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 ،يسرم اإل الترر ي  صر     يف تنر الف   أحر ا    عرن الحر ي    د يتجر    واآلخر    الحين ين  ب  

    ن  و بري   األحكرم   إطمق يف فوالتعس   الغلو   ربينه الجر ع     تبرين     رت  جرهات  إلى    اآل اء   م  نقس  لت  

 الز رن. ذلك يف والمواقف رتالشخصي   تقييم يف نصرفواإل الع ل

 أو   وضروعي   غير  سسر  أ   علرى بنررء   المسررل    هره  يف روحر ي    رق يم   بالتحز   عوق   ق و

  ررن ك يرر  علررى المبنرري   ب أيرر ر  حرر  ف   جبهترر  يف طرر ف   كرر    قنرر   تخ  ف،  شرر عي   غيرر  تربيرر ات

 .الشبهرت  ن قلي   و العواطف  

 المرنهج   يقرف الحقبر  تلرك أحر ا  لتنررو   يف  الموضروعي   عن ع والب   جالتشن   ظ    ويف

   ؤيترر   م ليقرر    ؛والسيرسرري   المررههبي   برررلهو   ةالمترر     ةوالقرر اء زالتحيرر   عررنا بعيرر    السررلفي  

 تاسرتق     رر قوتوافر   ،والعقر    الشر   هرريق    التري القواعر     ن جمل إلى  المستن ة  وق اءت  

 .تر يخهر ب اي  يف  ل  الحرص   والفتن السيرسي   للخمف نظ هتر يف  األ    علي 

 ؟سالماإل صدر أحداث من السلفي   بالموقف   االهتمام   لماذا

 ينبغرري األول القرر ن يف الخررمف لحررواد   في  ل  السر   القرر اءة   خصرررل  بررهك  البرر ء قبر 

 وخصررو هر السررلفي  بررين الخررمف  ررواطن  ررن عرر   ي   ال المبحرر    هررها أن علررى الت كيرر   

 ردعرر  الرره  لكررن ،للسررن  المنتسررب  طوالررفال جميررع بررين فرررقات    وضررع هررو برر  ،ينالتقليرر ي  

 :أ وٌ ،  نهر عن  وال فر  السلفي الموقف إليضرح

  ير  المعرد   فكر لأل  التص    ش ف  ن األس     حص   ل  ز رننر يف السلفي   المنهج   أن :أواًل 

 التر يخير  الحرواد   اسر ب    كبي  اهتمرمٌ  ول ، ي  سم اإل والرتا  لو  األ والجي  للصحرب 

 .وتربعيهم الصحرب   ن الحقب  تلك أعمم   واقف حول الم ر ة الشبهرت و نرقش 

 و رن الشريع  قب   ن زبرلتحي    هر ات   ظ    يف عن  وال فر   وقف  تقييم  ن ب  ال كرن اوله

 .المس ل  هه  يف هروإجمرع   األ    وقف    خرلفت  م    ع    ن برل غم ،وافقهم

 بر وافع  نهرر ،زة تحير   اتقر اء رأيضر   يشره  ني  السر   الوسر  فرنن   آخر  جرنر    ن ر  ا: ثانيً 

 عررن يرر ةوح   از  تحيرر   تهروسررطي   يف وترر   ،السررلفي  ال ؤيرر  تصررردم  سيرسرري  وأخرر   ، ههبيرر 

 .الع ل

 علرى السيرسري والهرو  المههبي  التعص   أ برب فرقات   يف  خ  تتل  فر ق    أ رم  فنحن

 .الحق   عن والمي  زحي  برلت الوسطي جر االت   اهترم 



 القراءات المتحيزة .. في ميزان النقد                          مركز سلف 2 

 لبيررن ؛األول القر ن يف الفرتن ألح ا  السلفي  الق اءة خصرل  نبير  ن ب  ال كرن لها

 السرلفي الترر يخي   النظر  سيت سر  : فنقرول لر ، المخرلفر  القر اءات يف اإلنصرف عن الحي ة

 : نهر قواع  ةع    على األح ا  تلك حيرل

 :تاريخية ألحداث جةدل  ؤ  الم   والقراءة زالتحي   من   الجدوى غياب: أواًل 

 تر يخير  حر ا   أ اسرتعردة يف فرلر ة    أ   ت   ال    عقمني    ؤي     ن السلفي   المنهج ينطلق

 م ر    رن أك    نه ت ض   تفرصي  يف والخوض شخرصواأل للمواقف  حركمرت وإج اء

، لهمو سرتقب   المسرلمين حرض  يفر نفع   ج  ي   وال ،تحت  ال طرل     مر ذلك فك   ر، ق ن   عش 

  قبول.  نطق أ    وفق والسيرسي   المههبي زبرلتحي   المتبو  الخوض   تربي  يمكن وال

  ختلررف  ررن وسررلبيرت  التررر يخي   البحرر  يف زالتحيرر   لمضررر    برررلنظ  األ رر  هررها زيتعررز  

 ،وسربهم األ روات يف رلطعنكر  ك ير ة  حررذي  يف المر ء يقرع ال ينير  النرحير  فمن، النواحي

 همو  ري   هرموذ    رلحينالصر  يف والوقرو ، واللعرن والتفسيق التكفي إلى  ذلك تجروز و بمر

 فيهم. ليس بمر

 هم ؤيرت   فونيوظ    ر رغرلب   الفتن    ألح ا  زةالمتحي   الق اءة  صحربف أخ   نرحي  و ن

 يف وتوظيفرر  المرضرري اسررت عرء بمعنررى، ز رننررر يف والسيرسرري   المههبيرر   لمعررر كهم خ  رر   

،  الحزبير   والمصررل  الفك ير  األهواء ينرس  قرل  يف ت ب  ول  وق  ر  ههبي    تطويع   بع  الحرض 

