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 المقدمة
 

كالفكرة تبدأ بالظهور من ،  أختيار مادتها من فكرةك تبدأ الكتابةي    
 ، أك من سؤاؿ يسألوي لوي أحد الناس الكاتب نفسوي  وي خبلؿ تساؤؿو يطرح

 ، جاء من األثنين ركة بدرو الكبرل، كأختيارم للكتابة في موضوًع مع
 : معان 
: لماذا بدأ الرسوؿ قتاؿ  كينتي أتسائل في نفسي  : حيناألكؿ   

:  ؟ ككنتي أكتفي باألجابةً )كما ىو متعارؼ كمشهور بين الناس(قريش
مئآت عشراتي ، كما كأف الحدث مىرى عليًو  أنوي أعرؼي بما يقـو بوً 

 فلماذا أشغل نفسي بمجرياًت أحداثو؟! ، السنين
إعتناؽ األسبلـ كىي تدعي (ِ)ببلدنا(ُ)الثاني: حينما إجتاحت داعش   

انوا ك،   كتريد)كما تزعم( إقامة الشريعة اإلسبلمية ، كتنفيذ أحكامو
، فئة إقتنعت  ، مما جعل الناس فئتين يحتجوف بالقرآف كالسنة النبوية

ىو : ىذا  ، كفئة أيخرل قالت بأفكار داعش فأنخرطوا في تنظيماتها

                                                 
(0)

 عراؽ كالشاـمختصر عبارة " الدكلة اإلسبلمية في ال 
(9)

 ةً إجتاحت عصابات داعش ثبلث محافظات من العراؽ"األنبار كصبلح الدين كنينول" كسيطرة عليها ألربع 
 َُِٖ – َُِْسنين 
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 التالي دين قتل كأرىاب! كطيرح السؤاؿ ، ، ظهر على حقيقتوً  إسبلمكم
 ىذا قافلة قريش كأراد نهبها؟ فلوال : لماذا إعتدل رسوؿ اإلسبلـ على 

كبار قريش كسادتها؟ إذف.. فيها  قتل األعتداء لما كقعت معركة بدر ك 
، فتح الباب  ىم! كإف قيامًو بهذا الفعل وافهو مىن إبتدأىم القتاؿ كليس

، للقياـ بالفتوحات  على مصراعيًو أماـ من أتى بعده من الخلفاء
 األسبلمية كاإلعتداء على البيلداف اآلمنة؟!

،  قراءة الحدث، لً  من الرجوًع إلى كيتب التاريخ ىنا كاف ال بيدٌ    
، كمهما  بياف الحقيقةت، لمعرفة كإس كإجراء بحثو إستقصائي كتحليلي

 ، يجب أف نعترؼ بها... تىكن مرة أك حلوة
 ، فنحن في معركةو عسكرية كإعبلميةو شرسة كاف الوقتي ضيقان كحرجان     

،  االت حوؿ داعش، ككتبتي عشرات المق ، فإتخذت القلم سبلحان 
، حتى تم ذلك بفضل اهلل (ُ)ككيفية كئدىا كطردىا تمامان من الوطن

من جنودو  ، كرعايتًو كالتضحيات الجسيمة ألبناء كطننا العزيز كافة
، كاف للجميع الفضل  ، كدكؿو صديقةو  ككتابو كإعبلميين كرجاؿ دينو 

 في الخبلص من ىذه الجرثومًة القاتلًة)داعش(.

                                                 
(0)

 سندرج المقاالت في المبحث الثالث من الكتاب 
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ال سيما بعد الكم الهائل من ،  حثً ابمال هرت العمل في ىذاليـو قر    
 من متابعة أفعاؿ داعش كالكتابة عنها ، المعلومات التي حصلت عليها

 ،  ، كأف ال أسبق النتائج في كتابة بحثي ىذا على أف أكوف موضوعيان ؛ 
كفقان لمجريات ،  جليةن كاضحة ، كتيعربي عن نفسها حتى تظهر ىي

 أف ثمة مشاكلو سوؼ تواجهني منها:، كأعلم  البحث
 قريش. تمن كتب التاريخ ىم المسلموف كليس فَّ إ -ُ
قد ال أيحيط بجميع الكتب التي ذكرت الحدث أك أشارت  -ِ

 إليًو.
 .قد تلعب بي الميوؿ كالهواء -ّ
، كلتجاكزىا يجب أف أفككها قبل الدخوؿ  ىم العقباتأف ىذه أأظن 

 للبحث:
،  ت قريشسلموف كليسمإف الذم كىتبى التاريخ ال ، نعم -ُ

 ، بل قريش؟ فقريش قد دخلت األسبلـ ةن كأيَّ لكن أمَّ مسلمي
أعلى منصب ) ، منها منصب الخبلفة كترأس رجالها مراكز القرار

؛  التاريخ كتدكينو كتابة  ! كيل ىذا حصل قبل(الدكلة اإلسبلميةفي 
 جدان  ان كاضح القرشي العربي في كتابة التاريخ سى فى جد النػى ثيمَّ إننا ن

 ، كإال فكيف كصلت إلينا قصيدة:
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...  !(ُ)لكا ... جزع الخزرج من كقع األسشهد ي ببدرو خليت أشيا
 إلى أخر أبياتها؟!

مثل إبن ىشاـ كأبن سعد  ، عربال ىم فإف مىٍن كىتبى التاريخكذلك 
، فبل أتصور أف  كابن األثير، كالطبرم كاليعقوبي كالمسعودم كغيرىم

كلعلنا نبحثوي في مكافو  ، العكس قد يكوف بل ،نالتاريخ ظلم القرشيي
 آخر.
، حاطة بجميع الكتب التي ذكرت الحدثلن أستطيع اإل  -ِ

كالمتفق عليها قدر  ، ىمهالكني أستطيع الوقوؼ على أ
فأنا  فهو راجعه إليٌ  ، كأما تفكيك الحدث كتحليلوً  ، المستطاع

 الباحث ال غيرم!
، ال سيما كأني  ءأتمنى أف ال تلعب بي الميوؿ كاألىوا -ّ

 ، تمتد جذكرم إلى أرض مكة. عربي األصل
 :التي ستكوف كما يلي حثنا، ابمإذف فلنتوكل على اهلل كلنبدأ 

سيختص ىذا المبحث بدراسة مجريات معركة بدرو األكؿ:  المبحث   
 ، ، لبياف ما سبق الحدث حيثي سيكوف بادئ األمر مدخبلن الكبرل ، 

لما سبقوي من أحداثو  ، ثمَّ األنتقاؿ وعوً كاألسباب التي أدت إلى كق
،  مجرياتوً ، ثٌم الدخوؿ في  ، كاف لها األثر في الوصوؿ إليوً  مشابهةو 

                                                 
(0)

 ّٕ/ باقر شريف القريشي ص-الجزء الثالث–حياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد)ص(  
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، مع ذكر أبرز الشخصيات التي رافقت حيثياتًو  خطوةن بخطوة
 ىا أثر ك  ، ، ثيمَّ الوقوؼ على النتائج التي أدل إليها كتصدرت المشهد

، ثيم نحاكؿ  سلبان كإيجابان  كوف(على الطرفين)المسلموف كالمشر 
 :اآلتي سؤاؿالكىي األجابة على  ، الوصوؿ إلى نتيجة البحث

؟ بمعنى: ىل كإرىاب ىجـوديني أـ  كسماحةو  ديني دفاعو  (ُ)ىل األسبلـ
؟ ىذا كلوي كفق ما طرحناهي  ، أم  في بداية الكبلـ األسبلـ ظالمه أـ مظلـو

، ألنها المعركة األكلى  طفقالكبرل  ث معركة بدراكفق مجريات أحد
،  لهذا المشركع الحديث كالغريب النشأة في مجتمع الجزيرة العربي

، كاف ىو ذاتوي  فإذا تبين لنا مىن كاف كراء بدأ القتاؿ كإندالع الحرب
 مىٍن يتحمل جريمة اإلعتداء كاألرىاب.

بين الحكومة  النظاـ السياسيالمبحث الثاني: سيدرس ىذا المبحث    
 . مية كالجماعات التكفيريةاإلسبل

: سيحتوم على مقاالتنا التي كتبناىا في عصابات المبحث الثالث   
، التي أحتوت  ، أثناء فترة إستيبلئهم على محافظاتنا الثبلثة داعش

                                                 
(0)

األصح حكومة األسبلـ ألننا ىنا نتعامل مع قرار حكومي ككوف النبي ىو القائد العقائدم ال ينفي أنوي  
، ألف النبي لم يحارب  ، كمعركة بدر كانت بقرار سياسي عسكرم)حكومي( القائد السياسي كالعسكرم

 تضح الحقان ، كما سي ، بل حاربهم ألسباب سياسية كإقتصادية كإجتماعية فقط أحدان لعقيدتو
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ش ، حيث تعتبر ىذه ، كدكنت ألفعاؿ داع على كثير من األفكار
 حوؿ ىذه العصابات.  ، مضافان لما كتبوي اآلخركف أيضان  ان المقاالت تاريخ
 مبلحظة مهمة:

عد عن البي  عيدان ، ب ن)المسلموف كالمشركوف(سيتم التعامل مع الطرفي   
، كزعيم كقائد لطرؼ  ، كسنحاكؿ التعامل مع شخص الرسوؿ العقائدم

، حتى تكتمل  ، ال كنبي يتلقى تعاليموي من السماء المسلمين
نقوؿ: ستأتيك  ذا؟!. كلعل سائله يسأؿ: لما موضوعيتنا في البحث

كأما ثانيان فنحني ال نتعامل اليـو  ، الن ك األجابةي من خبلؿ البحث، ىذا أ
لذلك سنتعامل مع ىذا ،  ، فبل نبي بيننا سول بالقوانين الوضعية

 .التي في زماننا ىذه القوانينالحدث كفق 
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 المبحث األكؿ:
 
 

ةه    رؤيةه جىديدى
 كةي بىدرو الكيبرلمعر ًلميجرياًت أحداًث 
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 المدخل
 

تتحدث عمن يقف  ، كرتينفرؤيتين أك قبل الدخوؿ يجب أف نطرح 
 شرارة الحدث األكلى: كراء إنطبلؽ

 ، كأف غير صحيح مهاجمة قافلة قريش خبرقد يكوف  -ُ
،  هم نية التعرض لقافلة أبي سفياف أبدان ديالمسلمين لم تكن ل

حربو لزج قريش يتخذهي ذريعةن في ، ل دبر ذلك أبا الحكم لكن
 سيقضي عليهم باألبادة الجماعية ظنان منوي بأنوي ،  مع المسلمين

فأرسل رسوالن إلى أبي سفياف ،  من خبلؿ الحرب)لقلة عددىم( 
؛  أف المسلمين ينوكف مهاجمة قافلتًو كسلبها:  يخبرهقائد القافلة 

سوالن إلى قريش ياف ر سف وأب رسلأ :" ىذه الفكرة يدعمحيث 
، كمضى  ، كيطلب منهم العودة إلى مكة يخبرىم بنجاة تجارتو

، كرأل غير كاحدو منهم الصواب في الرجوع إلى  رسولوي فأخبرىم
 (ُ)"بلدىم إال أف أبا جهل ...... 

 

 

 
                                                 

(0)
 َِ/ باقر شريف القريشي ص-الجزء الثالث –حياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد)ص(  
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 النبي، أم أف  قد يكوف الخبر صحيحان في الظاىًر فقط -ِ
،  فيدفعهم لبدأه القتاؿ،  عل ذلكف يفيد أير  بأنوي  ان أكىم قريش

 ، ـ عليو، فيهيج الرام العا ىم ىوذلك أنو لم يكن يريد أف يبدأ
 ان.يركه مظلوم او ، فيركه ظالمان بعدما كان(ُ)كيقف الناس ضده

 (ِ)يدعم ىذه الفكرة ما كرد عن النبي قولوي: "الحربي خدعو"
ف إستقر رسوؿ اهلل)ص( :" بعد أ(ّ)يقوؿ الشيخ محمد ىركف   

، أقرىم  ، ككاف بها اليهود من بني قينقاع كقريضة كالنضير دينةبالم
، كأشترط لهم كعليهم  عليو الصبلة كالسبلـ على دينهم كأموالهم

 ،  ؛ ككانو مع ذلك يظهركف العداكة كالبغضاء للمسلمين شركطان 
 

                                                 
(0)

ال سيما القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة التي دخلت في تحالفات معوي ثيمَّ أعلنت إسبلمها في عاـو بات  
 يسمى بعاـ الوفود

(9)
عىٍن عىًليٍّ ) عليو ك إبن حجر العسقبلني_ دار الرياف للتراث..... فتح البارم في شرح صحيح البخارم /  

ثٍػتيكيٍم عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو ) صلى اهلل عليو ك آلو ( فػىوى اللَّوً  ىٍف أىًخرَّ ًمنى  السَّبلـ ( أىنَّوي قىاؿى : اٍلحىٍربي خيٍدعىةه ، ًإذىا حىدَّ ألى
ري أىحىبُّ إً  ثٍػتيكيٍم عىنّْي السَّمىاًء أىٍك تىٍخطىفىًني الطَّيػٍ لىيَّ ًمٍن أىٍف أىٍكًذبى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو ) صلى اهلل عليو ك آلو ( كى ًإذىا حىدَّ

لىى أىًبي سيٍفيىافى ًإذىا ، فىًإنَّمىا اٍلحىٍربي خيٍدعىةه ، فىًإفَّ رىسيوؿى اللًَّو ) صلى اهلل عليو ك آلو ( بػىلىغىوي أىفَّ بىًني قػيرىٍيظىةى بػىعىثيوا إً 
ٍدنىاكيٍم كى أىعىنَّاكيمٍ الٍ  ـى رىسيوؿي اللًَّو ) صلى اهلل عليو ك آلو ( خىًطيبان ، فػىقىاؿى : " ًإفَّ بىًني  .تػىقىٍيتيٍم أىنٍػتيٍم كى ميحىمَّده أىٍمدى فػىقىا

نىا نىٍحني كى أىبيو سيٍفيىافى أىمىدُّكنىا كى أىعىانيونى  نىا ًإنَّا ًإذىا اٍلتػىقىيػٍ فػىبػىلىغى ذىًلكى أىبىا سيٍفيىافى ، فػىقىاؿى : غىدىرىٍت  . "اقػيرىٍيظىةى بػىعىثيوا ًإلىيػٍ
هيمٍ  ،  ُّْ/  ُٓة إلى تحصيل مسائل الشريعة ( : كسائل الشيعة ) تفصيل كسائل الشيع ". يػىهيودي ، فىاٍرتىحىلى عىنػٍ

ىجرية بجبل عامل لبناف  َُّّللشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعركؼ بالحير العاملي ، المولود سنة : 
ىجرية بمشهد اإلماـ الرضا ) عليو السَّبلـ ( ك المدفوف بها ، طبعة : مؤسسة آؿ  َُُْ، ك المتوفى سنة : 

 ( .ية ، قم / إيرافىجر  َُْٗالبيت ، سنة : 
(1)

 ُْملخص السيرة النبوية / الشيخ محمد ىركف ص 

https://www.islam4u.com/ar/taraef/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9#footnoteref1_z8itb8a
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، كانوا ييظهركف األسبلـ كىم في  جماعة من عرب المدينة كيساعدىم
، يرأسهم عبداهلل بن أبي بن  نوا ييعرفوف بالمنافقين، ككا الباطن كفار

 ،  ل)ص( من ىاتين الفئتين)اليهود كالمنافقين( ظواىرىمبً ، كقد قى  سلوؿ
، بل كاف يقاـك األفكار بالحجج الدامغة  فلم يحاربهم أك يحاربوه

كلم يكن يقاتل أحدان على الدخوؿ في دين اهلل بل  ؛  كالحكم البالغة
، كقاطع  كيجاىد في سبيلًو بإقامة ساطع الحججكاف يدعو إليًو 

،  ، مقاكمة لدعوتو لو ، أمة معادية ، كلكن لما كانت قريش البراىين
،  ، كقد آذتوي كآذت المسلمين كأخرجتهم من ديارىم لوي فيها كمعارضة

كأستولت على ما تركوه بمكة من األمواؿ كآذت المستضعفين الذين 
، كقتاًؿ كلّْ معتدو صادو  اهلل لرسولًو بقتالهم ، أذف لم يقدركا على الهجرة

. فأكؿ ما بدأ بًو رسوؿ اهلل)ص( من ذلك مصادرة تجارة  عن الدعوة
 قريش التي كانوا يذىبوف بها إلى الشاـ كالتي يجلبونها منها".

في  أثبتى التهمة عليهمأراد أف يدافع عن المسلمين فنرل أف الشيخ    
، ىي أف قريشلقافلة  نبيأسباب مهاجمة الف يقوؿ أ ، فهونهاية كبلموً 

 :ان قريش
 كقاكمة دعوتو نبيال تعاد -ُ
 كالمسلمين نبيالآذت  -ِ
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 )مكة(كالمسلمين من ديارىم نبيالت جأخر  -ّ
 أستولت على أمواؿ المسلمين التي تركوىا في مكة -ْ

  :كألجل ىذه األسباب يرل الشيخ
)التي لم نزكؿ األذف األلهي بمقاتلة قريش حسب اآلية -ٓ

كرىا الشيخ كلكنها معركفة فأغلب الباحثين يعتبرىا من أىم يذ 
)أيًذفى ًللًَّذينى يػيقىاتػىليوفى بًأىنػَّهيٍم أسباب إندالع الحرب مع قريش(:

  .((ُ)ظيًلميوا كىًإفَّ اللَّوى عىلىى نىٍصرًًىٍم لىقىًديره 
ىم المسلموف كليست  ،ىنا أثبت الشيخ أف صاحب المبادرة للقتاؿ   

  :ىذا اقشوي في كبلموً قريش، كسنن
كالتعايش السلمي مع  ، في بدايًة قولًو ييبين أف اإلسبلـ دين التسامح   

كالتعامل مع  ،(ِ)الديانات األخرل كفق اآلية)ال إكراه في الدين(
اآلخرين حسب ظواىرىم بالرغم من علمًو بهم كفق اآلية)كىالى تػىقيوليوٍا 

ـى  ٍن أىٍلقىى ًإلىٍيكيمي السَّبلى  كلم يحاربهم كفق اآلية)كىقىاتًليوٍا  ،(ّ)لىٍستى ميٍؤًمنان(ًلمى
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ًبيًل الٌلًو الًَّذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌلوى الى ييًحبّْ  ًفي سى
ا :، لكن الشيخ نسى اآلية التي تقوؿ(ُ)(اٍلميٍعتىًدينى   )مًَّن اٍىتىدىل فىًإنَّمى

هىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل كىمىا  يػىٍهتىدم ًلنػىٍفًسًو كىمىن ضى  ا يىًضلُّ عىلىيػٍ لَّ فىًإنَّمى
عىثى رىسيوالن  تَّى نػىبػٍ بًينى حى  تدؿ على:حيثي ، (ِ)(كينَّا ميعىذّْ

 عاقب بجريرةو إال صاحبهاأكالن: ال يي    
 ثانيان: ال يجوز العقاب قبل اإلنذار)نبعثى رسوال(    

 لشيخ عدة أسئلة:لنا أف نسأؿ اكىجىبى ىنا 
ىم الذين  ، مىا الدليل على أف أصحاب أمواؿ القافلة -ُ

 أستلبوىا؟!ك  ىجموا على أمواؿ المسلمين قي مكة
ىم الذين آذكا  ، ما الدليل على أف أصحاب أمواؿ القافلة -ِ

 الرسوؿ كالمسلمين؟
 ىل بعث المسلموف من يفاكض على إرجاع أموالهم؟  -ّ
 !أيذف للذين ييقاتلوف :أما األذف األلهي في األية فصريح -ْ

 فهل دخلت قريش قبل مهاجمة قافلتها بحرب مع المسلمين؟
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، لكن  إف اهلل شىًهد أف المسلمين مظلومين كفق أية اإًلذف -ٓ
، فلم تقل اآلية أيذف للذين ييقاتىلوف  ال نجد فيها تصريح القتاؿ

كأف ك ،  بالقتاؿ! كثيران ما يستدؿ أمثاؿ الشيخ بهذه اآلية
 الرسوؿ كاف يمنعهم حتى انوا يريدكف القتاؿ كيحبونوي ك ك  المسلمين

كيًتبى عىلىٍيكيمي ):يأذف اهلل لهم! مع أف ىذا الكبلـ خبلؼ اآلية
قوؿ: إذف فهذه اآلية دليل ، كلعل قائل ي(ُ)(اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لَّكيمٍ 

( الوارد فيها؟ كفق الفعل)كيتً  ، أللهي بالقتاؿعلى األمر ا بى
كقضى كحكم في سابق علمًو في  بمعنى قىٌدر (بى كيتً ) كالجواب:

، حيثي جاء في  أف القتاؿ كالقتل سيكوف ،موضوع القضاء كالقدر
عىلىٍيًهمي اٍلقىٍتلي ًإلىى  كيًتبى قيل لٍَّو كينتيٍم ًفي بػيييوًتكيٍم لىبػىرىزى الًَّذينى  )اآلية: 

 (ِ)(مىضىاًجًعًهمٍ 
أف عملية الهجـو على  ؤيتو()كمن يوافقوي في ر إحمد اهلل يا شيخ   

عملية ألصبحت فوفق ما طرحتى من أسبابو كإال  ، القافلة لم تتم
حكاـ ، ألنهم خالفوا صريح األ كصمة عارو في جبين المعتدينالهجـو 

 سار  كالتي،  التي أقرىا القرآف كالسنة النبوية ، كالتشريعات كالقوانين
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كصية أبى بكر  يفجاء "فقد  . الخلفاء الراشدكف بعد النبي هاعلي
قاؿ: يا أيها ( ىجرية ُِالصديق لجنود اإلسبلـ قبل فتح ببلد الشاـ )

، كال  : ال تخونوا كال تغلواي ، قفوا أكصيكم بعشر فاحفظوىا عن الناس
 ،  ، كال شيخان كبيران كال امرأة ، كال تقتلوا طفبلن صغيران  تغدركا كال تمثلوا

، كال تذبحوا شاةن  كال تقطعوا شجرة مثمرة ، كال تعقركا نخبلن كال تحرقوه
قواـ قد فرغوا أنفسهم ، كسوؼ تمركف بأ كال بقرة كال بعيران إال لمآكلة

 (1)(.... الخفدعوىم كما فرغوا أنفسهم لو ، في الصوامع
لشيخ كبلـ ايجيب على تساؤالتنا ل (ِ)السيد محمد تقي المدرسي   

كاف دفاعان مشركعان   ، جارةىركف، فيقوؿ:" إف إعاقة مسير قريش للت
لمنع القوافل التجارية عن أىل  ، بإعتبارًه عمبلن مماثبلن  ص(للنبي)

، كإدانةن لقريش مقابل ما إستولوا  ، كفكان للحصار اإلقتصادم المدينة
 عليو من أمواؿ المسلمين في مكة كلم يرضوا إعطائها لهم".
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اني، دار الشركؽ، القاىرة بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدكلية المعنية بحقوؽ اإلنساف، المجلد الث  
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 كبلـ السيد يؤشر إلى:نرل  
إعاقة مسير قافلة قريش كليس كاف عمل المسلمين  -ُ

ألف قريش منعت القوافل التجارية عن أىل  ،مهاجمتها
 .المدينة

 .محاكلة فك الحصار اإلقتصادم -ِ
، لكن  أف المسلمين طالبوا قريشان بإسترداد أموالهم أثبت -ّ

 قريشان رفضت ذلك.
كأف المسلمين طالبوا بإسترداد  ، تقريبان  أجاب السيد عن تساؤالتنا

على  الهجـونية كنفى ،  ، لكنهم لم يحصلوا عليها مسلوبةأموالهم ال
نوي لم يوضح لنا كيفية ، بيد أ لكنوي أقر بإعاقة مسير القافلة،  القافلة
 دى ، أبعى  ، كجعل القوافل تتأخذ طرقان أيخرل !؟ بسد الطرؽ مثبلن اإلعاقة

ا ىأـ غير  مسافةن كأقل أمنان؟ أـ فرض رسـو جمارؾ)كما في أيامنا ىذه(؟
 الطرؽ؟ من
( بداية المدخل: ُيذىب السيد إلى ما ذىبنا إليًو في الفكرة رقم)   

، لكن قريشان )كعلى رأسها  أف المسلمين لم تكن لهم نية الهجـو أصبلن 
سكات الرأم ، كإ يعةن لبدأ الحرًب مع المسلمينأبا الحكم( إتأخذتوي ذر 

 ، الذم كقف ضدىا في حصارىا على المسلمين. العاـ
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 ( بداية المدخلِما ذىبنا إلية في الفكرة رقم)مىٍن يؤيد يد أننا نجد ب   
:" كاف جهادهي)ص( لقريشو (ُ)قوؿ الخطيب عبد اللطيف البغدادم، ك

، ألنها ىي التي إعتدت عليًو كأخرجتوي كأصحابوي من بلدتهم كحرـً  فقط
، فكاف)ص( يبعث سريةن إثرى سرية لتعرض  ، كأرادت قتلوي خاصة ربٌهم

 ال  يؤذف قريشان بوقوًع حربو ، ككاف ىذا النوع من السير  وافل قريشق
كمقدمة تمهيدية إلى الحرب ، حيثي كاف ذلك من النبي)ص(   الةحم

 ".الطاحنة
(  ِ( ك)ُ: أف الفكرتين) بعد ىذا المدخل نصل إلى نتيجةو فحواىا   

، فقريش كانت تريد الحرب مع المسلمين ممكن الصحة كبلىما 
قد نجح النبي بأستدراجهم لهذه الحرب ، كذلك ف يهملتقضي عل

لينتهي ، ك  ، ألنهم من ظلموي أكالن كحاربوي ثانيان  ليفضحهم أماـ الرأم العاـ
 . ، كيكوف لوي المجاؿ في نشر دعوتو من شرىم إلى األبد
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 ةأسباب المعرك
 

من المؤكد أف للطرفين )المسلموف كقريش( أسبابان للقياـ بحرب اآلخر، 
ذلك ستكوف األسباب مقاسةن بالنسبة منها ظاىران كمنها مخفيان، ك

 نستطيع القوؿ أف أسباب الغزكة نوعين:للطرفين، لذا 
 أكالن: األسباب الظاىرية:   

إرسالًو مبعوثان إلى ك لقافلة أبي سفياف بالنسبة لقريش: التعرض  -ُ
 قريش يستصرخهم كما سنبينوي حين ذكر تفاصيل المعركة

مسلمين: قدـك قريش لمحاربتهم كالقضاء عليهم بالنسبة لل -ِ
 كابادتهم كإحتبلؿ مدينتهم

 ثانيان: األسباب المخفية:
 بالنسبة لقريش:  -ُ

عًو، لعصيانهم أكامرىم كتركهم حقدىم على النبي كاتبا ( أ
 كتمردىم عليهم. ، ادة أصنامهملعب

،  كسب المسلموف الرأم العاـ لصالحهمخوفهم من   ( ب
بساط رئاسة العرب كقيادتها ، كسحب  كإنتشار دعوتهم

 من تحتهم.
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 بالنسبة للمسلمين:

لنبي كالمسلمين كإجبارىم على ترؾ ل قريشو  إضطهادي  ( أ
 بلدىم

مصادرة أمواؿ المسلمين كبيوتهم كتعذيب  ( ب
 المستضعفين الذين لم يهاجركا

 فرض الحصار اإلقتصادم على المدينة المنورة ( ت
لى تحالف قريش مع بعض القبائل العربية للقضاء ع ( ث

 عوتهمدالمسلمين ك 
 محاكلة المسلمين تعويض ما سيلب منهم ( ج
سماع النبي بقدـك قافلة قريش من الشاـ بقيادة أبي  ( ح

 سفياف بن حرب
ىذه تقريبان أىم األسباب التي دعت ألندالع الحرب بين المسلمين    

 ؛ كما أني أذىبي إلى: كقريش
اية الحرب ، كبد ال عبلقة بآية األذف في إندالع ىذه المعركة -*

 .الطاحنة مع قريش
، فهو  ، بل كالتخطيًط لوي المعركة  أمرال أينكر التدخل األلهي في  -*

ًإٍذ يىٍمكيري ًبكى الًَّذينى كىفىريكٍا ًلييٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك :) القائل سبحانوي   كى
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ري اٍلمىاكً  ييٍخرًجيوؾى كىيىٍمكيريكفى كىيىٍمكيري الٌلوي كىالٌلوي  يػٍ  ، ككذلك قولوي (ُ)(رًينى خى

كىلىٍو تػىوىاعىدتٍَّم الىٍختػىلىٍفتيٍم ًفي اٍلًميعىاًد كىلىػًكن لّْيػىٍقًضيى الٌلوي أىٍمران كىافى مىٍفعيوالن ):
ٌلوى لىسىًميعه لّْيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيػّْنىةو كىيىٍحيىى مىٍن حىيَّ عىن بػىيػّْنىةو كىًإفَّ ال

 .(ِ)(عىًليمه 
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 الصغرل بدرو 
 

 ، الذم غيٌػرى معالم الجزيرة العربية ،قبل الدخوؿ إلى الحدث األكبر   
 ، المناطق المجاكرة لهاصفحة جديدة لتاريخ ىذه المنطقة ك ليبدأ فتح 

 ، كجب علينا الوقوؼ على حدث مهمو  بأسره يالعالمالمجتمع بل 
 الصغرل. ، كىو ما ييعرؼ بغزكة بدرو  ممهدان لوي  فكاف ، كآثر فيوً  سبقوي 

"غزكة سىفىواف" كيقاؿ لها "غزكة بدرو األكلى" كانت في ربيعو األكؿ )   
،  على رأس ثبلثة عشر شهران من الهجرة كلواؤه مع علي بن أبي طالب

، كسببها أف كرز بن جابر الفهرم أغار على سرح  كىو لواء أبيض
سىفواف  المدينة فأستاقوي فطلبوي رسوؿ اهلل)ص( حتى بلغ كاديان يقاؿ لوي 

يقوؿ ، فرجع كبعضهم  ، كلذا يقاؿ لها بدرو األكلى من ناحيًة بدر ففاتوي 
كذلك" قلنا فيما مضى إف أصح ما دلت    (ُ)أنها بعد غزكة العشيرة"

،  عليًو األحاديث كاألثار أف بدأ مشركعية القتاؿ إنما كاف بعد الهجرة
رأس  كلقد كضعت ىذه المشركعية موضع التنفيذ في شهر صفر على

، فقد خرج رسوؿ  أثني عشر شهران من ىجرتو)ص( إلى المدينة
 ، ككانت الغزكة إذ ذاؾ غزكة  اهلل)ص( إذ ذاؾ ألكؿ مرة بقصد الغزك
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، لكنو عليو الصبلة كالسبلـ كيفي القتاؿ  ، بريد قريش كبني حمزة كداف

 (ُ)، كعاد النبي كصحبًو إلى المدينة دكف قتاؿ" فقد كادعوي بنو حمزة
نستنتج مما سبق أف ال معركة كال حربو حصلت قبل معركة بدرو    

عتداء كاف يقع على المسلمين من ًقبل قريشو أك ، بل اإل الكبرل
، ككاف خركج المسلمين إلسترجاع األمواؿ المسلوبة كرد  حلفائها

كيفشلوف في طلبهم  ، لكنهم مع ذلك كانوا ال يدركوف القـو،  عتداءاإل
 كاللحاؽ بهم.
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 بدرو الكيبرل
 

/  طبقات إبن سعد)سيرة الرسوؿ عن سنعتمد نص ما جاء في كتاب    
، تحت عنواف غزكة بدرو الكبرل ، كما نقـو بإضافتًو  محسن العاملي(

يًو في الهامش، مع إستخداـ عبلمات سنجعلوي بين ىبللين، كنشير إل
 مات.األلتزاـ بالنقل الحرفي للكلك  ، التنقيط للتوضيح

كيقاؿ بدري القتاؿ : جاء في كتاب سيرة الرسوؿ عن طبقات بن سعد    
كىي غزكة سفواف المتقدمة ، كبدري القتاؿ  ، الكيبرل مقابل الصيغرلف

ألف األكلى لم يقع فيها قتاؿ ككانت في رمضاف يـو تسعة عشر أك 
بدأت سبعة عشر منوي على رأًس تسعة عشر شهران من مهاجرًه)ص( "

يـو الجمعة في يـو السابع عشر من شهر رمضاف المعركة صباح 
، كبدر (ُ)ـ"ِْٔكانوف الثاني سنة   ُٓمصادؼ ق الِالمبارؾ سنة 

، كسببها أف رسوؿ (ِ)إسم بئر كانت لرجلو ييدعى بدران)بدر بن قريش(
اهلًل)ص( كاف قد عرض ًلًعيًر قريش التي فيها تجارتهم كىي ذاىبةه إلى 

 (ّ).الشاـ ففاتتوي كما مر
                                                 

(0)
 ِْ/ باقر شريف القريشي ص -الجزء الثالث-حياة المحرر األعظم كالرسوؿ الكـر محمد 
(9)

 ُٕٔدراسات موضوعية في بحوث رمضانية / الخطيب عبد اللطيف البغدادم ص 
(1)

منها  كانت الحياة اإلقتصادية في مكة تعتمد بصورةو أكليةو على التجارة إلى الشاـ ، فكاف تيٌجار مكةى يجلبوف 
ما تحتاج بلدىم من السلع الضركرية كالكمالية ، ككانت أضخم تجارة لهم خرج بها أبو سفياف كمعوي سبعوف 
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فلما رجعت الًعير ندب أصحابوي إليها فخف بعضهم كثقل بعضهم 

 ، كال يركف إال أنها غنيمة لهم فخرجوا ال يريدكف إال أبا سفياف كالركب
ف ، ككاف الًعيري أربعو  ، كلم يظنوا أف رسوؿ اهلل)ص( يلقى حربان كال كيدا

اعد راكبان من قيريش كىي أكؿ غزكات رسوؿ اهلل المهمة كبها تمهدت قو 
كقتلت فيها رؤسائهم  الدين كأعز اهلل اإلسبلـ كأذؿ جبابرة قريش

ككقعت الهيبة من المسلمين في قلوب العرب كاليهود كغيرىم كأنزؿ 
فخرج)ص( في اهلل تعالى فيها سورة األنفاؿ أكثرىا كغيرىا من السور ، 

اف سرى ، كمعهم فػى  (ُ)ثبلثمئة كثبلثة عشر رجبلن)ثبلثمئة كأربعة عشر رجبلن(
، فكاف الرجبلف منهم كاألكثر يتعاقباف بعيران كاحدان ،  كسبعوف بعيران 

، فكاف يتعاقب ىو كعلي بن أبي  حتى أف النبي لم يختص ببعير كحده
، ككاف كثير من أصحابًو   طالب كمرثد بن أبي مرثد على بعيرو لمرثد

ا أىخٍ  قريشو ككثرتها كما قاؿ تعالى:) كارىين للخركج خوفان من رىجىكى كىمى
 ( ييجىاًدليونىكى ٓرىبُّكى ًمن بػىٍيًتكى بًاٍلحىقّْ كىًإفَّ فىرًيقان مّْنى اٍلميٍؤًمًنينى لىكىارًىيوفى )

 
                                                                                                                                            

قرشيان ، كقد نضوا ما كاف معهم من سلع ، كاشتركا من البضائع ما يريدكف ، ثيمَّ قفلوا راجعين إلى كطنهم ، كعلم 
 النبي ذلك............ فقاؿ ألصحابًو:

الجزء -قػيرىيشو فأخرجوا إليها لعل اهلل تعالى ينفلكموىا(")حياة المحرر األعظم كالرسوؿ الكـر محمد)ىذه ًعيري 
 (ُّ/ باقر شريف القريشي ص -الثالث

(0)
 ُِْفقو السيرة / محمد سعيد البوطي ص 
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ا ييسىاقيوفى إً  أىنَّمى ، (ُ)((ٔ) لىى اٍلمىٍوًت كىىيٍم يىنظيريكفى ًفي اٍلحىقّْ بػىٍعدى مىا تػىبػىيَّنى كى

أك النفير( ككاف ككعد اهلل تعالى رسولوي إحدل الطائفتين)الًعير 
بالعاجل كىو قولو  ، حبان  ير كأف ال تكوف حربان المسلموف يودكف العً 

رى  تعالى:) ا لىكيٍم كىتػىوىدُّكفى أىفَّ غىيػٍ ًإٍذ يىًعديكيمي الٌلوي ًإٍحدىل الطَّائًفىًتٍيًن أىنػَّهى كى
لً  ًة تىكيوفي لىكيٍم كىييرًيدي الٌلوي أىف ييًحقَّ الحىقَّ ًبكى اتًًو كىيػىٍقطىعى دىاذىاًت الشَّوٍكى ًبرى مى

اًفرًينى   (ِ)(اٍلكى
ضىمضىم بن عمرك  كأصحابوي فأرسلواسفياف  خركجهم أبا كبلغى    

يستصرخي قريشان بمكة ، كرات عاتكةي بنت عبد المطلب قبل ،  الًغفارم
مجيئ ضمضم بثبلثو في منامها راكبان أقبل حتى كقف باألبطح فصرخ 

إلى مصارعكم في ثبلث فصرخ بها ثبلثان يا آؿ غدر أنفركا بأعلى صوتًو 
فأجتمع الناس إليًو ثيمَّ دخل المسجد كىم يتبعونوي إذ مثل بًو بعيره على 
ظهر الكعبة فصرخ بمثلها ثبلثان ثيمَّ أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها 
فأقبلت تهوم حتى إذا كانت في أسفل الجبل أرفضت فما بقي بيت 

فلذة كبلغ ذلك أبا جهل فقاؿ: ما من بيوت مكة إال دخلتوي منها 
 رضيتم يا بني عبدالمطلب بأف تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم فلما 

                                                 
(0)

 سىرج االَفال 
(9)

 0سىرج االَفال :  



 سويري حسني حيدر...................................................  داعش  عصا كسر

19 

 

 
كاف اليـو الثالث كالعباس يخاصم أبا جهل في ذلك إذ جاء ضمضم 

اللطيمةى .. اللطيمة يا آؿ لؤم بن غالب كىو يقوؿ: )يا معشر قريش ، 
 ... الغوث .. الغوثحابًو الًعير العير قد عىرضى لها محمد في أص ..

