
السلفية الجهادية رواية صحفية
وليست نسبة شرعية

 أ$ل$م! ت$ر$ إ+ل$ى ال!م$ل+ م+ن ب$ن+ي إ+س!ر$ائ+يل$ م+ن ب$ع!د+ م&وس$ى إ+ذ! ق$ال&وا! ل+ن$ب+ي( ل)ه&##م& اب!ع$##ث! قال ال تعالى :﴿
 ل$ن$ا م$ل+كDا نCق$ات+ل! ف+ي س$ب+يل+ الل)ه+ ق$ال$ ه$ل! ع$س$ي!ت&م! إ+ن ك&ت+ب$ ع$ل$ي!ك&م& ال!ق+ت$##ال& أ$ل) ت&ق$##ات+ل&وا! ق$##ال&وا! و$م$##ا ل$ن$##ا
 أ$ل) ن&ق$ات+ل$ ف+ي س$ب+يل+ الل)ه+ و$ق$د! أ&خ!ر+ج!ن$##ا م+##ن د+ي$ار+ن$##ا و$أ$ب!ن$آئ+ن$##ا ف$ل$م)##ا ك&ت+##ب$ ع$ل$ي!ه+##م& ال!ق+ت$##ال& ت$و$ل)##و!ا! إ+ل)

.)1(﴾ ق$ل+يلD مJن!ه&م! و$الل)ه& ع$ل+يمI ب+الظ)ال+م+ين$
 قال الحافظ ابن كثير : "... فشب ذلك الغلم، ونشأ فيهم، وأنبته ال نبات##ا حس##نا، فلم##ا بل##غ
 سن النبياء أوحى ال إليه، وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل، فطلب##وا من##ه
 أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال ل##ه الن##بي: فه##ل

. )2 (عسيتم إن أقام ال لكم ملكا أل تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه ..."

 إ+ن)م$ا ال!إ+م$ام& ج&ن)ةI ي&ق$ات$##ل& ) قال: "وروى المام مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة عن النبي (
  و$ي&ت)ق$ى ب+ه+ ف$إ+ن! أ$م$##ر$ ب+ت$ق!##و$ى الل)##ه+ ع$##ز) و$ج$##ل) و$ع$##د$ل$ ك$##ان$ ل$##ه& ب+##ذ$ل+ك$ أ$ج!##رI و$إ+ن! ي$##أ!م&ر!م+ن! و$ر$ائ+ه+

ب+غ$ي!ر+ه+ ك$ان$ ع$ل$ي!ه+ م+ن!ه&
." )3 (

قال المام النووي رحمه ال تعالى: باب "المام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به".
 ( ال!إ+م$ام ج&ن)ة ) أ$ي! : ك$السJت!ر+ ؛ ل+أ$ن)ه& ي$م!ن$ع ال!ع$د&وr م+##ن! أ$ذ$ى ال!م&س!##ل+م+ين$ ، و$ي$م!ن$##ع الن)##اس ب$ع!ض##هم!
 م+ن! ب$ع!ض ، و$ي$ح!م+ي ب$ي!ض$ة ال!إ+س!ل$ام ، و$ي$ت)ق+ي##ه الن)##اس و$ي$خ$##اف&ون$ س$##ط!و$ته ، و$م$ع!ن$##ى ي&ق$ات$##ل م+##ن!
 و$ر$ائ+ه+ أ$ي! : ي&ق$ات$ل م$ع$ه& ال!ك&ف)ار و$ال!ب&غ$اة و$ال!خ$و$ار+ج و$س$ائ+ر أ$ه!ل ال!ف$س$اد و$الظCل!م م&ط!ل$قD##ا ، و$الت)##اء

ف+ي ( ي&ت)ق$ى ) م&ب!د$ل$ة م+ن! ال!و$او ل+أ$ن) أ$ص!له$ا م+ن! ال!و+ق$اي$ة .
" ).4(

 إ+ذ$ا ك$ان$ ر$س&ول& الل)ه+ ص$ل)ى الل)ه& ع$ل$ي!ه+ و$س$##ل)م$ وروى كذلك عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال
  ف+##ي خ$اص)##ت+ه+ ب+ت$ق!##و$ى الل)##ه+ و$م$##ن! م$ع$##ه& م+##ن! ال!م&س!##ل+م+ين$أ$م)ر$ أ$م+يرDا ع$ل$ى ج$ي!شw أ$و! س$##ر+ي)ةw أ$و!ص$##اه&

 خ$ي!##رDا ث&##م) ق$##ال$ اغ!##ز&وا ب+اس!##م+ الل)##ه+ ف+##ي س$##ب+يل+ الل)##ه+ ق$##ات+ل&وا م$##ن! ك$ف$##ر$ ب+##الل)ه+ اغ!##ز&وا و$ل$ا ت$غ&لC##وا و$ل$ا
. الحديث)5 ( ..."ت$غ!د+ر&وا و$ل$ا ت$م!ث&ل&وا و$ل$ا ت$ق!ت&ل&وا و$ل+يدDا

 وقد بوب الم##ام الن##ووي له##ذا الح##ديث بق##وله: "ب##اب ت##أمير الم##ام الم##راء عل##ى البع##وث
.)6(ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها"

