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َََّّّمنََّّهلعل َّ
 
ََّّطليعةََّّيفََّّتيميةََّّابنََّّوجودََّّمنََّّالسلفيََّّالمنهجََّّخصومََّّيغتاظََّّأنََّّالطبيعي

ََّّهذهََّّتقفََّّفحينما،ََّّالدينيةََّّالعلومََّّيفَََّّّمنزلتهََّّعلوَََّّّعلىَََّّّفقمت َََّّّعالمَََّّّهَّأنََّّذلكَّ؛ََّّمهَّعنََّّحينَّالمناف َّ

َّالقامة َّالعلميةَّ َّإلىَّ َّجانبَّ َّنَّالسلفييَّ َّرتتصد ََّّ َّ،َّجبهتهمَّ َّوتدافعَّ َّشراسةَّبََّّ َّعنَّ ََّّأصولهمَّ

َّخصومهم.ََّّمعََّّمعركتهمَّيفََّّللسلفيينَّاكبير َََّّّامكسب َََّّّيحققََّّفهذاَّ،وقواعدهمَّ

ََّّالسلفيينَََّّّقةعالََّّعلىََّّبوالشغ َََّّّللتشويشََّّلالسب َََّّّمختلفََّّللسلفيةََّّالمعادونََّّسلكََّّوقد

َّ:َّتيميةََّّبابن

ََّّيزعمونفََّّ،السلفيينَََّّّأتباعهَََّّّوتحقيرََّّذم َََّّّأجلََّّمنََّّتيميةََّّابنََّّشأنََّّمنََّّمونيعظ َََّّّفتارة •

ََّّالجهلََّّعليهمََّّيغلبََّّالزمانََّّهذاَََّّّيفَََّّّأتباعهََّّلكنَََّّّ،َّالشأنََّّعظيمََّّإمامََّّتيميةََّّابنََّّأن

 .َّدالتشد َّوََّّوالغلو

ََّّ،َّعلمهمََّّوقلةَََّّّعقولهمََّّلضعفََّّتيميةََّّابنََّّيعظمونَََّّّالسلفيينََّّأنََّّيزعمونَََّّّوتارة •

ََّّيعرفونَََّّّفعقالؤهمَََّّّوإالَّ،ََّّوغالهتمََّّالمبتدعةََّّجهلةَََّّّقولَََّّّوهذاَّ،ََّّبهََّّاالنبهارََّّفيحصل

 تيمية.ََّّالبنَّالعاليةََّّالعلميةََّّالمكانة

ََّّيختزلونَََّّّالحقيقةَََّّّيفََّّهمَََّّّبلََّّ،األوائلََّّالسلفَََّّّبعونيت َََّّّالََّّالسلفيينََّّنَّإََّّ:يقولونَََّّّوتارة •

 .َّ(1)َّتيميةََّّابنََّّآراءَّيفَّالسلفَّمذهب

ََّّوينظرونََّّسونهيقد َََّّّفهمََّّ،تيميةََّّابنََّّسوىََّّيعرفونََّّالََّّالسلفيينََّّأنََّّيزعمونََّّوتارة •

ََّّيفََّّمرجعهمَََّّّوهوَََّّّ،َّالمسائلََّّكلََّّيفََّّعليهََّّعالةَََّّّفهمَّ،ََّّقوالهأَّوََّّاجتهاداتهََّّبمنظارََّّللدينَّ

َّ.َّيتناولوهناَّالتيَّوالقضاياَّالمباحثَّكل

ََّّتيميةََّّبابنََّّالمعاصرينََّّالسلفيينََّّقتعل َََّّّدعوىََّّمعََّّقفسنََّّاألخيرةَََّّّالنقطةََّّهذهََّّوعند

ََّّوالموضوعاتَََّّّداالتالجََّّيفَََّّّآرائهََّّوتقديمََّّبأقوالهََّّواستشهادهمََّّكتبهََّّلىإََّّرجوعهمََّّوكثرة
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َّ:ََّّمحاورََّّأربعةََّّحولَّالمناقشةَّدورَّوست،َّيتناولوهناََّّالتي

ََّّإثباتَّو،ََّّهبمَََّّّقوالتعل َََّّّوالعلماءََّّاألئمةََّّتقديسَََّّّبداءَََّّّنيَّالسلفيََّّخصومََّّسَّتلب َََّّّببيانََّّتبدأ

َّ.َّالفكريََّّكياهنمَّليتشكَََّّّيفَّأصلَّهوَّبلَّ،السلفيةََّّبهَّيتهمونَّمافيَّغارقونَّمأهن

َّ.َّوالمخالفََّّفقالمواَّدعنََّّحضورهَّفرضتَّالتيَّتيميةَّابنَّخصائصََّّبعضََّّسنذكرَّثم

ََّّلهَََّّّيذكرونََّّالَََّّّألهنمََّّتيميةََّّابنََّّبعصمةََّّيحكمونََّّالسلفيينَََّّّبأنََّّالقائلََّّالزعمََّّنتناولَََّّّثم

َّ.َّيخالفونهَّوالَّأخطاء

َّ؟َّتيميةََّّابنََّّعلىَّعالةَّالسلفيةَّهل:ََّّالسؤالَّعنَّجابةَّباإلَّالكالمَّننهيََّّثم

 : السلفية مخالفي عند  أصل والشيوخ األئمة قديس ت :أوًل 

ََّّوتقليد َََّّّئمةَّلألََّّتقديسََّّداءََّّمنََّّبهََّّسونيتلب َََّّّبماََّّلسلفييناََّّاهتامََّّلىإَََّّّالمخالفونََّّيسعى

ََّّخالفهمَََّّّمنََّّلونَّيضل َََّّّأوََّّرونيكف َََّّّوالرباءََّّللوالءَََّّّمحورَََّّّلىإََّّقوالهمأََّّوتحويل َََّّّلهمَََّّّمذموم

َّ.َّمذاهبهمَّتكوينَّيفَّالزاويةََّّحجرَّوهََّّبلَّ،المخالفينََّّيفَّمتأصلََّّالداءََّّفهذا،َّفيهاَّ

ََّّوهمَََّّّلةالمعتزَّوََّّوالشيعةََّّكالخوارجََّّسالماإلََّّتاريخََّّيفََّّولىاألَََّّّالبدعََّّظهرتََّّأنََّّفمنذ

َّ.َّالبدعةَّبتلكَّالقائلينَّرؤوسَّلىإََّّينتسبون

ََّّعلىََّّالمذاهبََّّوبناءََّّشخاصلألََّّاالنتسابَََّّّهوََّّوالمبتدعةََّّاالبتداعََّّيفََّّالفارقةََّّعالمةفال

ََّّقولَََّّّبخالفََّّيقولََّّمنَََّّّالطائفةَََّّّيفََّّظهرَََّّّفإنَّ،ََّّومسائلهََّّالدينََّّأصولََّّيفََّّواحدَََّّّرجلَََّّّرهيقر َََّّّما

