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هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ـ من خالل األدلة والوثائق الكثرية ـ اللبنات التي يقوم
عليها املنهج السلفي يف التفكري ،وهي سبعة:
الرجال  ..ال احلقائق :فالعقل السلفي ينطلق من صناعة أصنام السلف التي
يتلقى عنها كل حقائق الدين ،ويسلم هلا تسليام مطلقا.
احلشو  ..ال التحقيق :فالعقل السلفي جيمع كل ما روي عن سلفه من
متناقضات ..ويسلم هلا مجيعا.
الرواية  ..ال الدارية :فالعقل السلفي هيتم باحلفظ ،أكثر من اهتاممه بالفهم..
وهيتم بالرواية أكثر من اهتاممه بالتحقيق.
التوهم  ..ال التعقل :فالعقل السلفي نتيجة بنائه الروائي يعتمد يف تفكريه
ع ىل اخليال ،وهلذا حول العقيدة التنزهيية إىل عقيدة جتسيمية تصويرية يتسنى له
فهمها.
احلسية  ..ال املعنوية :فالعقل السلفي يغلب اجلسد عىل الروح ،والشهوة عىل
العقل ،والبهيمية عىل اإلنسانية ،واحلرفية عىل املقاصدية.
الشدة  ..ال اللي :أو القسوة بدل الرمحة ،أو العنف بدل الرفق ،وهو ناشئ
من غلبة السبعية عىل اإلنسانية ،وغلبة العدوانية عىل السلمية يف العقل السلفي.
املدنس  ..ال املقدس :فالعقل السلفي خيتلط لديه املدنس باملقدس ،ويصعب
عليه التمييز بينهام ،ولذلك يسلم هلام مجيعا ،فيتحول املقدس بذلك إىل مدنس.
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املقدمة
خيطئ الكثري من الباحثي يف نظرهتم للظاهرة السلفية حي يقرصوهنا عىل جمرد
سلوكات ومواقف وبعض األفكار املتطرفة التي قد يتبناها بعض الناس يف مرحلة من
حياهتم ،أو يف كل حياهتم نتيجة فهم متشدد للدين ..فهذه نظرة سطحية حمدودة ال متثل
الواقع السلفي ،وال تستطيع هبذا التحديد أن تفهمه ،وال أن تعاجله.
ألن الظاهرة السلفية يف حقيقتها وجوهرها منهج يف التفكري ال خيتلف عن املناهج
التي اعتمدهتا املدارس الفكرية املختلفة كالفالسفة واملتكلمي والصوفية وغريهم..
فكام أن الفالسفة يعتمدون العقل املجرد لدراسة الظواهر املختلفة سواء كانت
جمردة أو حسية لفهم الوجود ،وكيفية التعامل معه ..وكام أن املتكلمي حياولون التوفيق بي
العقل املجرد والنص املقدس لفهم حقائق الوجود ..وكام أن الصوفية يعتمدون جتريد
الباطن ليصبح حمال صاحلا لتنزل حقائق الوجود ..فهكذا السلفية هلم منهجهم الذي
نحاول يف هذا الكتاب أن نتعرف عليه لنفهم بعد ذلك املصدر الذي ينبع منه فكرهم
وسلوكهم ومواقفهم.
ذلك أن التفكري هو املصنع الذي ينتج األفكار ..واألفكار هي املصنع الذي ينتج
املواقف والسلوكات ..ولذلك ال يمكن أن نفهم الظاهرة السلفية ،ونحن نجهل املنبع
األسايس الذي يصدر منه كل ذلك الفكر والسلوك واملواقف.
ونحب أن نستبق النتائج لنذكر أن العقل السلفي خيتلف اختالفا جذريا عن العقل
الفلسفي والعقل الكالمي ،ألن كليهام حياول أن يبذل جهدا فكريا للوصول إىل احلقائق
سواء باعتامده عىل العقل املجرد ،أو مزجه بي العقل املجرد والوحي اإلهلي ..والعقل
السلفي ال يطيق مثل هذا اجلهد ،وليس لديه اآلليات التي تسمح له بذلك ،وهلذا نراه يعادي
كال العقلي ،ويتهمهام باهلرطقة والزندقة.
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أما العقل الصويف ،فهو مع اختالفه الشديد عنه ،إال أنه يتفق معه يف ناحية التجرد
للوصول إىل احلقيقة ..وخيتلف عنه يف اجلهة التي يستقبل منها احلقيقة  ..فبينام يرى الصوفية
أهنا اإلهلام والعلم اللدين وتلك الفتوحات اإلهلية التي يفيضها اهلل عىل قلب الصويف بعد
حتققه بالعبودية واإلخالص والتجرد ..أما السلفي فريى أهنا [السلف] ،أي أن السلفي
يتجرد من عقله وتفكريه وتأمله ليرتك لسلفه احلرية يف أن يضع يف عقله ما يشاء ..باعتبار
السلف كائنا مقدسا ،وال ينطق عن اهلوى ،وال تعرتيه األخطاء ..فلذلك كان ـ يف تصوره ـ
مصدرا صاحلا لتلقي احلقائق من دون تلك الرياضات الشديدة التي يامرسها الصوفية ،ومن
دون ذلك التأمل العميق الذي يامرسه الفالسقة أو املتكلمون.
وهلذا فإن العقل السلفي أكثر العقول راحة ،ألنه ال حيتاج سوى ملعرفة رجال
السلف الذين يأخذ عنهم دينه ،ثم يسمع ما ذكروا ،وحيفظه ،ويظل يردده ،وبقدر حفظه
ملقوالت السلف بقدر متكنه من الدين والعلم.
وهو يف استقباله ملا قال السلف ال حيتاج إىل عرض ما ذكروا عىل عقله املجرد
الفطري ـ كام يفعل سائر الناس ـ ألن العقل حجاب ،وقيد حيول بينه وبي اإليامن الذي
يقتيض االتباع املجرد.
وهلذا فإن العقل السلفي يمزج بشكل عجيب بي املتناقضات  ..فهو يمزج بي
املقدس واملدنس ..وبي احلقيقة واخلرافة ..وال يشعر بأي تناقض بينها ..ألن دوره هو
احلفظ والسامع والرواية ،ال التفكري والنقد والدراية.
وهذا الذي ذكرناه وانطلقنا منه مل نقله من عند أنفسنا ،بل هو جمرد وصف ملا
يذكرونه يف كل كتبهم  ..فالسلفي اخلالص عندهم هو الذي ال يفكر أبدا  ..حتى أنه ال
يتدبر القرآن الكريم ليستنبط منه أنواع العلوم والفوائد  ..ألن التدبر حكر عىل السلف..
أما اخللف فليس له إال أن يسمع ويطيع ملا يقوله جنراالت السلف الصالح.
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وهلذا ال يكتفون عند ذكرهم لرضورة الرجوع للكتاب والسنة الستنباط احلقائق
بالكتاب والسنة ،بل نراهم يضمون إليهام رشطا أساسيا ،وهو [بفهم السلف] ،أي أننا لسنا
أحرارا يف أن نفهم الكتاب والسنة بحسب ما تقتضيه اللغة والعقل ـ كام يقول املتكلمون
والفقهاء ـ أو بحسب ما يفتح اهلل علينا به ـ كام يقول الصوفية ـ وإنام ينبغي ان نفهمهام
بحسب ما يرويه لنا السلف ،فهم أقدر عىل فهم الدين منا.
وألمهية هذه النقطة يف فهمنا للعقل السلفي ،سأنقل هنا بترصف حوارا طويال جرى
بي الشيخ األلباين واألستاذ عبداحلليم أبو شقة مؤلف كتاب [حترير املرأة يف عرص
الرسالة] ،والتي يامرس فيها األلباين دور املوجه ..ويامرس فيها األستاذ دور املريد أو
السلفي البسيط الذي ليس عليه سوى السمع والطاعة ،فمن قال لشيخه :مل  ..ال يفلح أبدا.
وتبدا املحاورة من سؤال الشيخ األلباين لألستاذ :إن قيل لك ما مذهبك فام أنت
قائل؟
قال األستاذ  :مسلم .
قال األلباين :هذا ال يكفي .
قال األستاذ  :لقد سامنا اهلل املسلمي ،قال تعاىلُ ﴿ :ه َو َس اام ُك ُم املمُ مسلِ ِميَ ﴾ [احلج
]78
قال األلباين :هذا جواب صحيح لو كنا يف العهد األول قبل انتشار الفرق ،فلو سألنا
اآلن أي مسلم من هذه الفرق التي نختلف معها جذريا يف العقيدة ملا اختلف جوابه عن
هذه الكلمة فكلهم يقول ـ الشيعي – الرافيض – الدرزي – النصريي – العلوي ـ :أنا مسلم
إذن هذا ال يكفي يف هذه األيام .
قال األستاذ  :إذن أقول أنا مسلم عىل الكتاب والسنة.
قال األلباين :أيض ًا هذا ال يكفي .
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قال األستاذ  :ملاذا ؟
قال األلباين :هل جتد واحد ًا من هؤالء الذين رضبناهم مثال يقول أنا مسلم لست
عىل الكتاب والسنة ،فمن الذي يقول أنا لست عيل الكتاب والسنة؟
ثم أخذ الشيخ األلباين يبي له أمهية الضميمة الثالثة [الكتاب والسنة بفهم السلف
الصالح] ،وبعد أن اقتنع األستاذ بذلك قال :إذن أنا مسلم عىل الكتاب والسنة بفهم السلف
الصالح .
قال األلباين :إذا سألك سائل عن مذهبك فهل تقول له ذلك؟
قال األستاذ  :نعم .
قال األلباين :ما رأيك نخترصها لغة ألن خري الكالم ما قل ودل فنقول( :سلفي)
قال األستاذ  :قد أجامالك وأقول لك نعم ،لكن اعتقادي ما سبق ،ألن أول ما
ينرصف فكر اإلنسان عندما يسمع أنك سلفي إيل أشياء كثرية من ممارسات فيها شدة تصل
إيل الغلظة قد تقع من السلفيي.
قال األلباين :هب صحة كالمك فإذا قلت مسلم أال ينرصف إيل شيعي أو ُدرزي أو
اسامعييل؟
قال األستاذ  :من املمكن لكن أكون قد اتبعت اآلية الكريمة﴿ ُه َو َس اام ُك ُم املمُ مسلِ ِميَ ﴾
[احلج ] 78
قال األلباين :ال يا أخي إنك مل تتبع اآلية ،ألن هذه اآلية تعني اإلسالم الصحيح،
ينبغي أن خياطب الناس عيل قدر عقوهلم ،فهل يفهم أحد منك أنك مسلم باملعني املراد يف
اآلية؟ واملحاذير التي ذكرهتا آنفا قد تكون صحيحة أو غري ذلك ألن قولك شدة قد يكون
هذا يف بعض األفراد وليس كمنهج عقدي علمي ،فدعك من األفراد ألننا نتكلم عن
املنهج ،ألننا إذا قلنا شيعي أو ُدرزي أو خارجي أو صويف أو معتزيل ترد املحاذير التي
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ذكرهتا ،إذن فليس هذا موضوعنا فنحن نبحث عن اسم يدل عيل مذهب اإلنسان الذي
يدين هلل به .
ثم قال األلباين :أليس الصحابة كلهم مسلمي؟
قال األستاذ  :طبع ًا .
قال األلباين :لكن فيهم من رسق وزنى ،وهذا ال يسوغ ألحدهم أن يقول أنا لست
مسل ًام ،بل هو مسلم ومؤمن باهلل ورسوله كمنهج ،لكنه قد خالف منهجه أحيان ًا ألنه غري
معصوم ،ولذلك فنحن ـ بارك اهلل فيك ـ نتكلم عن كلمة تدل عيل عقيدتنا وفكرنا ومنطلقنا
يف حياتنا فيام يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد اهلل به ،وأما فالن متشدد أو متساهل فأمر آخر.
ثم قال الشيخ األلباين :أريد أن تفكر يف هذه الكلمة املوجزة حتي ال تبقي مرص ًا عيل
كلمة مسلم وأنت تعلم أنه ال يوجد أحد يفهم منك ما تريده أبد ًا فإذ ًا خاطب الناس عىل
قدر عقوهلم وبارك اهلل لك يف تلبيتك(.)1
هذه هي املحاورة ،وال نقول املناظرة ،ألن أحد الطرفي كان جمرد ملقن ،واآلخر
مستمع ،وهي توضح األسس التي يقوم عليها املنهج السلفي ،فهو منهج يعتمد عىل
السلف ال عىل العقل ..وال حتى عىل النقل ..ألن النقل أصبح ملكا لألمة مجيعا ،وهم
حيتاجون أن ينفردوا عنها ،وكان االنفراد باختاذ سلف حمدد يتميزون به عن غريهم.
وما ذكره األلباين هو نفس ما يذكره مجيع أعالم السلفية ابتداء من متقدميهم الذين
ألفوا الكتب الكثرية يف نرصة علم السلف عىل علم اخللف..
يقول ابن تيمية( :وال عيب عىل من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزي إليه،
()2

بل جيب قبول ذلك منه باالتفاق ،فإن مذهب السلف ال يكون إال حقا)
( )1نقال عن :ملاذا اخرتت املنهج السلفي ،للشيخ سليم اهلاليل ،ص.36
( )2الفتاوى .149 / 4
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وقال املؤرخ السلفي الكبري احلافظ الذهبي يف ترمجته للحافظ الدارقطني( :مل يدخل
()1

الرجل أبدا يف علم الكالم وال اجلدال وال خاض يف ذلك ،بل كان سلفيا)

وسئل الشيخ ابن باز ىف حمارضة ألقيت ىف الطائف بعنوان (حق املسلم) :ما تقول ىف
ُ
من تسمى بالسلفي واألثري هل هى تزكية؟ فأجاب( :إذا كان صادق ًا أنه سلفي أو أثري
فال بأس مثلام كان السلف يقولون :فالن أثري وسلفي تزكية البد منها تزكية واجبة)
وانطالقا من هذا ،فإن حوارات السلفية مع املخالفي ال تنطلق من املناقشات
العلمية العقلية اهلادئة التي ينترص كل طرف فيها حلجته ،بل إهنا تنطلق من ذلك االستعالء
الذي يتصورونه ألنفسهم ..فهم يرون أن احلق هلم ،ألن أقوال السلف معهم ..ويرون أن
غريهم عىل الباطل ،ألنه يعمل عقله ،أو يفكر بطريقة ختتلف عن تفكري السلف.
ومن األمثلة عىل ذلك أن الشيخ صالح الفوزان سئل( :هل من تسمى بالسلفية يعترب
حزيب؟) ،فأجاب( :التسمي بالسلفية إذا كان حقيقة ال بأس به أما إذا كان جمرد دعوى ،فإنه
ال جيوز له أن يتسمى بالسلفية وهو عىل غري منهج السلف ،فاألشاعرة  -مثال  -يقولون:
نحن أهل السنة واجلامعة ،وهذا غري صحيح ،ألن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة
واجلامعة ،كذلك املعتزلة يسمون أنفسهم باملوحدين  ..فالذي يزعم أنه عىل مذهب أهل
السنة واجلامعة ويرتك املخالفي ،أما أنه يريد أن جيمع بي الضب ،والنون  :كام يقولون ،أي
 :جيمع بي دواب الصحراء ودواب البحر ،فال يمكن هذا أو جيمع بي النار واملاء يف كفة،
فال جيتمع ألهل السنة واجلامعة مع مذهب املخالفي هلم كاخلوارج ،واملعتزلة ،واحلزبي
ممن يسموهنم  :املسلم املعاص ،وهو الذي يريد أن جيمع الضالالت أهل العرص مع منهج
السلف ،فال يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا.فحاصل أنه ال بد من متييز األمور
ومتحيصها)
( )1سري أعالم النبالء .457 / 16
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وسئل يف حمل آخر( :نسمع بعض الناس يقولون :ال جيوز االنتساب إىل السلف،
و َيعد السلفية حزب من األحزاب القائمة يف الوقت احلايل) ،فأجاب الشيخ صالح
الفوزان( :نعم السلف حزب اهلل ،السلف حزب؛ لكنهم حزب اهلل ،اهلل -جل وعال-
يقولُ ﴿ :أو َلئِ َك ِحزم ُب اهللاِ َأ َال إِ ان ِحزم َب اهللاِ ُه ُم املمُ مفلِ ُح َ
ون﴾ [املجادلة ،]22 :السلف
انحازوا إىل الكتاب والسنة وإىل الصحابة فصاروا حزب اهلل ،وأما من خالفهم فهم أحزاب
ضالة خمالفة ..األحزاب ختتلف  ..هناك حزب اهلل ،وهناك حزب الشيطان ،كام يف آخر
سورة املجادلة ،هناك حزب اهلل،وهناك حزب الشيطان.ز فاألحزاب ختتلف .فمن كان عىل
منهج الكتاب والسنة؛ فهو حزب اهلل .ومن كان عىل منهج الضالل؛ فهو حزب الشيطان.
وأنت َخت رري ،تكون من حزب اهلل ،أو تكون من حزب الشيطان! َخت رري!! )

()1

انطالقا من هذه الترصحيات ،فإن البناء العقيل للسلفية ينطلق من حتديد الرجال
الذين يأخذون عنهم فهم القرآن والسنة  ..ويأخذون عنهم كل تصوراهتم للكون واإلنسان
واحلياة ..ويأخذون عنهم بعد ذلك مواقفهم من املوافقي أو املخالفي..
يقول الفوزان يف الرد عىل قول البوطي (إن السلفية ال تعني إال مرحلة زمنية):
(ونقول  :هذا التفسري للسلفية بأهنا مرحلة زمنية وليست مجاعة تفسري غريب وباطل ،فهل
يقال للمرحلة الزمنية بأهنا سلفية؟! هذا مل يقل به أحد من البرش ،وإنام تطلق السلفية عىل
اجلامعة املؤمنة الذين عاشوا يف العرص األول من عصور اإلسالم ،والتزموا بكتاب اهلل وسنة
رسوله  من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ووصفهم الرسول  بقوله:
(خريكم قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ) احلديث ،فهذا وصف جلامعة وليس
ملرحلة زمنية ،وملا ذكر  افرتاق األمة فيام بعد قال عن الفرق كلها ( :إهنا يف النار إال
واحدة) ،ووصف هذه الواحدة بأهنا هي التي تتبع منهج السلف ،وتسري عليه ،فقال ( :هم
( )1األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص .16
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من كان عىل مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب) فدل عىل أن هناك مجاعة سلفية سابقة ،ومجاعة
()1

متأخرة تتبعها يف هنجها ،وهناك مجاعات خمالفة هلا متوعدة بالنار )

وبناء عىل هذا يشكل الرجال منطق السلفية احلقيقي ،فال حيتاج املتحدث معهم ألن
يثبت هلم أي قضية بطريقة منطقية ،وإنام حيتاج فقط لينقل هلم من أقوال الرجال ما يؤيد به
قوله.
وهلذا نرى معظم املناظرات التي جتري بينهم وبي خصومهم تنتهي باخلصومات،
ألن أكثر املناظرين هلم يتحاورون معهم باحلجج العقلية والنقلية ..وهؤالء ال يعرفون كال
النوعي من احلجج ،ألن احلجة عندهم هي ما قال سلفهم..
وذلك أهنم متواضعون جدا ،يتهمون عقوهلم دائام بأهنا أقل من أن تتجرأ فتفهم من
النص ما مل يفهمه السلف ..ولذلك إن حصل الصدام بي ما اقتضته عقوهلم ،وبي ما يقول
سلفهم قدموا سلفهم واهتموا عقوهلم.
هذا هو املنطلق الذي يبدأ به العقل السلفي يف التفكري ،وقد حاولنا أن نثبته ونبي
اإلشكاليات املرتبطة به يف الفصل األول من هذا الكتاب ،والذي عنوناه [رجال  ..ال
حقائق] ،ونقصد به تقديم السلفية للرجال عىل حساب احلقائق ،كام روي عن اإلمام عيل
حي أجاب من سأله :أيمكن أن جيتمع الزبري وطلحة وعائشة عىل باطل؟ فقال( :إنك
ملبلوس عليك ،إن احلق والباطل ال يعرفان بأقدار الرجال ،اعرف احلق تعرف أهله،
واعرف الباطل تعرف أهله)( .. )2وهذا النص يدل عىل أن العقل السلفي كان موجودا يف
كل األزمنة ابتداء من ذلك العرص األول.
أما الفصل الثاين [حشو  ..ال حتقيق] ،فقد قصدنا منه احلديث عن لبنة أخرى من
( )1البيان ،ص ()133
( )2ورد بألفاظ متعددة ،انظر :التبيان ـ للشيخ الطويس ـ  ،190 / 1جممع البيان  188 / 1ـ .189
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لبنات منهج التفكري عند السلفية ،وهي من مقتضيات اللبنة األوىل ،لبنة الرجال ،ذلك أنه
يرى أنه ما دام الرجال هم الذين يمثلون الدين وكل احلقائق ،فمن الرضوري مجع كل
أقواهلم يف كل املسائل ،حتى إذا ما احتاج العقل السلفي لإلجابة عىل أي سؤال وجد من
سلفه من يغنيه باإلجابة عنه ..وال حيتاج إىل بذل أي جهد ،أو القيام بأي عمل عقيل للبحث
عنه.
وهلذا نرى يف كالم سلفهم ـ كام سنرى بتفصيل يف كتابنا [هذه علوم السلف] ـ
احلديث عن كل يشء ..فهم يتحدثون يف الفلك والتاريخ واجلغرافية وكل العلوم ..بل هم
يفرسون كل الظواهر بتفاسريهم اخلاصة التي ينبهر هبا السلفية ،ويسلمون ألصحابه حتى
لو خالف كل علوم الدنيا ،وكل علامئها.
وهلذا نرى السلفية يف هذا العرص الذي فتحت فيه خزائن الكثري من العلوم متشبثي
بعلوم سلفهم ،حتى لو خالفت العلوم احلديثة ،بل هم يعتربون العلوم احلديثة بدعة ينبغي
التحذير منها ،ألهنا حتجب عن علوم السلف.
وقد كان هذا احلشو ..أو اجلمع لكل يشء مثار نقد هلم من خصومهم من قديم،
وهلذا أطلقوا عليهم لقب احلشوية ..كام قال تقي الدين السبكي ( :م
احلش ِو رية:هم طائفة ض ُّلوا
الصفات عىل ظاهرها ويعتقدون أهنا
جي ُرون آيات ِّ
عن سواء السبيل،و ُع ِّميت أبصارهم ُ ،م
املراد،وس ُّموا بذلك ألهنم كانوا يف حلقة احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل فوجدهم يتكلمون
ُ
كالما ساقطا ،فقال :ر ُّدوا هؤالء إىل حشا احللقة،وقيل سموا بذلك ألن منهم املجسمة أو
()1

هم هم واجلسم حمشو فعىل هذا القياس فيه احلشوية بسكون الشي إذ النسبة إىل احلشو)

واملشكلة األكرب يف هذا احلشو الذي مألوا هبا عقوهلم حتى يمنعوها من التفكري هو
كونه ركاما كبريا خيتلط فيه الصدق بالكذب ،وخيتلط فيه حديث رسول اهلل  بأخبار
( )1اإلهباج يف رشح املنهاج ()346 /1
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القصاصي واملشعوذين والدجالي ..وهلذا فإن العقل السلفي ـ وحتى ال جيهد نفسه
بالتمييز بي اخلبيب والطيب ـ يتقبل اجلميع بسهولة ويرس ،ويضع اجلميع عىل كاهل
السلف ..فام دام القائلون هم السلف ،فيكفي ذلك لقبوله سواء صدق رفعه لرسول اهلل 

أو مل يصدق.
وقد أشار ابن الوزير إىل هذا املعنى عند ذكره لرس التسمية باحلشوية ،فقال( :فإن
سموا بذلك؛ ألهنم حيشون األحاديث التي ال أصل هلا يف األحاديث املروية
احلشوية إنام ُّ
()1

عن رسول اهلل  أي  :يدخلوهنا فيها وليست منها)

وقال أبو حاتم الرازي ( :ومن ألقاهبم -أي  :أهل احلديث -احلشوية  :لقبوا بذلك؛
الحتامهلم كل حشو روي من األحاديث املتناقضة حتى قال فيهم بعض امللحدين  :يرون
أحاديث ثم يروون نقيضها ،ولروايتهم أحاديث كثرية مما أنكر عليهم أصحاب الرأي
()2

وغريهم من الفرق يف التشبيه وغري ذلك ،فلقبوهم احلشوية بذلك)

أما الفصل الثالث [رواية  ..ال دراية] ،فقد ذكرنا فيه اللبنة الثالثة التي يتشكل منها
العقل السلفي ،وهي لبنة الرواية ..فهو عقل هيتم بجمع الروايات وحفظها ،فأكثرهم علام
أكثرهم حفظا ،وهلذا نرى ألقاب العلامء عندهم مرتبطة بقدر املحفوظ.
فالعامل يبدأ عندهم بـ (املسند ،وهو الذي يروي احلديث بإسناده ،سواء كان عنده
علم به أو ليس له إال جمرد الرواية ..ثم املحدث :وهو من اشتغل باحلديث رواية ودراية،
ومجع رواة ،واطلع عىل كثري من الرواة والروايات يف عرصه ،ومتيز يف ذلك حتى عرف فيه
خطه واشتهر فيه ضبطه ..ثم احلافظ :وهو أرفع من املحدث  ..وهو من روى ما يصل إليه
ووعى ما حيتاج لديه ..ثم احلجة :وهو احلافظ العظيم اإلتقان واملدقق فيام حيفظ من
( )1الروض الباسم يف الذب عن سنة أيب القاسم .120 /1
( )2نظر كتاب :الزينة ،ملحق بكتاب :الغلو والفرق الغالية ،للدكتور عبد اهلل سلوم السامرائي ص .267
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األسانيد واملتون تدقيقا بالغا ليصل حينذاك إىل لقب احلجة .أما املتأخرون من العلامء فقد
عرفوه بأنه الذي حيفظ ثالثامئة ألف حديث مع معرفة أسانيدها ومتوهنا ..ثم احلاكم :وهو
الذي أحاط علام بجميع األحاديث حتى ال يفوته منها إال اليسري ..ثم أمري املؤمني يف
احلديث :وهو الذي فاق حفظا وإتقانا يف علم األحاديث ومن هؤالء :سفيان الثوري،
وعبد اهلل بن املبارك ،وأمحد بن حنبل ،والبخاري ،ومسلم .أما من املتأخرين فمنهم احلافظ
()1

بن عيل بن حجر العسقالين)

ومما يذكرونه يف مناقب حيي بن معي ،والذي حيتل عندهم مكانة رفيعة ،ما ذكره ابن
املديني حي قال( :ال نعلم أحدا من لدن آدم عليه السالم كتب من احلديث ما كتب حييى
بن معي .قال عباس الدوري :سمعت حييى بن معي يقول :لو مل نكتب احلديث مخسي
()2

مرة ما عرفناه .وعن حييى بن معي قال :كتبت بيدي ألف ألف حديث)

بل إهنم يذكرون أن اإلمام أمحد كان حيفظ ألف ألف حديث ..قال الذهبي يف
ترمجته :قال عبد اهلل بن أمحد :قال يل أبو زرعة :أبوك حيفظ ألف ألف حديث ،فقيل له :وما
يدريك؟ قال :ذاكرته فأخذت عليه األبواب.
وروى عن أيب زرعة قال( :حزرت كتب أمحد يوم مات ،فبلغت اثني عرش محال
وعدال ،ما كان عىل ظهر كتاب منها حديث فالن ،وال يف بطنه حدثنا فالن ،كل ذلك كان
حيفظه)
قال الذهبي ـ معلقا عىل هذه الروايات ـ ( :فهذه حكاية صحيحة يف سعة علم أيب
عبد اهلل ،وكانوا يعدون يف ذلك املكرر ،واألثر ،وفتوى التابعي ،وما فرس ،ونحو ذلك ،وإال

( )1انظر :تذكرة احلفاظ للذهبي ()4 /1
( )2تذكرة احلفاظ للذهبي ()15 /2
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()1

فاملتون املرفوعة القوية ال تبلغ عرش معشار ذلك)

وبناء عىل هذا ،فإن العقل السلفي ال يستطيع أن جيد الوقت ليتأمل وحيلل ويفكر،
ألن كل جهده قد وضعه لذاكرته ..واحلفاظ عىل ما يضعه فيها.
وقد قام بعضهم بعملية بسيطة حاول فيها أن يبي العدد الذي احتاج فيه اإلمام أمحد
حلفظ كل تلك الروايات ،فوجد أن هذا العدد لو وزعناه عىل  62سنة ،فإنه حيتاج أن حيفظ
كل سنة  16.129حديثا  ..وإذا قسمنا هذا العدد عىل عدد أيام السنة اهلجرية ،فسند أنه
حيتاج ليستكمل ذلك العدد أن حيفظ كل يوم  46حديثا بمتنها وسندها.
باإلضافة إىل حاجته إىل أن يراجع كل حي ما سبق له حفظه ..وبذلك فإن العمر
كله ينقيض يف احلفظ ..وال يبقى هناك جمال للبحث والتحقيق والتأمل والتدبر.
وسنرى يف الفصل املخصص هلذا عجائب أكثر تدلنا عىل رس اهتامم العقل السلفي
هبذا اجلانب.
أما الفصل الرابع [التوهم  ..ال التعقل] ،فقد حاولنا أن نثبت فيه أن العقل السلفي
ال حيتاج لكل األدوات التي حيتاجها املفكرون من املالحظة والتحليل والسرب والتقسيم
والنقد ونحو ذلك  ..بل حيتاج فقط إىل تصور ما يقال ،وختيله ..وهلذا فإن البناء العقدي
عندهم ـ ابتداء من اإلهليات ـ ينطلق من التصور ..وأول مبحث يبحثونه يف اإلهليات ـ كام
هو يف كتب العقيدة السنية ـ هو صورة اهلل ..وهم يرون ـ كام ذكرنا يف كتاب [السلفية ..
والوثنية املقدسة] أن اإلله الذي ليس له صورة وال جسم وال جهة وال مكان ليس إهلا ،بل
ليس موجودا أصال ..فالوجود عندهم قاص عىل الصور واألجسام.
وهلذا نرى عداءهم للفالسفة واملتكلمي وكل املنزهة الذين يبحثون يف العقائد من
باب التعقل ،ال من باب التصور.
( )1سري أعالم النبالء ط الرسالة ()187 /11
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أما الفصل اخلامس [احلسية ..ال املعنوية] ،فقد حاولنا أن نثبت فيه أن العقل السلفي
يعتمد [احلس] بدل املعنى ،أو [الظاهر] بدل الباطن ،أو [احلرفية] بدل املقاصدية ،وهو
ناشئ ـ كام يذكر املحللون النفسيون القدامى ـ من غلبة اجلسد عىل الروح ،والشهوة عىل
العقل ،والبهيمية عىل اإلنسانية ..وهو من اخلصال التي اكتسبها العقل السلفي من اليهود
نتيجة إدمانه عىل التلمذة عىل آثارهم وأخالقهم.
فقد حاولنا أن نثبت فيه أيضا أن العقل السلفي عقل جاف ،ألنه ال يعتمد عىل
القناعات العقلية ..بل يعتمد عىل الراويات ..ولذلك فإنه جيمع املتناقضات يف عقيدته
وفكره وتصوره للوجود ..ويستحيل عىل من جيمع املتناقضات أن يتفاعل معها ..ولذلك
نظرته للدين نظرة براغامتية ..فهو يعبد اهلل من منطلق املطامع املادية ال من منطلق األشواق
الروحية ..وهلذا نجد للجنة مكانة عنده تفوق مكانة اهلل ..ونجد للحور العي عنده مكانة
تفوق مكانة رسل اهلل وأولياء اهلل ..فهو يرى الدين وسيلة لتحقيق السعادة املادية يف
اآلخرة ..وليس وسيلة لريوي ظمأه ملعرفة حقائق الوجود ،والتفاعل معها.
وهلذا نرى بغض السلفية للصوفية وحتذيرهم منهم وتكفريهم هلم ..بل نرى اجلفاف
السلفي حتى يف اللغة حي ينكرون املجاز ..وحي ينكرون عىل الشعراء ما يذكرونه من
مجاليات يقتضيها الشعر.
ونرى اجلفاف السلفي يف تلك اخلشونة التي يتعاملون هبا مع املخالفي هلم ..والتي
تبدأ بالسباب والتكفري  ..وتنتهي بالعنف بجميع أنواعه.
أما الفصل السادس [الشدة  ..ال اللي] ،أو [القسوة] بدل الرمحة ،أو [العنف] بدل
احلكمة ،وهو ناشئ ـ كام يذكر املحللون النفسيون القدامى ـ من غلبة السبعية عىل اإلنسانية،
أو غلبة العدوانية عىل السلمية ..وكل ذلك يرجع إىل غلبة الطي عىل الروح ،واستحواذ
الشيطان عىل اإلنسان يف العقل السلفي.
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أما الفصل السابع [املدنس  ..ال املقدس] ،فقد حاولنا أن نثبت فيه أن السلفية
بجمعهم للمتناقضات قدموا املدنس من آراء الرجال ،أو من الروايات التي يرفعوهنا إىل
رسول اهلل  زورا وهبتانا عىل املقدس الذي هو احلقائق التي دل عليها العقل ،ودل عليها
النص القطعي املقدس.
وهلذا فإهنم ينسخون بحديث واحد ـ كحديث اجلارية مثال ،والذي يثبتون به اجلهة
هلل ـ كل احلقائق املقدسة التي تبي تنزه اهلل عن اجلهة واملكان واحليز واحلدود.
وهكذا رأيناهم عند ذكرهم لألنبياء عليهم السالم ،ينسخون بام يروونه من روايات
كل ما ورد يف املقدس حوهلم من معان سامية.
والرس الذي جعلهم يقعون يف هذا الفخ الشيطاين اخلطري هو تقديسهم للرجال ،فهم
يتصورون أنه من املحال عىل فالن احلافظ املتقن أن يقول شيئا خيالف به املقدس ..وبذلك
كان املقدس عندهم هو الرجال وأقوال الرجال ،ال النصوص املقدسة.
وقد حاولنا يف هذا الكتاب ،ومن خالل مصادرهم أن نبي هذه اللبنات السبع،
وأرسارها وأنواع املتناقضات املرتبطة هبا ،وليس هدفنا من ذلك إال دعوهتم ملراجعة
عقوهلم ،وتصحيح منهج تفكريهم ،فاهلل خلق لنا العقول لنفكر هبا ،ال لنلغيها ،وال
لنسلمها ملن يتالعب هبا.
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رجال  ..ال حقائق
اللبنة األوىل التي يتأسس عليها العقل السلفي هي [السلف] ،وهم يقصدون هبم ـ
بناء عىل حديث ورد يف ذلك يرددونه كثريا ـ أصحاب القرون الثالثة األوىل.
واحلديث هو قوله ( : خري الناس قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم ،ثم يأيت
من بعد ذلك ناس يشهدون وال يستشهدون ،وخيونون وال يؤمتنون ،وينذرون وال يوفون،
()1

ويظهر فيهم السمن)

ومع أن هناك اختالفا يف داللة القرن يف اللغة ،ألن هناك من يذكر أنه أربعون سنة،
ومنهم من يذكر أنه ثامنون ،ومنهم من يذكر أنه مطلق من الزمان ،ومنهم من يذكر أنه ال
عالقة له بالزمن ..ولكن السلفية يرجحون ـ بناء عىل بعض االعتبارات ـ أن املراد منه مئة
سنة.
ومن األدلة التي يوردوهنا يف ذلك رواية عن عبد اهلل بن برس املازين ،وقوله  له:
(لتبلغن قرن ًا) فعاش مئة سنة( ..)2ويروون عن ابن عمر أن النبي  صىل ذات ليلة صالة
العشاء يف آخر حياته ،فلام سلم قال( :أرأيتم ليلتكم هذه ،عىل رأس مئة سنة منها ال يبقى
عىل ظهر األرض ممن هو عىل ظهر األرض أحد) ،قال ابن عمر :فوهل الناس يف مقالة
رسول اهلل  تلك فيام يتحدثون من هذه األحاديث عن مئة سنة ،وإنام قال رسول اهلل :
ال يبقى اليوم ممن هو عىل ظهر األرض ،يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن(.)3
وبناء عىل هاتي الروايتي وغريمها ،حيددون أهل القرون الثالثة الفاضلة بأهنم
الذين عاشوا بي عامي البعثة النبوية ،ومتام عام ثالث مئة للهجرة ..وتشمل هذه املدة نحو
( )1رواه البخاري ( ،) 151 /3ورواه مسلم (ص)1965 – 1962
( )2رواه أمحد ()189 /4
( )3رواه أمحد (88 /2و  )121والبخاري ( )/149 /1 /4وأبو داود ()4348 /108
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مخسة أجيال من املسلمي ،وتضم طبقات الصحابة ،والتابعي ،وأتباع التابعي ،وتبع
األتباع ،وتبع تبع األتباع(.)1
وهم يذكرون أن أهل هذه القرون الثالثة وصفت بأهنا خري القرون ألن غالب أهل
تلك املدة كان يغلب عليهم صالح املعتقد والسلوك ،فكانوا عىل منهاج النبوة بخالف من
جاء بعدهم ،والذين ـ يذكر السلفيون ـ أن االبتداع وسوء املعتقد غلب عليهم.
وهم يضيفون إىل ذلك الدليل الكثري من النصوص القرآنية الواردة يف فضل
ون ِم َن املمُ َه ِ
ون ماألَ او ُل َ
السابِ ُق َ
وه مم
اج ِري َن َو ماألَن َمص ِار َوا ال ِذي َن ا ات َب ُع ُ
الصحابة ،كقوله تعاىلَ ﴿ :و ا
ِِ ِ
ان ر ِِض اهللاُ َعنمهم ور ُضوا َعنمه و َأعَدا َهلم جن ٍ
ٍ
ِ
يها َأ َبدً ا
جت ِري َ م
اات َ م
حتت ََها ماألَ مهنَ ُار َخالدي َن ف َ
ُم َ
ُ َ
ُ م ََ
بِإ مح َس َ َ
ِ
ِ
يم ﴾ [التوبة]100 :
َذل َك ا مل َف موزُ ا مل َعظ ُ
وهم يستدلون هبذه اآلية الكريمة يف موضعها وغريها موضعها ،حتى أهنم يستدلون
هبا يف حديثهم عن فضائل معاوية وأيب سفيان والطلقاء الذين تأخر إسالمهم ،مع أهنا
وردت يف حق السابقي فقط.
ومن اآليات التي يستدلون هبا كذلك قوله تعاىل ﴿ :حمُ اَمدٌ َر ُس ُ
ول اهللاِ َوا ال ِذي َن َم َع ُه
َأ ِشدا ا ُء ع ََىل ا مل ُك اف ِار ُر َمحَا ُء َب مين َُه مم ت ََر ُاه مم ُر اك ًعا ُس اجدً ا َي مب َت ُغ َ
ون َف مض ًال ِم َن اهللاِ َو ِر مض َوانًا ِس َيام ُه مم ِيف

وه ِهم ِمن َأ َث ِر السج ِ
وج ِ
ود ﴾ [الفتح ،]29 :و قوله ﴿ :لِ مل ُف َقر ِاء املمُ َه ِ
اج ِري َن ا ال ِذي َن ُأ مخ ِر ُجوا
ُّ ُ
م م
ُ ُ
َ
ِ
ِمن ِدي ِار ِهم و َأمو ِ
ِ
مرص َ
اهل مم َي مب َت ُغ َ
ون اهللاَ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َك ُه ُم
م َ م َ مَ
ون َف مض ًال م َن اهللاِ َور مض َوانًا َو َين ُ ُ
الص ِ
ون َوا ال ِذي َن َت َب اوؤوا الدا َار َو م ِ
اج َر إِ َل مي ِه مم َو َال َجيِدُ َ
اإل َيام َن ِم من َق مبلِ ِه مم ُحيِ ُّب َ
اد ُق َ
ون ِيف
ون َم من َه َ
ا

صدُ ِ ِ
اص ٌة َو َم من ُي َ
ون ع ََىل َأ من ُف ِس ِه مم َو َل مو ك َ
اج ًة ِمماا ُأو ُتوا َو ُيؤم ثِ ُر َ
وق ُش اح َن مف ِس ِه
َان ِ ِهب مم َخ َص َ
وره مم َح َ
ُ
ون َر ابنَا اغ ِمف مر َلنَا َو ِ ِ
ون َوا ال ِذي َن َجا ُءوا ِم من َب مع ِد ِه مم َي ُقو ُل َ
َف ُأو َلئِ َك ُه ُم املمُ مفلِ ُح َ
إل مخ َوانِنَا ا ال ِذي َن
جتع مل ِيف ُق ُلوبِنَا ِغ اال لِ ال ِذين َآمنُوا ربنَا إِن َاك ر ٌ ِ
سب ُقونَا بِ م ِ ِ
يم ﴾ [احلرش،8 :
َ َ َا
اإل َيامن َو َال َ م َ
َ َ
ؤوف َرح ٌ
َ
( )1هكذا قسم احلافظ ابن حجر يف كتابه [التقريب] من ترجم هلم من أصحاب الكتب الستة.
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]10
وغريها من اآليات الكريمة التي أثنى اهلل تعاىل فيها عىل املهاجرين واألنصار ،ومن
تبعهم بإحسان.
باإلضافة إىل ذلك يستدلون بام ورد يف احلديث الرشيف من هني النبي  عن سب
الصحابة ،كقوله ( : ال تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ًا ما بلغ مد
()1

أحدهم وال نصيفه)

ويروون عن أيب موسى األشعري أن رسول اهلل  رفع رأسه إىل السامء ،وكان كثري ًا
ما يرفع رأسه فقال( :النجوم أمنة للسامء ،فإذا ذهبت النجوم أتى السامء ما توعد ،وأنا أمنة
ألصحايب ،فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون ،وأصحايب أمنة ألمتي ،فإذا ذهب أصحايب
()2

أتى أمتي ما يوعدون)

ويروون عنه  أنه قال يف موعظة بليغة ،كان فيها كاملودع ألصحابه( :فإنه من
يعش منكم بعدي فسريى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم بسنتي ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديي،
متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل
()3

بدعة ضاللة)

وبناء عىل هذه األدلة يرون أن السلف خري أجيال البرشية مجيعها عىل اإلطالق حاشا
األنبياء  -عليهم السالم ـ بل يرون أن اهلل تعاىل كام اختار أنبياءه من صفوة بني آدم ،فكذلك
اختار أصحاب أنبيائه من خرية الناس ،ويروون يف ذلك عن عبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل
بن عمر قوهلام( :من كان منكم متأسي ًا فليتأس بأصحاب حممد  ،فإهنم كانوا أبر هذه
( )1رواه البخاري ( /4 /6صـ )195ومسلم ( /53صـ)1968 - 1967
( )2رواه مسلم ( /51صـ )1961
( )3رواه أبو داود (السنة  /13 /5 /5رقم  )4607واللفظ له ،والرتمذي (العلم  /16رقم  )2676وابن ماجه (املقدمة /6
42و 43و  )44واحلاكم (العلم  )329 /175 /1وصححه ،ووافقه الذهبي واأللباين ،وقال الرتمذي :حسن صحيح..
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األمة قلوب ًا ،وأعمقها عل ًام ،وأقلها تكلف ًا ،وأقومها هدي ًا ،وأحسنها حاالً ،قوم ًا اختارهم اهلل
تعاىل لصحبة نبيه  وإقامة دينه ،فاعرفوا هلم فضلهم ،واتبعوهم يف آثارهم ،فإهنم كانوا
()1

عىل اهلدي املستقيم)

باإلضافة إىل هذه األدلة النصية يذكرون أن سادة السلف وخاصة أصحاب النبي
 كانوا عرب ًا أقحاح ًا ،وكانوا أدرى باللغة العربية من غريهم ..وأهنم تلقوا القرآن غض ًا
طري ًا ،وعاينوا األحداث التي مرت هبم ،وكانت سبب ًا لنزول كثري من آياته وسوره ،فأدركوا
مناسبات اآليات ..وأهنم فوق ذلك سمعوا من النبي  مبارشة دون واسطة فغالب ما
نقلوه عنه أخذوه من فيه ،وسمعوه فعاينوا هلجته وإشارته ،وأدركوا منحاه ووجهته.
باإلضافة إىل ذلك يذكرون أن هؤالء السلف تلقوا تعاليم اإلسالم صافية نقية ،مل
خيلطوها بثقافات وافدة من أديان وثنية أو كتابية حمرفة ،أو فلسفات وضعية ،أو علوم
كالمية ،بل كانوا عىل الفطرة السليمة ،فعقوهلم نظيفة ،خالية من الشوائب واخلالفات،
بخالف اخللف الذين فسدت فطرهتم بسبب ما درسوه من علم املنطق والفلسفة والكالم،
وغريها من العلوم.
إضافة إىل ذلك كله يذكرون أن السلف عرفوا حقيقة اجلاهلية التي جاء اإلسالم
للقضاء عليها ،ألن بعضهم عاشها بنفسه ،واآلخرون كانوا حديثي عهد هبا ،نقلها إليهم
أهلوهم وأقارهبم ،فلام جاء اإلسالم ميزوا بينه وبي اجلاهلية ،وأدركوا البون الشاسع
بينهام ،بينام فقد املتأخرون من أجيال اخللف معنى اجلاهلية احلقيقي ،فاختلط عليهم األمر.
هذا تلخيص بسيط لألدلة التي يسوقها السلفية يف القديم واحلديث حول سبب
تقديمهم للسلف ،واكتفائهم هبم ..وهم يكرروهنا يف كل حمل ،وبصيغ خمتلفة(.)2
( )1جامع بيان العلم البن عبد الرب ()947 /2
( )2خلص نا ما ذكرناه هنا من أدلة من كتب خمتلفة أمهها( :ملاذا اخرتت املنهج السلفي؟) للشيخ سليم بن عيد اهلاليل ،وغريه.
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ولكنهم ـ قصدا أو عمدا ـ يغالطون فيام يطرحونه مغالطات كثرية ،وأول تلك
املغ الطات استعامهلم األدلة يف غري حملها ،فاآليات الكريمة التي ذكرت فضائل الصحابة
وأعامهلم الصاحلة ،مل ترش أي إشارة إىل تلقي الدين عنهم ،أو حتى االقتداء هبم ،ألن
االقتداء يف القرآن الكريم مل يرد إال يف موضعي ،وجلهتي.
َان َل ُكم ِيف رس ِ
ول اهللاِ ُأ مس َو ٌة
األوىل :االقتداء برسول اهلل  ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدم ك َ م َ ُ
َح َسنَ ٌة ملَِ من ك َ
َان َي مر ُجو اهللاَ َوا مل َي مو َم ماآل ِخ َر َو َذك ََر اهللاَ كَثِ ًريا ﴾ [األحزاب]21 :
والثانية :االقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :أو َلئِ َك ا ال ِذي َن

َهدَ ى اهللاُ َفبِ ُهدَ ُاه ُم ا مقت َِد مه﴾ [األنعام]90 :

َت َل ُك مم
أما ما ورد غري ذلك ،فهو مرتبط باألنبياء ال باألتباع كقوله تعاىلَ ﴿ :قدم كَان م
ون ِمن د ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون اهللاِ
يم َوا الذي َن َم َع ُه إِ مذ َقا ُلوا ل َق موم ِه مم إِناا ُب َرآ ُء منم ُك مم َومماا َت مع ُبدُ َ م ُ
ُأ مس َو ٌة َح َسنَ ٌة ِيف إِ مب َراه َ

َك َف مرنَا بِ ُك مم َو َبدَ ا َب مينَنَا َو َب مينَ ُك ُم ا مل َعدَ َاو ُة َوا مل َبغ َمضا ُء َأ َبدً ا َحتاى ُتؤم ِمنُوا بِاهللاِ َو محدَ ُه﴾ [املمتحنة]4 :

وهكذا يقال يف ذكر رسول اهلل  فضل القرون الثالثة األوىل ،فهو خاص ـ يف حال
صحته ـ باإلشادة بأعامهلم الصاحلة ،وال عالقة له بتلقي تفسري الدين عنهم.
بناء عىل هذا سنحاول هنا بيان مغالطاهتم يف هذا اجلانب وفق ما ورد يف القرآن
الكريم والسنة املطهرة ،ووفق اجلانت العميل من هذه األطروحة ،ال النظري املزين منها،
لنكتشف حقيقة السلف الذين يستند إليهم السلفية ،وهل حقا تصدق عليهم تلك
النصوص التي يستدلون هبا.
وقد قسمنا هذه املغالطات( )1ـ بناء عىل أن السلفية تعني رجاال عاشوا يف زمن معي

( )1يراد باملغالطات يف املنطق أنه حتى ولو كانت كل املعطيات صحيحة ،فمن املمكن للحجة أن تكون غري سليمة إذا كان
املنطق املستخدم غري سليم ،ومن أنوعها [الومهيات] :وهي القضايا الكاذبة التي حيكم هبا الوهم يف األمور غري املحسوسة،
مثل( :يلزم اخلوف من امليت) ،و[املشبهات] :وهي القضايا الكاذبة التي تشبه القضايا الصادقة ،الشتباه لفظي او معنوي.
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ـ إىل قسمي :مغالطات مرتبطة بالزمن السلفي ،ومغالطات مرتبطة بالرجال الذين عاشوا
يف ذلك الزمن ،والذين اعتربهم السلفية مصدرا لتلقي الدين.
أوال ـ مغالطات مرتبطة بالزمن:
من الغرائب التي تثري االنتباه يف العقل السلفي أنه يعتمد يف مسائل خطرية من الدين
مثل هذه املسألة ـ مسألة حتديد مصادر تلقي الدين بعد وفاة رسول اهلل  ـ عىل حديث
واحد ورد عن طريق اآلحاد ،واضطرب يف فهمه اضطرابا شديدا.
فقد اضطرب رشاح احلديث يف الناحية الزمنية اضطرابا شديدا يبدأ من عرش
سنوات إىل عرشين سنة إىل أن يصلوا إىل  120سنة ..وبذلك يبقى الشك واردا يف الكثري
ممن أدخلوهم يف هذه القرون بناء عىل االعتبارات املختلفة للقرن.
باإلضافة إىل أن لفظ القرن ـ كام ورد يف القرآن الكريم ـ قد حيمل عىل معنى خمتلف
متاما عن الذي قصدوه ،فقد قال تعاىلَ ﴿ :وك مَم َأ مه َل مكنَا َق مب َل ُه مم ِم من َق مر ٍن ُه مم َأ مح َس ُن َأ َثا ًثا َو ِر مئ ًيا﴾
[مريم ،]74 :وهو يعني اجلامعة املتجانسة ،التي تكون عىل مذهب واحد.
ولو طبق العقل السلفي هذا املعنى عىل احلديث ليرس عليه التعامل معه ،وملا اصطدم
بغريه من النصوص التي تبي أنه ال عالقة للزمن باخلريية ـ كام سنرى ـ
وقد أورد الشيخ حسن بن فرحان املالكي هذه الداللة للحديث ،وقال شارحا هلا:
(احلديث قد ترصف فيه الرواة كثري ًا؛ وحتقيق اللفظ الذي قاله النبي  حيتاج إىل حضانة
قرآنية  -وقد وجدناها  -ولفظ أقرب للعمل من الزمن؛ وقد وجدناه؛ والدليل عىل هذا
إمجاعهم بأن فالن ًا قرن فالن يف السن ،وقرنه يف التجارة ،وقرنه يف العلم ،فيكون االقرتان
يف العمل الصالح هو األصل ال الزمن .والناس يف احلديث هم الناس يف عرصه  ال غري،
فبي أن أفضلهم من كان يليه يف اإلسالم والصرب وتلقي األذى والفقر واحلصار ..وليس
من املعقول أن يفضل النبي  الناس عىل (أساس زمني) أبد ًا ،فزمنه فيه الكافر واملؤمن،
25

املخلص واملنافق ،وبعده كان املؤمن واملبدل واملرتد .وإنام تفضيل الرشع عىل أساس
(العمل) ال عىل أساس ( الزمن) ،وإدخال (الزمن) كمعيار أفضلية وحيد ،إنام هو جاهيل
()1

ثم أموي؛ وال دخل هلا بالرشع)

ثم أورد رواية صحيحة تدل عىل هذا املعنى ،وهي (خري الناس أقراين الذين يلوين،
ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ..ثم خيلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه،
()2

ويمينه شهادته )

وعلق عليها بقوله( :فاملعنى واضح؛ والسند صحيح .فقوله (أقراين الذين يلوين)
واضح أنه ال يريد القرن الزمني ،وإنام أهل بيته ومن يف حكمهم ممن أسلم يف أول اإلسالم؛
وكانوا يلون النبي يف كل يشء؛ وهذا االلتفاف عىل هذه الفضيلة ألهل البيت هلا نامذج كثرية
جد ًا ،وهي نتيجة ملا زرعه األمويون من ثقافة تشتت فضائل أهل البيت يف غريهم .ومن
قرائن هذا لفظ أيب بكر بن أيب شيبة شيخ البخاري ومسلم (خري أمتي قرين الذين يلوين ،ثم
الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم)؛ فاملعنى واضح ..ألنه لو كان النبي  يريد الزمن هنا لكان
الشهداء الذين استشهدوا يف عهده كشهداء بدر وأحد خارج هذا احلديث ألهنم مل يلونه
زمني ًا ..وكذلك بعض ألفاظ مسلم يف صحيحه (خري أمتي القرن الذين يلوين) فليس املراد
الزمن ،والشهداء يف عهده لن يلوه زمنيا! فمعنى (يلوين) أي األقرب إيل يف سبقهم إىل
اإلسالم ونرصهتم وصربهم  ..مثلام تقول فالن األفضل واألعلم و(يليه) فالن يف الفضل
أو العلم .ويؤكد هذا املعنى لفظ ابن أيب عاصم يف السنة (قلت يا رسول اهلل أي أمتك خري؟
قال :أنا وأقراين) ،واأللفاظ التي تدل عىل أن القرون جمموعات من سابقي أصحابه ،كثرية،

( )1حسن بن فرحان املالكي ،ما معنى (خري الناس قرين)
( )2أمحد يف املسند ()74 /7
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()1

أي بعضهم أفضل من بعض ،أفضلهم أهل بيته ثم املستضعفون ثم بقية السابقي)

باإلضافة إىل هذا االضطراب ،فإن احلديث ـ بمفهومه الزمني ـ يتناقض مع نصوص
كثرية أكثر قطعية ،أو أضح داللة ،وقد قسمنا النصوص التي يتناقض معها احلديث إىل
قسمي ،كام ييل:
 1ـ النصوص الدالة عىل وقوع االنحراف بعد الرسالة مبارشة:
وردت نصوص كثرية تدل عىل أن االنحراف يقع يف األمم بعد رسلها مبارشة ،حيث
يقع التنازع والقتال بسبب البغي الذي حيصل بينهم ،وبسبب عدم التزامهم بتعاليم الرسل
عليهم الصالة والسالم.
ِ
الر ُس ُل َف اض ملنَا َب مع َض ُه مم ع ََىل َب مع ٍ
ض
كام قال تعاىل موضحا سنن التاريخ يف ذلك﴿:ت مل َك ُّ
ات وآ َتينَا ِعيسى ابن مريم ا ملبين ِ
ِمنمهم من َك الم اهللاُ ور َفع بع َضهم درج ٍ
َات َو َأ ايدم نَا ُه بِ ُروحِ
َ م َ َ م َ َ َ ِّ
َ م
َ َ َ َم ُ م ََ َ
ُ م َ م َ
ا مل ُقدُ ِ
َات َو َلكِ ِن م
اخ َت َل ُفوا
س َو َل مو َشا َء اهللاُ َما ا مق َتت ََل ا ال ِذي َن ِم من َب مع ِد ِه مم ِم من َب مع ِد َما َجا َء م ُهت ُم ا مل َب ِّين ُ
َف ِمن ُمه مم َم من آ َم َن َو ِمن ُمه مم َم من َك َف َر َو َل مو َشا َء اهللاُ َما ا مق َت َت ُلوا َو َلكِ ان اهللاَ َي مف َع ُل َما ُي ِريدُ ﴾ [البقرة:
]253
وقال تعاىل بعد أن أثنى عىل جمموعة من األنبياء عليهم الصالة والسالمُ ﴿ :أو َلئِ َك
ِ
ِ
ِ
يم
ا ال ِذي َن َأ من َع َم اهللاُ َع َل مي ِه مم ِم َن النابِ ِّييَ ِم من ُذ ِّر اي ِة آ َد َم َو ِمم ا من َ َ
مح ملنَا َم َع ُنوحٍ َوم من ُذ ِّر اية إِ مب َراه َ
ِ
وإِ ِ
ف
الر ممح َِن َخ ُّروا ُس اجدً ا َو ُبكِ ايا (َ )58ف َخ َل َ
اج َت َب مينَا إِ َذا ُتت َمىل َع َل مي ِه مم آ َي ُ
رسائ َيل َومم ا من َهدَ مينَا َو م
ات ا
َ م َ
الشهو ِ
ف َي مل َق مو َن َغ ايا﴾ [مريم]59 ،58 :
ات َف َس مو َ
ِم من َب مع ِد ِه مم َخ مل ٌ
الص َال َة َوا ات َب ُعوا ا َ َ
ف َأ َضا ُعوا ا
وكنامذج تطبيقية عن أقوام األنبياء ،وتبديلهم وتغيريهم ،ذكر موقف أتباع سليامن
عليه السالم ،فقالَ ﴿ :وا ات َب ُعوا َما َت مت ُلو ا
الش َياطِيُ ع ََىل ُم مل ِك ُس َل مي َام َن َو َما َك َف َر ُس َل مي َام ُن َو َلكِ ان
الش َياطِيَ َك َف ُروا ُي َع ِّل ُم َ
ا
الس مح َر ﴾ [البقرة.]102 :
ون الن َ
ااس ِّ
( )1حسن بن فرحان املالكي ،ما معنى (خري الناس قرين)
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بل إن اهلل تعاىل يذكر أن الفساد واالنحراف يبدأ يف عرص النبي قبل وفاته ،وقد
رضب لنا املثل ببني إرسائيل يف عهد موسى عليه السالم ،والذين عبدوا العجل بمجرد
ِ
وسى
غيابه مبارشة ،قال تعاىل ـ ذاكرا ما حصل وأسبابه ـَ ﴿ :و َما َأع َ
مج َل َك َع من َق موم َك َيا ُم َ
(َ )83ق َال هم ُأ َ ِ
ِ
ِ
رت ََض (َ )84ق َال َفإِناا َقدم َف َتناا َق مو َم َك ِم من
والء ع ََىل َأ َث ِري َوعَج مل ُت إِ َل مي َك َر ِّب ل َ م
ُ م
ِ
ِ
وسى إِ َىل َق مو ِم ِه غ مَض َب َ
ان َأ ِس ًفا َق َال َيا َق مو ِم َأ َمل م َي ِعدم ُك مم
السام ِر ُّي (َ )85ف َر َج َع ُم َ
َب معد َك َو َأ َض ال ُه ُم ا
ِ
ب ِم من َر ِّب ُك مم َف َأ مخ َل مف ُت مم
َر ُّب ُك مم َوعمدً ا َح َسنًا َأ َف َطا َل َع َل مي ُك ُم ا مل َع مهدُ َأ مم َأ َر مد ُت مم َأ من َحي ال َع َل مي ُك مم غ ََض ٌ
َم مو ِع ِدي﴾ [طه]86 - 83 :
وهكذا أخرب القرآن الكريم أن هذه األمة ال ختتلف عن سائر األمم يف هذه السنة،
ولو أهنا كانت متميزة عنها يف ذلك الستثنى ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما حمُ اَمدٌ إِ اال َر ُس ٌ
ول َقدم َخ َل مت
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
رض اهللاَ
الر ُس ُل َأ َفإِ من َم َ
ات َأ مو ُقت َل ا من َق َل مب ُت مم ع ََىل َأ مع َقابِ ُك مم َو َم من َينم َقلِ م
م من َق مبله ُّ
ب ع ََىل عَق َب ميه َف َل من َي ُ ا
َش ميئًا َو َس َي مج ِزي اهللاُ ا
الشاكِ ِري َن﴾ [آل عمران]144 :
بل ورد يف آية أخرى الداللة عىل أن األمة ستفرتق بعده  إىل ثالث فرق ،قال تعاىل:
ي يدَ ي ِه إِ ان اهللاَ بِ ِعب ِ
ِ
﴿ َوا ال ِذي َأ مو َح مينَا إِ َل مي َك ِم َن ا ملكِت ِ
اد ِه َخلَبِ ٌري َب ِص ٌري
َ
احل ُّق ُم َصدِّ ًقا َملا َب م َ َ م
َاب ُه َو م َ
(ُ )31ثم َأور مثنَا ا ملكِتَاب ا ال ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمنمهم َظ ِ
امل ٌ لِنَ مف ِس ِه َو ِمن ُمه مم ُم مقت َِصدٌ َو ِمن ُمه مم
َ م م م َ
َ
ُ م
ا مَ
اخلري ِ
ات ِبإِ مذ ِن اهللاِ َذلِ َك ُه َو ا مل َف مض ُل ا ملك َِب ُري﴾ [فاطر]32 ،31 :
َس ِاب ٌق ِب م َ م َ
وقد ورد يف احلديث ما يبي أن هذه الفرق تشمل الصحابة فمن بعدهم ،فقد روي
أن عائشة سئلت عن اآلية الكريمة ،فقالت ـ ردا عىل من سأهلا ـ( :يا بني ،هؤالء يف اجلنة،
أما السابق باخلريات فمن مىض عىل عهد رسول اهلل  ،شهد له رسول اهلل  باحلياة
والرزق ،وأما املقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى حلق به ،وأما الظامل لنفسه فمثيل
()1

ومثلكم)

( )1مسند الطياليس برقم ()1489
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بل قد ورد يف أحاديث كثرية ما يشري إىل أن اجليل الذي يأيت بعده  ـ كسائر األجيال
ـ ال ضامنه له بأن يبقى ملتزما ،فالنجاح يف االختبار اإلهلي هو الذي حيدد مصري كل إنسان،
وما دام حيا ،فهو عرضة للنجاح والسقوط.
فقد روي أن رسول اهلل  قال لشهداء أحد :هؤالء أشهد عليهم ،فقال أبو بكر:
ألسنا يا رسول اهلل بإخواهنم ،أسلمنا كام أسلمو ،وجاهدنا كام جاهدوا ،فقال رسول اهلل :
(بىل ،ولكن ال أدري ما حتدثون بعدي .فبكى أبو بكر ،ثم بكى .ثم قال :أئنا لكائنون
بعدك؟!)

()1

ويف حديث آخر :أن النبي  قام عىل أهل البقيع ،فقال( :السالم عليكم يا أهل
القبور من املؤمني واملسلمي .لو تعلمون نجاكم اهلل منه مما هو كائن بعدكم) ،ثم نظر إىل
أصحابه ،فقال :هؤالء خري منكم .قالوا :يا رسول اهلل ،وما جيعلهم خري ًا من؟ قد أسلمنا
كام أسلموا وهاجرنا كام هاجرو ،وأنفقنا كام أنفقو ،فام جيعلهم خري ًا منا؟ فقال ( :إن
هؤالء مضوا مل يأكلوا من أجورهم شيئا ،وشهدت عليهم .وإنكم قد أكلتم من أجوركم
()2

بعدهم ،وال أدري كيف تفعلون بعدي)

ومثل ذلك األحاديث الكثرية التي خترب عن الفتن بعده ،مثلام روي عن أسامة بن
زيد قال :أرشف النبي  عىل أطم من آطام املدينة ،ثم قال( :هل ترون ما أرى؟ إين أرى
()3

مواقع الفتن خالل بيوتكم كمواقع القطر)

وورد يف احلديث عن كعب بن عجرة األنصاري قال :خرج علينا رسول اهلل



ونحن يف املسجد ،أنا تاسع تسعة ،فقال لنا( :أتسمعون هل تسمعون ـ ثالث مرار ـ إهنا

( )1موطأ مالك .461 :2
( )2الزهد البن مبارك .171 :املصنف لعبد الرزاق .575 :3
( )3صحيح البخاري  ،871 :2صحيح مسلم .2211 :4
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ستكون عليكم أئمة ،فمن دخل عليهم فصدقهم بكذهبم وأعاهنم عىل ظلمهم فلست منه،
وليس مني ،وال يرد عيل احلوض يوم القيامة ،ومن دخل عليهم ومل يصدقهم بكذهبم ومل
()1

يعنهم عىل ظلمهم فهو مني وأنا منه ،وسريد عيل احلوض يوم القيامة)

ويف حديث آخر عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي  قال( :كيف أنتم إذا فتحت
عليكم خزائن فارس والروم .أي قوم أنتم؟) قال عبد الرمحن بن عوف :نقول كام أمرنا اهلل،
()2

قال( :أو غري ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون)

ويف حديث آخر عن عن عمرو بن عوف عن النبي  قال( :واهلل ما الفقر أخشى
عليكم ،ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم ،فتنافسوها كام
()3

تنافسوها ،فتهلككم كام أهلكتهم)

ويف حديث آخر عن أيب برزة عن النبي  قال( :إنام أخشى عليكم الشهوات التي
()5

يف بطونكم وفروجكم ومضالت الفتن)( ،)4ويف رواية( :ومضالت الفتن)

وقد ورد يف احلديث ما يشري إىل أن الرش سيكون بعد النبوة مبارشة ،ففي احلديث
عن حذيفة قال :كان الناس يسألون رسول اهلل  عن اخلري وكنت أسأله عن الرش خمافة أن
يدركني ،فقلت يا رسول اهلل :إنا كنا يف جاهلية ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري فهل بعد هذا
اخلري من رش؟ قال :نعم ،قلت :وهل بعد ذلك الرش من خري؟ قال :نعم ،وفيه دخن ،قلت:
وما دخنه؟ قال :قوم هيدون بغري هديي ،تعرف منهم وتنكر ،قلت :فهل بعد ذلك اخلري من
رش؟ قال :نعم ،دعاة عىل أبواب جهنم ،من أجاهبم إليها قذفوه فيها ،قلت :يا رسول اهلل:
( )1السنن الكربى للبيهقي .165 :8
( )2مسلم ( ،)2962ابن ماجه ()3996
( )3البخاري ( ،)2988مسلم ( ،)2961الرتمذي ( ،)2462ابن ماجه ( ،)3997أمحد ()137/4
( )4أمحد ()420/4
( )5أمحد ()420/4
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صفهم لنا ،فقال :هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،قلت :فام تأمرين إن أدركني ذلك؟
قال :تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم .قلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال :فاعتزل
()1

تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك املوت وأنت عىل ذلك)

ويمكن االستدالل هلذا أيضا ،بام ورد يف النصوص الكثرية من أن هذه األمة
سيحصل فيها من التغيري ما حصل يف األمم األخرى ،كام قال ـ خماطبا أصحابه ـ( :لتتبع ان
سنن من كان من قبلكم شرب بشرب وذراع بذراع ،حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم)،
()2

قلنا :يارسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال( :فمن؟)

وقد قال حذيفة ـ وهو املهتم بأحاديث الفتن كام رأينا ذلك يف الرواية السابقة ـ :
(لرتكبن سنة بني إرسائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ،غري أين ال أدري تعبدون
()3

العجل أم ال)

فهذه الروايات مجيعا تفيد بأن التغيري حيصل يف األمة ،فكيف يدلنا رسول اهلل  عىل
أن نأخذ ديننا من هذا الواقع اململوء بالفتن؟
بل إن رسول اهلل  أخرب بأن من الصحابة من حيدث بعده ،وأنه ألجل ذلك يذاد
عن احلوض ،ففي احلديث عن ابن عباس عن رسول اهلل  قال( :أال وإنه جياء برجال من
رب أصحايب .فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا
أمتي ،فيؤخذ هبم ذات الشامل ،فأقول :يا ِّ
بعدك .فأقول كام قال العبد الصالحَ ﴿ :و ُكن ُمت َع َل مي ِه مم َش ِهيدً ا َما ُد مم ُت فِ ِ
يه مم َف َل اام ت ََو اف ميتَنِي
مت ِ
()4
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [املائدة)]117 :
يب َع َل مي ِه مم َو َأن َ
الرق َ
ُكن َمت َأن َ ا
مت ع ََىل ُك ِّل َ م
( )1البخاري  )3606( 242/4ويف  )7084( 65/9ومسلم ( )4812( 20/6
( )2أمحد .21/5 ،النسائي 346/6 ،رقم .11185الرتمذي 475/4 ،رقم..2180
( )3مصنف ابن أيب شيبة .481 :7
( )4صحيح البخاري  69/6صحيح مسلم  2195/4الرتمذي  321/5ـ  322قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح.
سنن النسائي  117/4وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  .449/2مسند أمحد ..253 ،235/1
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عيل يوم
ويف حديث آخر عن أيب هريرة أنه كان حيدِّ ث أن رسول اهلل  قالِ ( :يرد ا
رب أصحايب .فيقول :إنك
القيامة رهط من أصحايب ،ف ُي َح الون( )1عن احلوض ،فأقول :يا ِّ
()2

ال علم لك بام أحدثوا بعدك ،إهنم ارتدوا عىل أدبارهم القهقرى)

فرطكم()3عىل احلوض،
ويف رواية عن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل  :أنا َ
وألُنازَ َع ان أقوام ًا ثم ألُغ َل َب ان عليهم( ،)4فأقول :يا رب ،أصحايب أصحايب .فيقال :إنك ال
()5

تدري ما أحدثوا بعدك)

ويف رواية أخرى أكثر صاحة عن عن سهل بن سعد قال :قال رسول اهلل ( :إين
ِ
عيل أقوام أعرفهم
فرطكم عىل احلوض ،من ا
َ
عيل رشب ،ومن رشب مل يظمأ أبد ًاَ ،ل َريدن ا
مر ا
ويعرفوين ،ثم حيال بيني وبينهم .قال أبو حازم :فسمعني النعامن بن أيب عياش ،فقال :هكذا
سمعت من سهل ؟ فقلت :نعم .فقالَ :أشهدُ عىل أيب سعيد اخلدري لسمعته وهو يزيد
فيها :فأقول :إهنم مني .فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .فأقولُ :سحق ًا سحق ًا ملن
()6

غري بعدي)
ا

فهذا احلديث وغريه كثري يدل عىل أن الذين غريوا وبدلوا من الصحابة املقربي
لرسول اهلل  ،وإال كيف جيادل عنهم ..وهل يمكن أن جيادل رسول اهلل  عن مسيلمة
وغريه من املرتدين؟ ..وهل يمكن أن نعترب مسيلمة وأولئك املرتدين ـ كام يزعم العقل
السلفي ـ صحابة؟
( )1أي يطردون ويبعدون.
( )2صحيح البخاري .150/8
( )3أي سابقكم ومتقدمكم.
( )4أي سأجادل عن أقوام رغبة يف خالصهم فال ينفعهم ذلك.
( )5صحيح مسلم .1796/4
( )6البخاري  .150/8مسلم .1793/4
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وهذا احلديث الصحيح برواياته املختلفة كاف يف صد دعوى الرجوع للسلف ،ألن
من الصحابة ـ وهم كام يرى العقل السلفي أفضل القرون ـ من أحدث وحرف وابتدع يف
الدين  ،من غري أن حتدد لنا األحاديث أسامءهم ،وذلك كاف وحده يف اعتبارهم مثل سائر
األجيال يف رد ما يرد عنهم إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن آ َمنُوا
ي َيدَ ِي اهللاِ َورسولِ ِه َوا ات ُقوا اهللاَ إِ ان اهللاَ س ِم ٌ ِ
يم﴾ [احلجرات ،]1 :وقال:
َال ُت َقدِّ ُموا َب م َ
يع عَل ٌ
َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َو ُأ ِ
الر ُس َ
يش ٍء
﴿ َيا َأ ُّ َهيا ا الذي َن آ َمنُوا َأطي ُعوا اهللاَ َو َأطي ُعوا ا
ويل ماألَ مم ِر منم ُك مم َفإ من َتنَازَ مع ُت مم يف َ م

َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللاِ َوالرس ِ
ول إِ من ُكنم ُت مم ُتؤم ِمنُ َ
ون بِاهللاِ َوا مل َي مو ِم ماآل ِخ ِر َذلِ َك َخ م ٌري َو َأ مح َس ُن َت مأ ِو ًيال﴾
ا ُ
ُ
[النساء]59 :
وهذا ما ينسجم مع املنطق السليم ،ألننا إذا أخربنا أن يف أطعمة معينة سموما قاتلة،

فإن العقل السليم يدعونا إىل احلذر منها مجيعا ،أو حتليل ما فيها لتحديد املسموم من غري
املسموم ،وهكذا كان ينبغي عىل األمة أن تفعل ،ألن رسول اهلل  حذرها من الفتنة ،وأخرب
أهنا تأيت بعده مبارشة ،والعاقل هو الذي حيتاط لدينه ،فريجع كل يشء إىل األصل الذي
دعانا اهلل إليه ،وهو التحاكم إىل اهلل ورسوله ال إىل جيل من األجيال ،قال تعاىل﴿ :إِن َاام ك َ
َان
َق مو َل املمُؤم ِمنِيَ إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللاِ َو َر ُسولِ ِه لِ َي مح ُك َم َب مين َُه مم َأ من َي ُقو ُلوا َس ِم معنَا َو َأ َط معنَا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم
املمُ مفلِ ُح َ
ون﴾ [النور ،]51 :فاحلكم ـ كام تنص اآلية الكريمة ـ هو اهلل ورسوله  ..ال أبو بكر
وال عمر  ..وال أي أحد من الناس كام يزعم العقل السلفي.
وهلذا كان ابن عباس يرد بشدة عىل العقل السلفي الذي كان يعيش معه ،بسبب
مبالغتهم يف شأن الشيخي ،ففي احلديث عن عروة بن الزبري أنه أتى ابن عباس فقال  :يا
ابن عباس طاملا أضللت الناس! قال  :وما ذاك يا عر اية ؟ قال  :الرجل خيرج حمرم ًا بحج أو
بعمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك؟ فقال  :أمها -
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()1

وحيك  -آثر عندك أم ما يف كتاب اهلل وما سن رسول اهلل  يف أصحابه ويف أمته؟)

ويف رواية قال عروة البن عباس  :أال تتقي اهلل ترخص يف املتعة ؟! فقال ابن عباس:
سل أمك يا ُع َر اي ُة ،فقال عروة  :أما أبو بكر وعمر فلم يفعال ،فقال ابن عباس( :واهلل ما
()2

أراكم منتهي حتى يعذبكم اهلل ،أحدثكم عن رسول اهلل ،وحتدثونا عن ايب بكر وعمر)

()3

ويف رواية( :أراهم سيهلكون ،أقول :قال النبي  ،ويقول هنى أبو بكر وعمر)

بل قد ورد من الروايات ما يدل عىل أن الصحابة أنفسهم شهدوا بوقوع التغيري يف
الدين بعد رسول اهلل  ،ويف قرهنم الذي يعتربه السلفية أفضل القرون ،ففي احلديث عن
الزهري أنه قال :دخلت عىل أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ،فقلت :ما يبكيك ؟ فقال:
عت) ،ويف رواية ،قال( :ما
(ال أعرف شيئ ًا مما
أدركت إال هذه الصالة ،وهذه الصالة قد ُض ِّي م
ُ
أعرف شيئ ًا مما كان عىل عهد النبي  ،) قيل :الصالة ؟ قال( :أليس ض ايعتم ما ض ايعتم
فيها؟!)

()4

ويف رواية أنه قال( :ما أعرف شيئ ًا مما كنا عليه عىل عهد النبي  .فقلت :أين
()5

الصالة؟ قالَ ( :أومل تصنعوا يف صالتكم ما قد علمتم؟)

عيل أبو الدرداء وهو مغضب،
ويف حديث آخر عن أم الدرداء أهنا قالت :دخل ا
فقلتَ :من أغضبك؟ قال( :واهلل ال أعرف منهم من أمر حممد  شيئ ًا إال أهنم يص رلون
مجيعا)( ،)6ويف رواية قال( :إال الصالة)
( )1رواه الطرباين يف األوسط (  ،)1718قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( : )234/3رواه الطرباين يف األوسط وإسناده حسن.
( )2أورده ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ()2377
( )3رواه أمحد ( ،)337/1وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ( ،)2378واخلطيب يف الفقيه واملتفقه ()379
( )4صحيح البخاري .133/1
( )5سنن الرتمذي  ،633/4قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب .مسند أمحد بن حنبل ..208 ،101/3
( )6مسند أمحد بن حنبل .195/5 ،443/6
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فهذه األحاديث ـ مع كثرهتا ـ كافية يف الداللة عىل أنه ال يمكن الوثوق بذلك الزمن
ـ الذي يعتربه العقل السلفي أفضل األزمنة ـ بسبب التحريفات التي حصلت فيه ،ولذلك
كان امليزان هو التحاكم إىل كتاب اهلل أوال ،ثم إىل رسنة رسوله  ،والتي تتوافق مع كتاب
اهلل تعاىل ،ألن الذين حرفوا أضافوا بعض ما حرفوه إىل رسول اهلل



حتى يرشعنوا

آراءهم ..فالذي يتجرأ عىل الكذب عىل اهلل ،لن يتورع عن الكذب عن رسوله .
وهكذا يقال يف سائر القرون التي يتعلق هبا العقل السلفي ،وخيضع هلا خضوعا
مطلقا ،فقد ذكر احلسن البرصي ـ وهو من التابعي ـ ما حصل يف عهده من تغريات مقارنة
رجال َأ َ
السلف األَ َ
ول ثم ُب َ
ف من
عث اليو َم ما ع ََر َ
َ
درك
بعرص الصحابة ،فقال ( :لو َأن ُ
ِ
اإلسالم شيئا)،ثم وضع يده عىل خدِّ ه ثم قال( :إِال هذه الصالة) ثم قالَ ( :أما واهلل ما َ
ذلك
ملن َ
الصالح؛ فرأى مبتدعا يدعو إِىل بدعته،
عاش يف هذه النكراء ومل يدرك هذا السلف
َ
َ
صاحب دنيا يدعو إِىل دنياه؛ فعصم ُه اهلل من َ
السلف
ذلك،
ورأى
َ
وجعل قلب ُه حي رن إِىل ذلك ا
سبيلهم ،ليعوض َأجرا عَظيام؛ فكذلك
ربع
الصالح َي مس َأ ُل عن سبيلهم ،ويقتص
ُ
ُ
آثارهم ،و َيت ُ
فكونوا إِن شاء اهلل)

()1

 2ـ النصوص الدالة عىل أن الفضل ال عالقة له بالزمن:
عند الرجوع للنصوص املقدسة الكثرية ـ من الكتاب والسنة ـ نجد أن عدل اهلل تعاىل
بي عباده ال يفرق بي أمة وأمة ،وال بي زمن وزمن ،كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ل مي َس بِ َأ َمانِ ِّي ُك مم َو َال
َاب من يعم مل سوءا ُجيزَ بِ ِه و َال َجيِدم َله ِمن د ِ
ِ
ِ
ون اهللاِ َولِ ايا َو َال ن َِص ًريا ()123
ُ م ُ
َ
اين َأ مه ِل ا ملكت ِ َ م َ م َ ُ ً م
َأ َم ِّ
احل ِ
ِ
ِ
اجلنا َة َو َال ُي مظ َل ُم َ
ات ِم من َذك ٍَر َأ مو ُأ من َثى َو ُه َو ُمؤم ِم ٌن َف ُأو َلئِ َك َيدم ُخ ُل َ
ون
َو َم من َي مع َم مل م َن ا
ون م َ
الص َ

ن َِق ًريا﴾ [النساء]124 ،123 :

فهذا قانون اهلل وسنته التي جتري عىل مجيع األمم والشعوب ،ال يستثنى أحد منها،
( )1البدع والنهي عنها البن وضاح ()176

35

ألن اهلل خالق اجلميع ،ومريب اجلميع ،ويوم القيامة يضع موازين واحدة للحكم بي عباده،
ال متيز بي جيل وجيل ،أو أمة وأمة.
لكن العقل السلفي مل يتقبل هذه النصوص املقدسة ،وال ما يدل عليها من العقل،
فلذلك راح يبالغ يف شأن الصحابة ،وال يطبق أحكام اجلرح والتعديل عليهم يف الرواية
حتى لو كانوا فسقة جماهرين بالكبائر ،ألن جمرد رؤية رسول اهلل  عندهم تنسخ كبائرهم
وجرائمهم.
مع أن القرآن الكريم ذكر أن يف الصحابة فسقة ،وسامهم بذلك ،كام قال تعاىل:
﴿يا َأهيا ا ال ِذين آمنُوا إِ من جاء ُكم َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإٍ َف َت َب اينُوا َأ من ُت ِصي ُبوا َق مو ًما بِ َج َها َل ٍة َف ُت مصبِ ُحوا ع ََىل َما
َ َ م
َ َ
َ ُّ َ
َفع مل ُتم ن ِ
َاد ِميَ ﴾ [احلجرات]6 :
َ م
بل ذكر القرآن الكريم أنه ممن صحب رسول اهلل  منافقون ،مات عنهم وهم
كذلك ،بل ذكر أن رسول اهلل  نفسه مل يكن يعلم هبم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ِمم ا من َح مو َل ُك مم ِم َن
ون َو ِم من َأ مه ِل املمَ ِدين َِة مر ُدوا ع ََىل النِّ َف ِ
ماألَع َمر ِ
اب ُمنَافِ ُق َ
اق َال َت مع َل ُم ُه مم ن مَح ُن َن مع َل ُم ُه مم َسنُ َع ِّذ ُ ُهب مم
ََ
َم ارت م ِ
ون إِ َىل ع ََذ ٍ
َي ُث ام ُي َر ُّد َ
اب عَظِي ٍم﴾ [التوبة]101 :
وورد يف احلديث أن رسول اهلل  أخرب حذيفة عن أسامء بعض أصحابه املنافقي،
ومل خيربنا حذيفة عنهم ،ففي احلديث عن علقمة ،قال :دخلت الشام فصليت ركعتي،
فقلت :اللهم يرس يل جليسا ،فرأيت شيخا مقبال فلام دنا قلت :أرجو أن يكون استجاب،
قال :من أين أنت؟ قلت :من أهل الكوفة ،قال( :أفلم يكن فيكم صاحب النعلي والوساد
واملطهرة؟ أومل يكن فيكم الذي أجري من الشيطان؟ أومل يكن فيكم صاحب الرس الذي ال
()1

يعلمه غريه؟)

فهؤالء الصحابة الذين مل يرد النص بذكر أسامئهم ،وحتى عبد اهلل بن مسعود مع
( )1البخاري (ح )3761

36

صحبته الطويلة لرسول اهلل  مل يكن يعرف أسامءهم ..أو ليس من املمكن ـ عقال ورشعا
ـ أن يكون بعضهم قد روى عن رسول اهلل  تلك الروايات التي صورت اهلل تعاىل بأنه
شاب أمرد ،وصورت األنبياء صعاليك وجمرمي وكفرة ،..ثم يأيت العقل السلفي ليأخذ
دينه من النفاق ،بحجة أن الراوي صحايب ،والصحابة كلهم عدول ،حتى لو كانوا فسقة.
بل إن القرآن الكريم ذكر عن ضعف إيامن الكثري منهم ،للدرجة التي كانوا
يتخاذلون فيها عن دعوة رسول اهلل  هلم يف أي أمر حيتاجه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َطائِ َف ٌة َقدم
ِ
ِ
اجل ِ
اهلِ اي ِة َي ُقو ُل َ
مهت ُمه مم َأ من ُف ُس ُه مم َي ُظن َ
يش ٍء ُق مل إِ ان
احل ِّق َظ ان م َ
َري م َ
َأ َ ا
ون َه مل َلنَا م َن ماألَ مم ِر م من َ م
ُّون بِاهللاِ غ م َ
ون َلو ك َ ِ
ون ِيف َأ من ُف ِس ِه مم َما َال ُي مبدُ َ
خي ُف َ
يش ٌء َما ُقتِ ملنَا
ماألَ مم َر ُك ال ُه هللاِ ُ م
ون َل َك َي ُقو ُل َ م
َان َلنَا م َن ماألَ مم ِر َ م
ِ
ِ
ِ
استَزَ اهل ُ ُم
َه ُ
اجل مم َعان إِن َاام م
اهنَا﴾ [آل عمران ،]154 :وقال﴿ :إِ ان ا الذي َن ت ََو ال موا منم ُك مم َي مو َم ا مل َت َقى م َ
ِ
ان بِ َب مع ِ
الش مي َط ُ
ا
يم ﴾ [آل عمران]155 :
ور َحل ٌ
ض َما ك ََس ُبوا َو َل َقدم َع َفا اهللاُ َعن ُمه مم إِ ان اهللاَ َغ ُف ٌ
فهل يمكن اعتبار أمثال هؤالء قدوة للمؤمني يف مجيع األجيال؟
بل إن القرآن الكريم ذكر ترك الكثري منهم لرسول اهلل  يف أمر أدنى بكثري من
اجلهاد ،وال يكلفهم شيئا ،فقد تركوه  وهو خيطب يوم اجلمعة ،ليالقوا القافلة ،كام صور
جت َار ًة َأ مو َهل م ًوا ا من َف ُّضوا إِ َل مي َها َوت ََر ُك َ
وك َقائِ ًام ُق مل َما ِعنمدَ اهللاِ َخ م ٌري ِم َن
ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َر َأ موا ِ َ
ِ
ِ
الر ِاز ِقيَ ﴾ [اجلمعة]11 :
ال ال مه ِو َوم َن الت َِّج َارة َواهللاُ َخ م ُري ا
هذا هو تصوير القرآن الكريم لذلك اجليل الذي يريد العقل السلفي أن يعتربه اجليل
املفضل والقدوة ..بل إن السلفية يعتربون كل من كان يف ذلك اجليل من الفسقة والظلمة
واملستبدين أفضل من كل أولياء األمة يف كل عصورها ..ولست أدري ما هي املوازين
العادلة التي سوغت ذلك؟
والعقل السلفي ـ بسبب عدم ورود ما يدل عىل هذا من القرآن الكريم ـ نجده يعود
إىل الروايات حيفظها ويكررها حتى يرسخ املعاين الالمعقولة ويفرضها عىل عقله فرضا،
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فمن الروايات التي يوردوهنا يف هذا ،أن عبد اهلل بن املبارك سئل :أهيام أفضل  :معاوية بن
أيب سفيان ،أم عمر بن عبد العزيز ؟ فقال  :و اهلل إن الغبار الذي دخل يف أنف معاوية مع
رسول اهلل  أفضل من عمر بألف مرة ،صىل معاوية خلف رسول اهلل  ،فقال  :سمع اهلل
()1

ملن محده ،فقال معاوية  :ربنا ولك احلمد.فام بعد هذا؟)

ورووا عن اجلراح املوصيل قال :سمعت رج ً
ال يسأل املعاىف بن عمران فقال  :يا أبا
مسعود ؛ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أيب سفيان ؟! فرأيته غضب غضب ًا شديد ًا
و قال( :ال يقاس بأصحاب حممد  أحد ،معاوية رِض اهلل عنه كاتبه و صاحبه و صهره و
()2

أمينه عىل وحيه عز وجل)

وسئل أبو أسامة ،قيل له  :أهيام أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال :
أصحاب رسول اهلل  ال يقاس هبم أحد(.)3
وبناء عىل هذا تساهلوا مع كل اإلضافات التي أضافها معاوية للدين ،بل تساهلوا
حتى مع االستبداد ،فحولوا امللك العضوض الذي حذر منه رسول اهلل  حكام رشعيا
يمكن أن يامرس باسم اإلسالم ألن الصحابة عدول ،وترصفاهتم كلها حمل قدوة ..وقد قال
بعض كبار السلفية املعاصين ،وهو حمب الدين اخلطيب( :سألني مرة أحد شباب املسلمي
ممن حيسن الظن برأيي يف الرجال ما تقول يف معاوية؟ فقلت له  :و من أنا حتى اسأل عن
عظيم من عظامء هذه األمة ،و صاحب من خرية أصحاب حممد  ،إنه مصباح من مصابيح
اإلسالم ،لكن هذا املصباح سطع إىل جانب أربع شموس مألت الدنيا بأنوارها فغلبت
()4

أنوارها عىل نوره)

( )1وفيات األعيان ،البن خلكان ( ،)33/ 3و بلفظ قريب منه عند اآلجري يف كتابه الرشيعة ()2466/5
( )2الرشيعة لآلجري (  )2467-2466/5رشح السنة للاللكائي ،برقم ()2785
( )3كتاب الرشيعة ( )2466-2465/5وأخرج نحوه اخلالل يف السنة ،برقم ()666
( )4حاشية حمب الدين اخلطيب عىل كتاب العواصم من القواصم ( ص )95
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وهكذا حتول معاوية عند العقل السلفي إىل مصباح من مصابيح اإلسالم التي يمكن
ألي حاكم وظامل ومستبد أن هيتدي بنورها ،وال عليه إذا ما أنكر عليه أحد من الناس أن
خيرب بأنه يستن يف ذلك بسنة معاوية.
وبذلك قىض العقل السلفي عىل النظام السيايس اإلسالمي بسبب هذه املغالطات
الكبرية التي ختالف القرآن والعقل  ..بل ختالف كل منطق يف الدنيا..
وسبب ذلك كله هو غرقه يف التجسيم واحلس ،فلذلك تصور أن الصحبة احلسية
هي األصل ،ومل يعلم أن الصحبة احلقيقية هي صحبة الروح والعقل واملشاعر ،والتي أشار
إليها القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي مو َم َي ُق ُ
ول املمُنَافِ ُق َ
ات لِ ال ِذي َن آ َمنُوا ا من ُظ ُرونَا
ون َواملمُنَافِ َق ُ
ور َله باب باطِنُه فِ ِ
ِ
َن مقتَبِس ِمن ُن ِ ِ
ِ
ورا َف ُ ِ
يه
رض َب َب مين َُه مم بِ ُس ٍ ُ َ ٌ َ ُ
م م
ور ُك مم ق َيل مارج ُعوا َو َرا َء ُك مم َفا ملتَم ُسوا ُن ً

ِ ِ ِ ِ
وهنُ مم َأ َمل م َن ُك من َم َع ُك مم َقا ُلوا َب َىل َو َلكِنا ُك مم َف َتنم ُت مم
الر م َ
مح ُة َو َظاه ُر ُه م من ق َبلِه ا مل َع َذ ُ
اب (ُ )13ينَا ُد َ
ا
ِ
ور (﴾)14
اين َحتاى َجا َء َأ مم ُر اهللاِ َوغ اَر ُك مم بِاهللاِ ا مل َغ ُر ُ
َأ من ُف َس ُك مم َوت ََر اب مص ُت مم َو مار َت مب ُت مم َوغ اَر مت ُك ُم ماألَ َم ُّ
[احلديد]14 ،13 :
فهذه اآلية الكريمة تنفي ذلك املفهوم احليس الذي يطرحه العقل السلفي ملعنى املعية
والصحبة ..فاملعية معية الروح ،ال جمرد معية اجلسد ،التي ال تكليف فيها ،وال تعب معها.
وهلذا فإن استدالل العقل السلفي بقوله تعاىل﴿ :حمُ اَمدٌ َر ُس ُ
ول اهللاِ َوا ال ِذي َن َم َع ُه﴾
[الفتح ]29 :عىل أولوية القرون األوىل ،ال ينسجم مع مفهوم القرآن الكريم للمعية.
بل ال ينسجم أيضا مع ما ورد يف السنة املطهرة من مفهوم املعية ،فقد روي أن رجال
ألحب إيل من نفيس ،وإنك ألحب إيل من
جاء رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل :إنك
ُّ
ذكرت مويت
ولدي ،وإين ألكون يف البيت فأذكرك ،فام أصرب حتى آيت فأنظر إليك ،وإذا
ُ
دخلت اجلنة خشيت أن
فعت مع النبيئي ،وإين إذا
وعرفت أنك إذا
وموتك
ُ
دخلت اجلنة ُر َ
َ
ُ
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك
ال أراك ،فلم ير اد النبي  حتى نزل جربيل هبذه اآليةَ :
﴿و َم من ُيط ِع اهللاَ َو ا
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الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
ِ
ِ
احليَ َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك
َ ا
الصدِّ يقيَ َو ُّ َ
َم َع ا الذي َن َأ من َع َم اهللاُ َع َل مي ِه مم م َن النابِ ِّييَ َو ِّ
()1
َرفِي ًقا﴾ [النساء]69 :
وعن أنس قال( :بينا أنا ورسول اهلل  خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة
املسجد فقال :يا رسول اهلل ،متى الساعة؟ قال رسول اهلل  ( :ما أعددت هلا ؟) قال( :وال
()2

صدقة ،ولكني أحب اهلل ورسوله) ،قال(:فأنت مع من أحببت)

فهذا احلديث الرشيف يربط املعية برسول اهلل  بمحبته ..فكل من أحبه ،فهو معه،
كان يف زمانه  ،أو مل يكن يف زمانه.
ومن تلك األحاديث احلديث العظيم املشهور الذي يظهر يد رسول اهلل  الرشيفة،
وهي متتد إىل قلوب أمته من بعده ..ففي احلديث الذي هتتز له قلوب األولياء أن رسول اهلل
 قال( :وددت أين لقيت إخواين) ،فقال له أصحابه :أوليس نحن إخوانك؟ قال( :أنتم
()3

أصحايب ،ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين)

ويف رواية( :ومتى ألقى إخواين؟) ،قالوا :يا رسول اهلل ،ألسنا إخوانك؟ قال( :بل
أنتم أصحايب ،وإخواين الذين آمنوا يب ومل يروين)
بل ورد يف أحاديث أخرى كثرية ما يدل عىل املكانة الرفيعة التي حيظى هبا من مل
يترشف برؤيته  يف الدنيا ،وأهنا ال تقل عن مكانة صحابته ،فقد ورد يف احلديث الرشيف
عن النبي  قال( :من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي ،يو ُّد أحدهم لو رآين بأهله

( )1فال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)7 /7رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ،ورجاله رجال الصحيح غري
عبد اهلل بن عمران العابدي ،وهو ثقة..
( )2املعجم الكبري للطرباين 242/3 ،رقم ،3282وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد.280/10 ،
( )3أمحد  ،)12607( 155/3وانظر :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()66 /10
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()1

وماله)

ويف حديث آخر أن النبي  قال( :إن أشدا أمتي يل حبا قوم يكونون أو جييئون ،ويف
()2

رواية  -خيرجون بعدي -يود رأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين)

أحب إليه من
ويف حديث آخر أن النبي  قال( :ليأتي عىل أحدكم زمان ألن يراين ُّ
()3

مثل أهله وماله)

بل ذكر  املنهج الذي يمكن أن يصل به املؤمن إىل تلك املكانة الرفيعة من رسول
اهلل  ،فقال( :إن أقربكم مني يوم القيامة يف كل موطن أكثركم عيل صالة يف الدنيا ،من
صىل عيل مائة مرة يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة قىض اهلل له مائة حاجة سبعي من حوائج
اآلخرة وثالثي من حوائج الدنيا ،ثم يوكل اهلل بذلك ملكا يدخله يف قربي كام يدخل
عليكم اهلدايا خيربين من صىل عيل باسمه ونسبه إىل عشريته فأثبته عندي يف صحيفة
()4

بيضاء)

فهذا احلديث يرسم خطة واضحة للمعية ال عالقة هلا بالزمان ،وال باملكان ،بل
عالقتها فقط بمدى التواصل مع رسول اهلل  ،والذي متثل الصالة عليه أحد أهم مقوماته.
وورد يف حديث آخر مقوم آخر ،ال يرتبط ال باملكان ،وال بالزمان ،فقال( :إن من
أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم

( )1أمحد  ، 170/5قال اهليثمى :رواه أمحد ومل يسم التابعى وبقية رجال إحدى الطريقي رجال الصحيح .جممع
الزوائد .66/10
( )2أمحد  ،170/5قال اهليثمى :رواه أمحد و مل يسم التابعى وبقية رجال إحدى الطريقي رجال الصحيح .جممع
الزوائد .66/10
( )3البخاري )3587( 238/4
( )4حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي (ص)93 :
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()1

مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون)

فهذا احلديث حيدد حسن اخللق مقياسا ملكانة املؤمن من رسول اهلل  ،وهو مما ال
عالقة له ال باملكان ،وال بالزمان.
()2

ومثله قوله ( :خياركم أحاسنكم أخالقا)

فقد ربط  اخلريية يف هذه األمة،

ويف غريها من األمم باألخالق احلسنة.
وهذه األحاديث وغريها تتناسب مع ما يقتضيه العقل السليم ،ألنه من الغريب أن
تصنف األمة يف قرهبا من اهلل تعاىل وقرهبا من رسول اهلل  عىل أساس زماين أو مكاين ،ألن
أي شخص قد حيتج عىل اهلل ،فيقول له :يا رب لو أنك جعلتني يف الزمن الذي كان فيه 

لرأيت ما أصنع.
ولكن عندما يقرن األمر بالطاعة واملحبة والوالء حينها ال يبقى عذر ألحد ..ألن
كل إنسان يمكنه أن حيقق هذه املعاين من غري حاجة لزمان وال ملكان.
ثانيا ـ مغالطات مرتبطة بالرجال:
ال يكتفي العقل السلفي باملغالطات املرتبطة بالزمن ،والتي ينتقي هلا من النصوص
ما يتناسب مع مزاجه ،ولكنه يضيف إىل ذلك مغالطات أخطر منها تتعلق بالرجال الذين
يتصور أهنم سلفه الذين ينقل عنهم الدين ،ويرى األولوية هلم يف بيان أحكامه.
فبينام هو يستدل باآليات الواردة يف فضل السابقي األولي من املهاجرين واألنصار
إلقناع مجهوره أو الرد عىل خمالفيه ،نجده يف الواقع يقيص هؤالء السابقي إقصاء خطريا،
حتى أننا لو رحنا لتلك املوروثات التي يستند إليها العقل السلفي لوجدنا غيابا مطلقا خلرية
املهاجرين واألنصار ..بل غيابا مطلقا ألتباعهم وأنصارهم وتالميذهم.
( )1الرتمذي ()2018
( )2البخاري)3559( 230/4 :
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ويف نفس الوقت نجد حضورا قويا لرجال الدين من اليهود الذين أسلموا أو
الصحابة الذين تتملذوا عىل أيدهيم.
وبذلك فإن سلف السلفية هم رجال الدين من اليهود ،وتالميذهم ،أما الصحابة
الذين مألوا الدنيا صاخا من أجلهم ،فهم أبعد الناس عنهم.
فلو مجعنا رواياهتم عن مجيع الصحابة الذين حرضوا بدرا ،مل نجدها تعادل جزءا
بسيطا من روايات أيب هريرة الذين كان جيمع بي املدرستي اإلسالمية واليهودية ،وبي
األستاذين حممد رسول اهلل ،وكعب األحبار ،بل إن تلمذته عىل كعب األحبار وجلوسه بي
يديه أطول بكثري من تلمذته عىل رسول اهلل  وجلوسه بي يديه.
هذه خالصة املغالطة ،أما تفاصيل األدلة فسنشري إليها يف العنواني التاليي:
 1ـ إقصاء السابقي من الصحابة وأتباعهم:
يذكر السلفية ـ كام رأينا يف مقدمة الكتاب ـ أنه ال يصح االقتصار عىل اتباع الكتاب
والسنة ،بل يشرتطون يف ذلك إضافة قيد مهم وخطري ،وهو فهم السلف ،وهم ـ كام ذكرنا
يف أدلتهم عىل هذا القيد ـ يستدلون بام ورد يف القرآن الكريم من فضل السابقي من
الصحابة ،ويضيفون إىل ذلك علمهم باللغة العربية وبموارد نزول الوحي ،ونحو ذلك.
لكنا إن عدنا إىل كتب التفسري التي ضمت فهوم السلف ،ال نجد هلؤالء الصحابة
إال وجودا حمتشام جدا ،يكاد يكون معدوما ،حتى أن السيوطي قال( :ال أحفظ عن أيب بكر
()1

يف التفسري إال آثارا قليلة جدا ال تكاد جتاوز العرشة)

بل إهنم يروون عنه أنه سئل عن آية ،فقال( :أي أرض تسعني؟ أو أي سامء تظلني؟
()2

إذا قلت يف كتاب اهلل ما مل يرد اهلل؟)
( )1اإلتقان()493/2
( )2ذكره القرطبي يف تفسريه  1ص .29
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ِ
يها َح ابا (َ )27و ِعنَ ًبا َو َق مض ًبا ()28
وروي أن عمر قرأ عىل املنرب قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأ من َب متنَا ف َ
َوزَ مي ُتونًا َون م
َخ ًال (َ )29و َحدَ ائِ َق ُغ مل ًبا (َ )30و َفاكِ َه ًة َو َأ ابا﴾ [عبس ،]31 - 27 :ثم قال :كل
هذا قد عرفناه فام األب؟ ثم رفع عصا كانت يف يده فقال :هذا لعمر اهلل هو التكلف فام
عليك أن ال تدري ما األب ،اتبعوا ما بي لكم هداه من الكتاب ،فاعملوا به ،وما مل تعرفوه
()1

فكلوه إىل ربه)

وهكذا ال نجد بالال وال عامرا  ..وال كل الصحابة الذين يظل السلفية الذين
يتخذهم العقل السلفي مطية لتكفري األمة وتبديعها ..بينام هو ال يعرفهم ،وال يأخذهم
الدين عنهم ،وإنام يستعملهم فقط ليسرت هبم أولئك اليهود الذين يتتلمذ عىل أيدهيم.
ومثلهم يف ذلك مثل رجل أشاد بأطباء بلدة وقدراهتم وخرباهتم ..لكنه عندما أرسل
مريضه إليها ليعاجلوه ،مل يرسله ألطبائها وإنام أرسله لبوابيها وكناسيها وحجاميها.
وهكذا يفعل العقل السلفي حي يتاجر بالصحابة ،وهو يقصيهم ،بل حيارب
كبارهم والسابقي منهم ،يف نفس الوقت الذي يقرب فيه الطلقاء الذين قضوا كل أعامرهم
يف حرب رسول اهلل  .. لكنهم يف األخري نالوا احلظوة ،وأقيص غريهم.
وقد أخرب رسول اهلل  عن هذا اإلقصاء الذي حرم الصحابة من أداء دورهم
التبليغي ،ألن أولئك الظلمة الذين استبدوا باألمر ،كانوا يملون عىل العقل السلفي من
يقبل من الرواة ومن يرفض منهم ،فقد روي أن معاوية ملا قدم املدينة لقيه أبو قتادة
األنصاري فقال :تلقاين الناس كلهم غريكم يا معرش األنصار فام منعكم أن تلقوين؟ قال :مل
تكن لنا دواب ،قال معاوية :فأين النواضح؟ قال أبو قتادة :عقرناها يف طلبك وطلب أبيك
يوم بدر ،ثم قال أبو قتادة :إن رسول اهلل  قال لنا إنا لنرى بعده أثرة ،قال معاوية :فام
( )1رواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبد بن محيد وابن املنذر وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإليامن واخلطيب
واحلاكم وصححه ،انظر :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()421 /8
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()1

أمركم؟ قال :أمرنا أن نصرب حتى نلقاه ،قال( :فاصربوا حتى تلقوه!)

