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مقدمة

املقوالت هي جزء أسايس من أفكار ومفاهيم تلتزم بها فئة اجتماعية 

تنّزلت  الذي  الخطاب  أّي مقولة عليه استيعاب  . فالّراغب يف فهم  معيّنة 

فيه واملصالح التي عّبت عنها ووجهات النّظر املعارضة لها. فهي تتضّمن 

جدوى الكالم وبراعة الّصمت . 

باستعمال  وااليديولوجيّة ونقدها  املعرفيّة  املضامني  اىل  النفاذ  ويمكن 

العديد من اآلليّات كتصويب الخطأ واستكمال النّقص إذ ال بّد من رضب 

الّرأي بالّرأي حتّى ينقدح برق الّصواب كما يُقال . 

وقد حرصنا يف هذا الكتاب عىل تقديم بعض املقوالت املعّبة عن التّيار 

الّسلفي وسعينا اىل تحليلها وبناء موقف نقدّي إزاءها، فالحكم عىل الّشء 

النّقدية نابعة من  أن تكون اإلضــاءات  أنّنا اخرتنا  االّ  فرع من تصّوره. 

فهم معنّي للّدين، فالتّصدي للفكر الّسلفي ال يمكن أن ينطلق من معاداة 

اإلســالم بتعّلة أّن العقليّة الّدينية معرقلة للتّقدم والتّحرر.

 واإلصالح يف نظرنا ال يقع عىل حساب اإلسالم بل بواسطته، فالعقيدة 

حنان عميق ال يجتّث )قول لفرويد من كتاب الشخصية العربية واملصري 

لهشام جعيط( . 

حبّذنا  بل  األكاديمي  املنحى  يف  التّوغل  مسلك  الكتاب  هذا  يف  نسلك  لم 

االختصار والتّبسيط حتّى يقع استيعاب املقوالت املؤّسسة للتّيار الّسلفي 

 . العميل  املقصد  بنا عن  التي قد تحيد  العلميّة  التّفصيالت  إغراق يف  دون 

وأرجو أن ال نكون مخّلني يف العرض ومتحاملني يف النّقد .

وعىل الله كل التوفيق

املقــــــــــوالت 
هي جزء أساسي من 
ومفاهيم  أفكـــار 
فئة  بهـــــــا  تلتزم 
اجتماعية معّينة. 
فهم  فــــي  فالّراغب 
عليه  مقولــــة  أّي 
استيعاب اخلطــاب 
فيــــه  تنّزلت  الذي 
واملصاحل اليت عرّبت 
ووجهـــــــات  عنها 
املعارضـــــة  الّنظر 
هلا. فهي تتضّمـــن 
جدوى الكـــــالم 

وبراعة الّصمت.
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آبائك  من  تقّدمك  من  كّل  تعني  الّلغوية  املعاجم  يف  »الّسلف«  كلمة  إّن 

وذوي قرابتك الذين هم فوقك يف الّسن أو الفضل)1(. أّما يف االصطالح فإّن 

كلمة »الّسلفية« تطلق عىل من حافظ عىل سالمة العقيدة واملنهج عىل ما 

كان عليه الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم وأصحابه قبل االختالف واالفرتاق 

كموقعة  حرب  اىل  تطّور  الذي  الّسيايس  الخالف  ظهور  هو  واملقصود 

صفني وما آل اليه األمر من اغتياالت وانشقاق املسلمني اىل فرق كالّشيعة 

والخوارج وأهل الّسنة ... 

إّن التّيار الّسلفي اليوم هو خليط من األفكــار التي يرى أصحابها أنّهم 

عىل مذهــب الّسلف . فالّدعوة الّسلفية تتأّسس عىل القرآن والّسنة بفهم 

الّله  صىّل  الّرسول  فيهم  قال  الذين  الّصحابة  من  األول  الجيل  أي  الّسلف 

عليه وسّلم : »أصحابي كالنّجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم« )2(. 

ورغم إجماع التّيار الّسلفي عىل هذا النّهج وتمّسكه باملوروث الفقهي- 

الحنبيلّ أساســا – الذي صاغه فقهاء كانوا أوفيـــاء لهذا التّمش أمثال 

]1[ انظر كتاب »لسان العرب البن منظور« املجلد السابع ص 234 دار صادر بريوت

]2[ الّسلفية هي امتداد ألصحاب الحديث وأهل الّسنة الذين يمتنعون عن الخوض يف رصاع 

الّصحابة عىل الّسلطة.

كلمـــــــــــة 
»الّسلفيــــــــــة« 
تطلق علـــــــــــى 
من حافــــــــــــظ 
على سالمـــــــــة 
واملنهج  العقيــــدة 
على مـــــــا كان 
الّرســــــــول  عليه 
صّلى الّل عليـــــه 
وسّلم وأصحابـــــه 
قبل االختــــــالف 

واالفرتاق.

,,
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]3[ ولد سنة 164 ه 781 م ببغداد عاصمة الخالفة العباسية من آثاره كتاب املسند جمع فيه 

ما يقرب من أربعني ألف حديث وكتاب فضائل الّصحابة أّسس مذهبا فقهيّا تميّز باعتماده عىل 

مذهبه  انترش  وبالّرأي  بالقياس  عمال  الفقهاء  أقّل  من  وهو  الّصحابة  وإجماع  والّسنة  القرآن 

خاصة يف الحجاز . تويف سنة 241 ه – 856 م ودفن ببغداد 

]4[ 661 ه = 1263 م – 728 ه = 1328 م ولد أحمد تقي الّدين بن عبد الحليم بن عبد السالم 

بن الخرض بن محمد املشهور بابن تيمية وهو اسم أّم جده محمد بحران وملا بلغ الّسابعة هجم 

عليها التّتار فغادرها مع أرسته اىل دمشق حيث تربى يف رعاية والده وتحصل عىل ثقافة دينية 

واسعة كحفظ القرآن والحديث النّبوي واستيعاب املذهب الحنبيل كما أقبل عىل دراسة الرياضيات 

والفلسفة حارب التّتار ملا هاجموا دمشق كما قاتل الحّشاشني ألنّها طائفة عرفت بوالئها للتّتار 

»السياسة الرشعية  الّسنة«وكتاب  القرآن« و»منهاج  آثاره » فضائل  . من  الّصليبيني  ونارصت 

يف إصالح الّراعي والّرعية« وأصدر فتاوى مختلفة تميّزت باعتمادها عىل القرآن والّسنة وعمل 

الّصحابة. 

]5[ 1115 ه = 1703 م – 1206 ه = 1791 م  ولد يف العيينة من بالد نجد وسط الجزيرة العربية. 

تلّقى علوم الّدين عىل شيوخ من املذهب الحنبىل . تعّمق يف فقه أحمد بن حنبل وتأثّر به خصوصا 

اعتمادا كّليا فيما يجد من قضايا والتّشهري بأعمال  النّبوية  اعتماده عىل األحاديث  يف مستوى 

الّرأي، كما تمّكن من دراسة أفكار ابن تيميّة التي تعتب امتدادا آلراء أحمد بن حنبل من فتاويه 

الغناء والّرقص  التي آلت بهم اىل رضوب من  الّطرقية  النّاس لألذكار يف املحافل  تحريم اجتماع 

وزيارة القبور دون قصد االعتبار واالتّعاظ ورضورة هدم القبور التي تعلو عىل األرض بتسويتها 

الحاكمة  الّسعودية  األرسة  من  تبنّيها  رغم  االنتشار  محدودة  الوهابيّة  الّدعوة  بقيت   . بالرتاب 

نظرا لبعدها عن واقع الحياة املتطّور وسذاجة فهمها الّديني واعتمادها عىل األحاديث النّبوية 

الضعيفة أو املكذوبة . وقد أورد ابن أبي الّضياف يف كتابه » اتحاف أهل الزمان« رّد الشيخ عمر 

املحجوب التّونيس عىل الّدعوة الّسلفية وبنّي بالنّصوص الّدينية تهافتها وضعف حججها . 

أحمد بن حنبل )3( وتقي الدين بن تيميّة)4( ومحمد بن عبد الوهاب )5( فإّن 

أتباع الحركة الّسلفية قد اختلفوا يف قراءتهم للواقع وتغيريه، فمنهم من 

يحتكم اىل القّوة أو القتال لفرض أحكام الرّشيعة كما يفهمها – نشري اىل 

البعض اآلخر اىل رضورة  ما يسمى بالسلفية الجهادية – يف حني يذهب 

إلحداث  الحسنة  واملوعظة  بالحكمة  والتّحيل  الّسلميّة  الّطرق  استعمال 

تبديل نوعّي يف النّفوس – نلمح اىل ما يسّمى بالّسلفية العلميّة . 

اختلف أتبــــاع 
الّسلفية  احلركة 
للواقع  قراءتهم  يف 
وتغيريه، فمنهم من 
القّوة  اىل  حيتكم 
لفرض  القتــــال  أو 
الّشريعة  أحكام 
يفهمهـــــــا  كما 
يف حني يذهـــــب 
البعض اآلخــــــــر 
اىل ضـــــــــــرورة 
الّطــــرق  استعمال 
والّتحلـي  الّسلمّية 
باحلكمــــــــــة 
واملوعظة احلسنـة 
تبديــــل  إلحداث 

نوعّي يف الّنفوس.
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مسائل  فصّحة  مطلقة)6(،  معرفيّة  كسلطة  النّقل  يف  الّسلفي  يعتقد 

إعمال  ويبطل  النّبوية.  واألحاديث  الّله  كتاب  طريق  عن  معلومة  اإليمان 

العقل يف مجال العقيدة حتّى ال ينتهي األمر اىل التّشكيك يف الّدين. ولبيان هذا 

القول نبدأ بتحديد مفهوم اإليمان، فهو التّصديق الجازم الذي ال يخالطه 

شّك بجملة من القضايا الغيبيّة تسّمى أركان العقيدة وهي : اإليمان بالله 

تعاىل وباليوم اآلخر وباملالئكة وبالّرسل وبالكتب الّسماوية وبالقدر خريه 

َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ  إَِليِْه ِمن رَّبِِّه  أُنِزَل  ِبَما  آَمَن الرَُّسوُل  ورّشه.  قال تعاىل : » 

ن رُُّسِلِه َوَقالُوا َسِمْعنَا  ُق بنَْيَ أََحٍد مِّ آَمَن ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نَُفرِّ

َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإَِليَْك اْلَمِصريُ«)7( . 

واإليمان هو إجابة عن أسئلة وجوديّة يطرحها االنسان حول الوجود 

والغاية من خلق االنسان واملصري بعد املوت. وقد أبدع علماء املسلمني زمن 

الفتوحات علم الكالم)8( للّدفاع عن العقيدة اإلسالمية والّرد عىل خصوم 

الّدين الذين استغّلوا الحّرية الّدينية التي وّفرتها الّسلطة، فناقشوا قضايا 

عقائديّة وشّككوا يف صدقيّة اإلسالم . 

]6[ النّقل هو النّصوص الواردة يف القرآن والّسنة وما روي عن الّصحابة

]7[ سورة البقرة - اآلية 285

]8[ يسمى كذلك علم التوحيد أو علم أصول الّدين

الّسلفي  يعتقد 
يف الّنقل كسلطة 
معرفّيـــة مطلقة، 
فصّحــــــة مسائل 
معلومــــة  االميان 
كتاب  طريق  عن 
الّل واألحاديـــــث 
ويبطـــل  الّنبوية. 
إعمال العقــــــــل 
العقيدة  جمال  يف 
حّتى ال ينتهي األمر 
الّتشكيـــــك  اىل 

يف الّدين.
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]9[ تيارات الفكر االسالمي ملحمد عمارة 

تميزت  هجري  األول  القرن  أخريات  يف  ظهرت  عطاء   بن  واصل  أسسها  فرقة  هي   ]10[

باحرتامها للعقل ودفاعها عن حرية االنسان واعتبارها مرتكب الكبرية ليس كافرا وال مؤمنا 

وانما هو يف منزلة بني املنزلتني 

]11[ يستمد الصحابة صدقيتهم من معايشتهم نزول الوحي ومصافحتهم الرسول صىل الله 

عليه وسّلم،  أما التابعون كاالمام أحمد فهم عىل حق ألنهم اتبعوا منهج السلف.

عن  للّدفاع  والنّقل  العقل  أهّمية  عىل  قديما  الكالم  علماء  اتّفق  ولنئ 

اإليمان فإنّهم اختلفوا يف الحجم الذي يأخذه كالهما. ويعّد التّيار الّسلفي 

اليوم امتدادا ملدرسة الحديث التي حاربت علم الكالم وضّخمت دور النّقل 

وألغت استخدام العقل يف العقيدة، فقد روي عن »أحمد بن حنبل« أنّــه 

قال : »حديث ضعيف عندي خري من رأي الّرجال«)9(. واعتب املعتزلة)10( 

بالنسبة  فاإليمان  النّقل.  عىل  للعقل  األولويّة  أعطت  ألنّها  املبتدعة  من 

للّسلفي ينقل وال يعقل. ويتمثّل دور العقل يف تفسري ما أخبنا به القرآن 

والّسنة النّبوية. والتّفسري هو الفهم الّظاهري الحريف للنّص بينما التّأويل 

بهذا  السلفي  يكتفي  وال  خفيّة  أخرى  اىل  ظاهرة  داللة  من  الخروج  هو 

املستوى من املعرفة الّدينية بل يذهب اىل وجوب االكتفاء بقول الّصحابي 

أو من التزم بمذهب الّسلف كاإلمام أحمد بن حنبل أو ابن تيمية إذا أردنا 

معالجة مسألة عقائديّة أو فقهيّة سبقنا اىل مقاربتها هؤالء األفذاذ، ألنّهم 

األكثر فهما وصدقا بحكم قربهم من زمن النّبوة)11(. لذلك يزعم الّسلفي أّن 

قائده الحقيقي هو النّص الّديني وما ورثه من فهم جيّد للّسلف الصالح. 

فهذا املوروث الحضاري يشّكل املرجعيّة التي تحّدد موقفه العقائدي من 

الحياة وما قبلها وما بعدها ومن موقع االنسان يف الكون. 

واملالحظ أن هذه الّرؤية النّقلية للعقيدة يف املنظور الّسلفي قد أفرزت 

بالنسبة  اإلميان 
للّسلفــــــي ينقل 
وال يعقل. ويتمّثل 
دور العقــــــــــــل 
يف تفسري ما أخربنا 
والّسنة  القــرآن  به 
الّنبوية. والّتفسيـر 
هو الفهم الّظاهــري 
للّنــــــص  احلريف 
الّتأويـــــــل  بينما 
من  اخلـــــروج  هو 
اىل  ظاهـــرة  داللة 

أخرى خفّيــة . 
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عّدة نتائج سلبيّة من ذلك : 

1 – عقيدة التّشبيه والتّجسيم يف حّق الّله تعاىل . حيث يقول ابن تيمية: 

الله له صورة ووجها وعينني وفما وأرضاسا ويدين وكّفا وخنرصا  أّن   «

وإبهاما وأصابَع وصدرا وجنبا وساقني ورجلني وقدمني وأنّه جالس عىل 

العرش« )12( . 

