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 الدقدمة

  العربيندالع ثورات الربيع الحركة اإلسالمية بمخاض عسير منذ مرت ا        

في كشفت عن حجم األخالل الداخلية الموجودة  وما تبعها من ثورات مضادة دموية,

 ضعيفة في تصدر رموز لاألخالل تمث تلكحد أو , كثير من التيارات اإلسالمية

  .قيادة التوجيه ودور الوشخصيات متكلسة ل

مع لوراثة الوجوه القديمة الوجوه الجديدة الساعية  حدنردصد أ دصداراإل وفي هذا

 إرهاب المخالف غوغائيةو الدعاية كثافةب الذي تقدمه هشاشة المضمونل اتغطيته

من خالل تتبع تطوره الفكري  وذلك السلفي"أبوفهر-"أمحدد سالموهو الباحث 

مع , ومستجدات األحداث ي تطورات الواقع يجار اعصري افلسفي انمطتبنيه كيفية و

 أطرلتزامه باوتقديمه ألطروحات تخذيلية تدجينية تفرغ الساحة ليسودها الخصوم , 

الهجوم على التحذير من السعي لطلب السلطة , و : فيوتتمثل  , ال يحيد عنها

المشاركة في المنع من واإلفتاء ب ,جماعات اإلسالمية والدعوة لحلها وتفكيكهاال

, والتركيز على حجم الخسائر في مسيرة الصراع مع األنظمة  الربيع العربي ثورات

من نتقا  االواالستبدادية دون المكاسب, وبث اليأس من إمكانية تغييرالواقع , 

وودصم التيارات  ,حازم أبواسماعيل سيد قطب وك المعادصرة التغييرية الرموز

فاسدة خلف الترويج ألطروحات و , بأشنع األودصاف المصادمة للباطل التغييرية

تخرج المسلمين من أزماتهم  مع عدم تقديم أي حلول واقعية,  واجهة حراسة المفاهيم

 . الحالية

عديد فضال عن آفات أخرى  تتمثل في التشنيع على المخالف و التصدر للكالم في ال 

 األهلية.توفر من المجاالت دون مراعاة للتخصص و

 المنحرفة  على تلك األطروحاتمبكرا ء ذا كان من الواجب  تسليط األضوال

يعيق األمة عن استكمال   نقدها لكشف زيفها, قبل أن تصير واقعا متجذراتوثيقها وو

 مسيرة تحررها .

اعتمدت في هذه الرسالة على التوثيق والتحليل , التوثيق من خالل نشر مقاطع  

 على اآلسك  هوإجابات وتويتر على الفيسبوك هكتب أحمد سالم  ومنشورات منمصورة 

, بحيث يتمكن القارئ من الرجوع للمصدر مع ذكر تاريخ تلك المنشورات وأماكنها

التعليق على تلك المقاطع الموثقة بتعليقات  والتحليل من خاللاألدصلي متى أراد , 

 مختصرة تربط بينها وتكشف حقيقة مضمونها .
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 في صفوف الدداخلة" "النشأة األولى

 

 النفسي بنائهم في أساسية ركيزة األفراد بنشأة المحيطة الظروف ُتشكل       

, لذا من المهم  العملية وممارساتهم سلوكياتهم في أثرها ويظهر,  الفكري وتكوينهم

 الم قبل تناول أطروحاته الحالية.ظروف النشأة األولى ألحمد سلتعرف على ا

  للشيخ ينسب سلفي تيار, وهو  اية  نشأته أفكار التيار المدخلياعتنق سالم في بد

 في وانتشر 1991 عام الثانية الخليج حرب عقب ازدهر المدخلي, ربيع السعودي

 الحاد وهجومه األنظمة االستبدادية عن المستميت بدفاعه اشتهرو الدول من عدد

 .قطب سيدالرموز التغييرية وباألخص منها و اإلسالمية الجماعات على

على شبكة سحاب السلفية  في  3002عام  وقد كتب أبوفهر السلفي مقالة شهيرة

الدفاع عن ربيع المدخلي بعنوان" مناقشة أبي الحسد في بعض ما ادعاه من 

الشطط"
1
 زمن من ومنهجه ربيع الشيخ في يطعن رجل إما الناس فإن" قال فيها  

 الشيخ على يثني رجل أو أهوائهم في الهلكى الحزبيون وهم اآلن إلى الكبار المشايخ

 ولم يتغير لم هو هو ربيعا الشيخ فإن.... اآلن إلى المشايخ زمن من ومنهجه ربيع

 السلفي المنهج في ورسوخا السنة على ثباتا إال عمره من سنة السبعون تزده

 : "الشرعي

 

 

 

                                                           
1
 http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=28954رابط المقال كامال :  - 
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خالل تلك المرحلة من عمره أحمد سالم تبك كما
3
لكالم  تجميع أغلبها عدة كتب 

بعض أهل العلم
2
 والتدمير اإلرهاب في الكبار العلماء فتاوى "كتاب ومن هذه الكتب, 

" الكفار ومعاملة والتكفير الجهاد وضوابط
4
 .بالخوارج الجهاديين فيه ودصف والذي 

 

 

 االنشقاقات كثرت ما سرعان إذ , كثيرًا المدخلي للفكر سالم أحمد اعتناق يستمر ولم

 هذا الفكرتأثره ب أثناء سالم دونه ما أواخر من فكان , تأثيرهم وخفت المداخلة وسط

 جماعة فيه ودصف حيث" المعادصرين العلماء سير من البالتين شذرات" كتاب

 اهلل دصلى الرسول لسنة المخالفين بالزائغين السروري والتيار  المسلمين اإلخوان

 قالحيث   الوادعي هادي بن مقبل للشيخ مدحه سياق في وذلك , وسلم عليه
5
 : 

 

                                                           
2
 .1891أحمد سالم من مواليد  - 
3
ت مساهمة سالم كان"  ، دار المودةالتأصيل دار. ط – عبداهلل ابنه مرويات – حنبل بن أحمد اإلمام مسائل" كتاب هذه الكتب  أحد - 

 يشرح واحدة حاشية يكتب ولم ، الكتاب أحاديث من واحد حديث بتخريج سالم يقم لمإذ  ، فقط الغالف على اسمه وضعفيه تتمثل في 
 .المروية المسائل من يستشكل قد ما فيها

4
 .2002ط دار الكيان عام  - 
2
 .2002ط.دار الكيان  -212ص –كتاب شذرات البالتين من سير العلماء المعاصرين  - 
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  ندالعا بعد قالسرعان ما إذ ,  اكثير لن نتوقف عندها وهذه المرحلة من حياة سالم 

 : " فتاوى العلماء الكبار"  عن كتابه السابق العربي الربيع ثورات

 

 

 

عن معظم  تراجعو  3002 منذ عام مؤقتا عن الكتابةأنه توقف  الحقا سالم قالوبل 

 :1/5/3011قال بتاريخ إذ  , اما كتبه سابق
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 التواجد في الدنتديات

وكانت له  بعد توقف أحمد سالم عن الكتابة مؤقتا اهتم بالتواجد في المنتديات ,

سأل عن أفضل ن "ابعنوا  3009 مشاركات كثيرة من قبيل المنشور التالي عام

 :تجد اإلجابة بإذن اهلل" طبعات أي كتاب في العقيدة 

 

كما هو مخطط    ودصار العنوان العقيدة  فقط ,كتب ثم تطور المنشور فلم يعد عن 

 الجواب":تجد = في أي باب " اسأل عن أفضل كتاب باألخضر في الصورة القادمة 

 
 

 : هايقرأ لم كتبب أحيانا ينصح سالم تبين الحقا أنثم كانت المفاجأة إذ 
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 الدقدم ودفعة لألمام"د. " االنطالقة الثانية

 

 

إذ  , ندالع الثورة المصرية ونجاحها في عزل مباركاأحمد سالم للمشهد بعد  برز

في مارس  للجمهور السلفية بالدعوة القيادي "المقدم إسماعيل محمد"الدكتور هقدم

 ا ,نفبعد أن كّنا نفخر بشيوخ "أثنى فيها على سالم قائال   من خالل محاضرة 3011

  ليقرأهابحث أحمد سالم عن الكتب في القمامة  ذكر قصةو " فاليوم نفخر بتالميذنا

  واعد بخير عظيمهو " ثم أضاف مادحا له , سنوات ٧وهو دصغير يبلغ من العمر 

..شاب موهوب ...يتميز بثقافة عصرية واسعة ولحيته.فال يغرنكم سواد رأسه 

"العلوم... عامة في   للداللة على أفضل الكتب  مرجع هوو...وشاملة
2
 

شكر مشايخ الدعوة السلفية أأود أن  "الم على ثناء المقدم عليه قائال س وقد رد أحمد

الموقف  هذا" الشيخ ياسر برهامي.... ,الشيخ محمد المقدم" موقفها شكرا عاما على 

موقفهم في أعنف  هم وبقية مشايخ السلفية في مصر, ,الذي سيحفظه لهم التاريخ

عام, مشايخ االسكندرية وبقية شيوخ 100وجهت ضد الصف السلفي في   معركة

ة البد أن مظي, ألن هذه الفتنة العفي هذه المعركة رأس األمر وعمودهالسلفية كانوا 

يكون لها رجال مثلما كان أبوبكر وأحمد وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقفون في وجه 

