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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

د نا محم  نبي   ،الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  والص   ،العالمين الحمد هلل رب   

 وعلى آله وصحبه ومن هنج هنجه إلى يوم الدين 

حبل " أسأل اهلل عز وجل أن يوفق هذا المركز المتسمي باسم بادئ ذي بَدء  ، وبعد

ة  حج    نافع    ويجعل ما يحصلونه من علم    ،ارسين فيهوالد    ،وأن يبارك يف القائمين عليه،  "القرآن

 . لهم ال عليهم يوم يلقونه عز وجل

ز، على هذا الحضور المتمي   اا فرد  ا فرد  وأشكركم أنتم أيض  أشكرهم على هذه الدعوة 

 واب.شد وقول الص  وأسأله سبحانه أن يلهمني وإياكم الر  

ُ."لُالوقايةُمنهوسب ُلفيةُعلىُالس ُُالهجومُ " :وهوأبدأ بعنوان المحاضرة  ثم  

ليتحدث عن جميع  يحتاج إلى مؤلف كبير  ضخم   هذا العنوان عنوان   فيما يبدو لي أن  

  ؛ ةا عن نطاق العلمي  ا مستوىف، وما سأقوله لكم أرجو أن ال يكون خارج  ا علمي  عناصره حديث  

ا عند أحدكم  لعلها تكون مشروع   وانطباعات   عن مشاهدات وقراءات   ولكنه يف غالبه ناشئ  

وسبب طموحنا إلى مثله  ،هذا المؤلف الذي نطمح إلى مثلهليكون منها يف المستقبل القريب 

من يديره  أن   مع هذا الهجوم الذي ال أشك   أن ال تنجرَف بفيه توعية  للمجتمعات المسلمة  أن  

 .ةبل هم أعداء اإلسالم بالكلي   ؛حسبلفية وليسوا أعداء الس  

يحسنُبناُُُُ،أوُمظاهرُهذاُالهجومُُ،ُةُموضوعُأسبابُالهجومُعلىُالسلفي ُيفقبلُأنُندلفُُ

ألننا إذا  ُماُهيُالسلفيةُالتيُنعنيها؟ُوماُهيُالسلفيةُالتيُي هجمُعليها؟ُ:أنُنبدأُبالحديثُعن

تختصر علينا موضوع ا سوف نصل إلى نتائج مفيدة جد  ا تأملنا التعريف للسلفية فإننا حتم  

ُالمحاضرة.
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، وهو ليس بديال  عن  ن الثالثة األولوما لم يكن يف القرث رب  ُمحدَ  لفية اسم  فالس  

نا نتنازل عن لقب اإلسالم كما يحلو للبعض  ال يعني أن  نا سلفيون  ن  إاإلسالم، يعني حينما نقول  

   !ة هبذا الشكله السلفي  أن يشو  

وماُهذهُُُ؟ماُهذهُاألسماءُ:ويقولُأجدُمنُيردُ حولهاُحينماُأكتبُعنُالسلفيةُأوُُاودائمُ 

ُُإذالتسميات؟ُأالُيكفيناُمصطلحُاإلسالمُ وكيفُُُ؟اناُالمسلمينالمُسمُ إبراهيمُعليهُالس ُأن 

ُنت ُ ُُ؟األنبياءدُُعنُاالسمُالذيُاختارهُلناُسي ُخذُبدال 

 :ه ال يأيت حينما يقول أحدهملكن   ،أحدهم عن السلفية م  ا حينما يتكل  هذا الكالم يأيت كثير  

أو  ،شيعيأو  ،ني إباضيإن   :أو يقول أحدهم ،ني أشعريإن   :أو يقول أحدهم ،ني صويفإن  

ألن هذا أحد مظاهر  ؛ما يأيت هذا حينما تتحدث عن السلفيةوإن   !ذلك ال يأيتمعتزلي، كل 

، لإلسالم بصلة  جديد ال يمت    ها دين  إظهار السلفية وكأن    محاولةُ   :وهي  ،الهجوم على السلفية

ُقدُاطُ ف ،وهذا الكالم ليس مبالغة   شرُأوُبيعُيفُمعرضُلألسفُنُ -ُلعتُقبلُأيامُعلىُكتاب 

سعوديُُةُدينُ السلفي ُ":ُهواسمُ،صفحة800ُُينُمنُحوالمكوُ ُ-الكتابُالدوليُيفُالقاهرُة

  !هكذاُ"جديد

خرج  ها تُ همون السلفية بأن  هم يت  أن  رغم  ،إخراج السلفية من اإلسالم هي: قضيةفالا إذ  

ودون  وواضح   صريح   وبشكل   ذلك، حقيقة األمر هم يفعلون، بينما يف اس من اإلسالمالن 

 !األمرأو تتيح لهم هذا ل لهم تخو   علمية   ة  شرعي   أسباب  

أصبحنا محتاجين  الواقع يف  ناولكن  ،السلفية ليست بديلة عن لفظ اإلسالم : إن  فأقول  

ُةُ؟يُمنهجناُبالسلفي ُأوُنسمُ ُ؟ألنُنتسمىُبالسلفيينُ-أيهاُاإلخوة-ماُهوُوجهُالحاجةف، لها

وهم الجيل الذي بعد الصحابة رضي  - ابعينالت   الحاجة هي ذات الحاجة التي جعلت  

في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعهد صحابته  فنة، يستحدثون لقب الس   -اهلل عنهم 
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 ة ثم  ظهرت القدري  ؛ ولكن ظهرت البدع ،سوى اإلسالم اسم   كرضي اهلل عنهم لم يكن هنا

فلم يعد ألهل الحق إال أن يصفوا أنفسهم   ،هؤالء يتسمون باإلسالم  وكل    ،الخوارج  يعة ثم  الش  

ما تركهم عليه الرسول ب  ملتزم    ،االتباعبة، أي ملتزم  سن   صاحُب   : فالن  هم فيقولونزُ يمي    بوصف  

فمن رغب عن "آخذين ذلك من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ، صلى اهلل عليه وسلم

لمن و ،المن ليس مرتفض  و ا،متشيع   لمن ليساالتباع صفة فجعلوا هذا ، (1)"سنتي فليس مني

 . فصاروا يقولون صاحب سنةمعتزلي ا؛  أو ا،أو قدري   ا،أو صفري   اا أو حروري  ليس أزرقي  

السيف من    وأن   ،يفوإلى رفع الس    ،تدعو إلى الفرقة بين المسلمين ظهرت جماعات   ثم  

ز أهل  آخر يمي    ا إلى إضافة لقب  محتاجون أيض  هم  فوجدوا أن    ،الخوارج والمعتزلة  :وهم  ؛الدين

 ،نة يف قضية الجماعةيخالفون الس  هم و هم من أهل السنةعون أن  ن ينتحلون أو يد  نة مم  الس  

  .نة والجماعةفأصبح يقال: أهل الس   ،"الجماعة"فاستحدثوا لقب 

ي حتى ظهر ه سن عي أن  ويد  ف ظهر منهم من يتصو  فنة، بدأت الفرقة يف داخل أهل الس   ثم  

  ،نةومع ذلك يتسمون بالس   فيهم الغالة يف التصوف الذين هم يبتعدون عن اإلسالم أصال  

 ،يف قضية القضاء والقدر ن عندهم ابتداع  يقولون نحن أهل السنة، وظهر األشاعرة الذيو

نة، وكثرت ا يتسمون بالس  وجل، فهؤالء أيض   ة صفات الباري عز  يف قضي   تداع  عندهم ابو

