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بسم هللا الرمحن الرحيم

 متهيد
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،حممد وآله وصحبه ،ومن تبع هديه
واسنت بسنته إىل يوم الدين ..وبعد:
فإن من نعمة هللا على املسلمني أن احلق ال يندثر مهما اشتد الباطل وكثر ،فالنيب صلى هللا
عليه وسلم خيرب أنه ال تزال طائفة من أمته على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة؛ ولذا فال ختلو
األرض من قائم هلل حبجة بفضل هللا تعاىل.
وإن مما أخربان به النيب صلى هللا عليه وسلم أن األمة ستفرتق كثيا ،وأن بعد اخلي شرا ،وأن
العاصم من هذا كله هو اتباع ما كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ،وأن هللا يبعث
على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه األمة أمر دينها.
وقد كان شيخ اإلسالم ابن تيمية عالمة فارقة يف منهج السلف ،فقد أتى واملنهج األشعري
هو الغالب على بالد املسلمني ،فأعاد -بفضل من هللا -منهج السلف وأظهره ،وانظرهم مجيعا
وجادهلم بلساهنم فبهتوا وانقطعوا.
وسار على خطاه اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية ،وكان من مثرة ذلك نشر
هذا املنهج يف اجلزيرة العربية ،ومنها إىل كافة أقطار اإلسالم.
ورغم أن املنهج األشعري طيلة هذه املدة يدرس يف األزهر ،ويطلق لقب أهل السنة على
األشاعرة واملاتريدية وأهل احلديث ،إال إن هذا األمر بدأ يتغي منذ مؤمتر جروزين املشبوه الذي
حاول القائمون عليه أن يدعوا أن أهل السنة هم األشاعرة واملاتريدية فقط!
فألفت الكتب يف ذلك ،ليس يف النقاش العلمي بني املنهجني ،وإمنا يف حماولة إظهار املنهج
السلفي أبنه منهج حادث مبتدع مل يسلكه أحد من علماء املسلمني ،واالستماتة يف إخراجه عن
مسمى أهل السنة واجلماعة!
واليوم نشهد تطورا آخر وهو رمي هذا املنهج أبنه منهج اخلوارج! وهذا فجر يف اخلصومة مل
نشهده من قبل.
نعم! إن اخلصومة بني السلفية واألشعرية خصومة قدمية ،اترخيية ،معلومة مشهورة ،ال خيطئها
ابحث ،لكن ليس من النقاش العلمي استعمال الكذب واالفرتاء والبهتان إللصاق كل نقيصة
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ابملخالف ،بل هذا حال املفلس غي القادر على املواجهة.
والكتاب الذي نتناوله ابلنقد يف هذه الورقة العلمية املختصرة هو منوذج فذ للفجر يف
اخلصومة ،وللتضليل واالفرتاء ،بصورة يعلمها كل منصف موافقا كان أو خمالف.
يف هذه الورقة العلمية نبني كم الزيف والتضليل يف هذا الكتاب الذي متالؤوا على إعداده
ونشره ،وهللا املستعان وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال به.

 املواصفات الفنية للكتاب
عنوان الكتاب هو( :الرد على أصول خوارج العصر) كما هو مكتوب يف بطاقته للفهرسة،
لكن العنوان اخلارجي املكتوب على الغالف هو( :الرد على خوارج العصر) ،وكتب على غالف
الكتاب ما يفيد أن هذا هو اإلصدار األول يف سلسلة تسمى( :البيان لكشف جذور التكفييني)،
والكتاب من إعداد جمموعة من الباحثني ،وقد كتب على غالفه أنه من حترير ومراجعة د .جمدي
عاشور املستشار الرمسي ملفيت الداير املصرية ،وإشراف وتقدمي أ .د .علي مجعة عضو هيئة كبار
العلماء ابألزهر الشريف ،وقد نشرت دار املقطم مبصر نشرته األوىل عام 1437ه2016-م.
والكتاب يقع يف مخسة جملدات ،ولكل جملد عنوان مستقل أسفل العنوان العام.
فكان عنوان اجمللد األول :الرد على الفكر املتشدد  -حمور العقيدة ،ويقع يف ()318
صفحة ،وهو من إعداد :عصام أنس الزفتاوي ،أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية.
وعنوان اجمللد الثاين :من مالمح الغلو يف التعامل مع السنة النبوية ،ويقع يف ( )317صفحة،
من إعداد :د .رشوان أبو زيد حممود ،أستاذ مساعد بقسم احلديث وعلومه بكلية أصول الدين
جبامعة األزهر.
واجمللد الثالث بعنوان :أصول الفقه عند النابتة ،ويقع يف ( )295صفحة ،من إعداد :د.
حممد وسام خضر ،أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية.
واجمللد الرابع بعنوان :مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ،ويقع يف ()214
صفحة ،من إعداد أمحد ممدوح سعد ،أمني الفتوى بدار اإلفتاء املصرية.
واجمللد اخلامس بعنوان :الرد على الفكر املتشدد  -حمور الفقه احلضاري ،ويقع يف ()141
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صفحة ،من إعداد :د .عمر حممد سيد عبد العزيز ،حاصل على الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية،
ويعمل اآلن ابحثا بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليي بديب.

 التعريف مبشريف الكتاب
املشرف على إصدار الكتاب هو األستاذ الدكتور علي مجعة حممد عبد الوهاب ،أستاذ
أصول الفقه بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني ابلقاهرة جبامعة األزهر ،شغل منصب مفيت
الداير املصرية خالل الفرتة من 2003م إىل 2013م ،مث عني عضوا يف جممع البحوث اإلسالمية
التابع لألزهر الشريف منذ عام 2014م وحىت اآلن ،وهو عضو هيئة كبار العلماء ابألزهر الشريف
حاليا .يشغل العديد من املناصب ،واشتهر بعداوته املعلنة والشديدة للمنهج السلفي.
وكتب على غالف الكتاب أن الكتاب من حترير ومراجعة الدكتور جمدي عاشور ،وهو
املستشار األكادميي ملفيت الداير املصرية ،واملشرف واملنسق الشرعي لدار اإلفتاء املصرية ،وأمني
الفتوى بدار اإلفتاء املصرية.

 منطلقات الكتاب
اهلدف من الكتاب كما هو واضح من عنوانه هو مجع املسائل اليت يرى معدو الكتاب أهنا
مسائل اخلالف بينهم وبني أتباع اخلوارج الذين مسوهم خبوارج العصر ،ويستدعون يف حقهم كل ما
قاله العلماء يف ذم اخلوارج.
أما خوارج العصر املقصودون فهم أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب(.)1
بل إن د .علي مجعة يف مقدماته اليت ذكرها يف أول الكتاب يصف فيها مجاعة التكفي
واهلجرة وينسبها إىل ابن تيمية والدعوة الوهابية ليزعم أن منهج اخلوارج هو املنهج السلفي(.)2
( )1انظر مثال :الرد على خوارج العصر (.)35 /1

( )2ذكر الدكتور علي مجعة عشرة أوصاف يف مقدمة الكتاب [انظر :الرد على خوارج العصر ( ])32 /9-1 /1ال ينطبق
أغلبها إال على مجاعات التكفي والعنف ،وسيأيت تفصيل ذلك يف نقد املقدمة.
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 خطورة الكتاب وأمهية تناوله ابلنقد:
تكمن خطورة الكتاب يف عدة أمور:
 أنه ينحو ابخلصومة اليت بني املنهج األشعري واملنهج السلفي من كوهنا خصومة علميةإىل منحى آخر خطي ،فاهتام املنهج السلفي أبنه هو منهج اخلوارج ،مث تنزيل النصوص الواردة يف
ذم اخلوارج على أصحاب هذا املنهج ،ما هو إال دعوة للعنف واستدعاء للتكفي يف هذه املواجهة،
وهو ما قد يثمر مثارا مرة يبوء إبمثها هؤالء الداعون إليها.
 أنه صادر عن جمموعة من األشخاص جلهم يشغل مناصب رمسية يف اهليئات العلميةابألزهر الشريف ،فهو ليس جمرد كتاب صدر عن أحد كتاب هذا املنهج ،بل هو متالؤ وتواطؤ
واجتماع على هذه الفكرة ،وترسيخ هلا داخل األوساط العلمية الرمسية.
 أن الكتاب ما هو إال إصدار من مجلة إصدارات يصرحون أبهنا ملواجهة التكفييني،فأصحاب املنهج السلفي عندهم هم التكفييون! ويف هذا من االفرتاء والتزوير والتضليل ما هللا به
عليم.
هذا كله وغيه يربز احلاجة إىل تناول مثل هذا الكتاب ابلنقد ،بل ابلرد التفصيلي.

 عرض جممل لتقسيم الكتاب:
الكتاب مكون من مخسة جملدات ،وكل جملد عبارة عن جزء منفصل أعده ابحث خمتلف،
ويبدو أن كل ابحث قد أعد كتابه بدون تنسيق مع اآلخرين ،فاملوضوعات واملسائل املكررة بني
األجزاء كثية ،واخلط العام للصياغة وطريقة التبويب خمتلف كثيا.
كان من نصيب اجمللد األول املقدمة وحمور العقيدة ،وهو عبارة عن حماولة لالنتصار ملذهب
األشاعرة ،ووسم منهج السلف أبنه منهج اخلوارج! وال شك أن احلديث عن ابن تيمية كان له
النصيب األكرب يف هذا اجلزء.
أما اجلزء الثاين فكان خاصا ابلسنة النبوية ،تناول بعض املسائل املتعلقة ابلسنة النبوية،
وجيمعهم مسألتان مها :مسألة االحتجاج خبرب الواحد ،واالحتجاج ابحلديث الضعيف.
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أما اجمللد الثالث فكان للحديث عن املسائل املتعلقة أبصول الفقه ،وهذا اجلزء لألسف مل
يتناول مسائل أصولية كبية ابلبحث! ومل يقسم بناء على املسائل األصولية ،وإمنا أعاد املسائل اليت
سبقت يف اجلزأين السابقني أبسلوب خمتلف ،وبني طياهتا تعرض لبعض اجلزئيات األصولية ،وهو
أقل أجزاء الكتاب ترتيبا ،وأكثرها سبا!
أما اجمللد الرابع فكان للحديث عن مسائل يف أصول الفقه والقواعد الفقهية ،وقد تناول
بعض املسائل األصولية ابلدراسة كالقياس يف العبادات ،واإلنكار يف مسائل اخلالف ،ومسألة
اخلروج من اخلالف ،والقطعي والظين وحكم اإلمجاع ،وبني تضاعيف هذه املسائل بعض املسائل
الفقهية.
واجلزء اخلامس واألخي كان متعلقا مبا مسوه :حمور الفقه احلضاري ،يتحدث فيه املؤلف عن
الثوابت واملتغيات ومالمح التشدد ،ويوجه فيه بعض االهتامات!
وهكذا صيغت االهتامات واالفرتاءات صياغة يظن اجلاهل أهنا صياغة علمية ،وهي أبعد
ما تكون عن ذلك إال فيما ندر ،وهللا املستعان.