فهذا احلديث ال يشري فقط إىل األثرة املادية التي مارسها معاوية ،وإنام يشري إىل ما
هو أخطر من ذلك ،وهو تقريبه أليب هريرة وكعب األحبار وغريمها يف نفس الوقت الذي
أبعد فيه خرية املهاجرين واألنصار..
وقد كان لذلك التقريب دوره الكبري يف كثرة تالميذ أولئك اليهود أو املتتلمذين
عليهم ،وبذلك صارت الرواية عنهم ال عن كبار الصحابة الذين يتاجر هبم العقل السلفي،
وال نجد هلم أي أثر يف الواقع.
حتى أن اإلمام عيل ،وهو أكثر الصحابة صحبة لرسول اهلل  ،بل مل يفارقه طيلة
حياته ،بل كان يسكن معه يف بيته مذ كان رضيعا ،نجده مهمشا عند أصحاب العقل
السلفي ،وأكثر الروايات التي يرووهنا عنه إنام هي روايات أعدائه الذين قبلوهم ..
وقد أشار اإلمام عيل إىل ذلك التهميش بقوله( :هاه إن ههنا لعلام مجا  -وأشار بيده
إىل صدره  -لو أصبت له محله ،بل أصيب َل ِقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة الدين للدنيا،
وم ستظهرا بنعم اهلل عىل عباده وبحججه عىل أوليائه أو منقادا حلملة احلق ال بصرية يف
أحنائه ،ينقدح الشك يف قلبه ألول عارض من شبهة ،أال ال ذا وال ذلك ،أو منهوما باللذة
سلس القيادة للشهوة ،أو مغرما باجلمع يشء شبها هبام األنعام السائمة ،كذلك يموت العلم
()2

بموت حامليه)

وروي عن أيب الطفيل ،قال( :شهدت عليا خيطب وهو يقول( :سلوين؛ فواهلل ال
تسألوين عن يشء إال أخربتكم به ،وسلوين عن كتاب اهلل؛ فواهلل ما من آية إال وأنا أعلم:

( )1مصنف عبد الرزاق ( -ج  / 11ص )60
( )2هنج البالغة ()36 /4
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()1

أبليل نزلت أم بنهار؟ أم يف سهل أم يف جبل؟)

ورو ي عنه قوله( :واهلل ما نزلت آية إال وقد علمت فيم أنزلت؟ وأين نزلت؟ إن
ريب وهب يل قلبا عقوال ،ولسانا سئوال)
لكن العقل السلفي ـ وبتأثري من السلطة السياسية التي حتكمت بعد ذلك يف األمور
ـ استطاع أن يمنع وصول علم هذا الصحايب اجلليل إىل األمة ،واحليلة التي احتالوها لذلك
بسيطة ،وهي أن كل من يفضل عليا عىل غريه من الصحابة يعترب شيعيا ،وكل شيعي مبتدع،
وما دام كذلك ،فإنه ال حتل الرواية عنه.
بينام مل يقصوا أولئك اليهود الذين تتلمذوا عىل أيدهيم مع ما رووه من الروايات
اخلطرية التي جتسم اهلل ،وتيسء إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وكأن حرمة أفضلية أيب
بكر وعمر عندهم أكرب من حرمة رسل اهلل ،بل من حرمة اهلل نفسه.
بعيل حمظورة إالر لبني هاشم،
بل قد وصل األمر يف ذلك العرص إىل اعتبار التسمية ر
فكان بعضهم خياف من اسمه ،فيصغرره ،ويقول  :انا ُع َ ريل ولست بعيل ..قال قتيبة بن سعيد
عيل بن رباح ( :ال أجعل يف ٍّ
سامين ُع َل ري ًا فإن
حل من ر
سمعت الليث بن سعد يقول :قال ُّ
ِ
َيل) ،وقال سلمة بن شبيب( :سمعت أبا عبد الرمحن املقرىء يقول  :كانت بنو أمية
اسمي ع ر
ِ
َيل قتلوه ،فبلغ ذلك رباح ًا فقال  :هو ُع َ ريل ،وكان يغضب من
إذا سمعوا بمولود اسمه ع ر
ِ
()2
سامه به)
َيل) و ُحي ررج عىل من ر
(ع ٍّ
هذا هو القرن الذي ينقل عنه السلفية دينهم ،وهو القرن الذي يقيص الصاحلي
والسابقي يف نفس الوقت الذي يغدق فيه العطاء عىل اليهود وتالميذ اليهود ..ومجاهري

( )1اإلصابة :ج  2ص .509
( )2هتذيب الكامل ج  ،429 : 20هتذيب التهذيب  ،280 : 7الرتمجة  ،541تاريخ دمشق  ،7 : 61 ،480 : 41وفيه قتيبة بن
سعيد قال  :سمعت الليث بن سعد يقول  :سمعت موسى بن عيل يقول  :من قال موسى بن ُعيل مل اجعله يف حل.
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الناس يميلون عادة للقوي ،ولصاحب السلطة واملال ،وهلذا كثر تالميذ املتاجرين بدينهم،
وقل تالميذ غريهم.
ومل يكن األمر قاصا عىل اجلهات السياسية ،بل إن من يعتربهم العقل السلفي حكام
يف حتديد مدى وثاقة الرواة كان هلم دور كبري يف إقصاء كل سابق وصالح ،بفضل الرشوط
التي وضعوها ،ومن أمهها إقصاء كل حمب لإلمام عيل باعتباره متشيعا ،يف نفس الوقت
الذي يوثق فيه كل معاد له.
قال ابن حجر العسقالين يف هـدي الساري( :والتشيع حمبـة عيل وتقديمه عىل
الصحابة ،فمن قدمه عىل أيب بكر وعمر فهو غال يف تشيعه و ُيطلق عليه رافيض ،م
فإن انضاف
إىل ذلك السب والترصيح بالبغض فغـال يف الرفض ،م
وإن اعتقـد الرجعـة إىل الدنيـا فأشـد
()1

يف الغلو)

و قال( :وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالبا ،وتوهينهم الشيعة مطلقا ،وال
سيام أن عليا ورد يف حقه( :ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق) ،ثم ظهر يل يف اجلواب
عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نرص النبي  ،ألن من الطبع البرشي
بغض من وقعت منه إساءة يف حق املبغض واحلب بالعكس ،وذلك ما يرجع إىل أمور الدنيا
غالبا واخلري يف حب عيل وبغضه ليس عىل العموم ،فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه
نبي أو إله ،تعاىل اهلل عن أفكهم والذي ورد يف حق عيل من ذلك قد ورد مثله يف حق
األنصار وأجاب عنه العلامء أن بغضهم ألجل النرص كان ذلك عالمة نفاق وبالعكس.
فكذا يقال يف حق عيل .وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة
والتمسك بأمور الديانة ،بخالف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب وال يتورع يف
األخبار ،واألصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا قتل عثامن أو كان عليه فكان بغضهم له
( )1هدي الساري ص .640
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()1

ديانة بزعمهم .ثم انضاف إىل ذلك أن منهم من قتلت أقاربه يف حروب عيل )

وهكذا استطاع العقل السلفي أن يقيص اإلمام عيل الذي وردت النصوص الكثرية
(إين تركت فيكم
تبي مرجعيته ومرجعية أهل بيته يف الدين ،كام قال  يف احلديث املتواتر :ر
متسكتم به ل من تض رلوا بعدي  :كتاب اهللر ٌ
ما م
حبل ممدو ٌد ِمن السامء إىل األرض ،وعرتيت
إن ر
()2

عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين فيهام)
أهل بيتي ،ول من يفرتقا حترى يردا ر

فذكر رسول اهلل  للقرآن الكريم مع العرتة الطاهرة يدل عىل كون كليهام مرجعا
للدين ،وهو ما يفرسه قوله  يف احلديث الصحيح الذي حرفه العقل السلفي ليتناسب مع
مزاجه ،وهو قوله ( :فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم بسنتي،
وسنة اخللفاء الراشدين املهديي ،متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات
()3

األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة)

فاخللفاء الراشدون باملفهوم النبوي ،خيتلف عن املفهوم الذي وضعه الناس،
واصطلحوا عليه بعد ذلك ،وراحوا يفرسون كل يشء عىل أساسه.
ونتيجة هلذا التحريف ألغى العقل السلفي ذلك الضابط الذي اعتربه رسول اهلل 

وهو ضابط اعتبار مبغض اإلمام عيل منافقا ال حتل الرواية عنه ،وال حيل أخذ الدين منه.
وهلذا نجد يف رواة السلفية أمثال حريز بن عثامن الناصبي الذي وثقه حييى القطان
ومعاذ بن معاذ وأمحد بن حنبل وحييى بن معي ودحيم وغريهم ،مع أهنم يروون أنه سئل
بعضهم عن رس عدم الرواية عنه ،فقال( :كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع
( )1هتذيب التهذيب ()458 /8
()2

احلديث متواتر ،وقد ورد بصيغ كثرية رواه أمحد ومسلم والرتمذي وغريهم ،وقد نص األلباين عىل صحته

انظر حديث رقم  2458 :يف صحيح اجلامع.
( )3رواه أبو داود (السنة  /13 /5 /5رقم  )4607واللفظ له ،والرتمذي (العلم  /16رقم  )2676وابن ماجه (املقدمة /6
42و 43و  )44واحلاكم (العلم  )329 /175 /1وصححه ،ووافقه الذهبي واأللباين ،وقال الرتمذي :حسن صحيح..

48

()1

سني فكان ال خيرج من املسجد حتى يلعن عليا سبعي لعنة كل يوم)

بل إن البخاري الذي ترك الرواية عن جعفر الصادق يعترب عمران بن ح رطان
السدويس البرصي (ت  )84من الثقاة الذين يروي عنهم يف صحيحه ،وله باتفاق املؤرخي
له شعر يف مدح عبد الرمحن بن ملجم املرادي قاتل أمري املؤمني عيل ،منه قوله:
هلل در املرادي ا رلذي سفكت

ك رفاه مهجة رش اخللق إنسانا

أمسى عشية غشاه برضبته

معطى مناه من اآلثام عريانا

يا رضبة من تقي ما أراد هبا

إالر ليبلغ من ذي العرش رضوانا

رإين ألذكره حين ًا فأحسبه

()2

أوىف الرب رية عند اهلل ميزانا

وليس هذا خاصا بفرد أو فردين ،بل كان هذا منهجهم الذي اعتمدوا عليه يف اجلرح
والتعديل ،وقد كتب املحدث املعروف (حممد بن عقيل العلوي) كتابه يف (العتب اجلميل
عىل أهل اجلرح والتعديل) يف الرد عىل هذا املنهج الذي يضاد ما أمر به رسول اهلل  من
اعتبار موالة اإلمام عيل عالمة لإليامن ،وبغضه عالمة للنفاق.
وقد قال يف مقدمة كتابه ،بعد نقله لكالم ابن حجر السابق يف سبب توثيق املحدثي
للنواصب وتوهينهم للمحبي لإلمام عيل( :وال خيفى أن معنى كالمه هذا أن مجيع حمبي
عيل املقدمي له عىل الشيخي روافض ،وأن حمبيه املقدمي له عىل من سوى الشيخي شيعة،
وكال الطائفتي جمروح العدالة .وعىل هذا فجملة كبرية من الصحابة الكرام كاملقداد وزيد
بن أرقم وسلامن وأيب ذر وخباب وجابر وعثامن بن حنيف وأيب اهليثم بن التيهان وخزيمة
بن ثابت وقيس بن سعد وأيب ذر وخباب وجابر وعثامن بن حنيف وأيب اهليثم بن التيهان
وخزيمة بن ثابت وقيس بن سعد وأيب الطفيل عامر بن واثلة والعباس بن عبد املطلب وبنيه

( )1تاريخ بغداد ج/8ص.269
( )2انظر :ابن حجر العسقالين :هتذيب التهذيب  113 / 8ـ  114برقم  .223راجع االصابة ..178 / 3
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وبني هاشم كافة وبني املطلب كافة وكثري غريهم كلهم روافض لتفضيلهم عليا عىل
الشيخي وحمبتهم له ويلحق هبؤالء من التابعي وتابعي التابعي من أكابر األئمة وصفوة
األمة من ال حيىص عددهم وفيهم قرناء الكتاب ،وجرح عدالة هؤالء هو واهلل قاصمة
الظهر)

()1

وقد رضب األمثلة الكثرية عن جرج املحدثي للرواة بسبب حبهم لإلمام عيل ،ومن
ذلك ما نقله عن ابن حجر يف (هتذيب التهذيب) يف ترمجة مصدع املعرقب ما لفظه( :قلت
إنام قيل له (املعرقب) ألن احلجاج أو برش بن مروان عرض عليه سب عيل فأبى فقطع
عرقويه .قال ابن املديني قلت لسفيان :يف أي يشء عرقب؟ قال :يف التشيع انتهى .ثم قال
ذكره اجلوزجاين يف الضعفاء  -يعني املعرقب  -فقال زائغ جائر عن الطريق ،يريد بذلك ما
نسب إليه من التشيع .واجلوزجاين مشهور بالنصب واالنحراف فال يقدح فيه قوله انتهى.
ومن هذا تعرف أن التشيع الذي يعرقب املتصف به ويكون زائغا جائزا عن الطريق عند
()2

أمثال اجلوزجاين هو االمتناع عن سب موىل املؤمني عليه السالم)

واألمثلة عىل ذلك كثرية ،وقد ألفت يف ذلك املؤلفات اخلاصة ،وما ذكرنا هذا إال
من باب املثال ،وهلذا لألسف نجد ثروة كبرية من العلم والعرفان قد ضاعت بسبب تلك
املوازين التي وضعها العقل السلفي ،وال زال يتمسك به ،ويدعي فوق ذلك أنه جيل
الصحابة وحيرتمهم ،مع أنه أعدى عدو هلم.
2ـ تقديم رجال الدين من اليهود وتالميذهم:
بعد إقصاء العقل السلفي للسابقي األولي من املهاجرين واألنصار ،وأمثاهلم من
آل بيت النبوة ،بأمثال تلك احلجج الواهية نجده يقرب رجال الدين من اليهود ،ومن تتلمذ
( )1العتب اجلميل ،ص.15
( )2العتب اجلميل ،ص.19

50

عىل أيدهيم من الصحابة والتابعي ،حتى أصبحنا نجد هؤالء يف كل مصدر من مصادر
التلقي ابتداء من تفسري القرآن الكريم ،وانتهاء بكتب العقائد واحلديث ونحوها.
حيث ال نكاد نجد مصدرا من هذه املصادر ـ وخاصة كتب التفسري التي منها تؤخذ
تصورات الدين وعقائده املختلفة ـ إال وهو مملوء بأمثال إسامعيل بن أيب كريمة السدي،
وحممد بن إسحاق ،وعبد امللك بن جريج ،وعبد اهلل بن سالم وكعب األحبار ،وابن وهب،
وغريهم من رواة األحاديث اإلرسائيلية التي رسبت إىل اإلسالم ،وفرس هبا القرآن.
أما املبالغات التي وجدناها يف علم اجلرح والتعديل ،والتي مست خيار األمة بسبب
مواقفهم الطيبة من السابقي األولي من املهاجرين واألنصار ،وخاصة بيت النبوة ،فإننا ال
نجدها هنا  ..بل نجد تساهال كبريا إىل الدرجة التي يعترب فيها علامء اجلرح والتعديل رجال
مثل كعب األحبار علام من أعالم األمة ،وإماما من أئمتها.
واملشكلة ال تكمن يف كعب وحده ،فقد يمكن تاليف رواياته ،وإنام تكمن يف أولئك
الذين تتلمذوا عليه ،ثم رووا رواياته ،من غري أن يسندوها إليه ،وبذلك اختلط األمر
اختالطا شديدا.
فمن الذين ذكر املزي يف (هتذيب الكامل) جلوسهم بي يدي كعب األحبار،
وروايتهم عنه ،سواء أسندوا أو مل يسندوا ـ هذه األسامء التي هلا حضورها القوي يف كتب
التفسري والعقائد( :األخنس بن خليفة الضبى ،وأسلم موىل عمر بن اخلطاب ،وتبيع
احلمريى ( ابن امرأته ) ،وجرير بن جابر اخلثعمى ،وخالد بن معدان ،وروح بن زنباع ،وأبو
املخارق زهري بن سامل السلوىل ،وسعيد بن املسيب ،ورشيح بن ُعبيد ،وعبد اهلل بن رباح
األنصارى ،وعبد اهلل بن الزبري بن العوام ،وعبد اهلل بن ضمرة السلوىل ،وعبد اهلل بن عباس،
وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ،وعبد اهلل بن غيالن ،وعبد الرمحن بن مغيث ،وعطاء بن أبى
رباح ،ومالك بن أبى عامر األصبحى ،وحممد بن عبد اهلل بن صيفى ،ومطرف بن عبد اهلل
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بن الشخري ،ومعاوية بن أبى سفيان ،ومغيث بن سمى ،وممطور أبو سالم األسود ،ومهام (
شيخ لعبد الغفور الواسطى ) ،ويزيد بن مخري اليزنى ،ويزيد بن قوذر ،وأبو إبراهيم
الردمانى ،وأبو رافع الصائغ ،وأبو سعيد احلربانى ،وأبو مروان األسلمى ( والد عطاء بن
()1

أبى مروان ) ،وأبو هريرة ،وابن مواهن)

فلكل واحد من هذه األسامء الروايات الكثرية يف كتب التفسري واحلديث والعقيدة،
بل إن الكثري منهم روى له البخاري ومسلم وغريمها ..حتى أن بعض األحاديث صارت
خمتلطة ال يكاد يميز بينها ،هل قاهلا رسول اهلل  أم قاهلا كعب األحبار؟
ومن األمثلة عىل ذلك احلديث املشهور الذي جترؤوا فذكروا أنه من روايات كعب
األحبار التي رفعها أبو هريرة إىل رسول اهلل  عىل الرغم من أبا هريرة قال يف احلديث:
(أخذ رسول اهلل  بيدي،فقال :خلق اهلل الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال فيها يوم األحد
وخلق الشجر فيها يوم االثني وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث
فيها الدواب يوم اخلميس،وخلق آدم بعد العرص يوم اجلمعة آخر اخللق يف آخر ساعة من
ساعات اجلمعة فيام بي العرص إىل الليل)

()2

فمع كون احلديث مرويا يف صحيح مسلم إال أن ابن كثري جترأ فقال بكذبه ،فقد قال
يف تفسريه تعليقا عليه( :فقد رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه ،والنسائي من غري وجه
عن حجاج وهو ابن حممد األعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب األيام السبعة ،واهلل تعاىل
قد قال يف ستة أيام ،وهلذا تكلم البخاري وغري واحد من احلفاظ يف هذا احلديث ،وجعلوه
()3

من رواية أيب هريرة عن كعب األحبار ليس مرفوعا)

( )1هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ()189 /24
( )2صحيح مسلم ()2149 /4
( )3تفسري ابن كثري ج 2ص.294
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بل إن ابن تيمية نفسه رد احلديث ،فقال يف (جمموع الفتاوى) ..( :خلق الدواب يوم
اخلميس وخلق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى بن معي
()1

ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن هذا من كالم كعب األحبار)

وليت العقل السلفي التزم هذا املنهج مع كل الرواة ومع كل األحاديث ..فمع
اعرتافهم بأن أحاديث أيب هريرة خمتلطة مع أحاديث كعب األحبار إال أهنم ال يبالون يف
أخذ أكثر عقائد الدين منه ،وقد روى ابن كثري عن عروة بن الزبري بن العوام،قال :قال ىل
أيب الزبري :أدننى من هذا اليامنى ( يعني أبا هريرة ) فانه يكثر احلديث عن رسول اهلل  قال:
فأدنيته منه فجعل أبو هريرة حيدث ،وجعل الزبري يقول صدق كذب صدق كذب،قال:
قلت يا أبة ما قولك صدق كذب،قال :يا بني أما أن يكون سمع هذه األحاديث من رسول
()2

اهلل  فال أشك ،ولكن منها ما يضعه عىل مواضعه ومنها ما وضعه عىل غري مواضعه)

وروى ابن كثري أيضا عن مسلم صاحب الصحيح بسنده عن بكري بن األشج،قال:
قال لنا برش بن سعيد( :اتقوا اهلل وحتفظوا من احلديث ،فواهلل لقد رأيتنا جتالس أبا هريرة
فيحدث عن رسول اهلل  ،وحيدثنا عن كعب األحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا
()3

جيعل حديث رسول اهلل  عن كعب وحديث كعب عن رسول اهلل )

ومن هذا الباب دخلت اليهودية ـ بمساهة العقل السلفي ـ يف اإلسالم إىل الدرجة
التي حتول فيها الذبيح بدل كونه إسامعيل عليه السالم ـ كام هو واضح من النص القرآين ـ
إىل كونه إسحق كام يقول اليهود ،وذلك ألن أبا أيب هريرة روى عن كعب األحبار أن الذي
أمر إبراهيم بذبحه من ابنيه إسحاق ،وأن اهلل ملا فرج له والبنه من البالء العظيم الذي كان

( )1جمموع فتاوى ابن تيمية ج18ص.18
( )2البدابة والنهاية ج 8ص.109
( )3البداية والنهاية ج 8ص.109
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فيه ،قال اهلل إلسحاق :إين قد أعطيتك بصربك ألمري دعوة أعطيك فيها ما سألت ،فسلني،
قال :رب أسألك أن ال تعذب عبدا من عبادك لقيك وهو يؤمن بك ،فكانت تلك مسألته
التي سأل(.)1
وقد حكى الطربي وغريه هذا القول عن أعالم السلف كابن عباس وعبد اهلل بن
مسعود وأيب هريرة وغريهم من الصحابة ،باإلضافة ألكثر من عرشة من سادات
التابعي(.)2
وبعد أن حكى األقوال املختلفة يف هذا عقب عليها مرجحا بقوله( :وأوىل القولي
بالصواب يف املفدي من ابني إبراهيم خليل الرمحن عىل ظاهر التنزيل قول من قال :هو
()3

إسحاق)

وليت األمر توقف عند هذا ،بل إن هذا اليهودي ،وأمثاله من اليهود الذي حتولوا
إىل أساتذة عند العقل السلفي ،هم الذي زرعوا نبت التجسيم الذي حتولت به العقيدة
التنزهيية إىل عقيدة وثنية ،فعبد العجل يف هذه األمة كام عبد يف بني إرسائيل ،وحصل ما
ختوف منه حذيفة بن اليامن.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه الرواية التي تطفح بالتجسيم ،والتي يقول فيها كعب
األحبار ـ متحدثا عن اهلل بكل جرأة ـ( :قال اهلل عز وجل :أنا اهلل فوق عبادي وعريش فوق
مجيع خلقي ،وأنا عىل العرش أدبر أمر عبادي ،ال خيفى عيل يشء من أمر عبادي يف سامئي
وأرِض ،وإن ُحجبوا عني فال يغيب عنهم علمي ،وإيل مرجع كل خلقي فأنبئهم بام خفي
()4

عليهم من علمي ،أغفر ملن شئت منهم بمغفريت ،وأعذب من شئت منهم بعقايب)
( )1تفسري الطربي ()82 /21
( )2انظر :تفسري الطربي ()79 /21
( )3تفسري الطربي ()86 /21
( )4العظمة .626/2
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ولألسف فإن هذه الرواية ،ومع كوهنا حديثا عن اهلل تعاىل ،أو ما يسمى حديثا
قدسيا ،واألصل فيه أن ال يؤخذ إال عن معصوم ،لكن أهل احلديث غضوا الطرف عن
ذلك ،بل تلقوها ،وكأهنا قرآن منزل( ...)1ألن كعب األحبار هيودي ،وما دام كذلك ،فكل
ما يقوله إنام ينقله من الكتب الساموية التي أوحاها اهلل ألنبيائه.
وهلذا نرى حمدثا كبريا يعترب من أئمة املدرسة السلفية يتلقى هذه الرواية باحرتام
عظيم ،ويقول ـ بنربة جتسيمية ال ختتلف عن جتسيم اليهود ـ (:وإنام يعرف ُ
فضل الربوبية
ِ
ظم القدرة بأن اهلل تعاىل من فوق عرشه ،وبعد مسافة السموات واألرض يعلم ما يف
وع ُ
ِ
َامل ا مل َغ مي ِ
ب َو ا
الش َها َد ِة ﴾
األرض وما حتت الثرى وهو مع كل ذي نجوى ،ولذلك قال﴿ :ع ُ
ٍ
بعجب أن
[األنعام ،]73 :ولو كان يف األرض كام ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان
()2

ينبئهم بام عملوا يوم القيامة فلو كنا نحن بتلك املنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بام عمل)

بل إن كعب األحبار ـ ونتيجة لالحرتام الكبري الذي لقيه من التجسيميي يف هذه
األمة ،وبرعاية من السلطة السياسية ـ يقول ـ جوابا ملن سأله :أين ربنا؟ ـ (:سألت أين ربنا،
وهو عىل العرش العظيم متكئ ،واضع إحدى رجليه عىل األخرى ،ومسافة هذه األرض
التي أنت عليها مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية مخس مئة سنة ،وكثافتها مخس
تم سبع أرضي ،ثم من األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة ،وكثافتها
مئة سنة ،حتى ر
مخس مئة سنة ،واهلل عىل العرم متكئ ،ثم تفطر السموات ..ثم قال :إقرؤوا إن شئتمَ ﴿ :تكَا ُد
()3
ات َي َت َف اط مر َن ِم من َف مو ِق ِه ان ﴾ [الشورى)]5 :
الس َام َو ُ
ا
واخلطورة يف هذه الرواية ـ والتي تلقاها التيار السلفي بالقبول واإلذعان التام ـ هو

( )1العرش للذهبي .148/2
( )2نقض عثامن بن سعيد .443
( )3تفسري الطربي ()501 /21
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حتريفها للمعاين القرآنية ،وتغيريها عن سياقها ومدلوالهتا املقدسة لتتحول إىل معان
جتسيمية وثنية.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه الرواية التي رواها السيوطي يف (الدر املنثور يف التفسري
باملأثور) عن كثري من املحدثي ،ومما ورد فيها :فقال عمر بن اخلطاب عند ذلك :أال تسمع
يا كعب ما حيدثنا به ابن أم عبد عن أدنى أهل اجلنة ما له فكيف بأعالهم؟ قال( :يا أمري
املؤمني ما ال عي رأت وال أذن سمعت ،إن اهلل كان فوق العرش واملاء ،فخلق لنفسه دارا
بيده ،فزينها بام شاء وجعل فيها ما شاء من الثمرات والرشاب ،ثم أطبقها فلم يرها أحد من
خلقه منذ خلقها جربيل وال غريه من املالئكة ثم قرأ كعبَ ﴿ :ف َال َت مع َل ُم َن مف ٌس َما ُأ مخ ِف َي َهل ُ مم
()1
ِم من ُق ار ِة َأع ُ ٍ
مي َجزَ ا ًء بِ َام كَا ُنوا َي مع َم ُل َ
ون﴾ [السجدة]17 :
وهكذا نجد العقل السلفي يتلقى كل ما يذكره كعب األحبار ،وكأنه قرآن منزل،
وقد دافع ابن تيمية كثريا عن أمثال هذه الروايات ،بل إنه ذكر ما يدل عىل أن مرجع كعب
فيها فيام يذكره من إرسائيليات هي التوراة الصحيحة ،فقد قال يف دقائق التفسري( :وعمر
بن اخلطاب رِض اهلل عنه ملا رأى بيد كعب األحبار نسخة من التوراة قال يا كعب إن كنت
تعلم أن هذه هي التوراة التي أنزهلا اهلل عىل موسى بن عمران فاقرأها ،فعلق األمر عىل ما
يمتنع العلم به ،ومل جيزم عمر رِض اهلل عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة ملا مل يتأمل كل ما فيها،
والقرآن والسنة املتواترة يدالن عىل أن التوراة واإلنجيل املوجودين يف زمن النبي  فيهام
ما أنزله اهلل عز وجل ،واجلزم بتبديل ذلك يف مجيع النسخ التي يف العامل متعذر ،وال حاجة
بنا إىل ذكره ،وال علم لنا بذلك ،وال يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة
يف العامل بجميع األلسنة من الكتب متفقة عىل لفظ واحد ،فإن هذا مما ال يمكن أحدا من

( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور)259 /8( :
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()1

البرش أن يعرفه باختياره)

ومل تكتف املدرسة السلفية بإمامة كعب األحبار ،بل بحثت عن أي هيودي ليعرفها
برهبا ،وكأن القرآن الكريم مل يف هلم بالغرض ،فراحوا يبحثون يف األمم األخرى من
يفرسه.
ومن هؤالء الذين نجد رواياهتم الكثرية يف كتب عقائد السنة وهب بن منبه  ..ومن
رواياته قوله( :إن السموات السبع والبحار لفي اهليكل( )2وإن اهليكل لفي الكريس ،وإن
قدميه لعىل الكريس وهو حيمل الكريس وقد عاد الكريس كالنعل يف قدميه)

()3

وقد علق عليه الذهبي بقوله( :كان وهب من أوعية العلوم ،لكن ُج ال علمه عن
أخبار األمم السالفة ،كان عنده كتب كثرية إرسائيليات ،كان ينقل منها لعله أوسع دائرة
من كعب األخبار ،وهذا الذي وصفه من اهليكل وأن األرضي السبع يتخللها البحر وغري
()4

ذلك فيه نظر واهلل أعلم ،فال نرده وال نتخذه دليالً)

والعجب من هذه املقولة التي ال تسمن وال تغني من جوع ..فهم يروون هذه الرواية
وغريها يف كتب التفسري واحلديث والعقيدة ..ويستخلصون ما فيها من فوائد عقدية ..ثم
بعد ذلك ـ ومن باب التقية ـ يقولون( :ال نرده وال نتخذه دليالً)
وهكذا نجد إماما من أئمة اليهود مثل حممد بن كعب القرظي يعقد املجالس ليفرس
القرآن عىل الطريقة اليهودية ،كقوله(:كأن الناس إذا سمعوا القرآن من يف الرمحن يوم
()5

القيامة فكأهنم مل يسمعوه قبل ذلك)

.

( )1دقائق التفسري ()58 /2
( )2اهليكل البناء املرشف ،خمتار الصحاح ،الرزاي .290/1
( )3السنة .477/2
( )4العلو .130/1
( )5السنة .148/1
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ومثله عبد اهلل بن سالم الذي رووا عنه قوله( :والذي نفيس بيده إن أقرب الناس
()1

يوم القيامة حممد  جالس عن يمينه عىل كريس)

وهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل تفريط األمة يف تلك الوصايا الكثرية التي
حذر فيها رسول اهلل  من أن ترغب األمة عن كتاب اهلل إىل غريه من الكتب.
وقد ذكر ابن كثري الرس يف كثرة تالميذ كعب األحبار وغريه من اليهود ،فقال...( :
فإن كعب األحبار ملا أسلم يف زمن عمر كان يتحدث بي يدي عمر بن اخلطاب بأشياء من
علوم أهل الكتاب ،فيستمع له عمر تأليفا له وتعجبا مما عنده مما يوافق كثري منه احلق الذي
ورد به الرشع املطهر ،فاستجاز كثري من الناس نقل ما يورده كعب األحبار هلذا املعنى ،وملا
()2

جاء من اإلذن يف التحديث عن بني إرسائيل)

بل إن عبد اهلل بن الزبري ـ وهو من الصحابة الذين تتلمذوا عىل كعب األحبار ـ يذكر
ما استفاده من كعب ،فيقول( :ما أصبت ىف سلطانى شيئ ًا إال قد أخربنى به كعب قبل أن
إن أبا الدرداء أحد احلكامء ،أال ا
يقع) ،ويروون عن معاوية قوله( :أال ا
إن عمرو بن العاص
أحد احلكامء ،أال ا
إن كعب األحبار أحد العلامء ،إن كان عنده علم كالثامر وإن كنا
()3

املفرطي)

بل يورد السلفية ما هو أخطر من ذلك حي حيدثون عن فضائل عبد اهلل بن عمرو
بن العاص ،فيذكرون منها قوله( :رأيت فيام يرى النائم لكأن يف إحدى أصبعي سمنا ويف
األخرى عسال فأنا ألعقهام ،فلام أصبحت ذكرت ذلك لرسول اهلل  ،فقال( :تقرأ الكتابي
التوراة والفرقان ،فكان يقرؤمها)

()4

( )1السنة  .256/1وأخرجه اآلجري يف الرشيعة  1609/4والذهبي يف العلو .720/1
( )2البداية والنهاية [)35-34/1
( )3اإلصابة يف متييز الصحابة)650/ 5( ،
( )4أمحد )7067( 222/2

58

وهبذا ،فإن الرجال الذين اعتمد عليهم السلفية يف أخص خصوصيات الدين ،وهي
تفسري القرآن الكريم والعقائد ،كانوا من اليهود أو تالميذ اليهود.
أما أولئك السابقون الذين مألوا الدنيا صاخا بسببهم ،فال يروون عنهم إال يف
قضايا فرعية حمدودة ،ال هيم اخلالف فيها كثريا..
ومن أمثلة ذلك أن عامر بن يارس الذي يعترب من كبار السابقي األولي ،وتأخرت
وفاته ،ومع ذلك ال نرى إال القليل من الروايات عنه ،ويف قضايا فرعية جدا ،ورس ذلك
أنه كان يقول عن أولئك الطلقاء الذين استأثروا بأمر األمة ،ليحرفوا دينها( :واهلل ما
أسلموا ،ولكن استسلموا وأرسوا الكفر ،فلام رأوا عليه أعوان ًا أظهروه)

()1

أما العقل السلفي ،فهو يكتفي بذكر فضائل عامر ،ويدعي حمبته ،وينسى أن يطبق ما
ذكر رسول اهلل  من الدور الذي أنيط به يف هذه األمة ،وهو أن يكون عالمة عىل الفئة
الباغية الظاملة التي تنحرف بالدين ،فقد قال ( :ويح عامر تقتله الفئة الباغية ،يدعوهم إىل
()2

اجلنة ،ويدعونه إىل النار)

وكان يف إمكان العقل السلفي أن يتخذ من هذا احلديث مقياسا يوثق عىل أساسه
الرواة أو جيرحوا ..وبذلك لن يبقى ال كعب األحبار ،وال تالميذ األحبار.
لكن العقل السلفي استطاع أن حيتال عىل هذا احلديث كام احتال عىل غريه من
األحاديث ،فقد قال ابن كثري يف رشحه للحديث( :وهذا احلديث من دالئل النبوة حيث
أخرب  عن عامر أنه تقتله الفئة الباغية ،وقد قتله أهل الشام يف وقعة صفي ،وعامر مع عيل
وأهل العراق ..وقد كان عيل أحق باألمر من معاوية ..وال يلزم من تسمية أصحاب معاوية
( )1قال اهليثمي يف جممع الزوائد (ج( :)118/1رواه الطرباين يف الكبري وسعد بن حذيفة مل أر من ترمجه! ) مع أن ترمجته
موجودة يف طبقات ابن سعد وتاريخ البخاري وتاريخ ابن أيب خيثمة وكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ويف ثقات ابن
حبان وغريها..
( )2البخاري .447( 121/1
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بغاة تكفريهم ،كام حياوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغريهم ،ألهنم ،وإن كانوا بغاة
يف نفس األمر ،فإهنم كانوا جمتهدين فيام تعاطوه من القتال ،وليس كل جمتهد مصيبا ،بل
()1

املصيب له أجران ،واملخطئ له أجر)

وهكذا استطاع العقل السلفي أن جيعل من الفئة الباغية فئة مأجورة ،بدل أن تكون
فئة تدعو إىل النار ،وتنحرف بالدين.
بل إن ابن كثري يعقب عىل قوله 

يف تتمة احلديث( :يدعوهم إىل اجلنة ،ويدعونه

إىل النار)؟ بقوله( :فإن عامرا وأصحابه يدعون أهل الشام إىل األلفة واجتامع الكلمة ،وأهل
الشام يريدون أن يستأثروا باألمر دون من هو أحق به ،وأن يكون الناس أوزاعا عىل كل
قطر إمام برأسه ،وهذا يؤدي إىل افرتاق الكلمة ،واختالف األمة ،فهو الزم مذهبهم وناشئ
عن مسلكهم ،وإن كانوا ال يقصدونه)
وهذا الكالم الذي ال يسمن وال يغني من جوع هو احليلة التي احتال هبا الشيطان
ليجتمع يف العقل السلفي الظامل واملظلوم ،والقاتل واملقتول ،والفئة الباغية والفئة العادلة،
فالعقل السلفي هو العقل الوحيد يف العامل الذي جتتمع عنده اخلطوط املتوازية ،ومجيع
املتناقضات.

( )1البداية والنهاية)538/4( ،
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حشو  ..ال حتقيق
من األوصاف األساسية للسلفية ،والتي يمكن اعتبارها ركنا للعقل السلفي
[احلشو] ،وهو يعني اجلمع من دون متحيص وال حتقيق وال غربلة ..وقد اكتسب السلفية
بفعل إدماهنم عىل احلشو لقب احلشوية ،والذي لقبهم به الكثري من العلامء املتقدمي،
وخاصة املتكلمي منهم.
ولتقريب هذا املعنى لواقعنا املعاص ،فإننا نشبههم يف هذا بام يامرس يف عامل الصحافة
من سعي كل صحيفة أو قناة إخبارية للحصول عىل مجع أكرب قدر من املعلومات املرتبطة
باحلادثة التي يريدون احلديث عنها من دون التحقق منها ،أو التحقيق فيها ،ألن اهلدف هو
الوصول إىل اخلرب ،وإمتاع فضول السامع به ،وال بأس ـ إن كان كاذبا ـ أن يصدر تكذيبه
بعد ذلك.
وهكذا فعل سلف السلفية من املحدثي الذين راحوا يامرسون ما يامرسه الصحفيون
من التنقل يف البلدان ،وتلقف كل حديث يردد ،ثم تسجيله بإسناده ،ونرشه بي عامة الناس
وخاصتهم.
بل إهنم ـ من أجل احلصول عىل السبق يف الرواية ـ وقعوا فيام وقع فيه الصحفيون
من التنافس احلاد ،والبحث عن الغرائب ،ومجع املتفرقات ليشكلوا منها موقفا أو صورة
معينة.
وقد جعلهم ذلك كله كحاطب ليل جيمعون الصادق والكاذب من األخبار،
وجيمعون بي الطيب واخلبيث من األسانيد ،وال يبالون بأن يسجلوا كل ذلك ،ثم يطرحوه
ككتب ومصنفات لتفعل فعلها يف األمة.
وهلذا ،وألجل ذلك التنافس الشديد ،مل يكن هلم وقت يسمح هلم بالتحقيق أو
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دراسة ما مجعوه ألن التنافس كان حادا بي الرواة واملحدثي ،وكل منهم يريد أن يسبق
اآلخر.
فقد كانوا يتأملون أملا شديدا إن وجدوا من سبقهم برواية من الروايات ،ويفخرون
إن ظفر أحدهم برواية مل يسبق إليها.
وقد ذكر الشيخ املعلمي ـ وهو من علامء السلفية املعتربين ـ هذه اخلصلة مشيدا هبا،
فقال( :وكان من عادة املحدِّ ثي التباهي باإلغراب؛ َحي ِرص ٌّ
كل منهم عىل أن يكون عنده
من الروايات ما ليس عند اآلخرين؛ لتظهر مز ايته عليهم ،وكانوا يتعناون شديدً ا لتحصيل
ٍ
وحي ِر ُصون عىل التفرد هبا ..وكانوا إذا اجتمعوا تذاكروا ،ف َي ِ
واحد منهم
حرص كل
الغرائبَ ،
عىل أن َيذ ُكر شيئًا ُي ِ
غر ُب به عىل أصحابه؛ بأن يكون عنده دوهنم ،فإذا ظفر بذلك؛ افتخر به
()1

عليهم ،واشتدا رسوره وإعجابه وانكسارهم)

ومن األمثلة التي يوردها السلفية عن سلفهم مفتخرين هبا ،ما رووه عن أيب مسعود
أمحد بن الفرات ،قال( :كنا نتذاكر األبواب ،فخاضوا يف باب ،فجاؤوا فيه بخمسة
سادسا ،فنخس أمحد بن حنبل يف صدري -يعني:
أحاديث ،فجئتهم آنا بآخر ،فصار
ً
()2

إلعجابه به)-

ورووا عن أمحد بن عمري بن جوصا قال( :كنا ببغداد ،فرأيت أصحاب احلديث
يتذاكرون بحديث أيوب السختياين وأشباهه ،فأطلعت هلم رأيس ،فقلت هلم :أيش أسند
جنادة عن عبادة؟ فسكتوا ،ثم قلت هلم :أيش أسند عمرو بن عمرو بن عبدة األمحويس؟
فلم جييبوا بيشء)( ،)3يريد أهنم كانوا يتذاكرون يف أحاديث العراقيي ،فأغرب عليهم

( )1التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل ()523 ،522/2
( )2تاريخ بغداد ()343/4
( )3تاريخ دمشق ()114/5
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بأحاديث الشاميي ،فلم يعرفوا منها شيئًا..
ويروون عن بعضهم ،وهو شعبة بن احلجاج حزنه الشديد ،ألنه وجد من األحاديث
َ
فلوددت أن
حديث أيب حصي،
عند بعضهم ما مل يكن لديه ،قال( :ذاكرت قيس بن الربيع
ُ
()1

عيل!)
عيل وعليه حتى نموت؛ من كثرة ما كان ُيغرب ا
البيت وقع ا

قلت عىل باب أيب الوليد الطياليس:
ويروون عن أيب حاتم الرازي قوله مفتخراُ ( :
درهم يتصدق به .وقد
عيل
عيل حدي ًثا غري ًبا مسندً ا
ً
ٌ
صحيحا مل أسمع به؛ فله ا
َمن أغرب ا
ٍ
ألحد منهم أن
خلق من اخللق؛ أبو زرعة فمن دونه ..فام هت ايأ
حرض عىل باب أيب الوليد ٌ
عيل حدي ًثا)
ُيغرب ا

()2

وقد كان هذا التنافس الشديد فتنة للمحدثي جلعهم يقبلون أي يشء ،ومن أي أحد
حتى يشحنوا كتبهم بأكرب عدد من الروايات ،قال أمحد بن حممد بن ياسي :سمعت أمحد
بن منيع (ابن عبد الرمحن البغوي) يقول :سمعت جدي يقول :مر أمحد بن حنبل جائي ًا من
الكوفة ،وبيده خريطة فيها كتب ،فأخذت بيده فقلت :مرة إىل الكـوفة! ومرة إىل البرصة!
إذا كتب الرجل ثالثي ألف حديث مل يكفه؟ فسكت ،ثم قلت :ستي ألف ًا؟ فسكت،
فقلت :مائة ألف؟ فقال :حينئذ يعرف شيئ ًا .قال أمحد بن منيع :فنظرنا فإذا أمحد كتب
ثالثامئة ألف (.)3
وكان ذلك التنافس أيضا سببا يف ذلك السباق املحموم الذي كان جيري بينهم ،بل
كان خيتلط بحياهتم ..ألن املقرص يف هذا السباق لن تصري له احلظوة بي املحدثي.
وهلذا اعتربوا من عالمات املحدث الناجح رسعة مشيه ليتمكن من الطواف عىل

( )1الكامل ( ،)41/6تاريخ بغداد (.)457/12
( )2اجلرح والتعديل (.)355/1
( )3مناقب اإلمام أمحد ص.28
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الشيوخ يف وقت قصري ،ورسعة كتابته وقراءته الختصار الوقت وحفظه ألعامل أخرى..
وهذا كله ألجل زيادة التزود من العلم والشيوخ ،بأقل مدة من الزمن والعمر.
وقد حكى ابن رجب عن املحدث إيب إسامعيل اهلروي األنصاري احلنبيل (املتوىف
سنة  )481ـ والذي يمدح ابن تيمية سلفيته العقدية كثريا يف كتبه ـ قوله( :املحدث جيب أن
()1

يكون رسيع امليش ،رسيع الكتابة ،رسيع القراءة)

وقد علق عليه بعض املحدثي بقوله( :وكنت زدت عليها وصفا رابعا ،وهو :أن
يكون رسيع األكل ،ألنه إذا مل يكن كذلك ،وكان بطيء الطعام طويل الغرام به! فاته الوقت
الذي مجعه برسعة القراءة والكتابة وامليش ،بطول وقت دخول الطعام وخروجه! ومل حيسن
()2

الترصف يف وقته ،وال عرف كيف يستفيد من امتثال النصيحة عىل وجهها)

ويذكرون عن حييى بن البناء قوله( :كان احلميدي ،من اجتهاده يف العلم ،ينسخ
ويكتب العلم بالليل يف شدة احلر ،فكان جيلس يف طست فيه ماء فيتربد به ثم يرشع يف
()3

الكتابة والنسخ)

ويذكر ابن تيمية عن جده جمد الدين أيب الربكات احلراين احلنبيل( ،املتوىف ،) 653
()4

أنه كان (إذا دخل اخلالء يقول له :اقرأ يف هذا الكتاب ،وارفع صوتك حتى أسمع)

ومما جاء يف ترمجة شمس الدين أيب الثناء األصبهاين (املتوىف  )749أنه (اشتغل يف
بالده ،ومهر وتقدم يف الفنون ..فبهرت أهلها فضائله ،وسمع كالمه الشيخ تقي الدين ابن
تيمية ،فبالغ يف تعظيمه ،قال مرة :اسكتوا حتى نسمع كالم هذا الفاضل الذي ما دخل
البالد مثله .ثم انتقل إىل القاهرة ،وفيها توىف ..ومما حيكى عنه من حرصه عىل العلم وشحه
( )1ذيل طبقات احلنابلة ()133 /1
( )2قيمة الزمن عند العلامء (ص)109 :
( )3تذكرة احلفاظ  1219/4بترصف.
( )4ذيل طبقات احلنابلة..252،249 :2 :
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أوقاته ،أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثريا من األكل ،لئال حيتاج إىل الرشب،
()1

فيحتاج إىل دخول اخلالء ،فيضيع عليه الزمان)

وهذا كله جعلهم ال جيدون الوقت الكايف للتحقيق والغربلة والتصفية  ..ألهنم يف
سباق حمموم ،وال يمكن أن جيد املسابق الفرتة الكافية للنظر والتحقيق ،باإلضافة إىل أهنم
لو فعلوا ذلك ،فستضيع الكثري من الروايات التي مجعوها ،وأتعبوا أنفسهم فيها ،وبذلك
تقل الرغبة فيهم ..ألن من رشوط املحدث احلافظ ـ كام سنرى ـ أن يصل إىل حفظ مئات
اآلالف من األحاديث.
()2

وكمثال عىل ذلك أن ابن جرير الطربي كان يعلم بعدم أهلية سيف بن عمر

للرواية ،ولكن مع ذلك روى له  ..ألنه لو أزال من كتابه تلك الروايات فسينقص عدد
صفحات كتابه ،وسينقص معها تقدير املحدثي له.
فقد كان للكم دوره الكبري يف العقل السلفي ،وقد حكى اخلطيب هذه الرواية التي
هيتم هبا السلفية عند ذكرهم هلمم السلف ،فقد رووا عن الطربي أنه َق َال ألصحابه:
أتنشطون لتفسري القرآن .قالوا :كم يكون قدره؟ فقال ثالثون ألف ورقة ،فقالوا :هذا مما
تفنى األعامر قبل متامه ،فاخترصه يف نحو ثالثة آالف ورقة .ثم َق َال :هل تنشطون لتاريخ
العامل من آدم إىل وقتنا هذا؟ قالوا :كم يكون قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره يف التفسري فأجابوه

( )1الدرر الكامنة)  ،58:6و (البدر الطالع) ..298:2
األسدي التميمي وهو مؤرخ كويف كتب ما كتبه زمن هارون الرشيد ،وقد جتاهله أغلب املؤرخي
( )2هو سيف بن عمر
ر
املبكرين؛ كالبالذري وعمر بن شبة ،باإلضافة إىل أن أصحاب اجلرح والتعديل ضعفوه واهتموه بالكذب ،فقد قال فيه النسائي
صاحب السنن (املتوىف  303هـ ) ،واملعاص للطربي( :ضعيف مرتوك احلديث ،ليس بثقة ،وال مأمون) ( الضعفاء واملرتوكي:
 )187لك رن الطربي استند إليه استناد ًا واسع ًا فيام تعلق بتاريخ اخلالفة املبكرة من أيب بكر إىل عيل .وعرب نقول الطربي عنه أثرت
رواية سيف هذا تأثري ًا بالغ ًا يف الكتابة التارخيية.
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بمثل ذلك ..فقال :إنا هلل ،ماتت اهلمم (.)1
ومن هذا الباب نراهم يشيدون بأئمتهم أصحاب التصانيف الكثرية ،والتي كتبوها
برسعة فائقة ،فقد ذكروا أن ابن تيمية ألف كتابه يف العقيدة التجسيمية املسمى (العقيدة
الواسطية) ،والذي لقي اهتامما كبريا من السلفية ،ورشح رشوحا كثريةـ يف َجلسة بي الظهر
والعرص ،ومثله (الفتوى احلموية) ،وهو جملد ضخم ،ألفه ـ كام ذكر ـ يف جلسة بعد العرص،
بعد أن جاءه استفتاء من أهل محاة ،يسألونه عام يقول العلامء يف آيات الصفات وأحاديث
الصفات،
يقول ابن عبد اهلادي احلنبيل (املتوىف744 :هـ) ،وهو يذكر مناقبة يف الرسعة يف
التأليف( :وله احلموية الكربى واحلموية الصغرى فأما احلموية الكربى فأمالها بي الظهر
والعرص وهي جواب عن سؤال ورد من محاة سنة ثامن وتسعي وستامئة وجرى بسبب
()2

تأليفها أمور وحمن وتكلم الشيخ فيها عىل آيات الصفات واألحاديث الواردة يف ذلك)

ويقول( :لو أراد الشيخ تقي الدين رمحه اهلل أو غريه حرصها يعني مؤلفات الشيخ
ملا قدروا ألنه ما زال يكتب وقد من اهلل عليه برسعة الكتابة ويكتب من حفظه من غري نقل،
وأخربين غري واحد انه كتب جملدا لطيفا يف يوم وكتب غري مرة أربعي ورقة يف جلسة وأكثر
وأحصيت ما كتبه وبيضه يف يوم فكان ثامن كراريس يف مسألة من أشكل املسائل وكان
()3

يكتب عىل السؤال الواحد جملدا)

ويقول( :وأما جواب يكتب فيه مخسي ورقة وستي وأربعي وعرشين فكثري..
وكان يكتب اجلواب فإن حرض من يبيضه وإال أخذ السائل خطه وذهب ..ويكتب قواعد

( )1تاريخ بغداد وذيوله ()161 /2
( )2العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ص)83 :
( )3العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ص)80 :
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كثرية يف فنون من العلم يف األصول والفروع والتفسري وغري ذلك فإن وجد من نقله من
خطه وإال مل يشتهر ومل يعرف وربام أخذه بعض أصحابه فال يقدر عىل نقله وال يرده إليه
فيذهب ..وكان كثريا ما يقول قد كتبت يف كذا ويف كذا ..ويسئل عن اليشء فيقول قد كتبت
يف هذا فال يدري أين هو فيلتفت إىل اصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل فمن
حرصهم عليه ال يردونه ومن عجزهم ال ينقلونه فيذهب وال يعرف اسمه ..فلهذه
()1

األسباب وغربها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه)

و جاء يف ترمجته عند ابن شاكر الكتبي يف (فوات الوفيات)( :إن تصانيفه تبلغ ثالث
()2

مئة جملد ،قال الذهبي :وما يبعد أن تصانيفه إىل اآلن تبلغ مخس مئة جملد)

وقال ابن رجب( :وأما تصانيفه فقد امتألت هبا األمصار ،وجاوزت حد الكثرة،
()3

فال يمكن ألحد حرصها)

قد يقال هنا بأن ذلك كله دليل الصدق واإلخالص ،وأنه لوال جهود هؤالء
لضاعت السنة ،وضاع معها اإلسالم.
ونحن ال ننكر أن يكون يف املحدثي صادقي وخملصي ..ولكنا ال نستطيع كذلك
أن نستبعد الكثري من األسباب النفسية واالجتامعية التي كان هلا دور كبري يف دعم
اإلخالص وتوجيهه هلذه الوجهة دون غريها.
فمن تلك األسباب التي يمكن اعتبارها نفسية أو اجتامعية ذلك القبول الذي يلقاه
املحدثون ـ أو الذين جيمعون أكرب قدر من الروايات ـ بي الناس ،مقارنة بغريهم ممن هيتمون
بالعلوم األخرى كعلم الكالم أو التصوف أو الفلسفة أو غريها.

( )1العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية (ص)81 :
( )2فوات الوفيات42 :1 :و..38
(( )3ذيل طبقات احلنابلة) ..403:2
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وهلذا نرى السلفية ـ قديام وحديثا ـ يرددون مقولة اإلمام أمحد( :قولوا ألهل البدع،
()1

بيننا وبينكم يوم اجلنائز)

والتي علق عليها ابن كثري بقوله( :وقد صدق اهلل قول أمحد يف هذا ،فإنه كان إمام
السنة يف زمانه .وعيون خمالفيه أمحد بن أيب دواد وهو قاِض قضاة الدنيا مل حيتفل أحد بموته،
السلطان ،وكذلك احلارث ابن أسد
ومل يلتفت إليه .وملا مات ،ماشيعه إالٌ قليل من أعوان ٌ
املحاسبي ،مع زهده وورعه وتنقريه وحماسبته نفسه يف خطراته وحركاته ،مل يصل عليه إالٌ
ثالثة أو أربعة من الناس ،وكذلك برش بن غياث املرييس ،مل يصل عليه إال طائفة يسرية
جد ًا.فل ٌله األمر من قبل ومن بعد)

()2

ومما يمكن اعتباره من األسباب ذلك القبول الذي يلقاه املحدثون لدى السلطات
املحلية أو غري املحلية ،فبقدر مجع املحدث ألكرب قدر من الروايات تكون شهرته ،وبقدر
شهرته تكون عالقته بالسلطة.
وللمحدثي يف ذلك أسوة بالسابقي منهم ككعب األحبار وأيب هريرة وغريهم من
الذين كانوا مقربي جدا من معاوية ومروان وغريمها من احلكام.
وهكذا نرى ابن خزيمة حيدث عن جملس ألمري من األمراء حرضه ،قال يذكر
ٍ
حرضت جملس األمري إسامعيل بن أمحد،
جملس
ذكرياته عنه( :ملا دخلت بخارى ،ففي أول
ُ
ٍ
مجاعة من أهل العلمُ ،
فذكِ َرت بحرضته أحاديث ،فقال األمري :حدثنا أيب ،قال :حدثنا
يف
يزيد بن هارون ،عن محيد ،عن أنس ،قال :قال رسول اهلل ( :أمتي أمة مرحومة)...
احلديث ،فقلت :أ ايد اهلل األمري ،ما َحدا ث هبذا احلديث أنس ،وال محيد ،وال يزيد بن هارون.
فسكت ،وقال :وكيف؟ ،قلت :هذا حديث أيب موسى األشعري ،ومداره عليه .فلام قمنا
( )1البداية والنهاية.342 / 10 :
( )2البداية والنهاية.342 / 10 :
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خريا؛ فإنه قد
من املجلس قال يل أبو عيل صالح بن حممد البغدادي :يا أبا بكر ،جزاك اهلل ً
()1

ذكر لنا هذا اإلسنا َد غري مرة ،ومل جيرس واحدٌ منا أن ير اده عليه)

وخطورة هذه الرواية هي يف سكوت املحدثي أمام األمري وعدم إنكارهم عليه،
وهو يشء شائع وكثري ،ولذلك يعتربه املحدثون من أسباب الوضع يف احلديث كام يروون
عن مثل قصة غياث بن إبراهيم الن َاخعي الكويف مع أمري املؤمني املهدي ،حي دخل عليه
وهو يلعب باحلامم ،فساق بسنده إىل النبي  أنه قال ( :ال سبق إال يف نَصل أو ُخ ٍ
ف أو حافر
م
َ َ
ََ
حل َامم،
أو َجنَاح) ،فزاد كلمة [أو َجنَاح] ألجل املهدي ،فعرف املهدي ذلك ،فأمر بذبح ا َ
وقال  :أنا محلته عىل ذلك(.)2
وهذا يدل عىل أنه كان للمحدثي مكانة كبرية عند احلكام ،خاصة وأهنم مجيعا
متفقون عىل احرتام السلطان ،وعدم جواز انتقاده ،وهلذا نرى الناس يستشفعون باملحدثي
لقضاء مصاحلهم ..أما من خيالفهم فليس له من اجلزاء إال الشكاية به عند السلطان.
وقد رووا يف ذلك عن أيب عيل البلخي قوله :دخلت عىل أمحد ابن حنبل ،فجاءه
رسول اخلليفة يسأله عن االستعانة بأهل األهواء ـ ويقصدون هبم كل املخالفي هلم ـ فقال
أمحد :ال يستعان هبم ،فقال :يستعان باليهود والنصارى وال يستعان هبم ،فقال :إن النصارى
واليهود ال يدعون إىل أدياهنم ،وأصحاب األهواء داعية(.)3
وروى البيهقي يف [مناقب أمحد] عن حممد بن أمحد بن منصور املروذي أنه استأذن
عىل أمحد بن حنبل ،فأذن له ،فجاء أربعة رسل املتوكل يسألونه فقالوا :اجلهمية يستعان هبم
( )1معرفة علوم احلديث (ص.)432
( )2وربام يكون من هذا الباب األحاديث الكثرية التي يتداوهلا السلفية حول الدعوة للخضوع املطلق للسلطة السياسية،
وحتريم املجاهرة بنقدها ،أو االعرتاض عليها ،ملخالفتها الرصحية لقوله تعاىلَ ﴿ :و َال ت مَر َكنُوا إِ َىل ا ال ِذي َن َظ َل ُموا َفت ََم اس ُك ُم الن ُاار َو َما
ِ
ِ ِ
ِ
مرص َ
ون﴾ [هود.]113 :
َل ُك مم م من ُدون اهللاِ م من َأ موليَا َء ُث ام َال ُتن َ ُ
( )3اآلداب الرشعية واملنح املرعية ()256 /1
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عىل أمور السلطان قليلها وكثريها أوىل أم اليهود والنصارى؟ ففقال أمحد (:أما اجلهمية فال
يستعان هبم عىل أمور السلطان قليلها وكثريها ،وأما اليهود والنصارى فال بأس أن يستعان
هبم يف بعض األمور التي ال يسلطون فيها عىل املسلمي حتى ال يكونوا حتت أيدهيم ،قد
استعان هبم السلف) ،قال حممد بن أمحد املروذي :أيستعان باليهود والنصارى ومها
مرشكان ،وال يستعان باجلهمي ؟ قال ( :يا بني يغرت هبم املسلمون وأولئك ال يغرت هبم
املسلمون)

()1

وإرسال املتوكل كل هؤالء الرسل إىل اإلمام أمحد يدل عىل املكانة الكبرية التي حيظى
هبا املحدثون ،وهي التي رغبت املجتمع بعد ذلك يف أن يامرس هذه املهنة ،فهي مع كوهنا
شاقة إال أن أرباحها مضمونة.
وهكذا نجد من الوثائق واألدلة ما يدل عىل أن امللوك واألمراء كانوا يشجعون
الرعية عىل هذا النوع من العلم ،فقد روي عن حممد بن سهل بن عسكر قال( :تقدم ٌ
رجل
غريب بيده حمرب ٌة إىل املأمون ،فقال :يا أمري املؤمني ،صاحب حديث منقطع به ،فقال :ما
ٌ
حتفظ يف باب كذا وكذا؟ فلم يذكر شيئ ًا ،فقال :حدثنا هشيم ،وحدثنا حييى ،وحدثنا حجاج
ٌ
فالن،
بن حممد… حتى ذكر الباب ،ثم سأله عن باب آخر فلم يذكر شيئ ًا ،فقال :حدثنا
ٌ
فالن ،ثم قال ألصحابه :يطلب أحدهم احلديث ثالثة أيام ثم يقول :أنا من
وحدثنا
()2

أصحاب احلديث ،أعطوه ثالثة دراهم)

ومما يمكن اعتباره من األسباب ذلك اإلقبال الشعبي عىل املحدث ،وخاصة بعد
عودته من رحلته الطويلة ،حيث جيلس بي يديه مئات التالميذ أو آالفهم ،لريوي هلم كان
قد حصله يف رحلته الطويلة.
( )1نقال عن اآلداب الرشعية واملنح املرعية ()256 /1
( )2سري أعالم النبالء..]276/10( :
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وقد ذكر احلافظ العراقي (املتوىف  806هـ ) ،تلك املجالس ،فقال يف مقدمة كتابه
خص اهلل به هذه األمة
(األربعي العشارية)( :كان اتصال هذه الرشيعة املطهرة باألسانيد مما ا
األمر إىل غري أهله ،فانقطعت
بفضله ،ولقد كانت جمالس احلديث غامر ًة بأهله ،حتى ُو ِّسد ُ
جمالس اإلمالء لتقاعد اهلمم عنها ،ورغبة الطالبي عن عقد ذلك وحله)..
وقد ورد يف ترمجة أيب مروان عبدامللك بن زيادة اهلل التميمي الط مبني (تويف يف 457
هـ) ،وكان من أهل ( ُقرطبة) ،أنه كانت له رحلتان إىل املرشق كتب فيهام عن مجاعة من أهل
العلم ،ثم ملَاا رجع إىل قرطبة أمىل فاجتمع إليه يف جملس اإلمالء َخ مل ٌق كثري ،فلام رأى كثرهتم
أنشد:
إين إذا احتوشتني ألف حمربة يكتبن حدثني طورا وأخربين
نادت بعقويت األقالم معلنة هذي املفاخر ال قعبان من لبن
لكن املسكي قتل بعد ذلك يف داره ،ولسنا ندري هل كان لتلك املحابر دور يف ذلك
أم ال (.)1
وورد يف ترمجة أيب مسلم الكجي ،البرصي ،احلافظ املسند (تويف  292هـ) عن أمحد
بن جعفر ،قال :ملَاا قدم علينا أبو مسلم الكجي أمىل احلديث يف رحبة (غسان) ،وكان يف
ٍ
واحد منهم صاحبه الذي يليه ،وكتب الناس عنه قيا ًما
جملسه سبعة مستملي يبلغ كل
بأيدهيم املحابر ،ثم مسحت الرحبة ،وحسب من حرض بمحربة فبلغ ذلك ن اي ًفا وأربعي
ألف حمربة سوى النظارة ،قال ابن سلم :وبلغني أن أبا مسلم كان نذر أن يتصدا ق  -إذا
()2

حدا ث  -بعرشة آالف درهم ،قال الذهبي( :هذه حكاية ثابتة رواها اخلطيب يف تارخيه)

وورد يف ترمجة احلسن بن عيسى بن مارسجس (تويف  240هـ) وكان قبل إسالمه
( )1الصلة.)115 / 1( ،
( )2تاريخ بغداد ،)121 / 6( ،وتذكرة احلفاظ.)146 / 2( ،
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من رؤساء النصارى ،أنه (رحل يف طلب العلم ولقي املشايخ ..و ُعدا يف جملسه بباب الطاق
()1

اثنا عرش ألف حمربة)

ولسنا ندري ما الذي كان يميله هذا النرصاين الذي أسلم ،وهل كان يشبه ما كان
يرويه كعب األحبار ووهب بن املنبه أم كان خيتلف عنهام؟
وهكذا نجد يف ترمجة الفريايب ،الذي حتدثنا عن كتابه القدر يف كتاب [السلفية
والوثنية املقدسة] ،أنه كان يف جملسه من أصحاب املحابر من يكتب حدود عرشة آالف
إنسان ،قال أبو أمحد بن عدي( :كنا نشهد جملس جعفر الفريايب ،وفيه عرشة آالف أو أكثر،
وكان الواحد حيتاج أن يبيت يف املجلس؛ ليجد مع الغد موض ًعا)

()2

ومما يمكن اعتباره من األسباب ما عرب عنه الوزير ابن العميد بقوله( :ما كنت أظن
شاهدت مذاكر َة سليامن بن
أن يف الدنيا حالو ًة َأ َل رذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها؛ حتى
ُ
أمحد الطرباين وأيب بكر اجلعايب بحرضيت ،فكان الطرباين يغلب اجلعايب بكثرة حفظه ،وكان
اجلعايب يغلب الطرباين بفطنته وذكاء أهل بغداد ،حتى ارتفعت أصواهتا ،وال يكاد أحدمها
ٌ
حديث ليس يف الدنيا إال عندي!) ،فقال :هاته ،فقال:
يغلب صاحبه ،فقال اجلعايب( :عندي
حدثنا أبو خليفة ،حدثنا سليامن بن أيوب ،...وحدث باحلديث ،فقال الطرباين :أنبأنا
سليامن بن أيوب ،ومني سمع أبو خليفة ،فاسمع مني حتى َيع ُل َو إسنا ُدك؛ فإنك تروي عن
أيب خليفة عني!) ،فخجل اجلعايب ،وغلبه الطرباين ،قال ابن العميد( :فوددت يف مكاين أن
الوزارة والرئاسة ليتها مل تكن يل ،وكنت الطرباين ،وفرحت مثل الفرح الذي فرح به
()3

الطرباين ألجل احلديث)

( )1تاريخ بغداد ،)351 / 7( ،وهتذيب التهذيب.)272 / 2( ،
( )2سري أعالم النبالء ،)62 / 14( ،والديباج املذهب.)322 /1( ،
( )3اجلامع ()275 ،274/2
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وألجل هذه األسباب مجيعا كان املحدثون يصابون باالكتئاب واإلحباط وغريها
من األمراض النفسية بسبب ما يسبقه به غريهم من احلديث ،ومما يروى يف ذلك عن شعبة
قوله( :إين ألُذاكر باحلديث يفوتني؛ فأمرض)

()1

وقال مظفر بن مدرك( :ذكروا لشعبة حدي ًثا مل يسمعه ،فجعل يقول :واحزناه)
ِ
جملس للمذاكرةُ ،
فذكر
وقال أمحد بن سلمةُ ( :عقد أليب احلسي مسلم بن احلجاج ٌ
()2

ٌ
له
حديث مل يعرفه ،فانرصف إىل منزله ،وأوقد الرساج ،وقال ملن يف الدار" :ال يدخلن أحدٌ
منكم هذا البيت" ،فقيل لهُ :أهديت لنا سل ٌة فيها متر .فقال" :قدِّ موها إ ايل" ،فقدا موها إليه،
فكان يطلب احلديث ،ويأخذ مترة مترة ،يمضغها ،فأصبح وقد َفنِ َي التمر ،ووجد احلديث).
()3

قال احلاكم( :زادين الثقة من أصحابنا أنه منها مات)

وكل تلك األسباب النفسية أدت اىل ظهور الوضع ألجل حشو أكرب قدر من
احلديث ،وعدم الظهور بمظهر الضعف أمام املنافس ،يقول احلافظ صالح بن حممد
األسدي( :قال يل أبو زرعة الرازي ببغداد :أريد أن أجتمع مع سليامن الشاذكوين ،فأناظره،
فذهبت به إليه ،فلام دخل عليه؛ قلت له :هذا أبو زرعة الرازي؛ أراد مذاكرتك .فتذاكرا
حديث أستار الكعبة وما قطع منها ،فكان الشاذكوين يضع األسانيد يف الوقت ،ويذاكره
اغتممت واهلل مما فعل
فتحري أبو زرعة ،وسكت ،فلام قمنا من عنده قال يل أبو زرعة:
هبا،
ُ
ا
ٍ
بيشء آخر لوضع
هذا الشيخ! ،فقلت له :هذه األحاديث َو َض َعها الساع َة ،ولو ذاكرته
()4

مثلها)

هذا ما يذكره السلفية عن سلفهم من املحدثي ،ومل نزد عىل ما قالوا حرفا واحدا،
( )1رشف أصحاب احلديث ،للخطيب (ص)115
( )2املعرفة والتاريخ (.)284/2
( )3تاريخ بغداد ()103/13
( )4تاريخ بغداد ( ،)47 ،46/9وانظر لف ًظا آخر يف تاريخ دمشق ،البن عساكر ()26/38
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وكل ما فعلناه هو جمرد وصف ونقل من الروايات التي يوردوهنا يف كتبهم املعتربة.
انطالقا من هذا سنحاول هنا أن نبي آثار ذلك االهتامم باجلمع والرواية واحلشو عىل
األمة اإلسالمية ،ودينها الذي سلمته هلم.
وقد رأينا من خالل االستقراء أن هناك انحرافي كبريين نتجا عن ذلك احلشو ،ال
زلنا نعاين آثارمها إىل اآلن ،ومها :التصنيف املبتدع ،واإلغراب الكاذب.
وسنحاول هنا ـ باختصار ـ رشحهام ،والربهنة عليهام ،وبينان آثارمها عىل الدين
والدنيا.
أوال ـ التصنيف املبتدع:
من اآلثار اخلطرية للحشو الذي قام به سلف السلفية ،هو ذلك التصنيف املبتدع
للقضايا الرشعية ،وخاصة العقدية منها ،وهو تصنيف حول العقيدة من مسارها القرآين
الرباين التنزهيي العقالين إىل مسار خمتلف متاما.
فعندما نعود للقرآن الكريم يف القضايا العقدية ،نجده يكثر من ذكر أسامء اهلل
احلسنى ،والدعوة إىل التأمل واالستبصار يف األنفس واآلفاق للتعرف عىل اهلل وعىل الوجود
من خالهلا.
بل إنه من خالل ذلك يدعو إىل قيام حضارة إنسانية راقية تسمو باإلنسان إىل اآلفاق
العليا ،وتعيش فيها اإلنسانية أجواء من التسامح والتعايش مل تظفر هبا يف تارخيها كله.
لكن كل هذا تبخر بسبب احلشو الذي مارسه املحدثون الذين راحوا ينافسون
برواياهتم القرآن الكريم ،فاستبدلوا بأسامء اهلل احلسنى والتأمل فيها ،ما سموه بالصفات،
وهم ال يقصدون منها إال األعضاء ،واستبدلوا بالتسامح والتعايش بي أصحاب امللل
والنحل ،ما سموه كتب الردود ،وهي كتب تفرق األمة ،ومتزقها ،وتثري الفتن بينها.
وسنتحدث هنا عن كال النوعي من التصانيف ،مع ذكر نامذج عن ذلك ،لنرى كيف
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استطاع العقل السلفي بسبب هذه األداة [احلشو] أن ينحرف بالعقيدة التي هي أصل
الدين ،ليحوهلا إىل عقيدة وثنية ،وحيول اإليامن من أداة للتواصل واملحبة مع اإلنسانية مجيعا
إىل أداة للتفرقة والتكفري والفتنة.
 1ـ كتب الصفات:
وهي من الكتب التي يثني السلفية عىل أئمتهم بسبب تصنيفهم هلا ،بل يتصورون
أنه لوال كثرة تصانيفهم فيها ملا بقيت العقيدة اإلسالمية ،ألن التنزيه القرآين عندها سيصبح
هو املسيطر ،وبذلك يزول مذهب السلف ،ويزول معه العقل السلفي من األمة.
وقد أشار ابن تيمية إىل اهتامم السلف هبذا النوع من التصنيف ،وتقديمه عىل غريه،
فقال( :إن سلف األمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون وحيدثون العامة واخلاصة بام يف
الكتاب والسنة من الصفات ،وهذا يف كتب التفسري ،واحلديث ،والسنن أكثر من أن حيصيه
إال اهلل ،حتى إنه ملا مجع الناس العلم ،وبوبوه يف الكتب ،فصنف ابن جريج التفسري والسنن،
وصنف معمر أيضا ،وصنف مالك بن أنس ،وصنف محاد بن سلمة ،وهؤالء أقدم من
صنف يف العلم ،فصنف محاد بن سلمة كتابه يف الصفات ،كام صنف كتبه يف سائر أبواب
العلم ،وقد قيل :إن مالكا إنام صنف املوطأ تبعا له ،وقال :مجعت هذا خوفا من اجلهمية أن
يضلوا الناس ملا ابتدعت اجلهمية النفي والتعطيل ،وكذلك كان جيمعها وحيث هبا غري واحد
()1

من أئمة السلف ملا ابتدعت اجلهمية النفي والتعطيل)

وقال يف موضع آخر( :وأيض ًا فقد مجع العلامء من أهل احلديث والفقه والكالم
والتصوف هذه اآليات واألحاديث ،وتكلموا يف إثبات معانيها ،وتقرير صفات اهلل التي
دلت عليها هذه النصوص؛ ملاا ابتدع اجلهمية جحد ذلك والتكذيب له)

()2

( )1التسعينية.160-158/1 :
( )2التسعينية.167/1 :
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وقد بدأت تلك التصانيف منذ القرون األوىل ،وربام يمكن تقسيمها إىل نوعي:
النوع األول :الكتب املصنفة يف مجيع الصفات
وهي الكتب التي جتمع ما ورد من الروايات حول ما يعتربونه صفات اهلل تعاىل،
وهي كثرية جدا ،وقد ذكر ابن تيمية بعض أسامئها ،داعيا إىل االهتامم هبا ،فقال ـ بعد ذكره
ملا ورد يف الصحاح والسنن من األحاديث التي يسموهنا أحاديث الصفات ـ ( :فإن هذه
مفردة جلميع أحاديث الصفات ،وكذلك تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجة ما تضمنه،
وكذلك تضمن صحيح مسلم ،وجامع الرتمذي ،وموطأ مالك ،ومسند الشافعي ،ومسند
أمحد بن حنبل ،ومسند موسى بن أيب قرة الزبيدي ،ومسند أيب داود الط اياليس ،ومسند ابن
وهب ،ومسند أمحد بن منيع ،ومسند مسدد ،ومسند إسحاق بن راهوية ،ومسند حممد بن
أيب عمر العدين ،ومسند أيب بكر بن أيب شيبة ،ومسند بقي بن خملد ،ومسند احلميدي،
ومسند الدارمي ،ومسند عبيد بن محيد ،ومسند أيب يعىل املوصيل ،ومسند احلسن بن سفيان،
ومسند أيب بكر البزا ار ،ومعجم البغوي ،والطرباين ،وصحيح أيب حاتم بن حبان ،وصحيح
احلاكم ،وصحيح اإلسامعييل ،والربقاين ،وأيب نعيم ،واجلوزقي ،وغري ذلك من املصنفات
األمهات التي ال حيصيها إالا اهلل)

()1

وال بأس أن نورد هنا بعض األمثلة عن الكتب التي تعترب عمدة يف العقيدة السلفية،
والتي أثنى عليها ابن تيمية ،كام أثنى عليها املتأخرون من السلفية ،بل ال تزال إىل اآلن تطبع
وحتقق وتنرش عىل مستويات عالية ،لنرى آثار احلشو عىل العقيدة اإلسالمية التنزهيية التي
جاء الرسل عليهم الصالة والسالم مجيعا لتقريرها.
فمن األمثلة عىل ذلك (كتاب السنة) البن أيب عاصم ،حيث نجد يف هذا الكتاب
الكثري من األخبار املنكرة الغريبة ،مثل خلق اهلل آدم عىل صورة وجهه ،أو عىل صورة
( )1التسعينية.147-131/1 :
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الرمحن ،وأن اهلل تعاىل جتىل للجبل منه مثل اخلنرص ،وأن العرش يئط به من ثقله ،وأنه يقعد
حممد ًا  معه عىل العرش ،وأن املؤمني جيالسون اهلل عز وجل يف اجلنة وغري ذلك.
وقد عقد بابا يف هذا الكتاب يذكر فيه أن اهلل يمكن أن يسمى شخصا أورد فيه هذا
احلديث( :ال شخص أغري من اهلل تعاىل ،وال شخص أحب إليه العذر من اهلل عز وجل،
ومن أجل ذلك بعث الرسل مبرشين ومنذرين ،وال شخص أحب إليه املدح من اهلل تعاىل،
()1

ومن أجل ذلك وعد اجلنة)

ومن تلك الكتب (كتاب السنة) املنسوب إىل عبد اهلل بن أمحد بن حنبل  ..فمام
اشتمل عليه هذا الكتاب من التجسيم :وص ُفه اهلل تعاىل باجللوس عىل العرش ،وإثبات
صدر له وذراعي ،وإثبات الثقل والصورة التي صور عليها آدم ،وأنه عىل كريس من ذهب
حتمله أربعة من املالئكة ،وأنه واضع رجليه عىل الكريس ،وأن الكريس قد عاد كالنعل يف
قرب داو َد عليه السالم
قدميه ،وأنه إذا أراد أن خيوف أحد ًا من عباده أبدى عن بعضه ،وأنه ا
حتى مس بعضه وأخذ بقدمه وغري ذلك مما سيكشف عنه البحث.
ومن أمثلة تلك الكتب (كتاب السنة) أليب بكر اخلالل ،والذي قرر فيه قعود النبي
 مع الباري سبحانه عىل الفضلة التي تفضل من العرش ..وفيه أن اهلل عز وجل ينادي :يا
داود ُادن مني فال يزال يدنيه حتى يمس بعضه ويقول :كن أمامي فيقول رب ذنبي ذنبي،
فيقول اهلل له كن خلفي خذ بقدمي(.)2
ومن أمثلة تلك الكتب (كتاب التوحيد) أليب بكر بن خزيمة ..والذي عقد فيه بابا
بعنوان إثبات األصابع هلل عز وجل ،وبابا يف إثبات القدم ،ونحو ذلك ..ومنها ما جاء يف
أن الكريس موضع قدميه ،وأن العرش يئط به ،وأنه جتىل منه مثل طرف اخلنرص ،وأنه هيبط
( )1السنة البن أيب عاصم ()230 /1
( )2السنة أليب بكر بن اخلالل ()263 /1
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ثم يرتفع ،وأنه ينزل إىل سامء الدنيا بروحه ومالئكته فينتفض تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا،
وأن جنة عدن مسكنه ،وأن حممد ًا  رآه يف روضة خرضاء دونه فراش من ذهب حيمله
أربعة من املالئكة ،وغري ذلك.
ومن أمثلة تلك الكتب (إبطال التأويالت) أليب يعىل الفراء ،والذي شحنه بأوصاف
كثرية هلل يعف اللسان عن قوهلا ،من أمثال(( :)1شاب ،أمرد ،أجعد ،يف حلة محراء ،عليه
تاج ،ونعالن من ذهب ،وعىل وجهه َف َراش من ذهب)
وهو ينص كل حي عىل أن من مل يؤمن هبذه الصفات العظيمة فهو ( زنديق)،
(معتزيل) ( ،جهمي) ( ،ال تقبل شهادته) ( ،ال يسلم عليه) ( ،ال يعاد) ،ثم يقول (:وليس
يف قوله :شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه ،ألننا نثبت ذلك تسمية كام جاء
اخلرب ال نعقل معناها ،كام أثبتنا ذاتا ونفسا ،وألنه ليس يف إثبات ال َف َراش والنعلي والتاج
وأخرض أكثر من تقريب املحدث من القديم ،وهذا غري ممتنع كام مل يمتنع وصفه باجللوس
()2

عىل العرش)..

