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 90حماضرة رقم 

 خوارج العصر واخلوارج اجلدد

 : تعريف الفرقة

ة منظومة فكرية قائمة على تصورات ومفاهيم وتفسريات خاصة للعقيدة اإلسالمية؛ تصدر نعين بالفرق
وهي بذلك . عنها بالضرورة سلوكات اجتماعية ومواقف سياسية وممارسات يف متثل الدين وتطبيقه يف الواقع

وهي غري األحزاب واملذاهب واملدارس، وإن كانت قد ( أي للفرقة)فكرية وثقافية كامنة هلا  تشكل حتيزات
تتقاطع معها أو مع بعضها يف كوهنا منظومة فكرية تتحرك وفق تصورات خاصة للكون واحلياة واإلنسان 

 . والعامل

  :معىن معاصرة

غري أن ذلك ال يعين انقطاعها عن  نعين أهنا وليدة العصر؛ أي ظهرت نتيجة ظروف وحتديات معاصرة،
التاريخ؛ أي أن هلا امتدادا معينا يف التاريخ اإلسالمي، وهي تستل الكثري من األدبيات والتفسريات والفهوم من 

حركات وفرق وجدت يف التاريخ بل وتستند يف إثبات شرعية وجودها اليوم من نصوص تلك الفرق ومن 
 . رموزها

 اإلسالمي؛ أي أن انتشارها اغجررايف يشمل العامل اإلسالمي كله وفق كما نعين بكوهنا يف العامل
 . التقسيم اإلثين الطائفي الواقع وهو الشق السين والشق الشيعي

تصدر فيها علماء من التيار السلفي بدءا من احملدث احملقق الشيخ أمحد شاكر ) سبق بيانه: خوارج العصر/ 2
 .(إىل الشيخ األلباين إىل عديد كبري من رموزه اليوم وصف حركة اإلخوان خبوارج العصر

وهي مجاعة نشأت وتكونت يف السجون  "التكفري واهلجرة" كما مشل هذا االسم الحقا حركة  
اليت أعدم فيها أحد أكرب منظري حركة اإلخوان سيد قطب وكثري من  5691الت املصرية يف أعقاب اعتقا

وقد كثر أتباعها يف صعيد مصر ويف األوساط اغجامعية وصارت اغجماعة تنمو وتتوسع أفكارها . "...إخوانه
 ممدوح احلريب،)." ويف أجواء التعذيب ولد الرلو ونبت فكرة التكفري واهلجرة ووجدت االستجابة]...[ 

 (761الفرق واملذاهب واألديان املعاصرة، ص 

احملسوب من علماء  ،واملذاهب واألديان املعاصرة ممدوح احلريبوقد اعترب صاحب موسوعة الفرق  
إىل 761ص من السلفية اليوم هذه اغجماعة من خوارج العصر يف موسوعته اليت خصص فيها حبثا حول احلركة 

كمية؛ الذي ينجر عنه مواقفها السياسية من احلكومات اليت ال حتكم ليظهر فهم احلركة ملسألة احلا ؛711
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الشريعة اإلسالمية وموقفها من اجملتمعات اليت تقبل حكمها وال تثور ضد ظلمها ومن مث احلكم عليها بالكفر 
وأعرض عن : " الذي ينجر عنه تلقائيا ضرورة هجرهتا واإلعراض عنها بوصفها جاهلية ألن اهلل تعاىل يقول

 ." التكفري واهلجرة" وهو معىن ." اغجاهلني

 : اخلوارج اجلدد

خلوارج انتقل مصطلح اخلوارج لتتسمى به فرقة أخرى؛ لكن ليس حتت مسمى اخلوارج املعاصرة، بل ا
مبساعدة أمين الظواهري مؤسس وهي تسمية أطلقت على القاعدة، وهو تنظيم أسسه أسامة بن الدن اجلدد، 
وضمت " اغجبهة اإلسالمية العاملية غجهاد اليهود والنصارى"ومحل اسم  ،5611عام " املصرياغجهاد "تنظيم 

؛ أي قاعدة بيانات "القاعدة"اغجبهة داخلها ست تنظيمات جهادية من أكثر من دولة، وعرفت إعالميًا بتنظيم 
  .(مركز اجلزيرة للدراساتحسن أبو هنية، ). الشباب اإلسالمي املتطوع

 "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"أمين الظواهري ضد أبو بكر البردادي صاحب  تالياها أطلق وقد
وأن تنظيمه هو خنجر يف ظهر ." اخلوارج اجلددقائد زمرة من : " فقال عنه" داعش"إعالميا واملختصرة 

جبهة النصرة سوريا؛ حيث طلب البردادي من الدامية يف حداث األيف أوج  3152وكان ذلك يف . اجملاهدين
؛ ورفضت النصرة وأعلنت الوالء للقاعدة يف العراق بقيادة أمريها حممد اغجوالين االنضمام إىل تنظيم الدولة

