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 عــــــىل عبــــــدالرمحن بــــــن ملجــــــم باعتبــــــاره األداة )١(ســــــرتكز هــــــذه الورقــــــة
حرمـــــة التكفرييــــة للفكـــــر التـــــدمريي الـــــذي نفـــــذ عمليــــة عنفيـــــة اســـــتباح هبـــــا 

، ويف إحـــــــــــــــد ليـــــــــــــــايل القـــــــــــــــدر، يف شـــــــــــــــهر )دار عبـــــــــــــــادة(املـــــــــــــــسلم يف مـــــــــــــــسجد 
رمـــــضان، وأثنـــــاء اجـــــتامع املـــــسلمني للـــــصالة مجاعـــــة، وباعتبـــــاره النمـــــوذج 
ـــــــــة التــــــــــــي تـــــــــــــدعي اجلهـــــــــــــاد حتـــــــــــــى عـــــــــــــرصنا  املتكــــــــــــرر هلـــــــــــــذه اجلامعـــــــــــــات العنفيــــ
ــــو النمـــــــــوذج الـــــــــذي اختطـــــــــف مـــــــــشهد العـــــــــامل اإلســـــــــالمي إىل  احلـــــــــارض، وهـــــ

ـــــــــــــدماء واألشــــــــــــــالء، مــــــــــــــع مقارنــــــــــــــة بأتباعــــــــــــــه اخلــــــــــــــراب والــــــــــــــدمار والق تــــــــــــــل والـ
  .امللجميني اليوم

                                                           
 ألقيــــت هــــذه الورقــــة يف نــــدوة أقامتهــــا رابطــــة علــــامء الــــيمن، يف ذكــــر استــــشهاد اإلمــــام عــــيل عليــــه )١(

 .هـ١٤٣٦السالم، رمضان 
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ـــدالرمحن املـــــــرادي بـــــــالوالء، ومـــــــراد فـــــــرع مـــــــن مـــــــذحج القبيلـــــــة  ِهـــــــو عبــــ ْ
مــــــن : اليامنيــــــة املعروفــــــة، لكنــــــه جتــــــويب األصــــــل، وجتــــــوب مــــــن محــــــري، وقيــــــل

ــــــــدم مــــــــــــــــرص بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــتح، ووالؤه ملــــــــــــــــراد  ــــــــــــــة، وقــــــــ الــــــــــــــــسكون، أدرك اجلاهليــ
يمنيـــــة، ثـــــم ســـــكنه يف مـــــرص، يـــــشري إىل أن التكفـــــري ال وطـــــن لـــــه وال قبيلـــــة ال

حمــــــددة، وأن أدوات التكفــــــري والقتــــــل غــــــري معروفــــــة بــــــشكل واســــــع حتــــــى 
َ ملــا عرفــه أحــد، Eقيامهـا بعمليتهــا العنفيــة، ولـوال أنــه قتــل اإلمــام عليـا 

إنــــــــام يقتلنـــــــي رجــــــــل ": قــــــــال اإلمـــــــام عـــــــيلولكـــــــن بـــــــضدها تتميــــــــز األشـــــــياء، 
، غيلــــــة يف غــــــري مــــــأقط حــــــرب، وال معركــــــة ر، ضــــــئيل النــــــسبخامــــــل الــــــذك

،  هكـــــذا وصـــــفه اإلمــــام عـــــيل بخمـــــول الــــذكر وضـــــآلة النـــــسب، )١("رجــــال
ـــــامء اخلـــــــــــوارج ومعظمهـــــــــــم يف صـــــــــــدر اإلســـــــــــالم ينتمـــــــــــون إىل  وإذا كـــــــــــان زعــــــ

وهـــــــم ممـــــــن اســـــــتقر هبـــــــم النـــــــو يف ) منطقـــــــة قـــــــرن الـــــــشيطان(منطقـــــــة نجـــــــد 
 يــد بعــض الــصحابة، فــإن العــراق وتعلمــوا بعــض أمــور التــدين فيهــا عــىل

هــــــــذا العنــــــــرص جــــــــاء مــــــــن خــــــــالف هــــــــذه املنطقــــــــة التقليديــــــــة للتكفرييـــــــــني يف 
صــــــدر اإلســــــالم، لكنــــــه كــــــان متــــــأثرا بأفكــــــارهم، كــــــام هــــــو حــــــال اليــــــوم فــــــإن 

                                                           
 .٢٣٥، ص١بالغة، ج ابن أيب احلديد، رشح هنج ال)١(



 ٥ flÈÎÿ^Ë=ç||‹˚^=≤f=fisŸ‹=‚f^= =

َمـــــن أهـــــايل البلـــــدان األخـــــر يعتـــــربون ) قـــــرن الـــــشيطان(املتـــــأثرين بفكـــــر  َ
 تكفرييــون قلــة بالنــسبة للخــرجيني مــن مملكــة قــرن الــشيطان، هنــاك مــثال

َمــن الــيمن، ولكــنهم تــأثروا وتعلمــوا ودرســوا عــىل يــد شــيوخ التكفــري يف  ّ ّ
  .نجد حيث مملكة قرن الشيطان ومدارسها وجامعاهتا

نجهل كثريا ظروف نـشأته وتربيتـه، وهـو غـري معـروف كثـريا، وربـام 
يــــــشاطره يف هــــــذا األمــــــر كثــــــري مــــــن أدوات التكفــــــري العنفيــــــة اليــــــوم، حيــــــث 

وات التــــــــــــــي تنفــــــــــــــذ عمليــــــــــــــات التفجــــــــــــــري والتفخــــــــــــــيخ كثــــــــــــــري مــــــــــــــن هــــــــــــــذه األد
ُواالنتحـــــــــار ليـــــــــست معروفـــــــــة للكثـــــــــري، ويـــــــــسود تارخيهـــــــــا األول الغمـــــــــوض  َ

ّوإذا عــرف عنـه يشء فــال بـد أنــه عـىل عالقــة بالطغـاة والظــاملني، . ُواللـبس ُ
  .ودول املستكربين

ـــر نفـــــسه يتكـــــرر مـــــع كثـــــري مـــــن قواعـــــد التنظـــــيامت العنفيـــــة اليـــــوم  واألمــ
فــــــال نعــــــرف عــــــنهم إال مــــــا تقولــــــه بيانــــــات تنظــــــيامهتم بعــــــد وبعــــــض قياداهتــــــا، 

عمليــــاهتم، حــــني تــــذكر كنــــاهم، والنــــسبة إىل قــــراهم وبلــــداهنم، ولــــوال أنــــه 
نفــــــذ تلــــــك العمليــــــة ملــــــا عــــــرف عنــــــه النــــــاس وال حتــــــى تلــــــك الكنيــــــة، وتلــــــك 

  . النسبة البلدانية أو القروية
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ود، حيــــــث يـــــــورد ورد يف بعــــــض الروايــــــات عالقــــــة البــــــن ملجــــــم بــــــاليه
ّاملــؤرخ ابــن أعــثم الكــويف روايــة خطــرية، تفيــد أن عبــدالرمحن تربــى عــىل 

 سأل ابن ملجم قبـل مقتلـه بأيـام، Eيد هيودية، يروي أن اإلمام عليا 
يــــا شــــقيق : ًهــــل لــــك حاضــــنة هيوديــــة، فقالــــت لــــك يومــــا مــــن األيــــام(: قــــائال

  ).!عاقر ناقة صالح؟
  .قد كان ذلك يا أمري املؤمنني: قال

  .)١(»فسكت عيل، وركب، وصار إىل منزله: الق
عــــــــرض عــــــــىل اإلمــــــــام عــــــــيل : ويف روايــــــــة أخــــــــر عــــــــن جــــــــوين احلــــــــرضمي، قــــــــال

  .اخليل، فمر عليه ابن ملجم، فسأله عن اسمه، أو عن نسبه ـ فانتهى إىل غري أبيه
  .كذبت: فقال له اإلمام

 Gأمــــــــــا إن رســــــــــول اهللا . صــــــــــدقت": حتــــــــــى انتــــــــــسب إىل أبيــــــــــه، فقــــــــــال
  .)٢("هو هيودي، فامضه!!! اتيل شبه اليهودأن ق: حدثني

                                                           
 .٢٧٦ ص١؛ واإلربيل، كشف الغمة ج١٣٧ و١٣٦ ص٤ ابن أعثم الكويف، الفتوح ج)١(
 بتحقيـــــــق املحمـــــــودي؛ وكنـــــــز ٢٩٣ ص٣ ترمجـــــــة اإلمـــــــام عـــــــيل بـــــــن أيب طالـــــــب مـــــــن تـــــــاريخ دمـــــــشق ج)٢(

هبــــــــامش مــــــــسند [، ومنتخــــــــب كنــــــــز العــــــــامل ٧٥ ص٣، وحيــــــــاة الــــــــصحابة ج١٧٤ ص١٥العــــــــامل ج
 .كتاب عيل واخلوارج، نقال عن ٦٢ ص٥ج] أمحد
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إن هــــذا يمكــــن أن يــــسوق إىل يشء خطــــري، وهــــو عالقــــة عبــــدالرمحن 
ّبـــــاليهود، مــــــن حيــــــث أن حاضـــــنته هيوديــــــة، وشــــــبهه اإلمـــــام عــــــيل بــــــاليهود، 

  . أنه هيودي فعال أو
هل عـىل كـل مجاعـات التكفـري : جيب أن نتساءلويف الوقت احلارض 

عالقــــــــــة بـــــــــاليهود ومـــــــــؤامراهتم الكثـــــــــرية ضــــــــــد عـــــــــرب التـــــــــاريخ أن تكـــــــــون هلـــــــــا 
 حتـــى يـــسلكوا هـــذا املـــسلك التـــدمريي، وهـــل تـــدمري اإلســـالم واملـــسلمني

ــــــــــــد خافيــــــــــــــــا عالقــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه احلركــــــــــــــــات  املجتمعــــــــــــــــات شــــــــــــــــأن هيــــــــــــــــودي، ومل يعــــ
  .التكفريية باليهود

ـــــف شـــــــــــاركت املخـــــــــــابرات األمريكيـــــــــــة واملواليـــــــــــة هلـــــــــــا يف  ومعـــــــــــروف كيــــــ
فعــــــــــــــــــت وتــــــــــــــــــرية التــــــــــــــــــصادم صــــــــــــــــــناعة القاعــــــــــــــــــدة ضــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــسوفيت، وملــــــــــــــــــا ارت

االجتامعــــــــي واملــــــــذهبي يف املنطقــــــــة بحيــــــــث ضــــــــعفت القاعــــــــدة عــــــــن القيــــــــام 
بالــــدور املفــــرتض، رعــــوا والدة جيــــل جديــــد مــــن العنفيــــني متثــــل يف تنظــــيم 

  .داعش، الذي تم تسليحه ومتويله بشكل مل يعد خافيا عىل أحد
ـــــرصنا احلـــــــارض أصـــــــبح الـــــــدور اليهـــــــودي أكثـــــــر وضـــــــوحا وتعبـــــــريا  يف عــ

يف دعــــــــم وصــــــــناعة هــــــــذه اجلامعــــــــات التكفرييــــــــة؛ فقــــــــد كــــــــشفت عــــــــن نفــــــــسه 
صـــحيفة يــــديعوت احرونــــوت وألول مــــرة أن الكيــــان الــــصهيوين أقــــام يف 

ًم مستــشفى ميــدانيا رسيــا ملعاجلــة اجلرحــى الــذين يــصلون ٢٠١٣فربايــر 



  ۸ flÈÎÿ^Ë=ç||‹˚^=≤f=fisŸ‹=‚f^= =

 ٣٠٠عــرب اجلــوالن الــسوري املحتــل، وأنــه خــالل شــهور اســتقبل حــوايل 
ٍف إرسائيليـــــــــة الســـــــــتكامل العـــــــــالج، جرحيـــــــــا، ثلـــــــــثهم تـــــــــم حتـــــــــويلهم إىل مـــــــــشا

وعــاد البقيــة إىل جبهــات القتــال، وأكــد بعــض اجلرحــى أهنــم مــن عنــارص 
م كــــــــــــــــــشفت القنــــــــــــــــــاة العـــــــــــــــــــارشة ٢٠١٣تنظــــــــــــــــــيم القاعــــــــــــــــــدة، ويف آخــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــام 

