وحكم بعدل
نصح بعلم
السلفية والصوفيةٌ :
ٌ

إعداد:

د.حممد بن إبراهيم السعيدي
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بسم هللا الرمحن الرحيم
حكم بعدل
السلفية والصوفيةٌ :
نصح بعلم و ٌ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وعلى آله وصحبه ومن
هنج هنجه ،وبعد:
كثريا ما كانت املراكز البحثية تسعى ألغراض غري واضحة يف إصدار تقارير
ً
انطباعية ال متت للبحث العلمي بصلة ،وتظهرها على أهنا تقارير علمية ،وتُطلق عليها
وصف الدراسة دون أن ختضعها ألي قانون من قوانني البحث العلمي ،وهذا مما
جيعلها خطرية حني يُعتمد عليها يف تشكيل رأي عام ،وتكون أكثر خطًرا حينما
يعتمد عليها متخذو القرار يف أي بلد من البلدان اليت متسها تلك األور ُ
اق املوصوفةُ
خطأً ابلدراسة.
وإن مما تنطبق عليه املقدمة السابقة أشد االنطباق تلك الورقة االنطباعية املوصوفة
خطأً بكوهنا دراسة ،واليت أعدهتا بوابة احلركات اإلسالمية يف مصر حتت عنوان:

"السلفية والصوفية عداء ال ينتهي وحرب دائمة االشتعال".

ولن نقف هنا يف نقد السلوك املنهجي يف هذه الورقة ،بل سندلف مباشرة إىل
النقد العلمي ،وسيدرك القارئ من خالله الفقر املنهجي الذي تعاين منه هذه الورقة:
حني يصل القارئ إىل هناية الورقة سوف يُدرك الرسالة اليت تريد الورقة إيصاهلا إىل
القارئ؛ إذ ليس املراد هبا بيان حقيقة العالقة بني السلفية والصوفية؛ بل املراد إيصال
القارئ إىل نتيجة :أنه ال حاجة بنا يف ظل دولة املواطنة إىل املدارس الدينية ،وأن
مشكله دولة املواطنة ليست مع الصوفية ،بل هي مع السلفية اليت ال تقبل التعددية
وال املشورة ...إىل ما هنالك من العبارات اهلجائية اليت يُلقيها الباحث على السلفية
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ندا علميًّا أو اترخييًّا هلذه اهلجائيات.
دون أن يقدم مست ً
وهنا تربز معضلة من معضالت البحث العلمي ،وهي :عدم حتديد املراد
ابملصطلحات؛ فلم يبني الباحث مراده ابلسلفية وال مراده ابلصوفية؛ لذلك وقع يف
خلط ظاهر.
من أبرز مالحمه :أنه َاهتم السلفيني ابستحالل قتل الصوفية وتكفريهم ،وضرب
مثاال لذلك بتفجري مسجد الروضة مشال شبه جزيرة سيناء.
ً
وهنا يظهر منتهى اخللط واجملازفة والبعد عن املنهجية العلمية؛ فإن تفجري مسجد
الروضة حصل يوم اجلمعة 2017 /11 /24م؛ ومعلوم :أن منطقة مشال سيناء
ميدان صراع بني اخلوارج التكفرييني املنتمني لداعش والقاعدة وبني اجليش املصري،
وقد كان تنظيم داعش أعلن مر ًارا قبل احلادث تكفريه للصوفية وهتديده لصوفية قرية
فعال بعمليات مهامجة حللقات صوفية ،وقتل بعض أقطاب الصوفية،
الروضة ،وقام ً
كما هو مفصل يف حتقيق صحفي نشرته جملة املدن اإللكرتونية بتاريخ /11 /25
2017م بعنوان "من يقف وراء تفجري جمزرة مسجد الروضة؟" ،ومع أن داعش أو

ًّأًّي من اجلماعات التكفريية يف سيناء مل تتنب احلادث ،ومل تصل اجلهات األمنية حىت
اليوم حلقيقة من نفذ اهلجوم؛ فإن داعش أو تكفرييي سيناء ممن يناصبون اجليش
املصري العداء ليسوا سلفيني ،وال يقر ابنتمائهم إىل السلفية أي عامل معترب؛ بل إن
هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية -وهي أقوى وأصدق متثيل للسلفية-
كانت من أوائل اجلهات العلمية الشرعية اإلسالمية براءة من داعش ،ومن القاعدة،
عموما؛ حيث يرجع أقدم بياانهتا ضد التكفري إىل عام 1980م،
ومن التكفرييني ً
حيث كانت السعودية من أوائل دول العامل ابتالء جبماعات التكفري .وتوالت فتاوى
هيئة كبار العلماء يف ذم املنهج التكفريي ونسبته إىل اخلوارج ،وأصدرت بياانت ضد
بياان استنكرت فيه
القاعدة وداعش؛ كما أن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت ً
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حادث مسجد الروضة يف يوم وقوعه بتاريخ 2017 /11 /24م ،ومما جاء يف البيان
الذي نشرته وكالة األنباء السعودية" :إن علماء اإلسالم ُُيرمون وجيرمون هذه
احلوادث اإلرهابية يف أي مكان من العامل ،واليت حتصد األبرًّيء يف أماكن العبادة ويف
إجيااب شرعيًّا مكافحة اإلرهاب ومالحقة
الطرقات والساحات العامة ،ويوجبون ً
اإلرهابيني للقضاء عليهم واستئصال شرورهم".
كما استنكرت احلادث مجاعة أنصار السنة احملمدية يف مصر ،وأصدرت الدعوة
بياان تدين فيه احلادث ،وتستنكره كما استنكره مجيع العلماء
السلفية يف اإلسكندرية ً
والدعاة السلفيني.

الشاهد من ذلك :أن نسبة هذه احلادثة إىل السلفية من أجل إثبات دعوى ال
تقوم على ساق -وهي :أن السلفية تكفر الصوفية وتقتلهم -مما يؤكد ضعف املسار
العلمي هلذه الورقة ،وأ َن هذا الصنيع ليس هو إال متاجرة ابألحداث من أجل تصفية
حساابت علمية منهجية شرعية.
وهنا ال أحب أن يفوتين :التذكري أبن اجلماعات التكفريية يف مشال سيناء تكفر

السلفيني املصريني واملمثَلني يف الدعوة السلفية يف اإلسكندرية ومجاعة أنصار السنة
احملمدية ،ويكفرون أعيان العديد من املشايخ والدعاة السلفيني يف مصر ،وقاموا
ابلفعل بقتل الداعية واخلطيب السلفي يف مشال سيناء الشيخ مصطفى عبد الرمحن يف
 24أكتوبر 2015م.
مثاال
إذًا؛ فجعل هذه احلادثة األليمة اإلجرامية املستنكرة عند السلفيني وغريهم ً
على تكفري السلفيني للصوفية واستباحة دمائهم يتض َمن خطأين منهجيني ،وخطأين
علميَني:

أما املنهجيان :فعدم حتديد الباحث مراده ابلسلفية؛ لذلك يُدخل فيها ما ليس
منها .واآلخر :أن الباحث ذكر يف ورقته أن السلفيني يقسمون الصوفية إىل أقسام،
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وأن القسم الثالث هو الذي يكفره السلفيون -بزعم الباحث ،-وعند أتمل اجملين
عليهم يف حادث مسجد الروضة ال جندهم من هذا القسم؛ بل هم من عامة املسلمني
وليسوا على منط احلالج وغريه من األمساء اليت أشار الباحث هلا.

أما اخلطآن العلميان :فنسبة هذا احلادث إىل السلفيني وهي هتمة ليس هلا سند

علمي ،بل األسانيد العلمية ضدها .واآلخر :وصف تكفرييي سيناء وداعش
ابلسلفيني ،وهذا ما يستنكره السلفيون؛ إذ إن اجلماعات التكفريية تكفر السلفيني،
كما أن السلفيني من أسرع الناس وأقدمهم براءة من هذه اجلماعات ،وأكثرهم ابتالء
واصطالء بشرها.

نعود للسلفيني ودولة املواطنة:
مع أن هذه الفكرة جعلها كاتب الورقة يف هنايتها ،إال أنين أرى البدء ابلرد عليها
قبل ما سواها ،وذلك ألهنا هي الرسالة اليت أرادت الورقة إيصاهلا.
حني ننطلق يف احلكم على السلفيني من تعريف دقيق هلم -وهو اجلانب املنهجي
الذي أغفلته الدراسة -فإننا سنقول :هم من ينادون ابلعودة يف فهم اإلسالم عقيدة
وفقها إىل فهم السلف الصاحل من الصحابة كما تل َقوه عن رسول هللا صلى هللا عليه
ً
وسلم؛ فإننا سنجد أن من ينطبق عليهم هذا الوصف من السلفيني هم عمليًّا أكثر
من ُيرتم دولة املواطنة ،سواء اتفق معها فكرًًّّي أم اختلف معها؛ فإن إميان السلفيني
هبا جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األمر ابلسمع والطاعة لوالة األمر يف
املنشط واملكره والصرب على والة اجلور واملوازنة بني املصاحل واملفاسد والقول أبن درء
املفسدة مقدم على جلب املصلحة وتقدمي أخف املفسدتني عند تعارضهما؛ كل هذه
انسجاما
القواعد املنهجية لدى السلفيني واليت تلقوها عن الشرع جتعلهم أفضل الناس
ً
مع دولة املواطنة دون أن يؤدي هذا االنسجام إىل تنازهلم عن أصوهلم وثوابتهم؛ لكن
اإلشكالية أتيت من بعض الدول اليت تصف نفسها بدول مواطنة حني حتاول التضييق
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على السلفيني كي يتخلَوا عن ثوابتهم؛ وذلك ابحليلولة بينهم وبني الدعوة ابحلسىن أو
منع بعض مظاهر التدين كالنقاب أو التضييق على مرسلي اللحى منهم؛ واملشاهد أن
السلفيني ابلرغم مما ُيصل عليهم من التضييق يف بعض الدول اليت تصف نفسها
بدول مواطنة إال أهنم ال خيرجون مطل ًقا عن انضباطهم يف التعامل مع الدولة ،وصربهم
على كل ما ُيصل هلم ،وحماولة مدافعته ابحلسىن.
ولننصرف إىل إثبات ذلك ببعض األمثلة الواقعية:
السلفية واملواطنة يف اململكة العربية السعودية:

