للعالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

الفرق بني املذهب واالتباع

املذهب بالسلفية بدعة ال يقرها اتباع السلف
للعالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
الفرق بني التمذهب واالتباع
حصيلة ما قد عرفناه يف البابني املاضيني ،أن اتباع السلف الصاحل ،وترسم خطاهم يف فهم
كل من القرآن والسنة والعمل هبما ،واحب على كل مسلم مبقتضى كونه مسلماً ملتزماً
بكتاب اهلل وهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فإن اهلل أمر عباده بإطاعة رسوله ،فقال:
الرسول فَخذلوه َوَما نَ َهاكم َعنه فَانتَهوا) .وأمر رسول اهلل الناس باتباع سنته سنة
(وَما آتَاكم َّ
َ
خلفائه الراشدين املهديني ،واقتفاء سرية الصاحلني من أصحاب القرون الثالثة من بعده.
فقال( :وإياكم وحمدثات األمور فإهنا ضاللة ،فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وستة
اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ) ،وقال أيضاً( :خري الناس قرين مث الذين
يلوهنم ،مث الذين يلوهنم) .وال معىن إلعالن هذه اخلريية إال األمر باتباعهم واالقتداء هبم.
ولكنا عرفنا أيضاً أن التمذهب مبذهب جديد امسه "السلفية" يقوم على عصبية االنتماء
شيء آخر ال شأن له باالتباع املطلوب ،بل يتفق ال معه كما قد رأينا يف كثري من اجلزئيات
والتفاصيل.
ولكن هل من فرق بني التمذهب مبذهب يسمى "السلفية" ،واتباع السلف؟ وما هو هذا
الفرق إن كان موجوداً؟ وأقول :إن الفرق بينهما ،يشبه الفرق الذي تراه بني قولنا:
"حممديني" ،وقولنا "مسلمني" .
ومن املعلوم أن إطالق كلمة "حممديني" على املسلمني ،أمر يلح ويصر عليه طائفة كبرية
من الباحثني واملستشرقني األجانب .ومن املعلوم أيضاً أهنا تسمية مرفوضة يف ميزان الرؤية
اإلسالمية ،ومن خالل الواقع الذي يعيشه املسلمون الصادقون مع إسالمهم.
إذ أن كلمة "حممديني" هذه تعرب عن انتماء املسلمني إىل شخ حممد عليه الصالة
والسالم ،والتفاهم حول ذاته ،وتعصبهم ألفكاره اخلاصة به.
أما كلمة "مسلمني" فتعبري عن الدينونة لسلطان اهلل وحكمه ،وقبوهلم لكل ما جاءهم منه
عن طريق رسوله حممد صلى اهلل عليه وسلم.
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فالتفافهم حول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التفاف أخذ من اهلل؛ وطاعتهم له،
ليست يف حقيقتها إال طاعة هلل ،وليس حبهم له إال ألنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فهذا الفرق الذي تراه واضحاً بني كلميت "حممديني" و"مسلمني" هو بعينه الفرق الذي
بوسعك أن تراه جلياً ،بني التمذهب بالسلفية واتباع السلف.
التمذهب بالسلفية ،يعين أن للسلف مذهباً خاصاً هبم ،يعرب عن شخصيتهم ،وكينونتهم
اجلماعية؛ مث إنه يعين أن هؤالء الذين دخلوا يف هذا املذهب ،هم ،من دون سائر املسلمني،
الذين ميثلون حقيقة اإلسالم وينهضون حبقه! فاإلسالم يغدوا ،من خالل هذا التصور
أَّن ساروا ويتبىن من املبادئ واألحكام
والفهم ،هو التابع هلذا املذهب وأصحابه يسري ورائه َّ
واآلداب ما يتبنونه ويرونه ،وحيارب من ذلك كله ما حياربونه!
أما اتباع السلف ،فإمنا يعين تكرمي أولئك الذين أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بتكرميهم من أصحاب تلك القرون الثالثة األوىل والذين أخلصوا دينهم هلل واعتصموا
_صادقني_ حببل اهلل؛ كما يعين اتباعهم يف فهم اإلسالم واالقتداء هبم يف املنهج الذي
ترمسوه يف فهم نصوص كل من القرآن والسنة واستنباط املبادئ واألحكام.
فاإلسالم _يف احلقيقة_ هو املتَّبع ،ومنهجه يف الدراية والفهم هو احملور واألساس.
األدالء واهلداة يف الطريق إىل ذلك املوئل
وإمنا السلف الصاحل الذين أخلصوا دينهم هلل هم ا
واألساس؛ وإمنا ارتفعت قيمة من ارتفعت قيمته منهم ،وهبطت درجة من هبطت درجته
منهم فخرجوا من دائرة السلف الصاحل وإن عاشوا يف عصورهم ،مبقتضى ميزان هذا الدين
ومنهجه.
فهو الذي رفع منهم أناساً ووضع آخرين كما قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل
عنه.
هذا هو الفرق بني التمذهب مبذهب يسمى السلفياة ،واتاباع السلف الصاحل حتقيقاً لوصية
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
ومن الواضح أن الثاين من جوهر الدين ولبه ،وأساس من أسس السنة املطهرة اليت دعا
إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وأن األول ابتداع لشيء مل يأذن به اهلل ،وختيال ألمر مل
يكن له أي وجود يف التاريخ.
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فإن العصور الثالثة املباركة األوىل يف صدر اإلسالم ،مل تشهد ظهور مذهب يف قلب األمة
اإلسالمية امسه املذهب السلفي أو مذهب السلف ،له مقوماته ومميزاته اليت تفصله ومتيزه عن
سائر املسلمني ،وجتعل هلم مرتبة يتبوؤهنا يف العلو والشرف من دون سائر الذين مل يكن هلم
شرف االنتماء إىل هذا املذهب.
وإمنا كانت مثة مزية واحدة ال تدانيها وال تنافسها أي مزية أخرى ،هي مزية االصطباغ عن
صدق هبذا الدين ،مث فهمه والعمل به تطبيقاً للمنهج وامليزان اللذين مت بياهنما واحلديث
عنهما يف البابني املاضيني.
فكل من تشرف هبذه املزية تبوأ حبق تلك املرتبة العليا يف الدنيا واآلخرة.
وكان بذلك فرداً بل عضواً عامالً يف مجاعة األمة اإلسالمية الواحدة ال حيجزه عنهم زمان
أو مكان.
وكل من مل يكن له شرف هذه املزية بأن خرج على اإلسالم أو شذ عن ٍ
شيء من أصوله
ومنهجه يف الدراية والفهم فقد قذفه شذوذه هذه وراء سور اجلماعة اإلسالمية.
فهو مقطوع النسب عنها ،دون أن يشبع لشذوذه زمان متقدم أو مكان متميز أو قرب من
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو انغماس يف عصر السلف وقد علمنا أن عصر السلف
ضم فرقاً ومجاعات شىت شذو عن امليزان احملكم واملنهج املتبع ،فلم تغنهم سلفيتهم من اهلل
شيئاً وكانوا شراً من كثري من املبتدعة الذين ظهروا يف العصور املتأخرة من بعد.
إذاً ،فإن من السهل على كل ذي بصريه ،أن يعلم أن اإلطار الذي حيدد دائرة اجلماعة
اإلسالمية املستقيمة على صراط اهلل عز وجل ،هو االنضباط بالقواعد واألصول املتفق عليها
يف فهم النصوص العربية عامة ونصوص القرآن والسنة خاصة ،بعد التقيد مبنهج املعرفة يف
التفريق بني العقائد واألفكار الباطلة الزائفة والعقيدة السليمة الصحيحة اليت تنهض على
دعائم املنطق والعلم.
فمن التزم بتلك القواعد اليت مت االتفاق عليها واجتهد فيما وقع االجتهاد فيه منها ،فهو
واحد ممن دخلوا حبمد اهلل يف دائرة اجلماعة اإلسالمية ،أيَّاً كان عصره الذي عاش فيه وإمنا
لسلف الصاحل عليهم مزية واحدة ،هي ما كانوا يتمتعون به _بسبب قرهبم من رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم_ من صفاء الرؤية إىل مبادئ اإلسالم ونصوص القرآن والسنة ،فكانوا
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حبق أساتذ ًة ملن بعدهم يف كيفية االلتزام باملنهج وكيفية تطبيق القواعد املرسومة يف تفسري
النصوص.
شأهنم يف ذلك كشأن الرعيل األول من العرب الذين كانوا حبق أساتذ ًة ملن بعدهم من
علماء العربية وقواعدها يف فهم تلك القواعد تطبيقها وحدود العمل هبا.
ومن هنا يتجلى الفرق بني التمذهب مبذهب يسمى اليوم بالسلفية ،وبني اتباع ذلك
الرعيل األول الذين كانوا حبق أساتذةً ملن بعدهم يف كيفية فهم الدين ويف تبصريهم يف املنهج
الذي ينبغي أن حيكموه يف فهمه وتطبيقه.
