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السلفية املعاصرة وأثرها يف تشتيت املسلمني
الشيخ سعيد فودة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني وعلى
من اهتدى هبدية واتبع سنته من آله وصحبه والتابعني وتابعي التابعني إىل يوم الدين ،وبعد:
اللهم أهلمنا رشدنا ،وأرشدنا هبداك ولطفك إىل الصراط املستقيم ،صراط احلق القومي،
وأحسن خامتتنا يا رب العاملني.
متهيد :

لقد أنزل اهلل تعاىل هذا الدين القومي ،دين اإلسالم ،على أفضل خلقه إليه سيدنا حممد
أفضل األنبياء واملرسلني ،وجعله خامت األنبياء والرسل ،وجعله شاهدا على أمته ،وجعل أمته
شهداء على غريهم من األمم.
قال اهلل تعاىل:
(وما َكا َن ربُّك لِي هلِك الْ ُقرى بِظُْل ٍم وأَهلُها م ِ
اس أُمةً
صل ُحو َن َولَ ْو َشآءَ َربُّ َ
َْ َ ُ ْ
ََ
ك ََلَ َع َل الن َ
َ َ ُْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك الّْمالّن َج َهن َم
ت َكل َمةُ َربِّ َ
ك َولذال َ
ني إِال َمن رِح َم َربُّ َ
ك َخلَ َق ُه ْم َوَمت ْ
َواح َدةً َوالَ يََزالُو َن ُمُْتَلف َ
اس أ ْ ِ
اَلِن ِة َوالن ِ
ني)
ِم َن ْ
َْجَع َ
قال اإلمام فخر الدين الرازي يف التفسري الكبري (:)11/11
اعلم أنه تعاىل بني أنه ما أهلك أهل القرى إال بظلم وفيه وجوه :
ِ
يم).
الوجه األول :أن املراد من الظلم ههنا الشرك قال تعاىل( :إِن ّ
الش ْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ

واملعىن أنه تعاىل ال يهلك أهل القرى مبجرد كوهنم مشركني إذا كانوا مصلحني يف املعامالت
فيما بينهم.
واحلاصل أن عذاب االستئصال ال ينزل ألجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر ،بل
إمنا ينزل ذلك العذاب إذا أساءوا يف املعامالت وسعوا يف اإليذاء والظلم ،وهلذا قال الفقهاء
إن حقوق اهلل تعاىل مبناها على املساحمة واملساهلة وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح.
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ك
ويقال يف األثر :امللك يبقى مع الكفر وال يبقى مع الظلم فمعىن اآلية ( َوَما َكا َن َربُّ َ
ِ ِ
ك الْ ُقَرى بِظُْل ٍم) .أي ال يهلكهم مبجرد شركهم إذا كانوا مصلحني يعامل بعضهم بعضاً
ليُ ْهل َ
على الصالح والسداد.
وهذا تأويل أهل السنة هلذه اآلية قالوا والدليل عليه أن قوم نوح وهود وصاحل ولوط
وشعيب إمنا نزل عليهم عذاب االستئصال ملا حكى اهلل تعاىل عنهم من إيذاء الناس وظلم
اخللق.
والوجه الثاني :يف التأويل وهو الذي ختتاره املعتزلة هو أنه تعاىل لو أهلكهم حال كوهنم

مصلحني ملا كان متعالياً عن الظلم فال جرم ال يفعل ذلك بل إمنا يهلكهم ألجل سوء
أفعاهلم.
ك ََلعل الناس أُمةً و ِ
اح َد ًة) .واملعتزلة حيملون هذه اآلية على
مث قال تعاىلَ ( :ولَ ْو َشاء َربُّ َ َ َ َ َ َ
مشيئة اإلَلاء واإلجبار وقد سبق الكالم عليه.
ِِ
ك) .واملراد افرتاق الناس يف األديان
ني إِال َمن رِح َم َربُّ َ
مث قال تعاىلَ ( :والَ يََزالُو َن ُمُْتَلف َ
واألخالق واألفعال.
واعلم أنه ال سبيل إىل استقصاء مذاهب العامل يف هذا املوضع ومن أراد ذلك فليطالع
كتابنا الذي مسيناه بالرياض املونقة إال أنا نذكر ههنا تقسيماً جامعاً للمذاهب فنقول:
الناس فريقان منهم من أقر بالعلوم احلسية كعلمنا بأن النار حارة والشمس مضيئة والعلوم
البديهية كعلمنا بأن النفي واإلثبات ال جيتمعان ومنهم من أنكرمها واملنكرون هم السفسطائية
واملقرون هم اَلمهور األعظم من أهل العامل وهم فريقان منهم من سلم أنه ميكن تركيب
تلك العلوم البديهية حبيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية ومنهم من أنكره وهم الذين
ينكرون أيضاً النظر إىل العلوم وهم قليلون واألولون هم اَلمهور األعظم من أهل العامل وهم
فريقان منهم من ال يثبت هلذا العامل اَلسماين مبدأ أصالً وهم األقلون ومنهم من يثبت له
مبدأ وهؤالء فريقان منهم من يقول ذلك املبدأ موجب بالذات وهم ْجهور الفالسفة يف هذا
الزمان ومنهم من يقول إنه فاعل ُمتار وهم أكثر أهل العامل مث هؤالء فريقان منهم من يقول
إنه ما أرسل رسوالً إىل العباد ومنهم من يقول إنه أرسل الرسول فاألولون هم الربامهة
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والقسم الثاين :أرباب الشرائع واألديان وهم املسلمون والنصارى واليهود واجملوس ويف
كل واحد من هذه الطوائف اختالفات ال حد هلا وال حصر والعقول مضطربة واملطالب
غامضة ومنازعات الوهم واخليال غري منقطعة وملا حسن من بقراط أن يقول يف صناعة الطب
العمر قصري والصناعة طويلة والقضاء عسر والتجربة خطر فألن حيسن ذكره يف هذه املطالب
العالية واملباحث الغامضة كان ذلك أوىل فإن قيل إنكم محلتم قوله تعاىلَ ( :والَ يََزالُو َن
ِِ
ني) .على االختال يف األديان فما الدليل عليه ومل ال جيوز أن حيمل على االختال
ُمُْتَلف َ
يف األلوان واأللسنة واألرزاق واألعمال.
اس أُمةً
قلنا الدليل عليه أن ما قبل هذه اآلية هو قولهَ ( :ولَ ْو َشاء َربُّ َ
ك ََلَ َع َل الن َ
وِ
اح َدةً) .فيجب محل هذا االختال على ما خيرجهم من أن يكونوا أمة واحدة وما بعد
َ
ك) .فيجب محل هذا االختال على معىن يصح أن
هذه اآلية هو قوله( :إِال َمن رِح َم َربُّ َ
ك) .وذلك ليس إال ما قلنا
يستثىن منه قوله( :إِال َمن رِح َم َربُّ َ
ك) .احتج أصحابنا هبذه اآلية على أن اهلداية واإلميان
مث قال تعاىل( :إِال َمن رِح َم َربُّ َ
ال حتصل إال بتخليق اهلل تعاىل وذلك ألن هذه اآلية تدل على أن زوال االختال يف الدين
ال حيصل إال ملن خصه اهلل برمحته وتلك الرمحة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال
الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العذر فإن كل ذلك حاصل يف حق الكفار فلم يبق إال أن يقال
تلك الرمحة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك اهلداية واملعرفة قال القاضي معناه إال من رحم
ربك بأن يصري من أهل اَلنة والثواب فريمحه اهلل بالثواب وحيتمل إال من رمحة اهلل بألطافه
فصار مؤمناً بألطافه وتسهيله وهذان اَلوابان يف غاية الضعف.
ِِ
ك) .يفيد أن ذلك
ني إِال َمن رِح َم َربُّ َ
أما األول؛ فألن قولهَ ( :والَ يََزالُو َن ُمُْتَلف َ
االختال إمنا زال بسبب هذه الرمحة فوجب أن تكون هذه الرمحة جارية جمرى السبب
املتقدم على زوال هذا االختال والثواب شيء متأخر عن زوال هذا االختال فاالختال
جار جمرى املسبب له وجمرى املعلول فحمل هذه الرمحة على الثواب بعيد
وأما الثاين؛ وهو محل هذه الرمحة على األلطا فنقول ْجيع األلطا اليت فعلها يف
حق املؤمن فهي مفعولة أيضاً يف حق الكافر وهذه الرمحة أمر ُمتص به املؤمن فوجب أن
يكون شيئاً زائداً على تلك األلطا وأيضاً فحصول تلك األلطا هل يوجب رجحان
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وجود اإلميان على عدمه أو ال يوجبه فإن مل يوجبه كان وجود تلك األلطا وعدمها بالنسبة
إىل حصول هذا املقصود سيان فلم يك لطفاً فيه وإن أوجب الرجحان فقد بينا يف الكتب
العقلية أنه مىت حصل الرجحان فقد وجب وحينئذ يكون حصول اإلميان من اهلل ومما يدل
على أن حصول اإلميان ال يكون إال خبلق اهلل أنه ما مل يتميز اإلميان عن الكفر والعلم عن
اَلهل امتنع القصد إىل تكوين اإلميان والعلم وإمنا حيصل هذا االمتياز إذا علم كون أحد
هذين االعتقادين مطابقاً للمعتقد وكون اآلخر ليس كذلك وإمنا يصح حصول هذا العلم أن
لو عر أن ذلك املعتقد يف نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه ال يصح من العبد القصد
إىل تكوين العلم بالشيء إال بعد أن كان عاملاً وذلك يقتضي تكوين الكائن وحتصيل احلاصل
وهو حمال فثبت أن زوال االختال يف الدين وحصول العلم واهلداية ال حيصل إال خبلق اهلل
تعاىل وهو املطلوب؛
ِِ
ك َخلَ َق ُه ْم) .وفيه ثالثة أقوال:
مث قال تعاىلَ ( :ولذل َ
القول األول :قال ابن عباس وللرمحة خلقهم وهذا اختيار ْجهور املعتزلة قالوا وال جيوز أن

