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ملاذا السلفية اآلن؟!
سؤال يطرح يف كل عرص؛ لكنه يلقي بثقله يف واقعنا املعارص بإحلاح وإرصار
ٍ
وحتد؛ ملاذا السلفية النقية اآلن؟!
فنقـول :باختصـار شـديد؛ ألن اهلل تعـاىل ﭐﵛﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥﵚ [الرعد!]11 :
وألن النبي ﷺ أمرنا باتباع سنته وسنة أصحابه رضوان اهلل عليهم!
وألن آخر هذه األمة ال يصلح إال بام صلح به أوهلا !
وألن أهل السنة أعلم الناس باحلق ،وأرمحهم باخللق.
وقد أكمل اهلل عز وجل لنا الدين ،وأتم علينا النعمة :ﵛﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﵚ [املائدة ،]3 :ففي «الصحيحني» عن طارق بن شهاب؛ قال :
جاء رجل من اليهود إىل عمر بن اخلطاب؛ فقال  :يا أمري املؤمنني ؛ إنكم تقرؤون آي ًة يف كتابكم
؛ لو علينا معرش اليهود نزلت  :الختذنا ذلك اليوم عيدً ا ! قال  :وأي آية ؟ قال  :قوله  :ﵛﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﵚ.
منهجا غري ما كان
ومن أحدث يف اإلسالم ما ليس منه؛ فهو رد :سواء أكانت طريقة أو
ً
عليه حممد ﷺ وأصحابه رضوان اهلل عليهم.
وإن املتدبر بعني (العلم الرشعي) يف (واقع األمة املعارص)؛ يرى جل ًّيا أن الناس -إال من
رحم اهلل -قد تفرقوا مع الدعوات املتعددة التي تظهر يف األمة من حني آلخر ؛ أعان عىل هذا
وجود (القنوات !) من حمطات فضائيات ،ومواقع ومنتديات ،وصحف وجمالت ..والتي
كثري منها يسري ً
ربا عن
جهل عىل (أخالط !) املذاهب املبتدعة واألهواء الردية ،وينافح ك ً
(أغالط !) املناهج العقلية ؛ التي يف غالب أحواهلا متضاربة ومتعارضة ومتناقضة يف أصوهلا
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وطرائقها وطرحها ونتائجها.
كيـف ال ؛ وهـي على وجـه اإلمجـال
نتـاج (العقـل البشري) القـارص ،وحمكومة
بــ (املنـاخ السـيايس) احلـارض ،ومقيـدة
بـ(النمـط االجتامعـي) السـائر السـافر ؟!
وأنت ترى ما (يطرح !) عىل األمة
يف (املوقع الواحد !) من مشتتات عقلية
متعددة ،وحمبطات نفسية متعدية ،وحمرفة
للفطرة اإلنسانية.
فتسمع يف (املوقع الواحد) من العلامين،
والليربايل ،والشيوعي ،ومن شايعهم.
ومن اإلسالمي احلزيب والثوري احلركي،
والشيعي الصفوي ،ومن بايعهم.
ومن أصحاب العقائد املنحرفة  :أتباع
الفالسفة ،والفرق الباطنية التي فارقت (الفرقة
الناجية والطائفة املنصورة) ،ومن تابعهم.
فقد أحدث هذا أنوا ًعا من التشويشات،
وألوانًا من التشوهيات:
يف قواعد الدين وأركانه.
ويف عقائد اإليامن ومراتبه.
ويف أي أمر من الدين كان!..
وقد شكى السلف الصالح من تغري الزمان
وأهله يف عصورهم منذ بواكري اإلسالم:
قالت الصديقة عائشة ▲« :لو
أدرك رسول اهلل ﷺ ما أحدث النساء ملنعهن

املسجد»...
وقال أنس بن مالك ◙ « :ما أعرف
منكم ما كنت أعهده عىل عهد رسول اهلل ﷺ
غري قولكم  :ال إله إال اهلل».
وقال أبو الدرداء ◙ « :لو خرج
رسول اهلل ﷺ عليكم ؛ ما عرف شيئ ًا مما كان
عليه هو وأصحابه إال الصالة».
قال اإلمام األوزاعي ♫« :فكيف لو
كان اليوم ؟!ر».
قال احلافظ عيسى بن يونس ♫:
«فكيف لو أدرك األوزاعي هذا الزمان ؟!».
ونقول :كيف لو أدرك السلف الصالح
زماننا؟!
فكم من مسلم تساق إليه األدلة  :من
الكتاب والسنة واآلثار؛ فال يسلم باألخبار
؛ بل جيابه النصوص بالرد واإلنكار! ..
وأما ما يتعلق باالقرتاحات حول
اإلصالحات وما خيلص األمة من ختلفها..
فحدث بكل حرج عن التلميحات! ..
التي جتدها جلية يف املواقع ،و امليادين،
والساحات؛ حتى لقد غدت األمة مثقلة
باجلراحات والنكبات والنكسات.
 . .وما صار احلال عىل ما هو عليه
اآلن-؛ إال بسبب االنحراف عن املنهجالنبوي الرشيد.

((( أخرجه ابن ماجه وصححه اإلمام األلباين
♫ يف «الصحيحة» (.)937
((( «مدارج السالكني» (.)38 /1
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قال رسول اهلل ﷺ « :قد تركتكم عىل
البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال
كثريا؛
هالك ،من يعش منكم فسريى اختال ًفا ً
فعليكم بام عرفتم من سنتي وسنة اخللفاء
الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ،
وعليكم بالطاعة وإن عبدً ا حبش ًيا ،فإنام
املؤمن كاجلمل األنف حيثام قيد انقاد »(((.
قال ابن القيم ♫« :وهذا ألن
الطريق املوصل إىل اهلل واحد ،وهو ما بعث
به رسله ،وأنزل به كتبه ،ال يصل إليه أحد
إال من هذه الطريق ،ولو أتى الناس من كل
طريق ،واستفتحوا من كل باب ،فالطرق
عليهم مسدودة ،واألبواب عليهم مغلقة؛
إال من هذا الطريق الواحد ،فإنه متصل باهلل،
موصل إىل اهلل ،قال اهلل تعاىل  :ﵛﭐﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈﵚ؛ قال احلسن  :معناه:
رصاط إيل مستقيم»(((.
مستقيم من
قويم
ً
نعم كان هذا الطريق ً
سلكه أنجاه ،ومن سلك غريه أرداه.
ثم وجد يف األمة من تنكب ذاك الطريق؛
لشبهات لدهيم أو شهوات عندهم؛ فظهرت
الفرق ،واألحزاب ،والطوائف؛ هلا أصول
يف مناهجها ومذاهبها املخالفة ملا كان عليه

رسول اهلل ﷺ وأصحابه ╚ ومن
تبعهم من سلفنا األول الصالح.
وتكاثرت اليوم الفرق واألحزاب التي
بدأت آثارها تنزف من اجلرح ،ودمارها يطفو
عىل السطح!! مما دعا إىل عملية جتديد شاملة
تدخل عىل احلق من أوسع أبوابه ،وتعيده إىل
نصابه ..ولن حيمل رايتها ويوصلها إىل كامل
غايتها إال من كان عىل ما كان عليه رسول اهلل
ﷺ وأصحابه.
ولذلك؛ فنحن -اآلن -بحاجة إىل
السلفية النقية أكثر من أي زمان كان ،واهلل
املوعد.
قــال ابــن القيــم يف «التبيــان يف أقســام
القــرآن» (ص:)212
«القلــم اجلامــع هــو قلــم الــرد علــى
املبطلــن ،ورفــع ســنة املحقــن ،وكشــف
أباطيــل املبطلــن ،علــى اختــاف أنواعهــا
وأجناســها ،وبيــان تناقضهــم وهتافتهــم،
وخروجهــم عــن احلــق ،ودخوهلــم يف
الباطــل .وهــذا القلــم يف األقــام نظــر
امللــوك يف األنــام ،وأصحابــه أهــل احلجــة
الناصــرون ملــا جــاءت بــه الرســل ،املحاربــون
ألعدائهــم ،وهــم الداعــون إىل اهلل باحلكمة
واملوعظــة احلســنة ،املجادلــون ملــن خــرج
عــن ســبيله بأنــواع اجلــدال ،وأصحــاب
هــذا القلــم حــرب لــكل مبطــل ،وعــدو لــكل
خمالــف للرســل؛ فهــم يف شــأن ،وغريهــم مــن
أصحــاب األقــام يف شــأن».
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السلفيون بني مطرقة الثورات وسندان احلكومات
المشرف العام

يعيش العامل اإلسالمي يف كثري من بلدانه حالة غليان شعبي؛ أحدثت ً
خلل اجتامع ًيا
أدى إىل انفالت أمني يف بعض دوله ،وانترش هذا األمر بني الشعوب انتشار النار يف
اهلشيم تقليدً ا حتت شعار :جربناها ونفعت.
والناس جمبولون عىل التشبه بعضهم ببعض؛ كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫
خريا
يف كتاب «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» (ص« :)68كم من الناس من مل يرد ً
رشا؛ حتى رأى غريه -ال سيام نظريه -يفعله ،ففعله ،فإن الناس كأرساب القطا؛
وال ًّ
جمبولون عىل تشبه بعضهم ببعض».
ومن قبله خطيب أهل السنة ابن قتيبة ♫ يف «تأويل خمتلف احلديث» (ص 77
بعضا ،ولو ظهر هلم من يدعي النبوة
بتحقيقي)...« :والناس أرساب طري يتبع بعضهم ً
مع معرفتهم بأن رسول اهلل خاتم األنبياء ،أو من يدعي الربوبية؛ لوجد عىل ذلك أتبا ًعا
وأشيا ًعا».
ويف وسط هذا الزحام الشديد من جتاري
األحداث وتتابع النتائج ،برزت الدعوة
رقم
السلفية كمعادلة دقيقة ،فكان السلفيون ً
صع ًبا ،بل صاروا (بيضة القبان) يف الواقع
املشهود.
ولذلك تناوشتهم األطراف املتصارعة
كل من وجهة نظره ،ويريد أن ُي َف ِّص َل
دعوهتم عىل مقاسه ،ويقزم منهجهم عىل
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قدر مصلحته ،ويسوقهم حسب مزاجه ،أو
بمقدار انتفاعه هبم :فالذين أشعلوا نار هذه
الثورات (السلمية أو املسلحة) يرون وجود
صفقة بني السلفية واألنظمة املستبدة؛ بحيث
صار السلفيون يف قبضة احلكومات؛ ملهامجة
من خيرج عىل ظلمها ومواجهتهم:
فالفتاوى السلفية تدور يف فلك احلكام؛
فتحلل ما حيلله احلكام ،وحترم ما حيرمه
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احلكام ،ذلك بأهنم يعدون احلكام أولياء
أمور املسلمني ،ويسقطون عليهم اآليات
واألحاديث الواردة يف أولياء األمور واألئمة.
وأصحاب هذا التوصيف اختلفوا يف
موقفهم من السلفية والسلفيني؛ فمنهم :من
جعل السلفية جز ًءا من دوائر هذه األنظمة،
فحكم عليها بحكمه عىل األنظمة وأهنا
خارجة عن اإلسالم.
ومنهم :من يرى رضورة مراجعة
السلفية ملنهجها ،والسلفيني ألدبياهتم وإال
ستدوسهم الشعوب ،وترمي هبم يف غياهب
التاريخ أو يف مزبلته.
وأما األنظمة واحلكومات :فبعضها
جعل السلفية والسلفيني (فزَّاع ًة) ليخيف
الشعوب ،مما تزعمه من (الدويالت الدينية)
أو (اإلمارات السلفية) ،ومن خالل ذلك
يستدر عطف الغرب ملساعدته عىل الثورات
يف بلده ،أو السكوت عام يفعله بأبناء شعبه.
وبعضها حاول استغالل ثوابت املنهج
السلفي من عدم اخلروج عىل أئمة اجلور
وفتاوى علامء الدعوة السلفية بعدم منازعة
بواحا عندنا عليه
كفرا ً
األمر أهله؛ حتى نرى ً
من اهلل برهانًا؛ ليقمع الثورات بكل وسيلة،
وخيرس األلسنة بكل حيلة.
وبعضها حاول إشغال السلفيني

ببعض؛ فتتالعب باملهادن ضد من يتوقع
منه املواجهة ،أو امليل نحو التغيريات التي
يشهدها العامل اإلسالمي.
واألغلبية الصامتة من املسلمني ترمق
السلفيني من طرف خفي ،وتتسائل عن
السلفية؟ وتطرح سؤاهلا احلائر :أنتم مع من؟
وضد من؟
نحن مع والة أمورنا ما أطاعوا اهلل يف
رعيتهم ،وأقاموا العدل يف شعوهبم ،ولسنا
معهم يف أدنى معصية -وإن صغرت-؛ لكن
ال ننزع يدً ا من طاعة ،وال نثري عىل الناس
رشا؛ حتى يسرتيح ٌّبر أو يسرتاح من فاجر.
ًّ
نحن مع اإلصالح الذي يصلح دين
املسلمني ودنياهم؛ ألنه ال صالح لدنياهم
إال بصالح دينهم ،ولسنا مع إصالح عاقبته
فساد عريض ،ورش مستطري.
نحن مع احلريات املنضبطة التي حتقق
مصالح البالد والعباد ،وضد الفوىض التي
هتلك احلرث والنسل ،وتضيق عىل الناس
سبل عيشهم ،عىل الرغم أهنا ضيقة وشاقة،
فإن الشعوب املسلمة يف ضنك وقلق.
نحن مع النصح األمني والنقد اهلادف
املبني؛ إلعطاء كل ذي حق حقه ،وتوزيع
ثروات بالد املسلمني عىل كافة املسلمني
بعدالة اجتامعية إسالمية ،وعدم االستئثار

9

السلفية

هبا ،أو هدرها ،أو تسليمها ألعداء األمة
اإلسالمية الستنزافها ،ومن ثم حماربة
املسلمني هبا.
نحن ضد القهر ،واالستبداد ،واالستعباد،
والفساد،والكبت،والتسلط،وتكميماألفواه.
نحن ضد الظاملني مهام بغوا ،واملفسدين
مهام علوا ،واملروجي الباطل مهام تدثروا
بدعوى التوفيق واإلحسان ،ودعاة الشهوات
والشبهات.
وخيارنا االسرتاتيجي؛ هو :تقرير توحيد
اهلل عز وجل ،وحتقيق اتباع رسوله ﷺ
لتوحيد األمة ً
أول؛ لقوله تعاىل :ﭐﵛﭐ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﵚ

[األنبياء.]92 :
وثان ًيا :ترسيخ األمن يف البالد ،ونرش
األمان بني العباد؛ ألن الشعوب لن هتنأ
تطورا
بإصالح ،أو تفرح بنرص عزيز ،أو حتقق ً
ماد ًّيا وعلم ًّيا إال هبذين األمرين جمتمعني؛ فإذا
ُف ِقدَ أحدمها؛ فال خري يف حياة بعدها ،وبطن
األرض عندئذ خري من ظهرها ،فكيف إذا
رفعا مجي ًعا؟! ؛ فحينئذ ال حيل إيالف ،ولن
يتحقق ائتالف :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱒ ﱓ
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ﱔﱕﵚ [قريش.]4-1 :

صحح مقصدك يف ردودك

قــال اإلمــام ابــن رجــب رمحــه
اهلل« :وههنــا أمــر خفــي ينبغــي
التفطــن لــه؛ وهــو:
را مــن أئمــة الديــن
أن كثــ ً
مرجوحــا ،ويكــون
قــول
قــد يقــول
ً
ً
ـدا فيــه مأجــو ًرا علــى اجتهــاده
جمتهـ ً
موضوعــا عنــه خطــؤه فيــه ،وال
فيــه
ً
يكــون املنتصــر ملقالتــه تلــك مبزنلتــه
يف هــذه الدرجــة؛ ألنــه قــد ال ينتصــر
هلــذا القــول إال لكــون متبوعــه قــد
قالــه؛ حبيــث إنــه لــو قالــه غــره مــن
أئمــة الديــن ملــا قبلــه وال انتصــر لــه،
وال واىل مــن وافقــه ،وال عــادى مــن
خالفــه.
وهــو مــع هــذا يظــن أنــه إمنــا
انتصــر للحــق مبزنلــة متبوعــه
وليــس كذلــك؛ فــإن متبوعــه إمنــا كان
قصــده االنتصــار للحــق وإن أخطــأ يف
اجتهــاده.
وأمــا هــذا التابــع؛ فقــد شــاب
انتصــاره مبــا يظنــه احلــق :إرادة
علــو متبوعــه ،وظهــور كلمتــه ،وأنــه ال
ينســب إىل اخلطــأ.
وهــذه دسيســة تقــدح يف قصــد
االنتصــار للحــق؛ فافهــم هــذا؛ فإنــه
فهــم عظيــم ،واهلل يهــدي مــن يشــاء
إىل صــراط مســتقيم».
«جامع العلوم واحلكم» ()268/2

الدكتور عبد اهلل األرنؤوطي
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أهمية تأليف القلوب عند أهل السنة واجلماعة
إن مـن أصول اعتقاد أهل السـنة واجلامعة ومنهج السـلف تأليـف القلوب ومعرفة
ضوبطـه وآدابه ،وذلـك أن تأليف القلوب مـن أركان الدعوة اإلسلامية ومن رشوط
االعتصام بحبـل اهلل تعاىل.
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﭐ
قـال اهلل تعـاىل :ﭐﵛ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

قــال الشــيخ الســعدي يف«تفســره»« :ثم
أمرهــم اهلل تعــاىل بــا ُيعينهــم عــى التقــوى،
وهــو االجتــاع واالعتصــام بِ ِديــن اهلل،
وكــون دعــوى املؤمنــن واحــدة مؤتلفــن
غــر خمتلفــن ،فــإن يف اجتــاع املســلمني
عــى ِدينِهــم ،وائتــاف قلوهبــم َي ْص ُلــح
دينهــم وتصلــح دنياهــم .وباالجتــاع
يتمكّنــون ِمــن كل أمــر مــن األمــور،
وحيصــل هلــم مــن املصالــح التــي تتو ّقــف
عــى االئتــاف مــا ال يمكــن عَدُّ هــا:
ر والتقــوى ،كــا
مــن التعــاون عــى الــ ّ
ّ
ّ
خيتــل نظامهــم،
أن باالفــراق والتعــادي

ﲃﵚ [آل عمـران.]103:

وتنقطــع روابطهــم ،ويصــر كل واحــد
يعمــل ويســعى يف شــهوة نفســه ،ولــو
أدى إىل الــرر العــام ،ثــم ذكرهــم تعــاىل
نعمتــه وأمرهــم بذكرهــا فقــال« :واذكــروا
نعمــة اهلل عليكــم إذ كنتــم أعــداء « يقتــل
بعضــا ،ويأخــذ بعضكــم مــال
بعضكــم ً
ٍ
بعــض ،حتــى ّ
إن القبيلــة يعــادي بعضهــم
بعضــا ،وأهــل البلــد الواحــد يقــع بينهــم
ً
التعــادي واالقتتــال ،وكانــوا يف رش عظيــم،
وهــذه حالــة العــرب قبــل بعثــة النبــي ﷺ،
فلــا بعثــه اهلل وآمنــوا بــه واجتمعــوا عــى
اإلســام وتآلفــت قلوهبــم عــى اإليــان؛
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كانــوا كالشــخص الواحــد ،مــن تآلــف
قلوهبــم ومــواالة بعضهــم لبعــض ،وهلــذا
قــال« :فأ ّلــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم
بنعمتــه إخوانــا وكنتــم عــى شــفا حفــرة من
النــار» أي :قــد اســتحقيتم النــار ومل يبــق
بينكــم وبينهــا إال أن متوتــوا فتدخلوهــا»
فأنقذكــم منهــا « بــا َمــ َّن عليكــم مــن
اإليــان بمحمــد ﷺ» كذلــك يبــن اهلل لكــم
ويبــن
ويفسهــا،
آياتــه «أيّ :
ّ
يوضحهــا ّ
لكــم احلــق مــن الباطــل ،واهلــدى مــن
الضــال «لعلكــم هتتــدون « بمعرفــة احلــق
والعمــل بــه.
ويف هـذه اآليـة مـا يـدل أن اهلل حيـب من
عبـاده أن يذكـروا نعمتـه بقلوهبم وألسـنتهم
ليـزدادوا شـكرا لـه وحمبـة ،وليزيدهـم مـن
فضلـه وإحسـانه ،وإن مـن أعظـم مـا يذكـر
مـن نعمـه نعمة اهلدايـة إىل اإلسلام ،واتباع
الرسـول ﷺ واجتامع كلمة املسـلمني وعدم
تفرقها».
وأكـد احلافـظ ابـن جريـر الطبري وابن
كثير وغريمهـا أن املتآلفين هـم الذيـن على
مـا كان عليـه رسـول اهلل ﷺ وأصحابـه.
عـن الشـعبي ،عـن عبـد اهلل بن مسـعود
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﵚ،
ﭐ
◙ يف قوله :ﵛ
قـالُ :
حبـل اهلل :اجلامعة.

والسر يف تسـمية الصحابـة بـ(حبـل
اهلل) يف هـذه الروايـة ،ألن احلبـل هـو الـذي
يوصـل بـه إىل ال ُبغيـة واحلاجـة ،ولذلـك
َ
ً
وصل
سـمي األمـان
«حبلا» ،ألنـه سـبب ُي َ
اجلـزع
بـه إىل زوال اخلـوف ،والنجـاة مـن
َ
ّ
والذعـر.
إذ ًا ال طريـق وال وسـيلة توصـل إىل فهم
الديـن وتطبيقـه والتمسـك بـه حقـا وهـو
البغيـة واحلاجـة ،غير طريـق الصحابـة
ومنهجهـم.
قـال العامـري يف «رشح الشـهاب»:
«لفـظ «اجلامعـة» ينصرف جلامعة املسـلمني
مـن الصحابـة ملـا اجتمـع فيهـم مـن مجيـل
خصال اإلسلام ومـكارم األخلاق وترقي
السـابقني منهـم إىل درجة اإلحسـان وإن ّ
قل
عددهـم.»..
ومـن منهج الصحابـة التآلف واالجتامع،
والرضـا بما كان عليـه الصحابـة مـن منهج
يف عقيـدة أوعبـادة أوسـلوك أصـل منهـج
السـلف الصالـح ،ألن اهلل سـبحانه قد ريض
عنهـم ورسـوله واملؤمنون.
قـال اهلل تعاىل :ﵛﭐﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﵚ [آل عمران.]112:
أي أن الصحابـة ╚ ِع ْصمـ ٌة َلِـ ْن
ـك ِبِـم ،ون ََجا ٌة َلِ ِ
َت َ َّس َ
ـن ا َّت َب َعهـم ،وخمالفتهم
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ّ
ذل وصغـار وفرقـة واختلاف.
مـن أجـل هـذا وذاك قـال النبـي ﷺ:
ـف ،والَ َخ ِ
يمـ ْن الَ
«ا ُْل ْؤ ِمـ ُن َي ْأ َل ُ
ـف َو ُي ْؤ َل ٌ َ
ير ف َ
َْ
ف» .واأللفة سـبب لالعتصام
ف َوالَ ُي ْؤ َل ُ
َي ْأ َل ُ
بـاهلل وبحبلـه ،وبـه حيصـل اإلجتماع بين
املسـلمني ،وبضـده حتصـل النفـرة بينهـم.
وإنما حتصـل األلفـة بتوفيـق إهلـي لقولـه
سـبحانه «واعتصمـوا بحبـل اهلل مجيعـا» إىل
قولـه «فألف بين قلوبكم فأصبحتـم بنعمته
إخوانـا».
ومـن التآلـف :تـرك
املداعـاة ،واالعتذار عند
توهـم شـئ يف النفـس،
وتـرك اجلـدال ،واملـراء،
وكثـرة املـزاح ،فـإذا مل
يكن ألفـا مألوفـا ختتطفه
أيـدي حاسـديه ،وحتكم
فيـه أهـواء أعاديـه،
فلـم تسـلم لـه نعمـة،
ومل تصـف لـه مـدة،
وإذا كان ألفـا مألوفـا
انتصر باأللـف على أعاديـه ،وامتنـع هبـم
وص َفت
من حسـاده فسـلمت نعمتـه منهـم َ
كـدرا
مو ّدتـه بينهـم وإن كان صفـو الزمـان
ً
ِ
سرا.
ويسره َع ً

وحاصـــل الـــكالم :أن أســـاس
التآلـــف :التمســـك بـــا كان عليـــه
الصحابـــة ومـــن تبعهـــم بإحســـان ،ومـــن
منهجه ــم :الس ــامة م ــن األدواء القلبي ــة،
واإليـــان يقتـــي املشـــاركة يف كل خـــر
مـــن غـــر أن ينقـــص عـــى أحـــد مـــن
نصيـــب أحـــد شـــئ ،نعـــم ،مـــن كـــال
اإليـــان متنـــي مثـــل فضائلـــه األخرويـــة
الـــذي فـــات فيهـــا غـــره ،لكـــن مـــن
غـــر أذيـــة ،وعليـــه أن
جيتهـــد يف حتقيـــق هـــذه
الشـــخصية املســـلمة
احلقـــة بحيـــث تنتـــر
وتعـــم املجتمـــع كلـــه ،
ّ
بـــل العـــامل كلـــه ،وأن
جيتهـــد يف الربـــط بينـــه
وبـــن الشـــخصيات
أخـــرى
املســـلمة
بحيـــث تصـــدر عـــن
رأي واحـــد ،وتصـــر
فكـــر ًا واحـــدً ا ،وقل ًبـــا
وروحـــا واحـــدة ،ومشـــاعر
واحـــد ًا،
ً
واحـــدة ،وإن تعـــددت األجســـاد.
هذا ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمحعني واحلمدهلل رب العاملني.
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ماذا يريد السلفيون من منتقديهم؟
الشيخ عبد اللطيف التويجري