فاألول وهم مبتدعون مل يكن له أي وجود يف عصر السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم،
والثاين واجب بإجياب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملعىن الذي أوضحناه وشرحناه.
ولو صح هلؤالء الذين ابتدعوا هذا املذهب مث نسبوا أنفسهم إليه ،وجعلوا ألنفسهم به
شارًة ميتازون هبا عن سائر املسلمني ،أقول :لو صح هلؤالء ،أن يستنبتوا ألنفسهم هذا
املذهب من الواقع اإلسالمي العام الذي كان مير به عصر السلف ،فإنه يصح من باب أوىل
لغريهم أن يستنبتوا منهباً إسالمياً آخر من الواقع الذي كان مير به عصر اخللفاء الراشدين ،مث
ينسبوا أنفسهم إليه ،فيقول عن أنفسهم :راشدين! ورمبا امتلكوا احلجة القاسية اليت بوسعهم
أن يغالبوا هبا من يسمون أنفسهم :السلفيني.
ذلك ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا قال( :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
املهديني) ومل يقل :السلفيني ،بل يصح لفريق ثالث أن يستخرج مذهباً ثالثاً من واقع عصر
كل أفراد هذا الفريق صحابيني! ولن يعدم مبتدعو هذا
الصحابة ،مث ينتمي إليهَّ ،
ويسمى ُّ
املذهب أو ذاك ،أن جيمعوا له املقومات الكافية إلبراز ذاتيته وشخصيته اللتني ميتاز هبما عن
سائر املذاهب األخرى ،من اجتهادات وآراء يف االعتقاد والسلوك ،كي تتحد هبا معامله
وقوالبه ،ويقوم بذلك الفارق _املبارك!_ بينه وبني ما عليه سائر املسلمني من عموم ما
يشملهم وصف أهل السنة واجلماعة .وال شك أن أصحاب كل من هذه املذاهب  ،سيس افه
ويب ادع دعاة أو أصحاب املذاهب األخرى ،وسيجعل كلٌّ منهم من خالفاته االجتهادية
وآرائه اليت يربز شخصيته املذهبية هبا ،سالحاً ملقاومة األخرين ونسبتهم إىل الزغل واالبتداع!
حمق فيما يتم به الفرق األخرى ،إذا كل منهم جانح ،فيما هوفيه،
كل فريق ا
وال نشك يف أن ا
4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

للعالمة الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

الفرق بني املذهب واالتباع

عن املنهج اإلسالمي السديد الذي كان عليه السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم ،سواء الذين
كانوا منهم يف عصر الصحابة واخلالفة الراشدة ،أو الذين جاؤوا على أعقاهبم من بعد.
فإهنم كانوا خيتلفون بال ريب ،ولكنهم مل يقسموا أنفسهم شيعاً وأحزاباً ،على قدر اآلراء
واملذاهب اليت اختلفوا إليها.
إنا كان جيمعهم اخلضوع للمنهج الواحد ،فال جرم أن خالفاهتم االجتهادية ضمن سلطان
هذا املنهج مل يكن ليفرقهم قدداً ،بل سرعان ما يذوب أثره يف ضرام األلفة اإلسالمية
اجلامعة ،ولذلك فإن مل نسمع أن صاحب أي اجتهاد املخالف أو نسب صاحبه إىل اجلنوح
واالبتداع ،مث أخذ اليت اخت ا هبا مظهراً لشخصية مذهبية خاصة به ومبن انضم إىل رأيه ،مث
أخذ ينتصر ملذهبه هذا من حيث حيارب اآلراء واالجتهادات األخرى وأصحاهبا .نعم مل
نسمع أن صاحب أي اجتهاد منهم عمد إىل شيء من ذلك ،دام الكل يتحرك داخل خط
املنهج املرسوم للمعرفة ولتفسري النصوص.
فأما أولئك الذين شردوا عنهِ ،
كالفَرق اجلاحنة عن دائرة أهل السنة واجلماعة ،فال ريب أن
جنوحهم هو الذي أقام احلواجز الكثيفة بينهم وبني عامة أهل السنة واجلماعة ،وفصلهم عن
جسم اجلماعة اإلسالمية ،فكانوا بذلك فرقاً مستقلة ،ومذاهب ذات أهواء وعصبية وغلويف
الباطل ،وكان بديلهم الوحيد عن ذلك املنهج الذي متردوا عليه ،العصبية للنفس واالنتصار
للذات.
وال يسبقن الوهم إىل ذهنك ،فتقول :ولكن ها هم السلف الصاحلون قد اجتهدوا يف
األحكام الفقهية ،فأوصلتهم خالفاهتم االجتهادية تلك إىل حيث فرقتهم يف مذاهب فقهية
شىت ،أقلها املذاهب الفقهية املعروفة.
ذلك ألن هذه املذاهب مل تكن تعرب عن أكثر من مجلة آراء اجتهادية وصل إليها أصحاهبا
بعد البحث والنظر ،فلم يكن هلم بد من حكم الشارع جل جالله من العمل عليها واألخذ
هبا ،أما صلة أصحاب هذه املذاهب بعضهم ببعض ،فقد كانت على خري ما يرام .
وكانت تشملهم مجيعاً دائرة اجلماعة اإلسالمية الواحدة ،ويضمهم سلطان ذلك املنهج
الواحد املعتمد لديهم مجيعاً يف االجتهاد وتفسري النصوص.
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مث إن كالً منهم كان عوناً لآلخر يف جهده االجتهادي ،وكان مجيعهم يدرك جيداً أن كالً
منهم مكلف بالعمل مبا أدى إليه اجتهاده .
فأين هذا الواقع التعاوين ممن يتخذون من مجلة ما تبنوه من آرائهم وأفكارهم االجتهادية يف
العقيدة أو السلوك عنواناً على شخصيتهم اإلسالمية املتميزة عما عليه سائر املسلمني ،مث
جيعلون من آرائهم تلك ما يشبه املتاريس والتحصينات مسلحةً ،ليحاربوا من داخلها كل ما
خيالفهم يف االجتهاد والرأي ،مهما كانوا ملتزمني باألصول والقواعد االجتهادية املتفق عليها
من قبل سائر علماء املسلمني وأئمتهم سلفاً وخلفاً! وقد عرضنا لك طائفةً كبرية من املسائل
االجتهادية اليت حتتمل أكثر من رأي يف نطاق التمسك بكل من الكتاب والسنة ،واليت
اختلف السلف أنفسهم يف كثري منها ،مث كيف عمد من يسمون أنفسهم اليوم بالسلفية إىل
هذه املسائل فحصروا وجه احلق فيها يف رأ ٍي وقول واحد ،هو الرأي الذي طاب هلم أن
يأخذوا به مث جعلوا من رأيهم ذلك عنواناً على الدين احلق ،وبرهان ضاللة وسفه لكل من
خالفهم ،دون أي االلتفات إىل املوازين والقواعد األصولية اليت يتقبل فيها أكثر من اجتهاد
ورأي ،ودون تقدير الختالف السلف أنفسهم يف كثري منها!
إذاً فقد اتضح لك الفرق بني اتباع السلف الذي هو جزءٌ ال يتجزأ من آداب الفهم
والسلوك اإلسالمي ،والتمذهب بالسلفية الذي هو شيء جديد وتصور طارئ على حقيقة
املفهوم اإلسالمي ،والذي ال ينهض وجوده إال على تقسيم املسلمني إىل فريقني.
ولكن ما الدليل التفصيلي على أن التمذهب بالسلفية شيء طارئ على املفهوم
اإلسالمي ،وأنه من أجل ذلك بدعة ال تتفق مع اتباع السلف؟
هذا ما سنبينه اآلن بتوفيق اهلل وعونه.
"الدليل على أن التمذهب بالسلفية بدعة "
مىت ظهر التمذهب بالسلفية؟
من العلوم لنا مجيعاً أن عصر السلف كان يضم فئات خارجة عن امللة من كتابيني وغريهم.
وكان يضم فرقاً وفئات تنتسب إىل اإلسالم ،ولكنها جاحنة عم املنهج اجملمع عليه واملعتمد
من قبل عامة علماء املسلمني وأئمتهم يف فهمه وتفسري نصوصه ،لعوامل وأسباب خمتلفة
لسن األن بصدد حتليلها وشرحها ،فزجها هذا اجلنوح يف متاهات وضالالت شىت ،وفرقها
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أوزاعاً يف سبل تلك الضالالت ،فكان منها املعتزلة واملرجئة واخلوارج وغريها ،مث َّ
إن كالًّ من
هذه الفرق انقسم على نفسه وتفرق إىل فرق ومذاهب شىت أكثرهم يكفر بعضهم بعضاً.
