مقدمة:
تعد الظاهرة الدينية من أقدم الظواهر اليت عرفها اإلنسان يف هذه الدنيا ،فهي جزء من
وجوده ،قال تعاىل{ :ق لنا اهبطوا من ها َجيعا فإما َيتي نكم من هدى فمن تبع هداي فل خوف
عليهم ول هم َيزنون} [البقرة ،]38 :فاإلنسان متدين بطبعه ،وعلى ذلك جبله هللا سبحانه،
وجعل من الوحي موجها له يف أقواله وأفعاله وكل شأنه.
وملا كانت الظاهرة الدينية هبذه املنزلة وهذا الرتباط الوثيق ابإلنسان كان البحث يف شأهنا
أو حماولة تغيريها أو إخراجها عن سياقها أمرا يف غاية اخلطورة؛ ملا له من أثر يف واقع الناس،
وإمنا يكون النظر فيها إذا توفرت َجلة أمور كصحة القصد ابتداء وسلمة البواعث الداعية
للنظر ،مث فهم مكوانت الظاهرة حبيث ميكن حتصيلها وتوجيهها الوجهة الصحيحة ،وإل فإن
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استطاع النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم نقل اجملتمع اجلاهلي مما كان فيه
ليكون جمتمعا صحيح التوجه والسلوك ،متجردا يف كل غاايته هلل سبحانه عرف مقصد دراسة
هذه الظواهر وأمهية ذلك.
يف كل جمتمع من اجملتمعات هناك -يف تعبري علم الجتماع -صفوة تقوده وتوجهه ،وهذه
الصفوة قد تكون دينية أو سياسية -ومها مادة احلكم ،-وعادة ما يكون لظهورها سياق
موضوعي وأسباب جمتمعية .وكما هو مقرر يف علم الجتماع فكما أن لظهورها أسبااب ،كذلك
لذهاهبا واستبداهلا أسباب ،وليس شأن الناظر هنا الوقوف عند هذا احلد من اإلدراك ،وإمنا
العناية مبعرفة األسباب اليت تدعو لذهاب صفوة وظهور غريها ،علما أن هاتني الصفوتني قد
جتتمعان وقد تفرتقان ،وهلذا سياقات واقعية؛ مما جيعل من اجتماعهما وافرتاقهما حالة تكتنفها
َجلة من األحكام ،كما تندرج يف توصيفها َجلة من املصطلحات ،منها مصطلح "التوظيف"،
( )1أخرجه البخاري (.)1586

والذي يطلق غالبا يف سياق الذم على اعتبار أنه -أي :التوجيه -يذهب بفاعلية الظاهرة
الدينية ،وقدرهتا على اإلصلح ،فضل عن ضعف القصد وخشية املآلت ،وإن كان ما تقدم
صحيحا يف اعتبار معني ،إل أن التوظيف كما َيتمل التوجيه السليب َيتمل التوجيه اإلجيايب،
ولكل احلالتني أمثلة يف التاريخ ،ومن جانب آخر فإن توظيف الظاهرة الدينية قد يكون متأخرا
عن أسباب ظهورها ،فل تلزم بينهما.
شهدت الظاهرة الدينية يف العقود املاضية ظهور السلفية كمادة للتغيري يف اجملتمعات العربية
واإلسلمية ،وكان هلذا الظهور أسباب موضوعية ،وقد شهد ظهورها أحداث جساما يف األمة
جعل منها حمل امتحان ،نرى اليوم آثره واليت من أبرزها ظهور ظاهرة دينية جديدة تعمل على
إعادة إحياء املدارس التقليدية يف الفقه والعقيدة والسلوك ،وكغريها من الظواهر لفتت أنظار
الباحثني.