الذي طلب من البردادي اإلبقاء على الدولة اإلسالمية يف العراق والنصرة يف الشام،  ؛وزعيمها أمين الظواهري
ما جعل  .اهتم الظواهري بالتخاذلو( دولة اإلسالمية والنصرةأي ال) أصر على ضم التنظيمنيإال أن البردادي 

القصة الكاملة، وثائقي يف : تنظيم الدولة اإلسالمية) .اجلدد بزمرة اخلوارجوأصحابه الظواهري يصفه 
 (https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story .سي.يب.يب

هو ما جتمع عليه أغلب وغريه من التنظيمات؛ وتسمية اخلوارج اغجدد وإطالقها على هذا التنظيم 
االعتقادية كالتكفري واستحالل علماء ورموز التيار السلفي يف الفتاوى اليت يصدروهنا؛ بالنظر إىل بعض الفهوم 

ما أفىت به مجاعة من علماء ودعاة من ذلك و. دماء املسلمني واخلروج على احلاكم ورفض طاعة أولياء األمور
الذي وصفهم بأهنم امتداد للخوارج الذين هم  مفيت اململكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على رأسهمو ،اململكة

واعترب هنار العتييب  .فاستحلت دماءهم وأمواهلم ،كفريها املسلمني بالذنوبأول فرقة مرقت من الدين بسبب ت
وهو عضو اغجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق واملذاهب أن هؤالء هم خوارج العصر؛ 

شوكة خوارج و" داعش: "مشايخ وعلماء سعوديون).ملوافقتهم اخلوارج يف التكفري واستحالل دماء املسلمني
  https://sabq.org/6qjgde، 2972أغسطس 21يف حنور املسلمني، 

 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story
https://sabq.org/6qjgde
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الذي حيمل يف كثري من  ؛اإلسالمية على التوصيف اخلارجي فتاوى وبعض الدراساتوفيما تركز ال  
األحيان الطابع األيديولوجي بعيدا عن التحليل العلمي للظاهرة ؛ تذهب دراسات وحبوث ملراكز عاملية إىل 
البحث يف الظروف واخلصائص البنيوية اليت جعلت خروج هذه التنظيمات اليت أطلق عليها أحد الباحثني اسم 

وتعزو تلك الدراسات خروج هذا التيار إىل مجلة من األسباب . اإلحياء اإلسالمي اغجهادي املعوملالتيار 
 :تضمنتها ثالث رؤى لكبار املراقبني واملنظرين يف العامل

أ اليت .م.ضد اهليمنة الرربية خاصة وأن خروج هذا التيار وعلى رأسه تنظيم القاعدة هو وهي : الرؤية األوىل
تقف وتؤيد أبشع استيطان يف العامل اليوم وهي احلركة الصهيونية، وتؤيد وتدعم يف الوقت نفسه األنظمة 

وهذه الرؤية يعزوها مركز األهرام . االستبدادية اليت تتآمر ضد قضايا شعوهبا وعلى رأسها القضية الفلسطينية
 . يهودي نعوم تشومسكيللمفكر واملنظر السياسي ال

أن خروج القاعدة وغريها من التنظيمات سواء كانت مسلحة أو وسطية يف العامل تتحدث عن  :الرؤية الثانية
 .هنتنجتون صمويلضاري بني املسلمني والررب وميثلها احلصدام اإلسالمي هو يف سياق ال

واجتماعية واقتصادية أوسع على احلداثة اليت تشري لرد ثقايف ونفسي يتماس مع دوائر سياسية  :الرؤية الثالثة
احلركات اإلسالمية يف العامل، عرض كمال دليل .)باول بريمانويعرب عن هذه الرؤية  ،محل الررب لواءها

 . .حبيب، مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2006/2/9/ 

بوصفها طابورا خامسا يعمل " خوارج جدد"فيما تذهب دراسة أخرى إىل اعتبار تنظيم داعش   
األمريكية، والدراسة لصاحبها أسعد العزوين يف " .بالك ووترز" لصاحل قوى أجنبية، وهو مرتزقة يف شركة 

غري أن إطالق تسمية اخلوارج املعاصرون أو اخلوارج اغجدد من طرف البعض على . 6969احلوار املتمدن، ع 
اإلخوان أو على القاعدة أو داعش أو غريها هي يف األصل ترتد إىل ما يرونه تطابقا حاصال يف البنية العقدية 

 . ية الشرعية وحىت االستراتيجية العملية واملمارسات على طريقة اخلوارج القدامىوالفكرية والرؤ