اإلرسائيليـــــــــــــة أن عـــــــــــــدد اجلرحـــــــــــــى الـــــــــــــذين يعـــــــــــــاجلون يف مستـــــــــــــشفى هناريـــــــــــــا 
وحـــــــــــده، يف اجلليــــــــــــل الغــــــــــــريب، أكثــــــــــــر مـــــــــــن مئــــــــــــة وســــــــــــتة أشــــــــــــخاص، ويتــــــــــــوىل 

ثــــــــم تطــــــــورت العالقــــــــة إىل . عــــــــاجلتهم اجلــــــــيش اإلرسائــــــــييل يف رسيــــــــة تامــــــــةم
فبكـــى ) املجاهـــدين(احلـــد الـــذي ذهـــب نتنيـــاهو فيـــه لزيـــارة اجلرحـــى مـــن 

ــــىل العـــــــــاملني إنـــــــــسانية الكيـــــــــان الـــــــــصهيوين التـــــــــي طاملـــــــــا !!حلـــــــــاهلم ، وأظهـــــــــر عـــــ
  !!.رأفت بحال الفلسطينيني

 الـــــصلة وهـــــو وثيـــــق) ديبكـــــا(م، اعـــــرتف موقـــــع ٢٠١٤ أغـــــسطس ٢٨ويف 
بالــــدوائر االســــتخباراتية الــــصهيونية بــــأن هــــذه اجلامعــــات املــــسلحة التــــي تقاتــــل 
اجلـــيش الـــسوري، تلقـــت مـــساعدات إرسائيليـــة خـــالل املعـــارك التـــي شـــهدها 
معــــــــــــــرب القنيطــــــــــــــرة، مــــــــــــــضيفا أنــــــــــــــه بجانــــــــــــــب املعاونــــــــــــــة اإلرسائيليــــــــــــــة هنــــــــــــــاك أيــــــــــــــضا 

التـــــــي أنـــــــه بـــــــدون املـــــــساعدات ) ديبكـــــــا(وأكـــــــد . مـــــــساعدات أردنيـــــــة وأمريكيـــــــة
يقـــدمها اجلـــيش اإلرسائـــييل هلـــذه اجلامعـــات املـــسلحة، مـــا اســـتطاعت األخـــرية 
ــــــــد اجلـــــــــــــــيش الـــــــــــــــسوري، مـــــــــــــــضيفا أن املـــــــــــــــساندة  خـــــــــــــــوض معركـــــــــــــــة القنيطـــــــــــــــرة ضـــــــ
اإلرسائيلية ال تقترص عىل عالج اجلرحى فقط، بل يتم تزويد تلـك العنـارص 
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  .بمعلومات استخباراتية وبعض األسلحة، بجانب املؤن الغذائية
 صــــحيفة هــــآرتس ٢٠١٤ أغــــسطس٣١ِ غرابــــة أن تعلــــن يف هلــــذا فــــال

ــــــــــات املـــــــــــــــسلحة ال تــــــــــــــــشكل أي خطــــــــــــــــر عــــــــــــــــىل  اإلرسائيليـــــــــــــــة أن هــــــــــــــــذه اجلامعــــــ
ـــل، خاصـــــــة وأهنـــــــا مجيعـــــــا ال تنـــــــوي الـــــــدخول يف مواجهـــــــة عـــــــسكرية  إرسائيــــ

) املجاهـــدين (ا إىل أن الكـــرم اإلرسائـــييل جتـــاهويف إشـــارهت. ضـــد إرسائيـــل
َقــــد آتــــى أكلــــه، نقلــــت الــــصحيفة الــــصهي ونية أن تقيــــيامت الــــدوائر األمنيــــة ُ

ــة، تؤكـــــــد أن تنظـــــــيم داعـــــــش وجبهـــــــة النـــــــرصة املرتبطـــــــة بتنظـــــــيم  اإلرسائيليـــــ
القاعدة، بجانب اجلامعات املسلحة األخر يف سـوريا لـن يقـدموا عـىل 

  .الدخول يف مواجهة ضد اجليش اإلرسائييل
، حتــــــــــــــــــدث )٢٠١٦/ ٢٧/٠١(يف عــــــــــــــــــدد الواشــــــــــــــــــنطن بوســــــــــــــــــت املــــــــــــــــــؤرخ 

ئـــــييل رفيـــــع املـــــستو، عـــــن سياســـــة كيانـــــه باجتـــــاه تنظـــــيم مــــصدر عـــــسكري إرسا
ًداعــــــــــش، بــــــــــشكل يثــــــــــري عالمــــــــــات اســــــــــتفهام كبــــــــــرية جــــــــــدا، فقــــــــــد أشــــــــــار املــــــــــصدر 

هــذا التنظــيم عــن اخلريطــة لــو » متــسح«ّالعــسكري إىل أن بإمكــان إرسائيــل أن 
أرادت خــــــــــالل ســـــــــــاعات معـــــــــــدودة، ســــــــــواء يف اجلنـــــــــــوب الـــــــــــسوري أو يف شـــــــــــبه 

وأضـاف . »ماذا عن اليوم الـذي يـيل؟«:  يف املقابلّجزيرة سيناء، إال أنه يسأل
الــراهن، أن هتديــدات مــا بعــد، ســتكون أكــرب مــن اإلرسائــييل ًشــارحا املوقــف 

جتاه تنظـيم (هتديدات ما قبل، وهلذا تنتهج إرسائيل سياسة الردع واالحتواء 
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  .)١(»االتصاالت اهلادئة«ً، بل وأيضا )»داعش«
ت هادئـــة بــني كياهنــا الغاصـــب وهنــا تعــرتف إرسائيـــل بوجــود اتــصاال

واملتـــوحش، وبـــني تنظـــيم داعـــش، الـــذي يعتـــرب نـــسخة الـــصهيونية املنتجـــة 
  .عربيا وإسالميا يف مصانع اليهود املاكرين

                                                           
  -:  جريدة األخبار اللبنانية)١(

 http://www.al-akhbar.com/node/٢٥٠٩٧١  
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كــان ابــن ملجــم يظهــر االهــتامم بالــدين والقــرآن، شــأنه يف ذلــك شــأن 
ــــني اليـــــــــــــــــوم حيـــــــــــــــــث يبـــــــــــــــــدؤون دورة حيـــــــــــــــــاهت م بـــــــــــــــــالقرآن والـــــــــــــــــسنة، التكفرييـــــــــــــ

ـــــــيظهام وتعلـــــــــــــيمهام، وينتهـــــــــــــون بـــــــــــــالتفجري والتفخـــــــــــــيخ،  وال بـــــــــــــد مـــــــــــــن وحتفــــــ
ِ ما حدث أن قىض التكفريي مراحل نشأته األوىل يف ًاالعرتاف أن كثريا َ ُّ ْ

، وتتمثـل هنـا يف واليـة عمـرو بـن العـاص، متامـا كـام ظل حكومة منحرفـة
يطان، ثــــــــم يــــــــتم َّيرتبــــــــون وينــــــــشأون ويتكــــــــاثرون اليــــــــوم يف مملكــــــــة قــــــــرن الــــــــش

  .توزيعهم عىل بلدان العامل
يقـــــال إن عمـــــرو بـــــن العـــــاص أمـــــره بـــــالنزول ":  قـــــائال)١(رو الـــــذهبي

، ألنـــه كـــان مـــن قـــراء القـــرآن، وكـــان قـــرأ عـــىل معـــاذ بـــن جبـــل بـــالقرب منـــه
إنــــــه كــــــان أرســــــل ضــــــبيع بــــــن عــــــسل إىل عمــــــرو : وكــــــان مــــــن العبــــــاد، ويقــــــال
اب كتــب إىل عمــرو إن عمــر بــن اخلطــ: وقيــل. يــسأل عــن مــشكل القــرآن

ِّأن قرب دار عبد الرمحن بن ملجم من املسجد ليعلم الناس بن العاص  ِّ
  ."َّوالقرآن والفقه فوسع له

                                                           
 .١٠١، ص٢لسان امليزان، ج )١(



  ۱۲ flÈÎÿ^Ë=ç||‹˚^=≤f=fisŸ‹=‚f^= =

هــــــــل تالحظــــــــون انــــــــسجام التكفرييــــــــني الــــــــذين ينفــــــــذون اجلــــــــرائم بحــــــــق 
املــــسلمني اآلمنــــني اليــــوم مــــع طواغيــــت بلــــداهنم، كــــم توجــــد مــــن املــــدارس 

ت التــــــــــــــي تــــــــــــــضم بــــــــــــــني جنباهتــــــــــــــا واملراكــــــــــــــز واجلامعــــــــــــــات ومراكــــــــــــــز الدراســــــــــــــا
ِّعرشات اآلالف من التكفرييني يف بلد مثل السعودية التي تـؤدي اليـوم  ٍ

  .دور معاوية وعمرو بن العاص مع التكفرييني األوائل
ثــــم أيــــضا مــــا مــــد عالقــــة هــــذا التــــشجيع مــــن عمــــرو بــــن العــــاص ملثــــل 
ــــــرآن والفقـــــــــه عــــــــــىل حـــــــــد زعمــــــــــه بتأهيلـــــــــه للقيــــــــــام  هـــــــــذا العنــــــــــرص لتعلـــــــــيم القــــ

ور املنـــــــــــاط بـــــــــــه يف آخـــــــــــر األمـــــــــــر، أال يـــــــــــشابه هـــــــــــذا الـــــــــــدور مـــــــــــا تقـــــــــــوم بـــــــــــه بالـــــــــــد
ٍالــــسعودية داعـــــش الكـــــرب مـــــن تـــــشجيع ودعـــــم للفكـــــر التكفـــــريي املـــــدمر  ٍ

)مرحلتـــــــــــي (يف مرحلــــــــــة التغريــــــــــر ومرحلــــــــــة التكفــــــــــري ) داعــــــــــش الــــــــــصغر
، لتــأهيلهم للــدور النهــائي يف مرحلــة التفخــيخ والتفجــري التــي )اإلعــداد

  ؟)مرحلة التنفيذ(هي 
  .لتاريخ جييبنا، نعم لعله كذلكا
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يف أذهـــــــــــــان يأخـــــــــــــذوا شـــــــــــــكال نمطيـــــــــــــا اســـــــــــــتطاع التكفرييـــــــــــــون اليـــــــــــــوم أن 
بلحاهم املسرتسلة، وثياهبم القصرية، املجتمعات ولكن بصورة سيئة، 

 ال يكـاد إنـسان وجباههم املختومـة بآثـار الـسجود، وشـعورهم الطويلـة،
تلــــــك الــــــصورة النمطيــــــة التــــــي يــــــسمع عــــــن تكفــــــريي إال ويتبــــــادر إىل ذهنــــــه 

يـــــستطيع الباحــــــث أن جيــــــدها يف أحاديــــــث التحــــــذير مــــــنهم والتــــــي أطلقهــــــا 
ـــــــــنهم، وامـــــــــــتألت هبـــــــــــا دواويـــــــــــن الـــــــــــسنة، وأخبـــــــــــار Gالرســـــــــــول   حتـــــــــــذيرا مــ

 ـــــو اآلخــــــــــر، نــــــــــستطيع أن نظفــــــــــر بوصــــــــــف لــــــــــه لــــــــــد الــــــــــسري، ابــــــــــن ملجــــــــــم هـــــ
شـــعره كـــان أســـمر حـــسن الوجـــه أفلـــج، ": ، وهـــو يـــصفه بأنـــه)١(الـــصفدي

  ."أذنه، ويف جبهته أثر السجودمع شحمة 
. مـــــــا يمنعنـــــــي مـــــــا بينـــــــي وبـــــــني عـــــــيل أن أقـــــــول احلـــــــق: قالـــــــت الـــــــسيدة عائـــــــشة

تفـــــــرتق أمتـــــــي عـــــــىل فـــــــريقني، متـــــــرق بيـــــــنهام فرقـــــــة : ( يقـــــــولGســـــــمعت النبـــــــي 
حملقــون رؤوســهم، حمفــون شــوارهبم، أزرهــم إىل أنــصاف ســوقهم، يقــرؤون 

