تمهيد:
لم تزل األصوات تعلو بنقد السلفية واهتامها حتى صارت مزعجة لمن
صدرت عنهم ،وصارت أقرب إلى الصراخ والعويل منها إلى صوت العلم
والعقل ،وآل الناس ف السلفية إلى أمر مريج ،وقول مختلف ال يتميز فيه حق من
باطل ،وحسب الناكثين عن الحق المصرين على الحنث العظيم أن يوصلوا
دعاة الحق إلى مرحلة الشك أو االرتباك ،وهي غاية ما يصلون إليه؛ ألن سنة اهلل
ال تسمح لهم بغير ذلك ،فسرعان ما ينسخ اهلل ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته.
وقد تنوعت تهم السلفية بعدد أفواه المتكلمين من خصومها ،ولم تزل
الخصومة بأعداء السلفية حتى ضربوا أخماسا بأسداس ،فذموها بما ينبغي أن
تمدح به ،وأوقعهم التخلي عن شرف الخصومة الثقافية ف بوائق فكرية ودينية،
ليس لمتكلم هبا يدان ف الدفاع عما تفوه به ،وصرفوا التهمة ونوعوها حتى
اهتموا بالشيء ونقيضه.
وكان من بين هذه التهم التي يدفعها الواقع ،ويشهد العقل بخالفها :هتمة
السلفية بالبعد عن المنهج العلمي واعتماد الوعظ الديني من أجل التأثير على
الناس ،هذا مع أن الوعظ بحد ذاته ليس له أي داللة سلبية ف نصوص الشرع،
وامتهان المرء له ما لم يوقعه ف الكذب على اهلل وعلى رسوله ليس بمذموم.
وهذه التهمة هتمل مقومات السلفية العلمية والموضوعية ،وهي هتمة ال
تنهض أمام البحث العلمي أو التقرير الموضوعي ،لكن الحماس للفكرة
وسكرة الغضب يعميان المتكلم عن الحقائق التي ال يستطيع لها دفعا إذا سكت
غضبه ورجع إلى نفسه ،والقارئ المنصف حين يقرأ لبعض خصوم السلفية يجد

بعضهم يوقع نفسه ف مهالك ليس لها من تفسير إال شهوة الكتابة والنقد،
ومحاولة التلذذ بتتفيه الخصوم واهتامهم بالباطل.
ولنا وقفة مع متهمي السلفية بامتهان الوعظ والبعد عن المنهج العلمي ،وال
بأس قبل ذلك أن نبين مقومات السلفية التي تنطلق منها:
مقومات السلفية:
عادة ما تأيت مثل هذه االهتامات آنفة الذكر للسلفية كتفسير لالنتشار السلفي
أو لتأثيره ،ف غفلة تامة عن المقومات المنهجية والموضوعية للسلفية ،وإهمال
للسياقات التاريخية والسياسية واالجتماعية ،ف حين إن النشاط السلفي لمن
أراد تقويمه لكي يكون موضوعيا ال بد أن ينطلق من منهجية موضوعية تراعي
جانبين مهمين:
الجانب األول :الجانب العلمي:
ويدرس المنهجية العلمية المتبعة للسلفيين ف االستدالل لقضاياهم
العقدية ،ومنهجية آالهتا المعرفية وفحصها.
الجانب الثاين :عوامل تأثير الفكرة يف بيئتها وغيرها ،ومالحظة نشاط
أصحابها كما هو يف الواقع.
وتقويم النشاط سلبا أو إيجابا ال بد أن يراعى فيه أن النشاط نشاط بشري
يحاكم ف جوانبه العملية والنظرية إلى مدى انسجامه مع الفكرة ،وهل هو تحقق
لها ف الواقع ،أم شهد تعثرات ف تطبيقه .فحين يكون الخطأ سببه الخروج عن
الفكرة وعدم االلتزام هبا نظريا أو عمليا فإن الفكرة ال تتحمل مسؤولية المنتمي
إليها مطلقا ،خصوصا مع وجود إجراءات علمية ف المنظومة الفكرية يؤدي
االلتزام هبا إلى تفادي أي خطأ يحدث أثناء التطبيق ،وإال لزم ترك جميع العلوم