ز أولئك الذين بقوا على ما ترك الرسول  يبقي أن يم، فنةب بالس  المذاهب المبتدعة التي تتلق  

بي لف الصالح يف اتباعهم للن الس   فهم أتباعُ  ،أنفسهم بلقب الناس عليه صلى اهلل عليه وسلم

 لفُالصالحُفكانواُسلفيينُ.الس ُفنسبواُأنفسهمُإلىُ، صلى اهلل عليه وسلم

ماُهوُالتعريفُالذيُتراهُُ:ةُفنسألُاألخاُللسلفي ُنستنتجُتعريفُ نحاولُأنُمنُهذاُالعرضُ

ُةُ؟اُللسلفي ُمناسب ُ

 

 (. 1401(، ومسلم برقم ) 5063تفق عليه، أخرجه البخاري برقم )( م1)
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ُهمُالذينُيتبعونُالس ُمداخلة:ُُ خيرُُ"منُقولُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلم:ُُُُ،الحلفُالص 

ُ.(1)"الناسُقرينُثمُالذينُيلونهمُثمُالذينُيلونهم

الح يتبعوهنم يف ماذا؟ هل  الذين يتبعون السلف الص   اإذ  أحسنت، د.ُمحمدُالسعيدي:ُ

السلفُ ؟يتبعوهنم يف فهمهم لكتاب اهلل سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم

ويفُفهمُسنةُرسولهُصلىُاهللُعليهُُ،ةُيفُفهمُكتابُاهلللهمُخاصي ُُالصالحُرضيُاهللُعنهم

 ةُماُهي؟ُهذهُالخاصي ُُ،وسلم

كانت العرب تفهم القرآن هم ، يعني كما هم يفهموهنما على وفق أفهام العرب هي أن  

رحمه  ولهذا قال الشافعينة هم يفهمون السنة؛ كما كانت العرب تفهم الس  و ، القرآن يفهمون

وأخذه عنه الشاطبي يف   ،(2): أن الشريعة جاءت على وفق أفهام العرب ةيف كتاب الرسال اهلل

 . (3) الموافقات وفصل يف هذا المعنى

هم  خروجهم أن    سر    تجد أن  المذاهب التي خرجت عن منهج السلف    فحينما تأيت إلى كل  

،مون التنزيل على وفق أفهام العرب، اليفه حينما يقول اهلل عز وجل:  ف كاألشاعرة مثال 

ْحَمُن َعَلى اْلَعْرش  اْستََوى} استوى بمعنى   ال يوجد يف قواميس اللغة العربية أن  [ 5]طه:  {الر 

لو كشفه ألحرقت   ،من نور  اإن هلل حجاب  "حينما يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  واستولى،  

هلل سبحانه    م أن  فه  هذا الحديث يف لغة العرب يُ   ،(4)"سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

 

 (. 2533(، ومسلم برقم ) 2651تفق عليه، أخرجه البخاري برقم )( م1)
الرسالة للشافعي  قول الشافعي: "فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب بلساهنا، على ما تعرف من معانيها" ( ي2)
(1 /50 .) 
نظر: املوافقات للشاطيب، النوع الثاين من مقاصد الشارع، وهو: "بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة  ( ا3)

 ( وما بعدها. 101/ 2لإلفهام" املوافقات )
 (. 179نظر صحيح مسلم، حديث رقم )( ا4)
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  هؤالءفالكالم إال ويفهمه هبذه الطريقة،    تعطيه هذا   ا، ال يوجد عربي  هلل بصر  أن  و  ،اوتعالى وجه  

العرب فيجعلونه  هم يريدون أن يفهموا هذا الكالم على غير وفق أفهام من أن  جاءت بدعتهم 

 . ويف فهم هذا المجاز ،فون يف تأويلهويتكل  ا مجاز  

بَاد ي َعن ي  } يقول اهلل سبحانه وتعالى: ،ين مثال  يحينما نأيت عند القبور  
َوإ َذا َسَأَلَك ع 

ُهْم َيْرُشُدونَ  ي َوْليُْؤم نُوا ب ي َلَعل 
يبُوا ل   َفْليَْستَج 

اع  إ َذا َدَعان  يُب َدْعَوَة الد  يب  ُأج  ]البقرة:  {َفإ ن ي َقر 

هذا ؤيد تو ،عاء ال يكون إال هللالد   يفهمون منه أن  ؟ هذا اللفظ العرب ماذا يفهمون من [186

ا}، آيات أخر  َأَحد 
 
َد ل ل ه  َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلل  :ما معناها؟ أي اتدعو [18]الجن:  {َوَأن  اْلَمَساج 

 يقول الشاعر: . تسألوا

 (1) لصوت أن ينادي داعيان  ***  فقلت ادعي وأدعو إن أندى

فحينما تقول ألهل   ،عاء الذي يفهمه العرب ، هذا الد  يعني يقصد ماذا؟ اسألي وأسأل

ا }اهلل عز وجل يقول:   إن   :البدع  َأَحد 
 
يعني   ايقولون: ال، تدعو [ 18]الجن:   {َفاَل َتْدُعوا َمَع اهلل

حينماُفراجعوا القواميس،  ،العرب لم يكونوا يفهموا هذا هبذه الطريقة لكن نقول:تعبدوا، 

 .ابتدعتهُعنُأفهامُالعربهاُخارجةُفيماُنستعرضُجميعُالبدعُتجدُسببهاُأنُ 

ُقضيةُهلُلديكمُأمثلةُأخرىُتؤكدُ يُاالبتداعُأصله:ُالخروجُعنُأفهامُالعربُيفُتلقُ أن 

ُُ؟وفهمُالكتابُوالسنة

ُر َأْن  }اهلل عز وجل:  ، يقولوتقول بالكبيرة، تأتيهمكفير الت  يف مثال   الخوارج  إ ن  اهلَل اَل َيْغف 

ُر َما ُدوَن َذل َك ل َمْن َيَشاءُ  ماهو الذي دون ذلك؟ كل الذنوب، [ 48]النساء:  {ُيْشَرَك ب ه  َوَيْغف 

 

وداثر بن شيبان النمري. انظر: شرح شواهد  سب هذا البيت إىل عدد من الشعراء، منهم: األعشى،  ( ن  1)
 (. 2/827املغين للسيوطي )



7 
 

وكلهم   ،يف النار الذنوب  يكل فاعلآخر بأن  يأتون بفهم بينما الخوارج العرب،  هذا فهمُ 

 العرب. خارج عن فهم وهذا ار، مخلدون يف الن 

ُ ُالكتابُوالسنةُوتلقُ منهجُالس  ُاهللُعزُوجلُلفُهوُفهم ُالعرب؛ُولهذا ُأفهام يهماُعلىُوفق

ُ ماُهيُُ، القرآنُعربيُيفُأكثرُمنُتسعُمواضعُيفُكتابُاهللُعزُوجلُبصيغُمختلفةُعلىُأنُ ُنص 

ُُالحكمةُيفُأنُ     علىُأنُالقرآنُعربي؟ُاهللُينص 

ا  لو أن   يف بدايته أو يف منتصفه: كتبُت هذا  سيقولهل  ،باللغة العربيةا ا كتب كتاب  من أحد 

يٍّ ُمب ين  } لكن اهلل عز وجل قال:، اعترب عبث  الكتاب باللغة العربية؟ ال، بل يُ 
 {ب ل َسان  َعَرب 

