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: مقدمة الدراسة 
 

في هذه الدراسة سنناقش مثلث التكفير والقتل المتمثل في الخوارج والسلفية الوهابية والدواعش ، من الناحية النظرية يمكن 
القول أن الخوارج غير السلفية الوهابية والدواعش ، لكن من الناحية العملية تشترك األطراف الثالثة في خصائص عديدة ، أهمها 

: وأكثرها أثرا هي 
.. حرصهم علً المظهر اإلسالمً ، سواء من ناحٌة الشكل أو اللفظ- 1
.. استعمالهم الكذب واإلنكار لجرائمهم - 2
      ..اتهام اآلخرٌن بما هو فٌهم - 3
.. السرعة فً تكفٌر ولتل من ٌعارضهم من المسلمٌن - 4
 

 شٌخ الجامع األزهر الحالً فً شرٌط له على الٌوتٌوب سجل فً برنامج تلفزٌونً بمصر فً شأن يقول العالمة أحمد الطيب النجار
: السلفٌة الوهابٌة ما ٌلً 

إن كلمة السلفٌة لٌست . ...ألن جمهور المسلمٌن كانوا إما مالكٌة أو شافعٌة أو أحناف أو حنابلة " خوارج العصر " السلفٌون هم " 
مذهبا ، ولد وردت فً المرآن مرة واحدة على سبٌل الذم ، وجاءت فً مواضع أخرى ولكن على سبٌل الفعل ، كما أنه ال ٌوجد فً 

إن من ٌمول أن الصالة فً المساجد التً بها أضرحة تعتبر باطلة وٌطالب بتمصٌر الثٌاب وٌدعى .. األحادٌث النبوٌة ما ٌشٌر إلٌها 
.. أن المذاهب اإلسالمٌة فاسمة ومبدعة فهو لٌس مذهبا للسلف ولكنه مذهب للغالة 

وهم انشموا عن اإلمام أحمد بن حنبل ، والحنابلة أنفسهم أرشدونا أال نصدق هؤالء " غالة الحنابلة " هم كانوا ٌُسمّون فً الماضً 
إن كثٌرا من خطب السلفٌة الحالٌة تثبت .. ألنهم ال ٌنتمون إلى اإلمام أحمد ، إنهم نّجسوا وغٌّروا هذا المذهب كما ٌُغٌر ماء البحر 

هنان تدلٌس وغش فً استخدام مصطلح السلفٌٌن ، إن كل األزهر .. أنهم ٌنتمون إلى غالة الحنابلة وال ٌنتمون إلى السلف الصالح 
فً صالة المسلمٌن  الصالة فً مسجد الحسٌن أو السٌدة زٌنب حرام عشان به ضرٌح ، ٌبمى ما الحكم  لو..ٌنتمً إلى السلف الصالح 

فً المسجد النبوي الذي ٌضم ثالثة لبور ، هم لبر سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ولبر سٌدنا أبى بكر ولبر سٌدنا عمر بن الخطاب ؟ إن هدم 
.. انتهً  " .. األضرحة جرٌمة تخرج اإلنسان من اإلسالم ألنها تستنبط جرأة وإهانة للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ولمبره الشرٌف 

 
بما ٌؤكد علً أن  ( 262 ص 4ج  )رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار فً كتابه  الحنفييقول العالمة ابن عابدين 



 :السلفٌة الوهابٌة هم خوارج العصر ، فٌمول التالً 
علمت أن هذا غٌر " (صلّى هللا علٌه وسلّم)وٌكفرون أصحاب نبٌنا : " لوله:  مطلب فً أتباع ابن عبد الوهاب الخوارج فً زماننا" 

، وإال فٌكفً فٌهم اعتمادهم كفر من  ، بل هو بٌان لمن خرجوا على سٌدنا علً رضً هللا تعالى عنه شرط فً مسمى الخوارج
، وكانوا ٌنتحلون مذهب  خرجوا علٌه، كما ولع فً زماننا فً أتباع دمحم بن عبد الوهاب الذٌن خرجوا من نجد وتغلّبوا على الحرمٌن

لتل علمائهم حتى ، ، واستباحوا بذلن لتل أهل السنّة  الحنابلة، لكنهم اعتمدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتمادهم مشركون
 " .. كسر هللا شوكتهم وخرب بالدهم وظفر بهم عساكر المسلمٌن عام ثالث وثالثٌن ومائتٌن وألف

 
فً أسرة عرف عنها العلم ، والعالمة هو لطب الدٌار الدمشمٌة وعمدة البالد  ( م 1784 ) هـ 1198 ولد العالمة بن عابدٌن فً دمشك فً عام :مالحظة ) 

 عاما وتابع ذلن حتى أصبح مفتٌا 17الشامٌة والمصرٌة فً عصره وإمام الحنفٌة ، وكان محدثا وفمٌها وبارعا فً أصول اللغة ، بدأ التصنٌف وعمره 
 .. ( م فً دمشك 1856 /هـ 1252لدمشك ، وتدرس بعض كتبه فً األزهر حتى اآلن وغٌره من معاهد العلم اإلسالمٌة ، توفى فً عام 
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أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 
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: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
www.thowarmisr.com 
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