وكان مما وقفت عليه مؤخرا كتاب" :النشاطَاَلشعريَاملعاصرَ:السماتَومكوانتَ
اخلطابَوالعالقات" َللباحثَالشيخَحممدَبراءَايسيَحفظهَهللا ،وهو حبث انفع وعمل
جاد ،بذل فيه جهدا ملحوظا ،دل على سعة اطلعه وحسن بيانه وَجعه ،والكتاب على
اختصاره إل أنه فتح أبوااب للنظر يف هذه الظاهرة اجلديدة ،فأحببت أن يكون يل إسهام يف
هذا الباب ،فاخرتت أن أكتب فيه قراءة خمتصرة يف البعد الجتماعي الدين ،حيث اجتمع يف
الكتاب َجلة من معانيه حتتاج إىل َجع ونظم وحتليل؛ رجاء الفائدة منها ،وسأجعلها يف عناوين
مرتابطة مندرجة توضح املقصود إبذن هللا ،وعليه فكل إحالة هي للكتاب املذكور ،هذا وأسأل
هللا التوفيق والسداد.
النبعاثَاَلشعريَ:السابقَ َوالالحقَ:
تقدم أن ظهور ظاهرة دينية معينة إمنا يكون ألسباب ،ول يلزم من ذلك حق أو غريه،
على أن حمل العناية هو دراسة أسباب الظهور أو الضمور ملعرفة الواقع وتقدمي العلج له ،وعند
النظر يف أدبيات "النشاط األشعري املعاصر" ترى نوع قصور يف التعامل مع الظواهر الدينية،
ومنها ما يتعلق بسياق ظهور األشعرية قدميا وحديثا ،وليس مقصود اإلشارة هنا لفت النتباه
هلذا القصور ،وإمنا حمل العناية هنا آثر هذا القصور يف التعامل الواقع وما فيه من اختلف،

كذلك ما قد يؤديه هذا القصور من توظيف غري حسن وجتاوز احلق يف التعامل مع املخالفني،
وقد وقف الباحث -وفقه هللا -يف كتابه على مواضع تدل على املعاين املتقدمة ،من ذلك:
قول علي َجعة" :العلماءَقاطبةَيطلقونَعلىَالسادةَاَلشاعرةَأهنمَأصحابَاملذهبَ
احلقَ ،فكانوا َأحق َهبا َوأهلهاَ ،واستقر َالتدريس َيفَكل َمعاهد َالعلم َالعريقة َيف َاَلمةَ
اإلسالمية؛َمثلَاَلزهرَالشريفَوالزيتونةَوالقريوانَعلىَتدريسَمذهبَالسادةَاَلشاعرة؛َ
اعرتافاَمنَاحملققيَمنَعلماءَاَلمةَأبنهَاملذهبَاحلق" (ص.)89-88 :
من خلل هذه الفقرة من كلم علي َجعة يظهر حجم الوثوق الذي يظهره "النشاط
األشعري املعاصر" ،وهذا وإن كان ل خيتص هبم إل أهنم اعتمدوا على جمرد النتشار وجعلوا
منه ركيزة يف التأسيس للعودة إىل الواقع ،وقد غاب خلف هذه الدعوى األسباب املوضوعية يف
انتشار املذهب األشعري ،وتعلقه ابتداء بتبن اخللفاء واألمراء له حىت أصبح مذهب الدولة،
وقد بنوا على ذلك أحقية املذهب األشعري ابلعتماد والظهور ووجوب اللتزام ،وقرروا وجوب
الدعوة إليه على احلكام والعلماء ،من ذلك قول نزار محادي معلقا على زايرته جلامعة اإلمام
أيب احلسن األشعري يف داغستان" :هكذاَتكونَخدمةَمدرسةَأهلَالسنةَ،ولعلكَلوَفتشتَ
العاملَالعريبَمنَشرقهَإىلَغربهَيفَعصرانَماَوجدتَجامعةَهبذاَالوضوحَيفَاملقاصدَوكمالَ
القائمونَعلىَجلَاحلكوماتَالعربيةَواَلثرايءَالعربَقادرونَ
النتظامَوحسنَاإلعدادَ...
