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التقوى

منهجها:  �لسلفية  تعلن 
بفهم  "�لسنَّة   Jلقر��”
سلف �ألمة“. "� هذ� 
"تناقضا^   �Cكث Zشكاال^  �لشعا� 
مع  �لتناقض   YZ Zضافة  ��خلية، 

.Äعا¬�ִדم �ألخر��
�ليل  ال  بدعة  بد�ية  �لشعا�  فهذ� 
 Jبو�م ا�
 Jعليها؛ "هم من يقولو
�لبد¥ "يتمسكوJ بالدليل! فأين �ليله 


" � �لسنة؟ Jلقر�� �
 Jللقر�  J
 يع°  �لشعا�  هذ�   JZ  ç
�ختا�"�  "هم   ،�Cكث 
فهاما  "للسنَّة 
يع°  �ألمة حتديد�؛ "هذ�  فهم سلف 

ال فائدَ� من �لقر�J "�لسنة "حدêا، 
"�لذ� يقر
 �لقر�J "ا"� تتبع �لسنة 

"سيفهم  Aالة،  ال  �خلطأ   � سيقع 

فهاما تو��³ �%ال�، ما ��O ® يهتِد 

YZ فهم سلف �ألمة!
ç هذ� يع° عمليا 
J فهم سلف �ألمة 
 Oٌمقد �
قاôٍ على �لقر�J "�لسنة؛ 
هم  قو%م  سيصبح  "هكذ�  عليهما. 
�لسنََّة   Jبأ 
هل �حلديث  "غCهم من 
�لقطعي  �لعظيم   Jلقر�� على  قاضيٌة 
 J
 Öب  حيث  ناقصا؛  قوال  �ليقي° 
 ôٍقا �لسلف  "فهُم  بالقو�:  ير�فو³ 

على كليهما!
JZ ç هذ� يع° 
J �لسلَف �ستطاعو� 
 ٍ̂ ٍ̂ "�ضحا �لتعبC عن مر��هم بكلما
ال لْبس فيها، "
�"� مهمتهم � نقل 

فهامهم  "تفهيِم َمْن ال يفهُم بطريقٍة 

عجز عنها �هللا تعاY � قر�نه "�سوُلُه 
� � سنته "بيانه - "�لعياV باهللا - 
 Àِلوضو�" �لقوِ�  من  تعبCهم   Jكا"
 Cملتأخرين كامال غ� YZ يث "صلä
منقو�! فلما�V ® ُيفهِم �ُهللا مر�³�َ � 
� مبهمته   èلن� يقم   ® �Vقر�نه، "ملا
"�لتفهيم  "حديثه  سنته  �لتبيني �   �
ُينقل   Jأل يصلُح  ٍمبٍني  "�ضح   Oبكال

للمتأخرين؟!

ين جند فهم سلف �ألمة �لقّيم هذ�  ç
�لذ� هو � تلك �ملنـزلة؟ 
ال ينبغي 

J يكوJ قطعيا يقينيا ال خال� فيه 
ّ(ا�   Jلقر�� معضال^  لنا  ّل  كي 
من  ناسخه  ُيعر�  ال  �لذ�  �أل"جه 
منسوخه عندهم، "مشكال^ �لسنة، 

�ملهند� متيم 'بو �قة
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 JZ ل� هي �حلديث � ظنهم، �لذ��
صح منه شي¬ فإنه مبهٌم، äيث تا· 

YZ فهم سلف �ألمة لكي ُيفهم!
�لذ�   ،Oملزعو� �لفهم  هذ�   J
 �لو�قع 
ُجعل َحكما على �لقر�J "�لسنة، ما 
هو Zالَّ "هم هالمي كبC من �لصعب 
 �  Cلتفك� "Íر�  منه.  شي¬   ����Z
�لبد¬ � �حلة �لبحث عن هذ� �لوهم 
 Jلقر�� Vاý� � Y"خلطو� �أل� Jستكو
.� è"�البتعا� عن سنة �لن ��مهجو

"قد Vكرنا بد�ية 
J هذ� �لشعا� بدعة 
�لسنَّة،  "ال   Jلقر�� عليها  ينصَّ   ®
"هذ� ال يثبت �لو �لقر�J "�لسنة من 
�ليل عليه فحسب، بل ألنه يستحيل 
 � Oإلسال� �هذ� شعا Jيكو J
منطقيا 
¦من �لنè �. فهذ� �لشعا� ال يصلح 
� ¦من �لنè � "ال � ¦من �لصحابة 
�ضو�J �هللا عليهم،  ألJ مصد� �لدين 
"�لسنة   Jلقر��  Jكا �لوقت  Vلك   �
سلٌف  للصحابة  يكن   ®" "حدêا، 

