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كلمة �لتقو�٢

�لصحيحة  �لدينية  �ملعرفة  lس   Oتشر حني 
على عتما. �جلهل #�لكهنو. #�لتقليد فإoا 
متنح لعني �لناظر فرصة نا�H7 للبحث #�ملقاHنة 
#�الختياH، فتبصر �لعيو' �لw ُحجبت عن uHية نوH �ملعرفة 
فتكسر  �لعقو_  #تتفكر  غشا#ִדا.  �ختفا|   بعد  #�إلميا' 
 ��لتفك  �7�H) سلبت   wل� �لفكرية  #�ألصفا7  �ألغال_ 
#(عما_ �لعقل. #بالتمعن ~ �لفكر �لسلفي �لتقليدa على 
�لساحة جند �نه فكر تشوبه �لشو�ئب #�ملفاهيم �ملتو�Hثة منذ 
�لعصوH �ملظلمة �لبعيد�، #�ملقصو7 بلفظة «�لسلفي»، هو 
كل ما يرتبط بشكل Hئيسي باجلو�نب «�لتر�ثية» (' كا' 
 eيع aلذ�# �^لك على مستوJ �لفكر �# �لعقيد� #�لتفس
� متعد�7 #مشا�H متنوعة، #قد Hعن نفسه من خال_ مد�
سا�ت كث� من �ملؤثر�. �لتا�Hية #�جلغر�فية #�لفكرية ~ 
تشكيل كث� من بنيته �ألساسية، مما يع� �لرجو� �ملتقهقر 
 ~ نبشا  ال  �ال�ر��،  #مكامن  �خللل  ألصو_  بد�Hسة 
�لتاHيخ إلثبا. �موH #�هية ال ُتسمن #ال تغ� من جو�، 
#(منا عمال بو�جب �لعلم #�لتز�> بنتائج �لبحث #�لتحقيق. 
 فهم يسمو' منهجهم هذ� مبسميا. عديد� بر�قة كالقو_ 
بإتبا� �لسلف #�لتابعني �# شعا�H. فهم �لكتا� #�لسنة 
#�قع   ~# �ملسميا..  من  جر�  #هلم  �ألمة.  سلف  بفهم 
فكر جامد  �نه  �لفكر �د  �ذ�  �ملبصر   �Hلد�� فإ'  �ألمر 
كما  عقل،   '#7 نقال  #�القتفا|  بالتقليد   Jسو يؤمن  ال 
كتا�  على  #قاضيا  حكما  �حلديث  جعل  منهجه   '�
#�لتشريع  �ألحكا>   ~ عليه  #يزيد  بل  عليه  #مهيمنا  �هللا 
 �غ �لتاHيخ  مر#يا.  عن  فضال  هذ�  ألحكامه!  #ناسخا 
�ليقينية �ملنسوبة (& �لصحابة �لكر�> �# �لتابعني �لw قيد#� 
ֲדا فهم �يا. �لقر�' #�حكامه، (^ ال ترJ هذ� �ملدHسة 
من سبيل لفهم �لدين �حلنيف (ال بتقليد مر#يا. �لتاHيخ 

�لصحيح   ��لتفس ير#oا  كما  #هي  ֲדا  #�لتقيد  #�ألخذ 
ما  هو  هذ�  #لعل  #�حد..  مبنهج  �لفهم  لتقييد  #�لسبيل 
�لتكف� #�لتفسيق ضد كل  �لتياH ينحو منحى  جعل هذ� 
�لدين  �لw جعلوها معلوما من  من خالف هذ� �أل7بيا. 
بالضر#�H! فاملخالف �ذ� �ملدHسة ~ مفاهيمها مهما كا' 
متبعا للكتا� #�لسنة فهو كافر ما � يتخذ من تفس��ִדم 
فهما له يأخذ� عن تقليد �عمى. #هذ� �لنـزعة �ملتعصبة 
~ �لتقليد قد حفز. كث�� من علما| هذ� �ملدHسة على 
(صد�H فتا#J �لتكف� #(هد�H �لد> �ما> كل من ناJ7 مبا 
�الف هذ� �لنهج.. #هذ� ما فعلو� بأ¡ حنيفة �لنعما' #�¡ 
�بد� ~ يو> من �أليا> عن  يتوHعو�   �# aحلسن �ألشعر�
تسمية ¢الفيهم باالعتز�_ #�البتد�� #�لزندقة #غ�ها من 

نظرة � فكر
 التقليد واخلرافة.. !!
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�أللقا� �لقدحية.
�د�  مكا'  كل   ~ �لسلفي  �لفكر  تاHيخ   &) #�لناظر   
#�حلكم  �لدي�  #�إلHها�  #�لقتل  �لعنف  بوسم  موسوما 
ֲדم  �لظن  #سو|  بالغيب  3Hا   ��لنا  H#قلو� #صد على 
 �#(^كا| �لفنت بني طو�ئف #فرO �ألمة �إلسالمية. #ما يث
�لغر�بة #�لدهشة ~ هؤال| �oم يتهمو' غ�هم مبخالفة �قو�_ 
�لسابقني #يضطهد#oم عليها #هي نفس �لتهمة �لذa طالت 
شيخهم �بن تيمية �لذa يبجلونه #يقتبسو' له حيث حكم 

