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ـــــــــل يبـــــــــــدأ بخطـــــــــــوة، والتكفـــــــــــري خطـــــــــــوة متقدمـــــــــــة يف  مـــــــــــشوار األلـــــــــــف ميــ
ًمــشوار النيــل مــن اإلســالم اســتهدافا واستئــصاال وتــصفية واغتيــاال، وال  ً ً

 . الطائفية التكفريية هي اخلطوة األخرية يف اختطاف اإلسالم يبدو أن

ويف أساســــيات إقــــصاء ووأد اإلســــالم بــــصورته املحمديــــة تــــاريخ مــــن 
ًاإلرجاف واجلريمة املدفوعة ماديا ومعنويا ً.  

ــــــــت قدرتــــــــــــــــه باســــــــــــــــمه، ويــــــــــــــــصنع اإلجــــــــــــــــرام  ــــــــــــــرب جلــــــــ ُحتــــــــــــــــرتق تعــــــــــــــــاليم الــ َ ُّ ّ
ّ سائال املوىل عز وجل أن يبارك عمل"إسالمه" َّ   !ه ويسددهً

ًينحـرس اخلـري ملـصلحة الـرش، وتـستحيل التعـاليم اإلهليـة مـادة أرضــية  ً
ِّتقدس املال والقوة، وتستجيب لالنتهازية احليوانية َُ.  

وهكـــــذا توصـــــل كـــــل الطـــــرق إىل الطغيـــــان إن بامدهتـــــا البـــــرشية أو تلـــــك 
  !املغلفة بآيات الذكر احلكيم

آن مـع كـل حممـد، ويف املقابل يعـود حممـد يف كـل عـرص، ويتجـدد القـر
وتولد أمة اخلري مع كل دعوة خري منذ عـيل بـن أيب طالـب ويص رسـول 
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ّاهللا صـــــلوات اهللا عليـــــه وعـــــىل آلـــــه ووارث علمـــــه وجمـــــدد وجمـــــسد تعاليمـــــه  َ ْ ِّ
  .إىل الشهيد القائد حسني بدر الدين احلوثي رضوان اهللا عليه

َال َو﴿جاء حممد صـلوات اهللا عليـه وعـىل آلـه بإسـالم القـرآن، إسـالم 
ِتركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون اللـه من أول ِ ِ ِْ ْ ُ َ ََ َّ َ َ َِّ ِّ َ ُ ُ َّ َ ُ ُْ َُّ َُ ََ َ َ ِ َّياء ثم َ َُ َ

َال تنرصون ُ َ ُ ِإن اللـه يأمركم أن تؤدوا األمانات إيل ﴿ إسالم، ]١١٣هود،[ ﴾َ َ َُ ْ ُ َُ ْ ُّ َ ََ َ ُ ْ َّ َّ ِ
ِأهلها وإذا حكمتم بني الناس  َّ َ ُْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ ْ َّأن حتكموا بالعدل إن اللـه نعام يعظكم به إن َ ُ َِّ ِِ ِ ِ ِِ ُِ َُ َ ََّ َّ ِْ ْ ُ ْ َ َ

ًاللــــــه كـــــان ســـــميعا بـــــصريا ِ َ ً َِ َ َ َ ِإن اللــــــه يـــــأمر بالعـــــدل ﴿، إســـــالم ]٥٨النـــــساء،[ ﴾َّ ْ َ َ َْ َِّ ُ ُ ْ َّ ِ
ِواإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ْ ِْ َ ْ ِ َِ َ ُِ َ ٰ ْٰ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ْ يعظكم ْ ُ ُ ِ َ

َلعلكم تذكرون َُ َّْ َ ُ َّ َإن اللـه ال يأمر بالفحشاء أPقولـون ﴿ إسالم، ]٩٠البقـرة،[ ﴾ََ ُ َ َُّ ْ ََّ َ ِ َ ْ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ
َعىل اللـه ما ال تعلمون ُ ََ َّْ َ َ ِ َ ِلعن الذين كفروا من بني ﴿ إسالم، ]٢٨األعراف،[﴾ َ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََّ ُ

ئيــــل عــــىل لــــسان داوود وعيــــسى ابــــ ْإرسا َ َِ ِ َِ َ ُ َ ِ ٰ َ َ َ َ ْ َن مــــريم ذلــــك بــــامِ ِ َ ِ ٰ َ َ ْ ََ ُ عــــصوا وكــــانوا ِ َ َّ َ َ
َيعتدون ُ َ ْ َكانوا ال يتناهون عـن منكـر فعلـوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون ، َ ْ َ َُ َ َُ َ َ ُ َ ْ َُ َ َُ ََ ُّْ َِ ٍ َ َ َ ٰتـرى ، َ َ َ

َكثريا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أ^فسهم أن سخط ال ُ َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َِّ َُ َ َ ْ َ َ ُُ َ ْ َّ َْ ِ َ َّ ََّ َْ ُلـه ً َّ
َعليهم ويف العذاب هم خالدون  َُ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ْْ َِ ِ َولو كانوا يؤمنون باللـه والنبي وما أ^زل  ،َ َّ َِ ُ َ َِّ َ ُ ْ َِ َِّ ُِ َِ ْ ُ َ

َإليه ما اختذوهم أولياء ولـٰكن كثريا منهم فاسقون ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ْ َُ َّ َ َ ْ ْْ ً َ َ ََ ُ َ َّ  إسالم، ]٨١- ٧٨املائدة،[ ﴾ِ
َيا أهيا الذين آمنوا ال﴿ ُ َ َ َِ َّ َ ُّ َ تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا مـن الـذين َ َ ً َ ً َِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّّ ُْ ُ ُ َ ُ َُ َّ َّ َ

ُأوتــــــــوا الكتــــــــاب مــــــــن قــــــــبلكم والكفــــــــار أوليــــــــاء واتقــــــــوا اللـــــــــه إن كنــــــــتم  َّ َ ُُ ِ َ َ َ ْ َ ْ ََّ ْ ُْ َّ ََ َ ِْ ِ َِ ُُ ُ ِ
َمـــــؤمنني ِ ِ ْ َيـــــا أهيـــــا الـــــذين آمنـــــوا ال تتخـــــذوا الي﴿ إســـــالم، ]٥٧املائـــــدة،[﴾ُّ َ َْ َُّ ِ َِّ َ َ ُ َ َ ُّ َهـــــود َ ُ
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َّوالنــصارى أوليــاء بعــضهم أوليــاء بعــض ومــن يتــوهلم مــنكم فإنــه مــنهم  إن  َِ ِْ ْ ِّ َ ُ ْ َ َُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ َِّ ِ َِّ َُ ُ َّ ٍ َ ََ َُ ٰ
َاللـــــه ال هيــــدي القــــوم الظــــاملني ِ ِ َّ ََ ْ َْ َِّ ْ َ َادع إىل ســــبيل ربــــك ﴿ إســــالم، ]٥١املائــــدة،[﴾َ ِّ َ َِ ِ ٰ َ ِ ُ ْ

َباحلكمــة واملوعظــة احلــسنة و ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َ ْ ْ ِ ُجــادهلم بــالتي هــي أحــسن إن ربــك هــو أعلــم ِ َ َ ََ َّْ َ ََ ُ ْ َُ َ َّ َّ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ
َبمـــن ضـــل عـــن ســـبيله وهـــو أعلـــم باملهتـــدين ْ ُ َ َِ َِ ْ ِ ِ ُِ َ ََ َّْ َ ََ ُ َفـــبام ﴿ إســـالم، ]١٢٥النحــل،[ ﴾ِ ِ َ

َرَمحــة مــن اللـــه لنــت هلــم ولــو كنــت فظــا غلــيظ القلــب النفــضوا مــن حولــك  ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َُّ َ َ َ w ََ ِ ْ ْ َ َِّ َ َ َُ ْ ِّ َُ َ ْ
ِعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل عىل اللـه َفا َِّ َْ َ َ َ َ َّْ ََ َ َ َُ ََ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ُ ِ ُ َ ْ ْ ُ

َإن اللـه حيب املتوكلني َِ ِّ َ ُ ُّ َْ ِ ُ َّ َّ   . ]١٥٩آل عمران،[ ﴾ِ
َما أريكم إال ما أر ومـا أهـديكم إال سـبيل (وجاء الطغيان بإسالم  َّ َِّ َ ْ َ َ َ ْ َِ ُِ ُِ ْ َ َ َُ ٰ ِ

ِشـــــــادَّالر تـــــــسمع وتطيـــــــع لألمـــــــري وإن رضب ظهــــــــرك "، إســـــــالم ]٢٩غـــــــافر،[) َ
حـــــدثوا عـــــن بنـــــي إرسائيـــــل وال " إســـــالم )١("وأخـــــذ مالـــــك فاســـــمع وأطـــــع

ـــــة الغــــــــــــدر واملثلــــــــــــة والبغــــــــــــضاء ونــــــــــــرش اجلريمــــــــــــة )٢("حــــــــــــرج ، إســــــــــــالم رشعنـــــــ
والفــــــــــــوىض، إســــــــــــالم أقاصــــــــــــيص التـــــــــــــدجني وخرافــــــــــــات التخــــــــــــدير، فكـــــــــــــان 

  !وينإسالم األحبار، وكان املرشوع الصهي
                                                           

، صــــــــــــــحيح مـــــــــــــــسلم، ط الفــــــــــــــا للنـــــــــــــــرش "هــــــــــــــــ٢٦١ت"مــــــــــــــسلم بـــــــــــــــن احلجــــــــــــــاج القـــــــــــــــشريي النيــــــــــــــسابوري ) ١(
ـــــــــــــــؤاد عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي، ٢٠١١والتوزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع، األوىل  م، القـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقيم وترتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــ

 ].١٨٤٧ح/٤٩٨[
 البخـــــــاري، ط دار ابــــــن اجلـــــــوزي ، األوىل  ، صــــــحيح"هــــــــ٢٥٦ت"حممــــــد بــــــن اســـــــامعيل البخــــــاري ) ٢(

 ].٣٤٦١ح/٤١٤[م ، القاهرة، ترقيم وترتيب حممد فؤاد عبد الباقي، ٢٠١٠
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ًلــــيس صــــحيحا أن جــــرائم التكفرييــــني حتمــــل أبعــــادا ودوافــــع سياســــية  ً
وإن صـــــــور الـــــــبعض وتـــــــصور ذلـــــــك، ولـــــــيس مـــــــن قبيـــــــل املبالغـــــــة القـــــــول أن 
ًحمـــــاوالت التربيـــــر الـــــسيايس لإلجـــــرام املتأســـــلم تـــــستبطن تواطئـــــا وتعاطفـــــا  ً

  .مع اجلريمة وفقهها
ـــــــــري نفـــــــــــــــي واســـــــــــــــتباحة للمغـــــــــــــــاير، التكفـــــــــــــــري  دفـــــــــــــــع للقتـــــــــــــــل خـــــــــــــــارج التكفــــــ

ًالقــانون، التكفــري إجــرام بــال أفــق ولــذلك كــان وســيلة معتمــدة  للطغيــان  ً
اســــــــتخدمه اجلــــــــاهليون للــــــــدفع عــــــــن جــــــــاهليتهم، صــــــــاغ بــــــــه  بكــــــــل صــــــــوره،

املنـافقون إسـالمهم، اسـتثمره اليهـود فـأطروا العقـل التكفـريي ووجهـوه 
ضعه بإرسائيلياهتم، اعتمده االسـتئثار لتـدجني املجتمـع اإلسـالمي فأخـ