يتكئوJ على 
فهامهم!
على   �  èلن�  "
  Jلقر�� نّص  لو   ç
 Jلقر��  J
 يع°  فهذ�  هذ�  من  شي¬ 
"يصبح  بالنقص  نفسه  على  كم 
ِ�يَنُكْم  َلُكْم  
ْكَمْلُت َ  Oَْلَيْو�﴿ Zعالنه: 
َ"َ�ِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  
َْتَمْمُت "َ
َلُكُم �ْإلِْسَالOَ ِ�يًنا﴾ (�ملائد� ٤) Zعالنا 
 èلن� على  حينها  ينبغي  كما  فا�غا، 

معلنا  �لو��¥  يقف � حجة  
ال   �

نه قد بلغ �لرسالة "
�Ä �ألمانة، "Zمنا 

J يقو�:  � èلن� كاJ "�جبا على 
�لسنة،  �لقر�J "�كتملت  لقد �كتمل 
بعد، "ينبغي  �لدين ® يكتمل  "لكن 
بأفهامكم،  �لدين  تكملو�   J
 عليكم 
فلن يكوJ �لدين كامال ح´ تقدمو� 
على  حكما   Jتكو لكي  
فهامكم 
فهمكم  ينتقل  "كي  "�لسنة،   Jلقر��

للخلف من بعدكم!
 J"ليت �لسلف عند �لسلفيني يقتصر"

J �لسلف  J"على �لصحابة! فهم ير
�لصا÷ ليس �لصحابة فقط، بل �لعلما¬ 
من 
جيا� 	تلفة، مما يع° 
J عملية 
سلف  فهم  بصياغة  �لدين  تكميل 
�ألمة هي عملية �ستمر^ ألكثر من 

١٣٠٠ عاما.
"�لسؤ�� �لذ� يطرÀ نفسه هنا: 
ين 
 YZ هي �لنقطة �ل� "صل فيها �لدين
 �Zطال �ملمكن  من  
صبح " �لكما�، 
يبد"   µجلو��" �ملبتد¥؟  �لشعا�  هذ� 
فيه  خر·  �لذ�  �لوقت  Vلك  
نه 

J ال خC فيهم "ال �  �"
هؤال¬، "�
غCهم، "ال بد من �لرجو¥ YZ فهم 

سلف �ألمة 
" �لصمت!
"�حلقيقة 
�م ® يقفو� موقف �ملتأ�بني 

ماO سلف �ألمة "فهمهم، بل ناقضو� 
مسلكهم،   � بأنفسهم  �ألمر  هذ� 

�لنظر  
عا�"� " علماìهم  �جتهد  فقد 
 Jح´ � �لسنة عندهم؛ "�ل� يرفعو
سيفها �ملسلط على �قاµ �ملعا�ضني، 
كاأللبا;  علما¬  عندهم  فخر· 
تصحيح   � �لنظر  
عا�"�  ممن   ³Cغ"
"تضعيف �ألحا�يث. فلما�V ® يعتمد 
�لصا÷  �لسلف  عمل   ³Cغ" �أللبا; 

"يتوقفو�؟
 ،³Cصبح �أللبا; سلفا لغ
"هكذ� فقد 
 J

علنو� 
J �لدين ® يكتمل عمليا ""
هذ³ �لعملية مستمر� YZ ما شا¬ �هللا!

 "لعل مما ® ينتهبو� Zليه هو 
J هذ� 
�ملنهج �لذ� ال يصلح للصحابة Öعلهم 
متباعدين عن �لنè � "غC صاحلني 
يلزمهم   VZ صحبته،   � يكونو�   Jأل
�لصحابة  ¦من   � كانو�  لو  حينها 

J يطالبو� بسلف صا÷ يفهم عنهم 
شعا�هم   �"Cيغ  J
  "
 ُيفهمهم!   ç
"يقولو�: منهجنا هو �لقر�J "�لسنة! 

فإJ قالوها فقد 
حسنو�.
 Jيقولو" J"�مر� ¢عتهم يتند ^�V

حد علمائهم �ألفذ�V قا� مستفز�  JZ
للشيعة "مستد�جا Zياهم: JZ �لشيعة 
 Jيسرقو كانو�   �  èلن� ¦من   �
عليه:   ��" �لشيعي   Oفقا �ألحذية، 
 !�  èلن� ¦من   � شيعة  يكن   ®
�لذكي  �لشيخ  �كتفى  فقد  "هكذ� 
بأ�م  �عتر�  �لذ�  �لشيعي   µو��
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التقوى

�ملنطق،  "بنفس  "هكذ�،   .Jُمبَتدعو
يكن   ® نقو�:  لشعا�هم  ""فقا 
بل  
يضا،   �  èلن� ¦من   � سلفية 
 Jلقر�� منهجهم  هنا� صحابة   Jكا

