الرحِيم ِ
الرحمنِِ ِ
بِسِمِِاللِِ ِ
ِ
آثارِالخروجِعنِالمنهجِاألصيلِألهلِالسنّةِوالجماعةِعلىِالواقع ِ
احلمد هلل املبدئ املعيد البديع ،وصلى اهلل وسلَّم على سيدنا حممد العاقب املاحي
الشفيع ،وعلى آله املتقرنني بالكتاب عصمة لألمة املتمسكة هبم عن أن تضل
فتضيع ،وعلى أصحابه اآلخذين عن حضرته واملبلغني عنه وأساس اإلسناد رواية
ودراية وتزكية يف املتقام الرفيع ،وعلى تابعيهم والتابعني هلم إىل يوم الوقوف بني يدي
البصري السميع.
وبعد ،فإن منهج أهل السنة َّ
املتلتقى بالسند املتصل رواية ودراية وتزكية ،اعتتقادا
وفتقها وتصوفا ،كان وما زال هو امليزان الذي استتقام عليه أمر سواد األمة وعليه
بنيت قواعد التعامل مع املخالف واملتغريا والنوازل واالستيعاب له وهلا ،وكان
األساس الذي استتقر به أمرها؛ ومل تستبد هبا الكوارث ومل تعصف هبا األحداث
إال وكان تغييب هذا املنهج أو تعطيل العمل ببعض أسسه من وراء هذا البالء.
وملا كانت األحباث املتقدمة يف هذا املؤمتر قد اشتغلت ببيان معامل املنهج واالستدالل
عليها فتقد أغىن ذلك عن بسطه يف هذا البحث .واملتقصود من هذه األسطر هو
إلتقاء الضوء على اآلثار املرتبة على االحنراف عن املنهج األصيل ألهل السنة
واجلماعة يف واقعنا املعاصر.
1

وتتكون هذه الورقة من مدخلني ومخسة مالمح وخالصة وخامتة.
يرد لألمة ما فتقدته ،إنه ويل ذلك
واهلل أسأل كمال التوفيق ملا يعلمه من احلق وأن َّ
والتقادر عليه.
ِ
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موجزِعنِمنهجِأهلِالسنةِوالجماعة ِ
عرف أهل السنة بأهنم األشاعرة واملاتريدية اعتتقادا ،واآلخذون بفتقه املذاهب األربعة
أصوال وفروعا ،واملعتنون بالتصوف تزكية وسلوكاِ .
ففي معتتقد األشاعرة واملاتريدية قامت أسس اتصال العتقل بالنتقل خدمة واسرشادا،
فاتسعت آفاق املسلمني ملا توصل إليه من كان قبلهم من األمم ،ووجدوا يف
معارفهم العتقلية ضالتهم من احلكمة ،فاستخلصوا تربها من تراهبا مبصفاة الوحيني
ونور البصرية والتقدرا العتقلية الفذة على التفرقة بني نتاج العتقول وسفسطا
األهواء ،كما أبرز منهجهم التقدرة الفائتقة على التعامل مع املستجدا الفكرية
والفلسفية املخالفة للعتقيدة الصافية فتقاموا بدفع هذه االحنرافا باحلجة واملناظرة
والتفنيد.
ويف أصول الفتقه وقواعده برز العتقلية التقادرة على تأسيس منهجية التعامل مع
الوحيني وعلومهما والتعامل مع الثوابت واملتغريا على حنو رصني متسع لظروف
الزمان واملكان ولنوازهلما دون مجود وال متييع ،متوصلني بذلك إىل املنهجية اليت
جتمع بني احلراسة والسعة ،مما فسح اجملال واسعا أمام االجتهادا املستوعبة
للمتقاصد والوسائل واملتغريا لظروف الزمان واملكان واملستشرفة للمستتقبل ،فسبق
الفتقهاء الزمان واملكان باالفراضا الفتقهية ملا مل حيصل يف زماهنم دون تضييع
للمنهجية يفضي إىل الفوضى والعبث بالكليا .
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وكان يف صياغة علم التصوف العملي وتأسيس قواعده وأصوله وتفرع مدارسه
وتنوعها اعتناء بالركن الثالث من أركان الدين وهو اإلحسان ،مما أسس للفرد سبيل
التزكية اليت هي أساس الفالح {قد أف لح من زَّكاها ،وقد خاب من د َّساها}،1
وانتظم لألمة مسلك الرشاد الذي يعصم اآلخذين به من نوازل األهواء وتالعب
األنفس.
ولكون العصمة منتفية عن تطبيق هذا املنهج حبكم الطبيعة البشرية وضعف النفوس
فتقد تكفل أئمة كل فن من هذه الفنون بوضع الضوابط اليت تكفل حال األخذ
هبا عدم االحنراف عن املتقصود وأوجدوا مسالك االحتساب يف ذلك.
وهلذا فإن تكَّرر ظهور النماذج املخالفة هلذا املسلك املتكامل يف تاريخ األمة فال
يكر على التقاعدة املتقررة بل يؤكد صحتها؛ وال حيصل االرتباك والتضييق والتضييع
إال بتقدر التخلف عن املنهج.
ِ

