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بعض أتباع جهيمان بعد
تحرير الحرم المكي من

الحلقة الثانية عشرة: احتالل المسجد الحرام
موقع القرضاوي
آخر تحديث:04:35 (مكة) االثنين 14 ذو القعدة 1432هـ -2011/10/10م
اإلثنين, 10 أكتوبر 2011 12:35 موقع القرضاوي

  

كان احتالل هذا الحرم المكي بما فيه من مقدسات، وما يحوط به من اعتبارات: حدثا
هائال، هز العالم اإلسالمي من أقصاه إلى أقصاه، وتساءل الناس هنا وهناك: ما الذي
حدث؟ وماذا وراءه؟ ومن هم هؤالء الذين احتلوا الحرم؟ ما أفكارهم؟ وما أهدافهم؟ وما
...وسائلهم؟ وماذا يقصدون من وراء هذا االحتالل؟

منمن أعظمأعظم األحداثاألحداث خطرا،خطرا، وأبعدهاوأبعدها أثرا،أثرا، التيالتي وقعتوقعت فيفي
تلكتلك الفترةالفترة وكانوكان لهالها أثرهاأثرها عليناعلينا وعلىوعلى المسلمينالمسلمين عامةعامة:
احتاللاحتالل المسجدالمسجد الحرام،الحرام، أولأول مسجدمسجد وضعوضع لعبادةلعبادة اللهالله فيفي

األرض،األرض، وفيهوفيه الكعبةالكعبة البيتالبيت الحرام،الحرام، قبلةقبلة المسلمينالمسلمين فيفي أنحاءأنحاء

األرض،األرض، إليهإليه يتجهونيتجهون فيفي صلواتهمصلواتهم كلكل يوميوم خمسخمس

�واْ وُُجوِهَكُْموُُجوِهَكُْم َشطَْرهَُشطَْرهُ} [البقرةالبقرة:144]. ْفَوَل �وا مراتمرات {وََحيُْثوََحيُْث َماَما كُنتُْمكُنتُْم فَوَل

وإليهوإليه يحجيحج المسلمونالمسلمون فيفي العمرالعمر مرةمرة فريضةفريضة عليهم،عليهم،

ويحجونويحجون متطوعينمتطوعين ويعتمرونويعتمرون ماما يسريسر اللهالله لهملهم. والصالةوالصالة فيفي

هذاهذا المسجدالمسجد بمائةبمائة ألفألف صالةصالة فيمافيما عداهعداه منمن المساجد،المساجد، غيرغير
المسجدالمسجد النبويالنبوي والمسجدوالمسجد األقصىاألقصى.

�لْعَالَِميَن* فِيهِفِيهِ آيَاٌتآيَاٌت �لْعَالَِميَنل �َة ُمبَاَركًاُمبَاَركًا وَهُدًىوَهُدًى ل �َةبِبَك �ذِي بِبَك �ذِيلَل �اِس لَل �اِسلِلن و�َل بَيٍْتبَيٍْت وُِضعَوُِضعَ لِلن
َ
و�َلأ
َ
يقوليقول تعالىتعالى: {إِن�إِن� أ

�اِس ِحج�ِحج� الْبَيِْتالْبَيِْت َمِنَمِن اْستَطَاعَاْستَطَاعَ إِلَيْهِإِلَيْهِ �اِسالن نَاٌت م�َقاُمم�َقاُم إِبَْراهِيَمإِبَْراهِيَم وََمنوََمن دََخلَُهدََخلَُه كَاَنكَاَن آِمنًاآِمنًا وَلِلّهِوَلِلّهِ عَلَىعَلَى الن ـ� نَاٌتبَي ـ� بَي

ًَسبِيالً} [آلآل عمرانعمران:97-96] . َسبِيال

لهذالهذا كانكان احتاللاحتالل هذاهذا الحرمالحرم المكيالمكي بمابما فيهفيه منمن مقدسات،مقدسات، وماوما يحوطيحوط بهبه منمن اعتباراتاعتبارات:

حدثاحدثا هائال،هائال، هزهز العالمالعالم اإلسالمياإلسالمي منمن أقصاهأقصاه إلىإلى أقصاه،أقصاه، وتساءلوتساءل الناسالناس هناهنا وهناكوهناك: ماما الذيالذي
حدث؟حدث؟ وماذاوماذا وراءه؟وراءه؟ ومنومن همهم هؤالءهؤالء الذينالذين احتلوااحتلوا الحرم؟الحرم؟ ماما أفكارهم؟أفكارهم؟ وماوما أهدافهم؟أهدافهم؟ وماوما

