
 فهم إشكاالت "ما بعد السلفية" املدخل .. إىل 

   

حني أخربين أخي وصديقي الشيخ الفاضل "أمحد سامل" عن كتاب "ما بعد السلفية" وكان يتوقع رفضًا 
واسعًا للكتاب، أبديت خمالفيت هلذا التوقع، وأن مثل هذا النقد سيكون متقبًال عند التيار األوسع من 

ينها لن خيرج فالنقد ح السلفيني، كنت أرى أن مثل هذا النقد من كاتبني فاضلني سيكون له أثر إجيايب،
عن حٍق ظاهٍر يستفاد منه، أو إثارة مسائل اجتهادية تكون حمًال لوجهات نظر متقاربة، أو يف أقل األحوال 

  خطأ مردود، هو من قبيل الزالت اليت ال يسلم منها أحد.

ه أنين نحلظة ما وصلين الكتاب بدأت متلهفًا بقراءته، قرأته بشكل دقيق فاحص، شعرت بعد االنتهاء م
إجيابيًا، أو من املمكن أن تتقبله أكثر    كنت ساذجاً جدًا حني ظننُت أن مثل هذا النقد سيحدث أثرًا

  النفوس، أو أن يكون الفضاء الذي سيحدثه فضاًء صحيًا.

  ما السبب يف ذلك؟

 السبب هو يف الروح اليت كتب ا هذا النقد، وحكمت سياقاته، وسيطرت على الكتاب من أوله حىت
آخره، فهذه الروح مل تتمحض عن روح طالب العلم الشرعي الذي يستحضر أنه حيرر أصوًال وكلياٍت 
شرعية، مما يستدعي وضوحًا يف جتلية األصول الشرعية، ولغة بينة يف رسم الفوارق بني احلق والباطل، 

  والسائغ وغري السائغ.

كار تجاوز حدود نقد املسائل إىل تأريخ لألفتستدعي أيضًا صرامة علمية متأنية، خاصة حني ت   هذه الروح
  واالجتاهات والتيارات.

وهذه الروح حني تنتقد فإا تقدم مشروعها يف ثوب الناصح املشفق، املكمل إلخوانه، الذي يقدر جهودهم 
  ويسعى لتكميل نقصها، ويراعي احلكمة واملصلحة يف سبيل إصالح ما يراه من عوج.

كان هذه الروح العلمية "الوضوح الشرعي، الصرامة العلمية، النصح األخوي" القصور واملزامحة ملثلث أر
  كان سببًا لكافة اإلشكاالت اليت محلها هذا الكتاب، وجندها حاضرة من أول الكتاب إىل آخره.

  وسيتضح أوجه اخللل واملزامحة هلذه األركان يف الفقرات التالية:



  ) النقد بني مسلكني:١( 

  أخي الشيخ أمحد يف برنامج اآلسك فأجده يكتب: كنت أقرأ يف صفحة

ولو كان قول ما يراه اإلنسان حقًا يترك لشيء=لتركته كرامة لصحبة أخشى فقدها، لكن احلق "  
  "أمانة، وإذا مل يوجد من يقوم به=مل جيز تركه لوجه أحد من الناس

  يف سبيل ذلك. يشدك مثل هذا الكالم، وتعجب بروح الصدق والنصح واألمانة وحتمل األذى

  لكنين أجد صعوبة بالغة يف كيفية ترتيل مثل هذا على كتاب ما بعد السلفية!

فالنقد الشرعي الذي حيمد، ويكون من القيام باحلق الذي يتهيأ اإلنسان لتحمل األذى يف سبيله، ميكن أن 
  يوضع يف درجات:

كن أن ع بدالئل الكتاب والسنة ، وميمسائل الشرع الظاهرة اليت يبني فيها اإلنسان احلق للناس، ويصد-١
يدرج ضمنها أيضًا املسائل االجتهادية ألا من بيان األحكام، وإن كانت درجة بياا ليست 

  فقد يترك الشخص بياا مراعاة ملصاحل كثرية.   كسابقتها،

و ملنكر، وهاإلنكار العملي على املنكرات واملظامل واملحرمات، فهو من األمر باملعروف والنهي عن ا-٢
إنكار يوجه لكل أحد، وميكن أن يلحق به اإلنكار يف املسائل االجتهادية أو املحتملة ألا من جنس 
اإلنكار املشروع، وإن كان أمرها يف الصدع والبيان أهون، فهي تتبع املصلحة وقد يكون من املشروع 

  تركها يف أحوال.

  ن هذين النوعني؟هل ما يف كتاب ما بعد السلفية هو م  السؤال هنا:

نعم، يوجد يف الكتاب نقد متعدد هو من هذين النوعني، وحيمد عليه الشخص، ويثاب على ما يصيبه من 
  أذى يف سبيله.

  لكن، هل اإلشكال يف الكتاب الذي أحدث النفور واخلصام هو النقد املتعلق ذين النوعني؟

  رأيي بكل وضوح، ال.



قبيل النقد الشرعي الذي حيتسب اإلنسان األجر فيه، ويرى أن فالنقد املشكل يف الكتاب ليس هو من 
  الصدع به هو مما ال مندوحة له عنه.

حني ختوض مثًال يف حتليل شخصيات الناس، فتتبسط يف احلديث عن الشيخني عبد الرمحن الرباك وناصر 
ق الرجلني يف ويمل ينجح تس" و "أن كل حماوالت الدفع بالرجلني لتسنم هذا املنصب مل تنجحالعمر و"

أدوات الرجلني واخلصائص احلديثة للتسويق اإلعالمي و"   "صناعة رمزية جمتمعية هلما لعوامل ذاتية
  " اخل ما قيل يف هذا السياق فقط.وخصائص كاريزما الشخصية مل تساعد الرجلني

وحني توزع أحكامك الذاتية على الشخصيات: بالفقر املعريف، وضعف اإلطالع، والسطحية، وتواضع 
  اخل.  األدوات، واملحافظة،

وحني تأيت لتيارات واسعة فتتحدث بازدراء عن مستويام الفكرية، وحدود اطالعهم، وترسم خرائط 
  اجب الذي خيشى املرء من عاقبة كتمانه؟مشوهة حلركة أفكارهم وتأثريهم، هل هذا من النقد الشرعي الو

غاية ما يف هذا من الناحية الفقهية إن سلم من اإلمث والتعدي أن يكون من فضول البحث والنظر، فليس 
  هو من قبيل النقد الشرعي الذي تتغيا به رضا اهللا وحتتسب األجر يف سبيله.

ليت سار وبني املمارسة النقدية ا   شرعًا، فثم متييز واضح يف املسلك الفقهي بني مساحة النقد املحمودة
س جمرد ناقد لي   عليها الكتاب، وال يزيل اإلشكالية عنها أن تقدم يف قالب "تاريخ األفكار"، فالكتاب هنا

  للفكرة، ينقل الفكرة اخلطأ ويصححها، فهو ال ينقل الواقع فقط، وإمنا يصور لك هذا الواقع.

ليس عمًال حمايدًا وموضوعيًا، فهو ال ينقل احلقيقة كما هي، إمنا فالعمل هنا حتت مسمى مؤرخ األفكار 
تتأثر الصورة اليت يرمسها بانطباعته واهتماماته، وبالصور األكثر تركزًا يف ذهنه، وتتأثر أيضًا باهلدف الذي 

ل ب يريد الوصول إليه من هذا اإلطار، فاهلدف ليس نتيجة بريئة يستخرجها بعد االنتهاء من رسم املشهد،
  هي دافع وحمرك أساسي لكيفية وضع اإلطار ورسم الصورة ملشهد األفكار.

إذن، فاملوضوع ليس جمرد صدع باحلق يف مسائل شرعية، ومن ال يتقبل نقده أو يتحفظ منه أو يستفزه 
  موقفه يكون رافضًا للنقد!



ك ترسم مشهد   تابةلسنا أمام تصحيح ملسائل، وبيان ألحكام شرعية، وإعالن لكلمة احلق، إمنا مع ك
العلمي والثقايف واإلصالحي، وتتلمس أدوات تفكريك، وتتحسس دوافعك، وتقدمك يف أشكال منطية 
معينة، فمن الطبيعي حينها أن يكون موقف أي تيار متحفظًا جدًا من هذا، وسيكون مغفًال غاية االستغفال 

  اء اإلجيايب!من يقبل مثل هذا على أنه من قبيل تصحيح التصورات والنقد البن

  فالكتابة النقدية ذه الروح تبتعد عن الروح النقدية لطالب العلم الشرعي يف أمرين:

أن طالب العلم الشرعي يركز بشكل أساسي على القضايا الشرعية، واألخطاء املنهجية، اليت يراها -١
  خمالفة للشريعة، أو أن مث ما هو أصلح منها.

 القضايا، فالقضايا ذات األولوية الشرعية يصدع ا وحيتمل األذى يف أن طالب العلم الشرعي مييز بني-٢
سبيلها، وأما ما عداها فإنه يراعي األصلح واألنفع وما جيمع القلوب، فهو ال جيعل النقد غاية يف حد ذاته، 

  ، بله أن جيعل ذلك مما جيدد به لألمة سلفيتها!

منا الرتاع يدخل مع التوسع الذي خلف ذلك، وهو مما ال يقال وهاتان الدرجتان ال تثري افتراقًا وال نزاعًا، إ
فيه أنه من قبيل كلمة احلق اليت خيشى اإلنسان على نفسه من اإلمث لو تأخر يف بياا أو عدل عن شيء 

  منها.

من الطبيعي حينها أن نقدًا كطريقة نقد هذا الكتاب سيكون حمل اختالف وافتراق، وحمدثًا للتقاطع 
وسيثري الكثري من التجاوزات، وهي منكرات ال شك فيها، لكن من ينكرها جيب أن ال ينسى والتدابر، 

أن تاريخ أفكار هذه اخلصومات نشأ بسبب هذه إشكاليات هذه القراءة اليت ختففت عن الروح الشرعية 
  يف وضوحها وموضوعيتها ونصحها.

 وفق املوازين الشرعية، فالنقد الشرعي هذه اخلصومة واالفتراق مل تكن لتقع لو أن النقد كان متحركًا
القائم على النصح، الذي يهدف لتقومي اخللل، وإرادة اخلري للغري، ومراعاة املصلحة، ودفع املفسدة، ومجع 
  القلوب، وغريها من املصاحل اليت ال تغيب عن روح طالب العلم، ال حيدث غالبًا شيئًا من هذه اإلشكاالت.

