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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد هلل  ،نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا  ،وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له
 ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له  ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

هللا َح َّق ُت َقا ِت ِه َوال َتمُو ُتنَّ إِال َوأَ ْن ُت ْم
( َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
ُون ) سورة آل عمران اآلية . 102
مُسْ ِلم َ
س َواحِدَ ٍة َو َخلَ َق ِم ْن َها
( َيا أَ ُّي َها ال َّناسُ ا َّتقُوا َر َّب ُك ْم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم مِنْ َن ْف ٍ
َز ْو َج َها َو َب َّ
لون
هللا الَّذِي َت َسا َء َ
ث ِم ْن ُه َما ِر َجاالً َك ِثيرً ا َون َِسا ًء َوا َّتقُوا َّ َ
ِب ِه َواألَرْ َحا َم إِنَّ َّ
ان َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا ) سورة النساء اآلية . 1
هللاَ َك َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ
هللاَ َوقُولُوا َق ْوالً َسد ً
ِيدا  ،يُصْ لِحْ لَ ُك ْم
( َيا أَ ُّي َها الَّذ َ
أَعْ َمالَ ُك ْم َو َي ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو َمنْ يُطِ عْ َّ
هللاَ َو َرسُولَ ُه َف َق ْد َف َ
از َف ْو ًزا
َعظِ يمًا ) سورة األحزاب اآليتان . 01-00

وبعد
فقد اطلعت على كتاب بعنوان ( حمل الدعوة اإلسالمية
واجبات وصفات )  ،لكاتبه محمود عبد اللطيف عويضة
 ،نشرته دار األمة وهو من منشورات حزب التحرير ،
كما جاء على صفحة العنوان الداخلي  ،وقرأت الكتاب
فوجدت فيه فصالً بعنوان ( الطـائفة الظاهرة )  ،وقد
هالني وأفزعني  ،تالعب الكاتب بأحاديث النبي ، 
وتحريفه الكلم عن مواضعه  ،وتعصبه البغيض لحزبه ،
حيث إنه قد زعم أن المقصود بالطائفة الظاهرة – التي
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ورد ذكرها في األحاديث النبوية – حزب التحرير  ،وقد
َّأول النصوص تأويالً باطالً لتحقيق ما زعمه وادعاه .
وقد عزمت على بيان فساد ما ذهب إليه الكاتب  ،من
تالع ٍ
ب بسنة المصطفى  ، قياما ً بواجب الدفاع عن
السنة النبوية  ،سائالً المولى عز وجل  ،أن يجعلني ممن
شملهم حديث النبي  ( : يحمل هذا العلم من كل خلف
عدوله  ،ينفون عنه تحريف الغالين  ،وانتحال المبطلين ،
وتأويل الجاهلين )  ،صححه الحافظ ابن عبد البر وحسنه
الحافظ العالئي .
وسأذكر أوالً مجموعة عطرة من األحاديث النبوية
الواردة في الطائفة الظاهرة  ،ثم أذكر كالم الكاتب الذي
حرَّ ف فيه كالم النبي  ، ومن َث َّم أبين فساد كالمه ،
وشدة تعصبه لحزبه  ،هذا التعصب الذي أعماه عن رؤية
الحقيقة الساطعة كالشمس في رابعة النهار .
وينبغي أن يعلم أن التعصب صفة ذميمة  ،تحمل اإلنسان
على اتباع الهوى  ،وتدفعه إلى الميل عن جادة الصواب
 ،وتحجب عينيه عن رؤية الحق  ،فيخبط خبط عشواء ،
وقد ذ َّم العلماء التعصب وحاربوه ،وهذه بعض عباراتهم
في ذلك :
قال أبو ُنعيم  (:قاتل هللا التعصب ما أشنع إخساره في
الميزان )  ،حلية األولياء .11 /9
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  [:وأما التعصب ألمر من
األمور بال هدى من هللا  ،فهو من عمل الجاهلية  ،ومن
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أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من هللا ] مجموع الفتاوى
. 22/11
وقال الشوكاني  [:والمتعصب وإن كان بصره صحيحا ً ،
فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء  ،يدفع
الحق  ،وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل  ،ويحسب أن ما
نشأ عليه هو الحق  ،غفلة منه وجهالً بما أوجبه هللا عليه
من النظر الصحيح  ،وتلقي ما جاء به الكتاب والسنة
باإلذعان والتسليم  ،وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه
المذاهب في األصول والفروع  ،فإنه صار بها باب الحق
مرتجا ً  ،وطريق اإلنصاف مستوعرة  ،واألمر هلل سبحانه
والهداية منه
ومنهج الحق له
يأبى الفتى إال اتباع الهوى
تفسير فتح القدير . 221 /2
واضح ]
وقال الشوكاني أيضا ً  [:فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة
 ،المبرأ من التعصب والتعسف  ،أن تورد عليهم حجج
هللا  ،وتقيم عليهم براهينه  ،فإنه ربما انقاد لك منهم  ،من
لم يستحكم داء التقليد في قلبه  ،وأما من قد استحكم في
قلبه هذا الداء  ،فلو أوردت عليه كل حجة  ،وأقمت عليه
كل برهان  ،لما أعارك إال أذنا ً صماء  ،وعينا ً عمياء ،
ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن ،
َّ
ك َال َت ْهدِي َمنْ أَحْ َبب َ
ْت
والهداية بيد
الخالق العليم  (:إِ َّن َ
ِين )  ،سورة
هللا َي ْهدِي َمنْ َي َشا ُء َوه َُو أَعْ لَ ُم ِب ْال ُم ْه َتد َ
َولَكِنَّ َّ َ
القصص اآلية  ] 56تفسير فتح القدير . 102 /2
0

وقال العالمة ابن القيم  [:ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية ،
والتعزي بعزائهم  ،كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها
ولألنساب  ،ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ
 ،وتفضيل بعضها على بعض  ،بالهوى والعصبية ،
وكونه منتسبا ً إليه  ،فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي
عليه  ،ويزن الناس به  ،كل هذا من دعوى الجاهلية ]
زاد المعاد في هدي خير العباد . 201/2
وقال الزرقاني  [:واعلم أن هناك أفراداً  ،بل أقواما ً
تعصبوا آلرائهم ومذاهبهم  ،وزعموا أن من خالف هذه
اآلراء والمذاهب  ،كان مبتدعا ً متبعا ً لهواه  ،ولو كان
متأوالً تأويالً سائغا ً  ،يتسع له الدليل والبرهان كان رأيهم
ومذهبهم هو المقياس والميزان  ،أو كأنه الكتاب والسنة
واإلسالم  ،وهكذا استزلهم الشيطان  ،وأعماهم الغرور ،
ولقد نجم عن هذه الغلطة الشنيعة  ،أن تفرق كثير من
المسلمين شيعا ً وأحزابا ً  ،وكانوا حربا ً على بعضهم
وأعدا ًء  ،وغاب عنهم أن الكتاب والسنة واإلسالم  ،أوسع
من مذاهبهم وآرائهم  ،وأن مذاهبهم وآرائهم أضيق من
الكتاب والسنة واإلسالم  ،وأن في ميدان الحنيفية السمحة
 ،متسعا ً لحرية األفكار  ،واختالف األنظار  ،ما دام
الجميع معتصما ً بحبل من هللا  ،ثم غاب عنهم أن هللا
هللا َجمِي ًعا َو َال َت َفرَّ قُوا
تعالى يقولَ (:واعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل َّ ِ
وب ُك ْم
َو ْاذ ُكرُوا نِعْ َم َة َّ ِ
هللا َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَعْ َدا ًء َفأَلَّ َ
ف َبي َْن قُل ُ ِ
َفأَصْ َبحْ ُت ْم ِبنِعْ َم ِت ِه إِ ْخ َوا ًنا ) سورة آل عمران ،اآلية . 101
ِين َفرَّ قُوا دِي َن ُه ْم َو َكا ُنوا شِ َي ًعا
ويقول جل ذكره  (:إِنَّ الَّذ َ
2

َلسْ َ
ت ِم ْن ُه ْم فِي َشيْ ٍء) سورة األنعام اآلية  . 159ويقول
تقدست أسماؤه :
ِين َت َفرَّ قُوا َو ْ
اخ َتلَفُوا مِنْ َبعْ ِد َما َجا َء ُه ُم
( َو َال َت ُكو ُنوا َكالَّذ َ
ْال َب ِّي َن ُ
ك لَ ُه ْم َع َذابٌ َعظِ ي ٌم َي ْو َم َت ْب َيضُّ وُ جُوهٌ َو َتسْ َو ُّد
ات َوأُو َل ِئ َ
وُ جُوهٌ ) سورة آل عمران اآليات  . 106-105لمثل هذا
أربأ بنفسي وبك أن نتهم مسلما ً بالكفر أو البدعة والهوى
 ،لمجرد أنه خالفنا في رأي إسالمي نظري  ،فإن
الترامي بالكفر والبدعة من أشنع األمور  ،ولقد قرر
علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر من تسعة وتسعين
وجها ً  ،ثم احتملت اإليمان من وجه واحد  ،حملت على
أحسن المحامل  ،وهو اإليمان وهذا موضوع مفروغ منه
 ،ومن التدليل عليه  ،لكن يفت في عضدنا غفلة كثير من
إخواننا المسلمين  ،عن هذا األدب اإلسالمي العظيم الذي
يحفظ الوحدة  ،ويحمي األخوة  ،ويظهر اإلسالم بصورته
الحسنة  ،ووجهه الجميل من السماحة واليسر  ،واتساعه
لكافة االختالفات الفكرية  ،والمنازع المذهبية والمصالح
البشرية  ،ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة  ،على وجه
من الوجوه الصحيحة التي يحتملها النظر السديد ،
والتأويل الرشيد  ،ولقد حدث مثل هذا االختالف على
عهد رسول هللا بين أصحابه  ،فما تنازعوا من أجله  ،بل
أخذ كل برأيه  ،وهو يحترم اآلخر ورأيه  ،وأقرهم
الرسول  على ذلك  ،ولم ُيعِبْ أحداً منهم على رغم أنه
يترتب على بعض هذه االختالفات أن ترك بعضهم
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الصالة في وقتها اجتهاداً منه… ] مناهل العرفان /2
.20
وقال اإلمام ابن عبد الهادي الحنبلي  (:وما تحلى طالب
العلم بأحسن من اإلنصاف وترك التعصب ) نصب
الراية  ، 155/1وانظر أدب االختالف لمحمد عوامة ص
. 21
وقال العالمة ابن القيم في نونيته :
يلقى الردى بمذم ٍة
وتعرَّ من ثوبين من يلبسهما
وهوان
ثوب من الجهل المركب
ثوب التعصب بئست
فوقه
الثوبان
وتح َّل باإلنصاف أفخر حلة
زينت بها األعطاف
واجعل شعارك خشية
والكتفان
مع
الرحمن
نصح الرسول فحبذ
األمران
شرح قصيدة ابن القيم . 122 /1
وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة
:
فالمقدمة ما قرأت .
وأما المبحث األول فذكرت فيه األحاديث الواردة في
الطائفة الظاهرة .
وأما المبحث الثاني فبينت فيه تحريف الكاتب للمراد
بأحاديث الطائفة الظاهرة .
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وأما المبحث الثالث فبينت فيه محل الطائفة الظاهرة
حسب الروايات الواردة  ،وذكرت أقوال العلماء في ذلك
.
ُ
أبطلت دعوى الكاتب في تحريفه
وفي المبحث الرابع
لقول النبي 
( فطوبى للغرباء ) .
وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها منهاج الطائفة الظاهرة .
وختاما ً أسأل هللا أن يلهمنا أن نسلك طريق الحق
والصواب  ،وأن يجنبنا التعصب واتباع الهوى  ،ويبعدنا
عن التكبر والتعالي على عباد هللا  ،إنه خير مسؤول ،
وصلى هللا وسلم على الرسول وعلى آله وصحبه أجمعين
.
ضحى يوم األحد الخامس والعشرين من محرم الحرام
سنة  1221هـ وفق السابع من نيسان  2002م .
كتبه الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه
أبوديس  /بيت المقدس
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المبحث األول
األحاديث الواردة في الطائفة الظاهرة
صح عن النبي  في أحاديث كثيرة ذكر الطائفة الظاهرة
ً
متمسكة بدينها ،
 ،التي تبقى في هذه األمة المحمدية ،
ً
وقائمة على أمر هللا  ،حتى قيام الساعة  ،وهذه مجموعة
عطرة من هذه األحاديث :
 .1عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية  قال :
قال رسول هللا  ( : من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدين
 ،وهللا المعطي وأنا القاسم  ،وال تزال هذه األمة ظاهرين
على من خالفهم  ،حتى يأتي أمر هللا وهم ظاهرون ) ،
رواه البخاري .