أما تسميتهم خوارج واعتبارهم طابورا خامسا فإن هذا مل يثبت يف حق اخلوارج القدامى الذين كانوا 
األمر  يعملون على مشروع داخلي؛ أي املوقف من السلطة القائمة ومل يكن هلم ارتباط بأي جهة خارجية؛ إذ

ولذلك فإنه ال وجه . مل يكن على القدر املوجود عليه اليوم(أقصد االرتباطات اخلارجية والعمالة ألجنيب)
 ...إلطالق تسمية اخلوارج على هؤالء ألن هلم ارتباطات خارجية أو أهنم عمالء وما إىل ذلك

احلكومات، وتبنيها ويف املقابل، ومع بدء اخلروج املسلح للعديد من اغجماعات إىل الصراع مع 
مقوالت وأدبيات وتفسريات الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف العقيدة ويف املوقف من املخالف من جهة 
ومسائل الوالء والرباء، وظهور الدعم املادي واملعنوي لتلك اغجماعات من قبل تيارات سلفية يف بلدان 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2006/2/9/
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بات االرتباط بني مصطلحي السلفية  ؛وجمتمعات وحكومات قائمة على فكر الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 واوصار سلفيعند من استهدفتهم هذه احلركات واجملموعات من دول أو شخصيات نا وواضحا واخلوارج بيِّ

وصف السلفيني اغجدد بأهنم الذي صرح به أمحد الطيب شيخ األزهر؛ من ذلك ما و. م خوارج العصرالعصر ه
 (  https://www.hespress.com/orbites/30013.html،العصرالسلفيون اجلدد هم خوارج )العصر خوارج

 : مثة مالحظات ينبري علينا التركيز عليها وهي

أن وجود فرق وحركات وتنظيمات وبروز مذاهب وتيارات سواء أكانت سياسية أو فكرية أو عقدية هو / 5
ظاهرة صحية، وتعبري عن إرادة قوية لألمة اإلسالمية من أجل تريري وضعها حنو األفضل، وتعبري عن شعور 

د محلة نابليون على قوي على عدم الرضى الذي ظل يصاحب األمة منذ أن تعرفت على وضعها املتخلف بع
 .مصر

إن تلك احلركات واملذاهب والفرق ال ميكن أن تكون بأي حال من األحوال منبتة أو مقطوعة الصلة / 3
وهي من جهة أخرى وليدة عصرها . بالتاريخ أو باملاضي الفكري أو السياسي أو العقائدي لألمة اإلسالمية

 ...ا وجناحاهتا وانتصاراهتا وإخفاقاهتا وغري ذلكوظروفها وحتدياهتا وبشريتها وأخطائها وانتكاساهت

إن قراءهتا وتوصيفها ودراستها متاح غجميع من ميتلك املؤهالت املعرفية ، وهو يندرج يف إطار حماوالت / 2
ولذلك . تصحيحية من أجل رسم معامل النهضة، والتخلص من أوضاع التخلف واالستبداد وهيمنة الررب

إىل أبعد نقطة يف ذلك متاح، بل مطلوب وضروري من الناحية املعرفية وواجب من  فالدراسة والنقد والذهاب
 .الناحية الشرعية واحلضارية

غري أن ما سبق عرضه يظهر إفالسا معرفيا وأخالقيا حقيقيا من قبل من يتصدرون العلم والفتوى والدعوة / 6
سهم يف البحث عن املثالب والسقطات يف العامل اإلسالمي؛ فالبحوث اليت ينهك فيها هؤالء وأولئك أنف

واألخطاء؛ هي حبوث ودراسات وفتاوى تتحكم فيها أفكار ضيقة وتوجهها مصاحل سياسية وأيديولوجيات 
وبالتايل هي ال ترقى إىل أن تكون إسهامات يف فهم هذه الفرقة أو ذلك التيار واحلركة بقدر ما . مقيتة مرلقة

وإبعادهم عن الفهم احلقيقي هلا؛ ما يعين أن املسألة ليست يف وجود  تعمل على جتييش الشباب وطلبة العلم
فرق أو مذاهب أو حركات يف العامل اإلسالمي، وإمنا املشكل يف أدغجتها؛ أي إخضاعها للتوجهات واملصاحل 

ة وهو ما يكشف يف الوقت نفسه هزاهلا وهشاشة تكوينها ما جيعل مسأل. الظرفية واآلنية وتوظيفها يف كل ذلك
 . توظيفها سهلة ومتاحة، كما يشري إىل ذلك املفكر السوري برهان غليون

 انتهى

 

 

https://www.hespress.com/orbites/30013.html
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 79حماضرة رقم 

 الوهابية

  :التعريف هبا
واملعجبني بدعوته  [م5965-5912]أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقصد هبا الوهابية تسمية 