  .)٢()حبهم إىل اهللا تعاىلالقرآن، ال يتجاوز تراقيهم، يقتلهم أحبهم إيل، وأ
أمـــــــا اليـــــــوم فمـــــــشاهدتنا هلـــــــم عـــــــىل هـــــــذا الـــــــشكل، وهـــــــذه األوصـــــــاف يف 

  .القنوات ويف الواقع ال حتتاج إىل توثيق وال إىل استدالل
                                                           

 .١١٢ ص٦الوايف بالوفيات، جالصفدي،  )١(
  .١٦٠، ص١ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)٢(
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ـــــــذنا بعـــــــــــني االعتبـــــــــــار دالئـــــــــــل خطـــــــــــرية تـــــــــــشري إىل ضـــــــــــلوع نظـــــــــــام  وإذا أخــــ
 عــىل يــد Eل بحــق أمــري املــؤمنني عــيل معاويــة يف تنفيــذ عمليــة االغتيــا

ــــــــن ملجــــــــــــــم، وهــــــــــــــي دالئــــــــــــــل كنــــــــــــــت أوردهتــــــــــــــا يف ورقــــــــــــــة  هــــــــــــــذا التكفــــــــــــــريي ابــــــ
ـــــــــــــإن هــــــــــــــذا األمـــــــــــــــر يـــــــــــــــسوقنا إىل االعــــــــــــــرتاف )١(ســــــــــــــابقة أن مـــــــــــــــشكل هـــــــــــــــذه ، فــ

احلركـــات التكفرييـــة هـــو مـــشكل ســـيايس خمـــابرايت بامتيـــاز، يـــستثري بعـــض 
ــــسلبي التكفـــــــــــريي، ويـــــــــــستغل بعـــــــــــض املـــــــــــشاكل اآلنيـــــــــــة، وم نهـــــــــــا الـــــــــــرتاث الـــــــ

                                                           
هنــــاك دالئــــل تارخييــــة تــــرجح أن املــــرسحية اهلزيلــــة التــــي حتكــــي قــــصة خــــوارج اجتمعــــوا يف :  قلــــت)١(

مكـــــــة وعقـــــــدوا العـــــــزم عـــــــىل اغتيـــــــال عـــــــيل ومعاويـــــــة وابـــــــن العـــــــاص كانـــــــت نوعـــــــا مـــــــن التغطيـــــــة عـــــــىل 
؛ ألهنـــــــا فـــــــشلت متامـــــــا يف التنفيـــــــذ ضـــــــد قيـــــــادات حكومـــــــة )اغتيـــــــال اإلمـــــــام عـــــــيل(احلـــــــدث املجلجـــــــل 
نفـذ أي حماولـة يف ذلـك، وألنـه سـبق التهديـد مـن قبـل األشـعث الكنـدي لعـيل معاوية، أو أهنا مل ت

قبــل احلادثـــة، وألن ابــن ملجـــم نـــزل يف ديــار كنـــدة قــوم األشـــعث، وألن حجـــر بــن عـــدي الكنـــدي 
ســــمع األشــــعث وهــــو حيــــث ابــــن ملجــــم عــــىل رسعــــة تنفيــــذ جريمتــــه قبيــــل وقوعهــــا، وألن عبقريــــا 

ّة عاليــة محــل مــسؤولية قتلــه معاويــة مبــارشة، وهــو مــن عبــاقرة اإلســالم وصــاحب ذهنيــة تقديريــ
ّأبـــو األســـود الـــدؤيل، وألن عليـــا عليـــه الـــسالم كـــان يـــذكر يف شـــعر صـــح نـــسبته إليـــه أن قريـــشا هـــي  ٍ
ـــــن قـــــــريش، وألن ابــــــــن ملجــــــــم لــــــــيس لديــــــــه املــــــــال الكــــــــايف  التـــــــي تتمنــــــــى قتلــــــــه، واخلــــــــوارج مل يكونــــــــوا مـــ

ال يـــستبعد أبـــدا أن قريـــشا جنّـــدت تكفرييـــا للحاجيـــات املاليـــة التـــي صـــاحبت عمليـــة االغتيـــال، فـــ
مـن اخلـوارج لقتلـه وزودتـه باملـال الكـايف عـن طريـق عميلهـا يف الكوفـة وهـو األشـعث بـن قـيس، 
كـــــــام يفعــــــــل الطغــــــــاة واملــــــــستكربون اليــــــــوم حيــــــــث جينّــــــــدون هــــــــؤالء التكفرييــــــــني بطــــــــرق ملتويــــــــة لقتــــــــل 

  .ببعضهماملسلمني غيلة وغدرا ليتم تنفيذ خمططاهتم يف رضب املسلمني 
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األحوال االقتصادية، ويدل عىل ذلك ما يمر به اليمن اليوم من هجمـة 
ٍّتكفرييـــــــــة رشســـــــــة متزامنـــــــــة مـــــــــع عـــــــــدوان وحـــــــــيش ومهجـــــــــي ينفـــــــــذه الرعـــــــــاة  ٍ

 وما يتم الرسميون لإلرهاب التكفريي يف العامل السعودية واألمريكان،
ـــــــستمر بــــــــــــــــني عــــــــــــــــدوان التحــــــــــــــــالف وعــــــــــــــــدوان  مــــــــــــــــن تنــــــــــــــــسيق متواصــــــــــــــــل ومـــــــــ

كــل هــذا يبــني لنــا أن ورقــة اإلرهــاب التكفــريي الــدواعش عــىل األرض، 
ورقــــــــة سياســـــــــية تـــــــــستخدمها الـــــــــدول الراعيــــــــة لتحقيـــــــــق أغـــــــــراض سياســـــــــية 

  .حقرية يف بلدان العامل اإلسالمي
 التكفرييـــــة هـــــي عمليـــــة اغتيـــــال Eام عـــــيل مـــــوكـــــذلك عمليـــــة اغتيـــــال اإل

ســـــــيايس، مـــــــثلام حيـــــــدث اليـــــــوم يف مـــــــساجد صـــــــنعاء والكويـــــــت والعـــــــراق وليبيـــــــا 
غريهـا، حيـث يريــدون حتقيـق مكاسـب سياســية معينـة مـن ضــغط وسـوريا و

أو ابتــــــــزاز أو إيــــــــصال رســــــــالة مــــــــا فيحركــــــــون خاليــــــــاهم التكفرييــــــــة ويــــــــزودوهنم 
  .باملال واملعلومة بطرق غري مبارشة للقيام بعمليات انتحارية

 وكــشف أن اجلميــعلقــد فــضحهم العــدوان عــىل الــيمن أيــام فــضيحة، 
 فربايـــــــــــر ٢٢ي يب يس الربيطانيـــــــــــة يف يف خنـــــــــــدق واحـــــــــــد، إذ بثـــــــــــت قنـــــــــــاة البـــــــــــ

م تقريرا ميدانيا مصورا أعدته اإلعالميـة صـفاء األمحـد، كـشف ٢٠١٦
ـــــــــــر الـــــــــــــشواهد عـــــــــــــىل العالقـــــــــــــة بـــــــــــــني اإلصـــــــــــــالح والقاعـــــــــــــدة  التقريـــــــــــــر عـــــــــــــن آخــ
باعتبارمهــــــــــا أداتــــــــــني ســــــــــعوديتني وأمــــــــــريكيتني أيــــــــــضا، وظهــــــــــر فيــــــــــه مقــــــــــاتلو 

يون يف صـــف القاعـــدة ومـــسلحو اإلصـــالح والـــسلفيني واجلنـــود الـــسودان
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عـــــىل أدلـــــة تفيـــــد بـــــأن قـــــوات "إهنـــــا حـــــصلت : واحـــــد، وقالـــــت البـــــي يب يس
 مــــــــــن التحــــــــــالف الــــــــــذي تقــــــــــوده الــــــــــسعودية بــــــــــاليمن قاتلــــــــــت خــــــــــالل إحــــــــــد
املعــارك الكــرب عــىل نفــس اجلبهــة مــع مــسلحني مــوالني لتنظــيم القاعــدة 

  ."ضد احلوثيني يف تعز
ريكيني، أمـــ(م فقـــد نظـــم اجلميـــع ٢٠١٥أمـــا صـــاروخ توتـــشكا يف ديـــسمرب 

وإرسائيليـــــــــــــني، وســـــــــــــعوديني، وإمـــــــــــــاراتيني، ودواعـــــــــــــش، وإخوانـــــــــــــا مـــــــــــــسلمني، 
ٍيف خـــــــــــيط هـــــــــــالك واحـــــــــــد، يف رضبـــــــــــة ..) وســـــــــــلفيني، وجنجويـــــــــــدا ســـــــــــودانيني،  ِ

توتــــــــــشكا يف بــــــــــاب املنــــــــــدب، إذ أطــــــــــل علــــــــــيهم وهــــــــــم جمتمعــــــــــون يف غرفــــــــــة قيــــــــــادة 
  .واحدة، بينام كانوا خيططون للهجوم عىل حمافظة تعز

ديـــــــــــــة املـــــــــــــرشوع، وواحديـــــــــــــة القيـــــــــــــادة، وهـــــــــــــي أال يـــــــــــــدل هـــــــــــــذا عـــــــــــــىل واح
ـــــــــــــــــرشوع أمريكـــــــــــــــــــا وإرسائيـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي يريـــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــدمري البلـــــــــــــــــــدان العربيـــــــــــــــــــة  مــ
واإلســــالمية، بــــصناعة مجاعــــات تكفرييــــة عنفيــــة يفــــرغ شــــحنة محاســــها يف 
غــــري حملــــه، ويــــرضب عــــصافري بحجــــر واحــــدة، إذ يــــسلطها عــــىل بعــــضها، 

أحـــــسن أو عــــىل املجتمــــع اإلســــالمي حربـــــا وقــــتال، ولــــيس هنـــــاك مــــن هــــو 
حــــــاال مــــــن إرسائيــــــل؛ وقــــــد اســــــتطاعت أن توجــــــد هلــــــا متحــــــالفني يقــــــاتلون 

  !.ّبالنيابة عنها ألد أعدائها املحاربني هلا وأرشسهم؟
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ْإن الـــبالء الـــذي أتيــــت منـــه هــــذه اجلامعـــات التكفرييــــة وأســـاس اخللــــل  َ ِ
ّهـــو أهنـــم يكفـــرون أهـــل القبلـــة بـــام لـــيس بمكفـــر، كفـــروا اإل ِّ  Eمـــام عليـــا ِّ

اختـــــــــــــــذه اإلمـــــــــــــــام ) قبـــــــــــــــول التحكـــــــــــــــيم(وكفـــــــــــــــروا أنفـــــــــــــــسهم بقـــــــــــــــرار تكتيكـــــــــــــــي 
، وهـــم مـــن كـــانوا قـــد أجلـــأوه إليـــه، وحـــني طلبـــوا منـــه االعـــرتاف Eعـــيل

ْأصابكم حاصب، وال بقي منكم ": بكفره رفض اإلمام عيل ذلك قائال َ ُْ ُْ ِ ِ َ َ ٌ َ َ ََ ِ َ
ُآثــــــر، أبعــــــد إيــــــامين بــــــاهللاَِّ وجهــــــادي مــــــع رســــــ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َ ِ، أشــــــهد عــــــىل نفــــــيس Gِول اهللاَِّ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ

ــــــــا أنــــــــــــا مــــــــــــن املهتــــــــــــدين، فــــــــــــأوبوا رش مــــــــــــآب،  ٍبــــــــــــالكفر، لقــــــــــــد ضــــــــــــللت إذا ومــــ َ َّ َ ُ َ ْ َ َُ َ ً َ ِْ َِ َ ُْْ َ ِ ُ ْ َ َ َْ ِ ُ ِ
ِوارجعوا عىل أثر األعقاب َ َْ ََ ْ ِ َ َ ُ َِ ْ" .  

