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احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل رسول اهللا، وعىل آله 
:َّوصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد

بعد الثورات ا عن التيار السلفي املعارص قد غدفإن احلديث 
ووسائل اإلعالم ، ًشأنا مهام يفرض نفسه عىل جمالس الناسالعربية 

ٍتيار متنام ومرتامي األطراف، يف العامل بأرسه، وهو حديث عن 
ومتعدد الصور والتجليات، ومتنوع املواقف واالجتهادات، وهذا 
ُالثراء يزيد من صعوبة دراسة أو بحث هذا التيار بجملته، وربام يـحول  ُ َ َّ
ُهذا االتساع دون توجيه خطاب واحد إىل مدارسه املختلفة، أو يمنع  ُ َ ِّ

َدون تعميم حكم عىل إجيابيات تنس ُ ٍ ٍ ِّأو سلبيات تدعى يف حقه، ُب لهِ َّ ُ ٍ!
والنصح الداخيل للخطاب ، َّومهام يكن من أمر فإن النقد الذايت

ًالسلفي املعارص يف اللحظة الراهنة يمثـل تسديدا واجبا، ودعام  ًَ ًُ ُ ِّ
أو التشاغل عنه بحال، ومما يطرح هذا ، ال يصح جتاهله، حقيقيا



٦

ٍشني حرب عاملية عىل السلفية يف تدٍ-اآلن بقوة-َالعمل ويدعو إليه  ُ
ٍكل صقع ومرص ْ ِ ٍ ْ م، ٢٠٠١ِبعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب ، ِ

ٍوهي حرب عاملية أيديولوجية ومسلكية يف آن واحد، وليس هلا من 
إىل هيدفون«ةَّالسلفيامعات والطوائف والرموز ظاهر إال أن اجلسبب

.)١(»!ٌودولةٌم دينُوينادون بأن اإلسال! تطبيق الرشيعة اإلسالمية
ٌنة من أسلحة التشويه وقد استعملت يف هذه احلرب ترسا

، حتى إذا والتشويش والتعويق والتشهري واملحارصة والتضييق
ُأحكمت القبضة وظن الغرب وحلفاؤهم يف الداخل أهنم  َّ َْ ُ ِ َِ ُ

ُقادرون عىل الرضبة القاضية انطلقت الثورات العربية بإذن رهبا َُ ِ !
َفدمر َّ َ َت اإلفك املفرتىَ َوحطمت أغالل الظلم والطغيان! ِ ْ َ َوقيود ! َّ

ِالفساد واالستبداد َووقف كثريون مشدوهني أو ذاهلني وامجني! ِ َ َ ِ ُ ْ َ !
ُوهم يرقبون صعود القوى السلفية التي متالؤا عليها َ ِ َّ وتقاسموا عىل ، َ

ًتبييتها وأربابـها يف ظل صمت رهيب فرض عىل الشعوب فرضا َْ َ ُِ ٍ ٍ َ ِ!
ٌومع أن املد السلفي قد أصبح حقيقة واقعة، وظهر مرشوع  ً َّ َّ

بقاطرة املامرسة ليلحق-ًويف مرص حتديدا-التيار ٌّسيايس هلذا 
فإن االجتامع عىل اياسية يف الكويت والبحرين وغريمهالسلفية الس

مراجعة اخلطاب السلفي لتقويته من جهة، وحتريره من امللحوظات 
ًعترب أولوية حارضة اآلن أمام املنتسبني إليه، ُعليه من جهة أخرى ي ًَ ُ َ ْ

ٍواملحبني له عىل حد سواء ٍّ.

).١٥٣ص(،الفرصة السانحة، لنيكسون) ١(












٧

َبعد هذه الثورات العربية-عىل أن عني املراقب ال ختطئ  ْ أن -َ
طائفة من الشباب املنتسب إىل هذا التيار يف أرجاء العامل العريب 

َواإلسالمي يـجهر اليوم بام كان يـهمس به أمس، ويست ُ ْ َ َِ ِ َ َعلن اآلن بام ُ ُ ِ
ٍكان يـخفيه قبل آن ُ!

وبغض النظر عن صحة تلك اآلراء واملواقف من عدمها؛ 
ٍفإن هذه النظرات النقدية حتتاج إىل فحص ومتحيص، وتعامل  ُ ٍ ٍ

َّبمنهج سديد ووعي شديد، وليتأتى من وراء ذلك الرتشيد ٍ ٍٍ ٍ!
َوما من شك يف أن ضغط القاعدة الشبابية اليوم للتطوير و ْ َ التغيري ٍّ

ٍبإيقاع رسيع متالحق قد ينطوي عىل خماطرة أو مغامرة  ِ ولو يف بعض -ٍ
كام أن التثاقل يف االستجابة الواعية للمطالب قد -املواقع عىل األقل

ٍيفيض إىل استفحال املثالب، أو إىل خسارة فادحة يف القواعد ٍ ِ ِ ُ!
ًومن هنا انطلقت هذه الدراسة املعارصة؛ لتفتح بابا إىل املناصحة 
ِواملراجعة، ولتأخذ بزمام املبادرة يف وضع هذه امللحوظات عىل سلم  َّ ُ
ُاألولويات احلارضة يف اللحظة الراهنة، بام يرجى معه أن تتنبه قيادات  َ ُ ِ ِ

َ، أو يتساقط َالعمل السلفي املعارص يف كل ميدان قبل أن خترس بعض أبنائها
ِيف الطريق بعض روادها، أو تفوهتا فرصة سانحة لتحقيق َّ ُ .أهدافهاُ

ٌّوعليه؛ فإن التيار السلفي املعارص مدعو اليوم  َّ ويف ظل هذه -َ
ِإىل أن يعيد تطوير نفسه، وأن جيدد يف أساليبه وطرحه، وأن -امللحوظات ِ ِ ِْ ََ َ ِّ

َيسعى بجهده إىل أن حيدد مواقف أكثر وضو َ َ يف قضايا ، ًوتفصيالًحاِّ
ًكان املوقف منها جممال أحيانا، ومرتددا أحيانا أخرى ًً ً!!

َكام يرجى  أن خيرج التيار السلفي من -يف خامتة املطاف-ُْ



٨

ٌاالجتامع والوئام، وأن يربز كيان عاملي يمثل حالة االنقسام إىل حال  َ ُ ْ َ
يام مرجعية وينسق بني جمموعاته ومجعياته بام يمهد لق، َهذا التيار

ُتضبط االجتهادات، وتتدارك امللحوظات، وتسدد ، سلفية عاملية َِ ِ ُ ِ
َاملسرية، وتصحح األخطاء اإلدارية واملنهجية التي تصدر من بعض  ُ ََ َ َ

ِالتجمعات السلفية هنا أو هناك، كام يسعى حلل اخلالفات ال ِّ سلفية، َ
ِوإجياد املخارج الرشعية للمشاك ة والسياسيةتصادياالقِوالنوازلِلِ

ِواالجتامعية الـمحدقة بمجتمعات املسلمني اليوم، السيام بعد ارتفاع  ِ ِ َِ ْ ُ
ُسقف احلرية، وسقوط األنظمة الديكتاتورية، وهذا بدوره يمهد إىل  ِ ِ ِ
ِاخلروج من ضيق التحزبات اجلزئية إىل سعة األمة اجلامعة، ويعني  َِ ََ ُّ ِ ِ

:قال تعاىل، ء الغاياتانتامء الوسائل إىل انتامعىل االنتقال من
﴿4  3  2  1  0  / .  -﴾

.]٩٢:األنبياء[
ًوبناء عىل ما سبق فقد جاءت هذه الدراسة معتمدة منهجا  ً َ ِ ُ ً

َيف مرص خاصة، ويف -توصيفيا، وخطابا نقديا للحالة السلفية الراهنة 
، ًثم تفكريا ارتياديا للخروج من تلك املضايق-الوطن اإلسالمي عامة

.ضع أولويات اخلطاب السلفي املعارص أمام أهله ورواده اليومبو
ٍفصول أربعة، تناول األول وقد اكتملت هذه الدراسة عرب ٍ

ملاذا : مفهوم اخلطاب السلفي املعارص، وتناول الثاين: منها
احلديث عن أولويات اخلطاب السلفي؟، فيام بحث الفصل 

تهى الفصل وعوائقه، وانمشكالت اخلطاب السلفي : الثالث
ومتنوعة ، الرابع واألخري إىل تقديم أولويات متعددة املجاالت












٩

ٍالتخصصات والسامت؛ ليدخل من خالهلا التيار السلفي إىل مرحلة  ُّ ُ
ِتارخيية بالغة اخلطورة يف إثبات جدارته وأهليته للقيادة والريادة،  ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َّ

.ِوالقيام باألمانة يف هذه األمة، ِومحل التبعة
َوفق َّ َاهللاُ تعاىل الدعاة احلداة، والعلامء اهلداة من كل اجتاه إلقامة ديننا، َ ِ ٍ ِّ َ َ ََ

َوترك التفرق يف ملتنا، ومجع عىل احلق كلمتنا، وهدى مسريتنا، وسدد  ََّ َ َ َ ََ ُّ َْ َ ِّ ََ َ َ ِ ِ َِّ ِ
َأعاملنا، وأعان عىل ذكره وشكره وحسن عبادته، وجعلنا  ََ ََ َ ِ وأمتنا احلبيبة َ

ُتمكني، إنه أكرم األكرمني، وأرحم الرامحني، واحلمد هللا ًأهال للنرص وال ُ ُ
.ِّرب العاملني
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مفهوم الخطاب اإلسالمي السلفي

واملخاطبة عىل مراجعة يدور مفهوم اخلطابربيف لغة الع
الكالم، وتوجيهه إىل األنام بقصد اإلفهام، فكل كالم ال يراد به 

اإلعالم واإلفهام ال يعترب خطاًبا يف لسان العرب.
قد ، وويراد به مضمون الكالم وحمتواهوقد يطلق اخلطاب

ي الكالمُ مِّ ؤدَّى هبا الكالم؛ وهلذا ُس يطلق ويراد به الطريقة التي يُ 
.)١(املنثور املسجوع خطبة

، يف كتاب اهللا تعاىل يف ثالثِة مواضعَ وقد وردت لفظة: (خطاب)
;  >  =  <  ?  @D C  B  A  ﴿هي: قوله تعاىل: 

 E﴾:وقوله تعاىل:]٣٧[النبأ ،﴿ o  n  m  l  k  j  i  h  g
u  t  s  r  q  p﴾:وقوله تعاىل: ]٢٣[ص ،

﴿B  A @  ?  >  =﴾٢٠:[ص[.
والصواب فرقان ما بني احلق والباطلوفصل اخلطاب هو

واخلطأ، وهو بحسب سياق اآلية الكريمة قد اقرتن باحلكمة؛ فبه 
ُ احلق عىل الوجه الذي ينبغي. ُيـَتـَبـنيَّ

ٌب وصفيٌّ َغَدْت ومصطلح اخلطاب اإلسالمي، أو الديني ُمَركَّ
الدعوة اإلسالمية لتشمل -لدى البعض-له داللة معارصة َتتَّسع 

.)٣٦١-١/٣٦٠(البن منظور، ) لسان العرب، ١(
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.)١(بمناشطها املتنوعة، ووسائلها املتعددة، ومناهجها املختلفة
وقريب من هذا املنحى التعبري عن اخلطاب اإلسالمي بأنه 

الذي يوجه باسم اإلسالم إىل الناس؛ مسلمني، أو غري البيان
مسلمني، لدعوهتم إىل اإلسالم، أو تعليمه هلم، وتربيتهم عليه، 

ًة، عبادًة ومعاملًة، فكًرا وسلوًكا، أو لرشح موقف عقيدًة ورشيع
اإلسالم من قضايا احلياة واإلنسان والعامل: فرديًة أو اجتامعيًة، 

.)٢(روحيًة أو ماديًة، نظريًة أو عمليةً 
وعليه؛ فإن اخلطاب اإلسالمي املقصود هنا أعمُّ من املضمون 

، وأوسع من القول أو الفعل، وأشمل من التحرك والشكل
اجلامعي أو الفردي، وأدخل يف احلياة بمناشطها السياسية 
واالجتامعية والثقافية واالقتصادية، وذلك برشط استناده إىل 
اإلسالم يف قاعدة املرجعية، وارتباطه بعلوم الكتاب العزيز، 

والسنة النبوية املطهرة.
واخلطاب اإلسالمي عىل هذا النحو مهيٌع فسيٌح وميداٌن 

شكاله، وتتعدد صوره وألوانه، وتتغري وسائله تتنوع أوسيٌع،
وأدواته بتغري الزمان واملكان وبني اإلنسان!

l  k  j  i  h g  f  ﴿قال تعاىل: 
n  m﴾:٤[إبراهيم[.

اإللكـرتوين وقع امل،) اخلطاب اإلسالمي بني األصالة واملعارصة، د. عبد العزيز التوجيري١(
لمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة.ل

).١٥ا اإلسالمي يف عرص العوملة، د. يوسف القرضاوي، (ص) خطابن٢(
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مجيًعا، ويتناول القضايا مجيًعا!َق لْ فهو خطاب يمتدُّ ُرَواُقُه ليشمل اخلَ 
بالغ املبني، وهذا اخلطاب هو دعوة النبيني واملرسلني، وسبيل ال

ومظهر جتديد الدين، وبرهان خريية األمة املحمدية، وسبب إقامة 
الشهادة عىل البرشية، وطريق الفالح والنجاح للربية.

وإذا أُضيف اخلطاُب اإلسالميُّ 
أو ُوِصَف بأنه سلفي إىل السلف،

فقد أضيف إىل أرشِف نسبٍة، 
م َوُوِصَف بأكمِل نعٍت؛ فإن ترسُّ

الصحابة والتابعني، ومن تبعهم بإحسان هو منهج السلف من
عني منهج النجاة والعصمة، وأساس طريق اهلدى والرمحة، 
ومهيع االتباع واالجتامع، وضامنة من الفرقة واالبتداع، 
وسبب االزدهار واالستقرار، وتتابع اخلريات والربكات، 

ف وحتقيق التمكني هلذا الدين، وظهوره باحلجة والبيان، ونرصه بالسي
والسنان! ومن وراء ذلك كله مرضاة الرمحن، والفوز باجلنان!

!  "  #  $  %  قال تعاىل: ﴿
  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' &
  9  8 76  5  4  3  2  1  0

.]١٠٠[التوبة:﴾:
فقـد املبارك بحقٍّ وكل خطاب انتسب أصحاُبُه إىل هذا املنهج

ــحابه هبــذه الت ــبة، وترشــف أص ــتحق هــذه النس وإن مل ســمية، اس
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عوها، فكـل مـن قـام بمقتضـيات  َيدَّ
هــذه الــدعوة الرشــيفة بصــدٍق فقــد 
ــا  ــع هل ــا، وإن مل يرف ــن أرباهب ــار م ص

شعاًرا، أو يرتدي هلا رداًء!
أن حيتكر هذه -مهام عال يف هذا املنهج َقْدُرهُ -وليس ألحٍد 

ال النسبة لنفسه، أو أن َيـْحِرم منها غريه، فال يكافئ هبا حمبَُّه، و
يمنعها من ُمْبِغِضِه!

فليس ثمة فرٌد وال مجاعٌة 
متحزبة متثل السلفية بمعناها 

وإنام قد يوجد من ينتسب الرشعي،
وقد إليها، ويسعى أن حييا بمنهجها،

يصيب، وقد خيطئ، وأخطاؤه ال تنسب إىل املنهج، وال إىل غريه من 
األفراد أو الدعوات التي انتسبت إىل ذات املنهج. 
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النشأة والتطور...التيار السلفي

يف اللغـة يـدور »السلف«نسبة إىل السلف، ومعنى »السلفية«
ُف  ـالَّ حول التقدم والسبق، فالسلف هم الذين َمَضوا، والقوُم السُّ

.)١(هم املتقدمون
يطلق عىل املتقدمني مـن الصـحابة فح صطاليف اال»السلف«وأما 

خـريكم قـرين، «: ^هـم املـذكورون يف حديثـه والتابعني وتـابعيهم، و
.)٢(»ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم

ــابعني ومــذهب الســلف هــو مــذهب الصــحابة الكــرام، والت
.)٣(وتابعيهم من األئمة املذكورين املشهورين

ا ثم إن كل من التزم بعقائد وأصول هؤالء األئمة كان منسـوبً 
ــنهم األمــاك ــه وبي ن واألزمــان، وكــل مــن إلــيهم، وإن باعــدت بين

خالفهم فليس منهم، وإن عـاش بـني أظهـرهم، ومجعـه هبـم نفـس 
.)٤(املكان والزمان

األمةُ ِت قَ رَّ فَ ولقد بدأت احلاجة إىل االنتساب للسلف حني تَ «
الفكرية فيها حول أصول الدين، االجتاهاُت اإلسالمية، وتعددِت 

).٣/٩٥معجم مقاييس اللغة، البن فارس، () ١(
.بمن حديث عمران بن حصني )٢٥٣٥(،، ومسلم)٦٦٩٥(،أخرجه البخاري)٢(
)، العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية، ١/٢٠لوامع األنوار، للسفاريني، () ٣(

).١١بوطامي، (صألمحد بن حجر آل
).٢١العقيدة اإلسالمية بني السلفية واملعتزلة، د. حممود خفاجي، (ص) ٤(
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لتجريـد أنفسـهم األمة األثبـات وأسـاطينها األعـالم مما دعا علامءَ 
والقواعـد الكـربى لالجتـاه ،لتلخيص وترتيب األصـول العظمـى

ــم نســبته إىل الســلف  ــوي، ومــن ث الســلفي، واملعتقــد القــرآين النب
لقطـع البـاب عـىل كـل مـن ابتـدع بدعـة اعتقاديـة، وأراد ؛الصالح

ــيهم، حتــى كانــت النســبة إىل الســلف رمــًزا لالفتخــار،  نســبتها إل
االعتقاد، مما يدل عىل أن النسبة إىل السلف عىل العدالة يفوعالمةً 

ــمل تكــن بدعــةً  ــه حقيقــة يٍّ كالمــاصــطالٍح دَ ، وال جمــرَّ ةً لفظيَّ ، لكن
ــ؛مــدلول حمــددرشعيــة ذاُت  رْ قواعــده، ومل حتــرَّ ْل ولــذلك مل تؤصَّ

عـام كـان الصـورةِ متكامـلِ موارده، إال بقيام احلاجة يف األمة لبيانٍ 
،املشهود هلم بالعدالة من طريقة عقدية،عليه أهل القرون املفضلة

.)١(»وسرية توحيدية
فاالنتســـاب إىل أهـــل الســـنة 

:واجلامعة والسلف الصـالح، يعنـي
االنتساب إىل اإلسـالم الصـايف عـن 

.ِق رَ شوائب البدع، وخمالفات الفِ 
^ا، وبمحمــد ا، وباإلسـالم دينًـكـل مـن ريضوإنَّ 

لتــزام باإلســالم مجلــة، وعــىل حتكــيم االعــىل، مقــبًال ا ورســوًال 
، أو يمــذهب بــدعيا، وبــرئ مــن تبنــا وانقيــادً رشيعتــه استســالمً 

نظريات شيخ اإلسالم يف السياسة واالجتامع، للمسترشق الفرنيس هنري ) ١(
).٣٢الوست، (ص
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مـن أصـول البـدع، كـيلٍّ أصـلٍ إىل فرقة ضالة، أو اعتامدِ ِب االنتسا
املسـلمني فهو مـن أهـل السـنة واجلامعـة إمجـاًال، وهـذا يشـمل عـوامَّ 

مرضية.غريِ فرقةٍ وا سوادَ رالذين مل ينضووا حتت راية بدعية، ومل يكثِّ 
بـه النسـبة إىل أهـل ا تصـحُّ حيقق انتسابً رُ دْ فهذا القَ 

السنة واجلامعة.
نسـبة إىل أهـل السـنة واجلامعـة الـذين فالنسبة إىل السلف هي

ـالح،  ـلفهم الص متيزوا عن غريهم بفهمهم لكتاب رهبم، وسنة نبيهم بفهم س
بإحسان، ريض اهللا عنهم أمجعني.من الصحابة والتابعني ومن تبعهم

وعليه؛ فـإن الـدعوة إىل اتبـاع 
ــــوة إىل  ــــي دع ــــام ه ــــلف، إن الس
اإلسالم والسـنة، وال غضاضـة يف 

ذلك، بحال من األحوال.
ال عيب عـىل مـن أظهـر مـذهب «: Pقال شيخ اإلسالم 

السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل جيب قبول ذلك منه؛ فـإن 
.)١(»مذهب السلف ال يكون

هـو حـديث عـن أفـراد واحلديث عن السلفيني يف الواقع املعـارص
ومجاعات، فمنهم: أفـراد معتـربون يمثلـون مرجعيـات علميـة أحياًنـا، 
وقيادات عمليـة شـعبية أحياًنـا أخـرى، ويف كثـري مـن األحـوال يكـون 
ـى عـنهم مـن طلبـة  هلؤالء وأولئك من يلوذ هبم مـن العامـة، ومـن يتلقَّ

).٤/١٤٩جمموع الفتاوي، البن تيمية، () ١(
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ُص بعـــُض العلـــ الـــدول م، ومـــنهم: مجاعـــات بعضـــها مـــنظم ُتـــرخِّ
بوجودها، وُتَقنُِّن أعامهلا، بل وتتعاون معهـا أحياًنـا! ومجاعـات أخـرى 

عليها غالبًا!ُق يِّ َض تُ مة ال ُتِقرُّ بعُض الدول بقانونيتها، بل وَ منظَّ 
يف الغالــب -وباجلملــة فالظــاهرة الســلفية املعــارصة ال ختــرج 

أشكال أربعة:عن -وباالستقراء
مة ومرخَّ مجاعات ومجعيات منظَّ -١
صة.مرخَّ مة غريُ مجاعات منظَّ -٢
ة.علمٍ مشايُخ -٣ وتربية ترتبط هبم مجوع من الطالب، واخلاصَّ
ودعوة جتتمع عليهم العامة، ومجهور األمة.خطابةٍ مشايُخ -٤

وعرضـه واألمثلة كثرية ماثلة للعيان يف طول العامل اإلسالمي 
جدت تلك الصـور مجيًعـا يف هلذه األنامط األربعة، وكثًريا ما وُ 

البلد والقطر الواحد.
وعن هذه الصور تصدر أنشطة شتى، وتـأتلف مجـوع كـربى، 

وجيري هنُر خٍري دافٌق يف األمة بأرسها.
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خصائص التيار السلفي المعاصر

بخصـائَص كثـريٍة جتعـل لـه يتمتع التيار السلفي الواسُع األطياِف 
أمهيًة بالغًة، ومن بني تلك اخلصائص:

 
يتميز التيار السـلفي املعـارص 
ــــِه عـــىل عـــرش  ـِع يف اجلملـــة برتبُّ
ـــــِه  ــــعية، وَتـَهيُّـِئ ــــة الرش املرجعي

لـك يف لوالية األمور العلمية، وعناَيتِِه بالشئون التعليمية؛ يـتجىل ذ
ي  املساجد والفضائيات، واملعاهد الرشـعية، واجلامعـات، وتصـدِّ
رموِزِه للُفْتَيا والدعوة واإلرشاد، سواء يف ذلك مـن انخـرط مـنهم 
يف املؤسســات الدينيــة للدولــة، أو مــن بقــي داخــل دوائــر العمــل 

اخلريية واألهلية.
 

قـد متيـز السـلفيون يف مجلـتهم باملرابطـة عـىل -وبشـكل عـام-إنه 
الثغور املنهجية، وحراسـة الثوابـت العلميـة والعمليـة، وصـيانة مـنهج 
أهل السنة واجلامعة، والتصدي للمنـاهج الزائفـة واملـذاهب املنحرفـة، 

ومقاومة تيارات البدع، واإلحلاد، والتغريب، والعلمنة مجيًعا.
 

مـن القيـادات -داخـل هـذا التيـار-تتنوع القيـادات السـلفية 
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العلمية الرشعية إىل العلمية التقنية، ومن الدعويـة إىل االجتامعيـة، 
ومن اإلداريـة إىل السياسـية، ومـن االقتصـادية إىل القانونيـة، فـال يكـاد 
خيلو جمـال إال وللتيـار السـلفي فيـه حضـور بكفـاءات ثريـة، وقيـادات 

غنية، عىل تفاُوٍت ملحوظ يف األعداد بني هذه املجاالت.
 
وقـد متثَّـل هــذا بقـوة يف العقــد 

ختلــو فضــائية املنرصــم، حيــث ال 
ــة  ــة-عربي ــة أو غــري ديني مــن -ديني

وجود ملحوظ هلم، ومـن مشـاركة 
ـــطة  ـــن أنش ـــة، وم ـــود معلوم وجه

مشهورة ومشكورة، وقد انفتح املجال اإلعالمي واسًعا بعد الثورات العربيـة 
ليلج السلفيون إىل آفـاق رحيبـة يف التواصـل مـن خـالل الصـحف املقـروءة، 

يَّارة، والقنوات !الفضائية الطيَّارةواملجالت السَّ
 

ــلفي  ــار الس ــع التي ــاق -يتمت ــال اتف ــه وح ــتامع طوائف ــد اج عن
بَزَخٍم شعبي، ومقدرة هائلة عـىل احلشـد اجلامهـريي، بـدا -رموزه

هذا واضًحا يف دروس مجاهرييـة، ومـؤمتراٍت حاشـدٍة، وملتقيـاٍت 
ة، وإن كانت هـذه املقـدرة موسعة، ووقفات ثورية مليونية مشهود

إنام تتحقق عند اجتامعه عىل قضية اتفاقية، وليست خالفية.
 

ويبدو هذا الصعود عـىل مسـتوى جتـارب برملانيـة اكتملـت يف 
الكويــت والبحــرين وباكســتان وغريهــا، وعــىل مســتوى جتــارب 
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وغريها.،بدأت يف مرص، وليبيا
ـــ ـــعيد االحت ـــىل ص ـــا ع ـــة، وأم ـــات املهني ـــة، والنقاب ادات الطالبي

ْث عـن  واملجالس املحلية والبلدية، ومجاعات الضـغط السياسـية َفَحـدِّ
صعود القوى السياسية السلفية وال حرج!

 
وإن بـدا كظـاهرٍة سياسـية، أو جتـىلَّ يف -ال شك أن التيار السـلفي 

ال تفارقه مصـداقيته األخالقيـة، وال يغـادره -سياٍق اجتامعي، أو ديني
ُر فيه الغايُة الصاحلُة الوسيلَة الطاحلَة. انضباطه السلوكي، وال ُتبَـرِّ

 
ــالرموز  ــوم مشــدودة العــرى ب ــارات الســلفية املعــارصة الي إن التي

تنتهـي يف مرجعيتهـا السلفية يف اجليل املايض، واألجيـال السـابقة؛ فـال 
، وال تقـف عنـد حـدود األئمـة Pعند شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة 

األربعة عامة، وال تتمحـور حـول اإلمـام أمحـد خاصـة، وإنـام تظـل 
ِم، مــن القــرون  مرتبطــة باملدرســة األوىل، ومنتميــة إىل الرعيــل املقــدَّ
املفضــلة، والســادات املبجلــة، مــن أصــحاب خــاتم النبيــني وإمــام 

، ومتتد حتى تصـل إىل املرسلني 
فالســلفية الكبــار مــن املعــارصين، 

ــن  ــا م ــبس نوره ــة، تق ــة منهجي مدرس
مشكاة أهل السنة واجلامعـة، وتسـتمد 

قوهتا من معني الِفرقة الناجية، والطائفة املنصورة.
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)١(فقه األولويات في الخطاب السلفي

ينطلـــق فقــــه األولويــــات يف 
اعــــد اخلطــــاب الســــلفي مــــن قو

، ومــن املقاصــد السياســة الرشــعية
ــو  ــالمية، فه ــدعوة اإلس ــة لل الكلي

َهـا ُرَتِب األقوال واألعامل، وترتيبِ إدراٌك رشعيٌّ مقاصديٌّ واقعيٌّ لِ 

ببيان التفاوت بني األعـامل وهذا الفقه علَّمه اهللا تعاىل لعباده
َتبَِها؛ سواء أكانت صاحلة، أم طاحلة. ورُ 
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، دار اليرس.٤لويات، طرعاية األوفصل الدعوة، أصوليراجع كتاب: معامل يف ) ١(
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Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È﴾ :٢٠-١٩[التوبة.[
ـَم النبـيُّ  ـُه أصـحاَبُه ُرَتـَب األعـامِل الدعويـة،كام َعلَّ ومـا َحقُّ

إنـك «: حـني َأرسـل معـاًذا داعًيـا ومعلـًام قـال لـهف؛التقديُم منهـا
ــاب ــَدُم عــىل قــوم مــن أهــل الكت ــدعوهم إىل أن ؛َتْق ــا ت ــيكن أول م فل

فأخْربهم أن اهللا قد فرض علـيهم ،إذا عرفوا ذلكيوحدوا اهللا تعاىل، ف
ــَس  ــتهممخ ــومهم وليل ــلوات يف ي ــ،ص ــإذا َص ــأخربهم أن اهللا ،والَّ ف ف

،عـىل فقـريهمدُّ فُرتَ ،تؤخذ من غنيهم؛افرتض عليهم زكاة يف أمواهلم
.)١(»أموال الناسفخذ منهم وتوقَّ كرائمَ ،فإذا أقروا بذلك

أليب موسـى األشـعريما كتبـهسأخذ عمرُ وعن نبينا
،إن القضــاء فريضــة حمكمــة: «سفقــال،ًهــاموجًهــا ومفقِّ س

لـه، فإنه ال ينفع كلمة حق ال نفاذَ ؛ديل إليكوسنة متبعة، افهم إذا أُ 
ــدلكآسِ  ــك وع ــك وجملس ــاس يف وجه ــني الن ــعَ ؛ب ــى ال يطم حت

.)٢(»ضعيف من جوركوال خياَف ،رشيف يف حيفك
وســنة نبينــا ،وعــن كتــاب ربنــا

َر العلــامء قواعــَد وهــدي ســلفنا  ــرَّ َق
ات يَّ بـــــني الرضـــــوراألولويـــــات

ـــ ـــينواحلاجيَّ ـــام يَّ ات والتحس ات، ك
ــــات  ــــدوبات، واملحرم ــــات واملن ــــني الواجب ــــاوت ب ــــُلوا للتف َأصَّ

، وعند التزاحم والتعارض أخرى.يف ذاهتا تارةً ؛واملكروهات

.ب) من حديث عبد اهللا بن عباس ١٩(،)، ومسلم١٤٥٨(،) أخرجه البخاري١(
).١٠/١٣٥(،للبيهقي،السنن الكربى)٢(
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بـني املصـالح يف اخلطـاب يقتيضـ موازنـًة وهذا الفقه الـدعويُّ 
عنـد التـزاحم، كـام يقتيضـ ومقابلًة بـني املنـافع واملضـارِّ واملفاسد،

ــا ملقاصــد الرشــيعة ومعانيهــا الكليــةِ  ــالتــي ألجلهــا ُرشِ إدراًك ِت َع
األنام.، والتي عىل أساسها ترتتب مصالُح األحكامُ 

ـــددة  ـــة متع ـــات األولوي وجه
، فــاألعامل املطلوبــة مــن متنوعــة

بنـاًء ؛حيث الزمـان تتفـاوت رتبهـا
ــة  ــت، وفريض ــب الوق ــىل إدراك واج ع

العمر، ورشف الزمان والدهر.
رعايـًة ،كام تتفاوت من حيث املكان، وما يتعلق بـه مـن عمـل

لفضله، أو تقديًرا لُعْرِف أهله، كام تتفاوت من حيث مـا يطـرأ مـن 
ـ  ، أو يعـرض مـن حـال خاصـة، أو مـا يقـع ممـا َيْعُرسُ َأْمٍر اسـتثنائيٍّ

البلوى به.االحرتاُز عنه، أو تعمُّ 
،أم قوليـة،أكانـت قلبيـةسواءً -وكذلك فإن األعامل والترصفات 

تتفاوت يف ذاهتا، كام تفاوتت باعتباراٍت من خارجها.-أم فعلية
ـات  ـار إدراك األولويــ وميـــزان ،رشعـــيٌّ -يف الدرجـــة األوىل-فمعيــ

والصدور عنـه فـرٌض حمتـوٌم،،إذ هو املصدر املعصوم؛ الرتجيح بينها نقيلٌّ 
أو قياس حمقق.،ثم ما استند إليه من إمجاع موثَّق

واملصـالح املرعيـة، ،املقاصد الرشعية-يف الدرجة التالية-ثم تأيت 
أو فتحها... وغريها.،الذرائعومصادر الترشيع الثانوية؛ كَسدِّ 

وأخًريا تأيت املشرتكات العامة؛ ِمن جتارب الدعاة من لـدن أنبيـاء 
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.وإىل اليومتعاىل اهللا 
ــرتكات  ــة، واملش ــالح املرعي ــعية، واملص ــد الرش ــم إن املقاص ث
ــة  ــدر رعاي ــاة، وبق ــرتبط باحلي ــالواقع، وت ــا ب ــق مجيًع ــة تتعل الدعوي
اخلطاب السلفي خلصائص الواقـع، وجمريـات أحداثـه ومؤثراتـه؛ 

تتعاظم فاعليته، وتتجىل ثمراته ونتائجه.
وفقـــه األولويـــات يف اخلطـــاب 

ــه ركــائزُ  يقــوم اإلســالمي الســلفي ل
، متثل معاقد االتفاق، وأصـول عليها

املحكـامت، الوفاق، وهي كاألصول 
بــني ســائر الــدعاة أفــراًدا أو مجاعــات،  وعنــد التفصــيل يف إعــامل 
التأصيل قد تتفـاوت االجتهـادات، وتتنـوع التخصصـات، ومثـل 

-ى معـه يف الصـف اإلسـالمي تتفرق بـه الكلمـة، وال تتـأتهذا ال
ُثلمة.-بحمد اهللا

بل الـدخول إىل احلـديث عـن فقـه األولويـات يف اخلطـاب وق
ــاذا  ــة عــن ســؤال مهــم، وهــو: مل الســلفي املعــارص، تتعــني اإلجاب
احلديث عن هذا األمر اآلن؟ وما الداعي إىل االشـتغال بـه يف هـذا 

؟! التوقيت الذي ُيْلَمُس فيه انتعاٌش سلفيٌّ وحضوٌر سيايسٌّ
ــٌع يتضــمن  إجابــة تطــوف حــول ويف الفصــل اآليت بيــاٌن موسَّ

معالِـَم تارخييٍَّة أحياًنا، وواقعيٍة ومنهجيٍة أحياًنا أخرى.
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)١(تدشين الحرب العالمية على السلفية 

ال اختالف عىل أنَّه بسقوط الشيوعية، وانتهاء صالحية 
شعار: (الروس قادمون) قد انتهى اجلهاد والكفاح املشرتك بني 

يف أفغانستان، وليس يف هذا الغرب والعامل اإلسالمي ضد الشيوعية 
من عجب، وإنام العجب أنه بمجرد حتقيق هذا اهلدف  سارع الغرب 

سبتمرب بأكثر من عرش سنوات، وذلك حني دعاه مبكًرا داهية 
الغرب (نيكسون) باخلطر األخرض الذي ينوب عن اخلطر األمحر.

ا ال شك فيه أن اإلسالم املقصـود بـاحلرب لـيس هـو إسـالم ومم
الطـرق! الشعوذة واخلرافـة، أو الِفـَرق أوالعقالنية، أو العرصانية، أو

لني عــىل موائــد الغــرب أو  ولــيس أصــحابه بطبيعــة احلــال مــن املتســوِّ
مون عـىل اسـرتجاع : «-كام يقول نيكسـون-الرشق، وإنام هم  املصـمِّ

ــالمية ال ــذين احلضــارة اإلس ــايض... وال ــق بعــث امل ــن طري ســابقة ع
هيدفون إىل تطبيـق الرشـيعة اإلسـالمية، وينـاُدون بـأن اإلسـالم ديـن 
ودولة، وعىل الرغم من أهنم ينظرون إىل املـايض فـإهنم يتخـذون منـه 

.)٢(»هدايًة للمستقبل، فهم ليسوا حمافظني، ولكنهم ثواٌر!

.، دار اليرس٢للمؤلف، الفصل السابع، ط:يراجع كتاب: ولتستبني سبيل املجرمني، ) ١(
).١٥٣، ١٥٢، ١٤١ص() الفرصة السانحة، لريتشارد نيكسون، ٢(
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ست عىل أن احلرب لي-بجالء-ومثل هذه الترصحيات ُتظهر 
إرهاب ُينسب إىل اإلسالم، وال عىل مجاعات تتبنى اجلهاد، أو 
حتى تدين بالعنف! إنام هي حرب عىل إسالم العقائد والثوابت، 

واألصول واملبادئ بالدرجة األوىل.
إهنا حرب عىل اإلسالم املقاِوم 
للهيمنة الغربية، واالستعامر، والعلمنة

اة!يف مجيع امليادين، وشتى مناحي احلي
إنه اإلسالم السلفي األصويل،

كام يدعونه!
م) ٢٠٠٥ويف تقرير مؤسسة راند األمريكية الصادر عام (

جرت املناداة بمؤمتر دويل يدشن لقيام مؤسسة دولية؛ ملحاربة ما 
!)١(»التطرف السلفي«أسموه 

م) داعًيا أن ٢٠٠٧وعىل نفس الطريق جاء التقرير التايل يف (
يدي مع الصويف يف مواجهة اإلسالم السلفي، ُيستخدم التيار التقل

. )٢(وأحياًنا جرى التعبري عن السلفية بـ:(الوهابية)
وا عىل أن أصحاب املناهج الفلسفية والكالمية هم أقدر  كام نصُّ

من غريهم عىل التصدي ألهل السنة، عىل اختالف أطيافهم.
أن قاعدة التدين يف-وبحق-وبناًء عليه؛ فإن الغرب يعتقد 

).١٤٥، (ص)راند(:تقرير) ١(
).٨٥، (ص)راند(:تقرير) ٢(
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الرشق األوسط هي قاعدة سلفية 
ومنهج السلفتتخذ الكتاب والسنة، 

مرجعية رشعية، حتكم مجيع شئوهنا 
الدينية والدنيوية.

ومن هنا: انطلق الغرب يبحث
عمن يمكن أن خيوض هبم ومعهم هذه احلرب الفكرية الكالمية 
ضد طوائف أهل السنة، والدعوة اإلسالمية، والذين وضع هلم 

إىل االعرتاف -عىل األقل-مًعا، وهو أهنم يدعون تعريًفا جا
.)١(بالرشيعة كأساٍس للترشيع!!

ومنذ ذلك التوقيت قد بدأ النفخ يف وقود حرب علمية 
وفكرية بني السلفيني من جهة، والصوفية واألشاعرة واملعتزلة 
والرافضة من جهة ثانية، وبني العلامنيني واحلداثيني والتغريبيني 

ن جهة ثالثة! وعىل فور إطالق هذه احلملة الظاملة والعقالنيني م
فقد اسُتعِملْت يف هذه املواجهات ألوان خمتلفة من األسلحة 

املدمرة، ويمكن أن ُيْرَصَد من ذلك ما ييل:
 

والالفت للنظر ليس وجود هذه الكتب قبل ذلك، وإنام 
دد إصداراهتا، وتنوع اجلهات املصدرة هلا حول العامل كثرهتا وتع

العريب واإلسالمي.

