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ًًًلتناولًًبدايةً  ًًًتجنيًبًًينبغيًًفكريةًًقضيةًًأي  ًيكونًًأنًًينبغيًًبلًًأيدلوجية،ًًدوافًعًًأي 

ًالدافع ًهًوً ًالوصولً ًإلىً ًالحقيقةً ًوالبحثً ًوالتمحيًصً ًيوتحرً ً ًالدقًةً ًيفً ًالجزيئاتً

ًمنًًوالظنً ًًالتخمينًًأوًًالُمسبق،ًًاالنطباعًًعلىًًالمبنيًًجملالمًًالحكمًًبوتجن ًًًوالكليات،

 .دراسةًغير

ًًإالًًريصدًًًُالًًالداعشيًوفكرًالشيخًمحمدًبنًعبدًالوهابًًالفكرًًبينًًالربطً ًًأنًًواعلم

ًالمذاهبًًمنطلقاتًًعرفًًوالًًالمعاصرة،ًًاأليدلوجياتًًيًفًًكافيةًًوخربةًًربةدًًًُلًهًًليسًًممن

ًالشيخًًكالمًًيفًًأنًًوجدواًًلماًًأهنم:ًًالبعًضًًعندًًالخلطًًوجًهًًأنً ًًويبدو.ًًاجيدً ًًالفكرية

 !واحدةً ًمشكاةًمنًيخرجونًأهنمًواظن ً=ًاتكفيرً ًًداعشًكالمًيفًووجدواًا،تكفيرً 

ًًًوال ًًالشيخينًًنسبةًًًُلوجبًًكذلكًًاألمرًًكانًًلوًًألنًهًً؛مقبولةًًغيرًًمخاتلةًًهذهًًأنً ًًشك 

ًيفًًاألعرابًًقبائًلًًبعًضًًوقوعًًراقرً ًًحيًثًًالتكفيًرًًإلىًً-يناألشعريً -ًًوالبيجوريًًالسنوسي

ًالشافعًيًًالخليليًًوالشيخًًعميالن ًًًالمهدًيًًحسينًًالشيخًًنسبةًًولوجبًً،(1)األكربًًالكفر

ً ًوقاًلًًبًل،ًًوالحجازًًالعربيةًًالجزيرةًًأعرابًًمنًًكثيًرًًردةًًرًاقرً ًًحيثًًالتكفيًرًًإلىًًاألشعري 

 

يف ذكر ما عليه البادية )وبعض اعتقاداهتم أمجع العلماء على كفر معتقدداا  وبعهد ا   قال العالمة حممد السنوسي    (1)
 .(٣٧ :ص)شرح عقيدة أال التوحيد الكربى  .فوا فيه  وكثري من أال البادية يُنكر البعث(لاخت

يف الندا،   رمحده   عدن الباديدة يف سديار ذكدرق العقافدد الفاسددة: )ومثدل ذلد  كثدري  قال الشيخ البيجوري األزاري
حاشدية البيجدوري علدى ردوارة التوحيدد  .فمن م من يعتقد أن الصحابة أنبياء  واذا كفر  ومن م من ينكر البعث(

 (.٧٨ :ص)
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ًًاألموًرًًلمجرياتًًوالمتأملًً.(1ً)عاندواًًإنًًهمنسائًًوسبيًًقتالهًمًًبوجوبًًفتاويًهًًيفًًالخليلي

ًًًللخوارجًًوجلًًعزًًاهللًًنُيمكً ًًأنًًالمحالًًمنًًأنًهًًيجدًًبإنصاف ًيًفًًاعامً ًًنفعهمًًويجعل 

ًعليًهًًاهللًًصلىًًالرسولًًيقولًًكماًًالخوارجًًإذًًذلك؛ًًتأبىًًالكونيةًًاهللًًوسننًًالمسلمين،

ًاإلسالم،ًًصدرً ًًأدركتًًقدًًإين":ًًُمنبهًًبنًًوهبًًويقول،ًً(2ً)«ُقطع  قرن  لهم   ظهر  كلما»:ًًوسلم

اهللًعلىًشرً ًًقطً ًًجماعةًًالخوارجًًكانتًًماًًفواهلل فرقهاً حاالهتم،ًوماًأظهرًأحدًمنهمًًًإالً

عنقً ًًقولًه اهللً ضربً مكً إالً ولوً اهلله،ً األرضًًنً لفسدتً رأيهمً منً السبلًًًلهمً وقطعتً

ًً.(3)"...والحج

ًًُينشًرًًوالًًةً،ُمستقرً ًًدولةً ًًينللتكفيريً ًًُيقيمًًوالًًللخوارج،ًًنكً ُيمًًالًًأنهًًاهللًًحكمةًًنفمً 

ًًًالعامةًًبينًًمذهبهم ًًًعنًًفضال  ًآثارهًمًًوزالتًًزالوًاًًقدًًللدعوةًًالمعارضينًًإنًًبلًًة،الخاص 

 

يفل يف عدددو عدددرة السدددعادنة وبددد  عبيدددة وودددريام مدددن عدددرة الشدددا  ومصدددر وا جددداز  أنددده رددداء يف فتددداوى ا ليلدددي (1) سدددُ
قون ببعثتدده ىددلى   عليدده وسددلم  ووددريام مددن عددرة البددوادي.. وذكددر السددافل شددييفقا مددن دددال هتم   قددال: ويصددد  

ب م علدددى بعدددد مدددوهتم  و اسددد وإذا قيدددل ألحددددام: إن ربندددا سدددبحانه  يدددي ا لددد     ولكدددن م ينكدددرون البعدددث والنشدددور
وقددال يف رددواةر  خددر: قددد سدديفل عددن  و  يؤتددون الاكدداة..  و  يقيمددون الصددالة  فيقولددون:   ندددري ذلدد   أعمددا م

مثدددل ادددذق اشسدددشلة شددديخ مشددداعنا الااادددد الدددوري العدددا  الشددديخ أمددد  الددددين حممدددد بدددن عبدددد العدددال ا نفدددي رمحددده   
م أمددرق وحرمتدده يف ديددن نبينددا حممددد ىددلى   عليدده لددا عحكمددق  مددن اسددتحل   :)فشردداة(  ددا حاىددله اشرقددو  يف فتددواق

قددتل م وقتددا م وأخددذ أمددوا م    ينحددر يف حددال نسدداف م إن كددن  وسددلم ف ددو كددافر  وحيددث وددوا ووعحددوا مددرارا حددل  
كا ربيددداك   وبددديع ن   سدددبي ن   كدددذل  حدددل    من األحكدددا   وإن   يكدددن    ذندددن  دددن فددديعل   اددداك مع دددن  مؤمنددداك مكر  