أخرى وأكرر االعتذار عن أن  وأكرر الشكر مرة طف الصف السلفي,تالفتن التي تخ

 "اللسان ال يفي بحق هذا الشكر

ماهية هذا الموقف التاريخي الذي وقفته الدعوة  أحمد سالم وذلك دون أن يوضح

 !! السلفية

                                                           
2
 https://youtu.be/AVhyGVK8TjEرابط المحاضرة:  
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الكتابة على الفيسبوك وتويتر من خالل سالم في اللقاءات اإلعالمية و حضور وبدأ  

, وهذه الفترة ستكون محل  2/٧/3012في   ن حدث االنقالب العسكريأإلى 

إلخوان جماعة ا : موقف سالم من وتوثيق االهتمام في بحثنا من خالل ردصد

من رموز العمل وومن ثورات الربيع العربي,  والرئيس المصري محمد مرسي,

 اإلسالمي المعادصر كسيد قطب والشيخ حازم أبواسماعيل ود.حاكم المطيري

 بردصد موقفه من منتقديه  ختمنثم  ,الجهادية والثورة السوريةمن التيارات و ,وغيرهم

 ه لتغيراته الفكرية باستمرار.سويغوت , وبيانه ألسباب انتقادهم له
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 محدد مرسي أثناء فترة محكده  د. موقف أمحدد سالم من جداعة اإلخوان و

 

ن أكثر التيارات أ, ذكر  3013عندما تكلم أحمد سالم عن حسني مبارك ديسمبر 

 : وبنى على ذلك أن له من الحب والوالية بقدر إسالمه , نه مسلمإاإلسالمية تقول 

 

 

"اللهم إني : قال 3012مايو  فيولكن عندما تكلم عن محمد مرسي وجماعة اإلخوان 

ولم يستحضر  فتبرأ منهم ال من أفعالهم السيئة فقط ,  برأ إليك من هؤالء الكذابين"!أ

 : مبارك الطاغية  استحضره عند كالمه عنما 
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  وحر  في نقده لمرسي على  تجاهل نصحه بتطهير القضاء والداخلية واإلعالم

وهى انتقادات تشمل حقا  , كتفى بنقده انتقادات جزئية ال تزعج الدولة العميقةاوإنما 

 ثم تبعه , شاهينإلهام لممثلة مرسي لعتذار ا ي المنشور التالي بدأ بنقدوباطال, فف

خذ ا" ثمويكأن األزهر كان خاضعا لمرسي ,  طلبة األزهر" سممانتقاد حادثة "تب

وتجفيف منابع السوالر ويكأن  الروافض بالحضن" في ترديد لدعاوى حزب النور,

مرسي هو من منع توافر السوالر ال مؤسسات الدولة العميقة في أزمة مفتعلة اختفت 

 .مرسي ...إلخفي اليوم التالي لعزل 

 

 

 ركيز على قضيةمع الت بل تكرر في أكثر من موطن, , ولم يكن نقده لمرسي عابرا

وهى القضية الوهمية التي روجتها الدعوة السلفية وذراعها  فتح الباب للشيعة

بيع التسلل العلني وعن  الحقا شفة تببن سالم سأن ينبودون  , السياسي حزب النور

 :والسعودية إلماراتإلى ا مجانا مصر
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ودصف مرسي بالمسكين المضطرب الجاهل لبعض المعلوم من الدين بالضرورة  كما 

, فقارن  شك والذي ال يقيم كتاب اهلل حتى في جزئيات هو قادر عليها بدون  ريب أو

 :هذا بكالمه السابق عن مبارك

 

 

بالغردقة, والتي ثارت زوبعة حول مدى دصحة  "دوللي شاهينالمدعوة "حتى حفلة 

 لم يستطع سالم أال يعلق عليها فقال عالقة حزب الحرية والعدالة بتنظيمها من عدمه ,

 :مستهزئا

 

 خالد يوسف من اإلخوان يدفع للتذكير بأنسؤال سالم التهكمي عن سبب خشية و

 والسالح والدواء الغذاء امتالك على حردصه مرسي رغم أخطائه أكدد.محمد 

 ما وهو , والثورة السورية لقضية الفلسطينيةكما دعم ا من التبعية للغير, والتحرر

 ا, فعملوا على عزل مرسي من الحكم.أدركه الغرب وأتباعه جيد
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على أيديهم وخذالنهم للمؤمنين  ورفضه لتحريف الدين استمر سالم في نقده لإلخوان,

 : ئيفقال في تشبيه مس

 

 

 بأعلى كشعب أن ننتقد أن مهمتنا  مرسي عهد مدوية في أول أعلنها وسبق لسالم أن

 من الحكومة بيان وأنه بدون , تبين تصرفاتها حتى دصوت تصرفات الحكومة

موقفه؟  في سالم سيطرد هل ولكن ,سالم من دصحيح موقف وهو إعذار, فال وتوضيح

 والتوضيح ؟ بالبيان المطالبة وتختفي النقد سيختفي الريح تجاها يتغير عندما أم
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معذور في شدة نقده  سالمو ,كثيرةلهم بالفعل أخطاء  تاإلخوان كان: ولقائل أن يقول

 :2لهم قائال والرجل قد برر حدته في نقده لهم,

 

 

 

بالفعل لهم  فاإلخوان ,عند سالم   بأن حراسة المفاهيم ليست مطردة نفاجأ ناولكن

دولة التوحيد" كآل سعود الذين برر سالم  لم يزعموا أنهم " لكنهمأخطاء وخطايا , 

 قائال : وتيرةعدم انتقاده لهم بنفس ال

 

 

بقدر ما يتعلق بالمصلحة  وفقه المآالت إذا فاألمرال يتعلق بمدى المصلحة الشرعية

كان النقد الحاد لهم فإذا كان عهد اإلخوان ال سجون فيه وال اعتقاالت  , الشخصية

 تختفي حراسة المفاهيم  أما آل سعود فنظرا لبطشهم  بالباطل, بعضه كانحتى وإن 

 ." بدون بيان ووضوح فال إعذار" وتختفي مقولة ,ويستكين األسد الهصور

 

 

 

 

                                                           
2
 .2014/ 4/  3مقتطف من منشور ألحمد سالم على صفحته بالفيسبوك بتاريخ - 
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 تناقضات ما بعد االنقالب

 عنه المتناثرة الجزئيات جمع ما , طرح مضمون عن تصور لتكوين المهم من

لذا سنتتبع المواقف المتتالية ألحمد  , بجالء الحقيقيالمشهد  وليظهر الصورة لتكتمل

جديدة من موجات فتتاح موجة اعزل د.محمد مرسي  و بعدف سالم عقب االنقالب,

يتناول فيه األهداف  خذ أحمد سالم يطرح طرحا جديدا ,أ قمع اإلسالميين ,

ويشن  ويصرح برأيه في ثورات الربيع العربي , المفترضة للحركة اإلسالمية ,

 . هجوما حادا على التيارات اإلسالمية التي تبنت مدافعة الباطل وعدم االستسالم له

 

 دصحةعدم و لألسلمة سالم يذهب في طرحه إلى عدم قابلية الدولة الحديثةوسنجد أن 

 عدم الربط بينيشدد على و ,والمجتمع واألسرة الفرد بناء طريق عن التغيير طريق

في ظل الدولة الحديثة  بتولي السلطة للدين التمكينوبين  المجتمعى دصالحاإل

 ومؤسساتها.