  ين.ي  سم اإل بين  وخرص   األ   أبنرء بين الخمف تعميق  ن ذلك عن ينش  و ر

 علير  م قر   ي   ال ،السيرسري   والهرو  للب عر  ق ين األولى الفتن أح ا  تنرول يف زفرلتحي  

 الواقرعإلرى  ذلرك وسرح  ،تربي هرر أو المواقرف وإدانر   رواتاأل   حركمر   بقص  إال أح 

 فرل ة أ     نر تمر    يخلو   األ أن :أ ، سيرسي  أ  أو ديني   لمهه ا انتصر    إ ر ؛المعرص 

  .ديني   أو  ع في 

  :ةالتاريخي   والموضوعية الديني الورع: اثانيً 

 الر يني الرو     برين الجمرع   األول القر ن يف الكرلنر  للفرتن السرلفي   النظر  دات ح     ن

 بعرر التهم قرر ا اإلو و كرررنتهم الصررحرب    ح  رر  علررى  يؤكرر   فهررو، التر يخيرر   والموضرروعي  

 بر   لهرم ضوالتعر    هبمرنر بج المسرر   ن  ويحه  ، مبينه شج  فيمر الخوض عن والكف  

 .المسلمين سرل  على هموفضل   ح  تهم يي اع   ال نق 
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 التحقيرق عر م   ييعن   ال بينهم شج  عمر واإل سرك   الصحرب  توقي    فنن الوقت نفس ويف

 برين ترمزم  فرم، والزيرف للكرهب وإبطررال للحرقر إحقرق   ؛الفتن تلك أخبر  يف الموضوعي  

 األ  ين.

،  ررهه  أو جمرعرر  أو لفئرر    بوالتحررز   زالتحيرر   ترر ك   تقتضرري التر يخيرر   والموضرروعي  

 يف ض  غرر    ال إذ  ؛شررخرصواأل للمواقررف العردلرر  والمحركمرر  المترروازن النظرر  وتفرر ض

 البحرر  أصررول يف رقردحرر   يكررون   نأ قبرر   رر األ فهررها، أخرر    ررن والحرر    لفئرر    االنتصررر 

 .والع و   المخرلف  ع الع ل بوجوب الق آين  لأل    خرلف فنن  ،الموضوعي  

 :سمم اإل ص     تن  ف   حواد  يف السلفي ر يخي  الت النظ    وضوعي   على األ  ل  و ن

 الغوغررء كتحر    سربربأ بحر   رن السرلفي المنهج يمنع ال: عفان بن عثمان مقتل -1

 و نرقشرتهر لسيرسرت  هر الموج   االنتقرردات يف النظر  وأ ،عنر  اهلل  ضي عفرن بن ع مرن   ض   

 التحر ك يعترب الوقت نفس يف  لكن  ، سمم اإل  ن و نزلت  عفرن بن ع مرن قرم بم تليق بط يق 

 فرتنال بروابأ األ ر  علرى فتحرت و رؤا  ة  نكر ة   ج يمر     بقتلر   ىهر  انت   والره  لر  المعرد 

 .ال اخلي واالقتترل واالنقسرم 

 ،ع مررن سيرسر  حرول ةالم رر  شركرالتاإل  نرقشر  يفر ح جر   السلفي المنهج ي   مف

 ع مررن ضر    المعر ض  ح ك  عن  فيتوق    ن المعرص ة زةالمتحي   الق اءات يف تج  ال بينمر

 لرشركأ قرب أ  رن وهرها، ب هميتر  يليرق تعرر م   الحر   هرها  ع تتعر   وال، بقتل  ج يم و

 هر الموج   االنتقرردات علرى الضروء  يسرل    مرن للسرن  المنتسبين بعض هبر يقع التي التحيز

 رهر   وج   االهتمررم  فتجر  ،ضرت  عر    وأسرلوب  قتلر   ج يمر   ن نهتو   بط يق  ع مرن لسيرس 

 بتقيريم  مرر م  ر اهتمر ر   تجر  ال بينمرر،  ضر    المعر ضر  كوتحر    الخليف  رتسيرس نق    نحو

 أحر   واقتتررل انقسررم   رن ترم  و ر ،الخليف  بقت  تجس  واله  المعر ض  نشرط  آالت

 .ع مرن على ي نقم كرن  ر أضعرف الفسرد   ن

 يف   اعرهترر الرمزم  االعتبرر ات كر  وأسرقطنر ال ينير  العواطرف كر   رن دنرتج    لو ب 

 إذ  ؛المعر ض   زاعم يبط  ع مرن لقت  الهمجي   األسلوب أن لوج نر الموضو  هها تنرول

 لهررها الكر  يرر  الترر اعيرت أن كمررر،  ختلفرر  بط يقرر  المطلرروب تحقيررق الممكررن  ررن كرررن
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 صرحربأ ت ضري ال النتيجر  وهره ، الحركم لتغيي  ال  وي  ال و ة  ب أ بفسرد  تقطع الح  

 زة.المتحي   الق اءات

 هرها  رع والتعر   قتل  عن الط ف غض  م ب خ   أو بط يق  ع مرن سيرسرت إدان  إن  

 والظلرم فرالنح اف ،اإلدان   وقف علي  ب ني اله  المب أ سقوط  يؤك  ا بر د   تعر م   الح  

 حكم . و نهج سيرست  يف المزعوم  االنح اف  ن أعظم الخليف  دم  استبرح  يف

 يف الحرق نأ يف   األ إجمر    السلفي   المنهج يخرلف ال: ومعاوية علي بين الخالف -2

، علير  البغرة هم الشرم  يف خصو   نوأ، األول جرن إلى  و عروي  علي بين الخمف  س ل 

 المرؤ نين  رن طرلف  هم ب ، ش  ك إلى  ونسبتهم خي  ك   ن تج ي هم يعني ال ذلك لكن

  رن الحرقإلرى  دنرىأ طرلر  يأب بن علي طرلف  ب ن الوحي نطق وق ، ف خط  ي همأ  اجته 

 يف والتحر ر   عروير  جبهر  ع ر  جالمتشرن   التعر   لوقف كرف  وح  وهها، (1) عروي  طرلف 

