الخوارج  :أولهم الصحابً حرلوص  ،وآخرهم السلفٌة الوهابٌة والدواعش ( ) 10 - 10
بملم :رائف دمحم الوٌشى
 20دٌسمبر 2014

فً الحلمة األولً من هذه الدراسة نالشنا الخوارج هن حَخ الهعنٍ  ،كها نالشنا أَضا جهركز دولهم علٍ هر الجارَخ هنذ اندحارهم
ـٍ هعركة النهروان ـٍ  9صفر  38هـ ( َولَو  658م )..
فً الحلمة الثانٌة نالشنا جواجد الخوارج ـٍ الحدَخ النبوٌ  ،وهو ها َعنٍ أنهم كانوا هجواجدَن ـٍ حَاة النبٍ ( ص )  ،والحظنا
الجحذَرات النبوَة بشأنهم ..
فً الحلمة الثالثة نالشنا الفجنة الجٍ ولعت ـٍ أعماب همجل الخلَفة الثالخ عثهان ثم ـجنة هعركة الجهل الجٍ جلجها بشهور للَلة  ،السبب
ـٍ ذلن هو أن هاجَن الفجنجَن جهثالن الهرحلة الجههَدَة الجٍ ظهر ـٍ نهاَجها الخوارج ..
فً الحلمة الرابعة تحدثنا عن بداَة الظهور الجهاعٍ للخوارج ـٍ أعماب هعركة الجهل  ،ورأَنا هحاوالت اإلهام علٍ ( ع ) هعهم
لحمن دهاء الهسلهَن بالحوار هعهم بأكثر هها ـعل – زهنا وعددا  -هع ثالثٍ الجهل ..
فً الحلمة الخامسة تحدثنا عن الهصاعب اِالم الجٍ واجهت اإلهام علٍ ( ع ) هع جَشه بعد صفَن  ،ـمد أراد له اإلهام علٍ ( ع )
أن َكون جَشا َؤسس علٍ الشوري واحجرام اإلنسان وحرَة الكلهة والنمد والهساواة بَن المائد وأصؽر هرؤوسَه  ،لكن الطبَعة
البشرَة الهعرضة اسجؽلت جلن األخالق الساهَة إلحداخ ـوضٍ شاهلة ـٍ الجَش العلوٌ الثابت علٍ الحك..
فً الحلمة السادسة تحدثنا عن الخوارج بعد عودجهم هن صفَن واسجمرارهم بمرَة حروراء المرَبة هن الكوـة حَخ َجواجد الهسجد
العلوٌ والهوالون لإلهام علٍ ..
فً الحلمة السابعة تحدثنا عن الخوارج ـٍ هواجهجهم الهسلحة هع اإلهام علٍ ( ع ) ـٍ هعركة النهروان  ،وظهور العالهات النبوَة
الجٍ جؤكد علٍ أن اإلهام علٍ ( ع ) هو سَد الفرلة الناجَة ..
فً الحلمة الثامنة تحدثنا عن دور أم الهؤهنَن عائشة بهعركة النهروان  ،وخجهنا الحلمة بأكاذَب الخوارج لت برئة أنفسهم ـٍ كجب
الجارَخ ..
فً الحلمة التاسعة عرضنا رأٌ اإلهام علٍ بن أبٍ طالب ( ع ) ـٍ الخوارج بعد انجهاء هعركة النهروان  ،وكذلن رأٌ بعض علهاء
الهسلهَن ـَهم ..
فً الحلمة العاشرة واألخٌرة الٌوم سنختم الدراسة بإجراء بعض الهمارنات والهشجركات بَن الخوارج وبَن بنٍ أهَة وهن َوالَهم
هن السلفَة الوهابَة والدواعش ..
ذكر ابن هالل الثمفً – جوـٍ ـٍ  385هـ  -ـٍ الؽارات ( ج  1ص  ، )10والعالهة دمحم عبده – جوـٍ ـٍ 1905م  -ـٍ نهج
البالؼة ( ج  1ص  183الخطبة  ، ) 89جحذَر اإلهام علٍ ( ع ) الهسلهَن هن األهوََن وذلن ـٍ أعماب انجصاره علٍ الخوارج ،
ـمال ها َلٍ :
" أال إن أخوؾ الفجن عندٌ علَكم ـجنة بنٍ أهَة  ،ـإنها ـجنة عهَاء هظلهة ع ّهت خطجها ،وأصاب البالء هن أبصر ـَها  ،وأخطأ البالء
هن عهٍ عنها  ،وأَم هللا  ،لججدن بن أهَة لكم أرباب سوء بعدٌ  ،كالناب الضروس  ،جعذم بفَها وجخبط بَدها وجزبن برجلها وجهنع
درها...ال َزالون بكم حجً ال َجركوا هنكم إال ناـعا ً لهم ،أو ؼَر ضائر بهم..وال َزال بالؤهم حجً ال َكون انجصار أحدكم هنهم إال

كانجصار العبد هن ربه والصاحب هن هسجصحبه  ،جرد ـجنجهم شوهاء هخشَة ولطعا ً جاهلَة  ،لَس ـَها هنار هدي  ،وال علم َري"..
وأضاف العالمة دمحم عبده ـٍ نفس الهصدر السابك ( الخطبة  ) 94خطبة علوَة أخرٌ لإلهام علٍ ( ع ) َحذر ـَها الهسلهَن هن
األهوََن  ،وكان ذلن أَضا بعد انجصاره علٍ األهوََن  ،ـمال ها َلٍ :
" وهللا  ،ال َزالون علَكم حجً ال َدعوا هلل هحرها ً إال اسجحلوه وال عمدا ً إلً حلوه  ،وحجً ال َبمً بَت هدر وال وبر إال دخله ظلههم ،
ونبا به سوء رعَهم  ،وحجً َموم الباكَان َبكَان  :بان َبكٍ لدَنه  ،وبان َبكٍ لدنَاه  ،وحجً جكون نصرة أحدكم هن أحدهم كنصرة
العبد هن سَده إذا شهد أطاعه  ،وإذا ؼاب اؼجابه  ،وحجً َكون أعظهكم ـَها عناء أحسنكم باهلل ظنا ً الخ .. " ..
ولم َؽب األهوَون وهكائدهم علٍ اإلسالم ونبَه عن بال اإلهام علٍ ( ع )  ،حجً وهو َعد العدة وَحشد الناس لهواجهة الخوارج
ولمائهم ـٍ النهروان ..
ذكر ابن لتٌبة – جوـٍ ـٍ عام  276هـ  -ـٍ اإلهاهة والسَاسة ( ج  1ص  ، ) 145وابن األثَر – جوـٍ ـٍ عام  630هـ  -ـٍ
الكاهل ـٍ الجارَخ ( ج  3ص  ) 339أن اإلهام علٍ ( ع ) لال ـٍ هسَره للماء الخوارج ها َلٍ :
" لاجلوا الخاطئَن  ،الضالَن  ،الماسطَن  ،الذَن لَسوا بمراء للمرآن  ،وال ـمهاء ـٍ الدَن  ،وال علهاء ـٍ الجأوَل  ،وال لهذا األهر
بأهل سابمة ـٍ اإلسالم  ..وهللا  ،لو ولوا علَكم لعهلوا ـَكم بأعهال كسري وهرلل  ...سَروا إلً لوم َماجلونكم كَها َكونوا جبارَن
هلوكا ً  ،وَجخذوا عباد هللا خوالً " ..
لال الطبري – جوـٍ ـٍ عام  310هـ  -ـٍ جارَخ األهم والهلون ( ج  4ص  ) 59ها َلٍ :
" بلؽه ( أٌ بلػ اإلهام علٍ ) أن الناس َرون جمدَم الخوارج ـمال لهم  :إن لجال أهل الشام أهم علَنا  ،ألنهم َماجلوكم لَكونوا هلوكا
جبارَن  ،وَجخذون عبادا هلل خوال " ..
( مالحظة  :كان هعاوَة  -خاصة وبنٍ أهَة بوجه عام  -هدلال إلٍ حد بعَد عند الخلَفة عهر طوال ـجرة خالـجه  ،ـمد جعله والَا علٍ الشام الكبري بجهَع
هدنها بعد أنت والَجه لاصرة علٍ الشام الصؽري  ،كها أسند وظائؾ هاهة أخرٌ للكثَر هن بنٍ أهَة الذَن سهاهم النبٍ ( ص ) بالشجرة الهلعونة بالمرآن ،
وربها كان ذلن بؽرض الكَد ألهل البَت واإلهام علٍ ( ع ) علٍ وجه الخصوص  ،ـهو الخلَفة الذٌ لال " ال جججهع النبوة والخالـة ـٍ بَت واحد " ،
الخلَفة عهر هو هن أطلك لمب " كسرٌ " علٍ هعاوَة  ،ودلَلنا علٍ ذلن هو الهصادر الجالَة :
ٌروى الطبري ـٍ جارَخ األهم والهلون ( ج  5ص  ، ) 69وابن كثَر ـٍ البداَة والنهاَة (  ) 125 / 8بأن عهر أطلك َد هعاوَة ـٍ بالد الشام  ،وأعطاه
لال عهر لهعاوَة َوها ً  " :ال آهرن وال أنهان " ..
الحرَة الكاهلة لَفعل ها َشاء  ،ولَجصرؾ علً الوجه الذٌ َراه  ،بال رلَب وال حسَب  ،ـمد
كما ٌذكر الطبري ـٍ نفس الهصدر ( ج  4ص  ) 244أن عهر هدح هعاوَة بموله  " :جذكرون كسري ولَصر ودهاءهها  ،وعندكم هعاوَة ؟! " ..
ٌ بن أبً سفَان بكسري العرب..
ٌروى ابن األثٌر ـٍ أسد الؽابة ـٍ هعرـة الصحابة ( ج  4ص  ) 386أن عهر بن الخطاب كان َلمب هعاو ة
ٌذكر ابن كثٌر ـٍ البداَة والنهاَة ( ج  8ص  ، ) 125والمرطبٍ ـٍ االسجَعاب ـٍ هعرـة األصحاب ( ج  8ص  ) 397أن عهر كان َهدح هعاوَة وَمول
عنه " إنه ـجً لرَش " .. )..

الؽرَب أن الخوارج أنفسهم  -ورؼم ها ـعلوه هن جرَهة كبرٌ بإشؽال اإلهام علٍ ـٍ حرب ثم لجله حَخ ههدوا بذلن الحكم لألهوََن
– كانوا َعلهون أن األهوََن َشكلون الخطر األكبر علٍ اإلسالم ..
لال الجاحظ – جوـٍ ـٍ عام  255هـ  -ـٍ البَان والجبََن ( ج  2ص  ، )124وأبو الفرج األصفهانٍ – جوـٍ ـٍ عام  356هـ -
ـٍ األؼانٍ ( ج  20ص  )105أن أبا حهزة الخارجٍ – ذكرنا جرجهجه ـٍ الحلمة الهاضَة – وصؾ األهوََن بها َلٍ :
" ـرلة ضاللة  ،بطشهم بطش جبرَة َ ،أخذون بالظنة  ،وَمضون بالهوي  ،وَمجلون علً الؽضب  ،وَحكهون بالشفاعة  ،وَأخذون
الفرَضة هن ؼَر هوضعها  ،وَضعونها ـٍ ؼَر أهلها " ..
ذكر الطبري ـٍ جارَخ األهم والهلون ( ج  4ص  ، ) 126وابن األثَر – جوـٍ ـٍ  630هـ  -ـٍ الكاهل ـٍ الجارَخ ( ج  3ص
 ، ) 409وابن كثَر – جوـٍ ـٍ  774هـ  -ـٍ البداَة والنهاَة ( ج  8ص  ) 22أن الخوارج عندها حاربوا هعاوَة لالوا ها َلٍ :
" لد اِن ها ال شن ـَه " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :كان كعب األحبار الهسجشار الثماـٍ للخلَفة عهر  ،ـمد عَنه بوظَفة لاص بالهسجد النبوٌ  ،وصحبه ـٍ رحلجه عند اسجالم
هفاجَح المدس  ،واألخطر أنه كان أَضا هسجشاره السَاسٍ  ،بدلَل أنه اسجشاره ـَهن َخلفه ـٍ آخر أَاهه :
ذكر ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالغة ( ج  3ص  ) 115ما ٌلً  " :عن ابن عباس لال  :جبرم عهر بالخالـة ـٍ آخر أَاهه وخاؾ العجز وضجر هن
سَاسة الرعَة  ،ـكان ال َزال َدعو هللا بأن َجوـاه  ،ـمال لكعب األحبار َوها وأنا عنده  :إنٍ لد أحببت أن أعهد إلً هن َموم بهذا األهر  ،وأظن وـاجٍ لد دنت