اململكة العربية السعودية دولة سلفية وفق ما صرح به مؤسسها امللك عبد العزيز
بن عبد الرمحن آل سعود رمحه هللا ،ووفق ما صرح به امللوك من بنيه حىت امللك
سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا؛ ومع ذلك فهي دولة مواطنة ،ومل حتُل سلفية الدولة
دون أن تكون كذلك؛ ولذلك مل يدخل وصف الدولة ابلسلفية يف النظام األساسي
للحكم جبميع مواده؛ ومن أهداف ذلك حفظ حق الوجود املذهيب يف بعض مناطق
من الدولة ،وجاءت املادة األوىل من النظام األساسي هكذا( :اململكة العربية
السعودية دولة إسالمية ،ذات سيادة اتمة ،دينها اإلسالم ،ودستورها كتاب هللا تعاىل
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم) ،وجاءت املادة السابعة لتقول( :يستمد احلكم يف
اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومها
احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة).
ومبا أن مجيع املواطنني مسلمون فهااتن املاداتن ال اعرتاض عليهما عند أي من
أفراد الشعب؛ والدولة انطالقًا من هاتني املادتني تعطي املواطنني حقوقهم دون النظر
إىل انتماءاهتم املذهبية؛ ومبا أن الصوفية هم موضوع النقاش فهم يف السعودية ال
يعانون من أي متييز حقوقي ،وعلى الصعيد العملي فهم ميارسون مجيع شعائرهم
اخلاصة هبم بشرطني:
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األول :أن ال ختالف هذه الشعائر النظام العام للمجتمع.
اآلخر :أن ال ختالف هذه الشعائر الكتاب والسنة اللَذين مها دستور الدولة
واحلاكمان على مجيع أنظمتها.
ولذلك ومن منطلق هذه احلقوق استطاع املنتسبون للصوفية الوصول بكفاءاهتم
الذاتية إىل مناصب حساسة وقيادية يف الدولة ،ومنها :عدد من الوزارات اهلامة دون
أن يكون انتماؤهم املذهيب حائال دون ذلك؛ كما وصلوا إىل مناصب علمية يف التعليم
واجلامعات وبعض اهليئات الشرعية.
وعليه فبوسعنا اجلزم أبن السعودية مثال لدولة مواطنة انجحة ،ومل حتل سلفيتها
دون ذلك؛ كما أهنا مل تشهد على مدى اترخيها صرا ًعا سلفيًّا صوفيًّا على النحو
الذي ُيكيه التقرير؛ ألن أي حماولة إلذكاء أي صراع -سواء أكان من أطراف صوفية
أم سلفية -يتم إهناؤه بسرعة ودون حدوث أي تبعات وف ًقا للكتاب والسنة.

السلفية ودولة املواطنة خارج السعودية:
تنتشر السلفية احلقة اليت حت َدثنا عن تعريفها يف العنوان السابق يف مجيع دول العامل
اإلسالمي ،بل ويف أورواب وأسرتاليا واألمريكيتني ،وينتظم السلفيون يف كل تلك الدول
كمواطنني خاضعني للقانون بل ومتجاوبني معه؛ وتكمن مشكلتهم يف نسبة
اجلماعات التكفريية نفسها إىل السلفية؛ وهذا االنتساب ينبغي أن ال ينطلي على
املراكز البحثية العلمية وال على متخذي القرار يف كل تلك الدول.
نعم خيتلف السلفيون يف كل تلك الدول بني انشطني يف العمل السياسي يف
دوهلم ،وآخرين يؤثرون العمل الدعوي واإلغاثي والتطوعي على العمل السياسي مع
عدم اعرتاضهم على االشتغال ابلسياسة ،وفئة اثلثة ترى االشتغال ابلعمل الدعوي
والتطوعي وال ترى جواز املشاركة يف العمل السياسي.
كل تلك الفئات موجودة ،لكنها كلها جتتمع يف العمل ضمن القانون وداخل
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والية الدولة وسيادهتا .وال ميكننا يف هذا الرد إثبات ذلك من خالل استعراض أوضاع
أمنوذجا؛ لكون
السلفيني يف كل أحناء العامل ،لكننا سوف نكتفي ابلسلفيني يف مصر
ً
الورقة موضوع الرد منطلقة من هناك:
السلفية يف مصر واملواطنة:

ميكن القول أبن أبرز القوى السلفية الظاهرة اليوم يف مصر تتمثل يف مجاعة أنصار
السنة احملمدية ،والدعوة السلفية يف اإلسكندرية ،والسلفيني السائرين على طريقة
الشيخ سعيد رسالن ومن وافقه وهم أقل من الفئتني األوليني.
فجماعة أنصار السنة أتسست منذ أكثر من مائة عام ،وعاشت يف ظل العهد
امللكي والناصري ،ويف عهد الرؤساء السادات ومبارك ومرسي ،والرئيس السيسي
ظاما داخل
اليوم؛ وهي بعيدة عن العمل السياسي ،ومتارس الدعوة قدر املتاح ن ً
املساجد اليت تتوىل اإلشراف عليها وعرب القدوة الصاحلة ،وليس هلا أي مشكالت مع
دولة املواطنة ،بل تطالب بشكل نظامي حبقوقها اليت يكفلها هلا النظام ،ويطالب
املنتمون هلا مبا يكفله النظام هلم من حقوق ،دون أن يذكر التاريخ هلا أي صدام مع
الدولة ،ابلرغم من أهنا عانت يف فرتات عديدة من التضييق ،لكنها جتاوزت وال تزال
تسعى لتجاوز كل عقبة أو تضييق مبا أوتيت من حكمة وصرب ولني.
عاما،
أما الدعوة السلفية يف اإلسكندرية فنشأت منذ ما يزيد ً
قليال على األربعني ً
وهي ذات نشاط علمي ودعوي كثيف وقوي؛ وبسبب تزامن نشوئها مع حركة
اجلماعات اإلسالمية املسلحة يف مصر تعرضت عدة مرات للتضييق ،وتعرض أفرادها
للحبس واألذى ،ومع ذلك مل تتَهم هذه اجلماعة أبي نشاط خمالف للنظام ،سواء
أكان ذلك يف عهد الرئيس السادات أم مبارك ،وكذا يف عهدي الرئيسني مرسي
والسيسي ،وظل املنتمون هلا حمافظني على النظام ،مطالبني حبقوقهم الوطنية وفق
نظاما ،ومل يلجؤوا يف أحلك األوقات ألي نوع من العنف.
األساليب املقررة ً
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وبعد ثورة  25يناير رأى بعض السلفيني -وأكثرهم من املنتمني للدعوة السلفية
يف اإلسكندرية -املشاركة السياسية عرب إنشاء حزب سياسي؛ وابلفعل مت إنشاء
حزب النور ،وحصل بطريقة دميوقراطية نزيهة على  %25من مقاعد الربملان؛ ومع
ذلك مل متكنه السلطة يف ذلك الوقت -وكانت لإلخوان املسلمني ممثلني يف الرئيس
حممد مرسي العياط -مل متكن احلزب من حقه يف املقاعد الوزارية ،فلم يعط حزب
النور أي وزارة أو أي منصب استشاري؛ مع إعطاء األحزاب العلمانية واليسارية ما
يقرب أو يزيد عن النصف من املقاعد الوزارية؛ ومع هذا الغمط يف احلقوق السياسية
تعامل حزب النور وقواعده الشعبية مع األمر ابنسيابية اتمة ،ومل يقوموا إباثرة أي
مشكالت مع الدولة؛ وبعد ذلك حل الربملان؛ مث جاءت ثورة  30يونيو واليت كانت
تبعاهتا من تويل اجليش للسلطة وعزل الرئيس مرسي غري مرحب هبا لدى حزب النور،
إال أنه تعامل بواقعية اتمة ،وأبصر مآالت األمور ،ووافق على ما عرف آنذاك خبارطة
الطريق ،وشارك يف صياغة الدستور اجلديد؛ وكان ملشاركته أثرها البالغ يف النص على
إسالمية الدولة ومصدرية الشريعة يف ديباجة الدستور؛ وموقفه من خارطة الطريق مل
عرب عن ذلك بشكل
مينعه من إدانة األسلوب الذي مت به فض جتمع رابعة والنهضة ،و َ
نظامي وحضاري يكفله له النظام والدستور.
مثاال على احرتام
ولست يف صدد استعراض مواقف حزب النور ،ولكين قدمت ً
السلفيني للمواطنة يف دولة ترفع شعار املواطنة؛ وجناحهم يف العمل السياسي مع
حرماهنم من حقوقهم السياسية ،وهذا خالف ما ا َدعت الورقة؛ حيث زعمت الورقة
السلفي ال يقوم على مرونة تقبل اآلخر.
أن الفكر
َ
وحني ننظر إىل مجاعة أنصار السنة جند أهنم تعاملوا مع املتغريات السياسية هبدوء
اتم ،ومل يغريوا من موقفهم الثابت من عدم اخلوض يف السياسة ،ومن االنشغال
برسالتهم األساسية وهي الدعوة.
وابلرغم من ابتعاد الشيخ رسالن واملوافقني له عن املشاركة السياسية واختالفهم
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الشديد مع إخواهنم يف الدعوة السلفية وأنصار السنة ،إال أهنم ظلوا على خط الوقوف
مع الدولة وتقدمي األمن والسلم والوحدة واالستقرار على غريها من املطالب املهمة.
نعم ،هناك الكثري من السلفيني النخبويني -يف القاهرة خاصة -من وقف مع
اإلخوان بعد ثورة  30يونيو ،واعرتضوا بشكل قوي ًّ
جدا على ما قام به اجليش من
إجراءات ،لكن ال ميكن أن يصنَف ذلك يف خانة االعرتاض على دولة املواطنة أو
عدم قبول لآلخر أو العجز عن قبول املشورة وغريها من الصفات اهلجائية اليت
أطلقها الباحث دون خطام وال زمام؛ لكنه يقوم على تفسري سياسي ألحداث 30
يونيو وما وقع بعدها خيتلف عن التفسري الذي ق َدمه الثوار واجليش؛ وهذا األمر يعين
بشكل أكرب خالف ما ذكره الباحث من عدم املرونة ...بل عدم املرونة هو يف عدم
وضع مثل هذه االعرتاضات يف مكاهنا الصحيح؛ بل وعدم إجياد تفسري هلا سوى
التفسري السليب.