املتابع ملا يطرح يف الساحة العلمية واإلعالمية اليوم حول اهلجوم عىل منهج السلف؛
جيد أن اهلجوم متعدد األطياف ،متنوع األهداف ـ ولكل من هؤالء وجه هو موليها،
واهلل حسيبه عليها ـ ويف هذه القضية جالت يف نفيس خطرات وإشارات رسيعة ،وقد
انتظمت يف القضايا التالية:
ً
أول :قضية العلم واملعرفة:
أكرب مشكلة تواجه الكثري من السلفيني
يف أثناء نقاشهم مع منتقدهيم هي :ضعف
التكوين الرشعي لدى الطرف املنتقد ،فتجد
استدالالً بالعموميات ،أو بأحاديث ضعيفة،
أو رمي التُّهم جزاف ًا عىل اجلميع ،أو تضخيم
خطأ عني ،أو االعرتاض بأدلة وأقيسة فاسدة
ال تصلح لالحتجاج والقياس العلمي،
ونحو ذلك من احلجج والرباهني السائبة!
واملتأمل يف املنتديات واحلوارات واجلرائد
واملجالت جيد يف ذلك كيل بعري يف عدة
مسائل :سواء يف القضايا الفقهية :كاالختالط
والغناء واحلجاب..أو القضايا العقدية:
كمحبة الكافر غري املحارب ،والتقارب مع
14

الطوائف املبتدعة ،واألعياد الوافدة ،والنزعة
اإلنسانية..أوقضايا السياسة الرشعية:
كتصور نظام احلكم يف اإلسالم أو مفهوم
العدل واملساواة واحلريات..إلخ.
وغاية املراد يف ذلك :أن تراعى يف هذه
القضية األصول العلمية للنقد؛ وأن ال تكون
التُّهم ملقاة بال زمام ،وأن يبني الناقد فكرته
عىل أدلة صحيحة معتربة؛ ليعرف اآلخر كيف
جييبه ،فهذا أدعى لإلنصاف واملوضوعية،
هذا إذا كان الناقد صادق ًا يريد أن يبني بنقده،
أ َّما إذا أراد هدم املنهج السلفي وإزالته؛ فهذا
له كالم آخر ،حيث إن هلم يف ذلك مشاريع
مفصلة يف تقارير مؤسسة
وأفكار جتدوهنا َّ
راند األمريكية ،وبروتوكوالت املاسون،

السلفية

وكتابات بعض السطحيني من بني جلدتنا!
ثان ًيا :قضية األصول والقواعد:
من املعلوم أن لكل منهج ومذهب أصوالً
وقواعد يبني عليها منهجه ومذهبه ،وقواعد
وأصول املنهج السلفي واضحة ومعلومة،
لكن كثري ًا من املنتقدين ال تعرف كيف حتاجه
وكيف جتادله؛ ألن أصوله وقواعده مضطربة،
ومنهجه (مطاطي) فإىل ماذا حتاكمه؟ وكيف
حتاوره وتناقشه؟ فإذا كانت أصوله الكتاب
والسنة ،فام أدواته املعرفية لفهم نصوصهام؟!
وما ضوابطهام؟! وكيف نعرف أنه أصاب أم
أخطأ؟! وهل يعرف النصوص بمحكمها
ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها؟! إىل غريها
من األصول العلمية املعتربة ،ومن أمثلة هذه
القضية:
بعض املنتقدين قد حيتج عليك بكالم
اإلمام أمحد ،أو شيخ اإلسالم ابن تيمية أو
ابن القيم..إلخ ،ثم تُسلم له ،فإذا اعرتضت
عىل رأي آخر له ،بكالم لنفس العلامء الذين
احتج هبم ،غاض وفاض ،وقال :أنتم أهيا
السلفيون تعدون أمحد بن حنبل هو اإلسالم!
وابن تيمية السنة! وهكذا دواليك..فال
تعرف كيف حتاجه؟ وكيف حتتكم معه يف
اختالف فهم نص؟! أو تضعيف حديث؟!
أو اعرتاض عىل قياس؟! أو نحومها من

القواعد واألصول العلمية لفهم الكتاب
والسنة!
ومن املفارقات :أن علامء السلف
السابقني عندما ناقشوا خمالفيهم ومنتقدهيم،
نقدوهم من خالل أصوهلم وقواعدهم،
واحتجوا بكالم رجاهلم وأهل مذهبهم ،مثل
أقوال الباقالين والفخر الرازي واجلويني
بالنسبة لألشاعرة ،وأقوال أرسطو وسقراط
جرا.
وأفالطون بالنسبة إىل الفالسفة وهلم َّ
ثال ًثا :قضية التحدث باسم السلفية:
ال أحد يزعم من السلفيني أنه متحدث
باسمها ،يدخل من شاء يف السلفية وخيرج من
شاء؛ وذلك ألن السلفية هي اإلسالم الصايف
النقي الذي جاء به حممد ﷺ بكافة تعاليمه
بغري ابتداع وال غلو وال جفاء ،ومن سامت
املنهج السلفي ومميزاته :أنه واضح مطرد
يستطيع كل متبع له ،عامل بأصوله وقواعده
وضوابطه ،أن يعرف املنهج املخالف له،
سواء يف العقيدة أو املعاملة أو السلوك ،أ َّما
بام يتعلق بتنزيل ذلك عىل األعيان ،فاملنهج
السلفي هو املنهج األكثر عذر ًا واحتيا ًطا
مقرر يف أبجدياته
يف هذه املسألة ،كام هو َّ
وأدبياته من كثري من املذاهب واالجتاهات
األخرى ،فهل ترك لنا املتحامل من رباع أو
دور؟!
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راب ًعا :قضية املامرسات اخلاطئة من بعض
السلفيني ملنهج السلف:
هذه القضية بالذات لو تأملها املنتقد
لوجدها ميزة هلذا املنهج ،كيف يكون ذلك؟
 -1يدل هذا عىل أن منهج السلف واضح
معروف ،فإذا شذ فيه من شذ أو خالفه أحد
ف ،صار املخالف ـ ولو كان متبع ًا ملنهج
و ُع ِر َ
والرد حسب
السلف ـ يستوجب النصح َّ
قواعد وأصول املنهج السلفي.
 -2إن من الظلم واإلجحاف أن يعمم
خطأ الفرد عىل املنهج نفسه ،وهذا أمر بدهي
كثري من أهل العلم يف القديم واحلديث،
َّقرره ٌ
فليس من املقبول رشع ًا أن تعمم بعض
املامرسات الفردية اخلطأ عىل املنهج ورجاله
وأتباعه ،وهذا لألسف مطروح من بعض
املنتقدين حتى إهنم يف كل مرحلة يقفزون
أعىل ،فالتشنيع أوالً عىل خطأ فردي من
شيخ ،ثم إذا تبني أنه متبع لرأي لعامل معترب
مثل ابن تيمية ،شنع عىل ابن تيمية ،ثم إذا
تبني أنه إمجاع من السلف شنع عىل اإلمجاع
فجة من
وأنه غري معترب ،وهكذا يف سلسلة َّ
التعميم واإلجحاف والظلم!
خامسا :معرفة الدليل قبل االعتقاد
ً
وإصدار األحكام
وأحسب أن هذه القضية مهمة جدًّ ا؛

فاالعتقاد قبل االستدالل منهج للهوى،
فالسلفيون يريدون من منتقدهيم وخمالفيهم
أن ينظروا أوالً يف األدلة ثم يعتقدوا
ويستدلوا ،وواهلل ما وقع من وقع يف بعض
اإلشكاالت الفكرية واألخطاء العقدية إال
هبذا السبب؛ حيث جتد أن الرأي أو الفكرة
تبلورت لديه وفق تصورات معينة فبدأ
يبحث هلا من النصوص واألقوال واآلراء ما
يوافقها ثم وقع يف خطأ علمي فادح ،أو منهج
جديد قادح! وأجدين قبل انتهاء هذه النقطة
مضطر ًا إىل سوق كالم أليب إسحاق الشاطبي
املالكي (ت )79 :يف كتابه «االعتصام»
( )42/2حيث يقول« :ولذلك سمى أهل
البدع أهل األهواء؛ ألهنم اتبعوا أهواءهم
فلم يأخذوا األدلة الرشعية مأخذ االفتقار
إليها ،والتعويل عليها ،حتى يصدروا عنها،
بل قدموا أهواءهم ،واعتمدوا عىل آرائهم،
منظورا فيها من
ثم جعلوا األدلة الرشعية
ً
وراء ذلك ،وأكثر هؤالء هم أهل التحسني
والتقبيح ومن مال إىل الفالسفة.»..
أخريا :أعتقد أن اهلجوم عىل منهج السلف
ً
يمر وفق مؤامرة كربى ال يدرك أبعادها كثري
ُّ
ممن ينتقد التيار السلفي من الداخل!
دائم
وقد سمعنا
يقرر أنكم ً
كثريا من ِّ
ً
تعيشون فكرة املؤامرة ،وأقول :صحيح!

ومنهجا:
أيها اإلخوة السـلفيون عقيد ًة
ً
إياكـم وأن يغـرر بكـم احلزبيـون،
بعضـا ،ويـرد بعضكم
فيضـرب بعضكـم ً
يـدا واحدة يف قمع
علـى بعـض ،وكونوا ً
أهـل الفسـاد مـن صوفيـة ،وأشـعرية،
وعلمنـة ،وحزبيـة .أمـا آن لكـم أن
تتفطنـوا إىل مكـر غريكـم بكـم ،فقـد
كنـا يف أيـام غير بعيـدة متعاونين
متكاتفين ،نتباشـر بضعـف احلزبيـة،
وانكسـار شـوكتها ،ونترقـب زواهلـا.
أيها السلفي-املوفق -انظر فيمن تطعن،
وعلى من ترد ،أعلى رجل يشاركك يف
املعتقد السلفي و يف عداء املبتدعة
وحرهبم؟! أم على رجل ال يبايل باملعتقد
السلفي وبالبدعة واملبتدعة مبا أنه من
أنصاره وحتت لواء حزبه؟ وليس معىن
هذا أال ترد على من أخطأ من السلفيني،
بل رد لكن مع النصح والتعاون ،ال مع
البغض والتنافر ،وأال جتعل شغلك
الشاغل صراعهم واحلط منهم ،فإن
املبتدعة الضالني كثروا ،وسهامهم قد
صوبت على الدعوة احلقة؛ الدعوة
ومنهجا.
معتقدا
السلفية
ً
ً
أيها السـلفي :دع عنـك حظوظ النفس
وهواهـا؛ فاغفـر الزلـة ،وغـض البصر
عـن اخلطـأ واهلفـوة ،وضع يـدك يف يد
إخوانـك ،فـإن القـوم تكالبـوا ،وعلـى
الباطـل تعاونـوا ،وليكـن لسـان حالك:
(وعجلـت إليـك رب لترضـى)
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مسوغ
املبالغة يف ذلك غري حممودة وال
ِّ
أيضا؛ فإن إغفال ذلك من
هلا ،ويف املقابل ً
السطحية والتغافل ،وينبغي التنبه إىل أن
املؤامرة ال تأيت من عدو خارجي فقط؛ مثل:
املنظامت واهليئات الصهيوصليبية ونحوها؛
بل هناك عدو أخطر من ذلك ،وهو ماكر
خمادع له حيل كثرية ،ومصائده ومكائده ال
ينجو منها أحد إال من رمحه ربه؛ تأمل معي
قوله تعاىل :ﭐﵛ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﵚ
[فاطر .]6 :وقوله :ﭐﵛﭐﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀ ﲁﵚ [اإلرساء ،]53:فهذا الشيطان
الرجيم قد يوحي للمرء بشبه وحجج يزينها
وحيسنها له فيوقعه يف املزالق املهلكة ،محانا اهلل
وإياكم من مهزات شياطني اإلنس واجلن!
ويف اخلتام :ال شك أن باب النقد
والتصحيح مفتوح لكل أحد ،واحلق ضالة
املسلم أينام وجده فهو أحق به ،ولكن ينبغي
أن يكون هذا النقد موضوع ًّيا ،وأن يكون
صاحب هذا النقد يق ًظا؛ بحيث ال يوظف
هذا النقد توظيف ًا سيئ ًا يفرح به األعداء
والشامتون؛ وقد يكون بعض النقد مثل بيع
السالح يف زمن الفتنة ،واهلل املستعان!

نداء للسلفيني

الدكتور عبد العزيز الريس

17

السلفية

األسباب املوجبة لعدالة الصحابة
يف توثيق السنة النبوية وروايتها ( )2
الدكتور إيـــاد العكيلي

بني الكاتب يف احللقة األوىل بعض األسباب املوجبة لعدالة الصحابة يف توثيق

السنة النبوية وروايتها ،ويف هذه العدد يكمل بقية األسباب املوجبة لذلك.

والصحابة هم قطب الرحى يف رواية السنة النبوية ،وعندهم مربط الفرس يف

توثيقها؛ ألن األمر كام قال أبو زرعة الرازي ♫« :إذا رأيت الرجل ينتقص
أحدً ا من أصحاب رسول اهلل ﷺ؛ فاعلم أنه زنديق ،وذلك أن الرسول ﷺ عندنا

حق ،والقرآن حق ،وإنام أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول اهلل ﷺ،
وإنام يريدون أن جيرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل ،وهم

زنادقة»« .الكفاية» للخطيب البغدادي (ص .)97
ساب ًعا :تثبتهم يف رواية احلديث.
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«من يقل عيل ما مل أقل؛ فليتبوأ مقعده من

من مأثور قول ابن سريين« :التثبت

النار»((( ،وقوله عليه الصالة والسالم« :إن
ككذب عىل ٍ
ٍ
أحد ،من كذب
كذ ًبا عيل ليس

احتياطهم عند رواية حديث رسول اهلل ﷺ،
كيف ال وهم يعلمون جيد ًا قول النبي ﷺ:

ويف هذا يقول الزرقاين« :الناظر يف تاريخ

نصف العلم»((( ،ومن أجل ذلك كان
أصحاب رسول اهلل ﷺ ً
مثال راق ًيا يف شدة

عيل متعمدً ا؛ فليتبوأ مقعده من النار»(((،

((( «الكفاية يف علم الرواية» للخطيب البغدادي،
(ص.)166

((( «صحيح البخاري» (.)109
((( «صحيح البخاري» (« ،)1291صحيح
مسلم» (.)4

الصحابة يروعه ما يعرفه عنهم يف تثبتهم من احتاط يف قبول األخبار»((( ،وقال عن

أكثر مما يروعه عنهم يف حفظهم»((( ،والتثبت الفاروق عمر ◙« :وهو الذي سن
يف الصحابة من يرحل املسافات البعيدة النورين عثامن بن عفان ◙« :من نظر
من أجل سامع حديث واحد ،والتأكد من يف حتريه وقت أمره بجمع القرآن علم مرتبته

روايته ،وهلذا بوب اإلمام البخاري يف كتاب وجاللته»(،((1وقال عن فارس اإلسالم عيل
العلم من صحيحه« :باب اخلروج يف طلب ابن أيب طالب ◙« :وكان إما ًما عا ًملا

السلفية

يف رواية احلديث وقبول األخبار جعل للمحدثني التثبت يف النقل»((( ،وقال عن ذي

العلم» ،وقال« :ورحل جابر بن عبد اهلل متحر ًيا يف األخذ بحيث أنه يستحلف من
مسرية شهر إىل عبد اهلل بن أنيس يف حديث حيدثه باحلديث»( ،((1وقال عن اإلمام الرباين
واحد»((( ،وعقد اخلطيب البغدادي يف كتابه :عبد اهلل بن مسعود ◙« :يتحرى يف
«الرحلة يف طلب احلديث» ،باب ًا بعنوان :األداء ،ويشدد يف الرواية ،ويزجر تالمذته

«ذكر من رحل يف حديث واحد من الصحابة عن التهاون يف ضبط األلفاظ»( ،((1وهكذا

األكرمني ريض اهلل عنهم أمجعني»((( ،ويبدو فإن اآلثار عن الصحابة يف اتباع منهج التثبت

كثريا من الصحابة قد رحل هلذا الغرض كثرية ،مما يصعب اإلحاطة به يف هذا املقام،
أن ً
السامي حتى قال احلافظ ابن حجر« :وتتبع فإهنم -بحق -األوائل يف إرساء قواعد منهج

ذلك يكثر»((( ،ولقد استقر منهج التثبت املحدثني يف الرواية ،وما يتبعها من علوم
يف الرواية يف نفوس الصحابة وعىل رأسهم احلديث املنوطة هبا.
خلفاء رسول اهلل ﷺ ،حتى قال الذهبي

ثامنًا :عناية بعض الصحابة بأحاديث

عن أيب بكر الصديق ◙« :وكان أول موضوعات خاصة.
((( «مناهل العرفان» (.)316/1
((( «صحيح البخاري» (.)26/1
((( (ص.)109
((( «فتح الباري» (.)175/1

((( «تذكرة احلفاظ» (.)9/1
((( املرجع السابق (.)11/1
( ((1املرجع السابق (.)13/1
( ((1املرجع السابق (.)14/1
( ((1املرجع السابق (.)16/1
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عرف عن بعض الصحابة ╚ شدة حتى خص بمعرفة أسامء املنافقني ،وبكثري

السلفية

االهتامم بأحاديث ذات عالقة بموضوعات من األمور اآلتية»( ،((1وأما ابن عباس
معينة لسبب من األسباب ،فهذا عدي بن ¶ فقد كان له هو اآلخر اعتناء بحفظ

حاتم ◙ كان له مزيد اعتناء بأحاديث األحاديث ذات الصلة بتفسري كتاب اهلل عز
الصيد ،ذلك أن البيئة التي كان يعيش فيها وجل ،وواضح أن ذلك كان ترمجة حقيقية

بيئة صيد ،وقد أبان عن سبب عنايته تلك لدعاء النبي ﷺ له ،فقد روى البخاري عن

بقوله« :سألت رسول اهلل ﷺ؛ قال :قلت :ابن عباس ¶ قوله :ضمني رسول اهلل
إن أرضنا أرض صيد»( ،((1ويف بعض ﷺ وقال« :اللهم علمه الكتاب»(.((1

الطرق قوله« :يا نبي اهلل ،إنا أهل صيد»(،((1

وهذا أبو ذر الغفاري ◙ نجد له مزيد

تاس ًعا :مذاكرة احلديث.

اعتنى الصحابة ╚ بمذاكرة

اهتامم وعناية باألحاديث املتعلقة بالزهد احلديث؛ لتثبيت ما حتملوه ،وضبط ما
الذي كان يتحىل به ،وقد بلغ هذا االهتامم سمعوه ،وقد وردت آثار تبني حرصهم
إىل حد أن أحاديث الزهد والرقائق وثواب عىل مذاكرة احلديث ،ومن ذلك :ما أسنده

األعامل كانت تشكل الكثري من رواياته ،أما اخلطيب البغدادي يف كتابه« :اجلامع ألخالق
حذيفة بن اليامن ◙ فقد كان شديد الراوي وآداب السامع» حتت فصل( :مذاكرة

العناية بسؤال رسول اهلل ﷺ عن الفتن الطلبة باحلديث بعد حفظه ليثبت»(،((1
واملنافقني وما سيكون يف األمور املستقبلية ،فأورد عن عيل بن أيب طالب ◙ ،قال:

ويف هذا يقول ابن حجر« :كل من حبب «تزاوروا وتدارسوا احلديث ،وال ترتكوه

إليه يشء؛ فإنه يفوق فيه غريه ،ومن ثم كان يدرس» ،وعن ابن عباس ¶ ،قال:
حذيفة صاحب الرس الذي ال يعلمه غريه
(« ((1مسند أمحد» (.)19369
( ((1املرجع السابق (.)19388
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(« ((1فتح الباري» (.)37/13
(« ((1صحيح البخاري» (.)75
(« ((1اجلامع الخالق الراوي وآداب السامع»
(.)235/1

«إذا سمعتم مني حديث ًا؛ فتذاكروه بينكم» ،والطهارة والصالة ،ورسائل ومعاهدات
وعن أيب سعيد اخلدري ◙ ،قال :ووثائق وعقود صلح ،ومن السنة ما كتبه

بعضا» ،وكان من دأب أيب هريرة ◙ أنه كثري ،وبعضه مما أذن فيه بنفسه صلوات اهلل
ً

كان جيزئ الليل ثالث أجزاء :جزء للقرآن ،وسالمه عليه ،فقد ثبت عن عبد اهلل بن عمرو
وجزء للنوم ،وجزء يتذكر فيه حديث رسول ¶ أنه قال« :بينام نحن حول رسول اهلل
اهلل ﷺ(.((1

عارشا :كتابة احلديث.
ً

السلفية

«حتدثوا وتذاكروا؛ فإن احلديث يذكر بعضه صحابته عنه ﷺ يف حياته وبعد مماته وهو

أيضا -أنه طلبﷺ نكتب»( ،((2وجاء عنه ً

من النبي ﷺ كتابة األحاديث التي يسمعوهنا

قد تم تدوين وكتابة الكثري من السنة منه -عليه الصالة والسالم -فأجاهبم لذلك

النبوية منذ صدورها عن رسول اهلل ﷺ إىل قائالً« :بىل،فاكتبوها»( ،((2وهذا أمر منه ﷺ

استقرارها يف مصنفات كثرية ،وبيان هذا بكتابة السنة ،وال شك أهنم فعلوا ،وكانت

عىل وجه التفصيل حيتاج إىل جملدات كبرية ،لعبد اهلل بن عمرو ¶ صحيفة كتبها
ولكن نكتفي ببعض اإلشارات الرسيعة يف عن رسول اهلل ﷺ ،وجاء عن أنس بن مالك
ذلك( :((1فمن السنة ما كتبه رسول اهلل ﷺ ◙ :أنه كان إذا حدث فكثر الناس
بأمر منه إىل كتابه الكثر عىل صور متنوعة( ،((2عليه للحديث ،جاء بصكاك فألقاها إليهم

بعضها أحكام مرشوحة يف الصدقات فقال« :هذه أحاديث سمعتها من رسول اهلل
والديات واملناسك والقصاص واجلنايات ﷺ وكتبتها وعرضتها عىل رسول اهلل ﷺ»،

(« ((1غاية النهاية يف طبقات القراء» البن اجلزري
(.)370/1
( ((1ينظر« :داللة العقل عىل ثبوت السنة النبوية
من جهة النقل والرواية» ملحمد الرباح( ،ص.)36
( ((2اجتهد الباحثون يف تعداد كتاب النبي ﷺ،
فقد أوصلهم ً
–مثل -د .حممد مصطفى األعظمي :يف
كتابه «كتاب النبي» إىل ( )48كات ًبا.

وأيضا صحيفة سعد بن عبادة ◙،
ً

ولقد ترك ابن عباس ¶ محل بعري

من الكتب التي حوت رواياته ،وكان أبو
(« ((2الصحيحة» لأللباين (.)4
(« ((2مسند أمحد» (.)7017
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هريرة ر◙ يكتب األحاديث يف كتب «قيدوا العلم بالكتاب» بل هو ثابت من قول

السلفية

عنده يف بيته ،وكتب أبو موسى األشعري النبي ﷺ( ،((2وكل هذه الروايات وغريها
وأيضا ملحمد بن مسلمة مما مل أذكره وهو كثري لضيق املقام اتفقت
◙ صحيفةً ،
األنصاري ◙ صحيفة أحاديث ،وجاء عىل وجود الكتابة والتوثيق اخلطي للسنة

عن أيب سعيد اخلدري أنه كتب بعض السنة النبوية عىل يد الصحابة الذين أخذوا السنة
كالتشهد ونحوه ،وكان هنج الصحابة أن مبارشة عن رسول اهلل ﷺ دون واسطة،
يكتب بعضهم إىل بعض :فقد كتب معاوية وجمموع هذه الروايات دل عىل حصول

بن أيب سفيان ◙ إىل عائشة ▲ التواتر القطعي بكتابة السنة وتوثيقها يف هذه
أن اكتبي إيل بيشء سمعتيه من رسول اهلل الفرتة املبكرة ،وهبذا يتبني لنا كذب احلاقدين
ﷺ فكتبت إليه ،وكتب أسيد بن حضري احلاسدين من املسترشقني يف دعواهم أن

األنصاري ◙ بعض األحاديث النبوية كتابة السنة مل تتم إال يف منتصف القرن الثاين.

وأرسلها إىل مروان بن احلكم ،وكتب جابر

حادي عرش :شغفهم بالنبي ﷺ وشدة

وقاص بأحاديث من السنة ،وكتب زيد بن

قديـــا« :حبـــك للـــيء
قـــد قيـــل
ً

بن سمرة ◙ إىل عامر بن سعد بن أيب تعلقهم به.