 عرض جممل لعناوين املسائل اليت تناوهلا الكتاب:
يف هذا املطلب نعرض سريعا للمسائل اليت تناوهلا كل جملد على حدة ،وال بد من االختصار
حىت ال يطول بنا العرض؛ فإن حديثهم تشعب جدا؛ ولذا فسأقوم بعرض عناوين املسائل اليت
تناوهلا كل ابحث يف جزئه من الكتاب حىت يكتمل لدى القارئ التصور اإلمجايل ملا تناوله هذا
الكتاب.


اجمللد األول:
عنوان هذا اجلزء هو :الرد على الفكر املتشدد  -حمور العقيدة ،وقد بدأ الكتاب مبقدمة
د .علي مجعة ،وهي عبارة عن اهتامات عشرة للمنهج السلفي أحلقت به كل نقصية ،ونفت عنه
كل فضيلة.
مث بعد ذلك بدأ كاتب هذا اجلزء حبثه مبقدمة يسية ،مث شرع يف املسائل املراد حبثها ،وقد
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تناول يف حبثه األمور التالية ابلرتتيب:
= تقدمي املنهج األشعري على أنه هو منهج السلف.
= ادعاء أن السلف هلم منهج كالمي مع ذكر تفاصيل هلذا املنهج املدعى.
= ذكر مسائل العقيدة عند املذهب األشعري سردا.
= احلديث عن اخلوارج وعقائدهم.
= احلديث عن التأويل.
= احلديث عن مسألة فناء النار.
= مسألة :هل جيوز أن خياطبنا هللا مبا ال نفهم؟
مث بعد ذلك جمموعة من االهتامات للدعوة الوهابية اليت مساها ابملتشددين كما يلي:
= دعوى بطالن انتساهبم لإلمام أمحد.
= اهتامهم أبهنم حشوية.
= اهتامهم أبهنم ال يرجعون إىل علماء أصول الدين.
= اهتامهم أبهنم يرفضون األدلة العقلية وعلم الكالم.
= االدعاء أبن فهم آايت الصفات على ظاهرها يقتضي التشبيه والتجسيم.
= اهتامهم أبهنم جمسمة.
مث تناول العناوين التالية:
= مسألة تنزيه هللا تعاىل عن لوازم اجلسمية.
= مسألة إثبات اجلهة.
= مسألة حوادث ال أول هلا واهتامهم البن تيمية أبنه يقول حبلول احلوادث بذاته تعاىل.
= ذكر قواعد ابن تيمية يف الصفات والرد عليها.
= ادعاء أتثر ابن تيمية أبفكار الفيلسوف ابن ملكا اليهودي.
= مسألة خلق القرآن وتشنيعهم على من قال بقول السلف.
= مسألة العلو واالستواء.
= النعي عليهم أبهنم حيرمون التشبه ابلكفار.
= اهتامهم أبهنم يرمون املسلمني ابلبدع والشركيات.
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= اهتامهم أبهنم يتقمصون دور املخلص واملنقذ.
= اهتامهم أبهنم يبالغون يف احلكم على األشياء وينقلوهنا من ابب الفقه إىل ابب العقيدة.
= مسألة تعريف البدعة.
= مسألة موقف املنهج السلفي من التصوف.
= النعي عليهم أبهنم يرون أن سياحة اآلاثر من الشرك.
= مسألة زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم.
= اهتامهم أبهنم ال يعظمون النيب صلى هللا عليه وسلم.
= مسألة التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.
= نقل كالم ابن حجر اهليتمي يف ابن تيمية.
= نقل كالم السبكي يف ابن تيمية.
وبذلك تنتهي املسائل اليت تناوهلا يف اجمللد األول.


اجمللد الثاين:
والذي هو بعنوان :من مالمح الغلو يف التعامل مع السنة النبوية:
قدم املؤلف د .رشوان أبو زيد هلذا اجلزء أبن مالمح التشدد يف التعامل مع السنة النبوية
جتمل يف مخسة حماور:
= عدم التفرقة بني القطعي والظين من الرواايت ،واالحتجاج ابلظين يف املسائل القطعيات.
= الرتدد يف قبول احلسن من الرواايت.
= التسوية بني الضعيف واملوضوع.
= عدم مالحظة اختالف مناهج التصحيح والتضعيف عند األئمة الثقات.
= عدم التفرقة بني صحة اإلسناد وصالحية احلديث للعمل به يف الفقهيات.
ولذا فقد قسم هذا اجمللد إىل مخسة فصول:
 oالفصل األول :من مالمح التشدد :االحتجاج ابلظين من الرواايت يف املسائل القطعيات.
وتناول فيه املسائل التالية:
= تعريف خرب الواحد.
8

= هل يفيد خرب اآلحاد العلم؟ وتناول فيه أدلة بعض العلماء والرد عليهم.
= االحتجاج خبرب الواحد يف العقيدة.
= موقف األلباين من خرب اآلحاد.
 oالفصل الثاين :من مالمح التشدد :الرتدد يف قبول احلسن من الرواايت.
تناول فيه املسائل التالية:
= حترير ما يشمله اصطالح احلسن.
= هل هناك اختالف يف االحتجاج ابحلسن لغيه؟
= هل احلسن بنوعيه يندرج حتت الصحيح أم الضعيف عند املتقدمني.
= موقف ابن تيمية من اندراج احلسن ضمن الصحيح عند املتقدمني.
 oالفصل الثالث :من مالمح التشدد :التسوية بني الضعيف واملوضوع من الرواايت.
تناول فيه املسائل التالية:
= مذاهب العلماء يف العمل ابلضعيف.
= معىن فضائل األعمال اليت يعمل فيها ابلضعيف.
= مناقشة موقف األلباين من العمل ابلضعيف.
 oالفصل الرابع :من مالمح التشدد :عدم مالحظة اختالف مناهج التصحيح والتضعيف
لدى األئمة الثقات.
وقد تناول فيه املسائل التالية:
= املراحل التارخيية للعالقة بني أهل الرأي وأهل احلديث.
= مالمح املدرستني.
= مناذج ألحاديث اختلف فيها أهل احلديث وأهل الرأي:
 مسألة املصراة. مسألة إشعار اهلدي. oالفصل اخلامس :عدم التفرقة بني الصحة اإلسنادية وبني صالحية احلديث للعمل به يف
الفقهيات.
تناول فيه مراحل التعامل مع السنة النبوية؛ مقسما إايها خلمس مراحل هي :التوثيق ،مث
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حتديد حمل احلجة ودرجاهتا ،مث الفهم اللغوي للرواية ،مث مجع أدلة الباب واالستنباط النهائي للحكم،
مث تطبيق احلكم على احملل أو الواقع.
 oمث اخلامتة.
وبذلك ينتهي اجمللد الثاين.