أنتهي هنا من التعليق على رسالة هذه الورقة ألخلص إىل النتائج التالية،

وهي:

 -1إن حماولة اخللط بني اجلماعات اإلرهابية التكفريية وبني السلفية عمل
مرفوض فكرًًّّي وساقط علميًّا ،وواضح منه اإلغراض والسري وفق أجندة عاملية حملاربة
السلفية.
 -2السلفية استطاعت إقامة دولة إسالمية مل حتل إسالميتها وسلفيتها بني أن
تعطي املواطنني على اختالف توجهاهتم حقوقهم الفكرية والعملية والعلمية واملادية،
دون أن يؤثر ذلك على انتمائها الديين والسلفي ،وأعين هبا اململكة العربية السعودية؛
جناحا يف ذلك ،ابلرغم من
بل نقول بثقة :إن السعودية هي أكثر الدول اإلسالمية ً
كون معظم الدول اإلسالمية والعربية نشأت على أفكار ودعاًّيت تتضمن حقوق
املواطنة والعدالة واحلرًّيت والدميقراطية ،ومع ذلك مل تقدم ملواطنيها من ذلك إال
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الزهيد ،ومنها من جلبت ملواطنيها الضياع واحلروب والدمار.
 -3السلفيون يف مجيع الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية مثال لالنسجام مع
األنظمة ،كما أهنم مثال للقدرة العجيبة على االحتفاظ بشخصيتهم دون أن يكون
هلذا احلفاظ تبعات خارجة عن النظام ،وأي ردود فعل انجتة عن موجات التضييق
أبدا عن احلجم الطبيعي؛ كما أهنا بقيت ردود فعل
عليهم وحماربتهم إعالميًّا مل خترج ً
فردية ال متثل اجلماعة.
وهنا أنتقل إىل املناقشة العلمية ملا أورده الباحث من معلومات حول السلفية
أوال:
والصوفية ومن مقارانت بينهما؛ وأبدأ ً
تصرحيات عالء ماضي أبو العزامي شيخ الطريقة العزمية:
نقل الباحث عن عالء ماضي أبو العزامي شيخ الطريقة العزمية الصوفية قوله" :إن
بعض التيارات السلفية تكفر الصوفية ،وتتعمد بث الشائعات ،وعرض اقرتاحات مثرية
للجدل؛ حىت يفسدوا على الصوفية موالدهم."...
هكذا نقل الباحث ،لكن احلقيقة :أن عالء أبو العزامي مل يقل :بعض تيارات
شامال جلميع السلفيني؛ فوف ًقا لصحيفة اليوم السابع بتاريخ
السلفية؛ بل كان حديثه ً
ردا على السؤال عن حترمي السلفيني لالحتفال
2018 /4 /10م قال أبو العزامي ًّ
ابملولد" :إن هؤالء ما هم إال جمموعة لنشر الفنت يف اجملتمع ،وهم حيرمون كل شيء
ألهنم إرهابيون ،وال يريدون أي نشر للتسامح ونبذ العنف ،وهم يريدون أن تكون

مصر غارقة يف الدماء واإلرهاب بشكل مستمر".
ردا على ًّيسر
ويف اتريخ 2018 /4 /26م نشرت اليوم السابع قول أبو العزامي ًّ

برهامي القيادي يف حزب النور السلفي" :إن السلفية هم املنهج اإلرهايب الذي
خرج من حتت عباءته كل الدواعش".
إ ًذا فاهتامات أبو العزامي ليست لبعض التيارات السلفية ،بل هي لكل السلفيني،
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وابألخص التيار املشارك يف العمل السياسي والذي ميتلك متثيال يف الربملان املصري،
والذي حصلت قائمته االنتخابية على قرابة مليون صوت( )1منخفضة عن قائمة
األكثرية يف الربملان -واليت شارك فيها أكثر من مخسني حزًاب سياسيًّا يف مصر -مبئة
ألف صوت فقط ،وهو احلزب الذي مل يعرف عنه وال عن أي من قواعده املشاركة يف
عوضا
أي عمل إجرامي؛ كل ذلك يبني مدى التجين الذي مارسه أبو العزامي؛ وهو ً
عن أن يرد على النقد العلمي الذي وجهه السلفيون إلقامة املوالد؛ كأن يبني أدلة
مشروعية هذا العمل من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة أو أفعال العلماء من القرون
عوضا عن ذلك قام ابالهتام ابلتكفري واإلرهاب وغريها من التهم اليت يعترب
الثالثة؛ ً
شرعا وقانو ًان ،فالذي يريد تفريق اجملتمع ًّ
حقا وإاثرة الفنت فيه
إطالقها دون دليل جرمية ً
هو ذلك الذي يتهم شرُية كبرية منه عربت صناديق االنتخاابت عن قوهتا الفائقة
وشعبيتها مرتني :األوىل :حني حصلت على ربع مقاعد الربملان يف انتخاابت ما بعد
ثورة  25يناير ،واألخرى حني حصلت على اثين عدد من األصوات يف االنتخاابت
الربملانية بعد ثورة  30يونيو؛ ومل ُيل دون أن تكون القوة األوىل يف الربملان املصري
سوى نظام القوائم االنتخابية الذي ينص على أن تفوق قائمة على أخرى بصوت
واحد يقضي إبسقاط القائمة األخرى أبسرها مهما كانت حصيلتها من األصوات.
فمن يتهم دون مباالة ابإلرهاب والتكفري فئة هبذا احلجم هو من يريد تقسيم
نقدا علميًّا فهذا الذي يعرب
اجملتمع وإاثرة الفوضى؛ أما من ينتقد إحدى املمارسات ً
عن املواطنة احلقيقية اليت تكفل حرية التعبري يف نقد املمارسات اخلاطئة ،واليت هي
إحدى مقررات الدستور والنظام اإلعالمي يف مصر.
عالء ماضي والتكفري:
حمل نقدان يف هذا الرد؛ لكن تصدير
صحيح أن عالء ماضي ليس موضوع الورقة َ

( )1انظر ذلك يف مقال :حتليل نتائج حزب النور ،صحيفة صوت السلف ،األحد .2016/4/3
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الورقة بتصرُيه وانتهاء الباحث إىل نتيجة تعين إقرار ما أدىل به عالء ماضي بل
والزًّيدة عليه؛ كل ذلك ُيتم علينا تنبيه القارئ إىل حقيقة امليول الفكرية هلذا الرجل،
فما موقفه من التكفري حني يتهم خمالفيه ابلتكفري؟
عالء ماضي هو مؤلف كتاب( :يهود أم حنابلة) الصادر عن دار الكتاب
الصويف عام 1999م والواقع يف  312صفحة؛ وقد كان اسم الكتاب( :يهود ال
حنابلة) ،لكنه استمع إىل رأي الدكتور عبد العليم شليب والذي اقرتح عليه ابستبدال
(أم) بـ(ال) ؛ كما صرح املؤلف بذلك يف لقائه بقناة العامل اإليرانية سنة 2010م(،)1
والكتاب عبارة عن جمموعة أكاذيب وترهات ينتهي منها إىل أن السلفيني كلهم ودون
استثناء ال فرق بينهم وبني اليهود.
إ ًذا من التكفريي؟ ومن الذي يفرق اجملتمع؟ هل هو من يناقش بعلمية ويطرح
التساؤالت حول مدى مشروعية ممارسة بشرية قابلة للنقد؛ كإقامة مولد يف القاهرة
كتااب يصف ماليني من أبناء املدرسة السلفية منذ عهد
للسيدة زينب ،أم من يؤلف ً
ابن تيمية -أي :من القرن السابع -حىت اليوم يصفهم أبهنم يهود ،ويؤلف يف ذلك
ليخل ابلسلم واألمن العام؟!
كتااب ،ويؤلب عليهم طائفة من اجملتمع َ
ً
خاصا بعالء ماضي أكتفي من احلديث عنه هبذا القدر،
وألن املوضوع ليس ًّ
كل البعد
قدرا كافيًا يف بيان حقيقته ومدى لدده وفجوره يف اخلصومة ،وبُعده َ
وأظنه ً
عن املنهج العلمي وعن مسالك املنصفني واملعتدلني.

السلفيون وتكفري الصوفية:
السلفيون يف التكفري منهجهم هو منهج الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان،
معذورا جبهل أو أتويل أو إكراه؛ وإذا ثبت كفر أحد
فال يكفرون بذنب ،وال يكفرون
ً
من املسلمني ووجدت الشروط وانتفت املوانع فال يوقعون العقوبة عليه؛ ألن ذلك
( )1اللقاء مفَرغ منشور يف عدد من املواقع ،منها :موقع الغدير الشيعي بتاريخ 2010 /1 /5م.