).٧٥م، (ص ٢٠٠٧) راند(:تقرير) ١(
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م) صدرت كتب وإصدارات كثرية ٢٠٠٥فبدًءا من عام (»
عن مركز البحوث والدراسات التابع للطريقة العزمية بالقاهرة، 

عن أدب اخلالف مع العلامء والفضالء!! وعباراٍت نابيًة بعيدةً 
ومن األمثلة عىل ذلك:

املقتِدي بأسالفه كالب النار «: Pقوهلم عن ابن تيمية
روا كثًريا من الصحابة .»احلروريني (اخلوارج)... والذين كفَّ

وهو جاهل بأصول الدين جهًال مركًبا، وقد حكم «وقوهلم: 
.)١(»ال يشعر!عىل نفسه بالرشك وعبادة غري اهللا، وهو 

ولقد علق األستاذ الدكتور حممد عامرة عىل هذه السلسلة من 
جمرد -تلك نامذج «فقال: -مستاًء مما ورد فيها-الكتب البذيئة 

مته -نامذج مه-من الفحش الفكري الذي قدَّ سلسلة من -وتقدِّ

. )٢(»أكثُر من عرشين كتاًبا!!كتابة هذه الدراسة
ويف ذات التوقيت التي خرجت فيه الكتب املرصية صدر »

ــة عــن املركــز املــذكور: تراجــع ) ١( ــب التالي ــد «الكت ــد عــىل عقائ خطــر تقســيم التوحي
، ١٤٤، ٨٤،٩٠،١٠٠، ٨١، ٨٠، ٧٢، ٦٦، ٥٦، ٣٦، ١٦، ٦، ٥(ص،»املســلمني

ـــاهرة ١٤٧ ـــذلك٢٠٠٥، ه١٤٢٦) ط: الق ـــائع «:م، وك ـــة والرش ـــد الوثني العقائ
ليسـوا مـن أهـل«:) وكتـاب١٢٨، ١٢٠، ١٢، ٧(ص ،يف ذات السلسلة» الساموية

).١٥٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٣٧، ٣٧، ١٢(ص،»املعية
قضـايا إسـالمية، د. حممـد :فتنة التكفري بني الشيعة والوهابية والصوفية، ضـمن سلسـلة)٢(

ــدد ــاف، املجلــس األعــىل للشــئون اإلســالمية، الع ) يف ذي ١٤٢(،عــامرة، وزارة األوق
).٦٩، (ص)م٢٠٠٦هــ، ديسمرب ١٤٢٧(احلجة 
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عن دار الرازي ودار الفتح باألردن عدٌد من الكتب التي هتاجم 
العقائد والرموز السلفية التارخيية واملعارصة عىل حدٍّ سواٍء لسعيد 

ُرصد فودة وغريه من األشعرية والصوفية من بالد خمتلفة، وقد 
مثل هذا يف الكويت، واملغرب، وغريها، بل ويف السعودية أيًضا، 

يف اهللا كامل، واملطبوععمر عبدككتاب: (اإلنصاف) الصادر عن د.
م).٢٠٠٩القاهرة (

 
م ُأقيمت بامليزيا ندوة عاملية عن ٢٠٠٦ويف سبتمرب »

اإلسالمية العاملية بامليزيا، برعاية اهلجوم عىل السلفية باجلامعة 
مجعية (صوفا) املاليزية الصوفية، وبحضور عريب وإسالمي، شارك فيها 

أشاعرة صوفية من مرص، والسعودية، واألردن، وغريها!
م) قد دعا إىل مؤمتر دويل ٢٠٠٥وإذا كان تقرير راند (»

؛ فقد انعقد مؤمت ر يدشن ملواجهة العقيدة والفكر السلفيَّْنيِ
بالقاهرة عرب رابطة جديدة، محلت اسم: الرابطة العاملية خلرجيي 
جامعة األزهر، وكان مؤمترها األول عن أيب احلسن األشعري 

٢٧-٢٤يف الفرتة من (نرتكونتننتالإلواألشعرية، وذلك بفندق ا
م)، واستضاف ٢٠١٠مايو ١١-٨هــ، املوافق ١٤٣١مجادى األوىل 

معظم أقطار العامل، وقد افتتحه كل نحو مائتني ومخسني ضيًفا من
بمرص.من شيخ األزهر، ومفتي الديار، ووزير األوقاف

وقد دارت حماور املؤمتر يف مجلتها عىل إعالن قيام هذه 
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ع 
هذا التوجه الغريب، فلام أعلن معارضته من خالل مداخالت، 
أو تعليقات عىل ما ألقي من كلامت، أو حمارضات، كان نصيبه 

اهلجوم الالذع، والتقريع الرصيح!!
م) عقد بالقاهرة مؤمتر: ٢٠١١سبتمرب ٢٦-٢٤ويف (

(الصوفية منهج أصيل لإلصالح) وذلك برعاية شيخ األزهر، 
وقاف، ومفتي الديار املرصية، وبمشاركة نحو وبحضور وزير األ

من ثالثامئة صويف من خمتلف البالد العربية واإلسالمية، وبحضور 
)١(مندوب عن حسن نرصاهللا الرافيض ممثًال عن حزب اهللا اللبناين!!

عالقات وذلك للرتويج للصوفية بعد تورط بعض غالهتم يف 
أسهمهم، واهتام عدد مشبوهة بأمريكا والغرب، مما أدى إىل سقوط 

جهة أخرى.منهم بالعاملة لألنظمة العربية من جهة، وللغرب من
 

ففي مرص األزهر عمدت إدارة جامعة األزهر، ثم مشيخة »
األزهر بقيادة فضيلة الدكتور أمحد الطيب إىل التضييق عىل كل 

مع املنهج السلفي، ويف هذا الصدد منعت عدًدا من يبدي تساحمًا 
من األساتذة من التدريس، واملشاركة يف االمتحانات، وأعامل 
التصحيح، وأحالت عدًدا من هؤالء األساتذة اجلامعيني إىل 

.)م٢٥/٩/٢٠١١(حد األ،م اإللكرتوينموقع جريدة األهرا)١(
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حتقيقات قانونية بتهم متعددة، تدور يف جوهرها حول تبني السلفية!
ًفا متشدًدا من كام اختذت إدارة اجلامعة يف عهد فضيلته موق

كلية الدعوة اإلسالمية ورجاالهتا بوصفها كلية سلفية!!
ووجهت العمداء برضورة رفع أسامء من ينتسبون إىل هذا 
املنهج، من مجيع الكليات الرشعية؛ ملنعهم من التدريس، ولو 
بتصيُِّد األخطاء، وتلفيِق التَُّهِم! واضطر عدد من هؤالء للسفر 

.)١(اهللا أمًرا كان مفعوًال!خارج البالد حتى يقيض 
وامتدَّ هذا النطاق من املحارصة والتضييق ليطال التدخل يف 
مناهج ومقررات املعاهد الرشعية إلعداد الدعاة، بمختلف 
اجلمعيات الدعوية، وإيقاف عدد من شيوخها لنفس األسباب، 
وإحالة عدد من أئمة املساجد التابعني لألوقاف املتهمني بالسلفية 

باإلقصاء عن املساجد املؤثرة -غالًبا-حتقيقات تنتهي إىل 
والكبرية بمختلف املدن.

للعمل ويف اإلمارات ُأهني تعاُقُد عدٍد كبري من األئمة املعارين 
باملساجد ممن ثبت انتساُبـهم للمنهج السلفي، وجرى ترحيلُُهم!

وعىل خطٍّ مواٍز ُأغلقت املدارُس الرشعية الباكستانية بأواِمَر 
أمريكيٍة رصحيٍة، كام ُأعيد النظُر يف مناهَج دراسيٍة بمختلف املراحل 
التعليمية بالسعودية، حتت دعوى التطوير! وجرى بالفعل استبداُل 

اهللا سمك، رئيس قسم مقارنة اهللا بركات، عميد كلية الدعوة األسبق، أ.د. عبدمنهم: أ.د. عبد)١(
األديان بنفس الكلية.






















؟
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تلك املناهج! وذلك باملخالفة ملا أوىص به العلامء الرسميُّون!
ما ُيْرَصُد من استبعاٍد لبعض -أيًضا-ومن الالفت للنظر 

بهم، سواء يف هيئة كبار العلامء، أو بمجلس العلامء من مناص
القضاء األعىل، أو هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كام 
ُيْرَصُد كذلك استرياُد الفتاوي، وعدم االكتفاء بالعلامء املحليني، 
مع منِع الكافة من الفتيا إال بترصيح، وإغالق مواقع الفتيا 

اإللكرتونية، وغري ذلك.
 

وعىل املحور اإلعالمي قد بات اهلجوم عىل تلك االختيارات 
--السلفية العلمية 

ة)، والتي تناول األزهرية الدكتور أمحد الطيب يف قناة (النيل الثقافي
فيها املفردات واالختيارات السلفية العلمية والعملية، إىل تلك 
األحاديث واللقاءات الدعوية والشبابية التي نقلتها قناة (اقرأ) 

الفضائية لرموز صوفية، وأشعرية ُتـَهاِجُم أيًضا املناهَج السلفية!
ويف مَرص صدرت توجيهاٌت للصحف بتناول هذا املوضوع عرب 

قيقات جرى فيها تناول السلف األوائل، ومن ينتسب إليهم يف العرص حت
.)١(وأخًريا التشهري!احلارض بدرجات متفاوتة من النقد والتحذير،

عىل سبيل املثال يراجع: التحقيق الصحفي املنشور بملحق جريدة األهرام، صفحة )١(
م)، والـــذي يليــــه بتــــاريخ: ٢٠٠٨/ ٢٤/١٠فكـــر دينــــي، بتـــاريخ: اجلمعــــة (

م).٣١/١٠/٢٠٠٨(
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وهكذا صارت عناوين اهلجوم عىل السلفية شيئًا مألوًفا يف 
اليوسف) اململوكة للدولة يف مرص، وللتمثيل فقط حتقيقات جملة (روز
م):٢٠١٠-٢٠٠٩يف السنتني األخريتني (هذه بعض عناوينها

السلفيون .. اخلطر الناعم يف مرص.
ألغام السلفية هتدد بتفجري الوحدة الوطنية.

.)١(يف القنوات السلفية: الفلوس للمشايخ.. والتطرف للجميع!
ويف مقابلة نرشت بموقع (أون إسالم) اإللكرتوين مع مفتي 

السلفية املتشددة أقرُب إىل عيل مجعة اعترب أنالديار املرصية د.
العلامنية منها إىل اإلسالم! وأن الفكر السلفي املنغلق هو الوجه 

إذا كانت العلامنية تريد أن «اآلخر للفكر العلامين! شارًحا أنه 
تعزل الدين عن سري احلياة؛ فإن السلفية تسعى إىل أن تنعزل 

.)٢(»بالدين عن الواقع!
التحقيقات الصحفية: ما أجراه ومن أخطر ما ُرِصَد من هذه 

الصحفي مكرم حممد أمحد مع فضيلة شيخ األزهر، والذي ُنرش 
م ؛ ففي سؤال حول أسباِب ١٠/٧/٢٠١٠يف األهرام بتاريخ 

... لكن سيطرة بعض العنارص «تراُجِع دوِر األزهِر قال فضيلته: 
-خالل هذه الفرتة-االشرتاكية واملاركسية عىل الثقافة يف مرص 

معــاداة الســلفية، مقـــال: د. حممــد هشـــام الراغــب، موقـــع الوســط اإللكـــرتوين )١(
)www.el-wasat.com:م).٢٣/٤/٢٠١٠(بتاريخ

ـاريخ)٢( ــ ـام جعفـــر)م١٨/١٠/٢٠١٠(:موقـــع أون إســـالم اإللكـــرتوين، بت ،، إعـــداد: هشــ
اهلادي أيب طالب.وعبد






















؟
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ْت إىل تراجع دوره أسهم ت يف حتديِد دوِر األزهر، ومكانته، وأدَّ
خارج مرص، عىل حني نشطت جهوُد آخريَن لتمأل هذا الفراغ، 
نشطت الكنيسة الغربية يف دورها التبشريي يف إفريقيا، ونشطت 
املاركسية يف جهودها للتقليل من أمهية الدين، وساد فقُه البادية، 

»!متأل جزًءا من هذا الفراغَوَسَعِت الوهابيُة إىل أن
وحول حتول الدين يف نظر البعض إىل مظاهَر وطقوٍس 

أعود فأقول: إنه يف غيبة دور األزهر نشط «شكلية قال الشيخ: 
السلفيون، ونشطت بعض املذاهب الوافدة، وحاولِت الوهابيُة 

».أن متأل الفراَغ، وانترش فقُه البادية عىل حساب فقِه الوسِط!!
يف تسلٍُّل -فإن احلرَب عىل اإلرهاِب حيلُّ حملَّها اآلن وعليه؛

احلرُب عىل السلفية!!-مريٍب 
ــة،  ــورات العربي ــاِم الث ــَد قي وبع

ــَوى الســلفيِة  -وصــعودِ الُق
ازداد التاملـــُؤ الـــداخيلُّ -

، واخلارجيُّ عـىل الـدعوات السـلفية
ـــة،  وانترشـــت الشـــائعات الكاذب

المية املغرضة، وقد شهدت السـاحة املرصـية مـن واحلمالت اإلع
هذه املواجهات السياسية واإلعالميـة شـيًئا مفزًعـا، بـدًءا مـن َحـدِّ 
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ــِع األُُذِن!! ــِة )١(قط ــدِم أرضح ــروًرا هب ــاحلني!!، م ــاِء اهللا الص ، )٢(أولي

سلفيون «:خًربا بعنوان)م٢٤/٣/٢٠١١(:بتاريخ»الدستور«يدة:جرنرشت )١(
أن عرشات من السلفيني قاموا بالتعدي عىل :مفاده» يقطعون أذن مسيحي بقنا

ه وصابأأذنه، وواسيارته وشقة يمتلكها، وكذلك قطعواحرقأو،أحد أقباط قنا
سـب ا نُ بقطع عريض خلف الرقبـة، وقـد أثبتـت التحقيقـات بـراءة السـلفيني ممـ

وإنام حادث - كام أشيع باإلعالم- إليهم، وأن احلادث مل يكن إقامة حلد رشعي 
ســببه: ارتيــاب أهــايل املنطقــة يف إقامــة ،حــدودوال إقامــةَ ،حولــهأهــيل ال فتنــةَ 

كـام جـاء عالقات مشبوهة بني القبطي، وبعض الفتيات الاليت يستأجرن شقته، 
دث قطع األذن الشـيخ حممـد خليـل، ذلك عىل لسان رئيس جلنة املصاحلة يف حا

)، وانتهـت القضـية م٦/٤/٢٠١١(:بتـاريخ»اليـوم السـابع«:ونرشته جريـدة
.بالصلح بني الطرفني

وغريهـا مـن »الرشـوق«و، »املرصـي اليـوم«، و»الوفـد«ـنرشت عدة صحف مرصـية كـ)٢(
ا بـأن سـلفيني قـاموا هبـدم خـربً )م٣١/٣/٢٠١١(:بتـاريخالصحف القومية واخلاصـة

وظل اإلعالم املقروء واملرئي يطنطن حـول هـذه ، يةقليوبالعدد من األرضحة بمحافظة 
حتقيقـات النيابـة، الواقعة، مضيًفا إليها ما شاء مـن االفـرتاءات، حتـى بعـد إعـالن نتيجـة 

لـيس ،من جمموعة من البلطجيةختريبيٍّ عملٍ هدم األرضحة كان جمردَ «أكدت أن والتي 
جـاء يف جريـدة وفًقـا ملـا» أو سياسـية، وال عالقـة هلـم بالسـلفيني،هلم أي انـتامءات دينيـة

)، والعجب ليس مـن نرشـ الصـحف ملثـل هـذه م٤/٤/٢٠١١(:بتاريخ»اليوم السابع«
مجعـة األمريكـان عـيلالشائعات، وإنام العجب من أن َيــَحثَّ مفتـي الـديار  املرصـية د.

ِك لوقـِف السـلفيني الـذين ُيشـكلون خطـرً  عىل التحرُّ
» الواشـنطن بوسـت«كنائَس األقباط، واألرضحة! جاء ذلـك يف مقـال نرشـته صـحيفة: 

-Revolution, counter«) حتــــت عنــــوان:م١٨/٤/٢٠١١(:األمريكيــــة بتــــاريخ

revolution and new wave of radicalism in Egypt« فعـٍل ردودَ وقـد أثـار هـذا
ه من استعداٍء لألمريكان، واستقواٍء بالغرب عىل أهل اإلسالم!! ملا تضمن؛غاضبةً 

م يف زيـارة ١٧/٤/٢٠١٢وأما ثالثة األثايف فهي ذهاب املفتي إىل القـدس يـوم األربعـاء 
مـن كـل اجتـاه اجلموعمحلت من معاين العار ومترير التطبيع مع اليهود الغاصبني ما جعل 

خترج مطالبة بإقالته وعزله!!






















؟
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وانتهاًء بتلقي دعم دول النفط!!! والبقية تأيت!
بالنصح واحلدب، وهو أمر جيب معه مؤازرة أهل احلق، ولو 

واالجتامع عىل مراجعة اخلطاب السلفي لتقويته من جهة، 
ولتحريره من السلبيات من جهة أخرى، بعد رميه عن قوٍس 
واحدٍة، ويف هذا مربٌر كاٍف بمفرده لطرح أولويات اخلطاب 

السلفي، ومناقشة الفقه العميل الراجح يف هذا الواقع املعارص. 
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راجعات وتراجعاتوجود م

في الخطاب السلفي المعاصر

بنهاية عقد التسعينيات، وبداية ألفية جديدة تعالت صيحات 
الرصاحة، عديدة تنادي برضورة إنجاز مراجعات شاملة؛ ال تنقصها 

وال ختلو من الرصامة، وذلك بسبب ما لوحظ من اهنيارات، وما جرى 
ية، وما تبع ذلك من من انكسارات، بعد حرب اخلليج األوىل والثان

ضغوطات هائلة؛ أدت إىل تفكك أعامل إسالمية سلفية، وغري سلفية 
كثرية، وتنحي مجاعات وطوائف عن منهجها ومسلكها، وانطفاء جذوة 
ِجَها  أعامٍل عاشت الدعوة اإلسالمية يف السبعينيات مرحلَة توهُّ

وسطوِعَها، ثم أدرك الكثريون حالة ذبوهلا وتراجعها.
؛ سواء أكان من أسباب هذه الظاهرة ما هو اجتامعيوُرِصَد 

بعد الشباب، وتغري ذات اليد من فقٍر إىل غنًى، ومن قلَّة إىل كثرة، 
ومن ندرة إىل وفرة يف الشباب، والدعوة، واحلركة، ومن انقطاع 

مل إىل اشتغال بمفضول عن فاضل، إىل الدعوة والعلم والع
فضًال عن االشتغال باألدنى عن األعىل.

وذلك عندما تتغري الثوابت، ومن األسباب: ما هو منهجي،
غ الرتاجع  وَتبَْلـى القواعد، وتنطمس البصائر، فتزيف احلقائق، وُيَسوَّ

عديدة تاراٍت.باسم الدين تارًة، وباسم املصلحة تارًة أخرى، وبأسامء
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وقواعد رعاية تغري هذه األسباب: ما له تعلق بمناهج الفتيا،ومن
الزمان واملكان واجلهات عند استنباط األحكام االجتهادية، يف املسائل 

املتعلقة بالعادات واألعراف ونحوها.
م بالنقد الذايت،  وعىل الرغم مما َألَِفْتُه الساحة اإلسالمية من تربُّ

نصيحة؛ فإن احلقيقة التي بدت تلوح وضيق بالرأي اآلخر، واهتام لل
ٍل يف مسرية العمل اإلسالمي املعارص  يف األفق، وال ختطئها عُني متأمِّ

أن البدء يف املراجعة والتقويم، -مطلع األلفية امليالدية اجلديدة-
وإبراز دور الكسب الذايت، وحتمل املسئولية عن األعامل والنتائج، 

العمل اإلسالمي، ولدى طوائف قد أخذ سبيله، وشقَّ طريقه داخل
الدعاة والعاملني لإلسالم كافة، وداخل االجتاهات السلفية خاصة، 
وبالقدر الواعد باخلري، واملبرش بعاقبة حسنة، وُرْشٍد منَتَظٍر يف مسرية 

العمل اإلسالمي املعارص.
وتقريًرا للواقع؛ فإن هذه املرحلة 
الدقيقة من العمل اإلسالمي، كام 

للمراجعات واملناصحات شهدت قبوًال 
عىل مستوى التنظري والتطبيق؛ فإهنا قد 

انزالًقا يف منحدر -أيًضا-شهدت 
الرتاجعات عىل الصعيدين الفكري 

والعميل، ومن هنا: تأيت أمهية هذا البحث يف فقه اخلطاب السلفي 
والدعوي؛ فإنه هيدف إىل دعم الثوابت الفكرية الصحيحة للخطاب، 
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ية الرشيدة أوًال، واملراجعة يف بعض التأصيالت واملسارات العمل
النظرية، واملواقف العملية ثانيًا، فهي حماولة للربط عىل حمكامت 
اخلطاب السلفي أن تتزلزل، ومراجعة للمتغريات والظنيات، بام يتفق 
مع الواقع، وال يصادم الرشع، ولعله من التوفيق حماولة رسم صورة 

باحلال احلارضة يف السبعينيات، وانتهاءً للدعوة اإلسالمية بدًءا من 
أوائل العقد الثاين من األلفية الثالثة امليالدية؛ وذلك لرفع الواقع 
بتجلياته وإجيابياته وسلبياته، حتى تكون املعاجلة عىل بصرية، 

واالنطالقة اجلديدة بالنجاح جديرة.






















؟
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مالمح وأسباب الحالة الراهنة

 

إن النجاحات التي حققها العمل اإلسالمي املعارص أكرب من أن 
َر هبا يف هذه العجالة، فهي ملء السمع والبرص، وإن  ُتْذَكَر، أو ُيَذكَّ
مقارنة بني حال األمة يف مطلع القرن العرشين، وبني حالـها يف آخره، 

ثر البعث اإلسالمي يف األمة، وما عىل عمق أ-بال أدنى ريب-َلتَُدلُّ 
انتشار الفكرة اإلسالمية، وإثارة وعي األمة، وتعبئة اجلامهري، وجتديد 

إال ثمراٌت -اعتزازها باالنتامء إىل اإلسالم، والسلف الصالح مجلةً 
مباركٌة لدعوات اخلري، ومسريات اإلصالح، وحركات اإلحياء 

املباركة.اإلسالمي املخلصة العاملة يف حميط األمة 
قد حفلت املرحلة من لو

السبعينيات إىل التسعينيات بنصيبها 
العلمية البالغ من هذه املنجزات

والعملية عىل حدٍّ سواء، والذي 
ًكا باهلدي  ْت عنه بوضوح مجوع الشباب التي أظهرت متسُّ َ َعربَّ
الظاهر؛ فانترشت اللِّحى، وساد احلجاب، واشتعل احلامس يف قلوب 

متألت املساجد بإقبال متزايد عىل العلم الرشعي، مع رقٍة يف الشباب، وا
القلوب، واستقامٍة يف األخالق، وحرٍص عىل السنة، وتعظيٍم لشعائر 

األمر باملعروف والنهي عن الدين، وإحياٍء لشعرية اجلهاد، وفقه
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كان من نجاحات العمل اإلسالمي املبارك -وأكثر-املنكر... كل هذا 
ملهمة من مسرية العمل اإلسالمي املعارص، واإلنصاف يف هذه احلقبة ا

مالحظات.يقتيض ذِْكُر هذه املنجزات قبل الدخول إىل أية
م آنًفا؛ فإن تيارات البعث واإلحياء ومع التسليم بام تقدَّ 

أزماهتا من -بشكٍل عامٍّ -العاملة يف األمة مل تفلح يف ختليص األمة 
ا من الواقع الذي تعاين مشكالته، الفكرية والعملية، فضًال عن ختليصه

وترزح حتت ثقل وطأته، هذا إن مل نقل إن األمة قد وقعت يف أَْرسِ 
أمراٍض وعلٍل جديدة، وأثخنتها جراح كثرية، فإذا هبا تقف يف مطلع 
هذا القرن امليالدي اجلديد، ويف العقد الثالث والرابع من القرن اخلامس 

ة تعود إىل نحو مخسة عقود، عرش اهلجري حريى، تسأل أسئلة قديم
حينام كان شعار تلك املرحلة: من أين نبدأ؟! وجاء السؤال: أنَّى هذا؟ يف 
الوقت الذي جتسدت فيه التجارب، وظهرت النتائج متفاوتة، بني مزيد 
من النضج وإدراك الواقع تارة، والوقوع فريسة اإلحباط والفتور تارة، 

من الرتاجعات تارة أخرى، واإلحساس بأمهية املراجعات، واخلوف 
وأخًريا التطلع املتفائل إىل مستقبل واعد بنرص، ومبرش بتمكني، بعد أن 

َهبَّْت رياح التغيري يف الرشق!
 

واملرحلة احلالية يف هذه األلفية 
تتسم باكتامل جتارب دعوية خمتلفة 

التنظريي والعميل،عىل املستويني






















؟
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فعىل سبيل املثال بخروج طوائف من اإلسالميني املعتقلني يف 
مرص مطلع السبعينيات، وممارستهم أللوان من العمل 
اإلسالمي الرتبوي والسيايس يف السبعينيات والثامنينيات، ثم 

ون حلقة مهمة يف تك- السيايس بقوة بعد الثورات العربية
اختبار جدوى التغيري من خالل العمل السيايس قد اكتملت، 

ورؤية متكاملة يف ِحسِّ أرباب هذا العمل قد تبلورت. 
ولقد شهد الواقع حماوالٍت وممارساٍت متنوعًة، بدأت 
بدخول احتادات طالب اجلامعات، وترشيٍح يف النقابات، 

الفات مع حزب وحضور حتت قبة جملس الشعب، كام مرت بتح
م)، ثم آلت ١٩٨٧م)، ومن بعده حزب العمل (١٩٨٤الوفد (

يف التسعينيات إىل حرمان من دخول احتادات الطالب، وهيمنة 
القضاء عىل النقابات، وتراجع عن جملس الشعب يف دورات 
سابقة، ثم إحالة أوراق حزب العمل إىل جلنة األحزاب، واملدعي 

الذي من بني التهم التي العام االشرتاكي، وتصفية احلزب
وجهت إليه: احتواؤه لإلخوان، أو احتواء اإلخوان له، 
واإلفساح هلم يف صحيفة الشعب، ومراكز احلزب، ويف هناية 

خمتلفة؛ كقضية حزب الوسط، وسلسبيل، وإعادة تلفيق قضايا املطاف: 
!!تنظيم اإلخوان، وأخًريا: التخطيط خلوض االنتخابات يف النقابات

-يف العقد األول من هذه األلفية-ذلك من صعود قوي وما تال
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م)، ٢٠١٠م)، ثم إقصائهم متاًما يف (٢٠٠٥لإلخوان يف جملس الشعب (
ثم الوقوف عىل أعتاب مرحلٍة جديدة بعد اندالع الثورة املرصية، 

والعودة بقوة إىل الربملان؛ بل وترؤس اإلخوان والثورات العربية،
ويًال يف (الليامن)!للربملان بعد أن غيبوا ط

ويف نفس املرحلة السابقة ُولَِد تياُر العمل اجلهادي العسكري 
يه؛ (اجلامعة اإلسالمية)، (واجلهاد)، واكتمل طرحه الفكري،  بشقَّ
كام مارس خياراته يف التغيري، بدًءا من الدعوة، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وانتهاء باخلروج املسلح عىل الدولة، 

االغتياالت، وعمليات التفجري، وغري ذلك، والتي قوبلت و
باملواجهة األمنية الصارمة التي قضت عىل َوْهِم الشعور بالقوة، 
وأيقظِت الكثريين عىل حقائَق مهمٍة يف الرصاع، وانتهِت التجربُة 
َمْد عقباه يف التسعينيات من هذا القرن امليالدي، وبات  إىل ما مل ُحتْ

ن قبل أرباب هذا االجتاه يف التخيل عن هذا التوجه ظاهًرا م
املسلك، وَنْبِذ ما نبذه أهل العمل السيايس من قبُل، وبدهيٌّ أن 
هذا التخيل ال ينرصف إىل اجلهاد الرشعي، املستويف لعنارص 

ِة، والكفاية، والتوقيت، واملالءمة، ونحو ذلك. الرشعية من الُعدَّ
وعملية ثم ظهرت دراسات ترتاجع عن خطوط علمية

القيادات التارخيية للجامعة اإلسالمية، ممهورة بتوقيع عدد من 
مع عامة القواعد إىل الساحة الدعوية يف -بعد ذلك-وخروج القيادات 

ممارسٍة منقوصٍة، وباشرتاطاٍت قاهرةٍ، وبحضوٍر دعويٍّ باهٍت.






















؟
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فإن رياح التغيري، وإعادة ضخ الدماء -وبعد اندالع الثورة-وأخًريا 
َهبَّْت عىل هذه التوجهات اجلهادية من جديد، بام ُيْرَجى معه ضبُط قد 

املسريةِ، وحتقيُق التوازن، ونرصُة قضية الرشيعة، ويف مرحلة ما بعد الثورة 
املرصية أعلنت هذه املدرسة عن الدخول يف معرتك السياسة بشكل 

سة مخالتابع للجامعة اإلسالمية»البناء والتنمية«حيث حصد حزر عميل!
قبًال من اجلامعة اإلسالميةبعد أن صنفتوذلكعرش مقعًدا يف الربملان،

الكتب واملقاالت ما يمنع من املامرسة السياسية واحلزبية!
وعىل التزامن مع حركات التغيري السيايس والعسكري، 
ظهرت املدارس والدعوات السلفية العلمية، التي ُعنَِيْت بالتغيري 

إحياء االهتامم بالعلوم الرشعية، وَنْقلِها إىل العلمي والفكري عرب 
الشباب، وبمرور الزمن أصبح شباُب األمِس (مرحلة السبعينيات) 
شيوَخ اليوم، إال أن حركات البعث والتجديد ينبغي أن تتضمن جوانَب 

أخرى مهمًة بجوار اجلانبني: العلمي والدعوي.
ىل أهنا البديُل وَطْرُح املدارِس والدعواِت السلفيِة َنْفَسها ع

ها إىل معارَك  الكامل لطوائف العاملني عىل الساحة، َجرَّ
وخصوماٍت، كان يمكن االستعالُء عليها، وإن كانت تلك 
املواجهات الفقهية تارًة، والفكرية تارًة أنضَجِت احلسَّ اجلامعيَّ 
لدى هذه املدارس، والتوجهات العلمية، فاختذت مواقَف 

ُه وَتْقَبُلُه، متطورًة من فكرة العمل اجلامعي، جعلتها يف النهاية ُتِقرُّ
وتقول بمرشوعيته؛ بل بأكثَر من ذلك أحياًنا!

كثرية من أصحاب األقالم يف هذا ولقد َبِقيَْت أدبيات وكتابات
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التيار تدور يف فلِك إنكاِر بعِض املنكرات االجتامعية، وبعِض 
مية، يف حني املخالفات السلوكية، ورشوٍح لبعِض املتون العل

عن مداخلٍة -غالًبا-بقيت منكراُت املجتمع السياسية بعيدًة 
منهجية وعلمية قوية، أو حترير رأٍي علمي تقف وراءه دراساٌت 
بحثية عميقة، ومثل هذا يقال يف منكرات االقتصاد، واإلعالم، 
والتعليم، والرتبية، ووسائل الفعل والتأثري العامة، مما يعني بعًدا 

وفعالياٍت مهمة يف التغيري، مع نقٍص حادٍّ يف كفاءات عن آلياٍت 
ومؤسسات مهمة يف املجاالت احليوية السياسية، واإلعالمية، 

هنا -واالقتصادية، وهذا عىل أية حال له استثناءاٌت ُتْذَكُر 
وال ُتنَْكُر، وحماوالٌت متفرقٌة ال بد وأن تذكر فُتْشَكَر؛ -وهناك

اسية، ومشاركات جمتمعية يف عدد من فلقد ُوِجَدْت مداخالٌت سي
الدول العربية؛ كالكويت، 
والبحرين، وعدد من الدول 
اإلسالمية؛ كباكستان، إال 

نادرٌة -من حيث العدد-أهنا 
قليلٌة ال ُتْعطِي حكًام، وال َتْرَفُع حكَم الظاهرة املذكورة، وبدخول 

ات اجلديدة فإن حتوالٍت منهجيًة قد ُرصدت عند الدعواأللفية 
السلفية التي حتررت من أنامطها العلمية التقليدية، ووجلت مياديَن 

واجتامعية، وسياسية متعددة؛ جعل منها كياناٍت قويًة دعويًة،
ى هذا واضًحا  ومنظَّمًة وقادرًة عىل الفعل والتأثري، وقد تبدَّ






















؟
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وضوَح الشمِس يف احلالة السلفية بعد الثورة املرصية! كام لوحظ 
يف الثورة الليبية.-يًضاأ-هذا بجالء 

ويف بالد -ومما جتدر اإلشارة إليه: أن مجعيات أخرى 
نالت قدًرا من الرسمية والقانونية، كانت تعمل عىل -متعددة

الساحة من خالل آليَّاهتا، ووفق خطتها اخلاصة واجتهاداهتا 
دة، فكانت تؤيت ثامًرا حمدودة بمحدودية األهداف  املحدَّ

إال أهنا يف بالد الثورات العربية نيات املتاحة،املرسومة، واإلمكا
اليوم تعيد حساباهتا، وتتخلص من كثري من معوقاهتا.
 

إذا كان العمل اجلامعي يف إطار من التعاون الرشعي ال تنبغي 
ثامره املامراُة يف مرشوعيته، وال اجلداُل يف أمهيته، وال النقاُش يف

وفوائده، وال اخلالُف يف كونه من أقوى وسائل التغيري، إال أنه قد 
اتسمْت مرحلة التسعينيات هببوط ملحوظ يف أسهم العمل 
بة  اجلامعي الذي ينتظم ِعْقُدُه من خالل االنتامء جلامعات متحزِّ
، كام  ترفع رايًة وشعاًرا، ويضمها سياٌج فكري وعميل خاصٌّ

ا يف مواقف بعض الرموز الدعوية، التي شهدت املرحلة تراجعً 
كان هلا صوت مسموع، وكلمة نافذة من دعاة وخطباء وعلامء، 

يف مطلع التسعينيات، ويف بعض -ويف املقابل ارتفعْت إىل السطح 
رموٌز جديدة جيمعهم مجيًعا أهنم من دعاة العمل -البالد العربية

م من الفردي، سواء أكانوا خطباء، أم طلبة علم، مع كوهن
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ا ملواقَف رشعيٍة من صورته  الناقمني عىل العمل اجلامعي إمَّ
احلزبية الضيقة، أو ملواقَف نفسيٍة، وجتارب شخصية!

واستطاعت الشخصيات اجلديدة أن تقتطع من سواد اجلامعات، 
وممن دار يف فلكها، وُعنِي بقضاياها، ومما ساعد عىل ذلك: اهتزاُز 

اقفهم وممارساهتم بدًءا من حرب أصحاب األعامل اجلامعية يف مو
ة املواجهات األمنية مع هذه االجتاهات الدعوية قد  اخلليج، كام إن حدَّ
َن ارتباَط البعض هبا، وهذا يف مقابل تأجيل املواجهة مع أصحاب  َوهَّ

التوجهات الفردية، واجلامعات واجلمعيات الرسمية حتى حني!!
ًة يف مرص-ثم وقع املحذور األكيد  باالنقضاض عىل -خاصَّ

لَِني، وصار مألوًفا َمنُْع أصحاِب املنابر،  الباقَِني، بعد تقليم أظافر األوَّ
بل والتضييُق عىل أصحاب الدعوات الفردية، واملناهج الشخصية،

من -أيًضا-الفرديةواالعتقاالُت؛ وذلك ملا يف هذه الدعوات
احلق، بل ملا فيها من قوة الصدع باحلق أحياًنا!!

لت املواجهة معها، اجلامعيةتلك الدعواتى حتو التي ُأجِّ
عىل أن القوم قد أداروا هلا ظهر -فجأة-ووجدت نفسها تستفيق

، َفُمنَِعْت ِمْثُل مجاعة التبليغ من احلركة احلرة، والسفر  الـِمَجنِّ
داخل وخارج البالد، ووقعْت بني صفوفها اعتقاالٌت، ونال 

ما نال مجاعَة اإلخوان، -ومجاعاٍت أفراًدا -الدعواِت السلفيَة 
ومجاعاِت اجلهاد!!






















؟
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وكان األغرب يف هذه 
ل بعض املنظِّرين القضية حتوُّ 

ملرشوعية العمل اجلامعي إىل 
؛ إما بلسان احلال العمل الفردي

واملقال، أو بلسان احلال مع الَكفِّ عن اخلوض النظري يف هذه القضية.
ُل مسألِة التنظيم يف -مطلًقا-ويف املقابل؛ فإن األغرب  حتوُّ

اجلامعي يف ِحسِّ البعض إىل اعتبارها غايًة، وليست وسيلة، العمل 
وأن وجوَد التنظيم واجٌب رشعي ال حميَص عنه، وأن الغرض 

ُد النكاية  يف نظام حكم قائم، أو األسايس من هذا التنظيم هو جمرَّ
ك باهظًة، إال ذلتكلفةإثبات الوجود، وتبادل االستفزازات، مهام كانت 

أنه كان ُيْشِعُر البعَض بالرىض والقدرِة عىل التحدي، واالرتواِء النفيس، 
أهمَّ عليا لألمة والدعوة، فصارت مهوم املجموعةبعيًدا عن املصالح ال

من مهوم الدعوة، والعمل لإلسالم!!
اإلسالمي يف وذلك من أخطر اإلصابات التي حلقت العمل

َل التنظيم وسيلًة فعالًة العقود الثالثة املاضية ، فبدًال من أن ُيَشكِّ
ميف حتقيق أكرب كسب للقضية اإلسالمية، ويقدِّ

صحة التجربة اإلسالمية؛ ليثري االقتداء، ويدعو إىل االئتساء، 

لشورى، والعدل، والتجرد، بدًال من ذلك األمة اليوم، من مثل: ا



56

َمْت مصلحُة اجلامعة عىل  كله، انقلبت الوسيلة إىل غاية، َفُقدِّ
مصلحة األمة، واْرُتِكَبْت يف سبيل حفظ االنتامِء اخلاصِّ خمالفاٌت 

. جسيمٌة يف َحقِّ االنتامِء العامِّ
لدفع الرضر -أحياًنا-واْحُتِمَل الرضُر األعىل يف حق األمة 

َل بعَض هذه  األدنى يف حق اجلامعة!! إىل احلد الذي َحوَّ
التجمعات إىل أجساٍم غريبٍة يف جسد األمة، منفصلٍة عن أهدافها، 

أو قدرٍة -ابتداءً -منغلقٍة عىل نفسها، ومنكفئٍة عىل ذاهتا، بال رغبٍة 
عىل التفاعل مع األمة، كام شاع يف إثر ذلك جوٌّ من اإلرهاب -انتهاءً -

، ومل َيبَْق جماٌل حتى الفكري داخَل هذه الكيانات، فلم ُيْسَمْح بنقٍد ذايتٍّ
للتفكر والتأمل، أو املناصحة، واملكاشفة؛ فأفىض األمر إىل أن تصبح 

عرضًة للنقِد والنظِر الرشعيِّ بحالتها -ذاهتا-هذه الوسائل التنظيمية 
ألمته.الراهنة؛ إذ ال يمكن للمستَبِدِّ املنغلِِق أن يكون أمًال 

وتوقفْت مجوُع العاملني لتتساءل: إىل أين َنْمِيض؟ وإىل أين 
ُيْمَىض بنا؟! 

وشهدت الساحة ظاهرًة حقيقيًة وهي: االنشقاقات أو 
االنشطارات داخل اجلامعة الواحدة!!

ومما ُيْذَكُر لبعض االجتاهات السلفية انضباُط هذه القضية 
َن من َمجْ  ِع أوصاِل العمل اإلسالمي لدهيا، وحسُن إدارهتا، مما َمكَّ

ى واضًحا يف عمل  السلفي عىل مستوى القطر، وهو َأْمٌر تبدَّ
اجلامعة السلفية باإلسكندرية بعد قيام الثورة املرصية.






