 ،ـها جمول ـٍ علٍ ؟ أشر علٍ ـٍ رأَن  ،واذكرنٍ ها ججدونه عندكم  ،ـإنكم جزعهون أن أهرنا هذا هسطور ـٍ كجبكم  ،ـمال كعب  :أها هن طرَك الرأٌ
ـإنه ال َصلح رجل هجَن الدَن ال َفضٍ علً عورة وال َحلم عن زلة وال َعهل باججهاد رأَه  ،ولَس هذا هن سَاسة الرعَة ـٍ شٍء  ،وأها ها نجده ـٍ كجبنا
 ،ـنجده ال َلٍ األهر وال ولده وأن ولَه كان هرج شدَد  ،لال عهر  :وكَؾ ذان ؟ لال  :ألنه أراق الدهاء وهن أراق الدهاء ال َلٍ الهلن  ،إن داود لها أراد أن
َبنٍ حَطان بَت الهمدس  ،أوحً هللا إلَه أنن ال جبنَه  ،ألنن أرلت الدهاء وإنها َبنَه سلَهان  ،ـمال عهر  :ألَس بحك أرالها ؟ لال كعب :داود بحك أرالها َا
أهَر الهؤهنَن  ،لال عهر  :ـإلً هن َفضٍ األهر ججدونه عندكم  ،لال كعب  :نجده َنجمل بعد صاحب الشرَعة واالثنَن هن أصحابه إلً أعدائه الذَن حاربوه
وحاربهم علً الدَن " ..
لد كانت هجواجدة حجً ـٍ حَاة النبٍ ( ص )  ،هو سكن بجانب بنٍ لرَظة ـٍ أطراؾ الهدَنة ،
البد هنا من مالحظة النزعة الٌهودٌة عند الخلٌفة عمر  ،ؾ
ولاهوا بجعرَب المرآن له بصفة خاصة  ،وأدخل أسفار الجوراة خلسة لبَت النبٍ عن طرَك ابنجه حفصة  ،ونهاه النبٍ ( ص ) ؼَر هرة عن لراءة جواراجهم ،
أها بعد الخالـة ـمد أسدٌ خدهة عظَهة للَهود بجرحَلهم إلً الشام ( حَخ المدس ) ـٍ  20هـ  ،وعلل ذلن بوصَة نبوَة " أخرجوا الَهود هن جزَرة العرب "
ـلم ل ْم َنفذ النبٍ جلن الوصَة بَن انجهاء آخر هعاركه هع الَهود ( خَبر  7هـ ) ووـاجه ـٍ  11هـ ؟! ولم اسجأجرهم النبٍ ( ص
 ،ـإذا كان ها زعهه صحَح َ ،
)علٍ نخَل ـدن ؟! ولم لم َنفذها أبو بكر ـٍ عاهَن وشهرَن لخالـجه ؟! ولم لم َنفذها عهر ـٍ سبع سنوات له هضت علٍ خالـجه العشرَة ؟! إنه إذن جأثَر
الحاخام كعب علَه !!
ذكر أحمد ـٍ هسنده ( ج  4ص  ، ) 265والدارهً ـٍ سننه ( ج  1ص  ) 115عن جابر بن عبد هللا أنه لال ها َلٍ :
" أن عهر بن الخطاب أجً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بنسخة هن الجوراة  ،ـمال َا رسول هللا هذه نسخة هن الجوراة ـسكت  ،ـجعل َمرأ ووجه رسول هللا َجؽَر  ،ـمال أبو
بكر  :ثكلن الثواكل  ،ها جري ها بوجه رسول هللا! " ..
ذكر عبد الرزاق الصنعانى ـٍ هصنفه ( ج  6ص  ) 113ها َلٍ :
" عن الزهرٌ أن حفصة زوج النبٍ جاءت إلً النبٍ ملسو هيلع هللا ىلص بكجاب هن لصص َوسؾ ـٍ كجؾ ـجعلت جمرؤه علَه والنبٍ َجلون وجهه  ،ـمال  :والذٌ نفسٍ بَده
لو أجاكم َوسؾ وأنا بَنكم ـاجبعجهوه وجركجهونٍ لضللجم " ..
ذكر أحمد ـٍ هسند ( ج  3ص  ، ) 387والهجمً الهندٌ ـٍ كنز العهال ( ج  2ص  ) 353اعجراؾ عهر بأنه كان َذهب للَهود لَعلهوه جوراجهم الهزَفة
وَجرن النبً ( ص ) الذٌ َوحً إلَه  ،ـَمول علً لسانه الجالٍ :
" إنٍ كنت أؼشً الَهود َوم دراسجهم  ،ـمالوا  :ها هن أصحابن أحد أكرم علَنا هنن ألنن جأجَنا " ..
ذكر البخاري ـٍ صحَحه ( ج  1ص  ) 31أن بَت عهر كان ـٍ عوالً ( أطراؾ ) الهدَنة وأنه كان َجناوب الذهاب للهسجد النبوٌ َوها وَوم هع صحابٍ
آخر لبعد الهساـة ..
ها لم َمله البخارٌ وسكت عنه عهدا هو أن بَت عهر بالهدَنة كان هجاورا لبَوت َهود بنٍ لرَظة  ،ـكان َذهب إلَهم ـٍ كل َوم سبت لَسجهع لدروسهم ،
وبهساعدجه لرروا كجابة جوراجهم باللؽة العربَة لَجعلهها الهسلهون  ،والجرحوا علَه أن َفاجح النبٍ ـٍ ذلن  ،ولد ـعل ولام بالواجب وأكثر  ،كها أوضحنا هن
الهصادر الهعجبرة  ،وهنها الحدَخ الذٌ ذكره الصنعانً  ،وهو أسجاذ البخاري ..
روى البٌهمى فً سننه ( ج  5ص  ) 41ما ٌلً  " :عن عباد َعنٍ ابن عبد هللا بن الزبَر لال  " :حدثت أن عهر بن الخطاب رضٍ هللا عنه لها دخل بَت
الهمدس لال  :لبَن اللهم لبَن! " ..
زاد نفوذ الحاخام كعب بزهن عثهان وأصبح شبه همَم بمصره  ،وبلػ أشده بعهد صدَمه المدَم هنذ الَهن هعاوَة  ،ـهو هن ألنع الحاخام كعب األحبار بالشام
لإلسالم لضربه هن الداخل بعد أن ـشلت هحاوالت ضربه هن الخارج وجاءت بنجائج عكسَة  ،وـٍ حرب هعاوَة هع الخوارج لال كعب  " :للشهَد نور ،
ولهن لاجل الحرورَة عشرة أنوار  ،لجهنم سبعة أبواب  ،ثالثة هنها للحرورَة  ،ولمد خرجوا ـٍ زهن داود النبٍ "  ..راجع هصنؾ الصنعانٍ ص ج 10
ص ..155
المالحظة الثانٌة  :كعب األحبار هو هن نشر اإلسرائَلَات بالحدَخ النبوٌ بهساعدة هن صدَمه وابن بلدجه أبٍ هرَرة ! ) ..

َجضح هن جلن النصوص أن الخوارج ألل خطرا علٍ اإلسالم هن بنٍ أهَة  ،ـهم أرادوا رـعجه ـضلوا الطرَك  ،وطلبوا الحك
ـسمطوا ـٍ الباطل  ،ولدهوا دهاءهم هلل وهم ال َعرـون الفارق بَن الحكم والحاكهَة  ،وطلبوا العلم ـلم َأخذوه هن بابه  ،وؼلبهم
الجهل والهوٌ  ،ولد وصفهم اإلهام علٍ ( ع ) نفسه بلفظ " اإلخوة " ولد ذكرنا ذلن ـٍ الحلمة الهاضَة  ،ولم َسجخدم اإلهام هذا
اللفظ أبدا هع بنٍ أهَة ..
نستطٌع إذن أن ندرن لهاذا نسب ابن كثَر ـٍ البداَة والنهاَة ( ج  7ص  )286إلٍ بعض السلؾ لولهم أن آَجٍ  104 / 103ـٍ
سورة الكهؾ  " :لل هل أنبئكم باألخسرَن أعهاالً الذَن ضل سعَهم ـٍ الحَاة الدنَا  ،وهم َحسبون أنهم َحسنون صنعا ً " جنطبك علٍ
الخوارج بسبب انحراـهم عن الطرَك الذٌ أرادوه ـابجعدوا عنه إلٍ طرَك هعاكس ..
ذكر ابن عبد البر – جوـٍ ـٍ  463هـ  -ـٍ جاهع بَان العلم وـضله ( ج  2ص  )129أن عهر بن عبد العزَز لال للخوارج:
" إنٍ لد علهت أنكم لن ججركوا األهل والعشائر وجعرضجم للمجل والمجال إال وأنجم جرون أنكم هصَبون  ،ولكنكم أخطأجم وضللجم ،
وجركجم الحك " ..
ذكر ابن عبد ربه – جوـٍ ـٍ  328هـ -ـٍ العمد الفرَد ( ج  2ص  ، ) 401والهسعودٌ– جوـٍ ـٍ  346هـ  -ـٍ هروج الذهب (
ج  3ص  ، ) 191وابن خلدون – جوـٍ ـٍ 1406م  -ـٍ جارَخه ( ج  3ص  ) 162أن عهر بن عبد العزَز لال للخوارج:

" أنٍ لد علهت أنكم لم جخرجوا هخرجكم هذا لطلب دنَا أو هجاع  ،ولكنكم أردجم اِخرة  ،ـأخطأجم سبَلها " ..
هن الهعروؾ جارَخَا أن هعاوَة وبهجرد جولَعه لهعاهدة الهدنة ـٍ عام  41هـ هع اإلهام الحسن ( ع ) ضؽط علَه لججنَد هناصرَه
لهحاربة الخوارج  ،إال أن اإلهام الحسن رـض طلبه وأسهعه نفس الجهلة الجٍ سهعها هن أبَه اإلهام علٍ ( ع ) هن لبل  " :إنه لَس
هن طلب الحك ـأخطأه  ،كهن طلب الباطل ـأصابه " ..
وال تعنً الفمرات السابمة أنه ال ٌوجد مشتركات بٌن الخوارج من جهة واألموٌٌن ومن واالهم من سلفٌة وهابٌة من جهة أخري ،
فالمشتركات كثٌرة وتغلب علً الفوارق بٌنهما ..
َمول أحد أهَن – جوـٍ ـٍ عام  1954م – ـٍ ضحٍ اإلسالم ( ج  3ص  ) 333ها َلٍ :
ً
ً
" وظلت حَاجهم االججهاعَة ـٍ هعَشجهم  ،ونظرجهم للحَاة  ،وحروبهم  ،ونحو ذلن  ،حَاة بسَطة  ،بدوَة لم ججؽَر كثَرا بجؽَر الزهان
 ،ـهم َذكروننا بالوهابََن اِن ـٍ بساطجهم  ،وإن اخجلفت جعالَههم " ..
( مالحظة  :ولد أحهد أهَن ـٍ  1886م ونال شهادة المضاء الشرعٍ ـٍ  1911م  ،ثم عهل بكلَة اِداب بجاهعة الماهرة وجولٍ عهادجها  ،أشهر هؤلفاجه
هوسوعجه اإلسالهَة " ـجر اإلسالم" " ،ضحً اإلسالم"  " ،ظهر اإلسالم " َ "،وم اإلسالم" ،وـَها اهجم بدراسة الجانب العملٍ والفكرٌ بالحضارة اإلسالهَة
)..