يقال ولالختال خلقهم ويدل عليه وجوه األول أن عود الضمري إىل أقرب املذكورين أوىل
من عوده إىل أبعدمها وأقرب املذكورين ههنا هو الرمحة واالختال أبعدمها والثاين أنه تعاىل لو
خلقهم لالختال وأراد منهم ذلك اإلميان لكان أن يعذهبم ال جيوز عليه إذ كانوا مطيعني له
ت
بذلك االختال الثالث إذا فسرنا اآلية هبذا املعىن كان مطابقاً لقوله تعاىلَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
اَلِن وا ِإلنس إِال لِي عب ُد ِ
ون) .فإن قيل لو كان املراد وللرمحة خلقهم لقال ولتلك خلقهم ومل
ْ َ َ َ ُْ
يقل ولذلك خلقهم قلنا إن تأنيث الرمحة ليس تأنيثاً حقيقياً فكان حمموالً على الفضل
والغفران كقولهَ ( :هاذَا َر ْمحَةٌ ّمن رّب) ،وقولهَ ( :والَ تُ ْف ِس ُدواْ ِِف االْ ْر ِ
ص َال ِح َها).
ض بَ ْع َد إِ ْ
والقول الثاني :أن املراد ولالختال خلقهم.

والقول الثالث :وهو املختار أنه خلق أهل الرمحة للرمحة وأهل االختال لالختال
روى أبو صاحل عن ابن عباس أنه قال خلق اهلل أهل الرمحة لئال خيتلفوا وأهل العذاب ألن
خيتلفوا وخلق اَلنة وخلق هلا أهالً وخلق النار وخلق هلا أهالً والذي يدل على صحة هذا
التأويل وجوه األول الدالئل القاطعة الدالة على أن العلم واَلهل ال ميكن حصوهلما يف العبد
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إال بتخليق اهلل تعاىل الثاين أن يقال إنه تعاىل ملا حكم على البعض بكوهنم ُمتلفني وعلى
اآلخرين بأهنم من أهل الرمحة وعلم ذلك امتنع انقالب ذلك وإال لزم انقالب العلم جهالً
وهو حمال الثالث أنه تعاىل قال بعده( :وَمت ِ
اَلِن ِة َوالن ِ
اس
ك الَ ْمالَن َج َهن َم ِم َن ْ
ت َكل َمةُ َربّ َ
َ ْ
أْ ِ
ني)" .وهذا تصريح بأنه تعاىل خلق أقواماً للهداية واَلنة وأقواماً آخرين للضاللة والنار
َْجَع َ
وذلك يقوي هذا التأويل"اه