؟
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من مالمح التسعينيات اخلطرة:
انقسام أصحاب التوجهات العلمية 

مع السلفية إىل تيارين ومدرستني، تيارٍ 
َمْن كان، وحيث كان! يف السلطان

بمنهج احلق حني بقي اآلخرون 
مستمسكني، واألخطر يف هذا الصدد: تربيُرُهْم التحوَل عن منهج 
العدل واالعتدال بتقعيِد قواعَد للمرجئة يف أبواب اإليامن، 
واألحكام، وأسامء الدين، واعتبار ذلك هو منهج أهل السنة 

ذه البدعة الكلية من انخرام أصل الوالء واجلامعة، مع ما يستتبع ه
العلامنية، وترك احلكم بغري ما أنزل اهللا، والرباء، واالستنامة لبدعة 

وطاعة احلكام يف هذا البالء املبني، والغلو يف تقديس الظاملني، وإنزاهلم 
منازل اخللفاء الراشدين!!

وتواَفَق مع هذا خلُط مناطاِت اآلثار والنصوص يف هذا 
، َوَرْمُي املخالفني باخلروِج تارًة، وإثارِة الفتِن تارًة، وعدِم الصدد

تقديِر الواقِع، وفقِه األمِر باملعروِف والنهِي عن املنكِر تارًة أخرى، 
عالوًة عىل تنابٍز بألقاٍب، وتصديِر هتٍم معلَّبة، مما َمثََّل إرهاًبا 

واملحتسبني.
ومن عجٍب أن هذا التيار َتَرَك قضاياه العلميَة والدعويَة، 

ًصا وجترًحيا،  وقدًحا وأقبل عىل إخوانه الدعاِة من أهل السنة تنقُّ
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وتشوًهيا، بحجة بيان احلق 
وإظهار النصيحة! وال شك أنه 
بقيام الثورات العربية فإن أصواًتا 
كثرية سوف هتدأ يف هذا االجتاه، 

قطع متاًما! عىل أن بقيًة سوف أو تن
تبقى متاجرًة بالدين يف فضائياٍت، وصحٍف، وجمالت! أو مرابطًة 

عىل ما تعتقده من خاطئ التصورات!
 

ومن معامل الرشد يف مرحلة 
: -رنًة بالسبعينياتمقا-األلفية 

تراجُع ظاهرة الُغُلوِّ يف التكفري، 
تشدد يف احلكم ارات التيوانحصار

عىل الناس، وجتهيل املجتمعات، 
كان يتشكك يف اهليئات، وكذا تراجعت مواقُف كثٍري ممنوتكفري

ُر عن  ُجـَمِعهم إثبات َعْقِد اإلسالم لعامة املسلمني، ويتأخَّ
ومجاعاِهتم، وال يأكل من الذبائح يف أسواق املسلمني، كام شاع القول 

مسائل االعتقاد، كمسائل األحكام.بجريان العذر باجلهل يف 
ثمرٌة من ثمرات االنفتاح عىل العلم والعلامء، -بال شك-وهذا 

وهو أمارٌة من أماراِت النضِج، وعالمٌة من عالمات الصحة 
والعافية، كام ُيذكر ألصحاب التوجهات العلمية الفردية، والعلامء 






















؟



59

















--


يكن من أسباب هذا املستقلني دوٌر مؤثٌِّر يف مواجهة هذه الفتنة، ومهام
الذي ُنِسَب إىل التَِّقيَِّة أحياًنا، وإىل الصدق يف التحول أحياًنا -الرتاجع 

فإن الواقع بعد الثورات العربية بوقائعه َسيُْخِرُج مكنوَن -أخرى
هنا أو -وقد ُيرصد يف اآلونة األخرية الضامئِر، ومستوَر الرسائر!!

ور متعددة.استئناف لنشاط مجاعات الغلو بص-هناك
 

كام ُيْلَحُظ أن هناك تغًريا يف املوقف من اخلالف عموًما، وهو 
تطور إجيايب، سواء أكان اخلالف 

باب واحد وهو الظنيات، وذلك 
يف مقابل األموِر القطعيِة وما كان 

الكبار، فحصل التفريُق بني مواطِن من جنس مسائل االعتقاد
االجتهاِد العلمي والعميل، ومواطِن اإلمجاع واالتفاق، وعىل أية 
ٌم ملوقف اآلخر  حال فقد بدأ إدراٌك علمي ألسباب اخلالف، وتفهُّ

عىل املواقف -بطبيعة احلال-يف خمتلف القضايا، وانعكس هذا
هذا الباب، وإن كان والتغافر يفالعملية، َوُوِجَد قدٌر من التسامح 

مل يصْل بعُد إىل حدِّ الظاهرة، إال أن املامرسة العملية، واملشاركة 
املجتمعية، والسياسية الواسعة املتوقَّعة يف املرحلة املقبلة ُيْرَجى أن 

وقد ظهرت ُتسهم بدور فعال يف مزيد من النضج يف هذا الباب،
عد الثورة، ال سيام يف يف احلالة املرصية ب-بحمد اهللا-مبرشات كثرية 

العالقة بني السلفيني واإلخوان.
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إذا كانت حماوالت التجميع والتوحيد بني خمتلف الطوائف 
العاملة يف الساحة خالل التسعينيات قد باءت بالفشل؛ فإن 

لفرقاء الفشَل ذاَته كان واسطَة العقِد التي مجعت بني أكثِر ا
املتخالِفَني من العاملَِني لإلسالم!

ثم جاءت األلفيُة اجلديدُة ليقَع أهُل اإلسالم بني مطرقِة 
النظم واحلكومات الظاملة، وسندان اهلجامت الصهيوصليبية عىل 
العامل اإلسالمي يف أفغانه، وعراقه، وأرضه املباركة يف فلسطني، 

ُر طاقَة ولتنسحق الشعوب العربية اإلسالمية بني ذل ك سحًقا ُيَفجِّ
الغضِب فيها، وُيلِْهُب محاَس االنتصاِر لآلدميِة والكرامِة اإلنسانيِة بغضِّ 

ى هذا يف الثورات العربية. النظِر عن أيِة اعتباراٍت أخرى، كام تبدَّ
اَقٍة،  ولقد كانت مرحلُة السبعينياِت مرحلَة شعاراٍت َبرَّ

ر وَتَفاُؤٍل ُمْغِرٍق يف اخليال، وطمو ٍح بال حدوٍد، وهذا كله ُيَذكِّ
بمرحلة ما قبل اخلمسينيات، حيث كان الشعور السائد لدى 
شباب اإلخوان بأن التغيري الكامل قد َهبَّْت رياحه، وأرشق فجُرُه 

أنه عىل أيدي هذه الثُّلَِّة املؤمنِة، وأن النرص عىل قيِد رميِة حجٍر، إال 
رتكت مرحلة السبعينيات مع يبقى بني الواقع واخليال بوٌن ما، واش

املختلفة، وُقَواَها املرحلة السابقة يف عدم تقدير واقع األمة بفصائلها
املؤثرِة تقديًرا جيًدا، مع غفلٍة غافلٍة عن َمواطن الضعِف وأسباِب 
الوهن يف العمل اإلسالمي ذاته، فلام دار دوالُب األحداِث 






















؟
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ُب، وُعِرَكِت النفوُس، رسيًعا، وتتابعت الفتُن، واْمُتِحنَِت القلو
وظهرْت معادُن الرجاِل، وثبَتْت خالصٌة لتقود يف مرحلة جديدة، 

املرحلة مل يبذل، بل جتمدت األفكار عند تراث اإلمام، أو املرشد! 
يخ للمرحلة ودارِت الكتاباُت يف هذا الفلك، مع العناية بالتأر

السابقة، وحدث نوُع قصوٍر عام يف متابعة التجديد والتطوير يف 
الفكر واحلركة مع ظهور مستجدات كثرية، فاستطال قوٌم 
الطريَق، واستبَطؤوا النَرص، وأحسوا أن مرحلة االستعداد لن 
تنتهي عىل هذا النحو، فلقد اتصلت عقوٌد من السنني قامت فيها 

تٌل وجتمعات، واملراوحة يف املكان هي دوٌل وكيانات، وسقطت ك
نصيب العمل اإلسالمي، حيث مل يقم ألهل السنة كياٌن عاملي، أو 
ـٌر، ومل ُتْرَفْع هلم رايٌة سياسية، مع أن الكثري كانوا  إقليمٌي مؤثِّ
َب اليأُس!!  يعتقدون أن األمَر أيُرس من ذلك وأعجُل، وَتَرسَّ

ما هو الـَمْخَرُج؟وجاء السؤال مرة أخرى كيف السبيل؟ و
 

-أفراًدا ومجاعاٍت -اكتشف عدد من العاملني يف حقل الدعوة 
مطبق، وأن بينهم وبني كفاءات أصغر دولة أهنم يف عجز سيايس 

ومقوماهتا بوًنا شاسًعا، يظهر ذلك ويتجىلَّ فيام تقدم من خلوِّ 
يٍة فعالٍة يف أمور السياسة، الساحة عن مشاركٍة علميٍة وعمل

واالقتصاد، واإلعالم، والتعليم، والرتبية، وعىل املستوى الفكري مل 
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أن يبني -رغم ما له من مقوماٍت كثرية-يستطِِع العمُل اإلسالمي 

احة اإلسالمية، ومن ثم مل تستطِْع فيام بني طوائف العاملني عىل الس
هذه االجتاهات أن خترَج بخالصِة فكِرَها املتالقِح، وأطروحاهتا 
َصِة إىل ساحة األمة، فضًال عن أن ترتقي بخطاهبا ومرشوعها  املمحَّ

الفكري احلضاري إىل املستوى العاملي.
وأزمة اخلليِج خري شاهٍد عىل هذا العجز الفكري، ففي 

دة، أرفف املكتبات بالدراسات اجلاتألت فيه الوقت الذي ام
املكثِف ملن هم خارج املعسكر والندواِت املوسعِة، واحلضور

اإلسالمي، نجد أن العمل اإلسالمي مل يفرز أو يقدم دراسًة حمرتمًة 
أو عمًال متميًزا عىل مستوى مؤمتٍر علميٍّ أو ندوٍة رشعيٍة واقعيٍة، أو 

، ومثل هذا قد يقاُل يف املعاجلِة اإلسالمية استبياٍن، أو دراسٍة مجاعيةٍ 
لقارعِة احلادي عرش من سبتمرب وإفرازاهتا.

وهذا املستوى املتواضع من األداء ال بد وأن يقود إىل نتيجٍة 
ُة حتميٍة، وهي أن صلَة الدعاِة إىل اهللا باألحداث اجلارية هي صل

َتْدَعى هلا يف ُتصنع بعيًدا عنا، وُنْس املنفعِل ال الفاعل، فاألحداث
ُفنَا غُرينا دون أن نقدَر عىل توظيف  الوقت املناسب، وُيوظِّ
ى احلسابات بدمائنا وأموالنا  األحداث ملصلحة املسلمني، بل ُتَصفَّ

ونشارك يف معارَك ال تعنينا، وال ندري عقباها!-أحياًنا-
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َن َوُهْم ُشـُهْودُ َوَال ُيْسَتْأَمُروْ َوُيْقَىض اْألَْمُر ِحْنيَ َتِغيُْب َتـيْمٌ 
وبقيام الثورات العربية عىل قاعدٍة من رفض الظلم والكبت 

لفساد واالستبداد، ووقوع يشٍء من احلرية يف إِْثِرَها، واوالقهر
، وانعتاقه من َأْرس املالحقة ويف ظل انفتاح العمل اإلسالميِّ

األمنية، والتضييق املنظم، وتعطِش الناس إىل قيادٍة إسالميٍة 
منهجيٍة رشيدٍة، عند هذا احلدِّ 
اكتشف الكثُري من العاملني 
لإلسالم يف هذه املرحلة أهنم 

-بشكٍل منظمٍ -يقعون كانوا
م اآلين، وافتقد البعض اتزاهنضحية العمل االرجتايل، والتفكري

لون النقَص الفكري، حني أفاقوا عىل حقيقة كوهن ْم كانوا ُيَكمِّ
ع مع الباطل من خميالهتم بعيًدا عن لوحة الرصااخلطري يف معامل 

حقائق الرصاع، ومقتضياته الواقعية، واألمثلُة كثريٌة يف هذا املجاِل 
إىل احلدِّ الذي َنستغني معه عن التذكِري هبا، وكان إدراك يشء من 
هذا اخللل الفكري، والعجز السيايس سببًا مباًرشا ملا يمكن أن 

الواحدة، والتياِر الواحد، يسمى برصاِع األجياِل داخَل الطائفةِ 
اجتهاداهتا لِ َوَوَجَدِت التياراُت السلفيُة َنْفَسَها مضطرًة لرشح تبدُّ 

حول قضايا متعددة عىل الصعيدين الدعويِّ والسيايسِّ مًعا.
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اإلسالميِّ قد إشكاليات العمِل 
يرجع إىل املعضلة األمنية؛ فلقد 
بات اإلسالميون هدًفا ثابتًا، وغرًضا 
دائًام للمالحقات، واملتابعات األمنية،

وربام صح القول بأن األجهزة األمنية رفعت شعاًرا يف مواجهة 
العمل اإلسالمي هو: ال للتنظيم يف العمل اإلسالمي، فكلُّ عمٍل 

وية فكرية، أو تربوية، هيدف إىل التغيري تنظيميٍّ ذي طبيعة دع
العام انتهاًء ال جمال له، إال حتت سمع وبرص الدولة، ومن خالل 
ترشيعاهتا وتقنيناهتا، وكلُّ عمٍل سيايسٍّ منظٍم ينبغي له أن يمرَّ من 
خالل قنواهتا املنظِّمِة لعمل األحزاب يف الدولة، وأن يتم تداوُل 

ما من شك أن اهلاجس األمني، السلطِة من خالل آلياهتا، و
واملعاجلة األمنية العنيفة مع التيارات اإلسالمية، قد ترك بصامته 
الواضحة يف فكر وبنية ونظرية هذه اجلامعات، والطوائف 
اإلسالمية كافة، وصار اخلروج من دائرة التعامل األمني مطلًبا 

ه مع وهدًفا يسعى إليه الدعاُة، إال من استطاع أن يطبِّع عالقات
الطغيان بشكل أو بآخر، أو من اعتقد أنه ليس ثمَة طغياٌن أصًال، 

وأن املشكلة تكمن فقط يف فكر اخلوارج، والقاعدة... وغري ذلك!!
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ومما أذكى جذوَة الرصاع 
انضامُم قًوى دوليٍة بشكٍل سافٍر، 
وقد كانت تتخفى باألمس وراء 

العلامنية، ثم اليوم يف زمِن األنظمةِ 
نْبُِذ إىل املسلمني عىل سواء، العوملة تَ 

الرصاِع مع وتسعى إىل عوملة
اإلسالِم يف كل البقاع، وعىل كل املستويات، ولقد شهدت األلفية 

وخمتلف جتلياهتا.
 

مل تكن مشكلة تدينِّ املستوى اإليامين وعىل صعيٍد آخر 
والرتبوي والعلمي لألفراد هبذا احلجم الذي يعاين منه العمل 
اإلسالمي اليوم، ولقد عزى بعُضهم ذلك إىل عجٍز يف القيادات، 
لِـها من مفهوم القيادة الشامل، واالستحواذ عىل أسباب  وحتوُّ

ات اإلدارية، التي التأثري والقدرة؛ إىل حالة يمكن وصُفَها بالقياد
تقوم بعمٍل روتينيٍّ ال حيمل يف طيَّاته معاَين القدرة عىل التجديد 

واإلبداع، وإدراك الواقع، والكفاية الرشعية، والعملية. 
وبسبٍب من هذه املشكلة عزف بعُض العاملني عن انتامٍء 
سابق، وخرج من ثوب االجتامع، لينشىء عمًال يتالىف فيه عيوَب 

لسابقة، وُيْعنَى باجلوانب العلمية، واإليامنية، والرتكيز القيادات ا
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الرتبوي، إال أن املفاجأة كانت أن جزًءا كبًريا من املشكلة يرجع 
إىل الشباب واألتباع، وليس فقط إىل القادة واملؤثِّرين، فهنا َكَلٌل 
، وضعٌف يف القراءة واالستيعاب، وبْطٌء  ، وخلٌل منهجيٌّ دعويٌّ

الستجابة، واستهانٌة باالرتباطات واألعامل، وتنافٌس يف التنفيذ وا
غُري رشيٍف، وعجٌب بالنفس عىل قلة البضاعة، وغري ذلك. 

كام ساعد عىل العجز عن 
استنباِت القياداِت وبناِء الثقاِت ما 
ُركَِز يف عقول الكثريين من أن نبوغ 

ثناياه قياداٍت جديدة َأْمٌر حيمل يف 
ًرا للقيادات السا بقة، أو خروًجا تنكُّ

عىل َخطِّها، فمن الوفاء أن يعيش الكلُّ عىل صورة املايض، وفكر الرواد، 
وعقل القائد، عىل الرغم من حتول الظروف، وتبدل املشكالت، وتنوع 

الوسائل، وغري ذلك. 
ومما ساعد عىل ظهور ظاهرة الضعف يف نوعيات القواعد: 

للعنارص املميزة، -يف كثري من املواقع-التهاُم ناِر املواجهة 
والقيادات الناشئة، بالقتل، أو السجن، أو التوقيف، أو التجميد، 
أو االحتواء أخًريا، مع هجرة كثري من القيادات إىل خارج البالد؛ 

طلًبا للسعة، أو انعتاًقا من املالحقة. 
ومما يتصل باألمر السابق: غياب الِعلم بغياب العلامء، أو 

لتأثري، وصنع القرار داخل العمل اإلسالمي، تغيُُّبهم عن مراكز ا






















؟



67













































وكل ذلك قد حصل؛ فتارة غاب العلامء، وانسحبوا من مواقَع 
كثريٍة، يف الوقت الذي تغلبت فيه زعاماٌت من غري العلامء، أو 
عاملون غُري علامء، وتارة وقع الشقاق بني أجنحة العمل الواحد؛ 

هم يف القيادة واإلرشاد. فكانت النتيجُة إقصاَء العلامء، وتغييَب دورِ 
ونتيجة لغياب العلم اهلادي، 
الذي يوضح معامل الطريق، فَيَِقي 
املعاطَب، وُينِْجي من املهالك، فقد 
وقع العمل اإلسالمي أَِسَري التجربة 
واخلطأ، يتلمُس طريَقُه يف دياجَري 

ِمَحِن، ونوازَل مستجدٍة من  مظلمٍة من الفتن، وعواصَف عاتيٍة من اـل
ٍق، وِعلٍْم موثٍَّق. ح تُها إال باجتهادٍ حمقَّ وادث الزمن، ال تنجيل ُغمَّ

وإن كانت األمانة تقتيض القوَل بأن الشباَب املتوِضَئ باإليامن قد 
غريَّ كثًريا من وجه احلياة االجتامعية، والسلوك العام، بقيامه بواجب 

وانكسار حدة الدعوة العامة واخلاصة، وما انتشار اهلدي الظاهر عامة، 
كثري من منكرات األخالق إال بربكة هذه اجلهود املخلصة، التي مل يأِت 

مثلُها، وال قريٌب منها عرب جهود مؤسسات دينية، أو علامء رسميني. 
ولقــد شــهد الواقــُع حــاالٍت 
من اجتهاداٍت غِري ناضجٍة، ومن 
ـــن  انفعـــاالٍت غـــري مدروســـٍة م

ومن َخْلٍط بني الشجاعِة الشباب،
ــِق وال ــْبِس احل ــع، وَل ــن الرتاج ــاالٍت م ــهد ح ــِل ش ــوِر، وباملقاب ته
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ٍة،  َصـاٍت شـاذَّ بالباطِل، وزهادٍة يف اخلِري، ومداهنٍة يف األمـر، وترخُّ
وَخْلٍط بني احلكمِة والفتنِة ممن انتسبوا إىل العلم الرشعي. 
 

ع: مشكلُة التعميم يف األحكام، ومن املعضالت يف الواق
واملنطلقات والشعارات، ونحو ذلك، مما يعكس مشكلًة تتعلق 

باملوضوعية، والدقة واإلنصاف، والتعامل مع احلقيقة. 
فتارًة يقُع تعصٌب مطَلٌق لطائفٍة، أو شخٍص، أو فكرٍة ما، 

وربام وتارًة يقُع العكُس متاًما، وتارًة تقع مبالغٌة يف تقدير أمٍر ما، 
وقع التشنيع إىل الغاية يف نفس األمر!

وأمثلُة الواقِع واملامرساِت 
عديدٌة، واملهم أن يشعر العمُل 

أنه -يف هذا الصدد- اإلسالمُي 
مل يبلغ الكامَل، وال قارَبُه يف 

املوضوعية، وأن هيتمَّ بالدراسات االجتامعية، مع االنفتاِح يف 
لطاِن الشائعاِت، وتاليف احلوار البنَّاِء، وعدِم اخلضوِع لس

االضطراِب يف ردوِد األفعاِل. 
إن مشكلة التعميم يف األفكار والتصورات ال تظهر خطورهتا إال 
عىل أرض الواقع؛ حيث تظهر املجازفات، وُختترب املصداقيات،

وستبقى العقليُة املسلمُة أسريَة التعميِم، ما مل َخترج إىل الواقعية 
دة من املثاليةِ  ا املجرَّ اخليالية، وإال فسيكون دائًام البديل هو إمَّ






















؟
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اهلروب من الواقع بأي صورة من صور اهلروب، أو السقوط يف 
فتنته سقوًطا ال قيام بعده.

إن التغيري يف املجتمعات جيري 
وفق سنٍن ال تتبدُل وال تتغُري، كتلك 
السنن التي ندركها يف عامل املادة، 

تغافَل وإن إغفاَل تلك السنِن، أو ال
بد.عنها ال يؤدي إال إىل الفشل وال

َة ماضيٌة بأن هذا الدين  نـَّ واحلديُث يف هذا يطول، إال أن السُّ
بد أن يتصَل، وأن ال ينترش إال بجهٍد من بنيه، وأن هذا اجلهَد ال

يستمرَّ وال ينقطَع، وأن الزمَن جزٌء من عمليِة التغيري، وأن التغيَري 
ًجا، وغَري ذلك من مسئوليُة اجلميِع، وأن ه ال يقُع غالًبا إالَّ متدرِّ

السنن الفاعلة واملؤثرة.
ومن فقه التغيري: قراءُة جتارب السابقني واملعارصين، 
والعمُل اإلسالمي يف السبعينيات والثامنينيات عاش عزلًة فكرية، 
وعانى من ضعٍف حادٍّ يف متابعة أحوال املحيطني وما عندهم من 

ما تقرر من وجوِد نقٍص فقهيٍّ حادٍّ يف القيادات جديد، إضافًة إىل
الواعية اخلبرية، فرتتََّب عىل ذلك كلِِّه ضيٌق يف اآلفاق عامة، ويف 
اآلفاق السياسية واحلركية خاصة، حتى ما حاوله بعض 

اإلسالميني يف هذا املجال كان وال يزال بحاجة إىل دعٍم وترشيد.
دية الوظيفية، والتكامل داخل ومن فقه التغيري: قبول مبدأ التعد
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، مع مراعاة التوازن نياإلسالمي
داخَل كلِّ طائفٍة متميِّزِة العمِل، مع 
اعتقاد أن كلَّ عمٍل راشٍد َيُصبُّ 
يف حصيلة األمة يف النهاية، 
فاملطلوب أن يامرَس كلٌّ اجتهاَدُه 

برشٍد، وُيِقيُم عالقته مع غريه برشٍد أيًضا، فال مناَص من ذلك 
تغيري الراشد.لل

وأخًريا فقد كان كل ما سبق من وجود مراجعات 
-بمختلف توجهاته-وتراجعات يف اخلطاب السلفي املعارص 

ًكا يقف وراَء البحث يف أمهية دراسِة وترتيِب  سبًبا دافًعا، وحمرِّ
األولويات يف اخلطاب السلفي املعارص.






















؟
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المطالبة الخارجية بالتجديد

والتبديد في الخطاب السلفي!

إذا كان لدى كثري من اإلسالميني ما يدعوهم ملراجعة 
وقد بدأوا -اخلطاب اإلسالمي والسلفي منه عىل وجه اخلصوص 

يف إجراء تلك املراجعات والتأمالت يف مسرية العمل اإلسالمي 
فإن القضية قد أخذت بعًدا آخر منذ -وأدائه العام واخلاص

ألمريكية (املمثلة للمحافظني اجلدد) املتحالفني إعالن اإلدارة ا
مع (املسيحية الصهيونية) و(اللويب الصهيوين) منذ إعالهنا 

١١عقب قارعة -الذي سمته (إرهاًبا)-احلرب عىل اإلسالم 
م... ولقد كانت جبهة (اخلطاب الديني ٢٠٠١سبتمرب سنة 

إلعالم، اإلسالمي) يف املساجد، واملدارس، والفكر، والثقافة، وا
واحدًة من اجلبهات الرئيسة هلذه احلرب املعلنة عىل اإلسالم.

وَغْريُ ما كتبه األمريكيون عن رضورة (تغيري) اخلطاب 
الديني اإلسالمي، وَغْريُ (الضغوط) و(الطلبات) و(األوامر) 
التي مارستها اإلدارة األمريكية عىل احلكومات اإلسالمية، 

ُرِصَدْت هلذا (التغيري) للخطاب و(االعتامدات الدوالرية) التي
والتي استجابت وخضعت هلا الكثُري من -الديني اإلسالمي 

َغْريُ هذا (الفعل األمريكي املبارش)، وجدنا العديَد -احلكومات
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ُلـها  مما يسمى بـ: (منظامت املجتمع املدين) يف بالدنا، التي ُيَموِّ
ملثقفني الغرُب، والتي تقوم أساًسا عىل جهود عرشات من ا

وجدنا هذه -املاركسيني، واملتمركسني، واحلداثيني املتغربني
املنظامت قد انخرطت يف معركة كربى حتت شعار: جتديد اخلطاب 

.)١(الديني، واإلسالمي منه فقط، دون سواه!
وحتت مسمى: (التجديد يف اخلطاب اإلسالمي) ُعِقَدْت 

اإلسالمية مؤمتراٌت رسمية تبنتها وزارات األوقاف والشئون 
بدول اخلليج ومرص، كام تبنت ذلك مجعياٌت ومؤسسات إسالمية 
حملية ودولية، وتبنت بعُض الدول مبادراٍت حول احلوار، 
ْت هذه الدعوة كالنار يف  وَعَقَدْت من أجله مؤمتراٍت دوليًة، وَرسَ
اهلشيم هبديٍر ُيِصمُّ اآلذاَن، ويمنع من الفكر، وُيغلق عىل العقل 

!منافَذ الرت ِ وي والتََّبرصُّ
وما تزال عجلُة التنادي إىل 

والسلفي -جتديد اخلطاب اإلسالمي 
دائرًة إىل -منه عىل وجه اخلصوص

يوم الناس هذا، خيتلط فيها احلق 
بالباطل، كام خيتلط احلابل بالنابل!!

والتبديـد األمريكـاين، د. حممـد عـامرة، مكتبـة ،ب الديني بني التجديـد اإلسـالمي) اخلطا١(
).٥، (ص)م٢٠٠٧-ه١٤٢٨(، ٢:الرشوق الدولية، ط






















؟
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مؤمتر سامت اخلطاب اإلسالمي، ومن آخر تلك الفعاليات:
لامء املسلمني) بالقاهرة يف الفرتة والذي عقده (االحتاد العاملي لع

م).٢٠١١يوليو ٢٩-٢٨، املوافق ه١٤٣٢شعبان ٢٨-٢٧من (
بحث جتديد اخلطاب السلفي، ومن آخر تلك الكتابات:

للدكتور أمحد بن عبد الرمحن القايض، واملنشور بمجلة البيان، 
م).٢٠١١، يونيو ه١٤٣٢(رجب ٢٨٧عدد 

يني، منه: ما هو مقبول وجتديد الدين، وجتديد اخلطاب الد
ومرشوع وحممود بحمداهللا، وهذا يتوقف عىل مفهوم التجديد 

عند من يقول به، وجتديد جماالته، بعد إدراك مسيس احلاجة إليه.
؛ فإنه  ليس أمًرا ومن غري شكٍّ

التجديد مصطلُح دَ دَّ حَ ـسهًال أن يُ 
أصبحِت يف زمنٍ ،حتديًدا أمينًا دقيًقا

من قبل ةً فَ مستهدَ املصطلحاُت 
التوجهات واأليديولوجيات خمتلف

!!أخرىواملتناحرة أحيانًا،املتعارضة حينًا
للتوصل به إىل ستعمل اليوم أن مصطلح التجديد يُ وال شكَّ «

عراه األخرى، بعضِ وإىل توهنيِ ، عرى اإلسالم تارةً بعضِ نقضِ 
ين دِ شعاًرا للمصلحني الصادقني املجدِّ عَ فَ رْ وإن كان األصل أن يُ 

. )١(»من معامل الدينَس رَ دَ ا انْ مل

).٩، دار اليرس، (ص١التجديد يف عرض السرية النبوية، د. حممد يرسي، ط:) ١(
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؛لتنيَال بد من وقفة متأنية مع الدَّ وأمام هذه اإلشكالية فال
، ويرتفعُ اإلهيامُ يزوُل واالصطالحية الرشعية، بحيُث ، اللغوية
؛ ، ليكشف عن فهم أمني ودقيق ملصطلح التجديدالطريُق ، ويعبَّدُ اللبُس 

ديد الرشعي، والتبديد الغريب العبثي.ليكون بمثابة الفرقان ما بني التج
 

. )١(صار جديًدا:أي،دَّ اليشءَج التجديد: تصيري اليشء جديًدا، وَ 
ولذا يسمى الليُل ؛يسمى جديًداعليه األيامُ وكل ما مل تأِت 

ينِ َج اجلديدين واألَ والنهارُ  واحد منهام إذا جاء فهو ألن كلَّ ؛دَّ
ة نقيُض جِ ـ، وال)٣(َخَلقـواجلديد نقيض ال، )٢(يدجد .)٤(ىـلَ البِ دَّ

قال ابن الرومي: 
ٌء بَْعـَد إِْخـَال ـَوَهْل يُ ْجِديِد ُودُِّكـمُ ـى تَ ـَهْل ِمْن َسبِيٍل إِلَ  ُد َيشْ )٥(ِق َجدَّ

يدور حول العودة باليشء إىل حالته األوىل فإن التجديد لغةً ؛وعليه
ى، وهذا املعنى اللغوي هو املعتمد يف بيان القرآن ـلَ قبل أن يصيبه البِ 

ä  ã  â  á  à ß  Þ  Ý  ﴿: الكريم، قال سبحانه

).٣/١٠٧، (١:) لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بريوت، ط١(
-ه١٣٩٩(، ١:السالم هارون، دار الفكر، طاييس اللغة، البن فارس، ت: عبد) معجم مق٢(

).١/٤٠٩()،م١٩٧٩
، ت: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم ) تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري٣(

).٢/٤٤٥(م، ١٩٩٠، ٤:للماليني، ط
).٣/١٠٧(،) لسان العرب، البن منظور٤(
).٤/١٦٤٧(،القاهرة)، ه١٣٩٧(دار الكتب املرصية :نصار، طحسني ت:) ديوان ابن الرومي، ٥(






















؟
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å﴾] :كام كان أول مرة، ،. واملقصود: إعادة خلقهم]٤٩اإلرساء
وليس ابتداء خلقهم عىل غري مثال سابق. 

 
^عىل لسان النبي دَ رَ قد وَ التجديدال امرتاء يف أن مصطلح 

^قوله :مادته يف السنة النبوية، ومن أشهر ذلكْت لَ مِ عْ تُ واْس 
عىل رأسِ هلذه األمةِ ُث عَ بْ إن اهللا يَ «: -سفيام رواه أبو هريرة -
. )١(»اهَ ينَ هلا دِ دُ دِّ َج ـيُ نْ مَ سنةٍ مائةِ لِّ كُ 

ال يعرفون -كتب رشوح احلديثيف -السنة ولذا نجد أهَل 
إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب «ن معنى التجديد سوى أنه: م

. )٢(»واملحدثاتوالسنة، واألمر بمقتضامها، وإماتة ما ظهر من البدع
ما اندرس من أحكام حييي«ودور املجدد ال خيرج عن أنه 

من العلوم الدينية َي فِ الرشيعة، وما ذهب من معامل السنن، وَخ 
. )٣(»الظاهرة والباطنة

هدايته، وبيان حقيقته إظهار-بالرضورة-جتديد الدين يستلزم و
وأحقيته، ونفي ما يعرض ألهله من البدع والغلوِّ فيه، أو التفريط يف 

) من حديث ٤/٥٦٧(،) واحلاكم يف املستدرك٤٢٩١(،) أخرجه أبو داود١(
). ٥٩٩(،برقم،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة،هريرةأيب

) عون املعبود رشح سنن أيب داود، أليب الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادي، دار ٢(
.)١١/٣٩١، ()ه١٣٩٩(الفكر، 

-ه١٤١٥(، ١:) فيض القدير رشح اجلامع الصغري، للمناوي، دار الكتب العلمية، ط٣(
).١/١٤، ()م١٩٩٤
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إقامته، ومراعاة مصالح اخللق، وسنن 
االجتامع والعمران. 

واملعارصون من علامء اإلسالم 
ونه،لُّ جِ ـودعاته يقررون ذلك املعنى ويُ 

تنقية اإلسالم «دودي: فهو عند املو
من كل جزء من أجزاء اجلاهلية، ثم العمل عىل إحيائه خالًصا حمًضا 

. )١(»اإلمكانعىل قدر
يقتيض مجلة أمور:«وهو عند القرضاوي: 

االحتفاظ بجوهر القديم، وإبراز طابعه وخصائصه. -١
ي منه، وتقوية ما ضعف من أركانه. ـلِ ترميم ما بَ -٢
ُ غَ ال تُ ،عليهإدخال حتسينات-٣ . )٢(»من طبيعتهُل دِّ بَ وال تُ ،من صفتهريِّ

طبعةٍ إظهارَ :وال يعني جتديده«فيقول: ،وضوًحاويزيد البيانَ 
^به إىل حيث كان يف عهد الرسولالعودةَ :جديدة منه، بل يعني

. )٣(»وصحابته، ومن تبعهم بإحسان
نرى أن -وحديًثاقديًام -ومن هذا البيان الوايف لعلامء اإلسالم 

، دار الفكر بريوت، ٣:) موجز جتديد الدين وإحيائه، أليب األعىل املودودي، ط١(
).٢٥، (ص)م١٩٦٨(

، مكتبة ٢:يوسف القرضاوي، ط) الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد، للدكتور ٢(
).٣٠-٢٩، (ص)ه١٤٢٤(وهبة، القاهرة 

) من أجل صحوة راشدة جتدد الدين وتنهض بالدنيا، للدكتور يوسف القرضاوي، ٣(
).٢٨م، (ص١٩٩٨، ١:املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
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فالتجديد حيرس الدين بنفي كلِّ ؛التجديد يتضمن نفًيا وإضافةً 
،أو التأويل الفاسد،أصوله أو فروعه بالتبديددخيل يمسُّ 

من حيمل هذا العلمَ «: ^واالنتحال الباطل، وهذا معنى قوله 
، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، هُ كل خلف عدولُ 

. )١(»اهلنيوتأويل اجل
والتجديد حيرس الدين بإضافٍة 
تقتيض تنزيل األحكام الرشعية عىل 
ما جيدُّ من وقائع وأحداث، وهذا 
هو االجتهاد الذي به تستنبط أحكام
ما استجدَّ من احلوادث والواقعات. 

 
إضافة عند الفقهاء قريب من االجتهاد، أو مواٍز له، وهو التجديد 

أحكام مستنبطة لنوازل مستجدة. 
د: هو املجتهد، وإذا ُمحل تأويُل «يقول السيوطي:  احلديث املجدِّ

. )٢(»عىل هذا الوجه كان أوىل وأشبه باحلكمة
إمداد التجربة اإلنسانية النامية بام حتتاج :ومقصد اإلضافة هنا

، والبيهقي يف س) من حديث أيب هريرة١/٣٤٤(،أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني)١(
) من حديث إبراهيم بن عبد الرمحن العذري، وصححه األلباين ١٠/٢٠٩(،نن الكربىالس

).٢٤٨(،برقم،من حديثه يف املشكاة
دار :د. فؤاد عبد املنعم، طت:) تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد، للسيوطي،٢(

).١/٥٩، ()ه١٤٠٣(الدعوة، اإلسكندرية 
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إليه من أحكام تتالءم مع ما يستجد من أوضاٍع، ويف هذا حفظٌ 
عطائه احلضاري، أو قصورِ ِف توقُّ بحجةِ ،للدين من اجلرأة عليه

جديد، وضبط االستفادة من كل مفيد. أحكامه عن مالحقة كلِّ 
ُ بَ تَ ومن هنا يُ  يف مجع القرآن، س أيب بكرمأخذُ -مثًال -نيَّ

يف مجع الناس عىل إمام واحد يف قيام س عمرويتجىلَّ فقهُ 
،يف نسخ املصاحفس عثامنمنزعُ -أيًضا-رُ هَ ظْ رمضان، ويَ 

واعتامد ما أرسله إىل األمصار. 
جديد من الوسائل لُّ وال حرج أن يدخل يف اإلضافة كُ 

واآلليات التي تقدم املضمون بال حتريف أو تبديل أو تأويل 

وأيرس طريق. ،سبيل
ال ،نحو الشكلةمتجهتدامماهاحرج فيالوهذه اإلضافة 

ال املقاصد. ،الوسائلَب وْ املضمون، وَص 
 

بني، وأرباب العلمنة واحلداثة، عند تجديد أما عن ال املتغرِّ
اإلسالمِ يتضمن زحزحةَ وربائب االستعامر، وصنائع الليربالية فهو 

باسم املدنية تارًة، وباسم الدين عن الدنيا؛ َل ْص ، وفَ ياةِ احلعن ضبطِ 
! والتبديدهذا عني الطمس والتحريف والتدمرياحلرية تارًة أخرى، و

الرشيعة والقيم واملعتقدات، والقضاء ذُ بْ نَ «وهو يف حقيقته: 
ما هو قديم، مجيعِ زُ عىل األخالق والسلوك باسم التجديد، وَجتاوُ 
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. )١(»مة بهاألصلةِ عُ طْ وقَ 
فإن جتديد الدين يدور يف فلكي النفي واإلضافة، ؛وعىل ما سبق

التزاًما بالدين عىل أكمل -كام كان يف الصدر األول-الدين حتى يعودَ 
وب الذي ؤًيا لكل جديد باالجتهاد الدائم الدما يكون االلتزام، وتصدِّ 

. )٢(جديد بضابط اإلسالميضبط كلَّ 
ضافة ليست يف الدين ونصوصه، وال يف وهذا النفي وتلك اإل

أصوله أو معاقده، وإنام هي يف عالقة األمة بدينها، ويف سلوكها، 
إذ هذا اجلانب هو ما تعرتيه القوة ؛وفكرها املتفاعل مع نصوصه وثوابته

. )٣(والضعف، ويتنزل عليه التجديد، ويقبل اإلصالح، وفيه يقع التغري
فقد انقطع ^ذ مات النبيواتفقوا أنه م«:Pقال ابن حزم

الوحي، وكمل الدين، واستقر، وأنه ال حيل ألحد أن يزيد شيئًا من 
رأيه بغري استدالل منه، وال أن ينقص منه شيئًا، وال أن يبدل شيئًا مكان 

. )٤(»رشيعةِدَث حْ ـيشء، وال أن يُ 

والكتاب من ،Pللعالمة ابن باز،الم) تقريظ كتاب احلداثة يف ميزان اإلس١(
).٧دار األندلس اخلرضاء، جدة، (ص:ط،تأليف د. عوض القرين

جتديد الدين، مفهومه، وضوابطه، وآثاره، للدكتور حممد حسانني، نرش جائزة )٢(
).٣٥(ص)،ه١٤٢٨(، ١:نايف بن عبد العزيز، ط

، ١:دار ابن اجلوزي، ط) التجديد يف الفكر اإلسالمي، د. عدنان حممد أمامة،٣(
).٢٠، (ص)ه١٤٢٤(

، ه١٤١٩(، ١:) مراتب اإلمجاع، البن حزم، ت: حسن أمحد إسرب، دار ابن حزم، ط٤(
).٢٧٠(ص)،م١٩٩٨
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-عند الرشعيني-التجديد ف«
إلحياء منارات الدين، هو عمٌل 
وسعٌي يف املحرفني،لتحرومواجهةٌ 

لصالحية الرشيعة للتمكني، وحفظٌ 
.)١(»باالجتهاد املحكم الرصني

والتجديد مطلوب رشًعا وواقع قدًرا، أما وقوعه القدري «
من حفظه الدين من التغيري إىل قيام الساعة، ففيام أخرب عنه اهللا 

﴾m l  k  j  i  h  g فقال عزَّ ِمْن قائٍل: ﴿
البرشى العظيمة -إضافة إىل ذلك-ذه اآلية ، ويف ه]٩[احلجر:

ببقاء هذه األمة ظاهرًة عىل احلق وعدم هالكها، حتى مع تغلُِّب 
عن -أعدائها عليها؛ إذ ال بد من بقاء طائفة حتى يظل القرآن 

ال تزاُل «: ^حمفوًظا، وهو ما َدلَّ عليه حديُث الرسول-طريقها
، ال هم َمْن َخَذَلـُهْم حتى طائفٌة من أمتي ظاهريَن عىل احلقِّ َيرضُّ

، وأما طلُبُه الرشعي ففيام جاء من )٢(»يأَيت أمُر اهللا وُهم كذلك
التكليف بالعمل بام فيه، وتبليغه للناس، ونرشه بينهم، كام دلت 
عىل ذلك األدلة الكثرية آمرًة بالتمسك بالدين، والعمل به، قال 

﴾}  | { ~�  ¡  ¢  £  ¤اهللا تعاىل: ﴿

).١٣، دار اليرس، (ص٢التجديد يف عرض السرية النبوية، د. حممد يرسي، ط:)١(
.س) من حديث ثوبان١٩٢٠(،) رواه مسلم٢(
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﴾1  2  3  4  5  6 ، وقال تعاىل: ﴿]٤٣رف:[الزخ
، فكان األمر بذلك متضمنًا لألمر بحفظه؛ إذ ال ]٣[األعراف:

يتمكن املسلم من اتباع ما َأنزل اهللا واالستمساك بوحي اهللا تعاىل 
إال مع املحافظة عليه وحفظه.


