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بسم هللا الرمحن الرحيم

 oمتهيد:
مل حيظ منهج معاصر ابهلجوم عليه كما حظى املنهج السلفي يف هذا العصر ،فقد تكالبت
املناهج املختلفة كلها لرتميه عن قوس واحدة ،فاملنهج السلفي هو الشغل الشاغل للمراكز البحثية
الغربية النصرانية طيلة عشر سنوات مضت أو يزيد ،وعداء الشيعة للمنهج السلفي أشهر من أن
يدلل عليه ،ومناهج التكفري والعنف على اختالفها تكفره وتنعته ابلعدو األول ،واملناهج الفكرية
األخرى ذات العداوة التارخيية كالصوفية واألشاعرة ،كشرت عن أنياهبا وأعدت عدهتا للنيل منه
والقضاء عليه.
تنوعت الوسائل واختذت أشكاالً عدة :كالتشويه املتعمد لقضااي هذا املنهج ،واخللط املتعمد
بينه وبني مناهج التكفري والعنف ،ورميه ابلتشدد والغلو ،واالهتامات الباطلة واالختالقات الكاذبة،
خربا ملف ًقا يف جريدة،
اهتاما يف مقال ،أو
فال يكاد مير يوم دون أن ترى ً
ً
إصدارا مسيئًا لكاتب ،أو ً
هتما معلبة جتوب اآلفاق.
أو ً
هجوما عني ًفا على املنهج السلفي هو الكتاب الذي نعرض له
أحد هذه الكتب اليت شنت
ً
ابلنقد يف هذه الورقة العلمية.

 oاملواصفات الفنية للكتاب:
يقع الكتاب يف  158صفحة من احلجم دون املتوسط ،وقد طبع أكثر من مرة ،وقامت دار
املقطم للنشر والتوزيع ابلقاهرة إبصدار نشرته اخلامسة يف  1434ه  2013 -م.

 oعرض الكتاب:
بدأ املؤلف كتابه ابملقدمة اليت جعلها بعنوان تعريف السلفية ،ومسات منهج املتشددين الذين
تسموا ابلسلفيني.
وهو ينطلق يف مقدمته من أن مصطلح السلفية مصطلح أسيء فهمه وأسيء استغالله،
وأسيء استخدامه ،وهو يرى أن مصطلح السلفية يف التاريخ املعاصر نشأ على يد حممد عبده
ومجال الدين األفغاين ،وبعد أن راج هذا املصطلح قام املذهب الوهايب بتسمية نفسه ابلسلفية بدالً
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من الوهابية (.)1
وقد ذكر يف مقدمته أن آراء أغلب من تسموا ابلسلفيني واجتاهاهتم وسلوكهم ومواقفهم
أمورا ثالثة :هي أن العامل
فكرا صداميًا يفرتض ً
وأحكامهم على األشياء ابطلة غالبًا وأهنم يتبنون ً
كله يكره املسلمني ،ووجوب الصدام مع ذلك العامل بقتل الكفار املالعني واملرتدين الفاسقني،
والثالث أن هذا الفكر من منط الفكر اليساري ،وأن هذا هو الطريق إىل الفوضى اخلالقة(.)2
أيضا أن هذا الفكر يرى وجوب االنتحار وأنه فكر انعزايل ،ويرى أن احلياة خطيئة،
وقد ذكر ً
وميتلك عقلية املؤامرة ،وأنه يتميز ابلكرب والعجب ،ويقفون ضد إصالح اجملتمع بزعم أن كل بدعة
()3
ضاللة ،ويتصدرون مبسائل ال تزيد عن مائة يفسقون هبا الناس ويكفروهنم !
وختم مقدمته أبن احلل هو العودة إىل املنهج األزهري الذي يتمثل يف منهج األشاعرة يف
العقيدة ،ويف املذاهب الثمانية يف الفقه :األربعة املعروفة ،واألربعة األخرى (اإلابضية والظاهرية
واإلمامية والزيدية).
هذه هي مقدمة الكتاب وهي تنبئ القاريء عن احلال الذي سيكون عليه مضمون الكتاب.
أصوال هلم وعنو ًان عليهم هي
وقد ذكر بعد ذلك أن أهم مسائل املتشددين اليت جعلوها ً
مسائل فرعية وأنه سيختار سبعة عشر مسألة منهم فقط ليبني الصواب فيها.
وقد خصص لكل مسألة عنو ًان يدلل حتته على ما ذهب إليه ،وبذلك يكون قد أهنى مادة
كتابه ،وسوف نتناول هذه املسائل ابحلديث عند الكالم عند نقد املادة العلمية للكتاب.