ويثداة قداتل م  وأردر اشقاتدل  دم    ا وا الة اذققتل م مبلقق  ارا  وبه يعلم حل  ا حكم م مع كووم كف  . اذانت ى..
 (.٢٨٢/ ٢)فتاوى ا ليلي  .كشرر اشقاتل ألال ا رة مع خلوص النية؛ ألنه جمااد يف سبيل   و  أعلم(

 .ىحيحإسنادق و  (-أمحد شاكر ط.- 88/ 11)اإلما  أمحد أخرره  (2)
 .(554/ 4)سري أعال  النبالء ينحر:   (3)
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ًينتصرًًأنًًباهللًًُيظنً ًًفكيفًًخصومهم؛ًًأحدًًًُيعرفهمًًيكادًًفالًًها،وآثارًًًُالدعوةًًوبقيت

ًالعامً ًًيمدحهاًًتراثيةً وًًتربويةً ًًعلميةً ًًهنضةً ًًأيديهمًًعلىًًويجعلًًلهم،ًًاهللًًنوُيمكً ًًمذهبهم

ً ًً،والخاص  ًبلً ًويعتنقهاً ًًصُخلً ً ًالمؤمنينً ًمنً ًالفقهاًءً ًوالُمفكرينً ًواألدباًءً ًوالشعراءً!ً

ًاًًاهللًًويجعلها ًً(1)وغيرهً!ًًالزركليًًيقولًًكماًًوغرب ًاًًشرق اًًاإلصالحًًدعاًةًًلكلًًُمستلهم  ًمًن.

ًالعقًلًًُيضادً ًًهذاًًًهظن ًًًوكانًًالكونية،ًًنًهنوبُسًًًباهللًًاإلساءةً ًًغايةًًالظنً ًًأساءًًفقدًًهذاًًظنً 

ً!الصحيحًوالنقلًالصريح

ًإذن ًبيجً ً ًالن ظرًًُ ًإلىً ًاألمورً ًبشكلً ً ًً ًعلمي  ًمتوازنً،ً ًوينبغيً ًمعرفةً ًمناطً ًًالتكفيرً

ًًًقاتومنطلً  جدًًواالستحسانًًالتخمينًًبوتجن ًًًفكر،ًًكل  ًيًفًًالوقوعًًعدمجلًًألًً؛ًاجانبً ًًوالو 

ًًًالربًطًًخطأ القارئًالكريم-ًًاصربفًً.األيدلوجي  ًًًًلقراءةًً-أخيً ًًًالمقالهذا ًفًًكامال  ًليتكش 

ً.الخلطًوجًهًلك

ًو ًًًااللتباسًًلفك  ًًوالدعوًةًًداعشًًبينًًوالفروقًًالمنطلقاتًًمتعلً ًًأنًًيجًبًًلالحاص 

 :خاللًالمحاورًالتاليةوذلكًمنًً،اإلصالحية

 :الُمنطلقات معرفة أوال: 

ًًالمشاهًدًًوهدمًً،أدرانًًمنًًدخلًهًًمًامًًالعبادة(ًًتوحيد)ًًلتطهيرًًكانًتًًالشيخًًمنطلقاُتً

ًعلىًًقائمةًً(ميةوحكً)ًًمنطلقاتًًوالجهادًًداعًشًًمنطلقاتًًبينماًًالشركية،ًًواألضرحة

 ً.السياسيًالتطهير

 

يقددددول الاركلددددي عددددن الشدددديخ حممددددد بددددن عبددددد الوادددداة: اوكانددددا دعوتدددده الشددددعلة األو  للن هددددة ا ديثددددة يف العددددا   (1)
 (.257/ 7األعال  ) .أتثر هبا رراُل اإلىالح يف ا ند ومصر والعرار والشا  وورياا«اإلسالمي كله   
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ًًالسلوكًًوتقويًمًًالمعتقدًًلتصحيحًً؛بحتةًًةدينيً ًًالشيخًًرسائلًًموضوعاتًًكانتًًفقد

ًعًنًًدافعًًمنًًوتكفيرًًالصالح،ًًومرقدًًالوليًًوقربًًالضريحًًةقبً ًًضدً ًًكانتًًهمفمعركتًًًُالديني؛

ًًًوجًهًًيعرفًًأنًًبعدًًاألكربًًالشرًكًًهذا ًالفاسًدًًالحاكمًًشرعيةًًمسألةًًيتناولواًًولمًً،الحق 

 .المستبدينًووالتًه

ًًًوال ًًالدعوًةًًأئمةًًكانًًواألضرحةًًالقبابًًيهدمًًكانًًالذيًًاألميرًًأنًًمًنًًذلكًًعلىًًأدل 

ًتامً ًًبشكلًًبالشريعةًًيحكمًًوهلًًال؟ًًأمًًظالمًًحاكمًًهوًًهل:ًًوراءهًًشوًايفتً ًًولمًًيمدحونه،

 ال؟ًأمًكامل

ًالبدرًًيفًًالشوكاين ًًذكرًًكما-ًًالتوحيدًًبكتبًًاليمنًًإلىًًرسائلًًسعودًًاألميرًًأرسلًًوقد

ًوحصلًًبذلك،ًًاستبشرواًًالشركية؛ًًالقبابًًامهمحكً ًًوهدًمًًقبوال،ًًرأىًًافلمً ًً،-الطالع

ًأًمًًوفاسدونًًظلمةًًاليمنًًحكامًًهلًًوراءهم:ًًشوايفتً ًًولمًًالقباب،ًًهدمًًيفًًبينهماًًتعاونً 

 .(1)ال؟

 

دون إليندا إ  مدا نصد   عاون ب  أمدراء ددد وأمدراء الديمنالشوكاين يف بيان التقال    (1) ه: "ومدا زال  الوافددون مدن سدعود ي فدإ
ىددنعاء إ  حهددرة اإلمددا  اشنصددور  وإ  حهددرة ولدددإق اإلمددا  اشتوكدد إل  كاتيددن إلي مددا ولددد عوة إ  التوحيددد  واددد إ 

ا مدع مدا يصدل مدن الكتدن إ  اإلمدام     والقإبداة اشرتفعدة  ويكتدن إ  دةالقبور اششي   مث وقع  هلدعُ ل قِبابع   يل  أيهدق
ص: )البددر البدالع  .ويف كثري من األمكنة اجملاورة  ا  ويف ر ة ذمار وما يتصل هبدا" ُة يف صنع ء،وهلقببور هلملشي  

273  274.) 
ن ىداحن ددد اشدذكور جُملد دان لبيفدانإ  1215وقال أيها: "ويف سدنة  ل مدإ أرسع  ماع   ح رةعمة انعو   ادد و ىد 