 (كاهلل ال أرل أف تدركوىا
بلو كمن ديبر، كحوؿ رحلوي ، ، كشق قميصوي من قي  جدع أيذني بعيرهي  قدك  

كىذه كانت عبلمة المستصرخ كشبيهها باؽو في عرب الحجاز إلى 
اليـو فتجهز الناس كمن لم يخرج أرسل رجبلن مكانو كأشفقت قريش 

 (ُ)م كلم يخرج أبو لهب معهم.لرؤيا عاتكة كسير بنو ىاش
كخرجت قريش بالقياف كالدفوؼ في تسعمائة كخمسين أك عشرين    

فرس كقيل اربعمائة كاألبل سبعمائة بعير كبات أبو  مقاتبلن كقادكا مائتي
سفياف من كراء بدر كأرسل رسوؿ اهلل رجلين يتجسساف األخبار كىما 

سمعا م أستقيا منو فبسبس كعدم فأناخا بعيرىما قريبان من الماء ث
جاريتين من جهينة تلـز إحداىما صاحبتها في درىم لها عليها 

 : إنما العير غدان ..... قد نزلت فقاؿ رجل: صدقت ،  كصاحبتها تقوؿ

                                                 
(0)

س بالقوة كالقهر، كبلغوي أف بعضهم يريدي التخلف عن " كاف القائد لهم يومئذو أبو جهل ، ككاف ييخرج النا 
المضي فأمر مناديان ينادم : من لم يخرج تيهدـ داره ، كحتى أنهم أخرجوا جماعة من بني ىاشم مكرىين  
كالعباس بن عبد المطلب كنوفل بن الحرث بن عبد المطلب كطالب كعقيل أبني أبي طالب")دراسات 

 ُِٖطيب عبد اللطيف البغدادم صموضوعية في بحوث رمضانية / الخ
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فلما سمعا ذلك رجعا إلى النبي كأخبراه كأصبح أبو سفياف ببدرو قد 

: ىل أحسست  تقدـ الًعير كىو خائف فسأؿ رجبلن أسموي مجدم
إال أنني رأيتي راكبين أتيا ىذا المكاف فأناخا بًو ، أحدان؟ قاؿ: ال 

، فجاء أبو سفياف مناخهما ففتت البعر فأذا بًو نول  كأستقيا ثيمَّ إنصرفا
ما أراىم ، ىذه عيوف محمدو كأصحابوي ، ىذه كاهلل عبلئف يثرب  : فقاؿ

 سريعان.إال قريبان فضرب كجو عيره فساحل بها كانطلق 
بلت قريش تنزؿ المباىل كتنحر الجزر، كتخلف شيبة كاخوه عتبة أق   

 ، فحمسهما أبو جهل فمضيا كارىين في الطريق كترددا كىٌما بالرجوع
؛ كرجعت بنو زىرة كبنو عدم أبن كعب كأرسل أبو سفياف إلى قريش 

فأبى أبوجهل كقوموي  ، فأراد عتبة الرجوع . دكا القيافر أف أرجعوا كإال فلي
بأسر  آراد برد القياف أف ال يقعوا ككأنوي ، لقياف إلى الجحفة كردكا ا

المسلمين كبلغوي أباؤىم فقاؿ: كاقوماه. كىذا يدؿ على كقوع الهيبة من 
لم المسلمين في قلبًو بما رأل من جرأتهم كباف لوي من أحوالهم مع أنوي 

: كاهلل ال نرجع حتى نرد بدران  جهل كقاؿ أبو يسبق لقومًو معهم حرب
كتعزؼ علينا القياف فنقيم بها ثبلثان كنطعمهم الطعاـ كنسقي الخمور 

 كتنحر الجزكر كتسمع العرب بمسيرنا فبل تزاؿ تهابنا.
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ككانت بدر موسمان من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوؽ كل عاـ كلما 
كصل رسوؿ اهلل قريب بدر أخبر بمسير قريش فأخبره الناس بذلك 

ض المهاجرين عن المسير كقاؿ: إنها قريش كأستشارىم فنهاه بع
: كاهلل ال نقوؿ لك كما (ُ)ما أمنت منذ كفرت. كقاؿ المقداد كخيبلؤىا

ىىاىينىا  فىاٍذىىٍب أىنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتبل ًإنَّاقالت بنو إسرائيل لنبيها)
كلكن أذىب أنت كربك فقاتبل إنا معكم مقاتلوف. فقاؿ  (ِ)(قىاًعديكفى 

ا كدعا لوي ثيمَّ قاؿ: أشيركا عليَّ كإنما ييريدي األنصار لظنًو رسوؿ اهلل خير 
أنهم ال ينصركنو إال في الدار، لشرطهم أف يمنعوه مما يمنعوف منو 

 عنهم بالسمع كالطاعة أجابوي سعد بن عبادة كسعد بن معاذأنفسهم ف
)فقاؿ لوي سعد بن معاذ: كاهلل لكأنك تريدنا يا رسوؿ اهلل. قاؿ: أجل. 

،  سعد: لقد آمنا بك كصدقناؾ، كشهدنا أف ما جئت بًو ىو الحقفقاؿ 
كمواثيقنا على السمع كالطاعة ، فأمًض لما  كأعطيناؾ على ذلك عهودنا

، فوالذم بعثك بالحق لو استعرضت بنا ىذا البحر  أردت فنحني معك
، فقاؿ رسوؿ اهلل سيركا على بركة اهلل فإف (ّ)فخضتوي لخضناه معك..(

 ني إحدل الطائفتين كاهلل لكأني أنظري إلى مصارع القـو .اهلل قد كعد
                                                 

(0)
 المقداد بن األسود الكندم 
(9)

 91سىرج انًائذج :  
(1)

 ُِٖدراسات موضوعية في بحوث رمضانية / الخطيب عبد اللطيف البغدادم ص 
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كعقد رسوؿ اهلل ثبلثة ألوية كبات الفريقاف قريبان كال يعلم أحدىما 

، كأرسل رسوؿ اهلل عليان كالزبير كجماعة يتجسوف على الماء باآلخر
فوجدكا ركايا قريش فيها سقاؤىم فأسركىم كأفلت بعضهم فأخبر قريشان 

،  كباتوا يتحارسوف إال أبا جهل فانحاز بقومًو بدكف حرسفاستاؤكا 
: نحن سقاء قريش.  كجائوا بالسقاء كالنبي يصلي فسألوىم فقالوا

:  . فقالوا أحبوا أف يكونوا سقاء أبي سفياف فضربوىمك  ، فكرىوا ذلك
. فأمسكو عنهم فسٌلم رسوؿ اهلل كقاؿ: إف  نحن سقاء أبي سفياف

: أين قريش؟  بوكم تركتموىم! ثيمَّ قاؿ لهمصدقوكم ضربتموىم كإف كذ
، كىم   : ال ندرم قالوا: خلف ىذا الكثيب . قاؿ: كم عددىم؟ قالوا

؟ قالوا: يومان عشرة أباعرو كيومان تسعة كثير. قاؿ .  : كم ينحركف كل يـو
. كقاؿ: ىذه مكة قد ألقت إليكم  فقاؿ: ىم مابين األلف كالتسعمائة

 أفبلذ كبدىا.
، كىو المكاف اللين الذم لم يبلغ  لمسلموف في كاد دىس)أقاـ ا   

، أما المٌكيوف فقد  ، بحيث لو أرادكا أف يرحلوا عنو لرحلوا فيًو الرمل
، ككاف ذلك من  أرادكا أف يرحلو لما أستطاعوا أقاموا في مكاف عىثر لو

. كلم يكن  غضب اهلل تعالى عليهم كما سيواجهونو من مصير مظلم
 قاـ فيو النبي صالحان للعمليات الحربية فأقبل عليًو المكاف الذم أ
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الحباب بن المنذر بن الجموح ككاف بصيران بالشؤكف العسكرية فقاؿ 

: أرأيت ىذا المنزؿ ، أمنزالن أنزلكوي اهلل تعالى ليس لنا أف نتقدمو  للنبي
، كال نتأخر عنوي ، أـ ىو الرأم كالحرب كالمكيدة؟ كراح النبي يخبرهي 

. فقاؿ الحباب: يا  : بل ىو الرأم كالحرب كالمكيدة األمر قائبلن  بواقع
رسوؿ اهلل فأف ىذا ليس بمنزؿ فأنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من 
القـو فننزلوي ، ثيمَّ نغور ما كراءه من القيليب ، ثيمَّ نبني عليًو حوضان فنملئوي 

، فتشرب كال يشربوف..... كنهض  النبي كمن معوي ماء ، ثيمَّ نقاتل القـو
حوضان على القليب فىميلئى حتى انتهى إلى أدنى ماء فنزؿ فيو ثيمَّ بنى 

 (ُ)ماءن(
اموا كبعث اهلل المطر تلك الليلة كغشيهم )الناس( ليلة بدرو فن   

فأصاب المسلمين ما لبد األرض كأصاب قريشان ما آذاىم كبينهم 
مي النػُّعىاسى أىمىنىةن مٍّْنوي كىيػينػىزّْؿي ًإٍذ يػيغىشّْيكي  مسافة قليلة، كىو قولوي تعالى:)

عىلىٍيكيم مّْن السَّمىاء مىاء لّْييطىهّْرىكيم ًبًو كىييٍذًىبى عىنكيٍم رًٍجزى الشٍَّيطىاًف كىًليػىٍرًبطى 
ـى  عىلىى قػيليوًبكيٍم كىيػيثىبّْتى  ا  ، كأرسل رسوؿ اهلًل عمار بن ياسر (ِ)(ًبًو األىٍقدى

 

                                                 
(0)

 ُِ/ باقر شريف القريشي ص -الجزء الثالث–حياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد  
(9)

 00االَفال :  
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القـو ثيمَّ رجعا فأخبرا بأنهم مذعوركف كعبداهلل بن مسعود فطافا ب

 فزعوف.
كقاـ سعد بن معاذ متوشحان سيفوي  ، شه من جريديكبيني لرسوؿ اهلل عر    

، رسوؿ اهلل أصحابوي  فَّ ، فدخلوي رسوؿ اهلل كأبوبكر. كصى  على بابوً 
يضعوف فيًو الماء من  احوضان كانو فطلعت قريش كىو بصفهم كقد ملئوا 

لي بن أبي طالبو كثيران كقذفت فيًو اآلنية كدفع السحر كمتح فيو ع
رسوؿ اهلل رايتو إلى علي بن أبي طالب كتسمى العقاب كلواء المهاجرين 
إلى مصعب بن عمير كلواء الخزرج إلى الحباب بن المنذر كلواء األكس 

، ىذا ىو الصواب كما في الطبعة األكلى من أنوي  إلى سعد بن معاذ
جاء عن  ، في السيرة الحلبيةمير خطأ محضأعطى رايتوي مصعب بن ع

.  أبن عباس أف النبي أعطى عليان الراية يـو بدرو كىو أبن عشرين سنة
، عقد)ص( يـو بدر لواء أبيض كدفعوي  كفي السيرة النبوية لدحبلف

لمصعب بن عمير ككاف أماموي)ص( رايتاف سوداكاف أحدىما مع علي بن 
كقيل مع الحباب بن المنذر. أبي طالب كاالخرل مع سعد بن معاذ 

دفع اللواء يـو بدرو ككاف أبيض إلى كفي السيرة الحلبية أف النبي)ص( 
مصعب بن عمير ككاف أماموي رايتاف سوداكاف أحدىما مع علي بن أبي 

 طالب كيقاؿ لها العقاب كفيها أيضان عن األمتاع أف النبي عقد األلوية 
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ب بن عمير كرايتاف سوداكاف يـو بدرو كىي ثبلثة ، لواء يحملوي مصع

 أحدىما مع علي كاالخرل مع رجل من االنصار.
كأستقبل رسوؿ اهلل المغرب كجعل الشمس خلفوي كأقبل المشركوف    

فأستقبلوا الشمس كنزؿ بالعدكة الدنيا من الوادم كنزلوا بالعدكة 
القصول كنظرت قريش إلى قلة المسلمين فقاؿ أبوجهل: ما ىم إال 

لو بعثنا إليهم عبيدنا ألخذكىم أخذان باليد. فقاؿ عتبة بن  أكلة رأس ،
ربيعة : أترل لهم كمينان أك مددان؟ فبعثوا عمير أبن كىب الجمحي ككاف 
فارسان شجاعان فجاؿ بفرسًو حوؿ عسكر رسوؿ اهلل ثم رجع فقاؿ: القـو 

، ليس لهم كمين  ، معهم سبعوف بعيران كفرساف ثبلثمائة إف زادكا قليبل
يثرب تحمل الموت  ، كلكن الواليا تحمل المنايا نواضح مدد كال

، أال تركنهم خيرسان ال  ، قـو ليس لهم منعة كال ملجأ إال سيوفهم الناقع
، ما أرل أنهم يولوف حتى يقتلوا كال  يتكلموف؟ يتلمظوف تلمظ األفاعي

فأنزؿ  . : كذبت كجبنت جهل . فقاؿ أبو يقتلوف حتى يقتلوا بعددىم
نىحيوٍا ًللسٍَّلًم فىاٍجنىٍح لىهىاعالى)اهلل ت إليهم رسوؿ اهلًل أف فبعث ، (ُ)(كىًإف جى

: ما رد  فقاؿ عتبة . أرجعوا فؤلف يلي ىذا األمر مني غيركم أحبي إلي
 جمبلن لوي أحمر فنظر إليًو رسوؿ اهلل  . ثيمَّ ركب ىذا قوـه قط فأفلحوا

                                                 
(0)

 10االَفال :  سىرج 
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: )إف كاف( عند أحدو كىو يجوؿ بين العسكرين كينهي عن القتاؿ، فقاؿ

خير فعند صاحب الجمل األحمر كإف يطيعوه يرشدكا. كخطب عتبة 
: يا معشر قريش أطيعوني اليـو كاعصوني الدىر، إف  فقاؿ في خطبتوً 

محمدان لوي آؿ كذمة كىو أبن عمكم فخلوه كالعرب فإف يكي صادقان 
. كتحمَّل فأنتم اعلى عينان بو كأف يكي كاذبان كفتكم ذؤباف العرًب أمره

، فأبى  عتبة دـ الحضرمي الذم قتلوي المسلموف بنخلة على أف يرجعوا
فقاؿ)عتبة(: يا مصفر أستو  : جيننتى فانتفخ سيحرؾ. أبوجهل كقاؿ لعتبة

 أمثلي يىجبين؟!
: اللهم إف تهلك ىذه  فقاـ رسوؿ اهلل يستغيث اهلل تعالى كيقوؿ   

ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىبَّكيٍم ):  الى، كىو قولوي تع العصابة ال تيعبد في األرض
ًة ميٍرًدًفينى فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىنّْي ميًمدُّكيم بًأىٍلفو مّْنى اٍلمىآل . كأقسم (ُ)(ًئكى

األسود بن عبد األسد المخزكمي ليردفَّ حوضهم أك ليهدمنوي أك ليموتن 
دكنوي فشدَّ حتى دنا من الحوض كأستقبلوي حمزة بن عبدالمطلب فضربوي 
فأطنَّ قدموي فزحف حتى كقف في الحوض فهدموي برجلًو الصحيحة 
 كشرب منوي كقتلوي حمزة في الحوض ككاف شعار الرسوؿ يا منصور أمت.

   
                                                 

(0)
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كبرز عتبة بن ربيعة كاخوه شيبة كأبنوي الوليد من الصف كدعوا إلى  

المبارزة فبرز إليهم فتياف ثبلثة من األنصار كىم بنو عفراء معاذ كمعوذ 
وؼ بنو الحارث فقالوا أرجعوا ما لنا بكم من حاجة ثيمَّ نادل كع

: يا محمد أخرج إلينا أكفائنا من قومنا . فقاؿ النبي لعبيدة بن  مناديهم
الحارث كلحمزة بن عبدالمطلب كلعلي بن أبي طالب قوموا فقاتلوا 
بحقكم الذم بعث بو اهلل نبيكم إذ جاءكا بباطلهم ليطفئوا نور اهلل 

نعرفكم؟ فقاؿ  : تكلموا نوره فبرزكا . فقاؿ عتبةهلل إال أف ييتم كيأبى ا
. فقاؿ عتبة:   : أنا حمزة بن عبدالمطلب أسد اهلل كأسد رسولو حمزة

كفو كريم كأنا أسد الحلفاء أم األحبلؼ أك الحلفاء كمن ىذاف معك؟ 
قاؿ: علي بن أبي طالب كعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب . قاؿ:  

. فبارز علي الوليد ككانا أصغر القـو كعيمري علي خمس كفؤاف كريماف
كعشركف أك سبعه كعشركف فأختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد عليان 
كضربوي علي على حبل عاتقًو األيسر فأخرج السيف من أبطوي . قاؿ 
علي: أخذ الوليدي يمينوي بيساره فضرب بها ىامتي فظننتي أف السماء 

ضربوي أيخرل فصرعو. كبارز حمزة عتبة فتضاربا  كقعت على األرض. ثيمَّ 
بالسيفين حتى أنثلما كأعتنقا كقيل لم يمهلو حمزة أف قتلو. كبارز عبيدة 

 شيبة كىما أسن القـو كلعبيدة سبعوف سنة فأختلفا ضربتين فضربوي 
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ضربة فلقت ىامتو كضربوي شيبة على ساقًو فقطعها عبيدة على رأسو 

حمزة بارز شيبة كعبيدة بارز عتبة كصاح  كقيل أف. كسقطا جميعان 
المسلموف يا علي أما ترل الكلب قد بهر عمك حمزة ككاف حمزة 

حمزة رأسوي في صدر  فأدخل أطوؿ من عتبة فقاؿ: يا عم طأطئ رأسك
عتبة فطرح نصفو ككر حمزة كعلي على شيبة فأجهزا  عتبة فضرب علي

كاف فسخ ساقًو ليسيل عليًو كحمبل عبيدة فالقياه بين يدم رسوؿ اهلل 
مل كحي  ؟ قاؿ: بلى .......فأستعبر كقاؿ لرسوؿ اهلل: ألست شهيدان 

 عبيدة من مكانًو فمات بالصفراء.
: اللهم  جهل فقاؿ وكذلت قريش بمقتل ىؤالء الثبلثة كأستفتح أب   

ًإف ): تانا بما ال يعلم فأحنو الغداة فنزلت األية أقطعنا للرحم كأ
ره لَّكيٍم كىًإف تػىعيوديكٍا نػىعيٍد تىٍستػىٍفًتحيوٍا فػى  يػٍ قىٍد جىاءكيمي اٍلفىٍتحي كىًإف تىنتػىهيوٍا فػىهيوى خى

ثػيرىٍت كىأى  ٍيئان كىلىٍو كى . كبرز (ُ)(فَّ الٌلوى مىعى اٍلميٍؤًمًنينى كىلىن تػيٍغًنيى عىنكيٍم ًفئىتيكيٍم شى
حنظلة بن أبي سفياف إلى علي فلما دنا منوي ضربوي علي ضربة بالسيف 

لت عيناهي كلـز األرض كأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث فسا
للقتاؿ فلقيوي علي فقتلوي كأيسر أيمية بن خلف أسرهي عبد الرحمن بن عوؼ 

 فبصير بًو ببلؿ كىو يعجن عجينان لوي فترؾ العجين كقاؿ: ال نجوت اف 
                                                 

(0)
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. ككاف ييعذبوي بمكة ييخرجوي إلى الرمضاء اذا حميت فيضجعوي نجوت

ره ثيمَّ يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرًه كيقوؿ: ال على ظه
تزاؿ ىكذا أك تفارؽ دين محمد. فيقوؿ ببلؿ: أحده أحد. فأحاطو بًو 
فقتلوه. قاؿ الواقدم )كلما( رأت بنو مخزـك مقتل من قيتل قالت: أبو 

جهل( ال يخلص إليًو فأف أبني ربيعة )يعنوف عتبة با الحكم )يعنوف أ
صمد كبطرا فأحدقوا بًو كألبسوا المتوي عبداهلل بن المنذر ف كشيبة( عجبل

ثيمَّ  .أنا أبن عبد المطلب :جهل كمضى يقوؿلوي علي فقتلوي كىو يراه أبا 
ألبسوىا أبا قيسو بن الفاكة بن المغيرة فصمد لوي حمزة كىو يراه أبا 

ا )كىو يقوؿ: خذىا كأنا أبن عبد المطلب ثيمَّ ألبسوى جهل فضربوي فقتلو
حرملة بن عمرك فصمد لوي علي فقتلوي( ثيمَّ أرادكا أف يلبسوىا خالد بن 
األعلى فأبى. قاؿ معاذ بن عمرك بن الجموح فصمدتي ألبي جهلو 
كضربتوي ضربةن طرحت رجلوي من الساؽ فشبهتها النواة تنزك من تحت 
المراضخ فضربني أبنوي عكرمة على عاتقي فطرح يدم من العاتق كبقيت 

ىبتي أسحبها بتلك الجلدة فلما آذتني كضعت عليها رجلي جلدة فذ
 عليها فقطعتها .ثيمَّ تمطيتي 

فوجدتوي في  :قاؿ أبني مسعود، كأمر رسوؿ اهلل أف يلتمس أبوجهل    
: الحمدهلل الذم أخزاؾ.   آخر رمق فوضعتي رجلي على عنقوي فقلتي
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كيعي الغنم مرتقى فقاؿ: إنما أخزل اهلل العبد بن أـي عبد لقد أرتقيت يا ر 

: هلًل كرسولو. قاؿ: فأقلع بيضتو عن قفاه.  ، صعبان  لمن الدبرة؟ قلتي
: إني قاتلك. قاؿ: لستى بأكؿ عبدو قتل سيده ، أما أف أشد ما  كقلتي

، كأف ال يكوف كلي قتلي رجله من األحبلؼ أك  لقيتوي اليـو لقتلك إيام
ين يديًو ثيمَّ سلبوي كأقبل من المطيبين. فضربوي عبداهلل ضربةن كقع رأسوي ب

: أبشر يا نبي اهلل بقتل عدك  بسبلحو فوضعو بين يدم رسوؿ اهلل فقاؿ
:  اهلل أبي جهل . فقاؿ: لهو أحب إلي من حيمر النعم. كقاؿ رسوؿ اهلل

اللهم أكفني نوفل بن العدكية كىو نوفل بن خويلد من بني أسد بن عبد 
قببلن نحوه فقاؿ لجبار: ًمٍن العزل فأسره جبار بن صخر كرأل عليان مي 

: ىذا علي بن أبي  يريدني. قاؿىذا؟ كالبلت كالعزل إني ألرل رجبلن 
طالب فصمد لوي علي فضربوي فنشب سيفوي في جحفتًو فنزعوي كضرب بًو 

: مىٍن لوي ًعلمه  ساقيو فقطعهما ثيمَّ أجهز عليًو فقتلوي. فقاؿ رسوؿ اهلل
. فكبَّر رسوؿ اهلل كقاؿ:  قتلتوي : أنا  بنوفل بن خويلد . قاؿ علي

الحمدهلل الذم أجاب دعوتي فيًو )كركل( محمد بن أسحاؽ أف طعيمة 
: كاهلل ال  بن عدم قتلوي علي بن أبي طالب ، شجره بالرمح كقاؿ

تخاصمنا في اهلل بعد اليـو )كأخذ( رسوؿ اهلل كفان من البطحاء فرماىم 
 م كزلزؿ أقدامهم . فأنهـز : شاىت الوجوه اللهم أرعب قلوبه بها كقاؿ
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المشركوف ال يلوكف على شئ كالمسلموف يتبعونهم يقتلوف كيأسركف 
كجعلت قريش تطرح الدركع كالمسلموف يتبعونهم كيلقطوف ما طرحوا. 

 أنتهى.
 مؤاخذات على ركاية أبن سعد:

أف أبا سفياف أمر برد القياف كقد تم ردىا إلى الجحفة  :يىذكر -ُ
: كاهلل ال نرجع حتى نرد بدران ......  جهل ثمَّ يذكر قوؿ أبو

 كتعزؼ القياف! كىذا تناقض كاضح.إلى قولو : 
عند إعطاء لواء العقاب لعلي بن أبي طالب أف عيمر  :يذكر -ِ

علي عشركف عامان ثيمَّ يذكر في منازلة علي للوليد أف عمير علي 
كىذا تناقض  خمسة كعشركف عامان أك سبعة كعشركف عامان 

ليان أسلم كعمرهي ست سنوات كالمعركة كقعت بعد ألف ع آخر.
مضي أربعة عشر سنة من البعثة فيكوف عيمره عشركف سنة 

 تقريبان.
 يذكر أف رسوؿ اهلل حين أستشار الناس نهاه بعض المهاجرين -ّ

بالرغم من ذكره أسماء من كافقوا كحتى  !كال يذكر أسماؤىم ،
 باألسماء. تفاصيل حديثهم، بل يذكر أدؽ تفاصيل المعركة ك 
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تقية ، كأغلب ظني أنوي تستر عن ذكر أسماء ىؤالء المهاجرين 

 أك لغاية في نفسو.
، لكني  ىذه أىم المؤاخذات بالرغم من أنها ال تؤثر في مسار بحثنا

المعركة في مجاؿ حيثيات ليها لعلها تفيد الباحثين في أحببتي التنويو إ
 آخر.
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 شخصيات بارزة
 

دَّ من الوقوؼ على أىم الشخصيات البارزة كالمشاركة في ىنا ال بي    
ىذا الحدث العظيم كمن كبل الفريقين ليتسنى لنا محاكلة أصدار 

 الحكم النهائي في قضية بحثنا.
 

 ((الرسوؿ محمد
 

"نحني أماـ أعظم مصلح  لذا ، قائد المسلمين كزعيمهم الركحي   
صركح الحضارة ألمم  ، الذم أقاـ إجتماعي في تأريخ بني اإلنساف

العالم كشعوب األرض بعدما كانت تعيش في فوضى مدمرة في حياتها 
. نحني أماـ أعظم بطلو في تأريخ العالم كيلو ،  اإلجتماعية كاإلقتصادية

الذم أستطاع أف يغير تأريخ البشرية من ظبلـو قاتم ال بصيص فيو من 
    (ُ)كالمودة كالجماؿ".نور كاإلطمئناف النور إلى حياة مشرقةو بالوعي كال

، من  "كاف محمد)ص( يحل كل األشكاالت الممكنة الحدكث   
 تتلمذ ككاف الصحابيوف يتتلمذكف عليها ،  خبلؿ القدكة التي كاف يمثلها

                                                 
(0)

 ٗالمحرر العظم كالرسوؿ األكـر محمد _الجزء األكؿ_/ باقر شريف القريشي ص 
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، الوفي في جميع مجابهات الحياة الصراعية  ، المخلص المؤمن

ظة العقل مع . جمعوا يق ، كأقوياء ، مفكرين الصعبة . لقد كانوا تبلمذة
، كحدية الموقف ، فكانوا في زمن محمد حواريين ال  صبلبة الجسد

، حواريين يقودكف (ُ)، الذين صيلب المسيح أمامهم من الطراز العيسوم
، كيمارسوف الحرب بالبساطة نفسها التي يخوضوف  الكتائب العسكرية

،  م. لقد رفعت حرارة الجزيرة العربية درجة حرارة فكرى فيها الجداؿ
كقوتهم على مقارعة الطبيعة العارية إال من لباس الشمس العاتي في 

 . حرارتوً 
كاف محمد نبيان رسوالن لم يدًَّع األلوىية كال العظمة ، جاء رغم معجزة     

بكدح البشر، بعرؽ البعث األلهي بنبوة كرسالة، جاء بكلمة البشر، 
لىٍم يىًلٍد ، ألف اهلل )، ال أبن اهلل اإلنساف إبن اإلنساف جاء،  جبين البشر
، جاء إنسانان ، بشران (ِ)((ْ( كىلىٍم يىكين لَّوي كيفيوان أىحىده )ّكىلىٍم ييولىٍد )

 ...سويا
، في  ىو بينهم )أصحابوي كجندهي كجمهرة المسلمين( كواحدو منهم   

 . ككانت الحربي محكان كبيران . فما كاف األنبياء  السلم كفي الحرب

                                                 
(0)

 وفك انذٌٍ االساليً فئٌ انًسٍح ػهٍِه انسالو نى ٌصهة ونكٍ شثَّه نهى 
(9)

 سىرج انتىحٍذ/ انمراٌ انكرٌى 
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يقودكف الجيوش كيقاتلوف كىم يؤسسوف دكلة في _  قبلمن _كالريسلي 

.  ، محمد كحده فعل بعبقرية األستطاعة الحقيقية الخبلقة الوقت ذاتو
، بعد أف تمكن من قهر الذاتية  ككاف في الواقع قادران على قهر األعداء

القاسية في نفوس بعض أصحابًو الذين كانوا قبل اإلسبلـ شديدم القوة 
 كالخشونة.

كضد التملكية التمايزية  ، لقد قاد عملية الجهاد ضد الفردية الخشنة   
فكاف أف باشر التطهير الجذرم في  ، كضد سوء األخبلؽ ، المتعالية

، مؤسسان أرضيةن إسبلميةن متينة ، تنطلق  نفوسً أصحابًو كفي عبلقاتهم
. ففي معركة بدر كاف  منها النفوس طالبة األستشهاد من اجل الحق

أقرب الناس إلى العدك ، أشدىم بأسان ، ككاف أصحابوي يلوذكف بو  النبي
، كىذا ما قالو علي بن أبي طالب المعركؼ بشجاعتو النادرة التي  

:" إنا كينا إذا إشتدَّ البأس  مثاؿ على طوؿ العهودكانت مضرب األ
كأحمرت الحدؽ أتقينا برسوؿ اهلل فما يكوف أحد أقرب إلى العدك منو 

أقربنا إلى العدك ككاف من  تني يـو بدرو كنحني نلوذي بالنبي كىو، كلقد رأي
  (ُ)أشد الناس يومئذو باسان".

                                                 
(0)

 ِّْكِِْكُِْمى / عزيز السيد جاسم ص محمد)ص( الحقيقة العظ 
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 (أبي طالب)علي بن 
 

ال يمكن إختصار علي ىنا أبدان ، كلكن سنصف موقفوي في معركة    
، ميمثبلن عن المهاجرين ، كمىن آراد األستزادة فعليو الرجوع  بدرو فقط

 ت حياة ىذا الرجل العظيم.إلى الكيتب التي فصل
 عشركف سنة)أثناء المعركة( عيمرهي   -ُ
)إف الراية ىي العىلىم  (ُ)كاف علي صاحب راية رسوؿ اهلل   -ِ

األكبر كاللواء دكنها كأف ما يتوىم من كبلـ بعض أىل اللغة 
من إتحاد الراية كاللواء ليس بصواب، كما أف ما ييحكى عن 

حدثت يـو خيبر مردكد أبن اسحاؽ كأبن سعد من أف الرايات 
لىم األكبر  بهذه الرايات فتحصل مما مىرَّ أف الراية كىي العى 

 (ِ)كانت مع علي يـو بدر(
 (ّ)ية جيش المسلمين سقا  -ّ
ثة أختص بثبلثة أآلؼ فضيلة كثبلث فضائل ، لتسليم ثبل  -ْ

 أالؼ كثبلث من المبلئكة عليو

                                                 
(0)

 ٕٕأعبلـ الهداية / علي بن أبي طالب ص 
(9)

 ٖٔسيرة الرسوؿ عن طبقات أبن سعد / محسن العاملي ص 
(1)

 ِْحياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد_الجزء الثالث_/ باقر شريف القريشي ص 
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 :  (ُ)يقوؿ الحيميرم
 

 أقسػػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلل كآالئػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 

 ا قػػػػػػاؿ مسػػػػػػؤكؿكالمػػػػػػرء عمػػػػػػ 
 

 أف علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن أبػػػػػػػػي طالػػػػػػػػبو 
 

 علػػػػػػى التيقػػػػػػى كالبًػػػػػػًر مجبػػػػػػوؿي  
 

 كػػػاف إذا الحػػػربي مرتهػػػا القنػػػا
 جج

 كأحجمػػػػػػػػت عنهػػػػػػػػا البهاليػػػػػػػػل 
 

 يمشػػػػي إلػػػػى القػػػػرف كفػػػػي كفػػػػوً 
 

 أبػػػيضي ماضػػػي الحػػػدّْ مصػػػقوؿ 
 

 مشػػػػػػػي العنرنػػػػػػػا بػػػػػػػين أشػػػػػػػبالوً 
 

 أبػػػػػػػػػػػػػػػرزهي للقػػػػػػػػػػػػػػػنًص الغيػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 ذاؾ الػػػػػػذم سػػػػػػلمى فػػػػػػي ليلػػػػػػةو 
 

 كجبريػػػػػػػػػػػػػلي عليػػػػػػػػػػػػػًو ميكػػػػػػػػػػػػػاؿه  
 ج

 ميكػػاؿي فػػػي ألػػػفو كجبريػػػلي فػػػي
 ج

 ألػػػػػػػػػػػػػفو يتلػػػػػػػػػػػػػوىم سػػػػػػػػػػػػػرافيلي  
 ج

 ليلػػػػػػػػػػةي بػػػػػػػػػػدرو مػػػػػػػػػػددان أنزلػػػػػػػػػػوا
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػانهم طيػػػػػػػػػػػػػػػػران أبابيػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 
ةه كثبلثوف رجبلن كلهم من الفرساًف عبلغ عدد من قىتلهم أرب -ٓ

  (ِ)، عدا من شارؾ في قتلهم أك أسرىمكاألبطاؿ 
كال فتى إال  إال ذك الفقارنداء جبريل في السماء " ال سيف  -ٔ

 (ّ)علي"
                                                 

(0)
 ٓٓعلي من المهًد إلى اللحد / القزكيني ص 
(9)

صي األستاذ الشيخ باقر شريف القريشي أسمائهم جميعان في كتابًو ، المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر يح 
 (ُّكصَّكصِٗمحمد_الجزء الثالث_ ص 

(1)
 كغيره( ُْٓكنز العماؿ_ الجزء الثالث_ ص  
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حقدان كبيران من قريشو كأذنابهم ، كقد بات جليان حقدىم  ناؿ  -ٕ

عليًو كعلى أىلًو بعد كفاة رسوؿ اهلل ، حتى أنهم أستلبوا 
الخبلفة منوي ثم قتلوه كىو يصلي في المحراب ، بعدىا عمدكا 
ألىل بيتو فقتلوىم في أعظم مجزرة بشرية في التاريخ)كقعة 

)ىاـ  . ة( أك ما تيعرؼ بوقعة كرببلء المشهورةالطف األليم
القرشيوف بتيارات من اللوعة كالحزف ظل يتابعهم حتى لٌما 
بويع األماـ أمير المؤمنين)ع( بالخبلفة فقد نظم أسيد بن 
أياس القرشي مقطوعة من الشعر يستنهض بها ىمم القرشيين 

  :على مناىضة حكومة األماـ كيذكرىم بمواقفو يـو بدر قائبلن 
 فػػػي كػػػل مجمػػػع غايػػػة أخػػػزاكم

 

 جػػػذع أبػػػر علػػػى المػػػذاكي القػػػرحً  

 
 

 هلل دركػػػػػػػػػػػػػم ألٌمػػػػػػػػػػػػػا تنكػػػػػػػػػػػػػركا
 

ػػر الكػػريم    كيسػػتحيقػػد يػػذكر الحي
 

 ىػػػذا أبػػن فاطمػػة الػػذم أفنػػاكم
 

 ذبػحػػػان كبػثػتػلػػػة بػعػضػػػو لػػػم يػذبػػػػػحً  
 

 أعػػطػػػوه خػرجػػػا كأتقػػوا تضػػريبوي 
 

 ربػػػػحً فػػعػػػل الػذليػػػػػل كبػػيػػػػعةن لػػػػم تػػ 
 

 أيػػن الكهػػوؿ كأيػػن كيػػلَّ دعػػػامة
 

 في المعضبلًت كأين زين األبطحً  
 

 أفنػػػػاىم قصػػػػعان كضػػػػربان يفتػػػػرم
 

 بالسيًف يعمػلي حػدهي لمػن يصػفحً  
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ماـ في ئهم السافر لئلحكت ىذه األبيات مدل حقد القرشيين ، كعدا

متو كالتمرد على أياـ حكومتو ، كيطلب منهم الشاعر مناىضة حكو 
ارىم ، كقد ظل ىذا الحقد كامنان في نفوس أبنائهم أمثاؿ ًو طلبان لثسلطان

يزيد بن معاكية حينما قفز على دست الحكم الذم بناهي لوي أبوه فبادر 
إلى إبادة العترة الطاىرة من أبناء الرسوؿ تشفيان كأنتقامان لقتلى بدر ، 

 كأخذ يترنم بهذه األبيات:
 

 لستي من خندؼو إف لػم أنػتقم
 

 ن بػنػػػػػي أحمػػػػد مػػػػا كػػػػاف فعػػػػلمػػػػػػ 
 

 قػػد قػػتػػلػػنػػا الػقػػـر من ساداتهم
 

 (ُ)كعػػػػدلػػنػػػػػػػاه بػػبػػػػػػػدرو فػػأعػػتػػػػػػػػدؿ 
 

 

 ىذه أىم النقاط التي تخص ىذا العشريني في ىذه المعركة العظمى.

