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 حوار مع سماحة الشيخ ماهر حمود: السلفية المعاصرة
 الدكتور أحمد ماجد

الشيخ ماهر محود، السفية، التكفريية، ابن تيمية، حممد بن عبد الوهاب، أمحد كلمات مفتاحية: 
 بن حنبل، السلفية اجلهادية، اإلخوان املسلمون.

 

هم  ن  م  لعل ه يكون نقطة انطالق،  ل مركزي  سماحة الشيخ بسؤالنبدأ أسئلتنا  -
التكفيري ون وما هي عقيدتهم؟ هل لهم منطلقات مذهبي ة أم أن هم مجموعة لديها 

 .تقاطعات سياسي ة ضي قة
 ذمنقد ظهر  –إن جاز التعبري  –مستحدث  ن كتعبريالتكفرييّو : الشيخ ماهر حمود -

إذا أردنا حتليل الظاهرة املوجودة و ز بعد ظهور داعش والنصرة وأمثاهلا. وتركّ  ،سنوات قليلة
إخوانّية أو ابّية، وبعضها بعض هذه األفكار جذورها وهّ  ،دةفهي مزيج من أفكار متعدّ 

 نفه  برأيي حّت و وبعض هذه األفكار سياسّية، وهكذا.  –إذا جاز التعبري حتديًدا  –قطبّية 
املصريّة أيام عبد الناصر، ات وحتديًدا إىل السجون ياملوضوع أكثر جيب أن نذهب إىل الستين

ضوا إىل كثري من اإلجراءات التعّسفية. وبرأينا وتعرّ  ،السجون ه  يفحيث كان عدًدا كبريًا من
ن م إىل أصحابه ب  س  ن  كان ال يتوازى مع حج  ما   ّيةوجتاوز احلقوق اإلنسانتعذيب أّن ال
 . ُت  

التكفرييّة، حيث دفعت عدًدا من ة كانت األصل يف والدة األفكار فممارسات السلطة السياسيّ 
يت مسأ  ة اليت اإلسالميّ ة معيّ اجلس ترأّ  الشباب للخروج عليها، منه  شكري مصطفى الذي

ة على تكفري اجملتمع وضرورة اخلروج أفكار هذه اجلمعيّ  وترتكز ،"ة التكفير والهجرةبجمعي  "
ألّّنا  ؛ية عن حراماجملتمع متأتّ ّن األموال املوجودة يف : إوصلت أفكاره  إىل أن يقولواعليه. و 

ا يربّون من ا يزرعون ومّ كانوا يأكلون مّ موا التعامل هبا، و لذلك حرّ  ،ةائدية من الفمتأتّ ال و مأ
 أي هجرة اجملتمع وتكفري اجملتمع.  ؛املواشي وما إىل ذلك. فهذه هي اهلجرة

 ،أزهري عاملوهو ني الذهيب اغتيال الشيخ حسفهو أّما إجنازه  الذي برزوا فيه "إىل اجملتمع" 
وكأّّنا يقصدون  -طالق رصاصة يف عينه، حة باختطافه وقتله عرب إحيث قامت جمموعة مسلّ 
له كتاب من أمجل ما اطّلعت عليه من   -وتشبيهه باملسيح الدجال ،هبا إرسال رسالة أنّه دجال
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ده هل  االقتل انتق، وكان السبب الكامن وراء هذا التفسير والمفس رونكتب التفسري امسه 
 فكاره .وأل

ة املعاصرة، يقتضي العودة إىل املرحلة اليت ّنت ّن فه  احلركات التكفرييّ إ :وهكذا، ميكننا القول
أمًرا اليت دارت يف السجون مع شكري مصطفى ومن معه فيها، وقد يكون اللجوء إىل احلوارات 

يل من التنويه  ، وهنا ال بدّ فكريّ ار الذات جدوى، ألّّنا قد تؤشر إىل سبب ظهور هذا التيّ 
م لإلخوان املسلمني حسن وع نو ن  بأنّه من تأليف املرشد العا ،ُدعاة ال ُقضاةي بكتاب مس ّ 