 oاملالحظات على الكتاب:
= نقد منهج الكتاب:
أولا :عنون املؤلف لكتابه بـ ـ «املتشددون :منهجهم ومناقشة أهم قضاايهم» ،وعليه فإن
الواجب أن يكون مضمون الكتاب فيه تعريف ابلطائفة اليت يتحدث عنها ،فيعرفها ويذكر منهجها
كما تذكره هي عن نفسها ،وينقل من مصادرها ما يدلل به على صدق نقله وفهمه ملنهجها ،مث
( )1املتشددون (ص.)7 :
( )2املتشددون (ص.)11 :
(( )3ص.)14-13 :
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يتوىل بعد ذلك مناقشة األفكار الرئيسية يف هذا املنهج الذي يناقشه ،هذا ما يقتضيه اإلنصاف،
والبحث العلمي الصحيح.
لكن املؤلف مل يفعل ذلك لألسف الشديد ،فاملؤلف يذكر لنا بنص كالمه أن هؤالء ليس
هلم منهج ينطلقون منه ،بل هي جمرد مسائل ،فأين هذا من عنوان الكتاب ؟!
مث هو لو يشر ولو مرة واحدة إىل مصدر من مصادر هؤالء الذين يتحدث عنهم ،ومل ينقل
احدا عنهم ،ومل يبني من أئمتهم ،أو منظريهم ،أو أين قالوا هذا الذي ذكره عنهم .كل هذا
نقالً و ً
مل حيدث ولو مرة واحدة يف الكتاب كله ،ففي كل املسائل اليت ذكرها يذكر القول وينطلق يذكر
احدا فقط
ذاكرا من أقوال العلماء ما يدلل به على مذهبه ،دون أن يذكر
مصدرا ولو و ً
ً
الرد عليه ً
ألي من هذه االهتامات.
اثنياا :القارىء للكتاب ال خيطىء نربة املؤلف اهلجومية ،وال خيطىء كم االهتامات غري
أحيان اليت اهتم هبا املؤلف املنهج السلفي ،فهم يف نظره :يرون وجوب
العلمية ،بل واملتناقضة
ً
االنتحار ،يرون أنه ليس حلياهتم معىن ،يرى أنه البد عليه أن يزيد من نسله ألنه يشعر أنه وحيد،
وهذا سيؤدي إىل االنفجار السكاين والتخلف التنموي! ،منعزل ،متشدد ،متناقض ،ميتلك عقلية
املؤامرة ،معاند ،متكرب ،حيتقر كل رأي سواه ،يقدم سفائف األمور ،يقف ضد اإلصالح ..كل
هذه هي مفردات الكاتب بنصها  -يف بضعة صفحات ( -)4يف وصف الفكر الذي يريد أن
يناقشه ! ،فليت شعري كيف سيكون هذا النقاش بعد كل هذه االهتامات ؟!
 oنقد املادة العلمية للكتاب:
= ما خيص املقدمة:
 املؤلف يرى أن مصطلح السلفية نشأ على يد حممد عبده ومجال الدين األفغاين من أجلمنتشرا
هتييج كراهية الناس للصورة اليت انتهى إليها حال املسلمني ،وأن املذهب الوهايب الذي كان ً
يف ذلك الوقت يف جند راجت بني أتباعه كلمة السلفية بدالً من الوهابية لإلحياء أبن أفكار هذا
املذهب ال تقف عند حممد بن عبد الوهاب بل ترقى إىل السلف.
هذا ما يراه املؤلف ،وهو أمر عجيب ح ًقا ،وذلك ألنه يقلب احلقيقة ،فالذين مسوا دعوة
(( )4ص.)14-10
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الشيخ حممد بن عبدالوهاب ابلوهابية هم خصومهم ،وليس أن أتباع الشيخ حممد بن عبدالوهاب
هم من مسوا أنفسهم بذلك ،وهم يصرحون أبن منهجهم هو العودة إىل ما كان عليه السلف،
فكيف يدعي املؤلف أن اسم السلفية قد انتشر على يد حممد عبده ومجال الدين األفغاين وأن
الوهابية راج عندها هذا املصصطلح فيما بعد نشأته يف مصر ؟!
وكعادته ال يذكر لنا الدكتور من قال هذا من املؤرخني  ،فهو ال يهتم إبثبات مصادر التهم
يف هذا الكتاب .
= ما خيص املسائل السبعة عشر:
تناول املؤلف يف كتابه سبعة عشر قضية يرى أهنا من أبرز مسات هذا التيار املتشدد ،وتتبع
هذه القضااي ابلرد التفصيلي واملناقشة خيرج مثل هذا النقد املوجز عن موضوعه ،كما أن املركز قد
سبق أن تناول معظم هذه القضااي يف مقاالت منفصلة ،ولذا فسوف نشري إشارة سريعة يف كل
قضية تناوهلا إىل صحة نسبة تلك القضية ونبني خالصة موقف التيار السلفي منها ونشري إىل ما
كتب فيها:
 اهتم املنهج السلفي أبنه يرى أن هللا تعاىل يف جهة وأن هذا معارض للتنزيه(.)5وهو هنا يقرر مذهب األشاعرة يف نفي صفة العلو.
وإثبات صفة العلو والصفات الفعلية هو مذهب أهل السنة ،موافقة لصريح القرآن :قال
الر ممحَ ُن َعلَى ال َمع مر ِ
استَ َوى}[طه ،]20:ويكفينا هنا أن نشري إىل قول أبو نصر السجزي
تعاىلَّ {:
ش م
يف اإلابنة« :فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة وحممد بن سلمة ومحاد بن زيد وعبد
هللا بن املبارك والفضيل بن عياض وأمحد بن حنبل واسحق ابن إبراهيم احلنظلي متفقون على أن
هللا سبحانه بذاته فوق العرش ،وأن علمه بكل مكان»(.)6
 قرر املؤلف أن التيار املتشدد يرى أن األشاعرة فرقة ضالة وأن فكرهم هو فكر اخلوارج،وهو يقرر ذلك دون أي ذكر ملصدر ذلك كما هي عادته( ،)7مث عرف أبيب احلسن األشعري،
وأخذ يعدد علماء املسلمني من األشاعرة  ،وينقل الفتاوى يف حكم من انتقص من هؤالء العلماء!.