  ررن تجعرر  ال إليرر  قرر بواأل الحررقإلررى  دنررىاأل فرلطرلفرر  الصرر ا ؛ ذلررك يف قفرر  و تقيرريم

 لكرن، طلبر  يف صرردٌق  الحرق  ن ق يٌ   هو ب ، أوديت  يف ري   رتد   البرط  يفر  نغمس    خرلفهر

  . ن  الصوابإلى  وأدنى إلي  أق ب  خرلف 

 لشريطن  تسرعى التي ال ؤي  تسق   عروي   ن الحسن وول   علي  وقف يف النظ  وعن 

 يف المترعر   وتحمر   ،القتررل وقرف  و السرلمإلرى  جن  طرل  أبي بن فعلي ؛ عروي   وقف

 وال، القتررل  واصرل  علرى الصرل  وآ ر  لمعروير  تنررزل فقر  الحسرن أ رر، هها ق ا   سبي 

 فرسرق عربر  حكرم تحت بوقوعهر وقبوال   األ   مصي بر تف يط   ذلك فعم   ب هنم الظن يجوز

 وترولي الحكرم رتبواجبر  للقيررم  وب هليتر  بمعروير  قنرع  هنرك يكن لم فلو، برلسلط  طر ع

 .القترل ووقف الصل  يقع لم المسلمين شؤون

  التر يخير   ت و وضروعي   السلفي المنهج  وسطي   تظه : موي  األ كمالح   من الموقف -3

 ة    نكر   وسيرسرت    ظرلم  ن  اشته    ر ينك  ال جه     ن فهو، األ وي  الحقب  على الحكم يف

 المرررب ات التمررر    أو هرررنفي   أو هرجحرر    يمكررن ال أ ررو ٌ  فتلررك، والرروالة الخلفرررء لرربعض

 الطعرن  تررب  ال  أ ير   لبني الجرل ة   السيرسرت فنن   أخ   جه  و ن، هبر ستلب   لمن عها واأل

ة   طيلر    هلر وأ نللر ي وخر  رهتم فضرلهم جح هم وأ سمم لإل واللهم يف  كمرر حكمهرم  ر  

 

 .(1064)صحيح مسلم كما يف  (1)
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 عررن  تحرر   ي وال، هررمذ    يف  يجتهرر   ن مرر   وغيرر هم المعرصرر ون ونو يرر  وال    الشرريع  يفعرر 

 اقتصررد    و خررء   وانتصر ات فتوحرت  ن عه هم يف سمم اإل ق حق   و ر حكمهم  حرسن

 .أ كرهنر وت بيت ال ول  بنرء يف  ع  الص    ن ك ي  على م وتق   

 و  ح أ ي  بني حكرم  بعض ب  ستلب   اله  الظلم ذم  بين الجمع  السلفي ي العقل بن كرن

   ههبير    ؤير   رن نطلرقت  وال، قضري   أحررد    بمنطرق  فكر  ت  ال فهري، علي  كرنوا اله  الخي 

 ليس إذ  ؛عنهم ال فر  يف التكلف وأ عليهم ال نرء يف الغلو   أو  وييناأل ذم   يف للمبرلغ  رت فعه

 غ ض. ذلك يف رله

، سمم لإل خي   ن رفيه قتحق    ر بميزان   يكون إنمر األ وي  للحقب  الموضوعي   والتقييم

  نر  يلرزم  ال بررألول فرإلق ا ، فيهر كبتا ت   التي والمنك ات والتجروزات األخطرء بيرن  ع

 .رسيرسي   وأر  ههبي   زةالمتحي   الق اءات صحربأ عن  إال  نفصلترن ترنفرلقضي  ،  اآلخ   نفي  

 بنرريق    وحضرر ت  سرمم اإل ترر ي  يف و كرنتهم  نزلتهم وءض يف أ ي  بني على الحكمو

 روحر ي    رقر يم   الحقبر  هره  خصوم  أن الوقت نفس يف لنر ويكشف، ف  نص   ل عرد   نظ ة  ن

 .رسيرسي   أو رفك ي   لأل    فر ق  سلك ولهم ،وت ا   سمم اإل  تر ي  ع  شكل  لهم

 انتهررء ولريس والشريع  الخروا    رنا بر ء  - الفك ير  واالتجرهررت ال يني  الف ق    ف ك   

 الموقرف هرها  رن خرهوتت  ، أ ير  بني  ن روع الي   رسلبي  ر  وقف   تتبنى -الح ا  و رالستش اقب

، الر ين و وابرت المسلمين إلجمر  المخرلف  لمقوالهتر الرتويج أو هرأفكر    ت سيسل سبيم  

  رر رغرلبر   تريوال، المخرلفر  والتيرر ات الطوالف أك   بين  شرتك  قضي  أ ي  بني يف فرلوقو 

 وهرها، المسرلمون علير  فقيت   لمر والمصرد   وال خيل  ةالشرذ   فكر األ لصرل  توظيفهر يتم  

 أ ي . بني  ن السلفي   الموقف صواب  يؤك  

 السرلفي  ال ؤير  صرح  يؤكر  أ ير  بنري  رن المخررلفين  وقرف أن علرى الت كير  وينبغي

 ر أير  تتخره ال رلسرلفي ف، الربعض يظرن كمرر و ؤيت   وقف  لتشكي  أسر  أن  ال، لهر ويشه 

 جوالتشررن   فعرررلاأل  دود  أسررر  علررى  وقفهررر تبنرري وال، المخرررلف  أ  ت  نرقضرر  لمجرر د 

 المههبي.