-13-

ليس إليهم ،وإمنا هو للجهات الرمسية املعنية ،فيحال للقضاء ،ويستتاب ،وتقام عليه
شرعا.
احلجة ،وُيكم عليه القاضي مبا يناسب حاله ً
وُكتُب علماء السلفية تـغُص هبذا األمر؛ ويف هذا الرد سأكتفي بنص من رأس
السلفية يف العصر احلاضر ،وهو اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ،الذي أحيا هللا
به معامل الدين وأقام به منهج السلف بعد طول غيبة وانداثر ،وكان من آاثره العظيمة
اليت ال ينقطع أجرها إن شاء هللا هذه الدولة املباركة اململكة العربية السعودية ،اليت
قامت على دعوته ،وبلغ نفعها يف جتديد معامل الدين وحرب اخلرافة مشارق األرض
ومغارهبا ،وهذا من عظيم فضل هللا ومنته على هذه الدولة وعلى الناس ،ولكن أكثر
الناس ال يشكرون.
يقول رمحه هللا" :وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على قرب عبد القادر،

والصنم الذي على قرب أمحد البدوي ،وأمثاهلما؛ ألجل جهلهم وعدم من ينبههم،
فكيف نكفر من مل يشرك ابهلل إذا مل يهاجر إلينا أو مل يكفر ويقاتل؟! سبحانك

هذا هبتان عظيم"(.)1

أيضا" :وأما ما ذكر األعداء عين أين أكفر ابلظن وابملواالة ،أو
وقال رمحه هللا ً

أكفر اجلاهل الذي مل تقم عليه احلجة ،فهذا هبتان عظيم ،يريدون به تنفري الناس

عن دين هللا ورسوله"(.)2

وغري ذلك من املقوالت له وألبنائه ولعلماء السلفية أمجعني.
وهبا ومبثلها نرد قول الباحث الذي أرسله دون بينة ويرمي السلفية ابلتكفري حني

قال يف أول ورقته" :فالعبارات واجلمل اليت رددها املتصوفة ..كفيلة إبخراجك من
الدين والدنيا لو نطقت هبا أمام الفصيل السلفي" ،وقوله" :هكذا خُيرج السلفيون

( )1ينظر :الدرر السنية (.)66 /1
( )2ينظر :جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب (.)14 /3
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املنتمني للطرق الصوفية من اإلميان للكفر ،وابلتايل يستحلون دماءهم وأمواهلم".
كالم مرسل دون بينة!! وهللا املستعان ،وال حول وال قوة إال به.

ومما ال يعلمه أكثر الناس :أن السلفيني يف العصر احلاضر هم أكثر من ألفوا

الكتب يف الرد على دعاة التكفري؛ فإننا حني ننظر إىل علماء الصوفية يف العصر
احلاضر ال جند هلم مؤلفات ترد على شبهات التكفرييني ،وترد اآلًّيت واألحاديث
املتشاهبة اليت يستدل هبا دعاة التكفري إىل حمكمات الدين؛ ال جتد هذا النوع من
الكتب إال عند السلفيني وحدهم؛ أما من سواهم فمعظم مؤلفاهتم ومقاالهتم يف هذا
الباب منصبة على حماولة إثبات نسبة التكفري إىل السلفيني ،هذا مههم الذي شغلوا
أنفسهم به ،أما الرد على دعاة التكفري فليس هلم كبري جهد فيه.
ولن أستعرض يف هذا الرد مؤلفات علماء السلفية يف الشرق والغرب يف مواجهة
الفكر التكفريي ،بل سأقتصر على بعض مؤلفات السلفيني يف مصر اليت هي مصدر
هذه الورقة:
 -1كتاب مسائل اإلميان والكفر ،للدكتور ًّيسر برهامي ،الرجل عينه الذي أاثر
نقده ملمارسة املوالد تصرُيات عالء ماضي أبو العزامي.
ُ
 -2العذر ابجلهل والرد على بدعة التكفري ،للدكتور أمحد فريد.
 -3سعة رمحة رب العاملني للجهال املخالفني للشريعة من املسلمني وبيان عموم
العذر يف الدارين ألصول وفروع الدين ،أتليف :السيد بن سعد الدين الغباشي.
 -4ال إله إال هللا كلمة النجاة ،للدكتور ًّيسر برهامي.
 -5النكري على اخلوارج ودعاة التكفري ،أتليف :الشيخ السيد حسني العفاين.
 -6إعالن النكري على غالة التكفري ،أتليف :أمحد بن إبراهيم أبو العينني.
 -7فتح العلي الكبري يف مسائل اإلميان والرد على شبهات التكفري ،أتليف:
الشيخ عادل نصري.
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هدا يشابه أو
وغريها من الكتب اليت تفَرد السلفيون بكتابتها ،بينما ال جند ج ً
يقرب من هذا اجلهد يف الرد على شبهات اخلوارج التكفرييني.
وهبذا يتأكد للقارئ مدى اجملازفة والتجين اللذين أقدم عليهما كاتب التقرير.
كاتب التقرير يرد على نفسه:

مل يكد كاتب التقرير ينتهي من إرسال افرتاءاته السابق ذكرها حىت انقض نفسه

حني ذكر :أن السلفيني يقسمون الصوفية إىل ثالث طبقات؛ قال" :الطبقة األوىل:

وكان يغلب على أكثرهم االستقامة يف العقيدة ،واإلكثار من دعاوى التزام السنة

وهنج السلف ،ومن أشهر رموز هذا التيار أبو القاسم اخلراز."...

وجه التناقض :أنه قبل شروعه يف هذا التقسيم بسطرين فقط يذكر أن السلفيني

خيرجون الصوفية من اإلميان للكفر ،ويستبيحون دماءهم وأمواهلم ،فكيف يسوغ له
هذا احلكم املطلق مع أنه يعلم أن السلفيني لديهم هذا العدل ،وهذه العلمية يف
التقسيم ،وأهنم يرون أن طبقة من الصوفية يغلب على أكثرهم االستقامة يف العقيدة.
ومما جيدر بيانه هنا :أن تقسيم الصوفية إىل ثالث طبقات وكامل النص الذي

أورده الباحث منقول حبروفه مع شيء من االختصار عن كتاب" :املوسوعة امليسرة

يف األداين واملذاهب"()1؛ ولألسف مل يشر الباحث إليها ،مع أنه نقل منها نقال
حرفيًّا؛ وهذا يوقفنا عند أحد العيوب املنهجية يف هذه الورقة ،واليت قلنا :إهنا سوف
تتضح يف أثناء هذا الرد.
ومن األخطاء العلمية واملنهجية أيضا :أن الباحث نسب هذا التقسيم إىل

السلفيني مع أنه جمرد اجتهاد من كاتيب املوسوعة امليسرة ميكن تباحث أمر نقده وزًّيدة
الطبقات إىل ست أو أكثر؛ صحيح أن املوسوعة امليسرة جمهود قدمته للعلم والعامل
مؤسسة سلفية سعودية وهي" :الندوة العاملية للشباب املسلم"؛ لكن هذه املوسوعة
( )1املوسوعة امليسرة يف األدًّين واملذاهب (.)256 /2
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فضال عن جمموعهم ،وإن كان
كتااب وصفيًّا علميًّا ال يعرب عن آحاد السلفيةً ،
تبقى ً
السلفية يرون تلك املنظمة وما تقوم به من أعمال تربوية ودعوية وعلمية وإغاثية من
إجنازات بالدهم احملمودة.

ومن تناقضات الباحث ورده على نفسه :أنه ذكر قبل أسطر من نقله لطبقات

الصوفية :كون اخلراز من أصحاب البدع الشركية اليت ترتكب ابسم الصوفية ،ويكفر
السلفيةُ الصوفية من أجله .مث عند ذكر الطبقات جيعل اخلراز من الطبقة األوىل اليت
ُيكم السلفيون ابستقامتهم على العقيدة!
أسباب العداء:
يتساءل الباحث عن أسباب العداء بني فصيلني كالمها يشهد أن ال إله إال هللا،
عددا من القضاًّي يرى أهنا اهتامات يوجهها السلفيون للصوفية ،ويرى أن
مث يسرد ً
الوقوف على هذه التهم سوف جيعلنا نعرف هذا السبب.
وهنا نقف لبحث أمرين:
األول :هل ًّ
حقا يعادي السلفيون الصوفيني؟

واآلخر :مناقشة الباحث فيما ذكره حول عدد من املصطلحات.
فهل ًّ
حقا يعادي السلفيون الصوفيني؟
أحدا من املسلمني؛ بل يشفقون على املسلمني ،وُيرصون
السلفيون ال يعادون ً
على اإلسالم أشد من حرصهم على أنفسهم؛ ومن منطلق الشفقة على املسلمني
واحلرص على اإلسالم يقفون يف وجه الدعوات اليت حتاول صرف املسلمني عن الدين
الصحيح الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهو الدين القيم الذي ال
عوج فيه ،والدين التام الذي ال نقص فيه ،كما يقفون يف وجه كل من يسعى إلدخال
ما ليس من اإلسالم ،ويوهم عوام املسلمني أنه من الدين وهو ليس من الدين يف
شيء.
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وأسلوهبم يف التعبري عن هذا الوقوف هو املطالبة بدليل من القرآن أو السنة أو
حىت من قول أو فعل سلف األمة من الصحابة رضي هللا عنهم يدل على أن هذا
العمل أو ذاك جاء به الشرع وليس بدعة يف الدين.
فكل ما يطلبونه هو الدليل ال غري؛ وهلم يف هذه املطالبة مستندهم القطعي
الثبوت والقطعي الداللة يف كمال الدين ومتامه وقيامه ،وحرمة اإلحداث واالبتداع فيه؛
وأستغين عن سردها هنا ابإلحالة إىل بعض الكتب اليت ختصصت يف التحذير من
االبتداع يف الدين؛ ومنها :كتاب "البدع والنهي عنها" حملمد بن وضاح القرطيب (ت

287هـ)؛ كتاب "احلوادث والبدع" أليب بكر الطرطوشي رمحه هللا (ت 530هـ)؛
وكتاب "اتباع السنن واجتناب البدع" لضياء الدين املقدسي (ت 643هـ)؛ وكتاب