"�لسنة فقط!
"�جلميل 
J �لقر�J �لكرمي قد �� على 
"هي  بطال�ا،  "بيَّن  هذ³  بدعتهم 

�ا  Zال  �لدين   � بدعة  كانت   JZ"
كانت �"ما سّنَة �لكافرين �ملعاندين 

:Yهللا "لرساالته، حيث يقو� تعا
ِبِه  َفُهْم  َقْبِلِه  ِمْن  ِكَتاًبا  �َتْيَناُهْم   Oْ
َ﴿
َ"َجْدَنا  Zِنَّا  َقاُلو�  َبْل   *  Jَُمْسَتْمِسُكو
�َثاِ�ِهْم  َعَلى  َ"Zِنَّا  
مٍَّة ُ َعَلى  �َباَ¬َنا 
ِمْن  
ْ�َسْلَنا َ َما  َ"َكَذِلَك   *  Jَ"ُمْهَتُد
َقاَ�  Zِالَّ  َنِذيٍر  ِمْن  َقْرَيٍة  ِفي  َقْبِلَك 
ُمْتَرُفوَها Zِنَّا َ"َجْدَنا �َباَ¬َنا َعَلى ُ
مٍَّة َ"Zِنَّا 
(�لزخر�   ﴾Jَ"ُمْقَتُد �َثاِ�ِهْم  َعَلى 

(٢٢-٢٤
�لوحيد  �مل��   J
"هذ³ �آليا^ تبني 
 Jيكو  J
 هو  موقف  على  للثبا^ 
 Jكتابا من عند �هللا يرجعو Oٍبيد قو
Zليه "يتمسكوJ به، ال 
J يقولو� Zننا 

سالفنا! " �بائنا  بفهم   Jمتمسكو
�هللا  يطلبه  �لذ�  �ملنهج  هو  "هذ� 
�لكرمي   Jبالقر� �لتمسك  "هو   Yتعا
 Jلقر��  Jكا �لذ�   � "بالرسو� 
 Jلقر�� J
�لعملي. "هذ³ �آليا^ تبني 
�لكرمي بنفسه ينكر هذ� �ملنهج �ملبتد¥ 

.Oملزعو�
هذ�   J
  Äنر تبني،  كما  باختصا�، 
�ملنهج غC صا÷ للتطبيق 
صال؛ حيث 
 YZ م ينقضونه عمليا؛ "هو يؤ���Z
��Zنة �لقر�J "�لسنة "�حلكم بنقصهما، 
�لسلف  فهم  "هو  هالميا؛  
مر�  "Öعل 
مبوثوقيتهما،   J�يقا ال  "�لذ�  هذ�، 
مبتد¥  
مر  هو  "�لذ�  عليهما،  حكما 
 Jبو�ا 
�م  �عو�هم  مع  �لدين   �
هنا�  بل  عليه؛  �ليل  "ال  �لبد¥، 
�لكافرين   Äنه �عو
 يبني  �ليل ضد³ 
�ملعاندين على مّر �لعصو�. فال غر�بة 
 Ãشد �لنا

تبا¥ هذ� �ملنهج  Jيكو J


عد�"� لإلماO �ملهد� �.

هذ�   � ليس  �لعيب   J
 "�حلقيقة   
�ملنهج �ملتناقض فحسب، "Zمنا فيمن 
ليس  فهو  عليه،   Jيتكئو" يتبنونه 

هو�¬هم  يناسب  شعا�  Íر�   Äسو
لرفض   Oلالستخد� يصلح  "يظنونه 
"تكفCهم.  "Zقصائهم  �آلخرين 
 J
 يريد   Äًهو Zال  ليست  "�لقضية 
"�ألجد�  خلدمته.  �لدين  يطّو¥ 
"�لسنة   Jلقر��” شعا�:  يرفعو�   J

بفهمنا“، ألJ هذ� هو �لشعا� �لذ� 
 J
 ميكن  "�لذ�  فكرهم،  عن  يعبِّر 
"هذ�  �لتناقضا^؛  من  سليما   Jيكو

هو�¬هم هي �حلكم عندهم على  Jأل

�لقر�J "�لسنة.

وهكذا، وبنفس املنطق، ووفقا لشعارهم نقول: 9 يكن 
سلفية ! زمن الن� � أيضا، بل كان هناك صحابة 

منهجهم القرآن والسنة فقط!

املتناقض  املنهج  هذا   ! ليس  العيب  أن  واحلقيقة 
فحسب، وإمنا فيمن يتبنونه ويتكئون عليه، فهو ليس 
يصلح  ويظنونه  أهواءهم  يناسب  شعار  ¡رد  سوى 

لالستخدام لرفض اآلخرين وإقصائهم وتكفyهم. 