  .لنزواته، ثم ها هو خيضعه ملشاريع اهليمنة والتقسيم االستعامرية
  

ومــن نافلــة القــول التأكيــد عــىل بــراءة اإلســالم مــن اجلريمــة وفقههــا، وألن 
ـــــزوا عـــــــن بـــــــث أهـــــــوائهم يف القـــــــرآن الكـــــــريم الـــــــذي ال يأتيـــــــه  فقهـــــــاء اجلريمـــــــة عجــ

كثـــري الباطـــل مـــن بـــني يديـــه وال مـــن خلفـــه، فقـــد استعاضـــوا عـــن ذلـــك بـــدس ال
ٌمن األخبار امللفقة عمن ال ينطـق عـن اهلـو إن هـو إال وحـي يـوحى ثـم هـم 
مل يكتفــــــــوا بــــــــذلك حتــــــــى أخــــــــضعوا الــــــــذكر احلكــــــــيم ملختلقــــــــاهتم التــــــــي منحوهــــــــا 
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ًقداسة هائلة استبيحت هبا الدماء وانتهكت باسمها احلرمات ً.  
  :ً عن جابر األنصاري خربا محل بني ثناياه)١(رو البخاري ومسلم

نــسوبة للرســول اخلــاتم صــلوات ريب وســالمه عليــه وعــىل رغبــة م .١
  .آله للخالص من هيودي يدعى كعب بن األرشف

ٍأسلمة ألفعال وممارسات أساسها الكذب واالحتيال والغـدر تنتهـي  .٢ ٍ ٌ
 .باغتيال كعب

ٌتـــــــــــــــــــــوهني وحتقـــــــــــــــــــــري وازدراء بأخالقيـــــــــــــــــــــات الفروســـــــــــــــــــــية والــــــــــــــــــــــشهامة  .٣ ٌ ٌ
ــــــــي الــــــــــــــصور التـــــــــــــي عرضـــــــــــــها اخلـــــــــــــرب لــــــــــــــذ لك وحـــــــــــــسن اإلجابـــــــــــــة، وهـــــ

 .اليهودي املزعوم

ْمل يفــت راوي ذلــك اخلــرب التــسلل إىل غرفــة نــوم كعــب والتلــصص  .٤ ُ َ
 !عىل مهس الرجل لزوجته وهو عىل فراشها

ٌوعــىل شــاكلة ذلــك اخلــرب، أختلقــت أخبــار احتوهتــا جمــاميع املحــدثني  ْ َ ِ ُ ْ ُ
  .)٢(ومسانيدهم

                                                           
 ].١٨٠١ح/٤٨٢[وصحيح مسلم، ]. ٤٠٣٧ح/٤٧٧[صحيح البخاري، ) ١(
مـــــن ذلــــــك مــــــا رواه ابــــــن إســــــحاق حــــــول اغتيــــــال عبــــــداهللا وقيــــــل ســــــالم بــــــن أيب احلقيــــــق اليهــــــودي، ومــــــضمون ) ٢(

ًتلــــف كثــــريا عــــن قــــصة اغتيــــال كعــــب، إذ تتحــــدث األســــطورة عــــن غــــرية أصــــابت اخلــــزرج بعــــد اخلــــرب ال خي
نجـــاح األوس يف اغتيـــال كعـــب، فقـــرروا اغتيـــال هيـــودي آخـــر يـــدعى ســـالم وقيـــل عبـــداهللا ابـــن أيب احلقيـــق، 
وبعـــد أخـــذ اإلذن واملباركـــة مـــن الرســـول صـــلوات اهللا عليـــه وعـــىل آلـــه توجهـــوا إىل خيـــرب، وهنـــاك احتـــالوا 

انظــــر أيب الفــــداء اســــامعيل بــــن كثــــري !....  دخلــــوا دار ذلــــك اليهــــودي واقتحمــــوا عليــــه فراشــــه وقتلــــوه حتــــى
 ].٤/١٣١[م، ٢٠١٠، البداية والنهاية، ط دار ابن اجلوزي األوىل، القاهرة، "ـه٧٧٤ت"الدمشقي
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ًهـــــــــــــذه اخلرافـــــــــــــة التـــــــــــــي يـــــــــــــرضب آخرهـــــــــــــا أوهلـــــــــــــا صـــــــــــــارت معتمـــــــــــــدا يـــــــــــــامرس 
باالســــــــــــــــتناد إليهــــــــــــــــا بــــــــــــــــشاعتهم، ويعتمــــــــــــــــدوهنا يف تــــــــــــــــسويق الــــــــــــــــسفالة املجرمــــــــــــــــون 

  !!واحلقارة والدناءة كقيم نبوية يكفر جاحدها، وحيل دمه وماله وعرضه
تـــــــراث املـــــــسلمني اليـــــــوم مكبـــــــل بجبـــــــال مـــــــن االفـــــــرتاءات واملختلقـــــــات 

 "ٍإســــــالم"املقدســــــة، معتقــــــل بعــــــرشات آالف الفتــــــاو، مــــــصادر حلــــــساب 
  .سالم املحمدي يف صياغتهآخر تشارك املترضرون من اإل

ٌومـــا مل هيـــب اجلميـــع كـــل مـــن موقعـــه ملواجهـــة ذلـــك والتـــصدي لـــه فـــإن 
  .النتائج ستكون وخيمة
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ــــــــــــور مـــــــــــــــصادرة اآلخـــــــــــــــر املختلـــــــــــــــف ونفيـــــــــــــــه  االغتيـــــــــــــــال صـــــــــــــــورة مـــــــــــــــن صـــ
ـــــــــل التكفــــــــــــريي بكــــــــــــم هائــــــــــــل مــــــــــــن املختلقــــــــــــات  ٍواستئــــــــــــصاله، مهــــــــــــد لــــــــــــه العقـــ ٍ

  .العقائد املصطنعةالروائية والوقائع املفرتاة، و
حيتكــر العقــل التكفــريي تفــسري النــصوص الدينيــة ليتــسنى لــه صــياغة 
ِّإســالمه، يــصادر العقــل فيحــول األفــراد واجلامعــات إىل كائنــات ال متلــك  َ

  .من أمرها إال التسليم املطلق ملشيئته وإرادته وتوجيهه
ٌرمـــــــــــــــــــوز العقـــــــــــــــــــل التكفـــــــــــــــــــريي ذوات مقدســـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــرم املـــــــــــــــــــساس هبـــــــــــــــــــا أو  ََ َُّ ٌ

  .كيك فيهاالتش
مـــــــصادره نـــــــزوات وأهـــــــواء تـــــــشارك االســـــــتئثار الـــــــسيايس ومؤســـــــساته 

  .الدينية يف إعادة قولبتها وأسلمتها
يف ســـبيل اســـتباحة املختلـــف ال يتحـــرج التكفـــريي مـــن وصـــم خمالفيـــه 

، ولتــــــدجني املجتمــــــع )٢(، دع عنــــــك مــــــا دوهنــــــا مــــــن ألفــــــاظ)١("باملخانيــــــث"
                                                           

 جممـــــــــوع الفتـــــــــاو، ط مكتبـــــــــة العبيكـــــــــان "هــــــــــ٧٢٨ت"أمحـــــــــد بـــــــــن عبـــــــــد احللـــــــــيم بـــــــــن تيميـــــــــة احلـــــــــراين  )١(
  .حيث وصم األشاعرة الذين هم سواد أهل السنة بذلك] ٦/٢١٥[م، ١٩٩٧وىلاأل

 كتاب كفر فيـه الـشيخ يوسـف "هـ١٤٢٢ت"للشيخ الوهايب املعارص مقبل بن هادي الوادعي )٢(
وهـــــــــــو مطبـــــــــــوع متـــــــــــداول، ) إســـــــــــكات الكلـــــــــــب العـــــــــــاوي يوســـــــــــف القرضـــــــــــاوي(القرضـــــــــــاوي أســـــــــــامه 

  .ية املعارصةوالشيخ القرضاوي أحد مشائخ الوهابية التكفري
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ْملـــشيئته اإلجراميــــة االستئــــصالية يـــصعد  ِّ َ ٍنــــربة خطابــــه جتـــاه خمالفيــــه بتــــدرج ُ ُّ َ
ٍمـــــدروس وهـــــو ال ينـــــسى يف أثنـــــاء ذلـــــك كلـــــه وقبلـــــه وبعـــــده تـــــالوة آي مـــــن  ٍ
ِّالذكر احلكـيم حمـاط بحـشد كبـري مـن املفرتيـات الروائيـة التـي تتكفـل بـيل  َ ِ ٍ

ِّعنق النص القرآين وإعادة توجيهه َ ُِ ُ.  
  

م اهللا القرآن كـال:  رووا عنه القول "هـ١٧٩ت"هذا مالك بن أنس 
، Gغــــري خملــــوق، فمــــن زعــــم أنــــه خملــــوق فقــــد كفــــر بــــام أنــــزل عــــىل حممــــد 

  .)١(ُوالذي يقف رش ُ من الذي يقول
الــذي يقــف هــم الواقفــة، وهــم يؤمنــون أن القــرآن كــالم اهللا ثــم : قلــت

ـــال يقولـــــــون خملـــــــوق أو غـــــــري خملـــــــوق، والقـــــــول بخلـــــــق القـــــــرآن أو  يقفـــــــون فــــ
  !ًيعةًالوقف هو مذهب مجاهري من املسلمني سنة وش

مـــــن قـــــال :  قـــــال كـــــام رو ولـــــده عبـــــداهللا"هــــــ٢٤١ت"بـــــن حنبـــــلأمحـــــد 
  .)٢(القرآن خملوق فهو عندنا كافر

ْاللفظية والواقفة زنادقة عتق:  وقال َّ ُ)٣(.  
  

                                                           
 إبطــــــــــــال التــــــــــــأويالت ألخبــــــــــــار الــــــــــــصفات ،ط دار الكتــــــــــــب "هـــــــــــــ٤٥٨ت: الفــــــــــــراء احلنــــــــــــبيل أبــــــــــــو يعــــــــــــىل )١(

  ].٣٠٠[م، ٢٠٠٩العلمية األوىل
 الـسنة والـرد عـىل اجلهميـة ، ط مكتبـة اإلمـام البخـاري، "هــ٢٩٠ت"عبداهللا بن أمحد بن حنبل  )٢(

 . ]١/٤٠[م، ٢٠٠٨اليمن،دار ابن اجلوزي، القاهرة 
  ].٢٦٤[ الفراء احلنبيل، إبطال التأويالت، أبو يعىل )٣(
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لفظــــــي بــــــالقرآن خملــــــوق، وهـــــــم : اللفظيــــــة هــــــم الــــــذين يقولـــــــون:  قلــــــت
  .مجاهري من أهل السنة منهم البخاري ومسلم وآخرون

الة خلــــــــــف مــــــــــن يــــــــــؤمن بخلــــــــــق القــــــــــرآن وعــــــــــدم وكــــــــــان يــــــــــر حرمــــــــــة الــــــــــص
  .)١( إجزائها

 :"هـــــــ١٩٨ت"قــــــال عبــــــد الــــــرمحن بــــــن مهــــــديألجــــــل ذلــــــك وبذريعتــــــه 
القـــــرآن : َّلـــــو كـــــان األمـــــر إيل لقمـــــت عـــــىل اجلـــــرس فـــــال يمـــــر يب أحـــــد يقـــــول (

  .)٢ ()خملوق إال رضبت عنقه وألقيته
تلقــــــف االســــــتئثار الــــــسيايس تلــــــك الفتــــــاو ونظائرهــــــا وســــــارع للخــــــالص 