وكان عصر السلف حيوي إىل جانب هذا اخلليط ،السواد األعظم واألكثرية الساحقة ،وهم
املسلمون الذين احتكموا إىل امليزان الذي أخذوه من طريقه فهم رسول اهلل وصلى اهلل عليه
وسلم وأصحابه للنصوص ومنهجهم يف التفسري والتأويل والنظر واالجتهاد ،فاجتمعت
كلمتهم عليه وصاحلوا" ،وبتعبري أصح :وفَّقوا " بني الرأي والنصوص على أساسه ،فأطلق
عليهم حبق لقب أهل السنة واجلماعة .وليس لنا ،يف هذا املقام ،من شأن بأولئك اللذين
تاهوا وضلوا ،وإن تفاوتوا يف االحنراف والضالل.
وإمنا يقتصر حديثنا على هذا السواد األعظم الذي يسمى  :أهل السنة واجلماعة.
ترى ما هو مناط تشرفهم هبذا اللقب ،وما هو السر الذي جعلهم دون غريهم مجاعة
املسلمني اليت انوه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأشاد هبا وأمر باتباعها وااللتفاف حوهلا
يف أحاديث كثرية بلغت مبلغ التواتر املعنوي ،وقد ذكرنا فيما مضى بعضاً منها؟ لقد كان
مناط استحقاقهم هلذا اللقب التزامهم مبنهج املعرفة القائم على التنسيق الدقيق بني حكم
العقل وداللة النقل" ،وهو التنسيق نبَّه إليه البيان القرآين وأرشد إليه ورىب املسلمني الصادقني
يف إسالمهم على أساسه" مث التزامهم بالقواعد العربية املعتمدة يف تنسيق النصوص ،ولقد
كان هلم يف فهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لكتاب اهلل واجتهادات الصحابة يف تفسريه
وتأويله ،خري مظهر تطبيقي لذلك كله.
إذن فلم يكن احلاجز الذي فصل ما بني أهل السنة واجلماعة وبقية الفرق التائهة
املتخاصمة ،والذي أبرز وحدة هذه اجلماعة وسريها على صراط واحد ال اضطراب فيه وال
اعوجاج ،أقول :مل يكن هذا احلاجز شعاراً مذهبياً رفعوه فوق رؤوسهم مث تكتلوا من حوله
فامتازوا به عن كل من مل ينضو معهم حتته ،أال وهو التمذهب مبذهب السلفية! بل مل يكن
حيظر هذا الشعار منهم على بال.
كيف ولو عربوا عن كينونتهم اجلماعية ووحدهتم املذهبية هبذا الشعار ،إذن لدخل معهم
يف هذه الكينونة اجلامعة سائر تلك الفرق الناجحة عن احلق الشاردة عن كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،إذا إهنم مجيعاً مصبوغون بصبغة هذا الشعار سواء انتموا أم مل
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ينتموا إليه .بل إهنم السلف أنفسهم ال املذهب الذي ينتمي إليهم ،فهم بكل فئاهتم
وأشتاهتم أصل هذا املذهب وجذوره ،دون أي تفريق بني مهتد وزائغ وبني صاحل وطاحل!
ولكن ما من عاقل إال ويعلم أن ال أثر هلذا الشعار وال التمذهب الذي يسود اليوم على
أساسه ،يف أبرز وحدة اجلماعة اإلسالمية اليت مسيت بأهل السنة واجلماعة ويف فصلها عن
متاهات أهل الزيغ والضالل وإمنا الذي أبرز طوق هذه الوحدة ،منفصلة عن أصحاب تلك
املتاهات ،إمنا هو التزام أهلها باملنهج الذي متا بيانه املعرفة أوالً ولفهم نصوص القرآن والسنة
ثانياً ،وألصول االجتهاد وقواعده ثالثا.
فكل من التزام هبذا املنهج فقد دخل يف دائرة هذه الوحدة اليت عنون هلا ب:
أهل السنة واجلماعة ،وإن عاش يف القرن األخري من عمر الدنيا .
وكل من مل يلتزم به فقد خرج عن دائرة تلك الوحدة اجلامعة ،وإن عاش يف أول قرن من
عمر اإلسالم.
فقد ثبت إذن أن التمذهب بالسلفية الذي حيتل يف تصور كثري من الناس اليوم حمل ذلك
امليزان اجلامع ،مل يكن معروفاً لدى أهل السنة واجلماعة من السلف الصاحل يف القرون الثالثة
املباركة األوىل ،ومل يكن هذا االنضواء حتت شعاره ليخطر منهم على بال .
مث إن األمر استمر على النهج الذي أوضحنا ،خالل القرون التالية من بعد .
فقد كان أهل تلك القرون ما بني ملتزم يف فهمه وسلوكه اإلسالمي باملنهج املذكور ،مقتدياً
يف ذلك مبن قد سبقه من أهل السنة واجلماعة؛ وشارد يف فهمه أو سلوكه عن ذلك املنهج
بشكل كلي أو جزئي.
فكان الفريق األول منضوياً ،على مر القرون حتت مجاعة املسلمني اليت تشكل السواد
األعظم من األمة اإلسالمية يف كل عصر ،واليت تلقب بأهل السنة واجلماعة ،وكانت الفرق
األخرى خارجة عنها على تفاوت يف مسافة البعد فيما بينها ،حسب مدى شذوذها عن
أصول املنهج املتفق عليه.
ومل نعلم أن يف أهل هذه القرون الغابرة كلها ،من قد استبدل هبذا املنهج الذي كان وال
يزال فيصل ما بني أهل اهلداية والضالل ،التمذهب مبذهب يسمى السلفية ،حبيث يكون
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االنتماء إليه هو عنوان الدخول يف ساحة أهل اهلداية والرشاد ،وعدم االنتماء إليه هو عنوان
اجلنوح إىل الزيغ والضاللة واالبتداع.
ولقد أصغينا طويالً ،ونقبنا كثرياً ،فلم نسمع هبذا املذهب يف أي من عصور اإلسالم الغابرة
ومل يأت من حيدثنا بأن املسلمني يف عصر ما قد انقسموا إىل فئة تسمي نفسها "السلفية"
وحتدد شخصيتها املذهبية هذه بآراء حمددة تنادي هبا وأخالقية معينة تصطبغ هبا ،وإىل فئة
أخرى تسمى من وجهة نظر األوىل :بدعية أو ضاللية أو خلفية أو حنو ذلك..
كل الذي مسعناه وعرفناه أن ميزان استقامة املسلمني على احلق أو جنوحهم عنه إمنا مرده
إىل اتباع املنهج املذكور ،جمسداً ومتجلياً يف سلوك السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم ،أو
الشرود عنه بشكل ما.
وما اتباع السلف إال الصبغة العامة لسائر املسلمني ،وما معناه إال االستضاءة بسلوكهم
وعلومهم يف فهم هذا املنهج والتمرس على تطبيقه بشكل سليم.
وكما صح للسلف الصاحل أن خيتلفوا حتت مظلة هذا املنهج املتبع ،فال ريب أنه يصح ملن
جاء بعدهم متبعاً هلم ومقتدياً هبم أن خيتلفوا حتت تلك املظلة ذاهتا كما اختلفوا.
وكما أن اختالف السلف مل ميزق وحدهتم اإلسالمية إىل شطرين :ملتزم وزائغ ،فإن
اختالف من بعدهم أيضاً مل يؤثر على وحدهتم اإلسالمية ،ومل جيعل شطرين :سلفياً وبدعياً.
وهكذا ،فقد مر التاريخ اإلسالمي بقرونه األربعة عشر ،دون أن نسمع من أي من علماء
وأئمة هذه القرون أن برهان استقامة املسلمني على الرشد يتمثل يف انتساهبم إىل مذهب
يسمى بالسلفية ،فإن هم مل ينتموا إليه ويصطبغوا مبيزاته وضوابطه فأولئك هم البدعيون
الضالون.
إذن ،فمىت ظهرت هذه املذهبية اليت نراها بأم أعيننا اليوم ،واليت تستثري اخلصومات واجلدل
يف كثري من أصقاع العامل اإلسالمي ،بل تستثري التنافس واهلرج يف كثري من بقاع أوربا ،حيث
يقبل كثري من األوروبيني على فهم اإلسالم ويبدون رغبة يف االنتساب إليه؟
لعل مبدأ ظهور هذا الشعار" :السلفية" كان يف مصر ،إبان االحتالل الربيطاين هلا ،وإيام
ظهور حركة اإلصالح الديين اليت قادها ومحل لواءها كل من مجال الدين األفغاين وحممد
عبده :فلقد اقرتن ظهور هذه احلركة بارتفاع هذا الشعار.
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ويعود السبب يف ذلك إىل واقع مصر آنذاك.
فقد كانت على الرغم من وجود األزهر وعلمائه ،واحلركة العلمية الناشطة يف أرجائه ،بل يف
أرجاء مصر كلها ،كانت على الرغم من ذلك مثابة لكثري وأنواع شىت من البدع واخلرافات
اليت أخذت تكثر وتتنامى يف أرجائها ،ويف أطراف األزهر نفسه ،باسم التصوف وحتت محاية
كثري من الطرق الصوفية اليت ال أصل هلا يف الدين وال تدخل إال يف باب الشعوذة والعته آناً،
واللهو واملرح واإلباحية آناً آخر.