ََّّزعيمها ََّّبجماعتهَّاستقل  َّاألم.َََّّّالفرقةَّعنَّوانشق 

ََّّوكبيرهمَََّّّوالنجدات،ََّّاألزرقََّّبنََّّنافعَََّّّلزعيمهمََّّنسبةََّّقةَّاألزار:ََّّالخوارجََّّفرقََّّفأشهر

َّ،ََّّالحنفيَََّّّعامرََّّبنََّّنجدة ََّّبنَََّّّالكريمَََّّّعبدََّّأتباعََّّوالعجاردة،ََّّاألصفرََّّبنَََّّّزيادََّّأتباعََّّفريةوالص 

َّفرقََّّأشهرََّّيفَََّّّالشأنََّّهوََّّوهذا،ََّّوغيرهمََّّباضيةواإلََّّوالثعالبةََّّونيةَّالميمََّّومثلهم،ََّّعجرد

َّ.َّوالمعتزلةَّوالمرجئةَّالشيعة

ََّّداخلَََّّّياتالتشظ َََّّّوتكثرََّّالداخليََّّاالنشقاقََّّيحصلََّّالمسلمينََّّإلجماعََّّمفارقتهمََّّوبعد
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َّ،َّالواحدةَََّّّالفرقة َّ.َّاألولىََّّالبدعيةَّالفرقَّحالَّهوََّّهذا،َّأوَّكفرهَّصاحبهََّّبضاللَّيحكمََّّوكل 

ََّّانتسبتَََّّّوالتيَََّّّ،الالحقةَََّّّالقرونََّّيفََّّالبدعيةََّّالطوائفََّّظهورََّّبعداََّّكثير َََّّّمراألََّّيتغيرََّّلم

َّشخاصَّأل َّوضعواََّّ َّاأصولهَّ َّوانتسبَّ،َّ َّالناسََّّ َّمإليهََّّ َّكالكالبيةََّّ َّاألشعريةَّوَّ ََّّوالماتريديةََّّ

َّوغيرهم.َّ

ََّّيفَََّّّرؤيتهمََّّوضعواََّّأفرادَََّّّبضعةَََّّّعنََّّحديثََّّهوَََّّّوغيرهاَََّّّالطوائفََّّهذهََّّعنََّّالحديثف

ََّّواكتمالََّّوسلمََّّعليهَََّّّاللَََّّّصلىََّّالنبيََّّوفاةََّّعلىََّّقرونََّّثالثةََّّنحوََّّانقضاءَََّّّبعدََّّالدينََّّأصول

ََّّمنََّّأحدَََّّّهباََّّيقلََّّولمَََّّّ،قبلََّّمنََّّالمسلمونََّّيعرفهاََّّلمََّّخالصاتََّّلىإََّّووصلواََّّ،َّالدين

حواََّّأنكروهاَََّّّبل،ََّّالطويلةَََّّّالحقبةََّّتلكََّّخاللََّّهمَّعلمائ ََّّصياغةَََّّّأصبحتََّّثم،ََّّنقيضهاَّبََّّوصر 

ََّّمنَََّّّبضاللََّّي حكمََّّوالتيَََّّّالوحيدةََّّالمعتمدةََّّالصيغةََّّهيََّّاالعتقادََّّلمباحثََّّفرادَّاألََّّهؤالءَّ

َّ.َّوكفرهَّخالفها

ََّّتفردَََّّّهوََّّبلََّّ،المسلمينَََّّّعلماءََّّمنََّّعالمََّّآلراءََّّعمياءََّّةتبعي َََّّّمجردََّّعنََّّنتكلمََّّالََّّفنحن

ََّّالسنيَََّّّلالعتقادَََّّّكمعيارَََّّّأتباعهمََّّقبلَََّّّمنَََّّّواعتمادهاَََّّّاالعتقادَََّّّقواعدََّّبوضعَََّّّرجالَََّّّبضعة

ََّّ،َّالعقديَّوالشذوذَّبالبدعةَّلهاَّمخالفََّّأيَّورميَّ،المقبول َّ.َّبالكفرََّّاهتامهَّإلىََّّوصوال 

ََّّكثيرةَََّّّللفقهاءََّّوالتعصبََّّالغلوَََّّّفألوانََّّالفقهََّّأبوابَََّّّيفََّّماأَّ،ََّّاالعتقادَََّّّمستوىَََّّّعلىََّّهذا

ََّّإمامََّّلمدحََّّوسلمَََّّّعليهََّّاللََّّصلىَََّّّاللََّّولَّرسَََّّّلسانَََّّّعلىََّّالحديثََّّوضعََّّحد َََّّّلىَّإََّّوصلت

ََّّصحةََّّوعدمََّّ،المذهبَََّّّيفَََّّّفالمخال َََّّّخلفََّّالصالةََّّببطالنََّّوالقولََّّ،لفهَّمخاَََّّّذمََّّأوََّّمذهب

َّ.َّوالتقوىَّالعقلَّوغيابَّالجنونَّوانَّألََّّمنََّّذلكَّوغيرَّ،نسائهمََّّمناكحة

ََّّصدرَََّّّعنََّّىفيرو َّ،ََّّالخطأََّّمنَََّّّعصمتهمََّّاعتقادََّّلىإَََّّّئمةاألََّّبعضََّّيفََّّالغلوََّّوصلََّّوربما

َََّّّسمعتََّّإذاََّّ)كنتََّّ:َّقولهََّّ-الشافعيةََّّعالمأََّّمنَََّّّوهوَّ-ََّّالياسويفََّّالدين ََّّأخطأََّّ:يقولََّّاَّشخص 

َّ.(1)َّ(كفرَّأنهََّّعتقدأََّّالنووي

 

 . (311/ 2عيان املئة الثامنة )أالدرر الكامنة يف ينظر:  (1) 
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ََّّلىَّإَََّّّونزولهمََّّواختياراهتمََّّكالمهمََّّعلىََّّالجمودََّّأئمتهمََّّيفََّّهةقالمتفََّّغلو َََّّّصورََّّومن

ََّّاألدلةَََّّّيفََّّللنظرََّّمنهمََّّطائفةََّّأهليةََّّمنََّّبالرغمََّّ،التقليدَََّّّإالََّّيسعهمََّّالََّّنالذيََّّالعوامََّّرتبة

َّاألقوال.ََّّبينَّلرتجيحواَّاألحكامَّواستنباط

َّوال َّيقتصرَّ َّالغلو ََّّ َّيفَّ َّالمشايخَّ َّئمةواألَّ َّعندَّ َّمخالفيَّ َّالسلفيةَّ َّعلىَّ َّمسائلََّّ ََّّالفقهََّّ

ََّّيفَََّّّالغلوََّّالصوفيةََّّفأحدثََّّ،وربهَََّّّالعبدََّّبينََّّوالصلةََّّدالتعب َََّّّمجالََّّلىإَََّّّتعداهََّّبل،ََّّوالمعتقدَّ

