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سالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته ........... أما بعد:

بالسنة،  اشتهر  وملن  احلق  أنفسهم ألهل  ينسبون  ابلاطل  أهل  يزال  ال  فإنه 
أنفسهم  الشيعة  نسب  فقد  انلاس،  عند  ويقبل  مذهبهم،  لريوج  بها  وعرف 
اجلليل باتلابيع  أنفسهم  اإلباضية  وألصق   ، ابليت  وآل  طالب  أيب  بن   لعيل 
أيب الشعثاء جابر بن زيد ، ذكر ابن حجر يف اتلهذيب أن عزرة قال: دخلت 
ىلع جابر بن زيد فقلت: إن هؤالء القوم ينتحلونك -يعين اإلباضية- قال: أبرأ 

إىل اهلل من ذلك.

أنفسهم  يلصقوا  أن  املتأخرة  األزمان  هذه  يف  ابلاطل  أهل  حياول  وهكذا 
وهو   – واسعة  اهلل رمحة  رمحه   – الوهاب  بن عبد  املجدد حممد  اإلمام  بدعوة 
أنفسهم دلعوة  ينسبوا  أن  بداعش  يسمون  ذلك حماولة من  ، ومن  براء  منهم 
ادلواعش وانلرصة،  براء من هؤالء  وأهلها  ادلعوة  ، وهذه  املجدد  اإلمام  هذا 

ومن أصلها املسماة بالقاعدة .

وإن براءة هذه ادلعوة السلفية انلجدية منهم كرباءة اذلئب من دم يوسف 
عليه السالم ، بل إين ألجد ثقاًل عظيماً يف حماولة تربئة هذه ادلعوة السلفية 
الطيبة من داعش وانلرصة والقاعدة، وذلك ألن الفرق بينهما من الواضحات 

وكما قيل: توضيح الواضحات من املشكالت .
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وقيل- أيضاً-:

بُْح ُمْسِفُر! َمْرِء َعْيٌ َصِحيَْحٌة *** فَال َغْرَو أْن يَْرتَاَب والصُّ
ْ
إَِذا لَم يَُكْن لِل

وقاَل آخُر:

يِب!! ـِي لـَها بَِضِ ْمَس َضوَْءَها! *** وَيــْجَهــُد أْن يَأت ويف َتَعٍب َمْن َيَْحُد الشَّ

لريوجوا  احلق  بأهل  أنفسهم  يلصقوا  أن  ابلاطل  أهل  حماولة  مقابل  ويف 
احلق  أهل  عن  انلاس  يصدوا  أن  حياولون  ابلاطل  أهل  من  أناساً  فإن  باطلهم 
ينسبوا  أن  السنة  أعداء  فيحاول   ، احلق  بابلاطل ألهل  اشتهر  ينسبوا من  بأن 
للسنة  حق  بغري  والقتل  باتلكفري  اشتهروا  -اذلين  والقاعدة  وانلرصة  داعش 
املجدد  اإلمام  ومنها دعوة   ، السلفية  وادلعوة  السنة  ليشوهوا دعوة   - وأهلها 

حممد بن عبد الوهاب .

الصوفية  من  ابلدع  وأهل  والرافضة  الكفار  من  ابلاطل  أهل  اكن  فلما 
 – – بما تقدم ذكره  املباركة  واثلورية وغريهم جمتهدين يف تشويه هذه ادلعوة 

استعنت باهلل ىلع كتابة هذا الكتاب، وقد جعلته يف فصول سبعة:

 الفصل األول/ ست مقدمات.

 الفصل اثلاين/ بيان خمترص حلال القاعدة وجبهة انلرصة وداعش .

الوهاب  عبد  بن  اإلمام حممد  دعوة  بيان خمترص حلال  اثلالث/  الفصل   
وثناء العلماء ىلع دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب.
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من  الوهاب  عبد  بن  حممد  املجدد  اإلمام  دعوة  براءة  الرابع/  الفصل   
القاعدة وداعش وانلرصة .

اإلمام  دلعوة  وانلرصة  وداعش  القاعدة  نسبة  سبب  اخلامس/  الفصل   
املجدد حممد بن عبد الوهاب .

 الفصل السادس/ األدلة والرباهي يف بيان من تأثر بهم داعش وانلرصة 
يف اتلكفري.

 الفصل السابع/ موقف داعة احلزبية من القاعدة وداعش وانلرصة .

ومما يزيد براءة دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل – من القاعدة 
املباركة يه من  تبنت هذه ادلعوة  اليت  السعودية  أن ادلولة  وانلرصة وداعش 
اجلمااعت  من  وعدتها  األوىل،  تكن  لم  إن  اخلوارج  هؤالء  جرم  من  أوائل 

اإلرهابية يف بيان رسيم من وزارة ادلاخلية بتاريخ 1435/5/5 ـه

وهذا ليس غريباً ىلع دولة اتلوحيد والسنة السعودية – حرسها اهلل - .

لإلسالم  عظيماً  خرياً  وداعش  القاعدة  من  السعودية  ادلولة  تربؤ  يف  وإن 
هؤالء  من  فتربيها  السنة،  أهل  ورأس  اإلساليم  العالم  أم  فإنها  واملسلمي، 
ملحاسن  املشوهة  اإلجرامية  أفعاهلم  من  والسنة  لإلسالم  تربئة  فيه  اخلوارج 
اإلسالم والسنة، والصادة من دخول اإلسالم ملن ليس من أهله، فيعلم العالم 

أن اإلسالم هو اإلسالم بصفائه وعدهل ورمحته .
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 - غري خمل  اختصاراً   – الكتاب خمترصاً  أن يكون  قد حرصت   .. وأخرياً 
براءة دعوة اإلمام  ليسهل تداوهل فإن خري الكالم ما قل ودل ، وقد أسميته ) 

. ) 
ً
املجدد حممد بن عبد الوهاب من اخلوارج داعش وانلرصة أنموذجا

إنه ادلين  يوم  ذخراً  يعله  وأن  والقبول،  والسداد  اتلوفيق  اهلل   أسأل 

الرمحن الرحيم .

            والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته 
                                                          د. عبد العزيز بن ريس الريس

11/7/ 1435ـه                                                                          
                                                                             الرياض          
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الفصـل األول

 املقدمة األوىل :-

 وعقالً أن ادلاعوى - وحدها - ال تكيف، 
ً
إن من املتقرر رشاع

ادىع  ملا  فإنه   ، صحتها  ىلع  وبرهان  بديلل  إال  دعوى  قبول  عدم  واألصل 

أنها  بمجرد  دعواهم  تقبل  لم  هم  إال  اجلنة  يدخل  لن  أنه  وانلصارى  ايلهود 

 :   فقال  دعواهم  كذب  يلبي  بالربهان  اهلل  طابلهم  بل  دعوى، 

ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئۇئ    وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   زب 

ېئ  ېئ  ىئ   ىئرب .

قال عبد اهلل بن عباس -- قال رسول اهلل : ) لو يعطى 

انلاس بدعواهم ذلهب دماء قوم وأمواهلم(. متفق عليه

وما أحسن ما قيل:

ادلاعوى ما لم يقيموا عليها  ***   بينات أصحابها أدعياء

امتداد دلعوة  أو  متأثرة  ايلوم  املوجودة  اتلكفريية  اجلمااعت  أن  ادىع  فمن 

اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب قال تقبل دعواه إال بديلل وبرهان، وأىن 

هلم والرباهي واألدلة تدل ىلع خالف ذلك .
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 املقدمة اثلانية :-

والقتل اتلكفري  املذموم  وإنما   ،
ً
مذموما ليس  حبق  والقتل  اتلكفري  إن 

 

بغري حق، 

فقد جاءت الرشيعة باتلكفري والقتل والقتال حبق، ويف املقابل ذمت اتلكفري 
والقتل والقتال بغري حق .

 : تعاىل  قال  الرشيعة،  يف  عظيم  وجرم  حمرم  حق  بغري  واتلكفري  القتل  إن 
ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   زب 
قال   عمر  بن  اهلل  عبد  وقال   ، رب  ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں    ڱ  
رسول اهلل  : ) لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه، ما لم يصب دما 

حراماً (. أخرجه ابلخاري 

 وعن ابن عمر  : ) إن من ورطات األمور، اليت ال خمرج ملن أوقع 
نفسه فيها، سفك ادلم احلرام بغري حله (. أخرجه ابلخاري 

  حيدث: بعثنا رسول اهلل ، وعن أسامة بن زيد بن حارثة
أنا ورجل  قال: وحلقت  القوم فهزمناهم،  قال: فصبحنا  إىل احلرقة من جهينة، 
فكف  قال:  اهلل،  إال  هلإ  ال  قال:  غشيناه  فلما  قال:  منهم،  رجال  األنصار  من 
ذلك بلغ  قدمنا  فلما  قال:  قتلته،  حىت  برميح  فطعنته  األنصاري،   عنه 
إال  هلإ  ال  قال  ما  بعد  أقتلته  أسامة،  )يا  يل:  فقال  قال:   ،   انليب 
ال  قال  ما  بعد  )أقتلته  قال:  متعوذا،  اكن  إنما  اهلل،  رسول  يا  قلت:  قال:  اهلل( 
 هلإ إال اهلل( قال: فما زال يكررها يلع، حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل 

ذلك ايلوم. متفق عليه 
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وقال ابن عمر : بعث انليب  خادل بن الويلد إىل بين جذيمة، فلم 
حيسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فجعل خادل يقتل ويأرس، ودفع 
إىل لك رجل منا أسريه، فأمر لك رجل منا أن يقتل أسريه، فقلت: واهلل ال أقتل 
  للنيب  ذلك  فذكرنا  أسريه،  أصحايب  من  رجل  يقتل  وال  أسريي، 

فقال: )امهلل إين أبرأ إيلك مما صنع خادل بن الويلد( مرتي. أخرجه ابلخاري

ومن القتل بغري حق قتل الاكفر املعاهد غري احلريب، قال عبد اهلل بن عمرو 
بن العاص عن انليب  قال: )من قتل معاهدا لم يرح راحئة اجلنة، 

وإن رحيها توجد من مسرية أربعي اعما( أخرجه ابلخاري

اهلل  رسول  قال  هريرة  أبو  قال  عظيم،  جرم  فهو  حق  بغري  اتلكفري  أما 
 : ) إذا قال الرجل ألخيه يا اكفر، فقد باء به أحدهما (. أخرجه ابلخاري

)أيما رجل   : قال رسول اهلل   : وقال عبد اهلل بن عمر 
قال ألخيه يا اكفر، فقد باء بها أحدهما( متفق عليه، 

غري  بملة  حلف  )من   : انليب  قال  الضحاك،  بن  ثابت  وقال 
اإلسالم اكذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بيشء عذب به يف نار جهنم، ولعن 

املؤمن كقتله، ومن رىم مؤمنا بكفر فهو كقتله( متفق عليه واللفظ للبخاري . 

وقال أبو ذر : قال رسول اهلل : )ومن داع رجال بالكفر، 
أو قال: عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليه(. أخرجه مسلم
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 تنبيهان:

اتلنبيه األول: 

فهو  رشيع  حبق  اكن  إذا  أما  رشيع،  حق  بغري  واتلكفري  القتل  هو  املحرم 
. املحمدية حمكمة ووسط بي طريف غالة وجفاة  فالرشيعة  الرشيعة،   جائز يف 

قال تعاىل :  زب  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ   رب.

احلاكم  يقتل  كأن   ،
ً
رشاع مذموماً  ليس  حبق  القتل  أن  املخالفة  فمفهوم 

اهلل  رسول  قال  مسعود:  ابن  قال   ، مسلمة  نفساً  يقتل  من  والسلطان 
رسول  وأين  اهلل  إال  هلإ  ال  أن  يشهد  مسلم،  امرئ  دم  حيل  )ال   :
ادلين من  واملارق  الزاين،  واثليب  بانلفس،  انلفس   : ثالث  بإحدى  إال   اهلل، 

اتلارك للجماعة(. متفق عليه 

ومن القتال حبق اجلهاد الرشيع سواء اكن جهاد طلب أو جهاد دفع – ىلع ما 
سيأيت بيانه -، وذلك إذا جاء وقته وإال اكن قتااًل حمرماً ولو سيم جهاداً.

بكر  أيب  خالفة  يف  للمرتدين  الصحابة  تكفري  هو  حبق  اتلكفري  ومن 
الصديق –  – وقتاهلم هلم ، وقد أمجع الصحابة ىلع أنهم مرتدون )1(.

واألحاديث نصت ىلع أنه إن اكن كما قال وإال رجعت عليه، فدل هذا ىلع 
. 
ً
أن اتلكفري حبق ليس مذموماً رشاع

الشيخ الوهاب )مطبوع ضمن مؤلفات  بن عبد  املستفيد لإلمام حممد  – كما يف رسالة مفيد  تيمية  ابن   )1(   ذكر اإلمجاع 
حممد بن عبد الوهاب، اجلزء األول( )ص: 301(: قال رمحه اهلل -أي ابن تيمية- بعد ذلك: وكفر هؤالء وإدخاهلم يف أهل الردة 

قد ثبت باتفاق الصحابة املستند إىل نصوص الكتاب والسنة.
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اتلنبيه اثلاين: إن من املسائل املتعلقة باتلكفري ما ييل:

 املسألة األوىل/ فرق بي كفر العي وانلوع، فليس لك من فعل الكفر 
َكَفَر، فقد ثبت أن الصحايب اجلليل قدامة بن مظعون استحل ومن معه رشب 

اخلمر متأولي قوهل تعاىل : زب ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
يف  علينا  جناح  فال  اهلل  اتقينا  قد  فقالوا:  گرب  گ    گ   ک   ک   ک  
أنهم  فمع  اخلطاب،  بن  عمر  يكفرهم  فلم  عبدالرزاق.  أخرجه  اخلمر.  رشب 

فعلوا الكفر فلم يكفروا لوجود مانع من موانع اتلكفري .

من  فيقال:  اتلفصيل.  ىلع  األمر  حيمل  أو   (  : اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  قال 

رشوط  فيه  وجدت  أنه  ىلع  ادليلل  فلقيام  بعينه؛  أمحد-  اإلمام  كفره-أي 

هذه  حقه  يف  ذلك  فالنتفاء  بعينه؛  يكفره  لم  ومن  موانعه  وانتفت  اتلكفري 

مع إطالق قوهل باتلكفري ىلع سبيل العموم. وادليلل ىلع هذا األصل: الكتاب 

)1(. أي ادليلل ىلع أصل اتلفريق يف اتلكفري بي  والسنة واإلمجاع واالعتبار( 

انلوع والعي.

 املسألة اثلانية/ األعمال املحتملة ال يُكفر بها إال بعد االستفصال من 

صاحبها، ومعرفة أنه أراد االحتمال الكفري حىت ال يكفر ظلماً . 

حنبل  بن  أمحد  سئل   ، الفنون  يف   : )فائدة   : اهلل-  -رمحه  القيم  ابن  قال 

،هل  :كذبت  .فقال  اهلل  رسول  حممداً  أن  أشهد   : يقول  مؤذناً  سمع  رجل  عن 

)1(   جمموع الفتاوى )12/ 489(.
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فيما  القائل  تكذيب  قصده  يكون  أن  جلواز  يكفر  ال  ال،   : فقال  يكفر؟ 

: كقوهل  الشهادة  هذه  تشهد  ال  أنت   : قال  فكأنه  اللكمة  أصل  يف  ال   ،  قال 

زب  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻرب()1(. 

وقال اإلمام ابن تيمية-رمحه اهلل- : )فإن اتلكفري ال يكون بأمر حمتمل( )2(. 

 املسألة اثلاثلة/ اخلالف يف املسائل تأويل مانع من تكفري األعيان .

الشهادتان،  أوهلا  مخسة،  اإلسالم  أراكن  عبدالوهاب:  بن  حممد  اإلمام  قال 
ثم األراكن األربعة، فاألربعة إذا أقر بها وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه ىلع 
: اختلفوا يف كفر اتلارك هلا كساًل من  فعلها، فال نكفره برتكها، والعلماء 
غري جحود، وال نكفر إال ما أمجع عليه العلماء لكهم، وهو الشهادتان ا.ـه )3(

وقال انلووي يف كتابه : ) رياض الصاحلي )يف تفسري ) بواحاً ( أي ظاهراً 
ال حيتمل تأوياًل.

مقدلاً  فر  الُمكَّ يكون  قد  ألنه  ؛  اتلكفري  يمنع  تأويٌل  العلم  أهل  وتنازُع 
لقول علماء آخرين غري مكفرين فبما أن اخلالف سائغ بي أهل السنة فال 

ينكر عليه. 

وقد نص –أيضاً- ىلع أن  اتلكفري ال يكون يف املتنازع فيه الشيخ حممد بن 
صالح العثيمي يف رشحه ىلع القواعد املثىل إذ قال: وكثري من انلاس- ايلوم- 

)1(   ابلدائع )42/4(.
)2(   الصارم املسلول )963/3(.

)3(   ادلرر السنية )102/1(.
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ممن ينتسبون إىل ادلين وإىل الغرية يف دين اهلل -- جتدهم يكّفرون من 
انلاس صاروا  – إن بعض  ، بل- مع األسف  - ورسوهل  لم يكّفره اهلل- 
أنهم  ملجرد  الكفر،  عليهم  يطلقوا  أن  وحياولون  أمورهم،  والة  يف  يناقشون 
وقد  اخلالفية،  املسائل  من  يكون  وقد  حرام،  أنه  هؤالء  يعتقد  شيئا  فعلوا 
اخلري  صاحب  يالسه  احلاكم  ألن  جبهله،  معذوراً  احلاكم  هذا  يكون 
وصاحب الرش، وللك حاكم بطانتان، إما بطانة خري، وإما بطانة رش، فبعض 
احلاكم- مثال- يأتيه  بعض أهل اخلري ويقولون: هذا حرام، وال يوز أن تفعله، 
ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حالل ولك أن تفعله! ونلضب مثال يف ابلنوك، 
 - الربا اذلي لعن انليب-  بأن ابلنوك واقعة يف  اآلن حنن ال نشك 
آكله، ومولكه، وشاهديه، واكتبه، وأنه يب إغالقها واستبدال هذه املعامالت 
ثانياً-...  فاتلعجيل  باملعامالت احلالل، حىت يقوم- أواًل- ديننا ثم اقتصادنا- 
يف تكفري احلاكم املسلمي يف مثل هذه األمور خطأ عظيم،  وال بد أن نصرب  

فقد يمكن أن يكون احلاكم معذورا! 

فإذا قامت عليه احلجة وقال: نعم هذا هو الرشع، وأن هذا الربا حرام، لكن 
! حينئذ يكون  الربا  هذا  إال  احلارض  الوقت  يف  األمة  هذه  يصلح  أنه ال  أرى 
يشّبه  أن  أما  للعرص،  صالح  غري  الوقت  هذا  يف  اهلل  دين  أن  اعتقد  ألنه  اكفراً 
كذا-!!  قال-  اهلل  وألن  كذا!  قالوا  الفقهاء  يعىن:   – حالل  هذا  ويقال:-  عليه 
فهذا قد يكون معذوراً، ألن كثرياً من احلاكم املسلمي اآلن يهلون األحاكم 
الرشعية- أو كثرياً من األحاكم الرشعية – فأنا رضبت هذا املثل حىت يتبي أن 

األمر خطري،وأن اتلكفري يب أن يعرف اإلنسان رشوطه قبل لك يشء ا.ـه)1(

)1(   ص356.
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ومما يؤكد هذا أن احلدود تدرأ بالشبهات، فاتلكفري من باب أوىل يدرأ عن 
املعي بشبهة اخلالف، واهلل أعلم. 

إذا تبي هذا؛ فال يصح تكفري معي باحلكم بغري ما أنزل اهلل -إذا اكن 
لغري اعتقاد موجب للتكفري- ألن يف اتلكفري به خالفاً بي أهل السنة- أذكر 
عزاه  كما  أكرب  ال  أصغر  كفر  أنه  ىلع  جممعون  السنة  أهل  وإال  تزناًل  هذا 
هلم اإلمام ابن باز )1(- وأيضاً ال يكفر معي من املسلمي بإاعنة الكفار ىلع 

املسلمي ملجرد اإلاعنة  ألجل اخلالف يف هذه املسألة وهكذا...

 املسألة الرابعة/ اتلكفري باملعايص بدافع احلماسة واللوازم باطل خمالف 
إلمجاع أهل السنة، فإن أهل السنة يذكرون أنه ال يكفر باذلنب ذلاته اذلي 
دون الكفر إال إذا قارنه اعتقاد كفري، فال يكفر باإلذن بابلنوك الربوية 

مادام يعنقد حرمتها وهكذا )2(..   

)1(   ذكر هذا يف لقاء مسجل بعنوان ادلمعة ابلازية وذكره يف غريه،وقد بسطت املسألة يف كتايب تبديد كواشف العنيد يف 
تكفريه دلولة اتلوحيد، وكتايب الربهان املنري يف دحض شبهات أهل اتلكفري واتلفجري.

)2(   ذكرت هذه املسائل األربع خمترصاً من باب اإلشارة، وقد وضحت هذا أكرث يف كتايب ) الربهان املنري يف دحض شبهات 
أهل اتلكفري واتلفجري( وهو بموقع اإلسالم العتيق .
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 املقدمة اثلاثلة :-

وقد  القرب،  أعظم  من  الطلب  وجهاد  ادلفع  جهاد  بنوعيه  الرشيع  اجلهاد 
ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   زب   : القرآن  يف  فضله  اهلل  ذكر 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے  
: اهلل  رسول  قال  هريرة  أبو  وقال  ۉرب  ۉ     ۅ   ۅ   ۋ    ۋ  
)من مات ولم يغز، ولم حيدث به نفسه، مات ىلع شعبة من نفاق(. أخرجه مسلم.

لكن البد أن يراىع يف اجلهاد ما ييل:

 األمر األول: اجلهاد يف الرشيعة مراد لغريه ال ذلاته.

الضعف،  وحال  القوة  حال  بي  يفرق  أن  به  القيام  رشعية  يف  املؤثر  فمن   
رسول يقاتل  لم  ذلا  الضعف  حال  خبالف  القوة  حال  يف  يرشع   فاجلهاد 
اهلل  يف مكة، وريض بصلح احلديبية، وقال تعاىل : زب ڈ  ڈ   ژ  ژ   

ڑ     ڑ  ک ک    ک  ک  گ  گرب.

 األمر اثلاين: القوة املادية معتربة يف اجلهاد.

القوة املادية غري معتربة حبجة أن   وهذا خالف ما يظنه أهل احلماسة أن 
انلارص هو اهلل، ومما يدل ىلع خطأ فهمهم وظنهم ما ييل:

1/ أن رسول اهلل  لم يقاتل يف مكة للضعف فراىع القوة املادية.

2/ قال تعاىل: زبڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     
ۆرب.  ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ  
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أضعاف  ثالثة  إىل  الكفار  عدد  زاد  إذا  أما  االثني،  مقابل  الواحد  فجعل 
املسلمي  جاز للمسلمي الفرار عند اللقاء ولم يعد الفرار حمرماً .

زب  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    : تعاىل  اهلل  قال  فقد  قيل:  فإن 
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک     رب. أليست هذه اآلية دالة ىلع عدم اعتبار القوة؟

نأخذ  أن  يصح  وال  بعضاً،  بعضها  ويبي  يفرس  الرشعية  األدلة  إن  فيقال: 
زب  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   رب   هو اذلي   : ديلاًل وندع األدلة األخرى فاذلي قال 
، فمقتىض هذا أن يكون  زبڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  رب    : قال 
معىن قوهل  : زب  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ     رب. 
أي عند وجود قوة يغلب ىلع الظن أن يغلبوا بها العدو؛ ذلا ال يشرتط يف العدد 

والقوة املساواة بل يشرتط ما حيصل به غلبة الظن من الظفر وغلبة العدو .

 تنبيهان:

 اتلنبيه األول/ ال فرق يف اشرتاط القوة بي جهاد ادلفع وجهاد الطلب 
فإن األدلة اعمة يف تعليق األحاكم الرشعية بالقدرة واالستطاعة، ويؤكد ذلك 
أن انلواس بن سمعان قال: قال رسول اهلل  : )بينما هو كذلك إذ 
أوىح اهلل إىل عيىس: إين قد أخرجت عبادا يل، ال يدان ألحد بقتاهلم، فحرز 

عبادي إىل الطور ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج(.

فأمر اهلل عيىس عليهم السالم أال يقاتل يأجوج ومأجوج يف جهاد دفع ألنه 
ال قدرة هلم يف مواجهة يأجوج ومأجوج ألنه يرتتب ىلع املواجهة  مفسدة أكرب 

من قتل األنفس .



17من الخوارج داعش والنصرة أنموذجًا

من  دفع  هو  اذلي  الصائل  ودفع  ادلفع  جهاد  بي  فرق  اثلاين/  اتلنبيه   
يدخل ىلع املسلم يف بيته، فمن دخل ىلع املسلم يف بيته يريد نفسه أو عرضه 
أو ماهل فليدفعه بأقل ما يمكن ، وإذا لم يمكن إال القتل قتله وإذا قتل فهو 
 شهيد قال عبداهلل بن عمرو قال رسول اهلل  : )من قتل دون ماهل

فهو شهيد(. متفق عليه

وسواء  األمر  ويل  بإذن  إال  جهاد  الرشيعة  يف  يوز  ال  اثلالث:  األمر   
قال:  -  – هريرة  أبو  قال   ، األدلة  لعموم  الطلب  أو  ادلفع  جهاد   اكن 
قال رسول اهلل  : ) إنما اإلمام جنة، يقاتل من ورائه، ويتىق به (. 