  ذهن أخينا الشيخ أمحد حيث كتب:وهو أمر كان مستحضرًا يف 



أحد العيوب األساسية أن جتريده للنقد ومجع هذا احلشد كله من جماالت النقد سيجعله أشبه باللوم "
منه بتشخيص املرض أو العالج، وال شك هذا سيؤذي السلفيني ورمبا يستفزهم استفزازًا حيول بينهم 

ثر، املوضوع أك وبني االنتفاع منه، ورمبا كان األفضل لو خرج على أجزاء، وساعتها كانت ستوىف حقها
كذا عامل زي اللي اختانق مع امراته فجمع هلا القدمي واجلديد، هذا إشكال نعترف به لكننا لألسف مل 

  "نكن مستعدين لتأجيل النقد وال لتفريغ أعمارنا لبسط جزئيات النقد فلدينا مشاريعنا

ح، مع د طريقة أنفع وأصلويل أن أسجل هنا عالمة تعجب كبرية، فحني يكون األمر ذه احليثية من وجو
تترك مثل هذه     إقرار تام بكون هذه الطريقة ستستفز الناس مبا حيول بينهم وبني االنتفاع به، ومع ذلك،

  املصاحل الظاهرة بسبب انشغال الشخص مبشاريعه اخلاصة!

لصور اهذا كله طبعًا على التسليم حبيادية مؤرخ األفكار، وأما حني ندخل يف التفصيالت أكثر ونفحص 
والرسومات اليت وضعت فيها التيارات السلفية سيتبدى بوضوح حالة كثري من أشكال التهاون والتنميط 

  ، وقد ساهم أخونا الشيخ مشاري الشثري يف جتلية ذلك يف مقالتيه املميزتني.

  حني تصف التيارات السلفية باألوصاف التالية:

يًال للشر هي حسابات مادية ال حتسب حساب إن كل حسابات التيار اإلسالمي اليت يسميها تقل"
اخلسائر املعنوية اليت يتعرض هلا التيار وتتعرض هلا العامة وكثري مما يستعملون فيه التعريض والتورية 
ويتكئون فيه على اإلمجال=يزرع بذور فساد عظيمة ومل يدخلهم يف هذه املهالك إال إرادة التوسع 

  ٥٠٦" وإثبات الوجود

  ٤٣٢   "على فقر املجال السلفي التداويل يف إدراك ذلك التفريقنضرب مثاًال "

  ٦٤٧ "لطلبة العلم السلفيني الذين يتسمون بالفقر الكامل يف علوم اآللة والفقه املتين القدمي"

جتسيد للخلل الفقهي السلفي الذي سبق الكالم حوله، املفتقر للتحليل والتفصيل، املائل اىل البساطة "
  ٤١٣" التفعيل للنظر املصلحيوالتوضيح، قليل 

فالفقه السلفي يعرف فتوى مثل جواب على سؤال هل جيوز إلنسان أن يلعب أي لعبة مع إنسان "
  ٣٧٦" يرتدي سرواًال قصريًا؟



  ٦٠٣   "اإلشكال حقًا أن كثريًا من امللتزمني يعاملون الناس معاملة اخلوارج"

ع مبا بالعربية وال التفسري مع ضعف عام يف االطال فالسلفيون ال يولون اهتمامًا كافيًا باألصول وال"
  ٣٥٧" يف ذلك على أقوال السلف السابقني إلثبات اخلالف واإلمجاع

  ٣٧٣" االشتغال بالكتب واملتون الفقهية اليت ال يفهمها أغلب السلفيني"

ن م النفور من االختالف وخلط االختالف السائغ بغري السائغ، وتضييق اخلالف السائغ=كل ذلك"
أسيسه التعصب عرب التاريخ، إال أن شيوعه وت   حمدثات السلفية املعاصرة، وإن كانت ال ختلو منه مناذج

  ٣٠٥" علميًا يعد مسة من مسات السلفية املعاصرة على تباينات وفروق واستثناءات

ال أريد هنا مناقشة هذه السياقات، وال تقييمها وبيان ما فيها، إمنا هديف شرح كيفية توظيف فلسفة تاريخ 
األفكار يف تقدمي صورة منطية قامتة عن التيارات السلفية، ومن الطبيعي جدًا أن التيار السلفي لن يقبل هذا 

صدق أن ى احترام النقد وتقبله، بله أن يالتشويه والتنميط، وسيكون حمكم الغفلة لو قبل مرور ذلك بدعو
هذا من قبيل قول كلمة احلق وأن ما حيدث من خصومات تالية هي ضريبة كلمة احلق، اليت تقع على 

  مؤرخ األفكار الذي رضي أن يتحمل األذى يف سبيل ذلك كما ضحى أئمة اإلسالم من قبله!

  ول أن :زاد حد التنميط إىل مستوى غري معقول، فوصل إىل الق   بل

مبرتلة أعظم ذنب فيه، فاحلليق واملدخن واملقصرة يف حجاا كل    السلفي يرتل كل ذنب يف الدين"
  ٦٠٠" هؤالء عنده من جنس املنافقني والزناة والسكارى إن مل يكن بلسان املقال فبلسان احلال

لذي حيلف العظيم، ا وما ظننت أن البغي والفجور يف اخلصومة يصل باألخوين الكرميني إىل هذا التجين
وهو     اإلنسان بأغلظ اإلميان أنه موغل يف اإلسراف الكاذب والظلم والتشويه على تيار عريض من املسلمني،

  من البغي املسرف الذي حيتشم عنه كثري من خصوم السلفية واإلسالميني.

ية يقع يف أي معص إذا كان السلفي يف ذهن مؤرخ األفكار ال مييز بني الزنا وشرب الدخان، ويعامل من
  معاملة املنافقني والسكارى والزناة.

يف مثل هذه القضية البدهية اليت خيجل اإلنسان من   فإذا كان هذه صورة السلفي يف ذهن مؤرخ األفكار،
التورط مبثل هذا الكالم فيها، فكيف سيكون حال اإلنصاف واملوضوعية والرتاهة حني تأيت األبواب اليت 



ار فيها إىل الكثري من البحث واملقارنة والتروي حىت يكون حمققًا للوظيفة الواجبة يف حيتاج مؤرخ األفك
   مهمة مؤرخ األفكار!

هذا ليس جمرد نقد، وال بيانًا حلق، وال حىت تشخيصًا لواقع، بل هو قالب حمدد يشوه اإلنسان وال ميكن 
و لسنوات طويلة، وجتمع من أن يقبله عاقل، خاصة أنك تتحدث عن تيارات ممتدة شرقًا وغربًا، 

الشخصيات واملواقف واألحداث ما ال ميكن حصره، فأي نقد بعد هذه احليثية مبثل هذه الطريقة هو نقد 
انتقائي انطباعي يقولب هذه التيارات بدعوى تاريخ األفكار يف شكل معني، فإن سلم من الظلم والبغي 

شرعي بلها النفوس عادة، وليست هي من قبيل النقد الفلن يسلم من إشكالية التنميط يف صورة معينة ال تق
  يف شيء.

وإن مل    هلذا جند الكتاب وضع لنفسه معيارًا جييز له نسبة أي أمٍر شائع عند السلفيني إىل السلفية املعاصرة
  يكن غالبًا:

ال و معظم صيغ التعميم يف الكتاب هو التعبري عن منط سائد منتشر يف السلفية وإن مل يكن مستغرقًا"
  ١٤" حىت غالبًا

إذن، ملاذا ُنسب إىل التيارات السلفية املعاصرة ما كان شائعًا مما هو معيب، ومل ينسب هلا ما هو شائع مما 
  هو حسن؟

  فكل صفة تكون شائعة وهي سيئة سيوجد مثلها مما هو حسن شائع فلماذا ينسب األول دون الثاين؟ 

سبه نقاد اإلسالم واملسلمني هو صحيح من جهة أم ينسبون وعلى هذا املعيار فيمكن أن يقال إن ما ين
 حاجة علميًا ال غبار عليه، وال   تصرفات موجودة وهلا حضور شائع ليس بالغالب، فيكون قوهلم مقبوًال

أن تعترض علّي بأن مث دراسات كثرية تكذب وتشوه على املسلمني ألنين أحتدث عن منط شائع يف هذه 
  ني بنسبة ما هو شائع فيهم فقط، فصيغ التعميم يف خطايب صحيحة!الدراسات يشوه املسلم

فهذا املعيار غري علمي أبدًا، وليس من العدل يف شيء أن تنظر يف أي اجتاه فتنسب هلم أي شيء شائع، إذ 
معىن هذا أنك تستطيع أن تنسب ألي تيار اخلري والشر مجيعًا، والذكاء والغباء، واجلد والكسل، وهكذا، 

  شائعة ضرورة يف أي جتمع بشري.ألا 



   

  ) اجلرأة غري املحمودة:٢(

هذه الروح اجلديدة يف النقد مل جتد حرجًا أن تصف إمام املسلمني أمحد بن حنبل بأنه وقع يف بغي ترتب 
  عليه بغي أوسع:

  ٩٥" وقد قاد هذا البغي إىل بغي واسع بعد وفاة أمحد"

ل الشرع أساسًا، فكون اإلمام أمحد وقع يف بغي أم مل يقع، استحضر أوًال أن هذه املسألة ليست من مسائ
  ال يبىن عليه حكم شرعي أو بيان حلق أو دفع لباطل، بل هو نسبة ذم إلمام ألجل حدٍث تارخيي.

مث لو أبينا إال أن نصف اإلمام ذا فيمكن أن يقال: أخطأ اإلمام، أو كان احلق يف خالف موقفه، أو لو 
  ، اخل فضاء واسع من الكلمات ختتار منها ما يليق مبقام إمام من أئمة املسلمني.أنه اختذ موقفًا آخر

فلو سلمنا جدًال أن اإلمام فعًال وقع يف خطأ، لكان من العقل واحلكمة الراسخة يف وعي كل طالب علم  
وزًا اأن يتحفظ يف مثل هذه اإلطالقات مع األئمة ولو كانت حقًا أو سائغة، فكيف حني تكون غلطًا وجت

  على األئمة.

فنقد العلماء وختطئتهم ال إشكال فيه، بل هو مطلب شرعي مىت ما جاء يف موضعه، ولن يعترض أحد عليه 
إال باالعتراض العلمي اإلجيايب، لكن هذا النقد له لغة تتناسب مع مقامات العلماء ومكانتهم، فالكالم عن 

، وحني يتجاوز األمر إىل مثل أمثال مالٍك والشافعي وأمحد، ليس مثل املناقشات مع األقران واألصدقاء
ائه أن من استرب   ويف النهاية فمن العقل واحلكمة أن يدرك الشخص   هذا الوصف فلن يكون أمرًا سائغًا،

  لعرضه وحفظه ملكانته أن يزم لسانه عنها ألن النفوس لن حتتملها منه.