 

 مع لكن , الجهادية السلفية كتيار سالم مع افيه آخرون يشترك األطروحةوهذه  

 الحديثة الدولة أن يرون نفالجهاديو , المقدمات هذه من المستنبطة النتائج اختالف

 السعيدون  التوحش مرحلة فى والدخول هدمهال يسعون لذا األسلمة مستحيلة

 . الداخل من دصالحهاإل

 

 السعي اعتزال ومن ثم يطرح الحديثة الدولة الستحالة أسلمة سالميذهب  بينما 

 والرضا, ومقصد كهدف والتعليم بالدعوة االنشغالاالكتفاء بو,  فيها للسلطة لودصولل

 .المتاح بالهامش
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 ولنبدأ اآلن في الرصد الدوثق لطرح سالم:

إال بعد  في ظل األوضاع العالمية الحالية أن أي إسالمي لن يصل للسلطة سالم يرى

أن يبدل دين اهلل تبديال
8
: 

 

 
 

بل  أن طلب السلطة ال ينبغي أن يكون ضمن أهداف الحركة اإلسالمية , قالومن ثم 

وما  واألخالقي والحقوقي والدعوي العلميبناء في إطار ال نحصرن تأهدافها ينبغي أ

شابه
9
 : 

 

دعويوال خيريمجرد غطاء للعمل ال ةالسياسي مشاركة أن ال رىيو
10
: 

 

 سياسيا للعلمانية تمّكن ودوره السياسي للعمل سالم من القادصرة النظرة وهذ

 السياسية المشاركة أن أثبت الواقع هو وها أمامها, الساحة بإفراغ وواقعيا

 يكشفون الخصوم جعلت من هى الممارسة أخطاء رغم الثورة بعد لإلسالميين

 وجود على ال هم ووجودهم بقائهم على ويصارعون , الحقيقي وجههم عن

 كانوا أن بعد الرئاسة مقعد على ينازعون اإلسالميين ,وجعلت اإلسالميين

 .أو على ترخيص إدصدار دصحيفة مسجد في درس على ينازعون
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أن هو  ن تطلبه الحركة اإلسالمية من السلطة أأن غاية ما ينبغي  سالم ثم يرى ومن

ذكرها بقيدها عنها لتتحرك ضمن األطر الساالسلطة تكف 
11
: 

 

يقول به آخرون , ولكنهم  "لالسلمة قابلة غير الحديثة الدولةسالم بأن "لرأي وهذا ال 

 الحديثة الدولة نموذج غير الشريعة فيه تتمثل للدولة خرآ نموذج طرح وجوبيرون 

 من الذي تسمح به قدرالب منها مكتفياو لها مستسلما يطرحه, بينما سالم لياتهاوآ

 .والبر تعليموال الدعوة ألعمال الحرية

 عن يده كف مرسي محمد.د فنظام , به يلتزم لم نجده سالم يقدمه ا الطرح الذيهذ و

 نقد عن يكف لم آنذاك سالم بينما , بل ودعم أغلب اإلسالميين اإلسالمية التيارات

 !!عنه يدها تكف أن منها يحتاجه ما غاية التي السلطة

ال   عقب االنقالب -يصرحنسحاق السالمي أمام الدولة الحديثة نجده ونتيجة لهذا اال  

ضد الحكام  ثورات الربيع العربيبرأيه بعدم جواز المشاركة في  -عقب الثورة

الطغاة
13
: 

 

  أن موقف حزب النور بعدم المواجهة سالم عتبرا عندما ُعزل د.محمد مرسيلذا و

لم يدعم  بينما سالم  , لالنقالب يكمن في دعمه خطأ النور اعتبر أنولكن  دصواب,

ختاروا مدافعة االنقالببالتشنيع على من ا كتفىوااالنقالب 
12
: 
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بل  , اإلنقالبية رفضه االستجابة لمطالب السيسيلد.مرسي  سالم  هاجم ومن ثم 

نقالبات عمومااالستسالم لالواستحسن خيار 
14
: 

 

الفسدة ويستسلم  سالم أن أردوغان إن تعرض النقالب سينزل على رأي زعمبل و

,  ضده  أردوغان عندما حدث انقالب عسكري الحقا يقم بهلم نقالبيين, وهو ما لال

ويأمر بالتصدي لإلنقالبيين بكافة الوسائل , بل وجدنا أردوغان يفعل العكس تماما
15
: 

 
 

وهنا البد من التفريق بين رأي سالم بعدم دصواب خيار مرسي برفض االستجابة  

, وبين رأي  المدافعة وعدم المحبذ لالستسالم ضمن خطه العام لمطالب االنقالببين

ف آنذاك لالستعداد للمعركة فريق آخر من اإلسالميين كان يرى التراجع خطوة للخل

 نقالبيين الحقا بالشكل المناسب.مع اال
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من اإلسالميين يرى دصواب موقف مرسي برفضه  اواسع امع التذكير بأن قطاع

 قبول بعد االنقالبيين قبل من المعدة التالية الخطوة أنون يرإذ  , التنازل عن الرئاسة

 من وكل واإلسالميين االخوان سحق هى مبكرة وانتخابات استفتاء إلجراء مرسي

 , القانونية المشروعية بغطاء آنذاك االنقالبيينتدثر  مع ,يناير 35 ثورة في شارك

 الحكم في مرسي كان منذ فتحها القضاء بدأ فيها مرسي يحاكم التي القضايا من فعدد

 عدلي مع ماهر أحمد وجلس , االنقالب في شاركت أبريل 2 , كما أن حركة

 مدة بعد مصيره فكان "اانقالب وليست ثورة إنها" يونيو 20 عن قائال ليخرج منصور

 الدولة ضد وقفت ما يوما المقرات,ألنها ومصادرة الحظر حركته ومصير , السجن

 .مبارك أيام العميقة

 

 ة رفض قطاعات من الجيش لالنقالب ثم يعمد سالم لبث الخوف من تبعات إمكاني  

أو دخول الجهاديين لساحة الصراع فيقول 
12
: 
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سقاط إ, وأن  فلن يتحقق التغيير المنشود  ن االنقالب وإن سقطبأ سالم يصرحوبل 

االنقالب ال يستحق كل تلك الخسائر
1٧
: 

 

 كافة على بعده ما له تاريخي و مفصلي دصراع في وهنا يتغافل أحمد سالم عن أننا   

 لدورها مصر عودة يعني مصر انقالب وأن انكسار , اإلسالمي العالمأنحاء 

 اليهود دولة وتهديد غزة حصار كسر يعني, واإلسالمي للعالم كمحرك التاريخي

وللمسلمين السنة  السورية للثورة استراتيجيا وظهيرا مددا يعني, و حقيقيا تهديدا

 على المؤامرات فشالإ يعنيو,التقسيم مؤامرات ضد للسودان دعما يعنيو , بلبنان

 وهذه مكاسب , وودصايته الغرب هيمنة من الحقيقي التحرر بداية يعني, وليبيا ثورة

 تستحق األثمان التي تدفع في هذا الصراع.

امتد موقفه إلى الثورة ولم يكتف سالم بإعالن رفضه لمدافعة االنقالب  في مصر بل 

ومن ثم أفتى بعدم  , 19ثورتهممدندنا حول ضخامة خسائر السوريين في  السورية

متعلال  بوجود  السفر لسوريا للمشاركة في دعم الثورة هناك واإلطاحة بنظام بشار

 : اقتتال داخلي بين بعض الفصائل

 
ل عن مدى دصحة  ظاهرة بيع السوريات لتجار الرقيق األبيض وهنا يثور تساؤ

فالسوريات معروف عنهن  وفقا لكالم سالم ,  لتصير الواحدة منهن "عاهرة لألبد "

أن جل  شاهدوالم  ودينية جتماعيةا ألسبابة الحقيرة بعدهن عن العمل في تلك المهن

 وهى دول مستقرة نسبيا الاالتحاد السوفيتي السابق دول العامالت بتلك المهنة هم من 

 حروب أهلية بها.
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 فيزعم , لها بخصو  الثورة السورية دصحة ال معلومات يردد سالمأحمد  نجدكما  

 القتلي عدد من أكبر سوريا في المسلحة الفصائل بين  الداخلي االقتتال قتلى عدد أن

 الخاطئة المقدمة تلك على يبني ثم , ومليشياته النظام وبين الفصائل بين المعارك في

 المنحرف : الجهاد وذلك المحرقة لتلك الذهاب بعدم فتوى

 

 اإلنسان لحقوق السوري المردصد ريراتق آخر علىيستدعي إلقاء نظرة السابق  وكالم سالم  

  حتى إندالعها منذ السورية الثورة قتلى عددوفقا للتقرير يبلغ ف ,3012/  2/  15الصادر بتاريخ 

 :3012 مارس 15

من  44993,الكردية الحماية ووحدات المقاتلة الفصائل من نالسوري المقاتلين قتيل من 44388 

 تابعةال من المليشيات 28308,السوري النظام قوات من 55425  ,سوريينال غيرالجهاديين 

الموالين  من المقاتلين الشيعة289٧اللبناني , اهلل مقاتلي حزب  من 1041السوري,  للنظام

 للنظام من دول أخرى.