ديد أدلٌة كثرية، منها:قد َدلَّ عىل احلاجة إىل التج

إن اهللا يبعث هلذه األمة عىل رأس «: حديث التجديد السابق-١
؛ فهذا وإن كان فيه البرشى )١(»كل مائة سنة من جيدد هلا دينها

َن يف ثناياه  بعدم خلو أمة املسلمني من املجددين إال أنه َتَضمَّ
اإلشارَة إىل ما يطرأ عىل حياة الناس بمرور الزمن يف العصور

املتعاقبة؛ مما يستدعي احلاجة إىل التجديد، فمن ذلك مثًال:
جهُل أكثِر الناس بلغة العرب الفصيحة وبأساليبها يف البيان.-أ

ظهوُر كثري من املعامالت والترصفات املحدثة، والتي -ب
حتتاج إىل بيان الوجه الرشعي الصحيح بإزائها.

َب ال-ج بعيَد مما أوجد التقدُم التقني اهلائل الذي َقرَّ
احتكاكاٍت وتعامالٍت مع العامل بأرسه مل تكن موجودة من قبل، 
فيحتاج الناس فيها إىل معرفة حدود تلك التعامالت، ومتييز ما 
يدخل من ذلك ضمن الوالء أو الرباء وضبطه، حتى ال َيـْحُدَث 

) من حديث ٤/٥٦٧(،واحلاكم يف املستدرك،)٤٢٩١(،) أخرجه أبو داود١(
). ٥٩٩(،برقم،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة،سهريرةأيب
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غلوٌّ أو جفاٌء.
تي ظهوُر املنظامت والتنظيامت اإلقليمية والدولية، وال-د

حيكمها قانون أو دستور ِمْن َوْضِع تلك الدول نفِسَها، فيحتاج الناس إىل 
الناحية الرشعية.معرفة حقيقة العالقات الدولية وضوابط ذلك من

إن نقصان العلم يتسبب يف حديث قبض العلامء: -٢
اندراس كثري من معامل الدين، ويؤدي إىل اختالط غريه به، والعلم 

إنَّ اهللاَ ال َيقبُِض العلَم «: ^علامء، كام قال إنام ينقص بموت ال
انتزاًعا ينتِزُعُه ِمَن العباِد، ولكْن َيقبُِض العلَم َبَقْبِض العلامِء، حتى 
اًال؛ َفُسئُِلوا فأفتوا بغِري  ـَخَذ الناُس رؤوًسا ُجهَّ إذا مل ُيْبِق عالـًمـا اتَّ

بَِض جزٌء من العلم، ، فكلام مات عامل قُ )١(»علٍم، َفَضلُّوا وَأَضلُّوا
حتى إن املرَء َليقطُع املفاوَز فال يكاد جيد إال أشباَه العلامء، وال يشكُّ أحٌد 
أن نقص العلم ُموقٌِع يف الضالالت واجلهاالت، ومؤدٍّ إىل اهللكات، مما 

بنيَّ ذلك يستوجب التجديَد الذي حيافظ عىل العلم يف األمة، وقد
عاٌم إال وهو ال يأيت عليكم «قول: ؛ حيث يسبُن مسعود اهللاعبدُ 

رشٌّ من الذي كان قبله، أما إين لست أعني عاًما أخصَب من عام، وال 
أمًريا خًريا من أمري، ولكنَّ علامَءكم وخياَركم وفقهاَءكم يذهبون، ثم ال 

. )٢(»األمر برأهيمجتدون منهم َخَلًفا، وجييئ قوم يقيسون
افرتقِت «: ^ل رسول اهللا وفيه قاحديُث افرتاِق األمِة:-٣

.)٤٨٢٨(،رقم،كتاب العلم،سلممو)٩٨(،رقم،) أخرجه البخاري، كتاب العلم١(
.)١/٧٦(،) أخرجه الدارمي٢(
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اليهوُد عىل إحدى وسبعَني فِرقًة؛ فواحدٌة يف اجلنِة، وسبعوَن يف 
الناِر، وافرتقِت النصاَرى عىل ثنتِني وسبعَني فِرقًة؛ فإحدى 
وسبعوَن يف الناِر، وواحدٌة يف اجلنِة، والذي نفُس حممٍد بيِدِه 

واحدٌة يف اجلنِة، وثنتاِن َلَتْفَتـِرَقنَّ أمتي عىل ثالٍث وسبعَني فِرقًة؛ 
؛ )١(»اجلامعةُ قيل: يا رسول اهللا، َمْن ُهْم؟ قال:وسبعوَن يف الناِر، 

فوجود هذه الِفَرِق املتعددة يدل عىل التباين الكبري يف الفهم 
الصحيح؛ مما أخرج هذه الِفَرَق املتعددَة من نطاق الِفرقة الناجية، 

؛ من ناحية الِفرقة وهذا يدل عىل احلاجة للتجديد من ناحيتني
الناجية حتى تظل عىل التمسك واملحافظة عىل احلق، ومن ناحية 

.)٢(الفرق الضالة بقصد هدايتهم
وأخًريا؛ فإنه قد جيد بعض الناس تناقًضا بني مدلوَلـي «

(التجديد) و(السلفية)؛ باعتبار أن الثاين يدل عىل الِقَدِم املنايف 
ديد الذي ننشده ليس انقالًبا، للجديد! واألمر ليس كذلك؛ فالتج

أو تغيًريا للثوابت، بل هو نوع من إعادة تفعيلها؛ لتؤدي دوَرَها، وتقتيض 
اقتضتها -آثارها يف الواقع؛ ذلك أن (اجلمود) والتشبث برسوم حملية 

يعطل أداء النص، وحيجر عىل العقل أن ُيعمله يف -مرحلة زمنية معينة
األمَر حمذوران:يْعتَِورُ النوازل واملستجدات؛ وهلذا صار 

وللحـديث روايـات ،ححه األلبـاينوص)٣٩٨٢(،رقم،كتاب الفتنه،) أخرجه ابن ماج١(
).٢٠٣، (صالسلسلة الصحيحة:انظر،أخرى

،بـني التأصـيل والتحريـف، حممـد شـاكر الرشـيف، كتـاب البيـاني) جتديد اخلطاب الدين٢(
، باختصار وترصف.)١٧-١٤)، (ص٦٠(،رقم
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الوقوع يف َأْرسِ اجلمود بدعوى املحافظة، والتمسك أحدمها:
بالسنة واتباع السلف.

االنفالت، والتمرد عىل النقل، وتسييد العقل، بدعوى والثاين:
بد من ضبط املعادلة، بام حيقق املصالح، ويدرأ املفاسد.التجديد، فال

وحني نتقدم إىل املسلمني
ةً خا- بدعوتنا،-كافَّةً -وإىل الناس -صَّ
بد أن نصوغ خطاًبا جيمع عنارص ال

القبول املختلفة، التي حواها اخلطاب 
دون القرآين والنبوي، واستعمله املجدِّ

إذا اتضحت -املوفَّقون من سلف هذه األمة، وإن من شأن هذا اخلطاب 
ن أمهها:أن ُيثِْمَر ثمراٍت عظيمًة، م-معامله، واستبانت مقاصده

وحدة املسلمني؛ الجتامع دعاهتم عىل كلمة سواء.-١
انتشار اإلسالم؛ لكونه َيُردُّ الروَح إىل الدعوة، وُيـَخلُِّصها من -٢

آفاهتا املرتاكمة، فتعود غضًة طريًة، ذاَت أََلٍق، ووهٍج، وجاذبيٍة، كام 
َل مرةً  .)١(»كانت أوَّ

ملرشوع، أما التبديد التجديد املقبول اكان ما سبق حديًثا عن 
دنيئًة، تراوحت بني املرفوض املمنوع؛ فإن له أغراًضا خبيثًة ومآرَب 

نَْسِخ اإلسالم كدين بدعوى تارخييَِّة النصوِص املقدسة، أو تأويلها 

رجـب ، )٢٨٧(عبد الرمحن القايض، جملة البيـان، عـدد أمحد، د. ي) جتديد اخلطاب السلف١(
.)٣٩، (ص)م٢٠١١(، يونيو )ه١٤٣٢(
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الدين! وبني القبول بشعائر اإلسالم 
-بعد ذلك-يف املسجد وإقصائه 

تَِها!!بُرمَّ  ته عن احلياة بُِرمَّ
وإذا كان علامء اإلسالم 

ملن -برشاسة-ودعاته قد تصدوا 
كشفوا عن عورة اإلحلاد العلامين 

القائل (بتارخيية النص اإلهلي) أو دعاَوى (أنسنة النص اإلهلي)، 
وغريها من اخلبل الفكري الذي َمثََّلُه طائفة ممن ُينسبون إىل الفكر 

مي والتنوي ري والعقالين، ممن حيملون شهادات الدكتوراه يف التقدُّ
اآلداب والفلسفة أحياًنا، ويف الدراسات اإلسالمية أحياًنا أخرى! 
وشغلوا مناصب مهمة يف كلياٍت وجامعاٍت وأكاديمياٍت ممن نالوا 
شهرة واسعة بسبب كتاباهتم املْغِرقِة يف الضالل، والتي أدَّْت 

ةِ  دَّ مل هيادنوا أصحاَب -أيًضا-؛ فإهنم )١(ببعضهم إىل الزندقة والرِّ
فكرة علمنة اإلسالم، وحتويله إىل دين مستأنس ال شوكَة فيه!!

لقد استوعب علامء اإلسالم املعارصون هذه اخلطة املاكرة، 
ووقفوا عىل دعاَوى أصحاهبا الفاجرِة، وعىل مقوالهتم التي 

ـات نظـر () ١( م) بعنـوان: اإلسـالم ٢٠٠٢يراجع: ما كتبه د. نرص حامـد أبـو زيـد، يف جملـة: وجه
ـاب الـديني«والغرب حرب الكراهة، وما كتبه يف كتابـه:  ـنص«وكتابـه: » نقـد اخلط » مفهـوم ال

ة بالتفريق بينه وبني زوجته.وغريها من كتبه التي كفََّرُه العلامُء بسببها، وحكمت املحكم
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أعلنوا فيها احلرَب بطريقة سافرة.
ىل َوْضِع تعريٍف لإلسالم املستهَدف ولقد اتفقت كلمتهم ع

باحلرب؛ فجاء يف تقرير موسسة (راند) البحثية االستخباراتية 
م) ما ييل:٢٠٠٧األمريكية يف تقريرها عام (

إن تعريًفا أضيق وأكثر فائدة ملن هو اإلسالمي، وهو: كلُّ «
َمْن يرفض الفصَل بني السلطة الدينية، وسلطة الدولة، ويسعى 

ىل إقامة شكل من أشكال الدولة اإلسالمية، أو عىل اإلسالمي إ
.)١(»األقل يدعو إىل االعرتاف بالرشيعة كأساس للترشيع

وقد اعتربوا أن السبب يف هذه العقلية، وتلك الشخصية هو: ما 
أن املشكلة يف :وهذا يعنيتلقته هذه الشخصيات من ثقافة تعليمية، 

ى رَ جْ ـُفيجب أن ت؛عليهو،الدارسوناملناهج التي يتلقاها هؤالء
شاملة للمناهج!! وال سيام الرشعية منها!!تطويرٍ عمليةُ 

:فإن يد التطوير جيب أن تطال التعليم يف كل من؛وعليه
ومرص، وقد كان! فصدرت األوامر ،والسعودية،باكستان

بتغيريات جذرية تناولت التعليم الديني؛ ليقف عند حدود 
، أو يتناول اجلوانَب السياسيةَ الشعائر والنسك، وإلغاء ما 

يَ اجلهاديةَ  ، مع اختصار حصص هذا التعليم َر واملغازَي ـ، أو السِّ
الديني إىل أربع ساعات فقط، بدًال من أربع وعرشين ساعة يف 

.)م٢٠٠٧()، عام ٧٥(ص)،راند(:) تقرير١(






















؟
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!!ذلك أن احلرب احلقيقية هي يف املدارس؛)١(بعض الدول
إن «يقول توماس فريدمان: 
مية احلرب احلقيقية يف املنطقة اإلسال

ولذلك جيب أن هي يف املدارس؛
نفرغ برسعة من احلمالت العسكرية، لنعود مسلحني بالكتب 
ال بالدبابات؛ لتكوين جيل إسالمي جديد، يقبل سياساتنا، كام 

.)٢(!!»حيب شطائرنا
وألجل هذه احلرب ُرصدت امليزانيات الطائلة ترغيًبا، 

كتُب عَ اَج رَ كي تُ ؛ لدوالرٍ مليونِ فخصصت أمريكا لباكستان مائةَ «
.)٣(»الثقافة اإلسالمية!

وأما من مل يستجب فال مانع من الرتهيب! حيث أعلن الرئيس 
أن بالده : «-يف ترصيح صحايف-صالح اهللاعيل عبدالسابقاليمني

املعاهد الدينية بوزارة إحلاُق مَّ تِ ما مل يَ ،دت بالقصف األمريكيُهدِّ 
.)٤(»عليهاميِّ احلكواإلرشاِف ُض رْ وفَ ،التعليم

).٥٤(ص،التطاول الغريب عىل الثوابت اإلسالمية، د. حممد يرسي)١(
وطنــــي القاهريـــــة، يف :والنقـــــل عــــن صــــحيفة،) النيويــــورك تــــايمز األمريكيــــة٢(

.)م٢٥/١/٢٠٠٥(
، موقـع: إسـالم ويـب، »ل اإلسـالميةترتيـك الـدو«انظر: مقـال الـدكتور حممـد عـامرة: )٣(

م).٢٧/٧/٢٠٠٧بتاريخ (
:وأصـله،اإلسالم اليوم:بموقع،مقال لفهمي هويدي» هل يستهدف الغرب اإلسالم«)٤(

قـد يف السـودان يف والـذي عُ »اإلسـالم والغـرب يف عـامل متغـري«:ورقة قدمها يف مـؤمتر
هـ).١٤٢٤شوال عام٢١-١٩(الفرتة من 
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إن السبب الرئيس لتجديد هذه احلرب يعود إىل هذا الدين 
يف احلقيقة؛ ولذا تواتر عنهم قوهلم:

والنظام األخالقي الذي «، »إن الدين اإلسالمي ديُن عنٍف «
يستند إليه اإلسالم خمتلف عام هو يف احلضارة اليهودية املسيحية 

رسة العنف ضد غري وآيات القرآن تصدق عىل مما«، »(الغربية)
وإن هذه احلرب العاملية اجلديدة هي حرب املدنية «، »املسلمني

وإن الغرب «، »واحلضارة (يف الغرب) ضد الرببرية (يف الرشق)
وإنه ال «، »سيواصل تعميم حضارته، وفرض نفسه عىل الشعوب

حل مع الدول العربية واإلسالمية إال أن َتْفِرَض عليها أمريكا 
َم والسياسات التي تراها رضورية؛ فالشعارات التي القيَم والنظ

أعلنتها أمريكا عند استقالهلا ال تنتهي عند احلدود األمريكية، بل 
.»تتعداها إىل الدول األخرى

ويف حتديد واضح ملن هم يف بؤرة 
الرصاع مع الغرب يقول الغربيون: 

ليست -يف حقيقتها-وإن املعركة «
هي ضد حفنة من اإلرهابيني، وال

حتى ضد املسلمني الذين يتململون 
األمريكية واالنحياز السياسةمن

األمريكي إلرسائيل، وإنام املعركة احلقيقية هي ضد األصوليني 
اإلسالميني، الذين يرفضون القيم الغربية، واحلداثة الغربية، 






















؟
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والعلامنية الغربية، واملبدأ املسيحي (فصل الدين عن الدولة) وهذا 
أكثُر -يف بعض جوانبه-أليديولوجي الذي هو هو التحدي ا

.»أساسيًة من اخلطر الذي شكلته الشيوعيُة!
وإذا كانت احلروب واملواجهات العسكرية قد باءت 
ْي حنٍني؛ فإن ميدان احلرب عىل  بالفشل، ورجع أصحاهبا بُِخفَّ

َ عند القوِم حني قالوا :  وإذا كانت احلرب عىل «اإلسالم قد َتَغريَّ
م غَري رضورية؛ فإن حرًبا داخل اإلسالم هي رضورية اإلسال

لتحويله إىل إسالم حداثي، ليربايل، علامين، وإن اهلدف من هذه 
احلرب داخل اإلسالم، هو حتويل التعليم اإلسالمي واخلطاب 

م) الذي ١٩٣٨-١٨٨١الديني اإلسالمي إىل طريق (أتاتورك) (
فاملطلوب هو «. »ا!أجرب تركيا بإرصار شديد عىل أن هتجر ماضيَهَ 

إحكام السيطرة عىل املدارس الدينية، وإعداد أئمة مستنريين للمساجد؛ 
اجليل اجلديد، لرتويج أفكار الغرب، وتشكيل الذهنية العربية لدى

.)١(»وإعادة صياغته جتاه الرصاع العريب اإلرسائييل!
وبعد هذا (اإلعالن) وعقب صدور هذه (الطلبات) «

األمريكية، جاء دور العلامء احلضاريني من ر) و(الضغوط) و(األوام
ْون بأسامئنا، ويتكلمون لغتنا، والذين يمول الغرب  أبنائنا، الذين َيتََسمَّ

اخلطـاب «)، ٦١، ٥٩حممـد يرسـي، (ص ، د.»غريب عىل الثوابت اإلسالميةالتطاول ال«) ١(
ــاين ــد األمريك ــالمي والتبدي ــد اإلس ــني التجدي ــديني ب ــامرة، (ص، د.»ال ــد ع )، ٢٤حمم

.)م١٨/١٠/٢٠٠٣(، واألهرام القاهرية يف )م١٧/١٠/٢٠٠٣(وصحيفة احلياة 
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(دكاكينهم) التي يسموهنا (منظامت املجتمع املدين)؛ ليصبحوا -علنًا-
إىل -بقدرة الدوالرات األمريكية-(صوت سيدهم)، وليتحولوا 

الديني، وهم الذين مل ُيعرف عن واحد منهم خرباء يف جتديد اخلطاب
التخصص يف العلوم اإلسالمية، ومن قرأ منهم شيئًا يف هذه العلوم؛ 

املتمركسون والعلامنيون واحلداثيون قضايا لقد جتاهل هؤالء
األمة الرئيسة يف حترير األرض، وإنقاذ املقدسات، ومقاومة 
اهليمنة اإلمربيالية األمريكية، والفريضة الغائبة يف العدل 
االجتامعي، والترشذم الُقطري لعامل اإلسالم،... إلخ، جتاهل 

ة، ورشعوا يف هؤالء املتغربون من أحفاد (بونابارت) قضايا األم
الرتكيز عىل (اإلفتاء العلامين) يف مفهومهم األمريكيِّ لتجديد 

.)١(»اخلطاب الدينيِّ لإلسالم واملسلمني!
ويكفي أن نقدم لدعاة علمنة اإلسالم وخطابه الديني يف 
الرشق شهادَة شاهٍد من أهلها (من الغرب) شهادة القس األملاين 

لقد نبعت «التي يقول فيها: وعامل االجتامع (جوتفرايد كونزلن) 
العلامنية من التنوير الغريب، وجاءت ثمرة لرصاع العقل مع 
الدين، وانتصاره عليه، باعتباره جمرَد َأَثٍر من حقب التاريخ 

).٢٨-٢٧(ص،د. حممد عامرة،) اخلطاب الديني١(






















؟
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البرشي، يتالشى باطراد يف مسار التطور اإلنساين، ولقد مثلت 
العلمنة: تراجع املسيحية، وضياع أمهيتها الدينية، وحتول 

ات املسيحية إىل مفاهيم دنيوية، والفصل النهائي بني معتقد
املعتقدات الدينية، واحلقوق املدنية، وسيادة مبدأ: (دين بال 

سياسة وسياسة بال دين).
ومن نتائج العلامنية: فقدان املسيحية ألمهيتها فقداًنا كامًال، 
وزوال أمهية الدين كسلطة عامة؛ إلضفاء الرشعية عىل القانون 

-أيًضا-والسياسة والرتبية والتعليم، بل وزوال أمهيته والنظام
َهٍة، فيام يتعلق بأسلوب احلياة اخلاص للسواد األعظم  كقوٍة موجِّ

-وليس احلقيقة-من الناس، وللحياة بشكل عام، فسلطة الدولة 
هي التي تصنع القانون، وهي التي متنح احلرية الدينية.

مت العلامنيُة احلداثَة ب اعتبارها دينًا َحلَّ حمل الدين ولقد قدَّ
املسيحي، يفهم الوجود بقوانني دنيوية، هي العقل والعلم.

رسعان ما عجزت العلامنية عن -وبعد تاليش املسيحية-لكن 
م هلا اإلجابات،  اإلجابة عىل أسئلة اإلنسانية التي كان الدين يقدِّ

داثُة العلامنيُة فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إىل اليقني، وَغَدِت احل
ُك أَنَْساَقَها  عدميُة ما -العقلية والعلمية-غَري واثقة من نفسها، بل وُتَفكِّ

بعد احلداثة، فدخلت الثقافة العلامنية يف أزمة، بعد أن أدخلت الديَن 
املسيحي يف أزمة، فاإلهناك الذي أصاب املسيحية أعقبه إعياٌء أصاب كلَّ 

عن )م١٩٠٠-١٨٤٤ت نبوءة (نيتشه) (العرص العلامين احلديث، وحتقق
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إفراز التطور الثقايف الغريب ألناس يفقدون (نجمهم) الذي فوقهم، 
وحييون حياة تافهة، ذات بعد واحد، ال يعرف الواحد منهم شيئًا خارج 

: (لقد أصبح هناك )م١٩٦٤-١٩٢٠(نطاقه، وبعبارة (ماكس قيرب) 
أخصائيون ال روح هلم، وعلامء ال قلوب هلم). 

وألن االهتامم اإلنساين بالدين مل يتالَش، بل تزايد... ويف ظل 
املسيحية، انفتح باب أوروبا لرضوب من الروحانيات، انحسار 

-وال بالكنيسة-وخليط من العقائد الدينية التي ال عالقة هلا باملسيحية 
من التنجيم، إىل عبادة القوى اخلفية واخلارقة، واالعتقاد باألشباح، 

نود احلمر، وروحانيات الديانات اآلسيوية، واإلسالم، وطقوس اهل
الذي أخذ حيقق نجاًحا متزايًدا يف املجتمعات الغربية. 

لقد أزالت العلامنيُة السيادَة الثقافية للمسيحية عن أوروبا... 
ثم عجزت عن حتقيق سيادة دينها العلامين عىل اإلنسان األورويب، 

ا!... ففقد الناس (النجم) عندما أصبح َمْعبدها العلمي عتيقً 
الذي كانوا به هيتدون: (وعد اخلالص املسيحي)... ثم (وعد 

.)١(»اخلالص العلامين)!
وعىل صعيٍد آَخَر؛ فقد سعت اإلدارة األمريكية إىل التنسيق 
مع طوائَف من غالة الطرق والفرق ملواجهة اخلطاب السلفي 

سيحية والعلامنية يف أوروبا، شهادة أملانية، جوتفرايد كونزلن، مأزق امل) ١(
م).١٩٩٩، ط: القاهرة ()٢٦-٢٥ص(






















؟
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بخطاب طرقي فلسفي!! يمد 
كا أوارص التواصل مع أمري

والغرب والعلامنية عالنيًة ودونَ 
مواربٍة!! ويقطع ما بينه وبني 

أهل اإلسالم والسنة!!
ُعقد )م٢٠٠٩(ففي يونيو »

مؤمتر للصوفية بالقاهرة انتهى بإصدار بيان للطرق الصوفية املشاركة 
لبحث كيفية ؛دعت فيه إىل: تشكيل جلان من علامء املسلمني

والواليات املتحدة!! ودراسة القيم التقارب بني العامل اإلسالمي
املشرتكة التي يمكن التعاون فيها!

وجهت السفرية األمريكية )م٢٠٠٩(ويف آخر يونيو »
حلضور ؛إىل تسع طرق صوفيةدعوةً )مارجريت سكويب(بالقاهرة 

حفل السفارة بعيد االستقالل األمريكي أول يوليو.
املرصية ُنرش يف صحيفة الدستور)م٣/٨/٢٠١٠(ويف »

الصوفية مع ممثل اإلدارة األمريكية الطرق اجتامع شيوخ خربُ 
وذلك بمقر الطرق !!أمن الدولةمباحث من بحضور مندوٍب 

وملدة ساعتني؛ وذلك للتنسيق بني شيوخ ،العزمية بالسيدة زينب
لنرش اإلسالم الصويف ؛وبني اإلدارة األمريكية،الصوفية يف مرص

األمريكيني، وتم االتفاق عىل اختيار الشيخ املعتدل بني املسلمني 
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كمنسق بني - )١()العزميةةشيخ الطريق(عالء الدين أيب العزايم 
.)٢(الصوفية يف مرص، واإلدارة األمريكية

وعىل التزامن ويف نفس التوقيت أبرم شيخ مشايخ الطرق »
ر الصوفية عبد اهلادي القصبي اتفاًقا مع مؤسسة األهرام عىل تنظيم مؤمت

حيرضه أعضاء الطرق الصوفية من مرص والبالد العربية ،سنوي
واإلسالمية، بدعم من مؤسسة األهرام الصحفية؛ ملواجهة املد السلفي 
والفكر اإلخواين، كام تتوىل املؤسسة أيًضا تنظيم مؤمتر مشابه لنقابة 

البيت يف مرص والعامل.األرشاف بحضور مجيع املنتسبني آلل
نرش سلسلة من الكتب والبحوث التي تتناول الفكر عىلَق فِ كام اتُّ 

.)٣(العامةالصويف املعتدل، وطرحها بأسعار تكون يف متناول
وبعد الثورة املرصية، دعا التيار اإلسالمي إىل مليونية اإلرادة 

م)، والتي طالبت فيها اجلموع ١٩/٧/٢٠١١الشعبية يف (
ب إىل أيب العزايم أوعز الغر-املرصية بتطبيق الرشيعة اإلسالمية

للرد عىل هذه املليونية بمليونية جيتمع فيها بالنصارى واليساريني 
والعلامنيني وفلول احلزب الوطني املنحل، فكان معه نحو من ثالثة أو 

اإلسالمي!أربعة آالف يف مقابل أربعة ماليني ملليونية التيار

كـالم قـادح -كان أحد كبار الصـوفية املعـارصين-وللشيخ أمحد الصديق الغامري )١(
).١/١٥٢فاضح يف تلك الطريقة ومؤسسها؛ فراجعه يف كتاب: جؤنة العطار، (

م).٣/٨/٢٠١٠اإللكرتوين، بتاريخ: (موقع: جريدة الدستور )٢(
م).٢/٨/٢٠١٠موقع: جريدة الدستور اإللكرتوين، بتاريخ: ()٣(
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القاهرة أقيم املؤمتر الدويل وبم)٢٤/٩/٢٠١١ويف (
الديارومفتياملرصي ية برعاية شيخ األزهر ووزير األوقاف للصوف

،وذلك للتسويق للخطاب الصويف؛مكثفدويلٍّ صويفٍّ وبحضورٍ 
وزيرُ دَ والذي شهد انحساًرا ملحوظًا بعد الثورة املرصية، حيث شدَّ 

د. حممد عبد الفضيل القويص عىل جتديد اخلطاب املرصياألوقاف
، ويف لقاء مغلق عقده شيخ األزهر مع ممثيل واملصطلح الصويف،الصويف

الصوفية يف املؤمتر أشار د. أمحد الطيب إىل أمهية استعادة دور الصوفية يف 
!!مرص والعامل بأرسه، وذلك يف مقابل املدِّ السلفيِّ

يقول ،ويف تفسري هلذه الظاهرة املتنامية يف الرشق األوسط
ويف الفرتة األخرية يف«حسن:عيل عامر د.

ُب املتصوفة من احلكومة، بل والسعي من  احلكومة من املتصوفة، وَتَقرُّ
الطرفني للتقارب، فقد خلقت الظروف املالئمة للتحالف ضد 

ممارسات اجلامعات عند املرصيني، بينام هي حتتمي بالنظام ضد 
التي ترى حتريم رفع القباب عىل القبور، وحتريم الطواف هبا ،السلفية

الناس، والتي ا بنيهَ ثِّ وعبادهتا، والتي تتعيش اجلامعات الصوفية عىل بَ 
َض ركنٌ  .)١(»!!من أركان التصوفركنيٌ لوالها لتقوَّ

املختص يف الصوفية -)إريك جيوفري(ويقول الفرنيس املسلم 

).١٠٤(ص،حسنعيل) الصوفية والسياسة يف مرص، د. عامر١(
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جامعة لوكسمبورج بشامل فرنسا يف حوار صحفي عن هذا ب
ويف عالقتها باحلركات اإلسالمية بالذات نجد أن : «-الشأن

هبدف حماربة ؛األنظمة العربية عملت عىل إدماج الصوفية يف احلكم
، كام التوفيق صويفٌّ الظاهرة اإلسالمية، فوزير األوقاف املغريب أمحد

أصبح رئيَس جامعِة -وهو خلويت-أن الشيخ أمحد الطيب يف مرص
األزهر بعد أن كان مفتيًا للديار املرصية، ويف اجلزائر نجد أن 

«)١(.
وقد قام الرئيس اجلزائري بوتفليقة بزيارة عدد من زوايا 

جهت له وُ لزيادة شعبيته، ولنفي اهتاماٍت ؛وأرضحة األولياء
وذلك قبيل االنتخابات ،بالتواطؤ مع التيار اإلسالمي السلفي

.)٢()م٢٠٠٤(الرئاسية التي أقيمت يف الثامن من إبريل عام 
بجديـد، ليس وهذا املنحى الغريب 

الصنيع؛ فقد صنع اللورد كرومر نفَس 
أســس جملًســا أعــىل نْ َمــَل فقــد كــان أوَّ 

للطرق الصوفية، واختـار لرئاسـته مـن 
.)٣(!!الطرقمشايِخ ه شيَخ سام 

-، وانظــر )م٢٠/٦/٢٠٠٤(يف ،إســالم أون اليــن:) حــاوره هــادي حممــد، موقــع١(
. )م٣٠/١/٢٠٠٥(األحد ،: صحيفة الراية القطرية-اأيًض 

.)م١٦/٢/٢٠٠٤(صحيفة الرشق األوسط )٢(
، لألســتاذ فهمــي هويــدي، جريــدة الرشــوق، »تنســيق روحــي مــع أمريكــا«مــن مقــال: )٣(

).م٢٠١٠نوفمرب ٢١هـ، املوافق ١٤٣١احلجة ذو١٥حداأل(بتاريخ:
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‘


)١(--

)٢(.
--


)٣( .

خالصـــات اســـرتاتيجية، الســـلفيون واملشـــاركة السياســـية، املركـــز العـــريب )١(
).٩للدراسات اإلنسانية، (ص

م، بعـد ١٩٣٩عقد يف فرباير ،رسائل اإلمام حسن البنا، رسالة املؤمتر اخلامس)٢(
سنوات من إنشاء اجلامعة.عرش 

ــد )٣( ــر: (ران ــراءة يف تقري ــالم، ق ــواء اإلس ــة الحت ــرتاتيجيات غربي م) ٢٠٠٧اس
).٧٥باسم خفاجي (صد.
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ـــإن  ـــبق؛ ف ـــا س ـــىل م ـــاًء ع وبن
احلــديث عــن عوائــَق وســلبياٍت، 

يارِ ومشكالٍت ومفارقاٍت داخَل الت
ــن  ــلفي ال يمك ــالٍ - الس أن - بح

ه يف كــلِّ األحــوال إىل كــلِّ  ــ يتوجَّ
ويف كل من انتمى إىل هذا التيار!

البالد رشًقا وغرًبا، وإال كان هذا ظلًام وعسًفا.
أن تكون تلك اإلشكاالُت موجودًة بنفس -أيًضا-وال يلزم 

خلطأ النسبِة لدى كلِّ طائفٍة من طوائفه، أو فرٍد من أفراده، ومن ا
: مؤاخذُة فرٍد بخلٍل ُيْعَزى إىل طائفته، أو احلكُم عىل طائفٍة  البنيِّ

من خالل خطأٍ لفرٍد منها.
هذا التيار من تنبَّه إىل بعض غري شك فإن املتأمل قد جيد داخلومن

تلك السلبيات فعاجلها، ونظر إىل تلك املخالفات فأصلحها، ومنهم من 
هو بسبيله إىل ذلك أيًضا!

أن الواقع عن البيان وغني
السلفي يف اللحظة الراهنة يتغري 
برسعٍة خاطفٍة، ويتفاعل مع املتغريات

إلعادة باستجابٍة ظاهرةٍ، ويسعى
ل!! إنتاج نفسه بشكٍل معدَّ

وهذا من جهٍة حيمل خًريا كثًريا، ومن جهٍة أخرى يتطلب 
حذًرا كبًريا، وضبًطا وإحكاًما رشيًدا.

قات:ومن منهج رصد هذه املش التنبيُه إىل كالت واملعوِّ
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-يف الغالب-أصلها من غري دخول إىل تفاصيلها، واإلعراض 
عن أمثلتها يف الطوائف أو األشخاص.

اإلشارة إىل مجيع تلك :-أيًضا-ومن منهج الرصد 
السلبيات، وإن مل ُتنسب إىل كلِّ طائفٍة سلفيٍة، أو فرٍد سلفيٍّ 

ناصحُة املرشوعة؛ إذ الدين بأرسها أو بجملتها، والقصُد امل
النصيحة، ولو اقتضت شيئًا من الـُمخاَشنَة التي تقي رضَر املداهنة، أو 

رضًبا من الوقاية قبل احلاجِة إىل املعاجلة. -عىل أقلِّ تقديرٍ -كانت 
-وقبل التعرض لرسد بعض هذه السلبيات جتدر إشارة 

عىل ألسنة بعض إىل أن شيًئا من هذه االنتقادات قد َتِرُد -أيًضا
املبالغني أو املغرضني! ويف بعض األحيان نستطيع أن ننكر 
تضخيمها، إال أننا ال ننكر أصل وجودها، وهذا ال يعفي من تبعة 
املسئولية عن تصحيحها، واالستغفار والتوبة من التسبب يف 
وقوعها! ولو كان هذا عن غري قصٍد، أو بحسن نية، وقد قال اهللا 

Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º ¶  ¸  ¹﴿تعاىل: 
  Ï  Î  Í Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â
  Ý  Ü  Û  Ú ÙØ  × Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð

ß  Þ﴾:٢٨٦[البقرة[.
وفيام ييل َرَصَداٌت نقديُة إلشكاالٍت واقعيٍة يف اخلطاب 

السلفي املعارص:
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ضعف أو غياب المرجعية العلمية الموحدة

يف مرحلة زمنية ق
بمرجعيٍة عامٍة متثلت يف جمموعٍة مباركٍة من الشيوخ والعلامِء، 
الذين اجتمعت هبم الكلمة، وَركنت إىل فتاوهيم األمة، وتلقى 
عنهم اخلاصُة والعامُة، وكان التفاوُت واالختالُف بني تلَك 

لمية الف العاملرجعيِة العلميِة قليًال منضبًطا بضوابط اخل
من املواقع الرسمية يف الدولة ما واألخالقية، كام كان لبعضهم

ى يف األمة أثرهم، ونرش يف الناس علوَمهم وخَريهم، مع ما  َقوَّ
ُحـِمَد هلم من رصيِد املواقِف القويِة يف إنكاِر املنكراِت، والتصدي 
لألخطاِر وامللامِت، ثم إن اهللا تعاىل كتب لبعضهم طوًال يف 

جاهلم، وكثرًة يف تالميذهم، فكان القول إذا خرج عن مجيعهم، آ
أو عن بعضهم مل تكد األمة تلتفت إىل غريهم!

ثم إن اهللا تعاىل قبضهم يف سنواٍت متقاربٍة، بل يف أشهٍر متعاقبة؛ 
فخلت الساحة من ذوي أقداٍر كأقدارهم، وأصحاب سابقٍة كسابقتهم.