اجمللد الثالث:
عنوانه :أصول الفقه عند النابتة ،وهو غي مرتب العناوين وال األبواب! وعلى كل حال
سنعرض العناوين اليت تناوهلا يف الكتاب:
بدأ الكتاب بعنوان :منهجية التفكي لدى التيار السلفي املعاصر من خالل حماكمته إىل
منظومة العلوم اإلسالمية املوروثة ،وحتت هذا العنوان تناول ما يلي:
 oغياب املنظومة اإلسالمية لعلم األصول عند النابتة :املظاهر واألسباب.
وقد ذكر يف ذلك عشرة أمور هي:
= الطعن يف القواعد والضوابط األصولية بدعوى أهنا خمالفة للكتاب والسنة النبوية.
= الطعن يف مصداقية الرتاث األصويل ابحتوائه على مسائل منطقية ومباحث كالمية.
= غياب النظرة الكلية خلريطة العلوم اإلسالمية.
= ضعف امللكة العلمية األصولية ابفتقاد منهج امتزاج العلوم وتقاطعها.
= أثر حترمي العلوم العقلية وجتنبها يف نقص استيعاب العلوم النقلية.
= إنكار تطور الدرس األصويل يف مواكبة مستجدات العلوم.
= اهتام علماء األصول من األشاعرة ابجلهل والضاللة.
= االنتقاء املوجه والعزوف عن الشروح واحلواشي.
= القراءة التطويعية مع التلقي دون مناقشة.
= فقدهم السند املتصل يف علم األصول.
 oاالستهانة ابملقاصد الشرعية العليا (حفظ النفس ،والعقل ،والدين ،والعرض ،واملال)،
وجتليات ذلك عندهم ،وذكر سبعة أمور هي:
= استباحة احتقار املسلمني ،واستسهال الطعن يف أعراضهم.
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= رفض التعايش والسلم ،وحماربة مبادئ املواطنة واملعاملة ابملثل.
= األصل عندهم يف العالقة بني املسلمني وغيهم هو احلرب والقتال.
= دعواهم أن سبب القتال هو جمرد الكفر ،ال ردع العدوان وصد الطغيان.
= االستهانة ابلتكفي واملواليات التكفيية وعدم االعتداد بقول :ال إله إال هللا.
= القول جباهلية اجملتمعات اإلسالمية.
= تولد خوارج العصر من رحم هذا الفكر.
 oاختالل مفهوم البدعة عندهم سلبا وإجيااب ومجعا ومنعا ،ومظاهر ذلك:
= تلبيسهم بقاعدة :األصل يف العبادات التوقيف؛ لتضييق ما وسعته الشريعة.
= إنكارهم البدعة احلسنة ،وتبديعهم كل حمدث ولو مل خيالف أصول الشرع.
= تبديعهم قراءة الفاحتة يف الدعاء وقضاء احلوائج واخلطبة والزواج والعقود.
= تبديعهم الذكر والدعاء بغي الوارد ،صيغة وعددا داخل الصالة وخارجها.
مث عقد عنواان جديدا هو :بدع النابتة يف خمتلف أبواب الشريعة يف العقائد واملناهج والعبادات
واألقوال ،وذكر حتته العناوين التالية:
= من بدع النابتة يف العقائد:
 -1بدعة التشبيه والتجسيم مع األكملية يف الصفات اإلهلية ابلقياس على املخلوقني.
 -2بدعة إنكار مذهب التفويض عند السلف يف الصفات اإلهلية.
 -3بدعة التقسيم الثالثي للتوحيد وإدخال الوسيلة يف الشرك.
= مناذج من بدع النابتة يف املنهج.
= مناذج من بدع النابتة يف أمور العبادات.
= خلطهم يف عوارض التكليف بني فهم احلجة وقيام احلجة.
= اختزال مصادر املعرفة عندهم يف الوحي دون الوجود مع أن الكل من هللا.
= خلطهم بني أنواع الدالالت املختلفة الشرعية والعقلية والعادية واحلسية والوضعية.
= خلطهم العجيب بني أقسام حكم العقل ،فال يفرقون بني الواجب واملمكن واملستحيل.
= توسعهم يف دعاوى نسخ اآلايت القرآنية يقف حائال دون فهم عموم الكتاب وهدايته.
= زعمهم أن عدم فعل الصحابة بعد النيب صلى هللا عليه وسلم انسخ للقرآن الكرمي.
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= تقدميهم السنة على القرآن ،ورفضهم للدالالت القرآنية إذا مل ترد هبا أحاديث نبوية.
مث ذكر عنواان رئيسيا هو :اتباع املتشابه وترك احملكم يف أبواب العقيدة والشريعة واحلكم على
اخللق ،وذكر حتته العناوين التالية:
أوال :اتباعهم املتشاهبات يف العقيدة.
اثنيا :اتباعهم املتشاهبات يف الشريعة وأبواب الفقه.
وذكر فيه:
 بدعة احلاكمية. مسألة االستغاثة.اثلثا :اتباعهم املتشاهبات يف ابب احلكم على األشخاص.
وذكر فيه العناوين التالية:
 اخللط بني املطلق والعام يف كثي من النصوص الشرعية. اإلصرار واملكابرة على إنكار اجملاز يف القرآن الكرمي. إنكارهم اجملاز العقلي لتكفي املشركني وتشريكهم. إنكار عصمة األنبياء وجتويز املعاصي عليهم. جتويز االجتهاد النبوي ودعوى جواز اخلطأ فيه. افتقاد األدب مع النيب عليه الصالة والسالم. إنكارهم أن هللا تعاىل خيتار لنبيه أفضل األشياء. عدم التفاهتم إىل الفروقات اليت تصنعها حروف املعاين. تشددهم يف محل األوامر النبوية املتعلقة ابلعادات على الوجوب. هتاوهنم ابملوافقات الزمانية واملكانية لألفعال النبوية حتت خمتلف الدعاوى. دعواهم أن األفعال النبوية خمصصة للعام ومبطلة لداللته على مشوله لباقي األفراد.مث ذكر عنواان جديدا هو :معاول النابتة يف هدم السنة النبوية الشريفة ،وذكر حتت هذا
العنوان العناوين التالية:
 القراءة املبتسرة اجملتزأة السطحية للسنة النبوية. رد األحاديث الضعيفة وجعلها كاألحاديث املوضوعة.12

 بدعة تقسيم دواوين السنة النبوية الشريفة إىل صحيح وضعيف. جرأهتم على تضعيف السنن وتسلطهم على األحاديث النبوية. تفريغهم كثيا من السنن النبوية من مضامينها حتت خمتلف التربيرات. سحب العصر النبوي على العصر احلاضر مع البعد عن املنهج النبوي. احليلولة دون اهتداء الناس ابلسية النبوية الشريفة وفهم السنة من خالهلا. تقدمي فهمهم ألخبار اآلحاد على النقل اجلملي الفعلي للمسلمني عرب العصور. إنكار علم التجويد وكيفية األداء يف تالوة القرآن. إنكار الكتابة القرآنية على املساجد وزخرفتها. إنكار بناء املساجد على أضرحة الصاحلني.ويبدو أن العناوين الثالثة األخية هي أمثلة على العنوان الذي قبلها.
وهبذا ينتهي اجمللد الثالث.


اجمللد الرابع:
وهو بعنوان :مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية ،وقد تناول سبع مسائل
يرى أنه قد وقع فيها اخللل عند من يسميهم ابلنابتة.
وهذه املسائل هي:
= تنزيل الظين منزلة القطعي.
وقد تناول فيها مباحث كثية من تعريف القطع والظن واخلرب وأنواعه وغي ذلك ،ومما تناوله
هنا :مسألة االحتماالت العشرة لألدلة اللفظية ،ومسألة عدم حجية أخبار اآلحاد يف العقائد ،مث
تكلم عن االجتهاد ،مث بىن على التفرقة بني القطعي والظين قاعدة :ال ينكر املختلف فيه ،وقاعدة:
التعارض بني األصل والظاهر ،واالجتهاد ال ينقض ابالجتهاد ،مث ضرب مثاال على تنزيل الظين
منزلة القطعي ابلقول بوجوب تغطية وجه املرأة.
= وقفات مع اإلمجاع.
تناول فيها حقيقة اإلمجاع وحكمه وإمكانه ووقوعه ودليل حجيته واملنازعني يف حجيته،
وأطال يف الرد على الشوكاين ،ومعىن قول أمحد" :من ادعى اإلمجاع فهو كاذب" ،وأمهية اإلمجاع،
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واهتام بعض العلماء ابلتساهل يف نقل اإلمجاع.
= القياس يف العبادات.
تناول فيها معىن القياس وأركانه واالحتجاج به وهل جيري يف العبادات ،وأمثله على جراينه
يف العبادات ،ومعىن قوهلم :األصل يف العبادات التوقيف.
= حول مفهوم البدعة.
تناول فيه مفهوم البدعة ،وأن عدم وجود الشيء على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ال
يعين كونه بدعة ،وذكر بعض نصوص العلماء اليت تدل على تقسيم البدعة حلسنة وسيئة ،ونقد
مسلك الشاطيب يف الكالم عن البدعة والكالم عن االحتفال ابملولد النبوي.
= اإلنكار يف مسائل اخلالف.
تناول فيها :تعريف اخلالف وبيان النوع الذي ال يتعلق به اإلنكار ،ليتكلم بعد ذلك عن
اللحية واحللف بغي هللا.
= اخلروج من اخلالف.
تناول فيه معىن القاعدة وما يتعلق به من مباحث.
= بني التشدد واالحتياط.
تناول فيه ذم التشدد ومظاهره.
وبذلك ينتهي اجمللد الرابع.


اجمللد اخلامس
وهو بعنوان :الرد على الفكر املتشدد  -حمور الفقه احلضاري.
بدأ بتمهيد يف تعريف الثوابت واملتغيات يف اإلسالم ،مث قسم كتابه إىل ثالثة فصول:
الفصل األول :مالمح التشدد يف الدين وآفاته.
وقد ذكر أن املالمح هي :صرامة ممارسة الشعائر ،التعصب للرأي ،التمحور حول
الشخصيات واألحزاب واجلماعات واألفكار ،التقليد األعمى والنزوع إىل املاضي ،القيام على
الصفوة ،النقص العلمي وعدم االتزان الفكري ،الطعن يف العلماء والتشنيع على املخالف ،اجلالفة
والغلظة واخلشونة ،وقد أفرد لكل ملمح حديثا خاصا.
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أما اآلفات فذكر :الغرور ابلنفس ،سوء الظن ابلناس ،التنفي واالنقطاع عن العمل ،اجلور
على احلقوق والواجبات ،احلرص على الزعامة ،التكفي .وقد أفرد كل آفة يف حديث منفصل.
الفصل الثاين :مشكلة التشدد جتاه التطور احلضاري.
وجعله يف مبحثني:
مسى األول :التشدد جتاه التطور احلضاري لإلجراءات والكيفيات ،وتناول يف ذلك الكالم
على ثالثة مسائل هي :عدم فعل النيب صلى هللا عليه وسلم لكل املباح ،داللة الرتك ،مفهوم
البدعة.
ومسى الثاين :مشكلة التشدد جتاه ظنية املسائل الفرعية :حتدث فيه عن فقه الواقع ،مث على
ثالث مسائل أصولية هي :ال ينكر على املختلف فيه ،كل جمتهد مصيب ،اخلروج من اخلالف
مستحب ،ليجعل هذه القواعد الثالث هي معامل استيعاب اخلالف يف التقعيد الفقهي.
الفصل الثالث :مفردات منهج التشدد يف الصدام مع احلضارة.
وقسمه إىل مبحثني مها :الصدام مع اجملتمع ،الصدام مع اجلوانب احلضارية.
تناول يف األول :الصدام مع اآلخر املسلم ،واآلخر غي املسلم ،واملرأة.
وتناول يف الثاين :الصدام مع العلم ،فذكر فيه مسألة حترمي التصوير ،والصدام مع التقاليد
االجتماعية واالختيارات الشرعية اليت استقر عليها اجملتمع ،فذكر فيها :االحتفاالت الدينية،
تكبيات العيد ،األذانني يوم اجلمعة ،بناء املشاهد على قبور الصاحلني والصالة هبا ،إقامة سرادقات
العزاء ،املسبحة ،اجلهر ابلذكر واالجتماع عليه.
وتناول يف الثالث :الصدام مع املعامل التارخيية.
وختم الكتاب مبجموعة من االهتامات املرسلة واملعلبة واملكررة.