) في القتال".وبوب له المام الترمذي كذلك بقوله: "باب ما جاء في وصية النبي (
 وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد ال##بر – رحم##ه ال تع##الى – "وفي##ه أن الجه##اد تح##ت

 ) قد رأى الخري##ن ملوك##ا عل##ى الس##ر،راية كل إمام جائر ماض إلى يوم القيامة، لنه (
  ق&##ل! إ+ن)كما رأى الولين، ول نهاية للخرين إلى يوم قي##ام الس##اعة، ق##ال ال ع##ز وج##ل: "

 ث&ل)ةI مJ##ن$ ال$و)ل+ي##ن$ ("، وقال: ") ل$م$ج!م&وع&ون$ إ+ل$ى م+يق$ات+ ي$و!مw م)ع!ل&ومw 49ال$و)ل+ين$ و$الخ+ر+ين$ (
   )7(". وهذا على البد ) و$ث&ل)ةI مJن$ الخ+ر+ين$ 39

.246 البقرة، )(1
).264/1 تفسير ابن كثير()(2
).184 صحيح مسلم، كتاب المارة ()(3
).12/230 (صحيح مسلم/بشرح النووي) ()(4
 ) باب (م##ا ج##اء ف##ي1261). والترمذي في أبواب السير (1731 رواه مسلم في صحيحه في (الجهاد والسير) ()(5

) في القتال).وصية النبي (
).12/37 (مسلم/ بشرح النووي)، ()(6
).1/234 التمهيد ()(7
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 وقال شيخ السلم أحمد بن تيمية رحمه ال تعالى: "يجب أن يعرف أن ولية أمر الناس
 من أعظم واجبات الدين، بل ل قيام للدين ول للدنيا إل بها. فإن بني آدم ل تتم مص##لحتهم
 إل بالجتماع لحاجة بعضهم إل##ى بع##ض، ولب##د له##م عن##د الجتم##اع م##ن رأس، ح##تى ق##ال

 . وراه أب##و داود، م##ن ح##ديث أب##ي)8() إذا خ##رج ثلث##ة ف##ي س##فر فلي##أمروا أح##دهم الن##بي (
سعيد، وأبي هريرة.

 ) ق##ال: "ل يح##ل لثلث##ةوروى المام أحمد في المسند عن عبد ال بن عمرو، أن الن##بي (
 ، ف###أوجب ت###أمير الواح###د ف###ي)9(يكون###ون بفلة م###ن الرض إل أم###روا عليه###م أح###دهم" 

 الجتماع القليل العارض في السفر، تنبيه##ا ب##ذلك عل##ى س##ائر أن##واع الجتم##اع ، ولن ال
 تعالى أوجب المر بالمعروف والنهي عن المنكر، ول يتم ذلك إل بق##وة وإم##ارة، وك##ذلك
 سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والعي##اد ونص##ر المظل##وم وإقام##ة
 الح##دود ل تت##م إل ب##القوة والم##ارة ... ويق##ال س##تون س##نة م##ن إم##ام ج##ائر أص##لح م##ن ليل##ة

" اهـ. )10(واحدة بل سلطان". والتجربة تبين ذلك 
قال أبو عبد الرحمان غفر ال تعالى له ولوالديه:

  نصوص الوحيين الشريفين، كتاب ال تع##الى وس##نة ن##بيه الص##حيحة بفه##م س##لف ه##ذهتلكم
 المة، لئحة في الفق، كالشمس في وسط النهار، ل يرده##ا إل مك##ابر معان##د أو ص##احب

 لبص##يرة، وه##ي نص##وص ت##بين أن لللقل##ب، مخ##ذول ف##ي دين##ه، مطم##وس لهوى منك##وس 
 جهاد إل تحت راية ولي أمر مبايع، أو أمير وله ولي المر، وعقد له ل##واء الجه##اد، وق##د
 مر بنا اعتقاد أئمتنا العلم منذ القرون الفاضلة الولى، أن الجهاد قائم مع من ولهم ال
 تعالى أمرنا بروا أو فجروا، وأن كل قتال تحت راية عمية أو دعوة عص##بية فه##و(جه##اد)
 باطل، بل إذا بويع المام وجاء من ينازعه بيعته الشرعية فإن دواء الثاني هو القتل، فق##د
 روى الم##ام مس##لم وغي##ره م##ن ح##ديث عب##د ال ب##ن عم##رو ب##ن الع##اص الطوي##ل وفي##ه أن

  و$ث$م$ر$ة$ ق$ل!ب+ه+ ف$ل!ي&ط+ع!ه& إ+ن! اس!##ت$ط$اع$و$م$ن! ب$اي$ع$ إ+م$امDا ف$أ$ع!ط$اه& ص$ف!ق$ة$ ي$د+ه+) قال: "... رسول ال (
ف$إ+ن! ج$اء$ آخ$ر& ي&ن$از+ع&ه& ف$اض!ر+ب&وا ع&ن&ق$ ال!آخ$ر+

 : فق##ال الم##ام الن##ووي رحم##ه ال تع##الى: "معن##اه ادفع##وا الث##اني ف##إنه خ##ارج عل##ى)11 (..."
 المام فإن ل##م ين##دفع إل بح##رب وقت##ال فق##اتلوه ف##إن دع##ت المقاتل##ة إل##ى قتل##ه ج##از قتل##ه ول