لعلميِة عامليًة يف قبولِـها ونفوذِ وعىل الرغم من كون تلك املرجعيِة ا
مل جتتمع فيه املرجعيُة السلفيُة -اليوم-

عىل أحٍد بعينه، وال عىل جمموعٍة علميٍَّة أو مؤسسيٍَّة بعينها!! َوَغَدِت 
ال -يف كثري من األحيان-الفتيا الصادرة عن شيوخ السلفية املعارصِة 
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ى  بَني معهم دون غِريِهم!حدوَد أتباعهمتتعدَّ املتَحزِّ
ِد  دت النسخ العلمية، والطبعات السلفية بتعدُّ حتى تعدَّ

ِد الشيوخ أحياًنا أخرى!!-أحياًنا-املدارس  وبتعدُّ
ـــن  ـــٍري م ـــَد عـــىل كث وممـــا انُتِق
ــِة  ــِة واألكاديمي ــات العلمي املرجعي

َوَأْضَعَف أََثَرَها: انكفاُؤها ،املعارصةِ 
التعليِم النََّمطي، وانسحاُبـَها من عىل 

، ومـن صـياغة  املواقـِف الشأن العامِّ
ى هلـا بعـُض  اِت والنوازِل العرصيَِّة؛ يف حني تصـدَّ الرشعيَِّة من املستجدَّ

مـاٍت إال الدعاِة واخلطباِء السـلفيَني وغـِري السـلفيَني بغـِري ُعـ ةٍ، وال مقوِّ دَّ
وا! أو تكلموا فأساءوا وما أصابوا!!أحيانًا! فُربَّام تكلموا فأخطأالشهرة

َن بناَء املرجعيات: -ما ابتُِيلَ به املسلمون من مجاعٍة ومما وهَّ
َبـَها عىل النيِل من -انتسبْت إىل السلفية ْب عىل يشٍء حتزُّ مل تتحزَّ

ِت، وتصيُِّد  العلامِء والدعاِة األحياِء واألمواِت، فاشتغَلْت بتتبِع الزالَّ
ْت عن الصدوِر، ستباَحِت اختالَق العثراِت! وشقَّ ام ااهلفواِت، وربَّ 

يَّاِت!! وساَمْت دعاَة السلفية  َبْت يف النـِّ -يف كلِّ مكاٍن وموقعٍ -وَنقَّ

كان عىل شاكلتهم، وسار عىل منواهلم!
صحاب هذه الفوىض غِري أنَّ أ-وعدٍل مًعا-ومن عجٍب 

األخالقيِة، وقع بعُضُهم يف بعٍض قدًحا وجرًحا! فصار إماُم أهِل 
السنة فيهم مبتدًعا!! واجلزاُء من جنس العمل! وال يظلم ربك أحًدا!
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لبحثية والدراسات االستراتيجيةاندرةُ المراكز

أن -عىل ترامي رقعته حم-
َط الدراساِت االسرتاتيجيَة  ُيْعنَى بإدارة احلياة العلمية، وأن ُينَشِّ
من خالل مراكَز بحثيٍَّة ختصصية، تتمتع باالستقاللية عن الضغوط  
ُم لألمة جديًدا مفيًدا يف جماالت البحوث  احلكومية والرسمية، وتقدِّ

، التي تقف جنًبا إىل يولوجيةواأليداالرتيادية، وتديُر احلرَب الفكرية
جنب مع احلرب االقتصادية والعسكرية، التي تشنها املنظومُة 

الغربيُة وحلفاؤها، والتي ُتداُر بشكٍل علميٍّ مدروس.
ضدَّ املواجهِة األيديولوجيِة األولومع كون التيار السلفي هو خط
لفيٌة مؤسساٌت س-ومع األسِف -الغرِب وحلفائِِه، إال أنه ال توجُد 

ل الرصاع  يف نظر أهل -اسرتاتيجيٌة تقوُم بتخطيٍط وتفكٍري إداريٍّ حيوِّ
إىل تكاليَف رشعيٍة، يقوم هبا األفراُد، فضًال عن الدول -اإلسالم

واحلكومات، كام ال توجُد يف الواقع تلك اجلهُة أو اهليئُة التي تديُر 
ُل وتصحُح مسرية هذا الرصاع، وجتيلِّ طر يَق األمِة وتتابُع وتعدِّ

للخروِج منه ظافرًة ومنصورًة.
من -وغنيٌّ عن البيان أن إدارَة هذا الرصاِع، والتخطيط له 

تقع مسئوليته عىل أهل احلل والعقد يف األمة -الناحية الرشعية
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جمتمعني يف كياناِهتم العامليِة، 
وهيئاِهتم الدوليِة الرسميِة، وغري 
الرسمية، فإن مل يمكن اجتامُعهم 

؛ إذ امليسوُر ال فبحَس  َ ب ما َتَيرسَّ
.)١(يسقُط باملعسور

وبسبٍب من َغياِب هذه املؤسساِت املحليِة ربام تضاربت 
األولوياُت، واختلطت االهتامماُت، واختلَّت القيُم النسبيُة للواجبات،

ُح الدنيا بالدين، ومما لِ ْص وتعثر املُيض يف طريِق هنضٍة شاملٍة تُ 
املخالف للتيار السلفي يشري كثًريا إىل هذا ينبغي أن يذكر هنا أن

امللحظ وبه يتندر!! كام أن املوافق ينبِّه إىل خطورته، وعىل غيابه يتحرس!!

).٧،٦(ص، د. حممد يرسي،) ولتستبني سبيل املجرمني١(
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التمحور حول مسائل الخالف االجتهادي

لقد ناَل العمَل اإلسالميَّ 
بسبِب عدِم -واخلطاَب السلفيَّ 

، أًذى كثريٌ -ضبِط اخلالِف العلمِي 
َق إليه خلٌل كبٌري، وانفتح باٌب  وتطرَّ

! للطعِن واالنتقادِ بحقِّ وبغري حقٍّ
حتى قيل عن هذا التيار: إنه التيار الذي ال يعرف تعدًدا يف 
آرائه، وال اختالًفا بني فقهائه، وال يؤمن بحوار بني أعضائه، وال 

، وكلُّ  تضاٍد يقبل بالتعدديِة يف طوائفه؛ كلُّ اخلالِف عنده تضادٌّ
لديه فهو غري سائغ!! ال َفْرَق بني الثوابِت القطعيِة، واملتغرياِت 

االجتهاديِة، وال بني النصوِص الرشعيِة، واالجتهاداِت البرشية.
مع غرس -والشك أن التعصب لالختياراِت االجتهاديِة 

ُينتُج فوىض علمية -سمت التعامل والتعايل عند الطالب واملتلقي
آٍن واحٍد.وغري أخالقيٍة يف

ولو كان كلام اختلف «حيث قال: Pوصدق شيخ اإلسالم
.)١(»مسلامن يف يشء هتاجرا مل َيبَْق بني املسلمني عصمة وال أخوة

وعن املعارك السلفية يف املسائل االجتهادية اجلزئية الفروعية 
ث وال حرج!! حدِّ

).٢٤/١٧٣) جمموع الفتاوي، البن تيمية، (١(
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لقد استنزفْت تلك املعارُك املفتعلُة من طاقات أهل الدين ما 
َدْهتم يف ا ة، وَزهَّ هللاُ به عليم، وكم فتنْت هذه املصاوالُت من العامَّ

ْهتُْم عن السبيل!! الدعوِة وصدَّ
وكل مسألة حدثت يف الدين «ورحم اهللا الشاطبي حيث قال: 

.)١(»فأوجبت الفرقة بني املسلمني فليست من مسائل الرشيعة
ذ من التفريق بني مقام الدعوة إىل األخ-إذن-بد فال

بالعزائم، واالحتياط يف األحكام، والثبات عىل دين اهللا، وأخذه 
بقوة، وبني مقام التفريق بني املحكم واملتشابه من النصوص، 

والقطعي والظني من األحكام. 
واخلـــــالُف عـــــىل املســـــائِل 
االجتهادية ال سبيَل إىل رفِعـِه، وال 
طريــَق إىل حســمِه، وال تــأثيَم عــىل 

ــان ــًدا ك ــالِف جمته ــًدا، املخ أو مقلِّ
ــاملرجوِح، أو  ــل ب ــوُز العم ــد جي وق

املفضوِل؛ العتباراٍت رشعيٍة، وال إنكاَر فيه إال ببيـان احلـق بدليلـِه 
ــع  ــا وس ــأخرين م ــَع املت ــِه، وأن يس ــوِب احتاملِ ــع وج ــِه، م وتعليل

املتقدمني، وال

).٢/٢٣٢) االعتصام، للشاطبي، (١(
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خلل في ترتيب األولويات

ال مرية أن اختالالٍت عديدًة قد وقعت يف اخلطاب السلفيِّ 
يف مراتِب األعامِل الرشعيِة العلميِة -لدى بعض تياراته ورموزه-

ُه التأخُري -عىل حدٍّ سواء-والعمليِة  م ما حقُّ -أحياًنا-فتقدَّ
ه التقديُم  َر ما حقُّ ووقع تفاوٌت يف اعتباِر -أحياًنا أخرى-وتأخَّ

الواقعيِة يف هذا الشأن أيًضا.املتغرياِت 
وال شك أن الرضورات تلجُئ 
ٍج  الدعاَة يف الساحِة الدعويِة إىل تدرُّ
ومرحليٍة يف التغيري واإلصالح، 

واالنتهاُء فالفرائُض قبَل النوافِل،
ْت من األعامل منفَعُتُه  عن املحرماِت قبَل املكروهاِت، وما تعدَّ

إىل األبرار أوىل من اإلحساِن إىل أوىل مما كان قاًرصا، واإلحساُن 
الفجار، والتيسُري أوىل من التعسري، وإخراج العباد من عبادة 
ُل األولويات، وخوُض معركِة  العباد إىل عبادة ربِّ العباد أوَّ
اإلصالح والدعوة مقدٌم عىل خوض معركة التغيري بالقتال 

احلجة والقوة! واألولويُة ملجاهدة أهل الرشك وعبادة األوثان ب
والبيان، وذلك قبل املجاهدة بالسيف والسنان.

ومن هنا؛ ُيْدَرُك حجُم اخللل يف ترتيب األولويات، عند َمْن 
َجَعَل اهلدَف األصيل من الدعوة إىل اهللا إقامَة حكِم اهللا يف األرض 
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وتغيَري األنظمة، فتتمحور دعوته حول هذا اهلدف مبارشة باحثًة 
عن أهداف - يف ذات الوقت- ليًة عن وسائله ومقدماته، ومتخ

أخرى مهمة، وخمتزلًة التغيَري يف حمو نظام بعينه، ومتر السنون فال 
َق وال الواقُع تغري!  اهلدف حتقَّ

بل ويلحق بعَض الدعاة فتوٌر حيث عالج اهلدف مراًرا، 
فكان نصيبه الفشل، فتطرق إليه اليأُس، وَتَرَك العمَل!

ت يف أهداف الدعوة؛ حيث وقع وهذا ُيْظِهُر خلَل األولويا
إمهاُل حتقيِق املتيرس، واالشتغاُل باملتعرس.

ومن اخللل املرصود يف فقه األولويات: اإلرصاُر عىل وسيلٍة بعينها 
ل، وذلك بغض  بت ِمْن قِبَِل رعيٍل أول، أو شيٍخ مبجَّ ملجرد أهنا ُجرِّ

-ا الفهممع هذ-النظر عن فعاليتها يف اللحظة احلالية، وربام حتولت
الوسائُل االجتهاديُة إىل مقاصَد توقيفية!! ال تقبل تبديًال وال تغيًريا.

ومن خلِل ترتيِب األولويات 
يف اخلطاِب السلفي السيايس 
املعارص: تقديُم االنتامء احلزيب عىل 
االنتامء الرشعي! فاالنتامُء إىل 
اإلسالِم والسنِة هو انتامُء غايٍة، 

الدعوة واالنتامُء إىل طوائِف 
املعارصة والسنة هو انتامُء وسيلٍة، وربام تعارضت مصلحة 

واحلزبية، اإلسالم الرشعية مع مصلحة االنتامءات السياسية 
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فيستنكُِف بعُض العاملني عن تنسيٍق واجٍب يف جملِس حكٍم، أو برملاٍن 
يمكِّن لإلسالم وأهله بسبب مصلحٍة حزبيٍة، أو عداوٍة وحمنٍة شخصيٍة! 

النتيجة خيبًة واقعيًة، ومعصيًة رشعيًة!فتكون 
عِة واحلريِة قد تنساح بعُض الدعواِت  ويف بعض فرتات السَّ
السلفية لتكسب أنصاًرا وأبواًقا، وال هتتم أن تريب رجاًال، فيختلَّ 
ميزاُن األولوية بني التوسعاِت األفقيِة، واجلهوِد الرتبوية، وتكثُر 

ْمِت الظاهِر العنايُة باجلوانب الشكليِة دون  اجلوهريِة، وبالسَّ
والنوافِل أكثَر من أعامِل القلوِب والفرائِض!

وبسبب من ألوان اخللل يف 
األولويات حتولت دعواٌت من 
عبادٍة إىل جمرد فكرٍة أو مذهٍب أو 

-حزٍب أو ثقافٍة، وربام حتولت 
إىل جتارٍة!! أو انقلبت -عياًذا باهللا

إىل دعوات شخصيٍة، وحظوظ 
، وتعصب للشخِص أو الراية.نفسيةٍ 
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جمود في الوسائل وضعف في اآلليات

ال َشكَّ أن االتباع يف الدعوة َمْعَلٌم أصيٌل، ومنهٌج جليٌل؛ 
، ومع هذا )١(»ُأِمْرَنا أن نقتدَي وال نبتدَي، ونتبَع وال نبتدعَ «فقد 

ل لالجته اد فيام مل َيِرْد فال إثم، وال َحْجَر، وال حرج عىل من تأهَّ
فيه نصٌّ قاطع للنزاع، أو حتقق فيه إمجاع، وذلك برشط البعد عن 

اتباع اهلوى، واحلذر من الزالت.
ويف جانب وسائل الدعوة 
ُد كافٌر يف  اتباٌع مطلوٌب، فُال  ُيَقلَّ
وسيلٍة من شعاِر دينِه الباطِل، وال 
تستعمُل وسيلٌة هنى الشارُع عنها، 

َرِت الرش يعُة منها، وكلُّ وسيلٍة بعد ذلك؛ فهي مباحة متى أو َنفَّ
ًما، فليسِت الوسائُل الدعويُة  حققت مقصوَدها، ومل تتضمْن حمرَّ

توقيفيًة بإطالق، وال مطلقًة من كل قيد.
وقد انفتح يف العرص احلارض ألهل اإلسالم باٌب واسع من 
خالل التقنية املتنوعة، وعىل قدر تباين اخلَلق واختالف 

تتعدد املداخل إىل قلوهبم وعقوهلم، وهذا يفرض عىل -هبممشار
الدعاة وعًيا بواقعهم، وحرًصا عىل علوم عرصهم، واطالًعا 

).١/٨٦، رشح أصول االعتقاد، لاللكائي، (سود من كالم ابن مسع)١(
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واعًيا عىل الوسائل املتاحة واملباحة، واهتامًما باالستباق إىل اجلديد 
املفيد، مع التنبه إىل ضوابط استعاملِِه وحماذيِرِه، واالجتهاِد 

عىل لوٍن إدراِك أحكاِمِه، واحلذِر من اجلموِد الرشعيِّ املنضبِط يف
واحٍد يف التفكِري والتنفيِذ، واملعاجلِة واملبادأِة؛ فال بد من تغلٍُّب عىل 
ضعِف اآلليات، واجلموِد عىل وسائَل بالذاِت، وأال تقتَرص الوسائُل 
عىل دعوٍة مجاعيٍة عامٍة، أو تنحَرص يف دعوٍة فرديٍة خاصة، وأال ختترص 

عوة يف مؤسسات خريية، أو هيئات إغاثية.الد
واخلطاُب السلفيُّ املعارص 
مطالٌب بأالَّ جيُمَد عىل أسلوٍب، 
أو وسيلٍة ال يرى سواها؛ فإن من 
عامليِة دعوتِِه عامليَة وسائلِِه، 

فتستفيُد دعوته من الوسائل واإلمكانات املباحِة املتاحِة، بام حيقُق 
ات.جيابياألهداَف، ويكثُِّر اإل
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ميل إلى النظريات وقصور في العمليات

العناية بالقضايا واملسائل العلمية شعار يميز الدعوات 
السلفية املعارصة، وال شك أن العلم نرباس الدعوة، فالدعوة بال 
َه رجاالهتا يف  علٍم سعٌي بال ُهَدى، وإذا أراد اهللا بدعوة خًريا فقَّ

ه العناية العلمية ُتْذَكُر َفُتْشَكُر، إال أنه الدين، وال شك أن هذ
بد من تنبيٍه وتذكٍري بأن العلَم شجرٌة، والعمَل ثمرٌة، فإذا مل ال

تثمْر تلك الشجرُة فال خَري فيها، ولقد ُرِصَد يف دائرِة اخلطاِب 
، وخالفاٍت ال  ، وجدٍل عقيلٍّ السلفِي انشغاٌل أحياًنا برتٍف فكريٍّ

ملسائل ال مصلحة منها؛ إذ كل مسألة ال ينبني ثمرَة هلا، وتشقيٍق 
ستحسن عليها عمل قلبي أو بدين، فاخلوض فيها خوض فيام ال يُ 

إن عامة املشتغلني بالعلوم «: Pرشًعا! وقد قال الشاطبي
واخلروُج تدخل عليهم فيها الفتنةُ تكليفيةٌ التي ال تتعلق هبا ثمرةٌ 

إىل ياملؤدِّ والنزاعُ ُف عن الرصاط املستقيم، ويثور بينهم اخلال
ب، حتى تفرَّ  ا، وإذا فعلوا ذلك قوا شيعً التقاطع والتدابر والتعصُّ

.)١(»إال هبذا، ومل يكن أصل التفرِق خرجوا عن السنةِ 
أن يف العلوم جوانَب قد يطاُلـها اإلمهاُل، ومما تنبغي مالحظته:

). ٥٢-١/٥١املوافقات، للشاطبي، () ١(
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وذلك ،وهي باٌب مهٌم يف إصالح األعامل، وضبِط األقواِل واألفعالِ 
تعاىل يف التغيري واإلصالح، وأسباِب التمكِني بدراسة سنِن اهللا

واالستخالِف، وسنِن االستبداِل، وأسباِب الضعِف واهلالِك.
ضعٌف يف العنايِة بالنوازِل ومما ُيْرَصُد يف هذا الشأِن أيًضا:

ةِ، واملسائِل احلادثِة مما له تعلٌق بحياِة الناِس الواقعيِة، سواٌء يف املستجدَّ
العباداِت، أو املعامالِت، أو السياسِة الرشعيِة، أو األحواِل الشخصية. 

انرصاُف ومن الظواهِر السلبيِة:
اهلمِم إىل تعظيِم مسائَل جزئيٍة 
وفروعيٍة عقديٍة، أو فقهية، أو 
أصولية، وامتحاُن الناِس هبا، 

إىل السلف وجعُلها جزًءا من املنهج! وقدًرا مما تصحُّ به النسبُة 
والسلفية يف الواقع املعارص، وأمثلة ذلك أظهُر من أن ُتْذَكَر.

رصُف عامِة أبناِء الدعوِة أو ومما يدخل يف هذا الباب أيًضا:
صية ال تصلح للكافة، أو العامة من  الطائفِة إىل قضيٍة ختصُّ
الشباب، أو الطلبة، وذلك عىل حساِب ما ال يسع الداعيَة جهُلُه 

ِد، والعباداِت، واملعامالِت، وأصول الدعوة إىل اهللا، من العقائ
وأهدافها وآداهبا، وقد ترافق مع ذلك كلِِه: عَدُم قدرٍة عند البعِض 
عىل اإلنجاز، والنزول يف امليدان العميل؛ لوجود منكراٍت تارًة، 
وإليثار العزلِة أخرى، والنشغاٍل بأموٍر نظريٍة تارًة ثالثًة، مع عدِم 
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، وأسوُأ من هذا: القدُح يف أصحاِب تقديِم بديٍل مالئمٍ القدرِة عىل
بعد مدة!!التياراِت العمليِة بشدةٍ، ثم ربام ساَر التياُر سَريهم، ولو

وهنا سوف تثور إشكالية عند اجلمهور املرتيب عىل هذه 
ًرا للمبادئ!! ومن  املعاين، وسريون فيها تغيًريا للثوابت!! وَتنَكُّ

تنة!!بعض هذا قد تكون ف
وقد خترس الطائفُة بعَض أبنائها، ويتساقط يف طريقها 

ادِها! بعُض ُروَّ
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افتقاد أو ضعف المؤسسات

َر  ما من شكٍّ أن املوقَف املتذبذَب من العمِل اجلامعي قد أخَّ
ظهور املؤسسات يف رحاب العمل السلفي املعارص، وإن ُوجدت 
املشاركني يف الساحة الدعوية، كام أن 

ة-اإلحجام عن املامرسة السياسية  َن من فرص -واحلزبية خاصَّ قد َوهَّ
كثرية كان  استثامُرها من خالل هذا الوجود السيايس، عالوًة عىل 
ي جانَب العزلِة عن التأثِري اإلصالحيِّ  اجلوانب الرتبوية التي ُتَغذِّ

دِ البعِض يف خياراٍت فقهيٍة، أو بنسبٍة من النسب، مع ما لوح ظ من تشدُّ
اختياراٍت علميٍة أفىض إىل وقوِع صداماٍت وعداواٍت قلََّلْت من التأثِري 

، فإذا أضيف إىل ذلك كله التضييُق األمنيُّ  ، والذي متثَّل مؤخًرا يف العامِّ
وقف الفضائياِت اإلسالميِة بمرص، وتأميِم املساجد لصالح املؤسسة 

لرسمية، وإيقاِف تراخيِص إنشاِء اجلمعياِت اخلرييِة واالجتامعيةِ الدينية ا
للسلفيني بشكل أخص؛ فإن ذلك كلَّه كان سببًا مؤثًِّرا يف افتقاِد أو 
ضعِف عمِل املؤسساِت السلفيِة يف األمِة، سواء يف ذلك املؤسسات 

العلمية، أو اإلعالمية، أو الرتبوية، أو االجتامعية. 
املؤسساُت املحلية داخل التيار السلفي يف وكام َضُعَفِت 

دولية ُوجدت للرافضة، وغالة أهل البدع. 
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ضعف األداء السياسي

لفيني يعود إىل أسباٍب داخلية، إن الضعف السيايس للس
ٌة وأخرى خارجيٍة حملِّيٍة ودولية، وال تكاد توجُد جتارُب سياسي

ه سلفيٍّ يش اُر إليها بالبنان، وال شكَّ أن غياب كربى، ذاُت توجُّ
املظلَِّة السياسيِة السلفيِة جعلت التياَر عرضًة لتغوالِت السلطِة 

جتامعِي من جهٍة من جهة، وتعمِد التهميِش اإلعالمِي واال
أخرى، وإخضاِع التياِر لالبتزاِز األمنيِّ املستمرِّ من جهٍة ثالثٍة.

وما من شكٍّ أن االنطباعاِت السلبيَة التي خرجت هبا 
التياراُت السلفيُة عن جتارِب احلركاِت اإلسالمية، وما متخض 

كام وقع يف -عنها من مهالَِك واضطراباٍت سياسيٍة ومالحقات أمنيٍة 
كانت ُتْلِقي بظالٍل من القلِق والتخوِف والرتدُّدِ.-رص وسوريام

عالوًة عىل أن األصل الذي بدأ منه الفكر السلفي هو حرمُة 
ُع من دون اهللا مطلًقا ل )١(دخول هذه الربملانات التي ترشِّ ، ثم حتوَّ

حتى أصبح اجلواُز ُمناًطا -عند البعض-
ق احلضوَر باملصالح وكثرهت ا، واملفاسد وندرهتا، ولعل مما عوَّ

السيايسَّ السلفي ما أثاره بعض املحسوبني عىل هذا التيار من أنَّ 
مطلق املشاركِة السياسيِة لدفع رشٍّ أو حتصيل خٍري يمثِّل خروًجا 

عىل ويل األمر الذي حيكم بالعلامنية!!

وقد وجدت مواقـف سـلفية مبكـرة تلحـق هـذا العمـل السـيايس بـأعامل الكفـر األكـرب ) ١(
بإطالق!! ويف هذا ُكتِبَْت رسائُل، وُدبَِّجْت مقاالٌت!!
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ل ثم إن ضعَف هامِش احلرياِت العامة يف أكثر تلك الدو
العربية، مع حساسية حكوماهتا املفرطِة من اشتغال الشعب 

جعل كثًريا من السلفيني يبتعدون مسافاٍت شاسعًة -بالسياسة
قاًء لغضِب السلطة، أو حفاًظا عىل  عن العمل السيايس؛ اتِّ

املكاسب احلارضة، أو إيثاًرا للسالمة!!
ىل وحتى بعد الثورات العربية، ودخول قطاعات من السلفيني إ

حلبة املعرتك السيايسِّ فقد بقيْت بعُض الرموز القديمة بمنأًى عن هذه 
النظري!املامرسة، أو القبوِل هبا عىل املستوى

عىل أن العمل السيايس لنرصة 
الدين أسلوٌب معاٌرص من أساليب 

يف فلك قضايا السياسة الرشعية، 
صاحله ومفاسده، واملوازنة بني م

الزماِن وختتلُف فيه الفتيا باختالِف 
بدَّ ملرشوعيتِِه من واملكاِن واألحواِل، وهو كغريِه من األعامِل ال

ضوابَط ُتْلَتَزُم، وحماذيَر ُتـْجَتنَُب، وعىل أهِل الدعوِة أن يدخلوا 
وإالَّ هذا املضامَر جمتِمِعَني ومتَِّفِقَني، ال متعاِرِضَني وال متخالِِفَني، 

لن يتأتَّى من ذلك إعزاٌز للدين، وال نٌرص لرشيعِة َربِّ العاملني!
وقد ينتقل داء املعارك من املسائل االجتهادية العلمية إىل 

املجاالت السياسية! 
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ضعف العلم التأصيلي أو الفهم األصولي

ِرش العلِم بعد التسليِم بأن التياَر السلفيَّ تياٌر علمٌي ُيْعنَى بن
، وجياهُد يف ميداِن  الرشعيِّ وحماربِة اجلهِل، واالنحراِف الفكريِّ
نِرش السنِة، وقمِع البدعِة وحماربِة اخلرافِة، ومقاومِة تياراِت الغزِو 
َق يف ذلك إنجازاٍت مشهودًة ومشاركاٍت  ، وقد حقَّ الفكريِّ

أن يكون له مشكورًة، إالَّ أن هناك مأخًذا معتًربا وملحًظا ُيـْخَشى 
رضٌر، أََال وهو: افتقاد العلم التأصييل، أو الفهم األصويل، الذي يمكن 

املستجدة.يف ضوئه االهتداُء إىل املوقف الرشعي يف النوازل
لقد ُوصفت بعض املحاضن العلمية السلفية من خالل 
ج من حيمل شهادة حمو  أسلوب املعلِّمني التلقينيِّ بأهنا إنام خترِّ

َد األمية الد ينية، وليس طلبة علم باملعنى الصحيح، فإن ُمـَجرَّ
ُج فقيًها قادًرا عىل  حفِظ األحكاِم يف الظروِف العاديِة ال ُيـَخرِّ
االستنباط يف الظروف االستثنائية عامًة، ويف مسائِل السياسِة 

الرشعيِة املعارصِة خاصًة.
بدَّ من مناهَج ومسالَك ُتْعنَى فال

صوليِة التي هتيُئ ببناِء امللكِة األ
للتعامِل مع املسائِل املستحدثِة، 
ةِ. واستنباِط أحكاِمَها الرشعيِة املعاِرصَ
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إىل العنايِة بالتأصيِل -من قبُل -ولقد كانت مهُة العلامء 
يف -Pمرصوفًة، ومن ذلَك: قوُل شيِخ اإلسالِم ابن تيمية 

ين، فقد كنا يف جملس التفقه يف الد؛أما بعد«: -جملٍس للتفقه
والنظر يف مدارك األحكام الرشعية تصويًرا وتقريًرا، وتأصيًال 

-وال حول وال قوة إال باهللا-وتفصيًال، فوقع الكالم يف... فأقول 
.)١(»: هذا مبنيٌّ عىل أصل وفصلني...

وال يفوت هنا أن يقال: إنه يف بعض املواقع اجلغرافية عىل 
ت السلفية إىل تضييقات اخلريطة السلفية املعارصة قد تعرضت اجلامعا

َقِت احلركَة العلميََّة  أمنية، أفسدت بناء املحاضن العلمية والرتبوية، وَعوَّ
أو مسلكية خمالفة ملنهج السلفية، وذلك حلساب توجهات كالمية،

أهل السنة واجلامعة.

).٢١/٥٣٤) جمموع الفتاوي، ( ١(
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افتقاد الرؤية المتكاملة والموحدة للتغيير

اِة هذا التيار أهنم ال يملكون رؤيًة ُسِمَع من كثٍري من دع

َه  أو تعليم العلم، ونحو ذلك فقط، وربام أنكر بعُضهم السؤاَل إذا ُوجِّ
إليه حوَل رؤيته للتغيري العام، أو خطَّتِِه لإلصالح، أو ما هو التصوُر 

ح بعُض السلفي للخطوة التالية، وكيفية االنتقال إليها؟ وربام رصَّ
املشايِخ بأن إجياَد الدولِة اإلسالميِة مسألٌة هامشيٌة، والتصوُر املرحيلُّ 
إلجيادها غُري مطلوٍب، أو مرغوٍب، وقد ُيْفَهُم هذا يف سياِق املالحقاِت 

طالِب، األمنيِة والترصحياِت العامِة، إال أن تدريَسُه وتعميَمُه عىل ال
!!ونظروإشاعَة هذا الفهم بني األصحاِب، هو أَْمٌر حيتاج إىل مراجعة 

ومما قد ُيْذَكُر اآلن كطرفٍة أو قصٍة مسلِّية، إال أهنا يف واقع 
َر يف اخلطوة  األمر مسألٌة دامية، أن بعض من حاول أن ُيَفكِّ

-دةَ بعد أن أنشأ املدارَس العلميَة املنهجيَة الواعِ -السلفية التالية 
هت إليه أصابع  بمجرد أن بدأ حياوُل أن خيطو اخلطوَة التالية ُوجِّ
االهتام باخلروج عن السلفية!! والوقوع يف أرس املناهج البدعية!! 
د بنزع غطاء السلفية عن شخصيته، ورفِعِه عن دعوتِِه، وربام  وُهدِّ
كان السبُب يف ذلك ضعَف الروِح اجلامعيِة من جهٍة، والنشأَة التي
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عىل الرتبيِة الفكريِة الواعيِة، وفهِم قضيِة إقامِة الدينِِ  مْ قُ مل تَ 
وعالَقتَِها بالتمكِني بشكٍل صحيٍح من جهٍة أخرى.

وال شكَّ أنه بعَد الثورِة املرصيِة والليبيِة وَقَع بعُض الدعاةِ 
والطوائف

أو ممارسته ليشٍء من ذلك التغيِري اهلائل! فقد اخترص يف فكِرهِ 
األمر لديه يف ممارسة دعوية شخصية، أو دروس علمية ختصصية

!أو عناية بعبادات بدنية
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وجود خلل في إصدار األحكام

-يف مجلته، أو يف بعض طوائفه-كثًريا ما ُيتَّهم التياُر السلفُي 
صداِر األحكام، سواًء بالتكفِري، أو التفسيق، أو بالترسِع يف إ

التبديع! ولقد َعرفْت مرحلُة الثامنينيات رسعَة إصداِر األرشطِة 
الصوتية، والكتِب الرسيعِة يف اهلجوِم عىل شخصياٍت، أو إصداِر 

حكٍم عىل املجتمعات، أو دخوٍل يف الضامئِر، ومكنوِن النياِت!!
مجيًعا باألحكام ُمشهًرا!! بل وما يزال سيُف مالحقِة الناس

ويرُفعه السلفيون ضدَّ بعضهم البعض بشكٍل الفٍت للنظر، ومثٍري 
للعجب مًعا، بني أفراد التيار الواحد، وإىل يوم الناس هذا مل هتدأ 
هذه الظاهرة املشينة، والتي ال يرىض أصحاُبـَها بالوقوف عند 

منها، وتضعيِف الضعيِف الرتجيِح بني اآلراء مثًال، أو تقويِة القويِّ 
!! وختطئَتِِه، حتى يمتدَّ األمُر إىل التقاذف باملناكر، واالهتام بالطوامِّ

ُع، ُينتقُد  وكام ُينتقُد الترسُّ
أيًضا التعميُم واإلطالُق يف إلقاء 
األحكام، وُيْفَتَقُد كثًريا الورُع، 
وضبُط اللسان، والتحفظُّ من 

نِة وال تهمِة، املجازفِة باحلكم بالظِّ
وعلامِء األمِة الذين وقعت من بعضهم سيام يف حق أهِل السنِة وال

زلٌة أو فلتٌة؛ فال يشنَّع عليهم، وال ُيْقَدُح فيهم باجلملة؛ إذ حلوُم العلامِء 
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يف هتِك أستاِر منتقصيهم معلومة، وإذا بلغ املاُء اهللامسمومٌة، وعادةُ 
قلتِني مل َحيِْمِل الـَخبَُث.

َكَفى اْلـَمْرَء ُنبًْال أَْن ُتَعدَّ َمَعايِبُهْ لَِّذي ُتْرَىض َسَجاَياُه ُكلَُّهاَمْن َذا ا
أن بعض املشايخ حاول أن ينضبط يف خضم ومن الغريب:

اإلمجال، وُيوازن ديف األحكام، وَيستفصل عنهذا املوج اهلادر فيتثبت 
أقدار يف رعايةبني اإلصابات واألخطاء، وَيستعمل منهج األسالف

فام كان من فوا يف ذلك وتكلموا،العلامء وبيان عظيم حرمتهم، فألَّ 
أمرهم إال أن ُرُموا بالتميع تارًة، وباالنحراف عن السلفية أخرى، وُمْوِرَس 
!! وربام مارس ذلك التلميُذ عىل أستاذِهِ،  إرهاٌب داخيلٌّ بإنتاٍج سلفيٍّ

هللا!وال حول وال قوة إال باوالطالُب عىل شيِخِه!
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تذبذب الموقف من العمل الجماعي

مرَّ املوقف السلفي املعارص بتطورات وتذبذبات يف املوقف 
، بدأ بتبديِع وحتريِم تكويِن اجلامعاِت، وانتهى من العمل  اجلامعيِّ

بالقول بام هو أكثر من مرشوعيتها، وذلك عرب مسريةٍ بلغت ثالثني سنة، 
التياُر السلفيُّ إىل مرشوعية االجتامع والتعاقد عىل أعامل انتهى بعدها

اخلري، والتزام الطاعة يف غري معصية، وأن هذا العمل مما تدعمه األصوُل 
َه أصحاُب هذه األعامل  الرشعية، واألدلة النقلية والعقلية، عىل أن يتنزَّ

وانتهى عن التعصب احلزيب، وَعْقِد الوالِء عىل أساس االنتامء الدعوي، 
عات بمثابِة اللَّبناِت يف بنيان مجاعة  النظر أيًضا إىل  اعتبار هذه التجمُّ
املسلمني العملية، وَقبَِل التياُر التعدديَة القائمة عىل التخصص والتكامل، 

مع االتفاق عىل األصول االعتقادية، والتغافِر يف املسائل االجتهادية.
املشاركة السياسة مل يعد وبعد الثورات العربية، وانفتاِح باِب 

ُيسمع صوُت من كان ال يرى مرشوعيَة األعامل اجلامعية، أو يراها 
تفريًقا لألمة، وكان من حجة بعض أولئك الذين كانوا رافضني 
إلنشاء اجلامعات يف مرحلة الثالثني عاًما املاضية: أنه ال يصلح أن 

ة!!ُنْخلِـَي الساحَة للعلامنيني؛ ليكونوا أحزاًبا سياسي
وبنفس املنطق كان ينبغي أن ُتَعاَمَل قضيَة تكويِن اجلامعات 
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يف ظل العلامنية التي كانت حتكم املنطقة، وال تزال!!
ولعل بعض من استدبر طريق العمل اجلامعي، أو حاربه، 
يراجُع اآلَن مواقَفُه ويضبُط اجتهاداتِِه، ويستدِرُك ما فاته؛ فإن 

ى مرشوعيَة العمِل  َن بعض من وهَّ اجلامعيِّ حني أراد أن ُيَكوِّ
مل  جيد من يدعمه، أو يقوي جانبه عىل وجه مقبول.-حزًبا

وبدًال من أن يكون أصحاُب احلزب عىل فكرة واحدة، 
اجتمع له أخالٌط من الناس ال جتانس بينهم! ومن اشرتط منهم 

التجانس عجز عن التأسيس!

































127

 
اإلهمال التربوي

ايِة األخالق النبوية، ينبغي اخلالُف يف أن أوىل الناس برعال
ومتثُِّل اآلداِب املصطفوية هم أهل السنة واجلامعة من السلفيني، 
وغريهم؛ إذ األخالُق احلسنُة ثمرٌة مباركٌة لشجرة اإليامن 
الباسقة، وفرٌع مباٌرش ألصٍل ظاهٍر أال وهو العبودية لربِّ الربية، 

مل ضخم والرتبية عمل األنبياء، وسبيل األصفياء واألولياء، وع
ال يتم بدونه تغيري، وال تنجح بغريه دعوة، وليس له غاية ينتهي 
عندها، وال يستغني عنها الكبري، فضًال عن الصغري، وال املنتهي 

فضًال عن املبتدي.
إال أن احلقيقة الصادمة أن أكثر التيار السلفي املعارص ال 

ْزكَِيِة، فهو عناية لدى أكثريته بالرتبية، وال اهتامم لدى أفراده بالتَّ 
بَّانيني، وربام ُوِجَدِت الرتبية لدى  يفتقد املربَِّني، ويعاين نقًصا يف الرَّ
بعض الطوائف املنضوية حتت راية السنة واجلامعة بشكل أكمل 

مما هي عند املعارصين من السلفيني!!
ٍة من رموز التيار من :ومما يرصده بعض املراقبني ُ حاِل قلِّ تغريُّ

زهد واالفتقار إىل حال مجع الدنيا واالستكثار، بعد خطاب ال
لَّة عىل املؤمنني  واْنُتِقَدْت عليهم سلوكياٌت خرجت عن حال الذِّ
بَّانيني من احلرص  بِّ العاملني، إىل خمالفة أخالق الرَّ والتواضع لرَّ
الٍت منهجيٍَّة، أو  عىل اجلاه واملصلحة، ولو أدَّى ذلك إىل حتوُّ
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مالية، ونزاعاٍت دنيوية.التورِط يف إشكالياٍت 
وبغض النظر عن األحكام الرشعية لتلك املؤاخذات أو 
امللحوظات الرتبوية؛ فإنه قد ال ُيـحتمل من القدوة الربانية ما 

ُيـحتمل من غريها!
وإذا كان احلديث عن خلل تربويٍّ ُيَردُّ إليه الفشُل الدعوي، 

تارًة عن فال شك أن عمدة األسباب هو ضعف الرتبية الناشئ
جها، أو توازهنا، أو انضباطها، أو  عدم تكاملها، أو تدرُّ

استمرارها ودوامها، أو الشعور باالستغناء عنها.
ومع اتساع نطاق العمل 
السلفي اليوم فإن أمهية الرتبية 
تتأكُد، وسبيل التنشئة والتزكية 
ُد، عرب ربانية ُتِقيم يف قلب  تتحدَّ

باطل، املريب فرقاًنا بني احلق وال
ت  وُتنشئ حاجًزا بينه وبني ُمِضالَّ

ذلك الفتن، وُحتقق صلًة وثيقة بالطاعة ظاهًرا وباطنًا؛ فإن يف 
ضامنًة من العناية بالشكل عىل حساب املضمون، أو رعايًة للظاهر عىل 

حساب الباطن، أو جتمل بالعلم عىل حساب سوء العمل!
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الشرعيةضعف العناية بالسياسة 

في التصرفات الدعوية

للسياسة الرشعية فقه يقوم عىل املدافعة بني املصالح واملفاسد،
، وهو فقه رشعي واقعي َيْرَعى  واملوازنة بني املنافع واملضارِّ
اِت، وينظر إىل املآالِت،  الرضوراِت واحلاجاِت، ويدفُع املشقَّ

عىل األعامل، ولقد ونتائج  الترصفات، وال ُيْغِفُل املقاصَد الباعثةَ 
انُتِقَدْت بعُض املواقف السلفية من منظور السياسة الرشعية، 
سواء يف ممارسة العمل السيايس، أو يف مواقف السلفيني من 
احلكومات العلامنية، أو يف منهج إنكار املنكر، وعىل سبيل املثال: 
فقد وقع َخْلٌط بني اعتبار السكوت عىل اخلطأ أو املنكر إقراًرا، 
وبني ارتكاِب أخفِّ الرضرين، ودفِع الرضر األشدِّ بالرضر 
؛ فقد ُسمع قبل فرتة من الزمان القوُل بأن العمل السيايسَّ  األخفِّ

ُينكره وال يتضمن اإلقرار بالترشيع الوضعي؛ كون املشارك ال 
ُحياربه، مع أن القائل نفسه ال يقول بأن االلتحاق باجلامعات املختلطة 

ط! َفيَنَْهى عن األول ويأمُر بالثاين!!إقراٌر لالختال
كلمة التوحيد قبل توحيد «حتميل مقولة: :-أيًضا-ومن ذلك 

ما ال حتتمل، وال يمكن أن حتتمل، فضًال عن وضعها يف غري »الكلمة
موضعها، سواء بالنسبة لطبيعة املسألة، أو طبيعة املرحلة، وهي 

-تلك املقولة جرى التأكيد مرحلة دفٍع ورفٍع، وبناًء عىل فهٍم سقيٍم ل
عىل استحالة التعاون بني اجلامعات والطوائف -بشكل عميلٍّ 
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الدعوية املنضوية حتت راية أهل السنة!!
ولو أن مراجعًة علميًة ومنهجيًة لفقه السياسة الرشعية عند 

متت لوقف اجلميع عىل قول شيخ اإلسالم يف بيان ôالسلف 
الواليات يف دولة غري والنجايش تويلكيف ساغ ليوسف 

مسلمة، وحكم تويل والياِت املكوِس أو الرضائِب ختفيًفا للمظاملِ.
وأن العالِـَم الرباينَّ تارًة يأمُر، وتارًة َينَْهى، وتارة يسكت، 
ًقا ملقتىض السياسة  ويف كلٍّ يكون موافًقا ألمر اهللا تعاىل، حمقِّ

، الرشعية، وأنه قد ُيدفع الكافُر باملبتدع، و األشدُّ بدعًة باألخفِّ
وحكم ترك اإلنكار والسكوت ملصلحة رشعية أكرب.

