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ال التوحيد وأثره يف اجتماع الكلمة 

تكلـم أناس كثـرون يف التآلف والرتاحـم ونبذ الفرقة واالبتعـاد عن البغضاء 
والشـحناء، وال يزال الـكالم باملرء يف هذه القضايا واستحسـاهنا ونبذ ما يناقضها 
حتـى يوقعـه يف يشٍء مـن الشـطط والبعـد عـن احلـق؛ ألنه نظـر إليها مـن حيث 

حسـنها يف نفسـها، ومل ينظـر يف مدى مرشوعية وسـيلته إليها.

الهيئة االستشارية

وانقســـم النـــاس يف نظرهتـــم للتآلـــف 
ــوا يف  ــوا ورفعـ ــرة، وخفضـ ــاًما كثـ أقسـ
ــف  ــل التآلـ ــن جعـ ــم: مـ ــأهنا؛ فمنهـ شـ
ــد،  ــع املقاصـ ــى مجيـ ــو عـ ــًدا يعلـ مقصـ
يـــن  وضحـــى بالقيـــم واألخـــالق والدِّ
مـــن أجلـــه، وكان مهـــه أن ينشـــأ جمتمـــٌع 
حيـــرتم اآلراء واملعتقـــدات بغـــض النظـــر 
ــا يف  ــادها وبطالهنـ ــا أو فسـ ــن صحتهـ عـ
ذاهتـــا، ومـــا تـــؤدي إليـــه مـــن أفعـــال، 
مـــا مل تصـــل هـــذه األفعـــال إىل الـــرر 
ـــرة  ـــذه النظ ـــا يف ه ـــى م ـــوي. وال خيف الدني
مـــن املاديـــة والنـــزوح بالنفـــس البرشيـــة 
ــادة  ــامل املـ ــب إىل عـ ــي والغيـ ــن الوحـ عـ

ــا ســـوامها. والواقـــع وإغفـــال مـ
ـــم  ـــى القي ـــاظ ع ـــوا احلف ـــرون حاول وآخ

ـــرتام  ـــدأ اح ـــه مب ـــمح ب ـــا يس ـــدر م ـــن بق لك
ـــواء  ـــا لأله ـــرشع تابًع ـــوا ال ـــرأي، وجعل ال
ـــن أن  ـــه يمك ـــاس أن ـــا رأى الن ـــة، ف البرشي
يتعايشـــوا معـــه استحســـنوه مـــن أمـــور 
املعتقـــد واألحـــكام، ومـــا ليـــس كذلـــك 
ـــالف. ـــر اخل ـــه يث ـــة أن ـــوه بحج ردوه وأبطل

ـــزول  ـــن الن ـــن الرأي ـــة هذي وكان حمصل
يف  مرتبتهـــا  عـــن  القضايـــا  ببعـــض 
الـــرشع إىل مرتبـــة االحتيـــاط واملحـــاذرة 
ــدم  ــوا إىل عـ ــا، فخلصـ ــل معهـ يف التعامـ
ـــك  ـــاس، وذل ـــاة الن ـــدة يف حي ـــة العقي أولوي
مـــن أجـــل عـــدم التفرقـــة وإشـــاعة 
اخلـــالف، وهـــذه الشـــبهة بدرجـــٍة مـــن 
ـــرتدد  ـــا ت ـــا؛ ألهن ـــن عزوه ـــي ع ـــهرة تغن الش
ـــا، ال  ـــا ومنهجيًّ ـــة عقدًي ـــاٍف خمتلف ـــن أطي م
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جتمـــع بينهـــا إال هـــذه اخلصلـــة.

ـــدة  ـــة العقي ـــان أولوي ـــب بي ـــك وج ولذل
ـــة  ـــض الرمح ـــا ال تناق ـــلم، وأهن ـــاة املس يف حي
ره بعـــض  والتآلـــف؛ خـــالف مـــا يصـــوِّ

ـــا: ـــط منه ـــك بضواب ـــاس، وذل الن
أواًل: نبــذ اخلــالف ليس مقصــوًدا لذاته؛ 
ــه؛  ــوًدا لذات ــس مقص ــاع لي ــا أن االجت ك
ولــذا مل متــدح الرشيعــة كل اجتــاع، ومل 
تــذم كل خــالٍف؛ فاالجتــاع عــى الباطــل 
ــف  ــا خال ــو م ــل ه ــوًدا، والباط ــس حمم لي
الــرشع بفعــل حمــرم وتــرك واجــٍب، وأشــد 
ــال اهلل  ــاد؛ ق ــاب االعتق ــق بب ــا تعل ــك م ذل

مظ  حط  مض  خض  ســبحانه: ىمححض 
خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع 
لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف 
حم  هلجم  مل  خل  حل  جل  مك 
خن  حن  جن  مم  خم 

]النســاء: 140[.  هنجهيمح  من 
قـــال ابـــن عبـــاس ¶: »دخـــل 
ـــن، وكل  ـــدٍث يف الدي ـــة كل حم ـــذه اآلي يف ه

مبتـــدع إىل يـــوم القيامـــة« )1).
قـــال ابـــن القاســـم: ســـمعت مالـــًكا 
ـــأرٍض  ـــم ب ـــٍد أن يقي ـــل ألح ـــول: »ال حي يق

)1) »بحر العلوم« )1/ 349(، »الكشف والبيان« 
.(403 /3(

يســـبُّ فيهـــا الســـلف« ))).
ــوًدا  ــون حممـ ــاع يكـ ــس كل اجتـ فليـ
ــه  ــا، بـــل العـــرة بـــا جيتمـــع عليـ رشًعـ
ـــه،  ـــدب إلي ـــًرا ن ـــإن كان خ ـــون، ف املجتمع

ــه. ــي عنـ ا هنـ وإن كان رشًّ
ثانًيـا: األمر باملعروف والنهـي عن املنكر 
مـن صفات أهـل اإليـان، وأول ذلك األمر 
اهلل  قـال  الـرشك؛  عـن  والنهـي  بالتوحيـد 

ىك  مك  سـبحانه: ىمحلك 
ام  يل  ملىل  يك 
نن  من  زن  رن  مم 
ري  ٰى  ين  ىن 
حئ  ييجئ  ىي  ني  زيمي 

.]71 ]التوبـة:  هئجبيمح  مئ  خئ 
»وقولـــه:  عطيـــة:  ابـــن  قـــال 
ـــده  ـــادة اهلل وتوحي ـــد: بعب ىمحاميمح يري

وكل مـــا أتبـــع ذلـــك، وقولـــه: ىمحرن 
ـــان وكل  ـــادة األوث ـــن عب ـــد ع زنيمح يري
مـــا أتبـــع ذلـــك، وذكـــر الطـــري عـــن 
ـــر اهلل يف  ـــا ذك ـــال: كل م ـــه ق ـــة أن أيب العالي
القـــرآن مـــن األمـــر باملعـــروف؛ فهـــو دعـــاء 
ـــر  ـــا ذك ـــالم، وكل م ـــرشك إىل اإلس ـــن ال م
ـــن  ـــي ع ـــو النه ـــر فه ـــن املنك ـــي ع ـــن النه م

))) »القبس« )1154).
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ال
ــياطن« )3). ــان والشـ ــادة األوثـ عبـ

فـــال يكـــون اإليـــان والواليـــة إال 
بتحقـــق هـــذا املعنـــى؛ وهـــو: األمـــر 
ـــة  ـــر، وطاع ـــن املنك ـــي ع ـــروف والنه باملع
ـــاين ال  ـــذه املع ـــوله ملسو هيلع هللا ىلص، وه ـــة رس اهلل وطاع

تـــأيت مـــع فســـاد املعتقـــد.
ق  تفـرِّ ال  الصحيحـة  العقيـدة  ثالًثـا: 
النـاس، بـل هـي األصـل اجلامع هلـم، وهي 
احلبـل الـذي أمـروا بالتمسـك بـه، ولكـن 
خمالفتهـا  تعمـد  جهـة  مـن  تـأيت  تفرقتهـم 
وتنكـب مـا كان عليـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابـه 
يف اإليـان والعمـل؛ ولذا أمر اهلل بالتمسـك 
وليـس  تفرًقـا،  تركـه  وجعـل  بالديـن، 

مب  زب  رب  العكـس، قـال سـبحانه: ىمحيئ 
ىت  نت  مت   زت  رت  يب  ىب  نب 

ىف  يث  نثىث  مث  زث  رث  يت 

مل  يك  ىك  مك  اكلك  يق  ىق  يف 

ىن  نن  من  زن  رن  مم  يلام  ىل 

.]13 ]الشـورى:  ريزييمح  ٰى  ين 

هـــو:  بإقامتـــه؛  املأمـــور  فالديـــن 
»توحيـــد اهلل وطاعتـــه، واإليـــان برســـله 
ـــون  ـــا يك ـــائر م ـــزاء، وبس ـــوم اجل ـــه وبي وكتب

ــلًا« )4). ــه مسـ ــل بإقامتـ الرجـ

)3) »املحرر الوجيز« )3/ 58).
)4) »تفسر القرطبي« )16/ 10).

ـــادة،  ـــرشك يف العب ـــد ال ـــل التوحي ويقاب
ــن التـــي هنـــى اهلل  ــة يف الديـ ــو التفرقـ فهـ

حل   جل  ـــبحانه:ىمحٱمك  ـــال س ـــا، فق عنه
مم  خم  حم  هلجم  مل  خل 

ـــروم: )3[. حنخنيمح ]ال جن 
ومـــرد هـــذا االختـــالف والتنـــازع إىل 
ـــبب  ـــه، وس ـــل وخفائ ـــقِّ بالباط ـــتباه احل اش
ــن  ــز بـ ــذي يميِّـ ــم الـ ــدم العلـ ــك عـ ذلـ

احلـــق والباطـــل )5).
رابًعـــا: االتبـــاع قبـــل االجتـــاع، فلـــو 
ــن  ــي بـ ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حـ ــا أن رسـ افرتضنـ
أظهرنـــا يوحـــى إليـــه مـــا كان لنـــا أن 
ـــظ  ـــار ح ـــإن الن ـــا؛ ف ـــف، وإذا اختلفن نختل
ـــك  ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فكذل ـــر رس ـــايص ألم الع
ــالف  ــد اختـ ــه، وعنـ ــد وفاتـ ــر بعـ األمـ
النـــاس؛ فـــإن الفيصـــل بينهـــم يف قضايـــا 
ـــه  ـــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفعل ـــول رس ـــو ق ـــد ه املعتق
ـــه؛ ولـــذا قـــال:  ـــه أصحاب ـــا تـــرك علي وم
ـــرى  ـــدي فس ـــم بع ـــش منك ـــن يع ـــه م »فإن
اختالًفـــا كثـــًرا، فعليكـــم بســـنتي وســـنة 
ــكوا  ــدين، متسـ ــن الراشـ ــاء املهديـ اخللفـ
هبـــا وعضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ، وإياكـــم 
وحمدثـــات األمـــور؛ فـــإن كل حمدثـــٍة 

)5) »إعالم املوقعن عن رب العاملن« )1/ 197).
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ــة«)6). ــٍة ضاللـ ــٌة، وكل بدعـ بدعـ

ــر  ــاس بغـ ــي ملسو هيلع هللا ىلص النـ ــدأ النبـ ــل بـ فهـ
التوحيـــد؟! وهـــل دعاهـــم إىل غـــره 
ــد يف  ــتقرار املعتقـ ــدم اسـ ــه بعـ ــع علمـ مـ

قلوهبـــم؟! 
ـــت؛  ـــلمن إذا أطلق ـــة املس ـــا: مجاع خامًس
فالصحابـــة علـــم عليهـــا، فـــال بـــد مـــن 
موافقتهـــم يف املعتقـــد؛ ألهنـــم كانـــوا 
ـــان  ـــظ اإلي ـــٍد، فلف ـــج واح ـــى منه ـــه ع في
واإلســـالم والتقـــوى واحلـــق والضـــالل 
ـــة،  ـــت عرفي ـــة، وليس ـــق رشعي ـــا حقائ كله
وقـــد زكـــى القـــرآن هـــذه املعـــاين عنـــد 
الصحابـــة، ووصفهـــم هبـــا، فـــال يمكـــن 
ـــه؛ ألن  ـــه أو خمالفت ـــوا علي ـــا كان ـــروج ع اخل
ـــة  ـــة للجاع ـــق ومفارق ـــة للح ـــك خمالف ذل
ــذا  ــى هـ ــة، وال يتأتـ ــم الصحابـ األم وهـ
ـــرٍة  ـــورة ظاه ـــاس بص ـــاة الن ـــى يف حي املعن
ـــا  ـــا حقه ـــاين وإعطائه ـــذه املع ـــر ه إال بتفس
واملحافظـــة  والـــرشح،  التفســـر  مـــن 
ـــت  ـــا كان ـــا ك ـــزام هب ـــا، ورضورة االلت عليه
ــى  ــرآن عـ ل يف القـ ــزِّ ــد نـ ــم، وقـ عندهـ

والرتمذي   ،)4607( داود  أبو  أخرجه   (6(
وأمحد   ،)43( ماجه  ابن  وصححه   ،)(676(
)17144(، وصححه ابن حبان )5(، واحلاكم )9)3(، 
وابن عبد الر يف جامع البيان ))/ 1164(، وابن تيمية 

يف منهاج السنة )4/ 164).

النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص أولويـــة املعتقـــد -وخصوًصـــا 
بـــاب العبـــادة- يف دعـــوة الرســـل ومجـــع 
النـــاس عـــى ذلـــك؛ قـــال ســـبحانه: 

حم  جم  يل  ىل  مل  ىمحخل 
من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  خم 

.](5 ىنينيمح]األنبيـــاء: 
وهــذا احلــد متفــق عليــه بــن مجيــع 
ــه  ــون ل ــف ال تك ــم، فكي ــل يف دعوهت الرس
ــالم:  ــالة والس ــه الص ــال علي ــة، ق األولوي
»أنــا أوىل النــاس بعيســى ابــن مريــم يف 
الدنيــا واآلخــرة، واألنبيــاء إخــوٌة لعــالت؛ 

ــد« )7). ــم واح ــتى ودينه ــم ش أمهاهت
قـــال املنـــاوي: »أي: أصـــل دينهـــم 
وفـــروع  التوحيـــد،  وهـــو:  واحـــد؛ 
ـــود  ـــو املقص ـــا ه ـــبه م ـــة، ش ـــم خمتلف رشائعه
ـــاد  ـــو إرش ـــاء -وه ـــة األنبي ـــة مجل ـــن بعث م
رشائعهـــم  وشـــبه  بـــاألب،  اخللـــق- 

املتفاوتـــة يف الصـــورة بأمهـــات«)8).
التـــي  الغاليـــة  الفـــرق  سادًســـا: 
اســـتحلت دمـــاء املســـلمن وفارقـــت 
ـــة  ـــة أولوي ـــا لقضي ـــت انعكاًس ـــة ليس اجلاع
العقيـــدة، بـــل هـــي نتـــاج مقـــررات 
ـــرق  ـــض الف ـــزأة، فبع ـــدة وجمت ـــة فاس عقديَّ

)7) أخرجه البخاري )59)3).
)8) »فيض القدير« )3/ 47).
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ــا  ــموليتها، وإنـ ــدة بشـ ــدرس العقيـ ال تـ
ـــا  ره ـــالم وتقرِّ ـــض اإلس ـــط نواق ـــدرس فق ت
ـــا،  ـــة وغره ـــل احلاكمي ـــة مث ـــواب معين يف أب
وهـــذا التقريـــر عـــادة مـــا خيطئـــون فيـــه مـــن 

ــن: ناحيتـ
األوىل: أن التقريـر يف نفسـه يكـون خمالًفا 
لبعـض  فيهـا  ا  ومتخـرِّ السـلف،  لعقيـدة 
األلفـاظ املتشـاهبة التـي توافـق يف ظاهرهـا 
التوجهـات  لبعـض  السياسـية  الشـهوة 

املجموعـات. هلـذه  اخلاصـة 
مـا  فعـادة  التنزيـل؛  يف  اخلطـأ  الثانيـة: 
بتطبيـق  فيقومـون  ينزلوهنـا يف غـر حملِّهـا، 
بعـض األحـكام التي ال يقوم هبـا إال اخلليفة 
اعتبـار األمـان والذمـة  نائبـه مـن نحـو  أو 
عـى  واحلكـم  احلـدود  وتطبيـق  والعهـد 
ة،  النـاس، فيفتاتـون عى الـرشع وعـى األمَّ
هلم الـرشع إياها لو  ويقومـون بأفعـال ال خيوِّ
كانـوا أمـراء، فضـاًل عـن كوهنـم جمموعاٍت 
منبـوذة لـو مجعـت مـن مجيـع أقطـار الدنيـا 
األمـة،  يف  معتـرة  نسـبة  متثِّـل  كانـت  مـا 
مـع غيـاب خيـار األمـة -علـاء وصلحـاء 

هلـم. وخمالفتهـم  عنهـم  وموجهـن- 
ـــع مركـــب  ـــاج واق وهـــم يف حقيقتهـــم نت
ـــرشع  ـــن ال ـــد ع ـــل والبع ـــم واجله ـــن الظل م
ـــاج  ـــوا نت ـــلف، وليس ـــه الس ـــا كان علي وع

ره  ــوِّ ــا يصـ ــط كـ ــديٍّ منضبـ ــرح عقـ طـ
ـــح. ـــلف الصال ـــج الس ـــو منه مناوئ

للعقيدة  الدعوة  فإن  هذا؛  تبن  فإذا 
الرشع،  يف  الوارد  بمعناها  مقيدة  الصحيحة 
والرمحة  األمة  عى  باحلرص  املصحوب 
العذر  واستحضار  اخلالف،  ومراعاة  هبا، 
وإىل  احلقِّ  إىل  الناس  ردِّ  وحماولة  لصاحبه، 
األصل، وليست متيًُّزا عن األمة، وال تفريًقا 
املعتصمة  األمة  هي  احلقيقية  األمة  ألن  هلا؛ 
باملعروف  اآلمرة  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبيه  وسنة  اهلل  بكتاب 
الناهية عن املنكر، وليست هي األمة املتخلِّية 
لتأتلف  عقيدهتا؛  وهو  عندها  يشء  أعزِّ  عن 
فيا بعد ذلك عى أمور حياتية زائلة ال قيمة 

هلا يف احلياة، فكيف بالرشع؟!
رب  هلل  احلمـــد  أن  دعوانـــا  وآخـــر 

العاملـــن

قال اإلمام ابن باز ♫:
» وإمنــا يعمــل أهــل الباطل وينشــطون 
ــل،  ــور اجله ــم، وظه ــاء العل ــد اختف عن
وخلــو امليــدان ممــن يقــول: قــال اهلل، 
وقــال الرســول؛ فعنــد ذلك يستأســدون 
ــم؛  ــطون يف باطله ــم، وينش ــد غريه ض
لعــدم وجــود مــن خيشــوهنم مــن أهــل 

احلــق واإلميــان وأهــل البصــرية«.

»جمموع الفتاوى« )٤/٦٠(.
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 )من السياسة -اآلن - ترك السياسة( مجلة قد ال تستسيغها ابتداء عند ساعها؛ ألهنا 
النهاية،  إن مل تدرك مقاصدها، وتعرف مراميها، وترتبى عى دالالهتا هناية  تعني لك 

وتغليق كل األبواب، وأهنا ُسلَّم من فرتت مهته، وتقاعست عزيمته، وتآمر عى أمته.
وقد تسميها يف حاالت اإلغالق )بوابة اجلبن(؛ التي يتسلل منها الذين تولوا يوم 

الزحف مدبرين...!!

ومجيع  ألواهنا،  بكل   - -اآلن  فالسياسة 
اهلواء  متثل  قومي  بني  أكثر  نظر  يف  أطيافها، 
الطلق الذي فيه يطر وحيلق أحدهم وينطلق، 
هبناء  األمة  منه  تكرع  الذي  العذب  املاء  أو 

. وحبِّ
تأملها وعرف مغزاها  لكنها عند من   ...
)األلباين(  شيخنا  تركها  بصمة  املعرفة  حق 
♫ عى غرة العمل اإلسالمي املعارص؛ 
شمولية،  رشعية  نظرة  من  انبثقت  ألهنا 
أساس  عى  قامت  متكاملة،  حياتية  وجتربة 
متن من العقيدة واملنهج، وفقه لواقع األمم 
والشعوب، يرتكز عى علم سنن اهلل الكونية 

والرشعية:
االشتغال  ينكرون  ال  السلفين  إن 

من السياسة اآلن ترك السياسة

المشرف العام

الرشعية  السياسة  ألن  الرشعية؛  بالسياسة 
خيالف  ال  با  األمة،  شؤون  رعاية  معناها: 
الكتاب والسنة وثوابت منهج سلف األمة... 
لكن السلفين يؤمنون بالتدرج: الذي هو سنة 
اهلل الكونية يف كلِّ يشء، ويوقنون بالتسلسل 
األشياء،  منطق  عى  يرتكز  الذي  الصحيح 
حتى  واحد!  آن  يف  الرشع  سنن  عى  ويقوم 
عندما يأيت اليوم الذي سيدخل فيه السلفيون 
السياسة  هبا  ليهذبوا  الرشعية  السياسة 
وخيانتها،  ونفاقها،  خداعها،  من  العرصية: 

وغدرها، وتلوهنا، وحتوهلا.. إلخ.
أقول: عندما يأيت هذا اليوم -ال ريب فيه- 
ة هذا العمل ستبقى يف يد أهل العلم  فإن أِزمَّ
واحلل والعقد واخلرة: الذين يسوسون األمة 
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كل يف جمال عمله، ويف ميدان ختصصه، وأما 
يشء  بيده  ليس  ممن  )الرويبضة(  يستغل  أن 
ويشغلها  العامة،  أمر  يف  فيتكلم  األمر؛  من 
عن حقيقة واقعها، ومآل أمرها؛ فذاك ضيعة 
أن  إثًا  باملرء  »وكفى  ومضيعة...  وإضاعة 
السيايس  التحرك  ألن  يعول«!!  من  يضيع 
يف أي جمتمع مسلم ال حُيَْكم بالرشع سيكون 

دماًرا وبواًرا.
هذه  مقولتنا  ينكر  من  سيقول  ماذا 
تلطخوا  الذين  احلركين  أولئك  يرى  وهو 
الرملانات،  باالنتخابات، ودارت هبم عجلة 
كيف كان حاهلم؟ وكيف صار مآهلم؟ وكيف 
ورفعوا  الشعبية؟!  قواعدهم  آمال  خيبوا 
البيضاء أمام الدوالر)$( واليورو)€)  الراية 

والباوند)£).
اهلل  عاهدوا  فتغروا...!  ليغروا؛  دخلوا 
بتحكيمها؛  واملطالبة  الرشيعة  نرصة  عى 
التي  وعلانيتها  الدولة  مدنية  عى  فصوتوا 

ينتسبون إليها، وترضعهم من لباهنا...!! 
من  فيه:  هو  مما  فيه  بملء  سيقول  إنه 

السياسة -اآلن- ترك السياسة.
وماذا سيقول من يسمع كثًرا من احلركين 
ينادون إخواهنم يف التنظيم، ويدعون أقراهنم 
بكل  السيايس  العمل  ترك  إىل  احلزب  يف 

مفرداته.

سيقول رحم اهلل العالمة األلباين لقد سبق 
السياسة  من  مقولته:  يف  قرنه  وأهل  أقرانه 

-اآلن- ترك السياسة.
الذي  السيايس  املثقف  ذاك  سيقول  ماذا 
السياسية؛  اجلودة  عايل  يكون  أن  إال  أبى 
تصنع  اخلفية(  )القوة  ويرى  يسمع  به  فإذا 
خلف  وجتهزها  )الدهاليز(،  يف  السياسة 
املعتمة(،  )الغرف  يف  وتعرضها  )األبواب(، 
يراهم  الذين  املرسح  خشبة  عى  ممثليها  وأن 
ويصفر  املعجبون،  هلم  ويصفق  املشاهدون، 
هلم املهرجون، وهيتف هلم أصحاب احلناجر 
امللعلعة: ما هم إال دمى عى رقعة الشطرنج، 

وأن ألقاهبم ورتبهم كا قيل: 
ألقاب مملكة يف غري موضعها

كاهلر حيكي انتفاًخا صولة األسد
من  نعم  ويقول:  القهقرى  سرجع  إنه 

السياسة -اآلن- ترك السياسة.
نصــف  أمــى  مــن  ســيقول  مــاذا 
ــع  ــد، وجيم ــات اجلرائ ــب صفح ــره يقل عم
أو دفــع نصــف  الصحــف،  قصاصــات 
ــات، أو  ــام الفضائي ــل أم ــو ينتق ــره وه عم
أهنــى عمــره يف قــراءة مذكــرات فــالن 
ــة  ــف يف حلظ ــم اكتش ــالن، ث ــات ع ويومي
ــى  ــا ع ــد عرضه ــه وق ــع نفس ــة م مواجه
ــة،  ــة مفرغ ــدور يف حلق ــه ي ــه: أن ــرآة نفس م
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وأنــه يســعى وراء الــرساب، وأن مــا يريــده 

ــرون ىمح    ٍّ ــذ ق ــه من ــاه اهلل مؤنت ــد كف ق
رئ   ّٰ      ِّ     ُّ      َّ   
ىئيمح  نئ  مئ  زئ 

.]89 ]النحــل: 
وحتد  وثقة  وجرأة  قوة  -بكل  سيقول  إنه 
وثبات -: من السياسة -اآلن- ترك السياسة.

املحبطن -بكل  له ولكل  ولكننا سنقول 
أرحيية تامة متأل نفوسنا، وبكل طمأنينة كاملة 
تعيش يف جوانحنا- مقولة شيخنا )األلباين( 
السياسة - اآلن -  ليس من  بكاهلا ومتامها: 

ترك السياسة.
غــًدا عندمــا  وليــس   ... اآلن   .. اآلن 
ــاري:  ــا احلض ــه مرشوعن ــامل كل ــدم للع نق
ــوله ملسو هيلع هللا ىلص  ــنة رس ــاب اهلل وس ــى كت ــم ع القائ
ــد  ــذي تؤك ــلفي، ال ــج الس ــت املنه وثواب
ــه  ــتقبل ل ــة: أن املس ــة والنقلي ــة العقلي األدل

ــده. ــإذن اهلل وح ــده، ب وح
ـــش  ـــه يعي ـــراه لكن ـــه أو ال ن ـــد ال ندرك ق
يف ضائرنـــا حيًّـــا، ويرتبـــع عـــى عـــرش 
قلوبنـــا صافيًّـــا، ونعلـــم علـــم اليقـــن أن 
ـــتعطي  ـــة، س ـــت يف أرض خصب ـــه ألقي بذرت

ٰى   أكلهـــا ولـــو بعـــد حـــن:ىمحٰر 
رئيمح ]ســـورة   ّٰ    ِّ  ُّ    َّ   ٌٍّّ

.]51 اإلرساء: 

قال اإلمام األلباين ♫: 

واقــع كثــري مــن شــباب الصحــوة 
الذيــن يــرد  املزعومــة -اليــوم-، 
بعضهــم علــى بعــض، ويطعــن بعضهم 
يف بعــض للضغينــة ال النصيحــة، 
ووصــل تعديهــم وشــرهم إىل بعــض 
ونبزوهــم  وأفاضلهــم،  العلمــاء 
متأدبــن  غــري  األلقــاب،  بشــى 
بــأدب اإلســام: »ليــس منــا مــن 
ــا  ــر كبرين ــا ويوق ــم صغرين مل يرح
ويعــرف لعاملنــا حقــه« ومغروريــن 
ــا  ــن هن ــوه م ــم مجع ــن العل ــف م بنت
ــى  ــم عل ــوا أهن ــى تومه ــاك ح وهن
شــيء وليســوا علــى شــيء كمــا جــاء 
يف بعــض أحاديــث الفــن )انظــر 
ــوب  الصحيحــة 1٦82(، وصرفــوا قل
كثــري مــن النــاس عنهــم بأقــوال 
وفتــاوى ينبــي علــى جهــل بالــغ 
الذيــن  مــن  بأهنــم  يذكرنــا  ممــا 
أشــار إليهــم النــي صلــى اهلل عليــه 
ــح  ــث الصحي ــه يف احلدي وســلم بقول
»إن اهلل ال يقبــض العلــم انتزاعــا 
ــض  ــن يقب ــاد ولك ــن العب ــه م ينتزع
العلمــاء حــى إذا  العلــم بقبــض 
ــا اختــذ النــاس رؤوســا  مل يبــق عامًل
ــم  ــري عل ــوا بغ ــئلوا فأفت ــااًل فس جه

فضلــوا واضلــوا«. متفــق عليــه 

»السلسلة الضعيفة« )557/1٤(
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╚ هم خر  تضافرت أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة عى أن الصحابة 
القرون عى اإلطالق؛ ملا هلم عند اهلل من املنزلة العالية واملكانة السامية، فقد مدحهم رهبم، 
وزكاهم من فوق سبع سموات، ومدح من اتبع سبيلهم، وسار عى هدهيم، وذم من خالفهم، 
وكل ذلك يؤكد وجوب االقتداء هبم ╚، وسنقترص يف هذه العجالة عى أدلة الكتاب 

يف وجوب اتباع منهج الصحابة ╚ يف فهم الدين.