.)12 (ضمان فيه لنه ظالم متعد في قتاله..."
  وقد رد شيخ السلم أحمد بن تيمية في نقد مراتب الجماع على اب##ن ح##زم عن##دما "أو)ل

  وجعله كم##ن م##ات" ف##رد علي##ه رحم##ه ال تع##الى بق##وله "أنة الثانيإبطال دعو القتل إلى"
 ، ف##المير ش##رط ص##حة ف##ي الجه##اد ول)13(ذلك خروج على إجماع قائم مستند إلى السنة"

 نعلم جهادا قد قام بدون أمير انعقدت له البيعة، سواء كان جهاد فتح لعلء كلمة التوحي##د
 وتبليغ دين ال تعالى، أو جهاد دفع صائل جاء إلى بلد السلم لتدنيس##ها بالش##رك ونش##ر

  ال##تي ق##امت إل##ى قت##ال المس##لمين وض##رب التكفيري##ةالكفر واللح##اد فيه##ا، وك##ل ال##دعوات
  بغي وحرابة وإراق##ة هي إنما)الجهاد(برها وفاجرها وشق العصا على ولة أمرها باسم 

 ال##دماء وخ##روج عل##ى ولة الم##ور، وإن ادع##ى الق##وم أنه##م ق##د عق##دوا البيع##ة دون الول،
 فبيعتهم باطلة ورايته##م عمي##ة، ت##دعو لعص##بة وجاهلي##ة، فإم##ا أن يع##ود أص##حابها ويبطل##وا

 ) ب##اب: (ف##ي الق##وم يس##افرون ي##أمرون أح##دهم) ق##ال الش##يخ اللب##اني :2608 أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ()(8
حسن صحيح.

 أخرجه أحمد وهو صحيح بما قبله.)(9
.28/390 الفتاوى )(10
).1844 مسلم كتاب المارة ()(11
)  12/234(مسلم/ بشرح النووي) ()(12
).124 أنظر مراتب الجماع لبي محمد بن حزم ونقد مراتب الجماع لبي العباس بن تيمية (ص )(13
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 بيعة الثاني ويعلموا أنهم أه##ل حراب##ة وبغ##ي ويلتحق##وا بص##فوف المس##لمين وي##دخلوا تح##ت
 طاع##ة ول##ي أمره##م، ف##إذا رفض##وا ول##م ينص##اعوا لنص##وص الكت##اب والس##نة وبغ##وا ف##ي

الرض واجتمعوا تحت لواء الغدر فإن دواءهم هو السيف لستئصال شوكتهم.
 والجهاد قائم إلى قيام الساعة وبه أعز ال تعالى هذه المة بعد التوحيد، وهو من التج##ارة

  ي���ا أ�ي	ه���ا ال���ذ�ين� آ�م�ن���وا ه���ل� أ�د�ل	ك���م�: ﴿التي  تنجي من عذاب ال تع##الى حي##ث ق##ال ع##ز وج##ل
 ع�ل�ى ت�ج�ار�ة, ت�نج�يك�م م/ن� ع���ذ�اب, أ�ل�ي��م,  ت�ؤ�م�ن���ون� ب���الل�ه� و�ر�س���ول�ه� و�ت�ج�اه���د�ون� ف���ي س���ب�يل� الل���ه�

 . إل أن هذه التجارة الرابحة وال##تي)14(﴾ب�أ�م�و�ال�ك�م� و�أ�نف�س�ك�م� ذ�ل�ك�م� خ�ي�ر7 ل�ك�م� إ�ن ك�نت�م� ت�ع�ل�م�ون� 
 إ�ن� الل���ه� اش���ت�ر�ى م���ن� ال�م���ؤ�م�ن�ين�:﴿المش##تري فيه##ا ه##و ال تع##الى كم##ا ج##اء ف##ي آي##ة أخ##رى

 أ�نف�س�ه�م� و�أ�م�و�ال�ه�م ب�أ�ن� ل�ه�م� الج�ن�ة� ي�ق���ات�ل�ون� ف���ي س���ب�يل� الل���ه� ف�ي�ق�ت�ل���ون� و�ي�ق�ت�ل���ون� و�ع���دBا ع�ل�ي���ه�
 ح�قIا ف�ي الت�و�ر�اة� و�ال�نج�يل� و�ال�ق�ر�آن� و�م�ن� أ�و�ف���ى ب�ع�ه���د�ه� م���ن� الل���ه� ف�اس�ت�ب�ش���ر�وا� ب�ب�ي�ع�ك���م� ال���ذ�ي

 . فهذه التجارة لن يتقبلها رب الع##زة والجلل إل إن)15(﴾ب�اي�ع�ت�م ب�ه� و�ذ�ل�ك� ه�و� ال�ف�و�ز� ال�ع�ظ�يم� 
 كانت هذه الصفقة كما أرادها هو سبحانه وأمر به##ا، وكم##ا ج##اء به##ا المبل##غ عن##ه والش##اهد

