استعادة ابن تيمية:

عائلة اآللو�سي في العراق ودورها في نشرالفكرالسلفي

إعداد :ناصرضميرية.
باحث في الدراسات اإلسالمية .جامعة مكجيل ،كندا.

www.alaalam.org

الحضــور الكثيــف البــن تيميــة (ت )728-1328 .فــي الفضــاء الفكــري والسيا�ســي
املعاصــر ال يعكــس حضــوره الفعلــي وأثــره فــي تاريــخ الفكــر الدينــي اإلســامي منــذ
القــرن الثامــن الهجــري الــذي عــاش فيــه حتــى بدايــات القــرن التاســع عشــر .لقــد ُعــرف
ابــن تيميــة بفكــره النقــدي الحــاد ،واشــتهر بــأن قدرتــه علــى عــرض أفــكاره تبــرز مــن
ً
خــال انتقــاد مــا يـراه مخالفــا لهــا ،ولــذا فــإن معظــم مؤلفاتــه ردود وانتقــادات ملــا يـراه
ً
مخالفــا للشــرع اإلســامي بحســب فهمــه .فكتــب فــي نقــض املنطــق اليونانــي والــرد علــى
ً
املنطقييــن ،وفــي نقــد مختلــف االتجاهــات الكالميــة ،ورافضــا للكثيــر مــن ســلوكيات
الصوفيــة وأفكارهــم ،وانتقــد الشــيعة والفلســفة ،ومعظــم التيــارات الفكريــة التــي
كانت سائدة في عصره .وعلى الرغم من أن أعماله النقدية اعتبرت من أهم األعمال
النقديــة فــي القــرن الثامــن الهجــري ،إال أن تأثيــره فــي التيــار الســني العــام حتــى بدايــات
ً ً
القــرن التاســع عشــر ،خــارج إطــار الفقــه الحنبلــي ،كان ضعيفــا جــدا .فعلــم الــكالم
ً
أزدهــر بعــده وأخــذ منحـ ًـى فلســفيا فــي أعمــال املتكلميــن الســنة مثــل :عضــد الديــن
اإليجــي ،ســعد التفتازانــي ،الشــريف الجرجانــي ،والدوانــي .ونقــده وردوده علــى املنطــق
لــم يــؤد لنتيجــة واقعيــة ،بــل يبــدو أن الجــدال حــول املنطــق وقيمتــه قــد انحســم
ً
ً
لصالح قبوله ،وغدت املتون واملنظومات املنطقية جزءا أساسيا من مناهج معظم
املــدارس فــي العالــم اإلســامي .وأمــا التصــوف فقــد ازدهــرت الطــرق الصوفيــة بعــده،
وانتشــر فكــر ابــن عربــي وتوالــت الشــروح علــى مؤلفاتــه  .1فجهــود ابــن تيميــة لــم تلــق
أي تجــاوب مــن عصــره إلــى مشــارف العصــر الحديــث فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر.
بــل حتــى فــي إطــار املذهــب الحنبلــي لــم يســتطع ابــن تيميــة فــي حياتــه أن يكســب
فقهــاء املذهــب إلــى جانبــه ،إذ لقــي املعارضــة مــن بعــض فقهــاء الحنابلــة املعاصريــن
لــه .فاقتصــرت الحلقــة الضيقــة مــن الطلبــة حولــه علــى عــدد قليــل مــن التالميــذ،
ً
واســتنادا إلــى ابــن رجــب الحنبلــي (ت )1393 /795 .فــي كتابــه “الذيــل علــى طبقــات
الحنابلة” ،فإن عدد من تم ذكرهم على أنهم طلبته الذين الزموه ال يتجاوز التسعة
ً
مــن الحنابلــة ،بمــا فــي ذلــك أخيــه عبــدهللا ،وتلميــذه الشــهير ابــن القيــم إضافــة إلــى
آخريــن  .2وذكــر ابــن رجــب ثمانيــة آخريــن مــن الذيــن أخــذوا عــن ابــن تيميــة بشــكل أو
بآخــر ،وعــادة مــا يشــير ابــن رجــب إليهــم بقــول انتفــع بالشــيخ ،أو تفقــه علــى الشــيخ.
ومــع ذلــك فــإن املصــادر الحنبليــة قــد تضيــف بعــض األســماء األخــرى إلــى قائمــة ابــن
رجــب .إضافــة إلــى ذلــك فــإن العديــد مــن طلبتــه كان لهــم انتقــادات وتحفظــات علــى
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أفــكاره ،فالواســطي ،وهــو أحــد تالمذتــه املقربيــن ،كان لــه تحفظــات علــى موقــف
ابــن تيميــة مــن الصوفيــة ومــن بعــض العلمــاء ،يقــول عنــه ابــن رجــب“ :ولكــن كان هــو
وجماعــة مــن خــواص أصحابــه ربمــا أنكــروا مــن الشــيخ كالمــه فــي بعــض األئمــة األكابــر
األعيان ،أو في أهل التخلي واالنقطاع ونحو ذلك”  .3لم يقتصر األمر على الواسطي،
فبحســب ابــن رجــب“ :كثيــر مــن العلمــاء مــن الفقهــاء واملحدثيــن والصالحيــن كرهــوا لــه
َّ
التفــرد ببعــض شــذوذ املســائل التــي أنكرهــا الســلف علــى مــن شــذ بهــا ،حتــى إن بعــض
قضــاة العــدل مــن أصحابنــا منعــه مــن اإلفتــاء ببعــض ذلــك”  .4وهنــاك العديــد مــن
الحنابلــة الذيــن عارضــوا آراء ابــن تيميــة فيمــا يتعلــق بقضايــا فقهيــة كمســألة الطــاق
أو بمســائل صوفيــة أو عقديــة .5
تغيرت صورة ابن تيمية وسمعته بشكل كبير ما بين القرنين الثامن عشر والعشرين،
ً
ً
وتحــول ليغــدو شــخصية مركزيــة فــي الفكــر اإلســامي عامــة .وغالبــا مــا يتــم اإلشــارة
إلــى نقطتيــن محوريتيــن فــي هــذا التغيــر ،وفــي عــودة الســلفية إلــى الحيــاة السياســية
والدينيــة العامــة ،وهمــا :الحركــة الوهابيــة فــي القــرن الثامــن عشــر كممثــل للجانــب
الحر ـكـي العملــي ،وجهــود محمــد رشــيد رضــا ومجلــة املنــار فــي بدايــات القــرن العشــرين