واألفكار؛ ألنه ما من فكرة دينية أو تجريبية إال ويرتكب أثناء ممارستها أخطاء
هي نتاج تطبيق البشر لها ،وليست وليدة الفكرة نفسها ،وهذا أمر من الوضوح
بدرجة ال تحتاج إلى التمثيل ،ومن ثم فإن تفسير النشاط السلفي وتأثيره ف
الناس وشغله للرأي العام الدولي وغيره ال يمكن مع إغفال مقومات السلفية
المنهجية والموضوعية ،والتي تنتظم ف اآليت:
المقومات المنهجية:
فالسلفية من خالل تعريفها المتواضع عليه عند جميع المنتسبين إليها تعني:
التزام ما كان عليه نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ف العصر األول
عقيدة وسلوكا ،واتباع طريقتهم ف الفهم واالستدالل للمسائل وعليها ،ومن ثم
فإن السلفية هبذا االعتبار غير محصورة ف موضوعات معينة سواء كانت عقدية
أو فقهية ،وال ينبغي حصرها ف ذلك ،فهي تصور شامل للكون والحياة وفق
المنهجية المذكورة .وهذه المنهجية واختزالها ف موضوعات معينة من بعض
منتسبيها يعد خطأ منهجيا وخلال معرفيا يتحمل صاحبه كامل المسؤولية عنه؛
ألنه تقصير ف البحث وقعود باالجتهاد والتفكير ف مرحلة معينة أو موضوع
محدد ،وقد تنبه علماء السلفية المعاصرة إلى هذا الخلل وإمكانية وقوعه من
بعض المنتسبين للسلفية واستغالل خصومهم لذلك ،فنقدوا هذا المسلك ،فهذا
وكم من عالم تحسر على تذويب داللة مصطلح أهل السنة ومحاولة تطويعه
للسياقات التاريخية واالجتماعية؛ ليعرب عن جانب واحد من جوانب العلم
ويغفل ما سواه ،وقد تساءل صاحب كتاب "أهل السنة والجماعة معالم
االنطالقة الكربى" عن منهج السلف وأصولهم ف العقائد والمعرفة وضوابطها،
وعن أصولهم ف النظر واالستدالل ،وعن عالقة بعضهم ببعض ،فالسلف

أنشؤوا حضارة شاملة ،وال يمكن أن تكون هذه الحضارة مبنية على أسس
عقدية فقط .
()1

وهذه التساؤالت بطبيعة الحال من هذا الشيخ السلفي ليست داللة على
الحيرة وال التخبط ،وإنما المراد منها تبيين أن اإلجابة على السؤال أسهل من
طرحه.
يمكن إيجاز المقومات المنهجية للسلفية ف اآليت:
أوال :اعتماد االستدالل القرآين ف قضايا المعتقد وأمهات التوحيد،
واالكتفاء به عما سواه ،وتنحصر مهمة المجتهد الشرعي ف تفسير هذه
النصوص وتقريبها ،وتبيين كمالها وغناها ف نفسها عما سواها من األدلة،
وكيف أن األدلة تابعة للقرآن ،ويستحيل أن تزيد عليه أو تقرر شيئا ف نفس
المتلقي بدرجة أقوى من القرآن أو تقاربه ،فالسلف كانوا يستخدمون األدلة
العقلية ف إثبات العقائد وفقا لما ورد ف القرآن ،فكانوا يستخدمون قياس األولى
واألحرى والتنبيه ف باب النفي واإلثبات ،فمسلك اإلمام أحمد وغيره مع
االستدالل بالنصوص وباإلجماع مسلك االستدالل بالفطرة واألقيسة العقلية
الصحيحة المتضمنة لألولى .
()2

ثانيا :حصر مصادر التلقي واالستنباط وترتيبها ترتيبا علميا موضوعيا
يتناسب مع الفكرة العامة ،ويدرأ الخلل عن األدلة عند التعارض ،وهو متفرع
عن المقوم المنهجي األول ،ومصادر التلقي محصورة ف الكتاب والسنة بجميع
تفاصيلها من قول وفعل وتقرير ،ثم ما أجمعت عليه األمة من األدلة أو معانيها،

