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هذا الكتاب
حياول هذا الكتاب ـ من خالل األدلة والوثائق الكثرية ـ
إثبات املدى الذي وصل إليه التكفري السلفي بحق األمة مجيعا
بمدارسها العقدية والفقهية والصوفية واحلركية ..باإلضافة
لطوائفها املتعددة من أهل سنة وشيعة وإباضية وغريهم.
والنتيجة التي وصل إليها هي أن التكفري السلفي ـ سواء
املطلق منه أو املعني ـ يشمل األمة مجيعا ،وال يستثنى منه أحد من
الناس ،حتى السلفية أنفسهم ،وفيام بينهم نجد هذه الظاهرة ،حيث
نرى كل مدرسة تطبق مناهجها التكفريية عىل غريها من املدارس.
وهو يكشف تلك احليل واخلدع التي يامرسها املدافعون
عن السلفية حني حياولون رفع هذه التهمة عنهم من خالل عرض
مقوالهتم املختلفة واملتناقضة واملرتبطة باألحوال املختلفة.
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املقدمة
من التهم التي طالت السلفية يف عصورها املختلفة من لدن الكثري من العلامء
املعتربين هتمة [التكفري] ،وهلذا نجدهم أحرص الناس عىل رميها عن أنفسهم ،واالحتيال
لذلك بكل صنوف احليل والدهاء التي تعلموها من أساتذهتم من السلف األول واآلخر.
وأول تلك احليل هي االحتيال عىل رسول اهلل  نفسه ،وذلك بتأويل كل ما ورد يف
النصوص من حتذيراته  من وجود طائفة من األمة ،تتقن التكفري كام تتقن الرياء واخلداع،
كام تتقن احتكار الدين ومصادره وترشيعاته ،كام تتقن فن اإلرهاب والعنف بكل
أنواعه( .. )1إىل طائفة قد ذهب هبا التاريخ يف غابر الزمان ،ومل متكث إال فرتة حمدودة جدا
ال تكاد تعترب ..وكأن رسول اهلل  الذي أوىل تلك الطائفة كل تلك األمهية غفل عن طائفة
أخطر ،وأكثر تضليال وتكفريا ،وأكثر إرهابا وعنفا ،وأطول مدة وزمنا.
وثاين تلك احليل هو ما تعلموه يف فن اجلرح والتعديل من اجلمع بني توثيق الراوي
الواحد وتضعيفه ،حتى إذا ما أعجبهم حديثه غلبوا التوثيق عىل التضعيف ،وإذا مل يعجبهم
حديثه غلبوا التضعيف عىل التوثيق.
وهكذا فعلوا مع التكفري ..وهكذوا غرروا بالكثري من الطيبني الذين ال يعرفون
حيلهم ومكرهم ،فأغروهم ببعض الكلامت املعسولة التي وردت عن سلفهم وخلفهم يف
أهنم طيبون ،وأهنم ال يكفرون أحدا من أهل القبلة ،وأن التكفري شأن اخلوارج ،وأن فالنا
من الناس قال كذا يوم كذا ..وهكذا.
فإذا قيل هلم :كيف تقولون هذا ،وقد أمجع سلفكم األولون واآلخرون عىل تكفري
(  )1أشري بذلك إىل قوله ( : سيخرج قوم يف آخر الزمان ،حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من قول خري الربية،
يقرؤون القرآن ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف
قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهلل يوم القيامة) ،رواه البخاري .86 / 9
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كل منكر للجهة ،وأن من مل يقل بأن اهلل يف السامء ،فهو كافر زنديق ،وجهمي معطل ..ولو
طبقنا هذه املقولة وحدها عىل مجيع مدارس األمة وعلامئها من األشاعرة واملاتريدية
واملعتزلة وأتباع املذاهب الفقهية والصوفية والشيعة والزيدية واإلباضية وغريهم،
لوجدناها تنطبق عليهم مجيعا ،ألهنم مجيعا ال يقولون باجلهة ،وينزهون اهلل عن املكان.
وهكذا لو طبقنا مقوالت السلف األول واآلخر عىل أن احلروف القرآنية خملوقة،
فإن ذلك سيخرج األمة مجيعا من امللة.
وهكذا لو طبقنا مقوالت السلف األول واآلخر عىل أن رؤية اهلل تتعلق بالقلب ،وال
عالقة هلا باحلس ،وأن اهلل ال يرى كام ترى األشياء ،ألنه ليس كاألشياء..
وهكذا لو طبقنا الكثري من مقوالهتم التكفريية التي متتلئ هبا كتب عقائدهم وفقههم
وحديثهم وتفسريهم ..فكلها مشحونة بأصناف التكفري..
لكنهم ،ولدهائهم وحيلتهم بدل أن يتربؤوا من تلك املقوالت ،ويستغفروا اهلل منها،
يقومون بأنواع كثرية من التقية ،جتعلهم حيافظون عىل عصمة سلفهم يف نفس الوقت الذي
حيافظون فيه عىل سمعتهم ،وأهنم ليسوا تكفرييني كاخلوارج.
قد يقول البعض بأن هذه تقية ،وأن الذي رشعها ووقع فيها هم الشيعة ،وليسوا
السلفية ..وهذا أيضا من أنواع االحتيال التي مارسها السلفية مع خصومهم ،فهم يطبقون
جيدا تلك املقولة العربية املشهورة [رمتني بدائها وانسلت] ،ألهنم يعمدون إىل معنى نبيل
قام به قوم مضطهدون عىل مدار التاريخ ،ليحموا أنفسهم من تلك املحاكم التفتيشية التي
كانت تعقد هلم كل حني ..إىل تقية أخرى مملوءة بالكذب والدجل عىل الدين وعىل رسول
اهلل  وعىل األمة نفسها.
فالس لفية بمدارسهم املختلفة يطبقون ما قاله الشيخ ربيع املدخيل عن مدرسة من
مدارس السلفية ينبزوهنا بـ(احلدادية) ،فيذكر من مواصفات أصحاهبا( :التقية الشديدة،
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فالرافيض يعرتف لك بأنه جعفري ،ويعرتف ببعض أصوله ،وعقائده الفاسدة ،وهؤالء ال
()1

يعرتفون بأهنم حدادية ،وال يعرتفون بيشء من أصوهلم ،وما ينطوون عليه)

وهكذا نجد الشيخ عبدالرمحن عبداخلالق يشهد عىل الشيخ ربيع املدخيل أنه
يستعمل التقية إذا ما احتاج إليها ،أو كام عرب عن ذلك بقوله( :وملا وقع الشيخ ربيع فيام وقع
فيه من وضع هذه األصول الفاسدة أوقعه هذا يف التناقض املشني ،فبدأ يكيل بمكيالني!
ويقول اليشء ونقيضه ،وينقلب من الضد إىل الضد ،وينزل أقوال السلف يف غري منازهلا،
بل ويضع القرآن واحلديث يف غري مواضعه ...وأصبح يرى أن العدل مع الدعاة
واملصلحني من أصول أهل البدع ،وإهدار احلسنات ،واملؤاخذة بالزالت من أصول السنة،
وأصبح يرى نفسه مضطر ًا إىل التقية والتدليس)

()2

بل إنه يشهد عىل أن هذه التقية مسلك سلفي يامرسه الكثري من الدعاة ،فيقول( :لقد
أوقع هذا املنهج الباطل أتباعه يف التناقض والكيل بمكيالني ،واحلكم يف املسألة الواحدة
بقولني متناقضني ،ولذلك أصبح كثري منهم من أهل التقية والكذب ،فلهم أقوال يف الرس
()3

يبدعون هبا سادات الناس ال يستطيعون قوهلا يف العلن)

بل إهنم رشعوا ذلك ،واعتربوا الكذب فيه ويف غريه جائزا ،ألهنم يف حرب مع األمة
مجيعا ،واحلرب خدعة ،وقد قال الشيخ عيل اخلضري يف بعض فتواه( :وإنام جازت املخادعة
يف احلرب مع ما فيها من اإلهيام وإظهار خالف احلقيقة ألن كون كل من املسلم والكافر قد
نصب احلرب لصاحبه يدل داللة رصحية عىل أنه يرتبص به ويسعى للفتك به؛ بل يندب
إليها كام يدل عىل ذلك رصيح احلديث ،واتفاق العلامء؛ ومفهوم احلرب يف هذه األحاديث

(  )1كشف أكاذيب وحتريفات وخيانات فوزي البحريني.37،
(  )2الرد الوجيز ،ص .7
(  )3الرد الوجيز  ،ص.38 :
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أعم من أن يقرص عىل نصب القتال والتقاء الصفني وتقابل الزحفني ..ومن احلرب حرب
األفكار ،وهي أشد من حرب القتال ،فيجب استخدام اخلدعة ويباح الكذب فيها إلظهار
أهل البدع والرشكيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة
وقرامطة وغريهم بمظهرهم املخزي لكي اليغرت هبم عوام املسلمني؛ وإظهار أهل السنة
وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم الالئق هبم ..وهلذا فإنه جيوز لك الكذب والشهادة
وتغليظ اليمني لنرصة الدين اإلسالمي وهنجه القويم ونرصة أخيك املسلم الصالح ممن
يريدون به كيد ًا؛ وإذالل أهل البدع والضالالت والفرق الفاسدة)

()1

وما ذكره الشيخ اخلضري هو ما يامرسه السلفية مع خصومهم من األمة مجيعا ،فهم
يكذبون عليهم ،ويقولوهنم ما مل يقولوا ،ويكفروهنم بكل أنواع التكفري ،لكنهم ـ وحرصا
عىل سمعتهم وعىل منهجهم القويم كام يذكر الشيخ اخلضري ـ ينكرون كل ذلك إذا ما كان
املقام ال يسمح لذلك.
وقد أشار الشيخ الفوازان إىل هذا ،فقد سئل هذا السؤال( :انترش اليوم بني الشباب
أنه يلزم املوازنة يف النقد فيقولون :إذا انتقدت فالنا من الناس يف بدعته وبينت أخطاءه
يلزمك أن تذكر حماسنه ،وهذا من باب االنصاف واملوازنة ،فهل هذا املنهج يف النقد
صحيح؟ وهل يلزمني ذكر املحاسن يف حالة النقد؟)
فأجاب( :إذا كان املنتقد من أهل السنة واجلامعة وأخطاؤه يف االمور التي الختل
بالعقيدة ،فنعم ،هذا تذكر ميزاته وحسناتهُ ،تغمر زالّته يف نرصته للسنة .أما إذا كان املنتقد
من أهل الضالل ومن أهل االنحراف ومن أهل املبادئ اهلدامة واملشبوهة ،فهذا الجيوز لنا
أن نذكر حسناته  -اذا كان له حسنات  -ألننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس فيحسنون
الظن هبذا الضال أو هذا املبتدع أو هذا اخلرايف أو احلزيب ،فيقبلون أفكار هذا الضال أو هذا
(  )1نقال عن مقال بعنوان :متى خيلع شيوخ السعودية رساويلهم الغربية  -شبكة املنطقة.
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املبتدع أو ذاك املتحزب .واهلل جل وعال ر ّد عىل الكفرة واملجرمني واملنافقني ومل يذكر شيئا
من حسناهتم ،وكذلك أئمة السلف يردون عىل اجلهمية واملعتزلة وعىل أهل الضالل
واليذكرون شيئا من حسناهتم .ألن حسناهتم مرجوحة بالضالل والكفر واالحلاد والنفاق.
فال يناسب انك ترد عىل ضال ،مبتدع ،منحرف ،وتذكر حسناته وتقول هو رجل طيب
عنده حسنات وعنده كذا ،لكنه غلط ..نقول لك :ثناؤك عليه أشد من ضالله ،ألن الناس
يثقون بثنائك عليه ،فإذا روجت هلذا الضال املبتدع ومدحته فقد غررت بالناس وهذا فتح
()1

باب لقبول أفكار املضللني)

وهكذا نرى السلفية يامرسون كل أنواع احليل واألكاذيب واخلدع مع خصومهم،
ويعتربون ذلك مرشوعا ،ألن قيام املنهج السلفي عندهم ،وسيطرته عىل مفاصل األمة هو
اهلدف الذي تسرتخص يف سبيله كل وسيلة.
وهكذا أيضا خيادعون حني جيادلون عن أنفسهم بأهنم ال يكفرون ،مع أن كل
دواوينهم التي يقدسوهنا متتلئ بالتكفري ،بل هي أكرب خمزن للتكفري يف العامل أمجع.
وكمثال عىل ذلك االحتيال واخلداع السلفي املوقف من األشاعرة ،والذين يشكلون
أكرب طائفة يف األمة عىل مدار التاريخ ،حيث تبنى مذهبهم العقدي أكثر الشافعية واملالكية
واحلنابلة ،فإننا لو طبقنا مقوالت سلف السلفية يف الرمي بالتجهم والتعطيل كل من أنكر
العلو ،أو عطل الصفات ـ كام يفهمها السلفية ـ فإن احلكم املرتبط هبم هو التكفري ،لكنهم
وبحكم كثرة األشاعرة ،وكون السلطة الزمنية كانت للحكام الذين يوالوهنم يف فرتات
خمتلفة من التاريخ تذبذت مواقف السلفية الترصحيية ال احلقيقية ،فلهذا إن ووجهوا بأهنم
يكفرون األشاعرة أخرجوا بعض الفتاوى التي تربئهم من ذلك ،من أمثال قول ابن باز:
(األشاعرة من أهل السنة يف غالب األمور ،ولكنهم ليسوا منهم يف تأويل الصفات ،وليسوا
(  )1األجوبة املفيدة يف أسئلة املناهج اجلديدة.24/1 ،
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بكفار ،بل فيهم األئمة والعلامء واألخيار ،ولكنهم غلطوا يف تأويل بعض الصفات ،فهم
خالفوا أهل السنة يف مسائل؛ منها تأويل غالب الصفات ،وقد أخطأوا يف تأويلها ،والذي
عليه أهل السنة واجلامعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كام جاءت من غري تأويل وال
()1

تعطيل وال حتريف وال تشبيه)

لكنهم خيفون فتاوى كثرية البن باز نفسه تكفر كل من يقول بقول األشاعرة يف اجلهة
وغريها ،ومن أمثلة ذلك فتوى اللجنة الدائمة يف السعودية برئاسة الشيخ ابن باز نفسه عن
سؤال قال صاحبه ( :يف هذه القرية مسجد مبسط وجيتمع فيه حواىل مخسامئه من املسلمني،
ولكن لألسف فإن إمام هذا املسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية ،يعتقد أن اهلل يف كل
مكان .وهناك كثري من اخلرافات والبدع تقام هبذا املسجد غلبتني نفيس حتى تناقشت مع
إمام هذا املسجد وطرحت عليه األدلة والرباهني بأن اهلل يف السامء مستو عىل عرشه ويف هذا
إذ النكيف والنمثل ..وكذلك ذكرت له ليلة اإلرساء واملعراج وذكرت له حديث اجلارية،
ِ
الصالِ ُح َي ْر َف ُع ُه﴾ [فاطر ]10 :ومل يقتنع بل ظل
ب َوا ْل َع َم ُل َّ
وكذلك ﴿إِ َل ْيه َي ْص َعدُ ا ْلكَلِ ُم ال َّط ِّي ُ
يف عتوه وعقيدته هذه وبالعلم أن هناك مسجد آخر يف هذه القرية وحيمل نفس اخلرافات
والبدع ،حتى اآلن مل أطرح سؤايل ،وسؤايل هو ،هل جيوز يل أن أصيل خلف هذا اإلمام أم
ال ومع أين أحب أن أصيل صالة اجلامعة؟)
فمع كون هذه العقيدة هي عقيدة كل املسلمني ـ بمن فيهم األشاعرة ـ ما عدا
السلفية ،إال أن أكرب هيئة سلفية للفتوى ،وحتت رئاسة الشيخ ابن باز نفسه ،أجابت عن
()2

ذلك بقوهلا( :إهنم كفار ،وال جتوز الصالة خلفهم وال تصح)

وهنا نتساءل أهيام نقبل :هل تلك الفتوى الدبلوماسية التي ذكرها ابن باز أو ابن
(  )1جمموع فتاوى ابن باز )256/ 28( ،
(  )2فتاوى اللجنة الدائمة ()365 /7
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عثيمني أو الفوزان ،أو غريمها ،حتى ينفوا عن أنفسهم ما يصفهم به خصومهم من التكفري،
أم مثل هذه الفتاوى التي ترصح بتكفريهم ،بل جتعل الصالة خلفهم باطلة ،مع أهنم
جيوزون الصالة خلف كل بر وفاجر.
ومن احليل التي يستعملها السلفية يف هذا الباب ما يسمونه عدم تكفري املعني..
ويقصدون بذلك أهنم ال يطلقون عىل أحد لقب الكفر ،ولكن يصفون أعامله أو مواقفه
بالكفر ،فيقولون مثال :نحن ال نكفر األشاعرة وال املاتريدية ..ولكن نكفر من ينكر اجلهة،
أو يقول بأن احلرف والصوت يف القرآن الكريم خملوق ،أو يقول بتأويل الصفات ..وهم
يعلمون كام يعلم الناس مجيعا أن هذه املقوالت هي مقوالت األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة
وغريهم ،بل كل األمة ،وهم يكفروهنم بذلك ،لكن مع عدم ذكر االسم فقط ..وهي ال
تغني يف منطق العقل شيئا ،ألن املهم هو املسمى ال االسم..
وهكذا نجدهم يذكرون يف بعض املحال ما يسمونه العذر باجلهل ..مع أهنم ال
يؤمنون بذلك ،بل يذكرونه فقط من باب رفع العتب عنهم عندما يوصمون بالتكفري ،وهم
يرفعون هذا العذر عن كل جهة يريدون إعالن احلرب عليها ،واحلرب تبدأ عندهم
بالتكفري.
وهلذا عندما احتاج الشيخ حممد بن عبد الوهاب وذريته وأتباعه إىل إعالن احلرب
عىل عامة املسلمني ،رد عىل هذه الشبهة ،واستعمل التكفري املطلق ،وحكم عىل عامة
املسلمني بالرشك ،وقد ذكر الشيخ عيل بن خضري اخلضري يف كتابه [املُت َِم َمة لكالم أئمة
الدعوة يف مسألة اجلهل يف الرشك األكرب] الكتابات الكثرية التي ألفها أئمة الدعوة النجدية
يف الرد عىل تلك الشبهة ،وإثبات أن كل من وقع ـ يف نظرهم ـ يف الرشك األكرب مرشك عاميا
كان أو عاملا ،فقال( :مل تظهر هذه الشبهة قبل عرص ابن تيمية ،ألن كل من ادعى العذر فإن
أقدم ما يستدل به من األقوال كالم ابن تيمية أنه يعذر ،ثم ظهرت هذه الشبهة يف عرص
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الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وظهرت هذه الشبهة يف زمن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
عىل حمورين1 :ـ أناس ضالل أثاروها فرد عليهم يف مفيد املستفيد2 ،ـ أخف ألهنا ظهرت
يف أناس من باب االشتباه وكانوا يطلبون احلق،أمثال بعض طالبه يف الدرعية ،ويف االحساء
ثم مخدت فيام بعد ،ثم ظهرت يف اجليل الثاين يف زمن احلفيد عبد الرمحن بن حسن ،تبناها
داود بن جرجيس وعثامن بن منصور فتصدى هلا الشيخ عبد الرمحن وساعده ابنه عبد
اللطيف يف مصنفات معروفة،وساعدهم أيضا الشيخ ابابطني ،ثم ظهرت يف اجليل الثالث
فتصدى هلا الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن والشيخ ابن سحامن يف مصنفات وفتاوى
وساعد عىل ذلك أبناء الشيخ عبد اللطيف ومها عبد اهلل وإبراهيم ،والزالت موجودة
وتتجدد كل عرص ،وهناك يف العرص احلارض من أظهر أن مسألة العذر باجلهل يف الرشك
االكرب فيها خالف ،ثم حيكي اخلالف عىل قولني ،وهذا موجود يف بعض الكتب واملذكرات
املعارصة ،مع أنه إذا ذكر اخلالف الينسبه إىل أحد ،وإنام ينسبه نسبة مطلقة ،ومنشأ هذا
الفهم هو ظنهم أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب له قوالن يف املسألة حيث نظروا إىل بعض
نصوص الشيخ حممد ففهموا منها العذر باجلهل ،وهومبني عىل توهم وظن وفهم خاطئ،
وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء اهلل يف فصول الحقة ونجيب فيها عمن فهم هذه النصوص
()1

عىل غري املراد ونذكر الفهم الصحيح لذلك)

وشبه الشيخ عيل بن خضري اخلضري هذه املسألة بمسألة تكفري اجلهمية .وهم
يقصدون به كام ذكرنا يف حمال خمتلفة مجيع منزهة األمة من األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة
وغريهم ـ فقال( :وهذه مثل مسألة من قال إن تكفري اجلهمية فيه خالف عىل قولني ثم حيكي
اخلالف وال ينسبه إىل أحد إنام هو ظن خاطئ مبني عىل فهم خاطئ لبعض كالم ابن تيمية..
وهذا القائل مل يفرق بني استخدامات ابن تيمية ملسمى اجلهمية ،فإنه خيتلف حسب السياق،
(  )1املُت َِم َمة لكالم أئمة الدعوة ،ص.3
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وهذه ظهرت يف عرص الشيخ سليامن بن سحامن فرد عليهم أن املسالة وفاقية يف تكفري
()1

اجلهمية وليس فيها خالف كام يف كتابه رفع االلتباس وكتاب كشف الشبهتني)
بناء عىل هذا نرى السلفية يف مواقفهم من غريهم يستعملون أسلوبني:

األول :وضع قوانني التكفري ،أو ما يسمونه نواقض اإليامن ،ويعتربون كل من
اتصف هبا كافرا أو مرشكا أو مرتدا ،ثم يرتبون عىل ذلك األحكام العملية املختلفة ابتداء
من حرمة الصالة خلفه إىل قتله ،وهذا ما نسميه يف كتابنا هذا بـ [التكفري املطلق] ،وهم
يتفقون يف هذا سلفهم وخلفهم ،بل يعتربون منكر التكفري كافرا.
الثاين :تطبيق تلك القوانني والنواقض عىل آحاد الفرق واملذاهب ،أو ما يسمونه
[تكفري املعني] ،وهنا يقع اخلالف بينهم عىل مدرستني أو منهجني ،منهج يرى وجوب
ت سمية األشياء بأسامئها ،ومنهج يرى األخذ بالتقية ،مراعاة لألحوال املختلفة ،فلذلك
يطبق قوانني التكفري يف كل مرحلة بحسب ما تدعو إليه احلاجة ،حتى ال جتتمع السلفية عىل
حرب األمة مجيعا يف وقت واحد ،فلهذا يعلنون احلرب مرة عىل الصوفية ،ومرة عىل
احلركات اإلسالمية ،ومرة عىل الشيعة وهكذا.
وهم يف كل مرة خيرجون من خزائن سلفهم التكفريية ،ما يطبقونه عىل حسب كل
حالة ،وهلذا نراهم يف الفرتة األخرية يعلنون حرهبم عىل الشيعة ،ويف فرتة سابقة أعلنوها
عىل الصوفية ..ولو أن مشكلة حصلت بينهم أو بني أولياء أمورهم ،واإلباضية ،فإهنم
سيتو جهون مجيعا وبكل قواهم إلعالن احلرب عليهم ،واعتبارهم رشا من اليهود
والنصارى.
وألمهية بيان هذه املناهج لفهم اخلدع السلفية يف هذا الباب ،فسنرشح ذلك
باختصار ،ليتضح ما سنذكره عن كل مدرسة وتكفري السلفية هلا:
(  )1املُت َِم َمة لكالم أئمة الدعوة ،ص.4
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أوال ـ املنهج التكفريي الرصيح:
وهو يعتمد عىل الترصيح املبارش بالتكفري ،وعىل تسمة األشياء بأسامئها ،وأول من
مثل هذا املنهج سلف السلفية األوائل ،ومن تبعهم من أصحاب املصنفات األوىل ،والتي
متثل عند السلفية املصدر األول ملا يسمونه [اإلسالم العتيق] ،والذي ال يكون سلفيا حقيقيا
إال من سلم له وآمن به ،واعتقد بام فيه ..والذي نقله بعد ذلك ابن تيمية يف كتبه ونظر له..
ونقله يف مرحلة تالية الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه ،وعىل أساسه قاموا بحروهبم
عىل األمة بجميع مذاهبها.
ويمثل هذا املنهج يف كل عرص من العصور مجاعة متشددة من السلفية تتفق يف كل
يشء مع اجلامعات األخرى إال أهنا ختتلف عنها فقط يف عدم مراعاهتا للتقية ،وهذا ما جعلها
تسبب حرجا كبريا للجامعات السلفية التي تتقن التقية.
ثانيا ـ املنهج التكفريي اخلفي:
وهي التي متارس التكفري عىل ضوء احلاجة التي يتطلبها الواقع ،ال عىل ما تنص عليه
املعتقدات نفسها ،فهي تتفق مع املنهج األول يف كل يشء ،وختتلف عنه فقط يف استعامل
التكفري أو اإلعالن به..
فلهذا إن بدا هلا أن تعلن احلرب عىل الصوفية أخرجت مرياثها الكثري من فتاوى
السلف واخللف يف تكفري الصوفية بطرقها مجيعا ،وتضليلهم واعتبارهم أكفر من اليهود
والنصارى ..لكن إن رأت املصلحة أو كان الواقع السياس ال يسمح بذلك ،فإهنا تكف
عنهم رشها ،بل تعتربهم من أهل السنة قصد املكاثرة عىل األعداء.
وكمثال بسيط عىل ذلك أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي هو مرجع السلفية
احلديثة ،يرصح يف كل كتبه كام يرصح مجيع تالميذه بتكفري الصوفية وعوام املسلمني
واحلكم بكوهنم مرشكني رشكا جليا ،لكنهم يف الوقت احلايل ،وبسبب انشغاهلم باحلرب
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مع الشيعة ،نجدهم يوقفون كل تلك احلملة ،التي تفرغ هلا سلفهم ،وقتلوا هبا آالف الناس،
ليعتربوا العدو األكرب هم الرافضة ،وأن قضية الصحابة هي أكرب قضية يف الدين ..مع أهنم
مل يكونوا هيتمون بذلك كثريا يف الوقت الذي كانت عالقتهم فيه بمن يسموهنم الرافضة
عالقة طيبة.
وهكذا نجد أصحاب هذا املنهج يامرسون كل أنواع احليلة واخلداع يف إظهار التكفري
أو اإلرسار به ،فإذا ما دعت احلاجة إىل ذلك أخرجوه ،وإذا ما دعت إىل ضده كتموه..
ويمثل هذا املنهج ابن تيمية باعتبار الظروف الشديدة التي عاشها ،والتي جعلته
يضطر ملامرسة أنواع من التقية يف التكفري ،والتي أقر أصحابه أنفسهم أن ابن تيمية مل يامرس
ذلك التمييع مع املبتدعة أو اإلرجاء إال بسببها.
ويمثل هذا املنهج خصوصا كل من له عالقة بالدولة كهيئة كبار العلامء ،ونحوهم،
والتي تصدر البيانات ،أو الفتاوى بحسب ما تتطلبه حاجة السلطان ،فإن قىض أمر السلطان
باعتبار القاعدة خوارج وكالب أهل النار ..سموهم كذلك ..وأصدروا الفتاوى التحذرية
منهم ..وإن رأى احلاكم أن من مصلحتهم استخدام هؤالء املسلحني ،أصدرت تلك
اهليئات الفتاوى باعتبارهم جماهدين ،بل دعت إىل النفري العام الذي تزود به تلك اجلامعات،
ألهنا أصال مل تولد إال من رحم تلك الفتاوى.
وقد ذكر الشيخ حسن بن فرحان املالكي العوامل السياسية ،وتأثريها يف هذا املنهج،
فقال( :العلامء من أواخر عهد ابن باز  ..بدأت مرحلة جديدة فيه مالمح مذهب جديد يف
العقيدة ،يقوم هذا املذهب عىل التلفيق بني أمرين ..األول :العقائد الوهابية والتيمية من
جهة الوصية بمصادرها والتشدد من نقدها ..الثاين :التسامح واالعتدال يف املسائل
السياسية فقط! .. .كاإلمساك عن تكفري الدول اإلسالمية وعن تكفري احلاكم بالقوانني
الوضعية ويف جواز الصلح مع اليهود ...والتنصل من تأييد احلركات اإلسالمية املحلية
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()1

خاصة مع أهنا ترمجة للعقائد الوهابية)

بناء عىل هذا نرى أصحاب املنهج التكفريي الرصيح يتشددون عىل أصحاب هذا
املنهج ،ويذكرون جهلهم باملنهج السلفي ،وبأقوال السلف ،وبمامرستهم التقية حفاظا عىل
مصاحلهم.
ومن األمثلة عىل ذلك قول خالد بن عيل املريض الغامدي يف رسالته يف تكفري
األشاعرة (:سينكر علينا بعض اجلهال بحقيقة الدين ومناطات التكفري من الذين اتبعوا
اهلوى ،فأسلموا عقوهلم للتقليد وتقديس الرجال وتقديم أقواهلم عىل األدلة تكفرينا
لألشاعرة ،وسيظنون أنه اجتهاد منا ،مع أن السلف مل خيالف منهم أحد يف تكفري منكر العلو
بعينه والذي تتبجح به األشاعرة ،ومن زعم وجود خالف فليأت بنقل واحد من كالم
السلف خيالف ما قررناه ،وإذا كان السيوطي الذي مجع بني التجهم ونفي علو اهلل تعاىل
وبني االستغاثة بالنبي

ودعاء األموات ونسبة الترصف يف الكون لألبدال واألولياء



أنكروا علينا تكفريه فال تعجب يا أخا التوحيد أن ينكروا علينا تكفري األشعرية فلقد أنكروا
()2

علينا قبله تكفري الرافضة)

ثم ذكر بعض هؤالء ،وبني أن عذرهم يف ذلك هو عدم قراءهتم للرتاث السلفي أو
عدم فهمهم له ،أو حرصهم عىل مناصبهم ،وعىل عدم اهتامهم بالتكفري ،فقال( :وإن من
هؤالء املنكرين عبد العزيز آل عبد اللطيف ،وإين ألعجب منه ومن أمثاله الذين اختذوا
التوحيد والدعوة الوهابية ستارا وشعارا ،فرتاهم يقرؤون يف كتب التوحيد لكن دون فهمها
واالستفادة منها ،وعلمهم هبا ال يتعدى حدود أسطر وصفحات الكتب دون اخلروج به
عمال يف واقع حياهتم ،فرشوط التوحيد والكفر بالطاغوت ونواقض اإلسالم قد حيفظوهنا
(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.33
(  )2تكفري األشاعرة ،ص.12
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لكن ال يعملون بمعانيها ومقتضاها وال يطبقوهنا يف واقع حياهتم خوفا من أن تصيبهم دائرة
وطلبا للعزة والشهرة واملال واملنصب والرشف عند أعداء اهلل ،فهذا الرجل ـ أعني ابن عبد
اللطيف ـ أخرج كتابا عن دعاوى املناؤين لدعوة التوحيد لكن هو من املناؤين هلا يف
()1

احلقيقة ،وكأنه ال يعلم أن من دعا إىل الرشك أنه يكفر كائنا من كان)

بناء عىل هذا ،فسنحاول يف كتابنا هذا أن نذكر تكفري السلفية لألمة مجيعا ،إما تكفريا
مطلقا ،أو تكفريا معينا ،وقد قسمنا هذه الدارسة إىل سبعة فصول ،هي:
 .1السلفية  ..وتكفري املدارس العقدية
 .2السلفية  ..وتكفري املدارس الفقهية
 .3السلفية  ..وتكفري املدارس الصوفية
 .4السلفية  ..وتكفري املدارس احلركية
 .5السلفية  ..وتكفري املدارس الشيعية
 .6السلفية  ..وتكفري املدرسة اإلباضية
 .7السلفية  ..وتكفري املدارس السلفية
ونحب أن ننبه هنا ـ كام نبهنا مرات كثرية يف هذه السلسلة وغريها ـ أننا ال نكفر
هؤالء املكفرة ،وال نتعامل معهم بمثل ما يتعاملون به مع غريهم ،بل نكل أمرهم إىل اهلل
تعاىل ،فمسؤولية املؤمن هو النصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أما احلكم عىل
الناس ،فهذا هلل تعاىل أوال وآخرا ،وإن كنا نعلم أن جرائمهم يف حق هذه األمة ،بل يف حق
اإلنسانية مجيعا أضعاف جريمة الكفر ..فالكفر واإليامن مسألة شخصية ..لكن تشويه
الدين ،وتكفري الناس ،وقتلهم جريمة متعدية.

(  )1تكفري األشاعرة ،ص.12
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السلفية ..وتكفري املدارس العقدية
ال ينظر السلفية إىل العقيدة اإلسالمية باعتبارها املجال الذي من خالله تتم معرفة
حقائق الوجود كام هي يف الواقع فقط ،وإنام ينظرون إليها قبل ذلك وبعده كأهم وسيلة
تريض نزوة العداء التي متتلئ هبا نفوسهم ،أو انتقلت هلم من أسالفهم.
ولذلك نجدهم يف كتبهم املسندة التي تأسست عليها عقيدهتم ،ال يذكرون قضية
من القضايا العقدية ،حتى لو كانت بسيطة جدا ،بل حتى لو كانت جمرد اجتهاد اجتهده
بعض سلفهم املعصومني ،إال ويعقبون عليها بأن منكر هذه العقيدة جهمي معطل زنديق
كافر.
وبناء عىل هذا وضع خلفهم ومتأخروهم ما يسمونه نواقض اإليامن ،والتي تشمل
الكثري من األصول والفروع التي خالفهم فيها سائر املسلمني ،والتي لو طبقت فإهنا
ستشمل األمة مجيعا.
ومع كون تلك النواقض من الوضوح بحيث ال حتتاج إىل فتاوى عينية تتعلق بكل
طائفة أو مدرسة عىل حدة ،إال أننا مع ذلك نجد الفتاوى والكتب الكثرية التي تكفر كل
طائفة عىل حدة ،وهو ما يسمونه التكفري العيني.
وبناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل أن نذكر كال التكفريين ،وشموهلام جلميع
املدارس العقدية ،ما عدا املدرسة السلفية ،أو املدارس التي مل يبق هلا وجود بسبب
انصهارها يف السلفية كالكرامية واملقاتلية وغريها من الفرق املشبهة واملجسمة.
وإن كنا من باب املنطق العلمي ال نحتاج إىل ذكر التكفري العيني ألي مدرسة ،ما
دام يشملها التكفري املطلق ،ذلك أن من قال[ :كل منتم للجامعة طالبا كان أو أستاذا حيق
له االستفادة من مكتبة اجلامعة] ،فإن ذلك ال حيتاج إىل تعليق إعالنات أخرى ختص كل

20

كلية أو قسم أو شخص عىل حدة.
وهكذا يفعل السلفية يف التكفري املطلق ،فهم يضعون مقدمة كلية عامة تنص عىل أن
كل من قال بأن اهلل ليس يف جهة ،أوذكر بأنه مل يتكلم بحرف وصوت ،أو اعتقد أنه ليس له
يدان وساق ،كافر معطل جهمي ..وعند تطبيق هذه املقولة عىل املدارس اإلسالمية نجدهم
مجيعا ينصون عليها ..فهم ينزهون اهلل عن اجلهة واحلرف والصوت واألعضاء وغري ذلك
مما يعتربه السلفية صفات اهلل تعاىل.
والنتيجة الطبيعية هلاتني املقدمتني :هو أن كل مدرسة تقول بذلك كافرة ومعطلة بناء
عىل املعتقدات السلفية ..ألن ذلك يشبه متاما ذلك املثال املنطقي املعروف :كل إنسان فان،
وسقراط إنسان ،إذن سقراط فان.
لكن السلفية نتيجة بغضهم للمنطق ،ونقضهم له كام يتصورون ،يقعون ـ عمدا أو
جهال ـ يف الكذب عىل أنفسهم ،والكذب عىل الناس ،فإذا قيل هلم :أنتم تكفرون األشاعرة
مثال ..يقولون :نحن ال نكفرهم ..فيقال هلم :فأنتم تكفرون كل من ينكر اجلهة؟..
فيقولون :أجل ..فيقال هلم :وهل األشاعرة يقولون باجلهة؟ ..فيقولون :ال ..فيقال هلم:
فهم كفار إذن بحسب مقدمتكم الكربى ..فيقولون :ال ..نحن مل نقل ذلك.
ولألسف فإن هذه املغالطات التي يضحك هبا السلفيون عىل عقوهلم وعقول
البسطاء من أمثاهلم جعلتنا ال نكتفي بذكر تكفرياهتم املطلقة ،وإنام نضيف إليها تكفرياهم
العينية التي شملت مدارس األمة مجيعا ،لنلزمهم بام ألزموا به أنفسهم.
أوال ـ التكفري املطلق:
يضع السلفية ـ كام ذكرنا ـ الكثري من نواقض اإليامن التي جتعل من يقع فيها كافرا أو
مرشكا أو جهميا أو معطال ،وغريها من التسميات التي يراد منها الكفر اجليل املخرج من
امللة ،وهم يركزون كل جهودهم التكفريية عىل املسائل اخلالفية ،فلم أر مع كثرة مطالعتي
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ملصادرهم أي كالم تكفريي يرتبط بأسامء اهلل احلسنى ،أو احلقائق العقدية الرضورية،
باعتبار كل املدارس اإلسالمية تؤمن بذلك ،وهم ال هيتمون بإيامن األمة ،وإنام هيتمون
بإيامن الطائفة ..ولذلك احتقروا وتساهلوا فيام يسمونه توحيد الربوبية ،وعظموا ما يسمونه
توحيد األلوهية واألسامء والصفات ،باعتبارها املداخل الكربى للحكم عىل األمة بالرشك
والكفر.
بناء عىل هذا فسأكتفي هنا بثالث قضايا كربى تم بموجبها تكفري كل املدارس
العقدية التنزهيية لألمة :أوهلا ،ما يسميه السلفية العلو ،أو اجلهة ،أو املكان ،والثاين :تعطيل
الصفات ،والثالث :القول بخلق القرآن.
فكتب السلفية مجيعا التي يعتربوهنا مصادرهم العقدية ،متتلئ بتكفري كل من
خيالفهم يف هذه املسائل الثالث ،كام سنرى.
وقد أشار ابن تيمية إىل هذا عندما ذكر موضع النزاع بني أهل احلديث ،وبني سائر
ِ
أمهات املسائل التى خالف فيها متأخرو املتكلمني ممن ينتحل
املتكلمني ،فقال..(:إن
ُ
وصف اهلل بالعلو عىل العرش،
ُ
ثالث مسائل:
مذهب مذهب األشعرى ألهل احلديث
()1

ومسألة القرآن ،ومسألة تأويل الصفات)

وسنتحدث هنا عن هذه القضايا بحسب الرتتيب الذي ذكره ابن تيمية.
 1ـ نفي اجلهة واملكان:
يعترب السلفية حتديد [جهة اهلل] من أعظم املسائل العقدية ،وهلذا يقومون بامتحان
الناس عىل أساسها ،فمن أثبت اجلهة اعتربوه مؤمنا وموحدا وسنيا وسلفيا ،ومن خالفهم
فيها اعتربوه جهميا ومعطال وكافرا وملحدا.
بل قد نقلوا إمجاع األمة عىل ذلك ،وهو يدل عىل أهنم ال يعتربون األمة غريهم..
(  )1جمموع الفتاوى.354/6 ،
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فمن عداهم من األمة من املتكلمني والصوفية وغريهم من املنزهة ال يعتربوهنم ـ بسبب
عدم قوهلم باجلهة ـ من هذه األمة ،فضال عن اعتبارهم من أهل السنة.
يقول أحد متقدميهم ،وهو قتيبة بن سعيد ( 240-150هـ)( :هذا قول االئمة يف
اإلسالم والسنة واجلامعة :نعرف ربنا يف السامء السابعة عىل عرشه ،كام قال جل
جالله:الرمحن عىل العرش استوى) ،وقد علق عليه الذهبي بقوله( :فهذا قتيبة يف إمامته
وصدقه قد نقل اإلمجاع عىل املسألة ،وقد لقي مالكا والليث ومحاد بن زيد ،والكبار وعمر
()1

دهرا وازدحم احلفاظ عىل بابه)

وقال ابن بطة العكربي ( 387-304هـ) يف كتابه املشهور [اإلبانة عن رشيعة الفرقة
والناجية]( :باب اإليامن بأن اهلل عىل عرشه بائن من خلقه وعلمه حميط بخلقه :أمجع
املسلمون من الصحابة والتابعني ومجيع أهل العلم من املؤمنني أن اهلل تبارك وتعاىل عىل
عرشه فوق سمواته بائن من خلقه وعلمه حميط بجميع خلقه ،وال يأبى ذلك وال ينكره إال
من انتحل مذاهب احللولية وهم قوم زاغت قلوهبم واستهوهتم الشياطني فمرقوا من الدين
()2

وقالوا :إن اهلل ذاته ال خيلو منه مكان)

وهكذا فإهنم يعتربون كل من خيالفهم يف هذا حلوليا زائغا مارقا من الدين ،حتى لو
كان يستند يف هذا إىل ما نص عليه القرآن الكريم من استحالة اجلهة واملكان هلل كام قال
ون ِمن نَجوى َث َال َث ٍة إِ َّال ُهو رابِعهم و َال َمخْس ٍة إِ َّال ُهو س ِ
اد ُس ُه ْم َو َال َأ ْدنَى ِم ْن
َ َ ُُ ْ َ
تعاىلَ ﴿ :ما َي ُك ُ ْ ْ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يش ٍء
َذل َك َو َال َأ ْك َث َر إ َّال ُه َو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما كَا ُنوا ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام عَم ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ْ
عَلِيم﴾ [املجادلة ،]7 :وقالَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس ِب ِه َن ْف ُس ُه َون َْح ُن
اإل َ
َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ [ق  ،]16وغريها من اآليات الكريمة.
َ ُ ْ ْ َْ َ

(  )1خمترص العلو ،ص .187
(  )2اإلبانة.136 /3 ،
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وقد ذكر ابن عبد الرب (ت  463هـ) وهو من أئمة السلفية املعتربين يف العقائد خمالفة
األمة مجيعا هلم يف هذا ،فقال ـ بعد ذكر حديث النزول( :وفيه دليل عىل أن اهلل عز وجل يف
السامء عىل عرشه من فوق سبع سموات كام قالت اجلامعة وهو من حجتهم عىل املعتزلة
واجلهمية يف قوهلم إن اهلل عز وجل يف كل مكان وليس عىل العرش)( ،)1وقال( :أهل السنة
جممعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ،واإليامن هبا ومحلها عىل
احلقيقة ال عىل املجاز ،إال اهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة وأما
أهل البدع واجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل شيئا منها عىل
احلقيقة ،ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ،واحلق فيام قاله
()2

القائلون بام نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله وهم أئمة اجلامعة واحلمد هلل)

وهم ال يكتفون بنقل اإلمجاع عىل املسألة ،وعدم اعتبار من ورد عنه خالفها ،وهم
أكثر األمة ،بل يضيفون إىل ذلك ما شاءت هلم عدوانيتهم من الترصحيات التكفريية التي ال
حتتمل أي جمال للتأويل.
ومن أمثلتها قول ابن خزيمة (ت  311هـ)( :من مل يقل بأن اهلل فوق سمواته ،وأنه
عىل عرشه ،بائن من خلقه ،وجب أن يستتاب ،فإن تاب وإال رضبت عنقه ،ثم ألقي عىل
مزبلة لئال يتأذى بنتن رحيه أهل القبلة وال أهل الذمة) ،وقال( :من مل يقر بأن اهلل عىل عرشه
()3

قد استوى ،فوق سبع سمواته فهو كافر حالل الدم ،وكان ماله فيئا)

وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع عىل ما قاله ابن خزيمة ،حيث قال يف (درء تعارض العقل
والنقل) ( :وجواب هذا أن يقال القول بأن اهلل تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من

(  )1فتح الرب برتتيب التمهيد.7 /2 ،
(  )2فتح الرب برتتيب التمهيد.48/2 ،
(  )3انظر :درء تعارض العقل والنقل .264 /6
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الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ..وهلذا كان السلف مطبقني عىل تكفري من أنكر ذلك،
()1

ألنه عندهم معلوم باالضطرار من الدين)

وقال يف (جمموع الفتاوى) كعادته يف نقل إمجاع أهل امللل والنحل( :وقد اجتمع أهل
األديان مع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل عىل العرش ،وقالوا هم ليس عىل العرش شىء وقال
حممد بن اسحاق بن خزيمة امام األئمة من مل يقل :إن اهلل فوق سمواته عىل عرشه بائن من
خلقه وجب أن يستتاب فان تاب واال رضبت عنقه ثم ألقى عىل مزبلة لئال يتأذى به اهل
()2

القبلة وال أهل الذمة)...

وهكذا نجد املتأخرين من السلفية يعتربون إنكار اجلهة كفرا وحلوال مع علمهم أن
كل املدارس اإلسالمية العقدية تقول بذلك ،قال الشيخ سليامن بن سحامن يف (كشف
الشبهتني)( :وإذا كان أعداء اهلل اجلهمية ،وعباد القبور قد قامت عليهم احلجة ،وبلغتهم
الدعوة ،منذ أعصار متطاولة ،ال ينكر هذا إال مكابر ،فكيف يزعم هؤالء اجلهلة أنه ال يقال
ألحدهم :يا كافر ،ويا مرشك ،ويا فاسق ،ويا متعور ،ويا جهمي ،ويا مبتدع وقد قام به
الوصف الذي صار به كافر ًا ،أو مرشك ًا ،أو فاسق ًا ،أو مبتدع ًا وقد بلغته احلجة ،وقامت
عليه ،مع أن الذي صدر من القبورية اجلهمية هؤالء مل يكن من املسائل اخلفية التي قد خيفى
دليلها عىل اإلنسان َف ُيتَو َّقف يف حال أحدهم ،لكن قد علم بالرضورة من دين اإلسالم أن
من جحد علوا اهلل عىل خلقه ،وأنكر صفاته ونعوت جالله أنه كافر معطل ال يشك يف ذلك
مسلم ،فكيف يظن باإلخوان أهنم يقولون للمسلم يا سني :يا جهمي ،وليس كذلك ،أو يا
()3

كافر أو يا مبتدع)

(  )1درء تعارض العقل والنقل)27/7( ،
(  )2جمموع الفتاوى)138/5( ،
(  )3كشف الشبهتني ص.31 :
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وقال( :وإذا أنكر هذا الصنف علو اهلل عىل خلقه فهم كفار ،ألن اهلل تعاىل يف أعىل
عليني ،وأنه يدعى من أعىل ال من أسفل ،ومن زعم أن االستواء بمعنى االستيالء أو القدرة
عىل األشياء كام تقوله اجلهمية فقد جحد علو اهلل عىل خلقه ،ألن اهلل مستول عىل األشياء
كلها وقادر عليها فلو كان مستويا عىل العرش بمعنى االستيالء وهو عز وجل مستول عىل
األشياء كلها لكان مستويا عىل العرش وعىل األرض وعىل السامء وعىل احلشوش واألقذار
ألنه قادر عىل األشياء مستول عليه ،وإذا كان قادرا عىل األشياء كلها ومل جيز عند أحد من
املسلمني أن يقولوا إن اهلل مستو عىل احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون االستواء عىل
العرش االستيالء الذي هو عام يف األشياء كلها ووجب أن يكون معنى االستواء خيتص
العرش دون األشياء كلها وقد كان من املعلوم بالرضورة أن االستواء هو العلو واالرتفاع
عىل العرش وعىل مجيع املخلوقات فمن زعم أن االستواء بمعنى االستيالء أو غري ذلك من
تفاسري اجلهمية فقد جحد علو اهلل عىل خلقه واستواءه عىل عرشه وال ينفعه اإلقرار بلفظ
االستواء عىل العرش مع جحود معناه ورصفه عن ظاهره وما يليق به إىل ما ال يليق به ،فإذا
تبني لك هذا علمت أن هذا الصنف هم جهال املقلدين للجهمية وأنه ال خالف يف
()1

تكفريهم)

وقال ( :إذا عرفت هذا فمسألة علو اهلل عىل خلقه من املسائل اجللية الظاهرة ومما
علم بالرضورة فإن اهلل قد وضحها يف كتابه وعىل لسان رسوله وهي مما فطر اهلل عليها مجيع
خلقه إال من اجتالته الشياطني عن فطرته واتبع هواه وأخلد إىل األرض وكالم شيخ
اإلسالم إنام يعرفه ويدريه من مارس كالمه وعرف أصوله فإنه قد رصح يف غري موضع أن
اخلطأ واجلهل قد يغفرا ملن مل يبلغه الرشع ومل تقم عليه احلجة يف مسائل خمصوصة إذ اتقى
اهلل ما استطاع واجتهد بحسب طاقته وأين التقوى وأين االجتهاد الذي يدعيه عباد القبور
(  )1متييز احلق واملني  ،ص 139وما بعدها.

26

والداعون للموتى والغائبني واملعطلون للصانع عن علوه عىل خلقه واستواءه عىل عرشه
ونفى أسامءه وصفات كامله ونعوت جالله والقرآن يتىل يف املساجد واملدارس والبيوت
()1

ونصوص السنة النبوية جمموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت)

وهذه النصوص وحدها كافية يف الداللة عىل تكفري السلفية ملخالفيهم من مجيع
األمة اإلسالمية من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة فضال عن الشيعة واإلباضية وغريهم ..ألن
هؤالء مجيعا يقولون بنفي اجلهة عن اهلل تعاىل.
 2ـ القول بخلق القرآن:
يعترب السلفية القول بخلق القرآن من أخطر املسائل العقدية ،وهلذا يوظفونه توظيفا
خطريا يف تكفري من عداهم من األمة ،حتى املتوقفون منهم الذي يكتفون باعتبار القرآن
الكريم كالم اهلل من غري إضافة اخللق أو عدمه.
بل إن السلفية يشرتطون يف اإليامن أن يعتقد املؤمن عندهم أن القرآن كالم اهلل تكلم
به بفمه الذي هو صفة ذاته ..كام قال قال أبو يعىل( :اعلم أنه غري ممتنع إطالق الفي عليه
سبحانه ،كام مل يمتنع إطالق اليد والوجه والعني ،وقد نص أمحد عىل ذلك يف رسالة أيب
العباس أمحد بن جعفر الفارس :فقال :كلم اهلل موسى تكليام من فيه)( ..)2ورووا عن بعض
()3

سلفهم يف ذلك أنه سئل( :كيف كلم اهلل عز وجل موسى عليه السالم؟ قال :مشافهة)

،

ورووا عن رسول اهلل  أنه قال( :كأن اخللق مل يسمعوا القرآن حني سمعوه من فيه يوم
()4

القيامة)

وروى اإلمام أمحد يف كتابه (الرد عىل اجلهمية والزنادقة) يف [باب بيان ما أنكرت
(  )1متييز احلق واملني  ،ص.144
(  )2إبطال التأويالت ،ص.387 :
(  )3الطربي يف التفسري.29/6 ،
(  )4إبطال التأويالت (ص)387 :
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اجلهمية من أن يكون اهلل كلم موسى] من حديث الزهري قوله( :ملا سمع موسى كالم ربه
قال :يا رب هذا الذي سمعته هو كالمك؟ قال :نعم يا موسى هو كالمي ،إنام كلمتك بقوة
عرش آالف لسان ،ويل قوة األلسن كلها ،وأنا أقوى من ذلك ،وإنام كلمتك عىل قدر ما يطيق
بدنك ،ولو كلمتك بأكثر من ذلك ملت ..قال :فلام رجع موسى إىل قومه قالوا له :صف لنا
كالم ربك؟ قال :سبحان اهلل وهل أستطيع أن أصفه لكم .قالوا :فش ِّبهه؟ قال :هل سمعتم
()1

أصوات الصواعق التي تقبل يف أحىل حالوة سمعتموها فكأنه مثله)

وقال أبو الفضل التميمي يف اعتقاد اإلمام أمحد –وهو الذي يعتمد عليه األشعريان
يف نقل معتقده( :-وكان يقول :إن القرآن كيف ترصف غري خملوق ،وأن اهلل تعاىل تكلم
()2

بالصوت واحلرف)

وبناء عىل هذا ،فقد وضعوا الرشوط الكثرية املرتبطة باعتبار القرآن الكريم كالم
اهلل ،و هي كلها ترجع إىل تشبيه قراءتنا للقرآن الكريم بتكلم اهلل به ..وكأن خمارج حروفنا
واهلواء الذي يصدر من أجهزتنا عندما نتكلم ،والذي حيصل بسببه الكالم هو نفسه يقع هلل
سبحانه وتعاىل عام يقولون علوا عظيام.
وهلذا نراهم يبالغون فيام يسمونه حمنة خلق القرآن الكريم مبالغة عظيمة ،وكأن
اإلسالم كاد ينهد لوال وقوف سلف السلفية كاجلدار املنيع دون تلك الفتنة التي كادت
تقيض عىل القرآن الكريم.
أو كام عرب عىل ذلك بعضهم ،فقال( :لوال أمحد بن حنبل وبذل نفسه ملا بذهلا لذهب
()3

اإلسالم)
()1

الرد عىل اجلهمية والزنادقة (ص)132

()2

طبقات احلنابلة ()296/2

(  )3طبقات احلنابلة ()13 /1
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أو كام يروون عن عيل بن املديني قوله( :أيد اهللَّ هذا الدين برجلني ال ثالث هلام أبو
بكر الصديق يوم الردة وأمحد بن حنبل ِيف يوم املحنة)

()1

ويروون أنه قيل لبرش بن احلارث يوم رضب أمحد :قد وجب عليك أن تتكلم ،فقال:
(تريدون مني مقام األنبياء ليس هذا عندي ..حفظ اهللَّ أمحد بن حنبل من بني يديه ومن
خلفه) ثم َق َال بعد ما رضب أمحد لقد أدخل الكري فخرج ذهبة محراء(.)2
ويروون عن الربيع بن سليامن أن الشافعي قال( :من أبغض أمحد بن حنبل فهو
كافر) فقيل له :تطلق عليه اسم الكفر ،فقال( :نعم من أبغض أمحد بن حنبل عاند السنة،
ي
ومن عاند السنة قصد الصحابة ،ومن قصد الصحابة أبغض النَّبِ ّي  ومن أبغض النَّبِ ّ
()3

كفر باهلل العظيم)

وهكذا أصبح أمحد بن حنبل عند السلفية بسبب هذه املسألة نبيا ،يمتحن عىل أساسه
إيامن املؤمنني ،فمن أحبه كان مؤمنا ،ومن أبغضه كان كافرا.
وبناء عىل هذا ينطلق السلفية من إمامهم أمحد بن حنبل يف تكفري من يقول بخلق
القرآن ،أو من يتوقف يف ذلك ،أو من يقول بأن احلروف واألصوات خملوقة ،وهذه مجيعا
أقوال أصحاب املدارس اإلسالمية الكربى ،كام سنرى يف املبحث الثاين.
ومن األقوال التي يرووهنا عن اإلمام أمحد يف ذلك ما رواه ابنه عبد اهلل قال( :سألت
أيب رمحه اهلل عن قوم ،يقولون :ملا كلم اهلل عز وجل موسى مل يتكلم بصوت؟ فقال أيب :بىل
إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه األحاديث نروهيا كام جاءت) ..وقال أيب رمحه اهلل:
حديث ابن مسعود :إذا تكلم اهلل عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة عىل الصفوان،

(  )1طبقات احلنابلة ()13 /1
(  )2طبقات احلنابلة ()13 /1
(  )3طبقات احلنابلة ()13 /1
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قال أيب :وهذا اجلهمية تنكره ..وقال أيب :هؤالء كفار يريدون أن يموهوا عىل الناس ،من
()1

زعم أن اهلل عز وجل مل يتكلم فهو كافر ،أال إنا نروي هذه األحاديث كام جاءت)

وروى أبو بكر اخلالل عن املروذي قال( :سمعت أبا عبد اهلل وقيل له :أن عبد
الوهاب قد تكلم وقال :من زعم أن اهلل كلم موسى بال صوت فهو جهمي عدو اهلل وعدو
( )2

اإلسالم ،فتبسم أبو عبد اهلل وقال :ما أحسن ما قال عافاه اهلل)

وبناء عىل هذا نص كل سلف السلفية وخلفهم عىل كفر من يقول بخلق القرآن،
يقول إمام السلفية يف عرصه أبو حممد احلسن بن عيل الربهباري (329هـ)( :واإليامن بأن
اهلل تبارك وتعاىل هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور ،وموسى يسمع من اهلل الكالم
()3

بصوت وقع يف مسامعه منه ال من غريه ،فمن قال غري هذا ،فقد كفر باهلل العظيم)

وقال حافظ بن أمحد احلكمي( :القرآن (ليس بمخلوق) كام يقول الزنادقة من
احللولية واالحتادية واجلهمية واملعتزلة وغريهم تعاىل اهلل عن أن يكون يشء من صفاته
خملوق ًا ..وقد انعقد إمجاع سلف األمة الذين قضوا باحلق وبه كانوا يعدلون عىل تكفري من
قال بخلق القرآن وذلك ألنه ال خيلو قوله من إحدى ثالث :إما أن يقول إنه خلقه يف ذاته
أو يف غريه أو منفصال مستقال وكل الثالث كفر رصيح ،ألنه إن قال خلقه يف ذاته فقد جعل
ذاته حمال للمخلوقات ،وإن قال إنه خلقه يف غريه فهو كالم ذلك الغري فيكون القرآن عىل
هذا كالم ٍ
تال له ..وإن قال إنه خلقه منفصال مستقال فهذا جحود لوجوده مطلقا إذ ال يعقل
وال يتصور كالم يقوم بدون متكلم كام ال يعقل سمع بدون سميع وال برص بدون بصري وال

()1

رواه عبد اهلل يف السنة ()281-280/1

()2

نقله ابن تيمية يف رشح األصفهانية ( )64ويف درء تعارض العقل والنقل ( )39/2ويف الفتاوى الكربى ()165/5

()3

رشح السنة (ص)90
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علم بدون عامل وال إرادة بدون مريد وال حياة بدون حي إىل غري ذلك تعاىل اهلل عام يقول
الظاملون واجلاحدون علوا كبريا ،فهذه الثالث ال خروج لزنديق منها وال جواب له عنها
فبهت الذي كفر واهلل ال هيدي القوم الظاملني وقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب
()1

العاملني)

بل إن سلف السلفية وخلفهم مل يكتفوا بتكفري من يقول بخلق القرآن ،بل ذهبوا إىل
تكفري من توقف يف تكفريه..
حيث يروون عن حييى بن خلف املقرئ قوله( :أتيت الكوفة فلقيت أبا بكر بن
عياش؛ فسألته :ما تقول يف من قال :القرآن خملوق؟ فقال :كافر ،وكل من مل يقل :إنه كافر؛
فهو كافر .ثم قال :أ ُيشك يف اليهودي والنرصاين؛ أهنام كافران؟ فمن شك يف هؤالء أهنم
()2

كفار؛ فهو كافر ،والذي يقول :القرآن خملوق .مثلهام)

ويروون عن يزيد بن هارون قوله( :من قال :القرآن خملوق .فهو كافر ،ومن مل
()3

يكفره؛ فهو كافر ،ومن شك يف كفره؛ فهو كافر)

ويروون عن سفيان بن عيينة قوله( :القرآن كالم اهلل عز وجل؛ من قال :خملوق .فهو
()4

كافر ،ومن شك يف كفره؛ فهو كافر)

ويروون عن أمحد بن حنبل قوله( :من قال :القرآن خملوق .فهو كافر ،ومن شك يف
()5

كفره؛ فهو كافر)

وبناء عىل هذا كله ينقلون اإلمجاع عىل ذلك ،قال ابن أيب حاتم( :سألت أيب وأبا
(  )1معارج القبول برشح سلم الوصول حلافظ بن أمحد احلكمي.337 /1 ،
(  )2السنة حلرب الكرماين.375 ،
(  )3اإلبانة .257 ،
(  )4السنة لعبداهلل بن أمحد .25
(  )5طبقات احلنابلة .173/1
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زرعة؛ عن مذاهب أهل السنة يف أصول الدين ،وما أدركا عليه العلامء يف مجيع األمصار،
وما يعتقدان من ذلك؛ فقاال :أدركنا العلامء يف مجيع األمصار حجاز ًا وعراق ًا وشام ًا ويمن ًا؛
فكان من مذهبهم :اإليامن قول وعمل يزيد وينقص ،والقرآن كالم اهلل غري خملوق بجميع
جهاته ..ومن زعم أن القرآن خملوق؛ فهو كافر باهلل العظيم كفر ًا ينقل عن امللة .ومن شك
()1

يف كفره  -ممن يفهم وال جيهل  -فهو كافر)

وقال حرب الكرماين (تويف  280هـ)( :هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر
وأهل السنة املعروفني هبا املقتدى هبم فيها من لدن أصحاب النبي



إىل يومنا هذا،

وأدركت من أدركت من علامء أهل العراق واحلجاز والشام وغريهم ،عليها؛ فمن خالف
شيئ ًا من هذه املذاهب ،أو طعن فيها ،أو عاب قائلها ،فهو مبتدع خارج عن اجلامعة ،زائل
عن منهج السنة ،وسبيل احلق ..فكان من قوهلم ..والقرآن كالم اهلل؛ تكلم به؛ ليس
بمخلوق؛ فمن زعم أن القرآن خملوق؛ فهو جهمي كافر .ومن زعم أن القرآن كالم اهلل،
ووقف ،ومل يقل :ليس بمخلوق .فهو أكفر من األول ،وأخبث قوالً .ومن زعم أن ألفاظنا
بالقرآن ،وتالو تنا له؛ خملوقة ،والقرآن كالم اهلل؛ فهو جهمي خبيث مبتدع .ومن مل يكفر
()2

هؤالء القوم ،واجلهمية كلهم؛ فهو مثلهم)

وهكذا قال ابن بطة( :ونحن اآلن ذاكرون رشح السنة ،ووصفها ،مما أمجع عىل
رشحنا له أهل اإلسالم ،وسائر األمة ،منذ بعث اهلل نبيه  ،إىل وقتنا هذا ..من قال:
خملوق ،أو قال :كالم اهلل ،ووقف ،أو شك ،أو قال بلسانه ،وأضمره يف نفسه ،فهو كافر باهلل
حالل الدم ،بريء من اهلل ،واهلل منه بريء ،ومن شك يف كفره ،ووقف عن تكفريه ،فهو

(  )1رشح أصول االعتقاد .321
(  )2السنة .69 – 68 - 67 - 66
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()1

كافر)

وهذه الكلامت املمتلئة بالتكفري كافية وحدها العتبار السلفية أكرب مدرسة تكفريية
يف األمة ،ألن هذه املقوالت تنطبق عىل مجيع املدارس اإلسالمية من دون حاجة ألي تعيني
أو تسمية.
فالتعيني الذي يفر به بعض من يامرس التقية ال يقصد به العلامء وال طلبة العلم،
وإنام يقصد به عوام الناس وبسطاؤهم فقط ،كام قال أمحد بن منيع البغوي( :من زعم أنه
خملوق؛ فهو جهمي ،ومن وقف فيه؛ فإن كان ممن ال يعقل؛ مثل البقالني ،والنساء،
()2

والصبيان؛ ُسكت عنه ،و ُعلم ،وإن كان ممن يفهم؛ فأجره يف وادي اجلهمية)
 3ـ نفي الصفات:

ذكرنا يف كتابنا [السلفية والوثنية املقدسة] أن املقصود بالصفات عند السلفية هو
األعضاء ،ولذلك يردون بشدة عىل ما يسميه املنزهة بنفي الكم املتصل عن اهلل ،أو نفي
الرتكيب عنه ،بل يرون أن اهلل مركب من الساق واليد والوجه واحلقو والرضس وغريها،
ويتعاملون مع هذه األعضاء مجيعا ،باعتبارها صفات ذاتية هلل ،وأن منكر كل واحدة منها
كافر معطل جهمي.
ومثله من أول أي كلمة منها عىل مقتىض كالم العرب ،أو متوقف يف شأهنا..
فاجلميع عندهم معطل ،وسواء يف الضاللة.
وهكذا ما يسمونه صفات أفعال ،كاجلري وامليش واهلرولة والقعود والنزول
والضحك وغريها ..فهم يعقبون كل وصف من هذه األوصاف برمي املنكر هلا بالتجهم
والتعطيل والكفر والضالل.
(  )1الرشح واإلبانة .251
(  )2احلجة يف بيان املحجة .424/1
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وهم يستندون ـ بزعمهم ـ يف هذا إىل اآليات القرآنية الكريمة التي نزلت وفق مقتىض
كالم العرب من املجاز واالستعارة والكناية وغريها ،لكنهم محلوها عىل ظواهرها ،وأولوا
من أجلها كل اآليات املحكمة.
وكمثال عىل ذلك أن الدارمي ـ الذي يعترب مصدرا أساسيا يف العقيدة السلفية ـ ساق
بعض تلك النصوص يف كتابه [الرد عىل اجلهمية] ،ثم قال بنربة غاضبة خماطبا املدرسة
التنزهيية بالشدة السلفية املعهودة( :فهذا الناطق من قول اهلل  -عز وجل  ،-وذاك املحفوظ
من قول رسول اهلل  بأخبار ليس عليها غبار ،فإن كنتم من عباد اهلل املؤمنني؛ لزمكم
اإليامن هبا كام آمن هبا املؤمنون ،وإال فرصحوا بام تضمرون ،ودعوا هذه األغلوطات التي
تلوون هبا ألسنتكم ،فلئن كان أهل اجلهل يف شك من أمركم ،إن أهل العلم من أمركم لعىل
يقني ،فإن قال قائل منهم :معنى إتيانه يف ظلل من الغامم ،وجميئه وامللك صفا صفا ،كمعنى
كذا وكذا ،قلت :هذا التكذيب باآلية رصاحا ،تلك معناها بني لألمة ال اختالف بيننا
وبينكم وبني املسلمني يف معناها املفهوم املعقول عند مجيع املسلمني ،فأما جميئه يوم القيامة
وإتيانه يف ظلل من الغامم واملالئكة ،فال اختالف بني األمة أنه إنام يأتيهم يومئذ كذلك
ملحاسبتهم ،وليصدع بني خلقه ،ويقررهم بأعامهلم ،وجيزهيم هبا ،ولينصف املظلوم منهم
من الظامل ،ال يتوىل ذلك أحد غريه ،تبارك اسمه وتعاىل جده ،فمن مل يؤمن بذلك؛ مل يؤمن
()1

بيوم احلساب)

وهكذا يعطي السلفية هلذا املوقف التجسيمي هذا احلكم اخلطري ،وهو أنه من مل
يؤمن بنزول اهلل عىل الغامم ،ال يؤمن أصال بيوم احلساب..
وهكذا نراهم يتعاملون مع كل عضو من األعضاء أو فعل من األفعال ،والتي
يسموهنا مجيعا صفات ..فمن أنكر أي واحدة منها ،حتى لو قبل باجلميع ،فإنه يعترب جهميا
(  )1الرد عىل اجلهمية (ص)91 :
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معطال.
والنهاية الطبيعية التي تنتهي عندها هذه العقيدة عندهم هي أنه ال يتخلص أحد من
وصف اجلهمية وما يرتبط هبا من تكفري حتى يشبه اهلل باإلنسان ،فمن مل يؤمن عندهم بأن
صورة اهلل هي نفس صورة اإلنسان ـ مع اختالف الكيف الذي ال ندري معناه ـ فإنه جهمي.
وهلذا ألف الشيخ محود بن عبداهلل بن محود التوجيري كتابا سامه [عقيدة أهل اإليامن
يف خلق آدم عىل صورة الرمحن] ،وهو الكتاب الذي اعتنى به السلفية املعارصون ،بل قدم
له شيخهم الكبري عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،وقال يف تقديمه له( :اطلعت عىل ما كتبه
صاحب الفضيلة الشيخ محود بن عبداهلل التوجيري وفقه اهلل وبارك يف أعامله فيام ورد من
األحاديث يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ..فألفيته كتاب ًا قي ًام كثري الفائدة قد ذكر فيه
األحاديث الصحيحة الواردة يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ،وفيام يتعلق بمجيء الرمحن
يوم القيامة عىل صورته ،وقد أجاد وأفاد ،وأوضح ما هو احلق يف هذه املسألة ،وهو أن
الضمري يف احلديث الصحيح يف خلق آدم عىل صورته يعود إىل اهلل عز وجل ،وهو موافق ملا
جاء يف حديث ابن عمر أن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن ،وقد صححه اإلمام أمحد
وإسحاق بن راهويه واآلجري وشيخ اإلسالم ابن تيمية وآخرون من األئمة رمحة اهلل
عليهم مجيع ًا ،وقد بني كثري من األئمة خطأ اإلمام ابن خزيمة رمحه اهلل يف إنكار عود الضمري
إىل اهلل سبحانه يف حديث ابن عمر والصواب ما قاله األئمة املذكورون وغريهم يف عود
الضمري إىل اهلل عز وجل بال كيف وال متثيل ،بل صورة اهلل سبحانه تليق به وتناسبه كسائر
()1

صفاته وال يشاهبه فيها يشء من خلقه سبحانه وتعاىل)

وقد ذكر التوجيري يف مقدمة هذا الكتاب أن منكر الصورة جهمي ـ واجلهمي كافر
عندهم باإلمجاع ـ فقال( :وال يزال القول بمذهب اجلهمية مستمرا إىل زماننا .وقد رأيت
(  )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ( )7
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ذلك يف بعض مؤلفات املعارصين وتعليقاهتم اخلاطئة .وذكر يل عن بعض املنتسبني إىل
العلم أنه ألقى ذلك عىل الطلبة يف بعض املعاهد الكبار يف مدينة الرياض .وملا ذكر له بعض
الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأرص عىل قول اجلهمية .عافانا اهلل وسائر املسلمني مما
()1

ابتاله به)

وهو يقصد باجلهمة هنا كل منزهة األمة ،ألهنم مجيعا ،حتى مع تصحيح احلديث ال
يقولون بمقتضاه الظاهر ،بل يؤولونه بمختلف صنوف التأويالت.
وبذلك فإن منكر كون اهلل له صورة كصورة اإلنسان ـ عند السلفية ـ جهمي..
واجلهمي عندهم معطل وكافر ..ومن شاء أن يعرف حكم اجلهمي عندهم ،فليقرأ ما كتبه
ابن تيمية وغريه عنه.
وبناء عىل هذا جاءت تعبرياهتم الكثرية يف احلكم بالكفر عىل من أنكر أي صفة من
تلك الصفات ،وقد نقل الذهبي عن معمر بن أمحد بن زياد األصبهاين (تويف  418هـ) بعد
رسده لبعض ما أمجع عليه أهل احلديث واألثر من أن (..اهلل استوى عىل عرشه بال كيف
وال تشبيه وال تأويل واالستواء معقول والكيف جمهول وأنه بائن من خلقه واخللق بائنون
منه فال حلول وال ممازجة وال مالصقة وأنه سميع بصري عليم خبري يتكلم ويرىض ويسخط
ويعجب ويضحك ويتجىل لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا بال
()2

كيف وال تأويل كيف شاء فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال)