 سعد بن معاذ:
ىو صحابي أنصارم جليل نذكر ىنا موقفين من مواقفًو في ىذه  

 المعركة:
مَّ قاؿ رسوؿ اهلل: أشيركا عليَّ أيها الناس ، فقاـ سعد بن " ثٌ   -ُ

 معاذ كىو من األنصار فقاؿ: يا رسوؿ اهلل بأبي أنت كأمي 
                                                 

(0)
_الجزء الثالث_/ باقر شريف القريشي ص   (ّٕكصّٔحياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر
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كأنكى أردتنا . قاؿ: أجل . فقاؿ سعد: فلعلك خرجت على أمرو كقد 
أيمرت بغيره ؟ قاؿ: نعم ، قاؿ: بأبي أنت أمي يا رسوؿ اهلل أنا قد آمنا 

دنا أف ما جئت بًو ىو حق من عند اهلل ، فمرنا بما بك كصدقناؾ ، كشه
شئت ، كخذ من أموالنا ما شئت ، كأترؾ منها ما شئت ، كالذم 
أخذت منوي أحبي إلي من الذم تركت ، كاهلل لو أمرتنا أف نخوض معك 

 (ُ)ذا البحر لخضناه معك..(ى
" أقبل سعد بن معاذ على رسوؿ اهلل فعرض عليو بناء عريش   -ِ

بًو في أثناء المعركة من قريش ، قائبلن: يا نبي اهلل ، أال لوي يتقي 
 شبو الخيمة ييستظل بًو( تكوف فيًو كىنيعدُّ عريشان )نبني لك 

عندؾ ركائبك ، ثمَّ نلقى عٌدكنا ، فأف أعزنا اهلل تعالى كأظهرنا على 
عدكنا ، كاف ذلك ما أحببنا ، كأف كانت األخرل جلست على 

ـه يا نبي اهلل ، ما ركائبك فىلحقتى بمىٍن  كراءنا فقد تخلف عنك أقوا
نحني بأشد لك حبان منهم ، كلو ظنوا أنكى تلقى حربان ما تخلَّفوا عنك 
 ، يىمنعك اهلل بهم ، ييناصحوؾ ، كيجاىدكف معك؟ فأثنى عليو النبي 

 
 

                                                 
(0)

 ُِٖت موضوعية في بحوث رمضانية / الخطيب عبد اللطيف البغدادم صدراسا 
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كشكر مساعيو ، كدعا لو بخير ، كقاـ سعد مع قومًو ، فبنى لوي 

  (ُ)عليًو كيحميًو من سهاـ األعداء" عتداءعريشان يقي النبي من األ
 

من فريق المشركيين نأخذ أكالن قائد القافلة )أبو سفياف( ، ثيمَّ نعرجي على 
شخصيتين مختلفتين ، كانا لهما موقفين مختلفين في نشوب الحرب ، 
لكنهما لقيا مصرعهما في تلك المعركة ، حيثي لم يسمعا لقوؿ الحق 

 ا سنتحدث عنهما معان : كلم يحتكما للعقل، لذ
 

 أبو سفياف بن حرب:
 قائد قافلة تجارة قريش إلى الشاـ ، لم يكي ينوم الدخوؿ في معركةو    

قرب ديارىم على أقل تقدير ، ألنوي كاف ييدرؾ تأثير مع المسلمين ، 
 الرأم العاـ على القبائل العربية األخرل.

كينجو بتجارتًو من  كاف سياسيان ذكيان ، أستطاع أف يفلت بقافلتوً    
قبضة المسلمين ذىابان إلى الشاـ كإيابان منها ، كاف يىعتقد أف بقاءه على 

 كأموالًو ، لذا فهو لم يلحق  عرش سيادة قريش يكمن في سبلمة قافلتوً 

                                                 
(0)

 ِِالمحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد_الجزء الثالث_/ باقر شريف القريشي ص 
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بل أمرىم بالعودة بعد ما خىبره من جرأة المسلمين ،  ، بجيش قريش

 .سم إال يقاتلقلكن أبا جهلو رفض العودة كأ
مصرعو في المعركة على يد علي بن  بن أبي سفياف حنظلةكلدهي لقي 

التي ، زكج ىند بنت عتبة بن ربيعة  طالب ، كذلك فإف أبا سفياف أبي
 ثيكلت بقتل أبيها كعمها كأخيها في بدر، فأنشدت تقوؿ:

 أبي كعمي كشقيقي ًبكرم
 أخي الذم كانوا كضوًء البدرً 

  (ُ)بهم كسرت يا عليي ظهرم
 

 لقب أبو جهل(ة بن ربيعة كأبو الحكم)المي عتب
أبا جهل ، ىو قائد جيش قريش سلموف أبو الحكم أك كما يلقبوي الم   

 لمقاتلة المسلمين في بدر، كقد صدؽ المسلموف بأطبلقهم ىذا اللقب
، فأف ىذا الرجل لم يىستمع إلى لغة العقل أبدان ، فخالف أبا  عليو

رفض عىرض النبي بالرجوع ب ، ثم سفياف كأبى الرجوع كمنابذة الحر 
 ككف الناس عن القتاؿ ، ٌثمَّ عاب على عتبة بن ربيعة ، كىو سيده من 

                                                 
(0)

 ٕٓعلي من المهد إلى اللحد/ السيد محمد كاظم القزكيني ص 
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لحرب كتخلية المسلمين مع ًت قريش ، موقفوي في الكف عن ااساد

 ل العرب لتنظر في أمرىم ، لذا رأيتي أف أنقل خطبة عتبة في سائر قبائ
كما أنوي ،  من الفائدة الكثير ألف فيًو ، كحوارًه مع أبي جهل ، قريش 

كىي أىم ، ييرشدنا بصورة جلية إلى الظالم كالمظلـو في ىذه المعركة 
 ما نريد الوصوؿ إليًو في بحثنا ىذا:

أسدل عتبة بن ربيعة نصيحة لقريش بعدـ مناجزتهم لحرب رسوؿ )ك    
إني أرل قومان ح باب الحرب مع المسلمين قائبلن:" اهلل كعدـ فت

ال تصلوف إليهم .. ياقـو ، أعصبوىا اليـو برأسي كقولوا : مستميتين 
 "جبن عتبة بن ربيعة ، كلقد علمتم أني لست بأجبنكم ..

كأشار عليهم بالنصيحة التي تحفظ نفوسهم كأموالهم ، ككاف من    
أرشد قومو ، كأكثرىم كعيان ، كقد نظر إليًو النبي كىو على جملو أحمر 

ن في أحدو من القوـً خيره فعند صاحب ، فقاؿ ألصحابًو :" إف يك
 الجمل األحمر ، إف يطيعوهي يرشدكا ..."
 كسخر أبو جهل من كبلمًو كراح يقوؿ :

" ال نرجعي حتى يحكم اهلل بيننا كبين محمد .. كما بًعيتبةى ما قاؿ ، كلكنوي 
قد رأل أف محمدان كأصحابوي أكلة جزكر ، كفيهم ابنوي فقد تخوَّفكم 

 عليو"
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 مشادة عنيفة بين عتبة كأبي جهل ، فقد قاؿ لعتبة:كجرت 

 " لقد ميلئت رئتك كجوفك رعبان من محمد"
 فردَّ عليو عتبة بعنف قائبلن :

 " إيػػامَّ يػػا مصػػفران أسػػتو تيعيرنػػي
 

 سػػػػػػػػػتعلم اليػػػػػػػػػـو أينػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػبني؟ 
 

كلم تصًغ قريش لمنطق الفكر ، كمضت سادرة في جهلها ككفرىا ، 
كأبوجهل(  .. لقد لقي األثناف )عتبة. مصممة على مناجزة النبي

  (ُ)مصرعهما في المعركة (.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(0)

_الجزء الثالث_ / باقر القريشي ص   ِْكصِّالمحرر األعظم كالرسوؿ األكـر
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 نتائج معركة بدر:
    
أسهب الكيٌتاب في ذكر نتائج ىذه المعركة ، ككلّّ أخذ منحاه    

الخاص كرؤيتو في دراسة الحدث، كلكننا نرل أف نتائجها كانت تخص 
 ثبلث مجاميع رئيسية كىي كما يلي:

 
 المسلموف:

 
 ين تأثير نتائج الحرب على المسلمين بعدة نقاط:نب

إزداد المسلموف ثباتان على عقيدتهم كثقة بقائدىم ، عمليان   -ُ
 بعد اف كاف نظريان.

 كسر الحصار األقتصادم الذم فرضتو عليهم قريش.   -ِ
 إسترجاع بعض أموالهم المسلوبة.  -ّ
 .أصبحوا قوة تهابها القبائل العربية كاليهود من سكنة الجزيرة  -ْ
بينوا أف الدين األسبلمي دينه سمحه ال ييحب األعتداء بل   -ٓ

 يدعوا إلى السلم بالتي ىي أحسن.
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قلب الواقع السياسي كالعسكرم كاألقتصادم في الجزيرة   -ٔ

 العربية
   كسب الرأم العاـ العربي لصالحهم.    -ٕ

 
 القريشوف:

 
 نبين تأثير الحرب عليهم بعدة نقاط:

 واح كاللطم.أستقبلت قريش الهزيمة بالن  -ُ
 أصبحت قريش تعيش تحت كابوس يطاردىا في أزقتها  -ِ
بدأ أبو سفياف الذم كاف رافضان للحرب بعقد تحالفات   -ّ

 جديدة كمحاكلة إعادة ىيبة قريش.
 . إصرار قريش على أخذ الثأر كالتهيئة لمعركة أيخرل  -ْ
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 القبائل العربية:

 نبين كضع القبائل العربية ببعض النقاط:
قبائل العربية ظهور قوة جديدة ال يمكن األستهانة بها رأت ال  -ُ

 ألنها القوة الوحيدة التي كسرت شوكة قريش.
بدأت القبائل بعقد معاىدات مع المسلمين مقابل معادتها   -ِ

 مع قريش.
ساىمت القبائل في فك الحصار على المسلمين كنمو   -ّ

 القوافل إلى المدينة.التجارة كمجيئ 
 ع المسلمين.عقد إتفاقات عسكرية م  -ْ
بدأ رؤساء القابل بالتوافد على الرسوؿ كقىًبل منهم ذلك   -ٓ

 بالرغم من شركهم ، كبقائهم على كفرىم.
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 بحث:منصل اآلف إلى خبلصة ال

 نجد أف:
ثػىبيت أف الهجـو على القافلة كاف خيدعةن ، ال يمكننا تحديد   -ُ

من يقف كراءىا بالضبط ، فكيل األحتماالت قابلة للصحة ، 
 ال سيما الفكرتين المطركحتين في بداية مدخل المبحث .

 .ثػىبيتى أف األسبلـ دين دفاع كليس دين ىجـو -ِ
مع القرشيين كفق معهم ك تعامل زعيم المسلمين كقائدىم   -ّ

، ال كنبي ميفترض الطاعة ، بل شاكرىم في  القوانين العقلية
 األمر كيلو.

بلن سياسيان تعامل النبي مع المعركة بل الحدث برمتًو تعام  -ْ
 . العسكرية  عسكريان ، كقد قىًبل إستشارة الحىباب بن المنذر

ىي من أصرت  ان لكن قريش، لم يطلب المسلموف الحرب   -ٓ
، بأتباعها أىواء أبي جهل ، كأضل أبو جهل على الحرب 

 قوموي كما ىذل . 
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 مصادر البحث:

 القرآف الكريم  -ُ
/ تأليف: باقر  حياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد  -ِ

ق ، ُِْٖ –ـ ََِٕ –شريف القريشي / الطبعة األكلى 
 لبناف -الناشر: دار جواد األئمة / بيركت

ملخص السيرة النبوية / الشيخ محمد ىركف كبير مفتشي   -ّ
المحاكم الشرعية ، الناشر: دار التربية للطباعة كالنشر 

 كالتوزيع
درسي _ النبي محمد قدكة كأسوة / السيد محمد تقي الم  -ْ

 -ـََِّ الطبعة األكلى –الناشر: دار محبي الحسين)ع( 
 قُِْْ

دراسات موضوعية في بحوث رمضانية / الخطيب عبد   -ٓ
 قُُِْ –ـ َََِاللطيف البغدادم ، كتاب مخطوط 

سيرة الرسوؿ عن طبقات أبن سعد / السيد محسن األمين   -ٔ
العاملي ، منشورات مكتبة النهضة / بغداد _ الطبعة األكلى 

 ـُّٖٗ
 فقو السيرة / محمد سعيد البوطي ، دار المعارؼ بمصر  -ٕ
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محمد)ص( الحقيقة العظمى / عزيز السيد جاسم ، المكتبة   -ٖ

 ـُٕٖٗالوطنية 
/ المجمع العالمي  أعبلـ الهداية األماـ علي بن أبي طالب  -ٗ

ألىل البيت ، الناشر : مركز الطباعة كالنشر للمجمع العالمي 
  قُِِْألىل البيت _قم_ 

علي من المهد إلى اللحد / السيد محمد كاظم القزكيني ،  -َُ
الناشر : دار القارم للطباعة كالنشر كالتوزيع _بيركت / 

 قَُِْـ_ َََِلبناف_ الطبعة الخامسة عشر 
كسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، طبعة :  -ُُ

 ىجرية ، قم / إيراف َُْٗمؤسسة آؿ البيت ، سنة : 
لػ أحمد بن علي بن ي شرح صحيح البخارم: فتح البارم ف -ُِ

ـ _ ُٖٔٗحجر العسقبلني ، طبعة : دار الرياف للتراث 
 قَُْٕ
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 : المبحث الثاني
 

 النظاـ السياسي 
 بين الحكومة اإلسبلمية كالجماعات التكفيرية 
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 المقدمة
     

مػػػػن اطػػػػبلع كلػػػػو بشػػػػئ بسػػػػيط علػػػػى مفهػػػػـو العمليػػػػة  ال بيػػػػدَّ لنػػػػا أبتػػػػداءن 
، )اف  الػػػػػذم نسػػػػػمعو دائمػػػػػان عبػػػػػر تصػػػػػريحات السياسػػػػػيين،  السياسػػػػػية

مصػػطلح العمليػػة السياسػػية لػػيس لػػو داللػػة محػػددة فػػي قػػواميس كمعػػاجم 
العلػػػـو السياسػػػية . غيػػػر اف المتابعػػػة المتأنيػػػة كالقػػػراءة المعمقػػػة للػػػنظم 

لػى فهػم المقصػود كادراؾ المفهػـو . السياسية أشػكاالن كأداءن تسػاعدنا ع
عليػػو البػػد مػػن التأكيػػد علػػى أف المفهػػـو ىػػو مػػن صػػميم مفػػاىيم الػػنظم 
السياسية، ال بل ربما إف العملية السياسية ىي التػي تحػدد طبيعػة النظػاـ 

 (ُ).(السياسي كمبلمحو كتقسيماتو الرئيسية 
،  ورمػػػن كتابػػػة دسػػػت أ، يجػػػب اف يبػػػد إف بنػػػاء عمليػػػة سياسػػػية رصػػػينة   

،  ، يخػػص جميػػع فئػػات المجتمػػع الواحػػد كاضػػح المعػػالم كالتفصػػيبلت
 ، ككذلك يوضح العبلقػة بػين السػلطات الثبلثػة كأطيافو كألوانو المتعددة

، ىػػػػذا فضػػػػبلن عػػػػن تحديػػػػد الوسػػػػائل  )التشػػػػريعية كالتنفيذيػػػػة كالقضػػػػائية(
 ، التػي مػن شػأنها اف تػنظم العبلقػة بػين القػول السياسػية الفاعلػة العملية

 ، فضبلن عن  في الساحة السياسية )كضماف ذلك في الدستور الدائم

                                                 
(0)

 ا.ـ.د خيرم عبد الرزاؽ جاسم / العملية السياسية في العراؽ 
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ترسػػيخ مطلػػب توسػػيع قاعػػدة المشػػاركة السياسػػية بمػػا ينسػػجم كمطالػػب 

، ألف مػػػػن شػػػػأف ذلػػػػك أف يجعػػػػل  الجماعػػػػات االجتماعيػػػػة المتصػػػػاعدة
العبلقة بين النظاـ السياسي كالمجتمع عبلقة تصػالح كالتقػاء ال تخاصػم 

ينبغػػي اف يكػػوف االحتكػػاـ فيػػو الػػى الدسػػتور الػػدائم . كػػل ذلػػك  كتقػػاطع
الػػذم يجػػب اف يكػػوف معبػػران عػػن المبػػادئ الجوىريػػة للمجتمػػع بسػػماتها 

 (ُ).(الرئيسية
.... حػديث كرد عػن النبػي  (ِ)"كلكم راع ككلكم مسػؤكؿ عػن رعيتػو  "  

، تكبػر مػع   ف الجميع مكلف بػأدارة معينػةأ، بيَّن من خبللو  محمد)ص(
، كعلى مػن يتحمػل ىػذه  من حيث الكم كالنوع كالمصالح ، كبر الرعية

ف يقػػػػـو برعايػػػػة أ، بحيػػػػث يسػػػػتطيع  المسػػػػؤكلية اف يكػػػػوف علػػػػى قػػػػدرىا
 ، العامة كالخاصة .. مصالح الجميع

اف نميػز بػين  لكي ال يكوف حديثنا مطوالن كممبلن ، نريد في بحثنا ىذا   
،  سػبلميةاإل ، فالحكومػة صلهما من نفػس المػنهجأنظامين يستقياف في 

، ككذلك تدعي النبوية  تقوؿ : بأف مصدر تشريعاتها ىو الكتاب كالسنة
 ، حيث تدعي أيضان بأف  الحكومة التي تتبناىا الجماعات التكفيرية

                                                 
(0)

 انًصذر انساٌك 
(9)

 صحٍح انثخاري 
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كيػف ك أبن الخبلؼ؟ مصادرىا الرئيسية ىي الكتاب كالسنة النبوية! إذف 

 بلؼ؟!!تخكقع اإل
،  رؽ بػين الحكومػة االسػبلمية، فكيػف لنػا أف نفػ ىنا تكمن المشكلة   

 ؟! ... كالحكومة التي تتبناىا الجماعات التكفيرية
، مسػػػتندين  سػػػنحاكؿ حػػػل ىػػػذه المشػػػكلة مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا البحػػػث   

، مػع  ليػو تلػك الحكومتػاف)القراف كالسػنة النبويػة(إباالصل لما استندت 
 البحث في المصادر األخرل.
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 المدخل

     
،  يل البحث كجب علينػا المػركر بػبعض المفػاىيمقبل الدخوؿ إلى تفاص

،  ، المتفػق عليهػا عنػد جميػع مجتمػع االنسػانية كالوقوؼ على تعريفاتهػا
حيػػث سػػنبدأ مػػن تعريػػف الكلمػػات كالمفػػاىيم التػػي تٌكػػوف منهػػا عنػػواف 

 بحث القائم .ال
 

 تعريف النظاـ السياسي:
 

صػػطبلحان إ ، صػػار كاضػػحان أف مصػػطلح العمليػػة السياسػػية فػػي األصػػل   
مجازيان يراد منػو الداللػة علػى الفعاليػات السياسػية الناشػئة لنظػاـ سياسػي 

بفعػػل اريػػد منػػو التغييػػر شػػكبل ، ناشػػئ علػػى انقػػاض نظػػاـ سياسػػي تغيػػر 
 كمضموما . فعل كهذا يتطلب األتياف ببدائل جديدة تحل محل القديمػة

خػػرل ، كا ، كمػػن الطبيعػػي اف تواجػػو العمليػػة السياسػػية مشػػكبلت بنيويػػة
كػاف ، تنظيمية ... تستمر حالة المواجهة بين قديم يريد اإلبقاء علػى مػا  

 ف يكوف . من ذلك نقوؿ اف العملية أكجديد يتطلع الى ما ينبغي 
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فػي ، لػى حػين ترسػيخ اركانهػا كثباتهػا إر السياسية عملية تتسم باألستمرا

 نظاـ سياسي جديد ياخذ قسماتو من العملية السياسية ذاتها .
ممػػا سػػبق يمكػػن اف نعػػرؼ العمليػػة السياسػػية بػػاآلتي : " ىػػي مشػػركع    

، يػػراد لػػو اف  سياسػػي مصػػاغ مػػن قػػول سياسػػية تػػؤمن بالعمليػػة السياسػػية
يترسػػخ كيسػػتمر. كتتسػػم مجمػػل العمليػػة باالسػػتمرار الػػى حػػين تجسػػدىا 

دسػػتور  لػػىإ، كيػػرتكن  بنظػػاـ سياسػػي يتسػػم بنػػوع مػػن الثبػػات كاالسػػتمرار
 (ُ)ظم لو " .حاكم لحركتو كمن

، بغػض النظػػر  كػل مجموعػة مػن القػوانين تشػػكل فػي مجموعهػا نظامػان     
، كقػػد  عػػن نوعػػو ، كفػػي بحثنػػا ىػػذا نحػػن نخػػتص بالنظػػاـ السياسػػي فقػػط

خرل أي ... ك  (ِ)منها : السياسة فن الممكن عٌرفوا السياسة بعدة تعريفات
أمػر بنػي  ، كسيوّْس فبلفه  ، كالوالي يسوس رعيتو السياسة فعل السائس :

لػػػػى غيػػػػر ذلػػػػك مػػػػن التعريفػػػػات إ... .(ّ): كيلّْػػػػف سياسػػػػتهم ؛ أم فػػػػبلف
 األخرل .

   

                                                 
(0)

 انًصذر انساتك 
(9)

 كتاب األيٍر / يٍكافٍهً 
(1)

ـ، ص  ُْٗٗالمحيط في اللغة، للصاحب بن عبَّاد، تحقيق محمد حسن آؿ ياسين، بيركت عالم الكتب،  
ٖ/ُْٔ 



 سويري حسني حيدر...................................................  داعش  عصا كسر

09 

 

 
كذلك كرد تعريف السياسة في القراف الكػريم فػي عػدة ايػات منهػا قولػو   

تعالى )الًَّذينى يػىتًَّبعيوفى الرَّسيػوؿى النَّبًػيَّ األيمّْػيَّ الَّػًذم يىًجديكنىػوي مىٍكتيوبػان ًعنػدىىيٍم 
ػًر كىييًحػلُّ لىهيػمي ًفي التػَّ  ػاىيٍم عىػًن اٍلمينكى هى ٍعريكًؼ كىيػىنػٍ ٍورىاًة كىاإًلٍنًجيًل يىٍأميريىيم بًاٍلمى

هيٍم ًإٍصػػرىىيٍم كىاألىٍغػػبلىؿى الَّتًػػي   بىآئًػػثى كىيىضىػػعي عىػػنػٍ ـي عىلىػػٍيًهمي اٍلخى ػػرّْ الطَّيّْبىػػاًت كىييحى
انىٍت عىلىٍيًهٍم فىالًَّذينى آمىنيوٍا ًبًو كىعىػزَّريكهي  كىنىصىػريكهي كىاتػَّبػىعيػوٍا النُّػورى الَّػًذمى أينػًزؿى كى

ىػذه االيػة سػنعود لهػا فيمػا بعػد حيػث اف  (ُ)(اٍلميٍفًلحيػوفى  مىعىوي أيٍكلىػًئكى ىيػمي 
 لنا معها كقفات كثيرة .

 ، كأكضػحنا عبلقتهػا بالنظػاـ السياسػي بعد أف عٌرفنا العملية السياسية   
ىػػػو : مجموعػػػة مػػػن  ، ـ السياسػػػي، يمكننػػػا اآلف أف نضػػػع تعريفػػػان للنظػػػا

القوانين ترسم الحياة العامة للشعب كتحقق لو مصالحو الخاصة كالعامػة 
. تيبنػػى علػػػى اسػػاس ىػػػذا النظػػاـ تشػػػريعات توضػػح الحقػػػوؽ كالواجبػػػات 

 داخل الرقعة الجغرافية )الوطن( التي يحكمها ىذا النظاـ.
 
 
 
 

                                                 
(0)

 070ػرا  : سىرج اال 
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 الحكومة :
)ال    حكومػػػة(، يجػػػب توضػػػيح قبػػػل الػػػدخوؿ فػػػي توضػػػيح ىػػػذا المفهـو

مفهػػـو اخػػر، يرافقػػو دائمػػا، بحيػػث اف الكثيػػر اليسػػتطيع التمييػػز بينهمػػا، 
بسػػبب الحكومػػات الدكتاتوريػػة التػػي تعاقبػػت علػػى تلػػك الشػػعوب؛ انػػػو 

 مفهـو )الدكلة( .
التػػي  Positionتعػود جػذكر كلمػة الدكلػة للغػة البلتينيػة لكلمػة "    

ي اللغػػػات األكركبيػػة فػػػي ، كمػػػا ظهػػر مصػػػطلح الدكلػػة فػػ تعنػػي الوقػػوؼ
، كفػػي القػػرف الثػػامن عشػػر تطػػور مصػػطلح  مطلػػع القػػرف الخػػامس عشػػر

البلتينػػػي كالػػػذم يعنػػػي الشػػػؤكف  Publicaeالدكلػػػة كاسػػػتخدـ تعبيػػػر 
كللدكلة عدة تعريفات كيًضعت من قبل العديد من المؤسسػات  . العامة

ـ الدكلػة ، إال أف التعريػف األكثػر شػيوعان لمفهػو  كالسيما األكركبية منهػا
إذ عرَّفهػا  Max Weber- مػاكس فيبػر ىو تعريف المفكر األلمػاني

بأنها منظمة سياسية إلزامية مع حكومة مركزية تحػافظ علػى االسػتخداـ 
 - الركس .كما عرَّفت موسػوعة الشرعي للقوة في إطار معين األراضي

Larousse  الفرنسية الدكلة بأنها: "مجموعة من األفراد الذين 
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فػػي حػػين رأل  علػػى أرض محػػددة كيخضػػعوف لسػػلطة معينػػة". يعيشػػوف

 : "كيانان إقليميان يمتلك  العديد من فقهاء القانوف الدستورم أف الدكلة
 ”.، كيحتكػػػر قػػػول كأدكات اإلكػػػراه السػػػيادة داخػػػل الحػػػدكد كخارجهػػػا
ان للدكلػػػػة ىػػػػو التعريػػػػف الػػػػوارد فػػػػي كثمػػػػة تعريػػػػف آخػػػػر مقبػػػػوؿ عمومػػػػ

بشأف حقػوؽ ككاجبػات الػدكؿ  Montevideo - مونتيفيديو تفاقيةإ
. كقد عيرّْفىٍت الدكلػة بأنهػا: مسػاحة مػن األرض تمتلػك ُّّٗفي عاـ 

إقلػػػيم محػػػدد كحكومػػػة قػػػادرة علػػػى المحافظػػػة فػػػي ،  سػػػكاف دائمػػػوف
، كإجػػراء العبلقػػات الدكليػػة مػػع الػػدكؿ  كالسػػيطرة الفعَّالػػة علػػى أراضػػيها

 (ُ)".األخرل
 

 : لمفهـو الدكلة ينين حديثين مهمين عربيتعريف ثمةى 
" التشػػخيص القػػانوني لشػػعب مػػا ، يعػػيش علػػى إقلػػيم معػػين ،   -ُ

 ُٔكتقـو فيو سلطة سياسية ذات سيادة " 
 
 

                                                 
(0)

انسٍاسح وانؼاللاخ انذونٍح، إصذار  ىد. هادي انشٍة، د. رضىاٌ ٌحٍى، يمذيح فً ػه 

 9100انًركس انذًٌمراطً انؼرتً، طثؼح 
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مجموعػػة مػػن النػػاس ، يقطػػن تسػػكن إقليمػػا معينػػا ، كتخضػػع   -ِ

لحكومػػػة منظمػػػة ، تػػػدير شػػػؤكنها ، كتحػػػافظ علػػػى مصػػػالحها ، 
    (1)كلها شخصية معنوية  "

 
 جػػاء التعريػػف الثػػانيك ، ( سياسػػية  سػػلطة )عبػػارة  األكؿذكػػر التعريػػف    

ف الحكومػػػة جػػػزء مػػػن أم أ،  منظمػػػة ( حكومػػػة ليعلنهػػػا تحػػػت عنػػػواف )
 كليس العكس على ما ىو متعارؼ .، كمخولة من قبلها ، الدكلة 

تعريفان للحكومة : بأنها الجهة التنفيذية  مىرى  مانستطيع اف نستخلص م   
اـ السياسػػي . كىػػي تتخػػذ انػػواع كاشػػكاؿ العليػػا التػػي تقػػـو بتطبيػػق النظػػ

 .ظاـ السياسي الموضوع لتلك الدكلةمتعددة حسب الن
مػػن خػػبلؿ ، أف الحكومػػات تػػذىب كالدكلػػة ىػػي التػػي تبقػػى  : ىعنػػبم   

، كالتي تبقى رغم ذىػاب  هاأبنائ مؤسساتها التي نشأت لتلبية إحتياجات
 . فأنتبو مؤسسيها

 
 
 

                                                 
(0)

 019، ص0211د.يحًذ ػهً آل ٌاسٍٍ ، انماَىٌ انذستىري وانُظى انسٍاسٍح ، تغذاد ،  
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 عات التكفيرية بلمية كشذكذ الجماالحكومة االس
 

سػػػنقـو ىنػػػا بعػػػرض بعػػػض مػػػا تضػػػمنتو الحكومػػػة األسػػػبلمية مػػػن بنػػػود    
ف الجماعات التكفيريػة أ، ككيف  ، كأحكاـ شرعية كأجتماعية كتطبيقات

تمػػت  ، كإنهػا ال منهػا الشػػرعية أك األخبلقيػة ، سػواءن  شػاذة فػي أحكامهػػا
 لى الحكومة اإلسبلمية الحقة ...إصلة  ةً بأي
 

 إطبللة :
 
هػػا علػػى ئ، بتمػػرد بعػػض ابنا صػػبلحية فػػي كػػل مجتمػػعالثػػورات اإل أتبػػد   

هػػا، ثػػم ئ، كمػػا يحملػػو مػػن ظلػػم ألبنا النظػػاـ السياسػػي لتلػػك المجتمعػػات
تشػػكل  ، فكػػارأبطػػرح فكػػرة تحمػػل بػػين طياتهػػا عػػدة  بنػػاءىػػؤالء األ أيبػػد

غلػػػػب ، كىػػػػم يطػػػػالبوف علػػػػى األ صػػػػليةفػػػػي مجموعهػػػػا غايػػػػة الفكػػػػرة األ
، أك إلغػػاءه كحلػػوؿ نظػػاـ سياسػػي أخػػر بػػديبلن  لسياسػػيصػػبلح النظػػاـ اإب

ىػذا الشػخص  عػدُّ ، حيث يي  الفكرة بأف يقـو شخص بطرحها أ، كتبد عنو
 نصار كامتلك أ، حتى اذا تكوف لو  جتماعيان إمر مصلحان بادئ األ
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،  ، تلػك القػوة التػي يجابهػو بهػا األخػر بأنتزاع حقوقو بػالقوة أ، بد(ُ)قوة

فوجػب عليػو األتيػاف بنظػاـ  ، ل المعتػرؾ السياسػيفيكوف بػذلك قػد دخػ
 فضل من النظاـ السياسي الذم ثار عليو .أسياسي 

، بػػػػاألعتراض علػػػػى سػػػػلوكيات  مػػػػركؿ األأ)ص( الرسػػػػوؿ محمػػػػد أبػػػػد   
، كالتػي منهػا عبػادة  عماؿ قومو من قريش كسائر سػكاف جزيػرة العػربأك 

لنػػاس)الرؽ( كالوئػػد ، كاسػػتعباد ا صػػناـ، كتفشػػي الربػػا كالزنػػاف كاألاكثػػاأل
 )قتل البنات الصغار( كغيرىا من السلوكيات الوحشية.

، كطبقهػػا علػػى  تحػػرؾ)ص( ألصػػبلح تلػػك السػػلوكيات بشػػكل سػػلمي   
بػػدأكا بػػالتمرد علػػى سػػادتهم ، كبعػػد اف زاد عػػدد انصػػاره،  نفسػػو كمقربيػػو

،  أحسػػػت قػػػريش بعظػػػم الخطػػػر الػػػذم يحػػػيط بهػػػا حينهػػػا ، مػػػن قػػػريش
، بقػوة  ، كلػذلك جابهػت الػدعوة االصػبلحيةالبػائس  كبنظامها السياسي

، ممػػػا أدل الػػػى ازىػػػاؽ الكثيػػػر مػػػن  السػػػبلح كقسػػػوة العػػػذاب كالتنكيػػػل
، كىنػػػػا موقػػػػف يجػػػػب  ، كىجػػػػرة الػػػػبعض االخػػػػر الػػػػى الحبشػػػػة االركاح

 الوقوؼ عنده فيما بعد.

                                                 
(0)

قوة األضراب أك اإلعتصاـ كغيرىا من الطرؽ السلمية ، القوة ىنا ال تعني استخداـ السبلح حصران إنما  
بمعنى قوة ضغط على الحكومة كما رأينا بعض الشعوب كيف قامت بالضغط على رؤكسائها الدكتاتوريين 

كجعلتهم تنحوف عن مناصبهم بدكف أف تصطدـ الجماىير بالجيش اك الشرطة مثبلن ، ىذا ما رأيناه في إيراف 
 َُُِكمصر ُٕٗٗ
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، فكاف دسػتوره  ف يأتي بنظاـ سياسي جديدأللرسوؿ)ص(  دٌ ىنا كاف البي 

المنػزؿ مػن قبػل اهلل ، ، أال كىو القرأف الكريم  ن كحي السماءمستمد م
ًكػػيمو  ًإنَّػػكى لىتػيلىقَّػػى اٍلقيػػٍرآفى ًمػػن لَّػػديٍف حى ا  (ُ)(عىًلػػيمو تعػػالى )كى ػػػذى كصػػفتو )ًإفَّ ىى

ليػوفى الصَّػاًلحىاًت  ـي كىيػيبىشّْري اٍلميٍؤًمًنينى الَّػًذينى يػىٍعمى اٍلقيٍرآفى ًيٍهًدم ًللًَّتي ًىيى أىقٍػوى
ًبيران  فَّ لىهيمٍ أى   .(ِ)(أىٍجران كى

نػاؾ كفػي ، بػدأت ى عندما ىػاجر الرسػوؿ الػى يثرب)المدينػة المنػورة(   
، حيػث  ، بزعامتو)ص( كؿ حكومة إسبلميةأتلك اللحظة بالذات ظهور 

، ظهرت أكؿ كثيقة رسمية منو)ص(تنظم الحياة داخل المجتمع الجديد 
 كانػت تضػم الكثيػر مػن  حيػث،  الذم يشمل أرض المدينة المنورة فقػط

، حيػػث كػػانوا ذك عػػدة  ، كمػػن أىمهػػا )اليهػػود( الػػديانات األخػػرل أتبػػاع
،  ، فكانػػػت ىػػػذه الوثيقػػػة أكؿ دسػػػتور إسػػػبلمي ، كنفػػػوذ كسػػػلطة كعػػػدد

 ، بما في ذلك اليهود سكنة المدينة. يوضح الحقوؽ كالواجبات
 
 
 

                                                 
(0)

 1ج انًُم : سىر 
(9)

 2سىرج االسراء :  
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 بنود من الحضارة اإلسبلمية :
، ممػثبلن رسػميان  أكالىػا النبػي محمػد)ص(سوؼ نأخذ أىم البنود التي    

، كالتػػي كانػػت بػػدكرىا سػػببان لػػدخوؿ النػػاس  ، إىتمامػػان كبيػػران  عػػن اإلسػػبلـ
حيػث سػنرل الفػرؽ كاضػحان بتطبيػق  ن قناعة الى اإلسبلـ كلػيس كرىػان!ع

، كالتي جعلت الناس تنفر  ىذه البنود من الجماعات التكفيرية األرىابية
 ، كسػلب كنهػب ، كتكفيػر كقتػل أنو ديػن رعػبتعتقد ب، بل  من اإلسبلـ

، مػن خػبلؿ  ، مما صرح بو اصحاب الديانات األخػرل ، الى غير ذلك
 رؤيتهم ألعماؿ كممارسات الجماعات التكفيرية األرىابية ...