وهكـــــــذا حتولــــــــت قـــــــيم اإلســــــــالم الكــــــــرب .. اة التـــــــصحيح واإلصــــــــالحمـــــــن دعــــــــ
  !وسائل حيتمي هبا الطغيان وذرائع ومسوغات للقمع

ــــذا اإلمـــــــام احلـــــــسني ســـــــالم اهللا عليـــــــه ســـــــبط رســـــــول اهللا صـــــــلوات اهللا  هـــ
َعليــه وعــىل آلــه قتــل بــسيف جــده الــذي أمــر بالــسمع والطاعــة لــويل األمــر  ِ ٌ

  .)٣(البار والفاجر
                                                           

 ] ١/٤١[عبداهللا بن أمحد بن حنبل، السنة والرد عىل اجلهمية،  )١(
  ].٣٠١[ الفراء احلنبيل، إبطال التأويالت ألخبار الصفات، أبو يعىل )٢(
اده القـــــــايض  شـــــــارح ســـــــنن الرتمـــــــذي كـــــــام أفـــــــ"هــــــــ٥٤٣ت"قالـــــــه مـــــــن املتقـــــــدمني ابـــــــن عـــــــريب املـــــــالكي  )٣(

 ط مؤسسة الرسالة " املنار عىل البحر الزخار" يف كتابه "هـ١١٠٨ت "العالمة صالح املقبيل 
ــــــــارصين الـــــــــــدكتور الوهـــــــــــايب عبـــــــــــد الـــــــــــرمحن احلاممحـــــــــــي يف ]٢/٤٦٤[م ، ١٩٩٨األوىل ، ومـــــــــــن املعـــ
 ذكـــر ذلـــك الـــشيخ أمـــني صـــالح هـــران "دور الدولـــة األمويـــة يف خدمـــة الـــدعوة اإلســـالمية"كتابـــه 

 ط اآلفـــاق العربيـــة "اإلمـــام احلـــسني بـــني اإلحـــالل النبـــوي واالســـتحالل األمـــوي"أ يف كتابـــه احلـــد
  ].١٩٠[للدعاية والطباعة، الثانية، بدون تاريخ، 
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 التــــــسلط واالســــــتئثار اليزيــــــدي األمــــــوي كــــــان لــــــذلك فخروجــــــه بوجــــــه
ًخطئا فادحا رضب وحدة املسلمني إىل اليوم ً)١(!  

َبتلـــــك الـــــصورة كيـــــف القتلـــــة  َّ  جريمـــــة قتـــــل اإلمـــــام احلـــــسني موفقهـــــاؤهَ
  .ًوالعرتة الطاهرة سالم اهللا عليهم مجيعا يوم كربالء

 الــــــــــذبح مــــــــــن قبــــــــــل الــــــــــوايل  اســــــــــتحق"هـــــــــــ١٢٤ت"اجلعــــــــــد بــــــــــن درهــــــــــم   
 يف يــوم عيــد األضــحى "هـــ١٢٦ ت"ي  بــن عبــداهللا القــرسالغــشوم خالــد

ال يعيبـــــــــه عائـــــــــب وال (وعـــــــــىل رؤوس مـــــــــن شـــــــــهد معـــــــــه العيـــــــــد مـــــــــن النـــــــــاس 
) يطعـــن عليـــه طـــاعن، بـــل استحـــسنوا ذلـــك مـــن فعلـــه وصـــوبوه مـــن رأيـــه

  .)٢(كام قال إمام التكفرييني عثامن بن سعيد الدارمي
زل عـــــــن أمــــــا التــــــصفية عــــــرب االغتيـــــــال الــــــذي هــــــو موضـــــــوع بحثنــــــا بمعــــــ

  .أسبابه ومربراته وخلفياته فقد طالت الكثريين
 رفـــــــــض "ًهــــــــــ تقريبـــــــــا١٤أو١٣ت"هـــــــــذا ســـــــــعد بـــــــــن عبـــــــــادة األنـــــــــصاري 

الــــــسقيفة وســــــلطاهنا، وجحــــــد رشعيــــــة حكامهــــــا حتــــــى أنــــــه كــــــان ال يــــــصيل 
ـــــــــــــم وحيـــــــــــــــج وال يفـــــــــــــــيض معهـــــــــــــــم بإفاضـــــــــــــــتهم ، )٣(بـــــــــــــــصالهتم وال جيمـــــــــــــــع معهــ

                                                           
حمـــــارضات يف تـــــاريخ األمـــــم اإلســـــالمية، "ممـــــن رصح بـــــذلك التكفـــــريي املعـــــارص حممـــــد اخلـــــرضي يف كتابـــــه )١(

  ].٣٢٧[م، ٢٠٠٥النرش والتوزيع، الثامنة، بريوت،  ط دار املعرفة للطباعة و"الدولة األموية
، الـــــــــرد عـــــــــىل اجلهميـــــــــة، مطبـــــــــوع ضـــــــــمن كتـــــــــاب عقائـــــــــد "هــــــــــ٢٨٠ت"عـــــــــثامن بـــــــــن ســـــــــعيد الـــــــــدارمي  )٢(

   ].١٩٣[م، ٢٠٠٧السلف، ط دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة، األوىل، 
 ط دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة، ، تـــــــــــــاريخ األمـــــــــــــم وامللـــــــــــــوك،"هــــــــــــــ ٣١٠ ت"حممـــــــــــــد بـــــــــــــن جريـــــــــــــر الطـــــــــــــربي، )٣(

  ].٢/٢٤٤[م، ١٩٩٧بريوت، 



 ۱۳ Ì4Õ’kÿ^=€_Îk»˘^=﴿ÏŸƒ=fl_‹ˇ^﴾�_rÖÈ∂==

ْترصــدت لــه  َ ُ وتتبعتــه ومـــا أن ســن"اجلــن"ََّ َ َّْ َ حت الفرصــة بعــد خروجـــه إىل َّ
  :ًالشام حتى اغتالته بحوران يف مغتسله وقالت يف ذلك شعرا

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرج
ــــــــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهمني  )١(ُفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاده   رمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وهللا القائل
  أال ربام صححت دينك بالغدر   يقولـــــون ســـــعد شـــــكت اجلـــــن قلبـــــه
ًومـــــــــــــا ذنـــــــــــــب ســـــــــــــعد أنـــــــــــــه بـــــــــــــال قـــــــــــــائام  ًعدا مل يبـــــــــــــايع أبـــــــــــــا بكـــــــــــــرولكـــــــــــــن ســـــــــــــ   ٍ

  

 مرص بعد استشهاد واليها حممـد بـن Eاألشرت النخعي واله عيل 
أيب بكــر فلــام علــم معاويــة بــذلك عظــم عليــه األمــر فاحتــال للخــالص منــه 

  .)٢(وأوعز إىل من اغتاله بالسم
أمري املؤمنني وسيد الوصيني عيل سالم اهللا عليه اغتالته يـد التكفـري 

  .ض بعض فصوهلا يف ثنايا بحثنا هذايف قصة طويلة سنعر
ــــــــــضاعفت يف هــــــــــــــذا العــــــــــــــرص، املــــــــــــــستثمرون للفقــــــــــــــه  جــــــــــــــرائم التكفــــــــــــــري تــــ

                                                           
 البدايـــــة والنهايـــــة،  ط دار ابـــــن "هــــــ٧٧٤ ت"عـــــامد الـــــدين اســـــامعيل بـــــن كثـــــري القـــــريش الدمـــــشقي، )١(

  ].١٤٦، ٤/١٤٥[اجلوزي ، األوىل، القاهرة، 
ــــــرم حممــــــــد بــــــــن حممــــــــد الــــــــشيباين املعــــــــروف بــــــــابن األثــــــــري )٢(  ، "هـــــــــ٦٣٠ ت"عــــــــز الــــــــدين عــــــــيل بــــــــن أيب الكــ

  ].٣/١٩١[م، ٢٠١١امل يف التاريخ، ط رشكة األعلمي للمطبوعات، األوىل، بريوت،الك



  ۱٤ Ì4Õ’kÿ^=€_Îk»˘^=﴿ÏŸƒ=fl_‹ˇ^﴾�_rÖÈ∂==

 وهنـــاك " اإلســـالمي"ًاإلجرامـــي أيـــضا كثـــر، فهنـــاك ســـلطات االســـتئثار 
أجهــزة املخـــابرات الطائفيـــة، وهنـــاك دول االســـتكبار االســـتعامري، هـــذا 

  .ًفضال عام يوفره تراث اجلريمة من تأصيل ونامذج
كتور العالمــة حممــد ســعيد رمــضان البــوطي طالتــه يــد الغــدر عــىل الــد

م، ومـــع كونـــه مـــن أعـــالم ورمـــوز ٢٠١٣خلفيــة مواقفـــه املبدئيـــة يف العـــام 
  !!ًدفاعا عن السنة.. السنة املعارصين لكنه اغتيل 

ــــــــــــــسني عبـــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــاري العيـــــــــــــــــــــدروس  ـــــــــــــشافعي حـــــــ العالمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــسني الــــــــ
  !!ًللسنة أيضاًاغتاله التكفرييون يف حرضموت ثأرا  "م٢٠١٥ت "

حتــــى الــــشيخ الوهــــايب الــــسلفي احلنــــبيل اجلنــــويب عبــــد الــــرمحن مرعــــي 
 الوهــــايب "اإلســــالم"حلــــج طالتــــه يــــد /العــــدين إمــــام دار احلــــديث بــــالفيوش

ًالسلفي احلنبيل اجلنويب انتصارا ملحمد بن عبدالوهاب وسلفه وقـضية 
  !اجلنوب التي يتصدرها اليوم خلفه

تغيــــــــــــــــري وصــــــــــــــــناع الــــــــــــــــوعي القــــــــــــــــرآين دع عنــــــــــــــــك رمــــــــــــــــوز اإلصــــــــــــــــالح وقــــــــــــــــادة ال
 "م٢٠١٤ت"كالــــدكتور العالمــــة املجاهــــد أمحــــد عبــــد الــــرمحن رشف الــــدين 

 والـــــــدكتور العالمـــــــة "م٢٠١٤ت"والـــــــدكتور العالمـــــــة عبـــــــد الكـــــــريم جـــــــدبان 
 ممـــــــن متكنـــــــت منظومـــــــة اإلجـــــــرام "٢٠١٥ت"املرتـــــــىض بـــــــن زيـــــــد املحطـــــــوري 

ً صد يف قلـوب الثقافية من الرتويج لتصفيتهم بعناوين طائفية قذرة القت
  .جماميع من مرىض الداء التكفريي
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ٌيف الطريـــق إىل تـــصفية املغــــاير لإلجـــرام التكفـــريي تــــراث مـــن التزويــــر 
واخلـــداع والتــــضليل جيــــدده جتــــار الــــدين ويــــشعل نريانــــه أصــــحاب األطــــامع 
بوقـــــــود عـــــــامده الـــــــسذج واملغيبـــــــني واملـــــــستلبني ومحلـــــــة أحقـــــــاد الزيـــــــف، يبـــــــدأ 

 يف الظنيـات وينتهـي بـصناعة الفـوىض يف املجتمـع ومـن بتهويـل اخلـالف
ُثــــم حتريــــك املخــــدوعني بنــــوازعهم املختلفــــة يف معركــــة يقدســــها الطغيــــان  ِّ َ ُ ٍ
ــــار تنتهـــــــــي بـــــــــإغراق العـــــــــامل اإلســـــــــالمي يف حمـــــــــيط مظلـــــــــم ال   ٍويباركهـــــــــا التجـــــ

َقـــــــــــــــــرار لــــــــــــــــــه وال هنايـــــــــــــــــة َ ألمواجــــــــــــــــــه املتقِ كــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك باســــــــــــــــــم القــــــــــــــــــرآن ... َلبـــــــــــــــــة ُ
  !والصحبة والسنة

