابن  أما الشيخ عبد اهلل الهرري فقد اتهم .(11ـص  ،الهرري عياض )المقاالت اللسنية الشيخ
شاركه في الوجود  تيمية لم يكن موجودًا وحده منذ القدم بلابن  حلسب مقولةب( ألن اهلل 11ص ، )المقاالت اللسنية الشيخ الهرري باهلل(

ص ، 2ج ، محمد بن عبد اهلل اليافعي، هلل اليافعي في مرآة الجنان )مرآة الجناننوع العالم وجنلسه. وكذلك كان رأي محمد بن عبد ا
ابن  الحلبي في الحقائق الجلية )الحقائق الجلية في الرد علىبن  وشهاب الدين أحمد ،(421ص ، محمد الكثيري، / اللسلفية 411
الشيخ المولوي عبد الحليم الهندي. أما قاضي و  ،(421ص ، / اللسلفية محمد الكثيري 21، 20ص ، شهاب الدين الحلبي، تيمية

هجرية( ثم  111تيمية في عقيدته بالتوحيد أنكر عليه تلك العقائد وأمر بحبلسه لسنة )ابن  فبعد أن حقق مع القضاة زين الدين المالكي
كف ره علماء  وهكذا (.421ص ، محمد الكثيري، تيمية فقد حل ماله ودمه )اللسلفيةابن  بدمشق وغيرها من كان على عقيدة نودي

مرحلة زمنية مباركة ال مذهب  عصره وأقروا بضاله. أما الملسلمون المعاصرون فقد رد عليه الشيخ البوطي في كتابه )اللسلفية
 في كشف ضاالت أحمد بن تيمية((. ي( والشيخ عبد اهلل الهرري المعروف بالحبشي في كتابه )المقاالت اللسنيةإلسام

دين اهلل  من يعتقد بشفاعة األنبياء والرلسل ولم يؤمن بالوهابية فيقول بالنص: )من عرف أن التوحيد الصنف األول: هو (32)
ذلك لم يلتفت إلى التوحيد وال  ورلسوله الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضًا أن هذه االعتقادات في البشر الذي هو دين غالب الناس، ومع

جامعة اإلمام ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب فر نقاتله بكفره(. )فتاوى وملسائل اإلمامتعلمه وال دخل فيه، وال ترك الشرك، فهذا كا
 (.01، 6ص ، يةلساماإلمحمد بن لسعود 
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الصنف الثاني من الناس الذين أباح دماءهم هم الوهابيون عقيدة ولكنهم يفضلون الملسلمين كأهل الكويت الذين يؤمنون بالشفاعة 
دين الرلسول مع ادعائه أنه عامل به  : )من عرف ذلك كله ولكنه تبين في لسبنفلسه في الكتاب على الوهابيين حيث يقول بالنص

د وترك الشرك فهذا أعظم من األول(. )نفس من وح   وتبين في مدح من عبد األشعري والخضر من أهل الكويت، وفضلهم على
 المصدر اللسابق(.

بالنص:  ولكنهم يحبون الملسلمين ويبغضون الوهابيين حيث يقول ن عقيدةيث الذين أباح دماءهم فهم الوهابيالصنف الثال 
)من عرف التوحيد وأحبه واتبعه، وعرف الشرك وتركه، لكنه يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا كافر(. 

 (.01، 6ص  ،يةلساماإل جامعة اإلمام محمد بن لسعود، )فتاوى وملسائل اإلمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب
هم فهم الوهابيون عقيدة ولكنهم يقاتلون الوهابيين مع أهل بلدتهم دفاعًا عن أنفلسهم فيقول بالنص: )من ؤ الصنف الرابع الذين يحل دما

التوحيد مع أهل بلده فهذا أيضًا كافر(.  لسلم من هذا كله ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك، فيقاتل أهل
 (. نفلسه صدر اللسابق)الم

ولكنهم ينكرون عصمته  لستشهاد في هذا المجال بتعليق من قبل أحد األشخاص من الذين يمتدحون محمد بن عبد الوهابويمكن اال 
 خاف حال لسائر الوهابيين الذين يعتقدون بعصمته فعًا ال قواًل، وهو حلسن فرحان المالكي في كتابه )داعية وليس نبيًا( حيث يقول : 

 لملحوظة األولى: ا
)اعلم رحمك اهلل أن التوحيد هو إفراد اهلل بالعبادة وهو دين الرلسل الذين أرلسلهم اهلل إلى عباده  1يقول الشيخ في االلستهال ص 

 ، أرلسله اهلل إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًا ولسواعًا ويغوث ويعوق ونلسرًا...(.فأولهم نوح 
لكن آخره فيه نظر؛ فإن اهلل أرلسل نوحًا إلى قومه ليدعوهم لعبادة اهلل وترك الشرك؛ فقد كانوا يعبدون : هذا الكام أوله صحيح أقول

هذه األصنام؛ وليس فعلهم مجرد )غلو في الصالحين(؛ يجب أن يعرف القارئ الكريم أنني مع الشيخ رحمه اهلل في إنكار البدع 
لملسلمين كالغلو في الصالحين وتعظيم القبور والتملسح بها وما يصاحب ذلك من والخرافات واألخطاء والممارلسات التي يفعلها بعض ا

 دعاء أو ذبح أو الستشفاع أو تولسل و..الخ.
لسواًء  لساماإلولكن إنكاري لهذه البدع والخرافات وربما الشركيات في بعضها ال يجعلني أحكم على مرتكبها بالشرك والخروج من ملة 

 جاهل يمنعنا جهله من تكفيره، والعالم يمنعنا تأويله من تكفيره أيضًا.كان جاهًا أو عالمًا ألن ال
نعم قد يقال فان ضال، فان مبتدع، فان منحرف...فهذه التهمة خطرها يلسير، إنما أن نقول: فان كافر كفرًا أكبر، يخرجه عن 

نتهم أحدًا بالكفر إال بدليل ظاهر لنا فيه من اهلل ! فهذه عظيمة من العظائم يترتب عليها أحكام ومظالم؛ فا يجوز أن لساماإلملة 
 .-كما لسيأتي–برهان؛ خاصة وأن الشيخ يريد بإطاق الكفر ذلك )الكفر األكبر المخرج من الملة( !! 
يصومون ويحجون فكان الرد منه على هذه و  نعود ونقول: كان الشيخ ي واجه من خصومه، بأن من تقاتلهم وتكفرهم ملسلمون يصلون

حاضرة في ذهن الشيخ عند تأليفه الكتب أو كتابته الرلسائل؛ فبالغ في تأكيده من باب ردة الفعل، كما هو  -وهي شبهة قوية -هة الشب
ن اإلمام إظاهر في العبارة اللسابقة، وتكرر عرضه لمحالسن كفار قريش وأصحاب ملسيلمة والمنافقين في عهد النبوة والغاة الذين قيل 

ن الشيخ تفضيلهم على الملسلمين في عصره من علماء وعامة! حتى يبرهن أنه لم يقاتل إال أنالسًا أقل فضًا من عليًا حرقهم، فتكرر م
كفار قريش ومن المنافقين ومن أصحاب ملسيلمة! وهذا خطأ با شك، مع ما في مقارناته التي يكتبها بين هؤالء وهؤالء من أقيلسة 

 بق ينبئ عن قلقله من الشبهة القوية التي كان الخصوم يواجهونه بها.تهمل فوارق كبيرة، فلذلك تجد الستهاله اللسا
الذي أرلسله اهلل إلى قومه الذين كانوا يعبدون األصنام، وعبادة األصنام  أولهم نوح  وكان األولى أن تكون عبارته كالتالي : ).. 

عبادة المحضة لغير اهلل، فأنا أدعوكم بتجنب الغلو لل -مع طول األمد –هذه كانت بداياتها غلو في الصالحين حتى وصل هذا الغلو 
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بكم أو بذريتكم إلى عبادة الصالحين  األمرفي الصالحين، حتى ال تصلوا لما وصل إليه هؤالء المغالون؛ فأنا أخشى أن يصل 
 كالبدوي وعبد القادر الجياني والشاذلي وغيرهم...(.
 صح وأفضل وأبعد عن الغلو المضاد أو اعتلساف االلستدالالت، فتنبه لهذا.أقول: لو كانت عبارة الشيخ هكذا أو نحوها لكان أ

 الملحوظة الثانية:
يحجون وهو الذي كلسر صور هؤالء الصالحين، أرلسله إلى قوم يتعبدون و  : )وآخر الرلسل محمد 9-1وقوله أيضًا في الستهاله ص
 ويتصدقون ويذكرون اهلل..(!

رة جميلة وغير صحيحة عن كفار قريش ليبني على ذلك تكفير ملسلمين )يتعبدون ويحجون أقول: هكذا يرلسم الشيخ لسامحه اهلل صو 
 ويتصدقون ويذكرون اهلل..!!(، وهذا قياس مع الفارق الكبير كما لسبق شرح ذلك ولسيأتي.

 -ي كفار قريشيعن –الكفار وقاتل الشيخ الملسلمين فقال: )لكنهم  ثم ذكر الشيخ الصفة التي يرى أنه من أجلها قاتل الرلسول 
 يجوز لنا نحن قتالهم لللسبب نفلسه!يجعلون بعض المخلوقات ولسائط بينهم وبين اهلل!( يعني فجاز قتالهم و 

بدون لسبحان اهلل، كفار قريش الذين ال يقولون )ال إله إال اهلل( وال يؤمنون بيوم القيامة وال البعث وال جنة وال نار وال يؤمنون بنبي ويع
ظلمون ويشربون الخمور ويزنون ويأكلون الربا ويرتكبون المحرمات مثلهم مثل الملسلمين المصلين الصائمين األصنام ويقتلون وي

 الحاجين المزكين المتصدقين المجتنبين للمحرمات والفاعلين مكارم األخاق... 
 لكم كيف تحكمون(؟!  )أفنجعل الملسلمين كالمجرمين، ما

ن تأول علماؤهم وجهل عوامهم فالتأويل والجهل باب والسع لكن ال يلساوى فيه من ال، ليلسوا لسواء، الملسلمون ليلسوا كالكفا ر حتى وا 
 مع من ينكرها.  لساماإليقوم بأركان 

 وال يتلساوى من يؤمن بالنبي )صلى اهلل عليه وآله( نبيًا ورلسواًل ومن يكذبه ويظنه لساحرًا أو كاهنًا 
ن أخطأ –( ويتبرك بالصالحين وال يتلساوى من يتولسل بالنبي )صلى اهلل عليه وآله مع من يرجم النبي )صلى اهلل عليه وآله( ويقتل  -وا 

 الصالحين.
 ال يتلساوى من يؤمن باليوم اآلخر والجنة والنار مع من يقول )إن هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا..(.

  مع من قال: )أجعل اآللهة إلهًا واحدًا(. ،ال يتلساوى من قال: )ال إله إال اهلل(
  .ال، ال يتلساوى من آمن ومن كفر

 .من صدق الرلسل ومن كذبهم
 من آمن بالبعث ومن كفر به.. 

 ال يتلساوى من طلب شفاعة األنبياء والصالحين ممن يطلب شفاعة الجماد.
 لوهية...ال يتلساوى ممن يطلب شفاعة األنبياء وهو يعرف أنهم عبيد اهلل ممن يطلب شفاعة األصنام ويجعلهم مشاركين هلل في األ

 هناك فرق كبير بين هؤالء وهؤالء. -رحمك اهلل–ال يا شيخنا 
 خوة المختلفين معي في هذه الملسألة:وأقول لإل

معظم علماء الملسلمين في عهد الشيخ محمد وفي أيامنا هذه يقولون بجواز التبرك بالصالحين والتولسل بهم، فهل نحن اليوم نكفر 
 ليت التخطئة بدليل وبرهان تلسلم لنا.جميع هؤالء؟! أم نخطئهم فقط؟! بل 

 ين!إن قلتم: نحن نكفرهم رد  عليكم العلماء المعاصرون داخل المملكة وخارجها واتهموكم بالغلو في الدين وتكفير الملسلم
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أو  ي نعم، ألن كل ما أنكره الشيخ محمد رحمه اهلل على علماء عصره من التولسل بالصالحين أو التبرك بهم أو االلستشفاع بالنب
لخ، ما زال إلى اليوم في علماء مصر والشام والحجاز واليمن والعراق إزيارة القبور أو ترك اإلنكار العلني على العوام والحكام.. 

 لخ فضًا عن عوامهم.إوالمغرب.. 
لزمكم تكفير علمائنا؛ ألن من  فأنتم إذا كفرتم هؤالء لزمكم الرد على علمائنا الذين ال يكفرونهم، فإذا بلغ علماءنا ردكم ولم يكفروهم

 فر( !قواعد الدعوة اللسلفية في كتابات كثير من علماء الدعوة أن )من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كا
 

 الملحوظة الثالثة:
ال فهؤالء المشركون 1يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص شريك  يشهدون أن اهلل هو الخالق وحده، ال - يعني كفار قريش -: )وا 

إال هو، وأن جميع اللسماوات ومن فيهن واألرضين  األمري إال هو، وال يميت إال هو، وال يدبر يله، وأنه ال يرزق إال هو، وال يح
 اللسبع ومن فيها، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره..( ثم لسرد اآليات في ذلك.

ث، وال اعتقادهم أن الذي يهلكهم هو الدهر، وال اعتقادهم أنهم أقول: هنا أيضًا رلسم صورة زاهية للمشركين؛ ولم يذكر تكذيبهم بالبع
 يمطرون بنوء كذا وكذا، وال أكلهم الربا، وقتلهم النفس، ودفنهم البنات وال غير ذلك من المظالم والجرائم؛ وال ذكر وصفهم للنبي 

 بأقبح األوصاف وتكذيبهم له، وتعذيبهم الملسلمين وقتلهم الملستضعفين...
لسى أنه ال يجوز للشيخ رحمه اهلل وال لغيره أن يذكر فضائل الكفار ويهمل أخطاءهم، بينما يختار أخطاء الملسلمين وينوالحاصل: 
 فضائلهم!

بأن فيها ثناء على الكفار، ونترك اآليات التي تذمهم وتبين  -ولو دون قصد -وال يجوز أن نختار اآليات التي قد نوهم بها العوام 
 م بالبعث... الخ.كفرهم وظلمهم وتكذيبه

ال يجوز أن نقوم بكل هذا حتى نلسوغ به قتالنا للملسلمين الركع اللسجود؛ بزعمنا أنهم مثل الكفار تمامًا الذين )يصلون ويحجون 
نفلسه! فهذا غير صحيح، واالعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل،  ويتصدقون ويذكرون اهلل..(؟! وأننا نقوم بعمل النبي 

من الذنب كمن ال ذنب له، ومن رضي المعصية كان كمن شهدها وشارك فيها أو قريب من ذلك، فلنتق اهلل وال تخدعنا القوة والتائب 
ن والكثرة عن ديننا، وال نغتر بكثرة المناصرين في الباطل، فإن هؤالء ال يملكون جنة وال نارًا، ولعل الشيخ اآلن أحوج إلى الستغفارنا م

 اء التي وقع فيها، لكننا نغتر بالكثرة والغوغاء.حاجته إلى نصرة األخط
 ثم على هذا المنهج العجيب في المقارنة بين )فضائل الكفار( و)أخطاء الملسلمين(! يمكننا أن نقول:

كيف نقاتل اليهود؟! وهم يصدقون في القول، ويحترمون العدالة، ويوزعون األموال باللسوية، ويؤمنون باهلل، ويحترمون المقدلسات،  
 ويحترمون حرية الرأي،..الخ! .

ونترك قتال الملسلمين الذين يظلمون؟! ويتعاملون بالربا؟ ويكذبون؟ ويخلفون المواعيد؟ ويخونون في األمانات؟ والذين يجيزون التولسل 
 لخ!!.إويتبركون بالصالحين؟ ... 

حق الملسلمين؛ تصبح الملسألة ملتبلسة، وأصبح  وهكذا فإن ذكرنا محالسن موجودة عند اليهود؛ وتنالسينا ملساوئهم وعكلسنا القضية في
 قتال الملسلمين أولى من قتال اليهود المحتلين!!.

 جميع صفات هؤالء وهؤالء فلستعرف أين تضع لسيفك. -أيها الملسلم –أما إن أخذَت 
ألخاق، وبعض ، إذا اقتصرت على بعض مكارم ابعث فيهم النبي  نوكذلك الحال في كفار قريش أو كفار العرب عمومًا، الذي

 االنقطاعات التي انقطعوا عندها، أو اعترفوا بها، خرجت بالصورة الجميلة عنهم التي أخرجها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل.
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ث عن الكفار؛ فلستعرف أنهم يختلفون كثيرًا عن فلساق الملسلمين وظلمتهم؛ فضًا عن أما إن الستعرضت جميع اآليات التي تتحد  
 لمائهم.صالحيهم وع

(33) (Ibn Taymia: A Sufi of the Qadiriya Order. George Makdisi pp.118-129 ( 
 .01، 01ص ، محمد بن عبد الوهاب، الجواهر المضيئة (31)
   (101بنه فخر الدين الظواهري. صاقلم ، بمن مذكرات شيخ اإللسام الظواهري)اللسيالسة واألزهر،  (31)
 .نفلسه المصدر اللسابق (31)
 .94ص ، مؤلسلسة أم القرى إلحياء التراث، الشيخ حلسين العايش، صفات اهلل عند الملسلمين (31)
، محمد الكثيري، / اللسلفية 02ص ، محمود محمود الغراب، تيمية من كام الشيخ األكبر محيي الدين بن عربيابن  الرد على (31)

 .414ص 
 .414ص ، المصدر اللسابق، ية/ اللسلف 01ص ، المصدر اللسابق، تيميةابن  الرد على (39)
 .412ص ، محمد الكثيري، اللسلفية (10)
، / اللسلفية لمحمد الكثيري040ص ، تيمية لصائب عبد الحميدابن  /016-011ص ، لسورة النور. تيميةابن  تفلسير (11)

 .212ص
 . 212ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري 044ص، تيمية صائب عبد الحميدابن  / 1ص 2ج، تفلسير الطبري (12)
 .211ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري 022ص ، اللسلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (13)
 .211ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري064ص، / اللسيف الصقيل للمحقق الكوثري 26ص 2ج، بحوث في الملل والنحل (11)
 .(لسناد حلسنإفضائل مالك ب)رواها أبو الحلسن بن علي بن فهر في كتابه  (11)
 .تيمية، ابن القاعدة الجليلة في التولسل والولسيلة (11)
 .)بلسند صحيح( 20ص ،4ج، القاضي عياض، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (11)
ذكر  244.ص 4ج، خاصة الوفاء لللسمهودي ،)بلسند صحيح( 092ص ، شفاء اللسقام في زيارة خير األنام لإلمام اللسبكي (11)

 ،1ج، شرح المواهب اللدنية للعامة الزرقاني، 111ص 2ج، المواهب اللدنية للقلسطاني ،صحيح الرواية عن البيهقي وقال بإلسناد
، حجر، ابن الجوهر المنظم .(في إلسنادها وضاع وال كذاب قال بعد ذكر من أنكرها )هذا تهور عجيب...فإن الحكاية ليس 212ص
جاءت باللسند الصحيح الذي ال  -وانها–خرافاته وتهوراته  -لهذه الرواية هو من–تيمية ابن  )إن أنكار :قال .414-421ص  ،0ج

 مطعن فيه(
/ اللسلفية 011ص ، الشيخ يولسف النبهاني ضمن مجموعة )علماء اللسنة والوهابيون(لستغاثة بلسيد الخلق شواهد الحق في اال (19)

 .216ص ، لمحمد الكثيري
 .216ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري (10)
 .490ص ، مهدي الحلسيني، واللسلفية بحوث مع أهل اللسنة (11)
 .214ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري011ص، مهدي الحلسيني، / بحوث أهل اللسنة واللسلفية 062ص  0ج، طبقات الشافعية (12)
 .260ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري (13)
  .020ص، يةلساماإلالامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة  (11)
  .020ص، يةلساماإلتهدد الشريعة  الامذهبية أخطر بدعة (11)
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 .260ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري21، صـه0202محرم ،اللسنة التالسعة ،(22)0العدد  ،مجلة تراثنا (11)
 .264ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري 219ص، تحقيق الشيخ محمد الكوثري، األلسماء والصفات للبيهقي (11)
 .264ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري (11)
 .262ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري (19)
 .262ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري (10)
 .266ص، / اللسلفية لمحمد الكثيري11ص، الدكتور أحمد الغامدي، لهياتالبيهقي وموقفه من اإل (11)
 .210ص ، المجلد األول، جبرين، ابن يةإلسامفتاوى  (12)
 .المصدر اللسابق (13)
، عبد الرزاق عفيفي، عبد اهلل بن غديان، / فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء419ص ، لد الثانيالمج، عثيمينابن  فتاوى (11)

 .412ص ، المجلد الثاني، عثيمينابن  / فتاوى219 ،211، 212ص ، المجلد األول، إبراهيم آل الشيخ
 292ألول صاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الجزء افتاوى  (11)
 222اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الجزء األول صفتاوى  (11)
 116ص الثالثاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الجزء فتاوى  (11)
 221ص جمع خالد بن عبد الرحمن الجريلسي بن باز،فتاوى إ الشرعية، فتاوىال لسللسلة (11)
 129ص الخامس عشراللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد الجزء فتاوى  (19)
 .461المملكة من الداخل، روبرت ليلسي، ص (10)
  201ص  جمع خالد بن عبد الرحمن الجريلسي ،فتاوى اللجنة الدائمة الشرعية، فتاوىال لسللسلة (11)
  202ص جمع خالد بن عبد الرحمن الجريلسي بن باز،فتاوى إ الشرعية، فتاوىال لسللسلة (12)
 0112ص جمع خالد بن عبد الرحمن الجريلسي بن باز،فتاوى إ الشرعية، فتاوىال لسللسلة (13)
  112نصيحة لشباب الملسلمين، حلسن فرحان المالكي، ص ( 11)

  112الجزء الثاني ص  مجموع فتاوى ورلسائل إبن عثيمين (11)
  قنع، كتاب النكاحشريط شرح زاد الملست (11)

 .92ص ، فؤاد إبراهيم، اللسلفية الجهادية في اللسعودية (11)
 .226ص ، المجلد الخامس، بازابن  فتاوى (11)
 .11، 11ص ، المجلد األول، عثيمينابن  / فتاوى 011، 019ص ، المجلد الخامس، بازابن  فتاوى (19)
، 019ص ، المجلد الخامس، اق عفيفي، عبد اهلل بن غديان، إبراهيم آل الشيخعبد الرز ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء (10)

 .هـ01/9/0214تاريخ  2999فتوى رقم ، 911
 .المصدر اللسابق (11)
 .المصدر اللسابق (12)

 .https://www.youtube.com/watch?v=YWVLErU2OSI(13) راجع  
 .019ص  ،المجلد األول، جبرين، ابن يةإلسامفتاوى  (11)

.http://www.ibn-jebreen.com/books/6-15-692-662-17644.html(11 )راجع  

https://www.youtube.com/watch?v=YWVLErU2OSI
http://www.ibn-jebreen.com/books/6-15-692-662-17644.html
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.http://www.ibn-jebreen.com/books/6-15-701-671-17668.html(11) راجع  
.http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-80298.html(11) راجع  

.http://ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=9226(11) راجع  
.http://www.almasryalyoum.com/news/details/281834(19 )راجع  

.http://www.youtube.com/watch?v=v4vAY09P1RU(90 )راجع  
.http://taqadoumiya.blogspot.co.uk/2010/11/blog-post_5409.html(91 )راجع  

.http://www.oocities.org/ummanas2002/killing.htm(92 )راجع  
 .41ص ، منتصر أحمد إبراهيم، الجهادية اللسلفية ومهددات األمن القومي اللسوداني (93)
 .211، 466ص ، المجلد الخامس، بازابن  فتاوى (91)
 .240ص ، المجلد الخامس، بازابن  اوىفت (91)
 .المصدر اللسابق (91)
  .011، 019ص ، المجلد الخامس، بازابن  فتاوى (91)
  .ـه46/1/0220م المصادف 00/1/4101جريدة الحياة بتاريخ  (91)
 .41/01/4116بتاريخ  (المجد)برنامج )الجواب الكافي( قناة  (99)
 .http://salehaljibreen.blogspot.com/2013/06/ekhtelat.html راجع (100)
 .46ص، نواف القديمي، صاحيونالمحاففظون واإل 
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 0911فتوى رقم  (101)
 .فتاءللبحوث العلمية واإلللجنة الدائمة  1111فتوى رقم  (102)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 9411فتوى رقم  (103)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 09691فتوى رقم  (101)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 40114فتوى رقم  (101)
 .فتاءإلللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا 06112فتوى رقم  (101)
 .241ص ، نور عبد اهللأ، العلماء والعرش (101)

.http://www.jfranews.net/more-82311-3-%7bclean_title%7d  يضًا أوراجع 
 واإلرشاد فتاء والدعوةللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 9120فتوى رقم (101)
 فتاء والدعوة واإلرشادللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 02221فتوى رقم (109)
 .11ص، أنور عبد اهلل د.، اللسعودي -خصائص وصفات المجتمع الوهابي (110)
  .1/1/0661 اريخ، ت0912، عددمجلة الدعوة (111)
  .0661/ 01/2تاريخ  ،0111عدد  ،مجلة الدعوة (112)
 .21/01/0661تاريخ  ،0901عدد ،الدعوةمجلة  (113)
 091ص، 1ج، مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبد العزيز بن باز (111)

  41/1/0661 تاريخ ،0201عدد  ،مجلة الدعوة (111)

http://www.ibn-jebreen.com/books/6-15-701-671-17668.html
http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-80298.html
http://ibn-jebreen.com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=9226
http://www.almasryalyoum.com/news/details/281834
http://www.youtube.com/watch?v=v4vAY09P1RU
http://taqadoumiya.blogspot.co.uk/2010/11/blog-post_5409.html
http://www.oocities.org/ummanas2002/killing.htm
http://salehaljibreen.blogspot.com/2013/06/ekhtelat.html
http://www.jfranews.net/more-82311-3-%7bclean_title%7d
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  .224ص، 1ج، مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ عبد العزيز بن باز (111)
      .01/00/0662 تاريخ ،0299عدد  ،مجلة الدعوة (111)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 06112فتوى رقم  (111)

.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4217(119) راجع  
 . http://www.jazan.org/vb/showthread.php?p=856087 يضاً راجع أو  
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 01019فتوى رقم  (120)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 2611فتوى رقم  (121)
 .فتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل 01614فتوى رقم  (122)
 .011ة في اللسعودية، مجموعة من المؤلفين، صالليبرالي (123)
 .0611.1.00خمجلة اليمامة تاري (121)
 .م0660ديلسمبر  ،المجلة العربية (121)
 .001-009كارمن بن الدن في قلب المملكة.ص. (121)
ظاهرة اللسلفية التعددية منصات جديدة لألنطاق. أرشيف وزارة الخارجية اللسودانية/ نقًا عن/ ال تنظيم القاعدة في اللسودان: (121)

 .410التنظيمية واللسيالسات لمجموعة من الباحثين/ ص
.http://www.youtube.com/watch?v=R0UqlB9dC30(121) راجع  

 .http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/27/117734.htmراجع  (129)
 .م  41/0/0661الموافق  ـه06/1/0201صحيفة )الملسلمون( بتاريخ  (130)
 .فهد آل لسعودبن  األميرة مشاعل بنت محمد ،انظر وايكبيديا (131)

. http://www.youtube.com/watch?v=ctulkMkH7t0 (132) راجع  
. http://www.youtube.com/watch?v=fXzMscFbGXE(133) راجع  

 .21، 20، 21ص، شاكر النابللسي، بن الدن والعقل العربي  (131)
 .22ص، شاكر النابللسي، بن الدن والعقل العربي  (131)
 .10ص ، شاكر النابللسي، / بن الدن والعقل العربي.قراءة في ملف تلسليح التنظيمات األصولية، نبيل شرف الدين  (131)
 .92ص ، شاكر النابللسي، / بن الدن والعقل العربي.منصور النفيدان، األفغان والوهابية (131)
 .221ص ، روبرت ليلسي، من الداخلالمملكة   (131)
 .012ص ، ناصر الحزيمي، أيام مع جهيمان  (139)
 عثيمين وفتاوى لجنة اإلفتاء في المملكة العربية اللسعودية.ابن  باز وفتاوىابن  يمكن في هذا المجال مراجعة فتاوى  (110)
 .21، 21ص ، الرلسالة الثانية، رلسائل الهدية اللسنية  (111)
 .42ص، أحمد بن زيني دحان، الكام في أمراء البلد الحرامخاصة   (112)
(113) Le mouvement Wahahabite en Arabia.Thabet Anwar 
 .464، 461ص ، حافظ وهبه، جزيرة العرب في القرن العشرين  (111)
 .061، 062ص ، جبران شامية، ماضيهم وملستقبلهم :آل لسعود  (111)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4217
http://www.jazan.org/vb/showthread.php?p=856087
http://www.youtube.com/watch?v=R0UqlB9dC30
http://www.alarabiya.net/articles/2010/08/27/117734.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ctulkMkH7t0%20راجع%20%20%20%20%20%20%20
http://www.youtube.com/watch?v=ctulkMkH7t0%20راجع%20%20%20%20%20%20%20
http://www.youtube.com/watch?v=fXzMscFbGXE
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 110-102دين . تأليف س. حبيب. ترجمة صبري محمد حلسن.ص.إلخوان اللسعوديون في عقا (111)
 .191ص. مولسى النقيدان. ذاكرة رجل من بريدة. (147)
 .11ص، فؤاد إبراهيم، اللسلفية الجهادية في اللسعودية (111)
 .6/9/4101جريدة الوطن بتاريخ  (119)

. http://www.youtube.com/watch?v=OAr2XlXmMBE  
 :راجع  (110)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B
1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%

D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF. 
 .6/9/4101جريدة الوطن بتاريخ  (111)

/www.youtube.com/watch?v=OAr2XlXmMBEhttp:/ . 
 .المصدر اللسابق( 112)
 .012مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الثالث ص  (113)
 . 012مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الثامن ص  (111)
 . 492العاشر ص  مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد (111)
 .61مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد الثاني عشر ص ( 111)
 .0612الرياض ، 049ص ، محمد خليل هراس، شرح العقيدة الوالسطية  (111)
 .المصدر اللسابق  (111)
 .22ص ، محمد خليل هراس، تيمية اللسلفي، ابن يةلساماإلباعث النهضة   (119)
 .22ص ، المجلد الرابع، عثيمينابن  وىفتا  (110)
 .044ص  .المصدر اللسابق  (111)
 .62، 61ص ، المجلد الخامس، عثيمينابن  فتاوى  (112)
 .461، 416ص ، المجلد الرابع، عثيمينابن  فتاوى  (113)
 .421ص ، المجلد األول، عثيمينابن  فتاوى  (111)
 .saleh.af.org.sa راجع  (111)
 .www.sahab.net/home راجع  (111)
 .watch youtube.com/?u=EnYne167G2M راجع  (111)
 .المصدر اللسابق  (111)
 .akhawat.islamway.net راجع  (119)
 ./www.alukah.net/Audio_Books/0/15807 راجع  (110)
 .islamtoday.net. راجع أيضًا 24ص 2ج، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الرلسائل الشخصية  (111)
 .019ص، عبد اهلل بن محمد القرابي، ضوابط التكفير عند أهل اللسن ة والجماعة  (112)

http://www.youtube.com/watch?v=OAr2XlXmMBE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF
http://www.youtube.com/watch?v=OAr2XlXmMBE
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 .المصدر اللسابق  (113)
 .011ص، عبد اهلل بن محمد القرابي، ضوابط التكفير عند أهل اللسن ة والجماعة  (111)
 .919ص، 4ج، عبد الرحمن اللويحق، مشكلة الغلو في الدين (111)
 .911ص ، 4ج، عبد الرحمن اللويحق، كلة الغلو في الدينمش  (111)
(111) The Wahhabi Mission And Saudi Arabia/ David Commins / Preface IX 
 .01ص  ،براهيم العلسكر )الدعوة الوهابية والمملكة العربية اللسعودية(إيمكن مراجعة ترجمة عبد اهلل  
 .012-92آل الشيخ المجلد الثاني ص مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  (111)
 .12مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجلد األول ص  (119)
 .911ص، يلساماإلمحمد جال كشك اللسعوديون والحل  (110)
  .01ص ، الوهابيون: تاريخ ما أهمله التاريخ ،لويس دوكرانلسين (111)
 .64، 94ص ، ما أهمله التاريخالوهابيون: تاريخ  ،لويس دوكرانلسين (112)
 .111-196ص ، ملوك العرب :مين الريحانيأ (113)
 .11العدد  ،لسللسلة بين منهجين :بو قتادةأراجع موقع  (111)
 . http://abu-qutada.com/r?i=1081 راجع 
  .406وراجع القاعدة وأخواتها / كميل الطويل / ص 
 http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1903 راجع( 111)
 .421ص، ردود على شبهات حول اللسلفية :النقشبندي (111)
ه، 0211( ربيع األول والثاني وجمادي األول والثاني عام 04ية العدد )لساماالالتصوف من صور الجاهلية، مجلة البحوث  (111)

 لمكتبة المقروءة في موقع الجامي.راجع قلسم ا
 .المصدر اللسابق (111)
 .11بكر ناجي، ص إدارة التوحش، أبو (119)
 14ص 6فتاوى اللجنة الدائمة ج( 190)
 للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئالسة الشيخ عبد العزيز بن باز 2621فتوى رقم ( 191)
 .271ص، 1ج، نالمنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزا (192)
(193 )Philby of Arabia. Elizabeth Monroe. P69-70. 
 

  

http://abu-qutada.com/r?i=1081
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 ية على المنهاج السلفيساماإلحركة داعش ودولة الخافة : الثانيالفصل 
 

 ونشوء الدولة السعودية المعاصرة: السلفيون الوهابيون - أ
لى مئتين وخملسين نشأ التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن لسعود في الدرعية قبل حوا

عبد الوهاب فأباح له قتال ابن  لسعود بعقيدةابن  هـ حين آمن1190م/1677عامًا أي بحدود عام 
لسعود بغزو ابن  وعلى أثر ذلك قام عبد الوهاب.ابن  الملسلمين ألنهم مشركون ال يعتقدون بعقيدة

ين، واحتلوا األحلساء هـ حيث هجرها أهلها خوفًا من فتك الوهابي1196م/ 1662الرياض وفتحها عام 
 هـ.1116م/1901هـ وكان احتال الطائف لسنة 1106م/1612عام 

بة لعمليات الغزو تلك ننقل بضعة ألسطر لبعض التفاصيل الحتال مدينة وإلعطاء صورة مقر  
الطائف تبين كيفية تعامل الوهابيين مع الملسلمين الذين كانوا يعتبرونهم مشركين، حيث تذكر لنا 

كانت الطائف تحت حكم ريخ بعض تفاصيل هذا االحتال فيقول هؤالء المؤرخون: )بعض كتب التا
فأعطى الوهابيون األمان  ،الشريف غالب والستمر القتال ثاثة أيام كثر فيها القتلى من الجانبين

للمدافعين إن هم دخلوا المدينة بعد أن هرب الشريف غالب إلى مكة. فتعاهدوا على ذلك، فلما 
ا منهم اللساح بحجة أن الملسلمين ال يحق لهم حمل اللساح فأخذوهم خارج المدينة دخلوها أخذو 

وغدروا بهم فذبحوهم عن بكرة أبيهم، ثم دخلوا بيوت المدينة فألسروا نلساء القتلى وأطفالهم ونهبوا 
وهم عراة إلى وادي وج وأعطوهم أطمارًا بالية ثم عاهدوهم وأخرججميع بيوت المدينة حتى مابلسهم 

. هذه صورة من الواقع التي تبين كيف (1)(د ثاثة عشر يومًا على التوهب فصاروا يتكففون الناسبع
 هم مشركين.نكان الوهابيون يعاملون أهل اللسن ة والجماعة الذين كانوا يعتبرو 

هـ، وشنوا هجومًا على كرباء في العراق على غفلة 1111م/1902وتم احتال مكة والمدينة عام 
ذين كانوا في بعض أعياد الشيعة في مدينة النجف ما خا قلة من الرجال والنلساء من أهلها ال

هـ 1117م/1910واألطفال والشيوخ، فأكثروا فيها القتل واللسرقة. وهجموا على اليمن والشام عام 
األردن فدمروا العديد من القرى حتى وصلوا إلى أبواب حلب.. وانقطع الحج  وتغلغلوا في إمارة شرق

هـ. فتحركت الدولة 1112م/1910هـ حتى لسنة 1111م/1906ثر ذلك ألربع لسنوات من لسنة على أ
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,أرلسل إبنه  العثمانية وأرلسلت جيوشها إلى الحجاز، وتحرك أيضًا محمد علي باشا والي مصر
عوهم وفتحوا الدرعية فطردوا الوهابيين من الحجاز وتتب   إبراهيم باشا على رأس جيش من مصر

 لستانة وأعدموهما هناك.محمد بن عبد الوهاب وابن لسعود فلساقوهما إلى اآلابن  والرياض وألسروا
 هـ.1202م/1996هـ وانتهت عام 1121م/1922ثم قامت الدولة اللسعودية الثانية عام 

العزيز وا عبدوقامت الدولة اللسعودية الثالثة بعد الحرب العالمية األولى بملساعدة اإلنكليز الذين مكن  
م. هنا حدث 1111ل الحجاز وطرد الشريف حلسين وابنه الملك علي عام آل لسعود من احتا

االنشقاق بين الملك عبد العزيز آل لسعود وزعماء القبائل النجدية الذين كانوا يطلقون على أنفلسهم 
)اإلخوان(، وامتدادهم المعاصر يعرفون أنفلسهم باللسلفيين ولسنعرفهم )بالفرقة الوهابية اللسلفية 

ام من آل لسعود وأتباعهم. قام لة بالحكير أدق قبال )الفرقة اللسلفية اللسعودية( المتمث  التكفيرية( كتعب
األردن أو لسوريا ألن الملك العزيز آل لسعود بمنع اإلخوان من الهجوم على العراق أو الكويت أو عبد
 العزيز آل لسعود قد صار ملكًا لدولة معاصرة يريد لها االلستقرار وغير قادر على اإلخالعبد

بالموازين في المنطقة، ولكن القبائل النجدية كعتيبة والمطير والعجمان وزعمائهم كفيصل الدويش 
لسعود العتقادهم بوجوب قتال أهل الكويت ابن  وابن حثلين وابن بجاد رفضت االنصياع ألوامر
لسعود  العزيز آلون مباحو الدم والمال، فاضطر عبدوالعراق واألردن ولسوريا على اعتبار أنهم مشرك

؛ وقبل المواجهة بعد تهديد اإلنكليز له على أثر هجوم على القبائل العراقية جنوب العراق لمواجهتهم
بجاد الرلسالة التالية للملك ابن  حدثت عدة لقاءات ومرالسات بين الطرفين؛ فعلى لسبيل المثال ارلسل

ضد كل الكافرين والمنافقين، العزيز، ودعوتنا للجهاد كنت إمامنا يا عبد) :العزيز آل لسعود فيقولعبد
لتؤكد ما  ، وتقرأ القرآن كثيراً د من وجوب تدمير العراق وأن الغنيمة لستكون حاالً ما كنت ترد   فكثيراً 

يمارلسه الملسلمون ضد المنافقين أمر مشرف، واليوم وبناء على طلب اإلنجليز الكفار وبعد أن 
عتنا بأننا مخطئون وأن علينا تلسليم الغنيمة، التي تن لساماإلوصفتنا بالمقاتلين المحنكين وبأننا لسيف 

علينا وال يهمك لسوى مصلحتك الخاصة، أو أن القرآن الكريم ليس هو  غنمناها، فإما أن تكون مفترياً 
تطورت و الخاف بينهم  تعمقف .(2)(الكتاب الصحيح، وعلى علماء نجد أن يختاروا بيننا وبينك

العزيز آل لسعود وفرقة اإلخوان الوهابية، حيث م بين عبد1111معركة اللسبلة عام  األمور وكانت
قضى عليهم وأودع من بقي منهم حيًا اللسجن حتى ماتوا بأجمعهم في اللسجون، فلم تقم لفرقة 
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الفرقة الوهابية اللسلفية ، العزيز آل لسعود حيث احتل هؤالء )اإلخوانائمة إال بعد وفاة عبداإلخوان ق
، وكان معهم خالد بن ملساعد بن عبد العزيز آل 1172ي الرياض عام التكفيرية( مبنى التلفزيون ف

لسعود، فحدثت معركة مع الجيش والشرطة انتهت بمقتل خالد وأودع اآلخرون اللسجون؛ ثم انتقم 
 ات.عمه الملك فيصل في أوالسط اللسبعينالعزيز آل لسعود لمقتل أخيه فقتل فيصل بن ملساعد بن عبد

لسموه )الدعوة المحتلسبة( بقيادة جهيمان العتيبي حيث االلسلفية تنظيمًا في تلك الفترة أنشأت الفرقة 
. وبعد معركة عنيفة .هـ وقتلوا العشرات من الحجاج.1200م/1161احتلوا الحرم المكي الشريف عام 

بين الطرفين تمكن آل لسعود من القضاء عليهم وأعدم حوالى اللسبعين رجًا على رألسهم جهيمان 
 اهلل..العتيبي ومحمد عبد 
كية لللسعودية تحرك هؤالء مرة أخرى األمر ات بعد احتال الكويت ودخول القوات وفي أوائل التلسعين

وكان على رألسهم ألسامة بن الدن، وبعد خافات حادة مع الحكومة وعمليات تفجير واغتيال أودع 
 آخرون خارج الباد. بعضهم اللسجن وفر  

فكر الفرقة الوهابية اللسلفية التكفيرية وبملساعدات مالية ات، انتشر وقبل ذلك، وخال فترة الثمانين
ي، فانتشر لساماإلضخمة من قبل الحكومة اللسعودية من دون درايتها بالنتائج في كافة أنحاء العالم 

ليبين يفكرهم في كثير من الباد وبالذات في مصر والجزائر واليمن والباكلستان وأفغانلستان وجنوب الف
ندونيلسيا وماليزي ا ولسنغافورة والكويت وشمال العراق وشمال لبنان ولسوريا واألردن والصومال، بل وا 
 ية، فضًا عن الكثير من الدول الغربية التي يتواجد فيها الملسلمون.لساماإلفي كافة الدول 

ي، فلم يعد هناك جهاد ضد الملستعمرين من أجل الستقال البلدان، بل لساماإلر وجه العالم وتغي  
الوهابي الذي يدعو إلى قتل األبرياء من الرجال والنلساء واألطفال من الملسلمين وغير  انتشر الفكر

أو في مصر  ،في الجزائر من قتل أطفال وزوجات ضباط الجيش الحوادثالملسلمين، فالكثير من 
أو في باكلستان وأفغانلستان من قتل الكثير  ،أو في اليمن من اختطاف وقتل األجانب اللسي احمن قتل 

ترجع إلى األفكار الوهابية  حوادثإنما هي  ،لملسلمين وبالذات من الشيعة فضًا عن الملسيحيينمن ا
وبالذات فكر الفرقة الوهابية اللسلفية التكفيرية التي من شأنها االلستهانة بحرمة النفس البشرية وتهوين 

الجيش  بلسبب لسهولة اإلفتاء بإباحة دمه بحجج واهية.. فألن أحدهم ضابط في نلسانقتل اإل
يين، فكانت لساماإلالجزائري فدم زوجته وأبنائه حتى األطفال منهم مباحة. وانتقم الجيش بقتل عوائل 
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الطرفين بلسبب ذلك الفكر  النتيجة قتل عشرات األلوف من األبرياء ومن النلساء واألطفال من
 20/11/1001 اللسلفي )يمكن مراجعة برنامج أكثر من رأي في قناة الجزيرة ليوم الخميسالملسمى 

، أبو قتادة، في اللساعة اللسابعة ملساًء بتوقيت غرينتش واالطاع على رأي الشيخ عمر محمود
الجيش الشرطة و الوهابي في إباحة دماء زوجات وأطفال الضباط الملسلمين غير الملتزمين في 

ن نص هذه الفتوى مدو  )، (الجزائري  ي الجزائرية الملسلحة فلساماإلن في نشرة األنصار للجماعة وا 
يمكن مراجعة تفصيل هذه ) ية أبو عبد الرحمن آمين(لساماإلعن أمير الجماعة  7/2/1112بتاريخ 

. (http://egyig.com/Public/articles/mauso3a/6/45183221.shtml الفتوى على الموقع التالي
حلسب مقولة )الفرقة الوهابية بمن األجانب في مصر ألن مجيئهم  اللسي احكان اإلفتاء باغتيال و 

اللسلفية التكفيرية( ينشر الفلساد.. وكذلك كان األجانب في اليمن يختطفون ويقتلون لمجرد أنهم 
أجانب يعملون في إحدى الشركات هناك؛ وكذلك الحال بالنلسبة لعملية التفجير في بالي في 

 .الحوادثونيلسيا وغيرها من إند
الوهابي والنظام العلماني في اللسويد )مع العلم أن  لساماإلوفي هذا المجال وللمقارنة بين نظام 

ي الحقيقي الذي جاء به رلسولنا لساماإلكاتب هذه اللسطور ال يؤمن بالعلمانية، بل يؤمن بالنظام 
المحمدي( نذكر نصًا  لساماإلي نقيض الوهاب لساماإلاألعظم عليه أفضل الصاة واللسام، وليس 

 بين اللسعودية واللسويد(:  للدكتور عبد اهلل الدويس تحت عنوان )ما

رشاد اً وعظ ةرغم أن في اللسعودي) ف من الاآلت اولسيرة ، ومئ اً وفقه اً وتوحيد اً وتفلسير  اً وقرآن اً وخطب اً وا 
ومع هذا تتصدر /  ! ديوكل هذا غير موجود في اللسو /  !ف من الوع اظالاآلالملساجد وعشرات 

فرلسول الرحمة /  ! ةتقبع في ذيل القائم ةبينما اللسعودي/  .. ةاللسويد قائمة دول العالم في الشفافي
لم يكن في /  ! عنده أحد ال ي ظلم اً وقال : إن فيها ملك/  .. ةأوصى أصحابه بالهجرة إلى الحبش

 /  .. عدل والخير في أرضهمقرآن ي تلى وال خطب ت قرأ، ومع هذا َعم  ال ةباد الحبش
لم تكن مشكلة الملسلمين في نقص خطب أو تاوة قرآن أو تدريس حديث، بقدر ما هو في التعامل 

حكم ليهودي بدرع علي،  - الذي عي نه علي بن أبي طالب  -فالقاضي /  .. بالعدل واإلنصاف
ن كانت كافرةإن اهلل لي بقي دولة ا/  !!عندما لم يلستطع علي إثبات ملكية الدرع  وي نهي /  .. لعدل وا 

ن كانت ملسلمة إن الخطب والقرآن واللسيرة والحديث إن لم تنعكس لسلوكًا في /  ... الدولة الظالمة وا 

http://egyig.com/Public/articles/mauso3a/6/45183221.shtml
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ن لم يلسألوه -هم حق هم ئإعطافي التعامل مع الضعفاء والملساكين و  قرأ على مناهجك اف - حتى وا 
في /  .. س جنلسيته ، بل على ألساس آدميتهعلى ألسا نلسانفي اللسويد ال ي عامل اإل/  .. اللسام

اللسويد يقرع باب بيتك في الصباح الباكر بزجاجة حليب طازج لطفلك الذي ال يحمل الجنلسية 
/  ..ه الطفل اللسويديإلي أن ه بشر ويحتاج إلى حليب طازج كما يحتاج األمركل ما في /  ! اللسويدية

تحصل على إقامة  في اللسويد/  .. لترحيله أو تفتيشهإال الجوازات /  وفي بادنا ال يقرع باب المقيم
وفي بادنا يجد د المقيم إقامته ولو مكث ألف لسنة مما /  .. لسنوات متواصلة 2دائمة بعد المكوث 

وفي  / .. لسنوات متواصلة 5 ـعاش فيها ل في اللسويد يحصل المقيم على الجنلسية إن/  ! تعدون
ن حفظ ! على إذن لزواج مواطنةلسنوات للحصول  9بادنا ينتظر المقيم  وال ي منح الجنلسية حتى وا 

في /  .. م4102حتى العام  والزبور وتاريخ الجزيرة العربية من هبوط آدم  نجيلالقرآن واإل
وفي باد الملسلمين نتعامل بمنهج الكفر رغم أن ا /  .. رغم كفرهم لساماإلاللسويد يتعاملون ب

دون  ئاً هنديًا أو صوماليًا ويطلب منه شي لسويديًا يبتز  مقيمًا في اللسويد ال تجد كفياً /  !! ملسلمون
ًا من طفل صغير لم/  .. وجه حق ينبت شاربه، ليقول لك: " إلسكت  في اللسويد ال تلسمع كامًا َفج 

 !لسبوعيام في األأ 1لساعة في اليوم و 42تعمل لمدة  في اللسويد لن تجد خادمة/  !"وال  وربي ألسف رك
بل قد /  .. لساماإلف شارعكم في كل صباح هو أخوك في الي الذي ينظ  غأن البنعل م أوالدك / 

عل م أوالدك أن من يصلح لك ثوبك ويخبز لك خبزك ويطهو طعامك /  ! يكون أفضل منك عند اهلل
ينطبق على  األمرهذا /  . هو بشر مثلك له مشاعر وكرامة وما أتى به هنا إال  طلب الرزق الحال

 .. لستثناءاج با كل دول الخلي
 ( د. عبداهلل الدويس

بالدرجة التي تطبقه اللسعودية، ولكن من  لساماإلية تلستطيع أن تزعم أنها تطبق إلسامال توجد دولة 
أرواحنا  رلسولنا األعظم  حبيب قلوبنا ومهجة اعيننا إلسامهو  لساماإلالملستحيل أن يكون هذا 

لسام ابن بن عبد الوهاب و امحمد  إلسام؛ إنه آبائنا وأجدادنا له الفداءأبنائنا و وأرواح  تيمية، ورلسول ا 
 .لساماإلبراء من هذا  اهلل 
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 أم هو مفردة لتيار ضارب في التاريخ؟ بن الدن هل هو صانع للتاريخ - ب
وال يؤثرون منفردين من غير محيط تأثروا به  ،وال يأتون من دون جذور ،ال يولد األبطال من فراغ

أبطال خير أم شر، أبطال حرب أم لسلم، أبطال « األبطال»فرق في أن يكون أولئك وأثروا فيه، دون 
فكر أو فللسفة أو علم، من طبقة األغنياء المترفين أو الفقراء المعدمين، عربًا أم هنودًا، وبغض 

 النظر عن الدين الذي ينتمون إليه وترعرعوا فيه ونموا في أجوائه.
وهو االبن الثالث  1126صل والعائلة، ولد في الرياض عام الشيخ ألسامة بن الدن، اليماني األ

عشر من أبناء محمد بن الدن الثري اللسعودي المعروف الذي كان له خملسة وخملسون ابنًا وبنتًا، 
وكان ألسامة االبن الوحيد لوالدته اللسورية عليا الغانم من الاذقية من الطائفة العلوية التي تطلقت 

 زوجت بمحمد العطاس رجل األعمال اللسعودي.من ابيه محمد بن الدن وت
بعدما أصبح ألسامة داعيًة زهد بما ورثه من أبيه من مال وثروة وجاه ولسلطة وجمدت أمواله في 

فكانت شعرة معاوية التي انقطعت بينه وبين  1112اللسعودية ولسحبت منه الجنلسية اللسعودية عام 
لسعودية. غادر إلى اللسودان ثم غادر بعد بضع الحكومة اللسعودية، على إثرها بدأ عملياته داخل ال

لسنوات إلى أفغانلستان وتفرغ إلى ما يؤمن به من تعاليم الدين وشعاراته وما توجبه تلك التعاليم عليه 
من طاعة ودعوة )وجهاد( ضد من يعتبرهم كفارًا أو مشركين، تعل م من خبرته اللسابقة في أفغانلستان 

تي المحتل للبلد الملسلم، اان في مقاتلتهم لعلسكر االتحاد اللسوفيعندما كانت طالبان حليفة لألميرك
هم في لسوح القتال، وانفتح على  وكان مركز تعبئة آلالف الرجال من كل األمصار لتدريبهم وزج 

ن والستفاد من دعمهم ييلمصالح، وتعاون مع األميركالعالم وخبر أصول التعامل بين القوى والدول وا
ن بخطأهم الكبير يو ت من تلك األرض، حيث أقر األميركاطرد اللسوفيوخبرتهم وتصميمهم على 

( بإلسناد مركز الخدمات CIAكية الـ )األمر الذي ارتكبوه عندما قامت وكالة المخابرات المركزية 
فضًا عن اإللسناد لهذه الجهات من قبل  ،1192ومعلسكر الفاروق التابعين أللسامة بن الدن عام 

 .(3)الباكلستان في ذلك الحين الحكومة اللسعودية وحكومة
دخل بن الدن اللسيالسة وتنافس القوى في الباكلستان البلد الجار الذي امتلك ألسباب حفظ التوازن مع 

 الهند ويزخر بالكثير من مقومات تطوير القوة واللساح.
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ت من أفغانلستان ولسقوط إمبراطوريتهم، هجر موطنه ليلستقر فيها ابن الدن، وبعد انلسحاب اللسوفي
 م كل ما ورثته من انعدام االلستقرار والفقر والتناحر والقتال بين إخوة األمس.رغ

وفي الباكلستان ولدت طالبان لتدخل أفغانلستان فجأة وتكتلسح بلسرعة مذهلة كل القوى والتناقضات 
 وتقيم دولة )أمير المؤمنين( ومن ورائها يقف بن الدن ومعه زعماء القاعدة.

( وفق النموذج الذي لساماإلأرض أفغانلستان بدأت دولة ) أكثريةعلى مع انتصار طالبان ولسيطرتها 
يؤمن به بن الدن والتيار الفكري والفقهي الذي ينتمي إليه وينظر إلى العالم من خاله. وال شك في 

ترك بصماته واضحة على جميع نواحي الحياة ومرافقها في  لساماإلأنه تيار متميز في تاريخ 
الوضع الشخصي للمواطن األفغاني، متمثًا في زيه وبيته وكيفية إمضاء وقته،  أفغانلستان، بدءًا من

دارتها  ومرورًا بمختلف مرافق الحياة الهامة كالتعليم والطب والفن والرياضة، انتهاًء بالحكم والدولة وا 
وطريقة عملها وعاقاتها وانتمائها لهذا العالم وما فيه من دول ومؤلسلسات وهيئات. ومهما يكن 
التقييم لتلك الدولة وطبيعتها فيبدو أن بن الدن كان هو الزعيم الحقيقي الذي يقف وراء قيامها وكان 
لها إلى معلسكر غير معلن ومختبر طموح وملجأ مفتوح  ال يطمح لها بأكثر من ذلك بعد أن حو 

ك مدرلسة يلستقطب كل الهاربين من الحياة والعاشقين للموت في لسبيل المبادئ التي رو ج لها، وكذل
ينطلق منها الدعاة والمبشرون إلى شتى أنحاء العالم يبحثون عن مواقع جديدة يتبو أونها من خال 
ظروف قريبة الشبه بظروف أفغانلستان، كما هي في الصومال ولسوريا واليمن وليبيا والعراق فضًا 

 عن دول ملستقرة كالمغرب واللسعودية والكويت ومصر وغيرها.
شر من أيلول وما تبعها من تطورات أدت إلى لسقوط وزوال دولة طالبان في الحادي ع حوادثبعد 

أفغانلستان واختفاء بن الدن والما عمر رئيس طالبان وفي الوقت نفلسه تصميم أميركا على متابعة 
وماحقة جميع قادة وفلول تنظيم القاعدة بتحالف عالمي غير ملسبوق، وبعد مرور عدة أعوام على 

من مات أو  وقتل بن الدن اتضح للعالم أن الخطر ال يكمن في من لسقط أو في لسقوط دولة طالبان
اختفى بل في التيار الفكري والفقهي الذي ينتمي إليه هؤالء وما يمتلكه من جذور تاريخية ولسيالسية 

 وعقائدية.
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 لقد تولى القيادة اآلن أيمن الظواهري وهو شخصية تلستلسهل الفتك بالناس ليس على ملستوى الكفار
حلسب العقيدة الوهابية فحلسب بل كل من يعارضه في الرأي أو الموقف اللسيالسي، لذلك فهو أكثر ب

 رهاب. أيغااًل في القتل واإل
لقد مر هذا التيار بمراحل تاريخية مختلفة شهدت صعودًا وهبوطًا، اتلساعًا وضمورًا، نصرًا واندحارًا، 

 موتًا ثم بعثًا.
منصرم شهد البداية لتطور جديد في فاعلية هذا التيار، إذ خرج عن إال أن الربع األخير من القرن ال

ي وتجاه )الكفار( في مختلف أنحاء العالم، وقام نشطاؤه لساماإلصمته تجاه )المشركين( في العالم 
م، بقيادة 1161هـ/1200بأعمال عديدة ومثيرة كاحتال الحرم المكي الشريف في شهر محرم عام 

 بن عبد اهلل.جهيمان العتيبي ومحمد 
 ي... بدءاً لساماإلخال العقدين والنصف الماضيين في مختلف مناطق العالم  الحوادثثم تتالت 

ح األجانب وقتال األقباط، واليمن من خال خطف األجانب ي ابمصر من خال العمليات ضد اللس
التي فازت بها الجبهة وقتل من قتل منهم، واالقتتال الداخلي في الجزائر بعد إلغاء نتائج االنتخابات 

ح األجانب ي اية لإلنقاذ، ثم المعارك الطاحنة لحركة طالبان في أفغانلستان، وخطف وقتل اللسلساماإل
أيلول  11الكبيرة التي لسبقت ولحقت أحداث  الحوادثليبين، فضًا عن الكثير من يفي جنوب الف

شمال العراق، وتفجيرات بالي في والمعارك مع األحزاب الكردية في منطقة بيارة في  ....1001عام 
إندونيلسيا، وتفجيرات الفنادق في عمان عاصمة األردن، وأحداث مخيم نهر البارد في طرابلس وفي 
صيدا وعرلسال في لبنان، إضافة إلى التفجيرات واالشتباكات الكثيرة في اللسعودية، والعمليات القتالية 

آخرًا ة وجيش الحكومة الحالية...وأخيرًا وليس ن وشرطييكياألمر واالنتحارية في العراق لمواجهة 
يمكن أن يشهدها العالم خال األيام  حوادثكا وما لسيتوالى من يالتفجيرات في بولسطن في أمر 

 واألشهر واللسنين المقبلة.
بالطبع ربما تكون تلك األعمال قد جاءت من قبل تنظيمات عديدة ومنفصلة من الناحية التنظيمية 

اعدة واحدة من المتبنيات الفكرية والفقهية وتنتمي إلى المدرلسة نفلسها بالمنطلقات لكنها تقوم على ق
لت هيكليتها من الهيكلية الهرمية الى بل حتى القاعدة نفلسها تحو   الدينية والدوافع الشرعية نفلسها.

العاقات الخيطية، بحيث كشف أي شخص في التنظيم ال يؤدي الى كشف الخلية المرتبط بها، 
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ل جزءًا كبيرًا من ت تنقات هائلة في مناطق لسكن قياداته وعاقاتهم بمجموعاتهم، وحو  فأجري
عن  تميزهم ولهم ميزة أخرى ، (4) الى تألسيس مجموعات صغيرة منفصلة بعضها عن بعض منشاطه

لسنوات وال  عدة وهي الخايا النائمة، حيث تترك نائمة لعدة أشهر أو المعاصرة باقي التنظيمات
إال في الوقت والظرف المنالسب مما عظم كثيرًا من خطرهم غير المتوقع على ملستقبل  تتحرك

 المنطقة بل ملستقبل العالم.
ذا كانت كل تلك فإذا كان هذا التحر   المذكورة  الحوادثك بهذه الدرجة من االتلساع الشمول، وا 

ا التيار، لسبقه الدن ليس إال مفردة من مفردات هذبن  مرتبطة بهذه المدرلسة الفكرية، فتحرك
أحد أتباعه في  وكان ابو مصعب الزرقاوي الكثيرون، وعاصره الكثيرون ولسيلحقه الكثيرون.

أفغانلستان والمؤلسس األول لفرع القاعدة في العراق وهي نواة حركة داعش الحقًا ثم تنظيم )الدولة 
 ية( مؤخرًا.لساماإل
يئته القريبة، إنما هو جزء من تيار ضارب من فراغ ولم يكن نتاج عائلته أو ب الدن لم يأت  بن  إن

 .ي البعيدلساماإلفي عمق التاريخ 
 

 :أبو مصعب الزرقاوي - ج
ألب الروحي ومؤلسس وهو ا ،من مدينة الزرقاء األردنية أردني هو أحمد فاضل نزال الخايلة، 

لسامية الحقًا، ولد في نهاية عام تنظيم القاعدة في العراق والذي تلسمى بتنظيم داعش والدولة اإل
قرر ترك المدرلسة الثانوية، كان مراهقًا مشاغبًا وعنيف الطبع وعنيدًا  0614م وفي عام 0699

الشارع ومعاقرة الخمر فاعتقل ، التحق لسنتين ألداء الخدمة العلسكرية، وبعدها تحول الى (1)ومشاكلساً 
عدة مرات بلسبب متاجرته بالمخدرات واللسرقة ومنازعات باللسكاكين وكان يلقب بالرجل األخضر 

 41، وقد وصفه الملك عبد اهلل الثاني في مقابلة بتاريخ (1)لكثرة الوشم األخضر على لساعديه وكتفيه
يينه كعامل في معمل الورق ولكنه كان ، تم تع(1)م بأنه )بدأ حياته كمجرم صغير(4112ايلول عام 

نتمائه افاشًا في عمله فتم طرده من المعمل، لغته العربية رديئة جدًا، بل معلوماته الدينية حتى بعد 
، لقد (1)لساميين داخل اللسجنحاطة بالنقاشات اللسيالسية لإلللقاعدة ظلت ضحلة وكان ال يجيد اإل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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في ملسجد الحلسين  ته فقامت بتلسجيله في التعليم الدينيكمال درالسإتألمت والدته بلسبب إعراضه عن 
تجاه اللسلفي، فلما أحس أن هذا المجال يمكن أن يهيء له الطريق للمغامرة واللسفر بن علي ذي اإل

نتظام انفتاح على المقاتلين هناك قرر التوقف عن معاقرة الخمر وبدأ يحضر بإلى أفغانلستان واال
م وتعرف في 0616فغانلستان عام ألى إر مع مجموعة من الشباب ، وغاد(9)مواعظ األئمة الحمالسية

، (10)بيشاور إلى أبي محمد المقدلسي أهم منظري عقيدة الجهاد اللسلفية والذي غدا أباه الروحي
ثره عام إلزرقاوي تنظيم )بيعة اإلمام( الذي اعتقل على اوالتقى هناك بألسامة بن الدن، وشكل 

رهابية في األردن حكم عليه باللسجن لفترة خملسة عشر إاولة كثر من محأم وبعد فشله في 0662
 هناكفغانلستان، ولعب ألى إخرى أم بعفو عام غادر مرة 0666عامًا، وبعد خروجه من اللسجن عام 

ل معلسكرًا له ولجماعته أغلبهم من األردنيين دورًا مهمًا في إنشاء تنظيم التوحيد والجهاد وشك  
بإنشاء عاقات تنظيمية والسعة في عدة مناطق من العالم، فأنشأ والفللسطينيين في هيرات، وقام 

لسام في كردلستان العراق وأرلسل لسام ثم أنصار اإلعاقة وثيقة بما كريكار زعيم تنظيم جند اإل
لسام، وشكل إلا( شخص من العرب لإلنضمام إلى تنظيم أنصار 911تباعه )حوالي أالمئات من 

اميع موجودة على األرض في المانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنلسا خايا تنظيمية أو ارتباط مع مج
والسبانيا ورولسيا والمغرب ولبنان ومناطق أخرى من العالم، ومن خال هذه التنظيمات جند المئات 
من الملسلمين لإلنضمام إلى تنظيماته في أفغانلستان ثم العراق، لقد أصبح الزرقاوي الشخص الثالث 

ألحرى الشخص اات القاعدة بعد ألسامة بن الدن وأيمن الظواهري، بل بفي األهمية ضمن تنظيم
رهابية على األرض، لقد حقق هذا إلاالثاني في األهمية بعد ألسامة بن الدن من ناحية العمليات 

لتنظيم فضًا عن الرجال من خال مؤلسلسات مالية لسلفية خيرية االتولسع مصدرًا مهمًا لتمويل 
أغنياء، وقام الزرقاوي كزعيم لتنظيم التوحيد والجهاد بمبايعة ألسامة بن  لسعودية وخليجية ومتمولين

م، ثم شكل كيانًا جديدًا وهو قاعدة 4112تشرين األول  01الدن بيمين الوالء بشكل علني بتاريخ 
وأولهم أبو محمد  الجهاد في باد ما بين النهرين، بعد بزوغ نجم الزرقاوي قام بالغدر برفاق األمس،

ي حيث نأى بنفلسه عنه، وثانيهما ما كريكار حيث تم إخراجه بشكل رلسمي من تنظيم المقدلس
م، بل ضاق ذرعًا حتى بألسامة بن الدن وأيمن الظواهري كما 4112لسام في شباط عام أنصار اإل

 .(11)ورد في تقارير الستخباراتية عالمية
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ألسامة بن الدن، حيث أن السامة  بينبينه و  اً فرق شالسعالكن يبقى لو مع كل هذه النجومية للزرقاوي 
ة، فكانت عملياته مدرولسة ومخطط لها يبن الدن كان يتميز بدرجة عالية من الذكاء والحنكة اللسيالس

ولها أهداف محددة، وعلى رألسها ضرب المصالح األمريكية والمرتبطين بتحقيق المصالح األميركية 
تحقيق أهدافه، أما أبو مصعب الزرقاوي  في المنطقة وفي أميركا ، وكانت أغلب عملياته ناجحة في

مكانياته الذهنية الضعيفة وبدرجة عالية من التهور في التمادي بالقتل من دون وجود إفكان يتميز ب
أهداف واضحة، ومع ذلك فأنه نجح في الكثير من عملياته داخل العراق بلسبب ضعف األجهزة 

صرار وعدم إلااق، ولكنه مع فشله كان يتميز باألمنية فيه، ولكنه فشل في أغلب عملياته خارج العر 
لقاء ا  أللفية في محاولة تفجير فندق راديلسون و األردن مؤامرة االتراجع، ومن عملياته الفاشلة في 

حدث في محاولة تفجير جلسر الملك  نفلسه ، والشيءم4111بض على جميع المتآمرين عام الق
لسرائيل ألسرائيل، وأرلسل مجموعة  إحلسين الذي يربط األردن ب خرى للقيام بعملية إرهابية بين األردن وا 

رعبت األردن قادها )عزمي ألقي القبض على هذه المجموعة وهي في تركيا. ثم خطط لعملية أف
ن يؤدي إلى قتل حوالي الثمانين ألفًا من األردنيين أهجوم كيمياوي كان يمكن محاولة الجيوشي( في 

المؤامرة وأحبطتها، أما عملياته التي نجحت في األردن  م ولكن اللسلطات األردنية كشفت4112عام 
فهي قتل الدبلومالسي األميركي لورنس فولي وعملية تفجير الفنادق الثاث في عمان. أما بالنلسبة 

فراد ما يلسمى بخلية هامبرغ وعلى الخايا أ جميعلقي القبض على ألعملياته خارج المنطقة، فقد 
لقي القبض على خلية ميانو التابعة أالمانيا المرتبطة بالزرقاوي. كما  النائمة في بافاريا واليبزغ في

كيلوغرام من نترات  111لستياء على حوالي اإل منلستطاع البريطانيون ام. و 4112للزرقاوي عام 
فراد المجموعة أكثرهم من الجزائريين أ جميعلقوا القبض على أاألمونيوم لصناعة المتفجرات و 

ي كما كشفوا وجود آثار من لسم الريلسين الشديد في إحدى الشقق التابعة للتنظيم. المرتبطين بالزرقاو 
حباط محاولة كبرى للهجوم على قطار األنفاق في باريس عام إكما قامت اللسلطات الفرنلسية ب

با هي تفجيرات محطات القطارات في و . المحاولة الكبيرة الوحيدة التي نجحت في أور (12)م4112
 جريح.  0211ضحيتها حوالي المئتي قتيل ومدريد التي ذهب 

ذبح أحد الرهائن  4112في العام رهابية داخل العراق و لقد نجح الزرقاوي في الكثير من العمليات اإل
 ،ين في العراق، ويدعى يوجين أرملسترونغ، وذلك بجز عنقه بلسكين في فيديو مصورياألمريك



 

 78 

ن الزرقاوي يمتدح من قبل جماعته بأنه شيخ وكا .جماعة التوحيد والجهاد على اإلنترنت ونشرته
يالسين جراد أحد  ةلسراء" وهي ابنإ" السمهالقد تزوج الزرقاوي بزوجتين وكانت إحداهما  ،(13)الذباحين

 الحكيم. الناشطين الفللسطينيين والمتورط في مقتل الزعيم الشيعي محمد باقر
ولكن منهجه الذي يتميز عن منهج  م،4119تم قتل الزرقاوي بغارة أمريكية في شهر حزيران عام 

صبح من المعالم الرئيلسة أيغال في القتل وألساليب الذبح والتمثيل بجثث القتلى ابن الدن في اإل
 رهابيين في العراق.  لمنهج اإل

 

تنظيم "و "داعش"تطور التنظيمات والتشكيات السلفية حتى تشكيل  - د
 :"يةساماإلالدولة 

في باد  الجهاد قاعدة تنظيم شكللي لسامة بن الدنأ القاعدة اللسابق زعيم تنظيم بايع الزرقاوي
 .التنظيمات في اللساحة العراقية قوىأمن  اً صبح واحدأن أكثف التنظيم من عملياته إلى و  ،الرافدين

 ليخرج الزرقاوي على المأل 4119ن جاء عام أوبدأ يبلسط نفوذه على مناطق والسعة من العراق إلى 
بعد و .  اهلل رشيد البغدادي عن تشكيل مجلس شورى المجاهدين بزعامة عبد في شريط مصور معلناً 

وفي نهاية اللسنة تم  ،للتنظيم اجر زعيماً بي حمزة المهأجرى انتخاب  همقتل الزرقاوي في الشهر نفلس
 .بي عمر البغداديأ ية بزعامةاإللسامتشكيل دولة العراق 

لى مد العاقات مع شيوخ العشائر، بمن إمن لسلفه، فاتجه  وتطرفاً  مهاجر كان أقل تشدداً ن الإوقيل 
ودعاهم هم وبعض رجال الدين والكفاءات ، حلسب بيان أذاعه آنذاكب، فيهم المتعاونون مع االحتال

مجلس شورى المجاهدين. وقد الستجاب له بعض شيوخ العشائر في إلى لى االنضمام إالعلمية 
 .حلف المطي بينعان ما لسمي إلى إالغربية آنذاك، مما شجع المجلس  المناطق

ن هذا الحلف ضم المجلس وجيش الفاتحين وجند إ)حلسب بيان لمجلس شورى المجاهدين يقول: بو 
ن ا  .. و الصحابة وكتائب أنصار التوحيد واللسنة وشيوخ العشائر المخلصين ومن لسيعلن نفلسه تباعاً 

  (.لعالمين في العراق وطرد المحتلين وفك ألسر المألسورينقامة شرع رب اهذا الحلف إل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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، حينما اشتعلت الحرب بين الحلفاء 4111في منتصف عام  بعد ذلكهذا الحلف انتهى  ولكن
حينما ضج أهالي منطقة األنبار من لسلوكيات وتصرفات التنظيمات الصحوة  وتنظيمات (المطيبين)

 للسنة والجماعة الذي يعتقد به لسنة أهل العراق.أهل ا إلساماللسلفية البعيدة كل البعد عن 
، وأنحصرت فاعليته بإغتيال عناصر 4111بدأ التنظيم ينحلسر ويضعف بشكل كبير بعد عام 

نحلسار التنظيم، وأصبحالصحوات، على إعتبار أنهم كانوا ملسؤولين  وجود التنظيم في  عن تراجع وا 
 خ عبد اللستار أبو ريشة.األنبار شبه معدوم وبالذات بعد عملية إغتيال الشي

كية والعراقية عملية علسكرية في منطقة الثرثار الستهدفت ير األمت القوات شن   06/2/4101 بتاريخ و 
وتم عرض  ،تم قصف المنزل ليقتا معاً  حيثحمزة المهاجر  وأبوعمر البغدادي  أبوكان فيه  منزالً 

 ،بمقتلهما نترنتم في بيان له على اإللسبوع واحد اعترف التنظيأوبعد  ،عامجثتيهما على ولسائل اإل
 .بكر البغدادي خليفة له أباليختار  مجاهدينس شورى الليام انعقد مجأعشرة  ىوبعد حوال

 را مسيرة التنظيم.ن غي  اوفي الوقت الذي كاد التنظيم أن ينتهي حدث حدث
رلسال أبو إب اهريبتوجيه من أيمن الظو  حيث قام أبو بكر البغداديزمة اللسورية اندالع األ األول

والتنلسيق مع دولة العراق في الشام نشاء جبهة النصرة إلمحمد الجوالني وحجي لسمير الخليفاوي 
بي محمد أجبهة النصرة بقيادة  4100واخر العام أفي  أثرهاتشكلت على فأبي بكر البغدادي، بقيادة 

وكان لهذا األمر أثرًا  اللسوري. والستمرت الجبهة بقتال النظام ،مين العام لهاصبح األأالجوالني حيث 
والحصول على األموال  نتصارات على الجبهة اللسوريةافي إعادة النشاط لألعمال القتالية وتحقيق 
 .واأللسلحة والمقاتلين من مختلف المصادر

في المالكي في إثارة النعرات الطائفية رئيس الوزراء العراقي اللسابق نوري الحدث الثاني هو نجاح 
 أربعة ليحقق، ختاق األزماتاو  كولسيلة إلثارتهموقمعهم بل حتى قتالهم اللسنة  لك بتهميشوذالعراق 

 ؛أخرىمن أجل الحصول على التأييد الجماهيري الشيعي والبقاء في اللسلطة لفترة  أهداف ألسالسية
بمجابهتهم  فيقوم المالكي فعل على تهميشه لهم وقمعهم كردةاألول قيام اللسنة بأعمال علسكرية 

، تكرارًا لعملية صولة الفرلسان في مجابهة التيار الصدري في البصرة، نتصار عليهمالاو  كرياً علس
 في الجنوبمام قاعدته الشعبية ي القادر على حكم البلد وبالذات أوكأنه البطل القوم المالكي فيظهر
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الفلساد الكبير  إخفاقاته الكثيرة في توفير الخدمات والتغطية على لىالتغطية ع والثاني ؛وهم الشيعة
تهام المعادين بالفلساد الستشرى في البلد بلسبب لسيالساته الخاطئة في تقريب المفلسدين الموالين و االذي 

ن كانوا نزيهين وأكفاء؛ والث إشعار الشيعة بأنهم معرضين إلى خطر كبير من قبل اللسنة  الثوا 
جماعية بحق الشيعة كما في عهد تباع لسيالسة المقابر الان( الذين يريدون إعادة حكم البلد و ي)البعثي

مام جماهير الشيعة ككلمته المشهورة في أعام بشكل علني بهذا األمر صدام )حيث كان يصرح باإل
أن المالكي هو الشخص الوحيد القادر على حماية يحاء بإلا( و  42/4/4102بتاريخ  في البصرة
كرد وأنه قادر أن يضرب بيد من خصومه اللسيالسيين من شيعة ولسنة و  إرعاب كافة رابعالشيعة؛ وال

رهاب إلاتهامات بافوجه حديد كل من تطاوعه نفلسه الوقوف بوجه المالكي؛ فبدأ يتبع هذه اللسيالسة 
الجمهورية طارق الهاشمي بهدف إثارة النعرات الطائفية ال رئيس  لنائب ال يعرف مدى صحتها

ن  ضًا ال يعرف مدى صحتهاأخرى أيتهامات افضًا عن ، عتقاله كملسؤول عن اإلرهابابهدف  وا 
لوزير ماليته الدكتور رافع العيلساوي بلسبب رفضه الخضوع  كانت أغلب الدالئل تشير أنها مفبركة

عتصامات األنبار، فتحققت أحام المالكي وتحققت اإلرادات المالكي، فكانت الشرارة التي أطلقت 
زب البعث اللسابقين، فمع عضاء حأأحام داعش، حيث اقتربت داعش من رجال العشائر ومن 

وجود الخافات الكبيرة بين الطرفين، ولكن الكثير منهم غضوا الطرف عن داعش، أما المالكي، فا 
عتصامات الحويجة، اته في مواجهة ببد من تصعيد األمور ليحقق األهداف أعاه، فضرب ضر 

لنزاعات الشيعية اللسنية، فعمق هذا الحدث افقتل بحدود اللسبعين معتصمًا وجرح بحدود الثاثمئة، 
ووفر األجواء لتحول الكثير من اللسنة إلى أعداء ال يمكن الوصول إلى تلسوية لسيالسية معهم ضمن 

لقد تحلسلست الكثير من القيادات اللسيالسية بمخططات المالكي، من هذه األجواء العدائية المشحونة، 
تضحت ان أجل إلسقاط المالكي، كما تخذ الكثير منهم المواقف الازمة مالشيعة واللسنة والكرد، فا

أما قف من الطرفين لمواجهة مخططاته؛ تخذت الموااهذه المخططات لمراجع الدين اللسنة والشيعة، ف
حتال الموصل فإن لم يلساء الظن بالمالكي فمما ال شك فيه أن لسيالساته أدت إلى هذه النتائج؛ لقد ا

ى الدينية من غير اللسلفيين بين نارين، نار المالكي اللسيالسية والعشائرية بل حتغدا اللسنة بتنظيماتهم 
تخذوا اومن لسيالساته الطائفية ف ونار داعش، فتفرقوا ثاث فرق، فرقة عانت معاناة كبيرة من المالكي

موقفًا داعمًا لداعش، ال رغبًة منهم بل فرضًا عليهم، وفرقة ألسندها المالكي بالمال وكانت لهم ثارات 
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تخذوا موقف المحايد وهم األغلبية، افوا إلى جانب المالكي، أما الفرقة الثالثة فقديمة مع القاعدة فوق
 ندوا طرفًا على آخر وقد عانوا من كليهما. افليلسوا ملستعدين أن يلس

لم يحقق المالكي ما كان يصبو إليه، بل جرت الرياح بما ال تشتهي اللسفن، فمكنت لسيالساته غير 
)يمكن مراجعة  عجز الجيش العراقي عن إخراجهم منهاو حتال الموصل االمدرولسة داعش من 

كان هذا الحدث ، فأللسباب المهمة للسقوط الموصل(ا[ في آخر الكتاب لمعرفة أحد 2المرفق رقم ]
 كافة األطراف اللسيالسية والدينيةلسعي دت إلى لسقوط المالكي فضًا عن أمن أهم األلسباب التي 

جتماعي المالكي على ملستقبل الوضع اللسيالسي واإلخطورة لسيالسات  طاحة به بعدما تبين لهملإل
فغدت كافة مخططاته من أجل البقاء في  ، فكان من الطبيعي اإلطاحة به،في العراق واألمني

ونتيجة لذلك تمت اللسيطرة على الموصل وتمكنت داعش  ؛لتخليه مرغمًا عن اللسلطةاللسلطة لسببًا 
( لألطاع على بعض 02الهامش رقم) ة)يمكن مراجع، حتال حوالي ثلث ملساحة العراقامن 

لسيالسات رئيس الوزراء اللسابق التي أدت إلى إنهيار الدولة وتراجعها بعد ثمان لسنوات عجاف من 
 .حكم فالسد وعاجز عن إدارة الدولة(

بي بكر البغدادي ل صوتي منلسوب أليظهر تلسجأما بالنلسبة ألمتداد داعش في باد الشام فقد  
لغاء السمي جبهة النصرة إعلن فيها أية و اإللسامصرة هي امتداد لدولة العراق ن جبهة النأيعلن فيها 

 ية في العراق والشاماإللسامتحت ملسمى واحد وهو الدولة  وجمعهما يةاإللسامودولة العراق 
  .)داعش(

ابو بكر بي محمد الجوالني يعلن فيها عن عاقته مع بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر تلسجيل صوتي أل
فرفض فكرة  ،عانن يكونوا على علم بهذا اإلأو مجلس شورى الجبهة أ لكنه نفى شخصياً  البغدادي

لداعش وجودًا متميزًا وعلى الرغم من ذلك فإن  ؛فغانلستانأظيم القاعدة في نعلن مبايعة تأاالندماج و 
دأ النزاع في لسوريا ولبنان فضًا عن العراق. وبالعديد من العمليات العلسكرية ب في باد الشام وقامت

بين جبهة النصرة وداعش، فأرلسل أيمن الظواهري أبا خالد اللسوري زعيم تنظيم أحرار الشام اللسلفي 
ممثًا عن القاعدة لتلسوية الخاف بين الطرفين داعش والنصرة، فأفتى أبو خالد اللسوري بوجوب 

لشام وقيادة أبي بكر خروج داعش من باد الشام وقيادة أبي محمد الجوالني للتنظيمات اللسلفية في ا
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البغدادي للتنظيمات اللسلفية في العراق فقط. أيد الظواهري هذا القرار، فما كان من أبي بكر 
البغدادي إال أن رفض هذا القرار وتوعد أبا خالد اللسوري، الذي تم اغتياله في عملية انتحارية كبرى 

 ع قيادات من تنظيم أحرار الشام اللسلفي.قام بها انتحاريين من داعش قتلوا فيها أبا خالد اللسوري وأرب
العالمية أن تنظيم داعش يعمل لمصلحة النظام  عامبعد هذه العملية قيل في كثير من ولسائل اإل

وعلى األخص بعد قتاله الشرس مع قوات الجيش الحر المعارض للنظام فضًا عن قتاله ، اللسوري
ني شخصيًا ألستبعد هذا االحتمال ولكني ال إ ،ضد الحركات اللسلفية األخرى المعارضة للنظام أيضاً 

فضًا  ال يمكن أن تكون داعش تابعة للنظام اللسوري، ولكن النظام اللسوري ؛أعتبره أمرًا ملستحياً 
، كما قراراتهاملسيرة داعش وعلى الكثير من على  وايمكن أن يؤثر  عن جهات إقليمية ودولية أخرى

 . لسنتناول هذا األمر أدناه
من االلستياء على وحركة أحرار الشام اللسلفيتان اعش بعد االقتتال مع جبهة النصرة قد تمكنت دل

، كما قام الكثير من أعضاء جبهة النصرة بترك الجبهة تهماكثير من المواقع التي كانت تحت لسيطر 
      بداعش وبالذات بعد الستياء داعش على مدينة الموصل في العراق. وااللتحاق

 

 :المؤامرةداعش ونظرية  - ه
ية والتي ترلسم عامبرزت الكثير من التحليات التي يجدها القارئ الكريم في الكثير من المواقع اال

صورة المؤامرة من قبل جهات مختلفة ومتناقضة، وتوضع التحليات من قبل كل فريق لتثبيت وجهة 
تنظيم داعش، وهناك من المالكي بتشكيل رئيس الوزراء العراقي اللسابق نوري ، فهناك من يتهم نظره
عودي، وهناك من يتهم تركيا، اللسوري، وهناك من يتهم النظام اللس، وهناك من يتهم النظام يرانإيتهم 
وهناك من لغرب بشكل عام، لكية و لواليات المتحدة األمير تهامات لاهناك ن قطر، و ن يتهمو وآخرو 

أو  ما بينهم بتنلسيق فيلمذكورة يتهم إلسرائيل، بل هناك من يتهم أكثر من جهة من هذه الجهات ا
 رهابية.ال اإلجرامية واإلفي صناعة حركة داعش وتوجيهها للقيام بهذه األعم من دون تنلسيق
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ننا ال نلستطيع أن ننفيها، تطيع أن نثبت نظرية المؤامرة كما أولكي نكون موضوعيين فإننا ال نلس
وليس من منطلق أدلة مادية  عيها من منطلق تحلياتنه يد  هذه النظرية فإفجميع من يدعي 

رافية يلسهل صورًا فوتوغوملمولسة، بل حتى من يبرز بعض األدلة المادية فإنها ال تتعدى أن تكون 
 عتماد عليها.بها في عصرنا الحالي وال يمكن االتركي

ني شخصيًا ال ألستبعد نظرية المؤامرة، ولكن ليلست المؤامرة بدرجة إنشاء حركة داعش التي  وا 
نعم لقد أعطى األميركان لسابقًا. كما تطرقنا إليها بشكل طبيعي فراز من تنظيم القاعدة لت كإتشك  

النصائح للحكومة اللسعودية والملك فهد بإلسناد الحركات األصولية اللسلفية التي تزعم أنها جهادية 
 وقامت بتدريبهم في معلسكر 0612تحاد اللسوفيتي المحتلة ألفغانلستان منذ عام لمقاتلة قوات اال

كما قاموا بملساعدة حركة  (11)أللسلحة المتطورة وبالذات القاعدةاالفاروق في باكلستان وتزويدهم ب
طالبان لللسيطرة على أغلب أراضي أفغانلستان، أما بعد تفجير اللسفارة األميركية في نايروبي وضرب 

في نيويورك  ةالعالمي ضرب مركز التجارة في لسبتمبر 00البارجة األميركية )كول( في اليمن وعملية 
في  كجوالسيس أفراد متعاونين مع األميركانكما أنه ليس من الملستبعد وجود  .فقد تغيرت األمور

قيادة داعش أو في قاعدتها، حيث حدث هذا األمر مع قيادة القاعدة الذين لسلموا لألميركان أفامًا 
ها رلسميًا من قبل لسبتمبر قبل اإلعان عن 00بتهاجًا بعمليات اعن ألسامة بن الدن وهو فرح 

تدريب بعض  أما بالنلسبة للجهات األخرى من غير الواليات المتحدة األميركية فإنه بإمكانهمالقاعدة. 
دية في يتلسنموا مواقع قيا يمكن أن ولعل هؤالء ،نضمام إلى حركة داعششخاص ودفعهم لااأل

ن أكثر الجهات ا لستطاعت إلسرائيل في حيث ا، وقدرة على هذا الفعل هي إلسرائيل لستعداداً الحركة. وا 
الى الكثير من التنظيمات مام ضنالفللسطينيين المرتبطين معها باال اللسابق الدفع بالكثير من

ووصل الكثير منهم الى مراكز متقدمة وكانوا لسببًا لكشف الكثير من العمليات الفدائية  ،نةيالفللسطي
قيادة هؤالء المرتبطين بإلسرائيل كما حدث كانوا تحت الفدائيين الذين  وتصفية الكثير منقبل حدوثها 

بشكل تفصيلي إلى دور إلسرائيل في الفصل اللسادس وقد تطرقنا  ذلك في عقد اللسبعينات في لبنان،
ع المولساد خريجي المتعاونين مية من الفللسطينيين الملسلمين لساماإلالدينية في خلق القيادات 
إن إلسرائيل لديها قدرات غير  ية.لساماإللسات لجامعة العبرية من أقلسام الدراجامعة تل أبيب وا

طبيعية للنفاذ والتغلغل ضمن حركة داعش وللسبب بلسيط، فإن داعش متشكلة من مزيج والسع من 
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بلدًا، وفي أكثر هذه البلدان لسواء كانت عربية أو إلسامية أو غيرها هناك جاليات  اللسبعينحوالي 
مئات من مواطني هذه البلدان من الملسلمين أو ممن يهودية، ومن خال هذه الجاليات يمكن تجنيد ال

الزعم أن يدعوا أعتناق األلسام، كما يمكنهم عتنق اإللسام ظاهرًا، بل حتى اليهود أنفلسهم يمكنهم ا
 إللتحاق بداعش. ويتميز عادة من يؤمن بهذا اإللسام المنحرفل عتنقوا اإللساماأنهم ملسيحيون 

طلع على مناقشاتهم وتصوراتهم. لذلك ااء يكتشفها من حاورهم و بدرجة متدنية من الذك كقيادة داعش
كتشاف هؤالء المتجلسلسين من قبل قيادة داعش، بل من الطبيعي أن يصل امن الصعوبة بمكان 

لستطاعت إلسرائيل ايصال الجالسوس االكثير من هؤالء إلى مراكز قيادية في حركة داعش؛ لقد 
بكل ما تتمتع به ات إلى موقع قيادي في الحكومة اللسورية يكوهين( في فترة اللستينإيلي ) اإللسرائيلي

لستخبارية متميزة. وأكبر دليل على هذا الواقع، نكتشف أن الجهة االحكومة اللسورية من قدرات 
الوحيدة في العالم الملستفيدة من أفعال داعش هي إلسرائيل، وبنفس الملستوى نكتشف أن الملستفيد 

 لسبتمبر هي إلسرائيل ال غير. 00دة في الوحيد في العالم من هجمات القاع
جهة قادرة  رابعهي النظام اللسوري القائم، و  بعد إلسرائيل وأميركا جهة قادرة على هذا الفعل لثوثا

وبعض الدول  يرانا  جهة هي تركيا والجهات األخرى هي قطر و  خامسو هي النظام اللسعودي، 
فهذه الجهات  األخرى أو غيرها من الدول أو من جاء بعده في العراق أما نظام المالكي بيةو األور 

 . من أولوياتها فتلسعى إلى تحقيقهليس  األمر إن ذلك أوعلى النفوذ إما أنها ال تمتلك القدرة 
أو النظام ختافًا كليًا عن أهداف النظام اللسوري أو النظام اللسعودي اإن أهداف إلسرائيل تختلف 

مكانية  بيو ألور او أو األميركي أ يرانيإلاالتركي أو القطري أو  النفوذ إن لسلمنا بنظرية المؤامرة وا 
حركة داعش والوصول الى مراكز قيادية أو متقدمة في الحركة. فإلسرائيل تائمها الى  نضماماالو 

لسرائيلي في تقلسيم كافة األعمال األرهابية لداعش التي يمكن تصب في النهاية لمصلحة المشروع اال
ما بينها، وهذا ما هو قائم اآلن من  ألسس طائفية ومتصارعة في المنطقة إلى دويات قائمة على

األطراف المعادية للنظام  قتالإنجازات داعش التي حققتها على األرض. أما النظام اللسوري فيائمه 
وهذا ما هو قائم اآلن من قبل داعش.  ،ا من التنظيماتمالجيش الحر أو جبهة النصرة وغيرهمن 

مه معرفة الكثير من التفاصيل بشأن ما يخططه هذا التنظيم من خطوات أما النظام اللسعودي فيه
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أهم بكثير بالنلسبة لهم من مخططات داعش بشأن الصراع  األمرلمواجهة النظام اللسعودي، فهذا 
، ولكن عدم ملساعدة مع نظام الحكم القائم في العراق بل حتى صراعهم مع نظام الحكم اللسوري

لستياء على الحكم في ش التي تعتبر من أولى مهامها هو االالحكومة اللسعودية لحركة داع
المالكة هناك ال ينفي وجود أكبر تعاطف شعبي مع  اللسعودية العائلة حكم اللسعودية بعد إلسقاط
وهناك  وأكبر إلسناد مالي وبشري حصلت عليه القاعدة هو من الشعب اللسعودي داعش في اللسعودية

 إن التعاطف مع داعش يس على ملستوى الشارع فحلسب بل، وهذا للستمرار مع داعشحالة من اال
 ، وهذا يمكن أن يشكل خطورةعلى ملستوى اللسلطة الدينية الرلسمية وغير الرلسمية هوفي اللسعودية 

طاع على كتاب كبيرة على نظام الحكم القائم في اللسعودية قد نشهد تداعياته ملستقبًا )يمكن اال
  .إن شاء أهلل( 4101في بداية عام يصدر لنفس المؤلف ]الربيع العربي في اللسعودية[ الذي لس

أما النظام التركي فهو معاد  بشكل كبير للنظام اللسوري وكان عناصر داعش المصابين في معاركهم 
لمناطق الحدودية مع لسوريا، وقد ل المحاذيةضد النظام اللسوري يعالجون في الملستشفيات التركية 

لقنصلية التركية في الموصل من دون إصابتهم بأذى، ولعل أفرجت داعش عن كافة أفراد طاقم ا
لمقابل زودتهم ا. ولعل تركيا باألتراك لديهم أشخاص موالين والًء كامًا لتركيا ضمن قيادة داعش

ولكن مع ذلك رفضت تركيا  ،وليس ضد النظام العراقيأللسلحة ضد النظام اللسوري األموال و اب
، إن تركيا لو خيرت في بداية األمر جل القضاء على داعشالمشاركة في التحالف العالمي من أ

لفضلت أن تكون داعش على رأس اللسلطة في الشام وليس  داعش نظامبين نظام بشار األلسد وبين 
بشار األلسد، كما إن تركيا لو خيرت بين أن يحكم األكراد أنفلسهم في مدينة كوباني )عين العرب( 

تارت داعش؛ مع العلم إن خطر داعش على ملستقبل تركيا ال وبين أن تحكم داعش هذه المدينة ألخ
، وبالتأكيد إن خطر داعش إذا وصلت إلى لسدة إن كانو يفكرون بأإللستقاليقل عن خطر األكراد 

 الحكم في لسوريا أخطر بكثير من خطر نظام بشار األلسد على تركيا. 
ألموال اب تينكة أحرار الشام اللسلفيلنلسبة لقطر فمما ال شك فيه أنها لساندت جبهة النصرة وحر اأما ب

لتأكيد يوجد أشخاص اللساح ولعلهم لساندوا حركة داعش أيضًا بشكل مباشر أو غير مباشر وباو 
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، ولعل هناك أشخاصًا مماثلين موالين والًء كامًا لقطر في قيادة جبهة النصرة وحركة أحرار الشام
  في قيادة حركة داعش.