وقد عقد الدارمي بابا خاصا هبذا يف كتابه [الرد عىل اجلهمية ] بعنوان [باب
االحتجاج يف إكفار اجلهمية]( )3قال يف مقدمته( :ناظرين رجل ببغداد ،منافحا عن هؤالء

(  )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ()6
(  )2العلو للعيل الغفار (ص)244 :
(  )3الرد عىل اجلهمية (ص)179 :
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اجلهمية فقال يل :بأية حجة تكفرون هؤالء اجلهمية ،وقد هنى عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب
ناطق تكفروهنم؟ أم بأثر ،أم بإمجاع؟ فقلت :ما اجلهمية عندنا من أهل القبلة ،وما نكفرهم
إال بكتاب مسطور ،وأثر مأثور ،وكفر مشهور .أما الكتاب؛ فام أخرب اهلل  -عز وجل  -عن
مرشكي قريش ،من تكذيبهم بالقرآن ،فكان من أشد ما أخرب عنهم من التكذيب؛ أهنم
()1

قالوا :هو خملوق ،كام قالت اجلهمية سواء)

وهكذا راح يستعرض اآليات القرآنية التي وردت يف تكذيب املرشكني للقرآن
الكريم ورسول اهلل  ليطبقها عىل املسلمني الذين نزهوا اهلل عن احلرف والصوت ،ليحكم
عليهم مجيعا حكام واحدا بالكفر ،ثم قال( :ونكفرهم أيضا بكفر مشهور؛ وهو تكذيبهم
بنص الكتاب ،أخرب اهلل تبارك وتعاىل أن القرآن كالمه ،وادعت اجلهمية أنه خلقه ،وأخرب
اهلل تبارك وتعاىل أنه كلم موسى تكليام ،وقال هؤالء مل يكلمه اهلل بنفسه ،ومل يسمع موسى
نفس كالم اهلل ،إنام سمع كالما خرج إليه من خملوق ،ففي دعواهم؛ دعا خملوق موسى إىل
ربوبيته فقال ﴿ :إِ ِّين َأنَا َر ُّب َك َف ْ
اخ َل ْع َن ْع َل ْي َك﴾ [طه ]12 :فقال له موسى -يف دعواهم:-
صدقت ،ثم أتى فرعون يدعوه أن جييب إىل ربوبية خملوق ،كام أجاب موسى-يف دعواهم-
فام فرق بني موسى وفرعون يف مذهبهم يف الكفر؟ إذا فأي كفر بأوضح من هذا؟! وقال اهلل
ِ
ِ
يش ٍء إِ َذا َأ َر ْدنَا ُه َأ ْن َن ُق َ
ول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون ﴾ [النحل ]40 :وقال
تبارك وتعاىل ﴿ :إن ََّام َق ْو ُلنَا ل َ ْ
هؤالء :ما قال ليشء قط قوال وكالما كن فكان ،وال يقوله أبدا ،ومل خيرج منه كالم قط ،وال
خيرج ،وال هو يقدر عىل الكالم -يف دعواهم -فالصنم -يف دعواهم -والرمحن بمنزلة
واحدة يف الكالم ،فأي كفر بأوضح من هذا؟! ..وقال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :ب ْل َيدَ ا ُه
مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء﴾ [املائدة ]64 :و﴿ َما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ َملِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي﴾ [ص:
َان ُين ِْف ُق َك ْي َ
َْ ُ
 ]75و﴿ بِ َي ِد َك ْ َ ِ
يش ٍء َق ِدير﴾ [آل عمران ]26 :وقالَ ﴿ :يدُ اهللَِّ َف ْو َق
اخل ْ ُري إن ََّك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
(  )1الرد عىل اجلهمية (ص)179 :
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َأ ْي ِدهيِ ْم﴾ [الفتح ،]10 :قال هؤالء :ليس هلل يد ،وما خلق آدم بيديه ،إنام يداه نعمتاه ورزقاه،
فادعوا يف يدي اهلل أوحش مما ادعته اليهود ﴿ َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَِّ َم ْغ ُلو َلة﴾ [املائدة]64 :
وقالت اجلهمية :يد اهلل خملوقة؛ ألن النعم واألرزاق خملوقة ال شك فيها ،وذاك حمال يف كالم
()1

العرب ،فضال أن يكون كفرا)

وهكذا راح يكفرهم إلنكارهم كل مستلزمات التجسيم ،يقول( :ونكفرهم أيضا
باملشهور من كفرهم ،أهنم ال يثبتون هلل تبارك وتعاىل وجها وال سمعا وال برصا وال علام
وال كالما وال صفة ،إال بتأويل ضالل افتضحوا وتبينت عوراهتم ،يقولون :سمعه،
وبرصه ،وعلمه ،وكالمه؛ بمعنى واحد ،وهو بنفسه يف كل مكان ،ويف كل بيت مغلق،
وصندوق مقفل ،قد أحاطت به -يف دعواهم -حيطاهنا وأغالقها وأقفاهلا ،فإىل اهلل نربأ من
إله هذه صفته ،وهذا أيضا مذهب واضح يف إكفارهم ..ونكفرهم أيضا؛ أهنم ال يدرون
()2

أين اهلل ،وال يصفونه بأين اهلل ،واهلل قد وصف نفسه بأين ،ووصفه به الرسول )

وكام مل يرحم السلفية املتوقفة يف خلق القرآن ،أو القائلني بأن القرآن الكريم كالم
اهلل من غري تفصيل ،فكذلك مل يرمحوا املفوضة فيام يسمونه باب الصفات ،وهم الذين
يكلون علم املتشابه الوارد فيها إىل اهلل تعاىل ،وهو ما يعزوه املتكلمون ،وخاصة األشاعرة
منهم إىل السلف األول.
وهلذا نجد ابن تيمية يعتربهم من رش املبتدعة واملالحدة ،فيقول..( :فتبني أن قول
أهل التفويض الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف من رش أقوال أهل البدع
()3

واإلحلاد)

(  )1الرد عىل اجلهمية (ص)180 :
(  )2الرد عىل اجلهمية (ص)182 :
(  )3درء تعارض العقل والنقل.205/1 ،
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بل إنه ـ كعاته يف التنابز باأللقاب ـ سامهم بدل [أهل التفويض] بـ [أهل التجهيل]،
فقال عنهم..( :أما أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة واتباع السلف يقولون إن
معاين ما أنزل اهلل إليه من آيات الصفات..وال السابقون األولون عرفوا
الرسول مل يعرف
َ
()1

ذلك)

و هذا من حتريف السلفية حلكاية األقوال ،فاملفوضة تركوا علم ما تشابه من
النصوص عىل عقوهلم هلل تعاىل ،ومل يزعموا أبدا أن الرسول  كان ال يعلم ذلك ،معاذ اهلل
وهو سيد الراسخني يف العلم.
وهكذا يكتب الكثري من الردود الشديدة عليهم يف كتابه (درء تعارض العقل
والنقل) ويف (الفتوى احلموية) ،ومثله ابن القيم يف (الصواعق املرسلة) ،وغريها.
وهكذا نرى املتأخرين ينهجون منهج املتقدمني يف تكفري املفوضة ،حيث نرى ابن
عثيمني يقول عنهم( :التفويض من رش أقوال أهل البدع ..وإذا تأملته وجدته تكذيب ًا للقرآن
()2

وجتهي ً
ال للرسول)

وهبذا ال يبقى حل ملن يريد أن يسلم من التكفري السلفي سوى أن يقع يف التجسيم
والتشبيه بكل ألوانه وأنواعه ،وإال فلن يرمحه سيف التكفري السلفي لو توقف ولو عند
مفردات من مفردات عقائدهم التجسيمية.
وبناء عىل هذا فإن السلفية أنفسهم يكفر بعضهم بعضا بسبب مواقفهم من بعض ما
ورد يف بعض األحاديث ..ومن ذلك املوقف من املسألة التي أوالها السلفية اهتامما كبريا،
والتي عنونوها بـ [إقعاد اهلل تعاىل لنبيه  عىل العرش]
فالسلفية املثبتون هلذا يكفرون من خيالف ذلك ،باعتبار ثبوت هذا النوع من القرب
(  )1جمموع الفتاوى.34/5 ،
(  )2املحارضات السنية.67/1 ،
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لرسول اهلل  عن كل متقدميهم الذين حيتجون هبم يف العادة عىل خمالفيهم( )1ومنهم أمحد
بن حنبل ،وهارون بن معروف ،وإسحاق بن راهويه ،وأبو عبيد القاسم بن سالم وعبد
الوهاب الوراق ،وأبو داود السجستاين ،وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،وإبراهيم احلريب ،وأبو
بكر املروذي وأبو بكر اخلالل ،،وأبو القاسم الطرباين ،وأبو بكر اآلجري ،وأبو عبد اهلل ابن
بطة ،وغريهم كثري.
بل قال إبراهيم األصبهاين يف احلديث( :هذا احلديث صحيح ثبت ،حدث به العلامء
منذ ستني ومائة سنة)
وقال أبو بكر املروذي :قال أبو بكر بن محاد املقرئ( :من ذكرت عنده هذه
األحاديث فسكت فهو متهم عىل اإلسالم ! فكيف من طعن فيها؟!)
و قال أبو بكر بن صدقة( :ما حكمه عندي إال القتل)
وقال أبو بكر بن أيب طالب( :من رده فقد رد عىل اهلل عز وجل ،ومن كذب بفضيلة
النبي  فقد كفر باهلل العظيم).
وقال حممد بن إسامعيل السلمي( :من توهم أن حممدا  مل يستوجب من اهلل عز
وجل ما قال جماهد فهو كافر باهلل العظيم)
وقال أبو بكر حييى بن أيب طالب( :ال علمت أحدا رد حديث جماهد يقعد حممدا 
عىل العرش)
وقال أبو قالبة( :ال يرد هذا إال أهل البدع واجلهمية)
وقال احلسن بن الفضل( :من رد هذه األحاديث فهو مبتدع ضال ما أدركنا أحدا
يرده إال من يف قلبه بلية ،هيجر وال يكلم)
(  )1انظر :السنة أليب بكر بن اخلالل ( ،)187 /1فام بعدها ،والرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص،10
فام بعدها ،فقد ذكر فيه األقوال الكثرية ألعالم السلف يف هذا ،ومنه أخذنا هذه األقوال.
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وقال ابن بطة :سمعت أخي القاسم  -نرض اهلل وجهه  -يقول( :مل يكن الربهباري
جيلس جملسا إال ويذكر فيه أن اهلل عز وجل يقعد حممدا  معه عىل العرش).
و قال حممد بن إسامعيل السلمي( :كل من ظن أو توهم أن رسول اهلل  مل
يستوجب من اهلل عز وجل هذه املنزلة يف حديث جماهد فهو عندنا جهمي ،وإن هذه املصيبة
عىل أهل اإلسالم أن يذكر أحد النبي  ،وال يقدموا عليه بأمجعهم !)
بل إن املتأخرين أيضا ممن ال يامرسون التقية قالوا بذلك ،من أمثال الشيخ ابن فوزان
فقد قال يف رشحه عىل النونية عن أثر جماهد( :هذا حديث صحيح وإن كان يشوش عىل
ضعاف اإلدراك فال عربة هبم ألنه ال يمكن أن يقال هذا الكالم من جهة االجتهاد أو الرأي
()1

بل له حكم الرفع)

وبذلك يقع الكثري من أعالم السلفية املعارصين يف الفخ الذي نصبوه لألمة،
وكفروها عىل أساسه ،ومن حفر حفرة ألخيه وقع فيها.
ومن أول هؤالء األلباين الذي أنكر عىل الذهبي إيراده خلرب جماهد يف [خمترص العلو]،
فقال( :لو أن املؤلف رمحه اهلل وقف عند ما ذكرنا ألحسن ،ولكنه مل يقنع بذلك ،بل سود
أكثر من صفحة كبرية يف نقل أقوال من أفتى بالتسليم بأثر جماهد يف تفسري َق ْولِ ِه َت َع َاىل:
﴿ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما حمَ ُْمو ًدا﴾ قال :جيلسه أو يقعده عىل العرش .بل قال بعضهم:
أنا منكر عىل كل من رد هذا احلديث وهو عندي رجل سوء متهم ..بل ذكر عن اإلمام أمحد
أنه قال :هذا تلقته العلامء بقبول إىل غري ذلك من األقوال التي تراها يف األصل وال حاجة
بنا إىل استيعاهبا يف هذه املقدمة .وذكر يف خمترصه املسمى بـ [الذهبية] أسامء مجع آخرين من
()2

املحدثني سلموا هبذا األثر ومل يتعقبهم بيشء هناك)
(  )1رشحه عىل النونية ()453-2
(  )2خمترص العلو للعيل العظيم (ص)15 :
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ومنهم إمام التجريح يف هذا العرص ربيع بن هادي املدخيل ،الذي قال يف رشحه عىل
رشح السنة للربهباري( :اليصح هذا من كالم جماهد وهو اليثبت وليس من كالم الرسول
الكريم عليه الصالة والسالم ..أما قول جماهد غفر اهلل له فممكن أن يأخذه من
()1

اإلرسائليات)

وردا عىل أمثال هذه املقوالت املعارصة ألف بعض السلفية رسالة يف رمي أصحابه
الذين أنكروا هذا بالتجهم ،وقد سمى رسالته (الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد
يف اإلقعاد)( ،)2وقد قدم هلا بقول حممد بن إسامعيل السلمي( :لوال أن أبا بكر املروذي رمحه
اهلل اجتهد يف هذا –أي يف الرد عىل من أنكر أثر جماهد -خلفت أن ينزل بنا وبمن يقرص عن
()3

هذا الضال املضل عقوبة ،فإنه من رش اجلهمية ما يبايل ما تكلم به)
ثانيا ـ التكفري املعني:

بناء عىل أن أهم املدارس العقدية املوجودة يف الواقع اإلسالمي احلايل ،ويف أكثر
فرتات التاريخ هي :األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة ،فسنتحدث عن موقف السلفية منهم
هنا ،أما ما عداهم من املدارس كالشيعة واإلباضية والصوفية ،فقد عقدنا فصال خاصا بكل
واحد منها ،باعتبار اخلالف بينها وبني السلفية ال يقترص عىل العقائد.
مدرسة األشاعرة:
تعترب مدرسة األشاعرة من أكثر املدارس اإلسالمية أتباعا ،ذلك أن أكثر العلامء
املتأخرين من املالكية والشافعية واحلنابلة والصوفية وغريهم قد اختاروا منهجهم العقدي،
فقرروه يف مدارسهم وزواياهم ،باإلضافة إىل العوامل السياسية الكثرية التي ساعدت عىل

(  )1رشح السنة للربهباري.453/1 ،
(  )2ألفها إبراهيم بن رجا بن شقاحي الشمري ،وهي يف موقعه عىل النت.
(  )3الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.3
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ذلك.
وهذا ما جعل السلفية يف حرج كبري من أمرهم ،ألهنم إن رصحوا بتكفريهم،
فسيرض ذلك بسمعتهم ،وجيعل كل األوصاف التي رموا هبا من يسموهنم اخلوارج تنطبق
عليهم بالدرجة األوىل ،فلذلك استعملوا أمرين :التكفري اخلفي ،والتكفري الرصيح.
 1ـ التكفري اخلفي:
وقد مارسه أصحاب التقية من السلفية سواء كانوا من الذين جيمعون بني السلفية
والسياسة من أمثال الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق وغريه ،أو من الذين وكلت هلم بعض
املناصب احلساسة يف الدولة والتي تتطلب بعض احلكمة واملرونة ،كاإلفتاء وغريه ،أو من
الذين عاشوا يف جمتمعات ممتلئة باألشاعرة ،ومل يمكنهم الترصيح بكفرهم ،فعدلوا إىل
التلميح ،مثل ابن تيمية.
وهؤالء يستعملون يف التكفري التلميح ال الترصيح ،أو ذكر املكفرات ،دون ذكر
انطباقها عىل من يكفروهنم.
ومن أمثلة ذلك ما ذكرنا سابقا عن ابن باز من اعتباره عدم القول باجلهة واملكان
كفر ،وأن من قال ذلك كافر ،لكنه عندما سئل عن األشاعرة ،ذكر أهنم من املسلمني ،مع
الع لم أن مقولته بتكفري من ينكر اجلهة تنطبق عليهم كام تنطبق عىل اجلهمية واملعتزلة
واملاتريدية وغريهم.
ومن أمثلة ذلك فتواه املتعلقة بعبد اهلل احلبيش األشعري ،فقد جاء فيها( :وأفيدك أن
هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم املدعو عبد اهلل احلبيش معروف
بانحرافه وضالله فالواجب مقاطعتهم وإنكار عقيدهتم الباطلة وحتذير الناس منهم ومن
االستامع هلم أو قبول ما يقولون ،وال شك أن من أنكر أن اهلل يف السامء فهو جهمي ضال
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ِ
الس َام ِء﴾)
كافر مكذب لقول اهلل تعاىلَ ﴿ :أ َأمنْ ُت ْم َم ْن ِيف َّ

()1

وهذا ترصيح ليس بعده ترصيح يف تكفري ابن باز لألشاعرة ،أوال ألن عبد اهلل
احلبيش منهم ،وثانيا ،ألنه كفره بسبب إنكاره للجهة واملكان ،وهو قول األشاعرة.
وهكذا قال الفوزان الذي يتعلق به من يامرس التقية من السلفية ،فقد قال( :وهذا
الذي ينفي كون اهلل يف السامء يكذب القرآن ويكذب السنة ويكذب إمجاع املسلمني فإن كان
عاملا بذلك ،فإنه يكفر بذلك ،أما إذا كان جاهال فإنه يبني له فإن أرص بعد البيان فإنه كافر
()2

والعياذ باهلل)

بل هكذا أفتت اللجنة الدائمة للفتوى يف السعودية ،فقد جاء يف بعض فتاواها( :من
قال :ال نقول إن اهلل فوق وال حتت وال يمني وال شامل فهو هبذا خمالف ملا دل عليه الكتاب
والسنة وأمجع عليه املسلمون من عهد الصحابة من أهل العلم واإليامن فيجب أن ُيبني له
()3

احلق فإن أرص فهو كافر مرتد عن اإلسالم ال تصح الصالة خلفه)

ومن أمثلة ذلك أيضا ترديدهم لكون األشاعرة يقولون بخلق القرآن مع علمهم أن
كتبهم السلفية ال ترحم أبدا من يقول بذلك.
ومن ذلك أن الشيخ العثيمني عندما حتدث عن الفرق بني األشاعرة واملعتزلة يف
صفة الكالم ،قال( :وقالت األشعرية الذين تذبذبوا بني أهل السنة واملعتزلة قالوا :إن كالم
اهلل تعاىل هو املعنى القائم يف نفسه ،وما ُيسمع فإنه خملوق خلقه اهلل تعاىل ليعرب عام يف نفسه.
فام الفرق إذن بني املعتزلة واألشعرية؟ الفرق :أن املعتزلة يقولون :ال ننسب الكالم إليه
وصفا ،بل فعال وخلقا .واألشاعرة يقولون :ننسب الكالم إليه وصفا ال باعتبار أنه يشء
(  )1جمموع فتاوى ابن باز )315 /9( ،
(  )2املوقع الرسمي لصالح الفوزان حتت عنوان :إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل.
(  )3صدرت هذه الفتوى حتت توقيع كل من :العضو:عبد اهلل بن قعود ...العضو:عبد اهلل بن غديان...نائب رئيس اللجنة:
عبد الرزاق عفيفي ...الرئيس :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .انظر :فتاوى اللجنة الدائمة )515 /1( 1 -
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مسموع ،وأنه بحروف ،بل باعتبار أنه يشء قائم بنفسه ،وما يسمع أو يكتب فهو خملوق؛
فعىل هذا يتفق األشاعرة واملعتزلة يف أن ما ُيسمع أو يكتب خملوق ،فاألشاعرة يقولون:
القرآن خملوق ،واملعتزلة يقولون :القرآن خملوق ،لكن املعتزلة يقولون :إنه كالمه حقيقة،
كام أن السموات خلقه حقيقة ،وقالت األشاعرة :ليس هو كالم اهلل تعاىل حقيقة ،بل هو
عبارة عن كالم اهلل!! ،فصار األشاعرة من هذا الوجه أبعد عن احلق من املعتزلة ،وكلتا
الطائفتني ظامل ،ألن الكالم ليس شيئا يقوم بنفسه ،والكالم صفة املتكلم ،فإذا كان الكالم
صفة املتكلم ،كان كالم اهلل صفة ،وصفات اهلل تعاىل غري خملوقة ،إذ إن الصفات تابعة
للذات ،فكام أن ذات الرب عز وجل غري خملوقة ،فكذلك صفاته غري خملوقة ،وهذا دليل
()1

عقيل واضح)

وهكذا قال الشيخ حممد أمان اجلامي( :ما الفرق إذن بني األشاعرة وبني املعتزلة يف
صفة الكالم؟ خالف لفظي غري حقيقي كلهم يتفقون عىل أن هذا القرآن الذي نقرأه
ونحفظه ونكتبه خملوق وليس بكالم اهلل ،تتفق األشاعرة مع املعتزلة عىل هذا بل موقف
()2

األشاعرة أخطر ألن موقف املعتزلة واضح)

وهكذا نجد ابن تيمية ـ الذي يسوق السلفية بعض كلامته يف عدم التكفري ـ يملح يف
كثري من كتبه إىل تكفري األشاعرة ،ومن ذلك قوله يف( :كان الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب
طاهر اإلسفرايني إمام األئمة الذي طبق األرض علام وأصحابا اذا سعى اىل اجلمعة من
قطعية الكرج اىل جامع املنصور يدخل الرباط املعروف بالزوزي املحاذي للجامع ويقبل
عىل من حرض ويقول اشهدوا عىل بأن القرآن كالم اهلل غري خملوق كام قاله اإلمام ابن حنبل

(  )1الشيخ حممد بن صالح العثيمني يف رشح كتابه عقيدة أهل السنة واجلامعة  :الفائدة .8
(  )2حممد أمان اجلامي يف حمارضة مفرغه بعنوان [ الرد عىل األشاعرة واملعتزلة ].
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()1

ال كام يقوله الباقالين وتكرر ذلك منه مجعات)

وهو يشري هبذا إىل أن الباقالين ـ وهو إمام من أئمة األشاعرة الكبار ـ يقول بخلق
القرآن ..وهو ينقل مع هذا القول ما يدعيه من إمجاعات يف تكفري من يقول بخلق القرآن.
وهكذا نراه يف [جمموع الفتاوى] يقول( :فقال الشيخ كامل الدين لصدر الدين ابن
الوكيل :قد قلت ىف ذلك املجلس للشيخ تقى الدين أنه من قال إن حرفا من القرآن خملوق
فهو كافر ،فأعاده مرارا ،فغضب هنا الشيخ كامل الدين غضبا شديدا ورفع صوته ،وقال
هذا يكفر أصحابنا املتكلمني األشعرية الذين يقولون :إن حروف القرآن خملوقة مثل امام
()2

احلرمني وغريه ،وما نصرب عىل تكفري أصحابنا)

وهكذا نراه يف مسألة الرؤية ،والتي اتفق السلفية عىل تكفري جاحدها ،فقد قال ابن
تيمية ( :أئمة أصحاب األشعري ملا تأملوا ذلك عادوا يف الرؤية إىل قول املعتزلة وفرسوها
()3

بزيادة العلم كام يفرسها اجلهمية وهذا يف احلقيقة تعطيل للرؤية)

وهكذا نراه فيام يسمونه تعطيل الصفات يقول عنهم ببذاءته املعهودة ..( :ومن رزقه
اهلل معرفة ما جاءت به الرسل وبرص ًا نافذ ًا وعرف حقيقة مأخذ هؤالء علم قطع ًا أهنم
يلحدون ىف أسامئه وآياته وأهنم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبام أرسل به رسله .وهلذا كانوا
يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه ويقولون إن املعتزلة خمانيث الفالسفة
واألشعرية خمانيث املعتزلة .وكان حييى بن عامر يقول املعتزلة اجلهمية الذكور واألشعرية
اجلهمية اإلناث ومرادهم األشعرية الذين ينفون الصفات اخلربية .وأما من قال منهم
بكتاب اإلبانة الذي صنفه األشعرى ىف آخر عمره ومل يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد

(  )1درء تعارض العقل والنقل ()96/2
(  )2جمموع الفتاوى ()173 /3
(  )3بيان تلبيس اجلهمية .434/2
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من أهل السنة لكن جمرد االنتساب إىل االشعرى بدعة .ال سيام وأنه بذلك يوهم حسن ًا بكل
()1

من انتسب هذه النسبة وينفتح بذلك أبواب رش)

والكتاب الذي يشري إليه طبعا ،وهو [اإلبانة] ال يقول به أحد من األشاعرة عىل
مدار التاريخ ،ألنه كتاب سلفي حمض ،ال خيتلف عن سائر كتبهم التجسيمية ،ولكنهم
يتالعبون باأللفاظ ،ليومهوا البسطاء أن هناك أشاعرة مثبتة وأشاعرة معطلة.
وهكذا نرى ابن القيم يرصح بام مل يتجرأ ابن تيمية عىل الترصيح به ،فيقول عن
األشاعرة(:)2
الكفران ينحازوا وال اإليامن

ليسوا خمانيث الوجود فال إىل
ويقول بلغة تكفريية بذيئة(:)3
أهون بذا الطاغوت ال عز اسمه

طاغوت ذي التعطيل والكفران

كم من أسري بل جريح بل قتيل

حتت ذا الطاغوت يف األزمان

وترى اجلبان يكاد خيلع قلبه

من

جبان

وترى املخنث حني يقرع سمعه

تبدو

ويظل منكوح ًا لكل معطـــــل

ولكل زنديق أخــــي كــــفران

لفظه
عليه

تبا

لكل

شامئل

النسوان

بل يعترب أن هناك طائفتان وحيدتان يف األمة يف باب الصفات :أحدمها أهل اإلثبات،
وهم أهل احلديث وحدهم ،والثانية من عداهم ،وهم الذين كنى عنهم باجلهمية ،واملراد
به كل من مل يوافق السلفية يف التجسيم ،فيقول..( :بل الذي بني أهل احلديث واجلهمية من
()4

احلرب أعظم مما بني عسكر الكفر وعسكر اإلسالم)
(  )1بيان تلبيس اجلهمية . 359/6 ،
(  )2رشح قصيدة ابن القيم .203/2
(  )3رشح قصيدة ابن القيم .320/2

(  )4اجتامع اجليوش اإلسالمية  ، 154وانظر الصواعق املرسلة .1333/4
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وقال يف النونية مبينا اتفاق األشاعرة مع املعتزلة يف الرؤية:
ولذاك قال حمقـق منكم ألهـــل االعتزال مـــقالة بأمان
معنى فيا إخواين
ما بيننا ُخلف وبينكم لدى التحـقيق يف ً
وقال ـ وهو يتحدث عن األشاعرة ـ( :فتأمل هذه األخوة التي بني هؤالء وبني
()1

املعتزلة الذين اتفق السلف عىل تكفريهم ،وأهنم زادوا عىل املعتزلة يف التعطيل)

وهكذا يقول أبو حممد عبد اهلل بن حممد القحطاين األندليس (387هـ) يف نونيته التي
ال زال السلفية حيفظوهنا ،ويرددون ما فيها ،ومنها هذه األبيات التكفريية(:)2
واآلن أهجو األشعري وحزبه

وأذيع ما كتموا من البهتان

عـطـلـتـم الســــبـع الســــمـوات الـعـال

َ
والـعـرش أخـلـيـتـم مـن الـرمحـن

ألقــطــعــن بــمــعــويل أعــراضـــــكــم

مـا دام يصـــحـب مهجتي جثامين

وألكــتــبــن إىل الــبــالد بســـــبــكــم

فـيســــري ســــري الـبـزل بــالـركـبــان

يــا أشــــعـريــة يــا أســـــافـلــة الـورى

يــا عــمــي يــا صـــــم بــال آذان

إين ألبـغضــــكـم وأبـغـض حـزبـكـم

بـغضـــ ـ ًا أقــل قـلـيـلــه أضــــغــاين

لـو كـنــت أعـمـى املـقـلـتـني لرســـين

كـيـال يـرى إنســـــانـكـم إنســـــاين

قــد عشـــــت مرســـور ًا ومــت خمفر ًا

ولـــقـــيـــت ريب رسين ورعـــاين

مل أدخر عم ً
ال لريب صاحلـــــــ ًا

لكن بإسخاطي لكم أرضــاين

وهكذا قال أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدس
(املتوىف620 :هـ) ،وهو يلمح إىل األشاعرة( :وهذا حال هؤالء القوم ال حمالة فهم زنادقة
بغري شك ،فإنه ال شك يف أهنم يظهرون تعظيم املصاحف إهياما أن فيها القرآن ،ويعتقدون
(  )1خمترص الصواعق املرسلة ()1382 /4
(  )2انظر نونية القحطاين. 50 ،
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يف الباطن أنه ليس فيها إال الورق واملداد ،ويظهرون تعظيم القرآن وجيتمعون لقراءته يف
املحافل واألعرية ،ويعتقدون أنه من تأليف جربيل وعبارته ،ويظهرون أن موسى سمع
()1

كالم اهلل من اهلل ثم يقولون ليس بصوت)

السجزي (املتوىف444 :هـ)
ومثل هؤالء مجيعا الشيخ عبيد اهلل بن سعيد بن حاتم
ّ
الذي ألف رسالة يف تكفري من أنكر احلرف والصوت ،ويقصد هبم األشاعرة بالدرجة
حممد بن كالب ومن وافقه ،واألشعري
األوىل ،فقد قال ناقال لقوهلم يف املسألة( :وقال أبو ّ
وغريهم( ( :)2القرآن غري خملوق ،ومن قال بخلقه كافر إال أن اهلل ال يتكلم بالعربية ،وال
بغريها من اللغات وال يدخل كالمه النظم ،والتأليف ،والتعاقب ،وال يكون حرف ًا وال
صوت ًا)

()3

ثم عقب عليه بقوله( :ومنكر القرآن العريب وأنه كالم اهلل كافر بإمجاع الفقهاء ومثبت
()4

قرآن ال ّأول له وال آخر كافر بإمجاعهم ،ومدعي قرآن ال لغة فيه جاهل غبي عند العرب)

وهو هبذا ـ كسائر السلفية ـ يكفرون كل من يقول بالكالم النفيس ،ألن من مقتضياته
أن اهلل تعاىل مل يتكلم باحلروف واألصوات التي ننطق هبا عند قراءتنا للقرآن الكريم ،وهذا
هو قول األشاعرة كلهم متقدمهم ومتأخرهم.
وهكذا قال بعده الشيخ أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد بن عيل األنصاري اهلروي
(املتوىف481 :هـ) يف كتابه يف [ذم الكالم وأهله] ،وهو كتاب مشحون بتكفري األشاعرة،
وقد نقل ابن تيمية الكثري منه مستحسنا له ،ومن ذلك قوله يف [بيان تلبيس اجلهمية يف
تأسيس بدعهم الكالمية]( :وقال شيخ االسالم أبو اسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري
(  )1املناظرة عىل القرآن ،ص.50
(  )2انظر األشعري يف املقاالت  ،257/2وقد ذكر الشهرستاين عن األشعري أنه يقول ببعض ما ذكر .انظر :امللل ..96/1
(  )3رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت (ص)154 :
(  )4رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت (ص)154 :
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يف كتاب ذم الكالم يف آخره ملا عقد بابا يف ذكر هؤالء األشعرية املتأخرين فقال :باب يف ذكر
كالم األشعري( :وملا نظر املربزون من علامء األمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كالم
اجلهمية وما أودعته من رموز الفالسفة ومل يقع منهم اال عىل التعطيل البحت ،وأن قطب
مذهبهم ومنتهى عقدهتم ما رصحت به رؤوس الزنادقة قبلهم ،والفلك دوار والسامء
خالية ،وأن قوهلم إنه تعاىل يف كل موضع ويف كل يشء ما استثنوا جوف كلب وال جوف
خنزير وال حشا فرارا من اإلثبات وذهابا عن التحقيق ..وقال أولئك ليس له كالم إنام خلق
كالما وهؤالء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم مل ينقطع الكالم ،وال يوجد كالمه
يف موضع ليس هو به ،ثم يقولون ليس هو يف مكان ،ثم قالوا ليس له صوت وال حروف،
وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا إنام قصد النفس وأريد به التفسري ،وهذا
صوت القاري إما يرى حسن وغري حسن وهذا لفظه أو ما تراه جمازا به حتى قال رأس من
رؤوسهم :أو يكون قرآن من لبد وقال آخر من خشب ،فراوغوا ،فقالوا هذا حكاية عرب هبا
عن القرآن واهلل تكلم مرة وال يتكلم بعد ذلك ،ثم قالوا غري خملوق ،ومن قال خملوق كافر،
وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة ،وإنام اعتقادهم أن القرآن غري
()1

موجود لفظية اجلهمية الذكور بمرة واجلهمية اإلناث بعرش مرات)

وقد أقر ابن تيمية كالم اهلروي ،وأن األشاعرة جهمية يف باب صفة الكالم ،وأهنم
بذلك وقعوا يف هذه البدعة املكفرة بإمجاعهم.
وقد ذكر الشيخ اهلروي سلفه يف هذا ،فقال( :ورأيت حييى بن عامر ما ال أحيص من
مرة عىل منربه يكفرهم ويلعنهم ،ويشهد عىل أيب احلسن األشعري بالزندقة ،وكذلك رأيت
()2

عمر بن إبراهيم ومشائخنا)

(  )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()405/4
(  )2ذم الكالم .1315

50

وإىل هذا أيضا ذهب أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي
الاللكائي (املتوىف418 :هـ) وهو من مشاخيهم الكبار املعتمدين ،فقد قال يف [رشح أصول
اعتقاد أهل السنة واجلامعة]( :سياق ما دل من اآليات من كتاب اهلل تعاىل وما روي عن
رسول اهلل  والصحابة والتابعني عىل أن القرآن تكلم اهلل به عىل احلقيقة ،وأنه أنزله عىل
حممد  ،وأمره أن يتحدى به ،وأن يدعو الناس إليه ،وأنه القرآن عىل احلقيقة .متلو يف
املحاريب ،مكتوب يف املصاحف ،حمفوظ يف صدور الرجال ،ليس بحكاية وال عبارة عن
قرآن ،وهو قرآن واحد غري خملوق وغري جمعول ومربوب ،بل هو صفة من صفات ذاته ،مل
يزل به متكلام ،ومن قال غري هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع خمالف ملذاهب السنة
()1

واجلامعة)

ثم عقد فصال آخر خصصه لألشاعرة ،فقال( :سياق ما روي يف تكفري من قال:
()2

لفظي بالقرآن خملوق)

ثم ذكر األئمة الذين ذهبوا إىل هذا املذهب ،فقال( :روي ذلك عن األئمة .عن حممد
بن إدريس الشافعي ،وأيب مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري ،وأمحد ،وإسحاق ،وأيب عبيد،
وأيب ثور ،وسويد بن سعيد ،وأيب مهام الوليد بن شجاع ،وحممد بن حييى بن أيب عمر العدين،
وهارون بن موسى الفروي ،ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ،واحلسن بن الصباح البزار،
وهارون بن عبد اهلل احلامل ،وعبد الوهاب بن احلكم الوراق ،وحممد بن منصور الطوس،
وإسحاق بن إبراهيم البغوي ،وأيب نشيط حممد بن هارون ،وعباس بن أيب طالب ،وحممد
بن عبد اهلل بن أيب الثلج ،وسليامن بن توبة النهرواين ،وأيب الوليد اجلارودي ،وحممد بن عبد
اهلل بن يزيد املقرئ ،وأيب يونس حممد بن أمحد بن يزيد اجلمحي واحلسن بن إبراهيم
(  )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ()364 /2
(  )2رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ()385 /2
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البيايض ،وحممد بن إسحاق بن يزيد أيب عبد اهلل الصيني )1()..وغريهم كثري.
وهكذا نجد كبار أئمة السلفية من املتقدمني واملتأخرين يرصحون بتكفري األشاعرة
بطرق ال ختفى عىل أي عاقل ،لكنهم مع ذلك يظلون جيادلون ،ال باإلنكار عىل أئمتهم الذين
اعتربوا أمثال تلك املقوالت مكفرة ،ولكن بنفي التكفري عنهم.
ولست أدري أي منطق يعتمدون عليه يف ذلك :هل املنطق الذي يقول :كل إنسان
فان ،وسقراط إنسان ،إذن سقراط فان ..وهو املنطق الذي اتفقت البرشية مجيعا عليه،
وقياسا عليه :فإن كل من قال ـ بحسب الرؤية السلفية ـ بأن احلرف يف الصوت والقرآن
خملوق كافر ..واألشاعرة قالوا هبذا ..إذن هم كفار.
لكنهم يأبون هذا من باب اخلداع واحليلة ..ال من باب الصدق واحلقيقة ،وهلذا
نحتاج إىل احلديث عن أهل اجلرأة فيهم ،والذين مل يكتفوا بالتلميح ،وعدلوا إىل الترصيح.
 2ـ التكفري الرصيح:
بناء عىل تلك املقوالت والفتاوى الكثرية التي يزدحم هبا الرتاث السلفي ،والتي ال
يملك أي سلفي صادق إال أن يذعن هلا ،ألنه إن مل يذعن هلا ،فسيقع يف تكفري سلفه الصالح
له ،ظهرت الكثري من الرسائل والكتب التي ال تكتفي بالتكفري اخلفي ،بل تضم إليه التكفري
الرصيح.
ومن أوائل هؤالء املرصحني أئمة الدعوة النجدية من أبناء وتالميذ الشيخ حممد بن
عبد الوهاب ،والذين يعتربهم السلفية املعارصون من كبار مراجعهم الفكرية بعد سلفهم
األول ،فقد ورد يف [جمموعة الرسائل واملسائل النجدية] يف عد رسائل الشيخ عبد اللطيف
بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب (1293-1225هـ) وهو من أحفاد
الشيخ حممد بن عبد الوهاب هذه الرسالة [تكفري من أنكر االستواء عىل العرش]
(  )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ()386 /2
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وقد قدموا هلا هبذا التقديم( :وله أيضا –يقصد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن
 رسالة إىل عبد اهلل بن عمري صاحب األحساء ،ملا بلغه مسبة مشائخ املسلمني ،والوقوعيف أعراضهم ،ليتوصل هو وإخوانه بذلك إىل أغراضهم ،من القدح فيام عليه املشايخ من
العقيدة والدين ،ونسبهم إىل تكفري املؤمنني واملسلمني ،مع ما هو قائم به وأخدانه من أهل
األحساء من سوء العقيدة ،وسلوك طريق أهل البدع واألهواء ،ممن ينتسب يف العقيدة إىل
األشعرية من تالمذة اجلهمية اجلاحدين لعلوه -سبحانه -عىل خلقه ،واستوائه عىل عرشه،
املر ِضية والطريقة السلفية .وقد اهتم بإلقاء ورقة فيها الطعن يف عقيدة من
خالف العقيدة ْ
()1

دعا الناس إىل عبادة اهلل ،وترك عبادة ما سواه)

وهذه مقتطفات من هذه الرسالة من هذا املرجع الكبري من مراجع السلفية ..( :بلغنا
ما أنت عليه ،أنت ومن غرك وأغواك ،من مسبة مشايخ املسلمني ،والقدح فيام هم عليه من
العقيدة والدين ،ونسبتهم إىل تكفري املؤمنني واملسلمني ،وقد عرفت أين ملا أتيتكم عام أربع
وستني ،بلغني أنك عىل طريقة من ينتسب إىل األشعري ،من تالمذة اجلهمية الذين جحدوا
علوه -تعاىل -عىل خلقه ،واستواءه عىل عرشه ،وزعموا أن كتابه الكريم ،الذي نزل به
جربائيل عىل عبده ورسوله حممد  عبارة أو حكاية عام يف نفس الباري ،ال أنه تكلم به
حقيقة ،وسمع كالمه الروح األمني ،وكذلك بقية الصفات التي ذهب األشاعرة فيها إىل
خالف ما كان عليه سلف األمة وأئمتها ،ونقل عنك ما كنت تنتحله ،من تصحيح العقود
الباطلة يف اإلجارات ،وشافهتك يف البحث عن بعض ذلك فاعتذرت ،وتنصلت وطلبت
الكف عن هذه املادة ،وأنك ال تعود إىل يشء من ذلك ،فجريت معك بالسرية الرشعية يف
الكف عمن أظهر اخلري والتزمه ،وترك الرسائر إىل اهلل الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي
الصدور .وقد بلغنا عنك بعد ذلك أنك أبديت ألخدانك وجلسائك شيئا مما تقدمت
(  )1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية.219 /3 :
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اإلشارة إليه ،من السباب والقدح ،ال سيام إذا خلوت بمن يعظمك ،ويعتقد فيك من أسافل
الناس وسقطهم ،الذين ال رغبة هلم فيام جاءت به الرسل ،من معرفة اهلل ومعرفة دينه وحقه،
وما رشع من حقوق عباده املؤمنني ،وقد عرفت يا عبد اهلل أن من باح بمثل هذا ،وأظهر ما
انطوى عليه من سوء املعتقد ،وطعن يف يشء من مباين اإلسالم وأصول اإليامن ،فدمه هدر
وقتله حتم .وقد حكى ابن القيم عن مخسامئة إمام من أئمة اإلسالم ،ومفاتيه العظام أهنم
ك ّفروا من أنكر االستواء ،وزعم أنه بمعنى االستيالء ،ومن مجلتهم إمامك الشافعي -رمحه
اهلل ، -ومجلة من أشياخه كاملك وعبد الرمحن بن مهدي والسفيانني ،ومن أصحابه أبو
يعقوب البويطي واملزين ،وبعدهم إمام األئمة ابن خزيمة الشافعي ،وابن رسيج ،وخلق
كثري .وقولنا :إمامك الشافعي جماراة للنسبة ،وجمرد الدعوى ،وإال فنحن نعلم أنكم بمعزل
()1

عن طريقته يف األصول ،وكثري من الفروع ،كام هو معروف عند أهل العلم واملعرفة)

ومنهم الشيخ عبد الرمحن بن حسن حفيد الشيخ حممد عبد الوهاب الذي كفر
األشاعرة رصاحة ،فقال( :وهذه الطائفة التي تنتسب إىل أيب احلسن األشعري وصفوا رب
العاملني بصفات املعدوم واجلامد؛ فلقد أعظموا الفرية عىل اهلل ،وخالفوا أهل احلق من
السلف واألئمة وأتباعهم؛ وخالفوا من ينتسبون إليه ،فإن أبا احلسن األشعري ،رصح يف
كتابه اإلبانة ،واملقاالت ،بإثبات الصفات؛ فهذه الطائفة املنحرفة عن احلق قد جتردت
شياطينهم لصد الناس عن سبيل اهلل ،فجحدوا توحيد اهلل يف اإلهلية ،وأجازوا الرشك الذي
()2

ال يغفره اهلل ،فجوزوا أن يعبد غريه من دونه ،وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل)

ومنهم الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن امللقب بـ [أبابطني] (تويف  1282هـ) ،وقد
تويل عدة مناصب حساسة يف السعودية يف أطوارها املختلفة ،ففي والية عبد اهلل بن سعود
(  )1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية.220 /3 :
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()210 /3
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صار قضيا عىل عامن ،ثم ملا جاء عهد احلكومة السعودية الثانية صار قاضيا عىل مقاطعة
الوشم ،وقضاء سدير  ..وهذا يبني نوع القضاة الذين خيتارهم آل سعود وآل الشيخ حممد
بن عبد الوهاب.
فعند مطالعة رسالة هذا الشيخ القايض الذي أواله الوهابيون كل تلك الثقة نرى
شخصية ممتلئة باحلقد والتكفري لكل املسلمني ،بمن فيهم األشاعرة ،ومن أمثلة ذلك
الفصل الذي عنونه بـ [تقارب األشعرية من املعتزلة واجلهمية يف بعض الصفات] ،فمام جاء
فيه قوله( :ومذهب السلف قاطبة :أن كالم اهلل غري خملوق ،وأن اهلل -تعاىل -تكلم بالقرآن،
حروفه ومعانيه ،وأن اهلل -سبحانه وتعاىل -يتكلم بصوت يسمعه من يشاء .واألشعرية ال
يثبتون علو الرب فوق سامواته واستواءه عىل عرشه ويسمون من أثبت صفة العلو
واالستواء عىل العرش جمسام مشبها ،وهذا خالف ما عليه أهل السنة واجلامعة؛ فإهنم يثبتون
صفة العلو ،واالستواء ،كام أخرب اهلل -سبحانه -بذلك عن نفسه ،ووصفه به رسوله ،
من غري تكييف وال تعطيل .ورصح كثري من السلف بكفر من مل يثبت صفة العلو
واالستواء .واألشاعرة وافقوا اجلهمية يف نفي هذه الصفة ،لكن اجلهمية يقولون :أنه -
سبحانه وتعاىل -يف كل مكان ،ويسمون احللولية ،واألشعرية يقولون :كان وال مكان ،فهو
عىل ما كان قبل أن خيلق املكان .واألشعرية يوافقون أهل السنة يف رؤية املؤمنني رهبم يف
اجلنة ،ثم يقولون :إن معنى الرؤية إنام هو زيادة علم ،خيلقه اهلل يف قلب الناظر ببرصه ،ال
رؤية بالبرص حقيقة عيانا .فهم بذلك نافون للرؤية التي دل عليها القرآن ،وتواترت هبا
األحاديث عن النبي  .ومذهب األشاعرة :أن اإليامن جمرد التصديق ،وال يدخلون فيه
أعامل اجلوارح .قالوا :وإن سميت األعامل يف األحاديث إيامنا ،فعىل املجاز ال احلقيقة.
ومذهب أهل السنة واجلامعة :أن اإليامن تصديق بالقلب ،وقول باللسان ،وعمل باجلوارح.
وقد كفر مجاعة من العلامء من أخرج العمل عن اإليامن .فإذا حتققت ما ذكرنا عن مذهب
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األشاعرة من نفي صفات اهلل -سبحانه وتعاىل -غري السبع التي ذكرنا ،ويقولون :إن اهلل مل
يتكلم بحرف ،وال صوت ،وأن حروف القرآن خملوقة ،ويزعمون أن كالم الرب -سبحانه
وتعاىل -معنى واحد ،وأن نفس القرآن هو نفس التوراة واإلنجيل ،لكن إن عرب عنه
بالعربية فهو قرآن ،وإن عرب عنه بالعربانية فهو توراة ،وإن عرب عنه بالرسيانية فهو إنجيل،
وال يثبتون رؤية أهل اجلنة رهبم بأبصارهم ،إذا عرفت ذلك عرفت خطأ من جعل األشعرية
من أهل السنة ،كام ذكره السفاريني يف بعض كالمه ،ويمكن أنه أدخلهم يف أهل السنة مدارة
()1

هلم ألهنم اليوم أكثر الناس ،واألمر هلم)

وهذا ترصح من هذا الشيخ السلفي بأن التقية هي التي دعت بعض السلفيني إىل
التساهل مع األشاعرة ،ألنه ال فرق بينهم وبني املعتزلة واجلهمة ،وما داموا قد كفرومها،
فلم ال يكفرون من يقول بنفس قوهلام.
وبناء عىل هذا نجد الكثري من الرسائل والكتب املعارصة ،والتي تنترش بكثرة عىل
النت ،ويف املواقع املختلفة ،وهي ترصح مجيعا بأن األشاعرة جهمية معطلة كفار ،وتستند
يف ذلك لكل الرتاث السلفي املشحون بتكفري من يقول بقوهلم.
وسأذكر هنا من باب املثال نموذجني عن تكفري األشاعرة من خالل الكتابات
السلفية املعارصة:
النموذج األول:
وهو لرسالة بعنوان [تكفري األشاعرة] لصاحبها الشيخ خالد بن عيل املريض
الغامدي  ،وهو كام يف ترمجته قد تتلمذ عىل كبار مشايخ السلفية املعارصين ،كالشيخ (عبد
العزيز بن باز) الذي أخذ عنه احلديث والتوحيد والفقه واملصطلح ،والشيخ (عبد اهلل بن
حربين) الذي درس عىل يديه الفقه والعقيدة والنحو ،والشيخ (حممد بن عثيمني) ودرس
(  )1رسائل وفتاوى أبا بطني (ص)177 :
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عىل يديه الفقه والنحو والعقيدة واحلديث ،باإلضافة لتتلمذه عىل الشيخ (عبد اهلل بن قعود)
والشيخ (حممود التو جيري) وغريهم.
وله كتابات كثرية متتلئ بالتكفري ،وحتيي سنة سلفه الصالح يف ذلك ،ومنها (التوحيد
وحقيقة الرشك) و(رشح نواقض اإلسالم) و(رشح رشوط ال اله إال اهلل) و(امليثاق)
و(نقض عقائد األشاعرة) و(قواعد يف الرباء والوالء)
وقد قدم لرسالته هذه بقوله( :هذا كتاب يف تكفري األشاعرة اجلهمية ،وبيان قول
أهل العلم فيهم ،وحتقيق إمجاع السلف عىل كفرهم ،والرد عىل من زعم خالف ذلك ،كام
وفيه بيان أن من أنكر صفات اهلل العقلية التي ال تقوم ربوبيته وال تصح ألوهيته إال هبا
كالعلم والقدرة والعلو والكالم والسمع والبرص ونحوها كافر ال يعذر بجهل أو تأويل،
وعليه فمن علم منه عبادة غري اهلل كدعاء األموات واحلكم بغري ما أنزل اهلل أو إنكار ربوبية
اهلل أو صفاته التي ال يكون اهلل تعاىل ربا إال هبا والتي هي من لوازم ألوهيته وربوبيته فإنه
حيكم بكفره وال يعذر بجهله وتأوله ومن مات عىل هذه العقيدة فهو مرشك ال يرتحم
()1

عليه)

ثم رصح بأن البحث العلمي يف الرتاث السلفي هو الذي دفعه إىل هذا القول دفعا،
فقال( :هذا وإين كنت سابق ًا ال أقول بتكفري األشاعرة واملاتريدية كام يف كتايب نقض عقائد
األشاعرة تبعا ملا رأيته من الكالم املنسوب لإلمام ابن تيمية ،وكنت أقول قدي ًام أن العذر
باجلهل والتأويل يف الرشك وإنكار الصفات خالف فيه بعض أهل السنة وكنت أخطئهم
وذلك عىل أن املسألة خالفية وليس األمر كذلك ،فلام تأملت يف األدلة وكالم السلف
()2

رجعت من هذا القول وتربأت منه وال أحل أحدا أن ينقله عني أو ينسبه يل)
(  )1تكفري األشاعرة ،ص.3
(  )2تكفري األشاعرة ،ص.3
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ثم ذكر قدوته وسلفه يف ذلك ،فقال( :ويل يف ذلك أسوة وهو اإلمام أمحد حني قال
عن اجلهمية( :كنت ال أكفرهم حتى قرأت آيات من القران)( ..)1وأدعو من خيالف يف
املسألة إىل التبرص يف األدلة واالقتداء بمنهج السلف يف تكفريهم وعد إعذارهم ،قال
البخاري( :وإين ألستجهل من ال يكفر اجلهمية إال من ال يعرف كفرهم) وقال أمحد:
(اجلهمية كفار) وقال الربهباري( :اجلهمي كافر ليس من أهل القبلة) وقال الدارمي( :وأي
()2

فرق بني اجلهمية وبني املرشكني حتى نجبن عن قتلهم وإكفارهم)

ثم ذكر النتيجية التي وصل إليها ،فقال( :فاحلق الذي ال مرية فيه أن األشاعرة
جهمية ،واجلهمية كفار غري مسلمني ،وأن املرشك اجلاهل بالتوحيد منكر صفات الربوبية
واأللوهية ال يسمى مسلام ولو كان جاهال او متأوالً ،وهذا مما ال خالف فيه بني أهل السنة،
ومن خالف يف هذه املسألة فال اعتبار بخالفه ألنه يعد ناقضا لإلمجاع ،واحلمد هلل الذي
()3

هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل)

وبناء عىل أمهية ما ذكره يف هذه الرسالة ،وداللتها عىل أنه يستحيل عىل أي سلفي
صادق يف سلفيته أن يتوقف عن التكفري ،أو يتوقف فيه ،فسأذكر بعض ما ذكره هنا للداللة
عىل أن الرتاث السلفي أعظم خزان للتكفري.
فقد مهد بعد املقدمة بتمهيد عنونه بـ [متهيد بوجوب تكفري األشعرية] ،قال فيه:
(اعلم أن مدار الرسالة يقف عىل أمرين :األول :أن األشاعرة وقعوا يف مكفرات عديدة مل
خيتلف أحد من أهل السنة يف تكفري فاعلها وقائلها ومعتقدها ،وسنأيت هبا عىل وجه
التفصيل مع كالم أهل العلم ..الثاين :وجوب تكفري من كفره اهلل من الواقعني يف فعل

(  )1طبقات احلنابلة .553/2
(  )2تكفري األشاعرة ،ص.3
(  )3تكفري األشاعرة ،ص.4
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ينقض إيامهنم ،ومنهم اجلهمية وأتباعهم األشاعرة الذين أمجع السلف عىل وجوب
()1

تكفريهم بأعياهنم وكفروا من مل يكفرهم)

فهاتان مقدمتان منطقيتان ،وكالمها مما يمتلئ الرتاث السلفي بالداللة عليهام ..وقد
ساق الكاتب الكثري من النصوص الدالة عىل وجوب التكفري ،وحرمة التوقف عنه أو فيه،
ومما نقله من ذلك قول الربهباري فيمن وقع يف نواقض اإلسالم كإنكار علو اهلل( :وإذا فعل
شيئ ًا من ذلك وجب عليك أن خترجه من اإلسالم)

()2

ونقل عن مجاعة من العلامء من أصحاب الدعوة النجدية..( :وأجاب الشيخ عبد
اهلل والشيخ إبراهيم :ابنا الشيخ عبد اللطيف ،والشيخ سليامن بن سحامن :ال تصح إمامة
من ال يكفر اجلهمية والقبوريني أو يشك يف كفرهم؛ وهذه املسألة من أوضح الواضحات
عند طلبة العلم وأهل األثر ،وذكروا نحو ًا مما تقدم من كالم الشيخ عبد اللطيف ،ثم قالوا:
وكذلك القبوريون ال يشك يف كفرهم من شم رائحة اإليامن؛ وقد ذكر شيخ اإلسالم،
وتلميذه ابن القيم ،رمحهام اهلل ،يف غري موضع :أن نفي التكفري باملكفرات قوليها وفعليها،
فيام خيفى دليله ومل تقم احلجة عىل فاعله ،وأن النفي يراد به نفي تكفري الفاعل وعقابه قبل
()3

قيام احلجة عليه ،وأن نفي التكفري خمصوص بمسائل النّزاع بني األمة).

ونقل عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب قوله( :لو ذهبنا نعدد من كفره العلامء مع
إدعائه اإلسالم وأفتوا بردته وقتله لطال الكالم ...وهل قال واحد من العلامء يف هذه
()4

املكفرات وأسباب الردة إن هؤالء يكفر أنواعهم وال يكفر أعياهنم)

ونقل عن عبداهلل با بطني قوله( :وما سألت عنه من حكم تعيني إنسان بعينه بالكفر
(  )1تكفري األشاعرة ،ص.5
(  )2رشح السنة.73 ،
(  )3الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()409 /4
(  )4الدرر السنية .63/10
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إذا ارتكب شيئا من املكفرات؟ فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع فهذا ال شك يف كفره
()1

وال بأس بمن حتققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فالن هبذا الفعل)

ثم نقل مجلة من (كالم أهل العلم يف كفر املمتنع عن تكفري من وقع يف الكفر
والردة) ،ومنها قول ابن بطة( :من قال كالم اهلل خملوق فهو كافر حالل الدم ومن شك يف
()2

كفره ووقف يف تكفريه فهو كافر)

ومنها قول اإلمام امللطي (تويف 377هـ) يف الشاك يف كفر الكافر( :ومجيع أهل القبلة
ال اختالف بينهم :أن من شك يف كافر فهو كافر ،ألن الشاك يف الكفر ال إيامن له ،ألنه ال
()3

يعرف كفرا من إيامن)

ومنها قول بعض أئمة الدعوة النجدية( :فمن مل يكفر املرشكني ...فهو كافر مثلهم
()4

وإن كان يكره دينهم وحيب اإلسالم فإن الذي ال يكفر املرشكني غري مصدق بالقرآن)

ومنها قول الشيخ سليامن بن عبد اهلل( :من كان شاكا يف كفرهم أو جاه ً
ال بكفرهم
بينت له األدلة من كتاب اهلل وسنة رسوله عىل كفرهم ،فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر
()5

بإمجاع العلامء عىل أن من شك يف كفر الكافر فهو كافر)

وبناء عىل هذه النقول وغريها قال( :وبعد هذا الكالم ستعلم الفائدة من دعوتنا
لتكفري األشاعرة وأمهيته ،وأنه من الدين والكفر بالطاغوت ،وتارك التكفري بالكلية امتناعا
يكفر ،ألن االمتناع عن تكفري املرشكني يعد أحد نواقض اإلسالم ،والسلف كفروا اجلهمية
وأصحاب عقيدة نفاة صفات الكامل والعلو وكفروا من مل يكفر أصحاهبا ،فتنبه فإين لك
(  )1الرسائل .657/1
(  )2اإلبانة..129 ،
(  )3التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ص.54:
(  )4الدرر السنية .291/9
(  )5الدرر السنية ..160/8
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ناصح واألمر جد خطري ،كام أن يف تكفري العلامء للواقع يف الكفر حتذيرا للمرتدين لعلهم
()1

يرجعون ،وقد بينت هذه املسألة يف رشح نواقض اإلسالم)

ثم عقد فصوال يعدد فيها وجوه كون األشاعرة فرقة من اجلهمية ،مثلهم مثل
(املعتزلة واملريسية والكالبية واملاتريدية واإلباضية اخلوارج والزيدية وغريهم ..وتكفري
()2

السلف يشملهم مجيعا ألن مجيعهم منكرة للعلو)

ومن تلك الوجوه( :قوهلم بقول اجلهم بن صفوان يف الصفات والقدر واإليامن،
واتباعهم ملذهبه فهم اليوم عىل معتقد اجلهمية حذو القذة ..بل إن األشعرية زادوا يف الغلو،
فأنكروا كثريا من الصفات التي كان األشعري يثبتها ،وهذا من غري القول برجوع األشعري
عن مذهبه إن صح مع بقائهم عىل منهج اجلهمية بعده ،فكيف ينسبون له وقد تاب من
عقيدته إن ثبت رجوعه .هذا واعلم أن كثريا من أهل العلم ال يسمون األشاعرة إال
باجلهمية ،كاهلروي وابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية وابن القيم يف كتابه اجتامع اجليوش
يف غزو اجلهمية والصواعق املرسلة عىل اجلهمية وكذلك كثري من أئمة الدعوة وقصدوا
()3

باجلهمية األشاعرة)

ومن تلك الوجوه (إمجاع األمة عىل تكفري اجلهمية) ،وبام أن األشاعرة جهمية أو
فرق من فرق اجلهمية كام ينص كل أعالم السلف ،فإن هذا اإلمجاع يشملهم ،قال الغامدي:
(أمجع أئمة السلف عىل كفر اجلهمية ورصحوا بتكفري أعياهنم وعدم صحة الصالة خلفهم
وال أكل ذبائحهم وال مناكحتهم)
ثم أخذ يعدد األقوال التي كفرت اجلهمية هبا ،والتي شاركم فيها األشاعرة ،فقال:

(  )1تكفري األشاعرة ،ص.12
(  )2تكفري األشاعرة ،ص.23
(  )3تكفري األشاعرة ،ص.23
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( اعلم أن األقوال التي من أجلها كفر السلف اجلهمية تقول هبا األشاعرة ،ومنها :األول:
إنكار علو اهلل تعاىل وهو أشنعها :والسلف أمجعوا عىل تكفري من أنكر علو اهلل تعاىل،
واألشاعرة تقول به تبع ًا للجهمية ..قال ابن تيمية عن علو اهلل( :وهلذا كان السلف مطبقني
عىل تكفري من أنكر ذلك ألنه عندهم معلوم باإلضطرار من الدين)( ..)1بل البد أن تعلم
أن مجيع األشاعرة رصحوا بام مل يرصح به اجلهمية ،فاجلهمية مل يتجرؤوا عىل إظهار إنكار
( )2

العلو ،بينام األشاعرة جياهرون بإنكاره)

ثم نقل عن ابن تيمية قوله( :اجلهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه خملوق وأنه ال يرى
يف اآلخرة ومل يكونوا يظهرون لعامة املؤمنني وعلامئهم إنكار أن اهلل فوق العرش وأنه ال
داخل العامل وال خارجه ،وإنام كان العلامء يعرفون هذا منهم باالستدالل ..وهذا كام قال
محاد بن زيد( :وما حياولون إال أن ليس يف السامء إله) ،وقال عبدالرمحن بن مهدي( :ليس
يف أصحاب األهواء أرش من أصحاب جهم ،يدورون عىل أن يقولوا ليس يف السامء يشء)
ومثل هذا كثري يف كالم السلف واألئمة كانوا يردون ما أظهرته اجلهمية من نفي الرؤية
وخلق القرآن ويذكرون ما تبطنه اجلهمية مما هو أعظم من ذلك :أن اهلل ليس عىل العرش،
()3

وجيعلون هذا منتهى قوهلم ،وأن ذلك تعطيل للصانع وجحود للخالق)

وعلق عليه بقوله( :فال تعجب بعد ذلك إن قلت لك إن ما مل يتجرأ عىل إظهاره
اجلهمية وهو نفي العلو جتاهر األشاعرة بإظهاره فأوجبوا إنكار العلو بل وكفروا من يثبت
()4

هلل العلو ألن هذا عندهم من التجسيم)

ثم نقل بعض أقوال املتقدمني منهم ،وعقب عليها بقوله( :ومن عرف عنه هذا القول
(  )1درء تعارض النقل والعقل ..26/7
(  )2تكفري األشاعرة ،ص.23
(  )3بيان تلبيس اجلهمية .522/3
(  )4تكفري األشاعرة ،ص.23
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كالنووي وابن حجر واهليتمي والقرطبي وغريهم من األشاعرة فال جيوز أن يرتحم عليه
إال أن يثبت رجوعه ،بل جيب أن حيكم بكفره ونفي اإلسالم عنه إن مات عىل هذه العقيدة
()1

اجلهمية الكافرة التي مل خيتلف السلف عىل كفر أصحاهبا)

وهبذا فإن تطبيق أقوال سلف السلفية عىل أكثر علامء األمة جيعلهم جهمية وكفارا
ال يستثنى أحد منهم حتى لو كان يف مرتبة النووي وابن حجر وغريمها..
هذا هو النموذج األول ،وهو نموذج صادق يف التعامل مع الرتاث السلفي ألنه من
الغريب أن تقول فرقتان مها اجلهمية واألشاعرة قوال واحدا ،ثم تكفر إحدامها بسببه تكفريا
غليظا ،ثم تعذر األخرى ..ألن املنطق السليم ينص إما عىل اعتبار اجلميع معذورين ،أو
اعتبارهم مجيعا مدانني.
النموذج الثاين:
وهو لكتاب بعنوان [تأكيد املسلامت السلفية يف نقض الفتوى اجلامعية بأن األشاعرة
من الفرقة املرضية] ،وهو لعلم سلفي معروف لدى السلفية املعارصين هو عبد العزيز بن
ريس الريس  ،باإلضافة إىل أنه قدم له وقرظ وأثني عليه من طرف كبار أعالم السلفية
املعارصين من أمثال :الشيخ املحدث أمحد النجمي ،والشيخ عبيد اجلابري ،باإلضافة
ملراجعة كل من الشيخ صالح الفوزان والشيخ املحدث عبداملحسن العباد ،والكتاب منترش
عىل النت بكثرة ،وهو يمثل وجهة نظرة سلفية كبرية.
وهو يف أصله رد علمي وباألدلة الكثرية عىل فتوى من بعض أصحاب املنهج
التكفريي اخلفي من السلفية ،والذين رأوا أن املصلحة يف الوقت احلايل تستدعي ختفيف
احلرب عىل األشاعرة ،لتفرغهم ملن يسموهنم الروافض.
وأصحاب الفتوى ـ وهم الشيخ عبداهلل الغنيامن والشيخ حممد السحيباين والشيخ
(  )1تكفري األشاعرة ،ص.23
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عبد العزيز القاري ـ ليس هلم شأن كبري لدى السلفية ،ال يف علمهم ،وال يف مكانتهم،
ولكنهم مع ذلك لقوا ردود فعل شديدة من أعالم السلفية الكبار ،النحرافهم عن املنهج
السلفي األصيل.