(( )5ص.)18 :
( )6انظر :العرش للذهيب (.)437/2
( )7املتشددون (ص.)21 :
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وكما هو معلوم فإن الرد على االهتام فرع على إثباته ،فإنه مما حيمد للمنهج السلفي أنه أعدل
الفرق يف التعامل مع الفرق املخالفة له ومنهم األشاعرة ،والنموذج الواضح على ذلك هو شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،فخصومته مع األشاعرة اترخيية ،ومع ذلك فهو أعدل الناس يف احلديث عنهم،
ومن امللفت للنظر ح ًقا أن األشاعرة هم الذين كفروه ،وضللوه ،وأابحوا دمه ،أما هو فلم يكفرهم،
بل جادل السلطان عنهم! (.)8
وأما من ذكرهم من أهل العلم :فإن السلفيني يقدموهنم ويعرفون هلم فضلهم ،وهم مع ذلك
ال يعتقدون عصمة ألحد بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ،وليس كل من قال مبسألة من مسائل
األشاعرة فهو منهم.
 ذكر الدكتور أن من مساهتم إنكار اتباع املذاهب الفقهية وتقليدها( ،)9وبدأ يرد على ذلك،وهذه أيضا هتمة ابطلة ،فاملنهج السلفي ال ينكر اتباع املذاهب الفقهية ،وال تقليدها :هكذا بال
قيد ،فهو جييز ذلك للعامي ،وإمنا ينكر تقليدها يف مسألة من املسائل إذا ظهر أن الدليل خالفها
للعامل ،فشتان ما بني موقف املنهج السلفي من املذاهب ،وما نسبه املؤلف إليهم ،وقد سبق للمركز
أن تناول املوقف من املذاهب يف مقال مستقل(.)10
 ذكر الدكتور أن من مساهتم أهنم يقدمون على الفتوى بغري أتهل ونظام ،وأهنم يستغلونإمكانهتم املادية يف ختصيص كثري من القنوات اليت تبث فتاويهم ،وأغلبهم غري مؤهلني للفتوى يف
واقع املسلمني( ،)11هكذا يلقي الدكتور التهم جزافًا بال دليل ،يتصور التهمة يف ظنه ،مث يشرع يف
بعضا من هذه الفتاوى اليت يشري إليها ؟! هو فقط يتهم،
الرد على الذي يف خياله ،فهال ذكر لنا ً
مث بعد هذا االهتام حيدثنا عن خطورة منصب الفتوى وشروط املفيت! ،وحنن إذ نوافقه على خطورة

( )8انظر :موقف ابن تيمية من األشاعرة للدكتور عبدالرمحن احملمود (.)156-175/1
(( )9ص.)35 :
( )10انظر مقال املذهبية بني اإلفراط والتفريط ،وهذا رابطه:
/ https://salafcenter.org/280
(( )11ص.)44:
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هذا املنصب وشروطه ،فإننا ننكر نسبة هذا املنهج ابلكامل إىل هذه التهمة بال دليل وال برهان(،)12
ونطلب من الدكتور أن يثبت لنا هذا ابحلجة والربهان.
 ذكر الدكتور أن من مساهتم اتساع مفهوم البدعة مما يرتتب عليه تبديع أغلب املسلمني،وقد ذكر أن من أشنع املفاهيم احلكم ابلبدعة على كل ما مل يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقال
إن الرتك ال يدل على التحرمي.)13(.
واحلق أن املنهج السلفي حيكم ابلبدعة على كل ما مل يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم إذا
مجيعا ،وقد سبق للمركز أن تناول
فعل على وجه التقرب احملض ،وهذا هو منهج العلماء السابقني ً
()14
أيضا داللة الرتك يف مقال منفصل (.)16()15
قضية البدعة يف مقال منفصل  ،و ً
 يرى الدكتور أن من طامات هذا التيار املتشدد حترمي التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم( )12األوىل ابلدكتور أن يتوجه هبذه النصيحة إىل املنهج األزهري الذي ميثله ،فالطامات اليت ال تنتهي من الفتاوى الغريبة
والشاذة يف مصر كانت على يد أبناء هذا املنهج بشهادهتم أنفسهم ،وما فتاوى د .أمحد كرمية ،ود .سعد الدين اهلاليل
وغريهم عنا ببعيد ،إن حال الدكتور كان على حد املثل القائل :رمتين بدائها وانسلَّت!.
(( )13ص.)60:
( )14انظر مقال :هل يف اإلسالم بدعة حسنة ؟ وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/545
( )15انظر مقال :حكم ما ترك النيب صلى هللا عليه وسلم فعله ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/615
( )16من املقرر عند أهل العلم أن الرتك كالفعل له نفس األحكام ،فاملتابعة يف الرتك الوجودي كاملتابعة يف الفعل ألنه من
أقسامه:وهذا يقتضي أن يكون حكم املرتوك يف حقنا هو حكم املرتوك يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم ،ما مل يقم دليل
على خالف ذلك.
فما تركه النيب صلى هللا عليه وسلم لكونه حر ًاما أو مكروهاً ،فهو حر ٌام يف حقنا أو مكروه.
وما تركه ٍ
لسبب ،تعلَّق احلكم يف حقنا بذلك السبب ،فإذا زال السبب عاد حكم املرتوك إىل أصله.
ٍ
مقتض للفعل ،كان حكم هذا املرتوك ابقيًا على أصله.
وما تركه مما مل يقم يف حقه
اضا عنه ،ومل نعلم حكمه يف حقه:
وأما ما تركه إعر ً
فالقياس على األفعال هو أن ما تركه النيب صلى هللا عليه وسلم وكان فعله ال يقع إال قربة فالرتك دليل على التحرمي ،ألن ذلك
ضد برتك النيب صلى هللا عليه وسلم ،وإذا كان غري قربة فالرتك دليل على الكراهة ،ألن النيب صلى هللا
هو األصل و ْاعتَ َ
مكروها.
عليه وسلم لو فعله ملا كان واجبًا ،بل مستحبًّا ،فكذلك لو تركه ال يكون حر ًاما ،بل
ً
صيال وتطبي ًقا.
وملزيد تفصيل يف هذه القضية انظر :الرتوك النبوية أت ً
7

