هذا الكتاب من إنتاج ورعاية

2

مي محمد :كاتبة ومحررة في تبيان ،أهتم بالش أ ن الاأأيااأأي والمحا ا لحا

،

وما يتعحق بالحدو واألحكام الشأأأرعية ،والمذاهب الفكرية المعاصأأأرة .كذلك
أ رس العحم الشرعي تخصص أصول الفقه ا االمي.
ُنشأأأر لي عد من التقارير والدرااأأأا منها :كل ما يجب أن تعرفه عن صأأأفقة
القرن وزيارة ترامب لحاأأعو ية ،وكشأأا حاأأاب أصأأدءا إاأأراليل :نكشأأا لك
خبايا العالءا
الشأأأبها

ا اأأراليحية في المنطقة ،و 51كتابًا تراأأم لك طريق التعامل مع

المثارة حول ا اأأأالم ،وما فعحته العحمانية بالغرب… ألهذا يريدون
ُ

عحمنة الشأأر األواأ

 ،والمعالم الكبرى لترتيب جدول أولويا النهضأأة ،وهل

ا االم ين ذكور يظحم المرأة ويبخاها حقها

3
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6

نظرة عحى الاأاحة الاأعو ية تكشا لنا مالباا ظهور التيار الجامي أو التيار
المأدخحي أو كمأا يحب أتباعه وصأأأأفه ب نه «اأأأأحفية أهل المدينة» .ففي تزايد
واضأأل لحنشأأاط العحماني في الاأاحة الاأأعو ية رأى تيار الصأأحوة-والذ تربّى

أن بال الحرمين ُتعاني مؤامرة يُ حيكها العحمانيون
عحى أ بيأا جماعة ا خوانّ -
اأقاط هيبة المرجعية الدينية في الممحكة ،وأ ّنه ال بد لتيار الصحوة أن يُ اق

رموز هذه المؤامرة ويتصدى لها.

5

ولكن مع مراءبة الصأحويين لحفضأا الثقافي واألندية والندوا العامة ،تشكّحت
لأديهم رييأة لم يجهروا بهأا صأأأأراحة ،إال أنها ظهر جحية في خطابهم ،إذ رأوا
ضأأأأحود الأدولأة كشأأأأريأك في هأذه المؤامرة ألنها امن تفتل المجال أمام التيار
العحمأاني والحأداثي ،فهي صأأأأاحبأة اليد الطولى عحى النوا

األ بية وا عالم.

أمريكيا لكاأأأب واللهم
المصأأأننعين
وكذلك ور الحكومة في تقريب العحمانيين ُ
ً

وااأأأتخدامهم في محاربة ا اأأأالميين 2.وبهذا أخذ الخطاب الفكر والثقافي

خطاب مناه
تدريجيا من
لحتيار الصأأأحو يتحول
ً
ن

لحعحمانية إلى خطاب معا ن

ضمنيا ال ظاهريً ا.
لحنظام ،ولكنه ما زال ينتقد النظام
ً
حينها ن
تدخحت الاأحطة في محاولة لكبل جما تيار الصأحوة الذ تغحغل وا
الاأأأأاحأة الدينية والثقافية ،واتبعت معه العديد من أاأأأأاليب المواجهة ما بين
اعتقأال رموزه ،واالاأأأأتعأانأة بتيأارا

منأاهضأأأأة لحمنهي الأذ ءام عحيه الفكر

الصأأأحو  ،وتضأأأييقا تتمثل في االاأأأتدعا والتحقيق عحى يد أحد أفرا
العالحة المالكة ،كما حدث مع الشيخ افر الحوالي واحمان العو ة وعال

القرني

 5العحمانية في العرا  :القصيبي ،شاعر األمس  ...وواعظ اليوم
 2وثيقة أعيد طرحها في شكل مححق في كتاب غاز القصيبي ،حتى ال تكون فتنة .ص 514

1

وغيرهم 3.ثم لم يجأد النظأام بُدا من البحث عن ج
حل جذر لهذا التيار المتنامي
والمتغحغل في أواأأاط المجتمع الاأأعو

يوما بعد يوم ،فكان ال
ويز ا ت ثيره ً

بأد من التصأأأأد لهأذا التيأار ذا الصأأأأبغة الدينية ،بتيار ذخر ذ مرجعية ينية،
وحضور عحمي شرعي.

جذور نش ة التيار المدخحي
تزامنت هذه التحديا والتوترا

اخل أرض الممحكة ،والاأأأيطرة االجتماعية

لتيأار الصأأأأحوة مع حرب الخحيي الثانية وااأأأأتقدام ءوا

أجنبية إلى بال

الحرمين ا ن عى المحك فهد أن وجو ها اأأيكون مؤءتً ا لححفاظ عحى موار الدولة

وأرضأأها من االجتيا العراءي الذ هد أرض الكويت .ولكن اأأرعان ما ن
كذب
الواءع تصأأأريحا العالحة المالكة 4.فبعد انتها الحرب ن
ظحت القوا األمريكية

ِّ
تحديً ا جديدً ا لحنظام في مواجهة الت ثير المتنامي لتيار
في ءواعدها ،ما شأأكنل
الصأحوة والذ ااأتغل هذه الحا ثة لحتنديد بشأرعية النظام الحاكم لمعارضته
صريل األمر النبو بإخراج المشركين من جزيرة العرب .و ار اف ا التيار أية وافع
الاأتقدام القوا

األجنبية لكثير من األاأباب واالعتبارا  ،والتي ذكرها الشيخ

افر الحوالي في كتابه «وعد كاينجر».
أحدث موءا تيار الصأحوة من فتاوى ااأأتقدام القوا األجنبية تصأأدّ عً ا عمي ًقا
شأهده التيار ا اأالمي ،وبخاصأأة بعد فقدان "أهل الاأأنة" في الاأأعو ية الثقة
في عحما المؤاأأأاأأأة الراأأأمية إثر ت ييدها لقرار الحكومة بااأأأتقدام الجنو
 3الجزيرة العربية العد ان  1و .55
4

األمريكية بالممحكة إلى بعثتين عاأأأأكريتين

األمير اأأأأحطان :اتفقنا عحى تقحيص القوا

لحتدريب

8

األجانب لبال الحرمين .ما أعا إلى الذاكرة ا اأأالمية ااأأتعانة المحوك واألمرا
بالصحيبيين والتتار لحتخحص من بعضهم البع

.

وفي ظل هذا الم ز الذ وضأعت الحكومة الاعو ية نفاها فيه ،ظهر بوا ر
انفراجة لحاأأأحطة .ففي الجامعة ا اأأأالمية بالمدينة المنورة حيث كان يدرس
محمأأد أمأأان الجأأامي ،ويقيم عأأد من طالب العحم الشأأأأرعي يطحبون العحم
ِّ
ويعحمونأه ،ويشأأأأتهرون بفتواهم التي ُتحرِّ م الخروج عحى الحأاكم مهما فعل،

أُ

صأأأدر

حرم أ اعتدا
الفتاوى ب ن الجنو األمريكان ماأأأت منين شأأأرعً ا ،ويُ ن

عحيهم ووصأفه ب نه اعتدا عحى ذمة الماحمين 1،كذلك تصدن ر ربيع المدخحي لحر ّ
عحى ارف

االاتعانة بالقوا األجنبية بكتاب أطحق عحيه «صد عدوان المححدين

وحكم االاتعانة عحى ءتالهم بغير الماحمين».
وهنا وجد

روا ه إلى
الحكومة ضأأالتها في تيار جديد
يتهي لحظهور وينتاأأب ن
ّ

الاأأحفيةُ ،مكتاأأبين وصأأا «اأأحفية المدينة» .وكان لهذه النش أ ة أثر في تباين

فتأاوى العحما في حق هذا التيار ورموزهُ .
فق ِّدمت العطايا ووضأأأأعت الموار

تحت تصرف هذا التيارُ ،
واطحقت يده في التصد لتيار الصحوة واطوته عحى

المجتمع.
 .أكرم حجاز يوضل نش ة التيار المدخحي وأاباب ظهوره

رموز التيار المدخحي
محمد أمان الجامي الهرر
أمأا جيأل المؤاأأأأاأأأأين الأذين أوجأدوا المنهي-5 :
ّ

الحبشي وهو أثيوبي األصل أءام بالاعو ية ،و ُن ِاب المذهب إليه ُ
فاط ِحق عحيهم
 1ابن باز ،حكم التشكيك بش ن االاتعانة بغير الماحمين في ءتال طاغية العرا

9

الجأاميأة ،فيمأا يرى أتبأاد التيار المدخحي أن هذه التاأأأأمية هي من ءبيل الحمز
والتعري

بموطن ُمنشئ التيار وأصوله ا ثيوبية.

 -2ربيع بن ها

المدخحي شأأأريك الجامي في ت اأأأيس التيار ُ
فاطحق عحيهم
الدول العربية:

المدخحية .وهؤال أبرز رموزهم في بع

في بال الحرمين
 -5محمد بن ها

المدخحي

 -2محمد أمان الجامي
 -3ربيع بن ها

المدخحي

 -4فالل بن نافع الحربي
المالكي
 -1فريد
ِّ

 -6عبد الحطيا باشميل
 -1عبد العزيز العاكر

في الكويت
 -5فال ااماعيل مندكار
 -2محمد العنجر
 -3حمد العثمان.
 -4االم الطويل
 -1عدنان عبد القا ر.

في ليبيا
كتيبة التوحيد التابعة لقوا حفتر

54

المالزم عبد الريوف كاره
غنيوة الكححي
ءجة الفاخر
المالزم أحمد عبد الرزا غرور الحااي
أشرف الميار

في مصر
 -5محمد اعيد راالن
 -2محمو لطفي عامر
 -3أاامة القوصي
 -4طحعت زهران
 -1عبد العظيم بدو
 -6محمو عبد الراز الرضواني
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أماكن تمركزه
المنن والعطايا،
الحكام
يتمركز هذا التيار بشكل مؤثر في الاعو ية ويُ غد عحيه
ُ
ا
كما تشأأهد مصأأر وجو عد ال يُ اأأتهان به من أنصأأار هذا المذهب ،كما أن ليبيا
أصأأبحت أكثر البؤر التي شأأهد عحى مآال هذا التيار ومذهبه ،حيث انضأأموا
إلى ءوا حفتر ونفذوا العديد من المذابل واالغتياال .
كما انتشأأروا في بع
وبع

ول أوروبا مثل بحجيكا والنماأأا وغيرهما .وفي أمريكا

الجمهوريا ا االمية وإندونيايا وباكاتان وأفغاناتان.

خحفياتهم الدينية والثقافية
محمد أمان الجامي
حأافظ لكتأاب

 ،و ارس لحفقأه عحى المأذهب الشأأأأافعي ،وكذلك بع

العربيأأة .تنقأأل بين ححقأأا

عحوم

العحم في المأأدينأأة المنورة والريأأاض ،نأأال شأأأأرف

التدريس في الماأأجد النبو والجامعة ا اأأالمية وانتاأأب بكحية الشأأأريعة
وحصأأل عحى شأأها تها ،حصأأل عحى شأأها ة الماجاأأتير في الشأأريعة من جامعة
البنجاب عام 5914م ،والدكتوراه من كحية ار العحوم في جامعة القاهرة.

6

مؤلفاته
ومن مؤلفأاتأه مأا يجذب بع

الشأأأأباب فينضأأأأم إلى عوته ،حيث العديد من

الكتأب ،التي ُتبهر ءأارلهأا إذا مأا لم يتعحق األمر بأالحكأام والطأاعأة العميا لهم،
فكتب :حقيقة الديموءراطية وأنها لياأأأت من ا اأأأالم ،حقيقة الشأأأورى في

 6ترجمة موجزة لحشيخ محمد أمان الجامي
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ا اأأالم ،العقيدة ا اأأالمية وتاريخها ،والصأأفا

ا لهية في الكتاب والاأأ ننة

النبوية في ضو ا ثبا والتنزيه ...وغيرها.