ونص الفتوى التي اجتهد الكاتب يف نقضها هي( :األشاعرة واملاتريدية قد
خالفوا الصواب حني أولوا بعض صفات اهلل سبحانه .لكنهم من أهل السنة
واجلامعة ،وليسوا من الفرق الضالة االثنتني والسبعني إال من غال منهم يف التعطيل،
ووافق اجلهمية فحكمه حكم اجلهمية [وهذا ينطبق عىل كل األشاعرة ،ألهنم مجيعا
متفقون عىل نفي اجلهة ونفي احلرف والصوت وتعطيل كل ما يذكره السلفية من
صفات اليد والوجه والساق وغريها]( )1أما سائر األشاعرة واملاتريدية فليسوا كذلك
[ألنه ال يوجد أشعري أو ماتريدي بالوصف الذي ذكره] ( ،)2وهم معذورون يف
اجتهادهم وإن أخطأوا احلق .وجيوز التعامل والتعاون معهم عىل الرب واإلحسان
والتقوى ،وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية قد تتلمذ عىل كثري من العلامء األشاعرة ،بل
قد قاتل حتت راية أمراء املامليك حكام ذلك الزمان وعامتهم أشاعرة ،بل كان القائد
املجاهد البطل نور الدين زنكي الشهيد ،وكذا صالح الدين األيويب من األشاعرة كام
نص عليه الذهبي يف سري أعالم النبالء ،وغريمها كثري من العلامء والقواد واملصلحني،
بل إن كثري ًا من علامء املسلمني وأئمتهم أشاعرة وماتريدية ،كأمثال البيهقي والنووي
وابن الصالح واملزي وابن حجر العسقالين والعراقي والسخاوي والزيلعي

(  )1التعليق مني.
(  )2التعليق مني.
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والسيوطي ،بل مجيع رشاح البخاري هم أشاعرة وغريهم كثري)

( )1

وبعد أن أورد الكاتب نص الفتوى بدأ بنقضها ،وأول ما فعله لذلك هو تقديمه
لتقريظات وتزكيات من هم أوثق وأعلم لدى السلفية من أصحاب الفتوى ،ويف مقدمتهم
الشيخ املحدث أمحد النجيمي الذي يف تقريظه للكتاب( :اطلعت عىل رسالة كتبها الشيخ
عبدالعزيز بن ريس الريس  -جزاه اهلل خري ًا ،وبارك فيه -؛ رد هبا عىل فتوى كتبها جمموعة
من املشائخ زعموا فيها أن األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة؛ كربت كلمة خترج من
أفواههم ،واحلق الذي ال مرية فيه ،أن األشاعرة ،واملاتريدية؛ من طوائف أهل البدع ،وال
جيوز ألحد أن يقول إهنم من أهل السنة ،ومن زعم أن هاتني الطائفتني من أهل السنة
واجلامعة ،فإنه قد أقحم نفسه يف خطأ فادح ،وخطر فاضح ،وسيسأل يوم القيامة عن قيله
()2

فرج له عن سبيله)
قبل أن ُي َ

وقد يتصور البعض أن السلفية يف هذا النص مل يفعلوا سوى أن أخرجوهم من أهل
السنة واجلامعة ال من اإلسالم ،وهذا ال يقوله إال من ال يعرف السلفية ،ألن اإلسالم
عندهم هو أهل السنة واجلامعة ،ومن عداها فضالون كافرون..
وقد رفع النجيمي نفسه اللبس عن ذلك حينام قال يف تقريظه للكتاب بحامسة

وغضب( :كيف يكون من أهل السنة واجلامعة من حيكم العقل يف القضايا اإليامنية
الثابتة بالكتاب والسنة ،فام قبله منها قبل ،وما ر ّده منها رد ،ولذلك فإهنم ال يثبتون
من الصفات إال سبع صفات ،وما عداها فإنه يكون مصريها التأويل؛ الذي يؤدي
ْح ُن َع َىل
إىل التعطيل؛ كيف يكون من أهل السنة واجلامعة من يؤول قوله تعاىل ﴿الر م َ
ٍ
ا مل َع مر ِ
مستول عليه غريه ،ثم استوىل عليه بعد ذلك؛
است ََوى﴾ باستوىل ،فيكون كأنه
ش م
(  )1تأكيد املسلامت السلفية ،ص.8
(  )2تأكيد املسلامت السلفية ،ص.3
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الرب يف الثلث األخري
كيف يكون من أهل السنة واجلامعة من يتأول حديث نزول ِّ
من الليل ..فيقول املؤول :ينزل أمره مع أن أمر اهلل عز وجل هو نازل يف كل وقت
وحني؛ كيف يكون من أهل السنة واجلامعة من يتأول اليدين بالنعمتني مع أن اهلل
سبحانه وتعاىل قد قرن ذلك بام يكون من خصائص اليد ،وهو اإلنفاق ..كيف يكون
جر ثوبه خيالء) ،وما
من أهل السنة واجلامعة من يتأول حديث (ال ينظر اهلل إىل من ّ
جماز عن الرْحة بأنه ال يرْحهم؛
يف معناه؛ يتأول النظر يف هذا احلديث بأن النظر هنا ٌ
عز
إىل غري ذلك من التأويالت املتعسفة ،والتي حييلون هبا النصوص الواردة من اهلل ّ
وجل يف كتابه أو عىل لسان رسوله مما يتضمن املعاين السامية التي تليق باهلل عز وجل
يتأولوهنا بتأويالت باطلة .وإذا فكرنا ما هو الذي أوجب هلم ذلك نجد أهنم زعموا
إحالة العقول بأن يوصف اهلل بتلك الصفات؛ ألهنم جعلوا تأصيالت أهل الكالم
هي األساس ،وحكموا هبا عىل النصوص الرشعية؛ التي جاءت يف كتاب اهلل ،ويف
سنة الرسول  تثبت هلل عز وجل أسام ًء ،وصفات تليق بجالله ،فجعل األشاعرة
واملاتريدية تلك التأصيالت الكالمية؛ التي هي مأخوذة عن الفالسفة ،وأهل املنطق
ممن استغرقوا يف علم الكالم ،وأمضوا فيه أوقاهتم ،وأفنوا فيه أعامرهم)

()1

فقوله كل حني (كيف يكون من أهل السنة واجلامعة) نوع من التلبيس عىل
القراء ،ألن الصحيح عندهم هو (كيف يكون من املسلمني) ،ألن كل ما ذكره من
تأويالت هي ما يتفق السلفية مجيعا عىل تكفري من يقول هبا ،ويسمونه جهميا ،إما
حقيقة ـ كام هو احلال بالنسبة للسلف األول ـ أو تقية كام هو احلال بالنسبة للسلف

(  )1تأكيد املسلامت السلفية ،ص.5
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اآلخر ،ألنه مل يبق أحد يتحدث يف مثل هذه املسائل هبذا املنهج إال األشاعرة أو
إخواهنم من املاتريدية أو املعتزلة أو إخواهنم من الشيعة واإلباضية.
وبام أن سند السلفية األول هو الرجال ومواقفهم ،فقد وضع الكاتب فصال
ألعالم السلفية ومواقفهم من األشاعرة ،وأوهلم هو رجل السلفية األول ،وعمدهتم
األكرب اإلمام أمحد الذي بدع الكالبية الذين يعتربهم السلفية سلف األشاعرة األوائل ،كام
قال ابن تيمية( :والكالبية هم مشايخ األشعرية فإن أبا احلسن األشعري إنام اقتدى بطريقة
أيب حممد بن كالب وابن كالب كان أقرب إىل السلف زمنا وطريقة ،وقد مجع أبو بكر بن
فورك شيخ القشريي كالم ابن كالب واألشعري وبني اتفاقهام يف األصول ولكن مل يكن
كالم أيب عبد الرمحن السلمي قد انترش بعد فإنه انترش يف أثناء املائة الرابعة ملا ظهرت كتب
()1

القايض أيب بكر بن الباقالنى ونحوه)

وقد أورد عبدالعزيز الريس مقالة أيب بكر بن خزيمة ملا قال له أبو عيل الثقفي( :ما
الذي أنكرت أهيا األستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ فقال :ميلكم إىل مذهب الكالبية،
فقد كان أمحد بن حنبل من أشد الناس عىل عبد اهلل بن سعيد بن كالب ،وعىل أصحابه مثل
()2

احلارث وغريه)

وعلق عليها بقوله( :فكيف لو أدرك من جاء بعدهم من األشاعرة الذين ازدادوا
سوء ًا إىل أشاعرة زماننا الذين متيع فيهم هؤالء املفتون وطار بفتواهم إذاعة ونرش ًا موقع
اإلسالم اليوم حتت نظر ورعاية من مرشفه سلامن العودة ،فإن األشاعرة كلام تأخروا زادوا
بعد ًا عن السنة قال ابن تيمية( :فإن كثري ًا من متأخري أصحاب األشعري خرجوا عن قوله

(  )1االستقامة ()105/1
(  )2سري أعالم النبالء()380/14
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إىل قول املعتزلة أو اجلهمية أو الفالسفة)( ،)1وقال( :وهذا الكالم يف األصل-أي تقديم
العقل عىل النقل -هو من قول اجلهمية املعتزلة وأمثاهلم وليس من قول األشعري وأئمة
أصحابه وإنام تلقاه عن املعتزلة متأخرو األشعرية ملا مالوا إىل نوع التجهم بل الفلسفة
وفارقوا قول األشعري وأئمة أصحابه الذين مل يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقل بل
انتصبوا إلقامة أدلة عقلية توافق السمع وهلذا أثبت األشعري الصفات اخلربية بالسمع
وأثبت بالعقل الصفات العقلية التي تعلم بالعقل والسمع فلم يثبت بالعقل ما جعله
معارض ًا للسمع بل ما جعله معاضد ًا له وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل)

()2

ثم ذكر بعده الشيخ أبو نرص السجزي (تويف  444هـ) الذي وصف األشاعرة بأهنم
متكلمون وفرقة حمدثة وأهنم أشد رضر ًا من املعتزلة فقال(:فكل مدع للسنة جيب أن يطالب
بالنقل الصحيح بام يقوله ،فإن أتى بذلك علم صدقه ،وقبل قوله ،وإن مل يتمكن من نقل ما
يقوله عن السلفُ ،علم أنه حمدث زائغ ،وأنه ال يستحق أن يصغى إليه أو يناظر يف قوله،
وخصومنا املتكلمون معلوم منهم أمجع اجتناب النقل والقول به بل متحينهم ألهله ظاهر،
ونفورهم عنهم بني ،وكتبهم عارية عن إسناد بل يقولون :قال األشعري ،وقال ابن كالب،
وقال القالنيس ،وقال اجلبائي ..ومعلوم أن القائل بام ثبت من طريق النقل الصحيح عن
الرسول



ال يسمى حمدث ًا بل يسمى سني ًا متبع ًا ،وأن من قال يف نفسه قوالً وزعم أنه

مقتىض عقله ،وأن احلديث املخالف له ال ينبغي أن يلتفت إليه ،لكونه من أخبار اآلحاد،
وهي ال توجب عل ًام ،وعقله موجب للعلم يستحق أن يسمى حمدث ًا مبتدع ًا ،خمالف ًا ،ومن
كان له أدنى حتصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبني خمالفينا بتأمل هذا الفصل يف أول وهلة ،ويعلم

(  )1رشح األصفهانية (ص)108-107
(  )2درء تعارض العقل والنقل ( ،)97/7وانظر اجتامع اجليوش اإلسالمية ص.207
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()1

أن أهل السنة نحن دوهنم ،وأن املبتدعة خصومنا دوننا)

ثم قال( :ثم بيل أهل السنة بعد هؤالء؛ بقوم يدعون أهنم من أهل االتباع ،ورضرهم
أكثر من رضر املعتزلة وغريهم وهم أبو حممد بن كالب وأبو العباس القالنيس ،وأبو احلسن
األشعري ..ويف وقتنا أبو بكر الباقالين ببغداد وأبو إسحاق اإلسفرائني وأبوبكر بن فورك
بخراسان فهؤالء يردون عىل املعتزلة بعض أقاويلهم ويردون عىل أهل األثر أكثر مما ردوه
ِ
ِ
َ
وترك احلديث)
الس ِنة
أئم ُة َضاللة
يدعون الن َ
ّاس إىل خمالفة ّ
عىل املعتزلة ..وك ّلهم ّ

()2

ثم ذكر ما ذكره ابن تيمية والعثيمني وغريمها من كون األشاعرة أشد خطرا من
املعتزلة فقال( :ألن املعتزلة قد أظهرت مذهبها ومل تستقف ومل ُمت َ ِّوه.بل قالت :إن اهلل بذاته
يف كل مكان وإنه غري مرئي ،وإنه ال سمع له وال برص وال علم وال قدرة وال قوة ...فعرف
أكثر املسلمني مذهبهم وجتنبوهم وعدوهم أعداء .والكالبية ،واألشعرية قد أظهروا الرد
()3

عىل املعتزلة والذب عن السنة وأهلها ،وقالوا يف القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه)

ومن األعالم الذين ذكرهم العتبار األشاعرة من أهل البدع واألهواء املكفرة حممد
بن أمحد بن خويز منداد ،فقد روى عنه ابن عبد الربأنه قال يف كتاب الشهادات يف تأويل
قول مالك( :ال جتوز شهادة أهل البدع واألهواء) قال( :أهل األهواء عند مالك وسائر
أصحابنا هم أهل الكالم ،فكل متكلم فهو من أهل األهواء والبدع أشعري ًا كان أو غري
أشعري ،وال تقبل له شهادة يف اإلسالم أبد ًا ،وهيجر ويؤدب عىل بدعته فإن متادى عليها
()4

استتيب منها)

ومنهم ابن قدامة الذي نص عىل أهنم مبتدعة ،فقال( :وال نعرف يف أهل البدع طائفة
(  )1انظر :الرد عىل من أنكر احلرف والصوت (ص)101-100
(  )2انظر :الرد عىل من أنكر احلرف والصوت (ص)223 -222
(  )3انظر :الرد عىل من أنكر احلرف والصوت (ص)178-177
(  )4جامع بيان العلم وفضله ()96/2
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()1

يكتمون مقالتهم وال يتجارسون عىل إظهارها إال الزنادقة واألشعرية)

ومنهم أبو حامد اإلسفرائني ،الذي قال عنه ابن تيمية( :قال الشيخ أبو احلسن:
وكان الشيخ أبو حامد اإلسفرايني شديد اإلنكار عىل الباقالين وأصحاب الكالم ،قال ومل
يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ،ويتربؤون مما بنى
األشعري مذهبه عليه ،وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن احلوم حواليه عىل ما سمعت عدة
من املشايخ واألئمة منهم احلافظ املؤمتن بن أمحد بن عىل الساجي يقولون :سمعنا مجاعة من
املشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب طاهر اإلسفرايني إمام األئمة الذي
علام وأصحابا إذا سعى إىل اجلمعة من قطعية الكرج إىل جامع املنصور يدخل
طبق األرض ً
الرباط املعروف بالزوزي املحاذي للجامع ويقبل عىل من حرض ويقول اشهدوا عىل بأن
القرآن كالم اهلل غري خملوق كام قاله اإلمام ابن حنبل ،ال كام يقوله الباقالين وتكرر ذلك منه
مجعات فقيل له يف ذلك ،فقال :حتى ينترش يف الناس ويف أهل الصالح ويشيع اخلرب يف أهل
البالد أين بريء مما هم عليه ـ يعني األشعرية ـ وبريء من مذهب أيب بكر بن الباقالين فإن
مجاعة من املتفقهة الغرباء يدخلون عىل الباقالين خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه ،فإذا
رجعوا إىل بالدهم أظهروا بدعتهم ال حمالة فيظن ظان أهنم منى تعلموه قبله ،وأنا ما قلته
()2

وأنا بريء من مذهب البالقالين وعقيدته)

وقد ذكر ابن تيمية مستحسنا املعاناة الشديدة التي كان يعانيها الباقالين من طرف
اإلسفرايني وتالميذه من السلفية ،فقال ..( :قال الشيخ أبو احلسن وسمعت الفقيه اإلمام
أبا منصور سعد بن عيل العجيل يقول :سمعت عدة من املشايخ واألئمة ببغداد أظن الشيخ
أبا إسحاق الشريازي أحدهم قالوا :كان أبو بكر الباقالنى خيرج إىل احلامم متربقع ًا خوف ًا من
(  )1املناظرة يف القرآن ص.35
(  )2درء تعارض العقل والنقل ()96/2
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()1

الشيخ أيب حامد اإلسفرايني)

ومن األعالم الذين ذكرهم ،واستند إليهم يف تكفري األشاعرة أبو إسامعيل عبد اهلل
بن حممد األنصاري ،الذي قال عنه ابن تيمية( :كأيب إسامعيل األنصاري اهلروي صاحب
كتاب ذم الكالم فإنه من املبالغني يف ذم اجلهمية لنفيهم الصفات وله كتاب تكفري اجلهمية،
ويبالغ يف ذم األشعرية مع أهنم من أقرب هذه الطوائف إىل السنة واحلديث وربام كان
يلعنهم وقد قال له بعض الناس :بحرضة نظام امللك أتلعن األشعرية؟ فقال :ألعن من يقول
ليس يف السموات إله وال يف املصحف قرآن وال يف القرب نبي وقام من عنده مغضب ًا)

()2

وقد نبه الشيخ عبد العزيز الريس إىل أن ما ذكره ابن تيمية يف أكثر من موضع من أن
األشاعرة أقرب إىل أهل السنة ال يفهم منه ظاهره ،فـ (ليس معنى هذا تزكيتهم وأهنم من
أهل السنة ،بل معناه أهنم خري من اجلهمية واملعتزلة عىل سوئهم الشديد كالقول إن
النصارى أقرب إىل اإلسالم من اليهود ،فليس معنى هذا أن النصارى مسلمون فاهلل الذي
ِ
ِ ِ
قالَ ﴿ :لت ِ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
رش ُكوا﴾ [املائدة ]82 :قد
َّاس عَدَ َاو ًة ل َّلذي َن آ َمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّلذي َن َأ ْ َ
نص عىل أن النصارى كفار كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َك َف َر ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ َثالِ ُث َث َال َث ٍة ﴾
()3

[املائدة)]73 :

ورد كذلك عىل ما (شاع يف هذا الزمن عند كثريين إدخال األشاعرة يف أهل السنة
معتمدين يف هذا عىل كالم البن تيمية وهو أن ألهل السنة اطالقني :إطالق ًا عام ًا وهو ما
يقابل الرافضة ،وإطالق ًا خاص ًا واملراد هبم أهل احلديث ،فعىل اإلطالق األول تكون
األشاعرة من أهل السنة ،وإذا أرادوا تعليل إدخال األشاعرة يف أهل السنة قالوا :هم أهل

(  )1اإلصفهانية.58 ،
(  )2جمموع الفتاوى()354/14
(  )3تأكيد املسلامت السلفية ،ص.19
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()1

السنة فيام وافقوا فيه أهل السنة)

وبني أن من فعل هذا من أصحاب املنهج التكفريي اخلفي وقع يف خطئني(:)2
األول :يف فهم كالم ابن تيمية فإنه ملا ذكره أراد يف استعامل عامة الناس ،ال يف
استعامل الرشع( ،وكالم العامة الينبني عليه رشع ،وإنام يذكر من باب اإلخبار ببغض
الناس للرافضة ،ثم عىل فهم هؤالء لكالم ابن تيمية تكون املعتزلة من أهل السنة)
الثاين :أنه يلزم عىل تعليلهم إدخال الرافضة يف أهل السنة فيام وافقوا فيه أهل السنة،
وقد أورد للداللة عىل هذا نصوصا من كالم ابن تيمية يوضح هبا مراده ،منها قوله:
(فاملقصود هنا أن املشهورين من الطوائف بني أهل السنة واجلامعة العامة بالبدعة ليسوا
منتحلني للسلف ،بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة ،حتى إن العامة ال تعرف من شعائر
البدع إال الرفض ،والسنى يف اصطالحهم من ال يكون رافضيا ،وذلك ألهنم أكثر خمالفة
لألحاديث النبوية وملعاين القرآن وأكثر قدحا يف سلف األمة وأئمتها وطعنا يف مجهور األمة
()3

من مجيع الطوائف ،فلام كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة)

وقال يف موضع آخر( :فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خالفة اخللفاء الثالثة
فيدخل يف ذلك مجيع الطوائف إال الرافضة ،وقد يراد به أهل احلديث والسنة املحضة فال
يدخل فيه إال من يثبت الصفات هلل تعاىل ويقول إن القرآن غري خملوق وإن اهلل يرى يف
اآلخرة ويثبت القدر وغري ذلك من األصول املعروفة عند أهل احلديث والسنة.وهذا
الرافيض ـ يعنى املصنف ـ جعل أهل السنة باإلصطالح األول ،وهو اصطالح العامة كل
من ليس برافيض قالوا هو من أهل السنة ،ثم أخذ ينقل عنهم مقاالت ال يقوهلا إال بعضهم

(  )1تأكيد املسلامت السلفية ،ص.20
(  )2تأكيد املسلامت السلفية ،ص.20
(  )3جمموع الفتاوى ()155 /4
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مع حتريفه هلا فكان يف نقله من الكذب واإلضطراب ما ال خيفى عىل ذوي األلباب وإذا
()1

عرف أن مراده بأهل السنة السنة العامة)

وهذا رد قوي من ابن تيمية عىل الذين ينقلون من كالمه ما خيدم التقية التي
يامرسوهنا ،ويقتدون بابن تيمية يف ممارستها.
ثم عقد فصال بعد هذا عنونه بـ [خمترص يف معتقد األشاعرة وسبب إخراجهم من
الفرقة الناجية ] ،بني فيه أن معتقدات األشاعرة ال خترج عن معتقدات اجلهمية التي اتفق
سلف السلفية وخلفهم عىل تكفريهم بسببها.
فمن املعتقدات التي اتفق سلف السلفية وخلفهم عىل تكفري معتقدها (()2أهنم ال
يثبتون شيئ ًا من الصفات الفعلية( ..))3ويقصدون هبا املجيء واإلتيان والنزول واهلرولة
وغريها ،وكلها مما ذكر سلف السلفية كفر من ال يعتقدها ..ومنها أن (األشاعرة الذين هم
من بعد أيب املعايل اجلويني أنكروا علو اهلل عىل خلقه بذاته) ،وهي أيضا مما ال خيالف أحد
من السلفية يف تكفري منكرها ،بل يف تكفري من ال يكفر منكرها ..ومنها أن (مآل قوهلم يف
كالم اهلل أن القرآن خملوق كام أفاده أحد أئمة األشاعرة املتأخرين الرازي) ..وهي أيضا من
املكفرات الكربى عند أعالم السلفية مجيعا.
وغريها من املعتقدات الكثرية التي يكفي الواحد منها يف وضعهم مع اجلهمية يف
سلة واحدة ،ذلك أنه ـ كام يقول الريس ـ (خترج الطائفة والفرقة من طائفة أهل السنة إىل
()4

أهل البدعة إذا خالفت أهل السنة يف أمر كيل ولو واحدا)
(  )1منهاج السنة ()221/2
(  )2تأكيد املسلامت السلفية ،ص.22

(  )3هذه الكتب التي استند إليها املؤلف يف هذا :الفتاوى الكربى ( )239/5()68/5وانظر من كتب األشاعرة اإلرشاد
للجويني ص. 156
(  )4تأكيد املسلامت السلفية ،ص.22
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وقد نقل عن ابن بطة مما يؤيد هذا ،فقد قال( :ونحن اآلن ذاكرون رشح السنة
ووصفها ،وما هي يف نفسها ،وما الذي إذا متسك به العبد ودان اهلل به سمى هبا واستحق
الدخول يف مجلة أهلها ،وما إن خالفه أو شيئ ًا منه دخل يف مجلة من عبناه وذكرناه وحذر منه
من أهل البدع والزيغ مما أمجع عىل رشحنا له أهل اإلسالم وسائر األمة منذ بعث نبيه اهلل 
()1

إىل وقتنا هذا .ثم ذكر أمور االعتقاد)

ثم عقد فصال يف التحذير من املبتدعة وهجرهم واستعامل كل الوسائل إلذيتهم ،كام
هي عادة كل كتب السلفية العقدية ،ومن النصوص التي ذكرها قول أيب عثامن الصابوين:
(ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه ،وال حيبوهنم وال يصحبوهنم وال
يسمعون كالمهم وال جيالسوهنم ..واتفقوا مع ذلك عىل القول بقهر أهل البدع وإذالهلم
وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم ،والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعارشهتم ،والتقرب إىل
اهلل عز وجل بمجانبتهم ومهاجرهتم .وأنا بفضل اهلل عز وجل ومنّه متبع آلثارهم مستيضء
بأنوارهم ،ناصح إلخواين وأصحايب أن ال يزلقوا عن منارهم ،وال يتبعوا غري أقواهلم ،وال
يشتغلوا هبذه املحدثات من البدع التي اشتهرت فيام بني املسلمني ،واملناكري من املسائل التي
ظهرت وانترشت ،ولو جرت واحدة منها عىل لسان واحد يف عرص أولئك األئمة هلجروه
يغرن إخواين حفظهم اهلل كثرة أهل
وبدعوه ،ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ،وال ّ
البدع ووفور عددهم ،فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل احلق من عالمات اقرتاب اليوم
احلق ،فإن ذلك من أمارات اقرتاب الساعة ،إذ الرسول املصطفى  قال :إن من عالمات
()2

الساعة واقرتاهبا أن يقل العلم ويكثر اجلهل والعلم هو السنة ،واجلهل هو البدعة)

وقد ذكر هذا بناء عىل أن أصحاب تلك الفتوى أجازوا التعاون بني السلفيني
(  )1الرشح واإلبانة عىل أصول السنة والديانة)176-175( ،

()2

عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص.113
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وغريهم من املسلمني الذين يعتقدون بمذهب األشعري.
وقد ختم كتابه بذكر (عرشة أخطاء رشعية يف هذه الفتوى اجلامعية) ،وهي(:)1
 -1عدم جعلهم األشاعرة من الثنتني والسبعني فرقة الضالة مع أن حاهلم ما تقدم
ذكره ،فهذا إما أن يرجع إىل عدم معرفتهم باألشاعرة واملاتريدية أو عدم معرفتهم
بتأصيل أهل العلم وضابطهم يف إخراج الفرقة املخالفة من الناجية إىل عموم
االثنتني والشبعني فرقة وكال االحتاملني قبيح بأحدهم فكيف وهم جمتمعون.
 -2جوزوا التعاون مع أهل البدع عىل الرب والتقوى ،وهذا خمالف هلدي السلف مع
أهل البدع ،إذ األصل العداء والبعد عنهم إال ملصلحة رشعية وهو خالف
األصل.
 -3خلطوا وقاسوا قياس ًا فاسد ًا وذلك أهنم قاسوا التعاون مع عموم األشاعرة
بالتعاون مع احلاكم وويل األمر املبتدع كأن يكون أشعري ًا ،والرشيعة فرقت بني
والة األمر وعامة الناس ،ومعتقد أهل السنة كام يف كتب االعتقاد أن يقاتل ويصىل
مع والة األمر ولو كانوا فجار ًا مبتدعة ،وهذا ما ال يكون مع عامة الناس.
 -4أهنم جعلوا كثرة وجود األشاعرة يف العلامء دلي ً
ال عىل أن األشاعرة من أهل السنة،
وهذا خطأ فإن مما يعرفه املبتدئون من طالب العلم أن فعال وأقوال واعتقاد أهل
العلم ليست حجة ما مل جيمعوا عىل ذلك فكيف جعلوا فعل الكثري حجة ،وأنبه
إىل أنه ليس معنى كوهنم أشاعرة أال يستفاد من علمهم فال تعارض بني كوهنم
أشاعرة واالستفادة من علمهم عند احلاجة كام فصل ذلك علامء أهل السنة.
 -5ج ْع ُل املزي أشعري ًا خطأ كبري بل هو من أئمة السنة كام يعرف ذلك من طالع كالم
أئمة السنة يف عرصه.
(  )1تأكيد املسلامت السلفية ،ص.28
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 -6جعلهم مجيع رشاح البخاري أشاعرة خطأ فاضح فإن مما يعلمه املبتدئون من
طالب العلم أن من رشاح البخاري ابن كثري وابن رجب ومها من علامء السنة.
 -7القول بأهنم مل يعرفوا من أئمة السلف من أمر بإعادة الصالة خلف املأمون قصور
من قائله فقد روى عبداهلل بن أمحد يف كتاب السنة أن حييى بن معني كان يعيد صالة
اجلمعة مذ أظهر عبد اهلل بن هارون املأمون ما أظهر يعني القرآن خملوق (.)1
 -8قوهلم :جيب التأدب بآداب السلف حق وها نحن ندعوهم من هذا املنطلق أن
يتأدبوا بآداب السلف ويقوموا بواجب اهلل جتاه األشاعرة وأن يرتاجعوا عن
فتواهم عالنية.
حرص خطأ األشاعرة يف تأويل بعض الصفات فحسب غلط ظاهر يدل عىل عدم
-9
ُ
معرفتهم بحال األشاعرة مما يبني أن حكمهم فيهم غري مقبول ،فال أدري هل
العجب من حكمهم يف األشاعرة أم جهلهم هبم.
 -10اجلزم بأن األشاعرة كلهم معذورون يف اجتهادهم رضب من الغيب ومقتضاه
أال يكون بينهم من هو مفرط يف طلب احلق أو من اجتهد وليس أه ً
ال لذلك أو
معاند وهكذا ...وهذا يكذبه الواقع الذي ال خيفى عىل كل عارف منصف.
مدرسة املاتريدية:
تعترب املدرسة املاتريدية هي املدرسة العقدية الثانية التي تتقاسم مع األشعرية أكثر
بالد العامل اإلسالمي ،ذلك أهنا تنترش يف كل املناطق التي يتنرش فيها املذهب احلنفي ،باعتبار
أن أبا منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي (تويف 333هـ) كان حنفيا.
وهي تنترش يف بالد اهلند وما جاورها من البالد الرشقية :كالصني ،وبنغالديش،
وباكستان ،وأفغانستان ،وتركيا ،والكثري من املناطق يف سوريا ولبنان ومرص ،أي يف مجيع
(  )1كتاب السنة ()130/1
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املناطق التي يوجد فيها احلنفية ،أو كان هلم سلطان فيها.
وسبب انتشارهم وكثرهم يعود بالدرجة األوىل إىل املنارصة والتأييد من امللوك
والسالطني لعلامء املذهب ،وبخاصة سالطني الدولة العثامنية ..باإلضافة إىل املدارس
املاتريدية الكثرية التي كان هلا دور كبري يف نرش عقيدة هذه املدرسة ،ومن أمثلتها :املدارس
الديوبندية باهلند وباكستان وغريها؛ حيث ال زال يدرس فيها كتب املاتريدية يف العقيدة عىل
أهنا عقيدة أهل السنة واجلامعة ..باإلضافة إىل كثرة علامئهم ،وما تركوه من مصنفات.
وقد قال بعض الباحثني يف بيان سبب انتشارها( :وعىل أية حال ،فإن املاتريدية بلغت
قمة قوهتا وذروهتا بتدعيم الدولة العثامنية هلا وهي بالتحديد سنة (1300 – 700هـ) ،إذ
كانت دولة حنفية الفروع ،ماتريدية العقيدة ،ومن تركيا انترشت العقيدة املاتريدية رشقا
وغ ربا ،ويعد اهلند من أهم مراكز املذهب املاتريدي ،منذ أن حكمها امللوك السامانيون
قديام ،ثم قوي املذهب املاتريدي يف العرص احلديث بعد أن اعتنقها الديوبندية .وال يزال يف
األزهر الرشيف تدريس العقيدة املاتريدية وبخاصة تدريس كتاب (رشح العقائد النسفية)
()1

للتفتازاين ،وهو رشح لكتاب [العقائد النسفية] لنجم الدين عمر النسفي)

ويضم التاريخ املاتريدي الكثري من األعالم الكبار من أمثال الشيخ أبو اليرس
البزدوي (تويف 493هـ) ،وأبو املعني النسفي (تويف 508هـ) ،ونجم الدين عمر النسفي
(تويف 537هـ) ،وحافظ الدين عبد اهلل النسفي (تويف 710هـ) ،وأبو حممد نور الدين أمحد
بن حممد الصابوين (تويف 580هـ) ..وغريهم كثري(.)2
ولذلك فإن التكفري السلفي هلذه املدرسة تكفري لكل املسلمني الذين تتلمذوا عىل
يدي أعالمها ،أو أخذوا بمعتقداهتا.
(  )1املاتريدية النشأة واملنهج للدكتور كامل الدين نور الدين مرجوين.
(  )2انظر :املاتريدية وموقفهم من توحيد األسامء والصفات للشمس السلفي األفغاين .262 /1
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والسلفية ـ الذين جترأوا فكفروا األشاعرة بسبب معتقداهتم ـ مل تنقص جرأهتم يف
موقفهم من املاتريدية ..ذلك أن كليهام يعتربان من اجلهمية عند السلفية.
بل إن موقف السلفية من املاتريدية أشد ،ذلك أهنم أقرب إىل املعتزلة ،وأكثر
استخداما للعقل ،والسلفية ال يشككون يف كفر املعتزلة وضالهلم ،وضالل كل من يقرتب
منهم ..بل إن األشاعرة ما حكم عليهم بالضالل إال بسبب قرهبم من املعتزلة ،ولذلك فإن
درجة كفر املاتريدية ـ عند السلفية ـ أكرب بسبب ذلك القرب.
وقد وضح الشيخ حممد أبو زهرة ـ وهو من أعالم املاتريدية املعارصين ـ درجة ذلك
القرب ،فقال( :إن منهاج املاتريدية للعقل سلطان كبري فيه من غري أي شطط أو إرساف،
واألشاعرة يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل ،حتى إنه يكاد الباحث يقرر أن األشاعرة يف
خط بني اإلعتزال وأهل الفقه واحلديث ،واملاتريدية يف خط بني املعتزلة واألشاعرة ،فإذا
كان امليدان الذي تسري فيه هذه الفرق اإلسالمية األربع ،والتي ال خالف بني املسلمني يف
أهنا مجيعا من أهل اإليامن ،إذا أقسام أربعة ،فعىل طرف منه املعتزلة ،وعىل الطرف اآلخر
أهل احلديث ،ويف الربع الذي ييل املعتزلة ،املاتريدية ،ويف الربع الذي ييل املحدثني،
()1

األشاعرة)

ومثله قال الشيخ حممد زاهد الكوثري ـ وهو من كبار أعالمهم الذين اتفق
املعارصون عىل تكفريهم وتبديعهم واعتبارهم من اجلهمية ـ( :املاتريدية هم الوسط بني
األشاعرة واملعتزلة ،وقلام يوجد بينهم متصوف ،فاألشعري واملاتريدي مها إماما أهل السنة
واجلامعة يف مشارق األرض ومغارهبا ،هلم كتب ال حتص ،وغالب ما وقع بني هذين
()2

اإلمامني من اخلالف من قبيل اللفظي)
(  )1تاريخ املذاهب االسالمية :ج  1ص .199
(  )2مقدمة تبيني كذب املفرتي :ص .19
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وقد ذكر االمام البزدوي ،وهو أحد مشايخ املاتريدية الكبار يف القرن اخلامس
املسائل الكربى للخالف بني األشاعرة واملاتريدية ،وأهنا ال تعدو مسائل معدودة ،فقال:
(وأبو احلسن األشعري ومجيع توابعه يقولون إهنم من أهل السنة واجلامعة ،وعىل مذهب
()1

األشعري عامة أصحاب الشافعي ،وليس بيننا وبينهم خالف إال يف مسائل معدودة)

ومن تلك املسائل قول املاتريدية بوجوب معرفة اهلل تعاىل عقال وفاقا للمعتزلة،
وخالفا لألشاعرة الذين يرون الوجوب رشعيا ال عقليا ،أو كام قال العضدي يف املواقف:
(النظر إىل معرفة اهلل واجب إمجاعا ،واختلف يف طريق ثبوته ،فهو عند أصحابنا السمع،
()2

وعند املعتزلة العقل)

وعىل خالفهم املاتريدية التي عرب عن مذهبها يف هذا البيايض بقوله( :وجيب بمجرد
العقل يف مدة االستدالل ،معرفة وجوده ،ووحدته ،وعلمه ،وقدرته ،وكالمه ،وإرادته،
وحدوث العامل ،وداللة املعجزة عىل صدق الرسول ،وجيب تصديقه ،وحيرم الكفر،
()3

والتكذيب به ،ال من البعثة وبلوغ الدعوة)

ومن تلك املسائل قول املاتريدية بالتحسني والتقبيح العقليني وفاقا للمعتزلة،
وخالفا لألشاعرة الذين يرون التحسني والتقبيح يعرفان بالرشع ال بالعقل.
قال البيايض( :واحلسن بمعنى استحقاق املدح والثواب ،والقبح بمعنى استحقاق
الذم والعقاب عىل التكذيب عنده (أي عند أيب منصور املاتريدي) إمجاال عقيل ،أي يعلم به
حكم الصانع يف مدة االستدالل يف هذه العرشة ـ إشارة إىل ما ذكره من املسائل العرش خالل
البحث يف وجوب املعرفة عقال ـ كام يف التوضيح وغريه ،ال بإجياب العقل للحسن والقبح،

(  )1اصول الدين لالمام حممد بن حممد بن عبد الكريم البزدوي :ص .242
(  )2املواقف :ص .28
(  )3اشارات املرام ،ص ..53
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وال مطلقا كام زعمته املعتزلة ،أما كيفية الثواب وكونه باجلنة ،وكيفية العقاب وكونه بالنار،
فرشعي ،واختار ذلك االمام القفال الشايش ،والصرييف ،وأبو بكر الفارس ،والقايض أبو
حامد ،وكثري من متقدميهم ،كام يف القواطع لالمام أيب املظفر السمعاين الشافعي والكشف
الكبري ،وهو خمتار االمام القالنيس ومن تبعه كام يف (التبرصة البغدادية) .وال جيوز نسخ
ماال يقبل حسنه أو قبحه السقوط كوجوب االيامن ،وحرمة الكفر واختاره املذكورون..
ويستحيل عقال اتصافه تعاىل باجلور وما ال ينبغي ،فال جيوز تعذيب املطيع ،وال العفو عن
()1

الكفر ،عقال ،ملنافاته للحكمة ،فيجزم العقل بعدم جوازه ،كام يف التنزهيات)

ومن تلك املسائل قول املاتريدية بأن التكليف بام ال يطاق غري جائز وفاقا للمعتزلة،
وخالفا لألشاعرة الذين يرون عكس ذلك.
يقول البيايض( :وال جيوز التكليف بام ال يطاق لعدم القدرة أو الرشط ،واختاره
االستاذ أبو إسحاق االسفرائيني كام يف (التبرصة) وأبوحامد االسفرائيني كام يف رشح
()2

السبكي لعقيدة أيب منصور)

ويقول أبو منصور املاتريدي( :إن تكليف من منع عن الطاقة فاسد يف العقل ،وأما
من ضيع القوة فهو حق أن يكلف مثله ،ولو كان ال يكلف مثله لكان ال يكلف إال من
()3

يطيع)

ومن تلك املسائل قول املاتريدية بأن أفعال اهلل سبحانه معللة بالغايات وفاقا
للمعتزلة ،وخالفا لألشاعرة الذين يرون عكس ذلك ،يقول البيايض( :أفعاله تعاىل معللة
باملصالح واحلكم تفضال عىل العباد ،فال يلزم االستكامل وال وجوب األصلح واختاره

(  )1اشارات املرام ،ص ..54
(  )2اشارات املرام :ص .54
(  )3التوحيد :ص ..266
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()1

صاحب املقاصد)

ومن تلك املسائل قول املاتريدية بأن صفاته تعاىل عني ذاته وفاقا للمعتزلة ،وخالفا
لألشاعرة الذين يذكرون أهنا قائمة بذاته ،يقول النسفي( :ثم اعلم إن عبارة متكلمي أهل
احلديث يف هذه املسألة أن يقال :إن اهلل تعاىل عامل بعلم ،وكذا فيام وراء ذلك من الصفات،
وأكثر مشاخينا امتنعوا عن هذه العبارة احرتازا عام توهم أن العلم آلة وأداة فيقولون :إن اهلل
تعاىل ،عامل ،وله علم ،وكذا فيام وراء ذلك من الصفات .والشيخ أبو منصور
املاتريدي رمحهاهلل يقول :إن اهلل عامل بذاته ،حي بذاته ،قادر بذاته ،وال يريد منه نفي
الصفات ،ألنه أثبت الصفات يف مجيع مصنفاته ،وأتى بالدالئل إلثباهتا ،ودفع شبهاهتم عىل
وجه ال حميص للخصوم عن ذلك ،غري أنه أراد بذلك دفع وهم املغايرة ،وأن ذاته يستحيل
()2

أن اليكون عاملا)

بناء عىل هذا سنذكر هنا مقوالهتم يف القضايا الثالث الكربى التي كفر السلفية عىل
أساسها اجلهمية واألشاعرة ،لنرى مدى انطباق التكفري السلفي عليهم.
 1ـ نفي اجلهة واملكان:
يتفق املاتريدية مع األشاعرة عىل نفي اتصاف اهلل تعاىل باجلهة واملكان ،يقول أبو
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى﴾ [طه ]5 :ـ والتي
الر ْ َ
ش ْ
منصور املاتريدي يف تفسري قوله تعاىلَّ ﴿ :
يعتربها السلفية ركنا من أركان التكفري ـ( :إن اهلل سبحانه كان وال مكان ،وجائز ارتفاع
األمكنة ،وبقاؤه عىل ما كان ،فهو عىل ما كان ،وكان عىل ما عليه اآلن .جل عن التغري
()3

والزوال ،واالستحالة والبطالن ،إذ ذلك أمارات احلدث التي هبا عرف حدث العامل)

(  )1اشارات املرام :ص .54
(  )2العقائد النسفية :ص .76
(  )3التوحيد :ص  69و..70
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ثم رد عىل أهل احلديث ـ سلف السلفية ـ القائلني بكونه تعاىل عىل العرش ،وأنه يف
جهة العلو ،بأنه (ليس يف االرتفاع إىل ما يعلو من مكان للجلوس أو القيام رشف وال علو،
وال وصف بالعظمة والكربياء كمن يعلو السطوح واجلبال أنه ال يستحق الرفعة عىل من
دونه عند استواء اجلوهر ،فال جيوز رصف تأويل اآلية إليه مع ما فيها ذكر العظمة واجلالل،
إذ ذكر يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن رب ُكم اهللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر َض﴾ [األعراف،]54 :
َّ َ َ
َ َّ ُ
()1

فدلك عىل تعظيم العرش)

ثم ذكر ـ مثلام يذكر األشاعرة عادة ـ مذهب التفويض ،أي تفويض معنى اآلية هلل،
ال تفويض الكيفية كام يقول السلفية ،فقال( :وأما األصل عندنا يف ذلك أن اهلل تعاىل
ِ ِِ
يشء ﴾ [الشورى ]11 :فنفى عن نفسه ،شبه خلقه ،وقد بينا أنه يف فعله
قالَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
وصفته متعال عن األشباه ،فيجب القول بأن الرمحن عىل العرش استوى عىل ما جاء به
()2

التنزيل ،وثبت ذلك يف العقل .ثم ال نقطع تأويله عىل يشء الحتامل غريه مما ذكرنا)

وقد ذكرنا سابقا أن السلفية مل يرمحوا أهل التفويض كام مل يرمحوا أهل التأويل ،بل
إهنم يعتربون التفويض أشد خطرا من التأويل.
وبناء عىل هذا ينص السلفية عىل كفر املاتريدية ،أو كام عرب بعضهم ،فقال( :املعتزلة
واملريسية والكالبية واملاتريدية واإلباضية اخلوارج والزيدية وغريهم ..وتكفري السلف
()3

يشملهم مجيعا ألن مجيعهم منكرة للعلو)
 2ـ القول بخلق القرآن:

يتفق مجيع املنزهة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة أو غريهم عىل أن اهلل

(  )1التوحيد :ص  69و..70
(  )2التوحيد :ص  69و..74
(  )3تكفري األشاعرة ،ص.23
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تعاىل منزه يف كالمه عن احلرف والصوت ،الرتباط ذلك كله باحلدوث واجلارحة وغريها،
واهلل تعاىل هو الغنى عن كل ذلك.
وقد ذكرنا سابقا النصوص الكثرية الدالة عىل أن سلف السلفية وخلفهم يكفرون
كل من يقول ذلك ،وبناء عليه ،سنذكر هنا ـ من باب التأكيد ـ ما يقوله املاتريدية ،لنرى مدى
انطباق تلك األحكام عليهم.
يقول التفتازاين (792هـ)( :وحتقيق اخلالف بيننا وبينهم ( -أي املعتزلة)  -يرجع
إىل إثبات الكالم النفيس ،ونفيه ،وإال فنحن ال نقول بقدم األلفاظ واحلروف – وال بعدم
()1

كوهنا خملوقة  -وهم ال يقولون بحدوث الكالم النفيس)

ويقول عبدالعزيز الفرهياري (كان حي ًا 1239هـ) مبينا حمال االتفاق بني املاتريدية
واملعتزلة يف كالم اهلل( :وإن مل خيتلف الفريقان يف إثبات النفيس ونفيه فال نزاع ،فإنا إذا قلنا:
القرآن غري خملوق ،أردنا النفيس .وإذا قلنا :القرآن خملوق أردنا اللفظي .فنحن ال نقول
بقدم األلفاظ واحلروف .بل بحدوثه كام قالت املعتزلة .وهم ال يقولون بحدوث النفيس.
بل ينكرون وجوده ،ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثل ما قلنا .فصار حمل البحث ،هو أن
()2

النفيس ثابت أم ال؟)

ويقول التفتازاين( :إن الكالم يطلق عىل الكالم النفيس فمعنى كونه كالم اهلل أنه
صفته ،ويطلق عىل اللفظي احلادث املؤلف من السور واآليات ومعنى إضافته إىل اهلل :أنه
()3

خملوق هلل ليس من تأليفات املخلوقني)

وقال الفرهياري ـ يف توجيه إضافة القرآن إىل اهلل تعاىل ومعنى كونه كالم اهلل ـ( :أراد

(  )1رشح العقائد النسفية( ،ص )58
(  )2النرباس ،ص )223
(  )3رشح العقائد النسفية)) للتفتازاين (ص .)61
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 يعني التفتازاين -أنه  -أي القرآن الكريم  -خملوق هلل تعاىل ،بال توسط كاسب مناملخلوقني إما بإجياد الصوت حتى يسمعه امللك أو الرسول ،وإما بإجياد النقوش يف اللوح،
وإما بخلق إدراك احلروف يف قلب امللك أو الرسول وإما بخلق احلروف يف لسانه بال
()1

اختياره)

بل إن أبا املعني النسفي (508هـ) يذكر بكل رصاحة بأن اهلل تعاىل خلق صوت ًا
وحروف ًا فأسمع جربيل كالمه بذلك الصوت واحلروف فحفظه جربائيل ونقله إىل النبي
 ..معلال ذلك بأن كالم اهلل قديم ال بحرف وال صوت (.)2
وقال الكوثري( :والواقع أن القرآن يف اللوح املحفوظ ويف لسان جربيل عليه
()3

السالم ويف لسان النبي  وألسنة سائر التالني وقلوهبم وألواحهم خملوق)
 3ـ نفي الصفات:

يتفق املاتريدية مع األشاعرة يف اعتبار التأويل والتفويض أصالن من األصول
املنهجية التي يقوم عليها التعامل مع ما يسميه السلفية [صفات اهلل] ،فقد ذكر املاتريدي
بأن النصوص ال حتمل عىل ظواهرها بل جيب أن تفهم عىل املعنى الذي ورد يف كالم
العرب ،حيث قال يف (التأويالت)( :إن اخلطاب قد ال يوجب املراد والفهم عىل ظاهر
()4

املخرج ولكن عىل خمرج احلكمة واملعنى)

وقال أبو املعني النسفي( :إن هذه األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة املروية التي
يوهم ظاهرها التشبيه وكون الباري جسام متبعضا متجزيا كانت كلها حمتملة ملعان وراء
الظاهر واحلجج املعقولة ..غري حمتملة ،والعقول من أسباب املعارف وهي حجة اهلل تعاىل،
( ( )1رشح العقائد النسفية)) (ص )61
(  )2بحر الكالم ،ص.29
(  )3بحر الكالم ،ص.29
(  )4التأويالت/1 ،ل .977
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ويف محل هذه اآليات عىل ظواهرها ..إثبات املناقضة بني الكتاب والدالئل املعقولة وهي
كلها حجج اهلل تعاىل ومن تناقضت حججه فهو سفيه جاهل ..واهلل تعاىل حكيم ال جيوز
()1

عليه السفه ..فحمل تلك الدالئل السمعية عىل ظواهرها كان حماال ممتنعا)

وقال يف موضع آخر( :إن محل اآليات عىل ظواهرها واالمتناع عن رصفها إىل ما
حيتمله من التأويل يوجب تناقضا فاحشا يف كتاب اهلل تعاىل ..فال جيوز أن يفهم مما أضيف
من األلفاظ إىل اهلل تعاىل ما يستحيل عليه وجيب رصفه إىل ما ال يستحيل عليه أو تفويض
املراد إليه واإليامن بظاهر التنزيل مع صيانة العقيدة عام يوجب شيئا من أمارات احلدث
()2

فيه)

وقد ذكر التفتازاين ـ وهو من أعالم املاتريدية املعتربين ـ القانون الذي يتعاملون به
مع ما يسميه السلفية (آيات الصفات) ،فقال ..( :واجلواب أهنا ظنيات سمعية يف معارضة
قطعيات عقلية ،فيقطع بأهنا ليست عىل ظاهرها ،ويفوض العلم بمعانيها إىل اهلل مع اعتقاد
حقيتها جري ًا عىل الطريق األسلم ..أو تؤول تأويالت مناسبة موافقة ملا عليه األدلة العقلية
عىل ما ذكر يف كتب التفاسري ،ورشوح األحاديث ،سلوك ًا للطريق األحكم  -يعني طريقة
()3

املتكلمني )-

وهذان املنهجان [التفويض والتأويل] كالمها منكران عند السلفية كام ذكرنا ذلك
سابقا ،بل يعتربون التفويض أشد بدعة وضالال من التأويل.
وبناء عىل هذا أول املاتريدية االستواء ،الذي يعترب السلفية تأويله تعطيال وجتهام،
قال املاتريدي( :وأما األصل عندنا يف ذلك أن اهلل تعاىل قال ليس كمثله يشء ،فنفى عن

(  )1تبرصة األدلة.78 ،77 ،
(  )2تبرصة األدلة ،ل)،111،113 ،110
(  )3رشح املقاصد.50 /2 ،

85

نفسه شبه خلقه ،وقد بينا أنه يف فعله وصفته متعال عن األشباه ،فيجب القول بـ (الرمحن
عىل العرش استوى) عىل ما جاء به التنزيل ،وثبت ذلك يف العقل ،ثم ال نقطع تأويله عىل
يشء ،الحتامله غريه مما ذكرنا ،واحتامله أيضا ما مل يبلغنا مما يعلم أنه غري حمتمل شبه اخللق،
ونؤمن بام أراد اهلل به ،وكذلك يف كل أمر ثبت التنزيل فيه ،نحو الرؤية وغري ذلك ،جيب
()1

نفي الشبه عنه ،واإليامن بام أراده من غري حتقيق عىل يشء دون يشء)

ومثله قال اجلرجاين ..( :وال جيوز التعويل يف إثباته  -أي االستواء -عىل الظاهر من
اآليات واألحاديث مع قيام االحتامل املذكور ،هو أن املراد به االستيالء)( ،)2وقال( :واحلق
أهنا ـ أي الدالئل النقلية ـ قد تفيد اليقني يف الرشعيات ،نعم يف إفادهتا يف العقليات نظر..
()3

فال جرم كانت إفادهتا يف العقليات حمل نظر وتأمل)

وهكذا أول البزدوي الكثري مما يسميه السلفية صفات أفعال ،ويكفرون من أوهلا،
ويسمونه معطال ،فقال يف مسألة حتت عنوان (أن اهلل ال يشبه شيئا وال يشبهه يشء)( :فإن
قالوا قد وجد دالئل االجسام فإنه يوصف باالتيان قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّال َأ ْن
َي ْأتِ َي ُه ُم اهللَُّ ِيف ُظ َل ٍل ِم َن ا ْلغ ََام ِم َواملَْ َالئِ َك ُة﴾ [البقرة ،]210 :وقالَ ﴿ :و َجا َء َر ُّب َك َواملَْ َل ُك َص ًّفا
است ََوى ع ََىل
َص ًّفا﴾ [الفجر ،]22 :ويوصف باالستواء عىل العرش قال اهلل تعاىلُ ﴿ :ث َّم ْ
ا ْل َع ْر ِ
ش﴾ [األعراف ،]54 :واالتيان واالستواء عىل املكان من صفات اجلسم ،وكذلك
يوصف بأن له أيديا وأعينا ،قال اهلل تعاىلِ ﴿ :ممَّا ع َِم َل ْت َأ ْي ِدينَا َأ ْن َعا ًما﴾ [يس ..]71 :وهذا
()4

من أمارات األجسام)

ثم أجاب عىل هذا بقوله( :الصحيح من مذهب السنة ـ يقصد به قول املاتريدية ـ فال
(  )1التوحيد للامتريدي :ص .74
(  )2رشح املواقف.111 – 110 /8 ،
(  )3رشح املواقف.57 - 56 /2 ،
(  )4اصول الدين :ص  25ـ ..28
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بد من الوصف بام وصف اهلل نفسه به ،ولكن هذه الصفات ليست من صفات األجسام،
فإن االتيان يذكر ويراد منه الظهور .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َأتَى اهللَُّ بنْياهنم ِمن ا ْل َقو ِ
اع ِد﴾
ُ َ َُْ َ َ
[النحل ..]26 :معناه ـ واهلل أعلم ـ ظهرت آثار سخطه يف بنياهنم ،وظهرت آثار قدرته
وقهره فيهم ..وكذا االستواء ليس من صفات األجسام فإن االستواء هو االستيالء عىل
است ََوى آ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام ﴾ [القصص:
اليشء والقهر عليه .قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وملََّا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو ْ
 ]14معناه ـ واهلل أعلم ـ تقوى حاله بتامم البنية .واستوى أمر فالن :إذا تناهى ،ومنه املستوي
عىل الكرس وهو القاعد عليه ،عبارة عن االستيالء .فإنه (ال) يقال :استوى عىل الكرس
است ََوى ع ََىل
ما مل جيلس مستقرا عليه ،فاملستقر عىل العرش مستو ،فكان معنى قولهُ ﴿ :ث َّم ْ
ا ْل َع ْر ِ
مح ُن ﴾ [الفرقان ]59 :ـ واهلل أعلم ـ أى استوى عليه بعد خلقه ،واهلل تعاىل
الر ْ َ
ش َّ
مستول عىل مجيع العامل ،إال أنه خص العرش بالذكر ألنه أعظم األشياء وأرشفها ،ثم ذكر
()1

تفسري سائر الصفات اخلربية من اليد والعني)

وهكذا ذهب املاتريدية إىل نفس ما ذهب إليه املنزهة من نفي الرؤية احلسية هلل ،وهو
من املسائل التي كفر هبا السلفية خمالفوهم.
يقول املاتريدي عند حديثه عن رؤية اهلل تعاىل( :فإن قيل :كيف يرى؟ قيل :بال
كيف ،إذ الكيفية تكون لذي صورة ،بل يرى بال وصف قيام وقعود ،واتكاء وتعلق،
واتصال وانفصال ،ومقابلة ومدابرة ،وقصري وطويل ،ونور وظلمة ،وساكن ومتحرك،
ومماس ومباين ،وخارج وداخل ،وال معنى يأخذه الوهم ،أو يقدره العقل ،لتعاليه عن
()2

ذلك)

وما ذكره املاتريدي هو ما نص عليه مجيع من املنزهة مما يسمونه الرؤية القلبية ،خالفا
(  )1اصول الدين :ص  25ـ ..28
(  )2التوحيد للامتريدي :ص ..85
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للرؤية التي يذهب إليها السلفية ،والتي عرب عن رأهيم فيها مقارنة برأي غريهم ابن عساكر،
فقال( :قالت احلشوية املشبهة :إن اهلل سبحانه وتعاىل يرى مكيفا حمدودا كسائر املرئيات،
وقالت املعتزلة واجلهمية والنجارية :إنه سبحانه ال يرى بحال من األحوال فسلك
األشعري طريقا بينهام فقال :يرى من غري حلول ،وال حدود ،وال تكييف ،كام يرانا هو
()1

سبحانه وتعاىل ،وهو غري حمدود ،وال مكيف)

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز عن منكر الرؤية احلسية ،فأجاب
بقوله( :رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة ثابتة عند أهل السنة واجلامعة .من أنكرها كفر .يراه
()2

املؤمنون يوم القيامة ويرونه يف اجلنة كام يشاء بإمجاع أهل السنة)
مدرسة املعتزلة:

ال نحتاج إىل بذل جهد كبري إلثبات تكفري السلفية للمعتزلة ،ألهنم يرصحون بذلك
يف كل حني ،بل يعتربون االعتزال واملعتزلة مؤامرة عىل الدين ،لتخريبه من الداخل،
ويقصون يف ذلك القصص الطويلة.
لكن بسبب إطالقهم أسامء أخرى هلذه املدرسة املحرتمة من مدارس األمة وقع
بعض الناس يف اللبس ،ذلك أنه كان يطلق عليها عند السلف األول لقب اجلهمية،
الشرتاكها مع اجلهمية األصلية يف مسائل كثرية ،مثل نفي الرؤية ،وما يسميه السلفية
الصفات ،والقول بخلق القرآن ،ولذلك فإن ما كتبه أوائل السلف من كتب يف الرد عىل
اجلهمية ،مثل اإلمام أمحد يف كتابه (الرد عىل اجلهمية) والبخاري يف الرد عىل اجلهمية ،كانوا
يقصدون به املعتزلة.
وقد أشار ابن تيمية إىل هذا ،فقال( :ملا وقعت حمنة اجلهمية نفاة الصفات يف أوائل
(  )1تبيني كذب املفرتي البن عساكر :ص  149ـ ..150
(  )2جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن باز ص .16
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املئة الثالثة عىل عهد املأمون وأخيه املعتصم ثم الواثق ودعوا الناس إىل التجهم وإبطال
صفات اهلل تعاىل ...وطلبوا أهل السنة للمناظرة ...مل تكن املناظرة مع املعتزلة فقط ،بل
كانت مع جنس اجلهمية من املعتزلة والنجارية والرضارية وأنواع املرجئة ،فكل معتزيل
جهمي وليس كل جهمي معتزلي ًا؛ ألن جه ًام أشد تعطي ً
ال لنفيه األسامء والصفات)

()1

وقال يف موضع آخر ،وهو يتحدث عن العالقة بني اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة ـ
ويدخل معهم طبعا املاتريدية ـ( :من رزقه اهلل معرفة ما جاءت به الرسل وبرصا نافذا
وعرف حقيقة مأخذ هؤالء علم قطعا أهنم يلحدون ىف أسامئه وآياته وأهنم كذبوا بالرسل
وبالكتاب وبام أرسل به رسله وهلذا كانوا يقولون ان البدع مشتقة من الكفر وآيلة اليه
ويقولون :إن املعتزلة خمانيث الفالسفة واالشعرية خمانيث املعتزلة ،وكان حييى بن عامر
يقول املعتزلة اجلهمية الذكور واالشعرية اجلهمية االناث ومرادهم االشعرية الذين ينفون
الصفات اخلربية ،وأما من قال منهم بكتاب االبانة الذى صنفه االشعرى ىف آخر عمره ومل
يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة لكن جمرد االنتساب اىل االشعرى
()2

بدعة)

ويقول يف موضع آخر( :فاملعتزلة ىف الصفات خمانيث اجلهمية ،وأما الكالبية يف
الصفات وكذلك األشعرية ولكنهم كام قال أبو إسامعيل األنصارى األشعرية اإلناث هم
خمانيث املعتزلة ومن الناس من يقول املعتزلة خمانيث الفالسفة ألنه مل يعلم أن جهام سبقهم
()3

اىل هذا األصل أو ألهنم خمانيثهم من بعض الوجوه)

وقد ذكر ابن تيمية أثناء ذمه لألشاعرة أن أمر املعتزلة واضح ،وأن العلامء من سلفه

(  )1منهاج السنة النبوية ()604 /2
(  )2جمموع الفتاوى ()359/6
(  )3جمموع الفتاوى ()227/8
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كفوه شأهنم ،فقال ( :كام يقال األشعرية خمانيث املعتزلة واملعتزلة خمانيث الفالسفة لكن ملا
شاع بني األمة فساد مذهب املعتزلة ونفرت القلوب عنهم رصتم تظهرون الرد عليهم يف
بعض املواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم هلم يف احلقيقة وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد
العتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات ،وأنتم وافقتموهم عىل تسمية أنفسكم أهل
التوحيد وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد وسموا ما ابتدعوه من الكالم الفاسد إما
يف احلكم وإما يف الدليل أصول الدين وأنتم شاركتموهم يف ذلك وقد علمتم ذم السلف
واألئمة هلذا الكالم بل علم من يعرف دين اإلسالم وما بعث اهلل به نبيه عليه أفضل الصالة
والسالم ما فيه من املخالفة لكتب اهلل وأنبيائه ورسله وقد بسطنا الكالم عىل فساد هذه
()1

األصول يف غري هذا املوضع)

ويطلق عليهم السلف كذلك لقب املعطلة ،مثلام يطلقونه عىل األشاعرة واملاتريدية
وكل املنزهة ،وهلذا فإن مقصد ابن القيم من كتابه [الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهميه
واملعطلة] هو الرد عىل املعتزلة بالدرجة األوىل ،باعتبارها ـ حسبام يصور السلفية ـ مصدرا
لكل تعطيل حصل يف الصفات.
وقد أضاف املعارصون لقبا جديدا ملن يسموهنم [املعتزلة اجلدد] وهو لقب
العقالنيني أو العرصانيني أو غريها من األلقاب ،والتي سنتحدث عنها ،وعن موقفهم منها
يف هذا املبحث.
وقد قسمنا احلديث فيه إىل قسمني :موقف املتقدمني ،وموقف املتأخرين.
 1ـ تكفري متقدمي السلفية للمعتزلة:
يذكر السلفية بفخر واعتزاز مواقف سلفهم األول املتشددة من املعتزلة األول،
ابتداء من احلسن البرصي إىل آخر املتقدمني يف العرص السلفي الذهبي.
(  )1الفتاوى الكربى ()325/5
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ومن تلك املواقف موقف احلسن البرصي من واصل بن عطاء ،حيث طرده من
حلقته( )1وبذلك سمي املعتزلة ـ يف نظر السلفية ـ هبذا االسم.
()2

وقد رووا أن اإلمام أمحد كان يفتي بأنه (ال يصىل خلف القدرية واملعتزلة)

ورووا أن اإلمام مالك سئل عن تزويج القدري ،فقرأ قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َع ْبد ُّمؤْ ِمن

َخ ْري ِّمن ُّم ْ ِ
رش ٍك﴾ [البقرة)]221 :

()3

ورووا أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول يف القدرية( :أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال
()4

قتلوا ،قال أبو سهيل :وذلك رأيي ،قال مالك :وذلك رأيي)

ورووا أن رجال قال لإلمام عبداهلل بن إدريس :يا أبا حممد إن قبلنا ناس ًا يقولون :إن
القرآن خملوق ،فقال :من اليهود؟ قال :ال .قال :فمن النصارى؟ قال :ال .قال :فمن
املجوس؟ قال :ال .فقال :فممن؟ قال :من املوحدين ،قال :كذبوا هؤالء ليسوا بموحدين،
هؤالء زنادقة ،من زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أن اهلل خملوق ،ومن زعم أن خملوق فقد
()5

كفر ،هؤالء زنادقة ،هؤالء زنادقة)

ورووا أن معاذ بن معاذ قال :صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري،
()6

فأعدت الصالة بعد أربعني سنة ،أو ثالثني سنة)

ورووا عن أيب عوانة قال( :ما رأيت عمرو ابن عبيد وال جالسته قط إال مرة واحدة،
فتكلم وطول ثم قال حني فرغ :لو نزل من السامء ملك مازادكم عىل هذا ،فقلت :غريي
(  )1سري أعالم النبالء.464 /5 ،
(  )2السنة لعبداهلل بن أمحد ،برقم .833
(  )3ابن أيب عاصم)198( :
(  )4السنة البن أيب عاصم برقم ()199
(  )5السنة ،لعبداهلل برقم (.29
(  )6السنة ،لعبداهلل برقم ()839
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()1

من عاد إليك)

ورووا عن عبدالوهاب بن اخلفاف قال :مررت بعمرو بن عبيد وحده ،فقلت:
مالك؟ تركوك؟ قال :هنى الناس عني ابن عون فانتهوا(.)2
ورووا عن عدي بن الفضل قال :كلمت يونس بن عبيد يف عبدالوارث ،فقال :رأيته
عىل باب عمرو بن عبيد جالس ًا ال تذكره يل (.)3
ورووا عن قريش بن أنس قال :سمعت عمرو بن عبيد يقول( :يؤتى يب يوم القيامة
فأقام بني يدي اهلل ،فيقول يل :أنت قلت :إن القاتل يف النار؟ فأقول :أنت قلته ،ثم أتلو هذه
اآلية ﴿ َو َمن َي ْق ُت ْل ُمؤْ ِمنًا ُّم َت َع ِّمدً ا َف َجزَ آؤُ ُه َج َهن َُّم﴾ [النساء ]93 :فقلت – وليس يف البيت
ِ
ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما ُد َ
ون َذلِ َك
أصغر مني :-أرأيت إن قال لك :أنا قلت﴿ :إ َّن اهللَّ الَ َيغْف ُر َأن ُي ْ َ
ً ()4
ملَِن َي َشاء﴾ [النساء ]48 :من أين علمت أين ال أشاء أن أغفر هلذا؟ فام رد عيل شيئا)
ورووا عن بعضهم ،قال :كنت جالسا عند يونس بن عبيد ،فجاء رجل فقال :يا أبا
عبداهلل ،تنهانا عن جمالسة عمرو بن عبيد ،وقد دخل عليه ابنك قبيل؟ قال :ابني؟ قال :نعم،
فلم أبرح حتى جالسه ،فقال :يا بني ،أمل تعرف رأيي يف عمرو بن عبيد ،ثم تدخل عليه؟
قال :كان عنده فالن ،قال :فجعل يعتذر ،فقال يونس :أهناك عن الزنا ،والرسقة ،ورشب
اخلمر ،وألن تلقى اهلل هبن أحب إيل من أن تلقاه برأي عمرو ،وأصحاب عمرو (.)5
بل إن سلف السلفية مل يرمحوا املعتزلة حتى يف منامهم ،فقد رووا الكثري من الرؤى
التي تصفهم بالضالل والبدعة ،ويستدلون بذلك عىل ضالالهم وبدعتهم ،باعتبار عصمة
(  )1ابن حبان ،املجروحني.71 /2 ،
(  )2ميزان االعتدال.274 /3 ،
(  )3السنة ،لعبداهلل برقم ()983
(  )4سري أعالم النبالء.273 /3 ،
(  )5الضعفاء.)285 /3 ،
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أحالم سلفهم..
ومن تلك الرؤى ما رواه عاصم األحول قال ..( :فرأيت عمرو بن عبيد يف املنام
حيك آية من القرآن ،قلت :ما تصنع؟ قال :إين أعيدها ،قال :فحكها ،قلت :أعدها! فقال:
()1

ال أستطيع)

ورووا أن عمرو بن عبيد ،وإسامعيل املكي جاءا إىل حممد بن سريين فسأاله عن
رجل رأى كأنه نصف رأسه جمزوزة ،ونصف حليته ،فقال هلام :اتقيا اهلل ،ال تظهروا أمر ًا،
()2

وترسا خالفه ،قال :فقال عمرو :واهلل ،ال نأخذ عنه يف اليقظة وكيف نأخذ عنه يف املنام؟)

ورووا عن حممد بن إدريس الرازي قال :سمعت األنصاري يقول( :رأيت يف النوم
كأنا عىل باب عمرو بن عبيد ،ننتظر خروجه ،إذ خرج علينا قرد ،قالوا :هذا عمرو بن
()3

عبيد)

ومل يكتف سلف السلفية هبذا ،بل كتبوا الردود الكثرية املشحونة بكل صيغ التكفري،
فمن كتبهم األوىل يف ذلك (رسالة الرد عىل القدرية) ينسبوهنا لعمر بن عبدالعزيز (تويف
()4

101هـ)

ومنها رسالة يف (الرد عىل القدرية) إلسامعيل بن محاد (تويف 212هـ)
ومنها رسالة (يف أن القرآن غري خملوق) أليب إسحاق احلريب (ت285هـ)
ومنها رسالة يف (الرؤية) أليب بكر أمحد بن إسحاق الصبغي (ت342هـ)
()5

ومنها رسالة (الرؤية) أليب أمحد العسال (ت349هـ)
(  )1العقييل ،الضعفاء.282 ،281 /3 ،
(  )2العقييل ،الضعفاء.282 ،281 /3 ،
(  )3ابن حبان ،املجروحني.71 /2 ،
(  )4أخرجها أبو نعيم يف احللية .353-346/5
(  )5ذكرها الذهبي يف السري .11/16
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ومنها رسالة يف (الرؤية) لعيل بن عمر الدارقطني (ت385هـ)
ومنها رسالة يف (الرد عىل القدرية) البن أيب زيد القريواين (ت386هـ)
ومنها رسالة يف (رؤية اهلل) البن النحاس (ت 416هـ)
ومنها رسالة يف (الرد عىل القدرية) أليب املظفر السمعاين (ت489هـ)
ومنها رسالة (االنتصار يف الرد عىل القدرية األرشار) ليحيى بن سامل العمراين (ت
558هـ)
ومنها رسالة يف (رؤية الباري) للذهبي (ت 748هـ)
وقد ذكرنا سابقا الكثري من النصوص عن السلف يف تكفري من ينفي اجلهة أو يؤول
الصفات أو يقول بخلق القرآن ،وقصدهم من ذلك كله املعتزلة ،ألن األشاعرة واملاتريدية
مل يظهرا بعد ،أوكان ظهورمها يف ذلك احلني حمتشام ،بحيث مل يشكال مدارس خاصة.
ومل يكتفوا هبذا ،بل أضافوا إليه استخدام السلطة السياسية يف قهر املعتزلة ،والتنكيل
هبم ،حتى لو كانوا من أعالم األمة األجالء ،بل حتى لو كان االعتزال جمرد هتمة مل تثبت
عنهم.
ولذلك فإن ما فعلوه باملعتزلة ،وبغريهم ممن يوافقهم يف بعض األفكار واملواقف ال
يساوي شيئا أمام تلك الفتنة البسيطة التي قام هبا املأمون ،والتي مل يصب فيها اإلمام أمحد
مكروه كبري مقارنة باملصائب والويالت التي أحلقوها باملعتزلة.
ونحن هنا ال نقر املأمون ،وال غريه ممن يصادرون األفكار ،ولكنا يف نفس الوقت ال
نقبل أن يعترب املأمون طاغية ومستبدا وظاملا وكافرا ،يف نفس الوقت الذي يعترب فيه املتوكل
ـ وهو الذي وقف مع السلفية ضد املعتزلة ـ عادال وطيبا وصاحلا ،بل ونارصا للسنة كام
يزعم السلفية.
وبام أن جرائم املأمون يف حق الفكر معروفة عند اجلميع ،فإين أحب هنا من باب
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العدالة ،والشهادة هلل ،أن أبني ما ذكره املحققون من املؤرخني يف حق املتوكل الذي يعتربونه
من خلفاء األمة العدول ،بل هناك من يعتربه من اخللفاء االثني عرش الذين أثنى عليهم
رسول اهلل .
فقد ذكر ابن اجلوزي يف كتاب (مناقب اإلمام أمحد) ّ
أن املتوكِّل (يف سنة  234هـ
أشخص الفقهاء واملحدِّ ثني ،وأمرهم أن جيلسوا للنّاس وأن حيدِّ ثوا باألحاديث فيها الر ّد
الرؤية ،فجلس عثامن بن أيب شيبة ىف مدينة املنصور،
عىل املعتزلة واجلهم ّية ،وأن حيدِّ ثوا يف ّ
ووضع له منرب واجتمع عليه نحو من ثالثني ألف ًا من الناس ،وجلس أبوبكر بن أيب شيبة يف
مسجد الرصافة واجتمع عليه نحو من ثالثني ألف ًا)

()1

ومن هنا بدأ التطرف الشديد للسلفية بسبب ذلك االستعالء والكربياء الذي
أعانتهم عليه السلطة السياسية ..ولذلك راحوا يبالغون يف التجسيم ،ويف التكفري ،وألبسط
املسائل ،ومن يطالع ما كتب يف تلك الفرتة يرى هذا بوضوح.
وقد ذكرنا يف حمل سابق أن املتوكل كان يعترب السلفية يف ذلك احلني مرجعا له
يستشريهم يف كل وظيفة يريد أن يقدم عليها ،فقد رووا يف ذلك عن أيب عيل البلخي قوله:
دخلت عىل أمحد ابن حنبل ،فجاءه رسول اخلليفة يسأله عن االستعانة بأهل األهواء ـ
ويقصدون هبم كل املخالفني هلم ـ فقال أمحد :ال يستعان هبم ،فقال :يستعان باليهود
والنصارى وال يستعان هبم ،فقال :إن النصارى واليهود ال يدعون إىل أدياهنم ،وأصحاب
األهواء داعية(.)2
وروى البيهقي يف [مناقب أمحد] عن حممد بن أمحد بن منصور املروذي أنه استأذن
عىل أمحد بن حنبل ،فأذن له ،فجاء أربعة رسل املتوكل يسألونه فقالوا :اجلهمية ـ ويقصد
(  )1مناقب االمام أمحد :ص  375ـ .385
(  )2اآلداب الرشعية واملنح املرعية ()256 /1
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هبم يف ذلك احلني املعتزلة ـ يستعان هبم عىل أمور السلطان قليلها وكثريها أوىل أم اليهود
والنصارى؟ ففقال أمحد(:أما اجلهمية فال يستعان هبم عىل أمور السلطان قليلها وكثريها،
وأما اليهود والنصارى فال بأس أن يستعان هبم يف بعض األمور التي ال يسلطون فيها عىل
املسلمني حتى ال يكونوا حتت أيدهيم ،قد استعان هبم السلف) ،قال حممد بن أمحد املروذي:
أيستعان باليهود والنصارى ومها مرشكان ،وال يستعان باجلهمي؟ قال( :يا بني يغرت هبم
()1

املسلمون وأولئك ال يغرت هبم املسلمون)

وقد قام املتوكل بنفس املضايقات التي كان يقوم هبا املأمون ،والتي يبالغ فيها
السلفية ،ويعظموهنا تعظيام كبريا ،وبعتربوهنا جناية يف حق اإلسالم نفسه ،ولكنهم يف نفس
الوقت يثنون عىل تلك اجلرائم التي قام هبا املتوكل ،ويعتربونه نارصا للسنة ،لسبب بسيط،
وهو أهنم كانوا رشكاءه يف تلك اجلرائم.
يقول الطربي( :وقد كان املتوكِّل ملّا أفضت إليه اخلالفة ،هنى عن اجلدال يف القرآن
وهم بإنزال أمحد بن نرص عن خشبته ،فاجتمع
وغريه ،ونفذت كتبه بذلك إىل اآلفاقّ ،
فوجه إليهم
الرعاع إىل موضع تلك اخلشبة وكثروا وتك ّلموا ،فبلغ ذلك املتوكّلّ ،
الغوغاء و ّ
نرصبن ال ّليث ،فأخذ منهم نحو ًا من عرشين رج ً
ال فرضهبم وحبسهم ،وترك إنزال ج ّثة
أمحد بن نرص من خشبته ملا بلغه من تكثري العا ّمة يف أمره ،وبقي ا ّلذين ُأ ِخذوا بسببه يف احلبس
فلام دفع بدنه إىل أوليائه يف الوقت ا ّلذي ذكرت ،محله ابن أخيه موسى إىل (بغداد)
حين ًاّ ...
()2

وضم رأسه إىل بدنه)
وغسل ودفن
ّ

وهكذا انتقم السلفية ملا حصل لإلمام أمحد وغريه بالتنكيل بكل علامء املعتزلة ،يقول
الطربي( :ويف سنة  237هـ غضب املتوكِّل عىل ابن أيب دؤاد وأمر بالتّوكيل عىل ضياع أمحد
(  )1نقال عن اآلداب الرشعية واملنح املرعية ()256 /1
(  )2تاريخ الطربي :ج  ،7حوادث سنة  ،237ص .368
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األول
بن أيب دؤاد خلمس بقني من صفر ،وحبس يوم السبت لثالث خلون من شهر ربيع ّ
ابنه أبا الوليد حم ّمد بن أمحد بن أيب دؤاد يف ديوان اخلراج وحبس إخوته عند عبيد اهلل بن
()1

الرسي خليفة صاحب الرشطة)
ّ

و مل يكتفوا بذلك التنكيل احليس ،بل راحوا يمألون املساجد بالتنكيل املعنوي من
التكفري واستعامل كل أساليب الوالء والرباء التي ورثوها من أسالفهم ،والتي عاملوا هبا
قبل ذلك واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ،ومن ذلك أنه روي أنه سأل أحدهم أمحد بن
عمن يقول ّ
إن القرآن خملوق ،فقال :كافر .قال :فابن دؤاد؟ قال كافر باهلل العظيم(.)2
حنبل ّ
وقد خلص الشيخ حسن بن فرحان املالكي ما فعله املتوكل من جرائم ،والتي ال تزال
آثارها إىل اآلن ،فقال( :أتى املتوكل عام  232هـ؛ ومال مع العامة ضد األتراك والثقافة
السابقة برمتها؛ فعظم أهل احلديث  -وعىل رأسهم أمحد  -وأضطهد املعتزلة والشيعة؛
وتعرض املعتزلة ومن شايعهم؛ من أهل الفلسفة واملنطق وعلوم اليونان؛ الضطهاد أيض ًا؛
أحرقت كبتهم؛ والحقتهم السلطات؛ وكان األثر عىل العامة كبري ًا؛ وما زال أثر املتوكل
قائ ًام إىل اليوم؛ يف التيار السلفي واألشعري مع ًا؛ فقد عظم املتوكل أهل احلديث؛ وأجزل
هلم العطايا؛ وتشكلت العقائد من أيامه ..العقائد والتصورات اليوم ،عن الدين والعقائد
واملذاهب ،هي من آثار عرص املتوكل .فقد كان جاه ً
ال ظامل ًا كاملتعصم والواثق ،ولكن عىل
()3

الضد)

وقد ذكر تغايض السلفية عن جرائم املتوكل التي تشهد هبا مجيع كتب التاريخ ،كام
هي عادهتم مع كل من يساندهم ،فقال( :املتوكل مل يكن رج ً
ال صاحل ًا؛ حتى بمقياس أهل
(  )1تاريخ الطربي :ج  ،7حوادث سنة  ،237ص .367
(  )2تاريخ بغداد.285 /3 :
(  )3من مقال بعنوان [لسان حال السلطة :اعطوهم من هذا الدين حتى يشبعوا وينسوكم :املتوكل نارص السنة] موقع الشيخ
حسن بن فرحان املالكي.
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احلديث؛ فقد كان غارق ًا يف الشهوات ،مبغض ًا لعيل واحلسني ،قات ً
ال ظامل ًا؛ إال أنه نرص اإلمام
أمحد ..أهل احلديث  -وسط ما يشعرون به من انتصار سياس  -نسوا مظامل املتوكل،
وسموه (نارص السنة)؛ ونشطوا يف هذه املرحلة؛ وغلوا وتطرفوا ضد اجلميع ..هذه املرحلة
هي التي دونت تكفري أيب حنيفة؛ وكان فيها الظلم كله؛ ونبش قرب احلسني؛ وإعالن بغض
اإلمام عيل؛ وأهل احلديث ساكتون ألنه نرص أمحد! وكنت أقول لبعض الفضالء من أهل
احلديث؛ هل سنة املتوكل؛ يف نرص اإلمام أمحد؛ تغطي عىل بدعته يف بغض عيل واحلسني؟
وأنتم تعرتفون أنه ناصبي ..فكيف؟ بعض املحققني؛ من أهل احلديث؛ يعرفون هذا؛ وكان
من عرف منهم هذا ،كان السؤال حمرج ًا له باملرة؛ فالسنة ال تتجزأ وال تتمذهب؛ وأمحد ال
يبلغ علي ًا)

()1

وقد شبه الشيخ حسن املتوكل بام يفعله داعش وخليفهم يف عرصنا هذا ،فقال:
(املتوكل العباس مات سنة 247هـ؛ بعد أن قام بأفعال ال تقوم هبا داعش اليوم؛ ولكن؛
العمى عند أهل احلديث؛ وشدهتم يف اخلصومة؛ نسوا كل جرائمه وبدعه! فأفعاله القبيحة
()2

عندي؛ يف اجلانب اجلنائي؛ أبشع من بغضه ألهل البيت)

ومن تلك اجلرائم الداعشية التي قام هبا املتوكل ،والتي أثنى عليه السلفية بسببها
واعتربوه نارصا للسنة( ،سل لسان اللغوي الكبري يعقوب بن السكيت من قفاه؛ وقطعه
()3

فامت)

(  )1املرجع السابق.
(  )2املرجع السابق.
أحب إليك:
(  )3ذكرت القصة النجوم الزاهرة البن تغري بردى ( - )285 /2عن ابن السكيت  -قال له (املتوكل) يوما :أ ّيام ّ
عىل؟ فقال ابن السكيت :واهلل ّ
عىل خري منك ومن ولديك؛ فقال
إن قنربا خادم ّ
ولداى املؤيد واملعتزّ أم احلسن واحلسني أوالد ّ
املتوكل :س ّلوا لسانه من قفاه ،ففعلوا فامت من ساعته ..وقد اعرتف هبذا معظم املؤرخني؛ ومنهم احلنابلة املعتدلون  -كابن
العامد احلنبيل يف شذرات الذهب ()204 /3
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وقد علق عليها حسن بن فرحان بقوله( :هذه مل تعملها داعش ..هذه القصة
الشنيعة؛ عندي؛ هي املؤثرة يف قبح سرية املتوكل؛ أكثر من النصب .لكن؛ أهل احلديث؛
غفر اهلل هلم وهداهم؛ فقراء يف اجلانب احلقوقي؛ إىل اليوم؛ والسبب الذي من أجله استل
املتوكل لسان ابن السكيت من قفاه  -حفروا للسانه من القفا وأخرجوه من هناك وقطعوه
 ألنه فضل احلسن واحلسني عىل ابنيه ..فأهل احلديث تذكروا النصب وذموه عليه  -أعنيعلامء أهل احلديث ومنصفيهم – ولكنهم؛ مل يذموه عىل هذا التفنن يف املثلة بإمام العربية يف
()1

وقته)

ومن جرائمه التي يسكت عنها السلفية ـ وهي أكرب بكثري من جريمة املأمون يف حق
اإلمام أمحد ـ أمره بجلد املحدث الكبري نرص بن عيل ألفي سوط  -وهو حمدث مشهور من
طبقة أمحد وابن معني – وسبب ذلك أنه روى حديث ًا يف فضل عيل؛ وظن املتوكل أنه شيعي!
قال اخلطيب البغدادي( :ملا حدث (نرص بن عيل) هبذا احلديث ،أمر املتوكل برضبه
ألف سوط ،فكلمه جعفر بن عبد الواحد؛ وجعل يقول له؛ هذا الرجل من أهل السنة ،ومل
()2

يزل به حتى تركه!)