وعده شرًكا ابهلل ،وأن الفقهاء جممعون على جوازه ومل يشذ إال ابن تيمية(.)17
وهذا ادعاء غري صحيح من جهتني ،من جهة ما نسبه للمنهج السلفي ،فالتوسل ابلنيب
على مخسة أنواع :واحد منها فقط هو الذي قلنا فيه أنه شرك )18(،ومن جهة ما نسبه للفقهاء،
أيضا يف مقال منفصل(.)19
وقد تناول املركز هذه القضية ً
 يرى الدكتور أن حترمي الصالة يف املساجد ذات األضرحة والتصريح بوجوب هدمها خمالفةإلمجاع املسلمني واستفز ًازا ملشاعرهم(.)20
وهذا غري صحيح ،فإن إمجاع املسلمني مل حيصل قط على ذلك ،ومسألة حترمي الصالة يف
(( )17ص ،)71 :ويالحظ هنا أنه عندما أراد املؤلف أن يوثق ما ذكره عن ابن تيمية :عزاه للسبكي يف شفاء األسقام!.
فهل اإلنصاف عند املؤلف أن يوثق القول من كتب خمالفي قائله ؟!
( )18التوسل ابلنيب ﷺ على أنواع:
النوع األول :التوسل ابإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وهو من جنس التوسل ابألعمال الصاحلة ،فهي تشمل الواجبات
واملستحبات ،واإلميان ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من أعظم الواجبات.
ومن هذا النوع أن يقول :اللهم إين أتوسل إليك بنبيك ،إذا كان املراد :أتوسل إليك حبيب لنبيك ،أو ابتباعي له ،أو بتعظيمي
له ،أو بتصديقي به ،فكل هذا ال أبس به إذا كانت هذه نيته وقصده ،ألنه من العمل الصاحل.
النوع الثاين :التوسل بدعاء النيب صلى هللا عليه وسلم ،أي التقرب إىل هللا مبا يعلمه املتوسل من دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم
ربَّه له ،أي هلذا ِّ
املتوسل.وهذا النوع ال يكون إال يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومنه حديث عثمان بن حنيف.
النوع الثالث :التوسل جباه النيب صلى هللا عليه وسلم ومنزلته وذلك أبن يقول القائل« :أسألك اي رب ابلنيب» يقصد بذاته ،أو
أيضا ألن الصحابة رضي هللا عنهم مل يفعلوه ،مع استحضارهم له ،بل عدلوا عنه إىل
حبقه ،أو جباهه .وهذا النوع ال جيوز ً
غريه ،مع قيام املقتضي وانتفاء املانع ،كما يف استسقاء عمر بن اخلطاب ابلعباس.
النوع الرابع :أن يقول :اي رسول هللا ادع هللا يل أو اشفع يل عند ربك ،وذلك بعد مماته صلى هللا عليه وسلم ،فهذا ال جيوز،
ألنه طلب من امليت ،فهو من ذرائع الشرك.
النوع اخلامس :أن يقصد النيب صلى هللا عليه وسلم بدعائه ،كأن يقول :اي رسول هللا أغثين أو أدركين ،أو يطلب منه النفع
والضر ،فهذا من الشرك األكرب املخرج من امللة ،ألنه توجهٌ ابلدعاء إىل غري هللا ،والدعاء عبادة ،فهو صرف للعبادة لغري
ِّ
ِّ
ِّ ِِّّ
ف الض ِّ
ُّر َعْنك ْم َوَال َْحت ِّو ًيال»[اإلسراء ]56:فهو شرك
ين َز َع ْمت ْم م ْن دونه فََال ميَْلكو َن َك ْش َ
هللا ،قال تعاىل« :ق ِّل ْادعوا الَّذ َ
توسال ،فهو توسل من جنس توسل املشركني بعبادة غري هللا القائلني «ما نعبدهم إال ليقربون إىل
ابهلل وإن مساه صاحبه ً
هللا زلفى» [الزمر ]3 :فهو إشراك هلل عز وجل يف ربوبيته.
( )19انظر مقال :عظمة جاه النيب صلى هللا عليه وسلم هل تقتضي التوسل به ؟ ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/567
(( )20ص.)82 :
8