ـيس فكــري منهجــي .غيــر أن بيــن هاتيــن املرحلتيــن
فــي ن
شــر نصــوص الســلفية كتأسـ ٍ
ً
تاريخــا مــن الجهــود الفكريــة لشــخصيات عملــت علــى اســتعادة هــذا الفكــر ونشــره .إذ
لم يكن لرســائل محمد بن عبد الوهاب ومراســاته أن تســاهم في اســتعادة الســلفية
للحيــاة السياســية والدينيــة فــي الوطــن العربــي لــو لــم يتوفــر لهــا أنصــار عملــوا علــى
عرضهــا وتقديمهــا ونشــرها فــي الوطــن العربــي .فعلــى الرغــم مــن مراســات محمــد بــن
عبدالوهــاب التــي وصلــت لكثيــر مــن أجـزاء العالــم العربــي  ،6إال أن صداهــا لــم يكــن
ً
إيجابيا ،خاصة وأن معظم الوطن العربي كان تحت السيطرة العثمانية التي حاربها
ً
محمــد بــن عبدالوهــاب ،وكثيـرا مــا شــجعت الســلطات العثمانيــة العلمــاء علــى كتابــة
ردود وتفنيــدات للدعــوة الوهابيــة .7
غيــر أن الدعــوة وجــدت بعــض املناصريــن الذيــن ســعوا بشــكل حثيــث لنشــر الفكــر
الســلفي الــذي تبنتــه الحركــة ،وإن كان الكثيــر منهــم لــم يذكــر محمــد بــن عبــد الوهــاب
صراحــة باالســم لتجنــب الصــدام مــع الســلطة املتمثلــة فــي الدولــة العثمانيــة .وفــي هــذا
ً
ً
ن
الســياق نجد أن العراق لعب دورا مركزيا في القر التاســع العشــر ،وباألخص عائلة
اآللو�ســي التــي ستشــكل صلــة الوصــل بيــن محمــد بــن عبــد الوهــاب ومحمــد رشــيد رضــا.
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أســرة اآللو�ســي مــن األســر العلميــة الشــهيرة فــي تاريــخ الع ـراق ،وقــد بــرزت فــي القــرن
التاســع عشــر إلــى جانــب بعــض األســر البغداديــة األخــرى التــي تميــزت بالثقافــة والعلــم
كأســرة الســويدي والحيدريــة .8
أبو الثناء اآللو�سي:
أبرز علماء هذه األسرة هو أبو الثناء ،السيد شهاب الدين محمود اآللو�سي (1217-
 )-1854/12701802والذي يشار إليه عادة بلقب اآللو�سي الكبير.
ً
عــاش اآللو�ســي الكبيــر حيــاة حافلــة ،وشــهدت عالقتــه بالســلطة السياســية تجاذبــات
ً
مختلفــة بحســب تغيــر الــوالة ،فــكان مفتيــا للحنفيــة فــي بغــداد عــام  ،1835وتقلــد
ً
نيشــانا مــن الســلطان العثمانــي ،غيــر أنــه فقــد منصبــه إثــر خالفــه مــع والــي بغــداد ،وتــم
عزلــه مــن جميــع املناصــب ،فاضطـ ّـر للذهــاب إلــى اســتنبول لعــرض شــكايته ،فتوجــه
عــام 1850 /1267ه ـ فــي رحلــة ســطرها فــي كتابــه “غرائــب االغت ـراب ونزهــة األلبــاب”،
ً
والتــي اســتغرقت  21شــهرا .وعــاد بعدهــا إلــى بغــداد ،ولــم يلبــث أن توفــي بعدهــا بقليــل.
تشــير نشــأة اآللو�ســي الكبيــر وأســاتذته إلــى التنــوع الكبيــر فــي فكــره ،فقــد تلقــى تعليمــه
على يد علماء صوفية وسلفية في بغداد .فدرس مع الشيخ خالد الكردي النقشبندي
( )1779-1826شــيخ الطريقــة النقشــبندية الخالديــة ،وانتســب علــى يديــه إلــى هــذه
الطريقــة .وكذلــك درس مــع الشــيخ علــي الســويدي ( ،)1749-1821والــذي يشــكل
صلــة الوصــل بينــه وبيــن الفكــر الوهابــي ،وهــو مــا يهمنــا فــي إطــار هــذا البحــث.
تذكــر املصــادر املتعلقــة بمحمــد بــن عبــد الوهــاب مراســات بينــه وبيــن العالــم العراقــي
عبدالرحمــن الســويدي ،وهــو عـ ُّـم الشــيخ علــي الســويدي  .9وقــد ذكــر اآللو�ســي فــي
رســالته “غرائــب االغتـراب” أن أســتاذه الســويدي قــد ُّاتهــم بأنــه وهابــي العقيــدة ،وبأنــه
حـ ّـرض والــي بغــداد ســليمان باشــا الصغيــر إلــى اتبــاع الدعــوة الوهابيــة  ،10وهــو مــا
ً
اضطــره الحقــا للهــرب إلــى دمشــق .وال شــك أن الســويدي كان ســلفي العقيــدة كمــا
يظهــر مــن كتابــه “العقــد الثميــن فــي بيــان مســائل الديــن” ،وهــو األمــر الــذي لــم ينكــره
اآللو�سي بقوله“ :وهو في العقائد السلفية” .وقد وصفه محمد بهجة األثري في كتابه
أعالم العراق بقوله“ :العالم املحدث الحافظ السلفي  .11 ”...غير أن اآللو�سي ينفي
عنــه تهمــة الوهابيــة بقولــه“ :واإلنصــاف أن الســويدي لــم يسـ ّـود قلبــه بعقائــد جهلــة
الوهابيــة ،وإنمــا عقــده علــى العقائــد الســلفية األحمديــة”  .12فلــم ينكــر اآللو�ســي
الكبيــر عقيــدة شــيخه الســلفية ،إال أنــه فــي الوقــت ذاتــه نفــى عالقتــه بالوهابيــة.
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وهنــا يجــب أن نأخــذ بعيــن االعتبــار العــداء بيــن الوهابيــة والســلطنة العثمانيــة
الحاكمــة فــي بغــداد ،فاآللو�ســي لــم يــرد تبرئــة شــيخه فحســب ،بــل أراد درء الشــبهة عــن
ً
ل
نفســه أيضــا ،وللحفــاظ علــى عالقاتــه الجيــدة مــع اســتنبو .