ىل  مل  1 - قال تعاىل: ىمحخل 
خم  حم   جم  يل 
خن  حن  جن  يم  ىم  مم 
ىه  مه  جه  ين  ىن  من  
ىي  مي  حيخي   جي  يه 

ييٰذيمح ]التوبة: 100[.
قال ابن كثر ♫: »خير تعاىل عن رضاه 
عن السابقن من املهاجرين و األنصار والتابعن 
هلم بإحسان ورضاهم عنه با أعد هلم من جنات 

النعيم املقيم«)1).
ىمححم   »ومعنى   :♫ الشوكاين  وقال 

)1) »تفسر القرآن العظيم« ))/ 348).

إعالم اخللف بوجوب اتباع منهج السلف

األستاذ طالل فريحان الرشيدي

السابقن  اتبعوا  الذين  مميمح  خم 
وهم  األنصار،  و  املهاجرين  من  األولن 
إىل  بعدهم  فمن  الصحابة  من  عنهم  املتأخرون 

يوم القيامة«))).
وقال السعدي ♫ عند قوله: »ىمححم  
واألقوال  باالعتقادات  مميمح  خم 
الذم،  من  سلموا  الذين  هم  فهؤالء  واألعال؛ 
الكرامات من  أعظم  و  املدح  هناية  وحصل هلم 

اهلل«)3).
ٰذ  ىمحيي  تعاىل:  قال   -(
ٰى     ٌّ     ٍّ    ُّ    ِّ ٰر 

))) »فتح القدير« ))/ 398).
)3) »تفسر السعدي« )ص 349).
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زئيمح ]البقرة:143[. رئ   ّٰ     
أفضل  وتعاىل  تبارك  اهلل  جعلهم  فقد 
والعمل،  والقول،  العقيدة،  يف  وأعدهلا:  األمم 
فاستحقوا بذلك أن يكونوا شهداء عى الناس، 
شك  فال  مقبولة؛  اهلل  عند  شهادهتم  كانت  فإذا 
من  عى  حجة  الرشيعة  لنصوص  فهمهم  أن 
سبيلهم؛  باتباع  العزة  رب  أمر  لذلك  بعدهم؛ 
ينيمح  ىن  نن  من  ىمحٱزن  فقال:  
خر   ╚ الصحابة  وجيل  ]لقان:15[، 
اتباع  فوجب  واستجاب؛  اهلل  إىل  أناب  من 
ولذلك  وتعاىل،  تبارك  اهلل  دين  فهم  يف  سبيلهم 
سبيلهم  غر  اتبع  من  وتوعد  تعاىل  اهلل  هدد 

بجهنم وبئس املصر.
3- كا يف قوله تعاىل: ىمح   ٌّ      ٍّ      َّ 
ىئ   نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ ِّ    ُّ  
ىب  نب  مب  زب  رب  يئ 
متنتيمح ]النساء:115[. زت   يبرت 
قال ابن كثر رمحه اهلل: »أي:ومن سلك غر 
طريق الرشيعة التي جاء هبا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فصار 
ما  بعد  منه  عمد  عن  شق  يف  الرشع  و  شق  يف 

ىمحنئ  ظهر له احلق وتبن له واتضح، وقوله: 
ربيمح  هذا مالزم للصفة  يئ  ىئ 
األوىل، ولكن قد تكون املخالفة لنص الشارع، 
املحمدية  األمة  عليه  اجتمعت  ملا  تكون  وقد 
ضمنت  قد  فإنه  حتقيقًا،  عليه  اتفاقهم  علم  فيا 

اجتاعهم من اخلطأ ترشيًفا هلم  العصمة يف  هلم 
وتعظيًا لنبيهم«)4).

وقال شيخ اإلسالم ابن تيميه ♫: »إن 
مستلزم  ألنه  الوعيد؛  يقتيض  الوصفن  من  كالًّ 
لألخر.. فهكذا مشاقة الرسول واتباع غر سبيل 
املؤمنن، ومن شاقه فقد اتبع غر سبيلهم وهذا 
أيًضا،  شاقه  فقد  سبيلهم  غر  اتبع  ومن  ظاهر، 
فإنه قد جعل له مدخاًل يف الوعيد، فدل عى أنه 
إمجاعهم  عن  خرج  فمن  الذم،  يف  مؤثر  وصف 
ذم  اآلية توجب  و  قطًعا،  اتبع غر سبيلهم  فقد 

ذلك«)5). 
ىليل  مل  ىمحخل  تعاىل:  قال   -4
جنحن   يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن 
يي  ىي  مي  خي  حي  يهجي  ىه 
ٰى    ٌّ  ٍّ     َُّّ     ِّ  ّٰرئ  ٰذٰر 
يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ 
يب  ىب  نب  مب  زب  رب 
رث  يت   ىت  نت  زتمت  رت 
يث  ىث  نث  مث  زث 

ىفيفيمح ]الفتح:9)[.
فقد وصف اهلل عز وجل الصحابة ╚ 
بأكمل الصفات و أجل األحوال، فهم جمتهدون 

)4) »تفسر القرآن العظيم« ))/ 365).
)5) »جمموع الفتاوى« )194-193/19).
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ذلك  يف  وساعون  وجل،  عز  اهلل  دين  نرصة  يف 

بغاية جهدهم، فلذلك َذلَّ أعداؤهم هلم.
كاجلسد  مرتامحون  متحابون  كذلك  وهم 

الواحد، كا مدحهم رهبم ظاهرًا؛ فقال: ىمحخن 
ىنيمح، ومدحهم باطنًا فقال: ىمحين  من 
يهيمح، ومدحهم قبل  ىه  مه  جه 

أن خيلقوا فقال: ىمحٰى     ٌّ  ٍّ     َُّّ     ِّ  
وهذه  نئيمح؛  مئ  زئ  ّٰرئ 
أيًضا صفة للطائفة املنصورة أهل احلديث الذين 
اقتفوا أثر جيل القدوة األول حممد ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه.

ــذه  ــأن ه ــي ب ــار يوح ــة الكف ــد إغاظ وتعمُّ
الطائفــة هــي غــرس غرســه اهلل بيــده، وتعهــده 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالرتبيــة عــى عينــه؛ فهــي مــن 
دالئــل قــدرة اهلل؛ ألهنــا أداة إلغاظــة أعــداء اهلل 
الذيــن يعملــون عــى إطفــاء نــور اهلل، و إمخــاد 
جذوتــه يف نفــوس املســلمن، ولكــن اهلل متــم 
ــه، و  ــر دين ــون، ومظه ــره املرشك ــو ك ــوره ول ن
لــو كــره الكافــرون، ولذلــك تــرى أهــل البدع 
يعــادون أهــل احلديــث يف كل عــرص ومــرص.

ىل  مل  ىمحخل  تعاىل:  وقال   -  5
ىم  مم   خم  حم  جم  يل 
ىن  من  خن  حن  جن  يم 
جي  يه  ىه  مه  جه  ين 

خيمييمح  ]احلرش:10[. حي 
من  اهلل  »فوصف   :♫ السعدي  قال 

ىمحجن  قوهلم:  ألن  باإليان؛  الصحابة  بعد 
أهنم  و  فيه،  املشاركة  عى  دليل  حنيمح 
أصوله،  و  اإليان  عقائد  يف  للصحابة  تابعون 
يصدق  ال  الذين  اجلاعة،  و  السنة  أهل  وهم 
هذا الوصف التام إال عليهم؛ فوجب اتباعهم و 

اقتفاء آثرهم«)6).
رث  يت  ىت  6- وقال تعاىل: ىمحنت 
يف  ىف  ىثيث  نث  مث  زث 
يكمل  ىك  لكمك  اك  يق  ىق 

اممميمح ]البقرة:137[. يل  ىل 
قـال ابـن كثـر ♫: »يقـول اهلل تعـاىل: 
فـإن آمنـوا؛ يعنـي الكفـار مـن أهـل الكتـاب 
وغرهـم بمثـل مـا آمنتم به يـا أهيـا املؤمنون، و 
اإليـان بجميع كتـب اهلل ورسـله ومل يفرقوا بن 
أحـد منهـم، فقـد اهتـدوا؛ أي: أصابـوا احلـق، 

وأرشـدوا إليـه)7)«.
ووجــه الداللــة: أن اهلل ســبحانه وتعــاىل 
ــان  ــة إي ــاًرا لصح ــة معي ــان الصحاب ــل إي جع
ــم  ــوب اتباعه ــى وج ــدل ع ــم؛ ف ــن بعده م
ــبل  ــن الس ــاد ع ــم، واالبت ــك بغرزه والتمس
املهلكــة،  وبنيــات الطريــق املؤتفكــة، واهلل 

اهلــادي)8).

)6) »تفسر السعدي« )ص 851).
)7) »تفسر القرآن العظيم« )1/ ))3).

للدكتور  السلفي«  املنهج  اخرتت  »ملاذا  من   (8(
سليم اهلاليل باختصار.
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الواعي، الذي عرف أواًل  املتمثلن يف الشباب  الثقات،  به املسلمن  أقول وأخصُّ 
مأساة املسلمن، واهتم ثانًيا بالبحث الصادق وبكل ما أتيه من قوة...بينا املالين من 

املسلمن مسلمون بحكم الواقع اجلغرايف؛ فهؤالء ال أعنيهم باحلديث.
ــن ال  ــل يف أمري ــباب يتمث ــؤالء الش ــدي ه ــى أي ــالص ع ــول: إن اخل ــود؛ فأق أع

ــة. ــة والرتبي ــا: التصفي ــث هل ثال

التصفية: وأعني بالتصفية: تقديم اإلسالم 
املسلم مصفىًّ من كل ما دخل  الشباب  عى 
الطوال:  والسنن  القرون  هذه  مرِّ  عى  فيه 
البدع  ومن  اخلرافات  ومن  العقائد  من 
من  فيه  دخل  ما  ذلك  ومن  والضالالت، 
موضوعة،  تكون  قد  صحيحة  غر  أحاديث 
بغرها  ألنه  التصفية؛  هذه  حتقيق  من  فالبد 
املسلمن،  هؤالء  أمنية  لتحقيق  أبدًا  جمال  ال 
يف  املختارين  املصطفن  من  نعدهم  الذين 

العامل اإلسالمي الواسع.
العالج  تقديم  هبا  يراد  إنا  هذه  فالتصفية 
الذي هو اإلسالم، الذي عالج ما يشبه هذه 
املشكلة، حينا كان العرب أذالء، وكانوا من 
مستعبدين فارس والروم واحلبشة من جهة، 

نداء حار إىل شباب اإلسالم

اإلمام محدث العصر األلباني رحمه اهلل

وكانوا يعبدون غر اهلل تبارك وتعاىل من جهة 
أخرى.

اإلسالمية  احلركات  كل  نخالف  نحن 
البدء  من  بد  ال  أنه  ونرى  النقطة،  هذه  يف 
باألمور  نبدأ  أن  أما  مًعا،  والرتبية  بالتصفية 
قد  بالسياسة  يشتغلون  والذين  السياسية، 
يكون سلوكهم  وقد  تكون عقائدهم خراًبا، 
الرشيعة،  عن  بعيًدا  اإلسالمية  الناحية  من 
وجتميعهم  الناس  بتكتيل  يشتغلون  والذين 
مفاهيم  هلم  ليس  عامة  »إسالم«  كلمة  عى 
حول  املتكتِّلن  هؤالء  أذهان  يف  واضحة 
أولئك الدعاة، ومن ثم ليس هلذا اإلسالم أي 
كثرًا  جتد  وهلذا  حياهتم،  يف  منطلقهم  يف  أثر 
يف  اإلسالم  حيققون  ال  وهؤالء  هؤالء  من 
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ذوات أنفسهم.
أصواهتم  هؤالء  يرفع  نفسه  الوقت  ويف 
احلكم  يكون  أن  إال هلل، والبد  بأنه ال حكم 
فاقد  ولكن   ، حقٍّ كلمة  وهذه  اهلل؛  أنزل  با 
ُبعدهم  الكرى:  العلة  يعطيه؛ ألن  اليشء ال 
عن فهم اإلسالم فهًا صحيحًا، كيف ال ويف 
الدعاة اليوم من يعد السلفين بأهنم يضيعون 
عمرهم يف التوحيد، ما أشد إغراق من يقول 
يتغافل -إن  مثل هذا الكالم يف اجلهل؛ ألنه 
األنبياء  دعوة  أن  عن  ا-  حقًّ غافاًل  يكن  مل 

مب   زب  والرسل الكرام كانت ىمحرب 
ىبيمح ]النحل: 36[. نب 

بل إن نوحًا عليه السالم أقام ألف سنة إال 
مخسن عامًا، ال يرشع وال يقيم سياسة؛ بل: 

يا قوم اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت.
هناك  كان  هل  ترشيع؟  هناك  كان  هل 
اهلل  اعبدوا  قوم  يا  تعالوا  يشء؛  ال  سياسة؟ 
واجتنبوا الطاغوت، فهذا أول رسول -بنص 
األرض،  إىل  ُأرسل  الصحيح-  احلديث 
عامًا  مخسن  إال  سنة  ألف  الدعوة  يف  استمرَّ 
شغل  هو  وهذا  التوحيد،  إىل  إال  يدعو  ال 
من  كثر  يسفه  فكيف  الشاغل،  السلفين 
أن  درجة  إىل  وينحطُّوا  اإلسالمين  الدعاة 

ينكروا ذلك عى السلفين.
الكلمة؛  هذه  من  الثاين  والشطر  الرتبية: 

يعني: أنه ال بد من تربية املسلمن اليوم عى 
قبلهم  من  الذين  ُفتِن  كا  يفتنوا  أال  أساس 

بالدنيا.
أخشى  الفقر  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  ويقول 
ُتفتح  أن  عليكم:  أخشى  ولكن  عليكم، 
كا  فتهلككم  الدنيا،  احلياة  زهرة  عليكم 

أهلكت الذين من قبلكم« .
يتحصنَّوا  أن  املسلمن  عى  جيب  مرض 
الدنيا  »حب  قلوهبم:  إىل  يصل  ال  وأن  منه، 
من  بد  ال  مرض  فهذا  إذًا   ، املوت«  وكراهة 
معاجلته، وتربية الناس عى أن يتخلصوا منه.

احلل وارد يف ختام حديث الرسول عليه 
الصالة والسالم: »حتى ترجعوا إىل دينكم«؛ 
إىل  الصحيحة  العودة  يف  احلل  يتمثل  حيث 
الذي  الصحيح  باملفهوم  اإلسالم  اإلسالم، 

كان عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته)1).

)1) انظر »جامع تراث األلباين يف املنهح واألحادث 
الكرى« ))/ 104( بترصف.

ــة طاهــر  ــد نصحــي شــيخي العام ولق
اجلزائــري نصيحــة حفظــت أوقــايت 
مــن الضيــاع وفكــري مــن البلبلــة؛ قــال: 
ــك  ــق بأذن ــا تل ــاح ف ــت النج »إذا أحبب
ملــا يقــال فيــك مــن خــري وشــر، وارم 
ببصــرك إىل اهلــدف الــذي يعنيــك، وإذا 
ــه،  ــح عن ــر فتن ــك حج ــع يف طريق وض

ــك«. ــلوك حمجت ــد إىل س وع

»مذكرات حممد كرد علي« )213/1(.
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م للنصــوص الرشعيــة عــى البدائــل األخــرى منهًجــا  الســلفية هــي االجتــاه املقــدِّ
وموضوًعــا، امللتــزم هبــدي الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابــه علــًا وعمــاًل، املطــرح للمناهــج 

املخالفــة هلــذا اهلــدي يف العقيــدة والعبــادة والترشيــع.
واهلجـوم عـى منهج السـلف ليـس جديًدا، بـل هو قديـم؛ حيث كانـت كل طائفة 
تـرى يف مذهبهـا احلـق وتعـادي مـن خيالفـه، وملا كان السـلف هـم الوسـط املخالفن 
ألهـل الغلـو واجلفـاء واإلفراط والتفريـط ناهلم من كافـة الطوائف املنحرفـة ما ناهلم، 
وهـا نحـن اليـوم نـرى خصـوم الدعـوة السـلفية يتكالبـون عليهـا بشـتى القذائـف 

والتهـم؛ لتشـويه مجاهلـا، وتوسـيع اهلـوة بينها وبن املسـلمن.

حياربوهنــا؛ ألهنــا تزعــزع بنياهنــم املنهــار 
ــوف(،  ــعر والتص ــلوكًيا )التمش ــا وس عقدًي
ــا  وســعوا لــدى شــياطينهم يف الغــرب تأليًب
وحتريًضــا حتــى أضحــى أخطــر عــدو عــى 
ــة  ــر بصف ــوى الكف ــا وق ــكا وحلفائه أمري
الوســطية  الســلفية، ســلفية  هــو  عامــة 
الصديــق  بكــر  أيب  ســلفية  واالعتــدال، 
وليــس الســلفيات املــزورة التــي كلهــا 
متثيليــات يزامحــون هبــا الســلفية احلقــة التــي 
ــزم  ــق وال تلت ــاومة وال التلفي ــل املس ال تقب

السلفيون بني االحتواء واإلقصاء

الدكتور عبد اهلل المغربي

ــالم. ــم اإلس ــة لفه ــر األمريكي باملعاي
الســلفية هــي منهــج يلتــزم الطريقــة 
التــي فهــم هبــا ســلف هــذه األمــة األخيــار 
-وهــم علــاء القــرون األربعــة األوىل- 
القــرآَن الكريــم والســنَة الثابتــة، وهــي 
ــى  ــوم ع ــالح يق ــج يف اإلص ــًا- منه -أيض
ــلمن يف أول  ــر املس ــه أم ــح علي ــا صل أن م
بــزوغ اإلســالم هــو الــذي يصلــح بــه أمــر 
زماننــا هــذا واألزمــان القادمــة بعدهــا 
وحتــى قيــام الســاعة؛ شــعارهم كلمــة 
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ــة: »وال يصلــح آخــر  اإلمــام مالــك الذهبي
ــي  ــا«، وه ــح أوهل ــا أصل ــة إال م ــذه األم ه
التــي صاغهــا العالمــة البشــر اإلبراهيمــي 
اإلصالحيــة  الدعــوة  يف  »لنــا  بقولــه: 
ــول  ــاب رس ــدئ بأصح ــا: يبت ــلًفا صاحلً س
ــاعة، وإنَّ  ــام الس ــي إال بقي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ينته
ــا  ــلًفا طاحلً ــم س ــم وضالالهت ــم يف بدعه هل
ــام  يبتــدئ مــن الشــيطان وال ينتهــي إال بقي

الســاعة«)1). 
السلفية حرب األفكار  اليوم عى  احلرب 
وولفويتز«  »بول  تعبر  حسب  والعقول 
ونائب  العراق،  عى  احلرب  مهنديس  أحد 
وأحد  سابًقا،  األمريكي  الدفاع  وزير 
الصقور اخلطرة يف اإلدارة األمريكية يف عام 
))00)م( حن قال: »إن معركتنا هي معركة 
اإلسالم  ليصبح  العقول«؛  ومعركة  األفكار 
فارًغا من حمتواه الذي ارتضاه اهلل تعاىل القائل 

زب  رب  يئ  ىمحىئ  تنزيله:  حمكم  يف 
مبيمح، اإلسالم الذي يريده اهلل تعاىل ال 

إسالم أمريكا ومن متسك بخزعبالهتا.
خلصــوا  ولقــاءات  مؤمتــرات  وبعــد 
واحلضــارة  والفقــه  العقيــدة  رضب  إىل 
والترشيــع  االجتــاع  ونظــم  والتاريــخ 
ــة؛  ــة طويل ــه األرسة والالئح ــم وفق والتعلي

)1) آثاره )330/1).

تيــارات  تشــجيع  طريــق  عــن  وذلــك 
تقــوم كبديــل  ومناهــج أخــرى؛ لكــي 
ــالمية،  ــدول اإلس ــلفي يف ال ــج الس للمنه
وترتكــز فكــرة االســتبدال عــى وجــود 
رغبــة عامــة وعارمــة لــدى اجلاهــر يف 
نعــم  يقــول:  حاهلــم  ولســان  التديــن، 
مــع اجلاهــر يف التديــن، لكــن التديــن 
بلبــوس آخــر، ومقــاس معــن؛ ألهنــم 
ــن  ــع التدي ــف مناب ــرة جتفي ــوا أن فك علم
ــة  ــة براق ــكار علاني ــن بأف ــتبدال الدي واس
خمطــط فاشــل، فبــدأ الكثــرون ينتقلــون إىل 
ــلمن  ــدع املس ــي: فلن ــة؛ وه ــة التالي املرحل
ــم  ــدم هل ــن لنق ــدون، لك ــا يري ــون ك يتدين

نحــن املقــاس املناســب للتديــن.
بالنســبة  الســلفين  خطــورة  وألن 
خلصومهــم يف أهنــم يقــودون النــاس إىل 
التديــن برسعــة عجيبــة تربــط بــن الواقــع 
ومصــادر الترشيــع، مــع ثبــات عــى املبــدأ.

ــة  ــدة خمتلف ــة جدي ــتبدأ مرحل ــا س وهن
متاًمــا عــن الســابق للتعامــل مــع دعــاة 
ــب: ــى الرتتي ــي ع ــا ي ــل في ــلفية؛ تتمث الس

الســلفية  دعــاة  اســتقطاب  أوال: 
واحتواؤهــم مــن قبــل مــن يمثلــون الشــأن 
حســب  اإلســالمية  البــالد  يف  الدينــي 
تعبرهــم، وقــد نجحــوا إىل حــد كبــر 
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ــط  ــذا املخط ــذ ه ــدان لتنفي ــض البل يف بع
واإلكراميــات  املناصــب  طريــق  عــن 
ــا  ــتقطبن: إم ــال املس ــح ح ــا، فأصب وغره
ــراءة  ــلفية وال ــوب الس ــن ث ــالخ م االنس
منهــا واملجاهــرة بنقيضهــا عقيــدة ًوســلوًكا 
يف اخلطــب واملحــارضات والتأليــف، وإمــا 
ــايل  ــط الرس ــاده أن اخل ــع اعتق ــكوت م الس
هلــذه املؤسســات الرســمية حمــض الضالل، 

ــارب. ــدد ونق ــن نس لك
ثانًيا: اإلقصاء والتوقيف يف حال اخلروج 

عن خط املفاهيم الغربية.
فهـذا هـو حـال السـلفية احلقـة املفـرتى 
عليهـا عاملًيـا وحمليًّـا، لكـن خـاب سـعيهم؛ 
ملـن  األنفـاس  بعـدد  الدعـوة  منابـر  فـإن 
در  وهلل  نيتـه،  وصدقـت  قرحيتـه،  نشـطت 
احلافـظ الذهبـي يف قولـه: »الصـدع باحلـقِّ 
ٍة وإخـالص: فاملخلص  عظيـم حيتاج إىل قـوَّ
ة يعجـز عـن القيام بـه، والقـويُّ بال  بـال قـوَّ
إخـالص خُيْـَذل، فمـن قـام هبـا كامـاًل فهو 
صديـق، ومـن َضُعـَف فـال أقـلَّ مـن التـأملُّ 
واإلنـكار بالقلـب، ليـس وراء ذلـك إيـان، 

ة إالَّ بـاهلل«))).  فـال قـوَّ

))) »سر أعالم النبالء« )434/9).

فما بالنا حنن اليوم
قال اإلمام ابن القيم ♫: 

»ملــا أعــرض النــاس عــن حتكيــم الكتــاب 
ــدوا  ــا، واعتق ــة إليهم ــنة، واملحاكم والس
عــدم االكتفــاء هبمــا، وعدلــوا إىل اآلراء 
والقيــاس واالستحســان وأقــوال الشــيوخ؛ 
عــرض هلــم مــن ذلــك فســاد يف فطرهــم، 
ــم،  ــدر يف أفهامه ــم، وك ــة يف قلوهب وظلم
وحمــق يف عقوهلــم، وعمتهــم هــذه األمور 
وغلبــت عليهــم؛ حــى ريب فيهــا الصغــري، 
وهــرم عليهــا الكبــري، فلــم يروهــا منكــًرا!

فيهــا  فجاءهتــم دولــة أخــرى قامــت 
مقــام  والنفــس  الســنن،  مقــام  البــدع 
العقــل، واهلــوى مقــام الرشــد، والضــال 
مقــام اهلــدى، واملنكــر مقــام املعــروف، 
واجلهــل مقــام العلــم، والريــاء مقــام 
احلــق،  مقــام  والباطــل  اإلخــاص، 
واملداهنــة  الصــدق،  مقــام  والكــذب 
ــم مقــام العــدل؛  مقــام النصيحــة، والظل
ــور،  ــة هلــذه األم ــة والغلب فصــارت الدول
ــل  ــت قب ــم، وكان ــار إليه ــم املش ــا ه وأهله
ذلــك ألضدادهــا وكان أهلهــا هــم املشــار 

إليهــم.
فــإذا رأيــت دولــة هــذه األمــور قــد 
ــت، وراياهتــا قــد نصبــت، وجيوشــها  أقبل
قــد ركبــت؛ فبطــن األرض واهلل خــري مــن 
ظهرهــا، وقلــل اجلبــال خــري من الســهول، 
وخمالطــة الوحــش أســلم مــن خمالطــة 

ــاس«. الن
»الفوائد« )ص٦5(.
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امليول إىل الّظلم سلوك مالزم لإلنسان إذا مل ينضبط بالرشع ويعيص هواه، فاإلنسان 
خفيمح ]األحزاب: )7[؛ ولذلك  حف  جف  ىمحمغ  كا قال اهلل عز وجل عنه: 
الرسل؛  بعث  إال  احلقِّ  إىل  رادٍّ هلم  يكن من  مل  الدين  وابتعدوا عن  الناس  اختلف  إذا 
إلبانة احلّق ودفع اخلالف، فكان من مقاصد بعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص تبين احلق الذي اختلف فيه 

من  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم  الناس، قال تعاىل:ىمحٱهل 
جيحييمح ]النحل: 64[. ٰه  مه  جه  هن 

الناس؛ فإهنم مجيًعا عرضة  وحن خيتلف 
للبغي والظلم، فيمكن أن يقع صاحب احلق 
يف الظلم والبغي، ال من جهة قوله، وإنا من 
جهة إنكاره ملا عند خمالفه من احلّق والتجاوز 
يف حقه برّد كّل قول قاله، وقد وقع اخلالف 
يف األمة كا وقع يف األمم قبلها، ووقعت فيا 
والبغي،  الظلم  من  قبلها  كان  من  فيه  وقع 
اهّتام  الظلم والبغي، ترديد  ومن ظواهر هذا 
السلفية بالتعّصب، وجعله خصوصّيًة وميزة 
هلا من بن مجيع املخالفن هلا، مع أن من وقع 
بمقتى  فيه  وقع  السلفين  من  التعصب  يف 
وهو  ومذهبه،  منهجه  بمقتى  ال  برشيته 
عليه  وما  الصحيح  للمنهج  خمالف  ذلك  يف 

ال تظلموا السلفية

الدكتور نور الدين ناصر الدين الخطيب

السلف.
وقد توىّل كر هتمة السلفية بالتعصب مجع 
حيصون  ال  وخالئق  بالعلم،  املشتغلن  من 
باتت  من أهل اإلعالم ومحلة األقالم؛ حتى 
العادي  املتلّقي  عند  هبا  املسّلم  كاحلقيقة 
عن  البحث  عن  يكسل  الذي  واحليادّي، 
احلقيقة، ويكتفي بالوجبات العلمية الرّسيعة.

ولنا مع هذا االهّتام وقفات:
ا  خاصًّ وليس  عاّم  داء  الّتعّصب  أوًل: 
بالسلفية، بل هو موجود يف مجيع االجتاهات 
من  للسلفّية  املخالفن  من  فكثر  الفكرية، 
أكثر  املرضّية  الفقهّية  للمذاهب  املنتسبن 
موقفهم  ذلك  عى  دّل  وقد  وجوًرا،  تعّصًبا 
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أهل  دائرة  من  أخرجوها  حيث  السلفية  من 
فيا  تعّصبهم  أيًضا  عليه  دّل  كا  السنة)1)، 

بينهم:
الشيخ  عن  ينقل  احلنفي  نجيم  ابن  فهذا 
أيب حفص قوله: »ال ينبغي للحنفي أن يزّوج 
بنته من رجل شفعوّي املذهب، وهكذا قال 
يف  زاد  بنتهم،  يتزوج  ولكن  مشاخينا،  بعض 

البزازية: تنزياًل هلم منزلة أهل الكتاب«))).
البالساغوين  موسى  بن  حممد  وهذا 
يقول: »لو كان يل  احلنفي قايض دمشق كان 

أمر ألخذت اجلزية من الشافعية«)3).
وهذا إمام الشافعية إمام احلرمن اجلويني 
ملذهب  االنتساب  األمة  مجيع  عى  يوجب 
عن  تكّلم  فحن  األقطار،  مجيع  يف  الشافعّي 
االلتزام  ورضورة  وحكمه  املذاهب  تبني 
فقال:  ذلك  عّقب  الفروع  يف  معّن  بمذهب 
العاقلن  كافة  عى  جيب  أنه  ندعي  »نحن 
وقرًبا  بعًدا  وغرًبا  رشًقا  املسلمن  وعاّمة 
العوام  الشافعي، وجيب عى  انتحال مذهب 
الطغام واجلهال األنذال أيًضا انتحال مذهبه، 
به  يريدون  وال  حواًل،  عنه  يبغون  ال  بحيث 

انظر املجلة السلفية  )1) كا يف خمرجات الشيشان، 
العدد )1( )ص  55).