 نقد الكتاب:
الكتاب عبارة عن مخسة كتب خمتلفة السمات واملالمح واألسلوب والعرض ،جيمعها اهلدف
العام وهو حماولة إبراز اخلالف بني املنهج السلفي وخمالفيه ،مع شيطنة املنهج السلفي ،والزعم أبن
هذا هو منهج اخلوارج.
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لذلك فقد آثرت أن أتناول يف هذا النقد كل جزء مبفرده؛ إذ إن حقيقة األمر أن كل جزء
كتاب منفصل ،ومت اجلمع بني هذه الكتب بغية االستكثار من املسائل فقط ،مع ختصيص املقدمة
بنقد منفصل نظرا ألن كاتبها هو د .علي مجعة وهو غي من كتب اجمللد األول.
وقبل أن أبدأ يف تناول كل كتاب مبفرده ابلنقد ال بد من اإلشارة إىل أن هذا الكتاب حيتاج
إىل تناول مسائله ابلرد والنقاش العلمي ،إذ يصعب يف ورقة علمية صغية تناول هذا الكم اهلائل
من الشبهات واجلواب عنها ،ولعل هذه الورقة تكون معينة للباحثني ألن ينتبهوا إىل خطورة الكتاب
وإىل مواطن الزلل فيه ،وهللا املستعان وعليه التكالن ،وال حول وال قوة إال به.


= نقد مقدمة الكتاب:
هذه املقدمة -على صغرها -كانت مليئة ابملغالطات واالفرتاءات ،فالكاتب يتهم هؤالء
الذين مساهم ابخلوارج أبهنم تكفييون يكفرون اجملتمع ،وأهنم يرون أنفسهم هم اجملاهدون يف سبيل
هللا وحدهم ،وأبهنم أفسدوا عقيدة التوحيد بتقسيمه إىل األنواع الثالثة ،مث يوثق هذه االهتامات
للمنهج السلفي ابلعزو لكل من :سيد قطب يف كتابه "املعامل" ،وحملمد عبد السالم فرج يف كتابه
"الفريضة الغائبة" ،وكذلك ملصطفى مشهور وأيب بكر انجي وأيب قتادة الفلسطيين وأيب حممد
املقدسي ،ويدخل بينهم عزوا للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف الدرر السنية! فهل خيفى على
د .علي مجعة الفرق بني املنهج السلفي وأتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباع ابن تيمية يف
املنهج كالشيخ عبد اللطيف ،وبني سيد قطب ومصطفى مشهور وحممد عبد السالم فرج وأيب
قتادة الفلسطيين وأيب حممد املقدسي؟! فاألول معروف ،والثاين هو املرشد جلماعة اإلخوان ،والثالث
املنظر جلماعة التكفي واهلجرة ،والرابع واخلامس من قيادات القاعدة! أم أن الدكتور يريد بذلك أن
خيفي أن الرد العلمي على هؤالء كلهم مل يقم به -بفضل هللا تعاىل -سوى أتباع املنهج السلفي؟!
وإذا كان الدكتور ال يدري ما الفرق بني مجاعات اجلهاد والتكفي واهلجرة وداعش والقاعدة
واإلخوان ،فلماذا يتعرض للحديث عما ال حيسنه ،فيضعهم مجيعا يف سلة واحدة ،مث يوهم القارئ
أن هؤالء مجيعا هم أتباع حممد بن عبد الوهاب؟!
وهذا التصريح الواضح الفج أبن الدعوة الوهابية هي خوارج العصر وإليهم يتوجه هذا الرد
إمنا وقع من بعض مؤلفي أجزاء الكتاب ،لكن الكتاب كله من إشراف األستاذ الدكتور علي مجعة،
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فهو مسئول عما فيه من مغالطات علمية واضحة.
فأن تتناول ابلدراسة من يتهم املنهج السلفي ابلكفر والزندقة ،مث توعز للقارئ أن منهج
هؤالء الذين تناولتهم هو املنهج السلفي ،وتسميهم خبوارج العصر ،وتلمزهم بتسميتهم النابتة ،فأي
هبتان أشد من هذا وأسوأ؟!
مث هب جدال أننا فرضنا أنه ال يتحدث عن املنهج السلفي بل عن مجاعات العنف املسلحة،
فهل هناك تلبيس أشد من أن تكتب املقدمة عن مجاعات العنف ،وتسميهم ابخلوارج وتستجلب
كتااب تقدم هلم لكي يفصلوا جوانب هذا املنهج فال يذكرون سوى املنهج السلفي؟! بل ويصرحون
أبن أتباع حممد بن عبد الوهاب هم خوارج العصر ،وينزلون األحاديث واآلاثر اليت نقلها السلف
عن اخلوارج يف حقهم ،فهل ال يعلم األستاذ الدكتور -عضو هيئة كبار العلماء واملفيت السابق -ما
هو الفرق ،أم أنه يتعامى عنه إمعاان يف اخلصومة؟!