 البينية ومعاركهم النظام مع معاركهم في  الكردية للوحدات باإلضافة الثوار قتلى مجمل أن أي

 عدد أن سالم زعم كيف فانظر , ألف 98 قرابة وحلفائه النظام قتلى عدد بينما , ألف 89قرابة

 ؟! النظام مع  المعارك في القتلى عدد من أكبر فقط البينية  معاركهم في الثوار قتلى

 تجارب , تدحضه األنظمة لمدافعة  منعه سياق في الخسائر لحجم سالم ترديد أن نجدكما 

 استبداد من تتحرر لم وأوربا بالتضحيات, سوى حرياتها تنال ال فاألمم عموما, الشعوب

 إال األميركي االحتالل من تتحرر لم , وفيتنام دامية وثورات حروب بعد إال والبابوات األباطرة

 مقارنة التكلفة قليل أنه إال ضخما كان مهما الحرية نيل فثمن , قتيل مليون 4 بلغت خسائر بعد

 الحكم منظومة انهيار اتجاه في تسير التاريخ حركة , وأناالستبداد  حكم تحت العيش بثمن

 . االستسالم مع ال الصبر مع النصر وأن  الجبري
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 فدا هى رؤية التغيير البديلة التي يقدمها أمحدد سالم؟

أوجه اإلدصالح المنشود في الحالة اإلسالمية يتمثل في  أهم حدأأن  سالم يرى      

وهذا دون شك  ها يغلب نفعها ,رالمنظمة وتفكيكها ألن ضراإلسالمية حل الجماعات 

أمنية بالغة األهمية لألنظمة السياسية المستبدة التي تحشد كافة اإلمكانيات والجهود 

لمواجهة الجماعات اإلسالمية وتفكيكها
19
 : 

 

 

بيان ولتكتف ب قول في كتابه "ما بعد السلفية" )في نجده يقدم حال وهميا للتغييركما    

لمجتمعي , بل نستمر في العمل ا ,مجتمعي لرفض الباطل التجييش ال بدون الحق

باطل عمليا(وسيلفظ المجتمع هذا ال
30
 التي  للباطل المصادم غير للتغيير الرؤية وهذه 

يبددها  أوهام هى إنما , في أي مكان منذ نزول التوراة  يوما تحدث لم سالم يطرحها

 .البشر وواقع تاريخ

 مدكنا قويا عزيزا: نه ال سبيل محاليا لرؤية اإلسالمإوالخالصة عند سالم  
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 التوظيف النفعي للتراث

 ألقوال تيدية ابن استعدال من كثيرا أن يدرك ...تيدية ابن كتابات في والدتأمل "

"برجداتي طابع ذو توظيفي استعدال هو السجالي بحثه في الفقهاء
21

 

أي عية فالبراجماتية هى النف , كثيرا استوقفتني( السلفية بعد ما)  كتاب في الجملة هذه

 بطريقة نفعية  كالمهن شيخ اإلسالم حسب سالم كان يوظف أقوال الفقهاء في إ

وبغض النظر عن هذا التحليل العلماني  لطريقة ابن تيمية , إال أن هذا المقطع يلفت 

 أحمد أن االنتباه إلى طريقة سالم نفسه في توظيف أقوال السلف في خدمة طرحه ,إذ

  قال فيها بعدم جواز ما يحدث من مدافعة لالنقالب التي  منشوراته أحد في سالم

للحكام والخروج عليهم التعرض جواز عدم ترجيح في السلف عن نقوالت جمع
33
 : 

 

ها تدل على عدم وجوب اإلنكار أننجد بتأمل النقوالت السابقة عن بعض السلف   

الفعل , بينما على السالطين إنما تدل على االستحباب , وفي حال االستحباب يشرع 

 سالم يستدل بها على عدم الجواز وعدم مشروعية مدافعة االنقالبيين .

أن فقهاء آخرين قالوا بأن هذا القائل بالحق عند السلطان الجائر  كما أغفل سالم 

قد الذي واستحق منزلة سيد الشهداء ألنه أقدم على قول الحق وهو يدرك ثمن ذلك 

وعبداهلل بن الزبيرضد  بن علي ثورات الحسينأغفل سالم يصل إلى القتل, كما 

 .األمويين , ودعم أبي حنيفة واإلمام مالك لبعض الخارجين على بني العباس
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 الذين العباس وبني أمية بني حكام عن) السلف عن ليستدل بنقوالت  سالم ذهببل و 

 (المسلمين أعداء يجاهدون وكانوا , العليا مرجعيتهم هىدهم في عه الشريعة كانت

 مجرد هم الذين الحاليين الحكام على الخروج مشروعية عدمعن  في سياق كالمه

 ويضيعون دين الناس ودنياهم . أهلها ويحاربون الشريعة ويحادون الغرب بيد أدوات

 نقله عن الحسن البصري بأن األمر هو سالم به استدل استدالل أغرب لكن

كان فريضة على بني إسرائيل وهو حاليا نافلة في حق  بالمعروف والنهي عن المنكر

 .األمة المسلمة 

 به ,إذا السعودية الحكومة لممارسات نقده أسباب عدم عن لسالم سؤال ُوجّ ه عندما أما

 على فرض وهو  المنكر عن والنهي بالمعروف األمر باب من اإلنكار هذا أن يجيب

 الواجبف, وهذا خلل خطير في فهم فرض الكفاية, هناك من يقوم بهو , الكفاية

 , به الناس بعض قياممجرد  وليس نفسه الفعل وقوع هو منه المقصود الكفائي

 والمشاهد أنه لم تتحقق الكفاية في بيان عوار السياسات السعودية .

 

 

 في حق األمة المسلمة      نافلة المنكر عن والنهي بالمعروف األمرقال سالم إن  إذًا

قال  بينما , 3014عام  نقالباال مدافعة عن الناس تثبيطأراد  عندما فرضا ليس و

 السعودية الحكومة ممارسات عن كوتهس تبرير دأرا عندما على الكفاية فرض إنه

 ألقوال البرجماتي الطابع ذي التوظيفي االستعمال عين هو وهذا ؛ 3012عام 

 . السلف
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 أمحدد سالمعند   األمانة العلدية

يا , ولكن يبقى المحدد قد نختلف كبشر مع بعضنا البعض علميا وسياسيا وفكر

ستوى يضبط حدود الخالفات , وفي هذه الفقرة سنردصد الم امرجعاألخالقي يمثل 

مستوى األمانة العلمية والصدق في  اإلخالقي لدى سالم من خالل التعرف على

االشتراك مع عمرو ب سالم أحمد الذي ألفه  " ما بعد السلفية" كتابففي مقدمة . كالمه

 قاال: بسيوني 

 

متهما سالم ورفيقه بسرقة  وعندما كتب د. بندر الشويقي أولى حلقات نقده للكتاب

نفى سالم سرقة أي حرف من كتب أخرى وال حتى  , مقتطفات من كتب أخرى

  بنشر ردود   هتوعدد. بندر بالكذب وأتهم بل و وأقسم على ذلك , مجاز, أوبتأويل 

 : مفحمة على نقده
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تالشت المسئولية المشتركة لسالم وبسيوني  ثم لما توالت حلقات نقد د.بندر للكتاب ,

وتبخر القسم وتبين كذب نفي سالم لعدم سرقة أي حرف  عن كل حرف في الكتاب ,

السرقات العلمية ودصار عمرو بسيوني هو المسئول وحده عن  من كتب أخرى ,

 بالكتاب:

 

 
 

وظل   !! بل اعتبر سالم تكرر السرقات العلمية  في الكتاب من دالئل حسن النية

يكرر اسم عمرو بطريقة عجيبة  في إجابته التالية  متناسيا ما كتباه في مقدمتهما 

 للكتاب عن المسئولية المشتركة في كل حرف :
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فعندما  يردد فيها سالم كالما مخالفا للحقيقة ،وهذه ليست الحالة الومحيدة التي 

ووصف الدطيري بأنه ال يدلك  انتقده  د.محاكم الدطيري ،هاج أمحدد سالم وماج ،

 فقال:  عدة علدية وال يدتلك الدقدرة على فهم كالمه

 

 
 

 
 