وقال ابن عطية يف احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ()512/3
ك ََلعل الناس أُمةً و ِ
اح َد ًة).
(ولَ ْو َشاء َربُّ َ َ َ َ َ َ
َ
املعىن َلعلهم أمة واحدة مؤمنة قاله قتادة حىت ال يقع منهم كفر وال تنزل هبم مثلة
ولكنه عز وجل مل يشأ ذلك فهم ال يزالون ُمتلفني يف األديان واآلراء وامللل هذا تأويل
اَلمهور.
قال احلسن وعطاء وجماهد وغريهم :املرحومون املستثنون هم املؤمنون ليس عندهم
اختال .
وقالت فرقة ال يزالون ُمتلفني يف السعادة والشقاوة وهذا قريب املعىن من األول إذ هي
مثرة األديان واإلختال فيها ويكون اإلختال على هذا التأويل يدخل فيه املؤمنون إذ هم
ُمالفون للكفرة وقال احلسن أيضا ال يزالون ُمتلفني يف الغىن والفقر.
قال القاضي أبو حممد :وهذا قول بعيد معناه من معىن اآلية مث استثىن اهلل تعاىل من
الضمري يف يزالون من رمحه من الناس بأن هداه إىل اإلميان ووفقه له.
"هود  111إال من رحم"
وقولهِ ِ :
ك َخلَ َق ُه ْم) .اختلف فيه املتأولون فقالت فرقة :ولشهود اليوم املشهود
(ولذل َ
َ
املتقدم ذكره خلقهم وقالت فرقة ذلك إشارة إىل قوله قبل فمنهم شقي وسعيد أي هلذا
خلقهم.
قال القاضي أبو حممد :وهذان املعنيان وإن صحا فهذا العود املتباعد ليس جبيد وروى
أشهب عن مالك أنه قال ذلك إشارة إىل أن يكون فريق يف اَلنة وفريق يف السعري.
قال القاضي أبو حممد :فجاءت اإلشارة بذلك إىل األمرين اإلختال والرمحة وقد قاله
ابن عباس واختاره الطربي وجييء عليه الضمري يف خلقهم للصنفني ،وقال جماهد وقتادة:
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ذلك عائد على الرمحة اليت تضمنها قوله إال من رحم أي وللرمحة خلق املرحومني .قال
احلسن :وذلك إشارة إىل اإلختال الذي يف قوله وال يزالون ُمتلفني.
قال القاضي أبو حممد :ويعرتض هذا بأن يقال كيف خلقهم لإلختال وهل معىن
اإلختال هو املقصود خبلقهم فالوجه يف االنفصال أن نقول إن قاعدة الشرع أن اهلل عز
وجل خلق خلقا للسعادة وخلقا للشقاوة مث يسر كال ملا خلق له وهذا نص يف احلديث
الصحيح وجعل بعد ذلك اإلختال يف الدين على احلق هو إمارة الشقاوة وبه علق العقاب
فيصح أن حيمل قوله هنا ولالختال خلقهم أي لثمرة اإلختال وما يكون عنه من
الشقاوة.
ويصح أن جيعل الالم يف قوله ولذلك الم الصريورة أي وخلقهم ليصري أمرهم إىل ذلك
وإن مل يقصد هبم االختال .
اَلِن وا ِإلنس إِال لِي عب ُد ِ
ون) .أي
(وَما َخلَ ْق ُ
ت ْ َ َ َ ُْ
قال القاضي أبو حممد :ومعىن قولهَ :
آلمرهم بالعبادة وأوجبها عليهم فعرب عن ذلك بثمرة األمر ومقتضاه.
وقوله( :وَمت ِ
ك) .أي نفذ قضاؤه وحق أمره والالم يف (الَ ْمالَن) الم قسم إذ
ت َكل َمةُ َربّ َ
َ ْ
الكلمة تتضمن القسم.
واَلن ْجع ال واحد له من لفظه وهو من أجن إذا سرت واهلاء يف باَلنة للمبالغة
وإن كان اَلن يقع على الواحد فاَلنة ْجعه.
وقال العالمة أبو السعود يف تفسري أبي السعود ()542/4
ك ََلعل الناس أُمةً و ِ
اح َد ًة).
(ولَ ْو َشاء َربُّ َ َ َ َ َ َ
َ
جمتمعة على احلق ودين اإلسالم حبيث ال يكاد خيتلف فيه أحد ولكن مل يشأ ذلك
فلم يكونوا متفقني على احلق "وال يزالون ُمتلفني" يف احلق أي ُمالفني له كقوله تعاىل( :وما
اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم).
ك)؛ إال قوما قد هداهم اهلل تعاىل بفضله إىل احلق فاتفقوا عليه ومل
(إِال َمن رِح َم َربُّ َ
خيتلفوا فيه أي مل خيالفوه ومحله على مطلق اإلختال الشامل ملا يصدر من احملق واملبطل
يأباه اإلستثناء املذكور ولذلك أي وملا ذكر من اإلختال خلقهم أي الذين بقوا بعد
الثنيا وهم املختلفون فالالم للعاقبة أو للرتحم فالضمري ملن والالم يف معناها أوهلما معا
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فالضمري للناس كافة والالم مبعىن جمازي عام لكال املعنيني ومتت كلمة ربك أي وعيده أو قوله
للمالئكة ألمألن جهنم من اَلنة والناس أْجعني أي من عصاهتما أْجعني أو منهما
أْجعني ال من أحدمها .اه
وقال اهلل تعاىل( :قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت
ِ
ف اآليات لعلهم
نصر ُ
سكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ،انظر كيف ِّ
أرجلكم أو يَلب َ
يفقهون)األنعام .15
ول الل ِه صلى اهلل
وروى اإلمام مسلم يف صحيحه؛ عن َع ِام ُر بن َس ْع ٍد عن أبيه أَن َر ُس َ
ات يَ ْوٍم من الْ َعالِيَ ِة حىت إذا َمر ِمبَس ِج ِد بَِِن ُم َعا ِويَةَ دخل فَرَك َع فيه رْك َعتَ ْ ِ
ني
عليه وسلم أَقْ بَ َل ذَ َ
ْ
َ
َ
ت َرِِّّب ثََالثًا
صَر َ إِلَْي نَا فقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :سأَلْ ُ
صلْي نَا معه َوَد َعا َربهُ طَ ِو ًيال ُمث انْ َ
َو َ
ِ
ِ
فَأ َْعطَ ِاين ثِْنتَ ْ ِ
ك أُم ِيت بِالسنَ ِة فَأ َْعطَانِ َيها َو َسأَلْتُهُ أَ ْن َال
ت َرِِّّب أَ ْن َال يُ ْهل َ
ني َوَمنَ َع ِِن َواح َد ًة َسأَلْ ُ
ِ
ك أُم ِيت بِالْغََرِق فَأ َْعطَانِ َيها َو َسأَلْتُهُ أَ ْن َال َْجي َع َل بَأْ َس ُه ْم بَْي نَ ُه ْم فَ َمنَ َعنِ َيها).
يُ ْهل َ
نستنتج من هذا كله أن األمة اإلسالمية يكون فيها التفرق يف اآلراء واملذاهب واألقوال،
وأن هذا امتحان من اهلل تعاىل .فعلى الناس أن حيسنوا التصر يف مثل هذه احلال.
املقدمة
إن مصطلح "األمة اإلسالمية" يندرج حتته كل الناس الذين ينتمون إىل اإلسالم ،ومل خيرجوا
عنه باعتقاد أمر يلزم عنه الكفر ،حبيث يكونون قد آمنوا مبا علم بالضرورة أنه من الدين
حكما اعتقاديا كاإلميان بوجود اهلل تعاىل وكونه قادرا ،وبنبوة سيدنا حممد عليه أفضل الصالة
والسالم وكونه خامتا لألنبياء والرسل ،وكون شريعته ناسخة ملا سبقها من الشرائع سواء ُسلِّ َم
لنا أهنا حمرفة أم مل يُ َسلم ذلك ،أو عمليا كالصالة والزكاة والصيام واحلج وغري ذلك من
األحكام الشرعية العملية الثابتة ثبوتا ال يقبل االجتهاد بوجه.
وقد حصل اختال يف األمة اإلسالمية ،يف مستوى العقيدة ويف مستوى الفقه ،أي يف
بعض األحكام العقائدية ،ويف األحكام الفقهية العملية.
ومن املعلوم أن األحكام العقائدية منها ما هو ضروري يكفر ُمالفه ،ومنها ما هو
قطعي نظري يبتدع املخالف فيه وقد يكفره البعض ،ومنها ما هو ظِن نظري ال يبتدع
املخالف فيه.
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وقد جاء يف احلديث أن األمة اإلسالمية تفرتق على ثالث وسبعني فرقة ،وأنا أعلم أن
العديد من الناس خيالفون يف صحة هذا احلديث من حيث السند ،ولكنا نعلم أيضا أن
املقصود من العدد ليس بالضرورة هو عني املفهوم اللقيب له ،أعِن أن ليس املقصود بالضرورة
أن االفرتاق سيتزايد حىت يصل إىل العدد املذكور ،مع أنه إن كان كذلك فال يرتتب إشكال
مطلقا.
وقد اعتمد بعض الناس على فكرة أن االختال هو يف حد ذاته مفسدة ،واحنطاط،
فإن قيل إن األمة اإلسالمية  ،وهي أمة النيب عليه الصالة والسالم تفرتق فرقا أكثر عددا من
اليهود والنصارى ،فكيف يقال خبريية هذه األمة على من عداها من األمم؟؟
وهذا السؤال قد يبدو وجيها ،ألول وهلة ،إال أننا ال نسلم مطلقا بأن االختال مذمة
مطلقا ،وأن االختال يستلزم احنطاط شأن هذه األمة عن غريها من األمم.
وإن سلمنا نزول مرتبة االختال يف بعض احلاالت عن مرتبة االجتماع والتوافق ،فإننا
ال نسلم أن كل صور االختال مستلزمة االحنطاط املدعى ،فإن أمة سيدنا حممد عليه
أفضل الصالة والسالم ،وإن سلمنا تفرقها فرقا أكثر من فرق اليهود ومن فرق النصارى ،إال
أن هذا االفرتاق يف أمة النيب عليه الصالة والسالم ،مل يستلزم نزول حاهلا على سبيل العموم،
ألنه مع هذا االفرتاق ،فإن فرقة أهل احلق ،وهي فرقة أهل السنة واَلماعة مل تزل هي الغالبة
مر العصور واألزمان ،ومل يزل عدد العلماء العاملني منها أكثر بكثري من أعداد العلماء
على ِّ
من سائر الفرق جمتمعة ،خبال التفرق احلاصل يف اليهود والنصارى ،فإهنم كانوا فرقا
متساوية أو متكافئة ،مما استلزم الضعف يف تلك األمم ،خبال األمر يف أمة اإلسالم .فإن
مر العصور ،ويف ُمتلف
كون أهل السنة واَلماعة األكثر عددا ،واألوفر علماء على ِّ
األمكنة ،مل يؤثر وجود فرق أخرى جبانبها وإن كثر عددها كما أثر يف غريها من األمم.
أي إن األثر السليب احلاصل من التفرق يف األمم األخرى ،مل حيصل بالصورة نفسها يف
األمة اإلسالمية.
ومهما خالف املخالفون يف هذا احلديث ،ومهما شككوا يف سنده ،فإن الواقع يثبت
أن األمة قد اختلفت بالفعل  ،فلم يبق بعد حصول االختال فائدة يف أن نقول ال يصح
االستناد إىل احلديث ألنه ضعيف أو ألن يف سنده إشكاالت.
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فاحلس والواقع يثبت قدرا كبريا من داللة احلديث إذن.
واحلاصل من هذا كله أن التفرق كائن يف هذه األمة ،واالختال حاصل فيها ،كما هو
يف غريها.
واملهم املقصود عند علماء اإلسالم والعديد من املفكرين يف هذه اَلهات ،هو يف
العالقة بني التعايش والتعاون بني املسلمني يف ظل وجود هذا االختال ؟ ما موقفهم منه.
وأنا وإن كنت سأتكلم باختصار حول هذا املعىن ،يف هناية كلميت هذه ،إال أنِن
أحببت أن ألفت أنظاركم الكرمية إليها ههنا ،ملا هلذا االلتفات من أمهية يف موضوعنا الرئيس.
وال خيفى على حضراتكم أن االختال حصل منذ العصور األوىل ،أي منذ عصور
الصحابة والتابعني ،فاخلوارج ،وبدايات التشيع ،والقدرية القدماء ،وغريهم ،برزوا يف األمة
اإلسالمية منذ العصور األوىل املوصوفة باخلريية ،بل إن العديد من الفرق اليت كانت موجودة
يف تلك العصور ،مل تعد موجودة يف عصورنا هذه وال يف العصور اليت قبل عصرنا ،وهذا مما
ُّ
يدل على عدم التالزم املدعى بني االختال فرقا ،وبني االحنطاط ،كيف يقال ذلك؟! وقد
شهد النيب عليه الصالة والسالم باخلريية للعصور األوىل.
وكل هذه الفرق اليت أشرنا إليها ،إمنا أصبحت فرقا ،ألهنا فارقت أهل السنة واَلماعة،
أهل احلق ،وإمنا حصل االختال ألهنم خالفوا أهل احلق .فلذلك فقد متيزت كل فرقة عن
أهل السنة بأفكار ومبادئ معينة ،وبقيت أهل السنة متميزة بأصل االنتماء إىل اإلسالم ،ومل
َير العلماء من أهل السنة ضرورة إلعالن متيزهم عن غريهم ،أو متيز غريهم عنهم ،إال بعد
عشرات السنني ،ملا اشتد عود املخالفني ،ونصبوا اخلال مع أهل السنة ،وصاروا يغالون
ويدعون أهنم أهل احلق دون غريهم .فلما الحظ أهل السنة واَلماعة ذلك من املخالفني،
تصدى العلماء منهم واحملققون إىل التأليف والتفريق بني احلق والباطل ،ورمبا كان هذا أحد
أكرب األسباب يف إمكان متيز املعتزيل والشيعي واخلارجي والقدري بعالمات خاصة لكل
واحد منهم ،بينما يعترب من ليس من هذه الفرق باقيا على األصل القدمي ،وهو أصل أهل
السنة واَلماعة.
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أصل فكرة السلف واخللف:
سو نوضح مفهوم السلف واخللف عند علمائنا املعتربين وعند املخالفني من الوهابية
وغريهم ممن وافقهم .لنبني األصول الكلية اليت تنبِن عليها هذه الفكرة ،وهذا سيكون مبنزلة
القواعد املؤسسة لدراسة أثر الوهابية واملتابعني البن تيمية النبناء فكرهتم يف جهة كبرية على
هذا املفهوم.
أوال :السلف واخللف عند علمائنا؛