ربيع بن ها

المدخحي:

تخرج في المعهد العحمي في مدينة صامطة ،والتحق بكحية الشريعة في الرياض
وااأتمر بها مدة شهر ثم فتحت الجامعة ا االمية بالمدينة النبوية فانتقل إلى
المدينة والتحق بالجامعة ا االمية بكحية الشريعة و رس بها مدة أربع انوا
وتخرج فيها عام .5964

1

مؤلفاته
كما األمر مع صاحبه ،لربيع بن ها

العديد من المؤلفا والتحقيقا  ،ولكنه زا

عحى صأاحبه في ءاأاوة ألفاظ الجر التي يعتمدها ،فحم ياحم منه تيار ُمجاهد

ّ
والتا حول النصأأوص
وال عالم يصأأدد بالحق عند اأأحطان جالر ،فتتبع الزال
ُليخرج أاأأوأ ما يمكن أن ُتحمل عحيه ،واعتمد لا ّي ذراد النصأأوص ُليش أ ِّنع ويُ ِّ
بدد
ِّ
ً
الحقا ،فكتب :صأأأد عدوان المححدين وحكم االاأأأتعانة بغير
اأأأنوضأأأل
كما
الماحمين ،وأضوا إاالمية عحى عقيدة ايد ءطب وفكره ،ومطاعن ايد ءطب
في أصأأحاب راأأول

صأأحى

عحيه واأأحم ،والعواصأأم مما في كتب اأأيد

ءطب من القواصم...
كذلك كتب تحقيق كتاب المدخل إلى الصأأحيل ،تقاأأيم الحديث إلى صأأحيل
وحاأأن وضأأأعيا بين واءع المحدثين ومغالطا

 1ترجمة موجزة لحشيخ ربيع بن ها

عمير المدخحي
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المتعصأأأبين ،كشأأأا موءا

الغزالي من الاأنة وأهحها ،ومكانة أهل الحديث ،ومنهي ا مام ماأحم في ترتيب
صحيحه ...وغيرها.

محمد اعيد راالن
من أبرز رموز التيأار المدخحي في مصأأأأر .تخرج في كحية الطب جامعة األزهر
وتخصص في الطب والجراحة .وحصل عحى لياانس اآل اب ءام الحغة العربية
شأأعبة الدرااأأا

ا اأأالمية ،وعحى رجة الماجاأأتير في عحم الحديث بتقدير

امتياز مع مرتبة الشأرف األولى عن بحث في "ضواب

الم ِّ
حدثين".
الرواية عند ُ

وعحى رجة الدكتوراه في عحم الحديث بتقدير امتياز مع مرتبة الشأأرف األولى
المبدن عون من رجال الكتب الاأأأتة" .ويحمل إجازة في
في بحث عن" :الرواة ُ
عحيه واحم وهذه األحا يث ماماة ب

أربعين حديث بانده إلى النبي صحى
"األربعين ال ُبحدا ا ِن نية".

مؤلفاته
لم يتخحا راأأأأالن عن أب أصأأأأحابه ،بل زا في ِشأأأأعرهم بيتً ا بإيجاب ت ييد
فرا" .فكتب وخح
الحأاكم "وإن كأان كا ً

غثا باأأأأمين ،فمما كتب :فضأأأأل العحم

وذ اب طحبته ،حول حياة شأأأيخ ا اأأأالم ابن تيمية ،وءرا ة وتعحيق وتخريي
لراأالة شأيخ ا اأالم ابن تيمية "العبو ية" ،ش ن الكحمة في ا االم ،وضواب
في الرمي بأالبأدعأة ،وكعأا ة التيأار ال بد من الهجوم عحى اأأأأيد ءطب ،فكتب:
احاحة وءفا مع ايد ءطب.
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النشاط ا عالمي

ُف ِتحأت المنابر ا عالمية أمام هذا التيار كما لم ُتفتل أمام أ تيار إاأأأأالمي من

ءبل ،ففي مصأأأأر كانت ءناة «البصأأأأيرة» منبر المداخحة ا عالمي أكثر عالما
االاأأأأتفهأام حيرة عند البع

 ،فكيا ُتترك مثل هذه القناة التي ُتناأأأأب لحتيار

ا اأأالمي رغم إغال كافة القنوا المحاأأوبة عحى ا اأأالميين .ولكن المتابع
الم ِّ
دءق لفكر القناة وما يبثه منبرها يعحم ِلماذا لم ت خذ حكومة الاأأياأأي ضأأدها
ُ
أ ءرار.
وال ُتعأدّ هي المنبر ا عالمي الوحيأد ،فبأا ضأأأأافة إلى ظهور بع

رموزهم في

يعي موءع يوتيوب بمناهجهم
ءناة األثر ،وكذلك شأأبكا التواصأأل االجتماعيّ ،
ون أ نى مراءبة أو تضأأأييق ،وكذلك رواأأأهم في الماأأأاجد وعحى المنابر لم
ن
وجال كل منتقد لها ،يُ طوِّ عون الناس لكل
ُتقرب باأأو كونهم لاأأان الاأأحطة،
ظالم بكحما يظهر في امتها خطاب الشرد ،ولكنها أبعد ما يكون عن مرا ه.
وفي ليبيا حيث الاأأأيطرة الكبيرة لحتيار والدعم الاأأأخي من ءبل حفتر ،يمتحك
التيار :إذاعة المرج الاأأأحفية ،واجدابيا الاأأأحفية ،وإذاعة مشأأأكاة ،والاأأأالم،
وا االم ،وابيل الاحا ،والفتوى ،والزا النبو  ،وأهل الحديث واألثر ،والزنتان
الاحفية ،وميراث األنبيا  ،وعد من المواءع والمنتديا
البينة الاأأحفية ،وشأأبكة الورءا

كما هو الحال مع شبكة

الاأأحفية ،ومنبر الدعوة الاأأحفية ،وءنوا تبث

عحى فياأأبوك كقناة اأأبها ،ومصأأراتة الاأأحفية ،وبنغاز الاأأحفية ،وصأأبراتة
الاحفية.

8

 8المخابرا الحيبية تكشا أارار ومخططا التيار المدخحي في المنطقة!
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ولهم الكثير من المواءع الشأأأأخصأأأأية ب اأأأأما رموزهم الوار ذكرهم في هذا
الموضود ،كذلك الرواب الموصى بها في نفس المواءع.
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ثوابت التيار المدخحي وءيمه
إن إحداث التصأأورا في مشأأهد فكر يرتكز عحى أصأأول وثوابت تكا تكون
محأأل اتفأأا بين حأأامحي رايأأة االجتهأأا والتجأأديأأد ليس بأأاألمر الهين ،إذ كيا

ياأأتطيع ا ناأأان في ظل النص القرذني والاأأنة وما ُاجمع عحيه من مصأأا ر
التحقي الشأأرعي أن يرتب أولويا

المشأأرود ا اأأالمي ويُ حدث من األءوال ما

يتعارض مع مقاصأأد هذا الدين الذ عُ ني عحمايه بوضأأع األاأأس والقواعد التي
يجب أن ياير عحيها كل مجتهد ُليحقق صحة النظر واالاتدالل
إال أنه وفي ظل هذا ا حكام الذ وضأأأأعه عحما الماأأأأحمين ظهر من يقول في

بعأا لمأآربأه ،ويت ول النص بُغية
فيفكِّكهأا ِت ً
الأدين برأيأه ،ويعمأد إلى النصأأأأوص ُ

عما يعحمه هو من شأأأروط االجتها والت ويل ،وأن يراأأأم
موافقة هواه ،فيحيد ّ
حدو ً ا جديدة تحكم عالءة الحاكم بالمحكومين ،ويحجب التاأأايال

المتعحقة

بالفضا الايااي الفكر التي ياتطيع ا ناان أن ياتجحب جواباتها من النص
المعتبرة.
القرذني واالر مصا ر التشريع ُ
لذلك ناأعى اآلن في محاولة ااأتكشاف بع

من خاللها أن ُنفضأأي إلى حقيقة المشأأهد الفكر

المرتكزا والقيم التي ناتطيع
اخل الوا أ

المدخحي فهذه

مجموعة من أبرز ا شكاليا التي تتعحق بهذا الفكر

جميع مخالفيهم خوارج
أحكأامأا اخأل ا طار الديني
في بأإطال األلفأاظ التي ينبني عحيهأا
في تهأاون ّ
ً
تصأأأأل إلى إحالل الأدما واألموال ،يرمي المداخحة كل مخالفيهم بالخوارج في
حصأأحوه هم من العحم الشأأرعي ،فهم
ظاهرة تعكس اأأطحية في التعامل مع ما ن
ً
كامال .فالخوارج في األصأأل هم
تحريرا
في األصأأل ال يُ حرِّ رون معنى الخوارج
ً
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عحي ابن أبي طالب رضأأأي
طالفة خرجت عحى ّ

عنه بعد ءبوله الصأأأحل مع

عنهما بإخراج احكامين يحكمان بين القوم بالكتاب والاأأأنّة.
معاوية رضأأأي
ن
حي
يقول ابن حجر العاأأأأقالني رحمأأه ( :والخوارج :الأأذين َانك ا ُروا عحى عا ّ
التن ح ِكيم ،وتبر وا ِمنهُ اومن عُ ث امان اوذريته ،وءاتحوهم اف ِان أط ُ
حقوا تكفيرهم فهم
الغالة ِمنهُ م).

9

ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم،
ويقول ابن حزم في تعريا الخوارج « :ا
الجور ،وأن أصأأحاب الكبالر
وتكفير أصأأحاب الكبالر ،والقول بالخروج عحى ألمة ا
ن
مخحدون في النار ،وأن ا مامة جالزة في غير ءريش ،فهو خارجي وإن خالفهم
فيما عدا ذلك مما اختحا فيه الماحمون ،وإن خالفهم فيما ذكرنا ،فحيس خارجيا»
ً
أصوال ينبني عحيها حكم إطال لفظ الخوارج ،فحد ها بأ:
فحد ابن حزم
 .5إنكار التحكيم.
 .2وتكفير أصحاب الكبالر.
الجور.
 .3والقول بالخروج عحى ألمة ا
ن
مخحدون في النار.
 .4وأن أصحاب الكبالر
 .1وأن ا مامة جالزة في غير ءريش
فيقا المداخحة عحى وصأأأا وحيد من أوصأأأاف الخوارج ،فمن تحقق فيه هذا
الوصا-والذ يطبقونه حاب هواهم أو فهمهم له-فهو عندهم خارجي.