أرقم بعض األحاديث النبوية وأرسل هبا يعمـــي ويصـــم» ،وقـــد أثـــر -كـــا هـــو
إىل أنس بن مالك ◙ ،وكتب جابر بن معل ــوم -ع ــن الصحاب ــة الك ــرام تعلقه ــم

عبد اهلل ◙ أحاديث املناسك ،وكتب الشـــديد بـــكل مـــا خيـــص النبـــي ﷺ
زيد بن ثابت ◙ يف املواريث،
وأيضا فقـــد كانـــوا يتربكـــون بـــاء وضوئـــه
ً

كان ابن عمر ¶ ينظر ويراجع كتبه وبشـــعره وببصاقـــه ونخامتـــه وعرقـــه إىل
يف احلديث ،بل إن شعار الصحابة املأثور غـــر ذلك(،((2فـــإذا كان هـــذا حاهلـــم يف

عنهم كعمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب
وأنس وابن عباس أهنم كانوا ينادون بقوهلم:
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(« ((2الصحيحة» لأللباين (.)2026
(« ((2جمموع فتاوى ابن باز» (،107/9 ،65/7
.)285/28

مثـــل هـــذه األمـــور فـــا شـــك أن أمـــر كراتيـون كارفيللـو حفـظ عـن ظهـر قلـب

وإن النظريات احلديثة تشير إىل أن غالبية مثـل هـذا الرجـل ،فـإذا كان يسـتطيع القيام

البشر متيل إىل اسـتخدام نحـو ( )%10وأقل بمثـل هـذا العمـل الـذي يشـبه املعجـزة،
من قدراهتـم العقليـة ،تاركني بذلـك خمزونًا فال بـد أن هنـاك طريقـة أسـتطيع هبـا القيام
ً
هائلا مـن الطاقـة العقليـة املعطلـة( ،((2فال بذلـك ،ورشعـت يف تدريـب نفسي ،وبعـد

السلفية

اهتاممهـــم بســـنته الرشيفـــة التـــي أمرهـــم جمموعـة كبيرة من أوراق اللعـب يف أقل من
اهلل تعـــاىل باتباعهـــا أوىل وأحـــرى بداهـــة .ثلاث دقائـق ...فقلـت لنفسي :إن يل عق ً
ال

شـك إذن أن الصحابـة الذيـن توافرت فيهم مـرور شـهور قليلـة اسـتطعت أن أحقـق
األسـباب اآلنفـة الذكـر وغريها سـيعمدون هـذا اإلنجـاز الرائـع الـذي يتمثـل يف حفظ
إىل شـحذ مهتهم واسـتغالل قدراهتم العقلية جمموعـة كبيرة مـن أوراق اللعـب يف ثالث

قـدر اسـتطاعتهم للنيـل مـن معين السـنة دقائـق»(.((2
النبويـة الرشيفـة ،إذ أتيـح هلـم مـا مل يتـح

إن بيـــان عدالـــة الصحابـــة الكـــرام يف

لغريهـم مـن صحبـة رسـول اهلل ﷺ ،وإذا توثيـــق الســـنة والقـــرآن وحفظهـــا يمثـــل
كانـت التجارب العملية تـروي لنا القصص خــط الدفــاع األول عــن أصــول اإلســام،
العجيبـة يف اسـتغالل القـدرات العقليـة فيام وه ــو كذل ــك تقدي ــر حلكم ــة اهلل البالغ ــة يف

هـو هـزل ولعـب ،فكيف بمثـل هـذا األمر اصطفائه ــم م ــن ب ــن بن ــي الب ــر ملهم ــة
اجللـل الـذي اصطفـى اهلل صحابـة النبـي البـــاغ عـــن رســـول اهلل ﷺ،╚ ،

ﷺ لـه بحفظ السـنة واالهتمام بدقائقها؟! ،وأخـــزى كل مـــن أراد النيـــل منهـــم،

يقـول دومينيك أوبراين« :شـاهدت يف أحد واحلـــط مـــن قدرهـــم ،واهلل املوعـــد.
األيـام على شاشـة التلفـاز رج ً
لا يدعـى

(« ((2حتكم بذاكرتك ،توين بوزان» ،متهيد
(« ((2كيف تضاعف ذكاءك» ،سكوت وات،
دومينيك أوبراين( ،ص.)1
«املقدمة».
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السلفية

الدعوة السلفية عماد اليقظة اإلسالمية املعاصرة
الدكتور جهاد الجهني

تعد الدعوة السلفية عامد اليقظة اإلسالمية املعارصة ،ومادهتا ،وقاعدهتا
القوية ،التي تصل بجرس منهجي بني اخللف والسلف الصالح ،وتدعو
الناس بالتي هي أحسن إىل هدي حممد ﷺ ومنهج أصحابه ╚؛ ألن
هذا النهج من ذلك اهلدي ،ومها يف احلقيقة منهاج الطائفة املنصورة والفرقة
الناجية ،كام قال« :تفرتق هذه األمة عىل بضع وسبعني فرقة كلها يف النار إال
واحدة» ،قيل :وما هي يا رسول اهلل؟ قال« :ما أنا عليه اليوم وأصحايب»(((.
ولذلك؛ فإن هذه الدعوة املباركة،
تتحمل تبعات جسام يف مسرية التجديد
اإلسالمي املعارص ،فينبغي عىل أبنائها
وأهلها أن يكونوا عىل قدر هذه التبعات:
علم وحكمة ،وسعة وإدراكًا ،وجهدً ا
ً
وجها ًدا ،وأثبت عند النوازل والفتن ،عىل
خمتلف أنواعها وصنوفها.
بيد أن هذه الدعوة وأهلها من العلامء
برشا
الربانيني والدعاة العاملني ،يبقون ً

من البرش ،وتبقى جهودهم يف هذا
السبيل جهو ًدا برشية ،يعرتهيا ما يعرتي
اجلهد البرشي من عوارض خمتلفة من:
الزلل ،واخلطأ ،أو الغلو ،أو اإلفراط ،أو
التفريط ،أو الذهول عن بعض احلقائق
املنهجية أو العلمية أو الواقعية ،أو ضعف
بعض النفوس ،أو ضعف بعض اهلمم،
وهذه كلها سلبيات تقع لكل جهد برشي،
وال عصمة ألحد من الناس بعد النبي

((( رواه أبو داود والرتمذي وحسنه األلباين ♫.
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السلفية

اخلاتم ﷺ ،واستحضار هذه احلقيقة ينفي
احلساسية الزائدة من أي ممارسة نقدية
تقويمية ذاتية تتوجه إىل اجلهود الدعوية
املرتبطة باملنهج السلفي ،وإذا كنا نتوجه
بالنظر والتقويم والنقد والتصحيح جلميع
احلركات اإلسالمية عىل قرهبا أو بعدها
من املنهج السلفي الرشيد ،فلامذا نستنكف
نحن أن نقوم أنفسنا ،ونعيد النظر يف مسار
الدعوة السلفية؛ للكشف عن املعوقات،
أو اآلفات ،أو العراقيل ،التي تعرتض
مسار هذه الدعوة ،أو تشينها ،أو تتسبب
يف فتنة اآلخرين جتاهها؛ ألن انتساب أي
شخص أو حركة أو تيار إىل املنهج السلفي
مفتوحا،
ال يعني منحه صك عصمة
ً
بحيث يكون كل قول له أو فعل أو
سلوك أو تقدير ح ًّقا ال مراء فيه ،ورشا ًدا
ال زيغ معه ،واستقامة ال اعوجاج هبا،
فهذا كله غلو ينبغي أن تتنزه عنه الدعوة
السلفية ،والبد أن نملك اجلرأة والثقة
التي جتعلنا نعيد تقويم جهودنا الدعوية،
بعدل وإنصاف ،وتواضع وجد ،حتى ال
ترتاكم األخطاء ،أو تتكاتف السلبيات،

أو تتضخم اهلفوات ،بام هيدد وجودنا
ونكون عيا ًذا باهلل فتنة للناس ،يف تقديرهم
وحكمهم عىل منهج الفرقة الناجية ذاهتا،
والدعوة السلفية بوجه عام.
وضمن هـذا اإلطـار ،وتلكـم الرؤية،
جتـيء هـذه امللحوظـات باعتبارهـا
حمـاور أساسـية ،سـبب وجودهـا وجـود
االضطـراب يف بعـض اجلهـود الدعويـة،
ولذلـك ال بـد مـن ضبطهـا ووعيهـا،
وترشـيد املسـار الدعـوي فيهـا؛ ألنـه
مطلـب بالـغ األمهيـة ،وشـديد اخلطورة،
ومـن شـأن اإلحاطـة بـه وانجـازه أن
خيتصر الكثير مـن مسـافات الطريـق
نحـو التمكين لديـن اهلل ودعـوة احلق يف
مسـتقبل البرشيـة إن شـاء اهلل تعـاىل.
 -1فهم طبيعة الدعوة ،ومداها،
ورسالتها العامة ،إذ هناك نفر من الدعاة
يظنون أن الدعوة إىل التوحيد جمرد
عمل «ثقايف» أو «تعليمي» تصحح به
«مفاهيم» الناس جتاه مفهوم «الربوبية»
و«األلوهية» و«األسامء والصفات»
فحسب ،دونام بيان شاف كاف عن «آثار»
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السلفية
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كبري عن منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل:
فشعيب عليه السالم دعا قومه إىل التوحيد
وحارب فسادهم االقتصادي يف الوقت
نفسه ،ولوط عليه السالم دعا قومه إىل
التوحيد ونقض فسادهم األخالقي يف آن
واحد ..إلخ.
وسار عىل منهجهم رسول اهلل ﷺ
حيث كان يدعو قومه إىل التوحيد اخلالص
يف مكة ،طوال ثالث عرشة سنة ،ومع
حرصه الشديد عىل دعوة التوحيد؛ فإنه
ﷺ كان جيتهد يف تصحيح االنحرافات
االجتامعية كلها يف الواقع الذي يعيشه،
ويقرن ذلك كله بالتوحيد ،حتى لكأهنام
بناء واحد ال يمكن فصل بعضه عن
بعض يف دعوة احلق ،وحسبنا يف ذلك ما
كان يتلوه عىل قومه :ﵛﲥ ﲦ ﲧ

هذه العقيدة يف واقع الناس وسلوكهم
ونظمهم السياسية االجتامعية والترشيعية
وعواطفهم ووالئهم وجهادهم وغري
ذلك ،وهذا املسار ،لو تعززت وجهته يف
واقع الدعوة السلفية ،فسينتهي إىل حرص
الدعوة السلفية بشموهلا وكامهلا يف نوع
من اجلدل الكالمي الذي يكثر فيه تشقيق
املعاين وهتييج اخلواطر ،وتناطح األمثلة
التجريدية ،وإتاحة الفرصة متا ًما أمام أهل
البدع واألهواء لصياغة الواقع االجتامعي
والسيايس والثقايف ،وتشكيل بنيان األمة
وفق مناهجهم الفاسدة ورؤيتهم املنحرفة:
وهذا اخللل يقدم بصور خمتلفة؛ منها:
احلديث عن أن «تصحيح العقيدة»
فقط هو مطلب هذه املرحلة ،وليس من
واجب الدعاة إىل اهلل أن حيدثوا الناس
عن االنحرافات اخللقية ،أو أزماهتم ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
االقتصادية ،أو مشكالهتم الترشيعية ،ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
أو حتدياهتم الدولية ،أو مهوم واقعهم
ﱈﵚ [املطففني. ]6-1 :
املختلفة ،فال بد ً
أول من تصحيح «عقيدة»
أمل تــر كيــف ترتبــط الدعــوة إىل
الناس ،ثم يف مرحلة الحقة نصحح باقي
العــدل والقســط و النزاهــة باإليــان بــاهلل
االنحرافات ،وال شك أن هذا انحراف
واليــوم اآلخــر؟ !

وقول اهلل عز وجل:

ﵛﱖ

ﱗ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ

ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﵚ [ املاعون.]5-1 :
أرأيت كيف ارتبطت العقيدة بالسلوك
االجتامعى بالعبادة يف رباط واحد وسياق
واحد!
أمل نقرأ ما نزل من آخر سورة
ﳊ ﳋ
الفرقان:ﵛﳇ ﳈ ﳉ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒﱁ ﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﵚ
ﵛﱾ ﱿ ﲀ

ﲁﵚ [الفرقان:

.]72 -67
أمل يربط القرآن أذهان املسلمني
باألحداث الدولية اجلارية يف زماهنم
وآثارها عىل اجلامعة املسلمة ،رغم بعد
املكان ،وانعدام الصلة من الناحية العملية
بني هذه اجلامعة وتلك األحداث :ﵛﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ

وعىل هذا النهج الذي نزل كله يف مكة؛
فقس.
ثم هل جاء نبي أو رسول إال داع ًيا إىل
إصالح املجتمع كله ،وليس فقط تصحيح
العقيدة فقط؟!
أولسنا مأمورين باالقتداء هبدهيم
ولزوم غرزهم :ﵛﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ
ﳀ ﳁﵚ [األنعام.]90 :
ولذلك؛ فإن الدعوة السلفية مطالبة
بمحارصة هذه اجلهود االنعزالية املنتسبة
إىل املنهج السلفي ،الذي يعزل التوحيد
والسنة عن أعامل الدنيا ومهوم املجتمع
ومقتضيات االستخالف يف األرض،
قبل أن تأيت العلامنية والعوملة؛ لتستثمر
هذا اخللل ،وتؤسس عليه ختريبها الكبري
للبالد والعباد.
 -2عدم اإلحاطة بآداب اخلالف
وفقه االختالف؛ ومما جعله يتحول إىل
ثغرة هتدد بنيان الدعوة السلفية ،وتؤرق
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ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ
ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ .]5-2

ﳁﵚ [الروم:
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أبناءها ،فقد أصبح كل خالف ينشأ بني
اثنني أو جهتني من السلفيني هو بمثابة
«حرب رشسة» ال هوادة فيها وال رمحة،
واخلائض فيها :إما قاتل وإما مقتول عىل
قاعدة «ال نجوت إن نجا»!
واحلديث هنا يتعلق بمسألتني :
األوىل :تتوجه إىل أدب اخلالف؛ حيث
يتوجب استحضار روح األخوة اإليامنية
والرمحة واللني وخفض اجلناح ألبناء
املنهج السلفي الواحد ،فهم أهل ذلك
األوىل به ،ورضورة النأي عن الفظاظة
والقسوة والعنف والتجريح والتبديع،
وهذا هو األصل العام للدعوة اإلسالمية:

ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱﵚ

[املائدة.]54 :
واخلالفات ال تنتهي يف مواطن
االجتهاد ،فليس يعقل أن يصبح كل
ً
ومدخل إىل
خالف «مرشوع حرب»،
القطيعة ،إىل احلد الذي أصبحت فيه
اخلالفات بني املنتسبني إىل الدعوة السلفية
تتسم بالرشاسة والقسوة واالستئصال أو
التغيب الكامل!!
نقل الذهبي قول يونس الصديف « :ما
رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يو ًما يف
ﵛﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ مسألة ،ثم افرتقنا ،ولقيني ،فأخذ بيدي،
ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﵚ ثم قال :يا أبا موسى؛ أال يستقيم أن نكون
[النحل.]125 :
إخوانًا وإن مل نتفق يف مسألة»(((.
وأخـص خصائـص الدعوة السـلفية:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
ﵛﭐﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ «..ولو كان كلام اختلف مسلامن يف يشء
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ
هتاجرا مل يبق بني املسلمني عصمة وال
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ
أخوة»(((.

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﵚ

[آل عمران.]159 :

ﵛﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
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ﲘ

((( «سري أعالم النبالء» (.)17 -16/10
((( «جمموع الفتاوى» (.)173 172/24

((( متفق عليه.
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األخرية :تتعلق بتوصيف االختالف؛
نصوصا رصحية
فعىل الرغم من أننا نملك
ً
يف بيان «السعة» يف أمر االجتهاد ،من
أوضحها قوله ﷺ« :إذا اجتهد احلاكم؛
فأصاب؛ فله أجران ،وإذا اجتهد؛ فأخطأ؛
فله أجر»((( إال أن أكثر من املختلفني يضن
بعضهم عىل بعض أن يكون له ولو أجر
واحد ،أو أن يرتكه يف حال سبيله ال عليه
وال له! إذ أن اخلطأ االجتهادي أصبح
وض ًعا غري معرتف به يف احلوار ،وحلت
حمله أوصاف أخرى؛ أشهرها :التجريح،
والتبديع الذي يقود إىل التكفري :فمن
خالف أخاه يف مسألة؛ فهو إما مبتدع،
وإما كافر ،أما أن يقول :جمتهد خمطئ ،فهذا
وصف أصبح أعز من اخلل الويف يف واقعنا
املعارص.
إن هذه الظواهر الطارئة عىل املنهج
السلفي والشاذة من بعض أبناء الدعوة
السلفية ،من شأهنا أن تيسء إىل الدعوة
منهجا
برمتها ،وأن تؤسس للفتنة ،وتصنع
ً
جديدً ا للتدمري.

الثبات عند املحن
قـال ميمـون بـن األصبـغ :كنـت
ببغـداد فسـمعت ضجـة فقلـت مـا
هذ ا ؟
فقالـوا :أمحد بـن حنبل ميتحن،
فدخلت.
سـوطا قـال :بسـم
فلمـا ضـرب
ً
اهلل.
فلمـا ضرب الثاين قـال :ال حول
وال قـوة اال باهلل.
فلمـا ضـرب الثالث قـال :القرآن
كالم اهلل غير خملوق.
ُـل
فلمـا ضـرب الرابـع قـال{ :ق ْ
ـب َّ ُ
الل َل َنا}.
ل ْ
َـن ُي ِصي َب َنـا إ َِّل َما َك َت َ
سوطا.
فضرب تسعة وعشرين ً
وكانـت تكة أمحد حاشـية ثوب؛
فانقطعـت ،فنزل السـراويل إىل
عانتـه ،فرمـي أمحـد طرفـه إىل
السـماء ،وحـرك شـفتيه فمـا كان
بأسـرع أن بقي السراويل مل يزنل!
فدخلـت إليـه بعـد سـبعة أيـام؛
فقلـت :يـا أبـا عبـد اهلل! رأيتـك
حتـرك شـفتيك فـأي شـيء قلـت؟
قـال :قلـت :اللهـم إين اسـألك
بامسـك الـذي ملأت بـه العـرش؛
إن كنـت تعلـم أين علـى الصـواب
سـترا.
فلا هتتـك يل
ً
صفة الصفوة البن اجلوزي (.)485/1
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تقدمي املصالح الكليات على املصالح اجلزئيات
سبيل الوحدة اإلسالمية
العالمة عبد الرحمن السعدي

من أعظم اجلهاد :السعي يف حتقيق تأليف قلوب املسلمني واجتامعهم عىل
دينهم ومصاحلهم الدينية والدنيوية ،يف مجيع أفرادهم وشعوهبم ،ويف ربط
الصداقة واملعاهدات بني حكوماهتم بكل وسيلة.
ومن أنفع األمور أن يتصدى هلذا األمر مجيع طبقات املسلمني من العلامء،
واألمراء والكرباء وسائر األفراد منهم ،كل أحد بحسب إمكانه.
فمتى كانت غاية املسلمني واحدة،
وهي الوحدة اإلسالمية ،وسلكوا السبل
املوصلة إليها ،ودافعوا مجيع املوانع املعوقة
واحلائلة دوهنا ،فال بد أن يصلوا إىل النجاح
والفالح.
ومما يعني عىل هذا ،اإلخالص وحسن
القصد فيام عند اهلل من اخلري والثواب،
وأن يعلموا أن كل سعي يف هذا األمر من
اجلهاد يف سبيل ،اهلل ومما يقرب إليه وإىل
ثوابه ،وأن املصلحة يف ذلك مشرتكة،
30

فاملصالح الكليات العامة تقدم عىل
املصالح اجلزئيات اخلاصة ،وهلذا يتعني
عليهم أال جيعلوا االختالف يف املذاهب
أو األنساب أو األوطان داعيا إىل التفرق
واالختالف.
فالرب واحد والدين واحد ،والطريق
إلصالح الدين وصالح مجيع طبقات
املسلمني واحد ،والرسول املرشد للعباد
واحد ،فلهذا يتعني أن تكون الغاية
املقصودة واحدة .فالواجب عىل املسلمني
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السعي التام لتحقيق األخوة الدينية والرابطة اإليامنية.
فمتى علموا وحتققوا ذلك ،وسعى كل منهم بحسب مقدوره ،واستعانوا باهلل
وتوكلوا عليه وسلكوا طرق املنافع وأبواهبا ،ومل خيلدوا إىل الكسل واخلور واليأس،
نجحوا وأفلحوا ،فإن الكسل واخلور واليأس من أعظم موانع اخلري ،فإهنا منافية للدين
وللجهاد احلقيقي ،فمن استوىل عليه الكسل واخلور مل ينهض ملكرمة ،ومن أيس من
حتصيل مطالبه انشلت حركاته ومات وهو حي.
وهل أخر املسلمني يف هذه األوقات ،إال تفرقهم والتعادي بينهم وخورهم،
وتقاعدهم عن مصاحلهم والقيام بشؤوهنم ،حتى صاروا عالة عىل غريهم(((.
مقارنة بني أول سورة الفاحتة وأول سورة الناس
قال الشيخ محاد بن حممد اﻷنصاري ♫:
«وهنا نريد أن نقارن بني التوحيد يف أول سورة الفاحتة ،ويف أول سورة الناس؛
فنقول:
ﵛﱆ ﱇ ﱈ ﱉﵚ ،ﵛﱰ ﱱ ﱲ ﱳﵚ؛ فرب العاملني هو
كل واحد.
رب الناسٌّ ،
قوله :ﵛﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﵚ؛ هو قوله :ﵛﱵ ﱶﵚ،
وهو توحيد اﻷمساء والصفات.
وقوله :ﵛﱒ ﱓ ﱔ ﱕﵚ؛ هو قوله :ﵛﱸ ﱹﵚ؛ إذن
سورة الفاحتة َش َمل ِ
َت التوحيد كلَّه يف أول القرآن ،كما أن سورة الناس اشتملت
على التوحيد كله يف آخر القرآن ،فهاتان إشارتان لطيفتان:
اﻷوىل :أول واجب هو التوحيد.
والثانية :آخر ما جيب أن متوت عليه هو التوحيد :ﵛﲢ ﲣ ﲤ ﲥﵚ.
فيجب عليك أن ُت ْعىن بالتوحيد يف أول عمرك ،ويف آخر عمرك».
«رسائل يف العقيدة» (ص )٥١
((( «كتاب جهاد األعداء ووجوب التعاون بني املسلمني» (ص.)10
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فقه العواقب عند السلف
األستاذ ياسر العمر

ـا مذاييــع ُبـ ُ
عــن عــي ◙؛ قــال« :ال تكونــوا ُع ُجـ ً
ـذ ًرا؛ فــإن مــن
وأمــورا
رب ًحــا ُم ْ ِل ًحــا -ويف بعــض الطــرقُ :مك ِْل ًحــا-
ً
ورائكــم بــا ًء م ِّ
ِ
متامحلــ ًة ُر ُد ًحــا».
أخرجـه البخـاري يف «األدب املفـرد» ( ،)١٦٩/١وصححـه اإلمـام
األلبـاين ♫.
غريب األثر
ً
(عجل) :العجول الذي ال يتأنى وال
يتثبت( .مذاييع) :مجع مذياع؛ وهو:
من يذيع اليشء ويفيش الرس ،ويبالغ يف
(بذرا) :مجع بذور؛
نرشه؛ ليبلغ اآلفاق.
ً
وهو :من يبذر الكالم بني الناس كام تبذر
(مكلحا) :يكلح
(مملحا) :معي ًبا.
احلبوب.
ً
ً
الناس لشدته( .متامحلة) :فتنًا طويلة املدة.
(ردحا) :الثقيلة العظيمة.
ً
َّ
حذر عيل ◙ من أمور ثالثة؛
يتورط فيها كثري من الناس عند الفتن؛
فتوقدها ،وتفيض إىل تزايدها وتفاقمها:
32

األول :االندفاع والتهور والعجلة
وعدم التأمل يف عواقب األمور ،والعجلة
ً
عجول يف أموره،
ال تأيت بخري ،ومن كان
مندف ًعا يف ترصفاته؛ فإنَّه ال يأمن عىل نفسه
من الزلل واالنحراف.
الثاين :إشاعة الكالم دون تث ُّبت ودون
رو َّية ،والترسع لنرش األمور من حني
سامعها قبل حتققها ،فيخرب هبا ،ويفشيها،
وينرشها ،وقد ال يكون هلا صحة ،ولو
صحت؛ فالواجب التأمل قبل نقلها :هل
يف نقلها مصلحة ،ف ُي ْق ِدم عليه اإلنسان؟ أم
ال؛ فيحجم عنه؟
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الثالــث :إشــعال نــار الفتنــة ،وزرع
بــذور الــر؛ بالنميمــة واإلفســاد بــن
النــاس ،وإذكاء موجبــات الفرقــة
والتطاحــن والعــداوة بــن املســلمني.
فهذه دعوة منه ◙ للنظر يف آثار
وأي يشء سيعود عىل
الفتن وعواقبهاِّ ،
أهلها منها.
فالشاهد :أن النظر يف عواقب األمور
ومآالت األشياء وعدم التعجل والترسع
من أنفع ما يكون للعبد.
وهلذا جاء عن الصحايب اجلليل عبد اهلل
بن مسعود ◙ أنه قال« :إهنا ستكون
أمور متشاهبات :فعليكم بالت َُّؤ َدة؛ فإنك أن
رأسا
خري من أن تكون ً
تكون تاب ًعا يف اخلري ٌ
يف الرش»(((.
ولذلك؛ فإن معرفة باب فقه آثار الفتن
يفيد اإلنسان :ألن النظر يف العواقب
عواقب الفتن -ومعرفة مآالهتا قبلمها ودخوهلا يفيد اإلنسان حصان ًة
َت َق ُّح َ
وحذرا من الوقوع فيها ،وكام قيل:
منها،
ً

(السعيد من اتعظ بغريه) ،فينظر ويتأمل
ويرتوى ويتفقه يف اآلثار ،ويسأل أهل
يقتحم فتن ًة ،ربام
العلم وأهل الذكر قبل أن َّ
رأسا ،وربام كان فيها فا ًحتا لباب
كان فيها ً
رش عليه وعىل غريه.
ٍّ
وقد جاء يف حديث أنس بن مالك
◙ ،أن النبي ﷺ قال« :إن من الناس
ناسا مفاتيح للخري مغاليق للرش ،وإن من
ً
الناس مفاتيح للرش مغاليق للخري؛ فطوبى
ملن جعل اهلل مفتاح اخلري عىل يديه ،وويل
ملن جعل اهلل مفتاح الرش عىل يديه»(((.
لذلك جيب عىل املسلم أن يربأ بنفسه
ورأسا فيه ،وداعية
أن يكون
ً
مفتاحا للرشً ،
يورط نفسه ويورط غريه
من دعاتهِّ ،
ويقحمهم يف َو ْرطات :ال حيمد ال هو وال
ِّ
هم عواقبها ،ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
فالشاهد  :أن باب فقه عواقب الفتن
وآثارها وما ينجم عنها من أرضار وأخطار
فقه عظيم يف منهج السلف الصالح.