وقال له دصديقك عمرو بسيوني يثني على  وعندما راجعه أحدهم الحقا على اآلسك ,

المستوى األخالقي للدكتور  ينتقدأنه  سالم أجاب ,  العلمي لحاكم المطيريالمستوى 

أن أحدا لن و , واعتمد على ذاكرة السمك لدى القراء, ال مستواه العلمي المطيري

 : طيري علمياميتذكر أنه شنع على ال
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 عبارةفهى نفيه الستعمال  , كذب سالم نوثق فيها للقراء التي أما الحالة الثالثة

, ووسمه من " وال مرة" وفقا لنص كالمه مطلقا في كالمه "الصراع السلطوي"

وزعمه عدم اشتغاله بالحط من  , ينسبون له استعمال ذلك المصطلح بالبصمجية

 المخالفين له وال السخرية من تصوراتهم:
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بينما نجده استعمل عبارة الصراع السلطوي التي نفى استخدامها مطلقا  في عدة 

 : أيام أبرزها منشوره الذي كتبه بعد عزل د.مرسي بثالثة رات ,منشو

 
 

في لبيان حقيقته  المقطع فيكجدال المخالفين له أو الحط منهم, أما زعمه عدم انشغاله ب

بذيئااستخدم فيه سالم مصطلحا جديدا والذي  , التالي
32
: 

 

يكتب كتابة علمية  محترم ألنهأما تفسيره الختالف بعض الجهاديين معه فيرجعه 

ذا التفسير رتقاء لمستوى كتابته , وهبينما من يخالفوه ال يقدرون على اال وإدصالحية 

 دعاء سالم عدم انشغاله بالحط من مخالفيه :لى عدم دصحة ايدل ع
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 من التيارات اإلسالمية التغييرية ورموزها أمحدد سالم موقف

الحركة اإلسالمية ورفضه ودصولها  بعد أن تناولنا رؤية أحمد سالم لطبيعة أهداف

سالم  بودصف نفاجأ ،السلطة وترجيحه عدم جواز المشاركة في ثورات الربيع العربي

يلبسون أنهم ورموز التيارات اإلسالمية بأنهم طالب نفوذ سلطوي أو مجمتعي, ل

من شخص علماني ال  دصدورهمطالبهم تلك لباس نصرة الدين , وهذا كالم يمكن 

هم ؤبه الرموز اإلسالمية , وهم وأبنانفوذ دنيوي تطل إسالمي , فأيممن يزعم أنه 

يضحون و ُيقتلون ويسجنون جيال بعد جيل منذ البنا وقطب حتى اليوم طلبا لنصرة 

 دينهم.

 

لتيارات مقاومة األنظمة االستبدادية  إلسالميين المنتمينا صف كلفي ثم يتمادى سالم

من خدمة دينهم ومجتمعهم الثرثرة  أكثرهم يموتون وردصيدالحاكمة بأنهم  مرضى 

 : والحنجورية والشبق النرجسي
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 من الشرع ثوابت على حافظ األدصيل اإلسالمي التيارف , كالم سالم مردود بينما

وقاد مواجهة الحرب الصليبية  , الطغاة بشرعية االقرار ورفض , التحريف

 من بغيره ينشغل ولم , جيل بعد جيال والمعتقلين الشهداء وقدم المعادصرة,

 سيف سل منهم من أو الطواغيت, منهم عاون من ,إال اإلسالميين على المحسوبين

 .التخذيل

 

 !!اإلسالميين؟ من غيره مع الصراع تاريخ هو تاريخه الذي فدن 

 

 اإلرهاب في الكبار العلماء فتاوى"" كتاب مدخليا كان أن يوم كتب الذي سالم أليس

 الجهاديين فيه وادصفا"  الكفار ومعاملة والتكفير الجهاد وضوابط والتدمير

 !بالخوارج؟

 

 وادصفا " من سير العلماء المعادصرين  شذرات البالتين " كتاب كتبأليس سالم الذي  

فيه اإلخوان والتيار السروري بالزائغين المنحرفين عن سنة الرسول دصلى اهلل عليه 

 وسلم.

 

رفعت السعيد وثروت الخرباوي وعبدالرحيم اعتمد على كتابات  الذي سالم أليس

 كتابه فيو سيد قطب ومحمد قطب  لإلخوانسياق تناوله في  وشريف يونس علي

 !! ؟"اإلسالميين اختالف" علميا المهترئ

 

 ؟وانتقادصه للكثيرين منهممن نقده لإلسالميين  وجودهيس سالم الذي يستمد لأ

 

 

 

 

 



31 
 

من الذي تاريخه هو تاريخ الصراع تكشف  من النداذج التي امزيد واآلن نستعرض

 :مع غيره من اإلسالميين

إلسالميين للصراع الذي أحدث نقلة في فهم ا "سيد قطب أحمد سالم " عندما تناول

وزعم  , طروحات ضئيلمن أدصالة األ قطب زعم أن نصيب  , مع الجاهلية وأبعاده

 تأثر باألفكار الماركسية والفاشية! ًاأن سيد

 

 

 أثناء أبواسماعيل بقضية جنسية والدته على لمز الشيخ  حازمأحمد سالم حر   كما

 والبطيخ كارد الجرين عالقة فما , العميقة والدولة العسكر مع" بواسماعيلأ" دصراع

 :؟!تفصيله سالم يذكر لم علمي بتقييم
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 ولم ينس سالم  أن يصيب حزب الراية الذي أسسه الشيخ حازم ببعض سهامه:

 

 

 

 : على انتقاد د.حاكم المطيري له قائال سالم ردو
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 المتنوعة جماعاتوتقييماته لعدد من ال ء سالمراآمن  جملة وفي المقاطع التالية

 وقاسية حادة تودصيفات , وسنجد فيها على الساحة الدعوية والعلمية والشخصيات

 بعض في محقا سالم يكون وقد , ومتعجل  ومنتفخ وضعيف جاهل بين ما فهم

 سنجد مفاجأة عند تقييده لنفسه : نا، ولكن تقييداته

 

 
 

 

 

 

ما بعد السلفية"" وفي كتابه
34
يصف الشيخ محمد عبدالمقصود بالضعف في أدصول  

 :الفقه
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  فقد سبق لسالم أن كال لهما المديح للشيخين ابن باز وابن عثيمين أما بالنسبة 

في كتابه القديم "شذرات البالتين"
35
فكان   ,أما في عصر "ما بعد السلفية" 

فقال عنهما البد من الحط من مستواهما العلمي,
32
: 

 

 

 فمضامينه التنويرية ناتجة عن عجلة وقلة إحكام للرأي:أما حاكم المطيري 

 

 

أما طريقة الشيخ يعقوب في التربية فصوفية محرفة بالرغم من اشتراكها مع طرح 

 : االستبدادية السلطة مدافعةسالم في نقاط جوهرية كترك 
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يشكك  التي دروس بالي أما نقده للشيخ وحيد بالي فجاء عجيبا, فسالم  لم يطلع على 

في جودتها
3٧
 :  

 

 

المستوى العلمي  ألغلب من يدرسون المذهب الحنبلي قائال سالم  انتقد كما
38
: 
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بأن  الهم  المستوى الفقهي ألحمد حطيبة ومحمد المقدم ال يسمح وحسب سالم فإن

اشتغال فقهي ايكون في دروسهم
39
: 

 

 
 

يصف نفسه بعدم الضعف  هبأن بعد هذه التقييدات من سالم لغيره نفاجأولكننا  

 العلدي:
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38 
 

 مستوى التحرير العلدي

قات د. بندر الشويقي في نقد ودصف سالم لنفسه بعدم الضعف العلمي تدحضه حل 

كتابه "اختالف اإلسالميين "ويدحضه نقدي ل كتاب سالم " ما بعد السلفية" 
20
 ولنلق  

ففي ,فقط من كتبه نماذج 2من خالل نظرة على مستوى التحرير العلمي ألحمد سالم 

 :312ورد المقطع التالي  بعد السلفية"  كتابه "ما

 

 

 :من األخطاء العلديةوهذا الدقطع الصغير يضم جدلة 

ال يوجد شيخ مصري اسمه محمد فؤاد عزاع إنما هو الشيخ شريف محمد 

 فؤاد هزاع.

 

إنما كان  التيار السروري, على االشيخ شريف هزاع لم يكن يوما محسوب

محسوبا على جماعة الجهاد المصرية,إذ كان أحد أعضاء اللجنة ثم سلفيا 

 الشرعية بها.

 

بشقيها الوطني واإلسالمي ال عالقة لها بالسلفية الجهادية جبهة تحرير مورو 

 من قريب أو بعيد.