وقد علق اخلطيب البغدادي عىل احلادثة ـ معتذار له ـ بقوله( :إنام أمر املتوكل برضبه
ألنه ظنه رافضيا ،فلام علم أنه من أهل السنة تركه)
ومل يكن عرص املتوكل هو الوحيد الذي ساهم يف إعالن احلرب عىل املعتزلة ،وإنام
تلت ذلك عصور كثرية كان للسلفية كل السطوة فيها ،ولذلك استعملوا كل ما ورثوه من
سلفهم من أحقاد لقمع املعارضني.
ومن تلك العصور عرص القادر باهلل اخلليفة العباس ،الذي قام يف سنة (408هـ)
(  )1لسان حال السلطة :اعطوهم من هذا الدين حتى يشبعوا وينسوكم.
(  )2تاريخ بغداد ()389 /15
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بنفس العمل ا ّلذي قامت به املعتزلة يف عرص املعتصم والواثق .يقول ابن كثري( :ويف سنة
ربأوا من االعتزال
الرجوع وت ّ
(408هـ) ،استتاب القادر باهلل اخلليفة فقهاء املعتزلة فأظهروا ّ
والرفض واملقاالت املخالفة لإلسالم ،وأخذت خطوطهم بذلك و ّأهنم متى خالفوا ّ
أحل
فيهم من النّكال والعقوبة ما يتّعظ به أمثاهلم ،وامتثل حممود بن سبكتكني أمر أمري املؤمنني
يف ذلك واست ّن بسنّته يف أعامله ا ّلتي استخلفه عليها من بالد خراسان وغريها يف قتل املعتزلة
والرافضة واإلسامعيل ّية والقرامطة واجلهم ّية واملش ّبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر
بلعنهم عىل املنابر وأبعد مجيع طوائف أهل البدع ونفاهم عن ديارهم وصار ذلك سنّة يف
()1

اإلسالم)

ومل يكتف بذلك ،بل راح ـ باسم سلطته السياسية يقوم بام قام به قسطنطني من قبله
ـ من وضع قوانني لإليامن وللدين ال نزايل نعاين آثارها إىل اآلن ..قال اخلطيب البغدادي:
(وصنّف القادر باهلل كتاب ًا يف األُصول ذكر فيه فضائل الصحابة عىل ترتيب مذهب أصحاب
احلديث وأورد يف كتابه فضائل عمر بن عبدالعزيز وإكفار املعتزلة والقائلني بخلق القرآن
وكان الكتاب يقرأ ّ
كل مجعة يف حلقة أصحاب احلديث بجامع املهدي وحيرض النّاس
()2

سامعه)

والسلفية يثنون كثريا عىل هذا الكتاب املسمى بـ (بالبيان القادري) ،واملمتلئ
بالتجسيم والتكفري ،ويعتربونه من فتوح اهلل هلم.
ومل يكتفوا بذلك ،بل أضافوا إليه الكثري من ألوان األذى للمعتزلة والفالسفة وكل
العلامء الذين خيالفوهنم ،يقول ابن اجلزري يف حوادث سنة (420هـ)( :وملّا ملك حممود بن
الري ..نفى املعتزلة إىل خراسان وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب االعتزال
سبكتكني
ّ
(  )1البداية والنهاية :ج 12ص..6
(  )2تاريخ بغداد :ج  ،4ص  37و..38
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()1

والنّجوم وأخذ من الكتب ما سوى ذلك مائة محل)

ويقول ابن كثري يف حوادث سنة (456هـ) ناق ً
ال عن ابن اجلوزي( :ويف يوم اجلمعة
عيل بن الوليد املدرس
ثاين عرش شعبان هجم قوم من أصحاب عبدالصمد عىل أيب ّ
للمعتزلة فس ّبوه وشتموه المتناعه من الصالة يف اجلامع وتدريسه للنّاس هبذا املذهب
جروه ولعنت املعتزلة يف جامع املنصور وجلس أبو سعيد بن أيب عاممة وجعل
وأهانوه و ّ
()2

يلعن املعتزلة)

وذكر يف حوادث سنة (477هـ)ّ :
مدرس ًا هلم
عيل بن الوليد شيخ املعتزلة كان ّ
(إن أبا ّ
فأنكر أهل السنّة عليه فلزم بيته مخسني سنة إىل أن ّ
تويف يف ذي احل ّجة منها)

()3

عيل
وذكر يف حوادث سنة (461هـ)( :وفيها نقمت احلنابلة عىل الشيخ أيب الوفاء ّ
واهتموه
عيل بن الوليد املتك ّلم املعتزيل ّ
بن عقيل وهو من كربائهم برت ّدده إىل أيب ّ
()4

باالعتزال)

املحرم حرض إىل
ويقول يف حوادث سنة (465هـ)( :ويف يوم اخلميس حادي عرش ّ
يتضمن
حممد بن عقيل العقييل احلنبيل وقد كتب عىل نفسه كتاب ًا
ّ
عيل بن ّ
الديوان أبو الوفاء ّ
()5

توبته من االعتزال)

 2ـ تكفري متأخري السلفية للمعتزلة:
انطالقا من تلك املواقف التي وقفها السلف األول ،وصنفوا فيها املصنفات الكثرية،
مل جيد السلفية املتأخرون بدا من سلوك سبيل سلفهم األول خشية عىل أنفسهم من أن
(  )1الكامل :ج  ،7حوادث سنة ..420
(  )2البداية والنهاية :اجلزء  ،12ص .91
(  )3البداية والنهاية :اجلزء  ،12ص.98
(  )4البداية والنهاية :اجلزء  ،12ص.98
(  )5البداية والنهاية :اجلزء  ،12ص.98
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تطاهلم سيوف التكفري التي تطال كل من يشكك يف كفر اجلهمية إناثهم وذكورهم.
واألمثلة عىل ذلك التكفري أكثر من أن حتص ،ومنها قول الشيخ ابن باز يف بعض
فتاواه( :ومن قال :إن اهلل يف األرض ،إن اهلل يف كل مكان كاجلهمية واملعتزلة ونحوهم فهو
كافر عند أهل السنة واجلامعة؛ ألنه مكذب هلل ولرسوله ،يف إخبارمها بأن اهلل سبحانه يف
السامء فوق العرش جل وعال ،فال بد من اإليامن باهلل ،فوق العرش فوق مجيع اخللق ،وأنه
()1

يف السامء يف العلو معنى السامء يعني العلو)

وسئل( :ماحكم الرشع يف نظركم فيمن ينفي الصفات الكلية واألسامء ،أسامء اهلل
وصفاته بالكلية ويقول هذا هو املعتقد الصحيح؟) ،فأجاب( :هذا دين املعتزلة واجلهمية،
اجلهمية ينفون أسامء اهلل وصفاته ،واملعتزلة نفاة القدر ينفون صفات اهلل ،ويثبتون أسامء
بدون صفات يقولون :عليم بال علم ،رحيم بال رمحة ،سميع بال سمع ،وهذا باطل ،والعياذ
باهلل ،هذا كفر ردة عن اإلسالم ،تكذيب هلل ولرسوله ،اهلل جل وعال أخرب عن نفسه إنه عليم
وسميع وبصري ،فمن نفى ذلك عن اهلل ،وقال إنه يعلم بال علم ،العلم له وال رمحة له وال
سمع له فهو كافر ،مكذب هلل ولرسوله ،فاجلهمية عند أهل السنة ،واملعتزلة عند أهل السنة
()2

كفار هبذا االعتقاد الباطل)

وقد ورد يف بعض أرشطته الصوتية هذا احلوار املهم ،الذي يمكنه لوحده ،أن جيعل
من ابن باز مكفرا لكل طوائف األمة ـ ما عدا طائفته .وسننقله كام هو ،ونريد من الذين
يتشبثون ببعض فتاواه الدبلوماسية أن يضموا إليها هذه الفتوى أيضا ،والتي يوجد أمثاهلا
يف كتبه وفتاواه:
قال ابن باز :هذا معروف ،أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن ،ألن معناه اهلل
(  )1فتاوى نور عىل الدرب البن باز بعناية الشويعر ()129 /1
(  )2األسئلة اليامية عن العقيدة اإلسامعيلية السؤال.17:
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ما يتكلم ،معناه أن القرءان ليس كالم اهلل ،معناه وصف اهلل بأنه ال يتكلم ،ساكت.
فقال أحد احلضور :ما هلم شبهة يل شيخ؟
فقال ابن باز :كفر ...ال ..نخرجه من امللة ..اهلل عز وجل له كالمه ،وصفوه بأنه
ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا ك ََال َم اهللَِّ ﴾ [الفتحَ ﴿ ،]15 :وإِ ْن َأ َحد ِم َن املُْ ْ ِ
أبكم ما يتكلم ﴿ ُي ِريدُ َ
رشكِنيَ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللَِّ﴾ [التوبة ،]6 :والرسول  يقول( :إن قريشا منعوين
ْ
أن أبلغ كالم ريب)
قال أحد احلضور:هل يكفر املعتزلة؟
قال ابن باز :ما يف شك ،من قال بخلق القرآن فهو كافر.
قال أحد احلضور :أمحد بن أيب دؤاد يكفر؟
فقال بن باز :كل من قال بخلق القرآن فهو كافر.
فقال أحد احلضور :عينا يا شيخ؟
فقال اإلمام بن باز :عينا إذا ثبت عليه ذلك.
فقال أحد احلضور :الذهبي يف السري يا شيخ ذكر أمحد بن دؤاد قال :هذا وليس
الرجل بكافر ،فهو يشهد أن ال إله إال اهلل ،ويومن باهلل.
فقال بن باز :الذهبي ليس من أهل الفقه والبصرية ،الذهبي عامل من الوسط ،يعتني
بمصطلح احلديث.
فقال أحد احلضور :محل املأمون الناس عىل القول بذلك أليس كفرا؟
فقال اإلمام بن باز :كفر ،املأمون وغري املأمون (.)1
ومل يكتف السلفية املتأخرون جدا باالقتصار عىل مسائل اجلهة والصفات وخلق
(  )1من رشيط الدمعة البازية ،وانظر مقاال بعنوان( :الدمعة البازيـــة صورة من التجرد للحق والثبات عليه) ،ويمكن حتميل
احلوار واملحارضة املرتبطة به من النت ،وهي منترشة بكثرة.
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القرآن ونحوها ..بل أضافوا إليها الكثري من اإلضافات ،ليشملوا بتكفريهم كل من
يستعمل عقله ،ألهنم رأوا أن سبب املشكلة التي وقع فيها اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة
واملاتريدية وغريهم هي استعامهلم لعقوهلم ،وعدم جلوسهم مع كعب األحبار ووهب بن
املنبه وغريمها ليأخذو دينهم.
وكنموذج هلذا التكفري اجلامعي للمفكرين والباحثني أحب أن أذكر هنا كتابا ينترش
بكثرة عىل النت حيمل عنوان [املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد] من تأليف فؤاد
بن عبد العزيز الشلهوب ،وهو كتاب يبحث عن نواحي الشبه بني مقوالت املعتزلة األوائل
وم قوالت املفكرين املحدثني أمثال الغزايل وحممد عبده ورشيد رضا وغريهم ..ليطبق
عليهم مجيعا سنة التجريح التي سنها سلفه ،ألنه لكل عرص جهميته ومعتزليته.
وقد ذكر لذلك الكثري من املآخذ واملعايري التي عىل أساسها يكون احلكم عىل املفكر
املعارص بكونه معتزليا ..وطبعا يكفي وصمه باالعتزال عند السلفية عن رميه بالكفر ..ألن
مصطلح [املعتزلة] عندهم مساو متاما ومن كل الوجوه ملصطلح [الكفرة]
وسنقترص عىل املآخذ الثالثة التالية:
املأخذ األول :تقديس العقل وتقديمه عىل النقل
وأول تلك املآخذ ـ كام يرى الشلهوب ـ تقديس العقل وتقديمه عىل النقل( ..)1ومن
النصوص التي ذكرها عن سلفه ،والتي اعتربها معايري للحكم عىل املخالفني هلا ،قول ابن
القيم( :فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح ،ورمي هبذه العقول حتت
األقدام ،وحطت حيث حطها اهلل وأصحاهبا)( ،)2وقول عبد الرمحن الوكيل( :والداعون
إىل متجيد العقل ،إنام هم يف احلقيقة يدعون إىل متجيد صنم سموه عقالً ،وما كان العقل
(  )1املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.11
(  )2خمترص الصواعق املرسلة ص.83-82

104

وحده كافي ًا يف اهلداية واإلرشاد ،وإال ملا أرسل اهلل الرسل)

()1

ويف مقابل هذا الفكر السلفي النري ينقل الكاتب تلك الطامات التي وقع فيها املعتزلة
القدامى واملعتزلة اجلدد.
أما املعتزلة القدامى ،فقد نقل عن الزخمرشي قوله( :امش يف دينك حتت راية
السلطان [ ويعني بالسلطان :العقل] وال تقنع بالراوية عن فالن وفالن ،فام األسد
املحتجب يف عرينه أعز من الرجل املحتج عىل قرينه .وما العنز اجلرباء حتت الشمأل[-أي:
الريح الباردة] -البليل أذل من املقلد عند صاحب الدليل ،ومن تبع يف أصول الدين تقليده،
()2

فقد ضيع وراء الباب املرتج إقليده [أقليده :املفتاح])

ومثله قول النظام( :إن املكلف – قبل ورود السمع – إذا كان عاق ً
ال متمكن ًا من النظر
()3

جيب عليه حتصيل معرفة الباري تعاىل بالنظر واالستدالل)

وقد سار عىل منواهلم كام يذكر الشلهوب املعتزلة اجلدد من رجال املدرسة العقلية
احلديثة ،والذي عرب الشيخ حممد عبده عىل لساهنم ،فقال( :ورفع القرآن من شأن العقل
ووضعه يف مكانه بحيث ينتهي إليه أمر السعادة والتمييز بني احلق والباطل والضار
( )4

والنافع)

فقد اعترب الشلهوب هذا النص الواضح والذي يدل عىل حقيقة وظيفة العقل إدانة
كربى للشيخ حممد عبده ،واعتباره بذلك من املعتزلة ..وما أدراك ما املعتزلة يف العقل
السلفي.
ومثله قوله( :اتفق أهل امللة اإلسالمية إال قلي ً
ال ممن ال ينظر إليه عىل أنه إذا تعارض
(  )1مقدمة كتاب :موافقة صحيح املنقول لرصيح املعقول ()21/1
(  )2أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب ،مقالة 37ص.28
(  )3امللل والنحل ()60/1
(  )4رسالة التوحيد ،ص.25
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()1

العقل والنقل أخذ بام دل عليه العقل)

وقد علق الشلهوب عىل هذا النص بقوله( :ويف حكاية هذا االتفاق نظر ،ولعله
يقصد بأهل امللة اإلسالمية :املعتزلة واألشاعرة ومن سلك طريقهم .وكثري من أئمة الدين
املرضيني عند املوافق واملخالف ال يقدمون عقوهلم عىل كالم نبيهم كأمثال اإلمام مالك،
والشافعي ،وأمحد ،وإسحاق بن راهويه ،وسفيان الثوري ،وابن املبارك ،وابن عيينة،
()2

والدارمي ،وغريهم كثري يصعب حرصهم .فبطل بذا االتفاق املزعوم)

بل إن الشلهوب مل يرحم الشيخ حممد رشيد رضا مع كونه من أهل احلديث ،ويثني
عىل السلفية ،بل حتى الوهابية منها ،ألنه تكلم بام يدل عىل قيمة العقل ،فقد نقل قوله:
( ذكرنا يف املنار غري مرة أن الذي عليه املسلمون من أهل السنة وغريهم من الفرق املعتد
بإسالمهم أن الدليل العقيل القطعي إذا جاء يف ظاهر الرشع ما خيالفه فالعمل بالدليل
القطعي متعني ،ولنا يف النقل التأويل أو التفويض وهذه املسألة مذكورة يف كتب العقائد
التي تدرس يف األزهر وغريه من املدارس اإلسالمية يف كل األقطار كقول اجلوهرة:
وكل نص أوهم التشبيها

()3

أوله أو فوض ورم تنزهيا)

وقد علق عليه الشلهوب بقوله( :ما ذكره رشيد رضا ليس هو الذي عليه أهل السنة
عند التحقيق ،ومراده بأهل السنة هنا األشاعرة –بال شك -ومن لف لفهم .وقوله( :من
الفرق املعتد بإسالمهم) فيه جمازفة كبرية ،فعىل كالمه فالسلف الذين يقدمون الدليل
السمعي عىل العقيل عند التعارض ،هم من الذين ال يعتد بإسالمهم ،وعند النظر نجد أنه
ال تعارض بني دليل سمعي صحيح وبني عقل رصيح ،كام قرره املحققون من أهل

(  )1اإلسالم والنرصانية ،ص .56
(  )2املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.13
(  )3شببهات النصارى وحجج اإلسالم :حممد رشيد رضا ص.72-71
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()1

العلم)

وينقل عن فهمي هويدي ـ املعتزيل اجلديد ـ قوله ..( :أن الوثنية ليست عبادة
األصنام فقط ،ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل يف عبادة القوالب والرموز ،ويف عبادة
()2

النصوص والطقوس)

ثم يعقب عليه بقوله( :متى كان االعتصام بالكتاب والسنة وتقديمهام عىل آراء
()3

الرجال وثنية وعبادة أصنام؟! ،أ فنقدم كالم هويدي عىل كالم نبينا )
املأخذ الثاين :تفسري القرآن خمالف ًا لتفسري السلف.

ومن املآخذ الكربى واخلطرية التي وصم هبا الشلهوب املعتزلة القدامى واجلدد ما
سامه [تفسري القرآن خمالف ًا لتفسري السلف] ( )4وكأن القرآن الكريم أنزل ومعه مجيع قيود
السلف ،فمن مل يتقيد هبا مل يفهم القرآن الكريم.
ومن النصوص التي ذكرها عن سلفه ،واعتربها معايري للحكم عىل املخالفني هلا ما
نقله عن ابن تيمية ـ إمامهم املقدس ـ من قوله( :إذا مل نجد التفسري يف القرآن وال يف السنة
رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن واألحوال التي
اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ..وإذا مل جتد التفسري
يف القرآن وال يف السنة ،وال وجدته عن الصحابة ،فقد رجع كثري من األئمة يف ذلك إىل
أقوال التابعني ،كمجاهد ابن جرب ،فإنه كان آية يف التفسري ..فأما تفسري القرآن بمجرد الرأي
()5

فحرام)

(  )1املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.13
(  )2نقالً من العرصانيون ص.178
(  )3املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.13
(  )4املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.14
(  )5فتاوى ابن تيمية ()370-363/13
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ثم علق عىل هذا بقوله( :والعقالنيون القدماء ،وأصحاب املدرسة احلديثة،
والعقالنيون اجلدد سلكوا يف تفسري القرآن خالف منهج السلف وطريقتهم ،فقدموا
عقوهلم واعتقدوا أوالً ،ثم ذهبوا حيرفون الكلم عن مواضعه تارة ،ويلوون أعناق
()1

النصوص تارة أخرى حتى توافق ما اعتقدوه بعقوهلم وآرائهم)

ثم استند يف هذا التعليق هبذا النص املقدس من كالم ابن تيمية يف املعتزلة األوائل:
(واملقصود أن مثل هؤالء اعتقدوا رأيا ثم محلوا ألفاظ القرآن عليه وليس هلم سلف من
الصحابة والتابعني هلم بإحسان وال من أئمة املسلمني ال يف رأهيم وال يف تفسريهم وما من
()2

تفسري من تفاسريهم الباطلة إال وبطالنه يظهر من وجوه كثرية)

ومن النامذج التي رضهبا للتفسري املعتزيل األول ،والبعيد عن منهج السلف يف
ٍِ ِ
َارضة ( )22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َرة﴾ [القيامة:
تصوره ما فرس به املعتزلة قوله تعاىلُ ﴿ :و ُجوه َي ْو َمئذ ن َ
 ] 23 ،22إىل أن النظر يكون بذلك إىل الثواب ال إىل اهلل عز وجل( ،أي منتظرة ثواب
()3

رهبا)

وهو مع كونه معنى صحيح يف اللغة العربية ،وقال به أئمة اللغة كالزخمرشي ،إال

أنه ملخالفته للسلف مل يقبله السلفية.
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه:
الر ْ َ
ش ْ
وهكذا نقل عن ابن تيمية تفسري قوله تعاىلَّ ﴿ :
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه ]5 :فقالوا:
الر ْ َ
ش ْ
 ]5فقد قال( :وحرفوا كالم اهلل يف قولهَّ ﴿ :
()4

استوى :أي استوىل وملك وقهر)

ومن النامذج التي رضهبا للمعتزلة اجلدد ما فرس به الشيخ حممد عبده قوله تعاىل:
﴿وفِرعَو َن ِذي ْاألَوت ِ
َاد ﴾ [الفجر ،]10 :فقد قال( :وفرعون هو حاكم مرص الذي كان يف
ْ
َ ْ ْ
(  )1املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.14
(  )2الفتاوى ()358/13
(  )3تفسري الزخمرشي = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()662 /4
(  )4فتاوى ابن تيمية ()143/5
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عهد موسى عليه السالم ،وللمفرسين يف األوتاد اختالف كبري وأظهر أقواهلم مالءمة
للحقيق ة أن األوتاد املباين العظيمة الثابتة ،وما أمجل التعبري عام ترك املرصيون من األبنية
الباقية باألوتاد ،فإهنا هي األهرام ،ومنظرها يف عني الرائي منظر الوتد الضخم املغروز يف
األرض ،بل إن شكل هياكلهم العظيمة يف أقسامها شكل األوتاد املقلوبة ! ،يبتديء القسم
عريض ًا وينتهي بأدق مما ابتدأ ،وهذه هي األوتاد التي يصح نسبتها إىل فرعون عىل أهنا
()1

معهودة للمخاطبني)

ومع أن هذا التفسري جمرد رأي ،ومل يسقه الشيخ حممد عبده عىل أنه تفسري هنائي،
وهو يف النهاية أفضل بكثري من تلك اخلرافات التي فرس هبا سلف السلفية القرآن الكريم..
إ ال أن السلفية مل يعجبهم هذا ..ولو أن كعب األحبار هو الذي قال هذا هلشوا له وبشوا،
ونقلوه يف كل تفاسريهم ..ولكن املشكلة أن حممد عبده مل يكن هو وال أبوه هيوديا حتى
ينال تلك املرتبة العظيمة يف الوثاقة بام يقول.
وقد علق الشلهوب عىل ذلك الرأي الذي قاله الشيخ حممد عبده بقوله( :ال شك
أن القرآن تكلم عن بعض الظواهر الكونية ،فهذه نثبتها ألن القرآن أشار هلا وتكلم عنها؛
لكن أن نتكلف يف ربط آيات القرآن بام نشاهده يف عاملنا أو بام يستجد من خمرتعات ،فهذا
خطأ شنيع يرتكب يف حق تفسري كالم اهلل ،وكون املرء يقول املراد باألوتاد هي األهرامات،
كأنه يقول ربنا جل يف عاله يقصد هذا ويريد هذا ،فالكالم يف التفسري دقيق جد ًا وخطر
جد ًا .وقد جنح ملثل ذلك بعض املفرسين من املتأخرين فأصبحوا يتكلفون يف ربط القرآن
بالظواهر الكونية والطبيعية واملخرتعات احلديثة ،وفاهتم أن املقصود األعظم من الكتاب
()2

العزيز أنه كتاب هداية ،وترشيع ،ال كتاب فلك)
(  )1تفسري جزء عم :حممد عبده ص.84
(  )2املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.15
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وما دمتم تؤمنون هبذا ـ يا معرش السلفية ـ فلم متلؤون تفاسريكم بتلك األقوال
الشنيعة من كالم سلفكم ..وهي ال تتناقض فقط مع جاللة القرآن ،وإنام تتناقض أيضا مع
كل العقول ،وكل العلوم؟
املأخذ الثالث :رد األحاديث الصحيحة والطعن يف الرواة.
ومن املآخذ الكربى واخلطرية التي وصم هبا الشلهوب املعتزلة القدامى واجلدد ما
سامه [رد األحاديث الصحيحة والطعن يف الرواة] ،ذلك أن املستند األكرب لكل البنيان
السلفي هو أولئك الرجال الذين قدموهم عىل كل يشء ..عىل العقل والنقل وكل يشء..
وأعطوهم حصانة خاصة ،فلذلك يشكل نقدهم أو التعرض هلم أكرب مهدد للبنيان
السلفي ..وهلذا وقفوا بشدة مع كل من تسول له نفسه استعامل العقل واملنطق يف حتليل
أمثال تلك الشخصيات ،أو وزهنا باملوازين الرشعية ،ألن املوازين الرشعية خاصة باخللف
ال بالسلف.
وقد ذكر الشلهوب أنواع التحريفات التي فعلها سلفه باحلديث وألصقها كام هي
بمن يسميهم املعتزلة القدامى واجلدد( ،)1فقال( :وقف (أهل األهواء) العقالنيون –قدي ًام
وحديث ًا -من السنة النبوية الصحيحة موقف ًا مشين ًا ،وذلك ألن كثري ًا من األحاديث
الصحيحة تقتلع أصوهلم من جذورها ،وتفسد عليهم منهجهم الذي أصلوه وبنوا عليه
طريقتهم .ولذلك سلكوا يف رد األحاديث الصحيحة التي خالفتها عقوهلم املريضة طرق ًا
خمتلفة ،فأول ٍ
يشء يؤولون احلديث بام يوافق أهوائهم وعقوهلم ،فإن أعياهم تأويل احلديث
ومل جيدوا إىل ذلك سبيالً ،جلئوا إىل رد احلديث ،فإن كان غري متواتر اسرتاحوا وقالوا :هذا
خرب آحاد ظني ال نقبله مطلق ًا ،وهؤالء هم املعتزلة القدماء ،واملعتزلة احلديثة واملعارصة،
قرصوا قبول خرب اآلحاد عىل األحكام دون العقائد ،وليس لدهيم عىل هذا التفريق دليل
(  )1كام رشحنا ذلك بتفصيل يف كتايب [هكذا يفكر العقل السلفي] ،و[الرتاث السلفي حتت املجهر]
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صحيح ،وهم مع ذلك تراهم ال يلتزمون هبذا التأصيل الذي أصلوه يف خرب اآلحاد ،فحتى
األحكام يردون بعض األحاديث الظنية ! فعاد األمر إىل اهلوى وحتكم العقل ،وال يعنيهم
بعد ذلك أن يكون يف الصحيحني أو يف غريمها من كتب احلديث ،وإن كان متواتر ًا بحثوا
يف سنده ،فإن كان أحد رواته قد روى شيئ ًا من اإلرسائيليات ردوا حديثه ألنه قد يكون
مأخوذ ًا من التوراة ،أو بحثوا يف سرية رواته ع ّلهم جيدون قشة يتعلقون هبا للطعن هبم حتى
يردوا احلديث .وقد تطاول العقالنيون قدي ًام وحديث ًا عىل الصحابة وخصوص ًا رواة
األحاديث ،ونالوا من عرضهم وكذبوهم ،معرضني بذلك عن تزكية اهلل هلم وثناء رسول
اهلل  عليهم .وهم – أي العقالنيني -سلكوا هذا السبيل لكي يسهل عليهم رد احلديث،
فإذا ُطعن يف الراوي يف أمانته وصدقه وعدله ،كان ذلك مدخ ً
ال لرد مروياته)

()1

ومن العجيب أن كل هذه املامرسات التي ذكرها مارسها سلفه الصالح ،فتالعبوا
باحلديث كام شاءوا ..لكن إن تدخل أحد من العقالء ،فأول حديثا أو رده قامت عليه
القيامة.
لكنهم يتصورون أن ذلك حق هلم وحدهم دون سائر الناس ،أو كام نقل الشلهوب
عن ابن تيمية قوله( :ومن املعلوم :أن أهل احلديث والسنة أخص بالرسول وأتباعه .فلهم
من فضل اهلل وختصيصه إياهم بالعلم واحللم وتضعيف األجر ما ليس لغريهم كام قال
بعض السلف( :أهل السنة يف اإلسالم كأهل اإلسالم يف امللل) ،فهذا الكالم تنبيه عىل ما
يظنه أهل اجلهالة والضاللة من نقص الصحابة يف العلم والبيان أو اليد والسنان .وبسط
هذا ال يتحمله هذا املقام .واملقصود :التنبيه عىل أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله :أن
طائفة غري أهل احلديث أدركوا من حقائق األمور الباطنة الغيبية يف أمر اخللق والبعث
واملبدأ واملعاد وأمر اإليامن باهلل واليوم اآلخر وتعرف واجب الوجود والنفس الناطقة
(  )1املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.20
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والعلوم واألخالق التي تزكو هبا النفوس وتصلح وتكمل دون أهل احلديث فهو  -إن كان
من املؤمنني بالرسل  -فهو جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق وإال فهو منافق خالص
ِ
ِ
ِ
الس َف َها ُء َأ َال إِ َّهنُ ْم ُه ُم
من الذين ﴿إِ َذا ق َيل َهل ُ ْم آمنُوا ك ََام آ َم َن الن ُ
َّاس َقا ُلوا َأ ُنؤْ م ُن ك ََام آ َم َن ُّ
ون ِيف آي ِ
ون﴾ [البقرة ،]13 :وقد يكون من ﴿ا َّل ِذين ُجي ِ
اد ُل َ
الس َف َها ُء َو َلكِ ْن َال َي ْع َل ُم َ
ات اهللَِّ
َ
َ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َري س ْل َط ٍ
اج َ
يب َل ُه
ان َأت ُ
اس ُت ِج َ
حي ُّ
ون ِيف اهللَِّ م ْن َب ْعد َما ْ
َاه ْم ﴾ [غافر ،]35 :ومن ﴿ا َّلذي َن ُ َ
بِغ ْ ِ ُ
حج ُتهم د ِ
اح َضة ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم َو َع َل ْي ِه ْم غ ََضب َو َهل ُ ْم ع ََذاب َش ِديد﴾ [الشورى ]16 :وقد يبني
ُ َّ ُ ْ َ
ذلك بالقياس العقيل الصحيح الذي ال ريب فيه  -وإن كان ذلك ظاهرا بالفطرة لكل سليم
الفطرة  -فإنه متى كان الرسول أكمل اخللق وأعلمهم باحلقائق وأقومهم قوال وحاال :لزم
أن يكون أعلم الناس به أعلم اخللق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل
()1

اخللق)

وهذا الكالم اخلطري من ابن تيمية ،والذي ادعى فيه احتكار أهل احلديث للسنة
النبوية ،بل اعتربهم الفرقة الناجية الوحيدة ،هو نص يف تكفري كل املخالفني ..وقوله (أهل
السنة يف اإلسالم كأهل اإلسالم يف امللل) وحده كاف يف بيان تكفري ابن تيمية اجلامعي لألمة
مجيعا ما عدا سلفه.
ومن النامذج التي ساقها الشلهوب للمعتزلة القدامى موقفهم من احلديث الذي
يرفعونه إىل رسول اهلل  وهو (ما من بني آدم مولود إال يمسه الشيطان حني يولد فيستهل
صارخ ًا من مس الشيطان غري مريم وابنها)

()2

فقد قال الزخمرشي تعقيبا عليه( :وما يروى من احلديث ما من مولود يولد إال
والشيطان يمسه حني يولد فيستهل صارخ ًا من مس الشيطان إياه إال مريم وابنها فاهلل أعلم
(  )1الفتاوى ()140/4
(  )2البخاري ()199/4
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بصحته ،فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان يف إغوائه إال مريم وابنها فإهنام كانا
معصومني ،وكذلك من كان يف صفتهام ..واستهالله صارخ ًا من مسه ختييل وتصوير
لطمعه فيه ..وأما حقيقة املس والنخس كام يتوهم أهل احلشو فكال ،ولو سلط إبليس عىل
الناس ينخسهم المتألت الدنيا رصاخ ًا وعياط ًا مما يبلونا به من نخسه)

()1

فهذا الكالم العقالين اجلميل واملمتلئ باألدب مل يعجب السلفية ،بل اعتربوا صاحبه
طاعنا يف السنة ،ألنه يقيض عىل ذلك الدجل والشعوذة واخلرافة التي فتحوا هبا عياداهتم يف
الرقية التي يصفوهنا بالرشعية.
ومن النامذج التي ساقها للمعتزلة اجلدد ،إنكار الشيخ حممد عبده حلديث سحر لبيد
بن األعصم رسول اهلل  وقوله( :وعيل أي حال فلنا بل علينا أن نفوض األمر يف احلديث
()2

وال نحكمه يف عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل)

فمع كون الشيخ حممد عبده عرض احلديث عىل القرآن ،فرأى خمالفته له ،فأنكره،
لكون القرآن الكريم أقوى ثبوتا ،وأوضح داللة ..لكن السلفية ال يعجبهم هذا ..ألهنم
مستعدون لرضب القرآن الكريم ..ولو بحديث واحد يرويه من كان ،وكيف كان.
وهلذا ،فقد عقب عليه بقوله( :رد األحاديث واالقتصار عىل القرآن موافق ملا أخرب
عنه رسول اهلل  ،قال( :أال إين أوتيت هذا الكتاب ومثله معه ،أال يوشك رجل شبعان
عىل أريكته يقول :عليكم هبذا القرآن فام وجدتم فيه من حالل فأحلوه وما وجدتم فيه من
()3

حرام فحرموه)

وهكذا ينقل عن الشيخ حممد رشيد رضا ـ متهام إياه باالعتزال والعقالنية ـ قوله:

(  )1تفسري الكشاف)386-385 /1( :
(  )2تفسري جزء عم :حممد عبده ص .186
(  )3رواه أبو داود.4604 :
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(وإن يف البخاري أحاديث يف أمور العادات والغرائز ،ليست من أصول الدين وال فروعه..
وأنه ليست من أصول اإليامن ،وال من أركان اإلسالم أن يؤمن املسلم بكل حديث رواه
( )1

البخاري ،مهام يكن موضوعه)

وينقل موقفه من كعب األحبار جمرما له ،لكونه سامه( :بركان اخلرافات) ،وقال فيه:
()2

(كعب األحبار الذي أجزم بكذبه ،بل ال أثق بإيامنه)

وعقب عىل هذا بغضب قائال( :قلت :كعب األحبار أخرج له مسلم ،وأبو داود،
والنسائي ،والرتمذي يف كتبهم ،واهتامه بتعمد الكذب يطعن يف نقل أئمة احلديث عنه..
فكيف يصح لنا بعد ذلك أن نأخذ عنهم وهم يروون عن كذابني يتعمدون الكذب ،ال نظن
()3

هبم ذلك إال أن يذكروا يف رواية –حاشا مسلم -تكون لالعتضاد ،فهذا قد جتده)

وبسبب هذا املوقف اهتم الشيخ حممد الغزايل بالعرصانية ،والعقالنية واالعتزال،
ونقل عنه ليثبت ذلك قوله( :إن ركام ًا من األحاديث الضعيفة مأل آفاق الثقافة اإلسالمية
بالغيوم ،وركام ًا مثله من األحاديث التي صحت ،وسطا التحريف عىل معناها ،أو ال بسها،
كل ذلك جعلها تنبو عن دالالت القرآن القريبة والبعيدة ،وقد كنت أزجر بعض الناس
عن رواية احلديث الصحيح ،حتى يكشفوا الوهم عن معناه ،إذا كان هذا الوهم مومه ًا،
مثل حديث( :لن يدخل أحد اجلنة بعمله) إن طوائف من البطالني والفاشلني ،وقفت عند
()4

ظاهره املرفوض)

هذا جمرد نموذج عن القمع الفكري الذي يامرسه السلفية عىل كل باحث ومفكر
وعاقل ،وصدق نرص حامد أبو زيد حينام سمى كتابه [التفكري يف زمن التكفري] ،ذلك ألن
(  )1جملة املنار :جملد ( )29ص .104
(  )2تفسري املنار جملد ( )27ص .697
(  )3املشاهبة بني املعتزلة األوائل واملعتزلة اجلدد ،ص.22
(  )4السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ص.119
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املوازين السلفية يف التكفري تدعو املؤمن إىل إلغاء عقله وتفكريه وكل قدراته التحليلية
ليحافظ عىل اإليامن ،وإال فإنه سيقع يف التجهم واالعتزال والعقالنية والعرصانية ..وكل
ذلك عندهم كفر وضالل.
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السلفية ..وتكفري املدارس الفقهية
قد يعتقد الكثري أن التكفري السلفي يتوقف عىل املدارس العقدية ،باعتبارها تبحث
يف املسائل العقدية ..وهذه املسائل تتعلق بأصل أصول الدين ،ولذلك فإن التعامل معها
حيتاج إىل الشدة واحلزم ،لتحفظ حقائق الدين من التحريف والتأويل والتعطيل.
لكن ذلك غري صحيح ..فطوفان التكفري السلفي الذي شمل األمة مجيعا ،مل يتوقف
عند متكلمي املعتزلة واألشاعرة واجلهمية ،بل راح يغرق كل فقهاء األمة وتالميذهم
وأتباعهم عىل مدار التاريخ اإلسالمي ،ومل يستثن من ذلك إال ثلة حمدودة ،قد ال تعدو
أصحاب املذاهب وتالميذهم األوئل ،بل إن منهم من تكلم فيه السلف وكفره وكفر كل
من تبعه ،وكفر كل من مل يكفره.
أما أسباب تكفري هؤالء ،فكثرية جدا ،لكنا سنقترص يف هذا الفصل عىل نوعني
كبريين منها ،لنبني انطباقهام عىل مجيع علامء األمة ما عدا تلك الثلة القليلة التي نجت من
سيف التكفري السلفي.
أما النوع األول ،فهو التكفري بسبب الوقوع يف أخطاء أو انحرافات عقدية ،مثل نفي
اجلهة عن اهلل تعاىل ،أو القول بخلق القرآن ،أو ما يسميه السلفية تعطيل الصفات ..ومجاهري
علامء األمة من املذاهب األربعة وغريها يقولون هبذا ،ومنهم الفقهاء واملحدثون واملفرسون
وغريهم ..وسنرى النامذج الكثرية عنهم ،وعن تكفري السلفية هلم.
أما النوع الثاين ،فهو التكفري بسبب الوقوع يف بعض األخطاء الفقهية ،والتي يوليها
السلفية شأنا كبريا ،بل يعتربوهنا من مسائل العقائد ،بل يعتربوهنا من أهم ركن فيه عندهم،
وهو توحيد األلوهية ،وهذه املسائل كثرية تشمل التوسل وزيارة قبور الصاحلني والتربك
هبا ونحو ذلك ..والسلفية يعتربون كل هذا رشكا جليا يكفر فاعله ،سواء كان عاملا أو
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عاميا ،ويتأكد التكفري إن كان عاملا.
وهلذا نرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب يطلق الفتاوى الكثرية عىل كفر علامء عرصه
من املذاهب األربعة ،وال يكتفي بالتكفري املطلق ،بل يضم إليه التكفري العيني ،فيسمي
الكثري من العلامء ،ويعتربهم كفرة.
وقد سار عىل دربه كل مشايخ السلفية املتأخرين ،اللهم إال تلك الثلة القليلة التي
تستعمل التقية ،فترصح بالتكفري املطلق ،وترصح باحرتامها لتكفري سلفها للعلامء ،بل
تعتربهم جمددين ،وأنه لوالهم ملا حفظ الدين ..لكنها وحرصا عىل أال توصم بالتكفري تغريه
إىل ألفاظ قريبة ال تفيد عندهم إال التكفري من أمثال [قبوريني] ،وهي قد تتظاهر بالورع
فتتوقف عن تكفري األعيان ،وإن كان واقعها ال يقول بذلك ،ذلك أن من كفر واحدا من
الناس لسبب من األسباب ،فقد شمل بتكفريه كل من وقع يف ذلك السبب ،ألنه ال حماباة
يف أمثال هذه املسائل.
ولذلك فإننا سننطلق من تلك املواقف التكفريية الرصحية التي قام هبا السلفية
متقدموهم ومتأخروهم ،ونبني انطباقها عىل سائر علامء األمة.
وقد كان يف إمكاننا يف هذا الفصل أن نقترص عىل مكفر واحد ،كنفي اجلهة ،ونذكر
النامذج عن كل العلامء الذين قالوا به ،وكان ذلك وحده كافيا لتكفريهم ،لكنا مل نشأ ذلك،
بل آثرنا أن نذكر النواقض املختلفة ،حتى إذا جادلوا يف أي ناقض منها ،وجدوا أمامهم
ِ
ِ
يم ِيف َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه
غريه ،كام قال تعاىل عن إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّلذي َح َّ
اج إِ ْب َراه َ
اهيم ر ِ
ِ
ِ
يم َفإِ َّن اهللََّ
يت َق َال َأنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
حييِي َو ُي ِم ُ
اهللَُّ ا ْملُ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َر ُ َ ِّ َ
يت َقا َل إِ ْب َراه ُ
يب ا َّلذي ُ ْ
رش ِق َف ْأ ِ
س ِم َن املَْ ْ ِ
ت ِ َهبا ِم َن املَْغ ِْر ِ
الش ْم ِ
َي ْأ ِيت بِ َّ
ب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر ﴾ [البقرة]258 :
أوال ـ التكفري املطلق
يضع السلفية الكثري من القوانني التي عىل أساسها يكون التكفري ،ويسموهنا
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[نواقض اإليامن] ،ويعتربون كل من وقع فيها ،أو يف أي واحد منها كافرا أو مرشكا رشكا
جليا حتى لو صام وصىل وحتىل بكل ما يتطلب الدين من قيم.
وهلذا نرى الشيخ حممد بن عبد الوهاب وأتباعه يطلقون التكفري عىل سائر األمة،
العتقادهم أهنم وحدهم أهل التوحيد ،وأن من عداهم قد وقع إما يف براثن املتكلمني،
فصار ينفي اجلهة ويعطل الصفات ،أو وقع يف براثن الصوفية فصار يتوسل ويتربك ..وكل
ذلك عندهم كفر وضاللة.
بناء عىل هذا ،سنتحدث يف هذا املبحث عن أهم سببني من أسباب التكفري ،يمكن
تطبيقهام عىل األمة مجيعا ،ما عدا السلفية وإن كان ال ينجو مجيعهم منها ..أوهلام الوقوع يف
النواقض العقدية ،كنفي اجلهة والتعطيل والقول بخلق القرآن وهي مجيعا مما اهتم به
سلفهم األول ،وكفروا األمة عىل أساسه ..وثانيهام الوقوع فيام يسمونه الرشك اجليل نتيجة
القول بالتوسل أو االستغاثة أو التربك ونحوها ،وهي مما وضع أسسه املتأخرون كابن
تيمية ،وطبقها من بعده حممد بن عبد الوهاب ومدرسته ،وهي مجيعا مسائل عملية فقهية
أعطاها السلفية بعدا عقديا إلرضاء شهوة العدوانية والتكفري التي تربوا عليها من لدن
سلفهم الصالح.
 1ـ التكفري بسبب الوقوع يف نواقض اإليامن العقدية
ذكرنا يف الفصل السابق النواقض العقدية الكثرية التي اختص هبا السلفية دون
غريهم من الفرق واملذاهب ،والتي عىل أساسها شمل تكفريهم كل املدارس العقدية من
األشاعرة واملاتريدية واملعتزلة باإلضافة للصوفية واإلمامية والزيدية واإلباضية ،فكل
هؤالء مجيعا ينزهون اهلل عن اجلهة واملكان والرتكيب واألعضاء ونحوها..
وبام أن املدارس الفقهية ارتبطت باملدارس العقدية التي كفرها السلفية ،فإن التكفري
صار يشملها أيضا ،فلم يستثن من ذلك إال املتقدمون من أصحاب املذاهب الذين وقع
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اخلالف يف بعضهم.
يقول احلافظ تاج الدين السبكي يف كتابه [معيد النعم ومبيد النقم] عن عالقة أكثر
املذاهب الفقهية باملدرسة األشعرية( :وهؤالء احلنفية والشافعية واملالكية وفضالء احلنابلة،
وهلل احلمد يف العقائد يد واحدة ،كلهم عىل رأي أهل السنة واجلامعة ،يدينون اهلل تعاىل
بطريق شيخ السنة واجلامعة أيب احلسن األشعري رمحه اهلل تعاىل ،ال حييد عنها إال رعاع من
وبرأ اهلل
احلنفية والشافعية حلقوا بأهل اإلعتزال ورعاع من احلنابلة حلقوا بأهل التجسيمّ ،
تضمنته عقيدة
املالكية فلم نر مالكيا إال أشعري عقيدة ،وباجلملة عقيدة األشعرية هي ما ّ
()1

أيب جعفر الطحاوي التي تلقاها علامء املذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)

وكل مقوالت هؤالء ترجع للتنزيه املحض الذي يسميه السلفية جتهام وتعطيال ،كام
قال ابن عساكر معربا عنهم( :فإهنم – يعني األشاعرة – بحمد اهلل ليسوا معتزلة ،وال نفاة
لصفات اهلل معطلة ،لكنهم يثبتون له سبحانه ما أثبته لنفسه من الصفات ،ويصفونه بام
اتصف به يف حمكم اآليات ،وبام وصفه به نب ّيه ‘ يف صحيح الروايات وينزهونه عن سامت
النقص واآلفات ،فإذا وجدوا من يقول بالتجسيم أو التكييف من املجسمة واملشبهة ،ولقوا
من يصفه بصفات املحدثات من القائلني باحلدود واجلهة فحينئذ يسلكون طريق التأويل،
ويثبتون تنزهيه تعاىل بأوضح الدليل ،ويبالغون يف إثبات التقديس له والتنزيه خوف ًا من
وقوع من ال يعلم يف ُظلم التشبيه ،فإذا أمنوا من ذلك رأوا أن السكوت أسلم ،وترك
اخلوض يف التأويل إال عند احلاجة أحزم ،وما مثاهلم يف ذلك إال مثل الطبيب احلاذق الذي
يداوي ّ
كل داء من األدواء بالدواء املوافق ،فإذا حتقق غلبة الربودة عىل املريض داواه
املتأول
باألدوية
احلارة ،ويعاجله باألدوية الباردة عند تيقنه منه بغلبة احلرارة ..وما مثال ّ
ّ
بالدليل الواضح إال مثال الرجل السابح ،فإنه ال حيتاج إىل السباحة ما دام يف الرب ،فإن اتفق
(  )1معيد النعم ومبيد النقم ،ص.75
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له يف بعض األحايني ركوب البحر ،وعاين هوله عند ارجتاجه وشاهد منه تالطم أمواجه،
وعصفت به الريح حتى انكرس ال ُفلك ،وأحاط به إن مل يستعمل السباحة اهلُلك ،فحينئذ
املوحد ما دام سالك ًا
يسبح بجهده طلب ًا للنجاة ،وال يلحقه فيها تقصري ح ّب ًا للحياة ،فكذلك ّ
جلة التشبيه ،فهو غري حمتاج إىل اخلوض يف التأويل
ّ
حمجة التنزيه ،آمن ًا يف عقده من ركوب ّ
لسالمة عقيدته من التشبيه واألباطيل ،فأما إذا تكدّ ر صفاء عقده بكدورة التكييف
والتمثيل ،فال بدّ من تصفية قلبه من الكدر بمصفاة التأويل ،وترويق ذهنه براووق الدليل،
()1

لتسلم عقيدته من التشبيه والتعطيل)

وكال املنهجني ـ كام رأينا يف الفصل السابق مرفوض لدى السلفية ـ بل يكفر القائل
به ،وسأسوق هنا بعض أقوال أئمتهم التي يرجعون إليها من مصدر مصادرهم املعتربة،
وهو كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد ،لنطبق من خالله تكفريات السلفية عىل أعالم األمة
ومدارسها املختلفة.
فمن تلك النصوص الواضحة يف التكفري ،والتي ال حتتاج إىل أي شغب أو جدل ،ما
رواه عبد اهلل بن أمحد عن خارجة أنه قال( :اجلهمية كفار بلغوا نساءهم أهنن طوالق ،وأهنن
ال حيللن ألزواجهن ال تعودوا مرضاهم وال تشهدوا جنائزهم ،ثم تال﴿ :طه (َ )1ما َأنْزَ ْلنَا
آن لِت َْش َقى ( )2إِ َّال ت َْذكِر ًة َملِن َخي َْشى (َ )3تن ِْز ًيال ِممَّن َخ َل َق ْاألَر َض والسامو ِ
َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
ات
َ َّ َ َ
ْ
َ ْ
ْ
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى﴾ [طه ]5 - 1 :وهل يكون االستواء إال بجلوس)
الر ْ َ
ش ْ
ا ْل ُع َىل (َّ )4

()2

وهذا النص واضج جدا يف تكفري كل املدارس الفقهية ،ألهنا مجيعا تقف من
االستواء موقف التأويل أو التفويض ..وكلها تتفق عىل تنزيه اهلل عن اجللوس واملكان
واحليز.
(  )1تبيني كذب املفرتي ص.388 /
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)105/1( ،
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وروى عن عيل بن احلسن بن شقيق ،قال :سألت عبد اهلل بن املبارك كيف ينبغي لنا
أن نعرف ،ربنا عز وجل؟ قال :عىل السامء السابعة عىل عرشه ،وال نقول كام تقول اجلهمية
()1

إنه هاهنا يف األرض)

وهذا الكالم واضح يف تكفري كل املدارس ،ألهنا مجيعا تتفق عىل تنزيه اهلل عن املكان.
أما اإلمام أمحد ،فقد روى عنه ابنه عبد اهلل الكثري من النصوص التي لو طبقت عىل
مجيع املذاهب اإلسالمية حلكم عليها بالكفر ،ومنها قوله( :من قال :القرآن خملوق فهو
عندنا كافر ،ألن القرآن من علم اهلل عز وجل وفيه أسامء اهلل عز وجل)( ،)2وكل املذاهب
اإلسالمية ـ ما عدا السلفية ـ تقول بخلق القرآن كام سبق وأن ذكرنا ذلك يف الفصل السابق.
وروى عبد اهلل عن أبيه( :من قال ذلك القول ال يصىل خلفه اجلمعة وال غريها :إال
أنا ال ندع إتياهنا فإن صىل رجل أعاد الصالة ،يعني خلف من قال :القرآن خملوق) ،وروى
()3

عنه( :إذا كان القايض جهميا فال تشهد عنده)

وروى عن سفيان بن عيينة ـ أحد سلفهم املعتربين ـ قوله( :القرآن كالم اهلل عز
وجل ،من قال :خملوق ،فهو كافر ،ومن شك يف كفره فهو كافر)( ،)4وقوله( :من قال القرآن
()5

خملوق كان حمتاجا أن يصلب عىل ذباب يعني جبال)

وروى عن بعضهم أنه قال( :كنت عند عبد اهلل بن إدريس [وهو من أئمة السلفية
املعتربين] ،فسأله بعض أصحاب احلديث ممن كان معنا فقال :ما تقول يف اجلهمية يصىل
خلفهم؟ قال الفضل ثم اشتغلت أكلم إنسانا بيشء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس فقلت
(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)111/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)102/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)103/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)112/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)112/1( ،
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للذي سأله :ما قال لك؟ فقال :قال يل( :أمسلمون هؤالء ال ،وال كرامة ،ال يصىل
()1

خلفهم)

وروى عن آخر قال :حرضت عبد اهلل بن إدريس فقال له رجل :يا أبا حممد ،إن قبلنا
ناسا يقولون :إن القرآن خملوق ،فقال( :من اليهود؟) قال :ال ،قال( :فمن النصارى؟) قال:
ال ،قال( :فمن املجوس؟) قال :ال ،قال( :فممن؟) قال :من املوحدين ،قال( :كذبوا ليس
هؤالء بموحدين هؤالء زنادقة ،من زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أن اهلل عز وجل خملوق،
()2

ومن زعم أن اهلل تعاىل خملوق فقد كفر ،هؤالء زنادقة هؤالء زنادقة)

وروى عن وكيع بن اجلراح قوله( :أما اجلهمي فإين أستتيبه فإن تاب وإال قتلته)(،)3
وقوله ( :من زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أنه حمدث ومن زعم أنه حمدث فقد كفر)(،)4
وقوله( :من زعم أن القرآن ،خملوق فقد زعم أنه حمدث يستتاب فإن تاب وإال رضبت
()6

رقبته)( )5وروى أنه سئل عن ذبائح اجلهمية ،فقال( :ال تؤكل هم مرتدون)

وروى عن بعضهم قال :سألت معتمر بن سليامن ،فقلت :يا أبا حممد :إمام لقوم
يقول :القرآن خملوق أصيل خلفه؟ فقال( :ينبغي أن ترضب عنقه) ،قال فطر :وسألت محاد
بن زيد فقلت :يا أبا إسامعيل لنا إمام يقول :القرآن خملوق أصيل خلفه؟ قال( :صل خلف
مسلم أحب إيل) وسألت يزيد بن زريع فقلت :يا أبا معاوية :إمام لقوم يقول :القرآن خملوق

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)113/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)113/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)114/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)115/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)115/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)117/1( ،

122

()1

أصيل خلفه؟ قال( :ال وال كرامة)

وروى عن عبد الرمحن بن مهدي قوله( :من زعم أن اهلل تعاىل مل يكلم موسى
صلوات اهلل عليه يستتاب فإن تاب وإال رضبت عنقه)( ،)2وقوله( :لو كان يل من األمر
يشء لقمت عىل اجلرس فال يمر يب أحد من اجلهمية إال سألته عن القرآن فإن قال :إنه خملوق
رضبت رأسه ورميت به يف املاء)( ،)3وقوله( :اجلهمية يستتابون فإن تابوا وإال رضبت
()4

أعناقهم)

وهكذا روى عن يزيد بن هارون قوله ـ وقد ذكرت اجلهمية عنده ـ( :هم واهلل زنادقة
عليهم لعنة اهلل)( ،)5وقوله( :واهلل الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم
من قال :القرآن خملوق فهو زنديق)( ،)6وقوله( :من زعم أن الرمحن عىل العرش استوى
()7

عىل خالف ما يقر يف قلوب العامة فهو جهمي)

بل إن عبد اهلل بن أمحد يروي عن أبيه وغريه شمولية هذه األحكام حتى ملن يقول
بأن القرآن كالم اهلل ،ولكن التالوة واأللفاظ خملوقة ،وهو قول أكثر األمة بناء عىل تبعيتها
للمدرسة األشعرية ،فقد روى عنه أنه سأله :ما تقول يف رجل قال :التالوة خملوقة وألفاظنا
بالقرآن خملوقة والقرآن كالم اهلل عز وجل وليس بمخلوق؟ وما ترى يف جمانبته؟ وهل
يسمى مبتدعا؟ فقال( :هذا جيانب وهو قول املبتدع ،وهذا كالم اجلهمية ليس القرآن

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)118/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)119/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)120/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)121/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)121/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)122/1( ،
(  )7السنة لعبد اهلل بن أمحد)123/1( ،
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()1

بمخلوق)

وروى عنه قوله( :من قال يشء من اهلل عز وجل خملوق علمه أو كالمه فهو زنديق
كافر ال يصىل عليه ،وال يصىل خلفه وجيعل ماله كامل املرتد ويذهب يف مال املرتد إىل مذهب
أهل املدينة أنه يف بيت املال)
وقال :سألت أيب رمحه اهلل قلت :إن قوما يقولون :لفظنا بالقرآن خملوق ،فقال( :هم
جهمية وهم أرش ممن يقف ،هذا قول جهم ،وعظم األمر عنده يف هذا ،وقال :هذا كالم
جهم) ،وسألته عمن قال :لفظي بالقرآن خملوق ،فقال :قال اهلل عز وجلَ ﴿ :وإِ ْن َأ َحد ِم َن
املُْ ْ ِ ِ
()2
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللَِّ ﴾ [التوبة)]6 :
رشكنيَ ْ
بل إن هذه األحكام املتشددة املمتلئة بالعنف مل تشمل املتكلمني يف تلك العقائد
فقط ،بل شملت أيضا أولئك البسطاء الورعني الذين توقفوا أو فوضوا أو اعتربوا البحث
يف أمثال هذه املسائل نوعا من الرتف الذي مل نطالب به ،وقد روى عبد اهلل بن أمحد يف هذا
عن أبيه قال( :من كان من أصحاب احلديث أو من أصحاب الكالم فأمسك عن أن يقول:
()3

القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي)

وقال :سمعت أيب رمحه اهلل مرة أخرى وسئل عن اللفظية ،والواقفة فقال( :من كان
()4

منهم حيسن الكالم فهو جهمي ،وقال مرة أخرى هم رش من اجلهمية)

وروى أنه ذكر ليحيى بن أيوب الشكاك الذين يقولون ال نقول القرآن خملوق وال
غري خملوق فقال :كنت قلت أليب شداد صديق يل( :من قال هذا فهو جهمي صغري) ،قال

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)163/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)164/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)151/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)179/1( ،
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()1

حييى( :وهو اليوم جهمي كبري)

هذ ه أمثلة عن بعض أعالم السلف ،ومواقفهم من بعض الفروع التنزهيية البسيطة
التي أصبح القول هبا بدهييا عند مجيع املدارس اإلسالمية.
ولو أن السلفية تابوا من هذه املقوالت ،وخطأوا سلفهم فيها ،وتراجعوا عنها،
وذكروا أن اخلالف فيها ويف أمثاهلا فرعي ،ملا وصمناهم بالتكفري ..ولكنهم ال يزالون
يرصون عليها ،بل يذكروهنا كل حني ،ويؤيدوهنا ،ويطبعون الكتب التي تنرش مثل هذا
الفكر التكفريي اخلطري ،فكيف ال نعتربهم مكفرة بعد هذا كله؟
بل إهنم يعتربون جمرد النقد ملثل هذه الطروحات اإلرهابية اخلطرية املمتلئة بالعنف
والعدوانية طعنا يف السلف واألئمة ..ومن طعن يف السلف واألئمة طعن يف الدين نفسه.
بناء عىل هذا ،سنذكر نموذجني هنا للتكفري السلفي إلمامني كبريين من أئمة الدين،
مها أبو حنيفة وابن حجر ..وسنذكر التطبيقات املفصلة عىل أعيان املذاهب يف املبحث الثاين
اخلاص بالتكفري املعني.
النموذج األول :املوقف من أيب حنيفة
بناء عىل تلك األقوال السابقة التي اعتربها السلفية معايري يف احلكم عىل األمة
وأعالمها الكبار ،نحب أن نذكر هنا نموذجا بسيطا للموقف الذي اختذه سلف السلفية من
أيب حنيفة (املتوىف150 :هـ) صاحب املذهب املعروف ،واملنترش يف كثري من بالد العامل
اإلسالمي يف القديم واحلديث.
وسنعتمد يف ذلك عىل املرجع السابق ،باعتباره يمثل وجهة نظر كبار أعالم السلف
األوائل من أمحد بن حنبل وغريه من أصحابه وممن سبقه أو حلقه ،وقد عنون عبد اهلل بن
أمحد هلذا التكفري والتطاول عىل أيب حنيفة هبذا العنوان [ما حفظت عن أيب وغريه من
(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)179/1( ،
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املشايخ يف أيب حنيفة]
ومن تلك الروايات التي أوردها ما رواه عن إسحاق بن منصور الكوسج ،قال:
قلت ألمحد بن حنبل :يؤجر الرجل عىل بغض أيب حنيفة وأصحابه؟ قال :إي واهلل(.)1
وروى عن سعيد بن سلم ،قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أيب حنيفة،
فقال( :وما تصنع به مات جهميا)( ،)2وقال :قلت أليب يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول
()3

جهم؟ فقال( :نعم)

وروى عن إسامعيل بن محاد بن أيب حنيفة ،يقول( :هو دينه ودين آبائه يعني القرآن
()4

خملوق)

()5

وروى عن أيب يوسف ،قال( :أول من قال :القرآن خملوق أبو حنيفة)

وروى عن حازم الطفاوي قال :وكان من أصحاب احلديث( :أبو حنيفة إنام كان
( )6

يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان)

وروى عن عمر بن محاد بن أيب حنيفة ،قال :أخربين أيب محاد بن أيب حنيفة ،قال:
أرسل ابن أيب ليىل إىل أيب فقال له :تب مما تقول يف القرآن أنه خملوق وإال أقدمت عليك بام
تكره ،قال :فتابعه قلت :يا أبه كيف فعلت ذا؟ قال( :يا بني خفت أن يقدم عيل فأعطيت
()7

تقية)

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)180/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)181/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)181/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)182/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)183/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)183/1( ،
(  )7السنة لعبد اهلل بن أمحد)183/1( ،
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وروى عن سفيان الثوري قوله :قال يل محاد بن أيب سليامن( :اذهب إىل الكافر يعني
()1

أبا حنيفة فقل له :إن كنت تقول :إن القرآن خملوق فال تقربنا)

وروى عن سفيان الثوري ،قال :سمعت محادا ،يقول( :أال تعجب من أيب حنيفة
()2

يقول :القرآن خملوق ،قل :له يا كافر يا زنديق)

وروى عن عبدة بن عبد الرحيم ،قال دخلنا عىل عبد العزيز بن أيب رزمة نعوده أنا
وأمحد بن شبويه وعيل بن يونس فقال يل عبد العزيز :يا أبا سعيد ،عندي رس كنت أطويه
عنكم فأخربكم ،وأخرج بيده عن فراشه فقال سمعت ابن املبارك يقول :سمعت األوزاعي
يقول( :احتملنا عن أيب حنيفة كذا وعقد بأصبعه ،واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية،
واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب حتى جاء السيف عىل أمة حممد  فلام جاء
()3

السيف عىل أمة حممد  مل نقدر أن نحتمله)

وروى عن األوزاعي ،أنه ذكر أبا حنيفة فقال ال أعلمه إال قال ينقض عرى
()4

اإلسالم

وروى عنه أيضا قوله( :أبو حنيفة ضيع األصول وأقبل عىل القياس)( ،)5وقوله( :ما
ولد يف اإلسالم مولد أرش من أيب حنيفة وأيب مسلم وما أحب أنه وقع يف نفيس أين خري من
أحد منهام وأن يل الدنيا وما فيها)( ،)6وقوله( :لو كان هذا اخلطأ يف أمة حممد  ألوسعهم

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)184/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)184/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)185/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)186/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)186/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)187/1( ،
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()1

خطأ ،ثم قال :ما ولد يف اإلسالم مولد أشأم عليهم من أيب حنيفة)

وروى عن سالم بن أيب مطيع قوله( :كنت مع أيوب السختياين يف املسجد احلرام
فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه ،فلام رآه أيوب قال ألصحابه :قوموا ال يعدنا بجربه ،قوموا ال
()2

يعدنا بجربه)

وروى عن أيوب قوله( :لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب
( )3

سابري)

وروى عن ابن عون قوله( :ما ولد يف اإلسالم مولود أشأم عىل أهل اإلسالم من أيب
()4

حنيفة)

وروى عن معرف قال :دخل أبو حنيفة عىل األعمش يعوده فقال :يا أبا حممد لوال
أن يثقل ،عليك جميئي لعدتك يف كل يوم ،فقال األعمش :من هذا؟ قالوا :أبو حنيفة ،فقال:
()5

(يا ابن النعامن أنت واهلل ثقيل يف منزلك فكيف إذا جئتني)

وروى عن سفيان بن سعيد قوله( :ما ابن حيطب بسيفه أقطع لعرى اإلسالم من هذا
()6

برأيه يعني أبا حنيفة)

وروى عن مالك أنه ذكر أبا حنيفة فذكره بكالم سوء وقال( :كاد الدين ،وقال :من
كاد الدين فليس من الدين)( ،)7وقوله( :أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟) قلت :نعم ،قال( :ما

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)187/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)188/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)189/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)189/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)190/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)198/1( ،
(  )7السنة لعبد اهلل بن أمحد)199/1( ،
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ينبغي لبلدكم أن يسكن)( ،)1وقوله( :أبو حنيفة من الداء العضال ..أبو حنيفة ينقض
()3

السنن)( ،)2وقوله( :ما ولد يف اإلسالم مولود أرض عىل أهل اإلسالم من أيب حنيفة)

وروى عن رشيك بن عبد اهلل قوله( :ألن يكون يف كل ربع من أرباع الكوفة مخار
يبيع اخلمر خري من أن يكون فيه من يقول بقول أيب حنيفة)( ،)4وقوله( :أصحاب أيب حنيفة
()5

أشد عىل املسلمني من عدهتم من لصوص تاجر قمي)

وروى عن أسود بن سامل قوله( :إذا جاء األثر ألقينا رأي أيب حنيفة وأصحابه يف
احلش) ،ثم قال يل أسود( :عليك باألثر فالزمه أدركت أهل العلم يكرهون رأي أيب حنيفة
()6

ويعيبونه)

وروى عن حممد بن جابر قوله :سمعت أبا حنيفة ،يقول( :أخطأ عمر بن اخلطاب،
()7

فأخذت كفا من حص فرضبت به وجهه)

هذه جمرد نامذج عن مواقف سلف السلفية األوائل من أيب حنيفة ،وأحقادهم عليه،
وهي تبني لنا بعض أرسار تلك العدوانية املوجودة يف السلفية ،وكيف ال يكونون كذلك،
وهم يقدسون رجاال هذا شأهنم ،وهذا أدهبم ،وهذا تعاملهم مع قرين من أقراهنم ،وزميل
من زمالئهم يف العلم.
والسلفية الذين يامرسون التقية يغضون الطرف عن أمثال هذه النصوص،

(  )1السنة لعبد اهلل بن أمحد)199/1( ،
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد)199/1( ،
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد)200/1( ،
(  )4السنة لعبد اهلل بن أمحد)203/1( ،
(  )5السنة لعبد اهلل بن أمحد)203/1( ،
(  )6السنة لعبد اهلل بن أمحد)224/1( ،
(  )7السنة لعبد اهلل بن أمحد)224/1( ،
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ويكتموهنا ،وال يتجرؤون أبدا عىل اإلنكار عليها ،ألهنم لو فعلوا فسيعتربون من الطاعنني
يف أهل احلديث ..وال يطعن فيهم إال زنديق.
وقد ذكرنا هذا النموذج لنطبقه بعد ذلك عىل مجيع أعالم األمة من أصحاب
املدارس املختلفة الذين يتفقون مع أيب حنيفة يف كل ما طرحه من آراء ابتداء من القول
بخلق القرآن.
النموذج الثاين :املوقف من ابن حجر
وهو من النامذج التي أوقعت السلفيني يف حرية كبرية ،بل جعلتهم يكفر بعضهم
بعضا بسببه ،ألن ابن حجر يقول بام تقوله األشاعرة ،بل اجلهمية ،فيؤول كل ما اعتربوا
تأويله ،وال يثبت اجلهة هلل ،وال يثبت املكان ،ويعطل كل الصفات التي يتعلق هبا السلفية
يف تكفري اجلهمية واملدارس الكالمية.
وهو فوق ذلك من العلامء الذين ال يعذرون بجهلهم ،بل هو مطلع عىل ما كتبه ابن
تيمية ،بل هو فوق ذلك يتعرض له ،وينتقده بشدة..
ولكنه مع ذلك علم من األعالم الذين ال يستطيعون االستغناء عنهم ،فهم يلجؤون
إىل حتقيقاته كل حني ،ويستفيدون منها ،ويستدلون هبا عىل خصومهم ،وتكفريهم له يشكل
حرجا كبريا بالنسبة هلم ،وفرصة سانحة ألعدائهم.
لذلك وقفوا كله وقفوا منه موقفني متناقضني:
املوقف األول :املوقف السلفي الرصيح:
وهو يعتمد عىل ما ذكره السلف األول ،ومن بعدهم من ابن تيمية وغريه ..بل ما
ذكره شيخهم وجمددهم الكبري يف هذا العرص الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه.
وهو يستند إىل النصوص التي ذكرها ابن حجر يف كتبه ،وخاصة [فتح الباري]،
ويرى أنه يطبق عليها كل ما طبقه سلف السلفية األوائل عىل اجلهمية واملدارس الكالمية.
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ومن أمثلة هذا املوقف ما ذكره الشيخ إبراهيم بن رجا الشمري يف كتابه [من
خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف] الذي ينتقد فيه بشدة املنهج السلفي اخلفي ،أو
التمييعي كام يسميه ،ومن تلك االنتقادات املوقف من ابن حجر ،والكيل معه بمكاييل
خمتلفة عن املكاييل التي يكيلون هبا لسائر الناس.
وقد قال يف ذلك ـ بعد أن أورد نصوصا للسلف يف تكفري منكر العلو ـ( :فقارن –يا
طالب احلق -بني أقوال أهل العلم يف منكري العلو وبني صنيع ابن باز ملا علق عىل قول ابن
حجر يف فتحه( :فيه الرد عىل من زعم أنه عىل العرش بذاته) فقال :ليس يف احلديث املذكور
رد عىل من أثبت استواء الرب عىل عرشه بذاته ..وكذلك ملا وقف ابن باز عىل قول ابن
حجر (ال يتوجه عليه –سبحانه -يف وجوده أين وحيث) علق قائال( :الصواب عند أهل
السنة وصف هلل بأنه يف جهة العلو) ،وملا بلغه تأويل ابن حجر لصفة اليد قال يف جمموعه:
(اطلعت عىل ما ذكرتم يف الرسالة املرفقة من جهة كالم احلافظ ابن حجر عىل قول عبد اهلل
بن مسعود؛ والذي نفيس بيده ..إلخ؛ وأن املراد باليد القدرة وفهمته .وال شك أنه كالم
ناقص خمالف ملا عليه أهل السنة واجلامعة .والصواب :أن ما ورد يف هذا من األحاديث
واآلثار يراد به إثبات اليد والقدرة مجيعا ،)..وال خيفى عىل ابن باز أيضا أن تأويل صفة اليد
ونحوها من الصفات أنه من مسالك أهل البدع والزيغ فقد قال كام يف جمموعه( :ال جيوز
تأويل الصفات ،وال رصفها عن ظاهرها الالئق باهلل ،وال تفويضها ،بل هذا كله من اعتقاد
أهل البدع ،)..وقال أيضا( :إنام املؤولون هم اجلهمية واملعتزلة ،واألشاعرة يف بعض
الصفات ،وأما أهل السنة واجلامعة املعروفون بعقيدهتم النقية فإهنم ال يؤولون ،)..وكذلك
ملا وقف عىل قول ابن حجر (لفظ الصوت مما يتوقف يف إطالق نسبته إىل الرب) ،قال:
(ليس األمر كذلك بل إطالق الصوت عىل كالم اهلل سبحانه قد ثبت ،)..واحلق أن من مل
يثبت الصوت للباري فهو جهمي ،كام قال عبد الرمحن بن حسن:قال اخلالل :وحدثنا أبو
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بكر املروذي قال :سمعت أبا عبد اهلل ،وقيل له :إن عبد الوهاب قد تكلم ،وقال( :من زعم
أن اهلل كلم موسى بال صوت ،فهو جهمي ،عدو هلل ،وعدو لإلسالم) فتبسم أبو عبد اهلل،
()1

وقال( :ما أحسن ما قال! عافاه اهلل)

وهكذا أخذ ينكر عليه ،ويدله عىل ما كتبه يف كتبه أو كتبه سلفه يف تكفري من وقع يف
نفس ما وقع فيه ابن حجر ،ويدعوه إىل رعاية العدل ،وعدم الشفقة عىل أهل البدع ،قال:
( وال خيفى عىل ابن باز أيضا حكم من مل يثبت الصوت للباري وقال بالكالم النفيس ،فقد
أحال يف رسالته (العقيدة الصحيحة وما يضادها) إىل السنة للاللكائي ،وقد تقدم قول
الاللكائي –رمحه اهلل تعاىل -فيمن قال باحلكاية ،وابن باز قد اطلع أيضا عىل رشح ابن حجر
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
ش﴾ [األعراف ]54 :هو من املتشابه الذي يفوض
الذي قال فيه(:قوله ﴿ ْ
علمه إىل اهلل تعاىل) ،وقد قال عبد الرمحن بن حسن عمن ينكر حقيقة االستواء( :قوله:
(فليس فوقك يشء) نص يف أنه تعاىل فوق مجيع املخلوقات؛ وهو الذي ورد عن الصحابة،
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه]5 :
الر ْ َ
ش ْ
والتابعني من املفرسين وغريهم ،يف معنى قولهَّ ﴿ :
إن معنى استوى :استقر ،وارتفع ،وعال ،وكلها بمعنى واحد؛ ال ينكر هذا إال جهمي
()2

زنديق ،حيكم عىل اهلل وعىل أسامئه وصفاته بالتعطيل)..