من املعلوم لدى حضراتكم أيها السادة األفاضل والعلماء األكارم ،أن هناك يف تارخينا
العلمي فكرة السلف واخللف ،وكان مفهوم السلف واخللف مفهوما زمانيا فقط ،وليس
مفهوما فاصال ملاهيات من تقدم عمن تأخر ،حبيث يكون من اتسم بأنه ليس من السلف،
مكروها ،ومن اتسم بأنه من السلف حممودا مطلقا.
وقد كان العلماء احملققون من أهل السنة ،عندما يتكلمون هبذا املصطلح ،إمنا يعنون
هذا املعىن أصالة.
وكانوا إذا أطلقوا املدح على السلف ،يقصدون من حتقق أنه كان من أهل السنة
املوجودين يف زمان السلف ،الذين مت حتديدهم حتديدا تقريبيا شائعا يف القرون الثالثة األوىل.
فال خيفى على العلماء األفاضل أن العديد من الفرق كما ذكرنا كانوا موجودين يف زمان
السلف هبذا التعريف ،فالقدرية ظهروا يف عصر الصحابة والتابعني ،وكذلك الغالة من
الشيعة ،والعديد من فرق اجملسمة كان ظهورها مبكرا يف التاريخ اإلسالمي ،ويستحيل أن
يقال على كل هؤالء أهنم كانوا ممدوحني حممودين جملرد كوهنم وجدوا بغري اختيار منهم يف
زمان متقدم هو القرون الثالثة األوىل.
ولدقة نظر علمائنا ،فقد كانوا يفرقون بني السلف الذين هم من أهل احلق ،والسلف
الذين كانوا قد نصبوا اخلال معهم .فمدحهم للسلف مصرو قطعا إىل أهل السنة
واَلماعة من كان منهم سلفا متقدما يف الوجود الزماين ،ال إىل غريهم وإن كانوا سلفا.
وتبعا هلذا االعتبار ،فقد درج العلماء على تسمية من أتى بعد هذه القرون باخللف،
فنشأ هلذا مصطلحا السلف واخللف هبذا االعتبار.
فصار أهل السنة بعضهم من السلف وبعضهم من اخللف هبذا االعتبار.
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وقد فرق احملققون من العلماء بني السلف واخللف على سبيل العموم ،من حيث املنهج
من جهة اإلْجال ،ال من حيث الصواب والباطل.
يعِن أن األكثر من السلف درجوا يف معاَلة املسائل ومزاولة العلوم على اإلْجال إال يف
بعض األحوال ،واملسائل ،وهذا احلكم ليس كليا ،بل أغلبيا .بينما درج اخللف يف تناوهلم
للعلوم ودراستهم للمسائل على سبيل التفصيل والتحقيق والتنقيح ،وابتعدوا عن اإلْجال
كثريا .وهذا احلكم عليهم ليس حكما كليا حبيث ال يشذ عنه أحد منهم ،بل هو حكم
أغليب أكثري أيضا ،ما قلنا يف شأن حال السلف.
ومن هنا فقد قال العلماء مثال يف مسألة التأويل والتفويض والوصول منهما إىل مذهب
التنزيه؛ إن طريقة السلف التفويض ،وبعضهم أول ،وإن مذهب اخللف التأويل وبعضهم
فوض .وكل من التأويل والتفويض طريقة معتربة ٌّ
معتد هبا عند أهل السنة ،املتقدمني
واملتأخرين منهم ،وهاتان الطريقتان تؤدي كل منهما إىل التنزيه الذي هو املذهب الكلي
ألهل احلق.
إذن كل من السلف واخللف عند علمائنا أهل السنة على احلق ،وليسوا ُمالفني له وال
منحرفني.
فنحن نعتقد إذن باستمرار اتصال احلق بني علماء السلف واخللف من أهل احلق
"األشاعرة واملاتريدية" ،على عقيدة واحدة ،فلم حتصل فرتة عندها حصل التقاطع والتدابر
بينهما.
ثانياً :السلف واخللف عند املخالفني؛