وللحنابلة )13(كتب كثرية يف إثبات التّشبيه والتّجسيم مثل كتاب »الّرّد 

شيبة  أبي  بن  لعثمان  »العرش«  وكتاب  حنبل  بن  ألحمد  الجهمية«  عىل 

وكتاب »إثبات الحّد لّله عّز وجّل وأنّه قاعد وجالس عىل عرشه« ملحمد بن 

العقائدي  املوقف  هذا  وتعليل   .... الحنبيل  الّدشتي  بدران  بن  القاسم  أبي 
هو الفهم الحريف للنّصوص القرآنيّة كقوله تعاىل »يَُد اللَِّه َفْوَق أَيِْديِهْم«)14( 

أو »الرَّْحَمُن َعىَل الَعْرِش اْستََوى «)15( .... والرضاء العوام يكتفي الّسلفي 

باإلشارة اىل أّن الّله جسم لكنّه ال يعقل . 

2 – اتّهام مخالفيهم يف فهم العقيدة باالبتداع والرّشك والتّعطيل وأنّهم 

أعداء الّسنة والتّوحيد)16( 

والذين  الّصالحني  واألولياء  باألنبياء  املتوّسلني  الّسلفي  يعتب  لذلك 

]12[ ابن تيمية يف كتابه »موافقة رصيح املعقول«

]13[ مراجع الجماعة السلفية اليوم

]14[ سورة الفتح - اآلية 10

]15[ سورة طه - اآلية 5

]16[ التوحيد عندهم ينقسم اىل توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية: املقصود بتوحيد الربوبية هو 

إفراد الله تعاىل بأفعاله كالخلق وامللك واإلحياء واإلماتة بينما يعني توحيد األلوهيّة إفراد الله 

بجميع أنواع العبادة قوال وفعال.

الّرؤيــــة  أفرزت 
للعقيــدة  الّنقلية 
الّسلفي  املنظور  يف 
سلبيـّة  نتائج  عّدة 
عقيـــــــدة  أهّمها 
والّتجسيم  الّتشبيه 
تعاىل  الّل  حّق  يف 
و اّتهام خمالفيهــــم 
العقيــــدة  يف فهم 
والّشـرك  باالبتداع 
وأّنهــــم  والّتعطيل 
أعداء الّسنـــــــــة 

والّتوحيد.

,,
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يزورون القبور – بما يف ذلك قب الرسول صىل الله عليه وسّلم - مرشكني  

ومبتدعة. كما يبغض السلفي اإلمام أبي حنيفة ألنّه سمح بإعمال العقل 

يف العقيدة واعتب علم الكالم الفقه األكب. فقد ورد يف كتاب »الّسنة« لعبد 

الّله بن أحمد بن حنبل: »وأخبت عن اسحاق بن منصور الكوسج قال : 

قلت ألحمد بن حنبل : يؤّجر الّرجل عىل بغض أبي حنيفة وأصحابه ؟ قال: 

أي والّله« .

الوداع  الّله عليه وسّلم قد نهى يف حّجة  الّرسول صىّل  أّن  املعلوم  ومن 

املسلمني عن التّفّرق اىل فرق تفيض اىل أن تكّفر كّل فرقة من يخالفها يف 

 : الّله عليه وسّلم  الّرسول صىّل  الّسيف، قال  الّدين وترفع يف وجهه  فهم 

»ويحكم ال ترجعوا بعدي كّفارا يرضب بعضكم رقاب بعض« )17( 

فما دام املخالف يلتقي معك يف أركان اإليمان وقواعد اإلسالم، فال يجوز 

القضاء  العقيدة كفهم  اختلفنا معه يف فهم بعض مسائل  إذا  نكّفره  أن 

نجد  إذ  القدر  فهم  يف  قديما  اإلسالميّة  الفرق  اختلفت  فقد  مثال،  والقدر 

مسرّي  اإلنسان  أّن  يعني  والقدر  القضاء  أّن  رأت  التي   )18( الجبيّة  فرقة 

كالّريشة يف مهّب الّرياح، بينما ذهبت فرقة املعتزلة اىل القول بأّن اإلنسان 

اإلنسان  أّن  أي  بالكسب  فقالت   )19( األشاعرة  فرقة  أّما  ألفعاله،و  خالق 

أن  أردنا  أنّنا  االّ  املقاالت  نفسه. ويطول رشح هذه  اآلن  يف  مسرّي ومخرّي 

]17[ رواه البخاري يف كتاب حجة الوداع ومسلم يف كتاب االيمان

]18[ الجبية فرقة اسالمية تقول ان كل ما يحدث لالنسان قد قدر عليه أزال فهو مسري المخري 

ومن الجبية فرقة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان 

]19[ تنسب اىل امامها أبو الحسن األشعري الدي انتمى اىل املعتزلة ثم خرج عنها مناديا برضورة 

املؤالفة بني العقل والنقل  

جـــــــــــــد  يو
العقيــدة  بني  فرق 
كمقّدس يؤمـــن 
به كّل مسلــــــم 
العقيـــــــدة  وفهم 
كمقاربة بشرّية 
غري مقّدســـــــــة 
واالختالف يف هذا 
فـي  يقع  ال  اّلسياق 
أو  الكفــــر  دائرة 
االميان بل اخلطـــا 
أو الصواب فمـــــــا 
يلتقي  املخالف  دام 
معك يف أركــــان 
وقواعـــــد  اإلميان 
اإلسالم، فال جيــوز 
إذا  نكّفــــــره  أن 
اختلفنا معـــه يف 
مسائــل  بعض  فهم 
العقيدة كفهــــم 
القضاء والقدر مثال

,,
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نبنّي أنّه يوجد فرق بني العقيدة كمقّدس يؤمن به كّل مسلم وفهم العقيدة 

دائرة  يف  يقع  ال  اّلسياق  هذا  يف  واالختالف  مقّدسة  غري  برشيّة  كمقاربة 

الكفر أو اإليمان بل الخطأ أو الّصواب )20(. 

تأسيس  عن  والعجز  النّقيل  والتّفكري  التّسليمي  اإليمان  ترسيخ   –  3

املخالفون  يثريها  التي  الّشبهات  عىل  ويرّد  العقل  عىل  يقوم  واٍع  إيمان 

للعقيدة اإلسالميّة، لذلك يمكن القول أّن الّرؤية الّسلفيّة لإليمان ال ترتقي 

اىل ما أبدعه علماء الكالم قديما من ردود عقليّة، فقد برهنوا يف مناظراتهم 

عىل أهّمية استعمال العقل لتقوية اإليمان ومناقشة الّدهريني والنّصارى 

واليهود وغريهم من أصحاب الّديانات. 

أورد »د. محمد عمارة« يف كتابه الّدهرية أن هذه الفلسفة وجدت منذ 

القديم واستمرت حتّى ظهور الفرق اإلسالمية ويف هذا الّسياق يروى أّن 

كل  أنكرت  التى  الهند  بالد  يف  الّسمنية  فرقة  ناظر  صفوان«  بن  »الجهم 

القضايا الغيبيّة ألنّها لم تؤمن االّ باملحسوس وجاء يف هذه املناظرة : 

قال بعض أتباع الّسمنية للجهم بن صفوان : هل ما ال تدركه الحواس 

الذي وصف خصومه يف فهم  للغزايل  والزندقة  االسالم  التفرقة بني  انظر كتاب فيصل   ]20[

املعتقد باملؤمنني الذين قد يرحمهم الله ورّصح أّن الخالف يف فهم االمامة  -أي الحكم – التي 

اعتبتها الّشيعة أصال من أصول الّدين ال يستوجب التّكفري ) ترى فرقة الّشيعة أّن االمامة 

أصال من أصول الّدين وكأنّها اتّهمت كّل من لم يعرتف بأحّقية أهل البيت بالحكم بعد وفاة 

الحاكم – بمعنى عدم وقوعه يف الخطا – بالكفر لذلك رّد عليها  أّي  الّرسول وعصمة االمام 

الغزايل معتبا االمامة فرعا من فروع الّدين ال أصال من أصوله والخالف حولها يقع يف دائرة 

الخطأ والصواب ال الكفر وااليمان. 

ميكــــن القول 
أّن الّرؤية الّسلفّية 
لإلميان ال ترتقـــي 
اىل ما أبدعه علماء 
قدميـــــا  الكالم 
من ردود عقليــــّة، 
يف  برهنـــوا  فقد 
على  مناظراتهــــم 
استعمـــال  أهّمية 
العقل لتقويــــــة 
اإلميان ومناقشـــة 
الّدهرييــــــــــــن 
واليهــود  والّنصارى 
مــــــــــن  وغريهم 

أصحاب الّديانات.
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مجهول أم ال ؟ 

فأجابهم : بأنّه مجهول .

ثم قالوا له : هل الهك يدرك بالحواس ؟ 

فقال لهم : ال يدرك بالحواس .

فقالوا له : اذن هو مجهول فكيف تعبد الها مجهوال ؟ 

اىل  فأرسل  املعتزلة،  اىل  لجأ  املناظرة  هذه  يف  »الجهم«  انهزم  أن  وبعد 

»واصل بن عطاء« وأخبه باألمر فأجابه برضورة العودة اليهم وسؤالهم 

والحياة  الجنون  يدركون  وكيف  ؟  ال  أم  محسوس  هو  وهل  العقل  عن 

واملوت؟ وطلب منه أن يصل معهم اىل نتيجة مفادها أّن املعلوم ليس فقط 

التزم  ومّلا  العقيل.  الّدليل  يدركه  ما  ذلك  اىل  يضاف  بل  الحواس  تدركه  ما 

»الجهم« بنصيحة »واصل« أدرك القوم خطأهم وسافروا اىل »واصل« وهو 

يف البرصة وكّلموه واعتنقوا اإلسالم . 

املعلـــــــــوم  إّن 
ليس فقــــــــــــط 
ما تدركه احلواس 
بل يضــــــــــــاف 
اىل ذلك ما يدركه 
العقلي. الّدليـــــل 
ندرك  فكيف  وإاّل 
اجلنـــــون واحلياة 
وكيف  واملـــــوت 
هنـــــاك  أن  ندرك 
عقل وهـــــــو غري 

حمسوس؟
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المقولة الثانية : العمل هو داخل االيمان
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من القضايا الخالفيّة قديما وحديثا قضيّة عالقة اإليمان بالعمل : هل 

هي عالقة وصل أم فصل ؟ هل العمل جزء من اإليمان يرتبط به أم هو 

سلوك ينفصل عن املعتقد الّديني ؟ 

وقد ترتّب عىل هذا الجدل العقائدي خالف يف وصف صاحب الكبرية أي 

الذي انحرف عن حكم – قطعّي الّداللة والثّبوت أي ورد يف نّص واضح ال 
يتطّرق اليه الّشك – من أحكام الرّشيعة . فقد كّفرت فرقة الخوارج )21( 

القرآن والّسنة  التي نهى عنها  االنحرافات  انحرافا من  ارتكب  كل مسلم 

كالكذب والغّش والّسقة والّزنا ورشب الخمر .....يف حني رأت فرقة أهل 

الّسنة  أنّه مؤمن عاص فاسق، أّما فرقة املعتزلة فقد اعتبته يف منزلة بني 

املنزلتني .

ويعتب التّيار الّسلفي اليوم امتدادا لفرقة الخوارج التي كّفرت صاحب 

الكبرية بل من الّسلفيني من أفرط يف التّشّدد، فرأى أّن الذي لم يقم بالّسنة 

]21[ الخوارج أول فرق االسالم ظهورا . يكفرون املخالفني ويوجبون الخروج أي الثورة عىل 

الحاكم الظالم

فرقة  كّفـــرت 
اخلــــــــــــــوارج 
كل مسلــــــــــم 
ارتكب احنرافا من 
االحنرافات اليت نهى 
عنها القرآن والّسنة 
كالكـــــــــذب 
والغّش والّسرقــــة 
والّزنا وشرب اخلمر 
رأت  حني  يف   .....
أهــــــــــــل  فرقة 
الّسنة  أّنــــه مؤمن 
أّما  فاســــق،  عاص 
فقد  املعتزلة  فرقة 
منزلة  يف  اعتربته 

بني املنزلتني.
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,,



23

(11)

اإلصالح 02
2016

كتاب

]22[  انظر مراجعات عبد الوهاب محمد رفيقي املعروف بأبي حفص املغربي التي نرشت يف 

العديد من الصحف املغربية.

]23[  أرنولد جوزف توينبي، من أشهر املؤرخني يف القرن العرشين، ولد يف 14 أبريل 1889 يف 

خ  لندن وتويف يف 22 أكتوبر 1975. أهم أعماله » دراسة للتاريخ« يُعتبُ تُوينبي أحدَث وأهمَّ ُمؤرِّ

ٍل وشاِمل. بَحَث يف َمسألة الحضارات بشكٍل ُمفصَّ

]24[ من خطبة لعدنان ابراهيم.

]25[ نفس املصدر السابق.

– عمل مستحب – مثل إطالق الّلحية وارتداء النّقاب يعّد كافرا)22(

توينبي«)23(من  »أرنولد  بسخريّة  املخالف  من  املوقف  هذا  يذّكرنا 

الّدجاج،  عالم  »يف  الّدجاج..قال:  بعالم  بامللتحق  وصفه  الذي  املتعّصب 

حني تُنقر دجاجة يف موضع ما ويسيل دمها..فإّن سائر أفراد مجموعة 

الّدجاج تهرع إليها..تنقرها يف موضع الجرح ..حتى تهلك«.. قال توينبي: 

»والبرش يفعلون الّشء نفسه«)24(، فعىل الغرار نفسه ينقر الّسلفي كّل 

من ال يفّكر عىل منواله..كّل من ال يظهر بمظهره فيستبعد اآلخر اإلسالمي 

الذي يشاركه يف اعتبار اإلسالم ركيزة أساسيّة ملرشوعه االّ أنّه يلبس لباسا 

افرنجيّا وال يطيل الّلحية بالقدر الكاف )25( ولنفرتض أّن املسلم قد ارتكب 

معصية، فهل يكّفر بذنبه أم يوّجه بالحكمة وتطلب منه التّوبة ؟ 

وإذا نفى عن نفسه تهمة الّردة يؤخذ برأيه حتى وإن أنكر شيئا معلوما 

من الّدين بالرضورة، لذلك نرى أن الّرافض للقول برؤية الّله أو تمنى أن ال 

يحرم الّله الخمر ال يعّد كافرا مادام قد نطق بالّشهادتني ويمكن االستناد 

يف هذا اإلطار إىل موقف ابن حجــر يف كتابه » االعالم بقواطع اإلسالم« 

القائل بأّن مـــن اختلف معك يمكن أن تسّمي رأيــه فاسـدا أو باطــال 

الّسلفي   يرفض 
كّل من ال يفّكر 
على منوالــــــــه..

يظهر  ال  من  كّل 
فيستبعـد  مبظهره 
اإلسالمــــي  اآلخر 
يشاركــــه  الذي 
اإلسالم  اعتبار  يف 
أساسّيـــة  ركيزة 
عـــــــــــــه  و ملشر
يلبــــــــس  أّنه  ااّل 
لباسا افرجنّيــــــــا 
الّلحية  يطيل  وال 
بالقدر الكــــاف.

,,
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ال أن تكّفره ...)26( وحتى وإن جاء ببدعة يف الّلباس أو يف طريقة التّعبد)27(.