وهو يرجع كثريا إىل اليهود وتالميذهم ،فينقل عن كعب األحبار أنه قال (:إن اهلل
تعاىل نظر إىل األرض فقال :إين واطئ عىل بعضك ،فانتسفت إليه اجلبال فتضعضعت
الصخرة فشكر اهلل هلا ذلك فوضع عليها قدمه)( ،)3ثم يعترب هذا إلفك حقيقة عقدية ،يدلل
هلا بالرواية التالية (:آخر وطأة وطئها رب العاملي َبو رج) ،ثم يذكر قول كعب األحبار(:
َو رج مقدس ،منه ع ََر َج الرب إىل السامء يوم قىض خلق األرض)
ويعلق عىل هذه الرتهات بقوله (:اعلم أنه غري ممتنع عىل أصولنا محل هذا اخلرب عىل

( )1إبطال التأويالت.133/1 :
( )2إبطال التأويالت.146/1 :
( )3إبطال التأويالت.202/1 :
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()1

ظاهره ،وأن ذلك عىل معنى يليق بالذات دون الفعل)

وينقل عنه هذه أنه قال ملن سأله أين ربنا (:هو عىل العرش العظيم متكئ واضع
إحدى رجليه عىل األخرى) ،ثم يعلق عليها بقوله (:اعلم أن هذا اخلرب يفيد أشياء :منها
جواز إطالق االستلقاء عليه ،ال عىل وجه االسرتاحة بل عىل صفة ال نعقل معناها ،وأن له
رجلي كام له يدان ،وأنه يضع إحدامها عىل األخرى عىل صفة ال نعقلها) ،ويدلل عىل هذا
هبذه الرواية املوضوعة (:إن اهلل ملا فرغ من خلقه استوى عىل عرشه واستلقى ووضع إحدى
()2

رجليه عىل األخرى وقال :إهنا ال تصلح لبرش)

هذه بعض النامذج عن التصنيف يف الصفات ،وهي توضح املنحدر السحيق الذي
أوقع العقل السلفي فيه األمة ،ليخرجها من مجال التنزيه إىل وثنية التشبيه.
النوع الثاين :الكتب املصنفة يف آحاد الصفات
وهي كثرية جدا ،ومن أمثلتها ما كتب حول إثبات اجلهة واملكان هلل تعاىل ،كالكتب
املؤلفة حول العرش ،مثل (كتاب العرش وماروي فيه) ملحمد بن عثامن بن أيب شيبة  ..وقد
ذكر يف هذا الكتاب أن أقرب اخللق إىل اهلل جربيل وميكائيل وإرسافيل ،بينهم وبي رهبم
مسرية مخسامئة عام ،وأن السامء منفطرة من ثقل اهلل ،وأن حممد ًا  رأى ربه يف روضة
خرضاء وغري ذلك.
وهو مشحون بام يستدل به السلفية عىل التجسيم والتشبيه ..وقد قال حمقق الكتاب
يف مقدمته تعظيام لشأنه( :ولقد صنف كثري من السلف وبخاصة يف القرني الثالث والرابع
اهلجريي مؤلفات ورسائل كثرية يف مسائل أسامء اهلل وصفاته ،فبينوا فيها ما جيب عىل املسلم
جتاه هذا األمر العظيم ،وقد اعتمدوا يف تصانيفهم تلك عىل نصوص القرآن والسنة ،وقد
( )1إبطال التأويالت (ص)379 :
( )2إبطال التأويالت (ص)188 :
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كان من ضمن تلك املؤلفات كتاب (العرش) للحافظ حممد بن عثامن بن أيب شيبة ،وقد
عالج املصنف -رمحه اهلل -يف هذا الكتاب مسألة تعد من أهم مسائل األسامء والصفات،
بل ومن أهم مسائل العقيدة وأخطرها ،أال وهي :مسألة علو اهلل عز وجل عىل خلقه،
()1

واستوائه عىل عرشه)

ومن أمثلتها ( كتاب إثبات احلد هلل عز وجل وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه) ،أليب
حممد حممود بن أيب القاسم بن بدران اآلنمي الدشتي (املتوىف سنة661هـ) ،والذي ذكر يف
مقدمة الكتاب دوافعه لتأليفه ،فقال( :فإن سائ ً
ال سألني ،وقال :أحب أن جتمع ما جآء يف
إثبات احلد هلل تعاىل ،ويعني بذالك حدٌ ال يعلمه إال اهلل ،وأما من زعم أن هلل عز وجل حد ًا
يعلمه غريه فهو ٌ
ضال مضل مبتدع ،فأجبت إىل ذلك ،ومجعت يف كتايب هذا شيئ ًا يسري ًا من
مذهب علامء السلف وأئمتهم ،وما روي وصح عنهم ،وما احتجوا يف ذالك من الكتاب
والسنة ،وما ذكروه يف كتبهم وتصانيفهم ،منهم :اإلمام عبداهلل بن املبارك ،واإلمام أبو
عبداهلل أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وعثامن بن سعيد الدارمي ،وأبو عبد اهلل ابن
بطة ،وأبو إسامعيل األنصاري ،وأبو القاسم بن منده ،وإسامعيل بن الفضل األصبهاين،
والقاِض أبو يعىل بن الفراء ،واإلمام أبو احلسن ابن الزاغوين ،واحلافظ أبو العالء اهلمذاين،
رِض اهلل عنهم ،وكل واحد منهم له تصانيف كثرية ،وإمام من أئمة اإلسالم ،وحافظ من
احلفاظ ،وعامل من العلامء ،وفقيه من الفقهاء ،وشيخ من املشايخ فكلهم من أصحاب
احلديث ،يعرفون تفسري القرآن العظيم ،واألحاديث عن النبي  ،وتأويلها ،واحتجوا يف
إثبات احلد هلل عز وجل بنص الكتاب والسنة ،وما قالوا يف ذلك باملقاييس واآلراء ،وال
بأهواء أنفسهم ،وإنام قالوا بدالئل وبراهي من الكتاب والسنة ،وال يكون عىل وجه
األرض أحدٌ أعلم بالكتاب والسنة من أصحاب احلديث ،فمن خيالفهم وال يقول ما قالوه،
( )1العرش وما ُر ِوي فيه ،أبو جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة العبيس( ،ص)6 :
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()1

وال يعتقد ما اعتقدوه؛ فهو مبتدع ضال مضل)

ومن أمثلتها كتاب (عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن) ،للشيخ محود
بن عبداهلل بن محود التوجيري ،وهو من السلفية املعاصين ،وكتابه منترش كثريا ،واعتنى به
السلفية املعاصون ،بل قدم له شيخهم الكبري عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،وقال يف تقديمه
له( :اطلعت عىل ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ محود بن عبداهلل التوجيري وفقه اهلل وبارك
يف أعامله فيام ورد من األحاديث يف خلق آدم عىل صورة الرمحن  ..فألفيته كتاب ًا قي ًام كثري
الفائدة قد ذكر فيه األحاديث الصحيحة الواردة يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ،وفيام يتعلق
بمجيء الرمحن يوم القيامة عىل صورته ،وقد أجاد وأفاد ،وأوضح ما هو احلق يف هذه
املسألة ،وهو أن الضمري يف احلديث الصحيح يف خلق آدم عىل صورته يعود إىل اهلل عز
وجل ،وهو موافق ملا جاء يف حديث ابن عمر أن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن ،وقد
صححه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه واآلجري وشيخ اإلسالم ابن تيمية وآخرون من
األئمة رمحة اهلل عليهم مجيع ًا ،وقد بي كثري من األئمة خطأ اإلمام ابن خزيمة رمحه اهلل يف
إنكار عود الضمري إىل اهلل سبحانه يف حديث ابن عمر والصواب ما قاله األئمة املذكورون
وغريهم يف عود الضمري إىل اهلل عز وجل بال كيف وال متثيل ،بل صورة اهلل سبحانه تليق به
()2

وتناسبه كسائر صفاته وال يشاهبه فيها يشء من خلقه سبحانه وتعاىل)

وقد ذكر التوجيري الدوافع لتأليفه ،وهي دوافع ال ختتلف كثريا عن تلك الدوافع
التي كان ينطلق منها الدارمي وابن خزيمة وابن تيمية ،فقال( :وال يزال القول بمذهب
اجلهمية مستمرا إىل زماننا .وقد رأيت ذلك يف بعض مؤلفات املعاصين وتعليقاهتم
اخلاطئة .وذكر يل عن بعض املنتسبي إىل العلم أنه ألقى ذلك عىل الطلبة يف بعض املعاهد
( )1إثبات احلد هلل عز وجل ،ص.8
( )2عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن (مقدمة)7 /
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الكبار يف مدينة الرياض .وملا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأص عىل
()1

قول اجلهمية .عافانا اهلل وسائر املسلمي مما ابتاله به)

وهو يقصد باجلهمة هنا كل منزهة األمة ،ألهنم مجيعا ،حتى مع تصحيح احلديث ال
يقولون بمقتضاه الظاهر ،بل يؤولونه بمختلف صنوف التأويالت.
وغريها كثري  ..وقد أرشنا إىل بعضها يف كتاب [السلفية والوثنية املقدسة]
 2ـ كتب الردود:
وهي كثرية جدا يف القديم واحلديث ،وال يمكن حرصها ،ونجدها يف العادة
مشحونة باأللفاظ النابية ،واألحكام القاسية الشديدة ،والتي أورثت ما نراه من تفرقة يف
األمة وفتن بينها ،باإلضافة إىل ما مألت به قلب السلفي من أحقاد وغلظة ،فال نكاد نجد
سلفيا مساملا ،حتى لو تكلف كتم ذلك لسبب من األسباب ،فإن عرق األحقاد الذي أمده
به سلفه ،سينفجر فيه حاملا تتاح له الفرصة.
وكيف ال يكون كذلك ،وهو يعترب السالم مع اآلخر ضالال وبدعة ،فمن أمهات
عقائده الوالء والرباء ،وهو يعني وجوب الرباءة التامة من اآلخر  ..واآلخر عنده هو غري
السلفي.
حتى أهنم ال يكتفون بذكر أحكامهم القاسية بتكفري األمة ،بل يلزموهنا فوق ذلك
بأن تكفر من كفروا ،فالساكت ـ عندهم ـ عن تكفري الكافر كافر.
ومن األمثلة عىل ذلك املوقف من أيب حنيفة ،فمع كونه إمام مذهب مشهور من
املذاهب السنية ،وله مئات املاليي من األتباع إال أن ذلك مل يشفع له عند هؤالء ،لسبب
بسيط ،وهو أنه يقول بخلق القرآن ،أو يقول بأن صوتنا الذي نخرجه عندما نقرأ حروف
القرآن الكريم صوت برشي وحادث ،وليس قديام ،فقد ساق عبد اهلل بن أمحد يف كتابه
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ()6 /1
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(السنة) جمموعة كبرية من االهتامات والشتائم التي وجهها سلف السلفية أليب حنيفة من
أمثال( :كافر ،زنديق ،مات جهمي ًا ،ينقض اإلسالم عروة عروة ،ما ولد يف اإلسالم أشأم
وال أرض عىل األمة منه ،وأنه أبو اخلطايا ،وأنه يكيد الدين ،وأن اخلامرين خري من أتباع أيب
حنيفة ،وأن احلنفية أشد عىل املسلمي من اللصوص ،وأن أصحاب أيب حنيفة مثل الذين
يكشفون عوراهتم يف املساجد ،وأن أباحنيفة سيكبه اهلل يف النار ،وأنه أبو جيفة ،وأن املسلم
يؤجر عىل بغض أيب حنيفة وأصحابه ،وأنه ال يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة ،وأن
استقضاء احلنفية عىل بلد أشد عىل األمة من ظهور الدجال ،وأنه من املرجئة ،ويرى السيف
عىل األمة ،وأنه أول من قال القرآن خملوق ،وأنه ضيع األصول ،ولو كان خطؤه موزع ًا عىل
األمة لوسعهم خط ًأ ،وأنه يرتك احلديث إىل الرأي ،وأنه جيب اعتزاله كاألجرب املعدي
بجربه ،وأنه ترك الدين ،وأن أبا حنيفة وأصحابه رش الطوائف مجيع ًا ،وأنه مل يؤت الرفق يف
دينه ،وأنه ما أصاب قط ،وأنه استتيب من الكفر مرتي أو ثالث ًا ،واستتيب من كالم الزنادقة
مرار ًا ،وأن بعض فتاواه تشبه فتاوى اليهود ،وأنه ما ولد أرض عىل اإلسالم من أيب حنيفة،
وأن اهلل رضب عىل قرب أيب حنيفة طاق ًا من النار ،وأن بعض العلامء محدوا اهلل عندما سمعوا
بوفاة أيب حنيفة ،وأنه من الداء العضال ،وأن كثري ًا من العلامء عىل جواز لعن أيب حنيفة،
()1

وأنه كان أجرأ الناس عىل دين اهلل)

وعىل هذا سار خلفهم الذين مل يدعوا أحدا إال وكفروه ،وطالبوا بتكفريه ،ومن مل
يكفره ،فهو كافر ،ومن األمثلة عىل ذلك ما كتبه الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالة إىل
بعض أتباعه يقول فيها( :إذا عرفتم ذلك ،فهؤالء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم ،من
أهل اخلرج وغريهم مشهورون عند خلاص والعام بذلك ،وأهنم يرتشحون له ،ويأمرون به
الناس ،كلهم كفار مرتدون عن اإلسالم؛ ومن جادل عنهم ،أو أنكر عىل من كفرهم ،أو
( )1انظر السنة ،لعبد اهلل بن اإلمام أمحد من ص - 180ص.120
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زعم أن فعلهم هذا ،لو كان باطال فال خيرجهم إىل الكفر ،فأقل أحوال هذا املجادل ،أنه
فاسق ال يقبل خطه وال شهادته ،وال يصىل خلفه ،بل ال يصح دين اإلسالم ،إال بالرباءة
()1

من هؤالء وتكفريهم)

وهكذا كتب ملن يشكك يف تكفري بعض من كفرهم ،فقد كتب هلم يقول( :ما ذكرتم
من قول الشيخ :كل من جحد كذا وكذا ،وقامت عليه احلجة ،وأنكم شاكون يف هؤالء
الطواغيت وأتباعهم ،هل قامت عليهم احلجة؟ فهذا من العجب ،كيف تشكون يف هذا
وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي مل تقم عليه احلجة ،هو الذي حديث عهد باإلسالم،
والذي نشأ ببادية بعيدة ،أو يكون ذلك يف مسألة خفية ،مثل الرصف والعطف ،فال يكفر
حتى يعرف ،وأما أصول الدين التي أوضحها اهلل وأحكمها يف كتابه ،فإن حجة اهلل هو
القرآن ،فمن بلغه القرآن فقد بلغته احلجة؛ ولكن أصل اإلشكال ،أنكم مل تفرقوا بي قيام
احلجة ،وبي فهم احلجة ،فإن أكثر الكفار واملنافقي من املسلمي ،مل يفهموا حجة اهلل مع
()2

قيامها عليهم)

انطالقا من هذا ،فسنشري هنا إىل نامذج من كتب الردود التي ألفها سلف السلفية،
والتي كانت سببا يف تلك األمراض النفسية التي يصاب هبا عقل كل سلفي.
ومن تلك الكتب ما ألفه الدرامي ،ومنها كتابان اهتم هبام ابن تيمية كثريا ،وكان ينقل
عنهام ،ويشري إليهام ،ومها كتاب (الرد عىل اجلهمية) وكتاب (نقض عثامن بن سعيد عىل
املرييس العنيد) ..وقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية خيرب عن اهتامم ابن تيمية هبام( :وكتاباه
من أجل الكتب املصنفة يف السنة وأنفعها ،وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف عىل ما
كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة أن يقرأ كتابيه .وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()52 /10
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()93 /10
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اهلل يويص هبذين الكتابي أشد الوصية ويعظمهام جد ًا .وفيهام من تقرير التوحيد واألسامء
()1

والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها)

مع العم أن هذين الكتابي من أهم كتب التجسيم ..باإلضافة إىل ذلك ،فقد عقد
فيه باب ًا يف تكفري اجلهمية ،وباب ًا يف قتلهم واستتابتهم من الكفر ..مع العلم أن اجلهمية
مصطلح تشنيع ال يراد به الفرقة املنسوبة إىل اجلهم بن صفوان فقط ،ألن اجلهم مات،
وماتت معه أفكاره إال أن الدارمي ومن تابعه يعنون باجلهمية من خالفهم يف صفات اهلل عز
وجل فيدخل يف هذا الوصف املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية والشيعة والصوفية
واإلباضية ..بل كل األمة.
ومنهجه يف الكتابي أنه بعد أن يذكر كل تلك التجسيامت هلل يطالب بقتل كل من
ينكرها باعتباره جهميا ،فقد عقد فصال مطوال لذلك حرض عىل قتلهم بكل صنوف
القتل ..ومما جاء فيه قوله( :ولو مل يكن عندنا حجة يف قتلهم وإكفارهم إال قول محاد بن
زيد ،وسالم بن أيب مطيع ،وابن املبارك ،ووكيع ،ويزيد بن هارون ،وأيب توبة ،وحييى بن
حييى ،وأمحد بن حنبل ،ونظرائهم ،رمحة اهلل عليهم أمجعي ،جلبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول
هؤالء ،حتى نستربئ ذلك عمن هو أعلم منه وأقدم ،ولكنا نكفرهم بام تأولنا فيهم من
كتاب اهلل عز وجل ،وروينا فيهم من السنة ،وبام حكينا عنهم من الكفر الواضح املشهور،
الذي يعقله أكثر العوام ،وبام ضاهوا مرشكي األمم قبلهم بقوهلم يف القرآن ،فضال عىل ما
ردوا عىل اهلل ورسوله من تعطيل صفاته ،وإنكار وحدانيته ،ومعرفة مكانه ،واستوائه عىل
عرشه بتأويل ضالل ،به هتك اهلل سرتهم ،وأبد سوءهتم ،وعرب عن ضامئرهم ،كلام أرادوا
به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا ،وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ،وملا خيفون

( )1اجتامع اجليوش 143
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()1

من خفايا زندقتهم استخراجا)

وعىل هذا املنهج نجد متأخرو السلفية واملعاصون لنا منهم مل يرتكوا أحدا من
املسلمي إال وكتبوا عرشات الردود عليه ،باإلضافة إىل التشهري به وسبه وتكفريه
والتحريض عليه.
فمن منشوراهتم ومؤلفاهتم يف الرد عىل شخص واحد مثل سيد قطب ،نجد :احلد
الفاصل بي احلق والباطل :حوار يف عقيدة سيد قطب وفكره ،وأضواء إسالمية عىل عقيدة
سيد قطب وفكره ،والعواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم ،ومطاعن سيد قطب يف
أصحاب رسول اهلل  ،والتوضيح ملا يف خطاب حممد قطب عن كتب أخيه ،وتأكيد ما ورد
يف مقال أطوار سيد قطب يف وحدة الوجود ودفع شبه املعرتضي ،ومن أصول سيد قطب
ِ
الباطلة املخالفة ألصول السلف ،واالنمـتِصار لِكت ِ
َاب ال َعزيز م
وألصحاب حمُ اَمد 
اجل ابار
األَ مخيار رِض اهلل عنهم عىل أعدائهم األرشار ،وقول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود
واحللول واجلرب ودفاعه عن عقيدة النريفانا اهلندوكية البوذية ،ونظرة سيد قطب إىل
أصحاب رسول اهلل  ،وكتب سيد قطب ال رش منها وال اخطر منها محلت كل البدع.
ومثله نجد ما كتب حول الشيخ حسن بن فرحان املالكي ،حيث كتبوا يف الرد عليه:
ِ
للصحابة األخيار يف ر ِّد أباطيل حسن املالكي) للشيخ عبد املحسن بن محد العباد
(االنتصار
البدر  ..ومنها (الرد السديد عىل مطاعن حسن املالكي عىل أئمة الدعوة ومقررات
التوحيد) للشيخ إبراهيم بن عامر الرحييل ..ومنها (دحر افرتاءات أهل الزيغ واالرتياب
عن دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب) للشيخ ربيع املدخيل  ..وغريها كثري.
وهكذا نجد عاملا مثل الشيخ حممد ناص الدين األلباين يكتب الكثري من الكتب
حول معاصيه وغريهم ،ومن أمثلة ذلك كتابه (دفاع عن احلديث النبوي والسرية يف الرد
( )1الرد عىل اجلهمية للدارمي (ص)213 :
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عىل جهاالت الدكتور البوطي) ،و(الرد عىل أرشد السلفي) ،و(الرد عىل التعقيب احلثيث)،
و(الرد عىل رسالة الشيخ التوجيري يف بحوث من صفة الصالة) ،و(الرد عىل السخاف فيام
سوده عىل دفع ُشبه التشبيه) ،و(الرد عىل الشيخ إسامعيل األنصاري يف مسألة الذهب
ا
املح رلق) ،و(الرد عىل عز الدين بيلق يف منهاجه) ،و(الرد عىل كتاب :حترير املرأة يف عرص
الرسالة) ،و(الرد عىل كتاب :ظاهرة اإلرجاء) ،و(الرد عىل كتاب املراجعات) ،و(الرد عىل
هدية البديع يف مسألة القبض بعد الركوع) ،و(الرد املفحم عىل من خالف العلامء)،
و(كشف النقاب عام يف كلامت أيب غدة من األباطيل واالفرتاءات) ،و(النصيحة بالتحذير
من ختريب ابن عبد املنان)
وهكذا نجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ،الذي حول هو اآلخر كل ما آتاه اهلل
من مداد سهاما وجهها حلرب من يسميهم أعداء السلف ..فقد كتب (الطليعة يف الرد عىل
غالة الشيعة) ،و(رياض اجلنة يف الرد عىل أعداء السنة) ،و(إرشاد ذوي الفطن إلبعاد غالة
الروافض من اليمن) ،و(اإلحلاد اخلميني يف أرض احلرمي) ،و(ردود أهل العلم عىل
الطاعني يف حديث السحر) ،و(املصارعة) ،و(قمع املعاند وزجر احلاقد احلاسد) ،و(غارة
األرشطة عىل أهل اجلهل والفسفطة) ،و(حتفة الشباب الرباين يف الرد عىل اإلمام حممد بن
عيل الشوكاين) ،و(غارة الفصل عىل املعتدين عىل كتب العلل) ،و(إعالن النكري عىل
أصحاب عيد الغدير) ،و(إقامة الربهان عىل ضالل عبد الرحيم الطحان) ،و(فضائح
ونصائح) ،و(الربكان لنسف جامعة اإليامن) ،و(إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد
اهلل القرضاوي) ،و(صعقة الزلزال لنسف أباطيل أهل الرفض واالعتزال)
أما ما كتب عن األشاعرة والصوفية والشيعة واإلباضية ،فال يمكن عده وال حرصه،
وهكذا ،فإننا ال يمكن أن نجد سلفيا إال وهو مشحون بتلك األحقاد التي متليها عىل قلبه
أمثال تلك الكتب.
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ثانيا ـ اإلغراب الكاذب:
وهو من األسس التي يقوم عليها العقل السلفي ،فهو ال حيب أن يتناول األمور
ببساطة ،ويسلم هلا بيرس ،بل هو حياول أن يعقدها ،ويبحث عن تفاصيلها احلسية ،ألنه
يتصور أهنا كلام كانت التفاصيل أكثر ،كان العلم أعظم.
والسلفية يف ذلك هيتدون هبدي سلفهم من اليهود ،والذين حكى اهلل تعاىل موقفهم
من البقرة التي أمروا بذبحها ،وكان يف إمكاهنم أن يذبحوا أي بقرة ،لكنهم ظلوا يتساءلون
عن لوهبا وسنها وعملها وغري ذلك ..حتى أهنم مل يسلموا ملوسى عليه السالم يف شأهنا إال
وها َو َما
بعد أن ذكر هلم كل تلك التفاصيل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا ماآل َن ِجئ َ
احل ِّق َف َذ َب ُح َ
مت بِ م َ
كَا ُدوا َي مف َع ُل َ
ون﴾ [البقرة]71 :
وهكذا نجد العقل السلفي يبحث عن أدق التفاصيل املرتبطة بذات اهلل ومالئكته
ويتساءل عن العرش ومكوناته وحجمه  ..وقد كانت هذه التساؤالت سببا يف وفور سوق
الكذابي من اليهود وغريهم ،خاصة مع سهولة تقبل العقل السلفي ألي يشء.
وسنسوق هنا من باب املثال ما كتبه بعض أعالم سلفهم حول املالئكة عليهم
السالم ،لنرى الفرق بي الصورة اجلميلة للمالئكة عليهم السالم كام ذكرهم القرآن
الكريم ،وكام طولبنا باإليامن هبم ،وبي الصورة التي صورها هبم السلفية.
وهذا العلم السلفي املشهور ،والذي نجده مصدرا أساسيا يف العقائد السلفية هو
أبو الشيخ صاحب كتاب العظمة ،والذي قال فيه تلميذه احلافظ أبو نعيم األصبهاين( :كان
أحد األعالم ،صنف األحكام والتفسري ،وكان يفيد عن الشيوخ ،ويصنف هلم ستي سنة،
قال :وكان ثقة)( ،)1وقال فيه أبو بكر اخلطيب( :كان أبو الشيخ حافظا ،ثبتا ،متقنا) ،وقال
فيه أبو موسى املديني( :مع ما ذكر من عبادته كان يكتب كل يوم دستجة كاغد؛ ألنه كان
( )1سري أعالم النبالء( )279 / 16
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يورق ويصنف ،وعرض كتابه (ثواب االعامل)عىل الطرباين ،فاستحسنه ،ويروى عنه أنه
قال :ما عملت فيه حديثا إال بعد أن استعملته)(.)1
وهكذا ترجم له الذهبي يف السري ،وقال عنه(:اإلمام احلافظ الصادق ،حمدث
أصبهان ،أبو حممد ،عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حيان ،املعروف بأيب الشيخ ،صاحب
()2

التصانيف)

ثم نقل كالم أهل العلم يف الثناء عليه فقال( :قال ابن مردويه :ثقة مأمون ،صنف
التفسري والكتب الكثرية يف األحكام وغري ذلك) ،وقال عنه الصفدي ( :كان حافظ ًا عارف ًا
بالرجال واألبواب ،صنف تاريخ بلده ،والتأريخ عىل السني ،وكتاب السنرة ،وكتاب
()3

العظمة ،وكتاب ثواب األعامل ،وكتاب السنن)

وقد خصص كتابه هذا للروايات املرتبطة بعظمة اهلل تعاىل ،وقد رتب أبوابه عن
املخلوقات ترتيبا من األعىل إىل األدنى ،فبدأ بأعىل املخلوقات وأعظمها وهو العرش،
وختم بأصغر املخلوقات وهي اجلراد ..وذكر بينهام حجب ربنا سبحانه وتعاىل ،وخلق
املالئكة ،وجربيل ،وميكائيل وإرسافيل ،ومحلة العرش ،وصفة السموات ،وذكر اجلنات
وصفتها ،والشمس والقمر ،والنجوم ،والسحاب وصفته ،و املطر ونزوله ،وصفة الرعد،
والربق ،واملجرة ،والرياح ،وابتداء اخللق ،وصفة األرضي ،وصفة البحر واحلوت وعظم
خلقهام ،وعجائبهام ،وصفة النيل ومنتهاه ،وقصة ذي القرني ،وذكر جبل قاف ،وذكر إرم
ذات العامد ،وكريس سليامن عليه السالم وقصة نمرود وأصحاب موسى ،وقصة عوج بن
عنق ،والعاملقة وصفة إلياس عليه السالم ،وذكر املائدة وصفتها ،وخلق آدم وحواء،

( )1سري أعالم النبالء( )278/16
( )2سري أعالم النبالء ()276 /16
( )3الوايف بالوفيات .473/5
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ولطيف صنع اهلل وحكمته ،وذكر اجلن وخلقهم ،وذكر تسبيح اخلالئق ،وخلق الفرس،
وذكرخلق اجلراد.
والكتاب ميلء بالغرائب التي استقى منها العقل السلفي تصوراته عن الكون من
مبتدئه إىل منتهاه ،وتشكل آثار اليهود وتالميذهم فيه حجام ممتازا مقارنة بحجمة ،فعدد
الروايات التي رواها فيه عن وهب بن منبه وليست مسندة إىل الصحابة والمرفوعة إىل
النبي  سبعة وسبعون أثر ًا  ..وبلغت روايات كعب األحبار سبعا وعرشين رواية ..
وبعض هذه الروايات أكثر من صفحتي ..أي أن كل رواية منها تساوي عرشات الروايات.
بعد هذا التعريف بالكاتب والكتاب ،نسوق ـ باختصار ـ بعض الروايات التي
أوردها يف األبواب التي خصصها للمالئكة عليهم السالم ،لنرى الصورة اجلديدة
للمالئكة عند السلفية بدل الصورة القرآنية.
فمن الروايات التي أوردها يف باب [ذكر خلق املالئكة وكثرة عددهم] ما رواه
بسنده عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل ( :أتاين ملك برسالة من اهلل عز وجل ،ثم رفع
()1

رجله فوضعها فوق السامء ،ورجله األخرى ثابتة يف األرض مل يرفعها)

احلمدُ هللاِ َفاطِ ِر السامو ِ
ات
اَ َ
وهذا خالف ما ورد يف القرآن الكريم من قوله تعاىل ﴿ :م َ م
ضج ِ
اع ِل املمَ َالئِك َِة ُر ُس ًال ُأ ِ
ويل َأ مجنِ َح ٍة َم مثنَى َو ُث َال َ
اخل مل ِق َما َي َشا ُء ﴾
اع َي ِزيدُ ِيف م َ
ث َو ُر َب َ
َو ماألَ مر ِ َ
[فاطر]1 :
ومن الروايات اخلطرية التي رواها يف هذا الباب ما رواه عن عبد اهلل بن عمرو ،قال:
(خلق اهلل عز وجل املالئكة من نور الصدر والذراعي)( ..)2وهذه الرواية اخلطرية ـ
باإلضافة ملا حتمله من جتسيم ـ تصور املالئكة باعتبارهم جزءا من اهلل ،أو من نور اهلل ،وهم
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()729/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()733/2
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بذلك يقعون فيام ذكره اهلل تعاىل عن املرشكي حي قال﴿ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزم ًءا إِ ان
ُ م َ
َ َ َ
مِ
اإلن َمس َ
ور ُمبِيٌ ﴾ [الزخرف]15 :
ان َل َك ُف ٌ
ويروي عن عبد اهلل بن عمرو الكيفية التي خلقت هبا املالئكة ،فيقول ـ بلغة جتسيمية
وثنية ـ  ( :خلق اهلل عز وجل املالئكة من نور ،وينفخ يف ذلك ،ثم يقول :ليكن منكم ألف
()1

ألفي ،فإن من املالئكة خلقا أصغر من الذباب)

بل يروي يف ذلك عن رسول اهلل  ،أنه قال( :إن يف اجلنة لنهرا ما يدخله جربيل
عليه السالم من دخلة فيخرج فينتفض إال خلق اهلل عز وجل من كل قطرة تقطر منه
()2

ملكا)

ويروي تفاصيل أكثر عن وهب بن منبه ،يقول فيها( :إن هلل تبارك وتعاىل هنرا يف
اهلواء سعة األرضي كلها سبع مرات ،ينزل عىل ذلك النهر ملك من السامء فيملؤه ويسد
ما بي أطرافه ،ثم يغتسل منه ،فإذا خرج قطرت منه قطرات من نور ،فيخلق من كل قطرة
()3

منها ملك يسبح اهلل عز وجل بجميع تسبيح اخلالئق كلهم)

ويروي عن الضحاك قوله( :إن هلل تبارك وتعاىل ملكا إذا جهر بصوته صمتت
املالئكة كلها تعظيام لذلك امللك ،ال يذكرون إال يف أنفسهم ،ألهنم ال يفرتون عن التسبيح)،
قيل له :وما ذلك امللك؟ ،قال( :ملك له ستون وثالثامئة رأس ،يف كل رأس ستون وثالثامئة
()4

لسان ،لكل لسان ستون وثالثامئة لغة)

ويروي عن األوزاعي قوله ( :قال موسى عليه السالم :يا رب ،من معك يف السامء؟
قال :مالئكتي ،قال :وكم هم يا رب؟ قال :اثنا عرش سبطا ،قال :وكم عدد كل سبط؟ قال:
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()734/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()735/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()736/2
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()740/2

91

()1

عدد الرتاب)

ويروي عن كعب ،قال( :ما من شجرة وال موضع إبرة إال وملك موكل هبا ،يرفع
عل م ذلك إىل اهلل تبارك ،وإن مالئكة السامء أكثر من عدد الرتاب ،وإن محلة العرش ما بي
()2

كعب أحدهم إىل منكبه مسرية مخسامئة عام)

ويروي عن عبد اهلل بن احلارث ،قال( :ما من شجرة رطبة وال يابسة إال موكل هبا
ملك ،يأيت اهلل عز وجل بعلمها ورطوبتها إذا رطبت ،ويبسها إذا يبست كل يوم) ،قال
َاب ُمبِ ٍ
س إِ اال ِيف كِت ٍ
األعمش  :وهذا يف الكتابَ ﴿ :و َال َر مط ٍ
ب َو َال َيابِ ٍ
ي﴾ [األنعام)]59 :

()3

ولست أدري كيف عرف األعمش أن هذا يف كتاب اهلل مع أن اهلل تعاىل ذكر يف اآلية
أن كل يشء مكتوب عنده ،أما علم اهلل باألشياء ،فال حيتاج إىل ملك وال إىل غريه .لكن
الرؤية السلفية ـ كام ذكرنا يف [السلفية والوثنية املقدسة] ـ تصور اهلل حمتاجا ألن تأتيه املالئكة
كل حي باألخبار ،ليطلع عليها ويقيض وقتا طويال يف االطالع عليها.
ويروي عن كعب يف كيفية خلق املالئكة ،ورس كثرهتم ،فيقول( :ال تقطر عي ملك
منهم إال كانت ملكا يطري من خشية اهلل عز وجل) قال صفوان :وزاد فيه غريه( :وذلك أهنا
()4

نطفة خشية ،وليست نطفة شهوة ،فمن هنالك كثرة املالئكة)

ويروي عن العالء بن هارون قوله( :جلربيل عليه السالم يف كل يوم اغتامسة يف
()5

الكوثر ،ثم ينتفض ،فكل قطرة خيلق منها ملك)

ويروي عن شهر بن حوشب قوله ( :إن هلل تبارك وتعاىل ملكا يقال له :صدلقن إن
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()741/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()742/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()743/2
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()745/2
( )5العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()746/2
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()1

بحور الدنيا تسع يف نقرة إهبامه)

ويروي عن مالك قوله( :بلغنا أن يف بعض السموات مالئكة ،كلام سبح بينهم ملك
وقع من تسبيحه ملك قائم يسبح ،قال :ويف بعض الساموات ملك له من العيون عدد
احلىص والثرى ،وعدد نجوم السامء ،ما فيها عي إال وحتتها لسان وشفتان ،حيمد اهلل عز
وجل بلغة ال يفقهها صاحبها ،قال :وإن محلة العرش هلم قرون ،بي أطراف قروهنم
ورؤوسهم مقدار مخسامئة سنة ،والعرش فوق القرون)

()2

ويروي عن نوف البكايل قوله ( :إذا مىض ثلث الليل بعث اهلل تبارك وتعاىل أربعة
أفواج من املالئكة ،فأخذ فوج منهم برشقي السامء ،وفوج منهم بغريب السامء ،وفوج حيث
جتيء اجلنوب ،وفوج منهم حيث جتيء الشامل ،فقال هؤالء :سبحان اهلل ،وقال هؤالء:
احلمد هلل ،وقال هؤالء :ال إله إال اهلل ،وقال هؤالء :اهلل أكرب ،حتى ترصخ الديوك من
()3

السحر)

ويروي عن كعب األحبار قوله( :إن هلل عز وجل ملكا ،يصوغ حيل أهل اجلنة من
يوم خلق إىل أن تقوم الساعة ،لو أن حليا أخرج من حيل أهل اجلنة لذهب بضوء
()4

الشمس)

ويروي عن وهب خربا طويال يشكل وحده متنا من املتون التي يتشكل منها العقل
السلفي ،قال فيه ( :ثم إن اهلل عز وجل أراد أن خيلق محلة العرش ،فقال :كن ،فكون من
املالئكة بعدد القطر ،واملطر ،والشجر ،والورق ،وكل رطب ،ويابس  ..ثم قال هلم :أقلوا
العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،ثم قال :كن ،فأمدهم بصف ثان أمثاهلم سبعة أضعاف يف
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()746/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()747/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()748/2
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()751/2
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الشدة والقوة ،والنجدة ،والشجاعة ،والغلظة ،والعظمة ،مالئكة مرتاصة أقدامهم،
مصطكة مناكبهم ،متالزقة أقدامهم ،ثم قال هلم :أقلوا العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،ثم
قال هلم :كن ،فأمدهم بصف أمثاهلم ،سبعة متالزقة أكتافهم ،أنصافهم األعىل من النار،
وأنصافهم األسفل من الثلج ،فال ذلك النار يذيب الثلج بحره ،وال ذلك الثلج يطفئ النار
بربده ،ثم قال هلم :أقلوا العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،ثم قال :كن ،فأمدهم بصف رابع
أمثاهلم ،سبعة أضعاف ،مالئكة أنصافهم من الربق اخلاطف ،وأنصافهم من الرعد
القاصف ،ثم قال هلم :أقلوا العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،فأمدهم بصف خامس :مالئكة
أنصافهم من الريح العاصف ،وأنصافهم من السحاب العاكف ،فال ذلك العاصف يزيل
ذلك العاكف ،وال ذلك العاكف يزيل ذلك العاصف ،ثم قال هلم :أقلوا العرش ،فام قدروا
عىل إقالله ،ثم أمدهم بصف سادس أمثاهلم ،أنصافهم من الظلمة ،وأنصافهم من النور،
فال ذلك النور يذهب سواد الظلمة ،وال تلك الظلمة تذهب بذلك النور ،ثم قال هلم :أقلوا
العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،ثم قال :كن ،فأمدهم بصف سابع أمثاهلم ،مالئكة أنصافهم
من الدر ،وأنصافهم من الزمرد ،فال ذلك الدر يذهب شعاع ذلك الزمرد األخرض ،وال
ذلك الزمرد يزيل شعاع ذلك الدر ،ثم قال هلم :أقلوا العرش ،فام قدروا عىل إقالله ،فقال
اهلل عز وجل :وعزيت وجاليل وارتفاعي فوق عريش ،وعلوي عىل خلقي وعظمتي ،لو
أمددتكم بأمثالكم ،وأضعافكم أبد اآلبدين ،ودهر الداهرين ما قدرتم عىل إقالله إال يب،
فقو لوا :ال حول وال قوة إال باهلل ،فقالوها :فاستقل العرش عىل رءوسهم ،فعظم عليهم،
ومدت أرجلهم هتوي ،فأمر اهلل عز وجل امللك أن يكتب اسمه األعظم حتت أرجلهم،
فاستقل العرش عىل رءوسهم ،فاهلل تبارك وتعاىل حامل عرشه ،ال من حاجة إليهم ،ولكن
()1

استعبدهم ،فإذا أماهتم محل اهلل عز وجل عرشه كام كان بديا)
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ( ،)755/2اخترصت بعض اخلرب.
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ويروي عن مكحول عن رسول اهلل  أنه قال ( :إن يف محلة العرش أربعة أمالك:
ملك عىل صورة سيد الصور وهو ابن آدم ،وملك عىل صورة سيد السباع وهو األسد،
وملك عىل صورة سيد األنعام وهو الثور ،قال :فام زال غضبان مذ يوم العجل إىل ساعتي
()1

هذه ،وملك عىل صورة سيد الطري وهو النرس)

ومن الروايات التي أوردها يف باب سامه [ذكر املالئكة املوكلي يف السموات
واألرضي] هذه الرواية اخلطرية التي رواها عن رشيح بن عبيد ،قال :ملا صعد النبي 
إىل السامء فأوحى اهلل عز وجل إىل عبده ما أوحى ،قال ( :فلام أحس جربيل بدنو الرب
تبارك وتعاىل خر ساجدا ،فلم يزل يسبحه :سبحان ذي اجلربوت ،وامللكوت ،والكربياء،
والعظمة ،ثم قىض اهلل عز وجل إىل عبده ما قىض ،ثم رفع رأسه فرأيته يف خلقه الذي خلق
عليه ،منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت ،فخيل إيل أن ما بي عينيه قد سد األفق،
وكنت ال أراه قبل ذلك إال عىل صور خمتلفة ،وأكثر ما كنت أراه عىل صورة دحية الكلبي،
()2

وكنت أحيانا ال أراه قبل ذلك إال كام يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال)

ومن الروايات التي أوردها يف باب سامه [ذكر ميكائيل عليه السالم ،والطريان،
وعظم خلقه وما وكل به] هذه الرواية التجسيمية اخلطرية التي رفعها إىل رسول اهلل :
()3

(جربيل عن يمينه ،وميكائيل عن األخرى)

وروى عن عبد الرمحن بن سابط قال ( :يدبر الدنيا واألمر أربعة أمالك :فجربيل
عىل الريح واجلنود ،وميكائيل عىل القطر والنبات ،وملك املوت عىل األنفس ،وكل هؤالء
()4

ترفع إىل إرسافيل)

( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()756/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()780/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()809/3
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()810/3

95

وروى عن خالد بن أيب عمران ،أنه قال( :جربيل أمي اهلل إىل رسله ،وميكائيل يتلقى
()1

الكتب التي ترفع من أعامل الناس ،وإرسافيل بمنزلة احلاجب)

وروى عن عكرمة بن خالد هذه الرواية اخلطرية ،وهي أن رجال قال :يا رسول اهلل،
أي اخللق أكرم عىل اهلل؟ قال( :ال أدري).فجاءه جربيل فقال( :يا جربيل ،أي اخللق أكرم
عىل اهلل؟) قال :ال أدري .فعرج جربيل ثم هبط فقال( :أكرم اخللق عىل اهلل جربيل،
وميكائيل ،وإرسافيل ،وملك املوت عليهم السالم ،فأما جربيل فصاحب احلرب وصاحب
املرسلي ،وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط ،وأما
ملك املوت فهو موكل بقبض كل روح عبد يف بر أو بحر ،وأما إرسافيل فأمي اهلل بينه
وبينهم)

()2

وروى هذه الرواية التجسيمية اخلطرية يرفعها إىل رسول اهلل ( :أقرب اخللق إىل
اهلل عز وجل جربيل ،وميكائيل ،وإرسافيل وهم منه مسرية مخسي ألف سنة ،جربيل عن
()3

يمينه وميكائيل عن األخرى وإرسافيل بينهام)

ومن الروايات التجسيمية اخلطرية التي أوردها يف باب سامه [صفة إرسافيل عليه
السالم ،وما وكل به] ما رواه عن عائشة أن كعبا قال هلا :هل سمعت رسول اهلل  يقول
يف إرسافيل شيئا؟ قالت :نعم ،سمعت رسول اهلل  يقول( :له أربعة أجنحة ،منها جناحان
أحدمها باملرشق واآلخر باملغرب ،واللوح بي عينيه ،فإذا أراد اهلل عز وجل أن يكتب
()4

الوحي ينقر بي جبهته)

وروى عن وهب بن منبه حديثه الطويل يف كيفية خلق الكائنات املختلفة ،قال..( :
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()810/3
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()811/3
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()812/3
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()820/3
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ثم قال :كن فيكون ،فكون الصور وهو من لؤلؤة بيضاء يف صفاء الزجاجة وله أربع شعب:
شعبة حتت العرش ،وشعبة يف ثراء الثراء ،وشعبة يف مرشق املرشق ،وشعبة يف مغرب
املغرب ،ثم قال للعرش :خذ الصور ،فتعلق بالعرش ،ثم قال :كن ،فكون إرسافيل وهو
من أقرب املالئكة إىل اهلل تبارك وتعاىل ،فأمره أن يأخذ الصور فأخذه وفيه ثقب بعدد كل
روح مبدوة ،وكل نفس منفوسة ،ال خيرج روحان من ثقب واحد ،وال جسامن يدخالن يف
ثقب ،بل كل ثقب لصغري الصغري الذي ال يعرف ،وخلليل اخلليل الذي ال يوصف ويف
وسط الصور كوة كاستدارة السامء واألرض ،وإرسافيل واضع فمه عىل تلك الكوة ،ثم قال
له الرب عز وجل :قد وكلتك بالصور فأنت للنفخة والصيحة ،فدخل إرسافيل يف مقدم
العرش فأدخل رجله اليمنى حتت العرش ،وقدم اليرسى ومل يطرف مذ خلقه اهلل عز وجل
()1

ينتظر ما يؤمر به [ص ]842:والعرش عىل كاهله ،واللوح يقرع جبهته)

ويروى وهيب بن الورد قال( :بلغني أن أقرب اخللق من اهلل عز وجل إرسافيل
العرش عىل كاهله ..فإذا نزل الوحي ديل لوح من حتت العرش ،قال :فيقرع جبهة إرسافيل
فينظر فيه فيدعو جربيل فريسله ،فإذا كان يوم القيامة أتى بإرسافيل  -قال مؤمل :هكذا
حفظي :إرسافيل ،وقال بعض أصحابنا :اللوح ترعد فرائصه  -فيقال :ما صنعت فيام أدى
إليك اللوح؟ فيقول :بلغت جربيل .فيدعى جربيل ترعد فرائصه فيقال :ما صنعت فيام
بلغك إرسافيل؟ فيقول :بلغت الرسل .فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم فيقال :ما صنعتم
فيام أدى إليكم جربيل؟ فيقولون :بلغنا الناس .قال :فهو قوله عز وجلَ ﴿ :ف َلن مَس َأ َل ان ا ال ِذي َن
ُأ مر ِس َل إِ َل مي ِه مم َو َلن مَس َأ َل ان املمُ مر َسلِيَ (َ )6ف َلنَ ُق اص ان َع َل مي ِه مم ِب ِع مل ٍم َو َما ُكناا غَائِ ِبيَ ﴾ [األعراف،6 :
)]7

()2

( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()840/3
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()845/3
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وروى عن وهب بن منبه من حديثه الطويل يف كيفية خلق الكائنات قوله ..( :ثم
يقول اهلل عز وجل :كن فيكون بحرا حتت الكريس ،وهو البحر املسجور ،فذلك قوله تعاىل:
ور ( )4والس مق ِ
ور ( )3وا ملبي ِ
ت املمَ مع ُم ِ
ور (ِ )2يف َر ٍّق َمن ُمش ٍ
َاب َم مس ُط ٍ
﴿ َوال ُّط ِ
ور (َ )1وكِت ٍ
ف
َ َم
َ ا
املمَ مر ُفو ِع (َ )5وا مل َب مح ِر املمَ مس ُج ِ
ور﴾ [الطور ]6 - 1 :أوله يف علم اهلل تعاىل وآخره يف إرادة اهلل
تعاىل فيه ماء ثخي شبه ماء الرجل متر املوجة خلف املوجة سبعي عاما ال تلحقها ،يمطر
()1

اهلل عز وجل منه عىل اخللق إذا أماهتم)

هذه نامذج عن بعض الروايات التي أوردها أبو الشيخ حول املالئكة عليهم السالم،
ونجد أمثاهلا يف الكثري من كتب العقائد التي يسموهنا كتب سنة.
وهي كلها تدل عىل ما ذكرناه من حني العقل السلفي إىل الغرائب ،والتي تلجئه إىل
اخلرافة ال حمالة ،ولذلك شاع سوق القصاصي والكذابي يف املجتمع اإلسالمي.
ولو أن هذا العقل اكتفى بام ورد يف القرآن الكريم عن خلق املالئكة ،وسلم أمره هلل
فيهم ،وعلم أن عقله مطالب بأن يسري يف مناكب األرض ليعمرها ،ويمألها هداية
وصالحا لكف عن كل هذا الغثاء الذي شوه به الدين.
وقد أشار احلافظ ابن رجب احلنبيل (املتوىف  ) 795ـ مع سلفيته املختلطة بالتصوف
ـ إىل هذه الظاهرة اخلطرية ،فقال يف كتابه (فضل علم السلف عىل اخللف) منتقدا هلا( :وقد
فتن كثري من املتأخرين هبذا  -أي بكثرة الكالم  -فظنوا أن من كثر كالمه وجداله وخصامه
يف مسائل الدين ،فهو أعلم ممن ليس كذلك ،وهذا جهل حمض! وانظر إىل أكابر الصحابة
وعلامئهم ،كأيب بكر وعمر وعثامن وعيل ،ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت ،كيف كانوا:
كالمهم أقل من كالم ابن عباس ،وهم أعلم منه .وكذلك كالم التابعي أكثر من كالم
الصحابة ،والصحابة أعلم منهم ،وكذلك تابعو التابعي كالمهم أكثر من كالم التابعي،
( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()849/3
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والتابعون أعلم منهم .فليس العلم بكثرة الرواية ،وال بكثرة املقال ،ولكنه نور يقذف يف
القلب ،يفهم به العبد احلق ،ويميز به بينه وبي الباطل ،ويعرب عن ذلك بعبارات وجيزة
حمصلة للمقاصد .وقد كان النبي  أويت جوامع الكلم ،واخترص له الكالم اختصارا ،وهلذا
ورد النهي عن كثرة الكالم ،والتوسع يف القيل والقال .وقد ابتلينا بجهلة من الناس
يعتقدون يف بعض من توسع يف القول من املتأخرين أنه أعلم ممن تقدم ،فمنهم من يظن يف
شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم ،لكثرة بيانه ومقاله ،ومنهم
من يقول :هو أعلم من الفقهاء املشهورين املتبوعي ،وهذا يلزم منه ما قبله ،ألن هؤالء
الفقهاء املشهورين املتبوعي أكثر قوال ممن كان قبلهم ،فإذا كان من بعدهم أعلم منهم
التساع قوله ،كانوا هم أعلم ممن كان أقل منهم قوال بطريق أوىل ،كثالوري واألوزاعي
والليث وابن املبارك وطبقتهم ،وممن قبلهم من التابعي والصحابة أيضا ،فإن هؤالء كلهم
أقل كالما ممن جاء بعدهم .وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح! وإساءة ظن هبم! ونسبة
()1

إىل اجلهل وقصور العلم! وال حول وال قوة إال باهلل)

وقد أشار اخلطيب البغدادي إىل هذه الظاهرة يف العقل السلفي ،فقال منكرا هلا:
(وأكثر طالبي احلديث يف هذا الزمان يغلب عىل إرادهتم كتب الغريب دون املشهور ،وسامع
املنكر دون املعروف ،واالشتغال بام وقع فيه السهو واخلطأ من روايات املجروحي
والضعفاء ،حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم جمتنبا ،والثابت مصدوفا عنه مطرحا،
وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة وحملهم ،ونقصان علمهم بالتمييز ،وزهدهم يف
()2

تعلمه ،وهذا خالف ما كان عليه األئمة من املحدثي واألعالم من أسالفنا املاضي)

ثم روى عن أمحد قوله( :رش احلديث الغرائب التي ال يعمل هبا وال يعتمد عليها)،
( )1فضل علم السلف عىل اخللف ،ص 26و28و.47
( )2الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ص)141 :
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وقوله( :تركوا احلديث وأقبلوا عىل الغرائب ،ما أقل الفقه فيهم)

()1

وما ذكره اإلمام أمحد صحيح ودقيق ،ولكن العقل السلفي ال يقبل من أمحد إال ما
يوافق مزاجه ..ألن كل عقل ممتلئ باحلشو البد أن يكون عقال مزاجيا ،ذلك أنه ال ينطلق
للوصول إىل احلقيقة من البحث العلمي اجلاد ،وإنام ينطلق من إرضاء غريزته وفضوله.

( )1الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي (ص)141 :

100

الرواية  ..ال الدراية
الركن الثالث الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي هو [الرواية] ،أو هو حكاية
األقوال والنصوص وترديدها وحفظها ..وهو بسبب مهارته يف هذا اجلانب ،وإغفاله
ألدوات التحليل واملناقشة والنقد ،أو إغفاله ألدوات الدراية أصبحت هذه األدوات
ضامرة عنده ،وإن استعملها فهو يستعملها ليقبل ما يشاء من الروايات ،أو يرفض ما يشاء
منها.
والعقل السلفي بسبب امتالكه هلذه األداة يتصور أنه امتلك كل يشء ،وهلذا نرى
فيه ذلك التعايل عىل مجيع طوائف األمة وعلامئها ..بسبب تومهه أنه ما دامت الرواية له،
فاحلديث له..
وبام أن احلديث هو املصدر األسايس للدين بعد القرآن الكريم أو مع القرآن
الكريم ..فلذلك صار شطر الدين له هبذا االعتبار..
أو ربام صار كل الدين له ،ألن احلديث يمثله رسول اهلل  .. ورسول اهلل  ـ يف
العقل السلفي ـ ليس سوى أقواله وأفعاله وتقريراته ،ولذلك فإن من يروهيا هو األحق
برسول اهلل  ..ولذلك نراهم حيتكرون رسول اهلل  ألنفسهم باحتكار الرواية عنه.
وبناء عىل ذلك نرى ذلك التعايل الذي تنضح به كتبهم عىل سائر األمة ،بل إهنم
وضعوا كتبا خاصة متجدهم ،وطالبوا األمة باإليامن هبا ،فمن مل يؤمن بأهل احلديث مل يؤمن
باحلديث ،ومن مل يؤمن باحلديث مل يؤمن برسول اهلل .
وهلذا نرى سلفهم وخلفهم يرددون ما يردد شيخ إسالمهم ابن تيمية حي يقول يف
يتبي ر
أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية :أهل
أن ر
استعالء وكربياء كل حي( :وهبذا ر
يتعصبون له إال رسول اهلل  ،وهم أعلم الناس
احلديث والسنرة الذين ليس هلم متبوع
ر
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وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة
بأقواله وأحواله وأعظمهم متييزا بي صحيحها وسقيمها ر
واتباع هلا  :تصدي ًقا وعم ً
ال وح ابا ومواال ًة ملن واالها ومعاداة ملن عاداها ،الذين
بمعانيها
ٌ
َي ُردون املقاالت املجمل َة إىل ما جاء به من الكتاب واحلكمة ،فال ُين َِّص ُبون مقال ًة وجيعلوهنا
ومجل كالمهم إن مل تكن ثابت ًة فيام جاء به الرسول  بل جيعلون ما بعث
من أصول دينهم ُ
()1

به الرسول  من الكتاب واحلكمة هو األصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه)

وقبله قال ابن قتيبة (املتوىف سنة  276هـ) بعد أن ذكر التوجهات املختلفة التي
توجهها علامء األمة وعامتها ..(:فأما أصحاب احلديث ،فإهنم التمسوا احلق من وجهته
وتتبعوه من مظانه وتقربوا من اهللر تعاىل باتباعهم سنن رسول اهللر  وطلبهم آلثاره وأخباره
بر ًا وبحر ًا ،ورشقا وغربا ،يرحل الواحد منهم راجال مقويا يف طلب اخلرب الواحد أو السنة
الواحدة حتى يأخذها من الناقل هلا مشافهة ،ثم ال يزالوا يف التنقري عن األخبار والبحث
هلا حتى فهموا صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ،وعرفوا من خالفها من الفقهاء
إىل الرأي ،فنبهوا عىل ذلك حتى نجم احلق بعد أن كان عافيا ،وبسق بعد أن كان دارسا،
واجتمع بعد أن كان متفرقا ،وانقاد للسنن من كان عنها معرضا ،وتنبه هلا من كان عنها
وحكِ َم بقول رسول اهللر  بعد أن كان حيكم بقول فالن وفالن ،وإن كان فيه خالف
غافالُ ،
()2

عىل رسول اهللر ) 

وبعده قال أبو حاتم حممد بن حبان التميمي (املتوىف سنة  ) 354مثنيا عىل أهل
احلديث سلف السلفية ..( :ثم اختار طائفة لصفوته وهداهم للزوم طاعته من اتباع سبل
األبرار يف لزوم السنن واآلثار ،فزين قلوهبم باإليامن ،وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف
أعالم دينه ،واتباع سنن نبيه ،بالدر ؤُ ب يف الرحل واألسفار وفراق األهل واألوطار يف مجع
( )1جمموع الفتاوى ()3/347
( )2تأويل خمتلف احلديث (ص)127 :
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السنن ورفض األهواء والتفقه فيها برتك اآلراء ،فتجرد القوم للحديث وطلبوه ،ورحلوا
فيه وكتبوه ،وسألوا عنه وذاكروا به ونرشوه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه
وبينوا املرسل من املتصل واملوقوف من املنفصل والناسخ من املنسوخ واملحكم من
املتقىص وامللزوق من
املفسوخ واملفرس من املجمل واملستعمل من املهمل واملخترص من
ا
املتفىص والعموم من اخلصوص والدليل من املنصوص واملباح من املزجور والغريب من
ا
املشهور والغرض من اإلرشاد واحلتم من االيعاد والعدول من املجروحي والضعفاء من
املرتوكي وكيفية املعمول من املجهول وما حرف عن املخزول وقلب من املنحول من خمايل
التدليس وما فيه التلبيس حتى حفظ اهللر هبم الدين عىل املسلمي وصانه من ثلب القادحي،
جعلهم عند التنازع أئمة اهلدى ويف النوازل مصابيح الدجى ،فهم ورثة األنبياء ومأنس
()1

األصفياء)

ومثله قال أبو حممد احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي (املتوىف سنة 360
هـ) دفاعا عىل أهل احلديث ،وبيان مكانتهم(:اعرتضت طائفة ممن يشنأ احلديث ويبغض
أهله ،فقالوا بنقص أصحاب احلديث واإلزراء هبم وأرسفوا يف ذمهم والتقول عليهم وقد
رشف اهللر احلديث وفضل أهله وأعىل منزلته وحكمه عىل كل نحلة وقدمه عىل كل علم،
ورفع من ذكر من محله وعنى به ،فهم بيضة الدين ومنار احلجة وكيف ال يستوجبون
الفضيلة وال يستحقون الرتبة الرفيعة وهم الذين حفظوا عىل األمة هذا الدين ،وأخربوا
عن أنباء التنزيل ،وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ،وحمكمه ومتشاهبه ،وما عظمه اهللر عز وجل به
من شأن الرسول  ،فنقلوا رشائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعالمه ودالئله وحققوا
مناقب عرتته ومآثر آبائه وعشريته وجاءوا بسري األنبياء ومقامات األولياء وأخبار الشهداء
والصديقي وعربوا عن مجيع فعل النبي  يف سفره وحرضه وظعنه وإقامته وسائر أحواله
( )1انظر اإلحسان بتقريب صحيح ابن حبان ()23-20/1
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من منام ويقظة وإشارة وترصيح وصمت ونطق وهنوض وقعود ومأكل ومرشب وملبس
ومركب وما كان سبيله يف حال الرضا والسخط واإلنكار والقبول حتى القالمة من ظفره
ما كان يصنع هبا ،والنخاعة من فيه أين كان وجهتها ،وما كان يقوله عند كل فعل حيدثه
ويفعله ،وعند كل موقف ومشهد يشهده تعظيام له  ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند
إليه ،فمن عرف لإلسالم حقه وأوجب للرسول حرمته ،أكرب أن حيتقر من عظم اهللر شأنه
وأعىل مكانه وأظهر حجته وأبان فضيلته ومل يرتق بطبيعته إىل حزب الرسول واتباع الوحي
وأوعية الدين ،ونقلة األحكام والقرآن ،الذين ذكرهم اهللر عز وجل يف التنزيل فقال:
وهم بِإِحس ٍ
ِ
ان﴾ [التوبة ،]100 :فإنك إن أردت التوصل إىل معرفة هذا
﴿ َوا الذي َن ا ات َب ُع ُ م م َ
القرن ،مل يذكرهم لك إال راو للحديث ،متحقق به ،أو داخل يف حيز أهله ،ومن سوى ذلك
فربك هبم أعلم  ..وكفى باملحدث رشفا أن يكون اسمه مقرونا باسم النبي  متصال بذكره
وذكر أهل بيته وأصحابه ،ولذلك قيل لبعض األرشاف :نراك تشتهي أن حتدث فقال :أوال
()1

أحب أن جيتمع اسمي واسم النبي  يف سطر واحد)

وهكذا قال احلافظ أبو عبد اهللر احلاكم النيسابوري (املتوىف سنة  405هـ) ،فقد أورد
قوله ( : ال يزال ناس من أمتي منصورين ال يرضهم من خذهلم حتى تقوم الساعة)(،)2
ثم روى عن أمحد بن حنبل قوله جوابا ملن سأله عن معنى هذا احلديث فقال( :إن مل تكن
()3

هذه الطائفة املنصورة أصحاب احلديث ،فال أدري من هم؟)

ثم علق عليه بقوله( :فلقد أحسن أمحد بن حنبل يف تفسري هذا اخلرب ،إن الطائفة
املنصورة التي يرفع اخلذالن عنهم إىل قيام الساعة هم أصحاب احلديث ،ومن أحق هبذا

( )1املحدث الفاصل (ص)2:
( )2أمحد (436/3و )35/5والرتمذي ()2192
( )3معرفة علوم احلديث (ص)2:
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التأويل من قوم سلكوا حمجة الصاحلي ،واتبعوا آثار السلف املاضي ،ودفعوا أهل البدع
واملخالفي بسنن رسول اهللر صىل اهللر عليه وعىل آله أمجعي من قوم آثروا قطع املفاوز والقفار
عىل التنعم يف الدمن واألوطان ،وتنعموا بالبؤس يف األسفار مع مساكنة العلم واإلخبار،
وقنعوا عند مجع األحاديث واآلثار بوجود الكرس واألطامر ،قد تركوا اإلحلاد الذي تتوق
إليه النفوس الشهوانية وتوابع ذلك من البدع واألهواء واملقاييس واآلراء والزيغ ،جعلوا
املساجد بيوهتم وأساطينها تكاهم وبوارهيا فرشهم)

()1

ثم روى عن عمر بن حفص بن غياث قوله( :سمعت أيب وقيل له :أال تنظر إىل
أصحاب احلديث وما هم فيه .قال :هم خري أهل الدنيا) ،وعن أيب بكر بن عياش قوله:
(إين ألرجو أن يكون أصحاب احلديث خري الناس ،يقيم أحدهم ببايب ،وقد كتب عني فلو
()2

شاء أن يرجع ويقول :حدثني أبو بكر مجيع حديثه فعل ولكنهم ال يكذبون)

ثم علق عليهام بقوله( :ولقد صدقا مجيعا أن أصحاب احلديث خري الناس ،وكيف
ال يكونون كذلك ،وقد نبذوا الدنيا بأرسها وراءهم ،وجعلوا غذاءهم الكتابة وسمرهم
املعارضة واسرتواحهم املذاكرة ،وخلوقهم املداد ،ونومهم السهاد ،واصطالءهم الضياء،
وتوسدهم احلىص فالشدائد مع وجود األسانيد العالية عندهم رخاء ،ووجود الرخاء مع
فقد ما طلبوه عندهم بؤس فعقوهلم بلذاذة السنة غامرة ،قلوهبم بالرضاء يف األحوال
عامرة ،تعلم السنن رسورهم ،وجمالس العلم حبورهم ،وأهل السنة قاطبة إخواهنم ،وأهل
()3

اإلحلاد والبدع بأرسها أعداؤهم)

ثم روى عن حممد ابن إسامعيل الرتمذي قوله :كنت أنا وأمحد بن احلسن الرتمذي

( )1معرفة علوم احلديث (ص)2 :
( )2معرفة علوم احلديث (ص)3 :
( )3معرفة علوم احلديث (ص)3 :
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عند أيب عبد اهللر أمحد بن حممد بن حنبل فقال له أمحد بن احلسن :يا أبا عبد اهللر ذكروا البن
أيب قتيلة بمكة أصحاب احلديث ،فقال :أصحاب احلديث قوم سوء .فقام أبو عبد اهللر وهو
()1

ينفض ثوبه فقال( :زنديق زنديق زنديق ودخل البيت)

وروى عن أمحد بن سنان القطان قوله( :ليس يف الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أهل
احلديث وإذا ابتدع الرجل نزع حالوة احلديث من قلبه) ،وروى عن أمحد بن سالم الفقيه
قوله( :ليس يشء أثقل عىل أهل اإلحلاد وال أبغض إليهم من سامع احلديث وروايته
بإسناد)

()2

ثم علق عليه بقوله( :وعىل هذا عهدنا يف أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إىل نوع
من اإلحلاد والبدع ال ينظر إىل الطائفة املنصورة إال بعي احلقارة ،ويسميها احلشوية،
سمعت الشيخ أبا بكر أمحد بن إسحاق الفقيه وهو يناظر رجال ،فقال :الشيخ :حدثنا فالن،
فقال له الرجل :دعنا من حدثنا ،إىل متى حدثنا ،فقال له الشيخ( :قم يا كافر ،وال حيل لك
أن تدخل داري بعد هذا) ،ثم التفت إلينا ،فقال( :ما قلت قط ألحد ال تدخل داري إال
()3

هلذا)

وهكذا قال أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي (املتوىف سنة  ) 463الذي ألف
كتابا يف فضلهم سامه (رشف أصحاب احلديث) ،روى فيه عن يزيد بن زريع قوله:
(أصحاب الرأي أعداء السنة) ،ثم عليه بقوله( :ولو أن صاحب الرأي املذموم شغل نفسه
بام ينفعه من العلوم ،وطلب سنن رسول رب العاملي ،واقتفى آثار الفقهاء واملحدثي،
لوجد يف ذلك ما يغنيه عام سواه واكتفى باألثر عن رأيه الذي رآه ،ألن احلديث يشتمل عىل

( )1معرفة علوم احلديث للحاكم (ص)4 :
( )2معرفة علوم احلديث للحاكم (ص)4 :
( )3معرفة علوم احلديث للحاكم (ص)4 :
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معرفة أصول التوحيد ،وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد ،وصفات رب العاملي تعاىل
عن مقاالت امللحدين واإلخبار عن صفات اجلنة والنار ،وما أعد اهلل تعاىل فيهام للمتقي
والفجار ،وما خلق اهلل يف األرضي والسموات من صنوف العجائب وعظيم اآليات،
وذكر املالئكة املقربي ،ونعت الصافي واملسبحي .ويف احلديث قصص األنبياء ،وأخبار
الزهاد واألولياء ،ومواعظ البلغاء ،وكالم الفقهاء ،وسري ملوك العرب والعجم،
وأقاصيص املتقدمي من األمم ،ورشح مغازي الرسول  ،ورساياه ومجل أحكامه
وقضاياه ،وخطبه وعظاته ،وأعالمه ومعجزاته ،وعدة أزواجه وأوالده وأصهاره
وأصحابه .وذكر فضائلهم ومآثرهم .ورشح أخبارهم) ومناقبهم ( ،ومبلغ أعامرهم ،وبيان
أنساهبم .وفيه تفسري القرآن العظيم ،وما فيه من النبإ والذكر احلكيم .وأقاويل الصحابة يف
األحكام املحفوظة عنهم ،وتسمية من ذهب إىل قول كل واحد منهم من األئمة اخلالفي
والفقهاء املجتهدين .وقد جعل اهلل تعاىل أهله أركان الرشيعة ،وهدم هبم كل بدعة شنيعة.
فهم أمناء اهلل من خليقته ،والواسطة بي النبي وأمته ،واملجتهدون يف حفظ ملته .أنوارهم
زاهرة وفضائلهم سائره ،وآياهتم باهرة ،ومذاهبهم ظاهرة ،وحججهم قاهرة ،وكل فئة
تتحيز إىل هوى ترجع إليه ،أو تستحسن رأيا تعكف عليه ،سوى أصحاب احلديث ،فإن
الكتاب عدهتم ،والسنة حجتهم ،والرسول فئتهم ،وإليه نسبتهم ،ال يعرجون عىل األهواء،
وال يلتفتون إىل اآلراء ،يقبل منهم ما رووا عن الرسول ،وهم املأمونون عليه والعدول،
حفظة الدين وخزنته ،وأوعية العلم ومحلته .إذا اختلف يف حديث ،كان إليهم الرجوع ،فام
حكموا به ،فهو املقبول املسموع .ومنهم كل عامل فقيه ،وإمام رفيع نبيه ،وزاهد يف قبيلة،
وخمصوص بفضيلة ،وقارئ متقن ،وخطيب حمسن .وهم اجلمهور العظيم ،وسبيلهم
السبيل املستقيم .وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ،وعىل اإلفصاح بغري مذاهبهم ال يتجارس
من كادهم قصمه اهلل ،ومن عاندهم خذهلم اهلل .ال يرضهم من خذهلم ،وال يفلح من
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اعتزهلم املحتاط لدينه إىل إرشادهم فقري ،وبرص الناظر بالسوء إليهم حسري وإن اهلل عىل
()1

نرصهم لقدير)

وقد عقد فصال يف كتابه عنونه [كون أصحاب احلديث أمناء الرسول  حلفظهم
السنن ومتييزهم هلا] ،روى فيه عن أيب حاتم الرازي قوله( :مل يكن يف أمة من األمم منذ
خلق اهلل آدم أمناء حيفظون آثار الرسل إال يف هذه األمة) فقال :له رجل :يا أبا حاتم ربام
رووا حديثا ال أصل له وال يصح؟ فقال( :علامؤهم يعرفون الصحيح من السقيم ،فروايتهم
ذلك للمعرفة ليتبي ملن بعدهم أهنم ميزوا اآلثار وحفظوها ،ثم قال( :رحم اهلل أبا زرعة،
()2

كان واهلل جمتهدا يف حفظ آثار رسول اهلل ))

وروى عن كهمس اهلمذاين قوله( :من مل يتحقق أن أهل احلديث حفظة الدين ،فإنه
يعد يف ضعفاء املساكي الذين ال يدينون اهلل بدين ،يقول اهلل تعاىل لنبيه ﴿ :اهللاُ نَزا َل َأ مح َس َن
احل ِد ِ
()3
يث ﴾ [الزمر ،]23 :ويقول رسول اهلل  حدثني جربائيل عن اهلل عز وجل)
مَ
وهكذا نجد فصوال كثرية تبي املكانة الرفيعة ألصحاب احلديث ،منها فصل عن
[كون أصحاب احلديث محاة الدين بذهبم عن السنن] ،روى فيه الثوري قوله( :املالئكة
حراس السامء وأصحاب احلديث حراس األرض) ،وقول يزيد بن زريع( :لكل دين
()4

فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب األسانيد)

وعقد فصال بعنوان [كون أصحاب احلديث ورثة الرسول  فيام خلفه من السنة
وأنواع احلكمة] روى فيه عن الشافعي قوله( :إذا رأيت رجال من أصحاب احلديث ،فكأين

( )1رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)7 :
( )2رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)43 :
( )3رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)43 :
( )4رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)44 :
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()1

رأيت النبي  حيا)

وعقد فصال بعنوان [من قال :لوال أصحاب احلديث الندرس اإلسالم] روى فيه
عن حفص بن غياث ،قوله( :لوال أن اهلل جعل احلرص يف قلوب هؤالء يعني طلبة العلم
لدرس هذا الشأن) ،وعن أيب داود قوله( :لوال هذه العصابة الندرس اإلسالم يعني
()2

أصحاب احلديث الذين يكتبون اآلثار)

وعقد فصال بعنوان [من قال :إن احلق مع أصحاب احلديث] روى فيه عن هارون
الرشيد ،قوله( :طلبت أربعة فوجدهتا يف أربعة :طلبت الكفر فوجدته يف اجلهمية ،وطلبت
الكالم والشغب فوجدته يف املعتزلة ،وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة ،وطلبت احلق
()3

فوجدته مع أصحاب احلديث)

وعقد فصال بعنوان [كون أصحاب احلديث أوىل الناس بالنجاة يف اآلخرة وأسبق
اخللق إىل اجلنة] روى فيه عن أيب جعفر النفييل ،قوله( :إن كان عىل ظهر األرض أحد ينجو،
فهؤالء الذين يطلبون احلديث) ،وروى عن ابن املبارك قوله( :أثبت الناس عىل الرصاط
أصحاب احلديث) ،وروى عن احلسن بن عيل التميمي ،قوله( :كنت يف الطواف فهجس
()4

يف رسي :من املقدم يوم القيامة؟ فإذا هاتف ينادي :أصحاب احلديث)

وهكذا نجد الفصول الكثرية يف هذا الكتاب وغريه تعقد لبيان فضل أهل احلديث،
وفضل الرواية ،هي التي يتعلق هبا السلفية يف بيان فضلهم عىل سائر األمة ،واعتبار احلق
املطلق معهم ،والباطل املطلق مع خمالفيهم.
وهي السبب كذلك يف تلك الكربياء التي يامرسها العقل السلفي عندما حيتك مع
( )1رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)46 :
( )2رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)52 :
( )3رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)55 :
( )4رشف أصحاب احلديث للخطيب البغدادي (ص)57 :
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غريه من العقول ،أو يتحاور معها ،فهو يتحاور من برجه العاجي الذي بناه له سلفه ممن
لقبوا أنفسهم بأهل احلديث.
ونحن ال ننكر ما يذكرونه عن أنفسهم من اجلهد والرحلة واحلفظ وتلك املعاناة
الطويلة يف مجع األسانيد واملتون وحشو الكتب واملصنفات هبا.
وال ننكر عليهم صدقهم وإخالصهم ،والذي قد ال خيدش فيه كونه مشوبا أحيانا
بحب تلك املكانة الرفيعة وذلك اجلاه العريض الذي توليه السلطات بمختلف أصنافها
للمحدثي ،باإلضافة لتلك املحابر الكثرية التي جتتمع لدهيم ،وجيتمع معها كثري من
احلظوظ التي يعجلها اهلل هلم يف الدنيا قبل اآلخرة.
ولكننا ننكر عليهم ذلك التعايل وتلك الكربياء ،التي جعلتهم يلغون األمة مجيعا
بمختلف علامئها وطوائفها ،كام أشار السمعاين ( ت  489ھ ) ـ وهو من أعالمهم الكبار ـ
يف كتابه [االنتصار ألصحاب احلديث] إىل ذلك ،فقال( :فإن قال قائل :إنكم سميتم
أنفسكم أهل السنة ،وما نراكم يف ذلك إال مدعي ،ألنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل
اتباع السنة وتنسب من خالفها إىل اهلوى ،وليس عىل أصحابكم منها سمة وعالمة أهنم
أهلها دون من خالفها من سائر الفرق فكلها يف انتحال هذا اللقب رشكاء متكافئون،
ولستم أوىل هبذا اللقب إال أن تأتوا بداللة ظاهرة من الكتاب والسنة أو من إمجاع أو
()1

معقول)

ثم أجاب عىل ذلك بقوله( :قولكم :إنه ال جيوز ألحد دعوى إال ببينة عادلة أو داللة
ظاهرة من الكتاب والسنة مها لنا قائمتان بحمد اهلل ومنه ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما آتَا ُك ُم
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك مم َعنم ُه َفا منت َُهوا ﴾ [احلرش ،]7 :فأمرنا باتباعه وطاعته فيام سن وأمر
ا
وهنى وحكم وعلم ..فوجدنا سنته وعرفناها هبذه اآلثار املشهورة التي رويت باألسانيد
( )1االنتصار ألصحاب احلديث (ص)52 :
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الصحاح املتصلة التي نقلها حفاظ العلامء بعضهم عن بعض ،ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب
احلديث هلا أطلب وفيها أرغب وهلا أمجع ولصحاحها أتبع فعلمنا يقينا أهنم أهلها دون من
سواهم من مجيع الفرق ..ورأينا أصحاب احلديث رمحهم اهلل قديام وحديثا هم الذين رحلوا
يف طلب هذه اآلثار التي تدل عىل سنن رسول اهلل  فأخذوها من معادهنا ومجعوها من
مظاهنا وحفظوها واغتبطوا هبا ودعوا إىل اتباعها وعابوا من خالفها وكثرت عندهم ويف
()1

أيدهيم حتى اشتهروا هبا كام اشتهر البزاز ببزه والتامر بتمره والعطار بعطره)

وهكذا ال جيد املحاور مع هذا العقل سوى أمثال هذه النصوص ،ألنه لو أدىل له
بجميع حجج الدنيا ،فإنه لن يرضخ هلا ،بل إنه يتصور أنه ينسفها مجيعا برواية يروهيا أو أثر
ينقله.
والعقدة التي سببت كل ذلك هو تومهه أن كل رواية يروهيا عن رسول اهلل  هي
حقيقة قطعية ال شك فيها ..ولذلك فإن املنكر للرواية مكذب لرسول اهلل  .. وال حظ
ملن كذب رسول اهلل  يف الدين.
وهذا كله غري صحيح  ..ذلك أن املنهج الذي اعتمده أهل احلديث يف الرواية كان
سببا لكل ما حصل يف األمة من الفتن ..فلو أهنم تعاملوا مع احلديث ـ كام تعاملت األمة
مع القرآن الكريم ـ فلم يرفعوا لرسول اهلل  إال ما استوثقوا من صحته ،وتأكدوا منه تأكدا
تاما ما حصل ما حصل.
لكن بسبب اشتغاهلم باحلشو والكثرة ،صاروا جيمعون كل يشء ،ثم يدونونه يف
كتبهم ومعه األسانيد التي وصلوا هبا إليه ..ثم ينرشونه يف األمة بعد ذلك ..غري مدركي
اآلثار اخلطرية التي قد يرتكها حديث مكذوب واحد.
وقد أشار ابن قتيبة يف كتابه ( تأويل خمتلف احلديث) إىل هذا املعنى ،فقال ..( :كتبت
( )1االنتصار ألصحاب احلديث (ص)52 :
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إ ايل ُت معلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكالم أهل احلديث وامتهاهنم وإسهاهبم يف الكتب
بذمهم ورميهم بحمل الكذب ورواية املتناقض حتى وقع االختالف وكثرت النحل
وتقطعت العصم وتعادى املسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق منهم ملذهبه
()1

بجنس من احلديث)

وقال( :وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغرائب ،ويف الغريب
الداء .ومل حيملوا الضعيف والغريب ألهنم رأومها حقا ،بل مجعوا الغث والسمي
()2

والصحيح والسقيم ليميزوا بينهام ويدلوا عليهام وقد فعلوا ذلك)

لكن السلفية عندما ترد عليهم أمثال هذه التساؤالت نجدهم ـ بعد فرارهم منها
بالطعن يف صاحب التساؤل ـ يذكرون أن أسالفهم وضعوا علوما كثرية ،كعلم الرجال،
واجلرح والتعديل ،والعلل وغريها كثري ..وأهنم بواسطها استطاعوا أن يميزوا بي
الضعيف والصحيح..واملقبول واملرفوض.
وذلك غري صحيح  ..ألنه ال يوجد علم يف الدنيا وقع فيه اخلالف كام يوجد يف علم
احلديث ،فهم خيتلفون يف الرواة قبوال ورفضا ،وخيتلفون يف رشوط القبول ،وخيتلفون يف
تطبيق الرشوط ،وخيتلفون يف اشرتاط االتصال وعدم االتصال ..وهكذا نجد اختالفهم يف
كل جزئية من أجزاء السند ..فكيف بعد هذا يتصورون أهنم قد استطاعوا متييز الصحيح
من الضعيف.
واليشء الوحيد الذي استفادوه من كثرة تلك العلوم التي ربطوها باحلديث هو
احتكار احلديث ألنفسهم ،حيث راحوا يعقدون مسائله ،ومصطلحاته ،وطرق التعامل
معه ،حتى ال يبقى يف احللبة غريهم ،فإذا ما نوقشوا يف مسألة أوردوا حديثا ،راحوا يتكلمون
( )1تأويل خمتلف احلديث (ص)47 :
( )2تأويل خمتلف احلديث (ص)128 :
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يف سنده ،ويتصورون أهنم بإثباهتم لصحته ـ عىل حسب املنهج الذي اعتمدوه ـ يكونون قد
قضوا عىل حجة املخالف هلم.
وهم يامرسون يف ذلك كل أنواع التضليل واملغالطات ،بل إننا لو دققنا يف طريقة
تعاملهم مع الرجال واألسانيد ،وتصحيح األحاديث وتضعيفها ،لوجدنا هذا العلم هو
األداة التي يامرسون هبا االحتيال لتصحيح ما يشتهون ،وتضعيف ما يشتهون.
فمن أكرب املغالطات املرتبطة بالسند ،والتي كانت سببا يف اختالط حديث رسول
اهلل  مع أحاديث الكذابي والوضاعي واخلرافيي والدجالي هو ذلك االحتقار الذي
مارسه العقل السلفي مع رشوط الرواية ،مقارنة بالرشوط التي مجع هبا القرآن الكريم ،مع
أن كليهام واحد من جهة الدور الذي يؤديه ،فالقرآن يعطينا عقائد وفقها ،وكذلك السنة
املطهرة..
لكن السلفية مع اعتقادهم هبذا ،بل اعتقادهم بأن السنة حاكمة عىل القرآن ،إال أهنم
تساهلوا يف الرشوط املرتبطة هبا ،فاعتربوا أحاديث اآلحاد الغريبة يف إثبات كل يشء ،حتى
لو خالفت تلك األحاديث القرآن والعقل والفطرة وكل حقائق الوجود.
وهذا يعني أنه يمكن ألي شخص حاقد عىل الدين أن يضع يف الدين ما يشاء من
العقائد واألحكام ،وليس عليه فقط ،سوى أن يتظاهر بالعدالة أمام رواة احلديث ،ويتقن
بعض اللغة العربية ،ثم يصب كل ترهاته يف قالب حديثي ،يضيف إليه سندا مناسبا.
وبعد أن يفعل هذا ،قد يفطن بعض األذكياء من املباحث احلديثية يف التعرف عىل
كون الراوي غري ثقة ،وأنه جمرد حمتال ..ولذلك يصنفونه ضمن الرواة املشبوهي..
ولكن اكتشاف بعضهم له ال يقيض عليه ،ألن هناك من انخدع فيه ،واعتربه راوية
ثقة ،وهنا حيصل اخلالف بي املحدثي يف اعتباره ثقة أو غري ثقة ..وهنا يقع اخلالف أيضا
يف كل األحاديث التي أوردها ..وال يبعد أن جيد من يدافع عنه ،وخاصة إن كانت أحاديثه
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تتناسب مع مزاج حديثي معي.
ليس هذا فقط ،بل للمذهب والطائفة دورها الكبري يف انتقاء املحدثي ألنواع الرواة،
فمن كان معهم قبلوه ووثقوه حتى لو كان كاذبا  ..ومن كان خمالفا هلم بدعوه وكذبوه حتى
لو كان صادقا.
وهكذا نجد أمثال هذه الثغرات التي متأل علم احلديث ،والتي بواسطتها متكن
الشيطان من حتريف الدين ،ونرش ما يشاء من العقائد واألحكام.
ولو أن هؤالء احتاطوا يف أمر احلديث ،وتركوا شهوة الرواية ،وانشغلوا بالدراية
والتحقيق ملا وقع ما وقع.
بناء عىل هذا سنحاول هنا أن نذكر أدلة أو أمثلة عىل بعض هذه الثغرات( ،)1ونحن
نعلم مسبقا أننا سنتهم بمثل ما يتهم به عادة كل ناقد هلذا املنهج الذي يعتمد عليه العقل
السلفي يف إثبات تسلطه عىل سائر األمة.
أوال ـ التساهل يف طرق الرواية:
مع أن القرآن الكريم ذكر خطورة الشهادة يف مسائل وفروع بسيطة تتعلق بآحاد
الناس ،فرشط العدد يف الشهود ،باإلضافة للعدالة ونحوها حتى ال يتهم الربيء وينجو
املجرم ..لكنا نجد املحدثي سلكوا مع احلديث منهجا أيرس وأسهل حتى يتاح التحديث
آلحاد الناس ،ليطرح كل واحد ما يشاء من غري أن حيتاج ملن يشهد معه ،أو يقف بجنبه.
مع انه األجدر هبم أن جيعلوا رشوط رواة احلديث أعظم ،وعددهم أكثر ،ألن
القضية ال تتعلق بفرد واحد من الناس ،وإنام تتعلق بأمة كاملة ،وبدين كامل.
لكن املحدثي مل هيتموا هبذا ،ومل يعطوه األمهية التي يستحقها ،بل إننا نجدهم

( )1خصصنا التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا بكتابنا [سنة بال مذاهب]
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جيعلون رشوط الشهادة أخطر من رشوط الرواية( ،)1وكأن الدين الذي تتعلق به تلك
الروايات صار أهون من احلد الذي ال يصيب صاحبه سوى ببعض العقوبات البسيطة.
وهم يف موقفهم ذلك خيالفون من يدعون االنتساب إليهم من الصحابة ،فقد كانوا
يتشددون يف رشوط الرواية مع كون املسافة بينهم وبي رسول اهلل  قصرية جدا ،فقد روى
أن اجلدر ة جاءت إىل أيب بكر تلتمس م
قبيص بن ذؤيب ا
أن تورث ،فقال هلا :ما أجد لك يف
كتاب اهلل شيئ ًا ،وما علمت ا
أن رسول اهلل  ذكر لك شيئ ًا ،ثم سأل النااس ،فقام املغرية
السدس ،فقال :هل معك أحد؟ وشهد حممد بن سلمة
فقال :سمعت رسول اهلل  يعطيها ُّ
بمثل ذلك ،فأنفذه هلا(.)2
(كنت جالس ًا يف جملس األنصار إذ أبو
اخلدري قال:
ومثل ذلك روي عن أيب سعيد
ُ
ر
موسى كأناه مذعور ،فقال :استأذنت عىل عمر ثالث ًا فلم يؤذن يل ،فرجعت ،وقال رسول
اهلل ( :إذا استأذن أحدكم ثالث ًا فلم يؤذن له؛ فلريجع) ،فقال :واهلل لتقيم ان عليه بب رينة،
ابي ؟ فقال ُأيب بن كعب( :واهلل ال يقوم معك إالا أصغر القوم)،
مكم أحدٌ سمعه من الن ر
َأمن م

( )1من أمثلة الفروق التي ذكرها املحدثون بي الشهادة والرواية ،والتي تدل عىل أن خطر الشهادة عندهم أعظم من خطر
الرواية:
 1ـ العدد غري مرشوط يف الرواية بخالف الشهادة فالبد فيها من نصاهبا فتنقل رواية اآلحاد من الرجال والنساء ،أما الشهادة
فيشرتط فيها العدد ،فيشرتط أربعة يف الزنا ورجالن أو رجل وامرأتان يف غريه.
 2ـ ال يشرتط احلرية يف الرواية بخالف الشهادة فاحلرية مطلوبة عند بعض الفقهاء.
 3ـ يف شهادة الفروع لألصول والعكس واألقارب لبعضهم خالف يف قبوهلا بسبب هتمة القرابة ،وال يوجد يشء من ذلك يف
الرواية.
 4ـ تقبل يف الرواية النقل عن شخص آخر (حدثني فالن عن فال ن) ،وال يقبل يف الشهادة إال األصالة.
 5ـ تقبل رواية الصبي عىل رأي البعض ،أما الشهادة فال تقبل إال من بالغ.
(انظر :انظر :السيوطي :تدريب الراوي 331 /1 ،ـ ،334مقدمة ابن الصالح ،104 ،الكفاية للخطيب البغدادي)104/1 ،
( )2أبو داود رقم .2877
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فقمت معه ،فأخربت عمر ا
ابي قال ذلك) (.)1
فكنت أصغر القوم،
ُ
أن الن ر
عيل أنه كان ال يقبل خرب اآلحاد وال يعمل به إالّرَّ إذا
وهكذا روي عن اإلمام ر
الراوي باليمي أنّرَّه سمع احلديث عن رسول اهلل .)2( 
استحلف ا
لكن العقل السلفي االنتقائي ال يقبل هبذا ،ألنه لو قبله الرتفعت حجية الكثري من
العقائد التي فرضها عىل األمة فرضا ،ولزالت معها تلك املجلدات الكثرية التي مجعها،
ولذهب معها كذلك تلك اآلالف وعرشات اآلالف من األحاديث التي حفظها ليتميز هبا
عن سائر الناس.
وهلذا نراهم جيتهدون يف إثبات خرب الواحد بأي سبيل من السبل ،وأوهلا تلك
التشديدات التي ال يتقن سلفهم غريها ،فقد اعتربوا الطاعن يف حجية خرب الواحد يف
املسائل العقدية مبتدعا ومنحرفا ،بل طاعنا يف السنة النبوية نفسها ،بل مكذبا لرسول اهلل
.
قال ابن عبد الرب مبينا موقف سلف السلفية من املتشدد يف قبول خرب الواحد:
(مذهب األئمة ،أهل الفقه واألثر  ..كلهم يدين بخرب الواحد العدل يف االعتقادات،
ويعادي ويوايل عليها ،وجيعلها رشع ًا ودين ًا يف معتقده ،وعيل ذلك مجاعة من أهل السنة)

()3

وقال أبو املظفر السمعاين يف (االنتصار ألصحاب احلديث) مبينا احلجج احلجج
القوية التي أوردها املتكلمون ،بل كل طوائف املسلمي( :وقد سلك أهل الكالم يف رد
الناس من األحاديث إىل املعقوالت طريقا شبهوا هبا عىل عامة الناس قالوا :إن أمر الدين
أمر البد فيه من وقوع العلم ليصح االعتقاد فيه ،فإن املصيب يف ذلك عند اختالف

( )1البخاري ،2305/5 ،مسلم.1694/3 ،
( )2الباجي :إحكام الفصول يف أحكام األصول.254/1 ،
( )3التمهيد ()8/1
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املختلفي واحد واملخالف يف أمر من أمور الدين الذي مرجعه إىل االعتقاد إما كافر أو
مبتدع ،وما كان أمره عىل هذا الوجه ،فالبد يف ثبوته من طريق توجب العلم حتى ال يتداخل
من حصل له العلم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه ،واألخبار التي يروهيا أهل
احلديث يف أمور الدين أخبار آحاد وهي غري موجبة للعلم وإنام توجب اإلعامل يف األحكام
خاصة ،وإذا سقط الرجوع إىل األخبار فالبد من الرجوع إىل دليل العقل وما يوجبه النظر
()1

واالعتبار فهذا من أعظم شبههم يف اإلعراض عن األحاديث واآلثار)

ثم قال ـ هبذه البساطة ـ ردا عليها( :إن خرب الواحد إذ صح عن رسول اهلل  ورواه
الثقات واألئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إيل رسول اهلل وتلقته األمة بالقبول فإنه يوجب
()2

العلم فيام سبيله العلم ،هذا قول عامة أهل احلديث واملتقني من القائمي عيل السنة)

أما ابن تيمية ،فكعادته يف حكاية اإلمجاع ،فقد ذكر أن األمة جممعة عىل أن خرب
الواحد يعمل به يف كل يشء ابتداء من العقائد ،قال ..( :فهذا يفيد العلم اليقيني عند مجاهري
()3

أمة حممد  من األولي واآلخرين ؛ أما السلف فلم يكن بينهم يف ذلك نزاع)

وحكاية اإلمجاع يف هذه املسألة وغريها من ابن تيمية تدل عىل أن األمة عنده خمترصة
يف السلفية ،فلذلك إذا اتفق قوهلم يف مسألة عده إمجاعا للمسلمي مجيعا ،ألنه ال مسلمي
غريهم.
ومثل ذلك قول ابن القيم ـ حاكيا اإلمجاع يف املسألة ـ (:وال يمتنع إثبات األسامء
والصفات هبا؛ كام ال يمتنع إثبات األحكام ال اط َلبِ اية هبا ،فام الفرق بي باب ال اط َلب وباب
اخلرب ،بحيث حيتج هبا يف أحدمها دون اآلخر ،وهذا التفريق باطل بإمجاع األمة ،فإهنا مل تَزَ ل

( )1االنتصار ألصحاب احلديث (ص)5 :
( )2االنتصار ألصحاب احلديث (ص)34 :
( )3نقال عن :خمترص الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة (ص)561 :
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حتتج هبذه األحاديث يف اخلَ َ ِرب ايات ،كام حتتج هبا يف الطلبيات العمليات ،وال سيام األحكام
رشع كذا ،وأوجبه ورضيه دينًا ،فرشعه ودينه راجع إىل
العملية:
ا
تتضمن اخلرب عن اهلل بأنه َ ا
أسامئه وصفاته ،ومل تزل الصحابة ،والتابعون ،وتابعوهم ،وأهل احلديث ،والسنة ،حيتجون
هبذه األخبار يف مسائل الصفات ،والقدر ،واألسامء ،واألحكام ،ومل ينقل عن أحد منهم
ألبتة أنه َج اوز االحتجاج هبا يف مسائل األحكام دون األخبار عن اهلل وأسامئه وصفاته ،فأين
()1

سلف املفرقي بي البابي؟)

وهو حيكي قول املخالفي ،ويتهمهم بام يتهمهم به السلفية من اإلعراض اهلل
ورسوله ،ال بكوهنم حمتاطي خائفي أن يقولوا اهلل ورسوله  ما مل يقوال ،يقول ابن القيم:
(نعم سلفهم بعض ُم ِّ
تأخري املتكلمي ،الذين ال عناية هلم بام جاء عن اهلل ورسوله
وأصحابه؛ بل يصدون القلوب عن االهتداء يف هذا الباب بالكتاب ،والسنة ،وأقوال
الصحابة ،وحييلون عىل آراء املتكلمي ،وقواعد املتكلفي ،فهم الذين يعرف عنهم التفريق
ِ
األمرين ،وادعوا اإلمجاع عىل هذا التفريق ،وال حيفظ ما جعلوه إمجاعًا عن إمام من أئمة
بي
املسلمي ،وال عن أحد من الصحابة والتابعي ،وهذا عادة أهل الكالم ،حيكون اإلمجاع عىل
ما مل يقله أحد من أئمة املسلمي؛ بل أئمة املسلمي عىل خالفه)

()2

وخطورة القول بحجية خرب الواحد هي أن هذا النوع من األخبار كان هو البوابة
التي دخل منها حتريف الدين بعقائده وأحكامه ..ذلك أن املقصود بخرب الواحد أن يتوقف
احلديث يف أي مرحلة من مراحل السند عىل شخص واحد.
وهنا الثغرة الكربى لعلم احلديث  ..فأي علم هذا الذي جيعل من حديث رسول
اهلل  الذي هو الدين نفسه مركبا سهال لكل من يريد أن يضيف حكام جديدا ،أو ينسخ
( )1الصواعق املرسلة البن القيم :ج .417 - 412 / 2
( )2الصواعق املرسلة البن القيم :ج .417 - 412 / 2
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حكام ثابثا ،ألنه لن يكلفه سوى أن يظهر بمظهر الصالح ،أو يكلف من يظهر بمظهر
الصالح ،ثم يأيت املسجد ،وجيمع حوله بعض التالميذ ،ثم يروح يعنعن احلديث بعد أن
يكون قد أحكم صياغته اللغوية ،ووضع بعض املشاهد التي ترغب يف حفظه.
وقد ذكرنا األمثلة الكثرية عىل ذلك يف كتابينا [السلفية والوثنية املقدسة] ،و[السلفية
والنبوة املدنسة] ،وكيف استطاعت أمثال تلك األحاديث أن تنرش تصورات عقدية بديلة
عن العقائد القرآنية املتعلقة باهلل وبأنبياء اهلل.
وهكذا يقال يف األحكام ،فمن السهل أن تروى األحاديث التي تنسخ ما ورد يف
القرآن الكريم من السامحة مع املخالف ،فليس عىل من يريد أن يرفع هذا احلكم من الرشيعة
ومن القرآن الكريم سوى أن يذهب إىل أي شخص ويميل عليه أي حديث أو أحاديث
لتتبخر معها السامحة القرآنية النبوية ،وحيل بدهلا العنف الذي وفر له السلفية سبيل الدخول
إىل هذا الدين.
ثانيا ـ التساهل يف رشوط الرواة:
مل يكتف سلف السلفية بذلك التساهل يف رشوط الرواة من حيث عددهم ،بل إهنم
راحوا يتساهلون أيضا فيهم من حيث صفاهتم ..وذلك لتسهيل رواية أكرب عدد من
األحاديث ،فالتشدد يف الرشوط سيحرمهم من ذلك احلشو الذي حشوا به مصنفاهتم
وشغلوا به األمة عن دينها ودنياها.
وهم عىل الرغم من أهنم يف رشوطهم للرواة يذكرون أمثال هذه املقولة لإلمام
مالك ( :ال تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك،ال تأخذ من سفيه معلن بالسفه
وان كان أروى الناس ،وال تأخذ من كذاب يكذب يف أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه،
وان كان ال هيتم أن يكذب عىل رسول اهلل  ،وال من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه
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()1

وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال يعرف ما حيدث)

فهذه الرشوط التي ذكرها مالك لو طبقناها عىل الكثري من الرواة الذين يبالغ
السلفية يف توثيقهم والدفاع عنهم ،لوجدناها متخلفة ،ولكنهم مع ذلك يظلون يدافعون
عنهم.
وكمثال بسيط تقريبي عىل ذلك فإهنم ـ وباتفقاهم مجيعا ـ يذكرون عن كعب األحبار
ووهب بن املنبه وغريهم من اليهود أو تالميذهم ـ أهنم يوردون يف كالمهم ما ليس
صحيحا ،وما يمكن اعتباره كذبا ،ومع ذلك ال جيرؤون عىل توهينهم أو تضعيفهم ،ألهنم
إن فعلوا ذلك فسيسقطون كثريا من الروايات التي يتعلقون هبا يف إثبات عقائدهم.
ومن أمثلة ذلك موقفهم من حديث أيب هريرة( :أخذ رسول اهلل  بيدي،فقال:
خلق اهلل الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال فيها يوم األحد وخلق الشجر فيها يوم االثني
وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها الدواب يوم اخلميس،وخلق
آدم بعد العرص يوم اجلمعة آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيام بي العرص إىل
الليل)

()2

فلو أن أهل احلديث كانوا صادقي مع أنفسهم ،وكانوا حريصي عىل سالمة الدين
من التحريف الهتموا كل من حيتمل وضعه هلذا احلديث ابتداء من أيب هريرة وانتهاء
بمسلم.
لكنهم ال يفعلون ذلك ،وخصوصا مع أيب هريرة ،فلكل من رأى رسول اهلل



عندهم مكانة خاصة ،وعدالة خاصة وحصانة ال يمكن ألي أحد أن خيرقها.
ومن عجيب خمالفاهتم يف هذا أهنم ال يوهنون الصحايب ،وال يرتكون الرواية عنه
( ) )1اخلطيب البغدادي  :الكفاية يف علم الرواية.144،
( )2صحيح مسلم ()2149 /4
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حتى لو ارتكب ما ارتكب من اجلرائم ،بحجة أنه ال جيرؤ عىل الكذب عىل رسول اهلل ،
ولست أدري كيف وثقوا يف ذلك ،مع أن رسول اهلل  نفسه قال ألصحابه حمذرا( :من
عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعد ُه من النار)
كذب ا

()1

ولست أدري كيف تصوروا أن الذي هانت عليه مجيع األحكام الرشعية ،فراح
يعبث فيها كام يشاء ،كيف ال هيون عليه الكذب عىل رسول اهلل  ..خاصة مع تلك
األحاديث اإلرجائية الكثرية التي ينرشوهنا ،والتي جتعل اهلل ـ كام رأينا ذلك سابقا ـ حيثي
بكفيه من خلقه إىل اجلنة من غري حساب وال عدد.
ومل يكتف السلفية هبذا أيضا ،بل راحوا يكتفون من الرواة جمرد إعالهنم لإلسالم،
مع عدم ظهور الفسق ،مع حسن الظاهر ،مع بعض الوقار الذي ال هيم فيه أن يكون متكلفا
أو صحيحا ،والذي عربوا عنه باملروءة ..مع رشط آخر أسايس ،وهو أن يكون من أحباب
املحدثي ،ال من أهل األهواء ،قال احلاكم النيسابوري ( ت  405هـ ) ( :وأصل عدالة
املسلم املحدث أن يكون مسلام ال يدعو إىل بدعة ،وال يعلن من أنواع املعايص ما تسقط
()2

عدالته)

وقال اخلطيب البغدادي ( ت 436هـ )( :العدالة املطلوبة يف صفة الشاهد واملخرب
هي العدالة الراجعة إىل استقامة دينه وسالم مذهبه وسالمته من الفسق وما جيري جمراه مما
اتفق عىل أنه مبطل للعدالة من أفعال اجلوارح والقلوب املنهي عنها والواجب أن يقال يف
()3

مجيع صفات العدالة ،وقد علم مع ذلك أنه ال يكاد يسلم املكلف من البرش من كل ذنب)

وقال السيوطي (ت849هـ)( :يشرتط فيمن حيتج بروايته أن يكون عدال ضابطا ملا

( )1املعجم الكبري للطربانى .379/8 :وغريه.
( ) )2احلاكم النيسابوري  :معرفة علوم احلديث ،ص.53
( ) )3اخلطيب البغدادي  :الكفاية يف علم الرواية ،ص . 103
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يرويه وفرس العدل بأن يكون مسلام بالغا عاقال فال يقبل كافر أوجمنون مطبق باإلمجاع ومن
تقطع جنونه وأثر يف زمن إفاقته  ..وال صغري عىل األصح يقبل املميز ان مل جيرب عليه
()1

الكذب سليام من أسباب الفسق وخوارم املروءة)