 .2وعن المغيرة بن شعبة  عن النبي قال  (:ال يزال
ناسٌ من أمتي ظاهرين  ،حتى يأتيهم أمر هللا وهم
ظاهرون )  ،رواه البخاري ومسلم .
 .1وعن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية  يقول :
سمعت النبي يقول  (:ال يزال من أمتي أمة قائمة بأمر
هللا  ،ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم  ،حتى يأتيهم
أمر هللا وهم على ذلك )  .قال عمير  :فقال مالك بن
يخامر  :قال معاذ  :وهم بالشام  ،فقال معاوية  :هذا مالك
يزعم أنه سمع معاذاً يقول وهم بالشام  ،رواه البخاري .
 .2وقال اإلمام البخاري في صحيحه  :باب قول النبي 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق  ،وهم أهل
العلم  .ثم ذكر حديث شعبة المتقدم وحديث معاوية وهو :
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 .5عن حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان  يخطب
قال سمعت النبي  يقول  ( :من يرد هللا به خيراً يفقهه
في الدين  ،وإنما أنا قاس ٌم ويعطي هللا  ،ولن يزال أمر هذه
األمة مستقيما ً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر هللا ) .
 .6وعن المغيرة بن شعبة  قال سمعت النبي  يقول (:
ال يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم
أمر هللا )  ،رواه البخاري .
 .0وعن جابر بن عبد هللا  يقول سمعت النبي  يقول
 (:ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين
إلى يوم القيامة  ،قال فينزل عيسى بن مريم صلى هللا
عليه وسلم  ،فيقول أميرهم تعال صل لنا  ،فيقول ال إن
بعضكم على بعض أمراء تكرمة هللا هذه األمة )  ،رواه
مسلم .
 .2وعن ثوبان  قال  :قال رسول هللا  (:ال تزال طائفة
من أمتي ظاهرين على الحق  ،ال يضرهم من خذلهم ،
حتى يأتي أمر هللا وهم كذلك )  ،رواه مسلم .
 .9وعن جابر بن سمرة  عن النبي  أنه قال  (:لن
ٌ
عصابة من المسلمين
يبرح هذا الدين قائما ً يقاتل عليه
حتى تقوم الساعة )  ،رواه مسلم .
 .10وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :
سمعت رسول هللا  يقول  (:ال تزال طائفة من أمتي
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة )  ،رواه
مسلم
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 .11وعن يزيد بن األصم قال سمعت معاوية بن أبي
سفيان ذكر حديثا ً رواه عن النبي  لم أسمعه  ،روى عن
النبي  على منبره حديثا ً غيره قال  :قال رسول هللا (: 
من يرد هللا به خيراً يفقهه في الدين  ،وال تزال عصابة
من المسلمين يقاتلون على الحق  ،ظاهرين على من
ناوأهم إلى يوم القيامة )  ،رواه مسلم .
 .12وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال  :كنت
عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد هللا بن عمرو بن العاص
فقال عبد هللا  :ال تقوم الساعة إال على شرار الخلق  ،هم
شر من أهل الجاهلية ال يدعون هللا بشيء إال ر َّده عليهم ،
فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر  ،فقال له مسلمة :
يا عقبة اسمع ما يقول عبد هللا  ،فقال عقبة هو أعلم ،
وأما أنا فسمعت رسول هللا  يقول  (:ال تزال عصابة من
أمتي يقاتلون على أمر هللا قاهرين لعدوهم ال يضرهم من
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك  ،فقال عبد هللا
أجل  ،ثم يبعث هللا ريحا ً كريح المسك مسُّها مسُّ الحرير
فال تترك نفسا ً في قلبه مثقال حبة من اإليمان  ،إال قبضته
ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة )  ،رواه مسلم .
 .11وعن سعد بن أبي وقاص  قال  :قال رسول هللا 
 (:ال يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم
الساعة ) ،رواه مسلم .
 .12وعن ثوبان  قال  :قال رسول  (:إن هللا زوى لي
األرض  ،فرأيت مشارقها ومغاربها  ،فإن أمتي سيبلغ
ملكها ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين األحمر
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واألبيض  ،فإني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة
عامة  ،وأن ال يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ،
فيستبيح بيضتهم  ،فإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت
قضا ًء فإنه ال ي َُرد  ،وإني أعطيك ألمتك أن ال أهلكهم
بسنة عامة  ،وأن ال أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم ،
فيستبيح بيضتهم  ،ولو اجتمع عليهم من أقطارها  ،أو قال
من بين أقطارها  ،حتى يكون بعضهم يهلك بعض ويسبي
بعضهم بعضا ً ) قال  :قال رسول (: إنما أخاف على
أمتي األئمة المضلين  ،وإذا وضع السيف في أمتي لم
يرفع عنها إلى يوم القيامة  ،وال تقوم الساعة حتى يلحق
قبائل من أمتي بالمشركين  ،وحتى ُتعبد األوثان  ،وإنه
سيكون في أمتي ثالثون كذابا ً كلهم يزعم أنه نبي  ،وأني
خاتم النبيين  ،ال نبي بعدي  ،ولن تزال طائفة من أمتي
على الحق ظاهرين  ،ال يضرهم من يخذلهم حتى يأتي
أمر هللا )  ،رواه ابن حبان  ،وأصله في صحيح مسلم .
 .15وعن عمران بن حصين  قال  :قال رسول هللا(:
ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على
من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال )  .رواه
الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه .
 .16وعن عمر بن الخطاب  قال  :قال رسول هللا ( :
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم
الساعة )  .رواه الحاكم في المستدرك  ،وقال هذا حديث
صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .
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 .10عن ثوبان  قال  :قال رسول هللا  (:إنما أخاف
على أمتي األئمة المضلين  ،قال  :وقال رسول هللا  (:ال
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين  ،ال يضرهم
من يخذلهم حتى يأتي أمر هللا ) رواه الترمذي ثم قال :
وهذا حديث حسن صحيح  ،سمعت محمد بن إسماعيل
يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن
النبي  (:ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق )
فقال علي  :هم أهل الحديث .
 .12وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال  :قال رسول هللا 
 (:إذا فسد أهل الشام  ،فال خير فيكم  ،ال تزال طائفة من
أمتي منصورين ال يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة
) رواه الترمذي ثم قال  :هذا حديث حسن صحيح.
 .19وعن أبي هريرة  أن رسول هللا  قال  (:ال تزال
طائفة من أمتي قوامة على أمر هللا ال يضرها من خالفها
)  ،رواه ابن ماجة ،
وقال األلباني  :حسن صحيح  ،صحيح سنن ابن ماجة
. 6 /1
وغير ذلك من األحاديث الواردة في الطائفة الظاهرة .
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المبحث الثاني
تحريف المراد بأحاديث الطائفة الظاهرة
تحدث الكاتب المذكور عن حزبه ونشأته وفكره
وطريقته وغايته والعقبات التي تعترض طريقه في
الصفحتين . 51 - 50
ثممم ذكممر حممديث أبممي سممعيد الخممدري  قممال  (:ص ملَّى بنمما
رسول هللا  صالة العصر يومما ً بنهمار ثمم قمام خطيبما ً فلمم
يدع شيئا ً يكون إلى قيمام السماعة إال أخبرنما بمه حفظمه ممن
حفظه ونسيه من نسيه . ) ...
وعن حذيفة  قال  (:قام فينا رسول هللا  قائمما ً فمما تمرك
شمميئا ً يكممون فممي مقامممه ذلممك إلممى قيممام السمماعة إال حدثممه ،
حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصمحابه همؤالء
 ) ...رواه أبو داود وابن حبان.
ثم قال الكاتب  :فنتساءل  :هل أشمار رسمول هللا  - وهمو
الحممريص علممى أمتممه الناصممح لهمما  -إلممى هممذا الحممزب فممي
خطبتممه تلممك وهممل ذكممره عليممه الصممالة والسممالم باالسممم أو
بالصفة ؟
إننا لم نجد فيما اطلعنا عليه من األحاديث النبويمة الشمريفة
تصريحا ً باسم ( حزب التحرير )  ،ولكننا وجدنا عدداً من
األحاديمممث تمممذكر  ،مجموعمممة أوصممماف لطائفمممة نحسمممبها
ونرج مو أن تكممون قممد عنممت ( حممزب التحريممر ) ألن ه ذ
األوصذذاف نراهذذا تنطبذذا تمام ذا ا الذذب ه ذ ا الح ذ  ،ول ذ
نستطع تطبيقها الب أي طائفة أو ح غير في الواقذع
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المشذذاهد  .ثممم ذكممر ممما يتعممرض لممه حممزب التحريممر مممن
منممماوأة وخمممذالن الخممماذلين  ،وخمممالف المخمممالفين  ،وعمممدم
تضرره بهم وقوامته وقيامه على أمر هللا سمبحانه  ،وذكمر
تمسكه بالحق وظهوره على الدين  ،وتحديد مكمان وجموده
ونشأته  ،وأنه سينتصر ويقيم دولة تقاتل األعداء فمي آخمر
الزمممان يجعلنمما نحسممب ونرجممو أن تكممون هممذه األوصمماف
دالة بالفعل على
( حزب التحرير )  .ص. 52
ثم ذكر الكاتب مجموعة من األحاديث التي ورد فيها ذكمر
الطائفة الظاهرة ومنها :
 .1عن معاوية قال  :سمعت النبي  يقول  (:ال يزال ممن
أمتممي أمممة قائمممة بممأمر هللا ال يضممرهم مممن خممذلهم وال مممن
خالفهم حتى يأتي أمر هللا وهم على ذلك ) قال عمير فقمال
مالك بن يخامر قال معاذ  :وهم بالشام فقال معاويمة  :همذا
مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول  :وهم بالشام .
 .2عممن أبممي أمامممة قممال  :قممال رسممول هللا  (: ال تممزال
طائفممة مممن أمتممي علممى الممدين ظمماهرين لعممدوهم قمماهرين ال
يضرهم من خمالفهم إال مما أصمابهم ممن ألواء حتمى يمأتيهم
أمر هللا وهم كذلك  .قالوا  :يا رسول هللا وأين همم ؟ قمال :
ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ) .
 .1وعمممن أبمممي هريمممرة أن رسمممول هللا  قمممال  :ال تمممزال
طائفة من أمتي قوامة على أمر هللا ال يضمرها ممن خالفهما
)  .ثم ذكر مجموعة أخمرى ممن األحاديمث التمي ورد فيهما
ذكر الطائفة الظاهرة وقد سبق ذكرها .
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ثمممم قمممال الكاتمممب ال فمممض فممموه  [:فقولمممه  طائفمممة وأممممة
وعصممابة وقمموم  ،يذذدل الذذب ح ذ وه تذذدل ه ذ األلفذذاظ
الب أهل الشا كله كما فسرها معاوية لدا موقفه مذن
الي رضي هللا انه .
وقولممه  : قائمممة  ،قوامممة علممى أمممر هللا  ،يشممير إلممى قيممام
الحمممزب وتمسمممكه باإلسمممالم وقوامتمممه علمممى فكمممر المجتممممع
وحسه .
وقولممه  : ال يضممرهم مممن خممذلهم وال مممن خممالفهم  ،يممدل
على خذالن الخاذلين لمه وخمالف المخمالفين لمه وأن الحمق
مممع الحممزب ولمميس مممع هممؤالء وأن الخممذالن والخممالف ال
تلحق الضرر بالحزب كمما همو حاصمل فعمالً ممع ( حمزب
التحرير ) .
وقوله  : ال يزال وال تزال حتى يأتي أممر هللا وهمم علمى
ذلك  ،يدل على استمرارية الحزب في سميره وعمدم توقفمه
كممما يممدل علممى ذلممك قولممه فممي حممديث الحمماكم  :حتممى تقمموم
الساعة . ]...
ثم قال  [:وأخيراً يدل قوله  : وهمم بالشمام ببيمت المقمدس
وأكناف بيت المقدس  ،على مكان نشمأة الحمزب همذا أي (
حممزب التحريممر ) إذ لممم يعممرف أن حزبما ً هممذه أوصممافه قممد
نشأ في مدينة القدس وما حولها سموى ( حمزب التحريمر )
 ،ص.55 -52
وبعمد هممذا الممزعم الباطممل بمأن الطائفممة الظمماهرة المممذكورة
في األحاديمث همي حمزب التحريمر  ،وضمح الكاتمب خطمأ
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العلماء الذين فسروا الطائفة الممذكورة بمأنهم أهمل الحمديث
 ،أو أهل العلم  ،أو أهل السنة والجماعة
فقال الكاتب  [:أمما قمول اإلممام أحممد  :إن لمم يكونموا أهمل
الحديث فال أدري من هم .
وقول البخاري  :هم أهل العلم .
وقول القاضي عياض  :هم أهل السنة والجماعة .