شجاعة على اعتبار أا من النعم، املزاج الصحفي لروح الكتابة املعاصرة قد يستملح مثل هذه اإلطالقات 
  امليزان الشرعي والعقلي واملصلحي ليس خاضعًا ملثل هذا املزاج.  األدبية، لكن

لو جتاوزنا هذه السياقات كلها، امللفت أن هذه احلادثة كلها مل يكن مث حاجة لبحثها أساسًا، فلو أن 
امة لإلمام اللفظ، أو حىت ترمجة ع الشخص مثًال كان يبحث عن ترمجة الكرابيسي، أو لديه حبث يف مسألة

أمام كتابة لتاريخ اإلسالم كله مل يكن مث أي    أمحد، فيكون مث حاجة للتطرق إىل هذه املسألة، لكنك



حاجة إلثارة هذه املسألة، أو ميكن إثارا بدون أي حاجة هلذا احلكم، فاإلصرار بعد كل هذه السياقات، 
يقة شيء يكلُّ الذهن عن استيعاب حالة اإلصرار واالستمرار مع ضمور أي حاجة لتقحم مثل هذه الطر

  يف اجلدال عنه.

وإذا كان الشخص متفهمًا ملن يصف اإلمام أمحد بالبغي، فيجب من باب أوىل أن يتفهم من يصف هذا 
"الواصف" أيضًا بصفات أخرى كالكذب أو الغش أو السرقة أو غريها، فهذه الصفات يف حق الواصف 

ف به اإلمام، والعذر الذي يعفيه عن هذه الصفات هي دون العذر الذي كان عليه اإلمام، هي دون ما وص
ح التزم رو   وهذا يؤكد مسؤولية الكتاب عن حالة اخلصومة اليت جتري حول الكتاب، ولو أن الكتاب

  طالب العلم وموازينه وأقصى روح مؤرخ األفكار لربئ الكتاب من هذه املسؤولية.

  الكتاب جنده حيكي أن : ويف سياق آخر من

الناظر يف كتب العقائد السلفية املسندة جيد أن هذا اجليل وأعالمه الشافعي وأمحد والثوري وابن عيينة "
وعبد الرمحن بن مهدي والرازيني والدارمي والبخاري واحلميدي وإسحاق بن راهوية ونظراءهم=هم 

وهم   املعنيون أصالة إذا قيل أهل احلديث، أصحاب احلضور األكرب يف املدونة السلفية األثرية وهم
  ٩٠" وراثة اجليل السلفي األول الذين ادَّعوا ألنفسهم

وإن الشخص ليخجل أن يكتب مثل هذه الصيغة لبعض أصدقائه ملا حتمله من إحياءات غري مرحية، فكيف 
 أظن أن ر ذيبًا، والتقال يف حق أمثال هؤالء األئمة العظام، وكان بإمكان الكتاب أن ينتقي عبارات أكث

  ذلك مما ميس أمهية الصدع بكلمة احلق يف شيء.

   

  ) احلياد يف األصول الشرعية:٣(

حني تأيت األصول الكلية للسلفية فإن روح طالب العلم ال ترتضي أن تقف باحلياد أو تتعامل بربود، بل 
ولن تسكن نفسه حىت ينفخ يف هذه القضايا من روح جزمه ويقينه ا، وسيدفع    سيكون موقفه جازمًا،

ل هذه األصول يف تقبكافة اإلشكاالت اليت تثار على هذه األصول حىت ال يبقى يف نفس قارئه أي ضعف 
  الكلية.



يصادفك يف ما بعد السلفية حقيقة ختتلف عن هذا، حني يصر الناقد أن يبقى حمايدًا يف األصول اليت ال 
  تقبل احلياد، خاصة وهي مرتبطة باملفهوم الذي يتحدث عنه الكتاب.

ه يف تاريخ لف وظيفتستجد أن مث مسألتني أصر مؤرخ األفكار أن يبقى حمايدًا فيها، وشعر حبرج أن خيا
  األفكار:

  املسألة األوىل: هل أهل احلديث أصدق متثيًال يف باب التوحيد والقدر من األشاعرة واملاتريدية أم ال؟

  فقال األخوان الكرميان يف مقدمة الكتاب:

فقد انطلقنا من مسلمة أن أهل احلديث يف أبواب التوحيد والقدر أصدق متثيًال للصحابة ومنهجهم "
ألشاعرة واملاتريدية وهي مسلمة ال يهم إن كنا نرى على املستوى الذايت صحنها من عدمه، فنحن من ا

  ١٠" نسلم ا هنا ترتال

  فهو جمرد تسليم ترتًال!

  وما أدري ما ضر لو قيل حنن نعتقد ا ولبسطها مقام آخر!

وة النجدية، يت متسك ا أئمة الدعاملسألة الثانية: حكم التكفري باالستغاثة بغري اهللا مما هو من األصول ال
استفاضت دالئلها فما عاد خيفى أا من األصول الشرعية الثابثة، فهل هذا مما يقطع باتفاق    وهي مسألة مما

  السلف فيه؟ كان املوقف:

  ١٧٨" ليست هذه وظيفة مؤرخ األفكار وإمنا هذا حبث الفقيه والكالمي" 

املسائل  فقهية واألصولية واللغوية واحلديثية، بل ومث استفاضة يف بعضامللفت أن الكتاب مليء باملناقشات ال
  حىت تظن أنك تقرأ كتابًا أصوليًا، لكن هاتني املسألتني حدث تورع عجيب يف البت فيهما!

   



  ) إشكالية التوضيح والبيان:٤( 

يخ عبد اهللا خانا الشمل يقتصر اإلشكال على جمرد إعالن احلياد، بل مث التباس آخر يف سياق الكتاب دعا أ
  العجريي يف مقالته (السلفية السائلة) ليطرح سؤاًال:

هل يرى املؤلِّفاِن أنه من املمكِن أن َنِجَد شيًئا من اَحلقِّ فات أهَل احلديِث، ُثمَّ أْدَرَكْته األشعريَُّة، أو "  
  املاتريديَُّة، أو املعتزلُة، أو الشيعُة، أو اخلوارُج، وحنُوهم"

السؤاَل مل يكن وارًدا يف ذهين مطلًقا قبل قراءِة الكتاِب، وإمنا دفعين إىل إيراِده ما رأيُت فيه من فإن هذا "
  "سياقاٍت ُموِهَمة وإشكاالٍت

صفحة من كتاٍب  ٧٠٠وجمرد وجود هذا السؤال يعرب عن إشكالية، أن يكون قارئ واٍع متخصص يقرأ 
محلتها، مث ال تكون هذه املسألة املركزية قد جتلت عن السلفية، يؤرخ لفكرها ويفحص مدارسها ويقّوم 

  بل إن الكتاب مل يسكت عنها فقط بل يف سياقاته ما يثري اإلشكال عن وجود املعىن الباطل.  له بوضوح،

هذا السؤال يأتينا يف سياق مشكل آخر، فحني نصل إىل آخر الكتاب، جند الكتاب عرض حلدود املراجعة 
  لفي، ذكر فيه:املمكنة داخل املجال الس

خمالفته لبعض ما هو أصل قطعي يف طبقة أمحد أو ابن تيمية مثًال=خروجًا عن السلفية كتنصيف معريف، "
ما مل يكن هذا األصل القطعي من األصول الكربى اليت يظهر من حتليل تاريخ الفكر السلفي أنه أسبق 

  ٦٨٩" من زمن أمحد

النسق املعريف فقط، وال يلزم من ذلك خروجه عن احلق،  لكن الكتاب يعود ذا لينبه أن هذا خروج عن
  إذ قررا يف أثناء ذلك:

كالمنا هنا من حيث تصنيف وتعامل مؤرخ األفكار وليس من حيث حتقيق القول يف َمن من هؤالء "
  ٦٨٨" يعد بالفعل ممثًال صادق التمثيل ملا كان عليه الصحابة

فإذا كان خمالفة القطعيات يف املراجعة هي تعبري فقط عن خمالفة نسق معريف، وسكتوا عن كوا خمالفة 
للحق يف ذاته أم ال، فما فائدة إذن تقرير حجية إمجاع الصحابة فقط دون إمجاع التابعني؟ وماذا عن أمهية 



سيكون جمرد حديث عن النسق مراجعة املعتقدات السلفية يف ضوء إمجاع الصحابة؟ ما دام األمر كله 
  املعريف دون أن يكون ذلك مرتبطًا بكونه حقًا يقطع به!

مث إذا كان األمر جمرد حديث يف النسق املعريف، فالنسق املعريف السلفي معروف حبدوده ومسائله سلفًا، 
هنا تصف  كفهو املجال الذي يتفق عليه السلفيون، فليس لك إمكانية أن تدخل فيه ما تشاء أو خترج، ألن

واقعًا مشاهدًا، واملسائل اليت يتميز ا السلفيون عن األشاعرة واملعتزلة معروفة سلفًا، وال خيفى على أحد 
  أن مثة أصوًال وقواعد مقررة عند السلفية، فما اإلضافة العملية هنا؟

النسق  يف هذا وإذا كان األمر جمرد حديث عن نسق معريف فال متلك أساسًا أن تكون متحكمًا فيما يدخل
وما ال يدخل، ألن دورك حينها أن تصف املوجود، فإذا هم اتفقوا على إدخال جزء معني يف نسقهم حبيث 

  صار من خيالفه خارجًا عنه فبأي مستند تفرض إخراجه؟

فمثًال: حني يقرر السلفيون االحتجاج خبرب اآلحاد، فهل ميكن أن خيرج هذا عن كونه أصًال سلفيًا لو   
  حد أنه ال قطع فيه قبل اإلمام أمحد؟ ال ميكن، ألن هذا متقرر سلفًا أنه من مميزات السلفية.أثبَت أ

إذن، حديثك عن تقسيم ما يدخل يف النسق املعريف السلفي وما ال يدخل ال يستقيم إال يف حالة أن تقول 
إنين سأحاكم هذا النسق إىل احلق القطعي السلفي حبيث أجعل املعيار هو موافقته للحق القطعي، فما مل 

تهاد، حيد لتفهم هذا االجخيرج عن حدود القطع فهو سلفي، وما خرج فهو ليس سلفي، هذا هو الطريق الو
فحني ترجع بعد هذا فتقول أنا فقط أحتدث عن نسق معريف بغض النظر عن التمثيل احلقيقي فقد سحبت 

  الكرسي الذي يعطي لقولك مشروعية اجللوس!