وسائلهم؟وسائلهم؟ وماذاوماذا يقصدونيقصدون منمن وراءوراء هذاهذا االحتالل؟االحتالل؟ وهلوهل هناكهناك جهةجهة داخليةداخلية أوأو خارجيةخارجية

تساندهم؟تساندهم؟ أسئلةأسئلة كناكنا نسألها،نسألها، ويسألهاويسألها معنامعنا المسلمونالمسلمون والمهتمونوالمهتمون فيفي كلكل مكان،مكان، ليعرفواليعرفوا

حقيقةحقيقة ماما جرى،جرى، وياويا لهوللهول ماما جرىجرى!

ولقدولقد وقعوقع هذاهذا الحدثالحدث الجلل،الجلل، ونحنونحن نستعدنستعد الستقبالالستقبال العلماءالعلماء والدعاةوالدعاة والمفكرينوالمفكرين

الوافدينالوافدين منمن أنحاءأنحاء العالمالعالم اإلسالمياإلسالمي إلىإلى الدوحةالدوحة بمناسبةبمناسبة انعقادانعقاد المؤتمرالمؤتمر العالميالعالمي للسيرةللسيرة

والسنةوالسنة النبوية،النبوية، الذيالذي كانكان بدايةبداية االحتفاالتاالحتفاالت بمقدمبمقدم القرنالقرن الخامسالخامس عشرعشر الهجريالهجري.

وأذكروأذكر أناأنا استقبلنااستقبلنا شيخناشيخنا الداعيةالداعية الكبيرالكبير الشيخالشيخ محمدمحمد الغزالي،الغزالي، وقدوقد قدمقدم منمن مكةمكة

المكرمة،المكرمة، حزيناحزينا أشدأشد الحزنالحزن علىعلى ماما حدثحدث فيفي المسجدالمسجد الحرام،الحرام، وكانوكان يقوليقول: هذاهذا ثمرةثمرة

زرعزرع ظلظل يغذىيغذى وينمىوينمى لعدةلعدة عقودعقود منمن المشايخالمشايخ الغائبينالغائبين عنعن العالم،العالم، حتىحتى ظهرتظهرت نتائجهنتائجه
اليوماليوم.

أأ أأ أأ
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جهيمان بعد إلقاء القبض
عليه في مكة

أماأما هؤالء،هؤالء، فقدفقد عُرِفواعُرِفوا أنهمأنهم جماعةجماعة سلفيةسلفية سعوديةسعودية خالصة،خالصة، منمن أقحاحأقحاح السلفيين،السلفيين،
وممنوممن أخذواأخذوا سلفيةسلفية ابنابن عبدعبد الوهاب،الوهاب، كماكما هي،هي، بدويةبدوية لفظيةلفظية ظاهريةظاهرية واضحة،واضحة، بالبال تزويق،تزويق،

والوال تجميل،تجميل، إنهاإنها جماعةجماعة (جهيمانجهيمان) العتيبيالعتيبي. وانظروانظر اسماسم الزعيمالزعيم. إنهإنه اسماسم بدويبدوي قح،قح، يشيريشير
إلىإلى طبيعةطبيعة الجماعة،الجماعة، وإنوإن كانتكانت األسماءاألسماء الال حرجحرج فيها،فيها، ولكنولكن لهالها داللتهاداللتها وإيحاؤهاوإيحاؤها.

فيفي الليلةالليلة األولىاألولى منمن غرةغرة محرممحرم سنةسنة 1400هـهـ قررتقررت هذههذه المجموعةالمجموعة السلفيةالسلفية بقيادةبقيادة
زعيمهازعيمها (جهيمانجهيمان) احتاللاحتالل المسجدالمسجد الحرامالحرام. وكانتوكانت رتبترتبت أمرهاأمرها قبلقبل ذلك،ذلك، وأعدتوأعدت العدةالعدة

لهذالهذا األمر،األمر، وجندتوجندت جنودها،جنودها، وأدخلتوأدخلت كمياتكميات منمن الغذاء،الغذاء، وخصوصاوخصوصا منمن التمر،التمر، لتخزنهلتخزنه فيفي

أماكنأماكن معينةمعينة منمن الحرمالحرم. وقدوقد احتالوااحتالوا علىعلى ذلكذلك بوسيلةبوسيلة وأخرىوأخرى. فقدفقد يطوليطول زمنزمن الحصار،الحصار،

ولنولن يجدوايجدوا منمن يمدهميمدهم بالغذاءبالغذاء منمن الخارجالخارج.