كل هذه  [، 4]إبراهيم:  {َوَما َأْرَسْلنَا م ْن َرُسول  إ ال  ب ل َسان  َقْوم ه  }وقال: [، 195]الشعراء: 

 اآليات لماذا؟  

، بل اللغة كما  وإن    ،ا وحسباللغة ليست ألفاظ    ة أن  ق قضي  لكي يحق   ما اللغة ألفاظ ومعان 

 ر هذه الحقيقة. ووعاء للفكر، فهكذا القرآن يقر   ،للمعنى علماء اللغويات: اللغة وعاء   هلويق

ُالهجومُعلىُالسلفية؟ُالتيُنتحدثُفيهاُعنُُماُدخلُكالمناُهذاُبموضوعُالمحاضرة

هُُةُسبب ُالهجومُعلىُالسلفي ُُوهيُأنُ ُ،الجميعُوصلُإلىُنتيجةُعريفُأعتقدُأنُ منُهذاُالت ُ

ُعيدُالن ُالسلفيةُسوفُتُ ُُأنُ  ثمانين سنة  ذلك اإلسالم الذي يف أقل من    ،حيحاسُإلىُاإلسالمُالص 

  ، وجزء منها عند سهل بواتيه يف جنوب باريس  ،منها يف الصين  جيوش المسلمين جزء    تأصبح

سر  بل افتتحها باليُ  ،يف كما يقاليفتح اإلسالم هذه المنطقة العريضة يف ثمانين سنة بالس  ولم 

ُوالسهولة واإلقناع، اإلسالم غض؛  ُجورجُبوشُالجد ُ-لهذا كانُُالذيُجورجُبوشُجد

ُأل ُكتابُاسمهُ-مريكارئيسًا ُالمسلمينمحمُ "ُ:له ُمؤسسُامبراطورية وهو موجود  ،"د

يهمكم بالنسبة للقضية  منكم عليه؟ وله كتاب   أحد  هل اط لع لغة العربية، ومرتجم بال

يعني قبل نشوء م 1858سنة  تويفهذا الرجل  ،"إحياء رميم إسرائيل" :اسمهو ،الفلسطينية
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فهو قبل   ،حتى نعلم أن الصهيونية أنشأها المسيحيون قبل اليهود ؛الحركة الصهيونية اليهودية

  :ة كتابهقضي   يف ناهنا شاهدُ ، "إحياء رميم إسرائيل" :اسمهالذي ألف هذا الكتاب م 1858

استطاع أن   -ويقصد اإلسالم - اد  يقول: إن محم   ،"د مؤسس إمرباطورية المسلمينمحم  "

يسمي   -والعياذ باهلل-وكان  .ومان يف ثمانمائة سنةا ما لم يصل إليه الر  يؤسس يف ثمانين عام  

 ! النبي صلى اهلل عليه وسلم إنسان الخطيئة

هوُأحدُُُُ،وعودةُاإلسالمُبهذاُالشكلُالسريعُُ،فهذاُالخطرُالمتوجسُمنُانتصارُاإلسالم

ُأسبابُالهجومُعلىُالسلفية.

 سهلة المأخذ، ما معنى سهلة المأخذ؟ السلفية  أن   منُأسبابُالهجومُعلىُالسلفية:

  ،دخل المسلم يف تعقيدات، بل تجعله قريبًا من اهلل سبحانه وتعالى مباشرةال تُ يعني: 

ا من اهلل قريب   ،ا من اهلل عز وجل يف فهم أسمائه وصفاتهقريب   ،ا من اهلل عز وجل يف دعائهقريب  

واسطة، وهذا القرب وهذا اليسر يف حقيقة  ليس بينه وبين أحد   ،سبحانه وتعالى يف عباداته

ويسهل قبول اإلسالم لدى األمم األخرى؛ لهذا  ،اس وبين اهللل االرتباط بين الن ه  األمر يس

أو الدعاة الذي يدعون إلى اإلسالم من  ، الشيعةمن الدعاة الذين يدعون إلى اإلسالم  أن  نجد 

منهج السلفي وال يدعون  يدعون إلى ال - همأن   تصوروا-حينما يدعون إلى اإلسالم   ،وفيةالص  

شرتط لنصراين الكافر ويقول له: يُ إلى اشيعي يدعو لإلسالم ويذهب    ه ال يوجدألن  !لتشيعإلى ا

 وأن  ، ويعدد أسماءهم كذا وكذا هؤالء االثني عشر هم وأن   ،ثنا عشرااألئمة  لك أن تؤمن بأن  

ه لو قال له هذا هل يسلم؟ ال،  هؤالء لهم من الخصائص كذا وكذا وكذا، ال يقول له هذا؛ ألن  

 ! عشر ياثنلديكم أنتم و فهم ثالثة، يقول: النصرانية أحسن ليس

ا يف المنهج السلفي؛ فلذلك تجد عقيد الذي يف هذه المذاهب ليس موجود  فهذا الت  

ال يقول له و ،د رسول اهللوبمحم   ،ال إله إال اهلل ،الشيعي والصويف يدعو ويقول: تؤمن باهلل
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كثيرُمنُولذلكُيعلمه التعقيدات؛  ثم   يرتكه عدة أي ام حينما يسلموم، تفاصيل معتقده، فيسل  

وعلىُأيديُدعاةُُُ،الذينُيسلمونُمنُاألمريكانُومنُاألوربيينُيسلمونُعلىُأيديُدعاةُشيعة

أحد الباحثين  بلوهذا الكالم لست أنا الذي أقوله،  ،ينقلبونُبعدُفترةُإلىُسلفيينُ،ُثمُ صوفية

وجدنا ،  (1) المسلمين البيض األمريكان  إننا الحظنا أن  يقول:    -ال أذكر اسمه اآلن-األمريكيين  

بعد فرتة نجد أهنم ينقلبون إلى  ون على أيدي دعاة شيعة وصوفيين ثم  ما منهم يسل كثير   أن  

. ة يف اإللهيات  سهولة السلفي  ا إال  ا مقنع  سبب  هناك بحثنا يف هذا األمر، فلم نجد قد سلفيين، و

 . إال سهولة السلفية يف اإللهيات  لم نجد سبب ا يعني .وحيديقصدون باإللهيات؟ الت  ماذا هم 

، بل أنا  هار من المسلمين يغفلون عن صراين وكثيالحظ هذه القضية يتكلم عنها هذا الن 

، والكتب فيها  معقدة السلفيينالعقيدة عند لي المذيع: لماذا  يقولسئلت يف برنامج تلفزيوين 

   كثيرة؟

من عرف حديث جربيل    ،ة هي حديث جربيل فقط، انتهى الموضوعقلت: يا أخي السلفي  

  .فهو سلفي

   .يرةثك لديكمقال: الكتب 

ا العقيدة الصحيحة من عرف  على المخالفين فقط، أم   هي ردود  قلت: الكتب هذه 

 . حديث جربيل فهو سلفي محض

وينتقد   ،ةوأخذ يكلمني عن السلفي    الفرنسيين بعد أن أسلم،  صارىالن أحد  يف بيتي  وزراين  

 .يمكنا ما أبد   قال: .ك سلفيإن   قلت له: واهلل .قال: أعوذ باهلل. السلفية، فقلت له: أنت سلفي

 .فقلت له: سؤال: أنت إذا أردت أن تدعو اهلل عز وجل تذهب إلى القرب؟ قال: ال

 