( )1ينظر :معامل االنطالقة الكربى (ص.)10 :
( )2ينظر :بيان تلبيس اجلهمية (.)83 /5

والقياس الجلي ،وما اعتربه أئمة اإلسالم من فروع األدلة مثل المصلحة
المرسلة واالستحسان وقول الصحابي وعمل أهل المدينة ،وما صدقته الظنون
المعتربة وغيرها مما هو مقرر ف أصول الفقه مفصل ف الكتب .
()3

ثالثا :اعتماد فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم وتفسيرهم للقرآن؛ ألنه عليهم
نزل ،وبه خوطبوا أوال ،فقولهم فيه مقدم على قول غيرهم ،فهم الذين تمثلوا
أوامر الوحي ف الواقع ،وأقرهم النبي صلى اهلل عليه وسلم على ذلك" ،وهبذا
يعرف قدر فهم الصحابة رضي اهلل عنهم ،وأن من بعدهم إنما يكون غاية
اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه" .
()4

وهذا يعني بطبيعة الحال رفض أي تفسير يخالف تفسيرهم؛ ألنه يعد مناوئا
له وبديال عنه ،فأمة محمد المخاطبة بالوحي ابتداء ال يمكن تصويبها ف مسائل
الدين واإليمان واإلسالم واألحكام؛ ألن هذا يعني وبكل بساطة أن أمة محمد
المخاطبة بالوحي ابتداء لم تفهمه على وجهه الصحيح ،ومن أجل هذا كان
السلفيون بالمرصاد لكل فكرة أو تفسير يخالف فهم الصحابة ف هذه األبواب؛
ألنه ال يمكن أن يخالفهم ويبقى حقا ف نفسه؛ ألن ذلك يلزم منه أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم لم يبين الوحي كما أمره اهلل{ ،بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل ،]44 :أو أنه بين ولم يعقل
عنه المخاطبون من خاصة أهل اإليمان مراده ،وكل هذا محال شرعا ومستحيل
عادة.

( )3ينظر :التغيري ابإلصالح يف املنهج السلفي (ص .)20 :أصله ورقة علمية مقدمة ،مث صدر حديثا
يف شكل كتاب.
( )4زاد املعاد (.)594 /5

رابعا :التطلع إلى التجديد ،فالسلفية وإن أحالت من خالل مضموهنا اللغوي
إلى الماضي والرجوع إلى السلف ،لكنها ف قالبها المنهجي ال تعني االنحسار
ف زمن معين ،بل تعترب الرتاكمات وتبني على ما سبق ،وتعترب أن الصورة
الناصعة للدين هي صورته األولى ف الكون ،والتي أشرف رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم على تصحيح فهوم أصحاهبا وتطبيقهم للدين ،فما جاء بعد ذلك من
الشوائب البدعية والخرافات فهو محاولة طمس للدين ،ومهمة السلفي العالم
أن يجدد الدين ويعيد إليه نصاعته األولى كما قال عليه الصالة والسالم« :إن اهلل
يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» .
()5

قال ابن القيم رحمه اهلل" :ولهذا لما سلط المحرفون التأويالت الباطلة على
نصوص الشرع فسد الدين فسادا لوال أن اهلل سبحانه تكفل بحفظه وأقام له
حرسا وكلهم بحمايته من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين لجرى عليه ما
جرى على األديان السالفة ،ولكن اهلل برحمته وعنايته هبذه األمة يبعث لها عند
دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لها دينها ،وال يزال يغرس ف دينه غرسا
يستعملهم فيه علما وعمال" .
()6