ويريد الّسلفي بدعوته اىل اعتبار العمل داخل اإليمان استئناف الحياة 

ومرجعيته  الخالفة  دولة  بإحياء  األرض  يف  الّله  حكم  وتطبيق  اإلسالمية 

التي ينهل منها األحكام هي القرآن والّسنة، قال ابن القيم : »وأخذ األحكام 

املتعّلقة بالحرب ومصالح اإلسالم وأهله وأمور الّسياسة الرّشعية من سري 

الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم ومغازيه أوىل من أخذها من آراء الرجال«)28(. 

لذلك ترى الّسلفية الجهادية أّن التّوحش والفوىض أفضل رشعا من سيطرة 

نظام طاغوتي ال يحكم بما أنزل الّله ويضع النّاس تحت املهانة بإجبارهم 

عىل الخضوع للقوانني الوضعيّة.

ويف نفس الّسياق يفّس الّسلفي أسباب املشاكل التي يعاني منها الفرد 

واملجتمع اليوم من انحالل أخالقي وفقر وبطالة وتفّش املخّدرات والّشذوذ 

الجنيس ...باالبتعاد عن حكم الّله )29( قال تعاىل : »َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري 

َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً« )30(. 

واملالحظ أن هذا التّفسري للّظواهر االجتماعيّة يستبعد األسباب الواقعيّة 

بالعمل،   اإليمان  ربط  وعدم  الّله  عن  البعد  هو  غيبّي  بعد  يف  ويختزلها 

]26[ جابر عصفور ، كتاب » ضد التّعصب«

]27[ مثال يكّفر الّسلفي املتصوفة ألنّهم يذكرون الّله بصيغ لم يستعملها الّرسول صىّل الّله 

عليه وسّلم أو الّصحابة

]28[ ابن القيم يف كتابه »زاد املعاد«

]29[ شعار الحاكمية لّله هو مصطلح تستعمله كّل حركات اإلسالم الّسيايس. 

]30[ سورة طه – اآلية 124 

الّسلفـــي  يريد 
بدعوتــــــــــــــه 
العمل  اعتبار  اىل 
داخل اإلميــــــــان 
استئناف احليـــــاة 
اإلسالمية وتطبيق 
اللــــــــــّه  حكم 
بإحيــاء  األرض  يف 
دولة اخلالفـــــــة 
ومرجعيتــــــــــه 
اليت ينهل منهــــــــا 
هي  األحكــــــام 

القرآن والّسنة.
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الذي فرض عىل  التّابع  الّليبايل  النّظام  تناقضات  يتجاهل  أو  يجهل  فهو 

البالد اإلسالمية وأفرز أمراضا يف شتّى املجاالت االقتصاديّة واالجتماعيّة 

والتّطبيع  والتبعيّة  واالستبداد  الفساد  يف  نجملها  واألخالقيّة  والّسياسيّة 

لذلك يرّكز الّسلفي عىل جزئيّات شكليّة تتعّلق بالّلباس وإطالق الّلحية وهدم 

القبور والنّهي عن منب أكثر من ثالث درجات )31(... ال تمثل برنامجا بديال 

لنظام اقتصاد الّسوق والّليبالية املتوّحشة اليوم. انّنا لم نسمع بجماعة 

سلفيّة تقّدمت بمقرتحات عمليّة الحداث منوال تنمية يقطع مع ما هو 

سائد ويحّرر املجتمع املحيّل من العوملة الّليبالية )32(.

ولنئ ندّعم القول بأّن اإليمان ليس مسألة تصّورية فقط فهو دافع هام 

من دوافع الّسلوك، وقد قال الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم يف هذا الّسياق: »قل 

آمنت بالّله ثم استقم«)33(. كما ارتبط اإليمان يف أغلب آيات القرآن الكريم 

بالعمل الّصالح، فإنّنا نخالف الّرأي الذي يكّفر كّل من انحرف واقرتف كبرية 

من الكبائر . فقد يضعف املؤمن ويسقط يف الخطيئة رغم إيمانه، وتكفريه 

نصفه  أن  املجدي  من  لذلك   . العصيان  يف  والتّمادي  التّمرد  اىل  يدفعه  قد 

بالّضعف وتجاوز الحّد وندعوه اىل التّوبة وإعمال العقل يف مآالت أفعاله، 

فالعمل املنضبط بالرّشيعة ملواجهة الواقع ال ينبغي أن يكون بالرّضورة 

]31[ قام السلفيون يف تونس بعيد ثورة 14 جانفي 2011 بقطع املنب يف جامع بقلعة األندلس 

بحجة أن منب الرسول صىل الله عليه وسّلم  كان يتكون من ثالث درجات

]32[ = الّسلفية هي رد انفعايل عىل الواقع الذي هّمشها 

La sainte ignorance - le temps de la religion sans culture – olivier roy  : انظر كتاب

]33[  رواه أحمد يف املسند برقم )15454(، وقال شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح عىل رشط 

الشيخني

املالحــــــــــظ 
أن الّتفسيـــــــــــر 
للّظواهر  السلفـــي 
االجتماعّيــــــــة 
األسبــاب  يستبعد 
وخيتزهلا  الواقعّية 
يف بعــــــــد غييّب 
الّل  البعد عــن  هو 
اإلميان  ربط  وعدم 
بالعمـــــــــل،  فهو 
جيهل أو يتجاهــل 
تناقضات الّنظــــام 
الّليربالي الّتابــــــع 
الذي فرض علـــــى 
اإلسالميـــة  البالد 
أمراضــــــــا  وأفرز 
يف شّتى اجملـــاالت 
االقتصاديــــــــّة 
واالجتماعيـــــــّة 
سيـــــــــّة  لّسيا ا و

واألخالقّية.
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صادرا عن النّقل كما يرى سلفي اليوم وهو ما نفته بعض املراجع العلميّة 

التي يزعم أنّه يعتّد بها، فقد جاء يف كتاب »الطرق الحكمية« البن القيم أّن 

ابن عقيل قال : »الّسياسة ما كان فعال يكون معه النّاس أقرب اىل الّصالح 

نزل  وال  وسّلم  عليه  الّله  صىّل  الّرسول  يضعه  لم  وإن  الفساد  عن  وأبعد 

به الوحي. فإن أردت بقولك االّ ما وافق الرّشع أي لم يخالف ما نطق به 

الرّشع فصحيح. وإن أردت ال سياسة االّ ما نطق به الرّشع فغلط وتغليط 

للّصحابة« . فليس دائما املرجع الذي يقاس عليه الّسلوك والفكر ملعرفة 

الخطأ والّصواب والحسن والقبيح هو النّص الّديني كما يرى الّسلفي اليوم 

وهو يرفع شعار » اإلسالم هو الحّل«  ونظام الخالفة هو البلسم الّشايف 

لكّل من مارس  بتكفريه  التّاريخ  العيش خارج  ويرّص عىل  أمراضنا  لكّل 

اعرتاضه  ويبر  اإلنسان.  لحقوق  الّدولية  املواثيق  واحرتم  الّديمقراطية 

فهي  لألشخاص  املطلقة  بالحّرية  محكومة  الّديمقراطية  بأّن  الرشعي 

قد  لذلك  للرّشيعة  الحكم  بأّن  اإلسالم  ينادي  الّشعب، يف حني  تعني حكم 

يوافق البملان املنتخب شعبيّا عىل قوانني وضعيّة كإباحة الّشذوذ الجنيس 

ويعّلل ذلك بالحّريات واحرتام حقوق اإلنسان الكونية. ويف الواقع يتجاهل 

وان كانت  الّسائدة يف مجتمع مسلم – حتى  الثّقافة  املوقف طبيعة  هذا 

أنّنا نتساءل عن  االّ  القوانني دوما للرّشيعة  مشّوهة – فاملرجعيّة لوضع 

ماهية الّسلطة التي ستطبّق الرّشيعة – هل هي سلطة حاكم فرد متغّلب 

كما ساد قديما أم هي سلطة للّشعب منتخبة لها حّق املراقبة واملحاسبة 

تأّوله  كما  الرّشيعة  أحكام  من  تنفيذ حكم  بعهدته  أنيطت  مسؤول  لكّل 

أخّصائيون يف الترّشيع ووافق عليه البملان؟. 

ان املتتبّع ألنظمة الحكم عبالتّاريخ يستنتج وجود طريقتني للوصول 

اىل الّسلطة : 

العمــل املنضبط 
ملواجهة  بالّشريعة 
أن  ينبغي  ال  الواقع 
بالّضرورة  يكـون 
الّنقل  عـــن  صادرا 
كما يــرى سلفي 
نفته  ما  وهو  اليوم 
بعض املراجــــــــع 
يزعم  اليت  العلمّية 
أّنه يعتّد بهــــــــا. 
املرجع  دائما  فليس 
الذي يقــاس عليه 
والفكــر  الّسلوك 
اخلطـــــــأ  ملعرفة 
والّصواب واحلســن 
والقبيح هــو الّنص 

الّديين.

,,
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أ – طريق أّول يعتمد عىل الغلبة أي استعمال القّوة العسكريّة لرتسيخ 

نظام دكتاتوري استبدادي عباالنقالب أو نظام ملكي مطلق عب الوراثة .

ب – طريق ثان يرتكز عىل اختيار الّشعب للحاكم من خالل االنتخاب 

املال  الّظلم ونهب  النّزاهة وتجنّب  ومراقبة ترّصفاته ومحاسبته لضمان 

العام

الّسلطة عن طريق  بلغ  الذي  الحاكم  أّن  التّاريخية  التّجربة  أثبتت  وقد 

االختيار هو أقرب اىل الّصالح والكفاءة من الحاكم الذي اعتىل الحكم عن 

طريق القّوة والغلبة وهو ما تؤّكده دعوة القرآن اىل الّشورى . 

واملالحظ أن هذه القيمة – الّشورى - وردت يف القرآن مطلقة ومعّللة 

بتحقيق مقصد وهو العدل أّما أساليب التّطبيق فاألمر موكول اىل اجتهاد 

املسلمني. وما أنتجه الفكر الّسيايس اليوم من آليات كاالنتخاب والفصل 

ومحاسبة  ملراقبة  الدستورية  والهيئات  الدساتري  وإنجاز  الّسلطات  بني 

الّسلطة هو أكب ضمان إلكساب الّشعب القدرة عىل اختيار األصلح واألقدر 

واألكفأ لتمثيل مصالحه.

وهكذا يتّضح لنا نسبيّة قول الّسلفي بأّن العمل هو جزء ال يتجّزء من 

أغلب  تحقيقه  اىل  يتشّوف  جيّد  سلوك  هي  مثال  فالّديمقراطية  االيمان، 

املسلمني اليوم يف حني يرفضه الّسلفي بدعوى التّمسك بظاهر النّصوص. 

وقد أثبت »د. فهد العجالن« )34( يف رسالة املاجستري التي قّدمها بعنوان 

املوقف  وتهافت  محدوديّة  اإلسالمي«  الفقه  يف  وأحكامها  »االنتخابات 

الّسلفي وجواز العمليّة االنتخابية. 

ما أنتجــــــــــه 
الّسياســي  الفكر 
آليات  مـــــن  اليوم 
كاالنتخــــــــاب 
والفصـــــــــل بني 
وإجناز  الّسلطـــات 
الدساتيـر واهليئات 
ملراقبة  الدستورية 
وحماسبـة الّسلطة 
هو أكبـــر ضمان 
إلكســاب الّشعب 
القدرة على اختيار 
األصلـــــح واألقدر 
لتمثيل  واألكفــأ 

مصاحله

,,

,,

]34[ د فهد بن صالح العجالن، له العديد من الكتابات حول معركة فهم النّص الّديني وتطبيقه 

...انظر  للتكفري  الّسلبية  والتّداعيات  الرّشيعة  تحكيم  مفهوم  داخل  الخالفات  مع  والتّعامل 

مجلة البيان االلكرتونية .
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فقهيّة  اجتهادات  عن  متخّلفة  الّسلفية  األطروحة  أّن  للنّظر  والالّفت 

صدرت عن فقهاء حنابلة – ومن املعلوم أّن الفقه الحنبيل يعد من مراجع 

الّسلفيني – كابن عقيل ونجم الّدين الّطويف الذي دعا اىل تقديم املصلحة اذا 

تعارضت مع ظاهر النّص الّديني . فقد ثبت يف الّسنة معارضة النّصوص 

باملصالح من ذلك قول الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم لعائشة : »لوال قومك 

حديثو عهد باإلسالم لهّدمت الكعبة وبنيتها عىل قواعد إبراهيم« )35( وهو 

يدّل عىل أّن بناءها عىل قواعد إبراهيم هو الواجب يف حكمها ولكن تركه 

الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم  ملصلحة النّاس . كما أّكد الّرسول صىّل الّله 

عليه وسّلم رعاية املصلحة بقوله » ال رضر وال رضار« )36( فكّل فعل ترتّب 

عليه إرضار بالنّفس أو باملال أو بالعرض وجب تجنّبه . وقد يختلف األفراد 

هذه  ويف  الّطبقية  مواقعهم  باختالف  املصلحة  تحديد  يف  املجتمع  داخل 

الحالة ال بّد من االنحياز اىل موقف األغلبيّة قال صىّل الّله عليه وسّلم  » اذا 

رأيتم االختالف فعليكم بالّسواد األعظم« )37( .

ثمار  ثمرة من  الجيد هو  الّسلوك  أو  الّصالح  العمل  أّن  نعتقد  وعموما 

اإليمان، فلوال الّدين لكان تاريخنا دعارة شبقيّة وانحالال، فاالنضباط هو 

صانع الحضارة . ولكن من جهة أخرى لو هيمنت عقليّة التّحريم عىل كل 

يشء كما يريد الّسلفي اليوم لسحقت الحياة وملا أبدعنا يف تاريخنا فنونا 

وعلوما شتّى . 

]35[ رواه الرتمذي والنسائي

]36[ عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري ريض الّله عنه : أّن رسول الّله صىّل الّله عليه وسّلم 

قال : ) ال رضر وال رضار ( ، حديث حسن رواه ابن ماجة والّدارقطني وغريهما مسندا ، ورواه 

مالك يف املوطأ مرسال. 

]37[  أخرجه االمام ابن ماجه ىف سننه كتاب الفتن باب السواد األعظم 

للّنظــــر  الاّلفت 
األطروحـــــــة  أّن 
متخّلفـة  الّسلفية 
اجتهـــــــادات  عن 
صــــــدرت  فقهّية 
عن فقهاء حنابلــة 
املعلـــــــوم  – ومن 
احلنبلـي  الفقه  أّن 
يعد من مراجـــــع 
– كابن  الّسلفيني 
الّدين  عقيل وجنم 
الــــــــذي  الّطويف 
تقديـــــم  دعا اىل 
اذا  املصلحـــــــــة 
ظاهر  مع  تعارضت 

الّنص الّديين.
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الّسياسية  املمارسة  عىل  يعيب  اليوم  الّسلفي  أّن  املتناقضات  ومن 

ارتكازها عىل املصلحة مطلقا دون أن تخضع ألّي قيمة أخالقيّة، فال وجود 

لصديق دائم وال لعدّو دائم ولكن هناك مصالح دائمة . فالتّحالفات تتحّدد 

باملنفعة املاّدية االّ أنّه ال يتوّرع من استعمال العمل الخريي لتأليف النّاس 

باملال واستخدام الّصفقة لشّق العدّو من الّداخل – قصد رضب تحالفاته 

أو تماسكه – لذلك جاء يف كتاب إدارة التوّحش: »أنّه يجوز نقض املعاهدة 

بالعهد«)38(.  االلتزام  نتائج  من  أكب  النّقض  نتائج  كانت  اذا  األعداء  مع 

ومن الواضح أن هذا املوقف مسكون ياالنتهازيّة يتناقض مع دعوة القرآن 

الكريم اىل الحّث عىل الوفاء بالعهد – قال تعاىل : »َوأَْوُفوا ِباْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد 

َكاَن َمْسُؤوالً«)39(. 