= نقد اجلزء األول :حمور العقيدة:
صرح الكاتب يف بداية حديثه أن الفكر املتشدد يعود جممله إىل حركة الشيخ حممد بن
عبد الوهاب ،وأنه يتناول أخطاء أصحاب هذا الفكر املتشدد الذين مساهم يف العنوان أبهنم خوارج
العصر!
والكتاب مليء ابملغالطات انستعرض مجال منها ،فمن تلك املغالطات:
= أنه جعل كتابه لالنتصار للمذهب األشعري وتقدميه على أنه هو مذهب أهل السنة ،وأنه
ال مذهب ألهل السنة غيه ،وإمعاان يف املغالطة وضع عنواان مفاده :األصول الكالمية لألئمة
األربعة؛ ليوهم أن األئمة األربعة كانوا موافقني ملا ينقله ،وبلغت املغالطة مداها أبن جيعل لإلمام
أمحد أصوال كالمية ،وجيعل من هذه األصول الكالمية عدم السؤال عن الكيفية ،مث حياول التوفيق
بني عقيدة اإلمام أمحد واألشاعرة! مذيبا للفوارق اليت بينها ،ويتهم ابن تيمة ومن أتى بعده أبنه مل
يكن موافقا لإلمام أمحد ،وأنه خرج عن اخلط الذي سار عليه هذا اإلمام!!
= وهو يف سبيل الرتويج للمذهب األشعري يتناول حياة األشعري مرتمجا له ،ومومها للقارئ
أن مذهب األشاعرة ما هو إال مذهب هذا اإلمام ،متجاهال التطورات اخلطية اليت حلقت مبذهب
األشاعرة بعد ذلك ،ولو شئنا لنقلنا له من نصوص األشعري وأقواله الصرحية ما خيالف ما عليه
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مجهور األشاعرة ..لكنه التدليس.
= من ذلك أيضا قيامه بنقل كالم الشيخ ابن عثيمني يف تفسي بعض آايت الصفات يف
كتابه القواعد املثلى ليدلل بذلك على أن الشيخ مل يفر إال من لفظ التأويل ،فال خالف بينه هو
والشيخ ابن ابز (مقدم الكتاب) وبني من قالوا ابلتأويل من أئمة األشاعرة!!
أفليس الشيخ ابن ابز وابن عثيمني من أتباع الطريقة الوهابية اليت يتهمها ابلتشدد؟!
= من ذلك أنه ذكر مبحثا طويال عن اخلوارج وصفاهتم واعتقاداهتم وذم العلماء هلم ،ورغم
أن كل ما قاله يف هذا املبحث صحيح يف نفسه ،إال أنه يدل على سوء طوية وفجر يف اخلصومة
أو جهل شديد يف أحسن األحوال ،فال معىن لذكر هذا الفصل وأنت تضع عنوان الكتاب أبنه
الرد على خوارج العصر سوى أنك تتهم أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب أبهنم خوارج ،وال خمرج
للمؤلف من هذا إال ابلتصديق أبنه جاهل ال يدري عواقب الكالم وعواهنه ،ومثل هذا ينبغي أن
مينع من الكتابة ال أن يكون يف الصدارة!.
= من التهويل الذي ال غرض منه إال تطويل البحث :ذكر مسائل االعتقاد عند األشاعرة
والتطويل بذكر عناوين هذه املسائل ،فهذا هتويل ال يروج إال على جاهل ،إذ ال عالقة هلذا مبضمون
الكتاب وال هدفه وال سياقه ،إال أن يكون املؤلف حديث عهد ابلتأليف ،ال يدري ما يكتب وما
يدع ،وهو أمر ظهر بكثرة يف كثي من املواضع ابلكتاب؛ كعدم ترتيب األفكار وتناثرها ،وعدم
االهتمام بربط املوضوعات ببعضها ،والتفرقة بني ما حقه اجلمع ،واجلمع بني ما حقه التفريق ،وهذا
كله ينبئك عن مستوى الكاتب ومن راجعه وأشرف عليه!
= االهتامات اليت ال بينة عليها ،فهو يتهم من مساهم ابملتشددين أهنم ليسوا أتباع اإلمام
أمحد ،وأهنم ينتسبون زورا إليه ،وأهنم أدعياء السلفية ،وأهنم انبتة ،وأهنم حشوية ،وأهنم أصحاب
فهم حريف للنصوص..
حسنا :ما مصادر هذا الفكر الذي اهتمته هبذه التهم ،من رؤساء هذا الفكر ،ومن منظريه؟!
لن جتد من الكاتب اهتماما ببيان ذلك ،لكنه بعد سيل من االهتامات ينتقل بك فجأة ليناقش
وجيادل ابن تيمية ويتهمه ابلتضارب واخرتاع املسائل واألقوال الشاذة..
إذن فهو يرى أن املنظر هلذا الفكر هو ابن تيمية ،وأن من مساهم ابملتشددين هم اتباع ابن
تيمية ،فهل يرى الكاتب -وهذا مقتضى صنيعه -أن ابن تيمية وأتباعه كانوا خوارج؟!
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وهل هذه املناقشة اهلزيلة املليئة ابملغالطات تصلح ملناقشة ابن تيمية؟!
والكاتب يف مناقشته البن تيمية شديد اجلرأة على الباطل فمن ذلك:
= اهتامه ابن تيمية أبنه ال يتابع السلف الصاحل كما يدعي يف الكالم عن العلم اإلهلي ،وإمنا
قد تلقى هذه األمور عن فيلسوف يهودي متأسلم هو ابن ملكا!! وينقل وصف ابن تيمية له أبنه
أقرب الفالسفة إىل احلق؛ ليدلل بذلك على أن ابن تيمية ميدحه ،وأن هذه النصوص وأمثاهلا تدل
على أن هناك تقاراب فكراي بينهما!!
= أنه يقدم مذهب األشاعرة يف قضية خلق القرآن الذي وافقوا به السلف يف العبارة لكنهم
خالفوهم يف معناها ولوازمها ليجعل قول السلف واإلمام أمحد هو قول املشبهة املبتدعة ،وينسبه
البن تيمية تبعا للفيلسوف اليهودي!!
= أنه ينعى على ابن تيمية منعه التوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد مماته ،ودعواه أن
هذا القول مما أتثر به ابن تيمية ابلفيلسوف اليهودي ،وكأن ابن تيمية هو أول من قال هبذا القول،
وكأن األئمة قبل ابن تيمية مل يقل منهم أحد به! سبحانك ريب!!
= أنه ينسب القول أبن هللا يتكلم مبا شاء وقتما شاء الذي هو قول السلف -خالفا
لألشاعرة يف زعمهم أبن الكالم نفسي فقط -ينسبه للمتشددين أدعياء السلفية أتباع ابن تيمية
الذين خالفوا األئمة وانتسبوا زورا لإلمام أمحد!!
وهذا -وهللا -من اجلهل العظيم ،الذي مل جيرؤ عليه أحد من األشاعرة قبله ،فإن العلم
مستفيض مبذهب السلف يف صفات هللا تعاىل ،ال ينكره حىت املكابر ،وما قوهلم أبن مذهب
السلف أسلم ومذهب اخللف أعلم إال حيدة منهم عن األقوال اليت ال خمرج هلم منها ،فكيف فات
هؤالء األشاعرة مجيعا هذا الذي يذكره هذا الكاتب؟! أومل يكن هلم فيه غنية عن أتويل تلك األقوال
لو تدبر؟!
= كذلك ينسب ملن مساهم ابملتشددين أهنم يقولون بعلو هللا تعاىل على خلقه وابالستواء
احلقيقي مما يقتضي الوقوع يف اجلسمية والتشبيه ،وهذا الذي ينسبه إليهم هو مذهب السلف مجيعا
ال ينقل عنهم يف ذلك اختالف.
ولو أنه نظر يف الكتب اليت مساها يف أحد هوامشه مستدال بذكرها على أنه راجعها مجيعا
ليبحث عن أحد قال مبقالة ابن تيمية يف مسألة صفات األفعال فلم جيد ،لو أنه نظر يف هذه
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الكتب لعلم أهنا كلها مصرحة بذكر العلو واالستواء الذي ينكره!
= ومما يبعث العجب ويثي الضحك -وشر البلية ما يضحك -أنه وهو يزعم أن ابن تيمية
قال يف صفات األفعال مبا مل يقل به أحد من السلف عمد إىل اهلامش فذكر بعض الكتب ألئمة
السلف وأنه راجعها فلم جيد فيها ذكرا ملسألة صفات األفعال على ما يذكره ابن تيمية!(.)3
وحنن قبل أن حنل له هذه املعضلة اليت رآها كافية لنسبة ابن تيمية إىل أنه قال هنا مبا مل يقل
به أحد ،قبل أن حنلها له نسأله أيضا :هل وجد يف هذه الكتب اليت راجعها أتويل صفات هللا عز
وجل؟! وهل وجد فيها إثبات الكالم النفسي أم الرد على من يقول به؟!
أما هذا الذي ذكره فعجيب! إذ إن الكتب اليت ذكرها مملوءة إبثبات صفات األفعال على
طريقة السلف يف إثبات الصفات ،واالكتفاء ابلنقل عن السلف والرغبة عن جمادلة أهل األهواء،
وكالم ابن تيمية مل خيرج عما قالوه ،لكنه أثبته من خالل رده على األشاعرة فيما قالوه ،فهل يقال:
إنه قال ما مل يقله السلف؟!
= يتهم املتشددين أبهنم يرون اجملتمع مبتدعا ضاال ميوج ابلطوائف املرفوضة ،ومن هنا يقع
هؤالء يف تضليل اجملتمع وتكفيه(.)4
ويدلل على هذا االهتام مبا ذكره الدكتور انصر عبد الكرمي العقل يف وصفه لعصر ابن تيمية
وما انتشر فيه من البدع واخلرافات!
والعجيب أن الذي اهتم خمالفيه ابلكفر هم األشاعرة الذين عاصروا ابن تيمية!! يكفرونه
ويصرب عليهم وال يكفرهم ،مث ميلؤون الدنيا صياحا أنه يكفر من خيالفه ،اي للخزي والعار!
= يصرح الكاتب أبن الدعوة الوهابية هي مصدر التشدد والتطرف عند املتشددين ،ويف
سياق تقرير ذلك :يتهم الدعوة الوهابية أبهنا وقعت يف العنف والبطش مبن خالفها يف الرأي ومن
األايم األوىل لنشأهتا(.)5
فهال راجع كتب التاريخ ليتبني من الذي بدأ ابلقتال قبل أن يرمي التهم هكذا جزافا؟!

( )3انظر( :ص.)168 :
( )4انظر( :ص.)192 :
( )5انظر( :ص.)194 :
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= يدعي الكاتب( )6أن التاريخ مل حيفظ أن قام األشاعرة واملاتريدية حبرب عقدية يقتلون فيها
خمالفيهم بدعوى تكفيهم..
حسنا ..أما يكفي تكفيهم البن تيمية ومتالؤهم على قتله؟! أو تكفيهم لإلمام تقي الدين
أيب حممد عبد الغين بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي (ت600 :هـ)( ،)7وهو أخ أكرب للموفق ابن
قدامة صاحب املغين.
()8
وماذا عن ابن تومرت وما فعله ابملرابطني ألجل اهتامه هلم ابلتجسيم؟!
= املؤلف يذكر يف كتابه أنه يهتم أبن يكون حبثه أتصيليا ..حسنا ،أين التأصيل وأين الدليل
يف:
 ذكره لعداوهتم غي املربرة للتصوف والصوفية؟!(.)9 اهتامهم أبهنم يرون أبن سياحة اآلاثر شرك أو ذريعة للشرك؟!(.)10 اهتامهم أبهنم يتقمصون دور املخلص واملنقذ؟!(.)11 اهتامهم ابملبالغة يف احلكم على األشياء ونقلها من ابب الفقه لباب العقيدة ألنه حيرموناالحتفال ابملولد النبوي؟!(.)12
 اهتامه هلم أبهنم ال يتأدبون مع النيب صلى هللا عليه وسلم فيقولون :قال حممد كذا ،منغي سيادة وال صالة؟!(.)13
 اهتامه هلم أبهنم يكفرون من يتوسل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم؟!(.)14= املسائل اليت انقشها الكاتب نقاشا يصلح أن يطلق عليه أنه نقاش علمي مها مسألتان:
( )6انظر( :ص.)198 :
( )7انظر :ذيل طبقات احلنابلة ( ،)22 /2سي أعالم النبالء (.)463 /21
( )8انظر :سي أعالم النبالء (.)551/19
( )9انظر( :ص.)205 :
( )10انظر( :ص.)206 :
( )11انظر( :ص.)198 :
( )12انظر( :ص.)199 :
( )13انظر( :ص.)251 :
( )14انظر( :ص.)252 :
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األوىل :حكم شد الرحل إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم.
والثانية :حكم االستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وطلب احلاجات منه.
وأعين ابلنقاش العلمي أنه ذكر نصوصا وأدلة ،وهو انقل يف هذا كله عن السبكي ،وقد
أخذت هااتن املسألتان قدرا كبيا من الكتاب ،وليس هنا موضع الرد على ما قاله ،لكن نشي إىل
أن للمركز ورقة علمية يف كل مسألة من هاتني املسألتني ،وفيهما املناقشة هلذه األقوال واألدلة(.)15
وكذلك للمركز ورقة أخرى عن صفات األفعال ،فيها بيان مذهب السلف وتصرحيهم به
والرد على مذهب األشاعرة( ،)16وهللا املستعان.
= ذكر يف هناية كتابه ثالثة ملحقات ،وهي عبارة عن موضعني لكالم ابن حجر يف حق
ابن تيمية ،وكالم السبكي يف ابن تيمية ،وهذا يف احلقيقة ال شيء ،فما ذكره السبكي رد عليه ابن
عبد هادي يف كتاب أكرب حجما من كتاب هذا الكاتب كله ،هذا لو أن صحة األقوال تقاس
أبن فالان رد على فالن ،وليس مبا يقوله من دليل.
= الكاتب مولع إبلصاق كل نقيصة أبتباع الدعوة الوهابية ،فعندما أراد أن يتكلم يف البدعة
خمالفا هلؤالء املتشددين أتى بتعريف الشاطيب للبدعة ،ولو أنه أمعن النظر لوجد أهنم إمنا يستدلون
فيما يستدلون به بقول الشاطيب ،لكنه ساق هذا القول كي يستدعي وصف الشاطيب ألهل البدع
ليلحقه هبؤالء املخالفني له مدعيا أن هذه األوصاف كلها موجودة عندهم ،فأي نقاش علمي هذا
الذي يدعيه الكاتب ويزعمه؟!
إن اخلصومة بني األشاعرة وابن تيمية ال ختفى ،ولو أن أشعراي انتصب للرد على ابن تيمية
ابلدليل والربهان ألجبناه ،لكن ماذا نفعل مع من ال هم له سوى االهتامات غي العلمية؟!
إين ألذكر يف هذا املقام ما مسعته من الدكتور حسن الشافعي وهو أشعري قح ،وهو يتكلم
( )15جتد الكالم عن شد الرحال إىل القرب يف هذا الرابط:

https://salafcenter.org/533/

والكالم عن مسألة االستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم على هذا الرابط:
( )16جتدها على هذا الرابط:

https://salafcenter.org/669/
https://salafcenter.org/2591/
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عن حتقيقه لكتاب عمدة من كتب األشاعرة وهو كتاب "غاية املرام يف علم الكالم" ،مسعته يقول:
"مل يقرأ هذا الكتاب من أوله إىل آخره ويفهم مراد اآلمدي فيه سوى ابن تيمية"!
نعم ،ال يلزم من خمالفتك لشخص أن تتهمه ابلباطل أو أن تقول عليه ما مل يقله ،وهذا
التخليط املوجود يف هذا الكتاب والذي يقدم للناس مجيعا على أنه رد على شبهات التكفي ألمر
حمزن حقا ،وهللا املستعان ،وال حول وال قوة إال به.
وبذلك ينتهي نقد اجمللد األول.