وقدوقد أعدواأعدوا مجموعاتمجموعات بعددبعدد أبوابأبواب المسجدالمسجد الكبيرةالكبيرة والصغيرة،والصغيرة، لتقوملتقوم بإغالقهابإغالقها فيفي
الوقتالوقت المحددالمحدد. وفيوفي هذاهذا الوقتالوقت غلقتغلقت األبواباألبواب علىعلى كلكل منمن فيفي المسجد،المسجد، فالفال يستطيعيستطيع

أحدأحد الخروجالخروج والوال الدخولالدخول. وكانوكان كثيركثير منمن الحجاجالحجاج الال يزالونيزالون فيفي مكةمكة لملم يعودوايعودوا إلىإلى
 أوأو طوافطواف أوأو اعتكاف،اعتكاف، فبقوافبقوا فيفي أوطانهم،أوطانهم، ومنومن هؤالءهؤالء منمن كانكان فيفي المسجدالمسجد لصالةلصالة

المسجدالمسجد معمع المجموعةالمجموعة التيالتي احتلته،احتلته، وهؤالءوهؤالء ناسناس الال لهملهم فيفي الثورالثور والوال فيفي الطحينالطحين كماكما

يقوليقول المثلالمثل العاميالعامي المصري،المصري، أوأو كماكما يقوليقول المثلالمثل العربيالعربي: الال همهم فيفي العيرالعير والوال فيفي النفيرالنفير.

وبعضوبعض هؤالءهؤالء قدقد أفرجواأفرجوا عنهعنه فيمافيما بعدبعد. وبعضهموبعضهم بقيبقي إلىإلى ماما شاءشاء اللهالله.

الحرمالحرم المخطوفالمخطوف

لقدلقد (اختطفاختطف) هؤالءهؤالء المسجد،المسجد، حيثحيث الال يظنيظن أحدأحد أنأن المسجدالمسجد يمكنيمكن أنأن يختطف،يختطف، إنماإنما
تختطفتختطف الطائراتالطائرات فيفي الجو،الجو، بإجباربإجبار طياريهاطياريها أنأن يغيروايغيروا مسارهم،مسارهم، وأنوأن يكونوايكونوا رهنرهن إشارةإشارة

الخاطفين،الخاطفين، أماأما أنأن يختطفيختطف مكانمكان كبيركبير كالحرمكالحرم المكي،المكي، لهله مداخلمداخل وأبوابوأبواب بالعشرات،بالعشرات،

ويسعويسع عشراتعشرات األلوف،األلوف، ومئاتومئات األلوف،األلوف، فلمفلم يعهديعهد أنأن يخطفيخطف مثلهمثله!

ولكنولكن المستبعدالمستبعد حدث،حدث، واختطفواختطف الحرمالحرم بالفعل،بالفعل، وأصبحوأصبح كلكل منمن كانكان بداخلهبداخله ساعةساعة

اإلغالقاإلغالق: تحتتحت سلطانسلطان الخاطفين،الخاطفين، ورهنورهن إرادتهمإرادتهم.

إنإن المسجدالمسجد الذيالذي ظلظل مفتوحامفتوحا مئاتمئات السنينالسنين لكللكل منمن يريديريد الصالةالصالة أوأو الطوافالطواف أوأو
االعتكاف،االعتكاف، منمن كلكل آتآت منمن أنحاءأنحاء األرضاألرض: قدقد أغلقأغلق اآلناآلن فالفال يملكيملك أحدأحد أنأن يدخلهيدخله طائفاطائفا أوأو

عاكفا،عاكفا، أوأو مصليامصليا.