 الــذي ال اخــتالف Eوذكــر املؤرخــون أن مــن شــعر أمــري املــؤمنني 
َّن ســـاموه أن يقـــر بـــالكفر ويتـــوب، حتـــى ّيف أنـــه قالـــه، وكـــان يـــردده، بعـــد أ ِ

، والتفقـه يف G أبعد صحبة رسـول اهللا«: يسريوا معه إىل الشام، فقال
  : ثم قال! ًالدين، أرجع كافرا؟

مـــن شـــك ... يـــا شـــاهد اهللا عـــيل فاشـــهد ... إين عـــىل ديـــن النبـــي أمحـــد 
  .)١(»يف اهللا فإين مهتد

                                                           
  ).م٢٠٠٤ط(، ١١٠٧، ص٣املربد، الكامل يف اللغة واألدب، ج )١(
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لقـوا وينطلقـون منـه هـو املنطلـق الـذي انطوال يزال التكفري لقد كان 
، منــــه انطلــــق لتنفيــــذ عمليــــاهتم العنفيــــة ضــــد املــــسلمني وجمتمعــــاهتم اآلمنــــة

عبــــدالرمحن الغتيــــال اإلمــــام عــــيل، ومنــــه انطلقــــت احلكومــــات التكفرييــــة 
لقتــل خمالفيهــا يف املــذهب، ومنــه ينطلــق التكفرييــون اليــوم إلحــداث كــل 

لعقائــــــد التكفرييــــــة وأزعـــــم أنــــــه لــــــوال اهـــــذا الــــــدمار الــــــشامل يف عــــــامل اليــــــوم، 
 التــــــــي يعتقــــــــدها النظــــــــام الــــــــسعودي بوجوهــــــــه الــــــــسياسية والدينيــــــــة ملــــــــا رأ

َّ مـــــــن املؤكـــــــد أن اليمنيـــــــون كـــــــل هـــــــذه الوحـــــــشية يف عـــــــدواهنم عـــــــىل الـــــــيمن،
مستو شدة العدوان العايل وارتفاع وترية حقده وتعميم رشوره عـىل 

ــــــــــود بالدرجـــــــــــة األساســـــــــــية لقـــــــــــضية التكفـــــــــــري، ألهنـــــــــــ م مجيـــــــــــع أهـــــــــــل الـــــــــــيمن يعـ
 روافــــــــض، أو جموســــــــا، وقــــــــد رصح –يعتــــــــربون اليمنيــــــــني أو جــــــــزءا مــــــــنهم 

  . دعاهتم كاملفتي ابن الشيخ وعائض القرين بذلك
إن مملكــــــــــة قــــــــــرن الــــــــــشيطان ودعاهتــــــــــا يكفــــــــــرون اليمنيــــــــــني؛ هلــــــــــذا قــــــــــسوا 
علــــيهم هبــــذا الــــشكل الــــذي نــــشاهده مــــن خــــالل هــــذا العــــدوان وفظائعــــه، 

لــــــة داعـــــش الكـــــرب مملكــــــة ولـــــو كـــــان املعتـــــدي علينــــــا دولـــــة أخـــــر غـــــري دو
ـــــــــــة ســـــــــــــــوء احلـــــــــــــــرب وفظاعاهتـــــــــــــــا ونتائجهـــــــــــــــا  قـــــــــــــــرن الـــــــــــــــشيطان لكانـــــــــــــــت درجــــ

  .التدمريية أقل بكثري من هذه التي نشاهدها اليوم
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ٍّواملصيبة أن من التكفرييـني مـن مل جيعـل تكفـريه ضـمن حـد حمـدود، 
الـــــــشخص إىل إذ يبـــــــدو أن شـــــــهية التكفـــــــري واســـــــعة عنـــــــدهم، فمـــــــن تكفـــــــري 

تكفـــــري النظـــــام، ومـــــن تكفـــــري اجلـــــيش إىل تكفـــــري املجتمـــــع احلاضـــــن، ومـــــن 
تكفـــــــــــــري املجتمـــــــــــــع احلاضـــــــــــــن إىل تكفـــــــــــــري املجتمـــــــــــــع املجـــــــــــــاور، التكفرييـــــــــــــون 
ـــــــن الـــــــــبعض اآلخـــــــــر، مـــــــــثال القاعـــــــــدة يف بعـــــــــض األحيـــــــــان  بعـــــــــضهم أســـــــــوأ مــ
ــيخ املــــــــــساجد، حتــــــــــى ال ختــــــــــرس مزيــــــــــدا مــــــــــن املؤيــــــــــدين،  ّتتحــــــــــرج مــــــــــن تفخــــــــ

حيـــــــــث مـــــــــساجد ) ســـــــــنة(راج بقتـــــــــل مـــــــــن تـــــــــسميهم ّوحتـــــــــى تتجنـــــــــب اإلحـــــــــ
الـــــيمن خمتلطـــــة، يـــــصيل فيهـــــا الزيـــــدي والـــــشافعي، والـــــشيعي مـــــع الـــــسني، 
بيــنام داعــش ال هيمهــام ذلــك، تــستهدف القيــادات، والرعيــة، واملـــواطنني، 

  . والنساء، واألبرياء، واألطفال
رأيت عىل مواقع التواصل نقاشا لقاعدي وداعـيش، ذكـر القاعـدي 

عاء خمتلطــــــة، خيـــــــتلط فيهــــــا الـــــــشافعي بالزيــــــدي، والـــــــسني أن مــــــساجد صـــــــن
بالــــــــشيعي، فــــــــأنكر الداعــــــــيش ذلــــــــك، وملــــــــا اســــــــتدل القاعــــــــدي بــــــــأن املــــــــسجد 

ُاملــــستهدف يــــرصخ فيــــه بـــــ  َ ْ ٍبعــــد الفاحتــــة بقــــوة، بــــام يــــدل عــــىل وجــــود ) آمــــني(ُ
ّكبــري للــسنة فيــه، رد الداعــيش أن هــؤالء ســنة أصــبحوا روافــض، وإال ملــا 
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ُّوهكـــــــــــذا جيـــــــــــر الباطـــــــــــل يف الفعـــــــــــل . جد الرافـــــــــــضةذهبـــــــــــوا للـــــــــــصالة يف مـــــــــــسا
  .الباطل يف القول، ويركب بعضه بعضا

يف حادثــة تفجــري مــسجد قبــة املهــدي يف صــنعاء وجــدنا الــضحية مـــن 
ـــــــن املنـــــــــاطق املحـــــــــسوبة عـــــــــىل الـــــــــسنة اليمنيـــــــــني، لكـــــــــن  جبـــــــــل حبـــــــــيش، أي مــ
ـــــــــسامح واملحبـــــــــــــة واألخـــــــــــــوة ال يتفرقـــــــــــــون يف املـــــــــــــساجد،  اليمنيـــــــــــــني أهـــــــــــــل التــــ

بيــنام علــق . تلطــة، وال تــأيت يف أولويــاهتم املــذهب والطائفــةمــساجدهم خم
الشيخ السعودي اإلخـواين عـوض القـرين عـىل هـذه احلادثـة التـي وقعـت 

مقاومــة (هـــ بأهنــا مــن عمليــات مــا يــسمى بـــ١٤٣٦يف أول شــهر رمــضان 
، هـــــــــــذا الـــــــــــشيخ هـــــــــــو الـــــــــــذي بـــــــــــسط مائـــــــــــدة الكـــــــــــرم واســـــــــــتقبل الـــــــــــشيخ )آزال

 قــد أفتــى والــذي هــو اآلخــر يف مدينــة أهبــا، اإلخــواين عبداملجيــد الزنــداين
  .باسم هيئة علامء اليمن بمرشوعية هذا العدوان اهلمجي عىل بلدنا

 Eنجـــــــــد أن اإلمـــــــــام عليـــــــــا ) اخلـــــــــوارج(إذا عـــــــــدنا لقـــــــــوم ابـــــــــن ملجـــــــــم 
 إن Eّعــاهبم بــأهنم عممــوا تكفــريهم عــىل مجيــع النــاس، حيــث أمــرهم 

عليــه، وأن ال يــستخدموا أبــوا إال العنــاد واملكــابرة أن حيــرصوا تكفــريهم 
ُفإن أبيتم إال أن تزعمـوا أين أخطـأت ": سيوفهم يف العامة مجيعا، فقال ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َِّ ُ ُْ َْ َُّ ِ ِْ َ

ٍوضــــــــــللت فلــــــــــم تــــــــــضللون عامــــــــــة أمــــــــــة حممــــــــــد  َِّ َّ َّ ََ ُ َ َ َُ َ َ َُ ِّ ْ َُ ِ ُ َG  ْبــــــــــضاليل، وتأخــــــــــذوهنم َُ ُ َُ ْ َ َ ِ َ ِ
ْبخطئـــــــــــــي، وتكفـــــــــــــروهنم بـــــــــــــذنويب، ســـــــــــــيوفكم  ُ ْ َ ُُ َُ ُ ِّ َُ َِ ُ ُِ ُِ ِ َعـــــــــــــىل عـــــــــــــواتقكم، تـــــــــــــضعوهنا َ َ ُْ ََ َ ََ ُ ِ ِ َ
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ــــع الــــــــربء والــــــــسقم، وختلطــــــــون مــــــــن أذنــــــــب بمــــــــن مل يــــــــذنب ْمواضــــ ُ ْ َ ْ َ َ َ َِ ْ ْ َ ُ ْْ َ َ َ ُّ ْ ُ َِ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ  أال ،)١("ِ
ِيــــسلط مــــسلكهم هــــذا الــــضوء عــــىل مــــسلك خلفهــــم املعــــارصين لنــــا وهــــم  َ َ ُ
يـــــستهدفون املـــــساجد، واألســــــواق، واملـــــدارس، واجلامعـــــات، واملــــــصانع، 

ــــــــــون مـــــــــــــن ال يـــــــــــــدرون مـــــــــــــن املقتـــــــــــــول، ويفجـــــــــــــرون الطفـــــــــــــل واملقـــــــــــــابر، ويق ِّتلـــ
واملرأة، ويستهدفون البنى التحتيـة التـي تعـود ملكيتهـا للـشعب اليمنـي 

  .كله
 لـــــو افرتضـــــنا فرضـــــا حمـــــاال أن هنـــــاك هـــــو العقـــــاب اجلامعـــــيألـــــيس هـــــذا 

مــــــــن يــــــــستحقه، ثــــــــم تــــــــأيت هيئــــــــة علــــــــامء الزنــــــــداين، وشــــــــيوخ الــــــــدين الوهــــــــايب 
  !رشوعية عدوان كهذا؟ّالنفطي ليصدروا فتاواهم بم

                                                           
 .١٢٧هنج البالغة، خطبة رقم )١(
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، وجـــــــــــدار ّهــــــــــذه األدوات التكفرييــــــــــة ليــــــــــست حمــــــــــصنة مــــــــــن االخــــــــــرتاق
وعيهـــــــــا هـــــــــش، ومـــــــــا تعانيـــــــــه دائـــــــــام هـــــــــو كثـــــــــرة االخرتاقـــــــــات املبـــــــــارشة وغـــــــــري 
املبــــــــارشة، قبــــــــل حــــــــوايل عــــــــامني أعلــــــــن تنظــــــــيم القاعــــــــدة يف الــــــــيمن يف خــــــــرب 

املخـــــــــابرات ن رســـــــــمي بعـــــــــد إعالنـــــــــه القـــــــــبض عـــــــــىل جاســـــــــوس ألمريكـــــــــا، أ
ـــة ختـــــــــرتق اجلامعـــــــــات مـــــــــن خـــــــــالل أربـــــــــع طـــــــــرق، أوهلـــــــــا اخـــــــــرتاق : األمريكيــــــ

اجلامعــــة حلــــرف مــــسارها عــــن أهــــدافها ومنهجهــــا املتمثــــل يف احلــــرب عــــىل 
ّ، أمـــــا الرابعـــــة فهـــــي تـــــوريط مـــــن ســـــموهم املجاهـــــدين يف أمريكـــــا ورضهبـــــا

  .حروب مع القبائل واملجتمع احلاضن
ن مجاعــة القاعــدة شــاركت يف وهــذا أمــر ال مريــة فيــه، ونحــن نعتقــد أ

ــــــــن املخــــــــــــابرات األمريكيــــــــــــة والباكــــــــــــستانية والــــــــــــسعودية،  ٌّتأسيــــــــــــسها كــــــــــــل مــــ
بغــــرض حماربــــة الــــسوفيت، ثــــم ملــــا انتهــــت املهمــــة، أعلنــــت عــــن مــــرشوعها 
اخلـــاص، وهـــو حماربـــة أمريكـــا وإخـــراج اليهـــود مـــن شـــبه جزيـــرة العـــرب، 