   

  ) املناورة بني معنيني:٥(

اًال ثارت إشكروح الكتاب ضعفت إذن عن اإلجابة الكافية عن هذا السؤال املركزي، بل يف احلقيقة أ
  موضوعيًا عن استبطان املعىن الفاسد.



هلذا فمن أول صفحة يف الكتاب كان مث ممارسة غريبة يف استعمال مصطلح السلفية، حيث صار يستعمل 
مبعىن يدخل فيه اإلميان واألقوال واألعمال مجيعًا، مع أن حمل اخلالف والبحث هو يف املكون العقدي الذي 

  األمة.جرى االفتراق فيه بني 

  تأتيك يف فاحتة الكتاب عبارة حامسة أن:

  ٩" من زعم اكتمال سلفيته=كذب"   

مع أين مل أمسع حىت ساعيت هذه رجًال يقول: إن سلفيته مبعىن اإلميان والقول والعمل هي مكتملة! فقائل 
  .موال يقول مثل هذا عاقل، فهي معركة مع طرف معدو   مثل هذا فاقد التكليف مرفوٌع عنه القلم،

ألن السلفية اليت ُيدعى وجودها هي سلفية االعتقاد واألصول الكلية، وليس هذا املفهوم، فاحلماسة إلدراجه 
  يف فاحتة الكتاب غريب جدًا.

  فالسلفية إذن هلا معنيان:

املعىن األول: السلفية اجلامعة لكل أبواب الدين وشرائعه، والقائمة باالمتثال الشرعي لكل األوامر والنواهي 
  والنوافل.

  املعىن الثاين: السلفية املتعلقة باجلانب االعتقادي، اليت سلكت منهج القرون املفضلة يف هذه األبواب.

  فالكتاب يوظف املعىن األول يف سياق حبث خمصص للمعىن الثاين، مبا يثري االشتباه وااللتباس.

ذه داللة احلديث متامًا بسبب ه حني جاء مثًال موضوع الفرقة الناجية مت تأويل احلديث تأويًال عطل
ما حيقق  أحد ينجو حبسب   اإلشكالية، فأصبح داللة احلديث تدل على مفهوم ذهين للفرقة الناجية، فكل

  من الدين، بسبب أن العقيدة لوحدها ال تكفي للنجاة.

 العقيدة ال يف فهو ينفي أن يكون احلديث متعلقًا باملعىن الثاين بسبب عدم حتقق املعىن األول! ألن النجاة
  تعين النجاة يف أبواب الدين األخرى؟

وهذا معىن صحيح ال غبار عليه، لكن من قال أن مث أحدًا ينازع يف هذا، اللهم إال صاحبنا الذي يقول 
  سلفييت مكتملة يف القول والعمل واالعتقاد، فهو خالف مع فريق ليس له إال وجود ذهين!



  إذن، فاالجتاه السلفي يؤمن بأمرين:

يؤمن حبديث الفرقة الناجية وأنه يعرب عن مكون عقدي امتاز به أهل السنة واجلماعة هو سبب للنجاة، -١
  ومن تركه فهو مستحق للعقاب، مع استحضار أن االستحقاق ال يعين وقوع العذاب.

  اب.قيؤمن أيضًا بأن النجاة تتطلب القيام باألوامر واجتناب النواهي، فمن قصر فيها فهو مستحق للع-٢

الذي حصل، أن الكتاب هدم املعىن األول بسبب ظنه أنه يعارض املعىن الثاين، بينما كان الفقه السلفي 
ًا فهو ُيعمل مفهوم الفرقة الناجية، ويعمل أيض   أعمق فهمًا فأعمل النصوص مجيعًا ومل يعطل شيئًا منها،

  ببقية النصوص األخرى.

  امللفت أنه جاء يف آخر الفصل:

يف أمة حممد، ال جيمعه كله واحد بعينه وال مجاعة بعينها وال يفوت مجيعه األمة كلها حىت  احلق مفرق"
  .٦٧" ال يدركه أحد فاحلق كله فيهم كلهم وليس واحدًا منهم جيمعه كله

السؤال هنا، هل احلق املوزع هو املعىن األول املتعلق بأبواب الدين كلها؟ أم املعىن الثاين املتعلق جبانب 
  العقائد؟أصول 

إن كان املعىن األول فهو حتصيل حاصل، فال شك أن مراتب اإلميان موزعة بني الناس، فال يقول أحد إنه 
  قد مجع احلق كله، وال أن مث أحدًا من املسلمني خيلو من جزٍء من احلق.

  إمنا الكالم هل مسائل االعتقاد كذلك، وهو السؤال حمل اخلالف ومعقد االفتراق.

االت ملتبسة ملن حيسن الظن بالكاتبني ويعرف مسبقًا أصوهلما العقدية، وأما من ال يعرف تبقى هذه إشك
  ذلك فرمبا يكون املعىن الفاسد هو املتبادر إىل ذهنه.

ومع كل هذا، فإذا كنَت تعتقد أن احلق ال ميكن أن خيرج عن أهل السنة واجلماعة، فأنت قائل وال حمالة 
  لَت داللته.مبفهوم الفرقة الناجية وإن عط

ألنك تقرر جنام يف هذا الباب، وأما بقية األبواب فهي حتتاج لقياٍم باألوامر وترٍك للنواهي، حىت تكتمل  
النجاة، ففي النهاية مث مجاعة قد حققت املكون العقدي فهي ناجية، وبقية اجلماعات املخالفة مل حتققه، 



ألبواب فال ميكن وجود باب يكون وأما بقية ا   فثم باب خاص من الدين يوجد عند مجاعة دون مجاعة،
غائبًا بالكلية عن اجلماعة اليت حققت باب العقيدة، ففي النهاية إذا أقررَت بصحة اعتقادهم فأنت تسلم 

  مبفهوم الفرقة الناجية لزومًا وإن عطلت داللته.

لسلفية، وال ا يأيت ذات اإلشكال يف اخللط بني املعىن األول للسلفية واملعىن الثاين عند احلديث عن أفول
إشكال يف كون التيارات السلفية تتعرض لألفول، فهو حتليل ممكن واقعًا وشرعًا، إمنا اإلشكال هنا أن 

  الكتاب أجاب عن سؤال كون الدين قد تكفل اهللا حبفظه.

  كان من اجلواب:

الدين    ظاحلق أن حفظ الدين ليس مستلزمًا حلفظ السلفية، ألنه ليس موقوفًا عليها من كل وجه، فحف"
حيصل يف شعب عديدة يف االعتقاد واألعمال وليس كل ما تتبناه التحققات التارخيية للسلفية من 
اختيارات يف تلك األبواب ميكن القطع أنه هو الدين الذي أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  ٦٣٧" وفهمه الصحابة

سنة ل حتديدًا عن املكون العقدي القطعي عند أهل الويف هذا ذات اإلشكالية يف اللبس بني املعنيني، السؤا
  واجلماعة هل هو من الدين الذي حيفظه اهللا أم ال؟

فيمكن أن تزول التيارات السلفية املعاصرة، أو تتشظى، ليس السؤال عن هذا، إمنا عن األصول القطعية 
ند ل السنة ال توجد عأم ال وجود ألصول قطعية خيتص ا أه   للسلفية أليس حفظها من حفظ الدين،

  غريهم؟

اجلواب هو األول وال شك، وحينئذ يبقى سؤال حفظ الدين وعالقته بالسلفية ما يزال قائمًا، فهو سؤال 
  ٦٣٦ "وهاء املكون امليتافيزيقي يف الفكر السلفي املعاصرعلمي موضوعي وليس ناجتًا عن "

كون من املناسب هنا أن نلحق إجابة للشيخ ومبا أن الكتاب فيه إمجال والتباس يف هذا املوضوع، فقد ي
  أمحد يف برنامج اآلسك، حيث قال:



أن تنتمي لإلسالم العام وأن جتتهد يف طلب ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ال "
تفارق بينة الوحي وال إمجاع الصحابة، وحيث ال ميكنك اإلجتهاد=قلد من تثق بعلمه ودينه وال تتبع 

  هواك.

وال تسلم ألية منظومة أفكار وأقوال من أي اجتاه حىت تظهر لك بينتها وال تقلد من أو ما ال تطمئن 
  ".لصحته

  وإجابته يف احلقيقة تثري إشكاالت عدة:

فهي أوًال: تقرر أن املهم هو اتباع إمجاع الصحابة على كل حال، وتغفل عن واقع أن املسائل العقدية اليت 
تستند إىل إمجاع الصحابة قد جرى اخلصام فيها بني السلفية وخصومها، ومت االفتراق بناًء عليها، فاملفترض 

ل الصحابة ختالف ما هو مقرر يف األصو أن ال يعيد السائل إىل املربع األول، فهل مث مسائل أمجع عليها
  السلفية؟

أال يوجد إمجاعات ظاهرة للصحابة جيب على الشخص أن يلتزم ا، أم يكفي جمرد االجتهاد يف البحث 
  عن هذه اإلمجاعات بغض النظر عما يصل إليه؟

  الكالم هنا يقال فيه ذات ما يقال يف فكرة إسالم ما قبل التقسيم.

 اإلسالم قبل االفتراق واالنقسام بني املسلمني حىت يتبع احلق الذي كان قبل االختالف، فمن يريد العودة إىل
  ويريح نفسه من كافة اخلصومات اليت حدثت بعد ذلك.

يقال له: فإذا جاءت القضايا اليت أثارت االختالف فافترق الناس بسببها إىل صوفية ومعتزلة وأشاعرة   
  ؟ ففي النهاية سيعرف أنه ما صنع شيئًا.وباطنية وغريها، ماذا سيكون موقفك

   

ويقال هنا مثل هذا الكالم، فإذا جاءت القضايا اليت تنازعت فيها هذه الطوائف، فإمجاع الصحابة سيكون 
  يف أي هذه األقوال؟



فاملسائل االعتقادية قد قتلت حبثًا، وحررت مسائلها، وافترقت األمة بناًء على ذلك إىل مدارس واجتاهات، 
ذه املسائل وكأن ه   أن يكون املوقف واضحًا يف حتديد احلق مع أي اجتاه، ال أن جترد املسألة ذهنيًا، فيجب

  للوهلة األوىل.   متر علينا

اإلشكال الثاين: أنه جعل العامي يتبع من يثق يف دينه وعلمه، وكأن قضايا االعتقاد من قبيل مسائل الفقه 
 يسوغ أن يتعبد اإلنسان ربه بأي مذهٍب بدعي ما دام أن مث شيخًااليت يكفي العامي اتباع أي جمتهد، فهل 

  يقلده!