هؤالءهؤالء الشبانالشبان المتحمسونالمتحمسون الذينالذين أصابهمأصابهم ماما سماهسماه

الكاتبالكاتب اإلسالمياإلسالمي محمدمحمد عبدعبد اللهالله السمانالسمان قديماقديما: (الهوسالهوس

الدينيالديني) اعتمدوااعتمدوا علىعلى أحاديثأحاديث قرؤوهاقرؤوها فيفي بعضبعض الكتب،الكتب،

واعتقدواواعتقدوا صحتها،صحتها، وبنواوبنوا عليهاعليها مواقف،مواقف، وفرعواوفرعوا عليهاعليها أحكاماأحكاما

وفروعاوفروعا. وأسسواوأسسوا عليهاعليها (إستراتيجيتهمإستراتيجيتهم) أوأو رؤيتهمرؤيتهم األصلية،األصلية،

وموقفهموموقفهم األساسياألساسي فيفي المواجهةالمواجهة وتحقيقوتحقيق األهدافاألهداف.

1ــ آمنواآمنوا بأنبأن قضيةقضية المهديالمهدي وظهورهوظهوره: قضيةقضية مسلمة،مسلمة، بلبل
هيهي ــ كماكما أدخلهاأدخلها بعضهمبعضهم ــ منمن ضمنضمن لواحقلواحق العقيدةالعقيدة التيالتي

يجبيجب أنأن يؤمنيؤمن المسلمالمسلم بمفرداتهابمفرداتها!

أأ أأ أأ ألأل آآ
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2ــ آمنواآمنوا بمابما جاءجاء فيفي بعضبعض األحاديثاألحاديث أنهأنه منمن نسلنسل النبي،النبي، وأنوأن اسمهاسمه كاسمهكاسمه واسمواسم أبيهأبيه
كاسمكاسم أبيأبي النبيالنبي أيأي هوهو محمدمحمد بنبن عبدعبد اللهالله. وهووهو هاشميهاشمي حسينيحسيني. فبحثوافبحثوا فيمنفيمن معهممعهم ومنومن

حولهمحولهم منمن األتباعاألتباع عنعن شخصشخص تتوافرتتوافر فيهفيه هذههذه السماتالسمات: هاشميهاشمي حسينيحسيني اسمهاسمه محمدمحمد بنبن

عبدعبد اللهالله. فوجدوافوجدوا ذلكذلك فيفي أحدأحد أتباعهم،أتباعهم، واسمهواسمه محمدمحمد عبدعبد اللهالله القحطانيالقحطاني.

3ــ صدقواصدقوا بمابما جاءجاء فيفي بعضبعض األحاديثاألحاديث أنأن ظهورهظهوره سيكونسيكون فيفي غرةغرة محرممحرم فيفي أولأول
القرن،القرن، فوجدوهافوجدوها فرصةفرصة ذهبيةذهبية الال تعوضتعوض: أنهمأنهم علىعلى أبوابأبواب القرنالقرن الهجري،الهجري، فليعدوافليعدوا العدةالعدة

لذلكلذلك وليقومواوليقوموا بحركتهمبحركتهم.

4ــ قرؤواقرؤوا فيمافيما قرؤواقرؤوا: أنهأنه سيبايعسيبايع بينبين الركنالركن والمقاموالمقام. فقالوافقالوا: منمن غيرناغيرنا يستطيعيستطيع أنأن
يحققيحقق هذههذه النبوءة،النبوءة، ويبايعويبايع إمامهإمامه بينبين الركنالركن والمقام،والمقام، ونحنونحن أهلأهل المسجدالمسجد الحرام،الحرام، والبيتوالبيت

الحرام؟الحرام؟

5ــ قرءواقرءوا فيمافيما قرءواقرءوا: أنأن الجيشالجيش الذيالذي سيهاجمهمسيهاجمهم سيخسفسيخسف به،به، فباتوافباتوا مطمئنين،مطمئنين، أنهأنه
الال خوفخوف عليهمعليهم منمن هجومهجوم منمن األرضاألرض والوال منمن الجو،الجو، وأنوأن كلكل منمن غزاهمغزاهم أوأو هاجمهمهاجمهم

سيردهمسيردهم جندجند منمن السماءالسماء.