ََّّشيخهَََّّّبطاعةَََّّّنفسهَََّّّلزمي َََّّّالذيََّّلمريدواََّّشيخَّالََّّثنائيةََّّظهرتَّوَََّّّ،ينصالحالََّّوالشيوخََّّاألولياء

ََّّعليهَََّّّوأن،ََّّالشيطانََّّفشيخهََّّلهََّّشيخََّّالََّّمنََّّأنََّّوعندهم،ََّّرضاهََّّوابتغاءََّّتوجيهاتهََّّوالتزام

ََّّيديََّّبينََّّكالميتََّّمعهََّّيكونَََّّّحتىََّّالمربيََّّالشيخََّّلتوجيهاتََّّوالباطنيََّّالظاهريََّّالتسليمَّ

َّم َّ ََّّ،العمياءَََّّّبعيةوالتَََّّّالغلوََّّمنََّّذلكََّّونحو،ََّّأمرََّّيفَََّّّيجادلهََّّوالََّّعليهَََّّّيعرتضََّّفالَََّّّ،لهَّغس 

َّسبحانه.َََّّّموخالقهَّالناسََّّبينَّوسائطَّالبشرَّوإدخال

ََّّيةَّبمحورََّّواالعتقادََّّوالطريقةََّّيخَّالشَََّّّبوجودََّّإالَََّّّيتمََّّالََّّالتصوفََّّغالةََّّعندَََّّّدَّالتعب َََّّّفأمر

َّاألولياء َّيفَّ َّالكونَّ َّبشكلَّ َّ،َّعام ََّّ َّويفَّ َّعالقةالَّ َّبينََّّ َّالعبادَّ َّوخالقهمََّّ َّسبحانهَّ َّعلىََّّ ََّّوجهََّّ

َّالخصوص.َّ

ََّّعلىَََّّّةقائمََّّوالعمليةََّّالعلميةََّّالدينََّّمسائلََّّتناولهمَََّّّيفََّّالبدعََّّأهلََّّطريقةَََّّّفإنََّّوهكذا

ََّّواالنتسابَََّّّلمذاهبهمََّّاألعمىََّّوالتقليدََّّأقوالهمََّّعلىَََّّّوالجمودََّّاألشخاصَََّّّحولََّّالتمحور

ََّّخالفَََّّّفمن،ََّّوالصوابَََّّّوالخطأَََّّّوالباطلََّّالحقَََّّّبينََّّللتفرقةَََّّّفيصلََّّلىَّإَََّّّهمَّوتحويلََّّإليهمَّ

َّ!َّالشيطانَّفشيخهَّالطريقَََّّّآدابَّمهيعل ََّّاشيخ َََّّّخذيت ََّّلمَّنَّوم،َّهلكََّّفقدَّاألشعريَّاعتقاد

ََّّوكياهنمَََّّّالمبتدعةَََّّّوجودََّّليهعََّّيقومََّّذيالََّّاألصلََّّهوََّّوتقديسهمَََّّّالعلماءََّّيفََّّفالغلو

ََّّىَّيرََّّكالذيَََّّّهوَّفَََّّّتيميةََّّالبنَََّّّتعظيمهمَََّّّالسلفيينَََّّّعلىََّّوأنكرَََّّّذلكََّّيبصرََّّلمَََّّّفمن،ََّّوبنياهنمَّ

ََّّهوَََّّّبماََّّمخالفيهََّّيبهتََّّألنهََّّ؛َّذلكََّّمنََّّأشدََّّهوَََّّّبل،ََّّعينهَََّّّيفَََّّّالجذعََّّوينسىَََّّّأخيهََّّعينَََّّّيفََّّالقذاة

َّ.َّبراءََّّمنهَّوهمَّ،فيهَّمتأصلَّهوََّّبماَّويرميهمَّ،َّبهَّمتلبس

ََّّيفَََّّّوالسقوطَََّّّوالعلماءَََّّّئمةَّاألََّّتقديسََّّعنَََّّّالناسََّّأبعدََّّفهمَََّّّالسلفَََّّّمذهبََّّأتباعَََّّّأماَّ
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ََّّمنَّاََّّوانعتاق َّاََّّتحرر َََّّّاألكثرََّّفهم،ََّّوالزهادََّّللفقهاءََّّالمذمومََّّواالتباعََّّىاألعمََّّالتقليدََّّهاوية

َََّّّوصفَََّّّيفَََّّّجاءََّّحتىََّّوالرباءََّّللوالءََّّمعاقدَََّّّلىإََّّوتحويلهاََّّالرجالََّّآراءَََّّّاتباعَّ ََّّالذيَََّّّبأنهَََّّّنيالس 

َّ.(1)َّ(منهاََّّلشيءَّ-يغضبَّأو-َّيتعصبَّلمَّاألهواءََّّعندهََّّكرتذ ََّّإذا)

ََّّوالَََّّّالشافعيََّّوالَََّّّمالكاَََّّّدَّتقل َََّّّوالََّّ،َّدينتقل َََّّّ)الََّّ:َّحنبلََّّبنََّّأحمدَََّّّكالمََّّمشهورَََّّّومن

َّ.(2)َّأخذوا(َّحيثَّمنَّوخذَّ،َّالثوريَّوالَّاألوزاعي

ََّّالسلفَََّّّمذهبََّّأتباعََّّهمََّّالعمياءََّّوالتبعيةََّّالمذمومََّّالتقليدََّّعناََّّهني َََّّّالمسلمينََّّفأشد َّ

ََّّوهوَََّّّ،الفكريََّّومشروعهمََّّخطاهبمََّّيفََّّأصيلََّّركنََّّاألمرََّّهذاََّّعنََّّوالحديثا،ََّّوحديث َّاََّّقديم َّ

ََّّكلََّّيفَََّّّللدينََّّالمخالفةََّّوالتقاليدََّّوالرواسبََّّالموروثاتََّّعلىََّّوالتمردَََّّّالتقليدََّّعنَََّّّالنهيَّ

َّ.خصومهمَََّّّوبينَّبينهمَّالشقاقَّأحدثََّّالذيَّهوَّهذاو،ََّّوالعمليةََّّالنظريةََّّمسائله

ََّّالتمذهبََّّتركََّّيفَََّّّالمعاصرينََّّينالسلفيَََّّّبعضََّّأوقعََّّالمذمومََّّالتقليدََّّمنََّّالتهربََّّن َّإََّّبل

ََّّفقهالََّّيفََّّشاذةََّّقوالأَََّّّنحوََّّوالجنوحََّّ،اَّوحديث َّاََّّقديم َََّّّالعلماءََّّطريقةََّّعلىََّّوالتفقهََّّالمنضبط

َّاألخرى.ََّّالت همََّّجانبَّلىإََّّتطاردهمَّالظاهريةَّهتمةَّصبحتأََّّحتى

 :حضورها تفرض صالحيةإ  علمية قامة يميةت ابنا: ثانيً 

ََّّأنَََّّّبهََّّاألولىََّّبل،ََّّتيميةَََّّّبابنََّّعجاهبمإَََّّّالسلفيينََّّعلىََّّينكرََّّنأََّّالمنصفََّّللعاقلََّّينبغيََّّال