أن أول ما كتب حول حممد بن عبد الوهاب وأتباعه ومحل تلك التسمية  ويذكر خري الدين الزركلي. وأفكاره
كما كتب عنهم . م5151وقد طبع يف باريس سنة  histoire des Wahabis par L. Iهو كتاب 

وذكرها  [.211، ص6خري الدين الزركلي، األعالم، ج] . The wahabisالقس زومير باإلجنليزية 
، وذكرها مفيت مكة ابن زيين ." الصواعق اإلهلية يف الرد على الوهابية" مساهسليمان بن عبد الوهاب يف كتاب أ

 . ةدحالن يف فصل أمساه فتنة الوهابي

ا بني من قال أهنا حركة إصالحية اهتمت بتنقية عقيدة التوحيد من مظاهر الشرك اليت واختلف بشأهن
واعتربت من . وجدت هلا انتشارا كبريا يف مناطق كثرية من العامل اإلسالمي وباألخص يف منطقة جند واحلجاز

 "الوهاب عبد بن حممد اإلمام الشيخ" :كتاهبما يف حسني وخالدة أدونيس)مظاهر النهضة اليت بدأت مبكرا 
وبني من قال أهنا حركة مارقة يصدق عليها توصيف  ."(النهضة ديوان"بـ املسماة سلسلتهما ضمن املنشور

اخلوارج بالنظر إىل االعتقادات والتفسريات اليت طالت مفهوم التوحيد والشرك خاصة وما تبعها من مسائل 
 من الفرق والتيارات اإلسالمية األخرى كاألشاعرة الوالء والرباء ودار احلرب والسلم وموقفها من املخالفني

اليت صاحبت  وبالنظر أيضا إىل املمارسات. واملعتزلة والصوفية وانتهاجها منهج التكفري والتضليل والتبديع له
 يف اخلطاب بن زيد قرب مثل القبور على املقامة القباب هدم وجود هذه احلركة منذ ظهورها إىل اليوم مثل

 والدرعية (رأسه مسقط) العيينة يف الكثريين هبا يتربك كان اليت األشجار وقطع (الدرعية قرى إحدي ) اغجبيلة
 لنشأة مهد ما وهو بينهما التحالف جرى أن بعد لدعوته مقرا صارت واليت سعود بن حممد حيكمها كان اليت

 حسني لصاحبه جند تاريخ :أنظر) .مرتدة السعودية بالدولة تلتحق مل اليت البلدت واعتبار .السعودية اململكة
 حركة كوهنا إىل ذهب من وبني .(الوهاب عبد بن حممد تالمذة وأحد مؤرخ وهو غنام بن بكر أيب بن

 خالد) .أن االتفاق األول املؤسس للدولة ضّم بنوًدا سياسية من البداية كذل على والدليل نشأهتا منذ سياسية
 .(الدخيل، الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة

 : تاريخ احلركة الوهابية
انصبت جهود حممد بن عبد الوهاب على حماربة ما اعتربه شركا منتشرا يف بالد جند واحلجاز مثل  

التربك بقبور وأضرحة الصاحلني واألولياء ما جعل الناس الذين يؤمنون بذلك يف نظره مشركون جيب مقاتلهم 
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 فاندلعت ضدهم، اغجهاد الوهاب عبد ابن إعالن عليه ترتب ما وهو"... أجل ردهم إىل توحيد اهلل تعاىلمن 
 ."باملشركني غنام ابن وصفهم ممن الكثريون فيها ُقتل حوهلا، وما العربية اغجزيرة شبه يف املعارك من سلسلة

 املدينة وهي ومظاهره، الشرك موطن بوصفها كربالء إىل توجه حيث جند؛ خارج إىل حروبه وامتدت 
 بن عثمان ملؤلفه "جند أهل تاريخ يف اجملد عنوان " كتاب مثل التارخيية املصادر فتذكر الشيعية، الرمزية ذات
 ما على واستولوا واألسواق، البيوت يف املدينة تلك أهل غالبية قتل الوهاب عبد ابن وأتباع سعود ابن أن بشر

 .للفخر تدعو كمآثر املصادر تلك يف استعراضه مت ما وهو وأمتعة، ومالبس ذهب من حتتويه
 والطائف والبصرة ُعمان أهل يف السيف سعود وابن الوهاب عبد ابن أتباع أعمل األثناء تلك يف

 األموال و للدماء االستحالل هذا وكان املاشية، و األموال من الكثري وسلبوا الكثريين فقتلوا البادية، وعربان
 املسلمون هم بشر وابن غنام كابن الوهابيني للمؤرخني التارخيية األدبيات تشري كما باعتبارهم لديهم مربًرا

 .حرفًيا وصفهم حد على «املشركني» من والعراق والشام العربية اغجزيرة شبه ساكنة باقي مقابل يف حصًرا
 بن حممد وأحفاد أوالد الشيخ آل بني مت الذي التحالف بعد سريعا االنتشار من الوهابية ةاحلرك متكنت

