
 السلفية السائلة

  "مفهوم السلفية يف مسارب "ما بعد السلفية"

  عبداهللا العجريي

   

  اعتراف

يل مدة ليست بالقصرية مل أكتب فيها شيئًا ذا باٍل، لذا فإين أشعر بثقل القلم يف يدي، وأجده 
يزداد ثقًال حني َيِهمُّ بكتابة نقديٍة ألصدقاء هلم يف القلب مكانة، (ولو كان قول ما يراه اإلنسان حقا يترك 

وجه من يقوم به= مل جيز تركه ل لشيء= لتركته كرامة لصحبة أخشى فقدها. لكن احلق أمانة وإذا مل يوجد
  أحد من الناس)، وأنا على ثقٍة تامٍة أن ما سأكتبه لن يؤثر على صحبٍة أو يزيل ودًا. 

   

  البداية

حني بدأت مبطالعة كتاب "ما بعد السلفية" للصديقني ش. "أمحد سامل" وش. "عمرو بسيوين"، 
طباعات الكتاب بعيدًا عن ضغط تأثري انكنت حريصًا على أن تتخلق يف نفسي انطباعايت الذاتية عن 

اآلخرين، خصوصًا وأنا أعلم أن الكتاب سيكون كتابًا جدليًا بامتياز، وسيحدث جدًال يف املشهد الفكري 
والشرعي بشكل عام، ويف الداخل السلفي خباصة. والذي ستتشكل فيه بؤر ممانعٍة ذاتيٍة طبعيٍَّة من النقد 

حتتمل النقد، وبعضها قد حتتمله ولكن ال حتتمل أن يكون معلنًا. وأجدين  واملراجعة، فبعض النفوس قد ال
كما أجد غريي مّياًال إىل استيعاب املمارسة النقدية واسع الصدر هلا بل داعيًا ومرحبًا ا  -حبمد اهللا-

 دكوا ضرورة لتصحيح املسار، ومعاجلة األخطاء، وإذا أنت مل تسمح للمحب القريب باملراجعة والنق
  فاحتمل جناية البعيد بالبغي والتشويه. 

ومع قناعيت بأمهية الفعل النقدي إال أنه ال يعين الرضا بأي نقد وقبول أي مراجعة بل أجدين متشوفًا 
جدًا للتعرف على املضامني النقدية ذاا، وتقييمها من جهة الصواب واخلطأ، بل وفرز ما كان خطأ 



جهة القطع والظن، مث التفاعل معها حبسب درجاا محاسًة ملا أجزم وصوابًا إىل درجات حبسب رتبها من 
  بصوابه، ومحاسًة بالضد ملا أجزم خبطئه، يف مقابل شيء من الفتور حيال بعض األفكار األقل درجة. 

نعم كانت تتسرب إّيل بعض املواقف الساخطة على الكتاب من هنا وهناك واليت كانت تعرب يف 
الة من الغضب دون أن تقدم يف كثري من األحيان مربرات واضحًة هلذا الغضب، كثري من األحيان عن ح

أو تقدم مربرات ال ترقى ملستوى وطبيعة الغضب. فجاء بعض ما ُكتب حول الكتاب وكأنه جمرد تقرير 
  وصفي للكتاب ولكن بلغة غاضبة متوترة.

ربطين باألخوين عالقة اجلميلة اليت توأعترف أين كنت متحيزًا للكتاب حتيزًا ناشئًا عن طبيعة الود وال
الكرميني، ولذا فكنت أقرأ الكتاب قراءة من ُيحسن ظنه بصاحبه، خصوصًا يف تلك املواضع املجملة اليت 
تفتح لتعدد الفهوم جماًال، أو مواضع احلياد اليت أدرجها الكتاب حتت بند (تأريخ األفكار) وهو املوقف 

يلتزماه حقيقًة فجاءت تلك التحّيدات يف مواضع ال تناسب الرسالية  الذي أرى أن األخوين الكرميني مل
املعهودة منهما، وظلت مع ذلك (تقييمات األفكار) يف غريها متناثرة يف مواضع متعددة يف طول الكتاب 
وعرضه. نعم مل يرق يل تصّنع احلياد بني السلفية واألشعرية يف مسألة تأويل الصفات، والقبول باملوقف 

ي فيها ترتًال، أو حتقيق موقف الصحابة من مسألة االستغاثة بغري اهللا، وهل باإلمكان القطع بإثبات السلف
التكفري به عنهم؟ لكين مل أقرأها قراءة من يفتش بني السطور، ويتطلب معىن غائبًا، ويتساءل لعل وراء 

  ية. دعاة لقبوريٍة يف طور تق األكمة ما وراءها، بل أنا أعرف صاحّيب وأما ليسا أشعريني متسترين، أو

أيت الكتاب سريعًا ألعاود التهامه مرة ثانيًة. ولست أكتم سرًا إن قلت أين شعرت مبرارٍة وقلٍق 
عميٍق حيال كثٍري من املسائل واملباحث، وكنت مهمومًا بدرجة أكرب بتلك املسائل العلمية املشكلة واليت 

ية ماعة، أما جدليات وصف واقع املشهد السلفي وجتلياته املعرفمل تصادف يف تقييمي منهج أهل السنة واجل
واإلصالحية ومدى دقة التقييمات اليت قدمها الكتاب يف هذا املضمار فهي مسائل وإن وقع فيها ما أعده 
جتاوزًا وما يصلح أن يكون مادة دمسًة للمراجعة والبحث بل واالنتقاد لكنها احتلت يف نفسي موقعًا 

ًا، بل لو كانت مشكلة الكتاب يف هذه الدائرة فقط هلان األمر علّي واهللا مع شدته يف نفسه. متأخرًا نسبي
  فضًال عن تلك الرؤى واألفكار االجتهادية اليت ُيمكن أن يكون األخوان مصيبني فيها فعًال.