العمل جزءا  الّسلفي باعتبار  القول  لنا تهافت مضمون  وهكذا يتضح 

الّشخص  بلباس  تتعّلق  شكليّات  إّما  عنده  الّصالح  فالّسلوك  االيمان  من 

مثال أو نفيا ملا يتمّسك به العقل البرشي اليوم من ممارسة ديمقراطية 

واحرتام لحقوق االنسان وقد يعّلل الّسلفي موقفه بتعارض هذه األعمال 

مع الرشيعة.  

]38[ ادارة التوحش ، ص 39 

]39[ سورة االرساء اآلية 34

من املتناقضـــات 
أّن الّسلفي اليــــوم 
علــــــــــى  يعيب 
املمارسة الّسياسية 
ارتكازها علـــــى 
مطلقــــا  املصلحة 
ألّي  ختضع  أن  دون 
قيمة أخالقّيــــة، 
لصديق  وجود  فال 
دائم  لعدّو  وال  دائم 
ولكن هنــــــــاك 
مصاحل دائمـــــــة  
فالّتحالفــــــــــات 
تتحّدد باملنفعــــة 
املاّدية ااّل أّنـــــه ال 
يتوّرع من استعمال 
العمـــــــل اخلريي 
باملال  الّناس  لتأليف 
واستخدام الّصفقة 
لشّق العـــــــــــدّو 

من الّداخل
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المقولة الثالثة: من ال يماثلنا فهو ضدنا 
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إّن تحديد مفهوم اإليمان وبناء موقف إزاء الواقع من شأنه أن يؤّسس 

أو  املسلم يف كالمه  الفرد  اإليمانية. فإذا أظهر  املواالة  لعملية فرز حسب 

أحواله ما يدّل عىل تبنّيه للمفاهيم والقضايا اإلسالمية وانحيازه للمرشوع 

الّسلفي)40( فقد حصل عىل عقيدة الوالء والباء . 

يتنوع الوالء اىل نوعني : 

أ – والء عام يتمثّل يف انتماء الفرد اىل األّمة االسالميّة وما يرتتّب عليه 

الكّفار ومؤازرة املسلمني عىل وجه األرض. قال تعاىل:  من واجب معاداة 

»اَل يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي «)41(. فقد صّحت 

األخبار بأّن الحّب يف الّله والبغض يف الّله واملواالة يف الّله واملعاداة يف الّله واملنع 

معاملته  يف  وانتهجها  استكملها  من  صفات  سّت  هذه  لّله  واالعطاء  لّله 

اىل  باالنتماء  االّ  لآلخرين استكمل عرى اإليمان. ولكن لن يتحّقق له ذلك 

الجماعة الّسلفيّة والفوز بالوالء الخاّص .

الّسلفي حتّى  ب – والء خاّص يتمثل يف اقتناع الفرد املسلم باملرشوع 

يعتقد أنّه ال سبيل ملمارسة إسالمه خارج إطار الجماعة الّسلفية . وهكذا 

]40[  استئناف الحياة االسالمية واحياء دولة الخالفة

]41[  سورة آل عمران اآلية 28

إّن حتديد مفهوم 
اإلميان وبناء موقف 
شأنه  من  الواقع  إزاء 
لعملية  يؤّسس  أن 
املواالة  حسب  فرز 
اإلميانية. فإذا أظهر 
يف  املسلم  الفرد 
أحواله  أو  كالمه 
ما يدّل على تبّنيه 
للمفاهيم والقضايا 
اإلسالميـــــــــــة 
للمشروع  واحنيازه 
الّسلفي فقد حصل 
الوالء  عقيدة  على 

والرباء.
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الذين  لها  للموالني  بمعرفتها  تحّركاتها  الجهاديّة  الّسلفية  الحركة  تبني 

فداء  والجماعة  للجماعة  فداء  الفرد  يكون  أن  أي  الّشوكة،  بهم  تتحّقق 

أنّه إذا ُكس جزء من املجموعة فإّن الباقي لن يستسلم  له. فيعلم العدّو 

بل سيثأر لدماء إخوانه وستبقى أهداف املجموعة قائمة. وبهذا التماسك 

يصعب افناء هذه الجماعة املتعاقدة عىل الدم والهدم والوالء والباء)42(.

ومن أهم أسباب تحديد الوالء والباء أّن الجماعة كالفرد ال تستطيع أن 

تبادر اىل عمل مهما كان نوعه دون أن تعرف نفسها ورشعيّة وجودهـا. 

أي تعرف من هي وما تريد أن تكون عليه ؟)43(. 

قويّة.  اليها  ينتمي  التي  الجماعة  أّن  الّسلفي  يدرك  املنطلق  هذا  ومن 

فالعقيدة  االقتصاد  عىل  الدين  وتقديم  االيمانية  حالتها  يف  قوتها  وتكمن 

الّطرق  بشتّى  الناس  دفع  عىل  يعمل  فهو  لذلك  املادية  املصلحة  من  أهم 

اىل املعركة ضّد سلطة الّطاغوت )44( ألّن االستقطاب ال يكون يف نظره االّ 

بخوض معركة واحداث عمليّة فرز بني من معنا ومن ضّدنا . وهكذا يعمل 

الّسلفي عىل ايهام النّاس بنرش تصّور للعالم يقوم عىل محورين : 

- محور الذين آمنوا وعملوا الّصالحات أو املوالني للحركة الّسلفية وهم 

الفرقة النّاجية والّطائفة املنصورة ألنّهم عىل حّق . 

- ومحور الكّفار واملبتدعة واملرتّدين وهم من وجب التّبؤ منهم وإعالن 

والحكم  ثرواتها  ونهب  األّمة  عقيدة  تدمري  عىل  يعملون  ألنّهم  معاداتهم 

بغري ما أنزل الله .

]42[ من كتاب ادارة التوحش – بترصف -

]43[ من كتاب اغتيال العقل لبهان غليون ص 32 

]44[ الطاغوت يف نظر السلفي هو من لم يحكم بما أنزل الله وفضل القوانني الوضعية 

  يعمل الّسلفي 
على ايهــــــــــــام 
تصّور  بنشر  الّناس 
على  يقـوم  للعامل 
ر  حمو : ين ر حمو
الذين آمنوا وعملوا 
لّصاحلـــــــــــات  ا
أو املواليـــــــــــــن 
للحركة الّسلفية 
وهم الفرقــــــــــة 
والّطائفة  الّناجيـة 
املنصـــــــورة ألّنهم 
على حــّق . وحمور 
واملبتدعة  الكّفار 
من  وهم  واملرتّدين 
منهم  الّتربؤ  وجب 
معاداتهـــم  وإعالن 
ألّنهم يعملـــــــون 
على تدمري عقيدة 
األّمة ونهـب ثرواتها 
واحلكــــــم بغري 

ما أنزل الل

,,
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ومن نتائج هذا االعتقاد الّسلفي :

فالّسلفي  الّديــن.  فهم  يف  واالقصاء  الوصايــة  عقليّة  ترسيخ   –  1

يزعم أنّــه يمتلك الحقيقــة الّدينيــة املطلقــة لذلك فهو يمثّل الفرقة 

ستفرتق   « وسّلم  عليه  الّله  صّلـى  الّرســول  عنها  تحدث  التي  النّاجية 

هذه األّمة عىل ثالث وسبعني فرقة كّلهـا يف النّار االّ واحدة« )45(. فالّسلفي 

يرهب البسطاء من العامة فيقــول لهم : إنّكم إذا ال توافقونا فيما نقول 

أّن  ورغـم  والّسنـة.  للكتـاب  املتّبعـة  النّاجيــة  الفرقة  من  تكونوا  لن 

الحديث الذي يستند إليه السلفي ضعيـف ويوجد من اعتبه موضوعا )46(  

فإنّنا ال ننكر وجود اختالف بني املسلمني قديما وحديثا حول العديد من 

لها  التّعداد  ننكر  .... ولكن  العقيدة واملعامــالت  الّدينية كفهم  املسائـل 

النّار وأّن هناك فرقة واحدة ناجية  بثالث وسبعني وننكــر كونهـــا يف 

واحتكار دخول الجنّة عىل أفراد معيّنني هم الّسلفيون هو تضييق لرحمة 

أو فهم  املعامــالت  أي يف فقه  الفروع  أّن االختالف يف  املعلوم  الله. فمن 

والفرقــة  التكفري  ال يوجــب  ـّـة علــى منــوال معني  قضايا عقائدي

بني املسلمني. 

كّل من خالفه ويحكم  يكّفر  لذلك فهو  رأيه  اىل فرض  السلفي  ويميل 

عليه باالقصاء والتّصفية الّرمزية أو الجسديّة . وهكذا يبقى عاجزا عن 

تغيري وجهة نظره ووضع نفسه مكان اآلخر لفهمه وتفّهم موقفه . كما 

يعكس جموده الذهني عدم قدرته عىل تغيري أفكاره وأفعاله عندما تتطلب 

]45[   أخرجه أبوداود والرتمذي

]46[  انظر كتاب السلفية الوهابية لحسن بن عيل السقاف

مييل السلفــــي 
فـــــــــــــرض  اىل 
لذلــــــك  رأيـــــه 
يكّفـــــــــر  فهو 
كّل من خالفــــه 
حيكـــــــــــــم  و
عليه باالقصــــــاء 
والّتصفية الّرمزية 
اجلسديـــــــة.  أو 
يبقـــــى  وهكذا 
تغيري  عن  عاجزا 
ووضع  نظره  وجهة 
مكــــــان  نفسه 
اآلخر لفهمه وتفّهم 

موقفه.
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الرشوط املوضوعية التعديل والتبديل )47(. فما أبعده عن موقف أبي حنيفة 

الذي عّب عن بنية عقليّة منفتحة بقوله : »قولنا هذا رأي وهو أحسن ما 

قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أوىل بالّصواب منا« )48(. وقد 

املقيدة بالتعصب والجمود أشبه بالحاالت  العقلية  الدارسني  اعتب بعض 

املرضية مثل العصاب االستحواذي وهو يشبه املريض النفيس الذي تنتابه 

تخيالت وهلوسات تقوم لديه مقام الواقع وغالبا ما يكون فريسة مشاعر 

االضطهاد وهذيان املؤامرة وينتابه الشك يف جميع املحيطني به . فالسلفي 

يرى نفسه دوما عىل حّق وغريه عىل باطل لذلك فهو يشّك يف محيطه شّكا 

قاتال ويعتقد أنه دوما ضحيّة مؤامرات ومضطهد )49(   . 

ال  وبغض  وحّب  والء  من  عليها  يرتتّب  وما  مجموعة  اىل  االنتساب  اّن 

يجب أن يحجب عنّا امكانية الوقوع يف الخطا وتحكيم القول املشهور » إّن 

الحق ال يعرف بالّرجال ولكن يعرف الّرجال بالحّق« هذه قاعدة ينبغي أن 

يسري عليها الجميع. 

يف  أخرى  محّددات  الّسلفي  يستبعد  والباء  الوالء  عقيدة  بموجب   –  2

اإلسالمي  التّيار  اىل  املنتمني  بعض  يشرتك  فقد  املواطنة.  أهّمها  االنتماء 

مع فئات من اليسار الوطني يف الّسعي اىل تحقيق أهداف وطنيّة مشرتكة 

]47[  دراسة بعنوان : مقاربة نفسية لفهم التطرف الديني – د اقبال الغربي – نرشت عىل موقع 

شفاف الرشق األوسط بتاريخ : 27 – 12 – 2004 

]48[ رواية الخطيب البغدادي بمسنده عن الحسن بن زياد اللؤلئي

]49[

»Des jeunes radicalisees qui se revent en heros negatifs« –farhad khosrokhavar- le 

monde . fr – 09 – 01 – 2015 - Radicalisation - farhad khosrokhavar- paris maison 

des sciences de lhomme -2014.

االنتســــــاب  اّن 
جمموعـــــــة  اىل 
يرتّتـــــــــــب  وما 
عليها مـــــــــــــن 
والء وحــّب وبغض 
حيجب  أن  جيب  ال 
امكانيــــــة  عّنا 
اخلطــا  يف  الوقوع 
القول  وحتكيـــم 
املشهـــور » إّن احلق 
ال يعــرف بالّرجال 
يعرف  ولكــــــن 
باحلّق«  الّرجـــــال 
ينبغي  قاعدة  هذه 
عليها  يسيــــر  أن 

اجلميع..
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»منري  االسالمي  املفّكر  أّكد  وقد  والتبعية.  واالستبداد  الفساد  كمقاومة 

شفيق« هذه الحقيقة إذ أقّر أنّه مّلا تحّول من الحزب الّشيوعي – األردني 

والتّحرير من  الوحدة  منها  ثوابت  عّدة  االسالمي حافظ عىل  التّيار  اىل   –

 .)50( االجتماعيّة  العدالة  الخارجيّة – قضيّة فلسطني – وإنجاز  الهيمنة 

عىل  حرص  من  معاداة  اىل  منطقيّا  داعيا  نرى  ال  هذه  النّظر  زاوية  ومن 

بالّروح  وتمّسك  مواقفه  يف  األغلبيّة  مصالح  وراعى  االجتماعي  العدل 

الوطنية، فقد أقّر الّرسول  صىّل الّله عليه وسّلم القبيلة ووّظفها لخدمة 

. لذلك ال نرى موجبا لتبديد قّوة االنتماء اىل الوطن وتحويلها اىل  اإلسالم 

عصبيّة ممدوحة تدفع بمعيّة العقيدة اىل ما ينفع البالد . وقد تبنّي للخالفة 

العثمانيّة منذ بدايات القرن التاسع عرش أّن التفكري الفقهي الجامد الذي 

وّزع مواطني الخالفة حسب أديانهم وطوائفهم لم يعد يفي بطموحات 

الغربيّة  القوى  مطامح  مواجهة  من  بّد  ال  وكان  الجديد  الواقع  ومطالب 

االستعماريّة التي أرادت إضعاف الخالفة واقتسامها لذلك ظهرت إصالحات 

قانونيّة عرفت بحركة التّنظيمات التي ألغت العديد من األحكام الفقّهية 

التي لم تعد تتماىش مع روح العرص، فوقع إلغاء عقوبتا الّرجم وقطع اليد 

سنة 1840 وأُلغي الّرق وتجارته عام 1847 وحّد الّردة سنة 1858 ووقع 

تبنّي فكرة املواطنة وتجاوز كّل مظاهر التّمييز ضد غري املسلمني كدفع 

لغري  وسمحوا  الّشهادة  يف  املسلمني  وغري  املسلمني  بني  وساووا  الجزية 

املسلمني بدخول الجيش. ورغم أّن السلطان »عبد الحميد الثاني« انقلب 

يتّضح  فإنّه   1878 برملان عثماني سنة  أول  اإلصالحات وعّطل  عىل هذه 

لنا بطالن الّصورة التي يرّوج لها الّسلفيون عندما يتحّدثون عن املواطنة 

]50[  انظر حوار مع هدا املفكر أجرته معه صحيفة الضمب بتاريخ 22 – 12 – 2011 

داعيا  نـــــرى  ال 
معاداة  اىل  منطقّيا 
على  حــــرص  من 
االجتماعي  العدل 
مصالــــــح  وراعى 
غلبّيـــــــــــــة  أل ا
يف مواقفه ومتّسك 
الوطنيـــة،  بالّروح 
فقد أقّر الّرســـــول  
عليــــه  الّل  صّلى 
القبيلـــــــة  وسّلم 
ووّظفها خلدمـــــة 
اإلســــالم . لذلك ال 
نرى موجبا لتبديد 
اىل  االنتمــــاء  قّوة 
وحتويلهـــا  الوطن 
عصبّيـــــــــة  اىل 
تدفــــع  ممدوحة 
العقيــــدة  مبعّية 

اىل ما ينفع البالد
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والديمقراطية وكأنّها تجربة ال عالقة لها باالسالم وبواقع املسلمني االّ يف 

سياق الهيمنة االستعمارية .