 .1سورة الشمس.10-9 :
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النموذجِالمعرفي ِ
نشأ عن هذه املنهجية منوذج معريفي متجدد هلذه األمة استطاعت به معرفة الغايا
العظمى من العبادة والعمارة والتزكية ،واستوعبت به األمم وحضاراهتا وأسست
هنضة عظمى احتكم احلسي منها إىل املعنوي فازداد ازدهارا وتتقدما يف انسجام
باهر مع التقيم واألخالق واحلفاظ على آدمية اإلنسان وقيامه حبق األمانة وحتتقيق
اخلالفة عن اهلل يف األرض{ ،وإذ قال ربُّك للمالئكة إ ِّن جاعل يف األرض
خلي فة}ِ .2
وقد قام هذا النموذج املعريف على أسس عديدة من أمهها:
 مصادر املعرفة :الوحي واحلس والعتقل
 ترتيب العلوم
 منظومة التقيم
 النظرة إىل الكون.
كن تأخر أهل السنة عن جتديد هذا النموذج وتفعيله يف التقرون األخرية ألسباب
ل َّ
عديدة ،ليس هذا حمل بسطها ،أدى إىل ختلف األمة عن مهمتها ،فنشأ مناذج
معرفية أخرى أخذ بزمام توجيه األمم ،بنيت عليها حضارة أرضية املتقاصد
منتقطعة عن شرف الوحي ،مما أنتج احنرافا يف مسار التتقدم حصر مفهومه على
احلسيا  ،فنشأ عامل لديه مكنة يف التعامل مع األسباب وقدرة على تفعيل التقوانني
 .2البتقرة.30 :
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الكونية احملسوسة من فيزياء وأحياء وكيمياء ،فحدثت قفزة يف الصناعة الدقيتقة
والثتقيلة والتواصل واالتصال مع تضييع للتقيم واملتقاصد ،فصار اإلنسان املستخلف
هو آلة اخلراب اليت تدمر األرض وتسرف يف إهدار خرياهتا وحتتكم إىل قانون حق
التقوة بدال من قوة احلق ،وذلك كله بسبب االنتقطاع عن وحي السماء.
محاوالتِالتجديدِواللحوقِبركبِالتقدم ِ
نشأ عن ختلف األمة عن مسرية العامل حتوهلا إىل أمة مستهلكة فكرا وجتربة فراجعت
عن مشاركة العامل فضال عن قيادته .وانتهضت حماوال للخروج من هذا املأزق.
منها توجه البعض حنو االنسالخ عن هويته متومها أنه بذلك خيطو حنو العامل
املتتقدم.
ومنها إرادة أناس أسلمة النموذج املعريف احلداثي مع فتقد بوصلة النموذج املعريف
املسلم ،فنشأ عن ذلك منوذجا مشوها يشبه حال الغراب الذي أراد حماكاة التقطا
يف مشيته.
لكن تصورهم ملسلكهم
ومنها طلب أناس اقتفاء مسلك من سلف من األمة و َّ
غاب عنه فهم أسس منهجهم ،فتقفزوا إىل النصوص متسورين االستنباط عن غري
دراية لتقواعده وال أهلية لتناوله مع ضعف إدراك طبيعة النموذجني املعرفيني املسلم
واحلداثي ،فأصبح تسلل طغيان النموذج احلداثي إىل أمناط التفكري واحلياة مؤثرا يف
فهم منهج السلف فخرج بذلك منوذج آخر للتشويه.
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ودخلت هذه احملاوال الثالث مع الواقع معركا عتقيما ،وسلكت يف خالفاهتا
مسلكا أثيما فتحولت هذه احملاوال لتجاوز الواقع إىل املزيد من الوقوع فيه ،واهلل
املستعان.
ِ
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مالمحِمنِأثرِالخروجِعلىِمنهجِأهلِالسنةِاألصيلِعلىِالواقع ِ
خلروج من انتسب إىل السنة عن املنهج األصيل أثر خمرب لواقع األمة بشتقيها "أمة
اإلجابة وأمة الدعوة" ومن أبرز مالحمه ما يلي:
أوال ِ:المحدوييةِوالتييي ِ
ًِ
أدى االحنراف العتقدي عن هنج أهل السنة واجلماعة من األشاعرة واملاتريدية حنو
التجسيم والتقول باجلهة إىل بناء عتقلية ضيتقة بنت معتتقدها يف اخلالق سبحانه على
نسبة احلد إليه ،تعاىل عن ذلك ،فكيف ميكنها النظر إىل الكون املخلوق بنظرة
تتسم باالتساع واالستيعاب؟!
وهلذا صعب عليها استيعاب ما توصل إليه العلم التجرييب من اكتشافا مذهلة
للكون خارج الكوكب الذي نعيش عليه ،فنشأ فتاوى إنكار دوران األرض حول
الشمس والتقول باستحالة الوصول إىل التقمر ،استنادا إىل فهم لنصوص معصومة
مل يتقم على أسس االستنباط املعتمدة.
وكانت مثل هذه الكارثة داعية إىل استحضار وقوف الكنيسة الكاثوليكية يف
العصور الوسطى ضد التطور العلمي التجرييب.
بل لتقد كر مسلك التجسيم والتشبيه والتقول باجلهة على نظرة أصحابه لسنن اهلل
تعاىل يف اختصاص أنبيائه وأوليائه فنشأ توهم الشرك حىت علق أحدهم على قول
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اإلمام البوصريي" :ومن علومك علم اللوح والتقلم" ،فتقال "فماذا بتقي هلل"؟ وذلك
لكون معتتقده يف علم اهلل بين على اعتتقاد احلد.
بل وصل األمر ببعضهم إىل نسبة ما يعد نتقيصة إىل الباري سبحانه دون أن يتقصد
ذلك ملا غلب عليه من فتقد أدوا التعامل مع النصوص فأثبت بعضهم "النسيان"
هلل ،تعاىل سبحانه عن ذلك علوا كبريا ،مستندا إىل قوله تعاىل{ :الي وم ن نساكم}،3
غافال عن قواعد اللغة من بالغة وبيان بل عن قوله تعاىل{ :وما كان ربُّك نسيا}.4
كما نشأ عن اخلروج عن أصول الفتقه وقواعده تسور االستنباط وتوهم الرجيح،
فنشأ جيل يتوهم الصواب يف فهمه للنص أو فهم أشياخه مما جعله ينزل هذا الفهم
منزلة النص .وغاب عنهم متييز قطعي الداللة عن ظين الداللة ،وغاب عنهم قبول
تعدد االجتهادا  ،فصار احلق عندهم حمدودا مبا فهموه هم من النص.
ونشأ عن هذه احملدودية الضيتقة عجز عن استيعاب املدارس العلمية ألهل السنة
فضال عن غريهم من املسلمني ،فكيف ميكن هلذا الفهم أن يستوعب ما جيري يف
العامل السريع التتابع يف متغرياته وأحداثه؟!
ثانيًا ِ:الصدامِوالكراهية ِ :
ِ
وترتب أيضا على اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة تفشي البغضاء والكراهية
اليت مساها النيب ﷺ احلالتقة إذ قال" :وإياكم والبغضة فهي احلالتقة ،ال أقول لكم
 .3اجلاثية.34 :
 .4مرمي.64 :
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حتلق الشعر ،ولكن حتلق الدين" .5واخلروج الذي أفضى إىل الكراهية هنا يربز من
نواحي عديدة ومنها:
توصيفِاالختالف ِ :
نتج عن اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة واجلماعة يف توصيف االختالف
جعل مسائل من احلالل واحلرام ضمن مسائل االعتتقاد ،واحلكم على املخالف
بالشرك أو االبتداع العتقدي ،فصار احلديث عن التوسل والتربك بتقبور الصاحلني،
على سبيل املثال ،يف سياق العتقيدة ،وهذا خمالف ملا عليه أهل السنة الذين تناولوا
التوسل يف سياق احلالل واحلرام.
فرتب على ذلك رمي أهل التقبلة بالشرك و"التقبورية" فاستباحة الدماء املعصومة،
ودار حروب وخربت ديار وترىب جيل على الكراهية والبغضاء والتطاول على
كبار أئمة أهل السنة.
وإن من مسائل ذلك اخللط بني التقطعي واالجتهادي:
 النظرةِإلىِاالختالفِالفقهي ِ
درج السلف الصاحل ومن سار على أثرهم على احرام تعدد االجتهادا الفتقهية
وإقرار صواهبا اقتداء بالنيب ﷺ الذي أقر الصحابة على فهمني خمتلفني ألمره حني
ني أحدكم العصر إال يف بين قريظة" ،6دون ترجيح منه ألحدمها على
قال" :ال يصل َّ
 .5أخرجه البخاري يف األدب املفرد (.)1/100
 .6أخرجه البخاري ومسلم.