((( سنن ابن ماجه ( ،)237وابن أيب عاصم يف
«السنة» ( ،)297والطياليس يف «مسنده» (،)2082
((( أخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنَّف» ( ،)38343والبيهقي يف «شعب اإليامن» ( ،) 69وحسنه اإلمام
األلباين يف «الصحيحة» (.)1332
والبيهقي يف «الشعب» (.)9886
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يا خطيب اجلمعة أنت الوحيد!
األستاذ إبراهيم مطاوع

لق القرآن بمعلميها الكرام،
لو تأملت معي منابر الدعوة ووسائلهاِ :ح ُ
والدعاة الداخلني يف غمرات وسائل التواصل بشتى أنواعها ،والكرام
غدوا
الصائلني يف الدروس واملحارضات ،واللقاءات اخلاصة ،والعامة
ًّ
وعش ًيا ،وغريها من املنابر مما أحصينا أو نسينا؛ لوجدت أن خطيب اجلمعة
هو الوحيد:
الوحيد الذي جيتمع الناس له بكل
أصنافهم ،وشتى توجهاهتم ،باختالف
أفكارهم وما محلوه يف أذهاهنم.
الوحيد الذي يأبى اهلل أن يتكلموا إذا
تكلم ،ويأبى أن ينشغلوا إذا بدأ ،ولو بفرك
أيدهيم بعضها ببعض.
الوحيد الذي يستسلم الناس حلديثه،
فقوله مرشوط بإيراد دليل الكتاب وشاهد
السنة ،فال معارض وال مناهض هلام وله.
أنت الوحيد الذي تقرع كلامته آذان
شاب قد ال يعرف املسجد إال ساعة
اجلمعة!! ويف تلك الدقائق التي اعتليت
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فيها منربك لرياك ويسمعك.
باهلل عليك :أترى تلك اجلموع التي
حترض املنكرات يف األسقاع؟
ضجيجا يف
وذلك الزحام املمتلئ
ً
الشوارع والطرق؟
وتلك املالعب التي أ ّطت بالشباب
وح َّق هلا أن ِتئط؟
ُ
واألعراس واحلفالت واملآتم والنوادي
واألسواق ...الخ !!
ك ُّلهم يمر عليك ،فينهاه اهلل أن يتكلم
بني يديك ،وينصت حلديثك ،وال ينشغل
بغريه؛ فباهلل عليك ما أنت قائل له؟

السلفية

هل أنت ممن استفرغ وسعه؛ ليمأل
ً
وملل ،فبغية احلارضين
خطبته سآم ًة
عنده لذة القيلولة حتت نغامت حروفك
الناعسة!!
يسمع املحفوظ فال جديد؛
أم تراك ممن ِّ
إال جديد الدقائق التي تورد فيها ِو َ
ردك ثم
متيض؛ فيتحقق فيك قول شوقي« :وقد
ظلت اخلطابة يف هذا العرص ال يقوم هبا إال
فئة جاهلة ناقلة»
ُأ ُ
عيذك أخي (الوحيد).
استعد لتلك الدقائق املمتلئة باآلذان
املنصتة لك؛ بحسن إعدادك ،وتطوير
ذاتك يف خماطبة اجلمهور ،ليكن االستعداد
بتلمس الوقائع التي يتيه فيها العاقل،
وحيري فيها احلليم؛ فتبني مراد اهلل فيها.
ً
ليكن استعدادك ً
شامل؛ فالكل
كامل
منا حيتاج إىل االستعداد ومتامه ،ليحصد
ثمرة التأثري يف مجوع ستخرج من عندك؛
لتكتظ يف كل امليادين.
فمن يا ترى قد محل رسالتك؟
ومن الذي قد ذابت كلامتك يف قلبه؛
فأمسى ليلته وقد وصلت جلوارحه؟
ومن هو خصمك بني يدي اهلل إذ مل
ت ُْوفِه حقه حني استسلم بني يديك؟

أمهية التشجيع
قـال الذهبي ♫ يف «سير
أعلام النبلاء» (املقدمـة ص
« :)39الشـيخ البرزايل هـو
مـن حبـب إيل طلـب احلديـث؛
ملـا رأى خطـي؛ قـال« :خطـك
يشـبه خـط املحدثين» ،فحبب
اهلل إيل علـم احلديـث».
فانظـر -أسـعدك اهلل -مـاذا
صنعـت تلـك الكلمـة« :خطـك
يشـبه خـط املحدثين».
لقـــد صنعـــت :الذهـــي
احلافـــظ املدرســـة.
صنعـت ذلـك الناقـد الـذي
كان يـزن الرجـال مبيـزان
اجلواهـري!
صنعت «سير أعلام النبالء»،
و«تاريـخ اإلسلام ووفيـات
املشـاهري واألعلام» ،و«ميـزان
االعتـدال يف نقـد الرجـال»،
و«طبقـات القـراء» ،و«طبقـات
احلفـاظ» ،وعشـرات الكتـب
النافعـة.
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دمعة على اإلسالم
مصطفى لطفي المنفلوطي

أي عني جيمل هبا أن تستبقي يف حماجرها قطرة واحدة من الدمع ،فال
سجد عىل
تريقها أمام هذا املنظر املحزن :منظر أولئك املسلمني ،وهم ركَّع َّ
أعتاب قرب ،ربام كان بينهم َم ْن هو خري ِم ْن ساكنه يف حياته ،فأحرى أن يكون
كذلك بعد مماته؟!
يستقر بني جنبي
أي قلب يستطيع أن
ُّ
َّ
صاحبه ساعة واحدة ،فال يطري جز ًعا
حينام يرى املسلمني أصحاب دين التوحيد
أكثر من املرشكني إرشاكًا باهلل؛ وأوسعهم
دائرة يف تعدد اآلهلة وكثرة املعبودات؟!
ِل َ َين ِْقم املسلمون التثليث من النصارى؟
ِل حيملون هلم يف صدورهم تلك ا ُمل ِ
وجدَ َة
َ
وذلك الضغن؟ وعالم حياربوهنم؟ وفيم
يقاتلوهنم ،وهم مل يبلغوا من الرشك باهلل
مبلغهم ،ومل يغرقوا فيه إغراقهم؟!
يدين النصارى بآهلة ثالثة ،ولكنهم
يشعرون بغرابة هذا التعدد ،وبعده عن
العقل ،فيتأولون فيه ويقولون :إن الثالثة
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يف حكم الواحد .أما املسلمون فيدينون
بآالف من اآلهلة أكثرها جذوع أشجار،
وجثث أموات ،وقطع أحجار ،من حيث
ال يشعرون !
أمرا
كثريا ما يضمر اإلنسان يف نفسه ً
ً
وكثريا ما تشتمل نفسه
وهو ال يشعر به،
ً
عىل عقيدة خفية ال حيس باشتامل نفسه
عليها ،وال أرى ً
مثل أقرب من املسلمني
الذين يلتجؤون يف حاجاهتم ومطالبهم إىل
سكان القبور ،ويترضعون إليهم ترضعهم
لإلله املعبود؛ فإذا عتب عليهم يف ذلك
عاتب ،قالوا :إنا ال نعبدهم ،وإنام نتوسل
هبم إىل اهلل ،كأهنم يشعرون أن العبادة ما

هم فيه ،وإن أكرب مظهر أللوهية اإلله
املعبود أن يقف عباده بني يديه ضارعني
خاشعني ،يلتمسون إمداده ومعونته ،فهم
يف احلقيقة عابدون ألولئك األموات من
حيث ال يشعرون.
جاء اإلسالم بعقيدة التوحيد؛ لريفع
نفوس املسلمني ،ويغرس يف قلوهبم
الرشف والعزة واألنفة واحلمية ،وليعتق
رق العبودية ،فال ُّ
رقاهبم من ِّ
يذل صغريهم
لكبريهم ،وال هياب ضعي ُفهم قويَّ م ،وال
يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلَّ
باحلق
ِّ
والعدل ،وقد ترك اإلسالم بفضل عقيدة
التوحيد ذلك األثر الصالح يف نفوس
املسلمني يف العصور األوىل ،فكانوا ذوي
أنفة وعزة ،وإباء وغرية ،يرضبون عىل
يد الظامل إذا ظلم ،ويقولون للسلطان إذا
جاوز حدِّ سلطانه :قف مكانك ،وال َت ْغ ُل
يف تقدير مقدار نفسك ،فإنام أنت عبد
رب معبود ،واعلم أنَّه ال إله إال
خملوق ،ال ٌّ
اهلل.
هذه صورة من صور نفوس املسلمني
يف عرص التوحيد ،أ َّما اليوم وقد داخل أقوا ًما يزدرونه ،وحيقرونه ،ويتخذونه
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عقيدهتم ما داخلها من الرشك الباطن
تارة ،والظاهر أخرى؛ فقد ذ َّلت رقاهبم،
وخفقت رؤوسهم ،ورضعت نفوسهم،
وفرتت َحِ َّيتهم ،فرضوا بخطة اخلسف،
واستناموا إىل املنزلة الدنيا ،فوجد
أعداؤهم السبيل إليهم ،فغلبوهم عىل
أمرهم ،وملكوا عليهم نفوسهم وأمواهلم
ومواطنهم وديارهم؛ فأصبحوا من
اخلارسين.
واهلل لن يسرتجع املسلمون سالف
جمدهم ،ولن يبلغوا ما يريدون ألنفسهم
من سعادة احلياة وهناءهتا إال إذا
اسرتجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة
التوحيدَّ ،
وإن طلوع الشمس من مغرهبا،
وانصباب ماء النهر يف منبعه أقرب من
رجوع اإلسالم إىل سالف جمده ،ما دام
املسلمون يقفون بني يدي اجليالين ،كام
يقفون بني يدي اهلل ،ويقولون لألول كام
يقولون لثاين :أنت املترصف يف الكائنات،
وأنت سيد األرضني والسموات.
َّ
إن اهلل أغري عىل نفسه من أن يسعد
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وراءهم ظهر ًّيا ،فإذا نزلت هبم جائحة،
لمة ذكروا احلجر قبل أن
أو أملت هبم ُم َّ
يذكروه ،ونادوا اجلذع قبل أن ينادوه...
يا قادة األمة ورؤساءهاَ ،ع َذ ْرنا العامة
يف إرشاكها وفساد عقائدها ،وقلناَّ :
إن
نظرا ،وأضعف بصرية من
العامي أقرص ً
أن يتصور األلوهية إال إذا رآها ماثلة يف
النصب واألرضحة والقبور ،فام عذركم
أنتم وأنتم تتلون كتاب اهلل ،وتقرؤون
صفاتِه ونعوتَه ،وتفهمون معنى قوله
تعاىل :ﵛﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠﵚ [النمل ،]65 :وقوله خماط ًبا
نبيه :ﵛﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﵚ
[األعراف ،]188 :وقوله:ﵛﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﵚ [األنفال.]17 :
إنَّكم تقولون يف صباحكم ومسائكم
وغدوكم ورواحكم:
ُّ
وكل خري يف اتباع من سلف
ُّ
رش يف ابتداع من خلف
وكل ٍّ
فهل تعلمون َّ
أن السلف الصالح كانوا
يتوسلون برضيح؟
ربا ،أو
َّ
جيصصون ق ً
وهل تعلمون َّ
أن واحدً ا منهم وقف عند
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قرب النبي ﷺ ،أو قرب أحد من أصحابه وآل
بيته ،يسأله قضاء حاجة ،أو تفريج َه ٍّم؟
وهل تعلمون َّ
أن الرفاعي والدسوقي
واجليالين والبدوي أكرم عند اهلل،
وأعظم وسيلة إليه من األنبياء واملرسلني،
والصحابة والتابعني؟
وهل تعلمون َّ
أن النبي ﷺ حينام هنى
عن إقامة الصور والتامثيل هنى عنها
عب ًثا ولع ًبا؟ أم خمافة أن تعيد للمسلمني
جاهليتهم األوىل؟
وأي فرق بني الصور والتامثيل وبني
ُّ
األرضحة والقبور ،ما دام ٌّ
جير إىل
كل منها ُّ
الرشك ،ويفسد عقيدة التوحيد؟
واهلل ما جهلتم من هذا ،ولكنكم
آثرتم احلياة الدنيا عىل اآلخرة؛ فعاقبكم
اهلل عىل ذلك بسلب نعمتكم ،وانتقاض
أمركم ،وسلط عليكم أعداءكم ،يسلبون
أوطانكم ،ويستعبدون رقابكم ،وخيربون
دياركم ،واهلل شديد العقاب(((.

((( «مؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي الكاملة»،
( )313/1بترصف.

أخطاء السياسة الشرعية
إذا كانت ذنوب املعايص توصل إىل املهالك وخرسان الدنيا واآلخرة؛
فإن أخطاء السياسة الرشعية توصل إىل الفشل ،وتنزل العقوبات ،وتكاثر
األزمات.
ومن أخطر تلك األخطاء التي ال يشعر هبا ،أو يعتقد أهنا ليست ذنو ًبا:
اجلهل بالسياسة الرشعية ومقاصدها وآلياهتا وحقوهلا؛ ألهنا تزين باملظهر
احلسن الذي يقنع صاحبها أنه عىل حق لذا؛ فإنه ال حيدث نفسه بالتخلص
منها ،بل يتساهل معها مما يقوده إىل انتكاسة وخذالن.
إن أخطاء السياسة الرشعية ترتكب :إما
ً
جهل وإما جحو ًدا.
إن من أخطر املصائد التي تقع هبا
(اجلامعات /الدول  /األمم) ،أنه مع
طول األمد؛ تتولد لدهيم القناعة الذاتية
بصحة مسارها دون امتالك املعايري
العلمية للحكم عىل الصحة واخلطأ؛ لذا
فإن اهلل حذر من هذا اخلطر الداهم املدمر
لألعامل واالنجازات بقوله :ﵛﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
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الدكتور عبد الرحيم أبو ردينة

ﲒ ﲓﵚ

[الكهف.]104-103:
كثريا من (اجلامعات/الدول)
إن
ً
العقائدية التي مرت بالتاريخ اإلسالمي
واتسمت بالتدين؛ خرست كل يشء بسبب
جهلها بالسياسة الرشعية؛ لذا نزل هبا من
العقوبات ما حمى ذكرها؛ وقرص هبا عن
بلوغ أهدافها.
عن أيب هريرة ◙ عن النبي ﷺ
أنه قال« :إن الرجل ليصيل ستني سنة
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وما تقبل له صالة؛ لعله يتم الركوع،
وال يتم السجود ،ويتم السجود ،وال
يتم الركوع»(((؛ ألنه ال يتقن أحكامها
وأركاهنا ،ومل يتم ركوعها وسجودها ،فام
بالك بالسياسة الرشعية التي هي أعظم
وجو ًبا؛ ألهنا تقوم عىل مصالح العباد،
وحفظ أمنهم ،واستمرار حياهتم ؟!
إن شدة التدين ال يكفي إذا مل يقرتن
بحسن الكياسة وفهم السياسة الرشعية،
فأبو ذر ◙ مل يشفع له عمق إيامنه
وشدة زهده أن يقول رسول اهلل .له يف شأن
السياسة وإدارة العمل العام عندما سأله أبو
ذر ◙ :أال تستعملني يا رسول اهلل؟
قال :فرضب بيده عىل منكبي ،ثم قال:
«يا أبا ذر إنك ضعيف ،وإهنا يوم القيامة
خزي وندامة؛ إال من أخذها بحقها ،وأدى
الذي عليه فيها»(((.
ويف رواية أخرى« :يا أبا ذر؛ إين أراك
ضعي ًفا ،وإين أحب لك ما أحب لنفيس :ال
ني مال يتيم»(((.
تأ َّمرن عىل اثنني ،وال تَو َّل َّ
((( «صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)529
((( أخرجه مسلم (.)1825
((( أخرجه مسلم (.)1826
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فإذا كان هذا يف الواليات الصغرى
واألموال اخلاصة فمن باب أوىل يف اإلمامة
الكربى الشاملة لكل مصالح البالد
والعباد.
الكفاءات الفردية ال تغني شي ًئا عن
املهارات والكفاءات السياسية لـ(الدول/
اجلامعات)؛ فاهلل حياسب الفرد بأعامله؛ لكنه
حياسب (الدول/اجلامعات) عىل سياساهتا
وقدرهتا عىل إدارة الشأن العام ،وحتقيقها
ملصالح العباد؛ لذا قال الرسول ﷺ« :ما
من امرء ييل أمور املسلمني ،ثم مل جيهد هلم،
وينصح هلم إال مل يدخل اجلنة»(((.
إذا كان الرشك باهلل هو الذنب األعظم
الذي ينقض التوحيد ،فإن اجلهل بالسياسة
الرشعية وأصوهلا وفن التعاطي معها
واستجالب املصالح ودرء املفاسد هو
العدو األكرب الذي يمحق األمم ويشل
عرش الدول ويطوي ذكر احلركات؛
حيث يعاقب عليها اهلل بإبعاد فرص النرص
والتمكني واستجالب عذاب االستبدال
أو االستئصال.
((( أخرجه مسلم (.)142

السلفية

إن بعض احلركات اإلسالمية سجلت
كبريا يف العمل الدعوي واخلريي
ً
نجاحا ً
لكنها حني وصلت إىل مربع (السياسة/
ً
وفشل؛ بسبب
احلكم) واجهت عنتًا
افتقادها للرؤى السياسية الرشعية من
تقدير املصالح واملفاسد ،والتوازن بني
املراحل ،والقدرة عىل جتاوز العقبات
بحكمة وروية.
إن عقلية الدولة ختتلف اختال ًفا كل ًيا عن
عقلية احلركة ،فالسياسة الرشعية هلا آفاقها
الرحبة ،وتوازناهتا الدقيقة ،وحساباهتا
املختلفة ،لكن هناك من يظل (حمكو ًما /
مسجونًا) بعقلية احلركة ،ويعالج القضايا
واملتغريات بناء عليها ومنطل ًقا منها،
وبالتايل؛ فان حساباته جيانبها الصواب،
ومن ثم يقع يف املطبات واألزمات ،ثم تأيت
اخلطورة يف تسويغ هذه املطبات واألزمات
بدعوى أنه (ابتالء) جيب الصرب عليه ،أو
(مؤامرة) تقعده عن العمل ملواجهتها،
وكالمها تفسري مغلوط ومشوه يقود إىل
التيه ،وفقدان التوازن.
إن القاعدة املحكمة يف اإلسالم التي

ال تقبل (الشك وال التأويل وال النقض)؛
هي :ﵛﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﵚ [آل عمران:
 ،]165وﵛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥﵚ [الرعد]11 :؛ أي :إنه يف كل
نازلة أو مصيبة (ابدأوا بأنفسكم)،وال
تعفوها من اخلطأ والتقصري ،ال هتربوا
دائم تبعة
منها إىل املسوغات ،وال تلقوا ً
فشلكم عىل غريكم؛ ألن اهلل ال حيرم أهل
احلق من بلوغ غاياهتم ،وال يسلط عليهم
أهل الباطل إذا كانوا عىل اجلادة؛ ألن ذلك
مناف لسننه وأحكامه وعدله.
ولذلك؛ فإن غياب ثقافة (نحن أخطأنا)
ظاهرة مدمرة ومهلكة لـ (احلركات /
األمم /الدول)؛ حيث تؤدي إىل تقديس
وتضخيم الذات ،والتغايض عن األخطاء،
وتسويغ القصور عن بلوغ األهداف،
وتستجلب العقوبات واألزمات ،وهو
ما شدد اإلسالم عىل حماربته حينام َذكَّر
يف أكثر من موضع برضورة املحاسبة:
ﵛﱂ ﱃ ﱄﵚ ،ﵛﲔ ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘﵚ ،وذلك من أجل
أن يفتح العقول قبل العيون إىل جتنب
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األخطاء ،وتفادي املنزلقات ،ولذلك نجح
الصحابة ╚ خالل عرش سنوات
يف بسط اإلسالم يف اجلزيرة العربية،
وهدم اإلمرباطوريتني الرومية والفارسية،
وامتدت حدود دولة اخلالفة الراشدة إىل
مرص وبالد املغرب العريب ،فيام هنالك
(حركات /دول) جتاوزت القرن ومع
ذلك ال تزال ترص عىل أهنا قيد مرحلة البناء
واإلعداد !!
إن من أعظم األخطاء السياسية التي
ارتكبتها (احلركات /الدول  /األمم)
فقدان الرؤية االسرتاتيجية واجلهل بإدارة
احلكم ،واالستعداد له ،وتقدير تبعاته،
وضعف الكوادر املؤهلة ،والفشل يف
استقطاب اآلخرين ،والبقاء رهائن يف
دائرة عقلية احلركة ،وعدم القدرة عىل
قراءة املتغريات السياسية بعني بصرية.
هذه كلها قادت إىل ختبط وحرية وتيه يف
إدارة الشأن العام ،واالنزالق إىل رصاعات
داخلية ،أبعدهتا عن غاياهتا الكربى.
والغريب العجيب أنك جتد لكل خطأ
تسويغ ،ولكل قصور تفسري !!

إن وجود العقبات والتحديات
واملؤامرات يف مسرية (احلركات /الدول /
األمم) ومن قبلهم (األنبياء والرسل) أمر
طبيعي :ﵛﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﵚ؛ ليكون
هذا بذرة إلشعال قدرة هذه (احلركات/
الدول/األمم) عىل معاجلة هذه العقبات
بحكمة ودراية ،وليس استخدامها شامعة
لتسويغ الفشل أو القصور.
إن املعيار الوحيد لنجاح ومتكن
(احلركات /الدول  /األمم) هو (النتائج)؛
أي :حتقيق أهدافها؛ بإيصال البالد والعباد
إىل األمن واألمان واإليامن والنرص
والتمكني ،والرفاه املرشوع..
ولذلك يف ظل التعقيدات العرصية؛
فان احلاجة ملحة إىل (توبة احلركات/
الدول  /األمم) من األخطاء السياسية،
والتخلص من عقدة التبعية ،واستبداهلا
بأعامل سياسية صاحلة تعيد املجد املفقود،
وحتقق األمل املنشود.
إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد
كبري (!!!)