وكّل  ،املعاصر ار التكفرييّ صورة عن التيّ  مي يقدّ ر تصوّ اهل ضييب يف هذا اجملال، فهذا الكتاب ب
 .    من العودة إليه شخص يريد أن يفه  عن هذه احلركات ال بدّ 

       
ة في ن  الحركات التكفيري  : إمت، تريد أن تقولسماحة الشيخ كأنك من خالل ما قد   -

 جزء كبير منها، تعود إلى البعد القطبي؟  
ميكننا أن نشري إىل م أعيننا ونبحث فيها، إذا أردنا أن نضع اجلذور أماالشيخ ماهر حمود:  -

ة، حيث ، هذا األمر انعكس على الرؤية العامّ لآليات التفسري احلريفّ به سبّ وما  ابّ الوهّ  البعد
ذ ت   وي ضاف إىل جانب . اللفظ عليه دم من أ وق ع  ح يستبا، فكلمة كفر باملعىن احلريفّ أ خ 

ت ف هم   اليت، -وهي كتابات رائعة برأينا -د قطب، مبعىن كتابات السيّ  ةالقطبيّ  ةابيّ الوهّ 
د قطب لكن مل نصبح ن قرأنا وحفظنا بعض النصو  من سيّ حن - ،ائة جد  بطريقة سيّ 

فهؤالء التكفرييون انطلقوا من  -املعىن التفصيليّ عىن العام وليس تكفريّيني، ألنّنا أخذنا امل
د قطب وهي: "إّن البشريّة كّلها قد ارتّدت عن دين اهلل ألنّه ال يوجد نظام لسيّ مجلة رئيسّية 

الكرة األرضّية". وأردف قائاًل: "وحت املؤّذنون الذين يقولون حيك  مبا أنزل اهلل على سطح 
ن  اهلل وأّّنا تتضمّ د رسول اهلل على املآذن ال يعرفون معىن كلمة ال إله إاّل  اهلل حممّ ال إله إاّل 
منها  واواستنتج بشكل حريفّ  وهاخذ، فأ"احلك  هلل وليس للتشريع البشريّ  ة هلل مبعىناحلاكميّ 

 وهذا خطأ مريع.  ،بأّن اجملتمع كافر
ة س  القوميّ ابأّن هذه األنظمة ظلمت ب طبًعا هناك اجلانب السياسيّ  ،ذه هي اجلذور الرئيسّيةه

مّث إّّنا  ّنا يتبىّن األفكار اإلحلاديّة،أحيانًا وباس  االشرتاكّية أحيانًا أخرى. وكان كثري من أركا
، ونتج عنها والفساد السياسيّ  ونتج عنها الفساد اإلداريّ  ،فشلت يف السياسة فنتج عنها اهلزائ 
 الكثري من اخليانات اليت ظهرت. 
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لتم به، بالنسبة للحركات في الكالم الذي تفض   ح لي أن أدخل في تفصيليناسم -
ابي ة هي عملي ة التوحيد الوه   السلفي ة يعتبر البعض أن  واحدة من اإلشكاالت النابعة من

ة التكفير. بين مفهوم الربوبي ة ومفهوم األلوهي ة، والذي بنى على أساسها الوه ابي عملي  
ارات اآلتية من القارة ن  هناك تأثيرات للتي  إا يُقال وبالنسبة للوهابي ة السلفي ة أيض  
لباني، هل لهذه والتي وصلت إلى ذروتها مع األ ،الهندي ة ال سي ما أهل الحديث

 الشخصي ات دور في هذه التكفيري ة أو السلفي ة المعاصرة؟
لربوبّية واأللوهّية مفهوم ا ؛يوجد خلط يف هذه املفاهي  برأيياًل: أوّ  الشيخ ماهر حمود: -

أي  ؛ةمع احلك  مبا أنزل اهلل، واحلاكميّ  ، مبعىن خلط مفهوم التوحيد اإلهليّ ةاإلهليّ ة واحلاكميّ 
احلك  بالسياسة واجملتمع، هذا الذي وّلد التكفري أكثر من الفكرة العقيديّة اليت جتمع بني 