 :والمثالية المذهبية القراءة ونبذ لألحداث التاريخي السياق مراعاةا: ثالثً 
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 النظر  عرن دة جر    تر يخير  قر اءة   الفرتن أحر ا    قر اءة علرى السرلفي   المرنهج يح ص

 المسرتطر  قر     يحررول بر ، الم رلير  االفرتاضري  التصو ات عنا وبعي   ، زالمتحي   المههبي  

إلرى  الوصول أج   ن ؛تشكيل  يف تم  ه  أس التي وظ وف  التر يخي  سيرق   يف الح   وضع  

 .للحقيق   قر ب متقيي

 هواهرر يملرم قرلر  يف وتضرع  ،سيرق   ن تخ ج  التر يخي   للح   المههبي  فرلق اءة

 .برلتر ي  وتمع  تزوي   ألن     فوض وهها، السيرسي  يلهر أو المههبي

 ق سررير  ررن التررر يخي  الحرر    نررز  علررى القرلمرر  المههبيرر  للقرر اءة أ  لرر   م رر    ونررهك 

 :علي  والمؤ  ة ل  الحركم  ظ وف   ن وإخ اج 

 بط يقر    التر يخير  األحر ا  حشر     أ ير   لبنري المخرلفين المعرص ين بعض  يتعم   -1

 يف واضرط ابرت فرتن  رن حصر   رر كر     سرؤولي    وتحمريلهم همأخطرل  ن التعظيم   هرغريت  

  عهررر ر رر والتع عفرررن بررن ع مرررن لسيرسرر  الموجهرر  برالنتقررردات  رر م   فيبرر أ، األول القرر ن

إلرى  و نهرر ،ينف  صر    وقع   إلى  ليقفز  ، قتل  ج يم    يتجره   م، وصحيح   عتربة كرنتقردات

 قتر    شر ن  رنر مر   عظ   ؛دا ير    أحر ا     ن ز ن  يف حص  و ر يزي  لول    عروي  استخمف

 عفرن بن ع مرن قت  لحرد   البرهت التنرول عن رتمر    ف ختل    بشك   ةالح     ووقع   الحسين

 علي . وال و ة

 جمرعرر  أو  عينرر  فئرر  إدانرر  نحررو وتوجيههررر والوقرررلع األحرر ا  سرر د  يف الط يقرر  هرره 

 وغي هم. المسلمين  ن   نصرفاإل ذو  عن    ضي   وال علمي   غي   سلٌك  ديني  أو سيرسي 

 والمعطيرت  وسيرق    ظ وف   ت اعي بط يق    األح ا  هه   ن ح   ك    ق اءة   أ دنر ولو

 يف الخروض قبر ر  سربق    ةالمقر   و زةالمتحي   النتيج  عن  ختلف  بنتيج    لخ جنر في   ةالمؤ   

 .التر يخي  التفرصي 

 أو المر ح  غريتر    وضروعي   غي  بمعير    سمم اإل تر ي  يف  ةالمبك   لص اعرتا تنرول إن  

 العر ب  شر كي ضر    والسرمم  الصمة علي   حم  نبي  ال لغزوات ا ت ادٌ  رب هن ييوح   الق ح

 بر ، كرهلك الحررل وليس، البرط  عن الحق   وتمريز ،الغي    ن ال ش  فيهر تبين ق  ،واليهود 

 وقر ، توجيههرر يف وال ينير   السيرسري   العوا ر  تتر اخ   سرلم  طوالرف برين ص اعرت هي

 .آخ   وقف يف غي هرإلى  ينحرز  م  وقف يف فئ إلى  الحق ينحرز
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 خر و   سر ل : التر يخير  القر اءة علرى الم رلير  التصرو ات إلضفرء اآلخ  الم رل -2

 طرلفر   رعر  ر   ظلو برستشرهرد  انتهى واله  ،الع اقإلى  مرعنه اهلل  ضي علي بن الحسين

 هرر.61 سن  الك ام  بيت  أه   ن

 هرها  رع التعر ر  واليسرر يين يينسرم اإل الم قفرين  رن وطرلف  الشيع  بين اشته  فق 

  نرهضري لكر  و نر ة، المبردئ أج   ن برل م  وتضحي  ،الظلم على  و ة برعتبر   الح  

 .المتجربة واألنظم  والطغيرن االستب اد 

 تقيريم أو ترر يخي   ألسرر  تسرتن  ال عنر  اهلل  ضري الحسرين لخر و  ال و ير  والق اءة

 سريرق   رن انتزاعر  بعر  ترر يخي حر   علرى  عرصر ة لمفررهيم إسقرط هو ب  ، وضوعي  

 .ب  المتصل  الممبسرت  ن تج ي  و ظ ف و

 الفرسرر ة وازم اللرر   يف والنظرر  غفرلر إ تررم  ررر بم اعرررة يكرون المتحيررزة القرر اءة هرره  ونقر 

 :الترلي النحو على وذلك ال أ ، هها على المرتتب 

  وصرل بمرر واالغررتا  العر اقإلى  الخ و  بع م  الحسين الصحرب  كبر  بعض نص  -

 اهتررم  ذلرك  رن لرزم  ال و ير  القر اءة بصرح  ل منرسر  فلرو، الكوف  شيع   ن البيع   سرل   ن

  رع للتغيير   حرولر   أ و نرع ، عروي  بن يزي  حكم وت عيم ،ال و ة عن برلت بي  الصحرب 

 الز رن. ذلك يف أ ي  بني وسرل   عروي  بن يزي  على الحسين ب فضلي  علمهم

 يقرول ال، والفرسر  للواقرع واستسرمم  خنرو  دعرة   يكونوا أن برلصحرب  اللق غي  وهها

 اخرتمف علرى فرلمسرلمون، الشررذ   ب أير  الجمرع  وفر ق عقي ت  فس ت  ن إال ال أ  هاهب

 المحر  . أحسن على اجتهرداهتم وحم  الصحرب  توقي  على فقون ت   طوالفهم

 طلر  إن: فيقررل، األ ر  هرها يف الحسرين اجتهررد  خررلف الصحرب  اجتهرد  نإ :قي  ننف

 يكرون نأ ينبغري بر ، نظرر األ فيهرر تختلرف اجتهردير  قضي  يستل المنك  وتغيي  صمحاإل

الكر ام  الصرحرب  يف الطعرنإلى  يينته   ال أ  هها فحرص ، أح  في  د يرتد   الر إجمرعي  ر  طلب  

  ضي اهلل عنهم.