ونضع فٌما ٌلً بعض المشتركات بٌن الفرلتٌن :
 -1الخوارج ٌعتبرون أنهم الفرلة الناجٌة من النار  ،وأن مصٌر بمٌة المسلمٌن المخالفٌن لهم هو فً النار  ،أي أنهم ٌكفرون
غٌرهم من المسلمٌن وكذلن تعتمد السلفٌة الوهابٌة أٌضا ..
أها عن جكفَر الخوارج لهن خالفوهم هن الهسلهَن  ،ـمد ذكرنا العدَد هن النصوص لجكفَرهم لإلهام علٍ ( ع ) لها خالفهم  ،وهو باب
العلم  ،وذلن ـٍ هنجصؾ الحلمة الخاهسة وبداَة الحلمة السادسة ..
وأها عن جكفَر السلفَة الوهابَة ( جنود بنٍ أهَة ) لهن خالفهم هن الهسلهَن  ،ـمد ذكرنا بعضا هنه ـٍ همدهة الحلمة األولٍ هن هذه
الدراسة علٍ لسان العالهة الحنفٍ ابن عابدَن  ،ونزَد علَه بعبارة هفجٍ هكة العالهة أحهد بن زَنٍ دحالن وعبارت أخرٌ :
ٌمول مفﺘً مﻜة العالمة أحﻤﺪ بﻦ زٌﻨً دحالن الشافعً ـٍ ـجنة الوهابَة ( ص  ) 12عن هؤسس الوهابَة دمحم بن عبد الوهاب:
" وكان َأهر هن حج حجة اإلسالم أن َعَد حججه هرة أخري  ،ألنه حج ولت أن كان هشركا ً! كها َطلب ههن َرَد الدخول ـٍ دَنه
أن َشهد علً نفسه بأنه كاـر  ،وأن أبوَه هاجا علً الكفر  ،وأن ـالن العالم كاـر " ..
( مالحظة  :ولد العالهة دحالن ـٍ هكة ـٍ عام  1231هـ (  1816م ) ـٍ بَت علم  ،كان هفجً هكة الشاـعٍ ـٍ ولت اسجَالء السلفَة الوهابَة علٍ
الحرهَن ثم صار رئَسا لعلهاء الحجاز  ،وله هؤلفات عدَدة أكثر هن أن جحصً ـٍ هذا الهكان .. ) ..

أما دمحم بن عبد الوهاب –هؤسس الوهابَة -ـهو ال َجردد ـٍ إطالق أعَرجه الجكفَرَة علٍ هخالفَه هن الهسلهَن ولو لشٍء صؽَر :
ٌمول ابن عبد الوهاب ـٍ " كشؾ الشبهات ـٍ وصؾ هحاسن كفار لرَش وؼَرهم " ( ص  ) 39ـٍ جكفَر هخالفَه ها َلٍ :
" كلهم َشهدون أن ال إله إال هللا وأن دمحم رسول هللا  ،وَصلون الجهعة والجهاعة  ،ـلها أظهروا هخالفة الشرَعة ـٍ أشَاء دون ها
نحن ـَه أجهع العلهاء ( اسجعار الكلهجَن األخَرجَن هن أسجاذه ابن جَهَة الذٌ َكثر هن لول اجفك أهل العلم ) علً كفرهم ولجالهم وأن
بالدهم بالد حرب  ،وؼزاهم الهسلهون ( َمصد جهاعجه الوهابَة ) حجً اسجنمذوا ها بأَدَهم هن بالد الهسلهَن " ..
ومن الطبٌعً أن ٌسٌر أتباعه من علماء السلفٌة الوهابٌة علً دربه  ،فٌكفرون بال خجل مخالفٌهم من مسلمً أهل السنة  ،ونورد
بعضا منه فٌما ٌلً :
ٌمول العالمة الوهابً صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان

عضو هَئة كبار العلهاء بالههلكة السعودَة ـٍ اإلرشاد إلً صحَح

االعجماد والرد علً أهل الشرن واإللحاد ( ص  ) 144ها َلٍ :
" ونصوص الصفات هن الهحكم ( طبعا الصفات الجٍ ذكرها ابن جَهَة ـٍ وصؾ هللا كالعلو واالسجواء )  ....إنها َنكرها الهبجدعة
هن الجههَة والهعجزلة واألشاعرة  ،الذَن ساروا علً هنهج هشركً لرَش  ،الذَن َكفرون بالرحهن  ،وَلحدون ـٍ أسهاء هللا " ..
ٌشارن العالمة الوهابً عبد الرحمن النجدي ـٍ الدرر السنَة ـٍ األجوبة النجدَة ( ج  8ص  ) 210العالهة الوهابٍ صالح بن
ـوزان ـٍ الرأٌ  ،ـهو لد لسم – هثله !!  -أهل السنة إلً طائفجَن  ،وهها الجَهَة الوهابَة الذَن َؤهنون بأـكار ابن جَهَة وؼَرهم هن
أهل السنة هم ضهن الكفرة  ،وذلن ها َلٍ :
" هذه الطائفة الجٍ جنجسب إلً األشاعرة وصفوا رب العالهَن بصفات الهعدوم  ...ـاألئهة هن أهل السنة وأجباعهم ( َمصد الجَهَون)
لهم الهصنفات الهعروـة ـٍ الرد علً هذه الطائفة الكاـرة الهعاندة كشفوا ـَها كل شبهة لهم " ..
( مالحظة  :هذا اجهام رابع ألهل السنة الؽَر هوالَن للجَهََن الوهابََن بأنهم كفرة  ،وهو اجهام َضاؾ إلً نفس االجهاهات السابمة الجٍ صدرت هن ثالثة هن
ألرانه ذكرناهم ) ..

ٌمول العالمة الوهابً دمحم بن خلٌفة التمٌمً ـٍ هعجمد أهل السنة والجهاعة ـٍ جوحَد األسهاء والصفات ( ص : ) 55 / 54
" َدخل هنا هع أهل السنة بعض طوائؾ الهبجدعة  ،كاألشاعرة وؼَرهم  ،ولد أدخلوا هنا لهواـمة لولهم لمول السلؾ ـٍ هسألجٍ "
الخالـة والصحابة " لها حصل ـَهها النزاع هع الراـضة " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :هذه نمطة هاهة وجدَرة بالجولؾ أهاهها لهعرـة ها َجري ـٍ عمول الجَهََن الوهابََن  ،نمطة اللماء الوحَدة بَنهم وبَن
بمَة الهسلهَن هن أهل السنة هٍ ـمط – ـٍ نظرهم !  -الصحابة والخالـة  ،وعلً المارئ الذكٍ أن َراجع ألوال أجباع ابن جَهَة ـٍ الجوحَد !
المالحظة الثانٌة  :بهذا الجعرَؾ الواضح الصادر هن العالهة الوهابٍ نضع الهسلهَن ـٍ ثالخ طوائؾ كبَرة  ،وهم  :الجَهَون الوهابَون  ،هخالفَهم هن أهل
السنة وهم كفرة وهشركَن باعجراؾ الوهابَة  ،شَعة راـضة وهم أَضا كفرة كها َمول الجَهَون الوهابَون  ،وربها أكثر إلنكارهم عدالة الصحابة..
المالحظة الثالثة  :جمودنا الهالحظة الثانَة إلً اسجنجاج وحَد وصل إلَه أجباع كعب األحبار وهو أنهم َعجبرون أنهم الوحَدون الهسلهون علً وجه األرض ،
وؼَرهم هن الهسلهَن هم  :كفرة  ،هشركون  ،هلحدون  ،هنان أوصاؾ أخري لادهة !! ) ..

ٌمول العالمة الوهابً صدٌك حسن خان المنوجى ـٍ الدَن الخاص ( ج  1ص  ) 140ها َلٍ :
" جملَد الهذاهب هن الشرن  :وبذلن علً زعهه كفر ك ّل األ ّهة اإلسالهَة الَوم ألن األهة الَوم هم أهل الهذاهب األربعة وهم عند
الوهابَة كفار " ..
ٌمول العالم الوهابً النحرٌر دمحم األمٌن ـٍ هولعه علً األنجرنت ها َلٍ :
" نمول لألزهر ونمول لألشاعرة ونمول للهاجرَدَة  :أنجم لست هن أهل السنة  ،ـإن عمَدجكم كذا  ،وعمَدة أهل السنة عمَدجهم كذا "..
ٌسٌر العالمة الوهابً على بن بخٌت الزهرانى ـٍ االنحراـات العمدَة والعلهَة ( ج  1ص  ) 68علً نفس النهج الجَهً الوهابٍ ـٍ
جمسَم أهل السنة إلً سلؾ ( هوالَن لهم ) وكفرة ضدهم  ،ـَمول ها َلٍ :
" جعجبر ـرلجا األشاعرة والهاجرَدَة هن أكبر الفرق اإلسالهَة  ،وهن أعظم طوائؾ الهجكلهة  ،والجٍ ال جزال إلً الَوم جهثل نسبة
كبَرة بَن الهسلهَن  ،ولد وصل األهر باألشاعرة ـٍ بعض األحَان إلً هحاربة عمَدة السلؾ الصالح والنَل هن علهائها واسجعداء
السلطة علَهم  ،كها ـعل بالحاـظ عبد الؽنً الهمدسٍ حَن طردوه هن البلد  ،وهن لبله بأبٍ إسهاعَل الهروي  ،والذٌ جري هنهم
لشَخ اإلسالم ابن جَهَة أهر هشهور  ،حَخ جسببوا ـٍ نفَه وسجنه وحرق كجبه  ،وآذوه وأجباعه أشد اإلَذاء ،حجً صار كثَر هنهم
َخفً عمَدجه حجً ال جطوله أَدٌ هؤالء الهبجدعة هن األشاعرة وؼَرهم  ...وهها َؤسؾ له ْ
أن كان لألزهر هن هذه العداوة أوـر
الحظ والنصَب ،حَخ لم َكن لحاهلٍ هذه العمَدة ( َمصد عمَدة الججسَم ) ـَه هن العلهاء شٍء َذكر  ،ولم جرجفع راَة هذه العمَد ـوق
هنبره َوها هن األَام "..
وٌمول العالمة الوهابً دمحم بن إبراهٌم آل الشٌخ ـٍ ـجاوَه ( ج  2ص  ) 298ها َلٍ :
سؤال رلم  : 685إهاهة األشاعرة بالسنََن  ..هل ججوز إهاهة األشاعرة للصالة ؟
الجواب  " :ال َجوز جمدَم هبجدع إهام ـٍ الصالة وإن كان نص الوالؾ وشرطه كها ذكرت  ،ـإن لضاء هللا أحك وشرطه أوثك ،
وؼَر خاؾ علَن حكم إهاهة الفاسك ـكَؾ بالهبجدع " ..

ٌمول الوهابً عبد الرحمن عبد الخالك ـٍ الرد علً هن أنكر جوحَد األسهاء والصفات ( الفصل األول ) ها َلٍ :
" وهن الصفات الجٍ ردها كثَر هن الزنادلة وهن لؾ لفهم وسار خلفهم هن الجههَة واألشعرَة والهعجزلة وؼَرهم  :صفات الؽضب
والرضا  ،الفرح والؽضب  ،الحب والبؽض والهمت  ،وكذلن صفة العلو واالسجواء علً العرش  ،والنزول إلً السهاء الدنَا  ،وكذلن
صفة الَد  ،والمدم والساق واألصابع  ،والوجه ..
لالوا كل هذه الصفات إثباجها هلل َمجضً الججسَم والجشبَه  ،والحال أنها صفات ثابجة هلل سبحانه وجعالً بالنصوص المطعَة ـٍ الكجاب
والسنة  ،ولَس هذه هجال سرد هذه النصوص  ،وإنها أحببنا هنا ـمط بَان السبب ـٍ إطالق اسم جوحَد األسهاء والصفات الذٌ جعله
علهاء السلؾ نوعا هن أنواع الجوحَد الجٍ َجب العلم واإلَهان بها " ..
ثم ٌضٌف الوهابً عبد الرحمن عبد الخالك ـٍ نفس الهصدر العبارة الجكفَرَة الهعجادة  ،وذلن كها َلٍ :
" ولد كفر علهاء السلؾ هن رد صفة ثابجة هلل جعالً  ،ههها كانت هذه الصفة  ،كها ـعل خالد بن عبد هللا المسري أهَر واسط عندها
نفً الجعد بن درهم صفة الحب والهخالة عن هللا جبارن وجعالً  ،ـمجله خالد بن عبد هللا المسري أهام الناس ـٍ َوم أضحً لائال  :أَها
الناس  ،ضحوا  ،جمبل هللا ضحاَاكم  ،ـإنٍ هضح بالجعد بن درهم ألنه زعم أن هللا لم َجخذ إبراهَم خلَال  ،كذلن أـجً اإلهام أحهد بن
حنبل بكفر جهم بن صفوان وهن شاَعه ههن نفوا صفة العلو علً هللا جبارن وجعالً وكجب رسالجه الهشهورة " الرد علً الزنادلة "
ـسهً الذَن نفوا صفة العلو بالزنادلة " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظ األولى  :بصورة عاهة نالحظ بوضوح أن العالهة الوهابٍ عبد الرحهن َسرد رواَجه بأسلوب هاكر َؽلب علَه الجشوَش
والجضلَل بؽرض جسوَك بضاعجهم الجوراجَة  ،ألنه َجكلم عهن أنكروا صفات هللا ثم َذكر األشاعرة والهعجزلة والجههَة ضهنهم  ،وهذه هؽالطة هجعهدة نعرـها
عنهم..
المالحظة الثانٌة  :بنفس األسلوب  ،نراه َمحم اسم اإلهام أحهد ـٍ رواَة لشخص أنكر صفات هللا حجً َوحً للمارئ أن اإلهام َنادي بها َنادي به الجَهَون
الوهابَون  ،أحفاد كعب األحبار  ،وهذه أَضا خلط لألوراق  ،ـاإلهام أحهد حاربهم وحارب ججسَههم  ،وهم َجهسحون به وبالسلؾ لجروَج بضاعجهم الجوراجَة
..
المالحظة الثالثة  :أسلوب الكاجب  -هثل ألرانه الوهابََن – َنضح بالعنؾ والذبح والمجل  ،وهؤالء الموم  -عن عهد  -هم هن شوه صورة اإلسالم السهح
الوسطً  ،وجعلوا هحجواه الرالٍ والحضارٌ َعنً  -عند أهله وعند الهخالفَن – هرادـا للعربات الهفخخة والعهلَات االنجحارَة  ،لؽاَة ـٍ نفس الحاخام
كعب األحبار  ،الذٌ هدحه زعَم السلفَة وصنهها األكبر ابن جَهَة  ،ولال ـَه  " :جابعٍ  ،هخضرم  ،ثمة  ،وعاء هن أوعَة العلم ( !! ) كان ـٍ الجاهلَة هن
كبار علهاء الَهود بالَهن "  ..راجع بَان جلبَس الجههَة ـٍ جأسَس بدعهم الكالهَة ج  3ص .. ) 231