بسجنه معاصر#� ملخالفته �قو�_ من سبقه!!
�لسائد من 3و7  �لسلفي  �لفكر  ما #جد. ~  لقد هال� 
كاعتقا7هم  �لعقيد�  لصحيح  مناقضة  #مفاهيم  #حرفية 
(ليه،   ¥Hللذ�. �إل�ية، #نسبتهم �جلو� بالتجسيم #�لتشبيه 
تعا& �هللا عن ^لك علو� كب��، هذ� فضال عن جعلهم هللا 
�ألنبيا|  بعصمة  #�عتقا7هم  �لسما|!  #هي  به  ¦يط  مكانا 
عصمة عن �لكبائر 7#' �لصغائر! #ليت شعرa كيف ميكن 
�نبيا| �هللا سلطا' جزئي! #قد  �العتقا7 بأ' للشيطا' على 
قا_ �H �لعز� ~ كتابه �ملجيد  ﴿ِ('َّ ِعَباa7ِ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 
ُسْلَطاٌ' ِ(الَّ َمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلَغاِ#يَن﴾ (�حلجر:٤٣).  #هذ� 
(ليه  ينسبو'  �لقر�'  بشها�7  يق  �لصدِّ �لسال>  عليه  (بر�هيم 
ضاجع  قد  �لسال>  عليه  سليما'  #هذ�  �لثال³!  �لكذبا. 
ليضربن  �قسم   aلذ� #�يو�  #�حد�!  ليلة   ~ �مر��  مائة 
A#جته مائة جلد� فيوجهه �هللا #�لعيا^ باهللا �& �الحتيا_ على 
�خلفيفة #يضر� ֲדا A#جه!  �لعصي  مائة من  �لقسم بضم 
�ألنبيا| �ألطهاH! #على H�سهم  ينتقص من  #غ� ^لك مما 
�ما   .. �لسحر!   �لتأث قالو� µضوعه   aلذ�  � �هللا  Hسو_ 
يفاجئك  ح·  بعصمتها  يقولو'  يeحو'  فال  �ملالئكة  عن 
�للذ�'    !.#Hما#  .#Hها ببابل  �مللكني  لقصة  تفس�هم 

شربا �خلمر #�Hتكابا �لزنا..! 

�لناسخ   ��سا على  قائمة  �لقر�'   ~ عقيدִדم   '� كما 
 wل� �لقر�نية   Hلسو� من   '�# �ألحكا>   ¸Hتعا# #�ملنسو¹ 
 Jبطاله حتت 7عو)# �uسو_ �هللا � ما مت (لغاH نزلت على�
 �Hألحز�� كانت بطو_ سو� �Hلناسخ #�ملنسو¹! #�' سو�
 �uمما ال ميكن عد� #ال (حصا ��لبقر�!.. #هذ� قليل من كث
�ملر#يا.  �لقائم على جعل  �لتأصلي   aلعقد� منطلقهم  من 
قاضية على كتا� �هللا #�لتشدO بتفس��. �لسلف �لصا½!

� يقد> �لفكر �لسلفي لألمة �إلسالمية غ� ثقافة �لكر�هية 
#�لبغضا| #�لتناحر �ملذه¿ حتت شعاH �لوال| #�ل�e| !كما 
#بدال من �النفتا¥ �لفكرa �ملتز' �كد �لتقليد، #عوضا عن 
تأكيد�  فرقة من خال_  فإنه �صبح عامل  �ملسلمني  توحيد 
مع   Hحلو�� من  #بدال  �آلخرين  #(قصا|  �لفر#قا.  على 
�آلخر �ملخالف سّلط سيف �لتكف�! #بدال من نقل ما هو 
صدO ~ �ملخالف، ُيعمد (& �لتشويه #�لدّ� #�لتحريف. 
�ملنغلقة µطاֲדا  �ملتقوقعة  �لتاHيخ �' �جلماعا.  �ثبت  #لقد 
�آلخرين   &) #�الستما�   Hحلو�� مبد�  ترفض   wل� �ملتزمتة 
فإoا  #لغ�ها  ألتباعها  تضليال  #�لتشويه  باالفتر�|  #تكتفي 
#Hيبة  تربًصا  �جلوَّ  متأل   Ä �فر�7ها،  من   ��كثً شيًئا  تفقد 
عد>  على  #�لتحريض  �ملقاطعة   &) فتدعو  ثقة  #�نعد�> 
�الستما� لآلخرين. �ما �جلماعة �إلسالمية �أل
دية �لو�ثقة 
�تباعها �'  من منهجها #فكرها #عقيدִדا فهي تطلب من 
، #هكذ� �لثقة �ملتبا7لة  يستمعو� #يناقشو� كل من هبَّ �7#َّ
بني �فر�7ها تظل ~ �على مستوJ من �ليقني #�حلق، #(' 
عالقاتنا مع �آلخرين �ملخالفني لنا قائمة على �لبينة #�لدليل 
#�لتفاهم #�لعد_ #�لوضـو¥ #�ألمانة ~ �لنقل، #لن يكو' 
 Æا_ للشـك #�لريبة #�الفتر�| #�لتعصـب #�حلرÇ فيها
بِنعم  حتديثـا  (ال  �ملنـن  �ذ�  ^كـرنا  #ما  �لكـذ#�. 

�هللا عز #جل.