متفق عليه، فهذا خرب بمعىن الطلب 

وألنه لو لم يعلق اجلهاد بإذن ويل األمر لرتتب عليه مفاسد عظيمة وأصبح 
األمر فوىض؛ فطائفة تقاتل، وطائفة تهادن وهكذا .. وقد نص العلماء كمالك 

وأمحد ىلع إذن ويل األمر حىت يف جهاد ادلفع .

ڱ   ڱ   ڳ   زب     : تعاىل  قوهل  يف  بانلرصة  املخاطب  الرابع:  األمر   
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  رب. احلاكم ورعيتهم تبع هلم يف 
الصلح والقتال، وال يوز ألفراد الرعية أن يفتاتوا حبجة انلرصة؛ ألن املخاطب 
هم احلاكم ورعيتهم تبع هلم، فإن رسول اهلل  ملا صالح كفار قريش 
يتسللوا  ولم  حكمه  حتت  هم  اذلين  الصحابة  من  رعيته  أفراد  الصلح  الزتم 

نلرصة أيب بصري وأيب جندل، أو نلرصة املستضعفي يف مكة )1(.

)1(   قد فصلت القول يف مسائل اجلهاد بذكر األدلة وأقوال أهل العلم يف كتايب ) مهمات يف اجلهاد ( وهو موجود يف شبكة 
اإلسالم العتيق.
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 املقدمة الرابعة :-

جاءت انلصوص يف اتلحذير من اخلوارج؛ 

قال أيضاً  ابلخاري  يف  منها  وثالثة  منها  عرشة  مسلم  اإلمام   أخرج 

ابن تيمية-رمحه اهلل- : ) قد استفاض عن انليب  األحاديث بقتال 
اخلوارج ويه متواترة عند أهل العلم باحلديث. قال اإلمام أمحد صح احلديث 
ابلخاري  وروى  صحيحه  يف  مسلم  رواها  وقد  أوجه  عرشة  من  اخلوارج  يف 
منها ثالثة أوجه: حديث يلع وأيب سعيد اخلدري وسهل بن حنيف. ويف السنن 

واملسانيد طرق أخر متعددة( )1(. 

قال أبو سعيد اخلدري: قال انليب : )إنه خيرج من ضئضئ هذا 
قوم يتلون كتاب اهلل رطبا، ال ياوز حناجرهم، يمرقون من ادلين كما يمرق 

السهم من الرمية( ، وأظنه قال: )لنئ أدركتهم ألقتلنهم قتل ثمود(. متفق عليه

قال يلع بن أيب طالب : إين سمعت رسول اهلل  يقول : )سيخرج 
يف آخر الزمان قوم، حدثاء األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، 
يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية، ال ياوز إيمانهم حناجرهم، 

فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة(. متفق عليه

أو   - أميت  بعدي من  )إن   :   اهلل  قال رسول  قال:  ذر،  أيب  عن 
سيكون بعدي من أميت - قوم يقرءون القرآن، ال ياوز حالقيمهم، خيرجون 
اخللق  رش  هم  فيه،  يعودون  ال  ثم  الرمية،  من  السهم  خيرج  كما  ادلين  من 

واخلليقة(. أخرجه مسلم
)1(   جمموع الفتاوى )28/ 512(.
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وقبل ذكر الصفات املذكورة يف األحاديث انلبوية، 

العلم وهو اتلكفري باذلنب، وال يشرتط  إن ضابط اخلاريج كما ذكره أهل 
يف اخلاريج أن يكفر بكل الكبائر، بل يكيف أن يكفروا بذنب واحد، أو 
بما ليس مكفراً مما ليس ذنباً من باب أوىل، فإن اخلوارج األوائل لم يكفروا 
بكل الكبائر وإنما كفروا بزعم أن يلع بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان 

حكموا بغري ما أنزل اهلل .

قال ابن قدامة : )اثلالث: اخلوارج اذلين يكفرون باذلنب( )1(. 

وقال : )وإذا أظهر قوم رأي اخلوارج، مثل تكفري من ارتكب كبرية( )2(. 

وقال الزركيش: )اخلوارج اذلين يكفرون باذلنب( )3(. 

قال ابن تيمية : )وإذا عرف أصل ابلدع فأصل قول اخلوارج أنهم يكفرون 
السنة  دون  الكتاب  اتباع  ويرون  بذنب،  ليس  ما  ذنبا  ويعتقدون  باذلنب، 
خالفهم  من  ويكفرون   - متواترة  اكنت  وإن   - الكتاب  ظاهر  ختالف  اليت 
ويستحلون منه الرتداده عندهم ما ال يستحلونه من الاكفر األصيل، كما قال 
انليب  فيهم : )يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان(، وهلذا 
كفروا عثمان وعليا وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفي - الطائفتي - يف حنو ذلك 

من املقاالت اخلبيثة( )4(. 

)1(   املغين )8/ 524(.
)2(   املغين البن قدامة )8/ 530(.

)3(   رشح الزركيش ىلع خمترص اخلريق )6/ 218(.
)4(   جمموع الفتاوى )3/ 355(.
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وقال أيضاً: ) الفرق اثلاين يف اخلوارج وأهل ابلدع: أنهم يكفرون باذلنوب 
والسيئات. ويرتتب ىلع تكفريهم باذلنوب استحالل دماء املسلمي وأمواهلم، 

وأن دار اإلسالم دار حرب، ودارهم يه دار اإليمان( )1(. 

القولي.  هذين  فيهم  جعل  املتأولي  ابلغاة  بمزنلة  جعلهم  فمن  وقال: 
تأويل  هلم  ليس  هؤالء  فإن  املتأولي؛  ابلغاة  من  ليسوا  هؤالء  أن  والصواب 
سائغ أصاًل، وإنما هم من جنس اخلوارج املارقي ومانيع الزاكة وأهل الطائف 

واخلرمية وحنوهم ممن قوتلوا ىلع ما خرجوا عنه من رشائع اإلسالم. ا.ـه)2(

كبرية  فعل  من  أن  يعتقدون  املبتدعة  من  صنف  )اخلوارج   : انلووي  قال 
كفر وخدل يف انلار( )3(. 

وال يشرتط يف اخلاريج أن خيرج بسيفه، بل لو اعتقد هذا االعتقاد ولو لم 
خيرج فهو خاريج وسماهم العلماء بالقعدية .

الضعيف،  حممد  أبا  حممد  بن  اهلل  عبد  سمعت   : السجستاين  داود  أبو  قال 
قال: قعد اخلوارج هم أخبث اخلوارج )4(.   

يرون  اذلين  القعد  رأي  يرى  اذلي  اخلوارج:  من  والقعدي  األزهري:  قال 
اتلحكيم حقا غري أنهم قعدوا عن اخلروج ىلع انلاس ا.ـه)5(

)1(   جمموع الفتاوى )19/ 72(.
)2(   جمموع الفتاوى )28/ 548(.

)3(   روضة الطابلي وعمدة املفتي )10/ 51(.
)4(   مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود ص 362 .

)5(   تهذيب اللغة )1/ 139(.
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ابن حجر: والقعدية قوم من اخلوارج اكنوا يقولون بقوهلم وال يرون  وقال 
اخلروج، بل يزينونه ا.ـه)1(

فقد  خارجياً  الرجل  أو  الطائفة  به  تكون  اذلي  الضابط  ذكر  وبعد 
الصفات  وهذه  هلم،  عدة  صفات  املتقدمة  انلبوية  األحاديث  ذكرت 
اغلب وصف  يه  بل  خارجياً،  يكن  لم  توجد  لم  إذا  حبيث  ضابطاً  ليست 

 

ومن هذه الصفات ما ييل:-

 الصفة األوىل: أنهم أهل دنيا ، وإن أظهروا خالف ذلك ، قال ذو اخلويرصة
أنه  احلسن  عن  نقل  ومما  األموال،   قسمة  يف  معرتض  فهو   ، حممد(  يا  )اعدل 
أتاه رجل من اخلوارج، فقال هل: ما تقول يف اخلوارج؟ قال احلسن: هم أصحاب 
دنيا، قال: ومن أين قلت أنهم أصحاب دنيا والواحد منهم يميش بي الرماح 
حىت تتكرس فيه؟! وخيرج من أهله وودله؟! قال احلسن: حدثين عن السلطان! 
هل منعك من إقامة الصالة وإيتاء الزاكة واحلج والعمرة! قال: فأراه إنما منعك 

ادلنيا فقاتلته عليها )2(.

اهلل  رسول  قال  فيهم،  علماء  وال  جهل  أهل  أنهم   : اثلانية  الصفة   
 : طالب  أيب  بن  يلع  وقال   ، األحالم(  سفهاء  األسنان،  )حدثاء   :
)يقرءون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم(. أخرجه مسلم ، وهو من جهلهم، وملا 
  جاء ابن عباس ملناظرتهم قال: أتيتكم من عند أصحاب انليب
وعليهم   وصهره،  انليب  ابن عم  عند  ومن  واألنصار،  املهاجرين، 

نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد(. رواه النسايئ 
)1(   هدي الساري ص432.

)2(   أبو حيان اتلوحيدي يف كتابه )ابلصائر واذلخائر( يف اجلزء األول ص 156.
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هلم؛  معارضون  العلماء  إن  بل  فيهم،  علماء  ال  أنهم  حاهلم  سوء  يقف  ولم 
ألنهم خمالفون للرشيعة .

 الصفة اثلاثلة: أنهم صغار يف السن، كما يف احلديث: )حدثاء األسنان(، 
وهذا وصف اغلب وقد يوجد فيهم كبار يف السن، فإن الرشيعة تعلق األوصاف 
بالغالب وإال فالعربة يف وصف اخلاريج أن يتحقق فيه ضابط اخلاريج- اذلي 

تقدم من كالم أهل العلم-

ذلك  أكد  ذلا  ومحاستهم  تهورهم  ىلع  يدل  السن  يف  صغار  بأنهم  ووصفهم 
بقوهل )سفهاء األحالم(.

 الصفة الرابعة: أنهم يتلكمون بأحسن الكالم فيغرت انلاس بهم، ذلا قال :
املسلمي،  ودماء  باجلهاد،  يتلكمون  فهم  الربية(.  قول  خري  من  )يقولون 
وأعراضهم، واستضعافهم، وطلب نرصتهم، وباحلكم بما أنزل اهلل، وبمحاربة 
املتحمس،  العامة والشباب  الطواغيت والكفار وهكذا..، فيغرون غريهم من 
ينظرون  ألنهم  طريقتهم؛  وضالل  بفسادهم  علم  ىلع  فإنهم  العلماء  خبالف 

ببصريتهم ال بعواطفهم  .

بن يلع  قال  بهم،  انلاس  فيغرت  تعبد  أهل  أنهم   : اخلامسة  الصفة   
: )ليس قراءتكم إىل قراءتهم بيشء،  أيب طالب: قال رسول اهلل 
أخرجه  وال صالتكم إىل صالتهم بيشء، وال صيامكم إىل صيامهم بيشء(. 
مسلم ، فجمعوا بي القول احلسن يف الظاهر وكرثة اتلعبد ففتنوا انلاس، لكن 

تعبدهم مذموم؛ ألنهم ىلع خالف الطريقة الرشعية.
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فمعناه  القرآن ال ياوز حناجرهم(  )يقرءون  قوهل:  وأما   (  : بطال  ابن  قال 
اكنت  إذ  عليه؛  أثابهم  وال  اهلل،  إىل  يرتفع  لم  تأويله  غري  ىلع  تأولوه  ملا  أنهم 

أعماهلم هل خمالفة بسفك دماء من حرم اهلل دمه وإخافتهم سبلهم( )1(. 

وقال : )قوهل: يقرءون القرآن، ال ياوز حناجرهم. يعىن: ال يرتفع إىل اهلل، 
وال يؤجرون عليه لعدم خلوص انلية بقراءته هلل تعاىل( )2(. 

قال ابن تيمية -رمحه اهلل-: )وذلك خلروجهم عن سنة انليب ورشيعته( )3(.

وقال: )خبالف اخلوارج فإنهم لم يكونوا زنادقة منافقي بل اكن قصدهم 
 : انليب  فيهم  قال  كما  يفهمونه  يكونوا  لم  لكن  القرآن،  اتباع 
من يشبههم  اجلاهل  العابد  فاملبتدع  حناجرهم(،  ياوز  ال  القرآن   )يقرؤون 

هذا الوجه( )4(.

وذلك  األوثان،  أهل  ويدعون  اإلسالم  أهل  يقتلون  السادسة:  الصفة   
أنهم لغلوهم يف اتلكفري يكفرون املسلمي فزيعمون ردتهم ثم يقتلونهم، وقد 
يقتلون الاكفرين، لكن يستقر حاهلم اغبلاً ىلع قتال أهل اإلسالم دون الكفار.

الفلسطيين أن قتال املسلمي اذلين  قتادة  الظواهري وأيب  وسيأيت يف كالم 
زعموهم مرتدين أوىل من قتال الكفار املعروفي.

)1(   رشح صحيح ابلخارى البن بطال )8/ 589(.
)2(   رشح صحيح ابلخارى البن بطال )10/ 283(.

)3(   جمموع الفتاوى )11/ 474(.
)4(   اإلخنائية ص: 213.
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وتقدم قول ابن تيمية -رمحه اهلل-: ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه 
الرتداده عندهم ما ال يستحلونه من الاكفر األصيل ا.ـه

: اخلويرصة  ذو  قال  ذلا   ، وقارصة  جزئية  نظرتهم  أن  السابعة:  الصفة   
من  قلوبهم  املؤلفة  يعطي  اكن    الرسول  فإن  حممد(  يا  )اعدل 
ضعيف  ويعطي  قومهم،  فيهتدي  يلهتدوا  غريهم؛  يعطي  ال  ما  القوم  رؤوساء 
اإليمان أكرث من قوي اإليمان يلثبت ىلع إيمانه، وهذا لكه للمصلحة الكربى، 
بانلظرة  إيله  نظر  ومن  وجوراً،  ظلماً  ظنه  اجلزئية  بانلظرة  ذلك  إىل  نظر  فمن 
ثم اخلوارج من  يدركه ذو اخلويرصة  لم  ما  . وهذا  اللكية علمه عداًل وحكمة 

بعده، فوصفهم بأنهم )سفهاء األحالم(.

ومن قرص نظرهم أنهم اعرتضوا ىلع الصلح اذلي اكن بي يلع بن أيب طالب 
ومعاوية بن أيب سفيان –  – مع أن فيه مصلحة عظيمة للمسلمي . 

األمم  هليئة  االنضمام  ىلع  املعارص  زمننا  يف  اعرتضوا  نظرهم  قرص  وألجل 
الاكفرين  رش  كف  وهو  عظيمة  مصلحة  إيلها  االنضمام  يف  أن  مع  املتحدة 
الضعيفة كدول  ، فهو أحسن ما يمكن أن تستفيد منه ادلول  عن املسلمي 
وغريهما. وروسيا  كأمريكا  القوية  ادلولة  رش  عنها  يكف  بأن   املسلمي 

فهو بانلظرة اللكية خري مضطر إيله املسلمون )1(. 

هذه الصفات املذكورة يف السنة انلبوية مفيدة يف معرفة اخلوارج، واتلعامل معهم .

ونقلت   " اتلوحيد  العنيد يف تكفريه دلولة  تبديد كواشف   " األمم يف كتايب  االنضمام هليئة  الكالم ىلع  )1(   وقد فصلت 
فتاوى أهل العلم .
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 املقدمة اخلامسة:-

واحد، وهذا  املسلمون ىلع حاكم  أن جيتمع  بمعىن  اإلسالمية  أن اخلالفة 
مطلب رشيع جممع عليه ، 

قال ابن حزم : واتفقوا أنه ال يوز أن يكون ىلع املسلمي يف وقت واحد 
، وال يف ماكني وال يف ماكن  ، ال متفقان وال مفرتقان  يف مجيع ادلنيا إمامان 

واحد ا.ـه

لكن ينبيغ أن يراىع ما ييل:

 أوالً/ أن هذا مراد يف الرشيعة لغريه ال ذلاته، وهذا خبالف ادلعوة إىل 
انلاصح  ينشغل  أن  ينبيغ  فهو مراد ذلاته، فال  والسنة ونرش دين اهلل  اتلوحيد 

باملراد لغريه ويدع املراد ذلاته .

/ أن وجود حاكم واحد للمسلمي ليس موجوداً من قرون، بل يف 
ً
 ثانيا

 عهد الصحابة اكن للمسلمي حاكمان: يلع بن أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان 
. -  –

ذلا الواجب أن يتعامل مع واجب الوقت وهو مبايعة املسلمي حلاكمهم يف 
بدلانهم والسمع والطاعة هلم يف غري معصية اهلل .

وقال اإلمام حممد بن عبد الوهاب: األئمة جممعون من لك مذهب، ىلع أن 
ما  هذا  ولوال  األشياء،  مجيع  يف  اإلمام  حكم  هل  بدلان  أو  بدل  ىلع  تغلب  من 
هذا،  يومنا  إىل  أمحد  اإلمام  قبل  زمن طويل  من  انلاس  ادلنيا، ألن  استقامت 
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من  شيئا  أن  ذكر  العلماء  من  أحدا  يعرفون  وال  واحد،  إمام  ىلع  اجتمعوا  ما 
األحاكم، ال يصح إال باإلمام األعظم ا.ـه

العام،  للحاكم  إال  بيعة  ال  ألنه  حلاكمه؛  ابليعة  يدع  أن  ألحد  يصح  وال 
من اعتقد هذا فهو مبتدع ضال. قرر هذا اإلمام أمحد ناقاًل إمجاع أهل السنة 
 : – رمحه اهلل - يف أصول السنة  يف زمن فيه أكرث من حاكم للمسلمي قال 
من خرج ىلع إمام من أئمة املسلمي وقد اكنوا اجتمعوا عليه وأقروا باخلالفة 
املسلمي وخالف  الغلبة فقد شق هذا اخلارج عصا  أو  بالرضا  بأي وجه اكن 
اآلثار عن رسول اهلل  فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية، 
وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه ألحد من انلاس فمن فعل ذلك فهو 

مبتدع ىلع غري السنة والطريق. 

ادلول  يف  مجيعاً  انلاس  يلزم  أن  دولة  ىلع  حكم  ملن  يصح  ال   /  
ً
ثاثلا  

بي  والعداوة  للقتال  سبب  وألنه  هذا،  ىلع  ديلل  ال  ألنه  بيعته؛  ىلع  األخرى 
املسلمي، ومن باب أوىل ال يوز هل أن يبالغ ويكفر من لم يبايعه، فمن فعل 

هذا فهو خاريج ألنه كفر بغري مكفر .
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 املقدمة السادسة:-

موافقة أهل ابلاطل أهل احلق يف يشء ال يدل ىلع أنهم منهم أو أنهم امتداد 
لـهـم ، وإال للزم ىلع هذا أن يكون ايلهود وانلصارى مسلمي ألنهم وافقوا 
أن  هذا  ىلع  وللزم   ،... الخ  السماء  يف  وأنه  سبحانه  الرب  وجود  يف  املسلمي 
تكون الرافضة أهل سنة، ألنهم وافقوا أهل السنة يف حب يلع بن أيب طالب 

وأهل بيته وهكذا .. فإذا بطل الالزم بطل امللزوم .

الرجوع بلعض  احلق يف  أهل  موافقة  ابلاطل  أهل  اداعء  يلزم من  ال  وأيضاً 
املرجئة واخلوارج والقدرية  للزم من هذا أن تكون  أنهم منهم، وإال  الكتب 
ولك أهل ابلدع من أهل السنة ألنهم موافقون هلم يف القرآن، فإذا بطل الالزم 

بطل امللزوم .

فإن قيل: مىت تلحق الطائفة ابلدعية بأهل السنة. فيقال: إذا اكنوا مثلهم يف 
أصول السنة، وترك ابلدع املحدثة، وإال جمرد املوافقة ليس اكفياً كما تقدم .

وبهذا يكون االنتهاء من املقدمات الست اليت يه مدخل لفهم فصول الكتاب .
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الثاني الفصل 

بيان مختصر لحال القاعدة وجبهة النصرة وداعش

إن داعش خمترص اسم ) دولة العراق والشام( اخترصها بهذا اإلعالميون، 
يظهرون  فيما  عليها،  وافتاتت  منها  انشقت  أنها  إال  القاعدة  من  وداعش 

إعالمياً.

أما انلرصة فيه فرع القاعدة يف الشام.

عن  الكالم  أن  يعلم  هذا  ومن   ،- اهلل  شاء  إن   – أكرث  هذا  بيان  وسيأيت 
داعش وانلرصة مسبوق بالكالم ىلع القاعدة ، وإيلك موجزاً عنها:

أسس أسامة ابن الدن القاعدة ملا اكن يف أفغانستان، وذلك يف اعم 1988م، 
مؤسسها  بقيادة  استقلت  فالقاعدة  عزام،  عبداهلل  عن  بالعرب  استقل  فقد 

األول أسامة ابن الدن واكنت خاصة بالعرب .

عبد  الشيخ  تأسيس  )بعد   :  )1( السوري  مصعب  أبو  اجلماعة  مؤرخ  قال 
ابن الدن-  أسامة  –أي  ، فعمل معه  اهلل عزام ملكتب اخلدمات سنة )1984( 
مدة، ثم بدا هل أن يستقل فأنشأ تنظيم القاعدة مطلع سنة )1988( بعد ازدياد 
صالته  ميدان  ويه   - وايلمن  السعودية  من  والسيما  العرب  املجاهدين  وفود 

)1(   أبو مصعب السوري ليس متهماً عند القوم فهو مؤرخ اجلمااعت اجلهادية ومدربها الفكري والسيايس والعسكري يف 
أفغانستان ، وقد ترجم هل أيمن الظواهري يف كتابه اتلربئة ص 54 بما يبي املاكنة العظيمة اليت حيتلها يف صفوفهم حيث قال: 
وأختم هذا العرض املوجز بمسك اخلتام األخ الصادق الصدوق الشيخ أيب مصعب السوري  فك اهلل أرسه، ادلاعية املجاهد 
املهاجر املرابط، املؤرخ السيايس الاكتب صاحب القلم السيال الرصيح الصدوق اآلمر باملعروف وانلايه عن املنكر، والشوكة 
يف حلوق الطغاة، هاجر بلاكستان وشارك يف اجلهاد ضد الروس ثم هاجر ألفغانستان بعد قيام اإلمارة اإلسالمية فيها، ويف لكتا 

املرحلتي مجع اهلل هل رشيف العلم والعمل، فدرب وخاض املعارك، وكتب وحارض ودرس.اـه
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ومعرفته- إىل أفغانستان( )1(. 

بيت  ابن الدن  الشيخ  أسس  1984م  العام  )يف   : ابلاري عطوان  عبد  وقال 
الستقبال  حمطة  يشلك  أن  ابليت  هذا  من  الغاية  واكنت  بيشاور  يف  األنصار 
اتلدريب،  إىل معسكرات  إرساهلم  قبل  للجهاد  املتطوعي  اجلدد من  الوافدين 
والواقع أن الشيح ابن الدن لم يكن يملك  آنذاك معسكرات خاصة للتدريب، 
اليت  األفغان  املجاهدين  جممواعت  إحدى  إىل  اجلدد  املتطوعي  يرسل  فاكن 
يزتعمها قادة كبار أمثال سياف أو رباين أو قلب ادلين حكمتيار زعيم احلزب 
أنشأ  قد  الدن  ابن  الشيخ  اكن  1986م  العام  حبلول  لكن  األفغاين،  اإلساليم 
معسكراته اتلدريبية اخلاصة يف أحناء خمتلفة من أفغانستان، ويف العام 1989م 
أسس مكتباً لتسجيل أسماء وأعالم اعئالت من يقبل منهم، اكن اسم مكتب 
التسجيل هذا )القاعدة ( ومن هنا نشأ اسم اتلنظيم، واجلدير ذكره أن معظم 
مصادر ادلراسات اإلسالمية تشري إىل أن نواة شبكة القاعدة تشلكت يف تلك 

املرحلة تقريباً( )2(.

الرشيف إمام  سيد  آنذاك  أفغانستان  يف  اجلهاد  مجاعة  أمري   وقال 
)عبد القادر بن عبد العزيز( )3( : )ويف اعم 1984 ظهر الشيخ عبد اهلل عزام 
وأنشأ مكتب خدمات املجاهدين يف نفس املدينة، وكرثت ادلاعية والتسهيالت 
ملشاركة العرب يف اجلهاد فكرثوا تدريياً، وقد ذكرت بعض اتلقارير أن عدد 

)1(   دعوة املقاومة ص 667.
)2(   كتاب )القاعدة اتلنظيم الرسي( ص 52.

ادلكتور  الشيخ   :695 ص  املقاومة  دعوة  كتابه  يف  اجلهادية  اجلمااعت  مؤرخ  السوري  مصعب  أبو  تلميذه  هل  ترجم     )3( 
عبد القادر بن عبد العزيز ) سيد إمام الرشيف ( مفيت مجاعة اجلهاد واعملها وأمريها يف مرحلة أفغانستان.اه.
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العرب جتاوز العرشة آالف أو أكرث، وهذا غري صحيح، وذلك ألن العرب اكن 
، وبعضهم اكن اعبر سبيل  بعضهم مقيماً يف باكستان )بوابة اجلهاد األفغاين( 

يأيت أسابيع أو شهوراً وينرصف وقد يعود مرة أخرى(. 