))) »البحر الرائق رشح كنز الدقائق« ))/ 49).
)3) انظر: »ميزان االعتدال« )4/ )5).

البّينة  ويقيم  لقوله  يستدّل  وجعل  بداًل«)4)، 
عليه، ويف الكالم ما فيه من مصادرة املذاهب 
إال  ضّده  يكون  ال  الواجب  إذ  األخرى؛ 

احلرام.
التعّصب  إلصاق  أّن  األمر  فحاصل 
من  علمّي  خطأ  منه  غرها  وترئة  بالسلفية 

ناحيتن:
األوىل: أّنه وجد عند خصوم السلفية من 
غرهم،  عند  يوجد  مل  ما  التعّصب  مظاهر 
وهذا التعصب مؤّصل، وليس حالة عرضية 

جانبية.
وال  التَّمذهب  ترشد  السلفية  أن  الثانية: 
تناقضه، والواقع أكر شاهد عى ذلك، فجل 
أعالم السلفية أتباع مذاهب ومنتسبون إليها، 
وإنكارهم عى أهل املذاهب هو يف تعصّبهم، 
وتقصر املؤّهلن منهم يف البحث عن الدليل 
عن  املجرد  النقل  عى  واالقتصار  واّتباعه، 

متأخري أهل املذهب واالكتفاء بذلك.
انتشار  يف  سبب  السلفية  أن  دعوى  ثانًيا: 
آذاننا  أصّمت  طاملا  هتمة  وهي  التكفر، 
تهم يف ذلك أّن  ورّددها أكثر من طرف، وحجَّ
تعّصب السلفين -عى حدِّ زعمهم- هو ما 
أنتج ظواهر معّينة من التشّدد الديني يف العامل 

احلق«  القول  ترجيح  يف  اخللق  »مغيث   (4(
)ص15).
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اإلسالمي، والناظر يف حال كثر من التيارات 
وال  النشأة  سلفّية  تكن  مل  أهنا  جيد  دة  املتشدِّ
أن  املعلوم  فمن  املرجعية،  حتى  وال  املنبت 
دول  من  خرجت  دة  املتشدِّ احلركات  أغلب 
سيايّس،  كمنهج  العلانّية  تتبنّى  معّينة  عربّية 
الفقهية والعقيدة األشعرية كنظام  واملذاهب 
تعليمي، والتصوف كنظام سلوكي، وبسبب 
مشّوهة  صورة  انترشت  التجهيل  هذا 
فأخذوا  صور،  عّدة  من  منتزعة  لإلسالم، 
من املذاهب رخصها وتركوا راجحها، ومن 
ومثلهم  للسلفية،  عداءها  األشعرية  العقيدة 
من  املتشّددة  احلركات  هذه  أتباع  ذلك  يف 
من  واألمريكية  األوربية  اجلامعات  خرجيي 
محلة اجلنسيات الغربية، فحن كانت املعاهد 
منهج  تتبنّى  السلفّية  عى  املحسوبة  والدول 
حماربة التكفر والغلّو بطرق منضبطة ال تنكر 
كثًرا  هبا  اهلل  وعصم  باطاًل،  تقّر  وال  رشًعا 
واالنحراف؛  الغلو  من  املسلمن  شباب  من 
املقاربات األمنّية والفتاوى اإلقصائية  كانت 
انحرست  وما  الغلّو،  انتشار  يف  رئيسيًّا  سبًبا 
السلفية يف مكان إال وظهر فيه الغلّو، وذلك 
املجتمعية  للمانعة  يؤّسسون  السلفّين  أن 
ودعوهتم  والسنة،  بالكتاب  بتمسكهم 
لالجتاع عى إمام عادل، والبعد عن دعوى 
أو  قبلية  أو  قومية  كانت  سواء  اجلاهلية، 

جهوية)5).
األخرى  التيارات  تلعب  ما  غالًبا  بينا 
خلّص  وقد  وتستغّلها،  التناقضات  هذه  عى 
العافية  اإلبراهيمي  بشر  حممد  العالمة 
عر  حّققوها  والتي  السلف  عند  االجتاعية 
دين  الصالح  سلفنا  »أقام  بقوله:  منهجهم 
اهلل كا جيب أن يقام، واستقاموا عى طريقته 
أتمَّ استقامة، وكانوا يقفون عند نصوصه من 
يتناولوهنا  وال  يتعدوهنا  ال  والسنة،  الكتاب 
القرآن:  لفهم  أدواهتم  وكانت  بالتأويل، 
اللغة،  وداللة  السنة،  وبيان  القرآن،  روح 
واالعتبارات الدينية العامة، ومن وراء ذلك 
سديد،  ونظر  متمكن،  وذوق  سليمة،  فطرة 
وإخالص غر مدخول، واستراء للدين قد 
فتنة  عن  وعزوف  غايته،  نفوسهم  من  بلغ 

الرأي وفتنة التأويل، أدهبم قوله تعاىل: ىمحيث 
اكيمح ]الشورى:  يق  ىق  يف  ىف 

جن  مم  خم  13[، وقوله تعاىل: ىمححم 
59[؛  ]النساء:  هنيمح   من  خن  حن 
وكانوا  وفاق،  عى  الناس  أحرص  فكانوا 
كّلا طاف هبم طائف اخلالف يف مسألة دينية 
بالردِّ إىل كتاب اهلل وإىل سنة رسوله؛  بادروه 

)5) ينظر يف تأسيس املنهج السلفي للمعاين املذكورة 
أعاله املراجع التالية: »مفتاح دار السعادة« ))/ )8)(، 
و»إعالم املوقعن« البن القيم )3/ 40(، و»االعتصام« 

للشاطبي )1/ 140).
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فانحسم الداء، وانجابت احلرة«)6).
ثالثا: من املعلوم أن الرشع إذا وجد عند 
ينكروه عند غرهم؛ وهلذا  أن  قوم ال يمكن 
القرآن  منهم  طلب  الرجم  اليهود  أنكرت  ملا 
رشيعتهم،  وهي  فيها  ألنه  بالتوراة؛  اإلتيان 
ومثله حن ينكر مّتهمو السلفية عى السلفية 
أن  يلزمهم  فإنه  الرشعية؛  بالضوابط  التكفر 
إذ وجد  أنفسهم خصوًصا؛  يفعلوا ذلك مع 
عندهم ما هو أشّد مما عند السلفية، وخمالف 
للنصوص، وإلزام بالالزم البعيد، فمن ذلك 
ما عرف يف باب الرّدة، فقد نقل رّشاح خليل 
من املالكية ما يعرف بمسألة اخلطيب، وهي 
إذا  اخلطيب  أن  املالكية:  عند  معروفة  فتوى 
يسلم،  أن  يريد  كافر  وأتاه رجل  كان خيطب 
فطلب منه االنتظار حتى تنتهي اخلطبة؛ فإّنه 

يكفر؛ ألنه ريض بالكفر زمنًا ما)7).
جواز  عدم  يرون  األحناف  أئّمة  وبعض 
فيقول:  اإليان؛  يف  االستثناء  يرى  من  نكاح 
أنا مؤمن إن شاء اهلل؛ ألّن هذا كفر عندهم)8).

وال تسأل عن احلوادث املسّطرة بن أهل 
بينهم، وحجر بعضهم  املذاهب من االقتتال 

 /1( اإلبراهيمي«  بشر  حممد  اإلمام  »آثار   (6(
.(164

يف  الّدرر  كتاب  عى  غازي  ابن  »حاشية  انظر:   (7(
رشح املخترص« لبهرام )3/ 160).

)8) انظر: »فتح القدير« البن اهلام )3/ 30)).

عى بعض يف الفتيا، ومنعه من القضاء، وهذا 
وقع بن الشافعية واألحناف بكثرة، كا وقع 
بن احلنابلة وبقّية املذاهب، فهل يرى خصوم 
السلفية هذا التاريخ سبًبا يف ترك التمذهب؟!

وليس الغرض من هذا كله رمي حجر يف 
بئر قوم، وإنا الغرض تبين ازدواجّية املعاير 
عند بعض خصوم السلفية، وكيف يتناقضون 
حن ينسبون للسلفية خصلة هي ظاهرة عند 
عن  البديل  عند  بل  أشّد،  وبطريقة  غرها، 

السلفية تعّد هذه اخلصلة سمة بارزة.
إىل  األمة  يقود  منهج  السلفية  أن  واحلّق 
اهلل  ارتضاه  الذي  املنهج  وهي  األمان،  بّر 
وجعله  امللة،  هذه  ألهل  وتعاىل  سبحانه 
عصمًة من اهلالك؛ لكّن السلفين برش ليسوا 
ذوي  شياطن  وال  أجنحة،  ذوي  مالئكًة 
بمقتى  هو  عنهم  يصدر  ما  فبعض  قرون، 
يف  إخواهنم  عليهم  ينكر  ولذلك  البرشية؛ 
املنهج، ويتناصحون، ويرّد بعضهم بعًضا إىل 
احلق، كا أّن كّل منهج فيه أدعياء وأصفياء، 
خلاًل  يعّد  األصفياء؛  عى  األدعياء  وتغليب 
موضوعيًّا، وتعامًيا عن احلقيقة، ال يليق بأهل 

العقول النرة.
وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد، وعى آله 

وصحبه.
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ال خيفى عى الباحثن: إن السلفية تطلق، 
ويراد هبا أحد املعنين:

األول: مرحلة تارخيية معينة ختتص بأهل 
»خر  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  املفضلة،  الثالثة  القرون 
الذين  ثم  يلوهنم،  الذين  ثم  قرين،  الناس 
يصح  ال  التارخيية  احلقبة  وهذه  يلوهنم«)1)، 
بموت  مدهتا  النتهائها  إليها؛  االنتساب 

رجاهلا.)))
والثاين: الطريقة التي كان عليها الصحابة 
╚ والتابعون ومن تبعهم بإحسان من 

)1) أخرجه البخاري ))65)(، ومسلم )533)).
))) وهذا ما حاول أن يتبناه الدكتور البوطي يف
مذهب ال  مباركة  زمنية  مرحلة  »السلفية  كتابه: 

إسالمي« ليطوي صفحة املنهج السلفي من الوجود.
لكن علاء الدعوة السلفية كانوا لفريته باملرصاد.

السلفية منهج اإلسالم .. وليست حزب تفرق وفساد

الدكتور عبد المعز الدمرواش البحيري

التمسك بالكتاب والسـنة وتقديمها عى ما 
سوامها، والعمل هبا عى مقتى فهم السلف 
والتابعون  الصحابة  هبم:  واملراد  الصالح، 
وأتباعهم من أئمة اهلدى ومصابيح الدجى، 
إمامتهم وعدالتهم،  األمة عى  اتفقت  الذين 
والقبول،  بالرضا  كالمهم  املسلمون  وتلقى 
ببدعة  رمي  ممن  والبدع  األهواء  أهل  دون 
اخلوارج  مثل:  مريض،  غر  بلقب  شهر  أو 
الفرق  وسائر  واجلرية  واملعتزلة  والروافض 
منهاًجا  تعد  اإلطالق  هبذا  وهي  الضالة. 
إليه  االنتساب  وجيب  الساعة،  قيام  إىل  باقًيا 
هم  فالسلفيون  وقواعده،  رشوطه  والتزام 
املقتفون أثرهم إىل أن  السائرون عى هنجهم 
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  عليها؛  ومن  األرض  اهلل  يرث 

السلفية اسم جامع ملنهج علمي تربوي يدعو إىل فهم الكتاب والسنة، ويأخذ بنهج 
باعتباره  التابعن؛  وأتباع  والتابعن    ╚ اهلل حممد ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته  وعمل رسول 
الغريبة عن روح اإلسالم  املدخالت  ويبتعد عن كل  الصحيح،  منهج اإلسالم  يمثل 
وتعاليمه، والتمسك با نقل عن السلف الصالح، وهي متثل العقيدة الصحيحة واملنهج 

السليم يف مقابلة الفرق اإلسالمية األخرى، التي انحرفت عن الرصاط املستقيم.
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»ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عى احلق، 
اهلل  أمر  يأيت  حتى  خذهلم،  من  يرهم  ال 
السلفية  أن  يتبن  هذا  ومن  كذلك«)3)،  وهم 
أو  عرقيًة  أو  حزبيًة  أو  طائفيًة  دعوًة  ليست 
املعصوم،  منزلة  املتبوع  فيها  ينزل  مذهبيًة 
إليها،  يدعى  دعوة  جلعله  سبياًل  ويتخذ 
السلفية  تدعو  وإنا  عليها،  ويعادى  ويواىل 
إىل التمسك بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املتمثلة يف 
عليه  اتفقت  وما  والسنة  بالكتاب  االعتصام 
األمة، فهذه أصول معصومة دون ما سواها.

من  ليس  املتكامل  وهذا املنهج الرباين  
وشتتت  األمة  فرقت  التي  الضيقة  احلزبية 
شملها، وإنا هو اإلسالم املصفى، والطريق 
اهلل  بعث  به  اهلل،  إىل  املوصل  القاصد  القويم 
البينة  الطريق  وهو  كتبه،  به  وأنزل  رسله، 
معامله، املعصومة أصوله، املأمونة عواقبه؛ أما 
وأبواهبا  مسدودة،  فطرقها  األخرى؛  السبل 

مب  زب  ىمحرب  تعاىل:  قال  مغلقة؛ 
مت  زت  رت  ىبيب  نب 
رثيمح ]األنعام: 153[،  يت  ىت  نت 
وقال ابن مسعود ◙: »خط لنا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطا ثم قال: »هذا سبيل اهلل« ثم خط 
خطوًطا عن يمينه وشاله، ثم قال: »هذه سبل 
عى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه« ثم قرأ: 

)3) أخرجه مسلم )0)19).

رت  ىبيب  نب  مب  زب  ىمحرب 
رثيمح)4). يت  ىت  نت  مت  زت 
وعليه يدرك العاقل أنه ليس من اإلسالم 

ىمحمخ  ومتناحرة:  متصارعة  أحزاب  تكوين 
مسيمح  ]املؤمنون: 53[،  خس  حس  جس 
منها:  آيات  والتفرق يف  التحزب  اهلل  ذم  فقد 

نب  مب  زب  رب  قوله تعاىل: ىمحيئ 
رث  يت  ىت  متنت  زت  رت  يب  ىب 
ىفيمح ]األنعام:  يث  ىث  نث  مث  زث 

خئ  حئ  جئ  159[، ويف قوله تعاىل: ىمحيي 
مبهبيمح ]آل  خب  حب  جب  هئ  مئ 
واحد  حزب  اإلسالم  وإنا   ،]105 عمران: 

ىت  ىمحٱنت  تعاىل:  قال  القرآن،  بنص  مفلح 
]املجادلة:  مثيمح  زث  رث  يت 
الذين جعل اهلل هلم  ))[، وأهل الفالح هم 
يف  إحسان  ومقام  العاملن،  يف  صدق  لسان 
الذي  الرشاد  سبيل  عى  فساروا  العلـين، 
دار  إىل  املوصل  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  عليه  تركنا 
اجلنان، بن ال اعوجاج فيه وال انحراف قال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »قد تركتكم عى البيضاء ليلها كنهارها 

ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«)5).

 ،)6( حبان  وابن   ،)(08( الدارمي  أخرجه   (4(
  ،)414(( وأمحد   ،)3(41( »املستدرك«  يف  واحلاكم 
 ،)89/6( املسند«  »رشح  يف  شاكر  أمحد  وصححه 

وحسنه األلباين يف »املشكاة« )166).
املنذري يف  ابن ماجه )43(، وحسنه  )5) أخرجه 
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كتابه  يف  سمى  إذ  وتعاىل  سبحانه  واهلل 
ألن  بـ»مسلمن«؛  األول  الرعيل  الكريم 
هذه التسمية جاءت مطابقًة ملا كانوا عليه من 
ورشيعًة،  عقيدًة  املصفى  باإلسالم  التزامهم 
ما  إال  خاصة  تسمية  إىل  بحاجة  يكونوا  فلم 
يف  موجوًدا  كان  عا  هلم  متييًزا  به  اهلل  ساهم 
والضالل،  الكفر  أهل  جنس  من  زماهنم 
اإلسالم  يف  بعدهم  الناس  أحدثه  ما  لكن 
منه،  ليس  مما  وغرها  وبدع  حوادث  من 
سلكوا هبا طرق الزيغ والضالل، فتفرق هبم 
فاقتى  املستقيم،  ورصاطه  احلق  سبيل  عن 
ملا  مطابقة  تسمية  إىل  احلاجة  ودعت  احلال 
بقوله:  الناجية  الفرقة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  به  وصف 
»ما أنا عليه وأصحايب«)6)، ومتميزة عن سبل 
أهل األهواء والبدع ليستبن أهل اهلدى من 

ىمححج  تعاىل:  قوله  معنى  فكان  الضالل.  أهل 
]احلج:  جخيمح  مح  جح  مج 
78[؛ إنا هو اإلسالم الذي رشعه اهلل لعباده 
جمرًدا عن الرشكيات والبدعيات، وخالًيا من 
احلوادث واملنكرات يف العقيدة واملنهج، ذلك 
وتلتزم  السلفية  إليه  تنتسب  الذي  اإلسالم 

األلباين  وصححه   ،)47/1( والرتهيب«  »الرتغيب 
.(937( الصحيحة«  »السلسلة  يف 

العراقي  قال   ،)(641( الرتمذي  أخرجه   (6(
جياد«،  »أسانيدها   )(84/3( اإلحياء«  »ختريج  يف 

وحسنه األلباين يف »صحيح اجلامع« )5343).

عقيدته ورشيعته وتؤسس دعوهتا عليه، قال 
أظهر  من  عى  عيب  »ال   :♫ تيمية  ابن 
إليه،  واعتزى  إليه  وانتسب  السلف  مذهب 
باتفاق، فإن مذهب  بل جيب قبول ذلك منه 

ا«)7). السلف ال يكون إال حقًّ
ولذلك ال يعاب التسمي ب »السلفية« أو ب 
»أهل السنة واجلاعة« أو ب »أهل احلديث« أو 
ب »الفرقة الناجية« أو »الطائفة املنصورة«؛ ألنه 
وأطلقوه  السلف  أئمة  استعمله  رشعي  اسم 
بحسب املوضوع إما يف مقابلة »أهل الكالم 
والفلسفة« أو يف مقابلة »املتصوفة والقبورين 
باملعنى  تطلق  أو  واخلرافين«  والطرقين 
والبدع«  األهواء  »أهل  مقابلة  يف  الشامل 
واخلوارج  واملعتزلة  والرافضة  اجلهمية  من 
واملرجئة وغرهم. لذلك ملا سئل اإلمام مالك 
السنة  »أهل  قال:  السنة؟  أهل  من   ♫
جهمي  ال  به  يعرفون  لقب  هلم  ليس  الذين 
 :♫ وال قدري وال رافيض«)8)، ومراده 
أن أهل السنة التزموا األصل الذي كان عليه 
متمسكن  وبقوا  وأصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
أو  إىل شخص  انتساب  بوصيته ملسو هيلع هللا ىلص من غر 
إنا  التسمية  سبب  أن  يعلم  هنا  ومن  مجاعة، 

الفتاوى« البن تيمية: )149/4). )7) »جمموع 
الفقهاء«  األئمة  الثالثة  فضائل  يف  »االنتقاء   (8(
للقايض  املدارك«  و»ترتيب   ،)35( الر  عبد  البن 

عياض )1/)17).
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نشأ بعد الفتنة عند بداية ظهور الفرق الدينية 
ليتميز أهل احلق من أهل الباطل والضالل، 
وقد أشار ابن سرين ♫ إىل هذا املعنى 
فلا  اإلسناد  عن  يسألون  يكونوا  »مل  بقوله: 
وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر 
إىل  وينظر  حديثهم،  فيؤخذ  السنة  أهل  إىل 
أهل البدع فال يؤخذ حديثهم«)9)، هذا األمر 
الفحول  واألئمة  األثبات  العلاء  دعا  الذي 
العظمى  األصول  لرتتيب  أنفسهم  جتريد  إىل 
ثم  ومن  السلفي،  لالجتاه  الكرى  والقواعد 
البدعة،  حلسم  الصالح  السلف  إىل  نسبته 
األوزاعي  قال  مبتدع.  كل  طريق  وقطع 
وقف  السنة،  عى  نفسك  »اصر   :♫
حيث وقف القوم، وقل با قالوا، وكف عا 
كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه 

يسعك ما وسعهم«)10).
والتعصب  البدع  حتارب  إذ  والسلفية؛ 
املذهبي والتفرق إنا تتشدد يف احلق واألخذ 
وإحياء  بالسنن  واالستنان  األمور  بعزائم 
اإلسالم  بأن  تؤمن  فهي  منها،  املهجورة 
كذب  ال  وصدق  فيه،  بـاطل  ال  حق  كله 
فيه،  قشور  ال  ولب  فيه،  هزل  ال  وجد  فيه، 
وآدابه  وأخالقه  وهديه  الرشع  أحكام  بل 

)9) أخرجه مسلم يف »مقدمة الصحيح« )8/1).
)10) »الرشيعة« لآلجري )ص 58).

أو  وأركانه  مبانيه  سواء  اإلسالم  من  كلها 
اإلسالم  يأمرنا بخصال  تعاىل  واهلل  مظاهره، 
مجيًعا وينهانا عن سلوك طريق الشيطان، قال 

جت  هب   مب  خب  تعاىل: ىمححب 
حجمج   مث  هت  مت  خت  حت 
مخيمح ]البقرة: 08)[،  جخ  مح  جح 
التزموا  وقد ذم اهلل تعاىل بني إرسائيل الذين 
ببعض ما أمروا به دون البعض بقوله تعاىل: 

زب  رب  يئ  ىمحىئ 
عى  املسبق  واحلكم   .]85 ]البقرة:  مبيمح 
اجلنة  دخول  من  واملنع  النار  بدخول  املعن 
من  ليس  لإلسالم  الظاهري  للهدي  برتكه 
عقيدة أهل السنة لكونه حكًا عينيا استأثر اهلل 
به، ال يشاركه فيه غره، وقد بن اهلل سبحانه 
وتعاىل أن استحقاق اجلنة ودخوهلا إنا يكمن 
نبيه  واتباع  سبحانه  هلل  العبادة  إخالص  يف 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقد ذم اهلل تعاىل مقالة أهل الكتاب يف 

جع  مظ  حط  مض  قوله تعاىل: ىمحخض 
حقمق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع 
جل  مك   لك  خك  حك  جك 
جن  مم  خم  حم  جم  هل  خلمل  حل 
جي  ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن 

خييمح ]البقرة: 111-)11[. حي 
مها  السنة  شأن  من  هتون  ال  فالسلفية 
هتمل  وال  شيًئا  الرشع  من  هتدر  فال  كانت، 
مجيع  عى  املحافظة  عى  تعمل  بل  أحكامه، 
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احلق  بيان  قصد  ودعوًة  وعماًل  علًا  رشعه: 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أخر  وقد  الفساد،  وإصالح 
فسد  إذا  يصلحون  »الذين  الغرباء:  عن 

الناس«)11).
وإنا  مفرقة،  بدعوة  ليست  والسلفية 
دعوة هتدف إىل وحدة املسلمن عى التوحيد 
الرسول  متابعة  عى  واالجتاع  اخلالص، 
والتحي  احلسنة،  باألخالق  والتزكية  ملسو هيلع هللا ىلص 
وبيانه  باحلق  والصدع  احلميدة،  باخلصال 

رئ  باحلجة والرهان، قال تعاىل: ىمح   ِّ   ّٰ 
مبيمح  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ 
املنهج  نتائج  من  كان  فقد   ،](9 ]الكهف: 
واجلاعة  السنة  أهل  كلمة  احتاد  السلفي: 
نبيهم،  باتباع  واجتاعهم  رهبم،  بتوحيد 
قوالً  وأبوابه  االعتقاد  مسائل  يف  واتفاقهم 
واحًدا ال خيتلف مها تباعدت عنهم األمكنة 
مع  ويتعاونون  األزمنة،  عنهم  واختلفت 
غرهم بالتعاون الرشعي األخوي املبني عى 

الر والتقوى واملنضبط بالكتاب واحلكمة.
الصدع  يف  رسوهلا  تتبع  والسلفية  هذا، 
احلق،  الدين  إىل  الناس  ودعوة  احلق  بكلمة 

حي  جي  ىهيه  قال تعاىل: ىمحمه 
ٰريمح  ٰذ  يي  ىي  مي  خي 

 ،)3056( »األوسط«  يف  الطراين  أخرجه   (11(
وصححه   ،)1/(5( »الفتن«  يف  الداين  عمرو  وأبو 

األلباين يف »الصحيحة« ))7)1).

البيوت واملساجد  والبقاء يف  ]النحل: 44[، 
من غر تعليم وال دعوة إخالل ظاهر بواجب 
اخلر  وإيصال  اهلل،  رساالت  وتبليغ  األمانة 

يل  ىل  مل  إىل الناس، قال تعاىل: ىمحخل 
يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
جنيمح ]آل عمران: 187[، فيجب عى 
إله إال اهلل  الداعية أن يدعو إىل شهادة أن ال 
وحده ال رشيك له، يدعو إىل اهلل هبا عى علم 
ويقن وبرهان عى نحو ما دعا إليه رسول اهلل 

نت  مت  زت  ىمحرت  تعاىل:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص، 
يثىف  ىث  نث  مث  زث  يترث  ىت 
مكيمح  لك  اك  يق  ىق  يف 
يصحبه  مل  إذا  والعلم   ،]108 ]يوسف: 
يسمى  ال  وتقوى  عمل  يؤازره  ومل  تصديق 
بصرًة، فأهل البصرة هم أولوا األلباب كا 

جب  هئ  مئ  قال تعاىل: ىمحخئ 
مت  حتخت  جت  هب  مب  حبخب 

حجيمح ]الزمر: 18[. مث  هت 
املصفى  إىل اإلسالم  الدعوة  منطلق  ومن 
واملنكرات  واملحدثات  والبدع  العوائد  من 
واجلاعة«  السـنة  »أهل  إىل  االنتساب  كان 
لالفتخار  ورمًزا  ورشًفا  ا  عزًّ »السلفية«  أو 
خاصًة  االعتقاد،  يف  العدالة  عى  وعالمًة 
بالكتاب  املؤيد  الصحيح  بالعمل  جتسد  إذا 
الوحدة  يف  اإلسالم  منهج  لكوهنا  والسنة، 
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يف  والذم  العيب  وإنا  والرتبية،  واإلصالح 
خمالفة اعتقاد مذهب السلف الصالح، يف أي 
أصل من األصول، لذلك مل يكن االنتساب 
إىل السلف بدعًة لفظيًة أو اصطالًحا كالميا 

لكنه حقيقة رشعية ذات مدلول حمدد.
صفوة  هم  الصالح  فالسلف  وأخًرا؛ 
بسنة  فرًحا  الناس  وأشد  وخرها،  األمة 
نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص وأقواهم استشعاًرا بنعمة اإلسالم 
وهدايته التي من اهلل هبا عليهم، متمثلن ألمر 
اهلل تعاىل بالفرح بفضله ورمحته قال سبحانه: 

رث  يت  ىت  نت  مت  ىمحٱزت 
يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 
يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 
مميمح ]يونس:  ام   يل  ىل  مل 
»الفرح   :♫ القيم  ابن  قال   ،]58-57
بالعلم واإليان والسنة دليل عى تعظيمه عند 
صاحبه، وحمبته له، وإيثاره له عى غره، فإذا 
قدر  عى  له  حصوله  عند  باليشء  العبد  فرح 
يف  رغبة  له  ليس  فمن  فيه،  ورغبته  له  حمبته 
اليشء ال يفرحه حصوله له، وال حيزنه فواته، 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة«))1).
العاملن،  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا  وآخر 
نبينا حممد، وعى آله وصحبه  وصى اهلل عى 

وإخوانه إىل يوم الدين، وسلم تسليًا.

))1) »مدارج السالكن« )158/3).