 تكفريية بنربة ولكن سعود، آلل والسياسية الشيخ آلل الدينية بني السلطة اقتسام على سعود وآل الوهاب عبد
 .(ذكرها جمال ليس) كثرية عوامل ذلك يف وساعدها .املؤرخني بعض يذكره ما حبسب بدايتها من حدة أقل

 : بني الوهابية والسلفية
 أهل من سلفيني بوصفهم أنفسهم إىل الوهابيون ينظر حيث بسلفيتها؛ احلركة هذه أتباع يتمسك

 من يعتربوهنم وال واملاتردية األشعرية وخيرجون فقط عليهم واغجماعة السنة أهل ويقصرون .واغجماعة السنة
 السلفيني تسمية يف غضاضة يرون وال املبتدعة، الضالة الفرق من عندهم هم بل واغجماعة السنة أهل

  .بالوهابيني
 مسائل فهم يف اغجوزية قيم وابن تيمية ابن اإلمام ومنهج الفروع يف أمحد اإلمام مذهب على وهم

 تلك حرف أن بعد وتفسريها فهمها يف األمة من الصاحل فالسل منهج باعث يعتربونه الذي اإلسالمية؛ العقيدة
 حيملون وهم .يقولون كما األشاعرة بعدهم ومن املعتزلة واملقصود ومبتدعة ضالة فرق والتفسريات الفهوم
  .والصوفية الشيعة على وحاقدة مناوئة مواقف

 التأويل وترك أنواعه بكل الشرك وحماربة التوحيد على القائمة السلف عقيدة هي الوهابية فعقائد
 كما اجملسمة واحلشوية املؤولة واألشاعرة املعتزلة مثل األخرى الفرق حال هو كما والتمثيل والتشبيه والتعطيل
 املؤولة ضد ووقفوا نافحوا الذين السنة علماء وإكبار الكرمي القرآن خبلق القول ترك على قائمة وهي .يقولون

 وينقص بالطاعات يزيد وكونه اإلميان يف القول على وقائمة .حنبل بن أمحد اإلمام رأسهم وعلى املسألة يف
 دأبت اليت األدبيات من وغريها النصوص من الكثري لورود شرعا حمرم احلاكم على اخلروج أن وعلى باملعاصي،

  .سلفيتها إلثبات احلركة ههذ ومشائخ رموز ذكرها على
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 ومن .السلف وممارسات عقيدة خيالف ما كل يرفضون فإهنم السلف؛ من هم الوهابيون كان وملا
 عندهم ذلك ألن الوهابية؛ إىل ونسبتها وممارسات أفكار من اإلعالم وسائل يف له والترويج نشره يتم ما ذلك
الوهابية دعوة جتديدية، وحركة تصحيحية، ف " .نيقولو كما صورهتم وتشويه عليهم التشنيع قبيل من هو

ومنطلقاهتا املنهجية مكافئة للعصر الذي نشأت فيه، حيث خيمت اخلرافة، وانتشرت البدع، وعم اغجمود 
 الوهابية واحلركة (27، العريباألكادميي الشرعي السعودي، سعيد بن ناصر الغامدي يقول كما) ".الفقهي

 جند أرض وتطهري السلف منهج إحياء يف إليها يعود الفضل وأن بينهما، للفصل جمال وال سلفية حركة هي
   .ومظاهره الشرك من العربية واغجزيرة

 أدعياء وهم وهبتانا زورا سلفية أنفسهم يسمون الوهابية أن يرى من السلفي التيار من هناك أن غري
 أو العلم أهل من يكن مل نفسه الوهاب عبد بن حممد نإ بل السلفي، التيار من النيل تريد حركة وأهنا السلفية،

مد بن عبد مل يذكر حمحممد بن محيد مفيت مكة احلنبلي  بأن مثال ذلك على ويستدلون بالعلم، هلم يشهد ممن
وقد ذكر حنو مثامنائة عامٍل وعاملٍة يف املذهب احلنبلي بل ذكر أباه عبد  ،الوهاب يف عداد أهل العلم من احلنابلة

فصل اخلطاب يف الرد على حممد " وأن أخاه كتب يف الرد عليه ردين أحدمها مساه. هاب وأثىن عليه بالعلمالو
ما يعين أن الوهابية من أول يوم هي حركة تكفريية تتمترس " الصواعق احملرقة" واآلخر  ."بن عبد الوهاب

جنده إىل اليوم يتردد على ألسنة خلف مسمى السلف لتنفذ خمططات ضد املسلمني والعامل اإلسالمي، وهو ما 
 . الكثري من السلفيني الذين ينفون أي صلة للوهابيني بالسلفيني