ََّّمنَََّّّكهمليََّّبماََّّحضورهََّّيفرضََّّعالمََّّتيميةََّّابنََّّأنََّّذلك؛ََّّذلكََّّعليهمََّّينكرََّّالذيََّّعلىََّّي نكر

َّ.سالمَّاإلََّّعلماءََّّمنَّسواهَّمنَّةَّرتبَّعنَّترفعهَّخصائص

َََّّّعالمََّّتيميةََّّفابن
 
ََّّوالفقهَََّّّالتفسيروَََّّّالعقائدََّّيفَّ،ََّّكثيرةََّّفنونََّّيفََّّوصن فَََّّّكتبََّّموسوعي

َّوأصوله َّنقدالَّوَّ َّمقاالتَّلَّ َّالطوائفَّ َّسالميةاإلَّ َّالمخالفةَّ َّلمنهجَّ َّالسلفََّّ َّوالرد،َّ ََّّعلىَّ

َّ.َّونوازلهََّّعصرهََّّقضاياَّيفَّرةكثيَّورسائلَّفتاوىَّوله،َّالنصارى

 

 (1)  ( الشريعة  اآلجري يف  أخرجه  بن عياش،  بكر  أيب  السنة    اعتقاد  والاللكائي يف أصول  ،(1987يروى عن  أهل 
 . (53: )ص

 . (469/ 3إعالم املوقعني )  ينظر: (2) 
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ََّّ)منهاجَََّّّكتابََّّوهو،ََّّاإلماميةََّّالشيعةََّّعلىََّّالردََّّيفََّّعلميةََّّموسوعةََّّأكربََّّصاحبََّّفهو

َََّّّ،الحجمَََّّّيفََّّيماثلهََّّأوََّّيعدلهََّّكتابَََّّّسالمياإلََّّالرتاثََّّيفََّّي عرفََّّالََّّإذََّّنبوية(الََّّالسنة ََّّعنَََّّّفضال 

َّكثيرة.ََّّوجوهَّمنَّعليهََّّالردَّيفَّوالتعمقَّالمخالفَّجدالََّّيفَّساليباألََّّوتنوعَّالحجةَّقوة

ََّّيعدَََّّّالمسيح(ََّّدينََّّلبد َََّّّلمنََّّالصحيحََّّالجواب)ََّّالنصارىََّّدينََّّنقدََّّيفََّّكتابهََّّأنَََّّّكما

َّ.َّاألديانَّمقارنةََّّبعلمَّزمانناََّّيفَّيعرفَّمافيَّالمثالََّّةنادرَّتحفة

ََّّجهةَََّّّنمَََّّّالرفيعََّّالطرازََّّمنََّّتيميةَََّّّابنَََّّّكتاباتفََّّالتأليفََّّوكثرةََّّالموسوعيةََّّجانبََّّوإلى

ََّّاألقوالََّّنسبةَََّّّيفَََّّّوالدقةَّ،ََّّالمسألةَََّّّيفَََّّّالسابقينََّّآراءََّّواستيعابَََّّّالعبارةََّّوجودةََّّالحجةَََّّّقوة

ََّّوالتماسَََّّّالمخالفََّّوإنصافََّّ،االشتباهََّّمواطنََّّيفََّّالدقيقةََّّالفروقََّّلىإََّّوالتنبيهََّّ،ألهلهاَّ

ََّّالخصائصَََّّّمنََّّكَّذلََّّوغيرَََّّّ،َّالضعيفََّّوأَََّّّالمرجوحََّّلرأيَّاََّّلىإََّّوجنوحهََّّمخالفتهَََّّّيفَََّّّلهَََّّّالعذرَّ

َّ.(1)َّومؤلفاتهَّرسائلهَّتميزَّالتي

ََّّبلَّ،ََّّوالتأليفََّّللتدريسَََّّّمنقطعََّّفقيهََّّمجردََّّيكنَََّّّلمََّّأنهَََّّّيجدَََّّّتيميةَََّّّابنََّّسيرةََّّيفَََّّّوالناظر

َََّّّكان ،ََّّالشامََّّلبالدََّّليالمغوَََّّّالغزوََّّومنها،ََّّوالدينيةََّّالسياسيةََّّونوازلهََّّعصرهََّّقضاياََّّمعََّّمتفاعال 

ََّّالمضادةَََّّّالمذهبيةََّّالدعايةََّّمعهََّّوانتعشت،ََّّالغزوََّّذلكََّّظاللََّّيفَََّّّانتعشََّّالذيََّّوالتشيع

ََّّهَّواجََّّفقدََّّالداخلََّّيفََّّأما،ََّّالخارجيةََّّالتهديداتََّّصعيدََّّعلىََّّهذا،ََّّالسنيََّّالجمهورََّّلمذهب

ََّّالعلميةَََّّّاألوساطََّّيف،َّوجهةَََّّّمنََّّسالمياإلَََّّّالمجتمعََّّواقعََّّيفََّّاستفحلتََّّأزماتََّّتيميةََّّابن

َّ:َّومنهاَّ،ثانيةَََّّّجهةَّمنَّالدينية

-َّ َّنظومةمَّ َّالخرافةََّّ َّالصوفيةََّّ َّالتيَّ َّأفسدتََّّ َّتدينََّّ َّالعوامَّ َّبمرضَّ َّالتعلقََّّ ََّّباألولياءََّّ

َّ.َّضرحةواأل

َّ.َّالسلفََّّلمنهجََّّالمخالفةَّلكالميةَّاَّالعقائدََّّ-

َّ.َّالمذهبيَّالتعصبَّ-

 

  يف احلديث عن مميزات الشخصية العلمية البن تيمية وسبب حضورها الواسع يف اخلطاب السلفي املعاصر  وللتوسع (1) 
 .(519-512  :ينبوع الغواية الفكرية )ص  : ينظر
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ََّّاآلراءَّاََّّمخالف َََّّّجرأةََّّبكلََّّأفكارهََّّمفقد َََّّّ،َّالمصلحََّّالفقيهََّّبعقليةََّّكلهََّّذلكََّّتيميةََّّابنَََّّّواجه

َّلسائدةا َّوالمتعارفَّ َّعليهاَّ َّعندَّ َّأهلَّ َّ،زمانهََّّ َّفأنكرَّ َّكلَّ َّطريقةَّ َّمخالفةَّ َّلهديَّ ََّّالسلفََّّ

َّ.َّبهَّوالعملَّالدينَّفهمَّيفََّّومنهجهم

ََّّويفَََّّّ،َّالسنيََّّسالماإلَََّّّلكيانَََّّّالمهددةََّّباألخطاراََّّاعي َّوََّّتيميةَََّّّابنَََّّّكانَََّّّنفسهَََّّّالوقتَََّّّيف