وقممول علممي بممن المممديني  :هممم العممرب  ،فذذأقوال ظذذاهرة
الخطأ  ،فأهل الحديث المشتغلون بعلمم الحمديث وروايتمه ،
وأهل العلم ال يستطيع أح ٌد اال ّدعاء بأنهم يقطنون فمي بيمت
المقمدس وأكنمماف بيممت المقممدس فحسمب  ،إضممافة إلممى عممدم
انطبمممماق صممممفات أخممممرى علممممى هممممؤالء  .وأهممممل السممممنة
والجماعة معلوم بداهة أنهم ال يقطنون فحسب في الشمام ،
إضممافة إلممى أنهممم ليسمموا طائفممة أو عصممابة كممما ورد فممي
األحاديث ] ص. 55
ثمممم زعمممم الكاتمممب الفطمممن أأ أن العلمممماء السمممابقين كأحممممد
والبخممماري والقاضمممي عيممماض  ،لمممم يمممدركوا منممماط همممذه
األحاديممممث  ،وأنممممه هممممو الوحيممممد الممممذي أدرك منمممماط هممممذه
األحاديث فلذلك حمل هذه األحاديث على حزب التحرير .
وأقول في الرد الب ه الم اا :
إن هذا الكالم ينضمح بمالغرور الفكمري المذي أوصمل همذا
الكاتممب إلممى هممذه النتيجممة  ،التممي تسمميء لألمممة اإلسممالمية
جمعمماء  ،ويممزعم أن األمممة اإلسممالمية ممما عرفممت الطائفممة
الظمماهرة إال فممي هممذا العصممر ومنممذ حمموالي خمسممين عام ما ً
فقط  ،أي منذ نشأة حزب التحرير أأأ
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إن هممذا الكاتممب يتجاهممل واقممع أمممة اإلسممالم  ،خممالل أربعممة
عشممر قرن ما ً مممن الزمممان  ،وأن األمممة لممم يكممن فيهمما طائفممة
ظاهرة متمسكة باإلسالم  ،حتى جاء حزب التحرير أأأ يما
لضممياع أمممة اإلسممالم أ ويمما لهوانهمما فممي عممين هممذا الكاتممب
المتعصممممب تعصممممبا ً أعمممممى حممممال دون رؤيتممممه للحقممممائق
الناصعة .
إن أحاديممث النبممي  الممواردة فممي ذكممر الطائفممة الظمماهرة ،
تؤكد لنا أن هذه الطائفة كانت موجودة علمى ممرِّ العصمور
واأليام  ،ولم ينقطع وجودها في أي عصر من العصور .
ودعوى هذا الكاتب تفيد أن هذه الطائفة لم توجد أبداً حتمى
وجد حزب التحرير  ،إنها لفرية كبيرة .
انظر أخي القمار ثمم تمدبر قمول رسمول هللا  (: ال تمزال
طائفممة مممن أمتممي يقمماتلون علممى الحممق ظمماهرين إلممى يمموم
القيامة ) رواه مسلم .
وقولمه  (:لممن يممزال قمموم مممن أمتممي ظمماهرين علممى النمماس
حتى يأتيهم أمر هللا وهم ظاهرون ) رواه مسلم .
وغيممر ذلممك مممن األلفمماظ  ،التممي تممدل علممى أن هممذه الطائفممة
موجممودة فممي كممل عصممر  ،ثممم يممزعم هممذا الكاتممب أنهمما لممم
توجد إال عندما وجد حزبه
( حزب التحرير ) أأأ
وه ا الكال من أبطل الباطل وأبشذعه وهذاب بيذان بطالنذه
:
[ اعلممم أن أول صممفة تتميممز بهمما الطائفممة المنصممورة عممن
الطوائف الضالة األخمرى  ،همي صمفة االسمتمرارية  ،أي
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إن الطائفممممة المنصممممورة مسممممتمرة بوجودهمممما ومقوماتهمممما
وأصممولها  ،ودعوتهمما ومنهجهمما ورجالهمما مممن لممدن رسممول
هللا  إلممى سمماعتنا هممذه  ،بممل إلممى يمموم القيامممة ودليممل هممذا
مار
ين َو ْاألَ ْن َ
مون ِمم َمن ْال ُم َهمما ِج ِر َ
ون ْاألَ َّولُم َ
مابقُ َ
قولممه تعممالى َ (:وال َّسم ِ
صم ِ
مي َّهللاُ َعم ْن ُه ْم َو َرضُموا َع ْنم ُه ) سمورة
مان َرضِ َ
َوالَّذ َ
ِين ا َّت َبعُمو ُه ْم ِبإِحْ َس ٍ
التوبة اآليمة  ، 100ففمي قولمه تعمالى  (:السمابقون األولمون )
إشارة إلى تاريخ بدء هذه الجماعمة  ، ...وفمي قولمه تعمالى
 (:والممذين اتبعمموهم )  ،إشممارة إلممى اسممتمرارية هممذا الوجممود
وعموميتممه وعممدم انقطاعممه  ،وأن ثمممة رجمماالً مسممتمرون
على هذا السبيل  ،وأن قموام همذا االسمتمرار همو االتبماع (
اتبعمموهم )  ، ...ويؤيممد هممذا ويوضممحه قولممه  (: ال تممزال
طائفة من أمتمي ظماهرين علمى الحمق حتمى يمأتيهم أممر هللا
وهمممم ظممماهرون )  ،ففمممي قولمممه  (: ال تمممزال )  ،داللمممة
واضممحة وبينممة ناصممعة علممى صممفة االسممتمرارية للطائفممة
المنصورة ] صفات الطائفة المنصورة ص. 12-11
وتأكيمممداً لمممما مضمممى ممممن أن همممذه الطائفمممة المنصمممورة ،
مسمممتمرة الوجمممود منمممذ عهمممد النبمممي  إلمممى أن يمممرث هللا
األرض ومن عليها أن عبارة [ ال تزال ] و [ ال يمزال ] ،
الواردة في أحاديث النبي  تمدل علمى االسمتمرارية حيمث
إن كلمة زال  ،ترجع في أصلها إلى زول  ،ومنمه المزوال
وهو الذهاب واالستحالة واالضمحالل  ،وقد نفى النبمي 
الزوال بقوله :
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[ ال تزال ]  ،ومعنى ذلك أنها مستمرة فمي الوجمود وباقيمة
 .انظممر لسممان العممرب مممادة زول  . 115/6تمماج العممروس
مادة زول . 119/12
وعندما يقول الكاتب إن هذه الطائفمة همي حمزب التحريمر،
فمعنى ذلك أنمه منمذ عهمد النبمي  كانمت الطائفمة الظماهرة
غير موجودة  ،بل منقطعمة حتمى وجمد حمزب التحريمر ؟أأ
فوجدت الطائفة الظماهرة  ،وهمذا تكمذيب لكمالم رسمول هللا
 ، الذي أخبمر وهمو الصمادق المصمدوق أن همذه الطائفمة
مستمرة في الوجود  ،ويأتي هذا المغرور ليقول خالف ما
قال رسول هللا  سبحانك إن هذا لبهتان عظيم أأ
ومممما يؤكممد تحريممف هممذا الكاتممب لكممالم رسممول هللا  عممن
موضعه  ،أنني استعرضت األحاديمث التمي ورد فيهما لفمظ
[ ال تزال ] فبلغمت حموالي  125حمديثا ً  ،واألحاديمث التمي
ورد فيهمما لفممظ [ ال يممزال ] فبلغممت حمموالي  100موضممع -
وهذا اإلحصاء من خمالل موسموعة أطمراف الحمديث فقمط
 فوجممدت أن كمالً مممن اللفظتممين تممدل علممى االسممتمرارية،وال تدالن بحال من األحوال علمى أن الشميء كمان منقطعما ً
ثم وجد  ،وهذه بعض األحاديث التي تؤكد ذلك :
قوله  [ ال تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس ] .
[ ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى هللا مما بوجهمه مزعمة
لحم ] .
[ ال تزال المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في المسمجد ]
.
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[ ال تمممزال أمتمممي بخيمممر أو علمممى الفطمممرة مممما لمممم يمممؤخروا
المغرب ] .
[ ال تزال أمتي بخير ما أخروا السحور ] .
[ ال تزال مستمسكا ً باإلسالم حتى تموت ] .
[ ال تزال نفس ابن آدم معلقة بد ْينه حتى يقضى عنه ] .
[ ال تزال جهنم تقول  :هل من مزيد ]
[ ال يزال أحدكم في صالة ما انتظر الصالة ] .
[ ال يزال أحدكم في صالة ما كانت الصالة تحبسه ]
[ ال يزال اإلسالم عزيزاً إلى اثني عشر خليفة ] .
[ ال يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ] .
[ ال يزال الدين قائما ً حتى تقوم الساعة ] .
[ ال يزال الرجل يصدق ويتحرى حتى يكتب صديقا ً ] .
[ ال يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما ً ] .
[ ال يزال الناس بخير ما عجلَّوا الفطر ] .
[ ال يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هللا ] .
[ ال يزال لسانك رطبا ً من ذكر هللا ].
وهمذا غميض مممن فميض ممن األحاديممث  ،التمي وردت فيهمما
عبارة ( ال تزال ) وعبارة ( ال يزال )  ،وهما تدالن على
االسمممتمرارية  ،وهكمممذا يجمممب أن نفهمممم أحاديمممث الطائفمممة
الظاهرة  ،وأنها موجودة ومستمرة  ،ألن أحاديث النبمي 
ُتشرح و ُتفسر حسب ما تمدل عليمه ألفاظهما  ،ولميس حسمب
األهواء الزائغة وال حسب النظرات الحزبية الضيقة .
وبعممد هممذا االسممتعراض  ،يثبممت لنمما كممذب قممول الكاتممب [ :
وقوله : 
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( ال يمزال وال تممزال حتممى يممأتي أمممر هللا وهممم علممى ذلممك )
يدل على اسمتمرارية الحمزب فمي سميره وعمدم توقفمه ] ...
ص. 52
وكمذلك يظهمر لنما الخطمأ الشممنيع فمي تخطئمة الكاتمب ألئمممة
العلم والدين في بيانهم للطائفمة الظماهرة ثمم قمال الكاتمب ال
فض فوه  [:وأن ا ر هؤهء أنه ااشوا قبذل أن يذدركوا
مناط هذ األحاديذث  ،وهذو حذ التحريذر  ،وإه فلربمذا
كان له رأي آخر  ] ...ص. 55
ال هذا ؟أأأ
أي كذب وأي زور هذا ؟أأأ وأي غرور ق َّت ٍ
قال اإلمام النمووي  [:وفمي همذا الحمديث معجمزة ظماهرة ،
فإن هذا الوصف ما زال بحمد هللا تعالى من زمن النبي 
إلمممى اآلن  ،وال يمممزال حتمممى يمممأتي أممممر هللا الممممذكور فمممي
الحديث ] شرح النووي على صحيح مسلم . 95/5
إن هذا الكاتب  ،قد ضرب بأقوال األئمة والعلمماء عمرض
الحممممائط  ،وخطممممأهم فيممممما ذهبمممموا إليممممه  ،وأن رأيممممه هممممو
الصممواب فقممط  ،وهللا إن هممذا لهممو الغممرور بعينممه  ،هممؤالء
القمموم يممرون أنفسممهم أنهممم حملممة اإلسممالم وأهلمه وال يممرون
غيرهم من المسلمين يساوون شميئا ً  ،بمل ال يعرفمون شيئمـا ً
حتى ولو كانوا من كبـار العلماء .
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ولبيان اظ خطأ هذ ا الكاتذ أود أن أبذين أقذوال العلمذاء
في بيان المقصود بالطائفة الظاهرة التي كرها النبي 
في أحاديثه الكثيرة فمن أقوال العلماء في لب :
 .1قال اإلممام البخماري  [:بماب قمول النبمي  ( : ال تمزال
طائفممة مممن أمتممي ظمماهرين علممى الحممق ) وهممم أهممل العلممم ]
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .152/11
 .2قال الحافظ ابن حجر العسقالني  [:وأخرج الحماكم فمي
علوم الحديث بسند صحيح عن أحممد  :إن لمم يكونموا أهمل
الحديث فال أدري من هم ؟ ] فتح الباري .159/11
 .1وقمممال عبمممد هللا بمممن المبمممارك  [:همممم عنمممدي أصمممحاب
الحديث ] .