وكتاب تقارب صفحاته السبعمائة صفحة ال ميكن أن يتم التعرض لكافة أفكاره ورؤاه وتقدمي 
ة نقدية متكاملة من خالل مقالة مفردة، بل حيتاج األمر إىل كتاب مواٍز أو سلسلة مقاالت متتابعة رؤي



يكمل بعضها نقص بعض لتغطي كافة مساحات الكتاب وهي مساحات شاسعة فعًال، وأرجو أن تقدم 
ودة يف وجهذه املقالة رؤية نقدية متحلية بالعلم والعدل واملوضوعية لواحدة فقط من تلك األفكار امل

الكتاب. واليت أرى أا شكلت أحد املرتكزات اليت قام عليها، وواحدًا من أهم القضايا اليت قدم فيها 
مراجعًة ورؤيًة جديدة، وهو مفهوم السلفية ذاا، وموقعها من خارطة املسلمني، ومدى أمهية وجود 

  السلفيني يف عامل اليوم بل ويف التاريخ املاضي واملستقبل.

   

  لفية بني رؤيتنيالس

حني تناول الكتاب "مصطلح السلفية" قّدم مفهومًا يتضمن قدرًا من الزيادة واخلصوصية على ما 
هو موجود يف الكتابة السلفية، وهو ما أنتج اختالفًا يف حتديد موقع السلفية من اخلارطة اإلسالمية، وما 

معىن  الذهنية السلفية هيالذي ميكن أن يتولد من إزاحة هذا التيار عن اخلارطة بالكلية. "السلفية" يف 
اسم عريق  -أي اسم أهل السنة واجلماعة-مطابق "ملفهوم أهل السنة واجلماعة" مبفهومها اخلاص، وهو 

يف تاريخ اإلسالم، وهو من ألوان التميزات العقدية املبكرة واليت تواضع أهل السنة عليها كشعار مميز عن 
م املعىن واستحضر يف نفسك عبارات السلف يف استعماالالفرق البدعية يف األمة، وُكن على ذكٍر هلذا 

هلذا الشعار املميز، بل استحضر عامة التداول العلمي هلذا املصطلح يف املدونة العقدية قدميًا وحديثًا، فإنه 
  سيكون نافعًا فيما سيأيت إن شاء اهللا. 

ألصل مي واملنهجي للسلفية، فاوميكن القول إمجاًال أن هذا التميز عائٌد يف أصوله إىل املكون العل
يف التداول السلفي ملصطلح السلفية أن تستعمل كتعبري عن منهج خاٍص يف النظر واالستدالل ُيفرز مكونًا 
علميًا ميثل قائمًة من املحكمات الشرعية، وهي مع تلك األسس املنهجية متثل حالة الفرق بني اخلط السلفي 

املنهج هو يف حقيقته التزاٌم واجٌب دي السلف الصاحل، والذي ميثل  السين والتيارات اخلارجة عنها، وهذا
فيه صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم املركز وتدور يف فلكه مقوالت ومواقف التابعني وتابعيهم. وهذه 
الرؤية السلفية للسلفية مل تغب عن الكتاب، بل أورد الكاتبان بعض املقوالت لسلفيني يعربون فيها عن 

  الرؤية ملفهوم السلفية.  هذه

أما رؤية الكتاب ذاته يف حترير واستعمال مفهوم السلفية فوقع فيه قدر من االضطراب واإلشكال، 
فقد ظل الكتاب يراوح يف استعماالته للسلفية بني اعتبارها وصفًا إجرائيًا وتأرخييًا للتعبري عن طائفة من 



أن يكون صوابًا يف نفس األمر، وبني اعتبارها مفهومًا شرعيًا طوائف األمة هلا متيزها العقدي الذي ال يلزم 
ومنهجيًا يتضمن قدرًا من املدح واالمتياز باالعتزاء إىل السلف الصاحل وضرورة وضع اشتراطات شرعية 
خاصة لتصحيح مثل هذا االنتساب. إضافًة إىل املراوحة بني الطبيعة العلمية للخطاب السلفي وكونه ميثل 

ة تفرز مقوالته العلمية، وأخرى تستجلب املكون العملي وجتعله شرطًا يف صدق االنتساب رؤية منهجي
للخط السلفي، ففي أول صفحة من الكتاب مثًال بل يف أول مجله يصادف القارئ العبارة التالية يف سياق 

نهج مشرح السلفية: (السلفية: هي طلب ما كان عليه صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي 
ُيطلب وليست حقيقًة حتاز، وكل سلفي فهو كذلك من حيث إنه يطلب التشبه بالسلف ومنهجهم، ال 
من حيث إنه سلفي حقًا، ومن زعم اكتمال سلفيته=كذب. والسلفية املراد ا: اإلميان مبا أمجعت عليه 

ضوحًا يف إدخال املكون ]. ويزيد األمر و٩صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم، إميانًا بالقول والعمل) [
] ١١العملي يف لب املفهوم السلفي: (فإن السلفية ليست جمرد مضامني معرفية من حازها=فهو سلفي!) [

وذلك عقب احلديث عن ضرورة طلب الدين األول ليس يف بايب التوحيد والقدر فحسب بل يف غريه من 
(بل إن من أعظم الباليا: أن تتحول السلفية أبواب األحكام واألخالق والسلوك. ويؤكد هذا املعىن بقوله: 

إىل حالة معرفية جمردة، ليس معها مقتضياا اإلميانية من التحقق بأعمال القلوب، وعبادات اجلوارح، 
] لكنه يعود فيقول: (السلفية اسم يصدق على مفهوم معريف/إبستمولوجي منهجي، ١١ومكارم األخالق) [

]. ٨١ومجاعات حاولوا التزام هذا املنهج املعريف ومقتضياته التطبيقية) [ ويصدق على حتققات تارخيية ألفراد
وما من شك أن الستجالب املكون العملي مبختلف جتلياته األخالقية والسلوكية واحلكمية يف حترير مفهوم 

دائرة و السلفية آثاره العلمية والعملية، وأن فروض االلتزام السلفي تبعًا لذلك ستكون بال شك أوفر وأكثر،
  اإلخالل بسلفية الشخص ستكون بطبيعة احلال أوسع وأكرب. 