ََّّلمواجهةَََّّّبوسعهََّّماَََّّّفبذلَََّّّ،ركابهَََّّّيفََّّالسائرََّّالشيعيَََّّّوالمشروعََّّيالمغولَََّّّالغزو:ََّّمقدمتها

ََّّفيهَََّّّحرصََّّاصالحي َّإاََّّمسلك َََّّّمسيرتهََّّيفََّّسلكََّّوقد،ََّّشرورهماََّّمنََّّوالتقليلََّّالخطرينََّّهذين

َّ.َّرجالخاَّوأعداءَّالداخلَّخصومََّّمواجهةَّبينَّالموازنةَّعلى

ََّّاألعيانَََّّّمنََّّأنصارهََّّفكثرََّّ،زمانهََّّأهلََّّألنظاراََّّمحط َََّّّهتجعلََّّاالستثنائيةََّّتيميةََّّابنََّّشخصية

ََّّالمقابلَََّّّيف،ََّّالبقاعَََّّّمختلفَََّّّمنََّّسئلةَّاألََّّإليهَََّّّوردتَّ،َّووالطلبةَََّّّوالعلماءََّّوالوجهاءََّّواألمراءَّ

َََّّّخصومهََّّكثرَََّّّفقد ََّّالسجنَََّّّودخلََّّ،َّاإلصالحيةَََّّّدعوتهََّّبسببََّّكثيرةََّّمتاعبَََّّّوواجه،ََّّادهَّوحس 

َّ.م(1328َّ/هــ728)ََّّسنةاَّمسجون ََّّدمشقَّيفَّتويفََّّحتىََّّمراتَّةعد

ََّّيفَََّّّوطروحاتهََّّفأفكارهََّّ،َّفاتهوََّّبعدوَََّّّحياتهَََّّّيفََّّالناسََّّوشغلََّّالدنياََّّتيميةَََّّّابنَََّّّمألَََّّّلقدَّ

ََّّالمعاصرينَََّّّوالعلماءَََّّّسالميينَّاإلََّّالمفكرينََّّكتاباتَََّّّيفَََّّّةحاضرََّّالدينيةََّّالقضاياَََّّّمختلفَّ

َّعلى َّتالفَّاخَّ َّمدارسهمََّّ َّوتوجهاهتمََّّ َّفهوَّ،َّ َّمنََّّ َّالشخصياتَّ َّمتفقَّالَّ َّعلىََّّ َّعلوَّ ََّّقدرهاََّّ

ََّّوالخرافةَََّّّوالجمودََّّالتقليدَََّّّربابأََّّإالََّّالمعاصرينَََّّّمنََّّأحدَََّّّيعادهََّّولمَّ،ََّّبرأيهاَََّّّواالحتجاج

َّ.َّأنصارهَّوقمعَّمنهجهَّومحاربةََّّوحبسهَّأذيتهََّّيفََّّيسعىََّّسالفهمَّأََّّكانَّممن

ََّّتيميةَََّّّابنََّّاثَّبرتَََّّّاحتفاءهمََّّلمعاصريناََّّالسلفيينَََّّّعلىَََّّّي نكرَََّّّالذيَََّّّأنَََّّّسبقَََّّّمماََّّلقصداو

ََّّعلىَََّّّي نكرََّّكالذيََّّبذلكََّّوهو،ََّّالعلميةََّّبمكانتهََّّالجهلََّّأوََّّالحسدََّّالإَََّّّلذلكََّّيدفعهََّّال

ََّّووضعَََّّّالتاريخََّّفلسفةََّّيفََّّومقدمتهََّّخلدونََّّبابنََّّهماحتفاء َََّّّاالجتماعََّّوعلماءََّّالمؤرخين

ََّّعلىَََّّّينكرََّّكالذيََّّأوَّ،ََّّإليهاَََّّّواإلحالةََّّالرجوعََّّوكثرةََّّمضامينهاََّّلتحليلََّّالدراساتََّّعشرات

ََّّخلدونَََّّّفابنَّ،ََّّالشاطبيََّّسحاقَّأََّّبيَّأََّّكالمََّّعلىََّّالكبيرَََّّّاعتمادهمََّّالشريعةََّّبمقاصدَََّّّالمهتمينَّ

َََّّّتجدََّّولن،ََّّفيهاََّّبرعواََّّالتيََّّالفنونََّّمنََّّكتبوهَََّّّفيماََّّروادََّّالشاطبيو ََّّي نكرَََّّّيقولََّّماَََّّّيعيََّّعاقال 
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َََّّّإمامََّّكذلكََّّتيميةََّّوابن،ََّّبمؤلفاهتمَََّّّاالشتغالََّّناسالَََّّّعلى ََّّعقيدةَََّّّعنََّّالدفاعََّّيفََّّرائدََّّعبقري 

َّالسلف َّالحديثََّّصحابَّوأََّّ َّوعن،َّ َّفهمهمَّ َّللدينََّّ َّفالَّ،َّ ََّّ َّيصح  َّبعدَّ َّذلكَّ َّاإلنكارََّّ ََّّعلىَّ

ََّّالمسائلََّّمختلفََّّيفََّّوتقريراتهََّّبأفكارهَََّّّهمَّاحتفاءوََّّتيميةََّّابنَََّّّبمؤلفاتََّّاهتمامهمَََّّّالسلفيين

َّالدينية.َّ

 تقرير  يف  همعلمائ  بكبار  يعتصمون  فإنهم   ؛مذهب  أو  طائفة  لك   أهل  يف  الشأن  هو  وهذا

 المخالفين. وجه يف له والنتصار أصوله عن  والدفاع مذهبهم

 : تيمية ابن وأخطاء السلفيونا: ثالثً 

َََّّّلهَََّّّيذكرونََّّالَََّّّألهنمَََّّّتيميةََّّابنََّّبعصمةَََّّّمونَّيحك َََّّّينالسلفي َََّّّأنَََّّّالشانئونَََّّّعييد َّ ََّّخطأَََّّّأي 

َّ.َّمخالفةََّّأو

ََّّأخطاءَََّّّيتتبعَََّّّمنََّّفيهمََّّتجدََّّالََّّ،واألئمةََّّمذاهبالََّّأتباعََّّسائرََّّيفََّّعام َََّّّذاهََّّنأََّّ:والجواب

ََّّإلمامهَََّّّكانتََّّوإنَََّّّحتىََّّ،ذلكَََّّّعلىََّّيحرصََّّأوََّّدهي قل َََّّّالذيََّّالعالمََّّأوََّّمهيعظ َََّّّالذيََّّإمامه

َّ.َّالعلماءَّوََّّالفقهاءَّجمهورََّّعنَّهباَّانفردَّوشذوذاتََّّخالفاتم

َََّّّطريقةََّّعلىََّّوالعقديةََّّالفقهيةََّّالمذاهبَََّّّأتباعََّّمنََّّكثيرو َّونَّيقر َََّّّالَََّّّالمذمومََّّبالتعص 