أما يف داخل األزهر نفسه فقد حتولت أنشطته العلمية إىل رسوم شكلية جامدة باهتة،
جمرد مماحكات لسانية وصيغ وعبارات متوارثة مأثورة ،ال عالقة هلا باحلياة وال صلة هلا
وغدت َّ
بواقع الناس.
ومل يكن األزهري منبتااً عن اجملتمع فقط ،بل مل يكن يشعر أيضاً بأنه حيمل رسالة إصالح
أو تغيري ،هذا عدا عن األوساخ اليت كانت تفيض هبا أماكن اجلامع األزهر وأروقته وصحنه
واألزقة احمليطة به ،مما يبعث االمشئزاز يف النفوس والكراهية يف القلوب.
ولقد كان الناس أمام هذا الواقع املشني فريقني اثنني :فريق يرى االنضمام إىل ركب
احلضارة الغربية والتخل من بقايا القيود والضوابط ،بل حىت األفكار اإلسالمية ،وفريق يرى
إصالح أمر املسلمني ،بإعادهتم إىل اإلسالم الصحيح النقي عن سائر اخلرافات والبدع
واألوهام ،وبإطالق اإلسالم عن عزلته اليت فرضها عليه كثري من شيوخه األزهريون ،وربطه
بعجلة احلياة احلديثة والبحث عن سبل التعايش بينه وبني احلضارة الوافدة.
ولقد كل من الشيخ حممد عبده والشيخ مجال الدين األفغاين ميثالن طليعة هذا الفريق
الثاين ،وكانا لواء الدعوة إىل اإلصالح جبد وصدق.
ونظراً إىل كل دعوة إصالحية ينبغي أن يرتفع هلا شعار معني بني األوساط ،تتجدد يف
حقيقته ومعناه ،حبيث ينجذب الناس عن طريقه إليها ،فقد كان الشعار الذي رفعه أقطاب
هذه احلركة اإلصالحية وهو "السلفية" وكان يعين الدعوة إىل نبذ كل هذه الرواسب عكرت
على اإلسالم طهره وصفاءه ،من بدع وخرافات وتقوق ٍع يف أقبية العزلة وبعده عن احلياة،
حبيث يعود املسلمون إىل فهمهم لإلسالم واصطباغهم به إىل عهد السلف الصاحل رضوان
اهلل عليهم ،اقتداءً هبم وسرياً على منواهلم.
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وقد كان املعىن الذي يلحون عليه يف الرجوع إىل عهد السلف وسريهتم ،هو التخل من
البدع واألوهام واخلرافات اليت تكاثفت من بعدهم مث رسبت واستقرت يف قاع أكثر
اجملتمعات اإلسالمية ويف خمتلف البلدان ،اليت تعرب عن حقيقة اإلسالم يف كل عصر بشعار
آخر غري كلمة "السلف" أو "السلفية".
وهل مثة شعار ألصق هبذه املعاين وأصدق يف التعبري عنها من كلمة "اإلسالم" ذاهتا؟ أعين
اإلسالم املصفى عن الشوائب الدخيلة والتزايدات الباطلة؟ ولكن طاب ألقطاب تلك احلركة
اإلصالحية ،أن يستثريوا غرية الناس على اإلسالم ،ويهيجوا كراهيتهم للصورة اليت انتهى إليها
حال أكثر املسلمني ،مبقارنة فكرية يعقدوهنا بني واقع اإلسالم واملسلمني يف عصره األول
املشرق ،وواقعه معهم يف هذا العصر القامت املظلم ،مث أن جيعلوا من ارتباط االسالم بعصر
السلف مناط كل سعادة وتقدم وخري ،إذن فقد اختري للسري يف تلك احلركة اإلصالحية شعار
"السلف" أو "السلفية" بدافع من هذه املقارنة و ٍ
أمل يف أن يكون ذا تأثري إجيايب على النفوس
اليت تظل تنشد أجماد اإلسالم الغابرة ،وتعتز ببطوالت الرعيل األول من املسلمني.
يف هذ العهد إذن ،ولألسباب اليت أوضحناها ،ولد شعار "السلفية" حيث تبناه ونادى به
ألول مرة أقطاب حركة اإلصالح الديين ويف مقدمتهم حممد عبده ومجال الدين األفغاين
ورشيد رضا ،وعبد الرمحن الكواكيب وأمثاهلم.
غري أن هذا الشعار مل يكن يعين آن ذاك مذهباً إسالمياً ينتمي إليه دعاته ورافعو لوائه،
كما هو احلال اآلن بالنسبة لكثري من الناس؛ وإمنا كان عنواناً على دعوة ،وتعريفاً مبنهج،
وتعبرياً بطريق املفهوم املخالف عن مدى انغماس أكثر الناس يف البدع واخلرافات ،وبعدهم
عن اإلسالم الذي كان يتحلى به السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم.
هذا مع العلم بأن تلك احلركة اإلصالحية على الرغم من اختاذ شعار السلفية عنواناً هلا،
فإنه يف الوقت الذي حاولت فيه القرب من السلف يف زاوية بعينها ،وهي اليت تتعلق بالبدع
والشعوذة واخلرافات ،ابتعدت عن السلف وأعرضت عن حاله وواقعه بالنسبة لكثري من الزوايا
واجلوانب األخرى ولقد كان حلركة اإلصالح الديين هذه أثر كبري يف الرتيج لكلمة "السلف"
و"السلفية" يف األوساط الثقافية واالجتماعية العامة ،بعد أن كانت كلمةً ذات داللة حمدودة،
ال تستعمل إال يف مناسبات علمية ضيقة.
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فلقد رأينا يف أوائل هذا القرن كيف أخرجت الكلمة من حدودها العلمية الضيقة ،وأطلقت
عنواناً على جمالت ،واختريت امساً ملطابع ومكتبات ،كاملكتبة واملطبعة السلفية املشهورتني يف
مصر ،والتني كان يديرمها السيد حمب الدين اخلطيب.
وهكذا ملعت الكلمة يف األوساط وأصبح هلا رنني يف األمساع واقرتنت بالتمجيد الذي نالته
حركة اإلصالح الديين على يد أقطاهبا املعروفني.
يف هذه الفرتة كان املذهب الوهايب املنسوب إىل صاحبه الشيخ حممد بن عبد الوهاب
"1216 -1115ه 1792 -1713 /م" منتشراً يف جند وبعض أطراف اجلزيرة العربية،
لعوامل معروفة ليس هنا جمال ذكرها وبياهنا.
وقد كان بني املذهب الوهايب هذا والدعوة اليت محلها رجال "اإلصالح الديين" يف مصر
قاسم مشرتك ،يتمثل يف حماربة البدع واخلرافات ال سيما بدع املتصوفة ،فراجت كلمة السلف
والسلفية بني أقطاب املذهب الوهايب ،من جراء هذا اجلسر الواصل بني هذا املذهب وتلك
احلركة ،ولقيت هوى يف نفوس كثري منهم ،يف الوقت الذي كانوا يتربمون بكلمة الوهابية اليت
توحي بأن ينبوع هذا املذهب _بكل ما يتضمنه من مزايا وخصائ _ يقف عند الشيخ
حممد بن عبد الوهاب ،فدعاهم ذلك إىل أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه ،كلمة "السلفية".
وراحوا يروجون هذا اللقب اجلديد عنواناً على مذهبهم القدمي املعروف ،ليوحوا إىل الناس
بأن أفكار هذا املذهب ال تقف عند حممد بن عبد الوهاب بل ترقى إىل السلف وأهنم يف
تدنيهم هلذا املذهب ،أمناء على عقيدة السلف وأفكارهم ومنهجهم يف فهم اإلسالم وتطبيقه
وهكذا حتولت الكلمة من شعار أطلق على حركة إصالحية لرتويج هلا والدفاع عنها ،إىل
ٍ
لقب لقِّب به مذهب يرى أصحابه أهنم دون غريهم من املسلمني على حق ،وأهنم دون
غريهم األمناء على عقيدة السلف واملعربون عن منهجهم يف فهم اإلسالم وتطبيقه.
التمذهب بالسلفية بدعة مل تكن من قبل

وتقول اآلن :أما حتديد معامل األمة اإلسالمية الناجية بفضل اهلل وتوفيقه يوم القيامة ،بأهنا
أهل السنة واجلماعة ،أو أهنا اليت ميكن أن توصف بأنه السواد األعظم يف مجاعات املسلمني
وفرقهم وفئاهتم ،فهو حتديد يرجع إىل سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وبيانه ،وإىل التعبري
عرف املسلم اليوم
الذي متا وصفها به بإمجاع من أئمة املسلمني وخرية السلف الصاحل ،فإذا َّ
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نفسه بأنه من أهل السنة واجلماعة ،فهو مل يبتدع لنفسه وصفاً دينياً ال يوجد ما يؤيده يف
كتاب أوسنة ،بل انتسب إىل اجلماعة اليت أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املسلمني من
بعده باالنضمام إليها ،وإمنا احملور اجلامع هلا اتباع كتاب اهلل وااللتزام هبدي رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،والنموذج املقتدى به يف ذلك ما كان عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وأصحابه وأتباعه من بعده.