وهكذا نجدهم متفقون عىل أن أي شخص هبذه املواصفات البسيطة يف أي بلد من
بالد اإلسالم يمكنه أن يروي ما يشاء ،وتصبح روايته بعد ذلك حديثا لرسول اهلل  أو أثرا
موقوفا ..ومهام يكن فإهنا ستصبح دينا تكلف األمة عىل بكرة أبيها بالتدين به حتى لو
خالف قرآهنا وعقلها وكل القيم التي تؤمن هبا.
وال يستغرب من السلفية أن يقولوا هذا ،وهم أنفسهم الذين جوزوا املعايص بل
الكفر عىل األنبياء عليهم الصالة والسالم ،وهل يمكن أن يشرتطوا يف الراوي من الرشوط
ما مل يشرتطوه يف األنبياء عليهم الصالة والسالم؟
وهلذا فإهنم نصوا عىل قبول رواية الفاسق الذي تاب من فسقه ..أو الكافر الذي غري
دينه ،وحتول إىل اإلسالم ..برشط واحد فقط ،وهو أن تكون له عالقة طيبة بأهل احلديث،
وأن يكون بعيدا عن التجهم واجلهميي ،بعيدا عن أي معارضة تقوم ضد السلطة.
وهلذا نرى يف واقعنا كيف يتحول الفاسق عند السلفية من مدمن خمدرات ،ومرتكب
ألبشع اجلرائم بمجرد توبته وإطالة حليته وتقصري قميصه إىل علم من أعالم الدين ورمز
من رموز السنة ،تكال له كل مكاييل الثناء املادية واملعنوية.
وهكذا ُخدع أسالف السلفية بأمثال هؤالء الذين يزينون ظاهرهم بام يتناسب مع
أهواء املحدثي ،ثم خيرتعون أي فكرة ،ويضعون أي قصة ،ثم يضعون معها إسنادا مناسبا
ليفرسوا به القرآن والدين واحلياة.
بل إن املحدثي ـ وحرصا عىل التشجيع عىل كثرة الرواية ـ تساهلوا يف الكثري من
( ) )1السيوطي  :عبد الرمحن بن أيب بكر،تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي.300/1 ،،
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الرشوط التي وضعوها ،يقول العراقي (ت806هـ) ..( :الذين مل يشرتطوا عىل اإلسالم
مزيد ًا مل يشرتطوا ثبوت العدالة ظاهرا ،بل اكتفوا بعدم ثبوت ما ينايف العدالة فمن ظهر منه
ما ينايف العدالة مل يقبلوا شهادته وال روايته ،وأما من اشرتط العدالة وهم أكثر العلامء
()1

فاشرتطوا يف العدالة املروءة)

وقال ابن عبد الرب(ت463هـ)( :كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل حممول
()2

يف أمره أبدا عىل العدالة حتى تبي جرحه)

وقال ابن حبان( :العدل من مل يعرف منه اجلرح ضد التعديل ،فمن مل يعلم بجرح
()3

عنهم وإنام كلفوا احلكم بالظاهر من األشياء غري املغيب عنهم)

وقال اخلطيب ( :العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به ،وتوقي ما هني
عنه ،وجتنب الفواحش املسقطة ،وحترى احلق والواجب يف أفعاله ومعامالته ،والتوقي يف
لفظه مما يثلم الدين واملروءة ،فمن كانت هذه حاله فهو املوصوف بأنه عدل يف دينه،
()4

ومعروف بالصدق يف حديثه)

بل إنه اعرتض عىل بعضهم عندما عرف العدالة بقوله( :إهنا ملكة حتمل عىل مالزمة
التقوى واملروءة)( ،)5بأن ذلك غري صحيح لكونه (تشديدا اليتم وجوده إال يف حق
املرسلي املعصومي ،وإن هذا ليس معنى العدالة لغة ..وأن العدل  :هو املتوسط يف األمور،
()6

الذي يغلب خريه عىل رشه ،ويطمئن القلب إىل خربه)
( ) )1التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح.136/1،
( ) )2التقييد واإليضاح ،ص.114
( )3ابن حبان :الثقات 11 /1 ،ـ .13
( )4الكفاية ص . 103 - 102
( )5ذكره ابن حجر يف نزهة النظر ص .25
( )6رشح بغية األمل ص .112-111
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ومن عجائب االستدالالت عىل هذا التيسري والتخفيف استدالالهم بقوله( :اهلل
سبحانه وتعاىل وصف أمه حممد  بالوساطة وهي العدالة ،فصار املسلم عدال ال حيتاج اىل
سؤال عنه عمال بنص القرآن ،كام استدلوا بقوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا ال ِذين آمنُوا إِ من جاء ُكم َف ِ
اس ٌق
َ َ م
َ َ
َ ُّ َ
ِبنَب ٍإ َف َتبينُوا َأ من ُت ِصيبوا َقوما ِبجها َل ٍة َف ُتص ِبحوا ع ََىل ما َفع مل ُتم ن ِ
َاد ِميَ ﴾ [احلجرات ،]6 :فقد
م ُ
ُ م ً َ َ
َ َا
َ َ م
فهموا من اآلية الكريمة أن أمر اهلل تعاىل بالتثبت مرشوط بالفسق ،فام مل يظهر ال جيب التثبت
()1

فيه)

واستدلوا عىل ذلك باإلمجاع القائم عىل أن (الصحابة كانوا متفقي عىل قبول أقوال
العبيد والنسوان واألعراب املجاهيل ملا ظهر إسالمهم وسالمتهم من الفسق الظاهر)

()2

واستدلوا عىل ذلك بأن (األصل يف اإلسالم الرباءة والعدالة ،إذ الفسق طارئ عليه،
فيحمل عىل السالمة ما دام مسلام ،وصدقه حينئذ أرجح من كذبه ،فيؤخذ به ،مع أن الفقهاء
قد أمجعوا عىل ان الصبي إذا بلغ ،بلغ عدال ،ألنه ال تكليف عليه يف الصغر ،ويقبلون قول
املسلم إذا أخرب عن املاء بأنه طاهر ،واللحم بأنه مذكى ،وإذا عرض سلعة للبيع ،وقال :إهنا
ملكة ،أو أم الناس وأخرب أنه متوضئ ،ففي كل هذه األخبار يصدق بدون بحث اكتفا ًء
بظاهر إسالمه))

()3

واستدلوا عىل ذلك بأنه (أنه لو أسلم كافر وروى عقيب إسالمه خربا من غري
مهلة،فمع إسالمه وعدم وجود ما يوجب فسقه بعد إسالمه ،يمتنع رد روايته ،وإذا قبلت
()4

روايته حال إسالمه ،فطول مدته يف اإلسالم أوىل أن ال توجب رده)

واستدلوا عىل ذلك بأنه لو تشددوا يف الرشوط ،فستضيع الكثري من الثروة احلديثية
( )1اآلمدي  :اإلحكام82/2،
( )2اآلمدي :اإلحكام82/2 ،
( )3الر ازي  :املحصول يف علم األصول.199 /2 ،
( )4اآلمدي  :اإلحكام يف أصول األحكام.81 /2 ،
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التي مجعوها ،فقد حدث عبداهلل بن أمحد بن حنبل قال (:سألت أيب ،متى جيوز سامع الصبي
يف احلديث؟ فقال  :إذا عقل وضبط ،قلت  :فإنه بلغني عن رجل – سميته -أنه قال  :الجيوز
سامعه حتى يكون له مخس عرشة سنة ،ألن النبي  رد الرباء وابن عمر استصغرهم يوم
بدر ،فأنكر قوله هذا ،وقال  :بئس القول ؛ جيوز سامعه إذا عقل.فكيف ُيصنع بسيفان بن
()1

عيينة ووكيع ،وذكر أيضا قوما)

وهذا يبي أن من األسباب النفسية التي جتعل املحدثي يتساهلون يف الرشوط هو
أهنم لو تشددوا فيها ،فسينقص عدد الرواة ،وتنقص عدد األحاديث بذلك ،وهم ال
يريدوهنا أن تنقص.
وفوق ذلك التساهل كله ،تساهلوا مع من يزكي الرواة ،ويبي للمحدث وثاقتهم،
ذلك أن املحدث مشغول الوقت باحلفظ املراجعة والكتابة والرحلة ،ولذلك يصعب عليه
أن خيالط الناس حتى يميز الثقة من غري الثقة ..فلذلك نصوا عىل أنه (تثبت عدالة الراوي
بتنصيص عاملي عليها)( ،)2وقال ابن الصالح تثبت بعدلي  ..ثم عَدَ ل عن ذلك ،فقال
(تثبت ِ
بمعد ٍل واحد)

()3

وقد نقل اخلطيب البغدادي إمجاع املحدثي عىل ذلك ،فقال( :أمجع أهل العلم عىل
أنه ال يقبل إال خرب العدل كام أنه ال تقبل إال شهادة العدل ،وملا ثبت ذلك وجب متى مل
تعرف عدالة املخرب والشاهد أن يسأل عنهام أو يستخرب عن أحواهلام أهل املعرفة هبام ،إذ ال
سبيل إىل العلم بام مها عليه إال بالرجوع إىل قول من كان هبام عارفا يف تزكيتهام فدل عىل انه
البد منه)

()4

( - )1أخرجه اخلطيب يف الكفاية ص . 81-80
( )2السيوطي :تدريب الراوي.301 /1 ،
( )3ابن الصالح ،مقدمة ابن ا لصالح160،
( )4اخلطيب البغدادي :الكفاية.34 /1 ،
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وقد نص اآلمدي عىل أدلتهم عىل ذلك ،فقال( :الذي عليه األكثر إنام هو االكتفاء
بالواحد يف باب الرواية دون الشهادة ،وهو أشبه ،وذلك ألنه ال نص وال إمجاع يف هذه
املسألة ،يدل عىل تعيي أحد هذه املذاهب ،فلم يبق غري التشبيه والقياس ،وال خيفى إن
العدالة رشط يف قبول الشهادة والرواية ،والرشط ال يزيد عىل مرشوطه ،وقد اعتربوا العدد
()1

يف قبول الشهادة دون الرواية)

ثالثا ـ التساهل مع املدلسي:
من أخطر الظواهر التي أصابت علم احلديث يف مقاتل مل جيد هلا حال وال عالجا
ظاهرة التدليس( ،)2والتي جعلته يتساهل يف احلكم عىل أصحاهبا خشية أن تضيع كل جهود
املحدثي سدى ..ذلك أنه ـ بإقرار املحدثي ـ مل يكد ينجو من التدليس أحد من الرواة ،بل
حتى من كبارهم.
وتكمن خطورة التدليس يف أن له عالقة بأهم وأدق علوم احلديث :علم الرجال،
وعلم العلل ،وعلم املصطلح  ..باإلضافة إىل كونه سببا غامضا خفيا يصعب حتديده بدقة..
باإلضافة إىل اختالف العلامء يف حتديد مراتبه وتعريفها وبيان ضوابطها ،واختالفهم فيمن
يتصف هبا من الرواة ..
واألخطر من ذلك كله أن أكثر رجال البخاري ومسلم ـ وهم الذين يعتربهم
املحدثون يف أعىل درجات الوثاقة ـ ذكروا يف املدلسي ..فكيف بغريهم؟
ولذلك فقد استعمل املحدثون كل ما أوتوا من حيلة لتربير التدليسات التي وقع
فيها رجاهلم ،وخاصة من يعتربوهنم من الثقاة ،كام صنع احلافظ ابن حجر العسقالين

( )1اآلمدي :اإلحكام.316 /2 ،
( )2قال ابن حجر يف تعريفه:واشتقاقه من الدَ َل َس بالتحريك ،وهو اختالط الظالم بالنور ؛ سمي بذلك الشرتاكهام يف اخلفاء)،
نزهة النظر رشح نخبة الفكر (ص )39
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(املتوىف  852هـ) يف كتابه (تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفي بالتدليس) ،والذي
مجع فيه من رواة الكتب الستة وغريهم ،وقسمهم عىل مراتب مخس ؛ لكل واحدة منها
ضابط ووصف.
وحتى نفهم خطورة املسألة ،ودورها يف القضاء عىل كل تلك املفاخر التي يزعمها
السلفية ألنفسهم وألسالفهم ،فسننقل هنا من كالمهم ما يبي أنواع التدليس واألرضار
الناجتة عنها ،لنكتشف من خالل ذلك الثغرات اخلطرية التي تكمن يف علم الرواية.
فمن أقسام التدليس ما سموه [تدليس الشيوخ] ،وقد عرفه اخلطيب بقوله ..( :أن
يروي املحدث عن شيخ سمع منه حديث ًا ،فيغري اسمه ،أو كنيته ،أو نسبه ،أو حاله املشهور
من أمره ؛ لئال يعرف)

()1

وعرفه ابن الصالح بقوله( :هو أن يروي عن شيخ حديث ًا سمعه منه ؛ فيسميه أو
()2

يكنيه بام ال ُيعرف به كي ال ُيعرف)

ومن األمثلة التي يوردها املحدثون للداللة عىل صعوبة التعرف عىل التدليس ما
ورووا أنه اجتمع أصحاب هشيم ؛ فقالوا  :ال نكتب عنه شيئا مما ُيدَ ِّل ُسه ؛ ففطن لذلك ،فلام
جلس قال  :حدثنا حصي ومغرية عن إبراهيم ؛ فحدث بعده أحاديث ،فلام فرغ قال  :هل
دلست عليكم شيئا ؟ قالوا  :ال.فقال  :بىل كل ما حدثتكم عن حصي فهو سامعي ،ومل
أسمع من مغرية من ذلك شيئ ًا(.)3
ويكفي هذان إلدراك خطورة هذا النوع من التدليس ،ألن قيام علم احلديث عىل
الرجال ،والتعمية وتعمد إخفاء الضعفاء ،بمثابة التسرت عىل املجرمي ،وكان األصل

( )1الكفاية للخطيب البغدادي (ص )365
( )2مقدمة ابن الصالح (ص)167
( )3معرفة علوم احلديث (ص )105
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باملحدثي أن يتعاملوا مع املتسرتين عىل الرواة الكذابي والضعفاء ،بمثل ما تتعامل به
القواني مع املتسرتين عىل املجرمي ،لكنا لألسف مل نرى ذلك ..وكأن الكذب عىل رسول
اهلل  أقل جرما من غريه من اجلرائم.
والقسم الثاين من التدليس هو تدليس اإلسناد ،وقد عرفه أبو بكر بن البزار بقوله:
(هو أن يروي عمن قد سمع منه مامل يسمعه منه من غري أن يذكر أنه سمعه منه)(.)1
وعرفه ابن حجر بأنه ..( :أن يروي عمن لقيه شيئ ًا مل يسمعه منه بصيغه حمتملة،
ويلتحق به من رآه ومل جيالسه  ...وإذا روى عمن عاصه ،ومل يثبت لقيه له شيئ ًا بصيغه
حمتمله ؛ فهو اإلرسال اخلفي)

()2

وقال( :والذي يظهر من ترصفات احلذاق منهم أن التدليس خمتص باللقي ؛ فقد
أطبقوا عىل أن رواية املخرضمي مثل  :قيس بن أيب حازم ،وأيب عثامن النهدي وغريمها عن
()3

النبي  من قبيل املرسل ال من قبيل املدلس)

والتأمل يف هذه التعاريف وحدها كاف يف بيان خطورة التدليس الذي مل يكد ينجو
منه أحد ..وهلذا نجد مشايخ السلف يعتذرون ألنفسهم إن اكتشف تدليسهم بأن هلم أسوة
يف ذلك بمن سبقهم من املحدثي الثقاة ،قال ابن املبارك ( :قلت هلشيم ِ :مل َ ُتدَ ِّلس ،وأنت
كثري احلديث ؟ فقال  :كبرياك قد َد السا األعمش وسفيان)

()4

بل يذكرون بأن أول من سن سنة التدليس الصحابة ،كام قال الذهبي تعليقا عىل قول
شعبة( :كان أبو هريرة يدلس)( :قلت [أي الذهبي]  :تدليس الصحابة كثري ،وال عيب فيه،

( )1التقييد واإليضاح للعراقي (ص (9 7 ،96
( )2تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفي بالتدليس (ص )69-68
( )3النكت عىل كتاب بن الصالح ()623/2
( )4هتذيب التهذيب ()281/4
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()1

فإن تدليسهم عن صاحب أكرب منهم والصحابة كلهم عدول)

لكن لست أدري كيف يستقيم هذا مع أن أبا هريرة ال يروي فقط أقواال بل يضيف
إليها مواقف حصلت له ،مع أهنا مل حتصل ..فهو يصدر معظم رواياته بقوله :قال رسول
اهلل  أو سمعت ،أو حدثني دون أن يكون سمع من النبي  أو حتدث معه ..بل إنه فوق
ذلك روى مشاهد كثرية مل حيرضها ،كحديثه عن فتح خيرب ،وحديث دخوله عىل رقية زوجة
عثامن ،التي توفيت يف الثانية من اهلجرة ،رغم أنه أسلم بعد فتح خيرب سنة سبع من اهلجرة..
وأنه أفتى بفطر من أصبح جنبا يف رمضان قبل الغسل ،وملا بلغه عن عائشة وأم سلمة
خالف ذلك ،قال :إنه مل يسمعه من النبي  وإنام أخربه به الفضل بن عباس.
لكن املحدثي وجدوا مربرات تنفي هذا الغموض ،وتسرت هذه الثغرة ،فذكروا أن
قول أيب هريرة( :سمعت ،أو حدثني ،أو قال فالن ،أو قال رسول اهلل  )حتى ولو مل حيصل
ذلك كله ،فإنه مرسل من الصحابة  ..والصحابة كلهم عدول.
واعتذروا لذلك أيضا بام قال ابن سريين( :مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلام وقعت
()2

الفتنة قالوا :سموا لنا رجالكم)...

وهذا تربير أخطر ،ألنه يدل عىل أن األمر كان قبل ذلك سائبا حيدث من شاء بام
شاء ،من غري أن يطالب بأي بينة.
وقد رووا يف ذلك عن محيد قوله( :كنا مع أنس بن مالك ،فقال :واهلل ما كل ما
نحدثكم سمعناه من رسول اهلل  ،ولكن كان حيدث بعضنا بعضا وال يتهم بعضنا
بعضا)

()3

( )1سري النبالء .608/2
( )2صحيح مسلم (برشح النووي) ()173/1
( )3اجلامع ألخالق الراوي)175 ،174/1( ،
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وعن الرباء ،قال( :ما كل احلديث سمعناه من رسول اهلل  كان حيدثنا أصحابنا
()1

عنه ،بل كانت تشغلنا عنه رعية اإلبل)

وقال( :ليس كلنا كان يسمع حديث رسول اهلل  إذ كانت لنا ضيعة وأشغال ،ولكن
()2

الناس مل يكونوا يكذبون  -يومئذ  -فيحدث الشاهد الغائب)

وهذا عجيب  ..ويدل عىل سذاجة كبرية ،فمنذ متى كان الناس ال يكذبون ..وهل
هناك عرص من العصور تقاعد فيه الشيطان عن الوسوسة إىل الناس ،بل كيف يدعون هذا،
وهم يرمون أنبياء اهلل ،بل يرمون خليله عليه السالم بكونه كذب ثالث مرات.
لكن ما أسهل أن جيد املحدثون مصطلحا معينا ،ويضعوا معه قانونا استثنائيا حتى
ال ترمى روايات أيب هريرة أو غريه من املدلسي ،يقول ابن الصالح( :ثم إنا مل نعد يف أنواع
املرسل ونحوه ما يسمى يف أصول الفقه مرسل الصحايب ،مثل ما يرويه ابن عباس وغريه
من أحداث الصحابة عن رسول اهلل  ومل يسمعوه منه؛ ألن ذلك يف حكم املوصول املسند؛
ألن روايتهم عن الصحابة ،واجلهالة بالصحايب غري قادحة؛ ألن الصحابة كلهم
عدول)( ..)3و(الصحابة مجيعا عدول مرضيي ،فإن اجلهل بأسامئهم يف السند ال يرض،
وعليه فإن العلم هبم واجلهل سواء ،وأن السند متصل غري منقطع ،ويكون  -حينئذ  -حجة
()4

يلزم العمل هبا)

ويقول السيوطي ـ معربا عن وجهة نظر املحدثي يف ذلك ـ ( :أما مرسل الصحايب
كإخباره عن يشء فعله النبي  أو نحوه ،مما يعلم أنه مل حيرضه لصغر سنه أو تأخر إسالمه،
فمحكوم بصحته عىل املذهب الصحيح الذي قطع به اجلمهور من أصحابنا وغريهم،
( )1أمحد ،رقم ()18516
( )2اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع)174/1( ،
( )3علوم احلديث ،ابن الصالح ،ص.51 ،50
( )4التأصيل الرشعي لقواعد املحدثي ،د .عبد اهلل شعبان ،ص.470
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وأطبق عليه املحدثون املشرتطون للصحيح القائلون بضعف املرسل ،ويف الصحيحي من
ذلك ما ال حيىص؛ ألن أكثر رواياهتم عن الصحابة وكلهم عدول ،ورواياهتم عن غريهم
نادرة ،وإذا رووها وبينوها ،بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعي ليست أحاديث مرفوعة،
()1

بل إرسائيليات أو حكايات أو موقوفات)

وما ذكره السيوطي خطري جدا ،فهو يذكر أن يف الصحيحي من ذلك ما ال حيىص..
ثم بعد ذلك يتهمون كل من طعن يف حديث من الصحيحي بسبب خمالفته للقرآن الكريم
أو للعقل أو للقيم اإلنسانية بأنه زنديق وضال مضل..
رابعا ـ الذاتية يف قبول الرواة:
تعترب الذاتية أبشع مظهر من مظاهر االحتيال عىل احلقائق ،ذلك أن الباحث بسببها
ال يبحث عن احلقيقة كام هي يف الواقع ،وإنام يبحث يف كيفية إقناع اآلخرين بتصوره هو
للحقيقة.
وقد كان علم احلديث ـ بسبب االصطالحات التي اصطلح عليها أهله ـ أكرب مصدر
من املصادر التي ختول للمحدث أن يصحح ما يشاء من األحاديث ،ويضعف ما يشاء منها،
فاألمر سهل يسري ،والقواعد احلديثية واخلالفات الواقعة فيه تيرس عىل املحدث أن يتعامل
هبذه الطريقة.
وهلذا نجد املحدثي يراعون آراءهم العقدية يف احلكم عىل صحة احلديث أكثر مما
يراعون البحث عن حقيقة قول رسول اهلل  له أو عدم قوله.
ومن األمثلة عىل ذلك موقف املحدثي من حديث جتسيمي رواه البخاري بسنده
عن رشيك بن عبد اهلل أنه قال سمعت أنس بن مالك ـ ثم ذكر حديث اإلرساء ،وفيه..( :
ثم عال به فوق ذلك بام ال يعلمه إال اهلل حتى جاء سدرة املنتهى ،ودنا اجلبار رب العزة فتدىل
( )1تدريب الراوي)207 /1( ،
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حتى كان منه قاب قوسي أو أدنى ،فأوحى اهلل فيام أوحى إليه مخسي صالة عىل أمتك كل
يوم وليلة ،ثم هبط حتى بلغ موسى ،فاحتبسه موسى فقال :يا حممد ماذا عهد إليك ربك؟
قال عهد إيل مخسي صالة كل يوم وليلة .قال إن أمتك ال تستطيع ذلك فارجع فليخفف
عنك ربك وعنهم .فالتفت النبي إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك فأشار إليه جربيل أن نعم
إن شئت فعال به إىل اجلبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي ال تستطيع هذا
()1

فوضع عنه عرش صلوات…)

فمدار هذا احلديث اخلطري الذي يثبت احلركة والتنقل هلل ،عىل الراوي (رشيك)،
وهو املتهم بالتعبري هبذه األلفاظ التجسيمية ،ذلك أنه روى هذا احلديث عن أنس من غري
طريق رشيك فلم يذكر هذه األلفاظ اخلطرية.
لكن السلفية قبلوا هذا احلديث عىل الرغم من أن الذهبي قال عنه( :رشيك بن عبد
اهلل بن أيب نمر املدين تابعي صدوق.وقال ابن معي ال بأس به .وقال هو والنسائي ليس
()3

بالقوي)( ،)2وقال ابن حجر( :صدوق خيطىء)

والسبب يف ذلك أن احلديث متوافق مع قوهلم بجواز احلركة عىل اهلل ..بل العجيب
أن ابن القيم احتج بخرب رشيك يف هذه املسألة العقدية اخلطرية ،فقال يف قصيدته النونية
()4

التي نظمها يف العقيدة (:فقدرت من قربه من ربه قوسان)

يف نفس الوقت الذي رفض روايته يف أمر فرعي بسيط يتعلق بالسرية ،فقال يف زاد
املعاد ..( :وأما ما وقع يف حديث رشيك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من

( )1صحيح البخاري )7079( 370/6
( )2ميزان اإلعتدال للذهبي . 372/3
( )3تقريب التهذيب.266
( )4انظر رشح قصيدة ابن القيم198/1
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()1

أغالط رشيك الثامنية وسوء حفظه حلديث اإلرساء)

هذا جمرد مثال عن الذاتية يف احلكم عىل الرواة ،وانطالقا منها يكون احلكم عىل
احلديث ،وهم يف ذلك يشبهون أولئك املحامون التجار الذين يدافعون عمن يدفع هلم
بغض النظر عن حقانية قضيته أو عدم حقانيتها ،استغالال منهم للثغرات القانونية ،وهكذا
فعل املحدثون استغالال للثغرات احلديثية الكثرية.
ومن أمثلتها االختالف يف احلكم عىل الرواة قبوال أو رفضا ..وهو أيرس جمال
وأخصبه للدفاع عن احلديث أو رده ،ذلك أن املحدثي اختلفوا يف أكثر الرواة ،كام رأينا
اختالفهم يف رشيك ..ومن أمثلة ذلك اختالفهم يف أسامة بن زيد الليثي موالهم أبو زيد
املدين (ت153ه)( ،)2والذي قال فيه أبو العرب حممد بن أمحد القريواين (ت 333ه):
()3

(اختلفوا فيه ،وقيل :ثقة ،وقيل :غري ثقة)

وهلذا فإن من يريد أن يصحح حديثا يرد فيه هذا الراوي ،فإنه سيؤكد تصحيحه بام
يقوله املوثقون له ،فيذكر عن ابن اجلنيد إبراهيم بن عبد اهلل اخلتيل (ت260ه) قوله( :مديني
صالح)( .)4وقال يف رواية الدارمي (ت 280ه) ( :ليس به بأس)( ،)5ويذكر عن الذهبي
قوله( :وقد روى عباس عن حييى :ثقة ،وروى أمحد بن أيب مريم عن حييى :ثقة حجة ،فابن
()6

معي حسن الرأي يف أسامة)

وإن مل يعجبه احلديث وأراد تضعيفه ،فإنه سيذكر أن النسائي (ت 303ه) قال عنه:
( )1زاد املعاد 99/1 :
( )2سري أعالم النبالء .342/6
( )3إكامل مغلطاي .58/2
( )4سؤاالت ابن اجلنيد ص 402رقم ()547
( )5تاريخ الدارمي ص 66رقم ()118
( )6سري أعالم النبالء .343/6
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(ليس بثقة)( ،)1وقال أيض ًا( :ليس بالقوي)( ،)2ويذكر أن عبد اهلل بن أمحد روى عن أبيه:
(روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكري .قلت له :إن أسامة حسن احلديث .قال :إن
تدبرت حديثه فستعرف النكرة فيها)( ،)3ويذكر أن عبد اهلل قال( :سئل أيب عنه فقال :هو
()4

حرك َيدَ ُه)
دونهَ ،و ا

ويضيف هلذا قوله ـ من باب تأكيد التوثيق ـ  :واحلافظ الذهبي من النقاد املتأخرين،
وقد شهد احلافظ ابن حجر له بأنه :من أهل االستقراء التام يف الرجال.
وهكذا يمكن أن يستغل أمثال هذه الثغرات الكثرية ،ليصحح ما يشاء ،ويضعف ما
يشاء ..بل إن الروايات ـ أحيانا كثرية ـ ختتلف عن أحدهم يف توثيق الراوي الواحد ،فتارة
يعدله ،وتارة جيرحه ،وهنا جيد املحدث جماال خصبا إلبراز مهاراته يف االنتقاء بحسب
مزاجه احلديثي.
ومن أمثلة ذلك موقف اإلمام أمحد بن حنبل (ت 241ه) من الراوي (إسامعيل بن
زكريا بن ُم ارة اخلُلقاين األسدي (ت 194ه) ،فقد قال عنه يف رواية عبد اهلل( :حديثه حديث
مقارب)( ،)5وقال عنه يف رواية عبد امللك امليموين (ت 274ه)( :أما األحاديث املشهورة
التي يروهيا فهو فيها مقارب احلديث ،صالح ،ولكنه ليس ينرشح الصدر له ،ليس يعرف
هكذا يريد بالطلب)( ،)6وقال عنه يف رواية أمحد بن ثابت أبو حييى( :ضعيف احلديث)(،)7

( )1الضعفاء للنسائي رقم ()53
( )2الكامل  ،385/1والضعفاء للعقييل .96/1
( )3العلل ( )1428وأيضا ( ،)503اجلرح والتعديل )1031( 284/2
( )4العلل رقم ()1473( ،)1472
( )5هتذيب الكامل .93/3
( )6سؤاالت امليموين رقم ()475
( )7هتذيب التهذيب .298/1
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()1

وقال عنه يف رواية أيب داود( :ما كان به بأس)

وهكذا موقفه من حفص بن سليامن األسدي البزاز الكويف الغارضي (ت
180ه)( ،)2فقد قال يف رواية عبد اهلل ،وحنبل بن إسحاق :مرتوك احلديث( ،)3وقال عنه
يف رواية عبد اهلل :صالح( ،)4وقال عنه يف رواية حنبل بن إسحاق :ما كان به بأس(.)5
ومثل ذلك أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي (ت 264ه) ،فقد تناقضت
األقوال عنه يف (احلكم بن عبداهلل بن إسحاق بن األعرج البرصي) ،حيث سئل عنه فقال:
برصي ثقة( ،)6وقال مرة أخرى :فيه لي(.)7
ومثل ذلك موقفه من خطاب بن القاسم احلراين ،فقد سئل عنه فقال :قاِض حران
ثقة( ،)8وقال عنه :منكر احلديث يقال إنه اختلط قبل موته(.)9
ومثل ذلك موقف أمحد بن شعيب النسائي (ت 303ه) ،من سامك بن حرب بن
أوس بن خالد الذهيل البكري الكويف (ت 123ه) ،فقد قال عنه :سامك ليس بالقوي وكان
يقبل التلقي( ،)10وقال عنه :ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد باحلديث؛ ألنه كان يقبل

( )1هتذيب الكامل .94/3
( )2التقريب رقم ()1405
( )3هتذيب التهذيب .700/2
( )4تاريخ بغداد .187/8
( )5تاريخ بغداد 187/8
( )6اجلرح والتعديل .120/2
( )7اجلرح والتعديل .120/2
( )8اجلرح والتعديل .120/2
( )9هتذيب التهذيب .146/3
( )10السنن الصغرى  319/8رقم ()5677
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التلقي( ،)1وقال عنه :ليس به بأس ،ويف حديثه يشء(.)2
وهكذا نجد األمثلة الكثرية يف تناقضات الروايات عن املحدث الواحد ،وحول
الراوي الواحد ،بل إن األمر يصل أحيانا إىل التناقض يف احلكم عىل الراوي الواحد من
املحدث الواحد ،بل يف اجلملة الواحدة ،وهنا تتوقف كل العقول إال العقل السلفي الذي
يسهل عليه تقبل املتناقضات ،بل جيتهد يف تربيرها ،بل يف تفعيلها ،فإن أعجبه احلديث غلب
جانب القبول ،وإن مل يعجبه غلب جانب الرد.
ومن أمثلة ذلك قول يعقوب بن شيبة (ت262ه) يف الراوي الربيع بن صبيح ،فقد
قال عنه( :رجل صالح ،صدوق ثقة ،ضعيف جد ًا)

()3

ومثل ذلك قول يعقوب بن سفيان (ت277ه) يف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل
األنصاري( :ثقة عدل ،يف حديثه بعض املقالَ ،ل ِّي احلديث عندهم)

()4

ومثل ذلك قوله أيب حاتم الرازي (ت 277ه) يف حممد بن احلسن بن زبالة( :واهي
احلديث ،ضعيف احلديث ،ذاهب احلديث ،منكر احلديث ،عنده مناكري ،وليس بمرتوك
احلديث)

()5

ومثل ذلك قول أيب زرعة الرازي (ت 264ه) يف عمر بن عطاء بن وراز( :ثقة
َل ِّي)

()6

وال يتوقف األمر عىل اخلالف يف آحاد الرواة ،بل نجد اختالفهم حتى يف تقييم كبار
( )1السنن الكربى  368/3رقم ( )3295وسري أعالم النبالء .248/5
( )2هتذيب الكامل  ،120/12وسري أعالم النبالء  ،247/5وهتذيب التهذيب .234/6
( )3التقريب رقم ()1895
( )4التقريب رقم ()6081
( )5التقريب ،رقم ()5815
( )6التقريب رقم ()4949
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املحدثي من أصحاب املصنفات احلديثية الكربى ..وهلذا نجد السلفية إذا ما روى أحدهم
حديثا خمالفا هلم ،ومل يتمكنوا من رده سندا ،اهتموا صاحب املصنف الذي نقل عنه ..وما
أسهل أن جيدوا من جرحه.
ومن أمثلة ذلك اهتامهم للحاكم بالتشيع بسبب روايته ألحاديث يف فضل اإلمام
ٌ
صحيح عىل رشط
حديث
عيل وآل البيت كتصحيحه حلديث الطري ،وقوله عنه ( :هذا
ٌ
نفسا ،ثم
الشيخي ،ومل خيرجاه.وقد رواه عن أنس مجاع ٌة من أصحابه ،زيادة عىل ثالثي ً
عيل وأيب سعيد اخلدري وسفينة )
ا
صحت الرواي ُة عن ٍّ

()1

قال اخلطيب( :وكان ابن الب ِّيـع ـ احلاكم ـ ُ
يميل إىل التش ُّيع ؛ فحدثني أبو إسحاق
ً
إبراهيم بن حممد األرموي ،بنيسابور ،وكان ً
احلاكم
فاضال عاملًا ،قال  :مجع
شيخا صاحلًا
ُ
صحاح عىل رشط البخاري ومسلم ،يلزمهام إخراجها يف
أبو عبد اهلل أحاديث زعم أهنا
ٌ
فعيل مواله ،فأنكر عليه أصحاب
صحيحيهام ،منها  :حديث الطائر ،ومن كنت مواله ٌّ
()2

صوبوه يف فعله )
احلديث ذلك ،ومل يلتفتوا فيه إىل قوله ،وال ا

لكنهم إن كان التجريح مرتبطا بمن يقبلون حديثهم محلوا ذلك عىل ما يسمونه
[جتريح األقران] ،وأنه ال يرض ،وقد عقد ابن عبد الرب يف كتاب العلم بابا لألقران
واملتعاصين بعضهم يف بعض ،ورأى أن أهل العلم ال يقبل جرح بعضهم بعض إن كانوا
متعاصين(.)3
وينقلون عن ابن دقيق العيد يف ذلك قوله( :الوجوه التي تدخل منها اآلفة مخسة
أحدها اهلوى والغرض وهو رشها ويف تواريخ املتأخرين كثرية والثاين املخالفة يف العقائد

( )1املستدرك ( ) 131 ،130/ 3
( )2التاريخ ( ) 435 / 5
( )3انظر :القاري :رشح نخبة الفكر.741 /1 ،
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والثالث االختالف بي املتصوفة وأصحاب العلوم الظاهرة ،فوقع تنافر أوجب كالم
بعضهم يف بعض ،والرابع الكالم بسبب اجلهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك يف املتأخرين،
واخلامس :األخذ بالذم مع عدم الورع(.)1
وهلذا نرى الذهبي ال يقبل قول اجلارح إذا كان بينه وبي من جرحه عداوة سببها
االختالف يف االعتقاد وقال( :ان احلاذق اذا تأمل أيب اسحاق اجلوزجاين ألهل الكوفة رأى
العجب وذلك لشدة انحرافه يف النصب وشهرة أهلها بالتشيع ،فرتاه ال يتوقف يف جرح
من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى انه أخذ األعمش وأيب نعيم وعبيد اهلل بن
()2

موسى وأساطي احلديث وأركان الرواية)

ولكنه يف نفس الوقت نراه حيذر عن األخذ بجرح اجلوزجاين بينام يرتجم له يف نفس
الكتاب ويعتربه أحد أئمة اجلرح والتعديل ،ويقول عنه( :اجلوزجاين إبراهيم بن يعقوب
الثقة احلافظ ،أحد أئمة اجلرح والتعديل ،وكان شديد امليل إىل مذهب أهل دمشق يف
التحامل عىل عيل رِض اهلل عنه)

()3

وهكذا نجد اختالفهم يف الرشوط التي وضعوها لقبول األحاديث أو رفضها ،فهي
خمتلفة اختالفا بينا ،بل متناقضا شديدا يمكن استغالله والعبور منه لتصحيح ما يشاءون
تصحيحه ،وتضعيف ما يشاءون تضعيفه.
ومن األمثلة عىل ذلك اختالفهم يف حكم خرب املستور ،وهو الراوي الذي روى عنه
اثنان فصاعد ًا ،ومل يصدر يف حقه جرح وال تعديل( .. )4فمن املحدثي من يعترب املستور
عدالً إذا كان يف القرون الثالثة األوىل ،فيقبل روايته ،بناء عىل أن األصل يف املسلم العدالة..
( )1انظر :القاري:رشح نخبة الفكر..741 /1 ،
( )2انظر :الذهبي :لسان امليزان.17 /1 ،
( )3انظر :الذهبي :لسان امليزان 35 /1 ،ـ ..36
( )4أصول احلديث للدكتور حممد عجاج اخلطيب ص.271
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بينام يرى آخرون عدم األخذ بروايته احتياط ًا  ..كام قال الرسخيس( :أما املستور فقد نص
حممد يف كتاب االستحسان :عىل أن خربه كخرب الفاسق ،وروى احلسن عن أيب حنيفة ،أنه
بمنزلة العدل يف رواية األخبار لثبوت العدالة ظاهر ًا ،باحلديث املروي عن رسول اهلل ،
وعن عمر( :املسلمون عدول بعضهم عىل بعض) ..ولكن ما ذكره يف االستحسان أصح يف
ز ماننا ،فإن الفسوق غالب يف أهل هذا الزمان ،فال تعتمد رواية املستور ما مل تتبي عدالته،
()1

كام مل تعتمد شهادته يف القضاء قبل أن تظهر عدالته)..

وهذا االختالف باإلضافة لدخوله يف التساهل يف رشوط الرواة يدخل هنا من حيث
كونه سلام لتحقيق ذاتية املحدث ،فإن ورد احلديث للمحدث وأعجبه ،صحح احلديث،
ودافع عن كون الراوي مستورا باحلجج التي يديل هبا من جييز روايته ،وإن مل يعجبه احلديث
ضعفه ،واستدل بحجج من يرى تضعيفه.
وهكذا نراهم يستغلون احلديث املرسل ..وهو (ما رفعه التابعي خاصة إىل النبي
 )2()كام قال الرسخيس( :فأما مراسيل القرن الثاين والثالث حجة يف قول علامئنا ،وقال
الشافعي :ال يكون حجة إال إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة ،أو اشتهر العمل به من السلف،
أو اتصل من وجه آخر ،قال –أي الشافعي :-وهلذا جعلت مراسيل سعيد بن املسيب حجة
()3

ألين اتبعتها فوجدهتا مسانيد)

وهكذا نرى استغالهلم للمسألة التي يطلقون عليها [إنكار الراوي للحديث الذي
رواه] ،فقد اختلفوا أيضا ،فقال بعضهم :ال يعمل به .وقال آخرون :بل يعمل به ،كام قال
الرسخيس( :وبيان هذا فيام رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صالح من حديث( :القضاء

( )1أصول الرسخيس ()27:1
( )2أصول احلديث للدكتور حممد عجاج اخلطيب ص.335-334
( )3أصول الرسخيس ()360:1
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بالشاهد واليمي) ،ثم قيل لسهيل :إن ربيعة يروي عنك هذا احلديث فلم يذكره ،وجعل
يروي ويقول :حدثني ربيعة عني وهو ثقة...ثم قال الرسخيس :وقد عمل الشافعي
باحلديث مع إنكار الراوي ،ومل يعمل به علامؤنا ،وذكر سليامن بن موسى عن الزهري عن
عروة عن عائشة أن النبي قال( :أيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها
باطل...احلديث) ..ثم روي أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا احلديث فلم يعرفه ،ثم
عمل به حممد والشافعي مع إنكار الراوي ،ومل يعمل به أبو حنيفة وأبو يوسف إلنكار
()1

الراوي إياه)...

هذه نامذج عن املغالطات التي يستعملها السلفية يف تصحيحهم لألحاديث
وتضعيفها ،وهلذا نراهم ينكرون عىل غريهم الكالم يف احلديث تصحيحا أو تضعيفا ،ألهنم
يتصورون أنه ال حيق ألحد أن يتحدث يف الرواية إال إذا كان صاحب عقل سلفي.

( )1أصول الرسخيس()3:2
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التوهم  ..ال التعقل
الركن الرابع الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي هو [التوهم] بدل التعقل ،ونعني
به ما يسميه الفالسفة وعلامء النفس القدامى غلبة القوة الومهية عىل القوة العقلية.
ولنفهم هذا املعنى جيدا ،الرتباطه بتحليل العقل السلفي ،فإننا ننقل هنا ـ باختصار
ـ ما ذكره فالسفة املسلمي وغريهم عند ذكرهم ألنواع القوى التي تتميز هبا أصناف
النفوس ،ومعها تتميز أصناف العقول ،ذلك أننا من خالل تنزيل ما ذكروه عىل العقل
السلفي وجدنا حتليال علميا منطقيا متوافقا مع القرآن الكريم أوال ،ومع الواقع العقيل
السلفي ثانيا.
وسنرشح ذلك هنا ببعض التبسيط ..فقد ذكروا أن للنفس اإلنسانية أربع قوى(: )1
قوة عقلية ملكية ،وقوة غضبية سبعية ،وقوة شهوية هبيمية ،وقوة ومهية شيطانية ..
وذكروا أن من شأن (القوة األوىل) ،وهي القوة العقلية امللكية :إدراك حقائق
األمور ،والتمييز بي اخلريات والرشور ،واألمر باألفعال اجلميلة ،والنهي عن الصفات
الذميمة.
وأما (القوة الثانية)وهي القوة الغضبية السبعية ،فهي موجبة لصدور أفعال السباع
من الغضب والبغضاء ،والتوثب عىل الناس بأنواع األذى والتعنيف ونحوها.
وأما (القوة الثالثة) ،وهي القوة الشهوية البهيمية ،فال يصدر عنها إال أفعال البهائم
من احلرص عىل الشهوات املختلفة ،والرغبة الشديدة فيها ،واختصار مقاصد احلياة يف
حتصيلها.
وأما (القوة الرابعة) وهي القوة الومهية ،فذكروا أن من شأهنا استنباط وجوه املكر
( )1انظر تفاصيل هذه القوى يف :جامع السعادات (ج ،1ص  ،)52وغريه.
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واحليل ،والتوصل إىل األغراض بالتلبيس واخلدع  ..وذكروا أن من خصائص هذه القوة
إدراك املعاين اجلزئية ،واستنباط احليل والدقائق التي يتوصل هبا إىل املقاصد الصحيحة ..
ثم ذكروا أن هذه القوة تستخدم ثالثة قوى موجودة يف اإلنسان هي( :الوامهة
واخليال واملتخيلة) ،وذكروا أن وظيفة القوة األوىل أي الوامهة إدراك املعاين اجلزئية،
ووظيفة القوة الثانية أي اخليال إدراك الصور ،وظيفة القوة الثالثة أي املتخيلة الرتكيب
والتفصيل بينهام.
والفالسفة املسلمون يربطون هذه األنواع الثالثة للقوى بأنواع النفوس املذكورة يف
القرآن الكريم :فـ (ما ورد يف القرآن من النفس املطمئنة واللوامة واألمارة بالسوء ،إشارة
إىل القوى الثالث :العاقلة والسبعية والبهيمية  ..فإذا غلبت قوهتا العاقلة عىل الثالث
األخر ،وصارت منقادة هلا مقهورة منها ،وزال اضطراهبا احلاصل من مدافعتها سميت
مطمئنة ،لسكوهنا حينئذ حتت األوامر والنواهي ،وميلها إىل مالئامهتا التي تقتيض جبلتها،
وإذا مل تتم غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع ،وكلام صارت مغلوبة عنها بارتكاب املعايص
حصلت للنفس لوم وندامة سميت لوامة.وإذا صارت مغلوبة منها مذعنة هلا من دون دفاع
سميت أمارة بالسوء ألنه ملا اضمحلت قوهتا العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية من دون
مدافعة ،فكأنام هي اآلمرة بالسوء)

()1

وليبسطوا هذه املعاين ،فقد شبهوا اجتامع هذه القوى يف اإلنسان باجتامع حكيم
وكلب وخنزير وشيطان يف مربط واحد.وكان بينها منازعة ،وأهيا صار غالبا كان احلكم له،
ومل يظهر من األفعال والصفات إال ما تقتضيه جبلته.
ورضبوا مثال آخر عىل ذلك (براكب هبيمة طالب للصيد يكون معه كلب وعي من
قطاع الطريق ،فالراكب هو العقل ،والبهيمة هي الشهوة ،والكلب هو الغضب ،والعي هو
( )1جامع السعادات (ج ،1ص )53
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القوة الومهية التي هي من جواسيس الشيطان ،فإن كان الكل حتت سياسة الراكب فعل ما
يصلح للكل ونال ما بصدده ،وإن كانت الغلبة واحلكم للبهيمة أو الكلب هللك الراكب
بذهابه معهام فيام ال يصلح له من التالل والوهاد ،واقتحامه يف موارد اهللكات وإن كان
الكل حتت هني العي وأمره ،وافتتنوا بخدعه ومكره ألضلهم بتلبيسه عن سواء السبيل
حتى يوصلهم إىل أيدي السارقي.وكذلك لو كانت القوى بأرسها حتت إشارة العقل
وقهرها وغلب عليها وقعت النقيادها له املساملة واملامزجة بي أكل ،وصار اجلميع
كالواحد ،ألن املؤثر واملدبر حينئذ ليس إال قوة واحدة تستعمل كال منها يف املواضع الالئقة
واألوقات املناسبة ،فيصدر عن كل منها ما خلق ألجله ،عىل ما ينبغي من القدر والوقت
()1

والكيفية ،فتصلح النفس وقواها)

انطالقا من هذا التحليل للنفس اإلنسانية وأنواع القوى املوجودة فيها ،نرى من
خالل األدلة الكثرية التي سنسوق بعضها هنا غلبة القوة الومهية عىل القوة العقلية يف النفس
السلفية ..كام سنرى يف الفصل التايل غلبة القوة البهيمية عىل هذه النفس حي فرست الدين
تفسريا حسيا ،وجعلت كل مهها من احلياة احلصول عىل النعيم احليس يف اآلخرة ..كام
غلبت القوة السبعية عىل هذه النفس ـ كام سنرى يف الفصل السادس من هذا الكتاب ـ حي
راحت متارس كل أصناف التكفري والتضليل والتبديع والعنف باسم الدين ،وهي يف
احلقيقة مل تفعل ذلك إال من السبع الذي يسكن عقلها وقلبها ومجيع لطائفها.
وما ذكره الفالسفة وعلامء النفس القدامى يوافق متاما ما ذكره القرآن الكريم عن
أسالف السلفية من اليهود ،فقد ذكر تغليبهم للقوة الومهية احلسية عىل قواهم العقلية
التجريدية ،ولذلك راحوا كل حي يطلبون إهلا حسيا يرِض ومههم وخياهلم ومداركة
ِ ِ
احلسية ،كام قال تعاىل عنهمَ ﴿ :ي مس َأ ُل َك َأ مه ُل ا ملكِت ِ
الس َام ِء َف َقدم
َاب َأ من ُتنَزِّ َل َع َل مي ِه مم كتَا ًبا م َن ا
( )1جامع السعادات (ج ،1ص )55
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س َأ ُلوا موسى َأكمرب ِمن َذلِ َك َف َقا ُلوا َأ ِرنَا اهللاَ جهر ًة َف َأ َخ َذ مهتم الص ِ
اع َق ُة بِ ُظ مل ِم ِه مم ُث ام ا َ
اخت ُذوا
ُُ ا
ََ م
َ مَ
ُ َ
َ
ِ
وسى ُس مل َطانًا ُمبِينًا﴾ [النساء:
ا مل ِع مج َل ِم من َب مع ِد َما َجا َء م ُهت ُم ا مل َب ِّين ُ
َات َف َع َف مونَا َع من َذل َك َوآ َت مينَا ُم َ
]153
فهذه اآلية الكريمة ختترص مطالب العقل الومهي الذي ال يؤمن إال باملحسوس
امللموس ،وهلذا سأل هؤالء رسول اهلل  أن ينزل عليهم كتابا حسيا يرونه ال جمرد كلامت
يرددها ،وقد ذكرهم اهلل تعاىل بأن هذا ليس غريبا عنهم ،فقد سأل أجدادهم موسى عليه
السالم أن يرهيم اهلل جهرة ،فلام مل يفعل اختذوا العجل ليكون بديال عن إهلهم الذي مل يروه.
وهذا نفس ما حصل يف هذه األمة بسبب تتلمذ العقل السلفي عىل العقل اليهودي،
حيث أن هؤالء رغبوا عن التنزيه القرآين املتعلق باهلل ،والذي يغلب عليه التنزيه والتعظيم
والتسليم هلل ،وإدراك أن اهلل أعظم من أن يدرك أو حياط به ،وأن العجز عن املعرفة هو
املعرفة نفسها ..ألن املطلق ال يمكن حتديده ،والكامل ال يمكن توصيفه.
لكن هؤالء رغبوا عن ذلك ،وراحوا يتعلقون بام متليه عليهم قواهم الومهية احلسية،
بل وصل هبم األمر إىل إنكار وجود ما مل خيضع لقواهم الومهية ،فصاروا بذلك مثل فرعون
أل َما عَلِ مم ُت َل ُك مم ِم من إِ َل ٍه غ م ِ
الذي قالَ ﴿ :و َق َال فِ مرع مَو ُن َيا َأ ُّ َهيا املمَ َ ُ
اها َم ُ
ان ع ََىل
َريي َف َأ مو ِقدم ِيل َي َ
ي َفاجع مل ِيل صحا َلع ِّيل َأ اطلِع إِ َىل إِ َل ِه موسى وإِ ِّين َألَ ُظنُّه ِمن ا ملك ِ
َاذ ِبيَ ﴾ [القصص:
ُ َ
ُ َ َ
ُ
َ م ً َ
ال ِّط ِ م َ
]38
بل إهنم فعلوا ذلك حي نراهم كل حي يشيدون بمعرفة فرعون باهلل ،وأنه أعلم من
إخبارا عن فرعون ﴿ َيا َأ ُّ َهيا املمَ َ ُ
أل َما عَلِ مم ُت
منزهة املسلمي ،فقد قال أبو أمحد الكرجي( :قوله
ً
ِ
ِ
ان ع ََىل ال ِّط ِ
َل ُك مم ِم من إِ َل ٍه غ م ِ
َريي َف َأ مو ِقدم ِيل َيا َها َم ُ
وسى﴾،
ي َف م
ص ًحا َل َع ِّيل َأ اطل ُع إِ َىل إِ َله ُم َ
اج َع مل ِيل َ م
حجة عىل من يزعم أن اهلل بنفسه يف األرض؛ حال يف كل مكان ،وينكر كينونته بنفسه يف
السامء وعلمه يف األرض .إذ حمال أن يقول فرعون هذا القول إال وقد د رلـه موسى -صىل
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اهلل عليه -أن إهله يف السامء دون األرض .فإن كان فرعون أنكر كينونته يف السامء وثبته يف
األرض فقد وافق القوم فرعون يف قوله .وإن كان أنكره يف السامء واألرض م ًعا فقد خالفوا
موسى -صىل اهلل عليه  -مع خالفهم جلميع األنبياء والناس ،وأهل امللل كافة سواهم .وال
()1

أعلم يف األرض باطال إال وهذا أوحش منه ،نعوذ باهلل من الضاللة)

وقال سعد بن عيل الزنجاين يف رشح قصيدته يف السنة( :وأخرب عن فرعون أنه قال:
ِ
ِ
ِ
﴿ َيا َها َم ُ
وسى َوإِ ِّين
اب َأ مس َب َ
ص ًحا َل َع ِّيل َأ مب ُلغُ ماألَ مس َب َ
الس َام َوات َف َأ اطل َع إِ َىل إِ َله ُم َ
اب ا
ان ا مب ِن ِيل َ م
َألَ ُظنُّه ك ِ
َاذ ًبا﴾ وكان فرعون قد ِ
فهم عن موسى أنه ُيثبت إهلًا فوق السامء حتى رام برصحه
ُ
أن يطلع إليه ،واهتم موسى بالكذب يف ذلك ،وخمُ الفنا ليس يعلم أن اهلل فوقه بوجود ذاته
()2

فهام من فرعون)
فهو أعجز ً

وهكذا نرى أئمتهم يف استدالالهتم العقلية مع املخالفي هلم من املنزهة ينطلقون مما
متليه هذه القوة الومهية ،فقد قال عبدالعزيز الكناين ( 240هـ ) ـ كام ينقل ابن تيمية ـ (:قال
يل أحد اجلهمية  :أقول  :إن اهلل يف كل مكان ال كاليشء يف اليشء ،وال كاليشء عىل اليشء،
وال كاليشء خارج ًا عن اليشء ،وال مباين ًا لليشء ،فقلت  :فقد دللت بالقياس واملعقول عىل
أنك ال تعبد شيئ ًا )

()3

وقد علق عليه ابن تيمية بقوله( :فهذا عبدالعزيز يبي أن القياس واملعقول يوجب
أن ما ال يكون يف اليشء وال خارج ًا عنه – فإنه ال يكون شيئ ًا ،وأن ذلك صفة معدوم )

()4

ومثله قال الذهبي ( 748هـ ) ..( :ومقالة اجلهمية األوىل أنه يف مجيع األمكنة ،ومقالة
متأخري املتكلمي من املعتزلة واملاتريدية واألشعرية أن اهلل تعاىل ليس يف السامء وال عىل
( )1نكت القرآن أليب أمحد الكرجي القصاب (ج 3ص)568-567
( )2اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية البن القيم اجلوزية (ص)198-197
( ) )3درء التعارض .118/6
( ) )4جمموع الفتاوى .317/5

145

العرش وال عىل الساموات وال يف األرض وال داخل العامل وال خارج العامل وال هو بائن عن
خلقه وال هو متصل هبم ..قال هلم أهل السنة واألثر  :فإن هذا السلوب نعوت املعدوم
تعاىل اهلل جل جالله عن العدم ،بل هو متميز هن خلقه موصوف بام وصف به نفسه يف أنه
()1

فوق العرش بال كيف )

وقال ابن القيم( :إن كل من أقر بوجود رب للعامل ،مدبر له ،لزمه اإلقرار بمباينته
خللقه ،وعلوه عليهم ،فمن أقر بالرب ،فإما أن يقر بأن له ذاتا وماهية خمصوصة أو ال ،فإن
مل يقر بذلك ،مل يقر بالرب ،فإن ربا ال ذات له ،وال ماهية له ،هو والعدم سواء ،وإن أقر بأن
له ذاتا خمصوصة وماهية ،فيام أن يقر بتعينها أو يقول :إهنا غري معينة ،فإن قال :إهنا غري معينة
كانت خياال يف الذهن ال يف اخلارج ،فإنه ال يوجد يف اخلارج إال معينا ،ال سيام وتلك الذات
أوىل من تعيي كل معي ،فإنه يستحيل وقوع الرشكة فيها ،وأن يوجد هلا نظري ،فتعيي ذاته
سبحا نه واجب .وإذا أقر بأهنا معينة ال كلية ،والعامل مشهود معي ال كيل ،لزم قطعامباينة
أحد املتعيني لآلخر ،فإذا مل يباينه مل يعقل متيزه عنه وتعينه .فإن قيل :هو يتعي بكونه ال
داخال فيه ،وال خارجا عنه .قيل :هذا -واهلل -حقيقة قولكم ،وهو عي املحال ،وهو
ترصيح منكم بأنه ال ذات له ،وال ماهية ختصه ،فإنه لو كان له ماهية خيتص هبا لكان تعينها
ملاهيته وذاته املخصوصة ،وأنتم إنام جعلتم تعيينه أمرا عدميا حمضا ،ونفيا صفا ،وهو كونه
ال داخل العامل وال خارجا عنه ،وهذا التعيي ال يقتيض وجوده مما به يصح عىل العدم
املحض .وأيضا ،فالعدم املحض ال يعي املتعي ،فإنه ال يشء ،وإنام يعينه ذاته املخصوصة
وصفاته ،فلزم -قطعا -من إثبات ذاته تعيي تلك الذات ،ومن تعيينها مباينتها
()2

للمخلوقات ،ومن املباينة العلو عليها ،ملا تقدم من تقريره)
( ) )1العلو .195 ،107
( )2خمترص الصواعق)280 -279 /1( :
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وهم ينقلون عن اإلمام أمحد قوله( :إذا أردت أن تعلم أن اجلهمي كاذب عىل اهلل
تعاىل حي زعم أنه يف كل مكان ،وال يكون يف مكان دون مكان .فقل له :أليس كان اهلل وال
يشء؟ فسيقول :نعم .فقل له :حي خلق اليشء هل خلقه يف نفسه ،أم خارجا عن نفسه؟
فإنه يصري إىل ثالثة أقاويل :واحد منها :إن زعم أن اهلل خلق اخللق يف نفسه ،كفر حي زعم
أنه خلق اجلن والشياطي وإبليس يف نفسه .وإن قال :خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل
فيهم ،كان هذا -أيضا -كفرا حي زعم أنه يف كل مكان وحش قذر رديء .وإن قال خلقهم
()1

خارجا عن نفسه .مل مل يدخل فيهم ،رجع عن قوله كله أمجع)

فالتأمل يف هذه النصوص وغريها يرينا استعامل العقل السلفي لقواه الومهية يف
حماولة إدراك احلقائق الكربى ،وهلذا نراهم وقعوا يف جتسيم اهلل وتشبيهه بخلقه.
بل إن ابن تيمية حياول بكل ما أويت من قوة املنطق أن يربهن عىل رضورة أن يكون
اهلل جسام حتى يكون موجودا ..فالوجود عنده يقتيض اجلسمية ،يقول يف ذلك(:فاملثبتة
يعلمون برصيح العقل امتناع أن يكون موجود ًا معين ًا خمصوص ًا قائ ًام بنفسه ويكون مع ذلك
ال داخل العامل وال خارجه ،وأنه يف اصطالحهم ال جسم وال عرض وال جسم وال متحيز،
كام يعلمون أنه يمتنع أن يقال إنه ال قائم بنفسه وال قائم بغريه ..فإنك إذا استفرسهتم عن
معنى التحيز ومعنى اجلسم فرسوه بام يعلم أنه املوصوف بأنه القائم بنفسه .وهلذا ال يعقل
أحد ما هو قائم بنفسه إال ما يقولون هو متحيز وجسم  ..فدعوى املدعي وجود موجود
ليس بمتحيز وال جسم وال قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواهم وجود موجود ليس قائام
بنفسه وال قائام بغريه ..ومن قيل له هل تعقل شيئ ًا قائ ًام بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس
بجسم وال جوهر وال متحيز ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون فوق غريه وال حتته وال عن
يمينه وال عن يساره وال أمامه وال وراءه وأنه ال يكون جمامعا له وال مفارقا له وال قريبا منه
( )1الرد عىل الزنادقة واجلهمية :ص ()96 -95
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وال بعيدا عنه وال متصال به وال منفصال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه
هنا أو هناك وال يشار إىل يشء منه دون يشء وال يرى منه يشء دون يشء ونحو ذلك من
األوصاف السلبية التي جيب أن يوصف هبا ما يقال إنه ليس بجسم وال متحيز لقال حاك ًام
()1

برصيح عقله هذه صفة املعدوم ال املوجود)

وهكذا يضعنا ابن تيمية وأصحابه من أعالم املدرسة السلفية بي أمرين :إما أن
نجسم اهلل ،أو نقول بعدمه ..فالوجود عندهم قاص عىل األجسام ..وهو نفس ما قاله
فرعون واملالحدة واليهود.
بل إن ابن تيمية يطبق مجيع أوصاف األجسام عىل كل املوجودات ،ال يفرق يف ذلك
بي اهلل سبحانه وتعاىل واجب الوجوب ،وبي املمكنات التي خلقها ،فيقول( :الوجه
السادس أن يقال ما ُعلم به أن املوجود املمكن واملحدث ال يكون إال جسام أو عرضا أو ال
يكون إال جوهرا أو جسام أو عرضا أو ال يكون إال متحيز ًا أو قائام بمتحيز أو ال يكون إال
موصوفا أو ال يكون إال قائام بنفسه أو بغريه ُيعلم به أن املوجود ال يكون إال كذلك ..فإن
الفطرة العقلية التي حكمت بذلك مل تفرق فيه بي موجود وموجود ولكن ملا اعتقدت أن
املوجود الواجب القديم يمتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن الفطرة السليمة والعقل
الرصيح مما خيرج ذلك ونحن مل نتكلم فيام دل عىل نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب
املعارض وسنتكلم عليه وإنام املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن
()2

واملحدث هو بعينه يعلم به التقسيم يف املوجود مطلقا)

وهم ال يكتفون بتحكيم قواهم الومهية يف احلقائق الدينية ،بل راحوا يستعملون هذه
القوة يف إنكارهم للحقائق العلمية ،والتي اتفق عليها عليها كل علامء وعقالء العامل بعد
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()364 /2
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()370 /2
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بحوث طويلة.
ومن األمثلة املشهورة عىل ذلك ما ذكره ابن باز يف كتابه املسمى بـ (األدلة النقلية
واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض وإمكان الصعود إىل الكواكب) ،وهو من
مطبوعات اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة ،فمن أهم األدلة التي استعملها إلثبات سكون
األرض وعدم حركتها الدليل احليس الومهي ،فقد قال( :وكام أن هذا القول الباطل  -يقصد
ثبوت الشمس ودوران األرض -خمالف للنصوص فهو خمالف للمشاهد املحسوس
ومكابرة للمعقول والواقع مل يزل الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية
طالعة وغاربة ،ويشاهدون األرض قارة ثابتة ،ويشاهدون كل بلد وكل جبل يف جهته مل
يتغري من ذلك يشء ،ولو كانت الشمس تدور كام يزعمون لكانت البلدان واجلبال
واألشجار واألهنار والبحار ال قرار هلا ،ولشاهد الناس البلدان املغربية يف املرشق،
يقر هلا قرار ،وباجلملة فهذا القول
واملرشقية يف املغرب ،ولتغريت القبلة عىل الناس حتى ال ر
فاسد من وجوه كثرية يطول تعدادها)

()1

ويقول متحدثا عن جتربته احلسية يف هذا( :وأنا من مجلة الناس الذين شاهدوا سري
الشمس وجرياهنا يف مطالعها ومغارهبا قبل أن يذهب برصي وكان سني حي ذهاب
برصي تسعة عرش عاما ،وإنام نبهت عىل هذا ليعلم القراء أين ممن شاهد آيات السامء
()2

واألرض بعيني رأسه دهرا طويال)

ثم إنه ال يكتفي بذكره لرأيه يف املسألة ،بل هو يستعمل القوة السبعية يف التعامل مع
املخالف لرأيه ،فيقول( :وكل من تصور هذا القول يعرف بطالنه وفساد قول صاحبه ،وأنه
بعيد عن استعامل عقله وفكره ،قد أعطى القياد لغريه كبهيمة األنعام ،فنعوذ باهلل من القول
( )1األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض( ،ص)23
( )2األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض( ،ص)39
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عليه بغري علم ونعوذ باهلل من التقليد األعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقالء
()1

إىل خلق البهيمة العجامء)

بل يذهب إىل أخطر من ذلك ،فيقول( :فمن زعم خالف ذلك ،وقال إن الشمس
كذب اهلل ر
ثابتة ال جارية ،فقد ر
وكذب كتابه الكريم  ..ومن قال هذا القول فقد قال كفرا
وضالال ألنه تكذيب هلل ،وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول  ألنه عليه الصالة والسالم
قد صح يف األحاديث الصحيحة أن الشمس جارية وأهنا إذا غربت تذهب وتسجد بي
يدي رهبا حتت العرش كام ثبت ذلك يف الصحيحي من حديث أيب ذر وكل من كذب اهلل
سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله األمي عليه الصالة والسالم فهو كافر ضال
مضل يستتاب فإن تاب وإال قتل كافرا مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت مال املسلمي كام نص
()2

عىل مثل هذا أهل العلم)

هذه نامذج عن استعامل العقل السلفي للتوهم أو القوة الومهية يف احلقائق الدينية
واحلقائق الكونية ،وتطويعه للنصوص املقدسة لذلك ،وسنرى من خالل العنواني التاليي
تفاصيل أسباب ذلك وأدلته.
أوال ـ التوهم واحلقائق الدينية:
يستعمل السلفية التوهم بأدواته املختلفة يف تفسري جلميع احلقائق الدينية خالفا
لسائر املسلمي ..وهم يف ذلك يشبهون اليهود والوثنيي وأصحاب الديانات البدائية.
فكل املسلمي ـ مثال ـ يؤمنون باملالئكة ـ إمجاال ـ باعتبارهم خملوقات خاصة ال يمكن
إدراك ذاهتا أو تصورها عىل حقيقتها ،باعتبارها من عامل آخر خمتلف عنا متاما ،فلذلك نكتفي
بالتسليم ملا ورد يف القرآن الكريم يف حقها ،ونمتلئ بالتعظيم هلا ألجل ذلك ..يقينا منا بأن
( )1األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض( ،ص)24
( )2األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض( ،ص)23
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العقل ال يستطيع أن يتعرف ـ تفصيال ـ إال عىل ما هو من جنسه ،أو ما هو يف حدود مداركه،
كام قال الغزايل( :فإذا يستحيل أن يعرف اهلل تعاىل باحلقيقة غري اهلل ،بل أقول يستحيل أن
يعرف النبي غري النبي ،وأما من ال نبوة له فال يعرف من النبوة إال اسمها ،وأهنا خاصية
موجودة إلنسان هبا يفارق من ليس نبيا ،ولكن ال يعرف ماهية تلك اخلاصية إال بالتشبيه
بصفات نفسه ..بل أزيد وأقول ال يعرف أحد حقيقة املوت وحقيقة اجلنة والنار إال بعد
املوت ودخول اجلنة أو النار ألن اجلنة عبارة عن أسباب ملذة ولو فرضنا شخصا مل يدرك
قط لذة مل يمكننا أصال أن نفهمه اجلنة تفهيام يرغبه يف طلبها ،والنار عبارة عن أسباب مؤملة
ولو فرضنا شخصا مل يقاس قط أملا مل يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه إياه
بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو أمل النار ،وكذلك إذا أدرك شيئا من اللذات فغايتنا أن نفهمه
اجلنة بالتشبيه بأعظم ما ناله من اللذات وهي املطعم واملنكح واملنظر فإن كان يف اجلنة لذة
خمالفة هلذه اللذات فال سبيل إىل تفهيمه أصال إال بالتشبيه هبذه اللذات فكيف يتعجب
املتعجبون من قولنا :مل حيصل أهل األرض والسامء معرفة من اهلل تعاىل إال عىل الصفات
واألسامء ونحن نقول مل حيصلوا من اجلنة إال عىل الصفات واألسامء وكذلك يف كل ما سمع
()1

اإلنسان اسمه وصفته وما ذاقه وما أدركه وال انتهى إليه وال اتصف به)

لكن العقل السلفي ال يرَض باالكتفاء بالتعقل ،بل حيتاج ليؤمن إىل التوهم
والتصور والتخيل ،فلذلك راح يرسم يف كتبه العقدية صورا كثرية لعامل املالئكة يمكن ألي
رسام ماهر أن يرسمها بدقة ،بل يمكن للنحاتي أن يصنعوا منها متاثيل تصور الوثنية
السلفية بصورة دقيقة..
ومن الروايات التي رووها يف ذلك ما رووا عن العباس بن عبد املطلب قال :كنا
بالبطحاء يف عصابة فيهم رسول اهلل  ،فمرت سحابة ،فقال :تدرون ما هذه ،قالوا:
( )1املقصد األسنى (ص)54 :
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سحاب ،قال :واملزن ،قا لوا :واملزن ،قال :والعنان ،ثم قال :تدرون كم بعد ما بي السامء
واألراضي ،قالوا :ال ،قال :إما واحدة أو اثنتي أو ثالث وسبعي سنة ،ثم السامء فوق
ذلك ،حتى عد سبع سموات ،ثم فوق السابعة بحر بي أعاله وأسفله مثل ما بي سامء إىل
سامء ،ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك أوعال ،ما بي أظالفهم إىل ركبهم مثل ما بي سامء إىل
سامء ،،ثم فوق ظهورهم العرش بي أعاله وأسفله مثل ما بي سامء إىل سامء ،واهلل تعاىل
()1

فوق ذلك)

وعىل الرغم من الغرابة الشديدة هلذا احلديث إال أن ابن تيمية انترص له انتصارا
شديدا ،ومما قاله يف االنتصار له( :إن هذا احلديث قد رواه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتاب
التوحيد الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج فيه إال بام نقله العدل عن العدل موصوال إىل النبي ،
واإلثبات مقدم عىل النفي ،والبخاري إنام نفى معرفة سامعه من األحنف ،ومل ينف معرفة
الناس هبذا ،فإذا عرف غريه كإمام األئمة ابن خزيمة ما ثبت به اإلسناد ،كانت معرفته
()2

وإثباته مقدما عىل نفي غريه وعدم معرفته)

بل انترص له كل املعاصين ،يقول ابن جربين( :فهذا وما أشبهه مما أمجع السلف عىل
()3

نفله وقبوله ومل يتعرضوا لرده وال تأوله وال تشبيهه وال متثيله)

باإلضافة إىل هذا ،فقد نقلوا يف روايات أخرى أن محلة العرش كانو بصور أخرى..
وهي (ملك يف صورة رجل ،وملك يف صورة ثور ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صورة
نرس) ،ورووا عن رسول اهلل  أنه قال( :إن يف محلة العرش أربعة أمالك :ملك عىل صورة
سيد الصور وهو ابن آدم ،وملك عىل صورة سيد السباع وهو األسد ،وملك عىل صورة

( )1رواه وأبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب يف اجلهمية ،)93 /5( :والدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص ..448
( )2الفتاوى ( ،)192/3ومثله مال تلميذه ابن القيم إىل تصحيحه ،انظر :هتذيب التهذيب)93 ،92 /7( :
( )3التعليقات عىل متن ملعة االعتقاد 84
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سيد األنعام وهو الثور ،قال :فام زال غضبان مذ يوم العجل إىل ساعتي هذه ،وملك عىل
()1

صورة سيد الطري وهو النرس)

بل إهنم يصورون لومههم كيف خلق اهلل املالئكة ،فريوون عن عبد اهلل بن عمرو
الكيفية التي خلقت هبا املالئكة قوله ـ بلغة جتسيمية وثنية ـ ( :خلق اهلل عز وجل املالئكة
من نور ،وينفخ يف ذلك ،ثم يقول :ليكن منكم ألف ألفي ،فإن من املالئكة خلقا أصغر من
()2

الذباب)

بل إهنم يف روايات كثرية يصورون أن خلق املالئكة كان من ماء ،ومن ذلك ما رووه
عن كعب قال( :ال تقطر عي ملك منهم إال كانت ملكا يطري من خشية اهلل عز وجل) قال
صفوان :وزاد فيه غريه( :وذلك أهنا نطفة خشية ،وليست نطفة شهوة ،فمن هنالك كثرة
()3

املالئكة)

ورووا عن العالء بن هارون قال( :جلربيل عليه السالم يف كل يوم اغتامسة يف
()4

الكوثر ،ثم ينتفض ،فكل قطرة خيلق منها ملك)

وهكذا نرى حديثهم عن اهلل تعاىل ،فلهذا نراهم ينتقدون بشدة املنهج التنزهيي الذي
مارسه املتكلمون والصوفية وكل طوائف األمة ،كام عرب الغزايل عن ذلك بقوله( :فإن قلت
فامذا هناية معرفة العارفي باهلل تعاىل؟ فنقول :هناية معرفة العارفي عجزهم عن املعرفة،
ومعرفتهم باحلقيقة أهنم ال يعرفونه ،وأنه ال يمكنهم البتة معرفته ،وأنه يستحيل أن يعرف
اهلل املعرفة احلقيقية املحيطة بكنه صفات الربوبية إال اهلل عز وجل ،فإذا انكشف هلم ذلك
( )1رواه ابن خزيمة يف كتاب التوحيد :ص  ،198واآلجري يف الرشيعة :ص  ،494لعظمة أليب الشيخ األصبهاين
()756/2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()734/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()745/2
( )4العظمة أليب الشيخ األصبهاين ()746/2
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انكشافا برهانيا كام ذكرناه فقد عرفوه أي بلغوا املنتهى الذي يمكن يف حق اخللق من
()1

معرفته)

لكن السلفية ينكرون هذا ،ويرون أن الكامل يف إثبات أكرب عدد من صفات اهلل،
والتي يقسموهنا إىل قسمي كبريين ـ كام يقول ابن تيمية ـ( :صفات نقص؛ فهذه جيب تنزيه
اهلل عنها مطلق ًا؛ كاملوت ،والعجز ،واجلهل ،والثاين :صفات كامل؛ فهذه يمتنع أن يامثله فيها
()2

يشء)

وهم يرون أن الصفات السلبية إنام تكون كامالً إذا تضمنت أمور ًا وجودية( ،فال
يوصف الرب من األمور السلبية إال بام يتضمن أمور ًا وجودية ،وإال فالعدم املحض ال
كامل فيه ،فينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح وال كامل إال إذا تضمن إثبات ًا ،وإال فمجرد
النفي ليس فيه مدح وال كامل ،والعدم املحض ليس بشييء ،وما ليس بشييء فهو كام قيل
ليس بشييء فضال عن أن يكون مدح ًا وكامالً ،ألن النفي املحض يوصف به املعدوم
()3

واملمتنع؛ واملعدوم واملمتنع ال يوصف بمدح وال كامل)

بل إهنم يرون أن يف اهتامم املنزهة بالتنزيه ،وسلب ما ال يليق باهلل سوء أدب مع اهلل،
ذلك أن (النفي املجرد مع كونه ال مدح فيه ،فيه إساءة أدب مع اهلل سبحانه ،فإنك لو قلت
كساح وال حجام وال حائك ألدبك عىل هذا الوصف وإن
لسلطان :أنت لست بزبال وال ا
كنت صادق ًا ،وإنام تكون مادح ًا إذا أمجلت النفي فقلت :أنت لست مثل أحد من رعيتك،
()4

أنت أعىل منهم وأرشف وأجل ،فإن أمجلت يف النفي أمجلت يف األدب)

وهلذا فإهنم يذمون املنزهة حي (يأتون بالنفي املفصل واإلثبات املجمل فيقولون:
( )1املقصد األسنى (ص)54 :
( )2الصفدية 102/1
( )3الرسالة التدمرية ص 23-21
( )4رشح العقيدة الطحاوية ص 110-108
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ليس بجسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال
عرض إىل آخر تلك السلوب الكثرية التي متجها األسامع وتأنف من ذكرها النفوس والتي
()1

تتناىف مع تقدير اهلل تعاىل حق قدره)

وهم يبالغون فيام يسمونه صفات كامل ،حيث أهنم ال يكتفون منها بام ورد يف األسامء
احلسنى ،بل إهنم حيتقرون ذلك ،ألن املرشكي يشاركوهنم فيه ،وهم يستدلون بأقوال
سلفهم عىل إيامن املرشكي بتلك الكامالت التي يسموهنا كامالت معنوية ،كام رووا عن
جماهد يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿:و َما ُيؤم ِم ُن َأ مك َث ُر ُه مم بِاهللاِ إِ اال َو ُه مم ُم م ِ
رش ُك َ
ون﴾ [يوسف:]106 :
(اهلل خالقنا ويرزقنا ويميتنا ،فهذا إيامن مع رشك عبادهتم غريه)( ،)2وقال قتادة( :إنك لست
تلقى أحد ًا إال أنبأك أن اهلل ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مرشك يف عبادته) ( ،)3وقال ابن
زيد( :ليس أحد يعبد مع اهلل غريه إال وهو مؤمن باهلل ،ويعرف أن اهلل ربه وأن اهلل خالقه
ورازقه ،وهو يرشك به .أال ترى كيف قال إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :ق َال َأ َف َر َأ مي ُتم اما ُكن ُت مم
ون َأن ُت مم َوآ َباؤُ ُك ُم ماألَ مقدَ ُم َ
َت مع ُبدُ َ
ون َفإِ اهنُ مم عَدُ ٌّو ِّيل إِ اال َر اب ا مل َعاملَِيَ ﴾ [الشعراء ،]77-75 :وقد
عرف أهنم يعبدون رب العاملي مع ما يعبدون ،قال :فليس أحد يرشك به إال وهو مؤمن
به .أال ترى كيف كانت العرب تلبي تقول( :لبيك اللهم لبيك ،ال رشيك لك إال رشيك ًا
هو لك متلكه وما ملك ،املرشكون كانوا يقولون هذا)

()4

فهم بدل أن حيملوا هذه النصوص وغريها عىل كون هذا االعتقاد فطريا ،وأن اإليامن
هبذه املعاين متفق عليه عند البرش مجيعا حتى املرشكي منهم إال أننا نراهم حيتقرون هذا النوع
من التوحيد ،لكون املرشكي يشاركوهنم فيه.
( )1الصفات اإلهلية ص .202
( )2تفسري الطربي ()77/13 /8
( )3تفسري الطربي ()78/13 /8
( )4تفسري الطربي ()78/13 /8
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وهلذا نراهم يركزون بدله عىل ما يسمونه توحيد األلوهية ،والذي من خالله
يكفرون القائلي بالتوسل واالستغاثة وزوار األرضحة ونحو ذلك.
ويركزون كذلك عىل توحيد الصفات  ..أو الصفات املرتبطة بالذات سواء كانت
ذاتية أو فعلية ،والتي يقسموهنا كام يقسمون صفات اإلنسان ذاته ..أو كام يقسمون
أعضاءه ،وقد رأينا ذلك بتفصيل يف كتاب [السلفية والوثنية املقدسة]
بناء عىل هذا املوقف املبني عىل التوهم ال عىل التعقل ،راحت قوهتم الومهية تطوع
كل ما عداها من القوى ليصري يف خدمتها ،فطوعت النقل والعقل لينسجم مع ما تقتضيه
أوهامهم ..وسنذكر هنا بعض األمثلة عىل هذا التطويع ،وتناقضاهتم فيه.
 1ـ تطويع النقل للوهم:
بام أن املنهج السلفي يقوم عىل اعتقاد عصمة سلفه فيام طرحوه من فهوم حول
النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ..وبام أن سلفهم من اليهود أو تالميذ اليهود كانوا
جممعي عىل التجسيم بكل لوازمه ومقتضياته ،فقد راح العقل السلفي يتعامل بانتقائية مع
القرآن الكريم والسنة املطهرة ،فيؤول ما يشاء منها ،ويثبت ما يشاء.
وقد استعانوا بام يف القوة الومهية من قدرة عىل االحتيال واخلداع ،فراح يبدلون
األسامء ،ويتصورون أهنم من خالل ذلك يبدل املسميات.
وهلذا سموا ما محل به املنزهة النصوص املتشاهبة عىل مقتضيات اللغة العربية
[تأويال] ،ثم اعتربوه من لوازم التعطيل ..وأفتوا عىل أساسه بعدم املجاز يف القرآن الكريم،
كام نقل الذهبي عن الطربي قوله( :القول فيام أدرك علمه من الصفات خربا وذلك نحو
إخباره عزوجل أنه سميع بصري وأن له يدين بقوله ﴿ب مل يدَ اه مبسو َطت ِ
َان﴾ [املائدة،]64 :
َ َ ُ َم ُ
وأن له وجها بقوله ﴿ َو َي مب َقى َو مج ُه َر ِّب َك﴾ [الرمحن ،]27 :وأن له قدما بقول النبي ( :حتى
يضع الرب فيها قدمه) ،وأنه يضحك بقوله( :لقي اهلل وهو يضحك إليه) ،وأنه هيبط إىل
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سامء الدنيا خلرب رسول اهلل  بذلك ،وأن له إصبعا بقول رسوله ( : ما من قلب إال وهو
بي أصبعي من أصابع الرمحن) ،فإن هذه املعاين الذي وصفته ونظائرها مما وصف اهلل به
نفسه ورسوله ما ال يثبت حقيقة علمه بالفكر والرؤية ال نكفر باجلهل هبا أحدا إال بعد
()1

انتهائها إليه)

فهم يرون أن كل هذه النصوص حتمل عىل ظاهرها ،وأن من جحدها بعد أن أعلم
هبا جهمي معطل كافر ،لكنهم ـ عندما ووجهوا بآيات أخرى كريمة ـ ال تتفق مع تومهاهتم
التجسيمية سموها ـ من باب االحتيال ـ [تفسريا] ،واعتربوا ما ورد فيها من جماز ـ بنوع من
احليل اللفظية ـ ليس جمازا.
ومن األمثلة عىل ذلك أن الشيخ ابن العثيمي سئل عن قوله تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن
ُي َبايِ ُعون ََك إِن َاام ُي َبايِ ُع َ
ون اهللاَ َيدُ اهللاِ َف مو َق َأ مي ِدهيِ مم ﴾ [الفتح ،]10 :فأجاب بقوله( :ينبغي أن
نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموم ًا كله ،بل املذموم منه ما مل يدل عليه دليل ،وما
ال بالنص ،أو منفص ً
دل عليه الدليل يسمي [تفسري ًا] ،سواء كان الدليل متص ً
ال عنه ،فرصف
الدليل عن ظاهره ليس مذموم ًا عىل اإلطالق ..فإذا فهمنا هذا القاعدة وهي أن التأويل
الذي قام الدليل عليه ليس مذموم ًا عرفنا اجلواب عن اآلية التي ساقها السائل ..فهل
الصحابة يف صلح احلديبية كانوا يبايعون اهلل؟ هم يف احلقيقة كانوا يبايعون النبي  مبارشة،
وذلك يف قوله سبحانه﴿ :يبايعونك﴾ ،لكن ملا كان الرسول مبلغ ًا عن اهلل سبحانه صارت
مبايعة الرسول كمبايعة اهلل ،وصار الذي يبايعه كأنام يبايع اهلل ،وقوله تعاىلَ ﴿ :يدُ اهللاِ َف مو َق
َأ مي ِدهيِ مم ﴾ املعلوم أن يد اهلل حقيقة ليست فوق أيدهيم ،وأن التي فوق أيدهيم عند املبايعة هي
يد الرسول  لكن الرسول كان مبلغ ًا عن اهلل)

()2

( )1العلو للعيل الغفار (ص)206 :
( )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمي ()169 /1
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وهكذا يقال يف مجيع اآليات ..والتي رضب السلفية بعضها ببعض ..فأولوا ما
يشتهون ،وأثبتوا ما يشتهون ،والعجيب أهنم حيلون ألنفسم التأويل ،ويسمونه  -احتياال -
تفسريا ،أما غريهم ،فال حيلون له ذلك ،بل يكفرونه إن فعل ذلك ،ولست أدري من الذي
أعطاهم وحرم غريهم ،أو من الذي أحل هلم ،وحرم عىل غريهم؟
ِ
الس َام ِء﴾ [امللك،]16 :
ومن األمثلة عىل ذلك تفسريهم لقوله تعاىلَ ﴿ :أ َأمنم ُت مم َم من ِيف ا
بـ (من عىل السامء) كام عرب عن ذلك الذهبي ،فيام نقله عن ابن موهب وأيب احلسن عىل بن
مهدي( :قال أهل التأويل :يريد فوقها ،وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعي مما
()1

فهموه عن الصحابة مما فهموه عن النبي  أن اهلل يف السامء ،يعني فوقها وعليها)

بل إن الذهبي استدل بعلامء اللغة ،يف نفس الوقت الذي ال جييزون فيه للمنزهة أن
يستدلوا بام يقوله علامء اللغة ،فقد نقل عن األزهري قوله( :جيوز أن يقال يف املجاز هو يف
()2

السامء لقوله( :أأمنتم من يف السامء أن خيسف بكم األرض)
وهكذا نرى تأويلهم لقوله تعاىلَ ﴿ :ما َي ُك ُ
ون ِم من ن مَج َوى َث َال َث ٍة إِ اال ُه َو َرابِ ُع ُه مم َو َال
َمخمس ٍة إِ اال ُهو س ِ
اد ُس ُه مم َو َال َأ مدنَى ِم من َذلِ َك َو َال َأ مك َث َر إِ اال ُه َو َم َع ُه مم ﴾ [املجادلة ،]7 :فقد روى
َ َ
َ
الذهبي عن أمحد بن حنبل أنه سئل عن اآلية الكريمة ،فقال( :قد جتهم هذا ،يأخذون بآخر
اآلية ،ويدعون أوهلا ،قرأت عليه ﴿ َأ َمل م ت ََر َأ ان اهللاَ َي مع َل ُم ﴾ [املجادلة ،]7 :فعلمه معهم)

()3

وروى عن املروذي قوله :قلت أليب عبد اهلل :إن رجال قال أقول كام قال اهلل َ ﴿ :ما
َي ُك ُ
ون ِم من ن مَج َوى َث َال َث ٍة إِ اال ُه َو َرابِ ُع ُه مم﴾ [املجادلة ،]7 :أقول هذا وال أجاوزه إىل غريه،
فقال( :هذا كالم اجلهمية بل علمه معهم فأول اآلية تدل عىل أنه علمه)
( )1خمترص العلو للشيخ األلباين ص.252 ،283
( )2خمترص العلو للشيخ األلباين ص.249
( )3العلو للعيل الغفار (ص)176 :
( )4العلو للعيل الغفار (ص)176 :

158

()4

وهكذا نرى ابن بطة ـ مثل غريه من أعالم السلف ـ يذهب لكل ما يف النصوص من
تنزيه ليؤوهلا بام يشاء ،ثم يذهب لغريها ،والتي يتوافق ظاهرها مع تومهه وتصوره ،فيحكم
بالقول بظاهرها ،ويعترب املخالف لذلك جهميا معطال ،ومن األمثلة عىل ذلك قوله:
(واحتج اجلهمي بقول اهلل تعاىلَ ﴿ :ما َي ُك ُ
ون ِم من ن مَج َوى َث َال َث ٍة إِ اال ُه َو َرابِ ُع ُه مم َو َال َمخ َمس ٍة إِ اال
ُهو س ِ
اد ُس ُه مم َو َال َأ مدنَى ِم من َذلِ َك َو َال َأ مك َث َر إِ اال ُه َو َم َع ُه مم ﴾ [املجادلة ،]7 :فقالوا :إن اهلل معنا
َ َ
ِ
يش ٍء حمُ ِ ٌ
يط﴾ [فصلت ]54 :وقد فرس العلامء هذه اآلية:
وفينا ،واحتجوا بقوله ﴿ :إ ان ُه بِ ُك ِّل َ م
﴿ َما َي ُك ُ
ون ِم من ن مَج َوى َث َال َث ٍة إِ اال ُه َو َر ِاب ُع ُه مم ﴾ [املجادلة ،]7 :إنام عنى بذلك علمه ..ولو
كان معنى قوله ﴿ :إِ ان اهللاَ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
يم ﴾ [األنفال ،]75 :أنه إنام علم ذلك باملشاهدة مل
يشء عَل ٌ
م

يكن له فضل عىل علم اخلالئق ،وبطل فضل علمه بعلم الغيب؛ ألن كل من شاهد شيئا
وعاينه وحله بذاته ،فقد علمه ،فال يقال ملن علم ما شاهده ،وأحىص ما عاينه :إنه يعلم
الغيب؛ ألن من شأن املخلوق أن ال يعلم اليشء حتى يراه بعينه ،ويسمعه بأذنه ،فإن غاب
عنه جهله ،إال أن يعلمه غريه فيكون معلام ال عاملا ،واهلل تعاىل يعلم ما يف الساموات ،وما يف
ِ
يش ٍء حمُ ِ ٌ
يط ﴾
األرض ،وما بي ذلك ،وهو بكل يشء حميط بعلمه ..وأما قوله ﴿ :إ ان ُه بِ ُك ِّل َ م
[فصلت ،]54 :فقد فرس ذلك يف كتابه فقالَ ﴿ :و َأ ان اهللاَ َقدم َأ َح َ
يش ٍء ِع مل ًام ﴾
اط بِ ُك ِّل َ م
[الطالق ،] 12 :فبي تلك اإلحاطة :إنام هي بالعلم ال باملشاهدة بذاته ،فبي تعاىل أنه ليس
كعلمه علم؛ ألنه ال يعلم الغيب غريه ،فتفهموا اآلن رمحكم اهلل كفر اجلهمي؛ ألنه يدخل
عىل اجلهمي أن اهلل تعاىل ال يعلم الغيب ،وذلك أن اجلهمي يقول :إن اهلل شاهد لنا وحال
بذاته ،فسار يف كل يشء ذرأه وبرأه ،وقد أكذهبم اهلل تعاىل فقالُ ﴿ :ق مل َال َي مع َل ُم َم من ِيف
السامو ِ
ِ
ض ا مل َغ مي َ ِ
ات َو ماألَ مر ِ
اَ َ
ب إ اال اهللاُ ﴾ [النمل ،]65 :فأخرب أنه يعلم الغيب ،وقال﴿ :عَامل ُ
الش َها َد ِة ا ملك َِبري املمُ َت َع ِ
ا مل َغ مي ِ
ب َو ا
ال﴾ [الرعد ،]9 :فوصف نفسه تعاىل بعلم الغيب والكرب
ُ
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()1

والعلو ،ووصفه اجلهمي بضد ذلك)

ونقل عن نعيم بن محاد يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :إِ اال ُه َو َم َع ُه مم َأ مي َن َما كَا ُنوا ﴾
[املجادلة ]7 :كالما عجيبا مملوءا بالتأويل والتشبيه ،حيث قال( :معناها أنه ال خيفى عليه
خافية بعلمه ،أال ترى أنه قال يف كتابهَ ﴿ :ما َي ُك ُ
ون ِم من ن مَج َوى َث َال َث ٍة إِ اال ُه َو َرابِ ُع ُه مم َو َال َمخ َمس ٍة
إِ اال ُهو س ِ
اد ُس ُه مم َو َال َأ مدنَى ِم من َذلِ َك َو َال َأ مك َث َر إِ اال ُه َو َم َع ُه مم َأ مي َن َما كَا ُنوا ﴾ [املجادلة ]7 :؟،
َ َ
أراد أنه تعاىل ال خيفى عليه خافية يف األرض ،وال يف السامء ،وال يف يشء من خلقه ،ولو كان
اهلل شاهدا حيرض منهم ما عملوا ،مل يكن يف علمه فضل عىل غريه من اخلالئق؛ ألنه ليس
أحد من اخللق حيرض أمرا ويشهده إال علمه ،فلو كان اهلل حارضا كحضور اخللق من اخللق
يف أفعاهلم مل يكن له يف علمه فضل عىل خلقه ،ولكنه تعاىل عىل عرشه كام وصف نفسه ال
خيفى عليه خافية خلقه ،وإنك لتجد يف الصغري من خلق اهلل أنه لريى اليشء ،وليس هو فيه،
وبينه وبينه حائل ،فاهلل تعاىل بعظمته ،وقدرته عىل خلقه أعظم أال ترى أنه يأخذ الرجل
القدح بيده وفيه الرشاب أو الطعام ،فينظر إليه الناظر ،فيعلم ما يف القدح ،واهلل عىل عرشه،
وهو حميط بخلقه بعلمه فيهم ،ورؤيته إياهم ،وقدرته عليهم ،وإنام دل ربنا تعاىل عىل فضل
عظمته ،وقدرته أنه يف أعىل عليي ،وهو يعلم الصغري التافه احلقري الذي هو يف أسفل
السافلي ،أي فليس علمه كعلمهم؛ ألن اخللق ال يعلمون إال ما يشاهدون ،واهلل عز وجل
()2

يتعاىل عن ذلك)

بل إهنم يعتربون هذه التأويالت بام يزينوهنا هبا من استدالالت من القرآن الكريم
تفسريا للقرآن بالقرآن ،باعتبار هذا النمط أعىل وجوه التفسري وأصوهبا ،لكنهم إن ووجهوا
باستعامل املنزهة هلذا النمط التفسريي رفضوه منهم ،وكأنه هلم احلق وحدهم يف استعامل
( )1اإلبانة الكربى البن بطة ()144 /7
( )2اإلبانة الكربى البن بطة ()146 /7
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النمط الذي يشاءون ،ويف الوقت الذي يشاءون.
بل إنا نراهم ـ ويف أحيان كثرية ،ويف املوضع الواحد ـ جيمعون آيات خمتلفة ،فيؤولون
ما تكون داللته واضحة ،ويثبتون ما حيتاج إىل محله عىل املجاز ونحوه ،كام فعل أبو القاسم
مح ُن ع ََىل ا مل َع مر ِ
است ََوى ﴾ [طه:
الر م َ
ش م
الاللكائي حي قال( :سياق ما روي يف قوله تعاىل ﴿ ا
ِ
ب َوا مل َع َم ُل
 ]5وأن اهلل عىل عرشه يف السامء وقال :عز وجل ﴿ إِ َل ميه َي مص َعدُ ا ملكَلِ ُم ال اط ِّي ُ
ِ
ِ
ف بِك َُم ماألَ مر َض ﴾
الس َام ِء َأ من َخي ِمس َ
ا
الصال ُح َي مر َف ُع ُه﴾ [فاطر ،]10 :وقالَ ﴿ :أ َأمنم ُت مم َم من ِيف ا

اهر َفو َق ِعب ِ
ِ
اد ِه َو ُي مر ِس ُل َع َل مي ُك مم َح َف َظ ًة﴾ [األنعام]61 :
َ
[امللك ]16 :وقالَ ﴿ :و ُه َو ا مل َق ُ م
()1

فدلت هذه اآليات أنه تعاىل يف السامء وعلمه بكل مكان من أرضه وسامئه)
 2ـ تطويع العقل للوهم:

األصل يف العقل اإلنساين احلكيم أن حيرتم قدره ،فال يتجاوزه ،وال يتدخل فيام ال
يعنيه ،وفيام ال يطيق فهمه من شؤون الدنيا واآلخرة ..ألن خلق اهلل أعظم من أن حيرص فيام
ندركه بحواسنا ،أو نتومهه بأوهامنا ..لكن العقل السلفي املؤسس عىل الوهم ال يؤمن
بذلك ،بل يتصور أن يف إمكان العقل أن يدرك كل يشء ،بل يتصور أنه يمكن أن يدرك اهلل
نفسه.
وهو يستعمل لذلك قياسا غريبا ،هو قياس األوىل ،وهو قياس ومهي ال يمكن من
خالله التعرف عىل الكون ،فكيف يمكن التعرف عىل اهلل.
يقول ابن تيمية يف كتابه (الرد عىل املنطقيي) حتت عنوان [داللة قياس األوىل يف
إثبات صفات الكامل]( :وأما قياس األوىل الذي كان يسلكه السلف اتباعا للقرآن فيدل
عىل أنه يثبت له من صفات الكامل التي ال نقص فيها أكمل مما علموه ثابتا لغريه مع التفاوت
الذي ال يضبطه العقل ،كام ال يضبط التفاوت بي اخلالق وبي املخلوق ،بل إذا كان العقل
( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ()429 /3
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يدرك من التفاضل الذي بي خملوق وخملوق ما ال حيرص قدره وهو يعلم أن فضل اهلل عىل
كل خملوق أعظم من فضل خملوق عىل خملوق كان هذا مما يبي له أن ما يثبت للرب أعظم
مما يثبت لكل ما سواه بام ال يدرك قدره فكأن قياس األوىل يفيده أمرا خيتص به الرب مع
()1