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اآلخر ،بل لتقد أسس ﷺ ثتقافة التنوع يف النص املعصوم ،وبني لسيدنا عمر 
أن التقرآن نزل على سبعة أحرف يف قوله ﷺ" :إن هذا التقرآن أنزل على سبعة
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" 7؛ وما كان هذا عبثا بل حكمة من لدن حكيم خبري.
وظهر هذا يف جواب اإلمام مالك أل يب جعفر املنصور حينما أراد لمل الناس على
املوطأ" :إن أصحاب رسول اهلل ﷺ اختلفوا يف الفروع وتفرقوا يف البلدان".8
وعندما صنف إسحاق األنباري املتوىف سنة 252ه "كتاب االختالف" قال له
اإلمام ألمد بن حنبل ،رلمه اهلل ،مسه "كتاب السعة".9
لذلك قال العلماء :اتفاق األئمة حجة قاطعة ،واختالفهم رلمة واسعة.10
إال أن ثتقافة لمل الناس على رأي واحد يف املسائل االجتهادية بدعوى الرجوع إىل
الدليل ،واخللط بني الدليل واالستدالل ،تسبب يف الصراع والصدام بل والتقتال
والتدمري والتفجري ،وكم تطاول هؤالء التقوم على أئمة األمة وعلمائها بدعوى األخذ
بالدليل ،وإىل اهلل املشتكى.
 تييي ِمفهومِأهلِالسنة ِ
من مالمح الصدام ونشر البغضاء عند من خرج عن املنهج األصيل ألهل السنة
حصرهم أهل السنة يف من قال بتقوهلم ،وإخراج السواد األعظم من أهل السنة،
 .7رواه البخاري ( )2287ومسلم (.)818
 .8ورد يف "كشف املغطى يف فضل املوطأ" لإلمام ابن عساكر ،ص6 .؛ و"تذكرة احلفاظ" لإلمام الذهيب.195/1 ،
 .9ورد يف ترمجة إسحاق بن هبلول األنباري يف كتاب "طبتقا احلنابلة".
 .10ذكره ابن قدامة يف متقدمة كتابه املغين.
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حىت شاع بني العامة بأن االشاعرة واملاتريدية والصوفية ليسوا من أهل السنة ،فأخرج
بذلك السواد األعظم من العلماء بل من املسلمني عن دائرة أهل السنة وشاع
بسبب اجلهل هذا املفهوم متقرنا بالتبديع والتشريك واالهتام بفساد العتقيدة والتهجم
والصدام .وأسست لذلك الطرح مدارس وجامعا ومؤسسا دعوية وإعالمية
ورصد أموال هلذه الفتنة!
وظهر من شذاذ األحداث من يتهم احلافظ ابن حجر واإلمام النووي وأمثاهلما
بفساد االعتتقاد وخيرجهم عن أهل السنة ،بل ويرمون الكبار من أمثال حجة
اإلسالم أ يب حامد الغزايل بالشرك والزندقة؛ ومن ٍ
عجب أن جتاز هذه التطاوال
ضمن أطروحا دراسا عليا يف جامعا إسالمية!
 الفتنةِالطائفية ِ
حذر النيب ﷺ من تكفري أهل التقبلة فتقالُّ " :أميا ٍ
رجل قال ألخيه يا كافر فتقد باء
هبا أحدمها" ،11وقال" :ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كتقتله" ،12وقال" :من صلى
صالتنا واستتقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمة رسوله
فال ختفروا اهلل يف ذمته".13
وقد أدى اخلروج عن منهج أهل السنة واجلماعة من عدم تكفري أهل التقبلة بغري
مستند قاطع إىل الوقوع يف شرك الفتنة الطائفية.
 .11حديث متفق عليه.
 .12رواه الشيخان ،وألمد ،والطرباّن.
 .13صحيح البخاري ،كتاب الصالة.
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فتقد درج أهل السنة على استيعاب الطوائف األخرى من الشيعة واإلباضية
والظاهرية مع تتقرير اخلالف العتقدي وحترير األدلة واحلجج يف الرد على خمالفاهتم
يف إطار الطرح العلمي البعيد عن التكفري وإهدار الدماء؛ وعاشت هذه الطوائف
يف كنف أهل السنة واجلماعة قرونا عديدة كان الغالب عليها االستيعاب وحسن
التعايش ،وكانت هناك استثناءا من االحراب الداخلي جلها من صنيع الساسة
الذين وظفوا هذا االختالف يف سياق الصراع على السلطة.
وهو عني ما جيري اليوم يف واقع األمة ،فتقد مر قرون على السنة والشيعة يف
العراق وهم يف تعايش وحسن جوار حىت جاء االحتالل إىل العراق ففجر الفتنة
الطائفية وسفكت الدماء وما تزال تسفك.
وسبتقها اختاذ بعض الدول من شعار مذهب أهل البيت ذريعة للتعدي على جرياهنا،
كما اختذ البعض اآلخر نصرة السنة والذب عن الصحابة ذريعة للتعبئة ضد األوىل.
والذي عليه مجهور أهل السنة هو عدم تكفري الشيعة إال من صرح منهم بتقذف
أم املؤمنني الصديتقة رضي اهلل عنها أو صرح بالتقول بنتقص التقرآن وغالب الشيعة
ال يتقول بذلك.
 النظرةِإلىِأمةِالدعوةِمنِغيرِالمسلمين ِ
إن اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة أدى إىل احنراف النظرة إىل الكافر من
النظرة التقائمة على الرلمة{ ،وما أرسلناك إَّال رلمة للعالمني} ،14وحمبة هدايته
 .14األنبياء.107 :
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وإرادة إنتقاذه بدعوته إىل احلق باإلقناع والتأليف وحسن املعاملة إىل التقتل واملصادمة
والتنفري.
واستعان هؤالء يف خروجهم باستدالال باطلة بنصوص معصومة مل يفرقوا فيها
بني الكافر احلر يب والذمي واملعاهد ،وذلك بتسورهم االستنباط عن غري أهلية وال
التزام بالتقواعد املتقررة يف أصول الفتقه.
فنتج عن ذلك استدراج األمة إىل مواجها غري حمسوبة استفاد منها األعداء يف
بسط نفوذهم على األمة والنيل من األرض والعرض.
 تشويهِالجهاي ِ
اجلهاد هو ذروة سنام اإلسالم وهو شامل جلهاد النفس وجهاد عمارة األرض
وجهاد العلم والتعليم واجلهاد بالتقرآن وجهاد املعتدين بالتقتال.
واجلهاد بالتقتال له ضوابطه وأحكامه وآدابه ،وهي متقررة عند فتقهاء األمة الذين
استنبطوها من الوحيني.
وقد أدى اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة إىل االحنراف عن اهلدي النبوي
فأزهتقت األرواح املعصومة وخربت البالد وصال أعداء األمة عليها فجاء هذا
اخلروج بضد متقاصد اجلهاد؛ بل صار االحراب الداخلي الذي كان السلف ينعتونه
بالفتنة يصبغ بصبغة اجلهاد فيتقتل االبن أباه ويتقتل األخ أخاه ويتقتل املصلون يف
املساجد بدعوى اجلهاد يف سبيل اهلل!
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وهكذا تشوه يف أذهان كثري من الناس دين الرلمة واجلمال واحلكمة بسبب فهمه
فهما ستقيما غري معترب جتلى يف ممارسا خاطئة لتطبيق املبادئ واملفاهيم واألحكام
الشرعية كإقامة احلدود والتقصاص واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ثالثًا ِ:الفوضىِوالعبثية ِ :
ِ
نتج عن تضييع االلتزام باملنهج األصيل ألهل السنة يف استنباط األحكام الشرعية
فوضى متشعبة وعبث باألحكام الشرعية فتسور الفتوى من ليس أهال هلا ووقعت
الفنت اليت من أعظمها إضفاء وصف تطبيق الشريعة واحلكم مبا أنزل اهلل على هذا
العبث يف صور متعددة منها:
شعوبيةِالفتوى ِ
نشأ عن عدم االلتزام بالتقواعد األصولية لالستنباط ما مسي بشعوبية الفتوى وهي
على نوعني:
 .1إطالق العنان لعموم الناس يف استنباط األحكام بدعوى اخلروج من تسلط
رجال الدين وحتريفا لداللة حديث "استفت قلبك.15"...
وهو جزء من منظومة علمنة احلياة حبيث يصبح التدين شأنا شخصيا ال يتدخل
يف احلياة العامة.