  أليس مث قطعيات شرعية يف باب االعتقاد؟ 

اإلشكال الثالث: أنه ى العامي عن اتباع أي منظومة، فالعامي يتبع أي شيخ، لكنه ال يتبع أي منظومة 
  فكار من أي اجتاه.بشكل مطلق حىت يظهر له صحتها، فالنهي مطلق عن أي منظومة أ

  وها هنا شيء يف غاية الغرابة، فالعامي يتبع أي شيخ من دون قيد التأكد من الصحة.

  وأما منظومة أفكار فال يتبع أي أحد حىت يتأكد من صحتها! 

ذات إشكالية التجريد الذهين تأيت هنا، أليس مث منظومة أفكار موجودة وقطعية وظاهرة الصحة ميكن داللة 
ها بدًال من حتذيره من اتباع أي منظومة إال بعد التأكد، بل وجيعل التأكد راجعًا له أيضًا، وهو السائل علي

  شيء من التحوط والقيد مل يذكر يف فيمن يريد اتباع أي شيخ!

   

  ) إشكالية التجريد العقلي يف البحث العقدي:٦(

  تدعونا هذه اإلجابة إىل معاجلة نقطة مهمة من إشكاالت الكتاب، وهي:

أن مسائل االعتقاد يف املنهج السلفي قررت من قرون، وأقيمت احلجج والرباهني على كل مسائلها،   
  فاملوقف الصحيح أن تفحص هذه املسائل وتبني هل مث شيء من هذه املسائل خيالف إمجاع الصحابة؟

  أو مل يقم الدليل على قطعيته؟



  صحابة؟أو هو مبين على إمجاع التابعني ومل يثبت له إمجاع ال

  احلقيقة أن الكتاب ال يعاجل أي شيء من هذه األسئلة امللحة املهمة.

إمنا جتد يف الكتاب التأصيل إلمجاع الصحابة بطريقة عقالنية جتريدية حمضة، مبنية على حساب عقلي مل 
  يعتمد على البحث التفصيلي للمسائل، وال النظر إىل كيفية ثبوت مسائل االعتقاد السلفية.

من السهل جدًا قلب املنطق العقلي، فما اعتربوه دليًال على حجية الصحابة هو نفسه يدل على وهلذا ف  
  حجية التابعني! وما أشكلوا به على حجية التابعني هو نفسه يشكل على حجية الصحابة!

  فإمجاع الصحابة مبين على هيئة تركيبية من:

تؤيد  مع أقوال للصحابة ولو قلَّت األقوال داللة ظاهر النص على املعىن الذي ينسبه السلفي للدين"  
  ٨٦ "أن هذا كان فهم الصحابة للنص وعدم النقل من خمالف من الصحابة رغم قيام املقتضي للنقل

وهذه هي اهليئة توجد بذاا مع التابعني، وغاية ما يقال أا ال توجد كما هي عند الصحابة، وهذا رمبا 
ر ا، وأيضًا فقد يعضد إمجاع التابعني من كثرة املنقول عنهم وتظاف أضعف قطعيتها ال أن يلغي االحتجاج

النصوص واشتهار املسائل ما يكون أكثر قطعًا مما هو منقول عن إمجاع الصحابة =طبعًا وهذه كلها 
  حسابات جتريدية حمضة.

  أن السبب:   وعند نفي احلجية عن إمجاع التابعني جند

عنا القطع بأنه ال يوجد قول آخر عنهم مل ينقل إلينا يف املسألة وال إذا استط   وإمنا تنضبط هذه احلجة"
  ٤٨" يكاد ينضبط احلكم ذا القطع إال يف قرن الصحابة دون غريهم

أن     وهذا القطع الذي من أجله نفي عن التابعني حجية إمجاعهم موجود مثله يف إمجاع الصحابة، فمن العسري
آثار عن بعض الصحابة، ولو جعلت أن السكوت  ٥أو  ٤ود تنفي وجود قول عن الصحابة مبجرد وج

  دليل على املوافقة، فهو ليس دليًال على انعدام أي قول آخر، فاالشكال هناك يأيت هنا.

هلذا فليس يف الكتاب ذكر ألي مسألة سلفية كانت معتمدة على إمجاع التابعني فقط وهي غلط ألا مل 
  يه فهذا التأصيل الكلي هو جتريد ذهين عقلي حمض.تعتمد على إمجاع الصحابة، وبناء عل



  وجوب:   يف احلديث عن   يستمر التجريد الذهين

مراجعة بعض قضايا االعتقاد اليت مت تعظيمها وتبديع املخالف فيها يف التحققات السلفية املتتالية منذ "
  ٥٠" أمحد

  وتكررت الدعوة :

ية املتتالية ا وتبديع املخالف فيها يف التحققات السلفإىل وجوب مراجعة قضايا االعتقاد اليت مت تعظيمه"
منذ أمحد رمحه اهللا، واحلال أا جمرد نظر اجتهادي ال ميكن القطع بأن الصحابة كانوا سينظرون نظرًا 
من جنسه، وغاية ما ميكن هو تصحيح هذا القول دينًا مع جتويز خطئه، ال أن يساق مساق أصول 

  ٩٤" ل املخالف فيها من جنس فرق األهواء الكربىاالعتقاد الثابتة اليت جيع

  وهذا يعيد ذات السؤال:

هل هناك مسائل معينة أمجع عليه اإلمام أمحد وطبقته وهي خمالفة إلمجاع الصحابة، أو وجود فيها خالف 
  يف عصر الصحابة؟

حابة، فهل اع الصحني جتزم أن إمجاع التابعني ومن بعدهم، مث إمجاع أمحد ومن يف طبقته ال يعرب عن إمج
متلك مثاًال تطبيقيًا هلذه الصورة ثبت لك من خالهلا وجود مثل هذه الصورة؟ وأا دخلت على املعتقد 

  السلفي من جراء خطئه يف اعتبار حجية ما ليس حبجة.

  أم أن البحث كله متعلق باإلمكان العقلي والتجريد الذهين فقط!

ع من بعدهم، ليس جمرد أمر عارض يف الكتاب، بل أصل خاصة أن التفريق بني إمجاع الصحابة وإمجا
ويلقى عند املؤلفني ارتياحًا لكونه اجتهادًا مميزًا ، حيث يبديان التأكيد على    منهجي حاكم للكتاب كله،

  قصور السلفية املعاصرة عن الوصول ملستوى فهمه:

وال ينبغي أن ننسى أن السلفية املعاصرة يف عمومها قد تعتمد أي حتقق تارخيي أو فردي سلفي لتدعيم "
السلفية، وأن التأصيل الذي طرحناه حول الفرق املنهجي بني ما اتفق عليه الصحابة وما اختلفوا فيه 

" ية املعاصرةلسلففضًال عن حجية اتفاق من بعدهم=هو باب من التحقق شبه املنعدم بني التيارات ا
٥٣٠  



ال أريد أن أعلق على جزئية التمييز بني إمجاع الصحابة واختالفهم، وأنه من بدهيات البحث عند التيارات 
السلفية املعاصرة فليس هو من قبيل نفائس العلم، إمنا أعيد التأكيد على سؤال البحث عن أمثلة هلذه القواعد 

  .التأصيلية خاصة مع كل هذا االحتفاء ا

هلذا فاإلشكال يف احلقيقة ليس يف القول حبجية إمجاع الصحابة فقط دون حجية من بعدهم، اإلشكال يف 
التجريد العقلي الذي بىن على هذا التفريق أوهامًا ظن ا أن قوله هذا فرقانًا يف فهم السلفية، ويتجلى 

  ذلك بشرح نقطتني مركزيتني:

  النقطة األوىل:

أن القول حبجية إمجاع الصحابة فقط، ال خيتلف كثريًا عن القول باعتبار حجية إمجاع القرون املفضلة من 
بعدهم، ففي النهاية ال ميكن أن ينعقد إمجاع التابعني ومن بعدهم يف مسائل االعتقاد، إال ومعهم نصوص 

ر الصحابة وال أن خيلو منه أي أث قطعية من الكتاب والسنة، وال ميكن بعد هذا أن يكون هذا خمالفًا لقول
عن الصحابة، فما كان للتابعني أن جيمعوا إال على ذات مدرسة الصحابة، وهلذا ال ميكن أن تأيت مبثال 
صحيح معتمٍد على إمجاٍع للتابعني يف مسألة عقدية ظاهرة وال جتده متقررًا يف إمجاع الصحابة تصرحيًا أو 

  خترجيًا.

إمجاعات حمكية عن التابعني أو من بعدهم كانت منقوضة أو مل تكن قاطعة،  وال يعترض على هذا بوجود
  فهذا اإلشكال يأيت على كل اإلمجاعات، فكذلك إمجاعات الصحابة يرد عليها ما يرد على إمجاع التابعني.

  النقطة الثانية:

 وحيد، بل والأن إمجاع الصحابة أو إمجاع غريهم هو طريق موصل إىل القطع، لكنه ليس هو الطريق ال
الطريق األصل لذلك، إمنا الطريق هو يف دالئل الكتاب والسنة، فهي األصل للمعتقدات السلفية، 
  واإلمجاعات هي عاضدة لقطع حمل الرتاع، لكن ال يلزم من عدم ثبوا قطعًا أن تزول القطعية عن الدليل.

اعة أا معتمدة على دالئل ظاهرة من وبناًء عليه فاألصل يف األصول الكلية العقدية ألهل السنة واجلم
، الصحابة فمن بعدهم  عصر   الكتاب والسنة، ظهور هذه الدالئل جعلها حمل اتفاق بني علماء األمة، من

فحينئذ فاألصل القطعي ثابت سلفًا واإلمجاع عاضد له وقاطع ملحل الرتاع، ولوال هذه الدالئل ملا كان 
  حل الرتاع.ورود بعض اآلثار عن الصحابة قاطع مل



وهلذا كان من مسلك ابن تيمية رمحه اهللا يف مدافعة بعض دعاوى اإلمجاع ضد اجتهاداته الفقهية، التأكيد 
  على أن هذه الدعاوى ال تقاوم النصوص، فكيف يكون النص بعد ذلك تابعًا لإلمجاع.

بار يف عدهم، فاالعتإذا استحضر هذا زال الفرق الكبري بني القول حبجية إمجاع الصحابة أو حجية من ب
  واإلمجاع هنا أو هناك هو عاضد ومؤكد.   األساس للدليل،

سيقال هنا: أن فهم النصوص الشرعية يعارض بفهوم أخرى، واجلواب عنه أن هذه املعارضة توجد ذاا 
أيضًا يف اإلمجاعات، فكل دليل موصل إىل احلق يوجد من يعارضك يف حجيته، ويعارضك يف ثبوته، 

 داللته، وليس هذا خاصًا بالنص القرآين والنبوي، وهلذا تأيت الدالئل األخرى لتثبت قطعية ويعارضك يف
  االستدالل وفساد االحتماالت الواردة.