ولك هؤالء ىلع مدى لك سنوات اجلهاد ال يتجاوز عددهم مخسة آالف، أما 
اذلين وجدوا يف وقت من األوقات هلذا الغرض يف باكستان، وداخل أفغانستان 

فإن عددهم لم يتجاوز اثلالثمائة، وقد حضت األمر إىل آخره.

وقد   ، اخلدمات  ملكتب  اتلرباعت  يمعون  ممن  الدن  بن  أسامة  اكن 
فقرر  اخلدمات  بمكتب  جتاوزات  من  العرب  اإلخوة  بعض  إيله  اشتىك 
يف  تدريب  بمعسكر  ذلك  وبدأ  عزام،  الشيخ  عن  مستقل  عمل  إنشاء 
وسموه  ،1988 اعم  باكستان  مع  احلدود  قرب  أفغانستان  يف  جايج   منطقة 
سود - وقرروا القيام بهجوم ىلع 

ُ
)مأسدة األنصار العرب( - واملأسدة يه بيت األ

قلعة شيوعية جماورة )قلعة شاوين( ، واكن بينهم جواسيس رسبوا اخلرب للقلعة، 
فعرّيهم  االنسحاب،  فقرروا  أنفسهم يف وسط كمي  العرب وجدوا  تقدم  وعند 
بقية العرب بأنهم انسحبوا من أول معركة، فقاموا بتغيري االسم من )املأسدة( إىل 

)قاعدة األنصار العرب( اليت عرفت اختصاراً باسم )القاعدة(.

اكن ابن الدن يرتدد ىلع الساحة بي احلي واآلخر قادماً من السعودية، وترك 
إدارة شؤون )القاعدة( ألفراد )مجاعة اجلهاد املرصية( : أبو عبيدة ابلنشريي، 
وأبو حفص املرصي مع آخرين، قاموا بإنشاء املعسكرات ووضع برامج اتلدريب 

 .)1( وتنفيذها 
احلياة  جريدة  مع  حواره  يف  ذكره  ما  إىل  وانظر   3-2 ص  أفغانستان  يف  الرصاع  مستقبل  كتابه  من  األوىل  احللقة  يف     )1( 

بتاريخ 2007/12/8م ص 6 .
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خطرية:  واحنرافات  فظيعة  جرائم  القاعدة  تنظيم  كتاب  صاحب  وقال 
تأسست القاعدة يف الفرتة ما بي أواخر اعم 1989م واعم 1990م يف أفغانستان، 
هناك  إىل  وصوب  حدب  لك  من  يتدفق  الوقت  ذلك  يف  العريب  الشباب  واكن 

للجهاد ضد الروس.

األفغان  أرض  إىل  يأتون  اكنوا  العرب  املجاهدين  أن  التسمية  هذه  وسبب 
وحيصل هناك فقدان لكثري من الشباب، فاكنوا يكتبون العرب الوافدين إىل 
أفغانستان يف سجل خاص يكتب فيه اسم هذا العريب وتاريخ قدومه وتاريخ 
املعلومات لغرض تسهيل معرفة ماكنه،  املعركة وحنو ذلك من  اتلحاقه بأرض 

ثم سميت هذه السجالت بالقاعدة.

أيمن  العيون  طبيب  ايلوم  وخلفه  الدن،  بن  أسامة  قديما  القاعدة  يزتعم 
الظواهري واذلي اعش يف ادلانمارك والرنويج جبواز مزيف وأوراق مزورة !!.

يف  سابقة  مدة  يف  واكن  التسعينات،  يف  بالقاعدة  الظواهري  أيمن  اتلحق 
الروس وهو  اجلهاد ضد  فرتة  ولم يكن موجودا يف   ، اجلهاد يف مرص(  )تنظيم 

خذالن كبري( )1(.

فاخترصت  العرب،  األنصار  قاعدة  أنهم  التسمية  سبب  أن  يعرف  فبهذا 
القاعدة  تنظيم   ( ما ذكره صاحب كتاب  القاعدة، وقريب من هذا  بعد ذلك 
جرائم فظيعة ( من أن أصلها السجالت اليت اكنت يكتب فيها أسماء العرب 
القاعدة،  تأسيس  فكرة  نعرف  املوجز  وبهذا   . عنهم  واملعلومات  الوافدين 

وسبب تسميتها بهذا االسم. 

)1(   ص15وانظر لالسزتادة ما ذكره كميل الطويل يف كتابه القاعدة وأخواتها ص 3.
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وإن اتلوجهات الفكرية واتلكفريية عند القاعدة تعرف بأمور مخسة :

 األمر األول: توجهات مؤسسها األول أسامة ابن الدن .

 األمر اثلاين: توجهات أمريها اثلاين أيمن الظواهري.

 األمر اثلالث: ترصحيات القاعدة الرسمية أو رجاالتها القياديي املعروفي.        

 األمر الرابع: تكفري أمري داعش يف لكمته حلاكم املسلمي ودوهلم ووجوب 
اهلجرة إيلهم .

 األمر اخلامس: إقرارات اتلكفريي اجلدل أيب قتادة الفلسطيين ىلع داعش.
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 األمر األول/ أفاكر أسامة ابن الدن اتلكفريية :

باملعايص  وكفر  لكها،  احلكومات  فيها  كفر  تكفريية  أفاكراً  ألسامة  إن 
العلماء  ىلع  رجع  ثم  ومنكراته،  أخطائه  ىلع  يوافقه  لم  من  وكفر  واذلنوب، 

بالطعن واالنتقاص منهم اكإلمام عبد العزيز ابن باز .

وإيلك موجزاً عن أفاكره وتوجهاته :

اإلسالم  أمة  )يا  قال:   ، لكها  احلكومات  يكفر  الدن  ابن  أسامة  أن  أوالً/ 
شعبية  بمظاهرات  للخروج  األمة  حلشد  السيع  والطغيان...  الظلم  ىلع  ثوري 
أئمة  ىلع  للخروج  السيع  اخلائنة،  احلكومات  سقوط  حىت  مدين  وعصيان 
فرصح  ؛   )1( وقتلهم(  أمتهم  وخانوا  دينهم  عن  ارتدوا  اذلين  وانلفاق  الكفر 

أنهم ارتدوا عن دينهم  .

فيها  يبطل  باز  ابن  العزيز  اإلمام عبد  إىل  رسالة وجهها  ابن الدن يف  وقال 
فتواه بالصلح مع ايلهود – سبحان اهلل ما أجرأه مع جهله -.

: )فاتقوا اهلل وابتعدوا عن هؤالء الطواغيت والظلمة اذلين  قال ابن الدن 
أعلنوا احلرب ىلع اهلل ورسوهل، وكونوا مع الصادقي( )2(.

قال ابن الدن : )إن هؤالء احلاكم املرتدين املحاربي هلل ورسوهل ال رشعية 
هلم وال والية هلم ىلع املسلمي، وليس هلم انلظر يف مصالح األمة، ولكنكم 
بفتواكم هذه تعطون الرشعية هلذه األنظمة العلمانية وتعرتفون بواليتها ىلع 

)1(   لكمة بثتها  قناة اجلزيرة بتاريخ 2004/1/4م ، ديلل احلراكت اإلسالمية ص 229.
)2(   ص 7.



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 34

املسلمي( )1( ؛ ثم تهور وزعم أنه ال خالف يف كفر احلاكم .

فقال : )فال خيتلف أحد يف كفر هؤالء احلاكم، ويف فجورهم، ويف إباحتهم 
للبالد، وإفسادهم للعباد( )2(. 

وهذه املجازفات ال تستغرب من اخلوارج، فكيف برأس من رؤوسهم .

/ أن أسامة ابن الدن يطعن يف العلماء ويتهمهم باخليانة، ومنهم اإلمام/
ً
ثانيا

عبد العزيز بن باز .

ومداهنون  زور  وشهود  ضالل  بأنهم  العلماء  كبار  هيئة  الدن  ابن  وصف   
يب هجرهم واتلحذير منهم.

 قال ابن الدن : ) وأما علماء السوء ووزراء ابلالط وأصحاب األقالم املأجورة 
، فهؤالء هم من رجال ادلولة  : )للك زمن دولة ورجال(  وأشباههم؛ فكما قيل 
احلرام،  ابليت  يف  احلرام،  ابلدل  يف  حىت  بالزور  ويشهدون  احلق  فون  حيرِّ  اذلين 

يف الشهر احلرام، وال حول وال قوة إال باهلل، ويزعمون أن احلاكم اخلائني والة أمر 
نلا، وال حول وال قوة إال باهلل، يقولون ذلك من أجل تثبيت أراكن ادلولة، فهؤالء 

قد ضلوا سواء السبيل فيجب هجرهم واتلحذير منهم(.

من  للفتوى  دينية  برامج  يف  وتظهرهم  علمائها  ىلع  ادلولة  تركز  وإنما 
عليه  الرشعية  إلضفاء  مدة  لك  انلظام  فيها  حيتاجهم  معدودة  دقائق  أجل 
فأمر  لألمريكيي  احلرمي  بالد  امللك  أباح  أن  يوم  حصل  فما  ترصفاته،  وىلع 
بعقول  واستخفت  ادلين  اليت خالفت  الطامة  الفتوى  تلك  علماءه فأصدروا 

)1(   ص 5.
)2(   توجيهات منهجية )1( ص 18.
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إنما  ايلوم  العظيمة، واألمة  املصيبة  تلك  اخلائن يف  لفعله  واملؤيدة  املسلمي، 
املدمر  القرار  ذلك  جراء  من  وتهديد  وخوف  مصائب  من  تعانيه  ما  تعاين 

.)1( املداهنة(  الفتوى  وتلك 

ثم رىم ابن الدن العلماء بأنهم منافقون، وعباد ادلرهم وادلينار.

هذا لكه  )وبعد  السعودية-:  العربية  اململكة  أن طعن يف حاكم  -بعد  فقال 
يزعم املنافقون عباد ادلرهم وادلينار؛ أن هؤالء والة أمر نلا، وسيقومون بادلفاع 

عنا !! ( )2(.

 ووجه ابن الدن طعوناته اخلبيثة يف سماحة الشيخ اإلمام الزاهد الورع /
عبد العزيز بن باز -رمحه اهلل- .. فقال معرضاً باإلمام ابن باز أنه ىلع كرب سنه 

يبيع دينه بعرض من ادلنيا.

قال : ) كما رأينا من قبل عندما واىل انلظام القوات األمريكية الصليبية 
األمان  صّمام  فاكن  الشباب،  وضج  انلاس  وضج   ، احلرمي  بالد  إىل  وأدخلها 
للناس أن هذه اهليئة وأمثاهلا صّدرت فتاوى بإحلاق اإلجازة تلرصف احلاكم 
فينبيغ   - احلقيقة  ىلع  أمر  بويل  للمسلمي  هو  وما   - األمر(  )ويل  بـ  وَسّموه 

االنتباه إىل ذلك.

وقد يتعجب انلاس؛ هل يعقل أن هذا الشيخ فالن أو ذلك ىلع جاللة قدره 
يف العلم، ورغم كرب سنه، هل يعقل أن يبيع دينه بعرض من ادلنيا قليل؟! أقول؛ 

إن اإلنسان ليس بمعصوم()3(.

)1(   توجيهات منهجية )2( ص 17-16.
)2(   توجيهات منهجية )3( ص 22.
)3(   توجيهات منهجية )1( ص 21.



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 36

وأن  الضالل  يف  خريفاً  سبعي  باألمة  تهوي  قد  باز  ابن  فتاوى  إن  وقال 
انتفاش ابلاطل ووأد احلق يمر ىلع ظهر فتاواه.

ايلهود: مع  بالصلح  فتواه  ببطالن  باز  ابن  الشيخ  إىل  وجهها  رسالة  يف   قال 
)أردنا تذكريكم بواجبكم جتاه ادلين، وجتاه األمة وتنبيهكم إىل مسئويلتكم 
العظيمة، فإن اذلكرى تنفع املؤمني.. أردنا تذكريكم يف هذا الوقت اذلي انتفش 
وأسكت  ادلاعة،  وسجن  احلق،  ووئد  املضلون،  املبطلون  وعربد  ابلاطل،  فيه 
املصلحون، واألغرب أن ذلك لم يتم بعلم منكم وسكوت فقط، بل ُمرر ىلع 
هذه  ببعض   - الشيخ  فضيلة   - سنذكركم  وحنن  ومواقفكم،  فتاواكم  ظهر 
الفتاوى واملواقف اليت قد ال تلقون هلا بااًل، مع أنها قد تهوي بها األمة سبعي 

خريفاً يف الضالل( )1(.

ثم زعم اخلاريج ابن الدن أن الشيخ ابن باز أباح لليهود والصليبيي بالد 
احلرمي وبيت املقدس، وأن كالمه يتضمن اتلدليس واتللبيس ىلع األمة.

لم  )كأنكم  اهلل-:  -رمحه  باز  ابن  اإلمام  خماطباً  السابقة  رساتله  يف  فقال 
تكتفوا بإباحة بالد احلرمي الرشيفي لقوات االحتالل ايلهودية والصليبية، 
صكوك  ىلع  الرشعية  بإضفائكم  املصيبة  يف  احلرمي  ثالث  أدخلتم  حىت 
االستسالم اليت يوقعها اخلونة واجلبناء من طواغيت العرب مع ايلهود إن هذا 
الكالم خطري كبري، وطامة اعمة ملا فيه من اتلدليس ىلع انلاس واتللبيس ىلع 

األمة من عدة جوانب )2(.

)1(   ص 2.
)2(   ص 4.
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ثم ادىع هذا اخلاريج ابن الدن أن فتوى ابن باز خمذلة عن اجلهاد وخمدلة 
إىل األرض وتقر احتالل بيت املقدس وتدعم بكل قوة مسايع العدو.

قال ابن الدن: )وفلسطي يف غىن عن مثل هذه الفتاوى املخذلة عن اجلهاد 
العدو ألقدس مقدسات  تقر احتالل  اليت  الفتاوى  واملخدلة إىل األرض، هذه 
قوة  بكل  وتدعم  عليه،  الرشعية  وتضيف  الرشيفي،  احلرمي  بعد  املسلمي 

مسايع العدو لضب اجلهود اإلسالمية املتلهفة تلحرير فلسطي( )1(.

وزعم أيضاً أن فتوى اإلمام ابن باز تعطي الرشعية لألنظمة العلمانية، وأنه 
بهذه الفتوى يعرتف بواليتها ىلع املسلمي.

وقال ابن الدن: ) إن هؤالء احلاكم املرتدين املحاربي هلل ورسوهل ال رشعية 
هلم وال والية هلم ىلع املسلمي، وليس هلم انلظر يف مصالح األمة، ولكنكم 
بفتواكم هذه تعطون الرشعية هلذه األنظمة العلمانية وتعرتفون بواليتها ىلع 

املسلمي( )2(. 

/ أن أسامة ابن الدن يكفر باذلنوب واملعايص اليت ليست كفراً. 
ً
ثاثلا

ذكر اخلاريج ابن الدن أن ربا ابلنوك كفر خمرج من امللة، فقال:

هذه ابلنوك ال يمكن لعالم صادق أن يقول إن الربا هذا هو جمرد كبرية من 
الكبائر، فهذا الربا اذلي يوجد يف بالدنا هو ترشيع : زب ھ  ے      ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   رب )3( .  
)1(  رساتلنا السابقة ص5.

)2(   رساتلنا السابقة ص5.
)3(   رساتله توجيهات منهجية )1( ص34.
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، كتفجري 
ً
/ كفر أسامة ابن الدن من لم يوافقه ىلع أفعاهل املحرمة رشاع

ً
رابعا

الربجي يف أمريكا فقال يف لكمته اليت ألقاها بعد تفجريات 11 سبتمرب بتاريخ 
 ، فسطاطي  إىل  بأرسه  العالم  قسمت  قد  األحداث  هذه  )إن  1422ـه:   /7  /20
إيمان ال نفاق فيه، وفسطاط كفر أاعذنا اهلل وإياكم منه، فينبيغ  فسطاط 
رياح  ، وهبت  اإليمان  رياح   وقد هبت  دينه،  يهب نلرصة  أن  ىلع لك مسلم 

.)  اتلغيري إلزالة ابلاطل من جزيرة حممد

وتكفريه هذا من أدل ادلالئل ىلع خارجيته اجلدلة .

/ اتلفجريات يف بالد املسلمي :
ً
خامسا

سمعية  لكمة  يف  فقال  املسلمي  بالد  يف  اتلفجري  الدن  بن  أسامة  يؤيد 
قناة اجلزيرة بشأن اتلفجريات اليت وقعت يف  ألقاها اعم 1423ـهيف مقابلة مع 
للجهاد،  األمة  تلحريض  الفتوى  ىلع  وّقعوا  اذلين  أحد  كنت  )أنين  الرياض: 
اكن  اهلل  بفضل  انلاس  من  كثري  استجاب  وقد  سني،  بضع  منذ  وحرضنا 
يف  قتل  اذلي  املعثم  العزيز  عبد  األخ  شهداء،  حنسبهم  اذلين  األخوة  منهم 
رياض  واألخ   ، الشمراين  مصلح  واألخ  باهلل،  إال  قوة  وال  حول  وال  الرياض، 
السعيد،  خادل  واألخ  مجيعاً،  يتقبلهم  أن    اهلل  نرجو  اهلاجري، 
اليت وابليانات  اإلصدارات  ببعض  تأثروا  أنهم  اتلحقيق  أثناء  اعرتفوا   فهؤالء 

للناس...إلخ(. ذكرناها 

احلرمي  الغاصب ألرض  املحتل  العدو  األمة إلخراج هذا  وقال: )حرضنا 
فاستجاب من استجاب من الشباب، فاكن منهم هؤالء الشباب خادل السعيد 
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وعبد العزيز املعثم ورياض اهلاجري ومصلح الشمراين نرجو اهلل سبحانه أن 
الشباب  إىل هؤالء  ننظر  فنحن  األمة اعيلاً،  رأس  رفعوا  وقد  يتقبلهم شهداء، 
كأبطال عظام وجماهدين اقتدوا برسونلا عليه الصالة والسالم، فنحن حرضنا 

وهم استجابوا(.

وقال أيضاً: )رشف عظيم فاتنا أن لم نكن قد ساهمنا يف قتل األمريكان 
يف الرياض(.

 وقال أيضاً: )فأنا أنظر بإجالل كبري واحرتام إىل هؤالء الرجال العظام ىلع 
أنهم رفعوا اهلوان عن جبي أمتنا سواء اذلين فجروا يف الرياض أو تفجريات 

اخلرب أو تفجريات رشق أفريقيا وما شابه ذلك(.

اإلمام  قال  منه،  وحذروا  وغريهم  العلماء  فيه  تكلم  وغريه  هذا  ألجل 
الفقيه  وسعد  املسعري  حممد  اآلن  به  يقوم  ما  )أما   : اهلل-  -رمحه  باز  بن 
 ، شك رش عظيم  بال  فهذا  الضالة  الفاسدة  ادلعوات  نارشي  من  وأشباههما 
والقضاء   ، والواجب احلذر من نرشاتهم   ، وهم داعة رش عظيم، وفساد كبري 
والرش  الفساد  إىل  يدعو  أي يشء  معهم يف  اتلعاون  وإتالفها، وعدم   ، عليها 
ىلع  باتلعاون  ال  واتلقوى  الرب  ىلع  باتلعاون  أمر  اهلل  ألن  والفنت؛  وابلاطل 
الفرقة  تسبب  اليت  ابلاطلة  ادلعوات  ونرش   ، الكذب  ونرش   ، والرش  الفساد 

واختالل األمن إىل غري ذلك.

، أو من املسعري أو من غريهما من  الفقيه  هذه النرشات اليت تصدر من 
داعة ابلاطل وداعة الرش والفرقة يب القضاء عليها وإتالفها وعدم االتلفات 
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إيلها ، ويب نصيحتهم وإرشادهم للحق، وحتذيرهم من هذا ابلاطل، وال يوز 
إىل  يعودوا  وأن   ، ينصحوا  أن  ويب   ، الرش  هذا  يف  معهم  يتعاون  أن  ألحد 

رشدهم ، وأن يَدعوا هذا ابلاطل ويرتكوه .

 ونصيحيت للمسعري والفقيه وابن الدن ومجيع من يسلك سبيلهم أن يَدعوا 
إىل  يعودوا  ، وأن  نقمته وغضبه  يتقوا اهلل وحيذروا  ، وأن  الوخيم  الطريق  هذا 
رشدهم ، وأن يتوبوا إىل اهلل مما سلف منهم ، واهلل سبحانه وعد عباده اتلائبي 

بقبول توبتهم ، واإلحسان إيلهم ، كما قال  : زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          

، رب  ى  ې   ې   ې   ې        ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ  

 ، مئرب  حئ   جئ   ی   ی   ی   ی     ىئ    زب   :   وقـال 
واآليات يف هذا املعىن كثرية ( )1(. 

وأصدرت اللجنة العلمية للبحوث واإلفتاء بياناً برئاسة املفيت العام سماحة 
ابن الدن  أسامة  أن  الفوزان  العالمة  الشيخ وعضوية  آل  العزيز  الشيخ/ عبد 
ضال فقالوا : )فإن املدعو الضال أسامة ابن الدن وتنظيم القاعدة متقرر دلى 
جروا  ما  وأفعاهلم  بأقواهلم  وأنهم  جرمهم،  وشناعة  مسلكهم،  ضالل  العلماء 
يدرك  اعلم  عن  فضاًل  اعقل  ولك  وادلمار،  الوبال  إال  واملسلمي  اإلسالم  ىلع 
احنراف هذا املسلك، وأنه ال يوز ملسلم أن ينتسب إىل تنظيم القاعدة، وال 
أن يرىض بأفعاهل، وال أن يتكتم ىلع املنتسبي إيله لقول انليب يف 

احلديث الصحيح : )لعن اهلل من آوى حمدثاً(. رواه مسلم ( )2(.     

)1(   جملة ابلحوث اإلسالمية العدد 50 ص 7- 17  فتاوى ومقاالت اإلمام ابن باز )100-99/9 (.
)2(   فتوى رقم )25041( تاريخ 6/ 3/ 1432ه.
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العثيمي حممداً  العالمة  أن  -ملبساً-  يزعم  أن  بعضهم  حاول  تنبيه/   
-رمحه اهلل- يزيك أسامة ابن الدن ألنه علق ىلع لكمة ألسامة ابن الدن اكنت 
بالقصيم فدل ىلع رضاه عنه وتزكيته هل!! فيقال- تزناًل- إنه إذا اكن يلزم من 
الدن  ابن  خيرج  أن  قبل  اكن  اتلعليق  هذا  فإن  هل  تزكيته  لكمته  ىلع  اتلعليق 
خمازيه وتكفريه وعداءه لدلولة السعودية ذلا اكنت لكمته بالسعودية، والكالم 
يف أسامة بعد إخراج خمازيه وضالهل اذلي ىلع إثره تكلم فيه العالمة ابن باز 

وغريه من أهل العلم، وبسببه رددت عليه بعد توثيقها وإثباتها عليه.
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 األمر اثلاين: فكر األمري اثلاين للقاعدة أيمن الظواهري :

اكن أيمن الظواهري زعيم اجلهاد اإلساليم، وقد ترك هذه اجلماعة وانتظم 
اجلهاد مجاعة  مؤرخ  قال  )2001م(،  اعم  بيعته  وأعلن  الدن،  ابن  أسامة   إىل 
بيعته للشيخ أسامة بن الدن وضم  أيمن  : أعلن ادلكتور  السوري  أبو مصعب 

تنظيم اجلهاد تلنظيم القاعدة أواسط سنة)2001( )1(. 

حيقق  )لم  الظواهري:  قبل  اجلهاد  مجاعة  زعيم  الرشيف  إمام  سيد  وقال 
نريويب  تفجريات  فبعد  العاملية(،  )اجلبهة  اشرتاكه يف  يريده من  ما  الظواهري 
العربية  اإلعالم  ووسائل  األموال  تدفقت   )2000( كول  واملدمرة   )1998(
غريه،  بالظهور  ألحد  يسمح  ال  اكن  اذلي  شخصياً  الدن  ابن  ىلع  واألجنبية 
من  العاملية(  )اجلبهة  تشكيل  منافع  الدن  ابن  وجىن  باإلعالم،  مولع  والكهما 
ذلك جىن  من  العكس  بل ىلع  شيئاً،  فيها  ولم ين رشاكؤه  واألموال،  الشهرة 

الظواهري خسائر جسيمة جلماعته إىل حد تدمريها. 

الشهرة وانلجومية  يبال بذلك ولكنه أدرك أن حتقيق  لم  الظواهري  إال أن 
لن يتم إال بالتسلق ىلع أكتاف ابن الدن وتنظيمه )القاعدة(، فقرر االنضمام 
من  فقط  أفراد  ثمانية  معه  وانضم   ،2001/6 يف  ذلك  ىلع  الدن  ابن  وبايع  إيله 
هذه  توافق  ولم  منه،  بفصلهم  بياناً  شوراها  جملس  أصدر  اليت  اجلهاد  مجاعة 
وأصدرت  به،  علمهم  لسابق  الدن  ابن  مع  املشرتك  العمل  مبدأ  ىلع  اجلماعة 

عدة بيانات بذلك. 