نظرةنظرة تقييمتقييم وتحليلوتحليل

كانتكانت جماعةجماعة جهيمانجهيمان تعيشتعيش فيفي الماضيالماضي والتراث،والتراث، غيرغير ملتفتةملتفتة كثيراكثيرا إلىإلى الحاضر،الحاضر،

ناهيكناهيك باستشرافباستشراف المستقبل،المستقبل، والوال تعيشتعيش فيفي الماضيالماضي كله،كله، والوال فيفي التراثالتراث كله،كله، ولكنهاولكنها

تعيشتعيش فيفي إطارإطار مدرسةمدرسة معينة،معينة، غيرغير معنيةمعنية بمابما سواهاسواها منمن المدارسالمدارس. إنهاإنها تعيشتعيش ظواهرظواهر

النصوص،النصوص، وليتهاوليتها تعيشتعيش معمع نصوصنصوص القرآن،القرآن، وتتخذهوتتخذه إمامهاإمامها ومصدرهاومصدرها األول،األول، بلبل هيهي تعوّلتعوّل ــ

أكثرأكثر ماما تعولتعول ــ علىعلى نصوصنصوص السنةالسنة. ومعومع هذاهذا الال تدققتدقق فيفي ثبوتثبوت السنة،السنة، وتعتمدوتعتمد الصحيحالصحيح

الذيالذي الال شبهةشبهة فيفي سندهسنده والوال متنهمتنه. بلبل كثيراكثيرا ماما تعتمدتعتمد الضعيفالضعيف ــ أوأو علىعلى األقلاألقل المختلفالمختلف فيفي

تصحيحهتصحيحه وتضعيفهوتضعيفه ــ فيفي أحكامهاأحكامها ومواقفها،ومواقفها، والوال سيماسيما فيفي األموراألمور الكبيرة،الكبيرة، والقضاياوالقضايا

الخطيرةالخطيرة.

وهيوهي فيفي مواقفهامواقفها وأحكامهاوأحكامها هذههذه تعولتعول علىعلى الظاهرالظاهر أكثرأكثر ممامما تعولتعول علىعلى المقصد،المقصد،

وعلىوعلى الحرفيةالحرفية أكثرأكثر ممامما تعولتعول علىعلى الفحوى،الفحوى، مغفلةمغفلة فقهفقه المقاصد،المقاصد، وفقهوفقه المآالت،المآالت، وفقهوفقه

الموازنات،الموازنات، وفقهوفقه األولويات،األولويات، ناهيكناهيك بفقهبفقه السنن،السنن، وفقهوفقه الحضارةالحضارة.

إنإن الموضوعالموضوع الذيالذي حركحرك هذههذه القضيةالقضية كلها،كلها، ودفعودفع إلىإلى هذههذه الحركةالحركة الغريبةالغريبة فيفي
مظهرهامظهرها وفيوفي جوهرها،جوهرها، هوهو: قضيةقضية (المهديالمهدي المنتظرالمنتظر) وهيوهي قضيةقضية أخذتأخذت مساحةمساحة كبيرةكبيرة منمن

تفكيرتفكير المسلمين،المسلمين، والسيماوالسيما المتأخرين،المتأخرين، ومنومن مجادالتهم،مجادالتهم، سواءسواء فيفي علمعلم الحديثالحديث أمأم فيفي

علمعلم الكالمالكالم: هلهل هناكهناك مهديمهدي ينتظرينتظر أوأو ال؟ال؟ وإذاوإذا كانكان فمنفمن هو؟هو؟ ومتىومتى يظهر؟يظهر؟ وماوما عالمته؟عالمته؟
وماوما اسمهاسمه ونسبه؟ونسبه؟ وماوما وظيفته؟وظيفته؟ وهلوهل األمةاألمة فيفي حاجةحاجة إلىإلى مثلهمثله بعدبعد أنأن أكملأكمل اللهالله الدينالدين

وأتموأتم النعمة،النعمة، وختموختم النبوة،النبوة، وتركوترك فيفي األمةاألمة ماما إنإن تمسكتتمسكت بهبه لملم تضلتضل أبدا؟أبدا؟

قضيةقضية المهديالمهدي كلها،كلها، الال أصلأصل لهالها فيفي القرآن،القرآن، ولمولم يتحدثيتحدث عنهاعنها بالعبارةبالعبارة والوال باإلشارة،باإلشارة، بلبل

َتَْمْمُت عَلَيْكُْمعَلَيْكُْم تَْمْمُتوَأ
َ
َكَْملُْت لَكُْملَكُْم دِينَكُْمدِينَكُْم وَأ كَْملُْتأ

َ
 {الْيَوَْمالْيَوَْم أ الذيالذي أكدهأكده القرآنالقرآن ماما جاءجاء فيفي قولهقوله تعالىتعالى:

نِعَْمتِينِعَْمتِي وََرِضيُتوََرِضيُت لَكُُملَكُُم اإلِْسالََماإلِْسالََم دِينًادِينًا} [المائدةالمائدة:3] وهيوهي منمن أواخرأواخر ماما نزلنزل منمن القرآنالقرآن.
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�يَن} �بِي �يَنالن �بِي �هِ وََخاتََموََخاتََم الن �هِالل ُسوَل الل ُسوَلر� َجالِكُْم وَلَكِنوَلَكِن ر� َجالِكُْمر�  {م�ام�ا كَاَنكَاَن ُمَحم�دٌُمَحم�دٌ أبَاأبَا أَحدٍأَحدٍ م�نم�ن ر� وقالوقال تعالىتعالى:

[األحزاباألحزاب:40].

وقدوقد أودعأودع اللهالله فيفي هذاهذا الدينالدين ــ عقيدتهعقيدته وشريعتهوشريعته وقيمهوقيمه ــ منمن عناصرعناصر الخلودالخلود والتجددوالتجدد:
ماما يضمنيضمن بقاءهبقاءه محفوظامحفوظا متجددا،متجددا، قادراقادرا علىعلى مواجهةمواجهة كلكل تطور،تطور، وكلوكل جديدجديد.

لْنَا الذ�كَْرالذ�كَْر لْنَانَز� �ا نَْحُننَْحُن نَز� �اإِن وقدوقد تكفلتكفل اللهالله بحفظبحفظ مصادرمصادر هذاهذا الدين،الدين، فقالفقال فيفي حفظحفظ القرآنالقرآن: {إِن
ْتِيهِ الْبَاطُِلالْبَاطُِل ِمنِمن بَيِْنبَيِْن يَدَيْهِيَدَيْهِ وَالوَال ِمْنِمْن َخلِْفهَِخلِْفهِ} تِيهِيَأ

ْ
 {الال يَأ �ا لَُهلَُه لََحافِظُوَنلََحافِظُوَن} [الحجرالحجر:9] وقالوقال: �اوَإِن وَإِن

[فصلتفصلت:42] .

وقرروقرر اإلماماإلمام الشاطبيالشاطبي: أنأن حفظحفظ القرآنالقرآن يستلزميستلزم حفظحفظ السنة؛السنة؛ ألنهاألنها مبينةمبينة للقرآن،للقرآن،

وحفظوحفظ المبينالمبين يستلزميستلزم حفظحفظ بيانهبيانه.

كماكما تكفلتكفل اللهالله بحفظبحفظ هذههذه األمةاألمة ــ أمةأمة اإلسالماإلسالم ــ مادياماديا: بحفظهابحفظها منمن االستئصال،االستئصال،
ومعنوياومعنويا: بإبقاءبإبقاء طائفةطائفة منهامنها تحافظتحافظ علىعلى وجودهاوجودها األدبي،األدبي، وتحرسوتحرس حدودهاحدودها أنأن تستباح،تستباح، وهموهم

الذينالذين يسميهميسميهم العلماءالعلماء: (الطائفةالطائفة المنصورةالمنصورة) التيالتي صحتصحت بهابها األحاديثاألحاديث عنعن عددعدد منمن

الصحابةالصحابة: أنهاأنها الال تزالتزال قائمةقائمة بالحقبالحق داعيةداعية إليه،إليه، حتىحتى يأتييأتي أمرأمر الله،الله، وهيوهي ظاهرةظاهرة علىعلى ذلكذلك.

ويدخلويدخل فيفي هذههذه الطائفةالطائفة (المجددونالمجددون) الذينالذين يبعثهميبعثهم اللهالله علىعلى رأسرأس كلكل مائةمائة سنةسنة لهذهلهذه

األمةاألمة ليجددواليجددوا لهالها دينها،دينها، كماكما روىروى ذلكذلك أبوأبو داودداود والحاكموالحاكم وغيرهما،وغيرهما، وصححهوصححه عددعدد منمن األئمةاألئمة.

وقدوقد يكونيكون هذاهذا المجددالمجدد فردا،فردا، وقدوقد يكونيكون جماعةجماعة أوأو مدرسة،مدرسة، المهمالمهم هوهو تجديدتجديد الدينالدين منمن
داخله،داخله، وبآلياتهوبآلياته الذاتية،الذاتية، وهذاوهذا هوهو التجديدالتجديد الحقيقيالحقيقي[1].