 .15أخرجه ألمد والدارمي وأبو نعيم.
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 .2تسور الكثري من املنتسبني إىل العلم وطالبه لالستنباط مبباشرة االستشهاد
بنصوص الكتاب والسنة بغري التقواعد املتقررة لدى املذاهب املعتربة ،فنشأ عن
ذلك سيل من الفتاوى املتضاربة واملتناقضة والشاذة ،وهي مع ذلك موسومة
بدعوى تفرد كل منها باحلق والصواب الستنادها كما يتوهم أصحاهبا إىل
الدليل.
بل أصبح من بني الشباب من يتداول النصوص املعصومة مستنبطني منها األحكام
بغري رجوع إىل الشيوخ الراسخني يف العلم ،فيصدر عنهم من الفتاوى العبثية ما
يذكرنا مبوقف اإلمام األعظم أ يب حنيفة حني قيلِلهِ:يف املسجد حلتقة ينظرون يف

الفتقه ،فتقال :هلم رأس؟ قالوا :ال ،قال :ال يفتقه هؤالء أبدا".16

ووقع يف ذلك أناس هلم اشتغال بفنون من العلم الشريف غري أن ختصصهم ال
خيوهلم للفتوى ،فصدر فتوى من أحد مشاهري املشتغلني باحلديث بوجوب خروج
الفلسطينيني من الضفة الغربية بدعوى أهنا أصبحت دار كفر وهو ما طار به العدو
احملتل فرحا وأخذ ينشره يف وسائل إعالمه!
وهلذا َّفرق العلماء بني احملدث والفتقيه ،فليس من حق احملدث أن يفيت ما مل يشتغل
بالفتقه.