ٌمول عبد الرحمن الشرلاوي – جوـً ـٍ عام  1987م – ـٍ الفمَه الهعذب ( ص  ) 152ها َلٍ :
اإلسالم َُفهم أن أسلوب
" وهن خالل هذ ِه الفمرة هن الهنهاج ( َمصد هنهاج السنة )  ،وها نمله أصحاب السَر والجراجم عن شَخ
ُ
الحوار الهجبنً عند شَخ اإلسالم هو اسجفزاز الخصم حجً لو اسجدعً األهر أن َكَل إلَه الشجائم بالهكَال  ،ـمد نمل انهُ أـجً ذات هرة
ـرد علَه شَخ اإلسالم  :هن لال هذا ـهو كالحهار الذٌ ـٍ داره " ..
ـٍ هسألة  ،وأـجً ـمَه آخر بخالـه ّ
( مالحظتان  :المالحظة األولً  :ال شن أن جلن الحدة ـٍ جعبَرات ابن جَهَة وسرعجه لً جكفَر الهخالفَن ( نالحظ أن الوهابََن لد ورثوها عنه ) لد أجبرت
العلهاء علً الرد علَه بها َسجحمه ..
المالحظة الثانٌة  :لهزَد هن الهعلوهات بهذا الشأن ننوه لدراسة هن عشر حلمات بعنوان  " :السلفَة الوهابَة وجذورها الجوراجَة " لكاجب هذه الدراسة علٍ
هدونجه ..
علٍ أَه حال سنالحظ ـٍ نهاَة الحلمة الثالثة هن جلن الدراسة أن ابن عساكر َسهً جهاعة ابن جَهَة بـ " األوباش  ،الرعاع  ،الهجوسهَن بالحنبلَة "  ،وـً
هنجصؾ الحلمة الرابعة وجدنا ابن حجر الهَجهً َمول عن ابن جَهَة  " :عبدٌ خذله هللا وأضلّه وأعهاه وأص ّهه وأذلّه "  ،وهنان ردود أخري للعالهة جمٍ الدَن
السبكً وعلهاء آخرَن أوردناها بالدراسة .. ) ..

 -2الخوارج ٌستحلون دماء المسلمٌن وال ٌترددون فً لتلهم باعتبار أنهم مرتدون فً نظرهم  ،وكذلن ٌفعل أتباع السلفٌة الوهابٌة
 ،بل ٌزٌدون بمراحل كثٌرة فً هذا الشأن عما فعله الخوارج ..
أها عن جرائم المجل الجٍ ارجكبها الخوارج بحك الهسلهَن  ،ـمد عرـنا أن اـججاحهم للمجل كان بمجلهم لعبد هللا بن خباب وهن هعه هن
نساء  ،ولد ذكرنا ذلن ـٍ هنجصؾ الحلمة السادسة  ،ولد بلػ ُهنظرهم ناـع بن األزرق هبلؽا ـٍ المجل عظَها وكان هسرـا ـٍ المجل ،
كها ذكرنا ـٍ الجزء األخَر هن الحلمة الثانَة لَاههم بمجل والد الجابعٍ سعَد بن جههان ودعاء الصحابٍ عبد هللا بن أبٍ أوـٍ الذٌ

كان صدَما ألبٍ سعَد علَهم وجذكَره لسعَد الذٌ ـمد أباه بأن النبٍ ( ص ) لد لال ـَهم بأنهم كالب النار ..
أها عن جرائم لجل السلفَة الوهابَة للهسلهَن باعجبارهم أَضا هرجدَن  ،ـهٍ هنجشرة ـٍ كل جارَخهم  ، ،بل نراهم َفجخرون بذلن ـٍ
كجبهم  ،ونذكر هنها ها َلٍ :
لال مفﺘً مﻜة العالمة أحﻤﺪ بﻦ زٌﻨً دحالن الشافعً – جوـً ـٍ عام  1886م  -ـٍ كحابه " خالصة الكالم ـٍ أهﺮاﺀ الﺒلﺪ الﺤﺮام "
( ص  ) 297جﺤث عﻨىان  " :ذكﺮ لﺼة أهﻞ الﻄائؿ وها ولع لهن هﻦ الىهابُة " ها َلٍ :
" ولها دخلوا – أٌ الطائؾ  -لجلوا الناس لجال عاها  ،واسجوعبوا الكبَر والصؽَر  ،والهأهور واألهَر  ،والشرَؾ والوضَع ،
وصاروا َذبحون علً صدر األم الطفل الرضَع  ،وصاروا َصعدون البَوت َ ،خرجون هن جواري ـَها ـَمجلونهم  ،ـوجدوا جهاعة
َجدارسون المرآن  ،ـمجلوهم عن آخرهم  ،حجً أبادوا هن ـٍ البَوت جهَعا  ،ثم خرجوا إلً الحوانَت والهساجد ولجلوا هن ـَها ،
وَمجلون الرجل ـٍ الهسجد وهو راكع أو ساجد  ،حجً أـنوا هؤالء الهخلولات  ،ـوَل لهم هن جبار السهاوات " ..
ٌمول المؤرخ الوهابً عثمان ابن بشر ـٍ عنوان الهجد ( ج  1ص  ) 102ها َلٍ :
" ولد ؼزا الهسلهون ثرهدا هرة ثانَة ـٍ السنة نفسها واألهَر علَهم عثهان  ،ولم َمع لجال إذ لم َخرج هن أهل الهدَنة أحد لمجالهم ..
ـدهر الهسلهون الهزارع وانملبوا راجعَن " ..
( مالحظة  :حجً لو لم َخرج أحد لمجال الوهابَة  ،ـالجدهَر سَكون هن نصَب هن نزلوا بساحجه َ ،سهٍ الكاجب الوهابٍ هنا هن َفعل هذا العبخ بـ "
الهسلهَن "  ،بَنها ؼَرهم الذٌ جنح إلً السلم سَكون طبعا ؼَر هسلم  ،بل هشرن وكاـر وأكثر هن ذلن ـٍ هواضع كثَرة  ،كها سنري !! ) ..

وٌمول بن بشر ـٍ عنوان الهجد ( ج  1ص  ) 106عن أحداخ  1210هـ ( 1796م ) بهنطمة اإلحساء ها َلٍ :
" ـلها اسجووا ( أٌ الجند الوهابٍ ) علً ركابهم وساروا ثوروا بنادلهم دـعة واحدة  ،ـأظلهت السهاء وأرجفت األرض  ،وثار عج
الدخان ـٍ الجو  ،وأسمط كثَر هن الحواهل ـٍ اإلحساء  ،ثم نزل سعود ـٍ الرلَمة … ـألام ـٍ ذلن الهنزل َمجل هن أراد لجله ،
وَجلٍ هن أراد جالءه  ،وَحبس هن أراد حبسه  ،وَأخذ هن األهوال  ،وَهدم هن الهحال  ،وَبنٍ ثؽورا ً  ،وَهدم دورا ً  ،وضرب
علَهم ألوـا ً هن الدراهم ولبضها هنهم  ..ثم َمول عن المجل وذلن بعد االسجسالم  ..ـهذا همجول ـٍ البلد  ،وهذا َخرجونه إلً الخَام ،
وَضرب عنمه عند خَهة سعود  ،حجً أـناهم إال للَال  ،وحاز سعود ـٍ جلن الؽزوة ها ال َحصً " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :علً كل هنصؾ َجحلً بأبسط لواعد األخالق أن َجأهل ها حدخ وَحكم عمله وهشاعره وأخالله ثم َسأل نفسه  :ها عاللة
هؤالء البرابرة بالجوحَد الذٌ َجهسحون به ؟!
المالحظة الثانٌة  :اَِة رلم  113ـٍ سورة هود جمول  " :وال جركنوا إلً الذَن ظلهوا ـجهسكم النار "  ،وـً ضوء ذلن ـإن البراءة هن الوهابََن وأـعالهم
جهثل نجاة هن النار ـٍ عرؾ الهؤهنَن  ،خاصة وأن أعهالهم البربرَة جلن ها زالت هسجهرة حجً اِن ـٍ كل هكان َدخلونه ) ..

وٌذكر بن بشر ـٍ عنوان الهجد ـٍ شأن أحداخ المصَم ـٍ عام  1212هـ ها َلٍ :
ـكروا علً أهل المصَم كرة واحدة  ،ـؽابت الشهس لبل ولت ؼَوبها  ،وأظلم بحالن الؽبار شهالها وجنوبها  ،ـوطأهم الهسلهون (!)
" ُّ
أشفك علً
وطأة شدَدة  ،ـلها سهعوا ضرب الههام ولوا هنهزهَن  ،وعلً جباههم هاربَن  ،وذهل الوالد هنهم ولده  ،والهنهزم
صدورهم  ،وانجمل الطعن هن نحورهم إلً ظهورهم  ،ولجل
السالهة ورهً ها بَده  ،واسجهر الضرب ـٍ ألفَجهم بعدها كان ـٍ
الهسلهون ـَهم لجالً ذرَعا  ،وـجكوا ـَهم ـجكا ً شنَعا  ،ـكان الواحد هن الهسلهَن َمجل العشرَن  ،وأكثر هن لجلهم أهل الرَاض " ..
( مالحظة  :كانت الجعالَم النبوَة ـٍ الحروب دائها أال َمجل الهسلهون الفارَن هن الهشركَن  ،ـهل طبك الوهابَون جلن الجعالَم ؟! هذا لو اعجبرنا جدال أن
هخالفَهم هن الهسلهَن هم ـٍ ـئة الهشركَن !! ) ..

وٌورد بن بشر ـٍ عنوان الهجد ( ج  1ص  ) 255عن أحداخ كربالء عام  1216هـ (  1801م ) ها َلٍ :
" ولولن أننا أخذنا كربالء وذبحنا أهلها وأخذنا أهلها  ،ـالحهد هلل رب العالهَن  ،وال نعجذر عن ذلن ونمول :وللكاـرَن أهثالها  ...ألهنا
بها عشرة أَام وذبحنا ودهرنا ها بلؽن علهه " ..
( مالحظة :ربها َندهش المارئ كها أندهش علً عبارات الهؤرخ الوهابٍ بن بشر الجالَة  :ذبحنا أهلها  ،الحهد هلل رب العالهَن  ،ال نعجذر عن ذلن  ،للكاـرَن
أهثالها !!! )..