وقال( :وابن باز ال خيفى عليه حكم السلف يف املفوضة ،فقد قال يف جمموعه:
املفوضة قال أمحد فيهم :إهنم رش من اجلهمية ،والتفويض أن يقول القائل :اهلل أعلم بمعناها
فقط وهذا ال جيوز؛ ألن معانيها معلومة عند العلامء .قال مالك رمحه اهلل :االستواء معلوم
()3

والكيف جمهول)

(  )1من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.30
(  )2من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.31
(  )3من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.31
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وقال( :ثم إن ابن باز ال خيفى عليه أن أهل السنة جممعون عىل الرباءة والتحذير من
املؤولة ،فقد قال يف جمموعه :أما التأويل للصفات ورصفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل
البدع من اجلهمية واملعتزلة ،ومن سار يف ركاهبم ،وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة
()1

واجلامعة ،وتربؤوا منه ،وحذروا من أهله)

وقال ملخصا تناقضات ابن باز يف تعامله مع ابن حجر( :واملقصود أنه مع علم ابن
باز :بنفي ابن حجر العسقالين لعلو الباري سبحانه ..وتأويله لصفة اليد..وتوقفه عن
إثبات الصوت ..واطالعه عىل قول ابن حجر بالتفويض ..ومعرفته بانتصار ابن حجر
لقول أهل اإلرجاء يف اإليامن ..ومعرفته ببدع ابن حجر القبورية كقوله بالتربك فقد رد عليه
ذلك يف تعقباته ..ومعرفته مليل ابن حجر لتحريف صفة املحبة والنزول فقد رد عليه ذلك
أيضا يف تعقباته ..ومعرفته حتريف ابن حجر لصفة احلياء فقد رد عليه ذلك يف تعقباته ..مع
هذا كله فقد قال هو ومن معه من أعضاء اللجنة( :موقفنا من أيب بكر الباقالين والبيهقي
وأيب الفرج بن اجلوزي وأيب زكريا النووي وابن حجر وأمثاهلم ممن تأول بعض صفات اهلل
تعاىل أو فوضوا يف أصل معناها :أهنم يف نظرنا من كبار علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة
بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة واسعة وجزاهم عنا خري اجلزاء ،وأهنم من أهل السنة فيام وافقوا
فيه الصحابة ريض اهلل عنهم وأئمة السلف يف القرون الثالثة التي شهد هلا النبي  باخلري
وأهنم أخطؤوا فيام تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف األمة وأئمة السنة
رمحهم اهلل تعاىل سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات األفعال أم بعض ذلك وباهلل
التوفيق) ،فانظر –عافاك اهلل من البالء -إىل قوهلم عن نفاة العلو للعيل القهار( :من كبار
علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة واسعة) ،واستحرض معه قول
ابن سحامن يف كشف الشبهتني( :فهذا التلطف والشفقة والرمحة ال جيوز أن يعامل هبا من
(  )1من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.32
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ينكر علو اهلل عىل خلقه ،ويعطل أسامءه وصفاته ،بل يعامل بالغلظة والشدة واملعاداة
الظاهرة) ،وبإسناده عن بعض السلف قال( :من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان عىل
هدم اإلسالم) ..أما اجلهمية ..فالرفق هبم ،والشفقة عليهم ،واإلحسان ،والتلطف،
والصرب ،والرمحة ،والتبشري هلم ،مما ينايف اإليامن ،ويوقع يف سخط الرمحن ،ألن احلجة
بلغتهم منذ أزمان ..أما جحد علو اهلل عىل خلقه ،واستوائه عىل عرشه بذاته املقدسة عىل ما
يليق بجالله وعظمته ،وأنه مباين ملخلوقاته ،وكذلك نفي صفات كامله ،ونعوت جالله
فهذا ال يشك مسلم يف كفر من نفى ذلك ،ألنه من املعلوم بالرضورة من دين اإلسالم ،ومما
()1

فطر اهلل عليه مجيع خلقه إال من اجتالته الشياطني عن فطرته)

وهكذا أخذ يذكره بأقوال سلفه من العلامء املحافظني من أمثال محود التوجيري الذي
قال يف (ذيل الصواعق)( :ال ينبغي تسمية أعداء اهلل باسم العلامء ألن هذه التسمية ال تليق
هبم وال تطابق حاهلم ..ومن املعلوم أن اسم العامل والعلامء من أعىل صفات املدح والتعظيم،
وعىل هذ ا فال ينبغي مدح أعداء اهلل وال تسميتهم بأسامء املدح والتعظيم؛ ألن ذلك مما
()2

يغضب الرب تبارك وتعاىل وهيتز له العرش)

بل إنه أخذ يذكره بأقواله التي يكفر فيها من وقع يف نفس ما وقع فيه ابن حجر،
فقال( :واعلم يا من تريد معرفة احلق أن ابن باز ال خيفى عليه أن نفي العلو كفر وردة ،فقد
قال يف رشحه للحموية ( :من أنكر أن اهلل يف السامء أو أن اهلل فوق العرش فقد كفر..هذا
إمجاع أهل السنة واجلامعة) ..وقال يف رشحه لكشف الشبهات( :احلاصل أن اإلنسان إذا
أتى بكفر قويل أو فعيل أو قلبي من شك ونحوه كفر حتى لو قال أنا أشهد أن ال إله إال اهلل
لكن عندي شك هل اجلنة حق ..أو شك يف أن اهلل يف السامء أو فوق العرش أو ما هو فوق
(  )1من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.33
(  )2من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.34
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العرش يكفر ألنه مكذب هلل ولرسوله) ،وقال أيضا يف فتوى صوتية له ملا سئل عن :حكم
من خدم السنة ورشح كتب السنة ،لكنه أنكر صفة من صفات اهلل كالعلو؟ فقال ابن باز:
هذا مكذب بالقرآن! من يقل إن اهلل يف كل مكان فهو يكذب بالقرآن ،اهلل تعاىل يقول:
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه ]5 :هذا مكذب بالقرآن .ثم سئل :هل يكفر بعينه؟
الر ْ َ
ش ْ
﴿ َّ
()1

فقال :ما فيه شك! بعينه)

وهكذا أخذ يذكره بام يقتضيه الوالء والرباء من مواقف ،فقال( :وابن باز ال خيفى
عليه أن الرجل ال يصري سنيا حتى يعتقد السنة ويتربأ ممن خالفها من الفرق ،فقد قال كام يف
فتوى له وملن معه يف اللجنة( :من كان يدعو إىل كتاب اهلل تعاىل وإىل ما ثبت عن رسول اهلل
 من األحاديث ويعمل بذلك يف نفسه ،وينكر ما خالف ذلك وجيتهد يف إزالة ما أحدث
من البدع ،ويتعاون مع أهل السنة ويواليهم ويعادي أهل البدع وينكر عليهم ما ابتدعوه يف
اإلسالم عىل بينة وبصرية  -فهو من أهل السنة واجلامعة) ،ومع هذا كله فابن حجر عنده
وعند أصحابه (من كبار علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم فرمحهم اهلل رمحة
()2

واسعة)

ثم ختم حديثه يف الرد عىل موقف ابن باز من ابن حجر بقوله( :ومن نظر إىل الفتوى
السابقة بعني اإلنصاف مع علمه بام كان عليه السلف الصالح عرف مباينة القوم لطريقة
األولني وسلوكهم ملنهج حمدث جديد يف احلكم عىل أصحاب البدع الكربى املخالفني بني
()3

السلف واخللف)

املوقف الثاين :املوقف السلفي اخلفي:

(  )1من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.35
(  )2من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.36
(  )3من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.37
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وهو ـ كام رأينا يف املوقف السابق ـ موقف متناقض مع نفسه ،ومع ما يرصح به يف
كتبه ،بل مع نسبته السلفية نفسها ،ذلك أنه بينام يرصح ـ مثلام رأينا من ابن باز ـ بالكفر العيني
لكل من ينكر اجلهة ،أو يؤول االستواء ،أو يؤول ما يسميه الصفات ويعطلها ،ومع ذلك،
ومع كون ابن حجر فعل ذلك مثله مثل أكثر رشاح احلديث إال أهنم مل يستطيعوا أن يرصحوا
بتكفريه ،خشية من أن يتهموا بأهنم يرجعون إىل كفرة ال يؤمنون بإسالمهم ،وخشية عىل
سمعتهم من أن تدنس بتهمة التكفري.
وهذا عجيب جدا ،ويدل عىل املكاييل املزدوجة للعقل السلفي ،وإال فكيف يمكن
أن نصف قانونا من القوانني بالعدالة ،وهو يضع العقوبات جلرائم واحدة ،ثم يطبقها عىل
قوم ،ويستثني منها قوما ،بل يكرمهم ،ويثني عليهم ،وال جييز احلديث فيهم.
إن هذا يصدق عليه بجدارة قوله ( :إنام أهلك الذين قبلكم ،أهنم كانوا إذا رسق
()1

فيهم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد)
ولذلك فإن هذا النوع من السلفيني مطالب بأحد أمرين:

أوهلام ،وهو األحسن واملستحب ،بل الواجب ،وهو إزالة تلك القوانني التي عىل
أساسها كفروا األمة ،والرتاجع عنها ،وختطئة سلفهم ،وأوهلم ابن تيمية ،يف اعتامدها،
ليصبحوا كسائر املسلمني ،هلم أن يعتقدو ما يشاءون ،ويرتكون احلرية لغريهم ليعتقد ما
يشاء.
والثاين ،أن يضموا ابن حجر والنووي وغريمها إىل سائر من كفروهم من اجلهمية
واملعطلة ،ألن سنة اهلل تعاىل يف عباده واحدة ،وال يصح أن يطبقوها عىل قوم ويرتكوا
غريهم ،خاصة وأهنم يذكرون أهنم يعتقدون بالوالء والرباء ،وأن من مل يكفر الكافر كافر.
خاصة وأن ابن حجر ال يكتفي بتلك العقائد التي يسموهنا عقائد اجلهمية ،بل يضم
(  )1رواه البخاري ()3733
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إليها موقفا سلبيا متشددا من ابن تيمية ،ومن بعض أهل احلديث الذين يقدسوهنم ،فقد
قال يف ابن تيمية( :ثم نسب أصحابه إىل الغلو فيه واقتىض لـه ذلك ال ُعجب بنفسه حتى
زهى عىل أبناء جنسه واستشعر أنه جمتهد ،فصار يرد عىل صغري العلامء وكبريهم قديمهم
وحديثهم ،حتى انتهى إىل ُعمر فخ ّطأه يف يشء ،فبلغ ذلك الشيخ إبراهيم الرقى فأنكر عليه
عيل أخطأ يف سبعة عرش شيئ ًا ..وكان لتعصبه
فذهب إليه واعتذر واستغفر ،وقال يف حق ّ
ملذهب احلنابلة يقع يف األشاعرة حتى أنه سب الغزايل فقام عليه قوم كادوا يقتلونه ..وافرتق
الناس فيه شيعاًً فمنهم من نسبه إىل التجسيم ملا ذكر يف العقيدة احلموية والواسطية وغريمها
من ذلك كقوله أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية هلل وأنه مستو عىل العرش
بذاته فقيل له يلزم من ذلك التحيز واالنقسام فقال أنا ال أسلم أن التحيز واالنقسام من
خواص األجسام فألزم بأنه يقول بتحيز يف ذات اهلل ،ومنهم من ينسبه إىل الزندقة لقوله أن
النبي  ال يستغاث به وأن يف ذلك تنقيصاًً ومنعاًً من تعظيم النبي  ..ومنهم من ينسبه
إىل النفاق لقوله يف عيل ما تقدم ولقوله أنه كان خمذوالًً حيث ما توجه وأنه حاول اخلالفة
مراراًً فلم ينلها وإنام قاتل للرياسة ال للديانة ولقوله أنه كان حيب الرياسة ..فألزموه بالنفاق
لقوله ( :وال يبغضك إال منافق) ..ونسبه قوم إىل أنه يسعى يف اإلمامة الكربى فإنه كان
يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان ذلك مؤكـداًً لطول سجنه وله وقائع شهرية وكان إذا
حوقق وألزم يقول مل أر هـذا إنام أردت كذا فيذكر احتامالًً بعيـداًً قال وكان من أذكيـاء العامل
وله يف ذلك أمـور عظيمة)..

()1

كام أنه يمكن اعتباره ـ بحسب الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه ـ قبوريا ،فقد
ر ّد بشدة عىل ابن تيمية يف مسألة زيارة رسول اهلل  يف كتابه (اإلنارة بطرق حديث الزيارة)،
وانترص للقبور التي يعتربها السلفية أوثانا.
(  )1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ()179 /1
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باإلضافة إىل ذلك اهنيار عقيدة الوالء والرباء عنده ـ بحسب املنهج السلفي ـ ففي
الوقت الذي يؤنب فيه ابن تيمية ويقرعه ويكتب عليه نرى فيه ميوال إىل الشخصيات
الشيعية التي واجهها ابن تيمية ،وهي شخصية ابن مطهر احليل ،فقد قال يف [لسان امليزان]
عن ابن تيمية( :وجدته كثري التحامل إىل الغاية يف رد األحاديث التي يوردها ابن املطهر
وإن كان معظم ذلك من املوضوعات والواهيات ،لكنه رد –يف ر ّده– كثري ًا من األحاديث
اجلياد التي مل يستحرض حالة التصنيف مظاهنا ،ألنه كان التساعه يف احلفظ يتكل عىل ما يف
صدره .واإلن سان عامد للنسيان .وكم من مبالغة لتوهني كالم الرافيض ،أ ّدته أحيان ًا إىل
()1

تنقيص عيل)

ويقول يف ترمجة ابن مطهر مثنيا عليه( :احلسني بن يوسف بن املطهر احليل :عامل
الشيعة وإمامهم ومصنفهم .وكان آية يف الذكاء رشح خمترص بن احلاجب رشح َا ج ّيد ًا سهل
املآخذ ،غاي ًة يف اإليضاح .واشتهرت تصانيفه يف حياته .وهو الذي رد عليه الشيخ تقي
الدين بن تيمية يف كتابه املعروف بالرد عىل الرافيض [مع أن اسم الكتاب هو منهاج السنة
النبوية يف الرد عىل الشيعة والقدرية ،ومع ذلك مل يسمه هبذا االسم تنقيصا له] ،وكان ابن
املطهر ،مشتهر الذكر وحسن األخالق ،وملا بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال( :لو كان يفهم
ما أقول ،أجبته)

()2

لكن هذا النوع من السلفية مع ذلك مل يسكت عليه ،بل كتب الكتب يف بيان خمالفاته
للعقيدة التي يعتقدوهنا ،وردوا عليها ردودا هادئة جدا ،مع كوهنم تعاملوا مع من هو دوهنا
بشدة وعنف.
ومن تلك الكتب التي لقيت قبوال كبريا ،ونحاول أن نعرض هنا بعض مواقفها
(  )1لسان امليزان ()319 /6
(  )2لسان امليزان ()317 /2
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ليكون نموذجا لغريها كتاب [التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري] من تأليف عيل
بن عبد العزيز بن عيل الشبل ،وقد قرظه مشايخ السلفية الكبار من أمثال عبد العزيز بن باز
وصالح الفوزان وعبد اهلل بن عقيل وعبد اهلل بن منيع ،وغريهم ،وهو يف أصله إكامل ملا بدأه
الشيخ عبد العزيز بن باز عىل فتح الباري بإشارته ومتابعته ومراجعته وقراءته.
ونحب قبل أن نورد ما أورده صاحب الكتاب من تعليقات عىل ابن حجر ،ومواقفه
منه ،أن نستعرض ما ذكره بعض املشايخ املقرظني حول قيمة ابن حجر عندهم ،وهي ما
جعلتهم حيسبون ألف حساب للحكم بتكفريه كام حكموا عىل أمثاله ،فقد قال الشيخ عبد
اهلل بن حممد الغنيامن يف تقريظه للكتاب ..( :إن من أصح الكتب املصنفة يف اإلسالم
وأمجعها وأحسنها تبويب ًا واستنتاج ًا كتاب اإلمام البخاري ،وقد عرف بشدة متسكه بكتاب
اهلل تعاىل وسنة نبيه  وترسمه طريقة الصحابة وأتباعهم ،فلم يضع يف كتابه ما خيالف
هنجهم .وقد اعتنى العلامء برشح كتابه وتقريبه وبيان ما اشتمل عليه من العلم والفوائد،
وأعظم رشوحه وأكثرها فوائد رشح احلافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين رمحه اهلل،
وهذا معلوم لدى أهل العلم ،غري أنه أدخل فيه من مسائل املتكلمني وتأويالهتم لصفات
()1

رب العاملني ما شان كتابه)

وهكذا أصبحت تلك التأويالت والتعطيالت التي أقام عليها السلفية الدنيا ومل
يقعدوها هينة لينة سهلة يرتحم عىل صاحبها للمصلحة املرتبطة به يف نفس الوقت الذي
تقام املحاكم من أجل خمالفات مثلها أو أقل منها ..وهذا من تناقض العقل السلفي
ومزاجيته التي جتلت يف كل مواقفه ابتداء من التصحيح املزاجي لألحاديث وتضعيفها،
وانتهاء باحلكم باإليامن أو الكفر عىل من شاء ومتى شاء وكيف شاء.
ومن األمثلة عىل تلك النصوص التي قاهلا ابن حجر ،ومل يكفر هبا ،مع تكفريهم
(  )1التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.11
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لغريه فيها مواقفه من االستواء ،كقوله يف [هدي الساري ]( ،قوله (استوى عىل العرش)
()1

هو من املتشابه الذي يفوض علمه إىل اهلل تعاىل ،ووقع تفسريه يف األصل)

وقد علق عليه الشبل بقوله( :هذا ليس صحيح ًا؛ إذ نصوص الصفات ومنها آيات
االستواء من النصوص املحكمة املعلومة املعنى واملعقولة املراد ،وإنام ُيفوض إىل اهلل تعاىل
كيفياهتا وحقائقها التي هي عليه ،كام هو مذهب سلف األمة ..هذا وليس املتشابه من
القرآن ما ال يعلم معناه إال اهلل ،كام يقوله أهل التفويض من النفاة ،وجرى عليه احلافظ ابن
()2

حجر هنا)

وقال ابن حجر فيام يسمونه صفة اليد ،والتي اعتربوا معطلها جهميا( :وقع ذكر اليد
يف القرآن واحلديث مضاف ًا إىل اهلل تعاىل ،واتفق أهل السنة واجلامعة عىل أنه ليس املراد باليد
اجلارحة التي هي من صفات املحدثات .وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به؛ فمنهم من وقف
ومل يتأول ،ومنهم من محل كل لفظ منها عىل املعنى الذي ظهر له ،وهكذا عملوا يف مجيع ما
()3

جاء من أمثال ذلك)

وقد علق عليه الشبل بقوله( :الواجب إثبات اليدين حقيقة عىل الوجه الالئق باهلل
عز وجل حقيقة من غري تكييف وال متثيل ،ومن غري حتريف وال تعطيل ،وعىل هذا اتفق
أهل السنة واجلامعة أتباع السلف الصالح ،أما التوقف عن اإلثبات والتأويل بالتفويض،
أو اجلنوح للتأويل فمسلكا املؤولة واملفوضة من األشاعرة واملاتريدية يف باب الصفات،
( )4

وأهل السنة واجلامعة منه براء)

(  )1هدي الساري.143 ،
(  )2التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.12
(  )3هدي الساري.219 ،
(  )4التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.12
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وقال تعليقا عىل ما قال ابن حجر( :واملراد باليد هنا القدرة)((:)1هذا تأويل غري
صحيح؛ بل اليد ثابتة هلل عز وجل عىل حقيقتها ،وهي صفة ذاتية من صفاته تعاىل ،فالواجب
إثبات هذه الصفة عىل حقيقتها كام يليق بجالل اهلل وعظمته من غري حتريف وال تكييف وال
تعطيل وال متثيل كسائر الصفات .فكام أن هلل قدرة ال تشبهها قدرة املخلوقني ،فكذلك له
يد ال تشبه أيدي املخلوقني ،وله صفات ال تشبه صفاهتم ،وإال كان ذلك تفريق ًا بني
()2

املتامثالت)

وهذا احلديث اهلادئ املؤدب مع خطورة املسألة خاص بابن حجر ،فلو أن الذي قال
هبذا غريه ،لنقل له كل ما ذكره أئمة احلديث من كالمهم يف معطل هذه الصفة ،فقد قال ابن
خزيمة إمام أئمتهم( :باب ذكر قصة ثابتة يف إثبات يد اهلل جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي
 بيانا أن اهلل خط التوراة بيده لكليمه موسى ،وإن رغمت أنوف اجلهمية)( ،)3ثم ساق
النصوص التي تدل عىل هذه الصفة ،واعترب منكرها جهميا معطال كافرا.
وقال ابن حجر يف تعطيل ما يسمونه صفة احلياء( :قوله( :فاستحيا اهلل منه) أي رمحه
ومل يعاقبه ،قوله( :فأعرض اهلل عنه) أي سخط عليه ،وهو حممول عىل من ذهب معرض ًا ال
لعذر ،هذا إن كان مسل ًام وحيتمل أن يكون منافق ًا)

()4

وقد علق عليه الشبل هبدوء بقوله( :يوصف ربنا سبحانه وتعاىل باالستحياء
واإلعراض كام يف النصوص الرشعية عىل وجه ال نقص فيه؛ بل عىل الوجه الالئق من غري
تكييف وال تعطيل وال حتريف وال متثيل .وال جيوز تأويلهام بغري معنامها الظاهر من لوازمها
وغري ذلك ،بل الواجب إثباهتام هلل عز وجل عىل الوجه الالئق بجالله وكامله من غري حتريف
(  )1فتح الباري.419/1 ،
(  )2التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.14
(  )3التوحيد البن خزيمة ()126 /1
(  )4فتح الباري.189/1،
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()1

وال تعطيل وال تكييف وال متثيل)

وقال ابن حجر يف نفي الرؤية احلسية هلل تعاىل ،وهي مما يشنعون به كثريا عىل
املخالفني ،ويكفروهنم عىل أساسه( :ألن احلق عند أهل السنة أن الرؤية ال يشرتط هلا عق ً
ال
()2

عضو خمصوص وال مقابلة وال قرب)

ومع خطورة املسألة من الناحية العقدية السلفية إال أنه من باب املصلحة مل يشنع
عليه ،بل قال له هبدوء( :بل رؤية الباري سبحانه يف الدار اآلخرة حقيقة بمقابلة ولقاء
ورؤية وهو يف علوه سبحانه وتعاىل كام قالِ َ ﴿ :
حت َّي ُت ُه ْم َي ْو َم َي ْل َق ْو َن ُه َسالم﴾ ،مع قطع
االسترشاف عن كيفية تلك الرؤية ،أو تشبيه املرئي باملخلوق .ونفي املقابلة والقرب بال
()3

دليل صحيح – ما فيه من اإلمجال – خطأ وباطل)

هكذا بكل بساطة ..جمرد خطأ وباطل ..ولكن لو كان غريه لقال :كفر وضالل
ومعارضة للقرآن الكريم ..وأيت له بكل ما قال سلفهم من شتائم وسباب.
وهكذا قال تعليقا عىل ما قال ابن حجر( :ومعاذ اهلل أن يكون هلل جارحة:)4()..
( نفي اجلارحة عن اهلل من النفي املجمل الذي مل يرد به دليل رشعي ،واالستفصال فيه أن
عرب عنه بام يف القرآن
ُيقال :إن كان املراد باجلارحة ،كام للمخلوق من أعضاء؛ فالنفي حق و ُي َّ
ِ ِِ
يشء﴾ ..وإن كان املراد بنفي اجلارحة نفي اليد عن اهلل أو نفي الصفات،
﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
فالنفي واحلالة هذه باطل ،والبد .ففي باب النفي البد من التوقيف فال تنفي عن اهلل إال ما
()5

نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله  كام يف باب اإلثبات)
(  )1التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.14
(  )2فتح الباري.613/1،
(  )3التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.14
(  )4فتح الباري.541/3 ،
(  )5التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.14
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وقال تعليقا عىل ما قال ابن حجر( :ومن بعد ذلك لزيارة قربه  والصالة يف
مسجده والتربك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه)(( :)1زيارة القرب إذا احتاجت إىل سفر
السفر لقصد زيارة القرب ،وإنام تشد الرحال لزيارة
مرشوعة تبع ًا ال استقالالً ،فال جيوز َّ
()2

املساجد الثالثة فقط .والتربك باملشاهد واآلثار بدعة منكرة ،ووسيلة إىل الرشك)

ولو أن الذي قال هذا كان غري ابن حجر العترب قبوريا مرشكا رشكا جليا ..ولكن
اهلل رحم ابن حجر بكتابه فتح الباري ،ولواله لكان اآلن يف جهنم السلفيني ،ويف سجالت
تكفريهم.
وقال ردا عىل ما ذكره ابن حجر( :اختلف يف كون اخللوف أطيب عند اهلل من ريح
املسك مع أنه سبحانه وتعاىل منزه عن استطابة الروائح ،إذ ذاك من صفات احليوان ،ومع
أنه يعلم اليشء عىل ما هو عليه)(( :)3هذا وما قبله تأويالت متكلفة ال مربر هلا ،وخروج
باللفظ عن حقيقته .واالستطابة لرائحة خلوف فم الصائم من جنس سائر الصفات العىل
جيب اإليامن هبا مع عدم مماثلة صفات املخلوقني ،ومع عدم التكلف بتأويلها بآراء العقول
()4

ومستبعدات النقول ،والذي يفيض هبا إىل تعطيلها عن اهلل)

وقال ردا عىل قول ابن حجر بخلق القرآن عىل حسب الرؤية األشعرية( :قوله
(أحدث األخبار باهلل) أي أقرهبا نزوالً إليكم من عند اهلل عز وجل ،فاحلديث بالنسبة إىل
املنزول إليهم ،وهو يف نفسه قديم)(( :)5هذا املوضع فيه إهيام يتعلق بصفة الكالم هلل عز
وجل ،وحيتاج إىل تفصيل :فإن كان املراد أنه معنى قديم نفيس ،فهذا قول األشاعرة بأن
(  )1فتح الباري.112/4 ،
(  )2التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.16
(  )3فتح الباري.127/4 ،
(  )4التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.17
(  )5فتح الباري.345/5 ،
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القرآن معنى نفيس قائم باهلل ..وإن كان جربيل مل يسمعه من اهلل وإنام تلقاه من غريه :من
اللوح أو اهلواء أو اللطيفة فهو باطل أيض ًا .وهو قول األشاعرة واملتكلمني لينفوا أن يكون
نفيس ..وإن أراد
معنى قديم
الكالم مسموع ًا .وهو راجع إىل االحتامل األول :بأن الكالم
ً
ٌّ
أنه قديم بمعنى أن اهلل كتبه يف اللوح املحفوظ وسبق به علمه سبحانه ثم أنزله منج ًام حسب
()1

احلوادث ،وسمعه جربيل من اهلل .فهذا حق وصواب)

هكذا بكل هدوء حاول أن جيد املربرات لكالمه مع علمه بكون ابن حجر أشعريا،
ومع وضوح كالمه ،لكن لو كان غريه هو الذي قال هذا الكالم لنقل له كل ما ذكرناه من
تكفريات ابن حنبل وابن اجلراح وابن عينية ..ولطالب باستتابته وقتله.
وقال تعليقا عىل نفي ابن حجر للعلو الذي عىل أساسه كفروا اجلهمية(( :)2هذا
جنوح إىل القول بعلو القهر وعلو الرشف .وهو الوصف بالعلو من جهة املعنى ،دون علو
الذات الذي أحاله احلافظ حس ًا ،واحلق أن هلل العلو التام ذات ًا وقدر ًا وقهر ًا ،وهو ما تواترت
به نصوص الرشيعة تواتر ًا قطعي ًا من وجوه كثرية جد ًا تفوق احلرص)

()3

مع العلم أن هذه املسألة من املكفرات التي مل يتنازل السلفية عنها ،وعىل أساسها
كفروا تكفريا عينيا كل من أنكرها ،فقد قال ابن خزيمة( :من مل يقل بأن اهلل فوق سمواته،
وأنه عىل عرشه ،بائن من خلقه ،وجب أن يستتاب ،فإن تاب وإال رضبت عنقه ،ثم ألقي
عىل مزبلة لئال يتأذى بنتن رحيه أهل القبلة وال أهل الذمة) ،وقال( :من مل يقر بأن اهلل عىل

(  )1التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.17
(  )2النص هو قول ابن حجر يف الفتح ( : 158/6فناسب تنزيه اهلل عن صفات االنخفاض كام ناسب تكبريه عند األماكن
املرتفعة ،وال يلزم من كون جهتي العلو والسفل حمال عىل اهلل أال يوصف بالعلو؛ ألن وصفه بالعلو من جهة املعنى ،واملستحيل
كون ذلك من جهة احلس)
(  )3التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.21
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()1

عرشه قد استوى ،فوق سبع سمواته فهو كافر حالل الدم ،وكان ماله فيئا)

وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع عىل ما قاله ابن خزيمة ،حيث قال يف (درء تعارض العقل
والنقل) ( :وجواب هذا أن يقال القول بأن اهلل تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من
الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ..وهلذا كان السلف مطبقني عىل تكفري من أنكر ذلك،
()2

ألنه عندهم معلوم باالضطرار من الدين)

بل إن اللجنة الدائمة للفتوى نفسها ،وبرئاسة ابن باز أفتت هبذا يف مواضع كثرية
منها أهنا أجابت عن سؤال يقول صاحبه( :يف هذه القرية مسجد ..ولكن لألسف فإن إمام
هذا املسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية ،يعتقد أن اهلل يف كل مكان ..غلبتني نفيس حتى
تناقشت مع إمام هذا املسجد وطرحت عليه األدلة والرباهني بأن اهلل يف السامء مستو عىل
عرشه ويف هذا إذ النكيف والنمثل ..وكذلك ذكرت له ليلة اإلرساء واملعراج وذكرت له
حديث اجلارية ،ومل يقتنع بل ظل يف عتوه وعقيدته هذه) ،فأجابت أكرب هيئة سلفية للفتوى
()3

بقوهلا( :إهنم كفار ،وال جتوز الصالة خلفهم وال تصح)

وقال الشبل تعليقا عىل تأويل ابن حجر نسبة الصورة هلل(( :)4الصواب عود الضمري
عىل الرمحن كام جاء مرصح ًا به يف روايات صحيحة ،واملقصود إثبات الصورة هلل وآلدم كل
عىل ما يليق به .وقد بسط الكالم عىل املسألة وبيان عود الضمري عىل اهلل أبو العباس ابن
تيمية يف بيات تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية بسط ًا شافي ًا)

( )5

(  )1انظر درء تعارض العقل والنقل .264 /6
(  )2درء تعارض العقل والنقل ()27/7
(  )3فتاوى اللجنة الدائمة ()365 /7
(  )4حيث قال يف فتح الباري ( :422/6 ،وهذه الرواية تؤيد قول من قال :إن الضمري آلدم ،واملعنى أن اهلل تعاىل أوجده عىل
اهليئة التي خلقه عليها)
(  )5التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.25
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ولو أن الذي قال هذا غريه لنقل له ما قال الشيخ محود بن عبداهلل بن محود التوجيري
يف الصورة ،ويف تكفري كل من أنكرها ،يف كتابه العظيم [عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم
عىل صورة الرمحن] ،ومن ذلك قوله ـ عند ذكره دوافع تأليف كتابه ـ( :وال يزال القول
بمذهب اجلهمية مستمرا إىل زماننا .وقد رأيت ذلك يف بعض مؤلفات املعارصين
وتعليقاهتم اخلاطئة .وذكر يل عن بعض املنتسبني إىل العلم أنه ألقى ذلك عىل الطلبة يف بعض
املعاهد الكبار يف مدينة الرياض .وملا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأرص
()1

عىل قول اجلهمية .عافانا اهلل وسائر املسلمني مما ابتاله به)

لكن بام أن ابن حجر هو الذي قال هذا ،فقد عفي عنه ،وتساهلوا معه ..ولست
أدري كيف ،وال بأي نص ،وال بأي عذر.
وقال الشبل ردا عىل تأويل ابن حجر للخلة (( :)2إطالق اخللة وهي أعىل درجات
املحبة عىل اهلل صحيح وعىل احلقيقة الالئقة باهلل ،كام يف رصيح القرآن والسنة .وهي صفة
ثابتة الئقة باهلل ال تستلزم تشبيه ًا وال متثيالً ،بل هلل خلة الئقة به كام أن له سمع ًا وبرص ًا وحياة
تليق به .ونفي اخللة عن اهلل هو قول اجلهمية عن اجلعد ،كام قال ابن القيم:
إبراهيم ليس خليله
وألجل ذا ضحى بجعد خالدُ إذا قال
ُ
شكر الضحية ُّ
قرسي يوم ذبائح القربان
كل صاحب سنة...
ُّ
()3

كال وال موسى الكليم الداين هلل درك من أخي قربان)

وإيراد الشبل هلذه األبيات هنا من عجائب التناقضات ،فكيف يستحلون دم امرئ
مسلم من أجل مقولة يقبلوهنا من غريه ،بل يثنون عليه ،ويثقون فيه ..ولألسف فإن اجلعد
(  )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن .)6 /1
وسمي
(  )2قال ابن حجر يف الفتح ( :448/6وأما إطالقه يف حق اهلل تعاىل فعىل سبيل املقابلة ،وقيل :اخللة أصلها االستصفاءُ ،
بذلك ألنه يوايل ويعادي يف اهلل تعاىل ،وخلة اهلل له نرصه وجعله إمام ًا)
(  )3التنبيه عىل املخالفات العقدية يف فتح الباري ،ص.24
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بن درهم مل يؤلف كتاب فتح الباري ،وإال فإنه لو كان ألفه لكان الذم متوجها إىل خالد
القرسي ال إليه..
هذه نامذج عن الكيل باملكاييل املزدوجة يف التكفري ،وقد رأينا يف حمال خمتلفة أهنم
يستعملون لكل يشء موازينه اخلاصة ..وهلذا فإن االضطراب والتشتت والالعقالنية أكرب
ما يميز العقل السلفي والرتاث السلفي واإلنسان السلفي.
2ـ التكفري بسبب الوقوع يف نواقض اإليامن فقهية:
ذكرنا يف كتاب [الرتاث السلفي حتت املجهر] أن الرتاث السلفي مل يكتف بوضع
املسائل النظرية فقط يف اجلانب العقدي ،وإنام أضاف إليها الكثري من املسائل العملية ،والتي
ترتبط بالفقه ،كمسح اخلفني ،وغريها.
ومن تلك املسائل التي أوالها السلفية ـ وخاصة أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب
ـ اهتامما كبريا ،وكفروا األمة عىل أساسها ،ما يرتبط بتعظم رسول اهلل  والصاحلني
والتوسل والتربك بآثارهم وزيارة قبورهم ونحو ذلك.
والتي حوهلا السلفية من قضايا فرعية فقهية ـ خمتلف فيها يف أحسن األحوال ـ إىل
قضايا أصلية عقدية يعترب مرشكا رشكا جليا كل من أقر ذلك أو فعله أو سكت عمن فعله.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة ابن باز هذا السؤال( :يقول بعض العلامء
(إن التوسل قضية فقهية ال قضية عقيدة) كيف ذلك؟) ،فأجابت( :التوسل إىل اهلل يف الدعاء
بجاه الرسول  أو ذاته أو منزلته غري مرشوع؛ ألنه ذريعة إىل الرشك ،فكان البحث فيه
لبيان ما هو احلق من مباحث العقيدة ،وأما التوسل إىل اهلل بأسامئه جل شأنه وبصفاته
()1

وباتباع رسوله والعمل بام جاء به من عقيدة وأحكام فهذا مرشوع)

بناء عىل هذا سنسوق هنا بعض النصوص الواضحة يف تكفري الشيخ حممد بن عبد
(  )1فتاوى اللجنة الدائمة )520 /1( 1 -
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الوهاب لألمة مجيعا فيام يتعلق هبذا النوع من املسائل ،ذلك أن البعض ممن ال يقرؤون ،أو
ال يستعملون عقوهلم عند القراءة جيادلون يف ذلك ويشنعون عىل من يقول به.
فقد قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف [كشف الشبهات]( :بيان أن توحيد العبادة
هو معنى ال إله إال اهلل وأن الكفار يف زمنه  كانوا أعرف بمعناها من بعض من يدعي
اإلسالم وهذا التوحيد هو معنى قولك (ال إله إال اهلل) فإن اإلله عندهم هو الذي يقصد
ألجل هذه األمور سواء كان ملكا ،أو نبيا ،أو ول ًّيا ،أو شجرة ،أو قربا ،أو جنيا مل يريدوا أن
اإلله هو اخلالق الرازق املدبر ،فإهنم يعلمون أن ذلك هلل وحده كام قدمت لك .وإنام يعنون
باإلله ما يعني املرشكون يف زماننا بلفظ (السيد) فأتاهم النبي  يدعوهم إىل كلمة التوحيد
وهي (ال إله إال اهلل) واملراد من هذه الكلمة معناها ال جمرد لفظها .والكفار اجلهال يعلمون
أن مراد النبي  -  -هبذه الكلمة هو (إفراد اهلل تعاىل) بالتعلق و(الكفر) بام يعبد من دونه
والرباءة منه ،فإنه ملا قال  قولوا (ال إله إال اهلل) قالوا ﴿ َأجع َل ْاآل ِهل َة إِ َهلا و ِ
احدً ا إِ َّن َه َذا
َ ً َ
َ َ
يشء ُع َجاب﴾ [ص ]5 :فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك ،فالعجب ممن يدعي
َل َ ْ
اإلسالم وهو ال يعرف من تفسري هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة ،بل يظن أن ذلك هو
التلفظ بحروفها من غري اعتقاد القلب ليشء من املعاين .واحلاذق منهم يظن أن معناه ال
خيلق وال يرزق إال اهلل وال يدبر األمر إال اهلل ،فال خري يف رجل جهال الكفار أعلم منه
()1

بمعنى (ال إله إال اهلل)

فهذه الكلامت اخلطرية حتوي ترصحيات بكفر كل األمة ما عداهم ،ذلك أنه يعترب أن
كل متوسل أو متربك بالقبور واألشجار ونحوها مرشكا رشكا جليا ،بل هو يتهم العلامء
بذلك الرشك اجليل.
بل هو يعتربهم أعداء يدعو حلرهبم بكل الوسائل ،فيقول( :وجوب التسلح
(  )1كشف الشبهات (ص)8 :
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بالكتاب والسنة لدحض شبهات األعداء إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إىل اهلل ال بد
له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج .فالواجب عليك أن تعلم من دين
اهلل ما يصري سالحا لك تقاتل به هؤالء الشياطني ..ولكن إذا أقبلت عىل اهلل وأصغيت إىل
حجج اهلل والعامي من املوحدين يغلب األلف من علامء هؤالء املرشكني كام قال تعاىل:
﴿ َوإِ َّن ُجنْدَ نَا َهل ُ ُم ا ْلغَالِ ُب َ
ون﴾ [الصافات ]173 :فجند اهلل هم الغالبون باحلجة واللسان ،كام
()1

أهنم الغالبون بالسيف والسنان)

وهو يشري بقوله هذا ،وبكل رصاحة لكل علامء عرصه ومن سبقهم ممن يقولون
بالتوسل والتربك ..يقول الشيخ حسن بن فرحان املالكي معلقا عىل النص السابق( :هذا
تكفري واضح لعدد كبري من العلامء ويستحيل يف العادة أن يوجد مثل هذا العدد الكبري
(ألف) من العلامء الكفار يف بلد واحد؛ فاعرف هذا فإنه مهم وهو من أدلة من يتهم الشيخ
بتكفري من مل يتبعه!! والشيخ وأتباعه يقولون :معاذ اهلل أن نكفر املسلمني لكن هذا املسلم
عند الشيخ له رشوط طويلة خيتلف فيها مع العلامء قبل العوام وال تكاد تنطبق إال عىل من
()2

يقلده ويتبعه)

وبناء عىل هذا التكفري املطلق نرى ابن عبد الوهاب وأتباع مسريته التكفريية يقتدون
به يف ذلك ،فيعممون التكفري عىل كل بالد املسلمني ما عدا بالدهم التي يسكنون فيها والتي
يسموهنا [بالد التوحيد]
يقول الشيخ حسن بن فرحان املالكي مبينا تاريخ الوهابية بعد ابن عبد الوهاب:
(جاء تالميذ الشيخ ومقلدوه رمحهم اهلل وساحمهم ليواصلوا التكفري فقالوا بتكفري من وافق
أهل بلده يف الظاهر وإن كان يرى خطأهم وحمب الشيخ يف الباطن ،وتكفري قبائل قحطان
(  )1كشف الشبهات (ص)14 :
(  )2داعية وليس نبيا ،ص.99
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والعجامن ،وتكفري أهل حايل ،وتكفري من خرج إىل البلدان خارج بلدان الدعوة إذا كان
يرى إسالم أهل تلك البلدان ..وتكفري أهل مكة واملدينة ،وتكفري الدولة العثامنية ،بل
()1

وتكفري من ال يكفرها! وتكفري اإلباضية)..

ونحب أن ننقل هنا تأكيدا لكالم املالكي من [الدرر السنية يف األجوبة النجدية]،
وهو من مصادر السلفية املعتربة لتضمنه لرسائل الشيخ ابن عبد الوهاب وأبنائه وتالميذه،
ما يدل عىل تكفريهم جلميع بالد العامل اإلسالمي ما عدا بالدهم التي يقيمون فيها.
ونبدأ ذلك بتكفريهم ألهل احلرمني الرشيفني مكة واملدينة ،فقد ورد يف الدرر السنية
هذا النص اخلطري( :وما ذكرت من جهة احلرمني الرشيفني ،احلمد هلل عىل فضله وكرمه،
محدا كثريا كام ينبغي أن حيمد ،وعز جالله ،ملا كان أهل احلرمني آبني عن اإلسالم ،وممتنعني
عن االنقياد ألمر اهلل ورسوله ،ومقيمني عىل مثل ما أنت عليه اليوم من الرشك والضالل
والفساد ،وجب علينا اجلهاد بحمد اهلل فيام يزيل ذلك عن حرم اهلل وحرم رسوله  من
()2

غري استحالل حلرمتهام)

وهكذا نراهم يكفرون الدولة العثامنية ،ويكفرون من توقف يف تكفريها ،ويكفرون
كل من أعاهنا ووقف معها ،ففي [الدرر السنية يف األجوبة النجدية] سئل الشيخ عبد اهلل
بن عبد اللطيف ،عمن مل يكفر الدولة [يقصد الدولة العثامنية يف ذلك احلني] ،ومن جرهم
عىل املسلمني ،واختار واليتهم وأنه يلزمهم اجلهاد معه؛ واآلخر ال يرى ذلك كله ،بل
الدولة ومن جرهم بغاة ،وال حيل منهم إال ما حيل من البغاة ،وأن ما يغنم من األعراب
حرام؟) ،فأجاب بقوله( :من مل يعرف كفر الدولة ،ومل يفرق بينهم وبني البغاة من املسلمني،
مل يعرف معنى ال إله إال اهلل،؛ فإن اعتقد مع ذلك :أن الدولة مسلمون ،فهو أشد وأعظم،
(  )1داعية وليس نبيا ،ص.222
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية)285 /9( ،
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وهذا هو الشك يف كفر من كفر باهلل ،وأرشك به؛ ومن جرهم وأعاهنم عىل املسلمني ،بأي
إعانة ،فهي ردة رصحية .ومن مل ير اجلهاد مع أئمة املسلمني ،سواء كانوا أبرارا أو فجارا،
فهو مل يعرف العقائد اإلسالمية ،إذا استقام اجلهاد مع ذوي اإلسالم ،فال يبطله عدل عادل
وال جور جائر؛ واملتكلم يف هذه املباحث ،إما جاهل فيجب تعليمه ،أو خبيث اعتقاد،
()1

فتجب منافرته ومباعدته)

ومثله هذا النص اخلطري الذين يوزع التكفري عىل األمة مجيعا( :فال يعصم دم العبد
وماله ،حتى يأيت هبذين األمرين :األول :قوله :ال إله إال اهلل ،واملراد معناها ال جمرد لفظها،
ومعناها هو توحيد اهلل بجميع أنواع العبادة ..األمر الثاين :الكفر بام يعبد من دون اهلل،
واملراد بذلك تكفري املرشكني ،والرباءة منهم ،ومما يعبدون مع اهلل .فمن مل يكفر املرشكني
من الدولة الرتكية ،وعباد القبور ،كأهل مكة وغريهم ،ممن عبد الصاحلني ،وعدل عن
توحيد اهلل إىل الرشك ،وبدّ ل سنّة رسوله  بالبدع ،فهو كافر مثلهم ،وإن كان يكره دينهم،
ويبغضهم ،وحيب اإلسالم واملسلمني؛ فإن الذي ال يكفر املرشكني ،غري مصدق بالقرآن،
فإن القرآن قد كفر املرشكني ،وأمر بتكفريهم ،وعداوهتم وقتاهلم قال الشيخ حممد بن عبد
الوهاب ،رمحه اهلل يف نواقض اإلسالم (من مل يكفر املرشكني ،أو شك يف كفرهم ،أو صحح
مذهبهم ،كفر) ،وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل( :من دعا عيل بن أيب طالب ،فقد
كفر ،ومن شك يف كفره ،فقد كفر ..األمر الثالث :مما يوجب اجلهاد ملن اتصف به :ظاهرة
املرشكني ،وإعانتهم عىل املسلمني ،بيد أو بلسان أو بقلب أو بامل ،فهذا كفر خمرج من
اإلسالم ،فمن أعان املرشكني عىل املسلمني ،وأمد املرشكني من ماله ،بام يستعينون به عىل
()2

حرب املسلمني اختيارا منه ،فقد كفر)
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية)429 /10( ،
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية)291 /9( ،
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بل إن أتباع ابن عبد الوهاب مل يرمحوا حتى أولئك الذين حيبوهنم ويوالوهنم من أهل
احلجاز أواليمن أوالشام أو غريها ما دام حبهم مل خيرج إىل اخلارج ،ومل يظهر يف الواقع ،فقد
ورد يف الدرر السنية هذه الرسالة من الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب:
(اعلم ،رمحك اهلل :أن اإلنسان إذا أظهر للمرشكني املوافقة عىل دينهم ،خوف ًا منهم ومداراة
هلم ،ومداهنة لدفع رشهم ،فإنه كافر مثلهم ،وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ،وحيب
اإلسالم واملسلمني؛ هذا إذا مل يقع منه إال ذلك ،فكيف إذا كان يف دار منعة واستدعى هبم،
ودخل يف طاعتهم وأظهر املوافقة عىل دينهم الباطل ،وأعاهنم عليه بالنرصة واملال
وواالهم ،وقطع املواالة بينه وبني املسلمني ،وصار من جنود القباب والرشك وأهلها ،بعد
ما كان من جنود اإلخالص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر ،من أشد
الناس عداوة هلل ولرسوله  .وال يستثنى من ذلك إال املكره ،وهو الذي يستويل عليه
املرشكون ،فيقولون له :اكفر ،أو افعل كذا وإال فعلنا بك وقتلناك ،أو يأخذونه فيعذبونه
حتى يوافقهم ،فيجوز له املوافقة باللسان مع طمأنينة القلب باإليامن .وقد أمجع العلامء عىل
أن من تكلم بالكفر هازالً :أنه يكفر ،فكيف بمن أظهر الكفر خوف ًا وطمع ًا يف الدنيا)

()1

بل مل يرحم السلفية وأتباع ابن عبد الوهاب وتالميذه حتى أولئك الذين يقيمون
معهم ،ويعتقدون بمعتقداهتم ،ولكنهم جيمعون معها اعتقادهم بإسالم غريهم من
املسلمني ،ففي الدرر السنية ..( :من يسافر إىل بالد املرشكني للتجارة ،ويرجع إىل بلده يف
املسلمني ،فهؤالء قسامن أيضا :قسم ينزه دينه عن الصالة وراء أئمتهم ،وال يأكل ذبحهم،
وال يركن إليهم باملودة ولني الكالم ،ويكفرهم ،وال يسلم عليهم ،فهذا ال يعادى وال هيجر،
ألن بعض الصحاب ة سافر ،ودخل بالد الرشك للتجارة .والقسم الثاين :من يسافر إليهم،
ويعتقد إسالمهم ،وربام فضلهم عىل املسلمني ،فهذا له حكم هذه اآليةَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل ا َّل ِذي َن
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية)121 /8( ،
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ون لِ َّل ِذين َك َفروا هؤُ ِ
ت وال َّطا ُغ ِ
ون بِ ِْ ِ
ُأو ُتوا ن َِصيب ًا ِم َن ا ْلكِت ِ
وت َو َي ُقو ُل َ
َاب ُيؤْ ِمنُ َ
الء َأ ْهدَ ى
َ ُ َ
اجل ْب َ
ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َسبِي ً
ال ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َل َعن َُه ُم اهللَُّ﴾ [النساء .]52-51 :وهذا يوجد من كثري،
يفضل أهل الرشك ،وجيادل عنهم ،فهذا جتب عداوته وهجره .وما أكثر هذا الرضب يف
الناس! فإنه يعاقب بالطبع عىل قلبه ،حتى ال يعرف معروف ًا ،وال ينكر منكر ًا ،بل تراه
ات َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
كاملنافقني الذين قال اهلل فيهم﴿ :املُْنَافِ ُق َ
ون بِاملُْنْك َِر
ون َواملُْنَافِ َق ُ
َن املَْعر ِ
وف﴾ [التوبة .]67 :ومن تدبر الكتاب والسنة ،عرف ذلك .وأكثر الناس
َو َين َْه ْو َن ع ِ ْ ُ
يتعصب ألهل الباطل ،إما ألجل دنيا أو رياسة أو قرابة ..والفقيه الذي ينزل نصوص
الكتاب والسنة عىل الواقع ،فينفذ احلكم فيهم عىل وفق النص ،وال يقدم عادة الناس أو
()1

حظوظ نفسه ،أو اخلوف من أذاهم ،فيداهن يف دين اهلل فيهلك مع اهلالكني)

وبناء عىل هذا نرى الكتب والرسائل التي تؤرخ للوهابية تعترب كل من خالف ابن
عبد الوهاب مرتدا ،فقد ورد يف الدرر السنية( :وسئل أيضا :شيخ اإلسالم ،وعلم اهلداة
األعالم ،الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،رمحه اهلل تعاىل ،ملا ارتد طائفة من أهل العيينة ،وملا
ارتد أهل حريمالء أن يكتب كالما ينفع اهلل به.فأجاب ،)2()..وما أجاب به طبع يف رسالة
تلقى أمهية كبرية لدى السلفية اسمها [مفيد املستفيد يف حكم تارك التوحيد]
وهكا يذكر ابن غنام يف [تاريخ نجدالبن غنام] ،وهو الكتاب الذي أرخ للدعوة
الوهابية( :ويف شوال من هذه السنة 1165هـ ارتد أهل حريمالء ..ويف أواخر هذه السنة
()3

1166هـ ارتد أهل منفوحة)

ومل يكتف السلفية من أتباع ابن عبد الوهاب بتكفري عامة الناس من أهل البالد

(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية)424 /8( ،
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية)396/9( ،
(  )3تاريخ نجدالبن غنام (ص)107:
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املختلفة ،بل راحوا يكفرون علامء األمة الكبار الذين عارصوهم ،واعتربوهم علامء رشك،
وقدوهتم يف ذلك شيخهم النجدي حممد بن عبد الوهاب الذي رصح يف مواضع كثرية من
رسائله وكتبه بتكفري علامء عرصه ،ومن ذلك قوله( :فاعلم :أن الكالم يف هذه املسألة سهل
عىل من يرسه اهلل عليه ،بسبب أن علامء املرشكني اليوم ،يقرون أنه الرشك األكرب ،وال
ينكرونه..وجواب هؤالء كثري ،يف الكتاب والسنة ،واإلمجاع؛ ومن أرصح ما جيابون به:
إقرارهم يف غالب األوقات أن هذا هو الرشك األكرب؛ وأيضا :إقرار غريهم من علامء
()1

األقطار ،من أن أكثرهم قد دخل يف الرشك ،وجاهد أهل التوحيد)

ومثله قوله يف كشف الشبهات( :الرد عىل أهل الباطل إمجاال وتفصيال ،وأنا أذكر
()2

لك أشياء مما ذكر اهلل يف كتابه جوابا لكالم احتج به املرشكون يف زماننا علينا)

وهو يقصد باملرشكني الذين احتجوا عليه علامء األمة من مجيع املذاهب الفقهية،
والذين اجتمعوا عىل الرد عىل تلك األحكام املتشددة التي وقفها هو وسنده من آل سعود،
وألفوا الكتب يف ذلك.
وقد قال الشيخ حسن بن فرحان املالكي تعليقا عىل ذلك النص( :يا ترى من هم
هؤالء املرشكون الذين يغوصون يف أدلة الكتاب والسنة مع فصاحة وعلم وحجج؟!
أليسوا علامء خمتلفني معه يف دعوى كفر خمالفيه من علامء وعوام؟ ال ريب أن هذا فيه تكفري
رصيح للمخالفني له ممن نسميهم (خصوم الدعوة) أو (أعداء التوحيد) أو (أعداء
اإلسالم) ،وهذا ظلم ،ألن الشيخ كان يرد عىل مسلمني ومل يكن يرد عىل كفار وال مرشكني،
وهذه رسائله وكتبه ليس فيها تسمية ملرشك وال كافر وإنام فيها تسمية لعلامء املسلمني يف
عرصه كابن فريوز ،ومربد التميمي ،وابني سحيم سليامن وعبد اهلل ،وعبد اهلل بن عبد
(  )1الدرر السنية ()9/424
(  )2كشف الشبهات (ص)15 :
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اللطيف ،وحممد بن سليامن املدين ،وعبد اهلل بن داود الزبريي ،واحلداد احلرضمي ،وسليامن
بن عبد الوهاب ،وابن عفالق ،والقايض طالب احلمييض ،وأمحد بن حيي ،وصالح بن عبد
()1

اهلل ،وابن مطلق ،وغريهم من العلامء الذين يطلق عليهم (املرشكون يف زماننا)

وقد ذكر الشيخ املالكي ـ وهو الذي تربى يف مدارس الوهابية ـ استمرار هذا السيل
من التكفري من لدن أتباع ابن عبد الوهاب إىل وقتنا املعارص ،فقال( :وقد استمر علامء
الدعوة بعده يف تكفري أو تبديع يكاد يصل للتكفري لعدد آخر من علامء املسلمني –أخطأوا
ومل يكفروا -يف عهد الدولة السعودية الثانية كابن سلوم وعثامن بن سند وابن منصور وابن
محيد وأمحد بن دحالن املكي وداود بن جرجيس وغريهم ..ويف القرن الرابع عرش اهلجري
استمر تكفرينا وتبديعنا لعلامء معارصين – أخطأوا كام نخطيء ومل يكفروا -كالكوثري،
والدجوي ،وشلتوت ،وأيب زهرة ،والغزايل ،والقرضاوي ،والطنطاوي ،والبوطي،
والغامري ،والكبييس ،وغريهم ،ولو نستطيع لقلنا عنهم (املرشكون يف زماننا) وقد
()2

قيل!!)