  :واخلوارج الوهابية بني
 أحدهم ويذكر للخوارج، امتدادا الوهابية اعتبار إىل السعودية يف السلفية ورموز علماء كبار يذهب

 من الكثري ويذكر ،من فتنتهم وتنهي عن إتباعهم يف خوارج العصر الوهابية أحاديث صحيحة حتذر جاء  أنه
 على العصر خوارج كوهنم على استدالالهم أكثر ويدور .التارخيية اخلوارج حق يف هبا يستدل اليت األحاديث

  :أمرين
  :املخالف تكفري /7

 اليت املمارسات من الكثري حماربة مبوجبه مت واسعا مفهوما أخذ الذي التوحيد؛ مفهوم على مبين وهو
 بقاع أغلب يف واملمارسات االعتقادات تلك انتشرت وقد .تعاىل باهلل شرك يعتربها الوهاب عبد بن حممد كان

 باملولد واالحتفال والقباب األضرحة وبناء والتوسل والوالية للتوحيد أخرى مفاهيم هلم كان الذين املسلمني
 كل تكفري عنه اجنر الذي األمر ...مستحلها اربحي وأن حتارب أن جيب شرك مظاهر يعتربونه مما ذلك إىل وما
 والشام مصر يف بل فحسب العربية واغجزيرة جند يف ليس عنده التوحيد ملفهوم مرايرا مفهوما له كان من

 عبد بن نظرة على يوافقوا مل الذين العلماء من الكثري تكفري عنه واجنر .املسلمني بالد وسائر واملررب والعراق
 والتقرب؛ الشرك بني أو والتعبد التوسل بني تفريق أو مراعاة وعدم تشددا، فيها رأوا واليت د،للتوحي الوهاب

  .املآخذ من ذلك وغري الشرك إىل مفض تعبد هو تقرب كل ليس إذ
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 وغري منهم أفضل املشركني واعتبار باغجهل ورميهم عنهم اإلميان ونفي زمانه أهل بتكفري هو بدأ وقد
 أح ويذكر "الوهابية فكر يف التكفريية النزعة "كتابه يف الفخراين اليماين الدكتور رهذك ما ذلك ومن ذلك؛

 مثل هلم مشهود ومفكرين علماء يكفرون فراحوا الزمن؛ هذا إىل املخالفني تكفري أتباعه توارث وقد
 ووهبة وطيالب رمضان سعيد حممد والشيخ الرزايل حممد والشيخ عمارة وحممد املودودي الندوي، احلسن أبو

 واغجويين كالباقالين قبلهم من إىل والكواكيب واألفراين عبده حممد وقبلهم...وغريهم سابق وسيد الزحيلي
 والكثري (وحتليل نقد-الوهابية :وكتاب الكفر، أئمة السدحان، الرحيم عبد :أنظر ) والرزايل واإلسفرائيين

 القاعدة تكوين وراء الوهابية اعتربت ولذلك .وجتهيلهم لفنياملخا بتكفري تعج هلم التابعة اإللكترونية املواقع من
 والعراق أفرانستان يف اهلوية على والذبح القتل متارس اليت التنظيمات من وغريها وداعش والنصرة وطالبان
 .اإلسالمي العامل مناطق من وغريها واليمن وسوريا

  :الدماء استباحة /2
 مقاتلتهم جتب ؛مشركني واعتبارهم املخالفني دماء ستباحةا يف صرحية الوهاب عبد بن حممد نصوص 

  92ص "الشبهات كشف"بــــــ املوسوم منجزه  يف يذكره ما ذلك ومن
 ومل املدبر، الرازق اخلالق هو اهلل بأن مقرون وسلم  عليه  اهلل  صلى اهلل رسول قاتلهم الذين الكفار إن /5

 .. واألبَصاَر السْمَع َيْمِلك َمْن َأْم َواألرِض السماِء ِمَن َيرزقكْم َمْن قْل :"تعاىل لقوله اإلسالم يف ذلك يدخلهم
 [25 :يونس] ."َتتقوَن َأَفال َفقْل اهلل ،َفَسَيقولوَن

 اخَتذوا الِذيَن ": تعاىل لقوله والشفاعة القرب لطلب الإ إليهم توجهنا وما األصنام دعونا ما :يقولون إهنم /3
 َماال اهلل دوِن ِمْن َوَيْعبدوَن :"تعاىل:وقوله ، [12:الزمر ."]زلَفى اهلل إىل َليَقربونا ِاال َنْعبدهم َما َأوِلياَء دوِنِه ِمْن

 [51 :يونس."]اهلل ِعْنَد شَفَعاؤَنا َهؤاَلِء َوَيقولوَن َيْنَفعهم َواَل َيضرهْم
 األنبياء وبعضهم املالئكة، يعبد فبعضهم عبادهتم، يف متفرقني قوم على (موسل  عليه  اهلل  صلى) ظهر إنه /2