وفى أرشٌف وزارة الخارجٌة الروسٌة ( 1803اإلضبارة  2235ص  )38ورد عن هذبحة كربالء الجٍ ارجكبها الوهابَون :
" رأَنا هؤخرا الهصَر الرهَب الذٌ كان هن نصَب ضرَح اإلهام الحسَن هثاال هرعبا علً لسوة جعصب الوهابََن  ،ـهن الهعروؾ
لها هثَل ـٍ كنوز الشاه  ،ألنه كانت ججوارد علً ضرَح
أنه ججهعت ـٍ هذه الهدَنة ثروات ال جعد وال جحصً  ،وربها ال َوجد
الحسَن طوال عدة لرون هداَا هن الفضة والذهب واألحجار الكرَهة وعدد كبَر هن الجحؾ النادرة  ،وحجً جَهورلنن صفح عن هذه
الحضرة  ،وكان الجهَع َعرـون إن نادر شاه لد نمل إلً ضرَح اإلهام الحسَن وضرَح اإلهام علٍ لسها كبَرا هن الؽنائم الواـرة
الجٍ جلبها هن حهلجه علً الهند ولدم هعه ثروجه الشخصَة  ،وهاهٍ الثروات الهائلة الجٍ ججهعت ـٍ الضرَح األول جثَر شهَة
الوهابََن وجشعهم هنذ أهد طوَل  ..كان الوهابَون دوها َحلهون بنهب هذه الهدَنة وكانوا واثمَن هن نجاحهم لدرجة أن دائنَهم حددوا
هوعد جسدَد الدَون ـٍ ذلن الَوم السعَد الذٌ ججحمك ـَه أحالههم  ،هجم  12ألؾ وهابٍ ـجأة علً ضرَح اإلهام الحسَن  ،وبعد أن
اسجولوا علً الؽنائم الهائلة الجٍ لم جحهل لهم هثلها أكبر االنجصارات جركوا ها جبمً للنار والسَؾ  ...هلن العجزة واألطفال والنساء
جهَعا بسَوؾ هؤالء البرابرة  ،وكانت لسوجهم ال جشبع وال جرجوٌ  ،ـلم َجولفوا عن المجل حجً سالت الدهاء أنهارا  ،وبنجَجة هذه
الكارثة الدهوَة هلن أكثر هن أربعة آالؾ شخص  ،ونمل الوهابَون ها نهبوه علً أكثر هن أربعة آالؾ جهل  ،وبعد النهب والمجل
دهروا كذلن ضرَح اإلهام وحولوه إلً كوهة هن األلذار والدهاء  ،وحطهوا خصوصا الهنابر والمباب ألنهم َعجمدون بأن الطابوق
الذٌ بنَت هنه هصبوب هن ذهب " ..
أما الكاتب اإلنجلٌزي سانت جون  ،والذٌ أسلم ـٍ زهن جلن الحوادخ وألام زهنا ـٍ نجد وكان له عاللات هع آل سعود ثم لطعت بعد
كجابجه لجرائههم  ،ـَمول ـٍ هذكراجه هعمبا علً هذابح كربالء ها َلٍ :
" لمد هز عهلهم هذا العالم كله  ،ـضال عن الشَعة  ،ـمد كان هنعطفا جارَخَا للثورة علً الوهابََن  ،كها أدي ـَها بعد إلً عوالب
وخَهة علً سلطة هذه اإلهارة الضالة  ...الجحم سعود بجَش أبَه كربالء وبعد حصار لصَر أعهل السَؾ ـٍ رلاب أهلها  ،ودهر
ضرَح الحسَن ونهب الهجوهرات الجٍ كانت جؽطً الضرَح  ،وجهع كل شٍء ذا لَهة  ،إن الوهابََن لجلوا ـٍ هذا الحادخ خهسة
آالؾ إنسان وجرحوا عشرة آالؾ " ..
نشرت مجلة مٌدل اٌست مونٌتر ( عدد َونَه َ /ولَو  ) 2007دراسة جحلَلَة أكادَهَة للسفَر األهَركٍ السابك لدي كوسجارَكا
كورجَن وَنزر اسجعرض ـَها "جأرَخ نشأة الحركة الوهابَة ودور الشَخ دمحم بن عبد الوهاب ـٍ هزج لوة الدولة بالعمَدة ـٍ إطار
الخالـة اإلسالهَة  ،هشَرا ً إلً العام 1744م كبداَة لنشوء الجحالؾ الجارَخٍ بَن الشَخ دمحم بن عبد الوهاب وآل سعود والذٌ هكن
األخَر هن بسط نفوذه  ،همابل دعهه ألجباع عبد الوهاب ـٍ رسالجهم " لجطهَر األرض هن الكفار !! " ..
لال السفٌر وٌنزر فً دراسته عن هجهات الوهابَة ـٍ كربالء ها َلٍ :
" لام هحاربوا الوهابَة السعودَة ـٍ عام  1801م بؽزو ها َعرؾ الَوم بالعراق حَخ اججاحوا
ونهبوها ولجلوا  4000هن أبنائها " ..

هدَنة كربالء الهمدسة لدي الشَعة

وٌزف العالمة الوهابً المصري الوهابً دمحم حامد الفمى ـٍ كجابه " أثر الدعوة الوهابَة ـٍ اإلصالح الدَنٍ والعهرانٍ ـٍ شبه
جزَرة العرب وؼَرها " ( ص  ) 84هجوم سعود علً كربالء كأنه نصر هبَن بالكلهات الجالَة :
" جوجه سعود ـٍ ذٌ المعدة هن سنة 1216هـ 1801 /م بجهوع كثَرة ولوة عظَهة إلً العراق والجمً ـٍ كربالء بجهوع كثَفة هن
األعاجم ورجال الشَعة الذَن اسجهاجوا ـٍ الدـاع عن هعالل عزهم وهحط آهالهم  ،لبة اإلهام الشهَد الحسَن رضٍ هللا عنه وؼَرها
هن المباب والهشاهد  ،ولكن جَش الجوحَد لد جؽلب بموة إَهانهم وصدق عزَهجهم ـٍ الجهاد لهدم كل نصب وطاؼوت اجخذ هع هللا
شرَكا ـٍ العبادات وجعل هلل ندا ً ـٍ المربات  ،وشأن هشاهد كربالء والكاظهَة والنجؾ وهعصوهة لوم ( َمصد لم ) وهوسً الرضا
عند الشَعة وجعظَههم لها هعلوم للماصٍ والدانٍ  .ـكانت هولعة هائلة وكانت هذبحة عظَهة سالت ـَها الدهاء أنهارا ً  ،خرج هنها
سعود وجَشه ظاـرَن ودخل كربالء وهدم المبة العظَهة بل الوثن األكبر الهنصوب علً ها َزعهون هن لبر اإلهام الحسَن بن علٍ
رضٍ هللا عنهها  ،وألر هللا بهدهها عَن اإلهام الحسَن وعَون الهوحدَن الذَن َججبعون شرعة جد الحسَن أشرؾ الخلك دمحم صلً هللا
علَه واله وسلم ورضٍ هللا عن الحسَن وآله الطاهرَن " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :ولد العالهة الوهابٍ الهصرٌ ـٍ هركز شبراخَت بهحاـظة البحَرة ـٍ عام  1892م الهسلهَن  ،ورؼم جخرجه هن
األزهر إال أنه اعجنك الفكر السلفٍ وأسس جهاعة أنصار السنة ـٍ عام  1936م وجوـً ـٍ عام  1959م ..
المالحظة الثانٌة  :ونضعها ـٍ عدة نماط جالَة :

 -1ال َجرؤ العالهة الوهابٍ علً االعجراؾ أن الموة العظَهة الجٍ سهاها لد لابلت عزال بكربالء  ،ـسهاهم علً حَاء بـ " أعاجم ورجال الشَعة " ..
 -2هو َسهً البرابرة الذَن لجلوا اِالؾ األبرَاء بأوصاؾ بدرَة نبوَة عالَة اإلَهان هثل  " :جَش الجوحَد " – " جؽلب علَهم لوة اإلَهان " – " صدق
عزَهجهم ـٍ الجهاد "  ،وذلن لؽش الهؽفلَن والهخدوعَن والجؽطَة علً الجرائم الجٍ َفعلها ـمط البرابرة باِهنَن العزل ..
 -3بعد وصفه بها أحدثه الوهابَون بالهولعة الهائلة والهذبحة العظَهة الجٍ سالت ـَها الدهاء أنهارا َ ،صؾ عودة جَش الوهابَة بـ " خرج هنها ظاـرا وهدم
المبة بل الوثن األكبر "  ..ـهل جلَك جلن األوصاؾ برجال َزعهون الجوحَد ـٍ هنهجهم وَنفونه عن اِخرَن  ،بل َمجلوهم وَنهبون ههجلكاجهم ؟!
المالحظة الثالثة  :جلن هٍ اللؽة الدائهة للوهابََن السلفََن  ،وهم َحسبون أنهم َحسنون صنعا  ،ـال حول وال لوة إال باهلل .. ) ..

ٌمول المؤرخ عبد الرحمن الجبرتً – جوـً ـٍ عام  1825م – ـٍ عجائب اِثار عن حصار الوهابََن للهدَنة الهنورة ها َلٍ :
" شهر ربَع األول سنة  1219هـ اسجهل بَوم السبت وـٍ ثالخ عشره  ،ورد الخبر بوصول هراكب داوات هن الملزم إلً السوَس
وـَها حجاج والهحهل وأخبروا بهحاصرة الوهابََن لهكة والهدَنة وجدة  ،وأن أكثر أهل الهدَنة هاجوا جوعا ً لعزة األلوات واألردب
المهح بخهسَن ـرانسا ً إن وجد واألردب األرز بهائة ـرانسا ً ولس علً ذلن  ...شهر رجب الفرد سنة  1220وـَه وردت األخبار بأن
الوهابََن اسجولوا علً الهدَنة الهنورة علً ساكنها أـضل الصالة وأجم الجسلَم بعد حصارها نحو سنة ونصؾ " ..
وٌضٌف المؤرخ عبد الرحمن الجبرتً ـٍ الهصدر السابك ( ج  3ص  ) 336بعض هشاهد المجال بَن ـَمول ها َلٍ :
سبعة آالؾ خَال  ،وـَهم عبد هللا ابن
" وأنه ورد علَهم خبر لَلة أربعة عشر شهرا بأن جهاعة هن كبار الوهابَة حضروا بنحو
هسعود وعثهان الهضاَفٍ  ،وهعهم هشاة لصدوا أن َدههوا العرضٍ علً حَن ؼفلة  ،ـخرج إلَهم شدَد شَخ الحوَطات وهعه
طوائفه ودالة وعساكر  ،ـواـاهم لبل شروق الشهس  ،وولع بَنهم المجال والوهابَة َمولون  " :هاه َا هشركون "  ،وانجلت الحرب
عن هزَهة الوهابَة وؼنهوا هنهم نحو سبعَن هجَنا هن الهجن الجَاد هحهلة أدوات وكانت الحرب بَنهم همدار ساعجَن " ..
ٌصف الوهابً بن بشر ـٍ عنوان الهجد ( ج  1ص  ) 135بفخر أحوال الناس بهكة ـٍ عام  1220هـ بعد الهذابح الجٍ نزلت بهم
علٍ أَدٌ الوهابَة  ،ـَمول ها َلٍ :
" أن لحوم الحهَر والجَؾ بَعت ـَها بأؼلً األثهان  ،وأكلت الكالب  ،وأخذ الناس َهجرونها نجَجة الخطر الجاثم علً أطراـها  ،ـلم
َبك ـَها إال النادر هن الناس " ..
وٌصف الوهابً بن بشر ـٍ نفس الهصدر السابك ( ج  1ص  ) 137بنفس الفخر أحوال الناس بالهدَنة ـٍ عام  1220هـ ( 1805
م ) بعد الهذابح الجٍ نزلت بهم علٍ أَدٌ الوهابََن إلجبارها علً االسجسالم ها َلٍ :
" أجهعوا علً حرب الهدَنة ونزلوا عوالَها  ،ث َّم أهر عبد العزَز ببناء لصر ـَها ـبنوه وأحكهوه  ،واسجوطنوه  ،وجبعهم أهل لباء
وهن حولهم وضََّموا علً أهل الهدَنة  ،ولطعوا علَهم السوابل  ،وألاهوا علً ذلن سنَن ..ولها طال الحصار علً أهل الهدَنة ولعت
الهكاجبات بَنهم وبَن سعود هن حسن للعٍ وأحهد الطَار واألعَان والمضاة وباَعوا ـٍ هذه السنة " ..
ٌمول د .دمحم عوض الخطٌب ـٍ جارَخ الجزَرة العربَة ( ص  ) 199 / 198أن الموات الوهابَة هجهت علً الحاج الَهانٍ الهجوجه
بحوالٍ ألؾ هن الهسالهَن هن أبناء الَهن
إلً هكة ـمجلوهم ؼدرا وؼَلة دون أٌ سبب  ،ـمد صدؾ أن الجمت سرَة هن الوهابََن
الفرَمان إلً وادٌ جنوهة  ،انمض الوهابَون علً
المادهَن ألداء ـرَضة الحج  ،ـساَروهم بعد أن أعطوهم األهان  ،ـلها وصل
الحجاج بأسلحجهم ـأبادوهم ـلم َنج هنهم إال اثنان ..
 -3الخوارج ٌستحلون سبً نساء المسلمٌن وانتهان أعراضهن  ،وكذلن ٌفعل األموٌون والسلفٌة الوهابٌة ..
عرـنا أن بداَة الخالؾ وظهور الخوارج كان بعد انجهاء هعركة الجهل حَخ عارض بعض أـراد هن الجَش العلوٌ اإلهام علٍ ( ـٍ
عدم سبٍ نساء هحاربَهم ـٍ جَش الجهل  ،ولد ذكرنا ذلن ـٍ بداَة الحلمة الرابعة  ،ـال نرٌ داعَا لجكراره ..
أها عن السلفَة الوهابَة  ،ـهم َفعلون الشٍء وذاجه  ،بل زادوا علَه بأكثر هها ـعله الخوارج بحك نساء الهسلهَن :
سنة