 الربوبّية واإلهلّية، وهي احلاكمّية اإلهلّية.
المصطلحات كتاب   صاحب األعلى املودودي اّن أبإلقارة اهلنديّة، إذا قلنا ا مبا خيصّ  :ثانًيا

إىل  ايقودن فهذا ،ةيوجد لديه نزعة تكفرييّ س اجلماعة اإلسالمّية يف باكستان مؤسّ و  األربعة
ة اإلسالميّ ماعة فاجل ىء،طاخبشكل ف همت  ة إّّناليست ذاتيّ لكن و  ،توجد جذور ،نع  اخلطأ.

 خيالفحول اخلالفة وامللك كتاب   هلديّن بل إن، يو ضخمة وعلى اّتساع وال يوجد فيه  إرهاب
، وهو اقاسيً  امعاوية بن أب سفيان انتقادً  فيه نتقدا .أهل السّنة التقليدّيني عموم ما عليه فيه

 بل بالعكس هو جينح جنوًحا آخر. ،ي إىل التكفرييًضا ال يؤدّ أالكتب، لكّنه  برأينا من أه ّ 
د قطب، األعلى املودودي بريء من هذه التهمة، وُتمته أقل من ُتمة سيّ  ابرأيي أّن أب

ا أبو ر جد   املؤثّ هذا العامل   لى ذلكعإىل التعايش أكثر، والدليل وبالعكس إّن القارة اهلنديّة متيل 
استطاع أن يوصل فكره إىل مرحلة ه لكنّ و  ،ابّيةالوهّ من آرائه ب قريًبا ي كانذاحلسن ندوي ال

 مع اآلخر.تعايش ال
د للشيخ حممّ   ماهكتاب يف هذا اجملال أشري إىل  الصحراء أكثر، و  املشكلة تنبع منأّن  أتصور

وأنا يف احلقيقة مل أقرأه لكن عنوانه  - كيف نفهم السن ة النبوي ة؟الغزايل املعاصر املصري 
إىل وصل  برأييو  ،ابّية للسّنة النبويّةالفه  املعاصر للوهّ فيه ينتقد  -ةوالكثري من تفاصيله مهمّ 

وال يناسب احلضارة واملدن.  ، الصحراءهذا الفكر ال يناسب إاّل  ا فقال:توصيف دقيق جد  
الذي يأخذ املوضوع وحييله إىل التفسري لحديث النبوّي، ل صحراويّ فه  هي ابية الطريقة الوهّ 

 التشبيه واالستعارة وما إىل ذلك.البالغة والكناية و احلريّف، ويفصله عن 
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 أّن اجلزء األساسيّ أثريها، هي وجهة نظر بعض الباحثني اليت تعترب أن اليت أريد  ةالنقطة الثالث
ئه  بالفكر السلفّي يف املدينة التقابعد سّيما من هذه الظاهرة يعود إىل اإلخوان املسلمني ال 

  رة.املنوّ 
اإلخوان املسلمني أّن  ،الغة وعدم دقة، لنكن منصفنيبرأيي هنا أيًضا توجد مب ،لاألمر األوّ 
وفيها أناس  توجد منطقة يف العامل إاّل  ا ومرتامي األطراف ويعّ  القارات وال أظنّ  جد  جس  كبري
 ، أو مسجد أو كذا.  سة تابعة هلمؤسّ فيها أو  ، ن هبير أو متأثّ  ،من اإلخوان

ا، شيء ال ي ذكر. هذا اجلس  الكبري؟ نسبة قليلة جد  ك  هي نسبة التكفريّيني الذين ظهروا من 
نشّق ا قد يكون قدمّا يعين أّن اُتام اإلخوان املسلمني بأّّن  دفعوا الناس حنو التكفري خطأ. 