لعــب الســويدي الــدور األبــرز فــي املنحــى الســلفي عنــد اآللو�ســي الكبيــر ،والــذي بــرز مــن
خــال تفســيره “روح املعانــي فــي تفســير القـرآن العظيــم والســبع املثانــي” .غيــر أن هــذا
التفســير حافــل باإلشــارات والتأويــات الصوفيــة ،إضافــة إلــى تأثــره بتفســير الفخــر
ً
ق
ال ـرازي األشــعري .ولذلــك اعتبــره البعــض جامعــا للطــر الثالثــة :طريقــة الســلف،
وطريقــة املتكلميــن ،وطريقــة املتصوفــة .13
ً
مــن الصعــب تصنيــف جهــوده ومســاهماته الفكريــة ،فغالبــا مــا تصفــه األدبيــات
السلفية بأنه سلفي  ،14أو مدافع عن السلفية ،غير أن تفسيره ،وهو أبرز أعماله،
إضافــة إلــى بقيــة مؤلفاتــه ال تخلــو مــن نزعــة صوفيــة واضحــة .كمــا أنــه كتــب فــي وجــوب
طاعــة الســلطة العثمانيــة بعــد أن كانــت الوهابيــة قــد خرجــت عليهــا وكفرتهــا .غيــر أن
املســاهمة األبــرز لآللو�ســي الكبيــر فــي الفكــر الســلفي هــي إي ـراده لروايــات الســلف إلــى
ً
ً
ً
جانــب روايــات الخلــف ،وإن تضمــن كتابــه جانبــا إشــاريا صوفيــا ،فقــد أرفــق ذلــك
ً
ق
بآراء الســلف ،وكثيرا ما نراه يرد على أفكار املعتزلة والشــيعة وبقية الفر اإلســامية
ً
ً
منتصـرا لتفســير الســلف ،أو متبعــا رأي إبراهيــم الكورانــي املدنــي فــي قولــه إن موقــف
ً
أبــو الحســن األشــعري مــن مســألة الصفــات هــو التفويــض موافقــا فــي ذلــك الســلف،
وكــذا األمــر فــي مســألة الكســب التــي انتقــد فيهــا متأخــري األشــاعرة ومــا فيهــا إلــى رأي
ً
الســلف .إضافــة لذلــك رفــض اتهــام ابــن تيميــة بالتجســيم ،وهــذا مــا شــكل موقفــا
ً
منفتحــا نحــو روايــات الســلف ،ودعــوة ملراجعــة األحــكام املســبقة التــي ألصقــت بابــن
تيميــة وغيــره مــن الحنابلــة .لقــد كان الوطــن العربــي تحــت ســيطرة الحكــم العثمانــي
ً
ً
ي
صوفي واضح .وهو ما
توجه
مع
،
عقيدة
أشعر
أو
وماتريدي
،
سميا
حنفي املذهب ر
ٍ
ٍ
يعنــي أن كتــب ابــن تيميــة ،والحنابلــة بشــكل عــام لــم تكــن تلقــى الــرواج أو التشــجيع،
ُ
والكثيــر مــن األفــكار املتعلقــة بابــن تيميــة وغيــره مــن الحنابلــة إنمــا كانــت تتناقــل مــن
خــال مؤلفــات خصومهــم.
ال شــك فــي أن اآللو�ســي كان علــى مذهــب الســلف فــي العقيــدة ،ففــي وصيتــه ألبنائــه،
والتــي كتبهــا قبــل شــهر ونصــف مــن وفاتــه يقــول“ :يــا بنــي عليكــم فــي بــاب العقائــد
بعقيــدة الســلف ،فإنهــا أســلم بــل أنصــف .15 ”...ونجــده يظهــر ســروره عندمــا يالحــظ
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أن محــاوره الشــيخ عــارف حكمــت يميــل ملذهــب الســلف فيقــول“ :فأحسســت أن لــه
ً
ميــا إلــى مذهــب الســلف الــذي تمذهــب أكثــر املحققيــن بــه ،فشــكرت ربــي ،وكاد يطيــر
مــن مزيــد الفــرح قلبــي”  .16وعندمــا ينجــر الحديــث إلــى ابــن تيميــة وتهمــة التجســيم
ً
يقــول اآللو�ســي“ :حاشــاه ،ومذهبــه فــي املجســم أنــه مطلقــا غيــر مســلم”  ،17وقــد
ً
استشــهد بــه م ـرارا فــي تفســيره الــذي ال يخلــو مــن العديــد مــن الجوانــب الســلفية.