املساجد املقبورة هي أحد نقاط اخلالف بني املنهج السلفي واملنهج الصويف ،وحترمي هذا الفعل هو
استجابة لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك( ،)21وقد تناول املركز هذه املسألة ابلتفصيل يف
مقال مستقل(.)22
 يرى الدكتور أهنم يعتربون التربك آباثر النيب والصاحلني شرًكا( ،)23وهذا غري صحيح ،فإناملنهج السلفي ال حيرم التربك آباثر النيب صلى هللا عليه وسلم! ،وإمنا حديثهم يف التربك آباثر
سدا للذريعة ( ،)24ومل يقولوا أن هذا من الشرك! ،وقد سبق للمركز
الصاحلني ،وهم يقولون حبرمته ً
أن تناول هذه القضية يف مقال مستقل (.)25
 يرى الدكتور أهنم حيرمون االحتفال ابملولد النبوى بينما حيتفلون بذكرى علمائهم(،)26واحلق أن املنهج السلفي يرى يف االحتفال ابملولد النبوي بدعة مل يفعلها السلف ،وقد قال بذلك
( )21روى مسلم من حديث جندب بن عبد هللا قال :مسعت رسول هللا ﷺ قبل أن ميوت خبمس وهو يقول« :أال وإن من
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك»[ مسلم
(.])532وروى أمحد وغريه من حديث أيب عبيدة بن اجلراح أن النيب ﷺ قال « :واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون
القبور مساجد » [رواه أمحد (/233/3ح )1694وصححه أمحد شاكر واأللباين].
قال ابن حجر اهليتمي « :الكبرية الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون :اختاذ القبور مساجد ،وإيقاد
السرج عليها ،واختاذها أواثنً ،والطواف هبا ،واستالمها ،والصالة إليها» [الزواجر عن اقرتاف الكبائر (])244/1وقال:
أيضا« :وكون
«عد هذه الستة من الكبائر وقع يف كالم بعض الشافعية» [الزواجر عن اقرتاف الكبائر (])245/1وقال ً
هذا الفعل كبرية ظاهر من األحاديث املذكورة»
قال القرطيب« :وهذا  -أي احلديث الذي ذكره  -حيرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد»[ تفسري
القرطيب (])380/10
( )22انظر مقال :حكم التربك بقبور الصاحلني ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/514
(( )23ص )90:وهذا املوضع من اجملازفات العظيمة يف الكتاب ،إذ يتهم السلفيني أهنم يكفرون الذين يتوسلون آباثر النيب
ﷺ والصاحلني ،ويسوق اهتاماته دون بينة أو دليل.
( )24األمثلة على تربك الصحابة آباثر النيب ﷺ كثرية ،ومع ذلك مل يفعل الصحابة هذا التربك مع غري النيب ﷺ من كبارهم،
وال فعله التابعني معهم ،فيدل ذلك على املنع ،ألنه لو كان جائزا لفعلوه خاصة مع شيوع التربك آباثر النيب ﷺ بينهم.
( )25انظر مقال :هل آاثر الصاحلني كآاثر النيب تربكا وحكما ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/717
(( )26ص.)101 :
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()28

مجاعة من العلماء السابقني من املذاهب املختلفة كابن تيمية( )27وهو حنبلي ،وابن احلاج
والشاطيب( )29واتج الدين الفاكهاين( ،)30وثالثتهم مالكية ،واملال على القاري( )31وهو حنفي ،ومن
العصر احلديث حممد رشيد رضا( )32والشيخ الغزايل( )33ومها ليسا من أتباع الشيخ حممد بن عبد
الوهاب! ،فهل هؤالء كلهم يشك الدكتور يف حبهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ؟!  ،وعلى ٍ
كل فقد
سبق للمركز أن تناول هذه القضية يف مقال مستقل ( ،)34أما دعواه أهنم حيتفلون بذكرى علمائهم
فتلك دعوى عارية عن الدليل ،فأين هذا االحتفال الذي يزعمه ؟!.
 يرى الدكتور أهنم حيرمون السفر لزايرة النيب صلى هللا عليه وسلم وقبور األنبياء والصاحلني،رغم أهنم يستحبوهنا وذلك أوقعهم يف التناقض(.)35
واحلقيقة أن هذه املسألة فيها تفصيل ذكره املركز يف مقال منفصل( ،)36وخالصته أن زايرة
قرب النيب صلى هللا عليه وسلم هلا أحوال:
األوىل :أن تكون بغري شد الرحل ،فهذه جائزة ،كزايرة سائر القبور ،بل مندوبة إذا قصد هبا
تذكر اآلخرة.
الثانية :أن تكون بشد الرحل ،ويف هذه احلالة ينظر إىل مقصود الزائر:
إما أن يريد املسجد فقط ،أو القرب فقط ،أو املسجد والقرب معاً
فأما إن أراد املسجد فقط ،فاحلديث يدل على استحباب ذلك ،وله أن يزور القرب بعد ذلك
( )27الفتاوى الكربى (.)414/4
( )28املدخل (.)5/2
( )29االعتصام (.)232،318
( )30املورد يف عمل املولد [ مطبوع ضمن رسائل يف حكم االحتفال ابملولد] ( ص.)8 :
( )31املورد الروي يف املولد النبوي [ مطبوع ضمن رسائل يف حكم االحتفال ابملولد] (ص)631 :
( )32جملة املنار (.)111/17
( )33ليس من اإلسالم (ص.)207:
( )34انظر مقال :حكم االحتفال ابملولد النبوي ،وهذا رابطه:
/ https://salafcenter.org/336
(( )35ص.)106 :
( )36انظر مقال :حكم شد الرحال إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/533
10