 

األيام بل هو قائد أفغاني معروف عبدالرسول سياف لم يكن فليبينيا يوما من 

 إنما الجماعة الموجودة بالفلبين اسمها جماعة أبي سياف.
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 ختالف اإلسالميين:افي كتابه 

د.أيمن الظواهري , وأسباب خالفه مع جماعة اإلخوان في أثناء تحليل سالم لنشأة 

 :2٧4يقول  

 

وقد ذكر سالم معلومة إنتماء الظواهري لجماعة اإلخوان دون أن يحيل ألي مصدر , 

لم ) 5بينما نجد أن د.أيمن الظواهري يقول في كتابه فرسان تحت راية النبي"  

 ألتحق باإلخوان طيلة عمري ( .

في سياق تناوله ألبرز منظري السلفية الجهادية في مصر قائالسالم مد حيضيف أ
21
: 

 

ألنه ذكر محمد الظواهري  فقط , 12بينما هم في الحقيقة  منظرا , 14 سالم وذكر

مرة باسمه , ثم ذكره أخرى باسم أبي أيمن المصري كأنهما شخصان مختلفان بينما 

ة ال عالقة لها من األسماء المذكور 2ثم كانت الفاجعة أن  هما شخص واحد ,

حسين  -جهاد منير -بالسلفية الجهادية من قريب أو بعيد , فالثالثي " نبيل نعيم

شميط" لم يكونوا من معتنقي أفكار السلفية الجهادية فضال عن أن يكونوا من 

 منظريها.
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يناير من السجن ,  35أما نبيل نعيم فكان عضوا بتنظيم الجهاد وخرج عقب ثورة  

ق في انتخابات الرئاسة ,ولم يعهد عنه كتابة كتب أو مقاالت لُيعد ودعم الفريق شفي

 منظرا حاليا أو حتى سابقا للسلفية الجهادية .

أما جهاد منير فلم ينتم يوما للتيار السلفي الجهادي وهو شخصية دعوية تربوية 

 محسوبة على دعوة أهل السنة والجماعة"القطبيين وفقا للتصنيف األمني".

أعضاء  يط فلم ينتم هو اآلخر يوما للسلفية الجهادية , وهو عضو منأما حسين شم

 1995محاولة اغتيال حسني مبارك بأديس أبابا عام في الجماعة اإلسالمية وشارك 

االنتقادات  ومن مظاهر ضعف التحرير العلمي لدى سالم اعتماده في أغلب    

االخوان  خصومعلى كالم  " اختالف اإلسالميين" الموجهة لإلخوان في كتابه

كثروت الخرباوي ورفعت السعيد وعبدالرحيم علي دون أن يذكر بالمقابل أي 

, وعندما تناول شخصياتال تلك نقوالت ألفراد من جماعة اإلخوان يردون فيها على

 سيرة سيد قطب اعتمد على كالم العلماني الموتور شريف يونس.

ت الخرباوي في سياق تناوله للخالفات بين بل ولم يعتذر سالم عن إيراده لكالم ثرو

اإلسالميين , بالرغم من كون الخرباوي غير إسالمي , وكتاباته ال وزن علمي لها , 

 فقال :

 

 

, عدمها من الناقل لثقة النظر دون معالم االختالف بردصد يقر سالم أحمد وهنا نجد

 كيف الحالتين وفى ,التوثيق فى متابعيه بحق يهتم ال وأ النقل ثقةب  يهتم ال هنأ مافإ

 !؟ومعالم اختالف أخطاء من يردصده فيما يثقوا نأ لمتابعيه
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 األكتاف على القفز

قدموه  تمسح بهم في بدايته , أو تحليل موقف أحمد سالم من الشيوخ الذينننتقل ل 

  كتب أحمد سالم كتابا الشيخ مقبل الوادعي, فقد  ونبدأ بموقفه من , للجمهور سابقا

" مدح فيه عددا من سير العلماء المعادصرين بعنوان "شذرات البالتين 3002عام 

 من العلماء والدعاة , منهم الشيخ مقبل الوادعي :

  

 

 

 :320أثنى سالم على الشيخ الوادعي ثناء شديدا فقال   و
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أثنى سالم على تمسك الوادعي بالكتاب والسنة قائالكما 
23
: 

 
 

في كتابه " ما بعد السلفية "  بعد أن ضعف تأثيره على الوادعي سالم ولكن الحقا شنع

سابقا امدحه فيه تيع الاضيفي نفس المو
22
 : 
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في سائر   وتالميذه بانتشار دعوة الشيخ مقبل في "شذرات البالتين"  أشاد سالمكما 

 : , معلال ذلك باالستجابة اإللهية ألمنية الشيخ  أنحاء العالم

 

 
 

أسباب انتشار تالميذ مقبل ستغرب إذا بسالم ي في كتابه " ما بعد السلفية " ولكن 

مستواه العلدي ، فقال محدوديةبالرغم من 
34

: 
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له أم انقلب   وفيًاسالم  ، فهل كاند.محدد الدقدم واآلن ننتقل لدوقف سالم من 

 سابقا؟!الوادعي ن خفت نجده مثلدا محدث مع أعليه المحقا بعد 

 

ع االنشقاق بين دصفوف  حزب النور فعندما وق وفيا للمقدم فترة , ظل سالم نجد أن

كتب د.محمد المقدم تغريدات يعلن و وأعلن د.عماد عبدالغفور تأسيس حزب الوطن ,

كتب سالم في يناير  , فيها أن حزب النور مازال هو الذراع السياسي للدعوة السلفية

 يمدح تغريدات المقدم قائال: 3012

 

 

 

 حراسة المفاهيم. = أن محمد المقدم 3012ثم أضاف سالم في مارس عام 
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رغم مواقف الدعوة السلفية السيئة المتتابعة منذ الثورة إلى  نقد أحمد سالم المقدمتلم ي

 , بدأوفقد زخمه ومرجعيته  قبيل االنقالب, لكن بعد أن خفت نجم المقدم بعد االنقالب

قدهتين سالم
25
: 

 

 

بل  , وبالرغم من مدحه السابق لياسر برهامي  في محاضرته التي قدم لها المقدم

بعد  سالم سرعان ما اكتشف, 3011 وودصفه لبرهامي بالشيخ ياسر حفظه اهلل عام

وتأثير برهامي عقب االنقالب أنه جاهل في كافة فروع المعرفة  انهيار سمعة 

 اإلسالمية:

 

 

                                                           
32
 .429ص-ما بعد السلفية" " كتاب" 



42 
 

,مدح   3012د.المقدم في منشوره السابق في مارس ولعلك الحظت أنه عندما مدح 

حرس الحدود, ولكن هل سيفعل الحقا مع الحويني  =  لشيخ الحويني قائال أنهأيضا ا

 والمقدم؟ وادعيما فعله سابقا مع ال

في كتاب "ما بعد السلفية" طرف الخيط  نجدس
22
بعد أن  دصار  ,3015الصادر عام  

 :سالم على حد ودصف يعيش محنة االنسحاب من بقعة الضوء الحدود كسيرا حارس

 

 هاج ,أجاز استعمال المصحف الملون والدهأن  الحوينيكتب حاتم نجل الشيخ ثم لما  

 رأي ينقل كان أنه رغم المدعي, بالجاهل الحويني نجل وودصف , وماج سالم أحمد

 :سابقا الحدود حارس  والده
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 :سالم قائال أجاب أودصافه القاسية لحاتم الحوينيفي وعندما راجعه أحدهم 

 

نجد أن القضية  وقبل أن نغادر تلك النقطة ,التي كان ينقل فيها حاتم رأي والده ,

حتى أن مركز  , من حاتم الحويني ووالده وال تستدعي ذلك االنتقا  الحاد خالفية

 ال بجواز استعمال المصحف الملون:الفتوى بموقع إسالم ويب ,ق
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وادصفا كالمه  الحوينيخذ أحمد سالم في الهجوم دصراحة على الشيخ أثم سرعان ما 

وليضم الحويني إلى  ,موز الصوفية بالسطحية وقلة العمقأحد ر عن الشعراني

 : والمقدموادعي سابقيه ال
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 عن سؤال آخر: إجابةفي  بلغة انتقادصيةثم أضاف 
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 التصدر لإلفتاء

وخ وهو ما كان يعيبه على عدد من الشي ننتقل اآلن إلى تصدر سالم لإلفتاء ,    

 بعد تشنيعه عليهم علميا وفقهيا  إذ, حسب قوله إلفتاءاوالدعاة ممن لم يحوزوا أدوات 

 . ما كان ينكره على اآلخرينوأجاز لنفسه لإلفتاء  هو تصدر

  من أهل العلم لدى عدد  التفقهبمنهج "ما بعد السلفية"  في كتابه  أحمد سالم ندد   

مان العلوان ومصطفى العدوي قائالكعبدالعزيز الطريفي وسلي
2٧
: 