 عطيك مثاًل، طبًعان هذا ال يعين أّّن  كذلك. دعين أني، ولكتكفرييّ  وأصبحوا ه  مجاعاتعن
 ، ال ميكنك أن تته ]عليه السالم[ عن سّيدنا عليّ  واانشقّ  اخلوارجق الكبري بالتشبيه، مع الفار 

 وراء فكرة اخلوارج. أنّه دنا عليّ سيّ 
ا عامً  86و أعاًما  85السياسة منذ  املوبقات اليت ارتكبها اإلخوان املسلمون يف عامل رغ  كلّ ف
 أو ،مع الغرب ه تصاحلسواء أكان من خالل ، اة بعد استشهاد حسن البنّ وخاصّ إىل اآلن و 

الفضيحة د مرسي و ة اليت حك  فيها حممّ يف السنبرز كثريًا  هذا األمرو  ،مع األنظمة ه صراع
 متىّن " واليت صديقي العظيم" :عنوان الرسالة اليت أرسلها إىل مشعون برييز حتتبتلك الكربى 

جرت بينه  وبني  صفقةعلى  تدلّ  فهذه الرسالةاالزدهار والرخاء، اإلسرائيلي  شعبلل فيها
 تحالفاتالو  خطاًءا بالسياسةارتكبوا أ اإلخوان املسلمني األمريكيني، انتهت إىل تلك الرسالة.

ا مع أمريكا وتركيا وقطر أو اآلن عندما حتالفو  ،سوريا ضدّ حسني ام سواء حينما حتالفوا مع صدّ 
أّّن  إاّل  اإلخوان املسلمون اليت ارتكبها املوبقات السياسّيةهذه  كلّ من  رغ  لكن على ال وغريها.

الذي ي دّرس يف حلقات اإلخوان والكتب اليت كتبوها  والفكريّ  والثقايفّ  أ بّرئ املنهج الفقهيّ 
خطاء الكربى. سنة وزيادة، من األ 80واملكتبة الضخمة اليت أنتجها أبناء اإلخوان على مدى 

احلك  مبا أنزل اهلل أكرب مّا ينبغي. ص األخطاء بأّن حج  فكرة قد نلخّ  .ال توجد أخطاء كربى
الوحيد الذي ميكنك أن تّتخذه على اإلخوان. أّما ما قلناه يف  تقريًبا هذا هو النقد احلقيقيّ 

أكثر من ندوة وحماضرة، كيف أجيب من يسأل، وكيف تفسر منهج عظي  متتدحه وتثق به 
ّسر أّن هذا املنهج أنتج سياسة ه إيّل، كيف تفوتؤمن به وال تزال تنتمي إليه، والسؤال موجّ 

 خرقاء؟ 
حقيقة أنا ال أدري. لدّي جوابًا، لكّنه ليس جازًما. اجلواب يتلّخص من خالل أّن اجلهة اليت 

 ةهي شبه منفصلة تنظيمي ا عن اجلس  الكبري، وإمكانّية اخرتاقها سهل تأخذ القرار السياسيّ 
 فكرة الطاعة العمياء املوجودة جتعل هذا مثّ  ،عة صغرية، وهل  وجود خارج البالدألّّنا جممو 
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ستبعد أن يكون فيها عمالء. وهذا أحد أع هذه اجملموعة الصغرية اليت ال اجلس  الكبري يطي
عرّب عنها أحده   ا رّدة فعل بشريّة، وقد يكون، ميكنين أن أفّسرها أّنّ األمر الثاّنالتفسريات. 

عام أنّه عمر التلمساّن  أظنّ  ،املرشد العام لإلخوان بعد خروجه من السجن أيام عبد الناصر
من خالل ا ترك أثرًا مّ ّن اإلخوان ضرهب  عبد الناصر واستقبلته  السعوديّة، ل إ، يقو 1973
 . ها الذي انتجتهّنوذج

الدولة، الدولة شعارها اإلسالم، حجاب املرأة، ة عملي ا فكرة فصل الدين عن السعوديّ كّرست 
 مظاهر الفرديّة فصل اجلنسني، الصالة، ومناسك احلج، املطوِّع الذي يأخذ الناس للصالة، كلّ 