َ
علىَإنشاءَأفضلَاجلامعاتَوختريجَأذكىَالعلماءَ،ولكنهمَخمذولونَممنوعونَمنَذلكَ،

أصيبواَبداءَالبخلَوالشحَمعَاجلهلَاملركبَوالنفاقَ،إلَمنَرحمَهللاَتعاىل" (ص.)35 :
وكما هو واضح فقد انعكس هذا الشعور على املقارابت الواقعية ،حيث امتازت ابلصدام،
من ذلك اهتام العلماء الذين ل جيرون على طريقهم أبنواع الهتامات ،من ذلك قول سعيد
فودة يف الثناء على العلء البخاري" :فلمَميالئَالناسَعلىَحسابَالدينَوأحكامهَ،وملَ
يكنَيبتغيَرضاَاحلكامَليصلحَأمورهَالدنيويةَكماَتراهَيفَكثريَمنَمشايخَالزمان" (ص:
 .)73ومثل هذا يوقفك على الستعداد الشخصي والنفسي لدى أبناء هذا التيار ،وقدرهتم
على استيعاب املخالفني هلم وإدارة اخللف ،وقد انعكس هذا على واقع الناس اليوم حىت بلغ
إىل إصدار قرار مبنع لباس معني!

وقد ظهر -كما تقدم -يف أدبيات "النشاط األشعري املعاصر" اجلهل أبسباب الظواهر
الدينية يف ظهورها أو ضمورها ،وملا كانوا يعتقدون يف طريقتهم أهنا احلق ،وأن ما عداها الباطل؛
فسروا ظهور السلفية أبسباب بعيدة عن الواقع ،تذهب ابلقدرة على صحة املعاجلة للظواهر أو
معرفة احلق عند الختلف ،من ذلك ما ذكره الباحث -وفقه هللا -عن حممد زاهد الكوثري
يف رد له على األستاذ حمب الدين اخلطيب" :فأنتَتعلمَ-وكلَالناسَيعلمونَ -أنَكتبَ
سلفكمَيفَمراحلَالدعايةَيفَبالدَالسنةَإمناَكانتَأولَحمطةَحتطَفيهاَقبلَسنواتَقالئلَ
هيَاملطبعةَالفرجيةَللشيخَفرجَهللاَالكرديَذاكَالسلفيَاملشهورَ،فهوَيقومَبطبعهاَ

وإذاعتهاَ،وأيىبَبقيةَالطابعيَمبصرَوغريَمصرَأنَيقومواَبدعايتهمَإلَحتتَمستعارَالكىنَ
وخمتلفَاَللقابَ،أهذهَسلفيتكمَاحملتجبةَثالثةَعشرَقران؟!َوملاذاَكانتَتتوارىَِبحلجابَ
يومَكانَلإلسالمَقوةَوشوكةَوحولَوطول؟!" (ص.)131 :
وغالب كلم النشاط األشعري املعاصر ل خيرج عما قاله الكوثري يف تكييف الظاهرة
السلفية ،وأول ما يظهر يف تعاملهم مع ظهور السلفية هو غياب التفسري التأرخيي لعلقة السلفية
بدعوة اإلسلم وعلقتها ابألشعرية ،فيظهر من كلم الكوثري مصادرة شرعية السلفية من
األصل ،حيث جعلها مسترتة مدة ثلثة عشر قران هي عمر دعوة اإلسلم نفسه يف ذلك
الوقت!! وأما أن السلفية ظهرت عندما ضعف اإلسلم فهذه أيضا مصادرة ،ومن عرف التاريخ
عرف أن األشعرية أبصوهلا العقلية ظهرت عند ضعف الدولة اإلسلمية وضعف مدرسة أهل
احلديث ،وقد أشار إىل حنو هذا عدد من علماء ذلك الوقت ،ومن طالع مقدمات كتبهم وقف
على ذلك ،كمقدمة ابن خلد الرامهرمزي لكتابه" :احملدث الفاصل" ،ومقدمة اخلطايب لكتابه:
"معامل السنن" ،وما راج مذهب األشعرية يوم راج وانتشر إل لتعلقه ابإلمام أمحد رمحه هللا ،ومع
هذا فإن ضعف الدولة اإلسلمية اترخييا هو سبب مباشر هلذا النوع من احلركات العلمية،
وليس الكلم عن السبب ،وإمنا الكلم عن هذه احلركة العلمية ومقدار إجابتها عن الواقع
اجلديد ،وهنا يظهر الفرق الكبري بني ظهور السلفية يف الوقت الذي أشار إليه الشيخ الكوثري،
وبني النبعاث األشعري اجلديد ومقاصده.