أحددُد ا يشددتمل علددى رسددافل بمددد بددن عبدددالوااة  كلىل ددا يف اإلرشدداد إ  إخددالص التوحيددد    هلإلانعع   ره ععل ه
ر  الددذي يتلبدده اشعتقدددون يف القبددور  واددي رسدد نة  واجمللددد والتنفددري مددن الشدد إ افل ريدد إدة  مشددحونةل  دلددة الكتدداة والسددىل

رين مدن فق داء ىدنعاء وىدعدة  ذاكدروق يف مسدافل  متعل إقدةر  ىدول الددين  ن اشقصد إ ُر يتهمن الرد  على مجاعدة مدإ اآلخ 
= 
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 .سياسيةًتكنًولًمًفكرية،ًًمادةًكانتًالصراعًةمادً ًأنً ًعلىًًكيدلً ًوهذا

 :للخالفة نظرتهمثانًيا: 

ًًًخليفةًًتنصيًبًًدتتعمً ًًداعش ًًًهاشمي  قرشي 
ًًفكرةًًوهيًًالمهدوية(،ًًلمنظورًً)تبعاًً(1)

ًًبامتيازً،ًًةسياسيً ًًفخصومتهمًًوغيرهم،ًًوالفاطميينًًالقرامطةًًمذاهبًًيفًًالتاريخًًعربًًمعروفة

 ً.الشركيةًالمسلمينًعامًةًأوضاعًلتصحيحًوالًالدين،ًرجاًلًمعًخصومتهمًايومً ًتكنًولم

بًًلمًًالمقابلًًيف ًًواقعيةًًدعوةً ًًدعوهتمًًكانتًًبل،ًًاقرشيً ًًأوًًاهاشميً ًًخليفةًًونالنجديً ًًُينص 

ًمًنًًالخالفةًًدولةًًإحياًءًًيًفًًوآماالًًسياسيًةًًطموحاتًًلنفسهاًًترسمًًفلمًًتريد،ًًماًًتعرف

ًالتًيًًالمرحلةًًأولوياتًًوطبيعةًًالواقع،ًًطبيعةًًيفهمًًالًًأهوجًًبشكلًًالصينًًإلىًًاألندلس

 ً.اإلسالمًمبادئًالناسًتعليمًيفًلتتمثً 

ى تحقيق :اثالثً   :الخوارج ُمسمَّ

ًالخوارًج رونً ًُيكف  ًبغيرً رً ً،ُمكف  ً:أيً ًبغي رً ًمناطً ً ً،صحيحً ًروافكفً ً ًفاعلً ًالمعاصيً

رًًالذيًًالعالمًًأما،ًًالكبائرو رًًبمناطً ًًُيكف  رًًثمًً،ُمكف  ًفهذاًًالُمعين؛ًًعلىًًالتنزيلًًيفًًأخطأًًأنًهًًُقد 

ًًًليس ًالخوارًجًًعنًًيختلفًًماًًوهو،ًًالتنزيلًًيفًًأخطأًًأنًهًًغايتًهًًإنماًًتكفيري،ًًوالًًبخارجي 

ً.أصالةً ًرُمكفً ًبغيرًُيكفرونًفإهنم

ًكاالتحاديًةًًُمعينة،ًًجماعاتًًتكفيًرًًيفًًالعصورًًمرً ًًعلًىًًالعلماءًًمنًًكثيرًًاجتهًدًًوقد

= 

حابة  فشردداة علددي م رددواوكر حمددر رةق مقددر رة حمق قددة  تدددلىل علددى أن  اجمليددن مددن العلمدد اء ابق إقدد   وجبماعددة مددن الصدد 
 (.٥٢٦ :ص)البدر البالع  .العارف  ولكتاة والسىلنة"

 .مثل أيب بكر البتدادي ا امشي أمري داعش (1)
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ًًً،الحجةًًإقامةًًلعدمًًرهميكفً ًًلمًًمنًًالعلماءًًومنًًذلك،ًًوغيرًًوالروافًضًًعربيًًابنًًوأتباع

ًًادالُعبً ًًادالزهً ًًاإلشاراتًًأصحابًًمنًًجعلهميًًمنًًمنهموًًبل ًالذينًًيكنًًلمًًذلكًًومع،

ًًةلصحً ًًوذلكًً؛روهميكفً ًًلمًًمنًًعندًًالخوارجًًمنًً-أصابواًًأًوًًواؤأخطًًسواء-ًًروهمكفً 

ًعليه.ًبنواًالذيًالمناط

ً-قصدًًبغيرًًأوًًبقصد-ًًالمناوئينًًفإنًًالجليلة؛ًًالمسألةًًهذهًًيفًًالخلًطًًلكًًيتبي ًنًًوهبذا

ًفعًلًًولوًًحتىًًالشهادتينًًيشهدًًمسلمًًي ًألًًتكفيرًًأي ًًًويجعلونًًالمسألة،ًًهذهًًيفًًيغالطون

ًالخوارجً!ًمذهبًًهوًفعلًما

ًًيفًًأحدً ًًناقشًهًًلماًًاليمان   الُمعلمي  الرحمن  عبد  العالمة  القاضي  قاله  ما  أحسن   وما

ًعلىًًوبنىًً،"فالنًًوياًًفالن...ًًوياًً..خديجةًًست ناًًيا"ًً:قاًلًًمنًًرونُيكفً ًًأهنمًًيًفًًالوهابية

ًفناقشًهًً،«كفر  فقد  ُمسلما  كفر  من»ًً:الحديًثًًعليهمًًفيصدقًًالمسلمين،ًًرونيكفً ًًأهنمًًذلك

ًًًالُمعلمي ًًًانقاش  ًًعليهمًًقيصدًًًُفلمًًمسلم،ًًالًًكافرًًعندهًمًًهذاًًإنًًله:ًًقلت"ًًً:فيًهًًجاءًًطويال 

رناًإنماًيقولون:ًوهمً«مسلًما كفر من»ًيقول:ًالحديثًألنًالحديث، اًكف   .كافر 

 ً.زعمهمًيفًبماًالًالصحيًحًبالقولًالعربةًًلكنًفقالً:

ًًًأنًًيعتقدونًًفإهنمًًفقلت: ًًًأنًًلوًًترىًًومًاًًقالوه.ًًالذيًًهوًًالصحيًحًًالقول  ًًبًكًًمرً ًًرجال 

ًًيًاًفناديته:ًايهوديً ًفظننتًه رته؟ًقدًأليسً،يهودي   .بلىًقال:ًكف 

ا،ًًبانًًفإذاًًقلت: ًذلًكًًلًهًًقلتًًإنماًًألينًً؛اًلًًقال:ًًكافر؟ًًإنكًًنقول:ًًأنًًلنًاًًيحقًًهلًًمسلم 