= نقد اجلزء الثاين :من مالمح الغلو يف التعامل مع السنة النبوية:
هذا اجلزء خمتلف متاما عن الذي قبله ،فعلى الرغم من اختالفنا مع املؤلف يف بعض ما ذهب
إليه إال أنه قد قام ابلنقاش العلمي للمسائل ،ورمبا كان اخللل انجتا عن فوات أمر يف البحث ،أو
االعتماد على األلباين وحده كممثل للمدرسة السلفية ،لكن حيسب للمؤلف أنه مل يتهم ابلباطل،
ومل يقدم ألواان من السباب كما حصل من مؤلف اجلزء األول ،فقد حرص الكاتب يف هذا اجلزء
ويف مناقشته للقضااي أن يكون نقاشه نقاشا علميا فقط ،إىل الدرجة اليت جتعل الشكوك قائمة
حول كتابة املقدمة هل هي من صنيع املؤلف أم املراجع ،لكن على أية حال فهذا اجلزء خمتلف
اختالفا كبيا عن اجلزء الذي قبله.
بدأ املؤلف يف هذا اجلزء بتخصيص جزء كبي يف أول الكتاب للكالم على خرب الواحد هل
يفيد العلم أم ال ،وقد اجتهد يف ذكر األقوال يف ذلك ،لكنه فاته تعريف العلم املقصود يف هذه
األقوال ،وهو أمر مهم ألنه بىن على قول اجلمهور أبن خرب الواحد مبجرده ال يفيد العلم املنع من
قبول خرب الواحد يف العقيدة ،وهذا ال يصح؛ ألن العلم عند طائفة ال يراد به سوى القطعي ،وعند
طائفة يدخل فيه غلبة الظن املبنية على دليل ،مث إن مسألة كون العقائد ال يقبل فيها سوى
القطعيات مقدمة حتتاج إىل برهان ،ولن جيد ،وهو مل يتعرض هلا ،وحنن خنالفه يف ذلك ،بل نقول:
يكفي فيها غلبة الظن ،وهو ما نسميه ابلعلم الظين.
وقد انقش األلباين فيما قاله يف رسالته "وجوب األخذ حبديث اآلحاد يف العقائد" ذاهبا إىل
التفريق بني العقائد واألحكام؛ ألن اآلحاد ال تفيد إال غلبة الظن ،وهو أمر حمل خالف بيننا وبينه.
وبسط الكالم يف هذه املسألة حيتاج إىل حبث مستقل ،وغاية ما حاول املؤلف هنا إثباته هو
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إثبات التفرقة بني العقائد واألحكام يف قبول خرب الواحد فيهما ،وهو حمل خالف حقيقي.
والذي نعتقده هنا يف هذا الباب أن احلديث مىت صح سنده إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
وحكم العلماء بصحته فهو حديث مقبول يفيد -يف أقل أحواله -الظن الغالب ،وهو العلم الظين،
سواء يف العقائد واألحكام ،وقد حيتف هبذا اخلرب من القرائن ما جيعله مفيدا للعلم القطعي.
وعلى كل حال فالذي يظهر من كاتب البحث هو النقاش اهلادئ لألقوال ،وقد ذهب إىل
أن األلباين قال بقول ابن حزم وقول ابن القيم يف هذه املسألة ،فهل هؤالء مجيعا من اخلوارج؟!
وهل هذه املسألة من مسائل اخلوارج؟! أم أن املؤلف ال يوافق على هذا العنوان الذي وضع على
الكتاب؟!
مث بعد ذلك :ذكر مبحثا طويال يف أن احلديث احلسن من احلديث الصحيح ،وابلتايل فيصح
االحتجاج به ،وطول يف هذا املبحث جدا ذاكرا أقوال العلماء يف قبول احلديث احلسن ،وأنه من
أقسام احلديث املقبول ،لكنه نقل ما ذكره ابن تيمية من أن الضعيف املقبول عند املتقدمني هو
احلديث احلسن ،ليى بذلك أن ابن تيمية خيرج احلسن من احلديث املقبول ،وقد خصص مبحثا
ليناقش ابن تيمية يف ذلك معتمدا على ما ذهب إليه د .عوامة يف نقده لكالم ابن تيمية ،وحنن
نرى أنه -تبعا لعوامة -فهم كالم ابن تيمية على حنو خاطئ.
لكن ما زال السؤال قائما :هل يرى املؤلف أن ابن تيمية كان من اخلوارج لقوله هبذا القول؟!
أو هل يرى أن القول أبن الضعيف املقبول عند املتقدمني هو احلسن عند املتأخرين أصل من أصول
اخلوارج؟!
وهذا البحث كله إمنا كان مقدمة للحديث عن قبول احلديث الضعيف يف فضائل األعمال،
وهو املبحث الثالث ،وقد أطال يف ذكر أقوال العلماء الذين قالوا ابالستدالل ابحلديث الضعيف،
مث نقل قول ابن تيمية وقول األلباين وانقشه فيما ذهب إليه.
وحنن إذ خنالفه يف جزئيات من هذا البحث وفهمه ملا نقله ،إال أن بيان ذلك يستدعي
التطويل بذكر املسألة كاملة ،وما قال به قال به بعض العلماء وذهبوا إليه.
لكن املشكلة الكربى أن يتم تقدمي هذا اخلالف على أنه خالف بني أهل السنة واخلوارج،
وهذا ما يدل عليه عنوان الكتاب ومقدمته ،وإن كان أسلوب الكاتب ال يدل على ذلك.
مث أييت بعد ذلك الفصل الذي ذكر فيه عالقة مدرسة احلديث ومدرسة الرأي واملالمح العامة
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للمدرستني ومنوذجا لألحاديث اليت اختلف يف فهمها ،وهو فصل ال أبس به ،لكن ال عالقة له
مبوضوع الكتاب! وعنوانه ال عالقة له مبضمونه! فعنوان هذا الفصل يف الكتاب هكذا( :ومن
مالمح التشدد عدم مالحظة اختالف مناهج التصحيح والتضعيف لدى األئمة)!
وهكذا كان احلال يف الفصل الذي يليه فعنوانه هو( :ومن مالمح التشدد عدم التفرقة بني
الصحة اإلسنادية وبني صالحية احلديث للعمل به يف الفقهيات) ،أما مضمونه فهو يتحدث عن
كيفية االستدالل ابلنص الشرعي وداللته على احلكم ،وما ذكره فيه أمر ال أبس به.
لكن العجيب حقا أنك لن جتد يف هذين الفصلني إثباات للتهمة اليت عقد الفصالن للرد
عليها سوى اهتام مرسل يف العنوان وفقط! أما الدليل على أن التيار السلفي يفعل هذا فليس له
أدىن ذكر.
إن املالحظ على هذا الفصل أنه عبارة عن أحباث مستقلة يف مسائل علمية ،لكن أين عالقة
هذه األحباث أبصول خوارج العصر؟!
اللهم إال أن تكون من أصول اخلوارج املخالفة يف هذه املسائل العلمية! وأن ابن حزم وابن
تيمية واأللباين هم من اخلوارج! أو أن تكون هذه األحباث أقحمت يف الكتاب ،ووضعت عناوينها
لتناسب سياق االهتام ،وسواء كان هذا أو ذاك فإنه ألمر يدعو للدهشة!


= نقد اجلزء الثالث :أصول الفقه عند النابتة:
كما هو واضح من العنوان فهذا اجلزء خاص ابملسائل األصولية ،وإذا كانت عادة األصوليني
هي ترتيب كتبهم وتبويبها ،فإن هذا اجلزء هو أسوأ أجزاء الكتاب ترتيبا وتبويبا وعرضا لألفكار!!
هذه مالحظة ينبغي تسجيلها قبل أن نبدأ يف نقد مضمون الكتاب!
واملالحظة الثانية هي أن مؤلفه قد كرر بعضا من املسائل اليت ذكرت يف اجمللد األول يف قسم
العقيدة.
والثالثة اليت جيب ذكرها هو أين لن أتعرض ملناقشة مسائل الكتاب العلمية ألمرين:
أوهلما :أنه أمر ال حيتمله هذا النقد.
واثنيهما وهو األهم :أنه ال يوجد يف الكتاب أسلوب علمي يف النقاش ،وال حبث علمي
للمسائل اليت يتحدث فيها ،بل هذا اجلزء عبارة عن اهتامات منمقة وتزيد يف القول ،مث حياول
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التوثيق ابلبحث عما يؤيد ما ذهب إليه من فتوى هنا أو نقل هناك ،لكن ليس فيه مناقشة علمية
للمسائل لألسف الشديد(.)17
مث إن السمة العامة على الكتاب هو االهتامات الباطلة ،واليت ال عالقة هلا أبصول الفقه
مطلقا ،فاملنتظر من ختصيص هذا اجلزء أن يتناول املسائل األصولية حمل اخلالف ابلدراسة ،لكنه
مل يفعل ،فقط يلقي التهم هنا وهناك .فمثال يقول:
 «أابح النابتة ألنفسهم وألتباعهم احتقار اخللق ،والطعن يف أعراض إخواهنم املسلمني،والوقوع ابلسب والشتم فيمن مل يكن على شاكلتهم ومل يوافقهم على مشارهبم الشاذة ،فلم يبقوا
أدميا لعامل من علماء املسلمني إال ملزوه وغمزوه»(.)18
 «استهانت النابتة بتكفي املسلمني ابلغ االستهانة ،حىت وصولوا إىل استخدام املتوالياتالتكفيية اليت تتوسع هبا دائرة االهتام ابلكفر»(.)19
وهذا غيض من فيض ،بل هذا هو أسلوب الكاتب من أول الكتاب إىل آخره.
على أن هناك طوام أخرى يف الكتاب منها:
 oاالدعاءات الكاذبة بال دليل ،ومما يدل عليه:
 أنه يدعي أن التكفي بدأ على يد حممد بن عبد الوهاب ،ومحل لواء ضالله سيد قطب،وترمجه بشكل إجرائي تنظيمي شكري مصطفى يف أتسيسه جلماعة املسلمني املسماة جبماعة
التكفي واهلجرة.
 أنه يقول« :أنكر هؤالء النابتة التعايش بني املسلمني وغيهم ،وحاربوا مبدأ املواطنة،فجزموا أنه ال يستقيم ملسلم إسالم حىت يصرح بعداوة من حوله من غي املسلمني وبغضهم...
وجعلوا مفارقة املسلم لغي املسلمني ركنا سادسا من أركان اإلسالم»(.)20
 -أنه يدعي أن االستغاثة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم بعد مماته من األمور اليت أمجع عليها