النبعاثَاَلشعريَ:قراءةَيفَاملقاصدَ:

مثلت األحداث اليت مرت هبا املنطقة بداية من حرب اخلليج إىل ما يعرف ابلربيع العريب
سببا للفت النتباه إىل السلفية ،حيث قوم الواقع تقوميا جيعل من السلفية سببا يف اإلرهاب،
وعلى هذا خرجت التوصيات من املراكز البحثية الغربية مبحاربة السلفية فكراي ،ومن ذلك إجياد
البديل هلا ،ومن نظر يف املنطقة منذ ذلك التاريخ رأى تغيريا يف الواقع؛ من إنشاء مراكز إىل
أتسيس روابط وعقد مؤمترات ومنع كتب معينة بل ولباس معني ،يف َجلة أعمال كلها أتيت يف
السياق السابق ،وقد أشار الباحث -حفظه هللا -إىل هذه الثنائية بقوله" :وقدَنظرَإىلَالنشاطَ
اَلشعريَاملعاصرَعقبَمؤمترَالشيشانَعلىَأنهَنشاطَلديهَقابليةَللتوظيفَملواجهةَروحَ
املقاومةَللقوىَالغربيةَ،ووجهَذلكَأنَعنصرَاخلصوصيةَالشديدةَللسلفيةَلدىَالنشاطَ
اَلشعريَاملعاصرَميكنَتوظيفهَإلمخادَروحَاملقاومةَللقوىَالعاملية؛ َلكونَالسلفيةَمنَ
روافدَهذهَالروحَاملقلقةَدولَياَوحملَيا" (ص.)25
ومن أتمل يف أدبيات "النشاط األشعري املعاصر" رأى أهنم مدركون ملا تقدم تقريره ،وقد
قدموا إجاابت متعددة عن مسألة التوظيف ،من ذلك قول سعيد فودة يف اإلجابة عن سؤال
متعلق ابنعقاد مؤمتر الشيشان" :املهم َيفَاملؤمترَأنه َمل َمتارس َحكومة َالبالد َأيَضغوطَ
سياسيةَول َتوجيهيةَعلىَالعلماءَواملشاركيَفيهَ،وملَحيدثَشيءَمنَاإلمالءَوالتوجيهَ
أبداَ،وإمناَلَأقبلَبذلكَلنفسيَأبدا" (ص .)26 :ومثل هذا الكلم إن كان صدقا فهو
يعب عن غفلة عظيمة ،وإل فأي توجيه ميكن أن ميارس أكثر مما جرى؟! وأي نتائج تؤمل أكثر
مما كان؟! فهي مل تغادر صغرية ول كبرية من توصيات مراكز البحث الغربية ،بل زادت عليها،
ولكن كيف نفسر هذا التعايل الذي ميارسه "النشاط األشعري املعاصر" جتاه مسألة التوظيف؟!