ما هو عذرك عند اهلل؟
قال العامة عبد الرمحن بن ناصر السعدي 

:♫
هو  ما  العلم!  طلب  عن  املعرضون  أيها  فيا 
عذركم عند اهلل، وأنتم يف العافية تتمتعون!؟ 
ربكم  أرزاق  يف  وأنتم  منه  مينعكم  وماذا 
تكونوا  أن  ألنفسكم  أترضون  ترتعون!؟ 

كالبهائم السائمة!؟
منكم  والقلوب  اهلدى  على  اهلوى  أختتارون 
وهي  اجلهل  طرق  أتسلكون  هائمة!؟  ساهية 
وهي  اهلدى  سبل  وتدعون  الواهية،  الطرق 

السبل الواضحة النافعة!؟
أترضى إذا قيل لك: من ربك وما دينك ومن 
كيف  قيل:  وإذا  اجلواب!؟  حتر  مل  نبيك 
وكيف  الصواب!؟  بغري  أجبت  وتتعبد  تصلي 
تبيع وتشتري وتعامل وأنت مل تعرف احلال 
من احلرام!؟ أما واهلل إهنا حالٌة ال يرضاها 

إال أشباه األنعام.
مل  فإن  متعلمن،  اهلل-  -رمحكم  فكونوا 
مستمعن  العلم  جمالس  فاحضروا  تفعلوا 
مسترشدين  العلم  أهل  واسألوا  ومستفيدين، 
متبصرين، فإن مل تفعلوا وأعرضتم عن العلم 
بالكلية فقد هلكتم وكنتم من اخلاسرين، أما 
علمتم: أن االشتغال بالعلم من أجل العبادات، 
لرضى  وموجٌب  والقربات،  الطاعات  وأفضل 
والسماوات، وجملس علم جتلسه  رب األرض 
خرٌي لك من الدنيا وما فيها، وفائدة تستفيدها 
وتنتفع هبا ال شيء يزهنا ويساويها!؟ فاتقوا 
من  له  خلقتم  مبا  واشتغلوا  اهلل،  عباد  اهلل 
أن ميدكم  ربكم  وسلوا  وعبادته  اهلل  معرفة 
تعاىل:  اهلل  قال  وإعانته.  ولطفه  بتوفيقه 
ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  هل  ]قل 

يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب[.
»الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية« )رقم: ٦٦(
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ال الدعوة السلفية فرق بني الناس

الدكتور عبد المولى البشير

وهذه املقولة ناشئة عن أحد شيئن:
إما سوء القصد.
وإما سوء الفهم.

أمره سهل؛  اخلطأ  بمعنى  الفهم  وسوء 
ألن من فهم فهمـًا سيًئا وكان قصده احلق؛ 

إذا استبان له األمر قبل.
احلقيقة  يف  وهو:  القصد؛  سوء  وأما 
ما  كل  عن  والعمى  والتعصب  اهلوى 
ليس  الغالب-  -يف  فهذا  مرشبه،  خيالف 
أصحاب  من  هيتدي  من  وقل  حيلة،  فيه 

هذا املسلك.
وبدع؛  أهواء  أصحاب  إما  فالقوم: 
عوارهم  يكشف  السلفي  املنهج  أن  رأوا 
وخداعهم  غشهم  حقيقة  وجيي  وزيفهم، 

للناس يف ادعائهم كذًبا أهنم دعاة إىل اهلل. 
السلفي؛  املنهج  جيهلون  أهنم  وإما 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كا  العلم؛  إىل  ندعوهم  فهؤالء 

»من يرد اهلل به خًرا يفقه يف الدين«)1).
الصافية  السلفية  الدعوة  هذه  اتباع  إن 

يفرق؛ ولكن:
يفرق بن احلق والباطل.

ويفرق بن أهل احلق وأهل الباطل.
والبدعة  وأهلها  السنة  بن  ويفرق 

وأهلها.
يفرق؛ ألنه:

احلق  طريق  عى  هو  من  بن  يميز 
طريق  عى  هو  من  وبن  اإلتباع  واإليان 

)1) البخاري )71(، ومسلم )1037).

يثار عى املنهج السلفي بن احلن واآلخر بعض الشبهات، وذلك منهم 
لتنفر الناس من متابعته، أو جهل بحقيقته ومنهجه.

بن  فرقت  ألهنا  جتمع؛  وال  تفرق  السلفية  الدعوة  أن  قوهلم:  ذلك  ومن 
اجلاعات والفرق والدعوات اليوم.
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أهل الزيغ والتفرق واالبتداع.

وأتباع  والسنة  الكتاب  دعاة  بن  يميز 
التفرق  دعاة  وبن  الصالح  السلف 

والتحزب وأتباع الشيوخ مريدي املقلدة.
هذا هو الفعل واقع دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أمل 
تقل قريش حن بعث رسول اهلل أنه يفرق 

بينهم:
يفرق بن املرء وأبيه.

وبن املرء وأمه.
وبن املرء وزوجه.

فال  احلق،  ورشيعة  باهلدى  جاء  ألنه 
املستقيم،  املسلم  الصف  متييز  من  إذًا  بد 
املالزم ملنهج النبوة من غرهم من الناس.

وجه  يف  بسبة  ليست  األصل  هذا  إن 
املنهج السلفي؛ ألنه ما من منهج صحيح 
كان أو غر صحيح إال ويفرق بن الناس!
بن  يفرق  ال  والرشك  الكفر  فهل   

الناس؟
من  واملبتدعة  املنحرفة  الفرق  وهل 
والصوفية  واملعتزلة  واخلوارج  الشيعة 

وغرها مل تفرق بن الناس؟
تفرق  مل  اليوم  احلركية  األحزاب  وهل 

املسلمن؟
أو  السلفي  املنهج  يتهم  أن  عجب  أمر 
ال  واقع  كوين  قدري  بأمر  أصحابه  قل: 

حمالة، لكن علينا أن نفرق بن منهج يبن 
الباطل  عن  الناس  فيفرتق  احلق؛  للناس 
إىل  بالناس  تزج  مناهج  وبن  وأهله، 

اهلاوية، وما أدراك ما هيه؟ نار حامية!!
الصالح  السلف  أتباع  بأن  القول:  إن 
العاملن،  الدعاة  بن  يفرق  ومنهجهم 
القول  فهذا  اإلسالمية؛  األمة  ويشتت 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  الصحة؛  من  له  نصيب  ال 
هناهم  وما  خر،  كل  عى  إال  أمته  مجع  ما 
كانت  فلئن  ورش،  ضاللة  كل  عن  إال 
تبعهم  ومن   ╚ الصحابة  متابعة 
هذا:  فمعنى  تفرق؛  الصالح  السلف  من 
للكتاب والسنة، ومعنى  أنه منهج خمالف 
اهلدى  يكونوا عى  مل  أهنم  ذلك -أيًضا-: 
كبر،  ضالل  ريب  وال  وهذا  املستقيم، 
وافرتاء عريض عى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

.╚
ما  أروع  وما  احلديث!  هذا  أمجل  وما 
التعليق  يف   ♫ األلباين  اإلمام  كتبه 

عليه احلديث:
إىل  جلسنا  قال:  نفر؛  بن  جبر  عن 
رجل؛  به  فمر  يوًما،  األسود  بن  املقداد 
رأتا  اللتن  العينن  هلاتن  طوبى  فقال: 
رأيت،  ما  رأينا  أنا  لوددنا  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وشهدنا ما شهدت، فاستغضب، فجعلت 
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ال
إليه،  أقبل  ثم  خًرا،  إال  قال  ما  أعجب! 
فقال: ما حيمل الرجل عى أن يتمنى حمًرا 
غيبه اهلل عنه، ال يدري لو شهده كيف كان 
يكون فيه ؟! واهلل لقد حر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أقوام أكبهم اهلل عى مناخرهم يف جهنم، مل 
إذ  جييبوه، ومل يصدقوه، أوال حتمدون اهلل 
ملا  مصدقن  ربكم،  تعرفون  أخرجكم  قد 
جاء به نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص، قد كفيتم البالء بغركم 
أشد  عى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعث  لقد  واهلل  ؟! 
وفرتة  األنبياء،  من  نبي  عليها  بعث  حال 
من  أفضل  دينًا  أن  يرون  ما  وجاهلية، 
عبادة األوثان، فجاء بفرقان فرق بن احلق 
والباطل، وفرق بن الوالد وولده حتى إن 
كان الرجل لرى ولده، أو والده أو أخاه 
كافًرا؛ وقد فتح اهلل قفل قلبه لإليان، يعلم 
أنه إن هلك دخل النار، فال تقر عينه وهو 
يعلم أن حبيبه يف النار، وأهنا التي قال اهلل: 

خئ  حئ  جئ  يي  ىي   ني  ىمحمي 
خب  حب   جب  هئ  مئ 

مبيمح ]الفرقان: 74[.
قال اإلمام األلباين ♫:

من  الرائعة  الكلمة  هذه  -يف  ليتأمل 
التعبر  متام  املعرة  اجلليل  الصحايب  هذا 
من  يقول  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعوة  حقيقة  عن 
هلم  جتلت  الذين  اإلسالمية  األحزاب 

صحة الدعوة السلفية بالرجوع إىل الكتاب 
الصالح،  السلف  منهج  وعى  والسنة، 
بلسان  وبعضهم  احلال،  بلسان  يقولون 

املقال: إهنا دعوة حق، ولكنها تفرق! 
التجمع  إىل  بحاجة  اليوم  ونحن 

والتكتل! فنقول: عى ماذا ؟!
صوفيـة(،  )سـلفية  مـن  خليـط  عـى 

شـيعية(؟! و)سـنية 
قائدنا  عليه  كان  با  معتر  من  فهل 

ملسو هيلع هللا ىلص؟!))).
الذي  الوصف  هذا  املنصف  وليتأمل 

وصفت به املالئكة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
جاءت  قال:  اهلل؛  عبد  بن  جابر  عن 
فقال  نائم،  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  مالئكة 
إن  بعضهم:  وقال  نائم،  إنه  بعضهم: 
إن  فقالوا:  يقظان،  والقلب  نائمة،  العن 
مثاًل،  له  فارضبوا  مثاًل،  هذا  لصاحبكم 
بعضهم:  وقال  نائم،  إنه  بعضهم:  فقال 
فقالوا:  يقظان،  والقلب  نائمة،  العن  إن 
فيها  وجعل  داًرا،  بنى  رجل  كمثل  مثله 
الداعي  أجاب  فمن  داعًيا،  وبعث  مأدبًة 
دخل الدار وأكل من املأدبة، ومن مل جيب 

))) »صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان« 
»الصحيحة«  وانظر   ،]140(  /130-1(9  /([

.((883(
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الداعي مل يدخل الدار ومل يأكل من املأدبة، 
بعضهم:  فقال  يفقهها،  له  لوها  أوِّ فقالوا: 
نائمة،  العن  إن  بعضهم:  وقال  نائم،  إنه 
اجلنة،  فالدار  فقالوا:  يقظان،  والقلب 
والداعي حممد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فمن أطاع حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص 
فقد  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  عىص  ومن  اهلل،  أطاع  فقد 

عىص اهلل، وحممد ملسو هيلع هللا ىلص فرق بن الناس)3).
ــى  ــدًدا ع ــرق( روي مش ــه: )ف وقول
صيغــه الفعــل املــايض، وخمفًفــا بســكون 
ــف  ــدر، وص ــى املص ــن ع ــراء والتنوي ال
بــن  الفــرق  للمبالغــة؛ أي: هــو  بــه 
ــح،  ــح والطال ــر، والصال ــن والكاف املؤم
والعــال. األعــال  بــه  متيــزت  إذا 
الدعــوة  نعــم  فنقــول:  .. وعليــه؛ 
الســلفية فــرق بــن النــاس؛ فهــي تفــرق 
بــن مــن يقبلهــا ويســتجيب ألدلتهــا 
ــا  ــا ويأباه ــن جيحده ــن م ــا وب وبراهينه

ــا. ــرتض عليه ويع
قال  منه؛  البد  واجب  تفريق  وهذا 

جم  يل  ىل  مل  ىمحخل  تعاىل: 
حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

خنيمح ]النمل: 45[.
واهلل املوعد

)3) أخرجه البخاري )81)7).

أحس براحيت يف بيت كتٍب
 أقلب فيه طريف باقتضاب 

 ألكسب من معارفه علوًما 
 وأهنل من موارده العذاب 

 كجناٍت جيدن بكل لوٍن 
 من الثمر الشهي املستطاب 

 حيدثي الكتاب بكل أمٍر
 وأسأله فينطق باجلواب

 وإن يف مشكٍل قد حار فكري
 وجدت احلل فيه بالصواب

 ختربين الطروس حديث قوٍم 
 وقد حلوا قروًنا يف التراب 

 أال يا نفس فاصطربي وسريي 
 إىل املوىل لنظفر بالثواب

 ولكن صدين عن ذاك دنيا 
 إذا أعرضت نادت باقتراب 

 أجاذهبا فتجذبي إليها 
 ويقصد أهلها معها اجتذايب 

 فكانت بيننا حرب عوان 
 وشيطاين يريد هلا غايب

 فيارب أعي أنت ذخري 
 ووفقي إلصاح املـــآب
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ال منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم

الدكتور صالح بن سعد السحيمي

السلف  »منهج  العظيمة:  العبارة  وهذه 
أسلم وأعلم وأحكم«؛ ذكرها شيخ اإلسالم 
أهل  عى  رده  معرض  يف   ♫ تيمية  ابن 
طريقة  بأن  الزاعمن:  واملنطق؛  الكالم 
السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم، 
الفاسدة؛  القاعدة  بنوا عليه هذه  ورد عى ما 

والتي تتلخص يف أمرين: 
األول: جهلهم بطريقة السلف. 

الثاين: خطأهم وضالهلم بتصويب طريقة 
اخللف. 

فقد زعموا يف هاتن املقدمتن: أن السلف 
التي  النصوص  ظواهر  إال  يعلمون  ال  كانوا 
ليست هلا معان، فهم يفهمون عى أهنا ألفاظ 

جوفاء؛ خصوًصا يف باب األساء والصفات، 
تلك  هو  احلق  أن  ذلك  عى  رتبوا  ثم 
التأويالت الفاسدة التي توصل إليها اخللف، 
وهم املشتغلون بعلم الفلسفة واملنطق وعلم 
عن  الناس  من  كثر  به  ضل  الذي  الكالم، 

منهج اهلل احلق.
نسمع  فإننا  بالبارحة!  الليلة  أشبه  وما 
الكالم  أهل  بمقوالت  شبيهًة  مقوالت 
أسلم،  السلف  طريقة  بأن  القائلن  واملنطق 
قول  وهي  وأحكم،  أعلم  اخللف  وطريقة 
إن  العرص:  هذا  يف  الفكر  زعاء  من  كثر 
عى  األمة-  علاء  بذلك  -يعنون  العلاء 
خر وعى أمر طيب؛ غر أهنم ال يدركون ما 

منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم: بيان أن طريق النجاة، وطريق السالمة، 
ورصاطه  املتن،  اهلل  بحبل  واالعتصام  التمسك  هو  والرشاد؛  اهلدى  وطريق 
املستقيم، وباملنهج السوي؛ الذي جاء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من عند اهلل؛ حيث تركنا 

عى البيضاء: ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.
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حييط باألمة من أخطار، وال يعون ذلك، وأن 
الصحفية  الثقافة  الفكر وأصحاب  أصحاب 
يدركون  الذين  هم  العرصية،  والكتب 
وإزالة  األمة  ملشاكل  احللول  يملكون  أو 

األخطار التي حتيط هبا من كل مكان! 
إىل  يوجهوهنا  تليق  ال  أوصاًفا  نسمع  لذا 
فتاوى  يف  إليهم  يرجع  أنه  من  األمة:  علاء 
الزواج،  وأحكام  بالطالق،  تتعلق  معينة 
بقية  وأما  ذلك،  إىل  وما  واملراث،  والوقف 
ومستقبلها  األمة  بمصر  تتعلق  التي  األمور 
وعالج مشاكلها، وما جيد هلا من أمور؛ فإن 
الذين  الفكر،  الفكر وزعاء  هذا يرتك ألهل 
األوائل! وأن  به  تأت  مل  با  أتوا  أهنم  يدعون 

بيدهم احللول ملشاكل هذه األمة.
عامًة  الناس  بإشغال  احللول  تلك  تتمثل 
والشباب خاصًة بأخبار العامل وما يعج به من 
األخبار  تلك  وتتبع  وهناك،  هنا  من  مشاكل 
واملجالت  الصحف  بقصاصات  واالنشغال 
الواقع(،  )فقه  بـ  يسمونه  مما  ذلك،  إىل  وما 
والكالم  الرنانة  باخلطب  االشتغال  ثم  ومن 
فيه  ليس  األحيان  من  كثر  يف  الذي  الكثر، 
يشء من احللول؛ وإنا هو عبارة عن إشغال 

يزيد  ال  مما  فيها؛  وما  القضايا  بتلك  الناس 
السامع إال حرًة وأمًلا وبعًدا عن املنهج احلق، 
األمر الذي جعلهم ال هيتمون بمنهج السلف 

الذي هو أسلم وأعلم وأحكم.
لذا؛ فإنه البد من فهم كلمة املنهج أوالً، 
وفهم كلمة السلف ثانيًا، ثم بيان هذا املنهج، 
وما  مقوماته  وبيان   ، احلق  املنهج  أنه  وبيان 

يضاده.
فاملنهـج خالصـة مدلولـه: أنـه الطريـق 
واإلطـار العـام الـذي يسـار عليـه، والـذي 
يشـمل رسـم اخلطـوط العريضـة والقواعـد 
يسـر  أن  ينبغـي  التـي  واألسـس  العامـة، 

عليهـا املـرء. 
املنهج  لفظة  وتعاىل  تبارك  اهلل  ذكر  وقد 
تعاىل:  فقال  الكريم؛  القرآن  يف  واملنهاج 
ىنيمح  نن  من  زن  ىمحرن 
]املائدة: 48[؛ أي: أن اهلل -سبحانه وتعاىل- 
يف  عليه  تسر  وأسًسا  رشيعًة  أمة  لكل  جعل 
وأخالقها؛  وآداهبا  أحكامها،  ويف  عبادهتا، 
نبي  به  ما جاء  العام لكل  وإن كان األساس 

هو توحيد اهلل -سبحانه وتعاىل-.
واألصول  األساسية  القواعد  هو  فاملنهج 
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التي جيب أن تسر عليها األمة؛ حتى  الثابتة 
حتقق ما تصبو إليه من جمد ورفعة وسؤدد.

وأما السلف فهم الذين تقدموا من علاء 
األمة، الذين ساروا عى املنهج القويم، الذي 
وسنة  وتعاىل-،  -تبارك  اهلل  كتاب  عى  بني 

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، بال إفراط وال تفريط.
السلف قارصة عى أصحاب  وهل كلمة 
اهلل  رسول  فيهم  قال  الذين  الثالثة  القرون 
ثم  يلوهنم  الدين  ثم  قرين  الناس  »خر  ملسو هيلع هللا ىلص: 
من  كل  يعم  ذلك  أن  أم  يلوهنم«)1)  الذين 
تقدم من علاء األمة وأهل احلل والعقد فيها، 
والذين دعوا إىل السر عى املنهج الذي كان 

عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه؟ 
عى  السلف  كلمة  إطالق  قرص  من 
يعارضون  ال  املفضلة:  القرون  أصحاب 
إطالق كلمة السلف عى من جاء بعدهم من 
العلاء الربانن الذين جيددون هلذه األمة كل 

ما اندثر من أمر دينها يف كل قرن.
تقدم  من  كل  هم  السلف  فإن  ولذلك؛ 
والرشاد  اهلدى  أهل  من  املنهج  هذا  عى 
والعلاء الربانين. ومن سار عى هنجهم هم 

)1) رواه البخاري ومسلم.

السلفيون.
كلمة  إطالق  من  يترم  من  يضرنا  وال 
من  حزب  السلفية  أن  يفهم  ألنه  السلفية؛ 
الطوائف  من  طائفة  أو  القائمة،  األحزاب 
خطأ  عى  مبني  فهم  هذا  ألن  املتصارعة؛ 
السلف  يتبع  ومن  السلفي  وإنا  املنهج،  يف 
بقعة من  املنهج يف أي  كل من سار عى هذا 
بقاع األرض، هم الذين ينهجون هنج سبيل 

املؤمنن؛ الذي قال فيه اهلل -تبارك وتعاىل-:
ٱ  ٌّ     ٍّ     َّ   ُّ    ِّ  ّٰ  ىمح 
يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ   
ىب  نب  مب  زب  رب 
متيمح ]النساء: 115[. زت  يبرت 
القويم؛  املنهج  هذا  عى  السائرون  وهم 

ىمحخل  أهله:  يف  اهلل  قال  الذي 
جم  يل  ىل  مل 
يم  ىم  مم  خم  حم 
ين  ىن  من   خن  حن  جن 
جي  يه  ىه  مه  جه 
يييمح ]التوبة:  ىي  مي  حيخي  

.]100
وقد وصف اهلل -تعاىل- السلف وأتباعهم 
ومن سار عى هنجهم إىل أن يرث اهلل األرض 
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احلرش؛  آيات يف سورة  ثالث  عليها يف  ومن 
خت  حت  ىمحجت  تعاىل:  قال 
مج  حج  مث  هت  مت 
جس  مخ  جخ  مح  جح 
جض  مص  خص  حص   خسمس  حس 
جع  مظ  حط  مض  خض  حض 
خف  حف  جف  مغ  جغ  مع 
خك  حك  جك  مق   حق  مف 
ملهل   خل  حل  جل  مك  لك 
جن  مم  خم  حم  جم 
مل  خل  من   خن  حن 
مم  خم  حم  جم  يل  ىل 
خن  حن  جن  يم  ىم 
ىه  مه  جه  ين  ىن  من 
خييمح ]احلرش: 8  حي  جي  يه 

.]10 -
هـذا هـو الـرصاط املسـتقيم، وهـذا هـو 
الطريـق القويـم، وهـذه هـي اجلاعـة التـي 
أمـر اهلل -تبـارك وتعـاىل- بلزومهـا؛ فقـال 

رئ  ٱ ُّ    ِّ  ّٰ  تعـاىل: ىمح     
]آل عمـران: 103[، وقـال  مئيمح  زئ 

نب  مب  زب  تعـاىل: ىمحرب 
نت  مت   زت  رت  ىبيب 
ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت 

ىفيمح ]األنعـام: 153[،  يث  
وقـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعـد أن ذكـر افـرتاق 
يف  كلهـا  فرقـة  وسـبعن  ثـالث  إىل  األمـة 
النـار إال واحـدة قال: »هي اجلاعـة«)))، ويف 
روايـة: »هـي مـن كان عى مثـل ما أنـا عليه 

وأصحـايب«)3).  اليـوم 
اخللفاء  وسنة  بسنتي  »عليكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
هبا  متسكوا  بعدي  من  املهدين  الراشدين 

وعضو عليها بالنواجذ«)4).
فيجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ؛ كا 

أمرنا رسول اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص. 
فإذا علمنا سالمة هذا املنهج - وأنه أسلم 

ىمحيب  اهلل:  عند  من  ألنه  وأحكم-  وأعلم 
يت   ىت  نت  مت  زت  رت 
مثيمح ]النساء: )8[- ؛  زث  رث 
من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بدعاء  ندعو  أن  لنا  ينبغي  فإنه 
أجل أن يثبتنا اهلل -عز وجل- عى هذا املنهج 
وميكائيل  جرائيل  رب  »اللهم  قوله:  يف 

))) رواه أبو داود والدارمي وأمحد.
عليه  أنا  ما  »قال  بلفظ:  الرتمذي  رواه   (3(

األلباين. وحسنه  وأصحايب« 
، وصححه  ماجه  وابن  والرتمذي  أمحد  رواه   (4(

األلباين.
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عامل  واألرض،  السموات  فاطر  وإرسافيل، 
فيا  أنت حتكم بن عبادك  الغيب والشهادة، 
من  فيه  اختلفوا  ملا  اهدنا  خيتلفون،  فيه  كانوا 
إىل رصاط  تشاء  إنك هتدي من  بإذنك  احلق 

مستقيم«)5). 
بيان األسس  فإننا نرشع يف  إذا تبن هذا؛ 

التي ينبني عليها هذا املنهج:
يف  والتفقه  والتعلم  العلم  هو  األول: 
 ♫ البخاري  اإلمام  نرى  لذا  اهلل؛  دين 
»العلم  بعنوان:  املعنى  هذا  يف  بابًا  يعقد 
اهلل  بقول  يصدره  ثم  والعمل«،  القول  قبل 

هي  مي  خي  حي  جي  هلالج لج: ىمحٱٰه 
هئيمح ]حممد: 19[. مئ 

والتعلم  العلم  هو  املنهج  هذا  فأساس 
ىمحمف  -تعاىل-:  اهلل  قال  اهلل؛  دين  يف  والتفقه 
خك   حك  جك  مق  حق 
هليمح  مل  خل  حل  مكجل  لك 

ٰه  ]الزمر: 9[، وقال اهلل -تعاىل-: ىمحٱمه 
مئ  هي  مي  خي  حي   جي 

هئيمح ]املجادلة: 11[.
به  اهلل  يرد  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلدى  رسول  وقال 

)5) رواه مسلم.

خًرا يفقهه يف الدين«)6).
فالفقه يف الدين هو أساس كل خر، وهو 
عى  يبنى  ال  وعمل  العمل،  صالح  أساس 
علم؛ فإنه عرضة أن يكون عماًل غر متقبل: 
وقد كان السلف الصالح ال يقدمون عى 
عمل حتى يعرفوا أن هذا العمل مرشوع، بأن 

يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. 
ثانًيا: أن يكون مصدر هذا العلم: املنهالن 
رسول  وسنة  -تعاىل-  اهلل  كتاب  العظيان: 
وامللجأ  االختالف،  عند  املرجع  مها  اهللملسو هيلع هللا ىلص؛ 
قال  الفتن؛  ظهور  عند  واملوئل  الرتدد،  عند 

لك  خك  حك  اهلل -تعاىل-:ىمحجك 
هلجم  مل  خل  حل  جل  مك 
من  خن  حن  جن  مم  خم  حم 
حي  جي  ٰه  مه   جه  هن 
مبيمح  هئ  مئ  هي  خيمي 

]النساء: 59[.
مف  خف  حف  وقال -تعاىل-: ىمحجف 
حكيمح ]الشورى: 10[.  جك  مق  حق 
عى  املعلوم  إدراك  هو  الذي  فالعلم- 
حقيقته التي هو عليها- ال يتحقق إال إذا أخذ 

البخاري ومسلم يف صحيحيها. )6) رواه 
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من هذين املصدرين: الكتاب والسنة.
منهج  عى  التعلم  هذا  يكون  أن  ثالثـًا: 
السلف الصالح، وذلك بأن نأخذ العلم وفق 
الدين،  هذا  خدموا  الذين  السلف،  مفاهيم 
العظيمة: من قواعد  الكنوز  لنا هذه  وقدموا 
ومتون ورشوح وحوايش، بذلوا فيها أوقاهتم 

الثمينة، وقدموها لنا طريًة عظيمًة. 
فينبغي أن نسر عى هنجهم، وأن ال ندعي 
ألنفسنا االستقالل عن مفاهيمهم؛ ألهنم هم 
الذين  وهم  الوحي،  هذا  إلينا  نقلوا  الذين 
أفنوا  الذين  وهم  األحكام،  منه  استنبطوا 
إلينا  قدموه  الذين  وهم  خدمته،  يف  أعارهم 

ىمحمع  منه:  ننهل  أن  إال  علينا  فا  جاهًزا؛ 
مفيمح  خف  جفحف  مغ  جغ 

]األنعام: 90[. 
يفهم  أن  يستطيع  أنه  يظن  من  وخيطئ 
قواعد  إىل  يرجع  مل  إذا  صحيًحا  فهًا  الدين 
ألنه  والعمل؛  العلم  يف  ومنهجهم  السلف 
من فعل ذلك أو من فعل خالف ذلك؛ فقد 
الطريق  عن  وحاد  املؤمنن،  سبيل  غر  اتبع 
السوي، واتبع السبل التي حذرنا اهلل -تبارك 
هذا  أخذ  من  فالبد  اتباعها،  من  وتعاىل- 

األمر عى مفاهيم السلف الصالح؛ يوضحه:
أيدي  عى  والتعلم  التلقي  وهو  الرابع: 
ساروا  الذين  املتخصصن  الربانين  العلاء 
املنهج القويم، والذين قال فيهم رسول  عى 
خلف  كل  من  العلم  هذا  »حيمل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
وانتحال  الغالن  حتريف  عنه  ينفون  عدوله 
هذه  ألن  اجلاهلن«)7)؛  وتأويل  املبطلن 
األمور الثالثة هي مداخل الشيطان؛ مداخل 
الشيطان إما عن طريق الغلو، وإما عن طريق 

اجلهل، وإما عن طريق اهلوى.
الكتاب  يفهم  أن  يستطيع  أنه  زعم  ومن 
والدراسة  العلاء  عن  التلقي  بدون  والسنة 

عليهم؛ فإنه عى خطر عظيم.
أننا  له:  ويؤسف  اجلبن،  له  يندى  ومما 
نرى بعض أناس قرأوا بعض الكتب، وقرأوا 
عى  يتتلمذوا  أن  دون  األحاديث؛  بعض 
وزعموا  للفتوى،  أنفسهم  فنصبوا  العلاء، 
هؤالء  عى  التلقي  إىل  بحاجة  ليسوا  أهنم 
فخطؤه  كتابه  من  علمه  كان  ومن  العلاء، 

أكثر من صوابه.