العالمة عبد الحميد بن باديس

السلفية

أصول الوالية يف اإلسالم
يف ضوء خطبة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه
ملا بويع أليب بكر الصديق ◙ باخلالفة رقى املنرب؛ فخطب يف الناس
خطبة اشتملت عىل أصول الوالية العامة يف اإلسالم ،مما مل حتققه بعض األمم
إال من عهد قريب ،عىل اضطراب منها فيه.
حق ألحد يف والية
وهذا نص اخلطبة:
األصل األول :ال َّ
«يا ُّأيا الناس ،قد ُو ِّليت عليكم ولست أمر من أمور األمة إال بتولية األمة ،فاألمة
حق؛ فأعينوين ،هي صاحبة احلق والسلطة يف الوالية
بخريكم :فإن رأيتموين عىل ٍّ
والعزل((( ،فال يتو َّل أحد أمرها إال
وإن رأيتموين عىل باطل؛ فسدِّ دوين.
أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم ،فإذا
ونقل اإلمام الدارقطني عن اإلمام مالك بعد أن ساقها
عصيته فال طاعة يل عليكم.
(املؤتلف واملختلف « :)410/1قال مالك :ال يكون
إن أقواكم عندي الضعيف حتى أحد إما ًما أبدً ا إال عىل هذا الرشط» ،وانظر« :املنهاج»
أال َّ
لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( 461/5وما بعدها266/8 ،
احلق له ،وأضعفكم عندي
آخذ َّ
القوي وما بعدها) و«منتقاه» للحافظ الذهبي (ص336
ُّ
و ،)535و«االنتصار» ليحيى العمراين (.)858/3
احلق منه.
حتى آخذ َّ
[املجلة السلفية].
((( كون األمة اإلسالمية مصدر السلطة؛ يعني:
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم»(((.
أهنا التي توىل من يقوم بتطبيق الرشيعة ،وتنفيذها ،وتفرز
((( خطبة مشهورة تلقاها أهل العلم بالقبول من يتوىل املراقبة والنصح والتسديد والرتشيد؛ لكن
والرشح ،فقال احلافظ ابن كثري عن سندها (البداية السيادة للرشيعة وحكم اإلسالم ،وليس كام يفهمه كثري
والنهاية « :)415/9 ،90/8وهذا إسناد صحيح» ،من احلركيني واحلراكيني أن األمة مصدر السلطات أن
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برضاها ،فال يورث يشء من الواليات،
يستحق االعتبار الشخيص .وهذا
وال
ُّ
(و ِّليت عليكم)؛
األصل مأخوذ من قولهُ :
أي :قد ولَّ ين غريي ،وهو أنتم.
األصل الثاين :الذي يتولَّ
أمرا من
ً
أمور األمة هو أكفؤها فيه ،ال خريها يف
سلوكه :فإذا كان شخصان اشرتكا يف
اخلريية والكفاءة ،وكان أحدمها أرجح
يف اخلريية ،واآلخر أرجح يف الكفاءة
لذلك األمر؛ ُقدِّ م األرجح يف الكفاءة عىل
شك َّ
األرجح يف اخلريية ،وال َّ
أن الكفاءة
ختتلف باختالف األمور واملواطن ،فقد
يكون الشخص أكفأ يف أمر ويف موطن؛
التصافه بام يناسب ذلك األمر ،ويفيد
يف ذلك املوطن ،وإن مل يكن كذلك يف
غريه فيستحق التقديم فيه دون سواه.
وعىل هذا األصل ولَّ النبي ﷺ عمرو بن
العاص غزوة ذات السالسل ،وأمدَّ ه بأيب
بكر وعمر وأيب عبيدة بن اجلراح ،فكانوا
حتت واليته ،وك ُّلهم خري منه .وعليه عقد
ذلك يتامشى مع النظم الديمقراطية وإفرازاهتا؛ حيث تم
إقصاء الرشيعة ،واستبداهلا باألنظمة الوضعية [املجلة
السلفية].
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لواء أسامة بن زيد عىل جيش فيه أبو بكر
وعمر ،وهذا األصل مأخوذ من قوله:
(ولست بخريكم).
بمجرد
األصل الثالث :ال يكون أحد
َّ
خريا من األمة،
واليته ً
أمرا من أمور األمة ً
وإنام تنال اخلريية بالسلوك واألعامل ،فأبو
ملجرد
بكر إذا كان خريهم ،فليس ذلك َّ
واليته عليهم ،بل ذلك ألعامله ومواقفه،
أيضا من قوله:
وهذا األصل مأخوذ ً
(ولست بخريكم) .حيث نفى اخلري عند
ثبوت الوالية.
حق األمة يف مراقبة ُأويل
األصل الرابعُّ :
ألنا مصدر سلطتهم ،وصاحبة
األمر؛ َّ
النظر يف واليتهم وعزهلم.
حق الوايل عىل األمة
األصل اخلامسُّ :
فيام تبذله له من عون ،إذا رأت استقامته
فيجب عليها أن تتضامن معه وتؤيده؛
إذ هي رشيكة معه يف املسؤولية .وهذا
كالذي قبله -مأخوذ من قوله( :إذاحق؛ فأعينوين).
رأيتموين عىل ٍّ
حق الوايل عىل األمة
األصل السادسُّ :
احلق إذا
يف نصحه وإرشاده ،وداللته عىل ِّ
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َّ
ضل عنه ،وتقويمه عىل الطريق إذا زاغ
يف سلوكه .وهذا مأخوذ من قوله( :وإذا
رأيتموين عىل باطل فسدِّ دوين).
حق األمة يف مناقشة
األصل السابعُّ :
أويل األمر ،وحماسبتهم عىل أعامهلم،
ومحلهم عىل ما تراه هي ،ال ما يرونه هم،
فالكلمة األخرية هلا ال هلم ،وهذا ك ُّله من
مقتىض تسديدهم وتقويمهم ،عندما تقتنع
بأهنم عىل باطل ،ومل يستطيعوا أن يقنعوها
أيضا من قوله:
أهنم عىل ٍّ
حق .وهذا مأخوذ ً
(وإن رأيتموين عىل باطل فسدِّ دوين).
أمرا من
األصل الثامن :عىل من تولَّ ً
يبي هلا اخل َّطة التي يسري
أمور األمة أن ِّ
سائرا
عليها؛ ليكونوا عىل بصرية ،ويكون ً
يف تلك اخل َّطة عن رىض األمة .إذ ليس له
أن يسري هبم عىل ما يرضيه ،وإنَّام عليه أن
يسري هبم فيام يرضيهم ،وهذا مأخوذ من
قوله( :أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم).
فخطته هي طاعة اهلل ،وقد عرفوا ما هي
طاعة اهلل يف اإلسالم.
األصل التاسع... :مأخوذ من قوله:
(أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم ،فإذا عصيته

فال طاعة يل عليكم) .فهم ال يطيعونه هو
لذاته ،وإنام يطيعون اهلل باتِّباع الرشع الذي
وضعه هلم ،ورضوا به ألنفسهم ،وإنام
هو مكلف منهم بتنفيذه عليه وعليهم،
فلهذا إذا عصـى وخالف مل تبق له طاعة
عليهم(((.
األصل العارش :الناس ك ُّلهم أمام
القانون سواء :ال فرق بني قويِّ م
وضعيفهم ،فيطبق عىل القوي دون رهبة
لقوته ،وعىل الضعيف دون ِر َّقة لضعفه.
األصل احلادي عرش :صون احلقوق؛
حقوق األفراد وحقوق اجلامعات ،فال
حق ضعيف؛ لضعفه ،وال يذهب
يضيع ُّ
بحق أحد لقوته عليه.
قوي ِّ
ٌّ
األصل الثاين عرش :حفظ التوازن
بني طبقات األمة عند صون احلقوق.
((( أي :يف تلك املعصية التي ارتكبها أو أمر هبا،
ولكن هذا النوع ال يدع إىل نزع البيعة ونكث العهد
واخلروج عىل والة اجلور من األئمة ،وهلذا أمجع السلف
عىل أنه ال طاعة ألحد يف معصية اهلل ،ولكن ال ننزع يدً ا
من طاعة.
وهبذا الفهم السلفي يتهاوى عىل ما تقوله دعاء
اخلروج ومروجو الثورات اتكاء عىل هذه اجلملة.
[املجلة السلفية].
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القوي ،دون أن يقسى
احلق من
فيؤخذ ُّ
ِّ
عليه لقوته ،ف ُيتعدَّ ى عليه حتى يضعف
وينكرس ،ويعطى الضعيف ح َّقه دون أن
ُيد َّلل؛ لضعفه ،فيط َغى عليه ،وينقلب
معتد ًيا عىل غريه.
وهذا األصل واللذان قبله مأخوذة
من قوله( :أال َّ
إن أقواكم عندي الضعيف
احلق له ،وأضعفكم عندي
حتى آخذ َّ
احلق منه).
القوي حتى آخذ َّ
ُّ
األصل الثالث عرش :شعور الراعي
والرعية باملسؤولية املشرتكة بينهام يف
دائم بالتقصري
صالح املجتمع ،وشعورمها ً
يف القيام هبا؛
ليستمروا عىل العمل بجدٍّ
ُّ
فيتوجهان بطلب املغفرة من اهلل
واجتهاد،
َّ
الرقيب عليهام ،وهذا مأخوذ من قوله:
(أقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل يل ولكم).
هذا ما قاله ونفذه أول خليفة يف
اإلسالم ،منذ أربعة عرش قرنًا ،فأين منه
األمم املتمدنة اليوم؟! فهل كان أبو بكر
ينطق هبذا من تفكريه اخلاص ،وفيض
نفسه الشخصـي؟ كال! بل كان يستمدُّ
ذلك من اإلسالم ،وخياطب املسلمني يوم

ذاك بام علموه ،وما ال خيضعون إال له ،وال
ينقادون إال به.
وهل كانت هذه األصول معروفة
ً
فضل عن العمل هبا؟ كال!
عند األمم
بل كانت األمم غارقة يف ظلامت من
اجلهل واالنحطاط ،ترسف يف قيود
ِّ
الذل واالستعباد ،حتت نري امللك ونري

الكهنوت ،فام كانت هذه األصول -واهلل
إذن -من وضع البرش ،وإنام كانت من أمر
اهلل احلكيم اخلبري.
نسأله -جل جالله -أن يتداركنا
ويتدارك البرشية ك َّلها بالتوفيق للرجوع
إىل هذه األصول ،التي ال نجاة من تعاسة
العامل اليوم إال هبا(((.
قال اإلمامابن عثيمني ♫:
سلفي يعين :يأخذ بطريق السلف :يف العقيدة،
واألدب ،والعمل ،واملنهج ،ويف كل شيء؛ ألن
السلف هم صدر هذه األمة؛ الذين قال فيهم
رسول اهلل ﷺ« :خري الناس قرين ،مث الذين
يلوهنم ،مث الذين يلوهنم».
«شرح حلية طالب العلم» (ص.)١٠٣

((( «آثار ابن باديس» ،مجع وحتقيق الدكتور عامر
الطالبي ،النارش الشـركة اجلزائرية  -الطبعة الثالثة
1417هـ ( ) 401 /1 /2بترصف.

الدكتور جليبيب الزنداني

السلفية

اإلمام األشعري املفرتى عليه
تنتسـب طائفة من املسـلمني إىل أيب احلسـن األشـعري ♫ ،ومع ذلك
أخيرا ،واسـتحق أن يكون
ال يعرفـون شـي ًئا عـن العقيـدة التي اسـتقر عليها
ً
مـن أئمـة اهلدى املقتـدى هبم.
هـذه العقيـدة السـلفية التـي حيـاول دهاقنـة املذهـب األشـعري اخفاؤها
عـن عامـة األشـاعرة؛ ليبقـوا يقـودون القطيـع كما يشـاؤون ،ويدخلونـه يف
مواجهـات مـع عمـوم املسـلمني حلاجـات يف أنفسـهم.
ولذلـك ال بـد مـن كشـف املسـتور،
بإثبـات املرحلـة األخيرة يف حيـاة أيب
احلسـن األشـعري ♫ باألدلة الدامغة
والرباهين الواضحـة؛ إهنا مرحلـة العودة
إىل السـنة وتـرك الطريقـة الكالبيـة ،ويدل
على ثبوهتـا؛ أمـور؛ منهـا:
ً
أول :أهنـا مرحلـة قد أثبتهـا املؤرخون،
وعلى رأسـهم احلافـظ ابن كثير ،وهو من
هـو يف التاريـخ واملذاهب سـعة واطال ًعا.
فقـال« :ذكـروا للشـيخ أيب احلسـن

األشـعري ثالثـة أحـوال:
أوهلا :حـال االعتـزال التي رجـع عنها
ال حمالة.
احلـال الثـاين :إثبـات الصفـات العقلية
السـبع وهـي :احليـاة ،والعلـم ،والقـدرة،
واإلرادة ،والسـمع ،والبصر ،والـكالم.
وتأويـل اخلربيـة كالوجه واليديـن والقدم
والسـاق ونحـو ذلك(((.
((( وهذه املرحلة هي التي يتشبث هبا األشعرية،
ويدعون أهنا التي استقر عليها أبو احلسن األشعري
رمحه اهلل ،وهذه عقيدة ابن كالب!!
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احلـال الثالـث :إثبـات ذلـك كلـه مـن
غير تكييف ،وال تشـبيه؛ جر ًيـا عىل منوال
السـلف ،وهـي طريقتـه يف «اإلبانـة» التي
صنفها
آخـرا»(((.
ً
وأشـار إىل املرحلـة األخيرة الذهبـي،
فقـال« :قلـت :رأيـت أليب احلسـن أربعـة
تواليـف يف األصـول ،يذكـر فيهـا قواعـد
مذهـب السـلف يف الصفات ،وقـال فيها:
متـر كما جـاءت ،ثـم قـال :وبذلـك أقول
وبـه أديـن وال تـؤول»(((.
حيـا بقولـه« :ولد
بـل ونص عليهـا رص ً
األشـعري سـنة سـتني ومائتين ،ومـات
سـنة أربـع وعرشيـن وثالثامئـة بالبصرة
♫ ،وكان معتزل ًّيـا ثـم تـاب ،ووافـق
أصحـاب احلديث يف أشـياء خيالفـون فيها
املعتزلـة ،ثـم وافـق أصحـاب احلديـث يف
أكثـر مـا يقولونه ،وهـو ما ذكرنـاه عنه من
أنـه نقـل إمجاعهم عىل ذلـك ،وأنـه موافق
هلـم يف مجيـع ذلـك ،فلـه ثالثـة أحـوال:
((( «طبقات الفقهاء الشافعيني» ( ،)210/1ونقله
عنه املرتىض الزبيدي يف «إحتاف السادة املتقني» (،)4/2
ومل يتعقبه.
((( «سري أعالم النبالء» (.)86/15
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حـال كان معتزل ًيـا ،وحـال كان سـن ًّيا يف
بعـض دون البعض ،وحـال كان يف غالب
األصـول سـن ًّيا ،وهـو الـذي علمنـاه مـن
حالـه»(((.
وأشـار إليهـا قبلهما شـيخ اإلسلام
ابـن تيميـة؛ فقـال« :إن األشـعري وإن
كان مـن تالمـذة املعتزلـة ثـم تـاب ،فإنـه
تلميـذ اجلبائـي ،ومـال إىل طريقـة ابـن
كالب ،وأخـذ عن زكريا السـاجي أصول
احلديـث بالبصرة.
ثـم ملـا قـدم بغـداد أخـذ عـن حنبليـة
أمورا أخـرى ،وذلك آخـر أمره كام
بغـداد ً
ذكـره هـو وأصحابـه يف كتبهـم»(((.
وقـال العالمـة اآللـويس« :فقلـت :يـا
مـوالي يشـهد حلقيـة مذهـب السـلف يف
املتشـاهبات ،وهو إجراؤها على ظواهرها
مـع التنزيـه ﵛﱐ ﱑ ﱒﵚ [الشـورى:
 ]11إمجـاع القـرون الثالثـة الذيـن شـهد
بخرييتهـم خري البشــر ﷺ.
وجلاللـة شـأن ذلك املذهـب ذهب إليه
((( «كتاب العرش للذهبي» (ص.)303-302 :
((( «جمموع الفتاوى» (.)228/3

((( «غرائب االغرتاب ونزهة األلباب يف الذهاب
واإلقامة واإلياب» (ص.)386-385 :
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غير واحـد مـن أجلـة اخللـف ...ومنهم:
اإلمـام أبـو احلسـن األشـعري ،فـإن آخـر
أمـره الرجـوع إىل ذلـك املذهـب اجلليـل،
بـل الرجـوع إىل مـا عليـه السـلف يف مجيع
املعتقـدات.
قـال يف كتابـه «اإلبانـة» الذي هـو آخر
مؤلفاتـه بعـد كالم طويـل« :الـذي نقـول
بـه ،وديانتنـا التـي نديـن هبـا التمسـك
بكتاب اهلل تعاىل وسـنة نبيـه ﷺ ،وما روي
عـن الصحابـة والتابعين وأئمـة احلديث،
ونحـن بذلـك معتصمـون ،وبما كان عليه
أمحـد بـن حنبـل نضر اهلل تعـاىل وجهـه
قائلـون ،وملـن خالـف قولـه جمانبـون».
وهـو ظاهـر يف أنـه سـلفي العقيـدة.
وكيـف ال؟! واإلمـام أمحـد علـم يف ذلك،
ويعلـم من هـذا أن ما عليه األشـاعرة غري
مـا رجـع إليـه إمامهـم يف آخـر أمـره مـن
أتبـاع السـلف الصالـح ،فليتهـم رجعـوا
كما رجـع ،واتبعوا مـا اتبـع»(((.
ثان ًيـا :أن مـا قـرره أبـو احلسـن

األشـعري ♫ يف «اإلبانة» و«مقاالت
اإلسلاميني» و«رسـالة إىل أهل الثغر» من
مسـائل املعتقـد ومنـه صفـات اهلل تعـاىل
موافـق ملعتقـد السـلف ،وخمالـف ملـا عليه
األشـاعرة؛ إذ أنـه قـد أثبـت الصفـات هلل
تعـاىل على ظاهرهـا ،ومنـع مـن تأويلهـا،
وعـد مـن تأوهلـا مبتدعـة وجهميـة ،وهذا
يمنـع متا ًمـا أن يكون قد قرر فيـه التفويض
الـذي يزعمـه األشـعرية ،بـل إنـه رصح
بـأن الصفـات حقيقـة ،وأوجـب األخـذ
بالظاهـر ،وبني أن آيـات الصفات مفهومة
معلومـة ،ورد على مـن تأوهلـا وأخرجهـا
عـن حقيقتهـا .وهـذا يؤكـد أهنـا متثـل
مرحلـة مغايـرة عـن مرحلتـه الكالبيـة.
وممـا يؤكـد هذا :قـول بعـض الطاعنني
يف أيب احلسـن األشـعري ♫ أنـه إنما
ألـف «اإلبانـة» وقايـة ألهل السـنة !!...
فقـد قـال أبـو علي األزهـري:
«ولألشـعري كتـاب يف السـنة قـد جعلـه
أصحابـه وقايـة هلـم مـن أهـل السـنة،
يتولـون بـه العـوام مـن أصحابنـا ،سماه
كتـاب «اإلبانـة» صنفـه ببغداد ملـا دخلها،
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فلـم يقبـل ذلـك منـه احلنابلـة وهجـروه.
وسـمعت أبـا عبـداهلل احلمـراين يقول:
ملـا دخـل األشـعري إىل بغـداد جـاء إىل
الربهبـاري ،فجعـل يقـول« :رددت على
اجلبائـي ،وعىل أيب هاشـم ونقضت عليهم
وعلى اليهـود والنصارى وعلى املجوس،
فقلـت وقالـوا» ،وأكثـر الـكالم يف ذلـك،
فلما سـكت ،قـال الربهبـاري« :مـا أدري
ممـا قلـت ً
كثيرا ،ما نعـرف إال ما
قليل وال
ً
قـال أبـو عبـداهلل أمحـد بـن حنبل».
فخـرج مـن عنـده وصنـف كتـاب
«اإلبانـة» ،فلـم يقبلـوه منـه ،ومل يظهـر
ببغـداد إىل أن خـرج منهـا»(((.
وظاهـر هـذا يـدل على أن كتـاب
«اإلبانـة» ليـس على طريقـة األشـاعرة،
((( ) نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف «الفتاوى
الكربى» (.)341/5
(أ) وهذا اهتام باطل أليب احلسن األشعري بـ:
-1النفاق ومداهنة العامة عىل حساب عقيدته ،وقد
برأه اهلل من هذه الفرية.
 -2اخلوف من سلطان املجتمع وضغطه ،وحاشاه
فهو من أشجع العلامء الذين عرفهم الناس.
ولو كان فيه خصلة من هاتني اخلليتني ،لنافق املعتزلة
وواهنهم وفاق سلطاهنم وجربوهتم يومئذ.
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ولذلـك ظـن بعـض الطاعنين فيـه أنـه
إمـا ألفـه إرضـا ًء هلـم ،ووقايـة لنفسـه من
إنكارهـم عليـه ،وهـذا الظـن وإن مل يكـن
صحيحا ،إال أنه يثبت أن منهج األشـعري
ً
يف «اإلبانـة» موافـق ألهل السـنة ،وخمالف
للكالبية واألشـعرية ،وهو بيـت القصيد.
والكوثــري عــى شــدة تعصبــه
وحقــده عــى أهــل الســنة واجلامعــة،
وعــى شــدة جمازفاتــه وافرتاءاتــه الكثــرة
عــى كثــر مــن العلــاء ،اعــرف بــأن
كتــاب «اإلبانــة» لألشــعري ينقــض
مذهــب األشــاعرة ،وهلــذا ادعــى أن
األشــعري ألفــه حمابــاة ألهــل الســنة
وإلمامهــم الربهبــاري حينئــذ .فقــال يف
مقدمتــه لكتــاب «اإلنصــاف» للباقــاين:
«وأمــا «اإلبانــة» التــي كان قدمهــا إىل
الربهبــاري يف أوائــل انتقالــه إىل معتقــد
الســنة ،فتحتــوي عــى بعــض آراء غــر
مربهنــة ،جــارى فيهــا النقلــة ليتــدرج
هبــم إىل احلــق ،لكنــه مل ينفــع ذلــك -عــى
تالعــب األقــام فيهــا ،-فاســتقر رأيــه
-بعــد عهــدي اإلفــراط والتفريــط -عــى

((( مقدمة كتاب «اإلنصاف» (ص.)11 :
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مــا نقلــه هــؤالء عنــه مــن اآلراء املعتدلــة
عــى خــاف مزاعــم ابــن كثــر»(((.
وقـال اإلمـام القـايض كمال الديـن
أبـو حامـد حممـد بـن دربـاس املصري
الشـافعي (ت 659هــ)« :فاعلموا معرش
اإلخـوان ...بـأن كتـاب «اإلبانـة عـن
أصـول الديانـة» الـذي ألفـه اإلمـام أبـو
احلسـن عيل بـن إسماعيل األشـعري ،هو
الـذي اسـتقر عليه أمـره فيما كان يعتقده،
وبما كان يديـن اهلل سـبحانه وتعـاىل بعـد
رجوعـه عـن االعتـزال بمـن اهلل ولطفـه،
وكل مقالـة تنسـب إليـه اآلن ممـا خيالـف
مـا فيـه ،فقـد رجـع عنهـا ،وتبرأ إىل اهلل
سـبحانه وتعـاىل منهـا.
كيـف ،وقـد نـص فيـه على أنـه ديانتـه
التـي يدين اهلل سـبحانه هبـا ،وروى وأثبت
ديانـة الصحابـة والتابعين وأئمـة احلديث
املـايض ،وقـول أمحـد بـن حنبل ╚
أمجعين ،وأنه مـا دل عليه كتاب اهلل وسـنة
رسوله.
فهـل يسـوغ أن يقـال :إنـه رجـع إىل

غيره؟ فـإىل مـاذا يرجـع تـراه! يرجع عن
كتـاب اهلل وسـنة نبـي اهلل ،خلاف مـا
كان عليـه الصحابـة والتابعـون ،وأئمـة
احلديـث املاضين ،وقـد علم أنـه مذهبهم
ورواه عنهـم!! هـذا لعمـري مـا ال يليـق
نسـبته إىل عـوام املسـلمني ،كيـف بأئمـة
الديـن ،!!...إىل أن قـال« :وقـد ذكـر هذا
الكتـاب ،واعتمد عليـه وأثبته عـن اإلمام
أيب احلسـن ♫ ،وأثنـى عليـه ملـا ذكره
فيـه ،وبـرأه مـن كل بدعـة نسـبت إليـه،
ونقـل منـه إىل تصنيفـه :مجاعـة مـن األئمة
األعلام مـن فقهـاء اإلسلام ،وأئمـة
القـراء ،وحفـاظ احلديـث وغريهـم» ثـم
ذكـر مجاعـة منهـم(((.
ثال ًثـا :أنـه قـد بين يف «مقـاالت
اإلسلاميني» أن الكالبيـة فرقـة مباينـة
ألهـل احلديـث ،ونقـل أقواهلـم ،يف
كثير مـن املسـائل ،ومل جيعلهـم يف مجلـة
أهـل احلديـث ،ولـو كان كالب ًيـا ملـا فـرق
بينهـم وبين أهـل احلديـث ،وجلمعهـم يف
((( «رسالة الذب عن أيب احلسن األشعري» البن
درباس (ص.)107 :
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مصطلـح واحـد ،إمـا أن يدخلهـم حتـت
مصطلـح أهل احلديـث ،أو حتت الكالبية.
راب ًعـا :ممـا يؤكـد هـذا أن األشـاعرة
املتأخريـن ال ينقلـون يف كتبهـم شـي ًئا ممـا
ذكـره األشـعري يف كتبـه املوجـودة وهـي
«مقـاالت اإلسلاميني» و«رسـالة إىل
أهـل الثغـر» و«اإلبانـة» ،وحاولـوا عب ًثـا
أن ينكـروا نسـبة كتـاب «اإلبانـة» املطبوع
املتـداول إليـه ،ومـا ذاك إال لعلمهـم أنـه
ينقـض عليهـم أصوهلـم.
بــل يكفــي يف إبطــال دعواهــم مــا
ســطره يف «مقــاالت اإلســاميني»
و«رســالة إىل أهــل الثغــر» ،ومــا نقلــه
ابــن عســاكر يف «تبيــن كــذب املفــري»
والبيهقــي يف «األســاء والصفــات»،
والذهبــي يف «العلــو» مــن كتــاب
ً
فضــا عــا نقلــه ابــن تيميــة
«اإلبانــة»
وابــن القيــم منــه يف كتبهــم.
خامســا :أن أبــا احلســن األشــعري
ً
ذكــر يف أول كتــاب «اإلبانــة» :أنــه ســائر
عــى درب اإلمــام أمحــد ،ووصفــه بأنــه
إمــام أهــل الســنة ،ومل ينتســب قــط البــن

كالب ،وال اعتــزى إليــه يف يشء مــن كتبــه
املوجــودة .ومعلــوم أن ابــن كالب كان
مباينًــا لطريــق اإلمــام أمحــد ،وأن اإلمــام
أمحــد كان ينهــى عــن الكالبيــة وعــن
كبارهــم كاحلــارث املحاســبي وأصحابــه،
ويصفهــم باجلهميــة ،وهــذا مشــهور
مســتفيض عنــه ،فلــو كان األشــعري عــى
طريــق ابــن كالب ملــا انتســب إىل اإلمــام
أمحــد ،مــع علمــه بنهيــه عــن ابــن كالب
وحتذيــره مــن طريقتــه(.((1
وهبــذا يتبــن أن أبــا احلســن األشــعري
♫ اســتقر عــى العقيــدة الســلفية
ومنهــج خــر القــرون ومــات عــى ذلــك؛
فمــن كان مــن األشــاعرة حم ًّبــا لألشــعري
بحــق ومتب ًعــا لــه بصــدق؛ فعليــه الرجوع
إىل املنهــج الســلفي والتمســك بغــرز
علامئــه األعــام ،وعــدم الســر وراء
دهاقنــة األشــعرية هــذا املذهــب املزيــف،
وذاك املنهــج املفــرك ،واهلل اهلــادي.