واالجتهاد هو العملية التي يمارس السلفيون من خاللها تغطية المستجدات
وإعطاء األحكام الشرعية المناسبة لها ،من خالل المنهج المتبع عند أهل العلم
ف االستدالل واالستنباط.
ويحسن ف هذا المقام أن نفرق بين التقدم ف العلوم التجريبية وتسخير
نتائجها ف خدمة حياة أفضل للبشرية ،وبين الهبوط بالبشر وبنفوسهم إلى
( )5أخرجه أبو داود ( )4291من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه ،وهو يف السلسلة الصحيحة
(.)599
( )6الصواعق املرسلة (.)400 /2

مستنقع الرذيلة ،وحصرهم ف المادة وما هو مشهود فقط ،فالسلفية ال تعارض
التقدم ،وإنما ترفض حصره ف المادة وفصل األخالق عنه ،فهي تسعى إلى تقدم
دنيوي يحكمه الدين واألخالق ،وال تسعى إلى تقدم منفصل عنهما ،وترى أن
انفصاله عنهما تضييع للبشرية وإفساد لها ،فالرد إلى السلف يقصد به رد الدين
ومفاهيمه وحاكميته كما هو عند السلف ،ال رد الدنيا إلى الزمن الغابر.
خامسا :عموم الرسالة ،فالمنهج السلفي حين يؤكد على ما سبق فإنه ينطلق
من مسلمة منهجية ،وهي أن الرسالة المحمدية التي تحملها الصحابة بعد النبي
صلى اهلل عليه وسلم هي رسالة عامة ،ال تخضع لظروف الزمان والمكان ،بل
هي مصلحة لهما معا ،وليست متكيفة وال تقبل علو غيرها عليها ،وهذا يعني أن
السلفية ليست تخصصا عقديا وال طريقة ف التفقه أو السلوك ،بل هي الدين
بشموله ،وهذه خاصية تخصها ،فكثير من المدارس اإلسالمية تخصصت ف
جوانب على حساب جوانب أخرى؛ مما أدى إلى وجود خلل عندهم ف أكثر
من جانب ،فجعل العقائد خاصة بالمتكلمين أفسد العقائد ،وأدخل فيها األقوال
المنحرفة ،وكذا السلوك حين ترك للزهاد وفصل عن الفقه ،وهكذا وقع للفقه
حين فصل عن أدلته ،فالسلفية ترى أن الرجوع بالدين إلى فهم السلف هو تنقية
له من الشوائب ف جميع أبوابه وموضوعاته ،فهي ليست محصورة ف مذاهب
الفقهاء ،وال هي تمثل لعقائد المتكلمين وانتقاء منها ،وال تصفية للتصوف ،بل
هي منهج يحاكم إليه كل هؤالء ،فيعرف حقهم من باطلهم ف العقائد ،وصواهبم
من خطئهم ف األحكام والعمل والتزكية .
()7

فالسلفية ليست مناقضة للمذاهب السنية ،بل هي امتداد لها ،فال يضر
السلفي أكان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا؛ ألن طرق هؤالء وأصولهم ف
( )7ينظر :قواعد املنهج السلفي (ص.)177 :

االستنباط هي أصول السلف ،ال تخرج عنها ،وتبقى األقوال المذهبية
والتخريجات مرتددة بين الراجح والمرجوح النسبي ،والناس ف تبني المذاهب
يتفاوتون بحسب علمهم وقدرهتم على الفهم واالستنباط ،فمنهم من حظه
التقليد مطلقا ،ومنهم من حظه االجتهاد والرتجيح ف مذهب دون مذهب،
ومنهم من ال يلزمه مذهب بعينه الستواء األدلة عندهم ،شريطة أال يخرج عن
أصول مذاهب أهل السنة وطرقهم ف االستنباط .
()8

فهذه هي المقومات المنهجية وهي بطبيعة الحال هتدي إلى المقومات
الموضوعية ،وال بأس أن نجملها.
المقومات الموضوعية:
السلفية ف جانبها الموضوعي تنطلق من أن وجود اهلل أمر فطري ال يستطيع
اإلنسان دفعه وال رده ،وأدلة الشرع والعقل والطبع كلها شواهد تؤكد هذا
الشعور ،فالقضية األولى ف حياة الناس ليست هي تحصيل الحاصل بإثبات
الصانع ،بل القضية األولى هي عبادته ،وهذا يشمل أمورا ،منها اإلقرار بربوبيته
سبحانه وإفراده بالعبادة وإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه ،ثم
ما يتبع ذلك من إيمان بالدين كله ،والسعي إلقامته على هذا النحو .وبالنسبة
لموضوع التحسين والتقبيح فهم يرون أن العقل بطبعه يدرك حسن األشياء
وقبحها جملة ،لكنه ال يستطيع ذلك على وجه التفصيل ،وليس له الحق ف
ترتيب الثواب والعقاب على األشياء ،فمرد ذلك إلى الشرع .
()9