ومع قناعيت بأن أصل إدخال مكون العمل يف اسم السلفية أو أهل السنة ليس فيه كبري ضٍري إذا ما 
حترر قدر هذا املكون ومرتلته مما أدخل فيه. بل إن أصل هذا اإلدخال مسألة حاضرٌة فعًال يف الوسط السين 

وهو حمل تداول كبري يف مصنفام ومدونام بل ومتوم العقدية، يتم فيها اإلشارة إىل مسائل السلفي، 
األخالق والعمل والتزكية كمكونات ملنهج أهل السنة واجلماعة. ففي واحدٍ من أشهر املتون العقدية السنية 

لعقدية الواسطية أعين ا-لسلفية املركزية مثًال، واليت يتخرج عليها عامة طلبة العمل يف األوساط الشرعية ا
جاء النص يف آخرها على (مجاع مكارم األخالق يتخلق ا أهل السنة واجلماعة)،  -أليب العباس ابن تيمية

فاملقصود أن سائر هذه املكونات حاضرة فعًال يف كثري من الكتابات العقدية املختصرة واملطولة يف اإلطار 
أن طريقة السلف ليست تصورات نظرية فقط، وإمنا هي علم وعمل،  السلفي يتم من خالهلا التأكيد على



وأن املرء يزداد حلوقًا بالسلف بقدر اعتقاده وعمله. فإذا كان األمر كذلك ومل يكن مثة إشكال مبدئي من 
دخول مكون العمل يف املفهوم، فأين املأزق واإلشكال؟ يف ظين أن القضية اليت مل يتم حتريرها بشكل دقيق 

لكتاب هي حترير مرتلة هذا املكون العملي من اسم (السلفية) أو (أهل السنة واجلماعة)، فاملكونات يف ا
املؤسسة هلذه املفاهيم ينبغي التمييز بني رتبها ومدى تأثريها يف إعطاء االسم وسلبه، إما إعطاءً وسلبًا مطلقًا 

مثًال له  قصور يف حتقيق املفهوم) فاإلسالمأو إعطاءً  وسلبًا نسبيًا. فلدينا (نواقض للمفهوم) و(أسباب ال
نواقض خيرج ا املرء من دائرته كالشرك باهللا وسب النيب صلى اهللا عليه وسلم والطعن يف الدين وجحد 
معلوم من الدين بالضرورة وهكذا، وله أسباب ال ترفع االسم بالكلية لكن ينقص من الوصف بقدر ما 

صان الوصف، فكذا مفهوم أهل السنة ومنهج السلف له نواقض ارتكب من هذه األسباب املوجبة لنق
كتعطيل الصفات وإنكار القدر والقدح يف حجية النقل خيرج بسببها املرء من دائرة أهل السنة، وله أسباب 
تنقص من اتصاف املرء بالسنة وطريقة السلف بقدر ما قصر يف االجتهاد يف أعماهلم وأخالقهم دون أن 

دائرة السنية أو السلفية بإطالق، ولئن جاز لغًة نفي اسم السنة والسلفية عنه باعتبار توجب خروجه من ال
انتقاصه من كمال السنة الواجب لكن ال يصح اعتقاد انتفاء االسم عنه مطلقًا، خبالف من أتى بناقض من 

 مواضع   نواقضه فإن االسم يزول عنه ولو ُقّدر أنه جاء بعد ذلك بشيء من شعبه وفروعه. وهذا أحد
االفتراق عما قرره الكتاب قائًال: (ومن نفى االسم عن غريه بسبب خمالفة هذا الغري ملا أمجعت عليه الصحابة 
إمجاعًا قطعيًا، فهذه طريقة صحيحة ما دام ينفي كمال التسلف الواجب؛ فإنه ليس مث رجل له حظ من 

ا صدرنا كالمنا= فإنه ال تكمل سلفية اإلسالم إال وله حظ من السلفية بقدر ما معه من اإلسالم، وكم
رجل ما دام معه شيء من خمالفة السلفية يف القول أو العمل، كما أنه ال يكمل إسالم رجل ما دام ضيع 

] فالتسوية بني مكون العلم والعمل هنا يف منح وسلب اسم ١٠شيئًا من الدين الواجب علمًا أو عمًال) [
ًا العملي فقط بالوقوع يف الذنوب واملعاصي ال يصح أن يكون ناقض السلفية مشكل، إذ التقصري يف املكون

ينتقض بسببه املفهوم بالكلية فيخرج املرء به من إطار أهل السنة واجلماعة وبالتايل من السلفية، خبالف 
أصول علمية معينة فإا تصحح ذلك اإلخراج ال على وجه نفي كمال التسلف الواجب فحسب بل 

خاص  وهو مصطلح-. ومثل هذا التناول الذي مارسه الكتاب حيال مصطلح (السلفية) بسلب امسه املطلق
ميثل إعادة إنتاج اصطالحي يعود باإلبطال على الفائدة اليت وضع هذا  -وضع للداللة على معىن خمصوص

ج راملصطلح ألجله، ولتندرس مالحمه مبا يصحح إلباسه على من قصد واضعه عدم إلباسه، فاملعتزلة واخلوا
والشيعة والقدرية كلهم ميكن أن يكونوا سلفيني باعتبار وإن مل تكمل سلفيتهم، والسلفيون كذلك من 

  أصحاب الذنوب واملعاصي ليسوا سلفيني باعتبار. 



ومع ظين أن هذه املسألة جديرة بالتحقيق والتحرير، وأن قدرًا مما حرره الكتاب فيها ال خيلو من 
إشكال، فقد ظللت أتساءل هل حنن أمام خمالفة اصطالحية مغتفرة؟ أم أن هذه الرؤية االصطالحية، 

  استتبعت مواقف علمية ُتخرج األمر عن إطار اخلالف التعريفي؟

   

  تصورينالفرقة الناجية بني 

يتكئ اخلطاب السلفي عادًة يف تقرير رؤيته حلقيقة السلفية ومفهوم أهل السنة واجلماعة على مجلة 
من النصوص الشرعية، يقف على رأسها حديث "الفرقة الناجية"، وهو حديث تناوله الكتاب بطبيعة احلال 

ًا عميقًا يف تقييمي ارتباكليقدم مرًة أخرى رؤية خمالفة لإلرث السلفي، وليشحنه مبضامني ستحدث يف 
حتقيق طبيعة هذه الفرقة، وطبيعة النجاة املقصودة، وضرورة وجود طائفة خمصوصة برؤية عقدية مميزة عن 

  بقية طوائف األمة يف خارطة اإلسالم، وصلتها باستبقاء احلق يف هذه األمة.