(« ((1األشاعرة يف ميزان أهل السنة» لفيصل
اجلاسم (ص .)750

للنابغة السلفي

ٍ
بقاصامت نازله
يت
كم قد ُمنِ ُ
عشت يف عرص الطغاة أبي ًة
كم
ُ
وتكاثرت حويل السها ُم فلم تنل
قد سامني سو َء املقالة إخويت
عيل عميل ٌة
قد قال قائلهم َّ
غريك قاهلا
أفز ْعتني لو كان ُ
قد كان جيمعنا َو ٌ
ثاق واحدٌ
ِ
جوفه
والسج َن كنا رفق ًة يف
ما م ّيز اجلال ُد يو ًما بيننا
مت أعدائي اب َن أ َّم وسؤتَني
ْأش َّ
اجلرح الذي قد تبتىل
أغور
ما
َ
َ
سل َّ
أنا من أنا ْ
كل صق ٍع زر َت ُه
ٍ ِ
ِّ
ضارب
راس
وبكل
ٌ
أرض يل غ ٌ
علم الدين غي ًثا للورى
وص َب ْب ُت َ
وح ْي ُتأريضيومغاباألم ُنعن
ََ

ووقفت سدًّ ا للتشيع فاسألوا
ُ
ِ
ِ
العنف التي
وثيقة
َو َسلوا دعا َة
يندب أه َل ُه
احلق
عم
صوت ِّ
ُ
ُ
ما َّ

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ٍ
عاجلة هتاب وآجله
وبكل
وخرجت منه قوي ًة متفائله
ُ
!مني وقد نالت سها ٌم فاضله
ورمى التقاة بساقطات باطله
حق مائله
وجهول ٌة عن كل ٍّ
ٍ
جاهل أيا َم جهدي احلافله
من
وبظهرنا رضب الظلوم معاو َله
والقهر يشملنا عقو ًدا كامله
َ
كال ومل يرحم فتًى يف القافله
ٍ
بمقالة ع ُظمت وريب غائله
ُ
احلصان الغافله
يف ِعرضها مثيل
يل فيه أبني ٌة شدا ٌد ماثله
ب هاطله
وأهنار
فيها
وسح ٌ
ْ
ٌ
ٍ
ٍ
قحط وابله
بأئمة يف كل
ٍ
تتابع باسله
بآساد
بلدي
ُ
من جابه ومن انثنى ليقات َله؟
ٍ
مفسدات جاهله
ف
بأح ُر َ
ُم ِل ْ
ئت ْ
وكنت حصو َنه ومع ِ
اق َله
إال
ُ
ُ ََ
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ومدحتموين يوم أن وافقتكم
ُسيم ُرعاتُكم
أريض التي فيها ت ُ
الظلم جا من عصبتي
ما دام هذا
ُ
غري اهلل ما أسعى له
لو كان َ

***
***
***
***

!فإذا اختلفنا قلتمو متخاذله
!فإذا سمنتم قلتمو هي قاحله
فاغفره وارحم ياإهلي قائ َله
لرحلت عن جور السياسة قافله

طريقة التخلص من احلاكم الظامل
قال اإلمام ابن أيب العز احلنفي« :فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم األمري
الظامل ،فليتركوا الظلم».
قال العالمة األلباين ♫« :وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا ،وإن
يدا من طاعتهم».
جاروا ،وال ندعو عليهم ،وال نزنع ً
أيضا« :قد ذكر الشارح يف ذلك أحاديث كثرية تراها خمرجة يف كتابه،
وقال ً
مث قال -أي الشارح« :-وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فألنه يترتب على اخلروج
من طاعتهم من املفاسد أضعاف ما حيصل من جورهم ،بل يف الصرب على جورهم
تكفري السيئات؛ فإن اهلل ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا ،واجلزاء من جنس
العمل ،فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتربية وإصالح العمل؛ قال تعاىل[ :وكذلك
بعضا مبا كانوا يكسبون] ،فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من
نويل بعض الظاملني ً
ظلم األمري؛ فليتركوا الظلم».
قائل« :ويف هذا بيان لطريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم
مث علق ً
«من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»؛ وهو :أن يتوب املسلمون إىل رهبم ،ويصححوا
عقيدهتم ،ويربوا أنفسهم وأهليهم على اإلسالم الصحيح ،حتقي ًقا لقوله تعاىل:
[إن اهلل ال يغري ما بقو ٍم حىت يغريوا ما بأنفسهم] ،وليس طريق اخلالص ما يتوهم
بعض الناس ،وهو الثورة بالسالح على احلكام بواسطة االنقالبات العسكرية،
فإهنا مع كوهنا من بدع العصر احلاضر ،فهي خمالفة لنصوص الشريعة اليت منها
األمر بتغيري ما باألنفس ،وكذلك فالبد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها
[ولينصرن اهلل من ينصره إن اهلل لقوي عزي ٌز] ».
«العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» (ص.)47
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نقد املنهج السلفي وغياب القيم
مـن الظواهـر البينـة يف سـاحتنا املعارصة :التوجـه إىل نقد املنهج السـلفي،
متهما بقائمـة
وتقييـم جتربتـه يف قيـادة املجتمـع ،حتـى غـدا املنهـج السـلفي
ً
ً
فضلا عن البحـث يف حتديد
طويلـة مـن التهـم ،يصعب على املـرء متابعتها،
قيمتهـا العلميـة والواقعية.
واملنهـج السـلفي يعتمـد على الكتـاب
والسـنة ،ويقـوم على مركزيـة اعتبـار فهم
السـلف الصالـح يف التعاطـي مـع القضايا
الدينيـة ،ويبنـي مواقفـه على مـا تقتضيـه
تلـك املنطلقـات؛ فيكـون املقابـل للمنهج
السـلفي هبذا التصـور كل خطاب ال جيعل
الكتـاب والسـنة وفهـم السـلف منطل ًقـا
أول ًّيـا له؛ كاملنهـج االعتزايل ،واألشـعري،
والصـويف ،والرافضي ،والعصراين ً
فضل
عمـن جعـل العقليـة الغربيـة منطل ًقـا له.
وقـد اتسـمت االنتقـادات املوجهـة إىل
املنهـج السـلفي بتنـوع ظاهر يف مسـميات
مـن تسـتهدفه باالحتجـاج عليـه :فتـارة

يوجـه النقـد إىل الدعوة اإلسلامية ،وتارة
يوجـه إىل املنهـج السـلفي مبـارشة ،وتارة
يوسـع التوجـه فيكـون شـام ً
ال لالجتـاه
الرشعي بجملته ،وحمصل تلك املسـميات
راجـع فيما خيـص احلالـة الداخليـة إىل
املنهـج السـلفي؛ ألنه املنهـج األصل الذي
قامـت عليـه الدعوة املعـارصة ،وهو الذي
يمثـل االجتـاه الرشعـي املتعمـد فيها.
كما اتسـمت بسـمة أخـرى؛ وهـي:
تنوع املامرسين هلـا ،فقد اشترك يف توجيه
التهـم طوائف عديـدة خمتلفـة يف اهتامماهتا
واجتهاداهتـا مـن ثـم مقاصدهـا.
فمـن احلقائـق الواقعية التـي جيب علينا
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التسـليم هبـا ،وعـدم التنكـر هلـا أو التعايل
عليهـا :أن املنتقديـن للمنهـج السـلفي
ليسـوا سـوا ًء بـل هـم متنوعـون تنوعـات
تصـل إىل درجـة التنافر والتناقـض أحيانًا،
ويمكـن أن نصنفهـم إىل صنفين:
الصنـف األول :مـن ينقد مـن اخلارج؛
فلا شـك أن عـد ًدا مـن املشـاركني يف
االحتجـاج على املنهـج السـلفي ليسـوا
مـن املتبنين لـه ،وإنما هـم ينطلقـون مـن
مناهـج أخرى يسيرون يف جماهلـا ،وهؤالء
أيضـا منقسـمون؛ فمنهـم :مـن ينتمـي
ً
إىل خطابـات رشعيـة هلـا أصوهلـا الدينيـة
والعلميـة املعروفـة ،ومنهـم مـن ينتمـي
إىل خطابـات ماديـة هلـا أصوهلـا الفلسـفية
املعروفـة.
الصنـف الثاين :مـن ينقد مـن الداخل؛
بمعنـى :أنه مسـلم بصحـة األصـول التي
قامـت عليهـا الدعـوة السـلفية ،ومتبن هلا
يف اجلملـة؛ فمـن البين :أن عد ًدا مـن أبناء
املنهـج السـلفي ممـن تربـى يف أحضانه بدا
لـه مواطـن يف خطابـه حتتـاج إىل مراجعـة
النظر فيها ،وتسـتلزم التقويم والتصحيح،

وهؤالء األتباع ليسـوا سـوا ًء؛ فإذا شئنا أن
نوغـل ً
قليلا يف فحصهـم؛ فإنه يمكـن لنا
أن نقـف يف الواقـع على تنوعـات عديـدة
فيهم :
فمنهـم :مـن يظهـر يف سـبب نقـده
التسـليم لضغـوط الواقـع وتغرياتـه أو
التأثـر بأطروحـات فكريـة خارجيـة ،أو
داخليـة.
ومنهـم :مـن مل يكـن مـن هـذا النـوع
وال ذاك ،وإنما ينطلـق يف نقـده مـن حمض
البحـث عـن احلقيقـة ،ورضورة التسـليم
هبا ،ووجـوب النصح للمنهـج ،واحلرص
على بلـوغ النمـوذج األمثل.
وال بـد لنـا أن نفـرق بوضـوح بين
تلـك التنوعـات ،فمـن املتحتـم :أن نفرق
بين الناقـد مـن الداخـل وبين الناقـد من
اخلـارج ،وبين الناقـد املناوئ وبين الناقد
املحـب الصـادق ولـو كان مـن اخلـارج،
وبين الناقـد الباحث عـن احلقيقـة والناقد
اهلـاوي التابـع للموضـة ،فليـس كل مـن
نقـد املنهـج السـلفي يلـزم بالضرورة أن
يكـون مناوئًـا أو معاد ًيـا أو حاسـدً ا أو

النقـد للمنهـج السـلفي ،ونجمعهـم يف
سـلة واحـدة ،ونحرشهـم يف خنـدق
واحد ،ونصـدر عليهم أحكا ًمـا متَّحدة أو
حتـى متقاربـة.
وحين نقـرر هـذا الـكالم ال نريـد أن
نصـل إىل نفـي أن يكـون يف قائمـة النقـاد
مـن هـو حاقـد على املنهـج السـلفي ،أو
منـاوئ لـه ،أو من يريـد تصفية حسـابات
سـابقة ،وال نريـد أن ننفـي وجـود مـن
لديـه مشـكلة مـع النـص الرشعي نفسـه،
ولكـن غايـة مـا نريـده إليـه الوصـول إىل
رؤيـة واضحـة يف التفريـق بين أصنـاف
املحتجين على املنهـج السـلفي.
ومـن السمات التـي اتسـمت هبـا
ظاهـرة النقـد للمنهـج السـلفي :التنوع يف
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ً
متأثـرا
خارجـا عـن املنهـج أو
عميلا أو
ً
ً
مستسـلم لضغـوط الواقـع
باملعـادي أو
ً
أو قليـل الديانـة أو لـه مقاصـد ومـآرب
خفيـة ،فهـذه املعـاين ليسـت مالزمـة لكل
موجـه إىل املنهـج السـلفي.
نقـد َّ
وإذا كان األمـر كذلـك؛ فإنـه ليـس
ً
عـدل وال ح ًّقـا أن نـأيت إىل كل مـن مارس

جمـاالت النقـد ،والتعـدد يف موضوعـات
االحتجـاج ،فقـد توسـعت سـاحة النقـد
حتـى شـملت قطاعـات واسـعة مـن
األفـكار التـي يتبناهـا املنهـج السـلفي،
فانـدرج يف قائمـة التهـم مسـائل عقديـة
وفقهيـة وأصوليـة وسـلوكية وتربويـة
وسياسـية واجتامعيـة وغريهـا.
وقد أثـارت تلك املوجة النقـادة حراكًا
فكر ًّيـا عار ًما يف السـاحة الداخلية أدت إىل
ترتيـب الصفـوف ،وجتميـع املشـجعني،
وحـدوث معـارك صاخبـة ال تسـمع فيها
إال الضجيـج حتـى إن بعـض املتابعين
مـن اخلـارج وصف تلـك احلالـة باملراهقة
الفكريـة ،وتناولـت أقلام عديـدة تلـك
الظاهـرة بالتحليـل والتفكيـك ،وخاضت
فيهـا مـن جهـات متنوعـة :مـن جهـة
البحـث يف أسـباهبا وعللهـا ،ومـن جهـة
حتديـد أصنـاف املامرسين لذلـك النقـد
وحتديـد هويتهـم ،ومـن جهـة املوقف من
وجه مـن احتجـاج وبيـان قيمته
َت َق ّبـل مـا ِّ
املعرفيـة ،ومـن جهـة اسـترشاف مـآالت
وأبعـاد ذلـك النقـد.
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واملراقـب املنصـف يـدرك بوضـوح
كبيرا مـن تلـك املناهـج الناقـدة
قـدرا
أن ً
ً
تعـاين مـن غيـاب االنطلاق مـن القيـم
املنهجيـة التـي تنبني عليهـا االحتجاجات
البنـاءة ،فاملطالـع يـدرك أنـه غـاب عنهـا
البحـث يف األسـئلة املركزيـة التـي تسـهم
يف بيـان القيـم التي جيب مراعاهتـا يف تقييم
املشـاريع العلمية والسـلوكية ،وتسـهم يف
الوصـول إىل احلالـة الفكريـة املرشقة ،فلم
يعـد لألسـس املنهجيـة التـي يقـوم عليها
النقـد املوضوعـي تأثريهـا يف تلـك املوجة
النقديـة ،فهـي بالتـايل تعـاين مـن فقـدان
البنيـة التحتية التـي تقام عليهـا املنهجيات
النقديـة البناءة.
العدل بوصفه القيمة األم:
ال يـكاد يتنـازع اثنـان يف أن القيمـة
الكبرى التـي تقـوم عليها مناهـج البحث
واملناظـرة والتعاطـي مـع مقـاالت الناس
ومدحـا
تقييما ووص ًفـاوترصفاهتـم
ً
ً
وقدحـا -ترجـع إىل قيمـة العـدل؛ فهـذه
ً
القيمـة -بلا شـك -معتبرة يف كل يشء،
فالعـدل نظـام كل حدث يف هـذا الوجود،

وهـي قيمـة أصيلـة يف الشرع املطهـر؛
فالكتـاب والعـدل متالزمـان ،وقـد أكـد
ربنـا سـبحانه وتعـاىل األمـر هبـا ،كما قال
سـبحانه يف احلديـث القـديس« :يـا عبادي
إين حرمـت الظلـم على نفسي وجعلتـه
بينكـم حمر ًمـا فلا تظاملـوا ،(((»...وقد بلغ
مـن جتذر هـذه القيمـة يف الرشيعـة أن جاء
األمـر هبا حتـى مـع املخالفني لنـا يف أصل
الديـن كما قـال تعـاىل :ﵛﲘ ﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪ ﲫ ﲬﵚ [املائـدة ،]8 :فاملسـلم
مأمور بالعـدل يف كل يشء ،ومع كل أحد،
ً
امتثـال هلـذه القيمـة
وكلما ازداد املسـلم
الرشعيـة ازداد عبـادة هلل تعـاىل ،وقر ًبـا منه
سـبحانه ،وكلما انتقـص منها افتقـد عبادة
مـن أرشف العبـادات ،وكـم يف النصوص
الرشعيـة مـن تأكيد على هـذه القيمة وكم
لعلامء اإلسلام مـن بيـان لفضلها ورشف
منزلتها؛ فاهلل سـبحانه حيـب االتصاف هبا،
حللـل التـي يتحلى هبا
وهـي مـن أفضـل ا ُ
((( أخرجه مسلم (.)2577

عليها املناهـج البناءة التـي توصل إىل الغد
املشرق ،الـذي حيقق للنـاس اسـتقرارهم
العلمـي والعملي.
ومن مظاهر غياب قيمة العدل:
املظهر األول :انعدام املطابقة:
فالعـدل يسـتلزم بالرضورة أال ينسـب
املـرء شـي ًئا إىل مـن حيتـج عليـه إال إذا
كان متأكـدً ا مـن مطابقـة مـا ينتقـده حلـال
املنقـود ،وإال وقـع يف اخللـل املنهجـي،
ً
فضلا عـن وقوعـه يف مسـتنقعات الظلـم
املحـرم ،وقـد عانـى املنهـج السـلفي مـن
كثيرا ،فكـم نسـبت إليـه من
هـذا الظلـم
ً
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حاكم
املسـلم خصوصـا ،إذا نصب نفسـه
ً
عىل مقـاالت الناس وأدياهنـم وأفكارهم؛
فـإن احلكم بين النـاس يف مقاالهتم أعظم
مـن احلكـم بينهـم يف شـؤون دنياهم.
فهـذه املؤكـدات تسـتوجب على
الناقـد املسـلم أن يبـذل جهده الواسـع يف
االستمسـاك بقيمـة العدل وعـدم اخلروج
عنهـا؛ ألنـه بذلـك يتعبـد اهلل تعـاىل بعبادة
مـن أجـل العبـادات ،وهـو بذلـك حيقـق
ً
كبيرا مـن األصـول التـي تقـوم
أصلا
ً

مقالـة بصـورة ليسـت على الصـورة التي
يقوهلـا ،وكـم أضيـف إليـه من قـول ليس
مواف ًقـا لقولـه؛ فإنـك جتد يف قائمـة التهم:
أن املنهـج السـلفي يشرع االسـتبداد
السـيايس ،ويدافع عنه ،وتكتشـف أن هذا
القـول ليـس كذلـك!
وتقـف فيهـا :على أن املنهـج السـلفي
حيـرم دراسـة العلـوم اخلارجـة عـن دائرة
العلـوم الرشعيـة وجيرمهـا وتكتشـف غري
ذ لك .
وجتد فيها :أن الشـغل الشـاغل للمنهج
السـلفي هـو مسـائل الصفـات ،وبـدع
القبـور واملوالد ،وتكتشـف أن األمر ليس
كذ لك .
وتقـف فيهـا :على أن املنهـج السـلفي
منشـغل باجلزئيـات التارخيية عىل حسـاب
القضايـا الواقعيـة التـي هتـم األمـة،
وتكتشـف غير ذلـك.
ويبرز لناظريـك :أن املنهـج السـلفي
حمـارب للعقـل ،ومعـاد للتجديـد،
وتكتشـف غير ذلـك.
والعـدل يسـتلزم كذلـك االعتـدال يف
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مقـدار احلكـم الـذي ُيوجـه إىل املنقـود؛
بحيـث تكـون صـورة احلكـم متطابقـة
مـع مقـدار مـا يـراه خطـأ فلا يزيـد عليه
وال ينقـص ،ولكننـا نفاجـأ بـأن األحـكام
املوجهـة إىل املنهج السـلفي أكبر بكثري مما
يذكـر مـن خلـل؛ فتجـد أحدهم يسرد ما
ً
خللا يف املنهـج السـلفي ،ثـم يصدر
يـراه
حكمـه اجلائـر؛ فيقـول :إنـه هـو الـذي
أضـاع األمـة ،أو أنـه هـو الـذي كـرس
املشروع الصهيوصليبـي يف املنطقـة ،أو
أنـه سـيؤدي ال حمالـة إىل نتائـج كارثية ،أو
أنـه هو الـذي عرقـل تطـور األمـة ،وكان
حجـر عثـرة يف طريـق تقدمهـا ،أو أنـه هو
الذي أضـاع حقـوق الناس ،وسـاعد عىل
تكريـس الظلـم ،أو أنـه هـو الـذي تنكـر
للحـوار مـع اآلخر ،ومل حيرتم قولـه ،أو أنه
هـو الذي أحـدث التـأزم يف املجتمع .وإذا
مـا طالعـت مـا اعتمـد عليـه يف أحكامـه
تلـك جتـده ال خيـرج عـن دائـرة املبالغة يف
التوصيـف والتعـدي يف احلكـم!.
املظهـر الثالـث :عـدم مراعـاة مقـدار
األزمـة:

يعـاين الواقـع العـريب واإلسلامي من
أزمـة حـادة اكتسـحت مجيـع املجـاالت
تقري ًبـا  -املجـال العقـدي والسـيايس
واالقتصـادي وغريهـا -وهـي بطبيعـة
احلـال ختتلـف يف احلـدة مـن بلـد إىل آخر.
وقـد أدى إىل حدوثها أسـباب عديدة؛
منها :
 -1التخلـف السـابق :فالعـامل
اإلسلامي عـاش يف القرنين املاضيين
أنوا ًعـا مـن التخلفـات ،وقـد كان هلـا
أبعاد واسـعة على واقعنا املعـارص؛ فاألمة
اإلسلامية مل تتعـاف مـن ذلـك التخلـف
بعـد وهـي حتتـاج إىل عقـود لتتخلص من
رواسـبه.
 -2التغير املذهـل يف جمريـات الواقع:
فواقعنـا املعـارص فاجـأ العـامل بالتغيرات
املذهلـة التـي وقعـت فيـه ،فقـد تغيرت
القـوى املؤثـرة يف القـرار ،وتغيرت
تب ًعـا لذلـك مناطـق الضغـط السـيايس
واالقتصـادي ،واتسـم كذلـك بضخامـة
االكتشـافات العلميـة التـي غيرت مـن
وجـه األرض ،وأحدثت معها إشـكاليات
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دينيـة ومعرفيـة وفكريـة كثيرة ،وازداد
واقعنـا تركي ًبـا وتعقيـدً ا ،وازداد رسعـة يف
التغير واحلـدوث.
وقـد جتـاوزت آثـار تلـك األزمـة إىل
جمـاالت عديـدة متعلقـة بحيـاة اإلنسـان،
كاملجـال السـيايس ،واملجـال االقتصـادي
واملجـال الرشعـي ،ويتجلى أظهـر آثارها
على القضايـا والرشعية يف األمـور التالية:
 -1غياب التأصيل الرشعي الكايف عن
عدد من نـوازل العرص -خاصة السياسـية
واالقتصاديـة  -فبنـا ًء على التتابـع الرسيع
بين جمريات الواقـع وكثـرة الرتابطات بني
األحـداث غـدا مـن الصعـب جـدًّ ا تتبـع
كل جزئيـات املسـائل بالبحـث املؤصـل،
أيضـا على كثير مـن
وغـدا مـن الصعـب ً
يكـون امللكـة
العلماء وطلبـة العلـم أن
ِّ
العلميـة التـي تؤهلـه خلـوض البحـث يف
تلـك النـوازل بحيـث خيـرج فيهـا بصورة
ناضجـة ،وهذا مـا يفرس لنـا اإلحجام عن
اإلقـدام على بحـث تلـك املسـائل؛ فنتـج
بذلك بال شـك فقـدان التأصيـل الواضح
لبعـض تلك النـوازل أو ضعفه يف بعضها.