 و    ررو ة عررن الحرر ي  يصرر  ال -
 أن   المعلرروم  فمررن، تبرر أ أن قبرر  وانتهررت يترر        تلرر 

 يف بمفر د  نفسر  ووجر  ،عن  واوانفض   وخهلو  الكوف  شيع  ب      غ   عن  اهلل  ضي الحسين

 )أيهرر :الكوفر  أهر  وخرطر  ،وال جرو  االنصر اف أ اد  ذلرك  أ  ولمر،  صم  خ    واجه 
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 ال وايررت بعرض ويف ،األ ض(  رن ني     إلى  عنكم أنص ف ف عوين ك هتموين إذ  ،النر 

 ال غرو  يف للم ابطر  الرههرب أو الحجررزإلى  ال جو  على اآلخ  المعسك  قرل  فروض أن 

 ويف، برلبيعر  القبرول دون الم ين إلى  ال جو  طل  أن  بعضهر ويف، يزي  لمبريع   التوج   أو

حر أيض   ال وايرت  خطر  أنر  كهلك ال وايرت ويف، زيرد  ابن جيش بقترل الب ء بك اهيت  ص  

 كررن  رر غر ا  على وسلم علي  اهلل صلى اهلل  سول  ن وق ابت  وح  ت   بحق    همذك   خطب 

 .(2)دا   يف الغوغرء حرص   حينمر عفرن بن ع مرن يفع 

 لكرن، إلي  خ   عمر الع ول   أ اد  ب  ،القترل يف ي  المض   على رح يص   الحسين يكن فلم

 .قتل  على ح صوا الهين هم زيرد  ابن جيش  ن شقيرءاأل

 و ر ال و ة فمعرين، الع اقإلى  وخ وج  الحسين كلتح     ال و ي   ال ؤي     ي بط    كل    وهها

 جنر   ع العنيف والص ام   الفرس   الواقع سأس   ونسف الجه     التغيي  يف  غب     ن من تتض  

 واعتررزال   ال ررو ة عررن والعرر ول جهرر الو   تغييرر  يف ال غبرر   ررع يتنرسرر  ال ذلررك كرر ، البرطرر 

 .برلقترل الب ء ع م  على الح ص أو، الص ا 

 علرى تنرتفض ولرم، السرمم و الصرمة علير  هررنبي   ابرن لقتر  لل ر   كتتح    لم األ   أن -

، المصريب  وحجرم يمر الج  عظرم  رع  تنرسرب  الفعر   دة كرنت   ولم،  عروي  بن يزي  حكم

 األ ر  يف السري  االعتقررد   رن المعرصر ين ال رو يين وبعض الشيع  ي ا   رإلى  نريقود   وهها

، برر تطل   فلررم  رر    عررن توقعرر ،   تؤيرر   فلررم الحسررين   خررهلت   كوهنررر ؛لعنهررر علررى والجرر أة

 . عر ضي  ك  قمع بع  ل  األ   فرستقرم  ،ل  و ضخت  ل  قرت    ع وتعريشت

 التري النتررلجإلرى  بنرر سينتهي علي بن الحسين لخ و  اليسر   ال و   برلنظ  فرألخه

 األ ر  لعرن تاعتررد   التري الشريع  كطوالفر وسيرسي  ر ديني   الجمرع  فر ق  ن إال هبر يقول ال

 ل . ت    ولم الحسين خهلت ألهنر ي سم اإل

 يف المسلمين  قرف   ن يكن لم السيرسي   والطغيرن االستب اد  و قرو   ال و ة  ب أ أن   -

 الحررركم  أهليرر   بعرر م  كرلتشرركيك ؛  حضرر    دينيرر   كرنررت الخرر و  فرر وافع، األول القرر ن

 ويم  تر  الحسين خ و  فت وي ، حكم  و نهج سي ت  يف ال يني برلتزا   الطعن أو، وج ا ت  

 

 :وهممم ماوايو ممم  لشممو اي لمميع  واي سمممش ،  كاي مم  كاممما  ،معظممم هممملر ايتمممكورة مممملكخ ا يف ي  مم  اي  ممم   (2)
 صحيح وضعيف ي    اي     حملمو طاهك اي  زجنم.
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 مي فرره سرقرطوإ   ر كسري   ق اءة سمم اإل ق اءة نع يختلف ال المعرص  المنطق وفقر  و ي  

 .للبش ي  و سرلت  وسلم علي  اهلل صلى النبي دعوة ىعل الفلسف  هه 

ر وسيرسي   ر ههبي   زةالمتحي   الق اءات فقتت  : عفرن بن ع مرن  قت  بع   عروي   وقف -3

 أ ض علرى دام  صر ا   رن هررع  تب   و رر طرلر  أبي بن علي   بيع   ن  عروي   وقف إدان  على

 .ينف  ص  

 :أ  ينإلى  تنتهي أهنر سنج   عروي   وقف على الش ي ة النقم  دوافع يف النظ  وعن 

 فمن: وسلم علي  اهلل صلى النبي  نزل  وإنزال  طرل  بيأ بن علي تق يس األ   األول:

 يف الغمة  أ  وهها، دعوت  وعر ض  وسلم  علي   اهلل  النبي  حر ب  منرن كك  قرتل   أو  عر ض 

 .خمفهم على األ   طوالف وسرل ، وآل  علي  

 علرى ترنقم التري األخر   الفئر :  عروير  لموقرف التر يخي السيرق إهمرل األ   ال رين:

 على د  تم    شخ ك   ع تتعر  و ،سيرق   ن الح   د تج    ع مرن  قت  بع   وقف   عروي 

 .لع مرن ال    به يع  برلسلط  طمع ل  علي ، المجمع  المنتخ   األ ي 

 الفررتن برررب فررت  الرره  الكبيرر  الحرر   تتجرهرر  أهنررر القرر اءة هرره  يف الخطرر  وسررب 

 بشرع  بط يقر  دا   عقر  يف وقتلر  عفرن بن ع مرن الخليف  خلع وهو، األ   على األز رتو

 س   سلمي  بط يق  السلط  انتقرل الطبيعي  ن أن  وت  ، حصر   بع 
 يلير  الره  للخليفر   س  ل 

 يكن. لمر شيئ   وك ن

 أن بر  ال الخليفر  قتر  بضرخر  ر حر     فرنن، عوالمتوقر   المفرتض المنطق خمف وهها

 تكرن لرم اال رو  أن  تؤكر   الج يمر  لهره  والممبسررت والظر وف،  عر   تتنرس   آ ر  تتبع 

 ضرخر ت  عرن    تقر   لرن الحر   هرها على الفع   دة وأن، واالستق ا  اله وء نحو يلتمض  

 وأهميت .

 ال الحكرم أ كرن ض ب وأ النظرم   أ  بقت  تنتهى  غوغرلي   و و ة د و    انقمب وك 

 برلتر ي . جره  للمنطق  عرن  فهو ذلك خمف عتوق   فمن، كر  ي  ت اعيرٌت  يعقبهر أن ب 

 والسيرسري   ال ينير   ع مررن لمكرنر  نظر ا ؛اتعقير    األ رو  د ترزدا ع مررن قتر  ج يم  ويف

 ح  ر  نتهرركا سيمر ال ،هبر الم تبط  الممبسرت وك  ،لقتل  البشع  والط يق  ،واالجتمرعي 

 .وسلم علي  اهلل صلى اهلل  سول  ن بالمق    والشخ  والز رن المكرن



 القراءات المتحيزة .. في ميزان النقد                          مركز سلف 10 

 علير   التحر ر   خطر إلرى  التنبير    الغرير  لكرن،  عروير  لموقرف تربي ٌ  ذك نر  فيمر وليس

 في . نش   اله وسيرق   الح     رت ق    تتجره  ه  شو   ق اءة  نر انطمق  

 :األحداث تلك من لألمة العام الموقف مع السلفية التاريخية النظرة توافق: ارابعً 

  رن صرحي  أ ر ٌ  فهرو برالنحيررز م ه   ت   األولى الفتن ألح ا  السلفي  ال ؤي  كرنت إذا

 أهرر   قرررالت ونالسررلفي   فررر ق حيرر ،  لأل رر   العرررم   للموقررف االنحيرررز وهررو، واحرر  وجرر   

 األحر ا  تلرك  رع تعرطيهر ط يق    يف  األ    ووافقوا، عهمي  وش   ألحزاهبم بهموتعص   األهواء

 والعملي. النظ   المستو  على

 اهلل صلى النبي ألخبر  همفقه   خمل  ن والتربعين الصحرب     ن األول الجي  أد ك ق ل

 ،والسيرسر  الحكرم شرؤون يف  خرصر   كررب  تغيي ات  ن وفرت  بع  سيج    ر وسلم علي 

 النبوير  برلتوجيهررت التز روا أهنرم ذلرك  ن واألهم ،وعقمني  بحكم  واقعهم  ع وتعر لوا

 السيرسرت  نك   ن يك هون  ر على فصربوا، عنهر الوحي خربأ التي التغي ات  ع للتعر  

  واصرل   رع ذلرك كر ، أ ر هم ولري لمرن برلنصر   واوتقر   ، كررب  و فرسر    لش و    اتقرء  

 .الخلق وتوعي  العلم ونش  ال عوة

 الر ين لفسررد  المفضري  والمسررلك  والتهرو   فالتطر    برينر ط   توس  ر  وقف   بهلك فوقفوا

 الممكن. صمحاإل واج  عن والقعود   العر    الحيرة عن واالنعزال السلبي  وبين، وال نير

 فير  لمرر ؛الحرركم لتغيير  ح المسرل   ال و ة  سلك   األ   نبهت فق  النظ   الصعي  على

 القر ن يف  المسرل   الخر و   حرروالت أ ر، وال نير ال ين بمصرل  تهه  وفتن    فرس   ن

 علرى األ ر  اسرتق  لكرن ،قر يم للسلف  هه ) ب ن  يصف  حج  ابن جعلت والتي- األول

 لمرن هبر االنتصر  أو، هبر االعت اد  ينبغي فم -(3)( ن  أش إلى  أفضى ق   أو  لمر ؛ذلك ت ك

 :و أل  وذلك المعرص ين  ن الخ و   سلك  يؤي  

 الصحرب   ن سمم اإل  أللم   العرم  الموقف عن  تعب   لم تلك الخ و   حروالت أن -1

 سو   تم    ال الفضمء بعض هبر قرم  التي والمحروالت، الز رن ذلك يف والفقهرء والتربعين

 ير فض كررن اآلخر  هموبعضر  ، السرلف لربعض    رهه  نر إ :يقررل أن فرألصر ، األقلي  تير 