3 -  تأكيد الّرغبة يف االنفراد بالّسلطة أو قيادة املعارضة ضّد الطاغوت 

لإلنسان  الفطري  لالستعداد  ضديدا  املغلق  الّسلفي  الّطرح  جعل  ما  وهو 

للتّحرر ويقيص اآلخر سواء كان إسالميّا  يشرتك معه يف املرجعيّة اإلسالميّة 

فهو  والتّفسري  الّرأي  يشاركه  ال  ملحدا  أو  التّأويل  يف  معه  يختلف  ولكن 

يعمل عىل طرد الجميع من دار اإلسالم بالقتل)51( ويستبعد التّعاون مع 

العلماني الوطني الذي ينشط يف النّقابات واملنّظمات الحقوقيّة التي أبدعها 

الغرب الكافر وبالتّايل يعجز عن إقامة » كتلة تاريخية«)52(  كذلك دفعته 

هذه الّرغبة يف االنفراد بالّسلطة اىل تجاوز املبادئ الّسلفية التي يؤمن بها 

للحصول عىل االعرتاف ويتأقلم مع الواقع فقد يغرّي موقفه من العدو من 

مع  التّعاون  بجواز  الّسلفي  الشيخ  يفتي  قد  لذلك  النّقيض  اىل  النّقيض 

األمريكان يف الحرب عىل العراق سنة 1991 بعد أن عّد الواليات األمريكية 

املتحدة من أعدى أعدائه )53( .

37

عند  فالتصفية   – دخيل  كل  من  املصفى  االسالم  اىل  بالرجوع  اال  التغيري  يتحقق  لن    ]51[

السلفي هي أساسا تصفية العقيدة من آراء الفرق الضاّلة واالجتهادات املخالفة ملنهج الّسلف 

= تطهري االسالم من التحريف والتأويل واالنتحال ليعود صافيا نقيا. 

]52[   استعمل  غرامش  هذا املفهوم ويقصد به  تحالف املثّقف املتديّن واملثقف اليساري عىل 

إنجاز مهام تاريخية كالتّحرر.

]53[  وهو موقف الشيخ السلفي عبد العزيز بن باز مثال .

الّرغبـة  تأكيد 
االنفـــــراد  فـــــي 
بالّسلطـــــــــــــة 
املعارضـة  قيادة  أو 
هــو  الطاغوت  ضّد 
الّطـــــرح  جعل  ما 
املغلــــــق  الّسلفي 
ضديدا لالستعداد 
لإلنســـان  الفطري 
للّتحرر ويقصــــي 
كــان  سواء  اآلخر 
إسالمّيا  يشتـــرك 
املرجعّية  يف  معه 
ولكـن  اإلسالمّية 
خيتلف معه فــــي 
الّتأويل أو ملحـــدا 
الّرأي  يشاركه  ال 
فهـــــــو  والّتفسري 
يعمل على طـــرد 
دار  مـــــن  اجلميع 

اإلسالم بالقتل.
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باملعروف  األمر  أو  الّدعوة  إيمانه  رشوط  يف  العلمي  الّسلفي  يدخل 

والنهي عن املنكر ألنّه مقتنع بأّن موازين القوى ستتغرّي لصالح الحركة 

الّسلفية العلميّة إذا أدركت مفاتيح القلوب والعقول قال تعاىل : »ُهَو الَِّذي 

اْلِكتَاَب  آَيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم  ِمنُْهْم يَتْلُو َعَليِْهْم  يِّنَي َرُسوالً  اأْلُمِّ بََعَث يِف 

َواْلِحْكَمَة«)54( فالتّعليم يف نظر الّسلفي لن يكون االّ بالرّتبية والتّزكية التي 

تقتيض التّصفية أي التّخلص من اآلراء الّضالة واملفسدة، فقد قال الّرسول  

صىّل الّله عليه وسّلم : »يَْحِمُل َهذَا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدولُُه، يَنُْفوَن َعنُْه 

اْلَجاِهِلنَي«)55(. فالّرهان عىل  َوتَأِْويَل  اْلُمبِْطِلنَي،  َوانِْتَحاَل  اْلَغاِلنَي،  تَْحِريَف 

تشبّع الذهنيّة بعقيدة التّوحيد التي تحمل طاقة محّركة تنتج االستقامة 

ال  إذ  الصالح،  الّسلف  نموذج  باستعادة  التّغيري  وتحدث  املجاالت  كّل  يف 

بأفضليّة  القرآن  شهد  وقد  أّولها  به  صلح  بما  االّ  األّمة  هذه  آخر  يصلح 

اْلُمَهاِجِريَن  ِمَن  اأْلَوَّلُوَن  اِبُقوَن  »َوالسَّ تعاىل:  قال  التّاريخية  الفرتة  تلك 

َواأْلَنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَّيِضَ اللَُّه َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوأََعدَّ َلُهْم 

اْلَعِظيـُم«)56(.   اْلَفْوُز  ذَِٰلَك  أَبًَدا  ِفيَها  َخاِلِديَن  اأْلَنَْهاُر  تَْحتََها  تَْجِري  َجنَّاٍت 

عن  والنّهي  باملعروف  األمر  مبدأ  لتفعيل  املستخدمة  الوسائل  أهّم  ومن 

]54[ سورة الجمعة  اآلية 3 

]55[ رواه البيهقي، تحقيق العالمة األلباني / مشكاة املصابيح كتاب العلم الفصل 1 ج1 ص53 

]56[ سورة التوبة  اآلية 100

نظر  يف  الّتعليم 
لن  العلمي  الّسلفي 
يكون ااّل بالرّتبية 
كيـــــــــة  لّتز ا و
تقتضــــــــي  اليت 
اآلراء  من  الّتخلص 
واملفســدة.  الّضالة 
فالّرهان على تشّبع 
الذهنّية بعقيـــدة 
الّتوحيد اليت حتمل 
طاقة حمّركــــة 
االستقامـــة  تنتج 
يف كــّل اجملاالت 
الّتغيري  وحتـــدث 
منوذج  باستعـــادة 

الّسلـف الصالـح.
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املنكر تقديم دروس مسجديّة ومحارضات وإنجاز »كاساتات« ومواقع يف 

األنرتنت وشبكة التواصل االجتماعي لتوعية النّاس بأوضاعهم االجتماعية 

الّضعيفة واملدّجنة بامللهيّات واملكبّلة بالّشهوات. والوعي بعوامل الّسقوط 

الحضاري مثل االنحالل األخالقي واإلقناع بأهّمية رفع املستوى االيماني 

للفرد حتّى يقاوم حركة الّردة، فنحن اليوم يف وضع شبيه بما كان سائدا 

بعد وفاة الّرسول  صىّل الّله عليه وسّلم وظهور مرتّدين رافضني تطبيق 

الجـارف.  التّيار  أمام هذا  للّصمود  النّفس  إعداد  بّد من  لذلك ال  الرّشيعة 

القدوة  الّسلفي  يضيف  العادة  وأسلوب  والنّصيحة  الوعظ  اىل  وباالضافة 

واالجتماعي  االقتصادي  املجال  يف  الرّشعية  املؤّسسات  كإقامة  الحسنة 

يظهرون  أفراد  عىل  والتّعويل  الخرييّة  واملشاريع  اإلسالمية  كالبنوك 

استجاب  كما  النّاس  لهم  يستجيب  حتّى  واألفعال  األقوال  يف  االستقامة 

البعض من العرب بمجّرد النّظر اىل وجه الّرسول  صىّل الّله عليه وسّلم، 

اىل  الّصادق األمني وكان منهم من ينظر  فقد كانوا يؤمنون بدعوته ألنّه 

وجهه ويقول : »ما هذا بوجه كاذب« . 

يرى  ال  فهو  انتقائيّة  بصورة  الذاكرة  يستعيد  الّسلفي  أّن  واملالحظ 

وما  الّسلطة  اىل  الوصول  سبيل  يف  الّصحابة  زمن  وقعت  التي  التّجاوزات 

ترتّب عىل ذلك من حروب واغتياالت سياسيّة )57( وهو ينتهج هذا املنهج 

حتّى تكون املاضويّة من مسّلمات تفكريه أي الّرجوع اىل عهد الّرسول  صىّل 

الّله عليه وسّلم والّصحابة رضوان الّله عليهم باعتبارهم يمثّلون العرص 

الذهبي أو الفردوس املفقود والنموذج الذي يجب العودة اليه واستنساخه 

]57[  موقعة الجمل – حرب صفني – اغتيال عمر بن الخطاب – قتل عثمان بن عفان – قتل 

عيل بن أبي طالب .....

الّسلفي يستعيد 
بصورة  الذاكــرة 
فــــــــهو  انتقائّية 
الّتجــاوزات  ال يرى 
اليت وقعــــــــــــت 
زمن الّصحابـــــــة 
يف سبيــل الوصول 
وما  الّسلطــــة  اىل 
ترّتب على ذلك من 
واغتيــاالت  حروب 
وهو  سياسيـــــــّة 
ينتهج هـــذا املنهج 
تكـــــــون  حّتى 
من  املاضوّيــــــــة 
تفكريه  مسّلمات 
اىل  الّرجـــــوع  أي 
عهد الّرسـول  صّلى 
وسّلم  عليــــه  الّل 
والّصحابــة رضوان 

الّل عليهم.
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يف الحارض ليصلح حال املسلمني اليوم. ولنئ كانت معركة الحركة الّسلفية 

هي معركة توحيد ضّد كفر وايمان ضّد رشك وليست معركة اقتصادية أو 

اجتماعية أو سياسيّة، فإّن الّسلفي ال يرى حرجا يف مخاطبة النّاس بالوعد 

رشار  قبل  من  اغتصبت  التي  وحقوقهم  أموالهم  باستعادة  يعدهم  فهو 

النّاس)58(. والّسلفي يعلم أّن هذا الوعد ال يحّرك القاعدة الّصلبة للمؤمنني 

املصالح  عىل  اآلخرة  يف  واألجر  العقيدة  النتصار  األولويّة  يعطون  الذين 

للرّصاع.  ومحّرك  دافع  أكب  للخالق  للعبوديّة  فحاجتهم  الّزائلة  الّدنيوية 

فالحصول عىل املال واستعادة الحقوق التي اغتصبت هو أسلوب ال يجدي 

االّ مع ضعاف االيمان وعاّمة النّاس ال غري لذلك ينجز الّسلفي جمعيّات 

خرييّة يتصّدى بها لرشور الكّفار واملرتّدين ويكسب بها وّد الفقراء الذين 

طحنهم النّظام الّطاغوتي. ومن هذا املنطلق يعلم الّسلفي املتصّدق عليه 

بعد مده يد املساعدة بأّن ما عند الّله خري وأبقى حتى يخالط قلبه بشاشة 

االيمان فيلني ذلك أّن النّية األصلية من هذا التّمش هو استقطاب الّشخص 

حتّى يتحّول اىل فرد يف الجماعة الّسلفية يقّوي شوكتها والنّية التّابعة هي 

انقاذه من الفقر وتمكينه من الحصول عىل املال . وقد يعطي الّسلفي ماال 

شخصا ال يشكو الفقر ولكنّه يريد الّراحة والّرفاهية واالستزادة من الثّروة 

عطاء  فيمنحه  األعداء  محور  من  وجذبه  رشه  واتّقاء  كسبه  اىل  فيسعى 

للمؤّلفة  عليه وسّلم  الله  الّرسول  صىل  يعطيها  كان  التي  بالّزكاة  أشبه 

قلوبهم . 

للتغيري  سلميا  طريقا  تسلك  العلميّة  الّسلفية  أّن  لنا  يتبنّي  وهكذا 

الفرد يف حني  الذي يرّكز عىل  التقليدية  التبشريية  اىل الطرق  ولكنه أقرب 

42

]58[  رشار الناس يف نظر السلفي هم الحكام املرتدين التابعني للغرب الكافر = الطواغيت 

كانــــــت  لئن 
كــــــــــــة  معر
الّسلفية  احلركة 
معركـــــــة  هي 
كفر  ضّد  توحيد 
واميان ضّد شـــرك 
معركــة  وليست 
اقتصاديـــــــــــة 
أو اجتماعيــــــــة 
أو سياسّيـــــة، فإّن 
الّسلفـــــي ال يرى 
حرجا يف خماطبة 
الّناس بالوعـــد فهو 
باستعــادة  يعدهم 
أمواهلم وحقوقهــم 
اغتصبــــــــت  اليت 
من قبل شرار الّناس.
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وجمعياتيّة  حزبيّة  مؤّسسات  ضمن  العمل  عىل  يقوم  اليوم  االصالح  أن 

مدنيّة تحرتم التّعددية الفكريّة والّسياسية وهو ما ينكره الّسلفي بتعّلة 

أّن هذا املنهج هو تجسيد عميل للّديمقراطية صنيعة الغرب الكافر فهذه 

التّحّزب فال  البعد عن  لذلك البّد من  النّفاق  الّسياسة يف نظره هي قرينة 

اآلن   – الّسياسة  »من   : األلباني  الرحمان  عبد  أبو  قال  اإلسالم  يف  أحزاب 

تأسيس  جواز  يرى  اليوم  الّسلفيني  بعض  ولكن  الّسياسة«)59(  ترك   –

تعني  التي  الرّشعية  الّسياسة  املسلمني)60( وتفعيل  بأمر  لالهتمام  حزب 

وتقويم  والّرعية  الّراعي  حقوق  ومعرفة  الّسلطانية  باألحكام  االحاطة 

الحقائق باملوازين الرّشعية . وقد تُزايد الّسلفية الجهادية عىل هذا املوقف 

فرتى أّن الّسبيل الذي تسلكه الّسلفية العلميّة هو إقرار ضمني بالتّعايش 

الّسليمة  . فالّرهان عىل الوعظ والرّتبية  الكافر  الّديمقراطي  مع املجتمع 

لألفراد تحت أعني الّطواغيت هو رهان خارس ألّن النّظام الّطاغوتي الذي 

يّدعي الّديمقراطية هو ضديد للحركة االسالميّة، فلو قبلنا بقواعد الّلعبة 

الّدعوة وتحّصلنا عىل مكاسب كتنامي  اىل  الّديمقراطية ووّجهنا جهودنا 

أعداد الجماعة، فسيأتي الّطاغوت بجنده بعد مّدة وينسف ما أنجزناه يف 

لحظة. إنّها سياسة خلع األنياب وخّطة قلع األظافر التي وضعها أعداء 

هذا الّدين لوأد الحركة االسالميّة وهي يف املهد ومواجهتها بكّل فصائلها 

بسبب أو بدون سبب . وانطالقا من هذه املقاربة تعتقد الّسلفية الجهاديّة 

أّن املنهج الوحيد للتّغيري هو الجهاد يف سبيل الله .