ٌمول د .دمحم عوض الخطٌب ـٍ جارَخ الجزَرة العربَة ( ص  ) 179عن لَام وهابَة الجزَرة العربَة بسبٍ نساء الشام ـٍ
1225هـ (  1810م ) ها َلٍ :
"ؼزا الوهابَة هذَل الشام بمَادة عثهان الهضاَفٍ ـٍ حوالٍ سنة 1214هـ 1799/م ـمجلوا وسبوا النساء  ،ث َّم ؼزوا اللفاع حَخ َمَم

أشراؾ بنٍ عهرو ـمجلوا هنهم عددا ً  ،ونهبوهم وسلبوا النساء حجً أنهم جردوهن هن الثَاب  ،ـطلبوا األهان وجوهبوا ( أٌ أعطَن
أنفسهن كهبة لرجال الوهابَة !! ) ..هاجهت الوهابَة حوران ـأحرلوا ونهبوا وسبوا النساء بعد أن لجلوا حجً األطفال ناهَن عن الكبار
 ،وهدهوا البَوت  ،وعاثوا ـَها ـسادا  ،ولدرت لَهة الخسائر الهادَة بجلن الهنطمة بثالثة هالََن درهم حَنذان .. " ..
 -4الخوارج ٌمثلون بجثث المسلمٌن  ،وكذلن ٌفعل األموٌون وجنودهم من السلفٌة الوهابٌة
ذكرنا ـٍ هنجصؾ الحلمة السادسة هن هذه الدراسة كَؾ بمر الخوارج بطن زوجة عبد هللا بن خباب الحاهل ـٍ شهرها الجاسع بعد أن
لجلوه  ،ـال نرٌ داعَا لجكراره ..
كان أول هن اسجخدم الجهثَل هم جهاعة الجهل عند اسجَالئهم علٍ البصرة لبل أن َصل إلَها األهام علٍ ( ع )  ،ولد ذكرنا بعضا هن
جهثَلهم للهسلهَن بالبصرة هن أنصار اإلهام علٍ ( ع ) بالثلخ األول هن الحلمة الثالثة  ،وكان أشهر هن هثلوا به هو حكَم بن جبلة
العبدٌ..
أها األهوَون وأذنابهم هن الوهابَة السلفَة ـمد بلؽوا حدا ـٍ الجهثَل بالجثخ َفوق بكثَر ها ـعله الخوارج وأصحاب الجهل  ،وال عجب
حَن نرٌ علٍ الشبكة العنكبوجَة جنود داعش ( وهم هن رعاع السلفَة الوهابَة وأؼبَائهم ) وهم َبمرون بطون أعدائهم وَأكلون
للوبهم وأكبادهم  ،ـهم – هن أول هعاوَة وحجً أجفه جنودهم – َعد خلَطا هن أبناء أهه هند بنت عجبة السفاحَة ..
* كانت بداٌة التمثٌل عند األموٌٌن هً ما فعله معاوٌة بأصحاب اإلهام علٍ ( ع ) حَن دـنهم أحَاء  ،ولد ذكرنا جلن الحادثة عند
ذكرنا لهمجل الصحابٍ الجلَل حجر بن عدٌ ـٍ الحلمة الثاهنة ..
* تال ذلن ما فعله ابنه ٌزٌد  ،وكان ألواها وأعممها وأفدحها علً للوب المسلمٌن  ،ـمد ذبحت لواجه اإلهام الحسَن وـصلوا رأسه
هع أكثر هن ثالثَن هن أهل البَت بها ـَهم هجهوعة هن األطفال  ،كان هنهم عبد هللا بن الحسَن ذو الشهور األربعة  ،وجركوا الجثخ
بال رأس هلماة ـٍ صحراء طَؾ العراق  ،وحهلوا الرؤوس علٍ رهاحهم هع نساء البَت النبوٌ كسباَا وهن عارَات الرأس لَزَد بن
هعاوَة بالشام جزلفا لجحمَك هكاسب الدنَا ..
* تال ذلن لٌام ٌزٌد بن معاوٌة بمتل أصحاب اإلمام علً ( ع ) ولد ذكرنا بعضا هن ذلن هن خالل همجل الصحابٍ ُرشَْد الهجرٌ
وجمطَع جسده حَا أهام ابنجه  ،وذلن ـٍ الحلمة الجاسعة هن هذه الدراسة ..
* تال ذلن ما فعله عبد الملن بن مروان حَن جهكن هن عبد هللا هن الزبَر والجحم علَه الكعبة ـٍ  73هـ  ،ولام بمجله وجعلَك جثجه
علٍ جذوع الشجر  ،ولم َنزلوا جثجه إال بعد أن ساـر شمَمه عروة إلٍ الشام وباَع عبد الهلن واسجشفع ـٍ دـن جثة أخَه ..
لال ابن األثٌر – جوـً ـٍ  630هـ  -ـٍ الكاهل ـٍ الجارَخ ( ج  3ص  ) 522عن أم الدرداء أنها لالت لعبد الهلن ها َلٍ :
" بلؽنٍ َا أهَر الهؤهنَن أنن شربت الطالء بعد النسن والعبادة ؟ لال  :إٌ وهللا والدهاء لد شربجها " ..
* وتال ذلن ما فعله هشام بن عبد الملن ـٍ عام  122هـ حَن ولع زَد بن دمحم البالر بن علٍ بن الحسَن ( ع ) أسَرا ـمجل وجم دـنه ،
إال أن هشام أهر بإخراج الجثة الطاهرة وجعرَجها هن الكفن وجعلَمها علٍ شجرة  ،وظلت الجثة ألربع سنوات وهٍ عظام علٍ الشجر
ثم أهر األهوَون بإحرالها  ،ولد ساهم ها الحادخ الهروع بالجعجَل بحكم األهوََن ـٍ عام  132هـ ..
ٌلمى حافظ وهبة المستشار السٌاسً للملن عبد العزٌز ـٍ كجابه " جزَرة العرب " بعض األخبار البربرَة عن الوهابَة كها َلٍ:
" لال عبد العزَز بن عبد الرحهن آل سعود  :لمد لاوهت دعوجنا كل المبائل أثناء لَاهها  ،وكان جدٌ سعود األول لد سجن عددا ً هن
شَوخ لبَلة هطَر  ،ـجاءه عدد آخر هن المبَلة َجوسطون بإطالله  ،ولكن سعود األول لد أهر بمطع رؤوس السجناء  ،ثم أحضر
الؽداء ووضع الرؤوس ـوق األكل ،وطلب هن أبناء عههم الذَن جاؤوا للشفاعة لهم أن َأكلون هن هذه الهائدة الجٍ وضعت علَها
رؤوس أبناء عههم  ،ولها رـضوا األكل أهر سعود األول بمجلهم !  ..لمد لص هذه المصة الهلن عبد العزَز علً شَوخ لبَلة هطَر
الذَن جاؤوا لالسجشفاع ـٍ زعَههم ـَصل الدوَش لبل أن َمجله عبد العزَز لَبَن لهم أن عبد العزَز سَمجلهم أَضا ً إذا لم َهجنعوا عن
طلب الشفاعة لزعَههم ـَصل الدوَش " ..

( مالحظتان  :المالحظة األولً  :كان ـَصل الدوَش لائدا لموات اإلخوان – ربها اسجوحٍ حسن البنا اسم جهاعجه هنهم  -الجٍ نشرت الرعب ـٍ الحرهَن
ولجلت النساء بعد اؼجصابهن واسجولت علٍ الكنوز واألهوال الجٍ كانت ـٍ الحرهَن بعد أن دخلوها وهربت لوات الشرَؾ علٍ بن الحسَن  ،ثم جهرد ـَصل
الدوَش بمواجه علٍ سَده عبد العزَز آل سعود وكادت لواجه الخاصة أن جنجصر علٍ لوات الهلن النظاهَة إال أن البرَطانََن جدخلوا لصالح الهلن وولع
الدوَش هع ب األسر  ،ورؼم إعطاء الهلن وعدا للبرَطانََن بعدم لجلهم إال أن نفذ ـَهم حكم اإلعدام وألمٍ الكلهة الجٍ ذكرها هسجشاره  ،وهٍ جبَن بربرَة
الموم إذا ؼلبوا ..
المالحظة الثانٌة  :ذكرنا ـَها سبك هن هصادر ـٍ هذه الحلمة لَام الوهابَة بمجل األطفال بعد انجزاعهم هن صدور أههاجهم .. ) ..

 -5الخوارج ٌستخدمون الكذب لتحمٌك غاٌاتهم  ،وكذلن ٌفعل األموٌون وأذنابهم من السلفٌة الوهابٌة ..
ذكرنا ـٍ نهاَة الحلمة الثاهنة نهاذج هن كذب الخوارج  ،أها السلفَة الوهابَة ـالكذب عندهم أعلٍ  ،وهو عند الطرـَْن ضرورة
لجروَج البضاعة الفاسدة الهضلة ..
* أكبر وأول كذبة عند السلفٌة التٌمٌة الوهابٌة عموما هً أنهم ٌزعمون أنهم امتداد للسلف الصالح ..
لال أبو المعالً النٌسابورى ـٍ كجاب " الرسالة ( العمَدة ) النظاهَة " ها َلٍ :
" اخجلفت هسالن العلهاء ـٍ الظواهر الجٍ وردت ـٍ الكجاب والسنة  ،واهجنع علً أهل الحك ـحواها ـرأي بعضهم جأوَلها  ،والجزم
هواردها  ،وتفوٌض
ذلن ـٍ المرآن  ،وها َصح هن السنن  ،وذهب أئهة السلؾ إلً االنكفاؾ عن الجأوَل وإجراء الظواهر علً
معانٌها إلى الرب تعالى والذٌ نرجضَه رأَا  ،وندَن هللا به عمدا إجباع سلؾ األهة  ،ـاألولً اإلجباع  ،والدلَل السهعٍ الماطع ـٍ ذلن
أن إجهاع األهة حجة هجبعة  ،وهو هسجند هعظم الشرَعة  ،ولد درج صحب الرسول على ترن التعرض لمعانٌها ودرن ها ـَها وهم
صفوة اإلسالم الهسجملون بأعباء الشرَعة  ،وكانوا ال َألون جهدا ـٍ ضبط لواعد الهلة والجواصٍ بحفظها  ،وجعلَم الناس ها َحجاجون
إلَه هنها  ،ـلو كان جأوَل هذه الظواهر هسوؼا أو هحجوها ; ألوشن أن َكون اهجهاههم بها ـوق اهجهاههم بفروع الشرَعة  ،ـإذا جصرم
عصرهم وعصر الجابعَن علً اإلضراب عن الجأوَل  ،كان ذلن لاطعا بأنه الوجه الهجبع  ،ـحك علً ذٌ الدَن أن َعجمد جنزه البارٌ
عن صفات الهحدثَن  ،وال َخوض ـٍ جأوَل الهشكالت  ،وٌكل معناها إلى الرب ـلَجر أَة االسجواء والهجٍء ولوله  :لها خلمت
بَدٌ وَبمً وجه ربن و ججرٌ بأعَننا وها صح هن أخبار الرسول كخبر النزول وؼَره علً ها ذكرناه " ..
( مالحظة  :هذا الرجل َعد نهوذجا حَا للسلؾ الصالح  ،ولَس للسلؾ الهزَؾ الهسهم الذٌ َسَطر علَه الوهابَون الجَهَون  ..لمب أبو الهعالٍ بإهام الحرهَن
 ،ولمب أَضا بإهام األئهة  ،أنجشر صَجه ـٍ العراق وسورَا وهصر والحجاز  ،انجمل للعَش ـٍ العراق لها جعرض للجضََك ـٍ نَسابور  ،وهن بؽداد رحل
إلً الحجاز وألام هنان بؽرض الجدرَس  ،جوـً ـٍ عام  478هـ ) ..