ٍومـــــــن املفارقـــــــات هنـــــــا أن مـــــــن يـــــــشعل احلـــــــروب بخلفيـــــــات طائفيـــــــة يف  ٍ
ٍبقــــــــاع كثــــــــرية مــــــــن العــــــــامل اإلســــــــالمي يــــــــدعو   يف رد الفعــــــــل عــــــــىل "للتعقــــــــل"ٍ

  !العدوان املتعمد لقو االستكبار عىل أقدس املقدسات اإلسالمية
  :هتويل اخلالف يف الظنيات - ١

 :"هــــــــــــ٧٢٨ت" التكفـــــــــــريي ابـــــــــــن تيميـــــــــــة احلـــــــــــراين "اإلســـــــــــالم"قـــــــــــال شـــــــــــيخ 
ًبلفـــــــــــظ النيـــــــــــة لـــــــــــيس مـــــــــــرشوعا عنـــــــــــد أحـــــــــــد مـــــــــــن علـــــــــــامء املـــــــــــسلمني، وال   اجلهـــــــــــر(

، وال فعلـــه أحــد مـــن خلفائـــه وأصــحابه، وســـلف األمـــة G  رســـول اهللا  فعلــه
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ٌوأئمتهـــــــــا، ومـــــــــن ادعـــــــــى أن ذلـــــــــك ديـــــــــن اهللا، وأنـــــــــه واجـــــــــب فإنـــــــــه جيـــــــــب تعريفـــــــــه 
ِالـرشيعة واســتتابته مــن هــذا القــول فــإن أرص عـىل ذلــك قتــل، بــل النيــة ُ َّ َ  الواجبــة َ

ِيف العبــادات كالوضــوء والغــسل والــصالة والــصيام والزكــاة وغــري ذلــك حملهــا  ْ ُ
  .)١( )القلب باتفاق أئمة املسلمني

ـــــــن املفيـــــــــد هنـــــــــا نقـــــــــل رأي أئمـــــــــة أهـــــــــل الـــــــــسنة يف هـــــــــذه املـــــــــسألة : قلـــــــــت مــ
ليعــرف القــارئ بطــالن دعــو ابــن تيميــة ومــا ذهــب إليــه مــن تكفــري بنــاء 

  .عىل تلك الدعو الباطلة
يــــــــسن أن يــــــــتلفظ بلــــــــسانه : (" الفقــــــــه عــــــــىل املــــــــذاهب األربعــــــــة" يف قـــــــال

ًأصــيل فــرض الظهــر مــثال، ألن يف ذلــك تنبيهــا : بالنيــة، كــأن يقــول بلــسانه ً
، )وهــذا احلكـــم متفــق عليــه عنــد الــشافعية واحلنابلـــة: (، ثــم قــال )للقلــب

إن الـــــــتلفظ بالنيــــــــة لــــــــيس : املالكيـــــــة واحلنفيــــــــة قــــــــالوا: (وأضـــــــاف يف اهلــــــــامش
ً يف الــــــــــــصالة إال إذا كــــــــــــان املــــــــــــصيل موسوســــــــــــا، عــــــــــــىل أن املالكيــــــــــــة ًمــــــــــــرشوعا

إن الــــــــــــــــــتلفظ بالنيــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــالف األوىل لغــــــــــــــــــري املوســــــــــــــــــوس، وينــــــــــــــــــدب : قــــــــــــــــــالوا
  .)٢( )للموسوس

فأنــت أخــي القــارئ تــر كيــف أن املــسألة خالفيــة، وكيــف أن شــيخ 
 التكفــــــريي قــــــد افــــــرت عــــــىل الــــــسلف واخللــــــف، ثــــــم بنــــــى عــــــىل "اإلســــــالم"

  ! وإباحة دمهفريته تكفري املخالف
                                                           

  ].٢٢/١٤٣[م، ١٩٩٧ابن تيمية، جمموع الفتاو الكرب، ط مكتبة العبيكان، األوىل)١(
  ].١/١٧١[م، ٢٠٠٤عبد الرمحن اجلزيري، الفقه عىل املذاهب األربعة، ط دار احلديث، القاهرة،  )٢(
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O- „^ÑŸgÿ^Ë=iÈ≈êÿ^=4Õ’jW= =
ـــالد احلـــــــــــــــــرمني يف عهـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــلطاهنم املتطـــــــــــــــــرف  اجتـــــــــــــــــاح الوهـــــــــــــــــابيون بــــــــــــــ

 وأكــــــــره علــــــــامء مكــــــــة "هـــــــــ١٢٢٩ت"بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز بــــــــن حممــــــــد  ســــــــعود
نــــــــشهد ونحــــــــن علــــــــامء مكــــــــة : (املكرمــــــــة عــــــــىل التوقيــــــــع عــــــــىل هــــــــذه النــــــــسخة

لـــــــدين املكرمـــــــة الواضـــــــعون خطوطنـــــــا وأختامنـــــــا يف هـــــــذا الـــــــرقيم أن هـــــــذا ا
الــــــذي قــــــام بــــــه الــــــشيخ حممــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب ودعــــــا إليــــــه إمــــــام املــــــسلمني 
ســعود بــن عبــدالعزيز مــن توحيــد اهللا، ونفــي الــرشك الــذي ذكــره يف هــذا 
الكتــاب، أنــه هــو احلــق الــذي ال شــك فيــه وال ريــب، وأن مــا وقــع يف مكــة 
ًواملدينـــة ســـابقا، ومـــرص والـــشام وغريمهـــا مـــن الـــبالد، إىل اآلن مـــن أنـــواع 

لــــــــــــــرشك املــــــــــــــذكورة يف هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب أنــــــــــــــه الكفــــــــــــــر املبــــــــــــــيح للــــــــــــــدم، واملــــــــــــــال، ا
واملوجــــــــب للخلــــــــود يف النــــــــار، ومــــــــن مل يــــــــدخل يف هــــــــذا الــــــــدين ويعمــــــــل بــــــــه 
ــــــــادي أعدائـــــــــــه فهـــــــــــو عنــــــــــدنا كـــــــــــافر بـــــــــــاهللا واليـــــــــــوم اآلخـــــــــــر،  ٌويــــــــــوايل أهلـــــــــــه ويعـــ
ٌوواجـــب عـــىل إمـــام املـــسلمني، واملـــسلمني جهـــاده وقتالـــه حتـــى يتـــوب إىل 

 .)١()يه ويعمل هبذا الديناهللا مما هو عل

ُالـــرشيف غالـــب بـــن مـــساعد وعلـــامء املدينـــة املنـــورة بـــدورهم أكرهـــوا 
  .)٢(عىل اإلقرار بمثل هذه النسخة

                                                           
هـــــــــ، ١٤١٧حممـــــــد بــــــــن قاســـــــم النجــــــــدي، الـــــــدرر الــــــــسنية يف األجوبـــــــة النجديــــــــة، ط عبـــــــدالرمحن بــــــــن ) ١(

 ].١/٣١٤[ السادسة،
 ].١/٣١٦[ عبدالرمحن النجدي، الدرر السنية يف األجوبة النجدية، ) ٢(
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وســعود هــذا الــذي أكــره علــامء احلــرمني عــىل اإلقــرار بكفــرهم وكفــر 
 النجـــــــــدي يف مـــــــــرص والـــــــــشام وغريمهـــــــــا مـــــــــن "اإلســـــــــالم"كـــــــــل مـــــــــن خيـــــــــالف 

ملتوكــل عــىل اهللا أمحــد بــن اإلمــام املنــصور الــبالد هــو الــذي أرســل لإلمــام ا
 رســــــالة يــــــدعوه فيهــــــا إىل اعتنـــــــاق  "هــــــــ١٢٣١-١٢٢٤"عــــــيل بــــــن املهــــــدي 

فاملـــــــــــأمول فيـــــــــــك أنـــــــــــك تعلـــــــــــن بـــــــــــدعوة : (وممـــــــــــا جـــــــــــاء فيهـــــــــــا !.. "اإلســـــــــــالم"
  )١()!.اإلسالم، وتظهرها جلميع رعاياك، وتأمر العلامء ببث الدعوة

 الـــــــــــرشك م وحتـــــــــــت دعـــــــــــاو أو لنقـــــــــــل فتـــــــــــاو١٩٢١-هــــــــــــ١٣٤١عـــــــــــام
ْوالتـــشيع ارتكـــب الوهـــابيون مذبحـــة بحـــق املئـــات مـــن احلجـــاج اليمنيـــني  ُّ َ َ

  .يف بالد عسرييف منطقة تنومة 
ــــــــــــاء فتــــــــــــــاو االســــــــــــــتباحة للمخــــــــــــــالف ترتكــــــــــــــب  بــــــــــــــذات الــــــــــــــذرائع وبغطــ
ـــــدوان الــــــــــسعووهايب األمريكــــــــــي جــــــــــرائم إبــــــــــادة مجاعيــــــــــة راح  ٍطــــــــــائرات العـــــ ٍ ُ

ًألبريــاء العــزل أطفــاال ونــساء ًضــحيتها حتــى اآلن قربــة الثالثــني ألفــا مــن ا ً
ـــــريح، هـــــــــذا فـــــــــضال عـــــــــن تـــــــــدمري مـــــــــا يزيـــــــــد عـــــــــىل  ًوشـــــــــيوخا بـــــــــني شـــــــــهيد وجــــ ٍ ٍ ً
ــــــرشين ألـــــــــف منـــــــــزل واملئـــــــــات مـــــــــن اجلـــــــــسور واملستـــــــــشفيات  الثالثامئـــــــــة وعـــ
واملــــستوصفات واملــــصانع وحمطــــات توليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة واملــــدارس 

ــــــــــــــــذرة يــــــــــــــــــــــــــــــــشنها التكفرييــــــــــــــــــــــــــــــــون !.. واملــــــــــــــــــــــــــــــــساجد ٍيف حــــــــــــــــــــــــــــــــرب عدوانيــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــ ٍ ٍ
                                                           

 ].١٢٦[م، ١٩٨٣حممد بن عيل الشوكاين، ذكريات الشوكاين، ط دار العودة، بريوت، ) ١(
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ًم عــــــــــىل الــــــــــيمن شـــــــــــعبا ٢٠١٥الــــــــــسعووهابيون منــــــــــذ أواخــــــــــر آذار مــــــــــارس 
ومقــــــدرات خدمــــــة للمــــــشاريع الــــــصهيوأمريكية يف اهليمنــــــة عــــــىل املنطقــــــة 

  !!وثرواهتا وإعادة تقسيمها وتقاسمها
الـسعووهابيون حلـرهبم هـذه اآلالف مـن املرتزقـة  ّجـيش التكفرييـون

ٍاملحليــني، فــضال عــن جيــوش مــستأجرة مــن أكثــر مــن مخــس ٍ  عــرشة دولــة ً
ــــــــــــــــرب والــــــــــــــــــسودان والــــــــــــــــــسنغال واإلمــــــــــــــــــارات  بينهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرص واألردن واملغــ
ٍبــــــــــــــــــإرشاف وإدارة ومــــــــــــــــــشاركة أمريكيــــــــــــــــــة إرسائيليــــــــــــــــــة بريطانيــــــــــــــــــة، وحتــــــــــــــــــى  ٍ ٍ ٍ ٍ
ـــنظامت اإلجــــــرام الدوليـــــــة كــــــبالك ووتــــــر، ودايـــــــن جــــــروب األمـــــــريكيتني  مـــ
ٍاســـــــتؤجرتا يف هــــــــذا العــــــــدوان الــــــــذي تـــــــصد لــــــــه اليمنيــــــــون بــــــــإيامن راســــــــخ  ٍ َّ ََ