، كمػا أكردىػا  سوؼ ننقل ىذه البنود بالكيفيػة كالنص)بتصػرؼ قليػل(   
الرسػوؿ األعظػم، المحػرر الشيخ باقر شريف القريشػي فػي كتابػو " حيػاة 

، محمػػد)ص(" ، ثػػم نعقػػب عليهػػا ، كنبػػدأ بػػػ )أقػػوؿ( لػػذا كجػػب  األكػػـر
 التنبيو : 
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 الحرية
، ال  ؛ ألنهػػا كػػالهواء لرئتػػو تبنػػى اإلسػػبلـ مبػػدأ الحريػػة الكاملػػة لؤلنسػػاف

 :لتي أعلنها اإلسبلـ كانت كما يلي، كالحرية ا تستقيم من دكنها الحياة
 

 حرية العقيدة : .ُ
 

، فػػإف خطػػة  إف حريػػة العقيػػدة لؤلنسػػاف ىػػي جػػزء مػػن رسػػالة اإلسػػبلـ   
، فػػإف شػػاؤكا أمنػػوا  الرسػػوؿ)ص( ىػػي ابػػبلغ قيمػػو كمبادئػػو الػػى المجتمػػع

 بها كإف شاؤكا تركوىا.
ػػاء فػىٍليػيػػٍؤًمن :  قػػاؿ تعػػالى مخاطبػػان نبيػػو    ػػن شى ػػٍم فىمى ػػقُّ ًمػػن رَّبّْكي )كىقيػػًل اٍلحى
 (ُ)(ن شىاء فػىٍليىٍكفيرٍ كىمى 
ػػػا أىنػػػتى ميػػػذىكّْره ): ؿ تعػػػالى اكقػػػ ٍيًهم ًبميصىػػػٍيًطرو ( لٍَّسػػػتى عىلىػػػُِ)فىػػػذىكٍّْر ًإنَّمى

(ِِ))(ِ) 
بَّػػػارو فىػػػذىكٍّْر :  كقػػػاؿ تعػػػالى ػػػا يػىقيوليػػػوفى كىمىػػػا أىنػػػتى عىلىػػػٍيًهم ًبجى )نىٍحػػػني أىٍعلىػػػمي ًبمى

 (ّ)(ًف مىن يىخىاؼي كىًعيدً بًاٍلقيٍرآ
 

                                                 
(0)

 92سىرج انكهف :  
(9)

 سىرج انغاسٍح 
(1)

 17سىرج ق :  
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المسيحيوف كاليهود على البقػاء  إنو ليس على اإلسبلـ من بأس إذا أصر
ػػاء رىبُّػػكى آلمىػػنى مىػػن ًفػػي : علػػى عقيػػدتهم. قػػاؿ تعػػالى مخاطبػػان نبيػػو )كىلىػػٍو شى

تَّػػػى يى  ًميعػػػان أىفىأىنػػػتى تيٍكػػػرًهي النَّػػػاسى حى ػػػٍم جى . إف (ُ)(كيونيػػػوٍا ميػػػٍؤًمًنينى األىٍرًض كيلُّهي
كغيػر اإلسبلـ قد تبنى سياسة التسامح مع جميع األدياف السػماكية، بػل 

 السماكية .
: سػار اإلسػبلـ لكػي يصػبح قػوة عالميػة علػى سياسػة د سػهر(يقوؿ )جولػ

، ففي العصور األكلى لم يكن اعتناقو أمران محتومان ، فإف المؤمنين  بارعة
، كػاليهود  بمذاىب التوحيد أك الذين يستمدكف شرائعهم من كتب منزلػة

أف  –الجزيػػػة متػػػى دفعػػػوا  –، كػػػاف فػػػي كسػػػعهم  كالنصػػػارل كالزرادشػػػتية
 ، كحماية الدكلة اإلسبلمية . يتمتعوا بحرية الشعائر

أقػػػػوؿ: إف دفػػػػع الجزيػػػػة يعنػػػػي أف يقػػػػـو المسػػػػلموف بحمايػػػػة أصػػػػحاب 
الػػػديانات األخػػػرل كمصػػػالحهم حػػػين تعرضػػػهم لهجػػػـو أك دخػػػولهم فػػػي 

، أمػػػػػا اذا قػػػػػاـ أصػػػػػحاب تلػػػػػك األديػػػػػاف بالػػػػػدفاع عػػػػػن أنفسػػػػػهم  حػػػػرب
 جزية عليهم. فافهم. ، فبل كمصالحهم بعدتهم كأموالهم
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 –، ففػي الهنػد  لقد ذىػب اإلسػبلـ فػي ىػذه السياسػة الػى حػدكد بعيػدة

كانت الشعائر القديمة تقاـ في الهياكل كالمعابد في ظل الحكم   –مثبلن 
 اإلسبلمي .

كيػػذكر)دكزم( مػػدل أىميػػة التسػػامح اإلسػػبلمي فػػي حديثػػو عػػن فػػتح    
فػي ظػل الحكػم اإلسػبلمي األندلس . يقوؿ : "كلم تكػن حػاؿ النصػارل 

 ما يدعو الى كثير من الشكول بالنسبة لما كانت عليو من قبل" . 
، فلػيس  إف اإلسبلـ قد ألـز المسلمين باحتراـ حق الغير فػي عقيدتػو   

ألم أحد أف يكره الغير على إعتناؽ اإلسبلـ . قاؿ تعػالى )الى ًإٍكػرىاهى ًفػي 
ػيَّنى الرُّ  يًن قىػد تػَّبػى ، كإذا أراد المسػلم أف يعػارض الغيػر (ُ)(اٍلغىػيّْ  ٍشػدي ًمػنى الدّْ

، كيبػػين لػػو  فػػي عقيدتػػو فعليػػو أف يقػػيم لػػو األدلػػة الحاسػػمة علػػى اإلسػػبلـ
، كإال  ، فإف تاب الى الحػق فػذاؾ ، الخطأ في عقيدتو بالمنطق كالدليل

 فليس لو الضغط كاستعماؿ القوة لفرض عقيدتو .
ا األسػػػػبلـ لػػػػذكم األديػػػػاف كمػػػػن مظػػػػاىر الحريػػػػة التامػػػػة التػػػػي منحهػػػػ   

، أنػػو ال يلػػزمهم بتطبيػػق احكػػاـ الشػػريعة اإلسػػبلمية علػػى كاقػػع  السػػماكية
، فػػإنهم يرجعػػوف الػػى أحكػػاـ  ، ال سػػيما فػػي األحػػواؿ الشخصػػية حيػػاتهم
 دينهم .
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، فػػإف التػػاريخ لػػم ينقػػل أف الرسػػوؿ)ص( قتػػل كتابيػػان  كمهمػػا يكػػن األمػػر 

 منعو من التعبد بغير دينو . ألنو لم ييسلم أك عذبو أكسجنو أك 
 أقوؿ :    
، كإنما ىي تػنهج  كىذا مما ال تؤمن بو الجماعات التكفيرية األرىابية   

الرغم مػػن ، بػػ نهػػج المشػػركين الػػذين حػػاربوا اإلسػػبلـ فػػي بػػدايات ظهػػوره
 لكنها في الحقيقة  ال تطبق اإلسػبلـ المحمػدم أنها تدعي أنها مسلمة!

،  ، الذم حػارب اإلسػبلـ أكؿ ظهػوره القرشي، بل تطبق الشرؾ كالكفر 
، كحكم من خبلؿ بنو أيمية . فأفهم ذلك  ثم عاد كتغطى بعباءة اإلسبلـ

. 
 ، التي كقعػت فػي المنطقػة الوسػطى مػن العػراؽ في األحداث األخيرة   
، كسبوا  عتناؽ األسبلـ بحد السيفإرأينا كيف أجبركا األيزيدين على ، 

ؽ افتتحػػػػػػوه للنخاسػػػػػػة! كىكػػػػػػذا فعلػػػػػػوا بػػػػػػاعوىن فػػػػػػي سػػػػػػو ، ك  نسػػػػػػائهم
الذين امتنعوا عن مبايعة خليفػتهم  بالمسيحين! ال بل كحتى بالمسلمين!

 المزعـو لعنة اهلل عليو كالمبلئكة كالناس أجمعين.
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 حرية الفكر .ِ

،  ، كدعػاه إلػى االنطػبلؽ إف اإلسبلـ قد فتح أفاؽ الفكػر أمػاـ العقػل   
، كينظػر فيمػا خلقػو  فػي شػؤكف الكػوفكالى بػث نشػاطو كفعالياتػو ليتػدبر 

، كغيرىػػا التػػي تػػدعو الػػى االيمػػاف المطلػػق بػػاهلل  اهلل تعػػالى مػػن الكائنػػات
 تعالى . 

، تػػػدعو الػػػى التطػػػور  إف الحريػػػة الفكريػػػة التػػػي رفػػػع شػػػعارىا اإلسػػػبلـ   
، كىو ما كاف سائدان في مجتمػع  ، كالتحرر من كل خرافة ككىم الفكرم

، التػػي ىػػي مػػن صػػنع  بػػادة األكثػػاف كاألصػػناـ، التػػي سػػادت فيهػػا ع مكػػة
 ؛ فكاف مثلهم مثل الحيواف السائم .  اإلنساف كضبللو

ًثيػران مّْػنى اٍلًجػنّْ كىاإًلنػًس لىهيػٍم قػيليػوبه الَّ     ػنَّمى كى قاؿ تعالى )كىلىقىٍد ذىرىٍأنىػا ًلجىهى
ػػػٍم  ػػػا كىلىهي ػػػٍم أىٍعػػػيينه الَّ يػيٍبًصػػػريكفى ًبهى ػػػا كىلىهي ػػػوفى ًبهى ػػػا يػىٍفقىهي آذىافه الَّ يىٍسػػػمىعيوفى ًبهى

 .(ُ)(اٍلغىاًفليوفى  أيٍكلىػًئكى كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ أيٍكلىػًئكى ىيمي 
، كالػػػى  إف الرسػػوؿ األعظػػػم)ص( دعػػػا المجتمػػػع المكػػي الػػػى التحػػػرر   

،  ، كنعػػػػػى علػػػػػيهم اتبػػػػػاع آبػػػػػائهم ، كتحريػػػػػر أفكػػػػػارىم ايقػػػػػاظ عقػػػػػولهم
ًإذىا ًقيلى لىهيمي اتًَّبعيوا مىا أىنزىؿى كتقليدىم ببل كعي كال تدبر . ق  اؿ تعالى ) كى
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ػٍيئان  نىا عىلىٍيًو آبىاءنىا أىكىلىٍو كىافى آبىػاؤيىيٍم الى يػىٍعًقليػوفى شى الٌلوي قىاليوٍا بىٍل نػىتًَّبعي مىا أىٍلفىيػٍ

 (ُ).الى يػىٍهتىديكفى(كى 
 ، ، الػػذين ضػػلوا عػػن الطريػػق كأمػػر تعػػالى نبيػػو)ص( أف يخاطػػب قومػػو   

) قيػػػٍل أىفػىػػػرىأىيٍػتيم مَّػػػا : ، قػػػاؿ تعػػػالى  كعبػػػدكا األصػػػناـ بػػػبل كعػػػي كال تػػػدبر
اًشػػػفىاتي ضيػػػرًّْه أىٍك  ػػػنَّ كى ػػػٍل ىي تىػػػٍدعيوفى ًمػػػن ديكًف اللَّػػػًو ًإٍف أىرىادىنًػػػيى اللَّػػػوي ًبضيػػػرٍّ ىى

ٍسػػًبيى اللَّػػوي عىلىٍيػػًو  تًػػًو قيػػٍل حى ػػٍل ىيػػنَّ ميٍمًسػػكىاتي رىٍحمى ػػةو ىى ػػلي أىرىادىنًػػي ًبرىٍحمى يػىتػىوىكَّ
 .(ِ)اٍلميتػىوىكّْليوفى(

، فهػػو الخػػالق كالمػػدبر  إف جميػػع مجريػػات األحػػداث بيػػد اهلل تعػػالى   
، إنمػػػا ىػػػو تحريػػػر  ، كاإلقػػػرار لػػػو تعػػػالى بالعبوديػػػة لجميػػػع ىػػػذه األكػػػواف

 ، كارتقاء لو في مدرج الكماؿ . لؤلنساف
 أقوؿ : 

ا المسػػػتمرة ، ىػػػو دعوتهػػػ مػػػا نػػػراه كنسػػػمعو مػػػن الجماعػػػات التكفريػػػة   
، كلكن ال يحػددكف أٌم سػلفو ىػذا؟! مجػرد أضػافة كلمػة  باتباع السلف

تضػليل  إالكمػا ىػو  (كوف دعواىم )إتباع السػلف الصػالح!فت )الصالح(!
 كثنان يعبدكنو من دكف اهلل  ، حيث جعلوا من ىذا )السلف(! األخر
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ي )كمػػػا بينػػػاه فػػػ تعػػػالى، فػػػإف مػػػا نػػػراه حقػػػان ىػػػو اتبػػػاع مػػػنهج كفػػػار قػػػريش

، كإتبػػػػاع مػػػػنهج  ، فػػػػي محػػػػاربتهم اإلنسػػػػاف كأسػػػػتعبادهالمبحػػػػث األكؿ( 
! ، إنو األمتػداد للسػلف الحقيقػي ، كالذم كما قلنا سلفان  حكاـ بنو أيمية

كأمػػا  ليػػو( خليفػػة المسػػلمين الشػػرعي!... فهػػم يعتبػػركف يزيػػد )لعنػػة اهلل ع
 . إف سػلفهم الطػالح ين)ع( فقػد أخطػأ بخركجػو علػى يزيػد!األماـ الحس

 ، كىا ىم اليـو يحاربوف شيعتهم . فتأمل. حارب رسوؿ اهلل)ص( كذريتو
، لكػػن  كلنػػا يعلػػم بػػإف التػػاريخ مليػػئ بػػالتزكير كباألحاديػػث الموضػػوعة    

بػالرغم مػن أنهػا  لى القرآف نفسػو!ىذه الجماعات تقدـ تلك الركايات ع
،  تعلػػم أف القػػرآف ىػػو الكتػػاب الوحيػػد المحفػػوظ مػػن التزكيػػر كالتحريػػف

 لكنهم قوـه يفرقوف.ك 
 
 الوالة كالعماؿ : 
 

، أخػذ النبػي)ص( يرسػل  لما ظهر اإلسبلـ ، كاستقرت دكلتػو العظمػى   
 . الوالة كالعماؿ الى الببلد كالقرل التي آمنت باإلسبلـ
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 مهمة الوالة :

أما مهمة الوالة الذين أرسلهم النبي )ص( الى الذين أمنوا باإلسبلـ فهي 
: 

سػػػبلـ ، كالصػػػبلة كالصػػػـو كالحػػػج كالزكػػػاة ، تعلػػػيم أحكػػػاـ اإل .ُ
 ، كتعلػيم القػرآف الكػريم كاألمر بالمعركؼ كالنهػي عػن المنكػر

 ، كإشاعة الفضيلة بين الناس. ، كنشر األخبلؽ كاألداب
جبايػػػػة الضػػػػرائب اإلسػػػػبلمية ، كالزكػػػػاة كإنفاقهػػػػا علػػػػى فقػػػػراء  .ِ

 ، كما شاكل ذلك من المصالح العامة . المحلة
، كحػػػل مشػػػاكلهم  لنزاعػػػات بػػػين النػػػاسفصػػػل الخصػػػومات كا .ّ

 على ضوء األحكاـ األسبلمية.
، فكػػاف النبػػػي)ص( ينظػػر باىتمػػاـ الػػى الحيػػػاة  مراقبػػة السػػوؽ .ْ

ام مػػن  –االقتصػػادية ، فكػػاف الػػذين يبيعػػوف الطعػػاـ مجازفػػة 
، كال بػد اف  يضربوف فػي عهػد النبػي)ص( –غير كيل كال كزف 

 يكوف بيع الطعاـ خاضعان للكيل كالوزف.
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 أقوؿ : 
، كػاف فيهػا ارسػاؿ الػدعاة كالػوالة الػى  ىذه النظم كالمهمات الرصينة   

 اطق التػػي أعتنقػػت األسػػبلـ حصػػران! كىػػذا مػػا ال يفعلػػو التكفيريػػوف!المنػػ
كف الػػػببلد ، إنهػػػم يغػػػز  ، دائمػػػان كأبػػػدان  حيػػػث أنهػػػم علػػػى العكػػػس تمامػػػان 

أنػزؿ اهلل  ، التػي مػا كيفرضوف عليهم احكػامهم المسلمة كغير المسلمة!
كف عػػػبلـ المرئػػػي كيػػػف أنهػػػم يػػػأمر هػػػا مػػػن سػػػلطاف . فلقػػػد رأينػػػا عبػػػر اإلب

حيػػػث أفتػػػوا بجػػػواز نكػػػاح المتزكجػػػة  بػػػالمنكر كينهػػػوف عػػػن المعػػػركؼ!
ئن ال كنهوا عػن مسػاعدة أم كػا )جهاد النكاح( كأباحوا اللواط! كاسموه

 كغير ذلك من األفعاؿ .  يدين بأفكارىم التكفيرية!
 

مثبلن لعهد النبي)ص( ألحد كالتو كىو)معػاذ( كقػد كردت  كاآلف لنأخذ   
 بصورتين، سنقـو بعرض إلحداىما ألنها تتضمن األخرل :

 
ًة ،  ًؽ الٌصًالحى " يا معاذي ، عىلٍّْمهٍم ًكتابى اهلًل ، كأىٍحًسٍن أىدىبػىهيٍم عىلىى اأٍلىٍخبلى

ػػػرىيٍم –كىأىنٍػػػًزؿ النٌػػػاسى مىنػػػازًلىهيٍم  ػػػرىىيٍم كىشَّ يػٍ ًفػػػٍذ ًفػػػًيهٍم أىٍمػػػرى اهلًل ، كىالى كىأىنٍ  –خى
يًتىػكى كىالى مىالًػكى ، كىأىدّْ  تيحاًش ًفي أىٍمرًًه ، كىالى ماًلًو أىحىدان  ػٍت ًبًوالى ؛ فىًإنَّهػا لىٍيسى

ثيرو ، كىعىلىٍيكى بًالّْرفًق كىاٍلعىٍفًو ًفي غىٍيًر تػىٍرؾو   ًإلىٍيًهمي اأٍلىمانىةى ًفي كيلّْ قىليلو كىكى
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ػػػقّْ ، يػى  ػػػقّْ اهلًل ، كىاٍعتىػػػًذٍر ًإلػػػى أىٍىػػػًل ًلٍلحى قيػػػوؿي الجاًىػػػلي : قىػػػٍد تػىرىٍكػػػتى ًمػػػٍن حى

تٌػػى يػىٍعػػًذريكؾى ،  ًشػػيتى أىٍف يػىقىػػعى ًإلىٍيػػكى ًمٍنػػوي عىٍيػػبه حى ًلػػكى ًمػػٍن كيػػلّْ أىٍمػػرو خى عىمى
ـً كي  ـي ، كىأىٍظًهػػٍر أىٍمػػرى اإًلسػػبلى ػػنَّوي اإًلٍسػػبلى لَّػػوي ، كىأىًمػػٍت أىٍمػػرى الجاًىلّْيػػًة ًإالَّ مػػا سى

ػػكى الصَّػػبلةى  ًبيػػرىهي ، كىلٍػػيكيٍن أىٍكثػىػػري ىىمّْ ؛ فىًإنَّهػػا رىٍأسي اإلسػػبلـً بػىٍعػػدى  صىػػًغيىرهي كىكى
يًن ، كىذىكًّْر النٌػاسى بػاهلًل كىاليىػوـً اآلًخػرً  ، كىاتَّبػًع المىوًعظىػةى ؛ فىًإنَّػوي  اإلقراًر بًالدّْ

ػًل ًبمػا ييًحػبُّ اهللي ، ثيػ مَّ بيػثَّ ًفػيًهمي الميعىلًّْمػينى ، كىاٍعبيػًد أىقول لىهيٍم عىلىػى العىمى
 اهللى الًذم ًإلىٍيًو تػيٍرجىعي ، كىالى تىخىٍف ًفي اهلًل لىٍومىةى الًئم.

فػػػػاًء بًالعىٍهػػػػدً     ػػػػًديًث، كىالوى ٍقػػػػوىل اهلًل ، كىًصػػػػٍدًؽ الحى ، كىأىداًء  كايكًصػػػػيكى بًتػى
ػبلـً  ، كىتىرًؾ الًخيانىػةً  األىمانىةً  ،  ، كًحٍفػًظ الجػارً  ٍذًؿ السػبلىـً ، كىبىػ ، كىلًػيًن الكى

ًة اليىًتيمً  ػزىًع  ، كىحيػبّْ االًخػرىةً  ، كىًقصًر األىمىػلً  ، كىحيسًن العىمىلً  كىرىحمى ، كىالجى
،  ، كىكىظٍػػػًم الغىػػػيظً  ، كىاًلًفقػػػًو ًفػػػي القيػػػرآفً  ، كىليػػػزيكـً اإًليمػػػافً  ًمػػػنى الًحسػػػابً 

ناًح.  كىخىٍفًض الجى
ًإيػاؾى أىٍف تىٍشػًتمى ميٍسػ    ، أك  ، أك تىعًصػيى ًإمامػان عػػادالن  ، أٍك تيًطيػػعى آثمػان  ًلمان كى

ػرو  ، أك تيصىدّْؽى كاذبان  تيكىذّْبى صاًدقان  ،  ، كىاذٍكيػٍر رىبَّػكى ًعٍنػدى كيػلّْ شىػجىرو كىحىجى
نًيىًة " . كىأىٍحًدٍث ًلكيلّْ ذىٍنبو تػىٍوبىةن  ىنًيىةي بًالعىبلى  ، السّْرُّ بالسّْرّْ كالعىبلى
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العهد الذىبي الحافل بقيم االخبلؽ كاالداب الذم تسعد بػو  ارايتم ىذا

الشػػعوب كحكامهػػا كيػػنعش فػػي ظبللهػػا الجميػػع ، كنلخػػص ىػػذه الرسػػالة 
 بما يلي :
، كعػػػدـ خشػػػية النػػػاس  تنفيػػػذ احكػػػاـ اهلل تعػػػالى علػػػى الجميػػػع .ُ

 كمراقبتهم.
، كالعفػػو عػػن المسػػئ فػػي غيػػر  الرفػػق بالرعيػػة كاالحسػػاف اليهػػا .ِ

 ترؾ الحق.
 على معالم الجاىلية كعاداتها بما اقره االسبلـ منها. القضاء .ّ
 اظهار الدعوة االسبلمية كبياف محاسنها. .ْ
 ، فانها ركح االسبلـ. االىتماـ بامر الصبلة .ٓ
 كعظ المجتمع كتحذيره من اقتراؼ المعاصي كاالثاـ. .ٔ
نشػػر التعلػػيم كتثقيػػف الجميػػع بػػالعلـو النافعػػة التػػي تتطػػور بهػػا  .ٕ

 حياتهم.
الخشػية مػن ام انسػاف فػي سػبيل اقامػة العػدؿ  الصبلبة كعػدـ .ٖ

 كاشاعة الحق.
، كتربيتػو بػاالداب الفاضػلة  تعليم المجتمع لكتاب اهلل الكػريم .ٗ

 كاالخبلؽ الكريمة .
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ىذه بعض النقاط التي يجب علػى الػوالة تنفيػذىا كتطبيقهػا علػى مسػرح 

 الحياة العامة .
 

ؼ كالتحلػػي كمػػا حفلػػت كصػػيتو)ص( بمػػا يجػػب علػػى الػػوالة مػػن االتصػػا
 بما يلي :

 
الصػػػػػدؽ فػػػػػي الحػػػػػديث ، كالتجنػػػػػب عػػػػػن الكػػػػػذب فػػػػػي جميػػػػػع  .ُ

 المجاالت.
 الوفاء بالعهد كالوعد. .ِ
 أداء االمانات الى اىلها. .ّ
التجنب عن الخيانة بجميع صورىا ، سػواء اكانػت خيانػة االمػة اـ  .ْ

 الدكلة.
 ، كحسن االخبلؽ مع الرعية. لين الكبلـ .ٓ
 اسداء المعركؼ اليو .المحافظة على الجار كالبٌر بو ، ك  .ٔ
 الحناف على االيتاـ ، كالرفق بهم ، كالعطف عليهم. .ٕ
 االتياف بافضل االعماؿ المقربة الى اهلل تعالى. .ٖ
 التفقو في القراف الكريم ، كمعرفة احكامو. .ٗ
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 التحلي بالحلم ككظم الغيظ. .َُ
 خفض الجناح ، كعدـ التكبر. .ُُ
 التجنب عن الشتائم. .ُِ
 ن.ترؾ االتصاؿ بالفجار كالمفسدي .ُّ
 اطاعة االماـ العادؿ ، كاالنصياع الكمره. .ُْ
 اف ال ييكذب صادقا ، كال ييصدؽ كاذبا. .ُٓ

، التػػي يجػػب تطبيقهػػا  لقػػد حفلػػت ىػػذه الوصػػية الذىبيػػة بػػاركع النصػػائح
، كلػػو اف المسػػلمين اخػػذكا بهػػا لكػػانوا سػػادة  علػػى الحكػػاـ كالمسػػؤكلين

 األمم كالشعوب .
 

 أقوؿ :
،  أذنػاب الشػعوب مػع األسػف الشػديدكلكنهم اصبحوا ارذؿ األمم ك    

، كىػػػذا مػػػا رأينػػػاه كلمسػػػناه اثنػػػاء  بسػػػبب سياسػػػة الجماعػػػات التكفيريػػػة
، علػػػى منػػػاطق كاسػػػعة مػػػن  رىابيػػػةسػػػيطرة ىػػػذه الجماعػػػات التكفيريػػػة اال

العراؽ كسوريا، كاعبلف ما يعرؼ بالدكلة االسػبلمية فػي العػراؽ كالشػاـ " 
 داعش " .
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، بػل كػاف ديػدنهم  ىػو خيانػة األمػة كالشػعبإف أكؿ ما بدأ بػو عملهػم   

، كتخريػػػب  ، كالطعػػػن فػػػي الظهػػػر كعملهػػػم الوحيػػػد ىػػػو الغػػػدر كالخيانػػػة
أمريكيػػػة )الشػػػيطاف -، مػػػع حمايػػػة المصػػػالح الصػػػهيو الػػػببلد االسػػػبلمية

 االكبر( في المنطقة .
، كصػرحوا بػػأنهم  لقػد أكضػحوا ككشػػفوا عػن سياسػػتهم الخبيثػة عبلنيػػة   

فػػػبل عجػػػب أف نجػػػد لػػػديهم  بػػػة الكيػػػاف الصػػػهيوني!كلفػػػين بمحار غيػػػر م
 أسلحة من صنعو.

إف ىػػذه الجماعػػات التكفيريػػة ىػػي صػػناعة يهوديػػة مػػرت عبػػر مراحػػل    
، فكاف النػاتج حكومػة إسػبلـ  ، عبر حقب تاريخية طويلة فكرية متعددة

، كدعػػػػوة جاىليػػػػة بػػػػأجلى صػػػػورة  ، كتعػػػػاليم أخبلقيػػػػة منحرفػػػػة مشػػػػوىو
تبػػػػركف )ىنػػػػد بنػػػت عتبػػػػة( آكلػػػػة كبػػػػد سػػػػيد ، حيػػػػث أنهػػػػم يع كأكضػػػحها

 .   )حمزة بن عبد المطلب(، صحابية! ال يجوز لعنها! الشهداء
 

 عزؿ الوالة كمحاسبتهم :
 

، فػػبل بػػد لنػػا اآلف مػػن معرفػػة   بعػػد أف عرفنػػا كيػػف تػػم تنصػػيب الػػوالة   
 ، كعزلهم كما ىي األسباب التي تؤدم الى ذلك . كيفية محاسبتهم
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، فػػػاذا رأل كاليػػػان  شػػػديد الفحػػػص عػػػن سػػػيرة الػػػوالةكػػػاف النبػػػي )ص(     

، أك سػوء أخبلقػو بػادر إلػى عزلػو ، كقػد  تشتكي منو الرعية لسػوء إدارتػو
عػػزؿ العػػػبلء بػػن الحضػػػرمي عاملػػو علػػػى البحػػرين إلف كفػػػد عبػػد القػػػيس 

ٍيػران  شكوه ، ككلػى ابػاف بػن سػعيد ، كقػاؿ لػو : " اسػتػىٍوًص ًبعىٍبػًد اٍلقىػٍيًس خى
  (ُ).اتػىهيم"ـٍ سير كىأىٍكرً 

كلما شاع في اكساط المسلمين احتياط النبي )ص(على نزاىة العماؿ    
 ، كتجردىم من قبوؿ الهدية كغيرىا ، فقد امتنعوا من قبولها . كالوالة

، كاف النبي)ص( يبعثو كل  فقد ركل المؤرخوف اف  عبداهلل بن ركاحة    
، ليخػػرص  ز، ككانػػت قػػراىم مػػن أىػػم قػػرل الحجػػا عػػاـ الػػى يهػػود خيبػػر

، كقػد اراد  عليهم تمرىم ، فاذا قضى كخرص عليهم تمرىم ضمنوه منػو
 : ، فجللوا لو حليا من حلي نسائهم ، كقالوا لو اليهود اف يرشوه

 
 " ىذا لك ، كخفف عنا ، كتجاكز في القسم "

 
 فلذعو منطقهم ، كاندفع بثورة كعنف قائبلن :

                                                 
(0)

  َّٔ/ْالطبقات الكبرل/ابن سعد :  
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، كمػػا ذاؾ   تعػػالى إلػػي" يػػا معشػػر اليهػػود ، إنكػػم لمػػن أبغػػض خلػػق اهلل

بحاملي على أف أحيف عليكم ، كأما مػا عرضػتم علػيَّ مػن الرشػوة فإنهػا 
 السحت كأنا ال أكلها " .

 
، كأنػػو فػي طليعػػة  كدلػت ىػػذه البػادرة علػػى نزاىػة ابػػن ركاحػة كسػػمو ذاتػو

 صحابة الرسوؿ)ص( إيمانا كتحرجان .
 
قامػػػت السػػػػموات كلمػػػا سػػػمعوا اليهػػػػود مقالتػػػو بهػػػػركا كقػػػالوا : " بهػػػػذا  

 (ُ)كاالرض " 
 

 أقوؿ :    
، كابػرزكه علػى  ، ىم الػذين اشػادكا صػركح االسػبلـ إف ىؤالء األعبلـ   

كاقعػػػو النػػػازؿ مػػػن رب العػػػالمين . فػػػالبرغم مػػػن كػػػره ابػػػن ركاحػػػة لليهػػػود 
 .دينو يمنعو من ظلمهم بغير كجو حق، إال أف  كصراحة قولو لهم بذلك

   

                                                 
(0)

  ّٗٔ/ّـ : السيرة النبوية /ابن ىشا 
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،  ، منػػذ أكؿ يػػـو نشػػأة فيػػو لدكلػػة اإلسػػبلميةلقػػد أراد اليهػػود إسػػقاط ا 

فعمػػػدكا الػػػى محاكلػػػة أفشػػػاء الفسػػػاد المػػػالي كاألدارم المتمثػػػل بالرشػػػوة 
، حتػػى  ، بػػين مػػوظفي الدكلػػة اإلسػػبلمية ، كىػػذا مػػا فعلػػوه اليػػـو كغيرىػػا

أخػػذ الفسػػاد المػػالي كاألدارم ينخػػر كمػػرض السػػرطاف فػػي جسػػد الػػدكؿ 
، للوصػوؿ الػى مآربهػا  اعػات التكفيريػة، كالذم اسػتغلتو الجم اإلسبلمية
، كالمعدكمػػػػػة  ، عػػػػػن طريػػػػػق تلػػػػػك النفػػػػػوس الضػػػػػعيفة اإليمػػػػػاف الخبيثػػػػػة

 األحساس بالمسؤكلية كالخوؼ من اهلل تعالى.
نبلحػػظ أف عمػػل الجماعػػات األرىابيػػة ىػػو عمػػل اليهػػود الػػذين عػػادكا    

أف ، فػ ، فالبرغم من تحريم اإلسبلـ الصريح للرشػوة الحكومة اإلسبلمية
ىػػا مػػن المحرمػػات لتحقيػػق الجماعػػات التكفيريػػة تسػػتخدـ الرشػػوة كغير 

، كبػػذلك  فهػػي بػػذلك تعمػػل علػػى إشػػاعة الفسػػاد فػػي األرض أىػػدافها!
ًإذىا ًقيلى لىهيٍم الى تػيٍفًسػديكٍا ًفػي األىٍرًض قىػاليوٍا : يكونوف تطبيق لقولو تعالى  )كى

ا نى   (ُ).ٍحني ميٍصًلحيوفى(ًإنَّمى
 
 
 

                                                 
(0)

 00سىرج انثمرج :  
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 السفراء
، ككجػد فػي أىلهػا  ٌما أقاـ رسوؿ اهلل )ص( دكلتو العظمى في يثربكل   

، يػػدعوىم الػػػى  الحمايػػة لرسػػالتو أخػػذ يبعػػث السػػفراء للملػػوؾ كاالمػػراء
، كالػػدخوؿ فػػي ديػػن االسػػبلـ الػػذم ارتضػػاه اهلل تعػػالى  توحيػػد اهلل تعػػالى

دينان لجميػع عبػاده ، ككانػت رسػائلو الػيهم مػن اىػم كسػائل االعػبلـ علػى 
،  ، كقيصػر ملػك الػرـك د العالمي ، فقد أنذر ملك الفػرس كسػرلالصعي

، فكاف كسرل قد بسط نفوذه  ككانا يقتسماف معظم سواد العالم القديم
، كأمػا  ، كيػدين لحكمػو اغلػب ملػوؾ العػرب على شػماؿ شػرقي الجزيػرة

قيصػػر فقػػد بسػػط نفػػػوذه علػػى الشػػاـ ، كمػػا اليهػػػا جنوبهػػا حتػػى شػػػمالي 
، كغيرىما من الشخصيات البارزة في  النبي)ص( ، لقد أنذرىما الحجاز

، كىو على يقين ال يخامره شك اف رسػالتو الخالػدة سػوؼ  ذلك العصر
 ، كتنعم ببركاتها أمم العالم كشعوب االرض . تعم االرض

، الػػػػذين اختػػػػارىم لوفػػػػادة  كقػػػد طلػػػػب رسػػػػوؿ اهلل)ص( مػػػػن اصػػػػحابو   
 : بهذه النصيحةالملوؾ للحضور عنده ، فلما مثلوا أمامو زكدىم 
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ػٍيئان ًمػٍن أمػوًر النٌػاًس ثيػمَّ لىػٍم  " اٍنصىحوا هلًل ًفي ًعباًدهً  ، فىًإنَّػوي مىػٍن اٍسػتػىٍرعى شى

نَّػػةى ، اٍنطىًلقػػوا ، كىال تىٍصػػنعوا كىمػػا صىػػنػىعىٍت  ـى اهللي عىلىٍيػػًو اٍلجى ػػرَّ يػىٍنصىػػح لىهيػػم حى
 ريسيلي ًعيسىى بًن مىٍريىم ".

 
 لين :كالتفت إليو أصحابو قائ
 ؟ " " ما صنعوا يا رسوؿ اهلل

عىثػػان قىريبػػان فػىرىًضػػيى  " دىعػػاىيم ًإلػػى الَّػػذم دىعىػػٍوتيكيم ًإلىٍيػػًو ، فأىٌمػػا مىػػٍن بػىعىثىػػوي مىبػٍ
ػػكى عيسػػى  ػػوي كتثاقىػػلى ، فىشى ػػرًهى كىٍجهى عىثػػان بىعيػدان فىكى ػلَّم ، كأىٌمػػا مىػػٍن بػىعىثىػػوي مىبػٍ كىسى

 ذلك إلى اهلل " .
 أقوؿ : 

ان ىنػػا كنقػػارف بػػين اسػػتخداـ الحكومػػة اإلسػػبلمية لوسػػائل لنتأمػػل جيػػد   
كمقارنتهػػػا بأسػػػتخداـ الجماعػػػات التكفيريػػػة األرىابيػػػة لوسػػػائل  ، األعػػػبلـ

 األعبلـ اليـو ، كلنأخذ رسالتو )ص( الى قيصر الرـك مثاالن على ذلك :
 

أكفد النبي)ص( دحيػة بػن خليفػة الكلبػي الػى ىرقػل ملػك الػرـك ، كزكده 
 ة :بهذه الرسال
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 ًبٍسًم اهلًل الرٍَّحمًن الرًَّحيمً 
 ًمٍن ميحىمًَّد ٍبًن عىٍبًداهلًل إلى ًىرىٍقلى عىظيًم الرُّكـً .