يتحدث عن البيض؛ ألنَّ إسالم السود من األمريكيني يعزونه إىل احتقار املسيحيني هلم، أو إىل  ( 1)
 أصوهلم األفريقية، والصحيح أن إسالمهم لسماحة اإلسالم وظهور فضله، وصحة أدلته. 
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 ،سبحان اهلل"صلى اهلل عليه وسلم قلت: هل أنت تذكر اهلل بعد الصالة كما أمر الرسول  

 .أو هتز رأسك وتقول هو هو هو؟ قال: ال، هذه خرافات   "واهلل أكرب  ،وال إله إال اهلل  ،والحمد هلل

ابعض األسئلة،  وسألته  . أنت سلفي، فضحك وقال تشرفنا ثم قلت له إذ 

 ،ها وسيلة النتشار اإلسالما ألن  هذه البساطة يف السلفية مزعجة جد   فالشاهد من هذا أن  

الذين نشروا  فوجميع البدع ال تدخل على أهل البدع إال بعد أن يسلم اإلسالم الصحيح، 

ة البسيطة التي هي اإلسالم كما  سيا بشكل يسير إنما نشروا الفكرة السلفي  ينواإلسالم يف إند

يف أشهر معدودة انتشر وما فهمه عنه السلف الصالح،  كو  صلى اهلل عليه وسلم،  جاء به الرسول

إلى اآلن ينتشر اإلسالم يف و ،وانتشر اإلسالم يف غرب إفريقيا ،بالكامل إندونيسيام يف اإلسال

  ؟ وملهم: كم يسلم عندكم يف الي  يف أوروبا وقولواأي مركز إسالمي    اسألواأوربا هبذا المسلك،  

 عجيبة.  اأرقام   ميعطونكس ؟أو كم يسلم عندكم يف األسبوع 

وسويسرا فيها أكثر   -يف سويسرا -يف المركز اإلسالمي يف روزان أنا سألت أحد اإلخوة 

يف األسبوع سبعة  عندنا يف مدينة واحدة يقول: يسلم واحد مركز يف من مركز إسالمي، 

التي تجعل  السهولة وفهذا االمتداد  ؟المراكز األخرى يف سويسرافكيف شأن ا أشخاص، إذ  

 ا. ا حتمي  جعل الهجوم على السلفية أمر  مشكلة ت اإلسالم سهال  

ُ بريطانيا   تجد أن  وهو أنك عندما تراجع التاريخ الحديث  ،اثالثُومهمُجدُ ُهناكُسبب 

حينما تقرأ يف تاريخ ما  فبشكل يسير وسهل، وفرنسا استطاعوا أن يحتلوا العالم اإلسالمي 

حينما تقرأ هذا التاريخ هل تجد أن  ،"استثمار"ويسميه مالك بن نبي  ،يسمونه باالستعمار

تجد أن االحتالل  ؟جاءت تحتل أي بلد إسالميكبيرة حينما  ة  ابريطانيا أو فرنسا عانت معان 

 ، ما هو السبب؟ اسهل جد  

ُالصوفية.مداخلة:ُ
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ُ ُُمحمدد. المسلمين كانوا غارقين يف   أن   اإلجابة هيالصوفية أحسنت، السعيدي:

كل واحد يتبع    ،كامال    ا غرق  غارقين  وا   نقول حتى شحمة أذنيهم، كانال صوف حتى رؤوسهم  الت  

اس ويصربهم على كل شيء، وشيخ الطريقة يزهدهم يف الدنيا ويبعدهم عن الن   ،طريقةالشيخ  

غرق الناس يف   ،وكلها تحت شعارات خرافيةأذهبت قضية األوطان والبالد والوالء والرباء 

 .الخرافة؛ ولذلك تجد الجيوش استعمرت هذه البالد بسهولة ويسر، لماذا؟ لغرقها يف الخرافة

تي تحررت من البالد ال  نجد أن    حرر اإلسالمي من االستعمارحينما نراجع حركات الت  و

أو تحررت نتيجة  ،ة داخلهاا تحررت بسبب نشوء حركة سلفي  م  إاالستعمار على صنفين، 

مبادئ نيلسون العشرة التي طبقتها الواليات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وأجربت 

ُفوال ثالث،  ، المستعمرين على الخروج أوُُُالثورةُعلىُالمستعمرُمتىُبدأتُ،الهندنجدُُمثال 

 .ة وتالميذه من بعدهأشعلها ولي اهلل الدهلوي حينما اعتنق السلفي   منُالذيُأشعلها؟

ُالجزائرُُ ُثورة ُثورةُعربيةُوهي ُأكبر ُنراجع ُالذيُأشعلها؟حينما عبد الحميد بن باديس    من

طابي وهو نجد عبد الكريم الخحينما نراجع الثورة على االستعمار يف المغرب  .وهو سلفي

قاومت االستعمار،  ا لفية كثير  ى الحركات التي ليست سلفية وإنما تأثرت بالسحت  بل سلفي، 

الحركة السنوسية حركة صوفية لكنها على خالف الحركات  فمثل الحركة السنوسية، 

يف أثناء حكم الدولة  وسكنوا يف المدينة ،ة سكنوا يف مكةالصوفية، قادة الحركة السنوسي  

نقلوا هذه فتأثروا و ،شيوع التوجه السلفي أو المنهج السلفييف أثناء و ،السعودية الثانية

هي التي و  ،وكانت الطريقة السنوسية طريقة جهادية  ،الطريقة السنوسية  :المبادئ إلى طريقتهم

 قاومت المستعمر اإليطالي. 

ا ُُ؟ةُسلفيةالبلدانُاألخرىُالتيُلمُتنشأُفيهاُحركُإذ 
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لم يكن فيها أي ثورة ضد المستعمر، سوريا  فمصر تأخرت فيها الحركة السلفية  جد أن  ت

ا ا  ضئيلة، العراق    فيها  كانت الحركة السلفية  أيض  ليست لها جماهيرية،   فيها  الحركة السلفيةأيض 

االستعمار أو  أن   عنيأغير قضية الثورة، بأسباب أخر  االستعمار خرج اغالب   الدول كل هذه

 االحتالل هو الذي انسحب من تلقاء نفسه. 

ا، وهذا تلمسه يف كتاباهتم ويف  جد   اكبير   ا تسبب لهم أو تشكل لهم قلق  ا هذه السلفية إذ  

هذا الكتاب رصد   "احينما يكون العم سام ناسك  "  :ا اسمهجد    امهم    اربما قرأتم كتاب  و  ،حديثهم

صوف يف  فيه مؤلفه د. عبد اهلل بن حساب الغامدي المراكز األمريكية التي توصي بنشر الت  

 700حوالي  يف  والكتاب يقع    ،محاربة السلفية يف العالم اإلسالميتوصي بو  ،العالم اإلسالمي

 يف هذا الموضوع. ا جد  عناية كربى فهناك صفحة كله نصوص من هذه المراكز، 

ُالُسيماهُقضيةُظاهرةُألنُهذعنُكيفيتها؛ُُحتاجُأنُنفصلُنالحربُعلىُالسلفيةُاآلنُالُ

ُالسلفي ُل ُعلى ُالحرب ُهل ُقضية: ُعن ُسنتحدث ُلكننا ُأمثالكم، ُالجانبُُلنخب ُيف ُفقط ة