 )، ب##أبي ه##و وأم##ي،على هاته المة الصادق المص##دوق ال##رؤوف الرحي##م ب##أمته محم##د (
  ف$ك$ي!ف$ إ+ذ$ا ج+ئ!ن$ا م+ن ك&##لJ أم)##ةwوالذي قال في حقه المولى عز وجل من فوق سبع سماوات "

  ف##إن ك##انت ه##ذه التج##ارة كم##ا أراده##ا س##بحانه)16( "ب+ش$##ه+يدw و$ج+ئ!ن$##ا ب+##ك$ ع$ل$##ى ه$##ؤ&لء ش$##ه+يدDا
 وتعالى فهي تجارة رابحة، وإن كانت مخالفة لنصوص الوحيين الشريفين وعلى غير م##ا

أراده ربنا عز وجل ضرب بها وجه صاحبها وليس له في الخرة من خلق.
  فكيف يعقل أن يتخذ المسلمون إماما ف##ي الص##لة وه##ي عم##ود الس##لم ؟ ويخرج##وا ع##ن
 المام في ذروة سنام السلم – أي الجهاد- وضمنه باب كبير من أب##واب المظ##الم، وه##ي

 عب##د ال رض##ي الع##ن الدماء، ففي الصحيحين البخاري ومسلم واللف##ظ للم##ام البخ##اري 
. )17() : "أول ما يقضى بين الناس بالدماء"عنه، قال: قال النبي (

  : فلو أن قوما دخل##وا مس##جدا ووج##دوا الص##لة قائم##ة م##ع إم##ام رات##ب، وج##اؤوا بإم##امقلت
 ثاني لجماعة ثانية أقاموها وراء صفوف الجماعة الولى، لكانت ص##لة الجماع##ة الثاني##ة
 بالمام الثاني باطلة ولن تتجاوز رؤوسهم ول سقف المس##جد، ب##ل إن جمه##ور الئم##ة م##ن
 الس###لف أب###و حنيف###ة ومال###ك والش###افعي وف###ي رواي###ة ع###ن الم###ام أحم###د ذكره###ا أب###و داود
 السجس##تاني أنه##ا مكروه##ة وق##الوا بع##دم مش##روعيتها وأنه##ا ل##م تس##تكمل ش##روط الكم##ال،

.)18() فليرجع إليه من شاء1/136وللمام الشافعي كلم نفيس وعزيز في كتابه الم: (
 ) أمت##ه بتولي##ة ولةقال شيخ السلم أحمد بن تيمية رحم##ه ال تع##الى: وله##ذا أم##ر الن##بي (

 أمور عليهم، وأمر ولة المور أن يردوا المانات إلى أهلها؛ وإذا حكم##وا بي##ن الن##اس أن
يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولة المور في طاعة ال تعالى" اهـ.

 قلت : فالقوم ل##م يكتف##وا بإقام##ة جماع##ة ثاني##ة عل##ى ولة الم##ور ببيع##ة اس##تثنائية ص##ورية،
 حتى وجهوا سيوفهم ورماحهم إلى صدر أميرهم وولي أمرهم الشرعي وكل م##ن رض##ي

ببيعته والتزم بعهده وسار تحت لوائه من باقي المسلمين.
 عصا، أما الجه##اد فه##و بريءلل ينقاشال المحاربين واةهؤلء المارقة إل إسم البغلفلن تجد 

 منهم ومن أفعالهم. وكل إسم يطلقه ه##ؤلء عل##ى أنفس##هم بع##د ذل##ك لك##ي يعم##وا ب##ه وص##ف
 دعوتهم ويدلسوا به عل##ى الس##ذج والمغفلي##ن ليك##ثروا س##وادهم فه##و س##اقط بمي##زان ش##رعنا

.الحنيف

.11-10 الصف )(14
.111 التوبة )(15
.41 النساء )(16
 )، باب قول ال تع##الى: (وم##ن6864)، باب القصاص يوم القيامة، وفي كتاب (الديات) (6533 كتاب الرقاق ()(17

).1678يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) ومسلم في (القسامة)(
  لمحدث الشام المام محمد ناصر الدين اللباني - رحمه ال تعالى – كلم مفيد في هذه المسألة في كتابه (تم##ام)(18

 ) و ق##د نق##ل هن##اك كلم الم##ام الش##افعي155المنة) حول (مشروعية الجماعة الثانية وما بع##دها ف##ي المس##جد ص 
رحمها ال تعالى.
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 فالسلفيون هم أول من يأخذ بنصوص الوحيين الشريفين مع زيادة فهم الس##لف كم##ا م##رت
 ذل##ك، وم##ن بي##ن ه##اته المس##ائل مس##ألة الجه##اد ف##ي س##بيل ال ف##ي  النص##وص الش##رعية بن##ا

  اعتقاد بعض أئمة السلف في طاعة ولة المور وع##دم الخ##روج عليه##مذكرناتعالى، وقد 
 والجهاد معهم، ففي طاعتهم تقرب إلى ال تعالى وكس##ب رض##اه، م##ا ل##م ي##أمروا بمعص##ية

 ، ولك##ن ل نخ##رج عليه##م كم##ا س##بق م##ن كلم الص##ديقة له##م فل طاع##فإذا أمروا بمعص##ية
الثاني المام أحمد بن حنبل الشيباني.