( )8صدرت يل ورقة علمية حول املوضوع بعنوان :التمذهب حقيقته وحكمه .وهي من منشورات املركز
وهذا رابطها:
( )9ينظر :مفتاح دار السعادة لإلمام ابن القيم (.)104 /3
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والنظم االجتماعية مبنية عندهم على أسس عقدية وأخالقية محكمة ،ال
يمكن العدول عنها إلى غيرها ،ومثلها ف ذلك الموقف من الحاكم سلبا أو
إيجابا ،فإن هذه األمور ال يحكمها الهوى ،وال يحق لإلنسان التخير فيها ،بل
هي محكومة بالشرع وقواعده ،فال كره الحاكم وال فجوره يوجبان الخروج عليه
ما لم يأت إذن من الشرع ف ذلك صريح ،وكذا الموقف النفسي من األشخاص
أو الطوائف ال يمكن أن يخرج ف صورة عملية لها قيمة شرعا ما لم يستند
استنادا صحيحا إلى أدلة شرعية ،والمقصود باالستناد الصحيح أن يكون
الباعث إلى الموقف هو ما تمليه النصوص بمقتضاها الشرعي ،ال بتأويل من
الشخص وال خضوع لظرف معين .
()10

فإذا تبينت مقومات السلفية فإن هبا يتحدد طريقة تقويمها ،فمن المالحظة
من خالل التعريف الجامع والموضوعي للسلفية أن ثمة نقاطا جوهرية هي
محل اتفاق بين السلفية ،وأخرى يسع فيها الخالف ،وذلك راجع إلى أن الفكرة
من الناحية الموضوعية ال بد أن تكون لها أصول هبا تتميز عن غيرها ،وقضايا
تعد جزئية وتفصيلية دقيقة يسع الخالف فيها؛ نظرا لتفاوت أفهام الناس
وقدراهتم العلمية وما يتوفر لديهم من معلومات شرعية وأخرى خادمة ،فمن
نقاط االتفاق التلقائية بين السلفيين:
 .1اعتماد الوحي ومحاولة تأصيل المسائل تأصيال شرعيا.
 .2تعظيم الصحابة ومن تبعهم ومحاولة معرفة آثارهم.
 .3الحرص على نقاء الدين والبعد عن البدع القولية والعملية.
 .4االعتزاز بالهوية اإلسالمية.
( )10ينظر :شرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي (ص ،)140 :املوافقات للشاطيب ( ،)88 /2السلفية
وقضااي العصر (ص 55 :وما بعدها).

 .5االقتناع واليقين بشمولية الدين وصالحيته للحياة مطلقا.
فهذه هي أهم المسائل التي يتفق عليها السلفيون إجماال ،ثم يتوزعون ف
خدمتها بحسب أحوالهم وتخصصاهتم ،فمدرسة عظيمة شاملة بحجم السلفية
ال يمكن أن يطغى عليها لون واحد ،ففيها أهل العلم وطالبه ،وفيها الدعاة
والوعاظ والعباد.
صحيح أن دراسة كل فرد من هؤالء قد توصل إلى ضمور جانب ديني عنده،
إما من جهة تصوره ،وإما من جهة االهتمام به؛ نظرا النشغاله بغيره أو إدراكه له
أكثر؛ لكن هذا ال يعني أن هذا العامل الوحيد المؤثر ف وجود الدعوة ،واهتام
السلفية بامتهان الوعظ ال يخلو من مجازفة شرعية ومغالطة واقعية:
أما المجازفة الشرعية :فإن الوعظ بمعناه الشرعي -الذي هو التذكير باهلل عز
وجل والتخويف منه  -ليس له أي داللة سلبية ،بل هو مهنة األنبياء وديدهنم،
()11