عند الهجوم  نت الكثير من عناصر القاعدة بعد فرارهم من أفغانلستانحتضايران فقد أما بالنلسبة إل
يران غضت إبناء ألسامة بن الدن، ولعل أوبالذات بعض  0411األميركي على أفغانلستان عام 

، 4112حتال األميركي للعراق بعد عام بان االإيران والعراق إالطرف عن تنقات أفراد القاعدة بين 
وليس تعاطفًا مع القاعدة، ولعلهم زرعوا أشخاصًا موالين لهم من اللسنة في بلسبب عدائهم لألميركان 
ن كان ضئيًا  حتماالً ا، وهناك في تلك الفترة تنظيم القاعدة في العراق بقاء هؤالء ولكنه يبقى واردًا وا 
حتمال كبير أن تبعث هذه الدول ضمن ابية فهناك و أما بالنلسبة للدول األور  حتى قيام حركة داعش.

ألفواج الكبيرة الملتحقة بداعش من الملسلمين في دولهم بعض الموالين، ولعل هؤالء يمكن أن ا
    موا بعض المراكز القيادية في الحركة.ليتلس
 

 :ومن قبلهم األخوان الوهابيون والقاعدة المنهج القتالي لداعش - و
الوهابية )وليس  ة األخوانومن قبلهم حرك للقاعدةنفلسه المنهج القتالي لداعش هو المنهج القتالي 

عند ظهور وتقنينًا ضوحًا و و  تطوراً  ولكنه أصبح أكثر ،في بداية القرن العشرين األخوان الملسلمين(
 ويتميز بما يلي:داعش 

وذبحهم مناوئيهم  تعذيب، في (11)إلثخانإعتماد الشدة والغلظة واإلرهاب والتشريد وا .1
الذي حرق  لصديق هاد الخليفة أبي بكر ادًا على اجتلستنابل حرقهم وهم أحياء، وذلك ا

ندم على  ، ولكن الصديق ألذي لسرق أموال الجهاد وغدا قاطع طريقاللسلمي الفجاءة 
اطئ جتهاد الخالاولكن اللسلفيين يأخذون ب (11)جتهادهقبل موته وأقر بخطأ ا حرق الفجاءة 

 بتجميع العشرات من ، وقد قامت حركة طالبان(11)جتهادهللصد يق ويتركون إقراره بخطأ ا
شريف( في أفغانلستان وربطوا أيديهم وأرجلهم، وقاموا بتجميعهم في مزار )في مدينة األبرياء 
يقارب  وقد تم قتل ما (19)نزين( وأحرقوهم وهم أحياءمدينة، ولسكبوا عليهم الوقود )البلساحات ال
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م من 0661ام ار شريف عالخملسة آالف شخص بهذه الطريقة وبالذبح وبطرق مماثلة في مز 
 . (20)قبل طالبان

إتباعهم لسيالسة الصبر في القتال واللسعي إلنهاك عدوهم حتى ينفد صبره وعندها  .2
ي في الجهاد ولكن شتان بين لساماإل)ال ينكر إن هذا هو المنهج  (21)تنهار إرادته القتالية

لى الباطل وبين من يقاتل وهو ععلى الحق إلعاء كلمة اهلل في لسبيل اهلل وهو من يجاهد 
ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم ﴿، فيكون مصداقًا لقوله تعالى (أنه على الحق لساماإليظن بلسبب جهله ب

نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَن َُّهْم  *بِاْْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ًعا الجهل النابع من  باب الرابع فصلالجع را) (101-103 آية ،الكهف) ﴾ُيْحِسُنوَن ُصن ْ

 .(هذا الكتاب من بشكل خاص لساماإلالقصور في التفكير بشكل عام وب
رباكه بفتح جبهات جديدة في حالة خلسارتهم القتال ا .3 عتمادهم لسيالسة إشغال العدو وا 

في جبهة من الجبهات ، فيقولون إذا قام العدو بعمل عدائي في اللسعودية أو العراق على 
ل المثال، فيمكن الرد عليه في المغرب أو نيجيريا أو إندونيلسيا. وهذا يمكن أن يتحقق لسبي

في القتال داخل البلد الواحد، فخلسارتهم في جبهة من الجبهات داخل بلد معين فإنهم يفتحون 
وهذا ما حدث عندما وجهت أميركا  . (22)أخرى للقتال في نفس هذا البلدأو جبهات جبهة 

كثر أحتال اضد داعش ضربات جوية موجعة لهم في العراق ولسوريا قاموا بودول التحالف 
حتال مدينة كوباني )عين احول مدينة كوباني ومحاولة من عشرين قرية كردية شمال لسوريا 

وقاموا آلالف من األبرياء وهجروا عشرات األلوف من العوائل إلى تركيا. اوفتكوا بالعرب( 
مع العلم أن  ثني عشر شخصًا منهم.اًا في أفغانلستان ذبحوا أيضًا بقتل حوالي ثمانين شخص

يجية ولكن الهدف من الهجوم هو مخططهم في فتح إلستراتمدينة كوباني ال تتمتع بأي ميزة 
جبهات جديدة وأهداف لسهلة، ولكن النتيجة كانت بالنلسبة لهم غير ماخططوه، فتكبدوا 

حتال كوباني فالخلسائر التي اكنوا من دون تحقيق أي نتيجة، وحتى لو تمخلسائر فادحة من 
  يجية.لستراتحتال مدينة ال تنفعهم من الناحية اإلاتكبدوها ال تعادل 
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لد من البلدان إذا كانوا هم لستقرار، فا يجوز أن يلستقر أي بإعتمادهم لسيالسة إفلساد اال .1
 .(23)لستقرارن على إفلساد ذلك االقادري
، لساماإلإذا كان الحاكم ال يحكم بشريعة  ئيهمألنفلسهم ولمناو  عتمادهم لسيالسة اإلفناءا .1

لئن أقتتلت البادية والحاضرة فلم يبق منهم أحد أفضل من أن ينصب طاغوت يحكم وقولهم )
 .(21)(لساماإلبخاف شريعة 

نتحارية إنما هم ألبرياء الذين يقتلون كناتج عرضي لعملياتهم االايزعمون أن  .1
 .(21)ين بلسبب قعودهم عن الجهادولكنهم يمكن أن يكونوا آثممأجورون، 

بالنلسبة للملسلمين من أهل اللسنة والجماعة من غير اللسلفيين إذا ما تمكنوا منهم فإنهم  .1
البقاء التحول إلى االعتقاد بالفكر اللسلفي )وهو اإللسام بنظر اللسلفيين(، أو روهم بين يخي  

حالة هذه الوفي لفيين( )وهو الردة بنظر اللس على مذهب أهل اللسنة والجماعة لساماإلعلى 
يتم قتلهم، أما إذا أختاروا الفكر اللسلفي ففي هذه الحالة فإنهم مخيرون بين العفو عنهم أو 

  .(21)قتلهم )ألنهم تابوا بعد القدرة عليهم(
ضباط ومنتلسبي الشرطة والجيش المناوئ إصدارهم فتوى بجواز قتل زوجات وأطفال  .1

عمر محمود قتادة ) هم الملقب بأبيخها أحد مشايتلك الفتوى التي أصدر  لهم، وعلى أثر
قتل عشرات اآلالف من ( 4102)الذي أفرج عنه من لسجون األردن في أيلول ( عثمان

زوجات وأبناء منتلسبي الجيش والشرطة الجزائرية قبل القضاء على القوة الضاربة للقاعدة في 
 .(21)الجزائر في فترة التلسعينات من القرن الماضي

بأن أشد درجات الكفر هو الترشح والمشاركة في مجالس النواب المختلفة  إفتائهم   .9
( ويقولون ومن شرع للناس فقد جعل نفلسه إلهًا لهم وندًا هللألن النواب يشرعون القوانين )

بل هو  ،نتخاب من الكفر األكبرإن المشاركة في هذه البرلمانات بالترشح أو االيضًا )أ
كل من ) الشريف(لسيد إمام )ويقول الدكتور فضل  (21)(تعالى تجاوز على مقام ربوبية اهلل

كبر مخرجًا من ملة اإللسام، أشارك في وضع القوانين الوضعية او حكم بها فهو كافر كفرًا 
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ن أتى ب لستنادًا على هذه الفتاوى أعدمت  .(29)(لسام الخملسةركان اإلأوا  اللسيدة ايمان يونس وا 
 . 1/01/4102اق رصاصة على رألسها بتاريخ النائبة البرلمانية من تلعفر، بإط

الجهات الملستباحة الدماء والتي يجب المبادرة إلى قتلهم هم اليهود والملسيحيين  .10
ال دينيين وكافة األديان األخرى من هندوس وبوذيين و وبالذات ملسيحيي الغرب والشيعة و 

عامية جهزة اإلألغير اللسلفية وا لساميالقائمة في العالم اإل منتلسبي مؤلسلسات األنظمة
والفنانين وكافة األحزاب اللسيالسية غير اللسلفية وكافة ألنظمة اوالمثقفين المدافعين عن 

من أهل اللسنة والجماعة  كافة منتلسبي الحكومةو  (30)الجماعات العصرية من غير اللسلفيين
موظفين المدنيين والعلسكريين حكمه حكم فضًا عن الشيعة وكل من هو مرتبط بهم من ال

ي حال، وال يضرب عليه جزية، وال يعقد له ذمة، بخاف الكافر أيقتل ب)فيجب أن  لمرتدا
ن كان عاجزًا عن القتالا  و  ....األصلي صح من  ؛ وهذا يتناقض مع ما (31)(نه يقتل وا 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال حيث يقول )  عن رلسول اهلل عن أبي هريرة الحديث

بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها اهلل، ويؤمنوا بي و 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بن عمر)اعن  ( رواه ملسلم؛ وقوله وحلسابهم على اهلل

أن ال إله إال اهلل، وأن محمدًا رلسول اهلل، ويقيموا الصاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك 
 ( رواه البخاري.  بحق اإللسام وحلسابهم على اهللعصموا مني دماءهم وأموالهم إال

 حلسب المفهوم اللسلفي ائرة التكفير والفتك بالكفارفي تولسيع د هناك تدرج واضح .11
لساميين، حيث كانت التلسللسل الزمني للمنظرين ضمن لساحة الجهاديين اإل إلى لستناداً ا

بزيارة قبور األنبياء  البداية من محمد بن عبد الوهاب الذي يفتي ويلستبيح دماء من يؤمن
، وبرز في أوالسط القرن الماضي عتبار أن هؤالء مشركيناعلى  والصالحين من الملسلمين

وجاهلية  فتى بتكفير الحكام الملسلمينأحيث  على المودوديلسامي أبو األالمفكر اإل
 ، وجاء بعده لسيد قطب الذي ولسع الدائرة وأفتى بتكفيرالمجتمعات التي ال يحكمها اإللسام

، ولكنه لم يوجب قتال المجتمع اإللسامي الكافر حلسب إدعائه لساميالحكام والمجتمع اإل
وجاء بعده أيمن الظواهري وبعض منظري الجهاد فجمعوا بين األفكار اللسلفية والتكفيرية 
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عتبر نفلسه هو االوهابية، فتولسعت دائرة التكفير والتمادي في القتل، وبرز تيار متطرف 
كل من غيره فهو كافر متمثًا بشكري مصطفى مؤلسس جماعة الهجرة الملسلم الوحيد و 

ولسارت داعش على هذا المنهج، ففتكوا بجبهة النصرة مع العلم إن جبهة النصرة والتكفير، 
كالشيخ أبو خالد  قيادات حركة )أحرار الشام( جميعوفتكوا وصفوا  ؛تؤمن بنفس العقائد

حتمال قتاللسوري مع خملسة من القياديين  من قيادات  والعشرات الشيخ حلسان عبود لوا 
مع العلم أن حركة أحرار الشام هي حركة لسلفية لها  ةنتحاريا اتفي عملي)احرار الشام( 

فغدت النتيجة أن داعش بعددهم الذي ال يتجاوز  لقاعدة وأيمن الظواهريارتباط وثيق با
من الملسلمين بمئات ، وكل من غيرهم هم وحدهم وبمفردهم لسيدخلون الجنة لفاً أالعشرين 

 .(32)المايين ليلسوا أكثر من كفار ومصيرهم إلى النار !!!
تبع هذا األلسلوب منتلسبي الشرطة، حيث ا قتلهم وتعليقهم لجثث األطفال من أقرباء .12

قطع رؤوس األفغانية حيث تم في أفغانلستان لمنع أي شخص من األنتلساب لقوات الشرطة 
ناثاً تعاألطفال من عمر لست لسنوات فأكثر و  عملية ك ليق جثثهم على األشجار صبيانًا وا 

قربائهم يعمل في الشرطة أحد امة في قندهار وهلمند وكونار ألن أروتينية في األماكن الع
 .( (33)المحلية )راجع الهامش 

 هناكنتحارية، فالذين يقومون بالعمليات االلقيادات القاعدة و  لساماإلب بالجهل المرك   .13
ألشخاص األنتحاريين الذين كانوا مرافقين يادات القاعدة من ات من قبل بعض قتصرفا

حادثة مضحكة ولكنها  أللسامة بن الدن عندما كان في اللسودان في التعامل مع القرود وهي
ك القيادات المهمة للقاعدة من وقد ذكرناها هنا للتعرف على جهل تل ،هنفلس مؤلمة في الوقت

حيث يذكر عمر بن   ،في ذلك الوقتلسامة بن الدن أ الذين كانوا ملتفين حولنتحاريين اال
ألسامة بن الدن عندما كان في اللسودان وكان عمره اثنتي عشرة لسنة، قام أحدهم بإهداء قرد 
صغير له، وفي أحد األيام عندما كان خارجًا جاء أحد أتباع والده فلما رأى ذلك القرد 

لسنذكر هذه /  (34)ًا يهودياً إنلساننه قتل الصغير قام باإلجهاز عليه وقتله، وأخذ يصرخ فرحًا بأ
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الجهل النابع من القصور في  باب الرابع الحادثة بالتفصيل مع التعليق عليها في الفصل
  بشكل خاص. لساماإلالتفكير بشكل عام وب

وكان  أيضاً  اللسودانفي يذكر عمر بن ألسامة بن الدن عندما كان  وفي حادثة أخرى  .14
الجماعة  يمحمد شرف أحد قياديابن  لسنة( ةي عشر تي أثن)أصديقه المقرب بنفس العمر

ية المعروفين، حيث قامت مجموعه من المعادين لمحمد شرف بخطف ابنه ذي لساماإل
رلسال صور عن اغتصابه لوالده، والستطاع محمد ابن  االثني عشر ربيعًا وقاموا باغتصابه وا 

قعت صور االغتصاب بيد شرف من الهرب من يد هؤالء المغتصبين ورجع إلى والده، وو 
الدكتور أيمن الظواهري فالستشاط غضبًا وأمر بمحاكمة الطفل وحكم عليه بالموت، ولم تنفع 
تولسات والده، وأخذ الدكتور الظواهري الطفل إلى غرفة وقام بقتله بنفلسه بإطاق رصاصة 

الشخص  يمن الظواهرياللسلفي بأوامر قائدهم األعلى أ لساماإلهذا هو  ...(35)على رألسه
 الثاني بعد ألسامة بن الدن.

نهم يلستلذون بالتمثيل بجثث من يقتلوهم، لقد شاهد التمثيل بجثث الموتى حيث إ .11
مزق باللسكين صدر أحد القتلى من  من باد الشام المايين من الناس كيف أن أحد اللسلفيين

الملسيحي  حادثة الحاقأما  تتلساقط من فمه، والدماءقلبه والكه  وأخرجالجيش اللسوري 
حيث لم  عامكثر ولسائل اإلأقد نشرت في  فإنها السكندر طوس في قرية دلجا في مصر

وكذلك  .(36)يكتفوا بذبحه بل ربطوه من رجله بجرار ولسحلوه في القرية والدم ينزف من رقبته
؛ وكذلك (37)الشيخ حلسن شحاتة الشيعي الذي تم لسحل جثته في الشارع في مصر بعد قتله

حادثة قتل العمال الخملسة في مجمع البتروكيميائيات في ينبع في شهر مايو  في األمركان 
م؛ وكذلك حادثة م، حيث قامت القاعدة بلسحل جثث هؤالء العمال خلف لسياراته1002عام 

 .في لسوريا (38)متشيعالاللسني عشر ربيعًا بعد قتل ابيه  ذبحهم للطفل البريء ذي األحد
القرن الماضي  العقد الثاني منرض الجزيرة في يغال في القتل حيث عدد لسكان أاإل .11

يين لفترة لم تتجاوز ، ولكن األعمال القتالية للوهابإنلسان المليون المليون ونصفلم يكن يبلغ 
ية في جامعة لساماإلألكار ألستاذ الدرالسات  حلسب إحصائية د.بن عامًا أدت الخملسة وعشري
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لغرب إلى مقتل ما يقارب األربعمئة ألف ية في الساماإلكاليفورنيا وأهم مراجع الدرالسات 
يذكر نفلسها حصائية في ذلك الوقت، وفي اإل البالغين الذكورنصف عدد  أي حوالى إنلسان

. وكررت حركة طالبان (39)األربعين الفاً  عدام العلني حوالىد.الكار أن عدد من نفذ بحقهم اإل
أكثر من  ،ن عاماً عشري قارب المليوني شخص خال فترةحيث قتل ما ينفلسه اللسيناريو 

اضطر اكثر من خملسة مايين نصفهم قتل بلسبب حركة طالبان أو لسيالسات حركة طالبان، و 
لسبيت نلساء قبيلة  الهرب من الباد بعد لسيطرة حركة طالبان على الحكم هناك، كمشخص ل
رات هن، كما تم بيع الفتيات الصغيتخذن جواري بعد قتل أزواجهن وآبائوأ األفغانيةالهزارا 

تل جميع أفراد بين أتباع حركة طالبان بعد ق منهن في مدن كويتا وبيشاور في باكلستان
إن التهديد الذي تصدره القاعدة يتضمن أرقامًا مهولة، حيث يقول  .(41)العائلة من الذكور

 -مريكي أيحق لنا أن نقتل أربعة مايين لسم القاعدة )ابو الغيث وهو متحدث بألسليمان 
الخطورة  (41)(وأن ننفي ضعف هذا العدد، ونجرح ونشل مئات اآلالف -ألطفالمليونين من ا

نما الحديث عن مايين القتلى،  إن األمر ليس حديثًا عابرًا،  في هذا الكام ليس التهديد، وا 
نما طريقة التفكير األخطر، لم يكن يخطر في ذهن أحد أن يضرب مركز  والتخطيط هو وا 

ولكن حصل ما لم يكن يخطر في بال إنلسان، ولعل ذكر رقم التجارة بوالسطة الطائرات، 
أربعة مايين دليل على تخطيط لتحقيق ذلك العدد المهول من القتلى، وهذا ال يتحقق إال 

لستخدام األلسلحة النووية أو البايولوجية أو الكيمياوية، إن هناك فوضى في كثير من دول اب
تحاد نهيار االابعد بايولوجية والكيمياوية وبالذات العالم في اللسيطرة على ألسلحتها النووية وال

ختطاف االلسوفيتي، قد يمكنهم الوصول إلى المختبرات البايولوجية أو الكيمياوية، بل حتى 
ذ إلى المنشآت اختطاف غواصة نووية رولسية، أو النفاطائرة حربية تحمل قنابل نووية، أو 

تخطر في الذهن أو قد ال تخطر، ويمكن  حتماالت كثيرة قداالنووية في الباكلستان، هناك 
ريخ االعالم، وال يلستبعد تهديد الدول العربية، لقد علمتنا أحداث الت منتهديد دول أخرى 

نتائج خطيرة  هالمعاصر أن نتوقع ما لم يكن في الحلسبان، فإن الذكاء اإلجرامي قد يتفتق عن
 وكارثية ال يمكن التنبوء بها اآلن.
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بن ابن تيمية إذا كان في منهجه تلساهًا في القتل فانهج هناك خروج حتى على م .11
َوقَاتُِلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ ﴿تيمية في تفلسير قوله تعالى 

يدعي أن قتال الكفار ال ألجل الكفر بل هو  (191آية ،)البقرة ﴾الّلَه اَل ُيِحبِّ اْلُمْعَتِدينَ 
لذات االملسلمين في تبني هذه القاعدة وب من بن تيمية جمهوراوقد لسبق  (42)فاع عن الديند

منظري القاعدة وداعش بن حنبل الذين أكدوا أن هذه اآلية لم تنلسخ ، أما اابو حنيفة ومالك و 
من أراد التفصيل ) في لسورة براءة واللسيف بآيات القتال فقد زعموا أن هذه اآلية قد نلسخت

  (22الهامش رقمفليراجع 
يتبعون نفس خطى الخوارج فكان ابن عمر كما ذكر البخاري يرى بأن الخوارج هم  .11

لوها على المؤمنين، والحقيقة فإن فجع نطلقوا إلى آيات نزلت في الكفاراشرار الخلق ألنهم 
اللسلفيين من القاعدة وداعش وغيرها إنما يتبعون هذا المنهج بحذافيره فكانوا بحق خوارج 

لسيخرج قوم في آخر ) كما ورد عن البخاري ر وكانوا بحق مصداق قول الرلسول العص
الزمان حداث األلسنان لسفهاء األحام، يقولون من قول خير البرية، ال يجاوز إيمانهم 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في 

حاديث أخرى مشابهة في ألقد فصلنا في هذا الحديث و  .(44)(القيامةقتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
 الفصل الثالث من هذا الكتاب.

للشريعة لسام وبالذات في فهمهم تتميز داعش والقاعدة بدرجة عالية من الجهل باإل .19
ن أعلى درجات الجهل تتمثل في فهمهم لمعنى الكفر والكافر  ومقاصد آيات الكتاب، وا 

ن هذا الجهل بوكيفية التعامل م لسام ومقاصد الشريعة هو إلاع من يزعمون بأنهم كفار، وا 
الذي أدى بهم إلى هذه الدرجة من التمادي بالقتل. إنهم يتهمون الحاكم بالكفر ويلستبيحون 

َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما أَنَزَل الّلُه ﴿لستنادًا إلى قوله تعالى ا دمه ألنه ال يطبق اإللسام بحذافيره
، ثم يتهمون المجتمع بالكفر ويلستبيحون دمهم (44 آية ،)المائدة ﴾ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ فَُأْولَ 

 ألنهم ال يثورون على الحاكم الكافر كما يزعمون، بل إنهم يكفرون ويلستبيحون دماء من
)كموقف داعش من  تباع قادة أحزابهماال يعتقدون بوجوب  مولكنه يؤمنون بنفس عقائدهم
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، حيث فصلنا هذا األمر بشكل واضح في الفصل الرابع ن(يرار الشام اللسلفيجبهة النصرة وأح
 لسام بشكل خاص(.والجهل باإل )الجهل بشكل عام من هذا الكتاب تحت باب

كانت  4119 - 4112لستفادت داعش من تجربة القاعدة في العراق، ففي عام القد  .20
ن تشكلت الصحوات عام لكو  القاعدة تعمل لسويًا مع العشائر وأفراد حزب البعث اللسابق،

وتولوا طرد القاعدة من األنبار. وقد شاركت حركة داعش مع العشائر في  4111
قتحام الموصل في ا داعش ى رجال العشائر معثم تول 4102عتصامات األنبار عام ا

رلسال مبعوثين إلسامية قامت قيادة داعش بعان عن الدولة اإلوقبيل اإل 4102حزيران 
في الموصل وكان  وأتباع الطريقة النقشبندية وآخرين تجمع قيادة العشائر منهم إلى مركز

هؤالء مددجين باأللسلحة ومفخخين بالمتفجرات فقاموا بتهديد قيادة العشائر وخيروهم بين 
مام إلى داعش، أو التخلي عن ألسلحتهم ضنعلى دولة الخافة واالثاث؛ مبايعة داعش 

لستعداد هؤالء المبعوثين بتفجير أنفلسهم وقتل قيادة اعش مع والرجوع إلى بيوتهم أو مقاتلة دا
إال التخلي عن  المقابلة العشائر في تلك المقابلة، فما كان من أغلبية قيادة العشائر في تلك

نتماء إلى إلا، وقبلت فئة قليلة منهم مبايعة الخليفة البغدادي و والرجوع إلى بيوتهمألسلحتهم 
 داعش.

من قبل متبرعين أغنياء أغلبهم لسعوديون وقطريون  هناك تبرعات ضخمة جداً  .21
لستياء على مبالغ تفوق األربعمئة مليون دوالر من مصارف وكويتيون فضًا عن اال

% 91الف برميل يوميًا تمثل  011لستياء على لستة حقول نفطية تنتج حوالي الاو الموصل 
قبل التحالف العالمي من اإلنتاج اللسوري فضًا عن عدة مصافي للنفط ضربت أغلبها من 

   .تمويل كافة المقاتلين لعدة لسنواتبحيث أصبح لديهم مبالغ كافية ل للقضاء على داعش
في كيفية التعامل مع الرعية تتلسم   هناك أحاديث صحيحة عن رلسول اهلل .22

  بتطبيق نقيض ما وصى به رلسول اهللبالتوصية بالرفق والرحمة، ولكن داعش ملتزمة 
أللهم من ) ( متفق عليه، وقوله إنما يرحم اهلل من عباده الرحماء)  لسولر الحيث يقول 

ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
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( رواه إن شر الرعاء الحطمة) ( رواه ملسلم؛ وبذلك كانوا مصداق قول الرلسولشقق عليهاف
مة( الذي يشق على رعيته فيحطمهم، فكانوا بحق شر ملسلم، و)الرعاء( جمع )راع(، و)ألحط

لسام كما لسنوضحه وخرجوا عن اإلألنهم مرقوا عن الدين  لخلق كما وصفهم رلسول اهللا
 بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

وضعفت كثيرًا أو  كانت القاعدة تتمتع بعاقات لسيالسية دولية ولو إنها مرتبكة .23
لسبتمبر  00، كعاقة بن الدن حتى كانت تفيدهم بدرجة كبيرةو  لسبتمبر 00نقطعت بعد ا

ألمير تركي بن فيصل، وعاقتهم بباكلستان التي كانت ابرئيس المخابرات اللسعودية  4110
عترفت بنظام طالبان اإلمارات قد اضافة إلى اللسعودية و واحدة من ثاث دول في العالم باإل

وجيه من جهات عالمية أخرى ألهداف متعددة، في أفغانلستان، وعاقتهم بقطر ولعله كان بت
لستمرت العاقة بقطر مع جبهة النصرة وحركة أحرار الشام اللسلفية، أما بالنلسبة لحركة او 

ن كانت هناك عاقة مع دولة محددة فهي تركيا،  داعش فإنها تفتقد لمثل هذه العاقات، وا 
 ف العالمي للقضاء على داعش.ولكن من المتوقع لهذه العاقة أن تضعف كثيرًا بعد التحال

عتناق اإن داعش تزعم أنها تعامل النصارى على األلسس اإللسامية في التخيير بين  .21
اإللسام أو دفع الجزية أو التخلي عن كافة ممتلكاتهم وأموالهم وترك مدينة الموصل، وهذا 

إكراه أي  ال يجوزهل الكتاب، أواًل: أفتراء واضح على المنهج اإللسامي في التعامل مع ا
ينِ ﴿عتناق اإللسام؛ لقوله تعالى اشخص على  ، (652 آية ،)البقرة ﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ

قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه َواَل بِاْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل ﴿في قوله تعالى  ثانيًا: إن آية الجزية
 َيِديُنوَن ِديَن اْلَح ِِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَ 

إنما هي بحق المقاتلين من   (29 آية ،)التوبة ﴾يُ ْعُطوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
، حيث أن (مشتقة من العناء -وهي )الجزية العنويةكما هو واضح في اآلية  أهل الكتاب

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ﴿غير المقاتلين إنما ينطبق عليهم قوله تعالى أهل الكتاب من  اَل يَ ن ْ
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ  َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ
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لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ﴿عالى وقوله ت (1آية  ،)الممتحنة ﴾اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
قَاُلَوْا لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوْا َولََتِجَدنَّ َأقْ َربَ ُهْم مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن 

يِسيَن َورُْهَبانًا َوأَن َُّهمْ  ُهْم ِقسِّ َوِإَذا َسِمُعوْا َما  * اَل َيْسَتْكِبُرونَ  ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمن ْ
ا َعَرُفوْا ِمَن اْلَح ِِّ يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا  ْمِع ِممَّ أُنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل تَ َرى َأْعيُ نَ ُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اِهِدينَ  َنا َمَع الشَّ َوَما لََنا اَل نُ ْؤِمُن بِالّلِه َوَما َجاءنَا ِمَن اْلَح ِِّ َوَنْطَمُع َأن   * آَمنَّا فَاْكُتب ْ
ن َتْحِتَها فَأَثَابَ ُهُم الّلُه ِبَما َقاُلوْا َجنَّاٍت َتْجِري مِ   * يُْدِخَلَنا رَب َُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِلِحينَ 

بُوْا ِبآيَاتَِنا ُأْولَِئَك  *اْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء اْلُمْحِسِنيَن  َوالَِّذيَن َكَفُروْا وََكذَّ
 مقابلوتؤخذ منهم )الجزية الصلحية(  (11 ـــــ 21 اتياآل ،)المائدة ﴾َأْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

  اهلل والهم وممتلكاتهم مصونة، فرلسولثالثًا: إن أمتوفير الحماية لهم ولسقوط الجهاد عنهم، 
حين هاجر من مكة أن يؤدي األمانات إلى أهلها من المشركين   بن أبي طالباأمر علي 

 بحق النصارى  وقول عمر بن الخطابالذين قاتلوا الملسلمين والستولوا على أماكهم، 
هو   رلسول اهللف (،ذمة نبيكم  أوصيكم بأهل الذمة فإنهم) في آخر لحظات حياته واليهود
ولكن داعش ال يفقهون ذلك ولهم عقائدهم التي  ؛أرلسى قواعد التعامل مع اآلخرين الذي

التي  الملسيحيين لستولوا حتى على لسياراتايؤولون فيها آيات الكتاب حلسب أهواءهم، لقد 
الستطاعوا حمله من  خذوا بالقوة حقائب يد النلساء التي تحوي ماأأرادوا بها مغادرة الموصل، و 

  في حين أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لمصوغات، لقد فجروا كنائلسهم وأحرقوها،ا
بقاها بيد النصارى، وهذا يمثل لسيرة اللسلف أحافظ على كنيلسة القيامة في بيت المقدس و 

ا لقد كان اليهود الذين كانو الصالح لإللسام المحمدي خاف منهج داعش لإللسام الوهابي. 
يعاملون معاملة جيدة جدًا من قبل الملسلمين خاف  ؛الملسيحيين من قبليعاملون كأعداء 

فقد لسمح صاح الدين األيوبي لليهود بالرجوع إلى بيت المقدس  معاملة الملسيحيين معهم،
ضطر اليهود مغادرة األندلس ألن معاملة الملسيحيين ابعد أن طردهم منها الصليبيون. و 

لسبانية هو نقيض المعاملة العادلة لهم من قبل العرب محاكم التفتيش اإلضطهادهم من قبل او 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2183&idto=2185&bk_no=132&ID=694#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2183&idto=2185&bk_no=132&ID=694#docu
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الملسلمين، بل لجأ هؤالء اليهود الهاربين من الملسيحيين إلى األلستانة عاصمة األمبراطورية 
هذا هو الفرق بين اإللسام الصحيح ألهل اللسنة  اإللسامية في فترة الخافة العثمانية.

  لوهابي التكفيري للقاعدة وداعش.والجماعة واإللسام اللسلفي ا
داعش وقياداتها فحلسب؛ بل من قبل  حركة لسام ليس من قبلهناك جهل والسع باإل .25

من دون لمصلحة داعش  لإللسام والتي توجه اإلعام العالمي أكثر مراكز الدرالسات العالمية
عهد  ؛ حيث تزعم تلك المراكز أن داعش تحاول الرجوع إلىقصد منهم او علم أو دراية

حياء لسنة الجهاد الذي كان قائمًا في عهد رلسول اهللرلسول اهلل  إن  ولسلفه الصالح؛  ، وا 
ام عتماد تلك المراكز على اإلعالسام من قبل تلك المراكز نابع من إلاهذا الجهل الكبير ب

لقد روج هذا اإلعام لحركة داعش وكانوا لسببًا معينًا لداعش في أنهم يريدون  الداعشي،
من الملسلمين  قد أثر بشكل كبير على الكثير، وهذا اإلعام جوع إلى عهد الرلسول الر 

حياء  يحلمون بالتشبه بصحابة رلسول اهلل، و المخدوعين الذين يعشقون رلسول اهلل  ، وا 
إلى أداة بيد داعش  من دون وعي منهم فتحول اإلعام العالمي ؛وعهده  عصر رلسول اهلل

ضمن  نصار وخداعهم بإمكانية إحياء عصر رلسول اهلل كلسب األ تلستطيع من خاله
تضح من الفقرات اللسابقة إنما اداعش كما أن في حين  مجتمعات القاعدة وداعش وطالبان؛

لمنهج اإللسامي الصحيح، ونظرية ا  لمنهج رلسول اهلل تتبع منهجًا مخالفًا بل مناقضاً 
الملستمدة من فهمهم الخاطئ والمتخلف الجهاد التي يزعمونها إنما هي نظريتهم الخاصة بهم و 

والقلسوة الموغل بالقتل والدماء  مجتمع اإلجرام ، ومجتمعهم لإللسام وللسنة رلسول اهلل
خوة والتلسامح مجتمع الرحمة واإل  هو نقيض مجتمع رلسول اهللوالجهل والظلمات والتخلف 

وما   مجتمع رلسول اهلل فشتان ما بين  ؛بل مجتمع المعرفة والعلم والنور حتى مع المنافقين
 .بين مجتمعات طالبان والقاعدة وداعش أعاذ اهلل الملسلمين منهم ومن شرورهم

[ للتعرف على بعض لسلوكيات داعش عندما احتلوا 2يمكن مراجعة ملحق رقم ] .21
الموصل/ فضًا عن ذلك فقد وصلت تقارير مؤخرًا من الموصل تثبت أن داعش بدأت تبيع 

 وار  في المناطق التي تحت لسيطرتهم.النلساء األيزيديات كج
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 :الهيكل التنظيمي لداعش -ز
بو مصعب الزرقاوي، حيث لم يكن يتمتع بعقلية ألم يتوفر للتنظيم هيكلية مفصلة في فترة قيادة 

تنظيمية، ولكن أصبح للتنظيم هيكلية تنظيمية مفصلة في زمن قيادة أبو عمر البغدادي، ووزعت 
وشكلت في زمنه تركيبة وزارية من عشرة وزارات، تفصيلي في عهده،  المهام والملسؤوليات بشكل

وزيادة الرقعة الجغرافية بعد  ،لت هذه الهيكلية تتطور يومًا بعد يوم بلسب زيادة عدد المنتمينظو 
لستياء عليها وبالذات هذه الهيكلية من عدة وثائق تم اإلبعض حتال الموصل، لقد تم الكشف عن ا

فضًا عن  لستياء عليها عند مقتل عدنان البياوي رئيس المجلس العلسكري،إلتم االوثائق التي 
بو بكر البغدادي وأنشأت مجالس ومراكز أ لقد ألغيت الوزارات في عهد ؛عترافات الكثير من األفرادا

 ثمانيةيتشكل من  آلنا الهيكل التنظيمي لداعشندعي إن  ضمن مهام محددة، حيث يمكننا أن
 ي:وه ألسالسية مفاصل

من أهم شروط الخليفة أن يكون نلسبه قرشي، وهذا ما ذهب  وهو أبو بكر البغدادي ؛ الخليفة: .1
إليه أحمد بن حنبل )المذهب الحنبلي( وآخرين، وقد شذ عنه أبو حنيفة )المذهب الحنفي(، الذي لم 

يكونوا شي في الخليفة، لذلك إتبع لساطين آل عثمان المذهب الحنفي حتى القر نتلساب يشترط اال
لستنادًا إلى اآلراء الفقهية ألبو حنيفة قامت الخافة العثمانية، أما الوهابيون فإنهم أقرب ما اخلفاء، و 

شي، وقد أكد هذه الحقيقة المرحوم الشيخ نتلساب القر لحنبلي الذي يشترط االيكونوا إلى المذهب ا
عتمد جهيمان اقريش(، وقد لستنادًا على ما صح لديه من الحديث الشريف )الخافة في ااأللباني 

 عتبراعلى رأي الشيخ األلباني حيث  0616حتاله للحرم المكي الشريف عام االعتيبي في عملية 
، وجاء بمحمد بن عبد اهلل القحطاني بل هو ملك جبري قيادة آل لسعود ال تلستند على ألساس شرعي

ة والذي هو أحق بالخاف )أي يرجع إلى الحلسن بن علي بن أبي طالب( والذي زعم أن نلسبه حلسني
شي؛ كما إن القاعدة لم تعلن في أعظم فترات عزها في أفغانلستان والملك من آل لسعود ألن نلسبه قر 

عن الخافة، وذلك للسبب بلسيط أنه لم يكن بن الدن أو أيمن الظواهري أو ما عمر أو أي من 
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الما محمد عمر بأمير  نعم كانوا يلقبون شي،بارزة، لم يكن أي منهم ذو نلسب قر قياداتهم ال
 .قبل ذلك على إعان دولة الخافة أحد لذلك لم يجرؤ المؤمنين، ولكن ليس بالخليفة،
براهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي البدري، والبدري هي إحدى العوائل إأما أبو بكر البغدادي فهو 

وبذلك فا يوجد هناك  ب اللسامرائية المعروفة والمشهورة بنلسبها إلى الحلسين بن علي بن أبي طال
البدري ومن مدينة لسامراء، فالمتعارف في  ينتلسب إلى آل أي شك في نلسبه القرشي إن كان حقاً 

العراق أن أكثر عشائر لسامراء من أهل اللسنة والجماعة يعود نلسبهم إلى الحلسين بن علي بن أبي 
ة حلسب العقيدة اللسلفية لستنادًا إلى هذا الواقع يجوز له اإلعان عن نفلسة كخليفا؛ و طالب 

 .، ولتأكيد هذه الحقيقة يلقب البغدادي نفلسه بالحلسيني القرشيالوهابية الحنبلية
شي، فإذا ما أن يكون الخليفة دائمًا نلسبه قر  ولكن هذا األمر قد أوجد لهم مشكلة ملستقبلية، فيجب

له خال فترة الثاث قتل البغدادي أو مات وهو أمر متوقع بشكل كبير خال األشهر القادمة أو لع
لستنادًا إلى ما حدث للقيادات او  التحالف العالمي للقضاء على داعش لسنوات القادمة حلسب توقعات

 ألعمار بيد اهلل وحده، ولكن هذا أمر محتمل ومتوقع بشكلان أاللسابقة للقاعدة في العراق، مع يقيننا 
حتمال افة. ولكن هذا ال ينفي شي فلستلسقط شرعية دولة الخاكبير، فإن لم يتوفر شخص نلسبه قر 

 شي يرجع إلى علي بن أبي طالبلسامراء الذين أغلبهم ذو نلسب  قر  وجود بدائل وبالذات في مدينة
 فيأو من مناطق أخرى  ،ولعل بينهم من إعتنق المذهب الوهابي اللسلفي وهم من أهل اللسنة 

ن أغلب من لهم أقلة، حيث  العراق من اللسلفيين الذين يرجع نلسبهم إلى علي بن أبي طالب وهم
والشيعة هم أبعد الناس عن الفكر اللسلفي،  نتلساب لعلي بن أبي طالب في العراق هم من الشيعةا

، البديل اآلخر ولكن مما ال شك فيه أن بعض الشيعة في العراق قد إعتنقوا المذهب الوهابي اللسلفي 
ولعل بينهم بعض  آخرون من اللسنةفي العراق هم أحفاد العبالسيين، وهؤالء بعضهم من الشيعة و 

حتمال الثالث هو وجود الكثير ممن ينتلسبون إلى الحلسن ، وأغلبهم يحمل لقب العبالسي. واالاللسلفيين
وبالذات ، ، ولعل فيهم من إعتنق المذهب اللسلفيبن علي بن أبي طالب في كثير من البلدان العربية

راد ضمن داعش نلسبهم حلسيني أو حلسني أو قد يتواجد أف ؛الحجاز وشمال أفريقياالموجودون في 
ختيار شخص احتمال الرابع هو الاعبالسي ولكن ليس بالضرورة أن يكون هؤالء مهيئين للقيادة، 
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شي ال ينتلسب إلى الفرع الهاشمي من قريش، بل إلى الفرع األموي، وهؤالء من بقايا األمويين في قر 
ذا تصدى أحد من هؤالء  األندلس والذين هاجروا إلى شمال أفريقيا، وبعضهم رجع إلى باد الشام، وا 

شي األموي، ولعل هذا ما لسيحصل لقيادة القر للخافة فلستكون خافته أيضًا شرعية بلسبب نلسبه 
القضاء عليه كما هو متوقع، ولعل هذا  داعش، أو للتنظيم الذي لسيقوم على أنقاض داعش إن تم

اديث المذكورة كما تطرقنا إليه في الفصل الخامس هو اللسفياني المقصود في األح الخليفة المتوقع 
 من الكتاب.

ومن صاحيات الخليفة تشكيل مجلس الشورى ثم تشكيل الهيئة الشرعية والمجلس العلسكري  
 لستخبارات والمؤلسلسة اإلعامية بعد التشاور مع مجلس الشورى.ومجلس األمن واال

بكر البغدادي له نائب يعتمد عليه  بوأإن  :نائب الخليفة ومنسق شؤون واليات العراق .2
)أبو معتز( وهو ضابط  في  لسمه فاضل عبد اهلل الحيالياعتمادًا كبيرًا، وهو أبو ملسلم التركماني ا

 الجيش العراقي اللسابق من مدينة تلعفر وهو الذي يشرف على الوالة اللسبعة في العراق، كما يلي:
. والية صاح 1. والية كركوك/ 2ألنبار/ . والية ا2. والية الموصل/  4. والية بغداد/ 0

  .. والية الحدود اللسورية العراقية1. والية الفرات األولسط/ 9الدين/ 
كما إن هناك عدة والة وعدة واليات لباد الشام ضمن هيكلية خاصة بها مرتبطة مباشرة بأبو 

 القرشي.فتقاره للنلسب بعده الوال يمكن لنائبه تولي منصب الخليفة  بكر البغدادي.

بعد الخليفة، وتشكيل كافة المجالس األخرى من المجلس ويعتبر أعلى هيئة  :مجلس الشورى .3
عضو  00-6العلسكري إلى الوالة يحتاج إلى تزكية من مجلس الشورى، عدد أعضاءه يتراوح بين 

غلب المهام العرب غير العراقيين من أوهم من القيادات التاريخية للتنظيم، لقد قام البغدادي بتجريد 
قام بتعيين أبو أركان العامري العراقي التنفيذية فجعلهم أعضاًء في مجلس الشورى، ولكن مع ذلك 

رئيلسًا له لضمان لسيطرته على المجلس، من الناحية النظرية يمكن لمجلس الشورى عزل الخليفة، 
 ولكن يبقى هذا األمر بشكل نظري فقط.
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 الضابط في النظام اللسابق بو أحمد العلوانيأ يتشكل من رئيس وهو :المجلس العسكري .4
يعينهم البغدادي  ، وهؤالء4119نتموا إلى التنظيم بعد عام ا وثاثة ضباط من الجيش اللسابق

دارة القادة العلسكريين في الواليات ومتابعة نتائج  ، مهمتهويزكون من مجلس الشورى التخطيط وا 
 الغزوات.

لستخبارات اه أبو علي األنباري وهو ضابط لسابق في يترألس ستخبارات:مجلس األمن واال .5
؛ توفير الحماية والملسؤولية عن لستخبارات الجيش اللسابق أيضًا مهامهاوعضوين آخرين من الجيش 

تنقات البغدادي ومواعيده، متابعة القرارات التي يقررها البغدادي وتنفيذها من قبل الوالة، يشرف 
قامة الأعلى تنفيذ  ، ولديه مفارز في ختراقحدود، يشرف على صيانة التنظيم من االحكام القضاء وا 

غتياالت كل والية تقوم بنقل البريد وتنلسيق التواصل بين مفاصل التنظيم، ولديه مجاميع خاصة لا
 والخطف وأخذ الفدية، أفراده يعينهم البغدادي. 

بين الخصومات واألمر لديها مهمتين ألسالسيتين األولى هي القضاء والفصل الهيئة الشرعية:  .6
قامة الحدود، والثانية الدعوة واإل عام، رشاد والتجنيد ومتابعة اإلبالمعروف والنهي عن المنكر وا 

 أغلب أعضائها من العرب واللسعوديين، ولكن يترألسها أبو محمد العاني من العراق.

م( ويرألسها أبو عاعام( و)مركز الفجر لإلوهي )مؤلسلسة الفرقان لإلعامية: مؤسسات اإللا .7
عامية اللسلفية القتالية عشرات المنتديات والمواقع اإل. وهناك الجنلسية وريأثير عمرو العبلسي اللس

  ش.عامي لداعالتي تقدم الدعم اإل

 ،4102يترألسه أبو لسفيان التكريتي الذي قتل في أوالسط شهر تشرين الثاني  حيثبيت المال:  .8
يقرر كيفية وحيد الذي ، وهو الالمال تحت إشراف البغدادي مباشرة، حيث تجبى إليه األموال وبيت

الصرف، والمعاشات والتي تتراوح بين أربعمئة دوالر للمقاتلين اللسوريين، ولسبعمئة دوالر للعراقيين 
وللقادمين من الخارج، ومعاشات أكبر حلسب الدور والمهام والحاجات، وتبلغ األلفي دوالر للقيادات 

 األخرى المختلفة.
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تنظيم داعش....  ،ما بين النهرين الجهاد تنظيم قاعدة ،تنظيم القاعدة - ح

 :وحدة فكر وخاف في المنهج
لسم كان ال ينكر أن هذه التنظيمات تتبنى نفس العقائد والفكر وهي مترابطة عضويًا بل إن  تغيير اال

، ولكن ال ينكر وجود خافات وللتخلص من شروط البيعة إذا بقوا في نفس التنظيم ألهداف تنظيمية
ختاف القيادات، فالقاعدة كانت تحت قيادة بن الدن والظواهري، امنهج نابع من جوهرية في ال

ما بين النهرين تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي، وداعش  تحت قيادة أبو بكر  الجهاد وقاعدة
 البغدادي، ويمكن حصر الخافات في المنهج بما يلي:

الشيعة، في حين ك القريب والصليبيين قبل ليهوداكان بن الدن يعتقد بوجوب قتال العدو البعيد ك .0
تبع البغدادي منهج اإن الزرقاوي كان يعتقد بوجوب قتال العدو القريب كالشيعة قبل العدو البعيد، و 

قيادي في أنصار اللسنة عترافات الاالزرقاوي؛ وهناك حادثة من الممكن أن تفلسر هذا الموقف، ففي 
الهيئة الشرعية في األنصار الذي كان معتقًا لدى بو وائل( ملسؤول أدعى أن )ا، )أبو أياد(

لستعدادهم لإلفراج عنه إذا غير منهج الصراع لألنصار ااألميركان، حيث أتفق األميركان معه وأبدوا 
من قتال األميركان إلى قتال الشيعة، فوافق ولكن طلب منهم اإلفراج عن كل من أبو مصطفى 

هذه المهمة، فأفرج األميركان عنهم ثاثتهم؛ ولكن تنظيم  بو مقداد العربي لمشاركته فيأالكردي و 
تفاق، فشكل هؤالء الثاثة تنظيمًا السموه )تنظيم الهيئة الشرعية ألنصار أنصار اللسنة رفض هذا اال

تهامًا للزرقاوي في إمكانية أن ا؛ لقد ذكرنا هذه الحادثة ليس (11)اللسنة( لتحقيق ما وعدوه لألميركان
حتمال كبير أن بعض العماء كانوا قريبين من القيادات ويوجهوا ايركان؛ بل هناك يكون عميًا لألم

 هذه القيادات بطريقة غير مباشرة لتحقيق مآرب طرف ثالث من دون وعي منهم لذلك.
األمر اآلخر بالنلسبة للقاعدة هو الهدف األلسالسي للقاعدة ويتمثل بإخراج المشركين )األميركان  .4

وجود وكنفوذ( من جزيرة العرب والصراع مع الغرب الصليبي واليهودي، )نعم ك -بالدرجة األولى
لت المواجهة مع اليهود كشعار وليس كواقع(، لذلك وجهت الضربات للمصالح األمريكية في ظ
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لخ(؛ أما إنشاء الدولة فكان ذلك هدفًا بعيدًا، لقد إأميركا وخارج أميركا )نايروبي، اليمن، اللسعودية، 
 دن العيش في اللسودان وفي أفغانلستان واللتان كانتا توفران له وألتباعه مجااًل إلنشاءكتفى بن الا

معلسكراته للتدريب والتخطيط من أجل مهمته األلسالسية في الصراع مع الغرب، أما الزرقاوي 
والبغدادي فكانت إحدى أهم أهدافهم الحصول على بقعة من األرض من أجل إنشاء دولتهم 

خرى في العراق أ راض  أت أهدافهم بإنشاء دولة الخافة اإللسامية في الموصل و لسامية، فتوجاإل
ندفاع قوي اوالشام. إن إنشاء دولة الخافة اإللسامية قد أوجد درجة عالية من التعاطف الشعبي، و 

ندفاعهم لمشاركة بن الدن اللمشاركة والهجرة إلى هذه الدولة لدى جيل والسع من الشباب أقوى من 
بن الدن وبأفعاله، ولكن هناك فرق بين اإلعجاب وبين الرغبة في ادة، لقد أعجب الكثير بوالقاع

شباب ترغب بالدخول في الصراع من أجل الصراع، فمشاريع بن لالمشاركة، حيث هناك قلة من ا
حياء الماضي العريق إنتحار، أما مشاريع البغدادي فهي مشاريع االدن هي مشاريع موت ومشاريع 

لخافة اإللسامية الذي يعتز به أغلب الملسلمين، لذلك كان مشروع البغدادي قادرًا على لدولة ا
حياء عز األجداد في الماضي اللسحيق بل حتى الماضي متصاص وجذب الكثير من الشباب إلا

القريب الذي ال يتعدى المئة عام، فمشاريع البغدادي هي مشاريع حياة، وأمل بالنصر والعز، 
 نتحار من أجل الحياة ال من أجل الصراع.الافالموت فيها و 

ختافات بين تركيبة القاعدة لسواء كانت قاعدة بن الدن أو قاعدة الزرقاوي الاهناك أيضًا بعض  .2
وبين تركيبة داعش، فالقاعدة كانت تتشكل بالدرجة األولى من العرب بمختلف جنلسياتهم، وكذلك 

واًل ثم العراقيين، أما داعش فإن المشاركة األجنبية من قاعدة الزرقاوي التي كانت تتشكل من العرب أ
با وألستراليا وأميركا تشكل نلسبة كبيرة وكذلك العراقيين ، حيث أن المنتمين و الشيشان وأور  تركيا

للقاعدة في أفغانلستان والعراق كانوا من حوالي أربعين جنلسية من مختلف الدول، أما داعش فإن 
فإن أكثر من خملسين  ،خرأيقارب اللسبعين جنلسية مختلفة. بل هناك تميز  المنتمين إليها قد بلغوا ما

عتنق اإللسام من الملسيحيين بل ابا هم من جذور غير عربية ممن و في المئة من القادمين من أور 
حتى اليهود كما إن أغلب أفراد القاعدة كانوا من الطبقة دون المتولسطة أما داعش فإن أغلبهم من 

و فوق المتولسطة ، لم يكن هناك وجود للمقاتلين من األطفال بين صفوف الطبقة المتولسطة أ
القاعدة، أما داعش فقد شكلوا لواًء من ثمانمئة طفل أعمارهم أقل من خملسة عشر لسنة كثير منهم 
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أيتام، مهامهم الرئيلسية نقل الذخيرة والملساعدة في طبخ الطعام ولكن بعضًا منهم يقاتلون، وقد قتل 
ل في المعارك، لقد جلب األلسترالي خالد شريف معه أوالده الثاث وأصغرهم ال حوالي مئتي طف
الكثير من  ؛أعوام، علمه أبيه على حمل رؤوس من قطعت رؤولسهم من المناوئين يتجاوز اللست

غير الملسلمين بل حتى من الملسلمين جاؤوا ليشهدوا معركة نهاية العالم )هرماجدون( المذكورة في 
الملسيحي بل حتى اإللسامي، وقيادة القاعدة كانت من العرب غير العراقيين أما التراث اليهودي و 

ل، أما ظقيادة داعش فهي من العراقيين. كما أن قيادة القاعدة في العراق كانت متخفية في الأغلب 
جتماعي. مواقع التواصل اال عام وفيإلا قيادة داعش فأصبحوا بشكل علني يكشفون قيادتهم في

عتقادهم، أما الكثير من قيادات اقيادية في القاعدة يغلب عليها طابع العلم الديني حلسب العناصر ال
داعش فيغلب عليهم الطابع العلسكري وهم ذو ماضي بعثي وليس إلسامي، فكثير منهم كانوا 

  في زمن النظام اللسابق في العراق. لستخبارات وأمن ومخابراتاوضباط  علسكريون
نتقالية في العراق لذلك شابتها الكثير من امثل مرحلة حديثة غير ملستقرة و كانت قاعدة الزرقاوي ت .2

األخطاء، أما داعش فإنها برزت بعد تجذر القاعدة لعدة لسنوات في العراق فتم تافي الكثير من هذه 
دارية هيكلية تنظيمية مع توزيع األخطاء. فلم يكن للقاعدة في عهد الزرقاوي الذي يفتقر للقدرات اإل

احيات والمهام بشكل مدروس وتفصيلي، وهذا ما تم تافيه عند تشكيل داعش كم تبين أعاه، الص
لستخدم للعرب غير العراقيين، قبال اكما إن القيادة في زمن الزرقاوي كانت للمهاجرين )وهو تعبير 

ية، وال ن ال يعرفون الطبائع العراقو لستخدم للعراقيين(، وكان هؤالء المهاجر اتعبير األنصار الذي 
قتتال، لذلك جمد الواقع العشائري، فوقعت أخطاء كثيرة أدت إلى خافات عميقة وصلت إلى حد اال

لستشارية والمهام التشريعية لى المهام االإحالهم تنفيذية لمعظم المهاجرين العرب وأالبغدادي المهام ال
ضت الكثير من الزيجات هاجرين، حيث فر معامية. المشكلة األخرى هي مشاكل زواج الوالمهام اإل

بين المهاجرين والعراقيات من دون رضا كامل من قبل أهالي الزوجة، كما إن التمادي في زواج 
جتماعية كثيرة، وقد تصوروا أنهم أوجدوا حًا لهذه المشكلة  بعد االملسيار للمهاجرين رتب تبعات 

ات من الطائفة األيزيدية حياء فكرة الجواري بحق النلساء المختطفات وبالذإحتال الموصل با
هذا األمر بما تم تداوله في مواقع لوالملسيحية حيث تم تداول الفتيات بينهم كجواري )وال عاقة 

 جتماعي من صور مفبركة بشأن لسوق الجواري في الموصل(.التواصل اال
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للمجيء  ندفاعهمانتحاريين من العرب الذين كانوا يلتحقون بقاعدة الزرقاوي بلسبب تقلص عدد اال .1
لسواق أة من ظماكن مكتأنتحار وتفجير نفلسه في قتناع الكثير منهم في االاعدم وقتال األميركان و 

وغيرها ال يفرقون بين رجل أو إمرأة، صغير أو كبير، لسني أو شيعي أو ملسيحي، عربي أو كردي 
مفخخة ألماكن يصال لسيارات أو تركماني، لذلك كانوا يرلسلون العضو الذي ال يرغب بتلك العملية إل

ن الكثير من العمليات كان يمكن أمعينة فتفجر اللسيارة من بعد من دون إرادتهم ودون علمهم، كما 
نتحار فيلستمر منهج ومشروع نتحاري الذي كان ينتحر لمجرد االإنجازها من دون الحاجة لا

اق، فأخذ الكثير نتحارية، وكانت أخبار تلك األحداث تبلغ أعضاء القاعدة خارج العر العمليات اال
 منهم يتراجع وال يذهب إلى العراق. 

بو بكر البغدادي أخذت تحكم بيد من حديد، فا مجال لمعارضة أفكاره ومخططاته أو أإن قيادة  .9
قيادته، فعندما رفض أبو محمد الجوالني ضم جبهة النصرة إلى داعش، أعلنت الحرب على جبهة 

ن الطرفين فقط في منطقة دير الزور، وعندما تدخل أبو خالد ئة مقاتل بياكثر من لستمأالنصرة فقتل 
لستجابة لطلب أيمن الظواهري، وكان االلسوري رئيس حركة أحرار الشام اللسلفية كحكم بين الطرفين 
بو خالد أندماج، فكانت عقوبة ن االو رأيه أن تعمل داعش في العراق وجبهة النصرة في الشام من د

نتحارية بوالسطة داعش، وقتل الطبيب أبو ريان اكته القتل في عملية اللسوري وأربعة من قيادات حر 
لسليمان أحد قادة أحرار الشام الذي عذب بشكل بشع وقطعت أذنه ثم تم قتله من قبل داعش ألن 

قتحام منزل أبو محمد اجرمه الوحيد أنه من أحرار الشام اللسلفية، وهكذا قام أربعة أفراد من داعش ب
النصرة في أدلب، فقتلوه وقتلوا زوجته وطفلته وقتلوا أخيه وطفلته أيضًا.  األنصاري أمير جبهة

الشام في حلب ولسحبوا المريض محمد فارس من قيادي أحرار  رقتحام ملستشفى زرزو اوكذلك قاموا ب
عتقاله في الرقة السه في شوارع حلب، وأعدموا أبي لسعد الحضرمي بعد من فراشه وذبحوه وطافوا برأ

لراعي والشيخ عمر بالوش والشيخ جال بايرلي في اللساحل اللسوري؛ هذا غيض من والشيخ عصام ا
تباع جبهة النصرة وأحرار الشام اللسلفيتان في كافة أعدام العشرات من إفيض من جرائم داعش ب

بن الدن ثم اتصال باحتلوها؛ أما في العراق فكانت هناك مجموعة من القاعدة لديها االمناطق التي 
نحرف عن منهج اتصاالتها بأيمن الظواهري، بل وجدوا أن البغدادي الستمرت اهري، و أيمن الظوا

لزرقاوي، وكان هؤالء يشكلون حوالي ل الجهاد لوا على منهج قاعدةظقاعدة بن الدن والزرقاوي، ف
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لستمروا بمنهجهم بالهجمات على الجيش العراقي؛ االخملسة بالمئة من اللسلفيين المقاتلين في العراق، و 
قانون البغدادي  ليس لهؤالء عقوبة غير اإلعدام، هم وكل من يرتبط بهم، فأعدم عبد الكريم  حلسب

عدم والي أ)كريم الشورة( في الموصل، وأعدم حوالي الخملسة عشر من أتباعه، و  ــالجبوري الملقب ب
 وعدد الموصل جمال الحمداني الملقب )أبو نوح( وقائد مجموعة جيش عمر الملقب )أبو عائشة(

ختيار بين التوبة والرجوع إلى البغدادي أو الا الذين لم يقتلوا ، ثم إبلغت مجاميعهمكبير من أتباعهم
ضطر غالبيتهم إظهار التوبة، وهرب الكثير منهم إلى جبهة النصرة في الشام وآخرين اعدام، فاإل

فية فقتل الكثير أنصار اإللسام اللسلحركة إلى أفغانلستان، وبقي آخرون متخفين داخل العراق. أما 
نصرًا لسلفيًا من قياداتهم كعبد الهادي دغلس وأمجد الدباس وآخرين وقتل أكثر من مائة وعشرون ع

في الموصل ولما لم يتمكنوا من قتل أحد أمرائهم الشيخ صادق الربيعي أوصلوا معلومات  منهم
 عتقال حمايته. اعتقاله و اللقوات الحكومية عن مكان تواجده فتم 

منهج داعش يختلف كثيرًا عن منهج القاعدة بالنلسبة لألشخاص الجدد اآلخر المهم هو أن الفرق .1
عادة بين الخملسة وعشرين لسنة  لنلسبة للقاعدة تتراوح أعمار المتطوعينافب الذين يلتحقون بالتنظيم،

 عادة من خال أصدقائهم وأشخاص يلتحقونإلى الخملسة وثاثين لسنة، كما إن الملتحقين بالقاعدة 
، وعادة يكون لهؤالء أصدقاء لهم لسبقوهم هناك، وتكون الصورة واضحة يعرفونهم من خال الملساجد

    بالنلسبة ألكثرهم، فيكونوا مهيئين نفلسيًا وملستعدين للمشاركة من دون تردد.
حيث غالبيتهم تتراوح أعمارهم بين  همصغر لسن الكثير منأما بالنلسبة لداعش فيتميز الملتحقين بهم ب

لتحقوا من خال مواقع التواصل ا، كما إن الكثير منهم لسة عشر والخمس وعشرين لسنةالخم
هناك أشخاص في أغلب بلدان العالم يلسهلون اللسفر ويتعاونون مع من يريد  جتماعي، حيثاال
اللسفر إلى تركيا والزواج من المقاتلين في تركيا ثم اللسفر إلى لتحاق بداعش، ويلسهلون للفتيات الا

 إن هؤالء األشخاص بنوا في أذهانهم تصورًا لعالم مثالي متمثًا بدولة الخافة عراق.لسوريا وال
نصار في أخوية كالمهاجرين واأل همأنالسًا مؤمنين وطيبين وعاقات من لسيلقوهم لسامية، يتصوروناإل

أناس  فمن تصوروهم بأنهم أتقياء ورحماء فإذا بهمبحالة مزرية،  . ولكنهم يتفاجأوا عهد رلسول اهلل
فظة، وتعامل شرس يلستلسهلون القتل ويتلذذون بالتعذيب، واألنكى من هذا الفتيات أخاق ذوي قتلة 
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، فإذا بهم  اللواتي كن يؤملن أنفلسهن بأزواج مجاهدين مؤمنين رحماء بينهم كصحابة رلسول اهلل
ن الت حين يتميز بالشرالسة والفظاظة، ولكمن أنفلسهم، خلقهم  عدمت الرحمةأناس قلساة القلوب، 

فإذا لم يتكيفوا لتلك األجواء يعجل بهم في عملية  ؛مناص، فا يمكنهم الرجوع من حيث أتوا
جبار، ولعل الفتاة يقتل زوجها ليتزوجها آخر، وتتحول حياتها إلى حياة نتحارية، برضاهم أو باإلا

 بين.تعالسة وبؤس وعذاب ، وتواجه الخلسارة في الدنيا واآلخرة، وذلك هو الخلسران الم
 4/1/4102و 41/9/4102  راجع بعض الحاالت في برنامج صناعة الموت لقناة العربية بتواريخ)
       (1/6/4102و 6/1/4102و
 

 :داعش إعام - ط
 عاميين العراقيين )غالب حلسن الشابندر( في توصيفه لإلعامحد اإلأذكر في هذا المجال نصًا أل

في وبالذات  ،ي المتميزعامطاع على منهجهم اإلاال ناه حركة داعش، حيث ال بأس منالذي تتب
 حتال الموصل فيصفه بما يلي:توصيف عملياتهم القتالية بعد ا

 الداعشي عامخصائص اإل
 .: المباشرة وعدم المهادنة والصراحة المطلقة والً أ

  .طالة المملة، وعدم اإلر: القص ثانياً 
 اديث النبوية ذات النزعة الجهاديةحيات القرانية واألكثار من اآل: اإل ثالثاً 
  .ية في العراق والشاملساماإلكثار من مفردة) الدولة ( ، ويعنون بذلك الدولة : اإل رابعاً 

 ...( نح بالتلسميات والتوصيفات )كفار، رافضة، مرتدو : الوضو  خاملساً 
  .: الخلو من التحليل اللسيالسي لسادلساً 
ما يخلسرون  ( وفي) انتصاراتهم و تهويل عن حجمأدون مبالغة  من عان الصريح: اإل لسابعاً 

بل يعلنون عن الهزيمة بكل شابه ذلك  و ماألون ذلك بانلسحاب تكتيكي منطقة او معركة ال يعل  
  .رون ببعض معارك الملسلمين التي خلسروهاويذك   ،بلساطة
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على ، ر قريباً و يعدوهم بالنصر المؤز أمنيات والتمنيات ، وال يمنون الناس : بعيدة عن األ ثامناً 
 .(11)لهي والجد والصبركثر ذلك الى التوفيق اإلأبل يوكلون ، لسبيل المثال

أهم موقعين لداعش هما مؤلسلسة الفرقان ومركز الفجر األعامي ويشرف عليها بعض العراقيين 
 والكثير من العرب.

 

 :المنطقة فيداعش  مستقبل - ي
تخذت والتي لستتخذ من قبل مجموعة االسات التي عتمادًا كليًا على اللسياإن ملستقبل داعش يعتمد 

 من الدول واألطراف اللسيالسية في المنطقة وخارجها، وهذه الدول هي:

الماحظ أن التنظيمات اللسلفية كانت تحظى بتأييد ضعيف من قبل الشعب العراقي  من العراق:
ت قيادة . لقد كانضعيفاً  التأييد بقي 4112 عام بعد حتى بل، 4112 عام األميركي االحتالقبل 

حيث تولى أبو بكر  4101 حتى عام 4112القاعدة قيادة عربية وغير عراقية في العراق منذ عام 
لسامية وحول قيادات التنظيم التنفيذية من العرب إلى أشخاص البغدادي قيادة دولة العراق اإل

لقد بلغت القاعدة درجة  ؛التنظيم إلى نلسبة العرب اآلخرين عراقيين بلسبب زيادة نلسبة العراقيين في
لف أحتى كادت تنتهي، بحيث أن أهم كتاب  4101و  4111بين عامي  في العراق من الضعف

وهو كتاب )إدارة التوحش( لمؤلفه أبو بكر ناجي لم يضع  في تلك الفترة من قبل منظري هذا التيار
ألردن والمغرب اوقدم  أي إمكانية لتمدد التنظيمات التكفيرية اللسلفية في العراق،في الحلسبان 

على العراق، بل باألحرى لم يضع العراق أصًا في قائمة  والباكلستان واليمن واللسعودية ونيجيريا
 من أكثر كانالدول التي يفكر فيها التنظيم بالحصول على موطئ قدم في الملستقبل المنظور، لقد 

ة لللسيالسات الحزبية الضيقة غير العراقيين، ولكن بمرور الوقت ونتيج من االنتحاريين% من 61
آثار لسيالسة  من التقليل فياألطراف  لمختلفوعدم جدوى المشاركات اللسيالسية  ،للحكومة العراقية

 تجابه كانت التي اللسلمية االعتصاماتوعدم جدوى  المناوئة،اللسيالسية  لألطراف التهميش
 العزل األبرياء المواطنينالعشرات بل المئات من المعتصمين من  مقتل إلى أدتبمواجهات علسكرية 
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التعاطف مع التنظيمات اللسلفية الملسلحة التي كانت  زيادة إلى أدتكل تلك الظروف  اللساح، من
 دون من من العراقيين إلى تلك التنظيمات كبيرة أعداد انتماء إلىتواجه الحكومة، وأدت بالتالي 

 في والجماعة اللسنة أهلائد لمعتقدات وعي كامل لهذه العقائد اللسلفية الوهابية، ومناقضة تلك العق
 .العراق
 الخافات عن الطرف غض إلى كذلك أدتللحكومة العراقية  قةالضي   الحزبية اللسيالسات أن كما

بين الفصائل اللسنية الملسلحة وبين التنظيمات اللسلفية لمواجهة الحكومة المركزية في بغداد  العقائدية
 ولسيالساتها الطائفية.

داعش  جانب إلىالتنظيمات اللسنية الملسلحة  الكثير من وقوف إلى أدتتمعة تلك الظروف مج كل
 01/9/4102 بتاريخفي مواجهة الحكومة المركزية في بغداد وبالتالي احتال مدينة الموصل 

 بابل محافظة من أجزاء حتى بل وديالى وكركوك الدين وصاح األنبار محافظات من كبيرة وأجزاء
 .دبغدا مدينة أطراف وبعض

 محافظة في التكفيري الوهابي اللسلفي المنهج على يةلساماإلعلى إثر ذلك تألسيس دولة الخافة  وتم
 .داعش قبل من المحررة والمناطق الموصل

الخطورة الكبيرة تكمن هنا في طول الفترة التي لسيبقى فيها هذا التنظيم في هذه المدينة؛ وللتعريف 
ريخية المعاصرة في أفغانلستان، فحركة طالبان كانت ااث التبخطورة هذا األمر يمكن مراجعة األحد

قائمة على الطريقة الصوفية الديوبندية ومعتنقة للمذهب الحنفي، وكما هو معروف فإن الطرق 
بتكفير المتصوفة تكفيرًا مخرجًا عن الملة، كما إن الصوفية هي نقيض الفكر اللسلفي الذي يفتي 

ن الفكر اللسلفي، فأقرب المذاهب لهم هو المذهب الحنبلي ثم المذهب الحنفي هو أبعد المذاهب ع
المالكي والشافعي أما المذهب الحنفي فهو على الطرف اآلخر، ولكن مع هذا التنافر الكبير بين 
فكر طالبان والفكر اللسلفي نجد أنه خال بضع لسنين من التعايش بين طالبان وبين ما يلسمى 

ريين تأثرت طالبان إلى الدرجة التي تخلوا فيها عن جميع بالمجاهدين العرب اللسلفيين التكفي
تناقهم لهذه األفكار درجة عا بلغعتنقوا األفكار اللسلفية الوهابية التكفيرية، بل امعتقداتهم اللسابقة و 

لستنادًا إلى هذه األحداث اجعلتهم يضحون بدولتهم من أجل إلسناد القاعدة وحماية ألسامة بن الدن؛ 
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 لبقاء لفترة بضع لسنين أخرى في الموصل فإننا الاتقبل الموصل؛ فلو قيض لداعش يمكننا التنبأ بملس
عتناق عشرات األلوف من الشباب واألطفال لهذا الفكر اللسلفي التكفيري، وبالتالي تخريج انلستبعد 

الملستعدين للتضحية بأنفلسهم من أجل هذه العقائد الباطلة ولكنها نتحاريين عشرات األلوف من اال
والتي يمكن أن تحصنه من التأثر بهذه  ر للمعلومات والمعارف اإللسامية الازمة لمن يفتقمقنعة 

  فكار اللسلفية الوهابية التكفيرية.األ
ورئيس الحكومة العراقية يعتمد بالدرجة األولى على موقف الحكومة  األمر فإن باألضافة إلى هذا
المبنية على  اللسيالسات لستمرتافإن ، اتإن طال الصراع مع داعش لعدة لسنو  الحالي والملستقبلي

 والشماليةلسيدفع بالتنظيمات الملسلحة في المناطق الغربية  األمراأللسس الطائفية والعرقية فإن هذا 
 .مواجهته وعدم التنظيم هذا مع التعايش األدنى بالحد أو( يةلساماإل)تنظيم الدولة  مع بالتعاون

تلسم بالعدالة في التعامل مع كافة مكونات الشعب، ت لسيالسة لىإإن تحولت لسيالسة الحكومة  أما
ألساس جنلسيته العراقية  علىالعراقي  نلسانعلى األرض، وتمت معاملة اإلبشكل واضح  ذلك نعكساو 

ومحالسبة ومعاقبة الميليشيات الطائفية التي تتصرف  أو الطائفي، العرقي نتمائها لساسأوليس على 
 اللسلفية غير الملسلحة التنظيمات أن إلى طمئناناالن ففي هذه الحالة يمك بطريقة غير ملسؤولة،

بل هناك إمكانية كبيرة في أن هذه  ،(يةلساماإل الدولة)داعش/ تنظيم مع تتعاون لن لسوف
توفير األجواء التنظيمات لستشتبك بالقتال مع داعش ولسيكون لذلك أثر كبير في إضعاف داعش و 

 .العراق داخل اعليهلقضاء الازمة ل
النظام اللسابق من لستخبارات اعتماد أبو بكر البغدادي على قيادات الجيش و ا ر هوخاألمر اآل

نتصارات إلمكانيات العالية للتخطيط وتحقيق االاالبعثيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة و 
الكبيرة لداعش في العراق ومواجهة الجيش العراقي الحالي الذي يمتلك ألسلحة متطورة ولكنه يفتقد 

نتصر بضع مئات من داعش بألسلحة بلسيطة على الذلك لكفاءة والمهنية والقدرة على التخطيط، ل
عشرات األلوف من أفراد الجيش العراقي الذي يمتلك كافة األلسلحة المتطورة والذي كان قادرًا بكل 

ولكنه لم يفعل، هناك فرضية تم تداولها من قبل الكثير من الطيف  لسهولة على دحر داعش
إليعاز إلى السي ال نلستطيع أن نؤكدها كما ال نلستطيع أن ننفيها، تتلخص هذه الفرضية باللسيا
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إطالة مدى وعدم مجابهة داعش، كل ذلك من أجل  من الموصل نلسحابالابقيادات الجيش العراقي 
النزاع مع داعش، وتعميق الخافات والنزاعات الطائفية، وبالتالي بقاء رئيس الوزراء اللسابق نوري 

الكي في الحكم للمرحلة القادمة ألنه لسيخوض حربًا مصيرية وال يمكن إزاحته قبل القضاء على الم
ولكن حصل ما لم يكن في الحلسبان، وهو ، [ في آخر الكتاب(2)يمكن مراجعة المرفق رقم ]داعش

نهيار معنويات الجيش العراقي، وحصول داعش على ألسلحة متطورة ومئات اآلليات الجديدة، ا
مهولة من األموال واألهم من كل ذلك لسيطرتهم على مدينة الموصل، حيث قبل لسيطرتهم ومبالغ 

بضعة طائرات  كان يمكن دحرهم بكل لسهولة ودحر آلياتهم البلسيطة في الطرق الخارجية بوالسطة
حتال مدينة امقاتلة وطائرات لسمتية كانت متوفرة للجيش العراقي في ذلك الحين، ولكن بعد 

إخراجهم منها إال بمعارك طاحنة قد تلستغرق عدة أشهر أو عدة لسنوات وبتحالف  ال يمكنالموصل 
لقضاء على داعش كما يتم التصريح به من قبل العديد من الملسؤولين العلسكريين لهذه لعالمي 

نائب وزير الخارجية  شهادةهو  إن الذي يؤكد هذه الفرضيةالدول المشاركة في هذا التحالف؛ 
 42/1/4102بتاريخ  األميركيللجنة العاقات الخارجية لمجلس النواب  ك(األميركي )برت ماكر 

ن محافظ الموصل أثيل النجيفي إ ؛حيث جاء في شهادته  1/9/4102ربيل يوم أوالذي كان في 
أخبراه قبل شن هجوم داعش بثاثة أيام على الموصل  كريم لسنجاري ووزير داخلية أقليم كردلستان
ن مدينة الموصل هي الملستهدفة، فقام أن داعش أدخلت قوات كبير  ة من لسوريا من منفذ ربيعة وا 

نائب وزير الخارجية األمريكي بإيصال هذه المعلومات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي طالبًا إرلسال 
تعزيزات علسكرية للموصل، واللسماح لقوات البيشمركة الدخول إلى الموصل لحمايتها من هجوم 

ن الوضع داعش على المدينة، ولك ن الجواب الذي جاءه من المالكي أن هذه األخبار مبالغ بها وا 
تحت اللسيطرة؛ لقد وافق وزير الدفاع وكالة لسعدون الدليمي على دخول البيشمركة إلى مدينة 
الموصل لحمايتها من داعش، ولكن رئيس الوزراء رفض ذلك في بداية األمر، ولكنه تراجع وطلب 

،  حتال الموصل من قبل داعشاأي بعد يوم من  00/9/4102يوم جر فمن البيشمركة الدخول 
 . (11)ولكن جاء هذا الطلب متأخراً 

مكان الحكومة العراقية الحالية أن تتبع لسيالسات مناقضة للسيالسات الحكومة اللسابقة والتي أدت إلى إب
للسيالسات هذا األمر يتمثل بالقضاء على ا لسيطرة داعش على الكثير من المناطق داخل العراق.
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وا دورًا مهمًا في لعبو نتموا إلى داعش االبعثيين الذين  ؛ كما إنفي المجال العلسكري الطائفية
مع  نتصاراتهم المتتالية لم يكن بلسبب قناعاتهم بفكر القاعدة، ففكر حزب البعث ال يمكن أن يلتقيا

جتثاث لسيالسات اال رارلستماإلى هذا األمر هو دعاهم  الذيالفكر اإللسامي اللسلفي التكفيري، ولكن 
حتضانهم من الطرف اآلخر كما حصل لسابقًا اوالكثير منهم ملستعد لترك داعش إذا ما تم والتهميش 

الكفاءة  والداعش ويمتلك والم ينتم نباط الجيش اللسابق الذيضمع الصحوات، ولعل هناك الكثير من 
جتثاث التي ال بلسبب لسيالسات اال راتهمومن كفاءاتهم وخب منهملستفادة والمهنية العالية ولكن لم يتم اال

 زالت قائمة.

شكال مختلفة، فواحدة من أهم أإن الموقف التركي يخضع للكثير من العناصر المؤثرة ب تركيا:
ن تركيا في هذا المجال تفكر ببديل  األولويات للنظام التركي هو إلسقاط نظام بشار األلسد، وا 

تى بديل علماني، ولكن مثل هذا البديل كان يمكن أو حخوان الملسلمين كحركة اإل إلسامي معتدل
ولكن في الوقت الحالي ال يمكن أن أن يتوفر لو لسقط نظام بشار األلسد قبل خملسة لسنوات أو كثر، 

محدودة  قوةب يتمتعون إالال  خوان الملسلمين أو من العلمانيينمن اإل كأشخاص يتوفر هذا البديل إال
 بيد الحركات اإللسامية اللسلفية وبالذاتهي لسبة للمعارضة ، فالقوة على األرض بالنعلى األرض

نتحار تزود تنظيمات القاعدة وداعش إن منهج تحقيق األهداف المرحلية من خال اال داعش،
بإمكانيات قتالية ضخمة تتفوق فيها على كافة الحركات اإللسامية األخرى المعتدلة حتى ولو كان 

ولكن ال تزال تركيا تراهن على هذا البديل والذي ممكن  يريين،رهابيين التكفعددهم يتجاوز عدد اإل
 أن يكون عليهم وليس لهم على المدى البعيد. 

% من لسكان تركيا، 41 -% 41نلسبة تتراوح بين  تركيا أيضًا تحلسب حلساب األكراد الذين يشكلون
وقد شرق لسوريا، وبدأت تتنامى لديهم المشاعر القومية بقوة للدفاع عن إخوانهم الكرد في شمال 

وهذا يحتم تحركهم ضد برزت تلك المشاعر كأعمال عنف وتظاهرات في مناطق مختلفة من تركيا، 
داعش خوفًا من التداعيات إذا ما تمكنت داعش من اللسيطرة الكاملة على المناطق الكردية شمال 

ي معلسكر األكراد من خال مجازر بشرية كما حدث فالعشرات أو المئات من وتم ذبح  لسوريا
  .لسبايكر في العراق
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األمر اآلخر هو أن تركيا بالتنلسيق مع اللسعودية وقطر قد زودوا المعارضة اللسورية بكميات كبيرة 
، وتم نقل كميات تم نقلها إلى لسوريا عن طريق الموانئ التركيةو  من األلسلحة تم شرائها من كرواتيا

يا بنفس الطريقة إلى لسوريا؛ لقد كانت تركيا من األلسلحة المتطورة من مخازن األلسلحة في ليب كبيرة
خوان الملسلمين ولكنها وصلت في عطاء هذه األلسلحة للفئات الموالية لها من حركة اإلإلتلسعى 

داعش ألنهم القوة الحقيقية على األرض؛ إن تركيا قد يد الحركات اللسلفية ومن ضمنهم النهاية إلى 
يقاتلون األكراد المعادين لتركيا، إلساميين، كما إنهم  عتبارهماال تمانع من التعاون مع داعش على 

نتهاء الحرب امن أراضيها لسلبت منها بعد  ءاً كما إنهم يحتلون الموصل والتي تعتبرها تركيا جز 
كانون األول  09، حيث رفضت تركيا قرار لجنة التحقيق الدولية لعصبة األمم في العالمية األولى

، وفضًا عن ذلك لكة العراقية المتشكلة حديثًا في ذلك الزمنبضم الموصل إلى المم 0641عام 
يمكن أن يشكلوا الخطر األكبر  داعش ولكن ؛لتركيا عدو األولاليقاتلون النظام اللسوري  إن داعشف

، فهناك أكثر من ألف شاب تركي على تركيا، فهناك الكثير من األتراك الذين يعتنقون هذه األفكار
لستقرارها اأن تنتقل العدوى إلى تركيا، وهذا أكبر خطر على تركيا وعلى  ، ويمكنضمن تنظيم داعش

تجاوز عدد اللسياح الثاثون مليون للدخل القومي وهو قطاع اللسياحة حيث  دراالمصأهم وعلى 
لسائح في اللسنة؛ لذلك فإن تركيا تلسعى للحصول على إلسناد دولي وشرعية دولية إلقامة منطقة 

لسناد المعارضة ا  ك تتمكن من إدخال جيشها إلى األراضي اللسورية و حظر جوي شمال لسوريا وبذل
يجاد نظام جديد في الموالية لها بفعالية أكبر وقتال داعش والنظام اللسوري في آن واحد، واللسعي إل

 قد تلستطيع تركيا تحقيق بعض هذه األهداف على المدى المنظور، ولكن من ؛لسوريا مواليًا لها
قبل الجيش الموالي لنظام األهداف ألنها لستواجه معارضة شديدة من  الصعوبة تحقيق جميع هذه

بإيران ورولسيا وحزب اهلل اللبناني، ولكن قد تلستمر  ة متمثلةخارجي معارضةبشار األلسد فضًا عن 
ى بتأييد مباشر من ظتركيا في برنامجها هذا بتحرك تدريجي ولفترة طويلة زمنيًا والذي يمكن أن يح

 إلى تقلسيم لسوريا إلى عدة دويات في النهاية يمكن أن يقود المنهج هذا ، إنطرقبل اللسعودية وق
وهذا ما يحقق المخطط اإللسرائيلي في تقلسيم المنطقة إلى  ،كما هو حاصل في مراحله األولى اآلن

دويات قائمة على ألسس طائفية وعرقية، متصارعة فيما بينها، فتكون إلسرائيل هي الدولة األقوى في 
 ة على اإلطاق.المنطق
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مام إمكانية توصل أال يغلق الباب  اللسلبي، فإن هذا الواقع هذا الواقع ولكن مع كل ما ذكرنا من
يران واللسعودية بل حتى لسوريا إلى تلسوية وتفاهم فيما بينهم يتمثل ا  دول المنطقة وبالذات تركيا و 

عمل جميع هذه األطراف لسوية ، و تدلةبتقديم تنازالت من قبل النظام اللسوري لصالح المعارضة المع
ني ال أعتقد  حتماالت الوصول إلى هذا التفاهم اإن قبال عدو واحد مشترك وهو حركة داعش، وا 

يبلغ الخملسون بالمئة، ولكن مثل هذا التفاهم قد يصب لمصلحة جميع الدول المذكورة أعاه على 
  المدى البعيد.