مئة باملئة، وكيف  فهو أمريكيّ  أّما القرار السياسيّ  ،للدين تقريًبا هي حمرتمة بشكل جيد
 أدري.يستطيعون أن جيمعون بني هذه وتلك؟ حقيقة ال 

 والثانية من تأثري السعودية.  ،اخللل هنا باإلخوان من اخرتاق للفئة القياديّة

 

 ة؟ر الحركة السروري  سماحة الشيخ كيف تفس   -
صحراء بية واإلخوان، هو سوري يعيش يف : السروريّة هي مجع بني الوهاالشيخ ماهر -

، وجاء دور المجوس أحده  كتابه قرأوإذا  أهبا، ومن هناك بدأ.مدينة السعوديّة ودّرس يف 
ه  اإلخوان أصاًل، بل ّن السروريّة إال ميكنين القول لذلك  ،اجد  فارغ وسخيف يدرك أنّه 

 سني منثري من املدرّ يف السعوديّة كبري، وكأّن حجمها  يح ن اإلخوان، صحهي انشقت ع
 ال ميكنين القول أّّن  اإلخوان األصليني. لكن  ،ض القرّن وغريه، ه  من السروريّةمثال عائأ

 

 ؟ي ة للتكفيري ينألسس الشرعبعد هذه الجولة، نسأل ما هي ا -
ها تفسري ء النصو  و اجتزا  جمموعة تقوم ب: كما قلنا قبل قليل، هالشيخ ماهر حمود -

و م ن  :على ذلك، يقول عّز وجلّ أعطيك مثااًل وس وخمالف جلميع املسلمني، حريفّ  بشكل 
ملْم حي ْك   مب  ا أ نز ل  الّله  ف أ ْول ئ ك  ه    اْلك اف ر ون  

ة اليت يعتمد عليها اإلخوان اآلية الرئيسيّ هذه  .1
يف التفسري وعلى أساسها جيري تكفري احلاك ، ، وغري اإلخوان يف السعي للحك  اإلسالميّ 

يقول:  -ترمجان القرآنعند أهل السّنة وهو  -عبد اهلل ابن عباس ما خيالف ذلك، فلدينا 
رية؟ ما دام "إنّه كفر دون كفر، إنّه كفر الذي ال خيرج من املّلة". إًذا ملاذا هذه الضجة الكب

رجإترمجان القرآن يقول   من املّلة؟ ّن كفر احلاك  ليس كفرًا كاماًل أو ليس الكفر الذي خي 
                                                           

 .44اآلية  المائدة،سورة  1
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ام ان  : قولهه  اعتمدوا على  ،مثال آخرو  و ج ن ود ُه  ا ك ان وا خ اط ئ ني   إ نم ف ْرع ْون  و ه 
بتكفري  2

. مثاًل مع العل  أّن اآلية مل تذهب هذا املذهب ،دمه  واحاستباو  ام،العاملني عند احلكّ 
ق ْد  ﴿" اآلية الكرمية من سورة املمتحنة مل ة إبراهيمآخر، الك تّيب الذي طرح يف مصر "

ْنك ْ  و م ما ت  ْعب د ون  ك ان ْت ل ك ْ  أ ْسو ٌة ح س ن ٌة يف   إ بْ ر اه ي   و المذ ين  م ع ه  إ ْذ ق ال وا ل ق ْوم ه ْ  إ نما ب  ر آ ء  م 
ن وا ب ال او ة  و اْلب  ْغض اء  أ ب ًدا ح تم ت  ْؤم  ن ك    اْلع د  ن  ن ا و ب  ي ْ ا ب  ي ْ ه  إ الم م ْن د ون  اللمه  ك ف ْرن ا ب ك ْ  و ب د  لمه  و ْحد 

إبراهي  وفّسروها أنّه جيب ها مّلة و هذه اآلية اليت مسّ ؛ 3﴾إ بْ ر اه ي   أل  ب يه  أل  ْست  ْغف ر نم ل ك   ق  ْول  
ويأتون بروايات أخرى   ،خوانكمن أعداء اهلل ومن الكفار حت لو كانوا أباك وإ ؤالترب 