إن شاء.
وإن أراد القرب فقط :فهذا ال جيوز ألنه ال جيوز شد الرحل إىل القرب.
وإن أرادمها معاً ،فهو جائز ألن املسجد هو األصل والقرب تبع له.
فهذه أربع حاالت والذي حكم ابن تيمية حبرمته هي حالة واحدة فقط! ،فأين حتري الدقة
واإلنصاف الذي يدعو إليه املؤلف؟!
ترجى ابلنيب صلى هللا عليه وسلم :ابلشرك
 يرى الدكتور أن من فساد فهمهم اهتام من َّاألصغر( ،)37ويبدو أن الدكتور مل يفهم معىن الشرك األصغر( ، )38فهو يذكر هذه املسألة على أهنا
من الطامات اليت ال تغتفر! وعلى كل حال فهذه املسألة مبنية على فهم حديث النيب صلى هللا
عليه وسلم« :من حلف بغري هللا فقد أشرك»( ،)39فهل لفظ (والنيب) املشهور على لسان العامة
يف مصر حلف أم لفظ غري مقصود املعىن مثل «أفلح وأبيه» ،فهي حمل خالف ونظر ،وليس فساد
فهم كما يدعي ،فهذا شرك لفظي كفارته قول «ال إله إال هللا»  ،وليس معناه أنه خروج من امللة
كما يبدو من فهم املؤلف.
 يرى الدكتور أن من مسائلهم :احلكم على والدي املصطفى ابلنار يوم القيامة ،فيتهمهمأبن حبهم للنيب صلى هللا عليه وسلم ليس على القدر املطلوب ،وكأن حبهم للنيب صلى هللا عليه
وسلم مل يَصدق(.)40
وحنن نقول ،لقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح عنه ،لرجل سأله :أين