وهنــا يجــب التنويــه إلــى أن اآللو�ســي الكبيــر وجميــع أبنائــه وأحفــاده الذيــن ســاهموا
فــي نشــر الفكــر الســلفي كانــوا ذوي نزعــة صوفيــة واضحــة ،كحــال الكثيــر مــن علمــاء
ً
وفقهــاء الدولــة العثمانيــة ،بمــا فــي ذلــك الحنابلــة .ولــذا فكثيـرا مــا نجــد اآللو�ســي الكبيــر
ً
ُيثنــي علــى الصوفيــة ويمدحهــم ويبالــغ فــي تقديســهم ،وإن كان قاســيا فــي نقــده لبعــض
ســلوكيات صوفيــة عصــره والتــي يــرى أنهــا مخالفــة للشــريعة اإلســامية .لقــد درس
اآللو�ســي الكبيــر مــع الشــيخ خالــد النقشــبندي كمــا مـ ّـر ،وعلــى يديــه انتســب للطريقــة
ً
النقشــبندية ،وعلــى الرغــم مــن دفاعــه عــن ابــن تيميــة ،إال أنــه دافــع أيضــا عــن ابــن
عربي ،فرأى أن أفكاره على ثالثة أصناف :فمنه ما هو من األمور الكشفية وال تعلق
ً
لــه أصــا باألمــور الدينيــة ...فاعتقــاد مثــل هــذا وإنــكاره بحســب الظاهــر فــي الديانــة
ســيان ،ومنــه مــا قيــل عــن اجتهــاد ورأي ،ولكنــه خالــف ظواهــر األخبــار واآليــات ،فــا
يبعــد مــن قائلــه الغلــط ،فمــن ذا الــذي لــم يغلــط مــن املجتهديــن قــط؟” وأمــا القــول
بوحــدة الوجــود فــإن اآللو�ســي يــرى تفويــض أمــر القائليــن بذلــك إلــى امللــك العــام ،مــع
اعتقــاد أن مــن القائليــن بــه األجلــة الكبــار ،والســابقين الذيــن ال يشــق لهــم غبــار .18
ويمكــن تلخيــص موقفــه مــن ابــن عربــي بعبــارة جــاءت فــي أحــد كتبــه املتأخــرة ،وهــي
قولــه“ :أنــا معتقــد جاللــة قــدره ،مفــوض ســائر أحوالــه إلــى عالــم جهــره وســره .ويأبــى
هللا أن أخــوض فــي حقــه كمــا خــاض املنكــرون” .19
نعمان بن محمود اآللو�سي:
ً
ً
لعــب نعمــان اآللو�ســي ( )1836-1899دورا محوريــا فــي الدفــاع عــن ابــن تيميــة وإحيــاء
فكــره مــن خــال كتابــه “جــاء العينيــن فــي محاكمــة األحمديــن” ،والــذي هــدف للدفــاع
عــن ابــن تيميــة ضــد انتقــادات الفقيــه الشــافعي فــي القــرن الســادس عشــر أحمــد بــن
حجــر الهيتمــي .وبـرأي الدكتــور خالــد الرويهــب فــإن هــذا الكتــاب يشــكل أحــد األعمــال
املركزيــة فــي االســتعادة الفعليــة لفكــر ابــن تيميــة بعــد قــرون مــن انحصــاره داخــل إطــار
املذهــب الحنبلــي .20
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ً
نظ ـرا للســياق التاريخــي املرتبــط بنعمــان اآللو�ســي ،وأقصــد هنــا حياتــه فــي منطقــة
تحــت ســيطرة الدولــة العثمانيــة ،والتــي شــهدت محاولــة محمــد بــن عبــد الوهــاب
للثــورة عليهــا ،ونتيجــة ملحاولــة الحركــة الوهابيــة االســتناد علــى فكــر ابــن تيميــة ،لــم
ً
يكــن مــن الســهل علــى اآللو�ســي الدفــاع علنــا عــن ابــن تيميــة قبــل التمهيــد لذلــك بذكــر
بعــض العلمــاء الذيــن أثنــوا عليــه ،وأتبــع ذلــك بذكــر بعــض العلمــاء مــن آبــاء الشــيخ
ابــن تيميــة وأقربائــه .فذكــر مــن الســابقين أهــم تالمذتــه ومــن تبــع نهجــه كابــن القيــم،
والذهبــي ،وابــن كثيــر ،وابــن قدامــة ،وابــن مفلــح .وأمــا مــن املتأخريــن فقــد أشــار إلــى
ً
ً
عدد من الشــخصيات التي أبدت احتراما وتقديرا البن تيمية ،مثل ابن ناصر الدين
الدمشــقي ،علــي القــاري ،إبراهيــم الكورانــي ،الشــوكاني ،وشــاه ولــي هللا الدهلــوي.
وعلــى الرغــم مــن أن نعمــان اآللو�ســي لــم يذكــر فــي كل عملــه اســم محمــد بــن عبــد
الوهــاب وال أي مــن زعمــاء الحركــة الوهابيــة فــي الجزيــرة العربيــة ،إال أن هــذا لــم يمنــع
مــن اتهامــه وبعــض املقربيــن منــه بميلهــم للدعــوة الوهابيــة.
مــن أشــهر أســاتذة نعمــان اآللو�ســي محمــد أميــن واعــظ ( ،)1808-1858وهــو عــادة مــا
يوصف بأنه عالم سلفي العقيدة  ،21على الرغم من أنه أحد أشهر علماء الحنفية
ً
فــي وقتــه .كان الواعــظ مــن طــاب اآللو�ســي الكبيــر ،وكان خطيبــا ملســجد عبــد القــادر
الجيالنــي فــي بغــداد ،ثانــي أكبــر مســجد فــي بغــداد بعــد مســجد اإلمــام أبــو حنيفــة .وقــد
تــم نفيــه إلــى مدينــة البصــرة بعــد اضطرابــات حدثــت فــي بغــداد نتيجــة زيــادة الضرائــب
ً
والتــي اتهــم الواعــظ بتأجيجهــا  .22لــم يكــن االنتســاب للحنفيــة مذهبــا وللســلفية
ً
ي
و
عقيــدة بأمـ ٍـر مســتغرب ،القــار الهــر ي (ت ،)1014-1606 .محمــد حيــاة الســندي
(ت )1163-1750 .كانــا مــن علمــاء الحنفيــة ،وعلــى مذهــب الســلف فــي العقيــدة.
على الرغم من أهمية الواعظ في التوجه الفكري لنعمان اآللو�سي  ،إال أن الشخص
الــذي لعــب الــدور األبــرز فــي منحــى نعمــان اآللو�ســي الســلفي هــو العالــم الهنــدي،
عيــم حركــة أهــل الحديــثّ ،
صديــق حســن خــان القنوجــي (ت ،)1889 .ممثــل التيــار
ز
ّ
الســلفي فــي الهنــد .اســتند صديــق حســن خــان إلــى مصدريــن فــي فكــره الســلفي ،وهمــا
مصــدران ال عالقــة لهمــا بالوهابيــة :أولهمــا هــو شــاه ولــي هللا الدهلــوي ،والثانــي هــو
الفقيــه اليمنــي الزيــدي محمــد بــن علــي الشــوكاني.
فــي عــام  ،1295/1878اســتقال نعمــان اآللو�ســي مــن منصــب القضــاء وقصــد مكــة
ألداء فريضــة الحــج ،وفــي طريقــة إلــى هنــاك توجــه إلــى القاهــرة لطباعــة تفســير والــده
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ّ
“روح املعانــي” .وهنــاك اطلــع علــى تفســير العالــم الهنــدي صديــق حســن خــان املســمى
ً
ً
“فتــح البيــان فــي مقاصــد الق ـرآن” ،وأعجــب بــه جــدا .ولــذا فــي طريــق عودتــه متوجهــا
إلــى مكــة ألداء الحــج كان يســأل عــن مؤلفــات صديــق خــان ،وتمكــن مــن الحصــول علــى
املزيــد مــن رســائله .وعنــد عودتــه إلــى بغــداد بــدأ بمراســلته ،وامتــدت املراســات حتــى
وفــاة هــذا العالــم الهنــدي.