 سىبلـه عىلى مىًن اتػَّبىعى الهيدل .
أما بػىٍعدي : فإٌني أدعيوؾى ًبدعايًة اإلسبلـً ، أٍسًلٍم تىٍسلىٍم ، يػيٍؤًتكى اهللي    

لٍَّيٍت فىًإنَّما عىلىٍيكى ًإٍثمي االريسسين)فبلحي القرل( أىٍجرىؾى مىرَّتىيًن ، فىًإٍف تػىوى 
نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ  نىا كىبػىيػٍ نػى لىمىةو سىوىاء بػىيػٍ )قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوٍا ًإلىى كى

ٍيئان كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضان أىٍربىابان مّْن ديكًف  الٌلًو فىًإف الٌلوى كىالى نيٍشًرؾى ًبًو شى
 . (ُ)(نَّا ميٍسًلميوفى تػىوىلٍَّوٍا فػىقيوليوٍا اٍشهىديكٍا بًأى 

كصل سفير النبي )ص( الى ملك الرـك ، كعرض عليو كتاب النبي    
،  )ص( فقرأه . قاؿ دحية لقيصر : " ياقيصر، ارسلني من ىو خيره منك

، فاسمع بٌذؿ ثم أجب تنصح ، فإنك إف  كالذم ارسلو خير منو كمنك
 لم تذلل لم تفهم ، كإف لم تنصح لم تنصف ".

 "ىات" .
 " ىل تعلم أكاف المسيح يصلي ؟ " .

 " نعم " .
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" فإني أدعوؾ الى من كاف المسيح يصلي لو ، كأدعوؾ الى من دبر 
خلق السموات كاالرض ، كالمسيح في بطن أمو ، كادعوؾ الى ىذا 

،  مريم بعده النبي األمي الذم بشر بو موسى ، كبشر بو عيسى بن
،  ، كتشفي من الخبر كعندؾ من ذلك إثارة من علم تكفي عن العياف

،  ، كاال ذىبت عنك االخرة فإف أجبت كانت لك الدنيا كاالخرة
 ، كاعلم اف لك ربان يقصم الجبابرة ، كيغير النعم " . كشوركت في الدنيا

 
ليكوف ، كأنوي كاف جديران  حكى ىذا الحديث أصالة دحية كعمق تفكيره

 سفيران للنبي)ص( كممثبلن لو أماـ أقول شخصية سياسية في عصره .
 

 ألتفت ىرقل كقاؿ :
 " ىل يوجد أحد من قـو ىذا الرجل الذم يزعم أنو نبي ؟ ".

 فقالوا : " نعم "
، فأشار الجماعة اليو كقالوا : "  ككاف ابو سفياف قبل اف يسلم حاضران 

 انو اقرب الى النبي "
، فلما مثل امامو امر ترجمانو اف يسالو عن  لة ىرقلفدعي الى مقاب
 االمور التالية :
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 ؟" " كيف حسبو فيكم
 " ىو ذك حسب "

 ؟ " " ىل كاف من ابائو ملك
 " ال "

 ؟ " " ىل كنتم تتهمونو بالكذب
 " ال "

 ؟ " " مىن يتبعو أشراؼ الناس أـ ضعفائهم
 " بل ضعفائهم "

 ؟ " " أيزيدكف أـ ينقصوف
 كف "" بل يزيد

 ؟ " " ىل يرتد أحد من دينو بعد اف يدخل فيو
 " ال "

 " فهل قاتلتموه ؟ "
 " نعم "

 ؟ " " فكيف كاف قتالكم إياه
 " يكوف الحرب بيننا كبينو سجاالن يصيب منا كنصيب منو "

 " فهل يغدر "
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 " ال "

 ؟ " " كيف عقلو كرأيو
 " لم نصب لو عقبلن كال رأيان "

 ؟ " " فما يأمركم بو
أمر بالصبلة كبالزكاة كالعفاؼ، كأف نعبد اهلل كحده ال شريك لو، " ي

 كيأمرنا بالعهد، كأداء األمانة "
 

، حيث أبدل ىرقل إعجابو  جرل ىذا الحوار بين ىرقل كابي سفياف
،  ، كانتفخ سحره ، ككـر أنف أبي سفياف كإكباره بشخصية النبي)ص(

 كراح يقوؿ بألم :
 

 أمر أبي كبشة، أصبح ملك الرـك يهابو " " لقد أبٌر)أم ارتفع شأنو(
 

، كعرض اإلسبلـ على  قابل ىرقل سفير النبي)ص( بكل حفاكة كتكريم
،  الرـك ، فأبوا ، فكتب الى رسوؿ اهلل)ص( رسالة أعلن فيها إسبلمو

 ، كىذا نص رسالتو : كامتناع الرـك من قبوؿ اإلسبلـ
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ن قيصر ملك الرـك ، الذم بشر بو عيسى . م " الى احمد رسوؿ اهلل

، نجدؾ  ، كإني أشهد أنك رسوؿ اهلل أنو جاءني كتابك مع رسولك
، كإني دعوت الرـك الى  عندنا في اإلنجيل بشرنا بك عيسى بن مريم

، ككدت اني عندؾ  اف يؤمنوا بك فابوا ، كلو اطاعوني لكاف خيران لهم
 فأخدمك ، كاغسل قدميك " .

 
 أقوؿ :

رسوؿ )ص( ألصحابو األكائل بالهجرة الى ذكرت فيما سبق أمر ال   
خصوصان كاف فيها  ؟ ، لماذا ، كسؤاؿ سيدكر في ذىن أم احد الحبشة

كتربطو مصالح مع قريش؟! ...  كان ال يدين بدين النبي محمد)ص(!مل
 .كه ال ييظلم عنده أحد!فكاف الجواب من النبي)ص( : ألنو مل

م كانوا البذرة األكلى ، كى لقد أرسل النبي )ص( أصحابو األكائل   
، سوؼ  ، رجل يدين بدينو أخرالبتة ، الى رجلو لم يلتق بو  لئلسبلـ

 أال ييعدي ذلك رميان إلى التهلكة ه اهلل تعالى على دين ذلك الملك!يظهر 
 ؟ ...

، كلذلك فأنا  ًفعلي الملك النجاشي لم يكن مأمونان على كل حاؿ   
 ، كفضح  )ص( أراد تدكيل القضية، أف الرسوؿ ارل )كاهلل كرسولو أعلم(
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، كأنها  ، كذلك أراد أف يبين سلمية الدعوة قريش أماـ الرأم العالمي

 ، كما كانت تركج لو قريش ، كليست دعوة نقمة كشر دعوة رحمة كخير
 ، بأف محمد)ص( فرؽ بين األبن كأبيو! ...

 ، كسرل كقيصر كالمقوقس لقد بعث رسوؿ اهلل رسائلو الى الملوؾ   
، كدعوة الى  كملوؾ اليمن كغيرىم ، ككانت رسائلو تنم عن كد كإحتراـ

)ىرقل( كما جرل معها الحق ، إنموذجان  ، كأخذنا رسالتو الى قيصر الرـك
، كمن ثم فضح نهج  لبياف النهج النبوم الحق كاستخدامو األعبلـ

 أمريكي( ...-، كأعبلمها الشيطاني )الصهيو الجماعات التكفيرية
، كذلك بإيصاؿ  اراد الرسوؿ محمد)ص( اداء تكليفو الشرعيلقد    

افَّةن لّْلنَّاًس بىًشيران كىنىًذيران  ٍلنىاؾى ًإالَّ كى دعوة الرب الى كافة الناس )كىمىا أىٍرسى
، بأف بعث  ، فقاـ)ص( باداء تكليفو(ُ)( يػىٍعلىميوفى كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى 

، ليؤدكا تكليفهم أماـ من ىم في  رسلو الى ملوؾ أقواـ تلك الناس
، بأف عرض  ، كلذلك فقد قاـ )ىرقل( باداء تكليفو أيضان  ذمتهم

، كبقيت مملكتو كلم  ، كأعلن ىو إسبلمو ، فأبوا اإلسبلـ على قومو
المجيئ  ، أك ، كلم يطلب منو الرسوؿ)ص( ترؾ رعيتو يتغير فيها شئ

 و تغيير قوانين مملكتو ، بل لم يطلب من ، أبدان  اليو كاألستقرار عنده
                                                 

(0)
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، كاف  ، ذلك اف شريعة النصارل شريعة سماكية كفق الشريعة األسبلمية
نهم أ ىعنبم،  ، كلكن الناس قد تصالحوا عليها اصابها بعض التحريف

 ، فبقي رسوؿ اهلل)ص( في مدينتو لديهم اعتراض على دستورىم لم يكي 
 ، كأبقى على قيصر ملكان على قومو ...

اـ األعبلـ في الحكومة اإلسبلمية على بناء عبلقات الود لقد ق   
، كىو نهج  ، مع حكومات الدكؿ االخرل ، كالتآخي كالسبلـ كالتراحم

 الدين اإلسبلمي في كل أموره.
، بنت قاعدتها على نشر  بالمقابل نرل إف الجماعات التكفرية   

، كحكمت على جميع  ، كنار الحرب افكارىا تحت كطأة السيف
، كلذا فالناس مخيركف بين أمرين ال ثالث  خالفيها بالكفر كالضبلؿم

، كأف اموالهم كأعراضهم  ، بأبشع صورة لهم إما إتباعهم اك الموت
 ككل ما يملكوف ىو ملك لهذه الجماعات التكفيرية...

، بل جاء نتيجة  لم يأتي تفكير كأيدلوجية ىذه الجماعات من فراغ   
)كىأىًعدُّكٍا لىهيم :  ، مثبلن قولو تعالى اني كالنبومالفهم الخاطئ للنص القر 

ٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىٍدكَّ اللٌ  ، (ُ)(ًو كىعىديكَّكيمٍ مَّا اٍستىطىٍعتيم مّْن قػيوَّةو كىًمن رّْبىاًط اٍلخى
 بالرغم من أف النص يطلب األعداد لمواجهة الخطر المحتمل من 
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ولوا ، إال أنهم ح عن نفسو ، كىو أمر طبيعي لكل بشر يدافع الكافرين

 معنى اإلعداد الى اإلعتداء!
) فػىقىاتًليوٍا أىًئمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم الى أىٍيمىافى لىهيٍم لىعىلَّهيٍم :  كذلك قولو تعالى    

ىو ما  منهم بإف مقاتلة الكافرين إبتداءن ، حيث صرح كثير (ُ)(فى يىنتػىهيو 
،  كاملةن لما كقعوا في ىذا اللبس  كلو أنهم قرأكا اآلية لت عليو األية!د

انػىهيم مّْن بػىٍعًد عىٍهًدًىٍم : فمن خبلؿ قراءة اآلية كاملةن  ثيوٍا أىٍيمى )كىًإف نَّكى
لَّهيٍم كىطىعىنيوٍا ًفي ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوٍا أىًئمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍم الى أىٍيمىافى لىهيٍم لىعى 

ت أ، حيثي إبتد فرة مشركط أيضان يتضح أف قتاؿ ىؤالء الك (ِ)(يىنتػىهيوفى 
 ىذه اآلية بػ)إف الشرطية(، كىذه الشركط ىي)الطعن كالنكث( ....

، لتصل الى  أخذ اإلعبلـ التكفيرم ببث صور الرعب كالخوؼ   
، كلذلك فمن  ، كتبني فكرة الترىيب فقط اصحاب الديانات األخرل

عبلـ ناجح من حيث الوصوؿ الى أكبر عدد من المؤكد بأف ىذا اإل
، بل ىو ناجح  ، لكنو فاشل في كسب أم من المؤيدين المشاىدين

 في طرد من كاف من الممكن كسبو!
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 :الخاتمة
 

،  ، من حيث ىي تمر بمرحلة نمو متتابعة تقـو تربية الكائنات الحية   
لتربية ، كتستخدـ ا من خبلؿ تدريبات كفق مراحل محددة كمتعددة

، كالنظاـ السياسي من حيث ىو  عدة اساليب للوصوؿ الى ما تريد
 قوانين كتشريعات فهو تربية مجتمع .

، كلذلك فيجب اف  إذف فالقوانين كالتشريعات تأخذ دكر المربي   
، كمن ذلك قيل: )ىدد  تتسم بالرحمة كالتسامح قبل الشدة كالعقاب

 بالعقوبة كال تطبقها(.
، كاستخدـ  تربية ىو إسلوب الترغيب كالترىيبمن أساليب ال   

، كترؾ الترىيب لما بعد الدنيا ام  اإلسبلـ اسلوب الترغيب في الدنيا
، عقوبات  ، فهي عقوبات رد مظالم ، كأما عقوبات الدنيا األخرة

، كلكن نقل لنا اإلعبلـ المرئي   تختص بأخذ الحق للمظلـو من الظالم
نهم لم ، إل يرية بقتل ثبلث مسلمينكيف قامت ىذه الجماعات التكف

أين جاءكا  نٍ مً ،  فأعدموىم رميان بالرصاص يعرفوا عدد ركعات الصبلة!
 بهذا الحكم؟ ال ندرم!
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ىكذا علمنا اإلسبلـ أف ننصح أكالن كثانيان كثالثان  (ُ)"الدين النصيحة"   

، فإف أصر األخر على   ، كاف ندفع بالحسنة السيئة دكف مملل أك كلل
 ه فهو كما أختار...كفر 
، ككذلك بعض ابناء الديانات  فيو في آية يتشبث بها التكفير    

ارًبيوفى الٌلوى كىرىسيولىوي :  ، كىي قولو تعالى األخرل )ًإنَّمىا جىزىاء الًَّذينى ييحى
ٍم كىيىٍسعىٍوفى ًفي األىٍرًض فىسىادان أىف يػيقىتػَّليوٍا أىٍك ييصىلَّبيوٍا أىٍك تػيقىطَّعى أىٍيًديهً 

نٍػيىا كىلىهيٍم  كىأىٍرجيليهيم مٍّْن ًخبلؼو أىٍك يينفىٍوٍا ًمنى األىٍرًض ذىًلكى لىهيٍم ًخٍزمه ًفي الدُّ
إف عملنا ىو ما  :، حيث يقوؿ التكفيريوف(ِ)(عىذىابه عىًظيمه  ًفي اآلًخرىةً 

كال أدرم لماذا يتجاىل ىؤالء المقدمات  عليو ىذه اآلية! نصت
 ،، فلقد جاءت كلمة)إنما( كىي أداة حصر !ان كيلجئوف الى النتائج دائم

ارًبيوفى الٌلوى كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى ًفي  أم حصر ىذه العقوبات بػ)الًَّذينى ييحى
األىٍرًض فىسىادان(، فهل يا ترل حارب شيعة العراؽ كسنتو كمسيحيوه 
كبقية طوائفو األخرل اهلل كرسولو؟! أـ ىل سعوا في األرض الفساد؟! 

... 
 

                                                 
(0)

 البخارم في كتاب اإليماف، باب الدين النصيحة هلل كلرسولو كألئمة المسلمين، كمسلم في كتاب اإليماف 
(9)

 11سىرج انًائذج :  
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 : ، كللجماعات التكفرية أيضان أقوؿ أما بالنسبة ألبناء بقية الديانات   

 ىل رأيتم رسوؿ اهلل)ص( طبق ىذه العقوبات في حق أم شخص؟!
ىل رأيتم أم أحدو من أئمة أىل البيت)ع( حكم بهذه األحكاـ بعد 

 استشهاد رسوؿ اهلل)ص(؟!
 (ُ)ن الحكم، فقد حدث كنفى رسوؿ اهلل)ص( مركاف ب اللهم إال النفي

،  ، كذلك لسوء خلقو كغيرىا من الصفات التي ليست محل بحثنا
، كىي ليست عقوبة بمعنى العقوبة كانما ىي عقوبة بمعنى دفع الضرر 

، كمثل ىذه الحالة تحدث في كل أنظمة  بطرد العنصر المسئكذلك 
فإف ، نذر ، حتى في مجاؿ الرياضة فإف البلعب يي  العالم على حدو سواء

لدفع ، طاردان البلعب المسيئ ، ر اشهر الحكم كارتو األحمر أستم
 ضرره عن األخرين ... فأفهموا يرحمنا كيرحمكم اهلل

 
                                                 

(0)
عمالو التي تخالف القرآف أكرد فيها ما جاء فيو من الذـ ك ألترجمة مركاف  عقد ابن ابي الحديد بحثا كافيان  

ف يذكر في الذين أقل من أحكم فأحقر ك ال(: فاما مركاف بن ُٕص  ْك قاؿ عنو في )ج  النبي الكريم ك سنة
ما أ، ك  ، ك ىما الطريداف اللعيناف بوهأااللحاد ك نو كاف مجاىرا ب، أل كضحنا سوء رأينا فيهمأقد غمصناىم ك 

فقرأ   (عليو السبلـ)... لما كتب عبيد اهلل بن زياد يبشره بقتل الحسين لحادان إعظم أبنو فأخبث عقيدة ك إمركاف 
، ذكر  نصارنكر عليو قولو قـو من األأ، ف قبر النبي)ص( قائبل: يـو بيـو بدر ىال أكمأ، ك  كتابو علي المنبر

طبلؽ يد مركاف في إعثماف من  (عليو السبلـ)المؤمنين ميرأبو عبيدة في كتاب المثالب ك قد حذر االماـ ألك ذ
 -: ام لعثماف -مر الخبلفة حيث قاؿ لوأ
 (ُٔٔػ ُْٔ/ ٔشرح نهج الببلغة: )"...تكونن لمركاف سيقة يسوقك حيث يشاء فبل "
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 تتمة كخبلصة ال بدَّ منها:
كبناء جسور المحبة ، يقـو النظاـ اإلسبلمي على التسامح كالعفو    

)كما  كال يلجأ الى القتاؿ إال في حاالت الدفاع، كالتعاكف مع األخرين 
ًبيًل الٌلًو الًَّذينى يػيقىاتًليونىكيٍم :  ، تجسيدان لقولو تعالىبينا(  )كىقىاتًليوٍا ًفي سى

 .(ُ)(اٍلميٍعتىًدينى  كىالى تػىٍعتىديكٍا ًإفَّ الٌلوى الى ييًحبّْ 
أما الجماعات التكفيرية فهي تقـو على إقصاء األخر كمحاربتو كقتلو    

 إتباعها، فبل حياة لو اال بالبيعة لهم!، كتطلب من األخر  كإنتهاؾ حرمتو
 

 مما تقدـ نستطيع القوؿ:
 

ال يمكن اف ننسب ىذه الجماعات التكفرية الى اإلسبلـ بأم  .ُ
 ، لمخالفتها التعاليم اإلسبلمية كما أكضحنا. شكلو من األشكاؿ

، كأف  ال يوجد نظاـ سياسي لهذه الجماعات كاضح المعالم .ِ
 اإلسبلـ. إدَّعوا أنهم يأخذكه من مصادر

، من بعيدو أك  ال صلة لهذه الجماعات بالفكر أك النهج اإلسبلمي .ّ
 فأفعالهم تدؿ على النفاؽ كالمركؽ من الدين)عن  قريب.

 
                                                 

(0)
 021سىرج انثمرج :  
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النبي)ص( قاؿ: أربعه مىٍن كىنَّ فيًو فهو منافق كإف كانت فيًو كاحدة 
منهن كانت فيًو خصلةه من النفاؽ حتى يدعها ، إذا حدَّث كذب ، 

 (ُ)صم فجر(أخلف ، كإذا عاىد غدر ، كإذا خا كإذا كعدى 
تتطابق أفكار كأساليب ىذه الجماعات التكفرية مع أفكار  .ْ

 في النظرية مثل ، سواءن  كأساليب الجماعات اليهودية المتطرفة
)قطع الرؤكس  أك في التطبيق مثل، (ِ))شعب اهلل المختار(

 (ّ))كالتمثيل بالجثث
إعبلف البراءة من ىذه يجب على جميع المذاىب اإلسبلمية  .ٓ

أبن خلدكف  يصف ، عمبلن كليس قوالن فقط. الجماعات التكفرية
موسوسوف يحتاج في أمرىم إلى " ىذه الجماعات قائبلن: 

المداكاة إف كانوا من أىل الجنوف ، كإما التنكيل بالقتل كالضرب 
 .(ْ)«إف أحدثوا ىرجا ، كإما إذاعة السخرية منهم

                                                 
(0)

 ُِٔ:ٗٔبحار األنوار  
(9)

عم »، أك «عم سيجواله»، كيوجد معنى االختيار في عبارة مثل «ىاعم ىنفحار»ترجمة للعبارة العبرية  
كإيماف بعض اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني «. الشعب الكنز»أم « نيحبله

 راكمت فيواليهودم، كتعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب اليهودم كت
(1)

الباب  -الجزء الثانى  -المجلد الخامس  عبد الوىاب المسيرل.د - وسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونيةم 
 الثانى

(1)
 ُٗٓالمقدمة ص  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%89
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 مصادر البحث:

 الكريمالقرآف   -ُ
 ا.ـ.د خيرم عبد الرزاؽ جاسم / العملية السياسية في العراؽ  -ِ
حياة المحرر األعظم كالرسوؿ األكـر محمد / تأليف: باقر   -ّ

ق ، ُِْٖ –ـ ََِٕ –شريف القريشي / الطبعة األكلى 
 لبناف -الناشر: دار جواد األئمة / بيركت

 مسلم صحيح   -ْ
 البخارمصحيح   -ٓ
 لسيبحار األنوار : الشيخ المج  -ٔ
 المقدمة / أبن خلدكف  -ٕ
عبد الوىاب .د - موسوعة اليهود كاليهودية كالصهيونية  -ٖ

 المسيرل
 / إبن أبي الحديدشرح نهج الببلغة   -ٗ

د.محمد علي آؿ ياسين ، القانوف الدستورم كالنظم   -َُ
 ُْٔٗالسياسية ، بغداد ، 

د. مصطفى أبو زيد فهمي ، مبادئ األنظمة السياسية ، منشأة  -ُُ
 ُّٖٗالمعارؼ ، اإلسكندرية ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%89
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د. ىادم الشيب ، د. رضواف يحيى ، مقدمة في علم  -ُِ

ز الديمقراطي السياسة كالعبلقات الدكلية ، إصدار المرك
 َُِٕالعربي، طبعة 

المحيط في اللغة، للصاحب بن عبَّاد، تحقيق محمد حسن  -ُّ
 ُْٗٗآؿ ياسين، بيركت عالم الكتب، 

 كتاب األمير / ميكافيلي -ُْ
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 المبحث الثالث :
 

 مقاالتنا في فترة إحتبلؿ داعش
 لثلث األراضي العراقية
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 "داعش" أفئدتهم ىواء!
 

، كىو ما  ، فاننا نتجو إلى ذكر القلب عندما نتحدث عن العاطفة   
،  ، كبعيدان عن الدليل العلمي تعودنا عليو ككرثناه في لغتنا عن آبائنا

ألػ"داعش" قلبه فيًو ذرة من عاطفةو  :، أتسأؿ كأين ىو مكاف األحساس
 !؟ اإلنسانية!؟ ىل يمتلكوف شيئان من  أك رحمة

 ؟ ؟ جاءكا عن أبو كأـي ىل ىؤالء بشره مثلنا
، ببل عاطفة كال  أـ ىم ركبورتات برمجها سيدىا على الدمار كالخراب

 !؟  رحمة
 !؟ ىل فعبلن يستطيعوف الزكاج كاإلنجاب كتربية األطفاؿ

 " سيلفي" التليفزيوني إف ما عرضوي الفناف " ناصر القصبي" في مسلسلوً 
!  ، التي لم نرى لها كألفعالها مثيبلن  شيئان تجاه ىذه الوحوش، ال يعدكا 

 ! سول ما قرأناه عن أبادة الهنود الحمر من ًقبل األمريكاف البيض
، أف "داعش الكفر كالرذيلة قامت  ذكرت شبكات األنباء األخبارية   

! عندما   العراؽ ! كتفجيره في محافظة صبلح الدين/ بتفخيخ رضيع
، ككاف ىذا الرضيع  ريب عناصرىا في آليات التفخيخكانت تقـو بتد

 ، فإف  ، أيتهم كالده بقتل أحد عناصر داعش البرابرة ألحد المدنيين إبنه 
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!؟ كأين ىم من قوؿ  كاف ما يقولوف صحيحان فما ذنبي ىذا الرضيع

 !؟ ، بأم ذنبان قيتلت( )كإذا الموؤدة سيئلت :القرآف
 ؟ المشركين في الجاىليةأليس ىذا ما عابوي األسبلـ على 

، حينما أكصى  أين ىم من خطبة الرسوؿ الذم يدعوف اإلنتماء إليو
، حفاظان  الجيش اإلسبلمي قبل المعركة التي كاف مضطران للدخوؿ فيها

، حيثي قاؿ: " ال تؤذكا طفبلن  ، كدفاعان عن الماؿ كالعرض على النفس
ؤىم احقوا فاران كال تبدكال شيخان كال أمرأةن كال تقطعوا شجرةن كال تل
 بالقتاؿ حتى يبدأككم") مقتطفات من كصاياه(.

 !؟ ىل عملت الحركات التي تدعي بأنها إسبلمية بهذه الوصايا
،  جاء في الحديث الشريف: )كمنهم من يقرأ القرآف كالقرآف يلعنو!(   

، من الجماعات التي  ، من قبلها كمن بعدىا فػ"داعش" كمن لف لفها
، بل إف صفتهم  ، ملعونوف بنص القرآف تماء إلى اإلسبلـتدعي األن

 ميٍهًطًعينى ): ، ذلك قولوي تعالى كجدتها في إحدل آياتو كبصورة كاضحة
تػيهيٍم ىىوىاء الى يػىٍرتىدُّ ًإلىٍيًهٍم طىٍرفػيهيمٍ  ميٍقًنًعي ريءيكًسًهمٍ  [(! ّْ]إبراىيم :  كىأىٍفًئدى

 ىكذا ىم "داعش" كىذا ىو كصفهم!
الذم قتل أكالد الصحابي الجليل ، اد "بيسر بن أرطأة" ىؤالء أحف

 "عبداهلل بن عباس" فقط ألنهما ىاشمياف!
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 ! ىؤالء أحفاد من كضع رأس األماـ الحسين عليو السبلـ بيد إبنتو رقية

 ! ىؤالء أحفاد من قتل رضيع الحسين كىو عطشاف
 بقي شئ...

شريح جثث داعش ، أف تقـو بت على مراكز األبحاث الطبية التشريحية
، فقد يكتشوا لنا خلقان آخر تشابو معنا في الصوت  كال سيما أيمرائهم

 كالصورة. 
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 داعش كاألزياء 
 

؟ حيػثي كػاف  ، كسػألوي: كيػف ترانػي جاء أحدىم إلػى سػقراطييحكى:    
 ؛ فأجابو سقراط: تكلم حتى أراؾ. يرتدم مبلبس جديدة كغالية الثمن

التػػي تضػػفي منظػػران جمػػيبلن علػػى ،  ء مػػن األشػػياء الجماليػػةتعتبػػر األزيػػا   
، كإال فالمبلبس كجدت للسػتر كالوقايػة كالحفػاظ علػى جسػم  المبلبس
، عػػن مقػػدار  ؛ كتيعبػػر األزيػػاء مػػن خػػبلؿ إختيػػار الشػػخص لهػػا االنسػػاف

، كلكنهػا فػي  ، حسب ما يػراه علػم نفػس الشخصػية معين من شخصيتو
، حتػى  التػي يفرضػها المجتمػع علػى أبنػاءهنفس الوقت تعتبر من القيػود 

 ، كإلػبس مػا يعجػب النػاس( )أكل ما يعجبػك أنوي جاء في المثل الشعبي
، قبػػل  لػػذلك تػػرل النػػاس يحكمػػوف علػػى الشػػخص مػػن خػػبلؿ مبلبسػػو، 

، كمػػن ذلػػك تػػراىم يحترمػػوف بعػػض  أف يعرفػػوا شػػيئان عػػن علمػػو أك عملػػو
 أنواع المبلبس كمرتديها كيحقركف أيخرل. 

،  كأشػػكاالن معينػػةن  ، متخػػذةن أسػػماءن  تنوعػػت األزيػػاء مػػن جيػػل إلػػى أخػػر   
، يكػػوف  ، بيػػد أف أغلػػب الرافضػػين لهػػا مػػن ميريػػديها أك رافضػػيها سػػواءن 

، كمػػا  رفضػػهم بسػػبب عقػػدة نفسػػية تجػػاه مىػػن إسػػتخدـ تلػػك المبلبػػس
 ، حيثي إرتدت األجهزة القمعية الصدامية بزات  حصل عندنا في العراؽ
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،  ، ككػذلك إختػاركا اللػوف الزيتػوني بإسػم)القاط السػفارم( كانت تعػرؼ

 كال زاؿ الناس يكرىونهما الى يومنا ىذا.
، حيػث  ، ظهرت لنا أزيػاء جديػدة بعد سقوط الصداميوف كحكومتهم   

،  إرتدل اإلسبلميوف البزة الرسمية المتكونة من السترة كالبنطاؿ)القػاط(
، حيػػثي لىػػبسى أعضػػاءه ربطػػة  وة، بإسػػتثناء حػػزب الػػدع بػػدكف ربطػػة العنػػق

، كيحكػي كػبلـ اإلسػبلميين كأصػبح   ، فهو يعمػل عمػل العلمػانيين العنق
 كالغراب الذم أضاع المشيتين.

، إذا أردت أف تسػػػير أمػػػورؾ فػػػي  مػػػا عليػػػك اآلف كأنػػػت فػػػي العػػػراؽ   
، كأف تنجػػػػز معاملتػػػػك بسػػػػرعة   ، بشػػػػكل سػػػػلس كسػػػػهل دكائػػػػر الدكلػػػػة

م )القػػػػاط( كيػػػػا حبػػػػذا لػػػػو كػػػػاف ذا لػػػػوف ،  إال أف تػػػػرد كسػػػػرعة الضػػػػوء
، أمػػػا إذا أضػػػفت لهػػػن ذقن)لحيػػػة(   ، أك أسػػػود رصاصػػػي غػػػامق)كيحلي(

 ، فسيخر لك جميع الموظفوف سيجدان كىم صاغركف. كبيرة
أمػػا داعػػش فقػػد كجػػدكا بػػالزم الػػذم يرتديػػو أغلػػب سػػكاف شػػبو القػػارة    

ليػػو إسػػم يطلقػػوف ع ، بغيػػتهم حيػػث ، كالمعػػركؼ بػػالزم األفغػػاني الهنديػػة
 كال أدرم ىل نطق القرآف بهذا الزم؟!. ! الزم اإلسبلمي

، ثػم انتقػل ىػو  ، يدرس في حوزة النجػف لي صديقه من أىالي بغداد   
 ، في زيارة الى  ، يقوؿ: جائني أخي مع أطفالو كعائلتو كأستقر ىناؾ
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، كبمػػا أنػػو  ، حيػػثي نرتػػدم المبلبػػس السػػوداء المنػػزؿ أيػػاـ محػػـر الحػػراـ

،  ، خرجػػت لػػو بػػالزم الػػذم أرتديػػو فػػي البيػػت لػػيس غريبػػان عنػػيأخػػي ك 
، فمػا كػاف مػن أطفالػو اال الصػراخ:  القميص الطويل كبجامتػو السػوداكاف

 "بابا ىذا داعش".
،  ، لدل كػل النػاس ، مصدر خوؼو كرعب أصبح الزم األفغاني اآلف   

و ، كإذا بقػػي الحػػاؿ علػػى مػػا ىػػ حتػػى األفغػػاف أنفسػػهم كالمسػػلمين أيضػػان 
ػ،  عليو التعبػد أك اإلنتسػاب الػى  ري ظى ييحفسيلجأ المتضرر إلى القضػاء كسى

 اإلسبلـ.
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 " داعش كاألغبياء "
 

، البغػدادم  ينتشر اآلف فػي االكسػاط الشػعبية كفػي الشػارع العراقػي    
منو بالتحديد ، اشاعة تتحدث عػن اسػقاط بغػداد مػن قبػل " داعػش " ! 

،  معليػػو فػػي تصػػرفاته وفبػػل يعولػػ، ىػػذا الكػػبلـ  كيصػػدؽ بعػػض السػػذج
زالػػػت كسػػػتبقى ىػػػي  امػػػكانػػػت ك   ، ف ىػػػذه االشػػػاعات كغيرىػػػاأكالمعلػػػـو 

من تبقػى مػن كػبلب البعػث  نقصد بهمالعمل الوحيد للطابور الخامس ، 
ك بػػػاالحرل أف يحظػػػوا بػػػوثنو يعبدكنػػػو أالػػػذين رفضػػػوا التحػػػرر كيريػػػدكف ، 

عليػػو السػػبلـ : )كػػأنهم أشػػربوا فػػي يسػػتعبدىم ، فكمػػا قػػاؿ االمػػاـ علػػي 
 قلوبهم العجل !( ... ياؿ ىؤالء يصنعونو بأيديهم ليعبدكه ! ...

نمػػا السػػوم مػػن إالغبػػي )ال نقصػػد بػػو طبعػػان صػػاحب القصػػور الػػذىني ك    
، دنػػى تحقػػق مػػن صػػحتو أخبػػر دكف  مٌ أالنػػاس( ىػػو ذلػػك الػػذم يصػػدؽ 

السػػهل خداعػػو !( يعنػػي مػػن طلػػق عليػػو باللهجػػة العراقيػػة )قشػػمرلػػذلك ي
لطالمػػا ابػػدع الفنػػاف الكبيػػر " يػػونس شػػلبي " فػػي اداء ، ك كالنصػػب عليػػو 

 مثل ىذا الدكر ...
ـ أخطػػر امػػي " أسػػعد " : ىػػل الغبػػي المتحػػرؾ سػػألني صػػديقي االعبل   

 الغبي الساكن ؟
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نسػػاف ، ىػػو حركػػة ، إف كػػل مػػا يصػػدر مػػن فعػػل اك قػػوؿ مػػن إفأجيبػػو :   

لػذلك جػاء فػي القػرأف الكػريم : اف أكثػر كالغبي مػن اكثػر النػاس حركػة ك 
النػاس اليؤمنػػوف ، ال يشػػكركف ، فاسػقوف ، ال يعلمػػوف ، ال يعقلػػوف .... 
الػػخ ، كيقػػوؿ االمػػاـ علػػي عليػػو السػػبلـ " مػػن كمػػل عقلػػو نقػػص كبلمػػو " 
)كالعكس صحيح أيضان( ... مما سلف يتضح اف الغبي في حركة دائمػة 

طرتو( فهػو مسػير مػن حيػث ال ألف فكره كلسانو ليس بيػده )تحػت سػي، 
 يشعر ، كلذا فهو خطر في كل االكقات ...