]59[  انظر أبو أسامة سليم بن عبد الهاليل – املقاالت السلفية يف العقيدة والدعوة واملنهج ط 1 

2001 ص 74 – 80 

]60[  قال الرسول  صىل الله عليه وسّلم من بات ولم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم – أخرجه 

الحاكم وأدرجه األلباني ضمن األحاديث الضعيفة

الّسلفية العلمّية 
طريقـــــــا  تسلك 
سلميا للتغييــــــر 
ولكنه أقــرب اىل 
التبشريية  الطرق 
يــــــــــة  لتقليد ا
على  يرّكز  الذي 
أن  حني  يف  الفرد 
االصالح اليوم يقوم 
على العمل ضمــن 
حزبّيــة  مؤّسسات 
تّيــــــــة  مجعيا و
حتتــــــرم  مدنّية 
يـــــــــــة  لّتعدد ا
الفكرّيـــــــــــة 

والّسياسية.
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بإحياء  األرض  يف  الّله  حكم  إقامة  وهو  الّدنيوي  الهدف  ضبط  بعد 

دولة الخالفة والهدف األخروي وهو الفوز بالجنّة)61( واإلقرار بالجدويّة 

الّطرق الّسلميّة لبلوغ هذه الغايات )62(واالقتناع بأّن أعظم ميدان للرّتبية 

... وعموما  النّفس واإلخالص والّصب وااليثار  القتال، فتزكية  هو ميدان 

الرّتبية الّصحيحة ال تكون االّ يف أجواء الجهاد حيث يمتحن الفرد يف ايمانه 

وعزيمته. قال ابن تيمية: »من كان كثري الذنوب فأعظم دوائه الجهاد«)63(. 

لذلك يعتب الّسلفي الجهادي أّن من يصيّل ويصوم ولكنّه يعّطل الجهاد هو 

من أصحاب الرّتبية الهادئة ومن موتى القلوب وال يقدر عىل كشف أرسار 

القرآن االّ من خاض به املعارك وعاش يف الجّو الذي تنّزل فيه أول مّرة . أّما 

من يعول عىل الّدعوة واإلرشاد فقط، فقد يفشل يف إدراك هدفه ألّن النّفس 

البرشيّة مهما بلغت من قّوة ال تستطيع أن تصمد مّدة طويلة يف مواجهة 

مغريات الحياة ما لم تنخرط يف قتال العدّو. ولو سكت الّصحابة رضوان 

الّله عليهم واستسلموا للحياة الجاهليّة ولم يقاوموا الكفر والّردة ويفّعلوا 

]61[ فكّل نعمة دون الجنّة فانية وكّل بالء دون النّار عافية 

]62[ تتجاهل الحركة السلفية العلمية رضورة األخد باألسباب فللحصول عىل السلطة ال بد من 

اكتساب القوة العسكرية 

النرش:  سنة  فهد،  امللك  مجمع  تيمية،  ابن  الدين  -تقي  تيمية  ابن  فتاوى  مجموع   ]63[

1416هـ/1995م ، الجزء الثامن والعرشون، ص421

يعترب الّسلفـــي 
مـــــن  أّن  اجلهادي 
يصّلي ويصــــــوم 
ولكّنه يعّطـــــل 
مـــــــن  هو  اجلهاد 
الرّتبيــــة  أصحاب 
موتى  ومن  اهلادئة 
القلوب وال يقـــدر 
على كشف أسرار 
القرآن ااّل من خاض 
به املعارك وعـــاش 
يف اجلّو الذي تنّزل 

فيه أول مّرة.
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قانون التّدافع الكوني الذي نّص عليه القرآن الكريم ، قال تعاىل: »ولوال دفع 

الله الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض«)64( ملا نجحوا يف نرش االسالم. 

والتدافع يف نظر السلفي الجهادي هو قانون يقع تحريكه بالقتال الذي 

يجعله يشعر بالقضية التي يحملها ويضّحي من أجلها وقد يصنع مثاال 

جهاديّا جيّدا يدفع أفراد املجتمع اىل احرتامه ألّن النّاس بطبعهم يميلون اىل 

التّمرد عىل الّضعف وتمجيد القّوة املاّدية لذلك لم تستجب الجزيرة العربيّة 

اىل االسالم االّ بعد أن خاض الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم غزوات وانترص 

وفتح مّكة . وعندما رأى الّصحابة آيات الّله يف القتال وصمود أبطال مثل 

»بالل الحبش« و»خباب بن األرت« ...استجابوا ألوامر من الّدرجة الثّانية 

التي  الّرهيبة  فاألحداث  النّقاب،  وارتداء  والّصالة  الخمر  رشب  كتحريم 

تلفت أنظار النّاس وثبات نماذج برشيّة أمام األهوال هو من أحسن وسائل 

الرّتبية اذ يف هذا الجّو يسهل التّغلب عىل األنانية وتجاوز مرحلة الّطفولة 

»هذا  عزام:  الله  عبد  قال   . الّرجولة  معاني  وذوق  الّرشد  درجة  بلوغ  اىل 

الّدين جاء بالّسيف وقام بالّسيف ويضيع اذا ضاع الّسيف. وهذا الّدين دين 

هيبة،الّضعف فيه جريمة يستحق صاحبها جهنم«)65(.

من هذا املنطلق يتمّسك الّسلفي الجهادي بمقولة الّجهاد بمعنى القتال 

سواء كان دفاعيّا أو هجوميّا ويف كّل الحاالت هو يقاتل من أجل إخراج أعداء 

األّمة ووكالئهم الذين دّمروا البالد املسلمة عقائديّا ونهبوا ثرواتها وحّولوا 

املسلمني اىل عبيد لهم. فالغرب الصليبي والصهيوني املستعمر)66( والحكام 

]64[  – سورة البقرة - اآلية 251 

]65[  – كتاب ادارة التوحش – بترصف -

]66[  – إشارة إىل احتالل فلسطني .

نظر  يف  التدافع 
اجلهادي  السلفـــي 
يقع  قانــــــون  هو 
حتريكـه بالقتال 
الذي جيعله يشعر 
اليت  بالقضيـــــــة 
حيملها ويضحـــّي 
من أجلهـــــــــــــا 
وقد يصنــــع مثاال 
جهادّيا جّيدا يدفع 
أفراد اجملتمـــع اىل 
الّناس  ألّن  احرتامه 
مييلون  بطبعهــــم 
اىل الّتمـــــرد على 
الّضعـــف ومتجيد 

القّوة املاّدية.
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الذين يحكمون املسلمني يف مختلف األقطار بغري ما أنزل الّله ويستجيبون 

الحركة  يخالفون  الذين  البدع  الكافرة وأصحاب  الغربيّة  الّدول  المالءات 

االسالمية يف فهمها للّدين والرّشيعة)67( كّل هؤالء يمثّلون قائمة األعداء 

الذين وجب قتالهم)68( قصد الّسيطرة عىل مساحة من األرض إلعالن إمارة 

الله قسا جلدا أو رجما أو برتا لأليادي . ويتحّدد  أو خالفة تطبّق رشع 

اختيار املنطقة التي وجب عىل الجماعة الّسلفية الجهاديّة أن تحدث فيها 

الفوىض بجملة من املعايري منها أن تكون املنطقة ذات تضاريس وعمق 

جغرايف يسمح بالتّحرك واالختفاء وأن تكون الّسلطة املركزيّة التّابعة لها 

الرعب  القاء  بد من  ال  )69(بالنجاح)70(  املرحلة  تكّلل هذه  ضعيفة ولكي 

واعتماد الّشدة يف القتال حتّى يستسلم العدّو وال ينتقم من املجاهدين)71(. 

]67[ ترشع الجماعة السلفية استنادا اىل فتاوى ابن تيمية قتال غريها من املسلمني اللزامهم 

بما تراه من أمور الدين كمن اليلتزم بالصالة أو بالصوم أو امتثل لحكم الطاغوت ولم يظهر 

الباءة منه – قد يكون املسلم مجهول الحال أي لم يظهر منه ناقض من نواقض االسالم  فاذ 

كان يف دار الكفر يجوز قتله تقصدا للمصلحة أما ان كان يف دار االسالم فهو مستور الحال 

يجب مراقبته

]68[  باستثناء أصحاب البدع قد يقاتلون يف سبيل الله كما أعلن حكام مرص والشام الجهاد 

املبتدعة ألنهم  يعتبهم من  كان  أنه  املنصورة رغم  الطائفة  تيمية  ابن  التتار فسماهم  ضد 

مالوا اىل فرقة األشاعرة

]69[  تسّمى مرحلة النّكاية واإلنهاك

]70[   أي تنتهي بادارة التوحش واقامة سلطة محلية

]71[  قد يبر السلفي الجهادي قطع الرؤوس والحرق واالغراق بما مارسه بعض الصحابة 

من أعمال من هذا القبيل فقد حرق أبو بكر الصديق مثال اياس بن عبد ياليل ويلقب بالفجاءة 

ملا خدعه يف أخذ أموال لجهاد املرتدين ثم صار بها قاطع طريق. كما كانت وصايا أبي بكر 

للجند بجز رقاب العدو بال هوادة

اختيــار  يتحّدد 
وجب  اليت  املنطقة 
على اجلماعــــــة 
اجلهادّية  الّسلفية 
فيها  حتــــــدث  أن 
جبملة  الفوضـــى 
منهــــا  املعايري  من 
املنطقة  تكون  أن 
ذات تضاريـــــــس 
وعمق جغرافـــــي 
بالّتحـــرك  يسمح 
وأن  واالختفــــــاء 
تكون الّسلطــــة 
الّتابعة  املركزّية 

هلا ضعيفة.
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ويتجىّل  الجهادي  الّسلفي  املوقف  خطورة  نالحظ  تقدم  مما  وانطالقا 

ذلك يف عّدة مظاهر : 

تصّور  تقليديّة  بنظرة  العالم  اىل  تنظر  الجهاديّة  الّسلفية  تزال  ال   *

العالقة بني املسلمني وغريهم بمثابة حالة حرب دائمة تقوم عىل الجهاد 

بمعنى القتال يف سبيل تطبيق رشع الّله يف األرض . ويف الواقع سادت هذه 

الّرؤية التّاريخ القديم والوسيط وحتّى النّصف األول من القرن املايض فقد 

كان املجال العسكري هو التّعبري األسايس عن قّوة الّدولة لذلك كان تاريخ 

الّدويل  املناخ  هذا  ويف  واالستعمار  الغزوات  تاريخ  هو  الّدولية  العالقات 

الّله  صىّل  الّرسول  زمن  املسلمني  أمام  املتاح  الوحيد  الّسبيل  كان  املتوتّر 

عليه وسّلم والخلفاء الّراشدين هو االحتكام اىل الحوار والّدعوة الّسلميّة 

وتعّد مراسالت الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم الّشهرية للملوك وإعالنه أنّه 

أن  يمكن  الّدولة  فقّوة  اليوم  أّما  آنذاك،  متميّزا  نموذجا  الّدين  يف  إكراه  ال 

تتجىّل من خالل التّطور العلمي والتّقني واالقتصادي . واملزاج الّدويل العام 

املجتمعات  طبقت  ولو  والتّفاهم  للتّواصل  كأداة  بالقتال  يسمح  يعد  لم 

املعارصة ما تمتلكه من ترسانة عسكريّة هائلة خاّصة يف مجال الّسالح 

النّووي الندثر هذا الكوكب األريض. لذلك نرى من الّصالح استثمار مقولة 

املسلمني  عالقة  يف  األساس  هو  الّسلم  واعتبار  الكونيّة  االنسان  حقوق 

بالعالم. وبإمكاننا تعزيز هذه الّرؤية بنصوص القرآن والّسنة التي ترجح 

الّسلم وتربط القتال بالّدفاع عن النّفس وتحرير األرض املغتصبة والتّأكيد 

عىل أّن اإلسالم قد انترش يف العديد من البلدان من خالل اّطالع النّاس عىل 

محاسنه)72(. 

]72[ راجع عىل سبيل املثال انتشار االسالم يف جنوب رشق اسيا وغرب افريقيا ...

 ال تزال الّسلفية 
اجلهادّيــــــــــــة 
تنظر اىل العالـــــم 
تقليدّيـــة  بنظرة 
بني  العالقة  تصّور 
وغريهــم  املسلمني 
مبثابة حالة حرب 
علــى  تقوم  دائمة 
اجلهاد مبعنـــــــى 
القتال يف سبيــــل 
الّل  تطبيق شـــرع 

يف األرض.
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وقد حّرم »ابن تيمية« قتال الكّفار ملجرد كفرهم عىل خالف ما يعتقده 

يف  وأنكر  الكّفار  من  املحاربني  قتال  هي  الغاية  أّن  وبنّي  اليوم  الّسلفي 

رسالته »قاعدة يف قتال الكفار« نسخ آية الّسيف )73( قال تعاىل : »َوَقاِتلُوا 

يِف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُكْم َواَل تَْعتَُدوا«)74(. وبالّرجوع اىل أسباب نزول 

اآلية 5 من سورة التّوبة وهي ما اصطلح عىل تسميتها بآية الّسيف نتبنّي 

الخارجي. للعدوان  للتّصدي  بل  الّدين  نرش  أجل  من  يرّشع  لم  القتال  أّن 

يروى أن عامل الروم فروة بن عمرو الجذامي يف بالد الّشام أسلم وأهـدى 

اىل الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم هدايا فلّما بلغ الخب الّروم حبسوه وقتلوه 

أمرا يقيض بإعدام كّل من اعتنق اإلسالم. كما  وأصدر هرقل االمباطور 

توجد حادثة أخرى تعلل الجهاد الّدفاعي كما أعلنته آية الّسيف كرّد عىل 

عدوان االمباطوريّة الّرومانية وعمالئها، فقد قتل الحارث بن عمري األزدي 

–رضب عنقه- وهو رسول النّبي صىّل الّله عليه وسّلم اىل األمري الغساني 

الحارث بن أبي شمر وأصبح العداء واضحا .

القتايل  نهجه  يف  يرّكز  ما  كثريا  الجهادي  الّسلفي  التّمّش  أّن  واملالحظ 

عىل الّداخل أي البالد اإلسالميّة فهو يعتبها دار كفر ألنّها أذعنت المالءات 

الغرب الّصليبي والّصهيوني الكافر. واعتماد العنف يف التغيري يتناقض مع 

قول الرسول صىّل الّله عليه وسّلم » ال يحل ملسلم أن يروع مسلما«)75(. 