)1(   كتاب دعوة املقاومة ص 694
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الظواهري تقاربه من )القاعدة(  ويف كتابه )فرسان حتت راية انليب( فرّس 
بأنه من باب توحيد جهود املسلمي، وهذا غري صحيح ألن ابن الدن اكن أمامه 
ملدة أربعة عرش اعماً، من 1987 ـ 2001، ولم يتحد معه من قبل بل اكن ينتقده 
 إىل حد اتهامه هل بأنه عميل للمخابرات السعودية ملجرد أنه نقص 

ً
نقداً الذاع

عنهم اتلرباعت اعم 1995، وكتب الظواهري مقااًل يف جملتهم )لكمة حق( ضد 
ابن الدن بعنوان )جاد الشباب بأرواحهم وضّن األغنياء بأمواهلم( ولم تنضم 
معه مجاعة اجلهاد إىل )القاعدة( بل انضم الظواهري ومعه ثمانية أفراد فقط، 
والسبب ليس توحيد اجلهود وإنما - وكما سبق - ألن الظواهري وجد أن الزخم 
ابن الدن منذ إعالن اجلبهة يف 1998، وعلم  واملال والشهرة لكها تصب عند 
بل  ابن الدن  مع  اتلحالف  بمجرد  ذلك  لن يصل إىل يشء من  أنه  الظواهري 

باتلبعية هل. 

العاجز  انضمام  هو  إيله  الظواهري  انضمام  أن  جيداً  يعلم  الدن  ابن  اكن 
اذلي انقطعت به السبل واذلي لم ينجح يف يشء، فلم يُسند إيله أي عمل، كما 
الظواهري يشء يقدمه البن الدن ال رشعياً وال عسكرياً وال  لم يكن دلى 
سياسياً وال مايلاً إال اسمه، وباتلايل فإن ابن الدن جامله أيضاً يف األسماء فقط 
اذلي حيرص  االسم  اجلهاد( وهو  )قاعدة  إىل  )القاعدة(  تنظيمه من  اسم  فغرّي 

الظواهري ىلع إبرازه. 

كما لم يُطلع ابن الدن الظواهري ىلع أحداث 9/11 قبل وقوعها، واكن ابن 
انضمامه  بعد  الظواهري  فعاش  إعالمياً،  بالظهور  غريه  ألحد  يسمح  ال  الدن 
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لـ)القاعدة( فرداً يف الظل واكن يرتدد ىلع مقر اللجنة اإلعالمية لـ)القاعدة( 
يف قندهار ليساهم يف بعض أعماهلا حتت رئاسة خادل شيخ حممد. 

ثم جاءته الفرصة اذلهبية تلحقيق حلم حياته وطموحه يف الشهرة وانلجومية، 
فجاءت أحداث 2001/9/11 إىل الظواهري ىلع طبق من ذهب يلحقق طموحه: 

فيه أحداث جسيمة يمكن استثمارها إعالمياً بصورة كبرية، ويه وإن لم 
يشارك يف صنعها إال أنها من صنع تنظيم انضم إيله منذ ثالثة شهور. 

وساعده ىلع ذلك غياب لك رؤوس اتلنظيم بعد 9/11، فابن الدن قد توارى، 
ولك القيادات بـ)القاعدة( إما قتلت أو أرست إىل غوانتانامو أو حددت إقامتها 
يف إيران، فخلت هل الساحة يلصول ويول وسط صمت اآلخرين أو غيابهم )1(.  

 – – الظواهري  ما اكن حيرص عليه  : )لك  أيضاً  الرشيف  إمام  وقال سيد 
طوال سريته ثالثة أشياء: اهلروب والفرار املهي حرصاً ىلع سالمته الشخصية، 

واحلضور اإلعاليم بأي شلك، ومجع األموال( )2(.   

إمارة  تويل  الظواهري  أيمن  أعلن  )2011م(  ابن الدن اعم  أسامة  قتل  ملا  ثم 
القاعدة. فلك ما قيل يف أسامة ابن الدن فهو يف أيمن الظواهري من باب أوىل 

ألمرين: أنه مصاحب هل وساكت عنه ، وأنه أشد منه يف باب اتلكفري )3(.  

)1(   كتاب اتلعرية ص 47-46.
)2(   كتاب اتلعرية ص 49.

)3(   قال عبد ابلاري عطوان يف كتابه ) القاعدة اتلنظيم الرسي ( ص 58: وقد ساهمت سلسلة لقاءات مجعت بي الشيخ 
تعزيز  يف  مرص  يف  طه(  أمحد  )رفايع  اإلسالمية  اجلماعة  وقائد  الظواهري  أيمن  ادلكتور  اإلساليم  اجلهاد  وزعيم  الدن  ابن 
الدن.اـه ابن  الشيخ  يف  بالغاً  أثراً  ترك  الظواهري  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال  العنف,  درجات  أقىص  إىل  االنتقال  ىلع  عزمه 

 

جذرية  حتوالت  حيدث  أن  الظواهري  واستطاع   :9203 رقم  العدد  األوسط  الرشق  جريدة  يف  كما  الزيات  منترص  ويقول 
واسرتاتيجية يف فكر أسامة بن الدن, بعدما اتلقيا معاً يف أفغانستان منتصف اعم 1988م.اـه
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: 
ً
وإيلك ذكر بعض ما عند أيمن الظواهري موثقا

الظواهري: يقول   . لكها  احلكومات  يكفر  الظواهري  أيمن  أن   أوالً/ 

ىلع  املرتدين  احلاكم  هؤالء  قتال  يقدم  رشيعته  وأصول  اإلسالم  حساب  )يف 
غريهم من الكفار األصليي  ثلالثة أسباب( )1(.

الظاهرين  الكفار  ىلع  قتاهلم  يقدم  بل  فحسب،  احلكومات  يكفر  ال  فهو 
)يقتلون   :   اهلل  رسول  وهذا مصداق حديث  وغريها،  كأمريكا 

أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان(.

وكفـر بـل  احلكومـات،  تكفـري  ىلع  الظـواهري  يقتصـر  لم   /  
ً
ثانيا

 

رجال املباحث )2(. 

 / أن أيمن الظواهري يطعن يف العلماء ويتهمهم باخليانة وغري ذلك . 
ً
ثاثلا

عثيمي ابن  واإلمام  باز  ابن  العزيز  عبد  ادلنيا  إمام  يف  طاعناً   فقال 

–رمحهما اهلل - يف رسالة هل بعنوان: ابن باز بي احلقيقة والوهم، ويه منشورة 

يف موقع اجلهاديي منرب اتلوحيد واجلهاد : )إن ابن باز وطائفة حوهل قد اختذهم 
الكثريون قدوة يف ادلين ومرجعاً للفتوى ، واكنوا وال يزالون يرجعون إيلهم وإىل 
ويف   - واتلوحيد  االعتقاد  أمور  ويه   - ادلين  أمور  أهم  يف  وأقواهلم  كتاباتهم 
ىلع  يسيطرون  اذلين  املرتدين  احلاكم  مسائل  ويه   - املسلمي  مسائل  أخطر 

بالد املسلمي –( .

)1(   كتاب شفاء صدور املؤمني ص 11-10.
)2(   يف لقاء مفتوح معه اعم )3/ 2008(.



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 46

واكن هؤالء املتبعون - رغم ما يتشدقون به من حتررهم من اتلقليد املذهيب 
- أشد انلاس تقليداً تللك الطائفة ، وامتدت هذه ادلعوى ورست يف أوساط 
آالف  اعش  ...لقد  مسلماً  أمراً  أصبحت  حىت   ، املسلم  الشباب  من  اآلالف 
الشباب أرسى هلذه األسماء الرنانة - ابن باز ، العثيمي وأيب بكر اجلزائري - 
يتبعونهم أو ىلع األقل ال يرؤون ىلع خمالفتهم حىت وإن عظم خطؤهم وفحش 

احنرافهم .

ولم  اهلل  سبيل  يضح يف  لم  رجاًل  دينهم  انلاس  يقدل  أستغرب كيف  وكنت 
يبتل فيه  ، بل ال يقبض راتبه إال لدلفاع عن مصالح الطواغيت ! فكيف يسأهل 

انلاس يف رقاب الطواغيت ودمائهم وإزالة ملكهم ؟! 

اليت  اجلوفاء  الرنانة  األسماء  تلك  من  يتحرر  أن  املسلم  للشباب  آن  لقد 
ىلع  للسخرية  مثاراً  وأصبحت  قدرها  هان  حىت  الطواغيت  نفاق  يف  تمادت 

ألسنة األويلاء واألعداء !

وآن هلذا الشباب أن يلتف حول العلماء العاملي الصادقي  اذلين يعانون 
ويبتلون يف سبيل دينهم ، واذلين وصفهم املوىل  يف قوهل : زب چ  

چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  رب.

وآن هلذا الشباب أن خيرج من الغيبوبة اليت يعيش فيها ويدرك أن معركة 
لم  إن  وأنه   ، منها  فرار  وابلاطل، معركة حمتومة ال  ، واحلق  والكفر  اإلسالم 

يستعد هلا ويعد هلا عدتها فسيكون أول ضحاياها .

لقد اكن يسعنا أن نسكت ىلع هؤالء إن اكنوا قد رضوا ألنفسهم بالسكوت 
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وإن  الشخصية،  اتلعبدية  ادلين  أمور  من  السالطي  يُغضب  ال  فيما  والكالم 
اكن هذا أيضاً مستحياًل مع استرشار وفساد هؤالء الطواغيت.

الشباب  لعقائد  ومدمرين  خمربي  إىل  العلماء  هؤالء  يتحول  أن  ولكن 
 ، املنكر  عن  وانليه  باملعروف  لألمر  ومعادين   ، الطاغوت  لكفر  ومربرين 
ومبيحي الستقرار قوات الغزو الصلييب األمريكي يف أرض جزيرة العرب، 

ومباركي للتطبيع وسياسة اهليمنة ايلهودية ىلع ديار اإلسالم !

هذا ما ال يسع من يف قلبه ذرة من حياة - ناهيك عن أن يكون يف قلبه ذرة 
من إيمان - أن يسكت عنه .

زالوا  ال  اذلين  الطيبي  من  كثري  سيستكرثه  هذا  كاليم  أن  أعلم  وأنا 
أنفسهم  يف  يدون  ال  ولكنهم   ، ميع  يتفقون  اذلين  أو   ، الوهم  يف  يعيشون 
الشجاعة للترصيح بذلك ، خوفاً من اتهام الغري هلم باحتقار العلماء، أو ألنهم 

ال يستطيعون أن خيالفوا ما ظلوا يرددونه لسنوات طويلة .

ولكن احلق أبلج ، وابلاطل جللج .

يبيعوننا ألعدائنا يف مقابل  اذلين  السلطان  باز وطائفته هم علماء  ابن  إن 
راتب أو منصب ، وإن غضب من غضب ، وريض من ريض .

إن صف اإليمان يب قبل مواجهة صف الكفر أن يتخلص من املزيفي 
واملنافقي )1(.

)1(   جملة ) املجاهدون ( العدد احلادي عرش السنة األوىل األربعاء 3 شعبان 1415ـه.
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يقول الظواهري : )إن علماء السلطان يف جزيرة العرب ومرص ينهون انلاس 
عن انلفري للجهاد تنفيذاً ألوامر احلاكم العمالء اذلين حتركهم أمريكا، فهؤالء 

العلماء هم عبيد العبيد وعمالء العمالء( )1(. 

/ يقرر أيمن الظواهري أن ديار املسلمي ديار كفر حىت مكة واملدينة. 
ً
رابعا

فقد سئل الظواهري من قبل املدعو أيب الزبري الغزي السؤال اتلايل : )يف هذا 
الزمان حنن ندين هلل بأن حاكمنا - والة األمر  -كفار خرجوا من ملة اإلسالم 

بنواقض كثرية بينها العلماء. 

والسؤال : هل ادلول اليت حيكمونها دور إسالم أم دور كفر ؟ 

فأجاب: إجابيت ىلع أيب الزبري أن حكم ادلار تابع لألحاكم اليت تعلوها فإن 
اكنت السيادة والعلو والسلطان ألحاكم الكفر فيه دار كفر واهلل أعلم( )2(.  

وذكر أن األمة املسلمة ليس هلا حاكم مسلم وال دولة مسلمة )3(. 

لن  الرصاع  أن   )4(   انليب  راية  حتت  فرسان  كتابه   يف  ويرى 
يتوقف حىت حترير مكة واملدينة فقد قال ما نصه : 

القدس  حترير  قبل  يتوقف  ولن  تصاعده  يف  مستمر  وهو  الرصاع  بدأ  لقد 
ومكة واملدينة والقاهرة وجروزين إن شاء اهلل اه.   

)1(   جمموع رسائله وتوجيهاته ص 442 والكتاب منشور يف موقع خنبة اإلعالم اجلهادي.
)2(   جمموع رسائله وتوجيهاته ص 523

)3(   كتاب اتلربئة ص 166 .
)4(   ص68.
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فإن  جدل  خاريج  وأنه  السيئة،  احلال  هذه  الظواهري  حال  أن  تبي  إذا 
القاعدة اليت حتت إمارته وتسري ىلع أفاكره اتلكفريية خارجية كما اكنت وقت 

إمرة أسامة ابن الدن .

املتتبعي  اخلوارج  من  الظواهري  أيمن  فإن  هذا  من  االنتقال  وقبل 
حممد(  يا  )اعدل    اهلل  لرسول  قال  ملا  األول  ألبيهم  تبعاً  لألموال 
للمال والشهرة فقال:  الظواهري طماع جشع  أن  إمام   فقد ذكر مؤرخهم سيد 
اعش الظواهري حياته يتسلق ىلع أكتاف اآلخرين من أجل الشهرة وانلجومية 
والزاعمة مع حرصه ىلع الظهور واحلضور اإلعاليم : فبداية تسلق ىلع أكتايف 
لسنوات سواء يف أمور ادلين أو ادلنيا، حىت اكن يقول يل )وجودك معنا رفع عنا 

احلرج الرشيع(. 

من  العلمية  والرسقات  األمانة  خيانة  إىل  جلأ  بهم  صليت  قطعت  وبعدما 
اعملاً،  اإلنسان  يكون  ال  أن  عيباً  وليس  رشعياً،  ثقاًل  أنفسهم  يلعطوا  كتيب 
أنه ليس  أن يرسق علم غريه يلظنه انلاس اعملاً، كما  العيب واحلرام  ولكن 
غريه  مال  يرسق  أن  واحلرام  العيب  ولكن  فقرياً  اإلنسان  يكون  أن  عيباً 
 يلظنه انلاس غنياً، وقد قال انليب  : )املتشبع بما لم يُعط كالبس

ثوىب زور(. متفق عليه. 

ىلع  اتللميذ  وتمرد  إيله،  إحساين  الظواهري  جحد  االنتهازية  يف  وكعادته 
أستاذه: كذب وخيانة أمانة، وصدق فيه قول القائل: 

إن أنت أكرمت الكريم ملكته   ***  وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
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واكن من خيانته لألمانة: أين تركت هلم نسخة من كتايب )اجلامع( يلنتفعوا 
بالرغم من أنين نهيت عن اختصاره  الكثري منه  به دراسة وبيعاً، فقام حبذف 

يف مقدمته. 

واكن من كذبه: أنه كتب اسماً ومقدمة جديدة للكتاب ونسبها يل، وخّرب 
حتمل  من  اهلروب  يف  كعادته  الرشعية  للجنتهم  ذلك  ونسب  وحده  الكتاب 

املسؤويلة. 

واكن من بلطجته: أنه أرسل تهديداً لألخ يارس الرسي يف نلدن إن هو طبع 
كتايب األصيل. ولك جمرم ال بد أن يأيت بشبهة وتأويل يدرأ بها اللوم عن نفسه، 

ابتداًء من شيخهم إبليس اذلي بّرر معصيته بقوهل: زب ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     رب ، فرّبر الظواهري كذبه وخيانته بأكاذيب أخرى أدعوه هو 

ولك من يرددها من أصحابه للمباهلة فيها:

فمنها: قوهل إن كتايب )اجلامع( اكن عماًل مجاعياً جلماعتهم، وواهلل اذلي ال 
هلإ غريه، ما كتب إنسان حرفاً يف كتيب، وال اكن يف مجاعته رجل مؤهل رشعياً 
ملشاورته فيما أكتب، وقد كتبت )اجلامع( اعم 1993 بعدما قطعت صليت بهم.

اجلهاد،  العزيز اكن رمزاً جلماعة  بن عبد  القادر  اسم عبد  إن  قوهل  ومنها: 
أنا فقط اذلي وضعت هذا االسم نلفيس ألجل ابلعد  وواهلل اذلي ال هلإ غريه 
عن الشهرة، ولم أسترش فيه أي إنسان وال فرضته ىلع أحد، بل هم تعلقوا به. 

 ومنها: قوهل إنين خدعتهم فيما اشتمل عليه كتايب )اجلامع( من موضواعت، 
ثم  معي  تعهد مسبق بكتابه يشء  هناك  إذا اكن  إال  تقال  ال  اخلداع  ولكمة 
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أخالفه، وواهلل اذلي ال هلإ غريه أنين لم ألزتم مع أي إنسان بكتابة يشء من 
كتبت  وعندما  كتاب،  أي  بمحتويات  وال  معي  كتاب  بكتابة  وال  األصل 
يف  جهة  أي  من  أجراً  أتقاض  لم  اجلهاد  مجاعة  ونرشات  و)اجلامع(  )العمدة( 
مقابل ذلك، ال قبل وال بعد كتابته، هذا يشء تطوعت به لوجه اهلل رغم اجلهد 

اذلي بذتله فيها. 

فامهلل هذا كالم الظواهري وهذا ردي عليه، فامهلل أنزل لعنتك ىلع الاكذب 
يردد  املذكرة، هو ولك من  إيلها يف هذه  أدعوه  اليت  اثلاثلة  منا. وهذه مباهليت 

كالمه من أصحابه. 

قد خان األمانة، وقد قال انليب  : )ال إيمان ملن ال أمانة هل، وال 
دين ملن ال عهد هل( حديث صحيح رواه أمحد وابن حبان عن أنس. 

ثم ادىع هذا املفرتي الكذاب أن تهذيب الكتب يشء موجود دلى السلف، 
وقد أراد أن ينسب إجرامه إىل السلف، ولكن فاتته أمور ( )1(. 

املصارف  هذه  اكنت  فإذا  املصارف  أموال  حتليل  )وأما   : الظواهري  يقول 
حكومية فغنيمة أمواهلا جزء من احلرب ىلع احلكومة، وليست املصارف فقط 
بل لك واردات ادلولة حيق للمجاهدين غنيمتها أو حرمان احلكومة منها ألن 

املال عصب احلرب( )2(.

وهذا لكه يؤكد ما تقدم ذكره من صفاتهم يف املقدمة .

)1(   كتاب اتلعرية ص 44-43 .
)2(   يف جوابه ىلع السؤال اثلاين عرش من رسالة بعنوان اللكمة املمنوعة من إصدارات مجاعة اجلهاد بمرص.
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 األمر اثلالث/ ترصحيات القاعدة الرسمية أو رجاالتها القياديني املوثوقني:

قال عبد القادر بن عبد العزيز )سيد إمام بن عبد العزيز الرشيف( )1( :

) إن ابلالد املحكومة بقواني وضعية -كما هو احلال يف شىت بدلان املسلمي 
ايلوم -هلا أحاكم خطرية يب أن يعلمها لك مسلم يلهلك من هلك عن بينة 

وحيىَي من يحَّ عن بينة، ومن هذه األحاكم :

أ- أن حاكم هذه ابلالد كفار كفراً أكرب خارجون من ملة اإلسالم.

ب- أن قضاة هذه ابلالد كفار كفراً أكرب، وهذا يعين حتريم العمل بهذه 
املهنة.

ج- أنه ال يوز اتلحاكم ملحاكم هذه ابلالد وال العمل بها، ومن حتاكم 
إىل قوانينهم راضياً بها فهو اكفر أيضاً.

األمة  وجملس  -اكلربملان  ابلالد  بهذه  الترشيعية  اهليئات  أعضاء  أن   د- 
وحنوه -كفار كفراً أكرب.

أكرب،  كفراً  كفار  هم  الربملانات  هذه  أعضاء  ينتخبون  اذلين  أن  ه- 
إنما يتخذونهم أرباباً مرشعي من دون اهلل، فالعربة  بانتخابهم هذا  ألنهم 
 باملسىم، ويكفر أيضاً لك من داع إىل هذه االنتخابات أو شجع انلاس ىلع

املشاركة فيها. 

ىلع  أو  ابلالد،  بهذه  احلكم  تقدل  ىلع  احلاكم  هؤالء  مبايعة  حترم  أنه  و- 

)1(   قد تراجع عن كثري من أفاكره, ولكن هذا اذلي نقلته عنه هنا مما لم يرتاجع عنه.
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االستمرار فيه كما يري يف االستفتاءات اخلاصة بذلك، ملا يف هذه املبايعة 
من إرادة دوام الكفر ومن أراد ذلك كفر.

ز- أن اجلنــود املدافعــي عن هذه األوضاع الاكفرة هم كفار كفراً أكرب، 
من  لك  احلكم  هذا  يف  ويدخل  الطاغوت...  سبيل  يف  يقاتلون  إنما  ألنهم 
عنها  يدافع  أو  اكجلنود،  دونها  بالقتال  الكفرية  األنظمة  هذه  عن  يدافع 

بالقول كبعض الصحافيي واإلعالميي واملشايخ.

ح- أنه ال طاعة حلاكم هذه ادلول ىلع مسلم. 

ط- أن ابلدلان املحكومة بقواني اكفرة دار كفر( )1(. 

وقال سليمان أبو غيث انلاطق الرسيم تلنظيم القاعدة :

نظام  باستثناء  اكفرة  أنظمة  والعربية  اإلسالمية  ادلول  يف  احلكم  )أنظمة 
احلكم يف أفغانستان ...( )2(.

أحد  وهو   - املوريتاين  حفص  أيب  ابن  حمفوظ  مع  خاص  لقاء  برنامج  ويف 
قيادات تنظيم القاعدة ابلارزين - قال: )هذه احلركة ال أبالغ إذا قلت: )إنه ال 
يوجد ايلوم ىلع ظهر األرض نظام حكم حيكم باإلسالم من الكتاب والسنة 
اليت حتكمها حركة  اإلسالمية  اإلمارة  غري  خالصاً رصفاً  األمة  علماء  وأقوال 

طابلان( )3(.

)1(   كتابه اجلامع يف طلب العلم الرشيف )561-560/2(.
)2(   لقاء هاتيف معه نرش يف جريدة الوطن الكويتية يوم اخلميس 2001/9/20م.

)3(   قناة اجلزيرة" بتاريخ2001/11/30م.
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القاعدة خوارج وال شك، هلذه اتلرصحيات وملا سبق  بهذا يتبي جبالء أن 
وقد   ، الظواهري(  )أيمن  واثلاين  الدن(  ابن  )أسامة  األول  أمريهم  عن  نقله 
أصدر سماحة املفيت العام عبد العزيز آل الشيخ بياناً بعنوان )تبرصة وذكرى( 
هذه  ضوء  )ويف   : قال  خوارج  القاعدة  أن  فيه  ذكر   ،  1435 شوال   23 بتاريخ 
ومجال  كمال  وأنها  واالعتدال،  الوسطية  حقيقة  تتجىل  العظيمة،  املقاصد 
األرض  يفسد يف  اذلي  واإلرهاب  د  والتشدُّ اتلطرُّف  أفاكر  وأن  اإلسالم،  هذا 
ويهلك احلرث والنسل ليس من اإلسالم يف يشء، بل هو عدو اإلسالم األول، 
واملسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد يف جرائم ما يسىّم بـ )داعش( و 
 :  - )القاعدة( وما تفرع عنهما من مجااعت، وفيهم يصدق قوهل 
من  يقولون  األحالم،  سفهاء  األسنان،  أحداث  قوم  الزمان  آخر  يف  )سيخرج 
كما  ادلين  من  يمرقون  القرآن ال ياوز حناجرهم،  يقرؤون  الربية،  قول  خري 
يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم 

عند اهلل يوم القيامة(.

سب ىلع اإلسالم، وال ىلع أهله املتمسكي 
ُ

وهذه اجلمااعت اخلارجية ال حت
بسبب  ادلين  من  مرقت  فرقة  أول  هم  اذلين  للخوارج  امتداد  يه  بل  بهديه، 

تكفريها املسلمي باذلنوب، فاستحلت دماءهم وأمواهلم(.

الضال  املدعو  )فإن   : للقاعدة  بعدم جواز االنضمام  فتوى  اإلفتاء  وللجنة 
أسامة ابن الدن وتنظيم القاعدة متقرر دلى العلماء ضالل مسلكهم، وشناعة 
الوبال  إال  واملسلمي  اإلسالم  ىلع  جروا  ما  وأفعاهلم  بأقواهلم  وأنهم  جرمهم، 
وأنه ال يوز  املسلك،  وادلمار، ولك اعقل فضاًل عن اعلم يدرك احنراف هذا 



55من الخوارج داعش والنصرة أنموذجًا

ملسلم أن ينتسب إىل تنظيم القاعدة، وال أن يرىض بأفعاهل ، وال أن يتكتم ىلع 
: ) لعن اهلل من   يف احلديث الصحيح   املنتسبي إيله لقول انليب 

أوى حمدثاً ( )1(. رواه مسلم  

وبعد أن تبي جبالء أن القاعدة خوارج ومنهم انلرصة وداعش ، وانلرصة يه 
امتداد القاعدة يف الشام، وأما داعش فاكنوا معهم لكنهم زادوا غلواً يف اتلقتيل 
إمرة أيب بكر ابلغدادي  القاعدة حتت  وأرادوا اتلأمر والرتأس فاستقلوا عن 
فادىع اخلالفة وهو يف املوصل وسىم دوتله ادلولة اإلسالمية يف العراق والشام.. 