رأينا أن أصل هذه الفكرة عندنا تنبِن بناء طبيعيا على التدرج الزماين يف الرتقي يف
العلوم واملعار تفصيال وإْجاال.
وحنن نقصد باملخالفني هنا أصالة ،الوهابية ممن تبعوا الشيخ حممد بن عبدالوهاب،
وغريهم بالتبع من العلمانيني كما سنبني.
فلنركز على حقيقة فكرة الوهابية ،أو التيمية أي أتباع ابن تيمية ،كما أحب أحيانا أن
أمسيهم.
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حاصل ما يقوله هؤالء :إن السلف كانوا على العقيدة احلق ،واستمر األمر فرتة ،مث
حصل االنقطاع  ،وغلب املبتدعة من سائر الفرق واستمر األمر حىت هذا الزمان ،خال فرتات
من األزمنة برز فيها بعض الدعاة إىل املذهب الذي يعتقدون أنه احلق ،ومن أهم هؤالء
الدعاة عند الوهابية ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اَلوزية اللذان ظهرا يف القرن الثامن اهلجري.
فلو سألت الوهابية والسلفية املعاصرين ،عن سلسلة متصلة زمانيا من العلماء املنتشرين
يف األمكنة املختلفة املتغلغلني بني العامة لتعليمهم أمور دينهم ،كما ينبغي بأهل احلق الذين
أخرب الرسول عليه الصالة والسالم عنهم بأهنم ال يزالون قائمني على احلق ال يضرهم من
خالفهم ،حىت يأيت أمر اهلل.
أقول :لو سألتهم أن يأتوك بنحو هذه السلسلة املرتاصة من العلماء اهلادين إىل احلق،
ملا استطاعوا إىل ذلك سبيال ،ومل يقدروا إال على تسمية أفراد بعضهم يف القرن الثامن
وبعضهم يف التاسع ،وبعضهم يف الرابع اهلجري ،وهكذا ،ولن يستطيعوا أيضا أن يربهنوا على
اتصال وجود هؤالء يف املكان والزمان الذي انتشرت فيهما األمة اإلسالمية اليت عرفناها يف
أول حديثنا.
إذن حاصل ما سيأتيك به هؤالء ما هو إال جمرد أوصال متقطعة يف املكان والزمان،
وهذا يف نظري من أكرب األدلة على بطالن ما يدعونه من أفكار وعقائد وأحكام خالفوا فيها
أهل السنة واَلماعة.
ولذلك فقد حاولوا بشىت السبل أن يربهنوا على انتساب بعض علماء األشاعرة إليهم،
حبجة أهنم حمدثون ،أو مفسرون ،كاإلمام ابن حجر العسقالين ،واإلمام النووي ،وغريمها،
كالبيهقي وابن عساكر ،فاكتشفوا بعد أزمان أن هؤالء مصرحون وموافقون لعقيدة األشاعرة،
فعادوا وتربأوا منهم ،ورمبا اكتفى بعض الوهابية بالقول بأن هؤالء العلماء قد وافقوا األشاعرة
يف أمور معينة ،وليس يف أصول العقائد ،وهذه جمرد مزاعم لن جيدوا عليها دليال .وعللوا
موافقة هؤالء لألشاعرة بأن األشاعرة كانوا أكثر فتأثر هؤالء هبم حبكم الصحبة واَلوار ال
حبكم اعتقادهم مبا يقول األشاعرة ،ومل يعلموا أن هذه الطريقة يف التأثر واالنفعال باملذاهب،
اليت ينسبوهنا إليهم ،قادحة يف هؤالء العلماء أصال لو ثبتت.
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إذن تبني لنا أن من حقيقة املذهب الوهاِّب ،اعتقاد االنفصال بني الناس يف هذا الزمان
وما قبلهم من األزمنة ،بعقيدة السلف ،ولذلك فهم ال يعتربون كثريا من العلماء وال يعتدون
بآرائهم وال مبقوالهتم ،إال إن كانوا من أولئك النفر الذين اشرنا إليهم.
تأثري ذلك على العلمانيني ،وهذا الفهم املتغلغل يف نفوس الوهابية والسلفية املعاصرة،
له أكرب األثر يف انفصال األمة حاضرها عن ماضيها ،وال خيفى ما هلذا االنفصال املعنوي من
آثار تضعف األمة فكريا وعقائديا ،وجتعلهم عرضة للهجوم عليهم من املخالفني هلم يف
أصول الدين ،وال خيفى أن هذا االنفصال لو صح لكان أكرب أمر يعول عليه العلمانيون يف
القدح بأصل الدين.
وهذا هو ما حصل بالفعل ،فقد ظهرت طائفة من العلمانيني القادحني بأصل الدين،
وال يعرتفون بأصول أهل السنة واَلماعة ،وقد قامت معظم اعرتاضاهتم على هذه الفكرة،
مر العصور ،سواء
وهي عدم التسليم باألفهام واألحكام اليت صدرت من علماء األمة على ِّ
أكانت مذاهب عقائدية أو فقهية أو غريها ،وادعوا أن هذه اآلراء كلها جمرد آراء إنسانية ال
يلزمهم األخذ هبا ،أن عليهم الرجوع إىل النصوص األصلية يف الدين ،فيعيدوا قراءهتا،
وإنتاجها ،حبسب ما يرون ،وحبسب ما يناسبهم يف هذا الزمان.
وهبذا فإنا نرى أن العلمانيني ،قد أخذوا باألصل الذي اعتمده الوهابية ،وزادوا عليهم،
بأن جتاوزوا السلف أيضا ،ورجعوا إىل الكتاب والسنة مباشرة على زعمهم .فأنتجوا ما يسمى
يف هذا الزمان بالقراءات املعاصرة للرتاث ،أو للقرآن ،أو للتاريخ ،وهو عبارة عن حتريفات
تذكرنا كثريا بتحريفات القرامطة والباطنية األوائل.
أقوال من دعاة السلفية املعاصرة
سو نستشهد ببعض كلمات من أركان دعاة السلفية املعاصرة  ،واملمهدين هلا لنؤكد
هبا هذا الذي قلناه.
وسو نأيت بنصوص على سبيل االستشهاد ،وليس مقصودنا ههنا التأريخ هلذه
الدعوة ،بل سيكون املقصود من االستشهاد بالنصوص املذكورة جمرد تأكيد وشواهد على ما
ذكرناه ،وسو حناول حتليل بعضها ،مبا يالئم.
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أوالً :حممد بن عبد الوهاب
 -1المتكلمون كفار