ــــــالبة ال تلـــــــــــني، وبـــــــــــصورة فاقــــــــــــت توقعـــــــــــات األعــــــــــــداء ٍوثبـــــــــــات وبـــــــــــ ٍأس وصــــــ ٍ ٍ
ّوأربكت حساباهتم وحمقت كل مـوازين القـوة املاديـة التـي عولـوا عليهـا 
ًكثـــريا يف حـــسم املعركـــة ملـــصلحتهم، وراهنـــوا هبـــا عـــىل كـــرس إرادة شـــعب 

  .اإليامن يف احلرية واالستقالل والعيش الكريم
P-=≤≈ª^=4Õ’jW= =

ً حيـــــزا كبــــريا مـــــن "هـــــ٢٩٠ت"بـــــن حنبــــل خــــصص عبــــداهللا بـــــن أمحــــد  ً
 للنيـــــل مـــــن أيب حنيفـــــة والتحـــــذير منـــــه، مـــــن ذلـــــك مـــــا رواه "الـــــسنة"كتابـــــه 

ِســـــــمعت محـــــــاد بـــــــن ســـــــلمة إذا ذكـــــــر أبـــــــو : عـــــــن الوليـــــــد بـــــــن صـــــــالح أنـــــــه قـــــــال ُ



  ۲۰ Ì4Õ’kÿ^=€_Îk»˘^=﴿ÏŸƒ=fl_‹ˇ^﴾�_rÖÈ∂==

:  وبلغنـي أن عـثامن البتـي كـان يقـول:، قال !ذاك أبو جيفة : حنيفة قال 
  )١( .ذاك أبو جيفة

: ســمعت رشيكــا يقــول: أيب مــزاحم أنــه قــالورو عــن منــصور بــن 
ألن يكــــون يف كــــل ربــــع مــــن أربــــاع الكوفــــة مخــــار يبيــــع اخلمــــر خــــري مــــن أن 

   )٢( .يكون فيه من يقول بقول أيب حنيفة
 ّومل يقـــــف األمـــــر عنـــــد ذلـــــك بـــــل إنـــــه كفـــــره وقطـــــع هبالكـــــه، حيـــــث رو

: ذكـــر األوزاعـــي أبـــا حنيفـــة فقـــال: عـــن حممـــد بـــن كثـــري املصيـــيص أنـــه قـــال
   .)٣(ينقض عر اإلسالم عروة عروةهو 

مــــــا : كــــــان األوزاعـــــي وســــــفيان يقــــــوالن: ورو عـــــن الفــــــزاري القــــــول
  .)٤(ولد يف اإلسالم عىل هذه األمة أشأم من أيب حنيفة

  .)٥(استتيب أبو حنيفة مرتني: وعن سفيان الثوري 
ســـمعت مالـــك بـــن أنـــس ذكـــر أبـــا : وعـــن منـــصور بـــن أيب مـــزاحم قـــال

مـــــن كـــــاد الـــــدين : كـــــاد الـــــدين، وقـــــال : وء وقـــــالحنيفـــــة، فـــــذكره بكـــــالم ســـــ
  .)٦(فليس من الدين

                                                           
  ].١/١٤٥[م ، ٢٠٠٨لسنة والرد عىل اجلهمية، ط دار بن اجلوزي، عبداهللا بن أمحد بن حنبل ، ا )١(
  ].١/١٣٧[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )٢(
  ].١/١٢٠[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )٣(
  ].١/١٢١[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )٤(
  ].١/١٢٦[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )٥(
  ].١/١٣٣[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )٦(



 ۲۱ Ì4Õ’kÿ^=€_Îk»˘^=﴿ÏŸƒ=fl_‹ˇ^﴾�_rÖÈ∂==

سمعت محاد بن سلمة يقـول عـن أيب : وعن اهليثم بن مجيل أنه قال 
ُهذا ليكبنه اهللا يف النار: حنيفة َّ ََّ ُ َ. )١(   

ـــــــــريي ابــــــــــن تيميــــــــــة احلــــــــــراين هــــــــــو اآلخــــــــــر كفــــــــــر " اإلســــــــــالم"شــــــــــيخ  ّ التكفـ
 التفـــــــــــسري الـــــــــــشهري  صـــــــــــاحب"هــــــــــــ٦٠٦ت"اإلمـــــــــــام فخـــــــــــر الـــــــــــدين الـــــــــــرازي 

وأبلـــغ مــــن ذلــــك أن : ( "جممــــوع الفتــــاو"وقـــال يف .. "مفـــاتيح الغيــــب"
ّمــــــنهم مــــــن يــــــصنف يف ديــــــن املــــــرشكني والــــــردة عــــــن اإلســــــالم، كــــــام صــــــنف 
ُالــــــرازي يف عبــــــادة الكواكــــــب واألصــــــنام، وأقــــــام األدلــــــة عــــــىل حــــــسن ذلــــــك 
َّومنفعتــــه، ورغــــب فيــــه، وهــــذه ردة عــــن اإلســــالم باتفــــاق املــــسلمني، وإن 

قـد : (وال خيفـى مـا يف عبـارة. )٢( )ان قد يكون تاب وعاد إىل اإلسـالمك
مــــن متـــريض وتــــشكيك وإحيـــاء باحتامليــــة ) يكـــون تـــاب وعــــاد إىل اإلســـالم

َّاستمرار فخر الدين الرازي عىل ردته املفرتاه ِ!  
َّالـشيخ املتوهــب املعــارص ســفر احلــوايل كفـر العالمــة حممــد بــن علــوي 

  ."جمدد ملة عمرو بن حلي"ك أسامه املالكي يف كتيب خصصه لذل
وعــــىل وقــــع فتــــو القرضــــاوي بإهــــدار دم كــــل مــــن يعمــــل مــــن خــــالل 
مؤســـــــــــــسات الدولـــــــــــــة الـــــــــــــسورية اغتيـــــــــــــل الـــــــــــــدكتور العالمـــــــــــــة حممـــــــــــــد ســـــــــــــعيد 

                                                           
 ].١/١٤٥[ عبداهللا بن أمحد ، السنة ، )١(
)٢( ،٤/٣٨[ ابن تيمية ، جمموع الفتاو.[  
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ــــوطي، وباســـــــــم الغـــــــــرية عـــــــــىل الـــــــــصحابة وزوجـــــــــات الرســـــــــول  رمـــــــــضان البـــــ
األكــرم صــلوات ريب وســالمه عليــه وعــىل آلــه ارتكبــت جريمتــا جــامعي 

شحوش بــــــــصنعاء العــــــــام الفائــــــــت والتــــــــي راح ضــــــــحيتها املئــــــــات بــــــــدر واحلــــــــ
  .شهداء وجرحى

 اغتيل الـدكتور الـشهيد "للرافضة احلوثيني"وحتت ذرائع التصدي 
ــــــد الــــــــــــــــرمحن رشف الــــــــــــــــدين، والــــــــــــــــسيايس الــــــــــــــــصحفي والناشــــــــــــــــط  أمحــــــــــــــــد عبــــــــــ

  .والقائمة تطول... احلقوقي الشهيد عبد الكريم اخليواين 
Q-=fl^È≈ÿ^=÷Íà¢Ë=óÈÕÿ^=Ôƒ_·ìW= =

هـ أن احلافظ ابن جريـر الطـربي ٣١٠ذكر بن األثري يف حوادث سنة
ًدفـــــــــــن لـــــــــــيال بـــــــــــداره ألن احلنابلـــــــــــة الـــــــــــذين هـــــــــــم ســـــــــــلف الوهابيـــــــــــة اجتمعـــــــــــت  ُ

َّومنعت من دفنه هنارا وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه اإلحلاد َّ ً)١(. 

هـــــــــــ ذكــــــــــر تعــــــــــاظم أمــــــــــر احلنابلــــــــــة وازديــــــــــاد رشهــــــــــم ٣٢٣ويف حــــــــــوادث ســــــــــنة
م اعرتضـــــوا يف البيـــــع والـــــرشاء، ومـــــيش الرجـــــال مـــــع النـــــساء وفتنـــــتهم حتـــــى أهنـــــ

فـــإن أخـــربهم !... والـــصبيان فـــإذا رأوا ذلـــك ســـألوه عـــن الـــذي معـــه مـــن هـــو؟
  !وإال رضبوه ومحلوه إىل صاحب الرشطة وشهدوا عليه بالفاحشة

                                                           
عـــــــز الـــــــدين أيب احلـــــــسن عـــــــيل بـــــــن أيب الكـــــــرم الـــــــشيباين املعـــــــروف بـــــــابن األثـــــــري، الكامـــــــل يف التـــــــاريخ،  )١(

  ].٦/٢٤٦[م رشكة األعلمي للمطبوعات ، بريوت، ٢٠١١، ١ط
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َّوكـــــــانوا إذا مــــــــر هبــــــــم شــــــــافعي املــــــــذهب أغــــــــروا بــــــــه العميــــــــان فيــــــــرضبونه 
  .)١(بعصيهم حتى يكاد يموت

  .ي ممارسات ال زلنا نعيشها ونقاسيها حتى اليوم يف جمتمعاتناوه
ــــــــدين تــــــــــستباح اخلــــــــــصوصيات، وباســــــــــمه تنتهــــــــــك احلرمــــــــــات،  َباســــــــــم الــ ُ ُْ
ــــري يفتــــــــــت العــــــــــامل اإلســــــــــالمي املفتــــــــــت أصــــــــــال ويــــــــــرشذم  ْوعــــــــــىل إيقــــــــــاع التكبــــــ َ َ َْ َ ْ ُْ ًُ َّ َُّ

ٍوجيـــزأ، ويف كـــل يـــوم تطالعنـــا األخبـــار باســـتباحة هنـــا وانتهـــاك هنـــاك، ٍ ٍ ْ َّ  ومـــا َُ
ٍجيــــري يف ســــوريا والعــــراق وليبيــــا والــــيمن مــــن حتــــشيد للفــــوىض وأســــلمة  ٍَ َْ
ـــــــشاعة لـــــــــيس إال أحـــــــــد جتليـــــــــات العـــــــــامل الـــــــــذي ينـــــــــشده  ـــــة وتربيـــــــــر للبــ ٍللجريمـــ

  .العقل التكفريي والبيئة التي ينشط فيها وهبا

                                                           
 ].٦/٣٤٥[ابن األثري، الكامل يف التاريخ،  )١(
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، Eبــــــدأت القــــــصة بالتحــــــاق جمــــــاميع مــــــن محلــــــة إرث النفــــــاق بعــــــيل 
ــــورت إىل عـــــــــــــصيان اإلمـــــــــــــام يف صـــــــــــــفني والتمـــــــــــــرد عـــــــــــــىل توجيهاتـــــــــــــه  ثـــــــــــــم تطـــــــــ
ًوصـــوال إىل تكفـــريه بعـــد حادثـــة التحكـــيم، ثـــم حتـــريض العـــوام وحتـــريكهم 
ـــــالم اهللا عليــــــــــــــــه وبـــــــــــــــث الفرقــــــــــــــــة والــــــــــــــــشقاق يف  إلضـــــــــــــــعاف دولــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــام ســـــــــــ

 العـــسكري فكانـــت معركـــة النهـــروان، املجتمـــع، تطـــور األمـــر إىل التمـــرد
  .ثم كان قرار اغتيال اإلمام سالم اهللا عليه