علمه بجنس ذلك األمر)

وهلذا يرى ابن تيمية وأعالم املدرسة السلفية أن اهلل سبحانه وتعاىل ما دام قد أعطى
لعباده بعض الكامالت احلسية ،فهو أوىل أن يتصف هبا ،قال ابن تيمية يوضح ذلك( :كل
ما ثبت للمخلوق من صفات الكامل فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه ألنه أكمل منه
وألنه هو الذي أعطاه ذلك الكامل ،فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه...وعىل هذا
فجميع األمور الوجودية املحضة يكون الرب أحق هبا ألن وجوده أكمل وألنه هو الواهب
()2

هلا فهو أحق باتصافه هبا)

وإىل هنا فإن املعنى مقبول عند مجيع املسلمي ،فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل بصفات
الكامل من عباده ،ولكن ابن تيمية ال يقصد ذلك فقط ،بل يقصد التجسيم وما يقتضيه
التجسيم ،فقد قال بعد ذلك الكالم املقبول بانيا عليه( :وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن
كون املوجود قائ ًام بنفسه أو موصوف ًا أو أن له من احلقيقة والصفة والقدر ما استحق به إال
ِ
بحيث غريه وأن ال يكون معدوم ًا بل ما أوجب أن يكون قائ ًام بنفسه مبايب ًا لغريه
يكون
وأمثال ذلك هو من األمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار عىل هذا الرصاط
املستقيم ،فكل ما كان أقرب إىل الوجود كان إليه أقرب وكلام كان أقرب إىل املعدوم فهو
()3

عنه أبعد)

( )1الرد عىل املنطقيي (ص)154 :
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()350 /2
( )3املصدر السابق 328-327
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وبذلك فإن ابن تيمية يقع يف التشبيه املحض ،ألنه يتصور أن الكامل يف احتياج
الذات إىل حيز ومقدار وأعضاء وغري ذلك مع أن الكامل احلقيقي ال يقتيض ذلك..
وقد أشار الغزايل إىل هذه األوهام التي ينطلق منها العقل السلفي ،فقال ـ عند حديثه
عن التفكر يف اهلل ـ  ..( :وكذلك النظر إىل ذات اهلل تعاىل يورث احلرية والدهش واضطراب
العقل ،فالصواب إذن أن ال يتعرض ملجاري الفكر يف ذات اهلل سبحانه وصفاته ،فإن أكثر
العقول ال حتتمله بل القدر اليسري الذي صح به بعض العلامء وهو أن اهلل تعاىل مقدس عن
املكان ومنزه عن األقطار واجلهات ،وأنه ليس داخل العامل وال خارجه ،وال هو متصل
بالعامل وال هو منفصل عنه ،قد حري عقول أقوام حتى أنكروه إذ مل يطيقوا سامعه ومعرفته،
بل ضعفت طائفة عن احتامل أقل من هذا إذ قيل هلم إنه يتعاظم ويتعاىل عن أن يكون له
رأس ورجل ويد وعي وعضو وأن يكون جسام مشخصا له مقدار وحجم ،فأنكروا هذا
وظنوا أن ذلك قدح يف عظمة اهلل وجالله حتى قال بعض احلمقى من العوام إن هذا وصف
بطيخ هندي ال وصف اإلله ،لظن املسكي أن اجلاللة والعظمة يف هذه األعضاء ،وهذا ألن
اإلنسان ال يعرف إال نفسه فال يستعظم إال نفسه فكل ما ال يساويه يف صفاته فال يفهم
العظمة فيه نعم غايته أن يقدر نفسه مجيل الصورة جالسا عىل رسيره وبي يديه غلامن
()1

يمتثلون أمره فال جرم غايته أن يقدر ذلك يف حق اهلل تعاىل وتقدس حتى يفهم العظمة)

ثم رضب مثاال بليغا هو أبلغ رد عىل من يعترب قياس األوىل يف هذا ،فقال( :بل لو
كان للذباب عقل ،وقيل له ليس خلالقك جناحان وال يد وال رجل وال له طريان ألنكر
ذلك ،وقال :كيف يكون خالقي أنقص مني؟ أفيكون مقصوص اجلناح أو يكون زمنا ال
()2

يقدر عىل الطريان؟ أو يكون يل آلة وقدرة ال يكون له مثلها وهو خالقي ومصوري؟)
( )1إحياء علوم الدين ()434 /4
( )2إحياء علوم الدين ()434 /4
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ثم علق عليه بقوله( :وعقول أكثر اخللق قريب من هذا العقل ،وإن اإلنسان جلهول
ظلوم كفار ولذلك أوحى اهلل تعاىل إىل بعض أنبيائه ال خترب عبادي بصفاتى فينكروين ،ولكن
أخربهم عني بام يفهمون)

()1

وهلذا نرى معاناة املتكلمي مع هذا النوع من العقول ،كام روى حممد بن طاهر
املقديس ـ متفاخرا ـ أن الشيخ أبا جعفر اهلمداين حرض جملس املتكلم الكبري أيب املعايل
اجلويني املعروف بـ (إمام احلرمي)( ،وهو يتكلم يف نفي صفة العلو ،ويقول :كان اهلل وال
عرش ،وهو اآلن عىل ما كان ،فقال الشيخ أبو جعفر :يا أستاذ دعنا من ذكر العرش -يعني:
ألن ذلك إنام جاء يف السمع -أخربنا عن هذه الرضورة التي نجدها يف قلوبنا ،فإنه ما قال
عارف قط :يا أهلل ،إال وجد من قلبه رضورة تطلب العلو ،ال يلتفت يمنة وال يرسة ،فكيف
تدفع هذه الرضورة عن قلوبنا ،قال :فلطم أبو املعايل عىل رأسه ،وقال :حريين اهلمداين،
()2

حريين اهلمداين)

وهم يذكرون هذا بفخر كبري ،ويتصورون أن اهلمذاين انترص عىل اجلويني ،وأن
لطمه لرأسه دليل عىل ذلك االنتصار..
وهم يؤسسون هلذا دليال عقليا آخر يسمونه دليل الفطرة ،والذي عرب عنه ابن تيمية
بقوله( :علو اخلالق عىل املخلوق وأنه فوق العامل ،أمر مستقر يف فطر العباد ،معلوم هلم
بالرضورة ،كام اتفق عليه مجيع األمم ،إقرارا بذلك ،وتصديقا من غري أن يتواطئوا عىل ذلك
ويتشاعروا ،وهم خيربون عن أنفسهم أهنم جيدون التصديق بذلك يف فطرهم ،وكذلك هم
عندما يضطرون إىل قصد اهلل وإرادته ،مثل قصده عند الدعاء واملسألة ،يضطرون إىل توجه
قلوهبم إىل العلو ،فكام أهنم مضطرون إىل دعائه وسؤاله هم مضطرون إىل أن يوجهوا
( )1إحياء علوم الدين ()434 /4
( )2جمموع الفتاوى ،)61 ،44 /4( :رشح العقيدة الطحاوية :ص .326 ،325
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قلوهبم إىل العلو إليه ،ال جيدون يف قلوهبم توجها إىل جهة أخرى ،وال استواء اجلهات كلها
عندها ،وخلو القلوب عن قصد جهة من اجلهات ،بل جيدون قلوهبم مضطرة إىل أن تقصد
جهة علوهم دون غريها من اجلهات.فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إىل قصده يف العلو،
وتوجههم عند دعائه إىل العلو ،كام يتضمن فطرهتم عىل اإلقرار بأنه يف العلو والتصديق
()1

بذلك)

والسلفية ال يكتفون هبذه األنواع من األدلة العقلية ،بل إهنم يضيفون إليها ـ بمعونة
من اخلداع واحليلة التي يمتلكها العقل التومهي ـ بعض اجلدال الذي يشبه يف صورته اجلدل
الكالمي ،وخيتلف عنه يف احلقيقة.
وقد كان البن تيمية احلظوة الكربى هبذا النوع من اجلدال حتى عابه عليه الذهبي،
فقال يف رسالته [بيان زغل العلم والطلب]( :فإن برعت يف األصول وتوابعها من املنطق
والسنرة
واحلكمة والفلسفة وآراء األوائل وحمارات العقول ،واعتصمت مع ذلك بالكتاب ُّ
وأصول السلف ،ولفقت بي العقل والنقل ،فام أظنك يف ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية وال واهلل
ر
احلط عليه واهلجر والتضليل والتكفري والتكذيب
رأيت ما آل أمره إليه من
تقارهبا ،وقد
َ
منو ًرا مضيئًا عىل حمُ َ اياه ِس مي َام السلف،
ر
بحق وبباطل ،فقد كان قبل أن يدخل يف هذه الصناعة ا
كافرا عند أعدائه،
ثم صار مظلام مكسوفا عليه قتمة عند خالئق من الناس ،ر
ودجاالً أ رفاكًا ً
ومبتدعًا فاض ً
ال حم رق ًقا بارعًا عند طوائف من عقالء الفضالء)

()2

ومما جاء فيها قوله ـ خياطب ابن تيمية ـ ( :إىل كم ترى القذاة يف عي أخيك وتنسى
اجلذع يف عينك !  ..إىل كم متدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلامء وتتبع عورات

( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل ،)5/7( :بترصف.
( )2انظر نص الرسالة كامال يف (السيف الصقيل رد ابن زفيل) السبكي  -هامش ص  - 219 -211مكتبة زهران
 -ومعه تكملة الرد عىل نونية ابن القيم بقلم  :حممد زاهد بن احلسن الكوثري  -تقديم  :جلنة من علامء األزهر
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الناس مع علمك بنهي الرسول ( :ال تذكروا موتاكم إال بخري ،فإهنم قد أفضوا إىل ما
قدموا ) بىل أعرف أنك تقول يل لتنرص نفسك( :إنام الوقيعة يف هؤالء الذين ما شموا رائحة
اإلسالم وال عرفوا ما جاء به حممد  وهو جهاد)  ..بىل واهلل عرفوا خريا كثريا مما إذا عمل
به العبد فقد فاز وجهلوا شيئا كثريا مما ال يعنيهم ،و من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه..
يا رجل باهلل عليك كف عنا فإنك حمجاج عليم اللسان ال تقر وال تنام.إياكم والغلوطات
يف الدين كره نبيك  املسائل وعاهبا وهنى عن كثرة السؤال وقال ( :إن أخوف ما أخاف
عىل أمتي كل منافق عليم اللسان) ،وكثرة الكالم بغري زلل تقيس القلوب إذا كان يف احلالل
واحلرام ،فكيف إذا كان يف عبارات اليونسية والفالسفة وتلك الكفريات التي تعمى
القلوب ..يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة واالنحالل ،ال سيام إذا كان قليل العلم
والدين  ..فهل معظم أتباعك إال قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب بليد الذهن
أو غريب واجم قوي املكر أو ناشف صالح عديم الفهم ،فإن مل تصدقني ففتشهم وزهنم
بالعدل ،يا مسلم أقدم محار شهوتك ملدح نفسك  ..إىل كم تصادقها وتعادي األخيار  ..إىل
كم تصادقها وتزدري األبرار  ..إىل كم تعظمها وتصغر العباد.إىل متى ختاللها ومتقت الزهاد
 ..إىل متى متدح كالمك بكيفية ال متدح  -واهلل  -هبا أحاديث الصحيحي  ..يا ليت أحاديث
الصحيحي تسلم منك بل يف كل وقت تغري عليها بالتضعيف واالهدار أو بالتأويل
واإلنكار ،أما آن لك أن ترعوى ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب ؟ أما أنت يف عرش السبعي
وقد قرب الرحيل  ..بىل  -واهلل  -ما أذكر أنك تذكر املوت بل تزدري بمن يذكر املوت فام
أظنك تقبل عىل قويل وال تصغي إىل وعظي بل لك مهة كبرية يف نقض هذه الورقة
بمجلدات وتقطع يل أذناب الكالم وال تزال تنترص حتى أقول  :وألبتة سكت  ..فإذا كان
هذا حالك عندي وأنا الشفوق املحب الواد فكيف حالك عند أعدائك  ..وأعداؤك  -واهلل
 فيهم صلحاء وعقالء وفضالء كام أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور166

وبقر ..قد رضيت منك بأن تسبني عالنية وتنتفع بمقالتي رسا (فرحم اهلل امرءا أهدى إيل
عيويب ) فإين كثري العيوب غزير الذنوب)

()1

ومن نتائج ذلك اجلدل الذي مارسه ابن تيمية ما يسميه السلفية [اجلهة العدمية] ،أو
[املكان العدمي] ،وهي من املصطلحات العجيبة التي اخرتعها ابن تيمية ،وتبعه عليها
أتباعه من غري وعي منهم للمحاالت العقلية التي ترتبط هبا ..فكيف يكون مكانا ،ثم يكون
معدوما ..أو كيف تكون جهة ،ثم تكون معدومة؟
قال ابن تيمية( :وإن أريد بام يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد باحليز الذي هو تقدير
املكان فال ريب أن هذا عدم حمض)( ،)2وقال( :بل جيب يف سائر الذوات املتحيزة أن يكون
لكل منها حتيز خيصه وهو قدره وهنايته التي حتيط به ،ويلزمه احليز الذي هو تقدير املكان
()3

وهو عدمي)

وقد تبعه عىل هذا القول كل أتباعه من السلفية غري مدركي ملعنى املقولة ،يقول
العثيمي( :كذلك أيضا :اجلهة :هل اهلل يف جهة؟ نقول :أما اللفظ فإننا نتوقف فيه ومالنا
وله ،ولكن املعنى نستفصل :ماذا تريد يف جهة؟ إن أردت اهلل تعاىل يف جهة حتيط به إحاطة
الظرف باملظروف فهذا ممتنع وباطل ،وإن أردت بذلك سفل وخمالطة للمخلوقات فهذا
أيضا باطل ممتنع عىل اهلل ،فليس اهلل تعاىل يف جهة السفل ،وليس يف جهة حتيط به إحاطة
الظرف باملظروف ،وإن أردت أنه يف جهة عليا عدمية ال حتيط به ،ما ثم إال هو عزو وجل
()4

فهذا حق)

ومثله قال حممد صديق خان القنوجي( :فإن قال القائل :إن اهلل يف جهة قيل له :ما
( )1انظر (السيف الصقيل رد ابن زفيل) السبكي  -هامش ص .219 -211
( )2تلبس اجلهمية.119/2 :
( )3تلبس اجلهمية.203/2 :
( )4رشح العقيدة السفارينية ،ص .101
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تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه يف جهة موجودة حترصه وحتيط به مثل أن يكون يف جوف
السموات ،أم تريد باجلهة أمرا عدميا وهو ما فوق العلم فإنه ليس فوق العامل يشء من
املخلوقات ،فإن أردت اجلهة الوجودية ،وجعلت اهلل حمصورا يف املخلوقات ،فهذا باطل،
()1

وإن أردت اجلهة العدمية وأردت أن اهلل وحده فوق املخلوقات بائن عنها فهذا حق)

ويقول ابن أيب العز( :وإن أريد باجلهة أمر عدمي ،وهو ما فوق العامل ،فليس هناك
()2

إال اهلل وحده ،فإذا قيل إنه يف جهة هبذا االعتبار فهو صحيح)
ثانيا ـ التوهم واحلقائق الكونية

مثلام ختبط العقل السلفي يف تصوراته للحقائق الدينية نتيجة تغليبه للوهم عىل
العقل ،وإخضاعه النقل للهوى ،حصل ذلك معه يف تصوراته املرتبطة بحقائق الكون،
والتي مل خيالف فيها عقالء املسلمي فقط ،بل خالف فيها العامل أمجع ،بل إنه أصبح بسببها
موضع سخرية من كل عقالء العامل ،بل إنه أصبح أداة لتشويه اإلسالم والتحذير منه.
ولكن مع ذلك فإن من حماسن كالمهم يف هذا اجلانب هو أنه وسيلة سهلة لبيان
حقيقة عقوهلم ،ذلك أن البعض قد جيادل يف احلقائق الدينية ،ويعتربها وجهة نظر قد يكون
هلا حظها من التقدير واالحرتام والصحة ،خاصة عندما يكثرون من ذكر ما يسمونه أدلة
من الكتاب والسنة ،أو عندما يبالغون يف وصف حماسن سلفهم ،وما أمجعوا عليه.
لكنه عندما يذهب إىل كالمهم يف احلقائق العلمية ،وجيده بنفس تلك الصورة ،وجيد
عقوهلم متارس كل أنواع الدجل لتعترب خمالفة احلقائق العلمية سنة ودينا ،حينها لن يبقى
ألي عاقل شك يف كذهبم ودجلهم.
فهم كام نقلوا اإلمجاع عن سلفهم يف جتسيم اهلل ،كذلك ينقلون اإلمجاع الذي حيرمون
( )1قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،ص .52
( )2رشح العقيدة الطحاوية ،ص.221
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خرقه ،عن سلفهم يف احلقائق الكونية ،ولذلك فإن من يأخذ احلقائق الكونية عندهم من
كالم الكفار بدعي وضال وكافر.
يقول بعضهم يف مقدمة رسالة سامها [خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض]( )1ـ
مبينا خطر العلوم احلديثة عىل العقيدة اإلسالمية ـ ( :فهذه وريقات صغرية قصرية تضاد
بحوث ًا وكتب ًا ،وأفالم ًا وأرشطة ،ودروس ًا مدرسية وجامعية ،بل وتضاد تفكر كثري من
الدمهاء أتباع كل ناعق ،ولكن ال ضري إذا كانت مستندة إىل احلق الذي ُيستقى من الوحيي.
وهذه الوريقات ليست من قبيل الكالم يف الطبوليات ،وإنام هي من النصح والبيان الذي
ئلت عن هذه املسألة فأجبت بام أدين
ُأمرنا به ،وما خطت يداي هذه األحرف إال بعد أن ُس ُ
اهلل به ،ولكن مل حترضين كل األدلة حينها ،فلزم عيل الرجوع والتنقيب ،والبحث والنظر
والتقيص ،كي أخرج هبذا البيان يف أكمل حلة؛ وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة
والبيان ،كام هو معلو ٌم عند أهل األصول .ال سيام ونحن يف أيام عصيبة ،وسنوات خداعات
مريعة ،حتى صارت بالدنا ترزح يف ظل هيمنة الغرب وسيطرته العسكرية واإلعالمية
والفكرية ،يستقي أبناؤنا وإخواننا يف املدارس واجلامعات عقائد فاسدة ،وتصورات
منحطة ،خمالفة لعقيدة اإلسالم وأصوله؛ كعقيدة أن أصل اإلنسان من قرد ،وأن الشمس
راسخة ال تتحرك ،وأن األرض تدور عىل نفسها وعىل الشمس ،وقد حفظونا قدي ًام( :كرة
()2

نور)
تدور فظـــال ٌم ثم ُ
األرض ُ

ومثله قال علم من أعالمهم املشهورين ،وهو الشيخ عبد الكريم بن صالح احلميد
حي ِّر ُمه املتد ِّينون هو َما ِيف
ردا عىل من اهتمهم بتحريم دراسة العلم احلديث ..( :الذي ُ َ
اس ِة من عقائِد ُسوء مثل اإلقرار بالطاغوت الدا مويل (هيئة األمم) ..وكذلك ا
فإن املتديني
الدِّ َر َ
( )1من تأليف :أيب سفيان تركي بن مبارك البنعيل .
( )2خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض ،ص.4
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ِ
وحي ِّر ُمون ما َح ار َم اهلل
ُحي ِّر ُمون ما يف التعاليم املمُ محدَ ثة مماا َح ار َم اهلل ورسوله من ُّ
(الص َو ِر)َ ُ ،
َ
القول بـ ( َدوران
ورسوله من ( َمدم حِ الكفار ومواالهتم) ،كذلك ُينكِ ُرون ما فيها من
ِ
األرض) ،ودعوى (وصول القمر) ،واعتقـا َد ا
لوجود
أن (الفضاء ال َحدا له) الذي هو إنكار
الس مب ِع والكريس والعرش واجلنة ،بل من اعتقد أن الفضاء ال حد له فهو معطل
السموات ا
منكر لوجود اهلل ملك الكون وخالق اخللق رب العاملي جل جالله ،وغري هذا كثري يصعب
حرصه موجود يف (الدراسة احلادثة ) ،وقد تقدم كالم شيخ اإلسالم -ابن تيمية( :-أن
العلوم املفضولة إذا زامحت العلوم الفاضلة وأضعفتها فهي حترم)()1؛ وإذا كان هذا يف علوم
ت آنف ًا ِمماا
كثرية صحيحة يف (الدراسة) علتها مزامحة علم الدين وإضعافه فكيف بام َذك مَر ُ
()2
ُي مف ِسد العقيدة؟!)
وهكذا نجد علام آخر من أعالمهم يكتب كتابا طويال مفصال بعنوان [ملِاذا َح اركوا
األ مرض؟ ]( )3يستعمل فيه كل قوى اخلداع التومهية ليربز أن القول بدوران األرض مؤامرة
عىل عقيدة املسلمي ،وقد استهل كتابه بقوله تعاىلَ ﴿ :و َقدم َمك َُرو ما َمك َمر ُه مم َو ِعندَ اهللرِ َمك ُمر ُه مم
ول ِمنم ُه مِ
َان َمك ُمر ُه مم لِتَزُ َ
َوإِن ك َ
اجل َب ُال﴾ [إبراهيم]46 :
ثم قال يف مقدمته للكتاب ـ مستعرضا تاريخ البحث العلمي يف هذه املسألة مرجعا
إىل الفالسفة الذين كفرهم ابن تيميةـ  ..( :مسألة دوران األرض حول الشمس ،أو بلفظ
أعم :اهليئة اجلديدة للكون ،والتي اخرتعها الدُّ هريون املالحدة ،فاهلل تعاىل ما خلق اخللق
إال ليعبدوه؛ فكان ال بد هلم من مستقر يستقرون عليه؛ لتقع منهم هذه العبادة؛ فلهذا خلق
اهلل األرض ليسكنها اخللق ،ويستقرون عليها ،ثم خلق بعد ذلك ما يتمم هلم مصاحلهم:
( )1انظر :اإليضاح والتبيي ص.197
( )2جالء حقيقة الدين وعزة املتديني ص.34-33
( )3من تأليف يارس فتحي حسن علية ،ونرش املوقع السلفي املشهور موقع األلوكة ،وقد تضمن خالصة آلراء السلفية يف
املسألة.
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من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب ،وأما الدهريون فيدعون كذب ًا وزور ًا :أن
هذه األرض ليست إال كوكب ًا ضمن جمموعة شمسية ،هذا الكوكب املزعوم يبعد عن
الشمس -أ ِّمها التي خرجت منها -مسافة  93مليون ميل [ 150مليون كم] ،وهذه
املجموعة الشمسية هي أيض ًا واحدة من نحو  100مليون جمموعة شمسية [شموس تتبعها
كواكب] ،يف املجرة الواحدة التي يزعمون أنا داخلون فيها ،ثم هذه املجرة قطرها نحو
 100ألف مليون سنة ضوئية ..وهذه املجرة هي واحدة من مائة مليون من هذه املجرات
املتناثرة يف الفضاء اهلائل الذي ال هناية له ،تكاد تكون تائهة فيه ،وهذا الذي ا ادعَوا أهنم
اكتشفوه هو جانب ضئيل ال يكاد يذكر من بناء الكون عىل حد زعمهم)

()1

وبعد أن ذكر هذا وغريه من احلقائق العلمية راح يبحث عن جذورها ،ليكتشف أهنا
من وضع الفالسفة املالحدة الذين تلقفها منهم (املالحدة من فالسفة ملة اإلسالم أمثال:
أمحد بن سهل البلخي ،وهو فيلسوف بلخي مشهور ،كان رافضي ًا منج ًام ،ممن سلك طريقة
أرسطو ،وممن ُعني بنقل فلسفة اليونان وترمجتها إىل العربية ،إبعاد ًا هلذه األمة عن النور
املنزل عليها من السامء ،وإضالالً هلا ..ثم جاء بعده أبو نرص الفارايب الفيلسوف املشهور..
وكان بارع ًا يف الكالم واملنطق واملوسيقى ،وكان رأس ًا يف الكفر واإلحلاد ،وإنكار النبوات
واملعاد ،والقول بقدم العامل ،وقد خترج بكتبه ابن سينا ..ثم جاء بعده أمحد بن حممد بن
يعقوب امللقب :مسكويه ..كان جموسي ًا وأسلم ،اشتغل بالفلسفة والكيمياء ،وممن سلك
طريقة أرسطو ،وخدم دولة بني بويه الشيعية ..كام قد ذكر إخوان الصفا ذلك  ..وهم من
مالحدة الشيعة اإلسامعيلية ،ظهروا يف القرن الرابع اهلجري ،عقائدهم خليط من العقائد
الوثنية واملجوسية واإلباحية ..و ُنسب هذا القول أيض ًا إىل غري هؤالء ممن اغرت بأقواهلم،
وممن نسب إىل العلم الرشعي ،ممن ليسوا من أهل التحقيق ،الذين ساروا عىل مناهج
ِ
األرض؟ ،ص.6
( )1انظر :ملاذا َح اركوا م
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املتكلمي املتأثرين بالفالسفة ،فسجلوا ذلك يف كتبهم ،أمثال :الفخر الرازي وابن
()1

خلدون)

وهكذا راح يذكر أعالم الغرب الذين استفادوا وتأثروا بأعالم احلضارة اإلسالمية
الذين يكفرهم السلفية ،فقال( :ثم محل الراي َة بعدُ هراطق ُة النصارى الذين نابذوا الكنيسة
الكاثوليكية العداء ،هدم ًا لفضائلها ،ونبذ ًا لعقائدها ،وبغض ًا ملا بقي من عبادة اهلل فيها ،أبوا
إال أن ُيعبد الوثن وحده ،وضاقوا ذرع ًا بأن ُيعبد اهلل تعاىل حتى ولو مع التثليث ،أرادوا
بعث الوثنية من جديد ،لكن حتت ستار العلم ..هذه خالصة املهزلة التي قال هبا الدهريون
()2

املالحدة بدعوى البحث العلمي النـزيه الربيء)

ثم  ..ويف األخري ،وبعد تلك اجلولة الطويلة مع الفالسفة من املسلمي وغريهم،
يكفرهم مجيعا ،وال يستثني أحدا ،ويبي أهنم مجيعا متآمرون عىل العقيدة اإلسالمية ،وصل
إىل احلضارة الغربية احلديثة ،فقال( :وقد قامت احلضارة الغربية احلديثة عىل أساس هذه
النظرية يف الفلك ،وكان أول من ُنسبت إليه هذه النظرية ،وقيل أنه كتب فيها وعارض
معتقد النصارى يف هذه املسألة ،هو :نيكوال كوبرنيك (1543-1473م) ،الذي ُنسب إليه
كتاب (حركة األجرام الساموية) ،حماوالً إثبات هذه النظرية لكنه فشل يف ذلك ،وأهم عبارة
يف هذا الكتاب تنم عن معتقد مؤلفه اخلبيث ،هي قوله( :القمر يدور حول األرض،
والشمس حتتل مركز العامل الذي تنريه وحتكمه) ،وكأنه كاهن من كهنة معبد آمون ،عبدة
الشمس ..ثم جاء بعد كوبرنيك من حاول استخدام علم الرياضيات والفيزياء يف إثبات
هذه النظرية ،مثل :جاليليو يف إيطاليا (1642-1564م) ،وجوهانز كبلر يف أملانيا
(1630-1571م) ،وإسحاق نيوتن يف إنجلرتا (1727-1642م) ،وكانت معظم
ِ
األرض؟ ،ص.7
( )1انظر :ملاذا َح اركوا م
ِ
األرض؟ ،ص.9
( )2انظر :ملاذا َح اركوا م
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النظريات العلمية الرياضية والفيزيائية التي توصلوا إليها ختدم نظرية الدوران ،وكأهنا من
أجلها وضعت ،مع أن الناظر إليها حيسب أن الدافع وراء اكتشاف هذه النظريات العلمية
()1

إنام هو البحث العلمي النـزيه ،وأنه ال عالقة بينها وبي نظرية الدوران)

وهم ال يكتفون هبذه املسائل ،بل يعمموهنا يف كل احلقائق العلمية التي يتفق عليها
مجيع العقالء ،وقد أورد بعضهم ما ذكره سيد قطب يف تفسريه عن بعض احلقائق العلمية،
فقال( :إن سيد ًا قد ُأيت يف هذا الباب من ثقته الزائدة يف هذه العلوم العرصية التي افتتن هبا
أكثر الناس؛ كيف ال وهم ُيفطمون عليها وعىل نظرياهتا يف مدارسهم التي ختلط احلق
بالباطل)(:)2
ثم نقل بعض ما ذكره سيد من احلقائق العلمية الفلكية ،وقال( :كل هذا هذيان
وظن ،و َمن الذي وصل إىل الشمس حتى قاس الذي بيننا وبينها ..فمن أراد النجاة
والسالمة لدينه فعليه بالعتيق واألصيل ،قال صاحب رسول اهلل عبداهلل بن مسعود:
(عليكم بالعتيق)..ومل يقل( :عليكم باملعاص)

()3

وانطالقا من هذا العتيق الذي سلموا له عقوهلم ،راحوا يردون عىل كل من يتحدث
بأمثال هذه احلقائق العلمية بام ذكره عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي (املتوىف
429هـ) يف كتابه (الفرق بي الفرق) عند بيانه لـ [أوصاف الفرقة الناجية] ،ويف [بيان
األصول التي اجتمع عليها أهل السنة واجلامعة] ،قال( :وأمجعوا عىل وقوف األرض
وسكوهنا ،وأن حركتها إنام تكون بعارض يعرض هلا من زلزلة ونحوها خالف قول من
احلجر الذي
زعم من الدهرية أن األرض هتوي أبد ًا ولو كانت كذلك لوجب أال يلحق
ُ
ِ
األرض؟ ،ص.10
( )1انظر :ملاذا َح اركوا م
( )2ميزان االعتدال يف تقييم كتاب املورد الزالل يف التنبيه عىل أخطاء الظالل ص .35
( )3ميزان االعتدال يف تقييم كتاب املورد الزالل يف التنبيه عىل أخطاء الظالل ص .36
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نلقيه من أيدينا أبد ًا ،ألن اخلفيف ال يلحق ما هو أثقل منه يف انحداره ..والرسول  قال:
()1

(ال جتمع أمتي عىل ضاللة)

وقد ذكر يف كتابه [أصول الدين] يف [بيان وقوف األرض وهنايتها] الوهم الذي
اعتمد عليه وسلفه يف املسألة ،فقال( :ولو كانت لألرض حركة دورية ألحسسنا بذلك كام
نحس بحركتها عند الزلزلة ،ثم إنرا لو جعلنا قطعة من األرض عىل طبق مل تدر عليه ولو
رمينا هبا يف اهلواء لنزلت عىل االستواء ومل تدر عىل نفسها فإذا كانت كل قطعة منها ال تدور
فكيف دارت مجلتها ..فلام مل يكن كذلك بطلت هذه العلة وسائر العلل التي حكيناها عن
خمالفينا وصح بام قلنا أن األرض واقفة بقدرة اهلل تعاىل وإهنا متناهية من كل جهة كام بيناه
()2

وإذا بطلت أقوال خمالفينا يف هذه املسألة صح قولنا فيها)

انطالقا من هذا سنحاول هنا ـ باختصار ـ أن نبي كيف استطاعت القوة الومهية يف
العقل السلفي أن تتسلط عىل القوى العاقلة ،وتسخرها هلا ،بل تسخر معها النصوص
املقدسة من الكتاب والسنة ،مستعملة يف ذلك كل صنوف احليل واخلداع.
ا ـ تطويع النقل للوهم:
من أخطر ما مارسه السلفية يف كل عصورهم هو ذلك اإلخضاع املقيت للنصوص
املقدسة ،لتتحول إىل أدوات حلمل اخلرافة والدجل وكل أصناف التشوهيات.
ولكن الذي فعلوه يف عرصنا الذي فتحت فيه خزائن العلوم بمختلف أصنافها،
أكثر األمور خطورة العىل توجههم الذي حيرصون عليه أكثر من حرصهم عىل اإلسالم
[التوجه السلفي] ،وإنام عىل اإلسالم نفسه.
ولذلك نرى مقوالهتم يف مواقع املبرشين واملسترشقي واملالحدة والتغريبيي خمتلطة
( )1الفرق بي الفرق ،ص .330
( )2أصول الدين ،ص .63
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مع النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ،وهم يفرسوهنا وفق الرؤية اخلرافية ،ويعتربون
املنكر لذلك ضاال مضال.
ومن أمثلة ذلك قول الشيخ ابن عثيمي عند حديثه عن مسألة دوران األرض،
وتطويعه للنصوص املقدسة ،قال ..( :لكن اليشء الذي أرى أنه ال بد منه هو أن نعتقد أن
الشمس هي التي تدور عىل األرض ،وهي التي يكون هبا اختالف الليل والنهار ،ألن اهلل
تعاىل أضاف الطلوع والغروب إىل الشمس ،فقال عز وجلَ ﴿ :وت ََرى ا
الش مم َس إِ َذا َط َل َع مت
ات ا مل َي ِم ِ
ات ِّ
الش َام ِل﴾ [الكهف ،]17 :فهذه
ي َوإِ َذا غ ََر َب مت َت مق ِر ُض ُه مم َذ َ
تَزَ َاو ُر َع من ك مَه ِف ِه مم َذ َ
أربعة أفعال أضيفت كلها إىل الشمس إذا طلعت ،وإذا غربت ،تزاور ،تقرض ،كلها أفعال
أضيفت إىل الشمس ،واألصل أن الفعل ال يضاف إال إىل فاعله ،أو من قام به ،أي من قام
به هذا الفعل فال يقال :مات زيدٌ  ،ويراد مات عمرو  ..فإذا قال اهلل ( َوت ََرى ا
الش مم َس إِ َذا
َط َل َع مت) ليس املعنى أن األرض دارت حتى رأينا الشمس ألنه لو كانت األرض هي التي
تدور ،وطلوع الشمس خيتلف باختالف الدوران ما قيل :إن الشمس طلعت ،بل يقال نحن
طلعنا عىل الشمس ،أو األرض طلعت عىل الشمس وكذلك قال اهلل تبارك وتعاىل يف قصة
ت بِ مِ
احل َج ِ
ب م
اب ﴾ [ص ]32 :أي
اخلَ م ِري َع من ِذك ِمر َر ِّيب َحتاى ت ََو َار م
سليامن ﴿إِ ِّين َأ مح َب مب ُت ُح ا
الشمس ،ومل يقل حتى توارى عنها باحلجاب ،وقال النبي  أليب ذر :أتدري أين تذهب
هذه الشمس؟) قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال( :تذهب تسجد حتت العرش ،فتستأذن،
فيؤذن هلا ،ويوشك أن تسجد فال يقبل منها ،وتستأذن فال يؤذن هلا ،فيقال هلا :ارجعي من
()2

حيث جئت ،فتطلع من مغرهبا)( ،)1فأضاف الذهاب إىل الشمس)

وهكذا ،وبعد أن طوع ما شاء من النصوص القرآنية لقوته الومهية ،قال( :فظاهر
( )1البخاري  ،416 / 8ومسلم رقم ()159
( )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمي ()71 /1
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القرآن والسنة أن اختالف الليل والنهار يكون بدوران الشمس عىل األرض ،وهذا هو
الذي جيب أن نعتقده ما مل يوجد ٌ
حيس قاطع يسوغ لنا أن نرصف النصوص عن
دليل
ٌ
ظواهرها إىل ما يوافق هذا النص القاطع ،وذلك ألن األصل يف أخبار اهلل ورسوله أن تكون
عىل ظاهرها حتى يقوم دليل قاطع عىل صفها عن ظاهرها ،ألننا يوم القيامة سنسأل عام
تقتضيه هذه النصوص بحسب الظاهر ،والواجب علينا أن نعتقد ظاهرها إال إذا وجد ٌ
دليل
قاطع يسوغ لنا أن نرصفها عن هذا الظاهر)

()1

وهكذا قال يف تفسريه لقول اهلل تعاىل﴿ :و َلئِن س َأ ملتَهم من َخ َل َق السامو ِ
ات َو ماألَ مر َض
اَ َ
َ م َ ُ م َ م
الش مم َس َوا مل َق َم َر َل َي ُقو ُل ان اهللاُ َف َأناى ُيؤم َف ُك َ
َو َس اخ َر ا
ون﴾ [العنكبوت ]61 :عند ذكره لفوائد هذه
الش مم َس َوا مل َق َم َر) ٌ
اآلية الكريمة ،فقد قال( :ويف قوله تعاىلَ ( :و َس اخ َر ا
دليل عىل أهنام مها
اللذان جيريان حول األرض ِ
يسريان عىل
يس َريان حول األرض خال ًفا َملِن قال :اإهنام ال
َ
وأن هذا -اختالف الليل والنهار -بسبب دوران األرض ِ
شك ا
األرض ا
نفسها وهذا ال َ
أن
ََ
الذي ال يعتقد أهنام يدوران عىل األرض أناه عىل خطر عظِيم ربام يصل به ذلك إىل الكفر
ِ
ربنا اهلل عنه ِمن ا
ر
أن الشمس هي التي تدور عىل األرض
ألن الذي نؤمن به ونعتقدُ ه ما أخ َ
وكذلك القمر)

()2

ثم يرد ـ بمثل ما ردوا به عىل من أنكر عليهم تصوراهتم املرتبطة باحلقائق الدينية ـ
فقالِ ( :
ِ ِ
ٍ
ومن العجيب ا
أناس ال تثِ ُق يف
رسى إىل
أن هذا القول املخالف لظاهر القرآن أناه قد َ
ِ
ديانَتِهم قصدي ال ُ
ب علينا يف
غرهم الرساب ،فانخدعوا
والواج ُ
تش رك يف ديانتهم ،لكن ا
هذه األمور أن ِ
نميش عىل ِ
ظاهر القرآن هذا الواجب حتى يت َب اي لنا ما يكون خمالِ ًفا هلذا
َ
الظاهر ،أ اما ما ا
دل عليه القرآن داللة يقينية فإناه ال يمكن لِيشء أن خيالفه فدالل ُة القرآن إ اما
( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمي ()71 /1
( )2جمموع فتاوى ورسائل العثيمي ()72 /1
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ظاهرة وإما ِ
صحية الرصحية ق مط ِع اي ُة الداللة وال يمكن ليشء أن خيال َفها ،والظاهرة ظنِّ اية
ٍ
يتبي لنا ٍ
وحينئذ ما
بأمر قطعي خال ُفه
الداللة فنبقى عىل هذا األصل نبقى عىل الظاهر حتى ا
ظاهرا فإنه يمكن أن ُيؤَ اول)
دام
ً

()1

بل إن بعض السلفية مل يكتف بإنكار دوران األرض ،بل راح ينكر كرويتها أيضا،
استنادا إىل قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َىل ماألَ مر ِ
ف ُسطِ َح مت﴾ [الغاشية ،]20 :ويف ذلك يقول
ض َك مي َ
القحطاين يف نونيته التي ال يزال السلفية هيتمون هبا وحيفظوهنا(:)2
كذب املهندس واملنجم مثله
األرض عند كليهام كروية

فهام لعلم اهلل مدعيان
ومها هبذا القول مقرتنان

واألرض عند أويل النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن
وبنى السامء بأحسن البنيان

واهلل صريها فراشا للورى

وأبان ذلك أيام تبيان

واهلل أخرب أهنا مسطوحة

بل كان أئمة الوهابية يف السعودية يتهمون القائل بكون األرض كروية بالتجهم،
حتى أنه اهتم تقي الدين حممد بن عبد القادر اهلاليل (املغريب) ،بذلك مع كونه سلفيا
متشددا ،حيث وشى به املسئول عن مراقبة الدروس يف املسجد النبوي للمسئولي ألنه
()3

يقول بكروية األرض! واشتد نكريه عليه ،وقال( :هذا ال يقوله إال جهمي!)

وهم ال يكتفون بتطويع ما تشابه من النصوص القرآنية ،بل يضيفون إليها أحاديث
ممتلئة بالغرابة ،يضعون كل جهودهم يف تصحيحها عىل املنهج الذي ذكرناه سابقا ،ليرضبوا
هبا يف وجه من خيالفهم ،ألنه حينها لن يبقى خمالفا هلم ،وإنام خمالفا لرسول اهلل . 

( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمي ()73 /1
( )2نونية القحطاين (ص)32 :
( )3خمترص اللفظ يف مسألة دوران األرض ،ص.19
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ومن األمثلة عىل ذلك هذا احلديث الذي يوردونه يف هذا الباب ،وكأنه حقيقة قطعية
ال جيوز اجلدال فيها.
فقد رووا عن عن عبد اهلل بن عمرو ـ وقد ذكرنا سابقا أنه كان تلميذا نجيبا لكعب
اص ًة مثل هذه  -وأشار إىل مثل
األحبار وغريه من اليهود ـ أن رسول اهلل  قال( :لو أن َر َص َ
اجلمجمة -أرسلت من السامء إىل األرض  -وهي مسرية مخسامئة سنة -لبلغت األرض قبل
الليل ،ولو أهنا أرسلت من رأس السلسلة لصارت أربعي خريف ًا َ
والنهار قبل أن تبلغ
الليل
َ
()1

أصلها  -أو :قعرها)-

فإذا ما ناقشهم أي عاقل يف سند احلديث ،رضبوه بقول الرتمذي( :هذا حديث
إسناده حسن صحيح ،وسعيد بن يزيد ،هو :مرصي ،وقد روى عنه الليث بن سعد ،وغري
()2

واحد من األئمة)

فإن مل جتد الرضبة فيه مقتال رضبوه بقول احلاكم( :صحيح اإلسناد) ،أو بقول
()3

البغوي( :هذا حديث حسن)

فإن مل جيد كل ذلك نقلوا له ما قال العامل العالمة احلرب البحر الفهامة الشيخ عبد اهلل
الدويش يف تعليقه عىل احلديث( :ووجه االستدالل هبذا احلديث عىل استقرار األرض
وثباهتا :أن اهلل تعاىل جعل األرض مركز ًا لألثقال ،ومستقر ًا ملا ينزل من السامء ،ولو كانت
األرض جتري وتدور عىل الشمس  -كام زعمه أهل اهليئة اجلديدة -لكانت الشمس هي
املركز واملستقر لألثقال ،وهذا تكذيب هلذا احلديث الصحيح ،ويف احلديث دليل آخر عىل
استقرار األرض وثباهتا ،وذلك مستفاد من النص عىل أن بي السامء واألرض مسرية
( )1الرتمذي ( )2588واحلاكم ( )439-438/2وأمحد ( )197/2وابنه عبد اهلل يف الزهد ( )20-19وابن املبارك يف املسند
( )124ويف الزهد ( -290زوائد نعيم بن محاد) وابن جرير الطربي يف تفسريه ( )64/29والطرباين يف الكبري ()162
( )2الرتمذي ()2588
( )3احلاكم ()439-438/2
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مخسامئة سنة ،والنص شامل لوجه األرض من مجيع اجلهات؛ ألن النبي  أطلق ومل خيص
جهة منها دون اجلهة األخرى؛ فدل عموم النص عىل أن املسافة بي السامء واألرض:
مخسامئة سنة من كل جهة ،وقد قرر اإلمام أبو احلسي ابن املنادي :أن ُبعد ما بي السامء
واألرض من مجيع اجلهات بقدر واحد ،ووافقه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية وغريه
عىل ذلك ،ويف حديث عبد اهلل بن عمرو الذي ذكرنا دليل ملا قالوه ..وممن قال بأن جوف
()1

األرض هو املركز للكون :أبو حممد اجلويني)

وهكذا لن جيد حماورهم إال أن يلطم رأسه كام فعل إمام احلرمي.
ومثل ذلك يستدلون بام يروونه عن رسول اهلل  أنه قال( :أتدرون أين تذهب هذه
الشمس؟) قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال( :إن هذه جتري ،حتى تنتهي إىل مستقرها حتت
العرش ،فتخر ساجدةً ،فال تزال كذلك حتى يقال هلا :ارتفعي ،ارجعي من حيث جئت،
فرتجع فتصبح طالع ًة من مطلعها ،ثم جتري حتى تنتهي إىل مستقرها حتت العرش ،فتخر
ساجدةً ،وال تزال كذلك حتى يقال هلا :ارتفعي ،ارجعي من حيث جئت ،فرتجع فتصبح
طالع ًة من مطلعها ،ثم جتري ،ال يستنكر الناس منها شيئ ًا حتى تنتهي إىل مستقرها ذاك حتت
العرش ،فيقال هلا :ارتفعي ،أصبحي طالع ًة من مغربك ،فتصبح طالع ًة من مغرهبا) فقال
رسول اهلل ( :أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حي ﴿الَ َين َف ُع َن مفس ًا إِ َيام ُهنَا َمل م َت ُك من آ َمن مَت ِمن َق مب ُل َأ مو
()2
ك ََس َب مت ِيف إِ َيام ِهنَا َخ مري ًا﴾)[ .األنعام ()])158
فيستدلون هبذا احلديث الغريب عىل (إثبات جريان الشمس ،ودوراهنا حول
األرض ،وأهنا يف كل يوم تذهب فتستقر حتت العرش ،ثم ختر ساجدة ،فتستأذن فيؤذن هلا،
فترشق مرة أخرى من املرشق ،وهكذا كل يوم حتى ال يؤذن هلا ،فتصبح طالع ًة من
( )1املورد الزالل ص ()269
( )2البخاري (3199و4802و4803و7424و )7433مسلم ()159
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()1

املغرب)

ويدعمون استدالهلم هلذا بقول اخلطايب( :ال ُينكَر أن يكون هلا استقرار حتت
العرش ،من حيث ال ندركه وال نشاهده ،وإنام هو خرب عن غيب فال نكذب وال نكيفه؛
()2

ألن علمنا ال حييط به)

هذه بعض النامذج عن تطويعهم النقل للوهم ،وسنرى تفاصيل أكثر عن ذلك يف
الكتاب التايل هلذا ،واملسمى [هذه علوم السلفية] يف الفصل املخصص بموقفهم من العلوم
الكونية.
 2ـ تطويع العقل للوهم:
ينطلق السلفيون يف إنكارهم للحقائق العلمية السابقة وغريها من إنكارهم للعلوم
واألدوات التي استخدمها العلامء يف اكتشاف تلك احلقائق كالرياضيات واهلندسة وعلم
الفلك وغريها من العلوم ،وهم يستدلون يف هذا بقول ابن تيمية يف [الرد عىل املنطقيي]:
(وإنام جعلوا اهلندسة مبد ًأ لعلم اهليئة ليستعينوا به عىل براهي اهليئة ،أو ينتفعوا به يف عامرة
الدنيا ،هذا مع أن براهينهم القياسية ال تدل عىل شئ داللة مطردة يقينية ساملة عن الفساد
إال يف هذه املواد الرياضية ..وأولئك املرشكون كانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل،
ويدعوهنا بأنواع الدعوات ،كام هو معروف من أخبارهم ،وما صنف عىل طريقهم من
الكتب املوضوعة يف الرشك والسحر ودعوة الكواكب والعزائم ،واألقسام التي هبا يعظم
إبليس وجنوده ،وكان الشيطان بسبب السحر والرشك يغوهيم بأشياء هي التي دعتهم إىل
ذلك الرشك والسحر ،فكانوا يرصدون الكواكب ليتعلموا مقاديرها ،ومقادير حركاهتا،
وما بي بعضها وبعض من االتصاالت ،ليستعينوا بذلك عىل ما يرونه مناسب ًا هلا .وملا كانت
( )1ملاذا حركوا األرض ،ص.15
( )2أعالم احلديث ()1893/3
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األفالك مستديرة ،ومل يكن معرفة حساهبا إال بمعرفة اهلندسة وأحكام اخلطوط املنحنية
واملستقيمة ،تكلموا يف اهلندسة لذلك ،ولعامرة الدنيا .فلهذا صاروا يتوسعون يف ذلك ،وإال
فلو مل يتعلق بذلك غرض إال جمرد تصور األعداد واملقادير مل تكن هذه الغاية مما يوجب
()1

طلبها بالسعي املذكور)

بناء عىل هذا املوقف السلبي من كل العلوم التي توصل من خالهلا العلامء إىل تلك
احلقائق العلمية ،فإهنم يذكرون أن املرجع يف التعرف عىل حقائق الكون هو النص املقدس،
ألن العقل ال يستطيع أن يتعرف بمفرده عىل حقائق املوجودات.
وهلذا نراهم يضعون صورة للكون تتناسب مع معتقداهتم ـ كام أرشنا إىل ذلك
بتفصيل يف كتاب [السلفية والوثنية املقدسة]
ونراهم ـ أيضا ـ يستدلون عىل إنكار تلك احلقائق بام يعتربونه لوازم كفرية من اعتقاد
ما يذكره العلم احلديث عن حقائق الكون.
فقد ذكر صاحب كتاب [ملاذا حركوا األرض] اللوازم اخلطرية التي تنجر من القول
بدوران األرض عىل العقيدة السلفية ،فذكر منها :نفي وجود اخلالق تعاىل ،أو الشك يف
ذلك ،أو يف أحسن األحوال :نفي علوه تعاىل عىل خلقه؛ (فإن القول بفضاء ليس له هناية،
يلزم منه :أوالً :نفي وجود الساموات السبع املبنية املحيطة هبذا الكون املخلوق ..ثاني ًا :نفي
الكريس الذي هو فوقها ..ثالث ًا :نفي العرش الذي هو فوق الكريس ..رابع ًا :نفي علو اهلل
تعاىل عىل خلقه ..خامس ًا :نفي وجود املالئكة ،والذين يعمرون هذه الساموات ..سادس ًا:
()2

نفي وجود اجلنة ،فإهنا فوق السامء السابعة)

وذكر ـ ككل أعالم السلفية ـ األدلة الومهية الكثرية التي تثبت ثبات األرض
( )1الرد عىل املنطقيي ()133
( )2ملاذا حركوا األرض ،ص.15
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واستقرارها ،مستخدمي ما أتقنوه من العلوم احلديثة ،ومن تلك األدلة (: )1
( :)1أن األرض لو كانت تسري هبذه الرسعة اهلائلة ( 30كم يف الدقيقة)؛ ملا استقر
عىل ظهرها يشء من البناء والشجر فض ً
ال عن احليوانات؛ وذلك لشدة خمرها للهواء ،ولشدة
صدم اهلواء لوجهها ،وأما زعمهم :أن الغالف اجلوي تابع لألرض يف الدوران فهذا زعم
كاذب؛ ال دليل صحيح عليه من نقل أو عقل ،ألنه قد جاء يف آيات كثرية ما يدل عىل أن
اهلواء مستقل بنفسه ،وليس تابع ًا لألرض ،فمن ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص :قوله تعاىل:
﴿وما َخ َل مقنَا السامء واألَر َض وما بينَهام ِ
العبِيَ ﴾ [األنبياء ( :])16فدلت هذه اآلية الكريمة
َ َ َم َُ
اَ َ َ م
َ َ
عىل أن خلق ما بي السامء واألرض كان مستق ً
ال بنفسه ،وأنه مغاير يف حقيقته وتكوينه هلام،
وأما العقل :فمن املعلوم أن جرم وكثافة اجلزيئات املكونة للهواء من األكسجي و
اهليدروجي والنيرتوجي وثاين أكسيد الكربون وبخار املاء :يف غاية اخلفة والضآلة؛ بحيث
ال تؤثر عليها جاذبية األرض؛ فتجعلها يف حكم املالصق هلا ،أو يف حكم األجسام التي عىل
سطحها ..وكذلك :فإنه من املعلوم أن األجسام التي عىل سطح األرض إذا ارتفعت عنه
واستقلت يف اهلواء؛ فإن سلطان اجلاذبية عليها يضعف نوع ًا ما ،ال سيام كلام ازداد االرتفاع،
وقلت الكثافة ..وكذلك :فإنه من املعلوم باحلس والرضورة أن اهلواء املحصور يف املراكب
احلديثة ،سوا ًء الربية أو البحرية أو اجلوية ،يكون متحرك ًا برسعتها ،بخالف ما كان
خارجها؛ فإنه ال يتبعها وال يتحرك برسعتها ،بل يقاومها؛ فكذلك ما عىل ظهر األرض من
اهلواء ال يكون تابع ًا هلا.
( :)2سري السحاب املسخر بي السامء واألرض؛ فنحن نراه يتحرك يف كل اجتاه،
ولو صدق افرتاؤهم لكان ينبغي أن تكون حركته فقط من الرشق إىل الغرب.
( :)3هجرة الطيور :فام كان هلذه الطيور املهاجرة أن هتتدي ملواطن هجرهتا ،أو
( )1ملاذا حركوا األرض ،ص.35
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مواطنها األصلية حي عودهتا إليها ،لوال فضل اهلل ورمحته بخلقه أن ث ابت هلم األرض التي
قار ًة ساكن ًة.
يسكنوهنا؛ فجعلها ا
( :)4الطائرات التي تطري عىل ارتفاع شاهق جد ًا من الشامل إىل اجلنوب ،أو
بالعكس :ال تلحظ حركة األرض ودوراهنا من املغرب إىل املرشق كام يزعمون كذب ًا وزور ًا،
بل ال ينبغي هلذه الطائرات أن هتتدي ملواضع هبوطها عىل سطح األرض بمجرد استقالهلا
يف اهلواء.
وقد ختم هذه االستدالالت العجيبة هبذه النتيجة الغريبة( :ومن تفكر يف زورهم
()1

وهبتاهنم تبي له ما يرتتب عىل هذه النظرية الفاسدة من املناقضات العقلية الكثري)

وهكذا استطاع العقل السلفي أن حيول احلقائق العلمية القطعية التي ال شك فيها
ومها وخداعا ،وحيول اخلرافات التي نقلها عن سلفه حقائق قطعية ال حيل ألحد أن
يناقشها ،ومن جترأ عىل ذلك عرض نفسه لسهام التكفري ورماح التبديع والتضليل.

( )1ملاذا حركوا األرض ،ص.35
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احلسية ..ال املعنوية
الركن اخلامس الذي يقوم عليه بنيان العقل السلفي هو [احلس] بدل املعنى ،أو
[الظاهر] بدل الباطن ،أو [احلرفية] بدل املقاصدية ،وهو ناشئ ـ كام يذكر املحللون
النفسيون القدامى ـ من غلبة اجلسد عىل الروح ،والشهوة عىل العقل ،والبهيمية عىل
اإلنسانية ..وهو من اخلصال التي اكتسبها العقل السلفي من اليهود نتيجة إدمانه عىل
التلمذة عىل آثارهم وأخالقهم.
وال نحتاج إىل جهد كبري إلثبات هذه اخلاصية يف العقل السلفي ،ومشاهبتهم لليهود
فيها ،فإن كل يشء فيهم يفضح هذه الصفة ويدل عليها.
فهم ـ يف الظاهر ـ يظهرون ورعا شديدا يف التقيد بأحكام الرشيعة ،ولكنهم ـ يف
الباطن ـ أبعد الناس عنها ،ألهنم ال يرون من الرشيعة إال ظاهرها امللموس ،أما حقيقتها
ومعانيها العميقة ،فهم جيافوهنا ،بل يشوهوهنا بسلوكهم وأخالقهم التي يتصورون أهنم لن
يتدينوا التدين الصحيح إال بمامرستها.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذه الناحية يف اليهود خصوصا ،وحذر األمة من الوقوع
وه ُك مم ِق َب َل املمَ م ِ
رش ِق َواملمَغ ِمر ِ
ب
رب َأ من ُت َو ُّلوا ُو ُج َ
فيها ،كام قال تعاىل يف شأن القبلةَ ﴿ :ل مي َس ا مل ِ ا
ِ
رب َم من آ َم َن بِاهللاِ َوا مل َي مو ِم ماآل ِخ ِر َواملمَ َالئِك َِة َوا ملكِت ِ
َاب َوالنابِ ِّييَ َوآتَى املمَ َال ع ََىل ُح ِّب ِه َذ ِوي
َو َلك ان ا مل ِ ا
ِ
يل َو ِ ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
الص َال َة َوآتَى الزا كَا َة
اب َو َأ َقا َم ا
السائليَ َو ِيف ِّ
ا
ا مل ُق مر َبى َوا مل َيتَا َمى َواملمَ َساكيَ َوا مب َن ا

ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحيَ ا مل َب مأ ِ
َواملمُو ُف َ
س ُأو َلئِ َك ا ال ِذي َن
ون بِ َع مه ِد ِه مم إِ َذا ع َ
َاهدُ وا َو ا
الصابِ ِري َن يف ا مل َب مأ َساء َو ا ا
َصدَ ُقوا َو ُأو َلئِ َك ُه ُم املمُ ات ُق َ
ون﴾ [البقرة]177 :

فاآلية الكريمة تبي أن الرب ـ الذي هو لب الدين ـ ال يقترص عىل تلك املظاهر
والرسوم والشعائر الظاهرة ،بل هو قبل كل يشء وبعده عالقة روحانية عميقة مع اهلل ومع
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مجيع احلقائق املقدسة املرتبطة به ..وهو كذلك قيم رفيعة ،وأخالق عالية تتجىل يف مجيع
مظاهر احلياة.
وقد ذكر املفرسون سبب نزول اآلية وعالقتها باليهود ،فذكروا أن (اهلل تعاىل ملا أمر
املؤمني أوال بالتوجه إىل بيت املقدس ،ثم حوهلم إىل الكعبة ،شق ذلك عىل نفوس طائفة
من أهل الكتاب وبعض املسلمي ،فأنزل اهلل تعاىل بيان حكمته يف ذلك ،وهو أن املراد إنام
هو طاعة اهلل عز وجل ،وامتثال أوامره ،والتوجه حيثام وجه ،واتباع ما رشع ،فهذا هو الرب
والتقوى واإليامن الكامل ،وليس يف لزوم التوجه إىل جهة من املرشق إىل املغرب بر وال
()1

طاعة ،إن مل يكن عن أمر اهلل ورشعه)

ِ
وت ِم من ُظ ُه ِ
رب َم ِن
رب بِ َأ من َت مأ ُتوا ا مل ُب ُي َ
ور َها َو َلك ان ا مل ِ ا
وهكذا نجد قوله تعاىلَ ﴿ :و َل مي َس ا مل ِ ُّ
ا ات َقى و مأ ُتوا ا ملبي َ ِ
اهبا َوا ات ُقوا اهللاَ َل َع ال ُك مم ُت مفلِ ُح َ
ون ﴾ [البقرة ،]189 :وهو يشري إىل
ُُ
َ
وت م من َأ مب َو ِ َ
ما كان يبالغ فيه املرشكون من شعائر ظاهرة حسية يف نفس الوقت الذي يعرضون فيه عن
الشعائر الباطنة ،التي هي لب الدين وأصله وجوهره.
وهذا كله يدل عىل أن التعلق بالشعائر الظاهرة وحدها واملبالغة فيها أسلوب
الشيطاين يستعمله مع الديانات املختلفة ليبعدها عن أهداف الدين األساسية ،فيصبح
الدين جمرد طقوس وشعائر ،ال حياة فيها وال أثر هلا.
وقد طبق الشيطان مرشوعه يف هذه األمة عن طريق االجتاهات السلفية املختلفة التي
مألت حياة األمة فتنا منذ نشوئها ،بل حولت شعائر الدين إىل وسيلة للتنافر والتباغض
ومجيع األمراض النفسية.
ومن األمثلة الواضحة عىل ذلك أن الصالة التي هي عمود الدين وركنه الركي،
بدل أن تكون وسيلة لتغذية الروح ،والتواصل مع اهلل ،وامتالء احلياة بجميع القيم النبيلة
( )1تفسري ابن كثري ()485 /1
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بسبب احلرص عليها وأدائها بالصفة التي أمر هبا اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :قدم َأ مف َل َح
ِ
ون ( )1ا ال ِذين ُهم ِيف ص َال ِهتِم َخ ِ
اش ُع َ
املمُؤم ِمنُ َ
الص َال َة
ون﴾ [املؤمنون ،]2 ،1 :وقالَ ﴿ :و َأق ِم ا
َ
م
َ م
َن ا مل َفح َش ِ
ِ
ِِ
الص َال َة َتن َمهى ع ِ
اء َواملمُنمك َِر َو َل ِذك ُمر
م
الص َال َة إِ ان ا
لذك ِمري﴾ [طه ،]14 :وقالَ ﴿ :و َأق ِم ا
مرب﴾ [العنكبوت]45 :
اهللاِ َأك َ ُ
إال أهنا حتولت يف أيدي السلفية إىل جمرد رسوم وطقوس ،يتصورون من خالهلا كربا
وغرورا أهنم وحدهم املستأثرون بكيفية صالة النبي  ،حتى كتبوا يف ذلك كتبا كثرية،
وأثاروا فتنا يف املساجد بسببها ،يدعون أن صالهتم هي صالة سنة ،وصالة غريهم صالة
بدعة.
وقد أشار  إىل هذه اخلصلة فيهم إشارة صحية ،فقال « :خيرج قوم من أمتي يقرأون
القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بيشء ،وال صالتكم إىل صالهتم بيشء ،وال صيامكم إىل
()1

صيامهم بيشء ،يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ،ال جتاوز صالهتم تراقيهم)

فهذا احلديث يشري إىل تلك املبالغات يف املظاهر التعبدية يف نفس الوقت الذي
ينشغلون فيه عن حقائق العبادة وجوهرها.
ويف قوله  يف احلديث (:يقرأون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بيشء) ،وقوله يف
حديث آخر ( :خيرج قوم من أمتي يف آخر الزمان أحداث األسنان ،سفهاء األحالم،
يقولون من قول خري الربية ،يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم)( )2إشارة إىل مبالغاهتم يف
أحكام الرتتيل والتشدد مع الغنة واملدود ،متناسي احلقائق القرآنية العظيمة التي حياربوهنا
بسلوكهم.
وهكذا نجد شأهنم يف مجيع أحكام الرشيعة ..فهم يف املسائل التي أتاحت الرشيعة
( )1مسلم  748 /2وأيب داود  125 /5وأمحد  91 /1و  92والنسائي يف الكربى .163 /5
( )2البخاري  ،172 / 6ومسلم رقم ()1063
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فيها الكثري من احلرية للناس حتى ال تضيق احلياة هبم ،نراهم يضيقون عليها ،فيفرضون
عليهم مظاهر معينة يلزموهنم هبا إلزاما شديدا ،وكأن الدين خمترص يف حلية وقميص وعباءة
ونقاب  ..وغريها.
وهكذا نجد موقفهم من اجلوانب االجتامعية التي اخترصت عندهم يف بعض
الرسوم السطحية التي خيصون هبا أصحاهبم  ..أما غريهم ،فمقتىض الوالء والرباء الذي
استخدمه الشيطان للتفريق بي املؤمني يدعوهم إىل ممارسة كل الرذائل األخالقية معهم
باسم الدين وباسم رسول اهلل  رمحة اهلل للعاملي.
حتى أهنم ويف معامالهتم مع غري املسلمي الذين أمرنا بأن نحسن إليهم ،بل ندفع
من أموالنا ما يؤلف قلوهبم ،نراهم يدعون إىل ممارسة كل أنواع اإلساءت معهم بدل تلك
الرمحة والسامحة التي نص عليها القرآن الكريم.
ومن األمثلة عىل ذلك ما يتداوله السلفية بينهم من كتب ابن تيمية التي نسخوا هبا
الرشيعة السمحة وهي رسالة حتت عنوان (مسألة يف الكنائس) ،أجاب فيها عىل سؤال هذا
نصه( :ما تقول السادة العلامء يف الكنائس التي بالقاهرة وغريها التي أغلقت بأمر والة
األمور ،إذا ادعى أهل الذمة :أهنا غ ِّلقت ظل ًام ،وأهنم يستحقون فتحها ،وطلبوا ذلك من
()1

ويل األمر  ..فهل تقبل دعواهم؟ وهل جتب إجابتهم أم ال؟!)

وقد أجاب ابن تيمية عىل هذه املسألة بقوله( :أما دعواهم أن املسلمي ظلموهم يف
خمالف ألهل العلم ،فإن علامء املسلمي من أهل املذاهب األربعة:
ٌ
كذب
إغالقها فهذا
ٌ
مذهب أيب حنيفة ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد ،وغريهم من األئمة ،كسفيان الثوري،
واألوزاعي ،والليث بن سعد ،وغريهم ،ومن قبلهم من الصحابة والتابعي ،متفقون عىل
ٍ
كنيسة بأرض العنوة كأرض مرص والسواد بالعراق ،وبر الشام ونحو
أن اإلمام لو هدم كل
( )1مسألة يف الكنائس( ،ص)99 :
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ذلك ،جمتهدً ا يف ذلك ،ومتب ًعا يف ذلك ملن يرى ذلك ،مل يكن ذلك ظل ًام منه؛ بل جتب طاعته
يف ذلك ..وإن امتنعوا عن حكم املسلمي هلم ،كانوا ناقضي العهد ،وحلت بذلك دماؤهم
وأمواهلم)

()1

ولذلك ال نستغرب ما يامرسه تالميذ املدرسة السلفية من تدمري للكنائس وإساءة
للمسيحيي وغريهم من أهل األديان املختلفة ،بل إساءهتم للمسلمي أنفسهم ..ألهنم
يعتقدون أن اإلسالم هلم وحدهم ،أما غريهم فكلهم منحرفون ضالون مضلون.
وهكذا نجد مواقفهم السلبية من تلك العواطف النبيلة التي يربزها املسلمون لرهبم
أو نبيهم  حيث يعتربون كل ذلك بدعة وضاللة ،فال هيتمون بيشء كام هيتمون بالتحذير
من كل مظاهر التدين العميق املمتلئ باملحبة والسامحة.
بل إن غلبة البهيمية عىل هذا العقل جعلته يف ممارساته الدعوية يعطي كل جهده
للدعوة إىل اجلنة وقصورها وأهنارها وللحور العي ،فهو يتاجر هبم يف كل املحال ،ألن
الدين يف تصوره ليس سوى مقايضة اهلل ببعض املامرسات السطحية املمتلئة بالكثافة ،ويف
املقابل ينال اخللود يف اجلنة احلسية التي مألوا حياة الناس ضيقا وشقاء بسببها.
هذه جمرد أمثلة عىل غلبة احلس عىل املعنى يف العقل السلفي ،وسنرى هنا تفاصيل
ذلك وأدلتها من خالل اجلوانب التالية :التعبدية ،والشخصية ،واالجتامعية ،والعاطفية،
وهي جمرد أمثلة ألن استيعاب ذلك كله حمال لكثرته وتشعبه.
أوال ـ اجلوانب التعبدية
العبادة باملفهوم اإلسالمي األصيل الذي نص عليه القرآن الكريم والسنة املطهرة
ووضع الشعائر املرتبطة هبا هي ذلك التوجه الروحاين اخلاشع هلل تعاىل ،بحيث يعيش
املامرس هلا يف ظلها أجواء مجيلة من التواصل مع اهلل والتعرف عليه وحمبته واألنس به
( )1مسألة يف الكنائس (ص)102 :
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والشوق إليه.
ولذلك فإن العبادات ـ بمختلف أنواعها من صالة وذكر وتالوة وغريها ـ هي
املعراج الذي يعرج به املؤمن لربه ،ليأنس به ،ولينال من معرفته والقرب منه بحسب حظه
من تلك الشعائر التعبدية وصدقه يف أدائها.
وهي مع كوهنا ذات هيئة خاصة وقع فيها اخلالف يف األمة إال أن املسلم الواعي ..
أو املسلم املدرك للمقصد الرشعي منها ال هيتم بتلك التفاصيل الكثرية  ..فهو قد خيتار هيئة
من اهليئات عن قناعة أو اجتهاد أو تقليد لكنه يف نفس الوقت ال يفرض عىل غريه تلك
القناعة ،وال يعترب أن عبادته أفضل من عبادة غريه لكون املقصد من تلك العبادات هو
اخلشوع ال احلركات املرتبطة هبا.
هذه هي نظرة املسلم الصادق للعبادة ..فهو ينظر إليها من زاويتي :زاوية شخصية
جتعله هيتم بأدائها بحسب ما وصل إليه اجتهاده أو تقليده..
وزاوية اجتامعية ،وهي احرتام الشعائر التي يامرسها سائر املسلمي بمختلف
مذاهبهم ،وعدم التفاخر عليهم ..ألنه ال يدري أهيم أقرب ،فاهلل تعاىل ال ينظر إىل األجسام
واحلركات وإنام ينظر إىل القلوب.
هذه هي نظرة املسلم اإلنسان الذي يستلهم دينه من القرآن الكريم ومن السنة
النبوية املطهرة املحمية بحصون القرآن الكريم ..أما النظرة السلفية ،والتي جتعل القرآن
الكريم والسنة املطهرة سجينة لفهوم السلف فإهنا تنظر إىل املسألة نظرة خمتلفة متاما.
فهي من جهة ال هتتم برعاية املقاصد الرشعية يف العبادات ..ألن عنايتها كلها
موجهة لألداء الظاهري احلريف ..ومن جهة ثانية حتارب املقاصد الرشعية ،بام ابتدعته من
فتاوى وأحكام قاسية حتول العباد والزهاد واملستغرقي يف عبادة اهلل إىل مبتدعي وزنادقة
ومنحرفي.
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وسنتحدث باختصار هنا عن كال اجلانبي:
 1ـ إمهال املقاصد الرشعية:
من أهم مظاهر التقصري بل اإلمهال السلفي للمقاصد الرشعية يف العبادات ذلك
الرتكيز الشديد عىل الصور املرتبطة بأدائها واملبالغة الشديدة يف ذلك إىل درجة اعتبار كل
خمالف هلم يف أي جزئية منها مبتدعا وضاال ومنحرفا.
ومن أكرب الطامات هو ربطهم لذلك برسول اهلل  .. وكأهنم وحدهم من دون
األمة من رأى رسول اهلل  ،وشاهد صالته ،فهو يقلده تقليدا ،ويعترب املخالف له مقرصا
أو مفرطا أو مبتدعا.
لذلك من غرائب ما كتبوه تلك الكتب املصنفة يف كيفية صالة رسول اهلل  .. وكأن
صالة رسول اهلل  هي تلك احلركات اخلالية من املعاين املقدسة ،وكأهنم عندما يتحركون
بتلك احلركات يكونون قد فعلوا نفس ما كان يفعله رسول اهلل  ..وأنى هلم ذلك.
باإلضافة إىل ذلك فإن الصالة التي هي حمل التواضع واخلشوع واملسكنة حتولت
لدهيم إىل وسيلة للتباهي عىل سائر األمة ،ووسيلة لتفريق صفها ،وقد ورد يف بعض اآلثار:
(إنام أتقبل الصالة ممن تواضع هبا لعظمتي ،ومل يستطل عىل خلقي ،ومل يبت مرصا عىل
معصيتي ،وقطع هناره يف ذكري ،ورحم املسكي وابن السبيل واألرملة ،ورحم املصاب،
ذلك نوره كنور الشمس ،أكلؤه بعزيت ،وأستحفظه مالئكتي ،وأجعل له يف الظلمة نورا،
()1

ويف اجلهالة حلام ،ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة)

هذه هي الصالة التي حث عليها القرآن الكريم ،وهكذا كان رسول اهلل  يصيل..
لكن السلفية أبوا ذلك ،وراحوا ـ بمنهجهم احلديث الذي ذكرنا ثغراته سابقا ـ حياولون
الوصول بانتقائيتهم املعهودة إىل الكيفية التي كان يصيل هبا رسول اهلل  ..وهم يعلمون
( )1أبو نعيم يف حلية األولياء ح .4731
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أن األمة اختلفت ،وأن كل طائفة ومذهب اقتنع بقناعة معينة ،فهو يصيل عىل أساسها حمرتما
لغريه ،معطيا األمهية يف الصالة لروحها ومعناها ومقصدها.
ومن أشهر الكتب التي ألفوها يف ذلك ،وأثارت فتنا كبرية يف املساجد وغريها
الكتاب املعنون بـ [صفة صالة النبي  من التكبري إىل التسليم كأنك تراها] من تأليف حممد
ناص الدين األلباين ،والذي ذكر دوافعه من تأليفه ،فقال( :وملا كنت مل أقف عىل كتاب
جامع يف هذا املوضوع فقد رأيت من الواجب عيل أن أضع ألخواين املسلمي ممن مههم
االقتداء يف عبادهتم هبدي نبيهم  كتابا مستوعبا ما أمكن جلميع ما يتعلق بصفة صالة
النبي  من التكبري إىل التسليم بحيث يسهل عىل من وقف عليه من املحبي للنبي  حبا
صادقا القيام بتحقيق أمره يف احلديث( :صلوا كام رأيتموين أصيل) ،وهلذا فإين شمرت عن
ساعد اجلد وتتبعت األحاديث املتعلقة بام إليه قصدت من خمتلف كتب احلديث فكان من
()1

ذلك هذا الكتاب الذي بي يديك)

وهذا الكالم العنرصي اخلطري الذي حيرص املحبي لرسول اهلل  يف هذا التيار دون
سائر األمة يبي مفهوم املحبة الصادقة لرسول اهلل  عند السلفيي ،فهي عندهم جمرد تقليد
ملا كان يفعله ،ال التواصل الروحي والعاطفي املمتلئ باملشاعر النبيلة ..وهلذا نراهم جيعلون
السنة ـ كام يتصوروهنا ـ هي وسيلتهم للفرقة والكراهية.
وقد ذكر األلباين اآلثار اخلطرية التي ستنجر عن كتابه هذا ،فقال ـ بجرأة عجيبة
متحديا كل األمة وفقهائها ـ ( :ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء اهلل تعاىل جامعا لشتات
ما تفرق يف بطون كتب احلديث والفقه  -عىل اختالف املذاهب مما له عالقة بموضوعه -
بينام ال جيمع ما فيه من احلق أي كتاب أو مذهب ،وسيكون العامل به إن شاء اهلل ممن قد
هداه اهلل ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهلل هيدي من يشاء إىل صاط مستقيم ،ثم إين حي
( )1صفة صالة النبي  األلباين (ص)40 :
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وضعت هذا املنهج لنفيس  -وهو التمسك بالسنة الصحيحة  -وجريت عليه يف هذا
الكتاب وغريه  -مما سوف ينترش بي الناس إن شاء اهلل  -كنت عىل علم أنه سوف ال يرِض
ذلك كل الطوائف واملذاهب بل سوف يوجه بعضهم أو كثري منهم ألسنة الطعن وأقالم
اللوم إيل وال بأس من ذلك عيل فإين أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية ال تدرك ،فحسبي
أنني معتقد أن ذلك هو الطريق األقوم الذي أمر اهلل تعاىل به املؤمني وبينه نبينا حممد سيد
()1

املرسلي وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعي ومن بعدهم)

لقد ذكر هذا الكالم يف مقدمته للطبعة األوىل ،وبعد عرش سني من نرش الكتاب،
وبعد أن أصبحت الصالة التي جعلها اهلل وسيلة لوحدة األمة وعروجها إىل رهبا وسيلة
للفتنة والكراهية  ..مل يرتاجع ،ومل يندم ،بل ظل مرصا عىل ذلك.
بل إنه راح يدعو أتباعه وأتباع مدرسته إىل التشدد أكثر ،قال يف مقدمته لطبعة جديدة
من الكتاب ( :ذلك ما كنت كتبته منذ عرش سنوات يف مقدمة هذا الكتاب وقد ظهر لنا يف
هذه الربهة أن له تأثري طيب يف صفوف الشباب املؤمن إلرشادهم إىل وجوب العودة يف
دينهم وعبادهتم إىل املنبع الصايف من اإلسالم :الكتاب والسنة فقد ازداد فيهم  -واحلمد هلل
()2

 -العاملون بالسنة واملتعبدون هبا حتى صاروا معروفي بذلك)

لكنه بعد العرشية السوداء من الفتنة التي أحدثها كتابه ،والتي أنشأت جيال من
الشباب معروفا بصالته امليزة رأى يف البعض بعض الورع عن استخدام الصالة وسيلة
لشق الصف اإلسالمي ،فراح ينصحهم ،ويزل عنهم ذلك الورع ،بل راح ينفخ فيهم روح
التحدي ،حتدي األمة مجيعا يف أقدس شعائرها ،يقول يف ذلك( :غري أين ملست من بعضهم
توقفا عن االندفاع إىل العمل هبا ال شكا يف وجوب ذلك بعد ما سقنا من اآليات واألخبار
( )1صفة صالة النبي ( ص)43 :
( )2صفة صالة النبي (ص)58 :
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عن األئمة يف األمر بالرجوع إليها ،ولكن لشبهات يسمعوهنا من بعض املشايخ املقلدين،
لذا رأيت أن أتعرض لذكرها والرد عليها لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إىل العمل
()1

بالسنة مع العاملي هبا ،فيكون من الفرقة الناجية بإذن اهلل تعاىل)

وهكذا قسم األلباين املصلي إىل قسمي :ناجي وغري ناجي ..أما الناجون فليسوا
أولئك الذين يف صالهتم خاشعون ،وال عىل صالهتم دائمون  ..وإنام أولئك الذي لكتاب
األلباين قارئون ،وله متبعون ،ويف سبيله مضحون ..وأما اهلالكون ،فليسوا أولئك الذين
عن صالهتم ساهون ،الذين هم يراؤون ،وإنام هم الذين لأللباين خمالفون ،وعن كيفية
صالة رسول اهلل  معرضون.
هذا ما يريد األلباين وغريه من أعالم السلفية تلقينه لألمة  ..هم يدعوهنا لالنشقاق
باسم أقدس مقدساهتا ،كام دعوها لالنشقاق باسم عقائدها ورسوهلا وكل أصول دينها
وفروعه.
والعجيب أن األلباين يرد عىل أولئك الشباب ورعهم يف متزيق وحدة األمة ،يقول
حاكيا موقفه الذي مل يعجبه ( :قال بعضهم :ال شك أن الرجوع إىل هدي نبينا  يف شؤون
ديننا أمر واجب ال سيام فيام كان منها عبادة حمضة ال جمال للرأي واالجتهاد فيها ألهنا توقيفية
كالصالة مثال ولكننا ال نكاد نسمع أحدا من املشايخ املقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون
االختالف ويزعمون أهنا توسعة عىل األمة وحيتجون عىل ذلك بحديث  -طاملا كرروه يف
مثل هذه املناسبة رادين به عىل أنصار السنة ( :-اختالف أمتي رمحة) فيبدو لنا أن هذا
احلديث خيالف املنهج الذي تدعو إليه وألفت كتابك هذا وغريه عليه فام قولك يف هذا
()2

احلديث)

( )1صفة صالة النبي ( ص)58 :
( )2صفة صالة النبي ( ص)58 :
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وهنا يدخل األلباين قدراته احلديثية التي تصحح ما يشاء وتضعف ما يشاء ،ليقيض
عىل احلديث ،وبعدها يذهب ليقيض عىل ما ورد يف الدعوة إىل الوحدة يف القرآن الكريم،
فيقول ..( :الثاين :أن احلديث مع ضعفه خمالف للقرآن الكريم فإن اآليات الواردة فيه  -يف
النهي عن االختالف يف الدين واألمر باالتفاق فيه أشهر من أن تذكر)

()1

والعجيب أن األلباين كغريه من السلف يطبق ما يقول املثل بدقة( :رمتني بدائها
وانسلت) ،فهو يتصور أن االتفاق والوحدة البد أن تكون عىل مذهبه ،ال عىل أي مذهب
آخر ..أي أن األمة مجيعا سلفها وخلفها إن أرادت أن تتحد ،فعليها أن تتحد عىل كتابه،
وإال فإنه ال هيمه احتادها أو اختالفها.
ونحن ال ننكر عليه ،وال عىل السلفية مجيعا ،وال عىل أي أحد من الناس أن جيتهد يف
أي مسألة ،ولكن ننكر عليه ذلك االحتكار لرسول اهلل  ولسنة رسول اهلل  وللصالة..
فلو أنه ذكر أن كتابه هذا اجتهاد منه ،وهو ال يلغي اجتهاد غريه ،وأنه ال حرج عىل أي أحد
أن يتبع ما شاء من اآلراء ،ملا أنكرنا عليه هذا ،ألن إنكارنا للفتنة وليس للبحث العلمي.
وما فعله األلباين هو نفس ما فعله السلفية مجيعا ،ويف مجيع مراحل التاريخ ،فقد
حفظ لنا املؤرخون الكثري من احلوادث التي كان احلنابلة سببا فيها بسبب فروع بسيطة يف
الصالة وغريها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره ابن األثري يف سنة  447هـ ،قال( :يف هذه السنة وقعت
الفتنة بي الفقهاء الشافعية واحلنابلة ببغداذ ،ومقدم احلنابلة أبو يعىل بن الفراء ،وابن
التميمي ،وتبعهم من العامة اجلم الغفري ،وأنكروا اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،ومنعوا
من الرتجيع يف األذان ،والقنوت يف الفجر ،ووصلوا إىل ديوان اخلليفة ،ومل ينفصل حال،
وأتى احلنابلة إىل مسجد بباب الشعري ،فنهوا إمامه عن اجلهر بالبسملة ،فأخرج مصحفا
( )1صفة صالة النبي ( ص)59 :
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()1

وقال :أزيلوها من املصحف حتى ال أتلوها)

ومنها ما ذكره ابن كثري يف أحداث سنة سنة 323هجرية ـ فقد ذكر أن مجاعة من
احلنابلة ببغداد اعرتضوا عىل من جيهر بالبسملة يف الصالة ،مما جعل الرشطة تتدخل
ضدهم ،فأمرت بأن ال ُيصيل حنبيل بالناس إال إذا جهر بالبسملة يف صاليت الصبح و
العشاء ،لكن احلنابلة مل يرتدعوا ،و استمروا يف عنفهم جتاه الشافعية ،و مل ُيوقفوا ذلك إال
بعدما أصدر اخلليفة الراِض باهلل توقيعا عنيفا زجرهم فيه ،و هددهم بالقتل و التنكيل ،و
الترشيد و حرق البيوت()1
وقد أشار الغزايل إىل ما يامرسه السلفية من االستغراق يف اجلانب الظاهري من
الشعائر التعبدية ،وإمهال اجلانب الباطني ،فقال( :وأما الصالة فالفقيه يفتي بالصحة إذا
أتى بصورة األعامل مع ظاهر الرشوط وإن كان غافال يف مجيع صالته من أوهلا إىل آخرها
مشغوال بالتفكري يف حساب معامالته يف السوق إال عند التكبري وهذه الصالة ال تنفع يف
اآلخرة كام أن القول باللسان يف اإلسالم ال ينفع ولكن الفقيه يفتي بالصحة أي أن ما فعله
حصل به امتثال صيغة األمر وانقطع به عنه القتل والتعزير فأما اخلشوع وإحضار القلب
()2

الذي هو عمل اآلخرة وبه ينفع العمل الظاهر ال يتعرض له الفقيه)

ثم حكى عن صالة السلف الصالح الذين يتاجر هبم السلفية ،فروى عن اإلمام عيل
بن أيب طالب أنه كان إذا حرض وقت الصالة ،يتزلزل ويتلون وجهه ،فقيل له :مالك يا أمري
املؤمني فيقول( :جاء وقت أمانة عرضها اهلل عىل السموات واألرض واجلبال فأبي أن
()3

حيملنها وأشفقن منها ومحلتها)

( )1الكامل يف التاريخ ()129 /8
( )2إحياء علوم الدين ()18 /1
( )3إحياء علوم الدين ()151 /1
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وروى عن عيل بن احلسي أنه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقول له أهله :ما هذا الذي
()1

يعرتيك عند الوضوء؟ فيقول( :أتدرون بي يدي من أريد أن أقوم؟)

أما صالة رسول اهلل  وخشوعها وعروجه إىل اهلل فيها ،فال يمكن التعبري عنه وال
وصفه ..بل ال يمكن ألي كتاب من كتب الدنيا أن حييط به.
باإلضافة إىل هذا رد الغزايل عىل هذه املنهج احليس يف التعامل مع الصالة ،بأن تلك
احلركات ،مهام دقت ال تساوي شيئا أمام حركة القلوب باخلشوع والتقوى ،يقول يف ذلك:
( ..أما الصالة فليس فيها إال ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ،فأما الذكر فإنه
جماورة ومناجاة مع اهلل عز وجل فإما أن يكون املقصود منه كونه خطابا وحماورة أو املقصود
منه احلروف واألصوات امتحانا للسان بالعمل ،كام متتحن املعدة باإلمساك يف الصوم ،وكام
يمتحن البدن بمشاق احلج  ..وال شك أن هذا القسم باطل فإن حتريك اللسان باهلذيان ما
أخفه عىل الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل ،بل املقصود احلروف من حيث أنه
()2

نطق ،وال يكون نطقا إال إذا أعرب عام يف الضمري ،وال يكون معربا إال بحضور القلب)
 2ـ مناقضة املقاصد الرشعية:

مل يكتف السلفية بشغل األمة يف تلك اخلالفات الفرعية حول الشعائر التعبدية،
والتي أثارت الفتن بينهم ،وزعزعت وحدهتم واستقرارهم ،بل راحوا إىل كل حسنة من
حسنات الشعائر التعبدية يواجهوهنا باملحاربة والتبديع ،بل بالتكفري ،بل بالتحريض عىل
القتل.
واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن حترص ..وسأذكر هنا نامذج عنها لتكون دليال عىل
غريها.
( )1إحياء علوم الدين ()151 /1
( )2إحياء علوم الدين ()160 /1
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فمن األمثلة عىل ذلك أن الكثري من املسلمي من أتباع املذاهب املختلفة ،وتقديرا
منهم ألمهية النية يف الصالة ،وخوفا من ترسب الغفلة إليهم فيعجلوا بالتكبري قبل النية،
صاروا يتلفظون بالنية ردعا للوسواس  ..وقد أخذ هبذا الكثري من املذاهب اإلسالمية..
لكن السلفية ـ وبلسان شيخهم األكرب ـ مل يكتفوا بأن يروا أن هذه املسألة مرجوحة ،والدليل
فيها ضعيف ،وأن األرجح خالفها..
وإنام راحوا بام يف نفوسهم من أسود ونمور حيكمون عىل فاعل ذلك ومستحله
بالقتل ،يقول ابن تيمية( :اجلهر بلفظ النية ليس مرشوعا عند أحد من علامء املسلمي ،وال
فعله رسول اهلل وال فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف األمة وأئمتها ،ومن ادعى أن
ذلك دين اهلل ،وأنه واجب ،فإنه جيب تعريفه الرشيعة ،واستتابته من هذا القول ،فإن أص
()1

عىل ذلك قتل)

وعىل إثره قال الشيخ ابن باز( :التلفظ بالنية بدعة ،واجلهر بذلك أشد يف اإلثم ،وإنام
السنة النية بالقلب  ..ومل يثبت عن النبي  وال عن أحد من أصحابه وال عن األئمة
()2

املتبوعي التلفظ بالنية ،فعلم بذلك أنه غري مرشوع بل من البدع املحدثة)

ومن األمثلة عىل ذلك موقفهم من قراءة القرآن الكريم مجاعة ،والتي أراد املسلمون
من خالهلا أن جيعلوا من القرآن الكريم واسطة للتالحم االجتامعي ،والروحانية
االجتامعية ،لتتعمق الوحدة بينهم يف ظالل حبل اهلل املتي القرآن الكريم ،باإلضافة إىل ما
ورد من الدعوة إىل ذلك يف قوله ( : :ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل
ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة ،وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة ،وذكرهم

( )1جمموع الفتاوى :ج  / 22ص 235ـ.236
( )2فتاوى إسالمية ج1ص .315
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()1

اهلل فيمن عنده)

فهذا احلديث العظيم كاف بمفرده للداللة عىل الفضل العظيم الذي يناله قراء
القرآن الكريم مجاعة ،أما حتريف احلديث وتأويله بذكر أن معناه املراد منه هو أن يقرأ واحد
ويستمع الباقون ،فهو تأويل بعيد جدا ،بل هو أقرب إىل التحريف منه إىل التأويل ،ذلك أننا
إذا قلنا :جلس القوم يأكلون ..فهذا ال يعني أن تدار امللعقة بينهم ،ليأكل الواحد منهم،
وينتظر اآلخرون أدوارهم ليأكلوا..
فكلمة [يفعلون] يف اللغة العربية داللتها واضحة ،وتعني أهنم يفعلون مجيعا يف نفس
الوقت ..وإخراجها عن هذه الداللة يقتيض قرينة أو دليال خارجيا ،ودون ذلك خرط
القتاد.
لكن السلفية بسبب حرصهم عىل سلفهم أكثر من حرصهم عىل رسول اهلل  راحوا
يعقبون عىل ذلك  ،بأن السلف مل يفعلوا..وما داموا مل يفعلوا ،فهذا يعني أن النصيحة التي
وجهها رسول اهلل  ألمته بدعة ،ومن التزم هبا فقد ابتدع  ..ألن الدين يمثله السلف ال
رسول اهلل  ..أو هو بعبارة أخرى أكثر أدبا :الدين يمثله رسول اهلل  ولكن برشط أن
يكون بفهم السلف ،أو برشط أن يوافق عليه السلف.
وبناء عىل هذا ،فقد راحوا حيذرون من هذه السنة احلميدة التي امتألت هبا مساجد
األمة ،وكانت سببا يف اهتاممها بالقرآن الكريم حفظا وفهام وتدبرا.
ومن األمثلة عىل ذلك أن الشيخ عبد اهلل بن قعود وعبد اهلل بن غديان وعبد الرزاق
عفيفي وعبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،وكلهم من هيئة كبار العلامء سئلوا هذا السؤال من
بعض املغاربة( :من عادتنا نحن املغاربة أن نقرأ القرآن مجاعة صباح ًا ومساء بعد صالة
الصبح واملغرب ،فهل يعد هذا بدعة؟) ،فأجابوا هذه اإلجابة اخلطرية( :التزام قراءة القرآن
( )1رواه مسلم ()71/8
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مجاعة بصوت واحد بعد كل من صالة الصبح واملغرب أو غريمها بدعة ،وكذا التزام الدعاء
مجاعة بعد الصالة ،أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدارسوا القرآن مجيع ًا كلام فرغ واحد قرأ
()1

اآلخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب)

وهذا لألسف ـ قصدوا أو مل يقصدوا ـ نوع من التنفري من قراءة القرآن الكريم ،ألن
تلك العادة كانت سببا يف انتشار تالوة القرآن الكريم يف املغرب العريب ،واهتاممهم به
وبحفظه ،لكن إزالة هذا وغريه قد ساهم يف النفور منه ،والرغبة عن حفظه.
ولو أننا طبقنا املقاييس التي اعتمدوا عليها يف هذه الفتوى ،لوجدناهم يتناقضون
معها تناقضا تاما.
ومن األمثلة عىل ذلك أن املصحف الذي تطبعه السعودية ،والذي كان وال زال هليئة
كبار العلامء عالقة باإلرشاف عليه ال يتفق مع املصحف الذي كان يف عهد السلف األول،
بل ال يتفق مع قول مالك الذي بنوا عليه قوهلم يف تبديع القراءة اجلامعية للقرآن الكريم.
فقد قال أشهب :سمعت مالكا ،وقد سئل عن املصاحف يكتب فيها خواتم السور
يف كل سورة ما فيها من آية .قال( :إنى أكره ذلك يف أمهات املصاحف أن يكتب فيها شئ
أو يشكل ،فأما ما يتعلم به الغلامن من املصاحف فال أرى بذلك بأسا)

()2

فلذلك عليهم أن حيذفوا من مصاحفهم ما كرهه مالك ،وإال كانوا من الذين يؤمنون
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.
بل إن النصوص الواردة عن السلف يف هذه املسألة مل تنحرص يف قول مالك وحده،
فقد قال االوزاعي:سمعت حييى بن أيب كثري يقول( :كان القرآن جمردا يف املصاحف فأول
ما أحدثوا فيه النقط عىل الياء والتاء وقالوا ال بأس به هو نور له ثم أحدثوا فيها نقطا عند
( )1جمموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية  -املجلد اخلامس والعرشون (العقيدة)
( )2املمُ َو اطأ ،)1823(145/2،املحكم الدانى،ص.11
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()1

منتهى اآلي ،ثم أحدثوا الفواتح واخلواتم)

ومن األمثلة عىل مناقضتهم للمقاصد الرشعية موقفهم من دعاء املسلمي بعضهم
لبعض بعد االنتهاء من الصالة ،بأن يقولوا( :تقبل اهلل) ،ونحوها ..فإن السلفية مل يعجبهم
هذه السنة احلسنة ،والتي تساهم يف التآلف واملحبة ،والتي تعترب مقصدا من املقاصد
للعبادات التي تؤدى مجاعة ..ولذلك راحوا حياربوهنا ،ويعتربون الفاعل لذلك مبتدعا،
وضاال ،ويف النار.
وقد ورد سؤال لبعض مشاخيهم املعاصين الكبار يقول( :بعض اإلخوة يقولون
تقبل اهلل بعد االنتهاء من الصالة ،وأنا أعلم أهنا بدعة ،ولكن أريد التفصيل  :ملاذا هي بدعة
؟ ومن من العلامء قال هي بدعة ؟ ألن كثريا من اجلهال عندما تقول له بدعة يتضايق ويقول
 :إنه دعاء بأن يتقبل اهلل صالتك)
فأجاب بقوله( :قال احلافظ ابن كثري( :أهل السنة واجلامعة يقولون يف كل فعل وقول
مل يثبت عن الصحابة  :هو بدعة ؛ ألنه لو كان خريا لسبقونا إليه ،ألهنم مل يرتكوا خصلة من
خصال اخلري إال وقد بادروا إليها)( .. )2وقال الشيخ الفوزان( :البدع التي أحدثت يف جمال
العبادات يف هذا الزمان كثرية ؛ ألن األصل يف العبادات التوقيف فال يرشع يشء منها إال
بدليل ،وما مل يدل عليه دليل فهو بدعة ؛ لقوله  ( : من عمل ً
عمال ليس عليه أمرنا فهو
رد)( ،)3والعبادات التي متارس اآلن وال دليل عليها كثرية جدا ا )( .. )4وسئل الشيخ ابن
عثيمي( :ما رأى فضيلتكم يف املصافحة وقول تقبل اهلل بعد الفراغ من الصالة مبارشة ؟
فأجاب بقوله( :ال أصل للمصافحة ،وال لقول تقبل اهلل بعد الفراغ من الصالة ،ومل يرد عن
( ))1البيان يف عد آي القرآن ،أبو عمرو الداين ،ص .130
( )2تفسري ابن كثري ()279-278 / 7
( )3رواه البخاري ( ) 2697ومسلم ( ) 1718
( )4البدعة ( أنواعها وأحكامها) من جمموعة مؤلفات الفوزان ()15 / 14
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النبي  ،وال عن أصحابه)( .. )1وسئل أيضا  :هناك من الناس من يزيد يف األذكار بعد
الصالة كقول بعضهم  :تقبل اهلل أو قوهلم بعد الوضوء (زمزم) فام تعليقكم حفظكم اهلل
تعاىل؟ فأجاب بقوله ( :هذا ليس من الذكر ،بل هذا من الدعاء إذا فرغ وقال ( :تقبل اهلل
منك) ،ومع ذلك ال نرى أن يفعلها اإلنسان ،ال بعد الوضوء ،وال بعد الصالة ،وال بعد
الرشب من ماء زمزم ؛ ألن مثل هذه األمور إذا فعلت لربام تتخذ سنة فتكون مرشوعة بغري
()2