   

  ) التداول الصحفي:٧(

إشكالية هذه الروح البحثية تتمدد معنا يف سياقات أخرى من الكتاب، جند فيها أن اللغة العلمية الصارمة 
الكاتبني الكرميني، تتخفف من الصرامة العلمية لصاحل حالٍة أشبه ما تكون بالتداول  اليت نعرفهما عن

  الصحفي:

  من ذلك مثًال، أما عرضا لقضية تضخم حكم اللحية يف الفقه السلفي لكونه ضمن أمثلة:

  "دجمها يف اهلوية السلفية والفرز على أساسها منهجيًا   بعض اخليارات الفقهية اليت يتم"

  يف هذا السياق فتوى للشيخ حممد بن عثيمني يف حرمة حلق اللحية: وأوردا

"وإذا كان حلق اللحية معصية فإن املصر علها يكون من الفاسقني، والفاسق ال تصح لصالته عند كثري 
  ٣٦٠من أهل العلم ولكن الصواب صحة إمامته ولكن ال ينبغي أن يكون إمامًا راتبًا" 

  لشيخ بالسياق الذي وضع فيه؟السؤال هنا: ما عالقة فتيا ا

فالشيخ يتكلم عن حكم هذه املعصية كحكم أي معصية، فما الذي أخطأ فيه الشيخ فأعطى من املسألة 
  فوق ما تستحق؟



  وما الذي ختتلف فيه فتيا الشيخ هنا عن قول املذاهب الفقهية من قبله؟

  فإيراده هنا تساهل علمي ظاهر.

  هذه الواقعة:امللفت أيضًا تعليق الكاتبني على 

وعلى هذا فهل تنطبق تلك الفتوى على أمحد شاكر وأن إمامة غريه أوىل منه إن حصل إمام هو هللا "
  ٣٦٠" أتقى وفق الفتوى السابقة

وهذا إيراد صحفي، ألن من بدهيات الفقه التمييز بني الوقوع يف احلرام تعمدًا بال عذر والوقوع فيه تأوًال، 
ات، ال يعامل معاملة غري املتأول، فكالم الشيخ متجهٌ لغري املتأولني كبقية املحرم فمن يقع يف املحرمات تأوًال

وأما املتأول فله شأن آخر، فهو قد يقع يف الكفر وال يقال عنه آمث حني يكون متأوًال معذورًا، فهل نترك 
  تسمية الوقوع يف الكفر بأنه كفر ألن مث متأولني فيها!

لشيخ ابن عثيمني نفسه، حيث يقول رمحه اهللا يف شرح اقتضاء الصراط املستقيم وهلذا جتد هذا البيان عند ا
  ):٤٧٠(ص

"هناك علماء خملصون لإلسالم واملسلمني، خيطئون يف بعض املسائل العقدية، هل نقول هؤالء آمثون 
  فاسقون؟ ال واهللا ال نقول هذا، بل رمبا يكون عند اهللا أقرب من كثري من املثبتني".

  لشيخ يف مسائل االعتقاد فكيف مبسائل الفروع!هذا رأي ا

ووضوح هذا وشهرته يف تقريرات الشيخ وسائر العلماء جيعلنا يف غًىن عن إيراد شواهد له كهذا الشاهد، 
  لكن هكذا ُقدِّر لنا أن نفعل يف سياق نقاش مع طلبة علم مبرتلة األخوين الكرميني.

ط بسبب عناية علمية أو اهتمام منهجي خاص مث هل الذي حدث يف مثل موضوع اللحية كان فق
  بالسلفيني؟

هذا أيضًا من التقريرات غري املحررة، ألن السبب ليس راجعًا فقط لكون السلفيني قد ضخموه، بل لوجود 
سياق اجتماعي وتارخيي معني جعل للحية حالة رمزية معينة، وهلذا فلو وجدت شخصًا كان ملتحيًا مث 

ه، وعامة الناس اقد نفسرأيته بعد ذلك حليقًا، فليس الفقه السلفي هو الذي يضخم املوضوع، بل حىت الن



على كوا جمرد معصية، فاملسألة ليست مرتبطة جبانب فقهي أنَت ضخمته،    لن يكون نظرهم مقتصرًا
هذا إمهال للنظر الصحيح للموضوع، وهو أا غدت رمزًا ملا وراءها، وهذا يالحظه اجلميع ومل يفرضه 

نس ة كما هو عند املتقدمني، أنه معصية من جهلذه املسأل   الفقه السلفي، وبقي احلكم يف الفقه السلفي
  املعاصي.

ومسألة حتول بعض السلوكيات إىل حالة رمزية تعطيها أكرب من حجمها الطبيعي أمر معتاد يف كل 
املجتمعات، فبعض األلبسة مثًال أو طرائق قص الشعر أو شيء من حركات اجلسم تعطي حالة رمزية يف 

كمها األصلي يف ذاا، فتجاوز هذا كله وتوهم أن اإلشكال راجع بعض األحوال واملجتمعات تتجاوز ح
  إىل تناول فقهي أعطى املسألة أكرب من حجمها هو نظر ظاهري قاصر عن مالحظة هذا السياق.

  النموذج الثاين:

إلشكالية ضعف التحرير جنده يف موضوع فقهي آخر هو القول بتحرمي االختالط، ففي سياق التمثيل   
  ل اليت بالغ فيها السلفيون:لبعض املسائ

حترمي التعليم املختلط بإطالق خوف الفتنة، ولو كانت املرأة ملتزمة باحلجاب او النقاب، دون النظر "
إىل ضرورة ذلك التعليم بالنسبة للرجل أو املرأة يف العديد من املجتمعات بعكس بعض الفتاوى للعثيمني 

  ٣٧٦" ختلط ألجل هذه الضروراتواجلربين اليت تبدي تساحمًا يف التعليم امل

وهو اعتراض صحفي كذلك، ففتاوى املشايخ يف االختالط تتعلق بأصل احلكم، ومبا يدفعونه يف بالدهم، 
فصورة خمتلفة     وأما االختالط يف البالد اليت ليس فيها إال التعليم املختلط، مبا جيعلها يف حكم الضرورة،

  ومسألة أخرى.

  النموذج الثالث:

  موقف حترمي التصوير، حيث استهجن الكتاب موقف حترمي الصور الفوتغرافية: يف نقد 

وال يصور أن تكون النصوص نصًا يف الصور الفوتغرافية إال بأن جيزم املجتهد بأن النيب صلى اهللا "  
عليه وسلم قد قصد هذه الصور املخصوصة ذا احلديث وهذا مستحيل فهذا املثال يقدم صورة 

  ٣٦٢" لك االشتغال الفقهينصوصية فجة لذ



وهذا يكشف عن تعجل وقصور حترير، فمخالفتك هلذا االجتهاد ال يسوغ انتقاده مبثل هذه الطريقة غري 
العلمية، فاالنتقاد هنا خطأ، فليس من شرط االستدالل على دخول التصوير الفوتغرايف يف عموم أحاديث 

سلم قصدها بعينها، وال أدري من أين جاءنا شرط أن يكون الرسول صلى اهللا عليه و   النهي عن التصوير
  أن ال تستدل حبديث على معىن حىت جتزم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد قصده بعينه!

فحسب منهجية االستدالل الفقهي ال شك أن هذا اجتهاد سائغ، فهو استدالل بكون النص عامًا يشمل 
مجيع ما حتقق فيها اسم التصوير ومعناه، وليس من شرط األخذ بالعموم اجلزم بأا مقصودة، فيكفي األخذ 

  بظنية داللة اللفظ واملقصد.

فه، ويف هذا من األحباث والدراسات ما ال حيصر، وميكن مناقشة مثل هذا، وإثبات أن الراجح يف خال  
  بلغة حتترم االجتهاد الفقهي، وال تضعه يف حالة فجة ليسهل توظيفه أداة صاحلة للتشنيع.

  النموذج الرابع:

  بأنه يعاين من توسع يف حترميه دون:   الكتاب للموقف السلفي من التشبه،   جاء يف نقد

عاديات وما كان من الدينيات، وبني ما ظهرت عالقته بدين الكفار تفريق بني ما كان من الدنيويات ال"
وبني اجلديد الذي من خصائص الكفار والقدمي الذي شاع وانتشر بني املسلمني    وما مات اندرس،

  ٣٧٦" حىت غلبوا ذلك على الكفار

  ويف هذا حزمة إطالقات عجلى.

العلماء  ليت ال ختفى على عامة الناس، فضًال عنأما التفريق بني الدنيويات والدينيات فهو من البدهيات ا
  السلفيني تساهل ظاهر ال أفهم مربره.  املشتغلني بالفقه، فنسبة هذا إىل

أما ما يتعلق بدين الكفار وما مات واندرس، فعلى كون العبارة مل تصغ بلغة فقهية صارمة، فهي حباجة أن 
ال  أن كوا ليس من دين الكفار  القضية، مع مراعاة جتلي لنا ما هو موقف الفقه السلفي حتديدًا من هذه

  يلغي إشكالية التشبه، فالتشبه يشمل حىت ما هو من عادام املختصة م.



وأما ما هو من خصائص الكفار وبني ما شاع بني املسلمني، فمثل هذا ليس خافيًا على أهل العلم، وليس 
يف  عد املتقررة يف باب التشبه اليت يدرسها عموم الطالبهو من دقائق املسائل اليت ختفى، بل إن من القوا

  املدارس واجلامعات أن ما شاع فعله حىت مل يعد خاصًا بالكفر فال يكون من التشبه املمنوع.

  فهنا حزمة إطالقات يف مسألة واحدة تكشف عن روح صحفية أقرب منها إىل الروح العلمية الصارمة.