  االعتقاديُونشرُالتصوف؟

اإلسالم  " -عليه البعضأو يطلق -نشر ما يسمى يف ا ما أيض  وإن   ،ليس كذلك ؛ال

اإلسالم "وهناك كتاب اسمه  ،"اإلسالم كما يريده الغرب "والبعض يطلق عليه  ،"الراندي

حينما يكون  " للمؤلف نفسه الذي حدثتكم عنه قبل قليل صاحب كتاب  "كما يريده الغرب 

ُاإلسالمُُ،  "العام سام ناسكًا ُيهذا ُأن ُالغربُالُيمكن ُيريده ُالمنهجُُكما ُلماذا؟تواءمُمع   السلفي

المنهج السلفي ليس اعتقاد وحسب   ن  أل ،مشكلة حقيقة معنده المنهج السلفي ألن  

 ،ه قول وعمل واعتقادوإنما اعتقاد وعمل؛ ولذلك حينما يقول أهل السنة يف تعريف اإليمان بأن  

السلفية   ألن   ؛هنا عند هذه الجزئية تأيت أهمية كلمة )وعمل( ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

حينما تأيت إلى فقه المرأة ف ،لعمليالتزام بنصوص القرآن حتى يف المجال الفقهي ا :معناها
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  البيعك وحينما تأيت إلى فقه المعامالت  ،صوص مين يف الوقوف عند الن السلفيين صار تجد أن  

صوص؛ لذلك السلفيون بدأت من عندهم قضية المصرفية  السلفيين صارمين يف الن  تجد أن  

الالربوي  البنك  "  محمد باقر الصدر كتاب ف  وأل    ،ثم بدأ الشيعة يف محاولة تقليدها  ،اإلسالمية

بالحاجة إلى اقتصاد بدأت من عند السلفيين حينما أحسوا  أهنا  حقيقة هي  اللكن  ،  "يف اإلسالم

هذه قضية    ؟هل نجحت البنوك اإلسالمية أم فشلتونجحوا أم فشلوا،  هل  قضية  أما  إسالمي،  

  ،يف قضايا المرأة ،مونالسلفيون حتى يف قضايا االقتصاد صار : أخرى، لكن بشكل عام

دهم تنازالت يف هذه القضايا،  عن تليس ،قضايا العبادات صارمونو ،القضايا االجتماعيةو

 .تحفظ الكيان -يف الحقيقة -دم وجود التنازالت هي التي ع

 لكن الحقيقة أن   ،التنازالت هي التي تحفظ الكيان أن   يتكلمون عن بعض السياسيين

تنتهي إلى و  ،التنازل يغري بالتنازل اآلخر إلى أن تنتهي إلى المحوبل    التنازل ال يحفظ الكيان،

 . الضياع

قصة الصفويين حينما بدؤوا يشيعون المجتمع اإليراين بالقوة ماذا كان    حينما نتذكر مثال  

 سبب انصراف أو تشيع اإليرانيين؟  

أبا بكر   تتنازلوا، وتسبوا وتلعنوا  بعض العلماء قالوا: حتى ال ُتقتلوا يجب أنالتنازل؛ ألن  

هذه القضية   ويجب أن تتنازلوا فال تصلون الجمعة، فبدأت   ،على المنربرضي اهلل عنهما  وعمر  

جاء األبناء الذين تربوا  وذهب الجيل األول فلما  ،بسنيته االجيل األول محتفظ   وكان تتوسع،

أصبح يلعنهما عقيدة، فأصبح التشيع هو   ؛ةن أبا بكر وعمر تقي  ع أن والده يف المسجد يلعلى 

  ، تنصرايتنصرون خوف  بدؤوا  حين    ،صارى العرب يف أسبانياالن   ، ونفس األمر ينطبق علىالدين

 !وهكذا ،حقيقة الجيل الثاين ، وتنصراالجيل األول خوف  
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السلفي ليس عنده   إنال يقال  وا يؤدي إلى المزيد من اإلفراط يف المبادئ،  فاإلدهان دائم  

سقط المعلوم ة، لكن أن يُ السلفي عنده مرونة يف حدود الضوابط والقواعد الشرعي   ؛مرونة، ال

 .ا هذا بعيدا فشيئ  يبدأ ُينسي الدين شيئ  وأن  ،رة من الشريعةمن الدين بالضرو

هذه  ،والثبات على النص يف المنهج السلفي ،أو النصية ،قضية الصرامة ؛هذه القضيةف

والفكرة التي كان   ،، وتعرفون أنتم فكرة العولمةقضية تشكل مشكلة أمام عولمة المجتمعات 

: من الممكن  "هناية التاريخ"  يقول يف كتابه  ،وهي هناية التاريخ  "فرانسيس فوكاياما"ينادي هبا  

وإلى البوذيين يف   ،الهندوس يف الهندإلى و ،أن تدخل القيم األمريكية إلى الوثنيين يف إفريقيا

تدخل يف كل هذه  لماذا .يف جزيرة العرب بسهولة ولكن لن تدخل القيم األمريكية  ،اليابان

   .ابيةأهل الجزيرة يدينون بالمبادئ الوه   المناطق وال تدخل يف جزيرة العرب؟ قال: ألن  

تها  جميع بلدان المسلمين ليست خاصي   وسط الجزيرة أو شمال الجزيرة أو  أن    والحقيقة

هو  ما ىهذا االعتقاد لو نقلته يف أي مكان سيبقى علفوإنما خاصية اعتقاد،  ،شعب خاصية

 ،عن الخرافة انجد أن أسلم الناس يف نيجيريا وأكثرهم بعد   ،نظر إلى نيجيريا مثال  اعليه، 

وهو مؤسس  "مدرسة عثمان دان فوديو"ا عن الذوبان يف الخرافات هم أتباع وأكثرهم بعد  

وكان قدومه إلى مكة يف  ،ا إلى مكةتقريب  ه 1206، هذا الرجل جاء يف سنة مملكة يف نيجيريا

يف الفرتة التي  ،سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يحكم مكةالفرتة التي كان اإلمام 

كان  و ،حكم فيها آل سعود ويف وقت حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبل أن يتوىف بقليل

رار تجربة آل سعود يف  وأراد تك ،فاقتنع بمنهج السلف، اه كان صوفي  لكن  وداعية   ا عالم  عثمان 

 االستعمار  س الدولة التي لم يسقطها إال  س  أن دولته على هذا األساس، ففعاد وكو   ،نيجيريا

 والسبب يف ذلك أن   ،ولم يحقق النجاح الذي نجحه الشيخ محمد عبد الوهاب  ،الربيطاين

عندهم جهل    نف، كاصو ليست غارقة يف الت  و  ،البيئة التي كانت يف الجزيرة بيئة ليست مؤدلجة
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 ،عندهم الشركيات كان ، محمد بن عبد الوهاب علمهم الصواب الشيخ و ،كبير بالدين

لكنُُفعلمهم الصواب وانتهت المشكلة معهم،  بجهلوا عليها ؤنش البدع، لكنهم وعندهم 

صوفيةُلهاُجذورُُُابالنسبةُلغربُإفريقياُماذاُكانتُالمشكلة؟ُكانتُالمشكلةُأنُهناكُطرقُ 

ن دعوة سلفية نجح وحقق وكو   عثمانولها مؤلفات، ف ،ولها كتب ،هاُهيُاإلسالموتدعيُأنُ 

 هل تعرفونه؟ ، وكان آخر أحفاده هو أحمد بلو ،ا هناكقوية جد  

ُُُكم استمرت دولته؟مداخلة:ُ

 سنة.180استمرت حوالي  السعيدي:ُمحمدُد.