هذا إن  ،ات العلسكرية العراقية في مقاتلة داعشعلسكريًا إللسناد القو  بالتدخلإيران قامت  إيران:
ن كان لسيزود الجيش الرلسمي العراقي بقوة إضافية في مواجهة داعش الموقف  يمكن  ذلك إال أنوا 

 إيران تدخلت إنوبالذات  مع داعش الوقوفو الكثير من التنظيمات الملسلحة  تكاتف لىإأن يؤدي 
في  كما هو حاصل في بعض المدن المنطقة في ةالمهم األخرى الدول مع تنلسيق دون من بمفردها

. أما إذا كان التدخل بتنلسيق مع الدول األخرى ضمن لسيالسة العراق أو ما هو حاصل في لسوريا
لسيالسة عادلة في  إقرارعن  فضاً  ،وبالذات تركيا واللسعودية ،في العراق داعش حتواءالواضحة 

يمكن أن يحصر تنظيم  األمرراقية، فإن هذا التعاون مع كافة مكونات الشعب من قبل الحكومة الع
 على األرض وبالذات من الجانب التركي. اإللسنادداعش في الزاوية، ويغلق عليهم منافذ 

إن أميركا يمكن أن تلعب دورًا علسكريًا مهمًا في رلسم الخطط على  :الواليات المتحدة األميركية
 ترلسانتها لستخداما عن فضاً  لعراق،ا في تواجدها فترة خال بالوضع لمامهاإل وذلكاألرض 

 القوة لستخداما إمكانية معالمقاتلين من داعش،  مواقع لىإالصاروخية في توجيه ضربات دقيقة 
 أن يمكن التي الجانبية العرضية صاباتاإلفي التصدي لإلرهابيين، مع تقليص  الفعالةالجوية 
متلكها الطائرات العراقية التي ال تتمتع . وهذه الميزة ال تاألبرياء من المدنيين المواطنين تصيب

 .صاباتاإلبإمكانيات الطائرات والصواريخ األميركية في دقة 
حلسب ب يمكنها ال فأميركا والتعقيدات؛ المصاعب ببعض يواجه أن يمكن األميركي التدخل ولكن

ات غير العمل مع ميليشي ينلسق الجيش هذا كان إذا بقوات أرضية الرلسمي الجيش ملساعدة دعائهاا
فضًا عن وجود حالة من الرفض لعدة فئات لسيالسية إرهابية،  أعمال رتكابابمنضبطة بل متهمة 
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حالة الرفض تلك تعقد األمور ألنه ال إن العراق، كقوات برية إلى  عراقية برجوع الجيش األمريكي
للقيادة يمكن القضاء على داعش من خال الهجمات الجوية فقط، كما إن الجيش العراقي يفتقر 

الازمة  والتدريب الازم للقضاء على داعش خال فترة الملستقبل القريب؛ هذا الواقع ال يعني أن 
ال يمكنه الرجوع إلى لسابق عهده، حيث كان الجيش العراقي من أقوى جيوش الجيش العراقي 
األمر  ، وهذا4112ات القرن الماضي حتى حله عام يطاق منذ تألسيلسه في عشرينالمنطقة على اإل

قصاء المفلسدين، والتربية على  لسس وطنية وغير أيمكن تحقيقه من خال التأكيد على المهنية، وا 
رجاع طائفية،  وبالذات المهنيين منهم والكفوئين والذين كان والءهم للوطن  القيادات القديمة للجيش وا 

لسابق نوري المالكي حيث يرت تركيبة الجيش خال فترة رئيس الوزراء الوليس للنظام اللسابق. لقد غ  
لم يكن للمهنية والنزاهة والكفاءة أي دور في منح المناصب العلسكرية، ولكن منحت المناصب 

، فكان من الطبيعي أن والنزاهة للمتملقين والمفلسدين والموالين وهؤالء عادة يفتقرون للكفاءة والمهنية
بعد فرار قياداتهم من الميدان مقاتلين تفشل الوحدات العلسكرية التي كانت تعد بعشرات األلوف من ال

أمام بضع مئات من العصابات الضعيفة العتاد والضعيفة التدريب ولكنها تتمتع بالتخطيط الجيد 
نطاقًا من انتحارية وبدرجة عالية من الشجاعة أو باألحرى التهور وهو الوصف األدق للعمليات اال

  .عتقادات باطلةاتصورات متخلفة و 
يجلبوا رجال  أن لستطاعواا عندما 4111 عامهو ما حققه األميركان من إنجاز  اآلخر األمر

 اللسلفية الحركات قبال الصحوات لحركات إنشائهم في جانبهم لىإالعشائر في المناطق الغربية 
فيها جثث القتلى من  لكان نجاحًا متميزًا، حيث تحولت الفلوجة التي كانت تلسح والذي للقاعدة،

بالنلسبة للجيش األميركي  أمناً  العراق في المناطق أكثرالى  ؛في الشوارع ويمثل بها الجيش األميركي
 تمتحين تم القضاء بشكل شبه كامل على كافة التنظيمات اللسلفية للقاعدة، و  ،وكافة العراقيين

رجال العشائر من قوات الصحوات على منطقة األنبار بشكل شبه كامل. ولكن اللسيالسات  لسيطرة
 ،4100ن للعراق في نهاية عام يياقية التي اتبعت بعد ترك األميركللحكومة العر  لضيقةا الحزبية

 الصحوات، لمجاميع اإللسناد وضعف األنبار، في اللسلمية عتصاماتاال معوالشرس  ظوالتعامل الف
فع الكثير من رجال د  مرة أخرى، بل  أمرهم لستفحالاو  األنبار، في القاعدة لتحرك المجال فلسح
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 على واللسكوت الحكومة، بوجه اللساح ورفع الحكومة على نقاباالإلى من العشائر  الصحوات
 .العراقي الجيش لقوات قتالهم في داعش مشاركة بل داعش، تحركات
منطقة الشرق  في الحوادثلسيالسة الحكومة األميركية من  هو عتباراال فيالذي يؤخذ  األخير األمر

 .البعيد والمدى المنظور المدى علىاألولسط ومخططاتهم للمنطقة 
وداعش  بالقاعدة المتمثلة التكفيرية اللسلفية الحركات على بالقضاء نيرغبو  همفالمدى المنظور  فعلى
إعانهم للعالم  في نيرغبو  نهمأكما  ،من تهديد لألمن القومي األميركي لهتشك   لما المنطقة في

نشاء نظام دلستوري  وللشعب األميركي نجاح تجربتهم في العراق في القضاء على الدكتاتورية وا 
 زمن في معدومة كانت والتي الملستويات كافة على بالحريات العراقي نلساناإلديمقراطي يتمتع فيه 

 .اللسابق النظام
 الصهيوني للوبيابعلى المدى البعيد، فقد أصبح معلومًا وجود مجموعات متأثرة بما يعرف  أما

 عرقية ألسس على القائمة الصغيرة الدويات من مجموعة لىإوالذي يعمل من أجل تقلسيم المنطقة 
  كما ذكرنا لسابقًا. وطائفية،

عدائها في  وداعش القاعدةدول في المنطقة تتبنى منهج  تنشأ أن أميركا مصلحة من هل ولكن
 .كياألمير األمن القومي  مصلحة مع يتعارض األمر هذا لتأكيدابللغرب ولكل من ال يؤمن بنهجهم؟ 

يالسة األميركية على المدى القريب هو القضاء على داعش، أما على المدى البعيد فهذا ما للسالذلك ف
الواليات المتحدة  لستكشفه األيام، وأغلب الظن إن تطورت األمور بشكل لسلبي كبير في المنطقة فإن

 لستترك المنطقة ألهلها للصراع فيما بينهم كما فعلته في ليبيا. األميركية
عتماد على نفلسه والنأي عن النزاعات لى دول المنطقة وبالذات العراق االهذا الواقع يملي ع

الطائفية، وبناء جيشه على ألسس لسليمة، وهذا يعتمد بالدرجة األولى على من لسينتخبهم الشعب، فقد 
أصبح في العراق هامش كبير من الحرية، فالشعب لسيتحمل تبعات من يعطيهم صوته ويمنحهم 

 ثقته.
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عت اللسعودية بإلسناد الثورة الشعبية في لسوريا، وكانت تلساعد المعارضة باألموال لقد لس السعودية:
واللساح، ولكن بعد أن برزت التنظيمات اللسلفية التكفيرية المرتبطة بالقاعدة نأت اللسعودية بنفلسها 

لستمر إلسنادها للجيش الحر، ولكن هذا ال ينفي اكموقف رلسمي عن إلسناد هذه المجاميع، ولكن 
لتكفيرية وبالذات حركة اريت بأموال اللسعودية إلى هذه الجهات تشاثير من األلسلحة التي وصول الك

البشري لسناد لسناد الشعبي اللسعودي فتأتي اللسعودية بالمرتبة األولى في اإلداعش، أما بالنلسبة لإل
، بل حتى ى داعش بإلسناد المؤلسلسة الدينية اللسعودية غير الرلسميةظإللسناد المالي، كما تحاو 
 .رلسمية ولكن بشكل خفيال

كبر بكثير من حجمها، وكانت لها عاقات مع كافة أقد لعبت أدوارًا  ال يخفى إن قطر قطر:
عام عن معلومات حصلت عليها وكالة تلسريبات نشرت في اإل األطراف المتناقضة، وهناك

في الباكلستان  (دالمخابرات المركزية األميريكية من حوالسيب ألسامة بن الدن من بيته في )أبوت أبا
بنه ابن خليفة آل ثاني بالتنحي لصالح  حمد الشيخوكانت هذه المعلومات لسببًا لطلب األميركان من 

لقد لساعدت قطر كافة األطراف المعارضة للنظام اللسوري ومن ضمنها جبهة  ،(11)الشيخ تميم
كما ال  مباشر؛ تان، ولعلها لساعدت داعش بشكل مباشر أو غيرالنصرة وحركة أحرار الشام اللسلفي

، ينكر إن قطر تمتلك عاقات وثيقة مع إلسرائيل، ولعل هذا يفلسر تلك العاقات المريبة والغريبة
حيث من خال هذه العاقات والملساعدات المالية يمكنها فتح عاقات مع كافة األحزاب والحركات 

، الذات الملساعدات الماليةمن خال تقديم الملساعدات لها وباللسيالسية في العالم العربي واإللسامي 
التعرف على  على أثر ذلك يمكنها فتح عاقات وثيقة مع هذه الحركات وهذا يمكنهم بالتالي منو 

بما يصب في مصلحة جهات عالمية  متوجيه لسيالساتهفي  ثيرأومن ثم إمكانية الت هممخططات
    محددة. 

كثر أبية وبالذات بريطانيا وفرنلسا و لقد كانت الدول األور  :وأستراليا بيةو مجموعة الدول األور 
بعد بروز داعش وتوجه  ، ولكنهدولتين معاديتين لنظام بشار األلسد وكانتا ملستعدتان لمقاتلة نظام

لتحاق بداعش، وبعد ذبح عدة رهائن غربيين برزت عداد كبيرة من مواطني هاتين الدولتين لاأ
مع نظام بشار األلسد للتعاون ضد أصوات من قبل بعض اللسيالسيين البريطانيين بفتح قنوات 
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التوقف عن عدم يعني  ال ولكن ذلك ،، ولكن لسيالسة الدولة الرلسمية رفضت هذا التوجه(19)داعش
معادات نظام بشار األلسد، بل قد يعني التوقف عن إلسناد المعارضة اللسورية إال إذا كان ذلك 

ضعاف داعش، قد ال تلستطيع بريطانيا وفرنلسا إعان ذلك  اإللسناد يجرهم إلى الصراع مع داعش وا 
للرأي العام، ولكن بالتأكيد لستخشى هذه الدول من إلسقاط نظام بشار الذي لسيفتح المجال لداعش 

جتياح لسوريا من أقصاها إلى أقصاها، ولستكون تداعيات هذا األمر خطيرة جدًا على الدول اب
مع علمهما إن  لدولي ضد داعشبريطانيا و فرنلسا إلشراك إيران في التحالف ا لقد لسعت بية،و األور 

بية من لسيالسات داعش أكبر بكثير و ؛ إن معاناة الدول األور ند نظام بشار األلسد بكل قوةايران تلسإ
با؛ وبلسبب هجرة و من معاناة الواليات المتحدة األمريكية بلسبب كبر الجاليات اإللسامية في أور 

رهابية. فمما ال شك فيه أن الدول لها اإلبية لمشاركة داعش في أعماو الكثير من مواطني الدول األور 
لستفحال أمر داعش على بلدانهم الستراليا لستقف بصدق ضد داعش خشية من تداعيات أبية و و ور األ

 .وكبير جداً  بشكل لسلبي

أن هناك مؤثرات كثيرة  نكتشف مما ذكرنا من مواقف الدول المختلفة من داعش الخاصة:
 الغيب يعلم فا اآلن،جميعًا  بها ؤالتنبداث ملستقبلية ال يمكن ومتعددة، وكثيرًا منها يعتمد على أح

 .اهلل إال
هو صعوبة  األولاألمر  :بأمرين ؤالتنبيمكننا من معرفة الكثير من العناصر المؤثرة  ما ولكن

من جميع الجوانب  محاطةنها الموصل على المدى المنظور، أل في يةلساماإلالخافة  دولة لستمرارا
 هذه نتشاراالثاني هو لسرعة ؛ واألمر الملستوى العالمي وعلى قليمياإلعلى الملستوى بدول معادية 

 يؤكدقبل أعداد كبيرة من الناس خال فترات زمنية قصيرة، وهذا بذاته  من عتناقهااو األفكار اللسلفية 
إن على مدى الملستقبل المتولسط والبعيد لصالح هذا التوجه اللسلفي الوهابي، بل  لستتغير ألموراأن 

رجاع الموصل الى أحضان الدولة العراقية إخراج توقع من الممكنكان   داعش من الموصل وا 
، فإن الوضع في لسوريا على ملستوى الملستقبل المتولسط والبعيد والقضاء على داعش في العراق

على األرض فضًا عن  الوقائعاللسلفية الوهابية التكفيرية، وهذا ما تؤكده  التوجهاتلصالح  بقىلسي
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النبوية الشريفة كما  األحاديثالمنطقة والعالم والملستمدة من  لملستقبل يةلساماإل اللستشرافاتا
 .الكتاب من القادمة الفصول في ليهإلسنتطرق 

 

 :المستقبلية "داعش"مخططات  - ك
م أن قتالهم ومعركتهم على 4111أو بأألحرى القاعدة في عام  "داعش"لم يكن يدور في خلد 
 ذلك الحين أن أكثر الدول المهيأة وريا أو العراق. بل كان مخططهم فياألرض لستكون في لس

، ثم ليمناية هي األردن وباد المغرب وباكلستان و لساماإلللسيطرة القاعدة وتألسيس دولة الخافة 
آلن في ا. حيث نحن (10)حلسب إدعائهم( ونيجيرياب -تولسعت الدائرة فشملت اللسعودية )باد الحرمين

م. ولكن تبقى الدول المذكورة أعاه على رأس القائمة في مرحلة ما 4102عام  النصف الثاني من
 ملستقبل المملكة العربية اللسعودية ألسميناها نبعد لسوريا والعراق، وقد خصصنا درالسة متكاملة ع

  م.1410 في بداية لسنةالطبع لستصدر إن شاء اهلل  يدق)الربيع العربي في اللسعودية( وهي درالسة 
مراحل؛ المرحلة األولى هي )النكاية  اللسلفية كالقاعدة وداعش على ثاثرهابية اإل تعمل الجهات

، ثم بعمليات إرهابية القوات األمنية للدولة التي يراد اللسيطرة عليها اكنهإل يلسعون نهاك( حيثواإل
 العملياتدارة المرحلة التي يكونون فيها قادرين على إوهي تأتي بعدها مرحلة )إدارة التوحش( 

  .(11)التمكين أي )إنشاء دولة الخافة(ثم مرحلة ، رهابية في تلك المنطقة بدرجة أكبر من الحريةاإل
واليمن قد غدت في يومنا الحالي في المرحلة الثانية أي )إدارة التوحش(، أما الموصل  إن باد الشام

حقق هذه الدولة بالنلسبة ، ولم تتفي شمال العراق فقد بلغت مرحلة التمكين أي )قيام دولة الخافة(
في ميرًا للمؤمنين الما عمر كان ألهم حتى في افغانلستان في عهد طالبان، ألن الحاكم وهو 

بكر البغدادي فهو من عشائر األشراف من  ليفًة ألن نلسبه غير قرشي، أما أبوولم يكن خأفغانلستان 
لستنادًا للفقه الحنبلي هو اإلى الحلسين بن علي من قريش، و أهالي لسامراء والذين ينتهي نلسبهم 

  .ةيلساماإليحق له تلسنم موقع الخليفة في دولة الخافة  خاصواللسلفي بشكل 
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قد فشل نهاك(، ولكن هذا المخطط زالت في مرحلة )النكاية واإلأما في الدول الخمس أعاه فإنها ما 
، توقفت في هذه البلدان رهابية قدالعمليات اإلألن والمغرب  في يومنا الحالي في األردن واللسعودية

 . )حركة بوكو حرام(ونيجيريا )حركة طالبان(في باكلستانولساريًا ولكن بقي قائمًا 
أما المناطق األخرى من العالم والتي كانت تعتبر في فترة من الفترات ضمن المرحلة الثانية )إدارة 

ا فشلت في ذلك أللسباب التوحش( وكانت مؤهلة من قبل تنظيمات لسلفية لتألسيس دولة الخافة ولكنه
خال فترة  ، والجزائربين متمثلة بحركة أبو لسياف وجبهة تحرير مورويليمختلفة، فهي في الف

التلسعينات من قبل بعض الحركات اللسلفية، والصومال بعد لسقوط لسياد بري من خال بعض 
 .(12)ية، والشيشان خال بعض المراحل الزمنية من قبل بعض المتطرفينلساماإلالفصائل 

لما ذكرنا أعاه أن تتضح الصورة لما تخطط له داعش على الملستقبل القريب والمتولسط بل يمكن 
ني لساماإليضًا على ملستوى العالم أوالبعيد  من أهدافهم  بعضنهم لسيحققون البأأعتقد جازمًا ي، وا 

م من فتنهم، المرلسومة خال بضعة لسنين قادمة، نلسأل اهلل أن يحفظ الملسلمين من شرورهم وأن يقيه
اإلعجاب بأفعالهم ومن نحدار في طريق الضال في التصديق بمقوالتهم و فالخطر كل الخطر هو اال

تباع طريق الشيطان كما لسنوضحه في  لساماإلعتناق عقائدهم التي تمثل الخروج عن ثم ا وا 
 ومن لسيئات أفعالهم.أعاذنا اهلل منهم  ،الفصول القادمة من الكتاب

و)تخضع لقانون  المبكية هي اتهامهم للبلدان الملستقرة بأنها باد متوحشة الماحظة المضحكة
رهابية فهي بلدان راقية ومتحضرة ألنهم تمكنوا من للعمليات اإل، أما البلدان التي تخضع (53) الغاب(

بعد حكم لسياد الغارقة بالفوضى وكثرة القتلى والدمار إدارة التوحش في هذه البلدان، كالصومال 
وذبح األطفال والنلساء  أو الجزائر في فترة التلسعينات حيث قتل عشرات األلوف من األبرياءبري، 

  . (54)اآلمنين في بيوتهم، وغيرها من البلدان التي انتشر فيها الموت والدمار والفلساد والخراب
ن كما إن هناك إحتمال كبير أن يتم القضاء على داعش خال اللسنوات الثاثة القادمة، ولكن م

الصعوبة القضاء على فكرهم ومنهجهم والحركات التي لستنشأ على أنقاضهم إال إذا تم إجتثاث 
نتشار فكرهم على هذا المدى الوالسع في العالم كما لسنتطرق إليه  األلسباب التي أدت إلى نشوئهم وا 

العربي  في الفصل الرابع من هذا الكتاب، وكما لسنتطرق إليه في كتابنا تحت الطبع بعنوان )الربيع
  .4101في بداية عام في اللسعودية( والذي لسيصدر إن شاء اهلل 
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إن داعش تتوقع أحتمال لسقوط الموصل بيد القوات الحكومية، لذلك وللحفاظ على حياة المنهزمين 
فإنهم يلسعون إلبقاء طريقين للهروب، األول هو لسوريا، والثاني جبال حمرين المحصنة في أطراف 

لة يمكنهم التخفي والحفاظ على حياتهم لألنطاق في الملستقبل عند توفر ديالى، وفي هذه الحا
 الفرصة اللسانحة، كبقاء أيمن الظواهري وجماعته في جبال تورا بورا في أفغانلستان.
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 هوامش الفصل الثاني
، 012ص ، 0ج، بشر، ابن تاريخ نجد / عنوان المجد في 211، 461ص ، اللسيد أحمد بن زيني دحان، أمراء البلد الحرام (1)

 .012ص ، 4ج، / تاريخ نجد البن غنام 009
 .22ص ، علي الرباعي، الصحوة في ميزان اللسام (2)
 .11، 99ص ، راجع التيارات الدينية في اللسعودية لخالد المشوح (3)
 .240ص، عبد الرحمن الهلوش، الشيخ والطبيب (1)
 .1002تموز  12 ،لسجين إلى قائد للمعارضة الملسلحة في العراق( جريدة النيويورك تايمز)رحلة الزرقاوي من العزلة إلى  (1)
 .(21ص، شارل بريزار -جان، عن )الزرقاوي الوجه اآلخر لتنظيم القاعدة 4112أيلول  09مقابلة مع مدير أمن لسجن اللسواقة  (1)
 .1002أيلول  16بتاريخ  ،مقابلة مع الملك عبد اهلل (1)
 .(16ص، شارل بريزار -جان، وي الوجه اآلخر لتنظيم القاعدة)الزرقا (1)
  .1002تموز  1، قناة الجزيرة، برنامج تحت المجهر (9)
 شارل -جان، )الزرقاوي الوجه اآلخر لتنظيم القاعدة محكمة أمن المملكة األردنية الهاشمية عن، بو مصعب الزرقاويأعترافات ا (10)

 .(20ص، بريزار      
 .1002أيلول  11 ،حول التوحيد Jane’sجينز لستخباراتية في موقع المراجعة اإلصفحة  (11)
 .1002تشرين األول  7 ،صحيفة لوكانار أنشينية (12)
 .عبد الرحمن بن لسالم الشمري ،أيلول –عدد آب  ،صوت الجهاد (13)
 احمد نوري المالكي رئيس الوزراء .فلساد ابن0(11)

http://www.almadapaper.net/ar/news/453015/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A 
 http://www.4.hathalyoum.net/iraqnews.php?action=sit&sid=313397جرات . فلساد أجهزة كشف المتف4      
   http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-01-21-1.1807395فلساد صفقة األلسلحة الرولسية .2      
  https://www.youtube.com/watch?v=ITrZ-Oc_5ic. فلساد مشروع ماء الرصافة 2       
-http://furatnews.com/furatnews/%D9%A2%D9%A5%D9%A0المفلسدينمليار دوالر لسرقات من قبل  411هيئة النزاهة بشأن  . تقرير1       

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/ 

ألهداف  ال وجود لهاألراضي  لسندات كاذبة توزيعالتحايل على المواطنين وخداعهم ب . الفلساد في اإلنتخابات9     
  https://www.youtube.com/watch?v=5WYtE7_I0Qkانتخابية

لساح بهدف إثارة النعرات الطائفية للبقاء للدورة الثالثة . ملسؤولية المالكي المباشرة في مجزرة الحويجة وقتل أناس عزل من ال1    
https://www.youtube.com/watch?v=VcpVS7J-Rks 

ن المالكي لسيتمكن 1    . ملسؤولية المالكي غير المباشرة في مجزرة لسبايكر في إصدار أوامر للجيش لألنلسحاب لمصلحة داعش وا 
ه البطل المقدام القادر على دحر داعش فيتم بقاءه في اللسلطة للدورة الثالثة مرة أخرى من إقتحام الموصل وتكريت فيبدو هو وحد

https://www.youtube.com/watch?v=S1nh44qkjy8 
 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28175-2-4-2014التجارة. برنامج لسنوات الفشل، الفلساد في وزارة 9   
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 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28688-18-4-2014شل، الكهرباء. برنامج لسنوات الف01   
 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28781-21-4-2014. برنامج لسنوات الفشل، النفط00   
 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28988-28-4-2014اإلنلسانحقوق . برنامج لسنوات الفشل، 04   
 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28597-15-4-2014األتصاالت برنامج لسنوات الفشل، .02   
 http://www.albaghdadia.com/index.php/fail-years/item/28415-9-4-2014بغداد. برنامج لسنوات الفشل، أمانة 02   

 http://www.mustaqila.com/news/99542.htmlمشروع حماية الحدود فلساد. 01   
 http://www.irqkrama.com/post.php?id=1491. فلساد صفقة الطائرات الكندية09   
 http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/bqdadi_130412.htm. فلساد تأهيل طريق مطار بغداد 01   
 http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=64539س الحديدية . فلساد هياكل المدار 01   
 .020ص، دور غولد ،مملكة الكراهية (11)
 .21ص ،إدارة التوحش. أبي بكر ناجي (11)
 . 24ص ،بن حجر الهيثمي/ وراجع الصواعق المحرقة ال 21ص، 0ج ،( راجع األمامة واللسيالسة ألبن قتيبة الدينوري11)
 .21-21ص وحش، أبو بكر ناجي،إدارة الت (11)
 لألمم المتحدة على الرابط ECOSOCمن خال موقع مجلس  طاع على جرائم طالبان في عقد التلسعيناتيمكن اال( 19)

www.un.org/en/ecosoc)/docs/docs.shtml.) 
 .27 ص ،د.حامد الكار ،مقالة نقدية ،الوهابية (21)
 .91ص ،بكر ناجي وأب إدارة التوحش، (21)
 .22ص ،بكر ناجي وأب إدارة التوحش، (22)
 .109ص  ،بكر ناجي وأب إدارة التوحش، (23)
 .67ص ،بكر ناجي وأب ،إدارة التوحش (21)
 .109ص ،بكر ناجي وأب ،إدارة التوحش (21)
 .29ص ،بكر ناجي وأب ،إدارة التوحش (21)
والتي كان يصدرها أبو قتادة الفللسطيني  ،م1117يناير  11و  2بتاريخ  ،121و  120 انعددال ،نشرتي األنصار راجع (21)

 .اللسلفي
 .16ص، شعبان الشمري، نظرية التفكيك للنص الديني عند العقل التكفيري (21)
   .11ص، نظرية التفكيك ،عبد القادر عبد العزيز، العمدة في إعداد العدة (29)
 .09-01ص، حازم المدني، هكذا نرى الجهاد (30)
 .11ص، نظرية التفكيك ،أبو حمزة البغدادي عضو الهيئة الشرعية لتنظيم القاعدة في باد الرافدين (31)
       .214-461، صثروت الخرباوي ،راجع كتاب لسر المعبد (32)
  http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/06/10/afghanistan.child.execution راجع (33)

 :وراجع أيضاً 

http://www.un.org/en/ecosoc)/docs/docs.shtml
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/06/10/afghanistan.child.execution
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http://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/10/13/Afghanistan-says-Taliban-executed-two-children-as-

spies/UPI-37111381671023 

http://arabic.cnn.com/2013/world/6/10/afghanistan.taliban.child 

http://elshaab.org/thread.php?ID=33376. 

 .400ص ، جين لسالسون، انه بن الدن (31)
  .411، 411ص جين لسالسون، ، انه بن الدن (31)
 .http://coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=75706  راجع (31)
  .http://www.youtube.com/watch?v=ldY0nZbBGZ8 راجع (31)
 راجع (31)

http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=14143&a=1 
 .http://www.youtube.com/watch?v=y8K82cQ4NvQوراجع ايضاً 

 .22نقدية د.حامد الكار.ص. الوهابية مقالة( 39)
 (.www.un.org/en/ecosoc)/docs/docs.shtml / وراجع أيضاً  27د.حامد الكار.ص. .الوهابية مقالة نقدية( 41)
 June 12,2002)؛ special dispatch series No388 )ميمري (41)
 .120ص ،بن تيميةا ،لسامهل هو ألجل كفرهم أو دفاع عن اإل قتال الكفار قاعدة في (42)
َوقَاتُِلوْا ﴿ :لستنادًا على قوله تعالىان قتال الكافر يجوز بلسبب مقاتلته للملسلمين وال يجوز قتاله بلسبب كفره ألقد اتفق الجمهور  (43)

بِّ اْلُمْعَتِدينَ ِف َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدو  ولم يشذ عن هذه القاعدة من اللسابقين غير  ،(091آية ،)البقرة ﴾ْا ِإنَّ الّلَه اَل ُيُِ
الشافعي ثم تبعهم في عصرنا الحالي اللسلفيون من التكفيريين من الوهابين والقاعدة وداعش ومن لف لفهم، ومن احترامنا الكبير 

ن غير معصوم يخطيء ويصيب وله قول مأثور)إذا كان قولي يخالف قول رلسول اهلل لإلمام محمد بن ادريس الشافعي ولكنه إنلسا
( فالشافعي مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولأللسف فقد كان رأيه في هذه وخذوا بقول رلسول اهلل ضربوا قولي بعرض الحائطاف

التعرف على شروط النالسخ والمنلسوخ؛ فهناك  نلسان الزعم بأن هذه اآلية منلسوخة إال بعدجتهاد خاطئ، حيث ال يمكن إلاالملسألة 
آيات تتضمن أحكامًا ال يمكن نلسخها ألنها قائمة على علل تعبر عن حقائق مطلقة؛ فتحريم الربى قائم على علة وحقيقة مطلقة 

لسر في الدنيا قائم على علة وحقيقة مطلقة وتحريم الخمر والمي (679 آيه ،)البقرة ﴾فَ َلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُمونَ ﴿
وتوزيع الفيء على اليتامى والملساكين وابن اللسبيل قائم على علة وحقيقة مطلقة  (609 آية ،)البقرة﴾ َوِإْثُمُهَمآ َأْكبَ ُر ِمن ن َّْفِعِهَما﴿
ُقْل ﴿النلساء في المحيض قائم على علة وحقيقة مطلقة عتزال اووجوب  (7 آية ،)الحشر﴾ َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة بَ ْيَن اْْلَْغِنَياء ِمنُكمْ ﴿

ُقونَ ﴿ووجوب الصيام قائم على علة وحقيقة مطلقة  (666 آية ،)البقرة ﴾ُهَو َأًذى وحرمة لسب الذين  (081 آية ،)البقرة﴾ َلَعلَُّكْم تَ ت َّ
من   الرلسول ووجوب زواج (018 آية ،)اْلنعام ﴾ِعْلمٍ  فَ َيُسبُّوْا الّلَه َعْدًوا ِبَغْيرِ ﴿يدعون من دون اهلل قائم على علة وحقيقة مطلقة 

وخلق الجن  (17 آية ،)اْلحزاب ﴾ِلَكْي اَل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَيائِِهمْ ﴿مطلقة زيد قائم على علة وحقيقة مطلقة 
وحرمة نكاح ما نكح اآلباء قائم على علة وحقيقة مطلقة  (52 آية ،ريات)الذا﴾ ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ ﴿واألنس قائم على علة وحقيقة مطلقة 

﴾ ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً ﴿وحرمة الزنى قائم على علة وحقيقة مطلقة  (66 آية ،)النساء ﴾نَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسِبيالً ﴿إِ 

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/10/13/Afghanistan-says-Taliban-executed-two-children-as-spies/UPI-37111381671023
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2013/10/13/Afghanistan-says-Taliban-executed-two-children-as-spies/UPI-37111381671023
http://arabic.cnn.com/2013/world/6/10/afghanistan.taliban.child
http://arabic.cnn.com/2013/world/6/10/afghanistan.taliban.child
http://elshaab.org/thread.php?ID=33376
http://elshaab.org/thread.php?ID=33376
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=14143&a=1
http://www.arabtimes.com/portal/news_display.cfm?Action=&Preview=No&nid=14143&a=1
http://www.youtube.com/watch?v=y8K82cQ4NvQ
http://www.un.org/en/ecosoc)/docs/docs.shtml


 

 125 

مثلة من آيات كتاب اهلل التي من الملستحيل أن ينلسخها اهلل ألنها موضحة بعلة وهذه وهكذا نجد العشرات من األ (16 آية ،)اْلسراء
بناء أالعلة هي حقيقة مطلقة فا يمكن أن ينلسخ اهلل حرمة الزنى أو إتاء النلساء في المحيض أو منع الفيء من اليتامى والملساكين و 

 ألن هذه األحكام قامت على علة واضحة بمثابة حقائق مطلقة. موال اليتامى أو جواز نكح ما نكح اآلباءأجازة أكل إو أاللسبيل 
هتمامًا للعلة فيجيز اال ينكر أن هناك منهجين إلساميين في التعامل مع آيات األحكام التي تقوم على علل واضحة، فمنهج ال يعير 

ن كان الحكم قائم على علة واضحة، ومنهج آخر يعير اال آيات األحكام القائمة على علة واضحة من هتمام للعلة فيعتبر نلسخ اآلية وا 
َوقَاتُِلوْا ﴿ختار اللسلفيون التكفيريون المنهج األول؛ لذلك تجدهم ال يلتزمون بقوله تعالى ااآليات المحكمات التي ال يجوز نلسخها، وقد 

عتبار هذه اآلية نلسخت بقوله اعلى  (091 )البقرة، آية﴾ ْلُمْعَتِدينَ ِفي َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه اَل ُيِحبِّ ا
َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفًَّة َكَما ﴿وقوله تعالى  (5 آية ،)التوبة ﴾فَِإَذا انَسَلَخ اَْلْشُهُر اْلُحُرُم فَاقْ تُ ُلوْا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُهمْ ﴿تعالى 

؛ والحقيقة فإن هذا المنهج مردود لعدة السباب؛ أهمها أن الرلسول لم يقاتل في أي قتال إال دفاعًا (12آية  ،)التوبة ﴾ةً يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفَّ 
ولم يبدأ أي فئة بقتال وهذا أمر ال خاف عليه، الثاني؛ إن اآليات الخملسة عشر األولى من لسورة التوبة إنما تشير إلى المشركين 

اَل يَ ْرقُ ُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإالًّ َواَل ِذمًَّة َوُأْولَِئَك ُهُم ﴿وأنهم  (8 آية ،)التوبة ﴾ْيُكْم اَل يَ ْرقُ ُبوْا ِفيُكْم ِإالًّ َواَل ِذمَّةً ِإن َيْظَهُروا َعلَ ﴿الذين 
نهم  (01 آية )التوبة، ﴾اْلُمْعَتُدونَ  َة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم اَل أَْيَماَن َلُهمْ َوِإن نََّكُثوْا أَْيَمانَ ُهم مِّن بَ ْعِد َعْهِدِهْم َوطََعُنوْا ِفي دِ ﴿وا   ﴾يِنُكْم فَ َقاتُِلوْا أَئِمَّ

نهم  (06 آية )التوبة، وْا بِِإْخَراِج الرَُّسوِل َوُهم بََدُؤوُكْم َأوََّل َمرَّةٍ ﴿وا    والثالث؛ نهي رلسول اهلل (01 آية )التوبة، ﴾نََّكُثوْا أَْيَمانَ ُهْم َوَهمُّ
والشيوخ الكبار والرهبان، فلو كان لسبب القتل هو الكفر وليس القتال لوجب قتل النلساء بل كان األوجب قتل عن قتل النلساء واألطفال 

ن كانا مشركين،  الشيوخ الكبار والرهبان فهم أكثر ايغااًل في الكفر من الشباب، الرابع؛ إن أهلل قد أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف وا 
ن جاهدا إبنهما للشرك باهلل في  نْ َيا ﴿ قوله تعالىوا  ُهَما ِفي الدُّ َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ

فكيف يمكن الجمع بين المصاحبة  (05 يةآ ،)لقمان ﴾َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
يِن َوَلْم ﴿ تعالىبالمعروف ووجوب قتلهما بلسبب شركهما كما يزعمون، الخامس؛ قوله  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ اَل يَ ن ْ

يِن َوَأْخَرُجوُكم  ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم ِفي الدِّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن * ِإنََّما يَ ن ْ
 تعالى قوله التالسع؛ ،(9-8 تانياآل ،)الممتحنة ﴾مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

َن اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشرِِكي﴿ اللسورة من األولى عشر الخملسة اللسيف آيات ضمن التوبة لسورة من اللسادلسة اآلية في
هلل قد أمر رلسوله بأن يبلغه مأمنه )أي يرجعه افإن  (2 آية )التوبة، ﴾َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم الّلِه ثُمَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم الَّ يَ ْعَلُمونَ 

ينِ ﴿لسام، وهذا أمر طبيعي ألنه من دون أن يفرض عليه اإل بأمان إلى بلده( بعد أن يلسمعه كام اهلل  آية ،)البقرة ﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
وهذه آية ال  (12)التوبة، آية ﴾ َوقَاتُِلوْا اْلُمْشرِِكيَن َكآفًَّة َكَما يُ َقاتُِلوَنُكْم َكآفَّةً ﴿، العاشر؛ يزعم اللسلفيون أن آية اللسيف هي(652

ادُْع ِإِلى َسِبيِل ﴿ لتهم في هذه اآلية بلسبب مقاتلتهم لنا، الحادي عشر؛ قوله تعالىغبار عليها، فيجب قتال من يقاتلنا، فوجوب مقات
كما ورد في كتاب   هللافهذا هو إلسام رلسول  (065 آية ،)النحل ﴾رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

عام هو الدعوة إلى لسبيل اهلل بالحكمة عن الدين، فهل ذبح الرهائن ونشر تلك اإلفام في اإل اهلل وهو نقيض إلسام المارقين
َلَم َفَما َجَعَل الّلُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً ﴿والموعظة الحلسنة؟؟، الثاني عشر؛ قوله تعالى   ﴾فَِإِن اْعتَ َزُلوُكْم فَ َلْم يُ َقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوْا ِإلَْيُكُم السَّ

، الثالث عشر؛ إن الكفار المعادين الذين لم يقاتلوا الملسلمين قد يتحولوا يومًا إلى أناس تربطهم بالملسلمين رابطة (91 آية ،)النساء

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2664&idto=2664&bk_no=64&ID=2346#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2664&idto=2664&bk_no=64&ID=2346#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2664&idto=2664&bk_no=64&ID=2346#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2664&idto=2664&bk_no=64&ID=2346#docu
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َنُكْم ﴿المودة بل قد يتحولوا إلى ملسلمين لذلك جاءت هذه اآليات الثاث في لسورة الممتحنة في قوله تعالى  َعَسى اللَُّه َأن َيْجَعَل بَ ي ْ
َهاُكُم اللَُّه َعِن اوَ  ُهم مََّودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم * اَل يَ ن ْ يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن بَ ْيَن الَِّذيَن َعاَديْ ُتم مِّن ْ لَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِديَاِر ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللَّ  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَ ُلوُكْم ِفي الدِّ ُكْم َه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن * ِإنََّما يَ ن ْ
  ، الرابع عشر؛ أن الرلسول(9-8-7 اتياآل ،)الممتحنة ﴾َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن تَ َولَّْوُهْم َوَمن يَ تَ َولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن الّلِه ﴿ مع عظمته وانه يصدح بالحق الذي ال يشك به ولكن كل ذلك ال يكفي للدعوة لإللسام لذلك جاء قوله تعالى
فعال داعش يتيقن أنهم ال ألذي يطلع على إن ا (059آية  ،)آل عمران ﴾لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ 

  .قرؤون القرآن فا يجاوز حناجرهم()ي يفقهوا مثل هذه اآليات لذلك كانوا بحق مصداق قول الرلسول األعظم 
 في باب عامات النبوة ،1133في حديث رقم  (المناقب)أخرج البخاري في كتاب  (44)
 11/2/1012تاريخ راجع برنامج صناعة الموت لقناة العربية ب (45)
 :( راجع46)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682744895149747&id=100002427288088 
(47) http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/McGurk%20Testimony%20072414-

Final%20Version%20REVISED.pdf 

(48) http://www.alfalq.com/?p=5587 
(49) http://www.almayadeen.net/ar/news/europe-

TyKZhxx,pkyNnqOSAMaHBA/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 
 .12ص ،بكر ناجي أبو إدارة التوحش، (51)
 .12ص ،بكر ناجي أبو ،إدارة التوحش (51)
 .12ص ،بكر ناجي أبو ،إدارة التوحش (52)
 .11ص ،بكر ناجي أبو نإدارة التوحش (53)
 .17-12و 2ص ،بكر ناجي أبو ،إدارة التوحش (54)
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 نبوءة الرسول األعظم  :لثثاالالفصل 
 
 

هو إخباره عما كشفه اهلل له من أمور الغيب، لذلك ترى  لرلسول إن من أعظم مصاديق نبوءة ا
القرآن يزخر بذلك النمط من اآليات في كشف بعض أمور الغيب بشكل إجمالي وأحيانًا بشكل 

 تفصيلي.
ث ألمته عن كثير مما لسيحدث لها ومما لستاقيه في الملستقبل، وكتب قد تحد   كما أن الرلسول 

 ن األحاديث.الحديث تزخر بهذا النمط م
ولو تتبعنا األحاديث الواردة في هذا الشأن فإننا نجد ثاثة أنماط من األحاديث التي تدعو للتأمل، 

وما أفرزته من حركات  وعلى األخص بعد عرضها على واقع وملسار الحركة اللسلفية الوهابية
 بشكل خاص، وأهل نجد بشكل عام. كألقاعدة وداعش وغيرها من الحركات اللسلفية

 الثاثة فهي: صنافما هذه األأ
 

 ث الواردة بحق قوم في آخر الزمانالصنف األول: األحادي
لسيخرج في باب عامات النبوة ) ،2711في حديث رقم  (المناقب)أخرج البخاري في كتاب  أ ـ

قوم في آخر الزمان حداث األلسنان لسفهاء األحام، يقولون من قول خير البرية، ال يجاوز إيمانهم 
هم يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا حناجر 

 (.لمن قتلهم يوم القيامة
في باب التحريض على قتال ، 1707حديث رقم  (الزكاة)ملسلم في كتاب  (صحيح)وورد في  ب ـ

يس قراءتكم إلى قراءتهم يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ل) 629ص  ،الجزء الثاني ،الخوارج
وال صاتكم إلى صاتهم بشيء، يقرأون القرآن يحلسبونه أنه لهم وهو عليهم ال تجاوز  ،بشيء

كما يمرق اللسهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما  لساماإلقراءتهم تراقيهم يمرقون من 
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أبو داوود في كتاب اللسنة في  هذا الحديث وأخرج ،(قضى لهم على للسان نبيهم التكلوا على العمل
 (.2679باب التحريض على قتل الخوارج، حديث )رقم 

في باب صفة المارقة ، 26ص  ،الجزء التالسع ،وورد في صحيح الترمذي في أبواب الفتن ج ـ
يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األلسنان لسفهاء األحام ) ملسعود قال: قال رلسول اهلل ابن  عن

يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من  يقرأون القرآن ال
 (.الرمية

 12اإلمام أحمد بن حنبل في الفتح الرباني في باب ذكر الخوارج في الجزء  (ملسند)وورد في  د ـ
حديثًا لئن أخر من  إذا حدثتكم عن رلسول اهلل  عن لسويد بن غفلة قال: قال علي  ،11صفحة 

ذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة، ال لسماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وا 
يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث األلسنان لسفهاء األحام يقولون من ) :يقول لسمعت رلسول اهلل 

هم عند قول خير البرية ال يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتل
 (.اهلل يوم القيامة

لسيخرج في آخر الزمان ) :قال عن الرلسول  20121حديث رقم  (،كنز العمال)وورد في  هـ ـ
قوم أحداث األلسنان لسفهاء األحام، يقولون من قول خير البرية، يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم، 

تلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاق
 .(1)( لاطاع على المزيد من األحاديث المشابهة راجع الهامشعند اهلل يوم القيامة

 
كل الصنف الثاني: األحاديث الواردة بحق قوم يقطنون شرق المدينة بش

 عام... وبحق أهل نجد بشكل خاص
: اللهم ذكر النبي قال: ) 7617 عمر حديث رقمابن  أخرج البخاري في كتاب الفتن عن أ ـ

 :بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رلسول اهلل وفي نجدنا، فأظنه قال في الثالثة
 (.هنالك الزالزل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان
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 لسمعت رلسول اهلل يقول: ) ،2201عمر حديث رقم ابن  وروى ملسلم في صحيحه عن ب ـ
و المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا ثاثًا حيث يطلع قرن يشير بيده نح

 (.الشيطان
قال:  عمر أن النبي ابن  عن ،119ص ،الجزء الثاني ،أحمد بن حنبل في ملسنده وأخرج ج ـ
امنا اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في يمننا، قالوا: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في ش)

يطلع قرن ، أو بها، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا في نجدنا، قال: هنالك الزالزل والفتن، منها
، كما أخرج نعيم بن حماد في الفتن حديث رقم 7612(. وورد في الملسند أيضًا حديث رقم الشيطان

ال يجاوز لسيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرأون القرآن عن عبد اهلل بن عمرو: ) 1217
كلما ، تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشرة مرات

الخرج منهم قرن قطع حتى يخرج   (.في بقيتهم الدج 
حديث رقم  ،أحمد في ملسنده عن عبد اهلل بن عمر وأخرج (المناقب)أخرج الترمذي في  ج ـ

 قال النبي : )2201حديث رقم  ،واشراط اللساعة ،فتنكتاب ال ،ه ملسلم في صحيحهوأخرج، 2221
 (.وهو ملستقبل المشرق يقول: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان

ينشأ نشأ : )عمر عن رلسول اهلل ابن  عن، 162حديث رقم  ،ماجة في لسننهابن  أخرج د ـ
كلما خرج  لسمعت رلسول اهلل  عمرابن  قال ،يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع

القرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضهم  (. كما أخرج الحاكم في الملستدرك الدج 
لسيخرج أناس من أمتي من قبل : ) أنه لسمع رلسول اهلل ،9722حديث رقم  ،عمرو أيضاً ابن  عن

اليخرج المشرق يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى  (. في بقيتهم الدج 
يخرج من قبل المشرق قوم : )قال  126ص  ،الجزء الثاني ،الحاكم أيضًا في الملستدرك وأخرج

اللسهم من كمرق كان هديهم هكذا يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق 
 يزالون يخرجون حتى يخرج الرمية ثم ال يرجعون إليه، ووضع يده على صدره، لسيماهم التحليق، ال

 (.آخرهم فإذا رأيتموهم فاقتلوهم
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في رواية و ( رأس الكفر نحو المشرق: )قوله  21حديث رقم  ،أخرج ملسلم في صحيحه هـ ـ
غلظ القلوب والجفاء في المشرق واإليمان في وفي رواية ) ،(اإليمان يمان والكفر من قبل المشرق)

 (.أهل الحجاز
يشير  رأيت رلسول اهلل عمر: )ابن  عن 162ص  ،الجزء الثاني (موطأال)أخرج مالك في  و ـ

يشير وفي رواية ) ،(إلى الشرق ويقول ها إن الفتن ها هنا إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان
 (.الرلسول إلى المشرق ويقول ها هنا يطلع قرن الشيطان كلما قطع منه قرن نجم قرن

 :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،1712حديث  ،انيللطبر  (ملسند الشاميين)وورد في  ز ـ
وشر أقوام بالمشرق كلما نشأ قرن قطع قرن حتى يخرج في يقول: ) لسمعت رلسول اهلل  :قال

الأعراضهم   (.الدج 
قال لقد  عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،1216حديث رقم  (ملسند الطياللسي)وورد في  ح ـ

اس من قبل المشرق يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم كلما قطع يخرج نيقول: ) لسمعت رلسول اهلل 
القرن نشأ قرن كلما قطع قرن نشأ قرن كلما قطع قرن نشأ قرن ثم يخرج في بقيتهم  لاطاع  .(الدج 

 .(2)على المزيد من األحاديث المشابهة راجع الهامش
 

 الصنف الثالث: األحاديث الواردة بحق ذي الخويصرة التميمي
د ورد هذا الحديث بعدة طرق عن حادثة واحدة ولكن بلفظين... األول يذكر الواقعة مع االلسم ...فق

)أي ذي الخويصرة التميمي( والثاني حيث يذكر الواقعة وصفة الشخص من دون ذكر االلسم مع 
 اختاف بلسيط في اللفظ.

عن أبي لسعيد  حيث أخرجه البخاري وملسلم وأبو داوود والنلسائي وابن حبان والبيهقي وآخرون
الخدري وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص وعن محمد بن علي بن حلسين وعن عبد اهلل بن أبي 

 نجيح وعن أبي بزرة األلسلمي.
واللفظ الثاني للحديث بالتفصيل أيضًا في  (3))يمكن مراجعة اللفظ األول للحديث في الهامش رقم 

 بينما نحن عند رلسول )للحديث مع ذكر االلسم  (، وقد أخذنا أدناه باللفظ الثاني(4)الهامش رقم 
 ئتنا ،مشرف الوجنتين ،وهو يقلسم قلسمًا أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من تميم، غائر العينين
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كث اللحية محلوق، قال اتق اهلل يا محمد فقال: فمن يطع اهلل إن عصيته أنا؟ أيأمنني أهل  ،الجبين
خالد بن الوليد، فمنعه، ، وفي الوجه اآلخر، اهلل في قتله اللسماء وال تأمنوني، فالستأذنه عمر، رحمه
يخرج في آخر الزمان قوم كان هذا منهم، ، وفي لفظ آخر، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوماً 

 لساماإليقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق اللسهم من الرمية، يقتلون أهل 
الالتحليق، اليزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الملسيح  ويدعون أهل األوثان، لسيماهم ، الدج 

 (.واهلل لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ آخر، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر  الخلق والخليقة
ه ملسلم من وجه آخر عن لسعيد بن وأخرج ،وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير

اه من أوجه أخرى وأخرجرواه البخاري أيضًا في الصحيح عن أبي اليمان والوجه اآلخر  ،ملسروق
 عن أبي لسلمه والضحاك والهمداني عن أبي لسعيد.

تاريخ المدينة المنورة( الذي ذكر الحادثة من هجرية في كتابه ) 171لسنه  ىشبه المتوفابن  وقد أثبت
 222ص ، ب )وفد بني تميمدون االلسم أن المتحدث هو من بني تميم حيث أورد الحديث في با

 بيروت(.، الجزء الثاني/ دار التراث 221/
الجوزي بن  وقد أثبت ارتباط هذين الحديثين أيضًا، الحافظ اإلمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن

 في كتابه )تلبيس إبليس(. 216البغدادي المتوفى لسنة 
 

 :الثاثة من األحاديث صنافية في األاألساسالعناصر 
 ية في األحاديث اآلنفة الذكر:األلسالسلستطيع أن نثبت العناصر المشتركة و ون
 لسيكون هؤالء القوم في آخر الزمان. ـ 1
 يقولون من قول خير البرية ولكن ال يجاوز إيمانهم تراقيهم، يحلسنون القيل ويلسيئون الفعل. ـ 1
جرهم يدعون إلى كتاب اهلل يقرأون القرآن يحلسبون أنه لهم وهو عليهم، ال تجاوز قراءتهم حنا ـ 2

 وليلسوا منه في شيء.
ليلست صاتكم إلى صاتهم بشيء، يحقر أحدكم صاته إلى صاتهم وصاتهم أكثر من  ـ 2

 صاتكم.
 لسيماهم التحليق. ـ 2
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 يمرقون من الدين مروق اللسهم من الرمية، ثم ال يرجعون إليه، هم شر الخلق. ـ 7
 حداث األلسنان لسفهاء األحام. ـ 6
شارته إلى  رفض الرلسول  ـ 9 أن يبارك ألهل نجد كمباركته ألهل اليمن والشام والحجاز وا 

نهم غلظ القلوب  شرق المدينة وقوله  إن الفتن والزالزل ورأس الكفر في المشرق وفي نجد وا 
 والجفاء.

الفي نجد يطلع قرن الشيطان، كلما قطع منه قرن نجم قرن حتى يطلع  ـ 1  في بقيتهم. الدج 
 إن هذه الفئة من بني تميم يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم. ـ 10
 ويدعون أهل األوثان. لساماإليقتلون أهل  ـ 11
ن أدركهم الرلسول  ـ 11 إذا رأيتموهم أو إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه وا 
 .لقتلهم قتل عاد أو قتل ثمود 

من األحاديث يمكن ربطها بالحركة اللسلفية الوهابية. ولكن  أصنافوهكذا فإننا نجد أن هناك ثاثة 
ال يمكننا أن نزعم ذلك قبل حل عدة إشكاالت واعتراضات قد تنفي مثل هذا االحتمال أو هذه 

 اإلمكانية. وهذا ما لسنتناوله بالتفصيل في بحثنا أدناه.
 

 هذه األحاديث واردة بحق الخوارج هو أن :االعتراض األول
ي بمروقها من الدين. وهناك أحاديث واضحة جدًا في لساماإلرج فئة معروفة منذ أول التاريخ والخوا

بأنه لسيقاتل الناكثين  لعلي  تعريف الخوارج بهذه الصفات وعلى األخص في إخبار الرلسول 
 والقالسطين والمارقين. وقد أجمع الرواة والمفلسرون على أن هؤالء المارقين هم الخوارج المعروفون

وقتلهم له. ومما يزيد التأكيد في أن هذه األحاديث واردة بحق الخوارج هو ذكرها في  بقتالهم لعلي 
كتب الحديث من الصحاح وغيرها تحت باب الخوارج. وقبل مناقشة هذه االعتراضات نحب أن 

 نتطر ق إلى التشابه بين الخوارج واللسلفيين الوهابيين.
( وهي كلمة حق يراد بها باطل، وشعار اللسلفيين الوهابيين )ال شعار الخوارج )ال حكم إال هلل ـ 1

 دعاء إال هلل(، وهي كلمات حق يراد بها باطل في تكفير الملسلمين واتهامهم بالشرك.
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الخوارج متصلبون في الدين متورعون حتى عن التقاط تمرة من الطريق، وكذلك الوهابيون  ـ 1
مال التلغراف في الماضي واللسروال الذي يامس اللسلفيون في تصلبهم وورعهم حتى عن الستع

 الحذاء في الحاضر.
 الخوارج كف روا الملسلمين والستحل وا دماءهم وأموالهم وكذلك هم اللسلفيون الوهابيون. ـ 2
الخوارج الستندوا في شبهتهم إلى ظواهر بعض اآليات واألدلة التي زعموا فيها أن مرتكب  ـ 2

ين اللسلفيين إلى ظواهر بعض اآليات التي زعموا فيها أن طالب الشفاعة الكبيرة كافر كالستناد الوهابي
 من األنبياء والرلسل مشرك.

الخوارج ال يبالون بالموت ألنهم بزعمهم ذاهبون إلى الجنة وكذلك يزعم اللسلفيون اليوم عند  ـ 2
 قيامهم بالعمليات االنتحارية.

وثان وكذلك فإن أكثر قتلى اللسلفيين هم من ويدعون أهل األ لساماإلإن الخوارج يقتلون أهل  ـ 7
 الملسلمين.

ونعود مرة أخرى إلى االعتراض في انطباق هذه األحاديث على الخوارج. والحقيقة أننا لو راجعنا هذا 
 :أصنافالصنف من األحاديث فلسنجد أن هذه األحاديث يمكن تصنيفها إلى ثاثة 

 ء المارقين هم الخوارج الذين قاتلوا عليًا الصنف األول يذكر وبشكل صريح وجلي أن هؤال ـ 1
والستمرت شوكتهم وأفكارهم خال الدولة األموية. وال تزال آثارهم باقية حتى يومنا هذا في شمال 

تكون أمتي فرقتين وتخرج فريقيا وفي جنوب شرق الجزيرة العربية. ومن هذه األحاديث حديث )أ
كنز )في  عن صحيح ملسلم. وورد عن علي ، (الحقبينهما مارقة، يلي قتلهم أولى الطائفتين ب

أمرت بقتال ثاثة: القالسطين والناكثين والمارقين، فأما القالسطون ) 21222حديث رقم  (،العمال
 (.يعني الحرورية، فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما المارقون فأهل النهروان

ام من دون تحديد. وهذه األحاديث يمكن رق إلى صفات الخوارج بشكل عالصنف الثاني يتط   ـ 1
أن تنطبق على الخوارج أو على غيرهم أو تنطبق عليهم وعلى غيرهم في آن واحد. ومن أمثلة هذه 

يقول: إن قومًا يتعمقون في الدين  أشهد أني لسمعت رلسول اهلل األحاديث ما روي عن أنس )
 (.21122، ( )كنز العماليمرقون منه كما يمرق اللسهم في الرمية
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أما الصنف الثالث فإنه يتطرق إلى فئة أخرى، وهذه الفئة هي بالتأكيد ليلست فئة الخوارج  ـ 2
المعروفة في التاريخ، ألن هذه األحاديث تعرفهم بصفة زمانية ال يمكن أن تنطبق بأي حال على 

د ذاته وهذا التعريف بح ،(في آخر الزمانالخوارج. فهناك جملة من األحاديث تتطرق إلى قوم )
كانوا في أول الزمان،  فالخوارج بالنلسبة إلى الرلسول  .تناقضًا كامًا مع تعريف الخوارجيتناقض 

، لذلك ال يمكن أن يكون  وكان كثير منهم معاصرًا للرلسول ،فكان ظهورهم في زمن الخليفة الرابع
لمقصود من ( بل السيخرج في آخر الزمان قوم...) هؤالء هم المقصودين في حديث الرلسول 

 هم قوم آخرون من غير الخوارج لسيخرجون في آخر الزمان. حديث الرلسول 
 

 وضعهاو هو احتمال ضعف هذه األحاديث وعدم صحتها بل  :االعتراض الثاني
أما االعتراض الثاني في ربط هذه األحاديث بالحركة الوهابية فهو في التشكيك بصحة هذه 

ي آخر الزمان( موضوعة أو مضافة إلى الحديث، بل ربما األحاديث. فربما تكون كلمة )لسيخرج ف
يكون الحديث كله موضوعًا وغير صحيح. وهذا االعتراض ضعيف جدًا بل هو مردود، فإن من 
الماحظ أن هذه األحاديث هي ليلست باألحاديث المفردة، بل هي من األحاديث المتواترة رويت عن 

، كما مكن اجتماعهم على الكذب على رلسول اهلل طريق الكثير من الصحابة العدول الذين ال ي
إن هذا  األمررويت عن هؤالء الصحابة بطرق متواترة من الرواة الثقات والمحدثين. وفي حقيقة 

الحديث هو من األحاديث النادرة التي أجمعت عليها كافة كتب الصحاح والملسانيد واللسنن وأثبت 
ريخ. فنحن يكفينا بدرجة عالية من اليقين للقول صحتها علماء الملسلمين على كافة مراحل التأ

بصحة الحديث إذا اجتمع عليه البخاري وملسلم، فكيف إذا اجتمع عليه وزاد عليهم العشرات من 
نت في القرنين الثاني  أصحاب كتب الحديث األخرى. فضًا عن كل ذلك، فإن هذه األحاديث قد دو 

أي توقع عن ملستقبل العالم، بل لم يكن الجد العاشر  والثالث الهجريين، حيث لم يكن في ذلك الوقت
لمحمد عبد الوهاب مولودًا في ذلك الحين، لذلك فمن الملستحيل أن تكون تلك األحاديث قد وضعت 
للنيل من الحركة اللسلفية الوهابية التي ظهرت بعد ما يقارب التلسعمائة لسنة من تدوين هذه 

 األحاديث.
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ديث على فئات أخرى غير انطباق هذه األحا هو إمكانية :االعتراض الثالث
 الوهابيين

أما االعتراض الثالث فهو لو لسلمنا بصحة الحديث فما الذي يمنع من انطباقه على فئة أخرى غير 
 الوهابيين؟

فعلى لسبيل المثال ظهرت في المشرق فرقة القرامطة الذين عاثوا في األرض فلسادًا وأكثروا فيها 
 تقتيًا؟

 صاحب الزنج الذي ظهر أمره في البصرة وامتد لسلطانه إلى نجد؟ وكذلك كان أمر
وما الذي يمنع في اإلشارة إلى المشرق ومنها يبرز قرن الشيطان أن يكون المقصود ملسيلمة 

 الكذاب، فهو رأس من رؤوس الضال ظهر في اليمامة في نجد أيضًا في شرق المدينة؟
ارج أنفلسهم، فقد برزت إحدى فرق الخوارج في أرض بل ما الذي يمنع من انطباق الحديث على الخو 

 نجد بالذات؟
ثم أليس هناك احتمال كبير أن تكون تلك األحاديث ال تشير إلى فئة واحدة بل تشير إلى فئات 
متعددة؟ فقد يكون المقصود من كل حديث أو مجموعة أحاديث فئة من الفئات المذكورة أو غيرها، 

 الثاثة من األحاديث بحق فئة واحدة؟ صناففليس بالضرورة أن تكون تلك األ
 

والحقيقة أن هذا االعتراض وارد إلى حد بعيد، بل هناك دالئل قد تشير إلى 
 بالذات. األمرهذا 

فمن مراجعة األحاديث المذكورة نلستنتج أن هناك مجموعة من الصفات تنطبق على أكثر من فئة، 
من فئة كل منها )قرن الشيطان(. فاألحاديث بل إن هناك مواصفات تؤكد بالضرورة وجود أكثر 

التي تشير إلى طلوع قرن الشيطان في نجد في بعض الروايات، وفي المشرق في روايات أخرى، 
كلما قطع قرن  ،وأنه كلما قطع قرن الشيطان هذا نجم قرن آخر هي داللة على عدة فئات متعاقبة

بواقع المنطقة التي تقع شرق المدينة أو نجد إحداها نجم قرن األخرى. ولو أردنا ربط الحديث هذا 
بالذات النكشفت لنا حقائق تدعو للتعجب من مقدار كشف هذا الحديث لملستقبل هذه المنطقة بعد 
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. فأول قرن للشيطان نجم في المشرق وفي نجد بالذات هو قرن ملسيلمة الكذاب من بني الرلسول 
وادعى  ،مدينة هجر )مدينة الرياض اليوم(حنيفة، حيث كان يقطن في اليمامة )نجد( وبالذات 

ملسيلمة هذا النبوة في اللسنة الثامنة للهجرة، وتبعته عشيرته من بني حنيفة، وأبناء عمه من قبيلة 
في اللسنة  قطع اهلل قرن ملسيلمة هذا على يد خالد بن الوليد وقد  .(6)ما عدا رجلين (5)أجمعهمعنزة 

لم كان فيهم حوالى اب ملسيلمة ما يقارب األلف ومائة ملسالثانية عشرة للهجرة بعد أن قتل أصح
 ن صحابيًا.يأربعمائة وخملس

وما إن قطع قرن ملسيلمة الكذاب حتى نجم قرن الخوارج من أتباع نجدة بن عامر الحنفي الخارجي 
 في أوائل النصف الثاني من القرن األول الهجري.

هـ 79حيث قتل أصحاب نجدة الحنفي عام  على يد أبي فديك الخارجيوقطع اهلل قرن الخوارج هذا 
. وما إن قطع قرن الخوارج حتى نجم قرن صاحب الزنج (7)وبقتله قضي على الخوارج في باد نجد

الملسمى علي بن عبد الرحيم بن عبد القيس حيث انتحل عدة ألسماء واتجه من العراق إلى هجر في 
، والستمر أمره حتى قضى عليه الموفق (8)نجد، ودعا إلى دعوته الضالة فتبعه الكثير من أهل هجر

 هـ فكانت نهايته ونهاية دولته.160العبالسي عام 
وما إن قطع قرن صاحب الزنج حتى نجم قرن القرامطة في شرق الجزيرة )بمنطقة القطيف( بقيادة 

 هـ. 169الحلسن بن بهرام الجنابي عام 
والتحق بهم هم بدو اليمامة )من والقرامطة فرقة من فرق اإللسماعيلية، وكان أول من اتبعهم 

، بحيث أصبح هؤالء البدو هم عماد الجيش القرمطي وهم لسبب انتصاراتهم المتاحقة، كما (9)نجد(
ما بعد لسبب انهزامهم ألنها قبائل بدوية همها اللسرقة والنهب وليس همها اعتناق عقيدة  كانوا في

 .(11)معينة والدفاع عنها
و الهجوم على البحرين ومحاصرتها لنيف وعشرين شهرًا قتلوا فيها خلقًا وأول عمل قام به القرامطة ه

كثيرًا ومنعوا الماء عن عاصمتها )هجر( حتى الستلسلمت لهم فاتخذها القرامطة عاصمة لهم. بعدها 
هـ ودخلوها يوم التروية وقتلوا الحجيج 216باد الجزيرة حيث احتلوا مكة عام  معظمالستولوا على 
 ،وعلى بعض الروايات أنهم اقتلعوا الحجر األلسود ونقلوه إلى البحرين ،قلعوا باب الكعبةقتًا ذريعًا و 
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هـ. وأخيرًا قطع اهلل قرنهم على يد الخليفة معز الدين الفاطمي ثم الخليفة 221ولم يرد إال في لسنة 
 هـ.260األحلساء عام  ىهم بالكامل في معركة الخندق شمالالعزيز الفاطمي حيث قطع قرن

إن قطع نجم القرامطة حتى نجم قرن الوهابية وألسلسوا دولتهم اللسعودية في أوالسط القرن الثاني  وما
ا بآالف الملسلمين من أهالي بد الوهاب ومحمد بن لسعود حيث فتكعشر الهجري بقيادة محمد بن ع

د علي على يد إبراهيم بن محم انجد واألحلساء والحجاز واليمن والعراق والشام، حتى قطع اهلل قرنهم
هـ حيث دخل عاصمتهم الدرعية فاتحًا وأرلسل عبد اهلل آل لسعود وابن محمد 1122باشا الكبير عام 

 بن عبد الوهاب إلى األلستانة حيث ق طع رألساهما علنًا.
وما إن قطع قرن الدولة اللسعودية األولى حتى نجم قرن الدولة اللسعودية الثانية في أوالسط القرن 

فيصل بن تركي آل لسعود حيث فتك بالمئات من الملسلمين من أهالي الثالث عشر هجري على يد 
نجد واألحلساء والبحرين وعدن، حتى قطع اهلل قرنهم على أيديهم حيث بدأ األخ يقتل أخيه وابن األخ 

هـ حيث الستولى محمد بن رشيد على معقلهم في 1202يقتل عمه فكانت نهاية دولتهم الثانية عام 
 الرياض.

رن الدولة اللسعودية الثانية حتى نجم قرن دولتهم الثالثة في العقد الثالث من الق وما إن قطع قرن
العزيز آل لسعود، ومرة أخرى ارتكب هؤالء المجازر بحق الملسلمين الرابع عشر الهجري على يد عبد

 من أهالي نجد واألحلساء والكويت واليمن والحجاز والعراق والشام فقتلوا اآلالف منهم.
العزيز آل لسعود ملك الدولة الجديدة يون إلى فريقين، فريق بقيادة عبدأن انقلسم الوهابولكن ما لبث 

يدعو إلى التخلي عن األفكار الوهابية في وجوب قتل غيرهم من الملسلمين، وفريق من القبائل 
النجدية من فرقة اإلخوان بقيادة فيصل الدويش وابن حثلين وابن بجاد الذين ظلوا مؤمنين باألفكار 

لوهابية في وجوب قتل غيرهم من الملسلمين، وانطاقًا من هذا المبدأ الستمروا بمقاتلة الملسلمين من ا
دول الجوار كالعراق ولسوريا واألردن باعتبارهم مشركين حتى اضطر اإلنكليز في عهد الستعمارهم 

نهم في العزيز آل لسعود على القضاء عليهم فقاتلهم وقطع قر دول المنطقة إلى إرغام الملك عبدل
 م.1111معركة اللسبلة الشهيرة عام 
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العزيز آل لسعود وحاولوا احتال مبنى في أوائل اللستينات بعد موت عبد ولكن لم يلبثوا أن برزوا كقوة
م، ووقع صدام بينهم وبين الحكومة اللسعودية حيث وقع الكثير من 1172التلفزيون في الرياض عام 

 ي اللسجون.القتلى في تلك المعركة وأودع اآلخرون ف
)الدعوة المحتلسبة( وكانوا تحت إمامة جهيمان بن محمد ي لسط اللسبعينات برزوا كتنظيم لسموفي أوا

بن لسيف العتيبي حيث لم يلبثوا أن احتلوا الحرم المكي الشريف وقتلوا الكثير من الحجاج عام 
عارك شرلسة هـ. وقد تمكنت الحكومة اللسعودية من القضاء عليهم وقطع قرنهم بعد م1200م/1161

داخل الحرم المكي الشريف حيث قتل العشرات من الحجاج والجنود ومن أتباع جهيمان العتيبي 
الذي أعدم هو وصاحبه محمد بن عبد اهلل مع أكثر من لسبعين من أصحابه وأودع اآلخرون 

 اللسجن.
الظواهري وآخرين  ات كقوة كبيرة بقيادة ألسامة بن الدن وأيمنلبثوا أن برزوا في أوائل التلسعينثم لم ي

 من زعماء تنظيم القاعدة.
بحركة طالبان في أفغانلستان والباكلستان، وجند الصحابة في الباكلستان، وجماعة أبي  وتمثلوا هؤالء
ي في لساماإلليبين، وكتيبة جنود الخلفاء الراشدين في الشيشان، وجيش عدن أبين يلسياف في الف

في كردلستان العراق، فضًا عن  لساماإلجزائر، وأنصار ية الملسلحة في اللساماإلاليمن، والجماعة 
، بل حتى في والصومال ونيجيريا وغيرها الكويت ولبنان وكشميرفية المتعددة في التنظيمات اللسل

أوروبا كجماعة أنصار الشريعة بزعامة أبي حمزة المصري، وجماعة رابح القادري، حيث قاموا 
ح في مصر وفي اليمن بقتلهم واختطافهم لعدد من ي االلسن عمليات االغتيال بهدف قتل بالكثير م

الموظفين األجانب في الشركات الغربية، وكذلك في الجزائر حيث أباحوا دماء أبناء ونلساء ضباط 
رًا ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيِلُدوا ِإالَّ َفاجِ ﴿وجنود الجيش الجزائري الستنادًا إلى اآلية الكريمة: 

الشيعة و  ليبين وقتل اللسن ةيفي الف ي احفضًا عن اختطافهم وقتلهم لللس ،(11)(21)نوح، آية  ﴾َكفَّاًرا
ح في التفجير الكبير في ي اوقتل اللس ،ح وقتلهم في كشميري اللسوخطف ا ،والملسيحيين في الباكلستان

 .وديةبالي في إندونيلسيا وتفجيرات الدار البيضاء في المغرب والرياض في اللسع
ذو  1002عام  مصعب الزرقاوي في العراق ووظهر بعده أب 1001ثم إنتهى ألسامة بن الدن عام 

منهج جديد يتميز بدرجة أعلى من األرهاب والفتك ولسفك الدماء فضًا عن منهج قتل العدو القريب 
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ارة تفجيرات اللسفوأصبح ملسؤواًل عن قبل العدو البعيد نقيض منهج إبن الدن في هذه الملسألة 
محمد باقر الحكيم في تفجيرات  زعيم المجلس األعلىوقتل  ،األردنية واألمم المتحدة في بغداد

في العراق، حتى تجاوز عدد األخرى األنتحارية  مئات التفجيراتفضًا عن  ،النجف في العراق
تفجيرات  عنقتيل في الشهر، فضًا  2200 ىال 1007بعض األشهر عام  العراق في قتاه في

والكثير من العمليات المماثلة في كافة  فنادق في عمان وتفجيرات محطات القطارات في مدريدال
كان أعداد هذا التنظيم بحدود الثمانية آالف مقاتل، ومن هؤالء الثمانية آالف ، لقد أرجاء العالم

 .هناك حوالي الخملسة آالف مقاتل من اللسعودية وأغلبهم من منطقة نجد اللسعودية
نتهى تنظيمه عام  1007مصعب الزرقاوي عام  وأبثم إنتهى  نبثق تنظيم داعش بقيادة اف 1010وا 

األيغال في القتل ولسفك الدماء   منجديدة ومنهج جديد وبدأت جولة  1011البغدادي عام  بكرأبو 
، نعم يبقى الفرق بين فضًا عن منهج إقامة دولة الخافة الوهابية في الموصل وشمال شرق لسوريا

ن كان عدد النجديينتنظيم وما لسبقه من تنظيمات هذا ال  يشكل أن األغلبية هنا ليلست من نجد، وا 
ى هذا التنظيم ظنلسبة معتبرة ولكنها أقل من النصف، ولكن مع ذلك فا توجد منطقة في العالم يح

ز ى في باد نجد، فنلسبة من يؤيدون هذا التنظيم في باد نجد قد يتجاو ظيح اكم متميز ييد شعبيأبت
)ويعلم هذه الحقيقة جميع من إختلط باللسعوديين النجديين في هذا الوقت لسواء  التلسعين في المئة

، ونلستطيع أن نقول بكل ثقة أنه ال توجد منطقة في العالم يحظى كانوا داخل اللسعودية أو خارجها(
لعقائد الوهابيين  تنظيم داعش هو التجلسيد الحقيقيف هذا التنظيم بألتأييد كما هو الحال في باد نجد،

ولسمحت لللسعوديين األلتحاق بهذا التنظيم أللتحق به ولو تلساهلت الحكومة اللسعودية  ،النجديين
وشاركت  عالمي ضد داعش تحالفأدى هذا المنهج إلى تشكيل لقد ، ف من اللسعوديةالعشرات األ

عودي أو باألحرى في هذا التحالف خاف رغبة األغلبية العظمى من الشعب اللس الحكومة اللسعودية
؛ وكما كان من قبل فلسينتهي أبو بكر البغدادي، ولستندحر داعش، ولسيظهر األغلبية من أهل نجد

حتى تشهد البشرية آخر جولتين في ؛ ال نعلم عددهم اآلن آخرون بعد داعش وبعد أبو بكر البغدادي
 إليهما رلسول اهلل المنطقة لنفس هذا الفكر الوهابي اللسلفي التكفيري لشخصيتين مهمتين تطرق 

بشكل تفصيلي في الكثير من أحاديثه النبوية الشريفة وهما اللسفياني ثم الملسيح الدجال كما لسنتطرق 
   إليهما بالتفصيل في الفصل الخامس واللسادس من هذا الكتاب.
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ي إنما يتبعون المذهب الوهابي لفرقة لساماإلفإن كل هؤالء في أرجاء العالم  ،األمروفي واقع 
خوان النجدية األصل والوهابية العقيدة واللسلفية الملسمى والتكفيرية المنهج، حيث الستأثروا بعقيدة اإل

وا عن معظم تلك العقائد والمبادئ محمد بن عبد الوهاب خاف الحكام من آل لسعود الذين تخل  
لعتيبي الحكومة . حيث يتهم جهيمان اوبالذات اتهام اآلخرين بالشرك وقتلهم الستنادًا إلى هذا االتهام

والشيعة مشركون والمشركون نجس ويحرم  ،اللسعودية بالكفر ألنها تلسمح للشيعة بالحج إلى بيت اهلل
رفعت لسيد ، رلسائل جهيمان العتيبيراجع )حلسب زعم جهيمان العتيبي. بدخول النجس إلى بيت اهلل 

إن في الشرق وفي  مصداق قول الرلسول  ى أمامناوهكذا يتجل   .(122ص ، مكتبة مدبولي، أحمد
نهم اآلن ينتشرون بعقائدهم  نجد بالذات الزالزل والفتن ورأس الكفر. فهكذا كانوا هم طوال التاريخ وا 

 ي.لساماإلتلك وأفكارهم في أرجاء العالم 
فهكذا بدأ ملسيلمة الكذاب، وبعد قطع قرنه قام قرن الخوارج، وما إن قطع قرنهم حتى نجم قرن 

ع قرنه حتى نجم قرن القرامطة منهم، حيث كان زعيمهم من آل الجنابي صاحب الزنج، وما إن قط
البحراني ولكن كل قوته وقوام جنده من أعراب اليمامة، وقد خالفه قومه في البحرين فحاصرهم ببدو 
نجد لفترة لسنتين حتى دخل البحرين عنوة، وما إن قطع قرنه حتى نجم قرن محمد بن عبد الوهاب 

بية اللسعودية األولى، وما إن انقطع قرنها حتى قامت دولتهم الثانية، وما إن قطع وأقام الدولة الوها
قرنها حتى قامت دولتهم الثالثة بالتحالف بين آل لسعود والوهابيين من اإلخوان، وما إن قطع قرن 

ات في لسط اللستينات من هذا القرن حتى نجم قرنهم في أوايين من اإلخوان في أواخر العشرينالوهاب
م المكي ياض حيث احتلوا مبنى التلفزيون، وما إن قطع قرنهم حتى نجم مرة أخرى باحتال الحر الر 

ات، وما إن قطع قرنهم حتى نجم مرة أخرى في أوائل التلسعينيات، وفي الشريف في أواخر اللسبعين
المدنيين في ح من ي ا، وقتلوا اللسهذه المرة عاثوا في األرض فلسادًا فقتلوا النلساء واألطفال في الجزائر

ح األلستراليين في ي افي نيويورك واللس وقتلوا المدنيين، مصر واليمن، وذبحوا الملسلمين في أفغانلستان
ة وبين تفجير بالي في إندونيلسيا ال يفرقون بين ملسلم يباح دمه ألنه يدفع الضرائب للحكومات الغربي

ظهر قرن أبو مصعب الزرقاوي ، وما أن قطع قرن ألسامة بن الدن حتى المدنيين من غير الملسلمين
رهابًا في العراق ومناطق أخرى من  وتنظيم قاعدة الجهاد في أرض الرافدين الذي عاث فلسادًا وقتًا وا 
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، وما أن قطع قرنه حتى نجم قرن أبو بكر وكان أغلب أعضاءه من منطقة نجد في اللسعودية العالم
 من باد نجد.عالمي بر تأييد الذي يحظى بأك البغدادي وتنظيم داعش في العراق والشام

 ثمانية.. لقد لسبق الوهابيين أربعة قرون للشيطان في باد نجد. ولكن نجم للوهابيين أنفلسهم وحدهم 
 .لستة منها في باد نجد قرون للشيطان

وبهذا فإن التفلسير الحرفي لحديث الرلسول ال يتحقق بنفس الدرجة من العمق والشمول إال بتعريفه 
 يمكننا القول إنه كلما قطع لملسيلمة الكذاب قرن في نجد نجم له قرن آخر، وال يمكننا للوهابيين، فا

القول إنه كلما قطع للخوارج قرن في نجد نجم لهم قرن آخر، وكذلك الحال بالنلسبة للزنج والقرامطة. 
ما إنه كلما قطع قرن للشيطان في نجد نجم آخر )بأنه كل ولكننا نلستطيع أن نفلسر قول الرلسول 

في إخباره لما  ى مصاديق نبوءة الرلسول قطع قرن للوهابيين في نجد نجم لهم آخر(. وبهذا تتجل  
ن مصاديق قول الرلسول  ،لسيحدث الحقًا بعد أكثر من أربعة عشر قرناً  في رواية أحمد بن  وا 

الالحنبل الواردة الذكر أنه زاد في تعداده لقرن الشيطان عن عشر مرات حتى يكون في آخرهم   .دج 
وهكذا يمكننا أن نلستنتج من بحثنا اآلنف الذكر أن أحاديث )قوم في آخر الزمان( ال يمكن أن 
تنطبق بأي حال من األحوال على الخوارج؛ كما أنه ال يمكن أن يتبادر إلى الذهن أن هذه األحاديث 

لسابقًا؛ كما أن  كما أثبتنا األمرغير صحيحة أو موضوعة للنيل من الحركة الوهابية اللستحالة هذا 
ع بنفس الدرجة من المصداقية في انطباقها على أي من الفئات األربع األخرى هذه األحاديث ال تتمت  

 كدرجة المصداقية في انطباقها على الحركة الوهابية.
أما العناصر األخرى فيمكن أن تنطبق بشكل نلسبي على الفئات األربع األخرى ولكن بشكل كامل 

 بية كما نوضحه في النقاط التالية:على الحركة الوها
 
في أنهم يقولون من قول خير البرية ولكن ال يجاوز   مقولة الرسول - 1

 :يهم، يحسنون القول ويسيئون الفعلإيمانهم تراق
فإنها يمكن أن تنطبق على الفئات األخرى بشكل نلسبي فالخوارج يحرمون التقاط تمرة من الطريق 

لمين، والقرامطة يدعون إلى إشاعة العدل والملساواة بين الناس وفي ولكنهم يلستبيحون دماء الملس
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يقتلون حجاج بيت اهلل الحرام ويلسلبون الحجر األلسود من مكانه. أما الوهابيون فإنهم  هنفلسالوقت 
ى في قمة إحلسانهم بالقول، يتميزون بميزة خاصة في هذا المجال، فترى قمة إلساءتهم بالفعل تتجل  

ية لساماإلي للعقيدة األلسالسية، بل المحور لساماإلدون ألهم قضية في العقيدة فإنهم بالقول يتص
لدعاء ن اهلل وحده هو القادر على إجابة اا  ن العبادة ال تكون إال هلل و إهم وهي قضية التوحيد، فمقولت
يجاد النفع هي صميم الحق، وأما تفرعهم عن هذا المبدأ جميعًا ن الشفاعة هلل ا  و  ،ودفع الضرر وا 

ال جميعًا قولهم إنه ال يجوز طلب الشفاعة من غير اهلل ففيه إخفاء لحقيقة أن كون الشفاعة هلل و 
تنفي أن يتخذ اهلل بعضًا من عباده من رلسل وأنبياء ليكونوا ولسيلة إليه؛ وأما تفرعهم من هذا المبدأ 

ن الذكاء أو حلسن وزعمهم أن من يعتقد بشفاعة األنبياء فهو مشرك فإنه الستدالل على درجة كبيرة م
لوا إلى نتيجة غير صحيحة من مقدمة صحيحة وطريقة الستدالل صحيحة، والخلل فإنهم توص   ؛القول

الوحيد هو إخفاء حقيقة واحدة، لهذا اللسبب ترى كامهم مقنعًا ومؤثرًا. فالخوارج في إباحتهم لدماء 
مرتكب الكبيرة كافر(، الملسلمين ينطلقون من مقدمة غير ألسالسية وغير صحيحة وهي قولهم )إن 

كما أن مقولة الخوارج )ال حكم إال هلل( هي مقدمة صحيحة ولكن طريقة االلستدالل غير صحيحة 
في )إنه ال يجوز التحكيم في األمور الدينية( والتي توصلوا بها إلى نتيجة بطان التحكيم في معركة 

 من علي ومعاوية. صفين وكفروا كاا 
انطاقًا من تميزهم بحلسن القول )وليس بصدق القول(، توصلوا إلى إباحة وهكذا نرى أن الوهابيين، 

دماء الملسلمين وفتكوا بهم وقتلوهم ونهبوا أموالهم ولسبوا نلساءهم وذراريهم فكانت النتيجة هي قمة 
 .اإللساءة في الفعل انطاقًا من حلسن القول، فكانوا المصداق الحقيقي لحديث الرلسول 

ب ألسامة بن الدن بنبرته الهادئة والستشهاده بآيات الكتاب وأحاديث الرلسول إن الذي يلستمع إلى خط
  يقول ما أحلسن هذا القول، ولكن عندما نرى امرأة ملسلمة قد بترت لساقها في انفجار الرياض، أو

شيخًا ملسلمًا قد لسلخت فروة رألسه وجلدة وجهه وهو حي في مدينة يوكوالنك في أفغانلستان على يد 
جموعة من األطفال الملسيحيين والملسلمين قد مزقت أوصالهم في دار الحضانة في طالبان، أو م

طبيبات تفجر رؤولسهن برصاصات في األماكن العامة  أو نلساء مبنى التجارة العالمي في نيويورك،
ى أمامنا عظمة الرلسول تتجل   في مدينة الموصل شمال العراق ألنهن إعترضن على أعمال داعش،

 ى نا بشكل خاص قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا ليعصمنا من الضال، وتتجل  في مخاطبته إيا
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أمامنا عظمة هذا الدين وصدقه في كشف ملستور الغيب قبل أكثر من ألف عام، وهذا بحد ذاته 
هو دين الحق وأن اهلل عالم الغيب قد أوضح لنا معالم صراطه الملستقيم  لساماإلأقوى دليل على أن 

 ينه عن لسبل الضال لئا تفرق بنا عن لسبيله.ولسبيله القويم وبا
 
 :الء القوم سيخرجون في آخر الزمانفي أن هؤ  مقولة الرسول  - 2

لقد أثبتنا في االعتراض األول أن هذه المقولة ال تنطبق على الخوارج، ولكن هل يمكن أن تنطبق 
 على الفئات األخرى غير الوهابيين؟
، فهو في أول الزمان وليس في آخره، أما صاحب الزنج اهلل  فملسيلمة الكذاب كان معاصرًا لرلسول

هـ فكان أمره في أول الزمان وليس في آخره؛ أما 160هـ وكانت نهاية دولته عام 71فقد قام أمره عام 
القرامطة فإنهم ظهروا في القرن الثالث الهجري والستمروا ألقل من قرنين فكانت نشأتهم ونهايتهم 

 من آخره. أقرب إلى أول الزمان
زال أمرهم  وقد يقول قائل إن الفئات الثاث آنفة الذكر قد انتهى أمرها ولكن الخوارج كالوهابيين ما

 قائمًا في آخر الزمان؟
ن صح هذا  فإن هذا الحديث ال يمكن أن ينطبق بأي شكل من األشكال على الخوارج  األمرولكن وا 

 ودهم في آخر الزمان ليس كقوة مقاتلة.ألن بروزهم كقوة وقتالهم كان في أول الزمان ووج
ن كانوا قوة مقاتلة أو يمكن أن يكونوا في الملستقبل فالحديث يؤكد على قوم يخرجون في  وحتى وا 
آخر الزمان. والخوارج قد خرجوا في أول الزمان وولسطه، والحديث ال يشير إلى قوم ذوي وجود 

 ملستمر من أول الزمان إلى آخره.
لفيين الوهابيين فإن أهم ما يميزهم هو خروجهم في آخر الزمان، حيث كان أول أما بالنلسبة إلى اللس

خروجهم في أواخر القرن الثاني عشر الهجري وما زالوا حتى يومنا هذا كقوة مقاتلة ارتكبت أبشع 
 .لساماإلالمجازر في تاريخ المنطقة خال القرون الثاثة اللسابقة وبالسم 
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يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم في أنهم  مقولة الرسول  - 3
 :إلى كتاب اهلل وليسوا منه في شيءال تجاوز قراءتهم حناجرهم يدعون 

في كونهم يقرأون القرآن يحلسبون أنه لهم وهو عليهم ال تجاوز قراءتهم حناجرهم  أما مقولة الرلسول 
ن هلل يد ن تجلسيم اهللفليس أدل من ذلك وأوضح من مقولتهم األولى في التجلسيم في زعمهم أ  اً وا 

 هو في إثبات الصفات كما وردت في القرآنوالصفات البشرية  وغيرها من الضاالت اً ووجه ورجاً 
... ومقولتهم الثانية في نلسبة آيات الشرك إلى حلسب زعمهم خاف تفلسير أهل اللسنة والجماعةب

لمين من النلساء واألطفال ألن الملسلمين الذين يؤمنون بالشفاعة، فضًا عن إباحتهم لدماء الملس
ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ﴿آباءهم يعملون في اللسلك العلسكري في الجزائر الستنادًا إلى قوله تعالى: 

والستخدامهم هذه اآلية لقتل األطفال والنلساء  (21)نوح، آية  ﴾ِعَباَدَك َواَل َيِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا َكفَّاًرا
ية، أو يحملون لساماإلح في الباد ي ااتلين من غير الملسلمين، ألنهم لسر المقوالرجال المدنيين غي

كية، ر ياألمكية، أو ألنهم من الملسلمين الذين لسكنوا الغرب ودفعوا الضرائب للحكومة ر ياألمالجنلسية 
ُر َأالَّ َتزِ ﴿كل تلك التصرفات تبرر بمبررات غريبة مخالفة للواقع ولكتاب اهلل واهلل عز ذكره يقول: 

ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم ﴿ويقول جل جاله  .(31 اآلية ،)النجم ﴾َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمِّ
. فكان ذلك بحق (93 اآلية ،)النساء ﴾َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الل ُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

 يقرأون القرآن يحلسبون أنه لهم وهو عليهم. لرلسول مصداق قول ا
 
يحقر  ليست صاتكم إلى صاتهم بشيء وقوله  مقولة الرسول  - 4

 :ى صاتهم وصاتهم أكثر من صاتكمأحدكم صاته إل
قد ينطبق هذا الحديث بشكل نلسبي على صاة الخوارج حيث تذكر الروايات أن آثار اللسجود كانت 

م. أما ملسيلمة وقومه فإنهم ال يصل ون، وأما دولة صاحب الزنج أو القرامطة فا ظاهرة على جباهه
 تذكر لنا كتب التاريخ أي ميزة لصاتهم.

أما الوهابيون فإن لهذا الحديث داللة صارخة تشير إليهم، حيث تبدو هذه الحقيقة واضحة للعيان 
تراهم في وقت الصاة يتركون وبشكل ال يقبل الشك والتأويل إلى كل من يذهب إلى بادهم، ف
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أعمالهم ويغلقون محالهم ويتوجهون بأجمعهم إلى الملساجد ألداء الصاة جماعة، وال تجد بلدًا في 
ل فيه األعمال عند حضور الصاة كما هو الحال في باد الوهابيين. فصاتهم تتميز العالم تتعط  

ف وتقدم الصاة ارة ولسائر األعمال تتوق  بأربع ميزات: أوالها إن كل أمر من أمور الدنيا من التج
عليها، وثانيها إنهم يلتزمون دائمًا بأداء الصاة في أول وقتها، وثالثها إنهم يلتزمون بأداء الصاة 

 :في قوله جماعة، ورابعها إنهم يلتزمون بأداء الصاة في الملسجد؛ لذلك ترى انطباق قول الرلسول 
( يحقر أحدكم صاته إلى صاتهم) :قوله في موضع آخرو  ،(ليلست صاتكم إلى صاتهم بشيء)

 ينطبق انطباقًا كامًا عليهم وعلى صاتنا إلى صاتهم.
 