 رة ومعاوية وأنس بنالرواية اليت اعتمدها الكتاب هي رواية أصحاب السنن من طرق عن أيب هري
مالك وغريهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت 
النصارى على اثنني وسبعني فرقة، وستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة، قالوا: 

   من هي يا رسول اهللا؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحايب).

ابتدأ الكتاب بإيراد وجهة النظر السلفية يف هذا احلديث، حيث قال بوضوح: (تذهب السلفية 
املعاصرة، تبعًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية بدرجة أساسية، إىل أن هذا احلديث هو يف قسمة فرق املسلمني، 

ة هي الناجية ّمث فرقة واحد وأن اخلالفات الواقعة بني املسلمني يف العقائد هي مورد القسمة واالفتراق، وأنه
يوم القيامة غري متوعدة بعقاب من هذا الوجه، وهي الفرقة اليت التزمت مبا عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وأصحابه يف أصول االعتقاد، وترى السلفية أا هي هذه الفرقة وأن باقي الفرق اليت ختالفها يف االعتقاد 

الرؤية هي رؤية مطابقة فعًال لتصور السلفيني لطبيعة هذه الفرقة، وإن  ]. وهذه٥١هي من الفرق النارية) [
كان مثة حتفظ على اإلحياء بأا تصور فريد للسلفية املعاصرة، أو أا ناشئة من أثر اخلطاب التيمي، فإن 

اشئ ن هذا التصور شائع جدًا قبل السلفية املعاصرة، بل هو تصور تتبناه حىت التصورات غري السلفية، وهو
أصالة من منطوق احلديث ومفهومه، ومن واقع األمة املسلمة ذاته، ومن معجم عقدي تأرخيي راصد 

بل ومطالعة  -سلفية وغري سلفية-للحالة. ومروٌر سريع على الكتابات املؤرخة لظاهرة االفتراق يف األمة 



قدية مميزة، كثف عن طائفة عسيلحظ حديثها امل -السنية وغري السنية-عجلى لكثري من املدونات العقدية 
يف مقابل فرق منحرفٍة عنها، بل إن هذا املعىن املكثف قد يتم تركيزه أحيانًا وتضمينه بعض عناوين هذه 

  املدونات.

أما الرؤية اليت يتبناها الكتاب يف حتديد طبيعة هذه الفرقة فقد جاء ليقرر (أن هذه الفرق كلها 
ا كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه. وهذا املعىن ال إشكال متوعدة بالنار إال فرقة واحدة، هي م

فيه؛ فالثابت باألدلة القطعية أن من خالف ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف العلم 
فة لوالعمل أنه يكون متوعدًا بالنار، وليس يف هذا احلديث إال إمجاٌل ملا فصلته الشريعة يف أحكامها املخت

]، وعليه فقد كروا بالنقد على التناول السلفي املعتاد ملثل هذا احلديث والذي ٥٥أمرًا ويًا وإخبارًا) [
عدوه الفهم األخطر هلذا احلديث والذي أتى باخللل يف التصور (وهو فهم من عّين جمموعة من األبواب أو 

 وقصرًا مناط االفتراق، وبالتايل جعل مناملسائل كأصول الدين أو أصول مسائل االعتقاد، وجعلها حصرًا 
التزم فيها قوًال معينًا كان من الفرقة الناجية دون من خالف فيها، وهذا الفهم غلط ظاهر، فإن احلديث 
أتى يف كل ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم من العلم والعمل، وهذا يشمل أصول االعتقاد وفروعه 

عها وسائر أبواب األخالق واملعامالت؛ فإا كلها جيب فيها التزام ما كان وأصول الشرائع واألعمال وفرو
عليه النيب صلى اهللا علي وسلم). بل قالوا بوضوح شديد: (مصطلح الفرقة الناجية مرادف متامًا ملصطلح 

ليه وسلم يف عاإلميان الكامل بالواجبات؛ أي إن املراد به حتقيق املوافقة التامة ملا كان عليه النيب صلى اهللا 
العلم والعمل وجتنب سائر املخالفات اليت جتعل هذه املوافقة ناقصة وتوجب الوعيد بالنار، وهذا املفهوم 
ذه الصورة مفهوم ذهين ال يكاد يتحقق يف اخلارج إال يف السابقني املقربني ممن يقبضهم اهللا، وقد تقبل 

ق الواجب كله مل يفتهم منه شيء وهي منازل حسنام وغفر هلم خطاياهم يف الدنيا، وقد أدركت احل
النبيني ال غري أما كل مؤمن يلقى ربه وقد اكتسب خطيئًة، فليس من الفرقة الناجية، بل يبقى متوعدًا بالنار 
حىت يعذر بتأويل، أو تغلب حسناته سيئاته أو يغفر اهللا له أو يشفع به الشافعون إىل آخر موانع إنفاذ 

ر: أن استحضار هذا احلديث يف أبواب العقائد ينبغي أال يزيد استحضاره يف أبواب الوعيد. ومن هنا يظه
العبادات واملعامالت واألخالق، وأن استحضاره على معىن أن طائفة من الناس حققت القول أو العمل يف 

  ].٥٦تكون هي الفرقة الناجية دون ما عداها= غلط ظاهر) [ -دون غريه –باب معني 

الذي تبناه الكتاب يف تعليقه على مفهوم الفرقة الناجية، وأنه ليس مثة فرقٌة متميزٌة هذا هو التصور 
حقيقيٌة يصدق عليها وصف النجاة، وإمنا مقصود احلديث أن عندنا إميانًا قد جاء به النيب صلى اهللا عليه 

ًا فهو ناٍج بعضوسلم فمن أتى به مجيعًا فهو ناٍج ومن خالفه مجيعًا فهو هالك، ومن أتى ببعض وخالف 