وقد وصف اهلل به كتابه فقال{ :يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء
لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين} [يونس.]57 :
وأمر اهلل هبا نبيه ف دعوته للناس ،وجعلها إحدى وسائل اإلقناع المشروعة،
فقال{ :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين}

[النحل:

 .]125قال السمعاين" :الموعظة هي الدعاء إلى اهلل بالرتغيب والرتهيب ،وقيل:
الموعظة الحسنة هي القول اللين الرقيق من غير غلظة وال تعنيف" .
()12

( )11ينظر :تفسري الطربي (.)299 /8
( )12تفسري السمعاين (.)210 /3

فالوعظ أسلوب شرعي ف اإلقناع والتأثير على الناس ،وليس فيه أي
إشكال ،والواعظ هو مثل الفقيه والنحوي والطبيب ،يقوم عن األمة بفرض
كفائي يحسنه ،فال يالم ما دام يقوم بمهمته قياما حسنا ،فال يتوجه إليه اللوم ما
دام منشغال بما يحسنه وما ينفع الناس ،وتوجيه اللوم إليه هو من القعود بكل
صراط.
ومن ناحية واقعية فإن من انتسب للوعظ من السلفية المعاصرة كان أحسن
أداء من غيره وأكثر تأثيرا ،فدعاة السلفية المعاصرة غلب فيهم الحرص على
االبتعاد عن الخرافة والدجل واألحاديث الموضوعة وما يؤثر على الناس سلبا،
فاكتفوا بالكالم فيما يقرب الناس من رهبم بطرقهم مواضيع تشكل تحديا لألمة
بطريقة سليمة معرفيا ،فنفع اهلل هبم وهدى خلقا كثيرا على أيديهم ،وها هي
القنوات الدينية األكثر متابعة ف العالم تتبع لهم ،والدعاة األكثر تأثيرا منهم وهلل
الحمد ،وليس كل من امتهن الدعوة والوعظ تكون هذه هي صفته العلمية فقط،
بل قد يكون عالما من كبار أهل العلم رأى أن واجب الوقت ف حقه هو الرتبية
والتزكية وإرشاد الناس ،فتفرغ لذلك ،فالشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني
عالم بالحديث مربز فيه يعظ الناس ويرشدهم ،وهو خريج قسم الرتجمة ،فليس
لقى ف العلوم الدنيوية وال الدينية ،وكذا كثير من الدعاة ممن حصل لهم قبول
وانتشار حسن جمع إلى دعوته تخصصات علمية ،وحصل فيها مراتب عالية لم
يحصلها مناوئوه مع تفرغهم وعدم انشغالهم.
ومن ناحية واقعية فإن السلفية ليست محصورة ف الدعاة وال الوعاظ،
وتقييمها هبذه الطريقة غير موضوعي؛ ألن تقييم مدرسة تضم الباحثين والعلماء
وطالب العلم وحصرها ف نشاط واحد من أنشطتها يعد غير موضوعي ،وهو
مخل علميا بتقييم صاحبه ،فلم تغب السلفية يوما من األيام عن العلم والتحقيق