وقد أشار الشيخ املالكي إىل أن احلائل دون اهليئات الرسمية من علامء السعودية
وغريها وتكفري كل من عداهم من األمة هو السلطة السياسية التي ال ترغب يف املزيد من
الرصاعات ،ولذلك توظف ما تشاء من تلك التكفريات مع من تراهم معادين هلا فقط دون
غريهم ،فقال( :من املؤسف أنه ال يوقف تكفرينا وتبديعنا لآلخرين إال السلطة أو العجز،
ولوالمها ملا أبقينا أحد ًا إال وصمناه بكفر أو بدعة مكفرة! مع أن الواجب أن يكون هذا
التورع عن التكفري والتبديع من العلامء ال من احلكام ،ويف كل األوقات ال وقت العجز،

(  )1داعية وليس نبيا ،ص.101
(  )2داعية وليس نبيا ،ص.102
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()1

ألن العلامء يعرفون عظمة حق املسلم وحتريم دمه وماله وعرضه)

وقد أشار الصنعاين صاحب سبل السالم ـ وهو من املعارصين حلركة الشيخ حممد
بن عبد الوهاب ـ إىل تلك التكفريات الكثرية التي كانت توزع عىل األمة مجيعا ،وما يتبعها
من السلب والنهب والقتل ،فقال..( :وكان قد تقدمه يف الوصول إلينا بعد بلوغها الشيخ
الفاضل عبد الرمحن النجدي ،ووصف لنا من حال ابن عبد الوهاب أشياء أنكرناها ،من
سفك الدماء ،وهنبه األموال ،وجتاريه عىل قتل النفوس ولو باالغتيال ،وتكفري األمة
املحمدية يف مجيع األقطار ،فبقي معنا ت ََر ُّدد فيام نقله الشيخ الفاضل عبد الرمحن ،حتى وصل
الشيخ العامل مربد بن أمحد وله نباهة ،ووصل ببعض رسائل ابن عبد الوهاب التي مجعها يف
وجه تكفريه أهل اإليامن ،وقتلهم وهنبهم ،وحقق لنا أقواله وأفعاله وأحواله ،فرأينا أحواله
أحوال رجل عرف من الرشيعة شطرا ،ومل يمعن النظر ،وال قرأ عىل من هيديه هنج اهلداية،
ويدله عىل العلوم النافعة ويفقهه فيها...وملا حقق لنا أحواله ،ورأينا يف الرسالة أقواله ،وذكر
يل أنه إنام َع ُظ َم شأنه بوصول األبيات التي وجهنا إليه ،وأنه يتعني علنيا نقض ما قدمناه،
وح ُّل ما أبرمناه)
َ

()2

ومثله رصح الشوكاين ـ وهو ممن يثق فيه السلفية ويعتمدون عىل كتبه ،مثله مثل
الصنعاين ـ فقد قال( :ولكنهم يرون أن من مل يكن داخال حتت دولة صاحب نجد وممتثال
ألوامره خارج عن اإلسالم ،ولقد أخربنى أمري حجاج اليمن السيد حممد بن حسني

(  )1داعية وليس نبيا ،ص.102
(  )2إرشاد ذوي األلباب إىل حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب ،ص ،110:وقد أقر أعالم السلفية الكبار هبذه الرسالة ،ومنهم:
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف،املصارعة(،ص ،)417:ومنهم الشيخ عبد اهلل البسام يف [علامء نجد خالل ثامنية قرون]
حيث قال ،:كثري من أصحاب القلوب السليمة ينفون صحة الرجوع عن الشيخ الصنعاين ،وينسبون تزوير الرجوع والقصيدة
الناقضة إىل ابنه ،ولكنني حتققت من عدد من الثقات ،ومنهم سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس القضاء بأن رجوع
األمري الصنعاين حقيقة ،وأن القصيدة الناقضة له وليست البنه ..انظر :علامء نجد خالل ثامنية قرون)144/1( ،
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املراجل الكبسى أن مجاعة منهم خاطبوه هو ومن معه من حجاج اليمن بأهنم كفار وأهنم
غري معذورين عن الوصول إىل صاحب نجد لينظر يف إسالمهم فام ختلصوا منه إال بجهد
()1

جهيد)

ونحب أن نشري هنا من باب املثال والنموذج إىل العلامء الذين قام الشيخ حممد بن
عبد الوهاب بتكفريهم رصاحة ،بام ادعاه عليهم من الوقوع يف الرشك اجليل ،ويمكن أن
يقاس عليهم غريهم ممن هم مثلهم من مجيع علامء األمة ،وما أكثرهم ،بل كل العلامء يف
ذلك احلني ويف أحيان كثرية من التاريخ كانوا عىل تلك الشاكلة ،يقولون بالتوسل والتربك
وغريها مما يعتربها الوهابية رشكا جليا.
فمن هؤالء العلامء العالمة الكبري حممد بن فريوز احلنبيل ،الذين مل تشفع له حنبليته
عند الوهابية ،فقد قال فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب ..( :وأيضا مكاتيب أهل األحساء
موجودة ،فأما ابن عبد اللطيف ،وابن عفالق ،وابن مطلق ،فحشو بالزبيل أعني :سبابة
التوحيد ،واستحالل دم من صدق به ،أو أنكر الرشك؛ ولكن تعرف ابن فريوز ،أنه أقرهبم
إىل اإلسالم ،وهو رجل من احلنابلة ،وينتحل كالم الشيخ وابن القيم خاصة ،ومع هذا
صنف مصنفا أرسله إلينا ،قرر فيه :أن هذا الذي يفعل عند قرب يوسف وأمثاله ،هو الدين
الصحيح ،واستدل يف تصنيفه بقول النابغة:
أيا قرب النبي وصاحبيه ووامصيبتنا لو تعلمونا
ويف مصنف ابن مطلق االستدالل بقول الشاعر:
وكن يل شفيعا يوم ال ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب
ولكن الكالم األول ،أبلغ من هذا كله ،وهو شهادة البدو ،واحلرض ،والنساء
والرجال ،أن هؤالء الذين يقولون :التوحيد دين اهلل ورسوله ،ويبغضونه أكثر من بغض
(  )1البدر الطالع)500-499/1( ،
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اليهود والنصارى ،ويسبونه ،ويصدون الناس عنه ،وجياهدون يف زواله وتثبيت الرشك،
بالنفس واملال ،خالف ما عليه الرسل وأتباعهم ،فإهنم جياهدون ﴿ َحتَّى َال َت ُك َ
ون فِ ْتنَة
َو َي ُك َ
ون الدِّ ي ُن هللَِّ﴾ [البقرة)]193 :

()1

ورصح بذلك يف موضع آخر ،فقال يف رسالة كتبها إىل أمحد بن عبد الكريم جاء فيها:
(..وصل مكتوبك تقرر املسألة التي ذكرت ،وتذكر أن عليك إشكاال تطلب إزالته ،ثم ورد
منك مراسلة ،تذكر أنك عثرت عىل كالم للشيخ أزال عنك اإلشكال ،فنسأل اهلل أن هيديك
لدين اإلسالم .وعىل أي يشء يدل كالمه ،من أن من عبد األوثان عبادة أكرب من عبادة
الالت والعزى ،وسب دين الرسول  بعدما شهد به ،مثل سب أيب جهل ،أنه ال يكفر
بعينه .بل العبارة رصحية واضحة ،يف تكفريه مثل ابن فريوز ،وصالح بن عبد اهلل ،وأمثاهلام،
كفرا ظاهرا ينقل عن امللة ،فضال عن غريمها؛ هذا رصيح واضح ،يف كالم ابن القيم الذي
ذكرت ،ويف كالم الشيخ الذي أزال عنك اإلشكال ،يف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب
يوسف وأمثاله ،ودعاهم يف الشدائد والرخاء ،وسب دين الرسل بعدما أقر به ،ودان بعبادة
()2

األوثان بعدما أقر هبا)

و نالحظ ان ابن عبد الوهاب يضيف ـ كالسلفية سلفهم وخلفهم ـ ناقضا جديدا
لإليامن ،يسمونه [سب دين الرسل] ،وهم يقصدون منه انتقاد السلفية أو أهل احلديث..
ألهنم يعتربون أنفسهم املمثل الرشعي الوحيد لإلسالم ،بل للرسل مجيعا ..ولذلك هلم
احلق يف أن ينتقدوا العامل أمجع ،وال حيق ألحد أن ينتقدهم ،ومن جترأ وفعل صار كافرا ،بل
أكفر من اليهود والنصارى ،ألن اليهود والنصارى ال يعرفون أهل احلديث ،وال ينتقدوهنم.
ونحب أن نذكر هنا ترمجة خمترصة البن فريوز ننقلها من كتاب من كتب احلنابلة،
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()78 /10
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()63 /10
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حتى نعرف مدى اجلرأة التي كان يمتلكها ابن عبد الوهاب وغريه من السلفية.
فقد قال ابن محيد املكي يف كتابه [السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة]( :حممد بن
عبد اهلل بن حممد بن فريوز ،التميمي،األحسائي ،العالمة الفهامة،كاشف املعضالت،
وموضح املشكالت،و حمرر أنواع العلوم ،ومقرر املنقول واملعقول ،باملنطوق واملفهوم..
وضع اهلل فيه من رسعة الفهم وقوة اإلدراك وبطء النسيان وشدة الرغبة واحلرص والفتوح
الباطنة والظاهرة ما يتعجب منه فحفظ القرآن وهو صغري ،وحفظ كثري ًاًً من الكتب منها:
خمترص املقنع يف الفقه وألفية العراقي يف املصطلح وألفية ابن مالك يف النحو ..كأن العلوم
نصب عينيه أخذ احلديث عن علامء عرصه وكذا الفقه والنحو واملعاين والبيان وسائر الفنون
وأجازوه بإجازات مطولة وخمترصة وأثنوا عليه الثناء البليغ ،ومهر يف مجيع هذه الفنون
وتصدر للتدريس يف مجيعها وأفتى يف حياة شيوخه وكتبوا عىل أجوبته وفتاواه باملدح
والثناء ..ونفع اهلل به نفع ًاًً مج ًاًً ،وصار يرحل إليه من مجيع األقطار حتى أنه جيتمع عنده من
الطلبة نحو اخلمسني وكان يقو م بكفاية أكثرهم ويتفقد أمورهم يف مجيع ما يلزم هلم كأهنم
يمكِّن أحد ًاًً ممن يأيت عنده من األجانب لطلب العلم أن ينفق من كيسه
أوالد صلبه وال َ
ولو كان غنيا ويقول( :من مل ينتفع بطعامنا ال ينتفع بكالمنا) ،فوضع اهلل له القبول يف أقطار
األرض وكاتبه علامء اآلفاق من البالد الشاسعة واملدائح وطلب اإلجازات والدعاء،
ونجب خلق ممن قرأ عليه فكان أهل البلدان يأتون إليه ويطلبون أن يرسل معهم واحدا
منهم يفقههم يف الدين ويعظهم ويقيض ويدرس ويصيل هبم وخيطب فريسل معهم من
استحسن فال خيالفه التلميذ يف يشء أصال بل كانت الطلبة يمتثلون منه أدنى إشارة
ويعدوهنا أسنى بشارة ..وكان رمحه اهلل كثري العبادة والذكر ،سخي النفس كثري الصدقات
وال يرد مسكينا وثب إليه وكان يدان عىل ذمته ويتصدق وعذل يف ذلك فلم يلتفت لعاذله
ويأتيه رزقه من حيث مل حيتسب ،عليه أنوار زاهرة وآثار للعلم والصالح ظـاهرة ،له حظ
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من قيام الليل ،مهيبا معظام عند امللوك فمن دوهنم مقبول الكلـمة نافـذ اإلشـارة ،ال خياف
يف اهلل لومة الئم)( )1إىل آخر ما ورد يف ترمجته ،والتي تظهره مكانته الكبرية يف ذلك العرص،
باإلضافة لعلمه وخلقه وتدينه ..ولكن كل ذلك مل جيعل حلمه مسموما حيرم التعرض له،
كام يذكر السلفية عندما ينتقد أي علم من أعالمهم ،وليتهم اكتفوا بنقده ،بل أضافوا إىل
ذلك تكفريه.
وال يزال السلفية املعارصون يرصون عىل ما قال شيخهم ،ويدافعون عنه ،وقد قال
بعضهم يف تربير تكفري الشيخ البن فريوز( :ولكن هذا اخلصم  -حممد بن فريوز  -قد بلغت
حماربته ومناهضته هلذه الدعوة حد ًا ال يوصف ،لذا مدحه أحد خصوم هذه الدعوة وهو
احلداد ،حيث قال مادح ًا البن فريوز( :وهلل در الشيخ حممد بن عبد اهلل بن فريوز احلنبيل ملا
قام جمتهد ًا ابتغاء مرضاة اهلل يف إطفاء بدعة هذا اخلبيث ،كلام رأى وجه ًا لبعض أهل املذاهب
األربعة ،تبع ذلك الوجه إذا كان خمالف ًا ملا يعلمه أو يقوله ابن عبد الوهاب البدعي)  ،وبلغ
()3

من كيد ابن فريوز أنه – كام قال ابن محيد يف السحب الوابلة ( -كاتب السلطان عبد احلميد
()2

خان يستنجده عىل قتال البغاة اخلارجني بنجد)

ومن العلامء الذين رصح ابن عبد الوهاب بتكفريهم العالمة اجلليل عبد اهلل بن
عيسى املويس (ت 1175هـ) ،فقد قال ابن عبد الوهاب يف بعض رسائله( :وتذكرون :أين
أك ّفرهم باملواالة ،وحاشا وكال؛ ولكن أقطع :أن كفر من عبد قبة أيب طالب ،ال يبلغ عرش
()3

كفر املويس وأمثاله)

فهو يف هذا النص ال يكفر الشيخ املويس فقط ،بل يكفر كل من تبكر بقبة أيب طالب
(  )1السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة ،البن محيد املكي ص.969:
( )3مصباح األنام وجالء الظالم يف رد شبه البدعي النجدي التي أضل هبا العوام ،ص .60
(  )2دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.30
(  )3الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()116 /10
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التي هدمها الوهابية ،وتصوروا أهنم هبدمها هدموا الالت والعزى.
وهكذا رصح مرة أخرى ،فقال( :إذا عرف ما فعل املويس وأمثاله ،مع قبة الكواز
وأهلها ،وما فعله هو ،وابن إسامعيل ،وابن ربيعة ،وعلامء نجد يف مكة سنة احلبس ،مع أهل
قبة أيب طالب ،وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك ،وأن قتلهم وأخذ أمواهلم ،قربة إىل اهلل ،وأن
احلرم الذي حيرم اليهودي ،والنرصاين ،ال حيرمهم ثم تفكر يف األحياء الذين صالوا معهم،
هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا ،وعرفوا أن عرش معشار ما فعلوه ردة عن اإلسالم،
()1

بإمجاع املذاهب كلها)

وهو يقصد هنا فتاوى العلامء من غري الوهابية للبالد التي يسكنون فيها بالدفاع عن
أنفسهم وبالدهم وآثارهم من هجامت الوهابيني ،والتي اعتربها ابن عبد الوهاب ردة ،بل
اعترب أنه يكفي عرش ما فعلوه ليتهموا بالردة ..فكفرهم ـ كام يرصح ـ مضاعف.
وقد قال يف بيان ذلك يف موضع آخر( :فإذا أردت مصداق هذا ،فتأمل باب حكم
املرتد يف كل كتاب ،ويف كل مذهب ،وتأمل ما ذكروه يف األمور التي جتعل املسلم مرتدا
حيل دمه وماله؛ منها :من جعل بينه وبني اهلل وسائط ،كيف حكى اإلمجاع يف اإلقناع عىل
ردته؛ ثم تأمل ما ذكروه يف سائر الكتب .فإن عرفت أن يف املسألة خالفا ،ولو يف بعض
املذاهب ،فنبهني؛ وإن صح عندك اإلمجاع عىل تكفري من فعل هذا ،أو رضيه ،أو جادل فيه،
فهذه خطوط املويس ،وابن إسامعيل ،وأمحد بن حييى ،عندنا ،يف إنكار هذا الدين ،والرباءة
منه ،ومن أهله؛ وهم اآلن جمتهدون يف صد الناس عنه)( ،)2فقد اعترب جمرد ردود العلامء
عىل الوهابية ،وإنكارهم لتكفريهم لألمة إنكارا للدين نفسه.
وهكذا ذكر الدكتور عبد اهلل العثيمني يف حتليله لرسائل ابن عبد الوهاب الشخصية،
(  )1الدرر السنية ()123/10
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()62 /10
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أن العلامء الذين واجهوه وانتقدوه كانوا كلهم حمل طعن منه بسبب هذا املوقف،
فقال(واضح من رسائل الشيخ (الشخصية) أن دعوته لقيت معارضة شديدة من قبل بعض
علامء نجد ،فاملتتبع هلا يالحظ أن أكثر من عرشين عامل ًا أو طالب علم وقفوا ضدها يف وقت
من األوقات ،ويأيت يف مقدمة هؤالء املعارضني عبد اهلل املويس من حرمة ،وسليامن بن
سحيم من الرياض ،ويستفاد من هذه الرسائل أن معاريض الشيخ من النجديني كانوا
خمتلفي املواقف ،فمنهم من عارضه واستمر يف معارضته مثل املويس ،ومنهم من كان
غري موقفه مع مرور الزمن
يعرتف يف بداية األمر بأن ما جاء به الشيخ أو بعضه حق ،لكنه ّ
مثل ابن سحيم ،ومنهم – أيض ًا – من كان متأرجح ًا يف تأييده ومعارضته مثل عبد اهلل بن
عيسى)(

)1

ونحب أن نذكر هنا كام ذكرنا سابقا أن هذا العالمة اجلليل الذين ناله سيف التكفري
السلفي مل يكن من اهلند أو من مرص ،بل كان من علامء نجد التي كان ينترش فيها املذهب
احلنبيل ،والذي مل يرمحه السلفية كام مل يرمحوا سائر املذاهب ،فقد ورد يف ترمجته يف كتاب
[علامء نجد للبسام]( :عبد اهلل بن عيسى الشهري باملوييس -تصغري موسى -ولد يف بلدة
حرمة من إحدى بلدان سدير يف نجد ،ونشأ فيها وقرأ عىل مشايخ نجد ،ثم ارحتل إىل دمشق
لألخذ عن علامئها فأخذ عنهم ،ومن أشهرهم العالمة حممد السفاريني املشهور ..وجد
واجتهد حتى مهر يف الفقه ثم عاد إىل وطنه..و املرتجم بعد عودته من دمشق جلس يف بالده
يفتي ويدرس وصار معتمد أهل بلده ،ثم ويل قضاء بلدة حرمة إحدى بلدان سدير ،فمكث
()1

يف قضائها حتى تويف فيها سنة 1175هـ)

وال زال السلفية إىل اليوم يرصون عىل تكفري هذا العلم اجلليل مع أن أقواله وآراءه
التي كفر عىل أساسها ال ختتلف عن سائر أقوال وآراء كل العلامء من املذاهب األربعة
(  )1علامء نجد للبسام .364/4
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وغريهم ..فكيف بعد ذلك يذكرون أهنم ال يكفرون ..وهل يصح أن يكفر شخص لسبب،
ثم يعفى عن آخر يرتكب نفس السبب؟ ..وهل هذا األمر دين ،أم أنه مزاج شخيص،
فيكفرون من شاءوا ،متى شاءوا ،ويسكتون عىل من شاءوا متى شاءوا؟
ومن األمثلة عىل ذلك قول الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف ،وهو
عندهم من املعتدلني ،بل من املميعني للمنهج السلفي ـ كام يذكرون ـ فقد قال يف كتابه الذي
خصصه للدفاع عن ابن عبد الوهاب( :ومن أشد خصوم هذه الدعوة وأكثرهم عناد ًا
ومناهضة ،عبد اهلل بن عيسى املويس (ت 1175هـ) ،ومعاداته وخصومته ظاهرة جلية -
من خالل رسائل الشيخ ..يقول ابن محيد يف (السحب الوابلة)(وكان ممن أنكر عىل ابن عبد
()1

الوهاب وعىل أتباعه يف ابتداء دعوهتم)

وهذا تربير عجيب ،فهل أصبحت كتابة الكتب والرسائل التي تنترص لعامة
املسلمني ،وتبني أن ما هم فيه ليس رشكا ،هتمة تصل بصاحبها إىل الرشك والردة ..فام دام
األمر كذلك ،فلم يتوقف هذا الكاتب نفسه عن تكفري من عداه من العلامء ،وقد وقعوا يف
نفس ما وقع فيه ..ولكن التقية تدعوهم إىل ذلك ،وإال فإهنم يف قرارة نفوسهم ويف بطون
كتبهم ويف خطبهم ودروسهم ومقرراهتم ليسوا سوى مكفرة لكل األمة من دون اسثناء..
ومن األعالم الذين نص ابن عبد الوهاب عىل تكفريه هلم الشيخ حممد بن عبد
الرمحن بن عفالق (ت 1164هـ)  ،وقد كان من كبار العلامء يف ذلك الوقت ،وكان ماهرا ـ
كام يذكر مرتمجوه ـ (يف الفقه واألصول والعربية وعلم احلساب واهليئة وتوابعها ،واشتهر
بتحقيق علم الفلك وتدقيقه يف عرصه فام بعده ،وألف فيه التآليف البديعة ..وكان عاملا
()2

عامال فاضال كامال حمققا ماهرا)

(  )1دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.32
(  )2السحب الوابلة عىل أرضحة احلنابلة ،ص.927:
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وسبب تكفريه له كام يذكر السلفية املعارصون ـ يف دفاعهم عن ابن عبد الوهاب ـ
هو (رسالة وجهها إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وكان عنواهنا (هتكم املقلدين يف مدعي
جتديد الدين) ،وقد تضمنت هذه الرسالة أسئلة تعجيزية هتكمية ،وبأسلوب حيمل طابع
التحدي والغرور ،وقد قصد هبا ابن عفالق الطعن والتوهني يف حممد بن عبد الوهاب،
والنيل منه واالستخفاف به  -كام هو ظاهر يف هذه الرسالة  ،-كام أن هذه األسئلة – من
خالل االطالع عليها  -ليست وكذا اجلواب عليها من أصول العلم وواجباته ،بل أقرب
ما تكون إىل فضول العلم وترفه ..ومن هذه األسئلة – املرتفة – التي وجهها ابن عفالق إىل
الشيخ لكي جييب عليها ،قول ابن عفالق( :وبعد فأسألك عن قوله تعاىل﴿ :والعاديات …C
إىل آخر السورة هي من قصار املفصل كم فيها من حقيقة رشعية وحقيقة لغوية وحقيقة
عرفية ،وكم فيها من جماز مرسل وجماز مركب ،واستعارة حتقيقية ،واستعارة وثاقية
واستعارة عنادية واستعارة عامية واستعارة خاصية واستعارة أصلية واستعارة تبعية
واستعارة مطلقة واستعارة جمردة واستعارة مرشحة وموضع الرتشيح والتجريد فيها
و موضع االستعارة بالكناية واالستعارة التخيلية وما فيها من التشبيه امللفوف واملفروق
ألف ابن عفالق
واملفرد واملركب والتشبيه املجمل واملفصل .إىل آخر هذه األسئلة) ،كام ّ
رسالة وجهها إىل عثامن بن معمر أمري العيينة يشككه يف دعوة الشيخ ،ويطعن فيها حتى
يتخىل عثامن عن نرصهتا – يف بادئ األمر  ،-وادعى ابن عفالق أن ابن عبد الوهاب خالف
ابن تيمية وابن القيم يف مسائل التوحيد ،وقد كتب ابن معمر رد ًا عىل رسالة ابن عفالق يذكر
موافقته لدعوة الشيخ ،مما جعل ابن عفالق يكتب جواب ًا عن رسالة ابن معمر وقد شنّع يف
هذا اجلواب عىل الشيخ اإلمام وابن معمر ،ورمامها بتكفري املسلمني وتضليلهم ،ويظهر من
()1

هذه الرسالة إحلاح ابن عفالق يف إقناع ابن معمر برتك نرصة الشيخ)
(  )1دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.30
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وقد أثارت كل هذه التحديات ابن عبد الوهاب الذي كفره يف مواضع من رسائله،
ومنها قوله فيه( :فأما ابن عبد اللطيف ،وابن عفالق ،وابن مطلق ،فحشو بالزبيل أعني:
()1

سبابة التوحيد ،واستحالل دم من صدق به ،أو أنكر الرشك)

وهكذا نرى ابن عبد الوهاب يكفر علام آخر ال يقل عن العلمني السابقني ،وهو من
نجد أيضا ،وقد أخذته الغرية عىل أعراض املسلمني التي أصبحت منتهكة بسبب أحكام
ابن عبد الوهاب وعصابته عليهم ،وهو سليامن بن سحيم (ت 1181هـ) ،والذي ذكره
الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف ـ السلفي املعتدل ـ أثناء تربيره جلرائم ابن
عبد الوهاب ،فقال( :سليامن بن سحيم ..عداوته ظاهرة وواضحة كام يف الرسائل
الشخصية للشيخ اإلمام أثناء الرد عىل مفرتياته ..وقد كانت رسالته اململوءة باألكاذيب
والشبهات ضد الدعوة السلفية ،من أشد الوسائل تشوهي ًا للدعوة ،وأشنعها حتريف ًا وتزوير ًا
ملبادئ هذه الدعوة وألتباعها ،حيث أن هذا اخلصم قد بعث بتلك الرسالة إىل سائر علامء
األقطار واألمصار يستحثهم وحيرضهم ضد جمدد هذه الدعوة ،ولقد كان هلا آثارها
()2

وأصداءها السيئة ضد الدعوة وجمددها)

فهذا املوقف النقدي الطبيعي من ابن سحيم جعل ابن عبد الوهاب يشن محلة
شديدة عليه ،كام جعل خلفه من السلفية املعارصين يعتربونه مثل أيب هلب وأيب جهل ،ألهنم
يعتربون ابن عبد الوهاب هو الرسول بعد الرسول ،فحكم من خالفه كحكم من خالف
رسول اهلل  نفسه.
ومن األمثلة عىل تلك احلملة ما ورد يف الدرر السنية حتت عنوان[ :رد ما صنفه ابن

(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()78 /10
(  )2دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص..32
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سحيم من الكفر والسب والتهورات]( ،)1وهو نص طويل ننقله ببعض الترصف لنتبني
مظان التكفري الوهايب ،ونرى مدى انطباقها بعد ذلك عىل سائر علامء األمة.
وقد بدأ ابن عبد الوهاب تكفريه للشيخ بقوله( :يعلم من يقف عليه :أين وقفت عىل
أوراق ،بخط ولد ابن سحيم ،صنفها يريد أن يصد هبا الناس عن دين اإلسالم ،وشهادة أن
ال إله إال اهلل ،فأردت أن أنبه عىل ما فيها ،من الكفر الرصيح ،وسب دين اإلسالم ،وما فيها
( )2

من اجلهالة التي يعرفها العامة)

فقد اعترب ابن عبد الوهاب ردود الشيخ عليه ونقده له ردودا عىل دين اإلسالم وعىل
شهادة أن ال إله إال اهلل ،مع أن الشيخ ابن سحيم علم من أعالم املسلمني ،وصاحب
مؤلفات ومصنفات ،ومع ذلك صار عنده من املحاربني لإلسالم ،ولشهادة التوحيد.
ثم أخذ ابن عبد الوهاب يذكر املربرات التي جعلته يتناوله بسيف تكفريه ،فقال:
( األول :أنه صنف األوراق يسبنا ،ويرد علينا يف تكفري كل من قال ال إله إال اهلل ،وهذا
عمدة ما يشبه به عىل اجلهال وعقوهلا؛ فصار يف أوراقه يقول :أما من قال ال إله إال اهلل ال
يكفر ومن أم القبلة ال يكفر ،فإذا ذكرنا هلم اآليات التي فيها كفره وكفر أبيه ،وكفر
الطواغيت ،يقول :نزلت يف النصارى ،نزلت يف الفالين ..الثاين :أنه ذكر يف أوراقه ،أنه ال
جيوز اخلروج عن كالم العلامء ،وصادق يف ذلك؛ ثم ذكر فيها كفر القدرية ،والعلامء ال
يكفروهنم ،فكفر ناسا مل يكفروا ،وأنكر علينا تكفري أهل الرشك ..الثالث :أنه ذكر معنى
التوحيد :أن ترصف مجيع العبادات ،من األقوال واألفعال هلل وحده ،ال جيعل فيها يشء ،ال
مللك مقرب ،وال نبي مرسل؛ وهذا حق .ثم يرجع يكذب نفسه ،ويقول :إن دعاء شمسان
وأمثاله يف الشدائد ،والنذر هلم ،ليربؤوا املريض ،ويفرجوا عن املكروب ،الذي مل يصل إليه
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()46 /10
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()46 /10
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عبدة األوثان ،بل خيلصون يف الشدائد هلل ،وجيعل هذا ليس من الرشك ،ويستدل عىل كفره
الباطل ،باحلديث الذي فيه( :إن الشيطان يئس أن يعبد يف جزيرة العرب) ..الرابع :أنه قسم
التوحيد إىل نوعني ،توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية؛ ويقول :إن الشيخ بني ذلك؛ ثم
يرجع يرد علينا يف تكفري طالب احلميض ،وأمثاله ،الذين يرشكون باهلل يف توحيد الربوبية،
وتوحيد األلوهية ،ويزعمون أن حسينا ،وإدريس ،ينفعون ويرضون ،وهذه الربوبية؛
ويزعم أهنم ينخون ويندبون ،وهذا توحيد األلوهية ..اخلامس :أنه ذكر يف ﴿ ُق ْل ُه َو اهللَُّ
َأ َحد﴾ أهنا كافية يف التوحيد؛ فوحد نفسه يف األفعال ،فال خالق إال اهلل ،ويف األلوهية ،فال
يعبد إال إياه ،وباألمر والنهي ،فال حكم إال هلل؛ فيقرر هذه األنواع الثالثة ،ثم يكفر هبا كلها،
ويرد علينا؛ فإذا ك ّفرنا من قال :إن عبد القادر ،واألولياء ،ينفعون ويرضون ،قال :ك ّفرتم
أهل اإلسالم ،وإذا ك ّفرنا من يدعو شمسان ،وتاجا ،وحطابا ،قال :كفرتم أهل اإلسالم؛
والعجب :أنه يقول :إن من التوحيد توحيد اهلل باألمر والنهي ،فال حكم إال هلل ،ثم يرد
علينا إذا عملنا بحكم اهلل ،ويقول :من عمل بالقرآن كفر ،والقرآن ما يفرس ..السادس :أنه
ينهى عن تفسري القرآن ،ويقول :ما يعرف ،ثم يرجع يفرسه يف تصنيفه ،ويقولُ ﴿ :ق ْل ُه َو
اهللَُّ َأ َحد﴾ فيها كفاية ،فلام فرسها كفر هبا ..السابع :أنه ذكر أن التوحيد له تعلق بالصفات،
وتعلق بالذات؛ وقبل ذلك قد كتب إلينا :أن التوحيد يف ثالث كلامت :إن اهلل ليس عىل
يشء ،وليس يف يشء ،وال من يشء؛ فتارة يذكر :أن التوحيد إثبات الصفات ،وتارة يذكر
ذلك ،ويقول :التوحيد نفي الصفات ..الثامن :أنه ذكر آيات يف األمر بالتوحيد ،وآيات يف
النهي عن الرشك ،ثم قال :املراد هبذا الرشك ،يف هذه اآليات واألحاديث .الرشك اجليل،
كرشك عباد الشمس ،ال عىل العموم ،كام يتومهه بعض اجلهال ،فرصح :بأن مراد اهلل ،ومراد
النبي  ال يدخل فيه إال عبادة األوثان ،وأن الرشك األصغر ال يدخل فيه ،ويسمى الذين
أدخلوه فيه اجلهال ،ثم يف آخر الصفح بعينه ،قال :وقد يطلق الرشك بعبارات أخر؛ وكل
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ذلك يف قولهَ ﴿ :و َما َأنَا ِم َن املُْ ْ ِ
رشكِنيَ ﴾؛ فرد علينا يف أول الصفح ،وكذب عىل اهلل ورسوله،
يف أن معنى ذلك بعض الرشك ،ثم رجع يقرر ما أنكره ،ويقول :إن الرشك األكرب واألصغر،
داخل يف قولهَ ﴿ :و َما َأنَا ِم َن املُْ ْ ِ
رشكِنيَ ﴾ ..التاسع :أنه ذكر أن الرشك أربعة أنواع :رشك
األلوهية ،ورشك الربوبية ،ورشك العبادة ،ورشك امللك؛ وهذا كالم من ال يفهم ما يقول،
فإن رشك العبادة هو رشك اإلهلية ،ورشك الربوبية هو رشك امللك ..العارش :أنه قال يف
مسألة الذبح والنذر ،ومن قال :إن النذر والذبح عبادة ،فهو منه دليل عىل اجلهل ،ألن
العبادة ما أمر به رشعا ،من غري اطراد عريف ،وال اقتضاء عقيل؛ لكن البهيم ال يفهم معنى
()1

العبادة ،فاستدل عىل النفي بدليل اإلثبات)..

إىل آخر املربرات ،والتي يعتربها مجيعا نواقض لإليامن ،مع كوهنا قضايا فرعية
خالفية بسيطة ،ولكن بحكم مستواه العلمي املحدود ،وبحكم تعلقه الشديد بابن تيمية
صار يعتربها رضورات ال ينكرها إال كافر.
ونحن نطلب من القارئ الكريم أن يتذكر هذه الرسالة جيدا ،حتى ال يطالبنا كل
حني بذكر كالم السلفية يف أي علم من األعالم نذكر تكفريهم له ..ألن ابن عبد الوهاب
أو السلفية مل يتعرضوا بالتعيني إال ملن واجههم ،أو انتقدهم ،أما من عداهم من العلامء يف
األزمنة القديمة ،أو يف األماكن البعيدة ،فإهنم اكتفوا بتكفريهم تكفريا مطلقا ال عينينا.
وقد ذكرنا سابقا أن التكفري املطلق كاف لكل عاقل ،ألن كل من كفر لسبب من
األسباب ،فسيشمل ذلك كل من وقع يف ذلك السبب.
ثانيا ـ التكفري املعني:
بناء عىل ما سبق من ترصحيات أعالم السلفية املتقدمني واملتأخرين بتكفري كل من
يقع يف أحد املكفرات العقدية أو الفقهية التي فصلناها يف املبحث السابق ،فإننا نحاول هنا
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()47 /10
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أن ننظر يف مدى انطباق تلك التكفريات عىل املدارس الفقهية الكربى يف األمة ،من املدرسة
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية.
وقبل ذلك نحب أن نذكر هنا ترصحيات ونصوصا من علم كبري من أعالم السلفية،
ومن أحفاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،تبني وجوب تكفري كل من انطبقت عليه
املكفرات بأنواعها املختلفة ،وعدم جواز التوقف يف ذلك.
وعنوان الرسالة هو [تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة] وهي من
تأليف الشيخ املحدث األصويل :إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ.
وهي من مجلة رسائل وكتب كثرية ألفت يف املوضوع ،لتربر ما فعله ابن عبد الوهاب
من تكفريه للمسلمني وحربه هلم ،ومنها [مفيد املستفيد يف كفر تارك التوحيد] للشيخ حممد
بن عبد الوهاب ،و[رسالة االنتصار حلزب اهلل املوحدين والرد عىل املجادل عن املرشكني]
للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني.
وقد ذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ دوافعه لتأليفه الرسالة،
فقال( :بلغنا وسمعنا من فريق يدعى العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ حممد بن
عبد الوهاب إن من أرشك باهلل وعبد األوثان ال يطلق عليه الكفر والرشك بعينه ،وذلك أن
بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض اإلخوان أنه أطلق الرشك والكفر عىل رجل
دعا النبي  واستغاث به ،فقال له الرجل :ال تطلق عليه الكفر حتى تعرفه ،وكان هذا
وأجناسه ال يعبأون بمخالطة املرشكني يف األسفار ويف ديارهم ،بل يطلبون العلم عىل من
هو أكفر الناس من علامء املرشكني [وهو أيض ًا من اجلهمية من علامء مكة( ] )1وكانوا قد
لفقوا هلم شبهات عىل دعواهم يأيت بعضها يف أثناء الرسالة ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ وقد غروا هبا
بعض الرعاع من أتباعهم ومن ال معرفة عنده ومن ال يعرف حاهلم وال فرق عنده وال فهم.
(  )1يقصد األشاعرة وهذا يدل عىل أن الوهابية يطلقون عىل األشاعرة جهمية.

169

متحيزون عن اإلخوان بأجسامهم وعن املشايخ بقلوهبم ومداهنون هلم وقد استَوحشوا
واس ُت ِ
وحش منهم بام أظهروه من الشبه وبام ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفسقة
واملرشكني وعند التحقيق ال يكفرون املرشك إال بالعموم وفيام بينهم يتورعون عن ذلك ثم
()1

دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت عىل من هو من خواص اإلخوان)

وحتليل هذا النص وحده كاف يف الداللة عىل تكفري السلفية لألمة مجيعا ..فهذا
العلم الكبري من أعالم السلفية يصف علامء مكة باجلهمية الكفار ..ويصف عوام الناس
من غريهم باملرشكني ..بل يتهم حتى املوالني هلم بالتذبذب بني اإليامن والكفر بسبب نقص
والئهم وترددهم يف تكفري املسلمني بأعياهنم.
ثم ذكر سبب ذلك ،فقال( :وذلك واهلل أعلم بسبب ترك كتب األصول وعدم
االعتناء هبا وعدم اخلوف من الزيغ رغبوا عن رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -قدس
اهلل روحه  -ورسائل بنيه فإهنا كفيلة بتبيني مجيع هذه الشبه جد ًا كام سيمر)

()2

وقد أرشنا سابقا إىل ما حتويه تلك الكتب من تكفري مطلق ومعني لكل الناس،
وحتى املوالني الذين يرتددون حكموا عليهم بالكفر.
ثم بني أن إطالق الكفر عىل أوصاف معينة كاف بمفرده للتعيني من دون حاجة
لتسمية كل شخص ،فقال ( :ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال الناس اليوم ونظر إىل اعتقاد
املشايخ املذكورين حتري جد ًا وال حول وال قوة إال باهلل وذلك أن بعض من أرشنا إليه بحثته
عن هذه املسألة فقال :نقول ألهل هذه القباب الذين يعبدوهنا ومن فيها فعلك هذا رشك
وليس هو بمرشك ،فانظر ترى وامحد ربك واسأله العافية ،فإن هذا اجلواب من بعض أجوبة
العراقي [يقصد داود بن جرجيس الذي رد عليه الشيخ عبد اللطيف يف كتابه منهاج
(  )1تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.11
(  )2تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.11
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التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس] التي يرد عليها الشيخ عبد
اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدهلم فقال
نكفر النوع وال نعني الشخص إال بعد التعريف ومستندنا ما رأيناه يف بعض رسائل الشيخ
حممد  -قدس اهلل روحه  -عىل أنه امتنع من تكفري من عبد قبة الكواز وعبد القادر من
اجلهال لعدم من ينبه ه ،فانظر ترى العجب ثم اسأل اهلل العافية وأن يعافيك من احلور بعد
الكور ،وما أشبههم باحلكاية املشهورة عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب أنه ذات يوم يقرر
عىل أصل الدين ويبني ما فيه ورجل من جلسائه ال يسأل وال يتعجب وال يبحث حتى جاء
بعض الكلامت التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه كيف ذلك فقال الشيخ قاتلك اهلل ذهب
حديثنا منذ اليوم مل تفهم ومل تسأل عنه فلام جاءت هذه السقطة عرفتها أنت مثل الذباب ال
()1

يقع إال عىل القذر أو كام قال)

ثم أخذ يرد عىل هذه الشبهة ،ويقرر أن التعيني واجب ورضورة ،وال يصح أن
يراعى فيه أحد ،فقال( :ومما هو معلوم باإلضطرار من دين اإلسالم أن املرجع يف مسائل
أصول الدين إىل الكتاب والسنة وإمجاع األمة املعترب وهو ما كان عليه الصحابة وليس
املرجع إىل عامل بعينه يف ذلك فمن تقرر عنده األصل تقرير ًا ال يدفعه شبهة وأخذ برشاشري
قلبه هان عليه ما قد يراه من الكالم املشتبه يف بعض مصنفات أئمته إذ ال معصوم إال
()2

النبي)

ثم بني حمل املسألة من الدين ،فقال( :ومسألتنا هذه وهي عبادة اهلل وحده ال رشيك
له والرباءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع اهلل غريه فقد أرشك الرشك األكرب الذي ينقل
عن امللة هي أصل األصول وهبا أرسل اهلل الرسل وأنزل الكتب وقامت عىل الناس احلجة
(  )1تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.18
(  )2تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.19
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بالرسول وبالقرآن وهكذا جتد اجلواب من أئمة الدين يف ذلك األصل عند تكفري من أرشك
باهلل فإنه يستتاب فإن تاب وإالّ قتل ال يذكرون التعريف يف مسائل األصول إنام يذكرون
التعريف يف املسائل اخلفية التي قد خيفى دليلها عىل بعض املسلمني كمسائل نازع هبا بعض
أهل البدع كالقدرية واملرجئة أو يف مسألة خفية كالرصف والعطف وكيف يعرفون عباد
القبور ،وهم ليسوا بمسلمني ،وال يدخلون يف مسمى اإلسالم ،وهل يبقى مع الرشك
()1

عمل)

وهكذا فإن الرشوط التي يصورها بعض السلفية من باب التمويه واالحتيال عىل
نفي التكفري ،ال عالقة هلا هبذا ،فمجرد الوقوع عندهم يف الرشك أو يف نواقض العقيدة كفر،
وصاحبها كافر ،ويستتاب من غري تعريف وال إقامة حجة ..وإال قتل.
هذا يف حق عوام الناس ،فكيف بالعلامء الذين عرفوا وتبينوا ،بل فيهم من قرأ كتب
ابن تيمية وابن عبد الوهاب ورد عليها ..فهم عند السلفية أوىل بالتكفري ..بل يعتربوهنم
أشد كفرا وعنادا.
وقد نقل الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ يف رسالته التكفريية من
كالم ابن عبد الوهاب ما يربهن له عىل هذا بكل رصاحة ووضوح ،فقد ورد فيها ..( :فقد
وصل مكتوبك تقرر املسألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشكاالً تطلب إزالته ،ثم ورد
منك رسالة تذكر أنك عثرت عىل كالم للشيخ أزال عنك اإلشكال فنسأل اهلل أن هيديك
لدين اإلسالم عىل أي يشء يدل كالمه أن من عبد األوثان أكرب من عبادة الالت والعزى
وسب دين الرسول بعد ما شهد به مثل سب أيب جهل أنه ال يكفر بعينه ،بل العبارة رصحية
واضحة يف تكفري مثل ابن فريوز وصالح بن عبد اهلل وأمثاهلام كفر ًا ظاهر ًا ينقل عن امللة
فض ً
ال عن عن غريمها ،هذا رصيح واضح ،ففي كالم ابن القيم الذي ذكرت ويف كالم
(  )1تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.20
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الشيخ الذي أزال عنك اإلشكال يف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب يوسف وأمثاله
ودعاهم يف الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعدما أقر به ودان بعبادة األوثان بعدما
()1

أقر هبا وليس يف كالمي هذا جمازفة بل أنت تشهد به عليهم)

ثم أخذ ابن عبد الوهاب ـ كعادة السلفية يف نرش أفكارهم ـ حيذر حمدثه من التورع
عن التكفري ،حتى ال يقع هو نفسه يف الكفر ،ألن من مل يكفر الكافر كافر ،فقال( :وأنا أخاف
عليك من قوله تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّهنُ ْم آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا َف ُطبِ َع ع ََىل ُق ُل ِ
وهبِ ْم َف ُه ْم َال َي ْف َق ُه َ
ون﴾
البضيعة التي يف يدك ختاف أن تضيع أنت
[املنافقون ،]3 :والشبهة التي دخلت عليك هذه ّ
وعيالك إذا تركت بلد املرشكني وشاك يف رزق اهلل وأيض ًا قرناء السوء [ أضلوك كام هي
عادهتم ] وأنت والعياذ باهلل تنـزل درج ًة درجة أول مرة يف الشك وبلد الرشك ومواالهتم
()2

والصالة خلفهم)

وقد علق الشيخ إسحق حفيد ابن عبد الوهاب عىل هذه الرسالة التكفريية اخلطرية
بقوله( :فتأمل قوله يف تكفري هؤالء العلامء ويف كفر من عبد الوثن الذي عىل قرب يوسف،
وأنه رصيح يف كالم ابن القيم ويف حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية املنافقني،
وأن هذا حكم عام ،وكذلك تأمل اليوم حال كثري ممن ينتسب إىل الدين والعلم من أهل
نجد يذهب إىل بالد املرشكني ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم وجيالسهم ثم إذا قدم
عىل املسلمني وقيل له اتق اهلل وتب إىل ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له ذلك ،ويقول
أتوب من طلب العلم ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبئ عن سوء معتقده وزيفه وال عجب
من ذلك ألنه عص اهلل ورسوله بمخالطة املرشكني فعوقب ،ولكن العجب من أهل الدين
والتوحيد النبساطهم مع هذا اجلنس الذين أرادوا أن يقرنوا بني املرشكني واملوحدين ،وقد
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()63 /10
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()64 /10
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()1

فرق اهلل بينهم يف كتابه وعىل لسان نبيه حممد )

ث م رد عىل الشبهة التي تعلق هبا من يتوقف عن التكفري ،والتي يستدل هبا عادة
أصحاب التقية من السلفية لينفوا عن أنفسهم هتمة التكفري ،فقال( :وأما عبارة شيخ
اإلسالم ابن تيمية التي لبسوا هبا عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول هبا لكفرنا كثري ًا
من املشاهري بأعياهنم فإنه رصح فيها بأن املعني ال يكفر إال إذا قامت عليه احلجة ،فإذا كان
املعني يكفر إذا قامت عليه احلجة فمن املعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كالم اهلل
ورسوله مثل فهم أيب بكر الصديق بل إذا بلغه كالم اهلل ورسوله وخال عن ما يعذر به فهو
كافر كام كان الكفار كلهم تقوم عليهم احلجة بالقرآن مع قول اهلل تعاىل﴿ :إِنَّا َج َع ْلنَا ع ََىل
ِ
ِ
ِ
ُق ُل ِ
الص ُّم ا ْل ُبك ُْم
اب عنْدَ اهللَِّ ُّ
رش الدَّ َو ِّ
وهبِ ْم َأكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه ﴾ [الكهف ]57 :وقوله﴿ :إ َّن َ َّ
()2
ا َّل ِذي َن َال َي ْع ِق ُل َ
ون﴾ [األنفال)]22 :
وربام يتوهم البعض أن يف العذر الذي ذكره ما ينفي عن السلفية التكفري ،وردا عليه
نورد ما قال صاحب الرسالة نفسها ،فقد اعترب العذر يف (اجلنون وعدم البلوغ أو عدم
القدرة عىل البحث أو كان ممن ال يفهم مدلول اخلطاب ومل حيرض ترمجان يرتجم له وهو
املراد بقول ابن القيم (ومقلد مل يتمكن من العلم) وبقول الشيخ عبداللطيف( :إذا متكنوا
من طلب العلم ومعرفته وتأهلوا لذلك)
وبذلك فإنه ال عذر لألمة مجيعا هبذا االعتبار إال صبياهنا وجمانينها ..أما من عداهم،
فحكمهم حكم من يتبعوهنم من العلامء ،وهو الكفر والرشك ،كام كفر ابن فريوز وغريه،
وكفر معهم قومهم.
وحتى الصبيان ،فإهنم عند السلفية يف خطر ،فقد سئل أبناء الشيخ حممد بن عبد
(  )1تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.25
(  )2تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.26
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الوهاب عبداهلل وحسني عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب،
فأجابوا ( :من مات من أهل الرشك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي حيكم عليه أنه إذا كان
معروف ًا بفعل الرشك ويدين به ،ومات عىل ذلك فهذا ظاهره أنه مات عىل الكفر فال يدعى
له واليضحى له واليتصدق عنه ،وأما حقيقة أمره فإىل اهلل تعاىل فإن قامت عليه احلجة يف
()1

حياته وعاند فهذا كافر يف الظاهر والباطن وإن مل تقم عليه احلجة يف حياته فأمره إىل اهلل)

وحتى نبني أن هذا التكفري اجلامعي للمسلمني ليس وليد فكر ابن عبد الوهاب
وتالميذه فقط ،بل هو وليد كل الرتاث السلفي وخصوصا ابن تيمية ،الذي نقل عنه الشيخ
إسحق حفيد ابن عبد الوهاب هذا النص من جمموع الفتاوى( :وهذا إذا كان يف املقاالت
اخلفية فقد يقال إنه خمطئ ضال مل تقم عليه احلجة التي يكفر تاركها لكن يقع يف طوائف
منهم يف األمور الظاهرة التي يعلم املرشكون واليهود والنصارى أن حممد ًا بعث هبا وكفر
من خالفها مثل أمره بعبادة اهلل وحده ال رشيك له وهنيه عن عبادة أحد سواه من النبيني
واملالئكة وغريهم فإن هذا أظهر شعائر اإلسالم ثم جتد كثري ًا من رؤساءهم وقعوا يف هذه
األنواع فكانوا مرتدين وكثري تارة يرتد عن اإلسالم ردة رصحية -إىل أن قال -وأبلغ من
ذلك أن منهم من صنف يف الردة كام صنف الرازي يف عبادة الكواكب وهذه ردة عن
()2

اإلسالم باتفاق املسلمني)

وقد علق عليه الشيخ إسحاق بقوله( :هذا لفظه بحروفه فتأمل كالمه يف التفرقة بني
املقاالت اخلفية وبني ما نحن فيه يف كفر املعني ،وتأمل تكفريه رؤساءهم فالن ًا وفالن ًا
بأعياهنم وردهتم ردة رصحية ،وتأمل ترصحيه بحكاية اإلمجاع عىل ردة الفخر الرازي عن
اإلسالم مع كونه من أكابر أئمة الشافعية هل يناسب هذا من كالمه أن املعني ال يكفر ولو
(  )1الدرر السنية ،)142 /10(:والرد عىل جريدة القبلة للشيخ سليامن بن سحامن :ص ()21 ،20
(  )2جمموع الفتاوى 54/18 – 54/4
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()1

دعا عبد القادر يف الرخا والشد)

هذه جمرد نصوص قليلة من نصوص كثرية تؤكد التكفري السلفي لألمة مجيعا بعلامئها
وعوامها ،ال فرق يف ذلك بني اإلطالق والتعيني ،ومن شك فيام ذكرناه أو تردد فيه ،فليعد
للرسالة لريى خطورة ما فيها ،وأننا مل نتجن عليه ،بل إن يف الكثري مما أمهلناه أخطر مما
ذكرناه.
وسنحاول هنا بناء عىل ذلك أن نطبق هذه القوانني السلفية عىل علامء األمة من أتباع
املذاهب األربعة أسوة بتلك التكفريات الكثرية التي نص عليها ابن عبد الوهاب وتالميذه
يف حق علامء من املذاهب اإلسالمية املختلفة ..وسنرى من خالل ذلك التطبيق أن الكفر
يف الرؤية السلفية شامل لألمة مجيعا ما عدا أنفسهم ..وهم أنفسهم يف خطر ،ألنه يكفر
بعضهم بعضا.
والقاعدة البسيطة التي يمكن من خالهلا تطبيق تلك املقوالت التكفريية عىل أعيان
أعالم املذاهب األربعة هو أنه بعد نشوء املذاهب العقدية ،واختيار احلنفية للمدرسة
املاتريدية ،واختيار املالكية والشافعية وأكثر احلنابلة للمدرسة األشعرية دخل رافد جديد
يف التكفري السلفي ألصحاب املذاهب األربعة ،وهو التجهم والتعطيل والقول بخلق
القرآن الكريم ،أو القول بخلق ألفاظ القرآن الكريم..وهذه حمل اتفاق بني السلفية يف كفر
املعتقدين هبا ..ألن أدنى ما يعتقده هؤالء مجيعا هو نفي اجلهة عن اهلل ،وتفويض أو تأويل
ما تشابه من النصوص ..ونحو ذلك من العقائد التي ال يشك أحد من السلفية يف كفر
معتقدهيا ..بل ال يشكون يف كفر من مل يكفرهم ،كام رأينا ترصحياهتم الدالة عىل ذلك سابقا.
وبعد أن وجدت الطرق الصوفية ،وصارت العادة جارية يف اتباع أصحاب املذاهب
ألصحاب الطرق الصوفية دخل رافد جديد يف التكفري السلفي ألصحاب املذاهب األربعة
(  )1تكفري املعني والفرق بني قيام احلجة وفهم احلجة ،ص.28
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هو التكفري بسبب التصوف ،والذي سنراه ونرى غلو السلفية فيه يف الفصل اخلاص به.
وعندما أدخل ابن عبد الوهاب التوسل واالستغاثة ونحوها يف الرشك أضاف
ألصحاب املذاهب األربعة كفرا جديدا ،باإلضافة للتكفريات السابقة ..هو القبورية
والوثنية والرشك األكرب ..وبذلك حتول أصحاب املذاهب األربعة أكفر من اليهود
والنصارى ،بل أكفر من مرشكي قريش.
وعندما حصل الرصاع بني الدولة العثامنية ـ التي كانت تتبنى املذهب احلنفي،
وحترتم سائر املذاهب ـ وآل سعود ،أضافوا إىل التكفري تكفريا آخر وهو التكفري بالوالء
للدولة الكافرة ..وقد ذكرنا ترصحياهتم الدالة عىل ذلك سابقا.
وبذلك فإن السلفية ينظرون إىل املذاهب األربعة ،وكأهنا خزان من الكفر يرتاكم
بعضه عىل بعض ،فكل عرص يضيف للتكفري السابق تكفريا جديدا.
وقد أشار األلباين إىل ذلك مجيعا يف قوله( :فإن ما أنا فيه من االشتغال باملرشوع
العظيم  -تقريب السنة بني يدي األمة  -الذي يشغلني عنه يف كثري من األحيان ردود تنرش
يف رسائل وكتب وجمالت من بعض أعداء السنة من املتمذهبة واألشاعرة واملتصوفة
()1

وغريهم ،ففي هذا االنشغال ما يغنيني عن الرد عىل املحبني الناشئني ،فضال عن غريه)

فقد اعترب املتمذهبة هبذا من أعداء السنة مثلهم مثل األشاعرة واملتصوفة ..وهذا
وحده كاف يف الداللة عىل تكفريهم لألمة مجيعا ،ألنه مل يتمذهب هبذه املذاهب غريهم.
بناء عىل هذا ،سنذكر هنا بعض النامذج من علامء املذاهب األربعة الكبار ،والذين ال
يصدق عليهم يف املعايري السلفية إال حكم الكفر عىل اإلطالق والتعيني ،ومن شك يف ذلك
فسيصبح كافرا باملنطلق السلفي.
وبام أن عد ذلك كثري ،ألنه يشمل كل علامء املذاهب األربعة ما عد النزر القليل
(  )1السلسلة الصحيحة ()285/6
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منهم ،فإنا سنقترص عىل من وقف منهم موقفا سلبيا من ابن تيمية( ،)1ألن الردود عىل ابن
تيمية تشمل اعتباره جمسام أو مشبها وذلك يعني ـ عند السلفية ـ أن الراد جهمي معطل ..أو
تكون الردود عليه يف موقفه من الصوفية ..وذلك يعني أن الراد صويف ..أو تكون الردود
عليه يف موقفه من القبور ..وهذا يعني أن الراد قبوري مرشك وثني.
املدرسة احلنفية:
ذكرنا يف املبحث السابق ذلك العداء الذي بني السلفية واملدرسة احلنفية من أول
نشوئها ،فلذلك اهتم سلف السلفية األوائل أبا حنيفة بالكفر ،وبمثل ذلك اهتم سائر
تالميذه ،وخاصة أبو يوسف وحممد بن احلسن ،فقد قال قال عمرو بن عيل
الفالس:سمعت حييى القطان ،وقال له جار له :حدثنا أبو يوسف ،عن أيب حنيفة ،عن
التيمي ،فقال :مرجئ ،عن مرجئ ،عن مرجئ(.)2
وقال نعيم بن محاد :سمعت ابن املبارك ،وذكروا عنده أبا يوسف؛ فقال :ال تفسدوا
جملسنا بذكر أيب يوسف (.)3
وقال حبان بن موسى :سمعت ابن املبارك ،يقول :إين ألستثقل جملس ًا فيه ذكر أيب
يوسف (.)4
وقال املسيب بن واضح :ما سمعت ابن املبارك ذكر أحد ًا بسوء قط؛ إال أن رج ً
ال
قال له :مات أبو يوسف؛ فقال :مسكني يعقوب؛ ما أغنى عنه ما كان فيه (.)5
(  )1استفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبطة باملوضوع من كتاب [ابن تيمية وموقف أهل السنة منه] ،للشيخ عـادل كاظـم
عـبداهلل.
(  )2تاريخ بغداد .372/16
(  )3تاريخ بغداد .372/16
(  )4تاريخ بغداد .372/16
(  )5تاريخ بغداد .372/16
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وقال عبدة بن عبداهلل اخلراساين :قال رجل البن املبارك :أيام أصدق أبو يوسف ،أو
حممد؟ قال :ال تقل :أيام أصدق؛ قل :أيام أكذب(.)1
وقال زكريا الساجي :يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف صاحب أيب حنيفة؛ مذموم
مرجئ(.)2
وقال عبداهلل بن إدريس :كان أبو حنيفة ضاالً مضالً .وأبو يوسف فاسق من
الفاسقني(.)3
وقال حممد بن إسامعيل البخاري :يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القايض؛
تركوه(.)4
وقال إسحاق بن منصور الكوسج :قلت ألمحد بن حنبل :يؤجر الرجل عىل بغض
أيب حنيفة ،وأصحابه؟ فقال :إي واهلل(.)5
وقال أبو الطيب طاهر بن عبداهلل الطربي :سمعت أبا احلسن الدارقطني سئل عن
أيب يوسف القايض ،فقال :أعور بني عميان(.)6
وقال حممد بن إسامعيل أبو إسامعيل :سمعت أمحد بن حنبل ،وذكر ابتداء حممد بن
احلسن؛ فقال :كان يذهب مذهب جهم(.)7
وقال أبو زرعة الرازي :كان حممد بن احلسن جهمي ًا(.)8
(  )1تاريخ بغداد .372/16
(  )2تاريخ بغداد .372/16
(  )3تاريخ بغداد .372/16
(  )4تاريخ بغداد .372/16
(  )5السنة لعبداهلل بن أمحد .228
(  )6تاريخ بغداد .372/16
(  )7تاريخ بغداد .561/2
(  )8تاريخ بغداد .561/2
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وقال زكريا الساجي :حممد بن احلسن كان يقول بقول جهم ،وكان مرجئ ًا(.)1
وقال حييى بن معني :كان حممد بن احلسن كذاب ًا ،وكان جهمي ًا(.)2
وهكذا كان األمر من بعدهم ،وخاصة بعد أن صار احلنفية ماتريدية العقائد ،فقد
كفرهم السلفية حينها بتهمة التجهم والتعطيل ..وبعد أن مال أكثرهم إىل التصوف حتولوا
مجيعا إىل حلولية وقبورية ومرشكني.
ومن العلامء الذين ينطبق عليهم التكفري السلفي هلذه األسباب وغريها قايض
الرسوجي احلنفي (املتوىف 710
القضاة الشيخ شمس الدين أبوالعباس أمحد بن إبراهيم ّ
هـ) ،والذي قال فيه مرتمجوه( :وكان بارع ًا يف علوم شتى وله اعرتاضات عىل ابن تيمية يف
علم الكالم)( ، )3وقال ابن حجر يف ترمجته( :ومن تصانيفه :الرد عىل ابن تيمية ،وهو فيه
()4

منصف متأدب صحيح املباحث ،وبلغ ذلك ابن تيمية فتصدى للر ّد عىل ر ّده)

ورده عىل ابن تيمية يف علم الكالم كاف يف تكفريه عند السلفية ،ألن القضايا التي
انترص هلا ابن تيمية يف تصوره قضايا هنائية ال حيق ألحد اجلدال فيها.
ومنهم الفقيه أبو الفتـح نرص بن سليامن املنبجي احلنفي (املتوىف  719هـ) الذي قال
عنه الذهبي( :الشيخ اإلمام القدوة ،املقرئ ،املحدث ،النحوي ،الزاهد العابد القانت
الرباين ،بقية السلف ،أبوالفتح نرص بن سليامن بن عمر املنبجي ،نزيل القاهرة وشيخها)،
وقد ذكره ابن حجر العسقالين ضمن العلامء الذين عارضوا عقائد ابن تيمية ،بل كان من
أعظم القائمني عليه واملحرضني ضده ،وكان يغري به بيربس اجلاشنكري(.)5
(  )1تاريخ بغداد .561/2
(  )2تاريخ بغداد .561/2
(  )3لنجوم الزاهرة ،ابن تغردي بردي ،ج 9ص،213
(  )4رفع اإلرص عن قضاة مرص ،ابن حجر العسقالين ،ص ،42
(  )5الدرر الكامنة ،ج 1ص 147
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وقد ذكر ابن عبداهلادي املقدس أن البن تيمية رسالة كتبها للشيخ املنبجي وأسامها
بالرسالة املرصية( ،)1وقد ذكر ابن حجر الرسالة ـ وفيها ما يكفي للداللة عىل تكفري السلفية
له ـ فقد جاء فيها( :واتفق الشيخ نرص املنبجي كان قد تقدم يف الدولة العتقاد بيربس
اجلاشنكري فيه فبلغه أن ابن تيمية يقع يف ابن العريب ألنه كان يعتقد أنه مستقيم ،وأن الذي
ينسب إليه من االحتاد أو اإلحلاد من قصور فهم من ينكر عليه ،فأرسل ينكر عليه وكتب
إليه كتاب ًا طوي ً
ال ونسبه وأصحـابه إىل االحتاد الذي هو حقيقة اإلحلاد فعظم ذلك عليهم)
( )2

وقد اهتم ابن تيمية تيمية هذا الشيخ اجلليل باإلحلاد ،قال ابن كثري( :وذلك أن
الشيخ تقي الدين بن تيمية كان يتكلم يف املنبجي وينسبه إىل اعتقاد ابن عريب)
ومنهم الشيخ أمحد بن عثامن الرتكامين اجلوزجاين احلنفي (املتوىف  744هـ) الذي
كتب رسالة يف الر ّد عىل ابن تيمية بعنوان (األبحاث اجللية يف الرد عىل ابن تيمية)
ومنهم الشيخ أمحد بن عثامن الرتكامين اجلوزجاين احلنفي (املتوىف  744هـ) الذي
كتب رسالة يف الر ّد عىل ابن تيمية بعنوان (األبحاث اجللية يف الرد عىل ابن تيمية )

()3

ومنهم الفقيه الشيخ حممد بن حممد العالء البخاري احلنفي (املتوىف  841هـ) ،الذي
قيل يف ترمجته( :كان ُيسئل عن مقاالت ابن تيمية التي انفرد هبا فيجيب بام ظهر له من اخلطأ،
فرصح بتبديعه ثم تكفريه ،ثم صار ُيرصح يف
وينفر عنه قلبه إىل أن استحكم ذلك عليه ّ
جملسه أن من أطلق عىل ابن تيمية أنه شيخ اإلسالم فهو هبذا اإلطـالق كافـر واشتهر
ذلك)..

()4

(  )1العقود الدرية ،ابن عبداهلادي ،ص ،56
(  )2الدرر الكامنة154 ،
(  )3كتاب السلفية الوهابية ص .. 136
(  )4البدر الطالع  ،ج 2ص .. 137

181

ومنهم الفقيه الشيخ املال عيل بن سلطان حممد القاري اهلروي احلنفي (املتوىف 1014
فرط ابن تيمية من
هـ) الذي يعده السلفية قبوريا ،وقد قال يف (شـرح كـتاب الشفـا )( :وقد ّ
()1

حرم السفر لزيارة النبي )
احلنابلة حيث ّ

ومنهم الفقيه الشيخ أبو احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي احلنفي (املتوىف 1304
هـ) ،من علامء اهلند ،صاحب املصنفات الكثرية يف الفقه واحلديث والرتاجم ومنها كتاب
(إبـراز الغي الواقـع ) ،ومما ذكره فيه( :أقول :مسألة زيارة خري األنام  كالم ابن تيمية
فيها من أفاحش الكالم ،فإنه حيرم السفر لزيارة قرب الرسول  وجيعله معصية وحيرم نفس
زيارة القرب النبوي أيض ًا ،وجيعلها غري مقدورة وغري مرشوعة وممتنعة ،وحيكم عىل
األحاديث الواردة يف الرتغيب إليها كلها موضوعة من حسن بعضها ،أو لعلمي أن علم
ابن تيمية أكثر من عقله ،ونظره أكرب من فهمه ،وقد شدّ ّد عليه بسبب كالمه يف هذه املسألة
علامء عرصه بالنكري ،وأوجبوا عليه التعزيـر)

()2

ومنهم الفقيه املحدث الشيخ حممد زاهد بن حسن الكوثري احلنفي (املتوىف 1371
هـ) الذي ألف السلفية الكتب الكثرية يف تكفريه ،وهو من علامء تركيا الكبار وكان وكيل
املشيخة اإلسالمية بدار اخلالفة العثامنية ،وهو من كبار املخالفني البن تيمية وله معه وقفات
وردود كثرية ،منها قوله( :ولو قلنا مل يبل اإلسالم يف األدوار األخرية بمن هو أرض من ابن
تيمية يف تفريق كلمة املسلمني ملا كنا مبالغني يف ذلك ،وهو سهل متسامح مع اليهود
والنصارى يقول عن كتبهم اهنا مل حترف حتريف ًا لفظي ًا فاكتسب بذلك إطراء املسترشقني له،
شديد غليظ احلمالت عىل فرق املسلمني ال سيام الشيعة ...ولوال شدة ابن تيمية يف رده عىل
ابن املطهر يف منهاجه إىل أن بلغ به األمر إىل أن يتعرض لعيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه
(  )1رشح الشفا  ،مال عيل القاري  ،ج 2ص .152
(  )2سعادة الدارين يف الرد عىل الفرقتني  ،ابراهيم السمنودي  ،ج 1ص .173
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عىل الوجه الذي تراه يف أوائل اجلزء الثالث منه بطريق يأباه كثري من أقحاح اخلوارج مع
توهني األحاديث اجليدة يف هذا السبيل)

()1

وقال يف الرد عىل ثناء ابن تيمية عىل كتاب (النقض عىل املرييس ) للدارمي( :فتب ًا
البن تيمية وصاحبه ابن القيم حيث كانا يوصيان بكتابه هذا أشد الوصية ويتابعان يف كل
صف
ّ
ما يف كتابه كام يظهر من صفحة خاصة منشورة يف أول الكتاب ،فأصبحا بذلك يف
هذا املؤلف املجسم الفاقد العقل ،فال إمام ملن اختذ هؤالء أئمة يف األصول أو الفروع ،ومن
هنا يظهر كل الظهور مبلغ شناعة إتباعهام يف شواذمها الفقهية برتك ما عليه أئمة اهلدى فنعوذ
باهلل من اخلذالن)

()2

ومن كالمه يف ابن تيمية( :وقد سئمت من تتبع خمازي هذا الرجل املسكني الذي
ضاعت مواهبه يف شتى البدع ،ويف تكملتنا عىل (السيف الصقيل ) ما يشفي غلة كل غليل
()3

إن شاء اهلل تعاىل يف تعقب خمازي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم)

ومن السلفية الذين رصحوا بتكفريه الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن عبد احلميد حسونة
الذي سامه (جمنون أيب حنيفة اجلهمي الضال)

()4

ومنهم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي قال فيه( :من ضالالت الكوثري عدو
السنة وأهلها ( :تكفريه للعامل الرباين والصديق الثاين ابن القيم أعىل اهلل درجته ونقله عن
بعض الرافضة قوله :إن الشوكاين هيودي مدسوس عىل املسلمني) وسكوته عنه ،ونقل عن
الفخر الر ازي أن كتاب التوحيد البن خزيمة [كتاب الرشك] وسكت ..فهو رجل ضال

(  )1اإلشفاق يف أحكام الطالق  ،حممد زاهـد الكوثري  ،ص .268
(  )2مقاالت الكوثري  ،حممد زاهد الكوثري  ،ص .265
(  )3مقاالت الكوثري  ،ص .293
(  )4تسيري رسية من اجتامع اجليوش اإلسالمية ،ص()40-39
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()1

مضل)

ثم قال( :يعد من أئمة املبتدعني واملعطلة لصفات رب العاملني ..حيث يذهب يف
صفة العلو مذهب اجلهمية املعطلة ،وهو نفي علو اهلل تعاىل بذاته عىل خملوقاته ،ويرى أن
اهلل تعاىل ال داخل العامل وال خارجه ويقول عن السلف :الذين أثبتوا علو اهلل عىل خلقه
واستواءه عىل عرشه (ال حظ هلم يف اإلسالم ،غري أن جعلوا صنمهم األريض صن ًام
ساموي ًا)( ..)2ثاني ًا :صفة االستواء :تابع الكوثري فيها اجلهمية ،فعطل صفة االستواء،
وحرف نصوصها ،وقال ( :ولالستواء يف كالم العرب مخس عرشة معنى ما بني حقيقة
وجماز ،منها ما جيوز عىل اهلل  ،فيكون معنى اآلية ،ومنها ما ال جيوز عىل اهلل بحال ،وهو ما
إذا كان االستواء بمعنى التمكن أو االستقرار ( .. )3ثالث ًا :صفة النزول :تابع الكوثري فيها
وحرف نصوصها إىل نزول امللك ( .. )4وحرف حديث
اجلهمية ،فعطل صفة النزولّ ،
النزول حتريف ًا لفظي ًا ،فذكر لفظ [ ُينزل] بضم األول وهذا عني املناقضة ملذهب أهل السنة
واجلامعة ..رابع ًا :صفة اليدين :يذهب الكوثري يف صفة اليدين مذهب اجلهمية املعطلة،
فقد عطل صفة اليدين ،وحرف نصوصها إىل العناية اخلاصة بدون توسط( .. )5أو املراد من
اليد :القدرة ( ، )6وهذا مناقض ملذهب أهل السنة واجلامعة ،فقد أثبتوا صفة اليدين كام
جاءت هبا النصوص ،ومن مل حيملها عىل احلقيقة عندهم فهو معطل  ..خامس ًا :صفة
الكالم :تابع الكوثري اجلهمية يف تعطيل صفة الكالم والقول بخلق القرآن ،وحرف
(  )1فضائح ونصائح،ص()266
(  )2تبديدالظالم ،ص()35،78
(  )3مقاالت الكوثري،ص()294،303
(  )4مقاالت الكوثري )349( ،وتبديد الظالم )53،90( ،وتعليقاته عىل كتاب األسامء والصفات)450-449( ،
(  )5تعليقاته عىل كتاب األسامء والصفات)317( ،
(  )6تعليقاته عىل كتاب األسامء والصفات)314( ،
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نصوصها إىل الكالم النفيس ( ،)1بل  ..ويعرتف الكوثري بأنه ليس بينه وبني املعتزلة خالف
يف كون القرآن خملوقا ( ، )2كام أنه ال يرى جواز سامع كالم اهلل تعاىل ،فلم يسمع منه جربيل؛
ألن كالم اهلل تعاىل ليس بحرف وال بصوت ( ، )3وهذا مناقض ملذهب سلف األمة وأئمتها،
الذي يوافق األدلة العقلية الرصحية ،وهو أن القرآن كالم اهلل ،منزل ،غري خملوق ،منه بدأ،
وإليه يعود فهو -سبحانه -املتكلم بالقرآن والتوراة واإلنجيل وغري ذلك من كالمه ليس
خملوق ًا منفص ً
ال عنه بل سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته ..موقفه من توحيد األلوهية :اعتنق
الكوثري من مهلكات القبورية ،والبدع الرشكية ،من ذلك  :جواز بناء املساجد عىل القبور
 :وادعى أنه أمر متوارث كام يف مقاالته ( ، )4وهذا خالف األحاديث الصحيحة يف النهي
عن بناء املساجد عىل القبور ولعن فاعله ..جواز إيقاد الرسج والشموع عىل القبور ..جواز
الصالة يف مسجد جعل عىل قرب رجل صالح بقصد التربك بآثاره وإجابة دعائه (:) )5
هذه بعض األسباب التي كفر هبا الوادعي الكوثري ،وقد نقلناها لنبني انطباقها عىل
أكثر علامء املذاهب األربعة.
ومن علامء احلنفية الذين يشملهم التكفري السلفي الشيخ أمحد خيـري املرصي
(املتوىف  1387هـ) ،وهو من الذين تتلمذوا عىل الشيخ حممد زاهد الكوثري بعد هجرته
إىل مرص ،وبعد وفاة أستاذه كتب كتاب ًا عن سريته أسامه (اإلمـام الكوثـري ) ،وقد قال فيه:
(وقد عاش املرتجم طول حياته خص ًام البن تيمية ومذهبه ،ورسد آراء األستاذ خيرج
بالرتمجة عن القصد ،وهي مبسوطة يف كثري من تآليفه وتعاليقه ،وعىل الرغم من أن البن
(  )1تأنيب اخلطيب)97-96( ،
(  )2تعليق الكوثري عىل كتاب األسامء والصفات ،ص ()251
(  )3تعليق الكوثري عىل كتاب اإلنصاف،ص()95
(  )4مقاالت الكوثري ،ص()157-156
(  )5مقاالت الكوثري)157-156( :
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تيمية بعض املشايعني اآلن بمرص ،فإنه سيتبني إن عاج ً
ال وإن آجالً ،ولو يوم تعرض خفايا
الصدور أن ابن تيمية كان من الالعبني بديـن اهلل ،وأنه يف ّ
جل فتاواه كان يتبع هواه وحسبك
فساد رأيه يف اعتبار السفر لزيارة النبي  سفر معصية ال تقرص فيه الصالة ،)1() .وهذا
النص وحده كاف إلدانته وتكفريه عند السلفية.
ومنهم الشيخ حمـمد أبو زهـرة (املتوىف  1394هـ) ،وله عالقة طيبة جدا بأستاذه
الكوثري ،وقد أثنى عليه كثريا ،ومما يدينه به السلفية أنه سئل ..( :قال أحد اخلطباء عىل
املنرب يوم اجلمعة بأن اهلل خلق السموات واألرض يف ستة أيام كأيامنا هذه وبدأ خلق
األرض يوم األحد وفرغ من اخللق عرص يوم اجلمعة ،وخلق اإلنسان بعد عرص يوم اجلمعة
ثم استوى عىل العرش فهو مستو عليه ،وملا سئل عن العرش قال :إنه الكرس ،وهو يوزع
رسائل من تأليفه تثبت اجلهة هلل ويقول :إن العقل يوجب أن يكون اهلل يف جهة ألن ما ليس
يف جهة فهو معدوم ،ونحن العوام قد تبلبلت أفكارنا ألننا نعتقد أن اهلل يف كل مكان وهو
معنا أينام كنا وهو ثالث الثالثة ورابع األربعة ،نرجو بيان األمر عىل صفحات املجلة؟)
فأجاب أبو زهـرة بقوله( :ما يقوله الشيخ إتـّباع ملا قيل عن ابن تـيميه فهو يف هذا
يقلده فيام روي عنه يف الرسالة احلموية ،واحلـق أنه تعاىل منـزه عن املكان ،ومنـزه عن أن
جيلس كام جيلس البرش ،وأن العلامء الصادقني من عهد الصحابة يفرسون هذا بتفسري ال
يتفق مع املكان ،وال يمكن أن تفرس األيام الستة بأيامنا هذه ،ألن أيامنا ناشئة من دوران
األرض حول الشمس إال أن تفرس بمقدارها ال بحقيقتها ،وال نرى موافقة الشيخ يف
اخلوض يف هذه األمور ،ونباب املوعظة وبيان احلقائق اإلسالمية التكليفية متسع ،واهلل
تعاىل هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل )

()2

(  )1اإلمام الكوثري  ،أمحد خريي  ،ص .29
(  )2فتاوى الشيخ حممد أبوزهرة  ،ص .118
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وهذا النص وحده كاف إلدانته السلفية ورميه بكل املوبقات التي رموا هبا اجلهمية
واملعطلة.
املدرسة املالكية:
عىل الرغم من ثناء ابن تيمية والكثري من السلفية عىل املدرسة املالكية ،واعتبارها
مدرسة سلفية ،فإن هذا الثناء ـ عند التأمل فيه ـ نجده بال معنى ،بل نجده نوعا من االحتيال
والتالعب.
ونحن لن نناقشهم هنا يف صاحب املذهب نفسه ،ألن هلم روايات ترتبط به جتعله
سلفيا كسائر سلفيتهم ..وللاملكية روايات أخرى جتعله جهميا عند أهل احلديث ،وتضع
له من الصفات ما يتناقض مع الرؤية السلفية متاما.
وهذا املحل ليس حمل مناقشة أمثال هذه املسائل ،ألن مرادنا هو املدرسة التي تشمل
مئات بل آالف الفقهاء الذين توزعوا يف التاريخ واجلغرافيا لفرتات طويلة ،وألماكن كثرية.
وكلهم ـ إن مل نقل أكثرهم ـ كان يقول بام تقول به األشاعرة من التأويل أو التفويض،
وال يعتقد باجلهة ،ويقول بأن احلرف والصوت خملوق ،وغري ذلك من العقائد التي يكفر
السلفية معتقدها.
باإلضافة إىل ذلك البعد الصويف الذي دخل املذاهب اإلسالمية مجيعا ،وخصوصا
املذهب املالكي الذي كان الكثري من أعالمه الكبار مشايخ للطرق الصوفية ،كابن عطاء اهلل
السكندري وغريه ..وهم لذلك يعتربون عند السلفية حلولية وقبورية باإلضافة إىل
جتهمهم وتعطيلهم.
لكن البعض قد جيادلنا بأن السلفية يثنون عىل الكثري من أعالم املالكية ،بل
ويستدلون هبم يف مواجهة البدع ،والتحريفات التي أدخلها اخللف عىل الدين ،ومنهم وعىل
رأسهم إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي (املتوىف790 :هـ)،
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ذلك الذي يسبحون بكتابه [االعتصام] صباح مساء ،وعىل أساسه يبدعون الطرق
الصوفية ،والكثري من السلوكات العادية للمسلمني.
حتى أن الشيخ الفوزان سئل يف بعض دروسه( :أحسن اهلل اليكم ما رأيكم بكتاب
االعتصام لإلمام الشاطبي وكذلك كتابه املوافقات؟) ،فأجاب بقوله( :ما مثيل حيكم عىل
كتاب االعتصام واملوافقات ،االمام الشاطبي امام جليل وإمام تقدره العلامء ويرجعون إىل
كتابيه االعتصام واملوافقات ،يرجعون إليهام ويستفيدون منهام فال جمال للتهويل يف شأن
الكتابني او السؤال عن الشاطبي او كتابيه فإن هذا معروف عن العلامء واألئمة ومها
()1

مرجعان عظيامن ألهل العلم)

وهذا الكالم نوع من االحتيال عىل احلقيقة التي يؤمن هبا الفوزان نفسه ،واألمر فيه
مثل األمر يف ابن حجر ،وقد رأينا أهنم يكفرونه ،ولكن ال يرصحون بذلك ،ملصلحة هلم
فيه.
وهلذا كتب بعض الباحثني من السلفيني مقاال مطوال يف الرد عىل موقف الفوزان،
يلزمه من خالله بتطبيق منهجه ومنهج السلف يف تكفري الشاطبي ،وعنوان املقال هو:
[الشاطبي بني حكم السلف عىل أمثاله وبني ثناء الفوزان]
وقد رد فيه بأدلة كثرية ألزم هبا الفوزان بام يعتقده ،وقدم لذلك بقوله ـ ردا عىل منهج
التمييع السلفي ـ( :صدقت فلست أنت من يسأل عن الشاطبي وال مثلك من حيكم عليه
وعىل كتبه ألنك جاهل بعقيدة السلف ومنهجهم يف التعامل مع املبتدعة والزنادقة ،فكم
لك من متييع مع أمثال الشاطبي ومع من هم أشد كفرا وزندقة منه ،وما اعرتاضك عىل
()2

كالم السلف يف أيب جيفة [يقصد أبا حنيفة] عنا ببعيد)
(  )1من رشيط تفسري املفصل من السور.
(  )2مقال :الشاطبي بني حكم السلف عىل أمثاله وبني ثناء الفوزان.
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باإلضافة إىل ذلك كتب بعض السلفية( )1من أصحاب املنهج اخلفي يف التكفري كتابا
يف خمالفة الشاطبي ملعتقدات السلف ،من دون تكفري له فيها ،مع كونه يكفر من هم دونه،
وقد قال يف مقدمة كتابه املسمى [اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام]( :فقد كان
ملؤلفات أيب إسحاق الشاطبي أثر عظيم بني العلامء وطلبة العلم ،تلقوها بالقبول،
وتناولوها بالتعليم والرشح والتلخيص،وانتفع هبا من شاء اهلل من الناس ،وأعظم ما ألفه
كتايب (املوافقات) يف أصول الرشيعة و(االعتصام) يف لزوم السنة والتحذير من البدع ،وقد
كان طرحه يف الكتابني طرح ًا مل يسبق إليه ..وملا كان للشاطبي جهود يف حرب البدعة،
وحرب البدع مما اشتهر به السلفيون ،فقد انترش بني الناس أنه سلفي االعتقاد – حتى بني
بعض طلبة العلم ،-واحلقيقة التي تظهر لكل من يقرأ كتابيه هذين أنه أشعري املعتقد يف
باب الصفات والقدر واإليامن وغريها ،ومرجعه يف أبواب االعتقاد هي كتب األشاعرة..
وموقف الشاطبي من البدع العملية (وهي البدع يف العبادات) يف حتذيره منها وبيان
مفاسدها والتشديد عىل التمسك بالسنة فيها موقف جيد ،وعمل مشكور ،ولكنه مع ذلك
()2

وقع يف بدع األشاعرة واملتكلمني االعتقادية يف الصفات والقدر وغريها)

وقد بني الكاتب السلفي أن هذا النوع من البدع ليس خاصا به فقط ،بل شمل كل
من يستفيد السلفية من مواقفهم من البدع العملية ..فهم ينقلون عنهم يف هذا الباب،
ويكفروهنم يف باب البدع العقدية ..وهذا من عجائب السلوكات السلفية ..فهم يرضبون
األمة بعضها ببعض ..يرضبون الصوفية بالشاطبي ..ويرضبون الشاطبي بسلفهم األول.
يقول يف ذلك( :ومل ينفرد الشاطبي هبذا األمر بني العلامء؛ فقد وقع فيه غريه كأيب
ٍ
بكر الطرطويش فإنه أ ّلف كتاب (البدع واحلوادث) يف التحذير من البدع العملية ومع ذلك
(  )1هو الشيخ نارص بن محد الفهد.
(  )2اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.3
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فقد وافق األشاعرة يف أصوهلم ،وكأيب شامة الدمشقي فإن له كتاب (الباعث يف إنكار البدع
()1

واحلوادث) يف البدع العملية وهو أشعري املعتقد)

ثم بني أن السبب يف ذلك يعود إىل (أن علامء الكالم مل يتطرقوا ملثل هذه األمور؛ هلذا
مل يفسدوها بأصوهلم فلم تلتبس عىل من أراد احلق وسعى إليه بخالف االعتقادات
كاألسامء والصفات والقدر واإليامن وغريها فإن املتكلمني أفسدوها بأصوهلم املبتدعة
وشبهوا عىل ٍ
كثري من العلامء الفضالء فيها فوافقوهم يف أصوهلم وبدعهم)

()2

وسأذكر هنا باختصار بعض ما ذكره من خمالفات خطرية ملنهج السلف ،ليس هلا
حكم عندهم إال الكفري الرصيح.
وأوهلا هو مواقفه العقدية ،والتي خلصها الكاتب بقوله( :ذهب الشاطبي إىل مذهب
األشاعرة – يف اجلملة  -ففي باب الصفات ّأول بعضها كالفوقية والنزول والكالم وغريها،
ّ
وحث عىل اتباعه فإنام يعني به التفويض –
وإن ذكر مذهب الصحابة والسلف يف هذا
تفويض املعنى والكيفية  ،-ويف باب القدر أنكر األسباب – تبع ًا لألشاعرة -وجعل
املسببات التدخل حتت قدرة املكلف ،وأنكر التحسني والتقبيح العقليني تبع ًا إلنكار
ٍ
بحسن وال قبحٍ قبل ورود الرشع وأن اهلل
األشاعرة للحكمة وجعلهم األعيان ال تتصف
سبحانه إنام يأمر وينهى ملحض املشيئة فقط ،واتبع الشاطبي أيض ًا املتكلمني يف ٍ
كثري من
أصوهلم الكالمية يف إثبات الصانع وحدوث العامل ،ويف النبوات ،ويف حكم الدالئل اللفظية
()3

وغريها)

ومع أن الكثري مما ذكره هنا يكفرون عىل أساسه إال أنه ـ من باب املصلحة السلفية ـ

(  )1اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.3
(  )2اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.5
(  )3اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.9
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توقف عن التكفري ..ولست أدري دليله الرشعي يف ذلك ..وهل يمكن عقال أن يكفر عامي
بسيط بسبب إنكاره اجلهة ،بينام يتسامح مع عامل جليل يف عقل الشاطبي؟
بل إنه يف رده عليه ،ولست أدري هل فطن لذلك أم ال ،ينقل من كالم السلف وابن
تيمية ما حيكم عليه بالكفر ،فمن الوجوه التي رد هبا عليه (الوجه الرابع :أن هؤالء املتكلمني
الذين ابتدعوا يف الصفات والقدر والنبوات ويف غريها –وقد تبعهم الشاطبي يف ذلك -قد
سلكوا يف استدالالهتم عىل بدعهم هذه طرق ًا مبتدعة –زعموها عقلية-تلقفوها من
()1

الفالسفة واجلهمية واملعتزلة)

وهذا تكفري حمض ،وإال فكيف يستقيم أن يعتقد نفس معتقدات اجلهمية واملعتزلة،
ثم يكفرون ويعفى عنه ..ولست أدري نوع العفو ..هل هو ملكي أم رئاس؟
ثم ذكر (خمالفته للسلف يف توحيد الربوبية) ،فقال( :ذهب أبو إسحاق الشاطبي إىل
ما ذهب إليه املبتدعة يف إثبات الصانع وإثبات حدوث العامل باتباع طريقة األعراض وهي
طريقة جهمية معتزلية مبتدعة ،فقد نقل الشاطبي عن أيب ٍ
بكر الطرطويش كالم ًا طوي ً
ال وفيه
قوله( :ال طريق إىل معرفة حدوث العامل وإثبات الصانع إال بثبوت األعراض)( )2ـ ثم قال
مقرر ًا جلميع كالمه(:وهو حسن من التقرير) ،وهذه الطريقة هي طريقة اجلهمية
الشاطبي ّ
واملعتزلة يف إثبات حدوث العامل وإثبات الصانع ،وأول من قال هبا اجلهم بن صفوان مقدم
اجلهمية وأبو اهلذيل العالف مقدم املعتزلة ،وقد التزموا من أجلها لوازم أفسدوا هبا
الدين،وأحدثوا البدع ،وحرفوا النصوص ،وخالفوا املنقول واملعقول)( ،)3وهكذا يرميه
بجرائم املعتزلة واجلهمية ..ثم يكفرهم ويعفو عنه.