هــذه اجلامعــة ّولكــن مــا انفكــت أمريكــا واألنظمــة العميلــة هلــا يف اخــرتاق 
ِاملـــصنوعة عــــىل عينهــــا، لتغرقهــــا يف نزاعــــات مــــع جمتمعاهتــــا، ْ  ولكــــي جتعــــل ُ

مــنهم املــربر للــدخول إىل ذلــك البلــد والــتحكم فيــه، وملــا رأت أمريكــا أن 
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ــــــــات يف طـــــــــور الرتاجـــــــــع، ســـــــــمحت بظهـــــــــور داعـــــــــش اجليـــــــــل  دور القاعـــــــــدة بـ
ي الثــــاين مــــن القاعــــدة وباركتــــه ودعمتــــه، وهــــا هــــو اليــــوم يــــؤدي دوره الــــذ

  .خيدم أجندات الغرب وإرسائيل عىل أحسن وجه
الــــــذي روي أنــــــه تربــــــى عــــــىل يــــــد وبــــــالعودة إىل عبــــــدالرمحن بــــــن ملجــــــم 

ــــــا فيـــــــــه مـــــــــن إمكانيـــــــــة االخـــــــــرتاق والتجنيـــــــــد، واتـــــــــضح  ــــة، ويف هـــــــــذا مـــ هيوديـــــ
ــــــــة حممــــــــــودة بعمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص أحــــــــــد أخطــــــــــر  أيــــــــــضا أنــــــــــه كــــــــــان عــــــــــىل عالقــ

ّ مـــــصغرا عــــــن طبيعــــــة رجـــــاالت معاويــــــة، فإنـــــه يعطينــــــا هبــــــذا درســـــا تارخييــــــا
ّاألداة التكفرييــــــة والتــــــي هــــــي كوكتيــــــل معقــــــد وغريــــــب لــــــه عالقــــــة بأعــــــداء 
األمة املسلمة، وأعداء قيـادات األمـة الـرشعيني، ومـن الـسهل عـىل أهيـم 

إهنـــــم مجيعـــــا يريـــــدون رضب األمـــــة مـــــن داخلهـــــا، يريـــــدون تبديـــــد . جتنيـــــده
 إمكاناهتـــــــــــا عبثـــــــــــا، حتـــــــــــى تنـــــــــــشغل بنفـــــــــــسها عـــــــــــن خمططـــــــــــاهتم، وهـــــــــــل هنـــــــــــاك
ــــستفيد اليــــــوم مـــــن عمليــــــات اجلامعــــــات التكفرييـــــة يف العــــــراق، والــــــشام،  مـ

  واليمن، ومرص، واملغرب العريب، سو إرسائيل وأمريكا؟
إن أي حركــــة أو مجاعــــة إذا مل تعتمــــد عــــىل مــــنهج اليقــــني، وإنــــام تأخــــذ 
معلوماهتـا عــن كــل مـن هــب ودب، وعــن الثقـات وغــريهم، ومتيــل جــدا 

، وإىل مـــــن يبيـــــع هلـــــا األوهـــــام، فإهنـــــا ســـــوف إىل تـــــصديق األكاذيـــــب املرحيـــــة
َّلــــــن تتخــــــذ قــــــرارات ســــــليمة، وســــــينهار لــــــدهيا ســــــلم األولويــــــات، وحيـــــــرض 
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فــــــــيهم مــــــــا جيــــــــب تغييبــــــــه، ويغيــــــــب مــــــــا جيــــــــب حــــــــضوره، إهنــــــــم ال يعتمــــــــدون 
ــــــــــــــــني، أمل يقـــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــــؤمنني  ـــــــــــــــت واليقـــــ  Eمـــــــــــــــــــــنهج القـــــــــــــــــــــرآن يف التثبــــــ

ْفـــإين نـــذير لكـــم ": حـــني حـــاورهم الحقـــا) اخلـــوارج(للتكفرييـــني األوائـــل  ٌُ َ ِ َ
ِأن تـــصبحوا رصعـــى بأثنـــاء هـــذا النهـــر، وبأهـــضام هـــذا الغـــائط عـــىل غـــري  ْ ََ ََ َ َ َِ ِ ْ َ َ ْ َْ ْ َِ َ َِ ِ َِ َ ُ ِْ َّ َِ ْ ُ َ
ُبينـــــــــة مـــــــــن ربكـــــــــم، وال ســـــــــلطان مبـــــــــني معكـــــــــم، قـــــــــد طوحـــــــــت بكـــــــــم الـــــــــدار،  ُ ْ َ ُ ُ ْ ََّ ُْ ُ ُِ ِْ َ َّ َ َ ِّ ْ ِّ ََ َ ٍَ ٍ ْ َ ِ ٍ َ

َواحتبلكم املقدار، وقد كنت هن َ ُ ُُ ْ ُ ْ َ ََ َْ َ ْ َِ ْ ُ َيتكم عـن هـذه احلكومـة فـأبيتم عـيل إبـاء َ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ ِْ َّ َ َ َُ َُ َ ِ ِ ُِ ُْ َ
ِاملنابـــــذين، حتـــــى رصفـــــت رأيـــــي إىل هـــــواكم، وأنـــــتم معـــــارش أخفـــــاء اهلـــــام،  َ ْ ُ َ ْ ْ َ ََّ ِْ ِ َِ َ ُْ ََ َ َ َ َُ ْ َُّ َ َ ِ ِ ُ ِ َ ُْ

ًسفهاء األحالم، ومل آت ال أبا لكم بجرا وال أردت لكم رضا ً َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُُ َُ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َ ِ ْ َ ِ َ" .  
، ضــعيفو العقــول، "أخفــاء اهلــام وســفهاء األحــالم" بــأهنم  Eوصــفهم 

ال يتمتعـــون بمقـــدرة عقليـــة تـــؤهلهم لقيـــادة األمـــة، أو حتـــى للبقـــاء بـــسالم مـــع 
خمــــــــالفيهم، وقــــــــراراهتم حتــــــــى وإن مل تكــــــــن خمرتقــــــــة، فهــــــــي مرجتلــــــــة، ورسيعــــــــة، 
َوتـــــــستند إىل الــــــــشائعات، وإذا قــــــــدروا أفرطـــــــوا يف العنــــــــف وأســــــــاؤوا اســــــــتخدام  َ
القـــــــوة بـــــــشكل مرعـــــــب، وأفرغـــــــوا مـــــــا هـــــــو يف دخـــــــائلهم مـــــــن التعـــــــذيب والقتـــــــل 

ٌاإليـــــامن ال جيـــــاوز تـــــراقيهم إىل قلـــــوهبم، وبالتـــــايل فهـــــي خلـــــو مـــــن أي . والتنكيـــــل ْ ِ
  .معنى مجيل سو من ظالل التكفري السخيمة، وآثاره املرذولة

: إن مـن العالمــات التــي ذكرهتــا الروايـات للخــوارج قــوم ابــن ملجــم
أحـــداث، : ث األســـنان، ســـفهاء األحـــالم، وحـــسب نـــص آخـــرأهنـــم أحـــدا

  .ّأحداء، أشداء، ذليقة ألسنتهم بالقرآن، يقرؤونه ال جياوز تراقيهم
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·Ën€aÎ@kÌb»Ωa@÷˝nÅa@ @

 ّحيمـــــــــل التكفـــــــــريي مـــــــــرشوعا تـــــــــدمرييا خييـــــــــل إليـــــــــه أنـــــــــه مـــــــــراد اإلســـــــــالم،
 بــسبب الرتبيــة الداعــشية والــرتاث الداعــيش التكفــريي املتمثــل يف فتــاو
التكفـــري بحـــق الفـــرق األخـــر، لكنـــه بـــسبب ترعرعـــه ونـــشأته يف الرعايـــة 
ُاليهوديــــــة والطاغوتيــــــة وبــــــسبب ضــــــعف وعيــــــه يــــــسهل اخرتاقــــــه وتوظيفــــــه  ُ ُ ُ

  .لصالح أجندات سياسية
َيـــــــضيف اإلعـــــــالم املعـــــــادي اخـــــــتالق الـــــــتهم واملعايـــــــب بحـــــــق  ، اخلـــــــصومُ

ّوألن التكفــريي حيــس بحاجــة شــديدة إىل حــشو غــروره بــام خــف وطــاب  ِ
ّبام يربر عمليته اإلرهابية، فإنه رسعان ما يتلقف تلـك الـتهم ويـشيعها، 

 Eويف هـــــذا املقـــــام نتـــــذكر أهـــــل الـــــشام وقـــــد بلغهـــــم اغتيـــــال اإلمـــــام عـــــيل 
لقـــــــد حـــــــشى وهـــــــل كـــــــان عـــــــيل يـــــــصيل؟ : وهـــــــو يـــــــصيل يف املـــــــسجد، فـــــــسألوا

   . عقوهلم أن عليا ال يصيلمعاوية يف
مــــا خيتلقــــه إعــــالم مملكــــة قــــرن الــــشيطان عــــن الــــيمن وعــــن ومــــن ذلــــك 

املـــستهدفني مـــن أنـــواع الـــتهم واألكاذيـــب، وجديـــدها أن داعـــش األصـــغر 
، وهي املساجد الواضـح عيانـا بيانـا منـذ يستهدف احلسينيات يف صنعاء

ـــــسنني، إن داعـــــــــش الـــــــــصغر يف هـــــــــذه احلالـــــــــة ال تكتفـــــــــي بـــــــــ رتداد مئـــــــــات الــــ
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كـــــام أن داعـــــش . ِّاألكاذيـــــب بـــــل وتـــــضيف اختالقهـــــا بـــــشكل مقـــــزز وفظيـــــع
الكــــــــرب ختتلــــــــق أهنــــــــم يــــــــستهدفون املــــــــسلحني واملخــــــــازن حــــــــني تــــــــستهدف 
األبريـــــــــــــاء واملـــــــــــــدنيني واألطفـــــــــــــال والنـــــــــــــساء واملـــــــــــــساكن اآلمنـــــــــــــة، واملـــــــــــــساجد 

  .واملدارس واملشايف واملراكز الصحية والبنى التحتية
سجدي بــــدر واحلــــشحوش ظلــــوا زمانــــا قبــــل أن يفجــــر التكفرييــــون مــــ

ينـــــــرشون أكـــــــاذيبهم عــــــــن هـــــــذين املـــــــسجدين وغريمهــــــــا، وعـــــــن خطبائهــــــــا، 
وعــىل ســبيل املثــال، فقــد ظــل شــيخنا العــامل املجاهــد الــدكتور املرتــىض بــن 
ّزيــــــد املحطــــــوري جممعــــــا ضــــــخام لكميــــــة هائلــــــة مــــــن االهتامــــــات التــــــي تنالــــــه 
ــــحف ومنــــــــــــــــــــــــشورات وجمــــــــــــــــــــــــالت ومنــــــــــــــــــــــــابر  ـــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــوات وكتــــــــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــــ مـــــــ

يوهات، لقـــــد اهتمـــــوه باملاســـــونية، والرافـــــضية، واملجوســـــية، وســـــب وفيـــــد
الــــــــــــصحابة، وأمهــــــــــــات املــــــــــــؤمنني، ومل يــــــــــــدعوا هتمــــــــــــة إال وألــــــــــــصقوها كــــــــــــذبا 
ـــــم يف احلقيقـــــــــــة كـــــــــــانوا قـــــــــــد قتلـــــــــــوه وفجـــــــــــروا مـــــــــــسجده يف تلـــــــــــك  وزورا، وهــــــ
القنوات واملنابر والوسائل عـرشات املـرات هبـذه االهتامـات التحريـضية 

صلني لديـــــه يـــــد ذلـــــك التكفـــــريي يف تلـــــك اجلمعـــــة ضـــــده قبـــــل أن تطالـــــه واملـــــ
  .الدامية
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كـــان اإلرهـــاب التكفـــريي يغتـــال القيـــادات يف املـــساجد ويف األســـواق 
ِمـن قتـل مغـرق ويف الطرق العامة، ولكن ما يامرسه اليـوم أشـد فظاعـة، 

ٍيف الوحشية، وحرق غري مسبوق، وتغريق ال مثيل له، مع تباه وافتخار  ٍ
ـــــــــــن الـــــــــــــــــــذبح والتنكيـــــــــــــــــــل، وإرساف يف القتـــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــك ا ٍلبـــــــــــــــــــشاعات مــــــــ