"االعتصام" أليب إسحاق الشاطيب (ت 790هـ)؛ وغري ذلك من الكتب اليت ألفها
أصحاهبا غرية على الدين من أن تظهر يف املسلمني البدع حىت يبتعدوا عما أنزل هللا،
ويستبدلوا بشريعة هللا عبادات وعقائد وتصورات ما أنزل هللا هبا من سلطان.
لكن مطالبة السلفيني ابلدليل على ما يُستحدث من البدع تـُواجهُ ابلعجز،
فيذهب هؤالء إىل التأليب على السلفيني وحماربتهم وتشويه صورهتم والكذب عليهم
عوضا عن الرضوخ للحق والعودة إليه.
ً
وقد كان هذا دأب خصوم املنهج السلفي من حني أن تسلطت البدع على
املسلمني؛ ال يواجهون أتباع منهج السلف إال ابلتشويه واستعداء السلطات والدول
عليهم ،وما حمنة اإلمام أمحد وموت ابن تيمية يف السجن إال مثاالن اترخييان صارخان
أحدا ،وسريهتما تشهد أبهنما مل يطلبا إال
على هذا األمر ،ومل يكن الرجالن يعادًّين ً
الدليل؛ وكان اإلمام أمحد يقول وهو جيلد ابلسياط" :آتوين آية أو حديثًا".
ويف مطلع عصران احلاضر -وأعين ابلتحديد عام 1162هـ -مل يكن السلفيون
خطرا على أحد ،وكانوا يعيشون يف واحة يف وسط
يعادون ً
أحدا ،وال يشكلون ً
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صحراء اجلزيرة العربية امسها الدرعية ،ومع ذلك ووجهوا ابلتهديد والوعيد؛ وأرسل
السلطان حممود األول يف تلك السنة رسالة إىل شريف مكة ومعها عشرون ألف لرية
ذهبية ليقتل امللحد (هكذا وصفه) حممد بن عبد الوهاب ،وما زالوا يرسلون هلم
اجليوش من العراق واحلجاز والسلفيون يتق َوون بقوة هللا تعاىل ،وتتسع دًّيرهم؛ حىت
عرمرما من مصر إىل أن وصل إىل الدرعية ،فدمرها ،وقتل من قتل،
أرسلوا هلم ً
جيشا ً
جندا كلها لتعود
وه َجر من ه َجر من علمائها وأهلها ،وأسر من أسر ،مث تركوهم وتركوا ً
حاهلا كما كانت قبل احلكم السلفي ،يعود إليها اجلهل واخلوف واخلرافة ،ذلك الثالثي
الذي ُيول بني األمم وبني احلضارة والرقي والوحدة.
ويف أايمنا الراهنة :ما العداء الذي فعله السلفيون يف كل بلد إسالمي؟
ليس هلم يف كل بلد إال الدعوة ابحلسىن واملطالبة ابلدليل وطلب العلم وتعليمه،
فأين العداء يف هذا؟!
مث نرى املوقف منهم :التضييق عليهم يف مساجدهم ودروسهم ومؤسساهتم ،بل
وصل األمر إىل حلاهم وثياهبم ونقاب نسائهم؛ مث بعد ذلك نسبة احلركات اخلارجية
التكفريية إليهم؛ فأي عداء فعلوه؟! وأي عداء فُعل هبم؟!
احدا على عداء السلفية للصوفية ،مع أنه قد افتتح
وال يـُقدم الباحث ً
مثاال و ً
ورقته بتصرُيات عالء ماضي العدوانية.

الصوفية والتقية:
السلفيون ال يتهمون الصوفية ابلتقية كما زعم صاحب الورقة؛ بل إن كبار
الصوفية هم من يقرون هبذا األمر ،وقد كانت كتب الصوفية ال يطلع عليها إال هم،
أما اليوم فقد ظهرت كتبهم وانتشرت أقاويلهم وعرف اجلميع حقيقتهم؛ ولذلك
ُياولون اليوم التنصل منها حتت زعم أهنا دعوى يدعيها عليهم السلفيون؛ وسأكتفي
بنقل ثالثة إقرارات لكبارهم؛ وإال فاألمر ميكن التوسع فيه ونقل العشرات.
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روى الكالابذي (ت 380هـ) يف كتاب "التعرف ملذهب أهل التصوف" عن

حربان هذا العلم حتبريا ،مث خبأانه يف السراديب،
اجلنيد أنه قال للشبلي( :حنن ر
فجئت أنت فأظهرته على رؤوس املأل ،فقال :أان أقول وأان أمسع ،فهل يف الدارين

غريي)(.)1

ونقل الشعراين (ت 973هـ) عن اجلنيد( :كان يسرت كالم أهل الطريق عمن

ليس منهم ،وكان يسترت ابلفقه واإلفتاء على مذهب أيب ثور؛ وكان إذا تكلم يف
علوم القوم أغلق ابب داره ،وجعل مفتاحه حتت وركه)(.)2
ت ي
عين الرؤاي لرسول هللا صلى
أيضا عن الشاذيل قولهْ ( :امتَ نَ َع ْ
ونقل الشعراين ً

هللا عليه وسلم ،مث رأيته ،فقلت :اي رسول هللا :ما ذنيب؟ فقال :إنك لست أبهل
لرؤيتنا ،ألنك تخطليع الناس على أسراران)(.)3

فإذا كان الصوفية يقرون ابلتقية ،فماذا يفعل السلفيون؟!
فهذا هو اجلنيد -وهو أمثل كبارهم -يتسرت ابلفقه ومذهب أيب ثور؛ فيا ترى ماذا
كان خيفي؟!

الصوفية واخلنوع:
زعم الباحث أن السلفية يرمون الصوفية ابخلنوع حتت ذريعة العيش يف جمتمع
مدين ،خالف السلفية الذين يسعون لتكريس خطاهبم وإعالء كلمة احلق اليت جيب
أن تنازع امللك يف السيطرة على قلوب املواطنني وعقوهلم.
والرد على هذه املغالطة يف نقاط:

األوىل :أن موقف السلفية من طاعة والة األمر يف غري معصية هللا تعاىل من سد
( )1التعرف ملذهب أهل التصوف (ص.)172 :
( )2اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر (ص.)9302 :
( )3الطبقات الكربى ،للشعراين (.)75 /2
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ذرائع الفنت ومن اعتبار مقاصد الشريعة ودرء املفاسد ،موقفها من كل ذلك أشهر من
أن يعَرف به ،بل إن السلفية هي اليت أشهرت هذه املعاين يف العصر احلديث؛ ولذلك
ال تكاد جتد مؤلفات يف هذا الباب يف العصر احلاضر يف هذه املعاين لغري علماء
ودعاة السلفية ،وقلَما جتد -بل لعلك ال جتد -يف هذا الباب مؤلفات وحماضرات لغري
علماء ودعاة السلفية؛ مما يؤكد بطالن مزاعم الباحث يف كون السلفية تسعى ملنازعة
امللك يف السيطرة على عقول وقلوب املواطنني.
وسوف أذكر أمثلة لذلك :كتاب "طاعة أويل األمر" للدكتور عبد هللا بن إبراهيم

الطريقي؛ كتاب "اجلماعة واإلمامة" للدكتور حممد عمر ابزمول؛ كتاب "طاعة والة

األمر يف السنة النبوية" للدكتور خالد بن إبراهيم الرومي؛ وغري ذلك من الكتب يف
هذا الباب كثري.

الثانية :السلفيون ال ُيكمون على كل الطرق الصوفية حبكم واحد ،بل هم أعدل
وأعلم من ذلك ،وقد كان ألتباع الطريقة السنوسية يف مقاومة االحتالل اإليطايل يف
أوائل القرن املاضي مواقف خلَدها التاريخ ،وهي حمل ثناء وإكبار من السلفيني
وغريهم؛ ولذا استضافت السعودية -وهي يف بداية تكوينها وأوج سلفيتها -قادة
اجلهاد من العائلة السنوسية ،ومل حتل صوفيتهم دون إكرام السعودية هلم.
الذي يعيبه السلفيون على بعض الطرق الصوفية ليس االنسجام مع الدولة؛ بل
اإلغراق يف البدع إىل حد يكون إثبات البدعة أوىل من إقامة السنة ابلدرجة اليت
عددا من الطرق الصوفية تتحالف مع االحتالل األوريب لبالدها يف مقابل
جعلت ً
االحتفاظ هلم خبالويهم وزواًّيهم وحضراهتم وأعطياهتم وموالدهم؛ ويف املقابل يسكت
هؤالء من الصوفية عن كل جرائم االحتالل من قتل وتدمري وهتجري واغتصاب؛ وقد
ظهر هذا يف أوضح صورة يف اجلزائر ،حيث وقفت كثري من الطرق الصوفية مع
املستعمر ،وأتلبت ضد مجعية علماء املسلمني ومؤسسها الشيخ عبد احلميد بن
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ابديس رمحه هللا ،وكادوا يقتلونه(.)1
فهذا هو اخلنوع الذي ال يرضاه السلفيون ،وال يرضاه هللا عز وجل القائل يف
يل ري ر ي
{وقَاتيلخوا ييف َسبي ي
ين يخ َقاتيلخونَ خك ْم َوَال تَ ْعتَ خدوا إي رن ر
ب
اَّللَ َال خيحي ُّ
كتابهَ :
اَّلل الذ َ
ي
ين} [البقرة ،]190 :فكيف مبن يتعاون مع احملتل وميكنه من أرضه وعرضه،
ال خْم ْعتَد َ
ويعادي ألجله أخاه املسلم؟! فهذا وهللا أعظم اخلنوع والذلة.
الثالثة :جيب التنبيه إىل أن قول السلفيني بوجوب الطاعة لوالة األمر يف املنشط

استسالما أو ذلة؛ بل هو استجابة ألمر هللا
خنوعا أو
واملكره والعسر واليسر ليس ً
ً
تعاىل وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ وهو مشروط بكونه يف غري معصية؛ أما يف
حال األمر ابملعصية فإن احلاكم ليس له طاعة خبصوص تلك املعصية اليت أمر هبا،
وارتفاع لزوم الطاعة له يف هذه املعصية ال يعين ارتفاع حقه يف الطاعة مطلقا ،بل هو
مستحق هلا يف غري خصوص تلك املعصية؛ كما أن ذلك ال يعين اخلروج عليه أو
التأليب.
أضف إىل ذلك بقاء حق النصيحة له واجبًا؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم:

((الدين النصيحة)) ،قلنا :ملن؟ قال(( :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم))(.)2

الصوفية والتسول:

يزعم الباحث أن السلفيني ينتقدون الصوفية على حياهتم اليت ال تليق ابملسلم
احلق ،واملتسمة بركون اهلمة والذل والضعف والزهد يف احلياة.