(  )1اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.9
(  )2االعتصام..723 /2 ،
(  )3اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.12
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ثم يذكر (خمالفاته يف توحيد األسامء والصفات) التي يكفرون عىل أساسها كل
األمة ،فيقول( :تعددت خمالفات الشاطبي يف هذا التوحيد تبع ًا ملخالفات األشاعرة ،فإنه
إنام ينقل االعتقادات من كتبهم الكالمية ،فكان إذا أراد عرض معتقد الصحابة والسلف
املفوضة – وهو نفس فهم األشاعرة ملعتقد السلف
يف الصفات عرضها بام يتوافق مع عقيدة ّ
ٍ
أللفاظ جمملة ،وإذا تكلم عن بعض الصفات ّأوهلا
 ،ويبني أحكامه يف الصفات تبع ًاكتأويالت األشاعرة واملبتدعة ،وإذا تعرض للخالف بني املذهبني – يعني مذهب السلف
هـون اخلالف بينهم وجعله شبيه ًا باخلالفات الواقعة يف
ومذهب اخللف يف الصفات – ّ
()1

الفروع)

وقد ذكر كثرة خمالفاته يف هذا الباب ،فقال( :ولكثرة خمالفاته هذه فقد رأيت أن أقسم
()2

هذا الفصل إىل أربعة مباحث)..

وبناء عليه ذكر الكثري من النصوص من االعتصام أو املوافقات والتي حيكموها عىل
أمثاهلا ،بل عىل ما هو دوهنا بالكفر ،ومن أمثلة تلك النصوص ،قول الشاطبي يف
(املوافقات)(:كام زعم أهل التشبيه يف صفة الباري حني أخذوا بظاهر قوله تعاىل(:جتري
بأعيننا)(مما عملت أيدينا)(وهو السميع البصري)(واألرض مجيع ًا قبضته يوم القيامة)
وحكموا مقتضاه بالقياس عىل املخلوقني فأرسفوا ما شاءوا)( ،)3وهذا طعن رصيح منه
للسلفية وأهل احلديث برميهم بالتشبيه ،ومع ذلك مل يتشدد معه ،كام تشدد مع من هم دونه.
وهكذا نقل عنه يف (املوافقات) حتت قاعدة إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فال تؤثر
فيها معارضة قضايا األعيان(:كام إذا ثبت لنا أصل التنزيه كلي ًا عام ًا ثم ورد موضع ظاهره

(  )1اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.12
(  )2اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.12
(  )3املوافقات.223/4 ،
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التشبيه يف ٍ
ٍ
خاص يمكن أن يراد به خالف ظاهره عىل ما أعطته قاعدة التنزيه فمثل هذا
أمر
ال يؤثر يف صحة الكلية الثابتة)( ،)1وهذا النص يقيض عىل كل البنيان السلفي ،ومع ذلك مل
يعره أمهية كبرية.
وهذا نقل عنه قوله  -حتت مسألة من اخلالف ما يكون ظاهره اخلالف وليس يف
احلقيقة كذلك،وذكر من أسبابه(:-التاسع:أن يقع اخلالف يف التأويل ورصف الظاهر عن
مقتضاه إىل ما دل عليه الدليل اخلارجي ،فإن مقصود كل متأول الرصف عن ظاهر اللفظ
إىل ٍ
وجه يتالقى مع الدليل املوجب للتأويل ،ومجيع التأويالت يف ذلك سواء ،فال خالف
يف املعنى املراد ،وكثري ًا ما يقع هذا يف الظواهر املومهة للتشبيه)

()2

وهكذا نقل عنه تعطيله ملا يسميه السلفيه صفة العلو ـ وهي مما اتفقوا عىل تكفري
معطلها ـ ومما نقل عنه يف ذلك قوله ..( :ومثاله يف ملة اإلسالم مذاهب الظاهرية يف إثبات
اجلوارح للرب –املنزه عن النقائص – من العني ،واليد ،والرجل ،والوجه ،واملحسوسات،
()3

واجلهة ،وغري ذلك من الثابت للمحدثات)

ونقل عنه من (االعتصام) قوله(:ال يشك يف أن البدع يصح أن يكون منها ما هو
كفر كاختاذ األصنام لتقرهبم إىل اهلل زلفى ،ومنها ما ليس بكفر كالقول باجلهة عند
مجاعة)( ،)4وهكذا خالفهم يف أصل أصول اعتقادهم ،بل جعله بدعة وأقرب إىل الكفر،
بل مما وقع اخلالف يف تكفري القائل به..
ونقل عنه من (املوافقات) ـ حتت مسألة ماال بد من معرفته ملن أراد علم القرآن ـ
قوله ( :ومن ذلك معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجماري أحواهلا حالة التنزيل،
(  )1املوافقات.10/4 ،
(  )2املوافقات.216/5 ،
(  )3االعتصام.305/1 ،
(  )4االعتصام.707/2 ،
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وإن مل يكن ثم سبب خاص ال بد ملن أراد اخلوض يف علوم القرآن منه ،وإال وقع يف ُ
الشبه
واإلشكاالت التي يتعذر اخلروج منها إال هبذه املعرفة – ثم ذكر أمثل ًة عىل ذلك ومنها قوله:
ِ
ِ
ِ
والثالث :قوله تعاىل ﴿ َخيَا ُف َ
الس َام ِء ﴾
ون َر َّ ُهب ْم م ْن َف ْوق ِه ْم ﴾ [النحلَ ﴿ ]50 :أ َأمنْ ُت ْم َم ْن ِيف َّ
[امللك ]16 :وأشباه ذلك ،إنام جرى عىل معتادهم يف اختاذ اآلهلة يف األرض وإن كانوا
مقرين بإهلية الواحد احلق ،فجاءت اآليات بتعيني الفوق وختصيصه تنبيه ًا عىل نفي ما ادعوه
()1

يف األرض ،فال يكون فيه دليل عىل إثبات جهة البتة)

ومن العجب أنه يف وجوه ردوده عليه يذكر كالم سلفه يف تكفري من يقول بذلك،
وقد قال مقدما هلا( :مذهب الشاطبي – كام يتبني من جمموع النصوص السابقة -يدل عىل
نفيه للعلو ،ونفي العلو إنام ذهب إليه متأخرو األشاعرة بعد أن غلب عليهم التجهم
واالعتزال ..بل إن اجلهمية األوائل واملعتزلة الذين امتحنوا األئمة بخلق القرآن كانوا ال
جيرؤون عىل الترصيح هبذه العقيدة وإنام يلمحون إليها،كام قال محاد بن زيد وعباد بن العوام
ووهب بن جرير وأبو بكر بن عياش وغريهم رمحهم اهلل تعاىل( :إنام حياولون أن يقولوا ليس
()2

يف السامء يشء)

ثم نقل قول ابن تيمية يف ذلك –وهو خياطب األشاعرة( :-ووافقتم املعتزلة عىل
نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا جيرتئون عىل إظهاره يف زمن السلف واألئمة وهو قوهلم إن
اهلل ال داخل العامل وال خارجه ،وأنه ليس فوق الساموات رب ،وال عىل العرش إله ،فإن
هذه البدعة الشنعاء واملقالة التي هي رش من كثري من اليهود والنصارى مل يكن يظهرها أحد
من املعتزلة للعامة وال يدعو عموم الناس إليها ،وإنام كان السلف يستدلون عىل أهنم

(  )1املوافقات.154/4 ،

()2

انظر (السنة) لعبد اهلل بن أمحد .118،127-117/1

194

()1

يبطنون ذلك بام يظهرونه من مقاالهتم)

وهكذا نقل تأويالت الشاطبي لالستواء ـ وهو مما اتفق سلف السلفية وخلفهم عىل
اعتباره تأويله جتهام وكفرا ـ فقد قال (االعتصام)(:بدعة الظاهرية ـ يقصد احلشوية والسلفية
ـ فإهنا جتارت بقو ٍم حتى قالوا عند ذكر قوله تعاىل(عىل العرش استوى) :قاعد ،قاعد،
()2

وأعلنوا بذلك وتقاتلوا عليه)

ومن الوجوه التي رد هبا عليه ،وال حتمل إال عىل التكفري قوله( :معتقد أهل السنة يف
االستواء سبق ذكره عند ذكر كالم ربيعة بن أيب عبدالرمحن ومالك فيه ،وهو أن معنى
االستواء معلوم لنا ولكن الكيفية جمهولة ،وقد كان نفي االستواء عالمة من عالمات
اجلهمية ُيستدل هبا عليهم ،كام روى عبداهلل بن أمحد عن يزيد بن هارون أنه سئل :من
اجلهمية؟ قال :من زعم أن (الرمحن عىل العرش استوى) عىل خالف ما يقر ذلك يف قلوب
()4( )3

العامة فهو جهمي) )

ولكن لست أدري مل مل يقل رصاحة عن الشاطبي :إنه جهمي ..مع أهنم يرمون هبذا
كل من قال بذلك ..بل يرمون به من توقف يف ذلك ،أو مل يكفر قائله ،ولكن موازين
السلفية املتناقضة واملزاجية تقبل كل يشء.
وذكر له يف هذا املقام ما يدل عىل طعنه عىل السلفية وأهل احلديث بسبب أخذهم
بظاهر لفظ االستواء ..وهم يعتقدون أن من يفعل ذلك زنديق زنديق زنديق ـ كام ينقلون
عن اإلمام أمحد ـ فقد قال الشاطبي(:حكى ابن العريب يف (العواصم) قال :أخربين مجاعة
من أهل السنة – ويعني هبم األشاعرة – بمدينة السالم أنه ورد هبا األستاذ أبو القاسم
(  )1نقال عن الصواعق املرسلة.404/2 ،
(  )2االعتصام.787/2 ،
(  )3السنة123/1 ،
(  )4اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.32
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عبدالكريم بن هوازن القشريي الصويف من نيسابور فعقد جملس ًا للذكر وحرض فيه كافة
اخللق ،وقرأ القارئ (الرمحن عىل العرش استوى) قال يل أخصهم :من أنت –يعني احلنابلة
– يقومون يف أثناء املجلس ويقولون :قاعد ،قاعد ،بأرفع ص ٍ
وت وأبعده مدى ،وثار هبم
أهل السنة – يعني األشاعرة – من أصحاب القشريي ومن أهل احلرضة وتثاور الفئتان)..
( )1

ثم نقل موقفه من خلق القرآن الكريم ـ وقد رأينا موقف سلف السلفية وخلفهم منه
ـ والذي عرب عنه ـ كام يف (االعتصام) بقوله(:وأما كون الكالم هو األصوات واحلروف
فبنا ًء عىل عدم النظر يف الكالم النفيس وهو مذكور يف األصول)( ،)2وقوله( :كالم الباري
إنام نفاه من نفاه وقوف ًا مع الكالم املالزم للصوت واحلرف وهو يف حق الباري حمال ،ومل
ٍ
ٍ
وجه صحيحٍ
الئق
يقف مع إمكان أن يكون كالمه تعاىل خارج ًا عن مشاهبة املعتاد عىل
بالرب ،إذ ال ينحرص الكالم فيه عق ً
ال ،وال جيزم العقل بأن الكالم إذا كان عىل غري الوجه
املعتاد حمال ،فكان من حقه الوقوف مع ظاهر األخبار جمرد ًا)( ،)3وقوله ـ كام يف (املوافقات)
ٍ
بوجه وال باعتبار حسبام تبني يف علم
ـ(:إن كالم اهلل يف نفسه كالم واحد ال تعدد فيه
()4

الكالم)

وهذه األقوال مجيعا مما ال شك عند السلفية مجيعا يف تكفري قائلها ،فقد ذكر ابن تيمية
ٍ
بحرف
وغريه (أن القول بأن كالم اهلل سبحانه معنى نفيس وهو واحد ال تعدد فيه وليس
وال صوت قول حمدث مبتدع يف اإلسالم مل يعرف إال يف القرن الثالث وأول من قاله ابن
ُكالّب وتبعه عىل ذلك األشعري واألشاعرة وهو مما اختص به األشاعرة والكالّبية دون
(  )1االعتصام.785/2 ،
(  )2االعتصام.307/1 ،
(  )3االعتصام.843،844/2 ،
(  )4املوافقات.274/4 ،
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بقية املبتدعة)

()1

وقد رد الكاتب السلفي عىل ما ذكره الشاطبي بقوله( :لذلك فاألشاعرة يقولون بأن
األلفاظ واحلروف التي بني أيدينا-يف املصحف -خملوقة –وهو نفس كالم املعتزلة -وقد
اعرتف علامؤهم بأن اخلالف بينهم وبني املعتزلة لفظي ،كام قال الرازي يف
(املحصل)(:فاحلاصل أن الذي ذهبوا إليه –يعني املعتزلة – فنحن ال ننازعهم فيه)
وقال(:واعلم أننا ال ننازعهم يف املعنى) ( ،)2وهلذا قال أبو حممد بن قدامة(:ومدار القوم –
يعني األشاعرة  -عىل القول بخلق القرآن ووفاق املعتزلة ،ولكنهم أحبوا أن ال يعلم هبم
فارتكبوا مكابرة العيان ،وجحد احلقائق ،وخمالفة اإلمجاع ،ونبذ الكتاب والسنة وراء
ظهورهم ،والقول بشئ مل يقله قبلهم مسلم وال كافر ،ومن العجب أهنم ال يتجارسون عىل
()4 ( )3

إظهار قوهلم وال الترصيح به إال يف اخللوات ولو أهنم والة األمر وأرباب الدولة) )

وهذا القول وحده يف إدانة الشاطبي ـ عىل حسب الرؤية السلفية العتقية واجلديدة ـ
فالنصوص عندهم يف جتريم وتكفري من يقول بخلق القرآن ال عد هلا وال حرص ،وقد قال
ابن تيمية -خماطب ًا األشاعرة(:-وكذلك قولكم يف القرآن ،فإنه ملا اشتهر عند اخلاص والعام
أن مذهب السلف أن القرآن كالم اهلل غري خملوق ،وأهنم أنكروا عىل اجلهمية املعتزلة
وغريهم من الذين قالوا القرآن خملوق حتى كفروهم ،وصرب األئمة عىل امتحان اجلهمية
مدة استيالئهم حتى نرص اهلل أهل السنة وأطفأ الفتنة ،فتظاهرتم بالرد عىل املعتزلة وموافقة
السنة واجلامعة ،وانتسبتم إىل أئمة السنة يف ذلك ،وعند التحقيق :فأنتم موافقون للمعتزلة
من وجه ،وخمالفوهم من وجه ،وما اختلفتم فيه أنتم وهم فأنتم أقرب إىل السنة من وجه،
(  )1انظر (الرد عىل من أنكر احلرف والصوت) ص ،81،109و(الفتاوى) .463،533،553/5
(  )2انظر (املحصل) ص  ،172،173و (درء تعارض العقل والنقل) .237/7
(  )3حكاية املناظرة يف القرآن ،ص ،34وانظر( :الرد عىل من أنكر احلرف والصوت) ص.137،181
(  )4اإلعالم بمخالفات املوافقات واإلعتصام ،ص.37
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وهم أقرب إىل السنة من وجه ،وقوهلم أفسد يف العقل والدين من وجه ،وقولكم أفسد يف
العقل والدين من وجه)

()1

وما دام األمر هبذه الصورة ،واملعتزلة واألشاعرة متفقان فيها ،فلم يكفر املعتزلة
بسببها ويسكت عن األشاعرة؟
األخوة التي بني هؤالء –
بل إن ابن القيم يذكر ما هو أخطر من ذلك ،فقال(:فتأمل
ّ
يعني األشاعرة -وبني هؤالء املعتزلة الذين اتفق السلف عىل تكفريهم ،وأهنم زادوا عىل
املعتزلة يف التعطيل ،فاملعتزلة قالوا :هذا الكالم العريب هو القرآن حقيقة ال عبارة عنه وهو
كالم اهلل وإنه خملوق)

()2

هذه جمرد نامذج عن شخصية كربى يف املذهب املالكي ،هلا قيمتها عند السلفية،
ولكنهم ـ مع ذلك ـ وبحسب قوانينهم التكفريية ال يملكون إال احلكم عليها بالكفر.
ومثلها شخصية أخرى ال تزال تنال حظها من االهتامم لدى السلفية باعتبار نرصهتا
ألحباب السلفية من بني أمية ،وهي شخصية ابن العريب املالكي ..والذي يستدلون
بعواصمه وقواصمه كل حني ..ويف نفس الوقت يضمرون تكفريه ،ألنه أشعري جلد كام
يقولون ..فهم يرضبون به الشيعة وكل حمبي آل البيت الطاهرين ..ويرضبونه هو بعد ذلك
لتجهمه وتعطيله وكفره.
فمن األدلة عىل الرصحية عىل جتهمه وتعطيله ـ بحسب الرؤية السلفية ـ قوله بخلق
القرآن ،فقد جاء يف كتابه [املسالك]( :قلنا :الدليل يف قول أيب هريرة؛ ألنه قال( :اقرأ هبا يف
نفسك يا فارس) .والقراءة يف النفس تسمى قرآن ًا حقيقة؛ كام قال األخطل :إن الكالم لفي

(  )1الفتاوى الكربى.632/6 ،
(  )2خمترص الصواعق ،ص .500
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()1

الفؤاد ،وإنام جعل الكالم عىل اللسان دلي ً
ال)

وقال( :اعلم أن القرآن ال يتحدد معناه ،وال يتقدر مقتضاه؛ فقد يراد به الكالم
القديم املوجود بذات الرب تعاىل ،وقد يراد به القراءة احلادثة؛ كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه
َفاتَّبِ ْع ُق ْرآ َن ُه﴾  ،وقد يضاف إليه من حيث إنه موجود بذاته ،وصفة من صفاته ،وقد يراد به
القراءة احلادثة؛ كام أهنا توصف بأهنا كالمه؛ قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اهللَِّ﴾،
()2

والثاين :أهنا داللة عىل كالمه املوجود بذاته)

وقال( :قوله( :عىل سبعة أحرف) واحلروف هاهنا :هي القراءة باألصوات ،وهي
ضد كالم البارئ سبحانه؛ ألن البارئ كالمه القديم الذي هو صفة من صفاته ال تفارقه؛
()3

ليس هو بصوت ،وال حرف)

وهذه كلها ترصحيات واضحة ال حيكم عىل صاحبها عند السلفية سلفهم وخلفهم
إال بالتكفري ،وقد رأينا النصوص الدالة عىل ذلك ،وإمجاعهم عليه.
وهكذا نراه يؤول النزول وينفي احلركة واالنتقال عن اهلل ،وهم يعتربون تأويل كل
ذلك تعطيال وجتهام وكفرا ،فقد قال يف كتابه السابق( :اعلم أن معنى النزول يف اللغة،
والقرآن ،والسنة؛ ينطبق عىل تسعة معان؛ منها معان خمتلفة ،ومل يكن هذا اللفظ مما خيص
أمر ًا واحد ًا؛ حتى ال يمكن العدول عنه إىل غريه؛ بل وجدناه مشرتك املعنى؛ فاحتمل
التأويل ،والتخريج ،والرتتيب يف ذلك؛ فمن ذلك :النزول بمعنى االنتقال ،والبارئ تعاىل؛
ِ
ِ
ورا﴾؛ هذا
الس َامء َما ًء َط ُه ً
يتنزه عنه ،وإنام ذلك يف املخلوقات؛ مثل قوله تعاىلَ ﴿ :و َأنْزَ ْلنَا م َن َّ
()4

عىل معنى النقلة ،والتحويل)
(  )1املسالك ..375-374/2
(  )2املسالك ..380-379/3
(  )3املسالك ..380/3
(  )4املسالك ..447/3

199

وقال ( :وهذه الوجوه من القرآن واللغة؛ عىل أن البارئ تعاىل ال جيوز عليه النقلة،
وال احلركة ،وأن نزوله بخالف خملوقاته؛ إنام نزوله نزول رمحة وإحسان ،أو يكون كام قال
بعض العلامء الصوفية :إن نزوله ثلث الليل؛ إنام هو نزول من حال الغضب إىل حالة الرمحة،
وإال إذا أضفت النزول إىل السكينة؛ مل يكن ،وإذا أضفته إىل الكالم؛ مل يكن أيض ًا تفريغ
مكان ،وال شغل مكان ،وإنام أراد به :إقباله عىل أهل األرض بالرمحة ،واالستعطاف بالتوبة،
واإلنابة .هذا تفسريه عند علامئنا من أهل الكالم .وأما من تعدى عليه بالتفسري ،والقول
النكري؛ فإهنم قالوا :يف هذا احلديث دليل عىل أن اهلل تعاىل يف السامء عىل العرش من فوق
سبع ساموات .قلنا :هذا جهل عظيم؛ إنام قال( :ينزل إىل سامء الدنيا) ،ومل يقل يف احلديث:
()1

من أين ينزل ،وال كيف ينزل)

وقال( :وأما قوله( :ينزل) و(جييء) و(يأيت) وما أشبه ذلك من األلفاظ التي ال جتوز
عىل اهلل يف ذاته معانيها؛ فإهنا ترجع إىل أفعاله ،وههنا نكتة ،وهي أن أفعالك أهيا العبد؛ إنام
هي يف ذاتك ،وأفعال اهلل ال جيوز أن تكون يف ذاته ،وال ترجع إليه ،وإنام تكون يف خملوقاته؛
()2

فإذا سمعت أن اهلل يفعل كذا؛ فمعناه يف املخلوقات؛ ال يف الذات)

وهذا ترصيح خاطر ليس له حكم عند السلفية إال الكفر ..وإال فإهنم ملزمون
بالعفو عن كل الطوائف التي كفروها بمثل هذه األسباب ،فال يستقيم عقال وال رشعا أن
يؤاخذ قوم بام يعفى به عن آخرين.
ومثل ذلك تعطيله للجهة ،والتي كتب فيها السلفية كتبهم الكثرية ،واملمتلئة بتكفري
من ينكرها ،فقد قال ابن العريب يف نفيها( :والذي جيب أن يعتقد يف ذلك :أن اهلل كان وال
يشء معه؛ ثم خلق املخلوقات من العرش إىل الفرش؛ فلم يتغري ،وال حدثت له جهة منها،
(  )1املسالك ..450-449/3
(  )2املسالك ..452/3
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()1

وال كان له مكان فيها؛ فإنه ال حيول ،وال يزول؛ قدوس ال حيول ،وال يتغري)

وهكذا قال يف تنزيه اهلل عن اجلوارح ،والتي يسميها السلفية صفات ،ويقيمون الدنيا
ويقعدوها من أجلها ،فقد قال ابن العريب فيها( :فصل يف مفرتقات من اآليات ،وجمموع
الوظائف من األحاديث املشكالت ،وهي ثامنية أحاديث :احلديث األول :وقع يف الصحيح
ملسلم؛ قوله( :إن اهلل يمسك الساموات عىل إصبع ،والشجر والثرى عىل إصبع ،واخلالئق
عىل إصبع؛ ثم يقول :أنا امللك)؛ قال علامؤنا :قد استقر يف عقائد املسلمني؛ أن البارئ تعاىل
منزه عن اجلارحة؛ ألنه إنام يراد به القدرة ،واالجتامع .وقال قوم :إن اإلصبع هنا؛ هي
النعمة .وقال آخرون :إنام أراد به؛ أن اهلل تعاىل خلق الساموات واألرض ،وما بينهام يف ستة
أيام ،ومل يدركه يف ذلك لغوب وال نصب .وقال آخرون :حيتمل أن يريد باإلصبع :بعض
خلقه .وهذا غري مستنكر يف قدرة اهلل .وقال آخرون :قد يريد أن تكون املخلوقات؛ اسم:
إصبع؛ فأخرب بخلق هذه األشياء عليه .والغرض يف هذا احلديث :إبطال أن تكون هلل
()2

جارحة؛ إلحالة العقل)

وقال( :قوله( :إن اهلل يطوي الساموات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم
يقول :أنا امللك ،أنا اجلبار ،أين املتكربون ،ثم يطوي األرض بشامله ،ثم يقول :أنا امللك،
أين املتكربون) قد تقدم الكالم يف اليدين ،واختالف األصوليني يف ذلك ،وإهنام بمعنى
()3

الصفة؛ ال بمعنى اجلارحة)

وقال يف تأويل ما يسميه السلفية صفة الضحك والعجب والقدم والوجه وغريها:
(قوله( :يضحك اهلل)..؛ معناه :يظهر هلام أدلة الكرامة وعالمات الرضا ،كام يفعل الضاحك

(  )1املسالك ..451/3
(  )2املسالك ..464-463/3
(  )3املسالك ..463/3
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منا ملا يرس به .قوله( :عجب ربكم من شاب ليست له صبوة)؛ معناه :فعل به من الكرامة
فعل املتعجب من فعله ،ووله ( :ال تزال النار يلقى فيها ،حتى يضع اجلبار فيها قدمه)
ويف بعض طرقه( :حتى يضع اجلبار فيها قدمه ،فتقول :قط قط)؛ قال علامؤنا :معنى (قدمه)
خلق من خلقه يسمى قدم ًا؛ أضافه إضافة امللك إىل نفسه ..وقال آخر :معناه :أن البارئ
تعاىل خيلق خلق ًا يسمى قدم ًا؛ يمأل هبم جهنم .قوله( :إذا رضب أحدكم عبده فليتق الوجه،
فإن اهلل خلق آدم عىل صورته)؛ معناه :عىل صورة املرضوب ،فاهلاء عائدة عىل عبده ،وغري
()1

ذلك من األحاديث املشكالت ،والتأويل عليها يطول)

هذه جمرد أمثلة ونامذج عن مقوالته املرتبطة بخلق القرآن الكريم وما يسميه السلفية
[ا لصفات الذاتية والفعلية] ،باإلضافة إىل هذا فإنه حيمل بشدة عىل أهل احلديث والسلفية
ويسخر من تشبيههم وجتسيمهم ..وليس لكل هذا حكم عند السلفية إال الكفر.
وهم مدعوون هبذا إما إىل إزالة أمثال هذه املسائل من قاموس تكفريهم ،وإال
تطبيقها عىل ابن العريب مثله مثل سائر العلامء ..وإال فإنه ال جيوز رشعا وال عقال املحاباة
واملجاملة يف أمثال هذه املسائل.
ومن املالكية الذين يصدق عليهم التكفري السلفي قايض القضاة الفقيه املحدث
اإلخنائي املالكي املرصي (املتوىف
الشيخ تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى السعدي
ّ
 750هـ) ،والذي كان من العلامء الذين وقفوا بشدة يف وجه ابن تيمية وخاصة يف مواقفه
من الزيارة والقبور والتوسل وغريها مما يسميه السلفية [الرشك يف توحيد األلوهية]،
والذي عىل أساسه كفر ابن عبد الوهاب ابن فريوز وغريه من علامء زمانه ،فمن كتبه يف هذا
املجال( :املقـالة املرضية يف الر ّد عىل من ينكر الزيارة املحمدية)
ويضاف إىل ذلك وقوفه يف وجه دعوة التوحيد ـ كام يعرب ابن عبد الوهاب وتالميذه
(  )1املسالك .464-463/3
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ـ وذلك عندهم من أكرب مصادر الكفر ،قال ابن حجر العسقالين يف ترمجته( :وكان كثري
احلط عىل الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه ،وهو الذي عزر الشهاب ابن مري وكان عىل
طريقة الشيخ تقي الدين ويتكلم عىل الناس بلسان الوعظ ملا قدم مرص ..إىل أن جرت مسألة
التوسل فتكلم فيها بكالم شيخه فأنكروا عليه ،وبلغ ذلك القايض فطلبه وعزره ،وطوف
به وبالغ يف إهانته وتأمل له كثري من الناس)

()1

ومن املالكية الذين ينطبق عليهم التكفري السلفي املفتي الفقيه الشيخ ضياء الدين
خليل بن إسحاق املالكي (املتوىف  776هـ) ،الذي يعترب كتابه (خمترص الشيخ خليل) من
أشهر املخترصات الفقهية عىل مذهب املالكية ،بل ربام كان أشهرها عىل اإلطالق يف القرون
املتأخرة ،ويشهد لذلك عناية العلامء به وعكوف طالب العلم عىل حفظه ودراسته،
وتلقيهم له بالقبول إىل اليوم.
و له باإلضافة إىل هذا كتاب يف مناسك احلج والزيارة ،نقل عبارات منه عدة من
فقهاء املالكية ،منهم اإلمام الزرقاين الذي قال يف كتابه (رشح املواهب اللدنية)( :ونحو هذا
يف منسك العالمة خليل ،وزاد( :وليتوسل به  ،ويسأل اهلل تعاىل بجاهه يف التوسل به ،إذ
هو حمط جبال األوزار وأثقال الذنوب ،ألن بركة شفاعته وعظمها عند ربه ال يتعاظمها
ذنب ،ومن اعتقد خالف ذلك فهو املحروم الذي طمس اهلل بصريته وأضل رسيرته ،أمل
يسمع قوله تعاىل ﴿ ولو أهنم إذا ظلموا أنفسهم جاؤوك ﴾ ،فقال الزرقاين ُمعلق ًا عىل كالم
اخلليل بن إسحاق( :ولعل مراده التعريض بابن تيـمية)(( )2

)1

ومن أعيان املالكية ،والذي كان يمثل ثقافة زمانه وأزمنة كثرية الرحالة الشيخ أبو
عبداهلل حممد بن عبداهلل اللوايت الطنجي الشهري بابن بطوطة (املتوىف  779هـ) ،والذي
(  )1رفع اإلرص ،ص .353
(  )2رشح املواهب اللدنية  ،الزرقاين  ،ج  12ص .219
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يسميه السلفية [القبوري] ،وحيكمون برشكه ،وحياربونه يف كل حمل بسبب قوله يف كتابه
(حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) عند ذكر ما شاهده يف دمشق عندما
زارها( :وكان بدمشق من كبار الفقهاء احلنابلة تقي الدين بن تيمية كبري الشام يتكلم يف
الفنون ،إال أن يف عـقله شـيئ ًا .وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ،ويعظهم عىل املنرب،
وتكلم مرة بأمر أنكره الفقهاء ،ورفعوه إىل امللك النارص فأمر بإشخاصه إىل القاهرة ،ومجع
القضاة والفقهاء بمجلس امللك النارص ،وتكلم رشف الدين الزواوي املالكي وقال :إن
هذا الرجل قال كذا وكذا ،وعدد ما أنكر عىل ابن تيمية ،وأحرض العقود بذلك ووضعها
بني يدي قايض القضاة وقال قايض القضاة البن تيمية :ما تقول؟ قال :ال إله إال اهلل فأعاد
عليه فأجاب بمثل قوله .فأمر امللك النارص بسجنه فسجن أعوام ًا ،وصنف يف السجن كتاب ًا
يف تفسري القرآن سامه البحر املحيط ،يف نحو أربعني جملد ًا .ثم إن أمـه تعرضت للملك
النارص ،وشكت إليه ،فأمر بإطالقه إىل أن وقع منه مثل ذلك ثانية .وكنت إذ ذاك بدمشق،
فحرضته يوم اجلمعة وهو يعظ الناس عىل منرب اجلامع ويذكرهم ،فكان من مجلة كالمه أن
قال :إن اهلل ينـزل إىل سامء الدنيا كنزويل هذا ونزل درجة من درج املنرب ،فعارضه فقيه مالكي
يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به ،فقامت العامة إىل هذا الفقيه ورضبوه باأليدي
والنعال رضب ًا كثري ًا حتى سقطت عاممته ،وظهر عىل رأسه شاشية حرير ،فأنكروا عليه
لباسها واحتملوه إىل دار عز الدين بن مسلم قايض احلنابلة ،فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك،
فأنكر فقهاء املالكية والشافعية ما كان من تعزيره ،ورفعوا األمر إىل ملك األمراء سيف
الدين تنكيز ،وكان من خيار األمراء وصلحائهم ،فكتب إىل امللك النارص بذلك ،وكتب
عقد ًا رشعي ًا عىل ابن تيمية بأمور منكرة ،منها أن املطلق بالثالث يف كلمة واحدة ال تلزمه
إال طلقة واحدة ومنها املسافر الذي ينوي بسفره زيارة القرب الرشيف زاده اهلل طيب ًا ال يقرص
الصالة ،وسوى ذلك ما يشبهه وبعث العقد إىل امللك النارص فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة،
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فسجن هبا حتى مات يف السجن)

()1

ومن أعالم املالكية الكبار الذين يشملهم التكفري السلفي العالمة الكبري الشيخ
أبوعبداهلل حممد بن عرفة التونيس الورغمي املالكي (املتوىف  803هـ) ،فقد قال الشيخ
الكتاين يف كتابه (فهرس الفهارس ) عند ترمجة ابن تيمية( :ومن أشنع ما نقل عن ابن تيمية
أيض ًا قوله يف حق شفاء القايض عياض :غال هذا املغرييب)

( )2

ومنهم الشيخ أحـمد زروق املالكي (املتوىف  899هـ) الذي قال عن ابن تيمية( :ابن
تيمية رجل مسلم له باب احلفظ واإلتقان ،مطعون عليه يف عقائد اإليامن ،مثلوب بنقص
العقل فض ً
ال عن العرفان ،)3( )..ومن طعن يف عقائد ابن تيمية ـ عند السلفية ـ ليس له حكم
إال الكفر.
ومنهم الشيخ حممد الربليس الرشيدي املالكي ،الذي قال( :وقد جتارس ابن تيمية
عامله اهلل بعدله وادعى أن السفر لزيارة النبي  حمرم باإلمجاع ،وأن الصالة ال تقرص فيه
لعصيان املسافر به ،وأن سائر األحاديث الواردة يف فضل الزيارة موضوعة ،وأطال بذلك
بام متجه األسامع وتنفر منه الطباع ،وقد عاد شؤم كالمه عليه حتى جتاوز إىل اجلناب األقدس
املستحق لكل كامل أنفس وحاول ما ينايف العظمة والكامل بادعائه اجلهة والتجسيم ،وأظهر
هذا األمر عىل املنابر ،وشاع وذاع ذكره يف األصاغر واألكابر وخالف األئمة يف مسائل
كثرية ،واستدرك عىل اخللفاء الراشدين باعرتاضات سخيفة حقرية ،فسقط من عني أعيان
علامء األمة ،وصار ُمثله بني العوام فض ً
ال عن األئمة ،وتعقب العلامء كلامته الفاسدة وزيفوا
حججه الداحضة الكاسدة وأظهروا عوار سقطاته ،وبينوا قبائح أوهامه وغلطاته ،حتى

(  )1حتفة النظار يف غرائب األمصار  ،ابن بطوطة  ،ص .52
(  )2فهرس الفهارس  ،ج 1ص . 278
(  )3شواهد احلق  ،ص . 453
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قال يف حقه العز بن مجاعة :إن هو إال عبد أضله اهلل وأغواه ،وألبسه رداء اخلزى وأرداه)(،)1
وهذا النص وحده كاف عند السلفية لتسجيله يف قوائم الكفرة.
ومنهم املحدث الفقيه الشيخ حممد بن عبدالباقي الزرقاين املالكي (املتوىف 1122
هـ) صاحب (رشح املوطأ ) ،و(رشح املنظومة البيقونية ) ،و(رشح املواهب اللدنية ) ،وهي
مراجع كربى للاملكية وغريهم ،فقد قال الشيخ القسطالين يف (املواهب اللدنية ) ما ييل:
(وقد روي أن مالك ًا ملا سأله أبو جعفر املنصور العباس :يا أبا عبداهلل أأستقبل رسول اهلل
 وأدعو ،أم استقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك :ومل ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك
رأيت منسوب ًا للشيخ تقي
و وسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل اهلل عزوجل يوم القيامة .لكن ُ
أن هذه احلكاية كذب عىل مالكّ ،
الدين بن تيمية يف منسكهّ :
وأن الوقوف عند القرب بدعة،
قال :ومل يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة
ويدعون يف مسجده  ، قال :ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك )

()2

وقد عقب الشيخ الزرقاين يف (رشح املواهب اللندنية ) عىل هذا بقوله( :هذا هتور
عجـيب ،فإن احلكاية رواها أبو احلسن عيل بن فهر يف كتابه فضائل مالك بإسناد ال بأس
به ،وأخرجها القايض عياض يف الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشاخيه ،فمن
أين أهنا كذب وليس يف إسنادها وضاع وال كذاب)

()3

وقال تعليقا عىل قول ابن تيمية (وأن الوقوف عند القرب بدعة ،قال :ومل يكن أحد
من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه )( :نفيـه مردود عليه من قصوره أو مكابرته ،ففي
الشفاء قال بعضهم :رأيت أنس بن مالك أتى قرب النبي  فوقف فرفع يديه حتى ظننت

(  )1شواهد احلق  ،ص .15
(  )2رشح املواهب اللدنية  ،ج  12ص . 194
(  )3رشح املواهب اللدنية  ،ج  12ص . 194

206

أنه افتتح الصالةَ ،ف َس ّلم عىل النبي  ثم انرصف)

()1

وقال تعليقا عىل قول ابن تيمية (ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف مسجده
 ، قال :ومالك من أعظم األئمة كراهية لذلك )( :كذا قال وهو خطأ قبـيح ،فإن كتب
املالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القرب مستقب ً
ال له مستدبر القبلة)

()2

ثم قال تعليقا عىل ذلك كله( :ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهب ًا وهو عدم تعظيم
القبور ،وإهنا إنام تزار للرتحم واالعتبار برشط أن ال ُيشدّ إليها رحل ،فصار كل ما خالفه
عنده كالصائل ال يبايل بام يدفعه ،فإذا مل جيد له شبهة واهية يدفعه هبا بزعمه ،انتقل إىل دعوى
أنه كَذب عىل من ُنسب إليه ،جمازفـة وعدم نصفـه ،وقد أنصف من قال فيه :علمه أكرب من
عقله) ...

()3

وقيمة هذا الكالم هنا هو أن نظرة املدرسة املالكية ملالك ختتلف اختالفا جذريا عن
نظرة السلفية له ،وكذا رواياهتم عنه ختتلف اختالفا جذريا عن روايات السلفية  ..ومطالعة
روايات املالكية عن مالك ال حتكم عليه إال بالكفر عند السلفية ..
ومن أعالم املالكية الكبار الذين يشملهم التكفري السلفي العامل الفقيه الشيخ
أبواملحاسن مجال الدين يوسف بن أمحد بن نرص الدجوي املالكي (املتوىف 1365هـ) ،فمن
ذكرت يل يوم كنا مع املرحوم الشيخ
كالمه يف رسالة بعثها إىل الشيخ الكوثري( :وأظن أنك
َ
عبدالباقي رسور نعيم أن بعض علامء اهلند ذكر هنات ابن تيمية وزالته وأفاض يف الر ّد
ذكرت حفظك اهلل كثري ًا من هناته التي خرق هبا اإلمجاع ،وصادم هبا املعقول
عليها ..وقد
َ
واملنقول ،وبينت مراجعها من كتبه وكتب تلميذه ابن القيم ،وال معنى للمكابرة يف ذلك

(  )1رشح املواهب اللدنية  ،ج  12ص . 194
(  )2رشح املواهب اللدنية  ،ج  12ص . 194
(  )3رشح املواهب اللدنية  ،ج  12ص . 194
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بعد رسائله يف العقائد املطبوعة يف آخر فتاويه ،وبعد ما قرره يف مواضع من منهاج السنة
وموافقة املعقول واملنقول ورسائله الكربى إىل غري ذلك من مؤلفاته فقد كان ساحمه اهلل
مولع ًا بنرش تلك اآلراء الشاذة والعقائد الضالة كلام سنحت فرصة لتقرير معتقده الذي
ملك عليه مشاعره حتى أصبح عنده هو الدين كله ،عىل ما فيه من مجود وحجود وخلط
وخبط! وكذلك تلميذه ابن القيم رمحه اهلل كان مستهرت ًا بام ُج ّن به شيخه من تلك اآلراء
املنحرفة ،فكان دائ ًام يرمي إليها عن قرب أو بعد حتى إنه يف كتاب (الروح ) الكثري الفوائد
التي تلطف األرواح مل ينس ما شغف به من تلك املقاالت احلمقاء)

()1

ثم قال ملخصا كل ما ذكره من مثالب ابن تيمية( :إن ابن تيمية يف رأيي ال يصح أن
يكون إمام ًا ألن اإلمامة احلقة ال يناهلا من ُيقدّ س نفسه هذا التقديس ،فإنه إذا قدّ س نفسه
كان متبع ًا آلرائها ،غري متهم هلا ،فكان سائر ًا مع أهوائها ،غري منحرف عنها ،ومن اتبع هواه
ضل عن سبيل اهلل من حيث يدري أوال يدري ،ومن قدّ س نفسه مل يتبع سبيل املؤمنني شاء
أم أبى ..وقد أدى ذلك العامل الكبري ابن تيمية ،برسعته –وال نقول طيشه– إىل أن جيازف
فيقول( :مل يرد ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ،يف رواية من الروايات الواردة يف الصالة عىل النبي
 ، مع أن ذلك يف البخاري وهو حيفظه ..وقد أنكـر حديث الزيـارة وهو صحيح كام
أوضح السبكي يف (شفاء السقام ) إىل غري ذلك ،مع أنه من احلُ ّفاظ ،وأشهر يشء من مزاياه
هو أنه حمدث ،ولكنه الترسع ُيذهب من النفس رشدها ،واملجازفة تعمي عني البصرية وتفقأ
برص العقل)

()2

ثم قال ردا عىل سلفية عرصه( :وأرجو أن تعذرين فقد أهاج حفيظتنا واستثار الكامن
منا ما نراه اآلن من أولئك الزعانف الذين يدعون االجتهاد وقد رددوا صدى مقال إمامهم
(  )1السلفية املعارصة إىل أين ؟  ،حممد زكي إبراهيم ،ص .88
(  )2السلفية املعارصة إىل أين ؟  ،حممد زكي إبراهيم ،ص .88
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ابن تيمية ،وأكثروا من ذكر الكتاب والسنة وهو أبعد الناس عنهام وأخالهم منهام.
فرقـة تدعـي احلديـث ولكـن
ال يكـادون يفقهـون حديثـا
ولو عقلوا لعلموا أهنم من مقلدة ابن تيمية عىل غري هدى وال بصرية ،فهم أعظم
الناس جهالً ،وأكربهم دعوى ،يعادون املسلمني ،ويكفرون املؤمنني ،وال غروا فقد ك ّفر
عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،واعرتض جدهم األعىل ذو
أسالفهم من اخلوارج ّ
()1

اخلويرصة عىل النبي )

وهذا النص وحده يكفي لتكفريه ..بل وتكفري آبائه وأجداده وكل من يتصل به.
ومن أعالم املالكية الكبار الذين يشملهم التكفري السلفي العالمة احلافظ الشيخ أيب
الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغامري احلسني (املتوىف  1380هـ) الذي مل تشفع له
حصانته التي اكتسبها من علم احلديث ،وكونه من أعالمه الكبار يف هذا العرص ..فقد ألف
السلفية يف شأنه وشأن تكفريه الكثري من الكتب والرسائل باعتباره جهميا قبوريا حلوليا
صوفيا رافضيا ..وغريها من األلقاب.
باإلضافة إىل ذلك عداؤه الشديد البن تيمية وأهل احلديث ،فقد كان ينتقده يف كل
حمل ،ومن أقواله فيه قوله يف (الربهـان اجلـيل )( :بل بلغت العداوة من ابن تيمية إىل درجة
فرصح بكل جرأة ووقاحة ولؤم ونذالة ونفاق وجهالة أنه مل
املكابرة وانكار املحسوس ّ
يصح يف فضل عيل عليه السالم حديث أصالً ،وأن ما ورد منها يف الصحيحني ال يثبت له
فض ً
ال وال مزية عىل غريه  ...بل أضاف ابن تيمية إىل ذلك من قبيح القول يف عيل وآل بيته
األطهار ،وما دل عىل أنه رأس املنافقني يف عرصه لقول النبي  يف احلديث الصحيح
املخرج يف صحيح مسلم خماطبـا لعيل (ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق) كام ألزم
(  )1السلفية املعارصة إىل أين ؟  ،حممد زكي إبراهيم ،ص .88
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ابن تيمية بذلك أهل عرصه وحكموا بنفاقه ...وكيف ال يلزم بالنفاق مع نطقه قبحه اهلل بام
ال ينطق به مؤمن يف حق فاطمة سيدة نساء العاملني وحق زوجها أخي رسول اهلل  وسيد
املؤمنني ،فقد قال يف السيدة فاطمة البتول :أن فيها شبه ًا من املنافقني الذين وصفهم اهلل
ِ
ِ
نها إِ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُط َ
ون ) قال لعنة اهلل عليه:
بقوله ( َفإِ ْن ُأ ْع ُطو ْا من َْها َر ُضو ْا َوإِن َّمل ْ ُي ْع َط ْو ْا م َ
عيل فقال فيه أنه أسلم
فكذلك فعلت هي إذ مل يعطها أبو بكر من مرياث والدها  ، أما ّ
صبي ًا وإسالم الصبي غري مقبول عىل قول ،فرار ًا من إثبات أسبقيته لإلسالم وجحود ًا هلذه
املزية ،وأنه خالف كتاب اهلل تعاىل يف سبع عرشة مسألة وأنه كان خمـذوالً حيثام توجه وأنه
كان حيب الرياسة ويقاتل من أجلها ال من أجل الدين وأن كونه رابع اخللفاء الراشدين غري
السنة ..وزعم قبحه اهلل أن علي ًا مات ومل ينس بنت أيب جهل التي منعه
متفق عليه بني أهل ٌّ
النبي  الزواج هبا ،بل فاه يف حقه بام هو أعظم من هذا ،فحكى عن بعض اخوانه املنافقني
أن علي ًا حفيت أظفاره من التسلق عىل أزواج رسول اهلل  بالليل ،يف أمثال هذه املثالب
ال عن سادات الصحابة ريض اهلل عنهم فض ً
التي ال جيوز أن يتهم هبا مطلق املؤمنني فض ً
ال
عن أفضل األمة بعد رسول اهلل  ، فق ّبح اهلل ابن تيمية وأخزاه وجزاه بام يستحق وقد فعل
واحلمد هلل ،إذ جعله إمام كل ضال مضل بعده ،وجعل كتبه هادية إىل الضالل ،فام أقبل
عليها أحد واعتنى بشأهنا إال وصار إمام ضاللة يف عرصه)

()1

ومن أعالم املالكية الكبار الذين يشملهم التكفري السلفي احلافظ الشيخ حممد
عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين املغريب (املتوىف  1382هـ) ،بسبب أشعريته وصوفيته
وموقفه من أهل احلديث عموما والسلفية خصوصا ،فقد قال يف بعض كتبه( :فإين أرى
هذه الضالالت وما يتبعها من الشناعات التي كان أول مذيع هلا وموضح لظالمها الشيخ
أحـمد بن تيميـة رمحه اهلل تعاىل وعفـا عنـه قد كادت اآلن أن تشيع ويف كل بالد أهل السنة
(  )1الربهان اجليل ،أمحد الغامري  ،ص .53
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تذيـع) ...

()1

وقال يف كتابه الشهري (فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملسلسالت ):
(ومن أبشع وأشنع ما نقل عنه رمحه اهلل قوله يف حديث ينزل ربنا يف الثلث األخري من الليل
كنزوىل هذا قال الرحالة ابن بطوطة يف رحلته وشاهدته نزل درجة من املنرب الذي كان
خيطب عليه وقال القايض أبو عبداهلل املقري الكبري يف رحلته نظم الآليل يف سلوك األمايل
حني تعرض لشيخيه ابني اإلمام التلمساين ورحلتهام ناظرا تقي الدين ابن تيمية وظهرا عليه
وكان ذلك من أسباب حمنته ،وكان له مقاالت شنيعة من إمرار حديث النزول عىل ظاهره
وقوله فيه كنزويل هذا ،وقوله فيمن سافر ال ينوي إال زيارة القرب الكريم ال يقرص حلديث
ال تشد الرحال اه ،ونقله عنه حفيده أبو العباس املقري يف أزهار الرياض وأقره مع أن تآليفه
املتداولة اآلن بالطبع ليس فيها إال التوريك يف مسألة إبقاء املتشابه عىل ظاهره مع التنزيه
والتنديد باملؤولني وهو عىل اإلمجال مصيب يف ذلك ،وأما مسألة الزيارة فإنه انتدب للكالم
معه فيها مجاعة من األئمة األعالم وفوقوا إليه فيها السهام كالشيخ تقي الدين السبكي
للرد عىل ابن السبكي ابن عبد اهلادي احلنبيل
والكامل ابن الزملكاين وناهيك هبام وتصدى ّ
ولكنه ينقل اجلرح ويغفل عن التعديل وسلك سبيل العنف والتشديد وقد ر ّد عليه وانترص
للسبكي مجاعة منهم اإلمام عامل احلجاز يف القرن احلادي عرش الشمس حممد عيل بن عالن
الصديقي املكي له (املربد املبكي يف ر ّد الصارم املنكي ) ومن أهل عرصنا البـرهان إبراهيم
بن عثامن السمنودي املرصي سامه (نرصة اإلمام السبكي بر ّد الصارم املنكي ) وكذا احلافظ
ابن حجر له (اإلنارة بطرق حديث الزيارة ) وانظر مبحثها من فتح الباري واملواهب اللدنية
ورشوحها) ...

()2

(  )1شواهد احلق  ،ص . 14
(  )2فهرس الفهارس واألثبات  ،ج 1ص .227
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وهذا النص وحده كاف إلدانيته وتكفريه عند السلفية.
هذه جمرد نامذج عن تكفري السلفية لكبار علامء املالكية يف املجاالت املختلفة ،ويقاس
عليهم غريهم ..ألن إحصاء ذلك مستحيل لكثرته ،وعىل العموم يمكن إطالق القول بأن
األصل يف كل متمذهب عندهم بمذهب مالك الكفر ،وحتى خيرج منه حيتاج إىل إثبات،
ألن أكثر علامء املالكية إن مل نقل كلهم كان له صلة باملذهب األشعري ،أو يقول بالتأويل،
باإلضافة للبعد الصويف الذي شمل معظم متأخري املالكية ،باإلضافة للبعد القبوري نتيجة
تعظيم املالكية لرسول اهلل  ولألولياء والصاحلني.
املدرسة الشافعية:
وهي من املدارس التي شمل التكفري السلفي أكثر أعالمها ،إن مل نقل كلهم ،وقد
نص عىل بعض النامذج من ذلك رصاحة الشيخ سليامن بن سحامن ،فقد رصح بتكفري
السبكي والرميل شارح املنهاج فقال( :فهذا الرجل الشهاب الرميل إن كان من املعروفني
بالعلم ألين ال أعرف حاله فهو من جنس السبكي وأرضابه الغالني الذين يصنفون يف إباحة
الرشك زاعمني أن ذلك من تعظيم الرسول ثم لو كان الرميل من أهل العلم ..هذا يوجب
()1

كفره وارتداده)

فتطبيق هذا النص وحده عىل أعالم الشافعية كاف يف تكفري مجيع املدرسة ،ذلك أن
أكثر علامء الشافعية إن مل نقل كلهم كانوا إخوانا للسبكي والرميل ،أو نسخا مشاهبة هلام..
وحتى الذين يرىض عنهم السلفية مثل ابن حجر العسقالين ،فقد رأينا ترصحياهتم
وتلميحاهتم يف تكفريه ،ومثله النووي ،وسنرى تكفريهم له يف هذا املبحث.
بل قد رصح بعضهم بتكفري ّ
صوفا
الشافعي صاحب املذهب نفسه باعتباره قبوريا مت ّ
يزكّي أبا حنيفة ،ومن زكى الكافر كافر ،فقد قالّ ( :
يب املرجئ
الشافعي
العاذري االرتيا ّ
ّ
(  )1الصواعق املرسلة..260 ،
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وترمحه عليه
املذهبي اجللد قبوري
السلف عىل تكفريهّ .
ّ
متصوف يزكّي أبا حنيفة ا ّلذي أمجع ّ
ّ
يبني ّ
أن تضليله له عنى به يف أقص احلاالت تبديعا دون تكفري)
يف كتابه [األ ّم] ّ

()1

واستدل عىل قبوريته بام رواه عيل بن ميمون قال :سمعت الشافعي يقول( :إنى
ألتربك بأيب حنيفة وأجيء إىل قربه يف كل يوم  -يعني زائرا  -فإذا عرضت يل حاجة صليت
()2

ركعتني وجئت إىل قربه ،وسألت اهلل تعاىل احلاجة عنده ،فام تبعد عني حتى تقىض)

باإلضافة إىل هذا فقد اهتم بالتشيع ،واستندوا يف ذلك كام ينقل الذهبي إىل موافقته
الشيعة يف عدة مسائل فقهية كاجلهر بالبسملة والقنوت يف صالة الصبح والتختم
باليمني(.)3
وقد قال عنه احلافظ أمحد بن عبد اهلل العجيل( :هو ثقة ،صاحب رأي ليس عنده
حديث ،وكان يتشيع) ،وقد علق عليه الذهبي بعد أن نقل ذلك عنـه بقوله( :فكـان العجـيل
يوهم يف اإلمام أيب عبد اهلل التشيع لقوله:
إن كان رفض ًا حب آل حممد فلشهد الثقالن أين رافيض

()4

بل إن حييى بن معني ـ إمام اجلرح والتعديل عىل اإلطالق عند السلفية ـ حكم عىل
الشافعي بأنه ليس بثقة ،ومثله املحدث أبو عبيد القاسم بن سالم.
قال ابن عبد الرب يف [جامع بيان العلم وفضله]( :ومما نقم عىل ابن معني وعيب به
أيض ًا قوله يف الشافعي أنه ليس بثقة ،وقيل ألمحد بن حنبل :أن حييى بن معني يتكلم يف
الشافعي .فقال أمحد :ومن أين يعرف حييى الشافعي ،وهو ال يعرف وال يقول ما يقول
الشافعي أو نحو هذا ،ومن جهل شيئ ًا عاداه ..وقـد صح عن ابن معني من طـرق أنه كان
(  )1انظر مقاال بعنوانّ :
متصوف يزكّي أبا حنيفة ،مدونة املوحدين الغرباء.
املذهبي اجللد قبوري
العاذري املرجئ
الشافعي
ّ
ّ
ّ
(  )2تاريخ بغداد ()123 / 1
(  )3الرواة الثقات املتكلم فيهم بام اليوجب ردهم ص .32
(  )4الرواة الثقات املتكلم فيهم بام اليوجب ردهم ص .32
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يتكلم يف الشافعي عىل ما قدمت لك حتى هناه أمحد بن حنبل ،وقال له :مل تر عيناك قط مثل
()1

الشافعي)

أما النووي ـ شارح صحيح مسلم وغريه ـ فحاله ال خيتلف عن حال ابن حجر ،ذلك
أن السلفية يرجعون كثريا إىل كتبه ،ويستدلون هبا عىل خصومهم ،وهذا ما جعلهم يف حرج
من الترصيح بكفره ،وإن كانوا يلمحون لذلك.
وقد كتب بعضهم كتابا يف إثبات كفره ،ويف الرد عىل السلفية املميعة واملرجئة ـ كام
يذكر ـ وهو يلزمها بلوازم أقواهلا يف غريه ،ألنه المعنى أن يفرق بني الناس يف األحكام
الرشعية.
والكتاب بعنوان [بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية] ،وهو إلبراهيم بن
رجا ّ
ري ،وقد قال يف مقدمته يف بيان وجوب تسمية املبتدعة والتحذير منهم( :واملبتدع
الش ّم ّ
حقه اإلهانة والثناء بالرش والتحذير واحلذر ،قال طاووس للناس ملا رأى مبتدع ًا يطوف يف
البيت( :هذا فالن ،فأهينوه) ،والعمل هبذه الواجبات والسنن متوقفة عىل معرفة أصحاهبا
ومعرفتهم متوقفة عىل معرفة سنن السلف ومنهجهم يف هذا الباب ،فصار األمر يف غاية
األمهية والرضورة لتحقيق هذا املطلوب والتقرب إىل اهلل عز وجل به ،ألجل هذا وغريه
صنف األئمة مصنفات مستقلة يف بيان حال أهل الزيغ والكالم ،وذكروا يف مقامات تبيني
السنة أئمة السنة بأسامئهم ،وجعلوا حب املرء وذكره هلم عالمة عىل سنيته ،وكذلك ذكروا
رؤوس املبتدعة بأسامئهم وجعلوا ذكرهم عالمة عىل ابتداع ذاكرهم ،وقد قال الوليد
الكرابييس –وصدق -يف وصف أهل السنة( :أمل تروا إىل الواحد منهم جييء إىل الرجل
اجلليل فيبدعه ،ويمزق يف وجهه) ،هكذا هم أهل السنة ساروا عىل ما كان يبايع به النبي
 أصحابه من (أن يقولوا احلق أينام كان وال خيافوا يف اهلل لومة الئم) ،فالواجب عىل كل
(  )1جامع بيان العلم وفضله ،ج 2ص .160
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متبع صادق يف اتباعه إعامل هذا املنهج يف احلكم عىل الصغري والكبري مهام عظمت منزلت
()1

املرء عند بعض اخللق فال خياف السني يف اهلل لومة الئم)

وبناء عىل هذه الدوافع التي سنها السلفيون األوائل ،والتي ال يكون السلفي سلفيا
إال بمراعاهتا ،رد عىل املتقلبني من السلفية الذين يكيلون باملكاييل املزدوجة ،فيظهرون
سلفيتهم مع من شاءوا ،فيكفروهنم ،ويتميعون مع آخرين ،فيسكتون عنهم ،فقال( :وبام
أنه قد أثريت يف السنوات األخرية مسألة احلكم عىل بعض األشخاص واملوقف منهم ومن
آثارهم من تصانيف ومؤلفات ،وقد تناوهلا البعض بيشء من العاطفة وعدم الضبط
ألصول أهل السنة يف باب التبديع واحلكم عىل املخالف مما نتج عنه فساد عظيم من نرش
أصول بدعية وقواعد متييعية لو طبقت مل تكد أن تبقي عىل األرض مبتدعا ،وألظهرت
منهج السلف عند إلتزامها –عياذا باهلل -بصورة املنهج املتعسف الظامل الذي خيمد احلسنات
ويطوي اخلريات ويذكر اهلنات ويسقط العلامء بالزالت ،وألظهر أهله –وهم سلفنا
الكرام -بصورة املنحرفني عن الطريق املستقيم وعن العدل حني احلكم يف الرجال ،واهلل
املستعان عىل زمان فشت فيه البدع ،وظهرت فيه الضالالت واملوبقات حتى أصبح يرصخ
ويقال ملن دعا إىل السنة (غريت السنة) ،وواهلل (لو أن رجال أنرش فيكم من السلف ،ما
()2

عرف غري هذه القبلة) كام قال أبوقالبة رمحه اهلل تعاىل يف زمان هو خري من زماننا هذا)

بناء عىل هذه الدوافع السلفية ذكر الكاتب دوافعه الختيار النووي كشخصية متثل
املدارس الفقهية يف غالب تارخيها ،فقال( :لذا ارتأيت نرش هذه الرسالة مشاركة يف اخلري،
ومن باب عدم حقران يشء من املعروف ..وقد اخرتت من بني تلك األسامء املشهورة
والتي كانت سببا يف إيقاع كثري من الرشور بناءا عىل املوقف منها :شارح صحيح اإلمام
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.8
(  )2بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.9

215

مسلم حييى بن رشف املعروف بـالنووي ،وذلك لظهور حاله عند من خربه ،مما جيعل النزاع
ألجله والتبديع والتجديع للمحذر من طريقته واملبني ملنهجه نزاعا غريبا أجنبيا عن العلم
وأهله ال ينبغي تركه من غري حتقيق املسائل التي تعلقت به والتي ترتب من ورائها ما ترتب
من اآلثار ،وقد اختار قوم –ممن عرفوا احلق -الدعة والسالمة -فيام يظنونه – يف ترك البيان
حلقيقة هذه املسائل خوفا من ألسن الطاعنني من اجلهلة والسفهاء وما أكثرهم ،وهم يف هذا
()1

قد وقعوا يف رش عظيم وغش مبني)

بناء عىل هذا قسم فصول الكتاب عارضا ألقوال النووي عىل حمكات التكفري
السلفية ،والتي عىل أساسها كفر اجلهمية واملعتزلة والصوفية وغريهم ..وهو يطالب يف
ذلك كله أصحابه من السلفية اجلبناء ـ كام يسميهم ـ بالترصيح بدل التمليح ،وبرتك الكذب
عىل أنفسهم وعىل الناس.
وقد بدأ ذلك كله بذكر عقيدته ـ اجلهمية كام يسميها ـ يف العلو واجلهة ،فنقل من قوله
يف (رشح مسلم) قوله يف حديث اجلارية( :هذا احلديث من أحاديث الصفات ،وفيها
مذهبان تقدم ذكرمها مرات يف كتاب اإليامن ،أحدمها :اإليامن به من غري خوض يف معناه
مع اعتقاد أن اهلل تعاىل ليس كمثله يشء وتنزهيه عن سامت املخلوقات ،والثاين تأويله بام
يليق به فمن قال هبذا قال :كان املراد امتحاهنا هل هي موحدة تقر بأن اخلالق املدبر الفعال
هو اهلل وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السامء كام إذا صىل املصيل استقبل الكعبة
وليس ذلك ألنه منحرص يف السامء كام أنه ليس منحرصا يف جهة الكعبة بل ذلك ألن السامء
قبلة الداعني كام أن الكعبة قبلة املصلني أو هي من عبدة األوثان العابدين لألوثان التي بني
()2

أيدهيم فلام قالت يف السامء علم أهنا موحدة وليست عابدة لألوثان)..
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.9
(  )2رشح مسلم.24/5 :
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ثم نقل عن القايض عياض قوله( :ال خالف بني املسلمني قاطبة فقيههم وحمدثهم
ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر اهلل تعاىل يف السامء كقوله تعاىل:
ِ
ِ
ور﴾ [امللك ]16 :ونحوه ليست
الس َام ِء َأ ْن َخي ِْس َ
ف بِ ُك ُم ْاألَ ْر َض َفإِ َذا ه َي َمت ُ ُ
﴿ َأ َأمنْ ُت ْم َم ْن ِيف َّ
عىل ظاهرها بل متأولة عند مجيعهم ،فمن قال بإثبات جهة فوق من غري حتديد وال تكييف
من املحدثني والفقهاء واملتكلمني تأول يف السامء أي عىل السامء ،ومن قال من دمهاء النظار
واملتكلمني وأصحاب التنزيه بنفي احلد واستحالة اجلهة يف حقه سبحانه وتعاىل تأولوها
()1

تأويالت بحسب مقتضاها)

وقد علق الشمري عىل هذا النص بقوله( :حاصل هذا التقرير أن النووي ال يثبت
العلو للعزيز القهار ،وأنه يدور يف كالمه اآلنف الذكر عىل ما دارت حوله اجلهمية األوائل،
قال حممد بن حييى بن سعيد القطان :كان أيب وعبد الرمحن بن مهدي يقوالن( :اجلهمية
تدور أن ليس يف السامء يشء) ،وأخرج عبداهلل يف السنة عن محاد بن زيد قال( :إن هؤالء
اجلهمية إنام حياولون يقولون :ليس يف السامء يشء) ،وقال جرير بن عبداحلميد( :كالم
اجلهمية أوله عسل وآخره سم ،وإنام حياولون أن يقولوا ليس يف السامء إله) ..وعلق
البخاري يف خلق أفعال العباد وصححه ابن القيم عن وهب بن جرير قوله( :إياكم ورأي
جهم ،فإهنم جيادلون أنه ليس يف السامء يشء ،وما هو إال من وحي إبليس ،وما هو إال
( )2

الكفر) ،فالنووي هنا إنام جنح يف هذه املسألة إىل رأي جهم عياذا باهلل)