مبا أتى منه هالك فيما قصر. وأن مفهوم الفرقة الناجية لذلك ال يعدو أن يكون مفهومًا ذهنيًا ال يكاد 
يتحقق يف اخلارج إال يف السابقني املقربني، وهو وصف ال أدري ما املساحة اليت يغطيها وهل يشمل مجيع 

  دائرة فال تشتمل إال على النبيني ال غري.الصحابة مثًال أم خيتص ببعضهم دون بعض أم أا أضيق 

هذا الفهم للحديث، وهذا التحديد لطبيعة الفرقة الناجية غلٌط ظاهٌر، وهو معىن غريب ال أعلم 
أحدًا من أهل العلم أشار إليه أو قال به، وظاهر احلديث ال يساعد عليه مطلقًا. والذي أوجب للكاتبني 

طوا بني معىن النجاة املطلقة، وبني جناة خاصة إضافية يف باب معني الوقوع يف هذا الغلط الظاهر أم خل
خاص. فامتداح الشارع يف هذا احلديث للفرقة الناجية إمنا هو ملكون خمصوص من مكونات النجاة ال 
ترتيب النجاة املطلقة ملن أتى ذا املكون، فمقصود احلديث امتداح املكون املنهجي العقدي والذي حيقق 

ملطلوبة شرعًا يف مقابل ذم االفتراق البدعي الناشئ من اإلخالل بذاك املكون املنهجي، وبالتايل الوحدة ا
فاحلديث جاء بامتداح الفرقة اليت حصلت هذا املكون وأعطته وصف النجاة دون الفرق األخرى اليت مل 

  حتققه فتوعدت باهلالك. وهو فهم ظاهر جدًا من احلديث. 

 احلديث هو افتراق يف الدين ال على مستوى الذنوب واملعاصي العملية فإن فاالفتراق املشار إليه يف
هذه مبجردها ال توجب افتراقًا وإمنا املوجب لالفتراق هي األهواء البدعية، يدل على ظهور هذا املعىن من 

  هذا احلديث ما يلي:

ارى) ومل (اليهود والنص تشبيه االفتراق الواقع يف األمة باالفتراق الذي وقع لألمم السالفة      -
يكن ذاك االفتراق افتراقًا مبجرد مقارفة بعض أفراد تلك األمم للذنوب واملعاصي، بل هو افتراٌق 
وحتزٌب على مكونات عقدية ومنهجية متباينة، أوجب حالًة من التشظي يف الدائرة النصرانية 

  هذا التفرق. والدائرة اليهودية، وواقع هذه الديانات وتارخيها شاهد على موجب

لو سلمنا لذاك الفهم الغريب الذي أورده الكتاب يف شرح احلديث وأن الفرقة الناجية ال        -
تصدق إال يف حق من أتى باإلميان الكامل الواجب، فاالفتراق سيكون حتمًا بسبب التقصري 

رقًا بعددها، فيف اإلتيان بذاك اإلميان الكامل، فكل إخالل يف مكونات اإلميان وشعبه ستستتبع 
فكما أن لدينا ُفرقة وقعت بسبب إخالٍل يف املكون العقدي واملنهجي وهو ما نتفهم معناه 
ونتعقله، فثمة ُفرقة وقعت أيضًا لإلخالل باملكون العملي باإلتيان بالذنوب واملعاصي، فيصح 

ة الكذبة، وفرقة قإذن أن يقال أن من الثنتني والسبعني فرقة، فرقة الزواين، وفرقة املرابني، وفر
مدمين اخلمر .. اخل، بل مثة فرق بعدد كل نقص متصور على اإلميان الكامل الواجب، وهو 



معىن باطل ال حيتمله احلديث، والعجيب أن الكتاب أشار إىل احتمال تفسري احلديث به، فقال: 
األعمال، و(ونفس التعداد حيتمل أن يكون مقسومًا على شعب خمتلفة من االعتقادات واألقوال 

]. يوضح بطالن هذا ٥٧على غرار شعب اإلميان، وقد يكون وفق موارد أخرى اهللا أعلم ا) [
  التصور:

أن جمرد الوقوع يف الذنب واملعصية ال يوجب افتراقًا، وإمنا االفتراق الذي تتناوله النصوص        -
الشرعية بالذم هو ما كان ناشئًا عن التبدالت املنهجية يف مسارات النظر واالستدالل وما 
 تفرزه هذه املسارات من احنرافات يف مكون العلم والعمل ال أن الفرقة تقع ملجرد خطأ يف العلم
والعمل. ومل يكن الصحابة فمن بعدهم يتعاملون مع املذنبني باعتبارهم حمدثني ُفرقًة يف األمة، 
بل هو معىن يتناول لونًا خمصوصًا من ألوان االحنراف، املوجب لوقوع الفرقة يف الدين. والتفريق 

هر من شيف التعامل بني أصحاب الذنوب واملعاصي، وأهل البدع واألهواء يف التراث السلفي أ
أن يوضح وأن ينبه إليه. بل لو تأملنا واقع الذنوب واملعاصي يف حياة أفراد األمة لوجدنا أا مل 
تزل حاضرًة ومل توجب افتراقًا كما هو مشاهد حىت اليوم خبالف اإلخالل واالحنراف البدعي 

  والذي أوقع ذاك االفتراق الديين املذموم. 