(( )37ص.)111:
( )38الشرك األصغر هو كل ما كان ذريعة للشرك األكرب [ ،انظر :القول السديد يف مقاصد التوحيد (ص ])43:ومنه الشرك
اللفظي وهو أن يكون ظاهر اللفظ موهم ملعىن ال يقصده القائل ،قال ابن عباس يف قوله تعاىل{ :فال جتعلوا هلل أنداداً}:
« األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ظلمة الليل ،وهو أن يقول :وهللا وحياتك اي فالن
وحيايت ،ويقول :لوال كلبة هذا ألاتن اللصوص البارحة ،ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص ،وقول الرجل لصاحبه :ما
شاء هللا وشئت ،وقول الرجل :لوال هللا وفالن ال جتعل فيها فالن ،هذا كله به شرك » [ .تفسري ابن كثري  ،سورة البقرة
آية  ]22وهذا النوع من جنس الذنوب واملعاصي يكفره ما يكفرها ،ومسي ابلشرك للتحذير منه.
( )39رواه أبو داود ( )3251وصححه األلباين.
(( )40ص.)115:
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أيب ،فقال« :إن أيب وأابك يف النار» ( ،)41وأخرب أنه هنى أن يستغفر ألمه ( ،)42لكن املؤلف يؤول
احلديثني ،بل ال يتورع عن التصريح بردمها.
والنزاع يف هذه املسألة بني أهل احلديث واألشاعرة قدمي ،وليست هي املسألة الوحيدة اليت
تنازعوا فيها ،لكن املؤلف خيتار من املسائل ما يرى أنه يهيج هبا عاطفة القارئ فحسب.
وأهل احلديث يقولون مبا قال به لفظ احلديث  ،وال يرون أن احلجة العقلية اليت يدعي
األشاعرة قطعيتها  :معتربة  ،فليس يف ذلك اهتام للنيب ﷺ  ،وال إساءة  ،وليس فيهما ما ينايف
العقل للحكم بردمها ومها يف صحيح مسلم أصح كتب السنة بعد البخاري .
أما االهتام الذي يتهم املؤلف السلفيني به :فهل يتهم به علماء اإلسالم املتقدمني من أهل
احلديث الذين قالوا هباذا القول ؟!
 ذكر الدكتور أن من مسائلهم نفي أي إدراك للميت وشعوره مبن يزوره ،وذلك لعدماطالعهم على نصوص الشرع الشريف( ،)43وقد ذكر يف سياق الرد عليهم قول ابن تيمية!
وعلى ٍ
كل :فهذه املسألة فيها تفصيل ،فاألصل أنه ال يسمع إال ما ورد به الدليل كما يف
حديث قليب بدر (.)44
 ذكر الدكتور أن من مسائلهم :إنكار كثرة الذكر واألوراد واألحزاب( ،)45وهو يتهمهمبذلك ألهنم ينكرون جمالس الذكر اجلماعية احملدثة ،وهذا من البهتان العظيم واالفرتاء الواضح ،
فهل يلزم من إنكار ٍ
جملس للذكر يعقد على صفة حمددة بطريقة حمددة ال خيرجون عنها ويرون
استحباهبا = هل إنكار هذا الوصف يعين إنكار كثرة الذكر ؟! سبحانك ربنا هذا هبتان عظيم.
مستحب يف كل حني وعلى كل حال ،وهو من أفضل األعمال ،وكونه قربة
إن ذكر هللا
ٌ
يقتضي أن يفعل على الوجه الذي فعله النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وهم مل يتقربوا
ابالجتماع للذكر ،بل هنو عنه ،فالتقرب ابالجتماع له بدعة حمدثة ،واخلري كل اخلري يف متابعتهم
( )41رواه مسلم (.)347
( )42رواه مسلم (.)976
(( )43ص.)121:
( )44رواه البخاري (.)3980
(( )45ص.)125:
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على ما كانوا عليه ،وتفصيل ذلك جتده يف مقال للمركز خيص هذه املسألة (.)46
 وذكر أيضاً :عد السبحة بدعة( ،)47وطفق يرد على هذا القول ،وفاته أن هناك خالفيف عد السبحة بدعة بني أبناء املنهج السلفي ،فليست من عالمات هذا املنهج ،وعلى أي حال
فهي فرع عن احلديث يف البدعة وقد سبق اإلشارة إىل ذلك.
 يرى الدكتور أن من مجود فكرهم التمسك ابلظاهر والتعبد ابلثياب( )48فلباسهم هو لباسشهرة ،ألهنم يلبسون خالف عرف جمتمعهم(،مع أنه مل حيدد هذا اللباس) وينقل عن املالكية أن
()49
النقاب بدعة ألنه من الغلو يف الدين
أما اللباس فقد قرر هو أنه ال إشكال فيه ما دام خاليًا من احملرم ،فالواجب عليه أن يطبق
()50
هذه القاعدة على كل الثياب ،وليس يف لبس السلفيني ما هو ثوب شهرة ،وأما ما خيص النقاب
فقد تناوله املركز يف مقال منفصل (.)51
 يتهمهم الدكتور ابلسعي قبل الوعي واخللط بني الوعظ والعلم( ،)52وهذه هتمة حتتاج إىل( )46انظر مقال :حكم جمالس الذكر اجلماعي ،وهذا رابطه :

/https://salafcenter.org/2172

(( )47ص)130:
(( )48ص)136:
(( )49ص)145:
( )50من املذاهب من صرح ابالستحباب ،ومنهم من صرح ابلوجوب ،ومنهم من ذكر إابحة كشف الوجه ،ومنهم من ذكر
حرمته ،فهذا يدل على املشروعية ،فال يكون بدعة ،وال يصح إطالق القول أبن غايته أنه مباح.
أما دعواه أن املالكية قالوا ببدعية النقاب ،فالصحيح أن النقاب الذي صرحوا بكراهته هو نوع من طريقة تغطية الوجه ،وليس
أصل سرت الوجه والكفني ،والسبب يف كراهتهم هلذا النوع من امللبس داخل الصالة :أنه مينع مباشرة أعضاء السجود،
وأما خارج الصالة فإنه لباس شهرة ،ولذا صرحوا أنه إن كان من عادة أهل البلد فال أبس به.
والدليل على ذلك أمران:
األول :أهنم يذكرون هذا احلكم يف حق الرجل واملرأة على حد سواء ،ويفسرونه مبا هو مشابه هليئة التلثم ،ولو كان هذا هو
النقاب املعروف يف زماننا ملا ذكروه يف حق الرجال.
الثاين :أهنم أنفسهم يصرحون أن سرت املرأة لوجهها دائر بني االستحباب والوجوب.
( )51انظر مقال :النقاب معركة متجددة ،وهذا رابطه:
/https://salafcenter.org/2150
(( )52ص.)147:
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أوال قبل ردها واجلواب عنها.
إثباهتا ً
= مسات عامة يف الكتاب:
أولا:
املطلع على الكتاب ال خيطئ جمازفات املؤلف العلمية ،فهو يدعي اإلمجاع يف مواطن ليس
فيها إمجاع ،وال يبني لنا ما هي مصادر هذا اإلمجاع:
ولنذكر على ذلك أمثلة:
املثال األول:
حكما شرعيًا مبفرده،وهذا حمل اتفاق بني املسلمني» (.)53
= املؤلف يقول« :الرتك ال يفيد ً
كثريا إبثبات ذلك ،والواقع أن تصريح األصوليني
فأين هذا االتفاق ؟ ومن نقله؟ :ال يهتم املؤلف ً
أبن ترك النيب ﷺ كفعله ألنه قسم من أقسامه يكفي يف رد هذا الذي قال ،ويكفينا هنا أن نذكر
تصرحيًا بذلك الثنني من كبار املذهب الشافعي( الذي ينتمي إليه املؤلف !).
()54
قال السمعاين« :إذا ترك النيب ﷺ شيئًا وجب علينا متابعته فيه»
قال الفخر الرازي «السنة عبارة عن الطريقة ،وهي تتناول القول والفعل والرتك ،وقوله صلى
()55
هللا عليه وسلم «عليكم» للوجوب وهذا يدل على وجوب متابعته يف أقواله وأفعاله وتروكه»
املثال الثاين:
= املؤلف يرى أن حترمي الصالة يف املساجد ذات األضرحة والتصريح بوجوب هدمها خمالفة
إلمجاع املسلمني (.)56
وبعيدا عن يل أعناق النصوص الذي فعله املؤلف يف كتابه ،واهتامه للسلفيني أبنه مل يفهموا
ً
داللة األحاديث :فماذا يقول املؤلف فيما قاله ابن حجر اهليتمي« :الكبرية الثالثة والرابعة واخلامسة
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون :اختاذ القبور مساجد ،وإيقاد السرج عليها ،واختاذها أواثنً،