و ّملـا مل يـراع عـدد مـن املامرسين لنقـد
املنهـج السـلفي طبيعـة األزمـة ومـا
أحدثتـه تداعياهتـا أخـذ ينتقـده بأنـه أمهل
مسـائل كثرية مـن البحث املؤصـل الكايف
واخلـروج فيهـا برؤيـة ناضجـة ،وهـذا يف
ٍ
تعـال على طبيعة
حقيقـة األمـر غفلـة بـل
األزمـة التـي يعيشـها العـامل اإلسلامي
بـكل أطيافـه ،فاألزمـة مل تدع ً
جمـال ملتابعة
مـا يضخـه العـامل احلديث مـن إشـكالياته
املتنوعـة.
 -2كثـرة اخلالفـات والتشـققات،
فاملتابـع لقـدر مـن اإلشـكاليات التـي
ارتبطـت هبـذا العصر يلحظ أهنا اتسـمت
باالشـتباه والتعقيـد والغمـوض ،وهـذه
األوصـاف تـؤدي عـادة -متى مـا توفرت
يف قضيـة مـا -إىل حـدوث اخللاف بين
اخلائضين يف حلهـا.
و ّملـا مل يـراع بعـض املامرسين لنقـد
املنهـج السـلفي طبيعـة األزمة أخـذ حيكم
على املنهـج السـلفي  -بلـه الرشعـي
كلـه -بأنـه يعاين مـن الترشذم واالنشـقاق
نتيجـة اختلاف مواقفه يف قدر مـن نوازل
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العصر ،وهـذا يف احلقيقة غفلـة عن طبيعة
القضايـا التـي أحدثهـا عرصنـا احلـارض
فليس من املسـتغرب أن خيتلف السـلفيون
يف املسـائل الغامضـة والشـائكة؛ فهـم
خمتلفـون بالضرورة يف مقـدار اسـتيعاهبم
وقوهتـم العلميـة.
 -3التنـوع يف املواقـف؛ ففـي عـامل
رسيـع التغير والتبـدل يف مظاهـر منتجاته
احلضاريـة وأشـكاهلا؛ فإنـه ال حمالـة
سـتنصهر فيـه املواقـف الثابتـة ،وهـو بلا
شـك مـا تقتضيـه احلكمـة والعقـل ً
فضل
عـن الشرع.
ولكـن بعض نقـاد املنهج السـلفي يأبى
اعتبار هـذه احلقيقـة ،ويأخذ يف التشـغيب
بـأن املنهـج السـلفي تناقضـت مواقفـه يف
عـدد مـن املنتجـات احلضارية.
املظهـر الرابـع :عدم مراعـاة التنوعات
املؤثرة:
ال شـك أن كل خطاب ال بد أن يرضخ
حتـت وطأة التنوعـات التي تؤثـر يف حتديد
املواقـف املتخـذة مـن قبـل أتباعـه ،وكلام
ازداد املنهـج اتسـا ًعا وشـيو ًعا يف املجتمـع

تأثيرا يف حتديـد
ازدادت تلـك التنوعـات
ً
مسـار ذلـك املنهج.
والتنوعـات املؤثـرة يف املناهـج عديدة
مـن أعمقها:
التنـوع املعـريف :فأتبـاع املنهـج الواحد
ليسـوا سـوا ًء يف وعيهـم باألصـول
التـي يبنـى عليهـا خطاهبـم ،وال بمـدى
مسـتلزمات تلـك األصـول ،وال بمقـدار
تفهمهـا ومتثلهـا يف الواقع بل هـم خمتلفون
فيهـا اختالفـات واسـعة.
التنـوع النفسي :فأتبـاع املنهـج الواحد
ليسـوا سـوا ًء يف أمزجتهـم النفسـية ،فهـم
بلا شـك متفاوتـون فيهـا بين احلـاد جدًّ ا
وبين األقـل حـدة وبني اهلين اللين ،وال
شـك أن املـزاج الشـخيص لـه تأثير ظاهر
يف طبيعـة القـرارات الدينيـة أو الدنيويـة
التـي يتخذهـا يف حياتـه.
التنـوع االجتامعـي :فأتبـاع املنهـج
الواحـد ليسـوا سـوا ًء يف أحواهلـم اليومية
التـي يتلبسـون هبـا ،فهـم خيتلفـون فيهـا
كثيرا ،وهـذه األحـوال هلـا آثار بـارزة فيام
ً
يتخـذه األشـخاص مـن مواقـف.
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واملحتـم على الناقد الذي هيمـه إصابة
احلـق واالتصـاف باملوضوعيـة والعـدل
يف نقـده :أن يراعـي تلـك التنوعـات فيما
يوجهـه مـن نقـد ،ومتـى خلا النقـد مـن
مراعاهتـا؛ فلا بـد أن يقـع يف اآلفـات
املضرة.
وال شـك أن املنهـج السـلفي يعـد مـن
وجتـذرا يف املجتمـع ،وهذا
األكثـر شـيو ًعا
ً
يعنـي أن تأثير التنوعات فيه سـيكون أكثر
مـن غريه.
ومن أظهر املامرسـات التـي تنايف اعتبار
واقعيـة التنوعـات :تعميـم األحـكام،
وإطلاق األوصـاف العامة الشـاملة لكل
أفـراد املنهـج املعين ،مـن غير مراعـاة ملا
يشـهده مـن تنـوع علمـي أو نفسي أو
اجتامعـي.
وإن املتابـع لقـدر مـن لالحتجاجـات
املوجهـة إىل املنهـج السـلفي جيـد أهنـا
تلبسـت بتلـك اآلفـة فما إن يـرى بعـض
النقـاد ً
قـول قـرره فـرد مـن أفـراده ،أو
مفـت بـارز فيـه؛ إال ويبـادر مبـارشة إىل
توجيـه احلكـم إىل كل املنهـج ،وال حيـاول

أن يتعـب نفسـه ً
قليلا وجييب عىل سـؤال
ملـح يف النقـد؛ وهـو :هـل هـذه املقالـة
التـي ينقدهـا يقول هبـا كل املنهج السـلفي
أم أكثـر أم أقل؛ ولكنه  -لألسـف  -يعمد
مبـارشة إىل املنهـج السـلفي بجملتـه،
ويصلبـه على خشـبته املائلـة ،ويأخـذ يف
رسد مالحظاتـه التـي رآهـا مـن بعـض
األفـراد الذيـن يعيـش معهـم ،أو قـرأ هلم
يف بعـض املجلات واملواقـع اإللكرتونية،
أو سـمع عنهـم مـن بعـض أصدقائـه ،أو
تناظـر معهم يف بعض حواراته ،أو اسـتمع
لـه وهـو يفتـي يف بعـض القنـوات.
ونحن حين نؤكد على رضورة مراعاة
التنوعـات ونحـذر مـن التعميـم ،ال
نقصـد بالضرورة أن نمنع اسـتعامل صيغ
العمـوم عىل كل حـال ،أو نحكـم عىل كل
تعميـم باخلطـأ؛ ولكـن غايـة ما نريـده أن
نحـرر املقيـاس احلقيقـي الـذي ينضبـط
بـه اسـتعامل صيغـة التعميـم؛ بحيـث ال
خارجا عـن املوضوعية
يكـون مسـتعملها
ً
والعـدل؛ ثـم نسـعى بعـد حتديـده إىل
ممارسـته فعل ًّيـا على الواقـع.
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مـع أن الطريقـة األكمـل مـن ذلك كله
هـو أن تتوجـه احتجاجاتنـا إىل املقـاالت
نفسـها ،وتـدور احلـوارات يف نطاقهـا،
ويقـام النقـد والتقييـم واحلكـم عليهـا
ابتـداء ،وال نخـرج عنهـا إال يف حـاالت
معينـة وظـروف خاصـة ،ولكـن مشـهدنا
رأسـا
السـجايل انقلبـت فيـه املنهجيـة ً
على عقـب؛ فغـدت نقطـة االرتـكاز فيـه
على صاحـب املقالـة ال املقالـة نفسـها؛
ممـا اضطرنـا إىل التلبـس بآفـة التعميـم
والتشرب بآثارهـا.
هـذه املظاهـر هـي مـن أهـم اآلفـات
التـي تلبسـت هبـا املوجـة النقـادة للمنهج
السـلفي يف واقعنـا املعـارص ،وتسـبب يف
بـروز أعـراض مرضيـة عديـدة أهنكـت
السـجاالت العلميـة ،وأودت هبـا إىل
املهالـك كما هـي العـادة املطـردة يف
االحتجاجـات التـي ال تلتـزم بالقيـم
العليـا ،وال تقـوم على البنـى التحيـة
الناضجـة؛ فإنـك ال تشـهد معهـا إال
مزيـدً ا مـن التشـتت العلمـي ،ومزيـدً ا من
ضيـاع الربكة ،ومزيـدً ا من كثـرة الصخب

والضجيـج يف احللبـة ،ومزيـدً ا مـن ختييـم
الضبابيـة على املنطقة الوسـط ،ومزيدً ا من
ضيـاع القصـد األصلي مـن االحتجـاج،
ً
سـبيل مؤد ًيـا
وبـدل أن يكـون السـجال
إىل اخلـروج ممـا نحن فيـه من أزمـة ،يغدو
جـز ًءا معض ً
لا منها يسـاعد عىل تكريسـها
وتكرارهـا واسـتمرارها .انتهـى باختصار
وتصرف.

ملاذا خشوع الناس يتفاوت؟
قــال اإلمــام ابــن رجب ♫:
«وأصــل اخلشــوع احلاصــل يف
القلــب؛ إمنــا هــو مــن معرفــة
اهلل ،ومعرفــة عظمتــه،
وجاللــه ،وكمالــه؛ فمــن كان
بــاهلل أعــرف؛ فهــو لــه أخشــع،
وتتفــاوت القلــوب يف اخلشــوع
حبســب تفــاوت معرفتهــا ملــن
خشــعت لــه!».
«الذل واالنكسار» (.)290/1

ف ـ ـ ــأنتـ ـ ـ ـ ـ ــم قلـ ـ ـ ـ ــيل

وأنتـ ــم غرب ــاء

ع ــن احلس ــن البص ــري ♫ ق ــال:

عــن ســفيان الثــوري ♫ قــال:

«ي ــا أه ــل الس ــنة ترفق ــوا رحمك ــم اهلل؛
فإنك ــم م ــن أق ــل الن ــاس».

«اســتوصوا بأهــل الســنة خ ـ ًرا؛ فـ ــإنهم
غربــاء».

«اعتق ــاد أه ــل الس ــنة واجلماع ــة»

«اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة»

فأنت ــم جسد واحد

تصافحوا وتساحموا

ق ــال أي ــوب الس ــختياين ♫:

عــن ســفيان الثــوري ♫ قــال:

(.)19/57/1

( .)49 /64 /1

«إين أخ ــر مبوت الرجل من أهل الس ــنة

«إذا بلغــك عــن رجــل باملشــرق صاحــب

وكأين أفق ــد بع ــض أعضائ ــي».

ســنة وآخــر باملغــرب؛ فابعــث إليهمــا

«اعتق ــاد أه ــل الس ــنة واجلماع ــة»

( ،)29/60/1و«حلي ــة األولي ــاء» (.)9/3
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يا أهل السنة تراحموا واحتدوا

بالســام ،وادع لهمــا ،مــا أقــل أهــل الســنة
واجلماعــة».
«اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة»

(.)50/64/1
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أحبوا بعضكم ً
بعضا

السنة مفتاح اجلنة

قــال اإلمــام أحمــد ♫ يف آخــر

قــال اإلمــام مالــك ♫« :لــو لقــي

رســالته التــي أرســلها لإلمــام مســدد بــن

اهلل رجــل مبــلء األرض ذنو ًبــا ثــم لقــي

مســرهد رحمــه اهلل« :أحبــوا أهــل الســنة

اهلل بالســنة؛ لــكان يف اجلنــة مــع النبيــن

علــى مــا كان منهــم ،أماتنــا اهلل وإياكــم

والصديقــن والشــهداء والصاحلــن

علــى الســنة واجلماعــة ،ورزقنــا اهلل

وحســن أولئــك رفي ًقــا».

وإياكــم اتبــاع العلــم ،ووفقنــا وإياكــم ملــا
يحبــه ويرضــاه».
«طبقات احلنابلة» (.)345/1
أنتم أولياء اهلل

عــن معتمــر بــن ســليمان ♫

«ذم الكالم وأهله» (.)77-76/5
وأنتم على خري

قال اإلمام أحمد ♫« :من مات

على اإلسالم والسنة مات على اخلري
كله».
«سري أعالم النبالء» ()296/11

يقــول« :دخلــت علــى أبــي وأنــا منكســر،

ذهاب أهل السنة ذهاب اإلسالم

فقــال :مالــك؟ قلــت :مــات صديــق يل.

قــال يحيــى بــن جعفــر ♫:

قــال :مــات علــى الســنة؟ قلــت :نعــم.

«لــو قــدرت أن أزيــد يف عمــر حممــد

«اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة»

لفعلــت ،فــإن؛ موتــي يكــون مــوت رجــل

قــال :فــا تخــف عليــه».
( .)61 /67 /1

بــن إســماعيل-أي البخاري-مــن عمــري

واحــد ،وموتــه ذهــاب العلــم».
«تاريخ بغداد» ()24/2
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هل جنح األمام األلباين ♫
يف التصفية والرتبية
الشيخ سالم الطويل

مصطلـح التصفيـة والرتبيـة اشـتهر بـه املحـدث الكبير العالمـة حممـد
نـارص الديـن األلبـاين ♫ ،وكل مـن لـه عنايـة بقـراءة كتبـه أو سماع
واضحـا.
أرشطتـه؛ يظهـر لـه ذلـك جل ًّيـا
ً
ولكن ما املقصود بـ (التصفية والرتبية)؟
يتـوىل الشـيخ ♫ بنفسـه اجلـواب
عـن هـذا االصطالح:
وخالصتـه :أي :تصفيـة اإلسلام ممـا
دخـل عليـه ممـا ليـس منـه مـن الشرك،
والشـعوذة ،والسـحر ،واخلرافـات،
والبـدع ،وتفاسير القـرآن الباطلـة،
واألحاديـث املوضوعـة املكذوبـة على
رسـول اهلل ﷺ ،واألحاديـث الضعيفـة
والواهيـة.
وتصفيـة اإلسلام مـن اإلرسائيليـات
واملناهـج الفكريـة املنحرفـة التي عصفت

بالشـباب ،وشـوهت صورة اإلسلام.
وأمـا الرتبية؛ فهي :بمعنى االسـتقامة،
والتخلـق باألخلاق الرشعيـة العظيمـة،
من الصـدق ،واألمانـة ،والوفـاء بالعهد،
والرب والصلة ،وحسـن اجلـوار ،واآلداب
الرشعيـة التي يطـول ذكرها.
لكــن هنــاك ســؤال يطــرح :هــل
الشــيخ العالمــة األلبــاين ♫ قــام
بــا دعــا إليــه أم ال؟ اجلــواب :اللهــم
نعــم ؛لقــد قــام بأعــال قــد تعجــز عنهــا
مجاعــات ودول ،بــل قــد عجــزت عــى
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وانقســـامات؛ ففـــروع وأمهـــات
ومصال ــح زادت عليه ــا النزاع ــات ،وال
بركـــة فيهـــا.
بينما جتـد العالمـة األلبـاين لـه طالب
وتالميـذ وحمبـون يف كل مـكان نفـع اهلل
هبـم ومـا زالـوا ،بركـة بال حـدود.
لقد كان جامعة بال مبنى ،وأستا ًذا بال
كريس ،وقائدً ا بال إمارة :سالحه الدليل:
السنة :احلق ،ومنهج السلف ،ريض من
ريض وسخط من سخط ،ال يبايل بمنصب،
وال لقب ،وال شهادة ،وال رياسة ،فجاءته
تلك األمور من غري أن يسعى وراءها،
واألرشطة أكرب شاهد يتصلون عليه من
كل القارات؛ ليستفيدوا من بحر علمه
وجتربته وفهمه ورأيه السديد ،فرمحه اهلل
رمحة واسعة ،مات وآثاره ما زالت حية.
واخلالصة
ً
أول :أن الشـيخ العالمـة االلبـاين

الرغــم مــن أنــه (فــرد) غــر مدعــوم
؛فأخــرج للعــامل األحاديــث الكثــرة
مــن ظلــات املخطوطــات إىل نــور
املطبوعــات ،وحــذر مــن كثــر مــن
البــدع يف الصــاة واجلنائــز وغريهــا،
وحــارب التوســل الرشكــي والبدعــي،
وحــارب مناهــج التكفــر والتفجــر،
وحتمــل يف ســبيل احلــق الــيء الكثــر
عــى الرغــم مــن كثــرة املخالفــن تــارة،
واحلســاد تــارات أخــرى؛ فنفــع اهلل تعاىل
ـرا مــن الشــباب والشــيوخ حتــى
بــه كثـ ً
لــو قــال قائــل :إن النهضــة احلديثيــة
املعــارصة اجلبــارة إنــا هــي عالــة عــى
جهــود العالمــة األلبــاين ♫ ملــا
أخطــأ بذلــك.
لقـد أثبـت الشـيخ العالمـة األلبـاين
♫ أن الشـباب املسـلم بحاجـة إىل
قـدوات أكثـر مـن حاجتهـم إىل مجاعات
♫ دعـا النـاس نحو نصـف قرن من
وتنظيمات.
نعـم هـذه حقيقـة :فكـم مـن مجاعـة الزمـن إىل التصفيـة والرتبيـة.
قامـت ،وتنظيـم بـدأ وانتهـى.
ثان ًيـا :املقصـود تصفيـة اإلسلام
وك ــم ج ــرى بينه ــا م ــن اختالف ــات وإظهـاره نق ًيـا صاف ًيـا على حقيقتـه،
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وإماطـة مـا علـق بـه ممـا ليـس منـه،
وتربيـة النـاس عىل التمسـك بـه والعمل
بتعا ليمـه .
ثال ًثـا :أننـا بحاجة إىل قـدوات أكثر من
حاجتنا إىل مجاعات.
راب ًعـا :أن اهلل تعـاىل قـد يبـارك باجلهد
كثريا.
الفـردي ،وينفـع بـه ً
آثـــارا
خامســـا :أن للشـــيخ العالمـــة
ً
ً
كث ــرة طيب ــة نافع ــة يمكنن ــا االس ــتفادة
منه ــا.
سادسـا :أن صاحـب احلـق مهما كثـر
ً
خمالفوه وحسـاده إذا صـدق وصرب وثبت
عىل احلـق ومل يتقلـب يف األهواء؛ سـينفع
اهلل بـه ولـو بعـد حني.
سـاب ًعا :العالمـة األلبـاين نمـوذج
ً
مسـتحيل ،يمكنك
معـارص ،وليس شـيئا
يسيرا
أن تقتـدي بـه ،وتصنـع ولـو شـي ًئا
ً
ممـا صنع.
واحلمـد هلل ً
وآخـرا ،وصلى اهلل
أول
ً
وسـلم وبـارك على نبينـا حممد وعلى آله
وصحبـه أمجـع.

قال اإلمام بن القيم ♫:
وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل
ملوك العباد وأمراءهم ووالهتم من
جنس أعماهلم ،بل كأن أعماهلم ظهرت
يف صور والهتم وملوكهم:
فإن استقاموا استقامت ملوكهم ،وإن
عدلوا عدلت ملوكهم ،وإن جاروا جارت
ملوكهم ووالهتم ،وإن ظهر فيهم املكر
واخلديعة فوالهتم كذلك ،وإن منعوا
حقوق اهلل لديهم وخبلوا هبا منعت
ملوكهم ووالهتم ما هلم عندهم من
احلق وخبلوا هبا عليهم ،وإن أخذوا
ممن يستضعفونه ما ال يستحقونه
يف معاملتهم أخذت منهم امللوك ما ال
يستحقونه وضربت عليهم املكوس
والوظائف ،وكل ما يستخرجونه من
الضعيف يستخرجه امللوك منهم
بالقوة؛ فعماهلم ظهرت هلم يف صورة
أعماهلم.
وليس يف احلكمة اإلهلية :أن يوىل
على األشرار الفجار إال من يكون من
جنسهم ،وملا كان الصدر األول خيار
القرون وأبرها كانت والهتم كذلك ،فلما
شابوا شابت هلم الوالة ،فحكمة اهلل
تأىب أن يوىل علينا يف مثل هذه األزمان
فضل
مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز ً
عن مثل أيب بكر وعمر ،بل والتنا على
قدرنا ،ووالة من قبلنا على قدرهم.
«مفتاح دار السعادة» (.)254-253/1
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كتاب جممع الشيطان يف سطور
المجلة السلفية – أسرة التحرير

هيــود العــامل اليــوم بالتأكيــد ليســوا مــن بنــي إرسائيــل ،بــل هــم كيانــات
انتحلــت لقــب اليهــود ،وزعمــوا كذ ًبــا أهنــم يدينــون بدينهــم ،رغــم أن
إهلهــم هــو الشــيطان ،ليــس ذلــك؛ ألهنــم يعبدونــه ،بــل ألهنــم ينفــذون
خمططاتــه ،ويســرون عــى هنجــه.
لكن ملاذا يرص هؤالء املدعون -ويف
مواجهة األدلة الدامغة -عىل أهنم هيود؟
وعىل أهنم الساللة املبارشة إلبراهيم
وموسى عليه السالم؟!
السبب واضح؛ ألن اليهود األشكيناز
الصهاينة هم من عملوا عىل إقامة ما
يسمى (دولة إرسائيل!!) عام (1948م)،
وتولوا مجيع املراكز القيادية هبا ،ورسعان
ما كان هؤالء املدعون يتلقون مليارات
الدوالرات من مساعدات أجنبية ،ومئات
املاليني األخرى تعويضات من األمة
األملانية املهزومة.
أما اهلدف النهائي هلؤالء العصبة؛ فإنه
70

إفساد أرواح الناس ،وتدمري كل حكومة
مستقلة ،واستعباد العامل.
أما النهج الذى يتبعونه ويوظفونه خلدمة
أهدافهم؛ فهو إحداث الفوىض والتي
يتبعها ترسيخ نظام خاص هبم خمطط له
جيدً ا ،وبشكل دوري دائم؛ حيث يقومون
يف أنحاء العامل بإثارة احلروب ،وتفجري
الثورات ،وإحداث فوىض اقتصادية
عارمة ،وزعزعة املجتمعات.
الفوىض هي اآللة التي هبا يتقدمون
إىل أن تنهك الشعوب يف مجيع األنحاء،
ويلجؤون يف النهاية يائسني إىل (السلطة
العاملية) من أجل النظام العاملي والسالم
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الكوين اجلديدين.
نعم يرص هؤالء األرشار عىل إحداث
الفوىض والدمار ،وإراقة الدماء ،وقتل
األبرياء ،ونرش الفساد واإلفساد من أجل
حتقيق اهلدف الذى طاملا سعوا إليه؛ وهو:
إقامة حكومتهم العاملية؟ ذلك ألن اهلوس
يتملك عقول قادهتم الذين مضوا ينفذون
خمططهم من جيل إىل جيل :متثل هؤالء
يف املايض القريب يف (ماير روتشيلد)،
و(نابليون) ،و(ماركس) ،و(لنني)،
و(هرتزل) ،ثم مضت شياطينهم تعمل من
خالل أتباعهم الذين جتسدت رشورهم يف
بشاعات احلرب الكونية األوىل والثانية،
وما أطلق عليه اسم احلرب الباردة ،وما
نجم عنها من رصاعات عديدة .أما اليوم؛
فإن أعامهلم العدوانية وحروهبم يف الرشق
األوسط تتهدد بجر العامل إىل كابوس حرب
كونية نووية ثالثة؛ تفنى معها األرض ومن
عليها؛ إن ترك هلم العنان دونام مقاومة
فاعلة.
وقد رشحه (أندروكا رينجتون) يف
كتابه «جممع الشيطان  -التاريخ الرسي

لسيطرة اليهود عىل العامل»((( بتفصيل مدقق
وإسهاب موثق ،وإليك مقتطفات خمترصة
منه.
عام (1694م) أنشأ بنك إنجلرتا
مؤسسة خاصة هيودية.
عام (1815م) يعمل اإلخوة اليهود:
روتشيلد اخلمسة عىل إمداد جيش
نابليون ،وتعشق هذه األرسة احلروب؛
ألهنا مولدات هائلة للديون غري املعرضة
للمخاطر.
عام (1823م) تضطلع أرسة روتشيلد
بالعمليات املالية للكنيسة الكاثوليكية يف
مجيع أنحاء العامل.
عام (1827م) نرش وولرت سكون
كتابه من ( 9أجزاء) بعنوان :حياة نابليون
ينص فيه :عىل أن املرابون يف أوربا (أرسة
روتشيلد اليهودية) هم من َم َّول الثورة
الفرنسية ،واليهودي آدم فايزهاوت هو من
خطط هلا.
عام (1848م) نرش كارل ماركس
اليهودي ،واسمه احلقيقي :موشيه
((( ترمجة فاطمة نرص
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موردخاي ليفي ،نرش تعاليمه الشيوعية،
ومولته أرسة روتشيلد.
عام (1898م) يرصح ماكس ماندلستام
يف املومتر الصهيوين العاملي بام ييل« :يرفض
اليهود بقوة فكرة االندماج مع اجلنسيات
األخرى ،ويتشبثون بشدة باألمل التارخيي
إلنشاء إمرباطورية عاملية».
عام (1899م) بعد اكتشاف ثروة هائلة
متزايدة من الذهب واملاس يف جنوب
أفريقيا يرسل آل روتشيلد ومن خالل
عميلها اللورد ألفرد ميلز وسيسل رودز
( 400ألف) جندي بريطاين ملحاربة
العدو ،الذي هو عبارة عن ( 30ألف)
مزارع أصحاب األرض ال حيملون
سوى البنادق القديمة ،وقد انترص جيش
روتشيلد الربيطاين يف هذه احلرب ومعها
الثروة اهلائلة من الذهب واملاس.
يف (ص )83الرأساملية احلديثة تعبري
عن الروح اليهودية بشكل أو آخر؛ إذ إن
فكرة إقراض النقود بالربا فكرة الرأساملية،
وإذا نظرنا إىل صفحات التلمود سنجد أن
اليهود جعلوا من الربا فنًّا وحرفة.