يقــول بهجــة األثــري إن نعمــان كان قــد بــدأ بكتابــة “جــاء العينيــن” قبــل أن يبــدأ
مراســاته مــع صديــق خــان .لكــن الكتــاب انتهــى بعــد عاميــن مــن بدايــة املراســات،
ممــا يعنــي إمكانيــة تأثيــر صديــق خــان فــي نعمــان خــال كتابــة هــذا الكتــاب.
فــي عــام  1298/1880نشــر نعمــان اآللو�ســي كتابــه “جــاء العينيــن فــي املحاكمــة بيــن
األحمديــن” فــي القاهــرة ،وعمــل مــن خاللــه علــى املقارنــة بيــن آراء ابــن تيميــة وأحمــد
ابــن حجــر الهيتمــي .ويشــكل هــذا النــص أحــد أهــم مرافعــات الدفــاع عــن ابــن تيميــة،
ومرحلــة أساســية فــي اســتعادة ابــن تيميــة وإعــادة تقديمــه للقـراء ،بــل إن رشــيد رضــا
يشــير إلــى أن أول انطبــاع إيجابــي لــه حــول ابــن تيميــة إنمــا جــاء مــن هــذا الكتــاب .23
ً
وعلــى الرغــم مــن أن الحركــة الوهابيــة لــم تعــد تمثــل تهديــدا للدولــة العثمانيــة فــي فتــرة
حيــاة اآللو�ســي الكبيــر وأبنائــه ،إال أن االنتســاب للســلفية صراحــة لــم يكــن ليشــكل
ً
ســمعة جيــدة لعالـ ٍـم يســعى لشــق طريقــه فــي املؤسســات العثمانيــة ذات التوجــه
الصوفي الحنفي .ومع ذلك فإن توجه نعمان السلفي لم يؤثر على عالقاته بالسلطة
العثمانيــة ،وتذكــر املصــادر أنــه ســافر إلــى اســطنبول ملــدة ســنتين وعمــل خاللهمــا علــى
اســتعادة أوقــاف مســجد مرجــان .وأكثــر مــن ذلــك ،فــإن والــي بغــداد نامــق باشــا (والــذي
ً
كان واليــا بيــن  )1899-1902تــزوج عاتكــة ابنــة نعمــان قبــل فتــرة قصيــرة مــن وفــاة
نعمــان.
لــم يصــدر كتــاب جــاء العينيــن لوحــده فــي طبعتــه األولــى ،وإنمــا صدر وبهامشــه كتابان
آخ ـران :أولهمــا “القــول الجلــي فــي ترجمــة شــيخ اإلســام أحمــد بــن تيميــة الحنبلــي”
لصفــي الديــن البخــاري ،وكمــا هــو واضــح مــن عنوانــه فإنــه ترجمــة البــن تيميــة ،مــع
دفــاع عــن رأيــه فــي مســألة الصفــات .والكتــاب اآلخــر هــو“ :االنتقــاد الراجــح فــي شــرح
االعتقــاد الصحيــح” لصديــق بــن حســن القنوجــي العالــم الهنــدي الســلفي ،والــذي
طبــع كتــاب “جــاء العينيــن” فــي مصــر علــى حســابه ،إضافــة إلــى مســاهمته فــي نشــر
الكثيــر مــن كتــب الســلف .24
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وهكــذا لــم يكــن كتــاب جــاء العينيــن مجــرد محاكمــة بيــن األحمديــن ،وإنمــا عمليــة
تعمــل علــى
اســتعادة وتقديــم البــن تيميــة وللفكــر الســلفي مــن خــال ثالثــة نصــوص ً
رد االنتقــادات املوجهــة البــن تيميــة ومــن ثــم تقديــم فكــره العقــدي ،وأخي ـرا اعتبــاره
املمثــل الدقيــق لفكــرة االعتقــاد الصحيــح .ومــن الجديــر باملالحظــة أن كتــاب جــاء
العينيــن يعتبــر مــن أوائــل الكتــب التــي طبعــت فــي املطابــع العصريــة التــي دخلــت مصــر
ً
فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر ،أي لــم ينتشــر بصيغــة مخطــوط يتــم تناولــه نســخا
باليــد ،وذلــك بهــدف إتاحــة املجــال لنشــره علــى أكبــر نطــاق.
هــذا املنحــى الســلفي الجديــد لــم يؤثــر علــى توجــه نعمــان اآللو�ســي الســلفي ،وإن
كانــت عالقــة نعمــان اآللو�ســي بالطريقــة الرفاعيــة يشــوبها الغمــوض فإنــه ال شــك
بانتســابه هــو ووالــده اآللو�ســي الكبيــر للطريقــة النقشــبندية الخالديــة .والتــي كانــت
تضــم العديــد مــن علمــاء دمشــق وبغــداد مــن الســلفيين .وقــد أشــار نعمــان اآللو�ســي
ً
فــي كتابــه “جــاء العينيــن” مـرارا إلــى الشــيخ خالــد النقشــبندي ،واقتبــس مــن ابــن عربــي
عــدة مـرات ،ونجــده عنــد ذكــره يقــول“ :نفعنــا هللا بعلومــه الربانيــة” ّ(ص“ ،)87 .توفــي
رحمــه هللا( ،”...ص “ .)87وللشــيخ املشــار إليــه ،ال زالــت الرحمــة منهلــة عليــه.25 ”...
محمود شكري اآللو�سي:
بعــد نعمــان اآللو�ســي فــإن الشــخص األبــرز فــي هــذه العائلــة والــذي كــرس معظم حياته
لنشــر كتــب ابــن تيميــة واملؤلفــات الســلفية هــو محمــود شــكري اآللو�ســي (1857-
 ،)1924ابــن عبــد هللا بــن أبــي الثنــاء ،أحــد أبــرز دعــاة الســلفية فــي بدايــات القــرن
العشــرين ،علــى الرغــم مــن أن والــده عبــد هللا كان ذو توجـ ٍـه صوفــي واضــح .غيــر أن
ً
وفــاة والــده وتكفــل عمــه نعمــان اآللو�ســي بتربيتــه أثــرت فــي توجهــه الســلفي الحقــا.