لإلجابة عن هذه املسألة ل بد من النظر يف مقاصد النبعاث الشعري؛ حيث جعلوا جمرد
العودة إىل الواقع مقصدا هلم ولو كلفهم ذلك أتويل جمرايت األحداث ،وعند ذلك غابت عنهم
كثري من املقاصد الشرعية ،كما غابت فلسفة التاريخ وأسباب الظهور والضمور ،واكتفوا ابدعاء
احلق لألشعرية يف الظهور ،ومن نظر يف نتاجهم رأى أنه مقتصر على البعد الفلسفي والكلمي،
وقد ذكر الباحث -وفقه هللاَ -جلة من نشاطات "النشاط األشعري املعاصر" ،وهي ل خترج
عن علوم املتكلمني التقليدية ،وهذا جيعلك تتساءل عن قدرة هذا النشاط على جماراة الواقع

وتقدمي جواب عن سؤال النهضة ،فضل عن قدرهتم على البعث احلضاري ،وهذا من الفوارق
املهمة بني النشاط األشعري املعاصر والنبعاث السلفي ،والذي كان انبعاث أمله الواقع.
ومن نظر يف بواعث العلماء املصلحني على مر التأريخ رأى أهنم وجدوا يف السلفية ملذا
هلم يف تغيري الواقع وتقدمي اإلجابة من جمرايته ،وقد جتاوزوا يف طرحهم الفلسفة ومضائق الكلم
كما هي عادة الشعوب اليت تنشد التقدم ،وابلعودة إىل السؤال املتقدم حول تعايل "النشاط
األشعري املعاصر" عن اإلقرار مبسألة التوظيف ،فمما دفعهم إىل هذا -وهو من بواعثهم املهمة-
عداؤهم غري املبر للسلفية حىت غلب على خطاهبم وذهب ابتزاهنم ،بل أوردهم موارد غري
شرعية حيث اتهت أولوايهتم يف التعامل مع املخالفني ،وقد رصد الباحث يف مواضع من كتابه
هذه احلالة ،فمن ذلك قوله" :فإنَعدمَالتوجيهَأوَاإلمالءَأوَالتبعيةَلَينفيَالوعيَلدىَ
القوم َِبلغاايت َاليت َتقصدها َتلك َاجلهات َاحمللية َوالدولية َمن َدعمهمَ ،بل َوالسعيَ
لتحقيقهاَ،ومنَمجلةَتلكَالغاايتَالواضحةَإضعافَالسلفية؛ََلنَاحلساِبتَاَلشعريةَ
املعاصرةَتؤديَإىلَأنَإضعافَالسلفيةَمهمةَنبيلةَوعملَصاحل؛َإذَهوَإضعافَملبتدعةَ
لنَينتصرَاإلسالمَمعَقوهتم" (ص.)28 :
ويف سبيل العداء للسلفية سعى "النشاط األشعري املعاصر" إىل إلصاق التهم هبا ،كادعاء
أن السلفية كرست النقطاع بني أجيال األمة وعشرة قرون مضت (ص ،)133 :وأول ما
تقف عليه يف مثل هذه الدعوى هو عدم فهم الظاهرة السلفية ،وفهم دعوهتم اليت تقوم بتجاوز
َجلة من الرتاتيب اليت عرضت ووجدت يف واقع الناس كاجلمود والتقليد ،فضل عن اإلغراق
يف علم الكلم والفلسفة والذي ذهب بفاعلية األمة .مث لو كان األمر يدور بني اعتبار جيل
من أجيال األمة ،فأيهما أوىل ابلذم :من قطع األمة عن علوم القرون املفضلة واليت شهد هلا
الوحي ابخلريية ،أم من قطعها عمن بعدهم -وإن كان هذا غري صحيح-؟! فإن ما فعلته
السلفية ل يتعدى وضع معايري إلعادة علوم الوحي إىل فاعليتها من خلل إعمال النص
والذهاب ابملعارضات الواردة على حمل الستدلل به ،وهذه عدة املصلحني على مر التأريخ،
وإل فهذه املدوانت العلمية ما زالت متداولة بني أيدي الناس.