ختريج  يف  األلباين  وصححه   ، البيهقي  رواه   (7(
املصابيح. مشكاة 
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عى  خطرة  جرأة  عندهم  نجد  ولذلك 
الفتوى، وعى خمالفة أهل العلم، واجلرأة عى 
فيضلون  علم؛  بغر  يفتون  حيث  اهلل؛  دين 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وصفهم  قد  وهؤالء  ويضلون، 
خصوًصا عند قلة العلاء، أو عند بعد الناس 
عن العلاء عندما قال: »إن اهلل ال ينتزع العلم 
انتزاًعا وإنا يقبضه بقبض العلاء، فإذا مل يبق 
عامل اختذ الناس رؤوًسا جهاال فسئلوا فأفتوا 

بغر علم فضلوا وأضلوا«)8). 
بالتواضع  وأعني  التواضع؛  اخلامس: 
فإنه  وللعلاء،  والتعلم  للعلم  اجلانب  لن 
من تواضع هلل رفعه، وإن الشيطان لينفخ يف 
رأس بعضهم أنه قد بلغ درجًة مل يبلغها أحد، 
أنه أجهل  فليعلم  فإذا وصل إىل هذه احلال؛ 
يطلب  مادام  عامًلا  الرجل  يزال  فال  الناس؛ 

العلم، فإذا ظن أنه قد علم؛ فقد جهل.
السادس: أن ال نعتقد العصمة ألحد بعد 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا بعد تعظيمنا واحرتامنا 
حقوقهم،  وإعطائهم  وتوقرهم،  لعلائنا 
وتنزيلهم منازهلم، وأخذ احلق عنهم والتلقي 

بن عمرو  اهلل  الشيخان من حديث عبد  )8) رواه 
ريض اهلل عنها.

عنهم، ومع ذلك ال نعتقد العصمة ألحد بعد 
عليهم  للرسل  العصمة  إذ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول 
الصالة والسالم، والكال هلل وحده ، وأما من 
دوهنم فإهنم عرضة للخطأ والصواب، ومع 
اجتهدوا  إذا  الربانين  العلاء  أن  نعتقد  ذلك 
فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا 
فلهم أجر واحد كا هو هدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
السابع: التاس العذر ملن أخطأ من علاء 
أن  بعد  الصالح،  سلفنا  منهج  هو  كا  األمة؛ 
نعتقد أن العصمة ليست ألحد؛ فإننا جيب أن 
نعلم بعد أن ننزهلم منازهلم، أهنم معذورون 
مأجورون؛ فنلتمس هلم العذر يف املسائل التي 
حصل فيها خطأ اجتهادي. وهذا يتطلب من 
طالب العلم أن يعرف قواعد السلف يف هذا 
الباب، وال بد له من قراءة كتاب عظيم لشيخ 
اإلسالم ابن تيمية ♫ وهو كتاب: »رفع 
أعذار  بن  فإنه  األعالم«؛  األئمة  عن  املالم 
فيها. أخطأوا  التي  املسائل  بعض  يف  العلاء 

واالهتام  كله،  اإلسالم  أخذ  الثامن: 
املنهج  فإن  استثناء،  بال  كلها  الدين  بأمور 
من  يشء  يف  يتساهل  ال  املؤمن  أن  هو  احلق 
أمور دينه، فمتى بلغه األمر يف كتاب اهلل، أو 
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يف سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ ال يسعه إال أن يقول 
مض  خض  حض  سمعنا وأطعنا ىمحجض 
جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط 
حقيمح ]النور: 51[،  مف  خف  حف 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  ىمحخل 
من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم 

ينيمح ]األحزاب: 36[. ىن 
مخ  جخ  مح   ىمحجح 
خصيمح  حص  مس  خس  حس  جس 

]األنفال: 4)[.
فـال نأخـذ جانًبـا عـى حسـاب تضييـع 
طرائـق  مـن  نعـاين  ألننـا  آخـر؛  جانـب 
معـارصة هتتـم بجوانب مـن الديـن، يظنون 
أهنـم بمنظورهـم الضيق أنه يكفـي للتطبيق، 

ويضيعـون مـا سـواه:
كالذين يدندنون حول السياسة العرصية 
واألخبار ، ويضيعون أوقاهتم يف هذا السبيل. 
وطائفة أخرى هتتم بجانب ما يتصورون 
حمض  تصوف  هو  بينا  والعبادة،  الزهد  أنه 
يف  ذلك  يتمثل  بالدنا،  وعى  علينا  دخيل 
اخلروج والسياحة يف األرض، وهذا هو كل 

يشء عندهم!

مبادئ  بعض  عن  تتنازل  أخرى  وطائفة 
اإلسالم، من أجل إرضاء اليهود والنصارى: 

جم  يل  ىل  مل  ىمحخل 
حميمح ]البقرة: )1[.

تسـوغ  الغايـة  عندهـم  أخـرى  وطائفـة 
الوسـيلة، فـإذا كانـت الغايـة صحيحـًة فـال 
ولـو  بأيـة وسـيلة  إليهـا  يرتقـوا  أن  هيمهـم 

حمرمـًة.  كانـت 
وطائفـة أخـرى تتنكـر للدين كلـه؛ ألهنا 
قـد اسـتغربت وتفرنجت وانحلـت وبعدت 
وأنـه  يصلـح،  ال  أنـه  ورأت  الديـن،  عـن 

رجعيـة وتأخـر.
نبتعد عنها،  أن  الطوائف جيب  وكل هذه 
احلق؛  منهج  عى  نسر  وأن  منها،  نرأ  وأن 
العقيدة  يف  مصادره  من  كله  الدين  بأخذ 
واآلداب  واألخالق  واألحكام  والعبادة 
مراعاة  مع  احلياة،  نواحي  وكافة  واحلدود 
لكل  أن  ومالحظة  األحوال،  مقتضيات 
بأمر  هيتمون  من  خصوًصا  يناسبه؛  ما  مقام 
الدعوة والدعاة؛ فإهنم ينبغي أن يعرفوا الداء 
الكالم  املقام  يقتيض  فقد  الدواء.  فيشخصوا 
الزهد  عن  الكالم  يقتيض  قد  العقيدة،  عى 
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الكالم  املقام  يقتيض  قد  والعبادة،  والورع 
عن  الكالم  املقام  يقتيض  قد  اخللق،  عى 
مكافحة املعايص واملنكرات بالطرق الرشعية 

املعروفة.
ال  واحد  ومنهج  واحد  دين  فاإلسالم 

حت  جت  هب  مب  جيزأ:ىمحخب 
هتيمح ]املؤمنون: )5[. مت   خت 

مراعاة  -مع  باألولويات  البدء  التاسع: 
األساس الثامن وهو أخذ اإلسالم كله- فإنه 
البد لنا أن نبدأ با بدأ اهلل به؛ وهو الدعوة إىل 
توحيد اهلل اخلالص، وحتقيق التوحيد مما شابه 
ألن  واملعايص؛  والبدع  الرشك  شوائب  من 
التوحيد قد أصابه خلل يف العامل اإلسالمي: 
هلا  وإنكار  وصفاته  اهلل  أساء  يف  تأويل  من 
وقبورية  بغيض،  تصوف  ومن  وجحد، 
ومن  اهلل،  دون  من  وعبادة  بالقبور،  وتعلق 
مفرطة  مادية  ومن  اهلل،  ألوامر  وتنكر  إحلاد 
تبعد املسلم عن ربه وجتعله يعبد املادة، ونحو 

ذلك. 
بدأ  با  بالبدء  إال  عالجه  يمكن  ال  وهذا 
راجع  األمور  هذه  يف  خلل  كل  فإن  به؛  اهلل 
العبودية هلل، ويف  التوحيد، ويف  إىل اخللل يف 

فلو  الصحيحة؛  والعقيدة  الصحيح  التدين 
كلها،  األمور  هذه  لصحت  التوحيد؛  صح 
يضل  ما  بقدر  التوحيد  من  ينقص  ما  وبقدر 
من  البد  فإنه  لذلك  احلق؛  منهج  الناس عن 

البدء بالتوحيد.
الركن  هو  وجل-  -عز  اهلل  فتوحيد 
الرسل  دعوة  عليه  اتفقت  الذي  الركن 
خامتهم  إىل   ♠ نوح  لدن  من 
منهم  كل  اهلل،  رسول  حممد  نبينا  وأفضلهم 

ٰى  ٌّ   ٍّ  َّ   يقول لقومه: ىمحٰر 
 ُّ    ِّيمح ]األعراف: 59[.

مئ  زئ  ىمحرئ  -تعاىل-:  وقال 
زب  رب  يئ  ىئ  نئ 
ىبيمح]النحل:  نب  مب  

ىب  نب  مب  زب  رب  36[، ىمحيئ 
ىت  نت  مت  زت  رت  يب 
نثىث  مث  زث  رث  يت 
اكيمح  يق  ىق  يف   ىف  يث 
]الشورى: 13[؛ فالبد من العناية هبذا األمر 

أيا عناية.
وملا بعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معاًذا إىل اليمن؛ 
الكتاب؛  أهل  من  قوًما  تأيت  »إنك  له:  قال 
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ال  أن  شهادة  إليه  تدعوهم  ما  أول  فليكن 
اهلل  بدأ  با  البدء  من  بد  فال  اهلل«)9).  إال  إله 
التأسيس  من  والبد  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  وقدمه  به 
عى هذا الركن الركن واحلصن العظيم، أال 
وهو حتقيق توحيد اهلل، وختليصه من شوائب 

الرشك والبدع التي علقت به.
وفيا  نقول  فيا  اهلل  وجه  ابتغاء  العارش: 
نعمل، وهذا من أعظم األسس، فهو أساس 

حط  نجاح املسرة عى هذا املنهج: ىمحمض 
جغيمح ]القصص:  مع  جع  مظ 

ىت  نت  مت  زت  77[، ىمحرت 
نثيمح ]الزمر:  مث  زث  رث  يت 

 .]3-(
االقتداء  مع  النية  وصدق  فاإلخالص 
واملتابعة؛ مها رشطا قبول أي عمل نتقرب به 

إىل اهلل ▐.
األعال  »إنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  يقول  ولذلك 
فقد  نوى«)10)،  ما  امرئ  لكل  وإنا  بالنيات 
علم  -السيا  العلم  أهل  من  كثر  صدر 

احلديث- كتبهم هبذا احلديث العظيم.

)9) رواه البخاري ومسلم.
)10) رواه الشيخان.

فال بد من اإلخالص يف القول والعمل؛ 
حتى يتم تصحيح املسرة عى هذا املنهج.

الناس  هداية  عى  احلرص  عرش:  احلادي 
وحمبة اخلر هلم؛ انطالًقا من األخوة اإليانية: 
]احلجرات:  جسيمح  مخ  ىمحجخ 
ألخيه  املرء  حيب  أن  من  وانطالًقا   ،]10
أن  جيوز  ال  ولذلك  لنفسه.  حيبه  ما  املسلم 
الناس؛  من  التشفي  هو  الشخص  هم  يكون 

ىمحخل  واحلقد:  الغل  من  قلبه  فليطهر 
خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
حن  جن  يم  ىم  مم 
مه  جه  ين  ىن  من  خن 
خييمح  حي  جي  يه  ىه 

]احلرش: 10[.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن

قال الشيخ محاد األنصاري ♫:
»إن طالــب العلــم صغــري العقــل 
والســن؛ يضيع األمــة إذا تدخل 
فيمــا ال يعنيــه، وال يعرفــه«.
»املجموع« )5٦2(



فية
سل

ال

45

كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة

األستاذ عادل أحمد الشريدة

ومــن  األقــوام  هــؤالء  وليعلــم 
وراءهــم: أنــه لــو ســكت كل أعــداء احلق 
عــن حماربتــه -ولــن يســكتوا أبــًدا- فلــن 
نســكت عــن بيانــه للنــاس ودعوهتــم 
إليــه، فكيــف جيــوز أن نســكت وهــو 
حيــارب بــل إن الــذي يطالبنــا بالســكوت 

هــو املحــارب املهاجــم؟! 
ــان  ــن بي ــكت ع ــا أن نس ــراد من ــاذا ي مل
ــد  ــة اجلس ــا املمزق ــالص ألمتن ــق اخل طري
ــط يف  ــا تتخب ــال؟ وندعه ــة األوص املقطع
ظلــات البــدع حتــى ال نفرقهــا بزعمهــم، 
ويف احلقيقــة هــم مــن مــزق شــملها 

ــفينتها. ــرق س ــا وخ ــرق مجعه وف

إن دعــوى تقديــم توحيــد الكلمــة 
عــى كلمــة التوحيــد مصادمــة للحــق مــن 
جهــة، ولســنن اهلل يف احليــاة مــن جهــات 

ــرى.  أخ
وليــس أمــام القائلــن هبــا إال خيــاران 

ال ثالــث هلــا: 
تعميـــم  يلتزمـــوا  أن  إمـــا   -1
ــب  ــن انتسـ ــى كل مـ ــم عـ ــذا احلكـ هـ
لإلســـالم، وعليـــه فـــال جيـــوز أن نثـــر 
ا عـــى  أو نبحـــث خالًفـــا أو نكتـــب ردًّ
ـــالقاديانية  ـــالم كـ ـــي اإلس ـــة تدع أي فرق
والنصريـــة  والـــدروز  والبهائيـــة 
ـــة  ـــة احللولي ـــرة والصوفي ـــة والبه والرافض

ــدة  ــن يف عقي ــعارات للطع ــا ش ــات ورفعوه ــض الكل ــوام بع ــذ أق اخت
ا وجهــًرا؛ فــإذا قــام أحــد يــرد عنهــا الســهام صاحــوا يف وجهــه:  الســلف رسًّ

ال تفــرق كلمــة املســلمن! إن وحــدة الكلمــة أهــم مــن هــذه القضايــا!! 
وملاذا تثرون خالفات عفى عليها الزمان واندثرت؟! 
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وســـائر الطوائـــف املرتـــدة، بـــل علينـــا 
ــف  ــع الصـ ــا إىل مجـ ــا مجيًعـ أن ندعوهـ
ــيوعية  ــة الشـ ــة ملحاربـ ــدة الكلمـ ووحـ
والصهيونيـــة ومـــا منهـــا إال مـــن هـــو 
مســـتعد لذلـــك إن صدًقـــا وإن كذًبـــا. 
كتــب  حــرق  هــذا  لــوازم  ومــن 
األشــاعرة؛ ألهنــا تثــر اخلــالف مــع 
متــزق  إذن  فهــي  وغرهــم،  املعتزلــة 
هــي  بــل  الكلمــة  وتشــتت  الصــف 
ــنة  ــل الس ــتم أه ــؤالء تش ــم ه ــا يعل ك
ــة  ــم لألم ــواد األعظ ــم الس ــة وه واجلاع

اإلســالمية. 
)- وإمــا أن يقولــوا: كال؛ ال يعــم هــذا 
ــل ال  ــالم، ب ــبن لإلس ــم كل املنتس احلك
بــدَّ مــن بيــان كفــر وضــالل تلــك الفــرق 
وليــس يف ذلــك تفريــق وال متزيــق، وإنــا 
نريــد توحيــد صــف أهــل الســنة والفــرق 

ــة!!  ــة وال منحرف ــت ضال ــي ليس الت
فنقول هلم حينئذ: 

قاعدتكــم  نقضتــم  قــد  أوًل: 
بأنفســكم؛ فــال ترفعــوا هــذا الشــعار إال 
مقيــًدا مرشوًطــا إن كنتــم صادقــن، لكــن 

أخرونــا بــأي معيــار مــن معايــر العــدل 
ــالف  ــارة اخل ــن إث ــكوت ع ــدون الس تري
مــع هــذه وحتكمــون بعــدم ضالهلــا، 
ــون  ــك وحتكم ــع تل ــه م ــوب إثارت ووج

بضالهلــا:
مــع  ونتآخــى  اإلباضيــة  أهناجــم 

العكــس؟  أم  مثــاًل  الرافضــة 
أم نشــنع عــى الرافضــة ونصمــت عــن 

! الصوفية؟ 
ــة،  ــر ضال ــرق غ ــا ف ــاك حًق ــل هن وه
فأخرونــا -بعلــم- مــا هــو الضــالل إًذا؟ 
قــد تقولــون: »نتعــاون مجيًعــا فيــا 
اتفقنــا عليــه، ويعــذر بعضنــا بعًضــا فيــا 

ــه«.  ــا في اختلفن
ـــرت  ـــة ظه ـــن فرق ـــا م ـــه م ـــول: إن فنق
عـــى األرض تدعـــي اإلســـالم وتدعـــو 
إليـــه إال ونحـــن متفقـــون معهـــا عـــى 
ـــى  ـــياء؛ حت ـــى أش ـــون ع ـــياء؛ وخمتلف أش
ــا عـــى اإليـــان  ــة نتفـــق معهـ القاديانيـ
ـــان  ـــد ملسو هيلع هللا ىلص واإلي ـــوة حمم ـــة نب ـــاهلل، وصح ب
القـــرآن، وهـــم  وتعظيـــم  باآلخـــرة 
ــيوعية  ــة الشـ ــون حماربـ ــا- يعلنـ -أيًضـ
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والصهيونيـــة وغـــر ذلـــك. 

فـــإذا عـــذر بعضنـــا بعًضـــا فيـــا 
ـــاين  ـــد القادي ـــوة أمح ـــل نب ـــه مث ـــا في اختلفن
ونســـخ رشيعـــة حممـــد ملسو هيلع هللا ىلص ونحومهـــا، 

فـــاذا تكـــون النتيجـــة؟! 
ــن  ــود م ــك أم نع ــون ذل ــل ترض وه
ــرد  ــه ن ــار الــذي ب ــة باملعي ــد للمطالب جدي
ــرتاك  ــع اش ــا م ــل غره ــة ونقب القادياني
ــراف.  ــالل واالنح ــل الض ــكل يف أص ال
بـــد  ال  ضـــال  كل  أن  ســـلمتم  إن 
ـــن  ـــلمن ل ـــه، وأن املس ـــان ضالل ـــن بي م
ـــم  ـــا لك ـــد بين ـــق، فق ـــى احل ـــوا إال ع جيتمع
-ومـــا نـــزال مســـتعدين ملزيـــد بيـــان- 
أن املنهـــج الصحيـــح؛ هـــو: مـــا كان 
ـــة  ـــن الصحاب ـــح م ـــلف الصال ـــه الس علي
ـــي ذي إًذا  ـــان، فهاه ـــم بإحس ـــن تبعه وم
الفرصـــة الذهبيـــة لتوحيـــد املســـلمن، 
ــرق يف كل  ــع الفـ ــن مجيـ ــي أن تعلـ وهـ
مـــكان رجوعهـــم إىل مذهـــب الســـلف 
ـــرح  ـــذ يف ـــق، وحينئ ـــج احل ـــح ومنه الصال

املؤمنـــون بنـــرص اهلل. 
ثانًيـــا: إن دعومتونـــا إىل أن نتحـــد 

ــن  ــيوعية ومـ ــد الشـ ــم ضـ ــن وأنتـ نحـ
شـــايعها قلنـــا: ال بـــد لكـــم مـــن بيـــان 
ـــا ال  ـــر أنن ـــه، غ ـــد وموقع ـــق التوحي منطل
ـــي: أن  ـــرى؛ وه ـــة ك ـــر بحقيق ـــد أن نذّك ب
ـــذه  ـــتفرتق ه ـــال: »وس ـــد ق ـــي ملسو هيلع هللا ىلص ق النب
األمـــة عـــى ثـــالث وســـبعن فرقـــة«)1) 
وهـــذا اخلـــر الصـــادق ال يمكـــن معـــه 
اختصـــار الفـــرق إىل ســـبعن وال إىل 

ســـبع فضـــاًل عـــن واحـــدة. 
فاخلــر -إًذا- كل اخلــر أن يبحــث 
ــو  ــده، ويدع ــق ويعتق ــن احل ــان ع اإلنس
الدنيــا  خالفتــه  وإن  ويعتمــده،  إليــه 
كلهــا، وأن جيتنــب الضــالل، ويدعــو 
ــم؛  ــه كله ــه أصحاب ــو داهن ــذه ول إىل نب
ــل اهلل  ــه رس ــار علي ــذي س ــو ال ــذا ه ه
ــه اهلل  ــر ب ــالم، وأم ــالة والس ــم الص عليه
عــز وجــل؛ فــال تصادمــوا ســنن اهلل، وال 

ختالفــوا منهــج رســله، واهلل املوعــد.

من  مجع  رواه  مستفيض  حديث  من  جزء   (1(
عى  احلديث  علاء  واتفق   ،╚ الصحابة 

. تصحيحه
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السلفية وتشويه العابثني

د. عبد العزيز بن ندى العتيبي

1- السـلفية هي اإلسـالم.. واإلسـالم 
السـلفية: هو 

يعـرف  فـال  اإلسـالم،  هـو  اإلسـالم 
اإلسـالم باإلسـالم اجلهـادّي، وال يوصف 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  سـنة  فهـو  العلمـي،  باإلسـالم 
هالـك،  إال  الطريـق  هـذا  عـن  يزيـغ  فـال 
وأن السـلفية هـي اإلسـالم، واإلسـالم هو 
فأعالهـا  هلل،  والعبوديـة  واإليـان  الديـن 
وأفضلهـا وأرفعهـا ال إلـه اال اهلل، وأدناهـا 

الطريـق)1). عـن  األذى  اماطـة 
السـليم  االعتقـاد  شـعار  السـلفية   -(

الصحيـح: والعمـل 
السـلفية اسـم عـام يشـمل كل اعتقـاد 
وعمـل، عبـادة ومعاملة، أخالق وسـلوك، 
ولقـد كان القـدوة والسـلف يف هـذا األمـر 
وحامـل  الرسـالة،  صاحـب  هـو  كّلـه، 
الكـرام  وأصحابـه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبـي  الوحـي: 

)1) البخاري )9(، مسلم )35).

كان  ولو  يستطيعوا  ولن   - جذوره  من  اإلسالم  يقتلع  أن  أحد  يستطع  مل 
بعضهم لبعض ظهرًا- عندما كانت املواجهة رصحية للقضاء عليه، فلم يكن هلم 
ما أرادوا عندما قاموا بإعالن معاداة دين اإلسالم وحماربته اسًا ورسًا جهارًا؛ 

ىم   مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  قال تعاىل:ىمحخل 
يه  ىه  مه   جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم 
ٰى ٰر  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي  جي 
        ٌّيمح ]التوبة )3-33[؛ لذا سأتكلم عى الدور املشبوه الذي يارسه 

بعض ادعياء السلفية الذين يارسون تشويه السلفية ودين اإلسالم.
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ال
هبـداه،  واقتـدوا  دعوتـه،  نـرصوا  الذيـن 
وبلغـوا سـنّته، ومل حييـدوا  دينـه،  ونـرشوا 
عـن أثـره أو خيالفـوا أمـره؛ عـن العرباض 
بـن سـارية؛ قـال: وعظنـا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ووجلـت  العيـون  منهـا  ذرفـت  موعظـة 
منهـا القلوب، قلنـا: يا رسـول اهلل! أن هذه 
ملوعظـة مـودع فـاذا تعهـد الينا؟ قـال: »قد 
ال  كنهارهـا  ليلهـا  البيضـاء  عـى  تركتكـم 
يزيـغ عنهـا بعـدي إال هالـك، ومـن يعـش 
فعليكـم  كثـًرا،  اختالفـًا  فسـرى  منكـم 
بسـنتي وسـنة اخللفـاء الراشـدين املهدين، 

بالنواجـذ«))). عليهـا  عضـوا 
السـنة ظهـورًا  والسـلفية شـعار ألهـل 
ومتيـزًا عـن كل خمالـف، وليسـت مـن باب 
التزكيـة بل إعالن التمسـك باحلـق ومتابعة 
سـبيل املؤمنن، فمن قال: أنا عى السـلفية، 
أو أنـا سـلفي، أو أنا عى مذهب السـلف ال 
ينكـر عليه؛ قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية: 
»ال عيـب عـى من أظهـر مذهب السـلف، 
جيـب  بـل  إليـه،  واعتـزى  إليـه،  وانتسـب 

 ،)4607( داود  وأبو   ،)1(6/4( »املسند«   (((
»السنن«  يف   )44( ماجه  وابن   ،)(676( والرتمذي 

صحيح. بإسناد 

فـأن مذهـب  باالتفـاق؛  منـه  ذلـك  قبـول 
ـا«)3). السـلف ال يكـون اال حقًّ

3- مـا خر السـلفية العلمية، والسـلفية 
القتالية؟! والسـلفية  اجلهادية، 

باإلسـالم  يعـرف  ال  اإلسـالم  أن  بينـا 
العلمـي، وال يوصـف باإلسـالم اجلهادي، 
وال ينبغـي أن يطلق عليه اإلسـالم احلركي، 
وهو اصطـالح املثقفن املعارصين، وكذلك 
احلذر من تسـميته باإلسالم السـيايس؛ فإنه 
ملـز املعاديـن وقـول املخالفـن؛ قـال تعاىل: 

خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  ىمحخل 
خنمن  حن  جن  يم  ىم 
مهيمح ]الكهف: 5[،  جه  ين  ىن 

اك  يق  ىمحيفىق  تعـاىل:  وقـال 
ىكيمح ]العنكبـوت: 68[. مك  لك 

اهلل  كتـاب  يف  اإلسـالم  ذكـر  ورد  وقـد 
عـز وجـل يف مواضع كثـرة مطلقـًا من غر 

مب  قيـد؛ كـا يف قولـه تعـاىل: ىمحزب 
زت  رت  يب  ىب  نب 
يتيمح ]املائـدة:  ىت  نت  مت 
3[؛ فـإذا كان ال يصـح أن يقـال اإلسـالم 

)3) »جمموع الفتاوى« )149/4).
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السـلفية  تركيـب  يصـح  فـال  العلمـي؛ 
العلميـة، وال تقييدهـا بقيـد، إال إذا كان مـا 
يقـال:  ال  كان  وإذا  آخـر!!،  معنـى  أرادوه 
تركيـب  يصـح  فـال  اجلهـادي؛  اإلسـالم 
معنـى  أرادوا  أن  إال  اجلهاديـة،  السـلفية 
مغايـرًا عـن اإلسـالم، وإذا كان ال يصـح 
القول باإلسـالم السـيايس، فيصبـح مفهوم 
السـلفية السياسـية مفهومـًا خيالـف مفهوم 
اإلسـالم، هذا عى التسـليم أهنـم موافقون 
لنـا، ويذهبـون إىل أن اإلسـالم النقـي هـو 
السـلفية، والسـلفية الصافية هي اإلسـالم.

ومما تقدم نعرف:
1- أن امتثال اإلسالم مطلق من غر قيد.