 :إن هؤالء القوم سيماهم التحليق مقولة الرسول  - 5

من قوم ملسيلمة أو الخوارج أو صاحب الزنج أو  اً ليس هناك أي دليل تاريخي ثابت على أن أي  
القرامطة كانت لسيماهم التحليق، ولكن هذه الصفة هي من صفات الوهابيين بشكل قطعي، حيث 
يذكر الشيخ دحان في )خاصة الكام( أن محمد بن عبد الوهاب يأمر من اتبعه بحلق رألسه وكان 

عبد الوهاب بل ابن  ج إلى التأليف في الرد علىاللسيد عبد الرحمن األهدل مفتي زبيد يقول ال يحتا
لسيماهم التحليق، فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة. )وفي الحقيقة فإن  يكفي في الرد عليه قوله 

نما هو نابع من عقيدة يعتقدونها الستنادًا إلى  تحليق الوهابيين لرؤولسهم ليس نابعًا من تقليد يتبعونه وا 
عن )القزع( وهو قص الشعر بأطوال مختلفة كما هو  في نهيه حديث موضوع عن رلسول اهلل 

قال كما ورد في الحديث  ويزعمون أن الرلسول  ،متعارف في حاقة الرجال في جميع أرجاء العالم
لذلك فالتحليق لدى الوهابيين نابع من عقيدة دينية وليس من  ،(قصه كله أو دعه كلهالموضوع )

 اتهام أهل اللسن ة والجماعة بالضال(.باب  :األولل فصالفحلسب )راجع تقليد خاص بهم 
 
مرق السهم من إن هؤالء القوم يمرقون من الدين ك مقولة الرسول  - 6

 :الرمية هم شر الخلق
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، ولو أردنا الستخدام أي تعبير آخر في االنفصال فهذه المقولة هي من أعجب مقوالت الرلسول 
كانفصال الرمح من يد الرامي  لساماإلبهنا انفصالهم عن غير ذلك التعبير لما أفلحنا. فإننا لو ش

فالرامي يحمل رمحًا واحدًا فإذا رماه رجع إليه ألنه ال بديل له عن ذلك، ولو كان انفصالهم كانفصال 
ذا كان االنفصال كانفصال  الرأس عن الجلسد ففي ذلك االنفصال موت للجلسد إذا بقي با رأس، وا 

يترك جانبًا، أما في انفصال اللسهم عن الرمية فإنه عند أول  الصوف عن جلد الضأن فالصوف
هذا التعبير بحقهم، ولم يلستخدمه  انفصاله يبتعد أشد البعد وبألسرع وقت. فلماذا الستخدم الرلسول 

ية األخرى لكي لساماإلية األخرى؟ وما هو االختاف بين الوهابيين والفرق لساماإلبحق الفرق 
ية الكبرى بحيث ال تلستدعي مثل لساماإلوما هي االختافات بين الفرق يلستحقوا مثل هذا الوصف؟ 

 هذه النعوت الشديدة وهذه االتهامات العنيفة؟
ختافات كبيرة وبالذات وال ننكر أن بعض اال ،هناك اختافات متعددة بين اللسن ة والشيعة والمعتزلة

مع بديهيات الدين بشأن موقف الشيعة من الصحابة ومن بعض أمهات المؤمنين مما يتعارض 
اختافات ال ترقى إلى ألسس تضل ولكنها  ،عقيدة أهل اللسنة بحق صحابة وزوجات رلسول اهلل 

التوحيد والنبوة والمعاد. أما الوهابيون فيعتبرون خافاتهم مع غيرهم من الملسلمين من العقيدة 
، حيث يزعمون أن من خافات عقائدية تطال أهم وأول عنصر من عناصر العقيدة، وهو التوحيد

يؤمن بشفاعة األنبياء والرلسل في عالم البرزخ فهو مشرك، وأن من ال يعتقد بأن هلل يدًا أو رجًا أو 
 غيرها من صفات التجلسيم فهو كافر وملحد. وهذه االتهامات تلستدعي كفر أحدهما لقول الرلسول 

ون هم الموحدون والملسلمون الحقيقيون فأما الوهابي .(إذا كف ر الملسلم أخاه الملسلم فقد كفر أحدهما)
وغيرهم من الملسلمين ليلسوا إال كفارًا ومشركين وملحدين أو أن تهمة الكفر ترجع إلى قائلها، وبما أن 
الوهابيين لم يتورعوا عن اتهام غيرهم من الملسلمين بالشرك والكفر واإللحاد والستباحوا دماءهم 

والهم ولسبوا ذراريهم فإنهم المصداق الحقيقي لقول الرلسول فأكثروا فيهم القتل والستباحوا نلساءهم وأم
ذا مرق اللسهم من  لساماإل، فكان مروقهم عن األعظم  مروقًا كامًا كمروق اللسهم من الرمية، وا 

 ،الرمية فا حاجة إليه بل في جعبة الرامي ألسهم متعددة، وابتعاد اللسهم ليس فيه نقص للرامي
فكان ذلك أبلغ تعبير،  ،صل وال يضيره مروق الوهابية وغيرها منهفهو األ ،يبقى ناصعاً  لساماإلف

فكلمات قليلة عب رت عن حقيقة كاملة وبأصدق وصف. كما أن هناك إشارة أخرى إلى اللسلفيين 
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كمروق اللسهم من الرمية، فمعناه أن  لساماإلالوهابيين في هذا الحديث، فإذا كان مروقهم من 
اللسلفيون الوهابيون. وفي هذا الوصف تشبيه دقيق للتفريق بين هو الرمية واللسهم هم  لساماإل
وتتميز هذه  ،واللسلفيين الوهابيين، فالرمية عادة ما تكون حيوانًا يؤكل كالطيور والغزالن لساماإل

الحيوانات بالجمال والرقة والطيبة والبراءة وعدم االعتداء على اآلخرين وكل هذه األوصاف تنطبق 
ونجد جميع هذه الصفات من  ،اللسهم فإنه يتميز بالقلسوة والغاظة والعنف والقتل، أما لساماإلعلى 

 ميزة الحركات اللسلفية الوهابية.
قتلة لألبرياء من الناس من أطفال ونلساء وشيوخ  ،عنيفو التعامل ،اللسلوك ظغا ،قلساة القلوب

ف وأربعمائة عام وما أدق الوصف، فقبل أل لساماإلوما أعظم  فما أصدق رلسول اهلل  ورجال.
فنا الرلسول  بوحي من اهلل بشأن تلك الفئة المارقة عن الدين وبصفاتهم البعيدة كل البعد عن  يعر 

ية العظمى، فهل بعد ذلك شك في هذا الدين العظيم؟ وهل بعد ذلك شك في أن اهلل لساماإلالقيم 
ل وهاديًا إلى صراطه رحمة إلى العالمين ومنذرًا من الوقوع في الضا بعث رلسوله الكريم 

 الملستقيم.
إليه( فلماذا نهم )ال يرجعون إبذلك بل يضيف عبارة بعد مروقهم من الدين   ثم ال يكتفي الرلسول

 ليه؟؟؟ ال يرجعون إ
يديهم بدماء األبرياء من الملسلمين، وصنف لم أإن هناك صنفين من الوهابيين؛ صنف تلطخت 

يديهم بقتل األبرياء من أخت هم الذين تلط   اهلل  يديهم. إن المقصود في حديث رلسولأتتلطخ 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها ﴿الملسلمين فهؤالء ينطبق عليهم قوله تعالى  َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمِّ

ؤالء هم الذين من الممكن وه (93)النساء، اآلية  ﴾َوَغِضَب الل ُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما
 أن ال يرجعون اليه. 

نصح من لم تتلطخ يده أني في هذا المجال ا  قد يطلع الكثير من الوهابيين على هذه الصفحات ؛ و 
ل بترك الطريق الذي ال يوصل إال الى الخلود في نار الجحيم؛ ن يعج  أبدماء األبرياء من الملسلمين 

ريق الحق لبلوغ اللسعادة األبدية بعد الموت في جنان الخلد؛ فإنه على مفترق طريق، إما ان يختار ط
جهنم وتلسلك في فمه وتخرج من  يديه وتجره زبانية ة عليه حين تغل  وبخافه لسيكون هذا الكتاب حج  
فيأكله فيكون كالمهل ويتضور جوعًا فا يجد طعامًا غير الزقوم  دبره لسللسلة ذرعها لسبعون ذراعاً 



 

 148 

ه العطش فا يجد مايشرب غير الحميم فيشربه شرب الهيم فتذوب شفتيه  يغلي في البطون ثم يقتل
، ثم يصب فيبدو وجهه كالحًا كوجه الدابة بعد ذبحها ولسلخ جلد وجهها فتظهر ألسنانها من غير شفاه

فيها هذه الصفحات، فيقتله  ر حين ذاك هذه اللساعة التي يقرأ؛ فيتذك  فوق رألسه من عذاب الحميم
 عذاب الخلود.وأنى له النجاة من مصير هذا المن  ه األفاتأنى لالندم ولكن 

ِإنَُّه اَل ﴿ـ جعل من قتل الملسلمين بجهالة يائلسًا من رحمة اهلل، فأن أوال أريد في هذه الصفحات 
ْوِح الل ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ  ، عتداءً اتل ، ألن هناك فرقًا بين من ق  (11آية  ،)يوسف ﴾َيْيَأُس ِمن رَّ

ن هذا هو الحق. ورحمة اهلل ومغفرته تلسع الناس جميعًا، وتلسع كل أتل بجهالة  معتقدًا بوبين من ق  
 لستغفر وتاب توبًة نصوحًا قبل الموت، فالحمد هلل على هذه النعمة العظيمة والرحمة الوالسعة.امن 
    
 :قوم أحداث األسنان سفهاء األحامإن هؤالء ال مقولة الرسول  - 7

ن هذا الحديث في كونهم أحداث األلسنان لسفهاء األحام يشرحه اإلمام أبو بكر بن العربي حيث إ
أحداث األلسنان يعني االغترار بالغرارة المفضية ) :المالكي في شرحه على صحيح الترمذي فيقول

للغرور الذي يرجع جميعها إلى الجهالة، وقوله لسفهاء األحام يعني أن حلمهم خفيف إشارة إلى 
ولكن يكفي ألي  األمر(. وال نريد أن ندخل في تفاصيل هذا ه فا يكون معه تثبت وال تبصرةضعف

أحد الوهابيين الذين ينبرون للجدال أن يكتشف مقدار  حاج ملسلم صادف في ملسجد الرلسول 
اغترارهم برأيهم ومقدار جهالتهم. ففي إحدى رحاتي إلى الحج التقيت برفيق لي من نجد وكان من 

مين الواعين نلسبيًا حيث أخبرني نقًا عن حلسن آل الشيخ الذي كان وزيرًا لألوقاف وكان يكن  الملسل
مه الشديد ألن حلسن آل الشيخ النجدي من أحفاد وأبدى لي تأل  ئ دم وفوجله احترامًا شديدًا ولكنه ص  

نه من محمد بن عبد الوهاب عندما تطرق إلى ذكر أحد المشايخ الحجازيين وصفه بأنه )قطة( أل
الحجاز حيث بلغت درجة غرورهم أن الحجازي مهما بلغ من العلم والتدين فإنه ال يمكن أن يبلغ 
درجة النجدي.. ويكفي تعريفًا بقلة حلمهم قتلهم لمن يلستلسلم إليهم كما فعلوه في مجزرتي الطائف 

من دخل  في فتحه لمكة أعطى األمان لكل خال تاريخهم القديم والحديث في حين أن الرلسول 
بيته، وكان أهل مكة مشركين بل هم الذين أخرجوا الملسلمين من ديارهم وعذبوهم وقتلوهم والستولوا 
على أموالهم وأماكهم. أما أهل الطائف فلم يكن لهم أي اعتداء ملسبق على الوهابيين، وقد أعطاهم 
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رجالهم ولسبوا نلساءهم  الوهابيون األمان، ولكن عندما دخلوا الطائف اقتحموا عليهم بيوتهم وقتلوا
فون الناس مع إرغامهم وبالقوة على اعتناق العقيدة وجردوهم من ثيابهم حتى أصبحوا فقراء يتكف  

تهام الملسلمين بالكفر بحجج واهية وقد ورد في الحديث الصحيح )لسباب اإنهم يلستلسهلون  .الوهابية
فقد باء بها أحدهما(، ولكنهم الملسلم فلسوق، وقتاله كفر( وورد أيضًا )من قال ألخيه يا كافر، 

يلستلسهلون تكفير الملسلمين ألنهم بكل صدق لسفهاء األحام، فحلمهم خفيف وضعيف فا يكون معه 
 تثبت وال تبصرة كما ورد في شرح صحيح الترمذي.

 
أن يبارك ألهل نجد كمباركته ألهل اليمن والشام  رفض الرسول  - 8

شارته إلى شرق المدينة وقوله إن الفتن والزالزل ورأس الكفر   والحجاز وا 
نهم غلظ القلوب و  الجفاء وفي نجد يطلع قرن في المشرق وفي نجد وا 

 :الشيطان
إننا نحب أن نلستشهد في هذا المجال بمقولة رجل نجدي، بل هو أقرب الناس إلى الوهابية وأبعدهم 

الدعوة الوهابية.  محمد بن عبد الوهاب صاحب لرجل هو لسليمان بن عبد الوهاب أخعنها، وهذا ا
ومما يدل على يقول لسليمان بن عبد الوهاب في كتابه )الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية(: )

بطان مذهبكم ما في الصحيحين، رأس الكفر نحو المشرق وفي رواية اإليمان يمان والفتنة من ها 
لمشرق أال إن الفتنة ها قال )وهو ملستقبل ا هنا حيث يطلع قرن الشيطان، وفي الصحيحين أنه 

نا ويمننا وشامنا ثم الستقبل مطلع نهنا(، ولإلمام أحمد )اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا ومد
)الصواعق اإللهية في ( (الشمس وقال ها هنا يطلع قرن الشيطان وقال من ها هنا الزالزل والفتن

أشهد أن رلسول ) :ف الشيخ لسليمان(. ثم يضي22ص ، لسليمان بن عبد الوهاب، الرد على الوهابية
أخبره اهلل بما هو كائن على أمته   غ الرلسالة؛ ثم إن رلسول اهلللصادق، لقد أدى األمانة وبل   اهلل 

أخبر بما لسيجري عليهم، فلو علم أن باد الشرق خصوصًا نجد تصير دار  إلى يوم القيامة وهو 
باد كفر ت عبد فيها األوثان  نالشريفين واليمن تكونااإليمان وأن الطائفة المنصورة بها وأن الحرمين 

ألخبر بذلك ولدعا ألهل المشرق خصوصًا أهل نجد ولدعا على أهل الحرمين واليمن وأخبر أنهم 
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أن الرياض بالذات )هجر لسابقًا(  . كما أنه من أغرب الصدف أيضاً (12)(يعبدون األصنام وتبرأ منهم
شارة الرلسول 12، 12تقع كالمدينة بين خطي عرض  إلى  ، فهي بالضبط تقع شرق المدينة، وا 

الشرق ال تلسقط احتماالت الخوارج في حروراء فحلسب بل تلسقط احتماالت الفئات األخرى التي 
المعتزلة في البصرة  أو، كالمختار الثقفي في الكوفة أو الحجاج الثقفي في والسط ظهرت في العراق

 .خرىأو اليزيدية في لسنجار وغيرهم من الفئات األ كركوكالبكتاشية من التركمان في  أو وبغداد
الحلسين بن علي إن هناك محاوالت إلثبات أن المقصود بالشرق هو الكوفة أو كرباء حيث قتل 

نما ، فضًا عن اال دعاء بأن نجد المذكورة في الحديث ال يقصد منها منطقة نجد شرق المدينة وا 
رض العراق، إلشارة بهذا الشأن الى ألمرتفع من األرض، واالنجد من األرض، أي ا المقصود بذلك

عتقادنا بأن أهل الكوفة ارتكبوا إثمًا عظيمًا بقتلهم للحلسين ولكن من يزعم إن الكوفة تقع شرق ومع ا
جاهل جهًا كامًا بالجغرافيا، فضًا عن الزعم أن المقصود بنجد هو  إنلسانالمدينة المنورة فهو 

 (13راجعة موقع المدينة المنورة والكوفة فضًا عن معنى نجد في الهامش / يمكن م) .أرض العراق
 
يقرأون القرآن ال يجاوز  أن هذه الفئة من بني تميم مقولة الرسول  - 9

فميزة هذه الفئة التي تقرأ القرآن وال يجاوز حناجرهم أنهم قوم من  حناجرهم
 :بني تميم

ل العربية لذلك يندر أن تجد فئة أو فرقة من الفرق والحقيقة أن بني تميم هي من أكبر القبائ
ذا أردنا مقارنة هذا الحديث بالفرق الثاث فإننا نجد لساماإل ية وال يتواجد فيهم جمع من بني تميم. وا 

أن حركة ملسيلمة الكذاب كانت لها رابطة مصاهرة مع بني تميم حيث إن لسجاح بنت الحارث 
ع من عشيرتها إلى اليمامة وزوجت نفلسها من ملسيلمة الكذاب. التميمية مدعية النبوة أقبلت مع جم

النبوة وله قرآنه الخاص. لذلك فهو  يولكن مع وجود هذه الرابطة فالمعلوم أن ملسيلمة هو مدع
 وقومه وزوجته وعشيرتها من بني تميم ليلست لهم أي عاقة بالقرآن وقراءته.

ريخ وجودًا مميزًا لبني تميم فيهم. وكذلك الحال أما بالنلسبة إلى القرامطة، فا تذكر لنا كتب التا
 بالنلسبة للزنج.
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أما بالنلسبة إلى الخوارج، فإن كتب التاريخ تذكر لنا ثاث شخصيات فقط من بني تميم فيهم في 
 مراحل مختلفة:

األول هو حرقوص بن زهير البجلي التميمي وهو ثالث ثاثة من قادة الخوارج في حروراء وفي 
 النهروان.

وعمرو   ومعاوية بن أبي لسفيان ا الثاني فهو أحد ثاثة تآمروا على قتل علي بن أبي طالب أم
بن العاص، وهو عمرو بن بكر التميمي حيث تآمر مع البرك بن عبد اهلل الصريمي وابن ملجم 
المرادي، فتمكن األخير من قتل علي بن أبي طالب ولم يتمكن اآلخران من قتل معاوية أو عمرو 

 اص.بن الع
أما الشخصية التميمية الثالثة فهو عبد اهلل بن أباض التميمي، وهو أيضًا أحد مؤلسلسي فرقة 
األباضية الخارجية، واآلخران نافع بن األزرق من بني حنيفة مؤلسس فرقه األزارقة، ونجدة بن عامر 

 الخارجي من بني حنيفة أيضًا مؤلسس الفرقة النجدية.
ى الخوارج وانطباقه على الوهابيين فإننا نجد أن أول ما يميز ولو قارنا بين انطباق الحديث عل

الحركة الوهابية هو السمها، فالسمها منلسوب إلى محمد بن عبد الوهاب التميمي، أي أن السمها على 
باضية نلسبة إلى منطقة حروراء. وأما اإل السم رجل تميمي. أما الخوارج فقد عرفوا بالسم الحرورية وهو

ث، كما أن الحديث عن التميمي جاء بلفظ قوم ولم يأت بلفظ مفرد في حين فهي فرقة من فرق ثا
أن قيادة الخوارج من قبل حرقوص بن زهير التميمي أو عبد اهلل بن أباض التميمي هي قيادة 

 منحصرة بشخص واحد ولفترة من الزمن ولم تكن قيادة وراثية وال منحصرة بقبيلة معينة.
ا من قبائل شتى لم يتميز فيهم بنو تميم بعدد ملحوظ. لذلك فا يمكن أما قاعدة الخوارج فإنهم كانو 

انطباق كلمة )قوم من بني تميم( ال على قيادة الخوارج وال على قاعدتهم. في حين أن القيادة الدينية 
للوهابيين هي ألبناء محمد بن عبد الوهاب التميمي وأحفاده والذين يلقبون بلقب آل الشيخ فإنها أشبه 

قيادة وراثية، حيث إنهم أول من ألسس الحركة الوهابية وأول  هنفلسدة جماعية؛ وهي في الوقت بقيا
حمد بن عبد الوهاب حتى ى مركز اإلفتاء والقضاء من زمن موأول من تول   ،لهارها وفص  من نظ  

ات بالمعروف والنهي عن المنكر وفي وزار  األمركما أن لهم المراكز القيادية في هيئات  .يومنا هذا
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ي والجامعات والمعاهد والمؤلسلسات الدينية. لساماإلاألوقاف والعدل والقضاء، إلى رابطة العالم 
 األحيان على مركز ديني مرموق. غالبولقب آل الشيخ في اللسعودية يدل في 

دنيوي، فأول تعريف والغريب هو أن الحديث يلمح إلى الجانب الديني في القيادة وليس إلى الجانب ال
وفي موضع آخر يقولون من قول خير البرية، ولم يأت بلفظ  ،نهم يقرأون القرآنأالقوم لهؤالء 

يحكمون أو يتآمرون أو أي لفظ آخر يوحي للقيادة في جانبها الدنيوي. ومن الغريب أيضًا أنك ترى 
ل نهم يلقبون أنفلسهم بأهإالوهابيين وآل الشيخ بالذات دائمًا ما يلستدلون بالقرآن وبالحديث، حتى 

حلسب أهوائهم، لذلك جاء الحديث تثبيتًا لهذه الحقيقة بالحديث، ولكنهم يؤولون الحديث وآيات القرآن 
 يقرأون القرآن ويقولون من قول خير البرية فا يجاوز حناجرهم.

بني تميم من آل الشيخ في تبني  وهناك حادثة في هذا المجال ال بأس بذكرها للتأكيد على أن هم  
. فمن  ف التلسلط وليس بهدف هداية الناس الى ما صح من حديث الرلسولالحديث هو بهد
ألشخاص اللسلفيين في عصرنا الحالي المتخصصين بعلم الحديث هو المرحوم المعلوم أن أهم ا

الشيخ محمد ناصر الدين األلباني، بل ال يوجد من يدانيه في علمه بالحديث أي عالم من التيار 
ما رأيت تحت أديم اللسماء عالمًا بالحديث في ) :عبد العزيز بن باز الشيخ اللسلفي حيث قال فيه

براهيم آل الشيخ لم ا، ولكن المفتي محمد بن (14)(العصر الحديث مثل محمد ناصر الدين األلباني
ية في المدينة لساماإلل وجود ألستاذ شاب  له هذا التميز في علم الحديث يدرس في الجامعة يتحم  

م واصبحت له لسمعة مميزة لعلمه الوالسع بالحديث، حيث تم تعينه في 1170ام في بداية تالسيلسها ع
ن باز الذي كان نائب رئيس الجامعة، فكان المفتي من آل الشيخ يتحي  ابن  الشيخ وقتها من قبل

الفرصة للتخلص منه، حيث كان المفتي جاهًا بالحديث، وال يقدر الرد على الكثير من آراء 
لسماعيل األنصاري، وجاءت الفرصة اللسانحة إالرد عليه من قبل ملساعده  األلباني، ففوض مهمة

الف األلباني كتابه )حجاب المرأة الملسلمة( حيث أثبت بالحديث الصحيح أن وجه المرأة ليس أعندما 
لشيخ تجديد عقد األلباني، فاضطر بعورة، وهذا مخالف لتقاليد الوهابيين، فرفض المفتي من آل ا

م التي أعتقل فيها أكثر من مرة، فهاجر الى األردن التي أقام فيها حتى وفاته عام لرجوع الى الشال
. هذا هو ديدن آل الشيخ التميميون من علماء الدين اللسلفيين المتميزين بعلم بالحديث. (15)م1111

 (.يقولون من قول خير البرية فا يجاوز حناجرهم) :لذلك قال فيهم الرلسول 
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لى مقولة يقرأون القرآن ويقولون من قول خير البرية فا يجاوز حناجرهم وفي ثم نتطرق مرة أخرى ا
يمان ال يجاوز تراقيهم والمقصود أن اإل إلى موقع آخر ال يجاوز ايمانهم تراقيهم، هذه المقوالت تشير

يمان ال يبلغ ن اإلأي أبالتراقي هو الكتف )كناية عن عظم الترقوة في الكتف( وهو دون الرأس، 
هم، وهذا نفس معنى يقرأون القرآن فا يجاوز حناجرهم اي ال يتعدى القول الذي يصدر من عقول

هم التي تخالف القرآن والعقل والمنطق أوضح من فتاواحناجرهم حيث ال يبلغ عقولهم، وليس هناك 
ث والفطرة اللسليمة، ففتوى الشيخ عبد المحلسن العبيكان في جواز رضاعة الكبير الستنادًا الى الحدي

بي حذيفة، فهذه الحادثة لم تحصل في قصة لسالم مولى أ الموضوع والمفترى على رلسول اهلل 
ن الرضاعة لحولين كاملين، فالحديث ه يخالف بشكل صريح كتاب اهلل في أوالحديث موضوع ألن

ن صح لسنده ولكن ال يمكن ان يصح متنه لمخالفته لكتاب اهلل ولما صح من الحديث عن رلسول  وا 
، (17)(الرضاعة من المجاعةن )أ، و (16)(ال ما كان في الحولينإال يحرم من الرضاع نه )أفي  اهلل 
، وقد (18)(نبت عليه اللحمأال ما فتق األمعاء وما شد عليه العظم وما ال يحرم من الرضاع إنه )أو 

ومن ضمنهم عائشة ام المؤمنين  جميع الصحابة وجميع زوجات النبي  األمراجمع على هذا 
ن عائشة )رض( قد قالت برضاعة الكبير فهي حادثة واحدة حدثت في أما ما ورد من أرض(، و )

غير جائز ألن )الرضاعة من المجاعة(  األمرن ذلك أب وقد عرفها رلسول اهلل  حياة الرلسول 
وهذا ما ذكرته عائشة )رض( كما ورد في صحيح البخاري وملسلم، فلم تعد عائشة )رض( لذلك 

تيمية فلم يأخذ بكتاب اهلل، ولم يأخذ ابن  . ولكن جاء بعد ذلك( 19)راجع الهامش /رىمرة اخ األمر
جماع زوجات الرلسول  جمع أ، ولم يأخذ بما بما صح من األحاديث، ولم يأخذ بإجماع الصحابة وا 

ابية كالشيخ عبد المحلسن خذ بالحديث الموضوع، وقد تبعه بعض مشايخ الوهأعليه الجمهور. ولكن 
والشيخ عبد المهدي عبد القادر وآخرين. واضطر شيخ األزهر الشريف لعزل الدكتور  (21)انالعبيك

يضاً  يقول بهذا أصول الدين في جامعة األزهر ألنه كان أعزت عطية رئيس قلسم الحديث في كلية 
لى متن هذا الحديث الموضوع عن رلسول اهلل كما جاء في صحيح ملسلم إ. ولو نظرنا (21)القول
فقالت يا رلسول اهلل إني أرى في  إلى النبي  لسهلة بنت لسهيل جاءت قالت) )رض(عائشة عن
وكيف أرضعه وهو رجل  :قالت .أرضعيه وهو حليفه فقال النبي  لسالم من دخول أبي حذيفة وجه

 ،وكان قد شهد بدراً  ؛في حديثه عمرو زاد ،قد علمت أنه رجل كبير :الوق كبير فتبلسم رلسول اهلل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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إن مقولة لسهلة  .)(22)فضحك رلسول اهلل  ؛أبي عمرابن  وفي رواية أخرى؛ ان له لحية، وعن
( دليل على أن الرضاعة مباشرة من ثديها إن صح كيف أرضعه وهو رجل كبير، أو أن له لحية)

لمص من الثدي، فيقال ان الجدي يرضع من البقرة ألنه يمص الحديث، بل معنى الرضاعة هو ا
يرضع حليب البقرة، بل يشرب حليب البقرة،  بل إن  نلسانن اإلإالحليب من ثديها، ولكن ال يقال 

هو اتهام صارخ  ،(أعلم انه كبيرم وتارة يضحك ويقول )بأنه تارة يتبلس   الزعم كذبًا بأن رلسول اهلل 
ن أهل اللسنة والجماعة ال إأن يأمر بذلك.  بالفحشاء، وحاشا لرلسول اهلل بأنه يأمر  لرلسول اهلل 

ن صح لسنده، ولكن الوهابيييقرون بصحة متن ا تيمية، يلسلمون بصحة ابن  ن ومن قبلهملحديث وا 
كل حديث ورد في صحيح البخاري وصحيح ملسلم، وال يعتقدون بقاعدة وجوب صحة المتن خاف 

هل اللسنة والجماعة وموقف اللسلفيين لتعرف على الفرق بين موقف أيمكن اهل اللسنة والجماعة )أ
طاع على كتاب "اللسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث" للمرحوم من اللسنة النبوية من خال اال

من رعاة الدين ورعاة ين ورواة الحديث وأبعد ما يكونون نهم رواة الد(. إالشيخ محمد الغزالي
س خالية من العقول لذلك ال يجاوز أون القرآن فا يجاوز حناجرهم ولهم رؤو الحديث، فهم بحق يقر 

 انها دليل نبوءة رلسولنا األعظم إفي وصفه لهؤالء القوم؛  يمانهم تراقيهم؛ فما أصدق رلسول اهلل إ
 رواحنا له الفداء.أ ،حبيب قلوبنا لسيد الجن واألنس، بل لسيد اللسماوات واألرض

 
ويدعون أهل  ساماإلن هؤالء القوم يقتلون أهل إ  مقولة الرسول - 11

 :األوثان
في الحقيقة إننا نجد أن هذا الحديث ينطبق على ملسيلمة وصاحب الزنج والخوارج والقرامطة، فجميع 

وتركوا أهل األوثان. أما إذا جئنا إلى الوهابيين فإننا نجد أن هناك تميزًا في  لساماإلهؤالء قاتلوا أهل 
ذكر الحادثة التأريخية التالية ديث على الوهابيين، واللستكشاف هذا التميز يجدر بنا انطباق هذا الح

ي لساماإلم، حيث انبرى العالم 1619موقف الوهابيين من حملة نابليون على مصر عام  في
أمام أول غزو صليبي في العصر الحديث، فجاءت الكتائب من  لساماإلبأجمعه للدفاع عن أرض 

في  لساماإلن باد الشام، بل حتى من باد فارس واألناضول للدفاع عن أرض المغرب العربي وم
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كان أرهب إمداد وصل للمماليك ) :مصر. وجاءت أكبر قوة من أرض الحجاز، حيث يذكر هيرولد
هم المقاتلون القادمون من الحجاز، الذين عبروا البحر األحمر باأللوف، وقد زعموا كلهم أنهم من 

، ويحملون البنادق واللسيوف والرماح والخناجر، وفي انوا يلبلسون العمائم الخضرل، وكلسالة الرلسو 
. أما الوهابيون فلم يرف لهم جفن أمام هذا الحدث الجلسيم، بل (23)(خلقهم صابة تنطق بها وجوههم

 لساماإلإنهم في الوقت الذي يشاهدون فيه جيرانهم من ملسلمي الحجاز يذودون للدفاع عن بيضة 
 زو الصليبي الفرنلسي فإذا بهم يشهرون لسيوفهم على ملسلمي نجد والحجاز والعراق والشام!أمام الغ
ن والي الشام لسليمان باشا أرلسل لهم معاتبًا ومحرضًا لهم على قتال الفرنلسيين في مصر، إحتى 

 بالمقاتلة والمعاندة، فقاتلوا أعداء لساماإلفإن كانت شهواتكم في إعانة فكتب إلى لسعود الكبير )
فحلسب، بل يبدو أنه كانت  األمر(. ولم يكتف الوهابيون بهذا يةلساماإلالدين الكفرة الفجرة ال الملة 

العزيز آل لسعود كان لم نعرف مضمونها، ولكن الملك عبدهناك مرالسات بين الوهابيين ونابليون 
رين في كتابه يعرف ذلك، إذ طالما كان يشير إليها في حديثه مع الفرنلسيين حيث يذكر جان جاك بي

العزيز طالما أشار في حديثه مع الفرنلسيين إلى تبادل الرلسائل بين إن الملك عبد)جزيرة العرب( )
هنا يمكن أن و . ويبقى مضمون هذه الرلسائل لسرًا. (24)(جده ونابليون األول أثناء حملته على مصر

 يثار اللسؤال التالي:
حجاز وباد الشام والعراق إلى مصر لقتال هل إنه كان من قبيل الصدف أن تخرج الكتائب من ال

 ني يليه هجومهم على الحجاز فيحتلو وفي العام الذ هنفلسالفرنلسيين فيشن الوهابيون في العام 
هجومهم الثاني على الشام م، وليشنوا 1901، حتى تمكنوا من دخول مكة عام (25)الخرمة والبيشة

على العراق حتى يبلغوا  هنفلسم الثالث في العام وا هجومهللسلطانهم بادية الشام، ثم ليشن   نفيخضعو 
 !!! (26)مدينتي لسوق الشيوخ واللسماوة

ن فإنهم في هذه ييطورت األمور وتواجهوا مع األميركهذا في الماضي. أما في الحاضر، فعندما ت
لم  الحال لم يفرقوا بين العلسكريين والمدنيين، ولم يفرقوا بين رجل وامرأة أو صغير أو كبير، بل حتى

كية أو من يدفع الضريبة للحكومة ر ياألميفرقوا بين غير الملسلم وبين الملسلم الذي يحمل الجنلسية 
من الظالمين ولكن ما هو ذنب المرأة  نفراد الحكومة األميركية قد يكونو األميركية. نعم إن بعض أ

نصارى )مع حرمه قتل كي أن يقتل في مبنى التجارة في نيويورك؟ فإذا كانوا ر ياألماألميركية والطفل 
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ن حيث قتل ما يقارب المائتي ملسلم في ييما هو مبرر قتل الملسلمين األميرك( فلساماإلالنصارى في 
تلك الواقعة؟ )... إنهم مباحو الدم ألنهم يدفعون الضرائب(!، فما ألسهل هذا اإلفتاء وما أرخص 

ْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َمن َقَتَل نَ ﴿النفس البشرية، قال اهلل تعالى في كتابه الكريم: 
. ال يوجد تعظيم للنفس البشرية في جميع األديان كما (32 آية ،)المائدة ﴾َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا

واحد بغير حق... قتل نفس بشرية من دون حق... نفس بشرية  إنلسان: قتل لساماإلهو موجود في 
القرآن لعقيدة تلك النفس... لم يذكر إن كانت تلك النفس ملسلمة أو غير فحلسب... لم يتطرق 

ملسلمة... فهل يمكن أن توجد في األرض جريمة أعظم من جريمة قتل الناس جميعًا؟ كا، ال توجد 
جريمة أعظم وأكبر من تلك الجريمة، فإن قتل نفس واحدة بغير حق تعادل ارتكاب أعظم جريمة في 

دين أعطى هذه القيمة العظيمة للنفس البشرية بغض النظر عن معتقدها كما األرض... فهل يوجد 
، ال يعقلون هذه القيمة ألنهم يقرأون القرآن لساماإل؟ ولكن الوهابيين ال يعقلون هذا لساماإلأعطاها 

(، إن حرمة المؤمن أعظم عند اهلل من حرمة بيته الحرام: )فا يجاوز تراقيهم. قال رلسول اهلل 
لسوغ شرعي حتى بشريعة الوهابيين أنفلسهم الستباحوا قتل هؤالء الملسلمين؟ فبأي ميزان كان فبأي م

؟ وأي آية من كتاب اهلل وأي لساماإلقتل البريء والمرأة والطفل لسواء كان ملسلمًا أم غير ملسلم من 
؟ إن ملسااإل؟ ومتى أصبح قاتل النلساء واألطفال من األبرياء شهيدًا بمنظار األمرحديث أجاز ذلك 

 يقرأون القرآن يحلسبون أنه لهم وهو عليهم. فعلهم هذا هو بحق تجلسيد لقول الرلسول 
 

 :أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد وثمود واهلل لئن مقولة الرسول  - 11
يقول لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود.  نتيجة لأللسباب اآلنفة الذكر نجد أن الرلسول 

لفظ عاد أو ثمود، فإن اهلل لم يذر لعاد  أو ثمود ديارًا، فأبادهم بأجمعهم ولم  الغريب هو ذكر األمرو 
يود أن يقتلهم قتل عاد أو ثمود كناية عن رغبته في إبادتهم فإنهم إن لم  يبق منهم أحدًا، والرلسول 

ء يبادوا كما حدث عند القضاء على دولتهم اللسعودية األولى حين احتلت الرياض والدرعية فإن بقا
لسعود أن ابن  قلة قليلة كان لسببًا النبثاق دولتهم الثانية. وهكذا الحال بالنلسبة لإلخوان، حيث كاد

يقضي عليهم في معركة اللسبلة ولكن قلة قليلة منهم بقيت فقامت الدعوة المحتلسبة واحتلوا الحرم 
ت فقام تنظيم المكي الشريف، فما كاد يقضى عليهم بإعدام كل قادتهم ولكن قلة قليلة منهم بقي
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وما أن قضي على دولة طالبان وقتل إبن الدن حتى  شؤا دولة طالبان في أفغانلستان.القاعدة وان
 بتشكيل قاعدة الجهاد في باد الرافدين وقاموا قامت مجموعة صغيرة مع ابي مصعب الزرقاوي

بو مصعب الزرقاوي ا بعمليات قتل فيها اآلالف من األبرياء في العراق واألردن ومدريد، وما أن قتل
وكاد تنظيمه ينتهي حتى قام أبو بكر البغدادي بتشكيل داعش وألسس دولة الخافة اإللسامية في 

 الموصل وشمال لسوريا.
بعلمه بهذه الحقيقة كان يرغب أن يبيدهم عن بكرة أبيهم كما أباد اهلل قوم عاد  لذلك فإن الرلسول 

ال يتم إال بقتل آخر من يخرج فيهم  األمرالظاهر أن هذا وثمود فا يمكن أن تقوم لهم قائمة أبدًا. و 
الوهو   حلسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف.ب الدج 

اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا ﴿أما ما جاء في القرآن الكريم من آيات تدعو للتأمل فهي قوله تعالى: 
. فالمعلوم (91آية  )التوبة، ﴾الل ُه َعَلى َرُسوِلِه َوالل ُه َعِليٌم َحِكيمٌ َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل 

ينطبق بشكل كامل على  أي لسكان البادية( كان في زمن الرلسول ، أن هذا الوصف )األعراب
أو  ،رين في مدن يثرب ومكة والطائفأهل نجد الذين يلسكنون البادية عكس أهل الحجاز المتحض  

عند األعراب وحدهم كما  لساماإلوالعراق الذين لسكنوا المدن، فإن كان الدين و  أهل اليمن والشام
يزعم الوهابيون وباقي الناس كلهم مشركون فهل يعقل أن يصفهم رب العزة بأنهم أشد الناس كفرًا 

وِلِه َوالل ُه َعِليٌم َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الل ُه َعَلى َرسُ ﴿ونفاقًا؟ وليس أعجب من تعبير 
أن يبلغ رلسالته ويجعل طلب العلم  ، ففي الوقت الذي يأمر اهلل رلسوله (91)التوبة، آية ﴾ َحِكيمٌ 

فريضة على كل ملسلم وملسلمة ينهى أقوامًا عن تعلم ذلك العلم، وبالذات حدود ما أنزل اهلل على 
فرب العزة يقول لو أن  ؛خبر عن الغيبرلسوله، والحقيقة فإن هذه اآلية هي من أعجب اآليات التي ت

 لساماإللكان ذلك خيرًا لهم من العلم بتفاصيل  لساماإلهؤالء القوم آمنوا بوحدانية اهلل وعموميات 
يخالف المنطق ولكن اهلل العليم الحكيم هو  األمر، ومع كون ذلك وحدود ما أنزل اهلل على رلسوله 

ون، ولسيطبقون رًا ونفاقًا لو علموا بحدود ما أنزل اهلل لسيضل  العالم بأن هؤالء القوم الذين هم أشد كف
على الناس األبرياء حدود ما أنزل اهلل بحق الظالمين من الكفار المعتدين جهًا وضااًل، فيلستحلون 

شر للصالحين من األبرياء والملسالمين  األمردماءهم وأموالهم ويلستبيحون نلساءهم وأبناءهم، وذلك 
س البتائهم بالقتل ظلمًا ونهب أموالهم غصبًا، وشر لهم لحملهم وزر من قتلوهم وشر لهم: شر للنا



 

 158 

من الملسلمين وغير الملسلمين من األبرياء ومن األطفال والنلساء. فلذلك كان األجدر بهم أن ال 
هو  األمريعلموا حدود ما أنزل اهلل ألن في ذلك الخير للعالمين وألنفلسهم؛ ومع كون ظاهر ذلك 

المحدود ولكن اهلل هو العارف ببواطن األمور وحقيقتها وهو العليم  نلسانمة وعلم اإلخاف الحك
 الحكيم والحمد هلل رب العالمين.

 
 :نصيحة مسلم ألخيه المسلم

بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب  األمرن أإن من واجب الملسلم نصيحة أخيه الملسلم؛ كما 
أخوته الملسلمين ويريد لهم الخير والنجاة من النار والفوز ي يلتزم به من يؤمن بأهلل ويرأف بإلسام

 باللسعادة األبدية، ولهذا فإني أرجو من إخوتي أن يتقبلوا نصيحتي قربة الى اهلل تعالى:
الخمس في كل يوم وليلة، وال تقبل أي صاة من دون  ملسلم الملتزم هو الذي يؤدي الصلواتإن ال

ي من ل، وقراءة الفاتحة إما أن تكون لقلقة للسان يرددها المصل  قراءة لسورة الفاتحة مرتين على األق
ق من دون أن يتوجه بها الى اهلل من أعماق قلبه، فحينها ال يتحق   من دون أن يتعمق في معانيها أو

ما أن يتوجه بكل أحالسيلسه ومشاعره في كل كلمة من لسورة الفاتحة  صاته إال القيام والقعود، وا 
َراَط الُمسَتِقيمَ ﴿ـ بوبالذات عندما ينطق  ويطلب من اهلل من أعماق قلبه أن يهديه الى  ﴾اهِدَنا الصِّ

ال يتحقق  األمرصراطه الملستقيم، فحينها ال بد هلل أن يهدي عبده الى صراطه الملستقيم،  ولكن ذلك 
ذاه ه التي نشأ عليها وغعلى هوى نفلسه التي تدعوه الى التملسك بمعتقدات نلسانإال بعد أن يتغلب اإل

هم، من رجل دين أو قائد حزب أو رجل ه أو أصحابه أو ألساتذته أو أي  ممن يحبهم أو يجل  بها والدا
من الجهات التي ذكرناها  نلسانن هذه المعتقدات التي يتلقاها اإلإفكر  أو قائد مجموعة من الناس، 

َأَحِسَب النَّاُس َأن ﴿ :قد تكون معتقدات باطلة، وهي فتنة من اهلل ليمتحن فيها عبده في قوله تعالى
الَِّذيَن َصَدُقوا ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه 

ي من يدع أل ، لذلك يجب على المؤمن أن ال(3و 2العنكبوت، اآليتان ) ﴾َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبينَ 
المؤثرات التي ذكرناها دورًا في تبني معتقد معين، بل يجعل اهلل وحده بما ألهمه من عقل ومن قرآن 

ي وبما وفره من نعمة الدعاء، من صاة وغيرها، في تبن   كريم ومما صح من أحاديث رلسوله 
الحق والحقيقة؛ هلل تعالى للوصول الى  اً حقيقي اً خاصإالمعتقدات الصحيحة واللسليمة؛ وهذا يتطلب 



 

 159 

 نلسانمر في غاية الصعوبة لإلأهو أمر لسهل أو يلسير، بل هو  األمرن هذا أ نلسانوال يتصور اإل
جتمعت عليه نفلسه األمارة باللسوء، وغواية الشيطان، وفتنة اهلل، فإنه اإذا  نلسانبشكل عام، ألن اإل

ل كما في قوله تعالى يمان باهلل بل  ولسائر في طريق الضاًا عن اإلبشكل طبيعي لسيكون بعيد
َواْلَعْصِر * ِإنَّ ﴿وقوله تعالى   (103)يوسف، آية  ﴾َوَما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنينَ ﴿

اِلَحاِت ... نَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ وقوله تعالى أيضًا  عصر(السورة ) ﴾اإلِْ
بشكل عام  نلسانفتلك ملسيرة اإل (1و 1)التين، آية  ﴾َأْسَفَل َساِفِليَن * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ َرَدْدَناهُ ﴿
لى صراطه الملستقيم؛ ِإالَّ )ـ لستثناء بالاو  ( هم القلة التي جاهدت نفلسها في لسبيل اهلل للوصول إليه وا 

اهلل عليه بالهداية في قوله  أن يجاهد نفلسه في لسبيل اهلل، فمن الطبيعي أن يمن   نلسانفإذا قرر اإل
 األمرولكن جهاد النفس ليس ب ،(19)العنكبوت، آية  ﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴿تعالى 

الجهاد األكبر، مقارنة مع الجهاد األصغر )وهو القتال والتضحية  ن، فقد لسماه رلسول اهلل الهي  
في  نلسانفي الجهاد األصغر يمكن أن يفقد حياته، ولكن فشل اإل ننلسابالنفس(، مع العلم أن اإل
أنه عندما يضحي  نلسانفقد يعتقد اإل كبر( معناه فشله في جهاده األصغر.جهاده لنفلسه )الجهاد األ

ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأْلَْخَسِريَن ﴿بنفلسه بأن جهاده في لسبيل اهلل، فإذا به يكون مصداقًا لقوله تعالى 
)الكهف،  ﴾َمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعاَأعْ 

نتحارية أو القتل في افيكتشف حين ذاك أن تضحيته بنفلسه )في عملية  ،(101و 103اآليتان 
ك وصفهم اهلل ألخروية، لذلااللسعادة معركة( لسببًا للخلود في نار جهنم خاف ما كان يتوقعه من 

 ن أعمااًل.تعالى بأنهم األخلسرو 
ني ال أرغب في هذا المجال أن أزعم أن إولكن كيف اللسبيل لتافي هذا المصير المخيف؛...... 

ق إال بمعرفة الفرق بين لحذر من تبني المعتقدات واألفكار الضالة، ولكن النجاة ال تتحق  االنجاة هي ب
ي المعتقدات اللسليمة ألفكار الضالة وأألفكار الحقة؛ ثم تأتي المرحلة الثانية وهي تبن  المعتقدات وا

والحقة خاف الباطل والضال، ومعرفة الحق ال تتم إال بجهاد النفس وتقديم طاعة اهلل على هوى 
 النفس؛ فهوى النفس هو الحائل الذي يحول بيننا وبين معرفة الحقيقة.

في ضياع إذا أراد معرفة الحق والوصول الى الحقيقة وتبنيها  نلسانيدع اإلإن اهلل بلسعة رحمته ال 
لنفلسه، فيكون  نلسانل اإلومعرفة الباطل والضال ثم نبذه؛ ولكن الخطورة كل الخطورة هي أن يلسو  
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هدفه أيجاد التبريرات لمعتقداته التي تلقاها إبتداًء من أناس يعتقد إبتداًء أنهم على الحق، بلسبب 
عتقاده بوجوب طاعتهم؛ ولكن اهلل أولى بذلك الحب ابهم أو حبه لهم أو أحترامه لهم أو عاقته 

وأولى بذلك التقديس وأولى بتلك الطاعة. وليس عبثًا أن يأمرنا اهلل في كل يوم أن نكرر عبارة 
يَّاَك َنْسَتِعينُ ﴿ مقنع خاف ثم إذا شككنا بأمر نتيجة ألطاعنا على حديث صحيح أو رأي  ﴾واِ 

لستعانة باهلل لهدايتنا لمعرفة الحق، نحاول بشتى الطرق التشكيك قناعاتنا الملسبقة؛ فعوضًا عن اال
لسناد قناعاتنا الملسبقة، فنلسعى تارة لسؤال بهذا الحديث الصحيح، أو نحاول تفلسيره بشكل تعلسفي ال

جابة، تلك االث بللحصول على تفلسير بحجج غير كافية ولكنه يماشي قناعاتنا الملسبقة فنتشب    إنلسان
نترنت أو كتاب أو غير ذلك. إننا بشكل واضح أو نبحث عن هذه الحجج من خال مواقع اإل

قناعنا بصحة قناعاتنا الملسبقة والتي يمكن أن تكون غير صحيحة. أن نلستعين بهؤالء األشخاص إل
خترنا هذا الطريق ختم ا فإذا لى معتقداتنا وأفكارنا وقناعاتنا.اهلل يأمرنا أن ال نجعل لرغباتنا تاثيرًا ع

اهلل على ألسماعنا وعلى قلوبنا وأبصارنا ألننا قدمنا هوى أنفلسنا على طاعة اهلل  وأصبحنا مصداقًا 
ى َأَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعلَ ﴿لقوله تعالى 

 . (23)الجاثية، آية  ﴾َصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد اللَِّه َأَفَا َتَذكَُّرونَ بَ 
يَّاَك َنْسَتِعينُ ﴿لستعانة باهلل وحده وهو معنى قوله تعالى األلهي هو وجوب اال األمرن إ والتطبيق  ﴾واِ 

أي مقنع خاف قناعاتنا، طلعنا على حديث صحيح أو ر الهي يتحقق إذا ما اإل األمرالعملي لذلك 
اهلل مخلصين  ث بجد للوصول الى الحقيقة، وندعوأن نترك قناعاتنا ورغبات أنفلسنا جانبًا؛ ونبح

عتقدنا به ولكنه يخالف الهدايتنا الى صراطه الملستقيم، ونعاهد اهلل بالتخلي عن أي معتقد ملسبق 
؛ وحين ذاك فقط يمكننا أن نكون نزله على رلسوله الكريم أالحق كما أراده اهلل وكما  لساماإل

، ولكن لأللسف إن (19)العنكبوت، آية ﴾ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا﴿ مصداقًا لقوله تعالى
طلعوا على حقائق تخالف قناعاتهم الملسبقة حاولوا تجميع أكبر مقدار من األدلة االناس إذا  معظم

قة والتي يمكن أن تكون خاف الحق، وبذلك ال يمكن أن تكون قناعاتهم التي تلسند قناعاتهم الملسب
َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُهْم ِإالَّ َظنًّا َإنَّ ﴿ مصداقًا لقوله تعالى ونونمبنية على ألسس يقينية مئة بالمئة، فيك

إال بدحض كافة  ، ال يمكن معرفة الحقيقة(31)يونس، آية  ﴾الظَّنَّ اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا
ننا أالشبهات بحجج يقينية واضحة والوصول الى الحقائق اليقينية وحين ذاك فقط نلستطيع أن ندعي 
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على الحق؛...... ولكني أؤكد هنا أن المدخل للوصول الى الحقيقة يتحقق حينما ننطق بكلمة 
َراَط الُمسَتِقيمَ ﴿ ودعاء صادق من أعماق قلوبنا ؛ ننطقها بتوجه كامل (1)الفاتحة، آية  ﴾اهِدَنا الصِّ

ونطبقها قواًل وفعًا،..... فحاشا هلل أن ال يلستجيب لدعاء عبده إذا كان بنية صادقة، وهو القائل في 
َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي ﴿محكم كتابه الكريم  َواِ 

)غافر، آية  ﴾َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ ﴿وهو القائل أيضًا  (111آية )البقرة،  ﴾ْلُيْؤِمُنوْا ِبيوَ 
 .صدق من اهلل وعداً أومن  (122)النساء، آية  ﴾َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الل ِه ِقياً ﴿ ـف (10

يطلع عليها من ال يعتقد بصحتها،  لقد تم التطرق الى مجموعة من األحاديث النبوية الصحيحة، وقد
يقينًا كامًا مع الدليل  اً أو من يفلسرها تفلسيرًا آخر غير ما تم تفلسيرها، فإذا كان هذا الشخص متيقن

الواضح واليقيني في عدم صحة هذه األحاديث أو يمتلك الدليل الواضح واليقيني في تفلسيرها بشكل 
 ون على الحق ويبرئ ذمته أمام اهلل.مخالف لما ذهبنا اليه، فإن هذا الشخص قد يك

أما إذا ولدت هذه األحاديث شكًا في نفلسه لعدم توفر الدليل الواضح واليقيني في عدم صحتها أو 
عدم توفر الدليل الواضح واليقيني في تفلسيرها خاف ما فلسرناها، ثم قام بغض الطرف عن هذا 

أقارب أو أصحاب أو علماء دين أو أمراء الشك ألنه ال يرغب بالتصديق أنه ومن حوله من أهل أو 
لهه إتخذ اجماعات أو قيادات ألحزاب أو غيرها، أنهم على الباطل؛ فليحذر يوم يقدم على اهلل وقد 

لستجابة لرغبات نفلسه خاف الحق؛ وليحذر من نار قد لسعرها جبارها لغضبه فيبقى هواه في اال
لك اليوم شفاعة قريب او صاحب أو عالم دين أو حيث ال ينفعه في ذ ،خالدًا فيها الى أبد اآلبدين

إال إذا قرر في هذه اللساعة أو أي لساعة قبل وفاته أن يخلص  ،زعيم حزب؛ لن ينفعه في ذلك اليوم
ى عن مشاعره ورغبات نفلسه وال يدع أي حاجز يحول بينه وبين الوصول نيته في لسبيل اهلل، فيتخل  

  اه؛ وذلك هو الفوز العظيم.  الى الحقيقة، فيكون اهلل إلهه بحق ال هو 
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 ثالثالهوامش الفصل 
 
وورد هذا الحديث بنفس األلفاظ أو بلفظ آخر مقارب وبالذات خروج هؤالء القوم في آخر الزمان عن علي بن أبي طالب وعبد  (1)

 9192و 1111و 2111اهلل بن ملسعود ومالك بن أنس وأبي لسعيد عن الكثير من أئمة الحديث كصحيح البخاري حديث رقم 
ه وأخرج، 2410و 2192ه أبو داوود حديث رقم وأخرج، 0121و 0192ه ملسلم حديث رقم وأخرج، 2210و 1224و 9621و

ه عن عبد اهلل بن وأخرج، 012ماجة عن أنس بن مالك حديث رقم ابن  هوأخرج، 4411 الترمذي عن عبد اهلل بن ملسعود حديث رقم
ه البيهقي في اللسنن الكبرى حديث رقم وأخرج، 01461و 1229و 1221حديث رقم  ه النلسائيوأخرج، 091ملسعود حديث رقم

ه أحمد بن حنبل في ملسنده عن عبد اهلل بن ملسعود وعلي بن وأخرج، 021ص  4، وفي ملستدرك الحاكم الجزء 41414و 41064
 بن ملسعود وعلي بن أبي ، وأبو يعلى في ملسنده أيضًا عن عبد اهلل2146و 0016و 0202و 0190و 169أبي طالب حديث رقم 

، والداني في اللسنن الواردة في الفتن حديث رقم 9192، وابن حبان في ملسنده حديث رقم 1412و 211و 412طالب حديث رقم 
 116، والبزار في ملسنده حديث رقم 0294و 0290و 0291و 0216و 0214، وعبد اهلل بن أحمد في اللسنة حديث رقم 414

 ، وآخرون ال يلسع المجال لذكرهم.21409و 011شيبة في مصنفه حديث رقم ، وابن أبي 121و 140و 141و
لقد وردت العشرات من األحاديث الصحيحة األخرى عن أئمة الحديث بشأن أهل نجد وأن منهم قرن الشيطان كلما قطع نشأ قرن  (2)

الحتى يكون في بقيتهم   2021و 0112في البخاري حديث  عمرو وأبي هريرة وابن ملسعود ولسالم عن أبيه كماابن  عن الدج 
ولسنن الترمذي حديث رقم  ،1212و 1211و 1466و 1461وملسلم حديث رقم  ،9101و 9102و 1101و 2010و 2211و

وملسند  ،20144وابن أبي شيبة حديث رقم  ،0111وموطأ مالك حديث رقم  ،1241و 9111و 9112وابن حبان حديث  2110
 9111و 1629و 1119و 1124و 1112و 1109و 1412و 1492و 2611و 2122و 2114أحمد بن حنبل حديث رقم 

 1922و 0691و 262والطبراني في األولسط حديث رقم  ،1240و 19وأبي يعلى الموصلي في ملسنده حديث رقم  9020و
وفي دالئل  1009والبيهقي في شعب اإليمان حديث رقم  ،2191و 4119وفي ملسند الشاميين  ،191وفي الصغير رقم  ،1422و
وحلية  ،1921و 1114والحاكم النيلسابوري حديث  ،22و 22و 21و 29والداني في اللسنن حديث رقم  ،4124بوة حديث رقم الن

 وآخرين ال يلسع المجال لذكرهم. 1696األولياء حديث رقم 
وهو يقلسم  قال )بينما نحن عند رلسول اهلل  2221حديث رقم  اللفظ األول للحديث: أخرج البخاري عن أبي لسعيد الخدري  (3)

قلسمًا أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال يا رلسول اهلل اعدل، فقال ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل، قد خبت وخلسرت إن 
حدكم صاته مع صاتهم، وصيامه مع ألم أكن أعدل، فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: دعه، فإن له أصحابًا يحقر 

بن حنبل عن مقلسم اه أحمد وأخرجقرآن ال يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية......( صيامهم، يقرأون ال
)خرجت انا وتليد بن كاب الليثي حتى أتينا عبد اهلل بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت  :قال ،(9160أبي القالسم )حديث رقم 

حين يكلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني تميم يقال له: ذو  ل اهلل معلقًا نعليه بيده، فقلنا له: هل حضرت رلسو 
: أجل فقال رلسول اهلل  .، وهو يعطي الناس، قال يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليومالخويصرة، فوقف على رلسول اهلل 
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إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن  ، ثم قال: ويحك،فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت، قال فغضب رلسول اهلل 
الخطاب: يا رلسول اهلل، أال نقتله، قال: ال دعوه، فإنه لسيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، كما يخرج اللسهم من 

حلسين وعن عبد اهلل بن عن عبد اهلل بن عمرو وعن محمد بن علي بن  119أبي عاصم في اللسنة حديث وأخرج ابن  .الرمية......(
أبي نجيح، أنه قال: تكلم يومئذ رجل لم يلسمه إال محمد بن علي، قال: هو ذو الخويصرة، رجل من بني تميم، فقال: يا محمد فقد 

، ثم قال: ويحك، : أجل فكيف رأيت؟ قال لم أرك عدلت، قال فغضب رلسول اهلل رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال رلسول اهلل 
: دعوه، فإنه لسيكون له شيعة يخرجون يكن العدل عندي فعند من؟ فقال الملسلمون: يا رلسول اهلل، أفا نقتله، فقال رلسول اهلل إذا لم 

 من الدين كما يخرج اللسهم من الرمية......(.
وابن ، 9191ابن حبان في صحيحه حديث رقم و ، 0120وملسلم حديث رقم ، 1122وقد أخرجه بألفاظ متقاربة البخاري حديث رقم 

والطحاوي في مشكل اآلثار حديث ، 1224و 1220لسننه الكبرى حديث رقم والنلسائي في ، 21491بي شيبة في مصنفه حديث رقم أ
والطبراني في ، 00221و 9160ل في ملسنده حديث رقم وأحمد بن حنب، 41069ي في لسننه الكبرى حديث رقم والبيهق 2224رقم 

لنبوة حديث رقم والبيهقي في دالئل ا، 111و 119و 114في اللسنة حديث رقم ن أبي عاصم واب، 0111اميين حديث رقم ملسند الش
 وآخرون. 041وعبد الرزاق الصنعاني في األمالي حديث رقم ، 4121و 0624و 0622

بذهبية  إلى النبي  )بعث علي  2064حديث رقم  اللفظ الثاني للحديث: أخرجه البخاري عن أبي لسعيد الخدري  (1)
مها..... فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال اتق اهلل يا محمد، فقال: من يطع اهلل فقلس

فمنعه، فلما ولى قال: إن من ، أحلسبه خالد بن الوليد، إذ عصيت؟ أيأمنني اهلل على أهل األرض فا تأمنوني، فلسأل رجل قتله
 لساماإلومًا يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق اللسهم من الرمية، يقتلون أهل ضئضئ هذا أو في عقب هذا ق

)... فقام رجل غائر  الطياللسي في ملسنده عن أبي لسعيد الخدري  وأخرج ،ويدعون أهل األوثان، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد(
: فمن يطع اهلل إن عصيته أنا؟ أيأمنني أهل ، فقال اتق اهلل، فقال رلسول اهلل العينين، محلوق الرأس، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين

: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرأون القرآن ال اللسماء وال تأمنوني، فألستأذنه عمر، رحمه اهلل في قتله، فأبى، ثم قال رلسول اهلل 
ويدعون أهل األوثان، واهلل لئن أدركتهم ألقتلنهم  لساماإلأهل  كما يمرق اللسهم من الرمية، يقتلون لساماإليجاوز تراقيهم، يمرقون من 

بمال فقلسمه، فقام رجل  )أتى رلسول اهلل  :01466النلسائي في لسننه الكبرى عن أبي بزرة األلسلمي حديث رقم  وأخرج ،قتل عاد(
غضبًا شديدًا  غضب رلسول اهلل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القلسمة، رجل ألسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان، ف

وقال: واهلل ال تجدون بعدي رجًا هو أعدل مني، ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم 
، فإذا الالدج  كما يمرق اللسهم من الرمية، لسيماهم التحليق، ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الملسيح  لساماإليمرقون من 

)يخرج قوم في آخر الزمان كأن  :2111النلسائي في لسننه الصغرى حديث رقم  وأخرج ،لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة(
الهذا منهم، يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم، ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الملسيح  فاقتلوهم، هم شر فإذا لقيتموهم  الدج 

 .ليقة(الخلق والخ
لم في صحيحه حديث رقم وملس، 1121و 2204و 2009صحيحه حديث رقم وقد أخرج هذا الحديث بألفاظ متقاربة البخاري في 

بن منصور في لسننه  ولسعيد، 2066أبو داوود في لسننه حديث رقم و ، 41حديث رقم  وابن حبان في صحيحه، 0126و 0121
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 2112و 4194لصغرى حديث رقم وفي لسننه ا، 6121و 01461قم ننه الكبرى حديث ر والنلسائي في لس، 4101حديث رقم 
وأحمد بن حنبل ، 4129وفي دالئل النبوة حديث رقم ، 41016و 04226و 04041رى حديث رقم والبيهقي في لسننه الكب، 2111و

في وعبد الرزاق الصنعاني ، 116أبي عاصم في اللسنة حديث رقم  وابن، 00141و 00219و 01142ده حديث رقم في ملسن
الموصلي في  وأبو يعلى، 011يم في دالئل النبوة حديث رقم وأبو نع، 044وفي األمالي حديث رقم ، 01116 مصنفه حديث رقم
 وآخرون. 612والطياللسي في ملسنده حديث رقم ، 2491و 2412ث رقم والبزار في ملسنده حدي، 0041ملسنده حديث رقم 

اض عبر أدوار التاريخ( أن عنزة لسكنت اليمامة وبالذات )هجر( قبل بني حنيفة، حيث أثبت محمد الجالسر في كتابه )مدينة الري (1)
 .20، 21/ 21، 29ص ، فلما جاء بنو حنيفة وجدوا بادًا يلسكنها أبناء عمهم فجاوروهم واختلطوا معهم

 .هما مجاعة بن مرارة ولسارية بن عامر (1)
 .021ص ، المجلد الرابع، خلدونابن  تاريخ (1)
 .921ص ، المجلد الثالث، خلدونابن  تاريخ (1)
 .121ص ، المجلد الثالث، خلدونابن  تاريخ (9)
 .011ص ، عارف تامر، أصلهم نشأتهم تاريخهم حروبهم، القرامطة (10)
 0661/  4/  0برنامج الشريعة والحياة / الجزيرة نت / بتاريخ  (11)

  http://www.aljazeera.net/programs/pages/b9f077c5-f1f5-4371-9920-e4485fb08053:راجع
 29ص ، لسليمان بن عبد الوهاب، الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية (12)
ش، وتقع تشرق غريني 21و  26وبين خطي طول  ،لستواءشمال خط اال 41و  42تقع المدينة المنورة بين خطي عرض  (13)

تقع على بعد ثمانية خطوط عرض شمااًل وخملسة خطوط ، أي أن الكوفة 21و 22وخطي طول  22و 24الكوفة بين خطي عرض 
طول شرقًا، أي بمعنى أدق أن الكوفة تقع على جهة الشمال من الشمال الشرقي للمدينة المنورة. فموقعها أقرب الى الشمال من 

ًا، وبذلك تكون شرق 21و  29و  شماالً  41و  42الشرق من المدينة المنورة. في حين تقع هجر)الرياض حاليًا( بين خطي عرض 
 نحراف جنوبًا أو شمااًل. الضبط شرق المدينة من دون اب

 :وراجع أيضاً  ؛http://ara.timegenie.com/latitude_longitude/country/sa :)راجع
 http://ara.timegenie.com/latitude_longitude/country/iq ). 

لنلسبة للنجد من األرض فصحيح أن هناك مناطق مرتفعة في العراق حيث تغطي الجبال الشاهقة شمال العراق ولكنها بعيدة عن اأما ب
 04رتفاعه ا، أما الكوفة فإنها تقع على لسهل رلسوبي ال يتجاوز ن علي بعد الناس عن مقتل الحلسين بأالكوفة ويقطنها الكرد وهم 

مترًا عن ملستوى لسطح  904 ىرتفاعها حوالامترًا عن ملستوى لسطح البحر، أما أرض نجد الجزيرة كالرياض )هجر لسابقًا( فيبلغ 
 نطباقًا كامًا على أرض نجد لفظًا ومعنًى.االبحر . وبذلك فإن كلمة نجد تنطبق 

 :وراجع أيضاً  ؛http://www.tiptopglobe.com/city?i=1043471&n=Al%20Kufa :راجع)
http://wiki.answers.com/Q/What_is_the_altitude_above_sea_level_of_Riyadh_in_Saudi_Arabia?#slid

e=1). 

http://ara.timegenie.com/latitude_longitude/country/sa
http://ara.timegenie.com/latitude_longitude/country/iq
http://www.tiptopglobe.com/city?i=1043471&n=Al%20Kufa
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 .ديا ناصر الدين األلبانيراجع ويكابي (11)
  .12لستيفان الكروا / صال يعود جهيمان/ توماس هيغهامر و حتى  (11)
 .941حديث رقم  ،موطأ مالك (11)
  .0211حديث رقم  ،صحيح ملسلم (11)
  .4116حديث رقم  ،لسنن ابي داوود (11)
 .0211صحيح ملسلم حديث رقم .  1014/  4921حديث رقم  ،صحيح البخاري (19)
ويمكن مشاهدة العبيكان يطلق هذه الفتوى على  41/1/4101بتاريخ  01201راجع جريدة الرياض عدد  (20)

 http://www.youtube.com/watch?v=n8SRf-sen7Aاليوتيوب
 http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/17/39249.html راجع (21)
 . 0212حديث رقم  ،صحيح ملسلم (22)
 .049ص ، محمد جال كشك، يلساماإلل اللسعوديون والح (23)
 .041ص ، محمد جال كشك، يلساماإلاللسعوديون والحل  (21)
 .12ص ، هذلولابن  تاريخ (21)
 .006، 000ص  ،عثمان بن بشر النجدي، عنوان المجد في تاريخ نجد (21)

  



 

 166 

 نتشار الفكر السلفي في كافة أرجاء العالمامات مقو  : رابعالالفصل 
 

في تاريخه فيراه تاريخًا ناصعًا جديرًا بالفخر والتقييم والتباهي، فثلة من المضطهدين  ينظر الملسلم
ية الرائعة وبمفاهيم لساماإلنوا خال بضع لسنين، من خال القيم الملستضعفين الهاربين من مكة تمك  

ء، وصحبه األجا الدعوة والتضحية والصبر والجهاد واألخوة في اهلل وبقيادة الرلسول األعظم 
الستطاعوا إخضاع القبائل العربية في أرض الجزيرة بكافة تناقضاتهم ونزاعاتهم وجاهليتهم لقيادة 

 حكومة واحدة شعارها )ال اله إال اهلل محمد رلسول اهلل(.
وخال بضعة عقود أخرى الستطاع هؤالء التغلب على أعظم إمبراطوريتين في ذلك الزمان، 

 رية الرومانية.اإلمبراطورية الفارلسية واإلمبراطو 
ية خال بضعة قرون من باد المغرب واألندلس غربًا حتى باد اللسند والهند لساماإلوامتدت الدولة 

فريقيا جنوبًا حتى باد بخارى والشيشان شمااًل. وامتد هذا أوالصين شرقًا، ومن باد اللسودان وأوالسط 
فترة تجاوزت الثاثة عشر قرنًا من  العز والنصر والعلو مع بعض النكلسات البلسيطة هنا وهناك إلى

 الزمان.
ذا الستثنينا فترات االنتكالسات التي لم تتجاوز الثاثة قرون نجد أن اإلمبراطورية  ية هي لساماإلوا 

دون منازع لفترة تجاوزت األلف عام من القوة الكبرى بل القوة األكبر واألعظم التي حكمت العالم 
 عليه والستمرارًا ضمن فترة الخافة األموية والعبالسية لعموم منذ خافة عمر بن الخطاب رضوان اهلل

ي وانتهاء بحكم الدويات، كالدولة األموية في األندلس والفاطمية في مصر، لساماإلالعالم 
فريقيا، وحكم المماليك في مصر وباد الشام، والدولة أفي شمال والموحدون واألدارلسة والمرابطون 
ي حيث اكتلسحت باد لساماإل، وانتهاء بالخافة العثمانية لعموم العالم يرانإالبويهية والصفوية في 

الروم البيزنطيين وأوروبا الشرقية. لقد كان الملسلمون ودولهم هم األقوى واألعظم ومن دون منازع 
 ألكثر من عشرة قرون.

لك الكيان ولكن ما إن بدأ القرن الرابع عشر الهجري حتى ابتدأ التدهور الكبير الذي أصاب ذ
ية قبل قرن لساماإلي العظيم حيث م ني بالضعف والوهن والتمزق وتم القضاء على الخافة لساماإل
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ي إلى دول ودويات مختلفة ومتنازعة وتابعة، ورجع الملسلمون لساماإلمن الزمان، وتمزق العالم 
وحكومات أممًا متفرقة  لساماإلوالعرب على كثرتهم وعظيم شوكتهم إلى لسابق عهدهم قبل 

 متخاصمة ودول متنازعة.
ولساد العالم المعاصر مفاهيم الحضارة الغربية القائمة على المصالح المادية، وذاق الملسلمون الذل 
والهوان والتبعية على يد إلسرائيل المغتصبة ألرضهم والمحتلة لقبلتهم األولى. ووقفت الدول التي 

والمغتصب ألرض فللسطين، وأصيب الملسلمون  تمثل الحضارة الغربية إلى جانب المحتل الصهيوني
 باالندحار واإلحباط واالنكلسار.

الحضارة الغربية بما تزخر به من مفاهيم الحرية والديمقراطية والكثير من القيم فوانقلبت المفاهيم، 
 ية وبما تمتلكه من ألسباب القوة واللساح والعلم وقفت إلى جانب الكيان المعتدي المتمثل بدولةنلساناإل
والحكام الملسلمون أذاقوا شعوبهم الذل والهوان، وهم بعد ذلك أتباع للدول الملستكبرة  .لسرائيلإ

ية خائفة خاضعة ومحبطة يحلمون بماضيهم المشرق ويتحلسرون لساماإلالعظمى. فظلت الشعوب 
 على أيامهم الخوالي، وهم بعد ذلك أذالء مهانون يتطلعون إلى اليوم الذي يرجع فيه ذلك المارد

 العظيم وينطلق من قمقمه فيعيدها نصرًا وعزًا وفخرًا ولسعادة.
في اعتقاد الكثير من الملسلمين  ،ولعل هذه الحركة القائمة، وأعني بها الحركة اللسلفية الوهابية

هذه الثلة الملسلمة المضحية بالغالي والنفيس من أجل مبادئها، المحبطين من واقعهم حينما شاهدوا 
 لسيعيد لألمة عظيم أمرها وعلو شأنها ورفعة مقامها. هي ذلك المارد الذي

الستطاعت تلك الثلة أن تقاتل الحضارة الغربية في عقر دارها، وبمفاهيم التضحية والجهاد  حيث
دوها خلسائر باهظة في األرواح والمعدات غدوا قادرين على مقارعة أقوى الدول وأعتاها، وكب  

ندونيلسيا واألموال، لسواء في أميركا وأوروبا في ا لغرب أم في اللسعودية والعراق واليمن ومصر وا 
 والشيشان وباكلستان وأفغانلستان في الشرق.

انطاقًا من ذلك وجدت هذه الكتلة الكثير من األتباع والمتعاونين والمؤيدين في كافة أنحاء العالم 
وا بالمئات من ي وانخرط تحت ظلهم اآلالف من األتباع وشكلوا العشرات من الحركات وقاملساماإل

اء، ولسادت الكثير األمر العمليات القتالية واالنتحارية في كافة بقاع األرض وبرز الكثير من القواد و 
 من الفتاوى الجديدة والملستحدثة.
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نهم بالتأكيد لسيغيرو لقد غي ر هؤالء وجه العالم، وتركوا بصماتهم واضحة في التأريخ  ن المعاصر، وا 
ألحداث خال اللسنوات والعقود القادمة لما يمكن أن يكون فيه خير ملسيرة التأريخ، ولستتوالى ا

 ها، أو كاهما معًا.البشرية أو شر  
 ،ي كانتشار النار في الهشيملساماإلمما ال شك فيه أن الفكر اللسلفي بدأ ينتشر ويلستفحل في العالم 

المجموعات الحركية والحزبية لسواء كان ذلك من ناحية الزيادة العددية لألفراد المؤمنين بهذا الفكر أم 
المتبنية لهذه األلسس الفكرية، أم القيادات التي تقود هذه المجموعات، لسواء كانت قيادات فكرية أم 
قيادات ميدانية تقود المجموعات االنتحارية والقتالية؛ وما يلستتبع ذلك من الستفحال العمليات 

 االنتحارية والقتالية لهذه التنظيمات العقائدية.
ي لساماإل، فضًا عن انتشار الكثير من المفردات الفكرية للفكر اللسلفي بشكل عام في عالمنا هذا

ممن يدعون تبن ي هذه األفكار، أو حتى ممن ينكر تبن يه لهذه األفكار أو يجهل أنه يتبنى نفس الفكر 
 الحاضر، دون علم أو معرفة منهم في من اللسلفي لتنظيمات القاعدة، فيغدو هؤالء في الملستقبل،

 لانخراط الحقًا ضمن هذه التنظيمات اللسلفية القتالية التكفيرية. أةعناصر مهي
وهنا يمكن طرح التلساؤل التالي: )ما هي األلسباب المؤدية إلى انتشار هذا الفكر وعلى هذا الملستوى 

 العالمي العريض؟(.
 

 أسباب انتشار هذا الفكر وعلى هذا المستوى العالمي:
قع والمؤثرات والنتائج اللستطعنا أن نصل إلى جملة من األلسباب والتي يمكن أن لو تدبرنا الوا

 محاور وهي: لسبعةنحصرها ضمن 
 بشكل خاص. لساماإلأواًل: الجهل بشكل عام والجهل ب

 ي.لساماإلثانيًا: االلستبداد اللسيالسي ألنظمة الحكم في العالم 
 .بالذات من قضية فللسطينو  ثالثًا: لسيالسة الكيل بمكيالين من قبل الدول الكبرى

 يةلساماإلرابعًا: الستقطاب األشرار وقلساة القلوب في المجتمعات 
 خاملسًا: العجب والغرور والتكبر

 : مجموعة متراكمة من األحداث والتطورات والتفاعات التاريخية.لسادلساً 
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 : اللسيالسات الخاطئة في التعامل مع هذه الظواهر.لسابعاً 
 التفصيل نتناول هذه األلسباب ببعضولس
 
السبب األول: الجهل النابع من القصور في التفكير بشكل عام  - 1
 بشكل خاص ساماإلوب

ي الذي يمكن أن يقود عددًا كبيرًا من الناس للقيام األلسالسمما ال شك فيه أن الجهل هو العنصر 
ي وبغض بعمليات انتحارية بهدف قتل مجموعة من الناس بغض النظر عن انتمائهم الفكري والعقائد

النظر عن العمر والجنس والتوجه اللسيالسي ومن دون تحقيق أي هدف إيجابي على الملستوى 
 النظري أو العملي لسواء في الجانب اللسيالسي أم االجتماعي أم االقتصادي أم الفكري.

كما أن هناك جهًا حتى على ملستوى الدرالسة األكاديمية وبالذات في كثير من القيادات الوهابية، 
أن الما عمر رئيس حركة طالبان كان يجهل حتى القراءة والكتابة وال يعرف من الكتابة غير فنجد 

)شهادة محمد صديق اهلل الحارس الشخصي كتابة وتوقيع السمه، ويوقع السمه رلسمًا وليس كتابة 
 وقال أيضًا في هذا المقال: .(11/1/1001صحيفة التلغراف اللندنية بتاريخ ى لإاللسابق للما عمر 

(. ويذكر الصحافي اللبناني جهاد لساماإلإنه يطلق على نفلسه لقب ما إال أنه ال يفقه شيئًا من )
فيين االزين في جريده النهار البيروتية حينما قابل الما عمر بأنه ال يقوم بالرد على ألسئلة الصح

نما تكتب ألسئلتهم وتلسلم لهم أجوبته كتابة على جهيمان  ، ونفس الشيء ينطبق(1)بشكل مباشر وا 
العتيبي رئيس )الدعوة اللسلفية المحتلسبة( الذي قام باحتال الحرم المكي الشريف في شهر محرم 

ميادية، فكان كل هدفه أن يحصل على الشهادة االبتدائية ولكنه لم  1161هجرية/ 1200عام 
 ،هج الدرالسييلستطع أن يكمل درالسة الصف الرابع االبتدائي وترك الدرالسة لسخطًا على صعوبة المن

. وأما محمد بن (2)وكان لساخطًا ألنه لم يترفع وظيفيًا بلسبب عدم حصوله على الشهادة االبتدائية
عبد اهلل القحطاني الذي كان يزعم بأنه المهدي المنتظر حين احتال الحرم المكي الشريف، في 

ليات، ألنها تقوم على بفلساد العلم في المدارس والمعاهد والكهـ( فإنه كان يقول )1200محرم عام )
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إن المدارس غير المخصصة للعلوم ) :، ويقول جهيمان أيضاً (3)(معصية اهلل بالصور المحرمة
 .(4)(الشرعية تعلم علومًا كفرية مثل كروية األرض ودورانها

، حيث يذكر عمر بن ذكرناها في فصل لسابق هنفلس هناك حادثة مضحكة ولكنها مؤلمة في الوقت
دما كان في اللسودان وكان عمره اثنتي عشرة لسنة، قام أحدهم بإهداء قرد صغير ألسامة بن الدن عن

فلما رأى ذلك القرد الصغير قام  ،له، وفي أحد األيام عندما كان خارجًا جاء أحد أتباع والده
، لقد وصل الجهل بهؤالء أنهم (5)ًا يهودياً إنلسانباإلجهاز عليه وقتله، وأخذ يصرخ فرحًا بأنه قتل 

ن بأن اهلل عندما ملسخ اليهود فجعلهم قردًة وخنازير، ان هذا القرد هو من نلسل هؤالء، في يعتقدو 
حين أجمع المفلسرون بأن القردة والخنازير المملسوخة لم يكن لها نلسل وأنها لم تعش أكثر من يوم 

و من واحد وأماتها اهلل بعد ذلك اليوم لكي تكون عبرة لمن يعتبر. ولنفترض جداًل أن ذلك القرد ه
نلسل اليهود الذين ملسخوا، فهل يجب قتل اليهود؟؟؟ وبالذات اليهود الذين يعيشون في أفريقيا؟؟؟ لعله 

ية التي تريد مقاتلة إلسرائيل أن تعلن حربًا على القرود في الغابات لساماإليتوجب على الدول 
الذين يقدمون على بن الدن، زعماء القاعدة الجهل المركب لهؤالء المرافقين لاألفريقية!!! إنه 

العمليات االنتحارية لقتل األبرياء من الناس، حيث من الطبيعي أن ال يقدم أي شخص على 
االنتحار من أجل قتل أكبر عدد من الناس األبرياء إال إذا كان يتمتع بخصائص الجهل المركب من 

 أمثال هؤالء.
متمثلة بحريق في مدرلسة للفتيات عام كبيرة؛ كالحادثة المشهورة ال بل إن الجهل أدى الى وقوع مآس  

م في مكة المكرمة؛ حيث الفتيات الخائفات الهاربات الى خارج المدرلسة من دون لبس 1001
رجاعهن الى المدرلسة  ؛ ثم أوصدت أبواب المدرلسة ومنع من قبل المطاوعةالحجاب تم ضربهن وا 

ن أفراد الدفاع المدني ضربوا من خماد الحريق؛ بل إالمدني من الدخول الى المدرلسة إل رجال الدفاع
قبل المطاوعة عندما حاولوا بالقوة دخول المدرلسة إلنقاذ الفتيات من الموت، ومنع أولياء األمور من 

حتراق الفتاة الستفحال الحريق وحبس الفتيات داخل المدرلسة ألن الستام بناتهن؛ فكانت النتيجة ا
ى مداخل المدرلسة أقل إثمًا من خروج الفتاة الى حلسب تصور المطاوعة المشرفين علببالنار وموتها 

صابة اكثر من خملسين  ةعشر  ؛ فترتب على ذلك احتراق وموت خمسالشارع من دون حجاب فتاة وا 
؛ وبلسبب لساماإلفتاة؛ إن هذه الحادثة المؤلمة نتيجة لجهل هؤالء المطاوعة بابلسط بديهيات 
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الحكومة اللسعودية بلسحب مدارس  تضطر اقاء المعارضة الجماهيرية الكبيرة لهذه التصرفات الحم
 شراف عليها الى وزارة المعارف اللسعودية.البنات من إشراف الهيئات الدينية الوهابية وتحويل اإل

ويذكر جون لويس بوركهارت، في كتابه المترجم بعنوان )ماحظات عن البدو والوهابيين( أن رجًا 
اعة إفطار الملسلم في شهر في شهر رمضان، ومع فظ كان مفطراً  كتشاف أنهاملسلمًا قتل ألنه تم 

ي يقتل المفطر في رمضان، إنه الجهل المطبق بشرع إلسامرمضان، ولكن بأي شرع وبأي قانون 
  .(6)، إن صحت هذه الحادثة لساماإلاهلل والجهل الكامل ب

اللسطور وبين فإني أحب في هذا المضمار أن أورد حوارًا حصل بين كاتب هذه  لساماإلأما الجهل ب
دولة رئيس وزراء ماليزيا اللسابق اللسيد )مهاتير محمد( قبل بضع لسنوات حيث كان ال يزال رئيلسًا 
للوزراء، وجمعني باللسيد رئيس الوزراء الماليزي مجلس خاص حيث لسأتطرق إلى مضمون هذا 

 الحوار بالمعنى وليس بالنص الحرفي.
 

 محاورة السيد مهاتير محمد:
ية وملستقبلها وما يصلح لها أن تتبناه من منهج لسيالسي لساماإلرة من أمر األمة إنني في حيقال: )

، حلسب قول رئيس الوزراءب، واجتماعي واقتصادي من أجل  التطور واللحاق بالركب العالمي، فإنني
هو الحل، فالفكر الماركلسي واالشتراكي ال يمكن أن يصلح لنا بل ألي مجتمع،  لساماإلأن بأعتقد 

اب وعلى أكثر من ملستوى. فعلى الملستوى اللسيالسي، فإن هذا الفكر يتبنى االلستبداد لعدة ألسب
 نلساناللسيالسي، وبالتالي فإن ذلك يلستدعي الستفحال الظلم؛ وعلى الملستوى االجتماعي فإنه يفقد اإل

براز مكامن اإلبداع والخير فيه؛ وعلى الملستوى االقتصادي فإنه  حريته وبالتالي نضوجه الطبيعي وا 
أو يحد من طموحه واندفاعه للعمل وتطوره في المجال العلمي والتكنولوجي وبالتالي  نلسانرد اإليج

إبطاء عملية التقدم االقتصادي. وأكبر دليل على فشل الماركلسية واالشتراكية هو ما شهدناه مؤخرًا 
 من انهيار االتحاد اللسوفياتي ولسقوط األنظمة في أوروبا الشرقية.

الي فمع تميزه بالكثير من اإليجابيات على الملستوى اللسيالسي واالقتصادي فإنه أما النظام الرألسم
ية، مما يعني نلسانعلى الملستوى االجتماعي يشترط تغليب الحريات على الكثير من القيم اإل
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الستفحال اإلباحية شبه الكاملة، وبالتالي تفكك الروابط العائلية وتحلل المجتمع وتفشي الجريمة 
 رات والشذوذ خاف الفطرة والطبيعة البشرية.وانتشار المخد

، فعلى الملستوى االقتصادي فإنه ال يختلف عن المجتمع الرألسمالي ومميزاته، أما على لساماإلأما 
ية، وما يترتب على ذلك نلسانالملستوى االجتماعي فإنه يتميز على كافة المناهج في تغليب القيم اإل

اء في العائلة ضمن أجواء فطرية حميمية لسليمة، وبالتالي من شد لألواصر العائلية وتربية األبن
 متوازن فكريًا وعاطفيًا وروحيًا وماديًا. إنلساننشوء 

، والتطور لسامومن دون أي تحيز فإني أعتبر أن ماليزيا هي المصداق في التطبيق الحقيقي لإل
 عي واالقتصادي.على الملستوى االجتما لساماإلالحاصل على كافة الملستويات هو نتاج تطبيق 

دارة  أما على الملستوى اللسيالسي، وهو بيت القصيد، فعدم وجود نظرية لسيالسية واضحة في الحكم وا 
يًا والمتعمقة في الدين أن إلسامية أباح للفئة المثقفة لساماإلشؤون الدولة، هذا الفراغ في التشريعات 

ات إقليمية ودولية ارتأت حلسب فهمها، ونتيجة لظروف موضوعية ولسيالسبتتبنى تطبيق الشريعة 
ى المنهج القتالي بملسمى الجهاد، فانغملست في اإلرهاب وأباحت الكثير من هذه الفئات أن تتبن  

أننا يجب أن ، حلسب قول رئيس الوزراءب، لنفلسها قتل الناس األبرياء بالسم الدين. لذلك فإني أرى
الدين ودرالسة الشريعة لسيجر علينا  العام، وأن ال نتعمق في الدين، ألن التعمق في لساماإلنلتزم ب

الويات، ولسيغرقنا في بحر التعصب والتزمت وهو ما يمكن أن يجرنا ويبرر لنا اإلرهاب، وبالتالي 
رهابهم بغير ذنب. فضًا عن ذلك فإن هذه اللسلوكيات أدت إلى  إيذاء وقتل الناس األبرياء وا 

أي التعمق في ، ين، وكان من عاقبة ذلكالستشراء ظاهرة الخوف في المجتمع من الشريعة والمتشرع
ومحاولة تطبيق تلك األفكار والمفاهيم ضمن المجتمعات ، درالسة الشريعة وانتشار المتشرعين

ية بالستخدام األلساليب اإلرهابية وبالقوة، فإن ذلك قد أدى إلى انتشار البؤس والتقهقر في مثل لساماإل
التقدم والتطور، وأدى إلى التراجع والضمور هذه المجتمعات على كافة الملستويات عوضًا عن 

االقتصادي عوضًا عن الرخاء االقتصادي والنماء، والمعاناة االجتماعية عوضًا عن اللسعادة والعيش 
)انتهى حديث اللسيد  .(انلستان والجزائر والصومال وغيرهابراحة واطمئنان كما هو الحال في أفغ

 .رئيس الوزراء(
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يم أني قد فوجئت بهذا العمق والملستوى العالي من التحليل لرئيس الوزراء وال أخفي على القارئ الكر 
الماليزي اللسابق اللسيد مهاتير محمد، وفي الحقيقة فإني اتفقت معه على كافة مفردات تحليله أعاه 

فكان مما قلت له تعليقًا على ذلك االلستنتاج: )الخلل  .اختلفت معه على الستنتاجه األخير ولكني
تعمق في الدين ودرالسة الشريعة، بل على النقيض من ذلك(، والستشهدت بمقولة للشيخ ليس في ال

نديم الجلسر الكاتب اللبناني المشهور من مدينة طرابلس في كتابه )قصة اإليمان( في تعليقه على 
التعمق في العلوم الدينية، )بأن ذلك العلم كالبحر ولكنه نقيض كل البحار، فالبحر على شطآنه 

الموت وفي أعماقه وفي أعماقه الغرق والموت، أما بحر العلوم الدينية ففي شطآنه الغرق و  اللسام
فقلت: )إن اإلرهاب والقتل هما نتاج الجهل بالدين وليس العكس(، والستشهدت  .(النجاة واللسام

هلة بمقولة لعلي بن أبي طالب رضوان اهلل عليه، حيث يفرق بين أهل بيته في تعقلهم للدين وبين الج
عقلوا الدين عقل دراية ورعاية ال عقل نقل ورواية، فإن رواة العلم كثير »من الملسلمين فيقول: 

ن اإلرهابيين اليوم هم من رواة ،«ورعاته قليل وتثبيتًا لهذه  .الدين وأبعد ما يكونون عن رعاته وا 
ديث، والمتشابه من فإنهم يلسمون أنفلسهم أتباع رواة الحديث، ويأخذون بما يروقهم من الح، الحقيقة

آيات كتاب اهلل، فخطورتهم في جهلهم بالدين، وليس العكس، ولو كانوا عالمين بالدين لنبذوا 
 اإلرهاب، ولدعوا إلى لسبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحلسنة. )انتهى النقاش(

الها فحلسب؛ وأمث لقاعدةااللسلفية القتالية ك تنظيماتلاألفراد المقاتلين لال ينحصر الجهل ضمن دائرة 
بل لأللسف الشديد فإن الجهل بالشريعة وبفهمها وفهم مقاصدها هو من الصفات البارزة والواضحة 

نلسان البلسيط الذي ينتمي إلى هذه ، وهنا الطامة الكبرى؛ حيث اإلالقتالية لدى منظري هذه التيارات
ين يفلسرون له الدين في متبنياته الفكرية والعقائدية على منظر  التيارات المنحرفة إنما يعتمد

بمعلوماتهم المحدودة وتفلسيراتهم المنحرفة فيتوصلون إلى نتائج كارثية بعيدة كل البعد عن اإللسام 
؛ فيغدو عمله لسبيًا لغضب اهلل ولسخطه، وتكون عاقبته العقاب األبدي وهو خاف ما كان الحقيقي

القاعدة في  هالفكري الذي تعتمد أللساساف ؛األجر والثواب من وما يتأمله نلسانهذا اإل يلسعى إليه
 آية ،)المائدة ﴾َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الل ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿تكفير الحكام هو قوله تعالى 

نطاقًا من هذه اآلية قاموا بتكفير كافة أفراد المجتمع امبدأ تكفير الحاكم  إلىلستنادًا اثم  ،(11
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تين عن هذا الحاكم وأباحوا دمائهم ألنهم ال يتحركون وال يجاهدون من أجل إلسقاط الراضين أو اللساك
 هذا الحاكم.