استعملوا اسم السنة كاسم مميز هلم دون سائر الطوائف ولذا فإن السلف الصاحل حني        -
البدعية فإم مل يستعملوه بقصد اإلشارة إىل اإلصابة الكاملة للسنة يف جليل أمرها ودقيقه، 
فمن قصر يف شيء من شأا رفعوا عنه اسم السين بل استعملوه أصالة لإلشارة إىل مكون ديين 

صح استعمال االسم يف حقه ومىت قصر يف ذاك  خمصوص مىت توافر للشخص ولو كان مقصرًا
املكون استحق نزعه وسلبه، ومل يقع من أحدهم وال ممن تالهم تسييل ملعىن السنة ليحدثنا عن 
موافقة أهل البدع يف بعض شأن السنة كوم مسلمني، وما من مسلم إال ولديه قدر من حتقيق 

عتبار املوافقة وخيرجون منها باعتبار السنة، وعليه فإن أهل البدع يدخلون يف مسماها با
املخالفة، متامًا كالسين العاصي فإن معصيته ال تكون من السنة، فهو سين من وجه وخارج عن 
السنة من وجه، فمثل هذا االستعمال املائع مل يكن واردًا على أذهام قط، وليس له حضور 

ت ألجلها، بل هلم من االستعماال يف استعماالم، وهو ُيفقد شعار السنة الفائدة اليت وضع
الكثرية الدالة على إعطائهم اسم السنة لبعض العصاة دون أهل البدع ما يكشف عن مفهوم 

  هذا االسم ومكوناته املركزية.



يؤكد خطأ ذلك التفسري الذي تبناه الكتاب ملفهوم الفرقة الناجية أن احلديث جاء ليكشف       -
مستقبلية يف حياة هذه األمة وهي تشظيها إىل عن وقوع إشكالية دينية عميقة 

فرق=طوائف=كانتونات دينية متثل جيوبًا عقدية يف واقع األمة، وأن مثة فصيًال منها قد حقق 
امتيازه العقدي عليها مجيعًا اللتزامه هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، أما وقوع 

امًا عن ًا بتحقيق اإلميان الكامل فمعىن أجنيب متالذنوب واملعاصي واران النجاة مبجانبتها مجيع
احلديث، وال حتتمله طبيعة النبوءة النبوية إذ الذنوب واملعاصي واقع مشاهد حاضر يف جمتمع 

  الصحابة وإمنا احلديث يتناول ظاهرًة دينية مستقبلية.

يلحقها الذم ة سولو فسر احلديث بذاك التفسري املذكور يف الكتاب فكل الطوائف اإلسالمي      -
الوارد فيه إليقاعها للفرقة املذمومة، فأهل البدع واقعون يف االفتراق املذموم، وأهل السنة مبن 
فيهم من أصحاب الذنوب واملعاصي واقعون فيه أيضًا، فال جناة لطائفة من طوائف األمة من 

  إحداث الفرقة املذمومة.

اهر للحديث، وتوهم أن احلديث قصد التنبيه وبكل حاٍل فليس مثة ما ُيحوج للخروج عن هذا الظ
إىل النجاة املطلقة هلذا الفصيل ملجرد حتقق هذا االمتياز العقدي إذ هذا غري مقصود أوًال يف احلديث، وال 
هو مفهوم ملن تناول احلديث من أهل العلم ثانيًا، وال هي الرؤية اليت يتبناها السلفيون، بل هي رؤيٌة تعود 

ث ومعناه باإلبطال. إذ احلديث جاء بذم االفتراق وحتذير األمة منه وهو معىن كما سبق على فائدة احلدي
ال يكون مبجرد مقارفة الذنوب واملعاصي، بل يكون مبوجبات أخرى حتدث هذه الفرقة املذمومة، أما 

ىل سبب من إاحلديث عما به تتحقق النجاة املطلقة فليس مرادًا للحديث أصًال، وإمنا جاء احلديث بالتنبيه 
أسباب النجاة يتوافر لطائفة من هذه األمة دون بقية طوائفها، وتوافر هذا السبب ال يلزم منه ضرورة حتقق 
وعد النجاة بإطالق إذ هو موقوف على شروط وانتفاء موانع كسائر نصوص الوعد، وغيابه أيضًا غري 

تفاء موانعه كسائر نصوص الوعيد، مستوجب ضرورًة للهالك فهو اآلخر ال يكون إال بتوافر شروطه وان
  وهو معىن ليس فيه أدىن إشكال وال تنشأ منه لوازم فاسدة. 

ويف ضوء ذاك املعىن الغريب الذي فهم به الكاتبان هذا احلديث، قالوا يف احلاشية: (سواء أكانت 
يعة، أو غريهم. هذه الفرقة هي أهل السنة واجلماعة، أو أهل احلديث، أو املعتزلة، أو األشاعرة، أو الش

فكل فرقة وافقت النيب يف باب من أبواب ما جاء له فهي ناجية يف هذا الباب، وكل فرقة خالفت النيب يف 
يف هذا الباب. وفق هذا التصور فقد يكون  -هي يف النار، يعين متوعدة–باب من األبواب فهي اهلالكة 



، وكالمها ار من الفرقة الناجية يف باب أو مسألةأمحد بن حنبل من الفرقة الناجية يف باب، والقاضي عبداجلب
من الفرقة املتوعدة بالنار يف أبواب أخرى حصل فيها الذنب املحض، أو اخلطأ املوقوفة مغفرته على العذر، 

  ].٥٦وإمنا تكون إمامة أمحد باعتبار كثرة صوابه وهدايته املشهود ا ال باعتبار جناة بالتصور االفتراقي) [

التمثيل واملقارنة بني اإلمام أمحد والقاضي عبداجلبار، وهي مقارنة مستفزة ومثرية فعًال،  وبعيدًا عن
وكأن التمثيالت ضاقت إال حبشر رجٍل بقدر اإلمام أمحد وجاللته يف هكذا سياق، فحقيقة هذا الكالم 

ة، إذ يصح يف ق اهلالكإلغاء ملفهوم االفتراق والنجاة يف احلديث، وتذويب ملالمح الفرقة الناجية، بل والفر
ضوء هذا الفهم القول بأن كل الفرق ناجية، وكلها هالكة أيضًا، وذلك حبسب موافقتها للهدي النبوي، 
وهو املعىن الذي صرح به الكتاب فعًال حتت ذريعة الوهم املسيطر أن النجاة واهلالك يف احلديث جناة مطلقة 

ملعىن أصًال، وإمنا احلديث يتناول احلديث عن جناة وهالك وهالك مطلق، يف حني أن احلديث مل يتناول هذا ا
يف باب ديين معني خمصوص. مع اعتبار شروط وموانع النجاة املطلقة واهلالك املطلق. فأصحاب الفرقة 
الناجية= أهل السنة واجلماعة= السلفيني قاموا ذا الباب الديين العقدي على الوجه املطلوب وبالتايل توفر 

مات النجاة ما مل يتوفر لغريهم، فهم موعودون بالنجاة بشرطه كما أن غريهم ممن أخل ذا هلم من مقو
املكون متوعد باهلالك بشرطه أيضًا. ومع أن املؤلفني يفهمان ويصرحان أن أهل العلم ال يقصدون جناة 

تهدان يف رده ، وجيمطلقًة حني يتحدثون عن فرقة ناجية من بني سائر الفرق، إال أما يناقشان هذا املعىن
  حبماسة وكأن أحدًا قال به، أو أنه الزم لطريقة أهل العلم املعروفة يف فهم احلديث.