 .رعنه بنفس  وين   السيرسي  الص اعرت يف الخوض يعتزل كرن وبعضهم ،الخ و 

 

 .(288/ 2هتمل ب اي اهمل ب ) (3)
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 علرى بر  والف ح االعت اد  يص    فم، ب  العم    النر  ت ك ق    جوح ال أ  هها أن -2

 الحزبري للهرو  االنتصرر  قبير   رن المررتوك الر أ  هها وإحيرء، ب  شردةواإل التنوي  سبي 

 خمفر  علرى  ال أ استق  أن بع  سيمر ال ،الش عي الحكم بمع ف   غب  وليس ،والسيرسي

 ر.وح ي   ر ق يم   نبه  على صمحاإل ألم  واتفق

 أو بر  اآلخرهين ك ر ة عن النظ  بغض قرلم  المهه  هبها العم  ت ك يف الحج  أن -3

 السرلبي  تر اعيرتال ضرب  عرن والعجرز المفسر ة و جحرن الق  ة فرنع ام ، عن  المع ضين

 ،المرهه  هرها بربطمن يقطرع ذلرك كر    المنشرود  التغيير  حصرول  رن اليقين وع م  لل و ة

   .األ كلم  علي  تفقات    ر صح   ويؤك  

  رن الموقف: لأل   العرم  للتوج  السلفي  ال ؤي   وافق   تؤك   التي النظ ي  النترلج و ن

  رن سرم    أصرب  أ ير  بنري يف والطعن الوقو  فنن  عنر م تق    فكمر،  وتقييم   األ و  الحكم

  ن األوال  السلف علي  كرن  ر هها بموقفهم فر قوا وق ر، وح ي   ر ق يم   الب   أه  سمرت

 لتلرك  طلرٌق  ذم   فرض  عرلم عن  ؤ   ي   ال إذ  ؛بع هم جرء  ن وأ األ و  للحكم المعرص ين

 الحركم . السمل 

 وأسربرب لر وافعوأ  الر   العهر  ذلك خلفرء لبعض لعنٌ  أو ذم   البعض عن ن ق  ق  نعم

 الر  رء وسرفك الظلرم بسرب  ذ هرم :أ ، أ ير  بنري ذم  يف المبت عر   وافعك ليست  ع وف 

 في . الج ال ينبغي وال، المسلمون علي  يختلف ال أ   وهو ،الش   ح ود  وتجروز

 فقر ، المنكر ة سيرسررهتر بسرب  حولهرر الجر ل أ ير  التري األ وير  الشخصريرت وحتى

، المسرلك هرها  فض  ن و نهم، والطعن اللعنإلى  برد   ن فمنهم: حولهر العلمرء انقسم

 سفيرن. أبي بن  عروي  بن يزي   ن العلمرء  وقف ذلك و  رل

 ، نر  واالنتقررص بر  المسر  ش ن  ن السلف ألم  عظ م فق  سفيرن أبي بن  عروي  أ ر

 االعتقرد. كت  يف  ب و   وعبر اهتم ، ز  تجرو   يمكن ال أحم ر خط   واعتربو 

 خررونالمؤ    ذكرر  فقرر  الشررعبي   المسررتو  علررى أ ررر، العلميرر   النخرر   صررعي  علررى هررها

 وبغ اد  ك صفهرن الكرب  ي سم إلا الم ن عوام   عن    قرف     كرن   عروي   ح     أن  والبل انيون

 واألن لس. كرلشرم  أ ي  بنو حكمهر التي البمد  عن فضم، (4)وواس 

 

  لمؤ خ ايتخصلم سعيو اي و خر  م. ،كاا  اي يز و    :اينظك (4)
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 لرم ودولتهم ز رهنم عن برلسوء والح ي    همولعن   أ ي  بني ذم   أن    يؤك   وغي   هها    

 أهر  يتبنرر   أٌ   هرو إنمرر، األز ررن  رن ز رن يف همت  عقير    أو المسرلمين  قرف  ن   ر يو    يكن

 ر.وح ي   ر ق يم   للجمرع  المفر ق  والشيع ألهواءا

 يف وأعم ر  سرمم اإل  ألمر   نظ  يف و نقص  هتم    "أ ي  بني على النرقم التشيع" يزل لمو

 ال ينير   قررالهتم حرول وي نر ن الشريع  آ اء حرول يحروم ا أح    تج  فم، والح ي  الق يم

 تقرر ح  و ه ر   همر ت   وهري، الطررلبي   العلررو    للحرزب والمير  عبرلتشري   مهر  ات   إال والسيرسري 

 و ههب . وب أي  ال ج  بع ال 

 القر ن  نره األ ر  ع فتهرر التري ال قرفر  هري الشيع   ن  خرلفيهم وذم  أ ي  بني فننصرف

 ديني . ب ع  أو سيرسي هو  صرح  إال عنهر ينح ف وال، ز رننر وحتى األول

 :الروايات وليس العامة بالحقائق االعتداد خامسا:

 علرى األول الق ن يف السيرسي  لمضط ابرت التر يخي  ق اءت  يف السلفي   المنهج يعتم 

 ويبنري    فر   وق   عليهرر سيؤسر  ل ج ل  ح    ليست حقرلق  ن قينطل   فهو،  تين صل  أسر   

  .المهاه  أ برب  ن المتخرصمين  هرت ات عنا     بتع   ؛أحكر  

 هها حول والمختلفين المتنرزعين بين ل   كرن   إيجرد  على يح ص ال السلفي   فرلمنهج

 فرلر ة ال ج االت يف ال خول عن ب   تن     ربت  قواع إلى  يستن  ب ، تقييم  وط يق  التر ي 

 الحقب . تلك عن المنقول  واألخبر  التر يخي  ال وايرت حول  عظمهر يف ت و  والتي ، نهر