أن كّل املسلمني على  والذي يقول بأّن  الفريضة الغائبةبعد ذلك يوجد كتاب  كذلك.
ومثال أخري  ة.هذا التفسري جمتزأ وال يتطابق مع أهل السنّ  فريضة احلك  مبا أنزل اهلل. ايقيمو 

وهو أيًضا موجود عند السّنة والشيعة  -،يستعينون حبديث السيدة عائشةعلى ما أقول، ه  
: يغزو جيش الكعبة حت إذا كانوا يف األرض خسف اهلل يف يقول -يف عالمات املهدي

سف هب  مث يبعثون  ،آخره هل  و أوّ  سف هب  وفيه  الصاحلون؟ قال خي  قالت يا رسول اهلل أخي 
ك يبعثون على ال مشكلة أن نقتل الناس يف الشوارع وبعد ذل على نواياه . مبعىن أنّ 

 ونساتنفه  ي ،ترتكز على فه  مغلوط لآليات واألحاديثة كّل ذلك أخطاء فقهيّ   نواياه .
ه  يعيشون يف قلب حفرة، وال يرون ماذا يف خارجها، وهذا يشبه املثل  مقاصد الشريعة،

 .هاداخل الشجرة ال يرى أوراق : من يعيش يفالذي يقول
لنرى من يشبه هذه اجلماعة لنعرف أصوهل ، وهذا ما أن نعود إىل التاريخ  جيببرأيي 
لى اهلل عليه وآله وسّل [ صالذين أنبأ عنه  الرسول ] ىل اخلوارجإ ،ر دائًماكما أكرّ   ،انسيقود

ميرقون  ،أقوام حيقر أحدك  صالته إىل صالُت  وصيامه إىل صيامه  :عندما قال بوصفه 
وأحاديث كثرية يف هذا. وأكرب  ،احلديث رمّية إىل آخرمن الدين كما ميرق السه  من ال

أمجعت الذي عليه السالم[ ] سيدنا عليّ يدّل على ذلك قتله  للعلماء، فه  قتلوا ّنوذج 
للحظة  ، فكيف ميكن ملسل  أن يظنّ هه يف اإلسالم وأُهّيته فيالروايات سّنة وشيعة على موقع

يقتلون العامل حيصل اآلن، تراه  هو إصالح لإلسالم. نفس الشيء  أّن قتل سيدنا عليّ 
هناك تشابه كبري بني التكفريّيني املعاصرين  حبجة صالح اإلسالم. والعامل الفالّنّ  الفالّنّ 

 وبني اخلوارج، وهنا جيب دراسة ظاهرة اخلوارج بالتفصيل لنرى السبب. 
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ى إسالمي  أصال  وال حت   ، أنتم تنفون أن يكونوا مذهببالنسبة لسماحتكم بهذه الرؤية -
 حنبلي؟

ف ضخ  كتبه أحد الباحثني وأتذكر هنا مؤلّ نع  بدون أدىن شك،  :الشيخ ماهر حمود -
د بن عبد الوهاب من جهة وحممّ  ،ة من جهةوابن تيميّ ظهار الفرق بني أمحد بن حنبل إل

ة بني هذه الشخصيات، ولعّل النقطة األكثر بروزًا هو ظهر اختالفات جوهريّ أأخرى. 
 من الذين موضوع التكفري، حيث مال عبد الوهاب عن أصحابه بالتكفري، وهنا أمتىّن 

ر فيه ابن تيمية الشيعة، واحًدا كفّ ة أن يظهروا لنا موضًعا عون االنتماء إىل ابن تيميّ يدّ 
حول هذا  عامل حقيقيّ  بل أليّ  ،ة وليس فقط البن تيميةى أن يأتيين أحد جبملأحتدّ و 

 عبد الوهاب استباح دماء من خيالفه.ابن  نع  .املوضوع
ستطيع لكّنه  خمتلفني عنهما، وأ ة،زورًا إىل ابن حنبل وابن تيميّ  انتسبوا هنا ؤالءأنا برأيي ه