والغريب أن هذا ابلغدادي ال يعرف تارخيه وال حاهل ويتنادون ببيعته .

  

)1(   فتوى اللجنة رقم)25041( تاريخ 6 / 3/ 1432ه.
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 األمر الرابع/ تكفري أمري داعش يف لكمته حلاكم املسلمني ودوهلم، وإجيابه 
للهجرة إيلهم :

بعد خطبة أيب بكر ابلغدادي وجه بياناً يف يوم )1/ يويلو 2014م( ، وتضمن 
هذا ابليان ما يدل ىلع أنهم خوارج منها:

األمر األول: تكفري حاكم املسلمي فقال : ) اسميع يا أمة اإلسالم اسميع 
يف  وتقويم  الضعف،  قيود  من  تتحرري  أن  ليك  آن  فقد  وانهيض،  وقويم  ويع 
وجه الطغيان ىلع احلاكم اخلونة عمالء الصليبيي وامللحدين ومحاة ايلهود.. يا 
ليس  اثني،  وخندقي  اثني  فسطاطي  ايلوم يف  العالم  بات  لقد  اإلسالم  أمة 
هلما ثالث، فسطاط إسالم وإيمان، وفسطاط كفر ونفاق، فسطاط املسلمي 
واملجاهدين يف لك ماكن، وفسطاط ايلهود والصليبيي وحلفائهم، ومعهم بايق 

أمم الكفر وملله تقودهم أمرياك وروسيا وحتركهم ايلهود (

 األمر اثلاين: إياب اهلجرة ىلع مجيع املسلمي إيلهم، مما يدل ىلع أن بدلان 
املسلمي بالد كفر فقال : )فيا أيها املسلمون يف لك ماكن من استطاع اهلجرة 
إىل ادلولة اإلسالمية فليهاجر، فإن اهلجرة إىل دار اإلسالم يه واجبة، ففروا 
أيها املسلمي بدينكم إىل اهلل مهاجرين خنص بدعوتنا طلبة العلم والعلماء 
واإلدارية  العسكرية  الكفاءات  وأصحاب  القضاة  رأسهم  وىلع  والفقهاء، 
ونستنفرهم  واملجاالت،  اتلخصصات  لك  يف  واملهندسي  واألطباء  واخلدمية 
املسلمي  عينياً حلاجة  انلفري واجب عليهم وجوباً  فإن  بتقوى اهلل،  ونذكرهم 
ويفقههم،  يعلمهم  ملن  ومتعطشون  دينهم،  يهلون  انلاس  فإن  إيلهم،  املاسة 

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل(.
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 األمر اخلامس/ إقرارات اتلكفريي اجلدل أيب قتادة الفلسطيين ىلع داعش :

قد أقر أبو قتادة ىلع داعش بمخالفات عدة:

املخالفة األوىل: أنهم دعوا عموم املسلمي بليعتهم، وقد تقدم نقل هذا من 
خطاب أيب بكر ابلغدادي نفسه .

يبايعهم، وقد اعرتف  لم  املخالف هلم ممن  أنهم يكفرون  اثلانية:  املخالفة 
به  يلزمون  يعدوا  لم  هذا  وبعد  قتادة،  أليب  نفسه  ابلغدادي  بكر  أبو  بهذا 
لكنهم يرونه قواًل سائغاً ملن تبناه منهم وفيهم من ال يزال يتبناه فقال: ) وأما 
كفرتم  حيث  فيهم  األكرب  بالرشِّ  أتيتم  فإنكم  اخلوارج؛  تشابهون  أنكم 
ح يل “خليفتهم” وفقيههم املقدم فيهم  املخالَف لكم يف هذا املعىن، وقد رصَّ
أنهم اكنوا ىلع هذا االعتقاد وهو تكفرُي َمن لم يبايع خليفتَهم، ولكنهم قالوا: 
إن اعتقادنا هذا قد تغريَّ - أي اخلليفة ! والفقيه ! - وإن اكن بعضنا ىلع هذا 
فيها  يوُز  خالفية  مسألٌة  عندهم  فيه  عليها،  نوايل  ال  مسألٌة  ويه  االعتقاد، 
منهم  وقع  فقد  االبتداء  يف  معتقدهم  هذا  اكن  وحيث  الفراِق،  دون  االفرتاُق 
تارخيهم  كتابِة  وليس هذا موطن  واألمواِل،  ادلماِء  إباحِة  من  جهاالٌت كثريٌة 
فاحت  الرشعيي  أن بعض مسؤويلهم  مع  ُهم دون سواهم،   به  اعرتفوا  اذلي 
منه هذه اجلهاالُت وهو قوهل: إن اإلمامة من أصول ادلين، ويه مناٌط للتكفري 

واإليمان (.

أنهم جهال وليس فيهم أهل علم، وهذا مصداق ما سبق  املخالفة اثلاثلة: 
ذكره يف صفات اخلوارج فقال أبو قتادة الفلسطيين: ) وذللك جتُد اعمَة أتباع 



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 58

مضايق  فْهِم  عن  جهلهم  يعجز  حيث  اتلديُّن  يف  املبتدئي  اجلهلة  من  هؤالء 
مضايق  من  الرشعية  األحاكِم  تزنيَل  أن  العلم  ألهل  ومعلوٌم  العلم،  مسائل 
الكفِر  حكُم  ُيَعُل  فكيف  نفُسه،  الفقيُه  يالقيه  ما  أعوص  هو  بل  الفقه، 
واإليماِن ىلع األشخاص واجلمااعت يف يِد جاهٍل ال يعرف أحاكَم املياهِ والوضوِء 
ميهم أهُل غلو وبدعة، وقد فرغ  والصالِة - ثم قال- قد تبيَّ من حاهلم أن ُمقدَّ
يقدرون  فقهاَء  من هذا وتبيَّ جلّياً، وفيهم جهٌل عظيم، حيث ال علماَء وال 

سوَق هذا األمر العظيم اذلي ادعوه “اخلالفة العظىم”(.

وتقدم  انلرصة،  كفروا  حىت  وغلو  تكفري  أهل  أنهم  الرابعة:  املخالفة 
املخالَف  يكفرون  انلار  أهِل  كالَب  سنجُد  بل   : يبايعهم  لم  ملن  تكفريهم 
وسيكوُن   ، )اخلالفة(  ومجاعُة  القدماُء  أشياُعهم  فعل  كما  وأمريهم،  إلمامهم 
 ،

ً
هذا يف هؤالء كذلك، وإن اكن مثل هذه األمور ال تَظهر رأساً بل تتسلُل تبااع

كما رأينا منهم ذلك قبل إعالن اخلالفة، إذ اكن خالفهم مع جبهة انلرصة ىلع 
 إىل اتلكفري واستحالل ادلماء(

ً
ل تبااع اإلمارة والقيادة ثم حتوَّ

واقُعهم   ( فقال:  بها  يبالون  وال  لدلماء  سفاكون  أنهم  اخلامسة:  املخالفة 
أي  ىلع  كبريٌة  وجريمٌة  إثٌم  القتاُل  وهذا  خمالفيهم،  قتاِل  يف  سعارهم  ىلع  يدلُّ 
معىن اكن، سواء اكن من أجل الغلبة أو من أجل غريها، أما إن حصل تكفرٌي 

للمخالف فهذا ديُن اخلوارج وال شك.

وقال: فقد وقع منهم جهاالٌت كثريٌة من إباحِة ادلماِء واألمواِل، وليس هذا 
موطن كتابِة تارخيهم اذلي اعرتفوا به ُهم دون سواهم،  -ثم قال-حيث سنجد 
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ر من  فقه )ابلغاة( كما أعلن اجلاهُل املركُب العدناينُّ يف بيانه هذا، حيث حذَّ
شق عصا الطاعة، وإن حكَمها ادلُم والقتُل (.

  وقد غضب أيمن الظواهري بانفصال داعش عنهم، وأصدر بياناً يف ذلك، 
اجلوالين،  حممد  أبا   – انلرصة  وهم   – بالشام  القاعدة  فرع  ىلع  األمري  وجعل 
اجلهاد  مجااعُت  اكنت  )وقد   :  )1( عنهم  رساتله  يف  الفلسطيين  قتادة  أبو  قال 
ابليعة ويه  أال  واحدة  إمرة  ىلع  منها  والكثري  بل  واحد  طريق  ىلع   عموماً 

لدلكتور الظواهري ، فدخول اسم اخلالفة لن يُغريِّ واقَع الرصاع واملواجهِة مع 
أعداِء ادلين،  ما فعلته مجاعُة )ادلولة( هو إذهاب للخالف اجلاري بينها وبي 
الرصيح،  ادلم  إىل  القاعدة-  مجاعة  -أي  اجلهاد  مجااعت  قيادة  ىلع  خصومها 
أراده  ما  إن  أقول   - قال  ثم   - الرشعيِة  السفِك لدلم احلرام صفَة  وإعطاِء هذا 
الشديِد ىلع إمرة اجلهاد  الطريق ىلع اخلالِف  ابلغداديُّ بإعالن اخلالفة قطُع 
تبيَّ كذُب  أن  بعد  بينهم وبي مجاعة انلرصة، وخاصة  الواقع  الشام،  بالد  يف 

دعواهم أن ال بيعة يف أعناقهم لدلكتور الظواهري (.

وإيلك لكماتهم وخطاباتهم وتكفري بعضهم بلعض – كما هو حال اخلوارج-.

القاعدة،  عن  داعش  وانشقاق  القاعدة،  مع  انلرصة  استمرار  دالئل  وجتد 
والكم أيمن الظواهري يف هذه املقاطع :

1/ جبهة انلرصة تعلن والءها للقاعدة : 
    www.islamancienttube.com/video/1944

)1(   ويه رسالة مشهورة متناقلة عنهم لم ينكر أحد نسبتها إيله .
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2/ مبايعة انلرصة للظواهري :
    www.islamancienttube.com/video/1945

3/ زعيم داعش ابلغدادي :
    www.islamancienttube.com/video/1946

أما تكفري بعضهم بلعض فيف هذه املقاطع
    www.islamancienttube.com/video/1976

    www.islamancienttube.com/video/1977

    www.islamancienttube.com/video/1978

ومما يدل ىلع غلو داعش أن أبا قتادة الفلسطيين الغايل يف اتلكفري، واملجزي 
لقتل املسلمي حىت النساء والصبيان أنكر غلو داعش .

وقبل إثبات إنكاره ىلع داعش أنقل بعض ما يدل ىلع غلوه:

إن أبا قتادة من أشد اخلوارج غلواً فهو زيادة ىلع تكفري احلاكم يكفر 
اخلطباء والعلماء اذلين ال يكفرونه )1( ، حىت إن أصحابه اتلكفرييي تضجروا 
من غلوه ، حىت إنه أفىت جبواز قتل النساء والصبيان )2( فقال: ) بهذا يتبي أن 
ما فعلته اجلماعة اإلسالمية املسلحة من تهديد ذرية ونساء املرتدين بالقتل؛ 
من أجل ختفيف وطأتهم ىلع النساء واملساجي واإلخوان، هو عمل رشيع ال 

شبهة فيه( )3(.
)1(   كما يف جملة األنصار العدد 22 .

)2(   جملة األنصار العدد )90( .
)3(   قد أفرد الشيخ الفاضل عبد املالك رمضاين كتاباً يف الرد عليه واسمه ) ختليص العباد من وحشية أيب القتاد ادلايع إىل 

قتل النسوان وفذلات األكباد (  .
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خوارج  وعدهم  داعش  ىلع  أنكر  أنه  إال  الشديد  قتادة  أيب  غلو  ومع 
أنكم  وأما  منترش-،  شائع  وهو   – املنشور  بيانه  يف  قال  مما  فاكن  مبتدعة، 
املخالف  كفرتم  حيث  فيهم  األكرب  بالرش  أتيتم  فإنكم  اخلوارج  تشابهون 

لكم يف هذا املعىن(.

األول القاعدة  زعيم  بأن  وداعش  وانلرصة  القاعدة  ىلع  الكالم   وأختم 
)ابن الدن( واثلاين )الظواهري( ليسوا أهل علم، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره من 

صفات اخلوارج يف األحاديث انلبوية أنه ليس فيهم اعلم.

ومما يدل بوضوح ىلع أنهم ليسوا أهل علم منهجهم اذلي سلكوه من اتلكفري 
يبني جهلهم من صاحب  ما  وإيلك  ذلك،  العلماء وغري  والطعن يف  واتلفجري 

اعرف هلم :

قال سيد إمام : )ابن الدن والظواهري ليسا من  أهل العلم والفتوى وال من 
أهل اتلقوى( )1(.

وقال : )ابن الدن والظواهري كالهما جاهل بادلين، وهما من ناحية الرشيعة 
عوام يب عليهم استفتاء أهل العلم ال أن يفتوا غريهم ويوجهوهم( )2(.  

وقال : ) أما ابن الدن فاكن يكتب هل خطبه أتباعه من موريتانيا وايلمن 
من طلبة العلم، واألسماء موجودة ( )3(.

)1(   اتلعرية ص 14 .
)2(   احللقة الرابعة من كتابه مستقبل الرصاع ص 4  .

)3(   احللقة اخلامسة يف حواره مع جريدة احلياة ص 30  .



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 62

وقال : )وما علم ابن الدن؟ يف اعم 1994م بالسودان اكن هناك موضوع حمل 
اهتمام ابن الدن فأرشدته إىل قراءة كتاب معي فيه فقال يل: إنه ال يطيق أن 

يكمل قراءة كتاب،  وأما خطبه فأتباعه يكتبونها هل( )1(.  

العلماء،  من  وليسا  العوام  -من  والظواهري  ابن الدن   – )فكالهما  وقال: 
فال تعجب بعد ذلك إذا اخرتعوا لك القبائح السابقة اليت استحلوا بها سفك 

ادلماء واتلخريب باجلملة( )2(. 

للعلماء  أنه ال وجود  السوري  أبو مصعب  وشهد مؤرخ اجلمااعت اجلهادية 
وكبار ادلاعة وال أصحاب اخلربة واتلجربة يف القيادات اجلهادية

أهل  باملجاهدين  املسمي  هؤالء  مع  يوجد  ال  أنه  فذكر  مصعب  أبو  وعمم 
يف  الكربى  اثلغرة  أن  غريها  كما  اجلزائرية  اتلجربة  يل  )أثبتت   : فقال  علم 
أثراً  أشد  اجلزائرية  اتلجربة  يف  ويه   ، استثناء  بال  لكها  اجلهادية  اتلجارب 
وفظاعة، هذه اثلغرة يه غياب العلماء وكبار ادلاعة عن قيادة تلك اتلجارب 
اجلهادية...  ولقد أدى غياب هؤالء العقالء وأصحاب العلم واتلجربة واخلربة  
عن ريادة اتلجارب، إىل ضعف الرتبية وتيه القرارات دلى الشباب ، وختبطهم 

وارتكابهم لألخطاء( )3(.

 

)1(   كتاب اتلعرية ص 52  .
)2(   مستقبل الرصاع يف أفغانستان ص 5  .

)3(   كتاب ) خمترص شهاديت ىلع اجلهاد يف اجلزائر( ص 72 .
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الثالـث الفصـل 

بيان مختصر )1( لحال دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب وثناء العلماء على
دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب

إن دعوة اإلمام املجدد يه ادلعوة إىل ادلين، وأعظم ذلك ادلعوة إىل إفراد 
اهلل بالعبادة من ذبح ونذر وداعء وغري ذلك، واكن يدعو بلسانه إىل أن أيده اهلل 
وهو  إيله  يدعو  ما  بنفسه  بي  وقد  وانترشت،  فقويت  بن سعود  باإلمام حممد 

.  ادلين لكه بتجريد اإلخالص هلل واملتابعة لرسوهل

حممد بن  اهلل  عبد  للشيخ  رساتله  يف  عبدالوهاب  بن  حممد  اإلمام   قال 
بن عبد اللطيف : ) ولست - وهلل احلمد - أدعو إىل مذهب صويف، أو فقيه، 
وابن  واذلهيب،  القيم،  ابن  مثل  أعظمهم،  اذلين  األئمة  من  إمام  أو  متلكم،  أو 
كثري، أو غريهم، بل أدعو إىل اهلل وحده ال رشيك هل، وأدعو إىل سنة رسول اهلل 
 اليت أوىص بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أين ال أرد احلق إذا  أتاين، 
بل أشهد اهلل ومالئكته ومجيع خلقه : إن أتانا منكم لكمة من احلق ألقبلنها 
ىلع الرأس والعي; وألرضبن اجلدار بكل ما خالفها من أقوال أئميت، حاشا 

رسول اهلل  فإنه ال يقول إال احلق( )2(.

ومما يدل ىلع أن دعوته األساس يه ادلعوة إىل اتلوحيد -كما هو حال الرسل  
عليهم السالم – كرثة املؤلفات يف ذلك من الرسائل املتعددة ككتاب اتلوحيد 

واألصول اثلالثة والقواعد األربع وكشف الشبهات وغريها كثري .

وقفات   ( بعنوان  درس مسجل  دعوته يف  الكالم ىلع  بسطت  وقد  انلاس،  لعامة  مطالعته  يلتيرس  االختصار  تعمدت     )1(
علمية مع ادلرر السنية( .

)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 37( .
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 – اهلل  – رمحه  الوهاب  بن عبد  اإلمام حممد  ابن  اهلل  اإلمام عبد  وقد بي 
حقيقة هذه ادلعوة قواًل وعماًل ملا فتحوا مكة يف عهد اإلمام سعود بن اإلمام 
عبد العزيز ابن اإلمام حممد بن سعود – رمحهم اهلل – فقال: وملا تمت عمرتنا 
مجعنا انلاس ضحوة األحد، وعرض األمري – اعفاه اهلل - ىلع العلماء ما نطلب 
من انلاس ونقاتلهم عليه، وهو إخالص اتلوحيد هلل تعاىل وحده. وعرفهم أنه 
لم يكن بيننا وبينهم خالف هل وقٌع إال يف أمرين: أحدهما: إخالص اتلوحيد 
هلل تعاىل، ومعرفة أنواع العبادة، وأن ادلاعء من مجلتها، وحتقيق معىن الرشك، 

 . اذلي قاتل انلاس عليه نبينا حممد

واستمر داعؤه برهة من الزمان بعد انلبوة إىل ذلك اتلوحيد وترك اإلرشاك 
قبل أن تفرض عليه بايق أراكن اإلسالم األربعة.

واثلاين: األمر باملعروف وانليه عن املنكر، اذلي لم يبق عندهم إال اسمه، 
وانمىح أثره ورسمه.

ىلع  األمري  وبايعوا  وتفصيال،  مجلة  عليه  حنن  ما  استحسان  ىلع  فوافقونا 
منهم  أحد  ىلع  حيصل  فلم  اكفة،  عنهم  وعفا  منهم،  وقبل  والسنة،  الكتاب 
العلماء؛ ونقرر هلم حال  الرفق، ال سيما  بهم اغية  يرفق  يزل  ولم  أدىن مشقة، 
املناصحة  منهم  ونطلب  عليه،  ما حنن  أدلة  دلينا  انفرادهم  وحال  اجتماعهم، 

واملذاكرة وبيان احلق.

وضحوا  ما  قابلون  بأنا  اجتماعهم،  حال  األمري  هلم  رصح  بأن  وعرفناهم 
الراشدين،  اكخللفاء  الصالح،  السلف  عن  أثر  أو  سنة،  أو  كتاب،  من  برهانه، 
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اخللفاء  وسنة  بسنيت  )عليكم   :   بقوهل   ، باتباعهم  املأمورين 
العلم  تلىق  ومن  املجتهدين،  األربعة  األئمة  عن  أو   ، بعدي(  من  الراشدين 
اذلين  ثم  قرين،  )خريكم   :   لقوهل  اثلالث،  القرن  آخر  إىل  عنهم، 

يلونهم، ثم اذلين يلونهم(.

 وعرفناهم أنا دائرون مع احلق أينما دار، وتابعون لدليلل اجليل الواضح ; وال 
نبايل حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلنا. فلم ينقموا علينا أمرا، فأحلينا 
فذكر  شبهة،  دليهم  بيق  إن  األموات،  من  احلاجات  طلب  مسألة  يف  عليهم 
والسنة،  الكتاب،  من  القاطعة،  بادلالئل  فرددناها  شبهتي،  أو  شبهة،  بعضهم 
حىت أذعنوا. ولم يبق عند أحد منهم شك وال ارتياب، فيما قاتلنا انلاس عليه، 

أنه احلق اجليل، اذلي ال غبار عليه.

وحلفوا نلا األيمان املغلظة، من دون استحالف هلم، ىلع انرشاح صدورهم، 
 ، وجزم ضمائرهم أنه لم يبق دليهم شك، يف أن من قال: يا رسول اهلل
أو يا ابن عباس، أو يا عبد القادر، أو غريهم من املخلوقي، طابلا بذلك دفع 
رش، أو جلب خري، من لك ما ال يقدر عليه إال اهلل تعاىل، من شفاء املرض، 
وانلرص ىلع العدو، واحلفظ من املكروه، وحنو ذلك، أنه مرشك رشاك أكرب، يهدر 
دمه، ويباح ماهل، وإن اكن يعتقد أن الفاعل املؤثر يف ترصيف الكون، هو اهلل 
تعاىل وحده، لكنه قصد املخلوقي بادلاعء، متشفعا بهم، ومتقربا هلم، تلقىض 

حاجته من اهلل برسهم، وشفاعتهم هل فيها، أيام الربزخ.

وأن ما وضع من ابلناء ىلع قبور الصاحلي صارت يف هذه األزمان أصناما 
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كما  الشدائد،  يف  بأهلها  ويهتف  عندها،  ويتضع  احلاجات،  لطلب  تقصد 
اكنت تفعله اجلاهلية األوىل.

املغريب  وحسي  القليع،  امللك  عبد  الشيخ  احلنفية  مفيت  مجلتهم  من  واكن 
يعبد  اكن  ما  مجيع  أزنلا  ذلك  فبعد   ; العلوي  حيىي  بن  وعقيل  املالكية،  مفيت 
ابلناء  مجيع  من  بسببه،  الض  ودفع  انلفع  ورجاء  فيه،  واالعتقاد  باتلعظيم 
يعبد.  طاغوت  املطهرة  ابلقعة  تلك  يف  يبق  لم  حىت  وغريها،  القبور  ىلع 
اتلنباك،  آالت  وكرست  والرسوم،  املكوس،  رفعت  ثم  ذلك.  ىلع  هلل  فاحلمد 
بالفجور، واملشهورين  احلشاشي،  أماكن  وأحرقت  بتحريمه،   ونودي 
ونودي باملواظبة ىلع الصلوات يف اجلمااعت، وعدم اتلفرق يف ذلك، بأن يتمعوا 
يف لك صالة ىلع إمام واحد، ويكون ذلك اإلمام من أحد املقدلين لألربعة، 
رضوان اهلل عليهم. واجتمعت اللكمة حينئذ، وعبد اهلل وحده، وحصلت األلفة، 
– وهو الرشيف عبد املعي -، واستتب  أبركهم  اللكفة، وأمر عليهم  وسقطت 
هلل  واحلمد  أحد،  ىلع  مشقة  وال  عرض،  هتك  وال  دم،  سفك  دون  من   األمر 

رب العاملي.

للرباهي،  املتضمنة  اتلوحيد  للشيخ حممد يف  املؤلفة  الرسائل  ثم دفعت هلم 
يثلج  مما  املتواترات،  واألحاديث  املحكمات  باآليات  ذلك  ىلع  األدلة  وتقرير 
الصدر ; واخترص من ذلك رسالة  خمترصة للعوام، تنرش يف جمالسهم، وتدرس 
بعروته  فيتمسكوا  اتلوحيد  يلعرفوا  معانيها،  العلماء  هلم  ويبي  حمافلهم،  يف 
  – – ثم قال  الوثيقة، ويتضح هلم الرشك، فينفروا عنه، وهم ىلع بصرية آمني. 
فمن أراد حتقيق ما حنن عليه، فليقدم علينا ادلرعية، فسريى ما يرس خاطره، 
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ويرى  واحلديث،  اتلفسري،  العلم، خصوصا  فنون  ادلروس يف  ناظره، من  ويقر 
والوفود  بالضعفاء  والرفق  ادلين،  شعائر  إقامة  من  وعونه،  اهلل  حبمد  يبهره  ما 

واملساكي( )1(.

فيف كالم العالمة عبد اهلل ابن اإلمام حممد بن عبد الوهاب بيان أن أصل 
اهلل  لرسول  املتابعة  جتريد  ثم  عنه،  واملنافحة  اتلوحيد،  إىل  ادلعوُة  ادلعوِة: 
، ثم إقامة ادلين لكه، ثم بي يف كالمه ما يدل ىلع أن هذه ادلعوة 

اتلجديدية دعوة علم، وخري شاهد ىلع ذلك واقع ادلرعية يف زمانهم .  

 تنبيه :

زعم بعضهم أن اإلمام حممد بن سعود واإلمام حممد بن عبد الوهاب خرجا 
ىلع ادلولة العثمانية، وجواب هذه الشبهة من أوجه:

 الوجه األول:  تقدم أن اإلمام حممد بن عبد الوهاب حىك اإلمجاع ىلع 
حرمة اخلروج، فالقول باخلروج خيالف االعتقاد اذلي اكن يتبناه ويدعو إيله.