وقد ذهب "النشاط األشعري املعاصر" إىل الفجور يف اخلصومة من خلل أدبيات خطاهبم
وما فيه من السب والشتم ،من ذلك وصف سعيد فودة للسلفيني أبهنم" :أجهلَمنَالتيسَ

يفَزريبتهَ،وهؤلءَمعطلونَلعقوهلمَ،ولَينظرونَ،وليسَفيهمَأيَقابليةَللنظرَمهماَكانَ
بسيطا" ،وقال" :وإذا َسألتهم َعن َأصول َالستدلل َتراهم َأجهل َمن َاحلجارة" (ص:
 ،)138إىل غري ذلك من الكلم الذي يوقفك على مقدرة أمثال هؤلء على تقدمي مقارابت
واقعية تستوعب اجملتمع ،ويف ذات السياق فقد ذهب عداؤهم غري املبر للسلفية وغياب
إدراكهم للواقع إىل اإلخلل ابألولوايت؛ حيث قدموا عداء السلفية على مواجهة املشاريع
الشيعية يف املنطقة ،وقد عللوا ذلك أبنه" :لَميكنَذلكَأنَيتمَيفَظلَوجودَالسرطانَ
املسمىَِبلوهابيةَوأدعياءَالسلفيةَيفَجسدَأهلَالسنةَ،ولكنهَسرطانَعقيمَوعماَقريبَ
يزولَإبذنَهللا" (ص.)158 :
ظاهرةَالغلوَيفَفكرَالنشاطَاَلشعريَاملعاصرَ:
مل يفوت النشاط األشعري املعاصر فرصة يف إدانة خصومه إل استغلها ،ففي انتشار ظاهرة
الغلو وإلصاقها ابلسلفية على وفق ما ذكرته مراكز البحث الغربية سعى كثري من أبناء هذا التيار
إىل استغلل هذه الفرصة يف ذم السلفية وعلمائها ،حيث يعتب سعيد فودة "داعش" نتيجة
حتمية للسلفية ،كما يرى اجلفري أن ابن تيمية -رمحه هللا -هو أساس "داعش" ومن فكره
خرجت (ص ،)78 ،77 :وهذا القول منهم وهذه التهم وإن كانت أتيت يف سبيل اخلصومة
إل أهنا تعود على أبناء "النشاط األشعري املعاصر" ابلذم ،فمن جهة يظهر غياب املقصد
الشرعي يف توصيف هذه الظاهرة والذي يتعاىل عن مثل هذه األخلق ،كما يظهر من جهة
ذم الرتاث نفسه ،والذي يعظمه أبناء هذا التيار ،فجعل جمرد التشابه كافيا لإلحلاق ،واألصل
أن ينشغل أبناء هذا التيار إن أحبوا خوض غمار التصنيف واإلحلاق أبمور ،منها :بيان علقة
الدين نفسه بظاهرة الغلو ،ومكانته فيها ،وتفكيك هذا الرتكيب ،وقد تقرر أن الغلو سلوك
إنساين له عوامل وأسباب تظهره وخترجه عن حد العتدال ،كما كان عليهم أن يفرقوا بني
السلفية كبعد معريف وبني السلفية كنظام تدين ،حيث تقرر أن نظام التدين يدخل فيه ما ليس
منه ،فوجود تيارات الغلو له أسبابه املوضوعية ،ووجود بعض أدبيات السلفية فيهم إمنا يعود يف
بعض األحيان للبيئة اليت ظهرت فيها ،كما أن السلفية مثلت يف العقود املاضية مادة التدين
والتغيري يف اجملتمع ،ولكن السؤال :هل يف أدبيات النشاط األشعري املعاصر ما مينع الغلو؟
وهل قدموا مقارابت تعني على ذلك؟ خصوصا أهنم مل ميتحنوا يف الواقع اليوم لنزوائهم يف

العقود القريبة املاضية ،وإل فمن عرف ظاهرة الغلو وعلقة الدين هبا عرف أن التدين األشعري
كغريه ميكن أن يؤسس هلذه الظاهرة ،ول مينع منها ،مبعىن أن املكون الدين يف الغلو يتحقق
بوجود األشعرية كما يتحقق بغريها.