وأما إذا عرف املسلم نفسه بأنه ينتمي إىل ذلك املذهب الذي يسمى اليوم بالسلفية ،فال
ريب أنه مبتدع ،ذلك ألن ترمجة كلمة "السلفية" إن كانت تتطابق مع ما تدل عليه كلمة
"أهل السنة واجلماعة" ،فقد ابتدع جلماعة املسلمني امساً غري الذي أمجع عليه السلف رضوان
اهلل عليهم ،وحسب هذه التسمية املبتدعة اليت ال داعي هلا أهنا تثري االضطراب والشقاق يف
صفوف املسلمني.
وأما إن كانت ال تتطابق مع مدلوهلا _ وهذا هو الواقع _ فاالبتداع ثابت يف الكلمة
املخرتعة ،ويف مدلوهلا الباطل الذي تثبَّت رايته ويعلى شأنه بديالً عن احلق الذي أمجع عليه
السلف من خالل إمجاعهم على كلمة "أهل السنة واجلماعة".
مث إن االبتداع ثابت يف اختاذ كلمة "السلفية" هذه ،مبا حتمله من داللة مبتدعة ،عنواناً
على مجاعة إسالمية جديدة تقطع من جسم اجلماعة اإلسالمية العامة الواحدة املصطبغة
بشعار "أهل السنة واجلماعة" واملتمسكة مبدلوله!
فالسلفي اليوم كل من متسك بقائمة من اآلراء االجتهادية املعينة ،ودافع عنها ،وس افه
اخلارجني عليها ونسبهم إىل االبتداع ،سواء منها ما يتعلق باألمور االعتقادية ،أو األحكام
الفقهية والسلوكية ،وقد حتدثنا بإسهاب عن كثري من هذه اآلراء ،وأوضحنا أن القول الفصل
يف حكم من مل يتمسك هبا واتبع اجتهادات أخرى بشأهنا ،إمنا هو للمنهج املتفق على
اعتماده يف تفسري النصوص أو تأويلها ،فإن كان من شأن هذا املذهب أن يتسع لألخذ
بأكثر من رأي فيها ،فالكل مثاب ومأجور ،وال خيرج هذا اخلالف أصحابه عن الدائرة
اجلماعية اإلسالمية الواحدة ,وقد رأينا يف الباب السابق أن قائمة اآلراء االجتهادية تتكون
من شخصية الرجل "السلفي" واليت يع ادها الفيصل القائم بني أهل الرشد والضالل ،إمنا هي
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أحد االحتماالت اليت يقتضيها اتباع املنهج املعتمد و َّ
احملكم ،فيفهم األدلة والنصوص اليت
تستند إليها تلك اآلراء ،وما اآلراء اليت تقابلها إال نتيجة االحتماالت األخرى.
فكل من حصر احلق يف الرأي الذي انتهى إليه ،وع اد صاحب الرأي الثاين مبتدعاً أو زائغاً،
على الرغم مما أوضحناه من أن الرأيني نابتان يف حقل املنهج املتفق عليه ،فهو املبتدع حقاً،
وهو املفرق جلماعة املسلمني واملتسبب إلثارة البغضاء فيما بينهم دون أي موجب أو عذر،
وهو املتنكب عن إمجاع املسلمني إذ أعرض عن املنهج احملكم من قِبَ ِل سائر أهل السنة
واجلماعة يف أعماهلم وأفكارهم االجتهادية.
وهو املنهج الذي مجع مشل فريقني من خرية رجال السلف الصاحل على صراط واحد بعد
أن تباعدوا ،مدة من الزمن ،يف طريقني اثنني ،أحدمها ما يسمى يف طريق أهل الرأي ،والثاين
ما يسمى بطريق أهل احلديث.
فأصبحت اختالفاهتم يف ظل هذا املنهج تعاوناً أخوياً رائعاً يف السري احلق ويف السعي
للتعرف عليه.
فهؤالء يعرضون عن هذا املنهج الذي تقيَّد به السلف فكان تقيداً جعل اتفاقهم بفضله
واختالفهم على هديه ،ويستبدلون به عصبيتهم الذاتية وعنادهم املذهيب ،مث ينعتون كل من
خالفهم الرأي باالبتداع واملروق! ..فهل من ابتداع يف شرع اهلل أجلى وأوضح من هذا
االبتداع؟!
كنا نصلي العشاء مجاعة ذات ليلة ،يف إحدى البالد العربية ،مع مجع من أهل العلم
ورجال الفكر ،ورفع أحدنا يده بعد الصالة يدعو اهلل عز وجل ،وبدأ البقية يؤمنون على
دعائه.
فقام أحد احلاضرين _وكان سلفي املذهب_ وفارق اجلماعة كي ال يشهد هذا املنكر
ويشرتك معنا فيه.
قلت له :ما وجه احلظر يف هذا األمر؟ قال :مل يكن من هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم الدعاء بعد الصالة ،إمنا كان يدعو أثناءها!
واألمر الذي نراه مبتدعاً ومستنكراً من هذا الرجل وأمثاله ،ال يتمثل يف أن مييل إىل الرأي
االجتهادي القائل بأن الدعاء إمنا يسن يف داخل الصالة ال من بعدها ،فقد وجد من ذهب
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إىل هذا الرأي من األئمة ،متأولني حديث سعد بن أيب وقاص الذي رواه البخاري والرتمذي
أنه كان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم املعلم الغلمان الكتابة ،ويقول" :إن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كان يتعوذ هبن دبر الصالة :اللهم إين أعوذ بك من البخل ،وأعوذ بك
من اجلنب ،وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا ،وأعوذ بك من
عذاب القرب".
فقد تأولوا كلمة "دبر الصالة" بآخر الصالة ،قالوا :فكان دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم
هبذه األلفاظ يف ختام صالته قبل التسليم.
وذهب اجلمهور إىل أن املراد بدبر الصالة عقب الصالة ،مستدلني على ذلك باللغة،
وحبديث أم سلمة الذي رواه أمحد وابن ماجه :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول إذا
صلى الصبح حني يسلم( :اللهم إين أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً ،وعمالً متقبالً).
أقول :ليس األمر املبتدع واملستهجن من هذا الرجل ،أن يتبع أحد هذين الرأيني املوجودين
ضمن دائرة اجلماعة اإلسالمية الواحدة املتآلفة.
إمنا األمر املبتدع يقيناً أن خيتار أحد الرأيني ،مث جيعل اختياره هذا برهان كونه هو احلق
الذي جيب املصري إليه ،وجيعل من اختيار اآلخرين للرأي املقابل ،برهان كوهنم على الباطل
الذي جيب اإلقالع عنه ،مث يقوم فيفارق اجلماعة استنكاراً ملا هم عليه وتنبيهاً إىل ما يراه من
أهنم ال ينتمون إىل اجلماعة اإلسالمية الناجية اليت جيب االنتماء إليها! فأي عامل من علماء
السلف سلك هذا املسلك العجيب ومزق وحدة املسلمني وس افه آراءهم االجتهادية هبذه
العصبية الشنعاء؟
ولكم اهتمنا واهتم كثري من املسلمني من أهل السنة واجلماعة ،باالبتداع واملروق ،ألننا
ذهبنا إىل ما ذهب إليه اجلمهور من علماء السلف وغريهم ،من أنه ال ضري يف أن يعزم
الرجل على زيارة ٍ
كل من قرب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ومسجده! فهذا الذي ذهب إليه
اجلمهور ،ويف مقدمتهم احلنابلة ،باطل جيب اجتنابه ،ملاذا؟..
ألن رأي مجاعة "السلفية" على خالفه.
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ص ٌم ابن تيمية الذي
فمهما كان مجاعة املسلمني من خيالفون هذا الرأي ،ومهما كان معتَ َ
استند إليه ،ضعيفاً بل واهياً يف مقياس اللغة والشرع ،فإنه يظل مع ذلك هو الرأي احلق،
ويظل الرأي املقابل مع ذلك هو الرأي الباطل.
ألن "السلفية" أمضت قرارها الذي ال عودة فيه ،أال وهو أن القصد إىل زيارة قرب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم بدعة!
وهكذا ،يصبح االختالف يف هذه املسألة ،بعد اليت قبلها ،مبثابة خنجر ميزق مجاعة
املسلمني الواحدة ويشطرها إىل شطرين" :السلفية" اليت هي وحدها عرفت احلق فالتزمت به.
و"البدعية" اليت هي املارقة عن احلق والتائهة يف أودية الضالل.
وتتأمل يف عصر السلف ،وتتساءل :من منهم الذي استعمل مثل هذا اخلنجر فمزق به
مشل املسلمني وفرق مجاعتهم ،فال جتد منهم واحداً أقدم على مثل ذلك.