علم)

ومن األمثلة عىل مناقضتهم للمقاصد الرشعية موقفهم من كل تلك املامرسات
التعبدية التي يامرسها املسلمون لتمتلئ حياهتم بذكر اهلل ،وقراءة القرآن الكريم ،ولتشيع
املودة والتآلف بينهم بسبب ذلك ..فقد راحو يعتربون كل ذلك من بدع الضاللة.
فقد سئل الشيخ ابن باز عن قراءة القرآن يف مكربات الصوت قبل اجلمعة ،فقال:
(ال نعلم لذلك أصال ،ال من الكتاب وال من السنة وال من عمل الصحابة وال السلف
الصالح رِض اهلل عن اجلميع ،ويعترب ذلك حسب الطريقة املذكورة من األمور املحدثة التي
ينبغي تركها ،ألنه أمر حمدث وألنه قد يشغل املصلي والقراء عن صالهتم وقراءهتم)

()3

وسئل الشيخ ابن عثيمي عن (وضع املصحف يف السيارة أو يف مكان العمل دفع ًا
للعي أو توقي ًا للخطر أو للتربك) ،فأجاب بقوله( :حكم وضع املصحف يف السيارة دفع ًا
للعي أو توقي ًا للخطر بدعة فإن الصحابة رِض اهلل عنهم مل يكونوا حيملون املصحف دفع ًا
للخطر أو للعي وإذا كان بدع ًة فإن النبي  قال ( :كل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف

( )1جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمي ()171 / 13
( )2جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمي ()211 / 13
( )3كتاب الدعوة ( )131/1الشيخ ابن ياز.
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()2()1

النار)

وهكذا اتفقوا عىل حرمة قراءة القرآن عند امليت ،قال الشيخ ابن عثيمي( :وأما قراءة
الفاحتة عىل امليت فهي بدعة عىل بدعة ،فام كان الرسول  يعزي بقراءة الفاحتة وال بغريها
()3

من القرآن)

وهكذا بدعوا التلبية اجلامعية التي يامرسها املسلمون يف احلج ،حيث يتقدم واحد
منهم أو يكون يف الوسط أو يف اخللف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد ،قال الشيخ ابن
عثيمي ( :وهذا هو املرشوع للمسلمي أن يلبي كل واحد بنفسه وأال يكون له تعلق بغريه)
()4

وهكذا بدعوا الدعاء اجلامعي الذي يامرسه املسلمون بعد الصالة بصوت واحد،
فقد قالت اللجنة الدائمة للفتوى جوابا عىل من سأل عن هذا( :ليس الدعاء بعد الفرائض
بسنة إذا كان ذلك برفع األيدي سواء كان من اإلمام وحده أو املأموم وحده أو منهام مجيع ًا
بل ذلك بدعة ألنه مل ينقل عن النبي  وال عن أصحابه)
ومل يكتف السلفية هبذا ،بل وصل هبم األمر إىل تبديع ما اتفق عليه املسلمون من
قراءة الفاحتة عند عقد القران تربكا بالقرآن الكريم ،فقد قال الشيخ ابن عثيمي( :ليس هذا
بمرشوع بل هذا بدعة ،وقراءة الفاحتة أو غريها من السور املعينة ال تقرأ إال يف األماكن التي
رشعها الرشع فإن قرئت يف غري األماكن تعبد ًا فإهنا تعترب من البدع)

()5

بل إن املبالغة يف هذا وصلت هبم إىل حد تبديع من يقول( :صدق اهلل العظيم) بعد

) )(1صحيح سنن النسائي رقم ()1487
) )(2البدع واملحدثات وما ال أصل له (ص )259ط دار ابن خزيمة .
( )3لقاء الباب املفتوح ()16/12
( )4فقه العبادات (ص)343
) )(5سؤال وجواب من برنامج نور عىل الدرب ( )84/2الشيخ ابن عثيمي .
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قراءة القرآن الكريم ،قال الشيخ ابن عثيمي( :قول صدق اهلل العظيم بعد قراءة القرآن
الكريم ال أصل له من السنة وال عمل الصحابة رِض اهلل عنهم ،وإنام حدث أخري ًا ،وال
ريب أن قول القائل :صدق اهلل العظيم :ثناء عىل اهلل عزوجل فهو عبادة ،فإنه ال جيوز أن
نتعبد هلل به إال بدليل من الرشع وإذا مل يكن هناك دليل من الرشع كان ختم التالوة به غري
مرشوع وال مسنون ،فال يسن لإلنسان عند انتهاء القرآن الكريم أن يقول :صدق اهلل
العظيم ..وقد صح عن النبي عليه الصالة والسالم ،أنه قال كان يقرأ ومل ينقل عنه كان
()1

يقول صدق اهلل العظيم)

وهكذا حتول السلفية بفعل تبعيتهم املطلقة لسلفهم إىل معاول هلدم كل حسنة متارس
يف املجتمعات اإلسالمية للتقرب إىل اهلل ،وإضافة مزيد من الروحانية عىل العالقات
االجتامعية ،ولذلك ال عجب أن نعترب السلفية هي مرشوع الشيطان يف هذه األمة لرصفها
عن دينها املحمدي األصيل وحتويلها إىل دين الشيطان ،وعبدة الشيطان.
ثانيا ـ اجلوانب الشخصية
نريد باجلوانب الشخصية تلك األمور التي ال عالقة هلا بالشعائر التعبدية ،كام أنه
ليس هلا عالقة باجلوانب االجتامعية وغريها ،ويف نفس الوقت تعترب من األمور التي ختتلف
فيها أذواق الناس ومشارهبم ..ومن ذلك ما يتعلق باللباس واهليئة واملظهر واملأكل
واملرشب والكثري من العادات التي تدخل يف دائرة املباحات.
والنصوص القرآنية الكثرية ومثلها األحاديث النبوية الرشيفة تعطي هذا اجلانب
حرية كبرية ،فللمؤمن أن يأكل ويلبس ويفعل ما يشاء ما دام ذلك ال يرضه ،وال يرض
اآلخرين من حوله.
وهلذا وصفت هذه الرشيعة بكوهنا رشيعة سمحة لطيفة لينة ،كام قال تعاىل يف وصف
) )(1فتاوى إسالمية الشيخ ابن عثيمي ()17/4
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الر ُس َ
رسول اهلل  كام برش به األنبياء السابقون ﴿ :ا ال ِذي َن َيتابِ ُع َ
ول النابِ اي ماألُ ِّم اي ا ال ِذي
ون ا
يل ي مأمر ُهم بِاملمَعر ِ
َجيِدُ و َن ُه م مك ُتو ًبا ِعنمدَ ُهم ِيف الت ماور ِاة َو م ِ ِ
اه مم ع ِ
َن املمُنمك َِر َو ُحيِ ُّل َهل ُ ُم
وف َو َين َمه ُ
اإلنمج ِ َ ُ ُ م م ُ
َ
م
َ
ات و ُحيرم َع َلي ِهم م ِ
ال اطيب ِ
ِ
َت َع َل مي ِه مم﴾
ص ُه مم َو ماألَغ َمال َل ا التِي كَان م
ِّ َ
َ َ ِّ ُ م ُ
اخلَ َبائ َث َو َي َض ُع َعن ُمه مم إ م َ
[األعراف]157 - 156 :
ِ
َت َع َل مي ِه مم﴾ ،ومثله قوله
ص ُه مم َو ماألَغ َمال َل ا التِي كَان م
وقوله تعاىلَ ﴿ :و َي َض ُع َعن ُمه مم إ م َ
ِ
ِ
مح مل َت ُه ع ََىل ا ال ِذي َن ِمن َق مبلِنَا﴾ [البقرة ]286 :يدل عىل
صا ك ََام َ َ
تعاىلَ ﴿ :ر ابنَا َوالَ َحتمم مل َع َل مينَا إ م ً
ما كان يف الديانات السابقة ـ خاصة اليهودية ـ من أنواع األغالل التي كلفوا هبا بسبب عنتهم
وجدهلم مع أنبيائهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فبِ ُظ مل ٍم ِمن ا ال ِذين َهادوا حرمنَا َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح ال مت
م م ِّ َ
َ
َ ُ َ ا م
َهل ُ مم َوبِ َصدِّ ِه مم َع من َسبِ ِ
يل اهللاِ كَثِ ًريا﴾ [النساء ،]160 :وقال يف بيان أنواع من املحرمات
عليهم بسبب بغيهمَ ﴿ :وع ََىل ا ال ِذي َن َها ُدوا َح ار ممنَا ُك ال ِذي ُظ ُف ٍر َو ِم َن ا مل َب َق ِر َوا مل َغنَ ِم َح ار ممنَا
احل َوا َيا َأ مو َما م
َاه مم بِ َبغميِ ِه مم
َع َل مي ِه مم ُش ُحو َم ُه َام إِالا َما َ َ
اخ َت َل َط بِ َع مظ ٍم َذلِ َك َجزَ مين ُ
مها َأ ِو م َ
ور ُ َ
مح َل مت ُظ ُه ُ

وإِناا َلص ِ
اد ُق َ
ون﴾ [األنعام.]146 :
َ
َ

بناء عىل هذا جاءت النصوص الكثرية تبي حل كل ما يامرسه الناس يف جوانبهم
الشخصية من أنواع االختيارات ما دام ذلك ال يرضهم هم وال جمتمعهم..
بل ورد األمر بأخذ الزينة واالهتامم باهلندام ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذو ما
ِزينَ َت ُك مم ِعندَ ُك ِّل َم مس ِجد﴾ (األعراف)31 :
وقال ـ خماطبا أولئك املتكلفي الذين حيرمون ما أحل اهلل ـُ ﴿ :ق مل َم من َح ار َم ِزينَ َة اهللرِ

ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
ِ
احل َي ِاة الدُّ من َيا َخالِ َص ًة َي مو َم
الرزم ق ُق مل هي ل الذي َن آ َمنُو ما ِيف م َ
ا الت َي َأ مخ َر َج لع َباده َوا مل اط ِّي َبات م َن ِّ
ا مل ِقيام ِة ك ََذلِ َك ُن َفص ُل اآلي ِ
ات لِ َق مو ٍم َي مع َل ُم َ
ون﴾ (األعراف)32 :
َ
ِّ
َ َ
وهلذا فإن البيان النبوي ألحكام الرشيعة املرتبطة هبذا اجلانب مل تضع إال قيودا
أخالقية حتمي اجلوانب الشخصية من أن تعتدي عىل سائر اجلوانب ،ومن ذلك قوله :
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()1

(كلوا وتصدقوا والبسوا يف غري إرساف وال خميلة)

ومن هذا الباب ما ورد من النهي عن إطالة الثوب بسبب املخيلة ،ألن املتكربين يف
ذلك احلي كانوا يلبسون ثيابا طويلة خيتالون هبا عىل املستضعفي ،كام قال ( : من جر
()2

ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة)

واحلديث واضح يف كون النهي مرتبطا بعلة حمددة مضبوطة ،وهي اخليالء ..ولذلك
فإن أي عاقل ينظر إىل العلة التي قد تتوفر يف أي مظهر من املظاهر ،والتي قد يكون منها
تقصري الثوب نفسه ..فإذا أصبح التقصري خيالء وفخرا وكربا حرم ..ال لكونه تقصريا،
وإنام لكونه خيالء.
هكذا يفهم أصحاب العقل املقاصدي  ..لكن احلرفيي واحلسيي والعقل السلفي
خصوصا جعلوا من تقصري الثوب مسألة كبرية ،راحوا من خالهلا يميزون أصحاب الفرقة
الناجية من الفرق اهلالكة.
وقد جعل أتباعه لذلك ممتلئي بالعقد ،فهم خيالفون جمتمعاهتم يف أمثال هذه املظاهر
البسيطة ،وذلك جيرهم بالرضورة إىل الكثري من العقد ،ومعها الكثري من االستعالء.
وقد سئل الشيخ ابن باز( :ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيالء أو لغري اخليالء وما
صغريا أو جرت العادة عىل
إجبارا من أهله أو كان
احلكم إذا اضطر اإلنسان إىل ذلك سواء
ً
ً
ذلك؟) ،فأجاب بقوله( :حكمة التحريم يف حق الرجال  ..وال جيوز أن يظن أن املنع من
اإلسبال مقيد بقصد اخليالء ،ألن الرسول مل يقيد ذلك عليه الصالة والسالم يف احلديثي
املذكورين آنفا ،كام أنه مل يقيد ذلك يف احلديث اآلخر وهو قوله  لبعض أصحابه( :إياك
واإلسبال فإنه من املخيلة) ،فجعل اإلسبال كله من املخيلة ألنه من الغالب ال يكون إال
(( )1النسائي )2559
( )2البخاري  ،3465مسلم .2085
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كذلك ،ومن مل يسبل للخيالء فعمله وسيلة لذلك ،والوسائل هلا حكم الغايات ،وألن ذلك
إرساف وتعريض ملالبسه للنجاسات ،والوسخ ..أما من يتعمد إرخاءها ،سواء كانت بشتًا
إزارا أو قميصا فهو داخل يف الوعيد وليس معذورا يف إسبال مالبسه ألن
أو رساويل أو ً
األحاديث الصحيحة املانعة من اإلسبال تعمه بمنطوقها ،وبمعناها ومقاصدها فالواجب
عىل كل مسلم أن حيذر اإلسبال وأن يتقي اهلل يف ذلك ،وأال ينزل مالبسه عن كعبه عم ً
ال
()1

وحذرا من غضب اهلل وعقابه)
هبذه األحاديث الصحيحة
ً

والعجيب يف هذا االستدالل هو تطبيقه لبعض النصوص عىل حساب بعض ،أو
رضبه بعض النصوص ببعض ،مع أن األصل أن يعمل اجلميع ،فام دام قد ورد القيد يف
حديث من األحاديث ،فهو حيمل عليها مجيعا ،وليس بالرضورة أن يبي رسول اهلل  يف
كل موضع ذلك القيد ..هذا إن نقلت لنا األحاديث بدقة ومن غري ترصف ،وقد رأينا كيف
يتالعب الرواة باألحاديث.
وهكذا نرى أمثال هذه االستدالالت التي ضيقوا هبا عىل أنفسهم ،وعىل حياة
الناس ،فوضعوا عليها من األغالل أضعاف ما كان موضوعا عىل اليهود.
وسأنقل هنا من كتاب واحد من كتبهم بعض ما ذكره من أغالل ،لنرى الصورة التي
يريد الشيطان أن خيرج هبا املسلم للعامل حتى يكون حجابا بينهم وبي هداية اهلل.
وهذا الكتاب هو [اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي]،
وهو من تأليف الشيخ (محود بن عبداهلل التوجيري) الذي تعرفنا عىل كتابه يف إثبات مشاهبة
آدم لصورة الرمحن يف كتاب [السلفية والوثنية املقدسة]
وقد قدم له هذا الكتاب أيضا شيخ السلفية األكرب يف العرص احلديث الشيخ ابن باز،
وقد قال يف تقديمه له( :ا اطلعت عىل هذا املؤ الف اجلليل املوسوم بـ [اإليضاح والتبيي ملا
( )1فتاوى جملة الدعوة للشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ()218
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وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي]؛ تأليف أخينا وصاحبنا الشيخ الع ا
المة (محود بن
عبداهلل التوجيري) ،وسمعته بقراءة مؤلفه من أوله إىل ِ
آخره فألفيته عظيم الفوائد ،كثري
ا
الفرائد ،قد اشتمل عىل بيان مجلة كبرية من األشياء التي أشبه فيها الكثري من املسلمي أعداء
اهلل من اليهود والنصارى واملجوس وسائر املرشكي ،معزا زً ا باألدلة الواضحة من الكتاب
والسنة ،ا
موش ًحا بالكثري من كالم السلف الصالح وأئمة اإلسالم يف بيان احلق بدليله،
وتزييف الباطل وإقامة احلجة عليه ،ويف التحقيق أين ال أعلم أنه ُأ ِّلف عىل منواله مثله ،مع
وضوح العبارة والعناية باألدلة ،والعلل املهمة ِ
واحل َكم الرشعية ،واألرضار الكثرية النامجة
عن مشاهبة املرشكي واالقتداء هبم ،املفضية إىل نسيان الكثري من السنة ،وطمس الكثري من
أعالم احلق ،وال سيام يف هذا العرص الذي قد استحكمت فيه ُغ مر َبة اإلسالم ،و َف َش مت فيه
وقل فيه العلم وغلب فيه اجلهل ،وكثر فيه أنصار اهلوى ا
البدع واملنكرات ،ا
وقل فيه ا ِّتباع
()1

اهلدى ،فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)

ب ناء عىل هذه التزكية من ابن باز ومن كثري من مشايخ السلفية سأنقل بعض ما ذكره
هذه العلم السلفي حتى ال نتهم بأننا ننقل من أعالم غري معتربين.
فمن األنواع التي ذكرها لتشبه املسلمي (بأعداء اهلل لبس الربنيطة التي هي من لباس
أيضا القبعة ،وقد اف ُتتِن بلبسها كثري
اإلفرنج و َمن أشبههم من أمم الكفر والضالل ،وتسمى ً
من املنتسبي إىل اإلسالم يف ٍ
فشت فيها
كثري من األقطار اإلسالمية ،وال سيام البلدان التي
م
احلرية اإلفرنجية وانطمست فيها أنوار الرشيعة املحمدية ..ومن ذلك االقتصار عىل لبس
الرسة أو يزيد عن ذلك قليالً،
قميص
السرتة والبنطلون ،فالسرتة
ٌ
صغري يبلغ أسفله إىل حدِّ ا
ٌ
اسم للرساويل اإلفرنجية ،وقد عظمت البلوى هبذه
وهو من مالبس اإلفرنج ،والبنطلون ٌ
املشاهبة الذميمة يف أكثر األقطار اإلسالمية ..و َمن مجع بي هذا اللباس وبي لبس الربنيطة
( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.4

207

ضم عىل ذلك حلق
فوق رأسه فال فرق بينه وبي رجال اإلفرنج يف الشكل الظاهر ،وإذا ا
أتم للمشاهبة الظاهرة ،و َمن تش ابه بقوم فهو منهم)
اللحية كان ا

()1

ثم راح التوجيري ينتهج منهج سلفه يف الرد عىل الشبهات املرتبطة بلبس الربنيطة،
فقال( :فإن ا ادعى املتش ِّبهون بأعداء اهلل تعاىل أهنم إنام يلبسون الربنيطات لتكون وقاية
حر الشمس ،ويلبسون البنطلونات والقمص القصار ملبارشة األعامل ،قيل:
لرؤوسهم من ِّ
هذه الدعوى حيلة عىل استحالل التشبه املحرم ِ
ا
استحل
املحرمات ،و َمن
واحل َيل ال ُتبِيح
ُّ
ا
ا
املحرمات ِ
()2
باحل َيل فقد تش ابه باليهود)
وهكذا أصبحت الربنيطة والرسوال هي عالمة اليهودية ال حتويل اليهود إىل
مفرسين للقرآن وشارحي للعقيدة ،وقد رأينا سابقا كيف أن هذا التوجيري نفسه جييز
الرجوع لكتب اليهود للتعرف عىل صورة اهلل.
وقد نقل الشيخ التوجيري عن علم آخر من أعالم السلفية املعاصين ،وهو الشيخ
أمحد حممد شاكر قوله( :ومل خيتلف أهل العلم منذ الصدر األول يف هذا؛ أعني :يف حتريم
التش ُّبه بالكفار حتى جئنا يف هذه العصور ِّ
املتأخرة فنبتت يف املسلمي نابتة ذليلة مستعبدة
هجرياها وديدهنا التش ُّبه بالكفار يف ِّ
كل يشء واالستخذاء هلم واالستعباد ،ثم وجدوا من
وهيون عليهم أمر التش ُّبه بالكفار يف
امللتصقي بالعلم املنتسبي له َمن يز ِّين هلم أمرهم ِّ
اللباس واهليئة واملظهر واخللق ِّ
وكل يشء ،حتى صنا يف أم ًة ليس هلا من مظهر اإلسالم إال
مظهر الصالة والصيام واحلج عىل ما أدخلوا فيها من بِدَ ع ،بل من ألوان من التش ُّبه بالكفار
يسمونه القبعة
ً
أيضا ،وأظهر مظهر يريدون أن يرضبوه عىل املسلمي هو غطاء الرأس الذي ُّ
(الربنيطة) ،وتع اللوا هلا باألعاليل واألباطيل ،وأفتاهم بعض ال ُك َرباء املنتسبي إىل العلم أن
( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.74
( )2اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.74
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ال بأس هبا إذا ُأ ِريد هبا الوقاية من الشمس ،وهم يأبون إال أن يظهروا أهنم ال يريدون هبا
إال الوقاية من اإلسالم ،فيرصح ُكتااهبم ومفكِّروهم بأن هذا اللباس له أكرب األثر يف تغيري
الرأس الذي حتته ينقله من تفكري عريب ض ِّيق إىل تفكري إفرنجي واسع ،ثم أبى اهلل هلم إال
اخلذالن ،فتناقضوا ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا أهنم مل يستطيعوا رضب
هذه الذ الة عىل األمة ،فنزعوا غطاء الرأس بمرة تكروا الطربوش وغريه ،ونسوا أن الشمس
سترضب رؤوسهم مبارشة دون واسطة الطربوش ،ونسوا أهنم دعوا إىل القبعة وأنه ال وقاية
لرؤوسهم من الشمس إال هبا)

()1

ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (استقذار األكل باأليدي ،واعتياد
األكل باملالعق ونحوها من غري رضر باأليدي ،وكذلك اجللوس للطعام عىل الكرايس
ونحوها مما يتاكئ اجلالس عليه ويتمكان يف جلوسه ،وكذلك ترتيب سامطات الطعام وأوانيه
الزي اإلفرنجيُّ ،
وكل هذا خمالِف هلدي رسول اهلل  الذي هو أكمل اهلدي عىل
عىل ِّ
اإلطالق)

()2

وقد نقل عن الشيخ أمحد حممد شاكر قوله تعليقا عىل بعض األحاديث( :هذا
رتفون املتمدِّ نون عبيد أوروبا يف بالدنا يستنكرونه واملؤدب منهم
احلديث مما يتحدا ث فيه امل َ
َمن يزعم أنه حديث مكذوب؛ ألنه ال يعجبه وال يوافق مزاجه ،فهم يستقذرون األكل
باأليدي وهي آلة الطعام التي خلقها اهلل وهي التي َيثِ ُق اآلكل بنظافتها وطهارهتا إذا كان
طاهرا كنظافة املؤمني ..أما اآلالت املص َطنَعة للطعام فهيهات أن يطمئن اآلكل إىل
نظي ًفا
ً
نقائها إال أن ا
فأهيام أنقى؟ ثم ماذا يف أن يلعق أصابعه غريه إذا كان من
يتوىل غسلها بيدهُّ ،
أهله أو ممان يتاصل به وخيالطه إذا َوثِق ٌّ
كل منهام من نظافة صاحبه وطهره ،ومن أنه ليس به
( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.77
( )2اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.174
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مرض ُخي َشى أو ُي مستَقذر)
ٌ

()1

وقد ذكر بعد هذا بعض األحاديث ،ثم علق عليها بقوله( :وقد اشتملت هذه
األحاديث عىل عدا ة فوائد وآداب من آداب األكل :األوىل :مرشوعية األكل باليد بخالف
ما عليه املتش ِّبهون باإلفرنج وأرضاهبم من األكل باملالعق واستقذار األكل باأليدي ،وفعل
أعداء اهلل وأشباههم َأ مو َىل باالستقذار من فعل املسلمي ،وذلك أن أحدهم يدخل امللعقة أو
بعضها يف فيه ثم خيرجها وقد علق ال ُّلعاب هبا فيغمسها يف الطعام بام علق هبا ثم يدخلها يف
فيه مرة أخرى ،وهكذا يفعل إىل أن يفرغ من أكله ،وأما األصابع فإن اآلكل هبا ال يدخلها
يف فيه وإنام يدخل اللقمة فقط وتكون األصابع من خارج فيه فال يعلق هبا اللعاب كام يعلق
باملعلقة .والقول يف أكل اللحم باألشواك التي أحدَ َثها أهل املدينة من اإلفرنج و َمن يتش ابه
هبم كالقول يف األكل باملالعق سواء ،فكالمها َأ مو َىل باالستقذار من األكل باأليدي .واألكل
هبام خالف هدي رسول اهلل
و ُيستَقذر)



كره
الذي هو الغاية يف النظافة والنزاهة والبعد عام ُي َ

()2

ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (اإلشارة باألصابع عند السالم،
باألكف مرفوعة إىل جانب الوجه فوق احلاجب األيمن كام يفعل ذلك
ِّ
وكذلك اإلشارة
ويسمون هذا الرضب املنكر
الرشط وغريهم.وكذلك رضب الرشط بأرجلهم عند السالم
ُّ
باألكف التحية العسكرية ،وهي حتية مأخوذة عن اإلفرنج وأشباههم من أعداء
ِّ
واإلشارة
فيمن غريت طباعهم
اهلل تعاىل وهي باهلزء والسخرية أشبه منها بالتحية ،ولكن ما احليلة َ
كثريا يف أخالقهم وأفعاهلم حتى صاروا يستحسنون من
املدنية اإلفرنجية ،وأ اثرت فسا ًدا ً
أفعال اإلفرنج وغريهم من األعاجم ما يستقبحه أولو العقول السليمة ِ
والف َطر املستقيمة.
( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.174
( )2اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.174
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املستهجنة من مجلة املنكر الذي ينبغي تغيريه والنهي عنه)
وهذه التحية
َ

()1

اجلهال من
ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (ما يفعله كثري من ا
التصفيق يف املجالس واملجامع عند رؤية ما يعجبهم من األفعال ،وعند سامع ما يستحسنونه
من اخلطب واألشعار ،وعند جميء امللوك والرؤساء إليهم ،وهذا التصفيق َ
سخف ورعونة
تشبها بأعداء اهلل  -تعاىل  -من املرشكي
ومنكر مردود من عدا ة أوجه :أحدها :أن فيه
ً
وطوائف اإلفرنج وأشباههم ..الثاين :أن التصفيق من خصائص النساء لتنبيه اإلمام إذا نا َبه
يشء يف صالته ..الثالث :أن النبي  أنكر عىل الرجال ملا صفقوا يف الصالة؛ ألهنم فعلوا
فع ً
ال ال جيوز للرجال فعله وال يليق هبم وإنام يليق بالنساء ..الرابع :أن التصفيق مل يكن من
هدي رسول اهلل  وال من هدي أصحابه ومل يكن من عمل التابعي وتابعيهم بإحسان،
وإنام حدث يف املسلمي يف أثناء القرن الرابع عرش من اهلجرة النبوية ملا كثرت خمالطة
املسلمي لإلفرنج ،و ُأ ِ
عجب ُج اهال املسلمي بسنن أعداء اهلل وأفعاهلم الذميمة)

()2

ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (اللعب بالكرة عىل الوجه املعمول
به عند السفهاء يف هذه األزمان؛ وذلك ألن اللعب هبا عىل الوجه مأخوذ عن اإلفرنج
وأشباههم من أعداء اهلل تعاىل ،وقد رأيت عمل األمريكان يف أخشاب الكرة ومواضع
أتم
اللعب هبا ،ورأيت عمل سفهاء املسلمي يف ذلك فرأيته مطاب ًقا لعمل األمريكان ا
املطابقة ..إذا ُعلِم هذا فاللعب بالكرة عىل الوجه الذي أرشنا إليه من مجلة املنكر الذي ينبغي
تغيريه ،وبيان ذلك من وجوه :أحدها :ما فيه من التش ُّبه باإلفرنج وأرضاهبم من أعداء اهلل
تعاىل ..الثاين :ما يف اللعب هبا من الصدِّ عند ذكر اهلل وعن الصالة ،وهذا أمر معروف عند
رضرا عىل الالعبي؛ فربام سقط
وخاصتهم ..الثالث :أن يف اللعب بالكرة
الناس عا امتهم
ا
ً
( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.151
( )2اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.165
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أحدهم فتخلعت أعضاؤه ،وربام انكرست رجل أحدهم أو يده أو بعض أضالعه ،وربام
حصل فيه شجاج يف وجهه أو رأسه ،وربام سقط أحدهم ف ُغ ِيش عليه ساعة أو أكثر أو أقل،
بل ربام َآل األمر ببعضهم إىل اهلالك ،كام قد ذكر لنا عن غري واحد من الالعبي هبا ،وما كان
واملرح ومقابلة نِ َعم اهلل
هذا شأنه فاللعب به ال جيوز ..الرابع :أن اللعب بالكرة من َ
األرش َ
ش ِيف األَ مر ِ
تعاىل بضدِّ الشكر ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :والَ َمت م ِ
ض َم َر ًحا﴾ [اإلرساء،]37 :
نوع من املرح)
واللعب بالكرة ٌ

()1

ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (ما يفعله أهل املدارس وغريهم
ِ
للامضي وأفعاهلم  ..ومل يكن ذلك من هدي رسول اهلل  وال من
من إقامة التمثيليات
هدي أصحابه  ومل يكن من عمل التابعي وتابعيهم بإحسان ،وإنام حدث ذلك يف زماننا
وهو متل اقى عن اإلفرنج وأشباههم ،وقد قال النبي َ ( :من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس
منه فهو ر ٌّد) .ويف هذا احلديث ٌ
دليل عىل املنع من إقامة التمثيليات ألهنا من املحدثات)

()2

ومن أنواع التشبه بأعداء اهلل ـ كام يذكر التوجيري ـ (جعل الوالية العا امة مجهوري ًة،
وهذا من عمل أمم الكفر والضالل و َمن يقتدي هبم من املنتسبي إىل اإلسالم ،وهو خالف
ما تقتضيه الرشيعة اإلسالمية من نصب إمام واحد ال غري  ..ويف هذه األحاديث ٌ
دليل عىل
أن البيعة ال جتوز ألكثر من واحد ،وأن اجلمهورية ال جتوز يف اإلسالم ،وأنه ال جيوز اخلروج
عىل والة األمور وإن ظلموا وجاروا ،وإن اخلارج عليهم لينازعهم امللك جيب قتله)

()3

هذا جمرد نموذج عن العقل السلفي ،وفهمه للنصوص الرشعية ،وهي توضح كيف
ضيق هذا العقل عىل نفسه ،وكيف ضيق عىل املسلمي ،وفوق ذلك كيف رسم صورة

( )1اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.175
( )2اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.188
( )3اإليضاح والتبيي ملا وقع فيه األكثرون من مشاهبة املرشكي ،ص.175
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للمسلم املعقد واملريض نفسيا لتزرع يف العامل أمجع [اإلسالمفوبيا] التي أراد هبا الشيطان
أن حيجب البرشية عن آخر مرشوع اهلداية أنزل عليهم.
ثالثا ـ اجلوانب االجتامعية
وهي من ـ خالل الرؤية القرآنية ـ من أهم اجلوانب ،وتقرن دائام بالعبادات الكربى،
بل إهنا تقدم يف أحيان كثرية عىل العبادات نفسها ،كام قال تعاىل يف السورة التي وردها يف
ِ
ِ
ِ
تعريف الدينَ ﴿ :أ َر َأ مي َت ا ال ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
حي ُّض
يم (َ )2و َال َ ُ
ين (َ )1ف َذل َك ا الذي َيدُ ُّع ا مل َيت َ
ع ََىل َط َعا ِم املمِ مسكِ ِ
اه َ
ون ( )5ا ال ِذي َن ُه مم
ي (َ )3ف َو مي ٌل لِ مل ُم َص ِّليَ ( )4ا ال ِذي َن ُه مم َع من َص َال ِ ِهت مم َس ُ
ون املمَا ُع َ
ون (َ )6و َي ممنَ ُع َ
ُي َرا ُء َ
ون ([ ﴾)7املاعون]7 - 1 :
فهذه السورة الكريمة تعرف املكذب بالدين بأنه ذلك الذي ينهر اليتيم ،وال حيض
عىل طعام املسكي ،وذلك الذي يسهو عن صالته ،ويرائي هبا ،ويمنع معونته عن الناس.
وبناء عىل هذا كان نجاح املسلم يف بناء عالقات اجتامعية قوية وصحيحة مع الناس
من أكرب عالمات تدينه ،ألن التدين هو اخللق ،فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين،
كام قال ( : املؤمن ي مأ َلف و ُيؤم َلف ،وال خري فيمن ال ي مأ َلف وال ُيؤم َلف ،وخري النااس أنفعهم
للنااس)( ،)1وقال :ا
(إن أحبكم إ ايل أحاسنكم أخال ًقا ،املوطئون أكنا ًفا ،الذين يألفون
ِ
و ُيؤلفون ،ا
وإن أبغضكم إ ايل ا
املفرقون بي األح ابة ،امللتمسون للربآء
يمةِّ ،
املشاءون بالنام َ
()2

العنت ،العيب)

بل إن اهلل تعاىل اعترب التآلف من نعم اهلل تعاىل عىل عباده ،فقالَ ﴿ :وا مذ ُك ُرو ما نِ مع َم َة اهللاِ
ي ُق ُلوبِ ُك مم َف َأ مص َب مح ُتم بِنِ مع َمتِ ِه إِ مخ َوانًا ﴾ [آل عمران،]103 :
َع َل مي ُك مم إِ مذ ُكن ُت مم َأعمدَ اء َف َأ ال َ
ف َب م َ
ي ُق ُل ِ
وقالُ ﴿ :ه َو ا ال ِذي َأ ايدَ َك بِن م ِ
وهبِ مم َل مو َأ من َف مق َت َما ِيف ماألَ مر ِ
ض َمجِي ًعا
َرص ِه َوبِاملمُؤم ِم ِن ي َن َو َأ ال َ
ف َب م َ
( )1أمحد ( )335 /5والطرباين ( )5744وقال اهليثمي ( )276 /10إسناده جيد.
( )2قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)21 /8رواه الطرباين يف الصغري واألوسط.
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ِ
ي ُق ُل ِ
يم ﴾ [األنفال]63-62 :
وهبِ مم َو َلكِ ان اهللاَ َأ ال َ
َما َأ ال مف َت َب م َ
ف َب مين َُه مم إِ ان ُه ع َِزيزٌ َحك ٌ
وهلذا رشع لنا أن نامرس كل ما يؤدي إىل هذه األلفة حتى نحافظ عىل هذه النعمة،
حب َمن أحسن إليها ،وبغض
(جبِ َلت القلوب عىل ِّ
كام قال ( :هتادوا حتا ُّبوا)( ،)1وقالُ :
()2

َمن أساء إليها)

بل إن رسول اهلل



مارس هذا اإلحسان املؤلف للقلوب مع ألد أعدائه من

املرشكي ،كام ورد يف احلديث وعن عبد اهلل بن زيد بن عاصم قال( :ملاا أفاء اهلل عىل رسوله
فكأهنم وجدوا إذ مل
 يوم حني قسم يف النااس يف املؤ الفة قلوهبم ومل يعط األنصار شيئًا ،ا
يصبهم ما أصاب النااس ،فخطبهم فقال :يا معرش األنصار أمل أجدكم ُض اال اال فهداكم اهلل
متفرقي فأ الفكم اهلل يب ،وعالة فأغناكم اهلل يب؟ ك الام قال شيئًا قالوا :اهلل ورسوله
يب وكنتم ِّ
َأ َمن .قال :ما يمنعكم أن جتيبوا رسول اهلل ؟ قال :ك الام قال شيئًا قالوا :اهلل ورسوله َأ َمن.
قال :لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ،أترضون أن يذهب النااس ا
بالشاة والبعري ،وتذهبون
ابي  إىل رحالكم؟ لوال اهلجرة لكنت امر ًءا ِمن األنصار ولو سلك النااس واديا وشع ًبا
بالن ِّ
لسلكت وادي األنصار وشعبها ،األنصار شعار والنااس دثار ،إناكم س َت مل َقون بعدي َأ َث َرة
()3

فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض)

وهذا احلديث الرشيف يبي حرص رسول اهلل  يف تأليفه القلوب عىل من مل يتبعه
أكثر من حرصه عىل من اتبعه ،ألن من اتبعه وكل إىل إيامنه باهلل ،أما الذي مل يتبعه يف هو
حيتاج إىل مزيد من تأليف قلبه ،حتى تزول احلجب التي حتول بينه وبي التأمل فيه أو القناعة
به.
( )1مالك (املوطأ) ()1750
( )2قال يف املقاصد احلسنة (ص :)280 :رواه أبو ُنعيم يف احللية ،وأبو الشيخ ،وابن حبان يف روضة العقالء ،واخلطيب يف
تاريخ بغداد.
( )3رواه البخاري  ،42 - 37 / 8ومسلم رقم ()1061
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وهلذا أمرنا يف الرشيعة بأن نؤلف قلوب غري املسلمي ولو بإعطائهم من الزكاة ،كام
ات لِ مل ُف َق َر ِاء َواملمَ َساكِ ِ
ي َوا مل َع ِاملِيَ َع َل مي َها َواملمُؤَ ال َف ِة
الصدَ َق ُ
قال تعاىل يف مصارف الزكاة﴿ :إِن َاام ا
ِ
يل َف ِر َ ِ
ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
اب َوا مل َغ ِار ِميَ َو ِيف َسبِ ِ
يم
يم َحك ٌ
يض ًة م َن اهللاِ َواهللاُ عَل ٌ
يل اهللاِ َوا مب ِن ا
وهب مم َو ِيف ِّ
ُق ُل ُ ُ
﴾ [التوبة]60 :
وهكذا أمرنا أن نقدم هلم كل أنواع الرب التي تقرهبم إلينا ،قال تعاىلَ ﴿ :ال َين َمها ُك ُم اهللاُ
ِ
َن ا ال ِذي َن َمل ُي َقاتِ ُلو ُك مم ِيف الدِّ ِ
ع ِ
وه مم َو ُت مق ِس ُطوا إِ َل مي ِه مم إِ ان اهللاَ
َرب ُ
ين َو َمل م ُخي ِمر ُجو ُكم ِّمن د َي ِار ُك مم َأن ت َ ُّ
م
ِ
َن ا ال ِذي َن َقا َت ُلو ُك مم ِيف الدِّ ِ
ب ا مملُ مق ِسطِيَ إِن َاام َين َمها ُك ُم اهللاُ ع ِ
اه ُروا
ين َو َأ مخ َر ُجو ُكم ِّمن ِد َي ِار ُك مم َو َظ َ
ُحي ُّ

ع ََىل إِ مخر ِ
اج ُك مم َأن ت ََو ال مو ُه مم َو َمن َيت ََو اهل ُ مم َف ُأ مو َلئِ َك ُه ُم ال اظاملُِ َ
ون ﴾ [سورة املمتحنة]9-8 :
َ

هذه جمامع ما ورد يف القرآن الكريم من اعتبار األلفة واملحبة والتسامح أسسا تقوم
عليها العالقات االجتامعية بتفاصيلها املختلفة ،لكن العقل السلفي راح خيرب ذلك كله
بترشيعات غريبة ،وضع هلا سلفه أحاديث غريبة ،ووضع هلا خلفه فتاوى عجيبة ،حولت
املتدين السلفي إىل وحش من الوحوش ،ال يكاد أحد يقرتب منه إال آذاه.
وبام أننا سنتناول هذه املسألة بتفصيل يف كتاب [السلفية والتاريخ األسود] ،فإننا
سنكتفي هنا بعرض بعض النامذج التي تدل عىل انحراف العقل السلفي عن املقاصد
الرشعية يف هذه اجلوانب املهمة يف حياة املسلم.
ومن أهم تلك األحكام اخلطرية ما ننسبوه للرشيعة من أحكام خترب عالقة املسلم
بغري املسلم ،ومن األمثلة عىل ذلك أن اللجنة الدائمة للفتوى يف السعودية سئلت هذا
السؤال( :حديث :ال تبدأوا اليهود والنصارى بالسالم واضطروهم إىل أضيق الطريق  ،ما
هو رشحه ،وكيف جيمع املسلم بينه وبن معاملة الرسول  احلسنة للكفار ،من زيارة
مرضاهم ،وقبول هداياهم ،وأعطى عبد اهلل بن عبد اهلل بن ُأيب بن سلول قميصه ليكفن أباه
فيه؟)
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فأجابت ـ بمنهجها احلديثي اململوء باملتناقضات ،والذي رشحناه سابقا ـ (نص
احلديث كام يف ( صحيح مسلم ) :ال تبدأوا اليهود وال النصارى بالسالم ،إذا لقيتم أحدهم
يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه  ،ويف رواية ملسلم  :إذا لقيتم اليهود  ،ويف أخرى :إذا لقيتم
أهل الكتاب  ،ويف أخرى :إذا لقيتموهم ومل يسم أحدً ا من املرشكي ،ومعنى احلديث :أنه
ال جيوز ابتداء الكافر بالسالم؛ ألن النهي يقتيض التحريم ،وقد هنى رسول اهلل  عن
ابتدائهم بالسالم ..وأما إذا سلموا فإنه يرد عليهم (وعليكم) بدليل ما رواه مسلم يف
صحيحه  :إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم وقد بي النووي رمحه اهلل :أن
معنى قوله  : فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل أضيقه فقال :قال أصحابنا :ال
يرتك للذمي صدر الطريق ،بل يضطر إىل أضيقه إذا كان املسلمون يطرقون ،فإن خلت
الطريق من الزمحة فال حرج ،قالوا :وليكن التضييق بحيث ال يقع يف وهدة وال يصدمه
()1

جدار ونحوه)

وهكذا حتولت األلفة التي رشعها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ،ومارسها رسول اهلل
 يف حياته إىل أن يضيق املسلم عىل غريه الطريق ،وال يبدأه بالسالم ..وذلك كله نتيجة
االستسالم حلديث آحاد غريب يتناقض مع كل القيم القرآنية والنبوية ،كان يمكن رده لو
اعتربت فيه هذه العلل اخلطرية الدالة عىل أنه أبعد من أن ينطق به رسول اهلل .
ولكن العقل السلفي أضعف من أن يتجرأ عىل هذا ،ألن راوي احلديث من سلفه،
ومصحح احلديث من أئمة سلفه ..وسلفه ال يمكن أبدا أن يكذبوا أو خيطئوا أو يدلسوا.
وهلذا فإن اللجنة اضطرت حلل إشكال التعارض بي احلديث وفعل رسول اهلل 

إىل هذا التكلف املمقوت ،قالت( :وال معارضة بي هذا احلديث وبي ما وقع منه  من
املعاملة احلسنة للكفار من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد اهلل بن أيب بن سلول
( )1فتاوى اللجنة الدائمة( ،اجلزء رقم  ،24 :الصفحة رقم ،)137 :السؤال السادس من الفتوى رقم ()5313
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قميصه ليكفن فيه ،فإن املعاملة احلسنة يقصد هبا تأليفهم ودعوهتم إىل اإلسالم وترغيبهم
فيه ..ومجلة القول يف ذلك :أن ما كان من باب الرب واملعروف ومقابلة اإلحسان باإلحسان
قمنا به نحوهم لتأليف قلوهبم ،ولتكن يد املسلمي هي العليا ،وما كان من باب إشعار
النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشأن فال نعاملهم؛ كبدئهم بالسالم حتية هلم ،ومتكينهم من
تكريام هلم؛ ألهنم ليسوا أه ً
ال لذلك لكفرهم ،وإذا خيف منهم التلبيس يف
صدر الطريق
ً
احلديث أجيبوا بمجمل من القول دون غلظة وفحش ،مثل :رد السالم عليهم بكلمة:
(وعليكم) وهبذا جيمع بي األحاديث)

()1

وهكذا نرى موقف السلفية من بعض املامرسات البسيطة التي يقوم هبا املسلمون
جتاه إخواهنم من أهل األديان األخرى الذين يعيشون معهم يف جمتمعاهتم ،أو يف غريها من
املجتمعات ،كالتهنئة باألعياد ونحو ذلك.
فقد وقفت املدرسة السلفية التي أخذت أصول دينها من اليهود وتالميذ اليهود
كاجلدار الصلب وراء كل تعامل حسن مع هذه املسألة ،وكأن الدين كله معلق عليها.
وقد سئل بعض مشاخيهم هذا السؤال( :بعض املسلمي يشاركون النصارى يف
أعيادهم فام توجيهكم؟) ،فأجاب بقوله( :ال جيوز للمسلم وال املسلمة مشاركة النصارى
أو اليهود أو غريهم من الكفرة يف أعيادهم ،بل جيب ترك ذلك ألن من تشبه بقوم فهو منهم
والرسول  حذرنا من مشاهبتهم والتخلق بأخالقهم ،فعىل املؤمن وعىل املؤمنة احلذر من
ذلك ،وال جتوز هلام املساعدة يف ذلك بأي يشء ،ألهنا أعياد خمالفة للرشع ،فال جيوز
االشرتاك فيها ،وال التعاون مع أهلها ،وال مساعدهتم بأي يشء ،ال بالشاي وال بالقهوة وال
()2

بغري ذلك كاألواين وغريها)

( )1فتاوى اللجنة الدائمة( ،اجلزء رقم  ،24 :الصفحة رقم ،)137 :السؤال السادس من الفتوى رقم ()5313
([ )2جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة .] 405/6
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وسئل الشيخ حممد بن صالح العثيمي( :ما حكم هتنئة الك رفار بعيد ( الكريسمس )
؟ وكيف نرد عليهم إذا هنؤنا به ؟ وهل جيوز الذهاب إىل أماكن احلفالت التي يقيموهنا
هبذه املناسبة ؟ وهل يأثم اإلنسان إذا فعل شيئ ًا مما ُذكر بغري قصد ؟ وإنام فعله إما جماملة ،أو
حيا ًء ،أو إحراج ًا ،أو غري ذلك من األسباب ؟ وهل جيوز التشبه هبم يف ذلك؟)
فأجاب بقوله( :هتنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غريه من أعيادهم الدينية حرام
باالتفاق .كام نقل ذلك ابن القيم يف كتابه [أحكام أهل الذمة] حيث قال ( :وأما التهنئة
بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفاق ،مثل أن هينئهم بأعيادهم وصومهم ،فيقول  :عيد
مبارك عليك ،أو هتنأ هبذا العيد ونحوه ،فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من املحرمات.
وهو بمنـزلة أن هتنئه بسجوده للصليب ،بل ذلك أعظم إث ًام عند اهلل ،وأشد مقت ًا من التهنئة
برشب اخلمر وقتل النفس ،وكثري ممن ال قدر للدين عنده يقع يف ذلك ،وال يدري قبح ما
فعل ،فمن هنأ عبد ًا بمعصية ،أو بدعة ،أو كفر فقد تعرض ملقت اهلل وسخطه) ،وإنام كانت
هتنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرام ًا وهبذه املثابة التي ذكرها ( ابن القيم ) ألن فيها إقرار ًا ملا
هم عليه من شعائر الكفر ،ورَض به هلم ،وإن كان هو ال يرَض هبذا الكفر لنفسه ،لكن
حيرم عىل املسلم أن يرَض بشعائر الكفر أو هينئ هبا غريه ..وإذا هنئونا بأعيادهم فإننا ال
نجيبهم عىل ذلك؛ ألهنا ليست بأعياد لنا ،وألهنا أعياد ال يرضاها اهلل تعاىل ألهنا إما مبتدعة
يف دينهم ،وإما مرشوعة ،لكن نسخت بدين اإلسالم الذي بعث اهلل به حممد ًا  إىل مجيع
اخللق  ..وإجابة املسلم دعوهتم هبذه املناسبة حرام؛ ألن هذا أعظم من هتنئتهم هبا ملا يف ذلك
من مشاركتهم فيها  ..وكذلك حيرم عىل املسلمي التشبه بالكفار بإقامة احلفالت هبذه
املناسبة ،أو تبادل اهلدايا أو توزيع احللوى ،أو أطباق الطعام ،أو تعطيل األعامل ونحو ذلك،
لقول النبي ( :من تشبه بقوم فهو منهم) ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه [اقتضاء
الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم]( :مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب رسور
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قلوهبم بام هم عليه من الباطل ،وربام أطمعهم ذلك يف انتهاز الفرص واستذالل الضعفاء)،
ومن فعل شيئ ًا من ذلك فهو آثم ،سواء فعله جماملة ،أو تودد ًا ،أو حيا ًء ،أو لغري ذلك من
األسباب؛ ألنه من املداهنة يف دين اهلل ،ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم
()1

بدينهم)

ثم ختم فتواه هبذا الدعاء( :واهلل املسئول أن يعزر املسلمي بدينهم ،ويرزقهم الثبات
عليه ،وينرصهم عىل أعدائهم ،إنه قوي عزيز)
وهكذا غرس ابن عثيمي يف مستفتيه كل أنواع احلقد والعداوة عىل املجتمع الذي
يقيم فيه ،ثم دعا بأن ينرص اهلل املؤمني عليهم ويعزهم ..ثم نتساءل بعد هذا عن رس
اإلرهاب وسببه ..وهذه فتاوى عقالئهم تنضح بكل مواد اإلرهاب.
ومل يكتف السلفية هبذا ،بل راحوا حيرمون كل املامرسات االجتامعية التي تساهم يف
إضفاء املودة عىل حياة الناس ،وختتلف باختالف العصور والبيئات.
ومن ذلك حتريمهم لالحتفاالت املقامة يف املناسبات املختلفة ،بل اعتبار ذلك بدعة
وضاللة عىل الرغم من أهنا ال حتوي أي حماذير رشعية.
وكمثال عىل ذلك أن الشيخ عبد العزيز بن باز سئل :ما حكم إقامة أعياد امليالد؟
فأجاب بقوله( :االحتفال بأعياد امليالد ال أصل له يف الرشع املطهر بل هو بدعة  ..ومعلوم
أن النبي  مل حيتفل بمولده مدة حياته وال أمر بذلك ،وال علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه
الراشدون ،ومجيع أصحابه مل يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول
()2

اهلل  وأحرصهم عىل اتباع ما جاء به)

وسئل الشيخ ابن عثيمي عن حكم االحتفال بام يسمى بعيد األم ،فقال( :إن كل
( )1جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمي ،ج ،3ص .44
( )2جملة البحوث اإلسالمية العدد اخلامس عرش ،ص .285
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األعياد التي ختالف األعياد الرشعية كلها يكون بدع حادثة مل تكن معروفة يف عهد السلف
الصالح وربام يكون منشؤها من غري املسلمي أيض ًا ،فيكون فيها مع البدعة مشاهبة أعداء
اهلل سبحانه وتعاىل ،واألعياد الرشعية معروفة عند أهل اإلسالم؛ وهي عيد الفطر ،وعيد
األضحى ،وعيد األسبوع يوم اجلمعة ،وليس يف اإلسالم أعياد سوى هذه األعياد الثالثة،
وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإهنا مردود عىل حمدثيها وباطلة يف رشيعة اهلل سبحانه
وتعاىل ..وإذا تبي ذلك فإنه ال جيوز يف العيد الذي ذكر يف السؤال واملسمى عيد األم ،وال
جيوز فيه إحداث يشء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والرسور ،وتقديم اهلدايا وما أشبه
ذلك ،والواجب عىل املسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقترص عىل ما حده اهلل تعاىل لعباده
فال يزيد فيه وال ينقص منه ،والذي ينبغي للمسلم أيض ًا أال يكون إ ام َعة يتبع كل ناعق بل
كون شخصيته بمقتىض رشيعة اهلل تعاىل حتى يكون متبوع ًا ال تابع ًا ،وحتى يكون
ينبغي أن ُي ِّ
أسوة ال متأسي ًا ،ألن رشيعة اهلل واحلمد هلل ،كاملة من مجيع الوجوه)

()1

وسئل يف حمل آخر عن حكم إقامة أعياد امليالد لألوالد أو بمناسبة الزواج؟ فأجاب:
(وأما أعياد امليالد للشخص أو أوالده ،أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غري مرشوعة ،وهي
للبدعة أقرب من اإلباحة)

()2

بل إن األمر بلغ بالسلفية إىل حد حتريم كل مظاهر املواساة التي تقوم هبا املجتمعات
عندما حتل ببعضهم بعض املصائب ،بحجة أن السلف الصالح مل يفعلوه ،ولست أدري:
هل نتلقى ديننا من القرآن الذي حظنا عىل التآلف واملحبة ،أم نأخذ ديننا من سلفهم الصالح
الذين تلوثت أيدهيم بكل ألوان الدماء والتكفري والتضليل؟

( )1جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمي رقم ()353
()2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمي رقم()302/2
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وقد سئل الشيخ ابن عثيمي:هل اجتامع أهل امليت يف بيت واحد من أجل العزاء
ومن أجل أن يصرب بعضهم بعض ًا ال بأس به؟ فأجاب( :االجتامع يف بيت امليت ليس له
أصل من عمل السلف الصالح وليس بمرشوع ،وال سيام إذا اقرتن بذلك إشغال األضواء
()1

وصف الكرايس ،وإظهار البيت وكأنه يف ليلة زفاف عرس ،فإن هذا من البدع)

بل إن الترشيعات السلفية مل تكتف بذلك ،بل راح مشاخيهم الكبار أتباع امللوك
واألمراء ،حيرضون املتبعي هلم من غري أهل بالدهم عىل خمالفة العادات املرتبطة بالدولة
كتحية العلم ونحوها ،فقد سئلت اللجنة الدائمة يف السعودية هذا السؤال( :أفيدوين عن
حكم من يعمل باجليش املرصي وهذا مصدره رزقه وتفرض عليه نظم اجليش وقوانينه
وأن يعظم بعضنا بعض ًا كام تفعل األعاجم وأن نلقى التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا هبا اهلل
ورسوله وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيام بيننا برشيعة غري رشيعة اهلل ـ قواني
عسكرية ـ ) ،فأجابت بقوهلا( :ال جيوز حتية العلم ،وجيب احلكم برشيعة اإلسالم والتحاكم
إليها ،وال جيوز للمسلم أن حييي الزعامء أو الرؤساء حتية األعاجم ،ملا ورد من النهي عن
()2

التشبه هبم ،وملا يف ذلك من الغلو يف تعظيمهم)

وهكذا كان موقفهم من سؤال وجه هلم بخصوص ما اعتادته املجتمعات احلديثة
من الوقوف مع الصمت كتحية للشهداء أو غريه ،فقد أجابت بقوهلا( :ما يفعله بعض
الناس من الوقوف زمن ًا مع الصمت حتية للشهداء أو الوجهاء أو ترشيف ًا وتكري ًام ألرواحهم
من املنكرات والبدع املحدثة التي مل تكن يف عهد النبي  وال يف عهد أصحابه وال السلف
الصالح وال تتفق مع آداب التوحيد وال إخالص التعظيم هلل ،بل اتبع فيها بعض جهلة
املسلمي بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم يف عاداهتم القبيحة وغلوهم يف رؤسائهم
( )1كتاب البدع واملحدثات وما ال أصل له (ص)272
( )2فتاوى اللجنة الدائمة :الفتوى رقم  ،6894 :برئاسة الشيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز.
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ووجهائهم أحيا ًء وأموات ًا وقد هنى النبي  عن مشاهبتهم)

()1

ومل يكتف العقل السلفي بكل هذه الغلظة واخلشونة ،بل راح حيرم ما اعتادة
املسلمون بعد الصالة من مصافحة بعضهم بعضا ،عىل الرغم مما ورد يف املصافحة من
فضل ،لكنهم ـ ونظرا ألن سلفهم مل يصافحوا ـ فقد حرموا املصافحة ،بل حكموا ببدعيتها.
وقد سئل ابن تيمية عن املصافحة عقيب الصالة  :هل هي سنة أم ال ؟ ،فأجاب:
()2

(املصافحة عقيب الصالة ليست مسنونة ،بل هي بدعة)

وسئل ابن عثيمي  :ما رأى فضليتكم ىف املصافحة وقول (تقبل اهلل) بعد الفراغ من
الصالة مبارشة؟ ،فأجاب( :ال اصل للمصافحة ،وال قول (تقبل اهلل) بعد الفراغ من
()3

الصالة ,ومل يرد عن النبى  وال عن الصحابة)

وقال الشيخ مشهور( :ومل نعلم عن احد من الصحابة أو السلف الصالح أهنم كانوا
إذا فرغوا من صالهتم التفت أحدهم عن يمينه و شامله مصافحا من حوله مباركا له بقبول
الصالة ومل فعل ذلك أحد منهم لنقل إلينا ولو بسند ضعيف ..كيف وقد نقل املحققون من
()4

أهل العلم أن املصافحة املذكورة باهليئة السابقة بدعة؟)

ونحب أن ننقل هنا بعض األدلة من رسالة نادرة لبعض املشايخ حول حكم
املصافحة ،يرد هبا عىل العقل السلفي وضيق أفقه ،لنقارن من خالهلا بي العقل املسلم
املتأدب بآداب القرآن الكريم ،وبآداب رسول اهلل  ،وبي العقل السلفي املتحجر الذي ال
يؤمن إال بسلفه من اليهود وتالميذ اليهود.
وهذه الرسالة اسمها (رسالة سعادة أهل اإلسالم باملصافحة عقب الصالة
) )(1فتاوى إسالمية ()49/2
( )2جمموع الفتاوى .339 / 23
( )3فتاوى اركان االسالم).336
( )4اخطاء املصلي .108/107
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والسالم) ،من تأليف أيب اإلخالص حسن الرشنبالل ،والتي قال يف مقدمتها مبينا دوافعه
من تأليفه( :هذه نبذة يسرية يف جتريد الكالم عىل سنة املصافحة ،احلاصلة بعد الصلوات
اخلمس واجلمعة وعند كل لقي ،بيان كيفيتها ،وحكم حصوهلا فيام بي الرجال والنساء..
وسبب مجعها كثرة السؤال عنها ،وإنكار بعض الناس عىل فاعلها من غري استناد حلجة يف
()1

ذلك)

وسنحاول هنا باختصار ذكر بعض ما ذكره من أدلة ،لنتبي من خالهلا الفرق بي
املنهج املقاصدي الذي يفهم النصوص املقدسة وأغراضها ،ويستعمل كل السبل لتحقيق
أغراضها ،وبي الذي ال يعرف إال اهلدم اقتداء بسلفه ..فمن األدلة التي ذكرها:
 1ـ أن املصافحة سنة جممع عليها عند التالقي ،فلم يبقى لإلنكار عىل فاعلها إال
احلمل عىل حصول املصافحة عقب السالم من الصالة قبل القيام واألخذ يف عمل آخر،
وليس ذلك مسل ًام ،فقد قال  ( :من صافح أخاه املسلم وحرك يده تناثرت ذنوهبام كام
يتناثر الورق اليابس من الشجرة ،ونزلت عليهام مائة رمحة ،تسع وتسعون ألسبقهام وواحدة
()3

لصاحبه)( ،)2وقوله ( :ما من مسلمي يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلام قبل أن يفرتقا)

فاحلديث األول يقتيض مرشوعية املصافحة مطلقا ،أعم من أن تكون بعد الصلوات
اخلمس واجلمعة والعيدين أو غري ذلك ،ألن النبي  مل خيصها بوقت دون وقت ،فإذا
فعلت يف أي وقت كان ،كانت من مقتضيات هذه األدلة وداخلة حتت عمومات ،وال
يشرتط فعل النبي  املصافحة ،وال أمره عليه السالم باملصافحة ،ألن من املقتضيات ما
أفاده الدليل ،وإال ملا كان يمكن العمل بعموم األدلة.

( )1رسالة سعادة أهل اإلسالم باملصافحة عقب الصالة والسالم ،ص.6
( )2الرتمذي.74/5 :
( )3سنن الرتمذي 74/5 :ح ،2727 :أبو داوود.354/4 :
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 2ـ أن حالة السالم من الصالة حالة لقي بحسبه ،ألن املصيل ملا أحرم صار غائب ًا عن
الناس مقب ً
ال عىل اهلل تعاىل بعبادته ،فلام أدى حقه قيل ارجع إىل مصاحلك ومآربك ،وسلم
عىل إخوانك لعجزك واحتياجك وقدومك من غيبتك ،ولذلك ينوي القوم بسالمه كام
ينوي احلفظة ،وإذا سلم يندب له املصافحة أو تسن كالسالم ،فال مانع من املصافحة لسنيتها
يف كل حال.
ثم نقل عن النووي قوله( :اعلم أن املصافحة مستحبة عند كل لقاء ،وأما ما اعتاده
الناس من املصافحة بعد صالة الصبح والعرص فال أصل له يف الرشع عىل هذا الوجه ،لكن
ال بأس به فإن أصل املصافحة سنرة ،وكوهنم حافظوا عليها يف بعض األحوال أو أكثرها ال
خيرج ذلك البعض عن كونه من املصافحة التي ورد الرشع بأصلها)

()1

رابعا ـ اجلوانب العاطفية
وهي من أهم اجلوانب املكونة لشخصية املسلم ،ألهنا هي الواسطة التي تستخدمها
روحه الطاهرة للتواصل مع اهلل ومع رسل اهلل ومع أولياء اهلل ..بل مع كل الوجود.
و هلذا نرى يف القرآن الكريم ذكر هذه العالقة الطيبة بي املؤمني ورهبم ،كام قال
ف َي مأ ِيت اهللاُ بِ َق مو ٍم ُحيِ ُّب ُه مم َو ُحيِ ُّبو َن ُه َأ ِذ ال ٍة
تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن آ َمنُوا َم من َي مرتَدا ِمنم ُك مم َع من ِدينِ ِه َف َس مو َ
ع ََىل املمُؤم ِمنِيَ َأ ِعزا ٍة ع ََىل ا ملكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َس ِب ِ
يل اهللاِ َو َال َخيَا ُف َ
اهدُ َ
ون َل مو َم َة َالئِ ٍم َذلِ َك َف مض ُل اهللاِ
َ َ

اسع عَلِيم ﴾ [املائدة ،]54 :وقولهُ ﴿ :ق مل إِ من ُكنم ُتم ُ ِ
ِ
ِ ِ
ون اهللَ َفاتابِ ُع ِ
حت ُّب َ
وين
ُيؤم تيه َم من َي َشا ُء َواهللاُ َو ٌ
م
ٌ

حيبِ مب ُك مم اهللُ﴾ (آل عمران)31 :
ُم
بل إن اهلل تعاىل يبادل عباده املؤمني املتقي حبهم له بحبه هلم ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ان
ِ
ون ِيف َسبِيلِ ِه َص رف ًا َك َأ اهنُ مم ُبن َي ٌ
ب ا ال ِذي َن ُي َقاتِ ُل َ
وص﴾ (الصف ،)4 :وقالَ ﴿ :ب َىل
ان َم مر ُص ٌ
اهللَ ُحي ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب
ب املمُتاقيَ ﴾ [آل عمران ،]76 :وقالَ ﴿ :واهللاُ ُحي ُّ
َم من َأ مو َىف بِ َع مهده َوا ات َقى َفإِ ان اهللاَ ُحي ُّ
( )1انظر النووي -حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار..398 – 379/5 :
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الصابِ ِري َن ﴾ [آل عمران ،]146 :وغريها من اآليات الكريمة التي تصور حمبة اهلل لعباده،
ا
وحمبتهم له.
وهكذا نجد يف السنة املطهرة اعتبار حمبة رسول اهلل  من املميزات الكربى التي
يتميز هبا املؤمن الصادق الصالح ،كام روي أن رجال جاء رجل إىل النبي  فقال :يا رسول
ألحب إيل من نفيس ،وإنك ألحب إيل من ولدي ،وإين ألكون يف البيت فأذكرك،
اهلل :إنك
ُّ
دخلت اجلنة
وعرفت أنك إذا
ذكرت مويت وموتك
فام أصرب حتى آيت فأنظر إليك ،وإذا
َ
ُ
ُ
دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك ،فلم ير اد النبي  حتى نزل
فعت مع النبيئي ،وإين إذا
ُ
ُر َ
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َك َم َع ا ال ِذي َن َأ من َع َم اهللاُ َع َل مي ِه مم ِم َن النابِ ِّييَ
جربيل هبذه اآليةَ :
﴿و َم من ُيط ِع اهللاَ َو ا
الشهدَ ِاء والص ِ
ِ
()1
احليَ َو َح ُس َن ُأو َلئِ َك َرفِي ًقا﴾ [النساء]69 :
الصدِّ يقيَ َو ُّ َ َ ا
َو ِّ
وقد أخرب  عن بعض عالمات من حيبه ممن مل يعش يف زمانه ،فقال( :إن أشدا أمتي
يل حبا قوم يكونون أو جييئون ،ويف رواية  -خيرجون بعدي -يود رأحدهم أنه أعطى أهله
أحب إليه من مثل أهله
وماله وأنه رآين)( ،)2وقال( :ليأتي عىل أحدكم زمان ألن يراين
ُّ
()3

وماله)

بل إن رسول اهلل  أخرب عن شوقه وحمبته هلؤالء الذين امتألت قلوهبم بمحبته،
فقال( :وددت أين لقيت إخواين) ،فقال له أصحابه :أوليس نحن إخوانك؟ قال( :أنتم
()4

أصحايب ،ولكن إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين)

ويف رواية( :ومتى ألقى إخواين؟) ،قالوا :يا رسول اهلل ،ألسنا إخوانك؟ قال( :بل
( )1حديث حسن أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد وقال رواه الطرباين يف األوسط والصغري وحسنه ورجاله رجال
الصحيح غري عبد اهلل بن عمران العابدي وهو ثقة .انظر أسباب النزول لإلمام السيوطي ص ..128
( )2رواه أمحد.
( )3رواه البخاري.
( )4جممع الزوائد ومنبع الفوائد ()66 /10
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()1

أنتم أصحايب ،وإخواين الذين آمنوا يب ومل يروين)

وهذه األحاديث وغريها تبي أن املحبة املقصودة هي تلك املشاعر الطاهرة املمتلئة
بالسمو..
لكن العقل السلفي الذي امتأل بالغلظة والقسوة ال يذكر هذا املعنى مع أن ظاهر
اللفظ يدل عليه ،بل نراه يؤول حمبة اهلل ورسوله بالطاعة ..مع أن الطاعة قد تتحقق من قلب
فارغ ال هيتم إال بمصاحله التي يريد أن جينيها من وراء طاعته ،حتى لو كانت تلك املصالح
هي اجلنة نفسها.
وقد أورد بعضهم يف بعض املواقع السلفية الرسمية تساؤال لبعض املشايخ ،فقال:
(هناك تساؤل أود اإلشارة اليه ،وهو أنه عند تتبعي لرتاث أئمة الدعوة النجدية الفقهي
واألديب الحظت أن أغلبهم إن مل يكن كلهم لدهيم ابتعاد ونفور من مدح الرسول  ،لذلك
ال نجد يف دواوينهم أية قصائد مدحيية يف الرسول  ،بل بالعكس نجد عندهم ضيق صدر
بمدحه والثناء عليه ،بل ان كتبهم كثرية يف عدم املبالغة يف الثناء عليه وتعداد مناقبه ،بينام
النجد عندهم ولو كتاب واحد يف مدحه والثناء عليه وتعداد مناقبه وشامئه مثلام نجد عند
الشعوب اإلسالمية األخرى علامء وأعيان وأفراد ،أم هل يفرتض أن يكون العامل عند أئمة
()2

الدعوة النجدية فاترا عندما يتحدت عن الرسول ) 

وقد رد عليه الشيخ بأن (حب اهلل ورسوله ليس باملوالد وال بالبدع ،ولكن حب اهلل
ورسوله يكون بطاعة اهلل ورسوله ،وباالستقامة عىل رشيعة اهلل ،وباجلهاد يف سبيل اهلل،
وبالدعوة إىل سنة الرسول  وتعظيمها والذب عنها ،واإلنكار عىل من خالفها ،هكذا
يكون حب اهلل سبحانه وحب الرسول  ويكون بالتأيس به؛ بأقواله وأعامله ،والسري عىل
( )1وهي ألمحد ،وأيب يعىل.
( )2انظر موقع األلوكة عىل الرابط التايل./http://majles.alukah.net/t47665 :
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منهاجه عليه الصالة والسالم ،والدعوة إىل ذلك ،هذا هو احلب الصادق الذي يدل عليه
العمل الرشعي ،والعمل املوافق لرشعه)
ومثله قال

الشيخ حممد بن صالح العثيمي( :فالواجب أن نقدم حمبة رسول اهلل 

عىل حمبة كل أحد ؛ عىل حمبة الولد والوالد واألهل واملال والنفس أيض ًا ،ولكن إذا قال قائل
 :كيف الطريق إىل ذلك وما هي العالمة؟ فاجلواب أن نقول  :أما العالمة فهي أن نقدم أمر
الرسول  عىل هوى نفسك ؛ فإن هذا هو أكرب عالمة عىل أن الرسول  أحب إليك من
نفسك ،فإذا أمر الرسول بيشء ونفسك هتوى أن ال تفعل ،أو هنى عن يشء ونفسك هتوى
أن تفعله ،ثم خالفت النفس فمعنى هذا أن الرسول أحب إليك من نفسك ،وإال التبعت
هوى نفسك ،وتركت أمر الرسول ،ثم إن اإلنسان كلام ازداد استحضار ًا ملتابعة الرسول 

يف أعامله وأخالقه فإنه تزداد حمبته للرسول ؛ يعني :أنك لو كنت تستشعر عند الوضوء
والصالة والصيام وغريها من العبادات وكذلك يف معاملة الناس باألخالق الفاضلة
متأس يالرسول عليه الصالة والسالم ومتابع له ،فإن ذلك
واإلحسان إليهم أنك بذلك ر
ُينمي حمبتك له وجيعلك تابع ًا له متابعة تامة)

()1

و مثله قال الشيخ صالح الفوزان( :وهذا يقتيض أن اإلنسان يقدِّ م طاعة الرسول 

عىل طاعة غريه :فإذا أمرك الرسول  بأمر وأمرك والدك أو ولدك أو أحد من النراس بأمر
خيالف أمر الرسول  فإنه جيب عليك معصية هذا اآلمر وطاعة الرسول  ،وهذا هو
الدليل عىل حمبة الرسول  ،أن ال تقدر م عىل حمبته شيئ ًا ،وال تقدر م عىل طاعة الرسول شيئ ًا،
فإذا أمرك أحد بمخالفة الرسول  فال تطعه ولو كان أقرب النراس إليك ولو كان أحب
النراس إليك ،فطاعة الرسول  مقدا مة ،وهي ثمرة حمبته ومن عالمات حمبة الرسول  ترك
ما مل يرشعه الرسول من البدع واملحدثات  ..أما الذي يدر عي أنه حيب الرسول  و ُيقيم
( )1يف رشحه عىل صحيح البخاري [.]63/1
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املوالد واالحتفاالت املبتدعة ،والرسول  ينهاه عن البدع واملحدثات ،فال يطيعه ،وإنام
كاذب يف حم ربته للرسول  ،ألن الرسول  هنى
والدجالي يف هذا ،فهذا
املخرفي
يطيع
ٌ
ا
ِّ
عن البدع واملحدَ ثات واخلُرافات ولو كان النراس عليها ولو كان عليها أبوك أو ابنك أو
أقرب النراس إليك ،فمن كان عنده بدعة وخمالفة للرسول  وجب عليك معصيته ،فإذا
أطعته فإن هذا دليل عىل عدم صدق حمبتك للرسول  .. فاحلاصل؛ أنه ليس الدليل عىل
حمبة الرسول دعوى ُتقال ،أو احتفال ُيقام ،ألن الدليل عىل حمبة الرسول  :متابعته،
وطاعته فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب ،واجتناب ما هنى عنه وزجر ،وأن ال ُيعبد اهلل إالا بام
رشع عليه الصالة والسالم .هذا هو الدليل عىل حمبة الرسول  ،ونحن ال نقبل الدعوى،
وإنام نقبل الدليل عىل الدعوى ،فالذين يعملون بالسنرة ويرتكون البدع فهذا ٌ
دليل عىل
()1

حمبتهم للرسول )

وبناء عىل هذا احتكر السلفية حمبة اهلل ورسوله ،ألنه ال يطيع أحد يف الدنيا اهلل
ورسوله ـ يف تصورهم ـ غريهم ..ألن األمة كلها مبتدعة ..واحلب ال يكون إال من سني
سلفي ..ألن احلب ليس سوى تلك احلركات والرسوم وما يصحبها من الغلظة واخلشونة.
وبناء عىل هذا استطاع العقل السلفي أن حيول يف أذهان متبعيه كل املحبي لرسول
اهلل  مبتدعة ضالي بل كفارا ..ألهنم مجيعا يامرسون من البدع ما يربهن عىل أهنم مل يتبعوا
رسول اهلل ..
ومن أخطر تلك البدع ـ كام يصور العقل السلفي ـ هو ذلك الشوق الذي يتحرك يف
القلوب ليدعوها إىل زيارة رسول اهلل  .. ألن زيارة رسول اهلل عندهم بدعة ..وبدعة
ضاللة.
هكذا قرر شيخ إسالمهم  ..وهم تبعوه يف ذلك  ..وخالفوا األمة مجيعا ،فقد قال يف
( )1إعانة املستفيد.]43 – 41/2[ ،
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(جمموع الفتاوى)( :السفر إىل زيارة قبور األنبياء والصاحلي بدعة مل يفعلها أحد من
الصحابة وال التابعي وال أمر هبا رسول اهلل ،وال استحب ذلك أحد من أئمة املسلمي فمن
()1

اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو خمالف للسنة وإلمجاع األئمة)

ومنها قوله يف تبديع أشواق املسلمي لزيارة رسول اهلل  عند اهلم باحلج( :حتى
أن أحدهم إذا أراد احلج مل يكن أكثر مهه الفرض الذي فرضه اهلل عليه وهو حج بيت اهلل
احلرام ،وهو شعار احلنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين اهلل بل يقصد املدينة .وال يقصد ما
رغب فيه النبي  من الصالة يف مسجده  ..بل يقصد من زيارة قربه أو قرب غريه ما مل يأمر
اهلل به ورسوله وال فعله أصحابه وال استحسنه أئمة الدين .وربام كان مقصوده باحلج من
زيارة قربه أكثر من مقصوده باحلج وربام سوى بي القصدين وكل هذا ضالل عن الدين
باتفاق املسلمي بل نفس السفر لزيارة قرب من القبور  -قرب نبي أو غريه  -منهي عنه عند
مجهور العلامء حتى أهنم ال جيوزون قصد الصالة فيه بناء عىل أنه سفر معصية ..وكل حديث
()2

يروى يف زيارة القرب فهو ضعيف بل موضوع)

وهكذا نرى مواقفهم من كل ما أنتجته األمة تعبريا عن حمبتها وأشواقها لرسول اهلل
 .. وهكذا أيضا نرى مواقفهم من الطائفة التي اهتمت هبذا اجلانب من الدين ،وهم
الصوفية الذي امتألت حياهتم وآثارهم بمحبة اهلل ورسوله  ..لكن السلفية واجهوهم
بأسلحة التبديع والتكفري.
قديام
كام قال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق( :إن أعظم فتنة ابتيل هبا املسلمون ً
وحدي ًثا هي فتنة التصوف .هذه الفتنة التي تلبست للمسلمي برداء الطهر والعفة والزهد
واإلخالص ،وأبطنت كل أنواع الكفر واملروق والزندقة ،ومحلت كل الفلسفات الباطلة
( )1جمموع الفتاوى .220 /27
( )2جمموع الفتاوى ()519 /4

229

ومبادئ اإلحلاد والزندقة .فأدخلتها إىل عقائد اإلسالم وتراث املسلمي عىل حي غفلة
منهم ،فأفسدوا العقول والعقائد .ونرشوا اخلرافات والدجل والشعوذة ،ودمروا األخالق،
وأتوا عىل بنيان دولة اإلسالم من القواعد إذ حارب املتصوفة العلم واجلهاد والبصرية يف
الدين ،بل والزواج والعمل والكسب ،فنصبوا للقرآن والسنة حر ًبا ال هوادة فيها ،وحرفوا
الناس عن تعليمها بكل سبيل زاعمي تارة أن القرآن والسنة علم أوراق وظواهر وأن
علمهم الباطني علم أرواح وحقائق واطالع عىل الغيب ومشاهدة وتارة أخرى زاعمي أن
أورادهم وأذكارهم تفضل ما يف القرآن والسنة آالف بل عرشات اآلالف من املرات وتارة
ثالثة واصفي كل علامء الرشيعة بأهنم حمجوبون مرتزقة ظاهريون جامدون ،مل يتذوقوا
احلقائق ومل يشاهدوا الغيب ،واختص املتصوفة أنفسهم وهم بوجه عام من الزنادقة
()1

املبتدعي والكفار املسترتين بأهنم أهل العلم اللدين ،واحلقيقة)

ونجد أمثال هذه األكاذيب التي يرمي به السلفية الصوفية من غري بحث وال روية،
لتحذير األمة من االهتامم باجلانب العاطفي من دينها ،ويبقى دينها مقصورا عىل تلك
احلركات التي وصفها هلم األلباين وابن تيمية والعثيمي وغريهم.
وكان من نتائج ذلك أهنم حولوا القارة اإلفريقية التي كانت حمال للصوفية الصادقي
املخلصي إىل قارة ممتلئة باإلرهاب بسبب ما كانوا يرسلونه من كتب ومنشورات ودعاة إىل
أبواب جهنم..
هلذا قضوا عىل بعض الطرق الصوفية ،وأحلوا بدهلا طريقتهم (بوكو حرام)،
و(شباب اإلسالم) ،وغريها من الطرق اإلرهابية.
وسبب كل ذلك تلك الفتاوى الرعناء التي كانت توجه ضد أكرب طريقة صوفية يف
إفريقيا ،وهي الطريقة التيجانية ،لتمحوها من الوجود وحتل بدالها مجاعاهتا اإلرهابية.
( )1الصوفية يف ضوء الكتاب والسنة (ص)5 :
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ومن األمثلة عىل الفتاوى الكثرية التي أفتى هبا مشايخ السلفية فتوى أكرب هيئة إفتاء
يف

السعودية ،فقد قالت( :الطريقة التيجانية طريقة منكرة ال تتفق مع هدي رسول اهلل 

وسنته ،بل فيها بدع رشكية خترج من يعتقدها أو يعمل هبا من ملة ِ
اإلسالم والعياذ باهلل،
وأورادها فيها بدع فال جيوز التعبد هبا؛ ألن األذكار من العبادات ،والعبادات توقيفية يرجع
فيها إىل كتاب اهلل وإىل ما ثبت عن رسول اهلل  لتالوة القرآن الكريم وما حث عليه رسول
اهلل  من الذكر والدعاء يف دواوين السنة ،والكتب التي استخلصت ،منها مثل [رياض
()1

الصاحلي] للنووي ،و[الكلم الطيب] البن تيمية ،و[الوابل الصيب] البن القيم)

بل إن الغلظة واخلشونة وصلت بالعقل السلفية إىل حتريم الكتابة عىل الرباويز (لفظ
اجلاللة (اهلل) وبجانبها لفظة (حممد  ،)فقد سئل الشيخ ابن عثيمي عن هذا فأجاب
بقوله( :موضعها ليس بصحيح ألن هذا جيعل النبي  ند ًا هلل مساوي ًا له ،ولو أن أحد ًا رأى
هذه الكتابة وهو ال يدري من املسمى هبام أليقن أهنام متساويان متامثالن ،فيجب إزالة اسم
رسول اهلل  ويبقى النظر يف كتابة (اهلل) وحدها ،فإهنا كلمة يقوهلا الصوفية وجيعلوهنا بدالً
عن الذكر ،يقولون( :اهلل اهلل اهلل) ،وعىل هذه فتلغى أيض ًا ،فال يكتب (اهلل) ،وال (حممد)
()2

عىل اجلدران ،وال يف الرقاع وال يف غريه)

هذه جمرد أمثلة عن خواء الشخصية السلفية من كل املعاين العاطفية ،وهو يشء
طبيعي ،فمن أسلم لليهود دينه ،فلن جيد إال القسوة التي وصفهم القرآن الكريم هبا ،فقال:
َاحلجار ِة َأو َأ َشدُّ َقسو ًة وإِ ان ِمن مِ
ِ
ِ ِ
ِ
احل َج َار ِة ملَا َي َت َف اج ُر
َ
م َ َ
﴿ ُث ام َق َس مت ُق ُلو ُب ُك مم م من َب معد َذل َك َف ِه َي ك م َ َ م
ِمنم ُه ماألَ مهنَ ُار َو ِإ ان ِمن َمها ملَا َي اش اق ُق َف َي مخ ُر ُج ِمنم ُه املمَا ُء َو ِإ ان ِمن َمها ملَا َ مهيبِ ُط ِم من َخ مش َي ِة اهللاِ َو َما اهللاُ بِغَافِ ٍل

( )1السؤال الثالث من الفتوى رقم ( ) 2139
) )(2السنن والبدع املتعلقة باأللفاظ واملفاهيم اخلاطئة للشيخ ابن عثيمي (ص)44
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ع اَام َت مع َم ُل َ
ون ﴾ [البقرة]74 :
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الشدة  ..ال اللي
الركن السادس الذي يتكون منه بنيان العقل السلفي هو [الشدة] بدل اللي ،أو
[القسوة] بدل الرمحة ،أو [العنف] بدل احلكمة ،وهو ناشئ ـ كام يذكر املحللون النفسيون
القدامى ـ من غلبة السبعية عىل اإلنسانية ،أو غلبة العدوانية عىل السلمية ..وكل ذلك يرجع
إىل غلبة الطي عىل الروح ،واستحواذ الشيطان عىل اإلنسان.
وليس من الصعب إثبات ذلك ..فال يوجد أحد يف العامل أمجع ،بل ربام يف التاريخ
مجيعا مارس العنف بجميع أشكاله وباسم الدين مثلام فعله السلفية ..فجميع احلركات
املسلحة تنطلق من فكرهم ،وتنشأ من تربيتهم ،وتتغذى من عقائدهم.
والعنف السلفي ليس مقصورا عىل تلك احلركات املسلحة  ..فام تلك احلركات
سوى مظاهر لغدة رسطانية خبيثة يمدها مجيع علامء السلفية ،ومجيع تراثهم  ..فكله تراث
مشحون باألحقاد والتكفري والتبديع والعنف  ..ويستحيل عىل من يتتلمذ عىل ذلك الرتاث
أن يكون إنسانا مساملا أو إنسانا طبيعيا.
وكل ذلك سببه تتلمذ أعالم السلفية عىل اليهود وتالميذ اليهود ..فاليهود ـ كام يذكر
القرآن الكريم ـ كانوا أكثر الناس عنفا حتى مع أنبيائهم ومع دعاة العدل منهم ،كام قال اهلل
ون بِآي ِ
ِ
ون النابِ ِّييَ بِغ م ِ
ون ا ال ِذي َن َي مأ ُم ُر َ
َري َح ٍّق َو َي مق ُت ُل َ
ات اهللاِ َو َي مق ُت ُل َ
ون
تعاىل ﴿ :إِ ان ا الذي َن َي مك ُف ُر َ َ
بِا مل ِقس ِ
اب َألِي ٍم ﴾ [آل عمران ،]21 :وقالِ ُ ﴿ :
رش ُه مم بِ َع َذ ٍ
ط ِم َن الن ِ
رض َب مت َع َل مي ِه ُم ِّ
الذ ال ُة
م
ااس َف َب ِّ م
ب ِم َن اهللاِ َو ُ ِ
ااس َو َباؤُ وا ِبغ ََض ٍ
َأ مي َن َما ُث ِق ُفوا ِإ اال ِب َح مب ٍل ِم َن اهللاِ َو َح مب ٍل ِم َن الن ِ
رض َب مت َع َل مي ِه ُم
ِ
ون بِآي ِ
ِ
ون ماألَنمبِ َيا َء بِغ م ِ
ات اهللاِ َو َي مق ُت ُل َ
َص موا َوكَا ُنوا
َري َح ٍّق َذل َك بِ َام ع َ
املمَ مس َكنَ ُة َذل َك بِ َأ اهنُ مم كَا ُنوا َي مك ُف ُر َ َ
َي معتَدُ َ
ون ﴾ [آل عمران]112 :
وكل ذلك ـ أيضا ـ سببه استحواذ الشيطان عليهم ..فالشيطان هو املدبر األكرب لكل
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االنحرافات التي حتصل يف دين اهلل ،ليحوله إىل دين برش ..ومن أهم خصائص دين البرش
النارية الشيطانية التي تتمثل يف األحقاد والضغائن.
ولذلك فإن أهم ما يميز دين اهلل عن دين البرش هو السالم واملحبة والطمأنينة ،كام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ﴾ [الرعد:
وهب مم بِذك ِمر اهللاِ َأ َال بِذك ِمر اهللاِ َت مط َمئ ُّن ا مل ُق ُل ُ
قال تعاىل﴿ :ا الذي َن آ َمنُوا َو َت مط َمئ ُّن ُق ُل ُ ُ
 ،]28فقد وصف اهلل تعاىل املؤمني بالطمأنية ،ووصف ذكرهم هلل بكونه سببا للطمأنينة..
لكن الشيطان استطاع بفضل أدواته أن حيول من ذكر اهلل أداة لكل أساليب العنف
واهلمجية ،حتى صنا نرى يف وسائل اإلعالم كيف خيتلط التكبري مع التذبيح ،وكيف
خيتلط اسم اهلل املقدس مع كل جريمة من اجلرائم.
انطالقا من هذا سنحاول يف هذا الفصل ،وعرب األمثلة والنامذج أن نبي مدى ترشب
العقل السلفي بالعنف ..وكيف جتىل ذلك العنف من خالل مواقفه النظرية والعملية ،وقد
()1

رأينا أن العنف الذي مارسته السلفية عرب تارخيها األسود الطويل

اكتسى جمموعة

أشكال ،يمكن تنصيفها إىل أربعة أصناف:
 .1الكذب والتناقض.
 .2اخلداع واالحتيال.
 .3التضليل والتكفري.
 .4العنف والقتل.
وسنتحدث عن كل واحد من هذه املظاهر األربعة من خالل املباحث التالية.
أوال ـ الكذب والتناقض
من أخطر مظاهر العنف التي مارسها السلفية مع خمالفيهم الكذب عليهم ،وانتقاء
( )1خصصنا كتابا مفصال عن التاريخ األسود للسلفية من هذه السلسلة ،ولذلك اكتفينا يف هذا الفصل بعرض بعض األمثلة
والنامذج.

234

ما يريدون ليشوهوهم ،وقد مارسوا هذا النوع اخلطري من العنف مع كل املسلمي
بمذاهبهم املختلفة.
وقد اكتسبوا هذه الصفة من أسالفهم من اليهود الذين وصف اهلل كذهبم عليه،
ت ا مليهود يدُ اهللاِ م مغ ُلو َل ٌة ُغ ال مت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب مل يدَ اه مبسو َطت ِ
فقال﴿ :و َقا َل ِ
َان ُين ِمف ُق
م م َ
َُ ُ َ
َ
َ َ ُ َم ُ
َ
َ
ف َي َشا ُء ﴾ [املائدة ،]64 :وقالَ ﴿ :ل َقدم َس ِم َع اهللاُ َق مو َل ا ال ِذي َن َقا ُلوا إِ ان اهللاَ َف ِق ٌري َون مَح ُن
َك مي َ
ِ
ب َما َقا ُلوا َو َق مت َل ُه ُم ماألَنمبِ َيا َء بِغ م ِ
َري َح ٍّق َو َن ُق ُ
احل ِر ِيق﴾ [آل عمران:
ول ُذو ُقوا ع ََذ َ
َأغمن َيا ُء َسنَ مك ُت ُ
اب م َ
ول حتاى ي مأتِينَا بِ ُقرب ٍ
ِ ِ
ِ
ان َت مأ ُك ُل ُه الن ُاار
 ،]181وقال ﴿ :ا الذي َن َقا ُلوا إِ ان اهللاَ ع َِهدَ إِ َل مينَا َأ اال ُنؤم م َن ل َر ُس ٍ َ َ َ م َ
وهم إِ من ُكنم ُتم ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اد ِقيَ ﴾ [آل
م َ
ُق مل َقدم َجا َء ُك مم ُر ُس ٌل م من َق مبيل بِا مل َب ِّينَات َوبِا الذي ُق مل ُت مم َفل َم َق َت مل ُت ُم ُ م

عمران ،]183 :وغريها من اآليات الكريمة التي تبي كذهبم ودجلهم عىل اهلل.
وهو نفس ما فعله تالميذهم من السلفية الذين تقولوا عىل اهلل بغري علم ،وانحرفوا
بالتنزيه الذي جاء به القرآن الكريم إىل التجسيم والتشبيه الذي اقتبسوه من اليهود.
ولذلك فإن السمة البارزة يف الرتاث السلفي هي الكذب عىل املخالفي ..واألمثلة
عىل ذلك من كتبهم ومن أعالمهم الكبار أكرب من أن حترص ..ولذلك سنكتفي باإلشارة إىل
بعض ما كذب به علمهم األكرب الذي يسمونه شيخ اإلسالم.
وأول مظاهر كذبه هو تلك اإلمجاعات الكثرية التي حيكيها عن املسلمي وغريهم
من الطوائف من غري بينة وال حتقيق ،مع العلم أن حكاية اإلمجاع تقتيض اطالعا واسعا عىل
كل ما ألف ،وقد قال ابن حزم مبينا كذب من يدعي اإلمجاع بعد عرص الصحابة( :وأيض ًا
فانه ال جيوز ألحد القطع عىل صحة إمجاع أهل عرص ما بعد الصحابة رِض اهلل عنهم عىل
ما مل جيمع عليه الصحابة ،بل يكون من قطع بذلك كاذب ًا بال شك ،ألن األعصار بعد
الصحابة رِض اهلل عنهم من التابعي فمن بعدهم ال يمكن ضبط أقوال مجيعهم وال
حرصها ،ألهنم مألوا الدنيا ،وهلل احلمد من أقىص السند وخراسان وأرمينية وأذربيجان
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واجلزيرة والشام ومرص وافريقية واألندلس وبالد الرببر واليمن وجزيرة العرب والعراق
واألهواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان وأردبيل وما بي هذه البالد ومن املمتنع أن
()1

حييط أحد بقول كل انسان يف هذه البالد)

وقد روي عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قال( :سمعت أيب يقول  :ما يدر عي فيه
الرجل االمجاع فهو كذب  ,من ا ردعى االمجاع فهو كاذب  ,ر
لعل الناس اختلفوا ما يدريه)

()2

بناء عىل اعتبار من يعتربه ابن تيمية إماما للسلفية والسنة مدعي اإلمجاع كاذبا ،فإن
تطبيق هذا عىل ابن تيمية جيعله ليس كاذبا فقط ،بل كاذبا بامتياز ،ذلك مل حيك أحد إمجاع
الناس بل إمجاع مجيع الطوائف كام حكاه ابن تيمية.
وقد أحىص بعضهم عدد املرات التي حكى فيها اإلمجاع من خالل مصدر من
مصادره وهو (جمموع الفتاوى) ،وخرج باإلحصاءات التالية (( : )3قال كلمة(..باتفاق
املسلمي) )303(..مرة ..وكلمة(..باتفاق العلامء) )195(..مرة ..وكلمة(..بإمجاع
املسلمي) )102(..مرة( ..اتفق املسلمون) )61(..مرة ..وكلمة(..اتفق العلامء))51(..
مرة ..وكلمة(..أمجع املسلمون) )38(..مرة ..وكلمة(..اتفق الصحابة) )14(..مرة..
وكلمة(..باتفاق الفقهاء) )13(..مرة ..وكلمة(..اتفق السلف) )11(..مرة..
وكلمة(..اتفق الفقهاء) )10(..مرات ..وكلمة(...اتفق أهل السنة) )7(..مرات..
وكلمة(..باتفاق الصحابة) )6(..مرات ..وكلمة(..أمجع أهل العلم) )6(..مرات..
وكلمة(..بإمجاع العلامء) )5(..مرات ..وكلمة(..بإمجاع السلف) )4(..مرات..
وكلمة(..أمجع العلامء) )4(..مرات ..وهكذا
( )1النبذة الكافية (ص )20
( )2اعالم املوقعي ()30\1
( )3ابن تيمية أكثر شيوخ املسلمي كذب ًا يف التاريخ ،سامح عسكر ،يف األربعاء  12فرباير  ،2014على موقع أهل القرآن ،على الرابط
التايل.http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=11732 :
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وعندما نذهب لنحقق فيام حكاه من إمجاعات نجد اخلالف شديدا واسعا واضحا
ال يمكن ألحد عاقل أو مثقف أن جيهله.
بل إن ابن تيمية ال يكتفي بالكذب عىل املذاهب والطوائف ،بل يضم إليها الكذب
عىل رسول اهلل  نفسه ،واألمثلة عىل ذلك كثرية جدا ،وقد تناولنا بعضها يف كتاب [شيخ
اإلسالم يف قفص االهتام] ،وسنذكر هنا بعض األمثلة عنها.
فمنها قوله يف (الفتاوى الكربى) ( :وقد ثبت بالنقل املتواتر الصحيح عن النبي 

أنه قال ( :خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر) ،روي ذلك عنه من ثامني وجها)(،)1
وقد علق عىل هذا القول الشيخ حسن بن فرحان املالكي بقوله( :انتهت الكذبة الصحيحة
املتواترة! ..فلم يرو هذا عن النبي  بأي سند! ..فهذا حديث موضوع مكذوب عىل
رسول اهلل  ،وأول من وضعه وآخرهم هو ابن تيمية فقط! مل يقل أحد من قبله وال من
بعده أنه حديث! وهو من اخرتع نسبته ،فأين النقل والصحة والتواتر والثامني وجها؟! كل
هذه أكاذيب كبار وعىل رسول اهلل يف سطر واحد! وغاية ما يف األثر أن يكون منسوبا لعيل..
وجواب الغاله أن السنة بي عيني ابن تيمية ،ياخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ،وأنه دقيق جدا
يف نسبة االحادية وتصحيها وطرقها ..سيخرجونكم اآلن إىل جدليات التفضيل وينسون
املوضوع األصيل وهو أن هذا احلديث الصحيح! املتواتر! املنقول من ثامني وجها! ال وجود
له! وهم لن يقروا بكذب ابن تيمية فيه  -رغم أنه من الكذب عىل رسول اهلل بدرجة ال
تساوي اخلطأ يف نقل مصدر حديث أو إمهال لفظ! كال املوضوع أعظم! حاولوا عرش
سنوات أن تقنعوا ( عبدة ابن تيمية) بأنه كذب عىل رسول اهلل عامدا أو خمطئا! لن يعرتفوا
أنه أخطأ لن يعرتفوا! سيجادلون ويكذبون!)