 وق##د نق##ل ح##افظ المغ##رب أب##و عم##ر ب##ن يوس##ف ب##ن عب##د ال##بر ع##ن الفض##يل ب##ن عي##اض –
رحمهما ال – قوله: "لو أن لي دعوة مجابة لجعلتها في المام". 

   اتخ##ذ إس##م الس##لفية غط##اء الخ##وارجفكل عتل جواظ، ص##خاب ف##ي المج##الس، م##ن أف##راخ
 يتستر به على دعوته للمروق، لعله يبني به صرحا يبلغ به أسباب الرفعة والتمكين عل##ى
 حساب هاته الدعوة المباركة ليسود ويستأسد، فإن نصوص هاته الدعوة تفضحه وتخ###ذله
 وتكشف زيغه عن صراط الذين أنعم ال تع##الى عليه##م، ب##ل وتعم##ل عل##ى تعريت##ه وتطف##ئ
 جذوة ضلله بكلم أعلم هاته الدعوة المباركة وفهمهم لنصوص الشرع الحكيم، فاس##مع
 إل##ى الص##ادق المص##دوق  وه##و يبش##ر أمت##ه به##ذه الثل##ة م##ن الس##لفيين م##ن حمل##ة الش##ريعة

 ) :"يحمل هذا العلم من كل خل##ف ع##دوله ينف##ون عن##ه،والذابين عن حياضها وهو يقول (
)19(تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"

 فمن أراد أن يتسلل لواذا له##ذا المنه##ج المب##ارك، إم##ا بتحري##ف النص##وص ف##ي التأوي##ل، أو
 الستدلل بالمتشابه منها، فإن ال تعالى يفضح زيغ##ه عل##ى ي##د ه##ؤلء الع##دول، فيردم##ون
 عليه ما بناه م##ن مخالف##ات له##ذا المنه##ج الس##ليم فيخ##ر علي##ه الس##قف م##ن حي##ث ل يحتس##ب،

 يع##ود مقبوح##ا منبوح##ا، م##ذؤما م##دحورا، يج##ر أذي##ال الخيب##ة والخ##زي والع##ار، وك##أنه ل##مل
 وه##ؤلء العلم##اء  .)20( " إ+ن)##ا ن$ح!##ن& ن$ز)ل!ن$##ا ال##ذJك!ر$ و$إ+ن)##ا ل$##ه& ل$ح$##اف+ظ&ون$يس##مع لق##وله تع##الى : "

العلم بهم حفظ ال تعالى دينه.
  هو إس##م ع##ار م##ن ال##دليل، يكش##ف ع##ن زي##غ ك##ل)السلفية الجهادية( من هنا يتبين أن إسم 

 ، فالس##لفية عقي##دة وأحك##ام، إل##ى ترق##وتهم##ن تس##تر ب##ه، وانغم##س ف##ي مس##تنقعات الخ##وارج
 ليست جهاد فق##ط، ب##ل دع##وة لتوحي##د ال تع##الى ونب##ذ الش##رك والخراف##ة،وتوحيد وشرائع. 

 وجه##اد ق##ائم م##ع ولة الم##ور، وفق##ه ومع##املت، وك##ل ذل##ك عل##ى ه##دي الكت##اب والس##نة
 ،)س##لفية جهادي##ة(الصحيحة وفهم سلف هذه الم##ة، فالس##لفية ل تتج##زء بي##ن دعاته##ا، ه##ذه 

 ، وهك##ذا تنقس##م الس##لفية)سلفية جنائزية( أو )سلفية زكاتية(، أو )سلفية مصلية(والخرى 
 بين دعاة مصالح فكل من أراد ضالته استقل بج##زء منه##ا لتحقي##ق أغراض##ه عل##ى اس##مها،
 فتصبح دعوات وليست دعوة واحدة، ومناهج سلفية وليست منهجا واح##دا، فك##ل مغ##رض
 سيستقل بمنهج حسب السم والتعري##ف ال##ذي س##طره لنفس##ه وأتب##اعه للس##ير علي##ه. فيبت##دع
 ليتبع، فقد روى الدارمي في سننه عن ربيعة بن يزي##د ق##ال: ق##ال مع##اذ ب##ن جب##ل – رض##ي
 ال عنه -: "يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والص##بي والرج##ل، فيق##ول الرج##ل:
 قد قرأت القرآن فلم أتبع، وال لقومن به فيهم لعلي أتبع، فيق##وم ب##ه فيه##م فل يتب##ع.فيق##ول:
 قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقم##ت ب##ه فيه##م فل##م أتب##ع، وق##د احتظ##رت ف##ي بي##تي مس##جدا، فل##م
 أتبع، وال لتينهم بحديث ل يجدونه في كتاب ال – جل وعل – ولم يسمعوه عن رس##ول

.   )21() لعلي أتبع"ال (
 قلت: وأول ما ظهرت ه##ذه التس##مية ك##انت باس##م (الجماع##ة الس##لفية لل##دعوة والقت##ال) عن##د

 ،وق##د اخت##ار ط##اغيتهم ه##ذا الس##م ح##تى ي##وهم المس##لمين أن ح##تى ال##دعوةالج##زائرخوارج 
 السلفية القائمة عل##ى الكت##اب والس##نة وفه##م س##لف علم##اء الم##ة ق##د ق##امت ه##ي أيض##ا لقت##ال