)- واالتباع مطلق من غر قيد.
3- وأن السـر عـى هنج السـلف مطلق 

بـال قيود.
4- واصطـالح السـلفية يطلـق من غر 
قيـود، والسـلفية هـي اإلسـالم يف شـموله 
الـذي بعـث بـه سـيد األولـن واآلخريـن 
رمحـة مـن رب العاملـن، وما ضـل من ضل 
مـن  جـرى  ومـا  والفـرق،  الطوائـف  مـن 
حمـن وفتـن وويـالت عـى أمـة اإلسـالم، 

إال بسـبب االنحـراف عن عموم اإلسـالم، 
وانتـزاع النصوص، وجتزئـة الرشع والدين، 
فذهبـت كل طائفـة وفرقة بفهـم وجزء من 
الـرشع، وجعلتـه أصـوالً ومرجعـًا يرجـع 
ويتحاكـم  عليـه،  والعمـل  إليـه  املريديـن 
نصـوص  فهمـت  وهكـذا!!  إليـه،  اخللـق 
واهلل  بينهـا،  مجـع  دون  مفرقـة  الـرشع 

املسـتعان.
املطلقـة  السـلفية  بـن  الفـرق   -4
والسـلفية العلمية أو السياسـة أو اجلهادية:
العلـم  أهـل  ذكرهـا  التـي  السـلفية 
اإلسـالم  تعنـي:  عليهـا؛  واصطلحـوا 
بعمومـه ورخصـه وعزائمه، وتعنـي: الدقة 
مـن  بالنقـل  والعمـل  االقتـداء،  واجلـد يف 
النصـوص الرشعيـة، واآلثـار الصحيحـة، 
العقليـة،  واالستحسـانات  الـرأي  وطـرح 
فطريـق النقـل واحد مـن عنـد اهلل، وعقول 
البـرش خمتلفة وشـتى، فهـل يسـتويان مثاًل، 

مغ  جغ  مع  ىمحجع  تعـاىل:  قـال 
حق  مف  خف  حف  جف  
جلحل  مك  خكلك   حك  جك  مق 
جميمح ]الزمـر:  هل  مل  خل 
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ال
9)[، ال يسـتوي التلقـي مـن طريـق واحد 
معصـوم، والتلقي مـن جهـات متفرقة غر 
حمّصنـة بالعصمـة، قائمـة عـى االختـالف 

ىمحيت  تعـاىل:  اهلل  وصـدق  والتفـاوت، 
يثيمح. ىث  نث  مث  رثزث 

أ- السلفية طريقة العلاء األجالء:
فاعلـم -رمحـك اهلل- أن هـذه األسـاء 
املسـتحدثة من سـلفية علمية أو سياسـية أو 
جهاديـة مـا أنـزل اهلل هبـا مـن سـلطان، فال 
يغـرت هبـا إنسـان مـن عـوام املسـلمن ممـن 
حيسـنون الظـن بالسـلفية وطريقـة العلـاء 
هـذه  أفسـدته  مـا  يرنـا  وال  األجـالء، 
النـاس يف أمـور  الطـرق والدعـوات عـى 
الدين والدنيـا، وذلك باالنتسـاب اليها، أو 
اسـتغالهلا هلـذا الشـعار العظيم )السـلفية( 
الـذي يشـق األرض طـوالً وعرضـًا بنقائـه 
التشـويه  هبـذا  أهنـم  معتقديـن  وصفائـه، 
رصف النـاس عـن احلـق اىل الباطـل الذي 

حف  ىمحجف  تعـاىل:  قـال  اليـه،  يدعـون 
خك  حك  جك   مق  مفحق  خف 
 ،]17 ]الرعـد:  جليمح  مك  لك 
عاليـة،  هبمـة  العمـل  علينـا  فالواجـب 

شـؤون  كل  يف  األمـة  بسـلف  واالقتـداء 
واتبـاع  الـرشع،  بأمـور  واالهتـام  احليـاة، 
وكـا  والكبـر،  منهـا  الصغـر  يف  السـنة 
جـاء باللفـظ الرشعـي »أعالهـا وأدناهـا« 
بـال قيـود ومـن غـر حـدود، إال مـا جـاء 
الـرشع ببيـان حده، وكشـف عـن ضوابطه 

وقواعـده.
ب- تقييد مفهوم السـلفية تشـويه ملعنى 

اإلسالم:
ومـا تلك املارسـات املنحرفـة واجلرائم 
البشـعة وسـفك الدمـاء املعصومـة إال نوع 
مـن جنس أعـال اخلوارج، بـل اخلوارج يف 
أوج مذهبهم مل حيصدوا ويفسـدوا كا أفسد 
أولئـك املعارصون، ويشـاهد العامل املسـلم 
والكافـر عبـث هـؤالء الذين أوقعـوا األمة 
يف ويـالت، وجـروا عـى املسـلمن اآلمنن 
أذى علمـه القـايص والـداين، ووصلـوا إىل 

درجة تشـويه اإلسـالم وباسـم السلفية.
ت- إياك والسلفيات املزورة:

أن  اهلل  رمحكــم  إخــواين  اعلمــوا 
االنتســاب إىل اإلســالم والســلفية، وكونــه 
مــازال يف دائــرة اإلســالم ال يمنحــه ذلــك 
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الــراءة مــن أفعالــه وجرائمــه، ومعلــوم أنه 
اختــذ شــعار الســلفية مســتغاًل نقــاء االســم 
وطهارتــه ليــدرك جرائمــه، وهــذا التزويــر 
لــن يشــفع لــه، فالســلفية منــه بــراء، 
ــف  ــن، فكي ــوارج والعابث ــلفه اخل ــل س ب
ي- بالســلفية  ى نفســه -أو ُســمِّ وقــد ســمَّ

جئ  اجلهاديــة؛ قــال تعــاىل: ىمحيي 
وأخــذ   ،]30 ]التوبــة:  حئيمح 
ــن؛  ــلمن اآلمن ــاء املس ــه دم ــفك بيدي يس

ننىن  من   قــال تعــاىل:ىمحزن 
رييمح ]األنفال: 30[. ٰى  ين 
وحتفـظ  الدمـاء  تعصـم  السـلفية  ث- 

احلرمـات:
أال يوقف من يسـمون أنفسـهم بالسلفية 
اجلهاديـة ويردعهـا النصـوص الرشعية من 

الكتاب والسـنة:
جن  يم   ىمحىم  1- قـال تعـاىل: 
جه  ين  ىن  من  خن  حن 
جي  يه  ىه   مه 
ىي  مي  خي  حي 

.]3( ]املائـدة:  ٰذيمح  يي  
)- وعـن أيب بكـرة ريض اهلل عنـه، عـن 

النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »فـإن دماءكـم وأموالكـم 
كحرمـة  حـرام،  عليكـم  وأعراضكـم، 
يومكـم هـذا، يف شـهركم هـذا، إال ليبلـغ 

الغائـب«)4). منكـم  الشـاهد 
3- وعـن ابن عمـر ¶؛ قال: قال 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اليـزال املؤمـن يف فسـحة 

مـن دينـه ما مل يصـب دًما حراًمـا«)5).
ولـذا قـال عبـد اهلل بـن عمـر ¶: 
»إن مـن ورطـات األمور التـي ال خمرج ملن 
أوقـع نفسـه فيها، سـفك الـدم احلـرام بغر 

.(6 حله«)
4- عـن أيب هريـرة ◙، قـال: قال 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل املسـلم عـى املسـلم 
حسـب  ودمـه،  وعرضـه،  مالـه،  حـرام، 
امـرئ مـن الـرش أن حيقر أخـاه املسـلم«)7). 

وهلل احلمد من قبل ومن بعد.

)4) البخاري )1741( ومسلم )1679)
)5) البخاري ))686).
)6) البخاري )6863).

)7) مسلم )564)).
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ال حتذير الطالب من التصدر يف العلم قبل التأهل

األستاذ هاشم الهاشمي

رأيـت يف األيـام الفائتـة أمـًرا منكـًرا مل يعهد فيمن سـبق، وهو حرص بعض الناشـئة 
عـى تسـجيل خطبهـم ثـم نرشهـا بأنفسـهم عـى وسـائل التواصـل االجتاعـي، وهذا 

نذيـر شـؤم، ودال عى فسـاد النية.
قـال الشـيخ بكـر أبـو زيـد ♫ يف »حليـة طالـب العلـم«: »احـذر التصـدر قبل 
التأهـل، وهـو آفـة يف العلـم والعمـل، وقـد قيـل: مـن تصـدر قبـل أوانه، فقـد تصدى 

هلوانـه«. ا.هـ
وليـس اإلشـكال أن ينـرش بعـض املحبـن ألحدهـم كلمـة أو خطبـة ظنهـا نافعـة 
للنـاس، ولكـن اخلطـر أن حيـرص الشـخص عـى ذلك بنفسـه، وهو مـا يـزال يف أول 
الطريـق؛ فالقلـب مل يثبـت بعـد عـى قاعـدة اإلخالص، وفيـه داللة عـى اغـرتار العبد 

بنفسـه وإحسـانه الظـن هبا.
قـال الشـيخ العثيمـن ♫: »مما جيب احلـذر منه أن يتصـدر طالب العلـم قبل أن 

يكـون أهـاًل للتصدر؛ ألنـه إذا فعل ذلـك كان هذا دلياًل عـى أمور:
األمر األول: إعجابه بنفسه حيث تصدر؛ فهو يرى نفسه علم األعالم.

األمـر الثـاين: أن ذلـك يدل عـى عدم فقهـه ومعرفتـه لألمور؛ ألنـه إذا تصـدر، ربا 
يقـع يف أمـر ال يسـتطيع اخلـالص منـه، إذ أن النـاس إذا رأوه متصـدًرا أوردوا عليه من 

املسـائل ما يبن عـواره.
األمـر الثالـث: أنـه إذا تصدر قبـل أن يتأهـل لزمه أن يقـول عى اهلل مـا ال يعلم؛ ألن 
الغالـب أن مـن كان هـذا قصـده، أنـه ال يبـايل وجييب عـى كل ما سـئل، وخياطـر بدينه 
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وبقولـه عـى اهلل- عـز وجل- بـال علم.

ــع: أن اإلنســان إذا تصــدر  األمــر الراب
فإنــه يف الغالــب ال يقبــل احلــق؛ ألنــه 
ــو  ــه إذا خضــع لغــره ول يظــن بســفهه أن
كان معــه احلــق كان هــذا دليــاًل عــى أنــه 

ليــس بعــامل«. ا.هـــ 
وقال الشـيخ محاد األنصاري ♫ه: 
ر للتأليـف والنقـد يف عرصنـا هـذا  »تصـدَّ
كثـر مـن  الشـباب وأغلبهـم - بـل كلهـم 
لعـدم  والنقـد،  للتأليـف  أهـاًل   ليـس   -
خمالطتهـم ألهل  العلـم واستشـارهتم هلم، 
وحـب  التكسـب،  أمـران:  هلـم  والدافـُع 

الظهـور«. 
 »املجموع« )ص 563).

وقـال إبراهيم بـن أدهـم ♫: »كنا 
إذا رأينـا الشـاب يتكلـم يف املجلس أيسـنا 

من خـره«. 
»البداية والنهاية« )08/10)).

وقـال الشـافعي ♫ه: »إذا تصـدر 
احلـدث، فاتـه علـم كثر«.

»صفة الصفوة« ))/553).
واحلمد هلل رب العاملن

التوحيد أول املراحل وأغلى الغايات
وال  وآخره،  وأوسطه  الدين  أول  فهو 
الدعوة  فلك  بل  غريه،  إىل  منه  ينتقل 
يدور عليه؛ وحيوم حوله، وإال فهي دعوة 

فاشلة!
واحلكم بيننا: سنة نبينا صلى اهلل عليه 
ويف  حياته؛  طول  إليه  دعا  فقد  وسلم، 

العهدين املكي واملدين.
ما  من  حيذر  كان  املوت  سكرات  يف  بل 

يضاده من الشرك ووسائله.
األنبياء يف  أم  بل يزنل اهلل عليه حن 
بيت املقدس ]واسأل من أرسلنا من قبلك 
آهلة  الرمحن  دون  من  أجعلنا  رسلنا  من 
يعبدون[؛ فلو كان شيء أجل من التوحيد 

ألمره بالسؤال عنه!!
يقول:  ملن  تسمع  أن  اإلسام  أخ  فإياك 
وتناسيتم  القبور  زلتم يف شرك  أنتم ال 

شرك القصور!
قول  حقيقة  اجلاهل  هذا  علم  وما 
العارفن باهلل: ]واجنبي وبي أن نعبد 

األصنام[!!
التحزب  لدعاة  اإلسام  أخا  تلتفت  وال 
وإن  القادمة،  املرحلة  يقولون:  حن 
األمة ال حتتاج للكام يف التوحيد، وإمنا 

حتتاج للكام يف الطواغيت!!
واحذر مثل هذا الدعوات اليت مقصودها 
التوحيد،  إىل  الدعوة  من  التنفري 
وتصوير دعاته يف أبشع صورة، وأهنم ال 

يواكبون الواقع وال يعرفون فقهه!!
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سل

ال ماذا يعني حبك للدعوة السلفية؟

األستاذ سعيد الغامدي

إن حبـك للدعـوة السـلفية يعنـي احلرص عـى نرشها بـن الناس أكثـر من حرصك 
عـى سـلبها مـن النـاس، وحرصـك عـى إدخـال النـاس فيهـا أكثـر من حرصـك عى 

إخـراج النـاس منها.
ودفاعـك عـن العقيـدة السـلفية يعنـي: رضورة توقـرك واحرتامك ملـن حيملها بن 
جنبيـه، وليـس شـتم وإهانـة من قـى عمره وأفنـاه يف نرشهـا بن النـاس، وربـا دافع 

عنها قبـل أن تولـد أنت.
وغرتـك عـى الدعوة السـلفية تعنـي: أنـك ال ختتزهلـا وحتتكرها يف شـخص بعينه؛ 
فمـن وافقـه يف فتاويـه وأقوالـه وأفعالـه فهـو السـلفي املحض، ومـن خالفه وشـذ عنه 

فهـو املبتـدع املحرتق.
وتضحيتـك للعقيـدة السـلفية يعنـي: أنـك مهـا بذلـت هلـا مـن جهـد، وتعبت من 
أجلهـا، وأوذيـت يف سـبيلها؛ فإن غرك قـد تعب أكثر منـك، والقى صنوًفـا من األذى 

أشـد منـك، وربـا سـجن ورضب وطرد أكثـر منك!
وخوفـك عـى الدعـوة السـلفية يعنـي: أنـك ختـاف مـن نفسـك أواًل عـى الدعـوة 
السـلفية: فرسائرنـا ونياتنـا إن مل تكـن خالصـة وصادقـة ربـا كانت حجر عثـرة يف نرش 

والسـلفية. الدعوة 
وعطـاؤك للدعـوة السـلفية يعنـي: أنـك كلـا أدخلـت أحـًدا يف الدعـوة السـلفية؛ 

فاسـتقام عـى يديـك حتـى كثـر الذيـن اسـتقاموا بسـببك تذكـر:
أنك حسنة واحدة فقط من حسنات احد الذين سبقوك.
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انتبه...أفق من غفوتك!! ال تشغل نفسك بغريك

الدكتور محمد سعيد رسالن

املسئولية فردية، اتق اهلل يف نفسك، أنت 
مسئول وحدك، مقبور وحدك، مسئول يف 
القر وحدك، تبعث وحدك، تنرش وحدك، 
أو  وحدك،  اجلنة  تدخل  وحدك،  تسأل 
نفسك،  يف  اهلل  فاتق  وحدك،  النار  تدخل 
نفسك  اشغل  بغرك،  نفسك  تشغل  ال 
بنفسك، حاول أن تصلح أحوالك، حاول 
اتق  نفسك،  وخويصة  ذاتك  عى  تقبل  أن 
الدار  فإن  األخروي،  مستقبلك  يف  اهلل 

اآلخرة هي احليوان، هي احلياة احلقيقية.

النصوص  هذه  يأخذ  أن  اإلنسان  فعى 
ترًفا  وال  عقليًّا،  متاًعا  ليست  اجلد،  مأخذ 
هذا  حتكى،  بحكايات  هي  وال  ا،  فكريًّ
معذًبا،  تكون  أن  إما  بد؛  وال  حتًا  سرتاه 
وإما أن تكون يف القر منعًا، وإذا كنت ال 
األمن  فلاذا  أنت؛  الفريقن  أي  من  تدري 

إذن؟!
ملاذا الضحك إذن؟!

ملاذا العبث إذن؟!
ملــاذا إنفــاق احليــاة فيــا ال جيــدي 

من األمور العجيبة أن هذا الذي نقرؤه، وكذا هذا الذي تسمعه كأنه ليس يل 
وال لك -يعني هو ينزلق عى قلوبنا من غر أن حيدث أثًرا-!!

أحباؤك  سيدعك  ستغيب،  ستقر،  به؛  متر  أن  بد  ال  تسمعه  الذي  هذا 
يرتكونك  وسوف  شؤوهنم،  إىل  ويرجعوا  حياهتم،  يزاولوا  لكي  ويمضون؛ 
يرتكونك  سوف  لألرض،  يرتكونك  سوف  للدود،  يرتكونك  سوف  للهوام، 
من أجل أن خترج منك رائحة لو أن أحًدا منهم شمها؛ فلن يطيقها، وكنت من 

أحب الناس إليه.
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عليــك نفًعــا ال يف الدنيــا وال اآلخــرة 
ملــاذا؟!! إذن؟ 

سل نفسك!! قف عى رأس طريقك!!
انتبه... أفق من غفوتك!!

قم من رقدتك!! اتق اهلل يف آخرتك!!
ــد  ــر ج ــإن األم ــك ف ــن إىل نفس أحس
ال هــزل فيــه، وال أحــد ينفــع أحــًدا؛ 
ــن  ــت م ــتفر أن ــوك، وس ــك أب ــيفر من س
أبيــك ومــن أمــك وأخيــك، وصاحبتــك 
وبنيــك، لــك شــأن وحــدك حتــرص عــى 
أن يمــر، لــن تعطــي أبــاك حســنًة واحدًة، 
ولــن يعطيــك، وابنــك لــن يعطيــك ولــن 
ــت،  ــه ال أب وال أم، وال أخ وال أخ تعطي

ــة!! ــن وال زوج وال اب
ــدك!!  ــت وح ــك، أن ــق اهلل يف نفس ات
فاتــق اهلل يف نفســك، ال جمــال للعبــث، 
ــة،  ــا حمن ــا؛ ألهن ــزل فيه ــد ال ه ــاة ج احلي
قــد تــؤول إىل منحــة، ولكنهــا يف الغالــب 
يف أمثالنــا نحــن مــن املفرطــن منحــة 
صــارت حمنــًة؛ ألن اهلل يعطــي املــرء احليــاة 
وهــي نعمــة، مــن أجــل أن يســتغلها فيــا 
ــًة  ــون منح ــه، فتك ــتغلها في ــأن يس ــره ب أم

ــا،  ــا بددناه ــإذا م ــار، ف ــذا االعتب ــى ه ع
ــايص،  ــث؛ يف املع ــا يف العب ــا أنفقناه إذا م
يف اآلثــام، يف الذنــوب، ويف أمــور تتعلــق 
بحقــوق العبــاد، فكيــف منهــا املخلــص؟ 

ــرب؟! ــا امله ــن منه وأي
ــه  ــق ألخي ــن ح ــرء م ــر امل ــف يف كي
عنــده؟!! وال درهــم وال دينــار؛ وإنــا 
ــأيت  ــيئات، وي ــنات والس ــاب باحلس احلس
ــال  ــا كأمث ــات رب ــال صاحل ــل بأع الرج
جبــال هتامــة بيضــاء، ولكــن رضب هــذا، 
ــدى عــى هــذا، وأكل  وشــتم هــذا، واعت
مــال هــذا، يأخــذ هــذا مــن حســناته وهذا 
مــن حســناته؛ فنيــت حســناته، يؤخــذ من 
ــرح يف  ــم يط ــه، ث ــرح علي ــيئاهتم ويط س

ــس!! ــار، مفل الن
عدو  أهو  هذا؟  بنفسه  املرء  يصنع  ملاذا 

نفسه؟!!
خلقت  نفسك؟!!  عى  أنت  أمسلط 
أن  تريد  هتلكها؟!!  أن  تريد  هلا؟!!  ا  عدوًّ

تدخل نفسك النار؟!!
اتق اهلل!!

واهلل املستعان...
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فقه السعة

األستاذ مبارك فوزي الخصاونة

رأيــَت  »إذا  الثــوري:  قــال ســفيان 
الرجــَل َيعمــل العمــَل الــذي قــد اختلــف 
ــرى غــَره؛ فــال َتـنْـَهـــُه«. فيــه، وأنــت َت

رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه.
ــى  ــن أفت ــل: »م ــن حنب ــد ب ــال أمح وق
ــاس  ــل الن ــي أن حيم ــس ينبغ ــاس لي الن

ــم«. ــدد عليه ــه ويش ــى مذهب ع
رواه ابو ُنَعيم يف احللية.

وألــف رجــل كتاًبــا مجــع فيــه أقاويــل 
النــاس وعرضــه عــى اإلمــام أمحــد، وكان 
ــالف،  ــاب االخت ــه: كت ــمى كتاب ــد س ق
ــاب  ــمه: كت ــد: »س ــام أمح ــه اإلم ــال ل فق

ــعة«. الس
ــرس  ــر اجل ــد: »مل يع ــام أمح ــال اإلم وق
إىل خراســان مثــل إســحاق بــن راهويــه، 
وإن كان خيالفنــا يف أشــياء؛ فــإن النــاس مل 

يــزل خيالــف بعضهــم بعًضــا!«
وقــال اإلمــام أمحــد: »ال حتمــل النــاس 

عــى مذهبك«.
ــاد  ــائل االجته ــة: »مس ــن تيمي ــال اب ق
َمــن َعمــل فيهــا بقــول بعــض العلــاء؛ مل 
ُينَكــر عليــه ومل هُيَجــر، وَمــن َعمــل بأحــد 

القولــن؛ مل ُينَكــر عليــه«.

الفتاوى »0)/ 07)«.

ــن  ــى ب ــي حيي ــال التابع ــة: ق ــائل االجتهادي ــلف يف املس ــج الس ــن منه م
ســعيد األنصــاري: »مــا بــرح أولــو الفتــوى خيتلفــون، فيحــل هــذا وحيــرم 
ــل أن  ــرى املح ــه، وال ي ــك لتحليل ــل هل ــرم أن املح ــرى املح ــال ي ــذا؛ ف ه

ــه«. ــك لتحريم ــرم هل املح
رواه ابن عبد الر يف جامع بيان العلم.
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»...املســائل  تيميــة:  ابــن  وقــال 
االجتهاديــة ال تنكــر باليــد، وليــس ألحد 
ــن  ــا، ولك ــه فيه ــاس باتباع ــزم الن أن يل

يتكلــم فيهــا باحلجــج العلميــة؛
فمــن تبــن لــه صحــة أحــد القولــن: 
ــر  ــول اآلخ ــل الق ــد أه ــن قل ــه، وم تبع

ــه«. ــكار علي ــال إن ف
الفتاوى )80/30).

ــاوى )4)/  ــة يف الفت ــن تيمي ــال اب وق
ــرون  ــلف يتناظ ــوا أي: الس )17(: »وكان
ــٍة،  ــاورٍة ومناصح ــرَة مش ــألة مناظ يف املس
وربــا اختلــف قوهلــم يف املســألة العلميــة 
ــة  ــة والعصم ــاء األلف ــع بق ــة، م والعملي

ــن«. ــوة الدي وأخ
التوحيد...  »...أهل  تيمية:  ابن  وقال 
يسوغ  مما  يشء  يف  تنازع  بينهم  حصل  وإن 
وال  تفرًقا  ذلك  يوجب  مل  االجتهاد؛  فيه 
اختالًفا، بل هم يعلمون أن املصيب منهم 
له أجران، وأن املجتهد املخطئ له أجر عى 

اجتهاده، وخطؤه مغفور له«.
»اقتضاء الرصاط املستقيم« ))/ 381).

قـال الشيخ عبد الرمحن بن حسن 
إحدى  يف  اهلل  رمحه  الشيخ  آل 

رسائله:
»وقد بلغي: أنكم اختلفتم يف مسائل 
واجلدال،  الزناع  إىل  بكم(  )أدى 
اآلخرة؛  طاب  شأن  هذا  وليس 
العلم،  بآداب  وتأدبوا  اهلل،  فاتقوا 
تعلمه  يف  اهلل  من  الثواب  واطلبوا 
وتعليمه، وأتبعوا العلم العمل؛ فإنه 
األثر:  كما يف  مثـرته يف حصوله، 
»من عمل مبا علم أورثه اهلل علم ما 
مل يعلم«، وكونوا متعاونن على الرب 

والتقوى.
ومـن عامـة إخاص طالـب العلم: 
يعنيـه،  ال  عمـا  صموًتـا  يكـون  أن 
لعبـاده،  متواضًعـا  لربـه،  متذلـًا 
ظهـر  يبـايل  ال  متأدًبـا،  متورًعـا 
احلـق علـى لسـانه أو لسـان غـريه، 
وال ينتصـر لنفسـه، وال يفتخر، وال 
بـه  حيقـد، وال حيسـد، وال مييـل 
اهلـوى، وال يركن إىل زينة الدنيا«.
»الدرر السنية« )٤٠5/1-٤٠٦(.
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علم العلل واملعاين يف فقه الصحابة االجتهادي 

د.إياد العكيلي

والناس يف إعال فن االستنباط طرفان 
العلل  ينفي  من  الطرفن  فأحد  ووسط، 
ورود  وجيّوز  املؤثرة،  واألوصاف  واملعاين 
الرشيعة بالفرق بن املتساوين واجلمع بن 
املختلفن .. وبإزاء هؤالء قوم أفرطوا فيه، 
ا، ومجعوا بن الشيئن اللذين  وتوسعوا جدًّ
فرق اهلل بينها بأدنى جامع من شبه أو طرد 
يكون  أن  يمكن  علة  يتخيلونه  وصف  أو 

علته وأن ال يكون)1).
وإن من أعظم األسس التي ُيستند إليها 
األحكام  تعليل  علم  وتقرير  تأصيل  يف 

)1) »إعالم املوقعن« )1/)17 و 00)).

ومراعاة  النصوص  دالالت  فهم  يف  وأثره 
اجتهادات  متّيز  عى  ُبني  ما  الرشع  مقاصد 
تأثر  املبنية عى   ╚ الكرام  الصحابة 
يف  رضبوا  قد  إذ  داللته،  عى  النص  تعليل 
فيها  هلم  وكان  وافر  بحظ  الصناعة  هذه 
األمثلة  بعض  وسأذكر  القامر،  القدح 

اليسرة عى ذلك مما يتسع له املقام:
الصالة يف بني قريظة:  -1

قال:   ،¶ عمر  بن  اهلل  عبد  عن 
يوم انرصف عن  فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  نادى 
األحزاب »أن ال يصلن أحد الظهر إال يف 
الوقت،  فوت  ناس  فتخّوف  قريظة«،  بني 

العلم؛  أهل  أهنم  وأخر  كتابه  يف  االستنباط  أهل  -تعاىل-  اهلل  مدح  قد 
ومعلوم أن االستنباط إنا هو استنباط املعاين والعلل .. وهو قدر زائد عى جمرد 
فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة االستنباط .. واهلل -سبحانه- ذم من سمع 

ظاهرًا جمردًا فأذاعه وأفشاه، ومحد من استنبط من أول العلم حقيقته ومعناه.
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آخرون: ال  وقال  قريظة،  بني  دون  فصلوا 
نصي إال حيث أمرنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وإن 
فاتنا الوقت، قال: فا عنف ملسو هيلع هللا ىلص واحًدا من 

الفريقن))).
يف  صلوا  الذين  الصحابة  أن  فيلحظ 
نظروا  قريظة  بني  يصلوا  أن  قبل  الطريق 
بعضهم  »فاجتهد  اللفظ  إىل  ال  املعنى  إىل 
منا  يرد  مل  وقال:  الطريق،  يف  وصالها 
النهوض«)3)  رسعة  أراد  وإنا  التأخر، 
ففيه  الوقت،  فوت  خافوا  حن  فصلوا 
باملفهوم والقياس ومراعاة  داللة ملن يقول 

املعنى)4).
النهي عن الوصال يف الصوم)5):  -(

النبي  قال  قال:   ◙ عن أيب هريرة 
تواصل،  إنك  قالوا:  تواصلوا«،  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص: 
قال: »إين لست مثلكم، إين أبيت يطعمني 
الوصال،  عن  ينتهوا  فلم  ويسقيني«،  ريب 
أو  يومن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هبم  فواصل  قال: 

))) البخاري )946(، مسلم )1770( واللفظ له.
)3) إعالم املوقعن البن القيم )155/1).

النووي عى صحيح مسلم ))98/1(،  )4) رشح 
وانظر: فتح الباري البن حجر )409/7).

أو  أكل  غر  من  فصاعدًا  يومن  صوم  »وهو   (5(
رشب بينها«، رشح النووي عى مسلم )11/7)).

ليلتن، ثم رأوا اهلالل، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لو 
تأخر اهلالل لزدتكم« كاملنكل هلم)6).

╚ للعلل  ووجه إعال الصحابة 
قول  مقتى  أن  الواقعة  هذه  يف  واملعاين 
عن  االمتناع  تواصلوا«  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 
أّن  إال  النهي،  ظاهر  مع  متشًيا  الوصال 
حتى  الظاهر  هذا  إىل  يلتفتوا  مل  الصحابة 
النهي  مغزى  بأن  »حتقًقا  علته  يف  نظروا 
عدم  النهي  مقصود  أن  ال  والرمحة،  الرفق 

إيقاع الصوم وال تقليله«)7).
إمامة أيب بكر ◙ وتأخره:  -3

عن سهل بن سعد الساعدي ◙: 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذهب إىل بني عمرو بن 
الصالة،  فحانت  بينهم،  لُيصلح  عوف 
أتصي  فقال:  بكر  أيب  إىل  املؤذن  فجاء 
بكر،  أبو  فصّى  نعم،  قال:  فأقيم؟  للناس 
الصالة،  يف  والناس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فجاء 
فصفق  الصف،  يف  وقف  حتى  فتخلص 
الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف صالته، 
فرأى  التفت،  التصفيق  الناس  أكثر  فلا 

)6) البخاري )99)7( واللفظ له، مسلم )1103).
)7) املوافقات للشاطبي )414/3).
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأشار إليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»أن امكث مكانك«، فرفع أبو بكر ◙ 
به رسول اهلل  يديه، فحمد اهلل عى ما أمره 
حتى  بكر  أبو  استأخر  ثم  ذلك،  من  ملسو هيلع هللا ىلص 
استوى يف الصف، وتقّدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ما  بكر  أبا  »يا  قال:  انرصف  فلا  فصى، 
بكر:  أبو  فقال  أمرتك«  إذ  تثبت  أن  منعك 
يدي  أن يصي بن  أيب قحافة  ما كان البن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما يل 
رابه يشء يف  التصفيق، من  أكثرتم  رأيتكم 
إليه،  الُتِفت  إذا سّبح  فإنه  صالته، فليسّبح 

وإنا التصفيق للنساء«)8).
بكر  أبا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمر  احلديث  هذا  يف 
ظاهر  مقتى  فكان  مكانه،  يف  بالثبوت 
غر  من  مكانه  يف  بكر  أبو  يبقى  أن  األمر 
أن  وذلك  يكن،  مل  ما  هذا  لكن  استئخار، 
أبا بكر ◙ نظر إىل علة أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
خمرج  خيرج  مل  األمر  أن  فوجد  بالثبوت  له 
اإللزام، وإنا خرج خمرج اإلكرام، فلّا كان 
األدب  سلوك  أن   ◙ رأى  كذلك 
األمر  امتثال  من  أوىل  املقام  هذا  مثل  يف 

)8) البخاري )684(، مسلم )1)4).