 .2وقممال أحمممد بممن سممنان الثقممة الحممافظ  [:هممم أهممل العلممم
وأصحاب اآلثار ] سلسلة األحاديث الصحيحة -116/1/1
. 110
 .5وقممال القاضممي عيمماض  [:إنممما أراد أحمممد أهممل السممنة
والجماعمممة  ،وممممن يعتقمممد ممممذهب أهمممل الحمممديث ] إتحممماف
الجماعة . 110/1
 .6وقال اإلمام الترمذي [ :قمال محممد بمن إسمماعيل  -همو
البخمماري  -قممال علممي بممن المممديني هممم أصممحاب الحممديث ]
سنن الترمذي مع شرحه عارضة األحوذي . 21/5
 .0وقمممال اإلممممام النمممووي  [:وأمممما همممذه الطائفمممة  ،فقمممال
البخمماري :هممم أهممل العلممم وقممال أحمممد بممن حنبممل  :إن لممم
يكونمموا أهممل الحممديث فممال أدري مممن هممم  .قممال القاضممي
عياض  :إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ،وممن يعتقمد
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مذهب أهل الحديث  .قلت – النمووي  : -ويحتممل أن همذه
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين  ،منهم شجعان مقماتلون
 ،وممنهم فقهمماء  ،ومممنهم محمدثون  ،ومممنهم زهمماد وآمممرون
بالمعروف وناهون عن المنكر  ،ومنهم أهل أنمواع أخمرى
من الخير  ،وال يلمزم أن يكونموا مجتمعمين بمل قمد يكونمون
متفرقين في أقطمار األرض ] شمرح النمووي علمى صمحيح
مسلم . 59-52/5
 .2وقمممال اإلممممام ابمممن العربمممي الممممالكي  [:وأمممما الطائفمممة
المنصورة  ،فقيل هم أصحاب الحديث  ،وقيل هم العبماد ،
وقيمممل همممم المناضممملون علمممى الحمممق بألسمممنتهم  ،وقيمممل همممم
المجاهدون في الثغور بأس َّنتهم ] عارضة األحموذي 12/5
 .وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسملم 061/1
.
 .9وقال القرطبي  [:روى عممران بمن حصمين قمال  :قمال
رسممول هللا  (: ال تممزال طائفممة مممن أمتممي ظمماهرين علممى
الحق حتى تقوم الساعة )  ،قال يزيد بمن همارون  [:إن لمم
يكونوا أصحاب الحديث فمال أدري ممن همم ؟ قلمت  :وهمذا
قمول عبممد الممرزاق فممي تأويممل اآليممة إنهممم أصممحاب الحممديث
ذكممره الثعلبممي  .سمممعت شمميخنا األسممتاذ المقممر النحمموي
المحممدث  ،أبمما جعفممر أحمممد بممن محمممد بممن محمممد القيسممي
القرطبي  ،المعروف بابن أبي حجة رحمه هللا  ،يقمول فمي
تأويل قولمه عليمه الصمالة والسمالم ( ال يمزال أهمل الغمرب
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) إنهم العلماء قال :
وذلك أن الغرب لفظ مشترك  ،يطلق على المدلو الكبيمرة ،
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وعلممى مغممرب الشمممس  ،ويطلممق علممى فيضممة مممن الممدمع .
فمعنممى ال يممزال أهممل الغممرب )  ،أي ال يممزال أهممل فمميض
المممدمع ممممن خشمممية هللا عمممن علمممم بمممه وبأحكاممممه ظممماهرين
هللا ِممممنْ عِ َبممما ِد ِه
الحمممديث  ،قمممال هللا تعمممالى  (:إِ َّن َمممما َي ْخ َشمممى َّ َ
ْال ُعلَ َما ُء ) .
قلمممت – القرطبمممي  :-وهمممذا التأويمممل يعضمممده قولمممه  فمممي
صحيح مسملم  ( :ممن يمرد هللا بمه خيمراً يفقهمه فمي المدين ،
وال تمممزال عصمممابة ممممن المسممملمين يقممماتلون علمممى الحمممق
ظاهرين علمى ممن نماوأهم إلمى يموم القياممة ) وظماهر همذا
المساق أن أوله مرتبط بآخره وهللا أعلم ] تفسمير القرطبمي
.290-296/2

المبحث الثالث
محل وجود الطائفة الظاهرة
وأما ما زعممه الكاتمب ممن أن همذه الطائفمة محصمورة فمي
الشام  ،وفي بيت المقدس  ،وأكنماف بيمت المقمدس  ،حيمث
قممال  [:وأخيممراً يممدل قولممه  وهممم بالشممام  ،ببيممت المقممدس
وأكنماف بيممت المقمدس علممى مكممان نشمأة الحممزب  ،هممذا أي
حممزب التحريممر  ،إذ لممم يُعممرف أن حزب ما ً هممذه أوصممافه قممد
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نشأ فمي مدينمة القمدس ومما حولهما سموى حمزب التحريمر ]
ص. 55
وأقممول قممد بينممت سممابقا ً كممذب الممدعوى العريضممة  ،التممي
ادعاهممما الكاتمممب ممممن أن األحاديمممث المممواردة فمممي الطائفمممة
الظاهرة  ،تنطبق على حزب التحرير فقط .
وهنمما أبممين خطممأ ادعمماء الكاتممب أن الطائفممة الظمماهرة فممي
الشام وفي بيت المقدس وأكناف بيمت المقمدس فقمط  ،وهمو
ممما قممال ذلممك إال ألن حزبممه نشممأ فممي فلسممطين  ،فممأراد أن
يحمل األحاديث على حزبه فأقول :
أوالً  :إن قممول الكاتممب  [:وال تممدل هممذه األلفمماظ علممى أهممل
الشممام كلهممم كممما فسممرها معاويممة لممدعم موقفممه مممن علممي ]
ص. 52
إن الكاتمممب افتمممرى علمممى معاويمممة فنسمممب لمممه مممما سمممبق ،
والحقيقممة خممالف ذلممك  ،ألن الممذي حممدد موقممع الطائفممة فممي
الحمديث الصمحيح الممذي رواه البخماري  -وهممو المذي سمماقه
الكاتب  ، -إنما هو معاذ وليس معاوية رضي هللا عنهمما ،
قممال اإلمممام البخمماري  [:حممدثنا الوليممد بممن مسمملم حممدثنا ابممن
جابر حدثني عمر بن هانئ أنه سمع معاوية قمال  :سممعت
النبي  يقول  (:ال يزال من أمتي أمة قائمة بمأمر هللا  ،ال
يضرهم من ّ
كذبهم وال من خذلهم حتمى يمأتي أممر هللا وهمم
على ذلك ] فقمال مالمك بمن يخمامر  :سممعت معماذاً يقمول :
وهممم بالشممام  ،فقممال معاويممة  :هممذا مالممك يممزعم أنممه سمممع
معممماذاً يقمممول وهمممم بالشمممام ] صمممحيح البخممماري ممممع الفمممتح
. 520/11
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وأقممول أوالً إن سممياق حممديث معاويممة فممي صممحيح مسمملم ،
ليس فيه التحديد المذكور ( وهم بالشام )  ،وإنما ورد ذلك
في صحيح البخاري .
ثانيما ً  :إن القممول بممأنهم فممي الشمام  ،هممو قممول معمماذ  ،وإنممما
قال معاوية  :هذا مالك يزعم أنه سممع معماذاً يقمول  :وهمم
بالشـام .
وقممد روي عممن معاويممة أنممه قممـال فممي حممديث آخممر  [:وإنممي
ألرجممـو أن تكونمموا هممم يمما أهممل الشممـام ] مجمممع الزوائمممد
. 220/0
ثالث ما ً  :إن قممول الكاتممب  …( :كممما فسممرها معاويممة لممدعم
موقفممه مممن علممي ) فيممه غمممز بمعاويممة  هممذا الصممحابي
الجليل  ،وهو أحد كتبة الوحي .
رابعا ً  :ما ورد في حديث أبمي أماممة  قمال  :قمال رسمول
هللا :
(  ال تزال طائفة من أمتي علمى المدين ظماهرين لعمدوهم
قمماهرين ال يضممرهم مممن جممابههم إال ممما أصممابهم مممن ألواء
حتممى يممأتيهم أمممر هللا وهممم كممذلك قممالوا  :وأيممن هممم ؟ قممال :
ببيمممت المقمممدس وأكنممماف بيمممت المقمممدس ) رواه الطبرانمممي
وعبممد هللا بممن اإلمممام أحمممد وقممال الهيثمممي  :رجالممه ثقممات.
مجمع الزوائد . 222/0
الروايات الواردة في محل الطائفة الظاهرة :
أود أن أبمممين أن مممما ذكمممره الكاتمممب ممممن انحصمممار وجمممود
الطائفة الظاهرة في بعمض الشمام – بيمت المقمدس وأكنافمه
– وليس في كل الشام  ،ليوافق مكان نشأة حزبه  ،إن هذا
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القممول غيممر مس ملَّم  ،ولتوضمميح ذلممك أذكممر أوالً ممما وقفممت
عليممه مممن الروايممات التممي تحممدد محممل الطائفممة الظمماهرة ثممم
أتبع ذلك بذكر كالم أهل العلم فيه فأقول :
محل هذه الطائفة حسب الروايات الواردة :
أوها  :الشا :
ورد في صحيح البخماري فمي حمديث معاويمة أن معماذ بمن
جبمممل  قمممال  :همممم بالشمممام  .صمممحيح البخممماري ممممع الفمممتح
. 520/11
وعن أبي هريمرة رضمي هللا عنمه قمال  :قمال رسمول هللا 
 (:ال تممزال عصممابة مممن أمتممي علممى الحممق ظمماهرين علممى
الناس  ،ال يبالون من خالفهم حتى ينزل عميس بمن ممريم )
 .قال األوزاعي فحدثت بهذا الحديث قتمادة فقمال  :ال أعلمم
أولئممك إال أهممل الشممام  .أخرجممه ابممن عسمماكر كممما فممي كنممز
العمال . 262/0
قممال الحممافظ ابممن كثيممر  ... [:ولهممذا تكممون الشممام فممي آخممر
الزمان معقالً لإلسالم وأهلمه وبهما ينمزل عيسمى ابمن ممريم
إذا نممزل بدمشممق بالمنممارة الشممرقية البيضمماء منهمما  ،ولهممذا
جاء في الصحيحين  (:ال تمزال طائفمة ممن أمتمي ظماهرين
على الحق  ،ال يضرهم من خذلهم  ،وال من خمالفهم حتمى
يأتي أمر هللا وهم كذلك )  .وفمي صمحيح البخماري ( وهمم
بالشام ) ] تفسير ابن كثير .122/1
ثانيا ً  :الغرب :
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ورد في صحيح مسملم ممن حمديث سمعد بمن أبمي وقماص 
قال  :قـال رسول هللا  (: ال يزال أهل الــغرب ظماهرين
على الحق حتى تقوم الساعـة ) .
قمممال اإلممممام النمممووي  [:قولمممه ( ال يمممزال أهمممل الغمممرب
ظمماهرين علممى الحممق حتممى تقمموم السمماعة ) قممال علممي بممن
المممديني:المراد بأهممل الغممرب العممرب  ،والمممراد بممالغرب
الدلو الكبير الختصاصهم بها غالبا ً  .وقال آخرون :المراد
به الغرب من األرض  ،وقال معاذ :هم بالشمام .وجماء فمي
حديث آخر هم ببيت المقدس  ،وقيل  :همم أهمل الشمام ومما
وراء ذلممك  .قممال القاضممي  :وقيممل  :المممراد بأهممل الغممرب
أهل الشدة والجلد  ،وغرب كل شيء ح ُّده ] شرح النمووي
على صحيح مسلم .60/5
وقال الحافظ ابن حجر  [:ذكر يعقموب بمن شميبة عمن علمي
بن المديني قال  :الممراد بمالغرب  ،المدلو أي ال َغم َرب بفمتح
المهملتممين  ،ألنهممم أصممحابها ال يسممتقي بهمما أح م ٌد غيممرهم ،
لكممن فمممي حممديث معممماذ  ،وهممم أهمممل الشممام  ،فالظممماهر أن
المراد بالغرب البلد  ،ألن الشام غربي الحجماز كمذا قمال
وليس بواضح  ،ووقع في بعض طرق الحديث [ المغمرب
] بفمتح المميم وسمكون المعجمممة  ،وهمذا يمرد تأويمل الغممرب
بالعرب ،لكن يحتمل أن يكمون بعمض رواتمه نقلمه بمالمعنى
الذي فهمه  ،أن المراد اإلقلميم ال صمفة بعمض أهلمه ،وقيمل
المراد بالغرب أهل القوة واالجتهاد في الجهماد ،يقمال فمي
لسممانه َغمرْ بٌ بفممتح ثممم سممكون أي ِحم َّدةٌ  ،ووقممع فممي حممديث
أبمي أماممة عنممد أحممد أنهمم ببيممت المقمدس  ،وأضماف بيممت
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إلى المقدس  ،وللطبراني ممن حمديث النهمدي نحموه  ،وفمي
حديث أبي هريرة في األوسط للطبرانمي  ( :يقماتلون علمى
أبواب دمشق وما حولها  ،وعلى أبواب بيمت المقمدس ومما
حوله  ،ال يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة ) ،
قلت  :ويمكن الجمع بين األخبار بمأن الممراد قموم يكونمون
ببيت المقدس  ،وهي شمامية ويسمقون بالمدلو  ،وتكمون لهمم
قوة في جهاد العدو وحدة وجد ] فتح الباري . 161/11
ثالثا ً  :بيت المقدس وأكناف بيت المقدس :
ورد فممي حممديث أبممي أمامممة عنممد الطبرانممي قولممه  (: هممم
ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس ) .