 رواه البيهقي وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما بين ذلك أهل العلم )(19
.9 الحجر )(20
 )، وأبو داود في (السنة) : باب (ل##زوم الس##نة)205 أخرجه الدارمي في باب : (تغيير الزمان وما يحدث فيه) ()(21

) .117-116) بلفظ آخر، والللكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، برقم(4611(
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 الحكام والخروج عليهم وذبح أع##وانهم وك##ل م##ن رض##ي به##م، فيتول##د عن##د الج##اهلين به##ذه
 الدعوة وضوابطها أن السلفيين هم أيضا نحوا منحى الخ##وارج المارق##ة ف##ي دع##وتهم، أم##ا

الذي تولى كبر ذلك فسيجد المبررات لفعاله المنكرة وخروجه وحرابته.     
 م##ن هن##ا ج##اء إس##م (الس##لفية الجهادي##ة) أي الس##لفية ال##تي ت##دعو إل##ى القت##ل وس##فك ال##دماء
 والحراب##ة والبغ##ي، وق##د س##بق أن ذكرن##ا أن ال##دعوة الس##لفية ل تتج##زأ لنه##ا ه##ي الس##لم.

  بي##ن (الس##لفية الص##حفومصطلح (الس##لفية الجهادي##ة) ه##و اس##م ص##حفي ف##رق ب##ه متفيقه##ة
 الجهادية) وبين (التكفير والهجرة) وبين كذلك م##ا يطلق##ون علي##ه اس##م (الس##لفية الوهابي##ة).

  (الس##لفية الوهابي##ة) ج##اء مركب##ا يجم##عصطلح م، بهذا المصطلح من قبلوإن كنا لم نسمع
 (السلفية ثم الوهابية)، لن المتداول من قبل عند الرافضة والصوفية هو إسم (الوهابي###ة).

 مرتزق##ةأما (السلفية الوهابية) فهو فيه تقليد قردي من  متفيقهة الصحف وأضرابهم من ال
 لنهم كما يدعونللمصطلح (السلفية التقليدية) الذي أطلقه خوارج العصر على السلفيين 

 اكتفوا في دعوتهم بشرك القبور ولم يصارعوا الحكام حول (شرك القصور). وه##ذا ق##دح
وغمز في دعوة النبياء والرسل سنعود إلى التفصيل فيه في محله والرد على قائل ذلك.

 
  وغيرهم ممن تط##اولوا عل##ى الكتاب##ة ف##ي ه##اتهوسبب كل هذا أن جموع متفيقهة الصحف

  ل يفرق##ون بي##ن فرق##تين م##ن الخ##وارج المعاص##رين، بي##ن م##ا تع##رفالمس##ائل الخطي##رة 
 ب(التكفير والهج##رة) وبي##ن (التكفي##ر ب##دون هج##رة)، ول يمي##زون بي##ن الص##ول الدعوي##ة

  الول##ى دعوته##ا وبي##ن الص##ول الدعوي##ة عن##د الثاني##ة، وإن ك##انا الفرق##ةالتي أقامت عليه
 (التكفير بدون هجرة) يص##فون(التكفي##ر والهج##رة) بـ(الغلة)، وف##ي الحقيق##ة ف##إن الفرق##تين

  وكلهم غلة دجاجلة أفاكون. وهذا ما،هم من المارقة الذين خرجوا عن جماعة المسلمين
سنبينه في الفصل الثاني من هذا الكتاب إن شاء ال تعالى.

 متفيقهة الصحف وأضرابهم يخبطون خبط العم##ى ف##ي الم##اء الراك##د،بحي##ث ل يمي##زونف
 فالمقص##ود عن##دهم ه##و نقل الحدث ومناقشته شرعيا،  تحليلبين نقل الخبر الصحفي وبين

كل واحد منهم لموضوعه نوعا من السبق والثارة الصحفية ليس إل.أن يعطي 
 فالمتبص##ر ف##ي العل##م الش##رعي والفقي##ه في##ه ي##رى بعي##ن النص##اف ولي##س بعي##ن الرج##اف
 هزال##ة الق##وم وجهله##م به##اته المس##ائل العقدي##ة وغيره##ا م##ن العل##وم الش##رعية، فه##م بي##ن
 منكرين، بين الخوض في شرع ال تعالى بل علم ول دليل شرعي، وبين ص##رف وج##وه
 الن##اس ع##ن الح##ق وتغي##ر رس##ومه، لن نق##ل الخ##بر للق##راء ش##يء، والفت##اوى ف##ي الم##ور
 الش##رعية ش##يء آخ##ر، م##ع العل##م أن م##ن ه##ذه الص##حف م##ن تط##الع الن##اس يومي##ا بعن##اوين
 رئيسية على وجه الصفحة الولى يس##تنكر فيه##ا أص##حابها ترام##ي الجهل##ة م##ن المتع##المين
 على الفتاوى والتكلم في شرع ال تعالى بغير علم، فإذا انتقلت للصفحات التالية من نف##س
 اليومية أو السبوعية تجد متفيقهتها ومتعالميها يقدمون الفتاوى ويفتون في النوازل بغي##ر