ُيف أي سنة؟ُمداخلة:

ا، لكن تقريب ا  السعيدي:د.ُمحمدُ   ، يعنيه1206يف حدود ال أستحضر المعلومة تحديد 

  م تقريب ا.1790

قتله النصارى  ،تلقُ قد كان رئيس وزراء شمال نيجريا وعثمان، أحمد بلو هو آخر أحفاد

ونشر  ،يف إفريقيالسياسية إسرائيل ا ا شديد  معارض  كان ألن أحمد بلو  ؛بإيعاز من اليهود

  اوقت، فسلطوا عليه أحد النصارى من قبائل اليوربيف إفريقيا يف ذلك الاإلسرائيلية السفارات 

وإذا رجعتم إلى ، هـ1386يعني م 1966كان قتله سنة و ،وجاءه يف بيته وقتله جيرياييف ن

 المراجع العلمية قد تجدون معلومات أدق مما أقوله لكم من ذاكريت فابحثوا عنه. 

ُ.وهي:ُسبلُالوقايةُمنُهذهُالحرباُإلىُقضيةُمهمةُجدُ ننتقلُل

 .أولُسبلُالوقايةُمنُهذهُالحربُأيهاُاإلخوة:ُهوُالتعرفُعلىُحقيقةُالسلفية

 ؟ كيف نتعرف على حقيقة السلفية، فأنت تكلمنا ونحن سلفيونقد تتساءل وتقزل: 
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  ؛تى لنا نحنالتعرف على حقيقة السلفية وعلى يسرها وعلى بساطتها هذا أمر الزم ح

يف ذلك  سواء أكان    ،غط الذي يُمارس عليناالض    نتعرض لكثير منسلفيين  نا الحقيقة نحن كألن  

وقضية حجاب  ،وقضية تقصير الثياب  ،قضية اللحى يف يف ممارساتنا الفقهية أو  ،االعتقادات 

 نتيجة هذا كلهو ،ويف النقد ،يف الكتابات  مارس ضدناالعدوانية التي ت كذلكو ،المرأة الكامل

ا حينما  يأيت دائم    -أيها اإلخوة -هذا  من غلظ األخالق، وغلظ األخالق    ما يصبح عندنا شيء  رب  

يصبح  ف ،لكثير من الظلمو ،لكثير من النقد غير المربرو ،يتعرض اإلنسان لكثير من الضغط

 عنده هذا األمر، أليس كذلك؟ 

ا، أوُُ،السلفيةُهيُفقطُاالعتقادُونحنُحينماُنتصورُأنُ ُفقضيةُاألخالقُقضيةُمهمةُجد 

فيها بعض   يقع المشكلة، وهذه نعيشُمشكلةُإن ناغفلُجانبُاألخالقُفونُ ُ،هيُفقطُاالتباع

الرسول صلى اهلل عليه   ن  أمع    ،ءجانب الجفاو  ،السلفيين، أال ترون ذلك؟ نعم، جانب الوعورة

درجة الصائم  هذه .  ف(1)"درجةُالصائمُالقائمُبحسنُخلقهُليدركُالمؤمنإنُ"وسلم يقول: 

بَاد ي َيُقوُلوا  }هذا هو محض االتباع حينما يقول اهلل عز وجل: سلفية؟ أليست القائم 
َوُقْل ل ع 

َي َأْحَسنُ  ت ي ه   [.53]اإلسراء:  {ال 

يقول: أنت الحمار  ف ، تفهمالأنت سلفي  نجد أن أحدهم يقول:تويرت  إلىحينما نرجع 

ا؟!    ! تفهمال  ذيالل ُاألذىالمطلوبُمنكُأنُُهل هذا هو المطلوب منك شرع  وترد   ،تصبرُعلى

والعمل   ،وتخاطب الناس بالحسنى، هذه كلها هي المطلوبة منك، فالتخلق  ،بالتي هي أحسن

هذا أمر يجمع عليك  ،وتحبيب الناس إليك باألخالق ،عمل ترويض النفس ،األخالقي

تعمل باإلسالم ككل ال تعمل  ك فعال  الدعاوى التي تشاع ضدك؛ ألن  ويكذب كل  ،الناس

يف اإلسالم، بل هو من  ا  وتحسيني  ا  تكميلي    اء  قضية األخالق ليست جز  ؛ ألن  اببعض وترتك بعض  

 

 (. 25013(، وأمحد يف مسنده برقم )4798ه برقم )خرجه أبو داود يف سنن( أ1)
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ال يحدث و  ي ا،حقيق  اا ليس اتباع  ا جاف  دون أخالق يصبح إسالم  واإلسالم    ،ات اإلسالمرضرو

أيها  -ممارسته  ا وأيض   ،رسوله الذي يحدثه االلتزام باألخالقلاالنقياد هلل ويف النفس ذلك 

األخالقُمنُأصعبُ ؛األخالق مسألة سهلة، ال ال يتصور أحد أن  ف عمل صعب،  -اإلخوة 

صلىُاهللُعليهُُُلذلكُحينماُوعدُاهللُعليهاُبدرجةُالصائمُالقائمُعلىُلسانُرسولُاهللُ،األمور

وإنماُلكونهاُصعبةُتحتاجُإلىُصبرُومصابرةُووأدُحقيقيُُ،ليسُذلكُلكونهاُسهلةُوسلم

 ا.،ُهذاُأمرُمهمُجدُ حضوضهالألهواءُالنفوسُو

ُهُسبيلُلمقاومةُهذاُالهجومُهوُُاألمرُاآلخرُالذيُنعتقدُأنُ  الناس   ألن    ُ؛نُبالعلمأنُنتحص 

البدع  كثرة    :هج السلفيال ُيؤتون إال من طريق الجهل، ومن ضمن األشياء التي ُيحارب هبا المن

يف العالم العربي بل  ال تكاد تجد صحيفة   ،الشبهات، تسلسل الشبهات حتى ال تنقطعوكثرة 

فلو فتحنا الصحف هنا أو هناك  ،اآلن ةتتعلق بالسلفي   والعالم أجمع إال وهي تكتب عن شبهة  

مواقع التواصل   كثرة الشبهات يف إضافة إلى ،السلفية تمس   أو أكثر نجد مقالة أو اثنتين

سواء  ،ول السلفيةالشبه ح لبث  متخصصون  بل فيها أناس   بالشبهات؛ مليئةفهي االجتماعي، 

يقوم على  تاريخ  وأن ه  ،ه تاريخ دمويزعم أن  الو ،تاريخية يف التاريخ السلفيالشبه كانت هذه 

ا  أو ،الدماء  ،المعريف هاومنزوعة من سياق ،منزوعة من سياقها التاريخي -يشيعوهنا -أحداث 

انظر قال ابن ويقولون:  ،ينشرونهثم يقتطعونه من سياقاته ف لعلماء السلفية  اكالم  أويأخذون 

 .قال محمد بن عبد الوهاب كذا، هذه ماذا يداويها؟ يداويها العلمو ،تيمية كذا

بل تستطيع أن تقنع من وراءك فلن تصدق الشبهات؛  إذا اقتنعت أنت وأصبح عندك علم  

مصادر العلم وهلل الحمد و، غير صحيحة -أو معظمها -وكلها  ،هذه األمور كلها دعاوى بأن  

ه قضية  هذ ، وال نستطيع أن نتعرف على الحق ،كثرت الشبهات  :الناسيقول قضية أن و ،كثيرة

 نسألكمُاآلن:ُإذاُوجدتُشبهةُاآلنُأينُتذهب؟ُُو، اكثير   كسال    افيه أعتقد أن  
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ُقوقل.مداخلة:ُ

 ! زيادة كيضعفقوقل  د.ُمحمدُالسعيدي:

ُأراجعُالدكاترةُالمتخصصينُيفُهذاُالشأن.مداخلة:ُ

ُالسعيدي: ُمحمد من المعروفين بسالمة ون، يأساتذة متخصصممتاز، نرجع إلى  د.