وهنا أنبه على مسألة مهمة وهي :أن التيارات اليت شكلت التدين عند الناس يف العقود
املاضية قد قدم أهلها مقارابت جتاه قضااي الواقع كاحلكم بغري ما أنزل هللا ،وحكم العمل
ابلقوانني الوضعية ،وأنواع الدول وغري ذلك ،وعلى أساس ما قدموا بنيت مشاريع إصلحية يف
الواقع ،وهذا كله خارج عن نطاق الظاهرة األشعرية املعاصرة ،فليس هلم مقارابت فيها ،بل إن
بعض ما قرره أبناء النشاط األشعري املعاصر يؤسس للغلو ،كما يف تقرير سعيد فودة حلكم
الدول اليت حتكم ابلقوانني (ص)28 :؛ ولذلك فإن ما أظهره النشاط األشعري املعاصر من
استغلل هلذه الظاهرة هو يف حقيقته خروج عن املقاصد الشرعية املعتبة أوجبته اخلصومة غري
الشرعية.
املذهبيةَيفَفكرَالنشاطَاَلشعريَاملعاصرَوالفجوةَاحلضارية:
اختذ "النشاط األشعري املعاصر" من الدعوة إىل املذهبية ركيزة لدعوهتم والعودة إىل الواقع
اليوم ،وقد قادهم هذا إىل نقد التفقه السلفي الذي شكل تدين الناس يف العقود املاضية ،على
أن هذا النقد كما هو يف سائر شؤون هذا التيار اتسم ابحلدة واملبالغة واخلروج عن الشرع ،وقد
ظهر هذا يف أمرين:
اَلول :تقومي التفقه السلفي :فقد وصفه أبناء هذا التيار أبنه تفقه شاذ ،من ذلك قول
"وهمَفعالَلَيتَبعونَأح َداَمنَهؤلءَالعلماءَاَلجالءَ،بلَهمَخمالفونَهلمَ،
َ
سعيد فودة:
وهمَيقولونَمباَلَيقلهَواحدَمنهمَ،وكلَواحدَمنهمَمذهبَقائمَبذاتهَ...وإذاَسألتهمَ

عنَأصولَالستدللَتراهمَأجهلَمنَاحلجارة" (ص .)138 :ومثل هذا التقومي فيه من
الغلو والبعد عن احلق وجمافاته الشيء الكثري ،ومن نظر يف أدبيات "النشاط األشعري املعاصر"
مل ير توصيفا للتفقه السلفي يبني حقيقته ،واملنهج الفقهي الذي دعت إليه السلفية ،ومراتب
التفقه عندهم ،بل والختلف بني املدارس السلفية يف هذا الباب ،وهذا بطبيعة احلال قصور
ممن تصدى لنقد ظاهرة دينية انعكس على واقعهم .فهذه الدعوة الصلبة اليت ينتهجها "النشاط

األشعري املعاصر" تصطدم مع املؤسسات الفقهية يف العامل ،كاجملامع الفقهية يف العامل
اإلسلمي ،واجلامعات واملعاهد بل واملنابر اإلسلمية عامة ،حيث تؤسس هبذه الطريقة إىل نوع
من الصراع ،والذي بدأان نعيشه اليوم.