 .بينهم يفرق ومل فقاتلهم والقمر، الشمس وبعضهم واألحجار، األشجار وبعضهم والصاحلني،
 يف يشركون أولئك ألن األولني، من شركًا أغلظ زماننا مشركي إن 297ص قواعد، أربع رسالة يف وقال /6

 خْمِلصنَي اهلَل َدَعوا الفْلِك ِفي َرِكبوا َفِإذا :"تعاىل لقوله احلالتني يف شركهم وهؤالء الشدة، يف ونوخيلص الرخاء،
 منياملسل كافة زمانه مبشركي يقصد وهو [91 :العنكبوت] ."يْشِركوَن هْم إذا الَبر إَلى َنجاهم َفَلما الديَن َله

 عنده صاروا ولذلك ورخائهم، شدهتم يف (وسلم  عليه  اهلل  صلى) بالنيب يتوسلون ألهنم وذلك ،أتباعه دون
 .الرسالة عهد مشركي من أغلظ

 الفقهاء، مجهور عند جائز (وسلم  عليه  اهلل  صلى) بالرسول التوسل بأن العلماء من الكثري رد وقد 
 بني جليًا فرقًا هناك أن كما والشرك، التوحيد مسائل من وليس اخلالفية الفقهية املسائل من أنه وقصاراه
 عليه  اهلل  صلى) النيب إىل يتوجهون وال وحده، اهلل يعبدون املسلمني فإن واألصنام، األوثان وعبدة املسلمني

 يعبدون كانوا الذين الطاغوت عبدة من هؤالء وأين عنده، هلم ويشفع اهلل، عند هلم يدعو أن بقصد إال (وسلم 
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 استحالل إىل به أدى اخلطأ وهذا ونفعهم، ضرهم متلك آهلة أهنا على هاإلي ويتوجهون اهلل، يعبدون وال األصنام
 صلى) النيب حق يف يقول حيث الشبهات، كشف رسالته يف اخلطأ هذا تكرر وقد مشركون، أهنم على دمائهم

 بعض جيعلون ولكنهم كثريًا، اهلل ويذكرون ويتصدقون وحيجون يتعبدون أناس إىل أرسله " (:وسلم  عليه  اهلل 
 وعيسى املالئكة مثل عنده، شفاعتهم ونريد اهلل، إىل التقرب منهم نريد يقولون اهلل، وبني بينهم املخلوقات

   ."الصاحلني من غريهم وأناس ومرمي
 مع الباب هذا من الوهابيون تشابه لذلك الدماء، استباحة غري إليه يوصل آخر سبيل للتكفري فليس

فالتقتيل والتذبيح وسرقة األموال وانتهاك األعراض ليس وليد اغجماعات اليت  العصر؛ خوارج فصاروا اخلوارج
تنسب نفسها إىل السلف وإىل الوهابية اليوم فقط، بل هو سلوك ظل يصاحبهم يف مسريهتم منذ بداية نشأهتم 

 الناس قتلوا الطائف دخلوا ملا الوهابيني أن  :"احلرام البلد أمراء :كتابه يف أيضًا دحالن زيين أمحد املفيتيقول 
 األم صدر على َيذحبون وصاروا والوضيع، والشريف واألمري واملأمور والصرري الكبري واستوعبوا عامًا، قتاًل

 آخرهم، عن فقتلوهم القرآن يتدارسون مجاعة ووجدوا واحلوانيت، البيوت يف الناس ويقتلون الرضيع، الطفل
 وصاروا واألموال، النقود َوَنهبوا ساجد، أو راكع وهو سجدامل يف الرجل َيقتلون املساجد إىل خرجوا مث

 يف نشروها أن بعد والنحو، والفقه احلديث كتب وبقية ومسلم، البخاري َوُنسخ املصاحف بأقدامهم َيدوسون
  .".(الكفار غنائم تقتسم كما واقتسموها املسلمني أموال وأخذوا والبطائح، األزقة

أمحد عبد الرحيم السايح : على سبيل املثال  العلماء امتدادا للخوارج منهمولذلك اعتربهم الكثري من 
الشعييب وصف الوهابية بأهنا امتداد الباحث عادل استررب و.( يف كتابه خطر الوهابية على األمة اإلسالمية

تشددة ألهنا ختالف تلك املدرسة يف كثري من أصوهلا ومقوالهتا، كما أهنا حركة م"ملدرسة أهل احلديث، 
  "ومتطرفة، تكفر وتضلل خمالفيها من املسلمني مبا يقارب طريقة تعامل طائفة اخلوارج مع خصومها