فاستأخر مع أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص له بالثبوت)9).
جعل الدية عى أهل الديوان:  -4

العاقلة  عى  الدية  بأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قى 
جرى  ذلك  وعى  القاتل-،  عشرة  -وهم 
األمر يف عهد أيب بكر ◙ حتى إذا جاء 
عهد عمر ◙ ودّون الدواوين، جعل 
أهل  إىل  نظر  إذ  الديوان،  أهل  عى  الدية 
الديوان نظرة القبيلة الواحدة، فصار الناس 
يتنارصون بالديوان بعد أن كانت نرصهتم 
باخلر  والعلم  السر  أهل  بالقبيلة، »وأمجع 
العاقلة  حتملها  اجلاهلية  يف  كانت  الدية  أن 
فأقرها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ... ثم جاء اإلسالم 
عمر  جعل  حتى  ذلك  عى  األمر  فجرى 
ذلك  رواية  عى  الفقهاء  واتفق  الديوان، 
والقول به وأمجعوا أنه مل يكن يف زمن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال يف زمن أيب بكر ديوان، وأن عمر 
الناس وجعل أهل  به  الديوان ومجع  جعل 
كل جند يًدا وجعل عليهم قتال من يليهم 
من العدو«)10)، »وليس ذلك بنسخ، بل هو 
تقرير معنى، ودوران احلكم مع علته وهو 

)9) أثر تعليل النص عى داللته، أيمن عي صالح، 
ص94.

)10) االستذكار البن عبد الر )149/8).
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العلل  لعلم   ◙ فإعاله  النرصة«)11)، 
إىل  العاقلة  الدية من  نقله  نابع من  واملعاين 
أهل الديوان ملا علم أهنا رشعت ختفيفًا عن 
بتحمل  وأوالهم  الناس  وأقرب  اجلاين، 
هبم  حيث  الديوان  أهل  زمنه-  -يف  ذلك 

النرصة.
رفض عي ◙ حمو الصحيفة:  -5

 ◙ عـازب  بـن  الـراء  عـن 
أهـل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  صالـح  ملـا  قـال: 
احلديبيـة، كتـب عي بـن أيب طالـب بينهم 
فقـال  اهلل،  فكتـب: حممـد رسـول  كتابـًا، 
اهلل،  تكتـب حممـد رسـول  املرشكـون: ال 
لـو كنـت رسـوالً مل نقاتلـك، فقـال لعي: 
»احمـه«، فقـال عـي: مـا أنـا بالـذي أحماه، 
فمحـاه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيـده ...))1)، ففـي 
هـذه احلادثـة مل يـَر عي ◙ أمـر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص لـه بمحو االسـم خـرج خمـرج اإللزام 
وإنـا »علـم أن رسـول اهلل ما قصـد با أمر 
بـه إال تتميم الصلـح ملا رأى فيـه من احلظ 

شلبي،  مصطفى  حممد  األحكام،  تعليل   (11(
ص)4.

))1) البخاري )698)(، مسلم )1783).

للمسـلمن«)13)، ولـو كان أمـر املحـو عى 
ظاهـره »مل جيـز لعي تركـه، وملا أقـره النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص عـى املخالفـة«)14)، فظهـر بذلـك أثـر 

تعليـل النـص عـى فهـم داللته.
اإلمتام يف السفر:  -6

»الصالة  قالت:   ▲ عائشة  عن 
صالة  فأقرت  ركعتن،  فرضت  ما  أول 
السفر، وأمتت صالة احلر« قال الزهري: 
قال:  تتم؟  عائشة  بال  ما  لعروة:  فقلت 

»تأولت ما تأول عثان«)15).
فــا التأويــل الــذي ذهبــا إليه ¶ا 
بحيــث خالفا دوام فعــل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقرص 
يف الســفر؟ »الــذي عليــه املحققــون أهنــا 
رأيــا القــرص جائــًزا واإلمتــام جائــًزا فأخذا 
اإلمتــام«)16)،  وهــو  اجلائزيــن  بأحــد 
ــروة  ــن ع ــي ع ــا رواه البيهق ــه م يوضح
عــن عائشــة ▲ » أهنــا كانــت تصــي 
يف الســفر أربًعــا، فقلــت هلــا: لــو صليــت 
ركعتــن؟ فقالــت: يــا ابــن أختــي، إنــه ال 

)13) أصول الرسخيس ))/137).
)14) رشح النووي عى مسلم ))136/1).

)15) البخاري )1090(، مسلم )685).
)16) رشح النووي عى مسلم )195/5).
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يشــق عــي«)17)، وهبــذا يتضــح أن عائشــة 
▲ بنــت علــة القــرص عــى التيســر 
ــه  ــاًء علي ــقة، وبن ــع املش ــص ورف والرتخي
»تأّولــت أن القــرص رخصــة، وأن اإلمتــام 

ملــن ال يشــق عليــه أفضــل«)18).
الغسل يوم اجلمعة:  -7

عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري ◙ 
ــال: »الغســـل يـــوم  عـــن النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص قـ
اجلمعـــة واجـــب عـــى كل حمتلـــم«)19)،  
وعـــن ابـــن عمـــر ¶ أن رســـول 
أحدكـــم  جـــاء  »إذا  قـــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل 
ــذ  ــد أخـ ــل«)0))، وقـ ــة، فليغتسـ اجلمعـ
بظاهرمهـــا مجـــع مـــن أهـــل العلـــم 
فأوجبـــوا الغســـل يـــوم اجلمعـــة)1))، إال 
أّن ابـــن عبـــاس ¶ أنـــاط ظاهـــر 
األمـــر بالتعليـــل، فقـــد ُســـئل عـــن 
غســـل يـــوم اجلمعـــة: أواجـــب هـــو؟ 

)17) السنن الكرى للبيهقي )5430(، وصّححه 
ابن حجر )فتح الباري: )/571).

)18) فتح الباري البن حجر: )/571.
)19) البخاري )858(، مسلم )846).
)0)) البخاري )877(، مسلم )844).

 ،)133/6( مسلم  عى  النووي  رشح  انظر:   ((1(
فتح الباري البن حجر ))/361).

ـــل،  ـــن اغتس ـــر مل ـــه أطه ـــال: »ال، ولكن فق
ـــه،  ـــب علي ـــس بواج ـــل فلي ـــن مل يغتس وم
ــل: كان  ــدء الغسـ ــن بـ ــأخركم عـ وسـ
ــوف  ــون الصـ ــن يلبسـ ــاس جمهوديـ النـ
ويعملـــون، وكان مســـجدهم ضيقـــًا، 
ـــي  ـــال النب ـــًا، ق ـــم بعض ـــا آذى بعضه فل
ملسو هيلع هللا ىلص: »أهيـــا النـــاس إذا كان هـــذا اليـــوم 
فاغتســـلوا«، قـــال ابـــن عبـــاس: »ثـــم 
ـــوف  ـــر الص ـــوا غ ـــر ولبس ـــاء اهلل باخل ج
وُكُفـــوا العمـــل وَوِســـع املســـجد«))))، 
◙ أنـــه  فاملالحـــظ يف اجتهـــاده 
نظـــر إىل علـــة األمـــر بالغســـل، فمـــن 
بـــه رائحـــة حيتـــاج إىل إزالتهـــا فيجـــب 
عليـــه، ومـــن هـــو مســـتغن عنـــه، 
ـــاره  ـــل اخت ـــذا التفصي ـــه، وه ـــتحب ل فيس

مجـــع مـــن أهـــل العلـــم)3)). 
ـــح  ـــي توّض ـــور الت ـــض الص ـــذه بع ه
اجتهـــادات الصحابـــة الكـــرام ╚ 

األلباين  وحّسنه   )353( داود  أيب  سنن   ((((
الباري:  )فتح  حجر  وابن  عليه،  بتحقيقها  واألرنؤوط 

.(36(/(
 ،363/( حجر:  البن  الباري  فتح  انظر:   ((3(
واختيارات ابن تيمية للبعي )ص17(، وزاد املعاد البن 

القيم )365/1).
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ـــى  ـــاء ع ـــة بن ـــوص الرشعي ـــم النص يف فه
ـــاوزوا  ـــث ج ـــاين، حي ـــل واملع ـــم العل عل
ـــعوا  ـــص، وتوّس ـــى الن ـــود ع ـــر اجلم ظاه
ــة  ــل املنصوصـ ــى العلـ ــوا عـ ــم يقفـ فلـ
بـــل تعّدوهـــا إىل العلـــل املســـتنبطة، 
ــاة  ــك مراعـ ــم يف ذلـ ــد كان عادهـ وقـ
مقاصـــد الـــرشع وتوّخـــي املصالـــح 
ـــادر  ـــن مص ـــوا -م ـــم »فهم ـــرة، فإهن املعت
الـــرشع ومـــوارده، ومداخـــل أحكامـــه 
وخمارجـــه وجماريـــه ومباعثـــه-: أنـــه 
ـــع  ـــاين، وُيتب ـــع املع ـــالم كان يّتب ـــه الس علي
ـــن  ـــا م ـــة هل ـــباب املتقاضي ـــكام األس األح
وجـــوه املصالـــح، فلـــم يعّولـــوا عـــى 
املعـــاين إال لذلـــك، ثـــم فهمـــوا: أن 
ـــى  ـــكام ع ـــاء األح ـــم بن ـــّوز هل ـــارع ج الش
ـــه«)4))،  ـــن رشع ـــا م ـــي فهموه ـــاين الت املع
ــة ╚  ــم أن الصحابـ ــن نعلـ »ونحـ
كانـــوا يبتـــدرون إىل القيـــاس يف احلـــوادث 
ـــًا  ـــم قطع ـــا ظهـــر، ونعل ـــا شـــّذ منهـــا وم م
أهنـــم كانـــوا ال يتوّقفـــون يف إحلـــاق الفروع 
ـــة  ـــل منصوص ـــوت عل ـــى ثب ـــول ع باألص

)4)) شفاء الغليل للغزايل )ص190).

بألفـــاظ مـــرصح هبـــا وهـــذا مـــا ال 
ــح  ــذي يوضـ ــده، والـ ــبيل إىل جحـ سـ
ـــاس يف  ـــرق القي ـــروا ط ـــم اعت ـــك أهن ذل
غوامـــض املســـائل مـــع شـــغورها عـــن 
ـــا  ـــا«)5))، »ك ـــة يف أصوهل ـــل املنصوص العل
ــك  ــة، فكذلـ ــكهم باألقيسـ ــا متّسـ علمنـ
ـــى  ـــا ع ـــح بعضه ـــم برتجي ـــا تعّلقه علمن
بعـــض بذكـــر وجـــوه الشـــبه وغرهـــا 
ـــم أّن  ـــح«)6))، ولُيعل ـــن رضوب الرتجي م
ــل  ــم تأصيـ ــم علـ ــط وفهـ ــز ضبـ مرتكـ
املعـــاين والعلـــل قائـــم عـــى »موافقـــة 
ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ــن رسـ ــة عـ ــل املنقولـ العلـ
وعـــن الصحابـــة، غـــر نائيـــة عـــن 
طريقهـــم يف التعليـــل؛ ألن الـــكالم يف 
العلـــة الرشعيـــة واملقصـــود إثبـــات 
فـــال تكـــون  الـــرشع هبـــا،  حكـــم 
ـــل  ـــا نق ـــة مل ـــون موافق ـــة إال أن تك صاحل
ــكام  ــرف أحـ ــم عـ ــن بنياهنـ ــن الذيـ عـ
الـــرشع«)7))، واحلـــال مـــع هـــذا كلـــه 

للجويني  الفقه  أصول  يف  التلخيص   ((5(
.((47/3(

)6)) املرجع السابق )3/3)3).
)7)) أصول الرسخيس ))/177).
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أن املجتهـــد مهـــا بـــرع يف هـــذا العلـــم 
ــه تقديـــر احلـــق  فـــال يســـع غلبـــة ظنّـ
ـــن  ـــون م ـــه األول ـــب إلي ـــا ذه ـــن ك الكام
ـــام  ـــول إم ـــذا يق ـــرام ويف ه ـــة الك الصحاب
ـــل إىل  ـــبيل التوص ـــي: »س ـــن اجلوين احلرم
ـــو: أن  ـــره اآلن وه ـــا نذك ـــن م ـــة الظ غلب
ــة ريض اهلل  ــم أن الصحابـ ــد يعلـ املجتهـ
ـــة  ـــل وغلب ـــار العل ـــكوا باعتب ـــم متس عنه
ـــن  ـــم م ـــر هل ـــا خيط ـــوا ب ـــباه وحكم األش
قضاياهـــا فيســـلك املجتهـــد مســـلكهم، 
مـــع أنـــه يعتقـــد عـــدم تعيـــن حكـــم 
ــه  ــدر نفسـ ــا قـ ــدر، فمهـ ــق أو مقـ حمقـ
ســـالكًا مســـلكهم يف احلادثـــة الواقعـــة 
ـــب  ـــك موج ـــد ذل ـــه عن ـــى ظن ـــب ع فيغل
اجتهـــاده فقـــد وضـــح وجـــه التوصـــل 
إىل غلبـــة الظـــن مـــن غـــر تقديـــر 
ـــر  ـــن غ ـــه، وم ـــم إلي ـــا رصت ـــبه ك األش
ـــه  ـــار إلي ـــا ص ـــن، ك ـــق الكام ـــر احل تقدي

ــون«)8)). األولـ

)8)) أصول الرسخيس ))/177).

التلون ليس من شيمة أهل السنة

قال شيخ اإلسام بن تيمية ♫: 
اهلوى  يعميه  اهلوى  وصاحب   ...«
ورسوله  اهلل  يستحضر  فا  ويصمه، 
يف ذلك، وال يطلبه، وال يرضى برضا 
اهلل ورسوله، وال يغضب لغضب اهلل 
ما  حصل  إذا  يرضى  بل  ورسوله، 
ما  إذا حصل  ويغضب  هبواه،  يرضاه 

يغضب له هبواه ...«.
»منهاج السنة« )5/25٦(

القيم رمحه اهلل:  ابن  قال احلافظ 
»ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل 
والسكوت عن بيان احلق تولد بينهما 

جهل احلق وإضال اخللق«.
»الصواعق املرسلة« )315/1(

وقال العامة ابن عثيمن رمحه اهلل: 
»إن كنت وحيًدا يف بلدك تدعو إىل 
وكثر األعداء  السلف،  واتباع  السنة 
الباطل،  مذهبهم  إىل  يدعون  الذين 
فالواجب أال تنهزم؛ ألنك إذا اهنزمت 
فقد هزمت احلق، بل اثبت وما أرعب 
أعداءك إذا رأوك ثابتا«.
»شرح الكافية الشافية« )2٠1/1(

قال الشيخ مقبل الوادعي رمحه اهلل: 
»فالدعوة عندنا؛ أعز من أنفسنا، ومن 
نأكل  أن  ومستعدون  وأموالنا،  أهلينا، 
وبلدنا،  ديننا  خنون  وال  التراب  ولو 
وال نتلون؛ التلون ليس من شيمة أهل 

السنة«.
»الباعث على شرح احلوادث« )ص57(
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الدكتور راشد المرزوقي

فإذا تصورت هذا املثال؛ فإن ما حيصل 
دعواهم  -من  اجلدد  األشاعرة  بعض  من 
أن أكثر العلاء أشاعرة- هو ما حصل من 

هذا الرجل شًرا بشر!
والبيهقي،  نعيم،  وأبو  )احلاكم، 
حيان،  وأبو  والنسفي،  الصالح،  وابن 
وابن  والزركيش،  والنووي،  والقرطبي، 
من  طويلة  قائمة  والسيوطي...(  حجر، 
ينرشها  القرون،  مر  عى  العلاء  أساء 

مقام  يف  اجلدد  األشاعرة  هبا  ويتمسك 
كلِّ  يف  هبا  يتغنون  السلفين!  حماججة 
ويطرون  ناد،  كلِّ  يف  هبا  ويزامحون  حمفل، 
أن  إىل  األمر  وصل  بل  جملس،  كل  يف  هبا 
أن  اّدعاء  بالعلاء  التكثر  سبيل  يودعوها 
ونتيجة  األمة،  أكثر  هم  األشاعرة  علاء 
ذلك عندهم: أّن األشاعرة هم أهل السنة 

واجلاعة، وهم أهل احلق ال سواهم.
السلفيون أهنم  ثم يقولون: كيف يزعم 

عة األصناف،  ختّيل أنَّ هنا جنًة واسعًة، وارفة الظالل، كثرة األشجار، متنوِّ
ال يرى آخرها من أوهلا، ثم قيل لرجل: صف لنا هذه احلديقة، فدخلها وعد 
إال حديقة عنب، وال  ليست هذه  للناس:  يقول  ثم خرج  مائة شجرة عنب، 
يمكن أن جتد فيها إال أشجار عنب، فإن قيل له: بل فيها أنواع وأصناف من 
األشجار، صاح هبم مستكثًرا ملا مجع مستنكرًا ملا سمع: قد رأيت مائة شجرة 
عنب، فال يمكن أن تكون إال حديقة عنب! وغفل املسيكن أن وراء تلك املائة 
تراب يف  ليست إال كمثل حفنة  املائة  تلك  ألوًفا من األشجار األخرى، وأن 

كف صبي من صحراء شاسعة.
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عى احلقَّ ونحن معنا قرينة واضحة الّداللة 
هم  األشاعرة  أن  وهي:  اإلشارة؛  جلية 
أكثر األمة، وعلاؤها هم علاء األمة إال ما 
فقهاء  من  ة  األمَّ علاء  فغالب  وندر؟!  شذ 
وفاحتن  -بل  ولغويِّن  وحمدثن  ومفرسين 
جماهدين- هم من األشاعرة، وتلك القرينة 
ب  التي ال يبحث بعدها عن قرينة، وال ينقَّ

بعدها عن دليل.
هذه دعوى األشاعرة اجلدد يف بيان أهنم 
، وهي ليست دعوى جديدة، بل  عى احلقِّ
كذب  »تبين  كتابه:  يف  عساكر  ابن  قررها 
»طبقات  كتابه:  يف  والسبكي  املفرتي«)1)، 

الشافعية الكرى«))).
أن  نود  فإننا  الدعوى؛  هذه  تفنيد  وقبل 

ننبه عى قضيتن مهمتن:
األوىل: أن هذه املسألة ال ينبني عليها أي 
تضييع  هو  أصله  من  فيها  والكالم  عمل، 
طائل،  دون  للصفحات  وتسويد  للجهد، 
هذه  بإيراد  اجلدد  األشاعرة  ولوع  ولوال 
هبا،  الناس  عى  والتلبيس  ونرشها،  احلجة 

)1) )ص 410( منه.
))) )373/3-384( منه.

املخالفن هلم  بنبز  املطول  وعطف رسدهم 
هلا  رفعنا  ملا  واملشبهة؛  واملجسمة  باحلشوية 
لبسوا  أما وقد  فيها حرًفا!  كتبنا  رأًسا، وملا 
عى الناس، ورفعوا هبا صوهتم عالًيا، فقد 
العامة،  تنخدع  ال  حتى  والتبين  الردُّ  لزم 
احلجة  وتقام  للخاصة،  احلق  يتبن  وحتى 
إن  يقول:  بمن  واستئناًسا  املخالف،  عى 
ما مطمئن  منهج  العلاء عى  غالبية  وجود 

لنفوس العامة.
الدعوى  هذه  نرفض  إذ  أننا  الثانية: 
نقصد  ال  فإننا  علميًة،  مناقشًة  ونناقشها 
من  احلطَّ  أو  العلاء  هؤالء  من  التنقص 
إىل  مضوا  قد  أناس  وأولئك  قدرهم، 
منها  نأخذ  اجتهاداهتم،  لنا  تاركن  رهبم؛ 
سواه،  ما  ونطرح  والسنة  الكتاب  وافق  ما 
وكالمنا هنا هو يف بيان أكذوبة أكثرية علاء 

األشاعرة ال يف فضلهم.
القضية  سنناقش  فإننا  هذا؛  عرفنا  إذا 
تفاصيل  يف  خوض  دون  منهجيًّا  نقاًشا 
األساء، ودون تطويل يف رسد أساء علاء 
أهل السنة واجلاعة، مع التنبيه عى أننا لن 
العلم  أهل  بعض  يورده  كا  العوام  نورد 
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عن  خارج  هذا  أن  وذلك  عليهم؛  الرد  يف 
علاء  أكثرية  يف  النزاع  فأصل  النزاع،  حمل 
األشاعرة ال يف أكثريتهم مطلًقا -وإن كانوا 

يدعون ذلك أيًضا!-:
احلقائق  خالل  من  دعاواهم  وسننقض 

اآلتية:
أوًل: السلف والولوع بالكثرة:

الصالح  السلف  عند  حارًضا  يكن  مل 
تبعهم ممن سار عى طريقتهم هذا  وال من 
فإن  احلق،  إقرار  عند  األساء  من  التكثر 
أتباعه، وأهل  بكثرة  بدليله ال  يعرف  احلق 
السنة واجلاعة يف ذلك ماضون عى طريقة 
الغالبة، وأهنم  القرآن يف تبيان حال الكثرة 
يف  الكثرة  ذم  بل  احلق،  عى  دائًا  ليسوا 
فاقرأ  شئت؛  فإن  مدحها،  من  أكثر  القرآن 

مب  خب  حب  ىمحٱجب  تعاىل:  قوله 
مت  خت  حت  جت  هب  
مثيمح ]البقرة: 43)[، وقوله:  هت 
هسيمح  مس  هث  مث  ىمحهت 

جخ   ىمحٱمح  وقوله:   ،]187 ]األعراف: 
حص  مس  خس  حس  جس  مخ 

خصيمح ]هود: 17[، وقوله تعاىل: 

زئ  رئ  ٱ َّ    ُّ     ِّ  ّٰ  ىمح   
مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 
عى  زد  بل   ،]89 ]اإلرساء:  نبيمح 

جه  ىمحهن  ملسو هيلع هللا ىلص:  لنبيه  اهلل  قول  ذلك 
حييمح ]يوسف:  جي  ٰه  مه 
103[، واعضد ذلك بأن الطائفة املنصورة 
فلم  فرقة،  وسبعن  ثالث  بن  من  واحدة 
األساء  حشد  ومل  بالكثرة؟!  الولوع  هذا 

وعطفها عى بعض؟!
من كان مع أمحد بن حنبل يف تلك الفتنة 
التي اقتلعت كل يشء حتى كبار املحدثن 

وكان صامًدا هو وقليل ممن معه؟!
وهم  وتالميذه  تيمية  ابن  مع  كان  ومن 
املخالفن هلم  قلة يف خضم بحر هائج من 

يف وقته؟! 
الفتن  من  أمواًجا  جياهبون  قلة  كانوا 
والشبهات، ومع ذلك نؤمن بأن احلقَّ كان 

معهم ال مع الكثرة.
ومل يكن العزوف عن التكثر بذكر العلاء 
منهج  هو  الرد-  سبيل  عى  كان  ما  -إال 
أهل السنة واجلاعة فقط، بل العزوف عن 
فأين  أئمة األشاعرة،  أيًضا منهج  ذلك هو 
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األشعري،  أيب احلسن  التكثر يف كالم  هذا 
إسحاق  وأيب  الباقالين،  بكر  أيب  والقايض 

الشرازي؟!
بل أين ذلك عند اإلسفراييني واجلويني 

وعبد القاهر البغدادي؟!
كالغزايل  بعدهم  جاء  ممن  هو  أين  بل 

واآلمدي واإلجيي؟!
ومن  وأئمتهم،  األشاعرة  علاء  فهؤالء 
عليه  وحاججوا  األشعرية،  ملذهب  لوا  أصَّ
خمالفيهم، مل يذكروا هذا التكثر ليستدلوا به 
عى أهنم عى احلق! وإنا هذا فعل األشاعرة 
حجتهم  يقوي  ما  جيدوا  مل  الذين  اجلدد 
بتعداد من  يتقوون  فذهبوا  آراءهم،  ويؤيد 
مى من العلاء واألئمة! وصاروا حيشدون 
إدخال  عى  وحيرصون  واملخالف!  املوافق 
كل من وجدوا له موقًفا ولو حمتماًل، وبرتوا 
واملواقف،  العبارات  وانتقوا  النصوص، 
وخلطوا هذا بذاك، وقالوا: انظروا؛ هؤالء 

علاؤنا وأئمتنا.
السبيل؛  هذا  عى  قدامة  ابن  نبه  وقد 
البدع  أهل  أن  العجب  »ومن  فقال: 
بكثرهتم،  احلق  أهل  كوهنم  عى  يستدلون 

وظهورهم،  وجاههم  أمواهلم  وكثرة 
أهلها  بقلة  السنة  بطالن  عى  ويستدلون 
جعله  ما  فيجعلون  وضعفهم،  وغربتهم 
دليل  الّسنة  وعالمة  احلق  دليل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
أهل  بقلة  أخرنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فإن  الباطل! 
احلق يف آخر الزمان وغربتهم، وظهور أهل 

البدع وكثرهتم«)3).
ذكر  يف  االسرتسال  أن  يتبن:  وبذلك 
إال  هو  ما  بقوهلم  قالوا  الذين  العلاء 
وأدبيات  االحتجاج  أصول  ترده  أسلوب 
املطارحة العلمية، وهذا الصنيع صنيع من 
ال حجة له، وال بينة لقوله، وال قوة ملذهبه 
إال بمثل هذا التكثر، فهب أننا قلنا: إن أكثر 

علاء األمة أشاعرة! ثم كان ماذا؟
ثانًيا: اإلطار الزمني للكثرة:

دليل  الكثرة  إن  وقلنا:  -جداًل-  تنزلنا 
ذلك  أن  وعى  احلق،  عى  الداللة  صحيح 
املنهج سليم صحيح؛ لكن يبقى اإلشكال 

يف حتديد زمن هذه الكثرة املعترة:
صحة  عى  الداللة  يف  تقصدون  فهل 
هم  املنهج  ذلك  علاء  يكون  أن  املنهج 

)3) املناظرة يف القرآن )ص 58-57).
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األكثرية عى مر التاريخ اإلسالمي؟

أم تقصدون أنه متى ما صار علاء منهج 
ما أكثرية يف زمن معن كان ذلك املنهج هو 

احلق؟
يف  العلاء  أكثرية  أن  املقصود:  كان  فإن 

وقت ما كاف يف معرفة صحة املذهب.
قلنا: فا رأيكم بظهور املعتزلة يف عرص 
مقاليد  عى  وغلبتهم  التاريخ،  عصور  من 
وكون  صيتهم،  وذيوع  والقضاء،  اإلفتاء 
الدولة،  بل كان هو مذهب  القضاة منهم، 

وبه يفتى ويقى بن الناس؟!
أكان هذا كافًيا يف كون احلق معهم؟!

وإن كان املقصود أن األكثرية ال بد وأن 
تكون عى مر التاريخ اإلسالمي، وتقولون: 
إن علاء األشاعرة هم أكثر العلاء عى مر 

التاريخ اإلسالمي، فا أبطلها من دعوى!
الذين  األشاعرة  العلاء  عدد  فكم 
علاء  مقابل  القوائم  هذه  مثل  يف  يذكرون 
مائة  فيها  عليها  وقفنا  قائمة  فأكثر  األمة؟! 

وأربعة ومخسون عامًلا:
فمن هؤالء عى مدى مخسة عرش قرًنا؟!
وما ذا يمثلون بالنسبة للعدد املهول من 

العلاء الذين أنجبتهم األمة؟!
مع مالحظة أن أكثر األساء التي أوردها 
هي لعلاء من القرن السابع فا بعد، وكأن 
فيهم  يكن  مل  واخلامس  الرابع  القرن  أهل 
نبوغ وال ظهور قوي لألشاعرة، ثم ال يغب 
عن ذهنك أن األشاعرة أنفسهم قد انقسموا 
ومروا بأطوار عديدة، إىل درجة أنه ال يمكن 
أن تنسب أشعرية اليوم إىل أشعرية األمس! 
فاجلويني والغزايل والرازي ليسوا عى مثل 
عي  وأيب  الباقالين  وال  احلسن  أيب  قول 
اإلسالم  شيخ  يقول  وغرهم؛  شاذان  بن 
احلقيقة:  هذه  موضًحا   ♫ تيمية  ابن 
أيب  كالقايض  األشعري  أصحاب  »وأئمة 
بن  اهلل  عبد  أيب  وشيخه  الباقالين،  بن  بكر 
عبد اهلل بن جماهد، وأصحابه كأيب عي بن 
وشيوخ  بل  اللبان،  بن  حممد  وأيب  شاذان، 
شيوخه كأيب العباس القالنيس وأمثاله، بل 
أقرب  وأمثاله،  البيهقي  بكر  أبو  واحلافظ 
السنة من كثر من أصحاب األشعري  إىل 
املتأخرين الذين خرجوا عن كثر من قوله 
الفالسفة؛  أو  اجلهمية  أو  املعتزلة  قول  إىل 
فإن كثًرا من متأخري أصحاب األشعرّي 
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خرجوا عن قوله إىل قول املعتزلة أو اجلهمية 
أو الفالسفة؛ إذ صاروا واقفن يف ذلك كا 

سننبه عليه«)4).
قائًا يف حقِّ  السؤال  فيبقى  ورغم ذلك 
القرن  إىل  السابع  القرن  من  العلاء  هؤالء 
بل  عددهم؟  يف  هم  وكم  عرش:  اخلامس 

ومن هم بالنسبة إىل القرون السابقة؟!
املقام  هذا  مثل  يف  السؤال  أن  شك  ال 

يكفي عن اإلجابة:
فهم بال شكٍّ أقلُّ عدًدا من أهل القرون 
األوىل ممن كانوا قبل أيب احلسن األشعري 

وخالفهم األشاعرة يف مسائل.
أهل  عن  فضاًل  أقلُّ  شكٍّ  بال  وهم   
القرون املفضلة، بل وأفضلية الطور األول 
من األشاعرة عى ما رست عليه األشعرية 

املعارصة ال ختفى عى أحد.
وهم بال شكٍّ أقلُّ اجتهاًدا من أهل تلك 
القرون ممن كان االجتهاد فيهم أكثر بكثر 

ممن جاء بعدهم يف اجلملة.
فأين األكثرية املزعومة؟!