 ، فس##اروا منح##ى م##ن اعترض##وا عليه##م واس##تنكروا)22(حجة ول بره##ان ول ن##ص ش##رعي
  فمتعالم##ة الخ##وارج اعتم##دوا عل##ى المتش##ابه والض##غط عل##ى,فعله##م، وهم##ا ف##ي واد واح##د

 الدليل بتحريفه أو بتره لصرف دللته عن وجهه حتى يحققوا مرادهم في إغواء المغفلين
 والسذج لقتيادهم كالنعام، ومتفيقهة الصحف ج##ردوا أقلمه##م لمخالف##ة ك##ل م##ا ج##اء ع##ن

  سنعود للمسألة بتفصيل في حين ردنا على متفيقهة (الحداث المغربية) فقد استجاشت هذه اليومية وأمثالها من)(22
بعض الصحف الخرى بثلث فئات من الناس :

 فئة أحرقت اليابس والخضر فلم تستثن أحدا في كتاباتها. وه##ي بعي##دة ك##ل البع##د ع##ن الج##انب الش##رعي ول##و -
أنها أقحمت نفسها فيه.

 وفئة من المغم##ورين المهمش##ين عل##ى أرص##فة ال##دعوة دفعه##م م##ا عاش##وه م##ن تهمي##ش إل##ى اس##تغلل الفرص##ة -
ليقيئوا ما عاشوه ومما لزالوا يعيشونه من كمد وحسرة.

  فكر الخوارج، قاموا يكفرون هم أيضا بلممن يتحملون المتوارين وراء الجبال ينوفئة من الجهلة التكفيري -
 دليل ول نص شرعي، ففضح ال أمر الخوارج ولكن هذه المرة خ##وارج (ص##حف الرت##زاق) وغيره##ا ولي##س

.الخوارجخوارج 
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 الزم##رة الول##ى ل##دحض ش##بههم وكش##ف زيغه##م – زعم##وا- فل##م يكاس##روهم بحج##ة ول
 قارعوهم ببرهان، بل اعتمدوا على كل ما رأوه يحقق لهم المراد ويكسر شكوة البغاة بم##ا
 تراك##م عن##دهم م##ن م##واد ومعلوم##ات ص##حفية. اجتث##ت م##ن م##ا س##معوه م##ن ماض##ي البغ##اة

  ومث##ل ه##ذا م##ا ك##ان ليحق##ق الم##راد المطل##وب ول الغ##رض،المارق##ة وس##يرتهم الحاض##رة
 المقصود، بل س##يأجج ص##دور ق##وم ظ##المين، ودع##اة للبغ##ي مف##ترين، فل ي##دمغ الباط##ل إل

 و�الل�ه� غ���ال�ب7 ع�ل���ى أ�م���ر�ه� و�ل�ك���ن� أ�ك�ث���ر� الن���اس� ل�.﴿ الحق، ول يخمد نار الفتنة، إل نور العلم
.)23(﴾ي�ع�ل�م�ون� 

 ب�ل� ن�ق�ذ�ف� ب�ال�ح�ق/ ع�ل�ى ال�ب�اط���ل� ف�ي���د�م�غ�ه� ف���إ�ذ�ا ه�و�ز�اه���ق7 و�ل�ك���م� ال�و�ي���ل� م�م���ا:﴿وقال تعالى كذلك
. ﴾ت�ص�ف�ون�

  وال ما أردنا إل الخير لهذه البلد، قلنا له##م، ك##م أي متفيقهة الصحففإن قال قائل منهم،
من مريد للخير لم يدركه.

 والتحليل الصحفي لكان خيرا له##ا وأحس##ن،أثم لو اكتفت بعض هاته الصحف بنقل الخبر 
أما جانب الفتوى والتحليل الشرعي فله رجاله.

وآيـة هذا الزمان الصحف    لكل زمان مضى آية ول در القائل:
  ه##ي نس##بة غي##ر مقبول##ة وتس##مية مرفوض##ة عن##د جمي##ع)السلفية الجهادي##ة(هذا وإن تسمية 

 طغ##اة التكفي##ر م##ن رأس الفتن##ة محم##د ب##ن محم##د الف##زازي وعم##ر الحدوش##ي، وزكري##اء
 الميلودي،والحسن الكتاني وأذنابهم، فكل هؤلء ينكرون هذا النتس##اب المرك##ب (الس##لفية
 الجهادية) ويتبرؤون منها، وفي حقيقة المر يتبرؤون من النسبة للس##لفية ولي##س م##ن إس##م

  الذي يدعون به إلى قتال المسلمين وولة أمورهم وقت##ال جن##دهم وك##ل م##ن دخ##ل)الجهاد(
تحت طاعتهم، الذي يدخل في البغي والحرابة.