 
 المعنى القرآني لكلمة )الحاكم( في اإلسام
إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع حيث يقول لسيد قطب في )معالم في الطريق(: )
ذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه  هو كل مجتمع ال يخلص عبوديته هلل وحده.... الملسلم، وا 

 .(7)(ويدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفلسها أنها ملسلمة
إن المقصود بالحاكم في يومنا الحالي هو )اللسلطان( أي الملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس 

نلسان أو إلالسواء كان اهلل أو  ضي(هو )القا  المقصود بالحاكم في عهد الرلسولالوزراء؛ ولكن 
)يحكم( هو والمقصود بتعبير ،فقط وليس اللسلطان أو )من يمتلك القدرة على القضاء(حتى الكتاب 

 ليسلكن و  ،قريبةبمعاني أخرى  أو على القضاء( يقدر) أو( يصدر حكمه وقضاءهأو ) )يقضي(
ا هو متعارف في يومنا الحالي، ( كمفي الباد ويدير شؤون المواطنين كون لسلطاناً يأن ) بمعنى

، حيث يمكننا تغيير كلمة )يحكم( بكلمة المعنى األول وتوضح ولذلك جاءت آيات أخرى تشير
)يقضي( فا يتغير المعنى، ولكننا نعجز أن نلستبدل كلمة )الحكم( بكلمة )اللسلطان( أو )إدارة شؤون 

َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما  َفاَ ﴿في قوله تعالى  المواطنين( من دون تغيير المعنى كما
 وقوله ،(11آية  ،)النساء ﴾َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ اَل َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما

وقوله تعالى  ،(113 آية ،)البقرة ﴾ِفيِه َيْخَتِلُفونَ  َفالل ُه َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنواْ ﴿تعالى 
َفَلْن َأْبَرَح اأَلْرَض ﴿، وقوله تعالى (23 آية ،)آل عمران ﴾ُيْدَعْوَن ِإَلى ِكَتاِب الل ِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهمْ ﴿

َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن َوَداُووَد ﴿وقوله تعالى ، (10 آية ،)يوسف ﴾َحتََّى َيْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم الل هُ 
 ﴾َفِإن َجآُؤوَك َفاْحُكم َبْيَنُهم َأْو َأْعِرْض َعْنُهمْ ﴿وقوله تعالى  ،(11 آية ،)األنبياء ﴾ِفي اْلَحْرثِ 

َأن  َوَأِن اْحُكم َبْيَنُهم ِبَمآ َأنَزَل الل ُه َواَل َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهمْ ﴿وقوله تعالى  ،(12 آية ،)المائدة
َذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس ﴿وقوله تعالى  ،(19 آية ،المائدة) ﴾َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َأنَزَل الل ُه ِإَلْيكَ  َواِ 

ْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ الل َه ﴿وقوله تعالى  ،(11 آية ،)النساء ﴾َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدلِ  َواِ 
َوَكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َوِعنَدُهُم التَّْوَراُة ِفيَها ُحْكُم ﴿، وقوله تعالى (12 آية ،)المائدة ﴾ْقِسِطينَ ُيِحبُّ اْلمُ 
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 آية ،ألنعاما) ﴾ُأْوَلِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُُّبوَّةَ ﴿، وقوله تعالى (13 آية ،)المائدة ﴾الل هِ 
ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ﴿، وقوله تعالى (12 آية ،)مريم ﴾ْيَناُه اْلُحْكَم َصِبيًّاَوآتَ ﴿وقوله تعالى  (19

َوَلَقْد آَتْيَنا َبِني ﴿، وقوله تعالى (101 آية ،)النساء ﴾ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك الل هُ 
 ،رعد)ال ﴾وََكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكًما َعَربِيًّا﴿وقوله تعالى  (17 آية ،جاثية)ال ﴾وَّةَ ِإْسَراِئيَل اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ 

ا ِخْفُتُكْم فَ َوَهَب ِلي رَبِّي ُحْكًما﴿(، وقوله تعالى 26 آية ، وقوله (11 آية ،شعراء)ال ﴾فَ َفَرْرُت ِمنُكْم َلمَّ
     .(69 آية، نبياء)األ ﴾ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدينَ ِإْذ نَ َفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ﴿تعالى 

)الملك(  ـلملك أو رئيس الجمهورية أو ما شابه فإن القرآن قد عرفه باأما الحكم بالمعنى المعاصر ك
ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة ﴿وذلك في قوله تعالى ما شابه،  وأ ألمر(اأو )ولي األمر( أو )تولى( أو )له 

َياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمانَ ﴿(، وفي قوله تعالى 12 آية ،ملن)ال ﴾َتْمِلُكُهمْ  ُلوْا الشَّ  آية ،بقرة)ال ﴾َوات َّبَ ُعوْا َما تَ ت ْ
 ﴾قَاُلوْا نَ ْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ ﴿(، في قوله تعالى 129 آية ،بقرة)ال ﴾ِإنَّ آيََة ُمْلِكهِ ﴿(، وفي قوله تعالى 101

(، وفي قوله 126 آية ،بقرة)ال ﴾ِإنَّ الّلَه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا﴿في قوله تعالى و  (،61 آية ،يولسف)
وََكاَن َورَاءُهم مَِّلٌك ﴿في قوله تعالى و  (،22 آية ،)يولسف ﴾َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت ِسَمانٍ ﴿تعالى 

 (. 61 آية ،كهف)ال ﴾يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا
فجاءت   شابه ماو  أو )تولى( )األمر( أو (له األمر)أو من  (كولي األمر)لستخدامات األخرى اإل أما

ِإَلى ِفْرَعْوَن ﴿في قوله تعالى و  (،22 آية ،نمل)ال ﴾َواْْلَْمُر ِإلَْيِك فَانظُِري َماَذا تَْأُمرِينَ ﴿كما في قوله تعالى 
َوَعَصْوْا ُرُسَلُه َوات َّبَ ُعوْا َأْمَر  ﴿في قوله تعالى و  (،16 آية ،)هود ﴾َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيدٍ َوَمَلِئِه فَات َّبَ ُعوْا َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما 

ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمْن ﴿في قوله تعالى و  (،21 آية ،هود) ﴾ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ 
ُهمْ ﴿في قوله تعالى  (،27 ةآي ،حزاب)األ ﴾َأْمرِِهمْ   آية ،نلساء)ال ﴾َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اَْلْمِر ِمن ْ

في قوله و  (،21 آية ،نلساء)ال ﴾َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَْلْمِر ِمنُكمْ ﴿في قوله تعالى و  (،92
نَ ُهمْ ﴿في قوله تعالى و  (،121 آية ،عمران لآ) ﴾َوَشاِوْرُهْم ِفي اَْلْمرِ ﴿تعالى   ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

يَ ُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا  ...َهل لََّنا ِمَن اَْلْمِر ِمن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اَْلْمَر ُكلَُّه لِلَّهِ ﴿في قوله تعالى و (، 29 آية ،شورى)ال
َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مَِّن اْْلَْمِر ﴿وفي قوله تعالى  (،122 آية ،عمران لآ) ﴾ِمَن اَْلْمِر َشْيٌء مَّا قُِتْلَنا َهاُهَنا

في قوله  .(21 آية ،نمل)ال ﴾يَا َأي َُّها الَمََلُ َأفْ ُتوِني ِفي َأْمِري﴿في قوله تعالى  (،6 آية ،حجرات)ال ﴾َلَعِنتُّمْ 
 .(102 آية ،بقرة)ال ﴾َويُ ْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسلَ  َوِإَذا تَ َولَّى َسَعى ِفي اَْلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفِيَها﴿تعالى 
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يمكن أن يكون الحاكم )اللسلطان( منحرفًا إذا لم يكن يدير البلد كما أراد اهلل، فيجب نصحه وتقويمه، 
باحة دمه، بل إباحة دماء كل أفراد المجتمعاوالفرق شالسع بين النصح وبين   إلفتاء بكفره وا 

 ون الحاكم )اللسلطان( المنحرف كما هو منهج الحركات التكفيرية المعاصرة.)الجاهلي( الذين ال يقاتل
في لسياقها بحق اليهود والنصاى كما ورد عن البراء  ألخرى المشابهةاآليات او  بل جاءت هذه اآلية

بو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد اهلل بن عبد اهلل أبن عباس و ابن عازب وحذيفة بن اليمان و 
التي جاءت متوالية في لسورة  وكما هو واضح من اآليات الثاث بهذا الشأن ،والحلسن البصري

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن ﴿في قوله تعالى  المائدة
ُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتاِب الل ِه َوَكاُنوْا َعَلْيِه ُشَهَداء َفَا َتْخَشُوْا النَّاَس َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواأَلْحَباُر ِبَما اسْ 

 ،)المائدة ﴾ونَ َواْخَشْوِن َواَل َتْشَتُروْا ِبآَياِتي َثَمًنا َقِليًا َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنَزَل الل ُه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَكاِفرُ 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن َوَكَتبْ ﴿وقوله تعالى  (11 آية

أنَزَل الل ُه ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة لَُّه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما 
َوَقفَّْيَنا َعَلى آثَارِِهم ِبَعيَسى اْبِن َمْرَيَم ﴿وقوله تعالى  (11 آية ،المائدة) ﴾ُهُم الظَّاِلُمونَ  َفُأْوَلِئكَ 

َدْيِه ِمَن التَّْوَراِة ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناُه اإِلنِجيَل ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن يَ 
َل الل ُه ُهًدى َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتَِّقيَن * َوْلَيْحُكْم َأْهُل اإِلنِجيِل ِبَما َأنَزَل الل ُه ِفيِه َوَمن لَّْم َيْحُكم ِبَما َأنزَ وَ 

 (.11-11 تانياآل ،)المائدة ﴾َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
بالمعنى العام من دون تخصيص لو أخذناها فإن اآلية  ،ألمر مع كل ما ذكرنا أشد من ذلكابل إن 

الذي ال يحكم )يقضي( بما أنزل اهلل فإن كفره هنا  الملسلم فحتى الحاكم )القاضي( بحق أهل الكتاب،
بن عباس في تفلسير هذه امجازي وليس حقيقي كما ورد بشكل واضح عن اللسلف الصالح، فيقول 

وروى ابن جرير عن ابن عباس بأن  (9)(ليس بالكفر الذي يذهبون إليه) بأنه ية من لسورة المائدةاآل
وقال ابن  (9)من أقر ولم يحكم بما أنزل اهلل فهو ظالم وفالسق وليس بكافر كالجاحد بما أنزل اهلل

ونقل عن  (11)( يكفر باهلل ومائكته وكتبه ورلسله)طاووس بأن الكفر هنا ليس كالكفر الحقيقي كمن 
  .(11)(ليس بكفر ينقل عن الملةوكيع عن طاوس بأنه )
يات كتاب آبمقاصد والنابعة من الجهل  والمخالفة لتفلسيرات اللسلف الصالح إن التفلسيرات الملستحدثة

الواردة عن اللسلف  قد أوجدت عقائد جديدة بعيدة كل البعد عن العقائد اإللسامية الصحيحةاهلل 
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يض عقائد من قبل أناس يزعمون أنهم أتباع لللسلف الصالح، في حين أن عقائدهم هي نق الصالح
في حياة البرزخ هي فكرة ومعتقد جديد أول من   اللسلف الصالح. فتكفير من يعتقد بشفاعة الرلسول

محمد بن عبد الوهاب بلسبب  بن تيمية وماتت هذه األفكار المنحرفة بموته ثم أحياهاا دعى إليه هو
 كتاب اهلل كما تطرقنا إليه في الفصول اللسابقة.يات آجهله بمقاصد 

وبالتالي  لجهل باللغة العربية في عهد رلسول اهلل السبة للتفلسيرات الملستحدثة والنابعة من أما بالن
يضًا قد أوجد هذا األمر الستحداث عقائد جديدة ال تمت إلى أالجهل بمقاصد آيات كتاب اهلل ف

هذه العقائد  أناس منحرفين عن جادة الحق والصواب، فأول من أوجدلسام بصلة إال في أذهان اإل
اللسيد قطب، لملستحدثة في عصرنا الحالي هو رجل الدين الهندي أبو األعلى المودودي فأخذ بها ا

ومع إن اللسيد قطب كان له دور مهم في إثراء المكتبة اإللسامية وبالذات تفلسيره المميز )في ظال 
شارات لغوية وأدبية على ملستوًى عال  ومتميز، ولكن عث رته القرآن( وما يتضمنه من تصورات وا 

المعتقدات الملستحدثة ألبو األعلى المودودي في تكفير الحكام والحكم بجاهلية الكبيرة هي تبني 
نحرافات التي كانت تبدو بلسيطة في وقتها ولكن قد جاء بعدهم من إلى هذه اال لستناداً االمجتمع. 

لك فكرًا تمادى في التكفير ودمج بين تكفير محمد بن عبد الوهاب وتكفير لسيد قطب، فنتج عن ذ
ثات، نحراف الكامل عن اإللسام شعاره تكفير كل من يخالفه ويرفض هذه البدع والملستحدالايتميز ب

نحراف مداه األقصى كما لسنتطرق إليه ثم داعش، ثم لسيبلغ هذا اال على هذه األفكار القاعدة نشأتف
 الحركة اللسفيانية.الحقًا على يد 

 
 لمموقف أهل السنة والجماعة من تكفير المس

لسام فحلسب بل ذلك يتناقض مع ال تمثل الجهل باإلالذي يشهد الشهادتين  أن تكفير الملسلم
لتحاق بملة الكفر كما لسام وااللسام، فتكفير الملسلم يمثل خروجًا عن ملة اإليمان باإلبديهيات اإل

نس أ ، فقد أخرج أبو داوود والطبراني عن ورد في كثير من األحاديث الصحيحة عن رلسول اهلل
هلل، ال تكفره ايمان، الكف عمن قال ال إله إال ثاث من أصل اإل)قال:   بن مالك عن رلسول اهلل
 عبد اهلل بن ملسعود عن الرلسول، وأخرج البخاري وملسلم عن (لسام بعمل...بذنب وال تخرجه عن اإل

: (لسباب الملسلم فلسوق وقتاله كفر)نس بن مالك عن رلسول اهلل، وأخرج البخاري عن أ  :قال 
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لستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك الملسلم الذي له ذمة اهلل ورلسوله، فا امن ألسلم وصلى صاتنا و )
أيما رجل قال:)  بن عمر أن رلسول اهللاخرج البخاري عن أبي هريرة وعن أ، و (تخفروا اهلل في ذمته

  ن مالك أن رلسول اهللان ب، وأخرج البخاري وملسلم عن عتب(كافر فقد باء به أحدهما قال ألخيه يا
، وأخرج البخاري وملسلم عن (هلل يبتغي بها وجه اهللاهلل حرم النار على من قال ال إله إال اإن ) قال:

عصموا مني دماءهم  هلل، فإذا قالوهااأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال ) : الرلسول
 .(هللاوأموالهم، إال بحقها وحلسابهم على 

لسام بتكفيرهم أهل بجهلهم قد خرجوا من ملة اإل التكفيريين نلغين إن قلنا أن اللسلفييون مباوال نك
(، وبهذا لساملسم اإلاكعدم رفع اللسيف بوجه الحاكم الذي ال يحكم باللسنة والجماعة بحجج واهية )
هؤالء ألنهم كفروا بتكفيرهم الملسلمين، ورفعوا اللسيف بوجه الملسلمين فإن آيات اللسيف تكون بحق 

. وقد ألنهم كفار ويقاتلون الملسلمين فغدوا من المقاتلين للملسلمين لذلك وجب قتالهم بالنص القرآني
 هأخرج كما هذه الحقيقة في وجوب قتال هذه الفئة الخارجة عن الدين في قوله  هللاأكد رلسول 

آخر  لسيخرج قوم فيفي باب عامات النبوة ) ،2711في حديث رقم  (المناقب)البخاري في كتاب 
الزمان حداث األلسنان لسفهاء األحام، يقولون من قول خير البرية، ال يجاوز إيمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن 

 ،جزء الثانيال ،1707حديث رقم  (الزكاة)ملسلم في كتاب  (صحيح)وورد في  (.قتلهم يوم القيامة
وال صاتكم إلى  ،يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء) 629ص 

صاتهم بشيء، يقرأون القرآن يحلسبونه أنه لهم وهو عليهم ال تجاوز قراءتهم تراقيهم يمرقون من 
على للسان نبيهم اإللسام كما يمرق اللسهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم 

 وورد في (.2679وأخرج هذا الحديث أبو داوود في كتاب اللسنة حديث )رقم  ،(التكلوا على العمل
 علي  عنعن لسويد  ،11صفحة  12اإلمام أحمد بن حنبل في الفتح الرباني في الجزء  (ملسند)

ام يقولون من يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث األلسنان لسفهاء األح) :يقول لسمعت رلسول اهلل 
قول خير البرية ال يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند 

لسيخرج في آخر ) :قال عن الرلسول  20121حديث رقم  (،كنز العمال)وورد في  (.اهلل يوم القيامة
ية، يقرأون القرآن ال يجاوز الزمان قوم أحداث األلسنان لسفهاء األحام، يقولون من قول خير البر 
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حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق اللسهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا 
وهناك العشرات من األحاديث التي توجب قتال هؤالء الخوارج )ومن  (لمن قتلهم عند اهلل يوم القيامة

  ا الكتاب(.أراد المزيد فيمكنه مراجعة الفصل الثالث من هذ
بمعاني   فضًا عن هذا فإنهم ال يفقهون أن كلمة الكفر قد وردت في كتاب اهلل وحديث الرلسول

 بمعنى عدم الشكر في قوله تعالىكثيرة بعيدة كل البعد عن تفلسيراتهم المتحجرة، فقد وردت 
الحج  داءأوقد وردت بمعنى التقصير ب (121 ةآي ،بقرة)ال ﴾فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروْا ِلي َواَل َتْكُفُرونِ ﴿

 لآ) ﴾َولِّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ ﴿في قوله تعالى 
، والغريب أن فقد جاءت بعدة صيغ مجازية  أما على للسان الرلسول األعظم (16 آية ،عمران

عتبروه كافر كفرًا الصيغ أخذوها بمعانيها الحقيقية، فقاطع الصاة االوهابيين اللسلفيين في جميع هذه 
خرجه الترمذي، ووردت أ( يمان ترك الصاةبين الكفر واإل)  حقيقيًا مخرجًا عن الملة لقول الرلسول

يخرج به من ملة كافر كفرًا إن ترك الصاة كلسًا وفتورًا فهو الكثير من الفتاوى بالنص )
بن عثيمين فتوى لزوجة لتطليق زوجها ألنه ال يصلي قائًا بالنص اوقد أصدر الشيخ  (12)(اإللسام

ن تارك الصاة ال يغلسل وال يكفن وال إوأفتى أيضًا ) (13)(فلسخي النكاحاإذا كان زوجك ال يصلي ف)
لستخدم القد  (14)(وج وال يرث الملسلميصلى عليه وال يدفن في مقابر الملسلمين وال يصح أن يتز 

الذي يقارب الكفر في حرمته، هذه التعابير المجازية لتعظيم ذلك الفعل أو ذلك التقصير   الرلسول
بق من مواليه فقد كفر حتى يرجع أأيما عبد )  وقوله (15)(الجدال في القرآن كفر)  كقوله
ثنى فقد شكر، ومن أومن لم يجد فليثن، فإن  من أعطى عطاًء فوجد فليجز به،)  وقوله (16)(اليهم

 .(18)(من لم يلستح فهو كافر)  وقوله (17)(كتم فقد كفر
جتهاداتهم وتفلسيراتهم القد كان الكثير من العلماء األعام في صدر اإللسام يختلفون في الكثير من 

نهم كانوا يعلمون أن لهم أتباع ومريدون،  فكان أخوف ما يخيفهم أن وتصوراتهم ومتبنياتهم الفكرية، وا 
ختاف في تفلسير آية من الكتاب أو تبني حديث حدهم اآلخر بلسبب االأهؤالء األتباع قد يكفر 

جتهاد معين، ونظرًا لطول باعهم في العلم نجد أن الكثير منهم قد اأو  شريف أو اللسهو عن حديث
في المنتقى عن ) التفتزانيحذر من تكفير أي من الملسلمين حتى ولو كان من أهل األهواء؛ فيقول 

ونقل الجرجاني  ،(19)(هل القبلة وعليه أكثر الفقهاءأابي حنيفة رحمه اهلل تعالى أنه لم يكفر أحدًا من 
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ال أرد شهادة أحد من أهل األهواء إال الخطابية فإنهم يعتقدون حل ) نه قالإ عن الشافعي
لعبدوي الحافظ يقول: لسمعت علي زاهر قال أحمد: ولسمعت أبا حازم اوقال البيهقي: ) (21)(الكذب

بن أحمد اللسرخلسي يقول: لما قرب أجل أبي الحلسن األشعري رحمه اهلل في داري في بغداد دعاني 
نما أتيته، فقال: إشهد علي إني ال أف كفر أحدًا من أهل القبلة، ألن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وا 

 قول بتكفير أحد من أهلأواهلل لئن نشرت ال : )وقال األوزاعي  (21)(هذا كله اختاف العبارات
 هلأولسئل الحلسن البصري عن  ،(23)(هل القبلة كلهم ناجونأبن لسيرين: )اوقال  (22)(الشهادتين

ولسئل  ،(24)(مة نبينا صلى اهلل عليه ولسلم يدخلون الجنة البتةأهل التوحيد من أجميع ) األهواء فقال:
القاتل والمقتول في الجنة ألنهم من أهل ال إله إال ) فقال:عمن البس الفتن وقاتل فيها الزهري 

ن مال به الهوى )وعن لسفيان الثوري:  ،(25)(هللا عن الحق ألنه ال يهلك ال تحل عداوة موحد، وا 
ن أخطأ، فكل ملسلم مغفور ال تعاد منتحًا لدين اإلوعن لسعيد بن الملسيب: ) ،(26)(بذلك لسام وا 
كل اللسباع لحمي أحب إلي من أن ألقى اهلل تعالى بعداوة من يدين أن تلئوعن ابن عيينة: ) ،(27)(له

 .(28)(بالنبوة له بالوحدانية ولمحمد 
ليهم أنهم علماء ولكنهم أبعد الناس عن الدين إأما من جاء من بعدهم من الخلف الذين يظن الناظر 

س عن العلم، ونجدهم ال والتقوى، فعلم الدين ال تقوم له قائمة من دون التقوى، فهم أبعد النا
بن امثال أ% من الملسلمين اليوم ؛ من 12كثر من أيتورعون عن اإلفتاء بكل يلسر ولسهولة بكفر 

لسم اللسلفيين وأتباع اومن لف لفهم من القاعدة وداعش ومن يتلسمون اليوم ب بن عبد الوهاباتيمية و 
 اللسلف الصالح، الذين هم بحق مخالفي اللسلف الصالح.

إلى نشوء الخوارج، وها هو الجهل مرة أخرى اللسبب الرئيلسي  لساماإلفي صدر  لقد أدى الجهل
الذي أدى إلى نشوء )اللسلفية( خوارج القرن الخامس عشر الهجري. ولكن صدق حبيب قلوبنا رلسول 

فا  لساماإلفكما زهقت جولة خوارج صدر  .«إن كان للباطل جولة فإن للحق دولة»في قوله  اهلل 
َوُقْل َجاء اْلَح ُِّ َوَزَه َِ اْلَباِطُل ِإنَّ ﴿وال بد للباطل أن يزهق لقوله تعالى:  ،لة خوارج العصربد أن تزهق جو 

حياء الدين واللسنن المهدي وال بد هلل أن يبعث المؤمل إل (،91لسراء، آية )اإل ﴾اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا
بوة واللسلف الصالح، فيكشف زيف الموعود المنتظر الذي لسيعود بالدين غضًا طريًا على منهاج الن

نحرافات ويقضي على جميع المناهج المنحرفة لخوارج العصر، فينصر اهلل دينه على يديه هذه اال
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ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى ﴿ويظهره على الدين كله كما وعد اهلل عباده المؤمنين في قوله تعالى 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ َوِديِن اْلَح ِِّ لُِيْظِهَرُه َعلَ   (.22 آية )التوبة، ﴾ى الدِّ

 
 عن هذا النصننقل ) يساماإلالسبب الثاني: االستبداد السياسي في عالمنا  - 2

كتب قبل معرفة نتائج ما يلسمى  [ حاديث الرلسولأملستقبل العالم بين األوضاع الراهنة و ]كتاب 
 .(لنفلسه لمؤلفل بالربيع العربي

 شعتعشفلو كانت هناك حريات لسيالسية وديمقراطيات حقيقية لما تلسنى لهذه األفكار المنحرفة أن 
في عقول زمر ال تعمل إال في الظام. ومن الطبيعي أن يولد االلستبداد اللسيالسي واإلحلساس بالظلم 

مفعمة ردود أفعال عنيفة، فمن الطبيعي أن تتحول أحالسيس الكبت لدى كثير من الناس إلى مشاعر 
خوان الملسلمين في عهد عبد الناصر لقد عذب اللسيد قطب واإل، بنفس العداء لمن يخالفنا في الرأي

طاع في لسجن أبو زعبل واللسجن الحربي عذابًا يجعل اإلنلسان يخجل حتى من إنلسانيته، )يمكن اال
التي يفقد فيها على كتاب البوابة اللسوداء ألحمد رائف للتعرف على هذه الحقبة(، وفي تلك األجواء 

نبثقت  قيم التكفير مشوبة اف اللسيد قطب كتابه معالم في الطريق، فل  أنلسان حتى توازنه الفكري، اإل
نتقام في هذا الكتاب الذي أصبح الوثيقة المعتمدة والدلستور األول لهذه الحركات التكفيرية بنفس اال

 واإلرهابية.
من يخالفنا في العقيدة، والعنف مع الناس األبرياء نتقام ماالفي هذه األجواء المريضة تنمو مشاعر 

برجالهم ونلسائهم وشيوخهم وأطفالهم، ففي حالة وجود الظلم وااللستبداد اللسيالسي فإن الفكر اللسلفي 
أبعد من ذلك، فهذا الفكر يوفر  األمريوفر األرضية الخصبة لتفجر هذه المشاعر العدائية، بل إن 

كيات العدائية، بل إن الدافع لقتل الناس األبرياء يغدو بمنزلة الشرعية لذلك العنف وتلك اللسلو 
اإللهي، حتى أكثر من ذلك عندما تجعل مشاعر اإلحباط مع اإليغال في الجهالة  األمرالواجب و 

بابًا لدخول  ،حتى ولو كانوا بأجمعهم من األبرياء ،االنتحار من أجل قتل أكبر عدد من الناس
  قيق اللسعادة األبدية.وتح  لالجنان ورفقة الرلسو 

إرهابي مندفع  إنلسانوهكذا إذا تفاعل الظلم مع الجهل مع العقائد الفالسدة فالنتاج الطبيعي هو 
لغاء أحد تلك العناصر فيمكن  لانتحار بهدف قتل أكبر عدد من األبرياء. ولكن إذا تم لسحب وا 
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على نطاق والسع في الكثير من بلسهولة وبشكل طبيعي تغيير نتيجة المعادلة، فالفكر اللسلفي منتشر 
دول الخليج، كاإلمارات وبالذات الشارقة وقطر والكويت، ولكن بلسبب انعدام االلستبداد اللسيالسي أو 
باألحرى وجود حد أدنى من الديمقراطية، فضًا عن الرخاء الذي يعم الجميع، فإن هذه الدول تكاد 

جدًا، نلسأل اهلل أن يديم عليهم هذه  تخلو من العمليات اإلرهابية، أو إن حصلت فبشكل محدود
 النعمة.

 إذا كان الحاكم ظالمًا فما هو الموقف الشرعي منه؟...  هنا يمكن أن يثار التلساؤل التالي:
 

 الموقف الشرعي من الحاكم الظالم
لستنادًا الى اتفاق جميع الملسلمين هو عدم إعانة ذلك الحاكم في ظلمه االموقف الشرعي الذي محل 

يكون أمراء يغشاهم غواشي وحواشي من الناس، يكذبون ويظلمون، فمن : )ول األعظم قول الرلس
دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني وللست منه ومن لم يدخل عليهم 

أما الخروج على الحاكم فهو محل  .(29)(ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه
الذي قد يلستغرق البحث  األمرء الملسلمين، وللسنا هنا في مجال مناقشة هذا خاف كبير بين علما

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي ﴿نطاقًا من المبدأ القرآني اص النتيجة فيه كتابًا قائمًا بذاته، ولكن نلستطيع أن نلخ  
في مكة تحت حكم لسنة  ةعشر  قضى ثاث (، فالرلسول 11آية  ،)األحزاب ﴾َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 

المشركيين الحقيقيين، وكان هؤالء المشركون يعذبوا الملسلمين بأشد أنواع العذاب حتى القتل، 
 وهما يالسر ولسمية تحت التعذيب، فلم يث ر الرلسول  لساماإلهم أول شهيدين في ييدأفإلستشهد على 

يس بنية قتلهم أو ، أيضًا لعليهم، ولم يقا تله م، بل صبر على ذلك حتى شكل قوة في المدينة فقاتلهم
لستحلها المشركون في مكة المكرمة، لذلك السترداد أموال وأماك الملسلمين التي معاقبتهم، بل ال

أما معركة بدر فإنها لم تكن إال دفاعًا عن النفس أمام هجمة  دى لقافلتهم التجارية بهذا الهدف.تص
عند فتح مكة لم يهجم عليهم الرلسول  المشركين وكذلك كانت معركة أحد ومعركة الخندق، بل حتى

  مقاتًا، بل طلب الرد على كام خالد بن الوليد الذي خالف خطة رلسول اهلل  فدخل مقاتًا
الراية والقيادة منه وأمر برفع  فأخذ الرلسول  .(اليوم يوم الملحمة، اليوم تلسبى الحرمة) :وقائاً 

هذا هو المنهج الرباني، بل المنهج القرآني،  .(اليوم يوم المرحمة، اليوم تجزى الحرمةشعار )
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ن يومًا عدوًا والمنهج المحمدي في التعامل ليس مع غير الملسلمين فحلسب، بل حتى مع من كا
، وهو خاف المنهج الوهابي اللسلفي التكفيري البعيد كل البعد عن المنهج للدين كمشركي قريش

لسيد الكائنات الذي جاء رحمة  األعظم  اإللهي الذي رلسمه القرآن للملسلمين وطبقه الرلسول
 لستثناء.من دون اجميعًا للعالمين 

ب نتيجة أما الحاكم الظالم فحتى مع ظلمه يبقى دوره أهم بكثير من حالة الفوضى التي تترت   
للصراع معه فتزهق حياة الكثير من األبرياء ويلسوء الحال وبالذات إن طال الصراع، وذلك مصداق 

ع بد للناس من أمير برًا أو فاجرًا، يعمل في أمرته المؤمن، ويلستمت ال) طالب ابي بن  قول علي
ألجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به اللسبل، ويؤخذ به افيها الكافر، ويبلغ اهلل فيها 

  ....(للضعيف من القوي، حتى يلستريح بر ويلستراح من فاجر
 
الدول العظمى  معظم جانبالين من السبب الثالث: سياسة الكيل بمكي - 3

 لنسبة للموقف من الكيان الصهيونيوبالذات با
ففي الوقت الذي تظهر فيه الواليات المتحدة مدافعة عن قيم العدالة واللسام والشرعية الدولية 

نرى المتمثلة بااللتزام بقرارات األمم المتحدة وملستعدة لمواجهة الدول التي ال تلتزم بالشرعية الدولية، 
موقفًا مناقضًا في التعامل مع إلسرائيل، حيث ال تكتفي أميركا بغض النظر عن قرارات األمم المتحدة 
فحلسب، بل تنتهكها بشكل علني وصريح، فمن الطبيعي أن تقر الواليات المتحدة أو على األقل أن 

أي  1176 حزيران 2تلسكت عن قرارات األمم المتحدة بوجوب انلسحاب إلسرائيل إلى حدود ما قبل 
وجوب انلسحابها من القدس، ولكن عوضًا عن ذلك تقوم الواليات المتحدة بنقل لسفارتها في إلسرائيل 
من تل أبيب إلى القدس، خاف الشرعية الدولية وشعارات العدالة واللسام التي ترفعها، وفي تحد  

 ولى.واضح لمشاعر الملسلمين إلقرارها بشرعية احتال إلسرائيل لقبلة الملسلمين األ
ية. مع العلم لساماإلفي التعامل مع الملف النووي لدولة إلسرائيل وأي دولة من الدول  األمروكذلك 

ية وبين الواليات المتحدة هو أشد وأرلسخ من التحالف بين لساماإلأن التحالف بين الكثير من الدول 
لسرائيل التي ال تفتأ عن تهديد اللسيالسيين  إذا ما اتخذوا أي موقف ن يييكاألمر الواليات المتحدة وا 
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حلسب ببل حتى ولو كان لمصلحة إلسرائيل  ،خاف اإلرادة اإللسرائيلية حتى ولو كان بشكل بلسيط
 ن.يييكاألمر قناعة اللسيالسيين 

لستشعرت اللسعودية اية حيث يراناإل-هناك حادثة في نهاية عقد الثمانينات على أثر الحرب العراقية
يرانأن كا الدولتين )العراق و  وهذا يمكن أن يشكل نقطة ضعف  ،أرض(-تلكان صواريخ )أرض( تما 

األميركية أرض( -لللسعودية لذلك طلبت اللسعودية من الواليات المتحدة بيعها صواريخ النس )أرض
ن رفضوا تزويد اللسعودية بهذه الصواريخ ألنها يمكن أن تصل الى ميًا، ولكن األميركيي 90بمدى 
اللسعودية إال أن اتفقت مع الصين التي زودتها بصواريخ )لسي لسرائيل!!! ... فما كان من إجنوب 

فعل الواليات المتحدة  ق روبرت ليلسي على ردميل؛  وهنا يعل   1700( التي يبلغ مداها 1لسي أس 
بأنه  األمريكي بعد إنكشاف هذا األمر فيقول في وصفه لريتشارد ميرفي ملساعد وزير الخارجية 

كي جورج شولتز بتوجيه ر ياألمبن لسلطان، وقام وزير الخارجية نفجر بوجه اللسفير اللسعودي بندر ا
أو بمحادثته   ،لستمرار العاقة بينهما كما في اللسابقاهانة لألمير بندر بأنه لم يلسمح بنوع من اإل

ث ريتشارد آرميتاج وتحد   الستقبال عادي في وزارة الخارجية.بل جعل عاقته مع موظف  ،مباشرة
لستخفاف قائًا بأن إلسرائيل يمكن أن تضرب هذه امير بندر بلهجة ملساعد وزير الدفاع مع األ

 :كي كولن باول رباطة جأشه حينما خاطب األمير بندر قائاً ر ياألمالصواريخ، وفقد وزير الدفاع 
ائيل بإرلسال روها، وبالفعل قامت إلسر لسرائيليين يمكن أن يفج  ولمح له بأن اإل .(لقد قمتم بعمل غبي)

انات وقود فارغة مكتوب عليها باللغة العبرية لتهديد اللسعودية، وأرلسل روالند ط خز طائرة قامت بإلسقا
لسرائيل ولبنان إكي الجديد هوم هوران لمناقشة قضية ر ياألمريغن مبعوثه فيليب حبيب ومعه اللسفير 

وفللسطين، وغادر فيليب حبيب، وبقي هوم هوران الذي يتحدث اللغة العربية للتفاوض بشأن 
لصينية، والظاهر أن هوم هوران تحدث بألسلوب مهين مع الملك فهد مما جعل الملك الصواريخ ا

  .(31)يكي من اللسعودية بعد ألسبوع من وصولهاألمر فهد ينفجر غضبًا وتم طرد اللسفير 
د شعورًا عميقًا باإلحلساس بالظلم وحالة من اإلحباط تول  نكشاف هذه األمور وااللسيالسة إن هذه 

ملسلمين العاجزين عن تغيير اللسيالسة تجاه العالم الغربي بشكل عام والواليات واليأس من الحكام ال
المتحدة بشكل خاص، ويمكن لهذه المشاعر، عند تفاعلها مع الجهل والعقائد الفالسدة، أن تتفجر 

 بشكل أعمال إرهابية كما حصل في الواليات المتحدة والكثير من الدول الغربية.
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ين واإلعاميين  في الغرب إلى هذه الحقيقة؛ فقد قال جاك لسترو وزير لقد تنبه الكثير من اللسيالسي
إن أحد العوامل التي لساعدت على نشأة ) لسبتمبر ببضعة أيام 11بعد تفجيرات  الخارجية البريطاني

اإلرهاب هو الغضب الذي تشعر به شعوب كثيرة في هذه المنطقة تجاه األحداث الجارية منذ 
 .(31)(لسنوات في فللسطين

لسرائيليون بكل شدة في مواجهة هذا التصريح لتكذيب هذه عاميون اإلإلاللسيالسيون و اقد تصدى و 
يجاد عذر إضطر رئيس الوزراء توني بلير او اضطر وزير الخارجية إصدار توضيح، الحقائق، ف

بعد تفجيرات لندن اإلنتحارية لتبرير مقولة وزير خارجيته، ولكن عاد توني بلير وكرر نفس التهمة 
(32)لتوني بلير اإللسرائيلية تهاماتوتجددت اال 1002تموز 6ي ف

 . 

من المقاالت في الصحف الغربية تؤكد هذه الحقائق ككاريل مورفي التي قالت في  كثيروكتبت ال
رهابيين، يجب علينا أن ننهي الصراع إذا كنا نريد تفادي خلق مزيد من اإلالواشنطن بولست )
 1001وهناك العشرات من المقاالت التي كتبت في شهر لسبتمبر عام  (33)(جاً ااإللسرائيلي العربي ع

(  Tony Karonعاميين العالميين المشهورين من أمثال )توني كارونبعد التفجيرات للكثير من اإل
( وآخرين والتي تثبت هذه الحقيقة، ولكن  Jim Muir( و)جيم موير Gary Kamiyaو)كاري كاميا

 الطرق يكذب هذه المقاالت ويحاول الرد عليها.اإلعام الصهيوني كان بكل 
ظهر نلسحاب اللسوفييتي من أفغانلستان وفي هذا المجال ال بد من التطرق إلى حادثة مهمة، فبعد اال

توجهان من قبل ما يلسمى بالمجاهدين العرب في أفغانلستان، توجه يقوده الشيخ عبد اهلل عزام كان 
ذا كان ال بد من إلسناد جهة  بين الفصائل األفغانية،التدخل في الصراع القائم  ميدعو إلى عد وا 

لستيعاب الفصائل اوقدرة على  يمانية وجهاديةإفيجب إلسناد شاه ملسعود لما يتمتع به من خصال 
ويدعوا إلى عدم التصدي إلى المنظمات اإلنلسانية الغربية في أفغانلستان، ويدعوا  ،المتنازعة األخرى

 ويحرم العمليات اإلنتحارية، ية، ويدعوا إلى التفاهم مع دول الغرب،إلى المصالحة مع األنظمة العرب
ويدعوا المجاهدين العرب في أفغانلستان إلى ترك هذا البلد والتوجه إلى القضية المصيرية، وهي 
قضية تحرير القدس. أما التوجه الثاني والذي كان يقوده أيمن الظواهري وألسامة بن الدن فكان يرى 

، ويعتبروا أن ألسوأ الفصائل صراع الفصائل األفغانية ونصرة حركة طالبانوجوب التدخل في 
، 1001لسبتمبر عام  11غتياله بضعة أيام قبل عملية ااألفغانية هو فصيل ملسعود شاه حيث قاموا ب
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بعد إلسقاط الحكم  لسابعةويدعوا إلى تغيير األنظمة العربية، فالقدس بالنلسبة لهم تأتي في المرحلة ال
ثم إرجاع بيت  نيجيريا ثمد المغرب ثم الباكلستان ثم اليمن، ثم اللسعودية ثم با في األردن

، نعم لقد أضيفت إلى القائمة لسوريا والعراق 1009فهذه كانت األولويات حتى عام ، (34)المقدس
، كما إن التوجه الثاني يدعوا إلى مواجهة الغرب وبالذات 1009ولبنان، نتيجة للمتغيرات بعد عام 

لستقطب الشيخ عبد اهلل عزام ا. لقد ، وكانوا يجيزون العمليات اإلنتحاريةيات المتحدة األميركيةالوال
فأوقفوا صاة الجمعة ، وبن الدن عنه بالكامل نفصل ايمن الظواهرياغالبية المجاهدين العرب، و 
تي، ا لهم صاة جمعة منفصلة في ملسجد الهال األحمر الكويأو وأنشخلفه في ملسجد لسبع الليل، 

غتيال اخيرًا تم أصدروا المنشورات التي تتهمه باللسرقة وأنه مخترق من قبل المخابرات األميركية و أو 
الشيخ عبد اهلل عزام، وأصابع اإلتهام كلها تشير إلى أيمن الظواهري، ولعل هناك تدخًا مباشرًا أو 

كانت  يبقى حيًا، لما غير مباشر من قبل المولساد اإللسرائيلي؛ لو قيض للشيخ عبد اهلل عزام أن
حتمال األكبر تشكيل خطر وال كان هناك صراع مع األنظمة العربية، بل كان االلسبتمبر،  11هناك 

كبير على إلسرائيل من قبل هؤالء المجاهدين العرب، لذلك كان ال بد من قتل الشيخ عبد اهلل عزام 
ئيل على حلساب العالم إلسراحتى تتطور األمور بهذا الشكل، حيث أن الملستفيد األخير هو فقط 

رهاب المتفشي للقاعدة وداعش العربي والغرب وكل المعتدلين في العالم اليوم والذين يعانون من اإل
   رهابية.وغيرها من التنظيمات اإللسامية اإل

 
 ع: استقطاب األشرار وقساة القلوبالسبب الراب - 4

القلوب، وعادة ما يكون هؤالء متفرقين  في كل مجتمع من المجتمعات هناك قلة من األشرار وقلساة
في المجتمع، وعادة ما يكون مصيرهم اللسجن إن تحولت قلسوة القلب إلى فعل إجرامي في المجتمع، 

تلستقطب مجاميع من هؤالء فيتعاظم خطرهم، كالعصابات اإلجرامية في  وحدوثوقد تمر ظروف 
ة وبالذات أجهزتها القمعية، وأحيانًا قد يتم الكثير من دول العالم، أو أنصار بعض األنظمة الدكتاتوري

الستقطاب هؤالء من قبل مجاميع تتبنى فكرًا متطرفًا وهؤالء خطرهم أعظم بكثير كبعض المجاميع 
( أو كاألحزاب الفاشية، أما أخطر حالة على اإلطاق فهو إن تمكنت هذه CULTالدينية المغلقة )

لسيطرتها أعداد كبيرة من البشر، وأقرب مثال عالمي المجاميع من الوصول إلى لسدة الحكم فيخضع ل
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ترتب عليه من وما  يطاليا النازية في عهد مولسولينيإأو  النازيةهو النظام الفاشي في ألمانيا 
 عذابات وقتلى بالمايين خال فترة الحرب العالمية الثانية.

نه وتعالى قد عرف هؤالء ونبه ية تاريخيًا وفكريًا فنجد أن اهلل لسبحالساماإلأما ضمن نطاق اللساحة 
منهم ووصفهم بقلساة القلوب، وقد وصف اهلل لسبحانه وتعالى اليهود بهذه الصفة في قوله تعالى: 

ُر ِمْنُه اْلَ ثُمَّ َقَسْت قُ ُلوبُُكم مِّن بَ ْعِد َذِلَك َفِهَي َكاْلِحَجارَِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يَ تَ فَ ﴿ َها جَّ نْ َهاُر َوِإنَّ ِمن ْ
َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلهِ  قَّ ُِ فَ َيْخُرُج ِمْنُه اْلَماء َوِإنَّ ِمن ْ ، هذا بالنلسبة لليهود، أما (62بقرة، آية )ال ﴾َلَما َيشَّ

بقلسوة القلوب كالخوارج، فكانوا ال  لساماإلبالنلسبة للملسلمين فقد تميزت مجاميع من الناس في صدر 
تفون بقتل أعدائهم من الملسلمين من الرجال المقاتلين بل كانوا يقتلون نلساءهم وأطفالهم. وهناك يك

بشكل وحشي، ي تمثل درجات متميزة من قلسوة القلوب وحب االنتقام لساماإلروايات في التاريخ 
وا حينما قطع ، وكالثوار في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان حمزة كهند التي الكت كبد 

حينما قطعوا رألسه ورؤوس أهل بيته  يده وقطعوا أصابع يد زوجته قبل أن يقتلوه، وكقتلة الحلسين 
ورفعوها على رؤوس الرماح. والتاريخ يعيد نفلسه، حيث أصبحت القاعدة مركزًا اللستقطاب قلساة 

لسابق في فصل  بعضًا منها التي ذكرنا ي. ونذكر أدناه بعض المواقفلساماإلالقلوب في عالمنا 
حداها هيو  ألقرب المقربين أللسامة بن الدن منقولة عن أقرب شخص منه وهو عمر بن ألسامة بن  ا 

الدن في كتاب مذكراته ومذكرات نجوى غانم زوجة ألسامة بن الدن والتي صدرت في كتاب تحت 
حيث يذكر عمر  ،(نه بن الدن / كل شيء عنه بلسان زوجته وابنه / بقلم جي ساسونإ)عنوان 
امة بن الدن عندما كان عمره بحدود االثني عشر عامًا في اللسودان وكان صديقه المقرب بن ألس

ية المعروفين، حيث قامت مجموعه من لساماإلالجماعة  يمحمد شرف أحد قياديابن  بنفس العمر
رلسال صور عن  المعادين لمحمد شرف بخطف ابنه ذي االثني عشر ربيعًا وقاموا باغتصابه وا 

محمد شرف من الهرب من يد هؤالء المغتصبين ورجع إلى والده، ابن  ، والستطاعاغتصابه لوالده
ووقعت صور االغتصاب بيد الدكتور أيمن الظواهري فالستشاط غضبًا وأمر بمحاكمة الطفل وحكم 
عليه بالموت، ولم تنفع تولسات والده، وأخذ الدكتور الظواهري الطفل إلى غرفة وقام بقتله بنفلسه 

 .(35)على رألسهبإطاق رصاصة 
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نهم كانوا إادر المتقد م من تنظيم القاعدة فأما قلسوة قلوب المرافقين أللسامة بن الدن وهم من الك
يلهون بالكاب اللسائبة، حيث يقومون بحفر حفرة في األرض ويقومون بدفن الكاب فيها وهي حية، 

ن ألسامة بن الدن تربية بحق الكاب، وعندما قرر الطفل عمر ب النفوقأو إجراء عمليه شنق حتى 
والشعب اللسعودي كله يعرف بجريمة الداعية  .(36)إحدى عينيهاء كلبة قام أحد كوادر القاعدة بفق

الوهابي اللسعودي المشهور الشيخ فيحان الغامدي المعروف في برامجه التلفزيونية في الكثير من 
عمرها الخمس لسنوات بلسبب ادعائه القنوات الوهابية الذي قام بتعذيب وقتل ابنته التي لم يتجاوز 

، وحادثة الحاق الملسيحي السكندر (37)لسنوات  يبلسوء لسلوكها وصدور الحكم بحقه بالحبس لثمان
حيث لم يكتفوا بذبحه بل ربطوه  عامقد نشرت في اكثر ولسائل اإلو طوس في قرية دلجا في مصر 

ذلك الشيخ حلسن شحاتة الشيعي وك .(38)من رجله بجرار ولسحلوه في القرية والدم ينزف من رقبته
في حادثة قتل العمال  األمر؛ وكذلك كان (39)الذي تم لسحل جثته في الشارع في مصر بعد قتله

م، حيث قامت القاعدة بلسحل 1002الخملسة في مجمع البتروكيميائيات في ينبع في شهر مايو عام 
في  بناء المناوئين لهما برياءل األاطفم؛ وكذلك ذبحهم لألجثث هؤالء العمال خلف لسياراته

يضًا بالقصف من قبل جيش بشار األلسد، قد تل العشرات من األطفال األبرياء أ، انتقامًا لق(41)لسوريا
حلسب عقيدتهم لقتل هؤالء، ولكنهم بألتأكيد يعلمون جيدًا حرمة التمثيل بجثة بيكون لللسلفيين مبررات 
ولكن هناك مرض في نفولسهم  (.لكلب العقورإياكم والمثلة ولو باالمشهور ) الميت لقول الرلسول 

الشريرة حيث يلستلذون بالتعذيب ويلستلذون بالتمثيل بالجثث الميتة خاف عقيدتهم هم في حرمة 
 .شابهة في أفغانلستانم حوادثوتتكرر  بح األطفال خاف عقيدتهم اللسلفية.التمثيل ويلستلذون بذ

قاموا بقتل القاتل بالخطأ، وكان أحد مرافقي بن فعندما انطلقت رصاصة بالخطأ وقتلت أحد المقاتلين 
، ويذكر محمد صديق الحارس (41)الدن يتباهى بأنه نحر رقبة شقيقه ألنه ارتكب خطيئة الزنى

حيث « 11/1/1001الدايلي تلغراف، اللندنية، بتاريخ »الشخصي للما عمر كما ورد في صحيفة 
ع جلده إلى درجة أننا لم نعد نلستطيع معرفة ما إن ألسوأ ما رأيته هو رجل ضربناه حتى تقطيقول: )

إذا كان يلبس مابس أم ال. وكلما أغشي عليه أعدناه للوعي لنضع الملح في جراحه لكي نلسمع 
(. وقد نشرت صراخه، ال يوجد مكان في العالم فيه نفس البربرية والوحشية التي توجد في أفغانلستان

تاة عائشة محمد زاي ، على غافها صورة الف1010 في شهر أغلسطس عام« تايمز اللندنية»مجلة 
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ها على تزويجها ألحد مقاتلي طالبان كجائزة له لقيامه بإحدى العمليات اإلرهابية وكان و التي أرغم أب
 ،بها هو وأهله ويرغمها على المبيت في زريبة الحيواناتعمرها اثني عشر عامًا، حيث كان يعذ  

لقت طالبان القبض عليها ثم قاموا بقطع أنفها وأذنيها وتركوها وعندما هربت منه إلى بيت أهلها أ
وتولت  ،على أطراف مدينة كابل لتواجه الموت فأنقذها بعض المارة وهر بها والدها إلى خارج الحدود

عمليات ترقيعية إلعادة وجهها إلى وضعه  وأجريت لهاإحدى المنظمات الدولية نقلها إلى الخارج 
ثهم على األشجار رؤوس األطفال من عمر لست لسنوات فأكثر وتعليق جثواصبح قطع  .الطبيعي

ناثاً  قربائهم يعمل أحد أعملية روتينية في األماكن العامة في قندهار وهلمند وكونار ألن  صبياناً  وا 
  يولسفزاي ذات األربعة عشر ربيعاً ، ونجاة الطفلة ماال (42)راجع الهامش /في الشرطة المحلية 
حدى ولسائل إقت جمجمتها في وادي لسوات في الباكلستان بلسبب معارضتها في من رصاصة اختر 

قضية عالمية قضيتها صبحت أ حيث لطالبان في منعهم للفتيات من الدرالسة في المدارس عاماإل
(43). 

ون نلم يكتف طالبان في هجومهم على أعدائهم وانتصارهم عليهم بقتلهم فحلسب بل كانوا يتفن
شرت جرائم طالبان في منتديات المجلس االقتصادي االجتماعي بألسلوب قتلهم، حيث ن

(ECOSOCالتابع لألمم ال )ات حتى لسقوط طالبان، وهي جرائم متحدة في جنيف منذ أوالسط التلسعين
ففي مدينة مزار الشريف كانوا يجمعون أعداءهم ويقيدوهم  .تمثل أعلى درجات الوحشية والقلسوة
وهم أحياء، أما في منطقة باميان بأفغانلستان فكانوا يلستخدمون ويلسكبون عليهم الوقود ويحرقونهم 

الشفرة لقطع حز حول وجه الضحية ثم يلسلخون جلدة وجهه وهو حي. )يمكن االطاع على هذه 
  (.www.un.org/en/ecosoc/docs/docs.shtmlالوثائق من خال موقع المجلس المذكور وهو 

ويذكر روبرت ليلسي بأن طالبان كانوا يضعون الرجال في منطقة مزار الشريف في حاويات حديدية 
وأني أنصح لمن يريد  ؛(44)تحت اشعة الشمس الحارقة ومن دون ماء ليموتوا من شدة الحر والعطش

على يد القاعدة في  قتلأن يطلع على حقيقة قلسوة هؤالء أن يطلع على الرابط التالي بشأن من 
أللسلحة بدم بارد من األطباء والمرضى في ملستشفى في صنعاء في اليمن: انفجار، ثم با

watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdatayoutube.com/http://www.  

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/docs.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdata
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الذي يبين أعلى درجات القلسوة في طاع على الرابط التالي أني ال أنصح ضعاف القلوب باالكما 
 :ذبح ملسيحي من قبل المتطرفين اللسلفيين في لسوريا

http://shoebat.com/2014/03/03/muslims-force-christian-convert-islam-
brutally-behead  / 

الرؤوس  وهم ملسرورين حين يلستخدمون ألفراد من طالبانا حيث يقوم بعضفضًا عن الرابط التالي 
 ا ككرة القدم في ضحك ولسرور وحبور:اآلدمية لمن ذبحوهم ويتاعبون به

 http://www.trendingcentral.com/graphic-video-shows-taliban-members-
using-decapitated-heads-footballs/ 

ين ورواد الملساجد إن كان هناك خاف زر بحق المصل  لقد قام التكفيريون في اللسودان بعدة مجا
فكري معهم، بل أحيانًا تلستباح دماء اللسلفيين التقليديين من قبل اللسلفيين التكفيريين، كما حدث في 

 16ن في ام درمان فقتلوا ر على المصليمجموعة من التكفيريين بإطاق النا تحين قام 1112عام 
اة مصليًا في ص 10حيث قتل  1000مماثل عام  حادثوحدث  مصليًا وجرحوا أكثر من ثاثين.
قام مجهولون بنبش قبر وحرق ضريح  1011ديلسمبر  1وفي  التراويح وجرح أكثر من خملسين.

وقد قامت حركة بوكو حرام اللسلفية النايجيرية  .(45) لصوفيةاالشيخ ادريس ود األرباب أحد مشايخ 
في نيجيريا باللسواطير والذبح باللسكاكين لمجرد كونهم  بقتل المئات من الملسيحيين 1001منذ عام 

  .(46)العالمية  عامملسيحيين، مع نهب بيوتهم وممتلكاتهم كما أعلن في مختلف ولسائل اإل
َوَما َأْرَسْلَناَك ﴿حينما وصفه اهلل في كتابه الكريم  إنها قلسوة القلوب خاف منهج الرحمة لرلسول اهلل 

َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم ﴿وله تعالى: ( وق106نبياء، آية )األ ﴾اَلِمينَ ِإالَّ رَْحَمًة لِّْلعَ 
فشتان ما بين لسعة رحمة اهلل، ورحمة حبيب  .(119آية  )التوبة، ﴾َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

د رلسول اهلل عليه أفضل الصاة واللسام وما بين أولئك األشرار قلساة قلوبنا أرواحنا له الفداء محم
 ية من شرورهم.لساماإلالقلوب أعاذنا اهلل وأعاذ األمة 

إنهم فرحون بقتل المئات بل اآلالف من  .يلساماإلفي كافة أنحاء العالم  هانفلسوتتكرر الصور 
ن في المغرب واألردن والعراق ولسوريا األبرياء من نلساء وأطفال وشيوخ من الملسلمين وغير الملسلمي

طاع على الرلسالة في آخر الكتاب التي يمكن اال ومصر واليمن واللسعودية إلى آخر القائمة.
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عتراضات على داعش، فكانت لسببًا [ بها بعض اال2نشرتها طبيبتين من الموصل ملحق رقم ]
 .9/10/1012إلعدامهما في مكان عام أطلقت رصاصة على رأس كل منهما بتاريخ 

ن ا لقتلة هم من اللسلفيين إنك لن تجد صورًا ألناس ينحرون أنالسًا آخرين حتى األطفال منهم إال وا 
عتراض اوال تجد رجااًل بمعنى الرجال يقتلون نلساًء طبيبات ومحجبات بكل وحشية بلسبب  .التكفيريين

يشق صدور الموتى  شخصاً وال تجد  رتكبوه،اهؤالء النلسوة على ألسلوب معاملتهن ومن دون جرم 
ن الفاعل لهذا الفعل هو من اللسلفيين التكفيريين  أعمالهاق ، وال تجد فئة توث  ويأكل قلوبهم إال وا 
رون لبعضهم البعض لون ويكب  الوحشية بالتلسجيات المصورة من نحر األبرياء والتمثيل بالجثث ويهل  

في لسبيل اهلل، إال ويتبين أن هذه  تشجيعًا على المزيد منها، زاعمين أن أفعالهم الشنيعة تلك هي
الطبيعي قد يعرض حياته للخطر وهو يقود  نلسانإلاإن  رية.الفئات هم من المجاميع اللسلفية التكفي

لسيارة لئا يدهس قطة تعبر الطريق دون قصد، أما اللسلفيون فإنهم يدربون األوالد الذين ال يتجاوز 
ألبرياء ألنهم على غير دينهم أو غير الرجال هم من ام االثني عشر عامًا على ذبح أعدائعمره

، ويعلمون األوالد الذين ال يتجاوز عمرهم اللست لسنوات بذلكيأمرهم  لساماإلمذهبهم ويزعمون أن 
، رلسول الرحمة والخير الرلسول األعظم ولكن  التاعب برؤوس الرجال المقطوعة رؤولسهم؛

كين من أهل مكة، والذي يصف الملسلم واللسام الذي عفا عمن فتك به وبالملسلمين من المشر 
( بريء من أفعالهم التي ال يقرها دين أو فطرة فطر اهلل من لسلم الناس من يده وللسانهنه )أالحقيقي ب

الطيبة والعدل  إلسامالمحمدي،  لساماإلاللسلفي الوهابي التكفيري، نقيض  لساماإلالناس عليها؛ إنه 
 .واإلحلسان

 اث فإننا نتوقع أن الملستقبل لسيكون زاخرًا بمثل تلك األحداثمع كل قلسوة القلوب لتلك األحد
اإلجرامية التي يندى لها جبين البشرية، وبالذات إن تمكنوا من الوصول إلى اللسلطة في جملة من 

مح اهلل، فتغدو تلك البلدان صورة صر أو اللسعودية أو دول أخرى ال لسدول المنطقة كلسوريا أو م
 .بكثير بل ألسوأ من ذلك هد طالبانطبق األصل ألفغانلستان في ع
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 الغرورالُعجب والتكبر و السبب الخامس:  - 5
عمم هذه بر والغرور، ولكني ال ألستطيع أن أإن من أهم الصفات الغالبة ألهل نجد هو الع جب والتك

ل قًا  الصفات على الجميع، ألني أعرف شخصيًا مجموعة من النجديين والذين هم من خيرة الناس خ 
د  ينشخصيات الكثير خت في هذه الصفات اللسلبية قد ترلس  طبعًا قًا ووفاًء، بل حتى تواضعًا. و وص 
 صها بما يلي:لسباب نلستطيع أن نلخ  أخال عدة عقود من الزمن لعدة منهم 

طبيعة القبائل القاطنة في هذه المنطقة منذ مئات اللسنين، والحادثة المعروفة في   ( أ
ليه إكما تطرقنا  لذي خاطب الرلسول األعظم ميمي اريخ من قبل ذي الخويصرة التالتأ

نهم يوجهون النصح الى لسيد أمحمد؛ لقد بلغ بهم الغرور  في فصل لسابق قائًا: إعدل يا
 ألن يعدل.  إياه البشرية جمعاء متهمين أياه بالظلم وداعين

ك أن بدو الصحراء حياتهم صعبة، ومعاناتهم في مواجهة الظروف البيئية شديدة؛ وتل  ( ب
المعيشة صنعت منهم رجااًل أشداء وقلساة، لذلك فإنهم يلستهينون بلسكان الحضر 
ويلستكبرون عليهم وعلى معيشتهم اللسهلة وحياتهم الرتيبة. ولكن بعد تغير الظروف 
ولسيطرة أهل نجد على كافة أراضي اللسعودية أصبحت لهم اليد العليا في البلد، فأصبحت 

رون البلد، وأصبحوا هم األغنياء وأهل م الذين يلسي  الوظائف الرلسمية بيدهم، فأصبحوا ه
 لتكبر والع جب والغرور.  الستعاء و الثراء، وهذا عم ق لديهم مشاعر اال

ريخهم المعاصر أثبت انهم يتميزون عن أهل الحضر، ففي الوقت الذي تخلى فيه ات  ( ت
نجد أن ين، أهل مكة والمدينة وجدة عن حكامهم األشراف في أول مواجهة لهم مع الوهابي

العزيز آل لسعود في جميع حروبه حتى لسيطرته على كامل أهل نجد لساندوا ملكهم عبد
ق فيه أهل الحضر آلل لسعود حين أرض الدولة اللسعودية المعاصرة، وفي الوقت الذي تمل  

العزيز، وحينما ا يعترضون جهارًا بوجه الملك عبدتولوا الحكم، نجد أن أهل نجد كانو 
 ا اللسيف بوجهه. إن هذه الفقرة تحلسب لهم وليس عليهم.ختلفوا معه رفعو ا

تكبر والع جب هي المبادئ اللستعاء و قت لديهم مشاعر الغرور واالأخطر قضية عم    ( ث
الوهابية. فالوهابيون من أهل نجد صاروا يعتقدون بأنهم هم وحدهم الموحدون الحقيقيون، 

ين اآلخرين في مشارق األرض ن جميع الملسلمأالصحيح، و  لساماإلوهم وحدهم العارفون ب



 

 193 

نما هم أ ناس ضالون، وفي أحلسن األحوال أ ناس جهلة، ال يعرفون المعنى إومغاربها 
ية هي هداية هؤالء الضالين الى طريق األلسالسالحقيقي للتوحيد، لذلك فإن مهمتهم 

الصحيح، الى التوحيد الحقيقي بعيدًا عن البدع ومفاهيم  لساماإلالصواب والحق، الى 
 حلسب تصوراتهم.بشرك ال

ممن اعتنق العقائد الوهابية من الملسلمين  ينن الكثير أإن من تداعيات الفقرة اللسابقة،  ( ج
خارج اللسعودية قد إنتقل اليهم هذا الداء العضال، فأصبحوا كأهل نجد ينظرون الى 

، ويلستصغرون باقي ورنفلسهم قبال الملسلمين من غيرهم نظرة إلستعاء وتكبر وع جب وغر أ
؛ وهو همإلسامكونوا ضالين ومنحرفين عن جهلة إن لم ي اً لمين الذين يعتبرونهم أ نالسالملس
حلسب إعتقادهم بتيمية وأصحاب الحديث وهو ابن  اللسلفي، الوهابي، على منهج لساماإل
 الحق.  لساماإل

في مشارق األرض ومغاربها؛ نكتشف أن  ن إرهاب ملستشر  إن ما نشهده اليوم م ( ح
ن الشخص المعتنق للمذهب اللسلفي الوهابي عندما إ؛ حيث األمر الكثير منه بلسبب هذا

 لساماإليجد نفلسه متميزًا عن جميع الملسلمين اآلخرين، ألنه هو وحده الذي يفهم 
 لساماإليحصر دائرة االعتقاد ، فإن هذا لساماإلآلخرين إنما هم أ ناس جهلة بالصحيح، وا
ا أنه ضمن هذه الدائرة هناك تياران وبم ضمن دائرة التيارات اللسلفية الوهابية،الصحيح 

ل لسعود، وبما أن هذا ن ومن ضمنهم آاألول هو تيار العلماء التقليديي ن، التياررئيلسيا
آل لسعود على حلساب المفاهيم الوهابية، حيث يحللون مواالة الكفار،  التيار يمالئ

في التيار الثاني، ، لذلك ينحصر الحق لساماإللسم اويمنعون فريضة الجهاد، وال يحكمون ب
 رهابي.تيار التكفيري اللسلفي الوهابي اإلوهو ال

أنهم أكثر بآلن في الحاضر، فاللسلفيون بلسبب غرورهم يعتقدون واكما في الماضي  ( خ
ألستغفر اهلل من هذه المقولة( و هلل )اأنهم أعرف من ب، بل يعتقدون تقوى من رلسول اهلل 

دية بحق خملسة لسعوديين من حكمة اللسعو ية، فقد صدر قرار اللساماإلبإجراء الحدود 
وصلت الى  (Valentine’s dayبعيد الحب )حتفال بريدة بأحكام بلسبب الخلوة المحرمة واال

رتكاب جرم الزنا، ة عشر لسنوات مع عدم وجود إثبات با( جلدة والحبس لفتر 1000الجلد )
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ذا ثبت جرم الزنا بوجود أربعة شهود فالحد هو مئة جلدة ال غير، هذ  ا لو كان رلسول اهللوا 
  ثر تقوى من رلسول اهلل أكهو القاضي والقرآن هو القانون، ولكن اللسلفيين  وأعرف

لذلك يقوم ذي الخويصرة التميمي  .(47)!!!! القرآن وقانونهم أكمل من  لساماإلمنه بلسنة 
عندما وزع الغنائم   بن عبد الوهاب من أرض نجد بتعنيف رلسول اهللالجد األعلى ال

ئًا )إعدل يا محمد(، فالقوم أبناء القوم، ونهج األبناء هو نهج األجداد، حتى يلتحق قا
كما   األحفاد  أتباع هذا الدين الجديد بالملسيح الدجال في حربهم على إلسام رلسول اهلل

 قوله تعالىفلسبحان اهلل الذي أخبرنا عن هذه الحقائق في كتابه الكريم في  أثبتناه لسابقًا. 
 ﴾يمٌ اُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يَ ْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه َعَلى َرُسوِلِه َوالّلُه َعِليٌم َحكِ اَْلْعرَ ﴿

  . فهو العليم الحكيم، عليم بما لسيكون، حكيم بما يجب أن يكون (16آية  )التوبة،

نتحاري يقتل والقرآن ثم يقوم بعمل ا لساماإليدعي األلتزام ب نلسانل الناس، كيف يمكن إلقد يتلساء 
بلسط أفيه من دون تمييز العشرات من الناس األبرياء من نلساء واطفال وشيوخ ورجال، مع العلم أن 

ي دين على وجه أ، بل بديهيات لساماإليتعارض مع بديهيات  األمرملسلم يعلم أن ذلك  إنلسان
 إنلسانا يمتلك أي شخص حق لسلب حياة أي األرض، فأول بديهية في كل دين هو حق الحياة، ف

ا ذكرناه في ولكن بلسبب معليه،  لساماإلبريء، وال يوجد أي دين يؤكد على هذا الحق كتأكيد 
لستبداد لسيالسي، ولسيالسة الكيل بمكيالين، وبلسبب مشاعر األلستعاء والغرور الفقرات اللسابقة من ا

أن الفئة المتصدية لهذا الواقع ى الناس الذي حصر طريق الحق في المذهب اللسلفي الوهابي، فير 
 نها جهادية.  ات اللسلفية التكفيرية التي تزعم ألستخدام القوة، شبه منحصرة بالتنظيمبا

لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك؛ العجب : )لقد قال الرلسول األعظم 
 إن الرلسول  ،(49)( يغفر؟ قال: العجبما الذنب الذي ال) :، وقيل لعبد اهلل بن المبارك(48)(العجب

رتكاب أعظم عجب كما رأينا يمكن أن يؤدي الى ايؤكد أن العجب هو أشد من كل الذنوب، ألن ال
لى أي دليل شرعي، وأن  العجب كما ورد البريء بحجج واهية ال تلستند إ نلسانالذنوب وهو قتل اإل

ا ورد عن يحيى بن معاذ في شرك؛ ألنه كمهو الذنب الذي ال يغفر فضًا عن ال المباركابن  عن
ن العجب ليأكل الحلسنات كما إييمان للبيهقي )شعب اإل اكم والعجب، فإن العجب مهلكة ألهله، وا 

  .لعجب تمحى كافة الحلسنات، فبا(51)(تأكل النار الحطب



 

 195 

ن كانت هناك مبررات له، فغرور هتلر وعجبه  إن العجب والغرور هو من تبعات الجهل، حتى وا 
أما  هذا كانت النتيجة لسقوطه وتشرذم ألمانيا. بقدرة الشعب األلماني له مبررات منطقية، ولكن مع

أنهم وحدهم العارفون بالدين ببالنلسبة لغرور أهل نجد فإنه من تبعات الجهل المركب، فهم يعتقدون 
هم الجاهلون  وهم وحدهم الملستوعبون للتوحيد، في حين أن الواقع أنهم هم الجاهلون بالدين وانهم

ففي الوقت الذي يقدم  مثل مشاعر الغرور تلك، هو التفاجؤ بالنتائج.بالتوحيد، والنتيجة الطبيعية ل
أحدهم على األنتحار معتقدًا بأن تضحيته تلك في لسبيل اهلل وأنه مقدم على تناول العشاء مع رلسول 

ريق ونزل من حميم في عالم في عالم البرزخ، لسيتفاجأ بزبانية جهنم، تجره الى نار الح  اهلل
 البرزخ، قبل الخلود في نار جهنم وعذاب اللسعير في اآلخرة . 

  
والتطورات والتفاعات  الحوادث: مجموعة متراكمة من السادسالسبب  - 6

 ية نتيجة لمؤثرات إقليمية ومحليةالتاريخ
أو ما يلسمى اليوم  ربيةحيث نجد أن الفكر الوهابي اللسلفي قد نشأ وترعرع في أرض الجزيرة الع

كان أمضى  األمرالمملكة العربية اللسعودية. لقد انتشر هذا الفكر تارة باإلقناع وتارة باإلكراه، بل إن 
من ذلك، فتم إقصاء كافة المذاهب اللسن ية األربعة الشوافع والمالكية واألحناف والحنابلة في المملكة 

وبشكل  ،اهب اللسن ية في كافة أرجاء البادالعربية اللسعودية، حيث تم إغاق كافة مدارس المذ
 ،م1111هـ/ 1221خاص مدارس المذاهب األربعة التي كانت قائمه في المدينة المنورة حتى عام 

فأغلقت قلسرًا في تلك اللسنة ولم يلسمح منذ ذلك اليوم بإقامة أي مدرلسة ألي من المذاهب اللسن ية 
هابي الذي يلستند إلى أفكار محمد بن عبد الوهاب األربعة في كافة أرجاء الباد؛ فقط المذهب الو 

 اللسن ي في اللسعودية مجال   نلسانوابن تيمية وبعض الملسائل الفقهية ألحمد بن حنبل، فلم يتبق لإل
ابن  غير اعتناق الفكر الوهابي اللسلفي، ومنعت كافة كتب المذاهب األربعة، ولم يتبق إال كتب

وهاب وعلماء الوهابية كآل الشيخ وابن باز وابن عثيمين وابن تيمية وابن القيم الجوزية وابن عبد ال
ر األرضية الخصبة لنشوء وغيرهم من أئمة الوهابية. إن هذا الواقع قد وف   والفوزان جبرين والوادعي

جيل مهيأ من الناحية العقائدية لانخراط ضمن صفوف الحركات اللسلفية التكفيرية، بل بمعنى 
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اللسعودية والبلدان التي الستفحل فيها هذا الفكر إذا كانوا يبتغون تحقيق أوضح، إن جيل الشباب في 
لم يبق أمامهم مجال الكتشاف الطريق لتحقيق ذلك إال باالنخراط  لساماإلدرجة أعلى من االلتزام ب

 ضمن صفوف التنظيمات اللسلفية التكفيرية كالقاعدة وما شابهها.
ذا كان أي من هؤالء يلسعى  درجات البر في التضحية بالنفس في لسبيل اهلل، فإن  تحقيق أعلىى لإوا 

ق من خال عملية انتحارية لقتل أكبر عدد من الناس، لسواء كان هؤالء من غير ذلك لسيتحق  
الملسلمين أم حتى من الملسلمين، ولسواء كانوا من المجرمين والفالسقين أم من األبرياء والمؤمنين، من 

 ن الشيوخ واألطفال.الرجال أم من النلساء، من الشباب أم م
وهكذا نجد أن المدرلسة الوهابية التي قامت في اللسعودية هي المدرلسة القادرة على تخريج هذه النلسبة 
العالية من اإلرهابيين االنتحاريين بهدف قتل الناس من دون تمييز، ويعود اللسبب األول في ذلك هو 

م والخير والرحمة والمحبة، وفتح الباب اللسا إلسامالحقيقي،  لساماإلغلق كل المنافذ للتعر ف على 
القتل واإلرهاب  إلساممزيف،  إلسامإنه لسام، اإللتعريف الناس بمبادئ ال تمت بأي صلة إلى 

ية المزيفة في كافة البلدان لساماإلوالكراهية والشر. وهكذا بدأت تنتشر وتلستشري تلك المبادئ والقيم 
المملكة العربية اللسعودية من دون تخطيط  يلسمى اليومالتي وصلها الفكر الوهابي انطاقًا مما 

 مقصود من قبل الحكام من آل لسعود.
الخطر األكبر هو دور المؤلسلسات التربوية اللسعودية في تخريج اإلرهابيين وتصديرهم إلى العالم، 

القرن  اتيواللتان تألسلستا في لستينفالجامعة اإللسامية في المدينة المنورة وجامعة الملك عبد العزيز 
األفكار الوهابية التكفيرية ويتواجد فيها الكثير من المدرلسين من حركة  انتدرلس انلتلاالماضي، و 

بل إن ، من غير اللسعوديين أو حتى من اللسعوديين فكار لسيد قطبأالمؤمنين ب خوان الملسلميناإل
فكرة صاحب أفكار جاهلية المجتمعات وملهم لسيد قطب أبو األعلى المودودي كان هو صاحب 

إن أكثر من ؛ قبل وفاته لسامية في المدينة المنورة وعضوًا في مجلس إدارتهاإنشاء الجامعة اإل
ولم يكن الطالب في  هم من غير اللسعوديين،في هاتين الجامعتين خملسين بالمئة من الطاب 

طب اللسعودية يجد من الكتب اإللسامية المعاصرة في اللسعودية غير الكتب الوهابية وكتب لسيد ق
لسامية التي توصم بالجاهلية وتنشر ثقافة التي تربي الملسلم على تكفير الحكام والمجتمعات اإل

غير اللسعوديين خال من إن هاتان الجامعتان قد خرجتا اآلالف من الطاب  رهاب؛التكفير واإل
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 الفكر لنشرالخملسين لسنة الماضية، لقد أصبح هؤالء أئمة للملساجد في بلدانهم األصلية وكانوا نواًة 
لقد بنت اللسعودية مئات بل اإلرهابي بين عشرات بل مئات اآلالف من الشباب في بلدانهم األصلية، 

نشأت أئمة لهذه الملساجد، بل أآالف الملساجد في كافة أنحاء المعمورة، وعينت رجال دين وهابيين 
نتشار هذا الفكر اإلرهابي الذلك من الطبيعي أن نجد مئات المدارس الوهابية في كافة أنحاء العالم، 

، إن داعش ال تحتاج إلى جهد كبير لجلب األنصار، فقد على هذا الملستوى الوالسع في أنحاء العالم
مئات  تقديرها للنتائج دون من وفرت المؤلسلسة الدينية اللسعودية وبإلسناد من الحكومة اللسعودية

 لذلك رهابية والتكفيرية المنحرفة؛اإلر بهذه األفكا نحاء العالمأفي كافة  تشرناآلالف من الشباب الم
، الوهابي التكفيري المنحرف بين الشباب اإللساميين النشطاء على اإللسام المحمدي طغى اإللسام

  .واللسام والخيرخوة والمحبة واإلالرحمة والعدالة إلسام 
ع خصائصها إن اإللسام المحمدي دين كامل؛ بما يؤهله إللسعاد البشرية في مختلف مراحلها وتنو 

لوهابي فإنه قادر على أن يمزق وبيئاتها، وذلك من خال إرشاده إلى لسبل كمالها، أما اإللسام ا
لقد آخى الرلسول بين الملسلمين وتبنى لسيالسة التآلف والتضامن  ؛المجتمع اإللسامي من الداخل

لسام إلنورة، أما اوالتعاون والرحمة والمحبة والتآخي بين أفراد المجتمع اإللسامي في المدينة الم
ليس بحق  ،الوهابي فقد برع في تبني لسيالسة القلسوة والعداء والبغض والتنافر والتشرذم والقتل والذبح

بل حتى على ملستوى اللسلفيين أنفلسهم  غير الملسلمين فحلسب، وليس بحق الملسلمين فحلسب أيضًا،
ر الشام اللسلفية التي صفيت يغال بالقتل كما كان بين داعش وجبهة النصرة وحركة أحرالفتك واإلاك

 قيادتها بشكل شبه كامل من قبل داعش. 
التي تمثل كمال القيم البشرية وتعريفهم  لراقيةاإللسامية ا عمق المفاهيم وال يمكن هداية البشرية إلى

أللساليب الهمجية التي تفوق امن خال المواقف العدائية و بقدرة هذه العقيدة على إلسعاد البشرية 
اآلخر بشية من قبل داعش والقاعدة وألساليب اإلرهاب والذبح والفتك بكل من يصنف الوحوش وح

بد لإللسام النقي إلسام  ولكن ال بد لهذا اإللسام المنحرف أن يندحر، وال بالمفهوم اللسلفي الوهابي.
ُسوَلُه بِاْلُهَدى ُهَو الَِّذي َأْرَسَل رَ ﴿رلسول اهلل واللسلف الصالح أن ينتشر مرة أخرى كما جاء الوعد اإللهي 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   (22 آية )التوبة، ﴾َوِديِن اْلَح ِِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
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والتطورات والتفاعات  الحوادث: مجموعة متراكمة من السبب السابع - 7
 يخية نتيجة لمؤثرات دولية خارجيةالتار 

توى العالمي إلى دولتين كان لهما الدور األكبر في تحديد حيث يرجع انتشار هذا الفكر على الملس
معالم اللسيالسة العالمية خال فترة القرن العشرين، وهما بريطانيا التي كان لها الدور األكبر في 
خروج هذا الفكر من قمقمه في بداية القرن، وأميركا التي كان لها الدور األكبر في انتشار هذا الفكر 

 ات القرن العشرين.مي منذ منتصف ثمانينلملستوى العالعلى ا
 

 دور بريطانيا
أما بريطانيا فإنها تحالفت في بداية القرن العشرين وبالذات خال فترة الحرب العالمية األولى مع 

العزيز آل لسعود الذي كان يحكم بعضًا ز وقائد الثورة العربية، ومع عبدالشريف حلسين حاكم الحجا
العالم العربي، ما يلسمى اليوم  معظمت تلسيطر على ثمانية التي كانمن باد نجد ضد الدولة الع

ولكن بعد انقضاء الحرب العالمية األولى وبعد لسقوط النظام القيصري في رولسيا، وقيام النظام 
البلشفي الشيوعي الجديد في رولسيا بكشف اتفاقية لسايكس بيكو في اقتلسام أرض العرب بين 

بدأ الشريف حلسين بعرقلة ومواجهة المخططات البريطانية في الستمرار احتال باد  ،بريطانيا وفرنلسا
لسين وتلسليم باد الحجاز إلى القضاء على الشريف ح. ونتيجة لذلك قررت بريطانيا، العرب
عانته على ذلك بعد أن أعانته في اللسابق على احتال ثاثة بلدان في عبد العزيز آل لسعود، وا 

مارة بني خالد شرق الجزيرة )ما  ؛أرض الجزيرة العربية وهي إمارة جبل شمر ولسط باد نجد يعرف وا 
 وأرض نجران وعلسير التي كانت جزءًا من باد اليمن. ؛اليوم بالمنطقة الشرقية في اللسعودية(

وهكذا قامت الدولة التي تؤمن بالفكر الوهابي اللسلفي وقد لسيطرت على أقدس بقاع األرض وكعبة 
أغنى  فضًا عن ،الملسلمين مكة المكرمة وثاني أقدس مدينة لدى الملسلمين وهي المدينة المنورة

بقاع األرض التي تضم أكبر مخزون نفطي في العالم وهي المنطقة الشرقية من باد الجزيرة. وهكذا 
نجد أن بريطانيا قد وفرت لهذه العقيدة أهم ملستلزمات االنتشار على ملستوى العالم وهي الشرعية 
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ا على آبار النفط ية في الستيائها على مكة والمدينة ودرجة متميزة من الغنى في الستيائهلساماإل
 في المنطقة الشرقية.

ولكن ما إن قامت الدولة اللسعودية في بداية العقد الثالث للقرن العشرين حتى قام الوهابيون اللسلفيون 
من الفرقة التكفيرية والذين كانوا يطلقون على أنفلسهم لقب )اإلخوان( بشن الهجمات على كافة دول 

 وا الهجمات على الكويت والعراق واألردن.فشن   ،لملسلمينالجوار باعتبارهم من المشركين غير ا
فطلبوا من  ،إن هذه الهجمات قد آذت البريطانيين حيث كانت كل تلك البلدان تحت لسلطانهم

العزيز آل لسعود طالبًا منهم التوقف هؤالء عند حدهم، فاجتمع بهم عبد عبدالعزيز آل لسعود إيقاف
لستغراب والتعجب من موقفه في نهيهم عن قتال المشركين مثل تلك الهجمات، فأجابوه باال عن شن  

من أهل الكويت واألردن والعراق، فاشتد النزاع بينهم حتى اضطر إلى مواجهتهم علسكريًا وبمعونة 
وقضى على قياداتهم كفيصل الدويش وابن حثلين  ،م1111بريطانيا في معركة اللسبلة الشهيرة عام 

على تلك الفئة لم يمنع فكرهم من االلستشراء الملستمر داخل  وابن بجاد. إال أن قضاءه الظاهري
ي الحنيف وهو دين لساماإلالباد حيث ال يمكن للملسلمين هناك من التعرف واالطاع على الدين 

نما يحق لهم فقط التعرف على الحق الذي جاء به رلسول اهلل  المزيف والمنحرف  لساماإل، وا 
 الوهابي اللسلفي. لساماإلواعتناقه، وهو ما يعرف اليوم ب

 
 كاير دور أم

تي ااالتحاد اللسوفي جانبهذا بالنلسبة لدور بريطانيا. أما دور أميركا، فبعد احتال أفغانلستان من 
ية لساماإلين، قررت أميركا إلسناد وملساعدة المقاومة ية بقتال ومقاومة المحتل  لساماإلوقيام المقاومة 

المقاومة اللسلفية الوهابية، ظنًا منها أنها يمكن أن تتعامل في أفغانلستان، ولكن كان قرارها بإلسناد 
ن لم يقرأوا التاريخ، ولو كانوا قد قرأوه لما ييللسعوديين. لأللسف فإن األميركمعهم من خال الحكام ا

أعانوا هذه المجموعة. ألنها من الطبيعي أن تنقلب عليهم وعلى الحكام من آل لسعود، ولكن نتيجة 
يم النصح إلى الحكومة اللسعودية إللسناد هذه الفئة؛ والحكام اللسعوديون كانوا أكثر لجهلهم قاموا بتقد

على العكس فرحوا  جهًا بتاريخهم، فقد نلسوا قتال والدهم لهذه الفئة قبل ما يقارب اللستة عقود، بل
نشاء ييبنصائح األميرك ن فقاموا بصرف مئات المايين من الدوالرات لطباعة الكتب الوهابية وا 
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صرف لمراكز الوهابية في بلدان العالم كافة حيث كانت توزع هذه الكتب بشكل مجاني، وكانت ت  ا
في كافة بقاع  األموال الضخمة على علماء الوهابيين وشبابهم لنشر هذا الفكر بين شباب الملسلمين

وعات وبالذات المجم ،يةلساماإلكي للمقاومة ر ياألمفضًا عن اإللسناد  ،كيةر ياألرض بمباركة أم
حيث زودتهم باللساح والتدريب. لقد ظنت أميركا أنها تحقق هدفًا كبيرًا في إلسنادها  ،الوهابية منها

لسامة بن الدن تي واحتاله ألفغانلستان. وقام في ذلك الوقت أاللوهابيين في مقارعة االتحاد اللسوفي
لحكام اللسعوديين واإلدارة القاعدة الحقًا في اللسعودية بشكل علني وبإلسناد من ابفتح مركز لما لسمي 

ن بإلسناد حركة طالبان يو األميرككية إلرلسال الشباب الملسلمين للقتال في أفغانلستان. وقام ر ياألم
كي للقاعدة حتى ر ياألملالستياء على الحكم في أفغانلستان، وبقي هذا اإللسناد والتعاون اللسعودي 

تحرير الكويت من القوات للسعودية و قيام صدام باحتال الكويت ودخول القوات األميركية إلى ا
كي في باد الملسلمين. ر ياألمحيث بدأت في هذه الفترة تظهر إلى اللسطح مقاومة للوجود  .العراقية

ن لسابقًا. بل إن مقاومتهم امتدت إلى يو م نفس الفئة التي لساندها األميركوكان الرواد لهذه المقاومة ه
ن فحلفاء األمس م .دت عقارب اللساعة إلى الوراءأولياء أمورهم من الحكام اللسعوديين حيث عا

عدة على نفس العزيز آل لسعود، ها هم ينقلبون اليوم بملسمى القااإلخوان الذين انقلبوا على عبد
ذا كان اإلنكليز قد لساندوا الوهابيين التكفيريين من اإلخوان الحكام من أبناء عبد العزيز آل لسعود. وا 

في األرض العزيز آل لسعود للقضاء عليهم بعدما عاثوا دة عبدل الحجاز ثم اضطروا لملسانالحتا
ن قد لساندوا أيضًا الوهابيين التكفيريين من القاعدة الحتال أفغانلستان، وها ييفلسادًا، نجد أن األميرك

الء، ووجهوا ضرباتهم هم اآلن مضطرون لمواجهتهم في أفغانلستان والعراق. فبعد أن الستفحل أمر هؤ 
ات جلسام آلالف من األوروبيين في عقر دارهم، نجد أن الغرب قد ابتلي بتضحين و ييإلى األميرك

ن واألوروبيين في غرب األرض وشرقها. وبتضحيات مالية رهيبة فاقت الترليون ييالقتلى األميرك
)ألف مليار( دوالر في حربهم ضد اإلرهاب وبالذات في أفغانلستان والعراق. ولكن لم يلسلم الملسلمون 

ربات اللسلفيين، حيث قتل عشرات اآلالف من الملسلمين بعمليات إرهابية في اللسعودية أنفلسهم من ض
ومصر والعراق واألردن وأفغانلستان وباكلستان والهند والجزائر ولبنان والصومال وتونس والمغرب 

يرانوتركيا و   ية.لساماإلإلى آخر القائمة من الدول العربية و  ا 
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اآلن من أعمال إرهابية وقتلى بعشرات اآلالف من األبرياء من  باختصار شديد، فإن ما يعانيه العالم
ل الحكومة اللسعودية ملسؤوليتها بالدرجة األولى ثم الواليات كافة الملل واألجناس واألديان تتحم  

ل بريطانيا ملسؤولية وتتحم   ،كية بالدرجة الثانية منذ خملسة وعشرين عامًا إلى الوراءر ياألمالمتحدة 
 ر من تلسعين عامًا إلى الوراء.تاريخية قبل أكث

 
 رهابهل يمكن للسعودية أن تلعب دورًا مفصليًا للقضاء على اإل 

مع كل تلك اللسلبية الكبيرة فالمجال متوفر اآلن في اللسعودية لتبني المفاهيم اللسليمة والصحيحة 
بن اوهاب و الستبدال مفاهيم محمد بن عبدالالوهابية التكفيرية؛ إن  ئالعظيم خاف المباد لساملإل

باحة دماء الملسلمين الذين ينزهون اهلل عن صفات البشر من عين ويد ورجل،  تيمية في التكفير وا 
الملسلم،  ، في أن الملسلم أخفي عالم البرزخ؛ بمفاهيم الرلسول األعظم  ويؤمنون بشفاعة الرلسول 

ن الملسلم هو من لسلم الناس من يده وللسانه، وأنه ال يؤمن أحدكم حتى يحب أل خيه ما يحب لنفلسه وا 
ذا كف   ن الملسلم دمه وماله حرام، وا  ن الملسلم هو من شهد الشهادتين، وا  ر ويكره له ما يكره لها، وا 

ن الرلسول  دهما.الملسلم أخاه الملسلم فقد كفر أح أنب ملسلمًا قتل مشركًا شهد الشهادتين عندما  وا 
هل  عتقادًا، فقال له الرلسول اتل ال واجه القتل، حيث برر القاتل أنه شهد الشهادتين خوفًا من الق

ن الخافات الفقهية هي رحمة للناس وليلست بنقمة.  شققت صدره وعلمت ما في قلبه، وا 
ي المحمدي يمكن أن ينقذ اللسعودية والمنطقة من لساماإللستبدال الفكر الوهابي التكفيري بالفكر إن ا

باحة دماء األبرياء وأموالهم  لظلمات وبراثن الجهل والضال واالنحراف والتكفيربحار ا واإلرهاب وا 
ر زدهار، فضًا عن إنقاذ الشباب المغر  واللسعادة وااللستقرار والتقدم واالالخير واللسام  الى شاطئ

بهم من لسلوك طريق الغي الذي يوصلهم في النهاية الى الخلود في نار جهنم بعد الموت، مصداقًا 
نْ َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأن َُّهْم  *بِاْْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم ﴿لقوله تعالى  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ًعا الرلسول  إلسامتح طريق الخير لهم، طريق وف ،(102و 102 ، اآليتانكهف)ال ﴾ُيْحِسُنوَن ُصن ْ
للسعادة األبدية في جنان الخلد، األعظم عليه وعلى وصحبه أفضل الصاة واللسام والذي خاتمته ا

 آلخرة. ة الدارين، لسعادة الدنيا ولسعادة ابل لسعاد
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والملسلمين، بل أعداء المنطقة ومن يلسكنها من ملسلمين وملسيحيين وديانات  لساماإلإن أعداء 
ما بينهم،  قتتال شعوب المنطقة فيآلن بقمة اللسعادة باوطوائف أخرى وقوميات مختلفة، ينعمون ا

الطائفية، والقتل على الهوية، ألن هذا لسيؤدي بالنهاية الى تمزق المنطقة الى دويات لستفحال او 
مبنية على ألسس عرقية ودينية وطائفية. ولسينشأ الصراع بين هذه الدويات ويمتد لعشرات اللسنين 

يات بلسبب الخافات على الحدود والموارد الطبيعية والموارد المائية. ومع كل ما تطرقنا إليه من لسلب
الفكر الوهابي الملسؤول عن الكثير من هذه النزاعات والصراعات الحالية والملستقبلية. ولكن المملكة 
اللسعودية وما تمتلكه من إمكانيات ولسمعة دولية وما تمتلكه من قيادة حكيمة متمثلة بخادم الحرمين 

لتقريب بين هذه الفئات العزيز يمكنها أن تلعب دورًا مركزيًا في الملك عبداهلل بن عبدالشريفين ا
المتنازعة إذا ما شاءت، أما موقفها الحالي وهو الوقوف الى جانب أحد طرفي النزاع في الصراعات 

من الصراع القائم بداًل من دورها  منطقة، فهذه اللسيالسة لستجعلها جزءاً القائمة في الكثير من دول ال
ني شخصيًا  هلل ألستبعد أن أحدًا من خلفاء الملك عبدالمؤهلة هي له في لعب دور الحكم الحيادي، وا 

ن كان ذلك ممكنًا، أن يلعب هبن عبد الى لستقرار ذا الدور التوفيقي لجلب اللسام واالالعزيز وا 
نقاذها مما يمكن ا حتماله من وقوع المنطقة فريلسة للصراعات الحالية والملستقبلية والتي ال المنطقة، وا 

 المنطقة.  يمكن أن تنجو من تبعاتها دولة من دول 
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 ليةبشأن مستقبل العالم والفتن المستقب الرسول  أحاديث :لخامسالفصل ا
 

 حاديث الفتن ومستقبل العالممنهج البحث في أ
ننا نجد  إن هناك الكثير من األحاديث عن رلسول اهلل  بشأن ملستقبل العالم والفتن الملستقبلية، وا 

 الحوادث؛ صنف يتعلق بأمهات والحوادثضمن هذه األحاديث أن هناك صنفين من المعلومات 
 من التفاصيل األقل أهمية. الكبيرة والحتمية، وصنف آخر يتعلق بالكثير

إن منهجنا في البحث بالنلسبة للصنف أألول من األحداث يرتكز على ثاثة ألسس نعتبرها شروطًا 
 وهي: ،عتقاد بها وبصحتهاالحوادث وتبنيها واالاألحاديث بشأن تلك ألسالسية للتصديق بهذه 

اديث؛ ن صحة اللسند يعتبر شرطًا ألسالسيًا لألخذ بهذه األحصحة اللسند: حيث إ .1
 يها والتعامل معها كحقائق الزمة وكواقع ملستقبلي حتمي.والتصديق بها وتبن  

وهذا  الحوادثاألحاديث و تواتر الحديث: واحد من أهم العناصر للتعامل مع هذه  .1
 يمكن أن الواقع كحقائق حتمية هو تواتر الحديث عن عدد من الصحابة والتابعين بحيث ال

 .لنلسيانيجتمعوا على الخطأ أو ا

ن كان لديهم  .2 محاولة معرفة رأي العلماء اللسابقين والمعاصرين بشأن هذه األحاديث وا 
صول الى تشكيك بصحة هذه األحاديث من ناحية اللسند والمتن، ومناقشة هذه اآلراء للو 

مكانية ا  يه.ألخذ به وتبن  الحقيقة والتأكد من صحة الحديث، وا 

كبار وعظام تحدد ملستقبل  دثاوحو يدها بخملسة أمور يمكن تحدالكبيرة والحتمية  الحوادث إن امهات
 المنطقة بل ملستقبل العالم بألسره وهي: 

يدعو الى حركته  خروج المهدي الموعود المنتظر من نلسل فاطمة بنت رلسول اهلل  .1
وابيه، ليجتمع إليه  لسم رلسول اهلل السمه والسم ابيه كاالعالمية في مكة في بيت اهلل، 

 ما ملئت ظلمًا وجورًا.ألرض قلسطًا وعداًل بعدا، وليمأل ودهمالملسلمون المؤمنون فيق
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ي قائمًا حتى مجيء اثني عشر خليفة كلهم من قريش من بعد وفاة لساماإلبقاء الدين  .1
ألحاديث النبوية الشريفة وهو التعبير الوارد في ا -)الهرج حتى قيام اللساعة  رلسول اهلل 

 كناية عن يوم القيامة(. 