ولو طالع بعضهم كالم ابن القيم والشاطبي والعز ابن 
رت فروق كثرية، وتبينت أخطاء ôالسالم عبد لتحرَّ

.)١(رشعية يف مواقَف مل تكن برشيدةٍ 
إال أنه مع تنامي احلس السيايس يف بعض املواقع، والدخول 

جوانب عملية ومعرتكات واقعية بدا التيار السلفي إىل
بمجموعاته أكثر تفهًام حلاجة أن يتعامل كتيار، وليس كجامعة 
بة؛ حتى يستوعب مجيع الطاقات السلفية، وإن مل تكن  متحزِّ

من معامل -بحمد اهللا-منضويًة حتت نفس الراية احلزبية، وهذا 
التوفيق وأمارات النجاح.

-١٢١، ١٠٥-٢٨/٦٥(،)٣٤٦-٢٣/٣٤٢(فتــاوي، البــن تيميــة، راجــع: جممــوع ال) ١(
. )٤٤-١/٤٢(، وقواعــد األحكــام للعــز ابــن عبــد الســالم، )٣٢-٣٥/٢٤(، و )١٣١

، )٢٣٣-١/٢٠٠(، والطرق احلكمية، البـن القـيم، )١/٢٩٥(واملوافقات، للشاطبي، 
.)٨٨-٣/٨١، ١٨-٣/١١(وإعالم املوقعني، البن القيم، 
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الغفلة عن فقه المقاصد

يُتهم بعض السلفيني باحلرفية الظاهرية تارًة، وباالنحراف 
عن النظرة املقاصدية تارًة أخرى، وال شكَّ أن األصل هو اجلمع 
بني النصوص اجلزئيَِّة، واملقاصد الكلية عند استنباِط حكٍم، أو 

، فال ، مع حتريِر معنًى رشعيٍّ فهٍم له يف بد من إدراٍك ملقصد النصِّ
سياقه وسباقة وحلاقه.

واألصل يف الرشعيات التوقيُف واالتباع، ويف الدنيويات 
االجتهاُد واإلبداع! فاألصل يف العبادات النصُّ دون العلِة 
ِم  واملعنَى، واألصل يف العادات العلَُّة واملقِصُد، ومن مل ُيـَحكِّ

يات، األصوَل والكليات َيضطرب، وال ُيـْحِسُن عالج اجلزئ
والنصوص حمدودة ومعدودة، والوقائع متجددة وممدودة، وما 

بد أن يكون مع اإلنسان ال«: Pأحسَن كلمَة ابن تيمية
أصول كلية َيُردُّ إليها اجلزئيات؛ ليتكلم بعلٍم وعدٍل، ثم يعرف 
اجلزئياِت كيف وقعْت، وإال فيبقى يف كذٍب وجهٍل يف اجلزئيات، 

ُد فساٌد عظيموجهٍل وظلٍم يف الكليات فيتو .)١(»لَّ
الرشيعة مبناها وأساسها «: Pوما أحسَن قوَل ابن القيم

عىل اِحلَكِم ومصالِح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، 

).٣/١٩(البن تيمية، وية، ) منهاج السنة النب١(
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ورمحة كلها، ومصالُح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت 
ها، وعن املصلحة إىل  عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدِّ

عن احلكمة إىل العبث، فليست من الرشيعة وإْن املفسدة، و
.)١(»ُأدخلْت فيها بالتأويل

فال يصلح بحال عند استنباط 
األحكام أن تنفصَل عن غاياهتا، وأن 
تنفكَّ عن مقاصدها، أو منافعها، أو 
مصاحلها، وكلُّ أَْمٍر تقاعَد عن 

مقصوده فهو َردٌّ، وتكاليف حتصيل
صدها الرشيعة راجعة إىل حتقيق مقا

.يف اخللق وال ُبدَّ
ُر الناَس بجموده،  وإنام يضيع الدين بني جامٍد وجاحٍد؛ ذاك ُينَفِّ

واآلَخُر ُيِضلُّهم بجحوده!
ُبدَّ من تفريٍق بني األصيل والفرعي، والقطعي ومرًة أخرى ال

والظني، واملحكم واملتشابه، يف حماولة جادة ملنع غلوٍّ يف متشابٍه 
، أو تفريط يف ، أو ممارسة لالجتهاد من غري أهله ظنيٍّ حمكم قطعيٍّ

أو يف غري حملِِّه!

).٣/٣(البن القيم، ) إعالم املوقعني، ١(
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الجنوح نحو التشديد والتعسير

باحلريات الفردية -أحياًنا-فاخلطاب السلفي قد َيِضيُق 
واجلامعية، ويعمل عىل تضييقها، أو مصادرهتا بالكلية، ولو تأملوا 

ر احلرية، وتتقلص الدعوة يف لرأوا اإلسالَم يزدهر حيث تزده
ظل االستبداد واسترشاِء الفساد، ولقد كانت مواقُف كثريين من 
مسائَل معارصٍة جنحت إىل التشديد أو املنع، مع ما فيها من 

املصالح التي تربو عىل مفاسدها عند التأمل املنصف!
كام جينُح بعُض السلفيني إىل تنزيل املستحب منزلَة الواجب، 

ٌع يف إجياب الواجبات، وقد يصحبه تضييٌق يف إباحة ويف هذا ت وسُّ
املباحات، أو توسيع لدائرة املحرمات، وربَّام ترافق مع هذا غلوٌّ 
َلْت منزلَة  يف االختيارات الفقهية الفروعية االجتهادية، فنُزِّ
َلْت االجتهاداُت إىل مناهَج ُتنسب إىل  الثوابت والقطعيات، وحتوَّ

اخلاصُّ أو الداخيلُّ ا!! وربام صار اخلطاُب السلف والسلفية معً 
ِه، وُيْدَعى إليها اخللق هو الرؤية يُن بَأْرسِ التي ُيْطَرُح من خالهلا الدِّ

بجملتهم، إن طريق السلف وطريقتهم منقولة بالتواتر حينًا 
ًرا  وباإلمجاع حينًا آخر، أما ما وقع فيه االختالف بينهم سائًغا ومربَّ

إىل أخِذ اختياٍر أو رأٍي وحتويلِِه إىل منهٍج!فال جمال عندئذٍ 
للمصادرِة عىل بعض أقوالِـِهم، أو -إذنْ -فال يوجد ما يدعو 

احتكاِرَها، أو إطالقَِها شعاًرا للمنهج السلفي.
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ومن التشديد يف الدعوة: حماولةُ 
إلزاِم الناس باملثال، وطلِب الكامل،

عند ترك نافلٍة، أو واإلنكار البالغ 
تكاب ما ال حيرم، ومن التشدد: ار

التعصُب للرأي أو املذهب، أو 
اجلامعة أو احلزب، وحماولة َصكِّ 

الناس يف قالب واحد، أو َصبِّهم يف منًحى عميلٍّ حمدد.
ثم تأيت دعاَوى عريضٌة، ربام صدرت هبا كتٌب مجاهريية يف 

باِع األدلة ال درة ضية، وهي صارْ مُ ـحسِم اخلالفات الفقهية، أو اتِّ
عن شخصيات سلفية، فإذا هبا َتنَْحى منَحى اإلعناِت بدًءا من 

عنواهنا، وانتهاًء بمضموهنا!

ُهيَْمُل فتُح الذرائِع! أو سدِّ الذرائع منهًجا يف الفتيا احلاظرة، و

ولعل التشديَد هو االجتهاُد األسهُل، وليس األفضَل؛ إذ 
ِسنُُه كلُّ أحد! وإنام العلم الرخصة من ثقة، كام قال  التشديد ُحيْ

Pيسفيان الثور
)١(.

).١٤٦٧)، رقم، (١/٧٨٤أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله، ()١(

































135
























-
-









-اخلطاب السلفيَّ املعاِرصَ ُحياول 
إنتاَج -يف مطلع األلفية اجلديدة

ًدا من خالل مواقَف  نفِسِه جمدَّ
َلٍة حوَل قضايا كان التعامُل  مفصَّ

ن الليربالية بعد الديمقراطية، وفلسَفتَِها العلامنية، وضبط املوقِف م
حتديد مستوياهتا بدقة، واملوقف من األنشطة السياسية الربملانية، وغري 
الربملانية، والتمييِز بني البدع ومراتِبَِها، وتفاُوِت معاملة أهلَِها بتفاوِت 
مراتِبِِهْم، كام انضبط لدى الكثريين املوقُف من العمل اجلامعي، ومل 

فوع يف وجهه، ووقع تساُمٌح ظاهٌر يف َيُعِد التبديُع هو احلكم املر
املوقف من التصوير الفوتوغرايف، وغدا هناك تفريٌق بني ما َيـِحلُّ منه 
وما َيـْحُرُم، وُرصد يشٌء من جتنِب االستفزاِز يف اخلطاب الدعوي، 
وتفريٌق بني واقع االستضعاف، وواقع االستخالف، وقبوٌل 

دية الدعوية السلفية، وغري الس لفية!بالتعدُّ
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غلبة خطاب الترهيب على الترغيب

كان الغالب يف السبعينيات عىل خطاب الوعظ السلفي هو 
الرتهيب الشديد، وربام محل عىل ذلك حالُة األمة من والتخويف 

غلبة الغفلة، وانتشاُر اجلهالة والبدعة، وتسلُُّل اخلرافة إىل العقول 
حول النار ونكالِـها، وعن -لك اآلونة واألفئدة، وانترشت يف ت

كتٌب وخطٌب وحمارضاٌت،-القيامة وأهوالِـها، وعن القبور وعذابِـها
وصار لونًا غالبًا عىل اخلطاب السلفي بتجلِّياته املختلفة، وقد أَْثَمَر هذا 
اخلطاُب يف إقامِة  تلك اجلموِع، وإحداِث صحوةٍ بني الشباب اجلموح!

رسعاَن ما انُتِقَد من املراقبني تارًة، ومن إال أن هذا اخلطاَب 
ضْت رموٌز سلفيٌة حلمالت إعالمية  الناقمني تارًة أخرى، وقد تعرَّ
صحفية جائرٍة، وظاملة ومتهكمة!! ال سيام مع ارتفاع وترية 

املطالبة بإصالح اخلطاب الديني، وجتديد الطرح اإلسالمي.
أن للرتهيب والتخويف وال شكَّ أن للتبشري والرتغيب جماَلُه، كام

ًعا  جماَلُه، وقد صار اخلطاب السلفي يف التسعينيات أكثَر تنوُّ
انية والتعليم والرتبية، مع  بَّ وتواُزًنا بني بناِء اإليامن، وإحياِء الرَّ

الرتغيب والبشارة، والرتهيب والنذارة.
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سام السلفياالنقتفاقم

الســـلفيون أصـــحاب دعـــوة 
ــــتامع، عر ــــدِة واالج ــــة للوح يض

واأللفة واالتفـاق، ومـع هـذا فـإن 
ِه بـني  َق واالنقسام عـىل َأُشـدِّ التفرُّ
املجموعــــات الســــلفية املتفقـــــة 

وُيْعَتَربُ نفُي السلفية عن اآلخرين، والغلوُّ يف النظرة إىل 
بة ، من أظهر هذه األسباب واملظاهر الطائفة، أو املجموعة املتحزِّ

التي تدل عىل هذه السلبية، وتشري إليها. 
ٌب للرأي تارًة، وإعجاٌب به أخرى،  وينضاف إىل ذلك تعصُّ

مع ُحبِّ الظهور الذي َيْقِصُم الظهوَر أحياًنا ثالثة! 
وَيْشَتدُّ األمُر إذا َصاَحَب هذه احلالَة سوُء ظنٍّ باآلَخرِ 

)، أو إل قاٌء للتهم جزاًفا، ورفٌع لسيف التبديع، وشهٌر (السلفيِّ
لسالح التفسيق والتجريح، حتت دعوى النصيحة، أو استعالًنا 

بالتشهري والفضيحة! 
فإذا َقلَّ حظُّ اخلائضني يف هذه الشئون من العلم، واحللم، 
والتثبت يف النقل، انقلبت األموُر إىل فوىض ُتْغِري باالنفراد، وحتثُّ 

، طلبًا للرباءة، واغتناًما للسالمة. عىل االعتزا ل داخل البيت السلفيِّ
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اختالُف ومن أسباب ومظاهر هذا االنفالت واالنقسام:
اِت، واملبادراِت ذات  وجهاِت النظِر حول النوازِل واملستجدَّ
الطابع السيايس يف واقعنا املعارص، وهذا قد يرجع إىل حتقيق 

قوُل يف إدراكها متفاوتٌة، املناطاِت لألحكام يف الواقِع، والع
ُد عليها التيار قد تكون يف  واملرجعياُت العلمية العامة التي يتوحَّ

هذه املواضع غائبًة.
وللتقنيات والوسائل اإلعالمية احلديثة اليوَم عمُلَها يف زيادِة 
الرتويِج لشائعٍة عَرب صفحاٍت إلكرتونية، ومواقَع حواريٍة، 

ا التمييُز بني الصحيح والفاسد، وقنواٍت فضائيٍة، بحيث َغدَ 
ِق فضًال عن غريه.  والصدق والكذب أمًرا عسًريا عىل املدقِّ

أضعَف روَح املبادرة جلمِع الكلمِة، ووحدِة -بأرسه-وهذا 
، وأزكى روَح االنفراِد واالنقسام، وأضعَف  ايِة، والتواُفِق العامِّ الرَّ

الواحد، إال أن القدرَة عىل التآُلِف واالجتامع داخل التيار 
للوحدة واالئتالف، -بإذن اهللا تعاىل-

ونبِذ الُفْرَقِة واالختالف، وتصافِح األيدي، واجتامع القلوب من 
كل حدٍب سلفيٍّ وصوٍب. 
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لفضائياضعف الخطاب السلفي اإلعالمي

يف برامَج لبعض دلف السلفيون إىل الفضائيات مشاركَني 
ُل القنواِت إىل  القنوات الفضائية العامة، فكان من نتائج ذلك: حتوُّ

الوجهة اإلسالمية.
قنواٌت إسالمية خالصة، وقد أهنْت -بعد ذلك-ثم ُأنشَئْت 

ها أن ُتدَعَم  هذه التجربُة الناشئُة اليوم عقَدَها األول، ومن حقِّ
ان أن هذه القنوات التي غلب برأي ناصح ونقٍد بنَّاٍء، وغنيٌّ عن البي

ِه السلفي قد قامْت بجهٍد مشكور، وعمٍل صالح  عليها جانُب التوجُّ
ُد واجَب املناصحة. مربور، وهذا أمٌر ال يمنُع املراجعَة، بل يؤكِّ

ْن ُعنَِي بتدوينها يف القنوات َتْفتَِقُر إىل الوضوح واالنضباط، وأن مَ 
َدْت أمامه البدايات مل يتقيد هبا عند بَْت به املساراُت، وتعدَّ ما تشعَّ

االختياراُت، أو زادت عليه الضغوطات، وهذا بدوره أحدَث 
ُخروقاٍت منهجيًَّة، وأضعَف َأَثَرَها، وقلََّل من قيمتها، فال ينبغي أن 

هذه القنوات وسيلٌة يغيب عن أرباب هذا اخلطاِب اإلسالميِّ أن 
الستعادة املبادرِة احلضاريِة، والريادة العاملية لألمة اإلسالمية، وأن 
رؤيَة القناة السلفية تنطلق من عقيدة اإلسالِم قلبًا وقالبًا، وأن 
رسالتها منضبطٌة بتحقيق العبودية، متَجنِّبٌَة لكل مظاهر العبثية، ولو 

د من تبصٍري بعاملية اإلسالم، بكان ذلك يف الرتويج أو الرتفيه! فال
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وصالحيِة رشيَعتِِه لكل زمان ومكان، وأصاَلِة واجِب املسلمني يف 
ِة اإليامنية، والعمِل  هذه احلياة، وإذكاِء روِح املبادرة اإلجيابية، والعزَّ
عىل ترميم الواقع الثقايف واألخالقي لألمة، وتوثيِق أواِرص املودِة 

ا، وتبني قضايا األمة، وخاصة يف بالد والرمحة بني املسلمني مجيعً 
األقليات، ومناطق الرصاع.

وبناًء عىل خطوط الرؤية والرسالة ُتَعدُّ تلك الربامُج، وُتتََّخُذ 
ِر، حيث ال  تلك الوسائُل التي تنضبط بضوابط الرشِع املطهَّ
تنفصل الوسيلُة عن الغاية، وال َتْقَبُل الثوابُت الرشعية مساومًة 

انحراًفا يف باب الوسائل واألساليب اإلعالمية.منهجية، أو
ضعف ومما ُيْرَصُد يف هذا الباِب:

الربامج الفضائية، من حيث املضمون، 
وهشاشة املحتوى، وسطحية الطرح، 
عالوًة عىل هتميِش قضايا مهمٍة، مثل: 
الوالِء والرباِء، ومفهوِم االحتساِب، 

وتعظيِمَها يف وبناِء مرجعيِة الرشيعِة،
النفوس واملجتمعات.

ٌل يف أساليب كام ُرِصَد يف بعض القنوات السلفية: حتوُّ
ووسائل وأدوات العمل اإلعالمي، َفِمْن رفٍض لفكرة (الدراما) 
إىل اعتامِدَها يف الربامج، ومن رفٍض لفكرة اإلعالِم املختلِط إىل 
تطبيقه، ومن استبعاٍد للموسيقى إىل إرشاٍك هلا، لكنَّ األخطَر من

هذا نسبُة هذه التحوالت إىل صحيح الدين!
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االهتاممُ ومن السلبيات املؤسفة:
بصناعِة النجوِم بدًال من صناعة 
األمة! فلقد ُعنِيَْت بعُض الفضائيات

بإخراج األحداث الشخصيَِّة لشيٍخ أو داعية، بدًال من إخراج 
لدعاة اإلنسان املسلم واألمة املسلمة، وكم هو مؤسٌف أن يبحَث بعُض ا

عن كيف َتصنع منه الفضائياُت نجًام، عوًضا عن أن َيبحَث هو عن 
كيف خيرج من ورطاِت الشهرة، وُحبِّ قياِم اجلاه يف قلوب اخللق!

بني اجلوانب الرسالية يف خطاب وقد ُيْرَصُد تأْرُجٌح إعالميٌّ 
تلك القنوات الفضائية، وبني أغراٍض أخرى، فتارًة تأيت 

ية بطريقة مبتذلة يف فاصٍل إعالين لربامَج اإلعالناُت التجار
ُق الِغشُّ والكذُب من خالِل بعض تلك  رشعيٍَّة، وتارًة ُيَسوَّ
الدعايات، وتارًة تتنوع اإلشكاالت يف األرشطة التحتية، ومن خالل 

الرسائل القصرية، وهو أمٌر ُيوِجُب رقابًة أمينًة عىل هذه الوسائِل.
، وطلب لفتح باِب التربعاتوقد َتْلَجأ بعض هذه القنواِت 

أموال الزكاة والصدقات، ثم ُيكتشف أن األمر قد ينطوي عىل 
خمالفات تبلغ حد االنحرافات!

يف أعامل فضائية، وربام جاء التأْرُجُح بني الرسالة واإلثارة
فلربام تأثَّرت قناٌة بثقافة الرأي والرأي اآلخر، لدرجٍة وصلت إىل 

ينِ  وُمَسلََّامِت العقيدة، ولربام ُأقيمت برامُج املساس بثوابِت الدِّ
حواريٌة ُخِذَل فيها احلقُّ بضعِف حجِة صاحبِِه وعجِزِه، وتسلُِّط 
ِؤ الـُمْبطِِل وَجَلِدِه، بحيُث تلتبُِس عىل  املذيِع وجهلِِه، وَتـَجرُّ
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روُب، ويكفي أن ُيْسَتْفَتى املشاهدوَن يف قضية من  املستمعني الدُّ
لية لتتزلزَل يف حسِّ البعِض.القضايا األصو

ُل وأحياًنا يكون التأرُجُح بني الرسالِة وأهواِء الساسةِ  فتتحوَّ
القناُة الدينية إىل حتقيِق مصالَح سياسيٍة، بعيًدا عن األهداِف الرساليِة.

، َفُتنَْسى وأحياًنا يكون التأرُجُح بني الرسالِة والرتفيهِ 
هبُِط املامرساُت، وَيظهُر اإلسفاُف، الضوابُط، وتنَحِدُر املعاين، وَتـ

ويتحول الرتفيُه املرشوُع إىل لغٍو ممنوٍع.
بإذن -وال شك أن التوصياِت والتنبيهاِت كثريٌة، وسيبقى 

ًة جهاَد دعوٍة، ومنَرب -اهللا ًة والسلفيُّ خاصَّ اإلعالُم اإلسالميُّ عامَّ
. تعليٍم، ومنتدى تثقيٍف، ومركَز تنميٍة وتدريٍب، وحائَط  صدٍّ رسايلٍّ
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أخطاء إدارية منهجية

لن تسلم دعوة أو حركة 
بوصفها جهًدا برشية من اخلطأ، 

والوقوع يف ،معصومٍ غريَ 
ال يمثل مشكلة، بحدِّ ذاتهاخلطأ

أو ،وإنام املشكلة يف عدم رؤيته
َتْرِك االعرتاف به، أو عدم 

،أثناء املامرسات الدعويةةتصحيحه، وقد وقعت أخطاء عديد
تنسب إىل التوجهات ،واملناشط الرتبوية، وهي أخطاء مجاعية

كانت املعايص هم، وإذاصوليس إىل األفراد بخصو،بجملتها
النرص، فإن األخطاء اجلامعية لن لِ زُّ نَ دون تَ الفردية تقف حائًال 

بعُض ! وهذه عاقبتها عن األخطاء الفرديةيف آثارها وشؤمِ لَّ قِ تَ 
بعض التجمعات من وقعت أمثلٍة ألخطاء إدارية منهجية، 

يف عدة دول.الدعوية السلفية
بعض تضخيمُ من بني تلك األخطاء اإلدارية املنهجية:

مناقشتها أو وتركِ ،منهادُ رِ ما يَ كلِّ لِ بُّ قَ تَ والغلوُّ يف،رموزها
التداولِ مما أوهن حقَّ ، أو اإلنكار عليها عند االقتضاء،ورهتااحم

يف القضايا والربهان، والتشاورِ ةباحلجالرصنيالعلميِّ 
إذ تِِه؛وواقعيَّ املنهِج لنقاءِ صحيحةٍ ممارسةٍ والنوازل، وتقديمِ 
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عن احلق جتاىفنْ ولو كان مَ ،اأحدً حاملوه يف احلقِّ ايبَ حيالَّ ينبغي أَ 
ْت ا حلمَ جدت مبكرً ولعل تلك املامرسة لو وُ من رموزهم،رمًزا

إىل من الضدِّ لٍ أو حتوُّ أو انفالٍت ٍب أو ذاك من تقلُّ هذا الرمزَ 
!!سفاألع، وقد وقع هذا مالضدِّ 

،بني القيادة العلمية والتنفيذيةتلك الرموزِ بعُض وملا مجعْت 
ملحوظٌ وقع تراجعٌ ،وتنفيذ القرارات،السياساتأو بني رسمِ 

عن ذلك فنشأ؛نٌ مِ منهجي إداري متزاوتقصريٌ ،امرين معً يف األ
ا وذلك نظرً ؛ظهرَ أعىل املستوى العلمي بشكلٍ قياديٌّ فراغٌ 

لالنشغال بالشأن التنفيذي اإلداري.
غ للشأن العلميِّ من قيادات اجليل األول فقد  وأما من تفرَّ

مع امتداد و، رجاالت اجليل الثاين فجوٌة عمليةُوجَدْت بينه وبني 
من -فانفرد بعض رموز اجليل الثاين،عِ قراعىل الاخلرُق عَ َس الزمان اتَّ 

!األولِ اجليلِ ومشورةِ ا عن آراءِ بالدعوة بعيدً -القيادات العملية
التى بدأت يف سبتمرب ىومع األحداث العاملية الكرب

عىل كثري من َب عُ َص م٢٠١١يف بالثورات العربيةم وانتهاءً ٢٠٠١
أصحاب منهِج َض رَّ ، وتعاِت املستجدَّ القيادات السلفية استيعاُب 

َث دَ حَ فَ ؛العميلِّ والدعوي مع مرشوعهم للمحكِّ التغيري الرتبويِّ 
الالت تخو نتيجة حتمية لالهو،واضٌح ٌل ظاهر وختلخُ ارتباكٌ 

القيادات بعضِ ومع إرصارِ ،واألخطاء املنهجية،اإلدارية
لقاب رجل أاجلمع بني و،القارصة عىل اخلوض يف الشأن العام

وتعاظمت ،تفاقمت أخطارٌ !اواحلسبة معً ،الدولةو،الدعوة
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وخربةٍ ةٍ بَ رْ إذ قضايا الدولة والشأن العام حتتاج إىل دُ ؛خمالفات
ُب َس ُحي قدعىل أنه،خلوض هذا الغامرةٍ لَ مؤهَّ وكفاءاٍت ،وقدرةٍ 

سنه، فلم يكن هذا املوقُف ال ُحي قدالذيهذا الشأنَ هُ اعتزالُ للبعضِ 
بأنه تكريٌس م هذا املوقَف هُ بعُض مَ َص وإن وَ كانته،ملينتقص من 

ونسيان للمسئولية اجلامعية!،لية والتبعة الفرديةئوللمسوتضخيمٌ 
ثم ،املواهبصناعةُ :ومن اإلشكاالت اإلدارية املنهجية

مكانيات إبرُ الرتبوية والعلمية تزَخ ن األجواءَ وذلك أا!هَ تكبيلُ 
مواقُف ها الكاملة، وقد تأيتبطاقت-غالبًا-ستفاد منهايُ قوية ال

أبنائها فإهنا سوف طاقاتا الدعوات يف إطالقهَ مل تستغلَّ مامناسباٌت و
بنائها يف ألتوظيف ْت فِّقَ التي وُ السلفيةَ وهلذا فإن الدعواِت ؛خترسهم

وقات الثورات العربية املعارصة قد أمن املجاالت يفالنافع املفيد 
ا اا، فهَ وعبت درَس استو،ستفادت من أخطاء غريهاا

سلفيةً أن دعواٍت يف حنيِ ،اهَ أبنائِ ملواهِب ةً فَ ا موظِّ 
إىل مل تسعَ -دون هذه األحداث الكربىمتعددةٍ يف مواقَف -أخرى 

ْت ا ملجاالت إجيابية كثرية، يف حني بقيَ شباِهبَ ا بارتيادِ هَ توسيع دائرة تأثريِ 
أو مراجعةِ ،من املشاركات السياسيةموقٍف عىل حسمِ قادرةٍ غريَ 

هةِ ج، أو موامن األوضاع القانونية واإلدارية باملجتمع الدعويِّ املوقِف 
عىل صناعةواجلامهري، أو الرتكيزِ الشباِب ثقةِ ةِ واستعادَ ،التقصريِ 

من الرموز! املؤسسات بدًال 
نهجيـــة واألخطــاء اإلداريــة املوهكــذا تتعــدد اإلشـــكاالُت 

دُ دِّ هَ ـُتـقـدبـل؛العطـاءَ ُل قلِّـزمـة تُ ألتنتهي بالـدعوة وأصـحاهبا إىل 
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لاألووية الرد إلى األمرأول

ن يف إدراك األولويات، وعرك املصلحون مهام اجتهد الباحثو
طريق التجارب واخلربات، وعاَنى الدعاة يف درب اإلصالح، 

فسيبقى أن َأْوَلـى -وتنوعت هبم املسالك واالجتهادات
األولوياِت، ورأَس املهامِت، وبدايَة املنطلقات هي الردُّ إىل األمر 

ِل؛ ذلك أنه لن ُيصلح آِخَر هذه األمة إالَّ م ، )١(ا أصلح أوَلـَهااألوَّ
.)٢(وما مل يكن يومئٍذ دينًا فلن يكون اليوم دينًا

، فلزوُم سبيِل )٣(»ما أنا عليه اليوَم وأصحايب«فاألمر األول 
الصحابة والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن، هو منهج النجاة، وسبيل 

إذا كانت سعادة الدنيا واآلخرة هي «الفالح، وطريق النجاح، و
َباِع ا ملرسلني، فمن املعلوم أن َأَحقَّ الناس بذلك هم: َأْعَلُمُهم باتِّ

بآثار املرسلني، وَأْتَبُعُهم لذلك، فالعاملون بأقواهلم وأفعاهلم 
املتبعون هلا هم أهل السعادة يف كل زمان ومكان، وهم الطائفة 

؛ )٤(»الناجية من كل ملٍَّة، وهم أهل السنة واحلديث من هذه األمة
يستمسكون باهلدي األول، ويتبعون ، الذين )٥(»ءفطوَبى للغربا«

).٣٩٤ص(،) اقتضاء الرصاط املستقيم، البن تيمية١(
دار احلديث.:ط،)٦/٢٢٥(،اإلحكام، البن حزم، مقدمة مالك) من أقوال اإلمام ٢(
) من حديث عبد اهللا ١/٢١٨(رقم، ،)، واحلاكم٢٦٤١(رقم، ،) أخرجه الرتمذي٣(

.ببن عمروا
).٣/٣٤٦(، البن تيمية،) جمموع الفتاوي٤(
.س) من حديث أيب هريرة١٤٥(،أخرجه مسلم)٥(
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وتنقيِحِه، والتفريِق الرعيَل األول، ويرابطون عىل املنهج بعد حتريِرِه 
بالغاياتبني وسائله وغاياته، وبراجمه وأهدافه، فيستمسكون 

واألهداف والثوابت، وينضبطون 
شكَّ أن يف الوسائل والربامج، وال

خصيصٌة الثباَت الدعويَّ املنهجيَّ 
جيب حفُظها، وأولوية ال جيوز 

اإلخالُل هبا، ال ملامرسٍة سياسيٍة، وال لـمسألٍة مصلحيٍة.
وقد جتد الدعواُت واالجتاهات السلفية املعارصة نفَسَها اليوَم 
ٍة إىل وضِع ُرًؤى واضحٍة، حتكم املواقَف، وتضبُط  بحاجٍة ماسَّ

ية، قبل املواقف العالقاِت، وهي ُرًؤى تقوم عىل أصوهلا الرشع
واملناورات السياسية، ومن اخلري: إحكاُم هذه الرؤى، وإعجام 

املوقف من الغرب بفئاته املختلفة، واألقليات «من مثل: -ُعْوِدَها 
وذلك -»داخل الديار اإلسالمية، واألنظمة العربية واإلقليمية

قبل الولوج إىل املعرتكات العامة، وكام ال َيصلُح أن ُتْسَتْعَدى
ًة، وال أن ُتْسَتْدَعى ملنازالٍت يمكن تأجيُلَها،  القوى املخالفُة كافَّ
َؤى الغائمُة، وما من  فكذلك ال َتصلح املواقُف املتميَِّعُة، وال الرُّ
ًة أيديولوجية غربية أمريكية قامت، ولسوف  شكٍّ أن حرًبا فكريَّ

ُء جتعل السلفيني يف بؤرهتا، وسوف خيوضها نيابًة عن الغرب وكال
رسميُّون، بأسامء متعددة، وأشكال متنوعة!
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العبادأولوية إخراج العباد من عبادة
إلى عبادة رب العباد

َل وَّ فإن أَ ؛د إىل األمر األولإذا كانت األولوية األوىل هي الرَّ 
إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب هو العملِ ورأَس ،األمرِ 
:املأمورات وأوالها بالدعوةُل أولوية؛ فأوَّ كلِّ َل بْ ذا قَ وه،العباد

الرشك باهللا. :توحيد اهللا تعاىل، وأول املنهيات وأوالها باإلنكار
ــة يف  ــة العقدي ــْوُض املعرك َفَخ

ـــدَّ  ـــأثري مق ـــالح والت ـــىل مٌ اإلص ع
خــــوض املعركــــة العســــكرية يف 
القتال والتغيري، فضًال عن املعارك 

دُ اهَ جَ ـفــال ُيــالسياســية أو غريهــا، 
الرشـــك والطغيـــان باليـــد أهـــُل 

م بالدعوة واحلجة والربهان.هِ بعد جهادِ إالَّ ،والسنان
ß Þ Ý Ü ﴿واألولويُة للقضايا الكبار أمًرا وهنيًا، قال تعاىل:

á à﴾:وقال تعاىل: ، ]١٩[حممد﴿ P O N M L K J
Y X W V UT S R Q﴾ :٧٢[املائدة،[

إنه لن «: وقال، )١(»إال اهللا تفلحواقولوا: ال إله«: وقد قال

.سبن عباد ) من حديث ربيعة٣/٤٩٢(،) رواه أمحد١(
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.)١(»نفٌس مؤمنةإالَّ تدخل اجلنةَ 
ويف ظل الظروف الراهنة فإن الرتكيز عىل هذه األولوية سيمدُّ 
العمَل السلفيَّ بمصدِر قوتِِه، ومكمِن فاعليتِِه، وهم اجلمهوُر 

ذه املستجيُب لدعوته، الـمقبُل عىل منهجيَّتِِه، وإذا كان االشتغال هب
؛ فإن مواصلَة  األولوية هو الذي أعطى السلفيني هذا احلضوَر القويَّ

-هذا السبيِل وعدَم التشاغِل عنه بالكلية، أو االلتفاِت إىل غريه سيبقى 
ْكِر، ورشًفا -بإذن اهللا تعاىل حرًزا من الضعف، وسببًا لبقاء الذِّ

نفَع يف ألصحاب هذه الدعوة، فوَق أنه قد يكون العمَل األَْرَجى واأل
ظل واقٍع متالطِم األمواج، متداخِل التأثرياِت، وأخًريا؛ فإن هذا يزيل 
الوحشة من قلوب العامة، وَيِصُلُهْم بأهل الدعوة، وَيقَطُع قالَة السوء، 
، وقد يدفع اهللاُ به عن السلفيني  ولساَن الفتنة، وحيفظ التوازَن السلفيَّ

يني عىل احلشد اجلمـاهريي، غائلَة مؤامرات كثرية، ويصون قدرَة السلف
كضامنٍة لتحقيق األهداف، وسبيٍل لـمنع االلتفاف.

.س) من حديث عيل٣٠٩٢(رقم، ،رواه الرتمذي)١(
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أولوية الجهاد التربوي قبل الجهاد العسكري

،عة واالختياربالنظر إىل حال السَّ 
والفكريِّ ويف واقع التدافع احلضاريِّ 

يأيت اجلهادُ واالجتامعيِّ واألخالقيِّ 
-م األولوياتلَّ يف ُس -ا مً متقدالرتبويُّ 

عىل جهاد الطلب العسكري، فَمْن خان 
، ومن سقط أمام )عىل اجلهادحيَّ (-وال بد-ناخ)عىل الصالةحيَّ (

أن يسقط أمام األعداء ويف املواجهات؛ قال اهللا بجدير ،املعايص واملوبقات
.]٧[حممد: ﴾̈ © ª » ¬ ®﴿تعاىل:

وطريق التمكني هلذا الدين، 
مة دولة اإلسالم عىل األرض وإقا

بإقامتها أوًال من -وال بد-رُّ مُ يَ 
الفرض؛ بعد النفل إقامة خالل 

Z Y X W V U T ] ﴿قال تعاىل:
ba ` _ ^ ] \﴾ :٤١[احلج.[

> = < ? @ B A ﴿وقال تعاىل:
 K J I H G F E D C
 X W VU T S R Q P O N M L

\[ Z Y﴾ :النور]٥٥[.
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ةاالنتماء إلى أهل السنية أولو

ةقبل االنتماء لطائفة من طوائف الدعو

، قال تعاىل:يشءٍ كلِّ َل بْ وقَ ،إىل اإلسالم أوًال فاالنتامءُ 
¬ ® ﴿وقال تعاىل:، ]٧٨[احلج: ﴾§ ¨ ©﴿

كلِّ َل بْ إىل السنة والنسبة إليها قَ ثم االنتامءُ ، ]١٠[احلجرات: ﴾¯ 
أهل السنة الذين «:Pلكقال ما؛رايةٍ لِّ كُ وفوَق ،نسبةٍ 

وال ،وال َقَدريٌّ ،فون به، ال جهميٌّ رَ ُيعْ ليس هلم لقٌب 
؛ فالوالء معقود عىل )١(»رافيضٌّ 

أساس اإلسالم والسنة، وهو 
، وليس عىل انتساٍب غايةٍ انتامءُ 

الدعوة؛ إذ هو انتامءُ إىل طوائِف 
َمانوالغايةُ دُ ، واملقِص وسيلةٍ  عىل ُيَقدَّ

واإلسالميني ،خاصةً السلفيةِ الدعواِت أهلِ ، فعىلالوسيلةِ 
ِ أ،عامةً  نيَ منسقِ - عىل األقل- أو ،نيَ فِ ن جيتمعوا متحال

، سواء أكانمْ هِ لنرصة قضيتهم، والتصدي لعدوِّ نيَ لِ ومتكامِ 
دُ عُ بْ فإنه ال يَ ؛أم من غريهم، ويف هذا الصدد،من بني جلدهتم

،تباعىل منهج االبحرمة الرغبة عن الوحدة واالجتامع عالقوُل 
؛مسرية الدعوة اإلسالمية املعارصةيف هذه املرحلة الدقيقة من 

).٣٥ص(،البن عبد الرب،االنتقاء)١(
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وقيام حجاب ،أو الطائفية،من هيجان احلظوظ النفسية-إذن-رْ ذَ حْ يُ لْ فَ 
فإنه حجاب عن ؛أو العمل،بالنفسبواإلعجا،األثرة واألنانية

والعذاب األليم.،التمكني، بل سبب للهالك
ص إىل واقع وبالنظر اخلا

الدعوات السلفية بعد الثورات العربية؛ 
فإن املرحلة الراهنة ينبغي أن تشهد 
حماوالٍت جادًَّة لتقوية التحالفات، 
-

سلفية، تكتالٍت بقيادٍة -عىل األقل
ومن اجلدير باملالحظة: أن التكتالت سوف تكون هي ِسمَة 

هِ؛ ذلك أن أجواء الرصاع بعد املرحلِة املقب ْرسِ لة يف العامل بأَ
مرحلة القطب الواحد ستفِرُض هذه الظاهرة، وبقدر ما يطلب من التيار 

أن َيعتنَي -بطوائفه وأطيافه-السلفي 
باالجتامع والتنسيق والتحالفات، 

أن ينأى بنفسه -أيًضا-ُيْطَلُب منه 
عن االستعراضات التي ُتْذِعُر 

ُل بالتكالِب عىل األعداَء، وتُ  َعجِّ
القصعة السلفية من كل َحَدٍب 

احلرُص عىل مواقَع متقدمٍة، أو -أيًضا-وصوٍب، وقد يلتحق بذلك
ِح ملناصَب رئاسيٍة. َشُّ حقائَب سياسيٍة مهمٍة، فضًال عن الرتَّ
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ةوالمعاصرأولوية التأصيل واألصالة مع التجديد

إن العودة إىل األصلني 
دعوة كلِّ عصومني هو منطلُق امل

عن عقيدة صحيحة، والصدورُ 
منهجيةٍ كلِّ أهل السنة هو رأُس 

األحكامِ مصدريةِ ُل قْ ، ونَ سديدةٍ 
ا من الوحي املعصوم هَ ـتِ ـومرجعيَّ 

لعقيدة األلوهية وِرّدٌة إىل اجلاهلية.إىل اهلوى املشئوم نقٌض 
الثابتةِ االنحرافات املعارصة بتلك املنطَلَقاِت ومواجهةُ 

، وكام حضاريٍّ رَ وآَخ أولويٌة دعوية؛ فال فرق بني انحراف بدائيٍّ 
، وُتَواَجُه تياراُت القصورِ منكراُت رُ كَ نْ تُ القبورِ منكراُت رُ كَ نْ تُ 

اإلحلاد والتغريب والعلمنة. 
وتنبغي العناية بالتجديد واملعارصة يف وسائل الدعوة، مع 

تأكيد أهنا اجتهادية.االنضباط بضابط املرشوعية، بعد 
َرصُ تَ خْ ـ، كام ال تُ ةٍ خاصَّ دونَ ةٍ وال ينبغي االقتصاُر عىل وسيلٍة عامَّ 

فحسب.أو هيئات اجتامعية،خرييةيف مؤسساٍت الدعوةُ 
عني انفصاًال عن فإن التجديد يف الوسائل ال يَ ؛حالٍ وبكلِّ 

عبثًا ًرا من الثوابت واألهداف والغايات، وال وال حترُّ ،التأصيل
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، باألصول واملبادئ واملنطلقات
من الوسائل َل بَ قْ أن يُ وإنام املرادُ 
إن كان نافًعا، وال ُكلُّ جديدٍ 

من كل غريب إن كان ُش َح وْ تَ ْس يُ 
صاحلًا، وعىل الدعوات السلفية 

ىنَ بْ ، وأن يُ وما أجاد فيه اخللُف ،السلِف بني تراث ن جتمعَ أاليومَ 
، العِرص بروِح وعنايةٍ ،باألصلِ اتصالٍ السلفي املعارص عىلاخلطاُب 

وَيتََحاَشى يد، فاملفيستحوذ عىل التجديدِ ،واعيًاوأن يكون اخلطاُب 
.والتبديداهلدمَ 

، أعامله ووظائفهيف كلِّ هذا الدين الساريةُ روُح واإلحسانُ 
فمن مل ]،١٩٥[البقرة:﴾z}  |  {  ~  �: ﴿قال تعاىل

من العلوم ىاالستفادة القصوب- مثًال - يف دعوته نِ تَ عْ يَ 
واإلتقان فقد فاته اإلحسانُ ،املعارصةاتوالتقني،احلديثة
!يف دعوتهبه رشًعااملأمورُ 






















159


















--









 
أولوية الكيف المنظم على الكم المبعثر

إذ كان أصحاهبا ال يفلحون، ؛ْت بل ُذمَّ ،مل ُتـمدح كثرة لذاهتا
﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù﴿وقد قال تعاىل:

9 : ; > = < ﴿، وقال تعاىل:]١٣[يوسف: 
﴾Ö Õ Ô Ó﴿، وقال تعاىل:]١٦[يوسف: ﴾?