 9فتل البار شر صحيل البخار  ،ص .419\5
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من أهم صفا الخوارج
الخوارج أهل الاأأنة هو التكفير بكبالر الذنوب التي
ولعل من أبرز ما خالا فيه
ُ
والاأأ ّرا ّ ،
هي ون الكفر :فهم ّ
وكل امن يرتكب ما ون
يكفرون شأأاربي الخمر،
ّ
وأن ذحا األعمال من
الكفر والشأأرك ذلك ألنهم يرون أن ا يمان كل ال يتبعّ ّ ،
وأن تركاهأا ترك لبع ا يمأان ،ومن ترك بع ا يمان فقد ترك ّ
كل
ا يمأانّ ،

ا يمان .يقول شأأأيخ ا اأأالم ابن تيمية رحمه

( :ثم إذا ترك واج ًبا أو فعل

فاا أهل المحة في النار ،وهذا
ن
محر ًما ءالوا بنفوذ الوعيد فيه  ،فيوجبون تخحيد ن
ءول جمهور المعتزلأأة والخوارج ،ولكن الخوارج يكفرون بأأالأأذنأأب الكبير -أو
الصغير عند بعضهم -وأما المعتزلة فيقولون :هو في منزلة بين منزلتين ال مؤمن
وال كافر).
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ويقول رحمأه

( :ءأالأت الخوارج والمعتزلة ءد عحمنا يقينًا أن األعمال من

ا يمأان فمن تركها فقد ترك بع
ا يمان ال يتبع

ا يمان ،وإذا زال بعضأأأأه زال جميعه ألن

وال يكون في العبد إيمان ونفا  ،فيكون أصأأأحاب الذنوب

مخحدين في النار إذ كان ليس معهم من ا يمان شي ).
ثم هم ينكرون الشأأفاعة ،وكذلك ريية

55

تعالى في اآلخرة :يقولون ب ن

ال

يراه أحد من خحقه ،ال في الدنيا وال في اآلخرة .يقول النوو رحمه ( :اعحم
تعالى ممكنة غير ماأأتحيحة ً
عقال،
أن مذهب أهل الاأأنة ب جمعهم أن ريية
ً
أيضأأأا عحى وءوعها في اآلخرة ،وأن المؤمنين يرون
وأجمعوا

تعالى ون

الكافرين ،وزعمت طالفة من أهل البدد المعتزلة والخوارج وبع

المرجئة أن

 54مجمود الفتاوى ،ص .515\59
 55مجمود الفتاوى ،ص .48\53
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تعالى ال يراه أحد من خحقه ،وأن رييته ماأأأتحيحة ً
عقال ،وهذا الذ ءالوه
خط صأأريل وجهل ءبيل ،وءد تظاهر
ومن بعدهم من احا األمة عحى إثبا

أ لة الكتاب والاأأنة وإجماد الصأأحابة
ريية

تعالى في اآلخرة لحمؤمنين).
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الوال المطحق والامع والطاعة لححاكم
إذا مأا تعحق األمر بأالحكأام فحن تجأد لدى التيار المدخحي اأأأأوى الوال المطحق
والاأأمع والطاعة لولي األمر وعدم الخروج عحيه وتحريم الثورا

والمظاهرا

كفرا
والعمل الايااي العام ضد النظام الحاكم ،حتى وإن كان هذا الحاكم
كافرا ً
ً
بواحا يوجد لديهم في هذا الكفر برهان .فهذه ترها
ً

زعيم المدخحية في مصأأر

كافرا ال يجوز الخروج عحيه
محمد اعيد راالن يُ صرِّ ب ن الحاكم وإن كان
ً
اضغ لمشاهدة الفيديو
ثم يقول بعدم جواز منافاة الاياي في االنتخابا
اضغ لمشاهدة الفيديو
وهذا محمد بن ها
ً
ءالال:
وذل اعو

المدخحي ينظم هذه األبيا ما ًحا وزير الداخحية الاعو

أمأأا المحوك فهم ذل الاأعو لأهم

اأمع وطأاعتأهم حأتم بقرذن

وال يحل لشأخص خأحأع بيأعتهم

ومأن يأخن فعحيه إثأم خأوان

يا حأارس األمن بعد

في وطني

 52شر النوو عحى صحيل ماحم ،ص .51\3
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يأحميك فأي اأر وإعأالن

وااتنا ً ا لهذا األصل الثابت لديهم يعتبرون النصيحة لحنظام الحاكم خرو ًجا عحى
فيفتون بحرمأأة الخروج عحيأأه ،بأأل ووجوب ءتأأل الخأأارجين عحى
ولي األمرُ .
ً
حفاظا عحى النظام العام .ويعطون األنظمة الحاكمة الصالحيا
الحاكم

في التصرف في األموال والقرارا

المطحقة

ون أن يجوز لحرعية حتى مجر النصل ،بل

ولها-أي األنظمة-الحق في التصرف في الدما تبعً ا لما تراه مصححة.
بأأالطبع هأأذا مأأا إذا تعحق األمر بوالة األمر الاأأأأعو

أمأا الحكأأام
ومن يُ قرِّ بونّ ،

المنتمين إلى الجماعا الصأأأحوية وبخاصأأأة ا خوان الماأأأحمين ،أو الجماعا
الجها ية فهؤال ال يجوز اأمعً ا لهم وال طاعة ،وفي أفضل حال ،يدن عون اعتزال
الايااة في فترة حكمهم .اضغ لمشاهدة الفيديو

تحريم االعتصاما والمظاهرا
يحرِّ مون التظاهرا
المظاهرا

واالعتصأأاما

التي تقع في بع

فيقول صأأالل الاأأحيمي :الدخول في هذه

البال ا اأأأالمية مهما كان الحاكم ،ومهما كان

الظحم ،ومهما كانت المخالفا  ،فالدخول في المظاهرا

عمل يهو

مااأأوني،

يقره ا االم وليس عحيه ليل من الشرد ،وال نحتفت
ليس من عمل الماحمين وال ّ
إلى من يفتي به من الذين يتارعون.
اضغ لمشاهدة الفيديو
ويبنون ءولهم عحى تحريم المظأاهرا
يترتأب عحى تحأك الثورا

ضأأأأد من ثبت لحعيان ُطغيانه بدعوى ما

من ءتأل واعتقأال ،ون االلتفا

إلى ما يترتب من

المفااد عحى بقا هؤال الحكّام في ُادّ ة الحكم ،بل بدون االلتفا

أن من يقوم
ّ

بأالقتأل واالعتقأال والقمع الأذ يتحأدّ ثون عنأه هم هؤال الحكأام الذين يُ دافع
المداخحة عن بقالهم في الحكم ويمنعون الخروج عحيهم!

25

تعطيل الجها وزعم أنه ال بد أن يكون بعد إذن الحاكم
ال يقولون صأأراحة بمنع الجها  ،ولكن يُ ِّ
عطحونه تحت ذريعة أن الماأأحمين اليوم
ضأأعفا بالناأأبة لحعدو من جهة العدة والعتا  ،فيقولون إن العدو هو من يص أنع
األاححة والمحتكر لها .ويرون شرعية الجها الصحيل وبشروطه المعتبرة ،وهي
أن يكون المر عحى ءدرة وبإذن ولي األمر.
وهأأذا المنهي الأأذ يأأدعي عأأدم القأأدرة عحى مواجهأأة العأأدوان وصأأأأد الحكأأام
الكافرين ،هو عين ما يقول به المداخحة إلى اآلن ،فيقول راأأأأالن" :ومع ذلك لو
توفر هذه الشأأروط-يقصأأد شأأروط الخروج عحى الحاكم-فإنه ال ُتنزد يد من

كافرا ،إال
ظالما بل وإن كان
جالرا
طأاعأة وال يُ خرج عحى حأاكم متغحب وإن كان
ً
ً
ً
عند امتالك العُ دّ ة أم تريدون أن تخرجوا عحيه باكين المطبخ وعصا الراعي»
اضغ لمشاهدة الفيديو
ما حدا الشيخ حاين بن محمو بكتابة مقالة "تعريا العامي بالمذهب الجامي"
التبرد لحجها األفغاني بحجي كثيرة
والتي جا فيها« :فيصأأأرفون الناس عن
ّ
منها :أن األفغان مشركون ءبوريون ،وأن الحرب في أفغاناتان ليات إاالمية،
كثيرا من ءا ة الجها األفغاني من مختحي العقيدة ومتورطون مع ءوى
وأن
ً
أجنبية وغيرها من األاباب التي أ ّ
في انواته األخيرة»

بالكثير لحتوءا عن نصرة الجها األفغاني
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الجام ّي
العامي بالمذهب
 53تعريا
ّ
ِ
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التشنيع عحى مخالفيهم
امتاز رموز التيار المدخحي بدرااأأتهم لححديث وتدرياأأه ،ف عمحوا منهي الجر
والتعديل الخاص بمعرفة رجاال الاأأأند في الحديث ،أعمحوه عحى كل مخالا،
ويأا ليتهم أعمحوه بأ صأأأأحأه بأل زا وا عحيأه ءيأدهم المتين "موءا المخالا من
الحكام" فامتازوا بالشدة عحى المخالا والتحذير منه وتضخيم ما يجدون لديه
من أخطا .
ولم يكتفوا بهذا ف صأبحت المرتكزا االجتماعية لحتيارا الصحوية في مرمى
تشأأأأنيعأأاتهم ،من جمعيأأا تحفيظ القرذن والمكتبأأا

والمخيمأأا

الصأأأأيفيأأة،

واألناشأأأأيد ا اأأأأالمية ،كما في كتاب أحمد الزهراني وأحمد بازمول الذ جا
بعنوان« :االنتقأا ا العحنيأة لمنهي الخرجأا والطحعأا والمكتبا

والمخيما

والمراكز الصيفية».
وبأالطبع كأانت جماعة ا خوان الماأأأأحمين عحى رأس ءالمة التشأأأأنيعا  ،وفي
مقأدمتهأا الاأأأأيأد ءطأب ،لكحماته التي أنار

الطريق لكثير من الشأأأأباب الذين

تبين من أخطا ءطب
التحقوا بأالجمأاعأا الجهأا يأة ،فحم يقأدموا عحى نقد ما ن

باعتباره بشأر يصأيب ويخطئ ،ولم يزنوها نابة إلى ما أصاب من كحماته ،ولكن

زا وا عحى ذلك فت ولوها ،وفي هذا جا ر الشيخ بكر أبأو زيأد في راالة وجهها
لربيع بن ها
ءطأب-رحمه

54

المدخحي حول بع

كتابا

المدخحي وتحامحه المعحن عحى ا أيد

 54-وتذكيره بما يجب أن يكون عحيه النقد الحق ،وافتقا منهي

الخطاب الذهبي الذ ر به العالمة بكر ابو زيد عحي ربيع المدخحي بعدعرض ربيع كتابه

عحيه

23

المدخحي إلى أمانأأة النقل والعحم ،وخحوه من أصأول البحث العحمي .كما نفى عن
كتابه أ ب الحوار وامو األاحوب ورصانة العرض.
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مآال توظيا الاحفية المدخحية ومدى خطورتها
نذر التمد المتصأأاعد لحفكر الاأأحفي المدخحي في المشأأهد الاأأيااأأي واألمني
يُ ِ
واالجتمأاعي في الأدول ا اأأأأالمية والعربية بحالة من االحتراب الداخحي ،في
تخ ن واضأأأأل لدور التيار في المجال الديني إلى ما هو ونه من األ وار األمنية
والمخابراتية وحمل الاأأأال وءتال بل واغتيال ءا ة العمل ا اأأأالمي .وإذا ما
أضأفنا إلى هذا المشأأهد المضأأطرب ارتباطا التيار ا ءحيمية واصأأطفافه الدالم
في معاأأكر األنظمة وفي مواجهة الشأأعوب فإننا بصأأد التعامل مع حالة عدا ن
نذر بخحخحة المشأأهد ا اأأالمي ،واجتذاب الصأأراد بين
عاأأكر ال محالة .ما يُ ِ
صراد اخحي بين الحركا يُ شارك فيه عموم
الحركا ا االمية واألنظمة ،إلى
ن
الشعب بوعي أو بغير وعي.
اضغ لمشاهدة الفيديو

 .5إباحة م الماحمين واالغتياال
التيار المدخحي في ليبيا تحت رعاية حفتر
و ن كان هذا الذ يحدث من الاأأجاال الفكرية في المشأأهد ا اأأالمي يُ ّ
عطل

ماأأأير الحركا تجاه أهدافها واأأأعيها لحتحرر إذا ًنا بعو ة الدور الريا

ل مة

وكحت إلى التيار المدخحي في الااحة الحيبية ت ذن
ا اأالمية ،فإن األ وار التي ُا ِ
بتعطأل كأامل الماأأأأير في حرب إبا ة أل هوية إاأأأأالمية اأأأأوى التي يمثحها

المداخحة.
حيث بدأ التيار المدخحي عمحه اخل الااحة الحيبية براالة وجهها ربيع المدخحي
إلى أتبأاعأه أثنأا الربيع العربي ،جا فيها« :إن ا اأأأأالمِ ،لكمال هديه وكمال
ِحكمته ،يمنع الخروج عحى الحكام وما يؤ
26

إلى الخروج ،وي مر بالنصأأأأيحة

والموعظة الحاأأنة النافعة بالطر الحكيمة البعيدة عن ا فاأأا والمفااأأد»

51

وبهأذا ابتأدأ التيأار في ليبيأا رححتأه لالصأأأأطفاف في معاأأأأكرا النظام ،وفي
مواجهة الشأأأأعب ،فمنذ انطال عمحية الكرامة كان التيار المدخحي في الخدمة
يدعم ويقدم الوال ا .
اضغ لمشاهدة الفيديو
ففي مدينة بنغاز ظهر

كتيبة التوحيد الاأأحفية ،بقيا ة عز الدين الترهوني،

والكتيبة الاأحفية بقيا ة أشأرف الميار ،كما حصل محمو الورفحي المطحوب من
محكمة الجنايا
ءيأا

الدولية والمتورط في تصأأأفية مئا

األشأأأخاص عحى موءع

في العمحيأة المأذكورة .ولم تكن بنغأاز هي نهاية المطاف ،بل كانت هي

البداية فحاأب .ففي الجنوب :كانت كتيبة ابل الاالم عحى الموعد ،ولم تت خر
في التماهي مع القوا الحفترية وتنفيذ الخط التي أعدّ ها ولي األمر الشرعي-
حاب زعمهم"-خحيفة حفتر".