 ومــــــــــا ذلــــــــــك إال القــــــــــرتان وإعــــــــــدامات ال حــــــــــرص هلــــــــــا حتــــــــــى ضــــــــــد بعــــــــــضهم،
التكفــــــري اليـــــــوم  بـــــــصورة قويـــــــة باملخـــــــابرات العامليــــــة، وبـــــــسبب مـــــــا تقـــــــوم بـــــــه 
هــــذه املخــــابرات مــــن عمليــــات تعــــذيب فظيعــــة، لقــــد دخــــل هــــذا العنــــرص 

  .شية غري متوقعةليعطي التكفرييني فظاعة غري مسبوقة، ووح
مـــــا ارتكبتــــــه وترتكبـــــه مملكــــــة قـــــرن الــــــشيطان وحتالفهـــــا العــــــدواين عــــــىل 
الـــــــيمن مـــــــن فظـــــــائع فاقـــــــت جمرمـــــــي التـــــــاريخ، وهـــــــي اليـــــــوم تعطـــــــي الـــــــضوء 
األخـــــرض حتـــــى إلرسائيـــــل يف اإليغـــــال يف اجلـــــرائم أســـــوة واقتـــــداء هبـــــا، وال 
 غرابـــــة يف ذلـــــك إذا عرفنـــــا أن هـــــذا التحـــــالف يـــــضم يف جنباتـــــه األمريكـــــان

  .والصهاينة، وخمابراهتم وأساليبها املخزية
هـــــا هـــــم يقتلـــــون النـــــساء واألطفـــــال، ويتلـــــذذون بمنـــــاظر الـــــذبح وذكـــــر 
ــــــالفني هلـــــــــــــــــم، أمل يقتـــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــؤالء  الـــــــــــــــــذبح، والتهديـــــــــــــــــد بالـــــــــــــــــذبح للمخـــــــــــ
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التكفرييني املرأة يف حـوث أمـام طفليهـا، وبعـد قـتلهم لزوجهـا، أمل نـرهم 
تالهم وأرساهــــــــــم يف يــــــــــذبحون ويفخخــــــــــون ويفجــــــــــرون ثــــــــــم يــــــــــسحلون قــــــــــ

الشوارع؟ أال يـذبحون األطفـال ذبحـا؛ ألهنـم مـن الفرقـة الفالنيـة أو مـن 
  . ِّالطائفة الفالنية؟ أال يشوهون اإلسالم بشكل فظيع

ٍقبـــل ســــنوات اســـتوقفتني عبــــارة رأيتهـــا يف البــــي يب يس ضـــمن تقريــــر 
ـــــت مكتوبــــــــة عـــــــىل جــــــــدار يف إحــــــــد املـــــــدن الــــــــسورية تقــــــــول ٍإخبـــــــاري كانـــ ٍّ :

ـــــذبح يـــــــا نـــــــصريية، وســـــــمعنا حينهـــــــا مجيعـــــــا ذلـــــــك التكفـــــــريي يف جئنـــــــاكم  بالــ
ـــسني األمحـــــــــــــر يف نـــــــــــــشوة كربيــــــــــــــائهم وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول إهنــــــــــــــم : منـــــــــــــزل الـــــــــــــشيخ حـــــــــــ

ينتـــرصون عـــىل خـــصومهم واآلن خيتلفـــون مـــن أيـــن يـــذبح الرافـــضة مـــن 
األمـــام أو اخللـــف، ورأينـــاهم يامرســـوهنا ممارســـة وقحـــة ويتبـــاهون بـــذلك 

إىل أن رأينــــــــــاهم يف عــــــــــدن وأبــــــــــني وتعــــــــــز أمــــــــــام العــــــــــاملني، ثــــــــــم تطــــــــــور األمــــــــــر 
ــا عجيبــــــــــــا يف القتــــــــــــل واحلــــــــــــرق والتغريــــــــــــق والــــــــــــذبح  وغريهــــــــــــا يتفننــــــــــــون تفننــــــــــ

  .والسحل بحق األرس واخلصوم
يف صــــــدر اإلســــــالم يــــــذكر املؤرخــــــون عــــــن اخلــــــوارج قــــــوم ابــــــن ملجــــــم، 

بيــــــنام هـــــــم يــــــسريون، فـــــــإذا هـــــــم .. «أن اخلـــــــوارج : والــــــنص هنـــــــا البــــــن قتيبـــــــة
مـــن : محـــار لـــه؛ فعـــربوا إليـــه الفـــرات، فقـــالوا لـــهبرجـــل يـــسوق امرأتـــه عـــىل 

  أنت؟
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  .أنا رجل مؤمن: قال
  فام تقول يف عيل بن أيب طالب؟: قالوا
 .ًإنـــــه أمـــــري املـــــؤمنني، وأول املـــــسلمني إيامنـــــا بـــــاهللا ورســـــوله: أقـــــول: قـــــال

  فام اسمك؟: قالوا
  .Gأنا عبد اهللا بن خباب بن األرت، صاحب رسول اهللا : قال

  اك؟أفزعن: فقالوا له
  .نعم: قال

ٍال روع عليـــك، حـــدثنا عـــن أبيـــك بحـــديث ســـمعه مـــن رســـول : قـــالوا
  .اهللا، لعل اهللا ينفعنا به

ســـــــتكون فتنـــــــة : (، أنـــــــه قـــــــالGنعـــــــم، حـــــــدثني عـــــــن رســـــــول اهللا : قـــــــال
ًبعـــــــــدي، يمـــــــــوت فيهـــــــــا قلـــــــــب الرجـــــــــل، كـــــــــام يمـــــــــوت بدنـــــــــه، يمـــــــــيس مؤمنــــــــــا، 

  .)ويصبح كافرا
. ًنـــــــــك قتلـــــــــة مـــــــــا قتلناهـــــــــا أحـــــــــداواهللا، لنقتل. هلـــــــــذا احلـــــــــديث ســـــــــألناك: فقـــــــــالوا

ّثـــــم أقبلـــــوا بـــــه، وبامرأتـــــه، وهـــــي حـــــبىل مـــــتم. فأخـــــذوه وكتفـــــوه ، حتـــــى نزلـــــوا )١(ِ
  .حتت نخل؛ فسقطت رطبة منها؛ فأخذها بعضهم؛ فقذفها يف فيه

                                                           
  .أي أمتت أشهرها، وقاربت الوالدة )١(
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ــــــــــــــــــــــل، أو بغــــــــــــــــــــــــــــري ثمــــــــــــــــــــــــــــن أكلتهــــــــــــــــــــــــــــا؟: فقــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــــدهم  .بغــــــــــــــــــــــــــــري حــــــ

  .فألقاها من فيه
 .ة؛ فقتلــــهًثــــم اخــــرتط بعــــضهم ســــيفه، فــــرضب بــــه خنزيــــرا ألهــــل الذمــــ

  .إن هذا من الفساد يف األرض: قال له بعض أصحابه
  .فلقي الرجل صاحب اخلنزير، فأرضاه من خنزيره

لـــــئن كنـــــتم صـــــادقني : فلـــــام رأ مـــــنهم عبـــــد اهللا بـــــن خبـــــاب ذلـــــك، قـــــال
ًوواهللا، مــــــا أحــــــدثت حــــــدثا يف اإلســــــالم، . فــــــيام أر؛ مــــــا عــــــيل مــــــنكم بــــــأس

  .وع عليكال ر: ّوإين ملؤمن، وقد أمنتموين؛ وقلتم
ــــــــه؛ فأضــــــــــجعوه عــــــــــىل شــــــــــفري النهــــــــــر، عــــــــــىل ذلــــــــــك  فجــــــــــاؤوا بــــــــــه، وبامرأتــ

  .، فسال دمه يف املاء)١(اخلنزير، فذبحوه
 إنـــــــــــام أنـــــــــــا امـــــــــــرأة، أمـــــــــــا تتقـــــــــــون اهللا؟: ثـــــــــــم أقبلـــــــــــوا عـــــــــــىل امرأتـــــــــــه، فقالـــــــــــت

  . )٢(فبقروا بطنها
ِلقـــــد عـــــرف عـــــنهم قلـــــة مبـــــاالهتم بـــــام يرتكبونـــــه مـــــن جـــــرائم، وإنـــــه لـــــيس  ُ

 انـــدفاعهم يف هـــذا االجتـــاه، بــل جتـــدهم حيـــاولون تـــرشيع ّلــدهيم مـــا حيـــد مــن
                                                           

ابــــــن أعــــــثم الكــــــويف، . (إن الــــــذي نفــــــذ العمليــــــة هــــــو مــــــسعر بــــــن فــــــدكي، رضبــــــه عــــــىل أم رأســــــه: قيــــــل )١(
  ).١٨٩، ص٤الفتوح، ج

  ).، حتقيق الشريي١ط. (١٦٨ -١٦٧، ص١اإلمامة والسياسة، جابن قتيبة الدينوري،  )٢(
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ِّذلــــــك اإلجــــــرام وتأصـــــــيله، وتأصــــــيل أصـــــــول عقيديــــــة مـــــــن شــــــأهنا أن حتـــــــتم 
ّعلــــــــــيهم التعـــــــــــاطي هبـــــــــــذا املـــــــــــستو مــــــــــن العنـــــــــــف، وتـــــــــــسهل علـــــــــــيهم ســـــــــــفك 
الـــدماء، دون أن يكـــون لـــدهيم أيـــة روادع إيامنيـــة أو إنـــسانية، أو وجدانيـــة 

لهم بخـــــــــــــــصومهم حتـــــــــــــــى بالنـــــــــــــــساء وضـــــــــــــــمريية، بـــــــــــــــل هـــــــــــــــم يـــــــــــــــرون أن تنكـــــــــــــــي
لقـــد ظهـــرت . واألطفـــال عبـــادة يثـــابون عليهـــا، وتـــدخلهم اجلنـــة بـــزعمهم 

ٌفــــرق مــــنهم جتيــــز قتــــل األطفــــال بحجــــة أن آبــــاءهم كفــــار، وهــــم ال يلـــــدون  َ ِ
  .إال فاجرا كفارا، بحسب فهمهم السقيم امليال للعنف والقتل

 وهـــــــل ســـــــلك حتـــــــالف العـــــــدوان الـــــــسعودي األمريكـــــــي يف قتلـــــــه آلالف
 األطفــال والنــساء واألبريــاء إال هــذا املــسلك، وقفــى هــذا األثــر، واهتــد

  !!هبذه العقيدة التكفريية املتوحشة؟
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، نجـد عنـرص النـساء حـارضاويف درس ابن ملجم التكفريي القديم 
ِّمتثل قطام حلقة الشهوة وموضوع الغرام احلافز والدافع يف تلك الدراما 

عبــدالرمحن ليــايل يف بيتهــا، وبــذلت لــه نفــسها مقابــل ، لقــد بــات التكفرييــة
ـــم أن موضـــــــوع عـــــــيل كـــــــان هـــــــو املقـــــــصد الـــــــذي أقـــــــدم ابـــــــن  ـــــه عليـــــــا، ورغــــ قتلــ
ــــــــام واشــــــــــــتعال نــــــــــــار الغــــــــــــرام يف قلــــــــــــب ذلــــــــــــك  ملجــــــــــــم إىل الكوفــــــــــــة، لكــــــــــــن قطــــ

  . التكفريي املتدين زاد من وترية االندفاعة إىل اغتيال اإلمام
يس جديــدا، أولئــك الفتيــات إن جهــاد النكــاح يف مــسألة التكفرييــني لــ

األوربيات والعربيات الاليت يسابقن الـريح إىل العـراق وسـوريا ملامرسـة 
  لــــسن ببــــدع يف التــــاريخ،-جهـــاد النكــــاح ومــــساعدة زمالئهــــن يف احلـــرب 

هنــــاك قطــــام كانــــت قــــد ســــبقتهن مجيعــــا، ومل تكــــن الــــصورة النمطيــــة التــــي 
يزيـــــــديات رســـــــمها الـــــــدواعش الـــــــذين ظهـــــــروا وهـــــــم يبيعـــــــون ويـــــــرشون اإل

ُبــــــــــــــأمر مــــــــــــــستحدث يف عــــــــــــــامل ســــــــــــــعار الــــــــــــــشهوة لــــــــــــــد ) ســــــــــــــبايا(اجلمــــــــــــــيالت 
التكفرييــــني، كــــال ومل يكــــن ذلــــك الــــوحش الــــشهواين جديــــدا وقــــد أمــــسك 