()2

( )1الفتاوى الكربى ( .487 /3
( )2هذا الكالم مقتبس من كالم للشيخ حسن بن فرحان يف بعض تغريداته.
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هذا مثال ذكره الشيخ حسن بن فرحان املالكي ،ومن األمثلة التي ذكرها غريه،
وخاصة يف تكذيبه ملا ورد يف حق اإلمام عيل أو أهل بيت النبوة كثري جدا ،سنسوق هنا
بعض ما ذكره الدكتور املحدِّ ث العالمة حممود سعيد حممد ممدوح يف كتابه [ابن تيمية و
أحاديث فضائل أهل البيت من خالل كتابه منهاج السنة] لتكون دليال لك عىل غريها.
فمنها (حديث املواالة) ،وهو قوله ( :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه) ،فقد قال ابن تيمية يف كتابه عنه( :وأما من كنت مواله فعيل مواله
فال يصح من طرق الثقات أصال)( ،)1وقال ( :وأما الزيادة وهي قوله  :ـ اللهم وال من
وااله وعاد من عاداه….الخ – فال ريب أهنا كذب)

()2

مع أن الشطر األول من احلديث :متواتر ،نص عىل تواتره عدد من احلفاظ ،ورواه
أكثر من مخسة وعرشين صحابيا ..وأما قوله  ( :اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ) :
فهي زيادة غاية يف الصحة ،وقد وردت عن عدد من الصحابة ،وصححها عدد من األئمة
احلفاظ من حديث أنس بن مالك ،وأيب سعيد اخلدري ،وزيد بن أرقم ،وسعد بن أيب
وقاص ،واستوعب طرق حديث املواالة احلافظ ابن عقدة يف مصنف مستقل ،والسيد أمحد
بن الصديق الغامري يف ( اإلعالم بطرق املتواتر من حديثه عليه السالم)
وذكر أمحد يف ( الفضائل ) ،والنسائي يف ( اخلصائص ) ،وابن اجلزري يف ( املناقب)،
يعرف.
واهليثمي يف ( املجمع )  :مجلة صاحلة منه،
واملعرف ال ا
ا
ومن األدلة عىل كذب ابن تيمية يف هذا أن ناص الدين األلباين ،ورغم كونه تلميذا
البن تيميه إال أنه تكلم فيه واستنكر من ابن تيمية إنكاره له ،وقد قال يف ذلك ( :من
العجيب حق ًا أن يتجرأ شيخ اإلسالم ابن تيمية عىل إنكار هذا احلديث وتكذيبه يف منهاج
( )1منهاج السنة ()86/4
( )2منهاج السنة ( ،)319/7وهو ما ذهب اليه يف الفتاوي ()418-417/4
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السنة كام فعل باحلديث املتقدم هناك ،مع تقريره رمحه اهلل أحسن تقرير أن املواالة هنا ضد
وعيل رِض اهلل عنه من كبـارهم يتوالهم ويتولونه ،ففيه
املعاداة وهو حكم ثابت لكل مؤمن ر
()1

رد عىل اخلـوارج والنواصب)

وقال مبينا سبب إطالته يف بيان صحة احلديث( :فقد كان الدافع لتحرير الكالم عىل
احلديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ اإلسالم ابن تيمية ،قد ض رعف الشطر األول من
احلديث ،وأما الشطر اآلخر فزعم أنه كذب ! وهذا من مبالغاته الناجتة يف تقديري من
()2

ترسعه يف تضعيف األحاديث قبل أن جيمع طرقها ويدقق النظر فيها ،واهلل املستعان)

ومن األمثلة عىل ذلك تكذيبه لقوله ( :أنت و ريل يف كل مؤمن بعدي) ،فقد قال
ابن تيمية( :كذب عىل رسول اهلل  ،)3()مع أنه صحيح عىل رشط مسلم ،فقد أخرجه
الطياليس (  ،)829وابن أيب شيبة ( .)79/12وأمحد يف املسند ( ،)437/4ويف الفضائل
(،)1035والرتمذي ( ،)269/5والنسائي يف اخلصائص ( ،)88وابن حبان (،)6929
واحلاكم ( )110/3مجيعهم من حديث عمران بن احلصي ،وفيه( :فأقبل إليهم رسول اهلل
ف يف وجهه فقال ( :ما تريدون من عيل ؟ إن عليا مني ،وأنا منه وهو ويل
عر ُ
 والغضب ُي َ
وصححه ابن حبان ،واحلاكم عىل رشط مسلم
حسنه الرتمذي،
ا
كل مؤمن بعدي) ،وقد ا
ووافقه الذهبي.
ومن األمثلة عىل ذلك تكذيبه لقول ابن عمر ( :ما كنا نعرف املنافقي عىل عهد النبي


إال ببغضهم عليا ً) ،فقد قال ابن تيمية فيه ( :هذا احلديث ال يسرتيب أهل املعرفة
()4

باحلديث أنه حديث موضوع مكذوب عىل النبي )

( )1سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ()264 /5
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ()344 /4
( )3منهاج السنة ( )104/4
( )4منهاج السنة ()228/3
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الصحــة ،فقد أخرج
مع أنه ال يسرتيب أهل املعرفة باحلديث أن متنــَــه غاية يف
ا
مسلم يف صحيحه ( ،)78والرتمذي ( )306/5وقال حسن صحيح ،وابن ماجه ()114
والنسائي ( )117/8ويف خصائص عيل ( ،)102-100وعبد اهلل بن أمحد يف زياداته عىل
وصححه ،وغريهم من حديث عيل
الفضائل ( )1102وأبو نعيم يف احللية ()185/4
ا
قوله( :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي األمي  أال حيبني إال مؤمن وال
يبغضني إال منافق ) ،وقال أبو نعيم :هذا حديث صحيح متفق عليه.
وأخرج البزار ( كشف األستار  ،)169/3وعبد اهلل يف زيادات الفضائل ()1086
من حديث عبيد اهلل بن موسى ،أن حممد بن عيل السلمي ،عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل،
عن جابر بن عبد اهلل قال( :ما كنا نعرف منافقينا معرش األنصار إال ببغضهم لعيل) وهذا
إسناده حسن.
وأحسن منه ما أخرجه أمحد يف الفضائل بإسناد عىل رشط البخاري عن أيب سعيد
اخلدري قال  ( :إنام كنا نعرف منافقي األنصار ببغضهم عليا )
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث أن رجال قال لسلامن  :ما أشد حبك لعيل،
فقال :سمعت نبي اهلل  يقول ( :من أحبه فقد أحبني) ،فقد قال ابن تيمية عنه :كذب(.)1
مع أنه صحيح ،فقد أخرجه احلاكم يف املستدرك ( )130/3عن أيب عثامن النهدي،
قال  :قال رجل لسلامن  :ما أشد حبك لعيل ؟ قال سمعت رسول اهلل  يقول  ( :من أحب
عليا ً فقد أحبني ،ومن أحبني فقد أحب اهلل عز وجل ،ومن أبغض عليا ً فقد أبغضني ،ومن
أبغضني فقد أبغض اهلل عز وجل ) قال احلاكم  :صحيح عىل رشط الشيخي ،وسلــامه
الذهبي.
وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري( )901/380/23عن أم سلمة ،وقال اهليثمي
( )1منهاج السنة ()9/3
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يف املجمع ( ( : )132/9وإسناده حسن ) ..فهذا طريقان للحديث كالمها حسن لذاته،
فاحلديث :صحيح هبام.
ومن األمثلة عىل ذلك تكذيبه حلديث الطري ،ونصه أن النبي  أيت بطائر فقال :
(اللهم ائتني بأحب اخللق إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء عيل) ،فقد قال ابن تيمية
()1

فيه( :حديث الطائر من املكذوبات املوضوعة عند أهل العلم واملعرفة بحقائق النقل)

مع أن احلديث صحيح ،فقد رواه من الصحابة :أنس بن مالك ،وعيل ،وابن عباس،
وصح ابن
وجابر بن عبد اهلل ،وأيب رافع ،ويعىل بن مرة ،وسفينة .وهو متواتر عن أنس ،ا
كثري يف البداية والنهاية ( :)416/4ر
أن احلافظ الذهبي ألف جزءا يف طرق احلديث ،فبلغ
عدد من رواه عن أنس  :بضعة وتسعي نفسا ً ،وقال  :أقرب هذه الطرق غرائب ضعيفة،
مقرر
وهذا العدد يستحيل اجتامعهم عىل الكذب ،فيجب عدم النظر يف أحواهلم عىل ما هو ا
يف علوم احلديث.
وقد قال الذهبي يف تذكرة احلفاظ ( ( : )1043/3له طرق كثرية جدا قد أفردتــُها
بمصنــاف ،وجمموعها يوجب أن يكون احلديث له أصل) ،وأكثر من هذا قول الذهبي يف
تاريخ اإلسالم ( : )179/2حديث الطري وله طرق كثرية عن أنس متكلم فيها ،وبعضها
عىل رشط السنن) ،واعرتض احلافظ صالح الدين العالئي يف ( النقد الصحيح ) (ص )75
عىل من حكم بوضعه.
وقد ذكر احلافظ العالئي طريقي له يف ( النقد الصحيح ) (ص )77-75يكفيان
للحكم عىل احلديث باحلسن بالنظر هلام فقط.
واخلالصة :أن احلكم عىل احلديث بالوضع مع وجود هذه الطرق تقصري يف البحث
وتغافل يف النظر ،وتشديد ال يالئم أصول احلديث الرشيف وقواعد الصناعة.
( )1منهاج السنة ()99/4
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هذه جمرد أمثلة عىل جرأة ابن تيمية عىل تكذيب األحاديث التي ال تتوافق مع مزاجه
يف نفس الوقت الذي يذكر فيه أحاديث غريبة يثبتها وكأهنا أحاديث صحيحة ،وأخطرها
ذلك الذي يتهم فيه عصمة رسول اهلل  وهو أن وفد عبد القيس ملا قدموا

عىل النبي 

وكان فيهم غالم ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال :إنام كانت خطيئة داود  -عليه
()1

السالم – النظر)

ثم علق عليه ابن تيمية بقوله( :هذا وهو رسول اهلل  وهو مزوج بتسع نسوة؛
()2

والوفد قوم صاحلون ،ومل تكن الفاحشة معروفة يف العرب؟)

فقد رواه وكأنه حديث صحيح ال جمال لرفضه مع أن احلديث مكذوب موضوع ..
فقد حكم األلباين بالوضع ،مع أنه تلميذ من تالميذ ابن تيمية ،ومع ذلك رفض احلديث
مجلة وتفصيال ،وقد عقب عليه يف سلسلته الضعيفة بقوله( :موضوع)( ،)3ثم نقل عن ابن
الصالح قوله يف (مشكل الوسيط) :ال أصل هلذا احلديث ،وقول الزركيش يف (ختريج
أحاديث الرشح) :هذا حديث منكر.
ثم قال( :وللحديث طريق أخرى رواه أبو نعيم يف (نسخة أمحد بن نبيط) وهي
موضوعة كام سيأيت ( برقم  ،) 562ولعل احلديث أصله من اإلرسائيليات التي كان يروهيا
بعض أهل الكتاب ،تلقاها عنه بعض املسلمي ،فوهم بعض الرواة فرفعه إىل النبي ..
وقصة افتتان داود عليه السالم بنظره إىل امرأة اجلندي أوريا مشهورة مبثوثة يف كتب قصص
األنبياء وبعض كتب التفسري ،وال يشك مسلم عاقل يف بطالهنا ملا فيها من نسبة ما ال يليق
بمقام األنبياء عليهم الصالة والسالم مثل حماولته تعريض زوجها للقتل ،ليتزوجها من

( )1الفتاوى الكربى البن تيمية ()203 /3
( )2الفتاوى الكربى البن تيمية ()203 /3
( )3سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ()484 /1
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بعده ! وقد رويت هذه القصة خمترصة عن النبي  فوجب ذكرها والتحذير منها وبيان
()1

بطالهنا)

وهكذا نجده يقبل أحاديث التجسيم ،ويدافع عنها دفاعا شديدا مستعمال كل
األدوات التي وفرها سلفه له من علم مصطلح احلديث ،ومن األمثلة عىل ذلك روايته ملا
رواه سلفه عن العباس قال ( :كنت يف البطحاء يف عصابة فيهم رسول اهلل  ،فمرت هبم
سحابة ،فنظر إليها فقال  :ما تسمون هذه ؟ قالوا  :السحاب.قال  :واملزن ،قالوا  :واملزن،
قال  :والعنان ،قالوا  :والعنان ،قال  :هل تدرون ما بعد ما بي السامء واألرض ؟ قالوا  :ال
ندري.قال  :إن بعد ما بينهام إما واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة ،ثم السامء فوقها
كذلك  -حتى عد سبع سموات  -ثم فوق السابعة بحر بي أسفله وأعاله مثل ما بي سامء
إىل سامء ،ثم فوق ذلك ثامنية أوعال – أي تيوس جبلية ،-بي أظالفهم وركبهم مثل ما بي
سامء إىل سامء ،ثم عىل ظهورهم العرش ،ما بي أسفله وأعاله مثل ما بي سامء إىل سامء ،ثم
()2

اهلل تبارك وتعاىل فوق ذلك)

فمع أن الذهبي قال يف هذا احلديث( :تفرد به سامك عن عبد اهلل ،وعبد اهلل فيه
جهالة)( ،)3وقال فيه األلباين يف السلسلة الضعيفة( :والذي يرتجح – واهلل أعلم – هو
ضعف احلديث ،فإن تفرد سامك بن حرب بمثل هذا احلديث املتعلق بالغيبيات تفرد غري
مقبول ،وجهالة عبد اهلل بن عمرية ترض يف مثل هذا املوضع أيضا ،ثم ثمة انقطاع بينه وبي
()4

األحنف بن قيس)

لكن مع ذلك نرى ابن تيمية يستميت يف الدفاع عنه ،وحماولة تصحيحه ،وقد ذكر
( )1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ()484 /1
( )2سنن أيب داود .320 - 319/4
( )3يف العلو ()60/1
( )4السلسلة الضعيفة ()1247
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املناظرة التي جرت بينه وبي خصومه حول العقيدة الواسطية وكان من مجلة ما اعرتضوا
عليه القول بأسطورة األوعال ،يقول متحدثا عام جرى له معهم ( :وطلب بعضهم إعادة
قراءة األحاديث املذكورة يف العقيدة ليطعن يف بعضها ،فعرفت مقصوده.فقلت  :كأنك قد
استعددت للطعن يف حديث األوعـال ..وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بام تكلم به زكي
الدين عبد العظيم من قول البخاري يف تأرخيه  :عبد اهلل بن عمرية ال يعرف له سامع من
األحنف.فقلت  :هذا احلديث مع أنه رواه أهل السنن كأيب داود ،وابن ماجة ،والرتمذي،
وغريهم ،فهو مروي من طريقي مشهورين فالقدح يف أحدمها ال يقدح يف اآلخر ،فقال:
أليس مداره عىل ابن عمرية وقد قال البخاري :ال يعرف له سامع من األحنف؟.فقلت :قد
رواه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتاب التوحيد الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج فيه إال بام نقله
العدل عن العدل موصوال إىل النبي  قلت :واإلثبات مقدم عىل النفي ،والبخاري إنام نفى
معرفة سامعه من األحنف مل ينف معرفة الناس هبذا فإذا عرف غريه  -كإمام األئمة ابن
خزيمة  -ما ثبت به اإلسناد :كانت معرفته وإثباته مقدما عىل نفي غريه وعدم معرفته.
()1

ووافق اجلامعة عىل ذلك وأخذ بعض اجلامعة يذكر من املدح ما ال يليق أن أحكيه)

وهكذا من خالل هذا النموذج السلفي نرى الكذب واالنتقائية والتناقض يف أجل
صوره..
هذا مع رسول اهلل  أما مع األمة  ..فحدث وال حرج ..وقد ذكرنا األمثلة الكثرية
عىل ذلك يف كتاب [السلفية والتاريخ األسود] ،وكتاب [شيخ اإلسالم يف قفص االهتام]
وما ذكرناه عن ابن تيمية هو جمرد نموذج عن املدرسة السلفية ،وإال فإن الكذب
والتناقض من السامت الراسخة فيها ،وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي األمثلة
الكثرية عىل التناقضات املوجودة يف هذه املدرسة ،فقال( :التناقض سمة رئيسة من سامت
( )1جمموع الفتاوى ()191/3
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كتب العقائد فتجد اليشء وضده ،فتجدهم يأمرون باالهتامم بالقرآن والسنة ووجوب اتباع
األثر ثم يرتكون اآليات الرصحية واألحاديث املتفق عليها إىل موضوعات وأكاذيب
وإرسائيليات ال تصح ال سند ًا وال متن ًا ..وجتدهم حيذرون من الغلو مع غلوهم يف التكفري
وغلوهم يف الثناء عىل علامئهم ..وجتد هذه الفرق والطوائف عند سيطرهتا وكثرة أتباعها
تأمر أتباعها باتباع السواد األعظم وعدم خمالفة األمة فإذا انترص خصومهم وأصبحوا
(سواد ًا أعظم) يأيت العقائديون ويقولون( :طوبى للغرباء)! الذين يصلحون إذا فسد
الناس! فاجلامعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك ..وتراهم يأمرون بالوقوف عند حدود
النصوص الرشعية وعدم الزيادة عليها بينام هم يزيدون كثري ًا من العقائد التي ليست يف
الكتاب وال السنة ..وتراهم يعظمون تكفري املسلم وأنه من عقائد اخلوارج وأنه ال جيوز
وهذا الورع عن التكفري إنام هو عند ضعفهم!! فإذا قووا ال يرقبون يف مسلم إالً وال ذمة..
وتراهم ينهون عن االشتغال بأمر مل يشتغل به النبي  وأصحابه ،فإذا سنحت هلم الفرصة
أمروا الناس بمضايق من االعتقادات مل ختطر عىل بال صحايب وال تابعي مع مسميات
وألقاب سموها هم وآباؤهم ما أنـزل اهلل هبا من سلطان ..وتراهم يتشددون يف نقد
وتضعيف الرجال الذين ال يوافقوهنم يف شواذ العقائد حتى وصل ذمهم للبخاري ومسل ٍم
وحييى بن معي وعيل ابن املديني وحسي الكرابييس وابن اجلعد اجلوهري وأيب حنيفة
واحلنفية فض ً
ال عن تضعيف سائر الشيعة أيضا متمسكي بعبارة نقلوها عن الشافعي يف
تكذيب اخلطابية (فرقة من غالة الشيعة يستحلون الكذب) فجعلها هؤالء يف كل الشيعة
ثقاهتم وضعفائهم!! بينام يبالغون يف توثيق أتباعهم ولو كانوا ضعفاء أو خفيفي الضبط كام
فعلوا يف توثيق ابن بطة مثالً ..وتراهم يذمون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم وأن هذا
سلطان سوء وينسون كل فضائله كام فعلوا باملأمون وكان عىل ظلمه للحنابلة من أعدل
ملوك بني العباس وأكثرهم عل ًام فإذا جاء سلطان آخر أظهر نرصهتم يمدحونه بمبالغة ولو
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كان مبتدع ًا ظامل ًا كاملتوكل ،بل ويبدعون ويضللون من خيالفه ويرددون قواعد طاعة والة
األمور وأن من مل يدع لإلمام فهو صاحب بدعة!! ..وتراهم حيتجون باإلمجاع ويدعونه يف
أمور ليس فيها إمجاع فإذا احتججت عليهم باإلمجاع يف أمر أظهر منه يرددون عبارة أمحد
بن حنبل :من ادعى اإلمجاع فقد كذب وما أدراك لعلهم اختلفوا؟! ..وتراهم يتناقضون يف
الصحابة ووجوب تقديرهم فيذمون الشيعة ألهنم ينتقصون أصحاب النبي  بينام ال
يذمون النواصب وال يذكروهنم بسوء!! مع أهنم كانوا يلعنون عيل بن أيب طالب ويذمونه
ويرمونه بكل طامة سوا ًء كان ذلك من قبل حكامهم من بني أمية أو علامئهم كحريز بن
عثامن وثور بن يزيد ونحوهم ،بل يقومون بالفعل نفسه عندما يعدون عامر وأبا ذر وابن
عديس وابن احلمق وغريهم يعدوهنم يف اتباع عبد اهلل بن سبأ مع أهنم من كبار الصحابة،
وابن سبأ أقرب لألسطورة منه للحقيقة ..باإلضافة إىل أهنم عندما ينتقدون من يسب
الصحابة ال يريدون ـ يف األغلب العام ـ الدفاع عن أيب بكر وعمر وعثامن وعائشة وطلحة
والزبري وإنام جل اهتاممهم يف الدفاع عن الطلقاء وخاصة معاوية ،فسب معاوية عندهم
أعظم من سب عيل بن أيب طالب!! ولذلك تراهم يتشددون عىل من ينقد معاوية مثل
تشددهم عىل ابن عبد الرب والنسائي واحلاكم بينام يمدحون من يف كالمه انتقاص من قدر
عيل بن أيب طالب كابن تيمية وأيب بكر بن أيب داود والربهباري ..وتراهم ينتقدون اآلخرين
ويستدلون عىل صحة نقدهم هلم بأمور مشتبهة من كالمهم ولو بطرف عبارة بينام يبالغون
يف االعتذار لعبارات صحية صدرت من أئمتهم كام يفعلون يف االعتذار عام كتبه عبد اهلل
بن أمحد أو األهوازي أو اهلروي يف التجسيم أو ما كتبه الربهباري يف التكفري أو ما كتبه ابن
تيمية يف انتقاص عيل بن أيب طالب ورد كثري من فضائله ..وتراهم يذمون رج ً
ال مثل أيب
حنيفة لزعمهم أنه مل يؤت الرفق يف دينه ثم يكفرونه وهذا أبلغ يف البعد عن الرفق ،وتراهم
يذمون املنطق وينكرون املجاز مع وجود هذا وهذا يف كالمهم وحججهم ..وتراهم يذمون
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اخلوارج ألهنم يقتلون املسلمي ويكفروهنم بينام هم يفتون بقتل خصومهم وتكفريهم
كاخلوارج متام ًا)

()1

ثانيا ـ اخلدع واالحتيال:
وهي من أبرز سامت املنهج النقدي عند العقل السلفي ،فهو ال يبتغي من وراء النقد
البحث عن احلقيقة ،أو تصحيحها ،وإنام يبتغي االنتصار عىل اخلصم حتى لو كان ذلك
باستعامل كل أساليب اخلداع واحليلة.
والشك أهنم استفادوا هذه القدرة من تتلمذهم عىل اليهود وتالميذ اليهود ،والذين
ض ا ملكِت ِ
ون بِ َب مع ِ
وصفهم اهلل تعاىل باحليلة واملكر واخلداع ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َف ُتؤم ِمنُ َ
َاب
ِ
ِ ِ
ون بِ َب مع ٍ
احل َي ِاة الدُّ من َيا َو َي مو َم ا مل ِق َيا َم ِة ُي َر ُّد َ
َو َت مك ُف ُر َ
ون
ض َف َام َجزَ ا ُء َم من َي مف َع ُل َذل َك منم ُك مم إِ اال خزم ٌي ِيف م َ

إِ َىل َأ َشدِّ ا مل َع َذ ِ
اب َو َما اهللاُ بِغَافِ ٍل ع اَام َت مع َم ُل َ
ون ﴾ [البقرة ،]85 :وقال ِ ﴿ :م َن ا ال ِذي َن َها ُدوا
ون س ِمعنَا وعَصينَا واسمع غَري مسم ٍع ور ِ
ِ ِِ
ِ
حي ِّر ُف َ
اعنَا َل ايا
ون ا ملكَل َم َع من َم َواضعه َو َي ُقو ُل َ َ م َ َ م َ م َ م م َ ُ م َ َ َ
َُ
ِ
بِ َأ مل ِسنَتِ ِه مم َو َط معنًا ِيف الدِّ ِ
اس َم مع َوا من ُظ مرنَا َلك َ
َان َخ م ًريا َهل ُ مم
ين َو َل مو َأ اهنُ مم َقا ُلوا َسم معنَا َو َأ َط معنَا َو م
َو َأ مق َو َم َو َلكِ من َل َعن َُه ُم اهللاُ بِ ُك مف ِر ِه مم َف َال ُيؤم ِمنُ َ
ون إِ اال َقلِ ًيال ﴾ [النساء ،]46 :وغريها من اآليات
الكريمة.
وصفة اخلداع واملكر واحليلة يف العقل السلفي ليست استنتاجا استنتجته فقط من
خالل مطالعة كتب هذه املدرسة ،وإنام هي حقيقة يقرون هبا ،بل يمدحون شيخهم شيخ
اإلسالم بسببها.
وسأنقل هنا كالم بعض الباحثي املعاصين منهم ،وهو يثني عىل ذكاء ابن تيمية
وقدرته االحتيالية ،وذلك يف مقال له بعنوان [منهج شيخ اإلسالم يف دفع شبهات

( )1قراءة يف كتب العقائد ،ص.166
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الروافض]( ،)1والذي صدر مقاله التربير الحتياالت ابن تيمية بقوله( :علمنا أن شيخ
اإلسالم يواجه كتاب ًا قد ألفه رجل من طائفة جاهلة ظاملة قد عرف أفرادها بالكذب املختلق
ال يفوقهم فيه أحد ،فهذا الرافيض قد حشد أكاذيبه يف هذا الكتاب من جهتي :من جهة
الغلو يف عيل بشتى األكاذيب واملوضوعات ،ومن جهة الطعن يف الصحابة اآلخرين
فصاحب هذا الكتاب مندفع بحامسة إىل تقرير مذهبه الباطل بأي وسيلة ،ولو كانت
االفرتاءات واألكاذيب ،وشيخ اإلسالم أمام سيل جارف من الغلو املكذوب يف عيل وأمام
()2

محم متدفقة من األكاذيب يف سبيل الطعن يف الصحابة فامذا يصنع؟)

وهكذا يصور هذا العلم السلفي ـ وهو الشيخ سليامن اخلرايش ـ ابن تيمية وكأنه يف
حرب ،وليس يف نقاش علمي ،وبام أن احلرب خدعة ،فعىل ابن تيمية ـ كام يصور هذا العلم
السلفي ـ أن يضع اخلطة املناسبة التي يتمكن هبا من االنتصار عىل هذا العدو الرافيض
اللدود.
وقد رأى أنه كان البن تيمية خيارين فقط ،ال ثالث هلام:
أما اخليار األول( :وهو املشهور عند العلامء وأصحاب التآليف ،وهو أن يقوم شيخ
اإلسالم بدفع الطعون عن الصحابة ببيان كذهبا وأهنا خمتلقة ،فكلام رمى الرافيض بشبهة أو
طعن عىل صحايب قام شيخ اإلسالم بردها أو برده بكل اقتدار لينفيه عن هذا الصحايب)
وهذا اخليار ـ كام يرى اخلرايش ـ هو الذي نصح احلافظ ابن حجر ابن تيمية بانتهاجه
عندما اعتربه مغاليا يف تعامله مع الرافيض ،كام ذكر ذلك احلافظ أمحد بن حجر العسقالين،
يف (الدرر الكامنة) ،فقد قال( :ثم نسب أصحابه إىل الغلو فيه واقتىض لـه ذلك ال ُعجب
بنفسه حتى زهى عىل أبناء جنسه واستشعر أنه جمتهد ،فصار يرد عىل صغري العلامء وكبريهم
( )1املقال موجود بمواقعهم الكثرية ،وهو يف موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ( ،)22 /3وهو للشيخ سليامن اخلرايش
( )2موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
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قديمهم وحديثهم  ..ومنهم من ينسبه إىل النفاق لقوله يف عيل ما تقدم ولقوله أنه كان
خمذوالًّ حيث ما توجه وأنه حاول اخلالفة مراراًّ فلم ينلها وإنام قاتل للرياسة ال للديانة
ولقوله أنه كان حيب الرياسة ..فألزموه بالنفاق لقوله ( : وال يبغضك إال منافق)()1
وقد انتقد اخلرايش هذا اخليار ،فقال( :وهو خيار جيد ومقبول لو كان اخلصم غري
الرافيض ،أي لو كان اخلصم ممن حيتكمون يف خالفاهتم إىل النقل الصحيح أو العقل
الرصيح ،أما مع الرافيض فإن هذا األسلوب ال جيدي ،ولن يكف بأسه عن أعراض
الصحابة ،فإنك مهام أجدت يف رد الشبهة أو الطعن فإنه لن يقتنع بذلك أبد ًا  -كام علم من
طريقة القوم  -ومهام أفنيت عقلك وجهدك يف دفع أكاذيبه فإنه لن يألو جهد ًا يف اختالف
غريها من األكاذيب .إذ ًا فهذا اخليار األول لن يثني الرافيض عن هدفه من النيل من
الصحابة ..نعم هو سينفع أهل السنة ،ولكنه لن يرض الروافض ولن يسكتهم)

()1

وما دام هذا اخليار العلمي مل جيد ،فإن اخليار الوحيد الذي بقي البن تيمية هو اخليار
الثاين ،وهو ـ كام يذكر اخلرايش ـ (الذي اختاره شيخ اإلسالم ألنه يراه ذا مفعول فعال يف
مواجهة أكاذيب الروافض وغلوهم املستطري ،وهذا اخليار يرى أن أجدى طريقة لكف
بأس الروافض هو مقابلة شبهاهتم بشبهات خصومهم من اخلوارج والنواصب ،أي مقابلة
هذا الطرف بذاك الطرف املقابل له ،ليخرج من بينهام الرأي الصحيح الوسط .فكلام قال
الرافيض شبهة أو طعن ًا يف أحد اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثامن قابلها شيخ اإلسالم
بشبهة مشاهبة للنواصب واخلوارج يف عيل  ..وهو ال يقصد هبذا تنقص عىل والعياذ باهلل،
وإنام يقصد إحراج الروافض ،وكفهم عن االستمرار يف هتجمهم عىل الصحابة ،ألنه ما من
شئ من الطعون والتهم سيثبتونه عىل واحد من الصحابة إال وسيثبت اخلوارج والنواصب
( )1الدرر الكامنة ،مصدر سابق ،ج 1ص  153وما بعدها.
( )1موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
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مماث ً
ال له يف عيل)

()1

وهكذا رشع اخلرايش للحيلة واخلداع ،ألن هذا ـ كام يرى ـ (مما خيرس ألسنة
الروافض ،ألهنم يف النهاية سيضطرون إيل أن تضع حرهبم عىل الصحابة أوزارها عندما
يرون شبههم وأكاذيبهم تقابل بام يناقضها يف عىل فعندها سيبادرون إىل أن خيتاروا السلم
وعدم ترديد الشبهات حفاظ ًا عىل مكانة عيل أن يمسها أحد بسوء)

()2

ثم علق عىل هذه احليلة بقوله( :فهذه حيلة ذكية من شيخ اإلسالم رضب هبا
النواصب بالروافض ليسلم من رشهم مجيع ًا ،وهذا ما مل يفهمه أو جتاهل عنه من بادر
باهتامه بتلك التهمة الظاملة ،وشيخ اإلسالم  -أيض ًا  -يعلم أن الروافض والنواصب مجيع ًا
أصحاب كذب وغلو ،ولكنه يقابل غلو هؤالء وكذهبم بغلو أولئك وكذهبم ،ليسكت
()3

اجلميع ويدفعهم عن اخلوض يف أعراض الصحابة)

ثم ذكر أن هذا هو منهج ابن تيمية مع مجيع الطوائف ،فقال( :فطريقة شيخ اإلسالم
أنه رأى قوم ًا يغلون يف شخص من األشخاص ،ويتنقصون من يكون مثله أو أفضل منه،
أن يقابل هؤالء بمن يناقضهم يف القول لكي يدفع الغلو عن الشخصي الفاضلي مجيع ًا)

()4

بل إنه يرى أن هذا املنهج منهج معتمد عند سلفه ممن يسميهم أهل السنة ،فيقول:
(وهذا مما قد تقرر عند علامء السنة ومل يستنكروه ،وأما أهل الباطل من الغالة فإهنم يتهمون
كل من مل يكن عىل مثل غلوهم بأنه عدو لذاك الفاضل)

()5

ويرى أن ابن تيمية كان من أكثر الناس استعامال هلذا املنهج ،فيقول( :وكان كثري ًا ما
( )1موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
( )2موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
( )3موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
( )4موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
( )5موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
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جيري املقارنات بي األشخاص الذين غال فيهم قوم ،وجفا عنهم آخرون ،فيصد غلو
هؤالء بجفاء أولئك ،وخيرج من بينهام الرأي الصحيح يف ذا ك الشخص الفاضل ،فهذه
الطريقة متيز هبا شيخ اإلسالم ،ومل يستخدمها مع عىل واخللفاء الثالثة كام يعتقد أعداؤه،
وإنام هي طريقة مطردة له رمحه اهلل يف كل موقف مشابه)

()1

وما ذكره اخلرايش من منهج ابن تيمية هو نفسه ما أقر به يف تعامله مع اخلصوم
واملخالفي من رضب بعضهم ببعض ،ال بالبحث عن احلقيقة ،والتحري عنها بحسب ما
تقتضيه املوضوعية العلمية.
يقول ابن تيمية يف تربيره هلذا املنهج التضلييل( :أهل السنة مع الرافضة كاملسلمي
مع النصارى ،فإن املسلمي يؤمنون بأن املسيح عبد اهلل ورسوله ،وال يغلون فيه غلو
النصارى ،وال جيفون جفاء اليهود .والنصارى تدعى فيه اإلهلية وتريد أن تفضله عىل حممد
وابراهيم وموسى بل تفضل احلواريي عىل هؤالء الرسل ،كام تريد الروافض أن تفضل من
قاتل مع عىل كمحمد بن أيب بكر ،واألشرت النخعي عىل أيب بكر وعمر وعثامن ومجهور
الصحابة من املهاجرين واألنصار ،فاملسلم إذا ناظر النرصاين ال يمكنه أن يقول يف عيسى
إال احلق ،لكن إذا أردت أن تعرف جهل النرصاين وأنه ال حجة له ،فقدر املناظرة بينه وبي
اليهودي ،فإن النرصاين ال يمكنه أن جييب عن شبهة اليهودي إال بام جييب به املسلم ،فإن مل
يدخل يف دين اإلسالم وإال كان منقطع ًا مع اليهودي ،فإنه إذا أمر باإليامن بمحمد  ،فإن
قدح يف نبوته بشئ من األشياء ،مل يمكنه أن يقول شيئ ًا إال قال له اليهودي يف للمسيح ما هو
أعظم من ذلك ،فإن البينات ملحمد أعظم من البينات للمسيح ،وبعد أمر حممد عن الشبهة
أعظم من بعد املسيح عن الشبهة ،فإن جاز القدح فيام دليله أعظم وشبهته أبعد عن احلق
فالقدح فيام دونه أوىل ،وإن كان القدح يف املسيح باط ً
ال فالقدح يف حممد أوىل بالبطالن ،فإنه
( )1موسوعة شبه الرافضة والرد عليها ()22 /3
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إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أوىل بالبطالن ،وإذا ثبتت احلجة التي غريها أقوى منها
فالقوية أوىل بالثبات ..وهذا حال النصارى واليهود مع املسلمي وهو حال أهل البدع مع
أهل السنة ال سيام الرافضة .وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة يف أيب بكر وعيل ،فإن
الرافيض ال يمكنه أن يثبت إيامن عىل وعدالته وأنه من أهل اجلنة  -فض ً
ال عن إمامته  -إن
مل يثبت ذلك أليب بكر وعمر وعثامن ،وإال فمتى أراد إثبات ذلك لعيل وحده مل تساعده
األدلة ،كام أن النرصاين إذا أراد إثبات نبوة املسيح دون حممد مل تساعده األدلة ،فإذا قالت
له اخلوارج الذين يكفرون علي ًا أو النواصب الذين يفسقونه :إنه كان ظامل ًا طالب ًا للدنيا ،وإنه
طلب اخلالفة لنفسه وقاتل عليها بالسيف ،وقتل عىل ذلك ألوف ًا من املسلمي حتى عجز
عن انفراده باألمر ،وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه ،فهذا الكالم إن كان فاسد ًا
ففساد كالم الرافيض يف أيب بكر وعمر أعظم ،وإن كان ما قاله يف أيب بكر وعمر متوجه ًا
مقبوالً فهذا أوىل بالتوجه والقبول)

()1

ومن خالل هذا املنهج راح ابن تيمية يسب عليا والعرتة الطاهرة بكل صنوف
السب ،فإذا ما اهتم بالنصب انربى أصحابه من السلفية يدافعون عنه ،ويقولون :إن ابن
تيمية مل حيك قوله ،وإنام حكى قول النواصب.
وهذا يقال أيضا يف التجسيم ،فابن تيمية يذكر قول الدارمي عن اهلل تعاىل مقرا له( :
ولو قد شاء الستقر عىل ظهر بعوضة فاستقلت به)( ،)2فإذا ما نوقش السلفية يف ذلك ،قيل
إن هذا القول قول الدارمي.
وهكذا نجد صنوف التالعب واحليل ،ألن الغرض ليس الوصول إىل احلقيقة ،وإنام
االنتصار عىل اخلصم ،ألن العقل السلفي ال يامرس البحث العلمي ،وإنام يامرس الرصاع
( )1منهاج السنة النبوية ()55 /2
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()242 /3
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العلمي ،فالنفس السبعة ال يمكنها أن تشم رائحة العلم ،وال رائحة البحث العلمي.
ومن األمثلة عىل ذلك تلك السخرية التي متتلئ هبا كتب السلفية ومواقعهم
وجمالسهم عام يسمونه [محار الشيعة] ،والذي كتب عنه بعضهم مقاال مطوال بعنوان [القول
الوايف يف محار الكايف]( ،)1وهي قصة وردت يف [الكايف] بدون سند ،بل ذكرها الكليني
بصيغة التمريض (روي عن عيل) ،والشيعة يضعفوهنا ،كام يضعفون الكثري من أحاديث
الكايف ..ولكن مع ذلك كله مل يشفع هلم عند السلفية الذين مألوا املجالس سخرية منها،
حتى صار مجيع الناس يعرفون هذه القصة.
مع أننا لو تأملنا فيها مل نجد فيها وقارناها بذلك الغثاء الذي يروى يف كتب السلفية
مسندا ،بل يصححه أعالمهم الكبار كابن تيمية لرأينا الفرق كبريا.
وسأعرض هنا القصة كام وردت يف الكايف ،وسأعرض نموذجا عن الغثاء الذي
يصححه السلفية لنرى الفرق الكبري بي القصتي ..وهل يصح ملن بيته من زجاج أن يرمي
الناس باحلجارة؟
أما رواية الكليني يف (الكايف) ،فقد قال( :وروي أن أمري املؤمني (عليه السالم)
قال :إن ذلك احلامر كلم رسول اهلل  فقال :بأيب أنت وأمي إن أيب حدثني عن أبيه عن جده
عن أبيه أنه كان مع نوح يف السفينة فقام إليه نوح فمسح عىل كفله ثم قال :خيرج من صلب
()2

هذا احلامر محار يركبه سيد النبيي وخامتهم فاحلمد هلل الذي جعلني ذلك احلامر)

فهذه القصة حتى لو صححها الشيعة ،فليس فيها يشء كبري ..وهي يف أسوأ أحواهلا
خرافة أو أسطوة أو دجل ..وهي فوق ذلك ال عالقة هلا بأي قضية من القضايا العقدية ،بل

()1

انظر:

ملتقى

اهل

احلديث

.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100441
(( )2الكايف )237/1
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عىل

الرابط

التايل:

هي تبي أن هذا احلامر نال رشف ركوب رسول اهلل  .. وليس يف ذلك أي مرضة عىل أي
مسألة من مسائل العقيدة.
لكن عندما نقارن هذه القصة بام يرويه السلفية ويصححه أعالمهم الكبار نرى
الفارق الكبري اخلطري ..فقد أورد ابن تيمية من غرائب حديث النزول هذه الرواية التي
تدع عىل ظهرها من يشء إال
تطفح بالتجسيم والتشبيه( :ثم تبعث الصيحة ف َل َع ممر إهلك ما ُ
مات واملالئكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف يف األرض وخلت عليه البالد
فأرسل ربك عز وجل السامء ..قلت يا رسول اهلل فام يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه ؟ قال
تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ال ختفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده
غرفة من املاء فينضح ِق َبلكم هبا فلعمر إهلك ما خيطىء وجه أحدكم منها قطرة)

()1

فأهيام أخطر عىل العقيدة هل رواية احلامر الذي فرح لركوب رسول اهلل  له ،أم هذه
الرواية التي جتعل اهلل العيل العظيم يطوف يف األرض ،ثم يأخذ بيده غرفة من املاء فينضح
هبا..
ثم فوق ذلك كله مل يذكر السلفية ،لريدوا عليها ،وإنام ذكروها ليستدلوا هبا عىل
العقيدة وعىل أهم يشء يف العقيدة ،وهو معرفة اهلل ،وقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية
النجيب بعد إيراده الرواية( :هذا حديث كبري جليل تنادي جاللته وفخامته وعظمته عىل
أنه قد خرج من مشكاة النبوة ال يعرف إال من حديث عبد الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن
املدين رواه عنه إبراهيم بن محزة الزبريي ،ومها من كبار علامء املدينة ثقتان حمتج هبام يف
الصحيح ،احتج هبام إمام أهل احلديث حممد بن إسامعيل البخاري .ورواه أئمة أهل السنة
يف كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم واالنقياد ومل يطعن أحد منهم فيه وال يف أحد من
رواته .فممن رواه اإلمام ابن اإلمام أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف مسند أبيه
( )1جمموع الفتاوى ()184 /4
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ويف كتاب السنة ..ومنهم احلافظ اجلليل أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف
كتاب السنة له ،ومنهم احلافظ أبو أمحد حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سليامن العسال يف
كتاب املعرفة ،ومنهم احلافظ أبو حممد عبداهلل بن حممد بن حيان أبو الشيخ األصبهاين يف
كتاب السنة ،ومنهم احلافظ أبو عبداهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن حييى بن مندة حافظ
أصبهان.. ،ومجاعة من احلفاظ سواهم يطول ذكرهم)

()1

بل إنه يرتب عىل منكر هذا حكام خطريا ،فينقل عن سلفه أيب عبد اهلل بن مندة مقرا
()2

له( :وال ينكر هذا احلديث إال جاحد أو جاهل أو خمالف للكتاب والسنة)

ثم ال يكتفي بذلك ..بل يذهب يفرس احلديث حرفا حرفا يستنبط منه كل صنوف
التجسيم والتشبيه ،فيقول( :وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعاىل
التي ال يشبهه فيها يشء من خملوقاته كصفات ذاته ،وقد وردت هذه الصفة يف أحاديث
كثرية ال سبيل إىل ردها كام ال سبيل إىل تشبيهها وحتريفها ..وكذلك فأصبح ربك يطوف يف
األرض هو من صفات فعله..والكالم يف اجلميع صاط واحد مستقيم إثبات بال متثيل بال
حتريف وال تعطيل ..وقوله :فيأخذ ربك بيده غرفة من املاء فينضح هبا قبلكم فيه إثبات
()3

صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح)

فهل يمكن لعاقل يروي مثل هذه األحاديث أن يتجرأ ،فيتحدث عن احلامر يعفور
رِض اهلل عنه وأرضاه..
وهل يمكن ملن يرسم املالئكة عليهم السالم بصورة وحوش وطيور أن يضحك
ويسخر من غريه.

( )1زاد املعاد . 682-677/3
( )2زاد املعاد . 682-677/3
( )3زاد املعاد . 682-677/3
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بل إننا لو بحثنا يف مصادر السلفية أنفسهم لوجدنا احلامر يعفور جاثام يف بعض
ِ
ِ
سهمه أربع ُة
رب؛ أصاب ُه من
زرائبها ،فقد رووا عن أيب منظور  :ملا فتح اهللُ عىل نبيه  خي َ
ٍ
ٍ
ومحار أسو ٌد.قال  :فكلم
وفضة،
ذهب
وعرش أواقي
أزواج نعال ،وأربع ُة أزاوج خفاف،
ٌ
ُ
ٍ
شهاب ،أخرج اهللُ من ِ
اسمك ؟ قال  :يزيدُ ب ُن
النبي 
نسل جدي ستيَ
احلامر ،فقال له  :ما ُ
َ

ِ
محار ًا ،كلهم مل يركبهم إال نبي ،ومل يبق من ِ
غريك،
نسل جدي غريي ،وال من األنبياء ُ
ِ
ٍ
جييع بطني
اليهود،
لرجل من
وكنت قبلك
أتوقعك أن تركبني،
ُ
ُ
أعثر به عمد ًا ،وكان ُ
وكنت ُ

يعفور قال  :لبيك.قال  :أتشتهي
ويرضب ظهري ،فقال له النبي  : قد سميتك يعفور ًا ،يا
ُ
ُ
اإلناث ؟ قال  :ال ،وكان النبي  يركبه يف حاجته ؛ فإذا نزل عنه بعث به إىل ِ
ِ
الرجل،
باب
ِ
صاحب ِ
َ
رسول اهللِ 
الدار ؛ أومأ إليه أن أجب
برأسه ،فإذا خرج إليه
الباب فيقر ُع ُه
فيأيت
ُ
َ
قال  :فلام قبض النبي ؛ جاء إىل ٍ
بئر كانت أليب اهليث ِم ِ
بن التيهان ؛ فرتدى فيها ،فصارت
ِ
رسول اهللِ )
قرب ُه ؛ جزع ًا منه عىل

()1

فإن قالوا :إن هذا احلديث أورده اب ُن حبان يف (املجروحي) ،وقال فيه( :ال أصل
ٍ
ِ
ِ
()2
بمحمد ِ
بن َمزم َيد)
االحتجاج
احلديث ،وإسناد ُه ليس
هلذا
بيشء.وال جيوزُ
ُ
ِ
محاره
باب تكليم
كام رواه اب ُن اجلوزي يف املوضوعات ،وبوب عليه بقوله ُ ( :
ٌ
القدح يف
موضوع فلعن اهللُ واضع ُه ،فإنه مل يقصد إال
حديث
يعفور) ،وقال فيه( :هذا
َ
ٌ
اإلسال ِم ،واالستهزا َء به)

()3

قيل هلم ،فقد كذب الشيعة كذلك هذا احلديث ،فقد قال حمقق كتاب (مرآة العقول)
ـ وهو من أعالم حمدثي الشيعة وحمققيهم ـ يف هامش تعليقه عىل هذه الرواية( :وال يتعقل

( )1اب ُن حبان يف املجروحي ()328/2
( )2اب ُن حبان يف املجروحي ()328/2
( )3املوضوعات ()555
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معنى صحيح هلذه املرسلة حتمل عليه ولعلها مما وضعه الزنادقة استهزاء ًا باملحدثي السذج
كام أهنم وضعوا كثري ًا من االحاديث لتشويه الدين)

()1

فلم ال تتعاملون مع حمدثي الشيعة كام تتعاملون مع حمدثيكم ..ومل تشرتطون أقوال
حمققيكم عند إيراد احلديث ،وال تشرتطون أقوال حمققيهم.
هذا جمرد نموذج عن اخلداع واحليل التي يامرسها السلفية إلسقاط خصومهم،
ويبنوا عليها بعد ذلك جدرا من األوهام واألكاذيب.
ثالثا ـ التضليل والتكفري
لعل أحسن ما يعرب عن املدى الذي وصل إليه تضليل وتكفري السلفية لغريهم من
املسلمي ما ورد يف األثر( :الناس كلهم هلكى إال العاملون ،والعاملون كلهم هلكى إال
()2

العاملون ،والعاملون كلهم هلكى إال املخلصون ،واملخلصون عىل خطر عظيم)

فهكذا يقول السلفية بلسان حاهلم ومقاهلم ..فكل املسلمي عندهم هلكى إال
السلفيون من أصحاهبم ،وهم أيضا حمل نظر  ..بل حمل تكفري فيام بينهم.
وكمثال بسيط عىل ذلك االعتقاد بمقتىض قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو َم َع ُك مم َأ مي َن َما ُكنم ُت مم ﴾
[احلديد ، ]4 :وهو أن اهلل تعاىل ليس يف جهة وال مكان ..فإن هذا االعتقاد ،وهو اعتقاد
مجيع املذاهب املسلمي يعترب جتهام وكفرا عند مجيع علامء السلفية سلفهم وخلفهم.
وهم هبذا القول يكفرون مجيع املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية واإلمامية والزيدية
واإلباضية وغريهم من فرق املسلمي ،كام قال ابن بطة العكربي (  387-304هـ ) يف كتابه
املشهور [اإلبانة عن رشيعة الفرقة والناجية]( :باب اإليامن بأن اهلل عىل عرشه بائن من خلقه
وعلمه حميط بخلقه :أمجع املسلمون من الصحابة والتابعي ومجيع أهل العلم من املؤمني
( )1راجع مرآة العقول.53 /3 :
( )2كشف اخلفاء.312/2
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أن اهلل تبارك وتعاىل عىل عرشه فوق سمواته بائن من خلقه وعلمه حميط بجميع خلقه ،وال
يأبى ذلك وال ينكره إال من انتحل مذاهب احللولية وهم قوم زاغت قلوهبم واستهوهتم
()1

الشياطي فمرقوا من الدين وقالوا :إن اهلل ذاته ال خيلو منه مكان)

وحكايته اإلمجاع يف هذه املسألة اخلالفية عمن يعرب عنهم بأهل العلم من املؤمني
تدل عىل أنه ال يرى املؤمني ،وال أهل العلم غريهم.
هذا مثال واحد عىل مسألة عقدية واحدة ..وهكذا نجد األمر يف مجيع املسائل التي
قلام ينجو منها أحد من الناس.
أما املسائل الفرعية فأبسطها هو زيارة األرضحة والقبور ،وهي مما جرى عليه
العمل عند كثري من املسلمي عوامهم وخواصهم ،بل حتى عند املتقدمي من السلفية
أنفسهم ،ولو طبقنا عليهم مقاييس الشيخ حممد بن عبد الوهاب والسلفية املعاصين،
فسيعتربون مجيعا كفارا.
فقد عقد اخلطيب البغدادى ـ وهو من أعالمهم الكبار ـ ىف كتابه (تاريخ بغداد) بابا
عنونه بـ [ما ذكر يف مقابر بغداد املخصوصة بالعلامء والزُ هاد]
ِ
َيل اخلالل ـ وهو من أعالمهم أيضا ـ قال( :ما مهني أمر فقصدت
روى فيه عن أيب ع ر
()2

وسى مبن جعفر ،فتوسلت به إال سهل اهلل تعاىل يل ما أحب)
قرب ُم َ

وروى فيه عن أيب طاهر مبن َأ ِيب بكرَ ،ق َال :حكى يل والدي َع من رجل كان خيتلف إِ َىل
َأ ِيب بكر مبن مالك أنه قيل له :أين حتب أن تدفن إذا مت؟ فقال :بالقطيعة ،وإن َع مبد اهلل مبن
َأ ممحَد مبن َحنم َبل مدفون بالقطيعة ،وقيل لهَ ،ي معنِي لعبد اهلل ،يف ذلكَ ،ق َال :وأظنه كان أوىص
بأن يدفن هناك ،ف َق َال :قد صح عندي أن بالقطيعة نبيا مدفونا ،وألن أكون يف جوار نبي
( )1اإلبانة .136 /3
( )2تاريخ بغداد ()442 /1
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أحب إيل من أكون يف جوار َأ ِيب (.)1
الر ممح َِن مبن حمُ اَمد الزهريَ ،ق َال :سمعت
وروى فيه عن أيب الفضل عبيد اهلل مبن َع مبد ا
َأ ِيب يقول( :قرب معروف الكرخي جمرب لقضاء احلوائج) ،ويقال( :إنه من قرأ عنده مائة مرة
ُق مل ُه َو اهللاُ َأ َحدٌ وسأل اهلل تعاىل ما يريد قىض اهلل له حاجته)

()2

وروى فيه عن أيب َع مبد اهلل ا مبن املحاميل ،أنه قال( :أعرف قرب معروف الكرخي منذ
()3

سبعي سنة ما قصده مهموم إال فرج اهلل مهه)

وروى فيه عن الشافعي قوله( :إين ألتربك بأيب حنيفة وأجيء إِ َىل قربه يف كل يوم،
َي معنِي زائرا ،فإذا عرضت يل حاجة صليت ركعتي ،وجئت إِ َىل قربه وسألت اهلل تعاىل احلاجة
عنده ،فام تبعد عني حتى تقىض)

()4

وهكذا نجد أيب حاتم حممد بن حبان بن أمحد التميمى البستى (املتوىف 394هـ)
صاحب كتاب صحيح ابن ِحبان ،وغريه ،وهو من املحرتمي كثريا عند السلفية ،فقد قال
ىف كتابه [الثقات] عند ترمجته لإلمام عىل بن موسى الرضا( :وقربه بسنا باذ خارج النوقان
مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثرية وما حلت يب شدة يف وقت مقامي
بطوس فزرت قرب عيل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل جده وعليه ودعوت اهلل إزالتها
عنى إال أستجيب يل وزالت عنى تلك الشدة وهذا يشء جربته مرارا فوجدته كذلك أماتنا
()5

اهلل عىل حمبة املصطفي وأهل بيته صىل اهلل عليه وسلم اهلل عليه وعليهم أمجعي)

وهكذا نجد ابن خزيمة أبا بكر السلمي النيسابوري ،صاحب كتاب التوحيد الذي
( )1تاريخ بغداد ()443 /1
( )2تاريخ بغداد ()445 /1
( )3تاريخ بغداد ()445 /1
( )4تاريخ بغداد ()445 /1
( )5الثقات البن حبان ()457 /8
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هيتم به السلفية كثريا ،وخصوصا ابن تيمية ،يقول عنه احلافظ أبن حجر العسقالنى ىف كتابه
(هتذيب التهذيب) عند ترمجته لعيل بن موسى الرضا ،قال ( :قال احلاكم وسمعت أبا بكر
حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى يقول خرجنا مع إمام أهل احلديث أيب بكر بن خزيمة
وعديله أيب عيل الثقفي مع مجاعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إىل زيارة قرب عيل بن
موسى الرَض بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعنى إبن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه هلا
()1

حترينا منه)
وترضعه عندها ما ر

وهكذا روي عن كثري من أئمة احلديث الذين يعتمد عليهم السلفية يف الرواية ويف
العقائد وغريها ،والذين ذكرنا سبقا تشددهم مع املخالفي هلم ..فلو طبقنا عىل هؤالء ما
يقوله الشيخ حممد بن عبد الوهاب وكل السلفية املعاصين حلكمنا بكفرهم.
فقد قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له يف (معنى ال إله إال اهلل)( :إن
الكفار الذين قاتلهم رسول اهلل  كانوا يتصدقون وحيجون ويعتمرون ويتعبدون ويرتكون
أشياء من املحرمات خوفا من اهلل عز وجل ،ولكنهم مل يشهدوا هلل بتوحيد األلوهية ،وذلك
أن املرشكي كانوا يدعون الصاحلي مثل املالئكة وعيسى وعزير وغريهم من األولياء،
فكفروا هبذا مع اقرارهم بأن اهلل هو اخلالق الرازق املدبر ،واذا عرفت هذا عرفت معنى (ال
اله اال اهلل ) ،وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو ندبه او استغاث به ،فقد خرج من
()2

اإلسالم)

ورد يف (الدرر السنية) التي تعترب املصدر األكرب للفكر الوهايب يف (رسالة األمري عبد
العزيز بن سعود إىل أهل املخالف السليامين يعرفهم بدين اإلسالم) (:إن اهلل تبارك وتعاىل،

( )1هتذيب التهذيب ()388 /7
( ) 2نقال عن :عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي ،صالح بن عبد اهلل العبود ،عامدة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية1424 ،هـ2004/م.
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أرسل حممدا  إلينا عىل حي فرتة من الرسل ،فهدى اهلل به إىل الدين الكامل ،والرشع
التام؛ وأعظم ذلك وأكربه ،وزبدته ،هو :إخالص الدين ،هلل ،بعبادته وحده ال رشيك له،
والنهي عن الرشك؛ وهو :أن ال يدعى أحد من دونه ،من املالئكة ،والنبيي ،فضال عن
غريهم; فمن ذلك :أن ال يسجد إال هلل ،وال يركع إال له; وال يدعى لكشف الرض إال هو،
وال جللب اخلري إال هو ،وال ينذر إال له ،وال حيلف إال به ،وال يذبح إال له؛ ومجيع العبادة
ال تصلح إال له وحده ال رشيك له؛ وهذا معنى قول ال إله إال اهلل ; فإن املألوه هو :املقصود،
املعتمد عليه; وهذا أمر هي عند من ال يعرفه ،كبري عظيم عند من عرفه .فمن عرف هذه
املسألة ،عرف أن أكثر اخللق قد لعب هبم الشيطان ،وزين هلم الرشك باهلل ،وأخرجه يف قالب
()1

حب الصاحلي وتعظيمهم)

بل إنه يرى أن املسلمي يف زمانه – بسبب تلك السلوكات – أكثر رشكا من املرشكي
الذين أرسل إليهم رسول اهلل  ،يقول يف ذلك( :املرشكون يف زماننا أضل من الكفار
الذين يف زمن رسول اهلل  من وجهي :أحدمها :أن الكفار إنام يدعون األنبياء واملالئكة
ِ
الرض ِيف
يف الرخاء; وأما يف الشدائد ،فيخلصون هلل الدين ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وإ َذا َم اس ُك ُم ُّ ُّ
ا مل َب مح ِر َض ال َم من تَدم ُع َ
ون إِ اال إِ ايا ُه﴾ اآلية [سورة اإلرساء آية.]67 :والثاين :أن مرشكي زماننا،
()2

يدعون أناسا ال يوازنون عيسى واملالئكة)

ومل تكن أحكام حممد بن عبد الوهاب عىل األمة بالرشك األكرب قاصة عىل ما ألفه
من كتب ورسائل ،بل كان يشيع ذلك يف البالد ،ويرصح به يف كل حمل ،وقد شهد أعالم
عرصه عليه بحكمه عليهم بالرشك.
وأول من شهد عليه بذلك وعاتبه عليه عتابا شديد ،أخوه الشيخ سليامن بن عبد
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()265 /1
( )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()41 /2
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الوهاب الذي كان يشغل منصب القضاء يف (حريمالء) ،والذي ألف رسالة يف نقد أخيه
الرد عىل الوهاب رية)( ،)1ومما جاء فيها قوله( :ابتىل الناس بمن
سامها (الصواعق اإلهل رية يف ر
ينتسب اىل الكتاب والسنة ويستنبط من علومهام ،وال يبايل من خالفه ،واذا طلبت منه ان
يعرض كالمه عىل أهل العلم مل يفعل ،بل يوجب عىل الناس األخذ بقوله ويمفهومه ،ومن
خالفه فهو عنده كافر ،هذا وهو مل يكن فيه خصلة واحدة من خصال اهل االجتهاد ،وال
واهلل عرش واحدة ومع هذا ،فراج كالمه عىل كثري من اجلهال فإنا هلل وانا اليه راجعون ،األمة
كلها تصيح بلسان واحد ،ومع هذا ال يرد هلم يف كلمة ،بل كلهم كفار أو جهال (اللهم)
()2

اهدالضال ورده اىل احلق)

وهم – كام يذكر سليامن بن عبد الوهاب  -مل يكتفوا باحلكم عليهم بالكفر فقط ،بل
حكموا عىل البالد التي يسكنوهنا بأهنا بالد حرب ،فيقول( :تكفرون عوام املسلمي
وتستبيحون دماءهم وأمواهلم ،وجتعلون بالدهم بالد حرب ،ومل يوجد منهم عرش معشار
ما وجد من هوالء ،وإن وجد منهم شئ من أنواع الرشك سواء رشك أصغر أو أكرب فهم
()3

جهال ،مل تقم عليهم احلجة الذي يكفر تاركها)

ونجد من خالل رسالته حرقة كبرية تدل عىل مدى األمل الذي أصاب الناس بسبب
أخيه ،فهو يقول( :ياعباد اهلل تنبهوا وارجعو اىل احلق وامشوا حيث مشى السلف الصالح
وقفوا حيث وقفوا ،وال يستغركم الشيطان ويزين لكم تكفري أهل اإلسالم ،وجتعلون ميزان
()4

كفر الناس خمالفتكم وميزان االسالم موافقتكم)

( )1ويسمى أيضا (فصل اخلطاب يف الرد عىل حممد بن عبد الوهاب) ،وذكر بعضهم أنه عنوان لكتاب آخر.
الرد عىل الوهاب رية ،الشيخ سليامن بن عبد الوهاب النجدي ،مطبعة نخبه االخيار1306 ،ه،
( )2الصواعق اإلهل رية يف ر
ص .4
( )3املرجع السابق ،ص.28
( )4املرجع السابق ،ص.24
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ويقول( :يا عباد اهلل ..اتقوا اهلل خافوا ذا البطش الشديد لقد آذيتم املؤمني واملؤمنات
ِ
ون املمُؤم ِمنِيَ واملمُؤم ِمن ِ
َات بِغ م ِ
﴿ َوا ال ِذي َن ُيؤم ُذ َ
احت ََم ُلوا ُ مهبتَانًا َوإِ مث ًام ُمبِينًا﴾( )1واهلل
َري َما ا مكت ََس ُبوا َف َقد م
َ
ما لعباد اهلل عند اهلل ذنب إال أهنم مل يتبعوكم عىل تكفري من شهدت النصوص الصحيحة
بإسالمه وأمجع املسلمون عىل إسالمه فإن اتبعوكم أغضبوا اهلل تعاىل ورسوله  وإن
()2

عصوا آراءكم حكمتم بكفرهم وردهتم)

ويقول( :فأنتم اآلن تكفرون بأقل القليل من الكفر ،بل تكفرون بام تظنون أنتم أنه
كفر ،بل تكفرون برصيح اإلسالم ،فإن عندكم أن من توقف عن تكفري من كفرمتوه خائف ًا
()3

من اهلل تعاىل يف تكفري من رأى عليه عالمات اإلسالم فهو عندكم كافر)

وهكذا نجد السلفية بعد ابن عبد الوهاب كلهم ال زالوا يتبنون هذا املوقف
التكفريي لعموم املسلمي( ،)4يقول حممد حامد الفقي  -وهو علم من كبار أعالم السلفية
يف مرص ( :-كام جرى ألهل مرص وغريهم؛ فإن أعظم آهلتهم أمحد البدوي ،وهو ال يعرف
له أصل وال فضل وال علم وال عبادة .ومع هذا فصار أعظم آهلتهم  ..وكان أهل العراق
ومن حوهلم كأهل عامن يعتقدون يف عبد القادر اجليالين; كام يعتقد أهل مرص يف البدوي.
وعبد القادر من متأخري احلنابلة  ..كام جرى من الرافضة مع أهل البيت ..وهكذا حال
أهل الرشك مع من فتنوا به ،وأعظم من هذا عبادة أهل الشام البن عريب ،وهو إمام أهل
الوحدة الذين هم أكفر أهل األرض وأكثر من يعتقد فيه هؤالء ال فضل له وال دين كأناس
بمرص وغريه ،وجرى يف نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا ..ويف احلجاز واليمن وغريها من
( )1سورة األحزاب.58 :
( )2ملرجع السابق ،ص..27
( )3املرجع السابق ،ص.29
( )4ال نحتاج إىل استدالل عىل هذا الكالم ،ألن الذي يزعم أنه سلفي أو وهايب ثم ال يقف هذا املوقف من املسلمي
ال يعترب سلفيا وال وهابيا ،ألن النصوص الواردة عنهم تقيد السلفي والوهايب هبذا القيد ،فيام يسمى عندهم بالوالء والرباء.
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عبادة الطواغيت واألشجار واألحجار والقبور ما عمت به البلوى ،كعبادهتم للجن
()1

وطلبهم للشفاعة منهم)

وبذلك مل يبق أحد من املسلمي – يف نظر هؤالء  -إال وهو كافر أو مرشك ،ومل يسلم
من هذا التكفري إال الدولة السعودية – يف شقها الوهايب( - )2والتي اعتربها علم كبري كأيب
بكر جابر اجلزائري الدولة الوحيدة املمثلة لإلسالم ،يقول( :هذه الدر ولة ا رلتي كانت معجزة
الرابع عرش ،هذه الدر ولة التي ال يواليها إالر مؤمن وال يعادهيا إالر منافق كافر مادامت
القرن ر
()3

قائمة بأمر اهلل)

ويقول( :إنره ال يوجد مسلم صحيح اإلسالم ،وال مؤمن صادق اإليامن ويف أي بلد
إسالمي ،كان ،إالر ويتمنرى ر
بكل قلبه أن حيكمه ابن السعود وإنره لو يدعى إىل مبايعته َملِك ًا
أو خليف ًة للمسلمي ملا تردد طرفة عي ،كان ذلك من أجل ر
أن هذه الدر ولة مت رثل اإلسالم
()4

وتقوم به وتدعو إليه…)

ويقول عن دورها يف هتديم اآلثار واألرضحة( :وهيهات هيهات أن يتنكر آل سعود
ملبدأ احلق الذي أقاموا ملكهم عليه ،ووقفوا حياهتم عىل محايته ونرصته ونرصة الدر اعي
إليه!! واهلادين إىل مثله!! إنه لو مل يبق إالر عجوزٌ واحدة من آل سعود مل يكن هلا أن تتنازل
()5

احلق)
عن مبدأ ر

وهكذا عندما نطالع فتاوى أول مفت رسمي للمملكة العربية السعودية ،والذي
توىل الكثري من املناصب ،حيث كان بيده اإلفتاء الرسمي ،وتوىل رئاسة املعاهد العلمية
( )1فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ،ص.220
( )2ألن هؤالء يكفرون شيعة السعودية ومن فيها من الصوفية.
( )3وجاءوا يركضون مهالً يا دعاة الضاللة ،أبو بكر جابر اجلزائري ،دار احلرمي ،1413 ،ص.17
( )4اإلعالم بأن العزف والغناء حرام .أبوبكر جابر اجلزائري ،مكتبة دار الوفاء للنرش 1407 ،ه ،ص .57
( )5وجاءوا يركضون ،ص.17
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والكليات الرشعية ،وهيئة األمر باملعروف ،واجلامعة اإلسالمية ،ورابطة العامل اإلسالمي،
وهيئة كبار العلامء ،ومكاتب الدعوة يف اخلارج ،وهو الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
(1389 -1311هـ) ،فإننا نجدها مصدرا من أكرب مصادر التكفري لألمة مجيعا ،وبأوهى
األسباب.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تكفري مجيع األمة( :إسالم األَكثر إسالم إسمي ،فإن
إسام ضد اليهود والنصارى .من وجد
َأكثر املنتسبي إليه يف هذا الوقت يقال هلم املسلمون ً
منه ما ينقضه فإنه إسالم اإلسم وال حب وال كرامةَ ،أفيظن َأن من رضوا باألَوثان وعبدوها
وحاموا دوهنا وجبوا هبا اجلبايات وحكموا القوانيَ ،أفبعد هذا إسالم؟ هل هذا إال الكفر
الذي بعث  هبدمه؟! و َأصغركم يعرف َأن كل من دخل يف اإلسالم يبقى عليه بكل حال،
بل إذا نقضه خرج .وباب حكم املرتد معروف ومبي من هو بإمجاع بي َأهل العلم َأن الردة
()1

ردتان)

وسئل عن جزار ينتسب إىل اإلسالم ،يقال له فاضل الدين هل حتل ذبيحته؟
مسلام ،صحيح املعتقد ينكر اخلرافات
ف َأجاب( :يشرتط يف القصاب فاضل الدين َأن يكون ً
كعبادة القبور وغريها مما يعبد من دون اهلل ،وينكر مجيع املعتقدات والبدع الكفرية :كمعتقد
القاديانية ،والرافضة الوثنية ،وغريها .وال يكتفى يف حل ذبيحته بمجرد االنتساب إىل
اإلسالم والنطق بالشهادتي وفعل الصالة وغريها من َأركان اإلسالم مع عدم الرشوط
كثريا من الناس ينتسبون إىل اإلسالم وينطقون بالشهادتي ويؤدون
التي ذكرناها ،فإن ً
َأركان اإلسالم الظاهرة وال يكتفى بذلك يف احلكم بإسالمهم وال حتل ذكاهتم لرشكهم باهلل
يف العبادة بدعاء األَنبياء والصاحلي واالستغاثة هبم وغري ذلك من َأسباب الردة عن
اإلسالم .وهذا التفريق بي املنتسبي إىل اإلسالم َأمر معلوم باألَدلة من الكتاب والسنة
( )1فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ()77 /1
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وإمجاع سلف األمة و َأئمتها ،ثم ما ذكرنا من األمور املطلوبة يف هذا القصاب يعترب يف ثبوهتا
نقل عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجل ،وينقله الثقة عن هذا العدل حتى يصل إىل
()1

حكام ممن يعتمد عىل ثبوته عنده رشعًا)
من يثبت لديه ذلك ً

بل إنه يذهب إىل اعتبار علامء املسلمي الكبار أجهل من أيب جهل ،فقد قال يف بعض
تقاريره ( :يف هذه األَزمان وقبلها ب َأزمان يدعي العلم ضخام العامئم الذين يدعون َأهنم
حفاظ الدين عىل األمة و َأهنم و َأهنمَ ،أبو جهل َأعلم منهم ،فإنه يعلم معنى ال إله إال اهلل
وهم ال يعرفونه .واجلهل درجات فيه تعرف قدر الذين َأبو جهل َأعلم منهم)

()2

رابعا ـ العنف والقتل
يتميز االجتاه السلفي من لدن نشأته األوىل باستخدام العنف بمختلف وسائله مع
املخالف ،سواء كان ذلك املخالف عاملا أو حاكام أو عاميا بسيطا ،بل حتى لو كان ذلك
املخالف من أوصانا رسول اهلل  هبم ،وبمودهتم والتمسك بحبلهم ،فحملة الكراهية
واالنتقام والتشفي من هؤالء مجيعا ال تكاد تنتهي ،وهي لذلك أصبحت عند خلفهم من
اإلرهابيي دينا يتعبدون اهلل به.
وسنذكر هنا باختصار نامذج عن ذلك من مصادرهم التي يعتمدون عليها
وحيرتموهنا ،بل وجيعلوهنا من مراجعهم التي يزكوهنا ويوصون أتباعهم بقراءهتا ،وقد
صنفناها إىل صنفي :عنف معنوي ،وعنف حيس.
 1ـ العنف املعنوي:
ونقصد به املامرسات غري املادية للعنف ،كاالحتقار والشتم واهلجر وغريها،
وتأثريها النفيس ال يقل عن تأثري العنف احليس ،بل هي يف أحيان كثرية وسيلة ومتهيد
( )1فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ()77 /1
( )2فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ()84 /1
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للعنف احليس ،فغرس الكراهية بي الناس جلهة من اجلهات مقدمة ملامرسة العنف احليس
ضدها.
منع احلوار:
وهو نوع من التعبري عن إلغاء املخالف وعدم اعتباره ،وذلك نتيجة لعدم اعرتاف
التيار السلفي به ،وهو نوع من أنواع العقوبة التي يسلطوهنا عىل املبتدعة يف تصورهم.
وقد نص عىل هذا مجيع أئمتهم من السلف واخللف ،ومن ذلك ما ذكره أبو القاسم
الاللكائي (املتوىف418 :هـ) يف كتابه (رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة) ،فقد قال:
(فام جني عىل املسلمي جناية أعظم من مناظرة املبتدعة ،ومل يكن هلم قهر وال ذل أعظم مما
تركهم السلف عىل تلك اجلملة يموتون من الغيظ كمدا ودردا ،وال جيدون إىل إظهار
بدعتهم سبيال ،حتى جاء املغرورون ففتحوا هلم إليها طريقا ،وصاروا هلم إىل هالك
اإلسالم دليال ،حتى كثرت بينهم املشاجرة ،وظهرت دعوهتم باملناظرة ،وطرقت أسامع من
مل يكن عرفها من اخلاصة والعامة ،حتى تقابلت الشبه يف احلجج ،وبلغوا من التدقيق يف
اللجج ،فصاروا أقرانا وأخدانا ،وعىل املداهنة خالنا وإخوانا ،بعد أن كانوا يف اهلل أعداء
وأضدادا ،ويف اهلجرة يف اهلل أعوانا ،يكفروهنم يف وجوههم عيانا ،ويلعنوهنم جهارا ،وشتان
()1

ما بي املنزلتي ،وهيهات ما بي املقامي)

وكمثال واقعي عىل ذلك أنه عندما طلبت الطرق الصوفية يف اجلزائر من مجعية
العلامء املسلمي اجلزائريي – وهي كام هو معلوم مجعية سلفية وهابية بامتياز  -املناظرة
واحلوار ،رفضت ذلك ،وقد برر اإلبراهيمي (املتوىف1385 :هـ) ذلك بقوله :فأجاهبم
بقوله( :إن املناظرة يف اليشء تستدعي نظريين ،أي مثيلي يف املعنى الذي يتناظران فيه،
واملناظرة املطلوبة هنا يف مسائل علمية دينية َال َب َسها تاريخ املسلمي الطويل ،وداخلتها
( )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ،ج ،1ص.19
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عوائدهم واجتامعياهتم وأثر فيها هذا وذاك ..وإذا كنا نحن الطرف األول يف هذه القضية،
ونحن علامء نقول يف الدين بِدَ لِ ِ
يله املعترب ،ونتكلم يف التاريخ بعلله وأسبابه ،ونقول يف
العادات بمناشئها وآثارها ،ونرجع كل يشء إىل أصله ،ونرد كل حادثة إىل سببها ،ونربط
بي الدليل ومدلوله والعلة ومعلوهلا ،فإن الطرقيي بالطبع هم الطرف الثاين ،وهل بلغ
الطرقيون أن يكونوا نظراءنا بالعلم والدين والتاريخ واالجتامع؟)

()1

ثم وضح الرس الذي جعله ال يعترب هؤالء ،فقال( :نحن نعرفهم حق املعرفة،
ونعرف أهنم جهالء ويفخرون باجلهل ،وأنصاف أميي ويتباهون باألمية ،إذ ليس العلم
وال القراءة رش ًطا يف طرقهم وال يف مشيختهم ،ونعرف أهنم ال يملكون من أسلحة هذا
امليدان إال العناد واإلصار عىل الباطل ..ولو كانوا علامء ملا بلغ النزاع بيننا وبينهم إىل هذا
()2

ولر َج مونا -إن مل يزَ عمهم الدين -أن يزَ عَهم العلم)
احلدَ ،

بل إنه جياوز احلد يف التعايل عليهم عندما خياطبهم قائال( :وال يبلغ هبم الغرور أن
يناظروا علامء من الطراز الذي حتتوي عليه مجعية العلامء ،وإنام يعتمدون يف هذه املناظرة
عودوها أن تنطق باسمهم وتسبح بحمدهم وحتامي
عىل موجودات آلية يسموهنا علامء ا
عنهم بالباطل ..ونحن ال نعرتف بالعلم هلذا الصنف املتهافت عىل أبواب الزوايا املتعيش
من فضالهتا ،ويأبى لنا رشف العلم أن يكون هؤالء املسلوبو اإلرادة الفاقدو االستقالل يف
َاهم يف العلم
فوجدناهم جبناء ،وب َل مون ُ
العلم نظراءنا يف املناظرة ،ألننا ب َل مونَاهم يف العمل َ
فوجدم نا َأ مم َث َلهم يسمي
فوجدناهم حيكمون اهلوى وال حي ركمون الدليل ،وب َل موناهم يف الكتابة َ
َ
البدع املنكرة عوائد دينيةَ ..أ َم َع هؤالء تكون املناظرة؟ ال ،ورشف العلم)

( )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()301 /1
( )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()301 /1
( )3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
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()3

ثم اسقط هذه املناظرة بسبب عدم كفاءة من يناظره ،فقال( :فقد حتقق أن هذه
املناظرة التي دعوا إليها ساقطة سقوط رشطها األسايس ِمن ِق َبلهم وهو النظري)

()1

بل إن الشيخ اإلبراهيمي يتعمق إىل أعامق نياهتم حي يذكر الدافع احلقيقي هلم من
وراء املناظرةَ ( :أال إهنم من إِ مفكِهم ليتداهون وخيتلون هبذه الدعوة إىل املناظرة ،لنُ ِجي َبهم
فنعرتف هلم بالكفاءة ،أو نسكت عنهم فيقولوا عناَ :أ مح َجموا وخافوا ،أو ُنجي َبهم باحلقيقة
()2

(كام فعلنا) فيقولوا :إن مجعية العلامء حتتقر العلامء ويتباكون ويشنعون)

وهذا االستعالء يف التعامل مع املخالف ،وعدم قبول احلوار معه ،أو احلوار معه
باستعالء هو ما متارسه السلفية يف حوارها مع املخالف ،وخصوصا مع الشيعة ،فهي متأل
حواراهتا ضجيجا وفوَض ،ألن هدفها ليس البحث العلمي ،وإنام إثارة الفوَض ،ونرش
الفتنة.
اهلجر:
ويريدون بذلك قطع أي صلة مع من يرونه مبتدعا ،وقد اعتربوا ذلك من السنن
التي متيز السلفيي السنيي عىل غريهم ،وهلذا نجد احلديث عن هر املبتدع يف كل كتبهم
الواصفة لعقيدة السلف ،ومن ذلك ما ورد يف كتاب (قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر)
أليب الطيب حممد صديق خان (املتوىف1307 :هـ) حتت عنوان ( فصل من السنة هجر أهل
البدع] جاء فيه( :ومن السنة هجران أهل البدع ،ومباينتهم ،وترك اجلدال واخلصومات يف
الدين والسنة ،وكل حمدثة يف الدين بدعة ،وترك النظر يف كتب املبتدعة ،واإلصغاء إىل
كالمهم ،يف أصول الدين وفروعه ،كالرافضة واخلوارج واجلهمية والقدرية واملرجئة

( )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
( )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()302 /1
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والكرامية واملعتزلة فهذه فرق الضاللة وطرائق البدع(. )1
وقد كتب بعض السلفيي املعاصين رسالة سامها (نصيحة العلامء يف وجوب الرباءة
من أهل األهواء) شحنها بام ذكره أهل احلديث والسلف من املعاملة القاسية للمبتدع،
وذكر أن سبب تأليفه هلا هو قيام بعض السلفيي بزيارة بعض العلامء الكبار املبتدعة معزيا
له يف وفاة والدته ،فقال( :أما بعد ،فال خيفى عىل فضيلتكم أن قضية الوالء والرباء من أعظم
قضايا اإليامن وأجلها ،وأنه ليس يف كتاب اهلل تعاىل حكم فيه من األدلة أكثر وال أبي من
هذا احلكم ،بعد وجوب التوحيد وحتريم ضده ،ونصوص القرآن احلكيم مشحونة بذكر
الرباءة من العصاة املخالفي حلكم اهلل واملعاندين ألمره ،وال ريب أن دعاة البدع واألهواء
هم من أعظم العصاة املخالفي ،وخطرهم عىل اإلسالم وأهله أعظم من خطر غريهم،
فكانت الرباءة منهم أوجب ومعاداهتم ومهاجرهتم أوىل ،وبعد ،فقد نرشت الصحف
املحلية (عكاظ) و(الندوة) و(املدينة) خرب ذهابكم إىل بيت املبتدع الضال حممد بن علوي
املالكي وتعزيته يف وفاة والدته ،وهو مما أفرح أهل األهواء وأحزن أهل السنة ،وأثار الفتنة
والبلبلة لدى العامة وحديثي العهد باهلداية ،إذ عدوا ذلك منكم رجوع ًا عن موقفكم من
هذا الرجل ومن بدعه وضالالته ،وال خيفى عليكم أن هذا العلوي من دعاة الرشك والوثنية
()2

ومن أقطاب التصوف والفرق الباطنية وكتبه ومؤلفاته ودروسه شاهدة عىل ذلك)

مع العلم أن العامل املشار إليه من كبار العلامء يف السعودية ،وكان مدرسا يف احلرم،
ومع ذلك مل ينج من سيف بطشهم.
وهم يف هذا يرجعون إىل ما ينقلونه عن سلفهم يف هجر املبتدع ،واملبتدع عندهم هم
()1

قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،أبو الطيب حممد صديق خان ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة

واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ ،ص.144
( )2نصيحة العلامء يف وجوب الرباءة من أهل األهواء ،سمري بن خليل املالكي ،ص.5
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كل املسلمي كام عرفنا ذلك سابقا.
السب والشتم:
وهو ما يميز التيار السلفي ،فهو ال يكتفي بالفتاوى والبيانات التي يصدرها ،بل
يضم إىل ذلك لغته اململوءة بأنواع البذاءة والسب واللعن والشتم ،حتى أن احلسن بن عيل
السقاف كتب كتابا كامال يف شتائم األلباين التي كان يقذف هبا عىل خصومه ،سامه (قاموس
شتائم األلباين وألفاظه املنكرة يف حق علامء األمة وفضالئها وغريهم) ،وقد ذكر يف مقدمته
أن الشيخ املحدث زاهد الكوثري – وهو حنفي ماتريد – قد الحظ نفس املالحظة عىل
سلف ية زمانه ،فقال يف تعليقه عىل كتاب (االختالف يف اللفظ) البن قتيبة( :ومما يؤسف له
جد األسف صدور مثل ذلك يف هذا العهد وبعد هذا العهد ممن يعد نفسه من املنتمي إىل
احلديث مع أن أول ما جيب أن يستفيد حامل احلديث من احلديث هو كرم الطبع ولي
اجلانب والتلطف باملسلمي واالبتعاد عن هجر القول والعجرفة بعدم اخلوض فيام ال يعنيه
كأنه عاش مع النبي  وعارشه وتربى بسريته يف إرشاد االمة ،ومن أوغل يف الباطل
بفظاظة وغلظة وبذاءة فهو من أجهل خلق اهلل بسنة نبي اهلدى  وسريته وأبعدهم من
()1

صدق االنتامء إليه)

وهلذا نجد هذا التيار لألسف جيتهد يف حتريف األسامء ،ليحاول أن يغريها بتغيري
احلقائق ،فرتاهم يطلقون عىل الشيعة لقب (املجوس) مع أنه ال يوجد مذهب وال دين عىل
وجه األرض أكثر تنزهيا وتوحيدا وتقديسا هلل من املدرسة الشيعية(.)2
( ) 1انظر :تعليق زاهد الكوثري عىل كتاب (االختالف يف اللفظ) البن قتيبة ص ( ،)12نقال عن :قاموس شتائم
االلباين،
حسن بن عيل السقاف ،ص.6
( ) 2وقد ذكر بعض الباحثي تلك اهلسرتيا التي يقع فيها خصوم الشيعة ،والذين يبتدعون كل يوم ألقابا جديدة،
لتشفي احلقد الذي يمأل قلو هبم ،ال بأس أن ننقل مقدمته هنا كنموذج عن هذا املرض السلفي ،قال حيكي مقالة خصوم الشيعة
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وما فعلوه هو ما فعلف سلفهم ابن تيمية ،فقد كان يلقب (مؤمن الطاق) بشيطان
الطاق ،و(ابن املطهر) بابن املنجس ،وأحفاده اليوم يطلقون عىل (حزب اهلل) لقب (حزب
الشيطان) ،وعىل (نرص اهلل) لقب (نرص الشيطان) ،فيستبدلون اسم اهلل من دون استحياء
باسم الشيطان ،ولألسف فقد سمعت القرضاوي مع كرب سنه ،يردد مثل هذا دون حياء.
 2ـ العنف احليس:
مل يكتف التيار السلفي بمامرسة العنف املعنوي بجميع أنواعه عىل املخالفي ،بل
ضم إليه العنف احليس جيمبع أنواعه أيضا ،فتارخيهم مملوء بالقتل والتدمري ،وسنذكر هنا -
باختصار – بعض األمثلة عىل ذلك.
وقبل ذلك نتحدث عن ترصحياهتم بحلية دماء من خيالفوهنم ،فقد صح ابن عبد
الوهاب يف رسالة أرسها إىل رشيف مكة ،جميبا له عن سؤاله عن سبب قتاله للناس،
فأجاب( :أركان اإلسالم اخلمسة ،أوهلا الشهادتان ،ثم األركان األربعة ،فاألربعة إذا أقر
هبا ،وتركها هتاونا ،فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها ،فال نكفره برتكها ..وأيضا :نكفره بعد
التعريف إذا عرف وأنكر[ ..وأيضا] من عرف أن التوحيد دين اهلل ورسوله ،الذي أظهرناه
يف الشيعة( :إهنم أحفاد السبئي اليهودي..ال ،بل إهنم أحفاد بن العلقمي..ال ،بل إهنم أحفاد الغادر اخلواجة نصري الدين
الطويس..ال ،بل إهنم أحفاد العبيديي ..ال ،بل إهنم أحفاد ا لقرامطة..ال ،بل إهنم أحفاد الصفويي..ال ،بل إهنم املجوس..ال،
بل إهنم رش من يف األرض مجيعا(..ال ،بل)(.ال ،بل) .بل  ..بل  ..فبلبل كيف قدر!)
ثم عقب عىل ذلك بقوله( :نحن إذن أمام هسترييا خطاب فقد كل معقوليته ..معذور يف هذا الصياح ،ألنه بات جيد
نفسه خيرج من حظ عاثر إىل آخر ،كلام انفضحت فيه هذه التهمة أو تلك ..أمل يقولوا يوما للناس إن الشيعة هلم أذناب بقر حتى
صدق كل عوامهم بذلك مثل البهاليل وكرسوا فيهم هذه القناعة إىل اليوم .حينام قالوا ذلك وصدر قهم عوامهم ،هذا يعني أن
العقل املهيمن عىل املخاطب واملتلقي هو العقل اخلرايف .كل اهتاماهتم هي من ذاك الطراز .هسترييا خطاب ونوبة طويلة مل يفيقوا
منها يف زمن كشف التحريف وإبطال الزيف وفضح املستور وفن وأخالق احلوار .إهنا هتم رخيصة ال تنتهي.ألهنا ال ترتكز إال
عىل إرادة التشويه واإلساءة والتزييف .وهي تقنية أرسف فيها خصوم الشيعة ب صورة تبعث عىل الغثيان) (انظر :أسطوانة
مرشوخة ،إدريس هاين ،نرش يف هسربيس يوم  ،2009 – 08 - 05عىل الرابط التايل:
)14478http://www.maghress.com/hespress/
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للناس ،وأقر أيضا أن هذه االعتقادات يف احلجر ،والشجر ،والبرش ،الذي هو دين غالب
الناس ،أنه الرشك باهلل ،الذي بعث اهلل رسوله  ينهى عنه ،ويقاتل أهله ،ليكون الدين
كله هلل ،ومع ذلك مل يلتفت إىل التوحيد ،وال تعلمه ،وال دخل فيه ،وال ترك الرشك ،فهو
كافر ،نقاتله بكفره؛ ألنه عرف دين الرسول فلم يتبعه ،وعرف الرشك فلم يرتكه ،مع أنه ال
يبغض دين الرسول ،وال من دخل فيه ،وال يمدح الرشك ،وال يزينه للناس[ ..وأيضا] من
عرف ذلك ،ولكنه تبي يف سب دين الرسول ،مع ادعائه أنه عامل به ،وتبي يف مدح من
عبد يوسف ،واألشقر ،ومن عبد أبا عيل ،واخلرض ،من أهل الكويت ،وفضلهم عىل من
وحد اهلل ،وترك الرشك ،فهذا أعظم من األول[ ..وأيضا] من عرف التوحيد ،وأحبه،
واتبعه ،وعرف الرشك ،وتركه ،ولكن يكره من دخل يف التوحيد ،وحيب من بقي عىل
الرشك ،فهذا أيضا :كافر[ ..وأيضا] من سلم من هذا كله ،ولكن أهل بلده يرصحون
بعداوة أهل التوحيد ،واتباع أهل الرشك ،وساعي يف قتاهلم ،ويتعذر أن ترك وطنه يشق
عليه ،فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ،وجياهد بامله ،ونفسه ،فهذا أيضا كافر; فإهنم لو
يأمرونه برتك صوم رمضان ،وال يمكنه الصيام إال بفراقهم ،فعل ; ولو يأمرونه بتزوج امرأة
()1

أبيه ،وال يمكنه ذلك إال بفراقهم ،فعل ،وموافقتهم عىل اجلهاد معهم)

وهكذا صح ابنه عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ،فقال( :ال نكفر إال من بلغته
دعوتنا للحق ،ووضحت له املحجة ،وقامت عليه احلجة ،وأص مستكربا معاندا ،كغالب
من نقاتلهم اليوم ،يرصون عىل ذلك اإلرشاك ،ويمتنعون من فعل الواجبات ،ويتظاهرون
بأفعال الكبائر واملحرمات ; وغري الغالب إنام نقاتله ملناصته من هذه حاله ،ورضاه به،
ولتكثري سواد من ذكر ،والتأليب معه ،فله حينئذ حكمه يف قتاله ،ونعتذر عمن مىض بأهنم
خمطئون معذورون ،لعدم عصمتهم من اخلطأ ،واإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعا ،ومن شن
( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()102 /1
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()1

الغارة فقط غلط ،وال بدع أن يغلط ،فقد غلط من هو خري منه)

وهذان النصان وحدمها كافيان يف الرد عىل الذين يدعون أن الوهابية طائفة مساملة،
وأهنا ال تنتهج العنف ،مع أن فتاواها تلك ،وهي غيض من فيض مل ترتك أحدا إال وأباحت
دمه.
وبناء عىل هذه الفتاوى سار الوهابيون يف األرض يسفكون الدماء ،وخيربون كل ما
يمرون به من آثار حفظت ألجيال كثرية.
يقول عثامن بن برش ،وهو من مؤرخي الوهابية املعتربين يصف هزيمة أهل الرياض
سنة  1187هَ ( :ف ار اهل الرياض ،الرجال والنساء واالطفال ال يلوي أحد عىل أحد هربوا
عىل وجوههم اىل الربية يف السهال قاصدين اخلرج ،وذلك يف فصل الصيف ،فهلك منهم
خلق كثري جوع ًا وعطشا  ...وتركوها خاوية عىل عروشها ،الطعام واللحم يف قدوره
والسواين واقفة يف املناحي ،وأبواب املنازل مل تغلق ،ويف البلد من االموال ما ال حيرص ،فلام
دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها االر قلي ً
ال فساروا يف اثرهم يقتلون
()2

ويغنمون)

ويتحدث ابن غنام عن استحالل الوهابية ألموال من يقاتلوهنم ،فقال( :استوىل ابن
سعود عىل مجيع ما يف الرياض من أموال ونخيل فيئا من اهلل ألنه مل يوجف عليها خيل وال
()3

ركاب)

وهكذا فعل سنة  1206و 1207حيث (هجم سعود عىل القطيف واألحساء،

( )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()235 /1
( )2عنوان املجد يف تاريخ نجد ،عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل ،ص .120
( )3تاريخ نجد املسمى (روضة األفكار واألفهام ملرتاد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم) ،احلسي بن غنام،
املحقق :ناص الدين األسد ،ص .138
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()1

وقتل وأباد نحو ألف ومخسامئة رجل ،واقام جمازر رهيبة بحق السكان)

وقد وصف عثامن بن برش ،وهو مؤرخ وهايب( ،وقعة الرق ريقة) التي حدثت عام
 ،1210فقال( :ثور املسلمون بنادقهم دفعة واحدة ،فأرجفت األرض ،وأظلمت السامء،
وثار عج الدخان يف اجلو ،وأسقطت كثري من احلوامل يف األحساء ،ثم نزل سعود يف
(الرقيقة) املذكورة.وأقام مدة أشهر يقتل من أراد قتله ،وجييل من أراد جالءه ،وحيبس من
أراد حبسه ،ويأخذ من االموال ،وهيدم من املحال ،ويبني ثغورا وهيدم دورا ،ورضب
عليهم ألوف ًا من الدراهم وقبضها منهم ،وأكثر فيهم سعود القتل  ...فهذا مقتول يف البلد،
وهذا خيرجونه اىل اخليام ويرضب عنقه عند خيمة سعود ،حتى أفناهم االر قليالً ،وحاز
سعود من االموال يف تلك الغزوة ما اليعد وال حيىص) ويقول ابن برش :ان ابن سعود قتل
من أهل قرية واحدة هي (الفضول) ثالثامئة رجل ،حتى صارت تلك القرية مرضب
()2

األمثال)

ومل يكتف الوهابيون بموطنهم نجد أو ما حييط به من أرض اجلزيرة ،بل قصدوا
كربالء املقدسة غري مراعي حلرمتها ،فقد شن سعود بن عبد العزيز صحبة الوهابيي
هجوما مباغت ًا عىل كربالء املقدسة ،فأقاموا جمزرة رهيبة فيها ،يف شهر ذي القعدة من سنة
 1216هـ (املصادف  20نيسان 1802م )
وقد وصفها املؤرخ الوهايب عثامن ابن برش يف كتابه ( عنوان املجد) ،فقال( :إن
سعود سار باجليوش املنصورة واخليل العتاق املشهورة ،من مجيع حارض نجد وبادهيا،
واجلنوب واحلجاز وهتامة وغري ذلك ،وقصدوا أرض كربالء ونازل أهل بلد احلسي،
فحشد عليها املسلمون وتسوروا جدراهنا ودخلوها عنوة ،وقتلوا غالب أهلها يف األسواق
( )1تاريخ نجد ،ص .183 -182
( )2عنوان املجد ،ص .216
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والبيوت ،وهدموا القبة املوضوعة بزعم من اعتقد فيها عىل قرب احلسي ،وأخذوا ما يف القبة
وما حوهلا ،وأخذوا النصيبة التي وضعوها عىل القرب وكانت مرصوفة بالزمرد والياقوت
واجلواهر ،وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلد من االموال والسالح واللباس والفرش
والذهب والفضة واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلرص ،ومل يلبثوا فيها إال
ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر بجميع تلك االموال ،وقتل من أهلها قريب الفي رجل،
ثم ان سعودا ارحتل منها فجمع الغنائم وعزل أمخاسها ،وقسم باقيها عىل املسلمي غنيمة
()1

للرجل سهم وللفارس سهامن)

وكان يمكن أن يكون هذا املصري هو نفسه مصري مكة املكرمة لوال أن أهلها
استجابوا لرسالته ،والتي جاء فيها ( :أما بعد ،فأنتم جريان اهلل وسكان حرمه آمنون بأمنه.
إنام ندعوكم لدين اهلل ورسوله ( قل يا اهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم ان ال
نعبد االر اهلل وال نرشك به شيئ ًا وال يتخذ بعضنا بعض ًا أرباب ًا من دون اهلل ،فان تولوا فقولوا:
اشهدوا باننا مسلمون " فأنتم يف أمان اهلل ثم يف أمان أمري املسلمي سعود بن عبد العزيز
()2