والربهان ،أليس من نبذ التقليد ودعا لالجتهاد وعلم األمة أنه ال توجد حجب
بينها وبين كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم هم علماء سلفيون؟!
فكتب العلم ف شتى الفنون ف هذا العصر يتصدرها الكتاب السلفي ،ففي
التفسير ال تجد ذكرا لكتب التفسير المعاصرة بالمقارنة مع كتاب محاسن
التأويل لجمال الدين القاسمي ،وكتاب تيسير الكريم الرحمن للسعدي،
باإلضافة إلى كتب التفسير بالمأثور التي أخرجها السلفيون للنور ،وكذا آثار
المعلمي والبشير اإلبراهيمي وغيرهم من العلماء المصلحين.
وتجد على قائمة كتب السنة كتب األلباين وتخريجاته ،وعبد القادر
األرناؤوط رحمهم اهلل جميعا ،ومن مثل العالمة ابن عثيمين ف شرح كتب الفقه
الحنبلي وكتب االعتقاد وكتب الحديث وتقرير المسائل تقريرا علميا يفيد
الذكي ويفهمه الغبي؟!
والمراكز العلمية المتصدرة للتصدي لإللحاد والرد على جميع الشبهات
كلها سلفية ،وميزة المراكز السلفية اعتماد منهج القرآن ،وتطوير آالت الدفاع
العلمية ،واالبتعاد عن الطرق التقليدية المعقدة ،وهي طرق المتكلمين
وتفصيالهتم ،وقد كانت المراكز السلفية سباقة ف هذا الميدان متفردة ف الطرح،
يناقشون القضايا نقاشا علميا متزنا ،مع تنوع أعمالها العلمية وجودهتا ،فإن
معالجتهم للظاهرة اإللحادية تعد قوية علميا ومتفوقة على نظيراهتا.
هذا مع وجود مئات البحوث ف عشرات الجامعات ومختلف التخصصات
لشخصيات سلفية ،وما من باب من أبواب المعرفة إال وقد طرقه السلفيون،
وكان عطاؤهم فيه أحسن من عطاء غيرهم.

وعليه فإن اختزال التأثير السلفي ف الوعظ وحده حياد عن الموضوعية،
وإغفال لجوانب علمية وموضوعية كثيرة ،فكل شخص له عوامل تأثيره الخاصة
به من جاه وعلم وتقى وقبول ،هذا فضال عن الجوانب االجتماعية والتاريخية
والموضوعية التي هي سبب رئيس ف التأثير ،هذا مع أننا ندرك أن التأثير
واالنتشار لألفكار خاضع للسنن الكونية ،وليس عالمة وحيدة للحق ،فعوامل
االنتشار والتأثير قد تكون طبيعية وشرعية ،وقد تكون طبيعية وغير شرعية،
وذلك لتبني قوة عسكرية ومالية وإعالمية لفكرة معينة ونشرها وفرضها على
الناس بالنار والحديد ،كما هو الشأن ف كثير من المفاهيم المتداولة اليوم عندنا،
ولو خلي بين الناس وبين الحجة والربهان بعيدا عن تأثير قوى الشر ،فإنه ال
يخالجنا شك أن النصر بالحجة والبيان حظ كل متمسك بمنهج السلف رسما
وحدودا ،وليس ادعاء؛ ألن السلفية تحمل ف طياهتا مقومات البقاء ،فهي قوية ف
نفسها ،ال تحتاج من يقويها ،لكن النهوض هبذا المنهج يحتاج تمثله ف الواقع
اعتقادا وعلما وسلوكا ،وهو ال يتحمل التجزئة أو التفريق ،وال يمكن التصرف
فيه والقيام به ،وال يمكن أبدا أن يكون بمعزل عن العلم والعمل ،فأي سلفية ال
تجعل من العلم منهجا ومن العمل طريقا للوصول إلى ما تريد فإهنا تحكم على
نفسها بالفشل.
فالرجوع بالناس إلى النبع الصاف هو اصطفاء ومهمة صاحبه أصعب،
بخالف الهبوط هبم ،فهو ابتالء يحتاج نقصا وال يحتاج كماال ،كما يحتاج
تفريطا وال يحتاج تمسكا ،وهنا يظهر الفرق الكبير بين أتباع منهج الحق وبين
من جعلوا القرآن عضين وفرقوا دينهم وكانوا شيعا.
لم يكن انتشار السلفية ف األمة يوما من األيام إال عالمة خير وصحوة؛
ولذلك عندما تظهر السلفية يظهر أئمة العدل والمصلحون ،وعندما تضعف

يظهر الخرافيون وعلماء السوء وأئمة الجور ،وها هو التاريخ شاهد واألجيال ال
تنسى ،فالسلفية هنوض باألمة ف حين إن مناوأهتا سقوط وتخلف وخروج عن
الجادة.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