 

منتقدا تصدر طلبة العلم لإلفتاء دون حيازة مؤهالت علمية  أضافثم 
28
: 

 
 

 بعدم أهلية الشيخ الحويني والشيخ محمد حسان لإلفتاء: سالم دصرحكما 
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 :مخالفة جمهور الفقهاءو اإلفتاء يجيز لنفسه ة بأن سالمثم كانت المفاجأ

 

 

 

 

أو  حديث نبوي دون ذكر التي يخالف فيها الجمهور (عندى) بكلمة وإجاباته السابقة

 الشخصيات السابقة على هجومه أن عنأو مذهب فقهي يؤيد قوله, يكشف  آية قرأنية

 . امنهجي وأ افقهي اخالف من كونه أكثر نفسي أساس له
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, في إطالق دون ضوابط )شعار الشرك(رسم كتجويزه  غريبة لسالم فتاوى كما نجد

 :وأهله الكفر مع العالقة تمييع في المنتكسين ألدوار امتدادا يكون أن يشبهمضلل 

 

 جتهاديةا فقهية , بينما في أمور بتهكم األسئلة الحساسة نجد سالم يتعامل معهاأما 

 الملون المصحف في كالمهما في ك  التطاول لدرجة الخالف رقعة فيها يوسع وجدناه

 : الحويني لحاتم الحاد ونقده
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 ركوب األمواج

ونمو تنظيم  بعد االنقالب الدموي بمصر ,ف , كالمعتاد اتجاه الرياح سالمك أدر

خشية  ألطر السلفية التي تدور في فلكهاوتخلي الحكومة السعودية عن دعم ا ,الدولة

حدثت  , أحد إفرازات الوهابية بإعتباره  االتهام بالتسبب في ميالد تنظيم الدولة من 

فلم تعد السلفية استثمارا جيدا بل دصارت عبئا وفقا  , نقلة في طرح وسمت أحمد سالم

لنص كالمه التالي
29
: 
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نيته عن ك أحمد سالم تخلى , دصارت السلفية عبئا ولم تعد استثمارا ناجحا بعد أنو

 : فهر السلفي"ي "أب

 

 
 

 له: ويكأن الناس هم من اختاروها  , بل وقال أنه ال يحب هذه الكنية

 

 
 

 :3011بينما كان يحب أن يناديه الناس بها عام 
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في رسالة ال  ووضع دصورته مع زوجته , حسابه الفيسبوكيدصورة سالم ثم غير 

  في كتابه"ما بعد السلفية" والسلفيين  ومن ثم بدأ سالم في انتقاد السلفية,  تخفى داللتها

والتشنيع عليهم بأكاذيب فجة ال يروج مثلها إال العلمانيون
40
: 

 

 
 

 

حمد أبدأ  رات السلفية التي تدور في فلكها وبعد أن تخلت السعودية عن دعم التيا    

في  3005عام  استند على فتاوى شيوخهاسالم يهاجم المؤسسة الدينية السعودية التي 

"فتاوى العلماء الكبار في اإلرهاب والتدمير وضوابط الجهاد والتكفير  كتابه "

 ثقلها وأهميتها وفقا لنص كالمه: الكثير منومعاملة الكفار" وذلك بعد أن فقدت 
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 وكذلك تغير ندط تناول أمحدد سالم للسيسي :

بالسيسي , وودصوال فعقب االنقالب وتصاعد موجة القمع سكت سالم عن التنديد 

  االهتمام يحصروالخوض في األمور الداخلية بمصر  يتجنب سالمكان  3012لمطلع 

 بيان وعدم االستبدادية لألنظمة التعرض عدم يجمعها قضايا عدة في المسلمين بأمر

 الجهاد دعم وبطبيعة الحال عدم تغييرها في السعي وعدم للغرب وتبعيتها جرائمها

 : المتعددة الصراع ساحات من ساحة أي في والمجاهدين
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بعد انتقاداته الحادة  عن الحديث في الشأن العام وكان سالم يبرر سكوته الالحق

 لمرسي سابقا, بأنه يحب التركيز على األشياء التي سيؤثر فيها فقط :

 
 

بعد قرار التنازل عن جزيرتي   للسيسي الموجه النقد موجات عقب تصاعد ولكن 

 ويفتقد ومترهل ضعيف السيسي نظام أن سالم فااكتشو ,دصنافير وتيران للسعودية 

 سب في بدأو , المجازي ال الحقيقي الهري ساحة سالم دخل , االستمرار لمقومات

 لبطشه للتصدي عملية مقترحات أي إبداء عدم مع ولكن , منه واالنتقا  السيسي

 :وإجرامه

 



28 
 

 الدخول في النوايا

 

وهذا دون  ,مجمتعي  أو سلطوي نفوذ طالب اإلسالمية التيارات رموزيرى سالم أن 

  منتقديه , فيدخل في نوايا يطرد سالم مع نفسهومن ثم , في النوايا  منه شك دخول

 تصدرهغرابة آرائه وال  ضعف مستواه العلمي والليس سببها  همانتقادات ويرى أن

بسبب غيرتهم  أغلبه إنما نقدهم له ,تدجينية ترويجه ألطروحات لما ال يحسنه وال 

 :وكثرة المجاالت التي يتناولها منه وحسدهم له

 

 
 

 

 

 

 اشتغاله في معظمة تكشف عن تناقض كبير لدى سالم إذ يفخر بوالصورة األخير 

تدوينته األولى بمدونات الجزيرة في أغسطس المجاالت وتخبيطه فيها بينما 

 اإلسالمية الحركة بقادة فيها وندد" مان السوبر الشيخ" كانت بعنوان 3012

 احترام دون المجاالت وكل المعرفية التخصصات كافة في يتكلمون الذين

 :للتخصص
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ويبدو أن سالم لم يتعلم من تجربته األولى التي ذكرها على منتدى أهل الحديث في  

41مذكراته المعنونة )مذكرات عاشق للكتب (الحلقة السابعة من 
عندما ذكر أنه دخل  

في كافة المواد فرسب فيها على اختالف التدرجات متحانات معهد إعداد الدعاة ا

 : جميعا
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 تبرير التقلبات

  والتمسح بالشيوخ  إلى السلفية التقليدية  من الفكر المدخلي  أما تقلباته المستمرة   

 قائال:  هافيبرر , بعد السلفية والخط التنويريإلى ما 

 

 

زيد من التعلم والخبرة بقدر ونحن هنا لسنا في حالة تغير في الخيارات العلمية وفقا لم

المحلية واإلقليمية والعالمية  تغير في طريقة العرض وفقا لتغير السياسات ما هو

 تفكيك, من رفض للثورات ورغبة في ألساسية ثابتة عند سالم لم تتغيرفاألطر ا

الجماعات اإلسالمية, والتشنيع على الرموز التغييرية , واالبتعاد عن طلب السلطة , 

 االستبداد مدافعةتمر عن ضخامة خسائر الحديث المس, و والتحذير من السعي لذلك

 .وأهميته  ومضمونه  الصراع طبيعةمع إغفال الحديث عن 

ال أن تسايره  الشجاعة هى أن تواجه ما تراه باطال وهو في عز قوته ,كما  أن  

 كأو أن تكون عين ثم بعد أن ينكشف ويتهاوى تنقلب عليه فتهاجمه , , وتهاجم منتقديه

فتكون مدخليا وقت بزوغ نجم ربيع  على تقلبات السياسة العالمية وخطها العام,

المدخلي واستناده للدعم السعودي والغربي, ثم تصير سلفيا تقليديا وقت بزوغ نجم 

الرياح وتحول السلفية  اتجاه يرثم بعد تغ بعد انكشاف المداخلة , السلفية التقليدية

من كنت تمدحهم وتنعتهم بالسطحية وقلة العلم تنقلب على  الستثمار غير جيد ,

 , وهو في حقيقته تنوير زائف  رع إلرتداء ثياب التنوير المزعوموضعف الفقه ,وتسا

 وإعادة تغييب في دصورة تناسب المتغيرات الجديدة.
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 الخاتدة