 .ظنيًيفًوقعًًماًعلىًبناءً 
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ابيةًًفإنًًله:ًًفقلت ًًمًنًًأبلغًًًُوعذرهمًًمثلك،ًًيقولونًًالتكفيرًًيفًًخطئهمًًفرضًًعلىًًالوه 

ًً."ظن كًًمجردًمنًًأقوىًتهموأدلً ًعذرك،

ًًيًفًًون ظ رًًاجتهادً ًًبعدًًإالًًيسوغًًالًًكفرًًأنًهًًاألعمالًًبعًضًًعلىًًالحكمًًثمًً":ًًقاًلًًأنًًإلى

ا.ًًكونًهًًالظنً ًًعلىًًيغلبًًحتىًًاألدلة ًتثب تًًبدونًًكفرًًإنهًً:األعمالًًمنًًشيءً ًًيفًًقالًًفمنًًكفر 

ًًًفهوًًوحينئذً ًًلتقصيره،ًًمعذورًًغيرًًفهوًًاألدلة،ًًيفًًنظرًًوال ًًالوعيًدًًيفًًبالدخولًًحري 

 ...المذكور

ابي ونًًيقولًًالتيًًاألشياءًًهذهًًفإن ًعلًىًًالدليلًًقامًًوقدًًإالًًشيءً ًًمنهًاًًليسًًكفرًًإهناًً:الوه 

ًًًالًًاألدلةًًأنًًُسل مًًفلوًً،منهًًالمنع ًًًفاًلًًكفرًًذلكًًأنًًتدل  ًفسوًقًًذلكًًأنًًتفيدًًأنًًمنًًأقل 

ً« ضاللة  بدعة  وكل  ،بدعة  محدثة  كل»ًًورد:ًًوقدًًالمحدثات،ًًمنًًذلكًًجميعًًألنًًوضاللة؛

ًًًقدًًبًلًًبعضها،ًًمرً ًًقدًًالتيًًاألحاديثًًمًنًًذلكًًغيرًًإلى ًًبياًنًًمرً ًًكماًًالقرآنًًذلكًًعلىًًدل 

ً.(1ً)"ذلكًبعًض

رًًمنًًأنًًهوًًميالمعل    العالمة  كالم  من   والُمراد ًنعًًيختلفًًقولًهًًفإنًًرُمكفً ًًبمناطً ًًكف 

ًًيفًمذمومونًاألمواتًيفًالمعتقدينًفإنً،ًرُمكفً ًمناطًبغيرًالمسلمينًكفرًمنًقول ًًً،حالًكل 

ًالوهابيةًهلًً:البحثًيكونًفالًصحيح،ًالمناطًألنً؛نعذرهمًلمًأمًبالجهلًعذرناهمًسواء

ًًًالحكمًًتنزيلًًةصحً ًًيفًًالبحثًًنقبلًًقدًًإنماًً؟الًًأًمًًخوارج ًًاألعياًنًًعلىًًاالجتهادي 

ًً.أخرىًتارةًوالذمًبالتقصيًرًأوًارةتًوالمدحًبالصواب

 

اشسدشلة الثالثدة الندداء  (153:  ص)العقيددة     السدنة والبدعدة   ا رت داد والتقليدد  :حتقي  الكال  يف اشسدافل الدثال   (1)
 .اشقا  الثالث النداء والبلن  -للتافب  واشوتى ووريام 
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 :الفعلي األمر بولي منوًطا كان الشيخ عند المنكر تغيير رابًعا: 

ًالحاكًمًًالسياسيًًالظهيًرًًوجدواًًلماًًإالًًالمنكرًًتغييرًًيفًًالقوةًًونالنجديً ًًيستخدًمًًلم

 .ذلكًقبلًالقوةًميذهوتالًالشيخًستخدميًولمً،بآرائهمًاقتنعًيالذًًسعودًنبًمحمدًاألمير

ًًلًمًًهذاًًومعًًاألمراء،ًًفيهاًًدوتتعدً ًًالحضارة،ًًعنًًوبعيدةً ًًمضطربةًًكانتًًنجدًًفبالد

ًًاألمر،ًًبادئًًيفًًوالرفيقًًباللينًًالدعوةًًعلىًًاعتمدواًًبلًًحة،مسلً ًًعصاباتًًالوهابيةًًلُيشكً 

ًً-منظومتهًًيفًًخللًًعلى-ًًمعمًرًًبنًًعثمانًًاألميرًًعندًًقاضي اًًيعمًلًًوهوًًيدعًوًًالشيخًًوكان

ًًموجودةًًكانتًًالتكفيرًًمسوغاتًًأنًًمعًً،عليًهًًيخرجًًلمًًذلكًًومع ًًًبل، ًيعمًلًًالشيخًًظل 

 ً.الدرعيةًإلىًمضطراًًجًهفاتً ًاألمير،ًطردهًأنًإلىًعنده

ًًًاألمرًًبوليًًمنوط اًًالمنكرًًتغييرًًكانًًبعدًًفيمًاًًبدعوتًهًًسعودًًابنًًاألميًرًًاقتنعًًولما ًًالفعلي 

 ً.للبالد

 ً.اإلصالحيةًوالحركةًداعشًبينًاجليً ًًالفرقًضحيتً ًالمنظورًهذاًووفق

 :سلطوي ال فكري الصراعخامًسا: 

ًًبرجيًسًًابنوًًدحالنًًكزينيًًالشيوًخًًهمًًكانواًًينالنجديً ًًخصومًًأنً ًًالمعلومًًمن

ًًالمادًةًًلتشكً ًًعلميةًًوسجاالتًًوردودًًكتبًًيفًًالصراعًًلويتمثً ًًوغيرهم،ًًواإلحسائًي

ًًالحكامًًمعًًالصراعًًال،ًًالفكري(ًً)الصراعًًيفًًوحصرهتاًًالعامة،ًًالعلميةًًالحالةًًيفًًالرئيسية

 ً.الحكامًمواجهةًيفًًأفواجاًأفواجاًاألمةًوخروجًالسياسيًالتطهيرًعلىًالقائمًواألمراء

ً)فكريةً(ًًمادًةًًكانتًًالصراعًًومادةًً،أساسًاًًالدينًًرجالًًمعًًكانًًالوهابيًةًًفخالفًًإذن
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لت ًًشك   .والمناظراتًوالمساجالتًالرسائلًمنًًاألسدًنصيب 

ًًالزركلًيًًنقلهاًًالتيًًالراقيةًًالجليلةًًالمناقشةًًتلكًًمكة(ًًعلماءًً)مناقشةًًذلك:ًًومثال