حول قائد ضال في باد الشام يرلسل جيشه  لساماإلالمنحرفين عن  جتماع الملسلمينا .2
ذا القائد إلى مكة لقتال المهدي فيخلسف اهلل البيداء بجيشه قبل وصولهم إلى مكة، ولقب ه

، ويقتل هذا القائد ألحاديث عن الرلسول احلسب ما ورد عن بعض بللسفياني الضال با
 وتنهزم قواته في معركته مع المهدي الموعود.

تجاهها اخروج الرايات اللسود قبل المهدي أو قبيل ظهوره من الشرق من خرالسان و  .2
 ي تفتح إيلياء / أي تفتح بيت المقدس(.أنصب  بإيلياء ) غربًا حتى ت  

بعد ظهور المهدي وقيامه مع المهدي بإنشاء  مريم ابن  مجيء الملسيح عيلسى .2
لنصارى لمواجهة جبهة الضال واالمي بين المؤمنين من الملسلمين واليهود أكبر تحالف ع

الالتي يقودها الملسيح  من الملسلمين واليهود والتي تتألف من المنحرفين الضالين  الدج 
النتصار جبهة الحق على جبهة الباطل ومقتل الملسيح والنصارى، وا على يد الملسيح  الدج 

كما ورد في على الدين كله  لساماإللهي في إظهار ، وتحقيق الوعد اإلمريم ابن  عيلسى
كتاب اهلل، وقيام حكومة عالمية واحدة تنعم فيها البشرية جمعاء بالقلسط والعدل واللسعادة 

 والرخاء حتى قيام اللساعة.

مور الحتمية الوقوع، أما بالنلسبة األالكبيرة والعظيمة واألحاديث بشأن  الحوادثلنلسبة ألمهات هذا با
لمؤشرات الكثير من هذه التفاصيل تكشف عن اللتفاصيل من غير ما هو مذكور أعاه فنجد أن 

 التالية:
لتفاصيل المذكورة من  خال األحاديث النبوية الشريفة قد تناقض بعضها اإن بعض  .1     

 بعضًا، وهذه األحاديث المتناقضة تمتلك  درجة متقاربة من ناحية صحة لسند الحديث.
التفاصيل غير المنطقية وتخالف العقل ن الكثير من الروايات تحتوي على الكثير من إ .1     

والمنطق وكتاب اهلل وما صح من الحديث، وهي أقرب الى الخيال أو الخرافة، والكثير من هذه 
الألحاديث المرتبطة ب، كااألحاديث واردة في كتب الصحاح كالبخاري وملسلم وغيرها وعمره  الدج 
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ألنبياء امعجزات قد تفوق معجزات الذي تجاوز األلف وأربعمئة عام وما يقدر على فعله من 
 والرلسل.

قد  ولكن مع كل ما ذكرنا من مؤشرات تشكك في صحة هذه التفاصيل فإن الرلسول  .2    
ل إلى ق الى الكثير من التفاصيل، فكيف اللسبيل الى معرفة الغث من اللسمين، وكيف اللسبيتطر  

 ألخبار الباطلة؟ تمييز األخبار الصحيحة عن ا
 هذا الواقع يضعنا أمام ثاثة خيارات؛ إننا نجد أن 

المتضاربة  الحوادثألحاديث جميعًا، وهذا غير ممكن ألن هناك كثير من فإما أن نأخذ بهذه ا
والمتناقضة  فا يمكن في هذه الحالة أن نبني تصورًا واضحًا ولسليمًا، كما ال يمكننا أألخذ ببعضها 

ب حلسبهو ديدن الكثير من الذين فلسروها حلسب ما تشتهي أنفلسنا كما بوترك البعض اآلخر 
ال  األمرلستنادًا إلى صحة اللسند والمتن، ولكن هذا أهوائهم، نعم يمكن أألخذ ببعض األحاديث ا

أو ظهور  ،أو ظهور اللسفياني ،كأحاديث ظهور المهدي ،يمكن تحقيقه إال بشأن أمهات األحاديث
ال  من الحقائق التي نطق بها رلسول اهلل  فوتنا الكثير، فيمن دون الدخول في التفاصيل الدج 
يصالها الى الملسلمين الذين لسيتواجدون في آخر الزمان ولم يقلها عبثًا، وبذلك يكون رلسول إبهدف 

قد قصدنا نحن لحمايتنا وحفظنا من الوقوع في الضال من خال تلك األحاديث أو قصد   هلل ا
 أو حتى البعيد.أبنائنا أو أحفادنا على ملستوى الملستقبل القريب 

إيصاله  وأما الخيار الثاني فهو أن نلسقطها جميعًا، وفي هذه الحالة يفوتنا الكثير مما أراد الرلسول 
 نلسانيتناقض مع معنى النبوة، فأول وأهم معنى وتفلسير لكلمة )النبي(، هو ذلك اإل األمرلنا، وهذا 
كلمة النبي، لذلك إذا ألسقطناها  شتقتاعن الغيب من الملستقبل، ومن ذلك )اإلنباء(  الذي ينبئ

ضيع عنا الكثير من الحقائق الملستقبلية التي يمكن إن تعرفنا عليها أن فإنه لسيفوتنا ولسيجميعًا 
؛ لذلك لم يبق لنا إال تعصمنا من الوقوع في الضال كما أراد اهلل ذلك لنا على للسان رلسوله 

 :منهجانوهما الثالث وهو الذي تبنيناه؛ لخيار ا
 
 :منهج تواتر بعض المتن - 1
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ثم إلسقاط كل ما أنفرد به الراوية من فقرات ضمن الحديث وأحداث جميعًا وهو عرض هذه األحاديث 
لم تذكر من قبل رواة آخرين، وتبني أألحداث والفقرات ضمن الحديث الواردة والمتواترة في أحاديث 

الخرافية والتي تناقض نص أخرى، فضًا عن إلسقاط ما لم يصح من متن الحديث، كالروايات 
القرآن أو العقل أو المنطق اللسليم؛ لذلك لسيجد القارئ الكريم أننا نتبنى أجزاء وفقرات من الحديث 

لمنهج االتي نعتقد أنها صحيحة بلسبب تواترها وال نذكر وال نتبنى الحديث بكامله إذا لم يكن متواترًا، ف
س كامل المتن كما لسيكتشفه القاريء الكريم فيما هنا هو منهج )تواتر بعض المتن( من الحديث ولي

لسيتوالى من بعض التفاصيل بشأن الفتن الملستقبلية علنا نصل الى معرفة أقرب صورة للواقع مما 
تباع رايات الضال اأيصاله لنا، والتعرف على الحقائق وعدم الوقوع في الفتن و  أراد رلسول اهلل 

 منها. أعاذنا اهلل وأعاذ الملسلمين المؤمنين
 
 المستقبل: حوادثق من ما تحق   منهج - 2

ملستقبلية قد تحققت، فمن الطبيعي في هذه الحالة  حوادثهذا المنهج هو منهج طبيعي حيث هناك 
ق مفردات الحديث على ى الحديث وال داعي للبحث عن اللسند وعن التواتر، فتحق  أن نصدق ونتبن  

 ث، واألحاديث التي تبنيناها في هذا المجال هي ماأرض الواقع هو أقوى دليل على صحة هذا الحدي
لع عليه القارئ الكريم في الصفحات وليس جميعها كما لسيط  أحاديث الرايات اللسود بعض ق من تحق  

 .الاحقة
 

 خليفة اهلل المهدي الموعود في آخر الزمان
خر الزمان ، ألن هذا ق الى روايات خليفة اهلل المهدي الموعود في آنتطر   أنفي هذا الكتاب لم نرد 

حجم هذا الكتاب عدة مرات، ولكن  دات تفوقمن الملسلمات، والبحث فيه يحتاج الى مجل   األمر
ن السمه كإلسم رلسول أذكر هنا بعض األحاديث التي تطرقت الى خروج المهدي في آخر الزمان و أ

بعدما ملئت ظلمًا  مة )رض( وأنه لسيمأل األرض قلسًطا وعداًل نه من أهل بيته من ولد فاطأو  اهلل 
مهات الكتب التي لسنذكرها؛ وقد أخرجت تلك األحاديث أفمن اراد التعمق في البحث فليراجع  وجورًا.
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خرج البخاري في صحيحه عن أبمئات الطرق نقًا عن العشرات من الصحابة كما لسنبينه؛ حيث 
فس اللفظ ملسلم في ه بنوأخرج، (1)(مامكم منكما  مريم فيكم و ابن  ذا نزلإكيف ) :رلسول اهلل 

خرج أ، كما (3)(لمهدي حق وهو من ولد فاطمةاريخه الكبير )أخرج البخاري في تا، كما (2)صحيحه
الترمذي في  وأخرج، (4)( يكون في آخر الزمان خليفة يقلسم المال وال يعدهملسلم في صحيحه )

ابي  وأخرج، (5)(هل بيتي يواطئ السمه السميأال تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من صحيحه )
هل بيتي يملؤها عداًل كما ملئت ألو لم يبق من الدهر إال يوم لبعث اهلل رجًا من داوود في لسننه )

لفاظ أهذا الحديث ب وأخرج، (7)(المهدي من عترتي من ولد فاطمةايضًا في لسننه ) وأخرج، (6)(جوراً 
، وابن حبان في (9)حنبل في ملسندهبن  حمدأ، و (8)مشابهة ومقاربة الترمذي في صحيحه

الموصلي في  وأبو يعلى، (11)لسابوري في الملستدرك على الصحيحينالحاكم الني، و (11)صحيحه
 أبو، و (15)بي شيبة في مصنفهأ، وابن (14)، وابن ماجة في صحيحه(13)، والبزار في ملسنده(12)ملسنده

، (17)نن الواردة في الفتنلداني في اللس، وا(16)معرفة الصحابة وفي حلية األولياءنعيم األصبهاني في 
، وأبن حجر العلسقاني في (19)، والطبراني في معجمه األولسط(18)ونعيم بن حماد في الفتن

، وابن علساكر في تاريخ (22)، والبيهقي في دالئل النبوة(21)، واللسيوطي في الحاوي(21)صواعقه
قي الهندي في ، والمت  (25)دريخ بغداادي في تا، والخطيب البغد(24)، وابن كثير في الفتن(23)دمشق

كما أخرج أبو  ريخ.ث والصحاح واللسنن والملسانيد والتا، والعشرات من كتب الحدي(26)كنز العمال
 ي، أو منبعث اهلل رجًا منذلك اليوم، حتى يل اهلل لو لم يبق من الدنيا إال يوم لطو  في لسننه ) داوود

مأل األرض قلسطًا وعداًل كما ملئت ظلمًا ي لسم ابيه ألسم أبي،او  يواطئ السمه السمي، ،أهل بيتي
، ونعيم (29)في تاريخ بغداد ، والخطيب البغدادي(28)لفاظ مقاربة الداني في لسننهوذكره بأ .(27)(وجوراً 

والحاكم ، (32)في مصنفه بي شيبةأ، وابن (31)، والمتقي الهندي في كنز العمال(31)بن حماد في الفتن
بن حجر العلسقاني في القول وا، (34)لطبراني في المعجم الكبير، وا(33)النيلسابوري في الملستدرك

 ن.وآخرو  (36)تقي الهنديم، وأبن علساكر كما أخرجه ال(35)المختصر
ن يجتمعوا على الكذب أو الخطأ أو أوقد ذكر تلك األحاديث العشرات من الصحابة الذين ال يمكن 

م المؤمنين، وثوبان مولى رلسول أعائشة هريرة، وابن عباس، و  ، كأبي لسعيد الخدري، وأبيالنلسيان
ابن  علي، وعبد اهللبن  علي، والحلسينبن  ابي طالب، وفاطمة الزهراء، والحلسنبن  ، وعلي اهلل
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م حبيبة ام أم المؤمنين، ولسعيد بن الملسيب، وعبد اهلل بن عمر بن الخطاب، و أملسعود، وام لسلمة 
لحة بن عبد اهلل، ولسلمان الفارلسي، وجابر ، وقتادة بن النعمان، وعلقمة بن قيس، وطالمؤمنين

ذر  الخطاب، وأبيبن  جبل، وعمربن  اليمان، ومعاذبن  يالسر، وحذيفةبن  األنصاري، وعمار
يوب انس، وأبي أبن  عوف، وتميم الداري، وعوف بن مالك، ومالكبن  الغفاري، وعبد الرحمن

ن حصين، وعبد اهلل بن عمرو بن جارية، وعمران ببن  األنصاري، وعبد الرحمن بن لسمرة، ومجمع
مامة أ وأبياهلل بن جعفر الطيار، وف بن مالك، وجابر بن لسمرة، وعبدرقم، وعأبن  العاص، وزيد
اهلل، وقرة بن اياس، والحرث بن الربيع، وزرارة بن عبدمالك، بن  ثابت، ولسعدبن  الباهلي، وزيد

 .جمعينأوالعباس بن عبد المطلب، وغيرهم رضوان اهلل عليهم 
ريخ الصحاح واللسنن في كافة مراحل التاصحاب ذه األحاديث الكثير من العلماء وأح هوقد صح  

لمهدي مع هذا التواتر حاديث خليفة اهلل اي؛ لذلك ال توجد أي قيمة علمية لمن يشكك في ألساماإل
مان ظهوره في آخر الز ن دي. كما أكأحاديث المه ،ال ألحاديث ضئيلة جداً إن يتوفر الذي يندر أ

لهي إنما هو مصداقًا وتحقيقًا للوعد اإل األرض قلسطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجوراً  ودوره في ملء
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ﴿ :في قوله تعالى  ﴾ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

َنا ِفي الزَّبُوِر ِمن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ ﴿ :وله تعالىوق (1آية  ،صف)ال  ﴾َوَلَقْد َكَتب ْ
ال ك في صحتها أحد والحقيقة فإن هذه األحاديث من الملسلمات التي لم يشك   (.102، آية نبياء)األ

باز في ابن  لسهم يؤكدون هذه الحقيقة فيقولنفمن الاحقين. بل حتى الوهابيون أ من اللسابقين وال
المهدي م بأن )1161جهيمان العتيبي واحتاله للحرم عام  حوادثثناء أالمختلفة  عامولسائل اإل

ر ال بعد توف  إالمنتظر وخروجه حقيقة في آخر الزمان، ولكن ال يجوز الجزم بأن فانًا هو المهدي 
 .(نها الرلسول العامات التي بي  

 (      (www.assakina.com/center/files/5421.html :راجع 
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 ثنا عشرلمهدي والخلفاء اال خليفة اهلل ا
وأن هذا  ،عشر خليفة ي أن هناك تواترًا في حديث االثنيلساماإلمما ال يخفى على المتابعين للشأن 

 ي وأبياح كالبخاري وملسلم والترمذمهات كتب الصحأالحديث هو حديث صحيح ومتواتر ووارد في 
اثنا عشر يكون ) داوود وأحمد وغيرهم، حيث أخرج البخاري عن جابر بن لسمرة عن الرلسول 

ملسلم بلستة طرق عن جابر  وأخرج .(37)(كلهم من قريش -بيألسمعها فقال فقال كلمة لم أ -أميرًا،
ن و يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم مأال يزال الدين قائمًا حتى تقوم اللساعة، بن لسمرة )ا

 تت رلسول اهلل أ اً ن قريشأعاه عن طريق جابر وزاد عليه أداوود الحديث  أبو وأخرج .(38)(قريش
ه وأخرج .(39)(ثم يكون الهرج): ( فقال رلسول اهلل ثني عشر خليفةاي بعد اال) فقالوا ثم يكون ماذا؟

ن جابر بن لسمرة ن  طريقًا عيحنبل بلستة وثاثن ب حمدأه وأخرج، (41)الترمذي بنفس لفظ البخاري
ه الحاكم في وأخرج .(42)حبان في صحيحه بثاث طرق عن جابرابن  هوأخرج .(41)ملسعودابن  وعن

ن طريقًا ه الطبراني بواحد وأربعيوأخرج .(43)بي جحفة وعن جابرأابن  طرق عن ةالملستدرك بثاث
ير الكب ينبي جحفة في المعجمعن جابر وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص وعون بن أ

 .(45)الجلد ر وعبداهلل وأبيه البيهقي في دالئل النبوة بلسبعة طرق عن جابوأخرج، (44)واألولسط
ه المتقي الهندي في وأخرج .(46)اهلل وابن عباسن حماد في الفتن بلستة طرق عن عبده نعيم بوأخرج

ابي  وأخرج، (47)لسمرة وابن ملسعودابن  طريقًا عن عبد اهلل بن عمرو وجابر ةكنز العمال بلسبعة عشر 
.  (48)اهلل ريقًا عن جابر وأبن ملسعود وعبدط ةعشر  اء بثمانياألمر عوانة في ملستخرجه مبتدأ كتاب 

كصاحب الصواعق  ،صحاب الصحاح واللسنن والملسانيد والفتن وغيرهمأخرجه العشرات من وقد أ
ار والمطالب الغالية المحرقة وتيلسير الوصول وتاريخ الخلفاء وتاريخ بغداد ومفتاح الكنوز وملسند البز 

شيبة واآلحاد  ابيابن  وملسند الجعد ومصنف يعلىي أبوطبقات المحدثين وملسند الطياللسي وملسند 
 ،ومجمع الزوائد وغيرهم ،بي عاصم ومعرفة الصحابة والكفاية في علم الدرايةأبن والمثاني واللسنة ال

 ،من الماضين (49)النباء معاأثبت الذهبي صحة الحديث في لسير أال يلسع المجال لذكرهم. وقد 
 من المعاصرين. (51)واأللباني في كتب تخريج الحديث
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 موقع خليفة اهلل المهدي من االثنيهو  ما :ن يطرح هناأالسؤال الذي يمكن 
 عشر خليفة؟

حتى قيام اللساعة على رواية ملسلم، وأن   ثني عشر خليفة هم الخلفاء بين رلسول اهللإن هؤالء اال
ن خليفة اهلل المهدي هو من أواخرهم إن لم يكن آخرهم؛ بعدهم الهر  ج، وهو كناية عن يوم القيامة، وا 

 ولكن من هم الخلفاء اآلخرون ؟ 
جماع بين علماء أهل هناك إ لسمائهم، ولكن  ًا بين علماء الملسلمين في تحديد أختافًا كبير إن هناك ا

ذا زادوا عليهم خاملسًا اللسنة والجماعة على الخلفاء الراشدين أألربعة رضوان اهلل  عليهم أجمعين، وا 
ألموي الذي ال يشك في عدالته حيث لم يتوالها وراثة الخليفة ا  العزيز فإنهم يزيدون عمر بن عبد

ذا أكما توالها اآلخرون من خلفا ليهم آخرين فا إردنا أن نضيف ء بني امية او بني العباس. وا 
 ألذي لم يتول  عليبن  نين، أألول هو الحلسننلستطيع أن نضيف إليهم أكثر من خليفتين أث

ويعتبره البعض هو الخليفة  ،هل الحل والعقدأالخافة اكثر من شهرين ولكنه بويع بألخافة من قبل 
، وال نشك  بي لسفيانأبن  الراشد الخامس. أما الخليفة اآلخر الذي يمكن أن يضاف فهو معاوية

وراثي عضوض ولكن بيعته صحيحة حيث بايعه  في أن معاوية هو الذي أحال الخافة الى ملك
فأجمعت األمة على بيعته طوعًا وليس كما فرضت بيعة ابنه يزيد على   بن علياالحلسن 

 .، ولسمي العام الذي بويع فيه بعام الجماعة ألن األمة أجمعت على بيعتهالملسلمين كرهاً 
خليفة اهلل المهدي يتراوح عددهم  ثني عشر من غيركرنا فإن المتبقين من الخلفاء االلستنادًا لما ذا

 بين الخملسة الى اللسبعة خلفاء.
ن لم يكن آخرهم فيمكن أن  إن كان المهدي آخرهم فيجب أن يتولى هؤالء الخافة الشرعية قبله، وا 

 ،.... واهلل أعلم..ولكن هذا ملستبعد ألن خاتمة األمر على يديه يتولوا الخافة بعده
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 فتنة السفياني:
 سفياني بين الحقيقة والوهم:أحاديث ال

ولكن  ،لزمانلقد وردت الكثير من الروايات التي تشير إلى فتنة اللسفياني وتفاصيل ظهوره في آخر ا
فهناك من يولسمها بالضعف كاأللباني وغيره وهناك من يقر بصحتها الستنادًا  .اختلف العلماء بشأنها

لبخاري صاحب الصحيح بااللسم في احيث ذكره  ،إلى رأي الكثيرين من كتب الصحاح واللسنن
فضًا عن الكثير من العلماء كالحاكم  .وبالصفة في صحيحه (51)التاريخ الكبيرريخه الملسمى ات

النيلسابوري والذهبي اللذين أقرا بصحة أحاديثه على شرط الشيخين؛ وبعد االطاع على حجج 
تشكيك بهذه األحاديث يمكن الفريقين وجدت أن رأي الفريق الثاني أقرب إلى الصحة وألسباب ال

 ((52)دحضها بلسهولة، )لاطاع على رد اعتراض الشيخ األلباني رحمه اهلل راجع الهامش 
 حيث وردت تلك األحاديث بتواتر كبير في الصحاح لسواء كان ذلك بالتصريح بااللسم أم بالصفة.

هذا الضعف يتحول  ومع احترامي لرأي الشيخ األلباني ولكن ذلك ال يعني أن الحديث موضوع بل
إلى قوة إذا كانت مجموعة األحاديث متواترة كما لسنتطرق إليه الحقًا بشأن مجموع األحاديث التي 

 تتطرق وتذكر اللسفياني لسواء بااللسم أم بالصفة.
فضًا عما ذكرنا، فإن الرواة الذين لم يذكروا اللسفياني بااللسم ذكروه بالصفة كخروج جيش من الشام 

قريش أخواله من كلب لقتال المهدي في مكة فتخلسف بهم البيداء. وقد تواترت هذه بقيادة رجل من 
 (57)وابن ماجة (56)والترمذي (55)وأبي داوود (54)وملسلم (53)األحاديث في كتب الصحاح كالبخاري

 حبان وملسند أبي إلسحاق والطبراني وغيره.ابن  وملسند (59)وملسند أحمد بن حنبل (58)ولسنن النلسائي
ايات التي تذكر اللسفياني لسواء باللفظ أم بالصفة ليلست برواية آحاد، بل وردت عن أكثر من إن الرو 

بن  اهللأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبدعشرين طريقًا مختلفًا نقًا عن مجموعة من الصحابة ك
دت ، كما ور اهلل بن عباس وعمار بن يالسر وثوبان مولى رلسول اهلل ملسعود وحذيفة بن اليمان وعبد

 بن حبيب كالزهري ومكحول ومطر وضمرة ،أيضًا عن أكثر من عشرين طريقًا مختلفًا عن التابعين
والوليد بن ملسلم وخالد بن معدان وشريح بن عبيد وراشد بن لسعد وحمزة بن حبيب ويزيد بن أبي 
حبيب ومحمد بن الحنفية وأبي وهب الكاعي وكعب األحبار وأرطأة بن المنذر وتبيع بن عامر 

 ولسعيد بن الملسيب وغيرهم.



 

 215 

وأما من ذكرها من العلماء والحفاظ والمشايخ في كتب الصحاح والملسانيد وكتب روايات الفتن 
والحاكم النيلسابوري  (61)كالبخاري في تاريخه الكبير ،والتاريخ وتفالسير القرآن فإن عددهم بالعشرات

وابن كثير في  (63)حماد في الفتنوالتلخيص ونعيم بن  (62)والذهبي في اللسير (61)في الملستدرك
 (66)والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (65)وابن جرير الطبري في تفلسيره (64)البداية والنهاية

 يوأب (69)والبيهقي في الدالئل (68)وابن علساكر في تاريخه (67)والقرطبي في الجامع ألحكام القرآن
والعائي في  (71)تقي الهندي في كنز العمالوالم (71)في اللسنن الواردة في الفتن الدانيعمرو 
، فضًا (75)والمزي في التهذيب (74)العللبي حاتم في أو  (73)والقرطبي في كتاب الماحم (72)المرالسيل

يني الحنبلي وأحمد بن ئبن حجر العلسقاني والدارقطني واللسفار اعن العشرات من اآلخرين كالحافظ 
وأبي عمرو عثمان  ومحمد البخاري ولسراج الدين الورديحجر المكي ومحمد بن رلسول البرزنجي 

 .وغيرهم ئبن لسعيد المقر 
إن أهم ألسباب التشكيك في تلك األحاديث في أيامنا الحالية هو محاولة البعض تطبيق شخصية 

ال  األمرولكن هذا  ا،اللسفياني على شخصيات معاصرة كصدام حلسين أو بشار األلسد أو غيرهم
 داعي للتطرق إليها.يصح أللسباب كثيرة ال 

وقبل الدخول في التفاصيل وتفلسير أحاديث اللسفياني أود أن أذكر نصًا جديرًا بالتأمل لشخص يلقب 
 الدن.بن  حيث يدافع دفاعًا متميزًا عن (76)نفلسه أبا حفص وهو وهابي العقيدة وتحريري الهوى

اني ويحذر الملسلمين من ولكن حديثه ذو أهمية خصوصًا ألنه يبين جزءًا من حقيقة فتنة اللسفي
اتباعه. )نلسأل اهلل أن يهديه إلى طريق الحق فهو أهل لذلك، بخاف المتعصبين من الوهابيين 

 التكفيريين الملطخة أيديهم بدماء الملسلمين األبرياء(.
 

 الوهابي نص ما كتبه أبو حفص
نة في التحذير من فت، هداه اهلل إلى طريق الحق، نص ما كتبه أبو حفص الوهابي

 السفياني
 م 17:19الساعة:  2111يوليو  22كتبها أبو حفص، في 
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 أما بعد: ـ ،م على لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيني وألسل  الحمد هلل رب العالمين وأصل  
فإن خروج اللسفياني من عامات اللساعة الكبرى التي جاءت بها النصوص وخروجه مؤذن بخروج المهدي فاللسفياني والمهدي 

 ن كفرلسي رهان.يخرجا
واللسفياني هو صاحب جيش الخلسف الذي يخلسف به ببيداء بين مكة والمدينة، ويكون له خطر وصولة ويحدث فتنة عظيمة في 

 األمة ويتبعه أهل الشام فتعظم فتنته وخطره.
 .رب وقد جاءت النصوص الصحيحة تبين أنه رجل من قريش أخواله كلب ولكن لم تصرح بأنه من ولد أبي لسفيان بن ح

 وجاء التصريح بنلسبه إلى أبي لسفيان بن حرب في نصوص أخرى في ألسانيدها كام ألهل العلم.
 واللسفياني رجل فالسق ال يجوز القتال تحت رايته ألنها راية جاهلية وال يقاتل تحت رايته إال أحمق جاهل أو مفتون.

عائذ الحرم ويبعث إليه جيشًا عظيمًا لقتله فيدخل مدينة ويلسعى اللسفياني عند خروجه إلى أن تكون له الخافة ويحارب المهدي 
ويعيث فيها فلسادًا ثم يتجه إلى مكة لما يلستعيذ المهدي بالبيت لمحاربة المهدي وقتله فيخلسف اهلل بجيشه ببيداء بين  رلسول اهلل 

 مكة والمدينة وال ينجو منهم لسوى رجلين من بجيلة يخبران الناس بخبر الخلسف.
)يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من األرض خلسف  :قال ن أم لسلمة رضي اهلل عنها عن النبي ففي الحديث ع

 يخلسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته( رواه ملسلم. :قال ؟فكيف بمن كان كارهاً  :قيل يا رلسول اهلل .بهم
 ء أن جيش السفياني يقبل من الشامما جا

 ات تشير إلى أن جيش اللسفياني لسيقبل من جهة الشام ورواية تشير إلى أنه يقبل من جهة المشرق.هناك رواي
 والروايات التي تشير إلى أنه يقبل من جهة الشام هي األكثر واألقوى.

له الخافة ولذلك فاللسفياني يلتف حوله طائفة من أهل الشام وغالبيتهم من كلب أخواله، ويقومون معه لقتال المهدي ويعينونه لتكون 
جاءت النصوص بذمهم والحث على قتالهم وشهود غنيمتهم حتى إن الناس كانوا يعدون الخائب من لم يشهد غنيمة كلب ولو عقال 

 من غنيمتهم.
 )يكون اختاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه :قال عن النبي  (رضي اهلل عنها)عن أم لسلمة 

ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخلسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة 
فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث 

ويلقي  هرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقلسم المال ويعمل في الناس بلسنة نبيهم إليهم بعثًا فيظ
 ،قال أبو داود قال بعضهم عن هشام تلسع لسنين .بجرانه إلى األرض فيلبث لسبع لسنين ثم يتوفى ويصلي عليه الملسلمون لساماإل

 تلف في لسنده فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه لغيره.واخ ،وقال بعضهم لسبع لسنين رواه أبو داوود وغيره
 وقت خروج السفياني

اللسفياني يخرج في نفس الوقت الذي يخرج فيه المهدي ويكون خروجهما كفرلسي رهان، ويكون ذلك عند اختاف يحدث إثر موت 
فيأتيه أناس من أهل مكة فيخرجونه ويبايعونه خليفة فيأتي الناس إلى المهدي في المدينة ليبايعوه فيفر إلى مكة ويلستعيذ بالبيت فيعاذ 

 بين الركن والمقام وعددهم كعدة أهل بدر يزيدون على الثاثمائة بقليل.
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 ثم يبعث اللسفياني جيشًا عظيمًا لقتال المهدي فيخلسف اهلل بهم في بيداء بين مكة والمدينة.
من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر فيأتيه عصائب )يبايع لرجل  :قالت قال رلسول اهلل  (رضي اهلل عنها)فعن أم لسلمة 

العراق وأبدال الشام، فيأتيهم جيش من الشام، حتى إذا كانوا بالبيداء خلسف بهم ثم يلسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم 
 بن حبان بلسند صحيح.اهلل( قال الراوي وكان يقال إن الخائب يومئذ من خاب غنيمة كلب. رواه الحاكم وأبو داوود وا

 ا جاء أن جيش السفياني جيش نظاميم
مما يدل على أن جيشه جيش نظامي مثل الجيوش  ،وفي رواية ذوو زي جميل ،جاء في بعض النصوص أن جيش اللسفياني ذوو زي

 المعاصرة اليوم الذين يرتدون لبالسًا متشابهًا ويلسيرون وفق أنظمة محددة وهم ذوو رتب ودرجات.
ن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال كنت مع إبراهيم بن محمد في طريق مكة فرأى رجًا على رحله من هذا الخز فعن محمد ب

معرفة  ،)واهلل ليخلسفن أو ال تقوم اللساعة حتى يخلسف بقوم ذوي زي ببيداء من األرض( :الموشى له هيئة فقال لسمعت أبا هريرة يقول
 اللسنن واآلثار ولسنده صحيح.

 ونسبه وأنه يخرج وقت خروج المهديالسفياني ما جاء في صفات 
 فقد جاء أنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي لسفيان وهو رجل ضخم الهامة بوجهه آثار جدري وبعينه نكتة بياض جعد الشعر أبيض.

يل العنق شديد اهلل يخرج رجل من ولد أبي لسفيان في الوادي اليابس في رايات حمر دقيق اللساعدين واللساقين طو عن الحارث بن عبد
 الصفرة به أثر العبادة. رواه نعيم بن حماد.

اللسام بن ملسلمة عن أبي قبيل قال اللسفياني شر من ملك يقتل العلماء وأهل الفضل ويفنيهم ويلستعين بهم فمن أبى عليه عن عبد
 قتله. رواه نعيم بن حماد.

 ه من أئمة الضال الذين يخرجون وقت المهدي ويحاربونه.والمهم هو التحذير من الفتنة القادمة التي يحدثها اللسفياني وغير 
فالكثير من الناس اليوم ال  ،والحذر كل الحذر أن يقاتل رجل تحت راية هؤالء الضال أو يعينهم على باطلهم وجورهم وظلمهم

 يحتاطون لدينهم وأنفلسهم ويصدقون كل من رفع شعارًا طيبًا بغض النظر عن ماضيه وأفعاله.
ياكم من ذلك.ومن لسار ع  لى هذا فإنه لسيرمي نفلسه في المهالك والفتن أعاذنا اهلل وا 

ونحن نوقن بما جاء في األحاديث الصحيحة عن هذا الرجل الذي من قريش وأخواله كلب ونحذر منه ومن فتنه فهو خارج ال محالة 
 لثبوت األحاديث بذلك والتي روى طرفًا منها اإلمام ملسلم في صحيحه.

 السفيانيفتنة الشام و 
ذا تدخلت فيها تركيا وأم أعتقد أيها اإلخوة أن فتنة الشام الحالية والتي بدأت في لسوريا لستتطور إلى كا فهي إحدى عامات ر يحرب وا 

 خروج اللسفياني لما جاء في األثر الذي ذكره نعيم بن حماد.
ي ملسجدها رفع بالشام ثاث رايات األبقع فعن أرطأة قال إذا اجتمع الترك والروم وخلسف بقرية بدمشق ولسقط طائفة من غرب

واألصهب واللسفياني ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه ويخرج رجان من بني أبي لسفيان فيكون الظفر للثاني فإذا أقبلت مادة 
 م بن حماد.األبقع من مصر ظهر اللسفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيلسيا حتى تشبع لسباع األرض من لحومهم. رواه نعي
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أن خروج اللسفياني يكون إثر اجتماع الترك والروم في الشام ويخرج معه في نفس الوقت األبقع  إلى فهذا األثر يدل داللة واضحة
 فيعظم شره وخطره ويتبعه أراذل الناس ولسفهاؤهم فتعظم الفتنة بذلك. األمرواألصهب ولكن الغلبة تكون لللسفياني في نهاية 

فإني أحذر أهل الشام من العمل تحت راية واحد من هؤالء فكلهم أئمة ضال  الحوادثاإلخوة إذا حدثت هذه وعلى كل حال أيها 
 بجرانه إلى األرض. لساماإلوعلى الناس مبايعة المهدي ومناصرته حتى يلقي 

ض عنها وذلك لشدة وهناك الكثير من النصوص التي وردت في فتنة اللسفياني وما يكون في الشام والعراق ومصر ولكني لسأعر 
ذا يلس    ر اهلل في قادم األيام فلسأقوم بالحديث عنها.ضعف بعضها وا 

 وما ذكرت اآلن يكفي للتحذير من فتنة اللسفياني وأئمة الضال الذين يظهرون بين يدي المهدي.
قامة نلسانفعلى اإل  شريعته. أن يحتاط لنفلسه ودينه وال يقاتل إال تحت رايات صافية هدفها إعاء كلمة اهلل وا 

 واهلل أعلم وصلى اهلل ولسلم على لسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 كتبه أبو حفص. )انتهى مقال أبي حفص(

 

 راية الوهابيين السلفيين بين السفياني واألصهب واألبقع
ب تحقق جملة من األمور في الملستقبل وهي إن الخوض في هذا الموضوع وتحت هذا العنوان يتطل  

يفتح المجال  )وال يعلم الغيب إال اهلل( ولكن ورود هذه األحاديث عن رلسول اهلل  أمور غيبية
للملسلمين للتفكير ولوضع الفرضيات واالحتماالت المختلفة وهذا هو المطلوب منهم لتفادي الوقوع 

ة الحق، ولكن تبقى هذه كفرضيات واحتماالت ال يمكن التأكد منها إال في الفتن واالنحراف عن جاد  
 ،عد وقوعها، كما أن العنوان أعاه يتطلب تحقيق جملة من االحتماالت المترابطة واحدة باألخرىب

 وتتمثل بما يلي:
 لسقوط نظام بشار األلسد في لسوريا. ـ 1
 ننا نعيش في عصر فتنة اللسفياني.إ ـ 1
 ن رايات اللسفياني واألصهب واألبقع لستظهر بعد لسقوط نظام بشار األلسد.إ ـ 2

 الت ضمن المواضيع الثاثة أعاه:مصداقية االحتما وهنا نتناول
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)الجزء األول من هذا الموضوع كتب في  احتماالت سقوط نظام بشار األسد في سوريا:
[، والجزء ونشر في كتاب ]ملستقبل العالم بين األوضاع الراهنة وأحاديث الرلسول  1011نهاية عام 

  .(1012عام  والسطأاألخير كتب هنا في 
ن هذا الموضوع في نهاية فإن كاتب هذه اللسطور يدو  )بالنلسبة للسقوط نظام بشار األلسد  أما ـ 1

%. ولكن إذا صمد 20لستبلغ أكثر من  1012خال عام ه ن احتماالت لسقوطفإ، (1011عام 
، 1012% بعد عام 20فإن احتماالت لسقوطه لستضعف ولستكون أقل من  1012النظام خال عام 

ميركا أو المجموعة األوروبية مواجهة النظام في لسوريا وخوض معركة إال إذا قررت تركيا أو أ
مباشرة مع النظام اللسوري، وهذا أمر ملستبعد اآلن ولكن كل شيء وارد االحتمال في الملستقبل، واهلل 

ننا اآلن في .أعلم ، فتصبح كما 1012إن النظام صمد خال عام حيث  1012عام  اوالسط )وا 
بية خوض و ألور رت تركيا أو أميركا أو المجموعة ا%، إال إذا قر 20من ذكرنا إمكانية لسقوطه أقل 

لقوى التكفيرية من أضعف، ألن ا حتماللنظام اللسوري، واآلن أصبح هذا االمعركة مباشرة مع ا
غدت من أهم مفاصل القوى ضمن الجبهة المعارضة للنظام، وفتكوا  "داعش"و "جبهة النصرة"

أعاه ن وغيرهم، لذلك أصبح من الملستبعد مشاركة الدول المذكورة بألمواطنين األبرياء من ملسيحيي
إال إذا تم القضاء على داعش وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام  ،بمعركة مباشرة ضد النظام

لفئات المعارضة، لغربية وبعض الدول العربية لبعض ابعض الدول اتبقى إمكانية إلسناد لسو  اللسلفية،
من قيادات  ينعوبة كبيرة في محاولة إلسقاط النظام، وذلك ألن الكثير هناك ص ولكن مع ذلك لستظل  

وأفراد الجيش اللسوري هم من الطائفة العلوية، وهؤالء ال يدافعون عن النظام فحلسب بل يدافعون عن 
الملسيحيون والدروز والشيعة  األمروجودهم لذلك لسيكون قتالهم ملستميتًا، ويشاركهم في 

لحزب اهلل، واإللسناد  1012من األكراد، فضًا عن التدخل األخير عام  ونلسماعيليون والكثير واال
لستمر هناك احتمال إن حصل توازن في القوى وا ورولسيا والصين، ولكن   إيرانالكبير للنظام من 

حلسب بالصراع لفترة طويلة من دون غالب أو مغلوب أن تتقلسم الدولة اللسورية الى أكثر من دويلة 
وهذا هو المطلب )ثنية، األرض من أديان ومذاهب وأقليات إ ة والوضع علىالتركيبة الديموغرافي

ي إللسرائيل وخطة كيلسنجر في تقلسيم المنطقة إلى دويات صغيرة تحيط بإلسرائيل قائمة على األلسالس
ما بينها، فا يمكن في هذه الحالة من وجود أي دولة عربية قوية قريبة  ألسس طائفية ومتصارعة في
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، كما إن هناك حديث يلمح شكل خطرًا على أمنها في الملستقبل القريب أو البعيد(على إلسرائيل وت
إلى )داعش( وأنهم يفتتحون دمشق، وقد تطرقنا إلى هذا الحديث في نهاية هذا الفصل تحت عنوان 

األربعة بحق داعش( فإذا صحت هذه الجزئية من الحديث وتحقق هذا األمر   )أحاديث الرلسول
     .ل فعندها يصبح  مخطط تقلسيم لسوريا إلى عدة دويات أمرًا وارداً في القريب العاج

 
 هل نحن نعيش عصر السفياني؟

األربعين  ةمعنى أن اللسفياني لسيظهر خال فتر أما احتمال أننا نعيش عصر اللسفياني، أي ب ـ 1
قد أن لسنة القادمة فإني شخصيًا من متابعتي ألحاديث الفتن وظهور المهدي وأشراط اللساعة أعت

% أننا نعيش عصر فتنة اللسفياني، حيث من الممكن أن نشهده نحن أو 20هناك احتمااًل أكثر من 
 أبناؤنا أو أحفادنا، واهلل أعلم.

 
 هل يظهر السفياني واألصهب واألبقع بعد زوال نظام بشار األسد مباشرًة؟

بقع لستظهر مباشرة أو خال أما بالنلسبة لاحتمال الثالث وهو أن رايات اللسفياني واألصهب واأل .2
 األمر% أن هذا 20بضع لسنوات من لسقوط نظام بشار األلسد فإني شخصيًا أضع احتمااًل أقل من 

لسيحصل في الملستقبل القريب، إال إذا حدثت تطورات كبيرة في الملستقبل القريب كحرب كبرى في 
واردة في الكثير من المنطقة بين العرب أو الملسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى كما هي 

األحاديث حيث تنتهي بغلبة الملسلمين وتحجيم دولة إلسرائيل كأحاديث صحيحة عن الرلسول األعظم 
 ، فضًا عن اللسنن اإللهية في التعجيل بزوال الظلم كلما الستشرى، ولعل ذلك لسيكون لسببًا في

لملسلمين، فحينذاك يمكن أن تأكيد الروايات المؤذنة بانحلسار دولة إلسرائيل ورجوع بيت المقدس إلى ا
تظهر تلك الرايات الثاث. كما أن هناك احتمااًل آخر، فإن أحد معاني األصهب هو األلسد، فإذا 
كان المقصود باألصهب بشار األلسد فمعناه أن األمور تلسير بشكل متلسارع وأن ظهور اللسفياني قد 

 غدا قريبًا جدًا، واهلل أعلم.
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طاقًا من تواترها، ولكن ال يخفى أن هناك كثيرًا من األمور والروايات لقد تبنينا أحاديث اللسفياني ان
الموضوعة ضمن أحاديث اللسفياني، فضًا عن بعض النصوص الغريبة، لذلك لم نتبن من 

 متواتر فيصح متنه كما في أدناه: األحاديث إال ما صح لسنده أو ما هو
 

 أحاديث السفياني:
جل يقال له اللسفياني في يخرج ر : )تدرك عن أبي هريرة ذكر الحاكم النيلسابوري في الملس .1

فيقتلها حتى ال يمنع  ....، فيقتل حتى يبقر بطون النلساء ويقيل الصبيان، فتجمع لهعمق دمشق
ذنب تلعه. ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ اللسفياني فيبعث إليه جندًا من جنده فيهزمهم، 

تى إذا صار ببيداء من األرض خلسف بهم فا ينجو منهم إال فيلسير إليه اللسفياني بمن معه، ح
 (77)(.المخبر عنهم

تخرج بالشام ثاث رايات، األصهب قال: ) وذكر نعيم بن حماد عن علي بن أبي طالب  .1
 (78)(.واألبقع واللسفياني، يخرج اللسفياني من الشام، واألبقع من مصر، فيظهر اللسفياني عليهم

بن حماد وذكره بلفظ آخر أرطأة  الفتن، لنعيم 917بن الحنفية حديث وذكره بلفظ آخر محمد 
 (79)(.أن اللسفياني يقاتل الترك والروموأضاف إليه )

إذا دخل اللسفياني أرض مصر قام فيها أربعة أشهر يقتل وذكر نعيم بن حماد عن حذيفه: ) .2
ا، وباكية تبكي على قتل ويلسبي أهلها، فيومئذ تقوم النائحات، باكية تبكي على الستحال فروجه

 (81)(.ها بعد عزها، وباكية تبكي شوقًا إلى قبورهاأوالدها، وباكية تبكي على ذل  
 (81)(.إذا ظهر اللسفياني على األبقع دخل مصر فعند ذلك خراب مصروذكر بلفظ آخر )

ام : يبايع لرجل بين الركن والمققال رلسول اهلل أبي شيبة عن أم لسلمة قالت: )ابن  وذكر .2
كعدة أهل بدر، فتأتيه عصائب العراق وأبدال الشام فيغزوهم جيش من أهل الشام حتى إذا كانوا 
بالبيداء يخلسف بهم، ثم يغزوهم رجل من قريش أخواله كلب فيلتقون فيهزمهم اهلل، فكان يقال: 

 (82)(.الخائب من خاب من غنيمة كلب
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يغزو جيش الكعبة فإذا : )اهلل عن رلسول  (رضي اهلل عنها)وروى البخاري عن عائشة  .2
كانوا ببيداء من األرض يخلسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت: يا رلسول اهلل كيف يخلسف بأولهم 

 (83)(.وآخرهم وفيهم ألسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخلسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم
.. جيش من أمتي .) :وذكر أحمد بن حنبل في ملسنده عن أم لسلمة قالت عن رلسول  .7

يجيئون من قبل الشام، يؤمون البيت لرجل يمنعه اهلل منهم، حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة 
ومصادرهم شتى؟ فقال: جميعًا خلسف بهم، ومصادرهم شتى، فقلت يا رلسول اهلل كيف يخلسف بهم 

 عن النبي  (رضي اهلل عنها)وذكر عن عائشة  .(إن منهم من جبر، إن منهم من جبر ثاثاً 
 (84)بمثله.

وذكر الطبراني في المعجم الكبير وذكر الداني في اللسنن الواردة في الفتن عن أم لسلمه زوج  .6
يكون اختاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بني هاشم من المدينة إلى مكة قالت: ) النبي 

وا بالبيداء خلسف بهم فتأتيه فيبايعونه بين الركن والمقام، يجهز إليه جيش من الشام حتى إذا كان
عصائب العراق وأبدال الشام ثم ينشأ رجل بالشام أخواله كلب فيجهز إليهم جيشًا فيهزمهم اهلل وتكون 

 (85)(.الدائرة عليهم وذلك يوم كلب...
ليؤمن هذا : )عن رلسول اهلل  (رضي اهلل عنها)وفي صحيح ملسلم عن أم المؤمنين حفصة  .9

إذا كانوا ببيداء من األرض يخلسف بأولسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم  البيت جيش يغزونه حتى
 (86)(.يخلسف بهم فا يبقى إال الشريد الذي يخبر عنهم

 
 من يمثل رايات السفياني واألصهب واألبقع؟

 ل بما يلي:إن الخاصة من األحاديث بشأن اللسفياني تتمث  
 زمان.ن فتنة اللسفياني لستكون في باد الشام في آخر الإ ـ 1
ن اللسفياني لسيخوض حروبًا مع رايات أخرى في الشام ولسينتصر عليها وهي رايات إ ـ 1

 األصهب واألبقع فضًا عن الترك والروم.
ن راية األبقع ممكن أن تشمل فضًا عن باد الشام باد مصر التي يحتلها اللسفياني إ ـ 2

 ويعيث فيها فلسادًا.
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 معارك مع المهدي الموعود المنتظر. ن اللسفياني لستتم مواجهته ولسيخوضإ ـ 2
ن فتنة اللسفياني لستنتهي إما بمعركة مباشرة مع المهدي أو يخلسف به وبجيشه في محاولته إ ـ 2

 الهجوم على مكة لقتال المهدي.
لو نظرنا إلى واقع المنطقة وبالذات في باد الشام ومصر وما يمكن أن تفرزه المنطقة من تغيرات 

 نجد أن هناك ثاثة تيارات رئيلسية:في الملستقبل القريب 
ى المعتدل ويشمل اإلخوان الملسلمين وحزب التحرير وكافة الجهات لساماإلاألول: التيار  ـ 1

ية المعتدلة الموجودة حاليًا أو التي لستتشكل في الملستقبل على أنقاض تيار لساماإلواألحزاب 
 .اإلخوان الملسلمين أو غيرهم

 المنحرف. لساماإلاللسلفي التكفيري وهو ما يمكن أن نلسميه  الثاني: التيار الوهابي ـ 1
الثالث: التيارات العلمانية وتشمل غير الملسلمين فضًا عن الملسلمين الذين ال يؤمنون  ـ 2
 اللسيالسي. لساماإلب

أمام هذا الواقع االفتراضي وأحاديث اللسفياني واألصهب واألبقع، فإن اللسفياني يمكن أن يكون إما 
 المعتدل أو علمانيًا أو وهابيًا لسلفيًا. يلساماإل من التيار

وفي الحقيقة فإننا نجد أن اللسفياني ال يمكن أن يكون علمانيًا، ألن التيار العلماني ال يرغب بالتوجه 
ية ولكنها لساماإلإلى مكة لمقاتلة المهدي، بل مثل هذا التوجه وهذا اللسلوك هو من خواص التيارات 

ضمن األوضاع الحالية في لسوريا فإن اللسفياني إما أن يكون من التيار  تيارات منحرفة، إذًا،
 المعتدل أو من التيار اللسلفي الوهابي.ي لساماإل

ي آخر معتدل إلسامالمعتدل كاإلخوان الملسلمين أو حزب التحرير أو أي حزب  يلساماإلإن التيار 
فإنه ال يوجد لسبب  ،و غيرهميمكن أن ينشأ في الملستقبل على أنقاض تيار اإلخوان الملسلمين أ

يدعوه لمقاتلة المهدي، بل على العكس، لسيكون مؤيدًا وناصرًا للمهدي الموعود المنتظر، وال يمكن 
 أن يكون معاديًا أو مقاتًا له.

أما إذا كان اللسفياني وهابيًا لسلفيًا فلماذا يقاتل المهدي؟ أليس المهدي الموعود مذكورًا بشكل جلي 
حيحة! وأن اللسلفيين هم أكثر الناس تملسكًا باألحاديث! ولذلك يلقبون أنفلسهم بأهل في األحاديث الص

 الحديث! فلماذا يقاتلونه؟
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 لماذا يقاتل السلفيون المهدي عند ظهوره؟
 إن هناك ثاثة ألسباب ألسالسية تدعو اللسلفيين لقتال المهدي:

ين لما يقارب أو قد يكون أكثر هو أن مكة والمدينة كانتا تحت لسلطة ولسيطرة الوهابي ،اللسبب األول
حلسب بمن مائة عام، وها هو شخص آخر يلسيطر عليهما ويلسلبهما منهم وهم أحق بهما منه 

 تصورهم وزعمهم.
 لساماإلالصحيح وهو خاف  لساماإلأن المهدي عند خروجه لسيدعو الناس إلى  ،اللسبب الثاني

تى لو تيقنوا أنه هو المهدي المقصود المنحرف الذي عليه الوهابيون، لذلك لسيكون عدوهم؛ إنهم ح
ذا به ليس منهم بل مخالفباألحاديث الصحيحة ولكنهم كانوا يتصورونه  لهم، إن موقفهم  منهم وا 

هذا يمكن أن يكون أشبه ما يكون بموقف اليهود الذين انتظروا لمئات اللسنين الرلسول األعظم محمد 
 نما اكتشفوا أنه من غيرهم رفضوا اتباعه، وقاتلوه في المدينة ظنًا منهم أنه لسيكون منهم، ولكن حي

 مع علمهم أنه هو الرلسول المذكور لديهم، ومع علمهم أن النصر لسيكون حليفه.
أن اللسفياني لسيكون حاكمًا وصاحب لسلطة، وليس ملستعدًا أن يتنازل عن هذه  ،اللسبب الثالث

جميع الوهابيين اللسلفيين  ال يعني أن األمراللسلطة، لذلك لسيلسعى لقتال المهدي. ولكن ذلك 
لسيتخذون موقفًا واحدًا معاديًا للمهدي، بل هناك أعداد كبيرة عندما تكتشف الحق لستتخلى عن 
اللسفياني، بل لستلتحق بالمهدي وتقاتل اللسفياني، كما ورد في الحديث أن أبدال أهل الشام لسيلتحقون 

ته لسابقًا فإني ألستطيع أن أقول وبكل بالمهدي، فعلى لسبيل المثال )أبو حفص( الذي الستشهدنا بمقال
 ض له أن يعيش حتى ذلك اليوم فإنه ال بد أن يلتحق بالمهدي.ثقة إنه لو قي  
 ية معتدلة ال بد أن تلتحق بالمهدي.إلسامإن أي جهة 

الشام، كالعلويين في  من الفكر اآلخرية إلساموهنا يمكن أن يثار التلساؤل التالي: إن هناك تيارات 
 أو الشيعة، فلماذا ال يكون اللسفياني من إحدى تلك الفئات؟أو الدروز 

الجواب: إن العلويين اآلن هم الملسيطرون على زمام األمور في الشام، فإذا ما تم القضاء على 
نظام بشار األلسد فا يمكن أن تقوم لهم قائمة أخرى على المدى المنظور، هذا إذا ما كان ظهور 

ادمة، أما إذا كان متوقعًا له أن يظهر بعد مئات اللسنين فإن كل المهدي خال األربعين لسنة الق
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االحتماالت األخرى لستكون واردة. أما الدروز والشيعة فعددهم أقل من العلويين ومن الملستبعد بشكل 
 كبير أن يكون لهم أي دور في باد الشام، على الملستقبل القريب بل وحتى البعيد.

ظهور المهدي الموعود خال األربعين لسنة القادمة وضمن الواقع  يتبين مما ذكرنا أنه إذا ما كان
الحالي فإن أقرب الفئات التي لستؤيد اللسفياني وترفع رايته وتكون ملستعدة لقتال المهدي هي الفئة 

 المنحرف. لساماإلالتي تتبنى الفكر اللسلفي التكفيري والعقيدة الوهابية، أو باألحرى 
فإذا تحقق االحتماالن، األول لسقوط نظام بشار األلسد، والثاني أننا في أما بالنلسبة للرايات األخرى 

المعتدل ولعلهم اإلخوان الملسلمون أو حزب  لساماإلعصر اللسفياني، فلعل راية األبقع لستكون راية 
التحرير أو حزب آخر يمكن أن ينشأ في الملستقبل على أنقاض تيار اإلخوان الملسلمين، المهم أنهم 

ولستلسقط  ،دل ألن لهم وجودًا في باد الشام وفي مصر الستنادًا إلى أحاديث الرلسول المعت لساماإل
ذا  هذه الراية أمام راية اللسفياني، ولكنها ال بد أن تنتصر مرة أخرى بنصرتها للمهدي عند ظهوره. وا 

قصود ما حدث خاف بين اللسلفيين )اللسفياني( والملسلمين المعتدلين )األبقع( فإن الترك والروم )الم
ن أو كليهما( لسيقفون إلى جانب الملسلمين المعتدلين ضد ييبالروم هو األوروبيين أو األميرك

اللسلفيين، لذلك فمن الطبيعي أن يقاتل اللسفياني الترك والروم كما هو مذكور في األحاديث عن 
 . الرلسول

 ،أن تكون راية علوية أما راية األصهب فاالحتمال األقوى أنها راية علمانية، كما أن هناك احتماالً 
متلسارعة بشكل كبير، أو  الحوادثكذلك فلستكون  األمرولعلها كما ذكرنا راية بشار األلسد، فإن كان 

 ا، واهلل اعلم.مممكن أن تكون راية ألحد زعماء أو ملوك الدول القائمة كاألردن أو اللسعودية أو غيره
 

 اليهود أصناف
ريخ، وفي هذا المجال ق الى اليهود في آخر التايفة التي تتطر  ألحاديث النبوية الشر هناك الكثير من ا

ية واضحة ملستمدة من القرآن الكريم والذي على ألسالسه يمكننا إلسامنحب أن نؤكد على حقيقة 
ومجيئه في آخر الزمان،  لستنادًا الى عقيدتهم بالملسيح نيف اليهود الى صنفين ألسالسيين اتص

َوِإن مِّْن َأْهِل ﴿ مريم ابن  تابه الكريم بشأن الملسيح عيلسىحيث قال اهلل لسبحانه وتعالى في ك
(، والمقصود بأهل 121آية  ،نلساء)ال ﴾اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِه قَ ْبَل َمْوتِِه َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا
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ملسلمون واليهود والنصارى كل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى بالدرجة األولى، حيث لسينقلسم ال
ننا في تطرقنا  اآلية أعاه، وفئة تنكره وتقاتله.منهم الى فئتين، فئة تؤمن بالملسيح كما هو وارد في  وا 

الملسيح  الى اليهود الذين ينكرونفي األحاديث والروايات التالية وبالذات بشأن اليهود إنما نتطرق 
 أعدعند ظهوره بل يقاتلوه لذلك لقبوا ب(اء الملسيحـ Antichristإن الملسلمي .) ن واليهود والنصارى

ه عند ظهوره لسيشكلون جبهة واحدة قبال الجبهة المعادية نالذين يؤمنون بظهور الملسيح ويتبعو 
لستنادًا الى األحاديث النبوية الون أيضًا جبهة واحدة وبالذات من الملسلمين واليهود، والذين لسيشك  

ومحمد  ث أخرج اللسيوطي في الحاوي للفتاوىي الفصل القادم. حيالشريفة التي لسنتطرق اليها ف
ن رواية عن  جعفر بن يلسار الشامي وعن لسلمان بن ئيني الحنبلي ونعيم بن حماد  وآخرو اللسفار 

لقد بلغني أن على يدي المهدي يظهر تابوت اللسكينة من بحيرة طبرية، حتى : ) عيلسى  قال
 .(إذا نظرت اليه اليهود ألسلمت إال قليًا منهميحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس، ف

 
 دولة إسرائيل بين التحجيم والزوال:

لقد أجمعت األحاديث على أن واحدة من أكبر المعارك التي لسيواجهها خليفة اهلل المهدي هو 
وأن اليهود لسيكونون غرب نهر األردن )كناية عن  (Antichrist )أعداء الملسيح اليهودصراعه مع 

، لسيتولونه رائيل الحالية(، هذا مع العلم أن الكثير من اليهود المنتظرين مجيء الملسيح دولة إلس
ويتبعونه، ولستكون الغلبة بالتأكيد لخليفة اهلل المهدي وينتهي صراعه بزوال دولة إلسرائيل. ولسنتناول 

الهذا الموضوع بتفصيل أكبر في فتنة الملسيح   .الدج 
زوالها قبل ظهور المهدي، إال أن هناك عناصر كثيرة تجعل  أن إلسرائيل يمكن حتمالاوجود مع و 

غير ممكن في الملستقبل المنظور. ذلك ألن اإللسناد الكبير الذي تحظى به إلسرائيل  األمرتحقق هذا 
من قبل أميركا وأوروبا تجعل من الصعوبة بمكان القضاء على إلسرائيل مع وجود هذا اإللسناد. 

رية الذاتية للجيش اإللسرائيلي ال يلستهان بها وقدرتهم على قتال فضًا عن ذلك، فإن القوة العلسك
مع الجيش المصري واللسوري  1176جيوش أربع دول في آن واحد كما حدث في حرب حزيران عام 

واألردني والعراقي، ثم انتصارهم على تلك الدول خال فترة لستة أيام واحتالهم ألراض  تفوق في 
في ذلك الوقت، إضافة إلى كل ذلك امتاك إلسرائيل لللساح النووي ملساحتها ملساحة دولة إلسرائيل 



 

 227 

الذي يمكنهم الستخدامه إن شاؤوا ذلك، ومن الطبيعي أن يلستخدم إذا كان وجود إلسرائيل معر ضًا 
 للزوال.

ز لدى إلسرائيل إال أن هناك عناصر ضعف كبيرة لدى إلسرائيل في مواجهتها مع ومع وجود هذا التمي  
يل لستة مايين )أقل رى مع الملسلمين، حيث الفارق بالعدد، فإن عدد اليهود في إلسرائالعرب أو باألح
مليونًا في جميع أنحاء العالم(، أما عدد الملسلمين فيبلغ ما يقارب المليار والنصف،  من أربعة عشر

ومعنى ذلك أنه مهما أوتيت إلسرائيل من قوة علسكرية فإنها ال تلستطيع الصمود أمام هذه الكثرة 
الثاني إمكانية الستمرار قتال الملسلمين  األمرلعددية إذا ما قرر الملسلمون بغالبيتهم مقاتلة إلسرائيل. ا

كحرب شاملة ضد إلسرائيل لفترات زمنية طويلة، ألن نلسبة المقاتلين الملسلمين بالنلسبة لشعب أي 
جتمع من االلستمرار دولة من الدول التي يمكن أن تقاتل إلسرائيل لستكون نلسبة قليلة تمكن الدولة والم

هم، ؤ شعب كله إلى مقاتلين رجالهم ونلسافي حياتهم اليومية بشكل طبيعي، أما في إلسرائيل فيتحول ال
ولذلك فإن إلسرائيل تعجز عن خوض معركة طويلة المدى. النقطة األخيرة هي امتاك إلسرائيل 

التفوق بدأ يضمحل لللساح النووي، وهذا يعطيها درجة عالية من التفوق العلسكري، ولكن هذا 
مكانية   من امتاك هذا اللساح في الملستقبل القريب. إيرانبامتاك الباكلستان لللساح النووي وا 

: وهنا نتطرق إلى األحاديث الواردة في هذا الشأن، حيث ورد عن أبي هريرة قال رلسول اهلل 
هذا الحديث حيث أخرج  ،(تخرج من خرالسان رايات لسود ال يردها شيء حتى تنصب بإيلياء)

وابن  (91)، ونعيم بن حماد(91)، والبيهقي(89)، والطبراني في األولسط(88)، وأحمد بن حنبل(87)الترمذي
هذه الرايات اللسود ليلست هي التي أقبل بها أبو ملسلم الخرالساني كثير: )ابن  . وقال فيه(92)علساكر

ايات لسود أخرى تأتي صحبة ين وثاثين ومائة، بل هي ر تفالستلب بها دولة بني أمية في لسنة اثن
. ومع أن هناك آراء مختلفة بشأن لسند الحديث عن طريق أبي هريرة إال أن هناك (93)(المهدي

حديثين آخرين بشأن الرايات اللسود التي تقبل من المشرق أو من خرالسان مع بعض االختاف عن 
للسند كما قال عنها وهي روايات صحيحة ا ،اهلل بن ملسعود وثوبان مولى رلسول اهلل دطريق عب

بن حماد عن انعيم  وأخرج الحاكم النيلسابوري والبزار وابن كثير واأللباني وغيرهم كما لسنذكره الحقًا.
تخرج من المشرق رايات لسود لبني العباس ثم تمكث ما شاء اهلل، ثم تخرج رايات لسعيد بن الملسيب )

ابن  حماد عن بنا وأخرج .(94)(لسود صغار على رجل من ولد أبي لسفيان وأصحابه من قبل المشرق
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تخرج راية لسوداء لبني العباس ثم تخرج من خرالسان أخرى لسوداء قانلسهم لسود وثيابهم الحنفية )
اد بلفظ مقارب عن لسعيد بن حمابن  هوأخرج ،(95)(بيض ...... يهزمون أصحاب اللسفياني

 .(96)الملسيب
 

 ما المقصود بخراسان؟
، أما خرالسان في اللسابق إيرانوهي جزء من  إيرانلتي تقع شرق خرالسان اآلن موجودة في المنطقة ا

الحالية، فضًا عن أفغانلستان التي  إيرانأراضي دولة  بمعظمفكانت تغطي ملساحات شالسعة تتمثل 
شمااًل لتغطي جزءًا كبيرًا بما يعرف  ميادية، وتمتد   1601لم يكن لها وجود قبل تألسيلسها كدولة عام 

مانلستان وأوزبكلستان وطاجكلستان، فحدها الشمالي باد لسمرقند وبخارى اليوم بجمهوريات ترك
أراضي باكلستان، فحدها الجنوبي هو وادي اللسند والهند  معظموجرجان وتمتد جنوبًا وشرقًا لتغطي 

 .((97) يةلساماإل)راجع المولسوعة 
 

 :)رايات الحق( بقية روايات الرايات السود
ن ) : عن رلسول اهلل اهلل بن ملسعود عن عبد إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنيا، وا 

أهل بيتي لسيلقون بعدي باء وتشريدًا وتطريدًا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق، معهم رايات لسود، 
فيلسألون الخير فا يعطونه، فيقاتلون فيصبرون، فيعطون ما لسألوا، فا يقبلونه حتى يدفعونها إلى 

ألها قلسطًا كما مألوها جورًا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوًا على رجل من أهل بيتي، فيم
 .(الثلج

وابن  (111)والعقيلي، (111)والبزار، (99)والحاكم النيلسابوري، (98)ماجةابن  وقد أخرج هذا الحديث
، (116)والهيثم الشاشي، (115)والشوكاني، (114)عمرو الداني وأبو، (113)الموصلي وأبو يعلى، (112)عدي

 .(118)نه األلباني أيضاً حلس  أقر بصحته و و ، (117)كثير إلسناده حلسنابن  وقال عنه
إذا رأيتم الرايات اللسود قد جاءت من خرالسان : )عن رلسول اهلل  مولى رلسول اهلل  وعن ثوبان 

 لة(.( )وذكر هذا الحديث بألفاظ أخرى مطو  فأتوها، فإن فيها خليفة اهلل المهدي
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، (111)ه عبد اهلل بن أحمد بن حنبلوأخرج، (111)ماجةابن  هوأخرج، (119)ام أحمدوقد أخرجه اإلم
ه وأخرج ،وقال فيه )إلسناده إلسناد صحيح(، (112)والبزار في ملسنده عن طريق آخر عن ثوبان

ه الحاكم عن طريق آخر عن وأخرج ،وقال فيه )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين( (113)الحاكم
بن او  ،(116)حجر في اتحاف المهرة ابن  ه الحافظوأخرج ،(115)في الدالئل البيهقيوذكره  ،(114)ثوبان

يخرج قوم من ) :ن عن رلسول اهلل ماجة وآخرو وأخرج ابن  ،(117) الجوزي في العلل المتناهية
تخرج رايات لسوداء لبني ) :وفي رواية محمد بن الحنفية قال ،(118)(المشرق يوطؤن للمهدي لسلطانه

م تخرج من خرالسان أخرى لسوداء... على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح، حتى العباس، ث
المتقي الهندي  وأخرج ،(119)(تنزل بيت المقدس توطئ للمهدي لسلطانه، يمد اليه ثاثمائة من الشام

يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته بالمشرق يحمل اللسيف ) :قال أبي طالب ابن  عن علي
 :نماجة والحاكم وآخرو وأخرج ابن  ،(121)( .... ويتوجه الى بيت المقدسأشهرية على عاتقه ثمان

فمن  يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات لسود يلسألون الحق فا يعطونه فيقاتلون فينصرون ....)
تطلع الرايات )  :ماجة عن ثوبانوأخرج ابن  ،(121)(أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوًا على الثلج

 ،(122)( فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوًا على الثلج فإنه خليفة اهلل المهدي  من قبل المشرق .....اللسود 
إذا رأيتم الرايات اللسود قد ) : قال رلسول اهلل :وقد أخرج الحاكم النيلسابوري في حديث ثوبان قال

طفيل عن علي ابن  المتقي الهندي عن وأخرج ،(123)(أقبلت من خرالسان فأتوها ولو حبوًا على الثلج
 يا عامر إذا لسمعت الرايات اللسود مقبلة من خرالسان فكنت في صندوق مقفل عليك ): قال له

 .(124)( فأكلسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقتل تحتها، فإن لم تلستطع فتدحرج حتى تقتل تحتها
العديد من أصحاب  أمام هذه األحاديث المتواترة بشأن الرايات اللسود من المشرق والتي أخرجها

حنبل والمتقي الهندي ابن  بن ماجة وأحمداكالصحاح وأهل اللسنن وأقر بصحتها أئمة أهل الحديث 
... وغيرهم واأللباني وابن ابي شيبة الحاكم النيلسابوري على شرط الشيخين وابن كثير والبزارو 

أي  ،د في الملستقبل القريب، وأمام الواقع المعاش، فإذا افترضنا احتمال خروج الرايات اللسو ونكثير 
مع  خال فترة األربعين لسنة القادمة، وأمام ما ذكرناه من عناصر القوة والضعف لدولة إلسرائيل،

 فيب منا أخذها تتطل   تأكيدنا أن اهلل وحده هو العالم بالغيب، ولكن أحاديث الرلسول األعظم 
 ، فإننا نلستطيع أن نفترض اللسيناريو التالي:االعتبار
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لسرائيل )وأؤكد أن الصراع مع امت اك إلسرائيل لللساح النووي، ولكن إن نشب صراع بين الملسلمين وا 
لسرائيل( لسرائيل وليس بين العرب وا  ذا  ،بين الملسلمين وا  ذا كان الصراع لسينطلق من خرالسان، وا  وا 

يرانأراضي الباكلستان وأفغانلستان و  معظمكانت خرالسان تعني  وبعضًا من أراضي تركمانلستان  ا 
جكلستان وأوزبكلستان، فإن أكثر دولتين مؤهلتين لتهديد إلسرائيل باللساح النووي هي الباكلستان وطا

يرانو  ، وهذا لسيؤدي إلى حصول حالة من توازن الرعب، فا تلستطيع أي دولة من هذه الدول ا 
الثاث الستخدام اللساح النووي، لذلك لستكون الحرب التقليدية والستخدام األلسلحة التقليدية هي 

ن صحت ال ولسيلة الواقعية للمواجهة بين إلسرائيل وباد خرالسان التاريخية. فإن صح الحديث وا 
ية، ولعل هناك مشاركة من القوات يرانتوقعاتنا الزمنية، فلستخرج القوات البرية الباكلستانية واإل

كلستانية األفغانية أو التركمانلستانية أو األوزبكية أو الطاجيكية أو أكثر من جهة وبحماية جوية با
يرانو  ية من الشرق باتجاه إلسرائيل في الغرب، وال بد أن تمر هذه القوات من خال العراق، حيث إن ا 

االحتمال األكبر أن العراق لسيوافق مع وجود احتمال أضعف في مشاركته إن الستمر الوضع فيه 
ن لم على ما هو عليه اآلن؛ تبقى األردن أو لسوريا أو كاهما، واحتمال مشاركتهما يبق ى واردًا، وا 

 تشارك أي منهما فربما توافق إحداهما أو كلتاهما على مرور قوات الشرق من أراضيهما.
أما العالم الغربي فإنه لن يلسمح بإزالة دولة إلسرائيل، ولكن أمام هذه الجيوش الجرارة والحرب 

طر العالم الغربي التقليدية واأللسلحة التقليدية التي تعجز إلسرائيل عن خوضها لفترات طويلة لسيض
( عام 121المتمثل بالدول األوروبية وأميركا إلى القبول بقرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم )

، ومعنى هذا رجوع القدس بالكامل 1176حزيران  2بوجوب رجوع إلسرائيل إلى حدود ما قبل  1176
في إيلياء )أي بيت  يةلساماإلإلى العرب والملسلمين، وبهذا لستتوقف الحرب بمجرد نصب الراية 

؛ حيث 1176حزيران  2ولستبقى إلسرائيل قائمة بحدود   المقدس(، أي لسيتحقق حديث الرلسول
 لسيلستمر بقاء إلسرائيل حتى القضاء عليها من قبل المهدي الموعود المنتظر.

لسيحدث قبل  األمرإن المهدي المنتظر ربما يشارك في هذا الجيش القادم من الشرق، ولكن هذا 
ن عن حركته عند ظهوره في مكة بين الركن والمقام. إن دور المهدي في هذا الجيش القادم اإلعا

 حين قتل جالوت في الجيش الذي كان يقوده طالوت.ن الشرق هو كدور نبي اهلل داوود م
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إن هذا اللسيناريو لسيكون أقرب لسيناريو إلى التحقق إن صحت أحاديث الرايات اللسود من خرالسان، 
االعتبار الموازنات  فيو عصر إرجاع بيت المقدس إلى الملسلمين مع األخذ وكان عصرنا ه

 العالمية القائمة اآلن وخال فترة الملستقبل القريب.
 