* ثانً الكذب عن السلفٌة التٌمٌة الوهابٌة هو زعمهم أنه ٌمثلون السنة ..
الوالع أن كل علهاء أهل السنة – وـَهم علهاء الهذاهب األربعة واألزهر َ -خالفون السلفَة الوهابَة ألن العهود الفمرٌ ـٍ هنهجها
هو الججسَم  ،وهو َعجبر شركا باهلل جعالً عند الهدرسجَن ( السنَة والشَعَة ) ألنه ـكرة جوراجَة  ،ونذكر البراهَن الجالَة :
 لال العالمة شٌخ الجامع األزهر الشرٌف سلٌم البشرى – جوـً ـٍ عام  1916م  -ـٍ ـرلان المرآن ( ص  ) 74ها َلٍ :" إعلم أَدن هللا بجوـَمه وسلن بنا وبن سواء طرَمه  ،أن هذهب الفرلة الناجَة وها علَه أجهع السنَون أن هللا جعالً هنزه عن هشابهة
الحوادخ هخالؾ لها ـٍ جهَع سهات الحدوخ ،وهن ذلن جنزهه عن الجهة والهكان كها دلت علً ذلن البراهَن المطعَة "..
 لال العالمة عبد الحلٌم محمود شَخ األزهر الشرَؾ – جوـً ـٍ عام  1978م  -ـٍ ـجاوَه ( ص  ) 90 / 89ها َلٍ :" الهولؾ هن األسهاء والصفات  :والهولؾ الذٌ َمفه هن أراد هجابعة السلؾ الصالح إذن ججاه كلهات الصورة والَد والنزول  ،إنها
هو اإلَهان بها هع الجنزَه هلل جعالً عن الجسهَة وجوابعها  ،ولَس هعنً هذه األلفاظ هعطلة عن الهعنً  ،بل لها هعنً َلَك بجالل هللا
وعظهجه وهها لَس بجسم وال عرض ـٍ جسم  ،وأن َؤهن بأن ها وصؾ هللا به جعالً نفسه أو وصؾ به رسوله ـهو كها وصفه ،
وحجً بالهعنً الذٌ أراده وعلً الوجه الذٌ لاله ...هذا هو هذهب السلؾ ـٍ الصفات  ،وهو هذهب ال َثَر جدال وال خصوهة ،
ولَس هن طبَعجه ذلن  ،إنه هذهب العبودَة الصحَحة  ،وهو الهذهب الجٍ َجهذهب به كل هن عنده نزعة الجدَن السلَهة ،وهو هذهب
اإلهام هالن ،واإلهام الشاـعٍ  ،واإلهام أحهد بن حنبل والسلؾ الصالح رضٍ هللا عنهم  ،وهن الطبَعٍ أن َكون هذهب الفرلة الناجَة
"..

 لال العالمة المالكً دمحم حسٌن مخلوف – جوـً ـٍ 1990م ـ هفجً هصر ـٍ هخجصر شرح عمَدة أهل اإلسالم ( ص :)12" إن هللا هنزه عن جهَع النمائص  ،وسهات الحدوخ  ،وهنها الزهان والهكان  ،ـال َمارنه زهان وال َحوَه هكان إذ هو الخالك لهها
ـكَؾ َحجاج إلَهها ...ال جحَط به الجهات  :كمدام وخلؾ وـوق وجحت  ،وشهال إذ هٍ نسب حادثة بحدوخ األشَاء  ،وهللا جعالً لدَم
أزلٍ  ...ول ّها لام البرهان علً جنزهه جعالً عن الحَز والهكان والجهة كسائر لوازم الحدوخ ،وجب أن َكون اسجواؤه علً عرشه ال
بهعنً االسجمرار والجهكن ،بل بالهعنً الالئك بجالله جعالً " ..
 لال العالمة الشافعى عبد هللا الهررى ( الحبشً ) – جوـً ـٍ  2008م  -ـٍ شرح العمَدة الطحاوَة ( ص  )164ها َلٍ :" ولال أهل الحك :إن هللا لَس بهجه ِ ّكن ـٍ هكان أٌ ال َجوز علَه الههاسة للهكان واالسجمرار علَه ،ولَس هعنً الهكان ها َجصل
سَْن ـمط ،بل الفراغ الذٌ إذا حل ـَه الجرم شؽل ؼَره عن ذلن الفراغ هكان له ،كالشهس
جسم به علً أن َكون الجسهان هحسو َ
ّ
الرحْ َهنُ
هكانها  ،الفراغ الذٌ جسبح ـَه ،وعند الهشبهة والكراهَة والهجسهة هللا هجه ِكن علً العرش وجعلموا بظاهر لوله جعالً َّ ":
َعلًَ ْالعَ ْر ِش ا ْسج ََوي"..
 لال الماضً أبو بكر بن العربً المالكً – جوـً ـٍ  543هـ – ـٍ المبس ـٍ شرح هوطأ هالن ( ج  1ص  )396ها َلٍ :" البارئ جعالً َجمدس عن أن َحد بالجهات أو جكجنفه األلطار " ..
 لال المرطبً المالكً – جوـً ـٍ عام  671هـ  -ـٍ جفسَره َِة الكرسٍ ( الجاهع لحكام المرآن  -ج  3ص  ) 278ها َلٍ :ٍ " َراد به علو المدر والهنزلة ال علو الهكان  ،ألن هللا هنزه عن الجحَز " ..
" و"العل ّ
 لال العالمة الشافعً عبد الكرٌم الشهرستانى – جوـً ـٍ عام  548هـ  -ـٍ نهاَة األلدام ( ص  ) 103ها َلٍ :ْس ك َِهثْ ِل ِه
" ـهذهب أهل الحك أن هللا سبحانه ال َشبه شَئا هن الهخلولات وال َشبهه شٍء هنها بوجه هن وجوه الهشابهة والههاثلة"لََ َ
َر( "الشوري ، 11/ـلَس البارئ سبحانه بجوهر وال جسم وال عرض وال ـٍ هكان وال ـٍ زهان " ..
ص ُ
ٍَ ٌء َوه َُو الس َِّهَ ُع البَ ِ
ش ْ
 لال اإلمام النووي الشافعً األشعري – جوـً ـٍ عام  676هـ  -ـٍ شرح صحَح هسلم ( ج  3ص  ) 19ها َلٍ :" إن هللا جعالً لَس كهثله شٍء  ،هنزه عن الججسَم واالنجمال والجحَز ـٍ جهة وعن سائر صفات الهخلوق "..
 لال العالمة مصطفى نجا الشافعً – جوـً ـٍ  1932م  -هفجً بَروت ـٍ كشؾ األسرار لجنوَر األـكار ( ص :) 118" وهعنً العلٍ الهجعالٍ ـٍ جالله وكبرَائه إلً ؼَر ؼاَة وال نهاَة ،والهراد به علو المدر والهنزلة ال علو الهكان ألنه جعالً هنزه
عن الجحَز والجهة " ..
 لال العالمة مال على الماري الحنفً – جوـً ـٍ عام  1014هـ  -ـٍ شرح الفمه األكبر ( ص  ) 64ها َلٍ :" إنه سبحانه لَس ـٍ هكان هن األهكنة وال ـٍ زهان هن األزهنة ،ألن الهكان والزهان هن جهلة الهخلولات وهو سبحانه كان هوجودا
ـٍ األزل ولم َكن هعه شٍء هن الهوجودات " ..
 لال العالمة دمحم أمٌن عبد العزٌز عابدَن الهشهور بابن عابدَن الحنفٍ – جوـً ـٍ  1836م  -ـٍ الدر الهحجار ( ج  4ص 262– كجاب البؽاة) عن الوهابَة ها َلٍ :
ّ
ّ
" هطلب ـٍ أجباع ابن عبد الوهاب الخوارج ـٍ زهاننا  :لوله " :وَكفرون أصحاب نبَنا (صلً هللا علَه وسلم)" علهت أن هذا ؼَر
شرط ـٍ هسهً الخوارج  ،بل هو بَان لهن خرجوا علً سَدنا علٍ رضٍ هللا جعالً عنه ،وإال ـَكفٍ ـَهم اعجمادهم كفر هن خرجوا
علَه ،كها ولع ـٍ زهاننا ـٍ أجباع دمحم بن عبد الوهاب الذَن خرجوا هن نجد وجؽلّبوا علً الحرهَن  ،وكانوا َنجحلون هذهب الحنابلة،
لكنهم اعجمدوا أنهم هم الهسلهون وأن هن خالؾ اعجمادهم هشركون  ،واسجباحوا بذلن لجل أهل السنّة  ،لجل علهائهم حجً كسر هللا
شوكجهم وخرب بالدهم وظفر بهم عساكر الهسلهَن عام ثالخ وثالثَن وهائجَن وألؾ " ..
* ثالث الكذب عند السلفٌة التٌمٌة الوهابٌة هو زعمهم أنهم ٌمثلون الحنابلة ..
والوالع الذٌ ـٍ كجب أكابر الحنابلة هو أنهم َجبرؤون هن السلفَة الوهابَة وَجههونهم بالشرن باهلل جعالً بسبب لضَة الججسَم ،
وهعادة النبٍ بسبب جحرَههم لزَارة لبره والصالة علَه بعد اِذان وعدم االحجفال بهولده..
إن انجساب السلفََن الوهابََن إلً اإلهام أحهد هو أشبه بانجساب النصاري إلً عَسً  ،ـلوا كان النبٍ عَسً علَه السالم حَا لجهههم

بالشرن  ،لنمرأ ألوال أعالم الحنابلة ـٍ السلفَة الوهابَة :
لال العالمة ابن عابدٌن الحنفً – جوـٍ ـٍ  1856م– ـٍ رد الهحجار علً الدر الهخجار شرح جنوَر األبصار ( ج  4ص : ) 262
" أجباع ابن عبد الوهاب الذَن خرجوا هن نجد وجؽلبوا علً الحرهَن وكانوا َنجحلون هذهب الحنابلة  ،لكنهم اعجمدوا أنهم هم الهسلهون
وأن هن خالؾ اعجمادهم هشركون  ،واسجباحوا بذلن لجل أهل السنة ولجل علهائهم  ،حجً كسر هللا شوكجهم وخرب بالدهم وظفر بهم
عساكر الهسلهَن عام ثالخ وثالثَن وهائجَن وألؾ " ..
 لال ابن حجر الهٌتمى – جوـً ـٍ عام  973هـ  -ـٍ الفجاوي الحدَثَة ( ص  ) 144ها َلٍ :ع ّها َمول الظالهون
سنّة والجهاعة هن الهبالؽة الجا ّهة ـٍ جنـزَه هللا جعالً
سنّة أحهد بن حنبل :هٍ عمَدة أهل ال ُ
" عمَدة إهام ال ُ
ْ
علُ ّوا كبَرا ِهن الجهة والجسهَة وؼَرهها ِهن سائر سهات النمص بل وعن كل وصؾ لَس ـَه كهال ُهطلك ،وها اشج ُ ِه َر
والجاحدون ُ
بَن جهلة الهنسوبَن إلً هذا اإلهام األعظم الهججهد ِه ْن أنّه لائل بشٍء ِهن الجهة أو نحوها ـكذب وبهجان واـجراء علَه ـلَعن هللاُ َهنْ
برأه هللا هنها "..
نسب ذلن إلَه أو رهاه بشٍء هن هذه الهثالب الجٍ ّ
َ
 لال مفتى الحنابلة بمكة دمحم بن عبد هللا النجدي – جوـً ـٍ 1878م  -ـٍ السحب الوابلة علً ضرائح الحنابلة (ص :)275" وهو والد هح ّهد صاحب الدعوة الجٍ انجشر شررها ـٍ اِـاق ،لكن بَنهها جباَن هع أن هحهدًا لم َجظاهر بالدعوة إال بعد هوت والده
 ،وأخبرنٍ بعض هن لمَجه عن بعض أهل العلم ع ّهن عاصر الشَخ عبد الوهاب هذا أنه كان ؼضبان علً ولده دمحم لكونه لم َرض أن
َشجؽل بالفمه كأسالـه وأهل جهجه وَجفرس ـَه أن َحدخ هنه أهر  ،ـكان َمول للناس َ :اها جرون هن دمحم هن الشر  ،ـمدّر هللا أن صار
ها صار"..
 روى اإلمام الشافعً األشعري أبو بكر البٌهمً – جوـً ـٍ عام  458هـ  -ـٍ كجابه "هنالب أحهد" نمالً عن اإلهام أبٍالجهَهٍ رئَس الحنابلة ببؽداد وابن رئَسها أنه لال ها َلٍ:
" أنكر أحهد علً هن لال بالجسم  ،ولال  :إن األسهاء هأخوذة هن الشرَعة واللؽة  ،وأهل اللؽة وضعوا هذا االسم – أٌ الجسم  -علً
ب وصور ٍة وجألَؾٍ  ،وهللا خارج ( هنزه ) عن ذلن كله ـلم َجز أن َسهً جس ًها لخروجه عن هعنً
ذٌ طو ٍل
وعرض وسهنٍ وجركَ ٍ
ٍ
الجسهَة  ،ولم َجٍء ـٍ الشرَعة ذلن ـبطل " ..