ونقول هنا :نعم السلفيون ال ُيبون هذا النوع من احلياة؛ ألهنا حياة رهبانية هنى
اتباعا للرسول صلى
هللا عنها؛ كما أهنا بعيدة عن الزهد الذي اتصف به سلف األمة ً

( )1ينظر :الفكر والثقافة املعاصرة يف مشال إفريقيا ،ألنور اجلندي (ص.)52 :
( )2أخرجه مسلم (.)95
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هللا عليه وسلم.
ومع ذلك فإن هذه الصفة تعد اليوم اترخيية يف تعلقها ابلصوفية؛ إذ مل تعد هذه
احلالة عندهم بشكل كبري كما كانت عليه قبل عقود ،وأصبح منهم اليوم أهل ثراء
ودنيا ومناصب اجتماعية وسياسية وغريها.
الصوفية والقوة املعطلة:

يزعم الباحث :أن السلفيني يرون أن الصوفية قوة معطلة ،ويريدون استغالهلا أو
القضاء عليها؛ وعلل الباحث ذلك أبن هذا حىت ُيتلوا املشهد الديين وحدهم
ليتفرغوا ملواجهة الدولة ،وحتقيق أهدافهم يف مواجهة الدولة ،وهو ما حدث يف عهد
الرئيس املعزول مرسي.
وهذا الكالم من الباحث يرسله دون أمثلة ودون أدلة ،وهنا أنيت ابلتفصيل
والتدليل فنقول:
ليس السلفية هم من يرون أن الصوفية قوة معطلة ،بل هناك نصوص كثرية من
تعاليم الصوفية وأحوال من اتريخ وتراجم رؤوسهم تؤكد أن من درجات التصوف العليا
ترك الدنيا وترك العمل والسعي يف الرزق؛ وسوف أكتفي هنا بنصني ،ومها:
قال القشريي (ت 465هـ)" :ومسعت األستاذ أاب علي الدقاق يقول :والزهد أن

ترتك الدنيا كما هي ،ال تقول :أبين هبا رابطا أو أعمر مسجدا"(.)1

وقال الغزايل" :وإن كان مشغول القلب ابهلل غري مستشرف إىل الناس وال

متطلع إىل من يدخل من الباب فيأتيه برزقه ،بل تطلعه إىل فضل هللا تعاىل
واشتغاله ابهلل فهو أفضل"(.)2

وأمثال هذه األقوال كثرية يف الرتاث الصويف ،وهذا االنعزال وترك الدنيا واالهنماك

( )1الرسالة القشريية (.)324 /1
( )2إحياء علوم الدين (.)267 /4

-23-

يف الرهبانية املبتدعة والبدع الظاهرة ليس مما دعا إليه اإلسالم ،وال مما جاء به الرسول
صلى هللا عليه وسلم؛ واألدلة على ذلك يف الكتاب والسنة أظهر من أن حتصى؛
وبذلك تعلم أن السلفية ليسوا هم من يقول :إن الصوفية معطلون ،بل ذلك ما يقوله
رؤوس الصوفية عن طريقتهم.
أما ملاذا ينقم السلفيون هذا السلوك من كثري من املتصوفة؟ فلسبب واضح

وصحيح وبعيد عن السياسة ،وهو أن الصوفية ينسبونه لإلسالم والتدين؛ ويف هذا
تزييف للدين وتشويه له ،وال يسع السلفيني السكوت عن بدعة تنسب للدين وهي

ليست منه ،وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :من أحدث يف أمران هذا ما

ليس منه فهو رد))( ،)1وروي عنه صلى هللا عليه وسلم قوله(( :حيمل هذا العلم من

كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وأتويل
اجلاهلني))( .)2فنفي التحريف واالنتحال والتأويل عن الدين من صفات العدول كما

يف اخلرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم؛ وهذا ما يقوم به السلفيون ويدعون الناس
إليه.

الصوفية والسلفية وفكرة االصطفاء:
ص احلق عز وجل على خريية أمة حممد صلى هللا
يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل ن َ
ت ليلن ي
راس َأت خْم خرو َن
ري أخرم ٍة أخ ْخ ير َج ْ
عليما { :خك ْن تخ ْم َخ ْ َ
عليه وسلم ،فقال عز من قائل ً
وف وتَ ْن هو َن ع ين الْم ْن َك ير وتخ ْؤيمنو َن ياب ري
ي
َّلل} [آل عمران ،]110 :فالسلفيون
َ خ
يابل َْم ْع خر َ َ ْ َ خ
يؤمنون بكون أمة سيدان وحبيبنا حممد صلى هللا عليه وسلم خري أمة أخرجت للناس؛
وأن اإلسالم هو دين هللا احلق الذي ال يقبل هللا من اخللق دينًا غريه ،كما قال
ري ْي
اإل ْس َاليم يدينا فَ لَ ْن يخ ْقبَ َل يم ْنهخ َو خه َو ييف ْاآل يخ َرةي يم َن
سبحانهَ :
{وَم ْن يَ ْب تَ يغ غَ ْ َ

( )1أخرجه البخاري ( ،)2697ومسلم (.)17 /1718
( )2أخرجه الطحاوي يف شرح املشكل ( ،)3884والطرباين يف مسند الشاميني (.)599
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ْ ي
ين} [آل عمران ،]85 :فاالصطفاء -الذي هو معىن خريية أمة حممد صلى
اخلَاس ير َ
هللا عليه وسلم وكون دينها اإلسالم هو الدين احلق اخلالص الذي ال يقبل هللا تعاىل
غريه -هو ما يؤمن به السلفيون أشد اإلميان ،ومعهم يف ذلك نصوص الوحيني.

كما يؤكد السلفيون :أن ما يدعون إليه هو اإلسالم الذي اصطفاه هللا ألمة
حممد كما اصطفاه آلل إبراهيم ويعقوب من قبل ،قال تعاىل{ :وو ر ي ي ي
يم
ََ
صى هبَا إبْ َراه خ
ي
يي
ين إي رن ر
ين فَ َال ََتخوتخ رن إيرال َوأَنْ تخ ْم خم ْسلي خمو َن}
وب َاي بَي ر
اَّللَ ْ
بَنيه َويَ ْع خق خ
اصطََفى لَ خك خم الد َ
[البقرة ،]132 :وال يرون االنتقاص منه وال الزًّيدة فيه؛ ألن النقص والزًّيدة خيرجان
العبد من االتباع الذي أمر هللا به حني قال{ :قخ ْل إي ْن خك ْن تخ ْم خيحتبُّو َن ر
اَّللَ فَاتربيعخ يوين
خْحيبيْب خك خم ر
اَّللخ} [آل عمران.]31 :
وإذا كانت هذه األمة إمنا اكتسبت اخلريية ابإلسالم ،فبقدر ما تكون من االتباع
بعدا وقرًاب.
يكون حظها من اخلريية ً
هذا ما يؤمن به السلفيون؛ أما أن يكون لشيوخهم وآحادهم ومجاعتهم اصطفاء
خاص من هللا بغري هذا االعتبار فهذا ما ينكره السلفيون؛ ألن القول به من االفرتاء
ك
َحاطَ ْ
ت بي يه َخ يطيئَ تخهخ فَأخولَئي َ
ب َسيئَة َوأ َ
سَ
على هللا والقول عليه بغري علم{ ،بَلَى َم ْن َك َ
أَصحاب النرا ير هم فييها َخالي خدو َن ( )81والر يذين آمنخوا و َع يملخوا ال ر ي
احلا ي
ك
ت أخولَئي َ
خْ َ
َْ خ
ص َ
َ َ َ َ
اب ا ْجلَن يرة خه ْم فيي َها َخالي خدو َن} [البقرة.]82 ،81 :
أْ
َص َح خ
هذا هو املعيار الذي أمران هللا تعاىل أن نتخذه وهو العمل؛ ومع العمل الصاحل ال
جيزم العبد بقبول وال رد ،بل يطمع برمحة هللا ويسأله من فضله ،قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم(( :لن يدخل أحدا عمله اجلنة)) ،قالوا :وال أنت ًّي رسول هللا؟ قال:

((ال ،وال أان ،إال أن يتغمدين هللا بفضل ورمحة))(.)1

أما الصوفية فهم ينصون على كوهنم املصطفني من لدن هللا عز وجل دون غريهم

( )1أخرجه البخاري ( ،)5673ومسلم (.)2816

-25-

من املسلمني ،ومن نصوصهم يف ذلك :ما قاله أبو القاسم القشريي يف مقدمة رسالته

اليت تقدمت اإلشارة إليها" :جعل هللا هذه الطائفة صفوة أوليائه ،وفضلهم على

الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات هللا وسالمه عليهم ،وجعل قلوهبم

معادن أسراره ،واختصهم من بني األمة بطوالع أنواره ،فهم الغياث للخلق،

والدائرون يف عموم أحواهلم مع احلق ابحلق ،صفاهم من كدورات البشرية ،ورقاهم
إىل حمل املشاهدات مبا جتلى هلم من حقائق األحدية ،ووفقهم للقيام آبداب

العبودية ،وأشهدهم جماري أحكام الربوبية .)1("...فانظر إىل هذا الغلو يف دعوى

االصطفاء.