 نفتاح الشعب العراقي المحرـك )المرحػـو حاليػان(إبعد سقوط الصنم ك    
، علػػػى الشػػػعوب االخػػػرل كدخػػػوؿ احػػػدث انػػػواع التقنيػػػات الحديثػػػة  ،

!  نػػػػعو م مى أافػػػػة كسػػػػائل االعػػػػبلـ كبػػػػدكف كانتشػػػػار الكتػػػػب كالصػػػػحف كك
بدؿ العمل ، ملت الحكومة على زيادة نسبة االغبياء لؤلسف الشديد ع

لخلػػق مجتمػػع كاعػػي يػػدرؾ ، علػػى انقػػاص تلػػك النسػػبة ثػػم ازالتهػػا نهائيػػان 
كيعمل على تطبيق القوانين كيطالب بحقوقػو ، معنى الحقوؽ كالواجبات 
! ألف عقػػد نهػػم ارادكا خلػػق دكتاتوريػػة جديػػدة بشػػكل سػػلمي ، كذلػػك أل

كلػػػػم يطػػػػوركا انفسػػػػهم ، فوسػػػػهم مػػػػن قبػػػػل الدكتاتوريػػػػة ترسػػػػخت فػػػػي ن
كيتخلصوا من تلك العقدة ، فأبتلي الشعب بهوالء االغبياء حتى كصػلنا 

 ... ََِّالى ما كنا عليو قبل عاـ 
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نهػػم لػػم يؤسسػػوا دكلػػة أل، اف داعػػش كغيرىػػا صػػنيعت ىػػؤالء االغبيػػاء    

فالمسػؤكؿ ، كتشعره بأنها تستطيع حمايتػو  ، تستطيع اف تحمي الشعب
كلم يعطي ألذنو الوقػت كػي يسػمع مػا ، أخر  كادم كالشعب في كادو  في

ال انػتم إأف الشعب غبي ! ال كاهلل فما غبي كأظنو يعتقد ب، يريد الشعب 
 يها المسؤكلين ...أ
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 داعش كأضرحة األنبياء
 

حتػػى اذا تيقنػػوا ،  ، عاشػػوا تجربػػة شخصػػية مريػػرة األنبيػػاء بشػػر مثلنػػا   
، فممػا ييػذكر  ، بػدأكا بػدعوة النػاس الػى تلػك التجربػة منها كمن صػحتها

، كػػػػاف فػػػػي بدايػػػػة أمػػػػره  أف " سػػػػقراط " الفيلسػػػػوؼ اليونػػػػاني المعػػػػركؼ
 ، ثم إدعى بأنو اتصل بالوحًي أك إتصل بو الوحي مػن السػماء سفسطائيان 

لظلػػػػم ، كا ، فبػػػػدأ بمحاربػػػػة السفسػػػػطائية فكػػػػران  ، فأنكشػػػػف لػػػػو الحػػػػق
 حطاـ الدنيا ... ، ككاف زاىدان ال يملك شيئان من  األجتماعي عمبلن 

،  ، أف تػػػأتي بفكػػػرةو ىػػػي تجربتػػػك الشخصػػػية إنهػػػا تجربػػػة مريػػػرة حقػػػان    
 ، فكيف لك أف تقنػع األخػرين بمػا تقػوؿ فتريد أف تعممها على األخرين
؟! كػػذلك كإف ىػػذه األشػػياء قػػد ال تصػػب  ؟! خصوصػػان مػػن أشػػياء غيبيػػة

، خصوصػػػػان كأف أكثػػػػر النػػػػاس تبحػػػػث عػػػػن  مصػػػػلحة أكثػػػػر النػػػػاسفػػػػي 
؟!  ، المتمثلػػة بػػاألمور الماديػػة فػػي الدرجػػة األكلػػى مصػػالحها الشخصػػية

... 
قػػػاؿ النبػػػي محمد)صػػػلواتو تعػػػالى عليػػػو كآلػػػو( : مػػػا أكذم نبػػػيه مثلمػػػا    

، فكاف البعض منهم  أيذيتي ...، ككذلك حصل مع األنبياء الذين سبقوه
 ، حتى  بعدما يبلقيو من عذاب القـو كتكذيبهم لدعوتو ، يضعف أحيانا
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قػػػاؿ النبػػػي يوسػػػف)عليو السػػػبلـ( )كىمىػػػا أيبػىػػػرّْئي نػىٍفًسػػػي ًإفَّ الػػػنػٍَّفسى ألىمَّػػػارىةه 

، لكػن اهلل  [(ّٓبًالسُّوًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىبّْيى ًإفَّ رىبّْي غىفيوره رًَّحيمه ]يوسػف : 
، فينصػػػركىم  ين يكونػػػوف بجػػػانبهميػػػدعم األنبيػػػاء بػػػبعض الحػػػواريين الػػػذ

 كيعزركىم .....
، كػػاف علػػى يػػد  إف أكبػػر األذل الػػذم لحػػق باألنبيػػاء كأتبػػاعهم كأكثػػره   

، كقصػػتة  ! ابتػػداءن مػػن يوسػػف)عليو السػػبلـ( الػػذم حاربػػو أخوتػػو اليهػػود
، حتػػػػى إنهػػػػا عرضػػػػت كمسلسػػػػل  ، ذكرتهػػػػا الكتػػػػب السػػػػماكية معركفػػػػة

، النبػػػي األمػػػي  اتو تعػػػالى عليػػػو كآلػػػو(؛ كإنتهػػػاءن بمحمد)صػػػل و  تلفزيػػػوني
، فعنػػػدما  ، ظػػػاىران كباطنػػػان  ، فكػػػاف عػػػدائهم يتخػػػذ عػػػدة أشػػػكاؿ العربػػػي

ػػا نػىٍقًضػػًهم مّْيثىػػاقػىهيٍم كىكيٍفػػرًًىم  ًبمى يكػػوف لهػػم سػػلطة فػػأنهم يقتلػػوف النبيػػين )ى
ػقِّ كىقػىػٍوًلًهٍم قػيليوبػينىػ ا غيٍلػفه بىػٍل طىبىػعى اللٌػوي بىآيىاًت الٌلًو كىقػىٍتًلًهمي األىٍنًبيىاءى ًبغىٍيػًر حى
ػػا ًبكيٍفػػرًًىٍم فىػػبلى يػيٍؤًمنيػػوفى ًإالَّ قىًلػػيبلن ]النسػػاء :  هى [(، لكػػن عنػػدما ُٓٓعىلىيػٍ

،  ، فػػػػأنهم يسػػػػلكوف طريػػػػق النفػػػػاؽ كالمكػػػػر كالخديعػػػػة يكونػػػػوا ضػػػػعفاء
 كإبتغاء الفتنة كأيقاعها بين أتباع األنبياء .....

ػػا    ػػاًلكيٍم إنتهػػى عصػػر النبػػوات كالرسػػل )مَّػػا كى ػػدو مّْػػن رّْجى ػػده أىبىػػا أىحى فى ميحىمَّ
اتىمى النًَّبيّْينى كىكىافى اللَّوي ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمػان ]األحػزاب :  كىلىًكن رَّسيوؿى اللًَّو كىخى

 ، فبعد أف حٌرفوا كتبهم  ازاؿ مستمران لهمم[(، لكنَّ عداء اليهود َْ
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، عػن  يػـو لمحػو آثػارىم، ذىبػوا ال كالركايات التي أكردىػا التػاريخ عػنهم
بػرح أف كقػع تحػت سػيطرتو بعػض  طريق أبن زناىم " داعش "، الذم مػا

! بعبواتػو المصػعنة  ، حتى بػدأ بنسػفها ، األثرية كالسياحية مراقد األنبياء
 في إسرائيل كالمخصصة لذلك الفعل ...

، كآخرىمػػا  ، أكلهمػػا كاضػػح كظػػاىر دائمػػان أرل أف لكػػل فعػػل خبػػراف   
، فهل نقتنع بأف نسػف  ، خصوصان في السياسة كدىاليزىا مخفي كسرم
 ؟! ، تم فقط لحقد اليهود عليهم كلمحًو آثارىم قبور األنبياء

نعم إف ىذا ظاىر الخبر الذم قامت بو " داعش " عن طريق فتول "    
ال قبػػاب )مسػػاجد( علػػى قبػػور " ، كلكػػن ىػػل يوجػػد ىنػػاؾ خبػػر مخفػػي 

 ؟! أيضان 
،  نػػػا أعتقػػػد بػػػأف القبػػػر يينػػػبش فػػػي بػػػادئ األمػػػر، فأ نعػػػم أتصػػػور ذلػػػك   

،  ، منها جسد النبي كبدنو إف كجد كتؤخذ المقتنيات األثرية المهمة منو
، كالتسػخيرية  ، في أعمالهم التشريحية األستنساخية ليتم األستفادة منو

لطاقات عالم األمكاف ... كلقد حصل مثل ىػذا فػي زمػن إمامػة الحسػن 
ٍن أراد التوسًع رىجع الى تلك الحوادث . العسكرم)عليو السبلـ(،    كًلمى
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 " داعش كالبغاء "
 

، منهػػا الحسػػد كالعلػػو علػػى األخػػرين كسػػلب  البغػػي يأخػػذ معػػافو عػػدة   
، كأخذ إصطبلحات عديدة منها التعدم الجنسػي )كىالى تيٍكرًىيػوا  حقوقهم

يىػػاًتكيٍم عىلىػػى اٍلًبغىػػاء ]النػػور :  طيع القػػوؿ : بأنػػوي [( ، كبالجملػػة نسػػتّّفػىتػى
 األعتداء على حقوؽ األخرين بغير كجو حق ...

علػػػػي بػػػػن ابػػػػي  وً وصػػػػيركم عػػػػن النبي)صػػػػلى اهلل عليػػػػو كآلػػػػو( قولػػػػو ل   
، كأنت تقاتل على  طالب)عليو السبلـ( : يا عليي أنا قاتلت على التنزيل

 ، يا علي تقاتل القاسطين كالباغين كالمارقين ... كيظهر لنا جليان  التأكيل
، أف الػػذين أختلفػػوا مػػع علي)عليػػو السػػبلـ( كػػانوا  مػػن خػػبلؿ األحاديػػث

 ، كىنا لنا أف نسأؿ : يردكف حجتهم الى نفس التنزيل )القرآف(
 ؟!  قسَّمهم النبي الى ثبلث مجاميع الماذ 

 ؟! ... كما ىو كجو األختبلؼ بين ىذه الجماعات الثبلثة
معركػػة الجمػػل التػػي إتفػػق المؤرخػػوف علػػى أف القاسػػطين ىػػم أصػػحاب    

، الصػػػحابيين  كقعػػت فػػي البصػػػرة ، كالتػػي كانػػا قائػػػداىا بالدرجػػة األكلػػى
 ( الذم قيتل في تلك المعركة، ك)الزبير بن العواـ( بن عبيد اهلل )طلحة
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،  الػػػػذم تػػػػرؾ المعركػػػػة بعػػػػد سػػػػماع خطبػػػػة اإلمػػػػاـ علي)عليػػػػو السػػػػبلـ(

 كتذكيريو إياه بحديث النبي)صلى اهلل عليو كآلو( ...
بعد إنتهاء معركة الجمل أراد اصحاب اإلماـ علي)عليو السبلـ( أسػر    

مػػػػن قػػػػاتلهم، فػػػػأنكر علػػػػي علػػػػيهم ذلػػػػك كقػػػػاؿ : أتأسػػػػركف زكج رسػػػػوؿ 
؟! كيقصػد بػذلك أـ المؤمنيين)عائشػة(، حيػث   اهلل)صلى اهلل عليو كآلو(

معػاملتهم)أىم مػن  ة، كعندما سػألوه عػن كيفيػ كانت حاضرة في المعركة
 من المسلمين؟(، قاؿ : إنما ىم إخوتنا بغوا علينا ... الكفار أـ 

، كأف معاكيػػة  إتفػػق المسػػلموف علػػى أف خبلفػػة اإلمػػاـ علػػي صػػحيحة   
، ال يسػػعنا ذكرىػػا فليسػػت  ، كجعلػػو اعػػذاران لػػذلك خػػرج علػػى خليفتػػو

،  ، لكػػػن النبػػػي كصػػػف اصػػػحاب معاكيػػػة ايضػػػان بالبيغػػػاة موضػػػوع حػػػديثنا
ابي المعػػركؼ : يػػا عمػػار تقتلػػك الفئػػة حيػػث قػػاؿ لعمػػار بػػن ياسػػر الصػػح

 الباغية . كقيتل عمار في معركة صفين المشهورة .
مػػػن خػػػبلؿ تصػػػرؼ اإلمػػػاـ علػػػي مػػػع القاسػػػطين كالبػػػاغين، الػػػرحيم ،    

، إحتػػارت الفػػرؽ االسػػبلمية فػػي إعطػػاء  كالػػذم إعتمػػد العفػػو كالتسػػامح
، كأف  ، فقالوا : إف اإلماـ علي على حق حكم نهائي في ىذين الحربين

 ! ... جتهدا فأخطئاإالقاسطين كالباغين 
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، بمعنػػى الػػذين خرجػػوا عػػن ملػػة  أمػػا المجموعػػة الثالثػػة فهػػم المػػارقوف   

،  ، كأطلقػػت علػيهم جميػػع الفػػرؽ اإلسػبلمية تسػػمية )الخػػوارج( اإلسػبلـ
، بعػػد أف أرسػػل إلػػيهم ابػػن  كىػػم الػػذين قػػاتلهم اإلمػػاـ علػػي فػػي النهػػركاف

، كأمػا مىػٍن  ، كرجعػوا الػى صػوابهم جماعة مػنهم، فتاب  عباس لنصحهم
 ، فقتلهم اإلماـ إال بضعة منهم . بقي منهم

،  بمعنػػى أف الجمػػاعتين األكلػػى كالثانيػػة لػػم يخرجػػوا عػػن ملػػة اإلسػػبلـ   
، كعلػػػػػى تعبيػػػػػر أخر)إجتهػػػػػدكا  كإنمػػػػػا بغػػػػػوا علػػػػػى الحق)خبلفػػػػػة علػػػػػي(

،  ركا عليػػان كاتباعػػو)إلنهػػم كٌفػػ التكفيريػػةالثالثػػة ، كأمػػا الجماعػػة  كأخطػػأكا(
كمعاكيػػة كاتباعػػو( ، فقػػد خرجػػوا عػػن ملػػة اإلسػػبلـ بإتفػػاؽ جميػػع الفػػرؽ 

 اإلسبلمية ...
،  اليػػػـو نسػػػمع مفتػػػي السػػػعودية الػػػذم صػػػمت عػػػن " داعػػػش " دىػػػران    

يجػػػب  باغيػػػة، حيػػػث يقػػػوؿ : داعػػػش فئػػػة  كنطػػػق أخيػػػران عػػػدكانان ككفػػػران 
 ! ... مقاتلتها إذا قاتلت المسلمين

 ! اهلل أكبر
! كتبنيها مبػاني الػنهج التكفيػرم  ألهذا الحد من اإلجراـ المعلن لداعش

؟! بػأف يصػفهم  ازاؿ مفتػي السػعودية يػدافع عػنهمم! ك  للخوارجالواضح 
 ؟! )فئة باغية!(
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 ؟! كماذا يعني قولو : إذا قاتلت المسلمين

؟! الػػذين ذبحػػتهم داعػػش  أال يعتبػػر شػػيعة العػػراؽ كسػػنتو مػػن المسػػلمين
 ؟! نهاران كبدـو باردجهاران 

 ؟! من المسيحيين كاإلزيدين كالصػابئة كغيػرىم كما ذنبي غير المسلمين
 ؟!

 ؟! أىي فتول بجواز قتلهم
، أف المفتػػي راضو  الظػػاىر مػػن ىػػذه الفتػػول الملعونػػة كمػػا ليعػػن صػػاحبها

،  عػػن فعػػل داعػػش مػػا دامػػت خػػارج حػػدكد أكلػػي نعمتػػو مػػن آؿ سػػعود
ًميله كىالٌلوي ا ره جى  ٍلميٍستػىعىافي عىلىى مىا تىًصفيوفى .فىصىبػٍ
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 " داعش كالبغضاء "
 

ؿ " داعػػػش " كىػػػذا المقػػػاؿ الثالػػػث نشػػػرت فيمػػػا سػػػبق مقػػػالين حػػػو    
ازاؿ فػي جعبتػي الكثيػر ، فظػاىرة داعػش تسػتحق مػن الجميػع التأمػل مك 

 بل الدراسة بجدية أكبر كبموضوعية ، كالسػؤاؿ األكؿ الػذم، كالوقوؼ 
يجػاد الجػواب لػو ىػو : مػا ىػذا الحقػد كالبغضػاء إيجب طرحػو كمحاكلػة 

مػػا نػػوع ىػػذه الجػػرأة  داعػػش " نحػػو مجتمػػع االنسػانية ؟!الػذم تحملػػو " 
كانعػػداـ العاطفػػة التػػي تصػػل باالنسػػاف الػػى ذبػػح الرضػػيع كحػػرؽ الشػػيخ 

 ؟! ـ ىم من سػبللة أخػرلأ؟! ىل ىؤالء بشر مثلنا  كالمرأة كدكر العبادة
لػػى أف إميػػل ألكنػػي ، خيػػر سػػؤالي األ الػػبعض علػػى منطػػوؽقػػد يضػػحك 

 ! ...من سبللة أخرل ىؤالء غيرنا أك 
يحلػػػػل الػػػػبعض الموضػػػػوع كبكػػػػل بسػػػػاطة ، بػػػػأف مشػػػػركع " داعػػػػش "    

صػػػنعتو سياسػػػات دكؿ للقضػػػاء علػػػى دكؿ ، مشػػػركع سياسػػػي مخػػػابراتي 
لى مآرب سياسية كأقتصادية ، كنحن كأف كنا نتفػق إك الوصوؿ ، أاخرل 

نمػا قصػدنا  إبػاف لػيس ىػذا مػا قصػدناه ك  عهم بهػذا الػرأم لكننػا نقػوؿ :م
كيػػػف تمكػػػن ذلػػػك السياسػػػي اك رجػػػل المخػػػابرات الػػػى تحويػػػل ىػػػؤالء 

 ..... ما ىي  من قسوة كبطش شديدين ؟! ، الدكاعش الى ماىم عليو
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 ؟! ماىي الغاية التي تسير نحوىػا ؟! االيدلوجية التي تحملها " داعش "

! مػػع ايػػدلوجيتها ؟ ؟! كىػػل تتطػػابق كسػػيلتها التػػي تركبهػػامػػاىي الوسػػيلة 
ان االسػػػػتراتيجية الحقيقيػػػػة كأخيػػػػران : ىػػػػل االسػػػػتراتيجية المعلنػػػػة ىػػػػي حقػػػػ

اسػػتراتيجية اخػػرل سػػتظهر بعػػد ف ىنػػاؾ أ: ىػػل  ىعنػػبمـ ال ؟! ألػػداعش 
 ! .....حين ؟

ف يتحملني بعض أكي أكضحو ارجو من القارئ الكريم ىنا لي رأم كل   
سػػأبدأ مػػن الصػػانع )السياسػػي كرجػػل المخػػابرات( ثػػم أعػػود الػػى  الشػػئ ،

عور المصػػػنوع )داعػػػش( ... إف لكػػػل منػػػا عقػػػل بػػػاطن كعقػػػل ظاىر)الشػػػ
بلشػػعور( ، تظهػػر مكنونػػات الفػػرد بعػػد تعرضػػو لحػػادث مريػػب كقػػوم كال

تظهػر المكنونػات فتقػود عمليػة رد الفعػل ،  ىعن، بمفيتصرؼ ال شعوريان 
أف الػػػدكاعش لػػػيس لػػػديهم صػػػدمة معينػػػة كمػػػن ىػػػذا نسػػػتطيع القػػػوؿ : بػػػ

ظهػػرت الشػػعوريان فػػي ، كونػػت لػػديهم نفػػس العقػػدة النفسػػية   ، ككاحػػدة 
تصرفاتهم البغيضة ، ألنهم من جنسيات كبلػداف مختلفػة ، أذف فالعقػدة 

سػػتطاع اف ينقػػل إكبعمليػػو سػػحرية كبيػػرة  ، عنػػد الصػػانعالنفسػػية تكمػػن 
لكػػػن عمػػػل ، بسػػػيط  ىػػػذه العقػػػدة الػػػى المصػػػنوع ، كالصػػػراحة الكػػػبلـ

الفهػػػم الخػػػاطئ للقػػػراف كالسػػػنة  سػػػتغلفهػػػو إالصػػػانع كػػػاف شػػػاقان جػػػدان ، 
 كركز على جانب البغض كالحقد الذم  ، النبوية عند بعض المسلمين
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تحملو بعض الركيات لليهود ، الذين عادكا كحاربوا الرسالة المحمديػة ، 
 ثػػػم قػػػاؿ كبكػػػل بسػػػاطة اف مػػػن طوائػػػف المسػػػلمين مػػػن ىػػػم اشػػػد علػػػى

االسبلـ من اليهود انفسهم!! مستندان الى الحديث النبوم )...... يهود 
 أمتي( .....

، انػػا اعتقػػد كبنسػػبة كبيػػرة اف الصػػانع لػػداعش ىػػو الكيػػاف الصػػهيوني    
ف كػػػاف لكثيػػػر مػػػن مخػػػابرات بعػػػض الػػػدكؿ يػػػدان فػػػي مكػػػوف داعػػػش ، إك 

فة فاليهود كبعد محرقة ىتلر كالحركب التػي خاضػوىا مػع العػرب باالضػا
الى كره الشعوب الواضح لهػم ، تكػوف لػديهم عقػدة الخػوؼ مػن االخػر 
فهم يشكوف في نوايا كل انساف كلذلك فهم اليستطيعوف اف يركا العالم 
يعػػيش بسػػبلـ ألنهػػم يعتقػػدكف بػػأف العػػالم سػػيتجو للقضػػاء علػػيهم ، أنهػػم 
اليعرفػػوف السػػبلـ ، لػػم كلػػن يعشػػيوا فيػػو ابػػدا ألنهػػم فػػي )فوبيػػا( عميقػػة 

ت البلشػػعور ..... كػػذلك نػػرل الػدكاعش يسػػتخدموف مبػػدأ )الغايػػة تخللػ
تبرر الوسيلة( كىو مبدأ صهيوني صرؼ ، لػذلك نػرل الفتػاكل المخالفػة 

 لبلسبلـ تصدر بكل سهولة كيسر ...  
نقػػوؿ فػػي الػػدعاء ))اللهػػم اضػػرب الظػػالمين بالظػػالمين كأخرجنػػا مػػن    

 ستغل إاليهود تعمل! معلـو فنحن نتكلم ك  بينهم سالمين(( ، ككما ىو
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مػػن خػػبلؿ داعػػش  اليهػػود ىػػذا الػػدعاء كضػػربوا االسػػبلـ باالسػػبلـ عمليػػان 

 )صورة االسبلـ المصنوع( .....
ًإٍذ يىٍمكيػري بًػكى الَّػًذينى كىفىػريكٍا     لكن ىنالػك خطػأ فادحػان كقػع بػو اليهػود )كى

ػػػػػريكفى كى  ػػػػػوؾى كىيىٍمكي ػػػػػري ًلييٍثًبتيػػػػوؾى أىٍك يػىٍقتػيليػػػػػوؾى أىٍك ييٍخرًجي يػٍ ػػػػري اللٌػػػػػوي كىاللٌػػػػػوي خى يىٍمكي
ػػػػاًكرًينى ]األنفػػػػاؿ :  لػػػػذم لػػػػن يسػػػػتطيعوا اف [( ، ذلػػػػك الخطػػػػأ اَّاٍلمى

قوؿ : يتصػرفوف أاءن ! نتباه رجإ)أف داعش يتصرفوف بشعور ،  ،يتداركوه 
لديهم كليس عقدة  ان عملي ان صبح كاقعأاف الحقد كالبغضاء  ىعنبم بشعور
يهػػػود  مٌ أعػػػن  اليهػػػود كبغػػػض النظػػػر نهػػػم تربػػػوا علػػػى كػػػرهأ( كبمػػػا نفسػػػية

مػػػة موسػػى( ، فهػػػم يتعػػاملوف شػػػعوريا ككاقعيػػا مػػػع أي ك أمػػػة محمػػد أي يهػػود )
كمػػا أف تػػأتي قيػػادة جديػػدة تسػػيطر ، االخػػر )اليهػػود( علػػى ىػػذا االسػػاس 

على داعش حتى يتجػو داعػش الػى تػل ابيػب كالقضػاء علػيهم كىػو زمػن 
 قريب .....

ػػنتيمٍ     ػػا فىػػًإذىا  يقػػوؿ القػػراف )ًإٍف أىٍحسى ػػٍأتيٍم فػىلىهى ًإٍف أىسى ػػنتيٍم أًلىنفيًسػػكيٍم كى أىٍحسى
ليػوهي أىكَّؿى  ػا دىخى ٍسػًجدى كىمى جىاء كىٍعدي اآلًخرىًة ًليىسيوؤيكٍا كيجيػوىىكيٍم كىًليىػٍدخيليوٍا اٍلمى

ػػػػريكٍا مىػػػػا عىلىػػػػٍوٍا تػىٍتًبيػػػػران ]اإلسػػػػراء :  ن [( ، يظػػػػن الكثيػػػػر اف مػػػػٕمىػػػػرَّةو كىًلييتىبػّْ
نػػػا اختلػػػف أك االمػػػاـ المهػػػدم ، ك او نبػػػي اهلل عيسػػػى سيقضػػػي علػػػيهم ىػػػ

 ف يحمل أيجب ، معهم فأف من يريد القضاء على الكياف الصهيوني 
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فمػػػن غيػػػر الممكػػػن اف يكػػػوف رجػػػل ، ان كػػػالتي عنػػػد اليهػػػود غضػػػحقػػػدان كبي 

نػػو السػػفياني ، كمػػا إ! مثػػل عيسػػى اك المهػػدم )عليهمػػا السػػبلـ( رحمػػةو 
كدليلػي عليػو ، عتقػده ااعػش ، ىػذا مػا ات كأما جيشو فهػم دتقوؿ الركاي

ػا بػىعىثٍػنىػا عىلىػٍيكيٍم  :)كما يحب البعض( قولو تعالى ػاء كىٍعػدي أيكالىيمى ) فىػًإذىا جى
ػػػافى كىٍعػػػدان مٍَّفعيػػػوالن  يىاًر كىكى ػػػًديدو فىجىاسيػػػوٍا ًخػػػبلىؿى الػػػدّْ ًعبىػػػادان لَّنىػػػا أيٍكلًػػػي بىػػػٍأسو شى

ف الػػذم قضػػى علػػى [( كقػػد جػػاء فػػي تفسػػير ىػػذه االيػػة آ]اإلسػػراء : 
دكلػة اليهػػود ىػو جػػالوت أك نبوخػذ نصػػر ككبلىمػا كػػافر كمشػرؾ علػػى مػػا 

 جاء في الكتب التاريخية ..... 
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 " داعش كالصحراء "
 

كبعد التطور العلمػي ، كجها ألى غبعد ما كصلت الحضارة االنسانية    
 ةكبلوغػػو حػػد العظمػػ، ل كالتقنػػي كاالجتمػػاعي كاالخبلقػػي التربػػوم الهائػػ

صبح العالم قرية صغيرة في كل شئ ، بعػد مشػاعر الػود كالمحبػة أحيث 
يرقد بسبلـ تحػت ظػل  أالذم بد، نساني نتشرت في المجتمع اإلإالتي 

التػػي تحفػػظ لػػو حقوقػػو ككرامتػػو كتػػامن لػػو العػػيش ، القػػوانين كالتشػػرعيات 
فػي الخلقػة اال  الكريم ، بعػد كػل ىػذا ، يػأبى الػبعض ممػن تشػابهوا معنػا

كيعودكف بنا الى االنساف النادرتاؿ .. ، ف يحيوا حياة البهائم كالوحوش أ
ال بعػػض مػػا إ عػػرؼ عنػػو شػػيئان افػػبل ، نسػػاف النادرتػػاؿ ظلػػم اإلاكلكػػي ال 

قترب فػػػي الزمػػػاف أكسػػػ بتعػػػد كثيػػػران أاكتشػػػفتو لنػػػا المتحجػػػرات ... فلػػػن 
 حداث ....قارف بين األأكالمكاف ك 

م قبيػػػل ظهػػػور االسػػػبلـ ( فػػػي الجزيػػػرة االجاىليػػػة )لػػػى زمػػػن إلنرجػػػع   
العربيػػػة ، حيػػػث كانػػػت لغػػػة السػػػبلح ىػػػي اللغػػػة الرسػػػمية كالحػػػل النافػػػذ 

ك أككلنػا يعػرؼ " حػرب البسػوس " ، للمشاكل التي تقع التفو االسباب 
تسمى " داحس كالغبراء " ، ىذه الحرب التي اسػتمرت قرابػة اربعػين  ما

 كعلى اثر قتل تلك الناقة ، قتل " ناقة "  ككاف سببها الظاىر ىو، عاما 
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كما ىجرت الكثيػر مػن العوائػل   ، سقط مئات اك االؼ الضحايا االبرياء

من حيث تغير القبائػل  ، الفقيرة ، بل حتى تغيرت خريطة الجزيرة العربية
لمحػػل سػػكناىا ىربػػا مػػن المػػوت الػػذم كػػاف يبلحقهػػا ... كالصػػراحة اف 

ل الناقة " بل ىو التعصب المقيػت الػذم السبب الحقيقي ىو ليس " قت
، ك مػا كػاف يلقػب " الزيػر سػالم " ، أاستولى على االحمػق " المهلهػل " 

 سوء ميتة ....االذم انتهى بو االمر الى 
مثػػاؿ ذلػػك أاليػػـو مػػن " داعػػش كالصػػحراء " ىػػم  ىػػؤالء الػػذين نػػراىم   

تمعػو جإيعػرؼ للحػوار لغػة ،  الفكر الجاىل االحمق المتعصب الذم ال
من بقاع االرض ليغيركا خريطػة الجزيػرة العربيػة ، ثػم يػذىبوا فػاتحين الػى 
بقيػة انحػاء العػػالم ، كلينقلػوا علػػومهم فػي القتػل كالتمثيػػل بالجثػث كاكػػل 
االكبػػاد كقطػػع الػػرؤكس كتحػػريم الكهربػػاء ككػػل سػػبل الراحػػة ، النهػػا لػػم 

 .زماف جدىم عابد االصناـ ....، تكن معركفة في زمانهم االكؿ 
نحن نقوؿ لهؤالء االغبياء كالحمقى كمن دفع بهم الى ىذه الهاكية ،    

اف مصيركم مصير" المهلهل السابق " ك" المهلهل االخير " ، ميتة سوء 
كخزم كعار في الحاضر كالمستقبل ، فاف من صفاتكم اف تكونوا صػما 
 كبكمػا كعميػا كال تعقلػوف كىػي صػفات الحمػق ، ذلػك المػرض الػذم ال

 كما قاؿ الشاعر :ك  و .عبلج ل
 لكػػػػػل داءو دكاءه يسػػػػػتطابي بػػػػػوً 

 

 عيػػػت مػػػن يػػػداكيهاأاال الحماقػػػةى  
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 " داعش كالحدباء "
 

تعرضػت فيػو ، نشرت فيما سبق مقػاالن بعنػواف " داعػش كالصػحراء "    
ككيػف  ، الى ربط صفات ىؤالء الحمقى)داعش( بأسػبلفهم عبػر التػاريخ 

بػوعمر البغػدادم اة كاحدة تم قتػل الفعل كبضربة جويكب ، كانت نهايتهم
لػػى جهػػنم كبػػئس إسػػبلفهم ، ىػػم كفكػػرىم اعده كذىبػػوا كمػػا ذىػػب كمسػػا

 المصير .....
كمع ىػذه القيػادة ، بو بكر البغدادم( ا)ظهرت قيادة جديدة لداعش    

علػى مػا  ، اصبحت تحركات داعػش اكثػر قػوة كصػبلبة كحنكػة عسػكرية
داخػػل المػػػدف العراقيػػػة .... اراه كاسػػمعو مػػػن تحركػػات لهػػػذه المجػػػاميع 

فبعػػػد تصػػػريحات القيػػػادة العامػػػة للقػػػوات المسػػػلحة العراقيػػػة بػػػاف فلػػػوؿ 
داعش تكبدت خسائر جسيمة في محافظة االنبار كلم يبقى منهػا سػول 

اليػػة عسػػكرية  ََُىػػارب اك اسػػير ، فاجأنػػا االعػػبلـ بػػدخوؿ اكثػػر مػػن 
اء مسػػػلح الػػػى قضػػػاء سػػػامراء ، بػػػل كسػػػقوط القضػػػ ََٓمػػػع اكثػػػر مػػػن 

الجنود االبطاؿ في مواجهة الهجمة بهجمة اكبر  ةكلوال شجاع، بأيدىم 
،  قد خلتسنين  َُكلعدنا الى ، لتم اسقاط القضاء كالسيطرة عليو ، 
 الية من داعش كقتل  ٓٔجاء تصريح القيادة العامة بتدمير مايقارب ف
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ف تمكنػوا مػن لملمػت مسلح ، كبقيت التسػاؤالت : كيػ ََِاكثر من 

؟! كغيرىا  ؟! كيف دخلوا الى القضاء وا بااللياتئين جاأم ؟! من فلوله
! مكثػر مفاجأتػو( من االسئلة طي الكتماف ... حتػى فاجأنػا االعػبلـ )كيػا

 ! .... دباء بايدم عناصر داعش االرىابيةبسقوط مدينة الموصل الح
بكػػػػػر  أف ىػػػػذه القيػػػػػادة )ابػػػػو ، ىنػػػػا البػػػػػد مػػػػن كقفػػػػػة كتأمػػػػل كبيػػػػػرين   

تطلعػػات غيػػر مػػا كانػػت عليػػو ايػػاـ )ابػػوعمر( كامكانيػػات  الهػػالبغػػدادم( 
ى ىػػػدؼ معػػػين بػػػالرغم مػػػن رسػػػمت للوصػػػوؿ الػػػ، اكبػػػر كخطػػػط متطػػػورة 

 ! ....عشوائيتها 
كالبد من تحليل لما يحصل برؤيػة جديػدة ، كىنػا نػذكر المثػل القائػل    

" رب ضػػارة نافعػػة " اف دخػػوؿ تنظػػيم داعػػش الػػى مدينػػة الموصػػل بهػػذه 
مثػػػل مقػػػر مجلػػػس ، كسػػػيطرتو علػػػى اىػػػم المراكػػػز الحكوميػػػة ، الكيفيػػػة 

، المحافظػػػة كالمطػػػار كمراكػػػز الشػػػرطة كغيرىػػػا مػػػن الػػػدكائر الحكوميػػػة 
ف لم نقل التعاكف الواضح إن فيها ... يكشف لنا عن التواطؤ كىركب م

ال كيػػػف إك ، بػػػين المسػػػؤكلين فػػػي المحافظػػػة كىػػػذا التنظػػػيم االرىػػػابي ، 
خصوصػػان بعػػد مػػا ؟ كبهػػذه السػرعة الفائقػػة ؟ منػػي حصػل ىػػذا االنهيػػار األ

 ! ..... ؟ عاناه التنظيم في االنبار كسامراء
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ف علػػيهم دراسػػة ، أف مػػا اريػػد الوصػػوؿ اليػػو كايصػػالو الػػى المسػػؤكؿ إ   

بكػػر البغػػدادم( كتحليلهػػا مػػن قبػػل مختصػػين مػػن خػػبلؿ  شخصػػية )ابػػو
ات ىػذا المعلومات المتوفرة كجمع معلومات اضافية ، للكشف عن غاي

بكػػر( كانػػت لتنظػػيم القاعػػدة كالسػػامة بػػن  التنظػػيم ، ألف اصػػل بيعػػة )ابػػو
! كمن ثم بدأ التعاكف قد الثمانينيات من القرف الماضي الدف في نهاية ع

ب)عاصػػػػفة الصػػػػحراء( مػػػػع المجػػػػـر الهػػػػارب )عػػػػزت الػػػػدكرم( بعػػػػد حر 
نػػػا متأكػػػد بػػػأنهم أك ، مػػػن ىنػػػاؾ  أيجػػػب علػػػيهم البػػػد !..الخلػػػيج االكلػػػى 

 قرب كقت .....أيو في إلوف سيصل
ىػػل العػػراؽ كشػػيوخ العػػراؽ كنسػػاء العػػراؽ كاطفػػاؿ احفػػظ اهلل العػػراؽ ك   

الػذين كقعػوا تحػت كطئػت ىػػذا ، العػراؽ كشػباب العػراؽ كجػيش العػػراؽ 
االرىػػاب الملعػػوف ... حفػػظ اهلل الموصػػل الحػػدباء كسػػائر مػػدف العػػراؽ 

 ... آمين  
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 داعش كالزعماء
 

، كيعػزكف ذلػك الػى  يتنبأ بعضهم بمػا سػيجرم مػن أحػداث مسػتقبلية   
، الػػػػذم يطلػػػػق عليػػػػو  مػػػػا يعػػػػرؼ بعلػػػػم النجػػػػـو ، أك معػػػػرفتهم الفلكيػػػػة

، بػػػالرغم مػػػن كركد المقولػػػة المشػػػهورة التػػػي تنسػػػب  إصػػػطبلحان)التنجيم(
الى النبي )عليو كآلو الصػبلة كالسػبلـ( أك إلػى كصػيو كخػازف علمػو علػي 

تػػػػػػػػػى كإف بػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػي طالب)عليػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػذىٌب المينىًجمػػػػػػػػػوفى حى و السػػػػػػػػػبلـ(ا كى
ٍفوا)صدقوا({ .  صىدى

، يرجعػػػوف تنبػػػػؤاتهم الػػػػى  لكػػػن أكثػػػػر المتنبئػػػين اإلسػػػػبلميين كغيػػػػرىم   
، ال سػػػػػػيما  ، أك مػػػػػػا كرد عػػػػػػن اإلنبيػػػػػػاء أك كرثػػػػػػتهم الكتػػػػػػب المقدسػػػػػػة

، الذين دائمان كأبدان يرجعوف تنبؤاتهم الى النبي محمد ككصػيو  المسلمين
،  ، أرسػػلوا الػػيهم برسػػائل مشػػفرة ين بػػذلك أف النبػػي ككصػػيو، مػػدع علػػي

، كمػػػػا صػػػػرحت  كىػػػػم المنتخبػػػػوف لفػػػػك تلػػػػك الرمػػػػوز كمعرفػػػػة محتواىػػػػا
، التي صادفت معرفتها بزكاؿ  المنجمة المصرية المشهورة )جوم عياد(

، كنسبت معرفتهػا الػى فكهػا رمػوز كتػاب  حسني مبارؾ كمن بعده مرسي
 ى اإلماـ علي ... )الجفر األعظم( المنسوب إل
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، كسػيطرتهم علػى أراضػي  بعد ظهػور " داعػش " كإنتشػارىم المفػاجئ   

ال سػيما المنجمػين ، ، ذىػب بعػض المهتمػين  كاسعة من العراؽ كالشػاـ
يػركم  هػم يجػدكف مػا، علَّ  ، الى النبش في مقػابر الكتػب التاريخيػة منهم

!  كبعػػض المػػاؿال لشػػئ إال لينػػالوا الشػػهرة ، ظمػػأىم لمعرفػػة المسػػتقبل 
... 
، أنػو أخبػر  ، كخصوصان عن إماـ كل شػئ)علي( توالى ظهور الركايات   

، كالتػػي منهػػا : أصػػحاب الرايػػات  بهػػم كبظهػػورىم كتحركػػاتهم كصػػفاتهم
،  ، يػدعوف الػى الحػق كليسػوا مػن أىلػو ، اليفوف بعهدو كال ميثػاؽ السود

،  ور النسػاء، كشعورىم مرخاة كشع أسماءىم الكنى كنسبتهم الى القرل
 ............. الى آخر الركاية .