ََّّ،َّالفسادََّّظاهرةََّّتكانََّّوإنََّّحتىََّّمقالتهمََّّصوابََّّثباتإَََّّّيفَََّّّويجتهدونََّّبلَََّّّ،أئمتهمَََّّّبأخطاءَّ

ََّّالََّّحالَََّّّفهذهََّّهباَََّّّواإلقرارَََّّّاألخطاءَََّّّتتبعََّّأما،ََّّسائغَََّّّوجهََّّعلىََّّوحملهاََّّتأويلهاَََّّّيمكنَََّّّوال

َّ.َّكثرهمأََّّإليهاَّرقىي

ََّّ؟!َّتيميةَََّّّابنََّّوشيخهمََّّإمامهمَََّّّأخطاءََّّعتتب َََّّّغيرهمََّّدونََّّينالسلفي َََّّّمنََّّطلبي َََّّّفلماذا

َّ!َّ؟والعلماءََّّئمةَّاألََّّأتباعَّأكثرَّلدىََّّموجودَّأمرَّعليهمَّي نكرَّولماذا

ََّّماَََّّّكلََّّيفََّّتيميةَََّّّالبنََّّنَّومتابعيََّّمقلدينََّّ-الخصومََّّيزعمَََّّّكماَّ-ََّّالسلفيونَََّّّكانَََّّّوإن

ََّّصفةَََّّّعنهمَََّّّانتفتََّّوإالَََّّّ،وبياهناَََّّّاإلمامَََّّّأخطاءَََّّّعتتب َََّّّالمقلدينََّّشأنََّّمنَََّّّفليس،ََّّإليهََّّيذهب

ََّّالالئقَََّّّهوََّّفهذاََّّ،مذهبهَََّّّيفَََّّّوتقليدهَََّّّبآرائهَََّّّاألخذََّّإالََّّيسعهمَََّّّالَََّّّبل،ََّّدينالمقل َََّّّوأحكامََّّالتقليدَّ
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َّهبم.

ََّّيفعلَََّّّكماََّّدونهيقل َََّّّوالَََّّّتيميةََّّابنََّّلفونيخاََّّالمعاصرينََّّالسلفيينََّّأن َََّّّي دركََّّوالمنصف

َّ:َّأئمتهمَّمعََّّخصومهم

ََّّفقهيةَََّّّمسألةََّّسبعينََّّمنَََّّّأكثرََّّيفَََّّّتيميةََّّابنَََّّّخالفَََّّّاللَََّّّرحمهَََّّّبازََّّبنَََّّّالعزيزََّّعبدَََّّّالشيخَّفََّّ-

َََّّّدراستهََّّيفََّّحامدََّّآلََّّمفلحََّّبنََّّخالدََّّالدكتورََّّذلكَََّّّذكرََّّكما ََّّالشيخَََّّّاختياراتََّّعنََّّعةالموس 

َّ.(1)َّوالفقهَّالفتوىََّّيفَّومنهجهَّالفقهيةَّبازََّّابن

ََّّ-الزمانََّّهذاََّّيفََّّالسلفيةََّّفقهاءََّّأشهرََّّمنَََّّّوهو-ََّّاللََّّرحمهََّّعثيمينََّّابنََّّالشيخََّّأماََّّ-

َّ.(2)َّجامعيةَّدراسةَّمنَّأكثرَّلهاََّّدتأفر ََّّقدََّّتيميةََّّنالبََّّفمخالفاته

ََّّويفَََّّّالعقيدةََّّيفََّّالمسائلََّّمنََّّعدد َََّّّيفََّّتيميةََّّابنََّّانتقدََّّكذلكََّّاللََّّرحمهََّّواأللباينََّّ-

َّالفقهية.ََّّالقضاياَّعنَّفضالَّ،َّوتضعيفهاَّاألحاديثَّتصحيح

ََّّمالحظاتَََّّّمنََّّدراساهتمَََّّّتخلوََّّالََّّالذينَََّّّالسلفيينَََّّّالباحثينَََّّّمنَََّّّدوهنمََّّنَّم َََّّّشأنََّّوهذا

َّ.َّالمسائلَّبعضَّيفَّتيميةَّابنََّّكالمََّّعلىََّّوتعقبات

ََّّعلمَََّّّميعظ َََّّّنمَََّّّفأكثر،ََّّتيميةَََّّّابنَََّّّإمامهمََّّمخالفةََّّعلىَََّّّغيرهمَََّّّمنََّّجرأةََّّأكثرََّّوالسلفيونَّ

ََّّأئمتهمَََّّّعلىََّّوينكرََّّ،اإلسالمََّّدينََّّيفََّّالصوفيةََّّأحدثهََّّماََّّنقدََّّعلىََّّأَّيتجر َََّّّالََّّفوالتصو َََّّّالكالم

َّ،ََّّهباَََّّّوقعواََّّالتيََّّوالسلوكيةََّّالفكريةََّّالشذوذات ََّّكالجوينيَََّّّتجاهاالَََّّّهذاَََّّّعالمأََّّنقدََّّعنَََّّّفضال 

َّوغيره.ََّّالقشيريَّالقاسمَّأبيكََّّالتصوفَّرموزَّمنََّّدوهنمَّومنَّوالرازيَّوالغزالي

ََّّسيناَََّّّوابنََّّالفارابيََّّمقاالتََّّقدنََّّعنََّّيجبنََّّفأكثرهمََّّ،سالميةاإلَََّّّالفلسفةََّّأنصارََّّوكذلك

 

 .هــ1431طبع كتابه )اختيارات الشيخ ابن ابز الفقهية وآراؤه يف قضااي معاصرة( عن دار الفضيلة يف الرايض سنة  (1) 
خالف فيها الشيخ ابن عثيمني شيخ اإلسالم ابن   الت )املسائل الفقهية   بعنوان: منها دراسة سطام بن مفرح العتييب  (2) 

ودراسة جابر    .هـ1434وهي رسالة ماجستري يف جامعة الطائف سنة    ،تيمية ىف العبادات: دراسة فقهية مقارنة( 
)املسائل الفقهية الت خالف فيها ابن عثيمني شيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة حتليلية    بعنوان:  بن خليفة العازمي

للقضاء  ،نة( فقهية مقار  العايل  املعهد  ماجستري من  اإلسالمية   ، وهي رسالة  بن سعود  اإلمام حممد  سنة    ، جامعة 
 . هــ1433
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ََّّالشنيعةَََّّّواألقوالََّّالمذاهبََّّبعضََّّعليهمََّّينكرََّّأو،ََّّوغيرهمََّّالطوسيََّّالخواجةوََّّرشدََّّوابن

َََّّّاشرع َََّّّالمرذولة ََّّهرطقاتَّوََّّ،العشرةَََّّّوالعقولََّّالفيضبََّّوالقولَََّّّسماعيليةاإلََّّكاعتقادََّّوعقال 