نعمان اآللو�سي ومحمود شكري ارتبطا بمناقشات مع أبو الهدى الصيادي الصوفي
ً
ً
الرفاعــي الــذي أصبــح أســتاذا مقربــا مــن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي .كمــا هــو الحال
ً
مــع نعمــان اآللو�ســي فــإن محمــود شــكري كان ميــاال للتصــوف فــي بدايــة حياتــه ،وقــد
ً
كتــب شــرحا علــى قصيــدة للصيــادي تمتــدح الطريقــة الرفاعيــة .وعلــى الرغــم مــن نشــر
هــذه املراســات ،إال العالقــة بيــن اآللوســيين والصيــادي ال ت ـزال بحاجــة إلــى املزيــد
مــن الدراســة .فبهجــة األثــري نشــر الرســائل املتبادلــة بيــن محمــود شــكري اآللو�ســي
والصيــادي دون ذكــر تاريــخ تلــك الرســائل ليوحــي أن توجهــه الســلفي أبعــده عــن املنحــى
الصوفــي ،علــى الرغــم مــن أن مراســات اآللو�ســي والقاســمي مؤرخــة بشــكل دقيــق مــن
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طرفــي املراســات .وهــذا مــا جعــل أحــد الباحثيــن الغربييــن يشــكك فــي هــذه الروايــة
ً
ً
ً
التــي تتكــرر كثيـرا فــي األدبيــات الســلفية ،فالكثيــر بالنســبة لهــم يبــدأ متكلمــا أو صوفيــا
ليكتشــف بعــد ذلــك املنهــج الســلفي وينبــذ غيــره .فيقــول تومــاس إيــش فــي رده علــى
مقالــة لبشــير نافــع تــردد اآلراء الســلفية املتعلقــة بالعالقــة بيــن اآللو�ســي والصيــادي،
ً
إن نافــع يتجاهــل حقيقــة أن اآللو�ســي كتــب تقريظــا فــي مــدح أحــد مؤلفــات الصيــادي
ً
واصفــا إيــاه باملرشــد وبالشــيخ ،وخاللهــا ينصــح بمؤلفــات الشــيخ أحمــد الرفاعــي
الصوفــي مؤســس الطريقــة الرفاعيــة .وفــي التســعينيات مــن القــرن التاســع عشــر
عيــن الصيــادي محمــود شــكري كواحــد مــن املســؤولين عــن مجمــع حــول قبــر محمــد
الــرواس ،أحــد مشــايخ أبــو الهــدى الصيــادي .بــل إن شــكري اآللو�ســي كان خليفــة أبــو
ً
الهــدى الصيــادي فــي الطريقــة الرفاعيــة  ،26وتــم تعيينــه مدرســا فــي مجمــع ســلطان
ً
ز
علــي ،والــذي يفتــرض أنــه والــد أحمــد الرفاعــي ،فــي بغــداد والــذي يضــم ضريحــا و اويــة
ومدرســة ،والــذي ُيعــد أحــد أهــم املراكــز الرفاعيــة فــي بغــداد .وب ـرأي الباحــث فــإن
االدعــاء بــأن العالقــة بيــن اآللو�ســي والصيــادي تراجعــت فــي آخــر الثمانينيــات وأوائــل
التســعينيات مــن القــرن التاســع عشــر ال دليــل عليهــا إال الرســائل التــي حــذف تاريخهــا
لإليحــاء بهــذا املنحــى  .27عالقــة اآللو�ســي بالتصــوف أعقــد مــن مجــرد تقســيم لحياتــه
إلــى مرحلــة ذات توجــه صوفــي ،ومــن ثمــة تغيــر منحــاه الفكــري نحــو التوجــه الســلفي.
فبعــد توجهــه الســلفي بأكثــر مــن عشــر ســنوات توجــه إلــى اســتنبول وكتــب قصيــدة فــي
مــدح أحــد كتــب الصيــادي ووصفــه باملرشــد والشــيخ ،بــل واحتفــظ بمنصبــه كمــدرس
فــي مجمــع ســلطان علــي الصوفــي.
مســألة العالقــة بيــن الســلفية والصوفيــة قبــل القــرن التاســع عشــر أعقــد مــن أن يتــم
تناولهــا ببضعــة أســطر هنــا ،وال تتفــق مــع مــا ســعى الكثيــر مــن ســلفية القــرن العشــرين
لتصويــره .فقــد كان الكثيــر مــن الحنابلــة منتســبين للطــرق الصوفيــة ،ولهــم الكثيــر
مــن اآلراء اإليجابيــة باملتصوفــة بمــا فيهــم ابــن عربــي .28
مســألة نشــر النصــوص الســلفية ،وخاصــة مؤلفــات ابــن تيميــة ،شــغلت الحيــز األكبــر
مــن الرســائل املتبادلــة بيــن محمــود شــكري اآللو�ســي وجمــال القاســمي ،بــل إن معظــم
ً
هــذه املراســات تتعلــق بهــذه املســألة حصـرا.
لقــد نــذر محمــود شــكري اآللو�ســي حياتــه لنشــر كتــب ابــن تيميــة وابــن القيــم ،يقــول
تلميــذه محمــد بهجــة األثــري حــول جهــود اآللو�ســي فــي طباعــة ونشــر كتــب الت ـراث:
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ً
“لكــن أعظــم جهــده كان مصروفــا إلــى كتــب اإلصــاح الدينــي ،وال ســيما كتــب اإلماميــن
ابــن تيميــة وابــن القيــم ،فــإن ّ
تقصيــه لهــا فــي خزائــن الكتــب بالع ـراق والشــام ومصــر
والحجــاز ونجــد والهنــد واســتكتابه إياهــا أو نســخه لهــا بيــده ،وجـ ّـده فــي تحقيقهــا،
وســعيه فــي طبعهــا هــو فــوق الوصــف ،وفــوق أن يتســع لــه صــدر هــذه املحاض ـرات”
 .29ومــن الكتــب التــي حققهــا أو ســعى بنشــرها ،وفــي الكثيــر مــن الحــاالت لــم يذكــر
اســمه عليهــا ،وإنمــا تكشــف مراســلته للعديــد مــن معاصريــه ســعيه فــي جمــع النســخ
وجهــوده فــي نشــرها:
 “منهــاج الســنة النبويــة” البــن تيميــة ،والــذي طبــع فــي مطبعــة بــوالق بالقاهــرة ســنة.1321/1903
ً
 “بيان موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول” ،له أيضا ،وطبع في هامش الكتابالسابق.