⁄Îì_Õkÿ^=ΩËW= =

، وأحــــــــــــــــد رمــــــــــــــــوز )١(قــــــــــــــــيس الكنــــــــــــــــدي صــــــــــــــــهر أيب بكــــــــــــــــر األشــــــــــــــــعث بــــــــــــــــن
  .)٢(املرتدين

، )٣(ً نفاقـــــاEًعـــــاد إىل اإلســـــالم كرهـــــا والتحـــــق بـــــأمري املـــــؤمنني عـــــيل 
                                                           

 ، الطبقـــــــــات الكـــــــــربي، ط دار إحيـــــــــاء الــــــــــرتاث "هــــــــــ٢٣٠ت"حممـــــــــد بـــــــــن ســـــــــعد بـــــــــن منيـــــــــع الزهــــــــــري  )١(
  ].٨/٥٨٠[م، بريوت، ١٩٩٦العريب، األوىل، 

  ."برأس الردة الذي نقض كندة"]  ٨/٥٨٠[وصفه ابن سعد يف طبقاته  )٢(
: بكـــــــر القـــــــولهــــــــ، عـــــــن أيب ١٣، حـــــــوادث ســـــــنة ] ٢/٣٥٣[رو ابـــــــن جريـــــــر الطـــــــربي يف تارخيـــــــه،  )٣(

) َّوددت أين يـــوم أتيـــت باألشـــعث بـــن قـــيس أســـريا كنـــت رضبـــت عنقـــه، فإنـــه ختيـــل إيل أنـــه ال يـــر َّ ً ُ
  ).ًرشا إال أعان عليه
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ـــان لـــــــــــه دور رئـــــــــــيس يف احلـــــــــــؤول دون اهلزيمـــــــــــة الـــــــــــساحقة  ٌكــــــــ بمعاويـــــــــــة يـــــــــــوم ٌ
ـــــــع باجتــــــــــــاه تـــــــــــوهني أمــــــــــــر اإلمــــــــــــام عـــــــــــيل ســــــــــــالم اهللا عليــــــــــــه  صـــــــــــفني كــــــــــــام أنـــــــــــه دفـــــ
باستنهاضـــــه وحتريــــــضه وتأجيجـــــه للحيلولــــــة دون اختيـــــار ابــــــن عبــــــاس أو 
األشــــــرت النخعــــــي ريض اهللا عــــــنهام يف التحكــــــيم، وبعنــــــاوين شــــــعوبية دفــــــع 

َفكـــــــان اخلـــــــوراج الـــــــرشاة الـــــــذين  .)١(بـــــــأيب موســـــــى األشـــــــعري إىل الواجهـــــــة ُ
َحك ْموا بكفر اإلمام وردتهَ َِ ُّ، ثـم تطـور األمـر إىل التمـرد عليـه وجتيـيش )٢(ِ

اجليــــوش حلربــــه يف واقعــــة النهــــروان الــــشهرية التــــي أتــــت عــــىل أغلــــب مــــن 
َّاستعـــــىص البيـــــان والربهـــــان عـــــن ثنيـــــه وإعادتـــــه عـــــام هـــــم بـــــه، وعـــــزم عليـــــه، 
ـــــــن قطــــــــع للطرقــــــــات وانتهــــــــاك للحرمــــــــات وهتــــــــاون باملقدســــــــات  ٍوبــــــــارشه مـ ٍ ٍ

  !.ين استحرضت الرشيعة هلدم الرشيعةبعناو
َوهنا قرر العقل التكفريي اخلارجي إغتيال اإلمام وتصفيته َّ َ !  

َ للهجــــــرة انتــــــدب عبــــــد الــــــرمحن بــــــن ملجــــــم املــــــرادي الغتيــــــال ٤٠ســــــنة ِ ُ
                                                           

ِّأراد عــــــــيل أن حيكــــــــم عبــــــــداهللا بــــــــن عبــــــــاس مــــــــع عمــــــــرو بــــــــن ]: (٨/٥٨١[قـــــــال ابــــــــن ســــــــعد يف طبقاتــــــــه )١( َ ُ
ًان أبـــــدا حتـــــى يكـــــون أحـــــدمها واهللا ال حيكــــم فيهـــــا مـــــرضي: العــــاص فـــــأبى األشـــــعث بـــــن قـــــيس وقـــــال

فــــإين : (هـــــ ٣٧، حــــوادث ســــنة]٣/١٠٢[فقــــال عــــيل عليــــه الــــسالم كــــام يف تــــاريخ الطــــربي، ) يــــامين
َوهل سعر األرض غري األشرت: (فقال األشعث) أجعل األشرت ََّ.(!!  

فإنـــا قـــد اخرتنـــا عمـــرو بـــن : قـــال أهـــل الـــشام: (هــــ٣٧حـــوادث ســـنة] ٣/١٠٢[يف تــاريخ الطـــربي، )٢(
فإنـــــــــا قـــــــــد رضـــــــــينا بـــــــــأيب موســـــــــى : قـــــــــال األشـــــــــعث وأولئـــــــــك الـــــــــذين صـــــــــاروا خـــــــــوارج بعـــــــــدالعـــــــــاص، ف

فــــــإنكم قــــــد عــــــصيتموين يف أول األمــــــر، فــــــال تعــــــصوين اآلن، إين ال أر أن : األشــــــعري، قــــــال عــــــيل
 ].٣/١٦٥[، وانظر تاريخ بن األثري، )أويل أبا موسى
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عـــــــيل ســـــــالم اهللا عليـــــــه، قـــــــدم ابـــــــن ملجـــــــم إىل الكوفـــــــة ولقـــــــي أصـــــــحابه مـــــــن 
ً فـــــزار يومـــــا نفـــــرا اخلـــــوارج فكـــــامتهم مـــــا يريـــــد، وكـــــان يـــــزورهم ويزورونـــــه، ً

ِمــــــــــن تــــــــــيم الربــــــــــاب فــــــــــرأ امــــــــــرأة مــــــــــنهم يقــــــــــال هلــــــــــا قطــــــــــام بنــــــــــت شــــــــــجنة بــــــــــن  َ
بــن عــامر بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن ســعد بــن ذهــل بــن تــيم الربـــاب،  عــدي

َوكان عيل قتـل أباهـا وأخاهـا يـوم هنـروان فأعجبتـه فخطبهـا، فقالـت َ َ ال : ٌ
ِّأتزوجــــــــــــك حتــــــــــــى تـــــــــــــسمي يل، فقــــــــــــال  َ يتـــــــــــــك، ًال تـــــــــــــسألينني شــــــــــــيئا إال أعط: ُ

واهللا مــا جــاء يب إىل : ثالثــة آالف وقتــل عـيل بــن أيب طالــب، فقـال: فقالـت 
هــذا املــرص إال قتــل عــيل بــن أيب طالــب وقــد أتيتــك مــا ســألت، ولقــي عبــد 
الــــرمحن بــــن ملجــــم شــــبيب بــــن بجــــرة األشــــجعي فأعلمــــه مــــا يريــــد ودعــــاه 

 ، وكـــــان اإلمـــــام ســـــالم اهللا عليـــــه إذا)١(إىل أن يكـــــون معـــــه فأجابـــــه إىل ذلـــــك
   :رأ ابن ملجم متثل بقول عمرو بن معدي كرب

ــــــــد حياتـــــــــــــــــــــــــه ويريـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــويت   عذيرك من خليلك من مراد    أريـــــــــــــــــ
إنـــــــه مل يقتلنـــــــي فكيـــــــف : ، فيقـــــــول !هـــــــال تقتلـــــــه ؟: فيقـــــــول لـــــــه أصـــــــحابه

  .)٢(أقتل من مل يقتلني
وبـــــات عبـــــد الـــــرمحن بـــــن ملجـــــم تلـــــك الليلـــــة التـــــي عـــــزم فيهـــــا أن يقتـــــل 

                                                           
)١(  ،٣/٢١[ابن سعد ، الطبقات الكرب.[  
 بـن يـونس الزحيـف، مـآثر األبــرار يف تفـصيل جممـالت جـواهر األخبــار، ابـن فنـد، حممـد بـن عــيل )٢(

  ].١/٣٣٦[م، صنعاء، ٢٠٠٢ط مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية، األوىل 
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يف مـــــــسجده !!! شـــــــعث بـــــــن قـــــــيس الكنـــــــديًعليـــــــا يف صـــــــبيحتها ينـــــــاجي األ
!!! فــضحك الــصبح فقــم: حتــى كــاد أن يطلــع الفجــر، فقــال لــه األشــعث

فقــام عبــد الــرمحن بــن ملجــم وشــبيب بــن بجــرة فأخــذا أســيافهام ثــم جــاءا 
ّحتى جلسا مقابل السدة التي خيـرج منهـا عـيل : ، قـال احلـسن بـن عـيل)١(ّ
ًوأتيتـــه، يعنـــي عليـــا ســـالم اهللا عليـــه، ســـحرا فج َ ُّإين بـــت : لـــست إليـــه فقـــالَ ِ

ــــــــــي عينــــــــــــاي وأنــــــــــــا جــــــــــــالس فــــــــــــسنح يل رســــــــــــول  الليلــــــــــــة أوقــــــــــــظ أهــــــــــــيل فملكتنــ
َيــا رســول اهللا مــا لقيــت مــن أمتــك مــن األود واللــدد:  فقلــتG اهللا َّ ِ َ َ َّ ُ)٢( ،

ًاللهـــــــــــم أبـــــــــــدلني هبـــــــــــم خـــــــــــريا يل مـــــــــــنهم : أدع اهللا علـــــــــــيهم، فقلـــــــــــت : فقـــــــــــال يل
واهللا إهنــــا الليلــــة : ه يقــــول ، وكــــان ســــالم اهللا عليــــ)٣(ًوأبــــدهلم رشا هلــــم منــــي

  .التي وعدت فيها، واهللا ما كذبت وال كذبت
   :وملا أراد أن خيرج من الدار تعلق مئزره بالباب ، فأنشأ يقول

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت القيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    أشـــــــــــــــــــــــــدد حيازيمـــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــوت
ـــــــــــــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت  )٤(َّإذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بواديكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وال جتـــــــــــــــ

ُّخـــــــرج عـــــــيل مـــــــن الفجـــــــر فأقبـــــــل اإلوز يـــــــصحن يف و َ جهـــــــه فطـــــــردوهن ٌ
                                                           

)١(  ،٣/٢١[ابن سعد، الطبقات الكرب.[  
َالعوج،        اللدد : األود  )٢(  .اخلصومات: َّ
)٣(  ،٣/٢٢[ابن سعد، الطبقات الكرب.[  
محيــد الــشهيد بــن أمحــد املحــيل، احلــدائق الورديــة يف مناقــب ]. ١/٣٣٧[ابــن فنــد، مــآثر األبــرار،  )٤(

  ].١/٩٢[م، صتعاء، ٢٠٠٢أئمة الزيدية، ط مكتبة بدر للطباعة والنرش والتوزيع، األوىل، 
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  : ثم مىض إىل املسجد وهو يقول  )١(ذروهن فإهنن نوائح: عنه فقال 
ُال يعبـــــــــــــــــــ اهللا يف     ســـــــــــــبيل املـــــــــــــؤمن املجاهـــــــــــــداخلـــــــــــــو ْ    غـــــــــــــــــــري الواحـــــــــــــــــــددَ

  )٢( الناس إىل املساجدظويوق
أهيــــــــــا النــــــــــاس الــــــــــصالة الــــــــــصالة، فــــــــــرضبه شــــــــــبيب : ٌفلــــــــــام خــــــــــرج عــــــــــيل نــــــــــاد