عمرهـــا تـــسع ســـنوات وهـــو يعلـــن الـــزواج هبـــا، بيـــنام كانـــت ) ســـبية(طفلـــة 
هــي مغمــورة بــدموعها املنهمــرة مــن هنــر حزهنــا الكئيــب، إن ابــن ملجــم 

ـــــــاء لينفـــــــــــــذ مهمــــــــــــة مقدســــــــــــة يف نظــــــــــــره وهـــــــــــــي املتنــــــــــــسك واملتــــــــــــدي ن الــــــــــــذي جـــــ
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 الـــتخلص مــــن اإلمـــام عــــيل، ال بـــد وأنــــه اشـــتعلت فيــــه نـــار الــــشهوة ملــــا رأ
قطـــــام، بـــــام يعنـــــي أن عنـــــرص النـــــساء ال بـــــد أن يكـــــون حـــــارضا بقـــــوة يف بـــــال 
هــؤالء التكفرييــني أيــنام حلــوا يف اجلغرافيــا والتــاريخ، ربــام قلــوهبم اخلاليــة 

  . ض فقداهنا ذلك بنار الشهوةِّمن احلب لإلنسان تعو
وإذا كــــــان ابــــــن ملجــــــم قــــــد أدرك اجلاهليــــــة وهــــــو حــــــني وصــــــوله إىل الكوفــــــة 
الرتكــــــاب جريمتــــــه كــــــان يف العــــــام األربعــــــني للهجــــــرة فــــــإن ذلــــــك يعنــــــي أنــــــه قــــــد 
تقدم يف العمر، وعمره بات يقارب اخلمسني أو أكثر، ويعني أنه قد سـبق لـه 

ِق قلبـه بـأي حمبـة حقيقيـة ولكـن بلوعـة الزواج؛ األمر الـذي يـشري إىل عـدم تعلـ
ٍشــهوة مجــوح جتتــاح التكفرييــني يف كــل واد لقــد وردت روايــات تارخييــة تفيــد . ٍ

أن عبـــــــدالرمحن بنـــــــى بقطـــــــام، ودخـــــــل عليهـــــــا، وأهنـــــــا بعـــــــد ذلـــــــك طالبتـــــــه بالوفـــــــاء 
Eبتعهداته بقتل عيل 

 )١(.  
 هــــذا الــــسعار الــــشهواين الــــذي أبــــداه عنــــارص تنظــــيم داعــــش جتــــاه املئــــات أو
اآلالف من بنات اإليزيديات كان وصـمة عـار عـىل تـاريخ البـرشية املعـارص، 
وكثــــري مــــن قــــصص الفتيــــات الفــــارات مــــن قبــــضة عنــــارص التنظــــيم تنخلــــع هلــــا 
القلـــــوب، وتـــــشري إىل قطعـــــان مـــــن الـــــذئاب البـــــرشية املـــــستثارة بـــــسعار اجلـــــنس، 

ن الـــــذي جيتـــــاح العنـــــارص التكفرييـــــة دائـــــام ويف كـــــل زمـــــان ومكـــــان؛ حيـــــث ال ابـــــ
  .ملجم وال قطام كانا أول وآخر مثال هلذا اهلوس

                                                           
 ١٧٦؛ وتــــــذكرة اخلــــــواص ص؛٣٢٧ و٣٢٩ ص٧؛ والبدايــــــة والنهايــــــة، ج٣٠٢ ص٢ الثقــــــات، ج)١(

 .، نقال عن كتاب عيل واخلوارج٤٩٢ ـ ٤٨٧ ص٢وأنساب األرشاف ج
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يعطينا ابن ملجم نمـوذج التكفـريي الـذي يبحـث عـن الـدنيا والـذي 
تغريــه املاديــات بأنواعهــا املختلفــة، ولــيس عيبــا أن يطلــب اإلنــسان الــدنيا 

ـــــا الـــــــــرشعي، ولكـــــــــن أن يطلبهـــــــــا مـــــــــن دمـــــــــاء األبريـــــــــاء و آهـــــــــات مـــــــــن وجههــــ
  .الثكاىل وتدمري املجتمعات فهذا هو العيب األكرب

طلبـــــت التكفرييـــــة قطـــــام مـــــن ابـــــن ملجـــــم ثالثـــــة آالف، وعبـــــدا، وقينـــــة 
 مهــــرا هلــــا، وهــــذا طلــــب ال يعــــد مــــن طلبــــات الزاهــــدين Eورأس عــــيل 

  .عن الدنيا، وعالئقها
مــــــــن يظــــــــن أن التكفرييــــــــني متعففــــــــون عــــــــن عالئــــــــق الــــــــدنيا فهــــــــو واهــــــــم 

النتحـــاري الـــذي يفجـــر نفـــسه إنـــام يفعـــل ذلـــك ألنـــه وخمطـــئ، وحتـــى ذاك ا
مشبوب بحـب الـشهوات، ومـستثار بخطـاب النـزوات، وموهـوم بمتـع 
اللذات، ويريد الرحيل إليها برسعة عرب ضغطة زر رسيعة، إنه يمتطي 
هــذه الــدماء واالشــالء التــي يبعثرهــا هنــاك إىل احلــور العــني واجلنــان التــي 

  .خلبت خياله اخلاطئ
يجية داعـــــــــــــش أن تتـــــــــــــوطن البلـــــــــــــدان واألمـــــــــــــاكن التـــــــــــــي تقـــــــــــــيض اســـــــــــــرتات

تــــــــشتهر بــــــــالنفط والغنــــــــى مثــــــــل الــــــــرشق الــــــــسوري، والعــــــــراق، ويبــــــــدو أهنــــــــا 
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فتحـــت شـــهيتها جتـــاه دول اخللـــيج، وال بـــد أن تـــصل إليهـــا، بـــام حتملـــه مـــن 
إغـراءات، ومــا تـوحي بــه مـن ضــعف، ومـا تــشري إليـه مــن قبـول جمتمعــي 

امـــــــل املــــــــادي وعنـــــــرص املـــــــال هــــــــو إن العال ســـــــيام يف مملكـــــــة قــــــــرن الـــــــشيطان، 
 صــحيح أنــه ال يريــد املــال مــن حيــث الــذي حيــرك التكفــريي بــشكل جيــد،

أنـــــــــه مـــــــــال، ولكـــــــــن مـــــــــن حيـــــــــث أنـــــــــه مـــــــــال الغنيمـــــــــة، ومـــــــــال الكفـــــــــار، ومـــــــــال 
ـــــــــــــن القتــــــــــــــال فإنــــــــــــــه يتحــــــــــــــول إىل يشء مغــــــــــــــر،  ٍاألعــــــــــــــداء، ومــــــــــــــال مكتــــــــــــــسب مـ ْ ٍ ٌ

ــا يغلــــــــف حــــــــب املــــــــال بأغلفــــــــة مقدســــــــة، ومثــــــــرية، فيتــــــــوار  ِّالتكفــــــــريي هنــــــ
  .الزهد عنه بعيدا
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 التكفـــريي ينفـــذ مهمتـــه االنتحاريـــة حتـــت تـــأثري املخــــدراتويـــشاع أن 
َوأهنم يتعاطون خمدرات تـضعف وعـيهم حتـى يـستطيعوا جتـاوز املنـاظر  ُ ِ
الفظيعـــــــــة التـــــــــي يرتكبوهنـــــــــا بحـــــــــق األبريـــــــــاء، فـــــــــامذا عـــــــــن عبـــــــــدالرمحن قاتـــــــــل 

  اإلمام عيل؟
ن بات تلك الليلة لد قطام، وأنه رشب تقول الرواية إن عبدالرمح

 وإذا كــان لنــا أن نــستعني ،)١()اخلمــر العكــربي(النبيــذ، وروي أهنــا ســقته 
بالتـــاريخ فإنـــه يـــسعفنا هنـــا للتـــصديق بـــأهنم يتعـــاطون مـــا يـــسلب عقـــوهلم، 
ولكن مع ذلك لعمري فإن مخر التكفـري والـشحن العـدواين ضـد اآلخـر 

 وأشــــــد انــــــدفاعا نحــــــو التقتيــــــل أكثــــــر خطــــــورة مــــــن مخــــــر العنــــــب والزبيــــــب،
  .والتدمري

                                                           
  .؛ نقال عن عيل واخلوارج١٣٩ ص٤ ابن أعثم الكويف، الفتوح ج)١(
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إنـــه ثـــائر، أو إنـــه متـــدين يتقـــرب إىل : اليـــوم يقـــال البـــن ملجـــم املعـــارص
اهللا بــدماء إخوانـــه املتهمـــني بالـــضالل، أو إنــه يـــسعى لتطبيـــق الـــرشيعة، أو 

 التـــــــي إنــــــه ســـــــني يـــــــدافع عـــــــن الـــــــصحابة وأمهــــــات املـــــــؤمنني، هـــــــذه القاعـــــــدة
ضـــــــد املجتمـــــــع اليمنـــــــي يف أحـــــــد عـــــــرش جبهـــــــة باعرتافهـــــــا، ختـــــــوض معـــــــارك 

وتتبنى معارك جبهة واحـدة يف بياناهتـا الرسـمية فقـط، فـأين هـي العـرش 
فيهـــــــــا  تطلــــــــق عــــــــىل نفــــــــسهااجلبهــــــــات األخــــــــر، إهنــــــــا تلــــــــك اجلبهـــــــــات التــــــــي 

املقاومـــــــــة ( يطلـــــــــق اليـــــــــوم عـــــــــىل مجاعـــــــــة ابـــــــــن ملجـــــــــم ،)املقاومـــــــــة الـــــــــشعبية(بــــــــــ
املقاومـــــــــــــــة ( القـــــــــــــــاهرة تبنـــــــــــــــت مجاعـــــــــــــــة يف الـــــــــــــــيمن، وبـــــــــــــــاألمس يف) الـــــــــــــــشعبية
ــــــــــــب العــــــــــــام املــــــــــــرصي، كــــــــــــام يطلــــــــــــق علــــــــــــيهم ) الــــــــــــشعبية عمليــــــــــــة اغتيــــــــــــال النائ

  .يف سوريا، وووو) الثوار(يف ليبيا، ويوصفون بـ) أنصار الرشيعة(
كــــــال مــــــن ) مقاومــــــة آزال(أو ) املجاهــــــدون(أمل يفجــــــر مــــــن يــــــسموهنم 

 اخلـــرضاء، مــسجد بـــدر، واحلــشحوش، والبلـــييل، واملؤيـــد، وجــامع القبـــة
ـــدي، وجـــــــــــــــامع اإلحـــــــــــــــسان يف العاصـــــــــــــــمة صـــــــــــــــنعاء؟ أال  ــــــــــة املهــــــــــــ وجـــــــــــــــامع قبـــــ

؟ أال يـــسمون خالفـــة )أنـــصار الـــرشيعة(يطلقـــون عـــىل القاعـــدة يف الـــيمن 
  ؟)الدولة اإلسالمية(داعش 
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ذلـك العــامل الــشاعر والعـريب املثقــف الــذي أســبغ  شـأهنم يف ذلــك شــأن
، الـــــذي أثنـــــى انعمـــــران بـــــن حطـــــرسبـــــال املـــــدح والثنـــــاء البـــــن ملجـــــم، إنـــــه 

 :، فقالEعىل عملية اغتيال أمري املؤمنني عيل 

  إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا... يا رضبة من تقي ما أراد هبا 
 أوىف الربيـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد اهللا ميزانـــــــــــــــــــا   ًإين ألذكـــــــــــــــــــــره حينـــــــــــــــــــــا فأحـــــــــــــــــــــسبه

تقـي، وأراد الرضــوان مـن اهللا، هــو أوىف الربيـة ميزانــا، يعنـي يقــارب 
هللا، هكـــــــــذا اإلعـــــــــالم والعلـــــــــامء احلاضـــــــــنون للتكفـــــــــري األنبيـــــــــاء منزلـــــــــة عنـــــــــد ا

  . يصورون اإلجرام
ـــــــــــران بــــــــــــن حطــــــــــــان جلــــــــــــيس روح بــــــــــــن زنبــــــــــــاعلألســــــــــــف كــــــــــــان   وهــــــــــــو عمـ