ًً(1ً)وغيره ًًًعلىًًمثاالًًوكانت، ًًمًعًًهوًًداعشًًخالفًًبينماًًالمسلمين،ًًبينًًالحضارًيًًالرقي 

 ًً.سياسيةًوجهةًمنًإالًالدينًلشيوخًًنقدًلهمًُيعرفًوالً،الدينًرجالًمعًوليسًالسلطات،

ًًًكانًًولما ًًالجمودًًعلىًًثورةاًلوًًالعلمي،ًًالطرحًًيفًًليتمثً ًًللشيخًًاإلصالحيًًالحل 

ًوعلماًءًًوالشعراءًًواألدباءًًوالمفكرونًًالمستشرقونًًمدحًهًً=ًًالركودًًعصرًًيفًًالحاصل

ًمصًرًًيفًًمباركًًباشاًًوزكيًًعبدًهًًمحمدًًوالشيخًًالعراق،ًًيفًاآللوسيًًهبمًًواستنارًًاالجتماع،

 ً.الواقعًالدينيًالخللًإلصالح

 ًًً!إصالحية؟ًًأطروحةًلديهمًأنًعييدً ًومنًً!داعش؟ًيمدحًمنًلكن

 :عدمه من التكفير مناط سواغسادًسا: 

ًالدينيًةًًاألوضاعًًدراسةًًيجبًًالوهابًًعبدًًبنًًمحمدًًعندًًوالقتالًًالتكفيرًًمناطًًلمعرفة

ًًالبدعًًبعًضًًيفًًينحصرًًكانًًالخالفًًأنًًيظنً ًًفالبعًضًًالقديمة،ًًالفرتةًًتلكًًيفًًواالجتماعية

همًًوهذاًًفقط،ًًوالتربكًًالتوسلًًيفًًأوًًالخفيفةًًوالمعاصي ًالقبائًلًًنم ًًًكانًًبل،ًًصحيحًًغيرًًو 

ن ًالغيبًًعلمًًعييدً ًًمنًًمنهمًًيوجدًًقبيلةًًكليفًًوًً،الغالةًًاالتحاديةًًشيوخًًُيسي رهاًًم 

 .(2ً)شمسانوًتاجًالشيخين:ًمثلًاهلل،ًدونًمنًدعوهمويًوالجنً ًالمالئكةًويخاطب

 

 (.٧٨٩/ ٢)اتريخ ابن ونا    ( ١٣١/  ٤)األعال   (1)
رسدالة الشديخ حممدد بدن عبددالوااة لعبدد  بدن سدحيم يف   :نحر أيهقاا  و (225   217   8/  1)اتريخ ابن ونا     (2)

 (.333  210/ 1)اتريخ ابن ونا  
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ًًالنفًعًًفيًهًًوُيعتقدًًالنذورًًإليًهًًُتصرفًًأعمى،ًًرجالًًكانًًالخرج،ًًأ هلًًمنًًفهوًًتاجًًفأ ما

ًكانًًوقدًًالنذور،ًًمنًًمالًهًًلتحصيلًًالخرجًًبلدهًًمنًًالدرعيةًًأ هلًًإلىًًيْأيتًًوكانًًوالضر،

ًبًلًًبمكروه،ًًلهمًًتعرضيًًًُالًًوحاشيةًًأ عوانًًولًهًًفيهً.ًًيعتقدونًًالذينًًالناسًًمنًًكثيرًًيخافه

ًأ نًهًًتاجًًإلىًًينسبًًومماًًالقبيحة.ًًالحكاياتًًليهمإًًوتنسبًًالكاذبة،ًًالدعاويًًفيهًمًًىعً يدً 

 ً.(ً!الكراماتًمنً)كرامةًهيقودًًُقائدًغيرًمنًالخرجًبلدهًمنًويأيًتًأ عمى

ًوهؤالءًً،والضرًًالنفعًًًُفيهمًًديعتقً ًًأ والدًًولًهًًالعارض،ًًأهلًًمنًًفهوًًشمسانًًماأو

عونً)المجاذيب(  ً.موسىًبشريعةًملزمً ًغيرً ًالخضرًكانًكماًبالشريعة،ًملزمينًغيرًأهنمًيد 

 .(1ً)ورحالهتمًكتبهمًيفًاألحوالًهذهًنيوالمستشرًقًًالعربًالرحالةًمنًكثيرًوث قًوقد

ًًمًنًًمبالغاتًًويراهاًً،الخرافيةًًاألحوالًًهذهًًوجودًًيستبعدًًالمعاصرينًًابالُكتً ًًوبعًض

ًًالحنابلةًًمًنًًشريعةًًفقهاءًًوجودًًأًنًًذلك:ًًيًفًًوحجتهًًالقتال!ًًلتربيرًًالوهابيةًًخيمؤرً 

 ًًً!وخرافات؟ًشركياتًيوجدًفكيفًالعلم؛ًجنسًوجودًعلىًدليلًوغيرهم

ًكلًًيفًًوجودًًلهًمًًيًنًيالكالسيكًًالشريعةًًفقهاءًًألنًًوذلكًًواضحة؛ًًمغالطةًًوهذه

ًًماذا؟ًًفكانًًمكان... ً-ًًمصًرًًففي! ًًالشريفًًاألزهرًًعلماءًًيوجدًً-مثال  ًكانًًذلكًًومع،

ًويكشفونًً،األسواقًًيفًًيدوروًنًًالذينًًالمجاذيبًًشيوخًًتهاوأزقًًالقاهرةًًحواريًًيفًًينتشر

 

ولديم وريريد    وسد  اريدرية العربيدة وشدرق ا  (93 :ص)برترا  توما،   رحالك ومتامراك عرب الربع ا ايل  ينحر:  (1)
لدوي  دوكورانسديه   لده التداريخ  الوادابيون اتريدخ مدا أ (63/  2)  مالححاك حول البدو والوادابي    (439/  1)
 (.65-55 :ص)
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ً.(1ً)وغيرهماًالصعيديًالمتعالًعبدوًالجربيتًحكىًكماًً،فيهمًالناسًدويعتقً ً،عوراهتمًعن

ًًًوالًًأكثرًًالًً،الواقعً ًًاألمرًًأل فواًًإنماًًالتقليديونًًوالعلماء ًًيًفًًهوًًإنماًًللعلمًًوطلبهمًً،أقل 

 ً؟ً!بالبدوًفكيفًالراقيةًالمدنًيفًهذاًكانًفإذاًالعيش.ًلقمةًسبيل

ًًًيكنًًولمًً،دةمتعدً ًًكانتًًالتكفيرًًأسبابًًأنًًسبًقًًاممً ًًمقصوًدوال ًأًوًًواحدًًلسبب 