ً
 “تفسير سورة اإلخالص” ،له أيضا.ً
 “جواب أهل العلم واإليمان” ،له أيضا. “مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة” البن القيم.ً
 “شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل” ،البن القيم أيضا.وغيرهــا مــن الكتــب التــي أشــار إليهــا مــن خــال مراســاته مــع القاســمي للســعي فــي جمــع
النصــوص الســلفية ونســخها وطباعتهــا ونشــرها.
وفــي هــذه املرحلــة نجــد التحــرر الكامــل مــن ســلطة الدولــة العثمانيــة ،فلــم يعــد األمــر
ً
ى
مقتصـرا علــى مجــرد الدفــاع عــن ابــن تيميــة ونشــر كتبــه ونصــوص ســلفية أخــر  ،بــل
تعــدى األمــر إلــى نشــر كتــب محمــد بــن عبــد الوهــاب ،وشــرحها والتعليــق عليهــا .فكتــب
ً
محمــود شــكري اآللو�ســي شــرحا علــى أحــد كتــب محمــد بــن عبــد الوهــاب ،وهــو كتــاب:
“فصــل الخطــاب فــي شــرح مســائل الجاهليــة لإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب” ،وقــد
طبــع مرتيــن .وأكمــل ونشــر كتــاب أحــد أحفــاد محمــد بــن عبــد الوهــاب ،وهــو كتــاب
“فتــح املنــان تتمــة منهــاج التأســيس رد صلــح اإلخــوان” ،والــذي رد فيــه علــى داوود بــن
ســليمان بــن جرجــس ( .)1816-1882والكتــاب أساســه مخطــوط غيــر مكتمــل ســوده
عبــد اللطيــف بــن عبدالرحمــن ( )1810-1876حفيــد محمــد بــن عبــد الوهــاب.
ً
بدأ نشر الكتب السلفية أوال في مطبعة فرج هللا الكردي ،مؤسس مطبعة كردستان
فــي القاهــرة  .30وعنــد تأخــر نشــر بعــض األعمــال فــي مطبعــة الكــردي نجــد القاســمي فــي
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مــارس  1909يقتــرح علــى اآللو�ســي تعــدد محــال الطبــع ،ويقــول فــي إحــدى رســائله إن
ً
تنــوع أمكنــة الطبــع مــن أعظــم الوســائط لســرعة النشــر  .31بعــد عــدة أشــهر الحقــا،
نجــد املراســات تتحــدث حــول الطباعــة فــي دار املنــار  .32وقــد توســعا بعــد ذلــك فــي
النشــر ،فأخــذ اآللو�ســي يحــث املهتميــن بكتــب الســلف بالنشــر فــي مطبعــة بــوالق ،33
وكذلــك تــم إنشــاء مطبعــة الشــابندر فــي بغــداد مــن قبــل محمــود جلبــي ،وهــو أحــد
أقــارب اآللو�ســي ،والتــي تولــت نشــر بعــض مؤلفــات اآللو�ســي الكبيــر  ،34ونجــد فــي
ً
املراســات استبشــارا بتأســيس هــذه املطبعــة والتــي قــد تســاهم بنشــر العديــد مــن
النصــوص الســلفية التــي يســعون لطباعتهــا .35
وفــي عــام  ،1329/1911طبــع فــي مطبعــة كردســتان العلميــة فــي القاهــرة مجمــوع
يحتــوي علــى  9رســائل ،ثالثــة منهــا فــي الدفــاع عــن ابــن تيميــة وفــي مناقبــه وهــي:
“الــرد الوافــر علــى مــن زعــم أن مــن ســمى ابــن تيميــة شــيخ اإلســام كافــر” البــن ناصــر
الديــن الدمشــقي.
“القول الجلي في ترجمة شيخ اإلسالم ابن تيمية” ،لصفي الدين البخاري.
“الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية” ،ملرعي الكرمي.
ومعظــم البقيــة رســائل ســلفية .وتشــير الرســائل املتبادلــة بيــن اآللو�ســي والقاســمي إلــى
أن هــذه الرســائل مــن إعــداد القاســمي ،إال أنــه لــم يضــع اســمه عليهــا بغيــة انتشــارها
بشــكل أكبــر خــارج إطــار مــن يعــرف توجهــه.
عمــل اآللو�ســي علــى مراســلة الحنابلــة ،وخاصــة التجــار واألثريــاء منهــم لحثهــم علــى
نشــر كتــب املذهــب ،إضافــة ملراســاته مــع العديــد مــن أصحــاب املكتبــات لنســخ
ً
كتــب الحنابلــة .يقــول فــي إحــدى رســائله للقاســمي“ :وقــد كتبــت بذلــك مـرارا إلــى الشــيخ
مقبــل الذكيــر مــن تجــار البحريــن ،والشــيخ قاســم الثانــي أميــر قطــر ،وإلــى التلمســاني
ً
فــي جــدة ،ومحمــد حســين نصيــف فيهــا أيضــا ،وإلــى غيــر هــؤالء مــن محبــي الســلف فــي
الهند والســند وســائر البالد واألقطار ،وكلهم وعدوا بما يســر إن شــاء هللا تعالى” .36
وللمســاهمة في كلفة النشــر عمد القاســمي إلى إنشــاء نوع من االكتتاب أو االشــتراك،
حيــث يمكــن ملــن يرغــب أن يشــارك مــن خــال شـراء عــدد معيــن مــن النســخ ودفــع ثمنهــا
ً
مســبقا ،وبذلــك يتــم توزيــع عــدد كبيــر مــن املطبوعــات ،مــع تغطيــة كلفــة طباعتهــا
ً
مســبقا .37
يــرد اســم رشــيد رضــا فــي املراســات ألول مــرة بتاريــخ  8شــوال  ،1328حيــث يذكــره
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اآللو�ســي بقولــه“ :األخ فــي هللا الســيد رشــيد رضــا صاحــب مجلــة املنــار”  .38وفــي ّمــكان
آخــره يصفــه بعبــارة “أخينــا فــي هللا”  ،39ويقــول عنــه“ :من�شــئ املنــار األغــر ،وعلمــة
هــذا العصــر” .40
وكان جمــال الديــن القاســمي قــد بــدأ ينشــر بشــكل شــبه دوري فــي مجلــة املنــار ،وعــدد
مــن مقاالتــه قــام بجمعهــا وطباعتهــا فــي كتــاب مســتقل كمــا هــو الحــال فــي كتابــه “تاريــخ
الجهميــة واملعتزلــة” ،والــذي نشــره فــي مقــاالت متسلســلة فــي مجلــة املنــار املصريــة ،ثــم
طبعهــا فــي كتــاب فــي مطبعــة املنــار بمصــر ســنة .1912 /1331
لقــد أدرك القاســمي أهميــة النشــر حينهــا ،فنـراه يحــث اآللو�ســي علــى جمــع املزيــد مــن
مخطوطــات ابــن تيميــة والســلفيين ونشــرها بقولــه“ :وجلـ ّـي أن طبــع كتــاب خيـ ٌـر مــن
ألــف داع يتفرقــون فــي األقطــار ،ألن الكتــاب يأخــذه املوافــق واملخالــفّ ،
والداعــي قــد
ٍ
يجــد مــن العوائــق مــا ال يظفــره بأمنيتــه ،وكان بعــض الحكمــاء يقــول :مقالــة فــي جريــدة
خيــر مــن ألــف درس للعامــة” .41
ويالحــظ فــي املراســات اهتمــام محمــود شــكري اآللو�ســي بنشــر كتــاب “نقــض أســاس
التقديــس” أو “الــرد علــى الـرازي” ،وهــو كتــاب البــن تيميــة يــرد فيــه علــى كتــاب الفخــر
الرازي “أساس التقديس” ،وقد تكررت اإلشارة إلى هذا الكتاب والبحث عن نسخه
ً
ُ
مـرارا فــي املراســات  ،42ومــا زاد مــن إصرارهــم علــى نشــره هــو أن نــص الـرازي قــد نشــر
 ،43ولــذا وجــدا أنــه مــن الضــروري نشــر نقــد ابــن تيميــة.