 .16اخلطيب البغدادي ،نصيحة أهل احلديث.
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"جاء رجل إىل األعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس ،فتقال األعمش :يا
نعمان قل فيها ،فأجابه ،فتقال األعمش :من أين قلت هذا؟ فتقال :من حديثك
الذي حدثتناه ،قال :نعم ،حنن صيادلة وأنتم أطباء".17
ومهما كان حفظ احملدث لألحاديث ومهما كانت معرفته بطرقها وأسانيدها فال
حيق له الفتوى مبوجبها ما مل يشتغل بالفتقه أصوال وفروعا.
وروي أنه "جاء رجل وافر اللحية إىل األعمش ،فسأله عن مسألة من مسائل
الصبيان ،حيفظها الصبيان ،فالتفت إلينا األعمش ،فتقال" :انظروا إىل حليته حتتمل
أربعة آالف حديث ومسألته مسألة الصبيان ،وليعلم أن اإلكثار من كتب احلديث
وروايته ال يصري هبا الرجل فتقيها ،إمنا يتفتقه باستنباط معانيه وإنعام التفكري فيه".18
وروى احلافظ أبو نعيم قال "ِ:كنت أمر على زفر وهو حمتب بثوب ،فيتقول "يا
أحول تعال حىت أغربل لك أحاديثك ،فأريه ما قد مسعت ،فيتقول :هذا يؤخذ به،
وهذا ال يؤخذ به ،وهذا هاهنا ناسخ وهذا منسوخ".19
وروى اخلطا يب أن بعض مشاخيه كان يروي حديث النيب ﷺ أنه هنى عن احللق قبل
الصالة يوم اجلمعة (بإسكان الالم) ،قال :وأخربّن :أنه بتقي أربعني سنة ال حيلق
رأسه قبل الصالة ،قال :فتقلت له :إمنا هو احللق مجع حلتقة ،وإمنا كَّره االجتماع

 .17املرجع السابق.
 .18املرجع السابق.
 .19املرجع السابق.
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قبل الصالة للعلم واملذاكرة ،وأمر أن يشتغل بالصالة وينصت للخطبة ،قال :قد
ف َّرجت عل َّي وكان من الصاحلني".20
والتقاسم املشرك بني الفريتقني التقائلني بشعوبية الفتوى هو املنطلق الثتقايف هلما ،إذ
هو واحد من حيث ال يشعرون ،فإن هذه الرؤية هي نتاج لفلسفة ما بعد احلداثة
الرافضة ملفهوم املرجعية والنسق املنتظم املوروث.
ومن نتائج شعوبية الفتوى بنوعيها انتشار الفوضى يف الفتوى ومن مث يف الواقع
واالفتئا على اجلها املخولة بتطبيق الشريعة قضاء وإنفاذا.
ابعا ِ:تيييعِالمبايئِ ِوالقيم ِ
رً
متيز الرسالة اخلامتة مبنظومة من التقيم واملبادئ جاء متممة ملكارم األخالق،
النيب ﷺ" :إَّمنا بعثت ألمتِم مكارم األخالق".21
قال ُّ
وهي ثوابت ال تتغري بتغري الزمان واملكان وال تنسخ كما هو شأن األحكام وهي
مراتب تبدأ باألسس اليت ال يستغين عنها مؤمن مث ترتتقي يف الكماال حبسب
تفاو مهم الناس يف قابليتهم لاللتزام وتشوفهم إىل االرتتقاء والتقرب من امللك
العالم .وهذه املنظومة من املبادئ والتقيم جاء متستقة مع املعتتقد واألحكام حبيث
يكمل بعضها بعضا ويؤثر فيه سلبا وإجيابا ،استتقامة واحنرافا.

 .20اخلطا يب ،معامل السنن.
 .21أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،رقم  ،237وألمد يف املسند ،واحلاكم يف املستدرك ،والبيهتقي.
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وقد أفرد العلماء كتبا ومصنفا

لعلم األخالق وسربه وتتقسيمه وجعلوا منها

األصول والفروع ،مث اعتنوا بتبيني سبيل التحتقق هبا والرقي يف مراقيها ضمن علم
التصوف العملي التقائم على تزكية األنفس.
ومن نتائج اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة رفض هذا العلم والتهجم عليه
واعتباره خروجا عن مسلك الرشاد ووسم علمائه بأهنم ليسوا من أهل السنة ،بل
وصل األمر ببعضهم إىل التكفري واستحالل الدماء فخسر األمة بذلك صلتها
بعلم التزكية املستنبط من الكتاب والسنة.
وتذرع اخلارجون عن املنهج األصيل ألهل السنة بانتساب بعض املبتدعة إىل
التصوف وورود العبارا