ًليًسًً)الحاكم(ًًاألمرًًوليًًمنًً-عنادهمًًحال-ًًومقاتلتهمًًهؤالءًًأمثاًلًًوتكفيرًً،نلسببي

 ً.اغلوً ًوالًدعشنة

 : القصور وشرك  القبور شرك بين األولويةسابًعا: 

ًً)شركًُ:ًًطوائفهًمًًةبكافً ًًينوالقطبيً ًًالتكفيرًًأربابًًقولًًبينهماًًاالفرتاقًًمظاهًرًًمن

 .أدبياهتمًيفًمعروفًأمرًوهذاًالقبور(.ًشركًمنًأخطرًالقصور

ًوقًدًًعوهم،لبدً ًًمنهمًًسمعوهًًلوًًبلًً،قطً ًًًةالنجديً ًًالدعوةًًأئمةًًبًهًًهيتفوً ًًلمًًالقوًلًًوهذا

ًًيقارًنًًوالًًالديانة،ًًمنًًالغايةًًهوًًالعبادًةًًتوحيدًًألنًً؛-الحجةًًإقامةًًبعد-ًًأيضاًًروهنميكفً 

 .ًالقصورًداخلًيحدثًبما

ًًلتصحيًحًًهنضتهمًًوجاءتًًاألكرب،ًًالشركًًمظاهرًًلمحاربةًًدعوهتمًًقامتًًونفالنجديً 

ًًًاالهتمامًًوكانًًفاسدة،ًًدينيةًًأوضاع ًيفًًالدينًًشعائرًًوإقامةًًالمعتقدًًتصحيحًًعلىًًينصب 

ًًالرسولًًهباًًجاءًًالتيًًالحنيفيةًًمعالمًًفيهاًًطمستًًبالد ًاالستقراًرًًمظاهرًًعنهاًًوغابت،

ً ًًًالسياسي  ًًًأميرًًوكلًً،بعضهاًًبعضهاًًتغزوًًالقبائلًًكانتًًفقدًً،واألمني  ًًحساًبًًعلىًًعيتوس 

 

 اد.1215أحدا  شعبان  (405/ 2)  واتريخ اريربيت (360 :ص)عبد اشتعال الصعيدي   اجملددون  :انحر (1)
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 ً.مستهجن اًأمراًيكنًلمًسعودًابنًفتوسعًاآلخر،

 :العبادة توحيدو الحاكمية توحيدثامنًا: 

ًًًهوًًالدواعًشًًعندًًالحاكميةًًتوحيد ًًإرساًلًًمنًًوالغايةًًالتوحيد،ًًخصائصًًأخص 

عونًًا،جدً ًًالوهابيةًًيستنكرهًًماًًوهذاًًالرسل، ًهًوًًهمعندً ًًالعبادةًًتوحيدًًألنًً؛قائلًهًًوُيبد 

ً ًًًليستًًلكنهاًً،األقسامًًضمنًًيفًًتدخلًًالحاكميةًًنعم،ًًالتوحيد.ًًخصائًصًًأخص  ًًأخص 

 ً.الرسًلًإرسالًمنًالغايةًهيًوالًالخصائص،

،ًالدين(ًً)أصلًًفهمًًيفًًيكمنًًينالجهاديً ًًوغالةًًينالنجديً ًًبينًًاالفرتاقًًجوهرًًإنً 

ًًًتعالى،ًًاهللًًتوحيد:ًًوأولها ً»توحيدًًورأسهاًًالعقيدة،ًًتصحيحًًيفًًالمتمثلًًاإلصالحيًًوالحل 

ًًالوعدًًقليتحقً ًًً؛ذاهتاًًالشعوًبًًمسارًًتصحيًحًًمًنًًيكونًًالسلفيينًًعندًًفاإلصالحًًالعبادة«،

 .الحكوماتًمنًًالًًوالتمكين،ًبالنصرة

ًًالرجمًًحدً ًًأسقطتًًقدًًكانتًًاهللًًرحمًهًًالقانوينًًسليمانًًالسلطانًًمنذًًالعثمانيةًًفالدولة

ًكمًاًًالشيخ،ًًأيامًًكذلكًًالوضعًًوكانًً،)األفجاً(ًًالغرامةًًمًنًًانوعً ًًماهبًًواستبدلتًً،والسرقة

ًاألساسيًًالمناطًًهوًًهذاًًيكنًًلمًًذلكًًومعًً.بالسوالفًًيحكمونًًأيامًهًًاألعرابًًكان

ًأوًًالحاكميةًًبتوحيدًًراسلوهمًًالذينًًاليمنًًأمراءًًالوهابيةًًيطالبًًولمًًلهم،ًًالشيخًًلتكفير

ًًًالعبادةًًتوحيدًًتطهيرًًالمرحلًةًًأولوياتًًألنًًوذلكًً؛-داعشًًتفعلًًكما-ًًعليًهًًقاتلوهم ًأوال 

 ً.هللًوإفراده

ًًكاًنًبلًالنجديين،ًرسائلًيفًجزءاًيشغلًلمً"اهللًأنزلًبماًالحكم"ًأنًذلكًمعنىًوليس

ًًًولكنًًا،موجودً  ًًأهًلًًوبتفصيلًً،ونحوهاًًفتوىًًيفًًعنهًاًًيسألونًًحينمًاًً،نةمعيً ًًمعياريةًًبنسب 
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 .قتالهمًمناطًهيًًوالًدعوهتمًمحورًهيًتكنًلمًلكنً،العلم

 :الفاسق على الخروجتاسًعا: 

ًًالخروجًًمسألةًًيفًًينازعونًًالتكفيريينًًعمومًًأنًًلجوهريةاًًالفروقاتًًهذهًًمظاهرًًنم ً

ًًصحيًحًًحديثًًفونويضعً ًً،والجماعةًًالسنةًًأهلًًعقيدةًًمنًًوكوهناًًالفاسق،ًًالحاكمًًعلى

ًًًلمًًبأمورًًالواليةًًينقضونًًكماًً،«مالك  وأخذ  ظهرك  ضرب  وإن»ًً:مسلم ًًعليهاًًينص 

ًيًفًًمنشورةًًرسائًلًًلهموًً،والقهرًًبالغلبًةًًجاءًًأوًًًاقرشيً ًًليًسًًالحاكمًًكونًًمثلًً،العلماء

!ًًاإلجماعًًنقضًًيفًًاألشعثًًوابنًًالزبيرًًوابنًًالحسينًًبخروجًًاستداللهمًًأكثرًًوماًً،(1)ذلك