قال يف رسالة ألهل القصيم : )وأرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمي 
عليه  واجتمع  اخلالفة،  ويل  ومن  اهلل.  بمعصية  يأمروا  لم  ما  وفاجرهم،  برهم 
وحرم  طاعته،  وجبت  خليفة  صار  حىت  بسيفه  وغلبهم  به،  ورضوا  انلاس، 

اخلروج عليه( )2(.     

)1(   رسالة يف حاكية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ص 47 ، ويه موجودة يف ادلرر 
السنية )222/1( .

)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 33(.
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تأمر  ملن  والطاعة  السمع  االجتماع،  تمام  من  أن  اثلالث:  )األصل   : وقال 
علينا، ولو اكن عبداً حبشياً. فبي اهلل هذا بيانا شافيا اكفيا، بوجوه من أنواع 
 وقدراً. ثم صار هذا األصل ال يعرف عند أكرث من يديع العلم، 

ً
ابليان رشاع

فكيف العمل به؟ ! ( )1(. 

 الوجه اثلاين: أنه ال يقال خرج إال ملن اكن حتت حكم حاكم ، ثم نزع 
يده من طاعته. وهذا خالف حال هذين اإلمامي فليسا حتت حكم ادلولة 
العثمانية ، فإنه ليس هناك ما يثبت أن دولة آل سعود يف ادلرعية يومذاك حتت 

حكم ادلولة العثمانية أصاًل حىت يقال إنهما خرجا عليها .

قال العالمة عبد العزيز بن باز – رمحه اهلل - : ) لم خيرج الشيخ حممد بن 
فيما أعلم وأعتقد-، فلم يكن يف  العثمانية-  الوهاب ىلع دولة اخلالفة  عبد 
متناثرة،  وقرى  صغرية  إمارات  جند  اكنت  بل  لألتراك،  إمارة  وال  رئاسة  جند 
وىلع لك بدلة أو قرية - مهما صغرت- أمري مستقل ... ويه إمارات بينها قتال 
وحروب ومشاجرات، والشيخ حممد بن عبد الوهاب لم خيرج ىلع دولة اخلالفة، 
وإنما خرج ىلع أوضاع فاسدة يف بدله، فجاهد يف اهلل حق جهاده وصابر وثابر 

حىت امتد نور هذه ادلعوة إىل ابلالد األخرى( )2(. 

آل  ودولة  اعمة  بصفة  ايلمامة  جند  أن  يؤكد  ومما   : اثلالث  الوجه   
قاهل ما  العثمانية  ادلولة  إمارة  حتت  ليست  خاصة  بصفة  بادلرعية   سعود 
فما  العثمانية،  لدلولة  نفوذاً  العموم  )لم تشهد جند ىلع   : العبود  ادلكتور صالح 

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 173(
)2(   حمارضة صوتية ، بواسطة :داعوي املناوئي دلعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص 237 .
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ديارها  خالل  جابت  وال  عثمانيون،  واله  إيلها  أىت  وال  سلطانها،  إيلها  امتد 
الوهاب  ابن عبد  الشيخ حممد  الزمان اذلي سبق ظهور دعوة  حامية تركية يف 
ادلولة  تقسيمات  استقراء  اتلارخيية  احلقيقة  هذه  يدل ىلع  ومما   ، اهلل-  -رمحه 
العثمانية اإلدارية، فمن خالل رسالة تركية عنوانها )قواني آل عثمان مضامي 
ألفها يمي  دفرت ادليوان( يعين قواني آل عثمان يف ما يتضمنه دفرت ادليوان، 
املوافقة لسنة 1609م   ، أمينا لدلفرت اخلاقاين سنة 1018ـه  أفندي اذلي اكن  يلع 
من خالل هذه الرسالة يتبي أنه منذ أوائل القرن احلادي عرش اهلجري، اكنت 
دولة آل عثمان تنقسم إىل اثنتي وثالثي ايالة، منها أربع عرشة ايالة عربية، 

وبالد جند ليست منها ماعدا اإلحساء إن اعتربناه من جند( )1(. 

ادلوتلي  تلاريخ  دراستنا  خالل  يف  كثريا  حاونلا  )ولقد  سعيد:  أمي  وقال 
األموية والعباسية، وتاريخ األيوبيي، واملمايلك يف مرص، ثم تاريخ العثمانيي 
اذلين جاءوا بعدهم وورثوهم، أن نعرث ىلع اسم وال، أو حاكم أرسله هؤالء، أو 
أوئلك أو أحدهم إىل جند أو إحدى مقاطعتها الوسطى، أو الشمايلة، أو الغربية 
أو اجلنوبية، فلم نقع ىلع يشء، مما يدل ىلع مزيد من اإلهمال حتمل تبعته هذه 
جند  مقاطعات  أمر  تركوا  أنهم  هو  انلهاية  يف  استنتجناه  اذلي  أن  ىلع  ادلول.. 
أن  ىلع  جروا  اذلين  احلجاز  حاكم  اهلاشميي  األرشاف  إىل  والغربية  الوسطى 

يرشفوا ىلع قبائلها إرشافا جزئياً( )2(. 

)1(   عقيدة الشيخ حممد بن عبدالوهاب )27/1( بواسطة داعوي املناوئي دلعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب ص 235.
)2(   كتاب تاريخ ادلولة السعودية ص23 ، بواسطة : داعوي املناوئي دلعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ص: 236(.
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الرابع الفصل 

ة دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب من القاعدة وداعش والنصرة براء

إنه بمجرد مطالعة سرية اإلمام حممد بن عبد الوهاب العملية مع اإلمام حممد 
بن سعود ومن بعدهم من أنصار هذه ادلعوة من آل سعود وآل الشيخ وغريهم 
الكبري بي هذه ادلعوة اتلجديدية وهؤالء اخلوارج ذلا اذلي  الفرق  يتضح هل 
يريد بيان هذه الفروق يد ثقاًل عظيماً يف حماولة تربئة ادلعوة اتلجديدية من 
اخلوارج كداعش وانلرصة؛ ألن يف هذا انتقاصاً هلذه ادلعوة املباركة، فكيف 

تقارن دعوة ىلع منهاج انلبوة بدعوة ىلع منهاج ابن ملجم اخلاريج؟! .

وكما قيل :

ألم تر أن السيف ينقص قدره *** إذا قيل إن السيف أمىض من العصا

ويكيف للمنصف أن يطالع سريتهم ملا دخلوا مكة يف عهد اإلمام سعود بن 
عبدالعزيز بن حممد بن سعود )1(.

وإن أوجه الفرق بي دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب والقاعدة وداعش 
وانلرصة كثرية جداً، أذكر منها خمترصاً ما ييل:

بن  حممد  الشيخ  دعوة  حقيقة  يف  مكة  علماء  مع  املباحثة  حاكية  يف  )رسالة  كتاب  انلافعة  املخترصة  الكتب  ومن     )1(
عبدالوهاب( ويه موجودة يف ادلرر السنية )222/1(.
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 الفرق األول : ) يف حقيقة ادلعوة ( 

إىل  ادلعوة  وأهمه  لكه  لدلين  دعوة  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  دعوة  إن 
اتلوحيد، وقد ظهر هذا جلياً يف مؤلفاته ورسائله وسريته العملية، وظهر جلياً 
السعودية  ادلولة  ويه  دعوته  نرصت  اليت  وادلولة  دعوته،  وأنصار  أبنائه  يف 
األوىل إىل ادلولة السعودية اثلاثلة، فال مساومة عند ادلولة األوىل إىل اثلاثلة 

يف محاية اتلوحيد ونرشه وحماربة الرشك ودحره .

والواقع خري شاهد، وال أعين أنه ال ذنوب وال معايص وال نقص يف ادلولة 
مع  لكنها  موجود،  وانلقص  واقعة  املعايص  بل  اثلالث،  بمراحلها  السعودية 
ذلك دولة توحيد وسنة؛ دلعوتها إىل اتلوحيد والسنة وقيامها بذلك، واملعايص 
بالنسبة يشء  ال  ويه  الكفر،  تبلغ  لم  ما  االسم  هذا  ترفع  ال   واذلنوب 

. الكبار  ملحاسنها 

موجوداً  ليس  السعودية  ادلولة  عن  والسنة  اتلوحيد  دولة  اسم   ورفع 

– وهلل احلمد – إال عند اخلوارج املكفرين باذلنوب واملعايص؛ أما أهل العلم 

واإليمان فكالمهم كثري يف اثلناء عليها واإلشادة بها )1(.      

يف  عبدالوهاب  بن  حممد  اإلمام  ابن  اهلل  عبد  اإلمام  كالم  نقل  تقدم  وقد 
املجدد  اإلمام  نقاًل عن  أزيد  وهو اكف، لكن  مكة  دخلوا  ملا  وصف حاهلم 
حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل – ملا قال : )قد قدمنا أننا ال نكفر باذلنوب، 
وإنما نقاتل ونكفر من أرشك باهلل، وجعل هلل ندا يدعوه كما يدعو اهلل، ويذبح 
تبديد   ( املقديس  السعودية ورد شبهات املكفرين ببيغ وجهل يف ردي ىلع أيب حممد  الكالم ىلع ادلولة  )1(   وقد بسطت 

كواشف العنيد يف تكفريه دلولة اتلوحيد(.
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هل كما يذبح هلل، وينذر هل كما ينذر هلل وخيافه كما خياف اهلل، ويستغيث به 
عند الشدائد، وجلب الفوائد، ويقاتل دون األوثان والقباب املبنية ىلع القبور، 

اليت اختذت أوثانا تعبد من دون اهلل( )1(.

وانلرصة  القاعدة  خبالف  وهذا  بالعبادة،  اهلل  وإفراد  توحيد  دعوة  فدعوته 
بتفجري وسفك لدلماء  فيها  اليت دعوتهم دعوة علو يف األرض وفساد  داعش 
للقاعدة )ابن الدن(  نقله عن األمري األول  – كما تقدم  للمسلمي  وتكفري 

واثلاين )الظواهري( .

سوءاً،  السوء  فزادت  داعش  أما  بالشام،  فرعها  ويه  هلا  امتداد  وانلرصة 
وانلرصة  داعش  إن  حىت  شاهد  خري  العراق  ثم  الشام  أرض  ىلع  تفعله  وما 
كفر بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم بعضاً، كما تقدم توثيقه عنهم، وأين اهتمام 
لو  انلاس  بي  وبثه  وتدريسه،  للتوحيد  ادلعوة  يف  وداعش  وانلرصة  القاعدة 
يقومون  بل  عبدالوهاب؟!  بن  حممد  اإلمام  دلعوة  بانتسابهم  صادقي  اكنوا 

بالقتل واتلفجري واتلخريب! فأي مقارنة بينهما يف حقيقة ادلعوة ! .

 الفرق اثلاين : ) اتلكفري( 

لم يكفر اإلمام حممد بن عبد الوهاب – رمحه اهلل – إال بفعل املكفرات، 
أما املعايص فلم يكفر بها.

قال – رمحه اهلل – : ) قد قدمنا أننا ال نكفر باذلنوب، وإنما نقاتل ونكفر 
من أرشك باهلل، وجعل هلل ندا يدعوه كما يدعو اهلل، ويذبح هل كما يذبح هلل، 

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 311(.
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الشدائد،  عند  به  ويستغيث  اهلل،  خياف  كما  وخيافه  هلل  ينذر  كما  هل  وينذر 
وجلب الفوائد، ويقاتل دون األوثان والقباب املبنية ىلع القبور، اليت اختذت 

أوثانا تعبد من دون اهلل( )1(. 

وقال : ) إنا ال نقاتل إال ىلع ما أمجع عليه العلماء لكهم، وهو الشهادتان بعد 
اتلعريف، إذا عرف ثم أنكر ( )2(.

رت  وقال العالمة عبد اللطيف بن عبدالرمحن بن حسن : )واخلوارج كفَّ

واتلنديد،  الرشك  دون  حمققة  وبذنوب  كذلك،  وليست  ذنوبا  ظنَّتها  بأمور 

وإهليَّته،  بربوبيته،  أي:  باهلل،  يؤمن  لم  روا من  الرسل فكفَّ وأتباع  الرسل  وأما 

به  ويستغيث  ويعبده،  يدعوه  نّداً  هل  جعل  ومن  بالعبادة،  وإفراده  وتوحيده، 

ويتولكَّ عليه ويعّظمه، كما فعلت اجلاهلية من العرب، ومرشكو أهل الكتاب، 

العدل  ن  يتضمَّ فعل  أو  بقول  أىت  ممن  وشابههم  ضاهاهم  ومن  هؤالء  فتكفري 

باهلل، وعدم اإليمان بتوحيده وربوبيته وإهليته وصفات كماهل، واإليمان برسله 

ومالئكته، وكتبه، واإليمان بابلعث بعد املوت، ولك ما شابه هذا من اذلنوب 

من  روا  كفَّ حىت  فيه،  القول  وبسطوا  األمة،  علماء  عليه  نصَّ  كما  املكفرة 

أنكر فراع جممعا عليه إمجااع قطعيا، كما مرَّت حاكيته عن احلنابلة.

بكل  روا  فكفَّ ورسوهل،  اهلل  مراد  يفقهوا  ولم  لوا  يفصِّ فلم  اخلوارج  ا  وأمَّ

ذنب ارتكبه املسلم. فمن جعل اتلكفري بالرشك األكرب من هذا ابلاب، فقد 

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 311(.
)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )11/ 317(.
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نبذ  وقد  اخلوارج،  ومذهب  دينهم  بي  يمزي  ولم  األمة،  الرسل وىلع  طعن ىلع 

نصوص اتلزنيل واتبع غري سبيل املؤمني ( )1(. 

ببعض  كفروا  اذلين  اكلقاعدة  اخلوارج  وبي  بينه  الفرق  يتضح  فبهذا 
الكالم ىلع  تقدم يف  فعل حمرم، كما  يوافقهم ىلع  لم  اذلنوب، بل كفروا من 

أسامة ابن الدن ملا كفر من ينكر تفجري الربجي يف أمريكا .  

وانلرصة مثل القاعدة؛ ألنهم امتداد هلم وداعش أشد منها فقد كفرت من 
خالفها وقاتلها بأن لم يرض بادلخول حتت حكمها –كما تقدم انلقل عنهم -.

 الفرق اثلالث : )القتال(

يقاتلوا  لم  بن سعود  اإلمام حممد  الوهاب يف دولة  بن عبد  اإلمام حممد  إن 
ابتداء، بل اكن قتاهلم قتال دفع، فإن انلاس قاتلوهم؛ ألنهم أهل توحيد ينكرون 

الرشك وعبادة األويلاء وقصد األرضحة .

فلم  القتال  وأما   (  :  – اهلل  رمحه   – الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  قال 
ديارنا;  يف  أتونا  اذلين  وهم  واحلرمة;  انلفس  دون  إال  ايلوم،  إىل  أحدا  نقاتل 
سيئة  وجزاء  املقابلة،  سبيل  ىلع  بعضهم،  نقاتل  قد  ولكن   ، ممكنا  أبقوا  وال 
نبي  فإنا  عرف،  ما  بعد  الرسول،  دين  بسب  جاهر  من  وكذلك  ؛  مثلها  سيئة 
انلاس، يف  إشاعته  الواجب  وأن  فيه،  ريب  ال  اذلي  احلق،  هو  هذا  أن   لكم 

وتعليمه النساء، والرجال ( )2( .

)1(   مصباح الظالم يف الرد ىلع من كذب الشيخ اإلمام ونسبه إىل تكفري أهل اإليمان واإلسالم  126.
)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 73(.



75من الخوارج داعش والنصرة أنموذجًا

رسول  قاتل  كما  بالعبادة،  اهلل  وإفراد  اتلوحيد  قاتلوا غريهم ىلع  تقووا  وملا 
اهلل ، قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب : )قد قدمنا أننا ال نكفر 
باذلنوب، وإنما نقاتل ونكفر من أرشك باهلل، وجعل هلل ندا يدعوه كما يدعو 
اهلل،  كما خياف  وخيافه  ينذر هلل  كما  هل  وينذر  يذبح هلل،  كما  هل  ويذبح  اهلل، 
والقباب  األوثان  دون  ويقاتل  الفوائد،  وجلب  الشدائد،  عند  به  ويستغيث 

املبنية ىلع القبور، اليت اختذت أوثانا تعبد من دون اهلل ( )1(.

وقال : ) إنا ال نقاتل إال ىلع ما أمجع عليه العلماء لكهم، وهو الشهادتان بعد 
اتلعريف، إذا عرف ثم أنكر( )2(.

وهذا خبالف القاعدة وانلرصة، ثم داعش، فلم يقاتلوا ىلع اتلوحيد وإفراد 
اهلل بالعبادة، وإنما اغلب قتاهلم للمسلمني ألمرين:

األول/ ألنهم كفروهم وكفروا حاكمهم، فجعلوهم مرتدين كما سبق انلقل 
عن القاعدة وانلرصة وداعش.

يوافقهم كفروه  لم  قاتلوا إلدخال انلاس حتت حكمهم، ومن  أنهم  اثلاين/ 
وقتلوه،كما فعل داعش فيما سبق .

 الفرق الرابع : ) قتل النساء والصبيان(

اهلل  لرسول  طاعة  والصبيان  النساء  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلمام  يقتل  لم 
  قال ابن عمر : ) إن امرأة وجدت يف بعض مغازي انليب ،

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 311(.
)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )11/ 317(.
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مقتولة (، )فأنكر رسول اهلل  قتل النساء والصبيان(. متفق عليه

قال -رمحه اهلل -: )ومما حنن عليه : أنا ال نرى سيب العرب، ولم نفعله، ولم 
نقاتل غريهم، وال نرى قتل النساء والصبيان( )1(.

وىلع هذا إمجاع أهل العلم حاكه مجع، ومنهم:

ال  اذلين  نسائهم  وال  صبيانهم  قتل  حيل  ال  أنه  )واتفقوا   : حزم  ابن  قال 
يقاتلون( )2(. 

قال ابن عبد الرب: )وأمجع العلماء ىلع القول بذلك، وال يوز عندهم قتل 
نساء احلربيي وال أطفاهلم؛ ألنهم ليسوا ممن يقاتل يف األغلب( )3(.    

قتل  ترك  بهذا احلديث يف  العلماء ىلع األخذ  القايض عياض: )أمجع  وقال 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا( )4(.

النساء  قتل  احلديث وحتريم  بهذا  العمل  العلماء ىلع  )أمجع  انلووي:  وقال 
والصبيان إذا لم يقاتلوا( )5(. 

باتفاق  عمل  أو  بقول  يقاتلوا  أن  إال  نساؤهم  تقتل  )وال   : تيمية  ابن  وقال 
العلماء( )6(. 

 عليهم..
ً
أما داعش فقد قتلوا يف النساء واألطفال ، كما نُقل عنهم ، وليس غريبا

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 229(.
)2(   مراتب اإلمجاع ص 201.

)3(   االستذاكر )24/5(.
)4(   إكمال املعلم )48/6(.

)5(   رشح صحيح مسلم )292/12(.
)6(   جمموع الفتاوى )414/28(.
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 الفرق اخلامس : )تكفري املعني(

بالرشك  تلبسوا  معيني  يكفر  لم  أنه  اتلكفري  يف  اإلمام  تويق  من  إن 
وعدم  جهلهم  وهو  تكفريهم  من  مانع  لوجود  كفر  أنه  ىلع  املجمع  األكرب 
اذلي  الصنم،  عبد  من  نكفر  ال  كنا  وإذا   (  :- اهلل  فقال-رمحه  ينبههم،  من 
 ىلع عبد القادر، والصنم اذلي ىلع قرب أمحد ابلدوي، وأمثاهلما، ألجل جهلهم، 

وعدم من ينبههم( )1(.

 وقال: )إنا ال نقاتل إال ىلع ما أمجع عليه العلماء لكهم، وهو الشهادتان بعد 
اتلعريف، إذا عرف ثم أنكر ( )2(. 

تأمل قوهل ) إذا عرف ثم أنكر(.

قال اإلمام عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب : )ال نكفر إال من بلغته دعوتنا 
للحق ووضحت هل املحجة وقامت عليه احلجة وأرص مستكربا معانداً(  )3(.

وقال أيضاً : )وحنن كذلك ال نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صالحه، 
وعلم ورعه وزهده، وحسنت سريته، وبالغ يف نصح األمة ببذل نفسه تلدريس 
العلوم انلافعة واتلأيلف فيها، وإن اكن خمطئا يف هذه املسألة أو غريها، اكبن 
وهلذا  علمه،  سعة  ننكر  وال  املنظم  ادلر  يف  كالمه  نعرف  فإنا  اهليتيم،  حجر 
نقل  إذا  نقله  ىلع  ونعتمد  وغريها،  والزواجر  األربعي  كرشح  بكتبه  نعتين 

ألنه من مجلة علماء املسلمي( )4(.

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 104(.
)2(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )11/ 317(.

)3(   ادلرر السنية )234/1(.
)4(   رسالة يف حاكية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ص 95.
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القول اذلي  : )هذا  بن حسن  الرمحن  بن عبد  اللطيف  العالمة عبد  وقال 
قاهل شيخنا وقرره يف تكفري من عرف أن اتلوحيد دين اهلل، وأن االعتقاد يف 
الشجر واحلجر هو الرشك اذلي قاتل عليه رسول اهلل ، ومع هذه 
املعرفة أعرض عنه ولم يقبله تعلما وعمال، هو اذلي دل عليه الكتاب العزيز 
زب ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦرب.  ٹ ٹ  والسنة انلبوية. 

ولم يقل فإن لم يعرفوا؛ بل رتب ذلك ىلع نفس اإلعراض( )1(. 

املسلمي  حاكم  كفروا  فإنهم  وجه،  لك  من  القاعدة  حال  خيالف  وهذا 
بال إقامة حجة، وكفروا رجال املباحث -كما تقدم عن أيمن الظواهري-، بل 
وكفروا من لم يوافقهم ىلع تفجري الربجي بأمريكا، مع أنه فعل حمرم ذلاته، 

كما تقدم عن ابن الدن، أما داعش فهم أشد – كما تقدم- .

اهلل رمحه   – الوهاب  عبد  بن  حممد  املجدد  اإلمام  دعوة  من  هؤالء   فأين 
رمحة واسعة -.

 الفرق السادس : )فيمن لم يدخل حتت حكمهم(

أن اإلمام حممد بن عبدالوهاب – رمحه اهلل – لم يأمر انلاس بادلخول حتت 
حكمه ال حكم آل سعود، فضاًل عن يكفروهم إذا لم يدخلوا حتت حكمه أو 
لم يهاجروا إيله ، قال – رمحه اهلل - : ) وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم، اذلي 
ىلع عبد القادر، والصنم اذلي ىلع قرب أمحد ابلدوي، وأمثاهلما، ألجل جهلهم، 
لم يهاجر إيلنا، أو لم  إذا  وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يرشك باهلل 

)1(   مصباح الظالم ص218.
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يكفر ويقاتل؟ : زب  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋرب()1(. 

لم  من  وكفروا  بل  حكمهم،  حتت  ادلخول  انلاس  ىلع  فأوجبوا  داعش  أما 
يدخل حتت حكمهم – كما تقدم -. 

فأين هؤالء من دعوة اإلمام املجدد . 

أتُساوى دعوة جهال محاسيني بدعوة علماء حمققني ؟!

 الفرق السابع : ) ادلعوة للخالفة(

انلاس يلدخلوا حتت حكمه وال  لم يدع  الوهاب  إن اإلمام حممد بن عبد 
حكم اإلمام حممد بن سعود، وإنما داعهم إلفراد اهلل بالعبادة – كما تقدم-، 
وهذا خبالف داعش اذلين ادعوا اخلالفة وألزموا انلاس بادلخول حتت حكمهم 

وأن يبايعوهم – كما تقدم -.

 الفرق اثلامن : ) العلم(

الوهاب وتالميذه من بعده دعوة علم، فقد  إن دعوة اإلمام حممد بن عبد 
ألَّف اإلمام حممد بن عبد الوهاب مؤلفات كثرية يف فنون شىت، فألف -زيادة 
أحاديث  ويف   ، اتلفسري  يف  رسائل  عدة  واالعتقاد-  اتلوحيد  يف  كتبه  ما  ىلع 
األحاكم كتب موسوعة ضخمة ، ويف الفقه ألف عدة رسائل؛ منها آداب امليش 

إىل الصالة، واخترص اإلنصاف والرشح الكبري . 

)1(   ادلرر السنية يف األجوبة انلجدية )1/ 104(.
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ويف السرية خلص سرية ابن هشام وزاد املعاد، وهل مؤلفات كثرية حىت مجعت 
يف ثالثة عرش جمدلاً .

وقد استمر أبناؤه وأنصار دعوته دعوة اتلوحيد ىلع تعلم العلم وتعليمه قال 
العالمة عبد اهلل ابن اإلمام حممد بن عبدالوهاب : ) فمن أراد حتقيق ما حنن 
عليه، فليقدم علينا ادلرعية، فسريى ما يرس خاطره، ويقر ناظره، من ادلروس 
يف فنون العلم، خصوصا اتلفسري، واحلديث، ويرى ما يبهره حبمد اهلل وعونه، 

من إقامة شعائر ادلين، والرفق بالضعفاء والوفود واملساكي( )1(.  