ولقد أصغيت إىل أحدهم يلقي حماضرة يف إحدى الندوات ،حيدد فيها معامل املذهب
السلفي ،ويتحدث عن أبرز الشخصيات السلفية يف التاريخ ،واألفكار السلفية اليت متيزوا هبا
عن غريهم.
فذكر من هؤالء الشخصيات أمحد بن حنبل وابن تيمية .وقال إن من أبرز مظاهر سلفية
األول منهما موقفه من مسألة خلق القرآن ،وحتمله يف سبيل ذلك احملنة اليت حتملها.
وقال إن من أبرز مظاهر سلفية ابن تيمية اجتاهاته الفقهية اخلاصة اليت يتميز هبا ،ومن
أشهرها قوله بأن الطالق الثالث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة!
إيل بالتعليق على حماضراته هذه_ :لئن كان الذهاب
فقلت له فيما قلت _وكان قد عهد ا
إىل أن الطالق الثالث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة ،من مميزات املذهب السلفي ،فال ريب
أن اإلمام أمحد بن حنبل ليس سلفياً ،ألنه أفىت بأن هذا الطالق يقع ثالثاً بل إن سائر
األئمة األربعة ليسوا بسلفيني ،ألهنم أمجعوا على أنه يقع ثالثاً! ولئن كان املوقف الذي اختذه
وحتملها ،من مميزات سلفيته ،فال ريب أن اإلمام
اإلمام أمحدَّ ،
فجر عليه احملنة اليت ساقها ا
الشافعي الذي كان معاصراً لإلمام أمحد مل يكن سلفياً .ألنه مل يقف معه ذلك املوقف.
ولقد علمنا مجيعاً أن أهل السنة واجلماعة كلهم متفقون على أن كالم اهلل تعاىل غري خملوق
وال حادث ،ويف مقدمتهم األئمة األربعة ،وإمنا كان سبب احملنة اليت تعرض هلا اإلمام أمحد
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ويفرق بني اللفظ واملعىن ،وأن يأيت
يفصل ِّ
دون غريه ،وهو ورعه الشديد الذي منعه من أن ا
بتشقيق وتقسيم قد يثري التباساً يف أذهان بعض العامة ،فينسبون إليه أو يفهمون منه ما ليس
حبق ،فيتحمل أوزارهم يوم القيامة ،وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،شأهنم كشأن
التابعني من بعدهم ،يتفاوتون يف درجة احليطة والورع ،وما كان هلذا التفاوت أن جيعلهم شيعاً
ومجاعات وأحزاب.
لقد اتضح إذن ،أخي القارئ ،مبا ال يدع جماالً للريب ،أن "السلفية" مذهب جديد خمرتع
يف الدين ،وأن بنيانه املتميِّز قد كونه أصحابه من طائفة من اآلراء االجتهادية واألفكار
االعتقادية واألحكام السلوكية ،انتقوها ومجعوها من اآلراء االجتهادية كثرية خمتلفة قال هبا
كثري من علماء السلف وخرية أهل السنة واجلماعة ،اعتماداً على ما اقتضته أمزجتهم
وميوالهتم اخلاصة هبم مث حكموا بأن هذا البنيان الذي أقاموه من هذه اآلراء املختارة من
قبلهم ،وبناء على أمزجتهم وميوالهتم ،هو دون غريه البنني الذي يضم اجلماعة اإلسالمية
كل من حتول عنه إىل آراء واجتهادات أخرى
الناجية والسائرة على هدي الكتاب والسنة ،و ُّ
فهم مبتدعون تائهون! أفليس هذا احلكم املبتدع الذي مل بأذن به قرآن وال سنة ،وال سابقة
له يف أي من عهود السلف أو اخللف ،من أشنع مظاهر البدع الدخيلة على الدين؟..
ولعمري ،لئن مل يكن هذا كله ابتداعاً يف الدين ،فما هو املعىن املتبقي للبدعة إذن ،ويف أي
يتجسد؟! هذا كله بقطع النظر عن األثار الضارة املتنوعة اليت تنتشر يف
مثال أو مظهر يربز و ا
جسم اجملتمع اإلسالمي ،من جراء هذه البدعة اليت تتنامى يف حقل العصبية النفسية وما
نسميه باألنانية اجلماعية.
وهذا ما سنشرع يف بيانه وخنتم به هذا الباب األخري.
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اآلثار الضارة الالحقة باألمة اإلسالمية
من جراء هذه البدعة
مقدمة:
هذه اآلثار الضارة ،معروفة وكثرية ،واحلديث عن اآلثار املستشرية هلذه اآلثار حديث طويل
ذو شجون.
وقد فكرت يوماً ما يف مجع هذه اآلثار مع بيان نتائجها املتنوعة الكثرية ،وأبعادها الدينية
واالجتماعية واإلنسانية املختلفة ،يف كتاب مستقل.
ولكين رأيت أن هذه اآلثار _على جسامتها وخطورة نتائجها_ من املستلزمات احلتمية
لنشأة هذا املذهب وانتشاره ،وتصور شريعته ،فال للتنبيه إىل سوائها وخطورهتا ،إال من خالل
التنبيه إىل االبتداع الكامن يف ذات هذا املذهب على النحو الذي مت بيانه يف الفصول
السابقة.
فعندئذ يكون لفت النظر إىل هذه اآلثار عمالً مفيداً ،بل يكون تأكيداً على ما عرفناه
من املعىن البدعي الكامن يف شعار هذا املذهب وما ينطوي عليه من عصبية حلقيقة "األنا"
االجتماعية املتمثلة يف أشخاص أو مجاعة هذا املذهب ،وقد عرفنا من أوليات الدراسة
النفسية أن األنانية اليت جاء اإلسالم بذمها والتحذير منها ليست كامن يف كيان الفرد
اإلنساين وحده ،بل هي تكمن باملعىن ذاته واخلطورة نفسها _بل رمبا أسد_ يف كيان الفئة
تتكون هويتها من نسيج أفكار وفلسفة واجتاهات معينة.
واجلماعة ،عندما ا
فإن هذه اهلوية تغدو تربة صاحلة النبثاق أنانية مجاعية منها ،الشأن فيها أن تكون يف غاية
العتو واخلطورة ،والتأثريات السلبية الضارة على اجملتمع اإلسالمي.
وحمال أن تذوب هذه األنانية إال يف ضرام اإلخالص لدين اهلل وااللتزام بشرعه املطهر ،مع
أخذ النفس _على دوام االستمرار_ مببادئ التزكية وأسباهبا ،كما أمر اهلل عز وجل ،وعلى
وبني.
النحو الذي رسم ا
أما وقدمت بيان املعىن البدعي يف هذا الشعار ويف تكوين مجاعة إسالمية جديدة على
أساسه على حنو جلي ال ميرتي فيه إال من تغلبت عليه أنانيته الفردية أو اجلماعية ،فإن لفت
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النظر إىل اآلثار الضارة الالحقة من جرائه بكيان اجملتمع اإلسالمي ،يكون مفيداً ،ويأيت
دعماً أو تأكيداً ملا قد مت بيانه.
ولسوف أكتفي بذكر بعض هذه اآلثار ،فرمبا كان يف ذلك غناء عن اإلطناب
واالستقصاء .ولسوف أقتصر من ذلك على أمرين فقط:
األمر األول :األذى املتنوع البليغ الذي احنط يف كيان املسلمني من جراء ظهور هذه الفتنة
املبتدعة ،فلقد أخذت تقارع وحدة املسلمني ،وتسعى جاهدة إىل تبديد تآلفهم وحتويل
تعاوهنم إىل تناحر وتناكر.
وقد عرف الناس مجيعاً أنه ما من بلد أو قرية يف أي من أطراف العامل اإلسالمي ،إال وقد
وصل إليها من هذا البالء شظايا ،وأصاهبا من جرائه ما أصاهبا من خصام وفرقة وشتات.
بل ما رأيت أو مسعت شيئاً من أنباء هذه الصحوة اإلسالمية اليت جتتاح اليوم كثرياً من
أحناء أوروبا وأمريكا وآسيا ،مما يثلج الصدر ويبعث على البشر والتفاؤل ،إال ورأيت أو مسعت
باملقابل من أخبار هذه الفتنة الشنعاء اليت سيقت إىل تلك األوساط سوقاً ،ما ميأل الصدر
كرباً ويزج املسلم يف ظالم من اخليبة اخلانقة والتشاؤم األليم.
كنت يف هذا العام املنصرم 1416ه واحداً ممن استضافتهم رابطة العامل اإلسالمي
لالشرتاك يف املوسم الثقايف ،وأتيح يل هبذه املناسبة أن أتعرف على كثري من ضيوف الرابطة
الذين جاؤوا من أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا ،وأكثرهم يشرفون يف األصقاع اليت أتوا منها
على مراكز الدعوة اإلسالمية أو يعملون فيها.