وأمريكم عبد املعي بن مساعد ،فاسمعوا له وأطيعوا ما أطاع اهلل والسالم)

وعندما دخل مكة املكرمة يف اليوم الثامن من حمرم 1218هـ خطب يف أهلها قائال:
(امحدوا اهلل الذي هداكم لالسالم وأنقذكم من الرشك .أطلب منكم أن تبايعوين عىل دين
()3

اهلل ورسوله وتوالوا من وااله وتعادوا من عاده يف الرساء والرضاء والسمع والطاعة)

ثم بادر الوهابيون هلدم القباب التي كانت عىل حمل مولد النبي  ومولد اإلمام
عيل ع والسيدة خدجية ع ،فهدموها ،وهدموا الكثري من اآلثار اإلسالمية(.)4
( )1عنوان املجد ،ص 258 - 257
( )2عنوان املجد ،ص 261
( )3رساة الليل هتف الصباح ،عبد العزيز التوجيري ،ص .49
( )4املرجع السابق ،ص 46
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ثم قصدوا العلامء والوجهاء من علامء احلرمي ومن الرشيف فطلبوا منه التوقيع عىل
بيان باالعرتاف بالدين اجلديد والتربؤ من دينهم السابق واإلفتاء بكفر عامة املسلمي،
فأصدر علامء مكة املكرمة هذا البيان( :نحن علامء مكة الواضعون خطوطنا يف هذا الرقيم:
ان هذا الدين الذي قام به الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ،ودعا اليه إمام املسلمي
سعود بن عبد العزيز ،من توحيد اهلل ونفي الرشك الذي ذكره يف هذا الكتاب ،أنه هو احلق
الذي ال شك فيه .وال ريب وأن ما وقع يف مكة واملدينة سابقا ومرص والشام وغريمها من
البلدان ،اىل اآلن ،من أنواع الرشك املذكورة يف هذا الكتاب ،أنه :الكفر املبيح للدم واملال،
واملوجب للخلود يف النار .ومن مل يدخل يف هذا الدين ويعمل به ويوايل أهله ويعادي
أعداءه فهو عندنا كافر باهلل واليوم اآلخر .وواجب عىل إمام املسلمي ،واملسلمي ،جهاده
()1

وقتاله حتى يتوب اىل اهلل مما هو عليه ،ويعمل هبذا الدين)
وهكذا فعل يف املدينة املنورة حي دخلها(.)2

( )1الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 314
( )2الدرر السنية واألجوبة النجدية ،ج 1ص 317
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املدنس  ..ال املقدس
النتيجة األخرية واخلطرية التي نخلص إليها بعد هذه اجلولة يف األسس واألركان
التي يقوم عليها بنيان العقل السلفي هي إحالهلم املدنس بدل املقدس ،أو يف أقل األحوال
خلطهم املدنس باملقدس ،أو توظيفهم املدنس هلدم املقدس.
وهذه حقيقة ال يمكن ألي عاقل يعرف السلفية تارخيا وتراثا وسلوكا أن يفر من
اإلقرار هبا..فكل ما فيهم يدل عليهم.
ويكفي من مل تتح له الفرصة ليطلع عىل تارخيهم أو تراثهم ليتعرف عىل هذا أن يسأل
نفسه هذا السؤال الفطري البسيط ،وهو :هل يمكن لدين اهلل الذي خلق هذا الكون مجيعا
بمنتهى الدقة واجلامل أن يتحول إىل أكرب أداة للتخريب وسفك الدماء؟
وهل يمكن لرسول اهلل  الذي هو رمحة اهلل للعاملي أن يتحول ،وتتحول سنته
املطهرة ،إىل أكرب وسيلة يستعملها الشيطان لزعزعة األمن واالستقرار يف النفوس
واملجتمعات واألمم؟
وهل يمكن لرسالة اهلل األخرية إىل عباده املتمثلة يف القرآن الكريم ،والتي حتوي كل
الشيفرات املطهرة التي ترفع اإلنسان إىل اآلفاق العليا من الكامل ،أن تتحول إىل سكي
يقطع الرقاب ،ومعول هيدم العمران ،وقنبلة نووية تقيض عىل كل املنجزات البرشية؟
هذه أسئلة طبيعية وفطرية ..وال يمكننا الفرار منها ..فالدين الوحيد عىل مستوى
العامل الذي متارس كل أنواع العنف واإلرهاب واخلرافة والدجل باسمه هو اإلسالم.
والطائفة الوحيدة من املسلمي التي متارس كل تلك الوظائف الشيطانية هي الطائفة
السلفية..
ولذلك فإن التفكري املنطقي السليم يقودنا إىل أهنا هي الطائفة التي اختارها الشيطان
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لتحمل مرشوعه يف هذه األمة ..ومرشوعه يف هذه األمة كام هو مرشوعه يف غريها هو رفض
السجود آلدم ولكل األصفياء الذين اختارهم اهلل ليسجد البرش بعدها ـ عرب سجودهم
لسامري اليهود ،ولكل سامري يف دين من األديان ـ له بدل السجود هلل.
وقد ذكر القرآن الكريم أن هذه النتيجة التي وصل إليها السلفية بسبب تتلمذهم
عىل اليهود وتالميذ اليهود ،هي نفسها النتيجة التي وصلها إليها اليهود ،فقالَ ﴿ :فبِ َام
ِ
ون ا ملكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه َون َُسوا َح اظا ِمماا
َن مق ِض ِه مم ِمي َثا َق ُه مم َل َعن ُ
َ م ََ
وهب مم َقاس َي ًة ُ َ
ااه مم َو َج َع ملنَا ُق ُل َ ُ
ِ
ب
ُذك ُِّروا ِب ِه َو َال تَزَ ُال َت اطلِ ُع ع ََىل َخائِن ٍَة ِمن ُمه مم إِ اال َقلِ ًيال ِمن ُمه مم َفاع ُ
اص َف مح إِ ان اهللاَ ُحي ُّ
مف َعن ُمه مم َو م
املمُ مح ِسنِيَ ﴾ [املائدة]13 :

فهذه اآلية الكريمة تفرس هذه الظاهرة أو النتيجة بدقة عالية ،بل تذكر فوق ذلك
سببها ،وهو كام عرب القرآن الكريم ﴿ َن مق ِض ِه مم ِمي َثا َق ُه مم﴾ ،فنقض امليثاق هو السبب يف كل
ما حصل هلذه األمة من حتريف وتغيري وتبديل ..وهي السبب يف كل ما نزل عليها من
لعنات التخلف والتأخر والعنف والظالمية..
وأول تلك املواثيق هو ذلك النهي الشديد عن خلط اإلسالم بغريه من األديان يف
تلك الوصية املقدسة اخلطرية التي غضب فيها رسول اهلل  غضبا شديدا ،وما كان لرسول
اهلل  أن يغضب لو مل يكن األمر شديدا ،،وذلك حينام أتاه عمر بكتاب من كتب اليهود،
فقال له ( :أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟! والذي نفيس بيده ،لقد جئتكم هبا بيضاء
نقية ،ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس
()1

بيده لو أن موسى صىل اهلل عليه وسلم كان حيا ما وسعه إال أن يتبعني)

فهذا احلديث العظيم خيرب أن دين اهلل أبيض نقي صاف ليس فيه أي دنس أو شبهة
متنع العقل السليم من التسليم له ..لكن هذا األبيض يمكنه أن يتحول إىل أسود إذا ما
()1

مسند اإلمام أمحد بن حنبل 387/3 :ح()15195
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اختلط بغريه ..فهو لشدة بياضه ومجاله أرسع األشياء إىل التلوث إذا مل حيافظ عليه.
واملحافظة عليه تكون بالتسليم ألهله من ورثة الكتاب كام قال تعاىلُ ﴿ :ث ام َأ مو َر مثنَا
ا ملكِتَاب ا ال ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا﴾ [فاطر ،]32 :والذين حددهم رسول اهلل  بدقة ،بل
َ م م م َ
َ
عينهم بأعياهنم وأسامئهم وصفاهتم وكل ما يتعلق هبم.
لكن البغي الذي مارسته األمم السابقة عىل الورثة مارسته هذه األمة ،فبغت عليهم،
وحسدهتم ،وأعرضت عنهم ،ثم أحلت بدهلم اليهود وتالميذ اليهود.
وكانت النتيجية ما نراه من اسوداد الدين بعد بياضه ،واختالطه بعد صفائه ،وتدنسه
بعد قداسته..
وقد ذكر القرآن الكريم مظاهر ذلك الدنس الذي يصيب األديان نتيجة عدم متسكها
ِ
ون ا ملكَلِم َعن مو ِ
حي ِّر ُف َ
اض ِع ِه
َ م ََ
وهب مم َقاس َي ًة ُ َ
باملواثيق ،فقال ـ كام يف اآلية السابقة ـ َ ﴿ :و َج َع ملنَا ُق ُل َ ُ
َون َُسوا َح اظا ِمماا ُذك ُِّروا بِ ِه ﴾ [املائدة]13 :
فهذه اآلية الكريمة تذكر بعض نتائج الدنس ،وأوهلا قساوة القلوب ،بسبب
إعراضها عن أداء املواثيق التي كلفت بأدئها ..ونتج عن تلك القسوة التحريف الذي هو
خلط املقدس باملدنس ..ونتج عنها كذلك الكتامن ،ونسيان القيم اإلنسانية الرفيعة التي
جاء هبا الكتاب لتحل بدهلا قيم برشية شيطانية.
انطالقا من هذا سنحاول يف هذا الفصل أن نذكر بعض هذه النتائج اخلطرية ،وقد
رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل ثالث نتائج كربى ،هي:
 .1تعطيل املقدس.
 .2كتامن املقدس.
 .3تغيري املقدس.
وسنتحدث ـ باختصار ـ عن كل نتيجة من هذه النتائج يف املباحث التالية.
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أوال ـ تعطيل املقدس.
وهلذا التعطيل مظهران كبريان ،ويمكن اعتبارمها مرحلتي كبريتي استطاع الشيطان
من خالهلا أن يمرر مرشوعه يف حتويل الدين من املقدس إىل املدنس.
وهذان املظهران ،أو هاتان املرحلتان مها :نزع صالحية املقدس للتحاكم إليه عند
التنازع ،وإحالل السلف بدل املقدس ،ليصبح الرجوع عند التنازع هلم بدل الرجوع
للمقدس نفسه.
وهذا ما تعنيه العبارة السلفية التي ختترص التفكري السلفي ،والفكر السلفي (القرآن
والسنة بفهم السلف) ،أي أنه عند التنازع يف فهم القرآن والسنة أو يف حتكيم القرآن والسنة
أو إلغائهام نرجع إىل السلف ليحددوا لنا بدقة :هل النصوص املقدسة منسوخة أو معطلة،
أو أهنا نصوص حمكمة يمكن العمل هبا ..أو حيددوا لنا جهة خاصة تعمل هبا دون غريها،
وهي ما يسمونه العام واخلاص ..أو يضعوا قيودا للعمل هبا ،أو ما يسمونه إطالقا للمقيد،
كام رأينا ذلك سابقا عند احلديث عن القراءة اجلامعية للقرآن ،حيث أنه ومع ورود احلديث
يف ذلك إال أن السلفية حكموا ببدعيتها باعتبار السلف مل يقوموا هبذا.
وسنحاول هنا باختصار أن نذكر األدلة عىل هذا التعطيل بشقيه أو بمرحلتيه.
 1ـ نزع صالحية املقدس للتحاكم:
أول أداة استعملها الشيطان ليخرتق هبا العقل السلفي ،ومعه التدين السلفي ،هو
تعطيل صالحية اعتبار املقدس مرجعا أعىل يتحاكم إليه عند اخلالف ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ من
َتنَازَ مع ُتم ِيف َيش ٍء َفر ُّدو ُه إِ َىل اهللاِ َوالرس ِ
ول إِ من ُكنم ُت مم ُتؤم ِمنُ َ
ون بِاهللاِ َوا مل َي مو ِم ماآل ِخ ِر َذلِ َك َخ م ٌري
ا ُ
م ُ
م
َو َأ مح َس ُن َت مأ ِو ًيال﴾ [النساء]59 :
واآلية الكريمة تعني الرجوع إىل القرآن الكريم ملحاكمة أي رواية أو حديث أو رأي
أو اجتهاد يف أي قضية عقدية أو سلوكية  ..بل كل ما يتعلق بجميع قضايا احلياة ،فالقرآن
281

الكريم هو النور اهلادي الذي جعله اهلل قبلة للهداية ،ومصدرا للنور ،كام قال تعاىلَ ﴿:ونَزا ملنَا
ِ
َع َلي َك ا ملكِت ِ
رش ٰى لِ مل ُم مسلِ ِميَ ﴾(النحل)89 :
يش ٍء َو ُهدً ى َو َر م َ
َ
م
مح ًة َو ُب م َ
َاب ت مب َيانًا ل ُك ِّل َ م
لكن العقل السلفي مل هيضم هذا ،أو مل يستطع أن يتقبله بسبب أن آراء كثرية وردته
عن سلفه بأسانيد صحيحة تتناقض مع القرآن ،وهو يقدس سلفه ،ويعترب من البدعة أن
يتهموا بالكذب أو باخليانة أو بسوء الفهم ..وهلذا فقد كان خمريا بي التضحية بسلفه ،أو
التضحية بالقرآن الكريم ..وقد اختار لنفسه ،أو اختار له شيطانه أن يقدم سلفه عىل القرآن
الكريم.
وهذا الذي ذكرته موضع اتفاق بينهم مجيعا ،وإن مل تكن هلم اجلرأة عىل الترصيح
املبارش به  ..بىل  ..فقد كان منهم من جترأ عىل الترصيح به ،وهو علم من أعالمهم الكبار
الذين يرجعون إليه كل حي ،ويعتزون بشجاعته يف قول احلق ،وهو أبو حممد احلسن بن
عيل بن خلف الربهباري (املتوىف329 :هـ) ،والذي قال يف كتابه( رشح السنة)( :إذا رأيت
الرجل جالس مع رجل من أهل األهواء ،فحذره وعرفه ،فإن جلس معه بعدما علم فاتقه،
فإنه صاحب هوى ،وإذا سمعت الرجل تأتيه باألثر فال يريده ،ويريد القرآن ،فال تشك أنه
()1

رجل قد احتوى عىل الزندقة ،فقم من عنده ودعه)

وقال( :وإذا سمعت الرجل يطعن عىل اآلثار ،وال يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار
رسول اهلل  فاهتمه عىل اإلسالم؛ فإنه رجل رديء القول واملذهب ،وإنام طعن عىل رسول
اهلل  وأصحابه؛ ألنه إنام عرفنا اهلل وعرفنا رسول اهلل  وعرفنا القرآن وعرفنا اخلري والرش
()2

والدنيا واآلخرة باآلثار ،فإن القرآن إىل السنة أحوج من السنة إىل القرآن)

وهذا الذي قاله الربهباري هو الذي يؤمن به السلفية مجيعا ،فاآلثار عندهم ،متواترة
( )1رشح السنة) (ص.119 :
( )2رشح السنة للربهباري (ص)79 :
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كانت أو آحادا هي احلاكمة يف القرآن ،والقرآن حمتاج إليها ،وقاص من دوهنا.
ولذلك أجازوا تعطيل أحكام القرآن باألحاديث ،كإجازهتم تعطيل قوله تعاىل ﴿
ت إِ من تَر َك َخريا ا ملو ِصي ُة لِ ملوالِدَ ي ِن و ماألَ مقربِيَ بِاملمَعر ِ
ِ
ِ
وف
رض َأ َحدَ ُك ُم املمَ مو ُ
ُكت َ
مُ
مً َ ا َ م َ َ
َ
ب َع َل مي ُك مم إ َذا َح َ َ
َح اقا ع ََىل املمُت ِاقيَ ﴾ [البقرة ،]180 :والتي جتيز الوصية للوالدين واألقربي وهم من الورثة،
بحديث يرفعونه إىل رسول اهلل



هو (إن اهلل أعطى كل ذي حق حقه فال وصية

لوارث)( ،)1وهو حديث آحاد.
أما ختصيص العمومات ،وتقييد املطلقات ،فذلك من الكثرة بحيث ال يمكن عده،
ومن ذلك ترشيعهم للرجم املتعلق بالثيب لينسخوا به عموم قوله تعاىل﴿ :الزا انِ َي ُة َوالزا ِاين
َفاجلِدُ وا ُك ال و ِ
اح ٍد ِمن ُمه َام ِما َئ َة َج ملدَ ٍة ﴾ [النور ،]2 :فمع أن اآلية واضحة يف كون حكمها
َ
م
مرتبطا بجميع الزناة من تقييد بأي وصف إال أهنم وضعوا أحاديث يف ذلك ختص الزناة
()2

املحصني منها ما يروونه عن النبي ( : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)

وهلذا فإهنم إن وردهم أي حديث ووجدوا فيه خمالفة صحية للقرآن الكريم ،فإهنم
ال يستغربون من ذلك ،وال يتهمون رواة احلديث ،وال يقولون باستحالة التعارض بي
القرآن الكريم والسنة املطهرة ..وإنام يلجأون إىل أنواع من التوفيق املتكلف ،والذي ينتهي
باعتبار احلديث هو احلاكم ،أما ما ذكر يف القرآن فهو جمرد إرشاد أو نصح أو كالم عام ال
يستفاد منه أي معنى تنفيذي ،وسنرى األمثلة عىل ذلك عند احلديث عن تغيري املقدس يف
هذا الفصل.
وهلذا نرى هذا الفريق يشتد يف إنكار النصوص التي تدعو إىل حتكيم اآلثار إىل
القرآن ،كقوله ( :إن احلديث سيفشو عني ،فام أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ،وما
( )1رواه أبو داود ( ،)2870والرتمذي ( ،)2120وابن ماجة ( ،)2713وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح.
( )2رواه مسلم ( ،)1690وأبو داود ()4415
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()1

أتاكم عني خيالف القرآن فليس عني)

ومثله قوله ( : ما جاءكم عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل فام وافقه فأنا قلته ،وما
()2

خالفه فلم أقله)

ومثله قوله ( :إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه وال تنكرونه ،فصدقوا به قلته أو مل
أقله فإين أقول ما تعرفونه وال تنكرونه ،وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه وال تعرفونه
()3

فكذبوا به ،فإين ال أقول ما تنكرونه ،وأقول ما تعرفونه)

ومثله قوله ( : إين واهلل ال يمسك الناس عيل بيشء إال أين ال أحل إال ما أحل اهلل
()4

يف كتابه وال أحرم إال ما حرم اهلل يف كتابه)

وبناء عىل أن هذه األحاديث تنسف اخلطة الشيطانية يف تعطيل املقدس ،فقد استعمل
العقل السلفي كل أدوات اخلداع لديه واملتمثلة يف املنهج احلديثي الذي يتبناه لرمي هذه
األحاديث ،وعدم االعتداد هبا.
وبناء عىل أن هذه األحاديث تنسف اخلطة الشيطانية يف تعطيل املقدس ،فقد استعمل
العقل السلفي كل أدوات اخلداع لديه واملتمثلة يف املنهج احلديثي الذي يتبناه لرمي هذه
األحاديث ،وعدم االعتداد هبا.
ومنهج السلفية يف أمثال هذه احلاالت هي الرجوع لسلفهم املقدس ،والذين روى
عن بعضهم ابن بطة ـ بعد عرض بعض تلك األحاديث ـ فقال( :قال ابن الساجي :قال أيب
رمحه اهلل :هذا حديث موضوع عن النبي  قال :وبلغني عن عيل بن املديني ،أنه قال :ليس
( )1البيهقي يف (معرفة السنن واآلثار) )9 /1( ،وأخرجه ابن املقرئ يف معجمه.)239 /3( ،
( )2أخرجه البيهقي يف (معرفة السنن واآلثار))116 /1( ،
( )3أخرجه الطحاوي يف (رشح مشكل اآلثار) ،)347 /15( ،رقم ( ،)6068وأخرجه الدار قطني يف سننه،)208 /4( ،
رقم (.)18
( )4أخرجه الشافعي يف مسنده ،)129 /1( ،رقم ( ،)116والبيهقي يف (معرفة السنن واآلثار) ،)360 /3( ،رقم ()1155
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()1

هلذا احلديث أصل ،والزنادقة وضعت هذا احلديث)

ثم علق عىل ذلك بقوله( :وصدق ابن الساجي ،وابن املديني رمحهام اهلل ،ألن هذا
احلديث كتاب اهلل خيالفه ،ويكذب قائله وواضعه ،واحلديث الصحيح ،والسنة املاضية عن
حيك ُِّم َ
رسول اهلل  ترده قال اهلل عز وجلَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َك َال ُيؤم ِمنُ َ
وك فِ َيام َش َج َر َب مين َُه مم
ون َحتاى ُ َ
ُث ام َال َجيِدُ وا ِيف َأ من ُف ِس ِه مم َح َر ًجا ِمماا َق َض مي َت َو ُي َس ِّل ُموا ت مَسلِ ًيام ﴾ [النساء ،]65 :والذي أمرنا اهلل
عز وجل أن نسمع ونطيع ،وال نرضب ملقالته عليه السالم املقاييس ،وال نلتمس هلا
املخارج ،وال نعارضها بالكتاب ،وال بغريه ،ولكن نتلقاها باإليامن والتصديق والتسليم إذا
صحت بذلك الرواية)

()2

وهكذا قال ابن عبد الرب( :وهذه األلفاظ ال تصح عنه  عند أهل العلم بصحيح
النقل من سقيمه وقد عارض هذا احلديث قوم من أهل العلم فقالوا  :نحن نعرض هذا
احلديث عىل كتاب اهلل قبل كل يشء ونعتمد عىل ذلك ،قالوا  :فلام عرضناه عىل كتاب اهلل
عز وجل وجدناه خمالفا لكتاب اهلل ؛ ألنا مل نجد يف كتاب اهلل أال نقبل من حديث رسول اهلل
 إال ما وافق كتاب اهلل ،بل وجدنا كتاب اهلل يطلق التأيس به واألمر بطاعته وحيذر
()3

املخالفة عن أمره مجلة عىل كل حال)

وبناء عىل هذا ،فقد وقفوا موقفا متشددا من كل داعية للرجوع إىل القرآن الكريم
للتحاكم إليه عند التنازع يف تصحيح األحاديث ،وقد صبوا جام غضبهم عىل الشيعة يف
هذا ،واعتبارهم هم السبب يف هذه الفتنة اخلبيثة ،كام قال شيخهم الكبري اجلامي عند حديثه
عن هذه املسألة( :لقد حاول هؤالء الزنادقة والروافض إزالة السنن من الوجود والقضاء

( )1اإلبانة الكربى البن بطة ()266 /1
( )2اإلبانة الكربى البن بطة ()266 /1
( )3جامع بيان العلم وفضله ()17/4
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عليها -لو استطاعوا -أو أن جيعلوا وجودها وجود ًا شكلي ًا فاقد ًا للقيمة ،إال أهنم مل ينالوا
خري ًا ،ومل يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئ ًا ،فانقلبوا خارسين ومهزومي ،مثلهم كمثل
الذي حياول قلع جبل أحد مث ً
ال فأخذ حيوم حوله ويف سفحه لينقل من أحجاره حجر ًا
حجر ًا ظن ًا من أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع اجلبل وإزالته من مكانه ،أو كالذي يغرتف من
البحر اغرتاف ًا بيده أو بدلوه حماوالً بذلك أن ينفد البحر أو ينقص)

()1

مع أن هذا من حماسن الشيعة الكربى ،فهم يروون عن أئمتهم الدعوة إىل حتكيم كل
يشء سواء كان حديثا نبويا أو حديثا واردا عنهم إىل القرآن الكريم كام روي عن عبد اهلل بن
أيب يعفور ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن اختالف احلديث يرويه من نثق به ،و منهم من ال
نثق به؟ قال( :إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب اهلل ،أو من قول رسول
اهلل  ،وإال فالذي جاءكم به أوىل به) ،وعن أيوب بن احلر قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول:
(كل يشء مردود إىل كتاب اهلل و السنة ،فكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف) ،وعن
جعفر بن حممد الصادق قال( :ما مل يوافق من احلديث القرآن فهو زخرف) ،وعن اإلمام
عيل قال( :ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ هبا ،وما جاءتك من رواية من
بر أو فاجر ختالف القرآن فال تأخذ هبا)

()2

وهذه الروايات التي جعلت الشيعة يعتربون كل كتبهم احلديثية حمالل للمناقشة
والنقد ألي رجل بلغ درجة االجتهاد من غري نكري عليه هي التي أنضجت الفكر الشيعي،
وجعلت له القوة يف اقتحام الكثري من املواقع..
يقول الشيخ املفيد يف كتابه [تصحيح االعتقاد]( :وكتاب اهلل تعاىل مقدا م عىل
احلق
األحاديث والروايات ،وإليه يتقاَض يف صحيح األخبار وسقيمها ،فام قىض به فهو ر
( )1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنـزيه ،ص..31
( )2البهبودي/صحيح الكايف/ج /1ص.11
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()1

دون سواه)

حممد بن يعقوب
وهلذا نرى الشيعة رغم احرتامهم الشديد لكتاب الكايف وملؤ رلفه ر
تبحره يف علم احلديث ،إالر أهنم مل يدر عوا ر
بأن ما مجعه ك رله صحيح،
الكليني وشهادهتم له ب ر
بل إن من علامء الشيعة من طرح أكثر من نصفه ،وقال بعدم صحتها ،ومع ذلك مل يشاغب
عليه مثلام يشاغب علينا بسبب احلديث واحلديثي.
بصحة ر
بل ر
كل األحاديث التي مجعها يف الكتاب،
إن الشيخ الكليني نفسه ال يقول
ر
فقد ذكر يف كتابه أن أئمة أهل البيت وضعوا قواعد ر
حلل اختالف األخباركالعرض عىل
القرآن ،وأنره سيعمل عىل هذا املنهاج ،لكن مع هذا مل يدر ع توفيقه لتدوين اآلثار الصحيحة
يرس اهلل تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث
فقط ،ولذا اعرتف بالتقصري وقال له( :وقد ر
ر
توخيت ،فمهام كان من تقصري فلم تقرص نيتنا يف إهداء النصيحة)
إضافة إىل ذلك ،فقد عقد يف كتابه باب ًا بعنوان (األخبار املتعارضة) أو (األخبار
وبي فيه أن األئمة أمروا بالرجوع يف هذه احلالة إىل القرآن أو املشهور أو غري
املختلفة) ر
ذلك ،وذلك كله دليل عىل أنره ال يشهد بصحة كتابه كله.
هذا عند الشيعة ،وقد ذكرته لنرى الفرق بي تعامل السلفية التي تزعم لنفسها أهنا
حتتكر السنة وأهل السنة مع أي عامل قد ينكر بعض األحاديث بحجة معارضتها للقرآن
الكريم.
ومن األمثلة القريبة عىل ذلك املوقف من الشيخ حممد الغزايل بسبب كتابه [السنة
بي أهل الفقه وأهل احلديث] ،والذي دعا فيه إىل حماكمة السنة للقرآن الكريم ،فأقيمت
عليه قيامة السلفيي ،وكتبت ألجل الرد عليه عرشات الكتب ،وأقيمت عرشات الندوات،
وحذر منه كام حذر سلفهم من اجلهمية والزنادقة.
( )1تصحيح االعتقاد.44 :
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ومن أقرب األمثلة عىل ذلك ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي املدخيل يف مقدمة كتابه
(كشف موقف الغزايل من السناة وأهلها ونقد بعض آرائه ) ،قال ..( :يؤسفنا أن الشيخ
حممد الغزايل قد حرش نفسه -يف هذه الظروف العصيبة التي متر هبا السناة وأهلها -يف خصوم
السناة بل صار حامل لواء احلرب عليها وأصبحت كتبه وأقواله متثل مدرسة ينهل منها كل
حاقد عىل اإلسالم والسناة النبوية املطهرة ،إن الغزايل يف كثري من كتبه وترصحياته يتململ
من السناة وال سيام أخبار اآلحاد عىل حد زعمه متلمل السليم ،ولقد ضمن مؤلفاته األخرية
محالت شعواء وقذائف خطرية عىل كثري من أحاديث رسول اهلل  الصحيحة ،ومحالت
شديدة عىل من يريد التمسك هبا ،وال ُينكر أن لـه كتابات ينرص هبا اإلسالم ويدافع عنه
لكنه هيدم ما بناه هبذه احلمالت عىل السناة إذ ال إسالم بال سناة فإذا زلزل بنيان السناة و ُط ِ
ور َد
()1

سكانه بمثل قذائف الغزايل حتول بنياهنا إىل خراب وإىل بالقع ويـباب)

ثم ذكر العلة التي يستند إليها العقل السلفي يف قبول املتناقضات ،وهي اعتقاده
بقصور العقول عن التوفيق بينها ،فقال ( :ا
ولعل سائال يسأل عن السبب الذي دفع الغزايل
إىل هذه املواقف من السناة ومن أهلها ،فأعتقد أن مرد ذلك إىل قصور إدراكه ملعانيها فيخيل
لـه هذا القصور يف كثري من األحاديث أهنا تعارض القرآن أو تصادم العقل وقد يكون هذا
العقل جهميا أو معتزليا أو مسترشقا أوروبيا ،ثم ال تسمح له نفسه بمراجعة أقوال أهل
االختصاص من أئمة احلديث وجهابذة النقاد الذين استطاعوا بام آتاهم اهلل من فقه وعقول
وملكات وعلم راسخ أن يو رفقوا بي األحاديث واآليات أو األحاديث واألحاديث التي
فتولد لـه من هذا أو ذاك شعور بالضيق
يظهر للمترسعي أن بينها شيئا من التعارض ا
والكراهية لكثري من األحاديث التي ال حتلو لـه)

()2

( )1كشف موقف الغزايل من السناة وأهلها ونقد بعض آرائه ( ص) 6-4
( )2كشف موقف الغزايل من السناة وأهلها ونقد بعض آرائه ( ص) 6-4
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ثم يدقق أكثر يف العلة التي جعلت الغزايل يتحول إىل عدو من أعداء السنة ،وهي
أنه مل يذهب إىل السلف وأهل احلديث ،ألهنم هم احلجة عند كل نزاع ،يقول يف ذلك( :فإذا
أراد أن يشفي غيظه ال يذهب إىل كتب املوضوعات وكتب العلل التي بذل فطاحل احلديث
وجهابذته جهودا عظيمة يف نقدها من جهة األسانيد واملتون ،ثم قاموا بتمييزها يف كتب
ِّ
وأجل ما عند املسلمي
خاصة ،فيأخذ ما يريده منها ويروي منها ظمأه ،بل يذهب إىل أغىل
ا
من تراث سيد املرسلي  أال وهو دواوين السناة املرشفة وعىل رأسها الصحيحان اللذان
تلقتهام األمة بالقبول واحلفاوة واإلجالل وقالوا فيهام بحق إهنام أصح الكتب بعد كتاب
اهلل ،فيختار منها ما ال يوافق منهجه املرجتل فيوسعه طعنا وتشوهيا وسخرية ،كام يصب عىل
املتمسكي هبا وابال من الشتائم والسخرية والتحقري)

()1

وهكذا نرى علام آخر يتقمص شخصية الربهباري وابن بطة ومتشددي السلف،
وهو املحدث السلفي الكبري (مقبل بن هادي الوادعي) ،الذي كتب عن الغزايل يقول:
لـحك ََم عليه بالزندقة ،اإلمام أمحد قيل له كام يف
(حممد الغزايل لو كان يف عرص اإلمام أمحد َ
مقدمة ( معرفة علوم احلديث ) قيل له  :إن أيب قتيلة يسخر من املحدثي ،فقام اإلمام أمحد
ينفض ثيابه ويقول( :هذا زنديق ،هذا زنديق ،هذا زنديق) ،ما ظنك بمن يسخر من حديث
لـحكِ َم عليه بالزندقة)
رسول اهلل  فهذا لو كان يف زمان اإلمام أمحد ُ
ثم ذكر احلملة الشديدة التي شنها السلفية عليه ،وتأثريها فيه ،فقال( :وإنني أمحَدُ
اهلل سبحانه وتعاىل فقد قام أهل السناة بِ َحملة عليه وأصبح مسكينا ،يدافع عن نفسه
ويتقهقه ..ما قلت كذا وكذا  ..أنا ما قلت ..وهكذا بعدما كان يضحك عىل الناس يأيت
بالكلمة ويضحك بعدها عىل طلبة العلم املرصيي األفاضل الذين يتمسكون بالسناة،
تب ق ِّي َمة ُر ادت رأيت كتاب ًا ألخينا يف اهلل سليامن العودة ،وآخر أيضا لصالح بن
فاحلمد هلل ُك ٌ
( )1كشف موقف الغزايل من السناة وأهلها ونقد بعض آرائه ( ص) 6-4
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عبد العزيز آل الشيخ ،و ُأ ِ
خربت أن األخ ربيع بن هادي أخرج كتابا يف الرد عليه ،احرتق،
املهم احرتق حممد الغزايل ،ما هيمني أنه ألف كتاب ( السناة بي أهل الفقه وأهل احلديث )،
كنت وحدي أتصارع معه ،كنت وحدي أتصارع معه من أجل ماذا ؟!  ..من أجل ( مهوم
داعية ) ،و( دستور الوحدة الثقافية ) فلام أخرج هذا الكتاب قام من هو خري منري وأقدر
()1

عىل دين اهلل منري)

( )2اهـ

وهكذا علق عليه الشيخ املحدث الكبري حممد ناص الدين األلباين ،فقد قال يف يف
كتابه ( صفة الصالة )( :لقد كشفت كتابات الغزايل الكثرية يف أيامه األخرية -مثل كتابه
الذي صدر أخريا بعنوان ( السناة النبوية بي أهل الفقه وأهل احلديث )  -أنه هو نفسه من
أولئك الدعاة الذين هم ( أنفسهم يف حرية ) ! ،ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض
أحاديثه ومناقشاتنا له يف بعض املسائل الفقهية ،ومن بعض كتاباته يف بعض مؤلفاته
القديمة ما ينم عن مثل هذه احلربة ،وعن انحرافه عن السناة ،وحتكيمه لعقله يف تصحيح
األحاديث وتضعيفها ،فهو يف ذلك ال يرجع إىل علم احلديث وقواعده وال إىل العارفي به
صححه ولو كان ضعي ًفا ! ،وما مل يعجبه منه ضعفه ولو
واملتخصصي فيه ،بل ما أعجبه ر
كان صحيح ًا متفق ًا عليه ! ،كام جتد ذلك ظاهر ًا يف تعقيبه عىل مقدمتي التي كنت وضعتها
يدي خترجيي ألحاديثه املطبوع معه ( الطبعة الرابعة ) ،وكان ذلك
لكتابه ( فقه السرية ) بي ر
بطلب منه بواسطة أحد إخواننا األزهريي فسارعت إىل خترجيه ظنا مني يومئذ أن ذلك كان
منه اهتامم ًا بالسناة والسرية النبوية وحرصا عىل صيانتها من أن يدخل فيها ما ليس منها،
ومع أنه قد أشاد بتخرجيي هذا ،وصح برسوره به يف التعقيب املشار إليه  -وهو حتت
عنوان ( :حول أحاديث هذا الكتاب )  -تكلم فيه عن منهجه يف قبوله لألحاديث الضعيفة،
( )1رشيط ( حطاب ليل ) ،تسجيالت جمالس اهلدى  -اجلزائر.
( )2رشيط ( حطاب ليل ) ،تسجيالت جمالس اهلدى  -اجلزائر .
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ورفضه لألحاديث الصحيحة ،نظر ًا منه يف املتن فقط ،فهو بذلك ُيشعر القارئ بأنه مثل هذا
التخريج العلمي ال قيمة له مطلق ًا عنده ،ما دام أنه معرض للنقد النظري ،الذي خيتلف جد ًا
من شخص إىل آخر ،فام يكون مقبوالً عند هذا يكون مرفوضا عند اآلخر ،والعكس
هوى متبعا ال ضابط فيه وال قواعد له إال من شاء ما شاء،
بالعكس ،وبذلك يصري الدين ً
وهذا ما فعله الغزايل -هداه اهلل -يف كثري من أحاديث كتاب (سريته ) ،فهو مع كون قسم
ٍ
كبري من مادة كتابه مراسيل ومعاضيل ،وما أسند منه فيه ما هو ضعيف اإلسناد ال يصح –
كام يتبي ذلك لكل من تأمل يف خترجيي إياه -ومع ذلك فإنه يتبجح حتت العنوان املذكور
فيقول  ( :اجتهدت أن ألـزَ َم املنهج السوي ،وأن أعتمد عىل املصادر املحرتمة ،وأظنني
بلغت يف هذا املجال مبلغ ًا حسن ًا ،واستجمعت من األخبار ما تطمئن إليه نفس العامل
()1

البصري)

وبنفس النربة السلفية القديمة التي اكتسبها السلفية املحدثون نتيجة إدماهنم عىل
كتب سلفهم املتقدمي نرى الشيخ صالح بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ يتحدث ،فيقول
يف مقدمة كتاب (املعيار لعلم الغزايل ) ..( :وهذا الكتاب -الذي طلبت الكشف عنه -طار
به أهل الفتن ،وأعداء السنن ،جلريانه مع أهل األهواء يف أهوائهم ،وقد رضم ناره ،وأشعل
الفتيل يف زناده « خرضاء الدمن » ،وما أدراك ما خرضاء الدمن ،وسوء منبتها ،فنرشت منه
وانتقت ،فدخلت فتنته إىل بيوت مل تعرف الكتاب وال كاتبه ؛ ألنه خيدم مصالح معلومة يف
بث اخلالف ،وتفريق العلامء ،وانتقاد الدعـاة ،قلوب أبطأ تطويرها .لكن هذا حريق
رضمت ناره ،وحريق األقالم قد يطفئه سيل املداد من ذوي السداد  ..أتى الكاتب ،فجنى
عىل نفسه وعىل أمته ،فزأر زأرة ليث جرب موتور عىل شباب الدعوة وعلامء األمة فسب
وجدع ،ورش السهام وعنف ،فام رعى لعلامئنا حرمة ،وطفق يسفه أقواهلم بغرور وتعال،
( )1صفة الصالة ( ،ص) 68-66
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وانطالق لسان ،وجرأة جنان  ..أمل تر -أهيا الفاضل الودود -كم أقر الكاتب عي الرافضة
والعلامنيي حي اجرتأ عىل الفاروق املحدث ،فخطأه فيام رواه إذ خالف ما يراه وهيواه،
فقال ( :إن اخلطأ غري مستبعد عىل راو ،ولو كان يف جاللة عمر )

()1

هذه جمرد أمثلة عن كبار أعالم السلفية ،وموقفهم من علم من أعالم األمة الكبار،
أوردناها حتى أن نبي أن العقل السلفي احلديث هو نفسه العقل السلفي القديم ،وأن
التحجر والغلظة التي كانت يف ابن بطة والربهباري هي نفسها الغلظة التي يكتيس هبا كل
سلفي.
واألهم من ذلك كله هو تلك الصالبة التي يف عقل السلفي ،والتي متنعه من أبسط
األمور ،وهو حماكمة موروثاته ومقدساته للمقدس األكرب القرآن الكريم.
لذلك كله فإن أقواهلم عن حتكيم القرآن الكريم جمرد شعارات زائفة ال قيمة هلا،
فأهون يشء عندهم هو القرآن ..بل يمكن ألي صعلوك من صعاليك سلفه أن ينسخ ما
يشاء من القرآن ويغري ما يشاء ،ويتالعب كام شاء ،كام سنرى ذلك يف العنوان التايل.
 2ـ إحالل السلف بدل املقدس:
بعد إسقاط السلفية العتبار املقدس حكام عند التنازع ،وضعوا بدله حكام آخر هو
[السلف] ،فالسلف عندهم هم القبلة التي يلجأ إليها عند كل خالف ..وقد عرفنا سابقا
السابِ ُق َ
ون
مرادهم من السلف ..فال هم الصحابة السابقون الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :و ا
ون ِم َن املمُ َه ِ
ماألَ او ُل َ
اج ِري َن َو ماألَن َمص ِار﴾ [التوبة]100 :
وال هم أولئك البسطاء املستضعفون الذين شهد اهلل تعاىل عىل صدقهم ،فقالَ ﴿ :و َال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يش ُي ِريدُ َ
َت مط ُر ِد ا ال ِذي َن َيدم ُع َ
يش ٍء َو َما
ون َو مج َه ُه َما َع َل مي َك م من ح َس ِاهبِ مم م من َ م
ون َر ا ُهب مم بِا مل َغدَ اة َوا مل َع ِّ
ِ
ِ ِ
يش ٍء َف َت مط ُر َد ُه مم َف َت ُك َ
ون ِم َن ال اظاملِيَ ﴾ [األنعام]52 :
م من ح َسابِ َك َع َل مي ِه مم م من َ م
( )1املعيار لعلم الغزايل ) ( ص) 6-4
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وال أولئك الذين ﴿ َت َب او ُءوا الدا َار َو م ِ
اإل َيام َن ِم من َق مبلِ ِه مم ُحيِ ُّب َ
اج َر إِ َل مي ِه مم َو َال
ون َم من َه َ
ون ِيف صدُ ِ ِ
ون ع ََىل َأ من ُف ِس ِه مم َو َل مو ك َ
اج ًة ِمماا ُأو ُتوا َو ُيؤم ثِ ُر َ
اص ٌة﴾ [احلرش:
َان ِهبِ مم َخ َص َ
وره مم َح َ
َجيِدُ َ ُ
]9
وإنام أولئك اليهود ،أو الذين تتلمذوا عليهم من الصحابة الصغار ،أو من الصحابة
الذين أسلموا متأخرين ،أو من الطلقاء الذين شغلوا أول حياهتم بحرب رسول اهلل ،
وشغلوا آخر حياهتم بحرب ورثته وتشويه دينه.
والدليل عىل ذلك واضح جدا ،وهو أنه لو مجعنا مجيع أحاديث السابقي األولي من
املهاجرين واألنصار فلن يعدلوا معشار عرش ما حدث به أولئك الذين مزجوا بي اإلسالم
واليهودية.
واملشكلة األكرب أن معشار العرش الذي رواه السابقون ال يتعلق إال بفروع بسيطة
من الدين ..أما ما رواه غريهم من اليهود أو تالميذهم ،فيتعلق بأصول الدين من املعرفة
اإلهلية واملعرفة بحقائق الوجود الكربى ونحو ذلك.
والسلفية ال يكتفون بتعظيم سلفهم األوائل ،بل يضمون إليهم كل تالميذهم من
املجسمة واملشبهة واملدنسة واجلربية واخلرافيي ،فيعتربون التعرض هلم كالتعرض لرسول
اهلل  نفسه..
وقد روى احلاكم عن اإلمام أمحد أن أمحد بن احلسن قال له :يا أبا عبد اهلل ذكروا
البن أبى فتيلة بمكة أصحاب احلديث ،فقال :أصحاب احلديث قوم سوء ،فقام أبو عبد
اهلل ،وهو ينفض ثوبه ،فقال( :زنديق! زنديق! زنديق!) ،ودخل البيت(.)1
وقال أمحد بن سنان القطان( :ليس ىف الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أهل احلديث،

( )1معرفة علوم احلديث ص ..4
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وإذا ابتدع الرجل نزع حالوة احلديث من قلبه)

()1

وعلق احلاكم عىل هذا بقوله( :وعىل هذا عهدنا ىف أسفارنا ،وأوطاننا ،كل من ينسب
إىل نوع من اإلحلاد والبدع ،ال ينظر إىل الطائفة املنصورة ،إال بعي احلقارة ،ويسميها
احلشوية)

()2

وبناء عىل هذا ،فإن املقياس الذي يعتمده السلفية عادة يف مناظراهتم مع املخالفي
هو ذكر أقوال الرجال ،فإذا جاء بمخالفهم بحديث حتى لو كان يف السنن والصحاح..
فإهنم يوردون له ما قاله ابن تيمية فيه ،ونحن نعلم منهج ابن تيمية يف احليل واخلداع ،ثم
يتبعون ذلك بقول الذهبي عن ابن تيمية وهو يذكر علمه بالسنة (:يصدق أن يقال كل
حديث ال يعرفه ابن تيمية فليس بحديث)
وهكذا أصبح ابن تيمية هو لسان رسول اهلل  ..أو هو الناطق باسمه ..أو هو
الناطق باسم اإلسالم ..وهلذا ال عجب أن يضيفوا إىل اسمه دائام لقب شيخ اإلسالم من
غري أن يعتربوا أن ذلك بدعة كعادهتم.
وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي ،وهو الذي كان حنبليا ،وعاش بي
احلنابلة ،مبالغة السلفية شيخهم ،فقال( :ومن أبرز أمثلة الغلو عند احلنابلة غلوهم يف
اإلمام أمحد نفسه ،فقد رووا فيه من اآلثار واألعاجيب ما يشبه غلو الشيعة يف جعفر
الصادق رِض اهلل عنهام ومن ذلك قول احلنابلة يف أمحد( :من أبغض أمحد بن حنبل فهو
كافر) ،ونسبوا ذلك للشافعي وال يصح ،وزعموا أن اإلمام أمحد به يعرف املسلم من
الزنديق ،وأن اخلرض أثنى عليه وكذلك النبي موسى عليه السالم ،وأن نظرة من أمحد خري
من عبادة سنة ،وأن اهلل عز وجل يزوره يف قربه كل عام ،وأن قربه من ضمن أربعة قبور
( )1معرفة علوم احلديث ص ..4
( )2معرفة علوم احلديث ص ..4
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يدفعون عن بغداد مجيع الباليا ،وأن التربك بقرب أمحد مرشوع ،وأهنم كانوا يضعون قلم أمحد
يف النخلة التي ال حتمل فتحمل من بركته ،وأنه غضب عىل منكر ونكري ملا سأله يف القرب
وقال هلام :ملثيل يقال :من ربك؟ فاعتذرا له! ،وأن اجلن نعت أمحد قبل موته بأربعي صباح ًا،
وكأهنا تعلم الغيب! ،وأنه رؤي يف املنام يبايع اهلل عز وجل ،وأن اهلل يباهي به املالئكة ،وأن
أحد احلنابلة سأل يف املنام عن أمحد بن حنبل وحييى بن معي فأجابه املسئول :بأهنام قد زارا
رب العاملي ووضعت هلام املوائد ،وأن أحد احلنابلة رأى اهلل يف املنام فقال له اهلل :من خالف
أمحد بن حنبل عذب ،وأن اهلل أمر أهل السموات ومجيع الشهداء أن حيرضوا جنازة أمحد،
وأن أهل السموات من السامء السابعة إىل السامء الدنيا اشتغلوا بعقد األلوية الستقبال أمحد
بن حنبل ،وأن زبيدة (صاحبة العي) رآها أحدهم يف اجلنة وسأهلا عن أمحد فأخربته أنه
فارقها وهو يطري يف درة بيضاء يريد زيارة اهلل عز وجل ،وأن من كانت به ضائقة وزار قرب
أمحد يوم األربعاء ودعا رزقه اهلل السعة ،وأن كل من دفن يف املقربة التي دفن فيها أمحد بن
حنبل مغفور له بربكة أمحد بن حنبل ،وأن اهلل ينظر سبعي ألف نظرة يف تربة أمحد بن حنبل
ويغفر ملن يزوره ،بل بالغ بعضهم وزعم أن اهلل نفسه يزور أمحد بن حنبل يف قربه كل عام
()1

كام تقدم)

وقد نتج عن هذه املبالغات الكثرية يف السلف ورجال السلف ارتفاع الثقة يف القرآن
والسنة العتامدمها عىل السلف ..فام مل يعرفه السلف ليس حكام قرآنيا ،وال حكام نبويا.
وهلذا نجدهم عند ذكرهم لألقوال يف املسألة يذكرون رسول اهلل  مع السلف،
وكأنه واحد من القائلي ،ومن األمثلة عىل ذلك قول الربهباري( :التكبري عىل اجلنائز أربع،
وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري واحلسن بن صالح وأمحد بن حنبل والفقهاء

( )1قراءة يف كتب العقائد املذهب احلنبيل نموذج ًا ()184
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()1

وهكذا قال رسول اهلل )!

وبناء عىل هذا الغلو يف السلف أعطوهم احلق يف التحكم يف كل يشء ابتداء من
القرآن الكريم ..والذي اعتربوا فهمه مرشوطا بفهم السلف.
وسأرضب هنا نامذج عن تعطيل السلف ألمهات القيم القرآنية بسبب اجتهاداهتم
يف فهمه ،والتي اعتربها السلفية اجتهادات معصومة.
اص َف ُحو ما
فمن تلك القيم قيمة العفو واملصافحة املذكورة يف قوله تعاىلَ ﴿ :فا مع ُفو ما َو م
ِ ِ
يش ٍء َق ِدير ﴾ [البقرة ،]109:فقد قال أسالف السلفية
َحتاى َي مأ ِ َ
يت اهللرُ بِ َأ مم ِره إ ان اهللرَ ع ََىل ُك ِّل َ م
بأن اآلية منسوخة أي معطلة التنفيذ ،قال النيسابوري معربا عنهم( :نسخ ما فيها من عفو
ِ
حي ِّر ُم َ
وصفح بقوله تعاىلَ ﴿ :قاتِ ُلو ما ا ال ِذي َن الَ ُيؤم ِمنُ َ
ون َما َح ار َم
ون بِاهللرِ َوالَ بِا مل َي مو ِم اآلخ ِر َوالَ ُ َ
اهللرُ َو َر ُسو ُل ُه ﴾ [التوبة ،]29:والسبب يف ذلك أنه أمر املسلمون هبذا يف بداية اإلسالم عندما
كانوا مستضعفي بالعفو والصفح ..أما عندما قووا فلم يبق هناك جمال للعفو أو الصفح.
يقول الشيخ مرعي بن يوسف املقديس احلنبىل (املتوىف1033 :هـ) ،وهو من مشايخ
السلفية الكبار معلال ذلك( :أصل العفو الرتك واملحو والصفح اإلعراض والتجاوز نسخ
ِ
حي ِّر ُم َ
بقوله تعاىل َ ﴿ :قاتِ ُلو ما ا ال ِذي َن الَ ُيؤم ِمنُ َ
ون َما َح ار َم اهللرُ
ون بِاهللرِ َوالَ بِا مل َي مو ِم اآلخ ِر َوالَ ُ َ
َو َر ُسو ُل ُه ﴾ [التوبة ،]29:وأمر اهلل القتل والسبي لبني قريظة ،واجلالء والنفي لبني النضري،
قال املحققون :إن مثل هذا ال يسمى منسوخا ،ألن اهلل جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية،
()2

وهو إتيان أمره بالقتال ،ولو كان غري مؤقت بغاية جلاز أن يكون منسوخا)

َاجو َننَا ِيف اهللرِ َو ُه َو َر ُّبنَا َو َر ُّب ُك مم َو َلنَا َأع َمام ُلنَا
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلُ ﴿:ق مل َأ ُحت ُّ

َو َل ُك مم َأع َمام ُل ُك مم َون مَح ُن َل ُه خمُ ملِ ُصون ﴾ [البقرة ،]139:فقد اعتربوها أيضا منسوخة ،نسختها
( )1رشح السنة ،ص.86
( )2قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن (ص)54 :
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آية السيف( ..)1فام حاجة املسلمي إىل حماجة خصومهم وجمادلتهم وحوارهم بعد أن أن
أمدهم اهلل بقوة السيف؟ فكفى بالسيف شافيا ،وكفى بالسيف حماورا.
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:و َقاتِ ُلو ما ِيف َسبِ ِ
يل اهللرِ ا ال ِذي َن ُي َقاتِ ُلو َن ُك مم َوالَ َت معتَدُ و ما
ِ
ب املمُ معت َِدين ﴾ [البقرة ،]190:فهي مثل أخواهتا منسوخة آية السيف ،وقد قال
إِ ان اهللرَ الَ ُحي ُّ
النيسابوري فيها( :قوله ﴿ َوالَ َت معتَدُ و ما ﴾ ،هذا كان يف االبتداء ،عندما كان اإلسالم
()2

ضعيفا)

ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:الَ إِك َمرا َه ِيف الدِّ ِ
الر مشدُ ِم َن ا ملغ َِّي ﴾
ين َقد ات َب ا َ
ي ُّ
[البقرة ،]256:فهي مثل سابقاهتا ..نسختها آية السيف(..)3
اج َ
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:م
وك َف ُق مل َأ مس َل مم ُت َو مج ِه َي هللرِ َو َم ِن ا ات َب َع ِن
فإن َح ُّ
ِ
ِ
َاب َواألُ ِّم ِّييَ َأ َأ مس َل مم ُت مم َفإِ من َأ مس َل ُمو ما َف َق ِد ماهتَدَ و ما اوإِن ت ََو ال مو ما َفإِن َاام َع َل مي َك
َو ُقل ِّل الذي َن ُأ مو ُتو ما ا ملكت َ
ا مل َب َ
ال ُغ َواهللرُ َب ِص ٌري بِا مل ِع َباد ﴾ [آل عمران ،]20:فهي مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف(..)4
فال منطق أفضل من السيف.
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:أو َلـئِ َك ا ال ِذي َن َي مع َل ُم اهللرُ َما ِيف ُق ُل ِ
وهبِ مم َف َأع ِمر مض
َعن ُمه مم َو ِع مظ ُه مم َو ُقل اهل ُ مم ِيف َأن ُف ِس ِه مم َق موالً َبلِيغًا ﴾ [النساء ،]63:فقد ذكروا أن هذا (كان يف
بدء اإلسالم ،ثم صار الوعظ واإلعراض منسوخ ًا بآية السيف)

()5

ِ
ب املمُ مح ِسنِي ﴾
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلَ ﴿:فاع ُ
اص َف مح إِ ان اهللرَ ُحي ُّ
مف َعن ُمه مم َو م
[املائدة ،]13:فقد ذكروا أن سلفهم ذكر أهنا (نزلت يف اليهود ،ثم نسخ العفو والصفح بآية
( )1الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص.45-44
( )2الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص .66-65
( )3الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص ..97- 96
( )4الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص .103- 102
( )5الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ص .135
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()1

السيف)

ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:ما ع ََىل الرس ِ
ال ُغ َواهللرُ َي مع َل ُم َما ُت مبدُ َ
ول إِالا ا مل َب َ
ون َو َما
ا ُ
ا
َت مك ُت ُمون ﴾ [املائدة ،]99:فهي مثل سابقاهتا منسوخة آية السيف(.)2
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل يف شأن رقة النصارى مقارنة باليهودَ ﴿ :لت ِ
َجدَ ان َأ َشدا
ِ
ِ
الن ِ
رش ُكو ما َو َلت َِجدَ ان َأ مق َر َ ُهب مم ام َو اد ًة ِّل ال ِذي َن آ َمنُو ما ا ال ِذي َن
ااس عَدَ َاو ًة ِّل الذي َن آ َمنُو ما ا مل َي ُهو َد َوا الذي َن َأ م َ
ِ ِ
ِ
ِ
مربون ﴾ [املائدة ،]82:فقد
َقا ُل َو ما إِناا ن ََص َارى َذل َك بِ َأ ان من ُمه مم ق ِّسيسيَ َو ُر مه َبانًا َو َأ اهنُ مم الَ َي مس َتك ِ ُ
ذكروا عن سلفهم أن هذا ليس عاما بكل النصارى ،بل خاص بالنجايش ووفده الذين
أسلموا ملا قدموا عىل النبي  وهم اثنان وثالثون أو أربعون أو سبعون أو ثامنون رجال،
وليس املراد كل النصارى ألهنم يف عداوهتم كاليهود(.)3
ِ
اجن مَح َهلَا َوت ََوك مال ع ََىل اهللرِ إِ ان ُه
لس مل ِم َف م
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلَ ﴿:وإِن َجن َُحو ما ل ا
ِ
يع ا مل َعلِيم ﴾ [األنفال ،]61:فقد نص سلفهم عىل أهنا منسوخة بآية السيف (..)4
السم ُ
ُه َو ا
فام حاجة املسلمي للسالم ،وقد أعطاهم اهلل القوة التي يقهرون هبا أعداءهم.
ِ ِ
يل رب َك بِ مِ ِ
احل َسن َِة
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:ا مد ُع إِ ِىل َسبِ ِ َ ِّ
احلك َممة َواملمَ موع َظة م َ
وج ِ
اد مهلُم بِا التِي ِه َي َأ مح َس ُن إِ ان َر اب َك ُه َو َأ مع َل ُم بِ َمن َض ال عَن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ مع َل ُم بِاملمُ مهت َِدين ﴾
َ َ
[النحل ،]125:فقد نصوا عىل أهنا منسوخة نسختها آية السيف( ..)5فام حاجة املسلمي
للحكمة واملوعظة وقد من اهلل عليهم بنعمة القوة والعزة والتسلط.
ِ ِ
الس ِّي َئ َة ن مَح ُن َأ مع َل ُم بِ َام
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:ا مد َف مع بِا التي ه َي َأ مح َس ُن ا
( )1الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص .150
( )2الناسخ واملنسوخ للنيسابوري ،ص ..152
( )3قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن (ص)100 :
( )4قالئد املرجان ،ص .177-176
( )5قالئد املرجان ،ص ..210
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َي ِص ُفون ﴾ [املؤمنون ،]96:فقد نصوا عىل أهنا نسختها آية السيف( ..)1وذلك واضح لكل
عاقل ..فمن أعطاه اهلل القوة التي يقهر هبا أعداءه ال حيتاج إىل أن يدفع بالتي هي أحسن.
احل ُّق ِمن ار ِّب ُك مم َف َم ِن
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلُ ﴿:ق مل َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
ااس َقدم َجاء ُك ُم م َ
ماهتَدَ ى َفإِن َاام َ مهيت َِدي لِنَ مف ِس ِه َو َمن َض ال َفإِن َاام َي ِض ُّل َع َل مي َها َو َما َأ َن ما َع َل مي ُكم بِ َوكِيل ﴾
[يونس ،]108:فقد نصوا عىل أن معناها نسخ ال لفظها بآية السيف(.)2
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلَ ﴿:وإِ َذا َس ِم ُعوا ال الغ َمو َأع َمر ُضوا َعنم ُه َو َقا ُلوا َلنَا َأع َمام ُلنَا
ِ
اجل ِ
َو َل ُك مم َأع َمام ُل ُك مم َس َ
اهلِي ﴾ [القصص ،]55:فهي األخرى نسخت
ال ٌم َع َل مي ُك مم الَ َن مبتَغي م َ
بآية السيف( ..)3وهو واضح ملن تأمله ..أليس اإلعراض نوعا من الضعف ..واملسلم قوي
عزيز ال حيتاج أن يذل نفسه.
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىل ﴿:يا َأهيا النابِي إِناا َأرس ملن َ ِ
رشا َون َِذ ًيرا ﴾
م َ
ُّ
َاك َشاهدً ا َو ُم َب ِّ ً
َ ُّ َ
[األحزاب ،]45:فهي مثل سابقاهتا منسوخة بآية السيف( ..)4وهي واضحة ال حتتاج إىل
رشح يبي نسخها.
الس ِّي َئ ُة ا مد َف مع بِا التِي ِه َي
احل َسنَ ُة َوالَ ا
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلَ ﴿:والَ ت مَست َِوي م َ
َأ مح َس ُن َفإِ َذا ا ال ِذي َب مين ََك َو َب مينَ ُه عَدَ َاو ٌة َك َأ ان ُه َو ِ ٌّيل َمحِيم ﴾ [فصلت ،]34:فقد نص سلفهم عىل
أهنا منسوخة بآية السيف(.)5
ِ ِ
اءه مم
است َِق مم ك ََام ُأ ِم مر َ
ت َوالَ َتتابِ مع َأ مه َو ُ
ومثل ذلك قوهلم يف قوله تعاىلَ ﴿:فل َذل َك َفا مد ُع َو م
نت بِ َام َأنزَ َل اهللاُ ِمن كِت ٍ
ت ألَع ِمد َل َب مينَ ُك ُم اهللاُ َر ُّبنَا َو َر ُّب ُك مم َلنَا َأع َمام ُلنَا َو َل ُك مم
َاب َو ُأ ِم مر ُ
َو ُق مل آ َم ُ
( )1قالئد املرجان ،ص ..235
( )2قالئد املرجان ،ص ..252
( )3املصدر السابق ص .253
( )4املصدر السابق ص .258
( )5املصدر السابق ص .268
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جي َم ُع َب مينَنَا َوإِ َل مي ِه املمَ ِصري ﴾ [الشورى ،]15:فقد نصوا عىل
َأع َمام ُل ُك مم الَ ُح اج َة َب مينَنَا َو َب مينَ ُك ُم اهللاُ َ م
أهنا منسوخة بآية السيف (.)1
وهكذا استطاعت آية واحدة أساء سلفهم فهمها نسخوا هبا كل قيم السامحة والرمحة
التي جاء القرآن الكريم للدعوة إليها ،وهلذا يذكرون يف فضل آية السيف قول احلسن بن
فضل( :نسخت هذه اآلية كل آية يف القرآن فيها ذكر اإلعراض والصرب عىل أذى
األعداء ،)..وقال ابن حزم يف كتابه الناسخ واملنسوخ( :يف القرآن مائة وأربع عرشة آية يف
()2

ثامن وأربعي سورة نسخت الكل بقوله :اقتلوا املرشكي حيث وجدمتوهم) ..

هذا جمرد مثال عن القيم التي نسخها السلف واستبدلوها بالقيم الشيطانية ،وهكذا
نجد استبداهلم لعقيدة التنزيه بعقيدة التجسيم ،وعقيدة العصمة بعقيدة التدنيس ،ولكل
قيمة نبيلة بالقيم الشيطانية التي ورثوها من اليهود أو تالميذ اليهود.
ثانيا ـ كتامن املقدس.
من جتليات سيطرة املدنس عىل املقدس يف املدرسة السلفية ذلك الكتامن املتعمد ،أو
اإلخف اء املتعمد للكثري من النصوص املقدسة التي خيافون إن ظهرت أو فشت أو اطلع
عليها عامة الناس أن ينهار كل ذلك البنيان الذي بناه هلم سلفهم ،فلهذا جتدهم إذا ما ذكرت
يعتربون جمرد ذكرها بدعة مع كوهنا نصوصا مقدسة صحيحة يعرتفون بصحتها،
ويتواصون بكتامهنا.
وهي خصلة هيودية أخرى تضم إىل اخلصال التي اكتسبوها من أساتذهتم األوائل،
ون ما َأنمزَ ملنَا ِمن ا ملبين ِ
ِ
َات َو ماهلُدَ ى ِم من َب مع ِد
َ َ ِّ
والتي عرب عنها اهلل تعاىل بقوله ﴿ :إِ ان ا الذي َن َي مك ُت ُم َ َ
ااس ِيف ا ملكِت ِ
َما َب ايناا ُه لِلن ِ
الال ِعنُ َ
َاب ُأو َلئِ َك َي مل َعنُ ُه ُم اهللاُ َو َي مل َعنُ ُه ُم ا
ون ﴾ [البقرة ،]159 :وقوله :
( )1املصدر السابق ص .270
( )2الناسخ واملنسوخ البن حزم (ص)12 :
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ِ
ون َأ مبنَا َء ُه مم َوإِ ان َف ِري ًقا ِمن ُمه مم َل َي مك ُت ُم َ
َاب َي مع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي مع ِر ُف َ
احل اق َو ُه مم
﴿ ا ال ِذي َن آ َت مين ُ
َاه ُم ا ملكت َ
ون م َ
َي مع َل ُم َ
ون﴾ [البقرة]146 :
وهم ينطلقون يف ذكرية لسنية هذه اخلصلة اليهودية من حديث أليب هريرة عن نفسه
يقول فيه( :حفظت من رسول اهلل  وعاءين ،فأما أحدمها فبثثته ،وأما اآلخر فلو بثثته
()1

قطع هذا البلعوم)

ويف حديث آخر عن يزيد بن األصم ،قال( :قيل أليب هريرة  :أكثرت أكثرت ،قال :
()3

(فلو حدثتكم بكل ما سمعت من النبي  لرميتموين بالقشع( ،)2وملا ناظرمتوين )

والعجيب أن الذين يذكرون هذا عن أيب هريرة هم أنفسهم الذين يذكرون أن من
فضلهم وجهادهم ،وأنه لوالهم لضاع الدين ..فكيف ينسجم هذا مع ضياع وعاء كامل
من أوعية الدين ..أم أن يف أحاديث رسول اهلل  ما يستحق ما يروى ،ومنها ما يستحق أن
هيمل؟
والعجب اآلخر أنه ـ ومع كون أيب هريرة ـ مل يذكر ذلك الوعاء الذي كتمه إال أهنم
استطاعوا أن يدخلوا ذاكرته ،ويطلعوا عليه ،وخيربوا أن ما أخفاه كان من أحاديث الفتن
والتي تتعرض لبعض األمراءالذين عايشهم أبو هريرة وخاف عىل نفسه من بطشهم
وظلمهم ،ورأى أنه بإخفائه هذه األحاديث ال ينتقص من الدين شيئا ،فظلم الظامل
مكشوف معروف وال حيتاج إىل حديث مرفوع يبينه .
وقد نص عىل هذا القرطبي بقوله( :قال علامؤنا  :وهذا الذي مل يبثه أبو هريرة وخاف
عىل نفسه فيه الفتنة أو القتل إنام هو مما يتعلق بأمر الفتن ،والنص عىل أعيان املرتدين،

( )1رواه البخاري (رقم)120/
( )2القشع  :ما يقلع عن وجه األرض من املدر واحلجر.
( )3رواه أمحد يف املسند ( )563/16وقال املحققون  :إسناده صحيح.
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()1

واملنافقي ،ونحو هذا مما ال يتعلق بالبينات واهلدى ،واهلل تعاىل أعلم )

وقد روى الذهبي عن مكحول قوله( :كان أبو هريرة يقول  :رب كيس عند أيب
هريرة مل يفتحه – يعني  :من العلم  ،)-ثم علق عليه بقوله( :هذا دال عىل جواز كتامن بعض
األحاديث التي حترك فتنة يف األصول أو الفروع ،أو املدح والذم ،أما حديث يتعلق بحل
أو حرام فال حيل كتامنه بوجه ،فإنه من البينات واهلدى  ..وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء
ألوذي ،بل لقتل ،ولكن العامل قد يؤديه اجتهاده إىل أن ينرش احلديث الفالين إحياء للسنة،
()2

فله ما نوى ،وله أجر وإن غلط يف اجتهاده)

وقال ابن حجر( :محل العلامء الوعاء الذي مل يبثه عىل األحاديث التي فيها تبيي
أسامي أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم ،وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم وال يرصح به
خوفا عىل نفسه منهم ،كقوله  :أعوذ باهلل من رأس الستي ،وإمارة الصبيان.يشري إىل خالفة
يزيد بن معاوية ؛ ألهنا كانت سنة ستي من اهلجرة ،واستجاب اهلل دعاء أيب هريرة فامت
()3

قبلها بسنة)

وقال طاهر اجلزائري( :أراد بالوعاء األول األحاديث التي مل ير رضرا يف بثها فبثها،
وأراد بالوعاء الثاين األحاديث املتعلقة ببيان أمراء اجلور وذمهم ،فقد روي عنه أنه قال  :لو
()4

شئت أن أسميهم بأسامئهم.وكان ال يرصح بذلك خوفا عىل نفسه منهم)

وكل هذه املربرات تدخل يف باب (رب عذر أقبح من ذنب) ،فكيف خيرب رسول اهلل
 خربا ،من دون أن يطلب كتامنه ،ثم يكتم ،ثم يعتذر لذلك.
واألخطر من ذلك كله هو توهينهم ذكر رسول اهلل  ألسامء املنافقي واملحرفي
( )1اجلامع ألحكام القرآن ()186/2
( )2سري أعالم النبالء ()597/2
( )3فتح الباري ()216/1
( )4توجيه النظر (.)64-63/1
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واملغريين للدين  ..ألن األمر يف ذلك احلي مل يكن بسيطا ،فهو ال يتعلق فقط بأمراء أو
وزراء أو قادة ،بل يتعلق بمسار الدين نفسه ووجهته ..ففي ذلك الوقت بدأ سلف السلف،
ويف ذلك الوقت بدأ الفهم اجلديد للدين الذي تلقته األمة بعد ذلك وسارت عليه ..فكيف
هنون من شأنه.
ولكن حرص السلفية عىل سلفهم جعلهم يكتمون كل يشء يتعلق بتحذيرات
رسول اهلل  مما حيصل يف ذلك الزمن من مظامل ،حتى أهنم وضعوا قاعدة يف ذلك حتدوا
هبا النبوة نفسها ،وهي قاعدة [اإلمساك عام شجر بي الصحابة] ،والتي وضعوها ضمن
عقائد أهل السنة ،مع أن رسول اهلل  هو أول من حتدث ونبه إىل ما سيحصل يف عرص
الصحابة من فتن ،بل سمى كل يشء باسمه ،وكان األجدر بأهل احلديث أن يأخذوا ذلك
بعي االعتبار عند روايتهم للحديث ،لكنهم صموا عن ذلك ،وتصوروا أن رسول اهلل 

هيجر ،أو يتكلم كالما ال معنى له.
وهلذا فقد نسخوا كل ما ذكره رسول اهلل  وحذر منه بأقوال سلفهم الذين كانوا
مجيعا أعوانا وسدنة ودعاة للملك العضوض ،ولو مل يكونوا كذلك ملا وضعهم السلفية يف
خانة الثقاة عندهم ..فمن رشوط الثقة عند املحدثي أن يوايل السلطة وال يعارضها ..ألن
املعارض إما خارجي أو شيعي وكالمها مبتدع.
وهم ينقلون يف هذا إمامهم شهاب بن خراش قوله( :أدركت من صدرة هذه األمة
وهم يقولون :اذكروا يف املجلس أصحاب رسول اهلل  ما تأتلف عليه القلوب ،وال
()1

تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس)

وينقلون عن إبراهيم بن آزر الفقيه قوله( :حرضت أمحد بن حنبل ،وسأله رجل عام
جرى بي عيل ومعلوية؟ فأعرض عنه ،فقيل له :يا أبا عبد اهلل هو رجل من بني هاشم فأقبل
( )1سري أعالم النبالء ()285/8

303

له :يا أبا عبد اهلل هو رجل من بني هاشم فأقبل عليه فقال اقرأ ﴿ :تِ مل َك ُأ ام ٌة َقدم َخ َل مت َهلَا َما
ون ع اَام كَا ُنوا َي مع َم ُل َ
ك ََس َب مت َو َل ُك مم َما ك ََس مب ُت مم َو َال ُت مس َأ ُل َ
ون﴾ [البقرة ،)1()]134 :وقال( :هذه
()2

دماء طهر اهلل منها أيدينا فلنكف عنها ألسنتنا)

وينقلون عن أيب زرعة الرازي أنه جاءة رجل فقال :إين أبغض معاوية ،فقال له:
وملا؟ قال :ألنه قاتل عليا بغري حق ،فقال له اإلمام( :رب معاوية رب رحيم ،وخصم
()3

معاوية خصم كريم ،فام دخولك بينهام)

وهذه مقولة خطرية جدا ،فهي باإلضافة ملصادمتها للنصوص تصادم كل حقائق
الوجود ،فإن كان رب معاوية رحيام  ..يعني أنه سريمحه بعد كل جرائمه ـ كام ورد ذلك يف
األحاديث الصحيحة ـ فام معنى العمل؟
وهلذا نشأ اإلرجاء حرصا عىل الصحابة  ..وخاصة من تلوثت دماؤهم باآلالف بل
بعرشات اآلالف ..ونشأ معه القول بعدم عصمة األنبياء ،وجتويز أن يكونوا جمرمي وقتلة
حتى ال يشوه الصحابة ،كام ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب [السلفية والنبوة املدنسة]
بل إن السلفية مل يكتفوا هبذا ،فراحوا يعتربون حب الصحابة والبحث عن مربرات
لكل ما وقع منهم أو بينهم ركنا جديدا من أركان العقيدة نيس القرآن أن يذكره ،ونيس
رسول اهلل  أن يبينه ،يقول الطحاوي ـ عند عرضه لعقائد أهل السنة ـ ( :ونحب أصحاب
رسول اهلل  وال نفرط يف حب أحد منهم ،وال نتربأ من أحد منهم ،ونبغض من يبغضهم،
وبغري احلق يذكرهم ،وال نذكرهم إال بخري ،وحبهم دين وإيامن وإحسان ،وبغضهم كفر
ونفاق وطغيان ..ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهلل  وأزواجه املطهرات من كل

( )1مناقب اإلمام أمحد ،البن اجلوزي ،ص()126
( )2آداب الشافعي ومناقبه ()314
( )3تاريخ دمشق ،للحافظ ابن عساكرالفتح ()93/3
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()1

دنس وذرياته املقدسي من كل رجس ،فقد برئ من النفاق)

وقال ابن قدامة( :ومن السنة قول أصحاب رسول اهلل  وذكر حماسنهم ،والرتحم
عليهم ،واالستغفار هلم ،والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم ،واعتقاد فضلهم،
()2

ومعرفة سابقتهم)

وقال ابن تيمية( :ومن أصول أهل السنة واجلامعة سالمة قلوهبم ،وألسنتهم
ألصحاب حممد  ..ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة أو اإلمجاع من فضائلهم
ومراتبهم ..ويتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهنم وطريقة
النواصب الذين يؤذون أهل البيت يقول أو فعل ويمسكون عام شجر بي الصحابة
ويقولون إن هذه اآلثار املروية يف مساوئهم ،منها ما هو كذب ،ومنها ما قد زيد فيه ونقص،
وغري عن وجهه والصحيح منه :هم فيه معذورون :إما جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون
خمطئون .وهم مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر اإلثم
وصغائره ،بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة
ما يصدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر هلم من السيئات ما ال يغفر ملن بعدهم؛ ألن هلم من
()3

احلسنات التي متحو السيئات ما ليس ملن بعدهم)

بل إن السلفية أثناء كتامهنم ملا حصل يف تلك الفرتة من مآس وجرائم ظل أثرها
مستمرا يف كل العصور ،وسنت سننا خطرية يف الدين ،يؤولون كل ما ورد يف النصوص
املقدسة مما يمكن أن يبي لنا وجه احلق لنسري عىل الرصاط املستقيم.
ومن األمثلة اخلطرية عىل هذه الظاهرة ـ ظاهرة اجلرأة عىل تكذيب رسول اهلل  ـ

( )1رشح العقيدة الطحاوية ،ص ()493
( )2ملعة االعتقاد ،ص (.)29
( )3رواه البخاري ( ،)3651ومسلم (.)212( )253
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ذلك احلديث الذي يروونه كثريا ،ويوردونه يف حمال خمصوصة لالنتصار لبعض الصحابة
أو الطلقاء عىل حساب مصداقية رسول اهلل .
وذلك احلديث هو ما رواه البخاري ومسلم وغريمها من غري وجه عن مجاعة من
الصحابة.أن رسول اهلل  قال( :اللهم إنام أنا برش فأيام عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه
()1

وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة)

وهذا احلديث اخلطري يشوه رسول اهلل  تشوهيا عظيام ،فهو يرسمه بصورة الظامل
الذي يسارع إىل سب الناس وجلدهم والدعاء عليهم من غري استحقاق منهم لذلك ،ثم
يعتذر لذلك بأن يدعو ملن فعل هبم ذلك أن يتحول ما فعله هبم من أنواع اإلهانات كفارة
ورمحة.
وهذا يتناىف متاما مع تلك الصورة اجلميلة التي صور القرآن الكريم هبا رسول اهلل
 ،وصورته هبا األحاديث الكثرية.
والغرض من كل هذا التشويه هو حتويل تلك الدعوات التي دعي هبا عىل معاوية
ومن هو من صنوه إىل رمحة وكفارة وقربة.
يقول ابن كثري يف (البداية والنهاية) عند ترمجته ملعاوية بن أيب سفيان( :وقد انتفع
معاوية هبذه الدعوة يف دنياه وأخراه ..أما يف دنياه :فإنه ملا صار إىل الشام أمريا ،كان يأكل يف
اليوم سبع مرات جياء بقصعة فيها حلم كثري ،وبصل فيأكل منها ،ويأكل يف اليوم سبع أكالت
بلحم ،ومن احللوى والفاكهة شيئا كثريا ،ويقول  :واهلل ما أشبع وإنام أعيا ،وهذه نعمة
ومعدة يرغب فيها كل امللوك ..وأما يف اآلخرة :فقد أتبع مسلم هذا احلديث باحلديث الذي
رواه البخاري وغريمها من غري وجه عن مجاعة من الصحابة.أن رسول اهلل  قال( :اللهم
إنام أنا برش فأيام عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهال فاجعل ذلك كفارة
( )1مسلم ( ،2008/4رقم  )2601واللفظ له ،وأخرجه أمحد ( ،493/2رقم )10408
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()1

وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة)

وقد أيده يف قوله هذا النووي فقال( :وقد فهم مسلم رمحه اهلل من هذا احلديث أن
معاوية مل يكن مستحقا للدعاء عليه ،فلهذا أدخله يف هذا الباب ،وجعله غريه من مناقب
()2

معاوية ألنه يف احلقيقة يصري دعاء له)

وهكذا أصبح املدنس يعقب عىل املقدس ،ويصحح له مواقفه ،بل يصحح له دعواته
ولعناته ،ولست أدري هل هم يتحدثون عن نبي ال ينطق عن اهلوى ،أم يتحدثون عن أي
صنم من األصنام التي اختذوها من دون اهلل.
ثالثا ـ تغيري املقدس.
من جتليات سيطرة املدنس عىل املقدس يف الرتاث السلفي تلك التغيريات الكثرية
التي أحدثوها يف العقيدة والرشيعة سواء كانت من باب اإلضافة املجردة ملا مل يذكر من
العقائد أو األحكام ،أو من كان من باب تبديل أحكام بأحكام.
وقد ذكرنا األمثلة الكثرية عىل ذلك فيام يرتبط باجلوانب العقدية يف كتايب [السلفية
والوثينة املقدسة] و[السلفية والنبوة املدنسة] ،حيث ذكرنا تلك العقائد السلفية الكثرية يف
اهلل ويف النبوة والتي ختالف متاما ما ورد يف القرآن الكريم ..بل ختالف ما يقوله العقل
والفطرة ،والتي انتهت بتجسيم اهلل ،وتدنيس األنبياء.
أما يف األحكام ،فنجد الكثري من األحكام التي تتناقض مع القرآن الكريم،
والصحيح من السنة املطهرة ..وأخطرها ما يعتمد السلفية عليه لتربير جرائم العنف التي
مارسوها عرب التاريخ ،وال زالوا يامرسوهنا وهو حكم الردة..
فمع كون األحاديث التي وردت يف قتل املرتد كلها وردت عن طريق اآلحاد ،وهي
( )1البداية والنهاية.128 /8 :
( )2املنهاج.156/16 :
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تنايف كل ما ورد يف القرآن الكريم من عدم قتل املرتد ،ومن احلرية الدينية ،وهي آيات كثرية
جدا ،كقوله تعاىل﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن َك َف ُروا َب معدَ إِ َيام ِ ِهن مم ُث ام ازم َدا ُدوا ُك مف ًرا َل من ُت مق َب َل ت مَو َب ُت ُه مم َو ُأو َلئِ َك
ون ( )90إِ ان ا ال ِذي َن َك َف ُروا َو َما ُتوا َو ُه مم ُك اف ٌار َف َل من ُي مق َب َل ِم من َأ َح ِد ِه مم ِم مل ُء ماألَ مر ِ
الضا ُّل َ
ض
ُه ُم ا
ِ
ِ ِ
يم َو َما َهل ُ مم ِم من ن ِ ِ
َاصي َن ([ ﴾)91آل عمران-90:
َذ َه ًبا َو َل ِو ا مفتَدَ ى ِبه ُأو َلئ َك َهل ُ مم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
]91
فاآلية واضحة هنا بأن عقوبة املرتد متعلقة باآلخرة ،وليس هلا عالقة بالدنيا ،ولو
كان هناك حد لذكره كام ذكر حد الزنا والرسقة ،ومها أدنى بكثري من حد الردة ،فاجللد
والقطع أقل من القتل.
ومن اآليات الكريمة الدالة عىل أن حد الردة حد مضاف يف الرشيعة لينسخ سامحتها
ف َي مأ ِيت اهللاُ بِ َق مو ٍم ُحيِ ُّب ُه مم
ورمحتها قوله تعاىل َ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن َآ َمنُوا َم من َي مرتَدا ِمنم ُك مم َع من ِدينِ ِه َف َس مو َ
و ُحيِبو َنه َأ ِذ ال ٍة ع ََىل املمُؤم ِمنِيَ َأ ِعزا ٍة ع ََىل ا ملكَافِ ِرين ُجي ِ
ون ِيف َسبِ ِ
يل اهللاِ َو َال َخيَا ُف َ
اهدُ َ
ون َل مو َم َة َالئِ ٍم
َ ُّ ُ
َ َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [املائدة ،]54 :واآلية واضحة ،وليس هلا
َذل َك َف مض ُل اهللاِ ُيؤم تيه َم من َي َشا ُء َواهللاُ َواس ٌع عَل ٌ
عالقة بأي عقوبة ،بل هي جمرد هتديد للمرتدين باستغناء اهلل عنهم واستبداهلم بغريهم.
ِ ِ
وهكذا قوله تعاىل( :إ ان ا الذي َن َآ َمنُوا ُث ام َك َف ُروا ُث ام َآ َمنُوا ُث ام َك َف ُروا ُث ام ازم َدا ُدوا ُك مف ًرا َمل م
َي ُك ِن اهللاُ لِ َيغ ِمف َر َهل ُ مم َو َال لِ َي مه ِد َ ُهي مم َسبِ ًيال﴾ [النساء ،]137 :فاآلية الكريمة تعطي الكثري من
الفرص للمرتد ،ولو أنه كان هناك حد ردة ،ملا متكن من أن يؤمن ثم يكفر ،ثم يؤمن ثم
يكفر ويزداد كفرا.
وهكذا قوله تعاىلَ ﴿ :و َم من َي مرت َِد مد ِمنم ُك مم َع من ِدينِ ِه َف َي ُم مت َو ُه َو كَافِ ٌر َف ُأو َلئِ َك َحبِ َط مت
ِ
ِ
ِ ِ
اب الن ِ
يها َخالِدُ َ
ون ﴾ [البقرة ،]217 :فقد
اار ُه مم ف َ
َأع َمام ُهل ُ مم ِيف الدُّ من َيا َو ماآلَخ َرة َو ُأو َلئ َك َأ مص َح ُ
رتبت اآلية الكريمة عقوبتي عىل الردة إحدامها إحباط األعامل والثانية عذاب النار..

وكالمها ال عالقة له بحد الردة.
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ِِ
ِ
وهكذا قوله تعاىلَ ﴿ :و َما حمُ اَمدٌ إِ اال َر ُس ٌ
ات َأ مو ُقتِ َل
الر ُس ُل َأ َفإِ من َم َ
ول َقدم َخ َل مت م من َق مبله ُّ
ِ ِ
رض اهللاَ َش ميئًا َو َس َي مج ِزي اهللاُ ا
الشاكِ ِري َن﴾ [آل
ا من َق َل مب ُت مم ع ََىل َأ مع َقابِ ُك مم َو َم من َينم َقلِ م
ب ع ََىل عَق َب ميه َف َل من َي ُ ا
عمران ،]144 :فإن اآلية الكريمة مل ترتب أي عقوبة عىل الردة ،بل بينت فقط أن هذا املرتد
لن يرض اهلل شيئا ..بل يرض نفسه فقط بردته.
وهكذا قوله تعاىل ﴿ :يا َأ ُّ َهيا ا ال ِذي َن َآ َمنُوا إِ من ُتطِي ُعوا ا ال ِذي َن َك َف ُروا َي ُر ُّدو ُك مم ع ََىل
َأ مع َقابِ ُك مم َف َتنم َقلِ ُبوا َخ ِ ِ
ارسي َن﴾ [آل عمران ،]149 :واكتفت اآلية الكريمة بذكر اخلسارة من
دون أن ترتب عىل ذلك أي حد.
ي َهل ُ ُم ماهلُدَ ى
وهكذا قوله تعاىل ﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن مارتَدُّ وا ع ََىل َأ مد َب ِار ِه مم ِم من َب مع ِد َما َت َب ا َ
الش مي َط ُ
ا
ان َس او َل َهل ُ مم َو َأ مم َىل َهل ُ مم (َ )25ذلِ َك بِ َأ اهنُ مم َقا ُلوا لِ ال ِذي َن ك َِر ُهوا َما نَزا َل اهللاُ َسنُطِي ُع ُك مم ِيف
ِ
ف إِ َذا ت ََو افت ُمه ُم املمَ َالئِ َك ُة َي م ِ
َب مع ِ
رض ُب َ
وه ُه مم
رس َار ُه مم (َ )26ف َك مي َ
ون ُو ُج َ
ض ماألَ مم ِر َواهللاُ َي مع َل ُم إ م َ
َو َأ مد َب َار ُه مم (َ )27ذلِ َك بِ َأ اهنُ ُم ا ات َب ُعوا َما َأ مس َخ َط اهللاَ َوك َِر ُهوا ِر مض َوا َن ُه َف َأ مح َب َط َأع َمام َهل ُ مم﴾ [حممد:
]28
وهكذا قوله تعاىلَ ﴿ :و َقا َل مت َطائِ َف ٌة ِم من َأ مه ِل ا ملكِت ِ
َاب َآ ِمنُوا بِا ال ِذي ُأن ِمز َل ع ََىل ا ال ِذي َن
َآ َمنُوا َو مج َه الن َاه ِار َوا مك ُف ُروا َآ ِخ َر ُه َل َع ال ُه مم َي مر ِج ُع َ
ون (َ )72و َال ُتؤم ِمنُوا إِ اال ملَِ من تَبِ َع ِدينَ ُك مم ُق مل إِ ان
ِ
ِ
اجو ُك مم ِعنمدَ َر ِّب ُك مم ُق مل إِ ان ا مل َف مض َل بِ َي ِد اهللاِ
حي ُّ
ماهلُدَ ى ُهدَ ى اهللاِ َأ من ُيؤم تَى َأ َحدٌ م مث َل َما ُأوتي ُت مم َأ مو ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ([ ﴾)73آل عمران ،]73-72 :فهي مل ترتب أي عقوبة
ُيؤم تيه َم من َي َشا ُء َواهللاُ َواس ٌع عَل ٌ
عىل املرتد.
وهكذا لو مررنا عىل القرآن الكريم مجيعا ،فإننا لن نجد أي عقوبة للمرتد ،باإلضافة
إىل ما ورد يف أحاديث كثرية تدل عىل أن رسول اهلل  مل يقتل أحدا ألجل ارتداده.
وقد مجعها الشيخ حسن بن فرحان املالكي يف كتابه املهم (حرية االعتقاد يف القرآن
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الكريم والسنة النبوية) ..وقسمها إىل أربع جمموعات(: )1
األوىل :أحاديث عرض رسول اهلل  اإلسالم عىل القبائل ،وهي كثرية ،وتؤكد عىل
حرية االعتقاد حتى للوثنيي ،وأن النبي  ال يطلب إال النرصة إلبالغ الرسالة ومحايته،
وهو طلب ملنع االضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة ،ولو حتققت هذه احلرية يف مكة ملا
طلب أحد ًا حلاميته من االضطهاد واملنع من تبليغ ما أمره اهلل بتبليغه.
الثانية :أحاديث بيعة العقبة مع األنصار ..وفيها البيعة عىل أمور من أساسيات
الدين ،أضاعها املسلمون فيام بعد ،ومن أمهها  :أن نقول احلق أينام كنا ال نخشى يف اهلل لومة
الئم ،وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وأن من ارتد عن هذه البيعة ونكث فأمره
إىل اهلل ،وليس هناك أمر بقتله وال إكراهه عىل الدين..
الثالثة :جمموعة أحاديث وثيقة املدينة ..وهي وثيقة حقوقية بامتياز ،وليست وثيقة
دعوة إىل اإلسالم ،وال إكراه عليه ،بل فيها أن املسلمي ومن حتالف معهم كاليهود أمة
واحدة دون الناس.
الرابعة  :وهي أحاديث مفردة تنسجم مع القرآن الكريم يف عدم اإلكراه عىل الدين..
منها حديث الرجل الذي طلب الردة وقوله لرسول اهلل ( :أقلني بيعتي) بعد أن بايعه عىل
اإلسالم ،وهو يف الصحيحي ..ومنها حديث النرصاين املرتد  ..وهو يف الصحيحي..
ومنها حديث حصي األنصاري وابنيه ،وال إكراه يف الدين ..ومنها حديث ردة عبيد اهلل بن
جحش وردته باحلبشة ..ومنها حديث أيب رافع موىل النبي  يف بعث عيل لليمن ،وهو من
النوادر املدفونة.
لكن كل هذه اجلحافل من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية استطاع السلفية،
وعرب راو واحد خمتلف فيه ،وهو عكرمة أن ينسخوها مجيعا ،ويضعوا بدهلا هذا القانون
( )1حرية االعتقاد يف القرآن الكريم والسنة النبوية ،ص ،25فام بعدها.
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القايس اخلطري عىل لسان رسول اهلل  ،والذي صاروا حيفظونه أكثر مما حيفظون القرآن،
وهو (من بدل دينه فاقتلوه) ..فهذا احلديث انفرد به عكرمة موىل ابن عباس وقد كان من
اخلوارج ..وهو مرسل ،فعكرمة ذكر هذا احلديث يف قصة إحراق اإلمام عيل ألناس من
املرتدين ،ومل تصح حادثة اإلحراق هذه ،وإنام ذكرها عكرمة وحده ،ومجيع أسانيدها
ضعيفة.
هذا جمرد مثال ملا يمكنه أن تفعله أحاديث اآلحاد بحياة الناس ..وهكذا لو تأملنا
كل جور يف الرشيعة أو قسوة أو ظلم أو عنرصية ،فإننا سنجدها قد ترسبت إىل األمة عن
طريق هذا النوع من األحاديث.
وقد كانت تلك األحاديث وراء ذلك االستبداد والقمع للحريات الذي مارسه
امللوك الذين يعظمهم السلفية قديام ،وامللوك الذين ال يزوالون يعظموهنا.
ومن األمثلة عىل ذلك والذي لقي استحسانا كبريا من لدن مجيع أعالم السلفية ما
فعله خالد بن عبد اهلل القرسي الذي كان واليا عيل العراق هلشام بن عبدامللك ،والذي سن
سنة الذبح التي انتهجها السلفية يف تارخيهم الطويل مع خمالفيهم ،وال زالوا يستنون هبا،
فقد ذبح اجلعد بن درهم بعد أن خرج به إيل مصىل العيد بوثاقه ثم خطب الناس وقال:
(أهيا الناس! ضحوا ،تقبل اهلل ضحاياكم ،فإين مضح باجلعد بن درهم ،إنه زعم أن اهلل مل
يتخذ إبراهيم خليال ،ومل يكلم مويس تكليام)( ،)1ثم نزل وذبحه.
وقد أثنى عىل سلوكه هذا كل أعالم السلفية ،فقد قال الشيخ حممد بن صالح
العث يمي معقبا عىل ثناء ابن تيمية عىل خالد القرسي( :جزاه اهلل خريا ،فالناس يضحون
بالغنم والشاة واملعز والبعري والبقر ..وهذا ضحي برش منها ،فإنه رش من اإلبل والغنم
رشكِيَ ِيف ن ِ
َاب َواملمُ م ِ
واحلمري واخلنازير ،ألن اهلل يقول﴿ :إِ ان ا ال ِذي َن َك َف ُروا ِم من َأ مه ِل ا ملكِت ِ
َار
( )1البخاري يف (خلق أفعال العباد) ص .69
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ِ
ِِ ِ
رش ا مل َ ِرب اي ِة﴾ [البينة ،]6 :ويقول﴿ :إِ من ُه مم إِ اال ك م
َاألَ من َعا ِم َب مل
َج َهن َام َخالدي َن ف َ
يها ُأو َلئ َك ُه مم َ ُّ
ُه مم َأ َض ُّل َسبِ ًيال﴾ [الفرقان ،]44 :وإين أسأل اآلن :البعري عن سبع ،والبقر عن سبع ،وهذا
الرجل عن كم ..عن آالف آالف وقي اهلل رشا كبريا ،لكن بعض الناس والعياذ باهلل يقولون
إن هذا العمل من خالد بن عبد اهلل القرسي ليس دينا ،ولكنه سيايس ،ونقول هلم هذا كذب،
()1

ألن الرجل صح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة)

وقد مدح ابن القيم هذا السلوك العظيم من خالد القرسي يف (النونية) التي عرض
فيها عقيدة السلف ،فقال(: )2
وألجل ذا ضحي بجعد خالد الق رسي يوم ذبائح القريان
إذ قال إبراهيم ليس خليله كال

وال مويس الكليم الداين

شكر الضحية كل صاحب سنة

هلل درك من أخي قربان

ومن األمثلة عىل ذلك – والتي أقرها السلفية وأعجبوا هبا -ما حصل للمتفلسف
الصويف عبد اهلل عي القضاة اهلمداين الذي قتله بعض الوزراء بعد أن رأى يف بعض كتبه
وحيتاج إىل مراجعة قائلها فيام أراد هبا؛ وقد عمل الوزير
ألفاظا شنيعة ينبو عنها السمعُ ،
حمرضا وأخذ فيه خطوط مجاعة من العلامء ،بإباحة دمه بسبب تلك األلفاظ ،فقبض عليه
ومحله مقيدا إىل بغداد ،ثم أرسله إىل مهدان وصلبه هبا(.)3
ومن األمثلة عىل ذلك ـ والتي يعجب هبا السلفية إعجابا شديدا ـ ما حصل
للفيلسوف اإلرشاقي شهاب الدين السهروردي الذي أفتى علامء حلب بقتله ،وما أرسع
ما استجاب امللك الظاهر بن صالح الدين األيويب لذلك ،ثم جاءه أمر من والده صالح

( )1رشح العقيدة الواسطية.
( )2نونية ابن القيم ،الكافية الشافية (ص)8 :
( )3ابن حجر :لسان امليزان ،ج 4ص.411 :
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الدين يأمره بقتله(.)1
ومن األمثلة عىل ذلك ،وهو عجيب يبي مدى حنق السلفية عىل الفالسفة
والعقالنيي ،ما فعله سلطان ُيعرف بمحمد بن املظفر بجثة الفيلسوف أيب عيل بن سينا،
فقد نبش قربه ،وأخرج رفاته وأحرقها بعد أكثر من  140سنة من وفاته(.)2
واألمثلة عىل هذا يف القديم واحلديث أكثر من أن حترص ..وهذا جمرد مثال عن تغيري
الرشيعة السمحة برشيعة الغاب التي أسس هلا السلفية وسلف السلفية.

السري ،ج  21ص.. 211 ،10 :
( )1الذهبي  :ر
( )2حممد بن يعقوب الفريوز أبادي  :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ،ج 1ص.90 :
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