املومهة يف بعض كتب املتصوفة وارتكاب العامة

للمخالفا الشرعية باسم التصوف .وهذا التذرع باطل من وجهني:
األول :أنه ما من عل ٍم إال وانتسب إليه غري أهله ونسبوا الباطل إليه ،فظهر يف
علوم احلديث الوضاعون وظهر يف الفتقه الضالون وظهر يف العتقيدة املشبهون
واملعطلون ،فهل تذم لذلك هذه العلوم الشريفة؟!
الثاّن :أنه كما ظهر احلسبة يف تلك العلوم فنشأ اجلرح والتعديل يف احلديث
وظهر التنتقيح واالستدراك يف الفتقه وظهر علم الكالم يف االعتتقاد ،كذلك ظهر
احلسبة يف التصوف ،فظهر املصنفا وقامت الدعوا لتصحيح املسار.
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أما شطب هذا العلم وتغييبه فهو كارثة كربى ونازلة عظمى نشأ عنها من البالء
ما اهلل به أعلم وعلى رفعه أقدر وأحكم .ومن ذلك:
 النكوصِعنِالفطرة ِ
فطر اهلل العباد على استحسان احلسن واستتقباح التقبيح ،فالصدق ،مهما كان
االلتزام به أو التفريط فيه ،هو حممود عند الصادق والكاذب ،وكالمها ال يستسيغ
وصفه بالكذب.
وكذلك األمانة والوفاء والكرم والرلمة وغريها من مكارم األخالق.
ويف ظل انتشار النسبية املطلتقة واملفهوم املنحرف للحرية الشخصية ظهر طور
جديد من فتقد بوصلة التقيم واألخالق ،وصرنا نسمع عن نسبية التقيم ،وصار
احلديث عنها حمتكما لراتبية جديدة تتقوم على الفردية وهدم املوروث من التقيم
واملبادئ واألخالق .فبدأ يف الردي بتدرج ملحوظ طورا بعد طور حىت كاد شر
ذلك الردي يعم األجيال الشابة .ومل جيد هذا الداء الفتاك ،يف ظل تنحية علم
التصوف وحاله ودوره ،متقاومة يف جسد األمة.
 فقدِالتربية ِ
كانت الربية تتقوم على أساس من التقيم واملبادئ ،وكانت تتسلسل من جيل إىل
آخر ،وكان ،إىل جانب دور الوالدين ،للمسجد دوره وللشيوخ املرشدين املربني
دورهم ،فبتقي هذا النور ساريا يف التقلوب وممتدا يف العتقول.
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فلما عودي علم التصوف فتقد الناس منهجية الربية ،ومل يبق منه إال امتداد ال جيد
تغذية تعينه على االستمرار ،ونبذ عن األخالق من هنا وهناك استنادا ،من املعادين
للتصوف ،إىل نصوص معصومة دون خدمة هلا تتقوم على منهجية علمية كما هو
احلال مع األحكام الفتقهية.
وملا هبت رياح التغيري السامة حاملة منظوما وافدة من التقيم ،فيها ما يستحسنه
الشرع وسليم الطبع وفيها ما يستتقبحاه ،مل جتد أمامها املتقاومة السديدة ال سيما
أهنا مدعومة جبيش من وسائل الرويج تدريسا وإعالما وتواصال واتصاال.
فحاد عن اجلادة نظرة األبناء إىل اآلباء ،وفتقد الكثري منهم مفهوم الرب والطاعة
وحل حملها التمرد والعتقوق والنظر بازدراء للموروث.
والصحبة باملعروفَّ ،
وفتقد الكثري من اآلباء الفهم السديد ملسؤوليتهم جتاه األبناء فأصبحت سطحية
ومتقصورة على اإلطعام واإليواء والتعليم النظامي واحلماية من األخطار احلسية.
ومل تعد لصلة الرحم وال لإلحسان إىل اجلار صفة متصلة بالعبادة والتتقرب إىل اهلل.
وحل اجلشع واألنانية واالستئثار حمل التقناعة والعطاء واإليثار.
وهكذا صار مسلك الربية وعرا صعبا يشكو اآلباء فيه من العجز عن متقاومة غزو
املفاهيم املنحرفة ووسائلها يف غياب منهجية تربوية قوامها احملبة والرلمة والذوق
واملعاملة التقلبية والسعة وحسن معاجلة األخطاء.
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 أسلمةِالعبثِبالقيم ِ
طرأ على األمة طارئ خطري يف ظل تغييب التزكية وعلم التصوف ،وهو إعطاء
املعاذير امللتبسة بالشرع للتفلُّت من التقيم واملبادئ ،وهذا من أخطر ما يهدد
مستتقبل إميان اجليل.
وذلك أن بعض املشتغلني بالواقع السياسي ،وهم يرون أهنم خيدمون اإلسالم ،قد
وقعوا يف معركهم اليومي وصدامهم مع خمالفيهم يف العديد من املخالفا للتقيم
واملبادئ؛ وقد يلتمس هلم العذر مبتقتضى الضعف البشري يف مواجهة األحداث
العظام ،لكن الذي ال يتقبل وال يلتمس فيه العذر هو النكوص عن االعتذار والتوبة
واالستغفار إىل حماولة تربير هذه األخطاء واملخالفا

بإلصاقها جبناب الشرع

املصون عن طريق االستشهاد بنصوص معصومة أو قواعد معتربة على غري سياقها،
ومن أمثلة ذلك:
تربير الكذب واالسرسال فيه واهتام األبرياء وتشويه املخالفني بذريعة أن "احلرب
خدعة".22
تربير خلف الوعد وارتكاب املعاصي اجملمع عليها بذريعة َّ
أن "الضرورا
احملظورا ".23

 .22حديث رواه البخاري ( ،)3030ومسلم (.)1740
 .23من التقواعد الشرعية ،وهي تابعة إلحدى التقواعد الفتقهية اخلمس الكربى" :املشتقة جتلب التيسري".
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تبيح

تربير توريط األتباع يف االقتتال بغري مسوغ شرعي وإهدار الدماء املعصومة بالتفجري
والتفخيخ والعمليا االنتحارية بدعوى اجلهاد واالنغماس ،و َّ
أن األبرياء حيشرون
على نياهتم إىل اجلنة.
تربير فحش التقول وقبيح املنطق ببعض النصوص التقرآنية واالستثناءا يف األخبار
املروية عن الصحابة وجعلها أصال يف استباحة ما حرم اهلل من الشتيمة وبذاءة
التقول ،حىت وصل هبم األمر إىل نسبة السباب والبذاءة إىل اهلل تعاىل ،والعياذ باهلل.
وهكذا أصبح من يدعو إىل حتكيم الشرع وإقامة اخلالفة يف األرض يهدم أساس
التقيم واملبادئ.
خامسا ِ:ابتداعِمنظومةِمنحرفةِمنِاالعتقاياتِواألحكام ِ
ً
متيز املنهج األصيل ألهل السنة مبنظومة سوية متكاملة متستقة من االعتتقاد
واألحكام واملبادئ والنظرة إىل الكون وعمق الفهم لتزكية النفس وارتتقاء الروح يف
معارجها ورقي الصال بالبشر املوافق منهم واملخالف بل حىت حسن العالقة مع
الكون حيوانا ونباتا ومجادا.
ولكن االحنراف عن هذا املنهج قد جرف أصحابه إىل معايشة الواقع بزعم فتقهه
على حنو أوقعهم يف براثنه فالتهمتهم منظومة النموذج املعريف احلداثي.
فسمعنا من يعترب الدميوقراطية نوعا من الشورى الشرعية وظهر لنا مناذج من
أسلمة احلداثة ألبست اإلدارة واالقتصاد الرأمسايل املتوحش رداء اإلسالم ود ِرست
23