والعجيب الذي ال بد أن يهيج آالماً ممزقة يف نفس كل مسلم أخل هلل يف إسالمه ،أنين
عندما كنت أسأل كالً منهم عن سري الدعوة اإلسالمية يف تلك اجلهات ،أمسع جواباً واحداً
يطلقه كل من هؤالء اإلخوة على انفراد ،مبرارة وأسى ،خالصته :املشكلة الوحيدة عندنا هي
اخلالفات واخلصومات الطاحنة اليت تثريها بيننا مجاعة السلفية..
ولقد اشتدت هذه اخلصومات منذ بضع سنوات ،يف مسجد واشنطن ،إىل درجة أجلأت
السلطات األمريكية إىل التدخل ،مث إىل إغالق املسجد لبضعة شهور!
ولقد اشتدت هذه اخلصومات ذاهتا واهتاجت ،يف أحد مساجد باريس ،منذ ثالثة أعوام،
حىت اضطرت الشرطة الفرنسية إىل اقتحام املسجد.
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واملضحك املبكي بآن واحد ،أن أحد أطراف تلك اخلصومة أخذته الغرية احلمقاء لدين
اهلل وحلرمة املساجد ،ملا رأى أحد الشرطة داخالً املسجد حبذائه ،فصاح فيه أن خيرج أو خيلع
حذائه.
ولكن الشرطي صفعه قائالً :وهل أجلأنا إىل اقتحام املسجد على هذه احلال غريكم أيها
السخفاء؟!..
ويف إحدى األصقاع النائية ،حيث تدافع إمة من املسلمني الصادقني يف إسالمهم على
تصوب إليهم من اجلماعات السلفية
وجودها اإلسالمي ،وعن أوطاهنا وأراضيها املغتصبة ،ا
وتوسليون ،مث تتبعها الفتاوى املؤكدة حبرمة
سهام االهتام بالشرك واالبتداع ،ألهنم قبوريون ُّ
مادي! ويقف أحد علماء تلك األمة املنكوبة اجملاهدة،
إغاثتهم بأي دعم معنوي أو عون ا
ينادي يف أصحاب تلك الفتاوى واالهتامات :يا عجباً ألخوة يرموننا بالشر ،مع أننا نقف
اك نَستَعِني)! ...ولكن النداء يضيع
اك نَعبد وإِيَّ َ
بني يدي اهلل يف اليوم مخس مرات ،نقول( :إِيَّ َ
ويتبدد يف اجلهات ،دون إي متدبر أو جميب! إنا الشك يف أن هؤالء األخوة السلفيني،
متفاوتون يف هذه املواقف املؤسفة املريرة ،ورمبا كان فيهم من يتأمل من هذه التصرفات العجيبة
كأملنا بل أشد ...ولكن ما الفائدة؟ وماذا عسى يغين مثل هذا األمل ،بعد إضفائهم الشرعية
على هذه البدعة من حيث هي ،وقد علمنا أنه أمر مستحدث يف الدين مل يعرف يف عصر
السلف وال اخللف ،وأهنا ال تفعل يف كيان اجملتمع اإلسالمي أكثر من أن متزقه إرباً ،مث جتعل
بعضه عدواً لبعض.
إن استنكار هذه الرعونات الشنيعة ،ال يكون إال مبعاجلتها ،وال تكون معاجلتها إال بس اد
الباب الذي اقتحمت منه ،وإمنا الباب الذي اقتحمت منه هو اإلقدام على اقتطاع مجاعة
مستقلة من جسم اجلماعة اإلسالمية الواحدة ،واخرتاع اسم مبتدع هلا ،مث تغذية روحها
العصبية وأنانيتها اجلماعية مبقومات معينة وأساليب وأخالقيات مميزة ،تدافع هبا عن كياهنا
الذايت ،بل تتخذ من هذا االسم سالحاً ملقاومة اآلخرين وطعنهم دون هوادة إذا اقتضى
األمر.
فاستنكار هذه الرعونات إمنا يكون بإغالق هذا الباب ال يعىن بالضرورة ختلي هؤالء
اإلخوة عن آرائهم ومذاهبهم االجتهادية ،اليت انتهوا إليها واقتنعوا هبا.
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بل املطلوب منهم مبقتضى أصول الشرع وقواعده أن يتمسكوا مبا انتهت إليه جهودهم
االجتهادية الصحيحة ،وال يسعهم إال ذلك.
وأنا شخصياً مقتنع بكثري من تلك املذاهب واآلراء آخذ نفسي هبا وأدافع عنها مبا أملكه
من احلجج والرباهني العلمية.
ولكن املطلوب إمنا هو التمسك هبذه اآلراء والدعوة إليها ضمن نطاق اجلماعة اإلسالمية
الواحدة اليت حيدها إطار واحد هو إطار أهل السنة واجلماعة ،مث املطلوب إعذار أصحاب
اآلراء واملذاهب املخالفة ،ما دامت املسائل حبد ذاهتا مسائل اجتهادية ال ينحصر وجه
الدليل عليها يف جانب دون آخر.
وقد أوضحنا يف الباب األول والثاين الضوابط اليت تعرف مبوجبها املسائل واملوضوعات
االجتهادية وتستبني متميزةً هبا عن املسائل القطعية اليت ال جمال لالجتهاد فيها ،وقد عرفنا أن
مرد هذه الضوابط إىل القواعد األساسية املعروفة يف علم أصول الفقه وهي اليت تسمى اليوم
بقواعد تفسري النصوص؛ وذكرنا لذلك أمثلة تطبيقية شىت وتلك هي سرية املسلمني امللتزمني
هبدي الكتاب والسنة من قبل ،فقد كانوا جيتهدون ويتناقشون يف املسائل االجتهادية من
قضايا الدين وأحكامه ،مث كانوا خيتلفون يف بعض منها ويتفقون يف البعض اآلخر ،دون أن
خترجهم اختالفاهتم االجتهادية من نطاق اجلماعة االسالمية الواحدة ،ودون أن تتخذ أي
فئة منهم من آرائها االجتهادية اليت انتهت إليها وأخذت هبا ،قالباً تستولد منه ،وعلى قدره،
مجاعة إسالمية جديدة ،مث تطلق عليها امساً مبتكراً جديداً ،مث تنشئ بينها وبني بقيت
املسلمني من أهل السنة واجلماعة معركة طاحنة تستخدم فيها أسلحة التكفري والتبديع
والتشريك.
أجل ،لقد قرأنا سرية سلفنا الصاحل رضوان اهلل عليهم ،ورجعنا الكرة تلو الكرة نقرأ ونتدبر
فلم جند منهم من أقدم على شيء من ذلك كله.
وأقول "سلفنا الصاحل" احرتازاً عن فئات متفرقة ظهرت خالل تاريخ اإلسالم ندَّت عن
صراط اهلل تعاىل َّ
وشذت عن أوامره وأحكامه ،فنثرت بني املسلمني على اختالفهم هتم
التفكري والتضليل ،كاخلوارج ،ومن سار على شاكلتهم.
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ولكن اإلمجاع منعقد قبل هذه الفئات وبعدها ،على أهنا قد خرجت بذلك عن قواعد
الشرع وأصوله وأهم ما هو معروف ومتفق عليه من مبادئه وأحكامه.
فال يقتدى هبم وال يعول على شذوذهم.
األمر الثاين :ما هو معروف من أن أويل الفكر اليساري ،رأوا يف ظهور مجاعة جديدة يف
وماد ًة غنية يف جمال حتليالته املاركسية
املسلمني يسمون أنفسهم بالسلفية ،مرتعاً خصباً ،ا
اجلدلية لتاريخ والرتاث.
أي كان ،حتكمها يف قانون املادية اجلدلية الصريورة املستمرة ،ويعنون
إذ أن حركة التاريخِّ ،
هبا احلركة املتوالدة من الذات.
فالتاريخ العريب املتمثل يف العصر اجلاهلي مث البعثة النبوية ،فالفتح اإلسالمي ،فاخلالفة
الراشدة ،فالعصر األموي .إخل..
إمنا هو صريورة دائمة ،تتمثل يف جتاوز التاريخ ذاته متجهاً إىل طور إنساين واجتماعي أمتا.
فهو تاريخ أصيل مستمر ،مبعىن الرتابط والتواصل الكامنني يف سلسلة أطواره وأحداثه
املتالحقة ،وهو تاريخ حديث معاصر ،مبعىن كونه حيتضن يف كل عصر ما يناسبه من القيم
والتوجهات واألحداث.
وهذا التصور الذي يسقطونه على حركة التاريخ ،هو بذاته التصور الذي حيللون على
أساسه الرتاث.
والرتاث عندهم يشمل القرآن والسنة وما انبثق عنهما من العلوم واملدونات اإلسالمية.
غري أن انطباق هذا التصور اجلديل على حركة التاريخ اإلسالمي ،يتطلب شرطاً أساسياً
يلح عليه أئمة املادية اجلدلية وأنصارها ،وهو صراع املتناقضات داخل األحداث التارخيية.
ا
فالصريورة املستمرة نتيجة لتناقضات املستمرة اليت ال ب اد من وجودها كشرط لدوام التطور
الذي هو مسة التاريخ وشأنه الذي ال ينفك عنه.