 :)رايات الضال( المتنطعون من أصحاب الرايات السود
نها قد تحد    إذا كان الرلسول ا نهأن فيها خليفة اهلل المهدي و أرايات حق و ث عن الرايات اللسود وا 

ذا علمنا أن هناك العشرات من الرايات التي ظهرت خال األلف  لستهيئ للمهدي لسلطانه، وا 
نها الراية اللسوداء أفمن الطبيعي أن ترفع أكثر من جهة الراية اللسوداء لتزعم ؛ وأربعمائة لسنة

 . فأول راية لسوداء رفعت كانت راية بني العباس،األمر، وهكذا كان  في حديث الرلسول المقصودة
تم التأكيد على لقب الخرالساني كما ، نطلقت من خرالساناومما أعطاها درجة من المصداقية أنها 

وإلعطائها درجة أكبر من  .الخرالساني ملسلم أبيألعبالسي قائد الجيش ل حين أضفي لقب الخرالساني
قب بإضفاء لقام أبو جعفر المنصور  ،المهدي تهيئ لدولة يحاء أن هذه الحركةاإل المصداقية في
 المنتظر.الموعود ه يكون هو الخليفة المهدي لعل  أبنه محمد  المهدي على

ت اللسود لعلهم يكونوا هم هوا بالعبالسيين، فرفعوا الراياننا نجد أن اللسلفيين المعاصرين تشب  أكما 
 بشأن الرايات اللسود.   ن بأحاديث الرلسولالمقصودي

وبالذات بشأن فئات الهدى  ،حاديث بشأن الملستقبلللتعامل مع األ لسبيلينهناك  نجد أن فإننا ،وهكذا
وبذلك تتطور األمور  تنطعًا، ه بالحديثفإما أن ال تلسعى تلك الفئة إلى التشب   ؛التي تنطبق عليها

 تلسعى بشكل واضح بشكل طبيعي ولسلس فيكون االنطباق طبيعيًا من غير إعداد أو تخطيط، أو
لحديث عليهم، وفي هذه الحالة تكون تلك الفئة مصداق لتحقيق انطباق اوالتخطيط والتحذلق  للتنطع

ن أكثر فئة أ نكتشف ريخ المعاصروعند مراجعتنا للتا ؛الضال وأبعد ما تكون عن الحق والهدى
 هي الفئة اللسلفية الوهابية. ،نطباق الحديث عليهااأي التنطع لتحقيق  ،متميزة بهذه الخصلة

لون اآلن التصرف بالتنطع وبطريقة افتعالية لتحقيق يحاو كما حيث حاول الوهابيون في اللسابق 
انطباق األحاديث النبوية عليهم بشأن فئات الهدى، فحاولوا في اللسابق المجيء بشخص السمه محمد 

 كعدة أهل بدر، وجاؤوا بحدود الثاثمئة شخص ،اهلل وزعموا أن نلسبه يرجع إلى رلسول اهلل بن عبدا
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طوا لتحركهم أن يكون في شهر محرم في بداية القرن الهجري وخطواحتلوا الحرم المكي الشريف، 
بين الركن والمقام وزعموا أنه هو  ويأخذ البيعة اهلل يلقي كلمةوجعلوا محمد بن عبده، 1200لعام 

فباءت ، (125ليها راجع الهامش رقم)لمعرفة األحاديث التي استندوا إالمهدي الموعود المنتظر
ن حدثت في بداية القرن،  ا محاولة متنطعة وافتعالية وليلست طبيعية،محاولتهم بالفشل الكامل ألنه وا 

ن كان  ن كان نلسبه يرجع إلى فاطمة)رض( بنت رلسول السم المهدي المزعوم محمد بن عبدوا  اهلل، وا 
ن ألقى كلمته بين الركن والمقام، ب  هللا ن كان عدد أصحابه كعدة أهل بدر، وا  حلسب زعمهم، وا 

نكتشف بل  ؛لحديثاحديث النبوي الشريف لم يغير من حقيقة تنطعهم للتشبه بلافكل لسعيهم للتشبه ب
 تفئات الضال وليلس الواردة بشأن حاديثألاالوضع الطبيعي في انطباق الحديث عليهم هي أن 

صاته إلى صاتهم وصيامه  دنار أحخروج قوم في آخر الزمان يحق  أحاديث وهي  ؛فئات الهدى
نو  ،يمرقون من الدين كمرق اللسهم من الرمية ،آن فا يجاوز تراقيهمن القر رأو يق ،إلى صيامهم هم قرن ا 

في هذه األحاديث فنجد  .كلما قطع منه قرن نجم قرن آخر ،الشيطان الذي يبرز من شرق المدينة
، وصف فئة من فئات الضاللأن االنطباق هنا قد جاء بجميع مفرداته بشكل طبيعي ولسلس ولكن 

يأتي أيضًا بشكل طبيعي وبنفس يجب أن أما فئات الهدى فاالنطباق  ق عليهم؛وهو الحق الذي ينطب
اللسلفيين اآلن يحاولون بنفس تلك الطريقة المتنطعة واالفتعالية رفع  إن ودون تنطع؛ تلك اللسالسة

 بألسلحة نمن المشرق ولسيقضو  يأتونلس لذين هم من خرالسانا اللسود زاعمين أن طالبان عاماإل
عمر  اكقيادة مفذة لعلها تكون وبقيادة علسكرية  ،من صناعتهم جدًا ألنها ورةمتط لعلها لستكون

من اهلل لقوم مواردهم من المخدرات  اإلسنادً لعل هناك القراءة والكتابة، و  أمير طالبان الذي ال يعرف
 نو زعمونه من اإللسناد اإللهي لسيدحر وأنهم بهذه األلسلحة وتلك القيادة وهذه األموال وما ي ؛واألفيون

 دولة إلسرائيل!!!
نرجع مرة أخرى الى حديث الرايات اللسود، فهل هذا الحديث مرتبط بعصرنا؟ نلستطيع أن ندعي أن 

إن أكبر دليل على أن حديث الرايات اللسود مرتبط بعصرنا أي بعد نشوء الجواب هو نعم؛ حيث 
لياء )أي بيت دولة إلسرائيل هو أن هذه الجيوش ال تتوقف في تحركها حتى تنصب الرايات بإي

أو العصور اللسابقة أن تتوجه الجيوش إلى  لساماإلالمقدس(، حيث لم تكن هناك حاجة في صدر 
العباس ربط تحركهم بهذا  ورة الملسلمين، لذلك عندما حاول بنبيت المقدس الذي كان تحت لسيط
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الذي  الحديث فرفعوا الرايات اللسود لم يكن لهم أي حافز للتوجه بشكل خاص إلى بيت المقدس
أما اآلن فإن فتح بيت  .د لسقوط الخافة األموية في الشامأصبح تحت أيديهم بشكل طبيعي بع

ني أتوقع أن  إلسرائيل كدولة،إلسامالمقدس قد أصبح مطلبًا  أو بعض اليهود  يًا عامًا وملحًا، وا 
األقصى، بعمل متهور خال اللسنين القادمة متمثًا بحرق أو تفجير الملسجد  نالمتطرفين لسيقومو 

فيتحرك الملسلمون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بالستنكار عظيم وبتظاهرات مليونية حاشدة 
 األمرال تهدأ حتى تتحرك دولهم تحركًا فعليًا على األرض باتجاه السترجاع بيت المقدس، إن هذا 

يرانكالباكلستان و  ريخية،نطقة خرالسان التاضمن م دولاللسيدفع حكومات  تركمانلستان وأفغانلستان و  ا 
جميعها أو بعض منها، فضًا عن دول أخرى تقع بين خرالسان وبيت  وأوزبكلستان وطاجكلستان

أو في معركة فتح بيت المقدس  أو بعضها يشاركجميعًا لعلها كالعراق واألردن ولسوريا المقدس، 
ني أن الدول ، وهذا ال يعلحد األدنىبا فتح حدودها أمام الجيوش الجرارة باتجاه بيت المقدسلعلها ت

ك الشعب المصري وشعوب شمال أفريقيا ية األخرى لستبقى متفرجة بل من الطبيعي أن يتحر  لساماإل
حقيقي لسيكون من منطقة خرالسان ولكن الزخم ال ية أخرى؛إلساموشعوب بل حتى الشعب التركي 

ترفع الرايات ولعل هذه الجموع من الملسلمين لس ؛كما هو وارد في الحديث النبوي الشريف ،ريخيةاالت
ولعل هناك لسببًا آخر حزنًا على حرق أو تفجير الملسجد األقصى، للسبب طبيعي؛ كأن يكون اللسود 

ولكنه طبيعي وليس متنطعًا في رفع الرايات اللسود، ولستبقى تلك الرايات مرفوعة حتى تنصب في 
 علم.، واهلل أبمشيئة اهلل قريباً  األمرنأمل أن يكون هذا  ؛لياء / بيت المقدس(ي)إ
 
 (:الضال رايات)السود  راياتاللتحذير من ا

نا هلل أن يحذر   ، وال بدتنطعاً  ه برايات الهدى فترفع الرايات اللسودكما ذكرنا فهناك فئات تريد أن تتشب  
من ن تحذيرنا قد جاء وأرنا، قد حذ    ونكتشف هنا أن الرلسول،  لرلسولا من ذلك على للسان

 خال طريقين؛
إنطباقه على فئة معينة افي طياته عناصر تؤكد ن يتضم    الوارد عن الرلسول ثالحدي األول: أن

رتباطه بالمهدي في آخر الزمان ال األمرهذا  ؤكد حصولي وليس أخرى، فالحديث عن الرايات اللسود
ألحاديث اعلى رايات العبالسيين، كما تؤكد  هذا الحديث الموعود المنتظر، لذلك ال يمكن أن ينطبق
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تجاهها غربًا حتى تنصب في إيلياء، وهذا ال ينطبق على امن خرالسان و  الرايات اللسود قنطااعلى 
ن طالبان لم ترفع الرايات اللسود أنها رايات طالبان، والحقيقة أعي مدع  . وقد يد  رايات داعش اللسوداء

أن اهلل بمن المضحك أنهم يعتقدون نطاقًا من كونهم حلفاء لداعش، فا أو لسترفعهاولكن إن رفعتها 
يغال في القتل غير اإل لساماإللسينصرهم على إلسرائيل من أموال المخدرات وبنفوس ال تفقه من 

، كما أن هناك حاجزًا دوليًا لساماالنحرافات البعيدة كل البعد عن ب وغيرها من االتلذذ بالتعذيوال
من الطبيعي  يرانإلشيعية، فإن ا إيرانيصعب أو يلستحيل عبوره من قبل طالبان، وهو حاجز دولة 

ية اللسنية إذا كانت بهدف تحرير بيت المقدس، ولكن من لساماإلأن تقبل بعبور الجيوش الباكلستانية 
الشيعي  نلسانحلسب عقيدتهم اللسلفية يعتبرون أن أإلبالملستحيل أن تقبل بمرور حركة طالبان الذين 

ت المقدس يتطلب تغيرًا في مشرك بأهلل يجب المبادرة إلى قتله، فدور طالبان لفتح بي إنلسانهو 
 .ديموغرافية المنطقة قد يلستغرق عدة مئات من اللسنين، فهو بحكم الخيال في عصرنا الحالي

ينخدع الناس بهم ظنًا منهم أنها رايات إذا كانت الرايات اللسود للمتنطعين لستظهر ويمكن أن  ثانيًا:
يحذر اهلل الملسلمين من ذلك  أنمن الطبيعي الهدى التي لستظهر من خرالسان وتنصب في أيلياء، ف

أخرج  فقد لنلسبة لرايات بني العباس . فبا هللا رلسولوهذا ما صرح به ، ه الكريم رلسول على للسان
تخرج من المشرق رايات لسود لبني العباس ثم )  عن الرلسول نعيم بن حماد عن لسعيد بن الملسيب

لد أبي لسفيان وأصحابه من قبل تمكث ما شاء اهلل، ثم تخرج رايات لسود صغار على رجل من و 
تخرج راية لسوداء لبني العباس )  عن الرلسول الحنفيةابن  حماد عنابن  أخرجكما  .(126)(المشرق

 .(...... يهزمون أصحاب اللسفيانيى لسوداء قانلسهم لسود وثيابهم بيضثم تخرج من خرالسان أخر 
الرايات اللسود التي تخرج آخر  إلى دما تطرقعن كثيرابن  أن ألحاديث نجدالستنادًا إلى تلك ا لذلك

هذه الرايات اللسود ليلست هي التي أقبل بها أبو ملسلم الخرالساني فالستلب بها دولة بني : )الزمان قال 
قد ل. (127)(ين وثاثين ومائة، بل هي رايات لسود أخرى تأتي صحبة المهديتأمية في لسنة اثن

عتماد على من دون اال (ق من أحداث الملستقبلما تحق)عتمدنا في األخذ بهذه الروايات على منهج ا
هو أكبر دليل و ، قد تحقق األمرألن هذا  ،كما يظهر واضحًا في الرايات اللسود لبني العباس ،اللسند

  على صحة هذا الحديث.
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 بحق داعش:  أربعة أحاديث عن رسول اهلل
في مواقع التواصل  اما تم تداولهمهناك أربعة أحاديث بها إشارة واضحة لداعش، إثنان منه 

، إعتبروه لمصلحة داعشفقد تم تداوله على ملستوى اضيق ولكن الحديث الثالث اما اإلجتماعي، 
أما الحديث الرابع فلم يتنبه له إال القليل القليل، واللسبب أنه ال يمكن األخذ به إال عند إتباع منهج 

 )ما تحقق من أجزاء الحديث( وليس بكامله.
ود كثيرة جدًا، أما بالنلسبة إلنطباق الحديث على داعش فيلستدعي تحقق أحاديث الرايات اللس

خصلتين فضًا عن رفعهم للرايات اللسود، الخصلة األولى هي الجمع بين ألسماء الكنى والقاب 
شعورهم الطويلة كشعور النلساء، ولعل هناك أمورًا أخرى قد يتوصل القرى، والخصلة الثانية هي 

 ل من تطورات ملستقبلية.إليها الباحثون فيما يحص
ألحديث األول يبين أمورًا قد تحققت، وهذا بذاته يعطي مصداقية للحديث أقوى من مصداقية صحة  

، ودليل آخر على  ، بل تحقق الحديث هو دليل للعالم أجمع على صحة نبوة الرلسول األعظماللسند
ل العالم وما تنتظره البشرية من إن اإللسام خاتم األديان هو المصدر األخير المتبقي لمعرفة ملستقب

 . أحداث عظام في آخر التأريخ قبل قيام اللساعة
لهذه الجماعة في حديث عن   ق الرلسولفقد تطر   ،داعشبالنلسبة للرايات اللسود للقاعدة و  نجد حيث
ابن  على أحد غيرهم حيث أخرج تنطبق يمكن أن ووصفهم بأوصاف ال أبي طالب ابن  علي

لزموا األرض، فا إذا رأيتم الرايات اللسود فا) : عن رلسول اهلل بي طالبأبن  حماد عن علي
تحركوا أيديكم وال أرجلكم، ثم يظهر قوم صغار ال يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، أصحاب الدولة، 
ال يفون بعهد وال ميثاق، يدعون الى الحق وليلسوا من أهله، ألسماءهم الكنى، ونلسبتهم القرى، 

وقد . (121)(اهلل الحق من يشاء ما بينهم، ثم يؤتى كشعور النلساء، حتى يختلفوا فيشعورهم مرخاة 
ولكن مع فرق بلسيط في اللفظ   أخرج المتقي الهندي حديثًا آخر أيضًا عن علي بن أبي طالب

( كما في قوم صغار ال يؤبه لهمعوضًا عن ) ،(129)(قوم ضعاف ال يؤبه لهمحيث الستخدم عبارة )
 اد.رواية ابن حم

كناية  وهو ،(األرض فا نحرك أيدينا وال أرجلناالواضح إن صحت هذه المقدمة هي )لزوم األمر  
ولكن مع  ،النفس والذي هو فرض عينعن الدعوة لعدم الخوض في القتال إال ما كان دفاعًا عن 
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 )لزوم األرض( هي ليلست مما كل ذلك فا دليل على صحة هذه المقدمة، ألن هذه المقدمة وهي
 . النصح بلزوم األرض غير ملزم لمن يريد األلتزام وتطبيق حديث رلسول اهللفتحقق، لذلك 

 أن المقاتل الجلسور والشجاع في زمن الرلسول نجد ، حيثال يؤبه لهم نهم قوم صغارإ  قوله أما 
 من المقاتلين المعاصرين  الكثير من، أما لنفلسيةاوشجاعته  كان يعتمد على قوته الجلسمانية
ألن قوتهم ملستمدة من اللساح ، فا يؤبه لهم كأشخاص ألنهم صغار في أنفلسهموداعش لقاعدة ا

شجعان وذوي شهامة ومروءة في القتال، بل إن أكثر قتاهم ليس ممن فهم ليلسوا ، اآللي في أيديهم
ين األلسرى الذ ومنالمدنيين العزل، صغارًا وكبارًا،  من ، بل أكثر قتاهمقتل في لساحات الوغىي  

بل إنهم كانوا يقتلون بهم.  فيعطوهم األمان ثم يغدرون، جتنابًا عن القتالالسلموا أنفلسهم طلبًا للعافية و 
النلساء البريئات الملسلمات المحجبات، فقد أعدموا خملسة نلساء في الموصل، أربعة منهن بطلقات 

عش تمثلت على رؤولسهن في مكان عام، إثنان منهن طبيبات بلسبب إعتراضهن على ألساليب دا
برلسالة ذكرناها في آخر الكتاب في الملحق، وقاموا بذبح ألستاذة جامعية في الموصل امام أطفالها 
وعائلتها بلسبب إعتراضات نشرتها على موقعها في )الفيلسبوك(، حيث لم يقم بهذا الفعل حتى 

رجل، فهم  المشركين في عهد الجاهلية، إلن الذي يقوم بهذا الفعل ال يمكن أن يطلق عليه كلمة
بانهم قوم صغار اليؤبه لهم، ويمكن للقارئ الكريم إن أراد   معدومي الرجولة لذلك لقبهم الرلسول

االطاع وله متلسع من الوقت أن يطلع على الرابط التالي لشخص لسلم نفلسه لهم مع حوالى الف 
نظر عن وبغض ال ؛ولسبعمائة جندي منتلسب لحماية المنشآت النفطية فأعطوهم عهدًا باألمان

ال يحق له قتال المشركين   الخافات العقائدية، فا يحق للملسلم الغدر بمن عاهده، فالرلسول
فكيف بالغدر، فالغادر  ( بأمر من اهلل،2 آية )التوبة، ﴾ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مَِّن اْلُمْشرِِكينَ ﴿الذين عاهدهم 

في حديثين صحيحين في   رلسول اهلل، والغدر صفة المنافق، كما ورد عن  خصم رلسول اهلل
البخاري، لكن داعش غدروا بمن عاهدوهم فقتلوا المئات منهم خال يوم واحد، فهم على للسان 

 في غدرهم بمن أعطوهم األمان:  رلسول اهلل وهم خصوممنافقون،   رلسول اهلل
https://www.youtube.com/watch?v=JBli3QyBazs 

 صابة ن، معنى بالمديح وهوالها معنيو  ، فهو كناية عن الصابةقلوبهم كزبر الحديد  قوله أما
 القلسوة، وقد جاءت هنا بمعنى القلسوة، ألنهم كما ذكرهم الرلسول صابة الشجاعة، ومعنى بالذم وهو

https://www.youtube.com/watch?v=JBli3QyBazs
https://www.youtube.com/watch?v=JBli3QyBazs


 

 237 

 بحون الرجال بل حتى األطفال بأيديهم كما كيف يذ، وقد رأيناهم )قوم ضعاف( وليلسوا بشجعان
، وهذا ألسلوب الجبناء وبالذات ذبح األطفال، فالفاعل لهذا الفعل يفتقر ألبلسط قيم تذبح النعاج

 .بالنفوس قلساة القلو صغار المروءة والشهامة والشجاعة فكانوا بحق قوم 
من ن المدنيين صغارًا وكبارًا أدناه في قتل مجموعة م ينطاع على قلسوة قلوبهم من الرابطويمكن اال

من أهل اللسنة  معظمهمأفراد من الجيش اللسوري فضًا عن  في لسورياأهل اللسنة والجماعة 
أللسنة والتمتع بجثث القتلى معلقة على األلسيجة ومرمية وتعليق رؤوس المذبوحين على اوالجماعة 

تال، ولكن أي دام هنالك ق، خاف الشرع، فعناصر الجيش يمكن قتلهم ما على األرصفة والشوارع
على  مقد  القلوب )كزبر الحديد( التي تت قلساة أفعال إنها ؟لجثث بهذا الشكلشرع يجيز التمثيل با

 :(المثلة ولو بالكلب العقورو  ياكمإ) المتمثلة بقول الرلسول و  في حرمة المثلة األوامر الشرعية
https://www.youtube.com/watch?v=cA3d2B9uCEw&oref=https%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcA3d2B9uCEw&has_verified=1 
https://www.youtube.com/watch?v=qxTWB_C9fyU 

بدم بارد  علسكريين ومدنيين صغارًا وكباراً قتل العشرات من  ومن كان له قلب وأراد أن يطلع على 
مع العلم أن العلسكريين منهم ، طاع على الرابطين أدناهاحتال الموصل فيمكنه االفي العراق بعد 

حلسب ب هؤالء كفارولنفترض جداًل أن  ؛م بعد أخذهم عهدًا بأنهم آمنونلم يقاتلوا بل لسلموا ألسلحته
ألم يؤمر رلسول اهلل بالنص  ؟اللسلفي قبل قتلهم لساماإل، أفا يجب عليهم دعوتهم إلى إدعاء اللسلفيين

ُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم الّلِه ثُمَّ َأبِْلغْ ﴿ ره  ج  ي   المشرك وأن نلسانإلا أن ال يبادر بقتله القرآني
ال تجاوز  ،يقرأون القرآن يحلسبون أنه لهم وهو عليهمولكن اللسلفيين  ؟ (9آية  )التوبة، ﴾الَّ يَ ْعَلُمونَ 

،  ، كما وصفهم الحبيب المصطفىيدعون إلى كتاب اهلل وليلسوا منه في شيء ،قراءتهم حناجرهم
ليعصمنا من  ريخمنذ ذلك التا ذي أوضح أدق التفاصيلن الا أعظم هذا الديفما أصدق وصفهم، وم

الضال بعد أكثر من ألف وأربعمائة عام من نزول القرآن الكريم وبعثة رلسولنا األعظم عليه وعلى 
 :آله وصحبه أفضل الصاة واللسام

https://www.youtube.com/watch?v=i8VqkCgFT_I&oref=https%3A%2F%2F
www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di8VqkCgFT_I&has_verified=1 

https://www.youtube.com/watch?v=cA3d2B9uCEw&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcA3d2B9uCEw&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=cA3d2B9uCEw&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcA3d2B9uCEw&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=qxTWB_C9fyU
https://www.youtube.com/watch?v=qxTWB_C9fyU
https://www.youtube.com/watch?v=i8VqkCgFT_I&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di8VqkCgFT_I&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=i8VqkCgFT_I&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di8VqkCgFT_I&has_verified=1
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https://www.youtube.com/watch?v=XSH5TxgYspc 
للدولة في مختلف المراحل على ذلك من دعوتهم  أدل نهم أصحاب الدولة فليسا  قوله أما 

ية في العراق والشام / داعش( ثم لساماإلية( ثم )الدولة لساماإل)دولة العراق  األمرفكانت في أول 
فكانوا بحق قواًل وفعًا ، المشترك في كل هذه التلسميات هو الدولة األمرية(، فلساماإل)الدولة 

، بل إن الكثير من مؤلسلسات أإلعام العالمي في يومنا الحالي حين يذكروهم في أصحاب الدولة
 .اإلعام يكتفون بكلمة )تنظيم الدولة( للتعريف عنهم 

 الغدر لسبيلهمقد تبين للقاصي والداني أن هؤالء القوم ف، هم ال يفون بعهد وال ميثاقنإ  أما قوله 
يقتلون من  لجنود ثم غدروا بهم، كما أنهمنوا ا، فكما يظهر من الرابط اللسابق أنهم أم  ن عاهدوهبم

بمفهومهم  )أي اللسلفية( لساماإليعتنق ، بل يجيزون قتل حتى من شيمتهم الغدر ألن، يلستلسلم إليهم
يؤمنون  فإن كانوا يزعمون أنهم، (130)بعد المقدرة عليه لساماإلحلسب زعمهم أنه أعتنق بألنه 

، فا يمكن أن تخفى عليهم هذه الحادثة في البخاري عند فتح فدك،  باأللسام ويتبعون رلسول اهلل
.... فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من )حيث أخرج البخاري عن ألسامة بن زيد قائًا: 

ته برمحي حتى األنصار رجًا منهم فلما غشيناه قال ال إله إال اهلل فكف عنه األنصاري فطعن
هلل؟ قلت يا رلسول ا... قال لي يا ألسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال  قتلته،... فلما بلغ ذلك النبي

هلل؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم ااهلل إنما كان متعوذًا، قال أقتلته بعدما قال ال إله إال 
 لساماإليهم، فهم ليلسوا بأجهل الناس ب، ولكننا ال نعتب عل، (131)(أكن ألسلمت قبل ذلك اليوم

ون القرآن فا يجاوز حناجرهم، فهم يخالفون كتاب اهلل ولسنة نبيه جهًا وغرورًا فحلسب، بل يقرأ
 .لساماإلومروقًا عن 

فأعظم ؛ ضحة ال غبار عليهاوا اً دج يدعون إلى الحق وليلسوا من أهله، فهذه قضية  أما قوله 
ي لساماإللميزان باواحد بريء  ، فقتل إنلسانالبريء نلساناإل قتل هلل هوجرم في األلسام بعد الشرك با

َمن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغْيِر نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَْلْرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل ﴿في قوله تعالى كما البشرية جمعاء  قتلعادل ي
آلية الكريمة إلى أن ا(، ولم تتطرق 24آية المائدة، ) ﴾َجِميًعاالنَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَنََّما َأْحَيا النَّاَس 

، ودينها ي نفس بغض النظر عن معتقدهاأفهذا ينطبق على مؤمنة أو ملسلمة، هي نفس تلك النفس 
هو النفس البشرية، فعملياتهم  شيء لدى القاعدة وداعشأن أرخص  لمفهوم اللسلفيابولكن نجد 

https://www.youtube.com/watch?v=XSH5TxgYspc
https://www.youtube.com/watch?v=XSH5TxgYspc
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شيخ كبير، وللتعرف على هذه الحقيقة أنصح  وأطفل صغير  وأمرأة نتحارية ال تفرق بين رجل وا  اال
طاع على الرابط التالي في تعامل القاعدة مع جملة من األطباء والطبيبات االبالقارئ الكريم 

؛ ومن يطلع على هذا الرابط ال يبقى لديه أدنى شك في والمراجعين في إحدى الملستشفيات في اليمن
الخليقة على وجه األرض كما وصفهم حبيب قلوبنا الرلسول شر لق اهلل و أن هؤالء القوم هم شر خ

  : األعظم
watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdatahttp://www.youtube.com/  

فيما بينهم هي الكنى، جميعًا هم فألسماؤ ئهم، ألسما ى، فليس ذلك أوضح منألسماءهم الكن أما قوله 
 أبي حمزة المصري، أبي مصعب الزرقاوي، أبي بكر البغدادي، أبي محمد الجوالني، أبي) كألسماء

مريم العراقي،  أبي أيوب التونلسي، أبي عبد الرحمن العراقي، أبي دجانة المغربي، أبي الزبير الليبي،
وقاص  أبي لسعد العتيبي،  أبي دجانة الصنعاني، أبو الفللسطيني، قتادةفللسطيني، أبي أبي ملسلم ال
خالد  وعمر الشيشاني، أب وعمر البغدادي، أب يأب طلحة الليبي، أبيعمير الشامي،  أبيالتونلسي، 
أبو هريرة  أبو حفص المصري، أبو محمد الشامي،بكر التونلسي،  أبو حفص التدمري، أبو اللسوري،
 أبوء التونلسي، البرا أبوأبو عائشة العراقي،  أبو الفاروق الليبي، أبو طلحة القصيمي، ني،الصنعا

 أبو أبو محمد المقدلسي، أبو يزن الحموي، علي الحوراني، أبويالسر اللسوري،  أبو، دجانة الخرالساني
 األلماني،، أبو طلحة ، أبو عثمان الجزائريأبو بلقيس التونلسيألسامة التونلسي،  أبوعثمان الليبي، 

أبو بكر  أبو بال الحمصي، أبو عائشة الصنعاني،أبو الهدى اللسوداني، أبو حمزة القطري، 
أما نلسبتهم القرى  .(وغيرهم بالمئات ، أبو محمد العراقي، أبو بكر المغربي، ابو أنس الشاميالتدمري

 قدسلوالن واوحوران والج وتدمر لزرقاء وبغدادكا ؛القرى نتلسابهم الىاأوضح من  فليس هناك
ألوطان وهي أيضًا بمعنى أو ا ،وصنعاء قصيمالو  والشام وحماة وحمص والجزائر وتونس وخرالسان

 وقطر العراق والشيشان ومصر ولسوريا وليبيا والجزائر والمغرب واليمنالقرى في ذلك الزمان ك
ا الى القرى ها ونلسبتهيتوهناك المئات من األلسماء المشابهة في كن .وغيرها من القرى والبلدان

هذه األلسماء التي ذكرناها هي للقياديين منهم  ومعظمها لكثرتها، حيث لم نلستطع إحصاءوالبلدان، 
من لم نذكرهم من األحياء منهم  أما. جتماعياموا بنعيهم في مواقع التواصل االولقتاهم، حيث ق

 .ألموات فعددهم هو أضعاف من ذكرناهم أعاهوا

http://www.youtube.com/watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdata
http://www.youtube.com/watch?v=2FLwj6InNtM&feature=youtube_gdata
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كات الفللسطينية كمنظمة التحرير الفللسطينية وجبهة التحرير العربية الكثير من الحر  تلقد كان 
ضًا الكنى حتى ال يتم معرفة والصاعقة والجبهة الشعبية وغيرها من المنظمات الفللسطينية تلستخدم أي

الكثير من األحزاب ن أكما نتلسابهم للقرى أو البلدان، قيقية، ولكن لم يكونوا يلستخدموا اهم الحألسماء
ريخ عن أي لم يحدثنا التالكن العربية المعارضة كانت تلستخدم الكنى لنفس األلسباب، و  اللسيالسية

نتلساب إلى البلدان في آن واحد وعلى ملستوى والسع  كالقاعدة واللسلفيين ة الستخدمت الكنى واالجه
 المقاتلين اليوم من داعش وغيرهم. 

ليعصمنا  ذي كشف لنا هذه الحقائق، فلسبحان اهلل الفكانوا بحق المصداق الحقيقي لحديث الرلسول 
ينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويكشف لنا الملستور من ، ليزك   على للسان نبيه العظيم من الضال

ومهجة  عيوننا،ونور  وشفيع آبائنا وأجدادنا، وشفيعنا ،حبيب قلوبنا الغيب، رأفًة بنا ورحمًة لنا،
 اء.له الفد بنائنا وأهليناأوأرواح  أرواحنا ،أنفلسنا

ي في لساماإلوصدقه، ودليل على عظمة الدين   على نبوة رلسولنا العظيم دامغ هذا بذاته دليلو  
لنبوة الخاتمة لرلسولنا األعظم، كشفه لهذه الحقائق منذ أكثر من ألف واربعمائة عام، ودليل على ا

القادم من و  ملستقبلالالباقي لكشف المصدر ألديان وهو المصدر الحقيقي و هو خاتم ا لساماإلن وأ
 العالمية.  الحوادث

شعورهم مرخاة كشعور النلساء فليس أدل على ذلك ممن يطلع على صورهم، فأوضح   قولهأما 
 ميزة لهم هي طول شعورهم ومشابهتها لشعور النلساء. 

هم في اللسابق بين الذي حصل أكبر دليل هو الصراع  الدمويفما بينهم،  ختافهم فيا  قوله أما
هلل لسببًا لضعفهم وهوانهم ثم من معارك وصراع بينهم لسيكون بإذن اما لسيتوالى و  ،والحاضر

ية منحرفة ال بد أن تزول، فهي محاطة من كل إلسامإن داعش وما ألسلسوه من دولة إندحارهم؛ 
، فلعل (ثم يؤتي اهلل الحق من يشاء) يقول:  تتمة حديث رلسول اهلل ثم في ؛طرافها بدول معاديةأ

على جميع الفئات عند ظهوره هلل المهدي الموعود المنتظر، فيقضي ظهور خليفة احين ذلك يكون 
 .، فيمألها قلسطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجوراً الضالة والمنحرفة

فضًا عن الحديثين اللسابقين فهناك حديثين آخرين مذكورين في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، لسنذكر 
فضًا عن أمور أخرى ملستقبلية ال نعلم  رابعمتحققة من الحديث الواألجزاء ال لثالثأدناه الحديث ا
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ن بالمئة أن تتحقق هذه يخملس ال تقل عن مقدار صحتها، ولكننا نلستطيع أن نزعم أن هناك إمكانية
 واهلل أعلم.  وذلك لصحة أجزاء أخرى من الحديث؛ األمور الملستقبلية

تقبل الرايات اللسود من المشرق يقودهم رجال )  كامًا عن الزهري عن رلسول اهلل ثالثالحديث ال
كالبخت المجللة، أصحاب شعور، أنلسابهم القرى، والسماءهم الكنى، يفتتحون مدينة دمشق، ترفع 

عن  رابع/ الفتن لنعيم بن حماد(، وأجزاء الحديث ال220)حديث رقم  (عنهم الرحمة ثاث لساعات
ظهرت الرايات اللسود، ويظهر األكبش مع قوم فغلب على الشام،  ...)  بي جعفر عن رلسول اهللأ

ال يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد، شعورهم إلى المناكب، ليلست لهم رأفة وال رحمة على عدوهم، 
ألسماءهم الكنى، وقبائلهم القرى، عليهم ثياب كلون الليل المظلم،.......، فا تزال دولتهم حتى 

 / الفتن لنعيم بن حماد(.221)حديث رقم  (ميظهر النجم ذو الذناب، ويختلفون فيما بينه
يذكر أن الرايات اللسود  تقبل من المشرق، أي أنهم في تحركهم يقبلون من المشرق  ثالثالحديث ال

لت )دولة العراق اإللسامية( في نهاية حيث تشك   رض العراقأإلى المغرب، فإن كانوا في األصل في 
ر البغدادي بتشكيل جبهة النصرة في الشام من خال قام أبو بك 1011وفي نهاية عام  ،1007عام 
ثم أعلن ابو بكر البغدادي من العراق تشكيل دولة العراق والشام  ،أبو محمد الجوالني ممثله
 إلى باد الشام في المشرق فإنهم يقبلون من العراقوبذلك  ،1012لسامية )داعش( نهاية عام اإل

 الرايات اللسود من المشرق(.، وبذلك تتحقق الجزئية )تقبل في المغرب
لرايات أو ما شابه، ولكن لم يأت  اأما البخت المجللة فهي الجمال  المجللة بالشيء الظاهر ك

الحديث بصيغة يقودهم رجال تحت البخت المجللة كما هي عادًة ملستخدمة في اللغة العربية أي 
وهو كناية عن جموعهم التي تحت الرايات التي تجلل البخت، بل يقودهم رجال كالبخت المجللة، 

في حملهم للرايات واأللسلحة، ألن الحديث يشير إلى هذا العهد فا من بعيد تشبه البخت المجللة 
 شكل توجد جمال تنقل المقاتلين فيكونوا تحت البخت المجللة، بل لسيارات تنقل المقاتلين، فكان

في  البخت المجللة ب ارات أشبه شيءيديهم الرايات اللسوداء واأللسلحة وعلى ظهور اللسيأالرجال في 
وصفًا دقيقًا يشبه فيه حركة داعش في تحركهم بلساحهم   ذلك العصر فكان وصف الرلسول

 .  وراياتهم في عصرنا، كالبخت المجللة في عصر الرلسول
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عبارة )أصحاب الشعور( وهو الشيء الظاهر منهم وهو طول شعورهم، وهو   ثم يذكر الرلسول
 لهم كما ذكرناه لسابقًا.األمر المميز 

كما ذكرت لسابقًا، أما عبارة يفتتحون دمشق فهي  فهي واضحة لسماءهم الكنىأنلسابهم القرى و أأما  
فتتاح دمشق لها مصداقية ال تقل عن امما لم يتحقق، ولكننا نلستطيع أن نقول أن هذه الجزئية في 

 خملسين بالمئة، ألن باقي الحديث قد تحقق.
م فهي داللة على إنهم قوم منغملسون بألسوء درجات الشر، ألن رحمة اهلل قد أما رفع الرحمة عنه

جميع الكائنات لذلك لسمي اهلل بالرحمن،  ولسعت ولسعت كل شيء، وكل إنلسان، المؤمن والكافر، بل
األقوام اللسابقين  عن بعض الكفرة من هللا كما رفعها آلخرة أواوال ترفع الرحمة عن الكافر إال في 

م اهلل كقوم لوط وعاد وثمود وآخرين، وال ترفع الرحمة عن أي إنلسان في الدنيا إال إذا كان الذين أباده
رتكابهم العلها داللة على فنلسان ألسوء من الكفر، أما تحديد رفع الرحمة لثاث لساعات، فعل ذلك اإل

 عليهم الباء لثاث لساعات. اهلل هلل فينزلاأعمااًل تفوق الكفر ب
فالرايات اللسود، وقلوب كزبر الحديد، وقوم ال يؤبه لهم، وشعورهم إلى المناكب،  رابعأما الحديث ال

ن ألسماءهم الكنى وقبائلهم القرى فهذه كلها دالئل على أن هؤالء هم نفس القوم المذكورين، وفضًا  وا 
عن ذلك فهناك خاصيتين تؤكد على إن هؤالء القوم هم نفلسهم داعش، األولى ليلست لهم رأفة وال 

على عدوهم، وهذه واضحة جدًا حيث تطرقنا  لسابقًا إلى ألساليبهم التي تفوق القاعدة وحشيًة  رحمة
حتالهم لمطار الطبقة في الرقة افتقادهم ألبلسط مفاهيم الرأفة والرحمة، فألن مجموعة منهم عند او 

لمطار ويغادروا أبدوا نوعًا من الرحمة عندما لسمحوا ألفراد  من الجنود الذين لم يقاتلو بأن يتركوا ا
الرقة ولم يقتلوهم ألنهم لم يقاتلوا، حكم على هذه المجموعة من داعش التي أبدت الرأفة والرحمة 
حكم عليهم بالموت، فقام القائد الشيشاني )أبو عمر الشيشاني( من داعش بقتل ثاثين عنصرًا من 

 كما في الرابط أدناه:داعش أيضًا مع قائدهم )أبو عمر التونلسي( 
http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/45377 

لستيائهم على مطار الطبقة ولكن جرمهم امع العلم أن هؤالء الثاثين عنصرًا حققوا إنجازًا كبيرًا في  
الرحمة في تعاملهم مع أناس أبرياء، وحدثت حادثة أخرى مشابهة  الوحيد هو أنهم أبدوا نوعًا من

 كما في الرابط: فأعدم فيها أربعة عشر عنصرًا من داعش على يد داعش أنفلسهم
https://bousla.net/news/54730 

http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/45377
http://www.champress.net/index.php?q=ar/Article/view/45377
https://bousla.net/news/54730
https://bousla.net/news/54730
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 نخداع بهم.ألشرار لكي يحمينا من االفي وصف هؤالء ا  فما أصدق حبيب قلوبنا رلسولنا األعظم
والخاصية األخرى عليهم ثياب كلون الليل المظلم، وليس أصدق من ذلك ثيابهم اللسود، قمصانهم  

ولسراويلهم، عمائمهم وعباءاتهم، معاطفهم وجابيبهم، قبعاتهم وعصائبهم، أحزمتهم وأحذيتهم، بل 
منها غير أعينهم، رجالهم ونلسائهم، فكانوا ألقنعة التي تغطي وجوههم فا يظهر ايتميزون بوضع 

ويتميز الجاد منهم حين ظهوره في أغلب ولسائل لسوادًا من قمة رألسهم حتى أخمص أقدامهم، 
الوصف اإلعام العالمي واقفًا خلف ضحيته بهذه الهيئة وهذا اللباس قبل أن يقوم بذبحها، فنجد أن 

قتصر األمر على جابيبهم اللسوداء لكان يمكن أن ا فلم يقل لبالسهم اللسواد، فلو  دقيق لرلسول اهلل
يقال لبالسهم اللسواد، ولكن عندما يغطى وجه الرجال باللسواد فضًا عن اللباس،  فعندها تكون عليهم 

 الثياب كلون الليل المظلم. 
لقد حاولت القاعدة وداعش بالذات أن يتشبهوا برايات الحق وهي الرايات اللسود التي تقدم من 

أراد لنا أن ال ننخدع   ألعظما؛ ولكن اهلل العالم بكافة خفايا األمور وعن طريق رلسوله خرالسان
بتلك الرايات اللسود أيضًا ألنها رايات ضال، فجعل لهؤالء القوم خصائص تميزهم في بضعة 
أحاديث، ولو تنبهت داعش لتلك األحاديث في وقت لسابق لتافوا تلك الخصال، ولكن هيهات لهم 

وا الصادق األمين، لقد رفعوا الرايات اللسود ولكن ليس من خرالسان، بل من العراق والشام أن يكذب
فكانوا أيضًا أصحاب رايات لسود، فهناك رايات لسود حق ورايات لسود ضال، فإن كانت رايتهم 
اللسوداء هي رايات الضال فيجب أيضًا أن يرفعوها فرفعوها معتقدين إنها رايات الحق اللسوداء، ولو 

ليهم نطباق أي حديث من أحاديث الرايات اللسود عام يرفعوا الرايات اللسوداء لما كان في اإلمكان ل
تقدم من خرالسان ومن المشرق، أما رايات  اللسوداء إن رايات الحق ؛لسواء كانت رايات حق أم ضال

 ق،فهي تقدم أيضًا من المشرق ولكن ليس من خرالسان، فتألسلست داعش في العرا اللسوداء الضال
نطلقت راياتهم من العراق إلى الشام، فكانت بحق أيضًا من المشرق، ولكنهم تميزوا بخصال أخرى او 

 ليلست من خصال رايات الحق اللسوداء فللنظر إلى هذه الخصال؛ 
لقد أمر محمد بن عبد  ؛لحديث الموضوع بشأن الشعور )إحلقه كله أو دعه كله(األول أنهم تبنوا ا

لستنادًا لهذا الحديث الموضوع، فكشفهم الصادق األمين حين قال اعورهم الوهاب أصحابه بحلق ش
)لسيماهم التحليق( بشأن قوم يظهرون من نجد ) يمكن مراجعة الفصل الثالث من هذا الكتاب بشأن 
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هذا الحديث وصفات أتباع محمد بن عبد الوهاب(، وحاولت داعش أن ال تتشبه بأصحاب محمد بن 
لسيماهم التحليق، فأخذوا بالجزء الثاني من   وا مصداق قول الرلسولعبد الوهاب حتى ال يكون

الحديث الموضوع )أو دعه كله(، ولكن اهلل أعمى أبصارهم عن التعرف على الحديث الذي يصف 
نهم أصحاب الشعور، فأين المفر من تلك  ن شعورهم إلى مناكبهم، وا  شعورهم كشعور النلساء، وا 

 الخصلة لرايات الضال اللسوداء.
قبائلهم القرى، لقد  ثم من دون أن يتنبهوا جعلوا ألسماءهم الكنى ثم أتبعوها بأن القابهم القرى، أو 

أصبحت تلك أهم خصالهم، إنهم يلسعون اآلن لتغييرها، ولكن أنى لهم ذلك، وقد قتل مؤلسلسهم الذي 
ق أبو عمر ندثر إلسمه الحقيقي فلم يعرف له إلسم غير أبي مصعب الزرقاوي، وقتل قائدهم اللسابا

هو زعيمهم الحالي أبو بكر البغدادي، ومن يطلع على مواقعهم في نعي قتاهم يجد  البغدادي، وها
لقابهم القرى، لقد أصبحت تلك الخصلة أصارخًا في أن ألسماءهم الكنى و  ما أخبر عنه رلسول اهلل 

 ين.في الجمع بين الكنى والقرى صفة مختصة بهم ولم يلسبقهم إليها أحد من العالم
، ثم الدولة العراق اإللسامية صحاب الدولة، لم يخطر في ذهنهم حينما ألسلسوا دولةأثم إنهم  
لسامية، أنهم إنما يؤكدون على ما وصفهم به )داعش(، ثم الدولة اإل لسامية في العراق والشاماإل

ع لسنين قبل بض  صحاب الدولة، إن الذي يطلع على حديث رلسول اهللأ، فكانوا بحق  رلسول اهلل
أصحاب الدولة، ألن العالم كله مؤلسس من دول ومنذ أول التاريخ،   يفقه معنى قول الرلسول ال

ثم يبدأ العالم ولكن حين يرفع هؤالء شعار الدولة بتلسمياتها المختلفة في كافة مراحل تطورهم، 
حين هذا الحديث، طاع أو معرفة الا)تنظيم الدولة( من دون ـعام المختلفة بفي ولسائل اإلبتعريفهم 

لسامي أصحاب الدولة، فما أصدق ديننا اإل  ذاك فقط يقدر الواحد منا أن يفهم قول الرلسول
لهؤالء أن يرفعوا  ، ثم أنى ألعظماالعظيم، وهل يقدر إنلسان بعد هذا أن يشكك في نبوءة رلسولنا 

اية عن الدولة، وهي إلسم الدولة عن أنفلسهم وأصبح العالم كله يعرفهم بداعش وحرف الدال هنا كن
عتراضية، عليهم ثياب كلون الليل اثم تأتي فقرة  ؛دولة الضال التي زعموا أنها دولًة إلساميةً 

المظلم، إن هذه األوصاف تشبه مقال لصحفي معاصر حين يصف داعش بلبالسهم األلسود رجااًل 
ألف وأربعمائة عام،  ونلساًء، وال يمكن أن يخطر على بال أحد أن هذا الوصف قد ذكر منذ أكثر من

َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص ﴿لقد وصف اهلل رلسوله العظيم في كتابه الكريم 
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منذ أكثر من ألف   ، فها هي رحمة رلسولنا العظيم(041التوبة، آية ) ﴾َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 
عمائة لسنة بحقنا نحن كل شعوب العالم المعاصرة ممن يريدون معرفة الحقيقة والوصول إلى وأرب

 .يد أن يؤكد لنا أنها رايات ضالالحق، فا يريد أحدًا من الناس أن ينخدع برايات هؤالء، وير 
يفون بعهد وال ميثاق، لسلبت  فا ؛نفكاك عنهايلستطيعون اال ثم هناك خصال جبلت بها أنفلسهم ال

 لرحمة والرأفة منهم، وقلست قلوبهم فهي كزبر الحديد، يدعون إلى الحق وليلسوا من أهله. ا
أما ظهور األكبش، فهو داللة على ضخامة جلسم قائدهم، ولعل ذاك قائدهم الملستقبلي بعد مقتل 

نتهاء دولتهم بظهور النجم ذو الذناب، فهو من أخبار ابو بكر البغدادي، أما أقائدهم الحالي 
 مكانية تحققه ال تقل عن الخملسين بالمئة لتحقق الكثير من أجزاء الحديث.ا  قبل، و الملست

نبثقت داعش من القاعدة في العراق، اإنهم يختلفون فيما بينهم، فهذا األمر متحقق، لقد  أما قوله 
عبد الكريم الجبوري الملقب نقلبت داعش على القاعدة، فصفيت قيادات القاعدة في العراق كاثم 
كريم الشورة( في الموصل وجمال الحمداني الملقب )أبو نوح( وقائد مجموعة جيش عمر الملقب )ـب

)أبو عائشة( وعدد كبير من أتباعهم، وهرب الكثير منهم إلى جبهة النصرة في الشام وآخرين إلى 
ينهم ختلفوا فيما باأفغانلستان، وبقي آخرون متخفين داخل العراق، وانبثقت جبهة النصرة من داعش، و 

فقتل منهم فيما بينهم أكثر من لستمئة مقاتل في منطقة الرقة وحدها، ونشب الصراع بين داعش 
وبين أحرار الشام اللسلفيين، فصفيت كافة قيادات أحرار الشام، وذبح العشرات منهم على يد داعش 

عفهم ثم ويتوقع أن تتعمق الخافات فيما بينهم وأن يكون ذلك لسببًا لض في مختلف مناطق الشام.
ندحارهم في العراق، ولعلهم لسيندحرون في باد الشام أيضًا، قبل قيام حركة اللسفياني الذي ال يشك ا

فتتاح داعش لدمشق احتمال ال ظفي أنه لسيقوم على بقايا داعش وباقي الحركات اللسلفية، كما ي
 أعلم..... لسيكون القائد الملستقبلي لداعش، واهللفي هذه الحالة واردًا، ولعل  اللسفياني 

 
   :والسفياني )رايات الحق( المعركة بين أصحاب الرايات السود

 هناك الكثير من الروايات التي تؤكد حصول معركة كبرى بين اللسفياني وبين أصحاب الرايات اللسود
)أهل المشرق أو من خرالسان(، ولعل هذه المعركة لستكون بعد تحرير بيت المقدس من قبل أصحاب 
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والذي يظهر من األحاديث أن النصر لسيكون حليف اللسفياني، فيلستولي على بيت  الرايات اللسود،
المقدس ويطرد أصحاب الرايات اللسود منه، ويمتد لسلطانه الى مصر، بل لعل حلفاءه في مصر 

، ثم يتوجه اللسفياني شرقًا الى العراق فيلسبي أهله، ويلستمر الصراع بين أيضاً لسيقاتلون أهل المشرق 
أصحاب الرايات اللسود في العراق، والذي يظهر من األحاديث أيضًا أن اليماني/  اللسفياني وبين
( لسيكون حليفًا ألصحاب الرايات اللسود لذي لسنتطرق اليه بتفصيل في الفصل القادماالقحطاني )

هل العراق فتكون المعارك ملستمرة بين اللسفياني من جهة وبين أصحاب أفيرلسل قواته للدفاع عن 
واليماني من جهة أخرى، ولن تكون هناك معارك حالسمة ينتصر فيها أحد الفريقين،  الرايات اللسود

بتداًء، ولكن لستنقلب الموازين في المرحلة ان النصر النلسبي لسيكون لللسفياني أولكن مما يتبين 
الاحقة فيكون النصر النلسبي ألصحاب الرايات اللسود، ولسيلستمر هذا الوضع حتى المعركة 

 دي الموعود المنتظر واللسفياني.الحالسمة بين المه
التي تؤكد ملسيرة األحداث كما ذكرناها آنفًا،  فنجد  لقد وردت الكثير من الروايات عن رلسول اهلل 

لسود من فللسطين على يد اللسفياني هناك تواترًا في أجزاء من األحاديث في إخراج أصحاب الرايات ال
تكرارًا ممًا لألحاديث قد يجد  القارئزال ي ة ولكن الختصرنا الكثير من الروايات المكرر امع إننا قد )

على منهج البحث الذي تطرقنا اليه في بداية الفصل في األخذ ضطررنا لذلك تأكيدًا اأدناه، ولكن 
حيث أخرج نعيم بن حماد عن  ،(نفرد به الراوية من فقراتابفقرات الحديث المتواترة وتركنا ما 

وفي رواية أخرى  ،(132)(لشام فيقاتل أهل المشرق فيهزمهم من فللسطينهل اأيبايع اللسفياني الزهري )
وفي رواية  .(133)(يخرج بفللسطين رجل يظهر على من ناوأه، على يديه هاك أهل المشرق) :يقول

هل المشرق أفيخرج على  حتى يأتوا فللسطين، أصحاب الرايات اللسود...): ثالثة عن الزهري
اللسفياني... الذي يقاتل أول شيء الرايات اللسود... يهزم ) :طأة قال، وفي رواية أر (134)(اللسفياني

يبايع اللسفياني أهل الشام فيقاتل أهل المشرق ) :، وفي رواية عن الزهري(135)(الجماعة مرتين
وفي رواية أخرى تؤكد أن اللسفياني يخرج أهل المشرق من فللسطين الى  .(136)(فيهزمهم من فللسطين

  .(137)(ألردناالدبرة على أهل المشرق حتى يبلغوا  فتكون) :األردن فيقول
أما معاركه في العراق فتارة تكون مع العراقيين فتكون الغلبة لللسفياني ويفتك بالعراقيين، وتارة يقاتل 

، تكون الغلبة في أكثر المعارك لللسفياني اً وفر   اً أصحاب الرايات اللسود في العراق فتكون المعارك كر  
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واللسفياني بالعراق يقاتل أهل ملسعود )ابن  حماد عنابن  المشرق؛ فيروي وتارة تكون ألهل
إذا عبر اللسفياني الفرات وبلغ موضعًا يقال له ) ملسعودابن  وفي رواية عن .(138)(المشرق

وفي رواية أخرى يروي عن أبي   .(139)(عاقرقوفا... فيقتل بها الى نهر يقال له الدجيل لسبعين الفاً 
يقاتل أصحاب  ن بني هاشم بكفه اليمنى خال من خرالسان برايات لسود...يخرج شاب م) جعفر

يلتقي أهل الشام )  : . وعن محمد بن حمير عن بعض المشيخة عن رلسول اهلل(141)(اللسفياني
وعن الزهري  .(141)(وأهل العراق بالحص فتكون الدبرة على أهل العراق فيقتلونهم حتى يبلغوا بادهم

فتكون الدبرة على أهل المشرق حتى يدخلوا الكوفة ) لشام يقاتل أهل المشرقالكلبية من اابن  أن
 وفي رواية عن محمد بن الحنفية أن .(142)(فيقتل المقاتلة ويلسبي الذرية والنلساء ثم يخرب الكوفة

 .(143)( يقاتل اهل المشرق حتى يردهم الى العراق اللسفياني...)
حماد عن الزهري ابن  وبالذات أهل مصر فيخرجهخضاع أهل المغرب من قبل اللسفياني الأما 
فيقاتلهم اللسفياني فيهزمهم فيدخلون في  فإذا نزل أهل المغرب األردن مات صاحبهم...) :فيقول
يخلسف بقرية يقال لها حرلستا ثم عن محمد بن الحنفية بشأن أهل المغرب ) وأخرج .(144)( طاعته

إذا الحنفية )ابن  وعن .(145)(حتى يدخلهم مصريخرج عند ذلك اللسفياني فيقتلهم ]أهل المغرب[ 
وعلى أثر ذلك يصبح الحكم في  ،(146)(ظهر اللسفياني على األبقع دخل مصر فعند ذلك خراب 

مصر مواليًا لللسفياني، فيقاتل أهل المشرق الى جانب اللسفياني، وتتم محاصرة أهل المشرق 
اللسفياني نفلسه، فيتم إخراجهم من  ( من الغرب من مصر ومن الشام مناصحاب الرايات اللسود)

يكون ) :حماد عن أرطأةابن  الى خرالسان. حيث يروي من األردن ثم من العراق فينكفئون القدس ثم
بين أهل المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفلسطاط، لسبعة أيام ]قتال[، ثم يلتقون بالعريش، فتكون الدبرة 

. ويذكر نعيم بن حماد عن (147)(فياني عليهمعلى أهل المشرق حتى يبلغوا األردن ثم يخرج اللس
فيجتمعون في قنطرة أهل مصر فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب لسبعًا ثم تكون الدبرة ): الزهري

هل الشام فيقاتل أهل أثم يخرج اللسفياني ويتبعه  على أهل المشرق حتى ينزلوا الرملة...
المغرب وأهل المشرق بقنطرة الفلسطاط لسبعة هل أيكون بين ) :وفي رواية عن أرطأة .(148)(المشرق

هل المشرق حتى يبلغوا األردن ثم يخرج عليهم ألعريش فتكون الدبرة على ايام ثم يلتقون بأ
اللسفياني الذي يقاتل أول شيء من الرايات اللسود في لسرة ) :رواية اخرى عن أرطأة .(149)(اللسفياني
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وفي رواية  .(151)(يلسبي الذرية ويبقر بطون الحبالىيهزم الجماعة مرتين... يقبل الجزية و  الشام...
يقاتل ]اللسفياني[ أهل المشرق فيهزمهم من فللسطين حتى ينزلوا مرج الصفر، ثم ) :أخرى عن الزهري

يلتقون فتكون الدبرة على أهل المشرق حتى ينزلون مرج الثنية ثم يقتتلون فتكون الدبرة على أهل 
هل المشرق حتى يبلغوا الى المدينة الخربة أون فتكون الدبرة على ثم يقتتل ،المشرق حتى يأتوا الحص

ثم يقتتلون فتكون الدبرة على أهل المشرق حتى ينتهوا الى عاقرقوفا ثم يقتتلون فتكون  ،يعني قرقيلسيا
وعن  .(151)(حتى يدخلوا الكوفة ثم يخرب الكوفة الدبرة على أهل المشرق فيحوز اللسفياني األموال...

حتى ينزلوا  يبعث اللسفياني على جيش العراق رجًا من بني حارثة...) :ي طالب بأعلي بن 
الحاكم  وأخرج .(152)(الكوفة فكم من دم مهراق وبطن مبقور ووليد مقتول ومال منهوب ودم ملستحل

يظهر اللسفياني على الشام ): النيلسابوري في الملستدرك على الصحيحين عن علي بن أبي طالب 
ثم يخرج أهل ل اللسفياني في طلب أهل خرالسان... وتقبل خي وقعة بقرقيلسيا... ثم يكون بينهم

  .(153) (خرالسان بطلب المهدي
ثم يبرز في أهل خرالسان قائد قدير ولعله يكون شعيب بن صالح من بني تميم حلسب بعض 

ناك أو لعله كليهما وهو األقرب للواقع/ وهحلسب روايات أخرى )بالروايات أو شاب من بني هاشم 
حتمال أن يكون الهاشمي هو المهدي الموعود، فيقاتل في هذا الجيش قبل اإلعان عن حركته ا

لستغاثة أهل العراق من ظلم اللسفياني افيلستجمع قواه ويعيد الكرة على جيش اللسفياني بعد  ،(العالمية
بل إن ذلك القائد  ومطالبة أهل العراق ذلك القائد القدير بالنصرة كما هو وارد في األحاديث التالية،

يلسترجع بيت المقدس مرة أخرى من اللسفياني، فيذكر المتقي الهندي وجال الدين اللسيوطي عن 
إذا خرجت خيل اللسفياني الى الكوفة بعثت في طلب أهل خرالسان، ويخرج ) :علي بن أبي طالب 

صالح أهل خرالسان في طلب المهدي، فيلتقي الهاشمي برايات لسود، على مقدمته شعيب بن 
صحاب اللسفياني بباب اصطخرة، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، فتظهر الرايات اللسود وتهرب خيل أو 

    :حماد هذه الرواية فيقولابن  ويؤكد .(154)( اللسفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه
لى مقدمته رجل يلتقي اللسفياني والرايات اللسود.. فيهم شاب من بني هاشم في كفه اليلسرى خال، وع)

من بني تميم يقال له شعيب بن صالح بباب أصطخرة فتكون بينهم ملحمة فتظهر الرايات اللسود 
بي أوفي رواية أخرى عن  .(155)(وتهرب خيل اللسفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه
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وفي رواية عن  .(156)(فيقبل أهل المشرق عليهم قتاً جعفر بعد دخول جيش اللسفياني الى الكوفة )
يدخل اللسفياني الكوفة فيلسبيها ثاثة أيام ويقتل من أهلها لستين ألفًا ثم يمكث فيها ثماني ) :أرطأة

عشرة ليلة... وتقبل الرايات اللسود حتى تنزل على الماء، فيبلغ من في الكوفة من اصحاب اللسفياني 
يلتقي اللسفياني والرايات ) :بي طالب أوفي رواية أخرى عن علي بن  .(157)(نزولهم فيهربون

 .(158)(اللسود... فتظهر الرايات اللسود وتهرب خيل اللسفياني فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه
تخرج رايات لسود تقاتل اللسفياني ) :وقد تواتر هذا الحديث بألفاظ مقاربة حيث ذكره المتقي الهندي

حجر ابن  وذكره .(161)يذكره اللسيوطيو  .(159)(فيهم شاب من بني هاشم في كتفه اليلسرى خال
يدخلون دمشق برايات لسود عظام فيقتتلون ): حماد عن علي بن أبي طلحةوأخرج ابن  .(161)الهيتمي

ق الى شعيب بن صالح بأنه من بني تميم وفي رواية عن أبي جعفر يتطر   .(162)(فيها مقتلة عظيمة
اق بعد دخوله الكوفة وبغداد... فيقبل أهل فيبث اللسفياني جنوده في اآل) :من الموالي حيث يقول
فعند ذلك يأمر اللسفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، وعند ذلك تقبل المشرق عليهم قتًا... 

ثم  فيلسرح رجل من بني تميم من الموالي يقال له شعيب بن صالح... الرايات اللسود من خرالسان...
حماد عن محمد بن الحنفية بشأن الرايات اللسوداء بن وأخرج ا .(163)(يكون بعدها ذبح عظيم ببابل

يهزمون أصحاب اللسفياني حتى ينزل بيت المقدس، من خرالسان بقيادة شعيب بن صالح بأنهم )
وتلستمر جوالت المعارك بين اللسفياني من جهة وأصحاب الرايات  .(164)(يوطئ للمهدي لسلطانه

وهذه  .وتتوالى هجمات اللسفياني على العراق اللسود في الشام واألردن وفللسطين والعراق وخرالسان
كما هي  اللسيناريوات تتأكد من خال اللقطات المتواترة في جملة من أحاديث الرلسول األعظم 

 واردة أدناه فضًا عما تطرقنا إليه من أحاديث لسابقة:
ويلسبي من  ب عليهااللسفياني يبعث جيشًا الى الكوفة... فيتغل  ) :ملسعودابن  حيث يذكر القرطبي عن
ألطفال، ويقتل الرجال... فتقوم صيحة بالمشرق... فيلستنقذ ما في أيديهم من اكان فيها من النلساء و 

أشقى الناس علساكر عن جنادة بن مروان عن أبيه )ابن  ويذكر .(165)(اللسبي ويردهم الى الكوفة
 العمال عن علي  المتقي الهندي في كنز وأخرج .(166)(بالرايات اللسود من أهل الشام أهل دمشق

تخرج رايات لسود ويخرج صاحب كنز العمال ايضًا ) .(167)(إذا هزمت الرايات اللسود خيل اللسفياني)
إذا خرجت خيل اللسفياني الى الكوفة ويخرج المتقي الهندي في حديث ثالث ) (168)(مقابل اللسفياني
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ويخرج هذا  .(169)(فتظهر الرايات اللسود وتهرب خيل اللسفياني بعث في طلب أهل خرالسان...
تنزل الرايات اللسود التي تقبل من خرالسان الى الكوفة بي جعفر )أوعن  .(171)الحديث نعيم بن حماد

وفي حديث عن لسعيد بن الملسيب عن  .(171)(فإذا ظهر المهدي بمكة بعث بالبيعة الى المهدي
اهلل ثم تخرج رايات يخرج من المشرق رايات لسود لبني العباس ثم يمكثون ما شاء ) رلسول اهلل 

 .(172)(بي لسفيان وأصحابه من قبل المشرق يؤدون الطاعة للمهديألسود صغار تقاتل رجًا من ولد 
تنزل الرايات اللسود التي تخرج من خرالسان الكوفة، فإذا ظهر المهدي وفي رواية عن أبي جعفر )

ي جيشًا الى المدينة فيقتل من يبعث اللسفيانقبيل ) يوفي رواية عن أب .(173)(لبيعةابمكة بعث إليه ب
ألشراف الحلسنيين[ حتى الحبالى ]لعله خوفًا من والدة المهدي من اكان فيها من بني هاشم ]نلسل 

. قد (174)(حتى يظهر أمر المهدي في مكة يضع الجيش فيهم لسيفه أيامًا... ... إمرأة هاشمية[
ن أهل الشام هم أهم أتباع المهدي، و يتبادر الى ذهن القارئ الكريم أن أهل العراق وأهل خرالسان 

غير صحيح، حيث هناك روايات صحيحة ومؤكدة ومتواترة بحق  األمرأتباع اللسفياني، ولكن هذا 
لذين لسيلتحقون بالمهدي ولسيقاتلون بين يديه، ولكن اللسفياني لسيحكم الشام ااألبدال من أهل الشام 

عليه بعد خروج  نيتبدد خوفهم ولسيثورو بالحديد والنار كحاكم متلسلط جائر، ولكن أهل الشام لس
اللسفياني بالقتل إن لم  نالمهدي في مكة وتيقنهم منه بعد حادثة الخلسف بجيش اللسفياني، فيهددو 
ني للمهدي ألسيرًا، فيقتله يبايع المهدي، فيبايع مرغمًا مجبورًا، ثم ينكث بيعته، فيلسلم الناس اللسفيا

المهدي حين يظهر بين الركن والمقام عن أم لسلمة  حيث أخرج أبو داوود في لسننه بشأن المهدي.
لحاكم النيلسابوري ا وأخرج .(175)(أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام)

بن  أحمد وأخرج .(176)(فيأتيه عصب العراق وأبدال الشامفي ملستدرك الصحيحين عن أم لسلمة )
هذا الحديث  وأخرج .(177)(بدال الشام وعصائب العراق فيبايعونهأتته أحنبل في ملسنده عن أم لسلمة )

ه يوالطبراني في معجم ،بن أبي شيبة في مصنفهاالكثير من الصحاح وأصحاب اللسنن والملسانيد ك
هذا   .ن ال يلسع المجال لذكرهمو ريخه وآخر ابن علساكر في تاو  ،والداني في لسننه ،األولسط والكبير

شام، أما بالنلسبة لمن بقي من أهل الشام تحت حكم اللسفياني فقد أخرج بالنلسبة لألبدال من أهل ال
لبيداء، وبلغ ذلك اإذا بعث اللسفياني الى المهدي جيشًا فخلسف بهم ب) نعيم بن حماد عن علي 

ال قتلناك، فيرلسل اأهل الشام قالوا لخليفتهم، قد خرج المهدي فبايعه و  ليه إدخل في طاعته وا 
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فيبلغ  إذا خلسف بجيش اللسفياني...حماد عن عبداهلل بن عباس )ابن  رجكما أخ .(178)(لبيعةاب
]فيبرر اللسفياني بيعته[ فيقول ما أصنع  ليه ببيعته ويبايعه...إ]أي اللسفياني[ فيرلسل  صاحب دمشق

]اي المعادين للمهدي[ فإنا معك فألستقل بيعتك، فيرلسل الى الهاشمي  ألسلمني الناس، فيقولون
أن المهدي واللسفياني وكلب حماد أيضًا عن الوليد بن ملسلم )وأخرج ابن  .(179)(فيلستقيله البيعة

 . (181)(يقتتلون في بيت المقدس حين يلستقيله البيعة، فيؤتى باللسفياني ألسيرًا فيأمر به فيذبح
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 .192ص ،11ج ،كنز العمال للمتقي الهندي (26)
 .106ص ،1ج ،بي داوودألسنن ( 27)
 .229و 226حديث رقم  ،( لسنن أبي عمرو الداني19)
 .260ص ،1ج ،تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (29)
 .1066و 1067حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (31)
 .179ص ،12ج ،كنز العمال للمتقي الهندي (31)
 .119ص ،12ج  ،بي شيبةابن أ مصنف (32)
 .221ص ،2ج ،ملستدرك الصحيحين للحاكم النيلسابوري (33)
 .172ص ،10ج ،المعجم الكبير للطبراني (34)
 .20ص ،2ج ،لسقانيبن حجر العالالقول المختصر  (35)
 .29769حديث رقم  ،علساكر كما نقله المتقي الهندي في كنز العمالابن  (36)
 .7791حديث رقم  ،صحيح البخاري (37)
 .2219/  2216/  2217/  2212/  2212/  2212حديث رقم  ،صحيح ملسلم (38)
 .2611/  2610حديث رقم  ،بي داوودألسنن  (39)
 .1121حديث رقم  ،صحيح الترمذي (41)
 11996/  11992/  11962/  2772/  2212حديث رقم  ،حنبلابن  ملسند احمد (41)

11911  /11101  /11112  /11110  /11111 /11112  /11122  /11127 
11127  /11172 /11169  /11111  /10000  /10001  /10016  /10019 
10011  /10011  /10011  /10021  /10022  /10027  /10027  /10026 
10071  /10102  /10111  /10112  /10121  /10121. 

 .7699/  7696/  7697حديث رقم  ،حبانابن  صحيح (42)
 / 7777/  7772/  7291حديث رقم  ،الملستدرك على الصحيحين للحاكم النيلسابوري (43)
 9211. 
 /  7211/  2092/  2021/  1292/  961حديث رقم  ،المعجم األولسط للطبري (44)
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 /  1661/  1660/  1671/  1679/ 1676/  1677المعجم الكبير   ؛7277
1661  /1662  /1662  /1691  /1692  /1911  /1910  /1921  /1922 
1920  /1972  /1910  /1102  /1121  /1162  /1011  /1017  /1016 / 
1019  /1011  /1020  /1022  /1022  /1027  /1029  /10129 /16029. 

 /1912/  1910/  1991/  1999/  1792/  272حديث رقم  ،ئل النبوة للبيهقيدال (45)
      1912.  

 .1162/  1110/  111/  111/  110/  111حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (46)
 22929/  22902/  21210/  20111حديث رقم  ،كنز العمال للمتقي الهندي (47)

     22921  /22920  /22921  /22921  /22922  /22922  /22922 
     22927  /22926  /22929  /22921  /22970  /22971. 

 / 2719/  2716/  2717حديث رقم  ،اءاألمر مبتدأ كتاب  –بي عوانة أملستخرج  (48)
     2711  /2721  /2721  /2722  /2722  /2722  /2727  /2721  /2720 
     2721  /2721  /2722  /2722  /2721. 

 .222ص ،12/ ج 192ص ،9ج ،النباء للذهبي عامألسير  (49)
 .2211/  2219/  1062/  267حديث رقم  ،كتب تخريج الحديث النبوي لأللباني (51)
 .177ص، 2ج، التاريخ الكبير للبخاري (51)
 إن اعتراض الشيخ األلباني رحمه اهلل على لسند ذلك الحديث كان من ناحيتين: (52)
 ملسلم، أحد الرواة في لسند الحديث وهو محمد بن إلسماعيل بن أبي لسمينة لم يخرج لهاألولى أن  ـأ

 والثانية ما هو متعارف في علوم الحديث بتدليس التلسوية أي العنعنة وهو اتهام أحد ـ ب
 الرواة وهو الوليد بن ملسلم بالعنعنة أي أنه كان يدل س تدليس التلسوية.

ني قد ينظر إليها وكأنها تضعف الحديث ولكن هذه االعتراضات مردود عليها، كما أنه في نفس بالتأكيد إن اعتراضات الشيخ األلبا
أبي ابن  االعتبار، حيث نجد أن فيالوقت هناك عناصر قوة في لسند الحديث خاف ما اعترض عليه األلباني ال بأس بأخذها 

النباء للحافظ الذهبي فقال فيه:  إعامي، وأما ترجمته في لسير لسمينة الذي لم يخرج له ملسلم كان من الطبقة الثالثة من شيوخ البخار 
ث عنه أبو داوود في لسننه )اإلمام العابد القدوة المجاهد الحافظ أبو عبداهلل محمد بن إلسماعيل بن أبي لسمينة الهاشمي... حد  

ابن  قه الحافظًا عن ذلك فقد وث  ( فض2222ص  ،2162ترجمة رقم  ،النباء للحافظ الذهبي إعاموالبخاري في الصحيح( )لسير 
( والمزي 97ص  ،1ج، حبانابن  ( وابن حبان )ثقات279ص ، حجر العلسقانيابن  حجر العلسقاني )تقريب التهذيب للحافظ

 .(211ص ،1ج، وصالح بن محمد األلسدي )تهذيب التهذيب .وأبو حاتم )المصدر اللسابق( .(291ص ،12ج، )تهذيب الكمال للمزي
 (.291ص ،12ج، )تهذيب الكمال للمزيوأبو داوود 
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وأما بالنلسبة لعنعنة الوليد بن ملسلم )لتوضيح معنى تدليس التلسوية )العنعنة( وتفريقه عن تدليس الوضاعين لمن يجهل ذلك نفرض 
براهيم، ولنفترض المثال التالي: نفترض أن الراوي زيدًا ينقل عن الراوي عمرو الذي ينقل عن الراوي إلسماعيل والذي ينقل عن الراوي إ

أن الراوي إلسماعيل هو من المجاهيل أي غير معروف على ملستوى الرواة، فإذا كان الراوية وضاعًا يلستخدم تدليس الكذب يقول 
حدثنا زيد حدثنا عمرو حدثنا إبراهيم وهذا الكذب بعينه ألن عمرو لم يلسمع من إبراهيم، أما الراوية الثقة الذي يلستعمل تدليس التلسوية 

ول حدثنا زيد حدثنا عمرو عن إبراهيم حيث إنه يشير بشكل واضح أن عمروًا لم يلسمع من إبراهيم مباشرة بل من خال شخص فيق
فقد  .آخر أو أشخاص آخرين غير مذكورين فهو صادق وثقة حتى مع الستعماله التدليس المعروف في هذه الحالة بتدليس التلسوية(

وروى ملسلم عنه أكثر من أربعين حديثًا، وهناك حوالى لسبعة أحاديث  ،كثر من عشرين حديثاً روى البخاري عنه أي الوليد بن ملسلم أ
حديث  ،)راجع األحاديث التالية في البخاري:/ كتاب الزكاة .وردت في البخاري عن الوليد بن ملسلم بالعنعنة أي بتدليس التلسوية

/ كتاب المغازي  2722/ كتاب مناقب األنصار حديث  2211/ كتاب فضائل الصحابة حديث  1012/ كتاب البيوع حديث  1292
(، حيث كما هو معلوم فإن هناك فرقًا شالسعًا بين 7216/ كتاب الحدود حديث  7226/ كتاب كفارات اإليمان حديث  2121حديث 

راوي كاذب، بل على تدليس الوضاعين وتدليس التلسوية الذي يمكن أن نصفه بتدليس الثقات، حيث إن تدليس التلسوية ال يعني أن ال
ورع يدعوه ورعه ألن يذكر الحديث )عن( )عن( فيمن لم يلسمع عن شيخه مباشرة، فإن القدماء وبالذات البخاري،  إنلسانالعكس فإنه 

ن كان يعنيهم بالدرجة األولى ثقة الراوي وصدقه ولهذا أخذ البخاري وملسلم والترمذي وابن حنبل والحاكم النيلسابوري والذهبي بالكثير م
 األحاديث التي في لسندها الوليد بن ملسلم وأقروا بصحتها مع أن العنعنة ظاهرة فيها بشكل جلي...

 .1011حديث  ،كتاب البيوع، صحيح البخاري (53)
 .1992، 2112، 1991، 2121حديث  ،باب الخلسف بالجيش الذي يؤم البيت، كتاب الفتن واشراط اللساعة، صحيح ملسلم (54)
 .2191حديث ، دملسند أبي داوو  (55)
 .1161حديث  ،كتاب الفتن، صحيح الترمذي (56)
 .2072حديث  ،كتاب الفتن، ماجهابن  لسنن (57)
 .1969حديث  ،كتاب منالسك الحج، لسنن النلسائي (58)
جيش من أمتي يجيئون من قبل الشام حديث ، / ملسند األنصار 12217ملسند المكيين حديث ، ملسند أحمد بن حنبل (59)

 .17120حديث  ،طائفة من أمتي يخلسف بهم، د األنصار/ ملسن 12712
 .177ص ، 2ج، التاريخ الكبير للبخاري (61)
 .271، 279، 210ص ، 2ج، الملستدرك للحاكم (61)
 .112ص ، 1ج، اللسير للذهبي (62)
 .600، 719، 711، 710، 207ص ، 1؛/ ج221، 169ص ، 1ج، الفتن البن حماد (63)
 .120ص  ،7ج ،كثير البداية والنهاية البن (64)
 .211ص  ،10ج ،تفلسير الطبري (65)
 .21، 29، 16ص  ،1ج ،تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (66)
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 .212ص  ،12ج ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (67)
 .107ص  ،16ج ،علساكرابن  تاريخ (68)
 .120ص  ،7ج ،عن البداية والنهاية البن علساكر (69)
 .217، 1091ص  ،2ج ،ناللسنن الواردة في الفت (71)
 .199ص  ،7ج ،كنز العمال للمتقي الهندي (71)
 .119ص  ،المرالسيل للعائي (72)
 .1112ص  ،2ج ،الماحم للقرطبي (73)
 .217، 212ـ ص ،1ج ،العلل ألبي حاتم (74)
 .17، 21 ،التهذيب للمزي (75)
 الرابط التالي علىويمكن االطاع على موقعه  يلساماإلنلسبة إلى حزب التحرير  (76)

 http://abuhafs.maktoobblog.com 
 .9621حديث رقم  ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهحديث  ،الملستدرك للحاكم النيلسابوري (77)
 .921وحديث رقم  927حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (78)
 .912حديث  ،بن حماد الفتن، لنعيم (79)
 .929رقم حديث  ،بن حماد الفتن، لنعيم (81)
 .922حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (81)
 .27229حديث رقم  ،ابن أبي شيبه (82)
 .7961حديث رقم  ،حبان في صحيحهابن  وذكره ؛1022حديث رقم ، صحيح البخاري (83)
لي في وذكره أبو يعلى الموص 12112/17112/12117، وبلفظ آخر حديث رقم 12761حديث رقم  ،ملسند أحمد بن حنبل (84)

 .7692حديث  ،ملسنده
 .19226/19229وحديث  ،المعجم الكبير للطبراني .19229وحديث رقم  ،اللسنن للدايني 216حديث رقم  (85)
صحيح ملسلم  ،2171حديث رقم  ،وورد حديث مماثل باختاف بلسيط باللفظ عن أم لسلمة .2172حديث رقم ، صحيح ملسلم (86)

حديث رقم  ،وذكره الترمذي في لسننه ،9221وذكره الحاكم في الملستدرك حديث رقم  ،7990حبان في صحيحه حديث رقم ابن  وذكره

1111. 
 .1171حديث رقم  ،صحيح الترمذي (87)
 .9662حديث رقم  ،ملسند أحمد بن حنبل (88)
 .2270حديث رقم   ،المعجم األولسط للطبراني (89)
 .217ص ،7ج ،دالئل النبوة للبيهقي (91)
 .112ص ،1ج ،ن حمادب الفتن، لنعيم (91)
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 .191ص ،21ج ،تاريخ دمشق البن علساكر (92)
 .71ص ،11ج ،البداية والنهاية البن كثير (93)
 .222حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم  (94)
     .912حديث رقم ، بن حماد الفتن، لنعيم  (95)
   .107حديث رقم ، بن حماد الفتن، لنعيم  (96)
(97) Encyclopedia of Islam, Brill, Vol 5, pg 56. 
 .2061ماجة حديث رقم ابن  لسنن (98)
 .9222حديث رقم  ،ملستدرك الشيخين للحاكم النيلسابوري (99)
 .2100. 1292  .1226، 1227حديث رقم  ،الملسند الكبير للبزار (111)
 .1212ص ،2ج ،ترجمة يزيد بن أبي زياد، الضعفاء الكبير للعقيلي (111)
 .167ص ،6ج ،عدي في ترجمة يزيد بن أبي زياد الكامل البن (112)
 .2092حديث رقم  ،الموصلي ىيعل يبأملسند  (113)
 .229ص ،اللسنن الواردة في الفتن ألبي عمرو الداني (114)
 .217ص ،1ج ،المجموعة للشوكاني ةالفائد (115)
 .211ص ،ملسند هيثم بن كليب الشاشي (116)
 .169ص  ،1ج ،البداية والنهاية البن كثير (117)
 .92رقم  ،لسللسلة األحاديث الضعيفة لأللباني (118)
 .166ص  ،2ج ،ملسند أحمد بن حنبل (119)
 .2092حديث رقم  ،ماجةابن  لسنن (111)
 .1222حديث رقم  ،اللسنة لعبداهلل (111)
 .112حديث رقم  ،الملسند الكبير للبزار (112)
 .9269ديث رقم ح، 272، 272ص ،2ج ،الملستدرك للحاكم النيلسابوري (113)
 .201ص ،2ج ،الملستدرك للحاكم النيلسابوري (114)
 .217ص ،7ج ،دالئل النبوة للبيهقي (115)
 .1212حديث رقم  ،22ص ،2ج ،اتحاف المهرة إلبن حجر العلسقاني (116)
 .1222حديث رقم  ة،بن الجوزيالعلل المتناهية ال (117)
 .2114حديث رقم  ،ماجةابن  (111)
 .11-12ص  ،حمادابن  نعيم( 119)
 .492-494-490ص ،02ج ،للمتقي الهندي كنز العمال( 120)
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 .2114حديث رقم  ،ماجةابن  صحيح( 112)
 .2112حديث رقم  ،ماجةابن  صحيح( 122)
 .1120حديث رقم  ،ملستدرك الصحيحين للحاكم النيلسابوري( 123)
 .20102حديث رقم  ،كنز العمال للمتقي الهندي( 121)
الصحيحة التي تؤكد ظهور المهدي في مكة وأخذه البيعة  ثير من أصحاب الصحاح واللسنن الكثير من األحاديثأخرج الك (121)

بن أبي شيبة والطبراني واللسيوطي وغيرهم ابن حماد و ابن حبان والحاكم النيلسابوري و اداوود و  يحنبل وأبابن  بين الركن والمقام، كأحمد
داوود والحاكم  يهلل يبعث لهذه األمة على رأس كل مئة لسنة من يجدد لها دينها( كأبا نإ، كما أخرج الكثير منهم أيضًا )كثير

 بن حجر العلسقاني وغيرهماالنيلسابوري والبيهقي واللسيوطي و 
  222حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (121)
 .71ص ،11ج ،البن كثير ،البداية والنهاية (127)
  .262م حديث رق ،لنعيم بن حماد ،الفتن (121)
  .20121حديث رقم  ،المتقي الهندي ،كنز العمال (129)
 .29ص ،بكر ناجي وأب ،إدارة التوحش (130)
 .2961صحيح البخاري حديث رقم  (131)
 .110حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن (132)
 .114حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 133)
 .190حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 131)
 .111حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 131)
 .191حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 131)
 .190حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 131)
 .941حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 131)
 .111حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 139)
 .162حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 110)
 .192حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 111)
 .191حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 112)
 .111حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 113)
 .196حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 111)
 .111حديث رقم  لنعيم بن حماد، ،الفتن( 111)
 .114حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 111)
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 .111حديث رقم  بن حماد، لفتن، لنعيما( 111)
 .114حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 111)
 .169حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 119)
 .101حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 110)
 .161حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 111)
 .111حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم( 112)
 .1911حديث رقم  ،للحاكم النيلسابوري ،ك الصحيحينملستدر ( 113)
 .26991حديث رقم  ،02ج  ،للمتقي الهندي ،كنز العمال (111)

   .96ص ،4ج ،لجال الدين اللسيوطي ،ىالحاوي للفتاو         
 .604و 111حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (111)
 .602حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (111)
 .111حديث رقم  بن حماد، ن، لنعيمالفت (111)
 .602حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (111)
 .26999حديث رقم  ،02ج  ،كنز العمال للمتقي الهندي (119)
   .96ص ،4ج ،لجال الدين اللسيوطي ى،الحاوي للفتاو  (110)
 .21ص ،بن حجر الهيتميال ،الفتاوى الحديثية (111)
 .191حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (112)
 .611حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (113)
 .119حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (111)
 ،901ص ن،بي بكر القرطبيألمحمد بن  ،التذكرة (111)
 .409ص ،4ج ،علساكرابن  تاريخ (111)
 .26912حديث رقم  ،02ج  ،للمتقي الهندي ،كنز العمال (111)
 .26999حديث رقم  ،02ج  ،تقي الهنديللم ،كنز العمال (111)
 .26991حديث رقم  ،02ج  ،للمتقي الهندي ،كنز العمال (119)
 .612حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (110)
 .604حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (111)
 .619حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (112)
 .616حديث رقم  بن حماد، الفتن، لنعيم (113)
 .620حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (111)
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 .011ص ،2ج ،بي داوودألسنن  (111)
 ، 269ص ،2ج ،للحاكم النيلسابوري ،الملستدرك (111)
 .41291حديث رقم  ،ملسند أحمد بن حنبل (111)
 .0116حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (111)
 .0104حديث رقم  ،بن حماد الفتن، لنعيم (119)
 .0111حديث رقم  ،بن حماد تن، لنعيمالف (110)
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الالمهدي و  أحاديث الرسول : سادسالفصل ال  المعركة الحاسمة الدج 
 

الالمسيح   :الدج 
الوردت روايات كثيرة ومتواترة في الكثير من كتب الصحاح عن  الأو الملسيح  الدج  ، ولكن لو الدج 

ر منها متونًا غريبة بعيدة كل البعد عن كتاب اهلل ولسن ة نظرنا إلى متن هذه األحاديث فإننا نجد الكثي
الرلسوله الصحيحة وعن الواقع والمنطق. ف ، الستنادًا إلى هذه األحاديث، يحيي الموتى ويأمر الدج 

اللسماء بالمطر فتمطر ويأمر األرض فتخرج نباتها، بين يديه جنة ونار وجبل من خبز، فجنته نار 
في جزيرة من األرض داخل دير مكبلة يديه ورجليه بأشد الوثاق  لسول وناره جنة، كان منذ زمن الر 

 بالحديد ولسيبقى حيًا ألكثر من ألف لسنة حيث يظهر في آخر الزمان.
بالتأكيد إن هذه المتون غير صحيحة ألنها تخالف كتاب اهلل وتخالف األحاديث الصحيحة كما أنها 

 لسبحانه وتعالى وحده وبإرادته القادر على أن تخالف العقل وتخالف الواقع وتخالف المنطق، فاهلل
يحيي الموتى واهلل وحده خالق ومالك الجنة والنار، نعم يمكن أن يكون هناك تعبير مجازي في أن 
جنته هو المال الحرام الذي عاقبته النار، وناره القتل والشهادة والذي عاقبته الجنة، وأما أن يحيا 

لف وأربعمائة عام حتى اآلن، فا نجد له مثيًا في العالمين غير فترة من الزمن تناهز األ إنلسان
ن عاش نوح ألكثر من ألف عام فإنه كان يأكل الطعام ويداه األنبياء كنبي اهلل نوح  ، ولكن وا 

ًا محتااًل ودجااًل يعيش أكثر من ألف عام مكبل إنلسانن، وهو نبي، فلماذا يبقي اهلل يورجاه حرت
يأكل الطعام ويعيش في جزيرة لم تكتشف حتى اآلن؟ إنها معجزة أعظم من  اليدين والرجلين ال

 معجزات أنبياء اهلل . بل هناك معجزات أخرى مذكورة في هذه األحاديث لم نتطرق إليها لكثرتها.
لذلك فإن لسند الحديث ربما يصح ولكن متنه ال يصح بكامله بهذا الشكل، ومع أن البخاري قد ذكر 

إال أنه تطرق أيضًا إلى ما يمكن أن يشكك في تلك   ث الموضوعة عن الرلسولبعض هذه األحادي
أراد أن ينبه  ، حيث إن رلسول اهلل األحاديث الستنادًا إلى روايات صحيحة عن الرلسول 

الالملسلمين إلى ذلك، ألن المغاالة في قدرة  من روايات اليهود كانت موجودة حتى في زمن  الدج 
عمن يقول أن معه  بن شعبة أنه لسأل رلسول اهلل لبخاري عن المغيرة ، حيث يذكر االرلسول 
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؛ وذكر هذا (1)(هو أهون على اهلل من ذلك: ) جبًا من خبز ونهرًا من ماء فقال رلسول اهلل
، والطبراني في (3)، وابن حنبل في ملسنده(2)الحديث بلفظ مقارب ملسلم في صحيحه بطرق عديدة

. وشكك الكثير من العلماء األقدمين في صحة أحاديث (5)في صحيحه، وابن حبان (4)معجمه الكبير
ال التي تعطيه قدرات إعجازية الستنادًا إلى حديث المغيرة بن شعبة أعاه كابن حزم والطحاوي  الدج 

ال. بل إن بعض األقدمين شككوا في جميع أحاديث (6)وابن كثير ، (7)لما فيها من الخرافات الدج 
اللما ورد من تواتر كبير في األحاديث الواردة في الملسيح  ولكن هذا الرأي ضعيف ، كما أن الدج 

األولين من العلماء األجاء لم يكتفوا بصحة اللسند فحلسب بل بصحة المتن كمالك وأبي حنيفة 
، وهو ما قال به الكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ الغزالي (8)وأحمد بن حنبل والطحاوي
دلبي والدكتور والدكتور ملسفر الدميني والدكتور صاح الدين اإل ،ما اهللومصطفى اللسباعي رحمه

 .(9)لسلطان العكايلة وآخرين
الإن أحاديث  الأو الملسيح  الدج  يفرض  األمرمتواترة بشكل كبير في كتب الصحاح، وهذا  الدج 

قنا إليها في حاله من التأني في الحكم، وال أريد أن أدخل في تفاصيل ولسند هذه األحاديث كما تطر 
أحاديث اللسفياني، ولكننا في البحث أدناه لسنعرض عن متون األحاديث التي تخالف كتاب اهلل وما 

 وما يخالف العقل والواقع والمنطق. صح من الحديث عن رلسول اهلل 
ننا نجد  إن قضيه الملسيح  هي قضيه ملستقبل العالم، يؤمن بها اليهود والنصارى والملسلمون، وا 

واترة تربط بين هذه الشخصية واليهود من جهة وأحاديث أخرى متواترة تربط بين هذه أحاديث مت
الشخصية ومجموعة أخرى من العرب الملسلمين، فضًا عن أحاديث أخرى تكشف حقائق معاصرة 

 فيفي كشفه لهذه الحقائق قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا كما لسنرى  مؤكدة نبوة الرلسول األعظم 
 ية.األحاديث اآلت

إن انتظار اليهود والنصارى والملسلمين للملسيح المخلص ووجود تراث ديني رصين لدى هذه األديان 
دجال يزعم كذبًا بأنه  إنلسانالثاثة مرتبط بالملسيح المنتظر، تفتح الباب والسعًا إلمكانية أن يتواجد 

النصارى الملسيح المنتظر، يظهر في آخر الزمان ويمكن أن يلتف حوله بعض اليهود وبعض 
كبعض اليهود الذين يمكن تلقيبهم  وبعض الملسلمين. بل من الممكن أن تختلق إحدى هذه الطوائف،

، مثل هذه الشخصية ويزعموا  كما هو مذكور في التراث الملسيحي (Antichrist )أعداء الملسيحـب
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كذبًا بأنه الملسيح المنتظر، ويكلسبوا في زعمهم الكاذب هذا تأييد وتصديق بعض الملسلمين وبعض 
 إلى افتراض هذه الفرضية هو الحادثة التالية:النصارى. إن الذي دعاني 

ية هناك وهو من عرب إلسرائيل لساماإلعند وجودي في لسنغافورة تعرفت على أحد أئمة الملساجد )
ية، حيث أخبرني أنه خال درالسته في إلسرائيل تم لساماإلقلسم الدرالسات  ــ وخريج جامعة تل أبيب
الفضول لانفتاح معهم وهو ال يزال طالبًا، فطلبوا ه فدفع  ،لستخباراتيةاجهات االتصال به من قبل 

منه التعاون معهم فوافق ابتداًء محاولة منه لمعرفة مخططاتهم، وكان يخشى مجابهتهم ما دام في 
 إلسرائيل.