   

  أمهية السلفية وجودًا وعدمًا

واألكثر خطورًة وأمهيًة مما سبق مجيعًا هو معاجلة اآلثار العلمية والعقدية املترتبة على فهم املؤلفني 
ٍط يف فهم حديث ال تتجاوز آثاره العلمية حالة الغلط هذه، أم مثة غلط حلديث االفتراق، فهل حنن أمام غل

  متولد سيكون له تأثري يف واحد من التصورات املنهجية السنية؟

أخشى أنه تسرب للباحثني فعًال خلل منهجي هنا وال أجزم، إذ السؤال األكثر أمهية بالنسبة يل: 
ن زمت اهلدي األول يف املنهج واالعتقاد؟ دع عنك احلديث عهل مثة وجوٌد فعًال لطائفة معينٍة خمصوصٍة الت

يه أعين صحابة النيب صلى اهللا عل–الذنوب واملعاصي، فإن هذه مل يسلم منها بعض أصحاب اهلدي األول 
مع اتفاقنا على أم كانوا يتلقون عن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم تصورًا عقديًا موحدًا ميثل حمكم  -وسلم



عقدية واملنهجية السنية، ومل يقع هلم بسبب منظومة العقائد هذه لوٌن من االفتراق البدعي التقريرات ال
املذموم، من جنس ما وقع يف زمام من اجليل التايل. السؤال ثانيًا: هل مثة تيار عقدي خمصوص ساٍر يف 

صلى اهللا عليه  ده النيبتاريخ األمة من جيل صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم كان وال يزال يعتقد ما اعتق
وسلم وأصحابه؟ أم أن احلق العقدي الذي كان عند الصحابة تفرق وتشظى بعدهم يف طوائف األمة 

  املختلفة فما عاد حيوزه كله فصيل منها دون آخر؟ 

هذا السؤال املنهجي يف تقييمي هو السؤال األكثر خطورًة، والذي تترتب عليه آثاره العلمية اخلطرية، 
بإعادة ترتيب كاملة ملنظومة التعامل مع آراء الفرق اإلسالمية باعتبارها فضاًء حمتمًال للحق، والسعي يف 

نفراد اا يف البحث والنظر. وأن اتطلب هذا احلق يف تلك الفضاءات، مع تنوع عقائدها واجتاهاا ومسار
أهل السنة واجلماعة برأي عقدي دوم ال يلزم منه أن يكون هذا الرأي هو احلق املوافق للهدي األول يف 
نفس األمر. والذي أخشاه فعًال أن يكون الباحثان يتبنون يف هذه املسألة رؤية عقدية مباينة تقول بأن احلق 

قد توزع يف األمة فحفظه إمنا يكون حبفظ جمموع األمة ال حبفظ طائفة بكافة تشكالته علمية وعملية 
  خمصوصة منه، وهذا املعىن جاء يف أكثر من موضع منها: 

o      فاحلق مفرق يف أمة حممد ال جيمعه كله واحد بعينه وال مجاعة بعينها، وال يفوت مجيعه األمة)
  ].٦٧وليس واحد منهم جيمعه كله) [كلها حىت ال يدركه منهم أحد، فاحلق كله فيهم كلهم، 

o      كما أن احلق أن حفظ الدين ليس مستلزمًا حلفظ السلفية؛ ألنه ليس موقوفًا عليها من كل)
وجه، فحفظ الدين حيصل يف شعب عديدة، يف االعتقاد، واألعمال، وليس كل ما تتبناه التحققات 

مد قطع أنه هو الدين الذي أنزل على حمالتارخيية للسلفية من اختيارات يف تلك األبواب ميكن ال
  ].٦٣٧صلى اهللا عليه وسلم وفهمه الصحابة) [

وهذه غمغمة يف مقام ال يصلح فيها إال الوضوح والبيان التام، فروح البحث تسرب للقارئ أن 
مبحث  ذا جاء، ل-أعين طهورية العقيدة واملنهج-املؤلفني يريدان إفهامه أما ينتقدان أحد األوهام السلفية 

حديث الفرقة الناجية والطائفة املنصورة لتصحيح هذا التصور، وأنه ال وجود لطائفة معينة خمصوصة يف 
اخلارج حتقق هلا ما مل يتحقق لبقية الفرق اإلسالمية من حسن التصور واملعتقد والعمل، والذي ميثل خطًا 

عقيدة ول فيه. فهل حنن أمام حماولة لتأميم القائمًا وموجودًا فعًال يف حياة األمة، وميكن التعرف عليه والدخ
السنية الصحيحة بانتزاع قنوات اإلنتاج العقدي السليم من دائرة أهل السنة خاصة وحتويلها ملكية عامة 

  مشاعة بني خمتلف الطوائف اإلسالمية؟ 



صل وولست مهمومًا هنا مبناقشة مشكالت التعرف على تلك املنظومة العقدية املميزة وكيفية الت
إليها، وهي أحد اإلشكاليات البحثية القائمة فعًال يف الكتاب واجلديرة باملناقشة، والذي حرر فيها الكتاب 