56

وكان هذا نتيجة الفتوى التي أصأأدرها ربيع المدخحي بوجوب القتال إلى جانب
ءوا
لدين

الكرامة في بنغاز  ،والتي أكد فيها أن «عحى الاأأحفيين في ليبيا النصأأرة
تعالى وحمايته من ا خوان الماأأحمين وغيرهم .فا خوان الماأأحمون

أخطر الفر عحى ا اأأأالم ،وهم من أكذب الفر بعد الرواف

… وإذا هجم

ا خوان عحى بنغاز  ،فعحى الاأأأأحفيين أن يحتفوا لصأأأأد عدوانهم وال يمكنوا

 51كحمة عن األحداث والمظاهرا والخروج عحى الحكام
المدخحية في ليبيا  :الهويّ ة و األ وار
حفية
 56ا
ّ
الا ّ

21

ا خوان من بنغاز  ...ا خوان يحباأأون لباس ا اأأالم وهم أشأد عحى الاأأحفيين
من اليهو والنصارى».
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اضغ لمشاهدة الفيديو
وبهذا أاأأأدى المداخحة اج ً
ميال لقوا حفتر إذ وفروا لهم الغطا الديني والتبرير
الحمأل في مواجهأة هأذه القوا  ،حيأث أصأأأأبحت
الشأأأأرعي مأا زا من ِثقأل ِ
مواجهتهم تتطحب إءناد الناس ً
هجوما عحى ا اأأأأالم ،وما هو
أن هذا ليس
أوال ّ
ً
بخروج عحى ولي أمر شأأأأرعي ال يجوز الخروج عحيأأه ،وجأأا هأأذا إثر فتوى
المداخحة ب ن حفتر ولى أمر تجب طاعته ،واعتبروا حربه مقداة موافقة لحكتاب
والانة وأن من يقاتحه هو خارجى مار .
https://youtu.be/WDsOk1ax59Q?t=41

وبرغم ما شأأكحته فتوى ربيع المدخحي بوجوب القتال إلى جانب ءوا

الكرامة

أن خطر ا خوان عحى
في بنغأاز  ،من افتتأا اأأأأجل القتل واالغتياال بزعم ّ
ا االم يفو خطر اليهو والنصارى« .عحى الاحفيين في ليبيا النصرة لدين
تعالى وحمايته من ا خوان الماحمين وغيرهم .فا خوان الماحمون أخطر الفر
أن تحك الفتوى لم تكن النقطة الدموية الوحيدة في اجال
عحى ا االم ».إلى ّ
المداخحة الحافل بالدما في ليبيا.
الم ِّ
نفذين بضحود المداخحة في خطا
ففي نفس الايا تشير األ لة بعد اعتراف ُ
واعتقال وتصفية عد من المحاوبين عحى تيار المفتي الصا
الشأأيخ نا ر العمراني ،عضأأو مجحس البحوث والدرااأأا

الغرياني ،بينهم

الشأأرعية بدار ا فتا

عموما والاأأحفيين خاصأأة في ليبيا وغيرها من البال
 51ربيع المدخحي ،نصأأيحة لحماأأحمين
ً
ا االمية
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الحيبية ،والذ أثار حا ثة تصأأفية الرأ العام ،ما اضأأطر المداخحة لنفي التهمة
الم ِّ
نفذين بكامل تفاصيل العمحية.
عنهم ،رغم اعتراف ُ
اضغ لمشاهدة الفيديو
ولم تكن حأا ثأة اغتيال العمراني وأصأأأأحابه ااأأأأتثنا ً فحقد أعحن وكيل وزارة

اخحية حكومة الوفا عن مائولية الشيخ ءجة الفاخر الذ ءاتل في صفوف

ءوا حفتر عحى إثر عوة ربيع المدخحي أتباعا ه لحقتال في جانب ءوا الكرامة،
مدنيا.
عن تنفيذ مذبحة األبيار في بنغاز  ،والتي ءتل فيها 38
ً

58

اضغ لمشاهدة الفيديو
أما محمو الورفحي ذو الاجل الحافل بجرالم وانتهاكا لحقو ا ناان ،والذ
كان ال يتورد في نشأأره إجرامه وما يقوم به تصأأفيا عحى صأأفحا التواصأأل
االجتمأاعي ،كأانأت مرجعيتأه نصأأأأوص ااأأأأتمأدهأا من أ بيا المداخحة وكبار
ُم ِّ
الما الفيديوها التي كان ينشأأر فيها ما يُ نفذه
نظريها ،والتي كانت تصأأاحب ً
من تصفيا .

59

ولم تتوءا جرالم المأداخحأة عحى مخأالفيهم من الجمأاعأا

ا اأأأأالمية ،فحقد

امتد يدهم إلى العوام ،ففي الكفرة ءاموا بقتل رجل واالعتدا عحى زوجته.
اضغ لمشاهدة الفيديو

 58خالد حفتر يقتحم اجن الكويفية ويُ خرج أحد متهمي جريمة األبيار
 59محمو الورفحي ...ءالد ا عداما في ءوّ ا حفتر
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أما في مصر
شأأهد اعتصأأامي رابعة والنهضأأة خروج التيار المدخحي عن صأأمته الذ التزمه
تزامن أا مع تولي ا خوان حكومأأة مصأأأأر ،وعحى غير عأأا ة التنظيم في الوال
ً
لححاكم بوصفه ولي أمر أو حتى حاكم متغحب لم يكن ا خوان والة أمر شرعيين
لدى التنظيم .ولكن ما إن حانت الفرصأأأة لحتيار المدخحي وظهر بوا ر ضأأأعا
حكومة ا خوان أمام الجيش الذ ااأأأتولى عحى الاأأأحطة ءدن م المداخحة أورا
اعتما هم لدى الحكومة الجديدة.
حرض محمد اأعيد راالن جنو الاياي عحى المتظاهرين كر ااة ،ولم
حيث ن
تعرضأأت له أهل كرا اأأة من تضأأييقا وصأأل حدّ الحصأأار.
ي ِ عحى ذكر ما ن
ناهيك عن تصريحاته ب ن الاياي ولي أمر ال تجوز منافاته وال يجوز الخروج
عحيه.
اضغ لمشاهدة الفيديو

 .2الوشاية بالعحما عند الحكام
اأعوا إلى الوشاية عحى الدعاة ورفع التقارير فيهم لححكام ،فقد ائل عبد العزيز
العاأأكر عن حكم العمل مع المباحث–في شأأري

ماأأجل بصأأوته-فقال« :وماذا

يضيرك لو عمحت في المباحث وءمت بحماية الدولة من المفادين والخارجين»
ومنهم من كتب راالة بعنوان «التّ نظيم الارِّ العالمي بين التّ خطي

والتطبيق

الداخحية
العربية الاأأأأعو يّ ة حقالق ووثالق» 24ءدن موها إلى وزير
في الممحكأة
ّ
ّ

ً
وأيض أا
 24اأأتيفان الكروا ،زمن الصأأحوة ،الحركا ا اأأالمية المعاصأأرة في الاأأعو ية.295 ،
ذكره أبو ءتا ة الفحاطيني في ححقته "بين منهجين."16 ،
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الاأأأعو ية ذنذاك-نايا بن عبد العزيز-جا فيها التحذير من تنظيم ينشأأأ في
الاأأاحة الاأأعو ية جا في وصأأفه أنه ما ينشأأ إال بغية الوصأأول إلى الحكم
االمية التي ينشدونها.
ءامة الدّ ولة ا
ّ
وتابعوا تقريرهم ،بدعوة األمير نايا ،العتقال كل اعية ال يرضخ آلل اعو  ،أو
يعترض عحيهم ،ومعامحة كل معارض لحاحطة بذا الحزم الذ اتخذه نايا ضد
أن
احمان العو ة وافر الحوالي مع غيرهما ممن يايرون عحى منهجهما ،بدعوى ّ
كثيرا.
خيرا
ً
في ذلك ً
ثم عا التقرير والة األمر الاأأأعو يين غدا األموال عحى أنصأأأار ورموز التيار
معوءا  ،وإطال يدهم في مواجهة كل
المدخحي ،وتذليل كل ما يعترضأأهم من ّ
معترض عحى ما أاأأموهم "والة األمر الشأأرعيين" .بدعوى أن ذلك يُ اأأاهم في
الحفاظ عحى جيل الناشئ من أفكار الصحويين الخارجين عحى الحكام.
وينتهي التقرير بمأد ا جرا ا

التي اتخأذتهأا الحكومأة المصأأأأرية لححد من

انتشأار األفكار التي تتصأا م مع ريية الدولة ،وذلك بمنع النّشأاطا

مية،
ا اال ّ

و رااأأة الكتب المطروحة في األاأأوا المصأأريّ ة ،وإصأأدار منع ِّ
لكل كتاب فيه
محاولة لتشأأويه صأأورة ا اأأالم-حاأأب رييتهم .-و عوة الحكومة الاأأعو ية
لحذو هذا النحو.

 .3إاقاط رموز العمل ا االمي
و ن كأان المنهي المأدخحي وبخأاصأأأأة في الجر والتعأديأل الأذ لم يقصأأأأره
المداخحة عحى رجال ا اأأأنا  ،وأطحقوه في الحكم عحى األشأأأخاص في المجال
العقد والفقهي بل وحتى الفكر  ،ون اعتبار لماأأأأالل الخالف الاأأأأال وغير
خطرا اخل الوا
الاأال  ،ال يشأكل في حقيقته
ً
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الديني وطحبة العحم والعحما ،

والحكم عحى األءوال .إال إن خطأأأرهم يكمن
لما تمحكه تحك الفئة من أ وا لحنقد
ُ
في التشويش عحى العامة وصغار طالب العحم ،وعحى الماحمين الجد .
فعامة الناس تثق في امن امتهم االلتزام بهد النبي في مظهره ،في منوهم عحى

ُ
والفتيا ،فياأأأتغل المداخحة هذه الثقة من العوام لنشأأأر أفكارهم وأءوالهم
الرأ
التي انتقأدهأا أهل العحم كما نبينا ،فينشأأأأ الناس عحى تكفير وتبديع وتفاأأأأيق

العحما وطحبة العحم والمجاهدين والدعاة ،وعحى تقديس الحكام ،والوال المطحق
لكل ُم ِّ
أوصاف
تغحب .كذلك يتااهل الناس في الحكم عحى العحما  ،بل في إطال
ن
أحكاما شرعيةُ ،ت ّ
حل الدما واألموال.
يترتب عحيها
ً

وحتى وإن لم يقتنع النأأاس بأ حأأا يأأث المأداخحأأة وتجريحهم ،إال إن ثقتهم في
العحما تتهاوى ،وتاأأق هيبة العحما من أعين الناس ،من كثرة ما اأأمعوا عنهم
من المأأداخحأأة ،أو نتيجأأة لفحش أءوال المأأداخحأأة في مخأأالفيهم ،يظن النأأاس
بوجو صأراد اخل الواأ ا اأالمي أو واأ
صراد يُ بيل الطعن والحعن والفاحش البذ

"المحتزمين" كما يُ طحق عحيهم،

من القول!