رابعا ً  :دمشق وبيت المقدس :
عن أبمي هريمرة عمن رسمول هللا  قمال  (:ال تمزال طائفمة
من أمتي يقاتلون علمى أبمواب دمشمق ومما حولهما  ،وعلمى
أبممواب بيممت المقممدس وممما حولممه  ،ال يضممرهم خممذالن مممن
خممذلهم إلممى يمموم القيامممة ) رواه الطبرانممي فممي األوسممط ،
وفيه الوليد بن عبّماد وهمو مجهمول  ،كمما قمال الهيثممي فمي
مجمع الزوائد . 222/0
وبهممذا يظهممر لنمما أن هممذه الطائفممة  ،ليسممت محصممورة فممي
بيممت المقممدس وأكنافممه  ،كممما زعممم الكاتممب ونفممى أن تكممون
في الشام كله عندما قال :
( وال تدل هذه األلفاظ على أهل الشمام كلهمم  ،كمما فسمرها
معاوية لدعم موقفه من علي رضي هللا عنه ) ص .52
أقوال العلماء في محل الطائفة الظاهرة :
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قال الشيخ حممود التمويجري  [:وقمد اختلمف فمي محمل همذه
الطائفة :
فقال ابن بطال  [:إنها تكمون فمي بيمت المقمدس  ،كمما رواه
الطبراني من حديث أبي أماممة  (: قيمل  :يما رسمول هللا
أين هم ؟ قال :
( ببيت المقدس )  ،وقال معاذ  : هم بالشام  .وفي كالم
الطبري مما يمدل علمى أنمه ال يجمب أن تكمون فمي الشمام أو
في بيت المقدس دائما ً  ،بل قد تكمون فمي موضمع آخمر فمي
بعممض األزمنممة  .قممال الشمميخ عبممد الممرحمن بممن حسممن بممن
الشيخ محمد بن عبد الوهماب رحمهمم هللا تعمالى  ":ويشمهد
له الواقع  ،وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس ممن أزمنمة
طويلة ال يعرف فيهم من قام بهذا األمر بعد شميخ اإلسمالم
ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثمامن  ،فمإنهم
في زمانهم على الحق  ،يمدعون إليمه  ،وينماظرون عليمه ،
ويجاهممدون فيممه  ،وقممد يجمميء مممن أمثممالهم َبعْ م ُد بالشممام مممن
يقوم مقمامهم بالمدعوة إلمى الحمق  ،والتمسمك بالسمنة  ،وهللا
على كل شيء قدير .
ومممما يؤيممد هممذا أن أهممل الحممق والسممنة فممي زمممن األئمممة
األربعممة وتمموافر العلممماء فممي ذلممك الزمممان وقبلممه وبعممده لممم
يكونوا في محل واحد  ،بل همم فمي غالمب األمصمار  ،فمي
الشمممام ممممنهم أئممممة  ،وفمممي الحجممماز  ،وفمممي مصمممر  ،وفمممي
العراق والميمن  ،وكلهمم علمى الحمق يناضملون ويجاهمدون
أهمل البمدع  ،ولهمم المصممنفات التمي صمارت أعالمما ً ألهممل
السنة  ،وحجة على كل مبتدع .
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فعلذذب ه ذ ا  ،فه ذ الطائفذذة قذذد تجتمذذع وقذذد تفتذذرا  ،وقذذد
تكذون فذذي الشذذا وقذذد تكذذون فذذي غيذذر  ،فذ ن حذذديث أبذذي
أمامذذة وقذذول معذذا ه يفيذذد حصذذرها بالشذذا  ،وإنمذذا يفيذذد
أنها تكون في الشا في بعض األ مان ه في كلها " .
قلت  :الظاهر من حديث أبذي أمامذة وقذول معذا أن لذب
إشارة إلب محل ه الطائفة في آخر ال مان انذد خذرو
الدجال ون ول ايسذب بذن مذري اليذه الصذالة والسذال ،
ويدل الب لب ما تقمدم ذكمره ممن حمديث أبمي أماممة المذي
رواه ابممن ماجممة وفيممه (:فقالممت أم شممريك  :يمما رسممول هللا أ
فممأين العممرب يومئممذ ؟ قممال  :هممم قليممل وجلهممم يومئممذ ببيممت
المقدس وإمامهم رجل صالح . ) ...
ويممممدل علممممى ذلممممك ممممما رواه اإلمممممام أحمممممد وأبممممو داوود
والبخمماري فممي تاريخممه والحمماكم فممي مسممتدركه مممن حممديث
عبد هللا بن حوالة األزدي  ، قال  :وضع رسول هللا 
يده على رأسي  -أو على هامتي  -ثم قال  (:يا ابن حوالمة
إذا رأيممت الخالفمممة قمممد نزلمممت األرض المقدسمممة فقمممد دنمممت
المزالزل والبالبمل واألمممور العظمام والسماعة يومئمذ أقممرب
إلى الناس من يدي هذه من رأسك )  ،قال الحماكم صمحيح
اإلسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه .
وفي المسند أيضا ً وجمامع الترممذي عمن عبمد هللا بمن عممر
رضي هللا عنهما قمال  :قمال رسمول هللا  (: سمتخرج نمار
مممن حضممرموت أو مممن نحممو بحممر حضممرموت قبممل يمموم
القياممة تحشممر النمماس قممالوا  :يمما رسممول هللا أ فممما تأمرنمما ؟
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فقال  :عليكم بالشمام )  .قمال الترممذي  :همذا حمديث حسمن
صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما .
وفي المسند أيضا ً وسنن أبي داوود ومستدرك الحماكم عمن
أبي الدرداء  أن رسول هللا  قال  ( :فسطاط المسلمين
يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها  :الغوطمة فيهما مدينمة
يقممال لهمما  :دمشممق  .خيممر منممازل المسمملمين يومئممذ )  ،قممال
الحاكم صمحيح اإلسمناد ولمم يخرجماه  ،ووافقمه المذهبي فمي
تلخيصه .
قال المنذري في " تهذيب السمنن " قمال يحيمى بمن معمين ،
وقد ذكروا عنده أحاديث من مالحمم المروم  ،فقمال يحيمى :
ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بمن
خالد عن النبي  أنه قال  (:معقمل المسملمين أيمام المالحمم
دمشق ) انتهى .
ففي ه األحاديث دليذل الذب أن جذل الطائفذة المنصذورة
يكون بالشا في آخر ال مان  ،حيث تكذون الخالفذة هنذاب
 ،وه ي الون هناب ظاهرين الب الحا  ،حتذب يرسذل هللا
الريح الطيبة  ،فتقبض كل من في قلبه إيمان كما تقدم فمي
األحاديث الصحيحة أن النبي  قال :
( حتممى يممأتي أمممر هللا وهممم علممى ذلممك ) وقممال معمماذ  :وهممم
بالشام .
فأما في زماننا وما قبله  ،فهذه الطائفمة متفرقمة فمي أقطمار
األرض  ،كممما يشممهد لممه الواقممع مممن حممال هممذه األمممة منممذ
فتحممت األمصممار فممي عهممد الخلفمماء الراشممدين إلممى اليمموم
وتكثممر فممي بعممض األممماكن أحيانما ً  ،ويعظممم شممأنها ويظهممر
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أمرها ببركة الدعوة إلى هللا تعالى وتجديد المدين ] إتحماف
الجماعة . 112-112/1
قمممال اإلممممام النمممووي  … ( :ويحتممممل أن همممذه الطائفمممة ،
مفرقمممة بمممين أنمممواع الممممؤمنين  ،ممممنهم شمممجعان مقممماتلون ،
ومممنهم فقهمماء  ،ومممنهم محممدثون  ،ومممنهم زهمماد وآمممرون
بالمعروف وناهون عن المنكر  ،ومنهم أهل أنمواع أخمرى
من الخير  ،وال يلزم أن يكونوا مجتمعين  ،بل قد يكونمون
متفرقين في أقطمار األرض ] شمرح النمووي علمى صمحيح
مسلم .59-52/5
وبعد ارض أقوال أهل العل في الطائفة الظاهرة  ،يظهر
حجذذذر واسذذعا ا  ،وألذذذبم جمااتذذذه وح بذذذه
لنذذا أن الكاتذذذ
َّ
لباسذا ا لذذيم الذذب مقاسذذه  ،ومذذا امذذه مذذن أن أوصذذاف
الطائفة الواردة في األحاديث تنطبا الذب حذ التحريذر
دون استثناء  ،ا باطل يرد واقع ه ا الح وأفكذار
.
وممما هممذه الممدعوى العريضممة التممي لممم يقممم عليهمما دليممل وال
برهممان إال غممرور وكبممر وتزكيممة للممنفس والحممزب  ،بممل
تعصمممب مقيمممت للحمممزب  ،قاتمممل هللا التعصمممب مممماذا يفعمممل
بصاحبه  ،قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
( والقرآن يحذر ممن تزكيمة المنفس ،بمعنمى ممدحها والثنماء
عليهمما ،كممما قممال تعممالى ( :هممو أعلممم بكممم إذ أنشممأكم مممن
األرض وإذ أنمممتم أجنمممة فمممي بطمممون أمهممماتكم ،فمممال تزكممموا
أنفسممكم ،هممو أعلممم بمممن أتقممى )  ،وذم اليهممود والنصممارى
الممذين زكمموا أنفسممهم  ،فقممال ( :ألممم تممر إلممى الممذين يزكممون
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أنفسممهم ،بممل هللا يزكممي مممن يشمماء وال يظلمممون فتمميال ) ،
وذلك أنهم قالوا ،كما حكى عمنهم القمرآن ( :نحمن أبنماء هللا
وأحباؤه )  ،ور َّد عليهم بقوله ( :بل أنمتم بشمر مممن خلمق،
يغفممر لمممن يشمماء ويعممذب مممن يشمماء ،وهلل ملممك السممموات
واألرض وما بينهما ،وإليه المصير ).
وال يجوز لمن يعممل الصمالحات  ،أن يمذكرها بعمد الفمراغ
منهممما ،إال تحمممديثا ً بنعممممة ربمممه عليمممه ( :وأمممما بنعممممة ربمممك
فحممدث )  ،أو ليرغممب غيممره فيقتممدي بممه  (:مممن سممنَّ سممنة
حسممنة فلمـه أجرهمما وأجممر مممن عمـمل بهمما ) ،أو دفاعما ً عممن
نفسه أمام اتهام ألصق به وهو منه بر  ،أو لغير ذلك ممن
األسمممباب الباعثمممة ،وهمممذا مشمممروع لممممن قممموي باطنمممه فمممي
المعرفممة بمماهلل ،وعممدم االلتفممات إلممى ممما سممواه ،وأمممن علممى
نفسممه مممن تسمملل آفتممي العجممب والريمماء ،ولممم يكممن قصممده
اكتساب محمدة الناس والمنزلة عندهم ،وق َّل ممن يسملم ممن
ذلك ..وهللا المستعان.
فليحذذذ ر المسذذذل مذذذن إاجابذذذه بنفسذذذه ،ومذذذا يقدمذذذه مذذذن
حسنات وصالحات ،وااتقذاد أنذه وحذد المفلذح ،وغيذر
مذن الخاسذرين  ،أو أنذه وجمااتذه هذ "الفرقذة الناجيذذة"
وكذذل المسذذلمين مذذن الهذذالكين ،أو أنهذ وحذذده "الطائفذذة
المنصورة " وغيره من المخ ولين!
إن هممذه النظمرة إلممى الممنفس  ،هممي العجممب المهلممك  ،وتلممك
النظمممرة إلمممى المسممملمين همممي "االحتقمممار الممممردي" .وفمممي
الحمممديث الصمممحيح" :إذا قمممال الرجمممل :هلمممك النممماس فهمممو
أهلكهم".
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روي الحديث بضم الكاف وبفتحها ،ومعنى الضم :أنه همو
"أهل ُكهم" ،بمعنى أسرعهم وأشدهم هالكا ،لغروره بنفسمه،
وإعجابه بعمله ،واحتقاره لغيره.
ومعنممى الروايممة بممالفتح "أهل َكهممم" :أنممه الممذي تسممبب ـ هممو
وأمثالممه ـ فممي هالكهممم ،باالسممتعالء علمميهم ،وتيئيسممهم مممن
روح هللا.