  النموذج اخلامس:

رامة ال يتفق متاما مع املنهجية العلمية، والص   ف التحرير حبيث يبدو عرضًا صحفيًامن إشكاليات ضع
  البحثية اليت نعرفها من الباحثني، احلديث الذي عرضا فيه أن:

  ٩٧" تيمية   االشتغال العقدي شهد حتوًال منذ طبقة أمحد وإىل طبقة ابن" 

  حيث كانت العقيدة يف اجليل األول عقيدة:

  ".سان يطالعها يف القران ويؤكدها نظره يف الكون وحسه الوجداينحيياها اإلن" 

  من دون كتابة رسائل وال إقامة دروس يف اإلميان، و:

مع وجود اخلالفات العقدية املبكرة .. إال أن الواقع العقدي بدأ واستمر كحياة فاعلة وتصورات "
يار يف تلك الفترة كانت أكثر من ت إميانية عند مجهور املؤمنني وال يبدو أن السجاالت اليت اثريت

  ".هامشي يف املجتمع

  مث تطور األمر إىل النطاق املجتمعي مع عصر اإلمام أمحد يف صراعه مع السلطة السياسية املعروف، وحينها:  

دفع اإلمام أمحد بالسجال الكالمي إىل ذروته، رغم جهوده وموقفه املبدئي الرافض وبشدة لعلم "  
  ".يف العقيدة   الكالم والسجاالت املخترعة

  مث تطور األمر:

  "يف ذلك ما حنسب أنه لو اختصر إىل الربع ملا كان يف تقصريًا يف البيان -ابن تيمية  – حىت كتب" 



ين عام التفريق بني العقيدة كد   هذه السجاالت على التيارات املعاصرة، وقررا مث حتدثا بعد هذا عن أثر
وبني االشتغال العقدي البحثي، وأنه جيب أن ال يتعدى البحث يف هذه األبواب حىت يصري خطابًا للعامة 

  وشغًال للوعاظ، و أن ال:

ني انتشرت األهواء الكربى ب نتعدى فيها التكلم جبمل القرآن الثابت إىل الرتاع الكالمي إال إذا"  
  "العامة وكان ميزان الصالح والفساد يوجب الدخول يف هذا الباب

فس ما هو ن   ومث إشكاالت يثريها الكالم يف هذا الفصل، فما يقرر هنا من طريقة التعاطي مع االعتقاد
عهد    من شتغال العقديسلكه اإلمام أمحد، فما اخلطأ الذي وقع فيه اإلمام حىت يكون هذا الفصل تقوميًا لال

  اإلمام إىل ابن تيمية؟

مث هل تأثرت العقيدة مبعىن النظر يف الكون واحلس الوجداين يف طبقة اإلمام أمحد، وهل أصبح اإلمام مثًال 
  جمرد مؤلف منشغل باخلالفيات!

لفقه االسؤال الثاين: هذا اإلشكال يدخل على مجيع األبواب الشرعية وليس فقط باب االعتقاد، فحىت 
كتب فيه من الدراسات أضعاف ما كتب يف االعتقاد، وتنازعت األقوال واملذاهب فيه أكثر، فإذا كان 
يكفي مما كتب يف العقيدة الربع، فسيقال أن الفقه يكفي فيه العشر، وستتالحق آلية التخميس والتسبيع 

  على بقية العلوم الشرعية كلها.

ألن مث تغريات حدثت بعد عصر الصحابة أوجبت نشوء العلوم  فكل األبواب العلمية الشرعية هي كذلك،
والتدوين، وما يتبعه من خالف واجتاهات متباينة، فلم يكن يف عصر الصحابة وجود لعلم أصول الفقه أو 
البالغة أو النحو أو اجلرح والتعديل وال غريها من العلوم، إمنا نشأت احلاجة إليها الحقًا، فاالشتغال 

  جنسها. العقدي هو من

أيضا فحىت يف عصر الصحابة كان الفقه يوجد يف الناس يف صورة عبادات وطاعات وجهاد وليس يف 
  صورة مؤلفات ودروس خالفية واستداللية.

  فهذا الباب فيه تقريرات مجيلة، لكنه ذا السياق يعاين حالة ارتباك وضعف حترير ظاهر.

  



  النموذج السادس:

ف التحرير، اليت تشبه جنس البحث الصحفي ال حبث طالب العلم ومن النماذج كذلك إلشكالية ضع
املحقق، أن الكتاب ملا عرض لرأي الفقهاء املعاصرين حبرمة اإلسبال مطلقا من دون تقييده باخليالء، خالف 

  هذا القول هنا، وال إشكال يف املخالفة ترجيحًا لقول على قول، اإلشكال أن يقول بعده:

طلق واملقيد، وفهم السلف لذلك النوع من األحكام، وتطبيقهم له، بل مع وذلك دون تفقه يف امل"  
اعتراض هو غلط كظنهم أن اختالف العقوبة يف احلديثني هو االختالف يف احلكم الذي مينع عند بعض 

  ٣٦٢" األصوليني من محل املطلق على املقيد

نا أن بت عنها إمجاع الصحابة، جيزم هفالغريب هنا أن من يطالب مبراجعة أصول عقدية مستقرة ألنه مل يث
  قوًال فقهيًا يف مسألة خالفية معروفة هو خمالف لفهم السلف!

وامللفت أن يساق هذا القطع واحلسم يف هذه املسألة الفقهية قريبًا من السياق الذي كان الكتاب يذم فيه 
  للخالف الفقهي!  السلفية املعاصرة يف عدم مراعاا

  النموذج السابع:

للتهاون يف االستدالل بكالم العلماء، حبيث تأيت أقوال العلماء يف سياقات ال عالقة هلا    سنخصصهو  
  بالبحث أو قد تكون مناقضة له.

  وسأكتفي هنا مبثالني:

  األول:

أن الكتاب بعد تقرير حجية إمجاع الصحابة فقط، وأن ما عداه ال ميكن القطع فيه بانتفاء املخالف، أوردا 
  يف اية الصفحة نقًال البن تيمية:

"كل مسألة يقطع فيها باإلمجاع وبانتفاء املنازع بني املؤمنني فإا مما بني اهللا فيه اهلدى، وخمالف مثل هذا 
خمالف النص املبني، وأما إذا كان يظن اإلمجاع وال يقطع به فهنا قد ال يقطع  اإلمجاع يكفر كما يكفر

  أيضًا بأا مما تبني فيه اهلدى من جهة الرسول"



وهذا النص عام يشمل الصحابة ومن بعدهم، فهو ال خيدم سياق الكتاب يف جعل إمجاع الصحابة هو 
متيقن، وليس عن ما قرروه من جعل إمجاع املتيقن وما عداه، فالشيخ يتحدث عن إمجاع متيقن وغري 

  الصحابة هو املتيقن وما عداه ليس مبتيقن.

  ومثل هذا النص اآلخر الذي نقلوه بعد النص السابق:

"واإلمجاع نوعان قطعي، فهذا ال سبيل إىل أن يعلم إمجاع قطعي على خالف النص، وأما الظين فهو 
 لماء فال جيد يف ذلك خالفًا أو يشتهر القول يف القرن والاإلمجاع اإلقراري واالستقرائي بأن يستقرئ الع

يعلم أحدا أنكره فهذا اإلمجاع وإن جاز االحتجاج به فال جيوز ان تدفع به النصوص املعلومة ألا حجة 
  ظنية ال جيزم اإلنسان بصحتها"

  اعات.افة اإلمجوهذا أيضا يتحدث عن اإلمجاع كله مبا فيه إمجاع الصحابة، فالظن والقطع يدخل على ك

بل هذا النص نقض ملا قرره الكتاب، فإمجاع الصحابة عندهم هو مبين على استقراء وإقرار، فالشيخ هنا 
  يقرر أنه حجية ظنية، فهو يأيت بعكس ما استدل به.

بل ويف هذا النص كشف حلقيقة منطلق ابن تيمية، فهو جيعل األصل هو الدليل من الكتاب والسنة، وهلذا 
ال جييز دفع اإلمجاعات املتومهة يف وجه الكتاب والسنة، مبا جيعل الدليل حجة قائمة عند الشيخ بدون 

  اعتماد على وجود إمجاع يسنده.

  املثال الثاين:

يستدلون    مذهب أهل الرأي معترب ولو خالفوا الرواية ألن هلم رأيًا ونظرًا،ففي سياق تقرير الكتاب أن 
  على ذلك بنص البن تيمية جاء فيه:

"وليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوًال عامًا يتعمد خمالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كل أحد  يقينيًا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن يف شيء من سنته دقيق وال جليل فإم متفقون اتفاقًا

  من الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"

  ونقال بعده نصًا آخر:



"ومن ظن بأيب حنيفة أو غريه من أئمة املسلمني أم يتعمدون خمالفة احلديث الصحيح لقياٍس أو غريه فقد 
  ٣٠٤-٣٠٣وى" أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو ه

وسياق ابن تيمية خمتلف متامًا، فالشيخ يتحدث عن "باب التأول" لألئمة وليس عن باب االعتبار لألقوال، 
وبينهما فرق كبري، فالشيخ ال يقرر أن أصول أيب حنيفة صحيحة أو معتربة، إمنا يتحدث عن العذر والتأول، 

ه املسألة إال بقدر الكشف عن إشكالية روح وهو باب خمتلف، وأنا هنا أيضًا مؤرخ أفكار ال أحبث هذ
  املؤرخ على البحث العلمي يف الكتاب.

وتتبع مثل هذه النماذج يطول، وهي روح ال تنسجم مع الصرامة العلمية، وليس خباٍف أن مثل غالب هذه 
حررة حالة ملالنماذج غري املحررة تأيت يف سياق رسم اخلريطة الفكرية للتيارات السلفية، فهذه النماذج غري ا

  كاشفة لقطع األحجار اليت شكلت معامل البناء السلفي املعاصر املمتد زمانًا ومكانًا.

   

  ) االضطراب املنهجي:٨(

  تتمدد هذه الروح فتوقع البحث يف سياق تناقضات عديدة، تنايف األصل الكلي الذي اعتمده الكتاب:

  أحد إال مبخالفة قطعي قبل أمحد: فحني قرر الكتاب أن النسق املعريف السلفي ال خيرج عنه

مساحة حركة الفصيل السلفي القائم باملراجعات ال جتعل من خمالفته لبعض ما هو أصل قطعي يف طبقة "
أمحد أو ابن تيمية مثًال خروجًا عن السلفية كتصنيف معريف، ما مل يكن هذا األصل القطعي من األصول 

  ٦٨٩" سلفي أنه أسبق من زمن أمحدالكربى اليت يظهر من حتليل تاريخ الفكر ال

  وقعوا يف إشكالية مع "الدعوة الوهابية" فما هو األصل القطعي الذي خالفوه؟

  فهم حكموا سلفًا أن صنيعها يف القتال والتكفري خارج عن التحققات السلفية:

ن ما كان ع ملاذا نعد هذا االنتقال السريع من تكفري النوع إىل تكفري املعينني حالة مغايرة منهجيًا"
  ١٨٤ "مألوفًا يف التحققات التارخيية السابقة وال نعده جمرد اختالف جزئي يف حتقيق املناط



فإن كان املقصود هو أم فقط خالفوا أصحاب احلديث وابن تيمية، فهذه حتققات سلفية يف مقابل حتققات 
  سلفية، فليس يف هذا ما يعيب "الوهابية" لكوم خالفومها هنا!