 .4إظهار المنهي ا االمي كعدو لحثورا
ُاأأئل الشأأيخ ربيع المدخحي عن حكم الخروج في المظاهرا

والقيام بالثورا

وتربية الشأأباب عحيها .ف جاب أ ّنها من منهي ماركس ولينين وأمثالهم ،ولياأأت
من مناهي ا االم.
الثورية واأأأأفك الدما والفتن والمشأأأأاكل مذهب ماركس ولينين وا خوان
الماأحمون ضأموه إلى مذهب الخوارج وءالوا :إاالم ،وأن ا االم برئ من هذا،
يل ار ِّب اك ِبال ِحك ام ِة اوال امو ِع اظ ِة ال اح ااأأأن ِاة او اجا ِ لهُ م
فاهلل تعالى يقول( :ا ُد ِا ِلى ااأأأ ِب ِ
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أن هذه األحداث تؤ
ِب نال ِتي ِه اي َاح ااأ ُن) 25.فهو يرى ّ

إلى مزيد من القتل وافك

الدما  ،فضال عن خراب الديار والبال

اضغ

لمشاهدة الفيديو

وعحى هذه الر و وغيرها الكثير من المواءا الصريحة في العدا لحثورا تربنى
أن هذا هو منهي الاأأأحا،
المداخحة ،وأشأأأاعوا هذه األفكار في الناس ،وزعموا " ّ
بينما تحك الثورا هي من أعمال االشتراكيين أمثال ماركس ولينن"!
ول اأأا فكثير من الناس يخح

بين ذرا هؤال المداخحة وبين المنهي الاأأحفي

ا االمي وما كان عحيه الاحا من التابعين والصحابة ،فيقتنع الناس أن ا االم
قر الطغأأاة عحى طغيأأانهم ،ويحكم ببقأأا النأأاس تحأأت وطأأ ة الظحم
منهي يُ ّ
أن هذا الطاغية أو ذاك ،ولي أمر
والطغيان ،وال يجوز لهم تغيير هذا المنكر بزعم ّ
أن «التصأأأرف
شأأأرعي ال يجوز الخروج عحيه! وك نه ما جا في القواعد الفقهية ّ
ِّ
الصأأديق ما ءال« :أطيعوني ما أطعت
عحى الرعية منوط بالمصأأححة» وك ن

وراوله فإذا عصيت وراوله فال طاعة لي عحيكم»

 .1خطورتهم في أوروبا وعحى الماحمين الجد

و ن كأان ا ناأأأأان حديث عهد بفكرة غير ُم ِّحم بعد ب بعا ها ومبا لها وأصأأأأول
الخالف اخحهأا فكثير ما تنازعه نفاأأأأه إلى ما كانت عحيه وما ألفته ،فكيا إذا
ظهر لأه الخصأأأأومة والتفاأأأأيق والتبديع بل والتكفير والتحري

بين معتنقي

أن ا االم ال ياع
الفكر الذ ذهب إليه لذا فإن ما يقوم به المداخحة من إظهار ّ
المخأالا في فروعأه ،بل في االجتها ا

 25حكم المظاهرا  ،لحشيخ ربأأيأأأع بأأن هأأأا

ينص عحى ءطعية الحكم فيها
التي لم ّ

الأمأدخأحأي.
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نص شأأرعي لهو من أول ما يُ ِّ
نفر كل حديث عهد با اأأالم ن
يطحع عحى هذا الفكر
الضأيق في التعامل مع الشأريعة ،رغم أنها ذا الشريعة التي اختحا كبار ألمتها
في بع

اجتها اتهم ولم يُ ِّ
بدد أحدهم اآلخر!

اتحضرا خطورة هذا الفكر" :خطورتهم في أوربا،
يقول الشأيخ نبيل العوضي ُم
ً
يتصأأيدون الماأأحمين الجد  ،حيث أرتدّ ماأأحم بريطاني حديث ا اأأالم بعدما
امع منهم هجومهم عحى العحما والدعاة".

22

ويقول الشأأيخ الحويني :لدرجة أنهم ذهبوا لكندا ليس لحدعوة إلى

 ،أو نش أر

ا اأأالم وهداية الناس ،بل ذهبوا ليحذروا الناس من الدعاة والعحما الذين لهم
جهد مشكور عحى الااحة.
ا اأأالم في كندا غريب ،والناس بعيدين كل البعد عن ا اأأالم ،هناك عد كبير
من الماأأحمين ولدوا في كندا ليس له من ا اأأالم إال االاأأم .فعند توجه البع
من هؤال الماحمين لإلاالم نتيجة جهد انين من الدعاة يخربه هؤال الجامية
في أيام.

23

 22مرجع اابق ،راجع عنوان أءوال أهل العحم فيهم.
 23مرجع اابق ،راجع عنوان أءوال أهل العحم فيهم.
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مراكز األبحأأاث الغربيأأة وأءولهأأا في االاأأأأتفأأا ة من
المداخحة
تحأت عنوان "اأأأأرءأة فتر خط

القأاعدة" نشأأأأر مركز مكافحة ا رهاب في

األكا يمية العاأأكرية األمريكية-واأأت بوينت-واحد ًة من أخطر رااأأتها عحى

ا طال فيما يتعحق بمواجهة الجها يين وطريق القضا عحيهم .جا فيها العديد
من التوصأأيا بااأأتخدام التيار المدخحي لضأأرب التيارا الجها ية ،حيث يُ عدّ
هذا التيار هو األناأأب لإل ارة األمريكية لتقديم الدعم له من أجل القضأأا عحى
الجها يين والذين أطحقت عحيهم الدرااة جميعً ا لفظ "القاعدة" .حيث جا فيها:
«يمكن لحواليا

المتحدة أن تمول بتحفظ بع

كالمدخحي ،فتحك الشأأخصأأيا

الشأأخصأأيا

الاأأحفية الرالجة

ُتعتبر أكثر فعالية في امتصأأاص عم الجها يين

والذين ال يدعون إلى العنا ...ربما أفضأأل ااأأتراتيجية عحى المدى القريب هي
الضأأغ

عحى حكوما

الاأأيااأأية لحمجموعا

الشأأر األواأأ

تاحة المزيد من المشأأاركة والريية

المهد ة من ِء ابل الجها يين ...من الضأأرور بمكان أال

يظهر تورط الواليا المتحدة في هذه العمحية».

24

ءديما في الاأأأعو ية ،ما ن
أهحه لهذه المهمة
ونقل التقرير عن نشأأأ ة التيار و وره
ً
الجديدة:
«في تاأأأعينا

ً
ً
كبيرا في الممحكة العربية
ثيرا
القرن الماضأأأي ،كان لحمدخحي ت

الاأأعو ية ،جز كبير من هذا الت ثير ااأأتا امدن ُه من عم الحكومة الاأأعو ية له،
ف ثنا حرب الخحيي األولى وبعدها ،واجهت الحكومة الاأأعو ية انتقا ا ن حا ة
24
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من ءا ة الصأحوة (ناشطين اياايين وهابيين) ألنها امحت لحقوا

األمريكية

ً
خاصة
التمركز في أراضأي الممحكة ،وكان هناك الكثير من مناصر أولئك القا ة،

في أواأاط الشباب ،ولكبل جماحهم ،وفي خطو ًة نحو مها نة ايااية اعتقحت
الحكومة الاعو ية ءا ة هذه الحركة ،و عمت المدخحي الذ أيّ د النظام الحاكم

المجندين المحتمحين في
بقوة ،واألهم من ذلك ،كانت خطو ًة فعالة في جذب ُ
حركة الصحوة ،وال ايما بين

الشباب»21

كما ذكر كتور جيمس إم .وراأأي الزميل في مدراأأة راجاراتنام لحدرااأأا
الدولية ،والمدير المشأأارك لمعهد فورتاأأبورغ لحثقافة ،في اأأيا حديثه حول
أزمأة الخحيي بين الاأأأأعو يأة وا مارا وءطر ،وبحث تداعياتها عحى الشأأأأر
األوا

والعالم ا االمي ،ور المداخحة في تحك المعركة ،اعتما ً ا عحى تاريخهم

في الدول العربية بشكل عام ،والممحكة الاعو ية بشكل خاص:
«ياعى المدخحيون بقيا ة الشيخ ربيع بن ها

المدخحي إلى تهميش المزيد من

الاأحفيين الاأياايين الذين ينتقدون الممحكة العربية الاعو ية ،من خالل إبراز
أنفاأأأأهم كدُ عاة لحاأأأأحفية الحقيقية ،في عالم يعمه االنحالل األخالءي .وهم
يدعون إلى الطاعة المطحقة لححكام ،واعتزال الايااة ،ولهذا تاامل معهم معمر
القذافي خالل حكمه.
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وكثيرا
غالبا ما يكون المدخحيون ءوة مثيرة لالنقاام في المجتمعا ا االمية.
ً
ما ياعون إلى عزل أو ءمع أولئك الذين يُ تن همون من ِء ابحهم باالنحراف عن ا يمان

الحقيقي».

26

كيا يجتذبون الناس لدعوتهم
يوضأأأل اأأأتيفن الكورا في كتابه زمن الصأأأحوة ،الطريقة التي اتبعها المداخحة
يجأا موط ءدم لهم في الاأأأأاحة ا اأأأأالمية ونشأأأأر عوتهم بين أواأأأأاط
-حيث كانت نش تهم« :حيث ُوضعت تحت

ا االميين و اخل المجتمع الاعو
ً
ً
ونفوذا إ اريً ا بماأأاعدة وزير الداخحية بن نايا ،ما اأأاعد التيار
أمواال
تصأرفهم
همشين».
الم ن
عحى اجتذاب ُ
وبهذا اأار التيار المدخحي هو اأحم الوصول إلى الفضا ين االجتماعي والديني.
حيث امل النفوذ ا ار الذ تمتع به التيار ورموزه من إيجا وااطة اللتحا
المقيمين من غير الاأأأأعو يين بأالجأامعأة ا اأأأأالميأة التي تولى عما ة كحية
الحديث بها الشأيخ الجامي نفاأه ،وكان تالميذه أبرز مدرايها ،في حين كانت
الاأأعو ية تمنع غير الاأأعو يين من االلتحا بالجامعا  .ومن أبرز المنضأأمين
لحتيار عن طريق هذه التاأهيال هو أاامة عطايا الفحاطيني أو كما أطحق عحى
نفاأأه "أبو عمر العتيبي" ،والذ نألا فيما بعد «صأأد عدوان الصأأهاينة المعتدين
عحى ذل اعو أارة الجها والمجاهدين».

27
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ولم يكن التيار المدخحي موطن الجذب لحمقيمين من غير الاأأأأعو يين فق  ،بل
همشة
همشة
الم ّ
اجتماعيا في الممحكة ،كالمنضمين من األطراف ُ
الم ّ
لكافة الطوالا ُ
ً

اجتمأاعيأا كمنطقأة جأازان المتأاخمأة لحيمن ،بأل وحتى أيلئأك الذين لم يحظوا
ً

بفرصأأأة لالرتقا والظهور اخل المجال الديني ،وجدوا تحك الفرصأأأة في التيار
28
الجامي وما ُفتل له من أفق االنتشار والت ثير.
وبعيدً ا عن عم الحكومة الاأأعو ية لحمدخحي والجامي وتيارهما الناشأأئ ،فحقد
زا من شأعبية التيار بين فئا الشأباب :ااأتخدم أشرطة كاايت لنشر أفكاره.
با ضافة إلى عمحه الديوب عحى تشويه امعة خصومه .فكانت إحدى تكتيكاته
القطبيين» عحى الجها يين ً
المفضأأأحة إطال لقب « ُ
بدال من الاأأأحفيين ،وذلك

الم افكِّر الجها
لايد ُء ُطب ُ
لوجو توافق بينهم وبين المذاهب الايااية ّ

الرالد

عدم من ِء ابل الحكومة المصأرية في الاتينيا  .وبهذا اج نر ا هام من شرعية
الذ ُا ِ

إطال ااأأم الاأأحفية عحيهم ،ماأأتبدالً بذلك فكرة أنهم مجر أعضأأا في طالفة
منحرفة.