فسوق  املسلم  »سباب   : آخر  حديث  يف  وسّلم  عليه  الّله  صىّل  قال  كما 

وقتاله كفر«)76(. وهكذا يمكن القول أّن التّوجه الّسلفي  وسيلة إلضعاف 

50

وُهْم  ِكنَي َحيُْث َوَجدتُُّموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحرُصُ ]73[ »َفِإذَا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقتُلُوا اْلُمرْشِ

َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد« سورة التوبة - اآلية 5

]74[ سورة البقرة - اآلية 190 

]75[ رواه الطباني وأبو داود

]76[ متفق عليه

حّرم »ابن تيمية« 
قتال الكّفار جملرد 
على  كفرهــــــم 
يعتقده  ما  خالف 
وبنّي  اليوم  الّسلفي 
هي  الغايـــــة  أّن 
من  احملاربني  قتال 
وأنكر  الكّفار 
يف رسالته »قاعدة 
الكفار«  قتال  يف 
نسخ أيـــة الّسيف 
قال تعاىل: »َوَقاِتُلوا 
 ِ

يِف َسِبيــــــــِل اللهَّ
الهَِّذيَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 

َواَل َتْعَتُدوا« .

,,

,,
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املسلمني باحداث حروب طائفيّة وأهليّة داخليّة، فالفشل يف مواجهة عدّو 

تستهدف  كما  داخيل)78(  عدّو  باصطناع  عنه  التّعويض  يقع  خارجي)77( 

الّسلفية الجهادية الحّريات وتوّفر للّسلطة املستبّدة ذريعة لتوسيع بطشها 

والتّضييق  األمنيّة  االجراءات  الّطوارئ وتعظيم  وإنجاز حالة  باملعارضني 

عىل الحّريات ومصادرة الحقوق .

إّن تشّدد الحركة الّسلفية الجهادية يف فهمها للّدين مّكن ألعداء االسالم 

من الرّتويج لصورة دمويّة عن هذا الّدين واعتباره دين القسوة والّسيف . 

ودفع البعض اآلخر اىل تجريد االسالم من حّقه يف الّدفاع عن ذاته يف حالة 

استهدافه واختزاله يف قيمة الّرحمة والّسالم واالستجابة لدعوة أمريكيّة 

لإلصالح الّديني املزعوم بازالة آيات الجهاد. واملطلوب هو إقناع النّاس بأّن 

اإلسالم دين يحرتم اإلنسان فال يلزمه بمعتقد وال ترشيع االّ إذا أعمل عقله 

واقتنع من تلقاء نفسه حتّى ال يتحّول الّدين من رسالة هداية اىل وسيلة 

نحّول  أن  هذا  يعني  وال  النّفاق.  اىل  يؤّدي  الحاالت  كّل  ففي  وإلزام،  قمع 

املسلم  يكون  فقد  املجتمع،  بتنظيم  له  عالقة  ال  فردي  شأن  اىل  اإلسالم 

مقتنعا بترشيعات اإلسالم لكنّه ضعيف أمام غرائزه ويف هذه الحالة يسعى 

اىل اخفاء املعايص وال يظهرها بتعّلة الحّريات وحقوق االنسان. قال صىّل 

الّله عليه وسّلم »كل أمتي معاىف اال املجاهرين« )79(. ولكن اذا لم يحصل 

]77[ استعمار أرض فلسطني مثال من قبل الصهاينة 

]78[ كشف د عصمت سيف الدولة عن وثيقة صهيونية لتفتيت األمة العربية نرشت يف مجلة 

كيفونيم الصهيونية سنة 1982 بعنوان » اسرتاتيجية ارسائيلية للثمانينات » باللغة العبية 

وعربها واستعملها للدفاع عن أبطال ثورة مرص سنة 1988

]79[  صحيح البخاري

تشـــــــــّدد  إّن 
الّسلفية  احلركة 
اجلهادية يف فهمها 
مّكن  للّديـــــــن 
من  االسالم  ألعداء 
لصـــــورة  الرّتويج 
هذا  عــــن  دموّية 
واعتبـــاره  الّدين 
القســـــــــوة  دين 
والّسيف . ودفــــــع 
اىل  اآلخــر  البعض 
من  االسالم  جتريد 
الّدفاع  فــــي  حّقه 
حالة  يف  ذاته  عن 

استهدافه.
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,,



(11)

02اإلصالح52
2016

كتاب

ذلك ال يعني أن نقمع النّاس ونلزمهم بالرشيعة كما يرى السلفي فااللزام 

الفواحش – قال  القرآن إشاعة  أنكر  الفضائل، صحيح  ينتج  أواالكراه ال 

تعاىل : إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف الَِّذيَن آَمنُوا َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم يِف 

نْيَا َواآْلِخَرِة،َواللَُّه يَْعَلُم َوأَنتُْم اَل تَْعَلُموَن )80( ولكنّه نادى برضورة احرتام  الدُّ

أشكال  لكّل  التّصدي  اىل  ودعا  وعيه  عىل  وراهن  االنسان  وحّرية  العقل 

تريد،  ال  بما  إلزامها  ال  وتطهريها  النّفوس  وتزكية  والحرمان  الّطغيان 

فاألوىل تثقيف النّاس حتّى يتغلبوا عىل أهوائهم. هذا هو امليدان الحقيقى 

لتطبيق  القّوة  استعمال  أّن  الّسلفي  فليدرك  عليه،  االشتغال  يجب  الذي 

الرّشيعة يفرز النّفاق. وليتأّكد املسلم الّديمقراطي أّن النّفاق يظهر حتّى 

يف املناخ التّحرري بدافع املصالح املتعّلقة بالجاه واملال، فقد كان املنافق 

عبد الله بن أبي يقف أمام منب الّرسول صىّل الّله عليه وسّلم كّل جمعة 

ويقول: »أيّها النّاس هذا رسول الّله فوّقروه وعّظموه واسمعوا له وأطيعوا 

التّأويلية لإلسالم التي نراها قادرة عىل الّصمود  إّن القراءة   . ثم يجلس« 

الّسماوية  األديان  آخر  هو  كدين  االسالم  ترى  التي  القراءة  هي  اليوم 

يحمل بعدا كونيّا انسانيّا منح ثقته يف االنسان فاعتبه قادرا عىل مواصلة 

مسريته باالعتماد عىل امكانياته العقليّة واالسرتشاد بمبادئ الوحي)81( 

فاالسالم جهد يعطي األولوية للقيم أهّمها قيمتي العدل والحّرية. واذا كان 

البّد من ترتيب هاتني القيمتني، فإّن العدالة كقيمة تأتي يف الّدرجة الثّانية 

بعد الحّرية ألّن األحرار يستطيعون أن يقيموا عدالة )82( أما غري األحرار 

]80[ سورة النور - اآلية 19

]81[ قراءة محمد اقبال  

]82[ اذا لم يعمل الشعب عىل اقامة العدالة فحريته مازالت مغيبة

القــــرآن  أنكر 
إشاعــــــــــــــــة 
لكّنه  الفواحــش 
بضـــــــرورة  نادى 
العقـــــــل  احرتام 
االنســــان  وحّرية 
وراهن علــى وعيه 
الّتصدي  اىل  ودعا 
أشكال  لكـــــّل 
الّطغيـان واحلرمان 
الّنفوس  وتزكية 
إلزامها  وتطهريها ال 

مبا ال تريد.
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األحرار  مجتمع  يكتفي  وال  العدالة  اىل  يحتاجون  فهم  املستعبدين  أي 

)83( ألنّه يتكّون من منظمات وأحزاب وإعالم حّر  القلب  بتغيري املنكر يف 

كلها تسهم يف تقديم النّصيحة والنّقد البنّاء واملقرتحات للّسلطة القائمة 

وقد تضغط بمسريات سلميّة وتغري الحّكام باالنتخابات . لقد قّص علينا 

الذي  هابيل  وقّصة  االستبداد  عاقبة  ليثبت  فرعون  قّصة  الكريم  القرآن 

َّ يََدَك  إيَِل رفض أن يدافع عن نفسه أمام قابيل حيث قال له : َلنِئ بََسطَت 

ِلتَْقتَُلِني َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدَي إَِليَْك أِلَْقتَُلَك،إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِمنَي )84( . 

حتّى تصّور بعض املفكرين مثل »جودت السعيد« أن األصل يف االسالم هو 

الّرأي  هذا  ويبدو  النّفس.  عن  الّدفاع  حالة  يف  حتّى  العنف  ممارسة  عدم 

مبالغا فيه يتعارض مع تطّلع االنسان اىل الحّرية ورفض الّظلم لذلك نرى 

أن القرآن يتضمن رشوطا للقتال أهمها : 

1 – أوال أن يخّل الخصم بمبدا » ال إكراه يف الّدين« أي أن ال يسمح بحّرية 

الفكر والتعبري، فيعتدي عىل األنفس واألموال واألعراض يف سبيل الوصول 

اىل السلطة أو التمسك بها، أما اذا كان الخصم ديمقراطيّا بتعبرينا اليوم 

فال يجوز قتاله . 

2 – ثانيا أن يكون الطرف الذي يعلن القتال ملتزما بمبدا » ال اكراه يف 

نحو  ينحو  منغلقا  ال  ديمقراطيا  طابعا  يأخذ  برنامجا  يحمل  أي  الدين« 

االستبداد – كما هو الشأن بالنّسبة للتّيار السلفي )85( .

]83[ رغم أهمية البناء يف هذا املستوى. 

]84[ سورة املائدة - اآلية 28

]85[  هذه فكرة مقتبسة من كتاب » مذهب ابن آدم األول : مشكلة العنف يف العالم االسالمي 

لجودت الّسعيد الكاتب الّسوري الذي صاغ نظرية الالعنف كرّد عىل كتابات السيد قطب التي تدعو 

اىل العنف ويتخذها الّسلفي اليوم مرجعا له.

العدالـــــــة  إّن 
تأتـــــي  كقيمة 
يف الّدرجة الّثانية 
بعد احلّريـــــــــة 
األحــــــــــرار  ألّن 
يستطيعـــــــــون 
عدالة  يقيموا  أن 
أي  األحرار  غري  أما 
املستعبديـــــــــن 
فهم حيتاجـــــــون 
وال  العدالـــــة  اىل 
جمتمع  يكتفي 
بتغيري  األحـــــرار 
القلب  يف  املنكر 
من  يتكّون  ألّنه 
وأحزاب  منظمــات 
وإعالم حــّر كلها 
تقديم  فــي  تسهم 
والّنقد  الّنصيحــة 
واملقرتحات  البّناء 

للّسلطة القائمة 

,,
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بمطابقتها  نعلم  ما  بمقدار  وصّحتها  بصدقها  نحكم  معرفة  كّل  اّن 

للواقع وقدرتها عىل االرتقاء به وتطويره لذلك نرى أّن التّيار الّسلفي مآله 

االندثار ألنّنا نعيش اليوم يف زمن أصبح فيه الوعي حاّدا بحقوق االنسان 

التّفاعل مع  الرّتكيز عىل  اىل قرية صغرية وهو ما يقتيض  العالم  وتحّول 

طموحات النّاس اىل الحّرية والعدل واعتبار هذه التّطلعات هي من فطرة 

االنسان، فقد أراد الّله أن يتشّوف كّل النّاس سواء كانوا متدينني أو غري 

الّله  ارادة  الحّرية والعدل فمرجعنا لالقرار بهذه الحقوق هو  اىل  متدينني 

التي خلقت االنسان عىل طبيعة معينة)86(. 

االنسانية ويفهم اإلسالم  الطموحات  الّسلفي عىل هذه  يرّكز  أن  وبدل 

عىل أنّه دين الفطرة تراه يهتم بجزئيّات للرّشيعة كأحكام الحدود وامللبس 

الثّانية ألنّها تختلف من دين اىل آخر وفرضها عىل  الّدرجة  وهي قيم من 

النّاس يعّد انتهاكا لحقوق االنسان)87(. واملطلوب اليوم هو إبراز اإلسالم 

كدين عاملي ينسجم مع الكونيّة فيتّسع لحقوق اإلنسان والتّمتع بمباهج 

األرض وتنمية االقتصاد، أما تخويف الناس عىل مصالحهم باسم االسالم 

فهو يتناقض مع تأسيس هذا الدين عىل تحقيق املصلحة ودفع املفسدة 

]86[ قال عمر بن الخطاب يف هذا السياق : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟

]87[ تخىل حزب العدالة والتنمية الرتكي الحاكم عن أحكام الحدود فألغى عقوبة الزنا واالعدام 

واعرتف للمسلم الرتكي بالحق يف تغيري دينه طبقا للمادة 18 من االعالن العاملي لحقوق االنسان 

وكّون أردغان لجنة » هيئة الشؤون الدينية« – ديانيت - لفرز األحاديث النبوية وحذف كل حديث 

الترشيع  بعجز  إقرار  أنّه  عىل  التوجه  هذا  نفهم  ال  ولكن  اليوم  االنسان  حقوق  مع  ينسجم  ال 

االسالمي عىل التطور واالستجابة لقيمتي العدل والحرية، فمن عنارص اكتمال الدولة الحديثة يف 

مجتمعنا هو عدم االستهانة بأهمية العالقة بني الثقافة والترشيع – رأي لصالح الدين الجوريش 

من مقال له بعنوان » أفكار حول الدعوة اىل االصالح الديني«

ـّز  يركـ أن  بدل 
علـــــــى  الّسلفي 
الطموحــــــــــات 
املتمثلة  االنسانية 
يف احلرية والعدل  
ويفهم اإلسالم على 
أّنه دين الفطـــــرة 
تراه يهتم جبزئّيات 
يعــــــــــــة  للّشر
كأحكـــــــــام 
احلدود وامللبـــــس 
من  قيــــــــم  وهي 
الّدرجة الّثانيـــــة 
ختتلــــــــف  ألّنها 
من دين اىل آخـــر 
الّناس  وفرضها على 
انتهاكـــــــا  يعّد 

حلقوق االنسان.
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,,



55

(11)

اإلصالح 02
2016

كتاب

ومراعاة ضغط الواقع ومبدأ التّيسري واملساواة )88(. وال نحتاج اىل تحسني 

صورة اإلسالم بإظهار سماحته عىل مر التاريخ وإثبات أنّه سبق السلف 

الخلف يف كل املستويات فهذه رياضة فكريّة ضاّلة ألّن التّاريخ االسالمي 

يحتوي عىل الغّث والّسمني والخبيث والطيب ولكن من املجدي االنسجام 

مع رضورات العالم الحديث واالستناد اىل منظومة حقوق االنسان الكونيّة 

باعتبارها حالة فطرية تعب عن إرادة الله )89(. 

ومن املهم جّدا أن نؤكد عىل ثبات العقيدة والشعائر كالصالة والّصوم 

والحج ومبادئ االسالم وقيمه كالعدل والحرية ولكن بما أنّنا نرفض اليوم 

فكري  بمنظار  كونيّة  ظواهر  عن  تتحّدث  التي  القرآنية  اآليات  نفهم  أن 

تجاوزه العلم الحديث فليس من املقبول كذلك أن نفّس اآليات التي تقاوم 

تعد  لم  اجتماعيّة  أوضاع  مع  انسجمت  بأحكام  العدل  اىل  وتدعو  الّظلم 

الواقع وتطور  يتحّدد فهمه بمقتضيات  العدل  أّن  لذلك نرى  اليوم  قائمة 

إدراك النّاس، فقد كانت هذه القيمة تعني تنزيل النّاس يف منازلهم وإعطاء 

لذلك كثريا ما استهجن   )90( كّل ذي حّق حّقه حسب منزلته االجتماعية 

األحوال حكرا  أحسن  األمر يف  واعتب هذا  الحكم  الّرعية يف شؤون  تدّخل 

أّوال ثّم أهل الحّل والعقد وهم الفقهاء وقادة الجند وكبار  الّسلطان  عىل 

]88[ عدد النصوص التي تحث عىل قيمة املساواة أكثر بكثري من النصوص التي تتضمن تمييزا 

والتي يمكن أن نفهمها بربطها بأسباب النزول والواقع املحايث الدي تنزلت فيه 

]89[  يرى املفكر االيراني عبد الكريم رسوج أن مرجعنا لحقوق االنسان هو ارادة الله بمعنى 

خلق كل الناس يطمحون مثال اىل الحرية والعدل وال نستحق ملعرفة هده الحقوق اىل العودة اىل 

الرشيعة.