األول  األمري  بل  اعلم،  بينهم  يعرف  فال  وداعش  وانلرصة  القاعدة  أما 
باعرتاف  تقدم  –كما  جهال  عوام   ) )الظواهري  واثلاين  )ابن الدن(  للقاعدة 
لو اكنوا علماء لاكنت هلم مؤلفات ودروس فأين يه، وتقدم  ثم  أصحابهما -، 

أنهم عوام فأتباعهم من باب أوىل، وفاقد اليشء ال يعطيه .

ال  أنه  الفلسطيين  قتادة  أيب  اجلدل  اخلاريج  اعرتاف  تقدم  فقد  داعش  أما 
طالب علم يف صفوفهم.

 الفرق اتلاسع: )موقف العلماء منهم(

خري  من  املجدد  اإلمام  دعوة  عليه  بما  العارفون  السنة  علماء  توارد  قد   
بنقوالت  وسأكتيف  املجدد،  إمامها  باثلناء عليها وىلع  والسنة  للتوحيد  ونرص 

ثالثة لعلماء من غريهم من ايلمن ومرص :

)1(   رسالة يف حاكية املباحثة مع علماء مكة يف حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ص 47 ، ويه موجودة يف ادلرر 
السنية )222/1( .
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العالم األول: األمري حممد بن إسماعيل الصنعاين ، وهو اعلم كبري من علماء 
ايلمن، قال أبياتاً يف اثلناء عليها: 

قيف واسأيل عن اعلم حل سوحها  ***  به يهتدي من ضل عن منهج الرشد

حممد اهلادي لسنة أمحـد   ***  فيا حبذا اهلـادي ويا حبذا املهدي 

إىل أن قال:

وقد جاءت األخبار عنه بأنه   ***   يعيد نلا الرشع الرشيف بما يبدي

وينرش جهراً ما طوى لك جاهل ***  ومبتدع منه فوافق ما عندي 

  ***  مشاهد ضل انلاس فيها عن الرشد
ً
ويعمر أراكن الرشيعة هادما

إىل أن قال :

لقد رسين ما جاء يل من طريقه *** وكنت أرى هذي الطريقة يل وحدي )1(.

العالم اثلاين: العالمة حممد بن يلع الشواكين . 

قال: ) وبعض انلاس يزعم أنه ) أي األمري عبدالعزيز بن حممد بن سعود( 
ومجيع  جند  صاحب  فإن  صحيحا  ذلك  أظن  وما  اخلوارج  اعتقاد  يعتقد 

– 132، واألبيات األوىل نقلها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن كما يف جمموعة  )1(   ديوان الصنعاين ص128 
الضياء  كتابه  يف  سحمان  ابن  الشيخ  ونقلها   ،)164/14()486/11( السنية  وادلرر   )342-341/3( انلجدية  واملسائل  الرسائل 
رد شاعر  املنضدة احلسان ص50، وأيضاً  ، وكذلك يف ديوانه: عقود اجلواهر  املارق ص 84-83  املاذق  الشارق يف رد شبهات 
ادلعوة الشيخ سليمان بن سحمان ىلع من نسب أبيات للصنعاين بعد موته يف ذم ادلعوة وبي بطالنها، كما يف عقود اجلواهر 
املنضدة احلسان ص66 – 88 ، وهذا يدل ىلع أن اذلين مجعوا ديوان الصنعاين وذكروا األبيات اليت فيها اذلم لدلعوة أنه مزورة 
عليه، فينبيغ اتلنبيه، وفندها يف كتابه: تربئة الشيخي اإلمامي من تزوير أهل الكذب واملي. منقول من كتاب ) تقريرات 
ثناء  استفدت  وقد   ،  52 ادلكتور حممد هشام طاهري ص  الفاضل  للشيخ  وإبطاهل(  اخلوارج  ادلعوة يف خمالفة مذهب  أئمة 

هؤالء العلماء من كتابه – فجزاه اهلل خرياً - .
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طلب  ثم  حنبليا  واكن  الوهاب  عبد  بن  حممد  من  تعلموه  بما  يعملون  أتباعه 
من  مجاعة  باجتهادات  يعمل  وصار  جند  إىل  فعاد  املرشفة  باملدينة  احلديث 
القيم وأرضابهما وهما من أشد انلاس ىلع  متأخرى احلنابلة اكبن تيمية وابن 

معتقدى األموات( )1(.     

العالم اثلالث: العالم املرصي حممد رشيد رضا.

 قال: )ولقد اكن الشيخ حممد بن عبد الوهاب انلجدي من هؤالء العدول 
املجددين، قام يدعو إىل جتريد اتلوحيد وإخالص العبادة هلل وحده، بما رشعه 
، وترك ابلدع واملعايص  يف كتابه وىلع لسان رسوهل خاتم انلبيي 

وإقامة شعائر اإلسالم املرتوكة، وتعظيم حرماته املنتهكة املنهوكة( )2(.

أما القاعدة وانلرصة وداعش فقد حذر العلماء من مؤسس القاعدة – كما 
القاعدة -واليت منها  أن  الشيخ  آل  العزيز  املفيت عبد  ، وقرر سماحة   - تقدم 

انلرصة- وداعش خوارج – كما تقدم – .

وبعد هذه الفروق ال يصح أن يلحق اخلوارج من القاعدة وانلرصة وداعش 
بدعوة اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب وأتباعه وأنصار دعوة اتلوحيد .

بن حممد  املجدد  اإلمام  بدعوة  داعش  أحلق  من  وجد  أنه  لوال   وأؤكد 
عبد الوهاب ملا ذكرت ما يربأها من اخلوارج ومنهم داعش وانلرصة )3(. 

)1(   ابلدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )2/ 6( .
)2(   صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن )ص: 6( .

)3(   وملن أراد معرفة املزيد من جهود اإلمام حممد بن عبد الوهاب وأنصار دعوته يف الرد ىلع اخلوارج فلرياجع رسالة دكتوراه 
كتبت يف ذلك بعنوان ) تقريرات أئمة ادلعوة يف خمالفة مذهب اخلوارج وإبطاهل ( تأيلف د. حممد هشام طاهري . .
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الخـامس الفصل 

سبب قولهم إن القاعدة وداعش والنصرة امتداد
لدعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب

فإن قيل : مع ظهور الفرق بي ادلعوتي كيف أحلقت دعوات اخلوارج هؤالء 
بدعوة اإلمام املجدد فيقال: إن سبب اإلحلاق بها اجلهُل باألحاكم الرشعية، أو 
رأوا  ملا  أنهم  وذلك  داعش،  اجلهل حبال  أو  املجدد حممد  اإلمام  بدعوة  اجلهل 
يستحق  من  وكفروا  قاتلوا  ابن سعود  اإلمام  مع  الوهاب  عبد  بن  اإلمام حممد 
قاتلوا وكفروا أحلقوا داعش وانلرصة بدعوة اإلمام، وزاد  ذلك، ورأوا داعش 
اللبس أنهم رأوا داعش طبعوا كتاب اتلوحيد لإلمام حممد بن عبد الوهاب ، 
بل ويردد مجع من القاعدة بعض لكمات اإلمام املجدد، فخالصة اللبس - جاء 
بالقاعدة وداعش دون  أو  املجدد  اإلمام  بدعوة  أو  بالرشع  إما  اجلاهلي  عن 

العاملي بهذه األمور اثلالثة – من جهتي:

1/ أنهما اشرتاكوا يف القتال واتلكفري .

2/ أن القاعدة وداعش استشهدوا بكلمات لإلمام حممد بن عبد الوهاب 
أو طبعوا بعض كتبه ككتاب اتلوحيد .

وواقع  اإلمام  دعوة  وواقع  بالرشع،  العاملي  عند  هل  حمل  ال  اللبس  وهذا 
القاعدة وانلرصة وداعش ال سيما من طالع ما سبق كتابته .

 أما اجلهة األوىل : أنهما اشرتاك يف القتال واتلكفري فالرد من أوجه:

الوجه األول/أنه تقدم الفرق بي دافع تكفري اإلمام حممد بن عبدالوهاب، 
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ودافع تكفري وقتال هؤالء اخلوارج، فدافع تكفري وقتال اإلمام حممد بن عبد 
– كما سبق -، ومما سبق أن   خبالف هؤالء اخلوارج 

ً
الوهاب دوافع حق رشاع

والقتال  للتكفري  واملنكرون  حبق،  والقتال  اتلكفري  تمنع  ال  السمحة  الرشيعة 
حبق خمطئون .

الوجه اثلاين/ أن الزم إحلاق هؤالء اخلوارج املكفرين واملقاتلي بغري حق 
اهلل  برسول  يلحقهم  أن  حبق  واملقاتل  املكفر  الوهاب  عبد  بن  حممد  باإلمام 
 وأصحابه اذلين قاتلوا وكفروا حبق ويلحقهم بأيب بكر الصديق 

اذلي قاتل املرتدين وكفرهم حبق .

وابلاطل احلق  بي  املساواة  مقتضاه  ألن  ؛  حبال  يصح  ال  ما   وهذا 
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   ٹ ٹ   

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿرب

بي  االشرتاك  مطلق  أن  يعلمون  والعارفي  العقالء  إن  اثلالث/  الوجه 
طائفتي ال يلزم أنهما سواء ما لم يكن االشرتاك فيما هو موجب تلحزب هذه 
الطائفة أو سبب تلفرقها، ولو اكن مطلق االشرتاك اكفياً ألحلق الرافضة بأهل 

السنة؛ ألنهما حيبان يلع بن أيب طالب وآل ابليت وهكذا .

اإلمام  بدعوة  اخلوارج  يلحق  أن  يصح  ال  هذا  فعىل  هذا،  بيان  تقدم  وقد 
يلحق  فال  واتلكفري،  القتل  يف  االشرتاك  ملطلق  عبدالوهاب  بن  حممد  املجدد 
اتلكفري بابلاطل اذلي نهت عنه الرشيعة باتلكفري حبق اذلي جاءت به الرشيعة 

فما لكم كيف حتكمون ؟
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 أما اجلهة اثلانية: ويه أن القاعدة وداعش يستشهدون بكالم لإلمام 
املجدد حممد بن عبد الوهاب أو طبعوا بعض كتبه، وهذا ال يصح أن يكون 

سبباً إلحلاق هؤالء اخلوارج بدعوة اإلمام املجدد ألوجه :

بن  حممد  اإلمام  بدعوة  اخلوارج  هؤالء  بإحلاق  القول  أن  األول/  الوجه 
وأن  بالقرآن  يلحقوا  أن  منه  يلزم  بكالمه  يستشهدون  ألنهم  عبدالوهاب؛ 
يكون من أهله أو أن يذم القرآن – والعياذ باهلل -؛ ألنهم يستشهدون بآيات 

من القرآن، ومثل هذا يقال يف السنة انلبوية .       

الوجه اثلاين/ أما استدالهلم ببعض كالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب فقد 
ينكر  فبعضهم  باطاًل،  عندهم  ما  لك  فليس  عندهم،  اذلي  احلق  من  يكون 
ليس معىن  وهذا حق، لكن   – اهلل  لغري  – وهو رصف عبادة  األكرب  الرشك 
احلق  من  يشء  عندهم  فانلصارى  احلق،  ىلع  أنهم  احلق  من  شيئاً  عندهم  أن 
يف  يقال  وهكذا  بها،  كفروا  مكفرات  عندهم  لكن  اهلل  بوجود  اكإلقرار 
اخلوارج عندهم يشء من احلق، لكن عندهم غلو يف اتلكفري والقتل وغري 

ذلك مما سبق مما جعلهم ضالاًل .       

الوجه اثلالث/ أن احتجاج أهل ابلاطل بأنهم مع أهل احلق ال يلتفت إيله؛ 
لو اكنوا معهم لاكنوا ىلع احلق؛ ذلا قد خيطئون ويظنون هذا كالم أهل  ألنهم 
وقد  وليست كذلك،  باألدلة  االستدالل  وليس كذلك، كما خيطئون يف  احلق 
حصل هذا مع أناس يف وقت امللك عبد العزيز احتجوا بكالم ألئمة ادلعوة 
انلجدية ىلع باطلهم فرد عليهم علماء ذلك العرص اكلشيخ عبد اهلل بن عبد 
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العزيز العنقري، فقد كتب رسالة فاكن مما قال فيها :

ومعاملتهم  الكفار،  خُمالطة  جُمرد  أن  عليكم  أشلك  اذلي  أن  بلغنا  )وقد 

وها وقدومهم ىلع ويل األمر؛ ألجل ذلك أنَّها يه مواالة املرشكي 
َ

ة وحن
َ
بِمصاحل

املنيه عنها يِف اآليات واألحاديث، وربَّما فهمتم ذلك من ادلالئل الَّيِت صنف 

الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن الشيخ، ومن سبيل انلجاة للشيخ محد بن عتيق.

ملَا  صنفها  سليمان  الشيخ  فإن  ادلالئل،  تصنيف  سبب  لكم  نبي  أواًل: 

ادلين من أصله،  اجتثاث  وأرادوا  يِف وقته،  د 
َ

الرتكية ىلع جن العساكر  هجمت 

د من ابلادية واحلارضة، وأحبوا ظهورهم، وكذلك 
َ

وساعدهم مجاعة من أهل جن

العساكر  هجمت  ملَا  هو  انلجاة  سبيل  عتيق  بن  محد  الشيخ  تصنيف  سبب 

كثري  ىلع  استولوا  َحىتَّ  ساعدهم  من  وساعدهم  املسلمي  بالد  ىلع  الرتكية 

العلماء،  كالم  فهم  ىلع  يعي  ا  ِممَّ اتلصنيف  سبب  فمعرفة  د، 
َ

جن بالد  من 
 

كفرهم،  ىلع  الكفار  موافقة  به:  املراد  فإن  َمعىَن، 
ْ
ال ظاهر  اهلل-  -حِبمد  فإنه 

الطاعة  وإظهار  أفعاهلم،  سي 
َ

وحت املسلمي،  ىلع  ومعاونتهم  مودتِهم  وإظهار 

ا ذكر فإنه  م ىلع كفرهم، واإلمام -وفقه اهلل- لَْم يقع يِف يشء ِممَّ
َ
واالنقياد هل

إمام املسلمي وانلاظر يِف مصاحِلهم، والبد هل من اتلحفظ ىلع راعياه وواليته 

من ادلول األجانب.

واملشائخ - رمِحهم اهلل - اكلشيخ سليمان بن عبد اهلل، والشيخ عبد اللطيف، 

وانلرصة  باملوافقة  وها  فرسَّ املرشكي  مواالة  ذكروا  إذا  عتيق  بن  محد  والشيخ 
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ذلك  دوا 
َ

جت كالمهم  راجعوا  اهلل-  -وفقكم  فأنتم  بأفعاهِلم،  والرضا  واملعونة 

كما ذكرنا( )1(. 

الرابع/ أن احتجاج أهل ابلاطل بأنهم مع أهل احلق ال يلتفت إيله؛  الوجه 
لطائفة  االنتساب  يتعمدون  أحيانا  ذلا  احلق؛  ىلع  لاكنوا  معهم  اكنوا  لو  ألنهم 
لريوج   ، الوهاب  عبد  بن  حممد  املجدد  اإلمام  كدعوة  علية  مرتبة  ذي  زكية 
مذهبهم ىلع انلاس، وقد تقدم ذكر هذا يف املقدمات، وهذا إن دل دل ىلع علو 

مرتبة هذه ادلعوة املباركة حىت تشبث بها أهل ابلاطل يلقبلوا عند انلاس . 

    

)1(   ادلرر السنية )9/ 157( .
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الفصل السادس

األدلة والبراهين في بيان من تأثر بهم داعش والنصرة في التكفير

إن أمري القاعدة احلايل أيمن الظواهري رصح كثرياً بتأثره بكتب اخلاريج 
بسيد  تأثروا كثرياً  القاعدة وما انشق منها  سيد قطب يف اتلكفري وغريه، وذلا 

قطب، ويدل هلذا ديلالن:

 ادليلل األول/ أن اتلأثر بسيد قطب هو ما اعرتف به أمري القاعدة احلايل 
أيمن الظواهري .

فقد ذكر الظواهري أن كتب سيد قطب اكنت ادليناميت اليت فجرت معالم 
اجلهاد يف األمة، وأنه وضع دستور اجلهاديي يف كتابه معالم يف الطريق.

: )إن كتب سيد قطب اكنت ادليناميت اليت فجرت معالم اجلهاد يف   قال 
األمة، وإن سيد قطب هو اذلي وضع دستور اجلهاديي يف كتابه ) ادليناميت ( 
معالم يف الطريق، وإن سيد قطب هو مصدر اإلحياء األصويل، وإن كتابه العدالة 
االجتماعية يف اإلسالم يعد أهم إنتاج عقيل وفكري للتيارات األصويلة، وإن 
يف  اإلسالم  أعداء  ضد  اإلسالمية  اثلورة  إشعال  يف  ابلدء  رشارة  اكن  فكره 

ادلاخل واخلارج، واليت مازالت فصوهلا ادلامية تتجدد يوماً بعد يوم( )1(. 

وقال أيضاً : )لقد اكنت وال زالت دعوة سيد قطب – رمحه اهلل – إىل إخالص 
اتلوحيد هلل والتسليم الاكمل حلاكمية اهلل ولسيادة املنهج الرباين رشارة ابلدء 

)1(   جريدة الرشق األوسط العدد 8407 ص 13 بتاريخ 1422/9/10ـه.
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واليت  واخلارج،  ادلاخل  يف  اإلسالم  أعداء  ضد  اإلسالمية  اثلورة  إشعال  يف 
الزالت فصوهلا ادلامية تتجدد يوماً بعد يوم.

 
ً
وإدرااك املنهج  يف  العقيدة ووضوحاً  يف  ثباتاً  يوم  تزداد لك  اليت  اثلورة  تلك 

لطبيعة الرصاع وخربة بمشالك الطريق، طريق األنبياء واملرسلي وأتباعهم إىل 
أن يرث اهلل –  - األرض ومن عليها.

ذلك الطريق اذلي اكن لألستاذ سيد قطب – رمحه اهلل – دور كبري يف توجيه 
خاصة  مرص  يف  العرشين  القرن  من  اثلاين  انلصف  يف  إيله  املسلم  الشباب 

واملنطقة العربية اعمة.

لم  بعداً  لكماته  اكتسبت   – اهلل  رمحه   – قطب  سيد  األستاذ  وباستشهاد 
اليت سطرت   – اللكمات  أصبحت هذه  فقد  تكتسبه كثري من لكمات غريه، 
بدماء صاحبها – يف نظر الشباب املسلم معالم طريق جميد طويل... وظن انلظام 
انلارصي أن احلركة اإلسالمية قد تلقت رضبة قاضية بقتل األستاذ سيد قطب 
ورفاقه واعتقال اآلالف من أبناء احلركة اإلسالمية، ولكن اهلدوء الظاهري 
ىلع السطح اكن خييف حتته تفاعاًل فواراً مع أفاكر األستاذ سيد قطب ودعوته، 
وبداية تشلك نواة احلركة اجلهادية املعارصة يف مرص... وهكذا تكونت انلواة 

اليت انتىم إيلها اكتب هذه السطور، ومجاعة اجلهاد( )1(.

تالميذ  بعض  )إن   : السوري  مصعب  أبو  عنه  نقل  كما  الظواهري  ويقول 
الرسي  النشاط  تابعوا  قد  بفكره،  تأثروا  اذلين  الشباب  من  ومعارصيه  سيد 

)1(   فرسان حتت راية انليب  ص 10-9 .



براءة دعوة اإلمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 90

وادلعوة ألفاكره، تلتحول تلك النشاطات فيما بعد إىل اخلاليا األويلة تلنظيم 
أنور  اغتيال  عملية  إثر  وقياداته  كوادره  بعض  اعتقلت  اذلي  املرصي  اجلهاد 

السادات )1981( ، ومازالت قيد السجن إىل يومنا هذا( )1(.

 املؤسس األول للقاعدة أسامة ابن الدن باملتأثرين بسيد قطب 
ً
وقد تأثر أيضا

كأخيه حممد قطب وعبد اهلل عزام وأيمن الظواهري قال عبد ابلاري عطوان : 
)تلىق الشيخ ابن الدن علومه االبتدائية واملتوسطة واثلانوية يف مدارس جدة، 
العزيز يف جدة،  امللك عبد  االقتصاد وإدارة األعمال يف جامعة  ودرس الحقاً 
ونال شهادة ابلاكلوريوس، ويف خالل دراسته اجلامعية عكف الشيخ ابن الدن 
ىلع دراسة اتليارات األيدلوجية اإلسالمية السائدة وتتلمذ ىلع يد أبرز العلماء 
من أمثال حممد قطب وادلكتور عبد اهلل عزام... ويبدو أنه تأثر تأثراً بالغاً باثني 
منهما حتديداً أوهلما حممد قطب شقيق سيد قطب اذلي يعتربه بعض املحللي 
الرجل اثلاين فاكن عبد  املتطرفة... وأما  للمجمواعت اإلسالمية  الرويح  األب 
اهلل عزام عقائدي اجلهاد يف أفغانستان، وصاحب الشخصية املؤثرة يف صفوف 
جدة،  جامعة  يف  حيارض  الرجلي  كال  واكن  اثلمانينات،  يف  املسلمي  الشباب 

ويدرس اثلقافة اإلسالمية باعتبارها مقرراً إلزامياً للطالب اكفة.

وأصبح عبد اهلل عزام املرشد األول للشيخ أسامة بن الدن، واكن يزوده بلمحة 
السوفيييت  وناقش االحتالل  العالم اإلساليم،  السائدة يف  اعمة عن األحداث 
ألفغانستان، مشدداً ىلع رضورة حترير ادلول اإلسالمية من االحتالل األجنيب.

)1(   دعوة املقاومة  ص 691.
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باكستان عرب معارفه فسافر  إىل  ابن الدن  للشيخ  ونظم عزام رحلة رسية 
اإلسالمية  املجمواعت  بعض  زعماء  قابل  حيث  وكراتيش  بيشاور  إىل  الشاب 
األفغانية، ويف عدادهم عبد الرسول سياف وبرهان ادلين رباين... وقد استمرت 
1982م اعم  يف  الدن  ابن  انتقل  أن  إىل  رحالت  وتبعتها  شهراً،  الرحلة   تلك 

إىل أفغانستان واستقر فيها بشلك شبه دائم( )1(. 

بي  مجعت  لقاءات  سلسلة  ساهمت  )وقد   : عطوان  ابلاري  عبد  ويقول 
الشيخ ابن الدن وزعيم اجلهاد اإلساليم ادلكتور أيمن الظواهري وقائد اجلماعة 
االنتقال إىل أقىص  تعزيز عزمه ىلع  اإلسالمية )رفايع أمحد طه( يف مرص يف 
درجات العنف، وال بد من اإلشارة إىل أن الظواهري ترك أثراً بالغاً يف الشيخ 

ابن الدن( )2(. 

جذرية  حتوالت  حيدث  أن  الظواهري  )واستطاع   : الزيات  منترص  ويقول 
واسرتاتيجية يف فكر أسامة بن الدن، بعدما اتلقيا معاً يف أفغانستان منتصف 

اعم 1988م( )3(. 

 ادليلل اثلاين/ أنهم قد اعرتفوا بتأثرهم بسيد قطب:

قال أبو مصعب السوري : )ولكن رائد الفكر اجلهادي يف العرص احلديث 
يف احلركة  ونظريات  اتلكفري  منهج  ميالد  ألفاكره  يعود  واذلي  منازع   بال 
قطب(  )سيد  املعلم  الشهيد  األستاذ  شك  بال  اكن  املعارص(  اجلهادي  )اتليار 

)1(   كتابه القاعدة اتلنظيم الرسي ص 50-49.
)2(   كتابه القاعدة اتلنظيم الرسي  ص 58.

)3(   جريدة الرشق األوسط العدد رقم 9203.
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أكرث  مع  انلارص  عبد  فيه  زجه  اذلي  السجن  أجواء  شلكت  وقد  اهلل...  رمحه 
الستينيات،  أواسط  وإىل  اخلمسينيات  مطلع  منذ  املسلمي  اإلخوان  قيادات 
الفكري  األساس  حبق  تعد  اليت  الرائعة  كتاباته  فيه  خط  اذلي  العام  املحيط 
فقد ضم كتابه  العريب واإلساليم،  العالم  املعارص يف  اجلهادي  للتيار  واملنهيج 
الفريد)يف ظالل القرآن( وهو تفسري حريك آليات القرآن الكريم يف ضوء ما 
نقله املفرسون من اآلثار، خالصة انلظريات احلركية للفكر اجلهادي املعارص، 
الطريق(  يف  )معالم  كتابه  واكن  مفاهيم،  من  طرحه  سيد  أراد  ما  وخالصة 
اجلهادية  وطروحاته  الفكر  ذلك  خالصة  وحوى  حجمه،  صغر  ىلع  األهم  هو 
مثل  من  األخرى  الكتب  من  الواسعة  مكتبته  وكونت  اثلورية،  االنقالبية 
كتاب)خصائص اتلصور اإلساليم( و )هذا ادلين( و )جاهلية القرن العرشين( 
 ... املرحلة  تلك  يناسب  معارص  حريك  جهادي  لفكر  متاكماًل  منهجاً  وغريه 

 

تشكيل  وحاول  اتلنفيذ،  موضع  أفاكره  وضع  اهلل  رمحه  قطب  سيد  حاول  وقد 
أول تنظيم جهادي رسي حيمل تلك األفاكر، من لفيف من الشباب املجاهد 
تلك  الغضة  أن جتربته  إال  املسلمي،  اإلخوان  أعضاء يف  اذلين اكن معظمهم 

رساعن ما أجهضت وأعدم بتهمتها رمحه اهلل( )1(. 