( )17انظر مثال( :ص.)98 :
(( )18ص.)56 :
(( )19ص.)67 :
(( )20ص.)58 :
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املسلمون!(.)21
 أنه يتهمهم ابلقول جباهلية اجملتمعات اإلسالمية استنادا ملقوالت لسيد قطب يف الظاللواملعامل(.)22
= التدليس واخللط املتعمد ،فمن ذلك:
 يقول« :حرم النابتة تعلم علوم املعقوالت»( ،)23وهو يستند يف ذلك إىل القول بتصريحرموز الدعوة الوهابية أبن يف الكتاب والسنة الغنية عن علم املنطق .فهل كل علوم املعقوالت هي
علم املنطق؟!
 ينسب للنابتة أهنم ينكرون علم التجويد!( ،)24ودليله النقل الذي ذكره عن الشيخ ابنعثيمني ،والذي ذهب فيه إىل أن التجويد ليس بواجب ،فهل القول ابستحبابه وعدم وجوبه إنكار
له؟! أم أنه ال يفهم ما ينقله؟!
 يسوق مواقف بعض العلماء من اآلالت احلديثة يف بداية ظهورها لعدم معرفتهم هبا،ويفصل القول فيها كأهنا يف العصر احلايل( ،)25وذلك حىت يتهمهم أبهنم مغيبون عن الواقع.
= ال يوجد عند املؤلف ثوابت للنقاش العلمي كي تستطيع أن تناقشه ،فهو يشن الغارة على
القول حبرمة زخرفة املساجد من الداخل ،ودليله احلاسم أن هذا عليه عمل املسلمني عرب العصور!
وهذا ال يسلم له ،ولو سلم ملا كان دليال ،فأين إذن أمر النيب صلى هللا عليه وسلم إبنكار البدع؟!
وأين إخباره عن كثرة الشر وقلة اخلي؟!
والالفت للنظر أنه يقول يف عنوانه( :إنكار الكتابة القرآنية على املساجد ،وإنكار بناء
املساجد على أضرحة الصاحلني) ،وهذا جهل منه مبعاين األلفاظ اللغوية؛ إذ إن معىن عنوانه إنكار
حصوهلا ،فإما أن يستخدم حرف اجلر فيقول :اإلنكار على كذا ،أو يقول :إنكار حترمي كذا ،وهذا
األمر رغم عدم قلة جدواه إال أين آثرت ذكره ألن الكاتب نفسه ما فتئ يرمي خمالفيه ابجلهل
( )21انظر:
( )22انظر:
( )23انظر:
( )24انظر:
( )25انظر:

(ص.)138 :
(ص.)82 :
(ص.)24 :
(ص.)267 :
(ص.)154 :
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أبصول الفقه ،وابجلهل مبواقع الكالم ،وهو قد وقع فيما ال يقع فيه طالب علم صغي!
= من بدع هؤالء النابتة عنده تقسيمهم التوحيد إىل األقسام الثالثة( ،)26ولست أدري ما
وجه البدعة يف تقسيمه لثالثة أو أربعة أو غي ذلك؟!
= يف حديثه عن البدعة ينقل قول ابن عثيمني« :وال تتحقق املتابعة إال مبوافقة العبادة للشرع
يف سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزماهنا ومكاهنا»؛ ليزعم أن هذا من األصول البدعية!
= يف كالمه عن البدعة ينقل أقوال عبد اإلله العرفج يف كتابه "مفهوم البدعة"؛ ليجعله هو
التأصيل لكل الفروع اليت استنكر عدها من البدع ،هذا على الرغم من أن د .عبد اإلله العرفج يف
كتابه قد ذكر أن هذا اجتاه للعلماء -على فرض التسليم له فيما قال -ومل يتهم خمالفيه أبهنم
خوارج ،فأين هذا مما يفعله الكاتب هنا؟!
ولو تتبعت مواضع الزلل يف هذا اجلزء فلن ختلو صفحة من موضع أو أكثر ،أما املسائل اليت
تناوهلا فقد سبق اإلشارة إليها.
ولعل يف هذا القدر كفاية.


= نقد اجلزء الرابع :مسائل من علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية:
يف هذا اجلزء تناول املؤلف سبع مسائل كما سبق بيانه يف عرض حمتوى الكتاب ،ولنا مع
هذا اجلزء عدة وقفات ،نذكرها فيما يلي:
= حديث املؤلف عن القطع والظن كان مقدمة للحديث عن عدم قبول خرب الواحد يف
العقيدة ،وهي مسألة تناوهلا ابلتفصيل مؤلف اجلزء الثاين ،لكنه زاد هنا مسألة االحتماالت العشرة.
وهذه املسألة -كما يسميها ابن القيم وحق له -طاغوت ،فهم يقولون :إن األدلة اللفظية
ال تفيد القطع إال بعد القطع بنفي احتماالت عشرة منها :انتفاء اإلضمار واجملاز واالشرتاك والنقل
والتخصيص ،وهذا يف احلقيقة ال سبيل إليه يف معظم األدلة النقلية ،فيكون حجة لتقدمي العقل
عليها.
وهذا القول مساه ابن القيم طاغوات؛ ألنه قد انتهكت به حرمة األدلة الشرعية ،وقدم العقل
عليها به ،بدعوى أنه يفيد القطع ،هذا على الرغم من أن الدليل العقلي يعرب عنه أيضا ابللفظ،
( )26انظر( :ص.)130 :
28

فيلزمهم هذه االحتماالت العشرة يف الدليل العقلي أيضا ،بل ما من كالم منقول أبي لغة إال
وتدخله هذه االحتماالت ،وكالم العلماء أحرى أن تدخله هذا االحتماالت ،فلماذا ال تدخل
سوى األدلة الشرعية فقط؟!
= عندما تعرض للقائلني أبن حديث اآلحاد ال يقبل يف العقائد نقل أقوال املعتزلة واإلابضية
واإلمامية والزيدية!
= عندما تكلم عن القطعي والظين وفرق بينهما وأطال يف ذلك ذكر أن أبرز مسات هؤالء
املتشددين واملتطرفني هو اخللط بني القطعي والظين..
فأين الدليل على أهنم كذلك؟! هل هو حديثهم عن مسألة حكم كشف املرأة وجهها أمام
األجانب؟!
ويتهمهم أبهنم قالوا أبقوال دون أن يذكر نقال واحدا عنهم ،وهي السمة البارزة يف الكتاب!
ومن مث حبث املسألة وعرض أقوال الفقهاء ،وخصص مسألة كراهية املالكية للنقاب مبزيد حبث.
ومما يدعو للعجب أنه ذكر تنبيها يف عدم دقة قول من قال بوجوب النقاب ،وأن النقاب ما
هو إال وسيلة ،والواجب أن يقولوا :وجوب سرت الوجه..
حسنا ،ملاذا مل يستحضر هذا الكالم يف تفسي قول املالكية بكراهية النقاب وهو التنبيه الذي
يليه مباشرة؟!
= من نتائج عدم معرفة الكاتب مبن يرد عليهم ،وحماولته للبحث عن أي قول للرد عليه
واإليهام أبن الدعوة الوهابية كلها تقول به أنه انتصب للرد على الشوكاين يف عدم قوله حبجية
اإلمجاع ،وذلك بعقد مبحث طويل عن اإلمجاع ،والبحث األصويل املنضبط يقتضي حترير حمل
النزاع أوال ،وبيان اخلالف ،وهل تبىن املنهج السلفي أو الدعوة الوهابية أو (املتشددون) هذا املنهج
أم ال؟!
أما هذه الطريقة فال هناية هلا ،فأن تبحث يف كل مسألة عن خمالف مث تسود الصفحات يف
الرد عليه ،وتنسب للطائفة كلها أهنا قالت هبذا القول ،فهذا عجيب فعال ،أما مسألة اإلمجاع فإن
منظري الطائفة الذين يرد عليهم ردوا هذا القول! فاألمر أنه حيارب طواحني اهلواء!
= تناول مسألة القياس يف العبادات ،ومل يبني ما هلا من عالقة مبضمون الكتاب.
= تناول الكالم عن البدعة وهو أيضا مكرر ،فقد ذكر يف اجمللد الذي سبقه ،وال شك أنه
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حياول إثبات أن البدعة الشرعية منها ما هو حسن ،ومنها ما هو قبيح؛ لينتقل للحديث عن املولد
النبوي ،وينقل من نصوص العلماء اجملوزين له ما يستدل به على إابحته.
وهذا يف احلقيقة تكرار ملا ذكره العرفج يف كتابه ،وقد سبق أن تناول املركز هذه املسألة يف
مقال مستقل(.)27
= تناول احلديث عن مسألة (ال إنكار يف مسائل اخلالف) ،وأطال فيها كي يتوصل هبا إىل
تسويغ كل خالف ورمي خمالفيه ابلتشدد؛ ألهنم ينكرون يف هذه املسائل ،حماوال إثبات اخلالف
فيها ،وهذه املسائل هي :حكم إعفاء اللحية ،وحكم احللف بغي هللا.
أما إعفاء اللحية فحاول إثبات اخلالف يف هذه املسألة رغم نقل اإلمجاع فيها ،ورغم أنه مل
يصرح بعدم الوجوب سوى متأخري الشافعية؛ معتمدين على لفظ جممل إلمامهم ،وحنن خنالفهم
يف تفسيه ،ونقول تفسي لفظ اإلمام مبا يوافق اإلمجاع أوىل من تفسيه مبا خيالفه.
ومسألة احللف بغي هللا حياول تسويغ اخلالف فيها ،رغم أن ما نقله هو من أدلة وأقوال
كاف ابلقول ابإلنكار على من يفعل ذلك.
مث فلنفرض جدال أن احلق معه يف هذه املسائل :أليس يدعو إليها وينكر على من خالف
فيها؟! فلماذا ينكر على الطرف اآلخر فعل ذلك؟! أم أنه حالل له حرام على غيه؟!
بعد ذلك تناول مسألة (اخلروج من اخلالف مستحب) ،ومبحثا آخر عن الفرق بني التشدد
واالحتياط ،وأن التيسي من قواعد الشريعة ،فذكر أمورا ال خنتلف معه كثيا يف عدها ،لكن أين
الدليل على أن مثل هذا قد وقع ممن يرد عليهم؟! فإنه مل يذكر دليال على ذلك ،بل ذكر هذا
املبحث دون توجيه اهتام مباشر ملخالفيه أبهنم كذلك ،لكن القارئ احلصيف يعلم جيدا أن هذه
األمور املذكورة مل تذكر إال لكونه يلمز هبا هؤالء املخالفني ،ولو أنه أمكنه اإلتيان بدليل لنسبة هذا
إليهم ما أتخر ،فاهلل املستعان.