 مرسي برفض وتنديده , بمصر االنقالب لمدافعة سالم رفض نتأمل عندما     

 موقفه عن فضال , محرقة في الناس بإلقاء إياه واتهامه , السيسي لمطالب االستجابة

 ثورات في المشاركة من المنع هو األدصح بأن وتصريحه , بسوريا للثورة الرافض

 اإلسالمية والتيارات أبواسماعيل وحازم قطب لسيد لنقده باإلضافة , العربي الربيع

 اذوه , بجالء الثورية الروح يعادي سالم أن سنجد , االستبدادية لألنظمة المناهضة

 : نفيس نص في فقال سرور رفاعي يحيى ما الحظه بدقة 

 أمرا يكون قد ذاته حد في هذا , ثوري حدث أو ثوري شخص أو ثورية فكرة نقد)

 للناقد المتوفرة المعلومات حدود في خطأ أو دصوابا يكون وقد موضوعيا, عارضا

 نالحظ عندما لكن ذاته حد في الجهاد أو الثورة من موقف على بالضرورة يدل وال

 شخص ومن ألخرى, ثورية فكرة من وينتقل ومتقطع, مستمر بشكل يتم النقد هذا أن

 من موقف عن يعبر ال الحالة هذه في فهو , آلخر ثوري حدث ومن آلخر ثوري

 وراء آخر شيء من موقف عن يعبر ولكنه ذاته, الموقف أو الشخص أو الفكرة

 عن يعبر الحالة هذه في إنه الثوري الموقف أو الثوري الشخص أو الثورية الفكرة

( نفسها الثورية للروح رفض
43
. 

 التغيرات مع دائما التغيير يتزامن أن لكن , دصحي أمر والتغيير المراجعةإن    

 العالمية السياسات مع يتوافق اتجاه وفي , وموازيين القوة الواقعية السياسية

 وبالتالي تموضع, إعادة حقيقته في فهو , التغيير هذا مدح يمكن فال , واإلقليمية

 راءاآل تغير نتاج بأنها سالم لدى التقلبات وكثرة المستمرة التغيرات تفسير يصعب

 قدر منها لالستفادة السائدة للموجة ركوب بأنها تفسيرها األرجح بل فقط العلمية

 شذرات)  كتابه في العالمة بالعالم الوادعي مقبل الشيخ يصف سالم فنجد اإلمكان,

 المدح عبارات بأشد العلمي مستواه ويمدح( المعادصرين العلماء سير من البالتين

 األدوات في فقير شخص إلى الوادعي يتحول ثم , المشهد في تأثير له كان عندما

 هاجم كما.  السلفية بعد ما عصر في وذلك , محدث كونه إمكاناته تتجاوز ال العلمية

 أدصول شرح في الجنة رياض)     كتابه في الثورة قبل بحدة برهامي ياسر سالم

 عام الشدة تلك عن تراجع ثم ,( أحمد اإلمام عن مالك بن عبدوس برواية السنة

 مع ثم , برهامي نجم تصاعد أثناء وذلك اهلل حفظه ياسر بالشيخ ينعته ودصار 3011

 في بالجاهل سالم ودصفه  المتتالية الفاسدة مواقفه عقب برهامي وتأثير ُنفوذ انهيار

 .المعرفة فروع كافة

 
                                                           

42
 2012/  1 / 21مقتطف من منشور ليحيى رفاعي سرور على حسابه على الفيسبوك بتاريخ  - 



23 
 

 

 ثم , وتأثير وزن لهم كان عندما السعودية بعلماء فيها يتمسح كتب عدة سالم كتب كما

 يصف ودصار بل كالمه, لنص وفقا وزنهم وخف تأثيرهم ضعف أن بعد هاجمهم

 أن) بعد وذلكعن احترام خالف العلماء,  منغلقة بأنها السعودية الدينية المؤسسة

 ومؤسسات لهيئات تحولت أن وبعد باالنحسار السعودية الوهابية السلفية خذتأ

الدولة( داخل ضعيفة
42
عياريته م ضعفت أن بعد المقدم لمحمد نقده شاهدنا كما .

 في هلمصطلحات وفقا كسيرا دصار أن بعد للحويني نقده وشاهدنا , هضيما ودصار

 التي اليتيمية السنة أثناء بحدة مرسي محمد سالم هاجم كما .(السلفية بعد ما)  كتابه

 نظام أن له تبين أن إلى طويلة فترة السيسي عن تماما سكت ثم الرئاسة فيها تولى

 .وانتقاده السيسي سب في فبدأ االستمرار مقومات يفتقد السيسي

 

 التاسعة في وهو كتبه أول كتب قد فهو , للتصدر ميلهالتسرع و سالم على يالحظ    

 وغلب , عمره من العشرينات بداية في وهو كتب بعدة تبعه ثم , عمره من عشرة

 ابنه رواية - أحمد اإلمام مسائل"  لكتاب فتحقيقه , التجاري الطابع الكتب هذه على

 ألي عزو أو تخريج بالكتاب يوجد فال , شئ التحقيق علم من فيه يكن لم" عبداهلل

 من سالم نصيب يكون فيكاد , القارئ على تستشكل قد مسألة ألي توضيح أو حديث

 العلماء سير من البالتين شذرات) كتابه أما , الغالف على اسمه وضع الكتاب

 هذا ترك وقد . العلم أهل من عدد في مدح من قيل لما جمع فمجرد(  المعادصرين

 والحشو بالتجميع اتسمت إذ , الالحقة سالم كتب على بصماته التأليف من النمط

 تمثل ما وهو , المتميز التحليلي للجهد وافتقادها علميال التحرير ضعف مع واإلطالة

(اإلسالميين اختالف)  كتابه في بجالء
44
 بعد ما)  هكتاب في الفاجعة كانت ثم , 

 كثرة الحقا يفسر اسالم جعل مما , العلمية السرقات فيه كثرت والذي( السلفية

 على دليل بأنها -الشهيرة مقاالته سلسلة في لها الشويقي بندر د كشف بعد - السرقات

 !!النية حسن

 

 وتيار , ثوريا كالمستمنين األلفاظ بأبشع وودصفهم مخالفيه على سالم احتداد أما    

 الحسادالبصمجية وو , الرائحة عفن النرجسي بالشبق والمصابين , والجهل الحماقة

 .النقد تجاه دصدر وضيق زائد تعجرف على يدلف والمنتفخين والجهالء والغيارى
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 والعلوان الطريفي على سالم عاب إذ , البين بالتناقض فتتميز سالم ممارسات أما    

 أجاز ثم , الفتيا أهل من ليس الحويني الشيخ بأن دصرحو , منهجهم الفقهي والعدوي

 وقادة الشيوخ على يعيب وجدناه كما الجمهور, ومخالفة لإلفتاء التصدر لنفسه

 لنفسه أجاز بينما , وتخصص تأهل دون متنوعة قضايا تناول اإلسالمية الحركات

 واألدب والثقافة والفن واإلعالم والسياسة والحديث والتاريخ والعقيدة الفقه في الكالم

 والطبية والنفسية جتماعيةاال لالستشارات ودصوال والعالمي العربي

في بيان تلك  سبقه فقد ,خالل النمط السلفي المتسعود أل خرالمتأ سالم اكتشاف أما  

 وبالتالي . لذلك النمط يصفق كان سالم وقتما اإلسالمي التيار رموز األخالل عدد من

 األشخا  كتقديس) المعادصرة للسلفية نقد أنه على سالم يطرحه ما بأن القول يمكن

 وانتشار , والسياسية واإلنسانية جتماعيةاال العلوم وإهمال , التأهل قبل والتصدر

 فقه وغياب , االجتهادية الفقهية القضايا في والتضييق , الجاهل الوعظي الخطاب

 متأخرا جاء( الغلو أفكار بنمو تسمح ومنطلقات رواسب وجود عن فضال المقادصد,

من قبل أن قاله آخرون , وتكرارا لما سبق سنوات بعدة وقته عن
45
. 

 لى, بدعوى الحر  ع كتاباتال مثل هذهينزعجون من من رسالتي لأخيرا و  

, هو الذي يسد فيه كل  بالجهد التكاملي المطلو إن أقول لهم,  التكامل ووحدة الصف

فتتكامل الجهود لتحقيق األهداف المنشودة من قبيل نصرة  فرد ثغرا من الثغور, 

الوعي ونشر العلم , أما عندما الحق وإقامة العدل ودفع الظلم وتصحيح الفكر وبث 

قائمة على  يكون الجهد المبذول منصبا على ترويج أطروحات تدجينية منحرفة

مواجهة  تلك األطروحات حراسة للدين من , فعندئذ البد من  دعاوى علمية زائفة

 التحريف ودصيانة للوعي من التزييف.

 

 
 

 

 العالدين.وآخر دعوانا أن الحدد هلل رب                 
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