(ص )95تؤكد طبعة ( 24يناير
1991م) من اجلويش بوست
انرتناشيونال :أن فالديمري لينني املاركيس
متنكرا وقال« :إن
الشيوعي كان هيود ًيا
ً
إنشاء بنك مركزي يمثل ( )%90من حتويل
األمة اىل الشيوعية».
عام (1920م) رئيس وزراء بريطانيا
وينستون ترششل الذي كانت أمه هيودية
اسمها جي جاكوبسون جريوم كتب
بتاريخ ( 8فرباير) صفحة  5من الصنداي
هرالد املصورة« :البعض حيبون اليهود
والبعض ال حيبوهنم ،لكن ليس ثمة رجل
ثاقب الفكر يرتاب يف أهنم ودونام أدنى
شك اجلنس األكثر إثارة للرهبة ،واألكثر
استثنائية ،وروعة من كل األجناس التي
ظهرت يف العامل.
عام (1924م) أصبح جوزيف ستالني
رئيسا
املاركيس الشيوعي وهو من جورجيا ً
لالحتاد السوفييتي واسمه احلقيقي هو
دجوجاشيفي تزوج ثالث مرات خالل
حياته كلهن هيوديات ،أصدر قانونًا خالل
رئاسته يقيض :أن أي شخص تثبت عليه
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هتمة معاداة السامية (اليهودية) يعاقب
باإلعدام.
عام ( )1925يف ( 19مارس) نرشت
نورثامبتون دييل إيكو عن رجل الصناعة
الربيطاين وولرت كريك الترصيح التايل:
(باستطاعة اليهود التدمري بواسطة األموال،
اليهود دوليون ،إن التحكم يف أموال هذا
البلد وائتامناهتا ليس يف أيدي اإلنجليز بل
يف أيدي اليهود».
عام (1926م) تعيد مؤسسة إن إم
روتشيلد وأوالده متويل رشكة مرتو أنفاق
لندن الكهربائية ليمتد التي متلك معظم
األسهم التي متكنها من التحكم يف نظام
مرتو األنفاق بلندن بالكامل.
عام (1926م) أطلق دايفيد سارنوف
اليهودي أول سلسلة حمطات إذاعية يف
الواليات املتحدة ،وفيام بعد طور التلفزيون
امللون ،وأنشأ شبكة إن يب يس ،وهي
إحدى ثالث شبكات تلفزيونية بالواليات
املتحدة.
عام (1927م) يف ( 28أكتوبر) تقول
صحيفة جويش تريبيون أوف نيويورك

يف إحدى مقاالهتا« :املاسونية مؤسسة عىل
اليهودية إذا ألقينا التعليامت اليهودية من
طقوس املاسونية لن يتبقى يشء».
قال احلاخام الشهري أيزاك وهو يتحدث
عن نفس املوضوع« :املاسونية هي مؤسسة
هيودية :تارخيها ،درجاهتا ،تعييناهتا
الرسمية ،كلامت الرس التي تستخدم،
التفسريات والرشوحات :هي هيودية من
أوهلا إىل آخرها».
عام (1928م) أنشأ ويليام إس باييل
اليهودي راديو يس يب إس ،ثم مىض بعد
ذلك؛ فجعل منه إمرباطورية تلفزيونية
تقدر بعدة مليارات من الدوالرات.
عام (1929م) يرسل بول وربورج من
حتذيرا رس ًيا إىل أصدقائه؛ بأنه
آل روتشيلد
ً
قد تم التخطيط الهنيار وكساد عىل مستوى
األمة ،مما جعل مجيع عاملقة وول سرتيت
يف تلك الفرتة يغادرون أسواق األوراق
املالية قبيل االهنيار االقتصادي ،وحولوا
أصوهلم إىل نقود سائلة أو ذهب.
(ص )119يعرتف الكاتب اليهودي
برناد جوزيف براون يف كتابه :من فرعون
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إىل هتلر من اليهودي؟ بأنه بام أن هيود اليوم
ليسوا إرسائيليني؛ فال حق هلم يف أرض
فلسطني.
عام (1935م) نرشت إليزابيث
دونان فيام بني عامي ( 1930و 1935م)
جمموعتها املكونة من أربعة أجزاء بعنوان:
«وثائق توضيحية عن تاريخ جتارة الرقيق
اىل أمريكا» توضح الوثائق :أنه كان لليهود
اهليمنة الكاملة عىل االجتار بالعبيد األفارقة
إىل أمريكا ،وأن ( )15عىل األقل من
السفن التي كانت تستخدم يف نقل الرقيق
كانت مملوكة لليهود ،وعىل سبيل تضليل
السلطات بعدم تورط اليهود كانوا كثري ًا ما
بحارة من األغيار.
يستخدمون ّ
عام (1938م) ظهر كتاب نستا وبسرت:
املانيا وإنجلرتا تقول فيه« :مل يعد اجلنس
الربيطاين يتحكم يف إنجلرتا اننا نرسخ حتت
ديكتاتورية هيودية غري مرئية ،ديكتاتورية
يف مجيع مناحي احلياة».
(ص )140يف (أكتوبر 1947م) كتب
مفتوحا إىل
اليهودي ألربت أينشتاين خطا ًبا
ً
األمم املتحدة يشجع فيه عىل التخلص من

مجيع احلكومات القومية؛ إلفساح الطريق
حلكومة واحدة للعامل.
(ص )141قصة علم إرسائيل،
وأنه يعني باختصار النسخة الزرقاء من
نجمة روتشيلد السداسية احلمراء ،حيد
طرفيه خطان أزرقان :يمثالن هنري النيل
والفرات ،وذلك يوضح طموحات اليهود
اإلقليمية ،ورشح املؤلف كيف حيتوي عىل
رموز العبادات الرسية الباطنية التي كانت
تستخدم يف الديانات الرسية القديمة،
وينظر إليها بعامة عىل أهنا رمز للشيطان.
عــام (1955م) تنفــذ احلكومــة
رسا تفجــرات إرهابيــة لعــدد
اليهوديــة ًّ
مــن املنشــآت األمريكيــة بالقاهــرة هبــدف
جعــل األمريكيــن يعتقــدون أن املرصيــن
مســؤولون عنهــا ومــن ثــم يتــم إفســاد
العالقــات بــن أمريــكا ومــر.
عام (1956م) يف ( 28أكتوبر) رصح
مناحم بيجن -أحد مرتكبي مذبحة دير
ياسني ،والذي أصبح الح ًقا رئيس وزراء
إرسائيل بمؤمتر يف تل أبيب -بالتايل« :أهيا
اإلرسائيليون ال جيوز أن ترتفقوا حينام
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تقتلون أعداءكم ،ال تأخذكم هبم رمحة
حتى ندمر ما يسمى بالثقافة العربية التي
ستقوم حضارتنا عىل أنقاضها».
عام (1980م) تتزايد ظاهرة
اخلصخصة الكوكبية بأسلوب دراماتيكي:
آل روتشيلد هم من وراء هذا منذ البداية
من أجل التحكم يف أصول الدول عىل
نطاق العامل.
عــام (1987م) ينشــئ إدمونــد
دو روتشــيلد البنــك العاملــي لصيانــة
الطبيعــة ،الــذي هيــدف إىل نقــل ديــون
العــامل الثالــث إىل هــذا البنــك ،نظــر
أرض متنحهــا تلــك البلــدان للبنــك،
واملقصــود هبــذا أن يتمكــن آل روتشــيلد
مــن التحكــم يف أرايض العــامل الثالــث
التــي متثــل ( )%30مــن مســاحة أرض
العــامل.
عام (1990م) يكشف فيكتور
اسرتوفسكي عميل املوساد السابق يف
كتابه« :عن طريق اخلداع» الذي نرش هذا
العام عن التايل:
 -1جتنيد املوساد عمالء عر ًبا لتنفيذ

بعض املهامت.
 -2يتقن العمالء األرسائيليون التخفي
كعرب.
 -3لدي املوساد خطة مفصلة لتشويه
سمعة العراق وتوريط الواليات املتحدة يف
حرب ضده.
عام (1996م) يف ( 12مايو) ظهرت
مادلني أولربايت اليهودية وسفرية أمريكا
باألمم املتحدة بربنامج سيكستي مينيتس
( 60دقيقة) تسأهلا املراسلة الصحفية ليزيل
ستول يف إشارة منها إىل سنوات العقوبات
االقتصادية التي فرضتها األمم املتحدة
بتحريض من امريكا عىل العراق قائلة:
«لقد سمعنا أن نصف مليون عراقي قد
توفوا نتيجة هلذا أي أكثر من عدد األطفال
الذين توفوا هبريوشيام ،أتعتقدين ان الثمن
يستحق هذا؟» فتجيب أولربايت« :أظن أن
هذا اختيار صعب جدًّ ا لكن الثمن هكذا
نعتقد يستحق هذا».
وبعد هذا الترصيح بأقل من ( 8أشهر)
يعني الرئيس كلنتون مادلني أولربايت
وزيرة خلارجية أمريكا.
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عام (1997م) يصبح كويف أنان أمينًا
عا ًما لألمم املتحدة ،أنان متزوج من ناين
الجرجرن من عائلة روتشيلد تزوجها عام
(1984م).
عــام (1998م) يتلقــى الرئيــس
ً
مؤرخــا يف (26
بــل كلنتــون خطا ًبــا
ينايــر) مــن جمموعــة تســمى نفســها
مــروع لقــرن أمريكــي جديــد ()PNAC
وغالبيتهــم هيــود ،وينــص اخلطــاب عــى
أن العــراق يشــكل هتديــد ًا يف الــرق
االوســط أشــد خطــر ًا مــن أي هتديــد
واجهنــاه منــذ هنايــة احلــرب البــاردة ،فــا
بــد وقبــل كل يشء مــن إزاحــة صــدام
حســن عــن الســلطة.
عــام (2000م) ينتخــب جــورج دبليو
رئيســا ويزعــم بــوش وعائلتــه:
بــوش ً
أهنــم أحفــاد ســالة البالنتاجنــت التــي
يعــود نســبها إىل بيــت هيــودا امللكــي،
وبالطبــع فهــو هيــودي متنكــر ،ويصــور
نفســه عــى أنــه مســيحي ،كــي يكســب
أصــوات اإلنجيليــن والح ًقــا شــن
حرو ًبــا عــى أفغانســتان والعــراق،

وارتكــب جرائــم بشــعة.
(ص )227يف تنزانيــا ذلــك البلــد
الــذي حيتــر فيــه ( )1.3مليــون
شــخص مــن مــرض االيــدز يقــرر
البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل،
أنــه مــن الــروري أن تفــرض تنزانيــا
رســوم ًا عالجيــة باملستشــفيات التــي
كانــت جمانيــة ،ويأمــرون تنزانيــا بتقــايض
مصاريــف مدرســية بــدالً مــن نظــام
التعليــم املجــاين.
عام (2001م) يف ( 11سـبتمرب) تنسق
إرسائيـل بالتواطـؤ مـع بريطانيـا وأمريـكا
وبأوامـر مـن آل روتشـيلد اهلجمات على
مركـز التجـارة العاملـي والبنتاجـون،
ويلقـون بمسـؤوليتها على اإلرهابيين
املسـلمني املزعومين.
هذه املرحلة األوىل جلعل العامل الغريب
يشن حر ًبا عىل العامل العريب حلساب
اليهود ،عملية موساد أخرى حتت راية
زائفة ،ولنتذكر شعارهم« :بواسطة اخلداع
ستشنون احلروب».
عــام (2003م) يف ( 19مــارس) تعلن
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الواليــات املتحــدة برئاســة جــورج دبليــو
بــوش اليهــودي املتنكــر عــن غزوهــا
املرتقــب للعــراق ،يوافــق هــذا اليــوم يف
هــذا العــام عيــد البوريــم املقــدس وف ًقــا
للتقويــم اليهــودي ،وهــو اليــوم الــذي
حيتفــل فيــه اليهــود بذكــرى انتصارهــم
عــى األغيــار ببابــل القديمــة ،والتــي
تقــع يف العــراق.
(ص )248يذكر مهاتري حممد رئيس
الوزراء املاليزي ما ييل يف خطاب له« :حيكم
اليهود العامل بالوكالة؛ فهم يسخرون
اآلخرين ليحاربوا ويموتوا نيابة عنهم».
(ص )253يف شــال نيجرييــا يزعــم
بعــض القــادة املســلمني :أن محلــة
اليونيســيف للتطعيــم ضــد شــلل األطفال
هــي جــزء مــن مؤامــرة الواليــات املتحدة
للقضــاء عــى ســكان املنطقــة مــن خــال
نــر اإليــدز ،واســتخدام عقاقــر مســببة
للعقــم.
رابط حتميل الكتابhttps://archive. :
org/download/a1462n/a1462n.pdf

رسالة أخوية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
األخوة األحباء من املشايخ األفاضل
وطالب العلم الكرام السالم عليكم ورمحة
اهلل وبركاته اسأل اهلل بأمسائه احلسىن
وصفاته العال :أن جيمع مشل أهل السنة
واجلماعة ،وأن يوحد صفهم ،وأن ينكأ
عدوهم وحاسدهم وخاذهلم ،أوصيكم
ونفسي بالتعاون على الرب والتقوى ،ونصرة
دعوتنا السلفية ،والتواصل فيما بينكم،
وناصرا
وأن يكون أحدنا ألخيه عو ًنا
ً
وناصحا باليت هي أحسن لليت
على احلق،
ً
هي أقوم ،وال تكونوا مساعني لبطانة
السوء ،اليت إذا رأت حسنة دفنتها ،وإذا
رأت سيئة نشرهتا ،وقربوا الشباب الذي
مل يتلوث حبزبية وال عصبية؛ فإهنم
عدة املستقبل ،وأمل الغد لدعوتنا اليت
يستهدفها الكفار وأهل األهواء ،وخيذهلا
املذبذبون واملميعون ممن حسبوا عليها،
خبال،
وابتالنا اهلل هبم؛ فما زادونا إال
ً
وسعوا يف الفتنة بني أهل العلم وطالبه.
إخواين األحباء إن أحسنا التصرف يف
واقعنا وحاضرنا ،وأردنا اخلري لبعضنا
وفيما بيننا؛ وفق اهلل مسريتنا ،ونصر بنا
دعوتنا ،ونصرنا هبا ،وكان املستقبل للمنهج
السلفي وحده بإذن اهلل وحده؛ كما دل
على ذلك الكتاب والسنة وسنن التاريخ
واالجتماع وبراهني الفطرة وشواهد العقل.
آخرا تقبل اهلل مين
ريا وليس
وأخ ً
ً
ومنكم الطاعات ،واحلمد هلل الذي تتم
بنعمته الصاحلات.
أخوكم املحب سليم بن عيد اهلاليل
عمان البلقاء /االردن  -أصيل السبت
(1440\10\4هـ).
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إال من تاب
شيخ اإلسالم ابن تيمية

الذنب الذي يرض صاحبه؛ هو :ما مل حيصل منه توبة ،فأما ما حصل منه توبة ،فقد
يكون صاحبه بعد التوبة أفضل منه قبل اخلطيئة :كام قال بعض السلف :كان داود بعد
التوبة أحسن منه ً
حال قبل اخلطيئة.
ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر؛ فإن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار هم
خيار اخلليقة بعد األنبياء ،وإنام صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب،
نقصا وال عي ًبا؛ بل ملا تابوا من ذلك وعملوا الصاحلات كانوا
ومل يكن ما تقدم قبل التوبة ً
أعظم إيامنًا وأقوى عبادة وطاعة ممن جاء بعدهم؛ فلم يعرف اجلاهلية كام عرفوها ،وقد
ثبت يف الصحيح عن النبي ﷺ« :أن اهلل حياسب عبده يوم القيامة ،فيعرض عليه صغار
الذنوب ،وخيبئ عنه كبارها ،فيقول :فعلت يوم كذا وكذا؟ فيقول :نعم يا رب وهو مشفق
من كبارها أن تظهر فيقول :إين قد غفرهتا لك ،وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة ،فهنالك
يقول :رب إن يل سيئات ما أراها بعد».
فالعبد املؤمن إذا تاب وبدل اهلل سيئاته حسنات؛ انقلب ما كان يرضه من السيئات
بسبب توبته حسنات ينفعه اهلل هبا ،فلم تبق الذنوب بعد التوبة مرضة له ،بل كانت توبته
منها من أنفع األمور له ،واالعتبار بكامل النهاية ال بنقص البداية ،واهلل تعاىل يبتيل عبده
املؤمن بام يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والترضع واخلشوع هلل واإلنابة
إليه وكامل احلذر يف املستقبل واالجتهاد يف العبادة ما مل حيصل بدون التوبة.
«جمموع الفتاوى» (.)٥٥-٥٤/١٥
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الدكتور زكريا بن حمزة الصالحي يف (ذمة اهلل)
مولده :ولد الشيخ يف مديرية (أدتناتكرا)
يف مدينة (بالكاد  -كريال اهلند) سنة
(١٣٨٤هجري) ،يف أرسة حمافظة متدينة.
دراسته :درس يف دار احلديث املكية
فرتة ،ثم خترج يف جامعة (الندوية /كريال)،
ثم سافر لنيل درجة العالية من جامعة (عيل
غر /اهلند) ،ثم أخذ الدكتوراة من جامعة
(كالكوت /كريال) ،وكانت عن الشيخ
األلباين ♫ ومؤلفاته.
صفاته :وكان لبي ًبا ً
ونبيل وشجا ًعا يف قول
احلق ال تأخذه يف اهلل لومة الئم.
مدرســا يف (كليــة نــرة
تدريســه :كان
ً
اإلســام -كــرال) ،وبعــض اجلامعــات
واملراكــز حوهلــا.
ونارشا
منهجه :كان رمحه متمسكًا بالسنة،
ً
منكرا أنكره
هلا ،ومداف ًعا عنها؛ إذا رأى شي ًئا ً
مبارشة بدون خوف؛ حتى أن خمالفيه عرفوه
مدحا له من
هبذا الوصف ،وأصبحوا أكثر ً
موافقيه ،وكان حمار ًبا للقبوريني واحلزبيني

وأعداء الدين.
ولـه مناظـرات ومقابلات ليس لـه نظري
فيهما؛ حتـى أن خمالفيـه كانـوا خيافـون مـن
ردوده القويـة ،وجواباتـه النديـة.
مؤلفاتـه :ولـه بعـض املؤلفـات املفيـدة،
والكتـب املرتمجـة العديـدة ،يف املنهـج،
واألصـول ،والفقـه ،والعقيـدة.
ومديرا وأحد
مناصبه :كان ♫ داع ًيا
ً
أعضاء جلنة الفتوى يف كريال.
أرسته :كان له ثالث زوجات ،وعرشة
من األبناء والبنات
وفاتــه :تــويف ♫ يــوم األحــد
(١٤٤٠/١١/١١هجــري) بحــادث ســر،
حيــث كان راج ًعــا مــن حمــارضة موضوعهــا
(االســتقامة) ،وذكــر عــن املــوت يف بدايتها،
وأمهيــة التمســك بالســنة يف هنايتهــا.
رمحه اهلل رمحة واسعة ،اللهم اغفر لنا وله،
وأسكنه بحبوحة اجلنة بمنك وكرمك.
خريا منها.
اللهم أجرنا يف مصيبتنا وخلفنا ً
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تلميذه لحن حمدان
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تغريدات اجمللة السلفية
المجلة السلفية | @M_Assalafih

املقصود بالسلف الصالح؛ هم:
#القرون_الثالثة_املفضلة ،الذين شهد
هلم الرسول ﷺ باخلريية؛ حيث قال ﷺ:
«#خري_الناس قرين ،ثم الذين يلوهنم،
ثم الذين يلوهنم» متفق عليه.
فالسـلف الصالـح؛ هـم :الصحابـة،
والتابعـون ،وتابعـو التابعين ،وكل مـن
سـلك سـبيلهم ،وسـار عىل هنجهم؛ فهو
#سـلفي نسـبة إليهم.
#السلفيون_صفوة
#السـلفية احلقـة بريئـة مـن #الغلـو
والتطـرف باسـم االلتـزام و #التديـن،
وبريئـة من #التسـاهل واالنحالل باسـم
#التيسير والتسـامح.
فديـن اهلل وسـط بين #الغـايل فيـه ،و
#اجلـايف عنـه.
#السلفية_خيارنا
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الذيـن يدعـون #السـلفية اليـوم
كثيرون ،ولكـن الشـأن فيمن حيقـق هذا
االدعـاء بالصدق ،وذلـك بمعرفة حقيقة
#منهج_السـلف ً
أول ،والسير عليهـا
ثا ن ًيا .
والدعاوى إذا مل يقيموا
عليها بينات أهلها أدعياء
#نحو_سلفية_نقية_تقية
ال يقتصر نشـاط #السـلفيني
العلمـي على نشر #العلوم_الرشعيـة؛
بـل هـم يف مقدمـة صفـوف معركـة
التصـدي لألفـكار اإلحلاديـة ،والرد عىل
#الشـبهات؛ وهـذا :يعنـي أن السـلفيني
يتصـدرون معـارك الـذب عـن #الدين،
بـل لدهيـم نشـاطات خاصـة لتخريـج
ا ُملحاوريـن بطريقـة متقدمـة تتناسـب مع
#آليات_احلوار_املعـارصة.

مل تســـلم #الدعوة_الســـلفية
املعارصة مـــن #أهل_اهلـــوى :الذين
مـــا فتئـــوا يلقـــون شـــبهاهتم حول
الدعوة؛ لكن هذه #الشـــبهات تسقط
دائم مع
دائم حتـــت األقدام ،وتتعـــرى ً
ً
األيـــام ،ويســـتطيع كل طالب مبتدئ
فهـــم #العلم عىل #منهج_الســـلف_
الصالح أن يردهـــا ويفندها.
#نحو_سلفية_نقية_تقية
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مل يســـتطع أحـــد أن يشـــوه
#الســـلفية مثـــل مـــا شـــوهها بعـــض
املنتســـبني إليهـــا واملحســـوبني عليهـــا؛
حي ــث كان ــوا أدوات #مؤامرة_عاملي ــة_
اس ــتخباراتية ،م ــن حي ــث ال يش ــعرون،
وإنـــا تـــم اســـتغالهلم وتوظيفهـــم
م ــن وراء وراء ،واحيا ًن ــا حت ــت ش ــعار
احلـــرص عـــى الدعـــوة ودعاهتـــا؛
فكانـــوا كالـــدب مـــع صاحبـــه.
#إحذروا_بطانة_السوء

#الدعوة_الســـلفية منتـــرة
بشـــكل كبـــر يف الســـاحة اإلســـامية،
ســـواء داخـــل الوطـــن العـــريب أو
خارج ــه ،تع ــود جذوره ــا إىل الدع ــوة
يف #عهد_النبـــي ﷺ ،ولذلـــك فهـــي
األقـــرب إىل منهـــج املصطفـــى ﷺ.
#احلمدهلل_عىل_االسالم_والسنة
«مـــا ضـــل قـــوم بعـــد هـــدى إال
أوت ــوا #اجل ــدل» عب ــارة نبوي ــة تص ــدق
عـــى كتـــاب #ما_بعد_الســـلفية.
معركـــة #الســـلفيني احلقيقيـــة
ليســـت مـــع خصومهـــم؛ ألن #اهلل
ســـيكفينا رشهـــم؛ وألن حجتهـــم
داحضـــة ،وكذهبـــم ممجـــوج؛ فـــا
يرضنـــا كيدهـــم شـــيئًا.
إن معركتنـــا احلقيقيـــة مـــع أنفســـنا
مـــع تفرقنـــا وانقســـاماتنا.
#يا_سلفيو_العامل_احتدوا
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هـل مـــن جمــــــيب؟!
وصلتنا عدة رسائل من القراء الكرام ،يشيدون باملجلة السلفية وإهنا سدت فرا ًغا يف
الساحة الدعوية ،وأصلحت ً
خلل يف الصحافة اإلسالمية ،وأحييت يف نفوس املسلمني
اعتزازا بفهم الكتاب والسنة يف ضوء منهج الصحابة والتابعني هلم
عامة والسلفيني خاصة
ً
بإحسان؛ مما يؤدي إىل رسوخه يف أنفسهم ،وتفاعلهم يف نرشه ،والدعوة له وإليه؛ بالتي هي
أحسن للتي هي أقوم.
واقرتحوا عىل أرسة التحرير عدة أمور؛ نلخصها:
 -١أن تصدر املجلة شهر ًيا غرة كل شهر هجري.
-٢أن يكون للمجلة طبعة ورقية؛ ليتم توزيعها عىل أهل العلم وطالبه ،ومراكز اهل
السنة واجلامعة يف العامل.
-٣أن يكون للمجلة موقع رسمي عىل الشبكة العنكبوتية.
 -٤أن يتم ترمجة املجلة السلفية إىل اللغات العاملية احلية؛ ليصل املنهج السلفي النقي إىل
كل املسلمني دون واسطة؛ لتبلغهم احلجة الرسالية.
اجمللة السلفية :نشكر القراء الكرام عىل ثقتهم التي نعتز هبا ،وعىل تشجيعهم املستمر
الذي نفخر به ،ونعد قراءنا الكرام :أن نستمر يف تطوير املجلة ،والسعي احلثيث لتحقيق
اقرتاحاهتم ،وإخراجها إىل عامل الواقع.
ونحن إذ نضع ذلك بني يدي عموم األمة ،لنهيب بإخواننا األفاضل ممن وسع اهلل عليهم
باملال احلالل :أن يمدوا يد العون واملساعدة للمجلة؛ لنتمكن من حتقيق اقرتاحات القراء
الكرام.
نسأل اهلل أن يبارك يف اجلميع ،وأن يوفقهم لكل خري فيه نرصة اإلسالم والسنة والسلفية.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
للتواصل واالستفسار  -واتس آب+962795515806 :
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جميع املراسالت باسم املشرف العام  -واتس آب00962795515806 :
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