، قال حيث كانت شاكرةً املؤمنةُ ةُ لَّ القِ ِت َح وقد ُمدِ ]٦٣[العنكبوت: 
إذ كانت ؛هلانَ كِّ ومُ ، ]١٣:[سبأ﴾È Ç Æ Å﴿تعاىل:

! " # $ % & ﴿، قال تعاىل:مستضعفةً 
 / . - , + * ) ( '

ا هَ وَغَلَبْت عدوَّ ،]٨٦عراف: [األ﴾0 1 2 3
Y X W V U T ﴿قال تعاىل:،بإذن رهبا

 ]\ [ Z﴾ :البقرة]٢٤٩[.
مة ألمرها ة املنظمة املحكِ والقلَّ 

عىل الكثرة املبعثرة -بإذن اهللا-تنترص 
مع يف عملها، وأولوية الدعوات

قبل ،الرتكيز يف جذور البناء
التوسع واالنتشار يف الفضاء، 
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.)١(»اثنا عرش ألًفا ِمن قلَّةولن ُيغَلب«
التعاوُن لنرصة دين اهللا، و

، وال عليه واجٌب واالجتامعُ  رشعيٌّ
لِخالف، وإن ل

جرى اخلالف سائًغا يف حكم االنتامءِ 
بةٍ  من طوائف الدعوة إىل لطائفة متحزِّ

اهللا تعاىل يف الواقع املعارص.
االجتامع مجلٌة من النصوص وقد دلَّت عىل وجوب التعاون و

الرشعية العامة واخلاصة، والقواعد الفقهية واملقاصدية واألصولية، 
كام أنه حاجة واقعيٌَّة، ومسألة فِْطِريٌَّة اجتامعيٌَّة، وَتْشَهُد هلذا وقائُع 

.وعمًال وعهود السلف الصالح قوًال ،السرية النبوية
وحقيقة التجمعات الدعوية أهنا

ة إلقامة الواجبات وسيلٌة رشعي
الكفائية.

وال شك أن هذه التجمعات تتفاوت يف طريقة إدارهتا، وأسلوب 
ال خترج عن -وعىل اجلملة-الوظائف فيها، إال أهنا أسامءتوجيهها، و

قاعدٍة وقيادةٍ، من خالل تناُصٍح وتشاُوٍر، ثم التزاٍم بطاعٍة يف حدوِد ما 
الشيخ والتالميذ يف قامت ألجله هذه التجمعات، يكون هذا بني

) من حديث ١/٢٩٤(،)، وأمحد١٥٥٥(،)، والرتمذي٢٦١١(،أخرجه أبو داود) ١(
.بعباسابن
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التجمعات العلمية، كام يكون يف مؤسسات الدعوة الرسمية، ومجاعاهتا 
األهلية والشعبية.

واألصل أن تتكامل هذه اجلهود اجلامعية، وأن تتطاوع هذه 
الفئات الدعوية؛ لتنتهي إىل إخراج أهل احلل والعقد يف األمـة، 

ض إلــيهم عمــوُم النظــر يف التحــدي ات العامــة، والــذين ُيفــوَّ
واملصالح الكلية لألمة اإلسالمية. 

ى بالدعوات عن ِعْلمِ فال ِغنً 
اإلدارة املعارص، وعلم السياسة 

لتكثري املصالح الدعوية، من ؛الرشعية
القصوى من واإلفادة،انتظام األعامل

الرجال، وترشيد اجلهود، وتنسيق 
قال اخلربات، وضامن انتاملواقف العملية، وإقامة الشورى اإليامنية، 

وحتصيل أسباب النجاح وتراكم التجارب، واستمرار العطاء، 
والتمكني، وَتَوقِّي املعاطب، واجتناب املفاسد.

، وتتمتع مجاعيٍّ تقوم عىل ركيزة عملٍ وكل دعوة راشدة 
ال بد هلا من ختطيط دعوي، وتدريٍب -بقبوٍل وإقبال مجاهرييٍّ 

معه وبعده التقويم القيايس، عميل، ثم يأيت العمل التنفيذي، ليأيت
والذي يعني عىل التطوير الذايت.

هي التنفيذ الذي سبقه ختطيط وتدريب.واخلطوة الرئيسة يف اإلدارة:
اإلدارة، والدعوة نُ ْس التنظيم وُح :ومن معامل التنفيذ املهمة

أحرى الدعوات بحسن استثامر يالتي تدير أعامهلا بطريقة منظمة ه
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وبأكمل أداء، اجلهود لتحقيق األهداف يف أقل وقتوتوجيه،الطاقات
الفوىض.وأن الفشل ربيُب ،النظامذلك أن النجاح قرينُ 

،حتديد األهدافنُ ِس حْ ـتُ إدارةٌ تقف خلفهٍح ناجوكل عملٍ 
يقوم هبا رجال ،بدقة، وتضع هلا برامجمُ َس رْ خطة تُ وحتويلها إىل

،شجعلِّم وتُ مؤهلون ومدربون، وتتابعهم إدارة واعية تع
العقبات.زِ اوُ املشكالت وَجتَ لِّ شارك يف َح وتُ ،شاوراسب وتُ وُحت 

يف ناجعـةٌ وأداةٌ ،ناجحـةٌ وسـيلةٌ وحقيقة اإلدارة التنظيمية أهنا
،علـمٌ يفهـ،وكـام هـي موهبـةٌ ،وإحـراز النتـائج،حتصيل املقاصـد

.ةٌ بَ رْ ودُ ،، وفنٌ وخربةٌ 
واإلدارة الدعوية مطلوبة 

، ال الغاياِت ،الوسائلِ رشًعا طلَب 
مَ نْ ال غُ ،وتكليٌف ،وهي مسئولية

ة وهي مطلوبٌ وال ترشيف،،فيها
ي عنها ستغنِ فال يَ ، وكام حتتاجها الطائفةُ ال املقاصدِ ،الذرائعِ َب لَ طَ سياسةً 

وإدارة جهده الختاذ املواقف املناسبة.،يف تنظيم وقته،الداعية الفرد
وبني ،بني القوة واألمانةمن مجع :اإلداري هووالقائُد 

~ � ¡ ¢ £ ﴿الكفاءة والديانة، قال تعاىل:
.]٢٦[القصص: ﴾¤

، والقوة يف كل والية بحَسبها، فالقوة يف واستئجار األقوى أوىل
،عىل الطعن والرضبةُ بَ رْ والدُّ ،إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب
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الذي إىل العلم بالعدلِ عُ ، والقوة يف احلكم بني الناس ترجِ رِّ والفَ رِّ والكَ 
دل عليه الكتاب والسنة، والقدرة عىل تنفيذ األحكام، واألمانة ترجع إىل 

.)١(الناسك خشيةرْ بآياته ثمنًا قليًال، وتَ يشرتَي خشية اهللا، وأالَّ 
ويف العمل الدعوي اإلداري 

إذ كل حقٍّ ؛حقوق وواجبات
يقابله واجب، وال تصلح مطالبةٌ 

أداء احلق.َل بْ بالواجب قَ 
م العمل، وقد قال دُ دِّ َس تُ ويف العمل اإلداري شورى الرأي وتقوِّ

َل مِ ، وهبذا عَ ]١٥٩[آل عمران:﴾= < ?@﴿:تعاىل لنبيهاهللا 
ما : «سهريرةحتى قال أبو،ةً مع الصحابة يف املهامت كافَّ النبيُّ 

.)٢(»ألصحابه من رسول اهللامشورةً رأيت أحًدا أكثرَ 
مُ لِّ عَ وتُ ،القدوةَ مُ دِّ قَ تُ ،لعمل اإلداري نفحة إيامنيةويف ا

قق العدل، وترعى األمانة، ومتأل وحتارب اهلوى، وُحت ،األسوةَ 
.ةً ربانيَّ الدعوةَ 

عىل أسس من الربانية دوريويف العمل اإلداري تقويمٌ 
،وإصالح اخللل، وضامن النمو،الكتشاف اخلطأ؛واملوضوعية

).٢٨/٢٥٣(،بن تيميةالي،فتاوجمموع ال) ١(
،) ووصله عبد الرزاق١٧١٤(،) علقه الرتمذي بصيغة التضعيف بعد حديث٢(

والبيهقي يف ،)١٨٩٢٨(،رقم،)٣٢٨/ ٤(،وأمحد، )٩٧٢٠(،رقم،)٥/٣٣٠(
رجاله ):١٣/٣٤٠وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ( ،)٢١٨/ ٩(،سننه

نه منقطع.أال إثقات 
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.ارسة النقد الذايتاستمرار العمل، وممو
وعافية يف حق األفراد صحةٍ عالمةُ القيايسُّ والتقويمُ 
.ةً كافَّ والتجمعات

من الدعوات املعارصة كثريٍ فإذا قال قائل: إن أزمةَ ؛وأخًريا
ه هذا إدارية فلن يكون قولُ أزمةٌ يه-والسلفية بشكل أخص-

وجمانًبا للحقيقة.،بعيًدا عن الصواب
ا ا يف دائرة الكفاءاِت توسيعً ولعلَّ 

التي ربام ،ا حيقق انفراًجا هلذه الدعوات، ا
مجاهريي. صيبت بعقم إنتاجي، وضمورٍ أُ 

صناعة آلياِت مراجعةَ ولعلَّ 
مؤسسات الدعوة إىل القرار داخَل 

مبدأ الشورى، وتقويةَ وتعميَق ،اهللا
سهميُ ،بني القاعدة والقيادةالتواصل

أصوَب بطريقةٍ ،يف صناعة املواقف
.سلمَ أووأحكمَ 

،الدعوية واإلعالميةالسلفية عىل صناعة املؤسسات الرتكيزَ ولعلَّ 
لألمة من االحتشاد خلف بدًال من بناء الرموز الفردية يكون أنفعَ 

مهام كان أثره أو حجمه!،أو رمز،شخص
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وية التدرج والمرحليةأول

املرحلية والتدرج سنة كونية اجتامعية يف اخللق واألمر 
شك أن بالساحة الدعوية رضوراٍت والتغيري سواء بسواء، وال

ه إىل أمهية إىل مرحلية، وبالترشيع سوابق وشواهد تنبِّ ُئ جِ لْ تُ 
،وأهواء متمكنة،التدرج، وباملجتمعات خمالفاٌت مستحكمة

م ويُ تها فقًها يُ يف إزالتقتيض يف سنته النبيُّ لَّمَ ر، وقد عَ ؤخِّ قدِّ
ها، غريِ َل بْ قَ النوافل، وأن العقيدةَ َل بْ بقوله وفعله أن الفرائض قَ 

وأن الرتبية ،أوًال رُ كَ نْ وأنَّ املنكرات الكبار والبدع املغلَّطة تُ 
ا منها ما يميَّزها يف أهدافه، لكلٍّ متعددةٍ بمراحَل الربانية مترُّ 

ٍل أو ،يف وقتهاىوَ طْ ومناشطها، وأن كل مرحلة تُ  من غري تعجُّ
يف إنجازها.ؤٍ وتباطُ لٍ ها، أو تثاقُ يف طيِّ اعتساٍف 

ج يف التنفيذ والعمل من  فالتدرُّ
الدعوات، مكتسباِت شأنه أن حيفظَ 

يف املستقبل املنجزات، وبإمهال رَ ويكثِّ 
يف الدعواُت وقعِت هذه األولوية 

فمرْت هبا السنون؛ عمليةٍ مآزَق 
تغري، حتقق، وال واقعَ هدَف فال 
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وربام َدبَّ الفتور وتسلل اليأس وامللل.
ال تعجل «عبد العزيز البنه حني قال له: بنِ عمرَ مقالةَ وما أحسنَ 

مها يف الثالثة، وإين أخاف رَّ وَح ،فإن اهللا ذم اخلمر يف القرآن مرتنيييا بن
.)١(»فيدعوه مجلة، ويكون من ذا فتنة،ةً مجلأن أمحل الناس عىل احلقِّ 

دار املعرفة.:ط،)٢/١٤٨للشاطبي، (،املوافقات)١(
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أولوية تأهيل الصفوف الثانية

وتدريب الكفاءات الواعدة

سبق القول بأنه قد تعرضت كثري من التجمعات السلفية إىل 
البديلة، وعانت من ضعف يف ما يشبه العقَم اإلنتاجيَّ للصفوف 

كثرية من املهم ولذلك أسباب،الواعدةتصعيد الكفاءاِت 
:الوقوف عليها

،التحول إىل جهة حمو األمية العلمية:األسبابهذهفمن
من لدى كثريٍ ييل العلمصوالتأ،دون العناية بالعمق املنهجي

املامرسني للدعوة والتعليم، وقد يدخل يف هذا انتقاُء كتٍب 
تعليمِ السطحية أحياًنا، وعدمُ ربام و،متتاز بالسهولةمعارصةٍ 
ا هَ َح رْ ا وطَ هَ َض رْ عَ نُ ِس حْ ـ، وتُ اخلالِف مسائَل رُ رِّ حَ ـتُ منهجيةٍ 
.الفقهيةامللكةَ ريبتُ بطريقةٍ 

األمني الذي أفىض إىل والتضييُق املالحقةُ ومن األسباب: 
،واملغرب،كمَرص ؛الدعاة يف بالد كثريةٍ إعدادِ معاهدِ غالِق إ

التي عملت عىل ،فعدٍد منها إىل إدارات األوقاوسوريا، وحتويلِ 
ومقرراٍت مناهَج الناس عنها، أو تدريسِ وفضِّ ،قيمتهاتغييِب 

خمالفة.تؤصل ملذهبياٍت 
ناملحاضالعناية باجلوانب الرتبوية داخَل ةُ لَّ قِ ومن األسباب:

،بالفضائليلمما أضعف الرتبية عىل العمل بالعلم، والتح؛العلمية
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الكامل.والتأيس باملثل ،والتخيل عن الرذائل
من املشايخ السلفيني عن املساجد عددٍ انرصاُف ومن األسباب:

وهو أمر ترتب عليه -أو اضطراًرا،اختياًرا-إىل الفضائيات نواملحاض
لطلبة العلم يف املساجد والفضائيات مًعا.مُ دَّ قَ ما يُ ضعُف 

،املجاالتالعمل الدعوي، وتنوعُ نطاِق اتساعُ ومن األسباب:
طاء.عاجلموع ملزيد من الزاد والُش وتعطُّ ،لتخصصاتادُ وتعدُّ 

فإنه ال ؛وبناًء عىل ما تقدم
بعد -يصح وال يصلح االعتامدُ 

، ةٍ آِرسَ عىل شخصياٍت -االتساع
كربى فحسب، وال وقياداٍت 

شك أن التعليم والرتبية يقتضيان 
بني األجيال،وصلٍ بد من مهزةِ ، فالممتدةً ، وعالقاٍت طويلةً خمالطةً 

نوهم أفراد تلك الصفوف الثانية من طلبة العلم والدعاة الناهبني، الذي
قد يعتمد عليهم يف متابعة التعليم، واستمرار التقويم.

،ا،اوال شك أن ما مىض يمثِّ 
هلة.ؤوضعًفا يف الصفوف الثانية غري امل

العمل السلفي، قضية التدريب يف:ثم تربز قضية أخرى وهي
الثغرة بني الدراسة النظرية يف والتدريب يف ساحة الدعوة هو الذي يسدُّ 

وبني املامرسة العملية يف املساجد واملراكز ،الكليات واملعاهد الرشعية
الرتبوية واألعامل اإلعالمية.نواملدارس واملحاض،الدعوية
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وال شك أن انفصال اجلانب العلمي عن العميل مكمٌن من
مكامن الداء، وسبب من أسباب اخللل يف الواقع املعارص.

بون ناشئتهم بني أيدهيم يف ساحة ولقد كان أسالفنا الصاحلون يدرِّ 
سمع رى وتُ النظرية، وتُ ى العلومُ لقَّ تَ ففيها تُ )املساجد(التلقي األوىل 

ىتلقَّ الدعوة تأصيًال وتنظًريا يُ ارس التطبيقات العملية، فكان علمُ ومتُ 
وخمالطة العلامء، ،الشيوخِ وتطبيًقا بمشافهةِ ع عملها ممارسةً م

والتوجيه الناجز.،وبالتقويم احلارض،وباملامرسة بحرضة الكبار
يف األحوال انفصل التعليم عن يف الزمان وتبدلٍ ومع تقدمٍ 

التدريب، وافتقر التنفيذ إىل التأهيل.
الذي :ل هواملؤهَّ والداعيةُ 

نه من مواجهة يُ تدريًبا ىتلقَّ  مكِّ
الناس يف املسجد إماًما معلًام، ويف 

ا مرشًدا، ويف مراكز يً بِّ رَ الدرس مُ 
ا ناجًحا، 

ًقا.ا موفَّ 
باملائـة مـن وبسبٍب من ضـعف العنايـة بالتـدريب يتحمـل مخسـةُ 

لـني، ني أو املعطَّ جاملتفـرِّ ويبقى أغلبهم يف مقاعدِ ء الدعوةِ الدعاة عَب 
وألجل هذا القصور تنكفئ الدعوات عىل نفسـها أكثـر مـن انفتاحهـا 

ا يف معظمه.،عىل غريها
لِ ها عىل التأهُّ ءهي التي حتمل أبناالناجحةَ السلفيةَ إن الدعواِت 
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العملية الذايت واملامرسةَ بالصالِح وتضم إىل ذلك العنايةَ ،العلمي
والتنظيمية.اإلداريةِ بالرتاتيب والسياساِت وعَي وال

من تدريٍب دَّ بُ الي بالٍ ذِ أمرٍ أن كلَّ :ومن الالفت للنظر
األنام قد اخللق وهدايةُ ملامرسته، فسياسةُ وتأهيلٍ ،عليهوِمرانٍ 

.)١(»مَ نَ ى الغَ عَ رَ الَّ ا إِ اهللاَُث عَ ما بَ «فـتبدأ من رعي األغنام،
َي عْ احلكمة يف إهلام األنبياء رَ :قال العلامء«ر: قال ابن حج

فونه لَّ كَ برعيها عىل ما يُ نُ الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرُّ 
.)٢(»من القيام بأمر أمتهم

ي بالتصدِّ اهللا يف موسىرُ دَ ا مىض قَ ـمَّ ـلُل بْ ومن قَ 
،اتأهيهُ ا، وتأهيلُ هُ الطاغية جرى تدريبُ لفرعونَ 

فلام حانت ساعة البعثة، ، ]٣٩[طه:﴾> = <﴿قال تعاىل: 
،ًبا من جهة أخرىومدرِّ ،جاء خطاب التكليف متدرًجا من جهة

ها تسعى، ثم يأخذُ أمام عينه حيةً ثم تنقلُب ،فيؤمر بإلقاء العصا
من بيضاءَ فتخرُج أخرى، ثم ينزع يدهُ إىل عصا تارةً فتنقلُب ،بيمينه

لئال تبهرَ ؛اخللقأمامَ عَ قَ أخرى، كل ذلك قبل أن يَ آيةً غري سوءٍ 
.هُ موسى نفَس اآليةِ روعةُ 

ألصـحابه عـىل الـدعوة تدريٌب ويف سرية النبي املصطفى

.)٢٢٦٢(رقم، ،البخاريأخرجه ) ١(
.)٤/٤٤١(، البن حجر،) فتح الباري٢(
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ــًدا ــه وبعي ــني يدي ــا-ب ــن -أيًض ع
ـــه ـــُض )١(ناظري ـــ بع ـــربام قىض ، ف

، وربــام )٢(وبإذنــهُه،أصــحابه أماَمــ
بعضـــهم الرؤيـــا بـــني يديـــه عـــربَّ 

.)٣(وبأمره
ب أبو موسى عىل القضاء، وحتت ناظري وبني يدي عمرَ  تدرَّ

َب مَ تعلَّ عمرَ  والفصلِ ،التقايضالقايض عىل أصولِ رشيٌح وتدرَّ
.بني اخلصومات

َب ودَ  ،دمشق عىل تالوة وجتويد القرآنجامعِ أبو الدرداء أهَل رَّ
.)٤(!ةٍ ئَ ِام تِّ وِس وكان أهل حلقته يف املسجد يزيدون عن ألٍف 

ُف يْ رِ يف حلقاهتم العَ َف رِ عُ السلف الصالح فَ َج رَ وعىل هذا دَ 
ب عىل إعادة درس الشيخ بعَده للطلبة، واملعيد، وهو الذي تدرَّ 

من يربوهنم باملخالطة واملشاركة، ون سلًفا بتدريِب املربُّ َي نِ وقد عُ 

،)١/١٤٩(،)، أخرجـه أمحـد١٩(رقـم، ،) ومسـلم١٤٥٨(رقـم، ،ه البخـاريج) أخر١(
) ١٣٣١( رقــم، ،) والرتمــذي٣٥٨٢(رقــم، ،وأبــو داود،)١٢٨٠،١٢٨٣(،رقــم

،) واحلـاكم يف املسـتدرك٢٣١٠(رقـم، ،) وابـن ماجـه٧/٤٢١(،والنسائي يف الكربى
ووافقـه الـذهبي، ،وصـحح إسـناده احلـاكم،وقال الرتمذي : حديث حسـن) ٤/٩٣(

.)٢٥٠٠(،رقم،)٢٢٦/ ٨(،وصححه األلباين يف إرواء الغليل
ـاريج) أخر٢( ،)٢٠٥/ ٤(،ه أمحـدجـ)، أخر١٧٦٨(رقـم، ،)  ومسـلم٣٠٤٣(رقـم، ،ه البخ

،ريويف الصـــغ،)١٥٨٣(،رقـــم،)١٦٢/ ٢(، والطـــرباين يف األوســـط،)١٧٨٢٥(،رقـــم
). ٤٤٥٩(،رقم،)٣٦٢/ ٥(،والدارقطني يف السنن،)١٣١( ،رقم،)١/٩٧(

).٢٢٦٩(رقم، ،ومسلم،)٧٠٤٦(رقم، ،) يف الباب حديث أخرجه البخاري٣(
).٦٠٧-١/٦٠٦(،غاية النهاية)٤(
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وأخرى عىل األمر باملعروف ،تكون الرتبية عىل القيامفتارةً 
عىل الدعوة واخلطابة.وثالثةً ،نكروالنهي عن امل

عىل رُ آَخ ، وتدريٌب ةِ لَ وهناك تدريب عىل املحاسبة واملساءَ 
انتهاز الفرص واهتباهلا يف ساحة الدعوة والنصح، وإذا كان 

فال يمنع هذا من أن يكون ،ي ودعوي وعميلمعلللدعاة تدريٌب 
ْدِو أخرى، وبالعَ ،جسامين بالفروسية تارةً وإعدادٌ بدينٌ هلم تدريٌب 

إال وهكذا ال يقوم عمل جليٌل ،ي والسباحة تاراٍت مْ وبالرَّ 
وتأهيل.ويسبقه تدريٌب 
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لوية الواقعية في الخطاب السلفيأو

الدعوي والسياسي

بني التنظري والتطبيق مسافٌة حتتاج حتى ُتْقَطَع إىل جهد 
واقع واملثال.جهيد، وعمل أكيد، ولربام َبِقَي فارٌق بني ال

واستغناُء الدعوة بالتنظري عن 
التطبيق، جيعلها تعمل يف إطار 
الصفوة والنخبة فحسب، ومثل 
هذا ال حيقق مقصوَد الدعوة من 

تعبيد الناس مجيًعا هللا تعاىل.
وبالرشع اإلهلي توجيٌه للكامل، وبالفطرة اإلنسانية نزعٌة إىل 

جتعل الناس عىل املثال، وبالنفس البرشية غرائُز وشهواٌت 
أقسام؛ فمنهم: الظاملُ لنفسه، ومنهم: السابُق باخلريات، وقد 
، فاعرتف بضعف البرشية، كام  فتح اإلسالم باَب النجاة لكلٍّ

َتِب العليَِّة! َحَفَز اهلمَم للمنافسة يف الرُّ
إدراُك السنِن الربانيِة يف فمن الواقعية يف اخلطاب السلفي:

يف اإلصالح؛ فإن الدعوة تنتُرص بالسنن التغيري، والتعامل هبا 
اجلاريِة ال اخلارقِة، وإن االبتالَء سنٌة جاريٌة يف املؤمنني، وإن 
العاقبة يف الدنيا واآلخرِة للمتقني، وإن زوال الظلم والظاملني 

بأجٍل وقدٍر حمتوم.
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التسديُد واملقاربُة عند ومن الواقعية يف اخلطاب السلفي:
عامل الدعوة، وعند التقويم لنتائجها ومناشطها، التطبيق واملبارشة أل

وعند التخطيط ملستقبلها واسترشاف آفاقها ورسم أهدافها.
وبمراعاة الواقعية يف أهداف 
الدعوة ووسائلها وأساليبها تنضبط 
سريهتا، وتنتظم املصالح يف 

ويتحقق الرشاد، وينتفي مسالكها،
االضطراب يف مراحلها، والتعثر يف مسريهتا.

االنحراُف عن منهج األمر عىل أن الواقعية ليس منها:
األول، حتت ضغط الواقع وثَِقِل وطأته.

التنازُل عن الثوابت، أو األهداف، أو وليس من الواقعية:
الغايات الرشعية، أو اليأس من حتقيقها، حتت مطارق الواقع األليم.

اإلخالُل بمنهج االستقامة الشخصية،من الواقعية:وليس
عن الربانية يف الدعوة، أو تربيُر االنحراِف، بدعوى واالزوراُر 

فقِه الواقع والواقعية.
االفتتاُن بالبَْهَرِج والزيِف، واجلنوُح وليس من الواقعية:

 ، بالدعوة عن مساِرها األصيل، لتأخذ طابَع الكفاِح السيايسِّ
بذلك، أو الثورةِ الوطنيِة، أو املعارِك احلزبية، وغلبِة اخلطاِب 

أو االقتصاِر عليه، وذبوِل اجلانِب االعتقاديِّ الرتبويِّ العلميِّ 
صِني. املنهجيِّ الرَّ
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ا (أولوية األولويات)لوية إيجاد التيار السلفي قطريأو

من العمل اجلامعيِّ َب ذَ بْ ذَ تَ السلفيِّ التيارِ أن موقَف سبَق 
عٍ ،بمفهومه احلزيب بمرشوعيته، ولقد فيه، وقائلٍ ، ومتوقٍف لهما بني مبدِّ

السلفية، تلك املجموعاِت اجتامعِ عدمِ يفكثريةٌ عوامُل سهمْت أ
دُ أو ائتالفهاِ  ا، وملا حاولت أشتاَهت ا، وجيمعُ هاِهت توجُّ بشكل يوحِّ

اجلامعيِّ العملِ ا بمرشوعيةِ قناعاِهت أن متارَس املجموعاِت بعُض 
ام ،أو التجريم،املصادرةِ هم بسالِح ُض ا بعهَ ، واجهَ احلزيبِّ  أو االهتِّ

ب بعد التحزب.بالتعصُّ 
كانت ما -هذا السياِق -بالذكر يف اجلديرةَ إال أن امللحوظةَ 

وسالكي سبيلها، ،طلق عىل النجاةالتي تُ الرشعيةِ جرى لألسامءِ 
ٍم ونحومها من امتهان حزيبٍّ ،والسلفيني،كأهل احلديث ، أو حتكُّ

هلا بلسان احلال، أو بلسان املقال!و احتكارٍ فيها، أ
بني االنقاُش -إىل وقت كتابة هذه الكلامتو-وال يزال 

؛فصائل التيار ذاته
هذا من هذه األعامل السلفية،املرشوعيةِ بساطِ سحِب لوحماوالٍت 

عن مُ جِ حْ ـتُ داخل التيار السلفيِّ يةٍ اعتبارباإلضافة إىل شخصياٍت 
مع مثل هذه املجموعات.وتنسيٍق تعاونٍ 

الداخلِ ي أعداءَ رِ غْ يُ التنظيميَّ فإن التحزَب ؛رَ آَخ وعىل صعيدٍ 
لألعامل ةِ ى التحتيَّ نَ والبِ لِ هذه اهلياكِ تفتيِت بمحاوالِت واخلارِج 
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الراهن.الظرِف عىل الفعل يفواألقدرَ السلفية التي قد تبدو األخطرَ 
أو ،تنظيميٍّ هرميٍّ هيكلٍ عىل أن الوجود عىل شكلٍ عالوةً 

تنظيمية.تعقيداٍت وحيمُل ،إداريةً يتضمن سلبياٍت قد هرميٍّ غريِ 
لقد فات وقت :فإن بعض املحلِّلني قد يقول؛وأخًريا

من الصور ،ونحن يف مرحلة ما بعد اجلامعات،اجلامعاِت 
جتتمع فيه منظم!كبناء تيار سلفيٍّ -يًضاأ-واألنامط اجلامعية 

السلفيةُ املجموعات املنظمة واملبعثرة، وتلتقي فيه الشخصياُت 
خلطباءِ املتابعةُ اهلادرةُ اجلامهريُ يف هنره الواسعِ بُّ ُص ،  وتَ ةُ اآلِرسَ 

ثِ هَ ا املعتربين، وفقهائِ هَ السلفية املرموقني، وعلامئِ  ا يهَ ا وحمدِّ
هِ حمتضنًا بني جنباتِ هذا التيارُ دُ لَ وْ حيث يُ بالبارعني!

الفكريةِ ، والقواسمِ املنهجيةِ عىل املشرتكاِت هُ ي أصحابُ يلتقِ 
ذوبانِ ، من غري اشرتاطِ التي جيتمع عليها السلفيونَ والعمليةِ 

حلساِب ى التنظيميةِ نَ البِ بعضِ لِ الكيانات يف بعض، أو حتلُّ بعضِ 
ناعات من ال يقبل بالعمل اجلامعي من خالل أو تغري ق،بعضٍ 

حزب أو طائفة دعوية، بحيث جيد اجلميع  ما يكثر املصالح يف  
ويدفع املفاسد النامجة عن االختالف والفرقة.الوحدة  واأللفة، 

األطياِف ومتعددِ مرتامي األطراِف السلفيهذا التيارِ وبإجيادِ 
الطاقات، وهتيئةَ مجعَ ىبنَّ ملفات التنسيق، وتتتديرُ من خالل هيئةٍ 

واملواردِ راِت واملقدَّ اإلمكاناِت ، واستثامرَ والظروِف األسباِب 
والدعوية واالقتصادية، املؤسسات العلميةِ بناء البرشية، و

املالية اإلمكاناِت توفري ، والسلفيةاألحزاب السياسيةترشيد و
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يف اجلانب األكربِ دِ قْ العَ ولِّ احلَ إلفراز أهلِ ةُ مَّ تتهيأ األُ -هلذا التيارِ 
، ويمثل رشعيةأو الوالية ال،منهم، وهو جانب العلامءواألهمِّ 

يف والقوةِ الشوكةِ هذه املجموعات جزًءا من أصحاِب وُس ؤر
، وذلك يف اجلانب اآلَخِر من أهل احلَلِّ والَعْقِد، وهو جانب األمة

الوالية العملية والتنفيذية.
يارِ إن تدشني وجود هذا الت

لاللتحام -بقوةٍ -سيهيئ السلفيِّ 
ُل َس باجلامهري، ويُ  ا، هَ توجيهِ طريَق هِّ

، كام رٍ طْ يف كل قُ الرأي العامِّ وتشكيلِ 
عىل توقي االستهداف األمني يعنيُ 

واالستعامري األجنبي، الداخيل،
ُت  ُف رضِب عىلالفرصةَ ويفوِّ دةِ من حَّ اهليكل التنظيمي، وخيفِّ

من نُ كِّ مَ ، ويُ السلفيةِ بني هذه املجموعاِت ةِ واحلساسيالتوترِ 
رِ طْ قُ دُ لَ وْ الذي يُ -هذا التيارُ مُ دِّ قَ ، ويُ التعاون فيام بينها بال حساسيةٍ 

.واألقطارِ أنموذًجا يقبل التكرار يف باقي الديارِ -أو هناك
السلفيُّ ،رِ طْ قُ السلفيِّ التيارِ ثم بائتالِف 

، من مصداقيةٍ رٍ دْ بأعىل قَ باجلميع نحو العامليةِ ُربُ عْ ، والذي يَ العامليُّ 
.وهو ما سيأيت ِذْكُرُه يف األولوية التاليةِ 
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وية العالمية في الخطاب السلفيأول

اخلطاب السلفيِّ عامليةُ 
من عاملية هذا -يف األصل-مستمدةٌ 

ومن عاملية -عةورشيعقيدةً -الدين 
هِ يِّ بِ نَ ومن عاملية بعثةِ كتابه،

إىل العاملني، ومن عاملية حاجة 
البرشية إليه.

ى بالداعية األول ، حيث أن يتأسَّ
والقيارصةَ امللوكَ َب اتَ خرج بدعوته إىل خارج حدود اجلزيرة، وكَ 

¤  ﴿ا لقوله تعاىل:وهم بدعاية اإلسالم، مصداقً عُ دْ يَ واألكارسةَ 
¬  «  ª  ©  ̈ .]١[الفرقان:﴾¥  ¦  §  

من بعد شولقد جتددت العاملية يف دعوة الصحابة
ليعلن هذا ؛ سبن عامر، حيث قام خطيبهم ربعيُّ نبيهم

العبادِ عبادةِ نْ مِ الناَس َج رِ خْ نُ لِ ا اهللاُ نَ ثَ عَ تَ ابْ «فقال: ،املبدأ يف الدعوة
رِ وْ َج نْ ، ومِ ةِ رَ الدنيا واآلِخ الدنيا إىل سعةِ ِق يْ ِض نْ اهللا، ومِ إىل عبادةِ 

.)١(»اإلسالمِ إىل عدلِ األديانِ 
االجتامع عىل ةِ آِرصَ إقامةُ :-رشًعا-ومما يؤكد معنى العاملية 

¬  ®  ﴿أصل التوحيد دون غريه من األوارص، قال تعاىل: 

).٢/٤٠١(،انظر: تاريخ الطربي) ١(
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.]١٠[احلجرات:﴾¯
بدخول الناس يف دين اهللا النبيِّ بشارةُ ومما يثبته يف الواقع

ةِ مَّ أُ ِك لْ مُ ، وبامتدادِ والنهارُ الليُل غَ لَ ما بَ اإلسالمِ دعوةِ أفواًجا، وببلوغِ 
.هُ وقوعُ رُ ظَ تَ نْ أو يُ بالفعلِ ا، مما وقعَ هَ ـبِ يف مشارق األرض ومغارِ اإلسالمِ 

تلك السعة يف :ومما يربهن عىل عاملية الدعوة إىل اإلسالم
التيسري ِب لْ ونفي اجلناح، وَج ،تؤكد عىل رفع احلرجرشيعته، التي 

 ِ ِ عند املشقة، وتغريُّ معطياهتا زماًنا ومكاًنا، وهذا الفتوى بتغريُّ
هم يف حُ ـمصالِ باإلسالم؛ فتتحقُق الناُس نُ ؤمِ الذي عىل مثله يُ 

العاجل واآلجل، ليس فقط بحفظ الرضوريات، وإنام برعاية 
خص املبيحة -اأيًض -والتحسينيات،احلاجيات مع ترشيع الرُّ

اِت البالغِة، أو الرضوراِت. للمحرمات عند وجوِد املَشقَّ
ومن أظهر ما يدلل عىل العاملية 

عامليُة الرصاع يف الدعوة ويرشحها:
بني اإلسالم وِملَِل الكفر قاطبًة، 
وحتالُف قوى الباطل عىل اإلسالم 
وأهله، َمْن كانوا وحيث كانوا، قال 

،]١٢٠[البقرة:﴾"  #  $  %  &  '  )  (!﴿تعاىل:
́   µ  ¶  ²﴿وقال تعاىل: ³

.]٣٦[التوبة:﴾¸
ومن أسٍف أن تفتقَد كثٌري من الدعوات السلفية يف عملها اليوم 
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دوليٌة عامليٌة سمَة العاملية، يف الوقت الذي ترتفع فيه راياٌت ومرجعياٌت 
ا للخرافيني واملنحرفني.لليهود والنصارى، وللرافضة الباطنية، وأخريً 

وربام انْتُِقَد اخلطاُب السلفي املعارص بأنه خطاٌب تغلُب عليه املنازُع 

جتاوُز حدوِد املكاِن؛ فإن ومن عاملية اخلطاب السلفي:
حدوَد املكان، فال تستغرق داخَل الدعوة العاملية هي التي تتجاوز

مكاٍن، ال خترج عنه، وال تغفل عن اإلفادة من أماكَن أخرى، وال 
تتقاعُد عن نرصة قضايا املسلمني يف مواطنها املختلفة؛ ذلك أن 
َعٌة عىل العامل بحسب أوضاعه املختلفة،  أهدافها عامليٌة، وهي متوزِّ

كل بيئة ال يمنع من أن يكون ل-بطبيعة احلال-وهذا 
خصوصياُتـَها، ومتعلقاُتـَها الظرفيُة، فال بد من موازنة بني 

.اخلصوصية، والكونية العاملية يف خطاب الدعوات السلفية
ومن عاملية اخلطاب السلفي:

َعةُ  يف موارد رعايُة الثوابِت، والسَّ
هي االجتهاد؛ فالدعوة العاملية 

التي ترعى الثوابَت واملحكامِت يف 
بحسب معطياهتا مع قضايا ومسائل االجتهاد وتتعاملكل ميدان،

ومقدماهتا، فال َتِقُف عىل رأي ال يتغري يف هذا الباب، أو ذاك، وال جتمد 

منـزلة املحكامِت والقطعياِت يف كل مكان نشأة الدعوة، ثم ترفعه إىل
املوروث الفقهيِّ واألصوِل العقديِة، أو وفروعه، فتخلط بني مسائله






















181

ْشَد  يف -بني الثابِت واملتغِري يف الرشيعة اإلسالمية، وال َشكَّ أن الرُّ
يبدأ من االعرتاف بام انتهى -ممارسة هذه االختياراِت، أو الدعوِة إليها

الٍك حني هنى عن أن إليه أهُل ُكلِّ بلٍد وَمـِحلٍَّة، وما أحسَن فقَه اإلماِم م
ُيـْحَمَل الناُس عىل فقِه موطَّئِِه.