وقال أبو بكر الدينوري -وقد سئل عن عالمة الصويف" :-أن يكون مشغوال

بكل ما هو أوىل به من غريه ،ويكون معصوما عن املذمومات"(.)2

وهذا كله خبالف ما يقوله السلفيون من نفي العصمة عنهم وعن علمائهم
وعُبادهم ،ومن ذلك قول ابن تيمية" :خبالف غري األنبياء ،ر
فإهنم ليسوا معصومني
كما عصم األنبياء ولو كانوا أولياء هلل"(.)3

املظهر واجلوهر:
حديث الباحث عن كون السلفيني يعتنون ابملظهر دون اجلوهر ،وابللحى
والنقاب ،وينقل أن هذه التهمة موجهة من الصوفيني للسلفيني؛ وهي هتمة مل ينقل
مثاال ،وإمنا هو كالم مرسل .ومع ذلك فال مانع أن
الباحث هلا
دليال وال ً
مستندا وال ً
ً
قليال عن رأي السلفيني يف املظهر واجلوهر.
نتحدث ً
فهما مصطلحان حاداثن مل أتت هبما الشريعة؛ وإمنا جاءت الشريعة ابإلسالم
( )1مقدمة الرسالة القشريية.
( )2ينظر :طبقات الصوفية ،للسلمي (ص.)109 :
( )3جمموع الفتاوى (.)373 /2
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واإلميان واإلحسان والثواب والعقاب والفسق والكفر والعدل وغريها مما جاء يف كتاب
هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ومل أتت الشريعة ابألمر ابلعناية ببعض أوامرها
وترك اآلخر ،بل أمر هللا تعاىل ابالتباع مطل ًقا واالمتثال مطل ًقا ،فقال سبحانه{ :اتربيعخوا
َما أخنْ يز َل إيلَْي خك ْم يم ْن َربي خك ْم َوَال تَتربيعخوا يم ْن خدونييه أ َْولييَاءَ قَلييال َما تَ َذ رك خرو َن} [األعراف:
 ،]3وقال تعاىل{ :وأ ي
َطيعخوا ر
ول لَ َعلر خك ْم تخ ْر َمحخو َن} [آل عمران.]132 :
اَّللَ َوالر خس َ
َ

فالعباد مأمورون ابلطاعة واالتباع يف كل شيء ،وليس يف شيء دون آخر ،وال
ابجلواهر دون الظواهر.
نعم ،من التكاليف ما ترُكه كفر؛ كرتك التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد.
ومن التكاليف ما تركه فسق؛ كرتك الزكاة والصوم ،واحلج عند القدرة عليه ما مل يكن
إنكارا للفرضية .ومن التكاليف ما تركه حمرم لكن اتركها ال ُيكم عليه
هذا الرتك ً
ابلفسق؛ كحلق اللحية وكشف املرأة وجهها؛ فإن ذلك مما يف حترميه خالف ،وإن كنا
نراه خالفًا ضعي ًفا .ومن التكاليف ما تركه مكروه أو خالف األوىل ،ال أيمث اتركه وإن
امتثاال يستحق الثواب؛ كتقصري األزرة والتطيب وتشميت العاطس.
كان فاعله ً
وكذلك األمر يف احملظورات؛ فمنها ما فعله كفر؛ كاإلشراك ابهلل تعاىل ،ومنها ما
فعله فسق؛ كالراب والزان ،ومنها ما فعله حرام دون أن يوصف فاعله ابلفسق؛ كإطالة
الثوب إىل ما حتت الكعبني ،ومنه ما فعله مكروه ال أيمث فاعله ويستحق الثواب اتركه
امتثاال؛ كااللتفات يف الصالة والتنفس يف اإلانء واألخذ واإلعطاء ابلشمال.
ً
آَت خك خم
{وَما َ
وكل ما أمر هللا به أو هنى عنه فاملسلمون مأمورون ابالمتثال فيهَ :
اَّللَ َش يدي خد ال يْع َق ي
اَّللَ إي رن ر
ول فَ خخ خذوهخ َوَما َهنَا خك ْم َع ْنهخ فَانْ تَ خهوا َواتر خقوا ر
اب} [احلشر:
الر خس خ

.]7

ًّ
حقا ..هناك فروق بينها يف قدر الوجوب والثواب والتحرمي واإلمث ،لكن ذلك ال
جوهرا؛ فهذا التقسيم
مظهرا ،والعناية ابآلخر لكونه ً
يعين إغفال بعضها حبجة كونه ً
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ألحكام الشريعة تقسيم حادث ،ال حرج فيه لو اقتصر على جمَرد التوصيف ،أما لو
مظهرا ميكن االستغناء عنه ،وأنه ال أمهية إال ملا هو جوهر؛ فهذا
بُين عليه أن ما كان ً
املعىن فاسد ،وفيه من الضرر والذريعة إىل االحنالل واالستهانة ببعض أحكام الشرع ما
فيه ،وهللا أعلم.
ومما يؤكد ذلك ما قاله ابن تيمية" :إن الظاهر ال بد له من ابطن ُيققه ويصدقه
ويوافقه ،فمن قام بظاهر الدين من غري تصديق ابلباطن فهو منافق ،ومن ادعى ابطنًا
ظاهرا فهو كافر منافق ،بل ابطن الدين ُيقق ظاهره ويصدقه ويوافقه ،وظاهره
خيالف ً
يوافق ابطنه ويصدقه وُيققه ،كما أن اإلنسان ال بد له من روح وبدن ،ومها متفقان،
فال بد لدين اإلنسان من ظاهر وابطن يتفقان ،فالباطن للباطن من اإلنسان ،والظاهر
للظاهر منه ،والقرآن مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر ،والباطن أصل الظاهر"(.)1
الصوفية والسلفية وابن تيمية:

أشار الباحث إىل موقف ابن تيمية من الصوفية وقال" :إنه شن عليهم محلة

شعواء ال هوادة فيها".
واحلقيقة أن شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية رد على كل الطوائف
والفرق اليت خالفت أهل السنة واجلماعة ،ومل يرد على الصوفية وحسب؛ وموقفه -
رمحه هللا -كان موقف الداعية املخلص هلل الذي خياطب املخالفني بعلم وعدل؛ وقد
رد على أكثر ما أحدثه الصوفية على اختالف درجاهتم ،وبني ما وافقوا فيه الفالسفة
اليوانن من أمور كفرية ،وما وافقوا فيه أمم اهلند وغريها مما جيب احلذر منه لكونه
وبني من أقواهلم وأفعاهلم ما هو بدعة غري خمرجة من
خمرجا من امللة؛ كاحللول واالحتادَ ،
ً
الزما
الدين ،لكن محلهم عليها عبادة هللا تعاىل مبا مل يشرع؛ وكان يف كل ما كتبه ً
العدل واإلنصاف ،والثناء على بعض مشاخيهم مبا يستحقون ،ونقدهم فيما هو فيهم
( )1جمموع الفتاوى (.)268 /13

-28-

أداب؛ ويف
علما ً
وعدال و ً
حمل نقد ،واستخدم من العبارات ما يتناسب مع كل مقال ً
هذا الرد العاجل ال ميكننا استعراض ذلك والربهنة عليه ،لكننا حنيل إىل كتب ابن
تيمية يف الرد على الصوفية ،فسوف جيد املنصف فيها كل ما ذكرانه؛ بل سيجد أننا
مقصرون يف إنصافه والثناء عليه ،ومن هذه الكتب:
 -1الرد على الشاذيل يف حزبيه وما صنفه يف آداب الطريق.
 -2االستغاثة يف الرد على البكري.
 -3الرد على عدي بن مسافر.

ومن الكتب اليت ألفت عن موقف ابن تيمية من الصوفية ،وميكن للمنصف

االسرتشاد هبا عن مسلكه العادل والعلمي معهم :كتاب "ابن تيمية والتصوف"
للدكتور مصطفى حلمي.
أما موقف الصوفية من ابن تيمية فأصدق من يعرب عنه احلقبة التارخيية اليت عاشها
ابن تيمية معهم ،وكيف جنحوا عن مناظرته ابلدليل من الكتاب والسنة إىل املشاركة
يف التأليب عليه والسعي يف سجنه مر ًارا ،كانت آخرهن سجنته اليت مات فيها يف
سجن القلعة بدمشق رمحه هللا رمحة واسعة.
الصوفية والسلفية وصفات هللا تعاىل:
مرسال دون دليل أو نقل من أي مصدر :أن الصوفية
زعما ً
يزعم الباحث ً
يعتمدون على العقل يف أتويل صفات هللا تعاىل اليت تفيد التشبيه والتجسيم؛ وأن هذا
املوقف ال يرضاه السلفيون...
والصواب :أن الصوفية ابعتبارهم متصوفة ليس هلم موقف من صفات هللا تعاىل

عقلي أو نقلي؛ بل إن منهج التصوف ال يُعىن ابالشتغال أبي علم من علوم
املسلمني ،فهو منهج فيما يُسمى ابلسلوك ،وليس له عالقة ابلفقه أو التفسري أو
احلديث أو علم الكالم.
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ويؤكد ذلك شيخ الصوفية ابن العريب حيث يقول" :فالتخلق أبخالق هللا هو

التصوف ،وقد ربني العلماء التخلق أبمساء هللا احلسىن وبينوا مواضعها ،وكيف
صرف فيه مع هللا خاصة ،فمن
تنسب إىل اخللق ،وال حتصى كثرة ،وأحسن ما يخ َ
تفطن وصرفها مع هللا أحاط علما بتصريفها مع املوجودات؛ فذلك املعصوم الذي

ال ُيطئ أبدا ،واحملفوظ من أن يتحرك أو يسكن سدى ،جعلنا هللا من الصوفية
القائمني حبقوق هللا واملؤثرين جناب هللا"(.)1

وهذا الكالم نقلتُه مع ما فيه من خمالفة عقدية كي أبني أن التصوف من حيث
هو تصوف ال عالقة له ابلعلوم ،بل هو سعي إىل التخلق أبخالق هللا -حسب تعبري
ابن عريب.-
نعم ،من الصوفية من اشتغلوا وبرعوا يف كثري من العلوم ،لكن ذلك ليس
ابعتبارهم صوفية ،فهم إذا دخلوا حلق الذكر ومنهج السلوك فال عالقة هلم أبي علم
من العلوم.
وإذا بلغ الصوفية رتبة عليا من الطريق فإهنم يؤمنون ابحللول ،أي :حلول هللا تعاىل
ابملخلوقات مجيعها من بشر وحجر وشجر ،ويؤمنون ابالحتاد ،وهو :أن اإلله هو
اخللق واخللق هو اإلله .وهذه نزعة فلسفية ليست مفارقة للعقل وحده؛ بل ومفارقة
أيضا للدين.
ً
واستمع إىل هذه املقالة أليب يزيد ،وهي يف منتهى التجسيم املذموم ،قال" :رفعين
أي :هللا تعاىل -مرة فأقامين بني يديه ،وقال يلًّ :ي أاب يزيد ،إن خلقي ُيبون أنيروك ،فقلت :زيين بوحدانيتك ،وألبسين أاننيتك ،وارفعين إىل أحديتك ،حىت إذا رآين
خلقك قالوا :رأيناك ،فتكون أنت ذاك ،وال أكون أان هنا"(.)2
( )1الفتوحات املكية (.)266 /2
( )2ينظر :اللمع للسراج الصويف (ص.)461 :
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فأي تشبيه وجتسيم أشنع من هذا ،وهو أن يكون هللا يف صورة أيب يزيد
كبريا.
البسطامي ،تعاىل هللا عن ذلك ًّ
علوا ً
ويقول ابن عطاء السكندري" :ولقد مسعت شيخنا أاب العباس رضي هللا عنه
يقول :لو كشف عن حقيقة الويل لعُبد؛ ألن أوصافه من صفاته ،ونعوته من
نعوته"(.)1
فأي جتسيم وبُعد عن العقل والشرع أكثر من هذا؟!
السلفية واهتام الصوفية مبمارسة الشرك:

يذكر الباحث :أن السلفيني يتهمون الصوفية ابلشرك اخلفي ،ويـُعرف الباحث
الشرك اخلفي أبنه التربك ابألضرحة واللجوء لألولياء لقضاء احلاجات...
وتعريف الباحث للشرك اخلفي غري صحيح؛ إذ الشرك اخلفي هو :أن يعمل العبد
عمال ال يريد به وجه هللا تعاىل ،وإمنا يريد به نظر الناس ،وكتب السلفية واضحة يف
ً
هذا األمر.
أما الذي هو موضع اخلالف بني السلفية والصوفية فإنه الشرك اجللي الواضح
احلقيقي ،وهو :صرف أي نوع من العبادات لغري هللا تعاىل؛ من ذبح ونذر ودعاء.
فهذه يفعلها الصوفية يقصدون هبا األولياء من أصحاب القبور؛ وهو عمل من أعمال
الشرك؛ ومع ذلك فإن السلفية ال ُيكمون على من فعل ذلك أبنه مشرك أو كافر
حىت تزول عنه الشبهة وتقام عليه احلجة ،وهذا كثري يف كالم العلماء؛ واستمع لقول
ابن تيمية كمثال على املنهج السلفي يف التكفري" :وأما التكفري فالصواب أن من
اجتهد من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وقصد احلق فأخطأ مل يكفر ،بل يغفر له
خطؤه ،ومن تبني له ما جاء به الرسول ،فشاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى
واتبع غري سبيل املؤمنني فهو كافر ،ومن اتبع هواه وقصر يف طلب احلق وتكلم بال
( )1ينظر :لطائف املنن (ص.)95 :
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علم فهو عاص مذنب ،مث قد يكون فاس ًقا ،وقد يكون له حسنات ترجح على
سيئاته"(.)1

السلفيون ومصادر التلقي:
يذكر الباحث :أن السلفيني يرون خمالفة الصوفية للشرع يف اعتبارهم الكشف
واملنامات ودعاوى رؤية النيب صلى هللا عليه وسلم يقظة مصادر للتلقي ،وهذا الذي
ذكره الباحث حق.
فنحن مأمورون أبخذ ديننا عن هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم؛ وما يراه
الصوفيون من الكشف ورؤية النيب صلى هللا عليه وسلم واخلضر هي من البدع البعيدة
عن الشرع ،البعيدة عن العقل؛ وال يردها السلفيون وحدهم؛ بل تردها أصول مذهب
األشاعرة واملعتزلة؛ وها هي كتب أصول الفقه ممن كتبها أئمة العلماء املنتسبني ملنهج
السلف؛ كـ"العدة" أليب يعلى ،و"التمهيد" أليب اخلطاب الكلوذاين ،و"املسودة" آلل

تيمية ،وكذلك الكتب األصولية اليت كتبها املعتزلة؛ كـ"املعتمد" أليب احلسني البصري،

واليت كتبها أئمة األشاعرة؛ كـ"شرح اللمع" للقاضي أيب إسحاق الشريازي ،واليت

كتبها املاتريدية؛ كـ"أصول البزدوي" ،كلها ال تذكر الكشف وال الرؤًّي املنامية وال
دعاوى لقاء الرسول صلى هللا عليه وسلم يقظة يف مصادر التلقي.
السلفية واإلنسانية:

ينقل الباحث عن أحد الكتاب املغاربة :أن الصوفية أقرب لإلنسانية من السلفية،
وأن الصوفية تصل العبد ابهلل مباشرة ،بينما السلفية حتتقر العبد ،وجتعل بينه وبني هللا
واسطة من كتب الفقه.
واحلقيقة :أن النص الذي نقله الباحث عمن يسميه املفكر املغريب أمحد عصيد
هو نص هجائي خال من أي لفتة حبثية أو فكرية أو علمية ميكن من خالهلا تتبع ما

( )1جمموع الفتاوى (.)180 /12
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ذكره والرد عليه ،لكننا سوف نقف عند قضيتني من القضاًّي اليت أاثرها.

األوىل :حديثه عن تقييم السلفية من حيث بُعدها عن اإلنسانية.
فالباحث مل ينقل مقصود أمحد عصيد هذا مبا يسميه اإلنسانية ،حىت ميكننا أن
حناكم قوله بدقة أكرب؛ ومع ذلك فمعيار احلكم عندان ليس البعد أو القرب من أي
مبدأ أو توجه إنساين؛ بل املعيار هو :مدى القرب من مراد هللا تعاىل يف شرعه الذي
جاءان به نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم؛ والسلفية هم أحرص الناس على أن تكون
أحكامهم وآراؤهم ونظرهتم لإلنسان واحلياة والدين موافقة لكتاب هللا وسنة نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم.
أما احلديث عن اإلنسانية فمعناه حتكيم مرادات البشر وأعرافهم يف كتاب هللا
وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وهذا هو اجلفاء والبعد عن كالم هللا وكالم رسوله
صلى هللا عليه وسلم ،وعما كان عليه الصحابة وخيار األمة من بعدهم من العلماء
ك َال ي ْؤيمنخو َن ح رّت خحيكيم َ ي
يما َش َج َر بَ ْي نَ خه ْم مثخر َال
الرابنيني ،يقول تعاىل{ :فَ َال َوَربي َ خ
وك ف َ
َ َ خ
سلي خموا تَ ْسلييما} [النساء.]65 :
َيجي خدوا ييف أَنْ خف يس يه ْم َح َرجا يممرا قَ َ
ض ْي َ
ت َويخ َ
فاالحتكام ليس لإلنسانية أبي فهم فهمناها عليه ،وإمنا للكتاب والسنة؛ وإذا
عرضنا ما ذكره أمحد عصيد ونقله الباحث عنه على الكتاب والسنة وجدان أن الكتاب
والسنة على خالفه.
الثانية :ينقل الباحث عن عصيد هذا :أن من إنسانية الصوفية قوهلا ابحللول
واالحتاد مع هللا عز وجل وارتباط السلفيني ابلفقه!
فهل احللول واالحتاد عليهما دليل من كتاب هللا وسنة نبيه ،أم مها قوالن ال ميتان
لإلسالم بصلة؟!

اجلواب :أهنما من أشر أنواع الكفر ابهلل؛ ألن حقيقتهما عبادة العبد لنفسه؛

وميكن للقارئ املنصف أن يقرأ عن احللول واالحتاد وموقف الكتاب والسنة منهما،
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ومما نقرتحه من كتب يف ذلك:

 -1عقيدة الصوفية وحدة الوجود اخلفية ،ألمحد بن عبد العزيز القصري.
 -2وهذه هي الصوفية ،لعبد الرمحن الوكيل.

وينقل الباحث عن أمحد عصيد :أن مما مييز الصوفية انشغاهلا مبتعها الروحية...
واحرتاق السلفيني من أجل بلوغ منصب سياسي...
والسؤال :هل االنشغال مبا يسمونه املتع الروحية اليت مل يرد فيها كتاب وال سنة

ومل يعمل هبا النيب صلى هللا عليه وسلم وال سلفنا الصاحل ،هل هذا االنشغال من
الدين؟!

وأين قول الرسول صلى هللا عليه وسلم(( :من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه

فهو رد))( ،)1وقوله(( :من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد))( ،)2وقوله(( :وكل
()3
ْت لَ خك ْم
بدعة ضاللة))  ،وأين هذه املتع الروحية من قوله تعاىل{ :الْيَ ْوَم أَ ْك َمل خ
ت َعلَْي خكم ني ْعم ييت ور ي
يت لَ خك خم ْي
اإل ْس َال َم يدينا} [املائدة]3 :؟!
ض خ
يدينَ خك ْم َوأَ َْتَ ْم خ
ْ َ ََ

ال شك أن هذه املتع املزعومة من البدع اليت ال دليل عليها ،والسلفية ال يرون
العمل مبا مل أيذن به هللا{ ،أَم َهلم خشرَكاء َشرعخوا َهلم يمن ي
الدي ين َما َملْ ََيْذَ ْن بي يه ر
اَّللخ}
ْ خْ َ خ َ خْ َ
[الشورى.]21 :
وأما مشاركتهم السياسية فهم من الشعب ،وأي بلد يسمح نظامه للشعب
ابملشاركة السياسية ،فلماذا يكونون مبعزل عنها إن أراد أحد منهم ذلك؟!

وأما قوله :إن من ميزات الصوفية سعة أفقهم يف مقابل ضيق أفق السلفية،

ومجالية منهجهم يف مقابل قبح السلفية؛ فهي دعاوى مرسلة وألفاظ هجائية ال تليق
( )1تقدم خترجيه.
( )2أخرجه البخاري معلقا ( ،)107 /9ومسلم (.)18 /1718
( )3أخرجه مسلم (.)867
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فضال عن أن يكون ابحثًا ،وإذا جاء الباحث أبمثلة ملزاعمه أو أدلة عليها فله
مبسلم ً
علينا حق الرد ،أما هذه اهلجائيات فالدخول يف الرد عليها من اهلبوط الذي ال
نرتضيه.
ويف اخلتام :أسأل هللا تعاىل أن يوفق أمتنا للعمل بكتابه وسنة احلبيب املصطفى

صلى هللا عليه وسلم ،وأن جيمعنا على كلمة احلق ،واحلمد هلل رب العاملني.
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