قممال اإلمممام النممووي" :وهممذا النهممي لمممن قممال ذلممك ،عجب ما ً
بنفسه ،وتصاغراً للناس ،وارتفاعا ً عليهم ،فهذا هو الحرام
 .وأممما مممن قالممه لممما يممرى فممي النمماس مممن نقممص فممي أمممر
دينهم ،وقاله تحزنا ً عليهم ،وعلى الدين ،فال بأس به .فكمذا
فسممره العلممماء وفصمملوه ،وممممن قالممه مممن األئمممة األعممالم :
مالك بن أنس ،والخطابي ،والحميدي ،وآخرون.
وفي الحمديث الصمحيح اآلخمر ( :بحسمب اممر ممن الشمر
أن يحقممر أخمماه المسمملم ) فمممن حممق المسمملم علممى المسمملم أال
يظلمه ،وال يخذله ،وال يحقره ،وكيف يحقر اإلنسان أخاه،
وهما فرعان من أصل واحد ؟ ) برنامج الشمريعة والحيماة
للقرضاوي  /قناة الجزيرة الفضائية  /عن شمبكة اإلنترنمت
.
ويضاف إلى مما تقمدم  ،أنمه قمد وردت فمي بعمض روايمات
أحاديممث الطائفممة الظمماهرة  ،أوصمماف تبطممل زعممم الكاتممب
أنها تنطبق على حزب التحرير فقط  ،وقمد ذكرهما الكاتمب
 ،ولكنه َّأولها تأويالً أعرجا ً حتى تؤيد زعمه الباطل :
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فمن ذلك ما ورد في الحمديث  (:ال تمزال طائفمة ممن أمتمي
يقمماتلون علممى الحممق ظمماهرين إلممى يمموم القيامممة  ...إلممخ )
رواه مسلم .
وفي الحمديث اآلخمر ( ال تمزال عصمابة ممن أمتمي يقماتلون
على أمر هللا قاهرين لعدوهم  ...إلخ ) .
فهذه األحاديث  ،تثبت أن الطائفة الظاهرة تقاتل على ديمن
هللا وتدافع عنه بالقتال ؟
فممأين هممذا الوصممف مممن واقممع حممزب التحريممر  ،الممذي ال
يؤمن باستخدام الوسائل المادية أبداً ؟
وإنممما مبممدؤه ورأسممماله الفكممر والثقافممة  ،وال شمميء سمموى
ذلك  ،أي الكالم باللسان فقط ؟
وأممما ممما قالممه الكاتممب [:فقولممه  يقمماتلون علممى الحممق ،
يقاتلون على أمر هللا  ،جاء القتال … فيقاتلونهم ويمرزقهم
هللا مممنهم )  ،يممدل داللممة صممحيحة علممى أن هممذه الطائفممة ،
سممميكون لهممما دولمممة تعلمممن الجهممماد والقتمممال وتنتصمممر علمممى
األعداء  ،وهذه هي الغاية التي يسعى إليها
( حزب التحرير ) منذ نشأته وهي إعادة الخالفمة الراشمدة
] ص. 56
إن همممذا القمممول تأويمممل بعيمممد ال تحتملمممه النصممموص  ،ألن
األحاديث أخبرت أنهم يقاتلون ال أنهمم سميقاتلون  ،وفمرق
بين الحالتين .
وأما دعمواه أن الحمزب سميقيم دولمة سمتقاتل  .فهمذا أممر ال
يعلمممه إال هللا سممبحانه وتعممالى  .وال أظممن أن الحممزب بهممذه
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األفكار التمي يحملهما والوسمائل التمي ينتهجهما سيصمل إلمى
إقامة دولة .
فإعادة الخالفة أو إقامة الدولة اإلسمالمية يحتماج إلمى أكثمر
مممن الثقافممة والفكممر الممذي حصممر الحممزب نفسممه بهممما  ،إن
سنة هللا تعالى وما سلكه األنبياء عليهم السمالم فمي المدعوة
إلى هللا يدل علمى ارتبماط القمول بالعممل وهكمذا كانمت سمنة
النبي  . انظر أثر الجماعات اإلسالمية . 251/1
المبحث الرابع
بطالن ما اداا الكات أن الغرباء ه ح التحرير فقط
وأخيراً  ،فقد أبى الكاتب إال أن يختم كالمه بفريمة عظيممة
 ،افتراهممما علمممى سمممنة النبمممي  وطعمممن بهممما المتمسمممكين
باإلسممالم علممى مممرِّ العصممور واأليممام فقممال ال فممض فمموه [:
بقيت صفة أخيرة ال أحسمبها تنطبمق إال علمى همذه الطائفمة
الظمماهرة علممى الممدين القائمممة علممى أمممر هللا  ،وهممي صممفة
الغربة واالغتراب في مجتمع سميئ تكثمر فيمه المعاصمي ،
وينتشممر فيممه الفسمماد  ،كممما هممو حممال المجتمممع فممي العممالم
اإلسالمي حاليا ً  ،وتقوم هذه الطائفة الغريبمة عمن المجتممع
في حال غربة اإلسمالم وغروبمه بإصمالح فسماد األفكمار ،
التي ي َّدعي أصحابها أنها إسالمية  ،وما همي بإسمالمية بمل
هي أفكار كفر  ،تسربت إلى المسلمين عبر الغزو الثقمافي
الغربي كفكرة الديمقراطية والعدالة االجتماعية والحريمات
وأمثالهمما  ،هممذه الصممفة أيض ما ً وردت فممي الحممديث النبمموي
الشمريف  ،فقممد روى مسملم وأحمممد عممن أبمي هريممرة قممال :
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قممال رسممول هللا  (: بممدأ اإلسممالم غريبما ً وسمميعود كممما بممدأ
فطوبى للغرباء ) .
وروى أحممممد والبمممزار وأبمممو يعلمممى بسمممند رجالمممه رجمممال
الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال  :سمعت رسمول هللا
 يقممول  (:إن اإليمممان بممدأ غريبما ً وسمميعود غريبما ً كممما بممدأ
فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس ) .
وفي رواية ألحمد ممن طريمق عبمد المرحمن بمن سمنة بلفمظ
 (:بممدأ اإلسممالم غريبمما ً ثممم يعممود غريبمما ً كممما بممدأ فطمموبى
للغربمماء قيممل  :يمما رسممول هللا ومممن الغربمماء ؟ قممال  :الممذين
يصلحون إذا فسد الناس … ) .
فقمممد وصمممفت همممذه األحاديمممث الثالثمممة المجتممممع أو النممماس
بالفسممممماد  ،ووصمممممفت اإلسمممممالم بالغربمممممة واالغتمممممراب ،
ووصفت المتمسكين بالدين بأنهم غربماء وبمأنهم صمالحون
 ،ولكن هذه األوصاف ال تكفي للداللة الواضحة على همذه
الطائفممة التممي أشممرنا إليهمما  ،إذ قممد يتمسممك بممـأحكام الشممرع
شخص أو بضعة أشخاص في زمن الفسماد  ،فيطلمق عليمه
أو علمميهم صممفة الغربممة وصمممفة الصممالح  ،فكيممف يصمممح
القول إن الغرباء هم هذه الطائفة ؟
والجممواب علممى ذلممك هممو فيممما رواه الترمممذي وحسممنه عممن
عمممرو بممن عمموف أن رسممول هللا  قممال  ( :إن الممدين بممدأ
غريبا ً ويرجمع غريبما ً فطموبى للغربماء المذين يصملحون مما
أفسممد النمماس مممن بعممدي مممن سممنتي )  .فهممذا الحممديث يممدل
داللة واضحة على نفي الغربة عمن مجمرد نماس متمسمكين
بأحكام الشرع في زمن الفساد إال أن يكونوا عماملين علمى
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إصالح ما أفسد الناس من األفكار واألحكام الشمرعية كمما
أشمممرنا إلمممى ذلمممك والمعلممموم بداهمممة أن شخصممما ً أو بضمممعة
أشخاص متناثرين هنا وهناك ال يقدرون علمى إصمالح مما
فسد في المجتمع إال أن يكونوا طائفة أي حزبا ً يتمولى همذه
المهمة الصعبة فلكي ينطبق على المسملم مما جماء فمي همذه
األحاديث األربعمة يجمب أن يكمون ضممن طائفمة أو حمزب
يعمممل علممى إصممالح فسمماد األفكممار واألحكممام فممي المجتمممع
وبدون الطائفة أو الحزب فإنمه ال يسمتطيع فعمل ذلمك قطعما ً
فوجممب صممرف الثنمماء المموارد فممي هممذه األحاديممث إلممى كممل
مسمملم ينتمممي إلممى الطائفممة أو الحممزب الممذي يتممولى مهمممة
إصالح الفساد في المجتمع .
وحيممممث إن األحاديممممث قممممد نوهممممت بالطائفممممة أو العصممممابة
الظاهرة على الدين القائمة على أممر هللا وأنهما سمتقيم دولمة
تقاتل الكفار فإن وصمف الغربماء المذين يصملحون مما أفسمد
النمماس مممن سممنة محمممد  - والسممنة هنمما تعنممي الشممريعة أي
الممدين  -ينبغممي أن يصممرف إلممى أعضمماء هممذه الطائفممة أو
الحزب الذي واقع أعضائه أنهمم فعمالً غربماء فمي المجتممع
المعاصممر والذذب لذذب ف ذ ن الغربذذاء ال ذ ين له ذ طذذوبب ه ذ
أاضذذاء الطائفذذة أو الح ذ ال ذ ي نوهنذذا بذذه وال ذ ي جذذاء
كر في العديد من األحاديث ] ص. 52-56
لقممد أعظممم الكاتممب الفريممة علممى سممنة رسممول هللا  وحممرَّ ف
الكلممم عممن مواضممعه وزعممم أن وصممف الغربممة المموارد فممي
األحاديث ينطبق فقمط علمى حمزب التحريمر  ،سمبحانك همذا
بهتان عظيم  ،وتعصب مقيت .
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إن الكاتب ليس أول من زعم همذا المزعم الباطمل فقمد سمبقه
إلى هذا غيره انظر االعتصام للشاطبي . 115-112/2
وجوابا ا الب ه ا اهفتراء الب السنة النبوية أقول :
أوالً :قممد ورد فمممي روايممات حمممديث الغربمماء عمممدة صمممفات
لهؤالء الغرباء فهم ( :الذين يصلحون عند فساد الناس ) .
( الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي ) .
( الذين يتمسكون بكتاب هللا حين يُترك ويعملون بالسنة ...
).
( الذين ُيحْ ُيون ما أمات الناس من سنتي ) .
( الذين يفرون بدينهم من الفتن ) .
( الذين إذا فسد الناس أصلحوا ) .
( الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد هللا ) .
( وما الغرباء ؟ قال  :قوم صالحون قليمل  ،فمي نماس سموء
كثير  ،من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ) .
( من الغرباء ؟ قال  :الفرَّ ارون بدينهم ) .
( ممن الغربمماء ؟ قممال  :المذين يصمملحون إذا فسممد النمماس وال
يمارون في دين هللا ) .
( َّ
نزاع الناس ) .
( َّ
النزاع من القبائل ) رواه الدارمي  ،وهو حمديث صمحيح
 ،كما قال اإلمام البغوي في شرح السنة . 119/1
والنم َّ
مزاع جمممع نزيممع  ،وهممو الغريممب الممذي نممزع عممن أهلممه
وعشمميرته  ،والنزائممع مممن اإلبممل  :ال ِغ مراب  .شممرح السممنة
. 119/1
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قال اإلمام النووي  [:وأمما معنمى الحمديث  ،فقمال القاضمي
عيمماض رحمممه هللا فممي قولممه ( غريب ما ً )  ،روى ابممن أبممي
أويممس عممن مالممك رحمممه هللا أن معنمماه فممي المدينممة  ،وأن
اإلسمممالم بمممدأ بهممما غريبممما ً وسممميعود إليهممما  .قمممال القاضمممي
وظمماهر الحممديث العممموم  ،وأن اإلسممالم بممدأ فممي آحمماد مممن
الناس وقلة ثم انتشر وظهر  ،ثم سيلحقه النقص واإلخمالل
 ،حتى ال يبقى إال في آحاد وقلة أيضا ً كما بدأ  .وجماء فمي
الحممديث تفسمممير الغربمماء  ،وهمممم النممزاع ممممن القبائممل قمممال
الهممروي  :أراد بممذلك المهمماجرين الممذين هجممروا أوطممانهم
إلى هللا تعالى ] شرح النمووي علمى صمحيح مسملم 112/1
.
وقمممال البيهقمممي  ( [:فطممموبى للغربممماء ) المهممماجرين المممذين
هجروا أوطانهم في هللا عمز وجمل ] الزهمد الكبيمر 112/2
.
وقال شمس الحق آبمادي  ( [:فطموبى للغربماء ممن أمتمي )
يريد المنفردين عن أهل زمانهم ] عون المعبمود 111/11
.