مــن غيــر املمكــن اســتيفاء كل جهــود محمــود شــكري اآللو�ســي وجمــال الديــن القاســمي
فــي نشــر فكــر ابــن تيميــة وابــن القيــم وغيرهــم مــن أعــام الســلف ،إذ إن الرســائل
بينهمــا تتمحــور بشــكل أسا�ســي حــول هــذا املوضــوع ،وتتطــرق للكثيــر مــن الرســائل التــي
يتــم العثــور عليهــا ونســخها ،أو التــي يســعون إليجــاد نســخها والبحــث عمــن يتكفــل
بتكاليــف طباعتهــا.
وعلــى الرغــم مــن كــون القاســمي أحــد أعــام الســلفية فــي بدايــات القــرن العشــرين،
ً
ً
إال أنــه كان ذو ميــول صوفيــة أيضــا ،كمــا هــو حــال مــن تــم ذكرهــم ســابقا ،فقــد درس
القاســمي مــع الشــيخ النقشــبندي محمــد الخانــي ووصفــه بأنــه أحــد أجــاء مشــايخه
 ،44وقــد أخــذ عنــه الطريقــة النقشــبندية  .45ونجــده فــي إحــدى مقاالتــه يدافــع
عــن الصوفيــة وينفــي عنهــم االتهــام بالحلــول واالتحــاد ،ويقــول “إنهــم فــي فنهــم علــى
أصــول قرروهــا ،واصطالحــات حرروهــا ،مــن رجــع إليهــا رأى أن كالمهــم شــعبة مــن فــن
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الحكمة”  ،46وهو بذلك يقصد ابن عربي.
ً
منــذ أن تعــرف رشــيد رضــا علــى فكــر ابــن تيميــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب ،وغالبــا
مــا حــدث هــذا فــي مصــر ،أخــذ بنشــر مــا يؤيــد الدعــوة الســلفية مــن مقــاالت وكتــب
فــي دار املنــار ومجلتهــا .لــم يعــد هنــاك حــرج مــن الســلطة العثمانيــة ،بــل ربمــا نهــوض
فكــرة القوميــة العربيــة دفــع لنشــر مــا يتعلــق بمعارضــة العثمانييــن .وال يهــدف البحــث
هنــا لتنــاول جهــود رشــيد رضــا فــي نشــر الدعــوة الســلفية فــي مصــر ،ومواقفــه مــن ابــن
تيميــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب ،فقــد كتــب فــي ذلــك الكثيــر  ،47وإنمــا أشــير إلــى بعــض
مطبوعــات الدعــوة النجديــة والكتــب الســلفية التــي نشــرتها دار املنــار :مجموعــة
التوحيــد النجديــة ،والتــي أشــرف عليهــا رشــيد رضــا ،وطبعــت علــى نفقــة اإلمــام ]امللــك
ً
الحقــا[ عبدالعزيــز آل ســعود ،ســنة  ،1921وهــي تتألــف مــن  526صفحــة .األصــول
الثالثــة ملحمــد بــن عبــد الوهــاب ،مــع رســائل أخــرى فــي  328صفحــة ،وذلــك فــي عــام
 .1921الهديــة الســنية والتحفــة الوهابيــة النجديــة ،لســليمان بــن ســمحان النجــدي،
فــي عــام  .1923البــروق النجديــة فــي اكتســاح الظلمــات الدحويــة ،تأليــف عبــد هللا بــن
علــي النجــدي القصيمــي .1931 ،مجمــوع فيــه عشــر رســائل وعقائــد ســلفية ،فــي ســنة
.1932
ً ً
لقــد لعــب العـراق دورا مهمــا فــي إحيــاء الســلفية الحديثــة مــن خــال موقعــه الجغرافــي
ً
القريــب مــن نجــد ،موطــن الوهابيــة ،إضافــة لكونــه أقــرب األقطــار العربيــة اتصــاال
بالهنــد التــي شــهدت حركــة أهــل الحديــث .ومــن الع ـراق انتقــل الفكــر الســلفي إلــى
ســوريا مــن خــال شــخصيات بــارزة فــي بدايــات القــرن العشــرين ،وأشــهرها جمــال
الديــن القاســمي ،محمــد بهجــة البيطــار ،وطاهــر الجزائــري .لتســاهم مصــر فــي نشــر
هــذا الفكــر فــي بدايــات القــرن العشــرين نتيجــة النشــاط الفكــري ونشــاط حركــة
ً
ً
الطباعــة فيهــا ،ولتأخــذ بعــد ذلــك منحــى حركيــا ومنحــى فكريــا مــع أعمــال حســن البنــا
وســيد قطــب والجماعــات التــي خرجــت مــن تحــت العبــاءة الســلفية.
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