 كارهم النتساب للسلفية، فالسلفية منهم براء، فما هم منها ول هيإنو قد صدقوا فعل في 
 ، والحق م##ا ش##هد ب##ه الع##داء عل##ى أنفس##هم، فق##د ص##دقوابغاةمنهم، وهذه شهادة حق من ال

.)24(وهم كذبة
  ونختم هذا الباب بكلم الشيخ العلمة ربيع بن هادي المدخلي – حفظ##ه ال تع##الى – ف##ي
 رده على أحد رؤوس الخوارج المعاصرين وهو "سلمان بن فهد العودة". قال الشيخ ف##ي

التعريف بالدعوة السلفية :
 إن ف##ي المنه##ج الس##لفي – منه##ج الفرق##ة الناجي##ة المنص##ورة – ض##مانات تمن##ع م##ن -1" 

 الوق##وع ف##ي الض##لل والنح##راف ف##ي الص##ول والف##روع، بش##هادة الق##رآن والس##نة: ق##ال
 الية.   )25(" ف$م$ن+ ات)ب$ع$ ه&د$اي$ ف$ل ي$ض+لC و$ل ي$ش!ق$ى تعالى: "

 )26(ومن السنة : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به ل##ن تض##لوا بع##دي أب##دا: كت##اب ال وس##نتي"

والدلة كثيرة على هذا الصل.
 وواق##ع ه##ذه الفرق##ة ف##ي الماض##ي والحاض##ر يش##هد ب##ذلك؛ فه##م دع##اة إل##ى العتص##ام -2

 بالكتاب والسنة، واتباع منه##ج الس##لف الص##الح، والتقي##د ب##ه، خصوص##ا ف##ي العق##ائد؛ فإنه##ا
 توقيفية عندهم، لتقبل الزيادة ول النقص، وه##م دع##اة إل##ى نب##ذ الب##دع ومحاربته##ا ومناب##ذة
 أهله###ا، فبه###ذه الض###مانات والس###باب – بع###د رعاي###ة ال له###م – لتج###د عن###دهم ب###دع ول

ضللت. 
 ومن شروطهم لفهم الكتاب والسنة التقيد بفهم السلف في الصول والفروع؛ فهذه م##ن -3

 السباب الواقية – بعد رعاية ال – من الوقوع ف##ي الض##لل والنح##راف وواقعه##م يش##هد
بذلك.

. 21 يوسف )(23
 قد سبق أن أفصلنا في مفهوم الدعوة السلفية ودعوتها ومنهجها واعتقاد علمائها في الباب السابق.)(24
.123 طه: )(25
) موصول عن أبي هريرة.1/93)، و"المستدرك" (2/899 "الموطأ" ()(26
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ومن أصولهم الخذ بظاهر النصوص، خلفا لهل البدع المحرفين. -4
 ومن أصولهم: "إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي"؛ كما ق##ال ذل##ك الم##ام الش##افعي، وك##ل -5

أئمة السلم على هذا.
 ومن وص##اياهم م##ا ق##اله الم##ام أحم##د، وعلي##ه تس##ير ه##ذه الطائف##ة: "إي##اك أن تتكل##م ف##ي -6

. )27(مسألة ليس لك فيها إمام"
قال أبو عبد الرحمان غفر ال تعالى له ولوالديه:

 فليستحيي من ال تعالى أولئك الذين يريدون أن يق##دموا الس##لفيين للمقص##لة. ويبن##ون عل##ى
 أفعال الخوارج دعوة السلفيين وأصولهم ومنهجه##م، والس##لفية م##ن دع##وة الخ##وارج ب##راء،
 فلقد تمخضت على قذائف الكلم تلك التي اعتم##د فيه##ا أص##حابها عل##ى الك##ذب والف##تراء،

 مع##ذورونعداء للسلفيين ودعوتهم من كل مبطل حق##ود، ومترص##د م##اكر، فإم##ا أن الق##وم 
  و�ل�:﴿ق##ول ال تع##الىل فليس##معوابي##ن دع##وة الس##لفيين ودع##وة الخ##وارج، لنهم ل يميزون 

Bأ�ولئ�ك� ك���ان� ع�ن���ه� م�س���ؤ�ول 	28(﴾ ت�ق�ف� م�ا ل�ي�س� ل�ك� ب�ه� ع�ل�م7 إ�ن� الس�م�ع� و�ال�ب�ص�ر� و�ال�ف���ؤ�اد� ك���ل(، 
 وإما أنهم يعلمون ما يفعلون باتخاذهم التشنيع والكذب والفتراء طريقا لقص##اء الس##لفيين

  الل���ه�:﴿فهنا نقول لهم: لن تغني عنكم جموعكم وإن كثرت وليسمعوا لقول الحق عز وجل
30 ﴾  و�س�ي�ع�ل�م� ال�ذ�ين� ظ�ل�م�وا أ�ي� م�نق�ل�ب, ي�نق�ل�ب�ون�﴿ وقوله تعالى: 29 ﴾و�ل�ي	 ال�ذ�ين� آم�ن�وا�

.31  ﴾ ر�ب�ن�ا اف�ت�ح� ب�ي�ن�ن�ا و�ب�ي�ن� ق�و�م�ن�ا ب�ال�ح�ق/ و�أ�نت� خ�ي�ر� ال�ف�ات�ح�ين�﴿

 المص###در كت###اب : " ط###واغيت الخ###وارج ب###المغرب بي###ن الفت###اوى التكفيري###ة والعملي###ات
الجرامية النتحارية" 

لخينا الفاضل علي بن صالح الغربي –أعانه ال -

).57-56 أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية: (ص )(27
.36 السراء )(28
.257  البقرة 29

 . 226الشعراء  30
 . 88العراف  31
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