29

با ضأأافة إلى ذلك ااأأتغل المداخحة مكتبا

أبابية من
الماأأاجد واألنشأأطة الشأ ّ

صيفية ومعاكرا وفر الكشافة والجواال والأدّ خول في هيئا
مراكز
ّ

األمر

بالمعروف والنّهي عن المنكر ،لحتقرب من الشأأأباب وكاأأأبيل الجتذاب بعضأأأهم
ونشر أفكار مذهبهم فيهم.
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أءوال أهل العحم في مذهب وأصول التيار المدخحي
صأأأر كثير من كبار العحما الذين عاصأأأروهم
وحيال ما ذل إليه التيار الجامي،
ن
بموءفهم من المذهب المدخحي ،بل وحقيقة ناأأأبته إلى الاأأأحفية ،و عوى أنهم
وحدهم من يمثحون الاأأحفية ،في حين أن الاأأحفية ما هي إال منهي وريية تقوم
عحى االجتها لمن هو أهل له ،لمعرفة مقصو الشارد بحاب ما كان عحيه الاحا
الصأأأالل ،بتطبيق ذا الطريقة التي كان يتبعها الصأأأحابة والتابعين من بعدهم،
وما اأار عحيه ألمتنا الكرام .لذا فمن اجتهد في اأحوك طريقهم فهو احفي أيا ما
كانت الجماعة التي ينتمي إليها.
وهذا رأ الشأأيخ محمد المنجد في التيار المدخحي ورييته لخطر المداخحة عحى
ا االم
اضغ لمشاهدة الفيديو
وهذا رأ الشيخ عبد العزيز الطريفي
وهأأذا ر العالمأأة الفوزان عحى عوى أن المأأداخحأأة هم حأأامحي رايأأة الجر
والتعديل ،ب ن الجر والتعديل في ا انا وفي عحم الحديث ،وهذا أهحه ماتوا.
وال يوجد أحد فيما يعحم الشأأأيخ من عحما الجر والتن عديل ،وأضأأأاف أن من
يدّ عي أنه حامل لراية الجر والتعديل ءد يكون من عحما الغيبة والننميمة .فهذا
موجو ممن يجرِّ النناس ويغتاب النناس ،هذا ما هو بالجر والتعديل!
اضغ

لمشاهدة الفيديو

كما وصأأأا الشأأأيخ الفوزان كالم ربيع المدخحي بالكذب بالرغم من ذكر ااأأأمه
صريحا.
ً

44

اضغ لمشاهدة الفيديو
وبخصأأأأوص منع المظأاهرا

ومنع الخروج عحى الحكام الكفرة بدعوى عدم

القدرة أو مخافة الهالك ،فيقول الشيخ الححيدان-الرليس الاابق لحمجحس األعحى
لحقضأأأا الاأأأعو

-ب نه يرى في مذهب مالك« :أنه يجوز ءتل الثحث لياأأأعد

الثحثان ،فحن يقتل من اوريا ثحثها إن شا

».

اضغ لمشاهدة الفيديو
ءال الشأأيخ نبيل العوضأأي «هذه جماعة تهدف إلى شأأق صأأا الماأأحمين ،وبذر
الفتنة بينهم» .وير ّ عحى عواهم برمي مخالفيهم ب نهم من الخوارج ،وتوضأأيل
ما ياتند إليه منهجهم.
اضغ لمشاهدة الفيديو
وهأأذا ءول الحويني فيهم وبيأأان خط أ طريقتهم في الحكم عحى العحمأأا  ،بأأل
ويوضل الخطر الذ يمثحونه عحى الماحمين الجد في أوروبا.
اضغ لمشاهدة الفيديو
-عن شري

وائل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه
ُ

لداعية يدعو إلى التحذير

من اأأماد أشأأرطة الدعاة أمثال الشأأيخ اأأحمان العو ة واأأفر الحوالي وغيرهم
بدعوى أنهم أصأأحاب بدعة وضأأالل وأنهم أضأأل من مبتدعة العصأأور الماضأأية.
فر ّ الشأيخ باآلتي« :هذا غح فال ينبغي أن يامع هذا الشري  ،ينبغي أن يتحا،

45

مثل هذا ال ينبغي أن يامع له ،وال يتكحم فيه وال ينشر عنه ،نا
يهد الجميع».

العافية،

34

وهنأأا رأ مجموعأأة من أهأأل العحم في منهي المأأداخحأأة وتبأأديعهم وتفاأأأأيقهم
أن هأأذه الزال
لحعحمأأا وشأأأأدة المغأأاالة في تتبع زال كأأل عأأالم واال عأأا ّ
األصل ،وترك كل منهي العا ِلم أمام زلة ال ُ
يخل منها بشر.

هي

اضغ لمشاهدة الفيديو
 .محمد مواى الشريا :الراب األول  ،الراب

الثاني

وهذا ر الشيخ عبد العزيز الطريفي عحى منهجهم
الشيخ نا ر العمراني الذ لم تاحم مايه منهم
ءالمة بر و العحما الكبار عحى غالة التجريل
الشيخ احمان العو ة يفند الذين نصبوا أنفاهم ءضاة عحى عقالد الناس
كالم جميل لحشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان عن الجامية
فاد الشيخ بن عثيمين عن الشيخ افر الحوالي ضد هجوم الجامية
الشيخ عبد

بن جبرين (عضو هيئة كبار العحما ) رحمه

حذيأأر (عبد
وهنا تجد ات ِ

بن جبرين بكر بن عبد

عرف الجامية
يُ ّ

أبو زيد عبد

بن ءعو

عبد المحاأأن العبا عبدالعزيز ذل شأأيخ صأأالل العبو صأأالل الفوزان صأأالل
الادالن صأأأالل ذل شيخ عبدالعزيز الأأأأراجحي عبدالكريم الخضير عبدالقا ر
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شأأأأيبأة الحمأد عبأد
الجربود اعد الشثر

الغديان عبد
عبد

الغنيمان عبد الرحمن البراك عبد

المطحق عبدالرحمن الاديس صالل الححيدان

الحجنة الدالمة لإلفتا ) ِمن امنها ي ربيأع المدخحي.
اضغ لمشاهدة الرواب

43

الر عحى أااس مذهبهم
فحقأد وءع المأداخحأة في إشأأأأكالية عظيمة عندما أطحقوا الوال لححاكم بال ءيد،
حرجأا في االاأأأأتعأانة بغير
وتبرأوا من كأل من خأالا منهجهم ،ثم هم ال يرون
ن
ً
الماأأأأحمين عحى ءتأال الماأأأأحمين ،بل ويُ صأأأأرِّ حون بذلك بال أ مواراة وتمتحئ
أ بيأأاتهم بتحأأك األطروحأأة .فبهتأأت لأأديهم ءضأأأأيأأة الوال والبرا  ،نأأاهيأأك عن
تفريطهم في ءضايا مصيرية مثل ءضية الصحل مع اليهو  ،بل والهجوم الضار
عحى امن ال يرى جواز الصحل أو االاتعانة بالمشركين!

تحريم الخروج عحى أ حاكم
يجيب ربيع بن ها

المدخحي عحى اأأأؤال حول الخروج عحى الحاكم الفااأأأق،

فيقول« :الخروج عحى الحاكم الماحم ال يجوز بحال من األحوال».
اضغ لمشاهدة الفيديو
كافرا فهو ً
أيضأأا غير
فيما يرى اأأعيد راأأالن أن الخروج عحى الحاكم وإن كان
ً

جأالز بأدعوى االاأأأأتضأأأأعأاف وعأدم التمكين .فيقول ُمتهكِّ ًمأا« :أم تريأدون أن
تخرجوا عحيه باكين المطبخ وعصا الراعي!»

اضغ لمشاهدة الفيديو
ولحر عحى هذا يجب ً
أوال التفريق بين الحال التي يكون عحيها الحاكم ،فالحاكم:
أصحيا أم طرأ عحيه كفر
كفرا
اأحما وإما أن يكون
كافرا اوا أكان ً
ً
إما أن يكون ُم ً
ً

عندنا فيه من

بُرهان.

ءالما بدين
والحاكم الماحم :إما أن يكون ُم ً
قاطا ً

ُمدافعً ا عن حدو ه ُمجتن ًبا

حما ال يُ خرجه من الرة ا االم.
نواهيه ،وإما أن يكون
ظالماُ ،ظ ً
ً

44

ً
أوال :الحاكم الماحم القالم بدين

أأأرعأا وال ً
عقال في تحريم الخروج عحيأه ،بأل وءتال من نازعه
وهأذا ال خالف شأ ً
ال :ااأ ِمع ُت ار ُا ا
األمر .فعا ن عا ر اف اج اة ار ِضأي ُ عا نهُ اء ا
عحيه واحم
صحى
ول
ا
يا ُق ُ
اح ند ،يُ ِريدُ َان يا ُشأأأ ّق عا اصأأأاكُمَ ،او
ول « :امن َا اتاكُم او َام ُركُم اج ِميع ،عا حا اى ار ُج نل او ِ
يُ اف ّر ا اج اماعا تا كُم ،افاءتُ حُو ُه» .أخرجه ماحم.
ويخرج عن هذا من عانى نقص الكفا ة بعجز عقحي ،فيطرأ عحيه ما يمنعه من
أ ا وظالا ا مامة :كالجنون ،أو العمى ،أو الصأمم أو البكم ،أو صيرورته أايرا
ال يرجى خالصه ،وهذا ما ينحل به عقد ا مامأة فينعأزل ا مام في هذه الصور
جميعً ا.

ثانيا :الحاكم الكافر
ً

وفيأه ءأد جأا إجمأاد األلمة عحى الخروج عحيه وعدم طاعته عحى ما نقحه ابن
ً
اأأبيال
لكافر
المنذر والقاضأأي عياض والنوو وابن حجر ،إذ ال يجب أن يكون
ن
بطأاعأة أولي األمر م ّنا ،وهذا الحاكم الكافر ما هو
عحى المؤمنين ،كمأا أمرنأا
منا وال نحن منه.
ففي صأحيل ماأحم ،عن عبا ة بن الصامت رضي
صأأأأأأأحى

عنه ءال « :عانا راأأأأأول

عحيأأأأأه واأأحم فبايعناه فكان مما أخذ عحينا :أن بايعنا عحى الاأأمع

والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعارنا وياأرنا وأثرة عحينا وأال ننازد األمر أهحه،
ءال صحى

عحيه واحم« :إال أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه مأن

برهان»»

فنقل ا مام النوو في شأأأرحه لصأأأحيل ماأأأحم عند شأأأر هذا الحديث عن
القاضي عياض ا جمأاد عحأى الخروج عحى الحاكم إن كفر .فقال« :ءال القاضي
عياض :أجمع العحما عحى أن ا مامة ال تنعقأأأأأد لكأأأأأافر .وعحى أنه لو طرأ عحيه
41

الكفر انعزل .وءال وكذا لو ترك إءامة الصأأأحوا

والدعا إليها .ءال القاضأأأي

عيأاض :فحو طرأ عحيأه كفر وتغيير لحشأأأأرد أو بأدعة ،خرج عن حكم الوالية
واقطت طاعته ووجب عحى الماأأأأأحمين القيام عحيه وخحعه ونصب إمام عا ل
إن أمكنهم ذلك .فإن لم يقع ذلك إال لطالفة وجب عحيهم القيام بخحأأأع الكافر وال
يجب فى المبتدد إال إذا ظنوا القدرة عحيه فإن تحقق العجز لم يجب القيام
ويهاجر الماحم عأن أرضه ويفر بدينه».