َّ.َّونحوهاََّّاإلماميَّالتشيعَّ

 ؟تيمية ابن على  عالة السلفيون هلا: رابعً 

ََّّولعجزواَّ،ََّّشأنََّّللسلفيينَََّّّكانََّّلماََّّتيميةَََّّّابنََّّلوالََّّبأنهََّّالخصومََّّيشيعهَََّّّماََّّبذلكَََّّّونعني

َّ.َّوالربهانََّّبالحجةَّخصومهمََّّجدالَّعن

َّ:ََّّوالجواب

ََّّأوَََّّّفقيهََّّأوََّّعالمََّّأيََّّعنَََّّّالوحيينَََّّّعلىََّّالقائمةََّّالمتينةَََّّّبأصولهاََّّغنيةمستَََّّّالسلفيةََّّأنََّّ-

َََّّّاألولََّّاإلسالمََّّصورةََّّأهناََّّذلك،ََّّاألصولَََّّّتلكََّّعنََّّيجادلََّّممتكل َّ
 
َََّّّالنقي

 
ََّّالموافقَََّّّالجلي

َّوأتباعه.ََّّوسلمَّعليهََّّاللََّّصلىَّسولالرَّأصحابََّّفقههَّكماََّّبالوحيَّالناطقََّّ،والفطرةَّلقللع

ََّّكشفَََّّّأوََّّ،القويمةَََّّّهاَّصولألََّّتدعيمََّّسوىََّّليستاََّّوحديث َّاََّّيم َّقدََّّالسلفيةََّّعلماءَََّّّوجهود

ََّّهذهََّّوجودََّّوعدمَّ،ََّّوطريقتهََّّبمنطقهََّّللخصمَََّّّجدالَََّّّأو،ََّّلهاََّّونقضَََّّّالخصومََّّلشبهات

َََّّّتقريرََّّيفََّّمنهََّّوينطلقََّّمعهََّّويدورََّّوحيبالَََّّّيعتصمََّّالذيََّّالسلفيََّّبالمنهجََّّيقدحََّّالََّّالجهود َّأي 

َّقضية.ََّّيأَّبحثَّأوََّّمبدأ

ََّّشأنَََّّّهوََّّكماََّّلمعتقدَّاَََّّّقضاياَََّّّيفََّّبشريةَََّّّواجتهاداتََّّتأويالتَََّّّثمرةََّّليستَََّّّالسلفيةَّف

َََّّّ،َّجاءََّّكماََّّالصحيحََّّبالوحيََّّقرارَّاإلََّّهيَََّّّبلَّ،ََّّةَّمبتدعالََّّطوائف ََّّجيلَََّّّفهمهَََّّّكماََّّبهَََّّّكوالتمس 

ََّّلىَّإََّّاالفتقارََّّأوََّّللرجالَََّّّاالنتسابَََّّّعنََّّمستغنيةَََّّّفهي،ََّّتأويلََّّوَّأََّّتحريفَََّّّدونَََّّّالرسالة

ََّّلوَََّّّوجودهاََّّيتضعضعَََّّّأوَََّّّالسلفيةََّّتسقطََّّفلن،ََّّعنهاََّّوالمحاججةََّّأصولهاَََّّّوضعََّّيفَََّّّجهودهم

َّ.َّالمتأخرينوَّالمتقدمينَّالمنهجَّعلماءََّّمنََّّغيرهََّّوأََّّتيميةَّابنَّيظهرَّلم

ََّّمقاالهتمَََّّّعنََّّالجدالََّّيعرفواَََّّّلمََّّتيميةَََّّّابنََّّقبلََّّالسلفيينََّّبأنََّّيوحيََّّالزعمَََّّّهذاََّّن َّإََّّ-

ََّّمنَََّّّلكلََّّالبطالنََّّغايةََّّيفَََّّّالقولََّّوهذا،ََّّالمنقذََّّبمثابةََّّتيميةََّّابنََّّفجاءهمََّّ،والنقلَََّّّبالعقل
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ََّّقبلََّّالسلفََّّعلماءَََّّّبذلهاَََّّّالتيَََّّّالجهودََّّوحجمَََّّّسالماإلََّّتاريخََّّيفََّّالعقائديََّّالخالفَََّّّعرف

َّحولها.ََّّالمبتدعةَّشبهاتَّوإبطالَّوالسنةَّالكتابََّّحقائقَّلتقريرَّتيميةََّّابن

ََّّوضعواَََّّّالذينَََّّّفهمََّّ،إليهمَََّّّتنتسبََّّأشخاصََّّلىإَََّّّقرتفتَََّّّالتيَََّّّهيَََّّّالبدعيةََّّالمناهجَََّّّن َّأََّّ-

ََّّمعتقدهمَََّّّنسبةَََّّّعنََّّعاجزونَََّّّفهم،ََّّاألمةَََّّّسلفَََّّّدهَّهيعَََّّّلمَََّّّنحوََّّعلىََّّقوالبهاَََّّّوصاغواَََّّّأصولهاَّ

َََّّّ،السلفَََّّّلىَّإ ََّّسيماَََّّّالََّّ،الشريفََّّالوحيََّّبهَََّّّينطقََّّماََّّعينََّّهوََّّمذهبهمََّّبأنَََّّّالتصريحََّّعنََّّفضال 

ََّّشخصياتَّلَََّّّلالنتسابَََّّّفاضطرواََّّ،الصريحةََّّهَّحقائقََّّعلىََّّااللتفافََّّيفَََّّّتحايلواََّّأنََّّبعد

ََّّيرجعواَََّّّأنََّّيمكنهمََّّالََّّ،عليهمََّّعالةََّّالحقيقةََّّيفَََّّّفهم،ََّّالمعتقدََّّبوابأََّّيفََّّتصوراهتاََّّوضعت

َّ.َّالهجريةََّّالثالثةَّالمائةَّقبلَّماََّّلىَّإََّّمعتقدهمََّّبنسب

،ََّّالخصومََّّبتلبيسََّّمعرفةالََّّمعَََّّّبهََّّالتمسكََّّهوََّّالسلفيََّّالمنهجََّّقوةََّّعلىََّّي بقيََّّالذيََّّنأََّّ-

ََّّيجديَََّّّلنَََّّّلفَّالمخاََّّأنََّّذلك،ََّّعنهََّّالجدلََّّكثرةبَََّّّوليس،ََّّبصيرةََّّعلىَََّّّإليهَََّّّالدعوةََّّوحسنَّ

َََّّّحشويةََّّالسلفََّّمذهبََّّأنصارََّّأنََّّهذهنََّّيفََّّرتقر َََّّّقدفََّّ،الجدالَََّّّكثرةََّّمعه ََّّرتيتغَََّّّمهماَََّّّمةمجس 

ََّّوعوامَََّّّتيميةََّّابنََّّبينََّّالمبتدعةََّّعندََّّفرقََّّفالََّّ،إليهَََّّّالدعوةََّّوأََّّمذهبهمََّّعنََّّالدفاعََّّيفََّّطريقتهم