تلنظيم  الفكرية  املدرسة  أن  نذكر  أن  بماكن  األهمية  من  )ولكن  وقال: 
اجلهاد تبىق األبرز واألهم واألرسخ يف هذا القرن األخري، فقد بدأت بمكتبة 
سيد قطب رمحه اهلل، واليت تضم أساسيات الفكر اجلهادي املعارص ... وال تأيت 
أهمية ادلور الفكري واملنهيج تلنظيم اجلهاد املرصي من أهمية مكتبته  فقط 

)1(   كتابه دعوة املقاومة اإلسالمية ص650.
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وإنما من كونها صارت أساساً فكرياً ومنهجياً ألغلبية اتلنظيمات واتلجمعات 
ومعظم األفراد يف اتليار اجلهادي منذ مطلع التسعينات وإىل ايلوم، وصار عليها 
مدار اكفة ما كتب فيما بعد من اإلنتاج الفكري و اإلعاليم ملختلف رشائح 
اجلهادية( )السلفية  باسم  عرف  ملا  وكذلك  العرب،  واألفغان  اجلهادي   اتليار 
للكوادر  اكن  كما  احلديث...  العرص  يف  اجلهادية  املدارس  من  غريها  أو 
وجمموعة  األفغاين  اجلهاد  ساحة  يف  املرصي  اجلهاد  تلنظيم  األوىل  العسكرية 
العريب  اجلهاد  ساحة  يف  عملوا  اذلي  األفذاذ  واملدربي  العسكرية  الكوادر 
دور  واثلاين)2001-1996(   ،  )1992-1986  ( األول  شوطه  يف  أفغانستان  يف 
اجلهاد  لكوادر  وامليدانية  العسكرية  اجلهود  اهلامة ضمن جمموع  بصماته  ترك 
تراث مكتوب يف جمالت  تركوه من  ما  أفغانستان، سواء من خالل  العريب يف 
اإلعداد العسكري واحلريك، أو من خالل اجلهود العملية يف تدريب اجلهاديي 
وأيدي  أيديهم  اليت خترجت ىلع  الكوادر  والكثري من  اجلنسيات األخرى  من 

أقرانهم ، ومن ثم تابعت العطاء من بعدهم( )1(. 

: قطب  بسيد  تأثره  مبيناً   )2( اجلدل  اتلكفريي  املقديس  حممد  أبو   وقال 
وتفّيأنا  معامله  ىلع  اهلداية  بداية  يف  تتلمذنا  اذلي  العمالق  املجاهد  )العلم 
والصديقي  انلبيي  مع  جنانه  فسيح  وأسكنه  واسعة  اهلل رمحة  فرمحه  ظالهل.. 

والشهداء والصاحلي وحسن أوئلك رفيقا( )3(. 

)1(   ص695.
)2(   هذا اجلاهل املركب اخلاريج املحرتق قد كفر ابن باز وابن عثيمي يف رسالة بعنوان )زل محار العلم يف الطي( ونقلتها 

ونقلت كالم الغايل يف كتاب ) تبديد كواشف العنيد يف تكفريه دلولة اتلوحيد ( ورددت عليه.
)3(   كتابه مزيان االعتدال ص 1 .
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وقال أيضاً: ) قد أمضيت عمراً يف رافد تصحييح من روافد اإلخوان اذلين 
قد أرضعونا الظالل واملعالم وغريها من كتب سيد وأخيه واملودودي – رضاعة 

يف طور احلضانة .. أعين بداية اهلداية( )1(. 

بدعوة تأثروا  ولو  قطب،  بسيد  كثرياً  اتلكفرييي  تأثر  ىلع  يدل   وهذا 

اإلمام حممد بن عبد الوهاب لساروا مسريته ، كما سارها أئمة اإلسالم .

سيد  ألفاكر  موافقة  واثلورية  اتلكفريية  أفاكرهم  أن  اثلالث/  ادليلل   
قطب، قال سيد عن مرشيك العرب:

)إنما اكن رشكهم احلقييق يتمثل ابتداًء يف تليق منهج حياتهم ورشائعهم عن 
 إىل اهلل( )2( ؛ سيد قطب يرى أنه ال 

ً
غري اهلل ال عبادة األصنام تقرباً واستشفااع

توجد ايلوم دولة مسلمة ىلع وجه األرض وال جمتمع مسلم.

مسلم،  جمتمع  وال  مسلمة  دولة  ايلوم  األرض  وجه  ىلع  ليست  )إنه   : قال 
قاعدة اتلعامل فيه يه رشيعة اهلل والفقه اإلساليم( )3(.  

يقول: )إننا ايلوم يف جاهلية اكجلاهلية اليت اعرصها اإلسالم أو أظلم، لك ما 
حونلا جاهلية، تصورات انلاس وعقائدهم واعداتهم وتقايلدهم( )4(. 

اعرصها  اليت  اكجلاهلية  جاهلية  يف  ايلوم  حنن   (  : قطب  سيد  يقول 
وعقائدهم، اعداتهم  انلاس  تصورات  جاهلية  ما حونلا  أظلم، لك  أو  اإلسالم 

)1(   ص 3 .
)2(   ظالل القرآن )1492/3(.
)3(   ظالل القرآن ص 2122 .
)4(   معالم يف الطريق ص21 .
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الكثري  وقوانينهم، حىت  وآدابهم، رشائعهم  فنونهم  ثقافتهم،  موارد  وتقايلدهم، 
من كذلك  هو  إسالمياً  وتفكرياً  إسالمية  وفلسفة  إسالمية  ثقافة  حنسبه  مما 

 

وضع هذه اجلاهلية( )1(. 

تغيري  مهمتنا يه  املجتمع،  واقع هذا  تغيري  األوىل يه  مهمتنا  )إن   : قال  ثم 
هذا الواقع اجلاهيل من أساسه( )2(. 

تدخل   ... املسلم  املجتمع  غري  جمتمع  لك  هو  اجلاهيل  املجتمع  )إن   : وقال 
فيه  وتدخل   ... الوثنية  املجتمعات  فيه  وتدخل  الشيوعية...  املجتمعات  فيه 
املجتمعات ايلهودية وانلرصانية... وأخرياً يدخل يف إطار املجتمع اجلاهيل تلك 

املجتمعات اليت تزعم نلفسها أنها مسلمة.

بألوهية أحد غري اهلل،  تعتقد  املجتمعات ال تدخل هذا اإلطار ألنها  وهذه 
وال ألنها تقدم الشعائر اتلعبدية لغري اهلل أيضاً، ولكنها تدخل يف هذا اإلطار  
بألوهية  لم تعتقد  بالعبودية هلل وحده يف نظام حياتها، فيه وإن  ألنها ال تدين 
فتدين حباكمية غري  اهلل،  لغري  األلوهية  تعطي أخص خصائص  اهلل،  إال  أحد 
واعداتها  وموازينها  وقيمها  ورشائعها  نظامها  احلاكمية  هذه  عن  فتتلىق  اهلل، 

وتقايلدها ولك مقومات حياتها تقريباً( )3(. 

أنهم حي  اإلسالمية  ادلعوة  مفهوماً ألصحاب  أن يكون  ينبيغ   (  : وقال 
اعتناق  إىل  أواًل  يدعوهم  أن  يب  ادلين  هذا  إنشاء  إلاعدة  انلاس  يدعون 

)1(   معامله )متاهاته( ص 21.
)2(   ص22 .

)3(   ص 101-98.
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امليالد  شهادات  هلم  وتشهد  مسلمي،  أنفسهم  يدعون  اكنوا  لو  حىت  العقيدة 
بأنهم مسلمون، يب أن يعلموهم أن اإلسالم هو أواًل: إقرار عقيدة ال هلإ إال 
املعتدين ىلع  أمرهم لكه، وطرد  احلاكمية هلل يف  رد  احلقييق وهو  بمدلوهلا  اهلل 

سلطان اهلل( )1(. 

بها  جادت  اليت  لكها  املسلمة  املجتمعات  تكفري  من  يسرية  نماذج  هذه 
قرحية سيد قطب اخلارجية، ومأل بها معامله ) متاهاته ( واملوعد اهلل.

العدالة  كتابه  يف  قطب  سيد  وموبقات  طوام  من  انلماذج  بعض  وإيلك 
االجتماعية اذلي يعتربه الظواهري أهم إنتاج عقيل وفكري للتيارات األصويلة، 
واحلقيقة أنه أهم إنتاج فكري يؤصل للتكفري واتلفجري، وسفك ادلماء، وهتك 

األعراض، ونهب األموال، وخراب ادليار.

1- سيد قطب يرى أن ادلين اإلساليم ال وجود هل ايلوم ألن األمة ختلت عن 
إفراد اهلل باحلاكمية

هذا  ضوء  ىلع  ايلوم  لكه  األرض  وجه  نستعرض  )وحي   : قــال  فقــد 
هذا  إن  وجوداً...  ادلين  هلذا  نرى  ال  واإلسالم،  ادلين  ملفهوم  اإلليه  اتلقرير 
اهلل  إفراد  عن  املسلمي  من  جمموعة  آخر  ختلت  أن  منذ  توقف  قد  الوجود 
وحدها برشيعته  احلكم  عن  ختلت  أن  يوم  وذلك  البرش،  حياة  يف   باحلاكمية 

يف لك شئون احلياة.

)1(   ص40.
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خيبة  خنىش  ال  وأن  بها،  جنهر  وأن  األيلمة،  احلقيقة  هذه  نقرر  أن  ويب 
األمل اليت حتدثها يف قلوب الكثري اذلين حيبون أن يكونوا مسلمي ، فهؤالء 

من حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمي؟!.

جهوداً  يبذلون  يزالون  وما  كثرية  قرون  طوال  بذلوا  ادلين  هذا  أعداء  إن 
يكونوا  أن  حيبون  اذلين  الكثريين  إشفاق  ليستغلوا  خبيثة؛  ماكرة  ضخمة 
وحترجهم  انلور،  يف  مواجهتها  ومن  املريرة  احلقيقة  هذه  وقع  من  مسلمي 
كذلك من إعالن أن وجود هذا ادلين قد توقف منذ أن ختلت آخر جمموعة 
عن  بذلك  فتخلت  لكه،  أمرها  يف  اهلل  رشيعة  حتكيم  عن  األرض  يف  مسلمة 
 إفراد اهلل سبحانه باحلاكمية ] أي باأللوهية [ فهذه مرادفة تللك أو مالزمة هلا،

وال ختتلف( )1(. 

وقد وضح القرضاوي حال سيد قطب اتلكفريية، قال القرضاوي يف موقعه 
مؤسس ابلنا  حسن  باإلمام  املعجبي  من  اكن  قطب  سيد  )إن   : انلت   ىلع 
مجاعة اإلخوان املسلمي، لكن قطب لم ينقل عن فكر ابلنا مثلما نقل عن 
الشيخ أيب األىلع املودودي، فقد تأثر قطب باملودودي كثرياً، وأخذ عنه فكرة 
احلاكمية واجلاهلية، ولكن قطب خرج يف انلهاية بنتائج عن تكفري املجتمع 

وجاهليته ختتلف تماماً عما قاهل املودودي(.

و يف حوار مع ضياء رشوان، يف برناجمه )منابر ومدافع( اذلي تبثه فضائية 
أخطأ  أن قطب  القرضاوي  )أكد   :  2009 يويلو   8 اجلمعة  ،  مساء   )الفراعي( 

)1(   العدالة االجتماعية ص 184-183 .
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إىل  مشريا  واألنظمة،  احلاكم  فقط  وليس  املسلمي  جمموع  تكفري  قضية  يف 
املودودي  أفاكر  تيار اتلكفري، فقد أخذ  املسئويلة عن  أن قطب يتحمل بعض 

ورتب عليها نتائج لم ختطر ىلع بال املودودي نفسه(.

ابن الدن بأفاكر سيد قطب هو ما  للقاعدة أسامة  تأثر املؤسس األول  وإن 
أدركه األمي العام ملجمع ابلحوث اإلسالمية وهيئة كبار العلماء، يقول األمي 
األلفاظ  )إن   : األزهر(  علماء  كبار  )هيئة  اإلسالمية  ابلحوث  ملجمع  العام 
الشهيد  تأثراً كبرياً بكتب  أنه متأثر  تؤكد  ابن الدن يف لكمته  استعملها  اليت 
 سيد قطب واملرحوم أبو األىلع املودودي، فهو ينقل أفاكر سيد قطب يف كتابه 
أو  وفاسق،  واكفر  مسلم  إىل  فيه  العالم  قسم  واذلي   ، الطريق(  ىلع  )معالم 
ابن الدن أن خيتلف مع مجاعة  املجتمع اإليماين واملجتمع اجلاهيل، واستطاع 
اإلخوان يف كونه أخرج فكر سيد قطب إىل الواقع الفعيل، كما أنه درس جيداً 
ىلع  الكتب  وهذه  األربعة(  )املصطلحات  وخاصة  املودودي  األىلع  أيب  كتب 
واحلريك  اإلساليم  للشعور  والرئييس  األسايس  املحرك  اكنت  اخلصوص  وجه 
أن  وأظن  املايض،  القرن  من  السبعينات  يف  اإلسالمية  اجلمااعت  شباب  دلى 

ابن الدن اكن ممن ترىب حركياً يف هذه الفرتة(.

بينه  كما  باملودودي  تأثر  وسيد  قطب  بسيد  الدن  ابن  تأثر  أن  والواقع 
القرضاوي – كما تقدم -.

تأثرت  القاعدة، واليت منها انلرصة ثم داعش قد  وبعد هذا لكه يتضح أن 
بسيد قطب اذلي تأثر بأيب األىلع املودودي -كما تقدم بيان ذلك -، وقد يكون 
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من أفراد القاعدة وداعش من ال يعرف سيد قطب، لكنه تأثر بقادته املتأثرين 
سيد  من  أخذوا  قادته  يكون  أن  أو  قطب،  بسيد  املتأثرين  القاعدة  بأمراء 

قطب مبارشة أيضاً ؛ ألنه أصبح املعظم عندهم .
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السابع الفصل 

موقف دعاة الحزبية من القاعدة والنصرة وداعش

إن الكالم ىلع موقفهم وذكر األمثلة يطول لكن أشري إشارة إىل ما أظنه 
املؤيد واملدافع؛ ألنهم  القاعدة موقف  وهو: أن موقف داعة احلزبية من  اكفياً 
وطفح  القاعدة  فساد  ظهر  إذا  لكنه  احلكومات،  مصادمة  يف  هلم  مشاركون 
يصبح  حىت  انلاس  اعمة  عند  مستنكراً  عنهم  السكوت  وأصبح  به،  الكيل 
يلقطفوا  عليهم  اإلنكار  يف  يتسابقون  احلزبيي  رأيت  مالماً  عنهم  الساكت 

اثلمرة بأنهم ليسوا إرهابيي وال دمويي، بل معارضون وهلم خمالفون .

األمر  يتجاهلون  وآخرون  نكري،  بال  ساكتاً  يستمر  منهم  طائفة  اكن  وإن 
كما فعل د.حممد العرييف-هداه اهلل - ملا سئل عن القاعدة استبعد ما قيل فيها 

أنها تكفر وهون من شأنها ثم زعم أنه ال يعرفها  .

    www.youtube.com/watch?v=gN_v-4_0TZE

ثم ملا اشتد انلكري عليه،واستغرب انلاس عدم معرفته بها، وموقفه ابلارد 
منها ذكر كالماً يوضح موقفه من القاعدة وأنه اآلن عرفها 

    www.youtube.com/watch?v=jNb8fgt5gqo

وال يدرى أيهما أعجب؛ عدم معرفته بالقاعدة مع شهرتها وشيوع خربها 
سني -وهم اذلين يدعون أنهم أصحاب فقه الواقع-، أم دفاعه عنها وهو بها 

جاهل كما يزعم ؟!
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ثم من املهم أن يعلم أن من ينكر منهم فإنه ال يتلكم عن أسباب هذا الفكر 
وشبهاته ثم يفندها ؛ ألنه موافق هلم يف أكرث أدتلهم، وإنما خيالفهم يف اتلطبيق 
العميل، وأيضاً ال يتلكمون ىلع ورؤوس الفكر ومنظريه وحيذرون منهم كسيد 

قطب -مثاًل- بل إما أن يدافعوا عنه أو خيطئوه بال حتذير وعداء منه.

ومن العجيب جداً أنه ال يكاد يوجد منهم تضليل ألسامة ابن الدن وأيمن 
الظواهري مع ظهور فكرهم اخلاريج اذلي أزكم أنف لك سين . 

أو ساكتي عن انلرصة  مادحي  ما بي  أنهم  اآلن  إىل  زالوا عليه  مما ال  ثم 
مع أنها يه القاعدة يف الشام، بل وتوارد كثري منهم ىلع اإلنكار ىلع داعش 

لظهور غلوها دون انلرصة .

الفكر  هذا  مواجهة  يف  قديمة  فمواقفهم  وعلماؤهم  السنة  أهل  وأما 
اليت الشبهات  وتفنيد  رموزه،  وتضليل  بل  رموزه،  وىلع  عليه  والرد   اخلاريج 

اعتمدوا عليها .

وألجل كرثة جهودهم فإنه ال يتيرس مجعها إال بكلفة شديدة، ولو مجعت 
أكرثها ال مجيعها، فلعلها تبلغ حجم هذا الكتاب أو أكرث، وقد تقدمت فتوى 

اإلمام عبد العزيز بن باز يف أوج شهرة ابن الدن وإقبال انلاس عليه .

 ومن جهود أهل السنة السلفيني املباركة مجع فتاوى العلماء يف ذلك :

حسي  بن  حممد  للشيخ  املدهلمة(  انلوازل  يف  األئمة  )فتاوى  ككتاب 
القحطاين
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وكتاب )اإلجابات املهمة يف املشالك امللمة( .

للشيخ كالهما  العرصية(  القضايا  يف  الرشعية  )الفتاوى   وكتاب 
حممد احلصي

ومن جهودهم ردودهم ىلع أسامة ابن الدن وقت اغرتار انلاس به :

ككتاب )ثالثون عالمة تدل ىلع أن هؤالء املخربي خوارج(  للشيخ بدر 
بن طايم العتييب.

وكتاب )ابن الدن أسامة يف مزيان أهل السنة واجلماعة( . للشيخ محد العتيق

وكتايب )أقوال أسامة ابن الدن )عرض ونقد(.

ومن جهودهم حماربة اتلكفري ككتاب )وجادهلم باليت يه أحسن(.

وكتاب )احلكم بغري ما أنزل اهلل(  كالهما للشيخ بندر املحياين العتييب  .

وكتاب )اتلكفري وضوابطه( للشيخ إبراهيم الرحييل.

وكتايب )الربهان املنري يف دحض شبهات أهل اتلكفري واتلفجري(.

وهلم ردود ىلع أيب حممد املقديس يف تكفريه لدلولة السعودية 

للشيخ للمقديس.  كتابي  ىلع  رد  مشبوهة(  كتب  ىلع  )الرد   ككتاب 
حممد بن عمر بازمول

وكتاب )الصواعق الربهانية انلازلة ىلع املقديس صاحب الكواشف اجللية 
املفرتي ىلع ادلولة السعودية( للشيخ أسامة عطايا.
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وكتايب : )تبديد كواشف العنيد يف تكفريه دلولة اتلوحيد( وأحلقت بآخره 
الرد ىلع كتاب أيب حممد املقديس )ملة إبراهيم(.

ومن ردودهم ردهم ىلع أيب قتادة الفلسطيين يف كتاب: )ختليص العباد من 
وحشية أيب القتاد ادلايع إىل قتل النسوان وفذلات األكباد( للشيخ عبد املالك 

رمضاين .

الساعة، وىلع عجالة شديدة، وإال جهودهم كثرية  هذا ما حضين يف هذه 
وقد هدى اهلل بها خلقاً كثرياً.
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وختامًا ...

عن  يدافعوا  أن  السلفيي  ادلاعة  السنة  أهل  داعة  احلق  داعة  ىلع  يب  إنه 
ادلعوة اتلجديدية اليت قام بها اإلمام املجدد حممد بن عبد الوهاب - رمحه اهلل 

رمحة واسعة - ؛ ألنها دعوة الرسل والسلف أمجعي .

وقد قامت عليها دولة توحيد ويه ادلولة السعودية، فمحاولة زعزعة هذه 
هذا  يف  السيما  ونرشه،  ابلاطل  وتقوية  وإضعافه،  احلق  لزعزعة  حماولة  ادلعوة 
الزمن اذلي تكالب وجتمع أهل ابلاطل ملحاربة احلق، وزادت الفتنة شدة أن 
قام معهم أناس يلبسون بلاس أهل احلق فيغرت انلاس بهم، فيظهرون يف صورة 

انلاصحي املصلحي، وهم الغششة املفسدون.

ثم إن مما يزيد األمر خطورة أن هذه املحاولة لتشويه دعوة اإلمام املجدد 
؛ يلنفصل عنها  السعودية - حرسها اهلل -  حماولة تلنحيتها عن دولة اتلوحيد 

سبب عزها، وقوتها، وتقدمها، وتوفيق اهلل هلا .

بشىت  واحلزبية  العقدية  ابلدع  وأهل  الكفار  -من  األعداء  اغظ  فكم 
وماكنتها  السعودية  ادلولة  قوة  سبب  يه  اليت  ادلعوة  هذه  انتشار  أصنافهم- 
جاهدين  فسعوا  ومقدمها،  رأسها  صارت  حىت  السنة  أهل  دول  بي  املتقدمة 
بما أن أهل احلق- السعودية، لكن  لفصل هذه ادلعوة اتلجديدة عن ادلولة 
ادلولة  هذه  ووالة  يدافعون،  وعنها  نارصون،  ادلعوة  هلذه  اهلل-  توفيق  بعد 
 للحقيقة اعرفون، وبهذه ادلعوة متمسكون؛ فسيع املفسدين-حبول اهلل وقوته-

يف سفال، وجهدهم يف خسارة ووبال .
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وإين ألرجو اهلل بكرمه أن حماوتلهم للقدح يف دعوة اتلوحيد والسنة اليت 
جددها اإلمام حممد بن عبد الوهاب سبب تلجديد العهد بها وإشاعة ذكرها .

كما قيل:

ـُويت أتاح هلا لسان حسود  وإذا أراد اهلل نرش فـضـيلـة  *** ط

لوال اشتعال انلار فيما جاورت *** ما اكن يُعرف طيُب َعرف العود

         أسأل اهلل أن يرد كيد املناوئي واملعارضي دلعوة اتلوحيد، وأن يعز 
وأن  املسلمي،  بالد  ومجيع  والسنة  باتلوحيد  السعودية  والسنة  اتلوحيد  دولة 

يهلك اخلوارج ويعلهم شذر مذر اكلقاعدة وداعش وانلرصة .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته 
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تمهيد

دولة اتلوحيد السعودية من أوائل من تربأ من داعش وجرائمها 

الفصل األول

 أن ادلاعوى - وحدها - ال تكيف 
ً
املقدمة األوىل : من املتقرر رشاع

املقدمة اثلانية : اتلكفري والقتل حبق ليس مذموماً 

اتلنبيه األول : صور من القتل واتلكفري حبق 

اتلنبيه اثلاين : مسائل تتعلق باتلكفري 

املسألة األوىل : فرق بي كفر انلوع و كفر العي 

املسألة اثلانية : األعمال املحتملة ال يكفر بها إال بعد االستفصال من صاحبها 

املسألة اثلاثلة : اخلالف يف املسائل مانع من تكفري األعيان 

خمالف  ابلاطلة  واللوازم  احلماسة  بدافع  باملعايص  اتلكفري   : الرابعة  املسألة 

إلمجاع أهل السنة 

املقدمة اثلاثلة : اجلهاد بنوعيه من أعظم القربات ولكن البد من مرااعة أمور 

األمر األول : اجلهاد يف الرشيعة مراد لغريه ال ذلاته 

األمر اثلاين : القوة املادية معتربة يف اجلهاد 

اتلنبيه األول : ال فرق يف اشرتاط القوة بي جهاد ادلفع وجهاد الطلب 

اتلنبيه اثلاين : فرق بي جهاد ادلفع و دفع الصائل 

األمر اثلالث : اجلهاد بنوعيه ال يوز إال بإذن ويل االمر 
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األمر الرابع : املخاطب بانلرصة يف قوهل: زب   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ۀ  رب هم احلاكم 

ورعيتهم تبع هلم يف ذلك 

املقدمة الرابعة : انلصوص يف اتلحذير من اخلوارج 

ضابط اخلاريج 

اخلوارج القعدية 

صفات اخلوارج : الصفة األوىل : أنهم أهل دنيا وإن أظهروا خالف ذلك 

الصفة اثلانية : أنهم أهل جهل وال علماء فيهم 

الصفة اثلاثلة : أنهم صغار يف السن 

الصفة الرابعة : أنهم يتلكمون بأحسن الكالم فيغرت انلاس بهم 

الصفة اخلامسة : أنهم أهل تعبد فيغرت انلاس بهم 

الصفة السادسة : يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان 

الصفة السابعة : أن نظرتهم جزئية وقارصة 

املقدمة اخلامسة : معىن اخلالفة اإلسالمية وأمور البد من مرااعتها 

أوال : أن اخلالفة اإلسالمية مرادة يف الرشيعة لغريها ال ذلاتها 

ثانيا : أن وجود حاكم واحد جلميع املسلمي ليس موجودا منذ قرون 
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