35

ءال الحافظ ابن حجر في فتل البار شأأر صأأحيل البخار « :إنه -أ ا مام-
ينعزل بالكفر إجماعً ا فيجب عحى كل ماأأحم القيام في ذلك فمن ءو عحى ذلك
فحه الثواب ،ومن اهن فعحيه ا ثأأأم ،ومأأأن عجأأأز وجبت عحيه الهجرة من تحك
األرض».
أصأأأحيا أم طرأ عحيه كفر ،فقد جا في صأأأحيل
فرا
وهذا إن كان الحاكم
كافرا كُ ً
ً
ً

البخار ( :من بدل ينه فاءتحوه) وفي رواية عند ا مام أحمد وابن حبان (من
رجع عن ينه فاءتحوه) فهذه األحا يث ت مر بعدم طاعته وت مر بالخروج عحيه،
وعزله وءتحه ولو زعم أنه ماحم إذا ظهر عحيه عالما الكفر.
فيقال بكفره:
وهنا يجب أن نحد ما هي العالما التي تظهر عحى الحاكم ُ
 .5أال يحكم بما أنزل
ون)
ُه ُم الك ا ِ
اف ُر ا

 ،لقوله تعالى ( :او امن لام يا حكُم ِب اما َان از ال ن
الحهُ اف ُاولا ِئ اك

 .2أال يرضأأأى بالرجود إلى

وراأأأوله عند التنازد ويرضأأأى باألحكام

الوضعية.
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 .3مواالة اليهو والنصارى أو مواالة أ كافر أو مشرك.
 .4الر ة عن الدين بمشأأأأاركة الكفار أو المشأأأأركين في طقواأأأأهم الدينية
فيفعل مثل فعحهم ،أو يرتد صحي ًبا أو ياجد لصنم أو يتهو .

 .1أن يترك الصأأالة أو ال يدعو ءامتها .لحديث عوف بن مالك-رضأأي
عنه-ءال :اأأمعت راأأول

-صأأحى

عحيه واأأحم-يقول( :وشأأرار

ألمتكم الذين تبغضأأونهم ويبغضأأونكم ،وتحعنونهم ويحعنونكم ،ءال :ءحنا:
 ،أفال ننابذهم فقال :ال ،ما أءاموا فيكم الصالة)

يا راول
 .6أن يُ ّ
حل ما حرم

وراأأأوله ويحرم ما أحل

وراأأأوله ،وهذا من

القضأأأأايأا المجمع عحيهأا عنأد ألمأة الماأأأأحمين ،كأإباحة الربا والخمر،
وكااتحالل م الماحمين بغير حق ولمجر مخالفة ذلك الحاكم ونظامه.
وكتحريم الجها بحجة أنه إرهاب ،وتعطيل الحدو الشرعية بزعم عدم
توافقها مع أتت به القوانين والحضارا الحديثة.

ثأ ً
أالثأا :الحأأاكم الجأأالر ولم يتعأأدى ذلأأك إلى الخروج عن الرة
ا االم

وهنأا يجأب تحرير محأل النزاد ً
أوال ،إذ أن الحأديأث هنأا عن حاكم ماأأأأحم لم

يتحبس بفعل من األفعال الاأأت الاأأابق ذكرها ،فهو مؤمن يقيم الشأأرد ال يوالي
حراما
المشركين ولم يترك إءامة الصالة وال الدعوة إليها ،ولم يُ حل
الكافرين وال ُ
ً
ً
حالال .ورغم هذا فالما لة محل خالف عري بين العحما واأللمة.
حرم
ولم يُ ّ
وهنأا يجأب أن يثبت المداخحة ً
أوال وجو حاكم في هذا الزمان لم يقع في فعل
ّ
الات لننتقل بعدها إلى محل النزاد.
من هذه األفعال
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وفي محل النزاد أءاام
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 -5أن يُ وجد منأأأأأه مأأأأأا يوجب اختالل أحوال الماأحمين  ،وانتكاس أمور الدين
يقول الشأريا الجرجاني في شر المواءا(« :)313/8ول مة خحع ا مام وعزله
بابب يوجبه ،مثل أن يوجد منأه مأا يوجب اختالل أحوال الماحمين ،وانتكاس
أمور الدين ....وإن أ ى خحعأأه إلأأى فتنأة احتمل أ نى المضرتين» .فيمكن ً
أيضا

أن يقع الخالف في تعيين أ نى المضأأرتين ،فكأل يعمل بما يراه فيما بينه وبين
 .فال يجوز لواحد أن يحوم اآلخر .وعحى مثل هذه األمور االجتها ية يحمل
اختالف الصأأحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج عحى بع

األلمة فأأأأأأي

أن األمر مرتب بتعيين أخا الضررين أهو في عزل هذا ا مام الماحم
زمنهم .أ ّ
الذ ُو ِجد منأأأه مأأأا يوجب اختالل أحوال الماحمين ،أو انتكاس أمور الدين ،أم
في االكتفا بالنصل له ووعظه وتذكيره باهلل.

 -2أن يرتكب فاأ ًأقا مقتصأ ًأرا عحى نفاأأه :وحكمه أنه ال ينعزل به بنفاأأه ،ولكنه
ياتحق العزل ،فعحى األمة أن تعزله إال أن تترتأب عحى العزل فتنة .ءال في الدر
المختار ،باب ا مامة( :يكره تقحيد الفااق ويعأزل بأه إال لفتنة) وءال ابن عابدين
تحته( :ءوله :ويعزل به ،أ بالفاق لو طرأ عحيه ،المأأأرا أنأأأه ياتحق العزل كما
عحمت ذنفا ،ولذا لم يقل ينعزل) .
ً
فاقا يتعدى أثره إلى أموال غيره :ب ن يظحم الناس فأأي أمأوالهم،
 -3أن يرتكب
ولكنه يت نول في ذلك بما فيه شأأأبهة الجواز ،مثل أن يحمل الناس الجبايا

 32ناأتند هنا إلى ءول الشأيخ أشرف عحي التهانو -رحمأأأأأه

-في راالته "جزل الكالم في

عزل ا مام" والمطبوعة في المجحد الخامس من إمدا الفتاوى) ص 559إلى.535
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مت ً
وال فيها بمصأالل العامة .وحكمه أنه ال ينعزل بذلك ،وتجب طاعته ،وال يجوز
به الخروج عحيه.
 -4أن يظحم الناس أموالهم ،وليس له في ذلك ت ويل ،وال شأأبهة جواز :وحكمأأأأأه
أنأأأه يجوز لحمظحوم أن يدفع عنه الظحم ،ولو بقتال ،ويجوز الصبر أيضا بل يؤجر
أن هذا القتال ليس لحخروج عحيه ،بل لحدفاد عن
عحيأأأأأه ،وهنا يجب التنبيه إلى ن
المال ،فحو أماك ا مام عن الظحم وجأب ا مااك عن القتال.
وهذا حكأم المظحأوم الذ يقاتل فعً ا لحظحم عن نفاه .أما غيره فهل يجوز له أن

ينصر هأأأأذا المظحأأأأوم ضأأأأد ا مام اختحفت فيه عبارا القومُ ،
فذ ِكر في فتل
القدير أنه يجب عحى غيأأر الظحأوم أن يُ عين هذا المظحوم و المقاتل حتى ينصفه
ا مام ويرجع عن جأأورهُ ،
وذ ِكأأر فأي جأامع الفصولين والمبتغي والاراج أنه ال

ينبغي لحناس معاونة الاحطان وال معاونتهم .ووفأق ابن عابدين بين القولين ب ن
وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه ،وإال فال.
وأما كون الصأبر أولى في هذه الحالة :فهو لحديث حذيفة ابن اليمان-رضي
عنهما-أخبر فيه عن ألمة الجأأأأأور ،وفيأأأأأه( :ءحت :كيا أصأأنع يا راأأول

إن

أ ركت ذلك ءال :تامع وتطيع ،وإن ضرب ظهأرك وأخذ مالك ،فاامع وأطع)
أن المرا من ءوله عحيه الاأأأأالم( :فااأأأأمع
وهنا ءيقة يجب االلتفا إليها إذ ّ
وأطع) نهيه عن الخروج .وأما القتال لدفع الظحم فجوازه مبني عحى األحا يث
التي تبيل القتال عن النفس وعن المال .وتركه أولى ااتبرا ً لحدين من أن يكون

خروجا عحى حاكم ماحم.
ً

ً
فاأأقا متعديً ا إلى ين الناس ،فيكرههم عحى المعاصأأي ،وحكمه
 -1أن يرتكب
حكم ا كراه ،ويدخل هذا ا كراه في بع
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األحوال في الكفر حقيقأأة أو حكمأا.

وحينئذ يححق هذا القاأأم بالكفر البوا  ،فيجوز الخروج بشأأرط ءطعية الكفر،
ءطعيا كريية العين ،وال يكتفى في ذلك بالروايا
وأن يكأأأأأأون صأأأدوره منه
ً

الظنية.

انتقاص العحما وا ّبهم بدعوى منهي الجر والتعديل

ويرتكز منهي المداخحة في الحكم عحى الناس عحى ركيزتين :األولى :إبطال منهي

الموازنا

بين الحاأنا

أن الر عحى المخالا ياتوجب
والاأيئا  ،فهم يرون ّ

ذكر مااوله فق  ،وال يجوز ذكر شي من محاانة ،ألن هذا ياتحزم التزكية له،
والرفع من ءأدره ومنزلتأه ،وهأذا أمر ال يجوز .وفيأه ءأد جأا في كتاب ربيع
المدخحي :المحجة البيضأأأا في الذب عن الاأأأنة الغرا  ،بعدما ذكر ما يراه من
مفااأأأد في منهي الموازنا " :وبهذا القول والتقرير ياأأأق

المذهب المبتدد

المختا رد :مذهب وجوب الموازنا بين الحانا والايئا " ،وبهذا من ثبتت له
ايئة ُمحيت حاناته ،ووجب تحذير الناس منه ومن منهجه.
النقطة الثانية :أن من حكم عحيه رموز المنهي وبخاصأأة المدخحي ،ب نه حزبي أو
اأأأرور أو ءطبي أو ضأأأال مار أو من كالب أهل النار فقد وجبت فيه الكحمة
وال يجوز بحال من األحوال التحقي عنه ،أو مجر مدحه ولو في جزلية معينة،
كمد أاحوبه أو تمكنه في فنه ،أو غير ذلك ...ألن ذلك يعتبر تزكية له.
وهنا اأأأيتركز ر نا عحى ثالث نقاط -5 :الر عحى منعهم الموازنة بين الحاأأأنا
والاأأيئا  -2 .ذثار هذا الغحو عحى انتشأأار المنهي ا اأأالمي ،وعحى عوام الناس
وأخذهم من العحما  -3 .انتشار التباغ

والتحااد نتيجة الظحم في الحكم.
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منهي الموازنة بين الحانا والايئا
ءال ا مام مالك رحمه

" :ما منا إال ويؤخذ من ءوله ويُ ترك إال صأأاحب هذا

القبر يشير إلى ءبر النبي صحى

معرض
عحيه وعحى ذله واحم" لذا فكل إناان ّ

لحخط  ،والموءا في هذا إن ظهر من شأأخص خط فالواجب اأأماد حجته ،فإن
تبين أن الحق
يبين خط ت ويحه ،فإن ّ
فير ّ عحيه بالدليل الصحيل ،وما ّ
كان مت وِّ ًال ُ

معه وجب ا ذعان إلى اجتها ه ،وإن كان رأيه فيما ياأع فيه الخالف ولديه من
تبين
األ لة ما يدعمه ،فكل بحاب اجتها ه وما ترا ى له ،ولكن بعد النقاش فإن ّ

وأصر عحى رأيه ،فحينها وجب التحذير من ءوله ألن ا ءرار عحى الخط ال
خط ه
ن

أأأل فيه اجتها ه،
يجوز ،لكن بأدون االنتقأاص من ءأدره وال من عحمه وال مما صأ ّ
فكيا إن كأأان هأأذا الأأذ وءع في الخط أ عأأالم من أهأأل االجتهأأا  ،ممن يُ عتبر
اجتها ه ،ويُ حتا ّي بقوله !
يقول الشيخ ابن عثيمين في ما لة الموازنة بين الحانا