ــــــــذي كـــــــــان حيظـــــــــى بـــــــــاالحرتام والقبـــــــــول لـــــــــد اخلليفـــــــــة  ّاملحـــــــــدث والعـــــــــامل الـ
، وهـــذا مـــا يكـــشف عـــن عالقـــة التكفـــريي األمـــوي عبـــدامللك بـــن مـــروان

قـــة االنتحـــاريني بعلـــامء األنظمـــة بعلــامء الـــسالطني، هـــذا يكـــشف عـــن عال
ّالتـــي تـــشجع عـــىل التكفـــري، أيـــضا عمـــران بـــن حطـــان هـــذا لألســـف وثقـــه 
البخــــــــــــاري يف صـــــــــــــحيحه، ورو عنـــــــــــــه مروياتـــــــــــــه يف احلـــــــــــــديث، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا 

ّالتـداخل املعقـد بـني التيـارات التكفرييـة واحلواضـن القريبـة يكشف عـن 
ملنـــــــــا اليـــــــــوم  وعالقتهـــــــــا بالـــــــــسلطات الطاغوتيـــــــــة، وهـــــــــذا نجـــــــــده يف عا،منهـــــــــا

ـــــــر التكفــــــــريي مــــــــسجدا يــــــــأيت أحــــــــد املثقفــــــــني أو الــــــــصحفيني أو  فحــــــــني يفجـ
وتــــــــــأيت مجاعــــــــــة إنــــــــــه إنــــــــــام فجــــــــــر مــــــــــسجد الطائفــــــــــة الفالنيــــــــــة، : القــــــــــادة ليقــــــــــول
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تكفرييــة لتــدعي أن هــذا اإلرهــاب التكفــريي نــوع مــن املقاومــة، ومجيعنــا 
محلــة إعالميــة بــرشت  اإلعــالم الــسعودي واإلخــواين الــذي أطلــق يعــرف

ـــــموه املقاومــــــــــة يف إقلــــــــــيم أزال، فكانــــــــــت تلــــــــــك الــــــــــسيارات بــــــــــان طالق مــــــــــا ســـــ
 أصــــــــــــــــبح اإلرهــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــ، لقــــــــــــــــد١٤٣٦رمــــــــــــــــضان املفخخــــــــــــــــة يف أول شــــــــــــــــهر 

، وأصـــــــــــبح التحريـــــــــــر )حتريـــــــــــرا(التكفــــــــــريي مقاومـــــــــــة، وأصـــــــــــبح االحــــــــــتالل 
  .، مثلام أصبح ابن ملجم أوىف الربية ميزانا عند اهللا)احتالال(

، وقـد يكـون ذلـك  وذوهيـمويأيت مثقف أو قيـادي ليـشمت بالـضحايا
بادعـــــاء أن تلـــــك العمليـــــة كانـــــت ضـــــد الفـــــصيل الفـــــالين، أو ضـــــد القيـــــادي 

 حيـــــــــث شـــــــــمت بمقتـــــــــل اإلمـــــــــام عـــــــــيل، متامـــــــــا مـــــــــثلام فعـــــــــل معاويـــــــــةالفـــــــــالين، 
   :ووصل نبأ ذلك إىل سمع املسلمني، فقال أبو األسود الدؤيل

ـــــــــــــري النـــــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــــرا أمجعينـــــــــــــــــــــــا    أيف شــــــــــــــــــــهر الــــــــــــــــــــصيام فجعتمونــــــــــــــــــــا   ًبخــــــــــ
  ّوذللهــــــــــــــــا ومــــــــــــــــن ركــــــــــــــــب الــــــــــــــــسفينا     مــــــــــــن ركـــــــــــب املطايــــــــــــاقتلـــــــــــتم خـــــــــــري

ــــــــــــــــــــــــــرأ املثـــــــــــــــــــــــــــــاين واملئينـــــــــــــــــــــــــــــا    ومـــــن لـــــبس النعـــــال ومـــــن حـــــذاها   ومـــــــــــــــــــــــــــــن قـــ
ٍفــــــال تــــــشمت معاويــــــة بــــــن حــــــرب َ ِفــــــــــــــــــــــــــــإن بقيــــــــــــــــــــــــــــة اخللفــــــــــــــــــــــــــــاء فينــــــــــــــــــــــــــــا    ْ َ)١( 

ــــــب ابــــــــن ملجــــــــم جريمتـــــــه يف رمــــــــضان هــــــــا هــــــــم يملــــــــؤون   ومـــــــثلام ارتكــ
كثــــــــر فظاعــــــــة الــــــــدنيا قــــــــتال وتفجــــــــريا يف رمــــــــضان وبــــــــشكل أشــــــــد كثافــــــــة، وأ

  .مقارنة بغري رمضان
                                                           

  ).البجاوي: م، ت١٩٩٢ط (.٣٤٩، ص١رب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، جابن عبدال )١(
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 هنـــــــــاك أصــــــــوات تعتــــــــرب التفجــــــــريات واألعـــــــــامل مــــــــن املؤكــــــــد أنــــــــه مــــــــثلام
التكفرييــــــــــــة وقــــــــــــصف النــــــــــــساء واألطفــــــــــــال واملــــــــــــشايف واملؤســــــــــــسات والبنــــــــــــى 

 عمال خرييا ومرشوعا، وتقربا إىل اهللا، وأهنا جهاد مذهبي ضد ةالتحتي
ان قول عمران بن حطان مذهب آخر، كام ظهر يشء من ذلك عىل لس

قـــديام وفتـــاو هيئـــة علـــامء الزنـــداين حـــديثا، فهنـــاك علـــامء مـــن أهـــل الـــسنة 
 وغـــري مقبولـــة، ويف عاملنـــا املعـــارص ،يعلنـــون أن هـــذه أعـــامل شـــائنة وســـيئة

بــــــــــــل رأينــــــــــــا اإلرهــــــــــــاب التكفــــــــــــريي نــــــــــــشهد أمثلــــــــــــة كثــــــــــــرية جــــــــــــدا، ال حتــــــــــــرص، 
املثــــال، الــــشيخ ، وعــــىل ســــبيل اســــتهدف علــــامء الــــسنة وقادهتــــا قبــــل غــــريهم

ّالبــوطي يف ســوريا، والــشيخ العيــدروس يف حــرضموت، وقــديام رد بكــر 
  :عىل ابن حطان، فقال) م٩٠٨/ هـ٢٩٦ت(بن محاد التاهريت 

  هـــــــــــدمت ويلـــــــــــك لإلســـــــــــالم أركانـــــــــــا    قــــــــــل البــــــــــن ملجــــــــــم واألقــــــــــدار غالبــــــــــة
َقتلــت أفــضل مــن يمــيش عــىل ـــــــــــــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــــــــــــــالما وإيامنـــــــــــــــــــــــــــــا    ٍ قــدم َ ًوأول النــ َ  

  ًســــــــــــن الرســــــــــــول لنــــــــــــا رشعــــــــــــا وتبيانــــــــــــا     بــــــــــــــــــالقرآن ثــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــامَوأعلــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــاس
 )١(ًأضـــــــــحت مناقبـــــــــه نـــــــــورا وبرهانـــــــــا    صــــــــــــــــــهر النبــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــواله ونــــــــــــــــــارصه

                                                           
 . ١١٢٨، ص٣ابن عبدالرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، ج )١(
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بـــات ابـــن ملجـــم اليـــوم أكثـــر تطـــورا وتعقيـــدا وشـــدة وفظاعـــة، مل يعـــد ذلـــك 
التكفــريي الــذي لــيس لديــه ســو ســيف مــسموم خيبئــه حتــت ثيابــه، بــل أصــبح 

بـــــــــــوات شـــــــــــديدة االنفجـــــــــــار، وســـــــــــيارات مفخخـــــــــــة متـــــــــــأل األرض مـــــــــــثلام لديـــــــــــه ع
، يـــــــستهدف هبـــــــا اآلمنـــــــني يف دورهــــــــم ١٦خرابـــــــا ودمـــــــاء، فإنـــــــه يقـــــــود طــــــــائرة إف

 ترســــانة أســــلحة متطــــورة، ولــــه عالقــــة واســــعة مــــع هــــذا ومــــساكنهم، ويمتلــــك
العـــامل املعـــارص، لقـــد أصـــبح ابـــن ملجـــم اليـــوم يـــشرتي الـــصمت عـــىل جرائمـــه، 

 بكـــر بـــن محـــاد التـــاهريت اليـــوم ينطـــق شـــعرا منـــددا فيـــسكت اجلميـــع، هـــل رأيـــتم
  بجرائم ابن ملجم يف اليمن؟ 

ابن ملجم اليوم أصبح وعيه مشحونا بالبغضاء لكل العامة والفتك 
 هبـــا يف حلظـــة مـــن اللحظـــات، لقـــد أصـــبح يف مقـــدوره اليـــوم صـــناعة أقـــو
العبوات لتفجري مسجد يف صنعاء، وتفخيخ مدرسة يف دمشق، وبات 

، ويقصف بطائرات األباتيش، ويقذف بصواريخ ١٦ات إفيقود طائر
ـــــــــسافات شاســـــــــــــعة، فيقتـــــــــــــل آالف النـــــــــــــاس، وحيـــــــــــــرق آالف  الكـــــــــــــروز مـــــــــــــن مــــ
النـسوة، ويـشوي آالف األطفــال، وبـات ينـام عــىل بحـار الـنفط، ويــشرتي 
صمت مجيع هذا العامل، وإذا حدث وأن صحى ضمري العامل بعض يوم 

بأموالـــه وعالقاتـــه الواســـعة، لقـــد فإنـــه قـــادر إىل أن يـــسكته إىل آخـــر الـــدهر 
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ــــن ملجــــــم اليــــــوم يــــــتفحص بخبــــــث ووقاحــــــة منقطعــــــة النظــــــري تلــــــك  ّبــــــات ابــ
ــــون الـــــــشقراء والزرقـــــــاء يف ســـــــوق الـــــــسبايا، ويفاضـــــــل بـــــــني عجـــــــ  هـــــــذه زالعيـــ

الــسبية، ومهــو قــرط تلــك األخــر، وأصــبح لديــه خالفــة ينتمــي إليهــا، 
ــــر هبــــــــــا، ومملكــــــــــة تكــــــــــتظ أمواهلــــــــــا بــــــــــاخلزائن، وتــــــــــز دحم فيهــــــــــا وإمــــــــــارة يفتخــــــ

الــــــدوالرات، وأصــــــبح يــــــدور يف فلــــــك شــــــهوته هيئــــــة علــــــامء تفتــــــي بــــــام يــــــراه 
وحيبـــــــــه، وبـــــــــات لـــــــــه قنواتـــــــــه الـــــــــضالة واملـــــــــضلة، التـــــــــي تزيـــــــــف احلـــــــــق، وتـــــــــزين 
الباطـــــــــل، وأصـــــــــبح لـــــــــه يـــــــــسار، مـــــــــثلام لـــــــــه يمـــــــــني، يامرســـــــــون ذر الرمـــــــــاد عـــــــــىل 

  .ّاملغفلني والسذج
ومنفلتا من مل يعد ابن ملجم ملجام، بل صار مطلقا من كل القيم، 

  .كل الضوابط، وقد مأل الدنيا قتال و رشا، وأثخن العامل ظلام وجورا
ومــــع ذلــــك فــــإن اليامنيــــني كــــانوا عنــــد مــــستو املــــسؤولية التــــي أهلهــــم اهللا هلـــــا، 
وأصـــــدقوا تلــــــك اآليـــــات القرآنيــــــة واألحاديــــــث النبويـــــة التــــــي تثنـــــي علــــــيهم، وعــــــىل 

كــــل مكــــان، ويفــــضحونه إيامهنــــم، وحكمــــتهم، وهــــاهم يطــــاردون ابــــن ملجــــم يف 
  .حتت كل مسمى، ويكشفون أقنعته الكثرية، وحواضنه املريبة

 فضال ونبال ومنهجا، ستتخلص بال ًااليمن التي عشقت اإلمام علي
ــــــن ابـــــــن ملجـــــــم يف أرسع وقـــــــت وأقـــــــرب زمـــــــان، وعـــــــىل اهللا قــــــــصد  ريـــــــب مـ

  .السبيل، واهللا املستعان، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم
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