، فمػا الفائػدة منػو  إف ىذا القسم من الركاية ال يسمن كال يغػن مػن جػوع
 ؟! كمن نشره

ىل من أجل التباىي بأف لدينا شػخص تنبػأ بظهػور ىػذه الجماعػات قبػل 
 ؟! سنة ََُْ

إف من ينظر الى ىذه الركايات كأشباىها بهذا الشكل فهو إنسػاف فاشػل 
 على أقل تقدير.....
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،  رسػػػػل مػػػػن إرسػػػػاؿ رسػػػػالتوأرل أف مػػػػن المؤكػػػػد بػػػػأف مػػػػا يريػػػػده المي    

، كىمػػا الحريصػػاف علػػى مػػن أيرسػػبل  كخصوصػػان كشػػخص الرسػػوؿ ككصػػيو
، ىػػػو كيفيػػػة إنقػػػاذ مػػػن أرسػػػلوا الػػػيهم  )المجتمػػػع اإلنسػػػاني( مػػػن أجلػػػو

،  ، كلػػذلك كجػػب علينػػا أف نبحػػث فػػي الركايػػة عػػن اإلستشػػارة رسػػالتهم
، كلػذلك كبعػد البحػث  التي يقدمها الرسوؿ بمواجهة ىذا الخطر القادـ

فػػي الركايػػة أعػػبله نجػػد بعػػد أف ذيكػػر سػػقوط حلػػب كالموصػػل كمجريػػات 
تظهر عبارة )فيجتمع أىل الزكراء( حيث تدؿ على أف ىناؾ ، اإلحداث 

 ، فاإلشارة إذف )يجتمع( . )الزكراء( خبلؼ موجود بين قيادات بغداد
، لكنػي أرل )كلسػتي  ، كأجتمػع أىػل الػزكراء  لقد تػم ذلػكالحمد هلل   

، أال كىػػو إختيػػار قائػػد  مػػن المنجمػػين( بػػأف ثمػػة شػػيئان بػػاؽو كجػػب إتمامػػو
،  ، أكبػػر كتلػػو برلمانيػػة كالتػػي تمسػػك زمػػاـ أمػػور البلػػد للتحػػالف الػػوطني

، سػنتعرض لهػا كلشخصػو  كىذا القائد يجب أف تكػوف لػو صػفات معينػة
 اؿ القادـ. إف أمكن في المق
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 " داعش كالحكماء "
 

عػن ضػركرة تكلمنػا ،  )داعػش كالزعمػاء( في مقاؿو سػابق كػاف عنوانػو    
، لتسػػير اإلمػػور بشػػكل طبيعػػي  إختيػػار رئػػيس للتحػػالف الػػوطني العراقػػي

 ، نحو الخبلص من كل اإلخفاقات التي رافقت العملية السياسػية كقوم
، كلػذلك فإننػا نريػد اليػـو فػي مقالنػا ىػذا  لفتػرة الماضػية، فػي االجديدة 

 التعرض لصفات ىذا القائد كشخصو .
، كاكبنا كالدة قيادة شػابة  ، كرجاؿ كاعين نحن االف كشباب مثقفين   

، لػػم تهػػزه اإلضػػطرابات كلػػم تتعبػػو  ، نمػػت كترعػػرت أمػػاـ أعيننػػا رصػػينة
،  ، قػل نظيرىػا بػة كحنكػة، كدر  ، قائدان فذان ذك ثقافػة كدرايػة المسافات

ىػػذا ىػػػو  ضػػمن فئػػة الشػػباب. عػػدُّ ازاؿ يي مػػػرغػػم انػػو  ، قػػد خبرتػػو االيػػاـ
 ، الػذم كرث مجػد آبػاءه الحكمػاء ، بإقل كصػف السيد عمار الحكيم
، فػػي التعامػػل مػػع  ، كشػػيد بػػو طريقػػةن كمنهجػػان راؽو  ، فجعػػل منػػو صػػرحان 

،  حػػػػداث، كإننػػػػا كمػػػػا قرأنػػػػا بعػػػػض اال فئػػػػات المجتمػػػػع العراقػػػػي كافػػػػة
، فأننػا نؤكػد اليػـو بػأف  ، حيث جاءت كما قلنػا كأعطينا نتائج مستقبلية

 ، تحت قيادة ىذا القائػد المسػتقبلي ، سترسو ببر األماف سفينة العراؽ
 ، حفظو اهلل من كيد الكائدين كبغي الظالمين.
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، أف يسجل حضوران كبيػران فػي حػل االزمػات التػي  إستطاع ىذا القائد   

، علػػػى الصػػػعيدين الػػػداخلي كالخػػػارجي، حتػػػى بػػػدأت  بلدعصػػػفت بػػػالب
، كأتبػػاع نصػػائحو  ، باإلتجػػاه نحػػوه حشػػود الجمػػاىير المثقفػػة كالواعيػػة

ػػوف قاعػػدة  ، التػػي جمعػػت شػػمل العػػراقيين كتوجيهاتػػو ، فأسػػتطاع أف يكَّ
الذين إتخػذكا أؤالئك ،  ، لم يستطع االخركف جمعها جماىيرية ضخمة

، فلػػم  ، حيػػث أشػػاعوا عليػػو مػػا أشػػاعوا يط، منهػػا التسػػق شػػتى الوسػػائل
ػػني : ، بػػل كػػاف مثػػاالن لقولػػو تعػػالى يقػػابلهم بالمثػػل )اٍدفىػػٍع بًػػالًَّتي ًىػػيى أىٍحسى

 [(.ٔٗالسَّيّْئىةى ]المؤمنوف : 
، بػػل سػػمعتو ينهػػى عػػن التسػػقيط ، كيؤكػػد دائمػػان  لػػم يفعػػل كمػػا فعلػػوا   

القضػػايا العالقػػة ، كحػػل  الػػى التعػػاكف كاإلنسػػجاـ كاإلنفتػػاح علػػى األخػػر
 حبلن سياسيان أك باللجوء للسلطة القضائية.

 إستطاع الحكيم بإقامتو )الملتقى الثقافي( في مكتب المجلس االعلى 
، الػػذم لػػم يكػػن يحضػػره سػػول القلػػة  ، كػػل يػػـو اربعػػاء مػػن كػػل إسػػبوع

، إسػػتطاع كبإطركحاتػػو  ، ككلهػػم مػػن أعضػػاء المجلػػس كتنظيماتػػو القليلػػة
سيما السياسية منهػا كالقانونيػة  ال ، في المجاالت كافةالعلمية الرصينة 

 ، حتى غدا ىذا الملتقى  ، أف يأسر قلوب العراقيين كافة كاالقتصادية
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، حيػػث أخػػذت قاعتػػو تغػػص بالحاضػػرين مػػن جميػػع  أكبػػر تجمػػع ثقػػافي

 الواف الطيف العراقي الكريم.
لتقػى ذات مرة سػمعت أحػدىم يقػوؿ لصػاحبو : عنػدما آتػي الػى الم    

. ىػػذا يعنػػي أف الحضػػور  فػػإني أخػػذ الخبػػر الصػػحيح بعيػػدا عػػن االعػػبلـ
،  ، كأمانتػػو بنقػػل الخبػػر بدقػػة لهػػم الثقػػة التامػػة بصػػدؽ السػػيد الحكػػيم

 كليس ىو فيو من الواىمين .
، كذلػػػك  حقػػػق السػػػيد الحكػػػيم نجاحػػػان سػػػاحقان إلجتػػػذاب الجمػػػاىير   

، ال علػػى أسػػاس عرقػػيو  لمصػداقيتو فػػي التعامػػل مػػع العػػراقيين لعػػراقيتهم
 . كالكبلـ يطوؿ ... اكديني

أرل مػػػػػن الواجػػػػػب اآلف أف يتسػػػػػلم السػػػػػيد عمػػػػػار الحكػػػػػيم رئاسػػػػػة    
التحػػالف الػػوطني كقيادتػػو، فهػػو األقػػدر علػػى إخػػراج العػػراؽ مػػن المػػآزؽ 

 التي كقع فيها. 
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 " داعش كالحلفاء "
 

ىما فػػي االخػػر مػػا دامػػا يقػػع )الحلػػف( بػػين متخػػالفين كاال لػػذاب احػػد   
منهػػػػا تحػػػػالف الػػػػدكؿ كالجماعػػػػات ، كقػػػػد يكػػػػوف التحػػػػالفي  . متفقػػػػين

أك لمواجهػػػػػػػًة خطػػػػػػػرو ييهػػػػػػػدد ، عسػػػػػػػكريان أك أقتصػػػػػػػاديان علػػػػػػػى األغلػػػػػػػب 
 .المتحالفين

أرتبط أسم )الحلفػاء( بػالحرب العالميػة الثانيػة بشػكل خػاص ، حيػث    
تحػاد السػوفياتي ارتبطت مصالح الػدكؿ المختلفػة ) أمريكػا كركسػيا " اال

( ، فأجتمعػػػت للقضػػػاء علػػػى اعتػػػى دكتاتوريػػػات العػػػالم  كغيرىػػػا سػػػابقان "
 )ىتلر كسياستو النازية( ، كلقد تمكنت من ذلك عسكريان ...

اليػػػـو نسػػػتطيع اف نطلػػػق لقػػػب الحلفػػػاء علػػػى )التحػػػالف الػػػوطني( ،    
 كالذم تمكن من اسقاط دكتاتورية تشابو دكتاتورية )ىتلر( كلكن سياسػيان 

ػػػٍؤًمًنينى  فىػػػى اللَّػػػوي اٍلمي ٍيػػػران كىكى فىػػػريكا ًبغىػػػٍيًظًهٍم لىػػػٍم يػىنىػػػاليوا خى ! )كىرىدَّ اللَّػػػوي الَّػػػًذينى كى
 [( ...  ِٓاٍلًقتىاؿى كىكىافى اللَّوي قىًويٌان عىزًيزان ]األحزاب : 

عودة الى "داعش" مػن جديػد ، حيػث انهػا الحػدث االبػرز كاالكبػر ،    
 لمحلي ، كال نقوؿ على الصعدين العالمي على الصعدين الدكلي كا
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! فلػػػم يعػػػد ىنػػػاؾ اسػػػبلـ بفضػػػل " داعػػػش " كعػػػاد االسػػػبلـ سػػػبلمي كاال

 !...كما جاء على لساف نبيو غريبان كما بدأ ؛  
، كىذا ىو ما يهمنا  ف لنكن موضوعيين كنبحث عن حلو لمصيبتنااآل   
جديػػػدة ، ف كغػػػدان ؛ لقػػػد طوينػػػا صػػػفحة مػػػن صػػػفحات الدكتاتوريػػػة الاآل

 كالتي تغطت بلحاؼ الديمقراطية المزعومة رغػم حػرارة الصػيف البلىػب
... ! 

 كيف نتمكن من القضاء على " داعش " ؟!!     
لػػػوزراء العػػػراؽ الخطػػػوة  شػػػكل تكليػػػف السػػػيد العبػػػادم كػػػرئيسو  لقػػػد   

اف نعػػرؼ كيػػف تمػػت ىػػذه  االكلػػى لترسػػيخ الديمقراطيػػة ، فوجػػب علينػػا
صػبلح إن كالن كأما ثانيان : ىل يمكأىذا ىا ؟! كمن كقف كراء الخطوة ؟!

! كىػػػل يػػػد ىػػػذا القاضػػػي علػػػى الدكتاتوريػػػة ؟مػػػور الػػػببلد كالعبػػػاد علػػػى أ
 سيتمكن من القضاء على داعش ايضان ؟! ...

ىناؾ رأياف ، االكؿ يقوؿ : بأف المرجعية الدينية الرشػيدة كقفػت كراء    
ملػػت العبػػئ رغػػم كىػػي التػػي خطػػت الخطػػوة األكلػػى كتح، ىػػذا التغييػػر 

ف المرجعية الرشيدة طالبػت بػالكثير إف يقوؿ : أمعترضو التهديدات . كلً 
كلػػػم ، اىتمػػػاـ لتلػػػك المطالبػػػات  عػػػر الحكومػػػة امٌ كلػػػم تي ، مػػػن االمػػػور 

 ! ...المرجعية فعل شئ سول المقاطعة ؟ تستطع
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كالرأم الثاني يقوؿ : أف التحػالف الػوطني ىػو مػن قػاـ بػالتغيير حيػث    

ف أك ، مشػػػركعو السياسػػػي الػػػديمقراطي علػػػى كشػػػك االنهيػػػار  أحػػػس بػػػأف
األخػػػر جيػػػر مكونػػػات التحػػػالف لمصػػػالحو الخاصػػػة كسػػػيطر تمامػػػان علػػػى 

ف المخالفػػات حصػػلت منػػذ إف يقػػوؿ : أمعتػػرضو قػػرارات التحػػالف . كلً 
حػػد اكبػػر أكرأينػػا بػػأف ، الواليػػة االكلػػى كلػػم يسػػتطع التحػػالف فعػػل شػػئ 

كتفػػػػى بأنػػػػو لػػػػم يشػػػػارؾ فػػػػي ى( أمكونػػػػات التحػػػػالف )المجلػػػػس االعلػػػػ
 ! ...الحكومة ؟

أقػػوؿ : اف الجمػػع بػػين الػػرأيين ىػػو االقػػرب للصػػواب ، فلقػػد اسػػتطاع    
التحالف الوطني احداث التغييػر بفضػل مسسػاندة المرجعيػة الرشػيدة لػو 
، كلػوال ىػػذا التأييػد كالمػػؤازرة كأتفػػاؽ مكوناتػو )رغػػم اختبلفهػا فػػي بعػػض 

معنػى الحلػف( علػى أف المرجعيػة الرشػيدة  الرؤل كما اكضحنا اعبله في
 ىي صماـ األماف للشعب لما تمكن التحالف من تحقيق شئ ... 

لذلك فأنا ادعوا الى امرين مهمين لحل األزمة القائمػة كلعػدـ الرجػوع    
 الى الخلف :

الحفػػػاظ علػػػى كحػػػدة التحػػػالف الػػػوطني ) كالػػػذم يتضػػػمن دكلػػػة  .ُ
 القانوف ( كتقويتو .
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عبلقة الوثيقة مع المرجعية الدينية الرشيدة كاألخػذ الحفاظ على ال .ِ

 بتوجيهاتها .
ال فالجزئيػػات كثيػػرة كسػػتحل إك ، ف كبلمنػػا ىػػذا يقػػع فػػي الكليػػات قطعػػان إ
ف شػػاء اهلل( بعػػد األخػػد بػػالمقترحين اعػػبله ؛ اننػػا النزكػػي جميػػع افػػراد إ)

التحػػالف الػػوطني ، كال يهمنػػا حاليػػان ذلػػك ، مػػا يهمنػػا ىػػو رسػػم برنػػامج 
عين ككاضػح المعػالم للتحػالف ، لكػي ييعػرؼ المؤالػف مػن المخػالف ، م

 كلكي نعرؼ من يخدـ الشعب كمن يخونو ...
 كأخيران نقوؿ جاء بالمأثور عن اجدادنا قوؿ شاعرىم :

 
 تػػػأبى العصػػػي أذا أجػػػتمعن تكسػػػران 

 

 كأذا أفتػػػػػػػرقن تكسػػػػػػػرت آحػػػػػػػادا 

 

لػن يكػوف بالوحدة كالتحالف سيتم القضاء علػى داعػش كمػن لػف لفهػا ك 
 لها موطئ قدـو على أرضنا البتة .
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 " داعش كالرمضاء "
 

فػػي ىػػذا جػػاء ك ، كتبػػت فيمػػا كتبػػت سػػابقان مقػػاالت عػػن " داعػػش "    
؟! فلعلػي  ككلها جاءت مسجوعة ! كال ادرم كيف حدث ىػذا، ها سياق

جتمعػػت مػػن قػػاذكرات إالتػػي ، تحػػرؾ بالبلشػػعور مػػع ىػػذه الفرقػػة القػػذرة أ
، رض الرافػػػػدين( أطهػػػػر بقعػػػػة فػػػػي االرض )لتػػػػأتي أل، جيفاتهػػػػا االرض ك 

لكػػن يػػأبى اهلل لنػػا ذلػػك كرسػػولو كحجػػورو طابػػت كارحػػاـ ، راغبػػةن تلويثهػػا 
 طهرت ، فالنصر دائمان حليف الرحمة كالسبلـ .

يترقب الشػارع العراقػي بلهفػة كخػوؼ كقلػق انعقػاد الجلسػة البرلمانيػة    
كىػػو ،  َُِْ/ٕ/ُغػػد الثبلثػػاء  االكلػػى لمجلػػس النػػواب الجديػػد يػػـو

غرة شهر رمضاف شهر الرحمة كالغفراف كنزكؿ كتػاب اهلل القػراف ، كتػاب 
النور كالهداية كالبركة كااليماف ، لكن ىذا الكبلـ ال تفهمو داعػش كمػن 

عػػػبلـ كالقنػػػوات الفضػػػائية تخبرنػػػا بػػػاعبلف ازاؿ اإلمػػػلػػػف لفهػػػا ، حيػػػث 
؟! كقػػد نطػػرح عػػدة  مػػاذا! كال ادرم ل الػػبعض عػػن عػػدـ حضػػور الجلسػػة

 تساؤالت :
 ؟! ىل ىؤالء عراقيوف كيحبوف العراؽ كشعبو فعبلن 
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ىػػػل لػػػديهم حجػػػة يقنعػػػوف بهػػػا انفسػػػهم كالناخػػػب الػػػذم انتخػػػبهم بعػػػدـ 

 ؟! الحضور
 ؟! ىل كعدكا ناخبهم باف تبقى داعش تعيث في االرض فسادان 

موازنػػػة ىػػػل كعػػػدكا نػػػاخبهم بتعطيػػػل امػػػور الػػػببلد كالعبػػػاد بعػػػدـ اقػػػرار ال
 ؟! كغيرىا من القوانين المهمة

 كاخيران كليس اخران : ىل ىم احراران في دينهم كدنياىم ؟!
من تساؤلي االخير يتضح جليػان بػأف ىػؤالء مسػيركف كيتحركػوف لتنفيػذ    

ال تحتوم بين طياتها الى الخراب لهذا البلد االمن ، مخططات خارجية 
رفاء الفرقػاء يتحػدكف اذا ألػم ، نحن نرل في جميع بلداف العالم اف الشػ

بهػػم خطػػر محػػدؽ يتحػػين الفػػرص ، كرأينػػا شػػرفائنا األف كعرفنػػاىم فهػػل 
يػػػػدعي ىػػػػؤالء )الػػػػذين اليريػػػػدكف حظػػػػور الجلسػػػػة( انهػػػػم مػػػػن الشػػػػرفاء 

 ؟! ..... كالوطنيين
يقاؿ اف معنى رمضاف جاء مػن الرمضػاء كىػي العطػش الشػديد ، كقػد    

ان )االمتنػػاع عػػن االكػػل كالشػػرب( أمػػر المسػػلموف بصػػياـ ىػػذا الشػػهر نهػػار 
كىو فرض على المستطيع للقياـ على الفعل ، كحدثت في رمضاف عدة 
حوادث غيرت مجرل التاريخ ، كنخص بالذكر حػادثتين مهمتػين اكلهمػا 

 كقعة بدر في السابع عشر منو كثانيهما استشهاد خليفة المسلمين 
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لصبلة في مسجد كاميرىم علي بن ابي طالب عليو السبلـ في محراب ا

الكوفػة فػي التاسػػع عشػر منػػو ، كاختلفػت األمػة )كلطالمػػا ىػي مختلفػػة!( 
فقػػد عػػد القسػػم االكؿ كقعػػة بػػدر انهػػا  ، فػػي ىػػذين الحػػدثين كقرائتهمػػا 

، ف المسلموف كػانوا مظطػرين للقيػاـ بػذلك أك ، كانت دفاعان عن النفس 
قاتلو )ابػن ف أما استشهاد امير المؤمنين فهم ينظركف لو ىدمة للدين ك اك 

ملجػػػػم( خػػػػرج عػػػػن الػػػػدين كاف عملػػػػو باطػػػػل ..... كامػػػػا القسػػػػم الثػػػػاني 
! كاف ابػن ملجػم فعػل  فبالعكس عدكا غزكة بدر بداية الفتػوح االسػبلمية

 ! .....   صوابان بقتلو علي
ف داعػش كمػن قػبلهم االمػويين ىػم مػن القسػم الثػاني ، حيػث دأبػػت إ   

، داعػػش " علػػى قطػػع الػػرؤكس  سػػنة االمػػويين كصػػوالن الػػى ابػػنهم البػػار "
الذم يسبقو قطع المياه عن الناس )كمػا فعلػوا مػع علػي كالحسػين كمػن 

 سار على نهجهم( .....
الخبلصػػة : اتوقػػع )كاهلل اعلػػم( كىػػي قػػراءة فػػي االحػػداث لػػيس اال ،    

اف داعش ستقـو في ىذا الشهر الكريم بقطع المياه كتخريبها ثػم القيػاـ 
( كصػوال ُٕع حلػوؿ ذكػرل معركػة بػدر )يػـوبهجـو شرس على بغػداد مػ

( منػػو ، كلػػذا فأنػػا مػػن ىنػػا احػػذر الحكومػػة بػػأف ُٗلقطػػع الػػرؤكس فػػي )
 نزاؿ دكريات راجلة إك ، تقـو باالجراءات البلزمة لحماية االماكن العامة 
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فػػػي كافػػػة منػػػاطق بغػػػداد الحرجػػػة ، كمػػػا ادعػػػو جميػػػع الػػػذين يحػػػاكلوف 

، كاختيار الرئاسػات الثبلثػة ، التخلف عن حضور الجلسة الى حضورىا 
كال تأخػػذىم بهػػم رأفػػة ، كاال فعلػػى الحكومػػة اف تعػػاملهم معاملػػة داعػػش 

 .اك رحمة فهم اشد علينا من داعش ىم المنافقوف فاحذركىم 
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 " داعش كالعنقاء "
 

العنقاء ، طائر اسطورم ذكرتو كتب التاريخ ، كىو طائر كبير يقػذؼ    
النار ، )كاألساطير إنمػا نتجػت عػن الصػراعات النفسػية من فيو )حلقو( 

داخػل اإلنسػاف الػػذم لػم يجػػد الوسػيلة لتغييػر كاقعػػو ، فػابتكر أشخاصػػان 
جعلهػم ابطػاالن ،  -في مخيلتو أك أنهم أشخاص لػم يظهػرىم التػاريخ  -

خػػارقين احيانػػان ، يحققػػوف مػػا يطمػػح الوصػػوؿ إليػػو ، ككػػذلك المجتمػػع 
م كالفساد فوجد أمػبلن كأراد أف يوصػل صػوت الذم عانى التسلط كالظل

العدالػػػة مػػػن خػػػبلؿ األسػػػاطير ... إذف فالمعتقػػػدات كاألسػػػاطير تػػػاريخ 
يكشػػف لنػػا عػػن حالػػة اإلنسػػاف كتفكيػػره فػػي المجتمػػع آنػػذاؾ ، ككػػذلك 

د.علي  -تاريخ الحضارة  –يكشف لنا حيثيات المجتمع )راجع كتاب 
 ( .ُشريعتي ج

حلم االنساف للوصوؿ الى اختػراع الطػائرة  ف العنقاء ليست االإلذا ف   
مػػػػع كجػػػود عػػػػدة فركقػػػات بينهمػػػػا ، فالعنقػػػاء ال يحتػػػػاج الػػػػى  ، الحاليػػػة

، مطارات اك الى ابػراج مراقبػة كرسػم خػط سػير كال الػى كقػود اك غيرىػا 
ممػػػا تحتاجػػػو الطػػػائرات التػػػي نراىػػػا اليػػػـو )كالتػػػي لػػػم يحػػػن لنػػػا الوقػػػت 

 ! .....وبها فبل زلنا من اىل العنقاء( لرك
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نشأت عنػد جميػع االديػاف فكػرة المخلػص )المسػيح اك المهػدم اك    

النػاس مػن  غيرىما( كاف ىذا المخلص سوؼ يػأتي اخػر الزمػاف لػيخلص
! كطبعػان النػػاس تختلػف فػي نظرتهػػا الػى الظلػػم  الظلػم الػذم كقػػع علػيهم 

! فجػاءت " داعػش " لتسػتغل ىػذه كما تختلف في نظرتها الػى العػدؿ 
ص بأعبلنهػػا خبلفػػة اهلل فػػي ن عػػن نفسػػها بأنهػػا ىػػي المخلػػالفكػػرة كتعلػػ

! ..... فكػػل مػػا تفعلػػو صػػحيح ، مبػػارؾ مػػن قبػػل اهلل ككػػل مػػن االرض 
كعرضو تأكلػو داعػش ! فمالو كدمو الفها فهو باطل ال يستحق الحياة خ

 ! .....حبلالن ببلالن 
ن كما قلنا فنحن اليـو نقوؿ عن طائر العنقػاء اسػطورة ، ككػذلك الػذي    

ا نكتػب سيأتوف من بعدنا )اىل المجتمع المدني المتحضر( كيقػرؤكف مػ
 ! .....سيقولوف بأف داعش اسطورة 

هػو ف كواقػع مميػت يبلحقنػا انػى ذىبنػا !  المهم اننا اليـو نػرل داعػش   
! ككأنػو جعػل مػن االسػطورة االخػرل يظهر لك في ام زماف كام مكػاف 

 كمتػػػى أرادكا !انػػػى شػػػاؤكا  فهػػػي تػػػنقلهم )الػػػدكاعش(، )العنقػػػاء( رفيقػػػو 
..... 

كاسػػقاط المنطقػػػة ، اليػػـو داعػػش تهػػػدد كتصػػرح بأقتحػػاـ ) بغػػػداد (    
ـٍ ، الخضراء كقتل من فيها   )كىأىنَّا الى نىٍدًرم أىشىرّّ أيرًيدى ًبمىن ًفي اأٍلىٍرًض أى
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ػدان  ، ! فأننػا كاف اختلفنػا مػع الحكومػة فػي سياسػاتها ( أىرىادى ًبًهٍم رىبػُّهيٍم رىشى

لكنا ال نرضى بأثارة الرعػب كقتػل النػاس بسػبب سػوء سياسػة الحػاكم ، 
كلػػذا فػػنحن نػػرفض داعػػش كنحػػاكؿ اف نسػػاعد الحكومػػة قػػدر االمكػػاف 
... لقد نبهػت فػي مقػالي السػابق " داعػش كالرمضػاء " الحكومػة كاآلف 
انبههم مرة اخرل كىي كما قلػت سػابقا قػراءة فػي االحػداث لػيس اال ، 

الصبية كبعض المجانين ) اك الذين يدعوف الجنػوف  ستقـو داعش بدفع
مػع اصػدار ، يػة ار لدكر السكنية ليبلن بالمشاعل الن( بمهاجمة االحياء كا

كفػػي ، ة ليخػػرج النػػاس مػػذعورين كيخػػتلط الحابػػل بالنابػػل لػػضػػجيج كبلب
لػذلك  ، ىذا ستساعدىم كجػود المقػاىي الليليػة كانتشػارىا فػي االحيػاء

مػع توعيػة ، ؤكلة الػى فػرض حظػر تجػواؿ لػيبلن فأنػا ادعػو الجهػات المسػ
 الناس الى مثل ىذه االحداث .....

( حيػث جػاء بعػض  المؤلمػة لقد حصل معنا في حادثة )جسر االئمػة   
كبػػدأك بػػدفع النػػاس ، كاثػػار الرعػػب بوجػػود حػػزاـ ناسػػف ، النفػػر الضػػاؿ 

الن ك أبطاؿ انذاؾ اف قاموا بوقف السػير كقد سيطر رجالنا اال، الى النهر 
كأخػػر ، كاالخػػر بتغيػػر حركػػة سػػير الػػزكار ، فريػػق بأنقػػاذ النػػاس أ ثػػم بػػد، 

كقػػد رأيػػتهم بػػأـ عينػػي حيػػث انهػػم يظهػػركف ، سػػببين تبػػالقبض علػػى الم
 كىكذا في السنة التي ، من خبلؿ ثيابهم الممزقة كحركاتهم ، الجنوف 
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تلتها كما حدث فػي جسػر الصػرافية ، فلػم نمتنػع كلػم يكفػوا ، كىػا ىػم 

الء يهددكنا بهدـ مرقدم )االمػاـ الكػاظم كابػو حنيفػة ( ، كمػا ارجػوه ىؤ 
، من رجالنا االفذاذ كىم يعرفوف انفسهم ممن نذر نفسو لخدمة الوطن 

فػأف داعػش لػن تسػتطيع  ، ف يحافظوا على رباطة الجأش كأف يصػمدكاأ
ثم تسقط بػين ايػديكم بػين ، االستمرار بأم معركة سول سويعات قليلة 

   .. كما النصر إال من عند اهلل العلي القدير.لاسير كقتي
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 " داعش كالفرقاء "
 

لعقػػػػد مػػػػؤتمر أقليمػػػػي لمحاربػػػػة "  ٗ/ُُلمػػػػاذا ىػػػػذا التوقيػػػػت بالػػػػذات 
 داعش "؟!

 ؟! لماذا لم تتم دعوة إيراف الى ىذا اإلجتماع اإلقليمي
 ؟!ىل أمريكا جادة في حربها على " داعش "

ىػػػل تريػػػد أمريكػػػا القضػػػاء علػػػى " داعػػػش "  فعػػػبلن ؟ أـ تريػػػد التحجػػػيم 
 كحصره في مناطق معينة فقط؟!

، ىػي نفػس فكػرة المػؤتمر  مؤتمر جدة األقليمػي لمحاربػة " داعػش "   
لكػػػػػن شػػػػػتاف مػػػػػا بػػػػػين ، الػػػػػذم عقػػػػػد فػػػػػي )بغػػػػػداد( لمحاربػػػػػة اإلرىػػػػػاب 

" السػػاخرة!، المػػؤتمرين! لقػػد كثٌقػػت مػػؤتمر )بغػػداد( بقصػػيدة " المػػؤتمر
            كالصحف الورقية . األلكتركنية قعامو الكالتي نيشرت في 

، مػػػؤتمر يحمػػػل صػػػفة  اليػػػـو الخمػػػيس موعػػػد إنعقػػػاد مػػػؤتمر )جػػػدة(   
، نرل  ، كليس كمؤتمر بغداد )زرؽ كرؽ!( ، أم أنو مؤتمر)جاد( منطقتو

مي ، ىػي الراعػي الرسػ اليـو أف أمريكا عػن طريػق كزيػر خارجيتهػا)كيرم(
  ُُ) ، حيث تتضح جٌديتو أكالن بأختيار الزماف لهذا المؤتمر
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، منشػػػػػػػػػػػأ القاعػػػػػػػػػػػدة ككػػػػػػػػػػػل  ايلوؿ/سػػػػػػػػػػػبتمبر( كالمكػػػػػػػػػػػاف )الخلػػػػػػػػػػػيج(

 الجماعات)التكفيرية( اإلسبلمية المتطرفة)اإلرىابية(! .
، بػػأف أيػراف كأمريكػا أصػبحا فرقػػاء  تصػور بعػض المحللػين السياسػيين   

، كىػػػذا تطػػػور يعرفػػػو األخػػػوة  عقائػػػديين، بعػػػد أف كانػػػا فرقػػػاء  سياسػػػيين
؛ لكػػن اليػػـو كبعػػدـ دعػػوة إيػػراف لحضػػور  العػػاملوف فػػي مجػػاؿ السياسػػة

، فػػي جميػػع  ، كىػػي الدكلػػة المػػؤثرة بشػػكل ال يخفػػى علػػى أحػػد المػؤتمر
 ! ، يجعلنا في تساؤؿ كحيرة أحداث الشرؽ األكسط

 ؟! ىل عاد كل من أمريكا كإيراف الى مصاؼ الفرقاء العقائديين
، أف عػػػػداءىما لػػػػم ينػػػػزؿ فػػػػي يػػػػـو مػػػػن اإليػػػػاـ الػػػػى  يتضػػػػح لنػػػػا جليػػػػان    

، كقد أخطأ المحللػوف الػذين تصػوركا  المستول الثاني)العداء السياسي(
، كاألخيػػػر  ، ألف أمريكػػػا راعػػػي كحػػػامي رسػػػمي للكيػػػاف الصػػػهيوني ذلػػك

، كلذلك فبل يمكننػا التصػور فػي يػـو مػن  عدكه األكؿ كاللدكد ىو إيراف
 أف يتعاكف الطرفاف)إيراف كالكياف الصهيوني( ... ، األياـ

، كلكن يبقػى السػؤاؿ  طبعان كمن المؤكد أف أمريكا تريد محاربة "داعش"
 : 

 ! كما صرح األمريكاف  ! كيف؟! كالجواب : جوان فقط
 ؟! ؟! أىو درع الجزيرة مثبلن  فمن الذم سيتحرؾ على األرض
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؟! كمػػا  ى منػػاطق أيخػػرلىػػل سػػيتم القضػػاء علػػى " داعػػش " أـ دفعهػػا الػػ

 ؟! ىي تلك المناطق
 ماذا سيكوف موقف إيراف كحلفائها )ركسيا باألخص( تجػاه ىػذه الحػرب

 ؟!
 ؟! كباألحرل، ماذا سيكوف موقف الجيشين العراقي كالسورم

 ؟! أىي حربه عالمية ثالثة من نوع جديد
 ، فهل سػنرل دعػم إيػراف كركسػيا لػػ" داعػش " مػثبلن  إذا كاف األمر كذلك

 ؟!
، كقػػد نصػػل فيهػػا الػػى نتػػائج قػػد تكػػوف  نسػػتطيع قػػراءة بعػػض األحػػداث

، فػأنتظركا إنػي  ، كما ستكشفو لنػا ، كلكننا سننتظر قادـ األياـ صحيحة
 معكم من المنتظرين .
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 " داعش كالمرأة المومياء "
 

 ، حيػػث جػػاء ، اثنػػين اثنػػين ، جعلهػػا ازكاجػػان  عنػػدما خلػػق اهلل الطبيعػػة   
ػاران كىًمػن كيػلّْ  ػا رىكىاًسػيى كىأىنٍػهى في القػرآف )كىىيػوى الَّػًذم مىػدَّ األىٍرضى كىجىعىػلى ًفيهى
يىػاتو  ٍيًن يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى ًإفَّ ًفي ذىًلكى آلى ٍيًن اثٍػنػى ا زىٍكجى الثَّمىرىاًت جىعىلى ًفيهى

 كو المكمػل لػوكجود الشئ كشػري ىعنبم،  [(ّلّْقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى ]الرعد : 
، ففػي الرياضػيات مػثبلن لبرىنػة  ، ككجدنا ذلك ظاىران في العلـو الطبيعيػة

، كىكػػذا فػػي البايلوجيػػا  ، نػػذىب لبرىنػػة نقيضػػها )المعكػػوس( نظريػػة مػػا
، فأنػػت اف كجػػدت شػػيئان فمػػا  كالكيميػػاء كالفيزيػػاء كبقيػػة العلػػـو االخػػرل

 ..، لبعث الحياة فيو . عليك الى البحث عن نصفو االخر
،  ، كالعكػػس صػػحيح ايضػػان  مػػن ذلػػك جعلػػت المػػرأة المكمػػل للرجػػل   

 فلم يستطع الرجل كلم تبعث فيو الحياة الى مع المرأة كمنها ... 
، الػػػػى مسػػػػألة جعػػػػل االزكاج فػػػػي مكونػػػػات  كػػػػذلك عنػػػػدما اشػػػػار اهلل    

، كذلػػك لسػػبب ظػػاىر  ، بػىػػٌين تفػػرده بالوحدانيػػة كنفػػي الشػػريك الطبيعػػة
مػا اتَّ  ػافى مىعىػوي ًمػٍن ًإلىػوو ًإذان لَّػذىىىبى كيػلُّ ًإلىػوو ككاضح )ى ػذى اللَّػوي ًمػن كىلىػدو كىمىػا كى خى

ػػػا يىًصػػػفيوفى ) لىػػػقى كىلىعىػػػبلى بػىٍعضيػػػهيٍم عىلىػػػى بػىٍعػػػضو سيػػػٍبحىافى اللَّػػػًو عىمَّ ػػػا خى ( ًُٗبمى
 سورة المؤمنوف(، يتضح اف ىذه االزكاج من غير الممكن اف تستمر 
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، كمػن ذلػك حصػل الصػراع  ضهم على بعض(على كتيرة كاحدة )لعبل بع

، فكػػػاف سػػػببا فػػػي تطػػػور االنسػػػاف كظهػػػور الحضػػػارة  كالتنػػػافس كالحركػػػة
..... 