  موقفًا شديد اإلشكال حتت تقريرات من جنس: 

o     .أثر الذات املتلقية الناظرة يف كالم السلف، وإشكالية التنازع التأويلي لتراث السلف  

o     م. موقع اإلمجاعاتالعقدية التالية جليل الصحابة، وكيفية التخريج العقدي على مقوال  

o     .استحالة الوصول إىل دين مصفى كالذي تركه النيب صلى اهللا عليه وسلم أو الصحابة  

o     .انعدام املطابقة العقدية بني خمتلف التحققات السلفية  

رايب من إيراد الكتاب هلا على حنو ال لست حريصًا اآلن على مناقشة هذه القضايا مع شديد استغ
خيلوا من إمجال ال يصلح بتاتًا، إذ ما الفارق املوضوعي مثًال بني حديث الكتاب عن تأثري الذات املتلقية 
الناظرة يف كالم السلف وإشكالية التنازع التأويلي لتراثهم، وبني مشكالتنا مع العلمانيني يف دعواهم أن 

دس، وأن الوحي اإلهلي يتأنسن بفعل الفهم البشري، فاجلواب هنا عني اجلواب النص مقدس والفهم غري مق
هناك، واإلشكالية هي ذات اإلشكالية. وأعلم أن جوابات مثل هذا االستشكال حاضرة عند املؤلفني، بل 

باب لمسعتها منهم مرارًا يف سياق نقد األطروحة العلمانية، فليتهم حرروا هذا املوضع على حنو مفصل قفًال 
شبهٍة أن تلج، ولئال يتسرب لوهم املتلقي أنه مع التسليم مبعيارية فهم الصحابة مثًال فإن الوصول لفهم 
مطابق هلذا املعيار غري مقدور عليه ألنه ال خيرج عن كونه عمالً بشريًا عرضة للخطأ فيترتب عليه التشكيك 

  يف مجلة عريضة من مقررات ذلك اجليل املقطوع ا. 

ليس من غرضي هنا بيان مشكالت مثل هذه اإلطالقات السالفة وما يترتب عليها من لوازم عمومًا 
خطرية وباطلة، وإمنا غرضي اآلن تثبيت مسألة وجود هذه املنظومة املنهجية العقدية، ال كيفية التعرف 

ألة الوجود، سعليها، وما قد يعرض من إشكاليات يف طريقة التعرف عليها، إذ هو سؤال تاٍل على اإلقرار مب
كما أن البحث األنطولوجي (علم الوجود) سابق للبحث اإلبستمولوجي (علم املعرفة). وهو ما مل يتضح 
يل موقف األخوين الكرميني منه على وجه مطمئن، فهل احلق املفرق يف أمة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم 

ة الفصائل ى النقاوة العقدية على بقييشمل احلق العقدي فال يكون لفصيل عقدي من األمة متيز على مستو
إال متيزًا مبقدار الكم أما متام التميز حبيث يصح أن يقال أن احلق العقدي ال خيرج عنها وقد يوافقها غريها 
على بعضه وإن مل يطابقها فيه؟ وهل حلفظ السلفية أثر حقيقي يف حفظ احلق ولو من الوجه العقدي دون 



اط بني حفظ السلفية وحفظ احلق يف األمة حبيث لو قدر أن السلفية زالت من بقية األوجه؟ أم أنه ال ارتب
  الوجود بالكلية فسيظل احلق قائمًا موجودًا فيها؟ 

الرؤية اليت أتبناها عن يقني أن هذا الفصيل قائم موجود فعًال، وأنه على خالف بقية فرق األمة قد 
قية الفرقة اليت وعدها الشارع بالنجاة يف مقابل توعد ب حقق االمتياز العقدي واملنهجي املطلوب، وأنه ميثل

الفرق املخالفة باهلالك، من غري اعتقاد أن ذلك موجب لنجاة كل فرد منهم على جهة اإلطالق، وال إنفاذ 
وعيد اهلالك لكل من كان خارجًا عنها، ودون اعتقاد عصمة أفرادها من الوقوع يف الذنب واملعصية أو 

بعض املكون العلمي مما ال خيرج به املرء من هذه الفرقة. وبناًء عليه فإن وجود هذه  حىت خطأ بعضهم يف
الفرقة املخصوصة املعينة يف جسد األمة ضرورة لقيامها حبٍق ال يشركهم فيه غريهم، وأنه لو قدر زواهلم 

ن احلق. شيء ممن املشهد بالكلية فسيزول قدر من احلق يقينًا، خبالف زوال غريهم فلن يلزم منه زوال 
هذا ما أراه وأعتقده، ولوال أنه قد تسرب إىل ومهي املعىن الفاسد من خالل قراءة الكتاب ملا كتبت هذه 
املقالة، فإن هذا السؤال مل يكن واردًا يف ذهين مطلقًا قبل قراءة الكتاب وإمنا دفعين إىل إيراده ما رأيت فيه 

كري بأن قراءيت هي قراءة من حيسن الظن، ويسعى يف محل من سياقات مومهة وإشكاالت. مع التأكيد والتذ
الكالم على حمامل مقبولة، لكن ظلت هذه املسألة تتأرجح يف ذهين ومتيل يب إىل نسبة القول الفاسد، 
ويكفيين منهما أن ينكرا هذا الوهم الفاسد، ويصرحا بقول بّين واضح ال غمغمة فيه أن وجود السلفية=أهل 

ثل ضرورة دينية يف حياة األمة، وأنه ال يتصور حفظ احلق على وجه التمام دون وجودها. السنة واجلماعة مي
وأجدين يف غىن عن التنبيه إىل أين ال أعين بالسلفية فقط تلك األحزاب والتجمعات القائمة، اليت محلت 

ن التابعني إلسالم ماسم السلفية. بل مرادي تلك املدرسة املمتدة يف عمق التاريخ، واليت من أعياا أئمة ا
  .املعروفة   فمن دوم، ممن يسميهم املؤلفان (أهل احلديث)، واليت يقابلها سائر الفرق البدعية

وبعبارة أوضح: هل يرى املؤلفان أنه من املمكن أن جند شيئًا من احلق فات أهل احلديث، مث 
  رج وحنوهم؟ أدركته األشعرية، أو املاتريدية، أو املعتزلة، أو الشيعة، أو اخلوا

   

  سؤال يقلقين جواب األخوين الفاضلني عنه.

 