والايئا « :لكن هل

من جزا العحما الذين أتعا بوا أنفاأهم في تحصأيل العحم ولم يدن خروا ُواعً ا في
نشأأره بين األمة أنهم إذا أخطئوا خط ًئا واحدً ا أن يُ ن اشأأر خط هم ويُ اأأكات عن
محاانهم ! ليس من جزالهم ،وليس هذا من العدل ،وال من القا  ،بل العدل أن
توازن بين الحاأنا

والاأيئا  ،فإذا ار اج احت الحاأنا

عحى الايئا

فا ناان

من المحاأأنين ،هذا إذا تقاربت الاأأيئا مع الحاأأنا  ،فكيا إذا كانت الاأأيئة
واحدة في مقابل ذالف الحاأأأنا

! لكن بع

الناس والعياذ باهلل يتخذ من

الخط الواحد ذريعة لحاأأب ،والقيل والقال ،ويضأأيا إلى هذه الاأأيئة اأأيئا
أخرى».
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انتشار التباغ

والتحااد نتيجة الظحم في الحكم

وماذا اأأأتكون نتيجة الظحم و ح

الحق والغحو في التجريي ،والرمي ب شأأأنع

األلفاظ وأكثرها ءاأأوة ،وترك كل المناءب والحاأأنا نتيجة اأأيئة أو خط  ،بل
أن هذا ما زال ءوله الذ
واالفترا وترك ما صأأأأححه المخالا وا صأأأأرار عحى ّ

ي خذ به ،واحتقاره لخط أو اأيئة اأوى انتشأار البغضا والكُره والتدابر عن
أبي هريرة رضأأأي

عنه ءال :ءال راأأأول

صأأأحى

عحيه واأأأحم« :ال

يبع بعضكم عحى بيع بع ن ،
ا
تحاادوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال ِ
ُ
يكذبه،
إخوا ًنا ،الماأأحم أخو الماأأحم :ال يظ ِحمه ،والوكونوا-عبا
يخذله ،وال ِ
يحقره ،التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثالث مرا ن -بحاب امرئ من الشر
وال ِ
وعرضه» .رواه
أن يحقر أخاه الماأحم ،كل الماحم عحى الماحم حرامُ :مه ومالُه ِ
ماحم.
إن هذا لربما يكون اأب ًبا في ا فالس يوم القيامة :فعن أبي هريرة رضي
بل ّ

عنه ءال :ءال راأأول

صأأحى

عحيه واأأحم" :أتدرون ما المفحس " ءالوا:

المفحس فينا من ال رهم له وال متاد فقال ":إن المفحس من أمتي من ي تي يوم
القيامة بصأأالة وصأأيام وزكاة ،وي تي وءد شأأتم هذا وءذف هذا وأكل مال هذا
واأأفك م هذا وضأأرب هذا فيعطى هذا من حاأأناته ،وهذا من حاأأناته فإن

فنيت حاناته ءبل أن يقضي ما عحيه ُاخذ من خطاياهم فطرحت عحيه ثم طر
في النار".
وليا فقد ذذنته بالحرب"
ولهذا ءد جا في الحديث القداي" :من عا ى لي ً
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ذثأار هذا الغحو عحى انتشأأأأار المنهي ا اأأأأالمي ،وعحى عوام الناس
وأخذهم من العحما
وإذا أطحق هؤال ألاأأأأنتهم في العحمأأا بأأالغحو في الجر  ،ففي امن يثق العوام،
ومن أين ي خذ الناس فتواهم ،وعن امن ي خذون العحم ،وفي امن يثقون ،وي منون
ِ
ومن يدلهم عحى الحالل والحرام ،والخير والشر !
عحى ينهم ،ا
ومن تبعا هذا خحو الااحة من المت هحين لحفتوى وتصدّ ر أمور الناس فيتصدر
من ليس ً
عحيه
أهال لها ...وهذا يكفي في بيان خطره حديث النبي صأأأأحى
واأأحم عن عبد

بن عمرو بن العاص ءال اأأمعت راأأول

صأأحى

عحيه
العحم

ال يقب العحم انتزاعا ينتزعه من العبا ولكن يقب
واأحم يقول« :إن
ً
جهاال فاأأئحوا ف فتوا
ريواأأا
بقب العحما حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس
ً
بغير عحم فضحوا وأضحوا»

فيقول ابن عثيمين-رحمه

ُ -ماأأتحضأ ًأرا توابع هذا الغحو والتشأأنيع والتجريل

جر العالم فاأأأيكون
في العحما « :وليعحم هذا الذ ابتحي بهذه البحوى أنه إذا ّ
ً
اأببا في ر ما يقوله هذا العالم من الحق ،فيكون وبال ر الحق وإثمه عحى هذا
ً
ً
شأأخصأأيا بل هو جر
جرحا
جر العالم ،ألن جر العالم في الواءع ليس
الذ
ّ
رث محمد صأأحى

عحيه واأأحم فإن العحما ورثة األنبيا  ،فإذا جر العحما

وءد فيهم لم يثق الناس بالعحم الذ عندهم وهو موروث عن راول

صحى

عحيه واأأحم ،وحينئذ ال يثقون بشأأي من الشأأريعة التي ي تي بها هذا العالم
الذ ُجر ».
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طر مواجهة التيار المدخحي والتصد له
و ن كأان التيار المدخحي يُ صأ ِّ
أن ءولهم هذا هو
أأأدر في كحماته ومواءفه ويزعم ّ
ألمأة الاأأأأحا ،فمن العقأل والمنطق مواجهتهم في الميأدان الأذ نشأأأأطوا فيه
وأوشأكوا أن يُ ح ِّباوا عحى الناس ينهم فيه ،ولا ِمن أول ما يجب مراعاته في هذا

هو تحذير الناس من ِّاتباد الهوى وبيان ذثاره عحى تصورا ا ناان ومعتقداته،
ً
و وره في إحداث الفرءة بين الماأحمين ،وإضأعاف ّ
فضال عن الحيد عن
صأفهم،
مرا

.

الر العحمي المتين المو ّثق عحى شأأأأبههم و ح
كأأذلأأك ّ
اأأأأاحأا العحم فيخحوا بأالنأاس فياأ ِّ
أأأحمون لهم عقولهم ليزرعوا فيها منهجهم.
ُ
فرغ لهم
حججهم ،وال ُت ن

وتفنيد مظاهر الغحو الذ اتبعوا وبيان ذثاره ومقتضياته ،وتحذير الناس من هذا

المنهي ونشر أءوال أهل العحم ممن يثق الناس فيهم.
ثم نعمأد إلى التحيزا

الفكريأة ألنصأأأأار هأذا التيأار فنُعالجها ءبل الخوض في

ّ
الحق من ءالحه أيا ما كان،
فيق ابل
ذثارها ،والتشديد عحى بيان العدل مع المخالاُ .
ما ام أثبت صأأأحة ءوله وأتى بصأأأحيل األ لة لتدعيمه .وإنه لمن العدل إثبا

تبين صأأحتها وثبوتها عنهم ،فإنه ءد يجتمع
محااأأن الخصأأم وعدم جحدها إذا ن
في الشخص الواحد موجبا المد وموجبا الذم.

وبعأد محأاججتهم وبيان خط منهجهم ،وإءامة الحجة عحيهم ،فإن أبوا الرجود

إلى الجا ّ ة وااتمروا في منهجهم الذ أضعا ّ
صا الماحمين وأجمع الكثير من
أهل العحم عحى خط ه وخطره ،فحينها هاجر جميل ،من باب العقوبا
والهجر يكون بحاب األحوال واألعمال.
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الشأأرعية.

ختاما
ً

ً
فارءا بين طالب العحم المخالا وبين من حمل الاأأأال وأفضأأأى إلى
إن هناك
ّ
إراءة نم حرام ،لذا فمن ا نصاف التفريق بين هذا وذاك ،وإن كنا بصد الحديث
حرض عحى الماحمين ،ومن
عن مذهب وليس جماعة ،فمن ا نصأاف مراعاة من ن
أأر  ،لتعمده الوءوف في صأ ج
أأا كل ذ اأأأحطة ،ومن
بدم حرام ،وءتل وشأ ن
تح نبس ن

خالا مظانة إصابة الحق.

معتد أوجب ا اأأأالم
حرض وءتل فما هذا بمخالا شأأأرعي ،وإنما صأأأالل
ن
فمن ن

ً
وحفظا لحدما واألنفس واألموال واألعراض ،ومن
ءتاله و فعه ،مخافة ا فاا ،
ً
مخالفا في ءول فحقه البيان وا يضا وإءامة الحجة.
كان

فإلن كان في امن ينتاأأب إلى الماأأحمين امن يُ ثني عحيه بشأأخصأأه مركز مكافحة
ا رهاب في األكا يمية العاأأكرية األمريكية ،ويوصأأي بااأأتخدام منهجه في
محاربة األفكار المضأأا ة لالحتالل والاأأيطرة األمريكية ،فإننا ً
إذا لاأأنا بصأأد

التعامل مع مخالا فكر  ،و ن كانت كل اآلرا والفتاوى مركزها تعظيم الحاكم،
وصأبغه بصأبغة كهنوتية وأنه مؤيد من الاأما  ،فإننا لانا بصد خالف ت ويحي،
إذ اختحفت مرجعية مصا رنا وأصول تفايرها.
و ن كان الطعن والتجريل في الدعاة والعامحين لنشر ين
الوال

منهجا يُ قام عحيه
،
ً

اخل هذا التيار ،بقصأأأد إفراغ الاأأأاحة ا اأأأالمية من الدعاة العامحين

وصأأدّ هم عن ءول الحق ،وتعطيحهم عن الماأأير ،والوشأأاية بالدعاة ممن يقولون
الحق عند اأأحطان جالر-هذا إذا اأأحمنا ب نه فق اأأحطان جالر-بل والتحري
ً
باطال ،وما يترتب عحيه من
قر
عحى اعتقال هذا الذ لم يرتضأأي أن ياأأكت ويُ ّ
توءيا كثير من الأدعأاة ،وإغال كثير من الجمعيا

الخيرية التي كان أهل

ا اأأأأالم ياأأأأتفيأدون منها ،من يتامى و عاة وحفاظ لحقرذن وتطويع الناس
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لحكوما ن يظهر لحعيان ما تاأأببت فيه من ضأأرر لحماأأحمين ،ومنافع ألعدالهم...
فما هذا بقول عاءل ،وال يُ ناب مثل هذا لمن أرا الخير لدعوته وأمته بحال من
األحوال!
ويبدو من خالل ماأار التيار المدخحي عندما ُا ِتيل له التمد في الااحة الحيبية،
أنه لم يتورد في ماأأأاندة أكبر طغاة العرب ،بل وإعالن ااأأأتقوالهم بالاأأأال ،
واغتيال ءا ة الصأأأأا ا اأأأأالمي ،ومفاخرتهم بإباحة الدما  ،واالاأأأأتبرا من
الماحمين بزعم أنهم خوارج.
لأذا فيظل خطر هؤال الحقيقي مرهو ًنا بمدى ترك الاأأأأاحة لهم والاأأأأما لهم
بأا لتواأأأأع .ومن هنا يمكننا القول إن إتاحة الفرصأأأأة لمثل هؤال -مؤيد القتحة
ن
اأأأفاكي الدما -باالنتشأأأار واجتذاب الناس إلى عوتهم ،لهو نذير بفتل المجال
األمة
لطعن التيار ا اأأأالمي من اخحه ،وإتاحة الفرصأأأة لكل من أرا النيل من ّ

ونصيرا.
ا االمية أن يجد ُمعاو ًنا
ً

تبرأوا من منهجهم ،وحذروا من
و ن كأان كبأار عحمأا
األمأة ممن عأاصأأأأروهم ن
ّ
عاءبته ومآله ،ويقيمون المحاضرا

في بيان فاا منهجهم فال ياعنا إال اتباد

خطوا صأأأال الدين األيوبي عندما أرا تنقية الصأأأا ا اأأأالمي من شأأأوكة
الفاطميين التي طعنت الماحمين في ظهورهم.
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