 ملجــم عــىل قرنــه بالــسيف، بالــسيف فوقــع ســيفه بعــضادة البــاب، ورضبــه ابــن
فـــزت : E، فقــال عـــيل !!)٣(احلكـــم هللا ال لـــك يــا عـــيل وال ألصـــحابك: وقــال 

ُورب الكعبـــــة، ال يفـــــوتنكم الرجـــــل َّ َ َ َّ، وشـــــد النـــــاس علـــــيهام مـــــن كـــــل جانـــــب، )٤(َ
َفأمــــا شــــبيب فأفلــــت، وأخــــذ عبــــد الــــرمحن بــــن ملجــــم فأدخــــل عــــىل عــــيل  ِ ُE 

ًأعـــــــــــش فأنـــــــــــا أوىل بدمـــــــــــه عفـــــــــــوا أطيبـــــــــــوا طعامـــــــــــه، وألينـــــــــــوا فراشـــــــــــه، فـــــــــــإن : فقـــــــــــال
ِوقـــصاصا، وإن أمـــت فـــأحلقوه يب أخاصـــمه عنـــد رب العـــاملني ِْ َ ْ َ ، يـــا بنـــي عبـــد )٥(ً

ُاملطلـــب ال ألفيـــنكم ختوضـــون دمـــاء املـــسلمني تقولـــون قـــد قتـــل أمـــري املـــؤمنني،  َ ِ ُ
ْأال ال يقــــتلن إال قــــاتيل، أنظــــر يــــا حــــسن إن أنــــا مــــت مــــن رضبتــــي هــــذه فارضبــــه  ِ َّ ُ

ٍرضبــــة بــــرضبة وال َّ متــــثلن بالرجــــل فــــإين ســــمعت رســــول اهللا ً ِّ َ ُGإيــــاك: (يقــــول 
ِاملثلة ولو بالكلب العقورو َ ْ ُ( )٦(.  

                                                           
  ].٣/٢١٧[ابن األثري، الكامل يف التاريخ،  )١(
  ].١/٩٢[هيد، احلدائق الوردية، محيد الش]. ١/٣٣٧[ابن فند، مآثر األبرار،  )٢(
 ].٣/٢١٩[ابن األثري ، الكامل يف التاريخ،  )٣(
  ].١/٣٤٠[ابن فند، مآثر األبرار،  )٤(
)٥( ،٣/٢٢[ابن سعد، الطبقات الكرب.[  
ابـــــــــــــن األثـــــــــــــري، الكامـــــــــــــل يف التـــــــــــــاريخ، ]. ٣/١٥٨[ابـــــــــــــن جريـــــــــــــر الطـــــــــــــربي، تـــــــــــــاريخ األمـــــــــــــم وامللـــــــــــــوك،  )٦(

]٣/٢١٩.[  
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ًودعــــا بنيــــه وهــــم أحــــد عــــرش رجــــال، فلــــام اجتمعــــوا عنــــده قــــال َ َ َ َ َ ِّيــــا بنــــي : َ َ
ــاركم، ولـــــــــــــــريأف كبـــــــــــــــاركم بـــــــــــــــصغاركم، وال تكونـــــــــــــــوا  ُليـــــــــــــــرب صـــــــــــــــغاركم كبـــــــــــــ َّ ََ ِ َ ِ

َهـــــــوا يف الـــــــدين، ومل يعطـــــــوا مـــــــن اهللا كاألشـــــــباه الغـــــــواة اجلفـــــــاة الـــــــذين مل يتفق ُ
ِ، ويــح الفــراخ فــراخ آل حممــد )١(ُاليقــني، كقــيض بــيض يف أدحــي ِ ِG مــن 

ْخليفـــة ٍ مـــستخلف، وعرتيـــف مـــرتف، يقتـــل خلفـــي وخلـــف اخلـــلف ُ ُِ ٍ ٍ ِ ٍ َِ ََّ ْْ ثــــم . َ
واهللا لقــــــــــد علمــــــــــت بتبليــــــــــغ الرســــــــــاالت، ومتــــــــــام الكلــــــــــامت وتــــــــــصديق : قــــــــــال

َّالعدات، وليتمن اهللا نعمته ع َُ ِ   .)٢(البيت ليكم أهلَ
أوصــــــيكام بتقــــــو اهللا، : ثــــــم قــــــال للحــــــسن واحلــــــسني ســــــالم اهللا علــــــيهام

وال تبغيـــــا الـــــدنيا، وال تلويـــــا عـــــىل يشء منهـــــا، قـــــوال احلـــــق، وارمحـــــا اليتـــــيم، 
وكونـــــا للظـــــامل خـــــصام وللمظلـــــوم عونـــــا، واعمـــــال بالكتـــــاب، وال تأخـــــذكام 

  .يف اهللا لومة الئم
هـــل فهمــت مـــا أوصــيت بـــه : فيـــة، فقــال ثــم نظــر إىل حممـــد بــن عـــيل بــن احلن

أوصـــــــــيك بمثلـــــــــه، وأوصـــــــــيك بتـــــــــوقري أخويـــــــــك، : نعـــــــــم، قـــــــــال: أخويـــــــــك؟، قـــــــــال
  .ًوتعظيم حقهام، وتزيني أمرمها، وال تقطعن أمرا دوهنام

                                                           
ِّاملوضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ: األدحي.           البيضقرش: القيض )١( َ ُ.  
، األحكـــام يف احلــالل واحلـــرام، ط مكتبــة بـــدر "هـــ٢٩٨ت" "ع"اإلمــام اهلــادي حييـــى بــن احلـــسني )٢(

، حتقيـــق الـــدكتور الـــشهيد املرتـــىض بـــن ]٢/٤٤٨[للطباعـــة والنـــرش والتوزيـــع، الثانيـــة، صـــنعاء، 
  .زيد املحطوري
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أوصـيكام بـه فإنـه شـقيقكام، وابـن أبـيكام، وقـد علمـتام منزلتـه : ثم قال
َّكانت من أبيكام، وأنه كان حيبه فأحباه ِ. )١(   

َ األشــــــعث بــــــن قــــــيس ابنــــــه قــــــيس بــــــن األشــــــعث صــــــبيحة رضب وبعــــــث ِ ُ
ـــال أي بنــــــــي انظــــــــر كيــــــــف أصــــــــبح أمــــــــري املــــــــؤمنني، فــــــــذهب Eعــــــــيل  َّ، فقـــــ ُ

رأيــــــــــــت عينيــــــــــــه داخلتــــــــــــني يف رأســــــــــــه، فقــــــــــــال : فنظــــــــــــر إليــــــــــــه ثــــــــــــم رجــــــــــــع فقــــــــــــال
ٍعينــي دميــغ ورب الكعبــة:األشــعث َ ْْ َ ال إلــه : ، وكــان آخــر مــا تكلــم بــه !)٢(َ

َإال اهللا، يرددها حتى قبض سـ ِ ُ َالم اهللا عليـه، فقـبض ليلـة اإلثنـني إلحـد ِ ُ َ
إىل  Gوعرشين من شهر رمضان مـن سـنة أربعـني مـن مهـاجر النبـي 

، ودفـــن عنـــد )٣(املدينـــة، فكـــرب عليـــه احلـــسن بـــن عـــيل رمحـــة اهللا عليـــه مخـــسا
ًصــــــــــــالة الــــــــــــصبح أوال يف الرحبــــــــــــة ممــــــــــــا يــــــــــــيل بــــــــــــاب كنــــــــــــدة، ثــــــــــــم نقــــــــــــل لــــــــــــيال إىل  ُ ً

ّالغـــــري ِ أهيـــــا : ً خطيبـــــا فقـــــالEام ابنـــــه احلـــــسن  قـــــE، وملـــــا قتـــــل عـــــيل )٤(َ
ٌالنـــاس لقـــد فـــارقكم رجـــل مـــا ســـبقه األولـــون، وال يدركـــه اآلخـــرون، لقـــد 

 يعطيــه الرايــة فيقاتــل جربيــل عــن يمينــه ، وميكائيــل Gكــان رســول اهللا 
                                                           

ابـــــــــن جريـــــــــر الطـــــــــربي، تـــــــــاريخ األمـــــــــم ]. ٢/٤٤٨[ام اهلـــــــــادي حييـــــــــى بـــــــــن احلـــــــــسني، األحكـــــــــام، اإلمـــــــــ )١(
  ].٣/٢١٩[ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ]. ٣/١٥٧[وامللوك ، 

)٢(  ،من شج رأسه فبلغ اجلرح دماغه: الدميغ].     ٣/٢٢[ابن سعد، الطبقات الكرب.  
محيــــــد الــــــشهيد بــــــن أمحــــــد املحــــــيل، ]. ٢/٤٤٩[م، ، األحكــــــا"ع"اإلمـــــام اهلــــــادي حييــــــى بــــــن احلــــــسني  )٣(

احلــــــــــــــــــدائق الورديــــــــــــــــــة يف مناقــــــــــــــــــب أئمــــــــــــــــــة الزيديــــــــــــــــــة ، ط مكتبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــدر للطباعــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــرش والتوزيــــــــــــــــــع، 
  ].١/٩٨[م، صنعاء، ٢٠٠٢األوىل،

  ].١/٩٨[محيد الشهيد، احلدائق الوردية،  )٤(
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ًعــــن يــــساره، فــــام يرجــــع حتــــى يفــــتح اهللا عليــــه، مــــا تــــرك ذهبــــا وال فــــضة إال  ً
ٍشــــــيئا عــــــىل صــــــبي لــــــه، ومــــــا تــــــرك يف املــــــ ال إال ســــــبعامئة درهــــــم فــــــضلت مــــــن ً

  .)١(ًعطائه أراد أن يشرتي هبا خادما ألم كلثوم
  :Eوقال أبو األسود الدؤيل يف قتل عيل 

ــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــرب   َّفـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــشامتينـا    ٍأال أبلـــــــ
ًبخــــــــــــــــــري النــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــرا أمجعينـــــــــــــــــــا    أيف شـــــــــــــــــــــــــــهر الـــــــــــــــــــــــــــصيام فجعتمونـــــــــــــــــــــــــــا ُّ 
 ومـــــن ركـــــب الـــــسفيناَّورحلهـــــا     قتلـــــــــــــــتم خـــــــــــــــري مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــب املطايـــــــــــــــا
 ومــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــرأ املثــــــــــــــــــــــــاين واملبينـــــــــــــــــــــــــا    ومــــــــن لـــــــــبس النعـــــــــال ومـــــــــن حـــــــــذاها
 رأيــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــدر راع الناظرينــــــــــــــــــــا    إذا اســـــــــــــــــتقبلت وجـــــــــــــــــه أيب حـــــــــــــــــسني
 )٢(ًبأنــــــــك خريهـــــــــا حــــــــسبا ودينـــــــــا    لقــــــد علمــــــت قــــــريش حيــــــث كانــــــت
  : قالتEوملا انتهى إىل عائشة قتل عيل 

ْفألقت عصاها واستقرت هبا النو َّْ َ َ ُكــــام قــــر عينــــا باإليــــاب املــــسافر    ْ َِّ ً 
  :رجل من مراد، فقالت: فمن قتله؟، قيل

ًفــــــــــــــــــــــــــــإن يــــــــــــــــــــــــــــك نائيــــــــــــــــــــــــــــا فلقــــــــــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــــــــــاه ُ اب    َ ُغـــــــــــــــالم لــــــــــــــــيس يف فيــــــــــــــــه الــــــــــــــــرتُّ ِ ٌ 
                                                           