وإذاوإذا كانكان القرآنالقرآن لملم يذكريذكر المهديالمهدي المنتظرالمنتظر الال بالعبارةبالعبارة والوال باإلشارة،باإلشارة، فكذلكفكذلك الصحيحانالصحيحان
(صحيحصحيح البخاريالبخاري وصحيحوصحيح مسلممسلم): لملم يذكرايذكرا المهديالمهدي هذاهذا كذلك،كذلك، إالإال ماما قيلقيل فيفي حديثحديث:

"يأتييأتي فيفي آخرآخر الزمانالزمان خليفةخليفة يحثييحثي المالالمال حثيا،حثيا، والوال يعدهيعده عداعدا"[2].

وهذاوهذا ليسليس فيهفيه ماما يدليدل علىعلى دعوىدعوى المهدي،المهدي، كلكل ماما فيهفيه: أنأن خليفةخليفة سيأتيسيأتي يتحققيتحقق فيفي

زمنهزمنه الرخاءالرخاء والغنى،والغنى، بحيثبحيث يدفعيدفع المالالمال إلىإلى الناسالناس بغيربغير عدعد.

وربماوربما يقوليقول بعضبعض الناسالناس: إنإن صاحبيصاحبي الصحيحينالصحيحين: (البخاريالبخاري ومسلمومسلم) لملم يقصدايقصدا أنأن

يستوعبايستوعبا كلكل الصحيحالصحيح فيفي كتابيهما،كتابيهما، كماكما هوهو معلوممعلوم لعلماءلعلماء هذاهذا الشأنالشأن.

ولكنولكن يجبيجب أنأن يضافيضاف هناهنا: أنهماأنهما حرصاحرصا علىعلى أنأن الال يدعايدعا بابابابا مهمامهما منمن أبوابأبواب العلمالعلم إالإال

وذكراوذكرا فيهفيه حديثا،حديثا، ولوولو واحداواحدا. فكيففكيف بموضوعبموضوع مثلمثل هذاهذا قامتقامت علىعلى أساسهأساسه معتقدات،معتقدات،

وحدثتوحدثت مجادالت،مجادالت، كيفكيف يكونيكون عندهماعندهما حديثحديث أوأو أكثرأكثر علىعلى شرطهماشرطهما أوأو شرطشرط أحدهماأحدهما والوال

يخرجاهيخرجاه أوأو واحدواحد منهما؟منهما؟!

ثمثم إنإن البحثالبحث فيفي األحاديثاألحاديث المرويةالمروية فيفي هذاهذا الشأنالشأن ــ فيفي ضوءضوء موازينموازين الجرحالجرح
والتعديل،والتعديل، والتوثيقوالتوثيق والتضعيفوالتضعيف ــ يبينيبين لنالنا أنأن هذههذه األحاديثاألحاديث كلهاكلها الال تبلغتبلغ درجةدرجة الصحةالصحة التيالتي

يجبيجب أنأن تتوافرتتوافر ليحتجليحتج بهابها فيفي قضيةقضية مهمةمهمة كهذهكهذه.

وقدوقد تعرضتعرض العالمةالعالمة ابنابن خلدونخلدون فيفي مقدمته،مقدمته، لقضيةلقضية المهدي،المهدي، وماوما وردورد فيهافيها منمن أحاديثأحاديث
ضعفهاضعفها كلها،كلها، ولمولم يجديجد دليالدليال معتبرامعتبرا يستنديستند إليهإليه فيفي االعتقاداالعتقاد بظهوربظهور المهديالمهدي.

أأ
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وقدوقد ردرد العالمةالعالمة الشيخالشيخ أحمدأحمد شاكرشاكر ــ رحمهرحمه اللهالله ــ علىعلى ابنابن خلدونخلدون ــ فيفي تخريجهتخريجه لمسندلمسند
أحمدأحمد ــ وقالوقال: إنهإنه ليسليس منمن أهلأهل هذاهذا الشأنالشأن.