مبادئها بنفس منطلتقاهتا على أهنا إسالمية مبجرد تطعيمها بآيا

وأحاديث يف

بعض أبواهبا.
كما ظهر منظومة رد الفعل جتاه الواقع السياسي البائس لألمة داخليا وخارجيا
سببت يف خمتلف أطوارها الدمار للدول اإلسالمية.
ومن ذلك املنطلتقا السبعة للفكر التكفريي إذ ارتبط كل منطلق بنحت مصطلح
مستمد من نص شرعي حيمل دالال خمالفة ملنهج أهل السنة وهي:
األول :الحاكمية:
واستند إىل قوله تعاىل{ :إن احلكم إَّال هلل} ،24وقد استشهد هبذه اآلية الكرمية
نفر من اخلوارج فهتفوا يف وجه أمري املؤمنني اإلمام علي بن أ يب طالب رضي اهلل
عنه قائلني" :ال حكم إال هلل" ،فتقال هلم قولته الشهرية" :كلمة حق أريد هبا
باطل".25
كما استند احلاكمية يف تكفري من مل حيكم الشريعة إىل تفسري اخلوارج لتقوله
تعاىل{ :ومن َّمل حيكم مبا أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون} 26خمالفة إلمجاع أهل
السنة من السلف واخللف على أنه كفر دون كفر.

 .24األنعام.57 :
 .25فيما روى مسلم ( )1066من حديث عبيد اهلل بن أ يب رافع.
 .26املائدة.44 :
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وقد نتقل التقرطيب والسمعاّن أن هذا التفسري هو فارق بني أهل السنة واخلوارج.27
بل وصل هبم األمر إىل االبتداع يف العتقيدة فنحتوا مصطلح توحيد احلاكمية وشرك
احلاكمية.
الثاّن :الجاهلية:
واستندوا إىل قوله تعاىل{ :أفحكم اجلاهليَّة يبغون} 28معممني وصف اجلاهلية
املخرج عن اإلسالم على املسلمني ،خمالفني بذلك صريح الكتاب والسنة اللذين
ب يَّنا َّ
أن أوجها من موروث اجلاهلية قد تطرأ على املسلمني تدخل يف حكم احملرم
شرعا ،وال متس االعتتقاد كتقوله تعاىل{ :وال ت ب َّرجن ت ب ُّرج اجلاهليَّة األوىل} ،29وقوله
ﷺ لرجل عري آخر بسواد لون أمه" :إنك امرؤ فيك جاهلية" .30ومن املعلوم َّ
أن
كال من التربج والنزعة العنصرية من احملرما الشرعية وليس من مسائل االعتتقاد
اليت يكفر املرء مبجرد ارتكاهبا.
الثالث :الوالءِوالبراء:
وهو مصطلح حادث حنت يف العصور املتأخرة ،وورد كلماته يف التقرآن والسنة
مثل آية الرباءة وغريها؛ غري أن املصطلح املنحو أخذ املنحى املخالف ملنهج أهل
 .27قال اإلمام التقرطيب يف املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم (" :)116/2حيتج بظاهر اآلية من يكفِر بالذنوب وهم اخلوارج ،وال حجة هلم فيه ألن هذه اآليا نزلت يف
اليهود احملرفني كالم اهلل تعاىل ،كما جاء يف هذا احلديث ،وهم كفار ،فيشاركهم يف حكمها من يشاركهم يف سبب نزوهلا"؛ وقال اإلمام السمعاّن يف تفسريه" :واعلم أن
اخلوارج يستدلون هبذه اآلية بأن من مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو كافر ،وأهل السنة قالوا ال يكفر برك احلكم".42/2 ،
 .28املائدة.50 :
 .29األحزاب.33 :
 .30رواه البخاري (.)30
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السنة واجلماعة فاستخدم يف تربير عتقوق الوالدين وقطيعة األرحام واالعتداء على
املخالف من املسلمني.
كما ع ِمم يف التعامل مع غري املسلمني على حنو خمالف ملتقاصد الشريعة وأحكامها،
وضرب بعض املروجني هلذا املصطلح باخلالف املعترب عرض احلائط ،فجعلوا جمرد
السالم على غري املسلم إخالال بالوالء والرباء حيكم على صاحبه بالردة ،على الرغم
من اخلالف املعترب بني السلف يف املسألة.
الرابع :الفرقةِالناجية:
النيب ﷺ" :افرقت
وهو مصطلح حنت من حديث افراق األمة الذي قال فيه ُّ
اليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار ،وافرقت
النصارى على ثنتني وسبعني فرقة فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة ،والذي
نفس حممد بيده لتفرقن أميت على ثالث وسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وثنتان
وسبعون يف النار ،قيل يا رسول اهلل من هم؟ قال اجلماعة".31
وعلى الرغم من اختالف العلماء يف شرح احلديث واختالفهم حول صحة آخره،
فاملصطلح يتناول على حنو مناقض ملتقاصد الشرع وأحكامه ،ابتداء من خمالفة
التناول خلريية األمة الثابتة يف قوله تعاىل{ :كنتم خي ر أ َّم ٍة أخرجت للنَّاس}،32