= نقد اجلزء اخلامس :حمور الفقه احلضاري:

( )27انظر :حترير معىن البدعة (ص ،)379-345 :ومقال :حكم االحتفال ابملولد النبوي وأدلة ذلك ،وهذا رابطه:
https://salafcenter.org/336/
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هذا هو آخر أجزاء الكتاب ،وكما هو واضح من العنوان :يتناول الفقه احلضاري ،وهذا
احملور مثل حمور العقيدة ،فما هو الفقه احلضاري؟! ال يهتم الكاتب ببيان ذلك.
وقد نوه الكاتب يف مقدمته إىل أنه لن يهتم بنسبة األقوال اليت يعرتض عليها إىل قائليها!
ألن هدفه ليس هو تتبع األشخاص ،وإمنا هدفه نقد التصرف وفقط.
وقد كان من املمكن قبول مثل هذا منه لو أنه ومرافقيه مل يوجهوا الكتاب إىل طائفة خصوها
ابلذكر ،ولو أنه عنون لكتابه بنقد هذا الفكر أاي كان قائله ،أما أن يتوجه هبذا النقد لطائفة خيصها
مث يذهب يتحلل من عزو األقوال بدعوى أن مهه نقد الفكر فقط فهذا ال يصلح ،ال سيما يف
كتب الردود ،وعنوان كتابه :الرد على أصول خوارج العصر!
ومهما يكن من أمر فقد بدأ الكاتب حديثه عن الثوابت واملتغيات يف اإلسالم ،واحلديث
عن التشدد ومالحمه وآفاته ،جاعال إايه الفصل األول ،وهذا لن خنتلف معه كثيا ما دام يرى أنه
ال يوجه االهتام فيه ألحد.
أما الفصل الثاين فقد تناول احلديث عن الرتك ،وأنه ال يدل على التحرمي وعلى البدعة ،وأن
البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ،وما ذكره أتصيل غي صحيح ،ال نوافقه فيه ،واحلديث
هنا مكرر ،سبق تناوله أكثر من مرة يف اجمللدات السابقة.
وكذلك تناول يف هذا الفصل مسألة اخلروج من اخلالف ،ومسألة اإلنكار يف املختلف فيه،
ومها أيضا مكرراتن مع اجمللد الذي قبله!
أما الفصل الثالث الذي هو بعنوان( :مفردات منهج التشدد يف الصدام) فهو بيت القصيد،
فقد جعل من الصدام مع العلم الفتوى بعدم كروية األرض والقول بتحرمي التصوير.
وعلى الرغم من أن اخلالف بني منتسيب املنهج السلفي قائم يف املسألة الثانية ،أما املسألة
األوىل فهو قول للشيخ ابن ابز ،وال مانع عقال وشرعا أن خيطئ الشيخ ،خاصة وأن غيه قال
خبالف ذلك ،فما الضي يف هذا؟!
ومع ذلك فإن الطريقة اليت يتعامل هبا هذا الكاتب مع األدلة واملسائل العلمية طريقة غي
سليمة ،وال تصلح حبال من األحوال!
فاألصل هو إثبات الشرع مع اعتقاد أنه ال يتعارض مع العلم ،لكن أن تذهب إىل أمر منتشر
فتجعل القول بتحرميه بناء على الدليل مصادمة للعلم ،فما هذا مبنهج سوي!
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وإن طرد هذا املنهج واألسلوب يفتح الباب على مصراعيه ألن يطوع الدين وفق الواقع
بدعوى أنه ال يصادم العلم!
وهذا احملذور الذي نتحدث عنه هو عني ما وقع فيه الكاتب ،فقد ذكر أن من مفردات
التشدد التصادم مع التقاليد االجتماعية واليت هي :االحتفاالت الدينية (وأمهها املولد النبوي)،
واألذاانن يوم اجلمعة ،وبعض صيغ تكبيات العيد ،وبناء املشاهد على قبور الصاحلني ،وإقامة
سرادقات العزاء ،واملسبحة ،وجلسات الذكر!
وهكذا ال تنتهي من قراءة هذا الكتاب دون أن خترج بنتيجة واحدة هي أن الفقه احلضاري
هو أن تبحث يف أدلة الشريعة ما جيعلها موافقه ألهواء الناس وبدعهم ،مث إايك أن حتاول أن تنكر
شيئا من هذه البدع؛ ألن هذا صدام مع اجملتمع وتشدد يف الدين!!
وقبل أن ينهي الباحث كتابه يتحسر على املزارات الدينية اليت هدمت يف اململكة العربية
السعودية ،ويرى أن هذا تشدد وصدام مع املعامل التارخيية .وانظر إليه ماذا يقول:
«لقد قام أتباع املنهج املتشدد بتدمي اآلاثر اإلسالمية ،وقد ركزوا جهودهم هذه األايم على
حمو آاثر اإلسالم ومعامله ،وطمس كل أثر ديين حىت املساجد ...وال نشك حنن وكل متحرق على
احلق واحلقيقة أهنا مؤامرة شيطانية على اإلسالم وأهله»!!(.)28
فهل هذه االهتامات الشنيعة هي النقاش العلمي للفكرة بغض النظر عمن قاهلا؟! سبحانك
ريب!!
وما أسوأ ختام الكتاب! إذ ختمه بنقل مطول عن مقدمة كتاب "املتشددون" لعلي مجعة
مملوء ابلسب واالهتامات الباطلة(.)29


وختاما:
قبل أن أهني نقدي هلذا الكتاب أود أن أشي إىل أمرين مها من األمهية مبكان ،ومها مبثابة
مالحظات عامة على األجزاء كلها:
( )28انظر( :ص.)102 :
( )29انظر :عرض ونقد كتاب "املتشددون" لعلي مجعة على هذا الرابط:
https://salafcenter.org/2200/
32

= األول منهما هو :أنه من البديهي واملنطقي يف مناقشة أي فكر أن حتيط علما بكتب
هذا الفكر ،وما هي الكتب اليت تؤصل له ،وما هي اليت ليست بذاك ،وأن تطلع على أقوال
املؤسسني واملنظرين ،وأن تفرق بني ما هو أصل يف املخالفة وما هو فرع ،وأن متحص االهتامات
جيدا ،وتقرأ كتب املوافقني واملخالفني ،أما أن تنتصب ملناقشة فكر وتفسح جملدات مخسة للرد
عليه دون أن تفعل شيئا من ذلك فهذا مما ال يقبله عاقل.
مث كيف ترد على فكر دون أن تبني لنا أوال :من هؤالء الذين ترد عليهم؟ وأين مكاهنم؟
ومىت ظهروا؟ وما جذورهم الفكرية؟
أليس خلو هذه اجمللدات اخلمسة من أي شيء من هذا أمرا عجيبا؟!
= والثاين منهما هو :وصف النربة اليت كتب هبا هذا الكتاب ،وإنه ليسوءين أن أقول :إن
نربة االنتقام والتشفي يف الكتابة مل خيل منها جملد ،اللهم إال اجمللد الثاين فقط ،فأين هي املناقشة
العلمية اهلادئة التأصيلية املزعومة؟!
ووهللا ،لو أين موافق هلم يف الفكر الذي حيملونه النزعجت أشد االنزعاج من هذا الذي
صنعوه! فلست أراها سوى حماولة حثيثة جلمع أي شيء ميكن به التشغيب على خمالفيهم فقط!
أوهكذا يكون النقاش العلمي؟! أين اإلنصاف اي سادة؟!
نعم ،بيننا وبني خمالفينا مسائل جوهرية ،ونرحب مبن يطرحها للنقاش العلمي اهلادئ ،لكن
البدعة -النابتة حقا -هي أن ترمي خمالفي األشعرية أبهنم خوارج ،مث تويل مولوال صائحا :إهنم
يكفرون املخالف!! بربكم أين عقولكم؟!
وخالصة هذا الكتاب :االنتصار للمنهج األشعري يف العقيدة ،وتسويغ الطواف ابلقبور
واألضرحة والتربك ابلقبور ،وسائر البدع ،واهتام املنهج السلفي بكل نقيصة ،وهللا املستعان ،وال
حول وال قوة إال ابهلل.
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