 استعملوه باجّتاه آخر.  مثّ  منهما شيًئام أّّن  أخذوا اجلز 
إذا كانوا يّدعون أّّن  ميثّلون السّنة و التكفرييّون املعاصرون ليسوا سّنة ال فقًها وال سلوًكا، 

 ج اّدعوا أّّن  ميثّلون اإلسالم.فأيًضا اخلوار 
 

 ة؟ولكن هم يستخدمون مصطلحات متداولة عند أهل السن   -
إذا استعملوا مفردات سنّية أّّن  أصبحوا سّنة. فاستعمال ال يعين : الشيخ ماهر حمود -

ال يعين أّّن  وصلوا أو حافظوا على  املفردات أو بشكل من أشكال االستدالل الفقهيّ 
من  قو مر  اإلطار العام للسّنة، بالعكس، ه  خرجوا عن اإلطار العام، وهذا التفسري احلريفّ 

 الدين. دخلوا إىل الدين وخرجوا من جهة أخرى. 

 

ة وما جرى، سماحتكم كنت تقول اآلن ات الديني  مق بالمقاوع المتعل  ضو مالبالنسبة إلى  -
ي ة على ضريحه، لماذا ظهرت أن  تالمذة أحمد بن حنبل كانوا يقيمون الدروس الدين

  هدم المقامات؟ ظاهرة
ة حتديًدا. ة، ظاهرة وهابيّ ابّية وليست حنبلّية، وال تيميّ ظاهرة وهّ هذه ال: الشيخ ماهر حمود -

قرب قرية فيها  هبذا الشكل بل اعترب أيّ  رالتاريخ كّله من الذي حارب القبو ولو نظرنا يف 
 ال يوجد أحد.  يف التاريخ كلهّ  وهاب؟عبد ال  ابن دمها إاّل  شارف يستحلّ 
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بتخفيف  القبور الكبرية وأنصح اجلميع قد أحتّفظ على أنا شخصي ا، لو عاد األمر إيلّ 
ما الذي مينع من أن يكون  إًذا،ابّية. التعظي  هلا. لكن ال أصل إىل ما وصلت عليه الوهّ 

  هناك دليل أّن هنا قرب السيدة فاطمة وهنا قرب جعفر الصادق أو فالن، ما املانع؟
يأخذون اجلثة من أهلها ويدفنوها حت  وصلوا إىل حدّ ق امليت، حبعنده  هناك استخفاف 

ه وكان يعرف قرب فالن وفالن. معرفة مكان ال يعرف أهله. لكن الرسول كان يزور قرب أمّ 
القرب ليست خطأ تارخيي ا، لكّنه  أتوا هبا من باب درء املفسدة حت ال يصل األمر إىل 

 غة مرفوضة. ال أحد يعرف القبور وال نعّظمها وال كذا. توجد مبال .التعظي 
أّما مثاًل، وصل املسّلحون إىل قرب حجر بن عدّي ودّمروه وأزالوا الرفاة وتصّوروا أّّن  قاموا 

أردت تبيّن املوقف  ذاإو  ،ّن  احلفاظ على املسجدبعمل عظي . هذه سخرية كبرية، بإمكا
ت أو أن ال يكون باجتاه القبلة وانته ،أفصل مكان الصالة عن القرب وأجعله على جنب

 املسألة. ال حتتاج إىل أكثر من ذلك.
  

 الشفاعة؟  يعتقدون وجودأال  -
: بلى موجود، ولكن هو حوار حيتاج الّتساع. لكن خمتصر الكالم الشيخ ماهر حمود -

ّيت موضع خالف. هذه نقطة االستشفاع بالصاحل احلّي وارد أكيد، واالستشفاع بالصاحل امل
 وهذا أواًل.  ،خالفّية
ل اهلل وإذا استعنت أإىل اهلل مباشرة "وإذا سألت فاس النداءقد يعتقد البعض أن ثانًيا: 

األدىن أفضل من أن  فاستعن باهلل وإذا سألك عبادي عين فإّّن قريب" أفضل بكثري، باحلدّ 
وقد ال يقول البعض بذلك، إذن فلنوّسع  ،ين كذا وكذا وكذافالن أعط أقول يا رب حبقّ 

 النقاش.
 