 .31رواه ألمد وأبو داود والرمذي وابن ماجه (واللفظ له) واحلاكم وابن حبان وابن أ يب عاصم وابن أ يب الدنيا.
 .32آل عمران.110 :
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ومرورا بدعوى التفرد بالنجاة ورمي املخالف يف الفروع باهلالك و ِ
التأيل على اهلل
تعاىل باحلكم على املخالف أنه يف النار.
اخلامس :االستعالء:
وهو مصطلح حنت من قوله تعاىل{ :وأن تم األعلون إن كنتم مؤمنني} ،33لكن
جرى حتريف داللته على حنو خمالف للشريعة املطهرة فجعل يف سياق االستعالء
باإلميان! وهو ال خيتلف يف أصله عن مناذج االستعالء األخرى لكون االستعالء
وصفا مذموما مغايرا ملعىن اإلعالء ،وقد وصف اهلل غرور فرعون يف قوله{ :وقد
أف لح الي وم من است على} ،34فاالستعالء وصف مذموم شرعا مناقض لنيل سعادة
اآلخرة{ :وتلك َّ
الدار اآلخرة نعلها للَّذين ال يريدون علوا يف األرض وال
فسادا}.35
واالستعالء هنا مرتبط باحلاكمية املفضية إىل تكفري احلكوما والشعوب ووصمهم
باجلاهلية والتعامل معهم من منطلق الوالء والرباء واعتبار الفرقة الناجية؛ وال ميكن
حبال أن يفهم من داللة اآلية اليت استدعوها يف تأصيله.
السادس :حتميةِالصدام:
وهو مصطلح حنت على أساس االستدالل جبمع من اآليا واألحاديث إلثبا
ضرورة التصادم مع املخالف للوصول إىل نصرة احلق ،مما يهيئ األتباع للصدام
 .33آل عمران.139 :
 .34طه.64 :
 .35التقصص.83 :
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واالحراب الداخلي غري الضروري وال املتقبول ،وجيعل سفك دمائهم ضرورة يف هذا
الصراع بدعوى أن هذا الدين إمنا قام على اجلماجم واألشالء وجيعل سفكهم
الدماء مربرا.
السابع :الخالفةِوالتمكين:
الصاحلا ليستخلفنَّهم
وذلك من قوله تعاىل{ :وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكم وعملوا َّ
يف األرض كما استخلف الَّذين من ق بلهم وليم ِكن َّن هلم دين هم الَّذي ارتضى هلم
وليبدِلنَّهم من ب عد خوفهم أمنا ي عبدونين ال يشركون  يب شيئا ومن كفر ب عد ذلك
فأولئك هم الفاستقون}.36
فإىل جانب احنراف داللة املصطلح عن داللة اآلية الكرمية حبصر مفهوم
االستخالف والتمكني على احلكم أو تعليتقه عليه ،حتول االستخالف والتمكني
من وعد ملن التزم بالتكليف الوارد يف اآلية ،وهو اإلميان والعمل الصاحل ،إىل تكليف
للسعي حنوه واالستهانة بإزهاق األنفس يف طريق حتتقيتقه.
فاإلميان والعمل الصاحل تكليف ،واالستخالف والتمكني وعد ،ولكنهم جعلوا
الوعد تكليفا سطوا به على التكليف األصلي.
وهلذا مسعنا بعض كبار مراجع أصحاب هذا الفكر يتحدث عن املو يف سبيل
الدميوقراطية.

 .36النور.55 :
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َّ
إن هذا املسار وأمثاله من مسارا االبتداع املذموم يف االعتتقاد واألحكام كان
أحد األسباب يف استدراج األمة إىل االحراب الداخلي ومتكني أعدائها منها ،وهو
مسلك واضح اخلروج عن املسلك األصيل ألهل السنة واجلماعة.
ِ
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خالصة ِ
َّ
إن ما سبق بيانه ليس إال مناذج لنتائج اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة
واجلماعة ،ولو أردنا البسط خلرجنا عن الغرض من البحث ،ولكن خالصة األمر
أن املنهج األصيل ألهل السنة واجلماعة قام على أسس رصينة قادرة على استيعاب
الزمان واملكان باستنباط شريعة املوىل سبحانه من النصوص املعصومة وفق قواعد
مؤسسة راسخة ،و َّ
أن اخلروج عنها كان أحد األسباب األساسية ملا تعانيه األمة،
باإلضافة إىل أنه تسبب يف العجز عن مواجهة األخطار احملدقة هبا.

30

خاتمة ِ
َّ
إن استعادة املنهج األصيل ألهل السنة واجلماعة تنظريا وتعليما وتفعيال صار ضرورة
ملحة لتجاوز األمة حمنتها ولنهضتها حنو مهمتها وأداء دورها يف العامل اليوم.
ولتفعيل ذلك يوصى باآليت:
 إعادة النظر يف التعليم الشرعي ومؤسسا تأهيل العلماء والدعاة وإحياء دور
املدارس األصيلة كاألزهر الشريف والتقرويني والزيتونة وأربطة حضرمو وحماضر
شنتقيط وزوايا اجلزائر ومدارس الشام والعراق واهلند والتقوقاز والبلتقان وغريها.
 إعادة صياغة مناهج الربية اإلسالمية وفق هذا املنهج األصيل وتأهيل املدرسني
لتعليمها تأهيال علميا وسلوكيا ،مع مراعاة حق الطوائف األخرى يف تعليم
أبنائها.
 انتهاض اجملامع العلمية واملؤسسا
الشرعي وجتديده وفق املنهج األصيل.

البحثية ألداء دورها يف خدمة اخلطاب

 تفعيل وسائل التعليم والتثتقيف واإلعالم التتقليدي ووسائل التواصل االجتماعي
ألداء دورها يف نشر املفاهيم األصيلة وتصحيح املفاهيم اخلارجة عنها.
 سن التقوانني اليت تكفل االنضباط يف الفتوى وتصون احلرما ومتنع بث الكراهية
والبغضاء وتردع الفكر التكفريي املعتدي.
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واهلل أسأل كمال التوفيق والنجح والعون والسداد وإهلام الرشد والفرج عن األمة إنه
ويل ذلك والتقادر عليه ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
ُّ
الفتقري إىل مواله عليِبنِعبدِالرحمنِالجفري
اإلثنني  19ذو التقعدة 2016/8/22 ،1437
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