وهي من     ما حصل هنا أنك أجريَت املقارنة بني فعل الوهابية ورأي ابن تيمية يف العذر باجلهل،فغاية 
  أعقد املسائل وأكثرها اشتباهًا والتباسًا، فتوصلَت من خالهلا لوجود اختالف بينهما قطع بعدها باحلكم!

لى تفسري لك أيضًا اعتمادًا عبل وحىت املقارنة مع أهل احلديث ونفي كون "الوهابية" حتققًا سلفيًا، كان ذ
حبسب -    ابن تيمية ملوقف أهل احلديث، إذن يف النهاية هي مقارنة الجتهادات شيخ اإلسالم ابن تيمية

فصارت هي األصل القطعي الذي بين عليه إبعاد القتال والتكفري عند "الوهابية"  -فهٍم معني بطبيعة احلال
  من التحققات السلفية!

عن إشكال آخر، وهو يتجاوز اخلالف يف العذر باجلهل، هو: هل ما وقع عمليًا يف  طبعًا لن أحتدث هنا
فالذين عايشوا ذلك الزمان وخربوا الناس يرون أم أعذروا وبينوا    ذلك الزمن حصل به اإلعذار أم ال؟

  وأقاموا احلجج، وأنت ترى عدم اكتمال ذلك، وهذه مسألة أخرى تتجاوز خمالفة رأي ابن تيمية.

نا هنا أيضًا مؤرخ أفكار يف هذه القضية، ال أقصد إثبات التهمة وال نفيها، إمنا أريد حماكمة الكتاب إىل وأ
  أصوله اليت يقررها.

وبداهة أنك حني تضيق حجية االستدالل فتحصره فقط يف الصحابة، وتشدد يف إثباته، تقع يف إشكالية 
كان    ية"لفة للسلفية، وهلذا ملا جاء املوقف من "الوهابكيفية إثبات خمالفة السلف يف الصور اليت تراها خما

  الطريق إلثبات خمالفتها للسلفية هو مقارنته بشيخ اإلسالم ابن تيمية فقط!

  والنموذج الثاين لتناقاضات الكتاب:

  االضطراب الواضح يف األصل القطعي الذي حتاكم إليه كافة التحققات السلفية: 

  ن العربة هي بإمجاع الصحابة فقط:حيث يقرر الكتاب بشكل قاطع أ

  ٤٦" إمجاع الصحابة فقط ال من عداهم  املعيار بصفة إمجالية عند التحققات السلفية هو"



لكننا جند أن هذا املعيار القطعي قد اضطرب ملا جاء تقرير مسألة مىت تكون املراجعة خمالفة للنسق السلفي، 
  فمرة قيل باعتبار األصل القطعي قبل اإلمام أمحد:

ما مل يكن هذا األصل القطعي من األصول الكربى اليت يظهر من حتليل تاريخ الفكر السلفي أنه أسبق "
  ٦٨٩" من أمحد

  موضع آخر ينص الكتاب على حجية القرون املفضلة:ويف 

إثبات أصل كلي يوجد يف تصرفات القرون املفضلة ما خيالفه=ينفي نسبة صاحبه للسلفية من زاوية "
  ٦٩٠" تاريخ الفكر

فإن كان املقصود أن هذا جمرد نسق معريف ليس له عالقة باحلجية اليت نقررها، فقد سبق مناقشة هذه 
  فال أعيد ذكرها هنا.اجلزئية سلفًا، 

  ومن مناذج التناقضات أيضًا:

أن بإمكان الشخص أن يترك اإلمجاع املوجود يف طبقة التابعني ومن بعدهم، ومعهم طبقة أمحد وكل 
  العلماء الذين معه ، ألن غايته عدم العلم باملخالف وال يقطع فيه بنفي، وحينها:

  ٤٩" له أن يقدم على هذا النقل غري القطعي داللة األدلة اليت بني يديه" 

ويف موضع متأخر من الكتاب تعاب السلفية املعاصرة ألم يعملون بأي حديث يرون صحة إسناده دون  
  مراعاة لكون:

ذا ه العمل القدمي دال على اعتبار هذا احلديث أصًال أو اعتباره يف الداللة والشغل الفقهي على"  
  ٣٧٤" املوضوع

فمع كون إمجاع التابعني ومن بعدهم أقوى بكثري من جمرد ترك العمل باحلديث، فهذا قول، وذلك عمل، 
  وهذا تصريح، وذلك جمرد ترك، وهذا من أئمة حرروا العقيدة وفحصوا وحبثوا خبالف هذا.



كثري يف ترك ، يوجد مثله وأقوى بوأيضًا الشك الوارد على طبقة إمجاع التابعني بأن مث خمالف مل ينقل قوله
العمل باحلديث، فمسائل الفقه مل يعنتِ العلماء ا كمسائل االعتقاد، فالظن خبفاء العمل ا أكرب من مسائل 

  االعتقاد!

فالسلفي املعاصر ُينتقد حني يعمل حبديث صحيح ظاهر الداللة بسبب أنه مل يلتفت لكون املتقدمني تركوا 
  يريد أن يترك ما عليه إمجاع التابعني ومن بعدهم لدليل رآه فإن هذا سائغ! العمل به، لكنه حني

   

  ) إشكالية القولبة والتنميط:٩(

حىت تتضح صورة التنميط وكيف أا تقدم صورة مشوهة عن جهود تيار واسع يف العلم والدعوة واإلغاثة 
صد به لنضع تارخيًا لألفكار نر   واإلصالح، وكيف توظف طريقة "تاريخ األفكار" يف مثل هذا التشويه،

  حركة اجلهاد يف سوريا.

  فلو عرض شخص تاريخ اجلهاد الشامي بعد الثورة فرسم تارخيه يف املشهد التايل:

درس أهم الفصائل، وتكلم عن أماكن وجودها، وكيف نشأت، وعن أبرز قادا، عرض لصفام   
  باقتضاب مع عبارات تصف حمدودية قدرام.

ا تكلم عن الفتنة يف الشام، وأفاض يف قضايا التكفري واستحالل الدماء، وما ترتب على ذلك مث بعد هذ  
  من جهل وبغي وظلم، ودخل يف تفاصيل القتال وتفصيالت املحاكم والرتاعات، وأثر ذلك على النظام.

  ا.فة هلمث ختم أن مث تيارًا يف تويتر يقدم انتقادات هلذه الظاهرة وأنه هو املؤهل ألن يكون خلي

فلو مل يقل يف هذا أي كلمة باطلة، ومل ينطق بأي معىن فاسد، فإن هذا املشهد يعرب عن صورة قامتة مشوهة 
لن يقبلها منصف، وليس هذا من قبيل النقد والنصح والقيام بكلمة احلق، هذا وهو مل ينطق بباطل فكيف 

  باحلال حني حيصل التعدي والتجاوز.

على تويتر ينتقدون بعض التصرفات هم اخللف هلذه اجلهود الضخمة، فلو أن  وال يقبل عاقل أن اجلالسني
  الواحد منهم ذهب هناك ملا قدم شيئًا أكثر مما قدمه املجاهدون هناك، فهو يتصور حالة جتريدية ذهنية.



  هذا يشابه يف أوجه كثرية ما حدث يف تنميط التيارات السلفية.

ه، المس الواقع، ومل يعايش حتدياته، ومل يتجرع صعوباته وحاجاتحيث أصبح لدينا نقد ذهين جتريدي مل ي
، فظن أنه حني يالحق أخطاء العاملني وأدوات تفكريهم بقدراته الذهنية، قد توىل قيادة األمة لداللتها على 

  خمرج الطوارئ الذي ينقذها من اهلالك القادم.

  فجميل جدًا أن يوجد تيار:

 التراثي العقدي والفقهي باإلضافة ملراجعات تتعلق باألجوبة على ميارس مراجعات على نفس املكون"
  ٦٨٧" األسئلة اآلنية والتحديات الواقعية

  إن كانت هذه املراجعة يف حدود األصول السلفية املتفق عليها.

  لكن ليس من السهولة مبكان أن تكون هذه املراجعة تقفز مباشرة لتكون مؤذنة:

  ٦٨٧" مبيالد حتقق تارخيي جديد للنسق املنهجي الذي يظلل هذه التحققات" 

فعلى أمهية النقد العلمي، وضرورة تبيان األخطاء، إال أن هذا لوحده ال يعين أن من عرف اخلطأ سيكون 
صالحية منوذجًا مشرفًا خريًا ممن قبله، ألن حركة التيارات السلفية وأنشطتها العلمية والدعوية واإلغاثية واإل

  والتربوية أعظم بكثري من مساحة النقد العلمي الذي جيري االختالف حوله.

نعم، لو أن هذه الرؤية كان معها نشاط ميداين يف أبواب اإلصالح مجيعًا، وهلا دور يف جماالت خمتلفة 
قًا بالواقع صوتأثري واسع، لكان هلذا وجه، مع أين موقن أن النقد حني يتجاوز احلالة التجريدية ويكون ملت

ثري مما كان وسيتفهم كثريًا من التحديات وسيفشل يف ك  ستتغري كثري من األطر النظرية اليت حتكم خياله،
  يتعجب من فشل الناس فيه، وحينها سيعود إىل الوضع الطبيعي وتتبخر معه مثل هذه األمنيات.

*****  

   



  يف خامتة األمر:

رأيناه بكثري، وكان مبقدورها فعًال أن تكون جيدة حلد أن كان بإمكان هذه الدراسة أن تكون أحسن مما 
تكون مؤثرة يف جتويد بعض املمارسات والتصورات السلفية املعاصرة، ففيها جوانب إجيابية كثرية، وتقومي 

لكن     لكثري من املمارسات والتصورات اخلاطئة، ومعاجلات نافعة متعددة، إضافة لقلم باحثني مميزين،
املزامحة للمنهج الشرعي يف التأصيل والتقومي فما تزال بني هذا النقد وجتويد السلفية  بسبب هذه الروح

املعاصرة مفازات تنقطع فيها أعناق اإلبل، أما أن تكون جمودة للمفهوم الشرعي السلفية فأكثر ما نرجوه 
  له وال عليه!ال    أن خيرج من هذا التجويد كفافًا، -تأوًال وإحسانًا للظن  -من مثل هذا الكتاب 

   

  

  فهد بن صاحل العجالن

  هـ١٤٣٦/٧/١٣

 