ًعلىًًاإلجماعًًبنقلًًطافحةًًورسائلهمًًقط،ًًةالنجديً ًًالدعوةًًأئمةًًبًهًًيتفوهًًلمًًهذاًًأنًًمع

 ً.الفاسقًعلىًالخروجًبجوازًقاًلًمنًوتبديعًخالفه،

ً:الخميني وثورة الجماعاتعاشًرا: 

ًًًإذا ًًًالخالفًًتلمسًًأنًًأردت  ًفانظرًًعمليًًبشكلً ًًوالتكفيريينًًالوهابيةًًبينًًالفكري 

ًفجميًع،ًًالسبعيناتًًمرحلةًًيفًًالخمينيًًورةثًًمًعًًاإلسالميةًًالجماعاتًًتعاملتًًكيف

ًًألًنًً؛وقتهاًًيًفًًالخمينيًًثورةًًدواأيً ًً-مصرًًيفًًالجهادًًجماعةًًفيهاًًبما-ًًالسياسيةًًالجماعات

ًفقدًًالسلفيًًالفكرًًوأما،ًًالمسلمينًًلعمومًًاألوقاتًًتلكًًيفًًمعروفةًًتكنًًلمًًالشيعةًًعقائد

 

 :من ذل  مثالق مقال ااين السباعي يف تهعي  حديث ىحيح مسلم (1)
http://ilmway.com/site/hansib/ar/news.php?readmore=1635 

مددارة والبيعددة والباعددة( ري يمددان بددن سددي  العتيددو حيددث رعددل مددن موربدداك خلددع البيعددة كددون ا دداكم و)رسددالة اإل
 :ولتلبةلي  من قريش  وكونه راء 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_20563.html 

http://ilmway.com/site/hansib/ar/news.php?readmore=1635
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_20563.html
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 ً.العقائدًيفًلخربهتمًورفضهاًهاذمً ًالذيًالوحيدًهوًكان

ًًًليمثً ًألنًهًالكرام؛ًمروًرًالباحًثًعلىًيمرً ًًأنًيجًبًالًًالجهادًجماعاتًًمنًالتأييدًوهذا

ا ليةًبطريقةًاأليدلوجيةًاألبعادًلتطبيقًالتاريخيًللتوثيقًمنعطف   ً.عم 

ًامً ُمعظً ًًفقالًًالجانب،ًًهذاًًتلمسًًاهللًًرحمًهًًالمودوديًًاألعلىًًأبًوًًقالًهًًمًاًًتقرًأًًعندماف

ًًردً ًًالدعوة«ًًمجلة»ًًيفًًاإليرانيةًًللثورة ْتًهًًسؤالًًعلىا ه  ًيًفًًالخمينيةًًالثورةًًحولًًإليًهًًوج 

ًتلقوًاًًوشبابًًإسالمية،ًًجماعةً ًًهمًًعليهاًًوالقائمونًًإسالمية،ًًثورةً ًًالخمينيًً»ثورةًًإيران:

ًخاصةً ًًاإلسالميةًًوالحركاتًًعامةً ًًالمسلمينًًجميًعًًوعلىًًاإلسالمية،ًًالحركاتًًيفًًالرتبية

 .ً(1ً)المجاالت«ًجميعًيفًمعهاًوتتعاونًالثورةًهذهًتؤيدًأن

ًًًالتالقيًًهذاًًدالئًلًًومن ًسيدًًكتابًًبرتجمةًًخامنئًيًًعليًًالسيدًًاهللًًآيةًًعكوفًًالفكري 

ًًيًفًًالرتجمةًًتلكًًطرحتوًً،سجنًهًًيفًًكانًًلماًًالفارسيةًًاللغةًًإلىًً"القرآنًًظاللًًيف"ًًقطب

 .(2)واألبحاثًللثقافةًسالميةاإلًالثورةًمؤسسةًونشرتًهً،اإليرانيةًاألسواق

ًًًاإليراينًًالدينيًًالنظامًًاستوعبًًكما ًً،المقاتلًةًًالجماعاتًًأيديولوجيةًًمًنًًجوانب 

ًبسيًدًًالمتأثرًًاإلسالميًًاإلسالمبولي،ًًخالدًًأمثالًًالتاريخية،ًًشخصياتًهًًببعًضًًويحتفل

ًطهراًنًًأشادتًًلقدًً.م1981ًًعامًًيفًًالساداتًًأنورًًالمصريًًالرئيسًًلقتً ًًوالذيًًقطب،

ًًًكبطلًًباإلسالمبولي ًًًبشارعًًوكرمتًهًً،إسالمي  ًأًنًًإلىًًعقدين،ًًمنًًألكثًرًًباسمًهًًسمي 

 

 . 1979أوسب    19العدد   جملة الدعوة (1)
وكدان   علدى ع دد النحدا  اشلكدي  1969سيد قبدن )يف الدالل القدر ن( يف عدا  كتاة  بدأ علي خامنيفي برتمجة    (2) 

 عاما. 30عمرق  نذا  
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 مً.2004ًعامًتسميتًهًأعيدت

 :الحكومة إقامة وجوب إلى النظرةحادي عشر: 

ًالحكمًًأنًًيرونًً-والجهادًًالتكفيرًًمنهاًًانبثقًًالتي-ًًالسياسيًًاإلسالمًًجماعات

ًًًالتوحيدً،ًًمنًًالغايةًًهوًًاإلسالمي ًحكومًةًًأهناًًالمهمً ًًحكم،الًًهذاًًطبيعةًًعنًًالنظرًًبغض 

ًًيرفضهًًالراديكاليًًالمنظورًًفهذًاًًتأكيدًًبكلوًًً!اللحيًةًًهذهًًطبيعةًًعنًًالنظرًًبغًضًًً!"لحية"ـب

 .بشدةًالسلفيون

ًًاهللًًرحمًهًًالمودوديًًقال ًًاهلًلًًأنبياءًًرسالةًًمنًًالمنشودةًًًُالغايةًًًُزالتًًماًًذلكًً»ألجًل:

ُذواًًاإلسالمية ،ًًالحكومةً ًًفيهاًًُيقي ُمواًًأ نًًًْالدنياًًهذًهًًيفًًالسالمًًعليهم ًالن ظامً ًًذلكًًهباًًوينف 

ً ًألهًلًًيسمحونًًقدًًكانواًًوهؤالءًًاهلل.ًًعندًًمنًًبًهًًجاؤواًًالذيًًاإلنساني ةًًللحياةًًالكامل 

همًًويت ب عواًًالسابقة،ًًعقائدهمًًعلىًًيبقواًًبأ نًًًْالجاهلي ة ًأعمالهمًًآثارًًًُدامْتًًًماًًالجاهلي ةًًطرائق 