وقال المناوي  ( [:فطوبى ) فُعْ لى ممن الطيمب  ،أي فرحمة
وقممرة عممين  ،أو سممرور وغبطممة  ،أو الجنممة أو شممجرة فممي
الجنمممة ( للغربممماء )  ،أي المسممملمين المتمسمممكين  ،بحبلمممه
المتشممبثين بذيلممه  ،الممذين كممانوا فممي أول اإلسممالم ويكونممون
في آخمره  ،وإنمما خصمهم بهمـا لصمبرهم علمى أذى الكفمار
أوالً وآخراً ولزومهم ديمن اإلسمالم ] فميض القمدير 200/2
.
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وأما نفي الكاتب صفة الغربة عمن شمخص يتمسمك بأحكمام
الشرع  ،أو بضعة أشخاص في زمن الفساد  ،وزعمه أنمه
ال يوصف بالغربة إال طائفمة أو حمزب  ،فهمذا كمالم باطمل
يرده ظاهر األحاديث .
فالحديث وصف الغرباء  ،بأنهم يصلحون مما أفسمد النماس
.
والحديث وصف الغرباء  ،بأنهم يتمسكون بالكتاب والسنة
.
والحممديث وصممف الغربمماء  ،بممأنهم يحيممون ممما أماتممه النمماس
من السنة .
والحديث وصف الغرباء  ،بأنهم النزاع من القبائل .
فال أدري من أين جاء الكاتب بزعمه أن الغربماء ال بمد أن
يكونمموا ضمممن حممزب  ،ولمميس أي حممزب  ،وإنممما حممزب
التحرير فقط  .أليست هذه همي النظمرة الحزبيمة الضميقة ؟
بلى وربي .
ال شك أن هذا التأويل لألحاديث  ،مما همو إال ممن تحريمف
الغممممالين  ،وانتحممممال المبطلممممين  ،وتأويممممل الجمممماهلين  ،أال
يستحي هذا الكاتب من قوله الباطل همذا  ،والمذي ينفمي بمه
وجود الغرباء المتمسكين باإلسمالم  ،علمى مم ّر العصمور
واأليام ،إنه الكبر والتعالي على عباد هللا  .إنهما لمأسماة أن
يصدر هذا الكالم  ،من هذا الحزبمي قصمير النظمر  ،المذي
ال يممممرى إال نفسممممه وحزبممممه  ،بينممممما نممممرى علممممماء األمممممة
الراسخين في فهم معاني الحديث  ،يشرحون هذا الحديث
بأوضح عبارة يقول التوربشتي :
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[ معناه  -أي الحمديث  -إن اإلسمالم لمما بمدأ فمي أول وهلمة
نهمممض بإقامتمممه والمممذب عنمممه أنممماس قليلمممون  ،ممممن أشمممياع
الرسول  ونزاع القبائل  ،فشردوهم عن المبالد  ،ونفمروا
عن عقر الديار  ،يصبح أحدهم معتمزالً مهجموراً  ،ويبيمت
منتبذاً وحدانا ً كالغرباء  ،ثم يعود آخراً إلى ما كمان عليمه ،
ال يكاد يوجمد ممن القمائلين إال األفمراد  ،ويحتممل أن يكمون
المماثلممة بممين الحالممة األولممى والحالممة األخيممرة  ،لقلممة مممن
كانوا يتدينون به في األول  ،وقلة من كانوا يعملون به في
اآلخر  ،فطوبى للغرباء المتمسكين بحبلمه المتشمبثين بذيلمه
] فتح المنان شرح كتاب الدارمي . 626-625/9
وقال اإلمام الطرطوشي  [:ومعنمى همذا الحمديث  ،أنمه لمما
جاء هللا باإلسالم  ،فكمان الرجمل إذا أسملم فمي قبيلتمه وحيّمه
غريبا ً فيهم مستخفيا ً بإسالمه  ،قد جفماه األهمل والعشميرة ،
فهممو بيممنهم ذليممل حقيممر خممائف  ،يتغصممص بجممرع الجفمماء
واألذى  ،ثم يعود غريبا ً لكثرة األهواء المضملة والممذاهب
ّ
الحق غرباء فمي النماس  ،لقلمتهم
المختلفة  ،حتى يبقى أهل
وخوفهم على أنفسهم ] الحوادث والبدع ص. 12
وقممال شمميخ اإلسممالم ابممن تيم مـية  [ :وقولممه  ( : ثممم يعممود
غريبما ً كممما بممدأ )  ،يحتمممل شمميئين :أحممدهما أنممه فممي أمكنممة
وأزمنممة يعممود غريبما ً بيممنهم ثممم يمـظهر  ،كممما كممان فممي أول
األمر غريـبا ً ثم ظهر  ،ولـهذا قال ( سيعود غريبا ً كما بمدأ
)  ،وهو لما بمدأ كمان غريبما ً ال يعمرف  ،ثمم ظهمر وعمرف
،فكذلك يعود حتى اليعرف  ،ثم يظهر ويعرف  ،فيقل ممن
يعرفه في أثناء األمر  ،كما كان من يعرفه أوال  .ويحتممل
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أنه في آخر الدنيا ال يبقى مسلما ً إال قليل  .وهذا إنما يكون
بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عنمد قمرب السماعة  .وحينئمذ
يبعممث هللا ريح ما ً تقممبض روح كممل مممؤمن ومؤمنممة ثممم تقمموم
القيامة ] مـجمـوع فتاوى شيخ اإلسالم . 296-295/12
وقممال شمميخ اإلسممالم ابممن تيميممة أيضما ً  [:وكممذلك بممدأ غريبما ً
ولم يزل يقوى حتمى انتشمر  ،فهكمذا يتغمرب فمي كثيمر ممن
األمكنممة واألزمنممة  ،ثممم يظهممر حتممى يقيمممه هللا عممز وجممل ،
كما كان عمر بمن عبمد العزيمز  ،لمما ولمي قمد تغمرب كثيمر
من اإلسالم على كثير من الناس  ،حتمى كمان ممنهم ممن ال
يعرف تحريم الخمر  ،فمأظهر هللا بمه فمي اإلسمالم مما كمان
غريبا ً ] المصدر السابق . 290/12
وقال شميخ اإلسمالم أيضما ً  [:وقمد تكمون الغربمة فمي بعمض
شرائعه وقد يكون ذلك في بعض األمكنة  ،ففمي كثيمر ممن
األمكنممة يخفمى علمميهم مممن شممرائعه  ،ممما يصممير بمه غريبما ً
بيممنهم ال يعرفممه مممنهم إال الواحممد بعممد الواحممد  ،ومممع هممذا
فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر هللا ورسوله فإن
إظهمماره واألمممر بممه واإلنكممار علممى مممن خالفممه هممو بحسممب
القوة واألعوان ] المصدر السابق . 292/12
وقممد سممئلت اللجنممة الدائمممة لإلفتمماء فممي السممعودية برئاسممة
الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز يرحمه هللا [ مما معنمى (
بدأ اإلسالم غريبا ً وسيعود غريبا ً كما بدأ )؟
فأجابممت  :معنممى ( بممدأ اإلسممالم غريب ما ً )  ،غربتممه بغربممة
أهله حيث دعما النبمي  إلمى اإلسمالم سمراً  ،فمآمن بمه أبمو
بكمممر الصمممديق وزوجتمممه خديجمممة وممممواله زيمممد  ،ثمممم أخمممذ
22

يعممرض اإلسممالم علممى مممن يثممق بممه  ،فممآمن بممه مممن آمممن ،
حتى زالت الغربة وانتشر اإلسالم  ،ودخل الناس في ديمن
هللا أفواجما ً  ،وفممي آخممر الممدنيا تعممود الغربممة ثانيممة إلممى ديممن
اإلسالم  ،فال يكون في القبيلة إال الرجل الواحد علمى ديمن
اإلسالم ] فتاوى اللجنة الدائمة السعودية . 126/2
وبعذذد هذذ ا العذذرض ألقذذوال أهذذل العلذذ فذذي بيذذان المذذراد
بالغرباء  ،يظهر لنا أن وصف الغرباء  ،ينطبا الذب كذل
متمسب بالكتا وبالسنة  ،ويذداو ححيذاء السذنة النبويذة
 ،وه يوجد أي دليل الب اشتراط أن يكون ضمن جمااة
 ،أو حذذذذ  ،وه دليذذذذل مطلقذذذذا ا الذذذذب أن صذذذذفة الغربذذذذة
محصذذورة فذذي ح ذ التحريذذر بممل إن قممول الكاتممب  [:إن
الغربمماء الممذين لهممم طمموبى هممم أعضمماء الطائفممة أو الحممزب
الذي نوهنا به والذي جاء ذكره في العديد ممن األحاديمث ]
ص. 52
إن هممذا الكممالم مممن أكممذب الكممذب  ،ومممن التأويممل الباطممل
سافر علمى سمنة المصمطفى 
لكالم سيد المرسلين  ،وتع ٍد
ٍ
 ،وتع ٍد علمى أممة اإلسمالم المنتشمرة فمي أصمقاع األرض ،
وانتقماص
والتي تزيد على مليار مسلم  ،فلمم يعمدها شميئا ً ،
ٍ
مممن قم ْممدر األفمممراد والجماعمممات العديممدة التمممي تعممممل جمممادة
ير همؤالء
مخلصة ومجاهدة لنصرة اإلسالم  ،فالكاتب لم َ
المسلمين شيئا ً ورأى فقط أتباع حزبه  ،الذين ال يكمادون
يعدون شيئا ً  ،إال كمما تعمد الشمعرة الواحمدة فمي جلمد الثمور
الضخم أأأ
29

وإن هذا الكمالم المذي همذى بمه الكاتمب  ،مما همو إال نتيجمة
الكبممر والغممرور ،والتعممالي والتعصممب الحزبممي المقيممت ،
وقصر النظر وسوء الظن باألمة المسملمة  ،وال حمول وال
قوة إال باهلل العلي العظيم .
إن الغربمماء  ،هممم المتمسممكون بالسممنة النبويممة  ،علممى ممم ّر
العصممور واأليممام  .قممال القرطبممي  [:إن قرنممه  -  -إنممما
ض مل ألنهممم كممانوا غربمماء فممي إيمممانهم  ،لكثممرة الكفممار ،
فُ ِّ
وصبرهم على أذاهم  ،وتمسكهم بدينهم  ،وإن أواخمر همذه
األمة  ،إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصمبروا علمى طاعمة
ربهممممم  ،فممممي حممممين ظهممممور الشممممر والفسممممق  ،والهممممرج
والمعاصمممي والكبمممائر  ،كمممانوا عنمممد ذلمممك أيضممما ً غربممماء ،
وزكت أعمالهم في ذلك الوقت  ،كما زكت أعممال أوائلهمم
 ،ومممما يشممهد لهممذا قولممه عليممه الصممالة والسممالم  ( :بممدأ
اإلسمالم غريبما ً وسمميعود كممما بممدأ فطمموبى للغربمماء ] تفسممير
القرطبي . 102/2
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الخاتمة
منها الفرقة الناجية
وأخيمممراً أخمممتم بمممذكر منهممماج الفرقمممة الناجيمممة  ،والطائفمممة
الظاهرة  ،وهو كمـا يلي :
 .1الفرقة الناجية  :هي التمي تلتمزم منهماج الرسمول  فمي
حياتمه  ،ومنهمماج أصمحابه مممن بعمده  ،وهممو القمرآن الكممريم
الذي أنزله هللا على رسوله  ،وبيَّنمه لصمحابته فمي أحاديمث
الصمممحيحة  ،وأممممر المسممملمين بالتمسمممك بهمممما  ،فقمممال :
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعمدهما  :كتماب هللا وسمنتي ،
ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض ) صححه األلباني فمي
صحيح الجامع . 566/1
 .2الفرقمممة الناجيمممة تعمممود إلمممى كمممالم هللا ورسممموله  ،حمممين
ِين َءا َم ُنموا
التنازع واالختالف عمالً بقوله تعالى َ (:يا أَ ُّي َها الَّمذ َ
هللا َوأَطِ يعُوا الرَّ سُو َل َوأُولِمي ْاألَمْ ِمر مِم ْن ُك ْم َفمإِنْ َت َن َ
مازعْ ُت ْم فِمي
أَطِ يعُوا َّ َ
ماهلل َو ْال َي ْمو ِم ْاآلخ ِِمر
ون ِب َّ ِ
ُول إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ْؤ ِم ُن َ
َشيْ ٍء َفرُ ُّدوهُ إِلَى َّ ِ
هللا َوالرَّ س ِ
مك َخ ْيممرٌ َوأَحْ َسممنُ َتممأْ ِو ًيال ) سممورة النسمماء اآليممة  . 59وقممال
َذلِم َ
ُوك فِي َما َش َج َر َبيْم َن ُه ْم ُثم َّم
ون َح َّتى ي َُح ِّكم َ
ِّك َال ي ُْؤ ِم ُن َ
تعالى َ (:ف َال َو َرب َ
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ضي َ
ْت َوي َُسلِّمُوا َتسْ لِيمًا )  .سمورة
َال َي ِج ُدوا فِي أَ ْنفُسِ ِه ْم َح َرجً ا ِممَّا َق َ
النساء اآلية . 65
 .1الفرقة الناجية ال تقدم كالم أحد على كمالم هللا ورسموله
عمالً بقوله تعالى  (:يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بين يمدي
هللا ورسممممموله واتقممممموا هللا إن هللا سمممممميع علممممميم ) سمممممورة
الحجرات  ،اآلية .