ولكن أين هي املتناقضات املتصارعة يف تضاعيف التاريخ اإلسالمي ،بعد استقرار
الفتوحات ،وهدأة اجملتمعات اإلسالمية ،وانكباهبا يف تعاون منقطع النظري على اإلصالح
والبناء؟ لقد فتش منظرو املادية املاركسية اجلدلية عن ظاهرة التناقض املطلوبة هذه ،ليفسروا
هبا حركة التاريخ اإلسالمي وخيضعوها لتصوراهتم املادية اليت هي يف نظرهم احملرك األول
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واألخري للتاريخ البشري ،وطال هبم التفتيش ...إىل أن عثروا أخرياً على مطلبهم الثمني الذي
ميكن أن حيل هلم املعضل وأن خيرجهم من زاوية احلرج ..إنه النزعة السلفية اليت تشكل
العصب التناقضي املمتد_ يف تصورهم_ منذ فجر اإلسالم إىل هذا اليوم ،والذي من شأنه
أن يهيج الصراع مع األفكار اإلسالمية املتساحمة املرنة ..إنه مظهر الصراع احلتمي بني القدمي
واحلديث.
قالوا :فالتاريخ اإلسالمي حوى منذ أول بزوغه نزعتني متناقضتني :إحدامها تتمثل يف
احملافظة على القدمي والتصلب عند الرسوم الشكليات اجلامدة املوروثة ،واألخرة تتمثل يف تقبل
اجلديد وهضمه وتطوير احلياة وفقاً للطموحات واحلاجات اإلنسانية املتجددة ،ومن الصراع
املستمر فيما بينهما تفجرت احلركة التارخيية وفق قانوهنا احلتمي ،وتكونت احلضارة
اإلسالمية ،مث تنامت واختذت مظاهرها وأشكاهلا املعروفة اليوم! شيء رائع حقاً هذا الذي
عليه منظٌَّر املادية املاركسية ،بفضل مبتدعي املذهب السلفي ،بل بالتعاون فيما بينهم! وهو
وإن مل يكن تعاوناً مربجماً مقصوداً ،ولكنه تعاون واقعي متناسق.
فلقد كان على السلفية أن يبتدعوا هذا اللقب واملضمون واجلماعة ،ويقحموه إقحاماً يف
مرحلة من مراحل التاريخ اإلسالمي.
وكان على دعاة املادية اجلدلية أن يسرعوا فيصبغوا التاريخ اإلسالمي كله منذ أول بزوغه
هبذه البدعة الطارئة ،مث أن يقفوا يشرحون للناس ،يف زهو وشعور باالنتصار ,كيف تكون
الفكر اإلسالمي مع حصيلته احلضارية من صراع الظروف واملصاحل البشرية املتناقضة ،وكيف
أن الصراع "التارخيي" بني املذهبني السلفي واالنفتاح مل يكن إال األداة املادية احلتمية هلذه
الصريورة التارخيية املستمرة!
ولكم قرأنا كتابات مطولة وخمتصرة صيغت لتجسيد هذا اخليال وبث نبضات احلياة
واحلقيقة يف تضاعيفه ،معتمدة على هذه البدعة املستحدثة اليت ال حيتاج الباحث إىل كثري
من الثقافة والدراية اإلسالمية ليعلم علم اليقني أن ليس هلا أي جذور ثابتة ال يف املاضي
القريب وال البعيد من تاريخ هذه األمة ،أو تاريخ التشريع اإلسالمي.
إال أن هذه احلقيقة مهما كانت ناصعة الوضوح ،فإن هذه اجلماعة_ مبا استحدثته من هذا
الذي ذكرناه_ سامهت مسامهة فعالة يف تكوين موجبات اللبس ،ويف متكني املبطلني والعابثني
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باحلقائق والتاريخ ،من مد الغاشية من األوهام الداكنة على تاريخ الفكر بل التشريع
الس َّذج من الناس على أقل تقدير.
اإلسالمي ،أمام أعني البسطاء و ُّ
واملصيبة الفادحة أن معظم هؤالء اإلخوة الذين مييزون أنفسهم عن عامة املسلمني بشارة
السلفية ال يقرؤون ..وال حيركون عقوهلم وأفكارهم إال يف دائرة الفكر "السلفي" اليت حصروا
أنفسهم وعقوهلم فيها ..لذا فهم يف غفلة تامة عما يفعله املبطلون من ورائهم ،وعن
استغالهلم ألفكارهم وشعاراهتم املبتدعة ،واالنطالق منها إىل تشويه حقائق إسالمية ،وإبراز
التاريخ اإلسالمي ضمن اإلطار الذي يرغبون! على أن استغالل أولئك املبطلني هلذه البدعة
وما يستتبعها من الذيول ،ال يقف عند هذا احلد.
بل يتجاوزه إىل اعتبارها برهاناً على أن اإلسالم ليس له وجود موضوعي مستقل عن الفكر
اإلنساين ،وإمنا هو حصيلة أفكار إنسانية تصارعت وتالحقت مث وضعت يف هذا اإلطار
الديين املقدس.
ال أدل على ذلك _يف نظرهم طبعاً_ من الصراع املشاهد بني أول النزعة السلفية الذين
يلحون على أن اإلسالم األزيل املقدس إمنا يتمثل يف اآلراء والشروح اليت يفهموهنا ويتبنوهنا
للنصوص ،واآلخرين الذين خيالفوهنم يف ذلك وال يقيمون آلرائهم وشروحهم وزناً ..إذن
يبصر فكرهم اإلنساين القائم على
فالقاسم املشرتك بينهم هو جلوء كل من الطرفني إىل ما ِّ
الطبيعة والنوازع البشرية املتفاعلة مع احلياة وظروفها املتبدلة! ..وهذا هو كل اإلسالم يف واقعه
وتارخيه! والرد العلمي الوحيد الذي ال منلك غريه مع األسف ,على هذا االستغالل والتشويه
هو التأكيد بأن هذا الشعار املذهيب بكل ما يتضمنه من مقومات ومميزات ،أمر مبتدع يف
اإلسالم ،طارئ على أصوله الثابتة وتارخيه الطويل؛ وما أكثر ما طرأ عليه من شوائب
وعوارض على امتداد تارخيه الناصع اجمليد.
فلم تستطع الشوائب والعوارض الدخيلة أن تصطرب به ومتتزج فيه ،وبقيت الشوائب
شوائب واضحة معروفة ،كتلك النباتات الطفيلية اليت كثرياً ما نراها ممتدة متعرجة بني
األشجار الراسخة الباسقة.
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مث التأكيد بأن ينبوع هذا الدين إمنا يكمن يف نصوصه اليت ثبت بالربهان العلمي أهنا
حصيلة الوحي اإلهلي ال الفكر البشري ،وبأن فهم نصوصه تلك إمنا هورهن باملنهج الذي
يتمثل يف قواعد التفسري النصوص.
وهي قواعد عربية حيادية إليها املرجع يف تبيني املعىن املراد حتديده فما اتفق عليه العلماء
من أحكام تلك النصوص ومعانيها إالا ألن املنهج الذي اقتضى ذلك واضح ابني ال غموض
فيه ،وما اختلف فيه العلماء منها ،إالا ألن املنهج املعتمد يف ذلك حمل حبث ونظر من
علماء العربية والبيان أنفسهم.
وأمام هذا امليزان الوحيد لفهم النصوص وكيفية العمل هبا يذوب هذا الوجود الومهي
املبتدع للتشنجات السلفية وغريها.
أي من طريف اإلفراط أو التفريط.
وال يبقى أي مربر لالرمتاء يف ا
ولعلك يا أخي القارئ تذكر أنا أوضحنا هذه احلقيقة املوضوعية جبالء وتفصيل يف كل
من الباب األول والثاين من هذا الكتاب .وإن يف ذلك ملعتصماً ملن أراد أن يتَّقي بعقله
املوضوعي احلر لغو واستغالل العابثني بدين اهلل عز وجل والكائدين له ،من دعاة املادية
واجلدلية وغريها.
بل إن فيما أوضحناه آنذاك حىت للمتورطني يف األفكار املادية اإلحلادية ،الذين رمبا
أوقعتهم البدعية "السلفية" يف اللبس فعالً ،وتصوروا أنه صراع فكري قدمي يف تاريخ الفكر
اإلسالمي ،وأنه املصدر الوحيد ملا يتضمنه اإلسالم من مبادئ وأحكام وأصول ،وأن اإلسالم
إذن ليس إال جمموع ما أفرزته الصراعات الفكرية على طول التاريخ العريب اإلسالمي ،على
غرار ما هو مشاهد وثابت اليوم.
أجل ،إن يف الرجوع إىل البابني األول والثاين من هذا الكتاب ،وتدبر ما قلناه فيهما
مبوضوعية ونزاهة فكرية تامة ملعتصماً لكال هذين الفريقني عن االضطراب والتطوح يف األوهام
والتصورات اجلاحنة

واهلل هواملوفق واملستعان.

املصدر :كتاب السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي
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