 ].١/١٦٥[محيد الشهيد، احلدائق الوردية،  )١(
  ].٣/٢٢٢[ابن األثري ،الكامل يف التاريخ، ]. ٣/١٦٠[ريخ األمم وامللوك، ابن جرير الطربي، تا) ٢(
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إين : ، فقالــــــــت!ٍألعــــــــيل تقــــــــولني هــــــــذا؟: فقالــــــــت زينــــــــب ابنــــــــة أيب ســــــــلمة
  .)١( ِّفذكروينأنسى، فإذا نسيت 
\ÏŸƒ=^Ö_ª>  

 الــــذين تــــركهم فينــــا -عــــرتة الطــــاهرة  ال-ســــيد الثقــــل الثــــاين Eعــــيل 
ــــه وعـــــــــــــىل آلـــــــــــــه وأخربنـــــــــــــا أهنـــــــــــــم ال يفـــــــــــــارقون  رســـــــــــــول اهللا صـــــــــــــلوات اهللا عليـــــــــ

  .)٢(الكتاب حتى يردا عليه احلوض
  .)٣(إمام أهل الكساء الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

  .)٤(قرين هارون موسى سالم اهللا عليهام ما خال النبوة
  .)٦(وويل كل مؤمن ومؤمنة بعده  )٥(،Gنفس رسول اهللا 

                                                           
، ]٣/٢٢١[ابـن األثـري ، الكامـل يف التـاريخ، ]. ٣/١٥٩[ابن جرير الطربي، تـاريخ األمـم وامللـوك، )١(

عن ابن عباس أن عائشة كانت ال تقدر عىل أن ] ٢/٢٢٦[وقد رو ابن جرير الطربي يف تارخيه 
أن عائـشة رمحهـا اهللا كانـت إذا قــرأت ] ٧/٢٨٤[ بخـري، ورو ابـن سـعد يف طبقاتـه "ع"ًتـذكر عليـا 
َّوقـــــرن يف بيـــــوتكن(هـــــذه اآليـــــة  ُ ُ َُ ِ ِ َ أهنـــــا ] ٧/٢٨٠[بكـــــت حتـــــى تبـــــل مخارهـــــا، ورو ] ٣٣األحـــــزاب،) [َْ

  .إين قد أحدثت بعد رسول اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم : قالت عند وفاهتا
  ].٢٤٠٨ح/٦٣٤[صحيح مسلم،  )٢(
  ].٢٤٢٤ح/٦٣٨[صحيح مسلم،  )٣(
  ].٢٤٠٤ح/٦٣٣[صحيح مسلم، ]. ٤٤١٦ ، ٣٧٠٦ح/٥٢٠، ٤٤١[صحيح البخاري، )٤(
  ].٢٤٠٤ح/٦٣٣[صحيح مسلم،  )٥(
 يف املـستدرك "ـه٤٠٥ت"حديث املواالة مما تواتر يف كتب املحدثني وممن رواه وصححه احلاكم النيسابوري  )٦(

 ، ]٤٥٧٦،٤٥٧٧،٤٥٧٨ح٣/١١٨[ م، بريوت،١٩٩٠لعلمية األوىل،عىل الصحيحني، ط دار الكتب ا
  .ومواضع أخر من املستدرك] ٤٠٦١،ح٣/١٢٦[
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  .)١(باب علم املصطفى صلوات اهللا عليه وعىل آله
  .)٢(قسيم اإليامن والنفاق

ًأخفـــى أعـــداؤه فـــضائله حـــسدا، وأخفاهـــا أوليـــاؤه خوفـــا، وظهـــر بـــني  ً
  .الكتمني ما مأل اخلافقني

بالقرابــــة  Gوقــــد علمــــتم موضــــعي مــــن رســــول اهللا : قــــال عــــن نفــــسه
صيـــــصة، وضـــــعني يف حجـــــره وأنـــــا ولـــــد يــــــضمني إىل القريبـــــة، واملنزلـــــة اخل

َصــــــــــدره، ويكنفنـــــــــــي يف فراشــــــــــه، ويمـــــــــــسني جــــــــــسده، ويـــــــــــشمني عرفـــــــــــه ُْ ُّ َُّ ِ ُِ ُ َُ ْ)٣( ،
ــــم يلقمنيــــــــــــه، ومــــــــــــا وجــــــــــــد يل كذبــــــــــــة يف قــــــــــــول، وال  ِوكــــــــــــان يمــــــــــــضغ الــــــــــــيشء ثــــــــ ً ْ ُِ ْ ُ

ًخطلـــة َْ ً مـــن لـــدن أن كـــان فطـــيام أعظـــم G، يف فعـــل، ولقـــد قـــرن اهللا بـــه )٤(َ ْ ُ َ
ٍملــــــك مــــــن مالئكتــــــه َ ِ يــــــسلك بــــــه طريــــــق املكــــــارم، وحماســــــن أخــــــالق العــــــامل، َ َ َ

ُليلـــه وهنـــاره ولقـــد كنـــت أتبعـــه اتبـــاع الفـــصيل ِّأثـــر أمـــة، يرفـــع يل يف كـــل  ،)٥(َُّ ُ
ًيـــوم مـــن أخالقـــه علـــام ٍَ ، ويـــأمرين باالقتـــداء بـــه، ولقـــد كـــان جيـــاور يف كـــل )٦(َ

ٍفــــــــأراه وال يــــــــراه غــــــــريي، ومل جيمــــــــع بيــــــــت واحــــــــد يومئــــــــذ يف  )٧(ســــــــنة بحــــــــراء ٌ ٌ
                                                           

  ].٤٦٣٧،٤٦٣٨،٤٦٣٩،ح٣/١٣٧[احلاكم النيسابوري ، املستدرك عىل الصحيحني،  )١(
  ].٧٨ح/١٥١[صحيح مسلم، )٢(
  .رائحته الذكية: عرفه )٣(
  .اخلطأ ينشأ عن عدم الروية: خطلة )٤(
  . ولد الناقة: الفصيل )٥(
َفضال ظاهرا:  ًعلام )٦( ً. 
  .جبل بالقرب من مكة: حراء )٧(
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 وخدجيــــــــة وأنـــــــا ثـــــــالثهام، أر نـــــــور الــــــــوحي Gإلســـــــالم غـــــــري رســـــــول اهللا ا
ُّوالرسالة، وأشم ريح النبوة ُ َُّ ُّ ُ ُ)١(.  

كـان واهللا بعيـد املـد، شـديد : ٍوصفه رضار بن ضمرة الكناين فقـال
ًالقـــو، يقـــول فـــصال، وحيكـــم عـــدال، يتفجـــر العلـــم مـــن جوانبـــه، وتنطـــق  ً

هرهتــــا، ويــــستأنس بالليــــل احلكمــــة مــــن نواحيــــه، يــــستوحش مــــن الــــدنيا وز
ّوظلمتــــــــــــــه، وكــــــــــــــان واهللا غزيــــــــــــــر الدمعــــــــــــــة، طويــــــــــــــل الفكــــــــــــــرة، يقلــــــــــــــب كفيــــــــــــــه،  َِّ ُ ُ

  .وحياسب نفسه، يعجبه من اللباس ما قرص، ومن الطعام ما خشن
َّكان واهللا كأحـدنا يـدنينا إذا آذنـاه، وجييبنـا إذا سـألناه، وكـان مـع قربـه 

َمنــــــــا ال نكلمــــــــه هيبــــــــة منــــــــه، إن تبــــــــسم فمثــــــــل اللؤ َّ َ َ ِّلــــــــؤ املنظــــــــوم، يعظــــــــم أهــــــــل ً َ ُ
الـــدين وحيــــب املــــساكني، ال يطمــــع القـــوي يف باطلــــه، وال ييــــأس الــــضعيف 
مــــن عدلــــه، فأشــــهد بــــاهللا لقــــد رأيتــــه يف بعــــض مواقفــــه، وقــــد أرخــــى الليــــل 
ًســـــدوله، وغـــــارت نجومـــــه، ممـــــثال يف حمرابـــــه، قابـــــضا عـــــىل حليتـــــه، يتملمـــــل  ًَّ

يــــا :  اآلن وهــــو يقــــولُمتلمــــل الــــسليم، ويبكــــي بكــــاء احلــــزين، كــــأين أســــمعه
ُيتـــــــــــــرضع إليـــــــــــــه، ثـــــــــــــم يقـــــــــــــول للـــــــــــــدنيا.. ربنـــــــــــــا يـــــــــــــا ربنـــــــــــــا  ِأيب تعرضـــــــــــــت، أم يب : َّ َّ َ َ

ًتشوقت، هيهات هيهات غري غـريي، ال حـان حينـك، قـد بتتـك ِ ثالثـا،  ِْ ُِ َ َ َّّ ُ
ــــــــري، آه آه مــــــــــــن قلـــــــــــة الـــــــــــزاد، وبعـــــــــــد الــــــــــــسفر،  ٍفعمـــــــــــرك قـــــــــــصري، وخطـــــــــــرك كبـــ ٍ ِ ِ

                                                           
 هنـــج البالغـــة ، ط دار اهلـــد، بـــدون "هــــ٤٠٦ت"الـــرشيف الـــريض حممـــد بـــن احلـــسني املوســـوي  )١(

  ].٣٠٠[تاريخ، حتقيق صبحي الصالح، 
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  .)١(ووحشة الطريق
 –كــــام رأينــــا- كــــامن Eف اإلمــــام عــــيل والواقــــع أن جــــوهر اســــتهدا

ًفيـــــــــــه شخـــــــــــصا ومكانـــــــــــة وزمانـــــــــــا ومكانـــــــــــا أيـــــــــــضا، وقـــــــــــد ســـــــــــبق التفـــــــــــصيل يف  ً ً ً ً
ــــــــان مثلتـــــــــــــــا القـــــــــــــــيم اإلســـــــــــــــالمية العليـــــــــــــــا يف شخـــــــــــــــ صية ومكانـــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــام اللتـــــــ
  .صورها أنقى

ــار املـــــــــسجد مكانـــــــــا لتنفيـــــــــذ عمليـــــــــة االغتيـــــــــال ويف موعـــــــــد  ًكـــــــــام أن اختيـــــــ
ن مــــــــــن رمزيـــــــــة فائقــــــــــة ، عــــــــــىل ًصـــــــــالة الفجــــــــــر خــــــــــصوصا ، أمـــــــــران ال خيلــــــــــوا

اعتبار أن املـسجد هـو املكـان الـذي جيمـع األمـة فيـه، وجتتمـع عليـه، وأن 
، وكــــــــأن ناملتقــــــــوصــــــــالة الفجــــــــر هــــــــي الــــــــصالة التــــــــي ال يواظــــــــب عليهــــــــا إال 

ــــــــدة األمـــــــــــــــــــــــة يف صـــــــــــــــــــــــميم جوامعهـــــــــــــــــــــــا  املقـــــــــــــــــــــــصود هنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــصم عـــــــــــــــــــــــر وحـــــــــــــــ
   .وتقواها ومشرتكاهتا

                                                           
 ].١/٥٤[محيد الشهيد، احلدائق الوردية، ) ١(



  

k  
  ٣....................................................................املقدمةة

  ٦.....................................................:تفكيك األسطورة
  ٩......................................................:االغتيال بالتكفري

  ١٥......................................................:دروب الضالل
  ١٥.................................................: هتويل اخلالف يف الظنيات- ١
  ١٧.................................................: تكفري الشعوب والبلدان- ٢
  ١٩..............................................................: تكفري املعني- ٣
  ٢٢...........................................: صناعة الفوىض وحتريك العوام- ٤

  ٢٤........................: التكفريي"اإلسالم "  يف مرمى )ع(اإلمام عيل 
  ٢٤........................................................:ويف التفاصيل

  ٣٢...........................................................!ملاذا عيل؟
 