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب:1

فتأملوا رمحكم اهلل تعاىل كيف يصرح بتكفري املتكلمني ،مث ينسب ذلك إىل البيهقي
ومن ذكره ،وهذه النسبة باطلة كما ال خيفى ،فالبيهقي متكلم على طريقة األشاعرة.
مث بالغ فيما يقول ،وادعى أن اإلْجاع قد وقع على التكفري؟!
فبهذا يتبني لك االنقطاع احلاصل يف األمة عن علمائها الذي ذكرنا أنه الزم من لوازم
مذهب الوهابية.

1
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 -2الشيخ حممد بن عبد الوهاب يطلق على الذين يتوسلون أهنم مشركون
قال يف رسالته من جمموعة الدرر السنية: 1

مث قال:

1
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مث قال يف ص233

 -3الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول إن االعتقاد الذي عند املتأخرين هو عني
الشرك
1
قال يف رسالته السابقة

1
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 -4تكفري فخر الدين الرازي ،وتكفري العني وعدم االقتصار على تكفري اَلنس
ذكر حممد بن عبد الوهاب يف الرسالة احلادية والعشرون املودعة يف تاريخ جند ص341
تكفري اإلمام فخر الدين الرازي ونقل ذلك عن ابن تيمية وأقره عليه ،فقال يف ضمن كالم
نقله عن ابن تيمية":وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف يف الردة كما صنف الفخر الرازي يف
عبادة الكواكب ،وهذه ردة عن اإلسالم باتفاق املسلمني"اه
فعلق حممد بن عبد الوهاب على كالم ابن تيمية هذا قائال يف ص":341فانظر كالمه

في التفرقة بين المقاالت الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين ،وتأمل تكفيره
رؤوسهم :فالنا وفالنا بأعيانهم ،وردتهم ردة صريحة ،وتأمل تصريحه بحكاية اإلجماع
على ردة الفخر الرازي عن اإلسالم مع كونه عند علمائكم من األئمة األربعة ،هل
فهمت من كالمه أن المعين ال ي َك َّف ُر".اه
يناسب هذا لِما
َ
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وهذا الكالم فيه مغالطات ال ختفى على مطلع
منها حكاية اإلْجاع على كفر الفخر الرازي.
ومنها ادعاؤمها –ابن تيمية وابن عبد الوهاب -أن اإلمام فخر الدين الرازي قد ألف
يف عبادة الكواكب.
ومنها تصرحيه بأن ابن تيمية وكذلك هو يكفرون املعني خالفا ملا يزعمه بعض أتباعهما
اليوم أهنما ال يكفران إال اَلنس ال املعني.
وحنن كما قدمنا ال نريد أن نستقرئ كالم الشيخ حممد بن عبد الوهاب وال غريه ،ولكن
غاية ما نريده إمنا هو االستشهاد ببعض النصوص على الغلو احلاصل يف هذا االجتاه.
وأدعو اهلل تعال أن يكون املقصود قد حصل مما أوردناه.
 -5موقف الوهابية من التجسيم والتشبيه
موقف الوهابية من التجسيم ونفي تنزيه اهلل تعاىل عن مشاهبة املخلوقات ،فقد صار
مشهورا معلوما ،فهم يثبتون هلل تعاىل احلد واَلهة ،وقيام احلوادث باهلل تعاىل ،واَللوس على
العرش مبماسة واحلركة النقلة ....اخل ،وال شك أن هذا االعتقاد ُمالف جبملته العتقاد أهل
السنة واَلماعة ،وقد تبع الوهابية يف هذا االعتقاد إمامهم األول ابن تيمية ،فعنه أخذوا كل
ذلك ،وفهموا كالمه من شروحات تلميذه ابن قيم اَلوزية .فلريجع إىل كتاب نقض أساس
كتبت عدة كتب يف هذا املقام
التقديس ،البن تيمية ومنهاج السنة ،وغريها من الكتب ،وقد ُ
أثبت فيها أن ابن تيمية قائل بالتجسيم ولوازمه ،وأنه ُمالف لألشاعرة ْجلة وتفصيال ،وأن له
ُّ
مذهبا كامال يدعو إليه ،وليست أقواله هذه جمرد شطحات أو زالت قلم كما حيلو للبعض
أن يتوهم.1
ثانيا :السيد حممد رشيد رضا تويف سنة 1345ه
يف نظري فإن السيد حممد رشيد رضا ،من املؤسسني ملذهب السلفية مبعناه األعم الذي
بينا أصوله ومبانيه ،وهو قد مهد يف كتبه لفكرة االنقطاع عن آثار املتأخرين من العلماء،
زاعما أنه جمتهد حيق له الرجوع إىل املصادر األصلية ،والنظر فيها ابتداء كما فعل اجملتهدون
1
فليرجع إلى كتب ورسائل اإلمام العالمة الكوثري ،فهي تكشق بوضوح عن حقيقة عقيدة ابن تيمية ،ولينظر كتابنا (الكاشف
الصغير عن عقائد ا بن تيمية) ،وكتاب (نقض العقيدة التدمرية) ،ففيهما بحث مفصل باألدلة والشواهد على ذلك.
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الكبار ،وأنه ال يلزمه إال اتباع ما يوصله إليه حبثه ونظره .وهو يف هذا متأثر بال شك بشيخه
الشيخ حممد عبده ،وبالسيد ْجال الدين األفغاين.
وقد صرح رشيد رضا بالعديد من املواقف واآلراء اليت تثبت هذا املوقف عليه ،ونزاعاته
مع مشايخ األزهر وإدارته ،معلومة غري جمهولة ،ومنها معاركه الشديدة مع الشيخ يوسف
الدجوي وصاحبه الشيخ الكوثري ومن يناصرمها.
وها حنن نذكر بعض الدالئل واإلشارات الدالة على ذلك.
أوال  :تصرحيه مبوافقة الدعوة الوهابية
وكان مما قاله يف كتاب له يف غاية األمهية أمساه املنار واألزهر ،1يبني ما نشر فيها من
مقاالت وأفكار