َََّّّاحشوي َََّّّكونهَََّّّيعدوََّّالََّّفهوََّّالسلفََّّطريقةََّّعنََّّينافحَََّّّدامََّّفما،ََّّلةالحناب ََّّيستخدمَََّّّا،م َّمجس 

َّاألثر.ََّّأهلَّإخوانهَّاهبَّيقولََّّالتيََّّالنتائجَََّّّذاتَّليقررَََّّّالعقليَّالجدلَّ

َََّّّالنموذجََّّكثرةََّّنتيجةَََّّّاإلسالميةَََّّّالمجتمعاتََّّيفََّّالسلفيةََّّتنتشرََّّولم
 
ََّّالعلماءَََّّّمنَََّّّالتيمي

ََّّأقربَََّّّلكوهناَََّّّبلَّ،ََّّالكالمََّّأربابَََّّّمعَََّّّمطولةَََّّّعقديةَََّّّجداالتَََّّّلدخولهاََّّأوََّّ،َّالعلمََّّوطلبةَّ

َََّّّاوأكثرهََّّ،َّالعقلوََّّالفطرةََّّلىإََّّالتدينََّّأشكال نةَّبااََّّك َّتمس  ََّّالعقائدََّّبانزواءََّّذلكََّّتعززََّّوقدَّ،ََّّلس 

ََّّألبناءََّّوالفكريََّّالتعليميَََّّّالمستوىََّّارتقاءََّّبعدََّّالدينيةََّّالحياةََّّعنََّّالصوفيةَََّّّوالطرقََّّالكالمية

ََّّلوثاتَََّّّمنََّّبشيءََّّيتلبسََّّلمََّّمنََّّلكلََّّالفطريةََّّالدينيةََّّالثقافةََّّهيََّّالسلفيةََّّفكانت،ََّّالمسلمين

َّ.َّوالكالمَّالتصوف

ََّّالواقعَََّّّوالشركََّّالعبادةَََّّّتوحيدََّّقضيةََّّوخصومهاَََّّّالسلفيةَََّّّبينََّّالنزاعََّّمواطنََّّعظمَّأََّّنَّإََّّ-

ََّّفليسَََّّّخرافاهتمََّّيفََّّوالصوفيةَََّّّالقبوريةَََّّّمعَََّّّلنزاعاََّّأما،ََّّاإللهيةََّّالصفاتََّّوقضية،ََّّاألمةََّّهذهَََّّّيف
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ََّّببطالنَََّّّيقطعََّّالنقلََّّقبلََّّفالعقل،ََّّوتلبيساهتمََّّشبهاهتمَََّّّلدحضَََّّّأفذاذََّّعلماءََّّلىَّإَََّّّبحاجة

ََّّعالمَََّّّيفََّّالتصرفََّّعلىََّّاألمواتَََّّّقدرةََّّعنَََّّّأساطيرَََّّّمحضََّّبهََّّيتعلقونََّّماَََّّّوكلََّّ،َّأوهامهم

ََّّونحوَََّّّ،َّالمسلمينََّّحياةََّّيفََّّأوََّّالكونََّّيفَََّّّالمحوريةََّّومنزلتهمََّّاألولياءََّّمكانةََّّعنوَّ،ََّّاألحياء

َّاََّّمعترب اََّّرأي َََّّّوليسََّّللسخريةََّّمادةََّّيكونََّّأنََّّيصلحََّّالذيََّّكالمالََّّمنََّّذلك ََّّللجدلََّّقابال 

َّوالنقاش.َّ

ََّّالسلفيونَََّّّفاكتفى،ََّّوحقيقتهََّّكنههَََّّّإدراكَََّّّعنَََّّّالعقلََّّيعجزَََّّّفأمرََّّاإللهيةَََّّّتَّالصفاََّّأماَّو

وَّالشأنَََّّّهذاََّّيفََّّللمعرفةَََّّّالوحيدََّّالسبيلََّّنهبأََّّموقنينَََّّّ؛َّوصفاتهََّّذاتهََّّعنََّّاللَََّّّبكالم ََّّأماَّ،َّ

ََّّفتحايلواََّّ،الصفاتََّّيفَََّّّالكثيرةََّّالصريحةََّّالنصوصَََّّّمأزقََّّأمامََّّأنفسهمََّّفوجدواََّّمخالفوهمَّ

ََّّيمكنَََّّّالغيبيةَََّّّالقضاياََّّعظمأََّّيفََّّالبشريََّّالعقلََّّخوضََّّأنََّّوظنواََّّ،منهاَََّّّللتهربَََّّّالطرقََّّبشتى

َّ:ََّّأمرينََّّيفَّفوقعواَّ،َّللحقيقةَّمقاربةََّّمعرفةَّينتجَّنأ

َََّّّهباََّّوالعبثَََّّّالنصوصَََّّّتجاهل • َََّّّتعطيال  ََّّتتضمنهَََّّّبماََّّاالعرتافَََّّّمنََّّوهروباََّّوتأويال 

َّ.َّوالمعاينَّالحقائقَّمن

ََّّوالََّّللحقيقةَََّّّترقىَََّّّالَََّّّوأوهامََّّظنونَّ:ََّّينتجهََّّماََّّأقصىََّّ،غيبيَََّّّشأنَََّّّيفََّّالبحثَََّّّكثرة •

 .َّعنهاَّواإلعراضَّتعطيلهاََّّتمََّّالتيَّالنصوصَّتصادمَّبلَّ،َّتقارهبا

ََّّهواجسََّّهوََّّبل،ََّّالعقلََّّكمالََّّعلىََّّيدلََّّوالََّّ،اعلم َََّّّيسمىََّّالَََّّّالرتقيعيََّّالمنهجََّّوهذا

قد ََّّصفاتَّالََّّيفََّّالخائضينَََّّّجدالَََّّّعنَََّّّاألوائلََّّالسلفََّّأعرضََّّولذلك،ََّّبأصحاهباََّّتتحكمََّّوع 

ََّّكوهناَّوََّّقبحهاََّّعنََّّفضالََّّ،وفسادهاَََّّّمخرجاهتمَََّّّهتافتََّّنمدركيََّّ؛القرآنََّّبهََّّنطقََّّماََّّبغير

َّالعلية.ََّّوصفاهتاَّاإللهيةََّّبالذاتَّمتعلقةَّ

  بالعقل   محسومة  قضايا  خصومهم   مع  سلفيونال  فيه  يتنازع  ما  أن  سبق  مما  المقصدو

  يضعف   بحيث  عنها  ويجادلون  لها  ينتصرون  بذةجها  علماء   لىإ  تفتقر  ل  ،لصالحهم  والنقل

ا  وضوًح   حقال   فتزيد  ،تهموحج    موقفهم  تدعم  العلماء  فجهود ،  دونهم  من  السلفيين  موقف

 عنه، والحمد هلل رب العالمين. الشبهات  حجب وترفع