(( )53ص.)61 :
( )54قواطع األدلة (.)311/1
( )55املعامل ( )25/2مع شرحه البن التلمساين.
(( )56ص.)82 :
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والطواف هبا ،واستالمها ،والصالة إليها»()57؟!
املثال الثالث:
يقول املؤلف يف حديثه عن الصفات اخلربية« :واملتقدمون من أهل السنة واملتأخرون كلهم
متفقون على اإلمرار وعدم التعرض للفظة ابلنفي ،وكذلك عدم اعتقاد حقيقتها اللغوية اليت من
شأهنا تشبيه الرب سبحانه وتعاىل خبلقه»(.)58
فهل أهل احلديث كلهم عنده ليسوا من أهل السنة حىت يدعي اتفاق أهل السنة على عدم
اعتقاد احلقيقة اللغوية آلايت وأحاديث الصفات اخلربية ؟!
مث أين هذا االتفاق؟ من الذين نقله؟
ويكفينا هنا أن نذكر قول اإلمام أيب احلسن األشعري يف اجلواب عليه!.
قال أبو احلسن األشعري « :مجلة ما عليه أهل احلديث والسنة ...:وأن هللا سبحانه على
عرشه ،كما قال «الرمحن على العرش استوى» ،وأن له يدين بال كيف ،كما قال« :خلقت
وجها كما قال« :ويبقى وجه ربك ذو اجلالل
بيدي» ،وكما قال« :جتري أبعيننا» ،وأن له ا
واإلكرام» » (.)59
ولوال خشية اإلطالة لذكرن من نصوص العلماء ما يدل على أن اتفاق أهل السنة على
خالف ما يدعيه!.
اثنياا:
املنهجية العلمية يف تناول القضااي غائبة متاماً ،وهذا واضح فيما ذكرنه مماخيص املسائل،
ونزيد على ذلك هنا مثالني:
املثال األول:
يتهم املؤلف السلفيني أهنم يقولون إن التوسل ابلنيب ﷺ شرك( ،)60دون أن يعرف لنا ما هو
التوسل الذي يقصده وما هو أنواعه ،وما الذي خيالف السلفيني فيه ،فإن هذا أدعى للنقاش
( )57الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/1
( )58املتشددون ( ص.)28 :
( )59مقاالت اإلسالميني (ص.)226 :
(( )60ص.)71 :
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العلمي ،لكن هذا مل حيدث.
املثال الثاين:
املؤلف يقول «وقد اتفقت املذاهب األربعة على جواز التوسل ابلنيب ﷺ ،وأن ابن تيمية قد
شذ يف ذلك خمال ًفا إمجاع املسلمني»( ،)61مث يعتمد يف نسبته البن تيمية على السبكي الذي كان
من أشد خصوم ابن تيمية يف هذه املسألة ،ونصوص ابن تيمية بني يديه حاضرة !! ،والقاصي
والداين يعلم أن هذا افرتاء من السبكي على ابن تيمية ،وكالم ابن تيمية فيه تفصيل واضح ،مث هو
موجود مطبوع ،فهل هذا هو املنهج العلمي يف التثبت من األخبار واإلنصاف مع املخالف؟!.
ولو حاولنا استقصاء األمثلة ملا مرت بنا فقرة من فقرات الكتاب دون تناوهلا بنقد أو نظر،
ولعل فيما ذكر ما يشري إىل ما وراءه وهللا املستعان.

 oاخلامتة:
هذا الكتاب على صغر حجمه مشحون ابلشبهات ،وخطورة هذا الكتاب تتمثل يف
االهتامات العنيفة اليت به ،مع كون مؤلفه أحد أعضاء هيئة كبار العلماء مبصر ،وكثرة توزيعه ،فقد
طبع مخس مرات يف ثالث سنوات فقط ،إذ صدرت نشرته األوىل يف 2011م ،واخلامسة يف
2013م ،مث هو خياطب العامة ،وخيتار من املسائل اليت يراها مناسبة لتأليبهم على هذا املنهج،
فإىل هللا املشتكى ،وال حول وال قوة إال به.


(( )61ص.)71 :
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