ومن الواضح أن األسلوب الذي يتحدث به السيد رشيد رضا هو نفسه األسلوب
الذي يتحدث به حممد بن عبد الوهاب ،وترى يف كالمه هذا العبارات نفسها اليت جتدها يف
كالم اآلخر :حنو اخلرافيني ،عبدة القبور واألضرحة ،الشرك الصريح ،العقائد الوثنية ،البدع
اخلرافية.....اخل.
1
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وجعل السيد حممد رشيد رضا اهتمامه هبذا االجتاه من شواهد اهتمام املنار(وهي جملته
اليت كان ينشرها) بإصالح األزهر ،وقد كان له ولشيخه الشيخ حممد عبده اهتمام واضح مبا
كانا يسميانه إصالحا لألزهر.
ثانيا :اهتامه األزهر وبعض مشاخيه بأهنم قبوريون يسعون لنشر ذلك بني الناس.
فقال يف كتابه املنار واألزهر ص":22بيد أنِن أنكرت على جملة نور اإلسالم األزهرية
الرمسية ما تنشره له –أي الشيخ يوسف الدجوي -من املقاالت والفتاوى يف تأييد البدع

الفاشية يف عامة األمة ،وال سيما بدع القبور ومنكراتها وال عن على السلفية عامة

والوهابية خاصة يف هذا العصر الذي أظهر يف العامل اإلسالمي كله يف الشرق والغرب
والوسط كمصر حرسها اهلل العطف على الدولة السعودية والدفاع عنها ،واالنتقاد على الدولة
املصرية لعدم اعرتافها هبا"..اه
ومما يدل على ذلك قوله يف الكتاب نفسه ص251

ثالثا :والؤه آلل سعود:
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يعلن السيد رشيد رضا موافقته واتباعه آلل سعود يف دعوهتم ويشبههم ببِن إسرائيل يف
أيام سيدنا موسى عليه السالم ،وحيضهم على الصرب ويبشرهم بالنصر من عند اهلل تعاىل
على أعدائهم القبوريني واملشركني
1
قال يف املنار واألزهر

رابعا :موقفه من دعوة الوهابية ورفض املذاهب املستقرة كاألشاعرة واملاتريدية:
من املعلوم أن الشيخ حممد عبده كان هو قدوة السيد حممد رشد رضا ،وقد كان هو
أول من بادر باالبتعاد عن مذهب األشاعرة واملاتريدية ،وادعى أنه جمتهد له أن خيتار ما
يشاء ولو كان الرأي الذي يرجحه فلسفيا أو اعتزاليا أو غري ذلك.
وهذا االجتاه كان متأصال فيهما .فكان مما قاله رشيد رضا": 2وأما صاحب املنار فيعلم
السادة احلاضرون وكل من يقرأ املنار ،أنه ال يقلد يف عقيدته أحدا من األئمة ،فكيف يعقل
أن يقلد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،على فرض أن له مذهبا خاصا غري مذهب اإلمام
أمحد وسلف األمة؟ فمن ال يقلد اإلمام األشعري وقد نشأ على مذهب األشعرية ،فأجدر به
أن ال يقلد الشيخ حممد بن عبدالوهاب".اه
وال خيفى أن دعواه عدم تقليد حممد بن عبد الوهاب ،ال تنايف موافقته له واتباعه
ألفكاره وتأييده لدعوته كما سبق بيانه ،غاية األمر أنه يدعي أنه جمتهد يف هذا ،واالجتهاد
قد يسلم وقد ال يسلم.
1
2
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وقد كان هلذا الكالم الصادر من يف رشيد رضا أصول راسخة عند شيخه الشيخ حممد
عبده الذي قال للشيخ عليش ملا راجعه يف تدريسه للعقائد النسفية ،وأنه خيالف األشاعرة
ويرجح مذهب املعتزلةوذلك كما رواه عنه رشيد رضا يف كتابه الشهري تاريخ األستاذ
اإلمام(":)134/1قال الشيخ عليش :بلغِن انك تدرس شرح العقائد النسفية.قال  :نعم.
قال الشيخ عليش وبلغِن أنك رجحت مذهب املعتزلة على مذهب األشعرية .قال :إذا كنت
أترك تقليد األشعري ،فلماذا أقلد املعتزلة؟ إذا أترك تقليد اَلميع وآخذ بالدليل .قال الشيخ
عليش :أخربين الثقة بذلك .قال :هلم الثقة الذي يشهد بذلك فليميز أمامنا هنا بني
املذهبني وليخربنا أيهما رجحت".اه
وال خيفى أن أصل دعوى اتباع السلف مبِن على ترك اجتهادات العلماء السابقني،
وعدم االعتداد هبا ،ودعوى أن الواحد ،وإن مل يكن متأهال لذلك ،فهو قادر على
االجتهاد ،والرجوع لالستنباط من املصادر الرئيسة.
وهذا االجتاه إن انتشر ،فإنه يستلزم االستخفا مبنصب االجتهاد ويشجع كل ضعيف
الفهم طامح إىل الرئاسة دعوى االجتهاد ،وال خيفى ما يرتتب على ذلك من بلبلة واختالط.