-هناك أناس  ألن   ؛والثبات على المنهج السلفي رغم المتغيرات  ،سالمة االعتقادو ،المنهج

 .االهتزاز نتيجة ضغط الواقعوهذا اهتزوا،  ؛ بللم يثبتوا -نسأل اهلل أن يعفو عنا وعنهم 

ينبغي علينا أن نداويها بالعلم، هؤالء لماذا اهتزوا أمام ضغط  أخرى مسألة  وهناك

   ؟الواقع

  ،الواضعاهناروا أمام ضغط ف ،ألهنم تكاثرت عليهم الشبهات مهما كانت تخصصاهتم

: هناك غير قضية  بالنسبة لموضوع الشبهات  أنا أقول لكموجهد، إلى وهذا األمر يحتاج منا 

 .األساتذة وهي مهمة

بعضُالشيءُيفُهذهُساهمُالتيُنرجوُاهللُسبحانهُوتعالىُأنُتنقولُلكم:ُمنُاألشياءُ

ُوالدراسات ُللبحوث ُسلف ُمركز ُمراجعة الذي أشُرف بأن أتولى رئاسته ، والقضية:

باستقبال االستفسارات عرب ا أيض  ويسعد  األمور، المركز معني بمثل هذهوواإلشراف عليه، 

ا أن إم  ف ،ى هذه الشبهةنتلق   وجدتم شبهة معينة يسعدنا أنإذا ف ، وعرب الوسائل األخرى،إيميله

،  يف هذا ا ينفعك وينفع غيرك خاص  نكتب مقاال  أو  ،من مقاالت المركز نحيلك إلى مقال  

ُو بالردُُمُمنُالشبهاتُحولُالسلفيةُويقومسُعلىُأنهُيتتبعُكلُماُي طرحُيفُاإلعاُلالمركزُمؤس 

ُاالجتماعيُتحتُاسم:ُُااُتأصيلي ُعليهاُردُ  ُالتواصل مركزُسلفُُ،ُوللمركزُوجودُيفُكلُوسائل

ُ.للبحوثُوالدراسات
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ُاألسئلة.اآلنُنتوقفُعنُالحديثُونستقبلُ

ُُالصوفيةُاألوائلُفهلُُ،صوفيةُالغالةاُلُ،ُثمُظهرُتذكرتُلناُأنُالصوفيةُظهرت:ُالسؤال

ُليسواُمبتدعةُوغالةُ؟

ل ما ظهرت ظهرت غالية، أنا لم أقل ظهرت الصوفية الصوفية أو   د.محمدُالسعيدي:

لكنها ال    ،غلوهاعظم مظاهر  بمظهرت  فهي  ة أول ما ظهرت  ، الصوفي  الغالية  الصوفية  ثم  الطيبة

ون يتدرج ولهذا كل أحد يدخل يف طريقة من طرق الصوفيةتستطيع أن تتكشف أمام الناس؛ 

إلى أن يصل للمراتب العليا التي يظهر فيها الغلو، وإال فحينما نرجع إلى الحالج وهو من   به

لقرن الرابع نجد أنه يف بداية ا  ،التصوفيف    حكم عليه باإلعدام بسبب غلوهوقد    ،عتاة المتصوفة

ا، مثل أبي يزيد البسطامي حتى هؤالء الذين يعتربوهنم الصوفية زهاد  بل    فهو متقدم؛الهجري،  

ظهرون  هؤالء كلهم كانوا غالة وإن كانوا ال يُ و ،اهم مقاالت سيئة جد  حتى هؤالء لدي وغيره،

الصوفية تبدأ بالتدرج هم وألفاظهم، لكن كثير من عبارات  عرف ذلك من خالل ما يُ وإن   ،همغلو  

ثم يبدأ الشيخ   ،ثم تدخلك إلى الشيخ ،ة أخو   دومجر ،ها مجرد أخالقأن   ، فتبدأ علىباإلنسان

الذوبان يف ذات ما يسمونه إلى أن تصل إلى  ،ويلزمك بالحضور ،يلزمك باألذكار التي عنده

 والحلول واالتحاد. ،اإلله

فماُهوُسببُانقسامُالسلفيةُيفُالفترةُُ،البساطةة:ُذكرتُأنُمنُمميزاتُالسلفي:ُالسؤال

ُُ؟غيرُذلكُُأوُ؟خارجهُشيءُمقصودُمنُالأوُأنُ ُ؟سوءُفهمُهلُهوُ؟األخيرة

يَن ) } :السعيديمحمدُد.ُ َم َرب َك َول َذل َك َخَلَقُهمْ 118َواَل َيَزاُلوَن ُمْختَل ف 
 {( إ ال  َمْن َرح 

من أسباب الوقاية من    قلت لكم أن  وقد  اإلنسان حينما يتبع الهوى،  هكذا    [119،  118]هود:  

منُة العلم يف جزئية معينة، بسبب قل  إنما هو االنقسام السلفي والعلم،  :الهجوم على السلفية

ُمعي ُمظاهرُقلُ  ُالعلمُأنُيعتقدُاإلنسانُأنُمنُخالفنيُيفُجزئية ُمنُُانةُفهوُليسُسلفي ُة ُهذا ،
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ُأ ُاالنقسام واختلفت معه يف الرأي  اسياسي   امن كان عنده رأي   أعني ليسُكذلك؟أسباب

، هؤالء يسمون  اهذا ليس سلفي   خرحد يقول لآلكل وا  ، هل يصبح هذا غير سلفي؟السياسي

 وغير ذلك من التسميات، ،وهؤالء يسمون اآلخرين أدعياء السلفية ،سروريةالبعض مثال  

 وهذه مشكلة.

اُُأليسُكذلك؟ُواختلفواُاختالفُ ُُ،اختلفواُيفُالسياسيةُُرضيُاهللُعنهمنحنُنجدُالصحابةُُ

ُاالقتتال ا من الدين، لم يخرج بعضهم خرج بعضهم بعض  لم يُ   ذلك  ومع  ؟أليسُكذلكُُأدىُإلى

وجد فيه رسالة تلذلك تجد هنج البالغة الذي هو كتاب للشيعة ال من أن يكون متبعا، ا بعض  

 لةويثار بأن د حتى الكالم الذيما، هل توجد؟ ال، ا رضي اهلل عنهعلي   معاوية واحدة لعن فيها

ليست لكن  هذا كله كذب،  بني أمية فرضت لعن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه على المنابر  

اإلنسانُُعدمُالعلمُيؤديُإلىُالنزولُبسقفُالسلفيةُحتىُأنُ إنماُقضيتناُبيانُأنُهذه قضيتنا، 

ُ وذكرنا أن عالج ذلك هو  ! افي ُللهاُعلىُنفسه،ُالذيُليسُمثليُيفُكلُشيءُفهوُليسُُسيفص 

 .العلم

ُإلىُمرحلةُأنُنسَمُالسلفيةُبالمعتدلةُوغيرُالمعتدلةُ؟هلُسنصلُالسؤال:ُ

نا وصلنا إلى  أعتقد أن  الأنا  اهلل أن ال نصل إلى هذه المرحلة،نسأل  د.ُمحمدُالسعيدي:

الماء الطهور ال يحمل  "وكما يقال يف الفقه:  ،مشكلة عند السلفيينتوجد  نعمهذه المرحلة، 

والقضية تحتاج إلى  ،اماء البحر يطهر بعضه بعض  ا، يطهر بعضه بعض  ، فإن شاء اهلل "الخبث

 وأنا أجد أن   ،ظرمن العلماء وطلبة العلم السلفيين يف قضية تقريب وجهات الن  بذل مجهود

 بدأت تزول عند كثير من الناس وهلل الحمد.المسألة  هذه
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أحدُأكبرُاألخطاءُهوُتصورُالعامةُللصوفيةُعلىُ،ُفأناُأرىُأنُُبالنسبةُللصوفيةُُ:مداخلة

غيرُذلك،ُُُأنهاُمجردُدروشة،ُأوُلبسُمبتذل،ُأوُزهد،ُبينماُالمتخصصونُيدركونُأنُالصوفية

ُُوهذاُالتصورُعندُالعامةُيلب سُعليهم،ُويجعلُالصوفيةُتروجُأوساطهم.

ُأخرى: ُسؤاليُمتعلقُبُمداخلة ُواحدة:ُالموضوُعذاتُأنا منُهمُُحتىُتجيبُإجابة 

ُأنواع،ُفمنهمُُُُالصوفية ُبالحديث،ُفالصوفية ُتقصدهم ُالسحرُوالشعوذةالذين ُيتعلمون ،ُصوفية

ُالعثمانيينومنهمُُ ُبعضُالسالطين ُاألوائلُمثل يختلفونُعنُُُبعضهمُصوفيةُمعتدلة،ُوالصوفية

ُُ؟يدعونُالشعوذةُذينالصوفيةُال

مقبولة،ُلكنُليستُكلهاُبدرجةُُالصوفيةُكلهاُبدع،ُوكلهاُليستُ: السعيديد.ُمحمدُ

ُ.درجةُواحدةُواحدةُوإنُكانتُيفُالنهايةُتؤديُإلى

 ،إلى الحلول واالتحاددرجة التلقي يف الصوفية إلى أن يصل يف عني: شخص لم يصل أ

هذا وال شك  أن  دعاء المقبورين، ووسل بغير اهلل، ت  العبارة عن هو الذي ما عنده التصوف وإن  

 مثلهذه البدعة،  لديهلكن  جاهد إنحتى و ،حتى لو كان هو حسن األخالق ةوبدعكله حرام 

فتح القسطنطينية لكن عنده مثل هذه البدع، تجد مراسالته مع آق شمس الذي محمد الفاتح 

ا يف  جد   كبيرة   تجد فيها أخطاء  و ،بغير اهلل جد فيها توسال  ، فت م عنهاي أنت تتكل  الدين الذ

نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يكونوا معذورين بجهلهم، محمد الفاتح   ،الجانب العقدي

اهلل عز وجل رحيم و  للتعلم،الوقت  لم يسعفه  ربما  ، فسنة19معروف أنه تولى الحكم وهو ابن  

 . بالعباد

ال يعذرونه بالجهل، و  ن يهاجمون كل مخطئ  م  السلفيين م  هناك مشكلة عند بعض  اأيض  

الناس   ا يضعون كل  ما دائم  وإن  اب الخرافات أو البدع بالجهل، ال يعذر أصح بعض السلفيين

درجة على بدعها ليست لكن  ؛الصوفية كلها بدع :، نحن نقولوهذا خطأدرجة واحدة، على 
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شيخ األزهر صويف والحقاين   ،مثل الحقاين أنا ال أساويه بشيخ األزهر مثال  شخص واحدة، 

ووصل    ،هذا خرايف حلولي اتحادي بعيد عن أصل الدين  ،جلينصويف، لكن ال أساوي بين الر  

يف التصوف عنده ما زال  لكن حينما نجد شيخ األزهر نجد أن   ،يف تصوفه إلى األعماق

مل ليس مع الكالكن الصواب وأشياء من هذا القبيل،  ،ذكاراألتوسل والداب واآلخالق واأل

 هذا وليس مع هذا وإن كان هذا أخف من هذا.

ُاألخالقُُ:السؤال ُالوقتُُُُةمهُمُُمسألةنجدُأنهاُُُُ،بالنسبةُلمسألة سؤالي:ُهلُوالحاضر،ُُيف

ُبدُأنُُ ُالسلفيونُفيماُبينهم،ُُدرُ تُ ال ُاختلفُفيها ُالتي ُالمخالف،ُسُالمسائل ُالردُعلى كالشدةُيف

ُوكمسألةُالتكفير،ُوالشدةُيفُالردُعلىُالحكام،ُونحوها؟ُ

فيها   ،اأعتقد أهنا أشبعت بحث   ،الرد على الحكامة يف الشد  و، التكفير د.ُمحمدُالسعيدي:

 .وهلل الحمدكتابات كثيرة  هافيو ،بحوث كثيرة

مع أن المحدثين كلهم تكلموا عن   ،الكتابات فيها ال زالت قليلة :قضية األخالق

، كتب الزهدو ،تجد كتب فضائل الصحابةو ،تجد كتب فضائل األعمالأعني: األخالق، 

ا كل هذه الكتب اعتنت كثير   ،أو كتاب صفة الصفوة البن الجوزيكالزهد ألحمد بن حنبل، 

فوا يف  يلة، ولألسف نجد العلمانيين أل  الكتب المعاصرة يف األخالق قلأما باألخالق، 

د يف األخالق، لكنه ال يتكلم عن األخالق من  تجد أحمد أمين له كتاب جي   مثال  فاألخالق، 

وإنما يتكلم عنها من منظورها الفلسفي، ابن حزم له كتاب جميل يف   ،منظورها الشرعي

 كتاب صغير وجميل. وهو أنصح به،  "مداواة النفوس"اسمه األخالق 

ما زالت األخالق تحتاج إلى كتب وكتيبات لكي  ،أيضًا يف قضية تأصيل األخالق  

 ترسخ يف النفوس. 
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ُُمداخلة: ُقصدت ُآخر:أنا ا ُنبسُطُأمر  ُالسلفيينُالقولُهل ُبين ُالخالفية ُالمسائل ُُيف

ُأنفسهم؟

  تكونهل  ،نصيحة الحاكمبين السلفيين مثل قضية: االنقسامات : د.ُمحمدُالسعيدي

أنا أعتقد ُكتب فيها لكن   وغيرها، ،مثال   هذا أحد الخالفات بين السلفيين ؟اأم جهر  ا سر  

وإنما   ،ال يتكلمون بطريقة علمية !كتابات استعدائية جل هاالكتابات الموجودة يف هذه القضية 

الذي يقول بالنصيحة الجهرية هذا يستعدي  ثال  كل واحد منهم يستعدي على اآلخر، فم

يريدون    وهؤالء  ،ويقول هؤالء عبيد السالطين  ،الشعوب على الذين يقولون بالنصيحة السرية

وهؤالء   ،هؤالء الثورجية :يقولي يطالب بالنصيحة السرية نوا السالطين، وهذا الذأن يمك  

وتحمل الطابع الذي يشعر   ،ال بد أن تحمل الطابع العلميا الذين فيهم وفيهم، فالردود أيض  

 ا.همة جد  به، هذه م رؤوف   ،له محب   ،عليه الكاتب الذي يكتب الكتاب شفيق   القارئ بأن  

 