الفضل

 لال عبد هللا أحمد ابن حنبل – جوـً ـٍ عام  290هـ  -ـٍ العلل وهعرـة الرجال ( ج  2ص  ) 35بشأن جواز الجبرن برسول هللا ،وهو األهر الزي جحرهه السلفَة الوهابَة  ،ها َلٍ :
" سئل أحهد عن الرجل َهس هنبر النبٍ وَجبرن بهسه وَمبله وَفعل بالمبر هثل ذلن أو نحو هذا َرَد بذلن الجمرب إلً هللا جل وعز"
ـمال أحهد :ال بأس بذلن " ..
 لال عمدة الحنابلة ابن لدامة – جوـً ـٍ عام  620هـ  -وأحد أكبر أعهدجها بعد اإلهام أحهد صاحب الهذهب ـٍ كجابه " الهمنع " (ص  ) 35ـٍ شأن زَارة لبر الرسول ( ص ) بالهدَنة ها َلٍ :
" ـإذا ـرغ هن الحج اسجحب له زَارة لبر النبٍ ولبر صاحبَه رضٍ هللا عنهها " ..
 لال أبو الوفاء بن عمٌل – جوـً ـٍ  513هـ  -وهو إهام الحنابلة ـٍ زهانه ـٍ كجابه " الباز األشهب " ـٍ شأن الججسَم:" جعالً هللا أن َكون له صفة جشؽل األهكنة  ،هذا عَن الججسَم  ،ولَس الحك بذٌ أجزاء وأبعاض َعالج بها " ..
لال أبو الحسٌن بن المنادى الحنبلً – جوـً عام  336هـ  -أحد أعهدة الحنابلة ـٍ عصره ـٍ شأن الججسَم ها َلٍ :
" وأنه ال َح ّل باألشَاء بنفسه وال َزول عنها " ..
لال شٌخ الحنابلة أبو الخطاب الكلواذانً – جوـً ـٍ عام  510هـ – ـٍ شعره ناـَا الججسَم عن هللا جعالً ها َلٍ :
لالوا أجزعم أن علً العرش اسجوٌ للت الصواب كذان خبر سَدٌ
لالوا ـها هعنً اسجواه أبن لنا ـأجبجهم هذا سؤال الهعجدٌ
* رابع الكذب عند السلفٌة التٌمٌة الوهابٌة هو تزوٌرهم الكتب لتروٌج بضاعتهم الفاسدة ..

زعم ابن المٌم – جوـً ـٍ  751هـ  -ـٍ اججهاع الجَوش اإلسالهَة ( ج  1ص  ) 165أن اإلهام الشاـعٍ صاحب الهذهب لال " :
المول ـٍ السُّنة الجٍ أنا علَها ورأَت أصحابنا علَها أهل الحدَخ الذَن رأَجهم  وأخذت عنهم هثل سفَان وهالن وؼَرهها اإللرار
هللاجعالً َنزل إلً
مرب هن خلمه كَؾ شاء  ،وأن 
بشهادة أن ال إله إال هللا  ،وأندمحما ً رسول 
هللاوأن هللا جعالً علً عرشه ـٍ سهائه ََ ُ
السهاء الدنَا كَؾ شاء " ..
عرؾ عن اإلهام الشاـعٍ ـٍ االسجواء  ،وَهكن أن نري آراء اإلهام الشاـعٍ الهنجشرة ـٍ الكجب
ها ذكره ابن المَم َخالؾ الرأٌ الذٌ ُ
لنعرؾ لوله ـٍ الججسَم الذٌ اخجرعه الَهودٌ الهجأسلم الحاخام كعب األحبار للجأثَر علً عمَد الهسلهَن وجبناه السلفَة وسار علَه
الوهابَة  ،لنري ألوال اإلهام الشاـعٍ ـٍ الكجب الجالَة :
لال المرتضى الزبٌدى – جوـً ـٍ  1790م -ـٍ إجحاؾ السادة الهجمَن بشرح إحَاء علوم الدَن ( ج  2ص  ) 24عن الشاـعٍ لوله :
الجؽََر ـٍ ذاجه وال الجبدَل
" إنه جعالً كان وال هكان ـخلك الهكان وهو علً صفة األزلَة كها كان لبل خلمه الهكانَ ال َجوز علَه
ُ
ـٍ صفاجه " ..
لال العالمة الشافعً شهاب الدٌن ابن جهبل – جوـً ـٍ  733هـ -ـٍ طبمات الشاـعَة الكبري ( ج  9ص  ) 40عن الشاـعٍ لوله :
" حرام علً العمول أن جهثل هللا جعالً وعلً األوهام أن جحد وعلً الظنون أن جمطع وعلً النفوس أن جفكر وعلً الضهائر أن جعهك
وعلً الخواطر أن جحَط إال ها وصؾ به نفسه علً لسان نبَه ملسو هيلع هللا ىلص " ..
لال المال على المارى – جوـً ـٍ عام  1606م  -ـٍ شرح الفمه األكبر( ص  ) 152عن الشاـعٍ لوله :
"هن انجهض لهعرـة هدبره ـانجهً إلً هوجود َنجهٍ إلَه ـكره ـهو هشبه  ،وإن اطهأن إلً العدم الصرؾ ـهو هعطل  ،وإن اطهأن
لهوجود واعجرؾ بالعجز عن إدراكه ـهو هوحد "..
( مالحظة َ :ضاؾ إلً ها سبك أن ضهن هن نمل الرواَة الكاذبة عن اإلهام الشاـعٍ الجٍ اعجهد علَها ابن المَم هو أبو العز احهد بن عبَد هللا ابن كادش ولد
لال ـَه الذهبٍ ـٍ هَزان االعجدال ( ج  1ص  ) 1128ها َلٍ :
" لال ابن النجار  :كان ضعَفا ـٍ الرواَة  ،هخلطا كذابا  ،ال َحجج به  ،ولألئهة ـَه همال  ،لال السهعانٍ  :كان ابن ناصر َسٍء المول ـَه  .ولال عبد
الوهاب األنهاطٍ  :كان هخلطا  .ثم لال السهعانٍ  :سهعت ابن ناصر َمول  :سهعت إبراهَم بن سلَهان َمول  :سهعت أبا العز ابن كادش َمول  :وضعت
حدَثا علً رسول هللا ( ص )  ،وألر عندٌ بذلن  .لال عهر بن علٍ المرشٍ  :سهعت أبا الماسم علٍ بن الحسن الحاـظ َمول  :لال لٍ ابن كادش  :وضع
ـالن حدَثا ـٍ حك علٍ  ،ووضعت أنا ـٍ حك أبٍ بكر حدَثا  ،باهلل ألَس ـعلت جَدا ؟ للت (أٌ الذهبٍ)  :هذا َدل علً جهله " .. )..

 -7الخوارج من حالمً الرؤوس  ،وكذلن تفعل السلفٌة الوهابٌة ..
لال نور الدٌن بن أبً بكر الهٌثمً – جوـٍ ـٍ عام  807هـ  -ـٍ هجهع الزوائد ( ج  6ص  ، ) 230ونمله هن الهعجم الكبَر
للطبرانٍ ( ؼَر هجواجد ـٍ الطبعات الحدَثة ) عن عاهر بن واثلة أنه لال :
" لها كان َوم حنَن أجٍ رسول هللا رجل هجزوز الرأس  ،أو هحلوق الرأس  ،لال  :ها عدلت  ،لال رسول هللا  " :إذا لم أعدل أنا ـهن
َعدل ؟! "  ،لال  :ـؽفل عن الرجل ـذهب  ،ـمال " :أَن الرجل ؟ "  ،ـطلب ـلم َدرن  ،ـمال :إنه سَخرج هن أهجٍ لوم سَها هذا ،
َهرلون هن الدَن كها َهرق السهم هن الرهَة ،نظر ـٍ لدحه ـلم َر شَئا  ،نظر ـٍ رصاـة ـلم َر شَئا ،نظر هن ـوله ـلم َر شَئا
"..
ٌمول العالمة أحمد بن زٌنً دحالن الشافعً فً فتنة الوهابٌة ( ص  ) 19ها َلٍ :
" كان هفجٍ زبَد السَد عبد الرحهن األهدل َمول  :ال حاجة إلً الجألَؾ ـٍ الرد علٍ الوهابَة  ،بل َكفٍ ـٍ الرد
سَهاهم الجحلَك " ـإنه لم َفعله أحد هن الهبجدعة ؼَرهم " ..

علَهم لوله "

 -8الخوارج ٌعجبون بأنفسهم وهم مارلة  ،وكذلن تفعل السلفٌة الوهابٌة  ،وهم مارلة أٌضا ..
ذكر أحمد – جوـٍ ـٍ عام  241هـ  -ـٍ هسنده ( ج  3ص  ، ) 183وأبو َعلٍ الهوصلٍ – جوـٍ ـٍ  307هـ  -ـٍ هسنده ( ج 7
ص  )116عن سلَهان الجَهٍ عن أنس بن هالن أنه لال ها َلٍ :
" ذُكر لٍ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ولم أسهعه هنه  :إن ـَكم لوها َعبدون وَدأبون  ،حجً َعجب بهم الناس  ،وجعجبهم نفوسهم َ ،هرلون

هن الدَن هروق السهم هن الرهَة " ..
 -9الخوارج رفعوا شعارات إسالمٌة عن جهل  ،والسلفٌة الوهابٌة ترفع نفس الشعارات اإلسالمٌة ولكن عن ؼَر جهل بل اسجَمنجها
أنفسهم ظلها وعلوا لخدَعة الهسلهَن..
 -10الخوارج ٌكرهون أهل البٌت  ،خاصة سٌد العترة اإلمام علً ( ع )  ،فمد كفروه وحاربوه ثم لتلوه  ،واألموٌون  -وعبٌدهم
من السلفٌة التٌمٌة الوهابٌة – ٌفعلون الشًء ذاته  ،ـمد حاربوه وجعلوا سبّه ـٍ خطبة الجهعة علٍ هدٌ عهدهم األهوٌ جزءا هن
جهام صالة الجهعة ( باسجثناء ـجرة عهر بن عبد العزَز المصَرة )  ،وابن جَهَة وهعه علهاء الوهابَة َؽضون الطرؾ عن هنالب أهل
البَت وَجعلونها هثالب ولد ذكرنا نهاذج لذلن ـٍ دراسجنا هذه  ،وهم – أٌ أهل البَت  -هن أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم جطهَرا
وجعل جعالٍ الصالة علَهم ـٍ صالجنا جزءا هن جهاهها  ،بَنها هم َجعلون هن هثالب األهوََن هنالب  ،وهم هن لعنهم رسول هللا (
ص ) ووصفهم بالشجرة الهلعونة ـٍ المرآن ( راجع دراسجنا  :ـروع هن الشجرة الهلعونة ـٍ المرآن ) ..
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