من حق مجيع  على أن ما ينبري التذكري به هو أن السلفية مرحلة زمنية مباركة كما قال الشيخ البوطي
املسلمني أن ينهلوا منها العلم واإلخالص والصدق والتقوى ألهنا املرحلة اليت وصفها النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ...[ خري القرون قرين والذين يلونه:] باخلريية فقال 

ومن هذا املنطلق فإن قيام أي حركة يف العامل اإلسالمي يف أي زمن من األزمنة باألخذ من هذه 
رحلة والنهل منها وحماولة االقتداء هبا واألخذ مبنهجها من أجل البحث يف أسباب النهوض وتلمس معامله؛ هو امل

فمن حق أي أمة أو جمتمع . حق مشروع وال شيء مينع ذلك من حيث املبدأ؛ وهو أمر ال خيص املسلمني فقط
ن األمم القوية هي تلك اليت أحسنت أن تعود إىل حلظة القوة واملنعة يف تارخيها من أجل االنطالق، بل إ

 .  استثمار حلظة القوة والقدوة يف تارخيها ومل تنقطع عنه

إال أن ما نعيبه على هذه احلركة أو غريها هو احتكارها ملرحلة ورموز وتاريخ واسم هو ملك غجميع 
كل خاص للتدين املسلمني بالرغم من أهنم يشكلون جزء من املسلمني وليسوا هم كل املسلمني، مث رسم ش
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والفهم والتفسري لكثري من مسائل العقيدة واحلياة عموما والقول بأن هذا هو منهج السلف وهذه هي تطبيقاته 
للدين وهذا هو شكل تدينهم باإلسالم، ومن مثة إلزام الناس به وإخراج من مل يلتزم به من دائرة اإلميان وإحلاقه 

ألنه ليس من حق أي كان اختزال هذه املرحلة املباركة . وهابيةباملبتدعة والضالني، وهو ما وقعت فيه ال
فهذه املرحلة متتلك من القيم . ورموزها الذين يشكلون خري القرون يف فرقة أو حركة أو حزب أو أيديولوجيا

 ...اإلنسانية والتميز وعلو الشأن ما جيعلها مصدرا للجميع يف العلم والتقوى والصدق وغري ذلك من القيم

ناحية أخرى فإن الوهابية بوصفها حركة اشتبكت بالسياسة يف حتالفها األول صارت، مع مرور  ومن
األيام، حركة وظيفية ملزمة بأداء أدوار خاصة يف الدولة ويف عالقة الدولة مع احمليط الدويل واإلقليمي، وهو ما 

اصرة حماوالت الترلرل الشيعي يف مث توظيفها يف حم. ظهر يف توظيفها يف حماصرة املد الشيوعي يف أفرانستان
وتوريطها يف الشحن املذهيب والطائفي للحرب يف سوريا والعراق . العامل ويف كثري من بلدان العامل العريب

واليمن؛ ما جيعل املسافة بينها وبني السلف بعيدة جدا، وجيعلها يف الوقت نفسه أقرب إىل فكر وممارسات 
"  :كما يقول أحد احملللني وهو الباحث اليمين عادل الشعييب؛ حيث يقول اخلوارج، بل وجيعل زواهلا قريبا
مستندا إىل ما صرح به ويل العهد ابن ." وسوف يتم التخلص منها بقرار سياسيالوهابية وجدت بقرار سياسي 

 .بالده دعمت الوهابية بطلب من حلفائها الرربيني ملواجهة اخلطر الشيوعي يف املنطقةسلمان من أن 

 أن ما ينبري اإلشارة إليه هي أن احلركات، كما أشرنا سابقا، هي يف الواقع استجابة لواقع غري
اجتماعي وسياسي وثقايف معني، ومنها احلركة الوهابية؛ ما يعين أن قراءهتا ينبري أن تكون يف ظرفها وسياقاهتا، 

صحيح مسرية األمة، والنقد البناء ال يعين وذلك ال يعين البتة الترافل عن النقد البناء وإعادة القراءة من أجل ت
استدعاء حلظة تارخيية كارثية وإسقاطها على واقع مل يعد يتحمل املزيد من السباب والشتم والتضليل والتكفري 
بقدر ما يتطلب مصاحلة فكرية ومعرفية حقيقية مع التاريخ ومع الواقع من دون التضحية مببادئ ومقاصد 

 . اإلسالم الكربى

 :حول احلركة الوهابية مراجع
 .جند تاريخ يف اجملد عنوان، عثمان بن بشر

 .اإلسالم ذوي غزوات وتعداد اإلمام حال ملرتاد واألفهام األفكار روضة حسني بن غنام،

 القبيلة وتصدع الشرك بني الوهابية، خالد الدخيل

  واآلثار األفكار والسلفية الوهابية  املالكي، اهلل عبد

 انتهى
 