وأقولوأقول: إنإن شيخناشيخنا أحمدأحمد شاكرشاكر لملم ينصفينصف ابنابن خلدون،خلدون، فإنهفإنه حينحين نقدنقد أحاديثأحاديث المهديالمهدي:

نقدهانقدها علىعلى طريقةطريقة المحدثين،المحدثين، مستخدمامستخدما موازينموازين الجرحالجرح والتعديلوالتعديل التيالتي وضعهاوضعها األئمة،األئمة، ولمولم

يعتمديعتمد علىعلى مجردمجرد المنطقالمنطق العقليالعقلي.

وفيوفي المؤتمرالمؤتمر العالميالعالمي الثالثالثالث الذيالذي انعقدانعقد فيفي قطرقطر للسنةللسنة والسيرةوالسيرة: ألقىألقى العالمةالعالمة

الشيخالشيخ عبدعبد اللهالله بنبن زيدزيد المحمود،المحمود، قاضيقاضي قضاةقضاة قطر،قطر، بحثابحثا قويا،قويا، عنوانهعنوانه: (الال مهديمهدي ينتظرينتظر

بعدبعد محمدمحمد خيرخير البشرالبشر)،، ردرد فيهافيها كلكل ماما استنداستند إليهإليه القائلونالقائلون بوجوببوجوب ظهورظهور المهديالمهدي. وكانوكان لهله
ضجةضجة فيفي المؤتمرالمؤتمر. وقدوقد ذكرناذكرنا ذلكذلك منمن قبلقبل. وكانوكان الشيخالشيخ رحمهرحمه اللهالله ببحثهببحثه هذا،هذا، يرديرد علىعلى

الذينالذين احتلوااحتلوا الحرم،الحرم، بناءبناء علىعلى هذههذه الفكرةالفكرة عندهمعندهم.

وأذكروأذكر أنأن المحدّثالمحدّث المعروفالمعروف الشيخالشيخ ناصرناصر الدينالدين األلباني،األلباني، زارزار بعدهبعده دولةدولة قطر،قطر، وطلبوطلب

أنأن يلقىيلقى الشيخالشيخ ابنابن محمود،محمود، ليناقشهليناقشه فيفي قضيةقضية المهدي،المهدي، كماكما طلبطلب أنأن أحضرأحضر معهمعه والشيخوالشيخ
الغزاليالغزالي والشيخوالشيخ األنصارياألنصاري رحمهمرحمهم الله،الله، وكانوكان األلبانياأللباني مقتنعامقتنعا فيفي قرارةقرارة نفسه،نفسه، أنهأنه قادرقادر

علىعلى أنأن يرديرد ابنابن محمودمحمود عنعن مقالتهمقالته. وقدوقد حضرناحضرنا وسمعناوسمعنا ماما قالهقاله األلباني،األلباني، وماوما ردرد بهبه ابنابن
محمود،محمود، وانصرفنا،وانصرفنا، وظلوظل يتمسكيتمسك برأيهبرأيه. ولمولم نرنر فيمافيما ذكرهذكره األلبانياأللباني أدلةأدلة قاطعةقاطعة تجبرتجبر ابنابن

محمودمحمود علىعلى التسليم،التسليم، بلبل كلهاكلها يتطرقيتطرق إليهاإليها االحتمالاالحتمال. وقدوقد قالقال علماؤناعلماؤنا: إنإن الدليلالدليل إذاإذا

تطرقتطرق إليهإليه االحتمالاالحتمال سقطسقط بهبه االستداللاالستدالل.

ومنومن المعلومالمعلوم: أنأن عقيدةعقيدة (المهديالمهدي) منمن العقائدالعقائد األساسيةاألساسية عندعند الشيعةالشيعة اإلماميةاإلمامية. ولكنولكن

المهديالمهدي عندهمعندهم موجودموجود بالفعل،بالفعل، وهووهو اإلماماإلمام الثانيالثاني عشرعشر منمن أئمتهمأئمتهم المعصومين،المعصومين، ولكنهولكنه

محجوز،محجوز، لملم يؤذنيؤذن لهله بالظهور،بالظهور، ولهذاولهذا يدعونيدعون لهله أنأن يعجليعجل اللهالله فرجهفرجه.

[1] - انظر: كتابنا: (من أجل صحوة راشدة، تجدد الدين وتنهض بالدنيا) فصل: تجديد الدين
في ضوء السنة.

[2] - رواه مسلم (2913) عن جابر بن عبد الله.
( تاريخ آخر تحديث ( الثالثاء, 11 أكتوبر 2011 15:18
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