الخالف الحاصل داخل السلفي ة، ما يتعلق بمفهوم الدولة والصراع الذي بما يخص  -
أو أن ه من الموضوعات  هل هذا الموضوع هو موضوع فقهي   ميحصل ما بينهم، برأيك

 التي طرأت لديهم؟
ومصلحي، مثاًل هل نضجت فكرة الدولة  : هو خالف سياسيّ الشيخ ماهر حمود -

البغدادي من الناس أن يبايعوه؟ هل توجد شروط إلقامة  يطلب أبو بكر اإلسالمّية حّت 
 مجاعته. فقد إاّل  يوجد من بايعه من علماء املسلمنيال  ن ه  أهل احلل والعقد؟دولة؟ أي

شيء من الفقه، فيما أبو بكر البغدادي ليس لديه شيء  هنرى مثاًل أّن أمين الظواهري لدي
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ة ومّث يستعمل احلديث أنّه إذا بويع ألمري من الفقه حت ينّصب نفسه أمريًا ويطلب البيع
 بوي ْعت؟ كفاقتلوا اآلخر. من قال لك أن

أصبح  قلت عن نفسي أنا أمري املؤمننيإًذا، هناك اختالف حول نضج الفكرة. فهل إذا 
 ؟حراء منقطعة فيها البعض من البشروأنت يف ص ؤمنني؟ أين ه  املسلمون وعلماؤه أمري امل

هناك شروط   ؟دولة إسالمّيةاحلجاز وأهل تركيا؟ فكيف تكون هذه أين أهل مصر، وأهل 
جهة نظر ضعيفة أنّنا بايعناه من يقول عنه ليس أمريًا وتوجد و  وبالتايل حمقّ  ،كثرية ناقصة

 األمر.  انتهىو 
 يقول البعض في موضوع البيعة يكفي أن يكون هناك شخص واحد قد بايع. -
 مل أطّلع على رأي يقول ما قلته اآلن.هذا رأي شاذ أنا  : الشيخ ماهر حمود -

 
إذا نظرنا في الممارسات التي تحصل من قبل هذه الجماعات أال تتناقض مع مظاهر  -

 الرحمة اإلسالمي ة؟ 
وكّل احلركات  ،الدعوة ةاإلسالمية أمّ  ّمةفاأل نع  بدون شك.: الشيخ ماهر حمود -

اإلسالمّية تنافست على فكرة الدعوة )أدعو إىل اهلل( أن أكون داعًيا إىل اإلسالم قبل أن 
. فكرة الدعوة أ ُهلت عند التكفريّيني واعتربوا أّن دعاة ال قضاةأحك ، كما هنا العنوان: 

كموا يف هذا الشرعاملسل ومنها فكرة وبالتايل أ لغيت الكثري من املفاهي   ،مني جيب أن حي 
 الدعوة وفكرة الرمحة. 

وا احلدود ؤ أمور كالتعلي  ونشر الدعوة وادر  ّن احلدود تطّبق أواًل؟ قبل احلدود توجدإمن قال 
ومل  غري إسالمي ومل يتعّلموا اإلسالمبالشبهات، كيف ت قام احلدود على أناس تربّوا يف جّو 

عليه  إعطاءه  حقوقه  كما  قبل أن ينّفذوا عليه  اإلسالم ينبغي ؟حقوقه يعطوه  
جيب، وإيصاهل  إىل األمن والطعام والعل  واحلاجات األخرى اليت ختتلف يف العامل املعاصر 

ال شك أّّن  أُهلوا فكرة الرمحة والدعوة والتعلي  واألمر باملعروف والنهي عن العامل القدمي. 
 املزعومة.عن املنكر والصرب. كّل هذه املفاهي  أ لغيت يف فكرة الدولة 

 