عامليُة الوسائِل؛ فتستفيد ومن عاملية اخلطاب السلفي:
الدعوة من الوسائل واإلمكانات املتاحة يف كل مكان، بام حيقق 
األهداَف، وُيَكثُِّر املنجزاِت، فمكاٌن للجهود العلمية، وآَخُر 

ورابٌع لالقتصادية... وهكذا ينتفُع لإلعالمية، وثالٌث للسياسية، 
. أرباُب الدعوة العاملية بالتكامل التخصيصِّ بعد االتفاِق املنهجيِّ

عامليُة الروابط واملؤسسات؛ ومن عاملية اخلطاب السلفي:
فينبغي السعُي يف إجياد هيئاٍت ومؤسساٍت مرجعيٍة عامليٍة 

، كام تعمُل عىل توحيد كيانات أهل السنة واجلامعة،  التياِر السلفيِّ
والتقريب بينها، والتنسيق بني مواقفها، ونرصة قضاياها املشرتكة، مع 

مهام َعُظَمْت -التأكيد عىل أنه ال يمكن يف الواقع أن تستقلَّ طائفٌة 
رَد باإلصالح الكامل.تنفبالتغيري الشامل، أو-إمكاناُتـها

عامليُة منافَحتِِه عن القضايا ومن عاملية اخلطاب السلفي:
هاٍت ورًؤى حوَل ما  اإلسالمية، وما ُيْطَرُح يف الساحة العاملية من توجُّ

ى  ق)األديان(أو )،رصاع احلضارات:(بـُيَسمَّ ـله عال، وما يسوَّ
.)عوملة الغربيةال(و)،وحدة األديان(، و)تقارب األديان(:من

اإلجابة مَّةِ وأُ ،الدعوةمَّةِ بدعوة أُ العنايةُ ومن عاملية اخلطاب السلفي:
هُ ى ومضمونٌ مًعا، وينبغي أن يكون لكلٍّ مستوً  يف اخلطاب السلفي.خيصُّ
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أولوية خطاب النهضة الشاملة

تشتد احلاجة إىل احلديث عن النهضة، والسيام يف أعقاب 
الثورات وبدايات االنطالقات.

ولقد شهد العامل اإلسالمي ثورة إصالحية قادها َمْن ُعرفوا 
هذه ُعنَِيْت برواد املدرسة اإلصالحية يف العرص احلديث، حيث 

طرح سؤاالت النهضة، بعد البحث عن أسباب التخلف باملدرسُة 
والضعف يف مسرية املجتمع اإلسالمي. 

درسِة اإلصالحيِة بعمل جتديدي، ُعنَِي أصحاُب تلك املكام 
، وترسيٍم نوعيٍّ للعالقة بمشاريِع النهضة يف  وإصالٍح فكريٍّ

ملِ ريب األورويب، وبغضِّ النظِر عن تقويِم ذلك العغالعامل ال
، ورصِد النقد املنهجيِّ  ِه لهالتجديديِّ ؛ فإن هذا النوع من املوجِّ

األمَة لتستعيد الذي يستلهم روَح اإلسالم؛ لُِينِْهَض طاباخل
َتـها وريادَتـها من خالل متكٍني وترسيٍخ ألدوات التغيري  ِعزَّ

ل الصدارة، يا يف بناء احلضارة، وحتصا ركينً كنً يعترب رُ -واإلصالح
وإقامة األمة املسلمة يف مقام التمكني عن جدارة. 

وإذا كان الشيخ حممد عبده، وِمْن بعِدِه الشيخ حممد رشيد 
يمثلون سلسلًة متصلَة ôشكيب أرسالنرضا، ثم األمري

؛ احللقات يف مسرية إصالحية هنضوية ذات توجهاٍت سلفيٍة عامةٍ 
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من القرن ا يف النصف الثاين فإن هذا اخلطاب قد ضعف كثريً 
العرشين، وذلك باستثناء مبادراٍت فرديٍة، كمثل مالك بن بني، حيث 

اهلوية واملرجعية، وإدارة غلَب عىل اخلطاِب اإلسالميِّ عموًما االهتامُم ب
ها، وحماوالت إقامة الدولة اإلسالمية، ومن ثم الثبات  السجاالت حوـل
يف وجه الصدامات السياسية، أو التعقيدات األمنية، أو احلمالت 

اإلعالمية، أو مقاومة التغريب والتشكيك. 
ومع التسليم الكامل بأمهية هذه اخلطابات، إالَّ أنه جيب أن 

باستنزافها لكثري من الطاقات، وتضخم تلك -أيًضا-ُنَسلَِّم 
االهتاممات عىل حساب املهامت االجتامعية الضارية، ذات الصلة 
بنهضة تلك املجتمعات، وهي قضايا ال يصلح، وال يكفي فيها 

ن غري تفصيل، وال تدليل، وال إجابٌة مبرشة عن أسئلة النهضة م
تعليل؛ استغناًء باجلواِب الـُمْجَمِل: (اإلسالم هو احلل!) أو: 

(الكتاب والسنة بفهم سلف األمة!).
وهي تلج يف عامل -ومن نافلة القول: أن الدعوات السلفية 

-اليوم إىل آفاق رحبة، وتدخل يف مشاركات جمتمعية واسعة
اَقِة، واملطالبات التي مطاَلَبٌة بأن تتجاوز مرحلَة  الشعاراِت الربَّ

تشبه مطالب املعارضة؛ لتنتقل باألمة إىل برامَج عمليٍة تبني من 
أمٌل يف التغيري اإلجيايب، حيدوهخالهلا هنضَة األمِة، وذلك عمٌل 

والتحول العميل جهَة صناعة احلياة يف حتديات كثرية، وهنا جيب 
منًحى ىًة عليها أن تنحالتنبه إىل أن التيارات السلفية خاصَّ 
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ا؛ لتواجه اجلهل، والفقر، والتخلف، واملرض، واالستبداد، 
َلِة  واستالب املقدرات، والعجز التقني، وقلة املوارد البرشية املؤهَّ

اجتياُزَها؛ لنعرب باألمة مهمٌ ا، وهذه عوائُق حقيقيةٌ 
، والشعارات الدعوية، إىل ميدان الثقة باألطروحات النظرية

والتوجهات السلفية ذاهتا. 
ويف هذا السبيل: ال بد من 
ختفيف غلواِء املواجهات النظرية، 
واملعارك اجلانبية، سواٌء يف ذلك 
اآلَخُر غُري اإلسالمي، أو اإلسالمي، 
وحماولة حشد اجلميع يف إطار من 

العمل اإلجيايب املشرتك. 
عدو العلامين، أو العقالين، مع مالحظة: أن املواجهة مع ال

، بل ال بد أن ةأو انعزاليًة،كون نظريتنبغي أن تأو الليربايل، ال 
تطبيقا، يمثل بديًال ليحقق اإلسالميون أنموذًج ة؛تكون عملي

ا عن ، يمكن اعتامده، ويسهل عىل الناس االنحياز إليه، عوًض مقبوًال 
ا!النامذِج والتطبيقاِت املرفوضِة دي

ا، فال يصلح لنا بحال أن يبقى أمُل النهضة حلًام 
لنسرتوَح به، أو لندغدغ املشاعَر فحسب! ةنستدعيه من الذاكر

يقاِد الشموِع، إوإنام علينا أن نتحول ِمْن َذْرِف الدموع إىل 
ةِ  إىل مشاريَع وهذا ال يتأتَّى إال برتمجة أهداِف النهضِة املرجوَّ
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عمليٍة، وبرامَج تنفيذيٍة، يرابط من خالهلا ُصنَّاُع احلياة عىل ثغوِر 
كاإلصالح األمة، وجبهاهتا املتنوعة، وهنا تأيت مصطلحات مهمة؛

السيايس، وحتقيق التنمية املستدامة، وبسط العدالة االجتامعية، 
وإصحاح والقضاء عىل البطالة، ومعاجلة البيئة من التلوث، 

ألبدان، واللحاق بركب التقدم التقني والفني، وحماربة الفساد، ا
، وأسلمة احلياة بشكل عام، وكل ذلك من خالل هوجتفيف منابع

برامَج عمليٍة، وتفاصيَل تنفيذيٍة، وحلوٍل ناجعٍة، وبدائَل ناجحٍة، 
املعارصة!ومعاجلاٍت واقعية للمشكالت املجتمعية
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الخطاب السلفيأولوية ضبط

للحضارة الغربيةهالموج

ٍر،تراوح املوقف اإلسالمي من احلضارة الغربية بني انبها
وانخداٍع، واستخذاٍء، وشعوٍر بالدونية، ووقوٍع يف َأْرسِ اهلزيمة 
النفسية والفكرية، أمام إنجازات احلضارة الغربية، وجوانبها 

الذات ومعاداٍة املادية من جهة، وبني رفٍض مطلٍق وانكفاٍء عىل
وارحتاٍل إىل املايض والرتاِث، وانسحاٍب من املواجهة انعزالٍ مع 

الفكرية، أو احلضارية، وهذا من جهة أخرى. 
األول وقِف أصحاُب املفويبدو أن كَِال املوقفني غُري محيٍد، 

واقعون بالكامل يف َأْرسِ احلضارة الغربية مولعوَن بتقليد أصحاهبا 
لح، وأصحاُب املوقِف الثاين ال يرون من عالقٍة يف الصالح والطا

ملنازلة الفاصلة!اإال املواجهة احلاسمة، أو االنعزال حتى تتهيأ 
ا من السلفيني يلحقون بأرباب املوقف ومن أسٍف أن كثريً 

الثاين! ويبدو أن هذا غُري سديد؛ فعامة السلفيني اليوَم يرون 
، قبلمتوج بام يُ التعامل االنتخايب مع هذه احلضارة التي  وما ُيَردُّ

وما يصلح وما ال يصلح، وعليه؛ فإن املعطيات النافعة هلذه 
من اجتناهبا، َص احلضارة ال بد من رعايتها، وسلبياهتا ال منا

! " # ﴿وهذه الطريقة الوسطية ال ُتْغِفُل قول اهللا تعاىل: 
وقوله تعاىل:،]١٢٠[البقرة: ﴾$ % & ' ) (
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والدين بشكل كام أهنا تتفهُم النظرَة السلبية عن اإلسالم
لدى الغربيني، وتقف عىل أسباهبا، وعىل حماوالت اإلبادة عامٍّ 

والتهميش واإلقصاء التي ُتـَمـاَرُس ضد املسلمني يف بقاع كثرية، 
ويف قضايا املسلمني الكربى بشكل عام. 

السلفي املعارص واخلطاب
حني يتوجه إىل الغرب ينطلق من 
مبادَئ حاكمٍة، ويتوخى االنضباَط 

لٍة يف اخلطاب والعالقةيبقواعَد أص
بالغرب، فال بد من التأكيد عىل عاملية اخلطاب اإلسالمي، فال 
يتقيد هنا اخلطاب بجنس، وال لون، وال لغة، وال ينكفئ عىل صفوة من 

لدعوة، كام هو خطاب ألمة اإلجابة. الناس، بل هو خطاب ألمة ا
وهو خطاب إنساينُّ املنطلق، يبحث عن التعارف والتآلف، 

ِهْم، ويتعاون معهم عىل ويتجه إىل الناس مجيعً  ا، وبني آدم بَأْرسِ
والتقوى، وُينِْشُئ عالقاٍت من األخذ واإلعطاء، واالتصال بِـرِّ ال

احلضاري، والعطاء اإلنساين. 
مستقلٌّ مبدٌع، ُيَراِعي اختالَف الظرف وهو خطاب علميٌّ 

ُق بني الثابِت وامل ، الزماين واملكاين، وُيَفرِّ تغِري، واملبدئيِّ واملرحيلِّ
ال يقنُع بالدونيَِّة، وال يرىض بالتبعيَِّة للحضارة الغربية، وإنام 
ينفتح عليها بشكل نقديٍّ واٍع، وال يقبل باسترياِد اإلجابات 
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ة احلضارية، وإنام يناقشها يف ضوء: أن اإلسالم الغربية عىل األسئل

ومن خالل هذه الرؤية يتعني 
َر اليوم  عىل اخلطاب السلفيِّ أن ُيـَحرِّ

األسَس الرشعيََّة -قبل الغد-
للعالقة بني املسلمني وغريهم، 

، ديار اإلسالم،خارج بصورة تركز عىل البعد اإلنساينِّ والدعويِّ
مع مراعاة جانِب املصالِح املشرتَكِة، وتقوية جانب اإلعالم 
؛ ليقوم بدور السفارة لدى الغرِب بمختلف أطيافه  اإلسالميِّ

العامليِّ للمسلمني عرب يِّ ومؤسساته، وإبراز العطاء احلارض
تارخيهم املجيد. 

عريٍج عىل خصوصيِة عالقِة وال بد يف هذا السياق من ت
غريهم، داخَل بالِد اإلسالِم، والتي تقوم عىل باملسلمني 

، وُحْسِن املعارشة، وحتقيِق العدِل والتسامِح واإلحساِن  البِـرِّ
O N M L K J I ﴿وإقامة القسط، قال اهللا تعاىل:

 ] \ [ ZY X W V U T S R Q P
. ]٨[املمتحنة: ﴾^

ا لبغٍي، كام أن ا لظلٍم، أو دافعً مربرً فال يكون اختالُف الدين
ا. ا بصحتها مجيعً اإلقرار بوجود األديان ال يعني إقرارً 






















189





























واالشرتاك يف الوطِن ُينِْشُئ 
بَِل من قِ هِ ا يف حتقيِق مصالِـحِ اشرتاكً 

ا، مهام اختلفت عقائدهم، أبنائه مجيعً 
واالنتامُء الوطنيُّ عاطفة ِجبِلِّيٌَّة، ال 

ْل إىل اعرتاض عليها، ما مل تتحوَّ
عصبيٍَّة ومحيٍَّة جاهليٍَّة. 

به الدعوُة ُقِصدَ والتقريُب بني األديان مصطلٌح ُمـْجَمٌل؛ فإن 
ِة عىل عباده، أو  ِمُن اآلِصَد به التعايُش قُ إىل اهللا تعاىل، وإقامُة الـُحجَّ

نُ  بني أصحاب األديان املشرتكة يف الوطن، بام َيـْحِقُن الدماَء وُيَسكِّ
صد به َخْلُط األدياِن وَدْمُج امللِل والنَِّحِل قُ الثائرة؛ فال إشكال فيه، وإن 

باإلسالم؛ فذلك عمل حمظوٌر، وسعٌي غُري مشكوٍر، واملشاِرُك فيه 
مأزوٌر غُري مأجوٍر، بإمجاع املسلمني، وال كرامة له، وال لصاحبه!
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اسية الواسعةأولوية المشاركة المجتمعية والسي

يفهم السلفيون السياسة عىل 
أهنا: ما كان من األفعال بحيث يكون 
الناس معها أقرب إىل الصالح، 

وإن مل يرشعها وأبعد عن الفساد،
، وأن اإلمامة رتبة دينية )١(، وال نزل هبا وحي خاصٌّ ^النبي 

. )٢(موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين، وسياسة الدنيا
مجيًعا يعتقدون اإلسالَم دينًا ودولة، فإذا أقيم الدين كام أهنم 

وبإقامة الدين واستقامة الدولة تنطلق األمة يف استقامت الدولة، 
جماالت رحبة من الدعوة والتعليم واحلسبة، وباختالل الدولة ختتل 

، وغريها. واجبات دينية مجاعية، كاجلهاد والقضاء ومجع الزكاة
والية أمِر الناس من أعظم «عىل أن فكلمة أهل العلم متفقة 

. )٣(»واجبات الدين، بل ال قيام للدين إال هبا
كام أمجع املسلمون عىل أن الواليات من أفضل الطاعات، 
فإن الوالة املقسطني أعظم أجًرا، وأجل قدًرا من غريهم، لكثرة 
ما جيري عىل أيدهيم من إقامة احلق، ودرء الباطل... وعىل اجلملة 

).٤/٣٧٢يراجع: إعالم املوقعني، البن القيم، () ١(
.)٥ص(ع: األحكام السلطانية، للاموردي، يراج) ٢(
.)٢١٧ص(السياسة الرشعية، البن تيمية، ) ٣(
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من األئمة والوالة واحلكام أعظم أجًرا من مجيع األنام، فالعادل
. )١(بإمجاع أهل اإلسالم

وأهـــداف العمـــل الســـيايس 
ـــم  ـــن احلك ـــرج ع ـــارص ال خت املع

إىل الرشع املطهر، وامتداد والتحاكم
السـيايس، اإلصالح ليشـمل الشـأن 

فتعدل دساتري البالد اإلسالمية بام 
رُ  ـــحرَّ ــة، وُت ــيعة اإلهلي ــق الرش يواف

ــاركة  ــة يف املش ــة احلري ــع رقع ــة، وتوسَّ ــود املامرس ــن قي ــدعوة م ال
املجتمعية، ويؤكَّد استقالل املؤسسة الدينية الرسمية، والقضـاء واإلفتـاء 

عن التسلط والتوظيف لتحقيق مصالَح فئوية، أو شخصية. 
والتيار السلفي يتقدم اليوم إىل معرتك احلياة السياسية؛ ليقدم 

ممارسة رشعية منضبط
َر بسالف العهود الزاهرة، يوم كانت األمة تأخذ بسلطاهنا،  ُيَذكِّ
فرتاجع والهتا، وحتاسب حكامها، يف ممارسة راقية لواجب األمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر. 
وهذه املامرسة السياسية املعارصة مع كوهنا أولوية، إال أهنا 

حتديات، وتواجهها صعوبات واقعية، منها: أن املامرسة تكتنفها 
السياسية املعارصة تقوم عىل الديمقراطية فلسفًة وآليًة، واملقبول 

.)١٢١-١/١٢٠(قواعد األحكام، للعز ابن عبد السالم، ) ١(
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السياسية تقوم عىل التعددية، وربام املخالفة يف الرؤى السياسية، 
فات والتوافقات السياسية بني الفرقاء أحياًنا، كام تكثر التحال

وهذا أمٌر جيعل املامرسَة السياسية املعارصة طريًقا حمفوًفا 
بمخاطَر كثريٍة، ويف هذا الصدد يتعني عىل التيار السلفيِّ املعاِرص 

ح أن يبني خربة سياسية َتستند إىل فقه التعارض بني املصال
واملفاسد والرتجيح املنضبط، وحماولة تقديم خطاٍب سيايسٍّ يعرب 
يها يف مدارج الكرامة  عن آمال الشعوب اإلسالمية، وُيَرقِّ

اإلنسانية، وُينِهُضَها يف مواجهة التحديات احلضارية املختلفة. 
وهنا تبدو رضورة التنبه للعوامل اخلارجية، وتأثرياهتا عىل 

ية التحول من الرؤى البسيطة إىل رًؤى الساحة الداخلية، وأمه
َبٍة عميقة، عَرب ما تنتجه مراكُز البحوث والدراسات  مركَّ
االسرتاتيجية، وال شكَّ أن سياسة الدول ختتلف عن سياسة 
اجلامعات، وأن هناك مسافة بني فقه الدعوة وفقه األحزاب، كل 

ذاته، هذا مع التأكيد عىل أن بناء األحزاب السياسية ليس غايًة يف
وأن معاِقَد الوالء والرباء إنام تكون عىل املبادئ الرشعية، ال عىل 

الرايات احلزبية الدعوية، فضًال عن احلزبية السياسية! 
وكام متتلك التوجهات السياسية السلفية من عوامل النجاح 
ما يغري باملواصلة واملتابعة؛ فإنه ال بد من لفت النظر إىل عوامِل 

: ضعُف -عىل سبيل املثال-وواضحٍة؛ منها إخفاٍق ظاهرةٍ 
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اخلربة، وقلَُّة الكوادر املدربة عىل املشاركة السياسية، وغياُب 
الرؤية املتكاملة للتغيري السيايس، يف املرحلة الراهنة واملراحل 
املستقبلية، وغلبة العواطف عىل املواقف، والسياسة إنام تقوم عىل 

الكفاءات، وضبِط الترصفات، وتوقُِّع الدراساِت، والرصامِة يف اختيار 
الرضورات. النتائج، والنظِر يف املآالِت، ومراعاةِ التدرج، وفقهِ 

ِ عن هذه التيارات،  كام جتدر التفاتة إىل اإلعالم السيايس املعربِّ
وأمهية إنشاء وسائل تأثري إسالمية عىل الرأي العام، يف مقابل 

الوسائل التغريبية والعلامنية. 
بد من بناء املؤسسات االقتصادية، واملشاريع ًريا فالوأخ

ُق مصلحًة مزدوجًة للمجتمع، وهلذه األحزاب  اإلنتاجية التي حتقِّ
يف نفس الوقت؛ دعًام هلا، وحتريًرا من كل تبعية تقيد مسريهتا، أو 
تؤثر يف فعاليتها، وإقامًة لربهان ساطع، ودليل ناصع عىل انتامء 

ا، وحرصها عىل هنضة بالدها، وحتقيق هذه األحزاب ملجتمعاهت
الكفاية والرفاهية ملواطنيها. 
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أولوية صناعة اإلعالم وصياغة الرأي العام

ال يستطيع منصف أن يتجاهل حقائق األرقام حول صناعة 
م، ٢٠١٠اإلعالم، ففي آخر إحصائية رسمية مسجلة بنهاية عام 

تي تبث، أو تعيد بث قنوات فضائية عىل بلغ عدد اهليئات العربية ال
هيئة خاصة، وهي ٤٤٤هيئة حكومية، ٢٦هيئة، منها: ٤٧٠شبكاهتا 

، وخمتلفة األصناف قناة متعددة األهداف٧٣٣تبث، أو تعيد بث 
)١( .

م تبلغ نسبة متابعته ٢٠٠١وأن اجلمهور املرصي من عام 
% بصفة ٥٠.٢%، منهم: ٩٩٥للقنوات الفضائية بشكل إمجايل 

منتظمة، وأن هذه الرشحية يف ازدياد منذ ذلك العام، إىل أن 
.)٢(م٢٠١١% هذا العام ٧٥وصلت إىل 

بلغ )face book(كام أن نسبة املشرتكني العرب يف موقع: 
٢١.٣م، نحو: ٢٠١٠قبل الثورات العربية مبارشة، وبنهاية ديسمرب 

. )٣(م٢٠١١ليون مشرتك، وتضاعف هذا العدد بنهاية عامم

).www.asbu.netاملوقع الرسمي الحتاد اإلذاعات العربية: () ١(
دور الفضائيات العربية يف تشكيل معارف اجلمهور، د. هويدا مصطفى،)٢(

.)م٢٠٠٨(بحث من سلسلة بحوث ودراسات إذاعية، تونس، 
م).٨/٢/٢٠١١صحيفة الرشق األوسط، ()٣(
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واإلسالميون بشكل عام، 
والسلفيون منهم بشكل أخص، 
جيب أن تتغري نظرهتم إىل 
اإلعالم؛ إذ الدعوة إىل اهللا تعاىل 

إعالم برشعه، وداللة عىل دينه وهديه، وقد قال أحد كبار 
أنجح «:Pالسلفيني يف العرص احلديث، وهو الشيخ ابن باز 

استعامل وسائل اإلعالم؛ ألهنا الطرق يف هذا العرص، وأنفعها: 
.)١(»حدينناجحة، وهي سالح ذو

واإلعالم يف اإلسالم عبادة جليلة حمكومة يف غايتها 
ووسيلتها بأحكام الرشيعة املعظمة، ومقاصدها املكرمة، شعاره 

يف النطق بالكلمة الطيبة، ورعاية قضايا األمة املسلمة، فهو خريِّ 
صناعته، خريِّ يف أهدافه ومراميه، خريِّ يف غاياته ومساعيه، 

والفضل ما شهدت به األعداء. 
لقد أعدت جامعة: (تل أبيب) دراسة موسعة عن 
الفضائيات اإلسالمية، ونرشت منها مقتطفات جملة: (لوبون) 
الفرنسية، ونقلها موقع االحتاد اإلسالمي للمنظامت الطالبية يف 

إن الفضائيات اإلسالمية تأيت يف «م، جاء فيها: ٢٠٠٧إبريل 
مقدمة األسباب التي تؤدي إىل التدين عند الشباب املسلم، حيث 
أكدت تلك الدراسة أنه بسبب هذه الفضائيات أصبح أكثر من 

.)٢/٤٥٢(فتاوي ومقاالت متنوعة، البن باز، مجع: د. حممد الشويعر، ) ١(
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% من الشباب ٦٠% من الفتيات املرصيات يرتدين احلجاب، و٨٥
ما كانوا عليه حيملون يف حقائبهم القرآن الكريم!! وهذا خالف 

. »قبل عرش سنوات!! وهذا ما هيدد أمن إرسائيل!!
لقد ختطى اإلعالم دور املؤثر عىل الرأي العام؛ ليتحول إىل 
صانع مهم له، وأصبح أخطر األدوات التي تشكل اخلريطة 

مع اخلريطة السياسية، -عىل حد سواء-الفكرية والثقافية 
. )١(املواالقتصادية، والعسكرية التي تسود الع

ومن يملك اآللة اإلعالمية 
املناسبة يف عامل اليوم هو من يفرض 
عىل الناس كيف يفكرون، وماذا 
خيتارون، عن طريق كل وسائل 

اإلهبار، واخلداع البرصي والسمعي، وغريها. 
ولقد عانى السلفيون يف الفرتة األخرية من اإلعالم يف العامل 

شديدة، حيث عمل اإلعالم بأرسه، وداخل البالد العربية معاناةً 
عىل تشويه صورة --

السلفيني لدى املجتمع بأرسه، واستعملت يف هذا السبيل كل 
وسائل اخلداع والتضليل، وأثَّر ذلك عىل احلياة السياسية، بحيث 
ساهم يف إسقاط مرشحني سياسيني، وتشويه وجه األحزاب 

آفاق ...اإلعالم اإلسالمي، حماذير وتنبيهات، بحث مقدم إىل مؤمتر: (السلفيون) ١(
، وبحوث املؤمتر. )٧٩ص(مصعب الطيب با بكر، املستقبل وجملة البيان)، د.
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توجه السلفي بتهم اإلقصاء، والعنف، اإلسالمية، ونبذ ال
والظالمية، وغريها من اإلفك املفرتى. 

ج  ويف نفس الوقت دارِت اآللُة اإلعالمية التغريبية لرتوِّ
بطريقٍة دعائيٍة هجومية للتيارات السياسية الليربالية واليسارية 
عىل حدٍّ سواء، حتى غدت الربامج االنتخابية التي تتبناها تلك 

. )١(ن رسم حمرتيف وسائل اإلعالماألحزاب م
: إذا مل يكن الغزو اإلعالمي )جريالد زالتامن(وعىل حد قول 

. )٢(أداًة لنا فسيكون حتًام أداًة علينا
كام جيب أن نتحول من دائرة ردِّ 

ذلك أن صاحب ؛الفعل إىل الفعل

الكلمة العليا واملؤثرة غالبًا. 
أن يكون بياهنم اإلعالمي حاًرضا سالميون يتعني عليهمواإل

ى الناس عن غريهم، فاإلرساع  ، وإال تلقَّ يف القضايا التي جتدُّ
.)٣(يف بيان الرأي يفيد كثًريا يف التأثري عىل الناس

وكام أن الفضائيات، ووسائل اإلعالم اإللكرتونية، وسيلة 

.)١٢٧ص(م)، ٢٠٠٦السيطرة الصامتة، لنورينا هريتس، عامل املعرفة () ١(
نقًال عن مقال: (اخلداع البرصي السمعي يف اإلعالنات التجارية)، لسمري ) ٢(

م).٢٠٠٥عابد، جملة أهًال وسهًال، فرباير، (
األمة، حممد موفق الغالييني، دار املنارة، وسائل اإلعالم وأثرها يف وحدة ) ٣(

.)١٠٠ص(م)، ١٩٨٥(
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ار معريف، وبديل فعالة يف صياغة الرأي العام، فهي أيًضا خي
دعوي، يقوم عىل عوملة الثقافة اإلسالمية، وإشاعة الفكرة 
واملامرسة اإليامنية، وليس يبعد التأمل يف دور الفضائيات 

نحو التغيري اإلجيايب الذي يعم بالًدا عربية كثرية يف عاملنا اليوم. 
التيار جلملة فإنه بقدر متلُِّك وبا

هِ السلفي لناصية اإلعالم، وأخذِ 
بمجامع املبادرات اإلعالمية، يكون 
حضوره فاعًال، ومشاركته املجتمعية 

مقبولًة ومتَقبََّلًة، وال بد لإلعالم اإلسالمي اليوم أن خيرج إىل آفاق
، جمتمعية واسعة، يف املجاالت االقتصادية، والسياسية، والثقافية

كام هو يف املجاالت الدينية، أو التعليمية.
وتبقى حتديات مهمة يف هذا الصدد اإلعالمي، منها: القدرُة 

اب، ومنضبط يف نفس الوقت، عىل تقديم إعالٍم  احرتايف جذَّ
واخلروج إىل فضاء األمة، بدًال من التقوقع يف بوتقة اجلامعة، أو 

امل، واملؤسسات احلزب، وتقوية جانب التخطيط االرتيادي لألع
اإلعالمية اإلسالمية، وتفعيل هذه املؤسسات؛ الستعادة املبادرة، 

والريادة احلضارية لألمة اإلسالمية. 
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أولوية إيجاد وسيلة فعالة للتنسيق

وحل الخالفات السلفية

التنسيق بني الطوائف واجلامعات السلفية رضورة دعوية، 
بعد التسليم بأن االختالف بني الناس طبيعة ومرحلة مهمة، وذلك 

! " # $ % & ') ﴿برشية، وسنة كونية، قال تعاىل: 
, + * )3 2 10 / . -﴾

. ]١١٩- ١١٨[هود:
ويف ضوء الواقع املعارص فإن 
النوازل األخرية بالرشق قد 

ت إىل خالفات سلفية  –جرَّ
سلفية، حول التوصيف الرشعي 

ية من ثورات وحتوالت! وهل هي أقرب ملا حدث يف املنطقة العرب
إىل اخلروج، أم إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟! وإذا كان 

خروًجا، فهل ُيرشع، أم ُيمنع؟ 
وما تبع هذه الثورات ورافقها من مظاهرات، أو احتجاجات 
سلمية، هل تدخل يف حد املباح، أم املحظور، أم تتغري أحكامها 

أهدافها؟تبًعا لتغري مقاصدها و
وما ترتب عىل هذه الثورات من تعدد األحزاب، واملشاركة 
يف االنتخابات، وموقف املرأة منها، وحكم الديمقراطية، 
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ورشعية تأسيس أحزاب عىل غري أساس إسالمي، ومشاركة غري 
املسلمني يف العملية السياسية، عىل أساس من التعددية، وكذلك 

احلاكم الظامل والطاغية اجلبار حكم االستعانة بالكافرين عىل إزالة
وكيفية تطبيق قواعد املصالح واملفاسد عند -كام حدث يف ليبيا-

التزاحم، وكذلك اختالفهم حول أنجع السبل للتعامل مع 
اجلهات اخلارجية، واالتفاقيات الدولية، وهل يسع املسلمني 
خروٌج عنها، أم جيب عليهم التزاٌم هبا؟ وما هي املخارج العملية 
من املشاكل االقتصادية، واالجتامعية املحدقة بمجتمعات 
املسلمني اليوم، بعد ارتفاع سقف احلرية، وسقوط األنظمة 
الديكتاتورية؟ وكل ذلك من املسائل املتعلقة بالسياسة الرشعية حتتاج 

مؤسسية.إىل معاجلة منهجية، ومن خالل وسائل عملية، وبحوث
فال بد من تأسيس هيئة 

، يتجرد حلمل ريةرشعية ُقط
من كل اجتاه؛ العلامءامسئوليته

لتوكل هلم مهمُة استنباط األحكام 
يف هذه النوازل، عىل أساس من 
الشورى، وعدم االستبداد بالرأي 
يف األمور االجتهادية، مع 

االستعانة بأهل اخلربة واالختصاص يف كل أمٍر بحسبه، ووضع 
وال هتويل، مع اخلالف االجتهادي يف حجمه، من غري هتوين،
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ِب عن األعراض، والنأِي عن املواقف  التامِس األعذار، والذَّ
ِة، وتأجيِل ما ال يمكن حسمه، إىل مزيد  َداِت الشاذَّ الفردية والتفرُّ
بحث وتواصل، والتأكيد عىل معاٍن مهمة من أن اخلروج من 
اخلالف مستحب، وأولوية التمييز بني اخلالف بأنواعه، واحرتام 

من أهل السنة، والتعاون مع املخالف يف القدر املتفق املخالف
عليه، وأن الظلم ال يبيح الظلم، ونحو ذلك من املعاين املهمة.
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وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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١٨....................يار السلفي، النشأة والتطورالتاملبحث الثاين: 

٢٢................خصائص التيار السلفي املعارصاملبحث الثالث: 
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٤٧..........اخلطاب اإلسالمي... نجاحات وإخفاقات!:أوًال 
٤٨......................اكتامل جتارب واستثامر مكاسب ا:ثانيً 
٥٣..............صعود وهبوط يف أرصدة العمل اجلامعيا:ثالثً 

٥٧................................انشقاق سلفي غريبا:رابعً 
٥٨.........................لغلو عامة تراجع تيارات اا:خامًس 
٥٩.......................نضج يف التعامل مع اخلالفا:سادًس 
٦٠..............إخفاق أكثر مشاريع الوحدة واالئتالفا:سابعً 

٦١......................إحساس سلفي بالعجز السيايسا:ثامنً 
٦٤.........معاملة الظاهرة الدينية عىل أهنا معضلٌة أمنيةا:تاسعً 

٦٥......................وجود إشكالية تربوية وقيادية ا:عاًرش 
٦٨......التسطيح يف فقه التغيريإشكالية التعميم وحادي عرش:

املطالبـــة اخلارجيـــة بالتجديـــد والتبديـــد يف املبحـــث الرابـــع: 
٧١......................................اخلطاب السلفي!
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٧٤..............................املعنى اللغوي للتجديد :أوًال 
٧٥.........................املعنى االصطالحي للتجديد ا:ثانيً 
٧٧.................................عند الفقهاء التجديد ا:ثالثً 

٧٨..............املتغربني، وأرباب العلمنة عند تجديد الا:رابعً 
٨١......................األدلة عىل احلاجة إىل التجديدا:خامًس 

.....٩٧
١٠٢......ضعف أو غياب املرجعية العلمية املوحدةاملبحث األول: 
١٠٤..ندرة املراكز البحثية والدراسات االسرتاتيجيةاملبحث الثاين: 

١٠٦....اخلالف االجتهاديالتمحور حول مسائلاملبحث الثالث: 
١٠٨.....................خلل يف ترتيب األولوياتاملبحث الرابع: 

١١١........مجود يف الوسائل وضعف يف اآللياتاملبحث اخلامس: 
١١٣.....ميل إىل النظريات وقصور يف العملياتاملبحث السادس: 

١١٦...................افتقاد أو ضعف املؤسساتاملبحث السابع: 
١١٧........................ضعف األداء السيايساملبحث الثامن: 

١١٩.....ضعف العلم التأصييل، أو الفهم األصويلالتاسع: املبحث 
١٢١........افتقاد الرؤية املتكاملة واملوحدة للتغيرياملبحث العارش: 

١٢٣.........وجود خلل يف إصدار األحكاماملبحث احلادي عرش: 
١٢٥........تذبذب املوقف من العمل اجلامعياملبحث الثاين عرش: 

١٢٧........................اإلمهال الرتبوياملبحث الثالث عرش: 
ضــعف العنايــة بالسياســة الرشــعية يف الرابــع عرشــ: املبحــث

١٢٩....................................الترصفات الدعوية
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١٣١.................الغفلة عن فقه املقاصداملبحث اخلامس عرش: 
١٣٣.........اجلنوح نحو التشديد والتعسرياملبحث السادس عرش: 

١٣٦......غلبة خطاب الرتهيب عىل الرتغيباملبحث السابع عرش: 
١٣٧..................تفاقم االنقسام السلفياملبحث الثامن عرش: 

١٣٩....ضعف اخلطاب السلفي اإلعالمي الفضائياملبحث التاسع عرش: 
١٤٣......................أخطاء إدارية منهجيةاملبحث العرشون: 

١٤٧
١٥٠....................أولوية الرد إىل األمر األولاملبحث األول: 
ة أولوية إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبـاداملبحث الثاين: 

١٥٢.............................................رب العباد
١٥٤..أولوية اجلهاد الرتبوي قبل اجلهاد العسكرياملبحث الثالث: 
أولويــة االنــتامء إىل أهــل الســنة قبــل االنــتامء املبحــث الرابــع: 

١٥٥.............................لطائفة من طوائف الدعوة
١٥٧..أولوية التأصيل واألصالة مع التجديد واملعارصةاملبحث اخلامس: 

١٥٩.......ملنظم عىل الكم املبعثرأولوية الكيف ااملبحث السادس:  
١٦٥......................أولوية التدرج واملرحليةاملبحث السابع: 

أولويــة تأهيــل الصــفوف الثانيــة، وتــدريب املبحــث الثــامن: 
١٦٧.....................................الكفاءات الواعدة

١٧٣....أولوية الواقعية يف اخلطاب السلفي الدعوي والسيايساملبحث التاسع: 
ا (أولويـة طْ أولوية إجياد التيار السلفي قُ املبحث العارش: 

١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األولويات)
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١٧٨.......أولوية العاملية يف اخلطاب السلفياملبحث احلادي عرش: 
١٨٢............أولوية خطاب النهضة الشاملةاملبحث الثاين عرش: 

أولوية ضـبط اخلطـاب السـلفي املوجـه املبحث الثالث عرش: 
١٨٦......................................للحضارة الغربية

١٩٠.....سياسية الواسعةأولوية املشاركة املجتمعية والاملبحث الرابع عرش: 
١٩٤....أولوية صناعة اإلعالم وصياغة الرأي العاماملبحث اخلامس عرش: 

أولويـة إجيـاد وسـيلة فعالـة للتنسـيق املبحث السـادس عرشـ: 
١٩٩...............................وحل اخلالفات السلفية 

...........................................................٢٠٢ 

...........................................................٢٠٣ 


~





