وأين داللة احلق التابعة لتلك األكثرية؟!

)4) رشح األصفهانية )ص 7)1).

وبأي يشء صار أولئك هم علاء األّمة 
الذين تقاس هبم الكثرة؟!

واتباًعا  للحق  إحقاًقا  يقال  ما  غاية 
بعض  يف  األشاعرة  علاء  كان  للعدل: 
يف  خاصًة  والظهور،  الغلبة  هلم  العصور 
لوايل  املبارش  احلكم  من  القريبة  البالد 
املسلمن، كا كان لغرهم غلبة يف عصور 
ذلك،  ننكر  ولسنا  املعتزلة،  كعلاء  أخرى 

لكنا ننازع يف قضيتن ومها:
هم  األشاعرة  علاء  أن  دعوى  األوىل: 
أكثر علاء األّمة عى مرِّ التاريخ اإلسالمي.

. األخرة: أن األكثرية تدل عى احلقِّ
ثالًثا: معيارية األشعرية:

من يضع هذه قوائم العلاء التي يصدرها 
والتدقيق  الفحص  حتت  اجلدد  األشاعرة 
وعى  خلص،  أشاعرة  عى  شاملة  أهنا  جيد 
من قال ببعض عقائد األشعرية وإن مل يقل 
بأصوهلم، وعى من كانت له بعض املواقف 
يف بيان فضلهم مع كونه ليس منهم، وحيق 
تم  الذي  املعيار  ما  نتساءل:  أن  حينئذ  لنا 

ا؟ وضعه جلعل الرجل أشعريًّ
إن شئت أن تعرف املعيار لدهيم؛ فاقرأ 
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جرير[  ابن  ]أي:  »وكان  بعضهم:  قول 
معارًصا لإلمام األشعري، وتويف قبله، فال 
يبعد أن يكون وقف عى يشء من تصانيف 
اإلمام أيب احلسن عى كثرهتا، واستفاد منها، 
ال سيا ومها يف بلد واحد، ومن أمعن النظر 
بل  ذلك...  يستبعد  ال  الطري  تفسر  يف 
انتسب  يكون  أن  يبعد  إنه ال  نزيد ونقول: 

إليه فيا مل يصلنا من كتبه«)5).
اخلياالت  هذه  جعلت  كيف  فانظر 

ا! معياًرا ليكون ابن جرير الطري أشعريًّ
الصنيع،  هذا  من  تتعّجب  كنت  وإن 
بالدارقطني  صنعوه  ممّا  بأعجب  هو  فليس 
حيث نسبوه إىل األشعرية؛ ألنه قبل رأس 

الباقالين!)6).
أهنم  كيف  العجب  أشد  ملتعجب  وإين 
األشاعرة  يف  الدارقطني  اإلمام  يوردون 
وهو الذي قال عنه احلافظ الذهبي يف نفس 
عن  »وصح  به:  حيتجون  الذي  الكتاب 
الدارقطني أنه قال: ما يشء أبغض إيل من 
علم الكالم. قلت ]أي: الذهبي[: مل يدخل 

)5) أهل السنة األشاعرة )ص )5)).
54)(، و»سر  السنة األشاعرة« )ص  »أهل   (6(

للذهبي )14/13)). النبالء«  أعالم 

الرجل أبًدا يف علم الكالم وال اجلدال، وال 
خاض يف ذلك، بل كان سلفيًّا، سمع هذا 
السلمي«)7).  الرمحن  عبد  أبو  منه  القول 
لرأس  تقبيله  خر  عى  وقفوا  ملا  لكنهم 
أهنم  درجة  إىل  الفرح  غمرهم  الباقالين؛ 
كتاب  مؤلف  هو  الدارقطني  أن  نسوا 
أهل  مذهب  فيه  يقرر  الذي  »الصفات« 
أنه  كا  األشاعرة،  وخيالف  واجلاعة  السنة 

هو مؤلف كتاب »النزول«!
القوائم؛  تلك  يف  ديدهنم  هو  هذا  لكن 
املحضة،  األشعرية  بن  فيها  خلطوا  حيث 
يوافق  مل  وإن  تأويل  نوع  له  كان  من  وبن 
يف األصول، وبن من هم أبعد الناس عن 
األشعرية، وكل هذا من أجل التكثر بعلاء 

األمة!
العلاء  بعض  حقيقة  نبن  أن  ومرادنا 
مرادنا  وليس  القائمة،  يف  أدخلوهم  الذين 
تتبعهم مجيًعا؛ مع التنبيه إىل أن هذه األساء 
التي سأذكرها هي أساء وقع حوهلا جدل 
من  منهم  أن  فيهم  يقال  ما  وغاية  كبر، 
وقع يف بعض التأويل دون أن يكون ذلك 

.(418 )7) »سر أعالم النبالء« ))1/ 
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من  ينطلق  أن  ودون  عنده،  مطرًدا  أصاًل 
التأويل،  يف  وأصوهلم  األشاعرة  منطلقات 

ومن هؤالء:
1- أبو نعيم األصبهاين )ت 430هـ(:

»تبين  كتابه  يف  عساكر  ابن  ذكره  وقد 
خمالف  هذا  ولكن  املفرتي«)8)،  كذب 
خمالًفا  كان  فإنه  معتقده،  يف  هو  كتبه  ملا 
نقله  ما  ذلك  ومن  األشاعرة،  تقرره  ملا 
»وقال  قال:  حيث   ♫ تيمية  ابن  عنه 
الواثقن  »حمجة  كتابه  يف  نعيم  أبو  احلافظ 
تأليفه: وأمجعوا أن اهلل  الوامقن«  ومدرجة 
فوق سمواته، عال عى عرشه، مستو عليه 
ال مستول عليه كا تقول اجلهمية: إنه بكل 

زئ  مكان؛ خالًفا ملا نزل يف كتابه: ىمحرئ 
زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ 
ىمحجض   ،]16 ]امللك:  ىبيمح  نب  مب 
مظ  حط  مض  خض  حض 
ىث  ىمحنث   ،]10 ]فاطر:  جعيمح 
ىفيمح ]طه: 5[، له العرش  يث 
وسع  الذي  والكريس  عليه،  املستوي 

ىمحمف  قوله:  وهو  واألرض،  السموات 

)8) )ص 64)).

]البقرة:  جكيمح  مق  حق 
55)[، وكرسيه جسم، واألرضون السبع 
الكريس كحلقة يف  السبع عند  والسموات 
قالت  أرض فالة، وليس كرسيه علمه كا 

اجلهمية«)9).
يف  »قال  أيًضا:  القيم  ابن  عنه  ونقل 
عليم  بصر  سميع  اهلل  وأن  عقيدته: 
ويضحك  ويسخط  ويرىض  يتكلم  خبر، 
القيامة  يوم  لعباده  ويتجى  ويعجب، 
الدنيا  ساء  إىل  ليلة  كل  وينزل  ضاحًكا، 
كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب 
من  هل  له؟  فأغفر  مستغفر  من  هل  له؟ 
الفجر،  يطلع  حتى  عليه؟  فأتوب  تائب 
ونزول الرب تعاىل إىل ساء الدنيا بال كيف 
النزول  أنكر  فمن  تأويل،  وال  تشبيه  وال 
الصفوة  مبتدع ضال، وسائر  فهو  تأول  أو 
العارفن عى هذا. ثم قال: وأن اهلل استوى 
عى عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل، 

فاالستواء معقول والكيف جمهول«)10).
وهذا بال شك يناقض أصول األشاعرة 

)9) »جمموع الفتاوى« )60/5).
)10) »اجتاع اجليوش اإلسالمية« ))/79)).
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ومذهبهم.

)- البغوي )ت 516هـ(:
له  أن  مع  األشاعرة  عدوه -أيًضا- من 
والتي  معتقده،  بيان  يف  عديدًة  تقريرات 
قوله:  ذلك  ومن  األشاعرة،  فيها  خيالف 
وأن  اإليان،  من  األعال  أن  بيان  »باب 
املرجئة«.  عى  والرد  وينقص  يزيد  اإليان 
ثم  والنصوص  اآليات  بعض  أورد  ثم 
قال: »وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي 
ورشائع  فرائض  لإليان  إن  عدي:  بن 
استكمل  استكملها  فمن  وسننًا،  وحدوًدا 
يستكمل  مل  يستكملها  مل  ومن  اإليان، 
حتى  لكم  فسأبينها  أعش  فإن  اإليان، 
تعملوا هبا، وإن أمت فا أنا عى صحبتكم 
بحريص. واتفقوا عى تفاضل أهل اإليان 
ابن  قال  درجاته،  يف  وتباينهم  اإليان  يف 
أصحاب  من  ثالثن  أدركت  مليكة:  أيب 
نفسه،  عى  النفاق  خياف  كلهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
جريل  إيان  عى  إنه  يقول:  أحد  منهم  ما 
نؤمن  بنا  اجلس  معاذ:  وقال  وميكائيل. 
ساعة. وكرهوا أن يقول الرجل: أنا مؤمن 
ا، بل يقول: أنا مؤمن، وجيوز أن يقول:  حقًّ

أنا مؤمن إن شاء اهلل؛ ال عى معنى الشك يف 
إيانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه، فإنه 
فيه عى يقن وبصرة، بل عى معنى اخلوف 
أن  بيان  احلديث  ويف  العاقبة...  سوء  من 
اإليان  فرس  حيث  اإليان،  من  األعال 

بإقام الصالة«)11).
يف  األشاعرة  العتقاد  خمالف  وهذا 

اإليان كا هو معلوم.
ومن أوضح عباراته يف نبذ التأويل قوله: 
»وعى هذا مى سلف األمة وعلاء السنة، 
وجتنبوا  والقبول،  باإليان  مجيًعا  تلّقوها 
العلم  ووكلوا  والتأويل،  التمثيل  عن  فيها 
فيها إىل اهلل عز وجل، كا أخر اهلل سبحانه 
عز  فقال  العلم،  يف  الراسخن  عن  وتعاىل 

مخ  جخ  مح  ىمحجح  وجل: 
جض  خصمص  حص  مس  خس  حس  جس 
حطيمح ]آل عمران:  مض  خض  حض 

. (1((»]7
عى  التأويل  بنفي  رصح  كيف  فانظر 

خالف األشاعرة.

.(47-33 )11) »رشح السنة« )1/ 
))1) »رشح السنة« )171/1).
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3- ابن كثر )ت 774هـ(:
وهذا من أعجب ما تقرأ من ادعاءاهتم 
با  ذلك  عى  استدلوا  وقد  العلاء،  عى 
أورده ابن حجر من أن ابن كثر قال البن 
ألنني  تكرهني  »أنت   :↓ القيم 
أشعرّي«، فقال له: »لو كان من رأسك إىل 
قولك:  يف  الناس  صدقك  ما  شعر  قدمك 

إنك أشعري وشيخك ابن تيمية«)13).
سوق  االدعاء  هذا  بطالن  يف  ويكفي 
ابن  أن  من  أكثر  تريد  فاذا  الرواية،  هذه 
بل  ذلك؟!  يف  يصدقه  مل   ♫ القيم 
إىل  رأسك  من  كان  لو  كالمه:  مؤكًدا  قال 
قولك:  يف  الناس  صدقك  ما  شعر  قدمك 
أحد  تلميذ  يكون  فكيف  أشعري!  إنك 
ا؟!  أشعريًّ األشاعرة  مذهب  مبطي  كبار 
فشيخ ابن كثر -كا هو معلوم- هو شيخ 

اإلسالم ابن تيمية ♫.
وبيان  الناس  عقائد  تقرير  إن  ثّم 
منهجهم ال يكون برسد مثل هذه احلكايات 
التي ليس هلا إسناد تقوم عليه، ولو كان هلا 
العقائد،  أيًضا مستنًدا إلثبات  سند مل تكن 

)13) »الدرر الكامنة« )65/1).

بل يرجع يف ذلك إىل كتب الشخص نفسه 
كثر  ابن  كتب  إىل  رجعنا  وإذا  وتقريراته. 
نجد أنه خيالف األشاعرة، فها هو يقول يف 

جم  هل  ىمحمل  تعاىل:  قوله  تفسر 
خميمح ]الفجر: ))[، يعني: لفصل  حم 
تعاىل  الرب  فيجيء  خلقه،  بن  القضاء 
جييئون  واملالئكة  يشاء،  كا  القضاء  لفصل 
وواضح  صفوًفا«)14).  صفوًفا  يديه  بن 
صفة  يف  األشاعرة  ملذهب  خمالف  هذا  أن 

املجيء.
عى  كان  أنه  عى  يدل  ما  أظهر  ومن 
ابن  عى  تشنيعه  األشاعرة  مذهب  خالف 
قال  فقد  التأويل،  أجل  من   ♫ حزم 
أنه  منه  العجب  كل  »والعجب   :♫
يقول  ال  الفروع،  يف  حائًرا  ا  ظاهريًّ كان 
غره،  وال  اجلي  ال  القياس،  من  بيشء 
وأدخل  العلاء،  عند  وضعه  الذي  وهذا 
عليه خطأ كبًرا يف نظره وترصفه، وكان مع 
هذا من أشد الناس تأوياًل يف باب األصول 
الصفات؛ ألنه  الصفات وأحاديث  وآيات 

)14) »تفسر ابن كثر« )399/8).
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املنطق«)15).  علم  من  تضلع  قد  أواًل  كان 
فكيف يشنع عى ابن حزم من أجل تأويله 
فيدخل يف ذلك  ثم يذهب  الصفات  آيات 

الباب؟!
مشيخة  ويل  قد  كثر  ابن  إن  قيل:  فإن 
أن  ومعروف  األرشفية،  احلديث  دار 
تويل  عن  -فضاًل  الدار  يف  التدريس  رشط 
فهذا  ا،  أشعريًّ يكون  أن  هو  مشيختها- 
دليل قاطع عى أشعريته، وإقرار من نفسه 

عى نفسه.
قلنا: ال يلزم من توليه مشيخة الدار أن 
أنه  نفسه  عن  كتب  لو  بل  ا،  أشعريًّ يكون 
ا  أشعري ال يلزم من ذلك أن يكون أشعريًّ
حقيقة؛ وذلك ألنه ربا قد راعى املصلحة 
العامة، فعقيدته تؤخذ من تقريراته العلمية، 
بأنه  إقرار وكتابة  منه  لو كان  إقراره  ال من 
أشعرّي يف موضع حيتمل مراعاة املصلحة.

يرد  قيل: هذا جمرد ظن وختمن ال  فإن 
قوة هذه احلجة.

توىل  فقد  املزي؟  يف  قولكم  فا  نقول: 
مشيخة الدار قبل ابن كثر، وهو من أعالم 

)15) »البداية والنهاية« ))113/1).

لألشاعرة،  خمالف  واجلاعة،  السنة  أهل 
أفعال  »خلق  كتاب  لقراءته  حبس  وقد 
كتب  بل  الدار،  مشيخة  ويل  لكنه  العباد«، 
بخطه أنه أشعرّي! لكن الناس ال حيكمون 
حقيقة،  مذهبه  هذا  أن  عى  اإلقرار  هبذا 
عوام  به  يرض  ومل  عليه،  ضيق  ولذلك 
حفل  حيروا  مل  أهنم  لدرجة  األشاعرة، 
االفتتاح، ويف بيان هذا يقول ابن كثر رمحه 
اهلل: »ومل حير عنده كبر أحد، ملا يف نفوس 
مل  أنه  مع  لذلك،  واليته  من  الناس  بعض 
أحفظ  وال  منه،  هبا  أحق  قبله  أحد  يتوهلا 
منه، وما عليه منهم إذ مل حيروا عنده؛ فإنه 
وبعدهم  عنده،  حضورهم  إال  يوحشه  ال 

عنه أنس، واهلل أعلم«)16).
الدار  مشيخة  يولونه  جعلهم  ما  ولكن 
أنفسهم-  األشاعرة  أعالم  أحد  -بشهادة 
هو: »علمه وفضله، ومها مما ال يستطيع أن 
ينكره األشاعرة وال غرهم... وقد جرت 
هذه  مشيخة  من  إلخراجه  عدة  حماوالت 
يتمتع  كان  ملا  بالفشل؛  كلها  باءت  الدار، 
به احلافظ املزي من املكانة الرفيعة بدمشق، 

.(101 )16) »البداية والنهاية« )14/ 
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قبل  املخالف  هبا  اعرتف  التي  املكانة  تلك 
ضده  حتاك  املكائد  واستمرت  املوافق. 
وكان  شيخوخته«)17).  آخر  يف  وهو  حتى 
»إن  بقوله:  السبكي  بينه  كا  ذلك  سبب 
املزي يف  رتبة  ينكر  املالكي ال  الدين  صدر 
رشط  هو  ما  الحظ  كأنه  ولكن  احلديث؛ 
يكون  وأن  بد  ال  شيخها  أن  من  واقفها 
حن  كان  وإن  واملزي  العقيدة،  أشعري 
ويل كتب بخطه بأنه أشعري إال أن الناس 
هذا  فتأمل  ذلك«)18).  يف  يصدقونه  ال 
هو  من  وهو  السبكي  من  الصادر  الكالم 
يف أشعرّيته، فإن كان جمرد اإلقرار يكفي يف 
حاولوا  ومل  عليه؟!  ضيقوا  مل  املذهب  بيان 
مرات عزله عن ذلك املنصب؟! بل مل كان 
إقرار  يصدقون  ال  عوام-  -وهم  الناس 
داللًة  يدل  ذلك  كل  نفسه؟!  عى  املزي 
واضحًة عى أن جمرد تويل الدار بل واإلقرار 

ال يعني أنه أشعري حقيقة.
رابًعا: علاء أهل السنة:

الدعوى بحزمة كبرة  لقد تلبست هذه 

عواد  لبشار  الكال«  هتذيب  كتاب  »مقدمة   (17(
معروف )7/1)).

الكرى« )398/10). الشافعية  )18) »طبقات 

من اخللل املنهجي؛ نود أن نأيت عى ما تبّقى 
من بنياهنا، فقد سبق بيان أن غاية ما عدوه 
عامًلا،  ومخسن  مائًة  بلغوا  قد  العلاء  من 
وحتى إن كانوا أضعاف ذلك، فمن هؤالء 
أمام اجلمع الغفر من العلاء من أئّمة أهل 

السنة واجلاعة؟!
كل  إن  نقول:  أن  القول  نافلة  ومن 
الصحابة الكرام والتابعن هلم بإحسان إىل 
القرن الرابع ليسوا من األشاعرة، فمن وفاة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل حتول األشعري عن االعتزال 
زهاء أربعة قرون ليس فيها أشعري واحد، 
خر  بأهنم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  زكاهم  ممن  وهم 
االعتقاد  يف  فيه  كانوا  نقص  فأي  القرون، 

حتى أكمله أبو احلسن األشعري؟!
وإنا  بجديد،  يأت  مل  هو  قالوا:  فإن 

أصوله هي أصول السلف قبله.
نظر  أدنى  هيدمه  باطل  ادعاء  هذا  قلنا: 
عى  واحدة  فمسألة  العقدية،  املسائل  يف 
العلو خالف فيها  املثال وهي مسألة  سبيل 
الذهبي  عد  وقد  السلف،  سائر  األشاعرة 
رمحه اهلل من التابعن أكثر من مائة ومخسن 
عامًلا من احلجاز والشام وخراسان واملدينة 
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خيالف  كلهم  والكوفة  والبرصة  ومرص 
املسألة،  هذه  يف  األشاعرة  قول  قوهلم 
املسألة،  يف  رصيح  قول  هلم  ممن  وهؤالء 
وهذا  اعتضاًدا؟!  أوردهم  بمن  فكيف 
خالفهم  من  عدد  فكم  واحدة،  مسألة  يف 
األشاعرة يف املسائل األخرى؟! وهذا مجع 
مؤلف واحد، وجهد رجل واحد، فكيف 

با مجعه غره؟!
من  يسر  نزر  عى  تقف  أن  شئت  وإن 
ابن  فاقرأ كالم  السنة واجلاعة؛  علاء أهل 
نذكر  »ونحن  يقول:  حيث  احلنبي  املرد 
األشاعرة،  جمانبة  عنهم  ورد  ممن  مجاعًة 
وجمانبة األشعري... منهم أبو حممد احلسن 
أمحد،  بن  زاهر  ومنهم  الرهباري،  عي  بن 
ومنهم أبو حممد احلسن بن أمحد البغدادي 
ومنهم  الرفاء،  عي  أبو  ومنهم  احلريري، 
يعقوب  أبو  ومنهم  الشاركي،  حامد  أبو 
عبد  حممد  أبو  اإلمام  ومنهم  زوران،  بن 
بن  حييى  ومنهم  الصابوين،  عدي  بن  اهلل 
ومنهم  القراب،  إسحاق  أبو  ومنهم  عار، 
أبو العباس أمحد بن حممد النهاوندي، قال 
عليه  ما  عى  شيخ  ألف  لقيت  الدينوري: 

النهاوندي يف ذلك ]أي: يف ذم األشعرية[، 
ومنهم أبو عي احلداد، ومنهم أبو عبد اهلل 
محزة،  بن  أمحد  اإلمام  ومنهم  الدينوري، 
ومنهم  اهلروي،  الزاهد  سعيد  أبو  ومنهم 
الصعلوكي،  حممد  بن  سهل  الطيب  أبو 
أبو  ومنهم  اإلسفراييني،  حامد  أبو  ومنهم 
احلاكم،  منصور  أبو  ومنهم  القفال،  بكر 
وذمه،  هلم  جمانبته  وغره  األنصاري  ذكر 
أبو  ومنهم  البسطامي،  عمر  أبو  ومنهم 
ومنهم  أمحد،  بن  حبال  الرتمذي  املظفر 
اهلل  عبد  أبو  ومنهم  احلاكمي،  القاسم  أبو 
هيضم  ومنهم  السلمي،  احلسن  بن  حممد 
بن حممد بن إبراهيم بن هيضم، ومنهم أبو 
أيب  بن  احلسن  ومنهم  الصابوين،  بن  نرص 
إساعيل  بن  منصور  ومنهم  املكي،  أسامة 
بن  زيد  ومنهم  هلم،  جمانًبا  كان  الفقيه 
حممد األصبهاين، ومنهم أمحد بن أيب نرص 

املاليني....«)19).
وعابد  حمدث  من  كثرة  أساء  عد  وقد 
أهنم  عى  نصوا  ممن  كلهم  وإمام،  وفقيه 

عساكر«  ابن  عى  والدساكر  اجليوش  »مجع   (19(
)ص 150- 151).



السلفية

80

احلسن  بأيب  صدرهم  لألشاعرة،  جمانبون 
يوسف  الدين  بجال  وختمهم  الرهباري، 
املرداوي، ثم قال بعد ذلك: »وقد رأينا يف 
أكثر  معنا  اشتغل  ومن  ورفقائنا  أصحابنا 
ومفارقتهم،  جمانبتهم  عى  واحد  ألف  من 
والوقوع فيهم، وما تركنا ممن تقدم أكثر ممن 
العسكر  ال  الدساكر  لعمرك  فهذه  ذكرنا، 
بالصدق  عساكر،  ابن  لفقه  الذي  امللفق 
والكذب الذين ال يبلغون مخسن نفًسا بمن 
قد كذب عليهم، ولو نطّول تراجم هؤالء 
كا قد أطال يف أولئك، لكان هذا الكتاب 
ملا  واهلل  ثم  وواهلل  جملدات،  عرش  من  أكثر 
نستقيص  ذهبنا  ولو  ذكرنا،  ممن  أكثر  تركنا 
ونتتبع كل من جانبهم من يومهم إىل اآلن 

لزادوا عى عرشة آالف نفس«)0)).
وأخًرا:

ــؤالء  ــن ه ــوا ع ــاهم أن يقول ــا عس م
أغفلنــا  وقــد  بعدهــم؟!  جــاء  ومــن 
القــرون الثالثــة لعــدم إمكانيــة حرصهــم 
بــن دفتــي كتــاب، فهــل بقــي بعــد هــذا 
ــن  ــون م ــل يرتاجع ــحة خج ــؤالء مس هل

)0)) املصدر السابق )ص 151).

ــم؟! ــن دعواه ــا ع أجله
املـّرد  ابـن  ذكرهـم  الذيـن  وهـؤالء 
يربـون عـى األربعائة عامل، كلهـم يف زمن 
األشـعري وبعـده، وأولئـك مـن ذكرهـم 
شـئت  وإن  واحـدة،  مسـألة  يف  الذهبـي 
أن تـزداد فخـذ مـا كتبـه اإلمـام ابـن القيم 
عقيـدة  مـن  واحـدة  مسـألة  يف  اهلل  رمحـه 
التابعـن وتابعيهـم وأقوال األئمـة األربعة 
وتابعيهـم، وأقوال أئمة احلديث والتفسـر 
واللغـة والزهـاد)1))، ولـو شـئت بعد هذا 
كلـه الزيادة لزدنـاك، فإنه معـن ال ينضب 
مـاؤه، وال ينقطـع وصلـه، وال خيتلط هبذا 
السلسـبيل شـوائب وال كـدر، فأيـن مـن 
هـذه الكثـرة الكاثـرة مـن يذكروهنـم مـن 
العلـاء -الذيـن قـد رجـع منهـم أغلبهـم 
ليمـوت عى عقيـدة عجائز نيسـابور- ممن 
ال يسـاوون عـرش معشـار علـاء األمـة؟!

عي  يدَّ أن  ذلك  بعد  يمكن  وهل 
األشاعرةاجلدد أن علاء األشاعرة هم أكثر 

علاء األمة؟!

 (118 )ص  اإلسالمية«  اجليوش  »اجتاع   ((1(
بعدها. وما 
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فضل تصحيح النية قبل النوم

عن أيب الدرداء ◙ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أتى فراشه 
وهو ينوي أن يقوم يصيل من الليل؛ فغلبته عيناه حتى أصبح؛ كتب 
ربه عز وجل«. »صحيح  من  عليه  نومه صدقة  نوى، وكان  ما  له 

النسائي« )١٧٨٦(، »صحيح ابن ماجه« )١٣٤٤(.

قال اإلمام ابن القيم ♫: »من كان له ورد يصليه من الليل، 
ورده،  أجر  له  كتب  نوم؛  عينه  فغلب  إليه  يقوم  أن  نيته  ومن  فنام 

وكان نومه عليه صدقة«. »طريق اهلجرتني« )ص٣٦٠(.

صالته  إىل  القيام  عادته  كانت  »من   :♫ الرب  عبد  ابن  قال 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  جاء  فقد  عينه،  فغلبته  الليل،  من  نافلته  إىل  أو  املكتوبة 

يكتب له أجر صالته، ونومه صدقة عليه«. »الستذكار« )٣٧٦/٢(.

أسرة التحرير
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هـل مـــن جمــــــيب؟!

يف  فراًغا  سدت  وإهنا  السلفية  باملجلة  يشيدون  الكرام،  القراء  من  رسائل  عدة  وصلتنا 
املسلمن  نفوس  يف  وأحيت  اإلسالمية،  الصحافة  يف  خلاًل  وأصلحت  الدعوية،  الساحة 
عامة والسلفين خاصة اعتزاًزا بفهم الكتاب والسنة يف ضوء منهج الصحابة والتابعن هلم 
بإحسان؛ مما يؤدي إىل رسوخه يف أنفسهم، وتفاعلهم يف نرشه، والدعوة له وإليه؛ بالتي هي 

أحسن للتي هي أقوم.
واقرتحوا عى أرسة التحرير عدة أمور؛ نلخصها: 
1- أن تصدر املجلة شهرًيا غرة كل شهر هجري.

اهل  ومراكز  وطالبه،  العلم  أهل  عى  توزيعها  ليتم  ورقية؛  طبعة  للمجلة  يكون  )-أن 
السنة واجلاعة يف العامل.

3-أن يكون للمجلة موقع رسمي عى الشبكة العنكبوتية.
4- أن يتم ترمجة املجلة السلفية إىل اللغات العاملية احلية؛ ليصل املنهج السلفي النقي إىل 

كل املسلمن دون واسطة؛ لتبلغهم احلجة الرسالية.
اجمللة السلفية: نشكر القراء الكرام عى ثقتهم التي نعتز هبا، وعى تشجيعهم املستمر 
لتحقيق  احلثيث  والسعي  املجلة،  تطوير  يف  نستمر  أن  الكرام:  قراءنا  ونعد  به،  نفخر  الذي 

اقرتاحاهتم، وإخراجها إىل عامل الواقع.
ونحن إذ نضع ذلك بن 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 خر فيه نرصة اإلسالم والسنة والسلفية.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.

للتواصل واالستفسار - واتس آب: 962795515806+
المشرف العام
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