وأماَاَلمرَالثاينَالذيَانتهجهَ"النشاطَاَلشعريَاملعاصر" :فهو إلصاق التهم ابلسلفية
كما تقدم ،حيث اختذوا من ذلك وسيلة لصرف الناس عنهم ،والذي أود اإلشارة إليه يف
معرض ذكر هذه املسألة أن هذا النوع من الصراع يذهب بكثري من أولوايت التفقه الذي
حتتاجها األمة اليوم ،حيث تعاين األمة من فجوة حضارية ل تذهب هبا هذه الدعوة ،فمن نظر
إىل النوازل املعاصرة رأى أهنا بنيت على الفقه األصيل ،وهو الذي جرى عليه العمل يف اجملامع
الفقهية كما تقدم ،فمقتضى تلك الدعوة ترك هذا الكم اهلائل من الجتهادات ،مع عدم
القدرة على إجياد البديل كالتخريج على أصول املذاهب وفروعها ،واألصل أن التفقه من حيث
هو نظام تدين أن يعاجل الواقع ويستوعب احلضارة ويتجه حنو العمران ،ل أن جنعل من املشكلة
احلضارية مشكلة دينية ،فمشكلتنا ليست دينية.
ومن جانب آخر فإن احلاجة إىل العودة إىل املذاهب لدى "النشاط األشعري املعاصر"
جعلتهم يتجاوزون كل نقد وجهه أهل العلم للمذاهب كوجود اجلمود والتقليد ،وهذا أمر ملزم
لكل نظام تدين؛ حيث يتعلق حبركة اجملتمع وتفاعله مع النص وتشابه احلاجات والستعدادات
لدى الناس ،وإمنا أوجب هلم هذا ابإلضافة إىل ما تقدم بيانه خلو هذا النبعاث من فكرة
اإلصلح اليت اندى هبا أهل العلم يف مطلع القرن املاضي ،بل رأوا فيها احنسارا لنفوذهم حيث
قامت على نقد املذهبية ،ومن أشهر من اندى بذلك من املتأخرين شيخ األزهر حممد عبده
وتلميذه حممد رشيد رضا -رمحهما هللا ،-وكتاب "حوارات املصلح واملقلد" لرشيد رضا شاهد
بذلك؛ ولذلك يوجه هلم نقدا شديدا يف أروقة ومعاهد هذا التيار.
وهنا أنيت إىل علقة "النشاط األشعري املعاصر" اببن تيمية -رمحه هللا -حيث يعد ابن
تيمية العدو األول هلم ،وقد اختذوه غرضا هلم وهو أمر ل خيفى ،وقد خصص الباحث -وفقه
هللا -مواضع يف كتابه لرصد هذا العداء ،منها املبحث الثالث والذي عنونه ب " :العدائية لشيخ
اإلسلم ابن تيمية" .وبعيدا عن تفاصيل الكلم يف هذا املبحث ،إل أن هذا العداء ذهب
بفرصة كبرية لإلصلح اجملتمعي وبعث روح التجديد ،فقد ظهر يف أدبيات "النشاط األشعري

املعاصر" جهل كبري بنزعة التجديد عند ابن تيمية -رمحه هللا -وظروف ذلك العصر ،حيث
كان عصرا مؤهل لظهور دعوة إصلحية ،فقد بلغ املسلمون مبلغا من ضعف الروح ووهن
العقيدة ظهرت آثره يف سقوط الدولة اإلسلمية على يد التتار ،كيف ل يكون كذلك وقد
أصبحت العقيدة مباحث فلسفية جدلية احنصرت يف الكتب ،فضل عن جتريد األمساء
والصفات من معانيها وابلتايل آثرها يف نفوس املسلمني وقلوهبم ،ومن نظر يف "النشاط
األشعري املعاصر" رأى أن أكثر ما شددوا عليه اليوم هو إعادة ما كان مييز املدرسة األشعرية
قبل ابن تيمية -رمحه هللا ،-ول أدري هل كانت األمة تنتظر العودة إىل الستغاثة بغري هللا
سبحانه فيتعلق القلب بغري خالقه وموله فريكن إىل ضعف ،أو التوسل ابلصاحلني؟! وهل يف
هذا خروج من التيه احلضاري الذي حنن فيه؟! وهل من ينادي مبثل هذا مؤهل لقيادة األمة يف
هذه املرحلة مع مثل هذا الوعي؟!