  وقرف وتفنير  و أيهرر  وقفهر لت يي  الم ويرت هه      عن ىغن  ب   نفسهر تج  فرلسلفي 

 :أل و  وذلك، خصمهر

 األول القر ن يف الخمف حواد   ع تعرطي  يف المنهج  نهر ينطلق التي ساألس   أن -1

 دون أحكر رر  وتصررحي   وقفرر  إلسررنرد  اإلخبررر يين   ويرررتإلررى  تحتررر  ال ،بررهاهتر قويرر 

 والحكم. التقييم يف تؤ   ال تفرصي  يف خوض

 علرى وفضرلهم ب الصرحر وع ال ، األق  ين ص اعرت يف الخوض  ن الج و  فغيرب

، المرههبي التحيرز دون الموضروعي والنظر ، القر ون سرل  على األول نالق  وخي ي  األ  

 ذلرك كر  ،وعمرم    أيرر األ   علي  استق ت  ر و وافق ، للح   التر يخي السيرق و  اعرة
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  رن للموضروعي  أقر ب بتقيريم للخر و  ويكفري، الم ويرت يف والتنقي  البح  عن يغني

 اإلخبر يين.   ويرت على يعتم  و أ   وقف  

 االعتمررد  أفسر  قر  التر يخير  واألخبرر  ال وايررت  جرل يف دخ  اله  كهبال أن -2

 هبر االستئنر  ت ك يعني ال وهها، إليهر وال كون بتفرصيلهر ال ق  الصع   ن وجع ، عليهر

 بمرنهج  نهرر والسرقيم الصرحي  وتمييز سربهر بع  لكن ، مكن أ   هو ب ، إليهر وال جو 

 للقواعرر  الم ويرررت هرره  إخضررر   ررن برر  ال ذلررك جرنرر إلررى  ،تررر يخيال البحرر  يملررم

 سبق. فيمر لبعضهر أش نر والتي ،الفتن أح ا  تنرول يف الموضوعي 

 السيرسررري الهرررو  أتبرررر  ط يقررر  إليهرررر والفرررز  التر يخيررر  للم ويررررت اللجررروء أن -3

  ررردة ال وايرررت يف فيجرر ون، غررريتهم يؤيرر  ءشرري برر   يتعلقررون فهررم، المررههبي والتعصرر 

 يف والسيرسرررت المررهاه    دخلررت والحكريرررت األخبررر   ررن نقرري   غيرر  خلرري  ألهنررر ؛جيرر ة

 .هبر والتمع  صيرغتهر

 وأنر ، الم ويررت هره  بم   إال لمههب  ينتص  لن أن  يعلم اله  الضعيف ط يق  وهه 

 نقرر  همرر   كرر  برر ، المههبيرر  أصررول  تق يرر  يف وعقررم  ر شرر ع    ربترر  أسررس  ررن ينطلررق ال

 والسيرسي . ال يني   ات تصو   تؤي  بنترلج للخ و  المواقف و حركم  شخرصاأل

 ليهررإ تستن  لم ويرت  تفق ة غي  ،بنفسهر قوي  فهي ح ا األ لتلك السلفي  الق اءة أ ر

 ه هر  يف ضررلت  وجر  الره  الخصروم   سرلك هرها بر ،  ؤيتهرر وتصروي   وقفهر لتصحي 

 .الفك ة لتلك وأ الفئ  لهه  وانحيرز   أي   تؤي   هروظن   ،ال وايرت

 تقيريمإلرى   سرتن ة   ،تر يخر   رع تصررلحي   ؤير  علرى يقوم  السلفي المنهج   فنن  ا: تامً خ  

 هبررها األ رر   قرر    تعزيررز نيضررم   بررهلك وهررو،  طلعرر  يف الواقعرر  والفررتن ألح ا رر   وضرروعي  

 الق يمر  الشربهرت ودفرع ، نر  الههبير  والحقبر  األوالر  م ر ألع ف المشر     ي  والس   التر ي 

 ،ب  وزهرر الحقبر  لتلرك المشر ق  الصرو ة وض ب ال ق  هه  زعزع ل تسعى التي والح ي  

 وفهمهر وت ا هر ب ينهر األ   صل  قطعإلى  هت ف فرس ة نترلج  ن ذلك على يرتت   ر وك 

 لل ين. الصحي 

 لشريء تكررت  فرم التر يخي تقييمهر يف السلفي  لل ؤي  المنرول  المتحيزة الق اءات أ ر

 والمرضري والحرضر  والترر ي  فرلر ين، الشخصريرت بعرض تق يس   وغريتهر، كل  ذلك  ن
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  غريترر   هموبعضر  ، البيررت ألهر  المتشرريعين حررل وهررها ،الشخصريرت هرره  يف لر  ختز   كلهرر

 لتقيريم هره     قنرعتر    رن ينطلرق فهرو، و ستقبلهر األ   لحرض  هرأهميت    يعتق   ئ برد   تق يس

  ن  ينالمعتب    ن أح ٌ  هبر يق   لم  و جرزفرت  ةشرذ    بمقرالت  والخ و ر  سلبي  ر تقييم    التر ي 

 جرنرر  يلتررزم  و ررن السيرسرري   صررمحواإل ال ررو ة   دعرررة شرر ن وهررها، والعلمرررء المررؤ خين

  ق اءت    يوج   فرله ، التر يخي  ق اءت  يف السيرسي   وقف    ن  قينطل   فهو،  لألنظم   المعر ض 

 للحكو ررت المعرر ض والموقرف أ للر    واالنتصرر  السيرسري   الهو  هو للتر ي  وتقييم 

 .للجمرع  المفر ق  ةالشرذ   المهاه  آ اء  ع ب خ   أو بط يق ر فق   ت   نفس  ليج  ،نظم واأل

 وصلى اهلل وسلم وبر ك على نبينر  حم ، وعلى آل  وصحب  أجمعين.