وقال ابن عباس  :أراهم سميهلكون أ أقمول  (:قمال النبمي 
ويقولمممون  :قمممال أبمممو بكمممر وعممممر ) رواه أحممممد وغيمممره
وصححه أحمد شاكر .
 .2الفرقة الناجية تعتبر التوحيد  ،وهو إفراد هللا بالعبادة ،
كالمممدعاء واالسمممتعانة واالسمممتغاثة وقمممت الشمممدة والرخممماء
والذبح والنذر والتوكل والحكم بمما أنمزل هللا  ،وغيمر ذلمك
مممن أنممواع العبممادة  ،هممو األسمماس الممذي تبنممى عليممه الدولممة
اإلسالمية الصحيحة وال ب ّد ممن إبعماد الشمرك ومظماهره
الموجودة في أكثر المبالد اإلسمالمية  ،ألنمه ممن مقتضميات
التوحيممد  ،وال يمكممن النصممر ألي جماعممة تهمممل التوحيممد ،
وال تكمممممافح الشمممممرك بأنواعمممممه  ،أسممممموة بالرسمممممل جميعممممما ً
وبرسولنا الكريم صلوات هللا وسالمه عليهم أجمعين .
 .5الفرقممة الناجيممة  :يحيممون سممنن الرسممول  فممي عبممادتهم
وسمملوكهم وحيمماتهم  ،فأصممبحوا غربمماء بممين قممومهم  ،كممما
أخبممر عممنهم رسممول هللا  بقولممه  (:إن اإلسممالم بممدأ غريبما ً
وسيعود غريبا ً كما بدأ فطوبى للغرباء ) رواه مسلم .
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وفي روايمة  (:فطموبى للغربماء  :المذين يصملحون إذا فسمد
النممماس ) قمممال األلبممماني  :رواه أبمممو عممممرو المممداني بسمممند
صحيح .
 .6الفرقة الناجية  :ال تتعصب إال لكالم هللا وكالم رسموله
المعصمموم  ،الممذي ال ينطممق عممن الهمموى أممما غيممره مممن
البشر  ،مهما علت رتبته فقمد يخطمئ لقولمه  ( : كمل بنمي
آدم خطمماء وخيممر الخ ّ
طممائين التوابممون ) رواه أحمممد وهممو
حديث حسن .
وقال اإلممام مالمك  [:لميس أحم ٌد بعمد النبمي  إال يؤخمذ ممن
قوله ويترك إال النبي . 
 .0الفرقمممممة الناجيمممممة  :تحتمممممرم األئممممممة المجتهمممممدين  ،وال
تتعصممممب لواحممممد مممممنهم  ،بممممل تأخممممذ الفقممممه مممممن القممممرآن
واألحاديممممث الصممممحيحة ومممممن أقمممموالهم جميعمممما ً إذا وافممممق
الحممديث الص محيح  ،وهممذا موافممق لكالمهممم حيممث أوصمموا
أتبمماعهم أن يأخممذوا بالحممديث الصممحيح ويتركمموا كممل قممول
يخالفه .
 .2الفرقممة الناجيممة تممأمر بممالمعروف وتنهممى عممن المنكممر ،
فهي تنكر الطرق المبتدعة واألحزاب الهدامة التمي فرقمت
األمة  ،وابتدعت في الدين وابتدعت عن سمنة الرسمول 
وأصحابه .
 .9الفرقممممة الناجيممممة  :تممممدعو المسمممملمين أن يكونمممموا مممممن
المتمسممكين بسممنة الرسممول  وأصممحابه  ،حتممى يكتممب لهممم
النصر وحتى يدخلوا الجنة بفضل هللا وشفاعة رسوله . 
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 .10الفرقة الناجية  :تنكر القوانين الوضعية التي هي ممن
وضع البشر ،لمخالفتها حكم اإلسمالم  ،وتمدعو إلمى تحكميم
كتاب هللا الذي أنزله هللا لسعادة البشر في الدنيا واآلخرة ،
وهو أعلم سمبحانه وتعمالى بمما يصملح لهمم  ،وهمو ثابمت ال
تتبدل أحكامه على مدى األيام  ،وال يتطور حسب الزممان
 ،وإن سممبب شممقاء العممالم عامممة والعممالم اإلسممالمي خاصممة
وممما يالقيممه مممن متاعممب وذل وهمموان ومصممائب  ،تركممه
الحكممم بكتمماب هللا وسممنة رسمموله  ، وال عممز للمسمملمين إال
بالرجوع إلى تعاليم اإلسالم  ،أفراداً وجماعات وحكومات
هللا َال ي َُغيِّرُ َمما ِب َق ْمو ٍم َح َّتمى ي َُغيِّمرُ وا َمما
 ،عمالً بقوله تعالى  (:إِنَّ َّ َ
ِبأ َ ْنفُسِ ِه ْم ) سورة الرعد اآلية . 11
 .11الفرقة الناجية  :تدعو المسلمين جميعا ً إلى الجهاد في
سمممبيل هللا  ،وهمممو واجمممب علمممى كمممل مسممملم حسمممب طاقتمممه
واستطاعته  ،ويكون الجهاد بما يلي :
.1الجهمماد باللسممان والقلممم  :بممدعوة المسمملمين وغيممرهم إلممى
التمسك باإلسالم الصحيح  ،والتوحيد الخالي من الشرك ،
الذي انتشر فمي كثيمر ممن المبالد اإلسمالمية  ،والمذي أخبمر
عنه الرسول  بأنه سيقع بين المسملمين  ،فقمال  (:ال تقموم
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشمركين وحتمى تعبمد
قبائممل مممن أمتممي األوثممان ) صممحيح رواه أبممو داود وورد
معناه في مسلم .
 .2الجهمماد بالمممال  :ويكممون باإلنفمماق علممى نشممر اإلسممالم ،
وطبع الكتمب الداعيمة إليمه علمى الوجمه الصمحيح  ،ويكمون
بتوزيممع المممال علممى المؤلفممة قلمموبهم مممن ضممعفاء المسمملمين
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لتثبيممممتهم ويكممممون بتصممممنيع وشممممراء األسمممملحة والمعممممدات
للمجاهدين  ،وما يلزمهم من طعام وكساء وغير ذلك .
 .1الجهمممماد بممممالنفس  :ويكممممون بالقتممممال واالشممممتراك فممممي
المعممارك لنصممرة اإلسممالم  ،ولتكممون كلمممة هللا هممي العليمما
وكلممممة المممذين كفمممروا همممي السمممفلى  ،وقمممد أشمممار الرسمممول
الكمممريم إلمممى همممذه األنمممواع  ،فقمممال  (:جاهمممدوا المشمممركين
بمممأموالكم وأنفسمممكم وألسمممنتكم ) صمممحيح رواه أبمممو داود )
منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ص .11 - 6
وهللا الهادي إلى سواء السبيل
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قائمة المصادر
القرآن الكريم
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمالحم وأشراط
الساعة  /حمود بن عبد هللا التويجري  /دار الصميعي /
الرياض .
أثر الجماعات اإلسالمية الميداني خالل القرن العشرين /
محمود سالم عبيدات  /مكتبة الرسالة الحديثة  /ط / 1
عمان .
أدب االختالف في مسائل العلم والدين  /محمد عوامة /
ط  / 2دار البشائر اإلسالمية .
االعتصام  /أبو إسحاق الشاطبي  /دار المعرفة  /بيروت
.
الحوادث والبدع  /أبو بكر الطرطوشي  /ط  / 2دار ابن
الجوزي .
الزهد الكبير  /أحمد بن الحسين البيهقي  /مؤسسة الكتب
الثقافية .
المستدرك على الصحيحين  /أبو عبد هللا محمد بن عبد
هللا الحاكم  /دار المعرفة  /الطبعة األولى .
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  /أبو العباس
القرطبي  /ط  / 1دار ابن كثير  ،دار الكلم الطيب .
تاج العروس من جواهر القاموس  /محمد مرتضى
الزبيدي  /تحقيق علي شيري  /دار الفكر .
تفسير ابن كثير  /الحافظ ابن كثير الدمشقي  /ط  / 1دار
الكتاب العربي .
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تفسير القرطبي  /أبو عبد هللا محمد األنصاري القرطبي /
دار القلم  /الطبعة الثالثة .
تفسير فتح القدير  /محمد بن علي الشوكاني  /مطبعة
مصطفى الحلبي  /الطبعة الثانية .
حمل الدعوة اإلسالمية واجبات وصفات  /محمود عبد
اللطيف عويضة  /دار األمة .
زاد المعاد في هدي خير العباد  /شمس الدين ابن القيم /
ط  / 12مؤسسة الرسالة .
سلسلة األحاديث الصحيحة  /محمد ناصر الدين األلباني /
الطبعة الثانية  /المكتب اإلسالمي .
سنن أبي داود  /سليمان بن األشعث السجستاني  /دار
الكتب العلمية  /الطبعة األولى  /مطبوع مع عون المعبود
.
سنن ابن ماجة  /أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني /
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  /دار الكتب العلمية .
سنن البيهقي ( السنن الكبرى )  /أبو بكر أحمد بن
الحسين البيهقي  /دار الفكر .
سنن الترمذي  /أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة /
تحقيق أحمد محمد شاكر  /دار الكتب العلمية
سنن النسائي  /أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي /
دار الكتب العلمية .
شرح السنة  /الحسين ابن مسعود البغوي  /ط  / 2المكتب
اإلسالمي .
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شرح النووي على صحيح مسلم  /أبو زكريا محيي الدين
النووي  /دار الخير.
شرح قصيدة ابن القيم  /أحمد إبراهيم عيسى  /المكتب
اإلسالمي .
صحيح ابن حبان ( اإلحسان )  /عالء الدين علي بن
بلبان  /تحقيق شعيب األرناؤوط  /مؤسسة الرسالة /
الطبعة األولى .
صحيح ابن خزيمة  /محمد بن خزيمة  /تحقيق محمد
األعظمي  /المكتب اإلسالمي .
صحيح البخاري  /محمد بن إسماعيل البخاري  /تحقيق
مصطفى البغا  /دار ابن كثير  ،اليمامة  /ط 1
صحيح الجامع الصغير  /محمد ناصر الدين األلباني  /ط
 / 2المكتب اإلسالمي .
صحيح مسلم  /مسلم بن الحجاج النيسابوري  /تحقيق
محمد فؤاد عبد الباقي  /دار إحياء التراث العربي .
صفات الطائفة الظاهرة  /عدنان محمد عرعور  /ط / 2
مؤسسة منارة قرطبة .
عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي  /أبو بكر ابن
العربي المالكي  /ط  / 1دار الكتب العلمية .
عون المعبود شرح سنن أبي داود  /محمد أشرف بن
أمير الصديقي العظيم أبادي  /دار الكتب العلمية الطبعة
األولى .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  /جمعها
أحمد الدويش  /ط  / 1دار عالم الكتب .
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فتح الباري بشرح البخاري  /الحافظ شهاب الدين أحمد
بن علي بن حجر العسقالني  /دار السالم  /الرياض .
فتح المنان شرح المسند الجامع  /نبيل الغمري  /ط / 1
دار البشائر اإلسالمية .
فيض القدير شرح الجامع الصغير  /محمد عبد الرؤوف
المناوي  /ط  / 1دار الكتب العلمية .
كنز العمال في سنن األفعال واألقوال  /المتقي الهندي .
لسان العرب  /ابن منظور  /تعليق علي شيري  /دار
إحياء التراث العربي  /الطبعة األولى .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  /نور الدين علي الهيثمي /
ط  / 1دار الكتاب العربي .
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  /جمع وترتيب
عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي  /مؤسسة
الرسالة .
مناهل العرفان في علوم القرآن  /محمد الزرقاني  /ط1
دار الفكر .
موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف  /محمد السعيد
زغلول  /دار الفكر .
نصب الراية ألحاديث الهداية  /جمال الدين الزيلعي  /ط
 / 1دار المأمون .
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فهرم المحتويات
الموضوع
المقدمة
المبحث األول  :األحاديث الواردة في
الطائفة الظاهرة
المبحث الثاني  :تحريف المراد بأحاديث
الطائفة الظاهرة
المبحث الثالث  :محل وجود الطائفة الظاهرة
المبحث الرابع  :بطالن ما ا ّدعاه الكاتب أن
الغرباء هم حزب التحرير فقط
الخاتمة منهاج الفرقة الناجية
قائمة المصادر
فهرس المحتويات
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