]90[ يوجد تفريق يف الفقه االسالمي بني أحكام العبد والحر- املرأة والرجل - األمة والحرة ...

املقبول  من  ليس 
أن نفّسر اآليات اليت 
تقاوم الّظلم وتدعو 
اىل العدل بأحكام 
مع  انسجمــــــــت 
اجتماعّية  أوضاع 
قائمــــــة  تعد  مل 
نـــــرى  اليوم لذلك 
أّن العدل يتحـــّدد 
فهمه مبقتضيـــات 
الواقع وتطور إدراك 
الّناس، فقد كانت 
هذه القيمة تعنـي 
الّنــــــــاس  تنزيل 
يف منازهلم وإعطاء 
كّل ذي حّق حّقه 
حسب منزلتـــــــه 

االجتماعية.
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التّجار أي النّخبة ثانيا، أّما اليوم فقد أصبح من البديهي أن يتّجه التّفكري 

املجتمع  أفراد  كّل  ومشاركة  للثّروة  العادل  والتّوزيع  الفرص  تكافؤ  اىل 

باعتبارهم مواطنني أحرار يف إدارة الّشأن السيايس للبالد. والعدل يف املجال 

االجتماعي ال ننطلق يف تحديده من االقتناع بأّن هذا املوقف هو الحّق وما 

عداه فهو باطل بل نعتب كّل املواقف نسبيّة تعب عن مصالح متعارضة 

واالقناع  الحوار  اىل  يحتكم  الذي  األحسن  نتّبع  لذلك  املجتمع)91(  داخل 

ويراعي موازين القوى.

التي يسعى  الّدعوات االسالمية  أنفسنا مترّضرين من   واذا كنّا نعتب 

أصحابها اىل تحويل االسالم اىل أداة للعنف والتّسلط والطبقيّة فليس من 

سبيل أمامنا للخروج من هذا املأزق االّ بمحاورة القراءات الّدينية املنغلقة 

الّصحفية  دفع  الذي  لالسالم  االنساني  البعد  وإبراز  تهافتها  وفضح 

البيطانية ايفون ريديل اىل اعتناق االسالم بعد خروجها من أرس طالبان 

سنة 2001 وحني سئلت عن سبب ذلك وهي التي كانت تعد ذلك املستحيل 

بعينه فقالت : »لقد درست القرآن فأذهلتني العدالة املطلقة فيه – يقول 

الله تعاىل : »َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئًَة أَْو إِثًْما ثُمَّ يَْرِم ِبِه بَِريئًا َفَقِد اْحتََمَل بُْهتَانًا 

َوإِثًْما ُمِبينًا« )92(  ان هذا البئ الذي تذكره اآلية هو يهودي كان يسكن 

الحّق فأنزل  ااّل أن يحّق  الله يف سمائه وأبى  املدينة واتهم بالّسقة فغار 

نحوا من عرش آيات بينات انتصارا ليهـــودي)93(وعاتب القرآن النّبــي 

 ]91[ مثال قد تتعارض مصلحة األجراء وأصحاب العمل

]92[ سورة النساء - اآلية  105 

]93[ من اآلية 105 اىل اآلية 113 من سورة النساء

نعترب  كّنا  اذا 
أنفسنــا متضّررين 
الّدعوات  مــــــــن 
االسالميـــــــــــة 
اليت يسعـــــــــــى 
بهـــــــــــــا  صحا أ
حتويــــــــــل  اىل 
أداة  الــــى  االسالم 
والّتسلـــط  للعنف 
فليـــس  والطبقّية 
من سبيل أمامنـــــا 
هــــذا  من  للخروج 
املأزق ااّل مبحـــاورة 
القراءات الّدينيـــة 
املنغلقة وفضـــــح 
تهافتها وإبراز البعد 

االنساني لالسالم.
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صىّل الّله عليه وسّلم عىل تصديقه ملن اتّهمه » وال تكن للخائنني خصيما« 

الّدين لتكون حّجة عىل كّل مسلم قد تعصب  اىل يوم  اآليات تتىل  اّن هذه 

ملصلحته الذاتيّة أو الحزبيّة ووصف اآلخر املخالف له بالخيانة أو بالتكفري 

له  تدفعه محاربة قريش  لم  الّله عليه وسّلم  ...والنّبي صىّل  بالعمالة  أو 

وإخراجه من بيته بأن يخرج عن شهادة العدل فقال عن حلف الفضول 

الذي أنشئ يف الجاهليّة : »لو دعيت ملثله يف االسالم ألجبت« )94(.  

57

]94[من مقال بعنوان »عدالة القرآن« للكاتب الفلسطيني أحمد أبو رتيمة 

مــــــــــــع  جلا ا
القـــــــــراءات  بني 
للّتيـــــار  الّنقدية 
اعتبـار  هو  الّسلفي 
الّنزعة الّسلفيــــة 
غري قادرة علــــــى 
االندماج يف العصر 
فهمهــــــا  حبكم 
احلريف للّنصــوص 
الّدينية وجتنّبهـــا 
وتقديسها  الّتأويل 
للماضــــــــــــــي 
واسرتجاعها للرتاث 
الفقهي احلنبلــــي 
نقـــــد  أساسا دون 
الفوات  ووقوعها يف 
بالربهنة  الّتارخيي 
عـــن  عجزها  على 
االتيان ببديـــــــل 
مع  ينسجم  تنموي 
مكاسب الفكــر 

االنساني.
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خاتمة

هو  بينها  الجامع  فإّن  الّسلفي  للتّيار  النّقدية  القراءات  تعّددت  لنئ 

فهمها  بحكم  العرص  يف  االندماج  عىل  قادرة  غري  الّسلفية  النّزعة  اعتبار 

الحريف للنّصوص الّدينية وتجنبّها التّأويل وتقديسها للمايض واسرتجاعها 

التّاريخي  الفوات  يف  ووقوعها  نقد  دون  أساسا  الحنبيل  الفقهي  للرتاث 

بالبهنة عىل عجزها عن االتيان ببديل تنموي ينسجم مع مكاسب الفكر 

الّسلفية الجهاّدية تعمل  أّن  العمّلية من الواضح  النّاحية  االنساني. ومن 

وأهليّة وتقديم  وإثارة حروب طائفية  االسالميّة  البالد  تفكيك  اليوم عىل 

خدمة لالستعمار وترسيخ التّبعية . ونؤّكد عىل خطورة املقوالت الّسلفية 

العلمية  فالّسلفية  أنّها تمثل االسالم وهي مرتابطة  اذ تقدم نفسها عىل 

قد تنتهي اىل الّسلفية الجهادية  لذلك نرى أنّه اذا لم ينقد الفكر الّسلفي 

ولم يجد الّشباب املتدين بالّسلفية العلميّة التّأطري والحال أّن أغلبهم اليوم 

يواصل حياته بصورة مزدوجة فهو يشاهد الّسينما ويستمع اىل املوسيقى 

وقد يمارس الّرقص ويحمل قناعات دينيّة منغلقة قد تغرس فيه االنفصام 

والتمزق يف الشخصية )95(.

الشباب  لدى  التدين  وظاهرة  الدينية  العربية  الفضائيات  بعنوان  جامعي  بحث  انظر   ]95[

الطالبي التونيس بمنوبة نموذجا – للطالبة جنات املليتي 

 من الّناحيـــــة 
العمّليــــــــــــــة 
من الواضـــــــح أّن 
اجلهاّدية  الّسلفية 
على  اليــوم  تعمل 
البــــالد  تفكيك 
وإثــارة  االسالمّية 
حروب طائفيـــــة 
وأهلّية وتقديــــم 
لالستعمار  خدمة 

وترسيخ الّتبعية
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النكوص  يدرك  مقوالته  خالل  من  الّسلفي  الفكر  لتجليات  املتتبع  ان   

الذي تردت فيه الحركة الّسلفية اليوم بشّقيها العلمي والجهادي بالنسبة 

ألفكار الشيخ محمد عبده وجمال الدين األفغاني وعبد الحميد بن باديس 

والشيخ محمد الطاهر بن عاشور...وغريهم من رجال اإلصالح يف القرن 

املايض)96(. وقد يرى البعض أّن الّسلفية الجهادية اليوم استثمرت ما وصل 

اليه املسلمون من ذّل واهانة واضطهاد يف ظّل النّظام العاملي الذي تقوده 

والوطنية  القطرية  نوعيّة عىل  األمريكية فحّققت قفزة  املتحدة  الواليات 

النّقيض  تمثل  مضاّدة  عوملة  اىل  اليوم  املسلم  األنا  تطّلع  مع  وتفاعلت 

املوضوعي لألمركة وترويج نمط حضاري يقوم عىل اقتصاد الّسوق وحكم 

الرّشكات العمالقة العابرة للقارات االّ أنّنا البّد أن نسّجل فقر األطروحات 

مكاسب  عىل  انفتاحها  وعدم  انغالقها  نتيجة  وتصّلبها  اليوم  الّسلفية 

الفكر االنساني وتمّسكها بالفهم الحريف للنّصوص الدينية وتخّلفها عن 

اجتهادات رجال اإلصالح يف العرص الحديث الذين اعتمدوا الفهم املقاصدي 

يمّرر من خاللها كّل جديد مفيد ال  املصلحة كقنطرة  للّدين فاستخدموا 

تقرير  وحّق  التفكري  وحّرية  كالّديمقراطية  االسالم  جوهر  مع  يتناقض 

املصري وحّق تنظيم األحزاب والنّقابات. يكفي أن نشري يف هذا الّسياق اىل أّن 

الشيخ محمد الفاضل بن عاشور كان رئيسا رشفيا لالتحاد العام التونيس 

للشغل مثال وعبد العزيز الثعالبي هو مؤسس الحزب الدستوري التونيس.   

ويعود سبب انتشار املقوالت السلفية، خصوصا العلمية،رغم بساطتها 

وسطحيتها اىل تفضيل أغلب النّاس املواقف الحاسمة والنّهائية والحّدية 

]96[ من مقالة بعنوان : من الوهابية اىل السلفية االصالحية ..اىل الجهادية »   ملحمد عابد 

الجابري

سبـــــــب  يعود 
املقـــــوالت  انتشار 
السلفية، خصوصا 
غــــــم  ر ، لعلمية ا
طتهـــــــــــــا  بسا
سطحيتهــــــــــا  و
أغلب  تفضيل  اىل 
الّناس املواقــــــــف 
احلامسة والّنهائية 
يــــــــــــة  واحلّد
اليت تعـــــــــــرض 
يقينية  صورة  يف 

ال خيالطها شك.

,,
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نظرية  تؤكده  ما  وهو  شّك  يخالطها  ال  يقينية  صورة  يف  تعرض  التي 

االدراك  تنّص عىل كون  التي  النّفس االجتماعي  الجشطلت يف سياق علم 

الحيّس لألشياء ينحو دائما نحو البساطة واالنتظام واالحساس باالكتمال 

لذلك ينفر عاّمة النّاس من املقوالت املتشّككة وغالبا ما يصّدقون كّل من 

تكّلم باسم الّدين فيجزمون برأيه ويرون أنّه يعبعن إرادة الله، فالفصل 

بني االسالم مثال والفكر االسالمي والتاريخ االسالمي لدى عاّمة املسلمني 

يكاد يكون منعدما فالعاّمة تريد فهما حرفيّا بسيطا وهو ما يجنح اليه 

الحرفيّة ال  القراءة  أّن  بيّنت  أو  بتأويل جديد  ناقشت وأتيت  واذا  الّسلفي 

تستقيم وتحّدثت عن املقاصد وتاريخية النّص )97( .....قد ال يتجاوب معك 

العاّمة . وبقاء هذه العقليّات يحتّم علينا مواصلة معركة التّنوير . 

61

]97[ بمعنى ارتباطه بأسباب النزول

العاّمـــــة  تريد 
فهما حرفّيا بسيطا 
وهو ما جينــح اليه 
الّسلفي واذا ناقشت 
وأتيت بتأويـــــــل 
جديد أو بّينـــــت 
احلرفّية  القراءة  أّن 
تستقيـــــــــــم  ال 
وحتّدثــــــــت عن 
وتارخيية  املقاصد 
الّنص .....قـــــــــد 
معـــك  يتجاوب  ال 
هذه  وبقاء   . العاّمة 
العقلّيات حيّتـــــم 
مواصلــــــة  علينا 

معركة الّتنوير .
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أهّم املراجع 

)1(  كتاب لسان العرب البن منظور – دار صادر بريوت – املجلد السابع. 

التاريخية بقلم  أفكارها األساسية وجذورها  الوهابية –  السلفية   )2(

حسن بن عيل السقاف – دار االمام الرواس بريوت . 

والبحوث  الدراسات  ناجي – مركز  بكر  أبي  تأليف  التوحش  ادارة   )3(

االسالمية . 

)4( كتاب الحركات االسالمية املعارصة يف الوطن العربي مكتب الرشق 

األوسط بريوت ط 4 -1998 وقد شارك فيه العديد من الكتاب مثل فهمي 

الجنحاني  والحبيب  الهرمايس  الباقي  وعبد  النفييس  الله  وعبد  جدعان 

وراشد  الجابري  عابد  ومحمد  غالب  الكريم  وعبد  الفياليل  ومصطفى 

الغنويش ..( 

هشام  د  تأليف  العربي–  واملصري  االسالمية  العربية  الشخصية   )5(

جعيط – ترجمة وتحقيق املنجي الصيادي – دار الطليعة للطباعة والنرش .

)6( مراجعات عبد الوهاب محمد رفيقي املعروف بأبي حفص نرشت 

بمجلة 24 

طبعة   – الغزايل  حامد  ألبي  والزندقة  االسالم  بني  التفرقة  فيصل   )7(

القاهرة سنة 1907 م .
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للطباعة  الوحدة  دار   – د محمد عمارة   – االسالمي  الفكر  تيارات   )8(

والنرش .

د   – والسلفية   التبعية  بني  العربية  الثقافة  محنة  العقل  اغتيال   )9(
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* محمد بوقرين من مواليد 1961جمال بوالية املنستري. 

- خريــج كليّــة الرشيعــة وأصول الّدين بتونــس، إختصاص 
أصول الّدين.

- أستاذ تعليم ثانوي باملعهد النموذجي باملنستري .

له إسهامات عديدة بيداغوجية وعلميّة منها: 

- انجاز كراس تربوي اختصاص تفكري اسالمي موّجه اىل الّسنة 
6 ثانوي سنة 1991. 

- كتاب موازي بعنوان : »املساعد عىل التفكري االسالمي« السنة 
الرابعة آداب.
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بالصحة النفسية . 
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