 ، لم يرد من قوؿ )لعبل بعضػهم علػى بعػض( لكن اهلل كاالنساف النقي   
، كالعػػػيش تحػػػت ظػػػل  ، علػػػو االسػػػتعباد كال الػػػتحكم بمصػػػير االخػػػرين

 ي كالخارجي .....، انما اراد التطور الذات قانوف الغاب
، كامكانياتػػو  مػػن ىػػذا، عنػػدما كجػػد الرجػػل بطبيعتػػو الجسػػمانية القويػػة   

، فهػذا ال يعنػي انػو عػبل عليهػا  ، ك)عبل( على المرأة الجسدية المختلفة
 ، كنقصان فيها ... ألف ذلك استحقاقا لو

إف ىػػػذا المفهػػػـو )احتقػػػار المػػػرأة( مفهػػػـو خػػػاطئ كال نجػػػده اال فػػػي    
المتخلفػػػة . خصوصػػػان بعػػػد اف بػػػدأت المػػػرأة بأخػػػذ دكرىػػػا  المجتمعػػػات

، كأنهػػا نصػػف المجتمػػع ، ظهػػرت لنػػا " داعػػش " لتعيػػدنا الػػى  الحقيقػػي
، كلتجعػػل مػػن المػػرأة )موميػػاء!(، أم جسػػدان باليػػان بػػبل  الماضػػي السػػحيق

، يقضػػػي مػػن خبللهػػػا  ، كتتعامػػل معهػػػا علػػى انهػػػا سػػلعة بيػػػد الرجػػل ركح
 حاجتو ! ...

، ىػو فعػل فرعػوف مػع بنػي اسػرائيل  اعش معنا كنسائنا اليـوإف فعل د   
نىاكيم مٍّْن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوىءى  يػٍ ًإٍذ نىجَّ  كنسائهم قبل موسى )كى
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ػاءكيٍم كىًفػي ذىًلكيػم بىػبلءه مّْػن رَّبّْكيػٍم  بّْحيوفى أىبٍػنىاءكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسى اًب ييذى اٍلعىذى

، حيػػث  [(، كأمػػا األف فعػػاد الحػػاؿ كلكػػن بػػالعكسْٗعىًظػػيمه ]البقػػرة : 
، فلعػػل  ! عػن طريػق داعػش تفعػل بنػا بنػي اسػرائيل مػا فعلػو فرعػوف معهػا

، كما بعث فيهم سابقان، لينقذنا ممػا نحػن فيػو  اهلل يبعث فينا موسى أخر
 ..... 
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 داعش كجيند السماء     
 

أغلب مناطق القارة  ، زعيم أفريقي إستطاع أف يسيطر على تشاكا   
، ككذلك كيفية  ، مستخدمان طريقة خاصة في إختياره لجنوده األفريقية

 التعامل مع العدك.
، جبانان ال يرد إعتداءات  ، منبوذان في قبيلتو كاف تشاكا كلد زنا    

في مواشي كالده من  ، عمل كراعو  ، كلكنو ذك بنية قوية اآلخرين عليو
، كلكنو  م إحدل أكبر قبائل جنوب أفريقيا، حيث كاف كالده زعي الزنا

، كبعد كفاتو تزعم أحد أكالده شؤكف  لم يعامل تشاكا كبقية أكالده أبدان 
 القبيلة.

،  ، فقد عمد إخوتو على إذاللو كظلمًو كثيران  إزدادت معاناة تشاكا   
،  ، فيلتقوف بو حيث يرعى المواشي حتى أنهم كانوا يذىبوف للنزىة

، كما يرمونو كأيموي بالشتائم  كأىانتو كالضحك عليو فيقوموف بضربو
 ؛ كذات يـو إنتفض تشاكا كثار غضبو حين رآىم متجهين نحوه النابية

 ، ثم كلى ىاربان. ، فضربهم كأدماىم ، فهجم عليهم بالعصا
، كإتفق معهم على أف  إجتمع تشاكا بعد ىربو مع بعض المتمردين  

 ،  مع أخيو الزعيم ليغلبو فيتزعم القبيلة ، كيجرم نزاالن  يعود إلى القبيلة
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،  ، إف حصل عليو إعتداء من اآلخرين فيكونوف ىم السند لو في ذلك

، كلكن ركح اإلنتقاـ كمحاكلة  ، كتزعم القبيلة كبالفعل تم لوي ذلك
، فقد قرر أف يسيطر على  ، لم تقف عند ىذا الحد نسياف ماضيو

؛ أسس  في األراضي األفريقية، كيمتد  جميع المناطق المحيطة بو
 )جند السماء(.  تشاكا جيشان أطلق عليو أسم)االمزكال( كترجمتوي 

، القائمة على السحر  إستغل تشاكا المنظومة الفكرية لدل شعبو   
، حيث إستطاع أف يريهم بعض قدرتو على  كعبادة الظواىر الطبيعية

لت عند ، كخصوصان الحادثة المعركفة التي حص تحريك األشياء
، عندما كاف في نزىة شاطئية مع بعض  إختطافو من قبل تجار العبيد

: ال تهتموا  ، حينها قاؿ ألصحابو ، حيث تم نقلو في سفينة أصحابو
، فسقط  ؛ كبالفعل توجو بنظره إلى مشعل النار سأقـو بإنقاذكم

، كعندما توجو طاقم السفينة  المشعل على أرضية السفينة فحرقها
، ثم ألقوا  ، إستطاع أف يفك قيده كقيود أصحابو حريقألطفاء ال

 ، كتمكنوا من الهرب. بأنفسهم في البحر
، كلكن بإطار إسبلمي  حاكؿ بعض المنافقين تطبيق فكرة تشاكا   

، في المنظومة  ، كاإلمامة عند الشيعة مستغبلن فكرة الخبلفة عند السينة
 ، فظهر لدينا  ظرية الحيكم، في ن الفكرية كالعقائدية اإلسبلمية العامة
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)أتصور أف ىناؾ من ىو أعلى منو كما  ، أبو بكر البغدادم في العراؽ

،  ، متبنيان نظرية الخبلفة البغدادم سول دمية يحركها ذلك المجهوؿ(
، ككانت حركتهم األكلى تحمل  كأحمد الحسن متبنيان نظرية اإلمامة

، كالذم تم  السماء( )جيند نفس األسم الذم أطلقو تشاكا على جيشو
نهم عادكا من جديد ىذه ؛ لك القضاء عليو تقريبان في حادثة)الزركىة(

، كأصحاب اليماني  ، حيث داعش تتبنى الخبلفة بشكل منفصل المرة
 يتبنوف اإلمامة.

، ليشغلوا الحكومة  يتحدث الناس عن موضوع سقوط بغداد   
، من  قاط البصرة، لكني أرل أنهم يريدكف إس كجيشها نحو العاصمة
 ، فحذاًر أيها الوزيرين الجديدين.  خبلؿ جماعة اليماني
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 داعش كنبوءة سورة اإلسراء
 

   .  إنتباه رجاءن: كتبتي مقالي بموضوعية كمهنية فأرجو قراءتو كما كتبتي
ة ، بزكاؿ دكل من القرآف ُٕتنبأٍت سورة اإلسراء كىي السورة رقم    

 ، فقد قاـ بعض الباحثين بعلم التجفير)التشفير( بإعطاء موعد إسرائيل
، عن طريق حساب الجيمل  ، من ىذه السورة ، كإكتشاؼ عاـ الزكاؿ

، موعدان لزكاؿ ىذا الكياف  ـ َِِِ، الذم حدد عاـ  المعركؼ
 السرطاني.

، فكلنا  معطيات أكلية تشير إلى صدؽ ىذا الموعد بنسبةو كبيرة   
، كجعل لو كجودان على  ؼ أف من أسس كرعى الكياف الصهيونييعر 

، من أجل تحقيق عدة مآرب في  أرض الواقع إنما ىي بريطانيا العظمى
، كسقفان زمنيان لتحقيق  ، كقد كضعت بريطانيا موعدان  الشرؽ األكسط

، كلم يبق  ، إنتفى كجود الكياف الصهيوني ، فإف تحققت تلك المآرب
 مشاكل.من كجوده إال ال

يقوؿ المؤرخ الركسي"أندرل فورسوؼ": مع تطور الوضع في الشرؽ    
، حتى مع  ، نخب شماؿ األطلسي لم تػىعيد بحاجة إلى إسرائيل األكسط

 قاؿ المؤرخ البريطاني  ُٕٔٗ، ففي العاـ  كجود اللوبي اليهودم
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 َٓالشهير" أرنولد طينوبي" إف اإلحتياج لدكلة إسرائيل سيكوف من 

.  ، بعد ذلك لن يكوف ىناؾ إحتياج لهذه الدكلة عاـ فقط َٔإلى 
كمؤخران كتب كزير الخارجية األمريكية السابق " ىنرم كسنجر" مقاالن 

 سنين أخرل فقط.    َُمتوقعان فيو أف دكلة اسرائيل ستبقى 
، كفرحة  ال يهمني من ىذا الكبلـ أف أيثبت عظمة القرآف كإعجازه   

 همني فرحة المسلمين كالعرب بتحرير فلسطين، كال ي المسلمين بذلك
 ، ما أيريدي الوصوؿ إليو ىو ما بعد الحدث!

 ؟ ىل ستتحرر فلسطين حقان 
؟ كما ىو دكر كموقف بريطانيا العظمى من  من سيقـو بتحرير فلسطين

 ؟ ذلك
يتفق المسلموف بجميع طوائفهم كمذاىبهم كيتفق معهم المسيحيوف 

ن ىو النبي عيسى ك اإلماـ المهدم ، بأف من سيحرر فلسطي أيضان 
، التي تعزك أغلب  ، كحالهم في ذلك حاؿ جميع األدياف المنتظر

 األحداث إلى تدخل السماء.
،  كنتي كتبتي قبل عدة أشهر مقاالن بعنواف" داعش كالبغضاء"    

، كإستقرأتي فيو زكاؿ الكياف الصهيوني  تحدثت فيو عن نشأت داعش
 ، أف دكر بريطانيا سيكوف كبيران  عود ألكمل، كاليـو أ على يد داعش
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، دكلة الخلود  في بقاء داعش كتمكينها من تحقيق الحلم الصهيوني

 من الفرات إلى النيل.
، كال نقل القضاء  إذف يجب على العرب اإلستعداد لتحجيم داعش   

، كالحري فيهم)إف  ، فأغلب حكاـ العرب تحت رعاية بريطانيا عليها
 ؿ لو كال قوة.كجد( فبل حو 
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 صراعنا مع داعش: صراع كجود أـ صراع حدكد؟
 

 ، عن درجات العداء بين طرفين سبق كأف أشرنا في مقاالت سابقة   
، ألف لو أبعادان نفسية  ، فجعلنا صراع العقيدة في المرتبة األكلى

، كلذا  ، كالذم ييعدُّ في تركيبتًو العامة غيبيان  ، ترتبط مع الدين ميتافيزقية
 فإف مىن يريد أف يبحث في قضية "داعش" عليًو أف يبدأ بالسؤاؿ اآلتي:

 ؟ ىل حربنا مع "داعش" حرب كجودو أـ حدكد
 ؟ في بادئ األمر كجب أف نوضح: مىن نحن

، أف عداء "داعش" متمثبلن لكل مىن يخالفها  بات من الواضح جدان    
، بالرغم من   نساف، إذف فػ" نحن" نعني بها جميع مجتمع اإل الرأم

، أنها عازمة على إبادة "الشيعة"  كونها في قرارىا األكؿ كتصريحها
، لما يجرم على بقية  ، لكننا لم نرل تصريحان منها كال إستنكاران  حصريان 

، كبالرغم من أننا لم نرل  ، كمسلمين بورما مثبلن  المسلمين في العالم
، إال إننا قد نشهد لها  ان لها تحركان إال في منطقة الشرؽ األكسط حالي

ٍن أنشئها. تحركان خارجو في المستقبل  ، كفق المصالح التي ترتبط بمى
، ألنها ال تعترؼ بكياف الدكؿ  لذلك فػ" داعش" ال تعترؼ بالحدكد   

 ، الذم عرفوي  ، كإنما ىي تعيش كفق النظاـ القبلي)البداكة( كدساتيرىا
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، أم ضد  كالتحضر كالمدنية، فهم ضد التطور  العرب قبل اإلسبلـ

 ، كفق نظاـ الحقوؽ كالواجبات. التعايش السلمي
 ؟ ؟ ككيف ستكوف تلك النهاية فهل نتوقع نهايةن لحربنا مع "داعش"

، كاألصح إنسحابها خارج الحدكد  في العراؽ سيتم طرد "داعش"   
، كسوؼ  ، كبذلك سوؼ تنتهي حرب العراؽ مع "داعش" العراقية

ف على دعم "داعش" بإيقاؼ الجيش العراقي عند يعمل الداعمو 
، كذلك  ، كإخراجًو من التحالف الدكلي لمحاربة "داعش" حدكده

، بالكف كالعودة ألصبلح  بضغط الشعب العراقي على الحكومة
 ، كسيتم لهم ذلك. الفساد المالي كاإلدارم

، أم بعد  ىو عليو حتى حين في الشاـ سيبقى الوضع على ما   
، كمجيئ الوقت المناسب ألسقاط  لبلةو في لبناف كاألردفإحداث ب

، كالدخوؿ في إتفاقات سياسية جديدة ال  النظاـ السورم الحالي
في ىذه اإلتفاقات كحماية نستبعد أف تكوف أليراف اليد الطولى 

 .شركائها
، كال سيما  ستنتقل "داعش" إلى الجزء األفريقي من المنطقة العربية   

 ؿ "السيسي")كالذم أتمنى لو أف ال يحدث، كأتمنى من مصر بعد إغتيا
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السيسي أف يكوف أكثر حيطةن كحذران(، مع ضربات ىنا كىناؾ في 

 ؛ إذف" فنحن" في حربو مفتوحة مع "داعش". مناطق الخليج العربي
بقي شئ...في عنواف مقالي، ذكرت كلمة "صراع" كلم أذكر كلمة 

ة، كلكن الصراع ليس لوي نهاية "حرب"، ألف الحرب قد تكوف لها نهاي
إال بهبلؾ أحد الطرفين، كلذا كجب على الشيعة في كافة أنحاء العالم، 
اإلستعداد دائمان لمواجهة" داعش"، ألف ذريعة "داعش" دائمان: القضاء 

 على الشيعة. 
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 الشيعة: لماذا ىمي العدك األكؿ لػ"داعش"؟!
 

، سواءن بصورةو  خليجي لػ"داعش"، الدعم ال لم يػىعيد يخفى على أحد   
، كحتى بعد مشاركتهم األخيرة مع التحالف  مباشرةو أك غير مباشرة

الدكلي للقضاء على"داعش"، فما زالت منابع اإلرىاب في مناطقهم لم 
، كإعبلنهم  ، باإلضافة لحربهم على الحوثيين غير المبررة تجفف بعد

، كىم طائفة من  لماذا الشيعة، كىنا يأتي السؤاؿ:  الدائم لعداء الشيعة
 !؟  المسلمين كليسوا دكلة

، كما  قد يتصور بعض الناس أف العداء الخليجي إليراف فقط   
عداءىم للعراؽ كلحزب اهلل في لبناف كالحوثيين في اليمن كلشيعة 

، بسبب  ، كأف العداء سياسي فقط البحرين إال ألرتباطهم بإيراف
، كىذا  النوكم كالسيطرة على المنطقةمحاكلة إيراف إمتبلؾ السبلح 

، فلماذا كانت عبلقة دكؿ الخليج جيدة مع  تصور غير صحيح كمردكد
 !؟ إيراف أباف حكومة الشاه الصفوية الشيعية

 أسباب العداء نراىا تقع في بعدين في الدرجة األكلى:   
، من  ، حيث يعتبر المتطرفوف : ىو العداء العقائدم البعد األكؿ

 ، أف الشيعة كبالخصوص اإلثنى  ية كباقي المذاىب اإلسبلميةالوىاب
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،  ، كفرة يجب قتلهم! كال تيقبل توبتهم كال شفاعة الشافعين عشرية

، كبات ىذا كاضحان  كذلك ألف الشيعة تخالفهم في جميع أعمالهم
، من قتل كسبي كذبح  ، من خبلؿ األعماؿ التي تقـو بها داعش جليان 

، إلى غيره من األعماؿ  ز على الديانات األخرلكتهجير كحرؽ كتجاك 
، جملةن  ، ىذه األعماؿ التي يرفضها الشيعة الوحشية كاإلجرامية

، من  ، حتى قامت الشرطة األمريكية بسحب عناصرىا األمنية كتفصيبل
،  مراقبة الجوامع كالحسينيات الشيعية في الواليات المتحدة األمريكية

، بالرغم  ، من بعيدو أك قريب لشيعة بالتطرؼبعد أف رأت أف ال عبلقة ل
،  ، مع األبقاء على عناصرىا األمنية من عداء أمريكا المعلن على إيراف

لمراقبة جوامع باقي المذاىب بالرغم من عبلقتها الجيدة مع دكؿ 
 ، الراعي الحصرم لبقية المذاىب! الخليج

كاـ دكف ، كىو ما يختص بالح : ىو البعد السياسي البعد الثاني
، لزجهم في  ، كىؤالء يستغلوف تطرؼ بعض أبناء شعوبهم الشعوب

،  ، سول بضعة نفر ، كليس فيها رابح حربو تخسرىم دنياىم كأخرتهم
،  ! بمعنى أنهم يتكأكف على البعد األكؿ ىم الحكاـ كالملوؾ كاأليمراء

، كما عدائهم للشيعة إال لخدمة مصالحهم المرتبطة بإسرائيل كأمريكا 
 كمن خلفهم بريطانيا التي جاءت بهم إلى كرسي السلطًة كالجاه.
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، فمن غير الممكن التصديق بالخبر  بعد أف كعينا ىذين البعدين   

، الذم تحدث عن مباحثات أمريكية  الذم تناقلتو بعض الوكاالت
، لظم العراؽ إلى مجلس التعاكف  خليجية مع السيد السيستاني

 الخليجي!
 بقي شئ...

، يعرؼ جيدان بأنو يؤمن بحرية  عرؼ السيد السيستاني كيقرأ مواقفومن ي
، كىذا ما رأيناهي   ، كإختياره الحر في حياة حرة ككريمة اإلنساف ككرامتو

)فالسيد للمسلمين كافة، كليس حكران للشيعة فقط أك  كعراقيين
 ، من خبلؿ مؤازرتو لنا بالمطالبًة بحقوقنا.  للعراقيين(
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 ما لم تفعلوي داعش!
 

 ، كغيرىا من الجماعات التكفيرية الفكر السلفي الذم أنتج داعش   
، كإنما أخذ طابع اإلسبلـ  ، مشركع جاء عىبػىرى حيقب متوالية من الزمن

، ىي دكؿ  ، على إعتبار أف كل دكؿ المنطقة تقريبان  في الشرؽ األكسط
 إسبلمية حسب ما تدعي.

،  الدينية أباف الحكم الفاطمي الشيعي لمصرتأسس األزىر كمدرستو    
! )خراب  كبعد القضاء عليهم من ًقبل األيوبيين كقائدىم األسطورم

،  ، أصبح األزىر الممثل الرسمي لفقو المذاىب األربعة الدين(
 كبالمقابل مثلت حوزة النجف الفقو الجعفرم.

، فلغة  ىاتاف المدرستاف الكبيرتاف لم تبتعدا كثيران عن بعضهما   
، حيثي تم إصدار فتاكل بتدريس الفقو  التفاىم كانت قائمة بينهما

، لكنَّ الفجوة بدأت تتسع  ، بل كجواز التعبد بو الجعفرم في األزىر
، الذم تبنى فكر كًفقو المذىب  بعد ظهور الفكر الوىابي اللعين

، لكنو جعل  ، كما ىادف كلم يعترض على بقية المذاىب الحنبلي ظاىران 
،  ، عدكه األكؿ كاألخير ، بل عمـو الشيعة من المذىب الجعفرم

 كلست اليـو في صدد بياف كتحليل أسباب إتخاذ ىذا الموقف.
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، كمن ىذه  تمركز الفكر السلفي في منطقة الخليج كالجزيرة العربية  

: بأنو  ، كأستطيع القوؿ المنطقة بالتحديد تم نشره كتمويلو بكل تفرعاتو
، كأصبح  من سحب البساط من تحت مدرسة األزىر اآلف تمكن

، فعاد للعنواف القديم )أىل السنة  الممثل الرسمي للمذاىب األربعة
 كالجماعة(.

، بأف مدرسة األزىر تمثل  يعتقد عامة الناس من الشيعة كالسنة    
)الوىابية  ، اللتين تقفاف على طرفي نقيض الوسط بين المدرستين

الحقيقة إف لم نتهم األزىر بخلق الفكر السلفي  ، كلكن في كالشيعة(
، فأكثر الفتاكل التي  ، فإننا نتهمو بخلقو عن جهل عن قصد

،  ، لها جذكرىا يستخدمها السلفيوف كالتي تمثلهم اآلف داعش
 كإنبثقت عن الفكر األزىرم كمن علماء أزىريين.

المدارس ، موجودة في مناىج التعليم في  ىناؾ فتاكل عجيبة كغريبة   
، بالرغم من سقوط  ىذه اللحظة إلىك  ، ، بفتاكل أزىرية المصرية

 :  ، منها حكومة اإلخواف
، كال يجوز طبخو  جواز أكل لحم اآلدمي الميت نيان مع اإلضطرار    

 ألف في ذلك إنتهاؾ لحرمة الميت!.
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، بل  جواز قتل المرتد كتارؾ الصبلة كأكلو دكف الرجوع الى الحاكم

 )كتاب اإلقناع/ الصف الثالث الثانوم(. ف لم يأذف اإلماـ بذلك!كإ
 ؟! اهلل أكبر! أيعقلي ىذا

)أىييًحبُّ أىحىديكيٍم أىف يىٍأكيلى لىٍحمى أىًخيًو مىٍيتان  : أين أنتم من قولو تعالى
( إنما ىو سؤاؿ ُِفىكىرًٍىتيميوهي ]الحجرات :  [( كقولو)أيحبي

 إستنكارم!
انيكيٍم ًإف كينتيٍم مٍُّؤًمًنينى  الى:)كلكن نقوؿ كما قاؿ تع ا يىٍأميريكيٍم بًًو ًإيمى  بًٍئسىمى

 [(ّٗ]البقرة : 
 بقي شئ...

! كلعل  أكل لحـو البشر! ىذا ما لم تفعلو داعش إلى حد اآلف   
، على أرض  الصهيوأمريكية تنوم تطبيق أفبلـ أكلي لحـو البشر

 الواقع!. 
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 "محاكاة الصورة في أفعاؿ "داعش
 

، بتكسير تماثيل متحف  لماذا قامت عناصر داعش اإلجرامية   
، كما  !؟ كلم تفجر المتحف برمتوً  ، بالمعاكؿ كالفؤكس الموصل األثرم

 !؟ فعلت مع قبر النبي )يونس( كاألضرحة األخرل
، عن صنيعة خبيثة لعدكو  ، تكشف لنا "داعش" النقاب يومان بعد يـو   

،  ، كقد نجح أيما نجاح إلسبلـ من الداخل، إستطاع أف يقتل ا ذكيو 
، فجائت  ، كلم تبقى إال الصور ألف المفاىيم اإلسبلمية أختفت

، حتى  ، التي ينكرىا المسلموف أنفسهم "داعش" لتحاكي تلك الصور
، أما أف يقتنعوا بػ "داعش"! كيقولوا: ىذا ىو  أصبحوا أماـ مفترؽ طرؽ

يبحثوف عن دينو جديد غير ، كأما أف يتركوا "داعش" ك  إسبلمنا
،  ، كالمبتغى الذم خطط لو عدك اإلسبلـ اإلسبلـ! كىو المطلوب

 كنفذه المسلموف كىم صاغركف! 
، بالرغم من كوننا  عندما كنا نريد أف نعرؼ شيئان عن األسبلـ   

، فإف مصدرنا المفضل كاف ككرثوي أكالدنا عنا ىو فيلم  مسلمين
، كلكن بطريقة  شوء اإلسبلـ كظهوره"الرسالة"! ذلك الفيلم شرح ن

 ، كذلك كأف ىناؾ كثير من  ، بعيدة عن المفاىيم كالمضامين صورية
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، كما أيريد قولو  النقاد كالمفكرين، إعترض على كتابة كإخراج الفيلم

، أف فعل المسلمين بتكسير أصناـ  : كيف لنا أف نبين ألكالدنا اآلف
، كأف تكسير تماثيل  اإلسبلـ، كىو مقبوؿ من كجهة نظر  مكة صحيح

 !؟ ، خطأ كىو غير مقبوؿ في األسبلـ متحف الموصل
، من ناحية ما نمتلكوي من علـو مقارنةن بما كانوا  نحن لسنا كأبائنا   

، كالعلـو غير  ، فالزمن غير الزمن ، كأكالدنا ليسوا مثلنا يمتلكوف
، فأكالدنا  ، كالتطور الحضارم كالتكنلوجي فتح أذىاف الناس العلـو

،  ، فما زلتي أتذكر حينما كينتي صغيران  يسألوف كيستفسركف عن كل شئ
، تتحدث عن القبائل  حيثي عرض التلفزيوف العراقي أفبلـ كارتوف

،  ، حين كانوا يسجدكف عند خسوؼ القمر ككسوؼ الشمس األفريقية
، كىو يصلي  ، لكني شاىدتي أبي فيما بعد ككنا نضحك على فعلهم

 : لماذا يفعل ذلك ! كعندما سألتو اآليات لحدكث نفس الظاىرةصبلة 
، كلكنني ال أيريد اليـو أف  ، كسكتي  ، قاؿ: ال تسأؿ مثل ىذه األسئلة
، فهم  ، كإف أجبتهم بنفس األجابة أيجيب أكالدم بنفس إجابة أبي

 !    غيرم كلن يسكتوا
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ما يحدث من ، كمسلمين كاعين ل إف كقوفنا بهذا الموقف السلبي 

، كعدـ العمل بجدية ألنقاذ أنفسنا كأكالدنا كأىلونا من تشريعات  حولنا
 ، سيؤدم بنا إلى اإلنقراض أك الهجرة ال محالة. داعش كفتواه

 بقي شئ...
لم يبقى من األسبلـ إال إسمو، كمن القرآف إال رسمو، فماذا سيكوف بعد 

 !؟ ذلك
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 داعش كأياـ الجبلء
 

، لرجاؿو ال تلهيهم  ، التي نحتسبها في ميزاف البطولة كداتأياـ معد   
 ، عن تحرير أرضنا المقدسة الطاىرة ، كال أىله كال أكالد تجارةه كال بيعه 

، الذين عاثوا  ، عبدة الشيطاف كأعداء اإلنساف ، من براثن الغزاة الطغاة
 ، فأكقعوا فيها الفساد. بالببلد

، كستنتهي بإنتهاء  حديثة الوالدةيبقى السؤاؿ المهم: ىل أف داعش 
 !؟ عناصرىا

، يظهر بين الفينة كاآلخرل تحت مسميات  أـ أف لها فكران متأصبلن 
 !؟ عديدة

كأنا أقرأ في كتاب"من ركائع القصص في تضحيات الصحابة" 
لمؤلفًو"ابراىيم النعمة"، كالكتاب مطبوع على نفقة الوقف السني 

 منو ما نصو: َّك ِٗ، جاء في الصفحتين ـَُِْالعراقي
 "كلقد ذىب العلماء مذىبين في حكم من سب الصحابة:

، كإذا إعتقد أف  : إف الساب يكوف قد إرتكب كبيرة من الكبائر األكؿ
.  سب الصحابة مباح أك إعتقد بكفرىم فيصير كافران بإجماع العلماء

 : )من شتم أحدان من أصحاب  يقوؿ اإلماـ مالك إماـ دار الهجرة
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:  )ص( أبا بكر أك عمر أك عثماف أك معاكية أك عمرك بن العاصالنبي

، كإف شتمهم بغير ىذا من  : كانوا على ضبلؿ ككيفر قيًتل فإف قاؿ
 مشاتمة الناس نيكٌل نكاالن شديدان(.

، ككصل أمره إلى  كإذا حدث أف شتم أحد الناس كاحدان من الصحابة
و بما يناسبو من عقوبة ، بل يعاقب ، فليس للحاكم أف يعفو عنو الحاكم

: )كال يجوز  ، يقوؿ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي كيستتيبو
 ، بل يعاقبو كيستتيبو للسلطاف أف يعفو عن أحد كقع في أحد الصحابة

ٌلدى عليو الحبس حتى  : فإف تاب قيبل منو كإف لم يتب أعاد العقوبة ، كخى
 يموت أك يرجع(.

 زمان من كل من يشتم كاحدان من الصحابةكلقد كاف عمر بن الخطاب حا
،  . فلما كقع بين عبيداهلل بن عمر بن الخطاب كبين المقداد كبلـ

فشتم عبيداهلل المقداد كعلم بذلك عمر فماذا كاف؟ )قاؿ عمر: عليَّ 
، يشتم أحدان من أصحاب  ، ال يجترئ أحد بعده بالجبلد أقطع لسانو

:  كلمو فيو أصحاب محمد فقاؿ، ف ، فهم عمر بقطع لسانو رسوؿ اهلل
، حتى ال يجترئ أحد من بعدم يسب أحدا  ذركني أقطع لساف ابني

،  ، كلعلو إنما ترؾ ذلك لؤلجل شفاعة الصحابة من أصحاب محمد
 كلعل المقداد عفا(.



 سويري حسني حيدر...................................................  داعش  عصا كسر

080 

 

 
،  ، كبخاصة إذا كاف مستحبلن لذلك : تكفير من يسب الصحابة الثاني

، كىناؾ من فقهاء الكوفة كغيرىم  يعلي الحنبلي كىذا ما ذىب إليو أبو
 من قطع بقتل من سب الصحابة." 

بالتدقيق نجد كبل الحكمين)االكؿ كالثاني( في سب الصحابة أقوؿ:    
القتل! لكن االكؿ حدد أسماء الصحابة المعنيين كال أدرم لماذا ىؤالء 

!؟ بالرغم من كركد قصة المقداد كالذم لم  دكف غيرىم من الصحابة
 !؟ مو مالك فيما أكرده من أسماءيدرج إس

 أما الثاني فلم يحدد من ىم الصحابة كال نوع السب!
اليـو إف إعترضتي على فعل عمر بن الخطاب بقطع لساف كلده، 

!؟ فلم يرد ىذا الحكم في القرآف كال  كأقوؿ: من أين جاء بهذا الحكم
 مر! !؟ أكوف مستحقان القتل ألنني إعترضتي على ع في السنة النبوية

يبقى سؤاؿ: من أين جاء ىؤالء الفقهاء بهذا الحكم)القتل( لمن    
 !؟ !؟ كبماذا !؟ كىل أف الصحابة يختلفوف عنا سب الصحابة

جاء عن النبي كثير من االحاديث التي تثني على المؤمن بو كلم يره، 
 ألف أصحابو رأكه كعاصركه!

 بقي شئ...
فمصيرىم مصير "داعش"  ، كإال على المسلمين تنقيح فهمهم لدينهم

 عاجبلن أك آجبل.
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 "تعلم.... قبل أف تندـ" 
 قراءة في كتاب: للشيخ د.أحمد عبد الغفور السامرائي

 
، كنت أتجوؿ في  عند زيارتي إلى معرض بغداد الدكلي للكتاب   

، ككانت تعرض  ، فدخلت في إحدل تلك القاعات قاعات المعرض
كتم إعطائي مجموعة من الكتب  ،  نتاجات الوقف السني العراقي

، منها كتاب" تعلم.... قبل أف تندـ" لمؤلفو " د.أحمد عبد  كهدية
، كىو شخصيةه معتدلةه عرفناىا قبل دخوؿ اإلحتبلؿ  الغفور السامرائي"

، كقد ترأس  ، كإستمر في نهجًو المعتدؿ ، إلى بغداد ََِّعاـ 
، أف الكتاب لم  ابي، لكن ما أثار إستغر  الوقف السني لمدة من الوقت

 !؟ ! لماذا يذكر دار النشر كالطباعة
، فقد  ، تأتي بعد إطبلعنا على محتوياتو لعل اإلجابة على السؤاؿ   

تطرؽ الكتاب ذك الطبعة الثالثة )حيث كانت طبعتو االكلى سنة 
، أال كىو موضوع  ـ( إلى مناقشة موضوع مهم جدان ََُِ

كبما أف كل ىذه الجماعات تتبنى  ، "الجماعات اإلسبلمية التكفيرية"
 ، كالمذىب الوىابي على كجو الخصوص المذىب السني بصورة عامة

 ، بات كاضحان جواب السؤاؿ أعبله.
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، كما ىي عادة المذىب  تحرؾ المؤلف في كتابو على ظاىر األمور   

، كلذلك فهو من حيث يشعر أك  السني في التعامل مع قراءة النصوص
،  تكوين ىذه الجماعات للفهم الخاطئ للنص الديني، عزل  ال يشعر

، كأعتقد أف  كلم يذكر أم تدخل خارجي لصناعة مثل ىذه الجماعات
 ىذا تصريح خطير كغريب في نفس الوقت!

! ألنها  خطير ألنو يؤدم إلى أف جميع مباني المذىب السني خاطئة   
د كبار ، كغريب ألنو صادر عن أح أدت إلى تكوف مثل ىذه الجماعات

 مشايخ كأبناء المذىب السني! 
 !؟ فهل ىي الموضوعية التي أدت بالمؤلف إلى ىذه النتائج

، سيكوف نهاية المذىب  أـ ألف القضاء على الجماعات التكفيرية
 !؟   !؟ فتكوف البراءةي منها أكلى السني

، كبين أنها ال  سار الكاتب في كتابو لفضح الجماعات التكفيرية   
 ، من خبلؿ عرضو بعض القصص المعاصرة إلسبلـ بأيًة صلةتمت إلى ا

، أك شاىدىا أك سمعها من  ، التي ركاىا لو بعض من جرت عليو
،  ، قصص تحكي ما قاـ بو أفراد العصابات التكفيرية كميفتيهم منفذيها

، ككاف)الكاتب( يوجو  من قتل كإغتصاب كتعذيب كقطع للرؤكس
 ة.النصيحة للشباب عند نهاية كل قص
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، ليوضح   ، بعد نهاية كل قصة قاـ الكاتب بالتعليق على القصص 

 ، بعيدة عن اإلسبلـ ، التي إستخدمت فيها كيف أف مجرياتها كالفتاكل
،  ، من خبلؿ ما يعرضوي من آيات قرأنية كريمة أك أحاديث نبوية شريفة

 ، ال كجود لها في النص اإلسبلمي ، أف ىذه األحكاـ ييبين من خبللها
، الذين ذكرتهم  ، ىم خوارج ىذا الزماف ، كأف الجماعات التكفيرية

 النصوص الشريفة.
، عن كونًو حٌذر من ىذه الجماعات التكفيرية  تحدث الكاتب أيضان    

، بل  ، كلكنو لم يجد أحدان من علماء أىل السنة يستمع إليو كإنتشارىا
، كأف بعضان  ت أفعالهاإتهم كثيران منهم بأنهم كانوا يبرركف لتلك الجماعا

، كأنو  ، معترفان بصدؽ رؤيتو كتحذيره من ىؤالء العلماء قد جاء إليو
 نادـ على تأييدىم في فترةو ما.

:" إنني على يقين أنك أيها القارئ  ختم الكاتب كتابو بهذه الكلمات   
،  ، خشع لها قلبك عشت في ىذا الكتاب دقائق مؤلمة لحقبة مظلمة

، لكني  ، كانا ال اريد أف أكدرؾ ، كضاؽ بها صدرؾ كذرفت لها عينك
، كلنا قادموف اليو تعالى فهنيئان  ، كاف في قصصهم لعبرة اريد اف انبهك

، كالويل كل  ، فناؿ رضاه تعالى كافلح ، كبالحق قاؿ كصدح لمن نصح
 ،  الويل لمن أٌكؿ للمجرمين كسكت عن كشف أعماؿ االرىابيين
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، كاذا عجز الناس اف يقولوا للظالم  أخرس فالساكت عن الحق شيطاف

، فسخركا انفسكم كجندكا  ، فقد حل عليهم سخطو تعالى انك ظالم
، كابرئوا ذممكم امامو تعالى  ، في محاربة ىذا الفكر الضاؿ طاقاتكم

 : اللهم اني بلغت اللهم فاشهد". كال املك اال اف اقوؿ
، كلوال أني من  راءة: أنو كتابي يستحق النشر كالق صراحة القوؿ  

، كطباعتو من  ، لشككتي في نسبتو إلى كاتبو أستلمو من الوقف السني
، كلكن لما  الوقف السني! ليس طعنان بالكاتب كال في الوقف السني
، علي أيدم  يعانيًو إخوتنا أىل السنة من ذبحو كتشريد كقتلو جماعيٍّ 

 عصابات داعش المجرمة.   
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