وقد لساعدوه على اللسفر إلى لسنغافورة، والستمرت عاقته بهم لعدة لسنوات حاول أن ال يفيدهم 
هاية قطع عاقته بهم من دون أن يحقق لهم ما يبتغون. ومع أن وقرر في الن ،بمعلومات مهمة

يين في لسنغافورة ولكنه اكتشف لساماإلي هو تزويدهم بتقارير دورية عن تحركات األلسالسالمطلب 
 أمرين آخرين مهمين:

ية إليه وهو إمام ألحد ملساجد الملسلمين في لسنغافورة هو لنشر األلسالساألول: كانت توجيهاتهم 
 .تي تبث الفرقة بين الملسلمين وتعريف اللسنة بأن أعداءهم الحقيقيين هم الشيعة والمشركوناألفكار ال

اهلل أو هو اهلل؛ فضًا ابن  هم النصارى الذين يزعمون أن الملسيح هو همحلسب تعليماتبوالمشركون 
ل وقبور األولياء من أه عن الكثير من الملسلمين من الطوائف التي تعتقد بزيارة قبر الرلسول 

 اللسن ة من الصوفيين وغيرهم.
آلسيا ألئمة  يالثاني: أن هناك أكثر من حالة مشابهة لحالته في ملساجد أخرى في جنوب شرق

وجامعات  ،يةلساماإلقلسم الدرالسات  ــ الملساجد خريجي جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في إلسرائيل
ذكور أعاه في الوقت المنالسب . )لسيصدر كتاب إلمام الملسجد الم(ية أخرى في دول أخرىإلسام

 .مع تفاصيل كاملة لما هو مذكور أعاه(
 والحقيقة فإن هذا االحتمال يتأكد بوجود أحاديث عديدة تصب في هذا المصب كما هو أدناه:
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الاألحاديث التي تثبت أن أتباع المسيح  - 1 أعداء  هم من اليهود الدج 
 :(Antichrist) المسيح

اليتبع مالك )ابن  أخرج ملسلم في صحيحه عن انس حيث ورد في و  .(11)(لسبعون الفًا من يهود الدج 
الملسند أحمد بن حنبل ) وفي حديث آخر البن حنبل  .(11)(... يكون معه لسبعون ألفًا من اليهودالدج 

( وذكر هذا الحديث بنفس اللفظ الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في أكثر أتباعه اليهودبأن )
الن ماجة أابن  وذكر .(12)مصنفه ال، وذكر الطبراني أيضًا )(13)(يقود اليهود) الدج  شيعته  الدج 
الحبان عن ابن  وورد في صحيح .(14)(اليهود أبي ابن  ، وذكر(15)(إنه يخرج معه اليهود) الدج 

الأكثر أتباع شيبة في مصنفه ) وورد هذا الحديث في الفتن البن  .(اليهود وأوالد الموملسات الدج 
وفي حديث آخر  .(17)(يخرج عدو اهلل ومعه جنود من اليهودحماد أيضًا )ن اب ، وذكر(16)حماد

 (19)(يتبعه لسبعون ألفًا من اليهود عليهم التيجانوفي حديث آخر ) .(18)(ليه اليهود جميعاً إوتجمع )
ال( أن 121كثير في تفلسير لسورة النلساء آية )ابن  ويذكر يأتي ومعه لسبعون ألف يهودي وفي  الدج 

ال( الملسيح 21آية ) لسورة غافر أبي شيبة حينما يقتل الملسيح ابن  وذكر وجنوده من اليهود،  الدج 
الي أ بي أوورد عن  .(21)وذكر هذا الحديث نعيم في فتنه أيضاً  .(تفرق عنه اليهودفحينها ) الدج 

اليخرج ) :قال بكر الصديق   وذكر اللسيوطي في الدر المنثور  .(21)( من مرو من يهوديتها الدج 
عن  .(27آية  ،)لسورة غافر ﴾ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آيَاِت اللَِّه بِغَْيِر ُسْلطَاٍن َأتَاُهمْ ﴿في تفلسير قوله تعالى 

الكعب األحبار أنها نزلت في اليهود فيما ينتظرونه من أمر  الوأن أكثر اتباع  الدج  اليهود ( الدج 
الأتباع ( )176ورة األعراف آية )الرازي في تفلسير لس وأخرج .)وأوالد األمهات  .(هم اليهود الدج 

صاحب )باب التأويل في معاني التفلسير( الملسمى بتفلسير الخازن لنفس اآلية قوله في  وأخرج
ال المع ) نعيم عن أم شريك وأخرج(، اليهود أتباعه وأشياعه) الدج   .(22)(يومئذ لسبعون الفًا يهود الدج 

الالعمال حديثًا يؤكد ما ذهبنا إليه من مزاعم معجزات  وقد أخرج المتقي الهندي في كنز فيقول  الدج 
العباس بشأن ابن  عن  .(23)(ومعه لسحرة اليهود يعملون العجائب ويراها الناس فيضلونهم بها) الدج 

الوقال اللسيوطي في الحاوي للفتاوى أن ) وأخرج ابن  .(24)(يكون معه لسحرة اليهود وجنودهم الدج 
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ال دمشق عن عبداهلل بن عباس أيضًا بشأن  علساكر في تاريخ ومعه لسحرة اليهود ويعملون )الدج 
 .(25)(العجائب ويرونها الناس فيفتنوهم بها

الهناك أحاديث تذكر أن أتباع الملسيح ن أكما  هم من يهود أصبهان، وهذا طبيعي حيث  الدج 
ملسند أحمد، وملسند أبي لسيلتحق به يهود أصبهان كما لسنذكر الحقًا، كما ورد في صحيح ملسلم، و 

 .(26)قه صاحب مجمع الزوائديعلى، والطبراني في معجمه، ووث  
 
الأتباع  - 2  :من العرب ومن أمة محمد  الدج 

الويتبع البخاري في كتاب الكنى عن عبداهلل بن عمر ) أخرجحيث  أربعون ألفًا من صلب  الدج 
أبي شيبة في مصنفه عن كعب ابن  وذكر، (28)، وقد ذكره الرازي في الجرح والتعديل(27)(العرب

الكأني بمقدمة األعور ) ، وقد ذكره اللسيوطي في (29)(لستمائة ألف من العرب يلبلسون اللسيجان الدج 
اليتبع فه عن أبي لسعيد الخدري )عبد الرزاق في مصن   وأخرج، (31)الدر المنثور من أمتي  الدج 

البغوي في مصابيح  ه أيضاً وأخرج، (32)في الفتن حمادابن  هوأخرج، (31)(لسبعون ألفًا عليهم اللسيجان
الحاكم في الملستدرك على الصحيحين  وأخرج .(34)، والتفتازاني في شرح مقاصد علم الكام(33)اللسنة
الأن   .(35)(يخرج من قبل المشرق يتبعه حشارة العرب ولسفلة الموالي) الدج 
 
ال - 3  :(Antichrist) أعداء المسيح أتباعه من األعراب واليهود الدج 

الهناك روايات توضح أن أتباع  هم من اليهود والعرب، حيث روى نعيم بن حماد في الفتن  الدج 
ال) . وذكر عبداهلل بن أحمد بن حنبل في كتابه اللسنة عن (36)(تبعه اليهود واألعراب وجل الدج 

ال  .(37)(وأكثر من يتبعه اليهود والنلساء واألعراب) الدج 
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ال - 4 ي سيكون في الضفة الغربية لنهر األردن في حين قتاله للمهد الدج 
 :حين أن جيش المهدي سيكون في الضفة الشرقية

وابن حجر العلسقاني في  ،(39)والطبراني في ملسند الشاميين ،(38)لسعد في طبقاتهابن  حيث ورد عن
والبزار حيث إن كافة رجاله ثقات كما في المجمع  ،(41)والهيثمي في المجمع ،(41)اإلصابة

وابن قانع في  ،(44)وابن األثير في ألسد الغابة ،(43)والمتقي الهندي في كنز العمال ،(42)ثميللهي
وابن أبي حاتم  ،(47)نعيم األصبهاني يوأب ،(46)وابن علساكر في تاريخ دمشق ،(45)معجم الصحابة

م يذكرون وعدد كبير آخر من المحدثين والرواة ال يلسع المجال لذكرهم، كله ،(48)في الجرح والتعديل
الأن جيش الملسلمين لسيكون على الضفة الشرقية لنهر األردن وجيش  على الضفة الغربية  الدج 

 (.أعداء الملسيح إلسرائيل وحيث اليهود ةللنهر )أي حيث دول
إن اليهود غير قادرين وحدهم على مواجهة المهدي وجيشه الجرار، وتقتضي مصلحتهم أن يتحالفوا 

، وهنا يمكننا أن نفترض االحتمال التالي، وهو مجرد احتمال ولكن مع فريق قوي ومعاد للمهدي
ن افضل فريق وجهة يمكن أن إيمكن أن يكون واقعًا إذا صحت األحاديث التي لسنتطرق إليها: 

هم بقايا جيش اللسفياني والمؤمنين بفكره من اللسلفيين الوهابيين  أعداء الملسيح يتحالف معها اليهود
ي، وبالذات حركة طالبان في أفغانلستان وشمال باكلستان )أي لساماإلفي كافة أرجاء العالم 

خرالسان(، ولكن لن يقبل الوهابيون التحالف مع اليهود إذا كانت القيادة بيد اليهود، وهذه الحقيقة 
يعرفها اليهود، لذلك من الطبيعي أن يقبل اليهود بقيادة وهابية لسلفية، ولكي تكون هذه القيادة تحت 

ية ولكن من صناعتهم، ولكي يقنعوا إلسامود فإن هذه الشخصية لستكون شخصية لسيطرة اليه
هم فإنهم لسيزعمون بأن هذا الشخص العربي أو الملسلم األصل هو تاللسلفيين الوهابيين بصدق نيا

فقوا معه ويعملوا الخدع اللسينمائية إلظهار معجزاته الكاذبة، الملسيح المنتظر، حيث يمكنهم أن يت  
ن تنطلي وبكل لسهولة على الناس البلسطاء وبالذات الذين يلقبون أنفلسهم اليوم بحركة حيًا ممكن أ

 طالبان، والذي يؤكد هذا االحتمال هو األحاديث التالية:
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الاألحاديث في أن  - 1 من قوم يخرجون آخر الزمان يمرقون من الدين يقرأون  الدج 
 القرآن فا يجاوز تراقيهم:

لسيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق وملستدرك الصحيحين: ) ورد في ملسند أحمد بن حنبل
يقرأون القرآن فا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع... حتى عدها زيادة على عشر مرات كلما 

الخرج منه قرن قطع حتى يكون  . وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ صاحب (49)(في بقيتهم الدج 
ينشأ نشأ يقرأون القرآن فا يجاوز ) :ماجة حيث يقول ابن  مقارب ، ورواه بلفظ(51)حلية األولياء

التراقيهم كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم  . وذكره بهذا اللفظ أيضًا الطبراني (51)(الدج 
يخرج قوم في : )، والنلسائي بلفظ مقارب حيث يقول (53)، وملسند الشاميين(52)في المعجم األولسط
كما يمرق اللسهم من الرمية لسيماهم  لساماإلالقرآن ال يجاوز تراقيهم يمرقون من  آخر الزمان يقرأون

الالتحليق ال يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الملسيح  فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر  الدج 
 .(54)(الخلق والخليقة

 
الاألحاديث الواردة في أن  - 2  مطرقة:يقود قومًا من الشرق وجوههم كالمجان ال الدج 

عن رلسول اهلل  الحاكم النيلسابوري في الملستدرك على الصحيحين عن أبي بكر الصديق  أخرج
( : الإن يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خرالسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان  الدج 

بلفظ مقارب  هوأخرج. (55)( وهذا حديث صحيح اإللسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاهالمطرقة
بن حنبل في ملسنده ملسند أبي بكر الصديق أحمد 

الترمذي في صحيحه عن أبي  هوأخرج. (56)
بكر الصديق 

الداني في  أخرجه، كما (59)، والبزار في ملسنده(58)، وابن ماجة في لسننه(57)
أبو يعلى في ملسنده ملسند أبي بكر الصديق  هوأخرج، (61)لسننه

اللسيوطي في  أخرجه، كما (61)
، وأحمد بن علي المروزي في ملسند أبي بكر الصديق (62)الدر المنثور

(63). 
اللينزل الحديث أحمد بن حنبل بلفظ آخر عن أبي هريرة: ) وأخرج خوز وكرمان في لسبعين ألفًا  الدج 

، كما (65). ورواه أبو يعلى في ملسنده عن أبي هريرة بلفظ مقارب(64)(وجوههم كالمجان المطرقة
الليهبطن لسلمة بن عبدالرحمن: )نعيم بن حماد عن أبي  أخرجه خوز وكرمان في ثمانين ألفًا  الدج 

. كما وردت أحاديث متواترة في (66)(كأن وجوههم المجان المطرقة يلبلسون الطياللسة وينتعلون الشعر
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القتال هؤالء ولكن من دون ذكر  من أشراط اللساعة أن ، كما ورد في البخاري عن أبي هريرة: )الدج 
تقاتلون ملسلم عن أبي هريرة: ) وأخرج، (67)(راض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقةتقاتلوا قومًا ع

. (68)(بين يدي اللساعة قومًا نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه وصغار األعين
ال تقوم اللساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار األعين ذلف األنوف كأن ماجة عن أبي هريرة: )ابن  وروى

 .(69)(وجوههم المجان المطرقة
قة ) أي الملسطحة من إن هذا الوصف لهؤالء الناس وجوههم عريضة كالمجان )أي الدروع( المطر 

لبية القاطنين في شرق الكرة األرضية من ا( صغر العيون ذلف األنوف، ينطبق على غالطرق
ندونيلسيا وماليزيا وأ فغانلستان وغيرها، أما خرالسان الجنس المغولي كأهل منغوليا والصين واليابان وا 

في وقتنا الحالي، بينما كانت في اللسابق تغطي ملساحات شالسعة  إيرانفهي المنطقة التي تقع شرق 
ما يعرف اليوم  معظمميادية وتمتد شمااًل لتغطي  1601تتمثل بأفغانلستان قبل تألسيلسها كدولة عام 

أراضي باكلستان  كثربًا وشرقًا لتغطي أبجمهوريات تركمانلستان وأوزبكلستان وطاجكلستان وتمتد جنو 
 .((71)/يةلساماإل)راجع المولسوعة 
الإن فتنة الملسيح  ن الملسيح  الدج  التكون بعد ظهور المهدي المنتظر، وا  يقتل من قبل اللسيد  الدج 

بعد نزوله. أما الوهابيون اللسلفيون الذين لسيمتد وجودهم من أقصى الشرق إلى أقصى  الملسيح 
ي فلسيكونون أكثر من مجموعة، مجموعة تلسكن باد الشام ومصر والعراق لساماإلغرب العالم 

والجزيرة العربية والمغرب العربي، فهؤالء يمكن أن يجتمعوا ويقاتلوا تحت قياده اللسفياني الذي لسيقاتل 
المهدي وتكون الغلبة للمهدي بالقتال والخلسف في البيداء كما تطرقنا إليه فيما ورد في الروايات 

ي كالهند لساماإلصحيحة. أما الوهابيون اللسلفيون في باقي منطقة الجزيرة العربية وشرق العالم ال
ن أبرز وأقوى مجموعة  ،والباكلستان وأفغانلستان فمن الطبيعي أن يجتمعوا مرة أخرى لقتال المهدي، وا 

ن هؤالء ذ وي الوجوه من هؤالء هم أهالي أفغانلستان وبالذات حركة طالبان كما ذكرنا لسابقًا، وا 
كالمجان المطرقة هم المجموعة الوحيدة من الجنس المغولي التي تقطن الباد التي كانت تعرف في 

البخرالسان، ولعل  زمن الرلسول األعظم  كما ذكرنا لسيكون منهم، أو من أرض نجد كما ورد  الدج 
اس من لسيخرج أنفي ملستدرك الصحيحين وملسند أحمد بن حنبل: ) في حديث الرلسول األعظم 

أمتي من قبل المشرق يقرأون القرآن فا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع ... حتى عدها 
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الزيادة على عشر مرات كلما خرج منه قرن قطع حتى يكون  ( وهم أهل نجد كما في بقيتهم الدج 
لطبيعي ، وال يوجد تعارض بين هذه األحاديث حيث أصبح من امن الكتاب الفصل الثالثأثبتناه في 

لرجل من الرياض )شرق المدينة( ويقود جيشًا لطالبان في أفغانلستان. وهذا افي يومنا هذا أن يكون 
فالقائد من دولة يقود  موقواعدهوداعش والتنظيمات اللسلفية األخرى شيء طبيعي في قيادات القاعدة 

 مجموعة من دولة أخرى.
 إيرانعلى كوز وكرمان ومناطق أخرى من إن هؤالء في تحركهم لقتال المهدي ال بد أن يهبطوا 

 والعراق والشام وهذا ما أكدته األحاديث الصحيحة.
لسيشعرون ويعرفون أن نهايتهم قد اقتربت، ومع كل ما  ( (Antichristأعداء الملسيح إن اليهود

فكما  .يمتلكونه من تكنولوجيا متقدمة إال أن مشكلتهم الكبيرة هي قلة عددهم، ولسيعيد التاريخ نفلسه
مع المنافقين والمشركين فإنهم لسيتحالفون مع المنافقين المعاصرين من تحالف اليهود في الماضي 

ويبقى جزء من اليهود الناقمين بعد زوال دولة إلسرائيل أو ضعفها، فتجتمع  ،الوهابيين واللسلفيين
مصلحة الفريقين لقتال المهدي المنتظر، فريق في الشرق يأتي من خرالسان )أفغانلستان(، وفريق في 

األردن )إلسرائيل(. هذا، فضًا عن بقايا جيش اللسفياني في باد الشام؛ ومن  الغرب، غرب نهر
حيث كما هو ) الطبيعي أن يلتحق بهؤالء كما هو مذكور في الحديث من تبقى من يهود أصبهان،

؛ الصنف األول اليهود ظاهرًا وباطنًا وهؤالء كان إيرانمن اليهود في  أصنافمعلوم أن هناك ثاثة 
فهم يعدون  ،ص عددهم اآلنية هناك، ولكن تقل  لساماإلارب المئة الف قبل الثورة عددهم ما يق

)أنولسيم(، ـ ويلسمون ب لساماإلوالصنف الثاني هم اليهود باطنًا، ولكن يظهرون  .لفاً أالثاثين  ىحوال
في عهد الدولة الصفوية في زمن شاه عباس األول وشاه عباس  لساموهؤالء اظهروا اعتناقهم لإل

 أما  .(71)اني في اوالسط القرن اللسابع عشر، ال يوجد أي مصدر لمعرفة عددهم الحقيقيالث
، حيث أول ما نشأت البابية كفرقة إيرانالصنف الثالث فهم الذين اعتنقوا الديانة البابية/ البهائية في 

لمئات والسط القرن التالسع عشر ميادي اعتنقها في آن واحد اأفي  إيرانية في لساماإلمن الفرق 
يين، وغيروا مبادئها؛ فجعلوها دينًا جديدًا، يعتمد على وحدة األديان، ويؤمن بالتوراة يرانإلامن اليهود 

ن عددهم اآلن في  نجيلواإل  ـبحدود ال إيرانوالقرآن، أيدوا وعد بلفور وأيدوا قيام دولة ألسرائيل؛ وا 
اجهه المهدي بعد فتنة اللسفياني، وهذا لسيكون أكبر تحد لسيو (، 72)للمزيد راجع الهامش/ (ألف 200
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البل إن فتنة  لستكون أعظم من فتنة اللسفياني إذا اجتمعت القوى اليهودية بما تمتلكه من  الدج 
ي بما يشكلونه من لساماإلتكنولوجيا متقدمة وقوى المارقين من اللسلفيين في كافة أرجاء عالمنا 

الللسلفيين تحت قيادة الملسيح ة عددية، فيتم قتال هذين الفريقين من اليهود واكثريأ وتكون الغلبة  الدج 
الوال يلستتب أمر المهدي إال بعد قضائه على فتنة الملسيح  ،للمهدي نعم قد تكون له معارك  .الدج 

أخرى ولكنها بلسيطة وأقل أهمية، ولسيهبط الملسيح عيلسى بن مريم  فيدعو اليهود والنصارى إلى 
ولسيلستخدم معجزاته إلثبات دعواه، وبالذات إحياء الموتى، ، لساماإلاإليمان به واعتناق دين اهلل 

الولعله كي ال يشك في الستخدامه للحيل اللسينمائية كالملسيح  ، لسيحيي أنالسًا من المعروفين الدج 
والمشهورين لكي تكون معجزته بحق حجة على العالمين، فيتبعه بعض اليهود ولعلهم من المعادين 

ارى األكثر تدينًا كاألرثوذكس والكاثوليك، ولعله لستعم التظاهرات لدولة إلسرائيل والكثير من النص
أفواجًا بتوجيه من نبي  لساماإلالضخمة باد الغرب فرحًا وابتهاجًا برجوع الملسيح، ولسيدخل الناس 

أي الملسيح ] َمْوتِهِ  َوِإن مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُ ْؤِمَننَّ ِبِه قَ ْبلَ ﴿ :تصديقًا لقوله تعالى اهلل عيلسى بن مريم 
 (.121نلساء، آية )ال ﴾َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا [عيلسى بن مريم

البعد القضاء على بقايا اللسلفيين واليهود من أتباع الملسيح  العالمية بقيادة  لساماإللستقوم دولة  الدج 
ي الذي لسيصل    لسيح عيلسى بن مريمخليفة اهلل المهدي الموعود المنتظر وبإلسناد كامل من الم

هو دين اهلل وخاتم  لساماإلخلف المهدي كما هو ثابت في المتواتر من األحاديث لتثبيت حقيقة أن 
يِن ُكلِِّه َوَلْو كَ ﴿ :وتصديقًا لقوله تعالى ،األديان رَِه ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 ( فتمأل األرض قلسطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا.22آية  )التوبة، ﴾اْلُمْشرُِكونَ 
العالمية العظمى ومن  حوادثإن المحظوظين من العالمين هم الذين لسيكونون معاصرين لتلك ال

المهدي ية العالمية الواحدة بقيادة خليفة اهلل لساماإلفي ظل تلك الدولة  نأتباع المهدي، فيعيشو 
ي الذي ينظم العاقات وتوزيع الموارد بالشكل العادل لساماإلي واالقتصاد لساماإلتحت ظل الحكم 

المنحرف الذي لسيندحر إلى غير رجعة، فتعيش  لساماإلنقيض  واللسليم وهو ما جاء به رلسول اهلل 
لسماء األرض البشرية في ظل نظام إلهي يتميز بالعدالة والخير للجميع وتفتح عليهم بركات ال

 زدهار.فتتحقق أعلى درجات اللسعادة والتقدم والرخاء واال
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 راية اليماني أو القحطاني:
لقد تطرقنا في الفصول اللسابقة إلى رايات الضال، وهنا لسنتطرق إلى إحدى رايات الهدى ولعلها 

 لستكون قبيل ظهور المهدي الموعود المنتظر.
رب تاريخيًا إما عدنانيون وهم أهل الحجاز أو قحطانيون القحطاني بطبيعة الحال هو اليماني، فالع

وهم أهل اليمن، والمعروف تاريخيًا أن جميع القبائل اليمانية هي قبائل قحطانية يرجع نلسبها إلى 
؛ لذلك فإن كل قحطاني هو في األصل (73)قحطان بن عابر بن شالخ كما ذكره اللسمعاني في أنلسابه

 يماني.
 ت:يبقى هناك ثاثة تلساؤال

 درجة صحة أحاديث القحطاني أو اليماني؛ :األول
 ن القحطاني قبل المهدي أم بعده؟إهل  :الثاني
الإذا كان القحطاني قبل أو قبيل المهدي فكيف يمكن تمييزه عن  :الثالث ين الذين يدعي كل الدج 

 .منهم أنه القحطاني أو اليماني المذكورين في حديث الرلسول 
تلساؤل األول حول درجة صحة أحاديث القحطاني، فقد تطرق إليه أصحاب أما بالنلسبة لجواب ال

الصحاح والملسانيد وبالذات البخاري وملسلم، ولسلم بصحة ألسانيدها أئمة الحديث، حيث روى 
ال تقوم : )البخاري وملسلم عن أبي هريرة وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن الرلسول 

، وقد أثبت األلباني صحة اللسند (74)(لسوق الناس بعصاهاللساعة حتى يخرج رجل من قحطان ي
في حديث أجمع عليه البخاري وملسلم  ال يمكن الشك لذلك(، 6212)صحيح الجامع حديث رقم 

صحته العشرات من أئمة الحديث من  وأثبتوالعشرات من أصحاب الصحاح والملسانيد واللسنن 
ض آراء األلباني كما أثبتناه لسابقًا مع ذكر ، مع تشكيكنا في بعمن المعاصريناأللباني و  الماضين

 الحجج الواضحة.
 ( كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له.قوله يلسوق الناس بعصاهوقال القرطبي في التذكرة: )

أما بالنلسبة للتلساؤل الثاني حول وقت ظهور القحطاني هل هو قبل المهدي أو بعده أو معه، فإننا 
ا يقول بظهوره قبل المهدي وما يقول بظهوره معه وما يقول بظهوره نجد أن األحاديث تتنوع بين م

 بعده.
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فإن هناك جملة من األحاديث تشير إلى معاصرة القحطاني )اليماني( لللسفياني وحدوث صراع 
إذا هم اإلمام المناوي في فيض القدير عن البلسطامي ) حيث أخرجوقتال بينهما قبل ظهور المهدي، 

غوطة دمشق... ويلسير إلى العراق بجيش عظيم... فأول ما يقابله باللسفياني قد خرج من 
ثم يخرج رجل من قحطان مثقوب األذنين على لسيرة ) :حماد عن أرطأةوأخرج ابن . (75)(القحطاني

المتقي الهندي عن  وأخرج. (76)(مهدي حلسن اللسيرة المهدي... ثم يخرج رجل من أهل بيت النبي 
ير جيش القحطاني حتى يلستخرجوا الخليفة وهو كاره خائف فيلسير ويلس ...) :علي بن أبي طالب 

إذا ظهر ) :المتقي الهندي أيضًا عن أبي جعفر أخرج؛ كما (77)(معه تلسعة آالف من المائكة
فأول من يخرج ) :اللسلمي عن كعب األحبار وأخرج  (78)(اللسفياني على األبقع والمنصور اليماني...

ذ قد خرج اللسفياني من ويغلب على الباد األصهب...  ويخرج القحطاني في باد اليمن... وا 
إذا ظهر األبقع... ثم يظهر األخوص ) :أبو نعيم عن جابر عن أبي جعفر وأخرج. (79)(دمشق

المتقي  أخرج. كما (81)(اللسفياني الملعون... ثم يلسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده
ويحوز اللسفياني ما  الجزيرة إلى اللسفياني فيتبع اليماني...... ينزل ) :عن عمار بن يالسر الهندي

أول من يخرج ) :محمد اللسفاريني الحنبلي عن كعب األحبار وأخرج (81)(جمعوا ثم يلسير الى الكوفة
ذا قد خرج اللسفياني من  ويغلب على الباد األصهب.... ويخرج القحطاني من باد اليمن.... وا 

 .(83)(ا القحطاني بدون المهديماد )نعيم بن حم وأخرج. (82)(دمشق
كما أن هناك أحاديث تشير إلى أن القحطاني يكون بعد المهدي، فيذكر نعيم عن جابر الصدفي 

يكون بعد الجبابرة رجل من أهل بيتي يمأل األرض عداًل ثم القحطاني بعده والذي ) عن الرلسول 
ي عن قيس عن جابر الصدفي عن أبيه . ويذكر أبو نعيم األصبهان(84)(بعثني بالحق ما هو دونه

ثم يخرج رجل من أهل بيتي يمأل األرض عداًل كما ملئت جورًا، ثم يؤمر القحطاني، عن جده )
 .(85)(فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه

فإنه ال يوجد تعارض في ظهوره قبل المهدي أو معه، حيث يمكن أن يكون قبله،  األمروفي حقيقة 
ر معه، ولكن أن يظهر بعد أو يؤم ر بعده فهذا يتناقض مع أهمية المهدي أو قبيل ظهوره ويلستم

الموعود المنتظر، الذي هو خاتمة ملستقبل العالم وبعده تقوم اللساعة كما هو وارد في مجموعة كبيرة 
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نما تركناها لبحث قادم مفص ل إن شاء اهلل  من األحاديث المتواترة التي للسنا اآلن بصدد ذكرها وا 
 ليفة اهلل المهدي الموعود المنتظر(.بعنوان )خ

 التلساؤل الثالث كيف يمكن أن نفرق بين القحطاني الحقيقي الذي ورد ذكره في حديث الرلسول 
وبين القحطاني المزعوم؟ فإن هناك الكثير من الذين ادعوا بأن القحطاني هو شخص قد ظهر في 

أن يعرف بنفلسه. بل هناك في يومنا الماضي القريب أو البعيد وقد انتهى دوره وليس بالضرورة 
لسواء في الماضي  ،الحالي من يزعم بأنه هو القحطاني أو اليماني المذكور في حديث الرلسول 

القريب أو الحاضر، فادعى البعض بأن اليماني هو محمد بن رشيد حاكم دولة آل الرشيد في حائل 
يمن اللسابق أو ألسامة بن الدن؛ وهناك أو علي عبد اهلل صالح رئيس دولة ال ،في القرن التالسع عشر

أناس زعم كل منهم وال يزال يزعم أنه هو القحطاني أو اليماني المذكور، كالذي يلقب نفلسه ناصر 
محمد اليماني من اليمن الذي يزعم بأنه اليماني وبأنه المهدي وله موقعه الخاص في شبكة 

الردماني القحطاني من اليمن أيضًا  اإلنترنت، كما أن هناك شخصًا آخر يلقب نفلسه محمد ناصر
وله موقع )منتديات مأرب( في اإلنترنت؛ وقد ظهر ثاثة أشخاص من العراق زعم أحدهم بأنه 
المهدي وقاد مجموعة لسميت بجند اللسماء واجه فيها جيش الحكومة العراقية فقتل، أما صاحباه وهما 

منشداوي، بأنه اليماني المذكور في الشخصان اآلخران فقد ادعى أحدهما، والسمه حيدر مشتت ال
األحاديث النبوية وقتل أيضًا في بغداد، أما الشخص الثالث، وهو تلميذ حيدر والسمه أحمد إلسماعيل 
كويطع، فقد ادعى بأنه هو اليماني المذكور ولقب نفلسه باللسيد الحلسني أو باإلمام أحمد بن الحلسن 

ع في اإلنترنت تذكر أن هؤالء الثاثة كانوا من وله موقعه الخاص في شبكة اإلنترنت. وهناك مواق
 مخابرات صدام حلسين.

وهناك موقع في اإلنترنت لشخص يلسمى يالسين أحمد العجلوني من اليمن يدعي فيه بأن اليماني 
المذكور والسمه محمد منصور اليماني هو اآلن طفل صغير من بني هاشم عمره اآلن بحدود الثاث 

 لسنوات.
ن في األحاديث النبوية الذين لسيزعمون بأنهم القحطاني أو اليماني المذكور لسيظهر العديد من ا

 الشريفة، فكيف لنا أن نميزهم؟
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لقد ذكرنا ابتداًء أن أصح حديث بشأن القحطاني وهو الحديث الوارد في صحيحي البخاري وملسلم 
ال تقوم ) :الصحيح اللسند عن أبي هريرة وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن الرلسول 

(. فأوضح صفة للقحطاني أنه يلسوق اللساعة حتى يخرج رجل من قحطان يلسوق الناس بعصاه
وربما  ،ا اللسفيانيمالناس بعصاه أي أنه يكون حاكمًا للناس وملكًا عليهم، وله جيش وقوة يقاتل به

الذات على وب ،بل يمكن أن يكون لللسفياني ،تكون هناك جوالت بينهما ولكن ال يكون النصر لليماني
جيش اليماني الذي لسيرلسله إلى العراق، ولكن ذلك ال يعني أن اللسفياني لسيقضي على القحطاني، 
بل لسيلستمر القحطاني اليماني حتى ظهور المهدي ولسيكون عونًا له ومن الممهدين لظهوره ولسندًا 

 له في دولته العالمية.



 

 275 

 لسادساهوامش الفصل 
 

 .9121يث حد ،كتاب الفتن ،صحيح البخاري (1)
 .2044حديث  ،كتاب اآلداب ،صحيح ملسلم (2)
 .01161وحديث  01620حديث  ،ملسند الكوفيين ،ملسند أحمد بن حنبل (3)
 .09141حديث  ،المعجم الكبير للطبراني (1)
 .9611 ،حبانابن  صحيح (1)
 .11ص ،النهاية في الفتن والماحم البن كثير (1)
 .المصدر اللسابق (1)
 .وشرح معاني اآلثار للطحاويمشكل اآلثار  (1)
راجع )اللسنة النبوية بين أهل الفقه والحديث( للشيخ محمد الغزالي، و)اللسنة ومكانتها في التشريع( لمصطفى اللسباعي،  (9)

دلبي، و)نقد الحديث( للدكتور لسلطان و)مقاييس نقد متون اللسنة( للدكتور ملسفر الدميني، و)نقد المتن( للدكتور صاح الدين اإل
 .لعكايلةا
 4622حديث رقم  ،صحيح ملسلم (10)
 .02112حديث  ،ملسند أحمد بن حنبل (11)
 ،/ المعجم الكبير للطبراني 29104حديث  ،أبي شيبة كتاب الفتنابن  / مصنف 01921حديث  ،ملسند أحمد بن حنبل (12)

1200. 
 .)حديث صحيح( 2016حديث  ،ماجةابن  لسنن (13)
 .2426حديث  ،المعجم األولسط للطبراني (11)
 .9621حديث  ،حبانابن  صحيح (11)
 .0142 ،بن حماد الفتن، لنعيم/  29190 ،أبي شيبةابن  مصنف (11)
 .0111 ،بن حماد الفتن، لنعيم (11)
 .0149 ،بن حماد الفتن، لنعيم (11)
 .161 ،بن حماد الفتن، لنعيم (19)
 .0914 ،بن حماد الفتن، لنعيم/ 29141 ،أبي شيبةابن  مصنف (20)
 .0261 ،بن حماد الفتن، لنعيم (21)
 .0116 ،بن حماد الفتن، لنعيم (22)
 .26149حديث رقم  ،كنز العمال للمتقي الهندي (23)
 12ص ،4ج ،جال الدين اللسيوطي -الحاوي للفتاوي (21)



 

 276 

  112ص  ،21ج ،بن علساكرتاريخ دمشق ال (21)
/ المعجم  2121حديث  ،أبي يعلىابن  / ملسند 02029حديث  ،/ ملسند أحمد بن حنبل 411ص ،1ج ،صحيح ملسلم (21)

 .221ص ،1ج ،/ مجمع الزوائد 019ص ،1ج ،األولسط للطبراني
 .91ص، كتاب الكنى للبخاري (21)
 .221ص ،6ج ،الجرح والتعديل للرازي (21)
 .29621/ ،014ص ،01/ ج 910ص ،1ج، أبي شيبةابن  مصنف (29)
 .212ص ،1ج، طيلجال الدين اللسيو  ،الدر المنثور (30)
 .262ص ،00ج، مصنف عبد الرزاق (31)
 .110ص ،4ج، بن حمادنعيم ل ،الفتن (32)
 .116ص ،2ج، مصابيح اللسنة للبغوي (33)
 .211ص ،4ج، شرح المقاصد للتفتازاني (31)
 .1900حديث رقم  ،ملستدرك الصحيحين للحاكم النيلسابوري( 31)
 .0144حديث  ،بن حماد الفتن، لنعيم (31)
 .640حديث  ،اللسنة لعبد اهلل بن أحمد بن حنبل (31)
 .6491حديث  ،244ص  ،1ج، الطبقات الكبرى البن لسعد (31)
 .291ص  ،0ج، ملسند الشاميين للطبراني (39)
 .219ص  ،9ج، اإلصابة في معرفة الصحابة البن حجر العلسقاني (10)
 .226ص  ،1ج، المجمع للهيثمي (11)
 .2211رقم  ،زوائد البزار (12)
 .241ص  ،02ج ، كنز العمال للمتقي الهندي (13)
 .161ص  ،2ج ، ألسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير (11)
 .091ص  ،2ج  ،معجم الصحابة البن قانع (11)
 .242ص  ،9ج، تاريخ دمشق البن علساكر (11)
 .221ص  ،01ج ، 9216رقم  ،معرفة الصحابة البن نعيم األصهباني (11)
 .269ص ،1ج، ح والتعديل البن أبي حاتمالجر  (11)
 1921حديث  ،ملستدرك الصحيحين .06219حديث  ،أول ملسند البصريين، 41192حديث ، ملسند أحمد بن حنبل (19)

 .(1114)حديث صحيح على شرط الشيخين/حديث 
 .1696حديث  ،حلية األولياء للحافظ أبي نعيم األصبهاني (10)
 .012حديث  ،ةكتاب المقدم، ماجةابن  لسنن (11)



 

 277 

 .9612حديث  ،باب الفتن، المعجم األولسط للطبراني (12)
 .4962حديث ،ملسند الشاميين للطبراني (13)
 .2012حديث  ،لسنن النلسائي (11)
 .1112/ 2119حديث  ،الملستدرك على الصحيحين للحاكم النيلسابوري (11)
 .01و 04حديث  ،ملسند أحمد بن حنبل / ملسند أبي بكر الصديق  (11)
 .4490حديث  ،صحيح الترمذي (11)
 .2012حديث  ،ماجةابن  لسنن (11)
 .010/  29حديث  ،ملسند البحر الزخار للبزار / ملسند أبي بكر الصديق  (19)
 .920حديث  ،اللسنن الواردة في الفتن للداني (10)
 .21حديث  ، ملسند أبي يعلى / ملسند أبي بكر الصديق (11)
 .212ص ،1ج، الدر المنثور لللسيوطي (12)
 .19حديث  ،أحمد بن علي المروزي / ملسند أبي بكر الصديق  (13)
 .1414حديث  ،ملسند أحمد بن حنبل (11)
 .1120حديث  ،ملسند أبي يعلى الموصلي / ملسند أبو هريرة (11)
 .0611حديث  ،بن حماد الفتن، لنعيم (11)
 .4166حديث  ،صحيح البخاري (11)
 .1206حديث  ،صحيح ملسلم (11)
 .2021حديث  ،ماجةابن  لسنن (19)
(10) Encyclopedia of Islam, Brill, Vol 5, pg 56. 
 42 - 42ص  ،/ مأمون كيوان إيراناليهود في  (11)
)الباب الى المهدي الموعود( ـ م على يد علي الشيرازي الملسمى ب0122عام  إيراننشأت في  لساماإلالبابية فرقة منحرفة عن  (12)

ثم تلسمت بالبهائية على يد حلسين النوري )بهاء اهلل( حيث تحولت الى دين يؤمن بوحدة األديان، يؤمن بالتوراة   .م0111وأعدم عام 
يين في وقت واحد، يؤمنون بالنبوءة التوراتية يرانلسلوبه ولغته، اعتنقها المئات من اليهود اإلأولهم كتاب ركيك في  ،والقرآن نجيلإلاو 

العبالسيون والموحدون واألرثوذوكس وجالية التربية البهائية، والفرقتان األخيرتان تشكلتا  :ربع فرقأموا الى نقلسالسرائيل، إحياء دولة إفي 
نشأ مركزهم الرئيلسي في حيفا؛ قبلتهم الى عكا حيث قبر بهاء اهلل؛ يدعون بأن أوهو الذي  ، Charles Masonعلى يد اليهودي

 م. 0691لسرائيل بعد نكلسة حزيران عام إم في 0691لعالمي عام قاموا مؤتمرهم اأمايين في العالم؛  9عددهم 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 :راجع
  http://www.youtube.com/watch?v=nvBkG8_RyJI :وراجع
  http://www.ifcj.org/site/PageNavigator/sfi_about_culture_religion_bahai : وراجع

http://www.youtube.com/watch?v=nvBkG8_RyJI
http://www.ifcj.org/site/PageNavigator/sfi_about_culture_religion_bahai


 

 278 

 .41ص ، 2اللسمعاني: ج، األنلساب (13)
 .4601 حديث رقم ،،/ وصحيح ملسلم1001وحديث رقم ، 2101حديث رقم  ،صحيح البخاري (11)
 .2191حديث رقم  ،فيض القدير، شرح الجامع الصغير لإلمام المناوي (11)
 .421ص، الفتن البن حماد (11)
 .4401وحديث رقم  ،26911حديث رقم  ،161ص ،02ج، كنز العمال (11)
 .20116حديث رقم  ،كنز العمال (11)
 .01ص ،عقد الدرر في أخبار المنتظر (19)
 .012ص ،0ـ جدبن حما الفتن، لنعيم (10)
 .012ص ،0ج، لنعيم بن حماد ،الفتنو  ،20261حديث رقم  ،كنز العمال للمتقي الهندي (11)
 .16ص  ،4ج، لوامع األنوار البهية ولسواطع األلسرار األثرية (12)
 .421حديث رقم ـ ،بن حمادنعيم ل ،الفتن (13)
 .411حديث رقم  ،بن حماد نعيمل ،الفتن (11)
 .9021وحديث رقم  0222حديث رقم  ،/ معرفة الصحابة ألبي نعيم األصبهاني01191حديث رقم  ،المعجم الكبير (11)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 279 

صفات اهلل كما وردت عن السلف الصالح على لسان علي : [1الملحق رقم ]
ولكن  –بي طالب من نهج الباغة أبن  )كفقرات من كلمات بن أبي طالب 

 ف(بتصر  

بد من التأكيد على حقيقة وهي موقف اللسلفيين وأهل اللسنة  لتطرق الى هذا الموضوع الا]قبل 
، فاللسلفيون يزعمون أن  بي طالبأوالجماعة من كتاب نهج الباغة وصحة نلسبته الى علي بن 

دعى أنه اكتاب نهج الباغة هو كتاب موضوع وليس صحيح، وقد قام الشريف الرضي بتأليفه و 
ة والجماعة فيعتقدون بصحة كتاب نهج الباغة هل اللسنأمروي عن علي بن أبي طالب، أما 
، وقد قام شيخ األزهر الشيخ محمد عبدة بتفلسير كتاب  وصحة نلسبته إلى علي بن أبي طالب

كما هي عقيدة أهل اللسنة   بي طالبأنهج الباغة مع التأكيد على صحة نلسبته إلى علي بن 
المية هي النلسخ بتفلسير شيخ األزهر كثر النلسخ الموجودة في أغلب المكتبات العأوالجماعة، و 

لذي يقرأ هذا اإلمام محمد عبدة، إن مقوالت اللسلفيين تدل على درجة عالية من الجهل، فاالشريف 
من الحكمة والباغة وفهم عميق الكتاب ال يتبادر إلى ذهنه أدنى شك بأن قائله يتميز بدرجة عالية 

فهل يعقل أنه ينلسبه إلى أحد  مميزات العظيمة،ام، فإذا كان الشريف الرضي يتميز بهذه اللإللس
غيره؟ ولكن هذا هو ديدن اللسلفيين، ألن نهج الباغة يتضمن الكثير من العقائد والتصورات 

لسامية الصحيحة التي تبين ضحالة وتفاهة العقائد والتصورات اللسلفية التي تتناقض مع العقائد اإل
وبالذات علي بن أبي   ولسنة نبيه وصحابة رلسول اهلللسامية اللسليمة كما جاءت في كتاب اهلل اإل

لسامية وأرقى درجات كما يجده القارئ الكريم أدناه والذي يمثل أوضح مفاهيم العقائد اإل  طالب
مشابهة  لسامية في التعريف باهلل لسبحانه وتعالى وتنزيهه عنالباغة وأعمق معالم التصورات اإل
تمدة من عقائد اليهود والنصارى الباطلة والمنحرفة عن اإللسام خلقه كما هي عقائد اللسلفيين الملس

 كما بيناه في الفصل األول من الكتاب[
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 في وصف اهلل لسبحانه وتعالى:  حيث يقول علي بن أبي طالب

ولكن تدركه القلوب بحقائق  ،تراه العيون بمشاهدة العيان ال، ألوهاما)ال تحويه الفكر وال تدركه 
بعيد منها غير ، قريب من األشياء غير مـ امس، يدرك بالحواس وال ،اس بالناسال يق ،اإليمان
لسميع ال  ،بجارحة صانع ال ،بمداناة قريب ال ،بملسافة   بائن ال، متجلٍّ ال بالستهال رؤية   ،مباين

ن أهه بتباين أعضاء خلقه، لم يباشر قلبه اليقين بمن شب   ؛ةيوصف بالحالس   يوصف بآلة، بصير ال
ألبصار، اهوه بخلقه، ونحلوه حلية المخلوقين بأوهامهم، ال تدركه كذب العادلون به إذ شب    ؛لهال ند 

لستضائة الائتمام به، و ما دلنا القرآن من صفاته وجب اال ؛نتقالوال كان في مكان فيجوز عليه اال
هادة الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وش  كمال اإلخاص هلل نفي ؛بنور هدايته

وال يمكن أن تجرى عليه صفات  ،موصوف أنه غير الصفة، ال يمكن توهم اهلل بالتصوير  كل
ال تناله التجزئة والتبعيض، وال ت حيط به األبصار ، ذات اهلل تزندقفي  َمن تفك ر ؛المصنوعين

الس ة، ال ليه بالنظائر، ال تلملسه الملسة، وال تحلس ه حإوال يشار  ،ألماكناوال يمكن حده ب ،والقلوب
، كل ت عن إدراكه طروف العيون، وقصرت دون بلوغ صفته أوهام  ي شبهه صورة، وال ي حس  بالحواس 

ممتنع عن األوهام أن  ه،، وانحلسرت العقول عن ك ن ه عظمتهكل ت األوهام عن تفلسير صفت ،الخائق
 ه، إال  أن ا نعلم أن  تهعظم فللسنا نعلم ك ن ه ،تكتنهه، وعن األفهام أن تلستغرقه، وعن األذهان أن ت مث له

نة وال نوم، لم ينته  إلي هقي وم، ال تأخذ ي  ح في  كونيالعقول ففي  تناهَ يلم و  ر،بص هنظر، ولم ي درك هلس 
ي ات خواطرها ففي  مهب  فكرها م كي فًا، وال فاً يَرو  لم تبلغه العقول بتحديد فيكون و  ،كون محدودًا مصر 

معرفة الخالق لسبحانه في  غاية كل  متعم ق ،م بتقدير فيكون ممث اً م شب هًا، ولم تقع عليه األوها
لسبحانه هو كما ر، عظم عن أن تثبت ربوبي ته بإحاطة قلب أو بص؛ االعتراف بالقصور عن إدراكها

معرفة اهلل ضل   يوالقياس ف يالرأ ىمن اعتمد عل ،وصف نفلسه، والواصفون ال يبلغون نعته
الهيئة واألدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن  يعن صفات ذإن  من يعجز  ؛وتشع بت عليه

لم ي طلع العقول ؛  هكيف يصف إلَهه من يعجز عن صفة مخلوق مثل؛ تناوله بحدود المخلوقين أبعد
من وصف اهلل فقد حد ه، ومن حد ه فقد عد ه،   ؛تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته ىعل

 ،الصفات عنه يتوحيده اإلخاص له، وكمال اإلخاص له نفكمال ؛ ومن عد ه فقد أبطل أزله
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فمن وصف اهلل فقد  ،لشهادة كل  صفة أن ها غير الموصوف، وشهادة كل  موصوف أن ه غير الصفة
َقَرَنه ومن قرنه فقد ثن اه، ومن ثن اه فقد َجز أه ومن جز أه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن 

 ىه، ومن قال : فيَم ؟ فقد ضم نه، ومن قال : عاَم ؟ فقد أخلمن حد ه فقد عد  و  ،أشار إليه فقد حد ه
 :، ومن قال : إالَم ؟ َفقد َنه اه ، ومن قال : ل َم فقد عل له ، ومن قال همن قال : أين ؟ فقد بو أو  ،منه

جز أه ، ومن فقد غي اه ، ومن غي اه فقد  ىكيف ؟ فقد شب هه، ومن قال : إذ فقد وق ته ، ومن قال : حت
قد جهل اهلل من   ه؛جز أه فقد وصفه ، ومن وصفه فقد ألحد فيه ، ومن بع ضه فقد عدل عن

لم تَره لسبحانه العقول فت خبر عنه، ال تحويه  ؛الستوصفه، وتعد اه من مث له، وأخطأه من اكتنهه
فة ت نال، وال حد  األماكن، وال تضم نه األوقات، وال تحد ه الصفات، وال تأخذه اللس نات فليلست له ص

الحمد هلل ؛ ت ضرب له فيه األمثال، َكل  دون صفاته تحبير اللغات، وضل  هناك تصاريف الصفات
ال يتعاوره زيادة وال نقصان، وال يوصف بأين وال ب َم وال مكان، الذى بطن من خفي ات اال مور،  يالذ

ئلت األنبياء عنه فلم تصفه بحد  لس   يخلقه من عامات التدبير، الذ يالعقول بما ي ري ف يوظهر ف
با جوارح وال أدوات، وال شفة  كلم مولسى تكليماً  ،وال ببعض، بل وصفته بفعاله، ودل ت عليه بآياته

وال لهوات، لسبحانه وتعالى عن تكييف الصفات، من يزعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، 
لتخليط، بل هو المحيط بكل مكان، فإن كنت صادقًا ومن ذكر أن األماكن به تحيط، لزمته الحيرة وا

لسرافيلأيها المتكل    .....ف لوصف الرحمن، بخاف التنزيل والبرهان، فصف لي جبريل وميكائيل وا 
أتعجز عن صفة مخلوق مثلك، وتصف الخالق المعبود، وأنت تدرك صفة رب الهيئة  !!!!هيهات

ما في األرضين واللسموات وما بينهما وهو رب واألدوات، فكيف من لم تأخذه لسنة وال نوم؟ له 
، من لساواه بشيء من خلقه فقد عدل به، والعادل به كافر بما وال يقاس بالناس ؛العرش العظيم

تنزلت به محكمات آياته، وما كلف الشيطان علمه، مما ليس في الكتاب فرضه، وال في لسنة النبي 
ه الى اهلل لسبحانه، فإن ذلك منتهى حق اهلل عليك؛ صلى اهلل عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علم

العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام اللسَُّدد المضروبة دون الغيوب، اإلقرار   يواعلم أن  الرالسخين ف
اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم  ىبجملة ما جهلوا تفلسيره من الغيب المحجوب، فمدح اهلل تعال

ر  عل ي حيطوا به علمًا، ولسم ي تركهم ذلك،  ىالتعم َق فيما لم يكل فهم البحث عن كنهه رلسوخًا. فاقتص 
  .قدر عقلك فتكون من الهالكين( ىوال ت قد ر عظمة اهلل لسبحانه عل
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 ساماإلالوهابيون وأهل السن ة والجماعة بين الكفر و   :[2الملحق رقم ]
 

ا(. إن اتهام الوهابيين ألهل اللسن ة والجماعة بالكفر )إذا كف ر الملسلم أخاه الملسلم فقد كفر أحدهم :قال رلسول اهلل 
يمانهم بتنزيه  والضال والشرك بلسبب إيمانهم بالشفاعة في الحياة الدنيا وزيارتهم لقبر الرلسول  وقبور األولياء وا 

هابيين إما الو ، اهلل عن مشابهة خلقه ونفي الصفات البشرية عنه كاليد والرجل واألصابع هو دليل على كفر أحدهما
ما أهل اللسن ة والجماعة، فما هي أدلة كل فريق على صواب رأيه وصحة اعتقاده؟  وا 

 أدلة الوهابيين: - أ
َفاَعُة َجِميًعا﴿ال إلى تفالسير وتأويل اآليات المتشابهة كقوله تعالى: إأما أدلة الوهابيين فا تلستند  زمر، )ال ﴾لِّلَِّه الشَّ

 ة إلثبات ما يلي:(، حيث يلستندون إلى هذه اآلي22آية 
إن هلل الشفاعة وحده في الحياة الدنيا وال يلستطيع أن يشفع أحد ألحد في الحياة الدنيا بل فقط في اآلخرة،  ـ 1

عبد الوهاب )ال يقال يا رلسول اهلل أو يا ولي اهلل ألسألك ابن  ففي الرلسالة الثانية من )رلسائل الهدية اللسنية( لحفيد
 (.1ت ذلك أيام البرزخ كان من أقلسام الشرك()الشفاعة أو غيرها، فإذا طلب

أو غيره من األولياء واألنبياء يتشفعون للمؤمنين في حياتهم أو مماتهم فإن  إن كل من يعتقد أن النبي  ـ 1
عبد الوهاب )االلتجاء إلى ابن  هذه العقيدة هي الشرك بذاته. ففي الرلسالة األولى من رلسائل الهدية اللسنية لحفيد

 أو غيره فهذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم(. مقبًا على شفاعته طالبًا لها من النبي  غير اهلل
حلسب قول الوهابيين( ملستباحة يجب قتلهم، بدماء هؤالء الملسلمين الذين يؤمنون بالشفاعة )المشركين  ـ 2

اني في تطهير االعتقاد وأموالهم ملستحلة يجب نهبها، وذراريهم رقيق يجب لسبيهم والستعبادهم، فقد قال الصنع
ن أقر أبدًا فهذا شرك في العبادة وصار الفاعل ع، أي طلب الشفاعة لمخلوق ،)ومن فعل ذلك لذلك المخلوق وا 

باهلل وعبده فإنه إقرار المشركين باهلل وتقربهم إليه أي إلى اهلل لم يخرجه عن الشرك وعن وجوب لسفك دمائهم ولسبي 
 (.1ذراريهم ونهب أموالهم()

 فقد قال ،ن شرك الملسلمين المعاصرين الملسلمين هو أعظم من شرك المشركين في عصر الرلسول إ ـ 2
 عبد الوهاب في كشف الشبهات )إن شرك األولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين:ابن 

ما في الشدة فيخلصون   )والثاني( إن األولين يدعون مع ؛)أحدهما( إن األولين ال يشركون إال في الرخاء وا 
 (.2اهلل أحجارًا وأشجارًا مطيعة وليلست عاصية وأهل زماننا يدعون مع اهلل أنالسًا من أفلسق الناس()

حيث ورد في  ال يشفع بل في كامهم نوع من اإلهانة للرلسول  إنهم ال يكتفون بقول إن الرلسول  ـ 2
ن بعض أ خاصة الكام )كان محمد بن عبد الوهاب يقول عن النبي  تباعه كان يقول عصاي إنه طارش وا 
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نما هو طارش ومضى  هذه خير من محمد ألنه ينتفع بها في قتل الحية ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع وا 
 (.2وكان يقال ذلك بحضرته أو يبلغه فا يرفض()

ن ما عليه أهل القباب هو  :ويقول محمد بن عبد الوهاب ب شأن القبة على قبر رلسول اهلل  ـ 7 )وا 
 .(2ك()الشر 

 

 بشرعية الشفاعة:جميعًا أدلة أهل السن ة والجماعة بل المسلمين  - ب
َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ﴿يعتقد الملسلمون بأن الشفاعة هلل جميعًا، وال يشفع أحد عند اهلل إال بإذنه لقوله تعالى: 

يشفع للمؤمنين في حياته ومماته، وهذه العقيدة ال  ، ويعتقد الملسلمون أن الرلسول (122)البقرة، آية  ﴾بِِإْذنِهِ 
نما هم تابعون لما أمرهم به اهلل ورلسوله  ، لقوله تعالى في كتابه يدعيها الملسلمون انطاقًا مما تشتهيه أنفلسهم وا 

 الكريم:
ابًا رَِّحيًماَوَلْو َأن َُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك فَاْستَ ْغَفُروْا الّلَه َواْستَ ْغَفَر ﴿  ، آيةنلساء)ال ﴾َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا الّلَه تَ وَّ

قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم رَبَِّي ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  *قَالُوْا يَا َأبَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئيَن ﴿( وقوله تعالى: 72
يشفع ألمته في حياة البرزخ بعد  (، حيث يؤمن الملسلمون بأن الرلسول 19و 16 تانياآل، )يولسف ﴾ الرَِّحيمُ 

 و)د( إجماع الملسلمين. و)ج( موقف اللسلف الصالح   و)ب( لسن ة رلسوله  ى )أ( كتاب اهللوفاته وذلك الستنادًا إل
 

 )أ( القرآن الكريم:
( فاهلل لسبحانه وتعالى يأمر 22 آية، مائدة)ال ﴾َوابْ تَ ُغوْا ِإلَيِه اْلَوِسيَلةَ  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلهَ ﴿قوله تعالى: 

بابتغاء الولسيلة إليه لبلوغ مغفرته ونيل ثوابه، والولسيلة بالنلسبة للمؤمنين هم األنبياء الذين يتولسل بهم العباد )وذلك 
َوَلْو َأن َُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك ﴿. ما أجمع عليه المفلسرون( ليشفعوا لهم عند اهلل لنيل مغفرته ورضوانه

ابًا رَِّحيًما ( فالستغفار الرلسول هنا للملسلمين 72آية ، نلساء)ال ﴾فَاْستَ ْغَفُروْا الّلَه َواْستَ ْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا الّلَه تَ وَّ
َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ﴿ند ربه يرزق لقوله تعالى: غير ميت بل حي ع في حياته كالستغفاره لهم بعد وفاته فالرلسول 

َفرِِحيَن ِبَما آتَاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن بِالَِّذيَن َلْم  *قُِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد رَبِِّهْم يُ ْرزَُقوَن 
كما ال يخفى أعظم منزلة من الشهداء بل هو لسيد  ( والرلسول 160و 171 تان، اآليعمران لآ) ﴾يَ ْلَحُقوْا ِبِهم

عدي في كامله عن ثابت عن أنس عن ابن  الشهداء بل لسيد الخلق أجمعين وقد ورد في كتاب وفاء الوفا عن
 (7 )األنبياء أحياء في قبورهم(، )للمزيد راجع الهامش :الرلسول 
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 )ب( الحديث النبوي الشريف:
 افرة باأللسانيد الصحيحة وفي كتب الصحاح التي تؤكد أن النبي ضت من األحاديث المتواترة والمتهناك العشرا

 يشفع ألمته حين وفاته. وأدناه غيض من فيض من األحاديث الواردة في الصحاح والتي تثبت شفاعة الرلسول 
 ألمته في حياة البرزخ:

: )من صلى علي  عند قبري وكل بي هريرة عنه فقد روى البناء والسماعيل القاضي بلسند صحيح عن أ أ ـ
 (.6اهلل بها ملكًا يبلغني وكفي له أمر آخرته ودنياه وكنت له شهيدًا وشفيعًا()

 :ن عن عبداهلل بن ملسعود عن رلسول اهلل و أخرج النلسائي وأحمد والخطيب والبيهقي والبزار والحاكم وآخر  ب ـ
 (.9للسام())إن هلل مائكة لسياحين يبلغوني عن أمتي ا

عل م بعض أصحابه أن يدعو  ن الرلسول أأخرج النلسائي والترمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف  ج ـ
فيقول )اللهم إني ألسألك وأتولسل إليك بنبي الرحمة يا محمد يا رلسول اهلل إني أتولسل بك إلى ربي في حاجتي 

()  (، وقال الترمذي هذا حديث حلسن صحيح.1ليقضيها لي فشفعه في 
: )حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير أخرج البزار ورجاله رجال الصحيح قال رلسول اهلل  د ـ

ابن  هوأخرج(. 10لكم تعرض علي  أعمالكم فما رأيت من خير حمدت اهلل عليه وما رأيت من شر الستغفرت لكم()
 لسعد في طبقاته وآخرون وصححه اللسيوطي.

المروية عن الرلسول في كتب الصحاح ال يبقى لديه شك في أن أول من عر ف الناس إن الذي يقرأ هذه األحاديث 
في حياته وبعد مماته وعر ف الناس بما يحتمل التأويل من آيات القرآن الحكيم هو الرلسول (  بشفاعة الرلسول

 ،عها الملسلمونهي بدعة ابتد فا يبقى شك بعد ذلك لقائل يقول إن طلب الشفاعة والتولسل بالرلسول  األعظم 
 قبل دعوة الوهابية بأكثر من ألف عام، فهل يمكننا تأويل حديث الرلسول ، حلسب ادعاء الوهابيةبأو المشركون 

ولو كانت هذه  ،في قوله )وفاتي خير لكم فما رأيت من خير حمدت اهلل عليه وما رأيت من شر الستغفرت لكم(
خير لكم(، كما أنه في اآلخرة ال تعرض األعمال وحدها بل  : )وفاتيالشفاعة في اآلخرة كما يقولون لما قال 

 يعرض الناس للحلساب مع أعمالهم.
 )ج( موقف السلف الصالح من الصحابة األوائل واألئمة األربعة:

بعد وفاته ال يمكن تطبيقه بشكل عملي إال بعد  من طلب الشفاعة من الرلسول  لساماإلمن المعلوم أن موقف 
هم أصحابه الذين عاصروه ولسمعوا  األمرمن هذا  لساماإلذلك فإن أكثر الناس معرفة بموقف وب ،وفاة الرلسول 

بعد وفاته ومن طلب الشفاعة منه هو الحجة  ، وبذلك فإن موقفهم من الرلسول منه وفهموا القرآن من الرلسول 
جدنا أن أول من طلب الشفاعة مباشرة، ولو رجعنا لو  من الرلسول  األمرعلينا ألن فعلهم نابع من معرفتهم بهذا 

أقبل  . فقد أخرج صاحب اللسيرة الحلبية في لسيرته أنه لما توفي الرلسول بكر الصديق  اهو أب من الرلسول 
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)بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا اذكرنا يا محمد عند ربك  :فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقب له وقال أبو بكر 
اني في الكبير والترمذي وآخرون عن عثمان بن حنيف أن رجًا كان يختلف إلى (. روى الطبر 11ولنكن في بالك()
 فقال له ،حنيف فشكى إليهابن  في حاجة له وكان ال يلتفت إليه وال ينظر في حاجته فلقي عثمان بن عفان 

رحمة يا محمد نبي ال  )اللهم إني ألسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد :حنيف إئت الملسجد فصل  ركعتين ثم قلابن 
إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضي حاجتي( وتذكر حاجتك وانطلق الرجل فصنع ما قال ثم أتى باب عثمان فأدخل 

 (.12 ( )للمزيد راجع الهامش11عليه فأجللسه وقضاها له)
 )د( إجماع المسلمين:

ل به، وتوجد في كتب الزيارة لس  ع بالرلسول والتو إلى يومنا هذا على جواز التشف   أجمع الملسلمون منذ وفاة الرلسول 
 عند زيارة مشهده. للمذاهب األربعة إجماعًا على طلب الشفاعة من الرلسول 

)اللهم إني ألستشفع إليك بنبيك، يا نبي الرحمة إشفع  :( إن الداعي إذا قال12في شرح المواهب للزرقاني) أ ـ
 لي عند ربك( الستجيب له.

ودعا بعده ووجهه   وهب إذا لسلم على النبيابن  مالك في رواية( قال عياض قال 12في وفاء الوفا) ب ـ
 (17 ومناظرة مالك مع المنصور واضحة. )للمزيد راجع الهامش .إلى القبر الشريف ال إلى القبلة

 وقبور الصالحين: ج ــ قول الفريقين وأدلتهما على زيارة قبر الرسول 
أن مقوالت الوهابيين تتراوح بين تحريم زيارة قبر  األمرقيقة فإننا نجد في ح بالنلسبة إلى زيارة قبر الرلسول 

فضًا عن قبور الصالحين، أو جواز الزيارة ولكن تحريم تعظيم الرلسول أو مناجاته، باإلضافة  الرلسول األعظم 
 وتحريم زيارة النلساء لقبور األنبياء والصالحين. إلى تحريم شد الرحال لزيارة قبر الرلسول العظيم 

 :الرسول  قبر حرمة زيارة( 1)
تيمية واضع اللبنة ابن  حيث يذكر القلسطاني في )إرشاد اللساري( وابن حجر الهيتمي في )الجوهر المنظم( عن

 وحرمها مطلقًا فضًا عن زيارة غيره(. تيمية عن زيارة قبر النبي ابن  األولى ألفكار الوهابية بالنص )وقد منع
 ( تشبيه قبر الرسول بالوثن:2)

ويشبه  ،بهذا الشكل ولكنه يحرم تعظيم قبر الرلسول  الرلسول األعظم  قبر عبد الوهاب فلم يحرم زيارةابن  أما
بالوثن، حيث يقول بالنص )وواحد يعبد األوثان كما في حديث الترمذي حيث يعظم قبر النبي  قبر الرلسول 

يا رلسول اهلل  ،ويقول: يا رلسول اهلل ألسألك الشفاعةويقف عنده كما في الصاة واضعًا يده اليمنى على اليد اليلسرى 
أدع اهلل في قضاء حاجتي، ويناديه ويعتقد نداءه لسببًا لحصول مراده ويعظم آثاره ومشاهده ومجاللسه وداره حتى 
اتخذوا اآلثار ملسجدًا، وكل ذلك من األوثان، من نبي كان أو ولي من الات أو العزى من الملسيح أو العزير فإن 

 (.16في الشرع هو المصور والوثن غير المصور() الصنم
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 الصالحين:قبور و  الرسول  قبر ( حرمة شد الرحال لزيارة3)

بني ة زيارته ولكن يجب  الرلسول  قبر ، ولكنه يحرم اللسفر إلىالرلسول  قبر عبد الوهاب زيارةابن  حيث يجو ز
يقول بالنص في الرلسالة الثانية من رلسائل الهدية حيث ، أن تكون النية زيارة ملسجد الرلسول وليس قبر الرلسول 

 إال أنه ال يشد الرحال إال لزيارة الملسجد والصاة فيه(. والدليل الذي يلستند إليه النبي  قبر اللسنية )تلسن زيارة
)ال تشد الرحال إال إلى ثاثة ملساجد: الملسجد الحرام،  :عبد الوهاب في فتواه تلك هو قول الرلسول ابن 

هو حصر إضافي  ولكن الماحظ هنا أن الحصر في حديث الرلسول  .(19هذا، والملسجد األقصى() وملسجدي
، فالمقصود من الحديث أن هذه الملساجد الثاثة تلستحق شد الرحال واللسفر إليها للصاة فيها، اً حقيقي اً ال حصر 

حراز الفضيلة وهذا ال يعني حرمة اللسفر إلى الملساجد األخرى بحيث إنه لو لسافر الملسافر إلي ها لغرض الصاة وا 
ها ملسجد فيلكان عاصيًا؛ فلو أخذنا بمقولة الوهابية وافترضنا وجود شخص ملسلم في مدينة من مدن الغرب ليس 

ها ملسجد، فلو أن ذلك الملسلم لسافر إلى تلك المدينة المجاورة بغرض االلستجمام والراحة فيوهناك مدينة مجاورة لها 
، أما لو لسافر هذا الملسلم إلى تلك لساماإلال حرمة لسواء ذلك عند الوهابية أو في والنزهة فليس عليه ضير و 

حلسب رأي بالمدينة المجاورة لغرض الصاة في الملسجد كأداء صاة الجمعة مثًا فإن لسفره لسيكون لسفر معصية 
اجد...(. والغريب هو )ال تشد الرحال إال إلى ثاثة ملس حلسب الستداللهم بقول الرلسول بوهو آثم عليه  ،الوهابية

فمعنى ذلك أنها ملستحبة، وكل مقدمات الملستحب من شد الرحال أو  ،أن الوهابيين يقولون تلسن زيارة النبي 
ولكن تحرم مقدماتها إال إذا  غيره ال بد وأن تكون مباحة إذا لم تكن ملستحبة أيضًا، أما أن تلسن زيارة النبي 

 ضح ومخالف لبديهيات الشريعة والعقل والمنطق.كانت بهدف زيارة الملسجد فهذا تناقض وا
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 [2هامش الملحق رقم ]
 .21ص  ،الرلسالة الثانية، رلسائل الهدية اللسنية (1)
)فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله  :؛ وقال في موضع آخر6ص  ،الصنعاني، تطهير االعتقاد (1)

 .(11ص، الصنعاني، من المشركين(. )تطهير االعتقاد وذراريهم ومن أصر فقد أباح اهلل منه ما أباح لرلسوله 
 .26و 27ص  ،محمد بن عبد الوهاب، رلسالة كشف الشبهات (2)
 .120 ص ،أحمد بن زيني دحان، خاصة الكام في أمراء البلد الحرام (2)
 .10 ص ،محمد بن عبد الوهاب، الجواهر المضيئة (2)
)أكثروا علي من الصاة يوم  الحاكم بإلسنادهم عن الرلسول أبو داوود وابن ماجة والنلسائي و  وأخرج (7)

إن اهلل حرم على األرض  :الجمعة فإن صاتكم معروضة علي، قالوا وكيف تعرض صاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال
َن اْلَعْرَش الَِّذيَن َيْحِمُلو ﴿إن المائكة عند اهلل يلستغفرون للمؤمنين في حياتهم لقوله تعالى ، أن تأكل أجلساد األنبياء(

 َشْيٍء رَّْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبِِّهْم َويُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ 
ا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعدت َُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم رَب َّنَ * تَابُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم 

يَِّئاتِ  *َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاتِِهْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  (، ومما ال يخفى أن 1و 9و 6ات ، اآلي)غافر ﴾َوِقِهُم السَّ
ه بهم هو أشد بكثير من ارتباط المائكة بالناس فا يعقل أن يتوج    وارتباط الرلسول ارتباط الناس بالرلسول 

حي   مع كون الرلسول  الناس إلى المائكة ليكونوا شفعاءهم إلى اهلل ويحرم عليهم طلب الشفاعة من الرلسول
ما ال فم .)إن الحجر األلسود شافع مشفع( يرزق يلسمع كامهم ويرد لسامهم؛ وقد ذكر اللسيوطي عن رلسول اهلل 

فهل يعقل  ،هو أعظم وأشد بكثير من االرتباط النفلسي بالحجر األلسود يخفى أيضًا أن االرتباط النفلسي بالرلسول 
الذي هو حي عند اهلل يرزق وتعرض عليه صاة المؤمنين وال   األلسود يشفع في حين أن رلسول اهللأن الحجر 
 ؟يشفع لهم

 .111، ص 2يب البغدادي، تاريخ بغداد، ج / الخط.12البيهقي في حياة األنبياء، ص  (6)
/ الحاكم 671/ الخطيب البغدادي، ص .221، ص 1/ ملسند أحمد بن حنبل، ج 22، ص 2النلسائي، ج  (9)

/ البيهقي، الدعوات الكبير، ص 102، ص 1/ وأبو نعيم في أخبار اصبهان، ج .211، ص 1النيلسابوري، ج 
 .1112وحديث رقم  1112حديث رقم  ،/ البزار.121

، ص 2/ أحمد بن حنبل في ملسنده، ج 2269رقم الحديث  ،(111الترمذي، كتاب الدعوات باب رقم ) (1)
النلسائي في اللسنن الكبرى حديث رقم  .1292ماجة، كتاب إقامة الصاة، حديث رقم ابن  / 16101، حديث 129

10212. 
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/ 112ص  ،1قات الكبرى، جلسعد في الطبابن  /1112حديث رقم  ،12ص  ،1البزار في ملسنده، ج (10)
ص  ،2وقال إن إلسناده جيد، ج ،/ الحافظ العراقي في طرح التثريب191ص ، 1اللسيوطي في الخصائص، ج

116. 
، وورد هذا الحديث 211، ص 2/هامش زيني دحان عن اللسيرة، ج  262، ص 2اللسيرة الحلبية، ج  (11)

، (12022حديث رقم ) ،الكبرى للبيهقيللسنن وا ،(2200/ 2212/ 2776بألفاظ مختلفة في البخاري )حديث 
حديث رقم  ،والطبقات الكبرى البن لسعد ،(62وملسند البزار حديث رقم ) ،(212واالعتقاد للبيهقي حديث رقم )

 (.1022و 1011)
 .20، ص 1الطبراني، المعجم الكبير، ج  (11)
 ينة قحطًا شديدًا فشكوا إلى عائشة الجوزاء قال قحط أهل المدابن  في وفاء الوفا البن الجوزي عن، ج (12)

فمطروا  ،ففعلوا .فاجعلوا منه كوًة إلى اللسماء حتى ال يكون بينه وبين اللسماء لسقف  فقالت: فانظروا قبر النبي
حتى نبت العشب ولسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم فلسمي عام الفتق، وقال زين المراغي واعلم أن فتح الكوة 

حميد ابن  وقال اللسمهودي في وفاء الوفا قال عياض في الشفاعة عن، مدينة حتى اآلن. دعند القبر لسنة أهل ال
يا أمير المؤمنين ال ترفع صوتك في  :فقال مالك قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في ملسجد رلسول اهلل 

ن حرمته ميتًا كحرمته حيًا  هذا الملسجد فإن اهلل تعالى أدب قومًا فقال )ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي( وا 
؟ فقال: لم تصرف وجهك عنه فالستكان لها أبو جعفر فقال يا مالك ألستقبل القبلة وأدعو أم الستقبل رلسول اهلل 

َوَلْو ﴿إلى اهلل يوم القيامة بل الستقبله والستشفع به فيشفعك اهلل، قال اهلل تعالى:  وهو ولسيلتك وولسيلة أبيك آدم 
(. وللتعريف بموقف الوهابيين من هذه األحاديث، وبالذات رواية اإلمام 72 اآلية ،نلساء)ال ﴾ُموْا َأنُفَسُهمْ َأن َُّهْم ِإذ ظَّلَ 

تيمية ينفي هذه الرواية ابن  ، فإننا نجد أنمالك تلك إمام المدينة وأقرب األئمة األربعة زمانًا ومكانًا لرلسول اهلل 
في حين  ،ل به أحد ولم يرد إال في حكاية مفتراة على اإلمام مالك(بكل يلسر ولسهولة فيقول عنها )أمر منكر لم يق

أن هذه الرواية أوردها القاضي عياض بلسند صحيح وذكر أنه تلقاها عن عدة من ثقات مشايخه وذكرها أيضًا 
في  والعامة القلسطاني ،واللسمهودي في )خاصة الوفاء( ،اإلمام اللسبكي في )شفاء اللسقام في زيارة قبر اإلمام(

)جاءت باللسند  :حجرابن  وقال ،حجر في )تحفة الزوار والجوهر المنتظم(ابن  والعامة ،)المواهب اللدنية(
فهد بإلسناد جيد. )شواهد ابن  وقال العامة الزرقاني في )شرح المواهب( رواها .الصحيح الذي ال مطعن فيه(

موعة )علماء... الملسلمين والوهابيين( ص الشيخ يولسف النبهاني ضمن مج الحق في االلستغاثة بلسيد الخلق 
 ورد في الجوهر المنظم أن إعرابيًا وقف على القبر الشريف وقال:، هـ (.261ص ، محمد الكثيري، ـ اللسلفية127

ن لم  )اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، فإن غفرت لي لسر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وا 
وك وهلك عبدك، وأنت يا رب أكرم من أن تغضب حبيبك وترضي عدوك تغفر لي غضب حبيبك ورضي عد
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ن هذا لسيد العالمين فأعتقني على قبره يا أرحم  وتهلك عبدك، اللهم إن العرب إذا مات فيهم لسيد أعتقوا على قبره وا 
 فقال له بعض الحاضرين: يا أخا العرب إن اهلل قد غفر لك بحلسن هذا اللسؤال. .الراحمين(

قال العتبي: كنت جاللسًا عند قبر الرلسول  .خ الشافعييينة وعن العتبي وكل منهما من مشان بن عيوعن لسفياو. 
 إن اهلل أنزل عليك كتابًا صادقًا قال فيه )ولو أنهم إذ ظلموا  ،فجاء أعرابي فقال: )اللسام عليك يا خير الرلسل

بًا رحيمًا( وقد جئتك ملستغفرًا من ذنبي ملستشفعًا أنفلسهم جاؤوك فالستغفروا اهلل والستغفر لهم الرلسول لوجدوا اهلل توا
يا عتبي إلحق األعرابي فبشره إن اهلل  :فقال .في المنام فغلبتني عيناي فرأيت النبي  .بك إلى ربي( ثم انصرف

 فخرجت خلفه فلم أجده. .قد غفر له
 .219، ص 9الزرقاني، ج ، شرح المواهب (12)
 .1267، ص 1اللسمهودي، ج، وفاء الوفا (12)
من جهة القبلة وتجعل  عمر قال من اللسن ة أن تأتي قبر الرلسول ابن  روى أبو حنيفة في لسنده عن، ج (17)

علساكر في التحفة في كام أصحابنا )يعني الشافعية( إن ابن  قال، ظهرك إلى القبلة وتلستقبل القبر وتلسلم. د
يقف ملستقبل القبلة والقبر عن يلساره والمنبر عن يمينه الزائر يلستقبل الوجه الشريف في اللسام والدعاء والتولسل ثم 

في وفاء الوفا عن أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن الحلسين اللسامري الحنبلي في الملستوعب ، فيدعو أيضًا. هـ
 اللهم إنك قلت) :أنه يجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يلساره ويقول في آداب زيارة النبي 

 في كتابك لنبيك نبي الرحمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفلسهم جاؤوك )اآلية(... اللهم إني أتوجه إليك بنبيك...(.
 .7ص ، عبد الوهابابن  لفضل رلسول / عن حفيد، لسيف الجبار (16)
 .117، ص 2صحيح ملسلم، ج (19)
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من  حتالهاارسالة من طبيبات مستشفيات الموصل بعد   :[3الملحق رقم ]
 قبل داعش

 رسالة من أخواتكم طبيبات الموصل
Date:Thursday,14 August 2014 

 الرجاء إفضحوا هؤالء المجرمين المتشددين وأنقذوا أخواتكم طبيبات الموصل
 وزعوه بشكل واسع مشكورين

رجال من جراء انتهاكات  00/1/4102عن الدوام في ملستشفيات الموصل منذ البارحة  اإلضرابألسباب قيامنا ب
زلنا ملستمرين  منذ أن بدأت األزمة قبل شهرين من دخول الملسلحين ولسقوط الموصل ونحن ما ية:لساماإلالدولة 

شتباكات والقتال وبعدها نزوح العوائل وتركنا أهلنا للبقاء للقيام بالدوام على الرغم من كل المعاناة والخوف من اال
ن بدون من والقصف ونحن في الملستشفيات ولحد اآلوانعدام األ زمة البنزين وصعوبة المواصاتأبواجبنا وبعدها 

رواتب على الرغم أننا ألسوة ببقية الموظفين اعتمادنا على الراتب فقط فليس جميعنا أخصائيين أو لديهم عيادة 
م كل هذا لم يهمنا ول وعلى الرغم انه كان بامكاننا ذهابنا خارج الموصل وترك كل شيء وراءنا... الخ. خاصة..

فكان  ي نطلب أجره من اهلل فقط.. أما اليوم...نلسانبترك عملنا ألننا نخدم أهلنا ومرضانا وهذا واجبنا اإلأبدًا نفكر 
لكي يصل  ية ولسوف نتكلم عنها مطوالً لساماإلعن العمل بعد التجاوزات من قبل رجال الدولة  اإلضراببد من  وال

)ويضم  حلسب قولهمبنذ أن بدأت حملة فرض الحجاب الشرعي فم .صوتنا ألهلنا في كل مكان ليس فقط بالموصل
تغطية الوجه واليدين( على نلساء الموصل على الرغم من أن الجميع يعلم أن نلساء الموصل كلهن محجبات فا 

مع االهانات طبعًا ي مكان بدون الخمار و الذهاب أل من مرأةاداعي لهذا الكام ثم نزولهم الى الشوارع ومنع أي 
بحملة منظمة في جميع الملستشفيات بالوقوف على ا يد الستمروا االن بتطبيقه على الملستشفيات حيث قامو والتهد

وتغطية اليدين  أبواب الملستشفيات ومنع أي طبيبة أو من الكادر النلسوي الدخول الى الملستشفى بدون الخمار
 .لسلوب التهديد والوعيد واالهانات والتجاوزات على الطبيباتأبطبعًا و 
عندما قام كثير من الطبيبات بمناقشتهم بألعلم والعقل، فكيف تستطيع الطبيبة القيام بعملها وفحص وعاج و ]

المرضى أو إجراء العمليات أو غيرها وهي وجهها مغطى بالكامل ال ترى منه شيئًا ويداها مغطاة ال تستطيع 
دفاتر لشراء الحجابات،  1، ونحن صرفنا فكان الرد هذه أوامر أتتنا من الشام وعلينا تطبيقها إجراء الفحص.

، هل لدينا ماء كهرباء غذاء أمان فالحياة واقفة فأجابته: هذه األموال أولى للفقراء وتوفير الحاجات األساسية
تمامًا في الموصل بدل شراء الخمار  وبناتنا كلهن ملتزمات بالحجاب الشرعي، وكل علماء الدين أقروا ان 

ليست فرضًا، والدليل بمكة يمنع تغطية الوجه ألداء المناسك وكذلك في الصاة.... طبعًا تغطية الوجه واليدين 
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الكام بدون جدوى.... وكل طبيبة يروها يصرخون في وجهها ويهينونها. وعندما قالت إحداهن عيب عليك 
ذا طبيبة شن  و يعني ؟؟ تتكلم مع طبيبة بهذه الطريقة وأنا جاية اقوم بواجبي، فيقول لها بسخرية، وا 

 [!!! ولي أنتي أو يصيحها يا
لسلوب االلستفزازي جعلنا ندرك حقيقة ره وتهديدنا باقامة الحد وهذا األتلسمح أخاقنا بذك مع كام بذيء الطبعًا و  

فالذي يتصرف بهكذا طريقة معنا  .هو أعظم لسوف يؤدي الى ما األمربأن اللسكوت وااللستلسام لهذا  األمر
كن ان يفعل اي شيء!!! وخاصة أنهم وبكل وقاحة يلسألون الطبيبة بعد حجة التكلم عن وتخويفنا وتهديدنا مم

 الخمار هل أنت متزوجة أم ال؟؟
 متزوجات؟؟؟المن الطبيبات عن ألسماء وعدد الطبيبات غير  اً كثير  اولسألو  

 في عدة ملستشفيات ونفس اللسؤال عن تواجد البنات في قلسم المختبرات في الملستشفيات؟؟
والبعض منهم في احدى الملستشفيات وصل  شرعي فلماذا هذه األلسئلة؟؟؟...تم تأتون لتطبيق الحجاب الاذا كن 

 معناها؟؟؟؟ ما ،لدرجة من االلستهتار ليقول لنا المتزوجة تلبس اللون األلسود والعزباء أبيض
ونحمي شرفنا ونعلن يجب أن نحمي أنفلسنا منهم طبعًا ماذا تريدون من عندنا أن نلستنتج من هكذا تصرفات ؟؟؟  

هي  وهذا موقف لحماية كل نلساء الموصل وليس فقط الطبيبات ألننا من خال تعاملنا معهم علمنا ما اإلضراب
بهذه الطريقة ليس اال تعمد االهانة واالذالل وحب  هم على ارتداء الخمارإصرار وأصبحنا على يقين بأن  ،أخاقهم

أعظم وهو ليس اال بداية لتطبيق قرارات أخرى  ئاً ركنا أن وراءه شيوكذلك أد ،اللسيطرة وليس من الدين في شيء
لم تحدث طبعًا عن الختان ونكاح الجهاد وغيرها و  عاملسمعنا باإلجميعًا فنحن » ...ملسبقاً أعظم ربما قد نكروها 

كنا نقول كذبة ولكن نقول أليس هذه التعاليم من الخمار وغيرها  .هلل ونكروها في الملساجد وال حالة والحمدأبدًا 
 .«وا بتطبيقها؟؟؟أن بدواآل

يدعون أنه الحجاب الشرعي بتغطية الوجه واليدين أن  كراه والتهديد على لبس ماجبارنا باإلإماهو الضمان لنا بعد 
من أذيتهم هو خمار  لبناتهم خوفاً  ا)قالو  ذينبلسطاء اليأتي تنفيذ األشياء األخرى فنحن للسنا مغفلين أو من الناس ال

فنحن نخاف من االحكام التي تليها!!! وخاصة تكرار األلسئلة من قبلهم عن من هم  .لسيه أحلسن من شرهم(الب
الوظيفة للنلساء فقط  احرمو ملسبقًا ألنهم طبعًا متزوجات؟؟؟ والبنات في الكادر الصحي ؟؟؟ )الالطبيبات غير 

م عن هكذا أمور هل يعقل أن يأتي الصحة فأصبحنا مجبرين على التعامل معهم( مع االلسف وصلنا لدرجة التكل
يدعون؟ بعد  لتحريرنا كما او ؤ الطبيبة في مكان عملها!!! هل جا يحمل أي شهادة ويهدد شخص متخلف جاهل ال

أن جعلونا نثق بهم أم للتخريب؟ أم للتواجد في مكان تواجد النلساء في األلسواق والملستشفيات واعتراض طريقهن 
غير مباشر للتحرش  ية في شيء؟؟ أم نوع ثان  لساماإلهل هذا من األخاق  ،دهنلستهتار أو تهدياوالتكلم معهن ب
ن؟؟ هل نحن في مدينة ه اآلنيفعلو  أن أي رجل غريب تكلم معنا ماذا كنا نفعل فيه ؟؟ ماذا يلسمى ما بالنلساء؟؟ لو
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ظأم حب اللسيطرة و  أم معلسكر وة ... ولسوف أكمل بقية ق حول لها وال هار القوة على العوائل والناس العزل التي الا 
ت االخصائية الخفر للنلسائية ءقبل أيام جا تعانيه الطبيبات.. مور التي تحدث معنا لكي يعلم الناس أجمع مااأل
عليهن فمنعوها  هن خوفاً ءلملستشفيات المعروفة لن أذكر ألسماجراء العمليات والوالدات الحدى اتمام الخفارة وإلإل

خول لعدم لبلسها الخمار فقالت لهم المرضى لسوف يموتون ال ألستطيع ية من الدلساماإلرجال الدولة 
 (التأخر)فأجابها خلي يموتون ما مهم

 هل أصبح لبس الخمار أهم من حياة المرضى؟؟؟
 أي دين هذا ؟؟؟ 
العملية  وبعد التولسل من قبلها وقبل المرضى الدخالها لسمح لها بالدخول هذه المرة فقط وعندما بدأت بتحضير 

جراء العملية وهذه المرة بحجة أخرى لماذا طبيب إلستعانة بطبيب مخدر فمنعوها من ئة لحالة خطرة واالالطار 
فقالت له  .يفتهم جاهل ماطبعًا لسباب فهامه األإلحت الطبيبة وحاولت أ لسيعطي التخدير وليس طبيبة وعندما

 لرد؟؟؟ا لسوف تموت أتدرون ما
قالت لسوف أخرج وأترك  .نقاذ المريضةت باليأس من المحاولة إلفأجابته بعدما أصيب .(بالجهنم خلي تموت) 

أيعقل أن  ..اإلضراببهكذا مهزلة وقتل المرضى وهكذا هي األخرى انضمت الى حملة  اً العمل فلن أكون لسبب
 !!!منه ئاً هؤالء ينفذون الدين أو يعلمون شي

يات الجراحية في الملستشفيات الكبرى االطباء هل االلستهانة بحياة المرضى لهذه الدرجة؟؟ )للعلم فقط أغلب العمل 
منذ اليوم لسنمنع اجراء عملية جراحية مهما كان  فهل مثاً  ،لقلة طبيبات التخديرطبعًا ن هم من الرجال و المخدر 

يلسعنا ذكرها وتدخات  وأمور كثيرة أخرى ال نوعها للنلساء وتركهن للموت اذا لم تكن هنالك طبيبة مخدرة؟؟؟؟(.
عد نتحملها ألننا لسنصبح مشاركين لهم في الخطأ ومن يضمن لنا أن بعض المجرمين لن يتنكروا بهذا ن مصارخة ل

الزي والدخول بيننا للقيام بالجرائم وهو متنكر بزي النلساء أو قتل أو أعمال أخرى كما حدث في لسوريا عندما 
 نبيوتنا أو يصادرو  نمل لسوف يفجرو ن نقول لكم بأنهم هددونا ان لم نعد للعواآل فرض هذا الزي على النلساء..

لذي ا ذا كان هذا العقاب لمجرد رفض لبس الخمار فماإف نا نحن وأهلنا بالقصاص...نأموالنا وممتلكاتنا ويحالسبو 
 ها من عندنا؟؟؟نيطلبو  ذا عصينا أوامرهم بأشياء أكبر ربما ملستقباً إه نلسيفعلو 
 ا قد تصل لدرجة المس بشرفنا !!!كثر فأكثر وربمأ ان قبل أن يتمادو بيوتنا منذ اآل اليفجرو  افليأتو 

نقوم به ليس اال كلمة حق عند لسلطان جائر ولم نقم  بأننا ما ايصال صوتنا الى كل مكان ليعلمو إلذلك نناشدكم ب
خر بعد تطبيق حجة آ لسوف يجري من أحكام أخرى وتماد   نا كل اللسبل ومنع ماداال بعد أن الستنف اإلضرابب

 !!! الحجاب الشرعي
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ن جبرنا على العودة للعمل فنريد الملساعدة لمنع ما  خفي كان  من تجاوزات أخرى وما قد يحصل الحقاً  وا 
 !!!!أعظم

يحدث في  ن هذا الكام كذب فليذهب ويلسأل أي طبيبة ويتأكد من هذا الكام!! ونقول له ماإوكل من لسيقول  ...
ومنعهن من الخروج من  األمرقامة الحد لهن ولولي إيد بهانات للنلساء والصراخ والتهدلسواق من اإلالشوارع واأل

وحلسبي اهلل  ننا قد بلغنا اللهم فاشهد...إ!!!! ونقول لكم اللهم  اً ضن هذا كذب أيإدون تغطية الوجه واليدين فليقل 
 ..ونعم الوكيل

كتابة هذا قامت داعش بالتحقيق لمعرفة من شارك ب جتماعي] بعد نشر هذا المقال في مواقع التواصل اال
بإعتقال الطبيبتين المسؤولتين عن كتابة هذا المقال  المقال، وعلى أثرها وبعد كشف المسؤولين قامت داعش 

في الفجر  1/10/2011 بتاريخوهما الدكتورة الجراحة مها سبهان والدكتورة لمياء إسماعيل ثم قامت داعش 
الح النعيمي التي كتبت في مواقع التواصل السيدة المحامية سميرة صعن  فضاً بجلب الطبيبتين أعاه 

حيث جلبوهن إلى ساحة عامة ثم قاموا  عتراضها على تفجير مقامات األنبياء في الموصل،اجتماعي اال
يضًا السيدة ايمان يونس النائبة أ داعش عدمتأكما  بإعدامهن ثاثتهن بإطاق رصاصة على رأس كٍل منهن؛

وقد ذكرت  وسلمت جثثهن للطب العدلي في الموصل، ،هاق رصاصة على رأسبإطا  أيضاً  البرلمانية من تلعفر،
هناء  أما األستاذة الجامعية السيدة /هذه المعلومات ونشرت من قبل أغلب وكاالت األنباء العالمية في وقتها

أعتراضاتها على داعش التي نشرتها في صفحتها في الفيسبوك حكمت عليها محمد فخري البغدادي فبسبب 
 11/10/2011مة داعش الشرعية باألعدام ذبحًا، وتم تنفيذ الحكم بذبحها أمام أطفالها وعائلتها فجر يوم محك

 [ونشر الخبر أيضًا في أغلب وكاالت األنباء العالمية في وقتها
  [/[http://www.inquisitr.com/1533798/isis-militants-execute-four-women-in-mosul-including-two-doctors راجع:

[http://www.albawabhnews.com/848284] 
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 24/9/2114المقال الذي نشر في صحيفة المدى بتاريخ : [4الملحق رقم ]
 حتال الموصلابشأن 

 لساما ياعراق
 ألف وربع 00غلطة الغبي بـ 
 هاشم العقابي

جمعتني صالة اإلفطار في الفندق بلسيالسي عراقي عتيق وصل إلى رتبة عضو في البرلمان  قبل ألسبوع في بيروت
العراقي اللسابق. الرجل كان قريبا جدا من مركز صناعة القرار وأتمنى ان ال أكشف لسره لو قلت انه كان ضمن 

اهم قد ضيعوا فرصة عظيمة القانون. لم يخف حزنه الشديد من انتقاد أوباما لشيعة العراق معتبرا إي )دولة(ائتاف
ليثبتوا أنهم قادرون على الحكم. كان ردي ان أوباما ما كان ليقول ذلك لو ان الشيعة "اهلل يلسلمهم" لم يحصروا 

القدرة على إدارة الدولة بأحزابهم اإللسامية فانتعشت الطائفية وحرقت اخضر اللسنة والشيعة بيابلسهما. تحلس ر بعمق 
وألنه ما من عراقيين التقيا إال وتحضر نكبة الموصل بالنص، لسألته: من الملسؤول  .ورد : إنه الغباء يا أخي

الحقيقي عما حصل؟ طلب مني ان نجلس في شرفة المطعم كي يلستطيع التدخين. لسحب نفلسا عميقا وقال لي 
 :السمع

ى من احتال خبر الى مكتب القائد العام للقوات الملسلحة ان داعش صارت قاب قولسين أو ادن في ليلتها وصل
الموصل. رد  أخونا "دعوهم يدخلون حتى يعرف أهل الموصل من هي داعش .. فلعلهم يتوبون ويعودون لرشدهم"! 

كانت صدمة ألسكتتنني. بدد صمتي لسؤاله: شفت شلون غباء؟ نعم إنها غلطة غبي ثمنها أحد عشر ألف قتيل 
 .وربع أرض العراق وما زال الحبل على الجرار

  .ادي بذلك؟ قطعا يعرفوهل يعرف العب
  والجعفري رئيس التحالف الشيعي؟

 "ابتلسم وقال: ال تتعب نفلسك، فالكل يعرف والكل يدري لكنهم جميعا مثل "با ع الموس
 

سباب سقوط ويمكن أيضًا اإلطاع على تقرير خاص نشرته وكالة رويترز عن قائد عمليات نينوى الضابط في الجيش العراقي اللواء مهدي الغراوي بشأن أ
 مدينة الموصل على الرابط التالي:

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0I412C20141015?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true   
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 نبذة مختصرة عن المؤلف
 

  وأنهى فيها درالسته االبتدائية والمتولسطة والثانوية ،1121ولد في بغداد عام. 
 1171بكلية الشريعة الملغاة )كلية اآلداب( في جامعة بغداد عام  لتحقا. 
  1162نال شهادة البكالوريوس ثم الماجلستير في علوم الحديث عام. 
 التجارة  نصرف للعمل التجاري وبحكم عاقاته لسافر عدة مرات إلى الشرق األدنى لغرضا

 .1169لسنغافورة عام  وأقام في
 ذلك  الملسلمين( في لسنغافورة ذي التوجهات اللسلفية في نخرط في تنظيم )منظمة الشبانا

 .الحين
 والشرق األولسطآلسيا  يخاض مجالي العمل التجاري والعمل الدعوي في جنوب شرق 

ندونيلسيا والفليبين وتايلند وبالذات في  فضًا عن الهند والباكلستان ،لسنغافورة وماليزيا وا 

  .للسعودية ومصرالمتحدة والمملكة العربية ا مارات العربيةإلاو 
 1112ضطر إلى اللسفر واإلقامة في ألمانيا ألغراض العاج الطبي منذ عام ا. 
   ومن مؤلفاته ،غ للكتابة والتأليفقرر التفر: 

 بن الدن في الحديث النبوي الشريف. 
  ملستقبل العالم بين األوضاع الراهنة وأحاديث الرلسول. 
 الطبع( قيد) .الربيع العربي في اللسعودية 

 

 
ن حجز نسختكم من كتاب الربيع العربي في السعودية التي ستكون ببدل وسعر يحدد الحقاً بأرسال أيميل إلى يمك

  :الموقع التالي مع ذكر أسمكم واأليميل والدولة وهل ترغبون بنسخة الكترونية او نسخة ورقية

saudi@bakribook.com 
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الم، وتركوا بصماتهم واضحة في التأريخ ألمعاصر، وإنهم بألتأكيد لقد غير هؤالء وجه الع

سيغيروا مسيرة التأريخ، وستتوالى األحداث والفتن خالل السنوات والعقود القادمة لما يمكن أن 

 .يكون فيه خير البشرية أو شرها، أو كالهما معاً 

 

لفتن بهدف أيجاد حالة من لقد تطرقنا في هذا الكتاب إلى أحاديث الرسول )ص( وبالذات بشأن ا

الوعي للمسلمين وتحصينهم من األنحراف عند إنتشار تلك الفتن العظيمة، أعاذنا أهلل منها ومن 

شرورها، ولكي يتحمل كل مسلم مسؤوليته الشرعية ويتخذ ألقرارات والخطوات العملية بما 

 .العظيمةيحفظ دينه ويحمي نفسه وأهله والمقربين إليه من الوقوع في هذه الفتن 

 

لقد كنت في بداية شبابي من أشد المعجبين وألمدافعين عن األساس ألذي قام عليه األسالم وهو 

ألتوحيد وبألذات ألتوحيد ألذي نادى به ألمصلح ألديني ألكبير محمد بن عبد ألوهاب، وهذا دعاني 

لحجاز كان إلى تبني هذه ألعقائد بكل عمق وكل ثقة، ولكني قابلت شخصين من السعودية من ا

لهما األثر ألكبير في إعادة دراسة العقائد ألسلفية، وعلى أثر ذلك ألفت مجموعة من ألكتب 

محاوالً أن أنقل للقارئ الكريم تجربتي مع ألسلفيين ومع األفكار ألسلفية وألحقائق ألتي توصلت 

ع أنفسهم إليها بكل صدق وإخالص، وقد وجدت أن الكثير من المفكرين المنصفين والصادقين م

قد توصلوا الى الكثير من هذه الحقائق والمشتركات وأخص بالذكر الداعية ألسلفي ألكبير ألشيخ 

حسن فرحان ألمالكي فأنصح بقراءة كتبه لكي تكتمل الصورة لدى القارئ الكريم، وبألذات كتابه 

  .(القيم )داعية وليس نبياً 

 

ول: ال أكون مبالغاً إن قلت أن هذه الدراسة وأرفق تعليقاً ألحد القراء على كتابي هذا حيث يق

تتميز بميزتين نادراً ما يجدها القارئ مجتمعتين في مثل هذه األبحاث، األولى هي الموضوعية 

النابعة من أستيعاب معمق للواقع ولألوضاع السياسية العالمية، والثانية هي فهم معمق للدين 

كثيراً ببعض الفقرات في هذه الدراسة حيث  وتحليل متميز ألحاديث الرسول )ص(، وقد تأثرت

نرى الكاتب الجليل قد قدم نصائح إنسان محب ورؤوف بأخوته المسلمين بل حتى غير المسلمين 

وبكل صدق وإخالص لئال يقعوا في ألضالل ألذي ينتهي بهم إلى الخسران المبين، فكانت نصيحة 

ا غير ألقلوب المفعمة بأأليمان التي تلين تصدر من قلب يشع بأأليمان، والتي ال يمكن أن يتلقاه

بأستقبالها للحقائق التي تنير لها الطريق الى هللا، وهذا ما يعكس حرص الكاتب الكبير على 

 .اإلسالم وألمسلمين ومستقبل ألمنطقة لما فيه خيرهم ونجاتهم ومصلحتهم دنياً وآخرة
 

 