خالصة أثر املذهب السلفي على وحدة املسلمني
نستطيع أن جنمل أهم املالحظات اليت خرجنا هبا ،يف النقاط التالية اليت توضح اآلثار
املرتتبة على هذا املذهب
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أوال :االنقطاع بني األجيال املعاصرة وبني أكثر من عشرة قرون مبا فيها من العلماء
واآلثار العلمية اخلالدة ،والبحوث الدقيقة يف ُمتلف العلوم والفنون ،وال خيفى ما يرتتب على
هذا اإلمهال َلهود األمة.
ثانيا :إضعا موقف األجيال املعاصرة يف مواجهتهم للحمالت الشديدة املتكالبة على
الدين اإلسالمي ،وذلك ألن انقطاع األجيال املعاصرة عن علماء اإلسالم يف القرون
السابقة ،ومنع استمدادهم منهم واعتمادهم عليهم ،يرتتب عليه ضعف كبري يف املستوى
العلمي لدى املعاصرين ،وهو ما نراه بأعيننا يف العديد من اجملاالت العلمية.
ثالثا :القطيعة املفتعلة بني احلاضر واملاضي ،ترتتب على القدح يف عقائد ْجاهري علماء
اإلسالم ،وهذا يتولد عنه بال شك هدم الثقة فيهم ،والشك يف معارفهم وعلومهم ،ومن فقد
ماضيه فهو فاقد بال ريب ِ
حاضَره ومستقبله.
رابعا :االندفاع حنو التكفري والتبديع لكل ُمالف ،تتولد عنه آثار نفسية هائلة ،وشكوك
عقلية عنيفة يف كل ما نقل إلينا عمن سبقنا ،وأقل هذه اآلثار ،الشعور بالعزلة النفسية ،اليت
قد تدفع الضعفاء –وأغلب من يتخذ هذا املوقف منهم -إىل اتباع أساليب عملية هجومية
متنطعة ،ومتشددة يف تعاملهم مع اآلخرين.
خامسا :ال ريب يف أن هذه اآلثار والنتائج إمنا لزمت عند القائلني هبا ،ألهنم أغفلوا
التفريق بني القطعيات وبني الظنيات يف العقائد والفقه ،وجعلوا بعض الظنيات أمورا مقطوعا
هبا ،ومل يؤمنوا ببعض القطعيات ،فخالفوها ،وهذا كله متولد عن مناهج فكرية يسودها اخللل
الكبري.
خامتة يف املوقف من اخلالف وحل اإلشكال املرتتب عليه:

ال ريب أن علم الكالم هو العلم الالئق ببحث النزاعات بني الفرق اإلسالمية وحماولة
معرفة املصيب منها من املخطئ ،أو األكثر صوابا من غريه.
واَلدال بني املسلمني يف أمور الدين مطلوب شرعا ،خالفا ملا يعتقده البعض من كونه
حمرما ،وذلك أن اخلال ال ريب واقع ،والعمل على إزالة اخلال أو تقليله واجب بقدر
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الطاقة البشرية ،وال ميكن إزالة اخلال أو حماولة ذلك إال بالكالم واَلدال باليت هي أحسن.
فالكالم يف أمور الدين األصلية ،اليت تسمى يف عرفنا عقائدية ،ال شك مطلوب.
وإمهال اخلالفات أو حماولة تناسيها والتغافل عنها ال ميكن أن يكون بديال عن حماول
الوصول إىل األقرب إىل احلق أو إىل الصواب منها .فعدم إمكانية الوصول إىل االتفاق
الشامل بني ْجيع املسلمني ،ال جيوز أن يستلزم التغافل عن وجود اخلال .
واألصول الكالمية تدل على أن اخلال ال ريب حاصل ،وقد تقرر يف الدين احلنيف
أن التعاون بني املسلمني ال بد واجب .فهاتان مقدمتان بديهيتان
األوىل وجود اخلال واستمراره.
والثانية وجوب التعاون والتكامل بني املسلمني.
فإذا قلنا بأن التعاون ال ميكن حصوله إال باالتفاق التام بني سائر املسلمني على كل
شيء يف العقائد أصليها وفرعيها ،فهذا يستلزم استحالة وجود التعاون .وهو باطل.
وإذا قلنا مبا أن التعاون واجب ،وهو مشروط باالتفاق ،فيجب علينا تناسي اخلال
وحماولة التغافل عنه .فهذا ال ريب غري صحيح ،ألن فيه إمهال املوجود وإغفال ما ال ميكن
التغافل عنه ،فكل فرقة تزعم أهنا املصيبة احملقة ،فكيف يطلب منها التغافل عما تدعي أهنا
أصابت فيه.
فهذه هي اإلشكالية يف ضمن هذا الوجه من النظر.
والتحقيق املبِن على األصول الكالمية  ،يقتضي من اَلميع بنوع من النظر أن جيمع
بني هاتني املقدمتني ،فواحدة منهما مأخوذة من احلس واملشاهدة  ،وهي من وسائل املعرفة،
واألخرى مأخوذة من القطعيات الدينية .فإمهال واحدة منهما أو التغافل عنها ،ال يصح.
فيرتتب على ذلك وجوب العمل على التعاون يف حال مالحظة اخلال  ،ووجوب بناء
كالم عملي للتعاون يالحظ فيه هذان الوجهان واحلقيقتان .فيجب بناء التعاون مع مالحظة
اخلال .
ويف هذه احلال ،فإما أن يبىن على املختلف فيه ،أو على املتفق عليه ،وال شك أن البناء
ال يكون إال على املتفق فيه.
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وجيب أن ينبِن ينبِن العمل الواجب حتصيله على القدر الذي حصل عليه االتفاق بني
املسلمني مع عدم إمهال خصوصية واحدة من الفرق اإلسالمية واستمرار اَلدال بينها باليت
هي أحس.
وقد ينظر البعض إىل وجود اخلالفات بني املسلمني على أهنا خطر داهم ،وجيب نفي
اخلالفات مطلقا ،وأهنا ضرر يؤدي باألمة إىل مهلكتها .ولكننا نقول من جهة أخرى ،إن
وجود اخلالفات املعتربة بني الفرق الكربى ،مع كونه من جهة يرتتب عليه بعض املفاسد إال
إنه يرتتب عليه كثري من املصاحل األخرى ،أمها دوام النظر وإدامة التحقيق والبحث يف تلك
األصول .ويرتتب عليها وجود التنافس يف الرد على اخلصوم اخلارجني على الدين كل من
وجهة نظر ،فكما قال اإلمام الغزايل عندما ناقش الفالسفة ،إنِن ال أخاطبكم بلسان
األشاعرة فقط ،بل بلسان سائر الفرق اإلسالمية ،فكلها جتتمع عليكم.
واهلل املوفق
وليس لنا إىل غري اهلل تعاىل حاجة وال مذهب
كتبه
الفقري إىل اهلل تعاىل
سعيد فودة

25

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