رةً  ىًًقًدًًولذلكًًأنفسهم.ًًيفًًمنحص  ًًًسع  ًًًكل  ًًًنبي  ًًًاالنقالبًًإلحداثًًرسولً ًًوكل  ًالسياسي 

؛ًًحيثمًا بيلًًتمهيدً ًًعلىًًمساعيًهًًاقتصرْتًًًمنًًفمنهمًًُبع ث  ةًًوإعدادًًالس  ًعليهًًكإبراهيمًًالُعد 

نًًًْومنهمًًالسالم، ذً ًًم  ًًًأخ  ًعلىًًتقومً ًًأ نًًًْقبلًًرسالُتًهًًانتهْتًًًولكنًً،النقالبي ةاًًالحركةًًيفًًفعال 

نًًًْومنهمًًالسالم،ًًعليًهًًكعيسىًًاإللهي ًةًًالحكومةًًًُيديًه ًًًالحركًةًًهبذهًًب ل غً ًًم  ْوزً ًًمنازل  ًالف 

 .(1)وسلم«ًعليًهًاهللًصلىًمحمدًوسيدناًالسالمًعليًهًكموسىًوالن جاح

عوىًًالزمًًفإنً ًًهناًًومن ًالد  ًبأنً ً ًالغايةً ًًوإقامًةًًالسياسيً«ًً»االنقالبًًإرسالهمًًمًنً

 

 .(42-41ص: )مورا اتريخ جتديد الدين وإحيافه  (1)
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ًبعثتهم،ًًغايةًًتحقيقًًيفًًأخفقواًًأن همًًهوًً-المودودي ًًًزعمًًكما-ًًاإلسالميةً«ًً»الحكومة

 .وعجزهمًلضعفهمًإماًرسالتهم؛ًهدفًبلوغًيفًوفشلوا

ًغالةًًقولًًهوًًالفاضلةًًوالمدينةًًالعادلةًًالحكومةًًإقامةًًهيًًالرسلًًمهمةًًبأنً ًًالقولًًإن

رًيفًالفاضلةً"يوتوبيا"ًمدينًةًإلىًيرومونًالذينًالفالسفة  .أفالطونًتصو 

ًاألمواًلًًيفًًالتصرفًًيفًًعفانًًبنًًعثمانًًالخليفةًًسياساتًًعلىًًالمودوديًًواعرتض

ًًالشهيًدًًالراشدًًالخليفةًًعلىًًالثورةًًسببًًأرجعًً"والملكًًالخالفة"ًًكتابًًويفًًوالمناصب،

ً.(1ً)األسبابًهذهًإلىًعفانًبنًعثمان

ًًالقاصرة   الراديكالية  بهذه  ليس   ينالسلفي    عند  الحاكمية  مفهوم  إن ًعلىًًالنزاعًًفقضية،

ا-ًًوالحكمًًاإلمامة ًًًالذينًًفهمًًة،معتزليً ًًشيعيةًًقضيةًًهيًً-أساس  ًًالخمسًةًًأصولهمًًيفًًوانص 

ًًًالمفهومًًبلًًالجور(ًًوالةًًعلىًً)اإلنكارًًعلى ًحكيمً ًًبشكلًًوالنقل،ًًللعقلًًموافقًًالسلفي 

ًً.أهوجًغيرًعاقل

ًًًأنًًيرونًًفالسلفيون ًاهللًًُيكل فًًوالًًالزمان،ًًذلكًًيفًًالُمستطاعًًهوًًزمانًًكلًًيفًًالواجب 

ً ًًنفس  ًأخرىًًانبوجًًيفًًتسقطًًفلنًًالقوانينًًبعًضًًيفًًالحاكميةًًسقطتًًفإذاًًها،وسعً ًًإالا

 إتمامهً.ًعلىًالمقدرةًًلعدمً-الرعيةًعلى-ًعنًهًمعفوً ًهذاًقصورًفيًهًالذيًوالجانبًكثيرة،

ًًًالمفهومًًأنًًكما ًًً،العقائدًًيفًً؛الحياةًًمناحيًًجميعًًليشمًًالسلفيينًًعندًًالحكموي 

ًًإلخًً..واالقتصاًدًً،والمعامالتًً،والسلوكًًواألخالقًًالصلوات،ًًإقامةو ًًيتًهبًًيفًًفالرجل،

 

 .(60: ص) ا الفة واشل  (1)
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 ً.عقائدهمًيفًاهللًأنزلًبماًيحكمواًأنًمأمورونًوالمسلمونًاهلل،ًأنزلًبماًيحكمًأنًمأمور

ًًالكتاًبًًبًهًًواليردً ًًاليوناينًًالكالمًًعلمًًمُتقدً ًًالتيًًالدينيةًًالمؤسساتًًأنًًًنيروًًكذاو

ًيحكمونًًوالذيًنًً،لينمتأوً ًًكانواًًوإنًًعقائدهم،ًًيفًًاهللًًأنزلًًماًًبغيرًًيحكمونًً=ًًوالسنة

 .ًًاهللًًأنزلًماًبغيرًأيضاًيحكمونًوالصعيدًمصرًقرىًويفًالباديةًبسوالف

السلفيةًًالحاكميةًًإذن المدرسةً اًًأوسعًًًُمفهومهاًًيفً ًًالذًيًًالقطبيًًالمفهومًًمنًًكثير 

 .ًًالحدودإقامةًًمجردًيًفًيحصرها

 : الدعوة ئمةأ بنصوص داعش استداللثان عشر: 

ًالمعيًنًًوحدةً ًًليثبتًًالدعوةًًأئمةًًنصوصًًببعًضًًداعشًًباقتباسًًيستدلًًمنًً،اوأخيرً 

ًًبينهماًًوالتشابًهًًالفكري ًمادهتمًًإنً ًًبلًًتيمية؟!ًًابًنًًبنصوصًًاستداللهمًًعنًًيقولًًفماذا،

 .األسدًنصيبًعندهمًونصيبهاًً!أساسًاًتيميةًابنًنصوصًهيًالرئيسية

ًًًسالترت ًًيفًًوالنوويًًالقرطبيًًنصوصًًمثلًًاألربعة،ًًالمذاهبًًنصوصبًًونيستدلً ًًوكذا

ًًوتطبيقاهتاً؛ًًتخريجهاًًوجهًًوالًًمظاهناًًيفهمونًًالًًنصوصًًوهيًًالمسلم،ًًقتلًًوجواز

ً.ًذاكًجنسًمنًًالدعوةًأئمةًبنصوصًفاستداللهم

 وصلىًاهللًوسلمًوباركًعلىًنبيناًمحمدًوعلىًآلهًوصحبهًأجمعينً.