وبناء عليه حكم عليه بالكفر ،ويف الصفحات األوىل من كتابه ،ومن نص واحد من
النصوص التي ذكرها يف رشحه عىل صحيح مسلم ..وما زاد عىل ذلك ،فهو تكفري عىل
تكفري ،وتضليل عىل تضليل.
(  )1رشح مسلم.24/5 :
(  )2بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.12
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وهكذا تعامل مع موقفه من حديث النزول ،فقد قال النووي فيه( :هذا احلديث من
أحاديث الصفات ،وفيه مذهبان مشهوران للعلامء ..وخمترصمها أن أحدمها :وهو مذهب
مجهور السلف وبعض املتكلمني أنه يؤمن بأهنا حق عىل ما يليق باهلل تعاىل وأن ظاهرها
املتعارف يف حقنا غري مراد ..وال يتكلم يف تأويلها مع اعتقاد تنزيه اهلل تعاىل عن صفات
املخلوق وعن االنتقال واحلركات وسائر سامت اخللق ..والثاين مذهب أكثر املتكلمني
ومجاعات من السلف وهو حمكي هنا عن مالك واألوزاعي أهنا تتأول عىل ما يليق هبا
بحسب مواطنها فعىل هذا تأولوا هذا احلديث تأويلني :أحدمها تأويل مالك بن أنس وغريه
معناه تنزل رمحته وأمره ومالئكته كام يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره ،والثاين
()1

أنه عىل االستعارة ومعناه اإلقبال عىل الداعني باإلجابة واللطف)

وقد علق عليه بذكر كالم السلف يف منكر النزول ،واعتباره جهميا ،ثم قال( :سبق
بيان بطالن الزعم أن مذهب السلف التفويض وزاد هنا بلية أخرى وهي قوله (مع اعتقاد
تنزيه اهلل تعاىل عن صفات املخلوق وعن االنتقال واحلركات) ،وهذا كذب آخر عىل
السلف فإن احلركة قد أثبتها عامة السلف والقول بنفيها هو املشهور عند اجلهمية ومن
وافقهم ،يقول حرب الكرماين يف السنة :هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب األثر وأهل
السنة املعروفني هبا املقتدى هبم فيها ،وأدركت من أدركت من علامء أهل العراق واحلجاز
والشام وغريهم عليها فمن خالف شيئًا من هذه املذاهب ،أو طعن فيها ،أوعاب قائلها فهو
مبتدع خارج من اجلامعة زائل عن منهج السنة وسبيل احلق ،وهو مذهب أمحد وإسحاق بن
إبراهيم بن خملد ،وعبد اهلل بن الزبري احلميدي وسعيد بن منصور ،وغريهم ممن جالسنا
وأخذنا عنهم العلم فكان من قوهلم ...واهلل تبارك وتعاىل سميع ال يشك ،بصري ال يرتاب،
عليم ال جيهل ،جواد ال يبخل ،حليم ال يعجل ،حفيظ ال ينسى ،يقظان ال يسهو ،رقيب ال
(  )1رشح مسلم.36/6 :
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()1

يغفل ،يتكلم ويتحرك)

ونقل عن ابن تيمية يف تكفري من يؤول هذا قوله..( :وأئمة السنة واحلديث عىل
إثبات النوعني ،وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم ،كحرب الكرماين وعثامن بن سعيد
الدارمي وغريمها ،بل رصح هؤالء بلفظ احلركة ،وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة واحلديث
من املتقدمني واملتأخرين ،وذكر حرب الكرماين أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأمحد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد اهلل بن الزبري احلميدي وسعيد ين منصور ،وقال عثامن بن
سعيد وغريه :إن احلركة من لوازم احلياة ،فكل حي متحرك ،وجعلوا نفي هذا من أقوال
()2

اجلهمية نفاة الصفات ،الذين اتفق السلف واألئمة عىل تضليلهم وتبديعهم)

وبعد أن أتى بالنصوص الكثرية الدالة عىل تكفري السلف ـ بمن فيهم ابن تيمية ـ ملن
أنكر النزول ،أو أوله ،أو فوض فيه ،علق عليها بقوله ـ منكرا عىل من يسميهم املميعة الذين
يكيلون باملكاييل املزدوجة ،فيوزعون التكفري بحسب املصلحة ـ( :فهذا يشء من أقوال
السلف فيمن يرد حديث النزول ،أما حاله عند كثري من اخللف هو :أن هذا ال ينقص من
مكانته وال علمه ولكل جواد كبوة ،وليس من رشط العامل أن ال يزل ..وما دام قدم يف خدمة
()3

السنة ما قدم فهو إمام)

ثم رد عىل هذه األقوال التي انتهجها أصحاب التكفري التلميحي بقوله( :فأقول نعم
قولكم (هذا الينقص من مكانته) هذا عىل طريقة اخللف ،أما عىل سنن السلف فإن األمر
خمتلف فإن تلبس املرء بالبدع مما ينقص مكانته عندهم بال مثنوية كام قال السجزي عنهم:
كان يف وقتهم علامء هلم تقدم يف علوم ،واتباع عىل مذهبهم لكنهم وقعوا يف يشء من البدع

(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.63
(  )2درء تعارض العقل والنقل ()7 /2
(  )3بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.63
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إما القدر ،وإما التش ّيع أو اإلرجاء عرفوا بذلك فانحطت منزلتهم عند أهل احلق ..وأما
إدخال هذه البدع الكفرية يف قول من يقول (لكل جواد كبوة) باطل الزمه الطعن يف
السلف ،إذ الكالم هنا عن (الكبوات الكربى =البدع والضالالت الكربى) فمن زعم أن
لكل عامل كبوات من هذا اجلنس فقد طعن يف العلامء ،وعىل رأس العلامء السلف الكرام،
فانظر كيف وقع هؤالء القوم يف الطعن بالعلامء دفاع ًا عن املنحرفني ..أما أنه (ليس من
الرشط العامل أن ال يزل) فصحيح ،ولكن من رشطه أال يكثر منه أو يفحش يف الزالت
العظام ،وإال فام الفرق بني العامل واجلاهل حينئذ ،بل قد يصري العامل جاه ً
ال بزلة واحدة..
كام أنه قد يرفع اسم اإليامن –ال اإلسالم -بزلة واحدة ..ثم إن العامل حق ًا هو الفقيه املتبع ال
املبتدع املخالف للسنة ..وأما قول القائل يف معرض الكالم عمن وقع يف بدع كربى (كفى
باملرء نب ً
ال أن تعد معايبه) غلو يف اإلرجاء ،إذ َجعل الوقوع يف هذه الضالالت من النبل،
وهذا من أقبح اإلرجاء عند (مرجئة التبديع=الذين ال يريدون أن يبدعوا إال املعاند املتعمد
يف خمالفة الرشع) ..وأما قوهلم (ما دام قدم يف خدمة السنة ما قدم فهو إمام) أقول نعم ،هذا
عىل طريقة املنتكسني من اخللف يف حصانتهم البدعية لكل من توسع يف معرفة املعلومات،
أما سلفنا الصالح فوريب قد بدعوا وضللوا أناس ًا أفضل من الشارح بكثري كيعقوب بن شيبة
والكرابييس وداود الظاهري وغريهم ،وريض اهلل عن حذيفة القائل (إن كان الرجل ليتكلم
بالكلمة عىل عهد رسول اهلل  فيصري هبا منافقا ،وإين ألسمعها اليوم من أحدكم عرش
()1

مرات) ..فالرجل قد خيرج بكلمة واحدة من السنة بل من اإلسالم)

وهكذا تعامل معه يف موقفه من تأويل صفة العني ـ كم يراها السلفية ـ كام نص عىل
ذلك يف رشحه ملا رووه عن رسول اهلل  من قوله( :إن اهلل تبارك وتعاىل ليس بأعور أال
إن املسيح الدجال أعور عني اليمنى)( :معناه أن اهلل تعاىل منزه عن سامت احلدث وعن مجيع
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.79
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النقائص وأن الدجال خملوق من خلق اهلل تعاىل ناقص الصورة فينبغي لكم أن تعلموا هذا
()1

وتعلموه الناس لئال يغرت بالدجال من يرى ختييالته وما معه من الفتنة)

وقد علق الشمري عىل هذا تعليقا مطوال بإيراد أقوال السلف يف تنكري منكر هذا،
أو مؤوله ،ومما جاء فيه قوله( :هذا تعطيل لداللة احلديث هربا من إثبات الصفة ،فإن صفة
العني ثابتة بالكتاب والسنة واآلثار وقد أمجع العلامء وأئمة الدين عىل إثباهتا ..قال ابن
خزيمة يف كتاب التوحيد( :فواجب عىل كل مؤمن أن يثبت خلالقه وبارئه ما ثبت اخلالق
البارئ لنفسه ،من العني ،وغري مؤمن من ينفي عن اهلل تبارك وتعاىل ما قد ثبته اهلل يف حمكم
تنزيله ،ببيان النبي  الذي جعله اهلل مبينا عنه ،عز وجل ،يف قولهَ ﴿ :و َأنْزَ ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
الذك َْر
ني لِلن ِ
َّاس َما ُنزِّ َل إِ َل ْي ِه ْم﴾ [النحل ..]44 :وقد قال ابن عثيمني يف عقيدة أهل السنة
لِ ُت َب ِّ َ
واجلامعة( :وأمجع أهل السنة عىل أن العينني اثنتان ،ويؤيده قول النبي  يف الدجال (إنه
أعور ،وإن ربكم ليس بأعور)( ،)2وهبذا يعلم أن النووي يف تأويله هلذه الصفة أيضا سلك
()3

مسلك اجلهمية ومن وافقهم وخالف الكتاب والسنة واإلمجاع)

وبعد أن ذكر الشمري فصوال كثرية تبني وقوع النووي يف التجهم والتعطيل ،وأنه
ال يصح السكوت عن تكفريه ،كام مل يصح السكوت عن تكفري غريه ،عقد فصال خاصا
بتوحيد األلوهية عند النووي ،ليثبت فيه وقوعه يف الرشك اجليل ..ليضم إىل جتهمه وتعطيله
الرشك اجليل املخرج من امللة.
وقد قدم لذلك الفصل بام تنص عليه الرؤية السلفية ،وخاصة الوهابية من تعظيم
هذا النوع من التوحيد ،فقال( :فإن من املعلوم لدى كل موحد –إن شاء اهلل -أن اهلل

(  )1رشح النووي عىل مسلم .236-2
(  )2عقيدة أهل السنة واجلامعة ص .12
(  )3بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.84
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عزوجل خلق العباد لعبادته وتعظيمه ..وقد بني نبينا  التوحيد أتم بيان ،ومحى جناب
التوحيد أتم محاية وسد وسائل الرشك أكمل إسداد ،وهذه املسألة =مسألة سد الوسائل
املفضية إىل الرشك ـ مسألة عظيمة ،فالرشك إنام حصل يف هذه األمة بسبب الفتنة يف القبور
والغلو فيها ،وبسبب الغلو يف الصاحلني ،والغلو يف الرسول  ،فالرشك إنام حصل يف هذه
األمة بسبب هذه األمور ،منذ أن بنيت املساجد عىل القبور ،ومنذ أن ظهر التصوف يف هذه
األمة ،والرشك يكثر ويتعاظم يف هذه األمة اال من رحم اهلل فاألمر خطري جدا ..فالرسول
 هنى عن الصالة عند القبور ،وهنى عن الدعاء عند القبور ،وهنى عن البناء عىل القبور،
وهنى عن العكوف عند القبور ،واختاذ القبور عيدا ،إىل غري ذلك ،كل هذا من الوسائل التي
تفيض إىل الرشك ،وهي ليست رشكا يف نفسها ،بل قد تكون مرشوعة يف األصل ،ولكنها
تؤدي إىل الرشك باهلل عز وجل ،ولذلك منعها  ..وكره  إطالق [اإلستغاثة] عليه فيام
يستطيعه ،ويقدر عليه ،محاية جلناب التوحيد ،وسدا لذريعة الرشك ،وإن كان جيوز إطالقه
فيام يقدر عليه املخلوق ،فحامية جناب التوحيد من مقاصد الرسول  ،ومن قواعد هذه
الرشيعة املطهرة ..فاألمر يف هذا الباب كام قال عبداللطيف آل شيخ :محاية جناب التوحيد،
()1

وسد الذرائع الرشكية :من أكرب املقاصد اإلسالمية)

ثم ذكر من أدلة وقوع النووي يف الرشك اجليل قوله يف [املجموع] مبينا ما يستحب
أن يقوله من يزور النبي  إذا وقف أمام قربه ،فقد قال( :ثم يرجع إىل موقفه األول قبالة
وجه رسول اهلل  ،ويتوسل به يف حق نفسه ويستشفع به إىل ربه سبحانه وتعاىل ،ومن
أحسن ما يقول ما حكاه املاوردي والقايض أبو الطيب وسائر أصحابنا  -يعني سائر
الشافعية  -عن العتبي مستحسنني له ،قال( :كنت جالسا عند قرب رسول اهلل  فجاء
أعرايب فقال :السالم عليك يا رسول اهلل ،سمعت اهلل يقول( :ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.190
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جاءوك فاستغفروا اهلل وأستغفر هلم الرسول لوجدوا اهلل توابا رحيام) وقد جئتك مستغفرا
()1

من ذنبي مستشفعا بك إىل ريب)

ثم علق عىل هذا بقوله( :وهذا القول خلل يف التوحيد من الشارح –كفى اهلل
املسلمني رشه -فإن قوله عن النبي ( :يتوسل به ..يستشفع به ،)..ألفاظ يستمعلها
هؤالء املتصوفة ومرادهم منها السؤال واالستغاثة باملخلوقني ال جمرد التوسل بذاته 
حال سؤال اهلل تعاىل ،وال يستغربن مستغرب عدي للشارح من املتصوفة فإنه متصوف
جلد ،وله كتاب اسمه [املقاصد] ذكر فيه أصول التصوف اخلمسة ،كام أنه قد أخذ الطريقة
الصوفية من شيخه -يف اخلزعبالت! -ياسني املراكيش ،كام قال السخاوي يف كتابه [املنهل
الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي] عن النووي نقال عن السبكي يف الطبقات الكربى:
شيخه يف الطريق [ قلت :أي التصوف] :الشيخ ياسني املراكيش ،املايض ،ويشهد له ما
أسلفناه عن الذهبي يف ترمجته :أن الشيخ كان خيرج إليه ويتأدب معه ويزوره ،ويرجو بركته
ويستشريه يف أمور)( ،)2وللنووي أذكار مشهورة اليزال املتصوفة يروهنا بأسانيدهم متصلة
إليه ،فهذه حقيقة ال شك فيها عند املنصفني املطلعني ،ولكن بعض الناس حاهلم كام قال
()3

اهلل تعاىل ﴿إن الذين حقت عليهم كلمت ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية﴾)

ثم خلص حكمه عىل النووي بناء عىل ذلك النص ،فقال( :واملقصود وبناءا عىل ما
تقدم يقال هنا :إن أراد الشارح بالتوسل واالستشفاع أي :سؤال اهلل عند قرب النبي 
متوسال بذاته  فهذه بدعة رشكية ووسيلة من وسائل الرشك األكرب عياذا باهلل ،وإن أراد
الشارح االستدالل هبذا األثر عىل سؤال النبي  واالستغاثة به –وهي التي يسميها

(  )1املجموع .274 – 8 ،
(  )2املنهل الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي ص .5
(  )3بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.191
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أصحاب الشارح من املتصوفة توسال -فهذا رشك أكرب خمرج من امللة ،علام بأنه قد استدل
غري واحد من املالحدة هبذه القصة عىل دعاء األموات واالستغاثة هبم منهم حممد الكسم
()1

وداود بن جرجيس وغريمها من أهل الزندقة والرشك)

هذه جمرد نامذج عن املوقف من فقيه حمدث له وزنه يف املذهب الشافعي خصوصا،
وعند سائر املذاهب اإلسالمية عموما ..وال خيرج سائر فقهاء املدرسة الشافعية عن هذا
النسيج ،بل لعل فيهم من هو أكثر تطرفا بالنسبة للمواقف السلفية.
وسنذكر هنا بناء عليه نامذج أخرى ،وخاصة منها تلك التي وقفت موقفا سلبيا من
ابن تيمية وعقيدته ..ويف ذلك كفاية للداللة عىل الكفر عند السلفية ،ألن املنكر عىل ابن
تيمية يف العقيدة إما أن ينكر عليه يف الصفات ،فيكون بذلك جهميا مؤوال معطال ،أو ينكر
عليه يف املوقف من التوسل واالستغاثة والتربك ،فيكون بذلك قبوريا مرشكا.
فمن هؤالء األعالم من الشافعية الذين يشملهم التكفري السلفي الفقيه الشيخ نجم
الدين أمحد بن حممد ابن الرفعة الشافعي املرصي (املتوىف  710هـ) الذي وصفه ابن قايض
شهبه الدمشقي يف (طبقات الشافعية) بأنه (الشيخ العامل العالمة شيخ اإلسالم وحامل لواء
الشافعية يف عرصه)( ،)2وقد كان من الذين انتدبوا ملناظرة ابن تيمية ،وهذا يدل عىل خالفه
معه يف املسائل التي ذكرنا.
ومنهم املفتي قايض القضاة الشيخ كامل الدين حممد بن عيل بن عبدالواحد
الزملكاين األنصاري الشافعي (املتوىف  727هـ) الذي انتهت إليه رئاسة املذهب الشافعي
تدريس ًا وإفتاء ومناظرة ،وله مؤلفات يف الر ّد عىل ابن تيمية منها (العمل املقبول يف زيارة

(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.192
(  )2طبقات الشافعية ،ابن قايض شهبة ،ج 3ص .66
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الرسول)( ،)1وهو بذلك يصنف ضمن القبورية عند السلفية.
وقد ذكر ابن كثري ـ تلميذ ابن تيمية النجيب ـ معجزة حتققت البن تيمية ـ تتعلق بابن
الزم لكاين ،وكيف أن املنية عاجلته قبل عودته إىل الشام فامت يف الطريق بسبب دعاء ابن
تيمية ،قال ابن كثري( :وكان من نيته اخلبيثة إذا رجع إىل الشام متولي ًا أن يؤذي شيخ اإلسالم
ابن تيمية ،فدعـا عليه فلم يبلغ أمله ومراده فتويف يف سحر يوم األربعاء سادس عرش شهر
()2

رمضان بمدينة بلبيس)

ومنهم املفتي املحدث الشيخ شهاب الدين أمحد بن حييى بن إسامعيل بن جهبل
احللبي (املتوىف  733هـ) ،وهو من علامء دمشق والقدس وكان مفتي ًا وحمدث ًا ومعل ًام ،وصفه
الذهبي قائالً( :ابن جهبل العالمة ،مفتي املسلمني)( ،)3وله ر ٌّد طويل عىل ابن تيمية يف نفي
اجلهة أورده السبكي يف طبقات الشافعية الكربى ..وذلك الرد وحده كاف لتكفريه عند
السلفية ..فاجلهة عندهم ال تقل عن التوحيد ،بل تفوقه ألن منكر اجلهة يقول بعدم اإلله
كام نص عىل ذلك سلفهم.
ومنهم احلافظ قايض القضاة الشيخ تقي الدين عيل السبكي الشافعي (املتوىف 756
هـ) ،وهو من علامء الشافعية الكبار ،بل هو مثلهم األعىل ،ويمثل طبقة كبرية من العلامء يف
عرصه ومن بعدهم إىل عرصنا احلايل ..ولذلك فإن تكفري السلفية له تكفري لكن من اتبعه
أو استفاد منه أو اعتقد عقيدته.
ومن أهم ما يلزم السلفية بتكفريه زيادة عىل رميهم له وألمثاله بالتجهم والتعطيل
هو تلك املصنفات التي جتعله عندهم من القبورية واملرشكني رشكا جليا ،فمن مؤلفاته:

(  )1طبقات الشافعية الكربى ،ج 5ص .106
(  )2البداية والنهاية ،ج 2ص .2169
(  )3ذيل تاريخ اإلسالم ،ص .307
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(شفاء السقام يف زيارة خري األنام) ،و(الدرة املضية يف الر ّد عىل ابن تيمية) ،و(ش ّن الغارة
عىل من أنكر سفر الزيارة)
وسأنقل هنا من رسالته (الدرة املضية يف الر ّد عىل ابن تيمية) ما يلزم السلفية باحلكم
عليه بمثل ما حكم ابن عبد الوهاب عىل حممد بن فريوز احلنبيل ،والذي كفره بأقل مما قاله
وفعله السبكي وإخوانه من الشافعية ،فقد حممد بن عبد الوهاب يف ابن فريوز( :ولكن
تعرف ابن فريوز أنه أقرهبم إىل اإلسالم وهو رجل من احلنابلة ،وينتحل كالم الشيخ وابن
القيم خاصة ومع هذا صنف مصنف ًا أرسله إلينا قرر فيه هذا الذي يفعل عند قرب يوسف
()1

وأمثاله هو الدين الصحيح)

أما السبكي فينكر ابن تيمية ومدرسته أصال ،فقد قال يف [الدرة املضيئة]( :فإنه ملا
َ
َ
ونقض من دعائم اإلسالم األركان واملعاقد،
أحدث اب ُن تيمية ما
أحدث يف أصول العقائدَ ،
بعد أن كان مسترت ًا بتبعية الكتاب والسنة ،مظهر ًا أنه دا ٍع إىل احلق ٍ
هاد إىل اجلنة ،فخرج عن
اال ِّتباع إىل االبتداعَّ ،
وشذ عن مجاعة املسلمني بمخالفة اإلمجاع)...

()2

وقال يف كـتابه (شفاء السقام يف زيارة خري األنام)( :اعلم أنه جيوز وحيسن التوسل
واالستغاثة والتشفع بالنبي



وحسنه من األمور
إىل ربه سبحانه وتعاىل ،وجـواز ذلك ُ

املعلومة لكل ذي ديـن ،املعروفة من فعل األنبياء واملرسلني وسري السلف الصاحلني
والعلامء والعوام من املسلمني ،ومل ينكر أحد ذلك من أهل األديان ،وال سمع به يف زمن
من األزمان ،حتى جاء ابن تيمية فتكلم يف ذلك بكالم ُيلبـس فيه عىل الضعفـاء األغامر
وابتدع ما مل يسبق إليه يف سائر األعصار ..وحسبك أن إنكار ابن تيمية لالستغاثة والتوسل

(  )1الرسائل الشخصية ()121/1
(  )2الدرة املضية ،تقي الدين السبكي ،ص .3
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()1

قول مل يقله عامل قبله وصار به بني أهل اإلسالم ُمثلة)

وقال يف كـتابه (فتاوى يف فروع الفقه الشافعي) عن ابن تيمية( :وهذا الرجل كنت
رددت عليه يف حياته يف إنكاره السفر لزيارة املصطفى  ،ويف إنكاره وقوع الطالق إذا
حلف به ،ثم ظهر يل من حاله ما يقتيض أنه ليس ممن يعتمد عليه يف نقل ينفرد به ملسارعته
إىل النقل لفهمه ،كام يف هذه املسألة ،وال يف بحث ينشئه خللطه املقصود بغريه ،وخروجه عن
احلد جد ًا ،وهو كان مكثر ًا من احلفظ ومل يتهذب بشيخ ،ومل يرتض يف العلوم ،بل يأخذها
بذهنه ،مع جسارته واتساع خياله ،وشغب كثري ،ثم بلغني من حاله ما يقتيض اإلعراض
عن النظر يف كالمه مجلة ،وكان الناس يف حياته ابتلوا بالكالم معه للرد عليه ،وحبس بإمجاع
املسلمني ووالة األمور عىل ذلك ثم مات .ومل يكن لنا غرض يف ذكره بعد موته ألن تلك
أمة قد خلت ،ولكن له أتباع ينعقون وال يعون ،ونحن نتربم بالكالم معهم ومع أمثاهلم،
()2

ولكن للناس رضورات إىل اجلواب يف بعض املسائل)

هذه أمثلة مما قاله يف بعض كتبه ورسائله ،وهو يدل عىل أن صفات أتباع ابن تيمية
من السلفية املعارصين للسبكي ال خيتلفون يف أي يشء عن أتباع أتباع ابن تيمية بعدهم إىل
عرصنا ،وكيف خيتلفون ومأكل عقوهلم ومرشهبا واحد ،وهو تلك الكتب املليئة باحلقد
والكراهية عىل مجيع املسلمني ،بل عىل مجيع البرش.
ومن أتباع املدرسة الشافعية الذين سلط عليهم السلفية سيف التكفري اإلمام احلافظ
املفتي الشيخ صالح الدين خليل العالئي الدمشقي املقدس (املتوىف  760هـ) ،الذي ألف
كتابا يف مرشوعية زيارة قرب رسول اهلل  ،والرد عىل ابن تيمية يف ذلك ،وذلك ما جيعله
قبوريا جلدا ـ كام يعرب السلفية ـ
(  )1شفاء السقام ،تقي الدين السبكي ،ص .171
(  )2فتاوى السبكي يف فروع الفقه الشافعي ،تقي الدين السبكي ،ج 2ص .163
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ومنهم احلافظ قايض القضاة العز بن مجاعة (املتوىف  767هـ) الذي ذكر املؤرخون
أنه و ّقع عىل فتوى ابن تيمية بعدم جواز شد الرحال لزيارة قرب النبي  وقبور األنبياء
بقوله( :القائل هبذه املقالة ضال مبتدع)( ..)1وذلك يكفي العتباره قبوريا مرشكا،
باإلضافة لتجهمه وتعطيله الذي ال خيلو منه شافعي صادق االتباع للشافعي.
ومنهم الشيخ عفيف الدين أبو السعادات اليافعي املكي الشافعي( ،املتوىف 768هـ)
صاحب الكتاب التارخيي املشهور (مرآة اجلنان وعربة اليقظان) ،وقد أرخ فيه لسنة وفاة
ابن تيمية بقوله ( :وفيها مات بقلعة دمشق الشيخ احلافظ الكبري تقي الدين أمحد بن
عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن تيمية معتقالً ،ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر من
الدواة والورق ..سمع من مجاعة وبرع يف حفظ احلديث واألصلني ،وكان يتوقد ذكاء
ومصنفاته قيل أكثر من مائتي جملد ،وله مسائل غريبة أنكر عليه فيها وحبس بسببها مباينة
ملذهب أهل السنة ،ومن أقبحها هنيه عن زيارة قرب النبي  ،وطعنه يف مشائخ الصوفية
العارفني كحجة اإلسالم أيب حامد الغزايل واألستاذ اإلمام أيب القاسم القشريي والشيخ
ابن العريف والشيخ أيب احلسن الشاذيل وخالئق من أولياء اهلل الكبار الصفوة األخيار..
وكذلك عقيدته يف اجلهة وما نقل عنه فيها من األقوال الباطلة ،وغري ذلك مما هو معروف
()2

يف مذهبه)

وهذا النص وحده كاف عند السلفية إلدانيته بالتصوف والتجهم والقبورية والرشك
اجليل والطعن يف املقدسني املعصومني من أهل احلديث.
ومنهم قايض القضاة املحدث الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي (املتوىف 771هـ)،
صاحب (طبقات الشافعية الكربى) وغريها من املؤلفات التي ال يزال الشافعية وغريهم
(  )1دفع شبه من شبه ومترد ،أبو بكر احلصني ،ص .325
(  )2مرآة اجلنان وعربة اليقظان ،عبداهلل بن أسعد اليافعي ،ج 4ص .209
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يعتمدوهنا ،وهو ال خيتلف عن والده يف عقيدته أو مواقفه من ابن تيمية.
وقد قال يف ترمجته لوالده احلافظ السبكي الذي مر معنا يف هذا املبحث ،والذي كان
معارصا البن تيمية ومن املتصدين له( :إمام ناضح عن رسول اهلل  بنضاله وجاهد
بجداله ومل يلطخ بالدماء حد نصاله ،محى جناب النبوة الرشيف بقيامه يف نرصه وتسديد
سهامه للذب عنه من كنانة مرصه فلم خيط عىل بعد الديار سهمه الراشق ومل خيف مسام
تلك الدسائس فهمه الناشق ،ثم مل يزل حتى نقى الصدور من شبه دنسها ووقي من الوقوع
يف ظلم حندسها ،قام حني خلط عىل ابن تيمية األمر وسول له قرينه اخلوض يف ضحضاح
ذلك اجلمر حني سد باب الوسيلة يغفر اهلل له وال حرمها ،وأنكر شدّ الرحال ملجرد الزيارة
()1

ال واخذه اهلل)

ومنهم املحدث الكبري الذي يرجع إليه السلفية كثريا يف كتبه ومنظوماته احلديثية مع
أهنم يكفرونه احلافظ زين الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي (املتوىف  804هـ) الذي
نقل عنه تلميذه احلافظ بدر الدين العيني يف (عمدة القاري رشح صحيح البخاري) ما يدل
عىل كونه قبوريا جلدا ـ كام يعرب السلفية ـ فقد قال ناقال عنه ..( :وأما تقبيل األماكن الرشيفة
عىل قصد التربك وكذلك تقبيل أيدي الصاحلني وأرجلهم فهو حسن حممود باعتبار القصد
والنية ،وقد سأل أبو هريرة احلسن أن يكشف له املكان الذي قبله رسول اهلل  وهو رسته
فقبله تربك ًا بآثاره وذريته  ، وقد كان ثابت البناين ال يدع يد أنس حتى يقبلها ويقول :يد
مست يد رسول اهلل  .وقال أيض ًا :وأخربين احلافظ أبو سعيد بن العالئي قال :رأيت يف
كالم أمحد بن حنبل يف جزء قديم عليه خط ابن نارص وغريه من احلفاظ ،أن اإلمام أمحد
ُسئل عن تقبيل قرب النبي  وتقبيل منربه فقال :ال بأس بذلك .قال :فأريناه للشيخ تقي
الدين بن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول :عجبت أمحد عندي جليل يقوله؟ هذا كالمه
(  )1طبقات الشافعية الكربى ،ج 5ص .310
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أو معنى كالمه .وقال :وأي عجب يف ذلك وقد روينا عن اإلمام أمحد أنه غسل قميص ًا
للشافعي ورشب املاء الذي غسله به وإذا كان هذا تعظيمه ألهل العلم فكيف بمقادير
()1

الصحابة وكيف بآثار األنبياء عليهم الصالة والسالم)

وقيمة هذا النص أنه يضع كال اإلمامني الكبريين الشافعي وأمحد حتت سطوة
السيف التكفريي السلفي ،خاصة وأن الذي ذكر هذا موثوق عندهم يف الفن الذي
يتصورون أهنم حيتكرونه علم احلديث.
وقد ذكرنا سابقا أن الرؤية التي يتصورها أصحاب املذاهب ألئمة مذاهبهم ختتلف
اختالفا جذريا عن الرؤية السلفية ،وهلذا فإن من احليل التي يستعملها من ينفي التكفري عن
السلفية هو قوهلم :نحن ال نكفر أصحاب مالك وال الشافعي ..وهم يريدون بذلك
أصحاهبم الذين يتصورون أهنم يتبعون أولئك األئمة بحسب الصورة السلفية.
وهكذا عندما يقولون :ال نكفر أصحاب األشعري ،فاألشعري عندهم خمتلف عن
أشعري األشعرية ذلك أهنم ينسبون إليه كتاب اإلبانة الذي ال خيتلف عن كتب ابن بطة
والربهباري ،وأصحاب املدرسة األشعرية ينكرون ذلك الكتاب ..والعربة يام يقول
أصحاب املدرسة ،ال بام يقول غريهم.
ومنهم احلافظ الشيخ ويل الدين نجل احلافظ زين الدين العراقي (املتوىف  826هـ)
الذي كفر كام كفر والده بسبب انـتقاداته عىل ابن تيـمية ،وذلك يف كتابه (األجوبة املرضية
يف الر ّد عىل األسئلة املكية)
ومنهم اإلمام الفقيه تقي الدين أيب بكر احلسيني احلصني الشافعي (املتوىف 829
هـ) الذي هتجوه كل كتب السلفية بسبب انتقاداته الشديدة عىل ابن تيمية ،ومن ترصحياته
وكرم
التي تثبت قبوريته ـ كام يعربون ـ قوله( :زيارة قرب سيد األولني واآلخرين حممد ّ 
(  )1عمدة القاري ،بدر الدين العيني ،ج 9ص .349
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وجم ّد من أفضل املساعي وأنجح القرب إىل رب العاملني وهي ُسنة من سنن املسلمني وجممع
عليها عند املوحدين وال يطعن فيها إال من يف قلبه خبث ومرض املنافقني ،وهو من أفراخ
السامرة واليهود وأعداء الدين من املرشكني ،ومل تزل هذه األمة املحمدية عىل شدّ الرحال
إليه عىل ممر األزمان من مجيع األقطار والبلدان سواء يف ذلك الزرافات والوحدان ،والعلامء
واملشايخ والكهول والشبان ،حتى ظهر يف السنني اخلداعة مبتدع من حـران ل ّبـس عىل أتباع
الدجال ومن شاهبهم من شني األفهام واألذهان ،وزخرف هلم من القول غرور ًا كام صنع
إمامه الشيطان فصدهم بتموهيه عن سبل أهل اإليامن ،وأغواهم عن الرصاط السوي إىل
ُبنيات الطريق ومدرجة الشيطان فهم بتزويقه يف ظلمة اخلطأ واإلفك يعمهون ،وعىل منوال
()1

مي فهم ال يعقلون)
بدعته هيرعونُ ،ص ّم ُبكم ُع ّ

وقال يف مقدمة كتابه (دفع شبه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد) الذي
ألفه يف الرد عىل ابن تيمية ،ويف حيله التي كان يعتمدها هو وأتباعه ..( :ثم اعلم أن مثل
هؤالء ال يقدرون عىل مقاومة العلامء إذا قاموا يف نحره فجعل له خملص ًا منهم بأن ينظر إىل
من األمر إليه يف ذلك املجلس ،فيقول له ما عقيدة إمامك؟ فإذا قال :كذا وكذا قال :أشهد
أهنا حق ،وأنا خمطيء ،واشهدوا أين عىل عقيدة إمامك وهذا كان سبب عدم إراقة دمه ،فإذا
انفض املجلس أشاع أتباعه أن احلق يف جهته ومعه ،وأنه قطع اجلميع ،أال تروه كيف خرج
سامل ًا؟ حتى حصل بسبب ذلك افتتان خلق كثري ،ال سيام من العوام ،فلام تكرر ذلك منه
علموا أنه إنام يفعل ذلك خديعة ومكر ًا فكانوا مع قوله ذلك يسجنونه ،ومل يزل ينتقل من
،

سجن إىل سجن حتى أهلكه اهلل عز وجل يف سجن الزندقة والكفر .ومن قواعده املقررة
عنده وجرى عليها أتباعه التوقي بكل ممكن ،حق ًا كان أو باط ً
ال ولو باأليامن الفاجرة ،سوا ًء

(  )1دفع شبه من شبه ومترد-حتقيق عبدالواحد مصطفى (ص)294 :

231

()1

كانت باهلل عزوجل أو بغريه)

وقال ـ مبينا بعض خدع ابن تيمية ،والتي ال يزال السلفية املعارصون يستعملوهنا ـ:
(ثم اعلم قبل اخلوض يف ذكر بعض ما وقع منه وانتقد عليه أنه يؤكد يف بعض مصنفاته
كالم رجل من أهل احلق ويدس يف غضونه شيئ ًا من معتقده الفاسد ،فيجري عليه الغبي
بمعرفة كالم أهل احلق فيهلك وقد هلك بسبب ذلك خلق .وأعمق من ذلك أنه يذكر أن
ذلك الرجل ذكر ذلك يف الكتاب الفالين وليس لذلك الكتاب حقيقة وإنام قصده بذلك
انفضاض املجلس ،ويؤكد قوله بأن يقول ما يبعد أن هذا الكتاب عند فالن ،ويسمى
شخص ًا بعيد املسافة ،كل ذلك خديعة ومكر ًا وتلبيس ًا ،ألجل خالص نفسه ،وال حييق املكر
()2

اليسء إال بأهله)

وقال( :إن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحر من العلم ،ال يستغرب فيه ما قاله
بعض األئمة عنه من أنه زنديق مطلق ،وسبب قوله ذلك أنه تتبع كالمه فلم يقف له عىل
اعتقاد حتى أنه يف مواضع عديدة يكفر فرقة ويضللها ويف آخر يعتقد ما قالته أو بعضه ،مع
أن كتبه مشحونة بالتشبيه والتجسيم ،واإلشارة إىل االزدراء بالنبي  ،والشيخني وتكفري
عبداهلل بن عباس وأنه من امللحدين ،وجعل عبداهلل بن عمر من املجرمني وأنه ضال
()3

مبتدع)

ونحن وإن كنا ال نحبذ التكفري من أي طرف من األطراف ،لكن قيمة كتاب
احلصني أنه كشف تلك الدسائس واحليل التي كان ابن تيمية يامرسها ،والتي ال يزال أتباعه
لألسف يفعلوهنا بحذاقة ..وكيف ال يفعلوها وهو إمامهم املقتدى ،وشيخ إسالمهم

(  )1دفع شبه من شبه ومترد ،ص .314
(  )2دفع شبه من شبه ومترد ،ص .315
(  )3دفع شبه من شبه ومترد ،ص .343
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املعترب.
ومنهم قايض القضاة الشيخ نجم الدين عمر بن حجي السعدي الشافعي (تويف
 830هـ) ،فمن أقواله يف ابن تيمية ـ التي تدينه عند السلفية ،بل تكفره ـ( :هذا الرجل
املسئول عنه يف االستفتاء كان عامل ًا متعبد ًا ،ولكنه ّ
ضل يف مسائل عديدة عن الطريق املستقيم
واملنهج القويم ،ال جرم سجن بسجن الرشع الرشيف بعد الرتسيم وأفىض به إعجابه بنفسه
إىل اجلنوح إىل التجسيم الذي ابتدعته اليهود الذين أرشكوا بالواحد األحد املعبود .وتغاىل
فيه أصحابه وأتباعه حتى قدموه عىل مجيع األئمة وعىل علامء األمة .وهجر مذهب اإلمام
أمحد الذي أتباعه باإلمجاع أوىل وأمحد ،ورد عليه العلامء املحققون .وسجنه حكام الرشيعة
األقدمون ونودى بدمشق أن ال ينظر أحد يف كالمه وكتبه وهرب ٌّ
كل من أتباعه و َمن هو
عىل مذهبه واعتقاده والعجب كل العجب من ُج َّهال حنابلة هذا الزمان يغضبون إذا قيل
.

هلم( :أخطأ ابن تيمية) ،وربام اعتقد بعضهم أن قائل ذلك ملحد ،وال يغضبون إذا قيل هلم:
أخطأ الشافعي وأبو حنيفة ومالك واإلمام أمحد .اللهم اشهد أين برئ من كل جمسم ومشبه
ومعطل وإباحي وحلويل واحتادي وزنديق وملحد ومن كل من خالف اعتقاد أهل السنة
واجلامعة .وبرئ من كل من منع من زيارة قرب سيدنا رسول اهلل  ومن شدّ الرحل إليه
ومن زيارة قبور األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني .اللهم وإين أسألك وأتوسل إليك
بسيد األولني واآلخرين رسول رب العاملني واألولياء والصاحلني أن حتييني عىل اإلسالم
ومتيتني عىل اإليامن عىل اعتقاد أهل السنة واجلامعة ساملـ ًا من اعتقاد أهل الزيغ والضالل
()1

والبدع واإلضالل )
.

ومنهم احلافظ شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين (املتوىف  923هـ) صاحب
(املواهب اللدنية باملنح املحمدية) ،وهو باملعايري السلفية باإلضافة لتجهمه وتعطيله قبوري
(  )1الفتاوى السهمية ،ص .45
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مرشك ،فقد قال يف (املواهب اللدنية) عن ابن تيمية( :وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كالم
شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية املحمدية ،وأنه ليس من القرب بل
بضد ذلك ،ور ّد عليه الشيخ تقي الدين السبكي يف (شفاء السقام) فشفى صدور
()1

املؤمنني)

ومنهم الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي املكي الشافعي (املتوىف  974هـ) املشهور
بانتقاداته الشديدة عىل ابن تيمية ،وفيها ما يكفي للداللة عىل تكفريه ـ عىل حسب املعايري
السلفية ـ فمن أقوال يف ابن تيمية( :ابن تيمية عبد خذله اهلل وأضله وأعامه وأصمه وأذله،
وبذلك رصح األئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله ،ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة
كالم اإلمام املجتهد املتفق عىل إمامته وجاللته وبلوغه مرتبة االجتهاد أيب احلسن السبكي
وولده التاج والشيخ اإلمام العز بن مجاعة وأهل عرصهم وغريهم من الشافعية واملالكية
واحلنفية ،ومل يقرص اعرتاضه عىل متأخري الصوفية بل اعرتض عىل مثل عمر بن اخلطاب
وعيل ب ن أيب طالب كام سيأيت ،واحلاصل أن ال يقام لكالمه وزن بل يرمى يف كل وعر
ّ
وحزن ،ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال ومضل جاهل غال ،عامله اهلل بعدله وأجارنا من مثل
عيل بن أيب طالب يف جملس آخر
طريقته وعقيدته وفعله ..وأخرب عنه بعض السلف أنه ذكر ّ
فقال :إن علي ًا أخطأ يف أكثر من ثالثامئة مكان ،فيا ليت شعري من أين حيصل لك الصواب
()2

عيل بزعمك)
إذا أخطأ ّ

وقال يف (اجلوهر املنظم يف زيارة القرب الرشيف النبوي املكرم)( :فإن قلت كيف
حتكي اإلمجاع السابق عىل مرشوعية الزيارة والسفر إليها وطلبها ،وابن تيمية من متأخري
احلنابلة منكر ملرشوعية ذلك كله؟ ..قلت :من ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول يف يشء
(  )1املواهب اللدنية ،القسطالين ،ج 4ص .574
(  )2الفتاوى احلديثية ،ابن حجر اهليتمي ،ص.144
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من أمور الدين عليه ،وهل هو إال كام قال مجاعة من األئمة الذين تعقبوا كلامته الفاسدة
وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن مجاعة:
عبد أضله اهلل تعاىل وأغواه وألبسه رداء اخلزي وأرداه ،وباه من قوة االفرتاء والكذب ما
أعقبه اهلوان وأوجب له احلرمان ..حتى جتاوز إىل اجلناب األقدس منزه سبحانه وتعاىل عن
كل نقص واملستحق لكل كامل أنفس ،فنسب إليه العظائم والكبائر ،وأخرق سياج عظمته
وكربياء جاللته بام أظهره للعامة عىل املنابر من دعوى اجلهة والتجسيم ،وتضليل من مل
يعتقد ذلك من املتقدمني واملتأخرين حتى قام عليه علامء عرصه وألزموا السلطان بقتله أو
حبسه وقهره ،فحبسه إىل أن مات ،ومخدت تلك البدع وزالت تلك الظلامت ،ثم انترصت
له أتباع مل يرفع اهلل تعاىل هلم رأس ًا ،ومل يظهر هلم جاه ًا وال بأس ًا بل رضبت عليهم الذلة
()1

واملسكنة وباءوا بغضب من اهلل ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون)

ومنهم املحدث حممد بن عبدالرؤوف املناوي الشافعي (املتوىف  1031هـ) صاحب
(فيض القدير رشح اجلامع الصغري) الذي يعترب مرجعا كبريا يف رشح احلديث وخترجيه،
والسلفية ـ وخصوصا األلباين ـ يرجعون إليه كثريا ،وإن كانوا يكفرون صاحبه.
بل إنه هو نفسه يكفرهم ،فقد قال يف رشح حديث (أبى اهلل أن يقبل عمل صاحب
بدعة حتى يدع بدعته)( :والكالم كله يف مبتدع ال يكفر ببدعته ،أما من كفـر هبا ،كمنكر
العلم باجلزئيات ،وزاعم التجسيم أو اجلهة أو الكون ،أو االتصال بالعامل أو االنفصال عنه،
فال يوصف عمله بقبول وال ر ّد ألنه أحقر من ذلك)( ،)2وهذا النص وحده كاف يف تكفريه
هلم ،وتكفريهم له.
ومنهم املحدث الشيخ حممد بن عيل الصديقي املكي الشافعي (املتوىف  1057هـ
(  )1اجلوهر املنظم ،ص .29
(  )2فيض القدير ،للمناوي ،ج 1ص .96
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صاحب (املربد املبكي يف الر ّد عىل الصارم املنكي) ،يف الرد عىل كتاب ابن عبداهلادي تلميذ
ابن تيمية ،والذي يعتمد عليه السلفية يف مناقب شيخهم ..والكتاب وحده كاف يف الداللة
عىل تكفريه بمعايريهم املختلفة :التجهم والتعطيل والقبورية وغريها.
ومنهم الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي املرصي( ،املتوىف  1069هـ)
صاحب (نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض) ،فقد قال يف فصل عقده لزيارة قربه
 ( :وزيارة قربه سنة مأثورة مستحبة جممع عليها ،أي عىل كوهنا سنة ،وال عربة بمن
خالف فيها كابن تيمية ..واعلم أن هذا احلديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن
القيم إىل مقالته إىل مقالته الشنيعة التي كفـروه هبا ،وصنف فيها السبكي مصنف ًا مستق ً
ال
وهي منعه من زيارة قرب النبي  وشدّ الرحال إليه ..فتوهم أنه محى جانب التوحيد
()1

بخرافات ال ينبغي ذكرها ،فإهنا ال تصدر عن عاقل فض ً
ال عن فاضل ساحمه اهلل عزوجل)

ومنهم الشيخ رضوان العدل بيربس الشافعي املرصي (املتوىف  1303هـ) وهو
الذي قال مؤرخا للوهابية يف كتـابه (روضة املحتـاجني ملعرفة قواعـد الدين)( :ثم ظهر بعد
ابن تيمية حممد بن عبدالوهـاب يف القرن الثاين عرش ،وتبع ابن تيمية وزاد عليه سخف ًا
وقبح ًا ،وهو رئيس الطائفة الوهابية قبحهم اهلل ،وتربأ منه أخوه الشيخ سليامن بن
()2

عبدالوهاب وكان من أهل العلم)

ومنهم املحدث عبد ربه بن سليامن القليويب األزهري( ،كان حي ًا يف عام  1377هـ)
صاحب كتاب (فيض الوهاب يف بيان أهل احلق ومن ضل عن الصواب) ،وهو كتاب
ضخم يف ستة أجزاء يف الر ّد عىل ابن تيمية وابن عبدالوهاب والسلفية مجيعا ،وذلك وحده
كاف إلدانته وتكفريه.
(  )1نسيم الرياض ،أمحد بن حممد اخلفاجي ،ج 5ص .96
(  )2روضة املحتـاجني ملعرفة قواعـد الدين ،ص.384
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ومن كالمه يف ابن تيمية قوله( :ابن تيمية الذي أمجع عقالء املسلمني أنه ضال مضل،
خرق اإلمجاع وسلك مسالك االبتداع ،الذي ما ترك أمر ًا خمالف ًا وال مبدء ًا معارض ًا ملا عليه
إمجاع املسلمني إال وسلكه ،فكان كل من كان عىل هذا املبدأ من أهل الضاللة املقابل ألهل
احلق يدعو إىل هذا املبدأ ،وهم حزب الشيطان املقابل حلزب الرمحن ،إذ األمر يف الدين اثنان
()1

ال ثالث هلام)

ومنهم العالمة اجلليل الشهيد الدكتور الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي الذي
يتهمه السلفية بكل ما يتهمون به سائر الشافعية وأصحاب املذاهب املختلفة بالتجهم
والتعطيل والقبورية والرشك ونحوها ..وقد ذكرنا يف كتابنا [حلوم مسمومة] موقف
السلفية املتشدد منه ،واعتباره رأسا من رؤوس الضالل ،فال نعيده هنا.
وقد ختم حياته رمحه اهلل بالشهادة عىل أيدهيم ..فهنيئا له هبا ،ورزقنا اهلل مثلها.
ومنهم العالمة املعارص اجلليل املحدث الشيخ حممود سعيد بن ممدوح الشافعي،
صاحب التحقيقات الكثرية يف احلديث وغريه ،والذي يتهم بكل ما اهتم به الشافعية من
جتهم وتعطيل وقبورية باإلضافة للرفض ..النتصاره آلل البيت وأتباعهم.
ومن أقواله التي ال حتمل إال عىل الكفر ـ عند السلفية ـ قوله( :وآخرون يتولون العرتة
لعيل عليه
املطهرة ،ولكن بحد وإىل مقام ال يتجاوزونه البتة ،فرتاهم يأتون إىل كل فضيلة ّ
السالم ثابتة باألحاديث الصحيحة فيتأولوهنا دفع ًا بالصدر لتوافق بعض املذاهب ،فإذا جاء
يف األحاديث الصحيحة أن علي ًا موىل املؤمنني وأنه ال يغادر احلق وأنه أعلم وأشجع
الصحابة وأسبقهم إسالم ًا وهو الكرار الذي مل هيزم ،إىل غري ذلك اشتغلوا بتأويل
األحاديث الصحيحة بام يوافق املذهب ،وازداد بعضهم جحـود ًا بااللتجاء إىل منـهاج بـدعة

(  )1فيض الوهاب ،ج 5ص .151
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()1

عيل عليه السالم ،وتدعيم أسـس النّصـب)
ابن تيمـية فيعولون عليه يف نفي خصائص ّ

هذه جمرد نامذج عن تكفري السلفية ألعيان املدرسة الشافعية ،ومن شاء أن يستزيد،
فليذهب للمكتبة الشافعية ،وليقرأ ما كتبه أعالمها ابتداء من القرون األوىل لظهورها،
وسيكتشف يف كل كتاب منها من النصوص ما يضع صاحبه يف سجالت التكفري السلفية
الضخمة.
مدرسة احلنابلة:
قد يتصور البعض ممن ال يعرف تاريخ املدارس الفقهية ،ومل يطلع عىل تراثها
وأعالمها أن احلنابلة يشء واحد ،وأهنم مدرسة ممتدة من أمحد بن حنبل بل من قبله من أهل
احلديث إىل عرصنا احلايل ،وهذا خطأ جسيم ..ألن احلنابلة كسائر املذاهب الفقهية كان فيها
الكثري من الصوفية ـ الذين يكفرهم السلفية لتصوفهم ـ وكان فيهم الكثري من املؤولة
واملفوضة ـ الذين يكفرهم السلفية لتجهمهم وتعطيلهم ـ وكان فيهم الكثريمن الذين يمتلئ
تارخيهم بمحبة الصاحلني والتربك بقبورهم ،ممن يسميهم السلفية قبورية ومرشكني.
ومن أقوى األدلة عىل ذلك أن ابن عبد الوهاب كفر احلنابلة املعارصين له ،بل
املساكنني له يف نجد بسبب رميه هلم بالقبورية والرشك األكرب ،وقد سبق ذكر بعض النامذج
عىل ذلك.
بل حتى أمحد بن حنبل نفسه ،نجد له صورتني :صورة سلفية هي التي يعظموهنا،
ويقدروهنا ،ويلصقون هبا كل جتسيم ونصب ..وصورة أخرى نجدها عند الفريق اآلخر
من احلنابلة متثله ورعا تقيا عفيفا منزها.
ونحن ال يعنينا أي صورتني هي الصحيحة ..ألن األمر فوق األشخاص ،وإنام
يعنينا هنا أن نبحث يف شمولية التكفري السلفي لألمة مجيعا ،بام فيها فريق كبري حمرتم من
(  )1غاية التبجيل ،حممود سعيد بن ممدوح ،ص .119
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احلنابلة.
وحتى ال نقع يف أي جدال مع أي طرف حول ما يصح وما ال يصح يف تاريخ أي
شخص ،وما روي عنه ،فسأكتفي هنا بنموذجني للتكفري السلفي للحنابلة ،وكالمها يمثل
قسام حمرتما منهم ،أما أوهلام فريتبط باملنزهة من احلنابلة ،وتكفري السلفية هلم بتهمة التعطيل
والتجهم ،وأما الثاين ،فريتبط بالصوفية أو من يتربكون بالقبور ونحوها ،وهم ممن يطلق
عليهم السلفية لقب القبورية ،ويتهموهنم بالرشك اجليل.
وقبل ذلك أسوق نصا مهام من رجل تريب بني احلنابلة ،ويف املدرسة الوهابية ،وهو
أدرى هبا ،وبأقسامها ،وهو الشيخ حسن بن فرحان املالكي ،وذلك يف كتابه املهم [نصيحة
لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية] ،والذي
ذكر فيه الكثري من نامذج تكفري كبار علامء السعودية للمسلمني ،وغلوهم يف ذلك.
وقد احتاج يف مقدمة كتابه أن يوضح معنى كلمة علامء السعودية ،ومذاهبهم،
ويعنينا من كالمه مدى ارتباطهم باملذهب احلنبيل ،فقد قال حتت عنوان [القيد السابع :علامء
يف (عقائد احلنبلية) فقط]( :كان هذا القيد رضوري ًا وعلمي ًا أكثر من القيود السابقة ،وهذه
القيود تأيت فائدهتا عندما نرى أهنا من أكرب عوامل الوحدة وأقوى حمفزات التواضع واهلدوء
والعلمية ،فقد سبق أن ذكرنا أن لقب (أهل السنة) لقب استحوذ عليه مذهبان (األشاعرة
واحلنابلة) ،فهذا ما ال ينكره علامء اململكة ..كام أن (لقب السلفية) حمل تنازع يف التفسري ال
يف االسم ..وعلامء اململكة ال يدعون أهنم أشاعرة يف العقيدة ،بل هم يذمون األشاعرة
ويبدعوهنم ويعدوهنم من الفرق اهلالكة يوم القيامة ،وال يستطيعون إثبات أن تلك
التفصيالت العقدية كان يعتقدها (السلف) من الصحابة وكبار التابعني ،فام بقي إال كوهنم
(حنابلة) فهنا يقل النزاع ...ويسلم خصومهم من أهل السنة اآلخرين ..ويستطيعون أن
ينسبوا ألمحد بن حنبل ماعجزوا عن نسبته إىل السلف من الصحابة والتابعني ..إذن فهم
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()1

(حنابلة يف األصل ،رغم أهنم منتسبون إىل األلقاب املتنازع عليها كأهل السنة والسلفية)

وهنا يقع إشكال كبري يف مدى صدق انتساب هؤالء للمذهب احلنبيل ،وقد حل هذا
اإلشكال بقوله( :لكننا نجدهم ال يتسمون بـ(احلنابلة) إال من جهة الفقه فقط ،أما من جهة
العقيدة فإهنم يتسمون أو يتلقبون باأللقاب األكثر سعة (كأهل السنة والسلفية) ربام ألهنم
يريدون أن يثبتوا أهنم هم (أهل سنة) فقط وغريهم (مبتدعة) وإن انتسبوا (للسنة) ...وأهنم
(أتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعني) وإن انتسب غريهم لسلف صالح من
صحابة وتابعني ..ربام ..لكن بام أهنم يرون أن اإلمام أمحد هو إمام أهل السنة ..وأن عقيدته
ومدرسته سنية سلفية فهم (حنابلة) يف العقيدة ...مادام أن احلنابلة سنة وسلفية ...فال ضري
يف نسبتهم إىل أمحد عقيدة وفقه ًا ..لقلة من ينازعهم عىل هذا اللقب ،وكثرة من ينازعهم
()2

عىل األلقاب األخرى العامة)

لكن الشيخ حسن يعود فيتساءل( :هل هم حنابلة يف العقيدة؟ وهل احلنابلة يف
()3

العقيدة مذهب أم مذاهب؟)

ثم جييب عن هذا التساؤل بقوله( :سؤال ال يعرف دقته إال من قرأ املسرية احلنبلية..
عندها سيعرف أن احلنابلة مذاهب وتيارات ..فمن أي هذه التيارات أتت املدرسة احلنبلية
التي ينتمي إليها علامء اململكة؟ ..إهنا مدرسة ابن تيمية ..إذن فالقيد الواجب إضافته يكون
عىل النحو التايل :القيد الثامن :علامء يف (العقيدة احلنبلية التيمية) فقط[ ..ذلك] أن (العقيدة
احلنبلية) تنازع فيها فريقان من احلنابلة املتفقني يف الفقه واملختلفني يف العقيدة ..ثم جاء
فرقة ثالثة (وهي فرقة ابن تيمية) خالفتهام مع ًا يف العقيدة يف أمر هو عندها (لب العقيدة)

(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.21
(  )2نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.21
(  )3نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.22
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وهي مسألة القبور وتوابعها من تربك وتوسل وتعظيم وصالة عندها ...وبام أن هذه املسألة
(القبور والصاحلني والتربك )..هي من صلب العقيدة عند ابن تيمية فال بد أن تكون كافية
جلعل (التيمية) فرقة مستقلة رغم أهنا تلتقي مع احلنابلة يف كثري من العقائد كالصفات
()1

والرؤية والصحابة والقدر)

ثم يبني الشيخ حسن انقسام احلنابلة من حيث العقائد إىل قسمني أوهلام( :حنابلة هم
أقرب لألشعرية كابن اجلوزي فهو حنبيل اتفاق ًا من حيث الفقه ،ولكنه من حيث العقيدة
هو من (املنزهة) ،وكونه من املنزهة أنكر بعض احلنابلة حنبليته يف العقيدة وإن أقر هبا يف
الفقه ،وعىل كل ففيه خالف هل هو أشعري ينتسب ألمحد أم حنبيل ينتسب ألمحد ..فهو
ينتسب ألمحد ويقول عن نفسه (حنبيل) ويكتب يف (مناقب أمحد) ويصنف يف (الفقه
احلنبيل) ويقول إن أمحد (كان مثله منزه ًا) فابن اجلوزي لكن باإلمجاع (منزه ومؤول) سواء
كان هذا التأويل هو مذهب أمحد أو مذهب األشعري ..ومن قرأ كتابه (دفع شبه التشبيه)
وجده مؤوالً يف العقائد بوضوح ...وقد كان هلذا الشيخ احلنبيل املنزه صولة يف القرن
السادس ثم اضمحل مذهبه شيئ ًا فشيئ ًا ...إىل أن قىض عليه ابن تيمية يف القرن الثامن)

()2

والقسم الثاين( :حنابلة هم أقرب للكرامية [وهي فرقة مجعت بني التصوف
والتجسيم] كاحلنابلة املتقدمني من تالميذ أمحد كعبد اهلل بن أمحد واملروذي والدارمي (قبل
300هـ) ثم تالميذهم كاخلالل والربهباري (بعد 300هـ) ثم تالميذهم كابن بطة (قبل
400هـ) ثم تالميذه كابن حامد (عىل رأس الـ400هـ) ثم تالميذه كأيب يعىل (458هـ)...
وهم أغلبية احلنابلة املتقدمني ..ومن قرأ كتبهم يف العقائد جيدهم (مشبهة) ..وهذه احلنبلية

(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.23
(  )2نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.24

241

()1

انترص هلا ابن تيمية إال يف مسألة القبور وتوابعها)

وبذلك فإن هذا القسم من احلنابلة ،وإن كان معتربا من ناحية التجسيم والتشبيه
عند السلفية إال أنه مكفر من جهة تعظيم القبور ،أو امليل للتصوف.
وقد بني املالكي مزايا احلنبلية التيمية ودوافع ظهورها ،فقال( :احلنبليتان السابقتان
حنبلية ابن اجلوزي وحنبلية املتقدمني – مع اختالفهام القوي يف الصفات -إال أهنام يتفقان
يف الفقه ويف التصوف . .أما الفقه فال هيمنا هنا فقد سبق الكالم عنه ..وليس ذي إشكال
كبري ال عند ابن تيمية وال عند علامء اململكة ..وأما الصفات فقد انترص ابن تيمية لفرقة
احلنابلة املتقدمني ..وقىض عىل ما تبقى من حنبلية ابن اجلوزي كام سبق ..وأما التصوف
ومسألة القبور فقد كانت منطقة اإلفرتاق بني ابن تيمية واملذهبني احلنبليني السابقني
كليهام ..ومن هنا (نشأت الفرقة احلنبلية الثالثة وهي :التيمية) ..وهذا اللقب معروف عند
()2

كثري من املؤلفني يف العقائد)

وقد ختم املالكي هذه التحليالت التارخيية املهمة جدا ،باعتبار احلنابلة مدسة تشمل
تيارات متعددة ،والتكفري عىل أكثرها سار مثله مثل سائر املذاهب ،فقال( :إذن فليس
احلنابلة عىل مذهب واحد يف العقيدة ..ومن حسن احلظ أننا نستطيع اليوم أن نقول هذا
باطمئنان ألن كتب هذه الفرق الثالث مطبوعة متوفرة وهي خمتلفة يف العقائد يرد بعضها
عىل بعض ويضلل بعضها بعض ًا ويبدعه ...إذن فليس عندنا الرغبة يف تقسيم املقسم...
وإنام هذه حقيقة ...احلنابلة أنفسهم خمتلفون يف العقائد ...وانتقل هذا اإلختالف من
التبديع يف عهد ابن اجلوزي إىل احلكم عىل الفعل بالرشك يف عهد ابن تيمية ..إىل تبادل

(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.25
(  )2نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.26
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()1

التكفري الرصيح بني علامء احلنابلة يف عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومدرسته)

وقد رضب بعض األمثلة عىل ذلك ،فقال( :من يقرأ مناقب أمحد البن اجلوزي
احلنبيل (املؤول املنزه) جيده معظ ًام ملسألة القبور وتوابعها ،ومن يقرأ آراء احلنابلة املتقدمني
(املشبهة املثبتة) يف الرتاجم ...جيدهم معظمني ملسألة القبور وتوابعها ...بل بعضهم موغل
يف التصوف إىل القول بوحدة الوجود كاهلروي احلنبيل ..ومن يقرأ كتب ابن تيمية جيده
مستنكر ًا ملسألة القبور وتوابعها ،ففارق ابن تيمية يف هذه املسألة املذهب احلنبيل كله)

()2

وبذلك فإن مدرسة احلنابلة بالنسبة للسلفية ال خيتلف احلكم عليها عن سائر
املدارس ،اللهم إال من تبع ابن تيمية منهم ..بل ال يكفي ذلك ،فقد كان من أتباع ابن تيمية
من كفره ابن عبد الوهاب..
وقد خلص املالكي الفروقات بني ابن تيمية واحلنابلة ،فقال( :فابن تيمية اتفق مع
حنبلية ابن اجلوزي يف الفقه فقط ..واتفق مع حنبلية املتقدمني يف الفقه والصفات مع ًا..
ولكنه اختلف مع احلنبليتني يف (موضوع القبور والتربك والتوسل)..من هنا قلنا :إن ابن
()3

تيمية له مذهب يف العقائد خيتلف عن احلنابلة كلهم يف هذه املسألة)

وخلص الفروقات التي ميزت حركة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عن مدرسة ابن
تيمية بقوله( :ومن هنا نعلم رس اختيار الشيخ حممد بن عبد الوهاب ملدرسة ابن تيمية دون
غريها من مدارس احلنابلة العقدية ..فض ً
ال عن مدارس السنة..لقد اختار مدرسة ابن تيمية
وجلبها إىل نجد ألجل هذه العقيدة ضد أصحاب القبور والتوسل والتربك والتصوف
فقط ..فهو مل جيلب (ابن تيمية) من أجل (الفقه) ..وال من أجل (ذم اجلهمية واملعتزلة

(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.27
(  )2نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.28
(  )3نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.28
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والشيعة) ..وال من أجل (مسألة خلق القرآن) ..وال الرؤية وامليزان والرصاط والشفاعة
وصفة نعيم اجلنة وعذاب النار ...كال ..ألن هذه األمور (الفقه والعقائد) كانت موجودة
أص ً
ال عند حنابلة نجد ..وهي أصيلة يف التيارات أو االجتاهات احلنبلية الثالثة ..وقد كانت
كتب ابن تيمية (الفقهية ال العقدية) حمل اهتامم عند حنابلة نجد ..وبام أن كتب ابن تيمية
(الفقهية) معروفة عند حنابلة نجد ..فكأن الشيخ حممد بن عبد الوهاب يقول :هذا
شيخكم احلنبيل شيخ اإلسالم صاحب اإلختيارات ومايلء الدنيا وشاغل الناس يقرر بأن
( )1

ما أنتم عليه هو (الرشك األكرب) الذي يوجب القتل واجلهاد)

وخلص اإلضافات الوهابية للمدرسة احلنبلية والتيمية ،فقال( :أما إضافات
الوهابية ،فأشهرها احلكم عىل البلدان اإلسالمية التي فيها (تعظيم للقبور أو تربك وتوسل
بالصاحلني) بأهنا بال د رشك وليس بالد إسالم ..واحلكم عىل سكاهنا أو املتأولني من علامئها
بأهنم كفار ..والترصيح بتكفري للمعينني من علامء احلنابلة فض ً
ال عن غريهم ..وإنزال
اآليات التي نزلت يف املرشكني وجعلها يف املسلمني...وتقسيم بالد اإلسالم لديار إسالم
تابعة للوهابية وديار كفر تابعة ملخالفيهم ..وإضافة رشوط لـ (ال إله إال اهلل) ..وإضافة
نواقض هلا ...وجعلها يف املسلمني املخالفني للوهابية ..فإذا كان من نواقض اإلسالم التي
ذكرها ابن تيمية (مظاهرة املرشكني عىل املسلمني) فقد جعلها الوهابية (يف مظاهرة املرشكني
من أهل العيينة عىل املسلمني من أهل الدرعية) ..أعني أنزلوا خصومهم منزلة املرشكني
()2

األصليني وأنزلوا أنفسهم منزلة املسلمني فقط الذين ال يوجد يف األرض غريهم)

وتأكيدا هلذا الوصف الدقيق الذي ذكره الشيخ حسن بن فرحان املالكي للتاريخ
احلنبيل ،والذي يدل عليه كل الرتاث احلنبيل ،سأنقل هنا وصفا من كتاب علمي أكاديمي
(  )1نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.29
(  )2نصيحة لشباب املسلمني يف كشف غلو العلامء املعارصين يف اململكة العربية السعودية ،ص.30
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أرخ فيه صاحبه لنجد وحنابلتها يف الوقت الذي ظهر فيه الشيخ حممد بن عبد الوهاب،
وهو يبني بوضوح أن السيطرة يف املذهب احلنبيل كانت للجناح الذي اختارته األمة مجيعا:
التنزيه يف العقائد عىل منهج املتكلمني ،والرتبية الروحية عىل منهج الصوفية.
وبذلك فإن املدرسة احلنبلية يف احلقيقة مل تكن ختتلف كثريا عن سائر املدارس
اإلسالمية ،وخاصة يف مواقفها التنزهيية أو التربك باألولياء وزيارة القبور ونحوها ،وهلذا
بدأ تكفري ابن عبد الوهاب وتالميذه لألمة من تكفريه للحنابلة املعارصين له ومن قبلهم.
والكتاب بعنوان [مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية :خالل
القرن العارش واحلادي عرش والثاين عرش] من تأليف د .عبدالعزيز بن حممد بن عيل آل
عبداللطيف ،وهو أستاذ مشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة بجامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية.
وقد قال الكاتب يف مقدمة كتابه( :هذا بحث هيدف إىل مجع آراء علامء نجد يف مسائل
االعتقاد قبل الدعوة اإلصالحية ،وخالل القرن العارش واحلادي عرش والثاين عرش
اهلجري ،وتربز أمهية هذا البحث بأن الواقع العقدي لبالد نجد قبل الدعوة مل يأخذ ح ّظه
من الدراسة والتحرير ،وإن ُوجدت دراسات فهي تقترص عىل اجلانب التارخيي فحسب،
وقد خيفى عىل الكثري أن املسالك الكالمية وطرائق الصوفية قد غشيت بالد نجد – كام هو
مذكور يف هذا البحث -فال يزال واقع نجد قبل الدعوة حمل اختزال عند بعض الباحثني،
كام أن هذا الواقع وما حيتمله من الذم أو املدح هو حمل جدل ونقاش بني الباحثني
املعارصين ،ففريق يغرق يف ذم هذا الواقع ،ويعمم يف قدحه ،وآخر يقلص هذا االنحراف،
ويقلل من شأنه .إضافة إىل ذلك فإن مجلة من العداء واخلصومة بني الدعوة وخمالفيها يف
مسائل التوحيد والرشك والتكفري والقتال ،فإنه ال ينفك عند اخلصوم من جذور كالمية،
وشطحات صوفية ،وقد تتبع الباحث آراء مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة،
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واستخرجها من كتب االعتقاد والفقه ،والتاريخ والرتاجم ،والرسائل الشخصية
()1

واألشعار ..ثم صنفها)

ومن فصول الكتاب املهمة التي بني فيها الباحث التوافق الشديد بني سائر مذاهب
األمة واملذهب احلنبيل( :الفصل الثاين :علم الكالم عند علامء نجد ..والفصل الثالث:
التصوف عند علامء نجد ) ،وقد بني فيهام باألدلة الكثرية من كتب احلنابلة أنفسهم ،ومن
كتب أئمة الدعوة الوهابية أن احلنابلة يف ذلك احلني دخلهم علم الكالم والتنزيه الكالمي
الذي يتناقض مع الرؤية السلفية التي تعتربه جتهام وتعطيال وكفرا ..ودخلهم كذلك البعد
الصويف بجميع آثاره ،والذي يرميه السلفية بالقبورية والرشك اجليل ..واألدلة كلها تشري
إىل أن غريهم من احلنابلة يف سائر بالد العامل اإلسالمي كانوا عىل منهاجهم.
وقد أشار الكاتب يف الفصل الذي عقده عن حنابلة نجد وعلم الكالم إىل أن احلنابلة
احلقيقيني الذين ساروا عىل منهج السلف مل يكونوا إال عددا حمدودا جدا مقارنة بغريهم.
وقد نقل من ذلك عن ابن القيم قوله( :ومجيع املتقدمني من أصحابه عىل مثل
منهاجه ،وإن كان بعض املتأخرين منهم من دخل يف نوع من البدعة التي أنكرها أمحد،
()2

ولكن الرعيل األول من أصحابه كلهم ومجيع أئمة احلديث قوهلم قوله)

وقد علق الكاتب عىل هذا النص بقوله( :فاحلنابلة األوائل عىل طريقة اإلمام أمحد
كاخلالل وأيب داود ونحومها ،وكذا من سلك طريقة املحدثني من أصحابه كاآلجري وابن
()3

بطة وغريمها ،بخالف املتأخرين من احلنابلة كالتميميني وأشباههم)

وقد أشار ابن تيمية ـ يف معرض حديثه عن التميميني ـ إىل هذا ،فقال( :أما التميميون

(  )1مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.3
(  )2اجتامع اجليوش اإلسالمية البن القيم صـ .213
(  )3مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.29
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كأيب احلسن وابن أيب الفضل وابن رزق اهلل ،فهم أبعد عن اإلثبات وأقرب إىل موافقة
غريهم وألني هلم؛ وهلذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضالء األشعرية :كالباقالين
والبيهقي؛ فإن عقيدة أمحد التي كتبها أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي مع أن القوم
ماشون عىل السنة .وأما ابن عقيل فإذا انحرف وقع يف كالمه مادة قوية معتزلية يف الصفات
()1

والقدر وكرامات األولياء)

وهبذا اإلقرار من ابن تيمية وابن القيم يصبح كبار أعالم احلنابلة وفضالءهم من
مجلة املنزهة الذين ال يتوقف السلفية يف تكفريهم ..وهم يروون عن أمحد وأصحابه الكبار
ما يدل عىل التنزيه ..وبذلك يكون يصبحون مجيعا حمل اخلالف من السلفية ..ألنه إذا صح
ما يروى عن أمحد وتالميذه الكبار من التنزيه أو من التربك فلن ينجو أحد من احلنابلة ما
عدا الذين يعظمهم ابن تيمية والسلف املتأخرين كابن بطة وغريه.
وهكذا أشار إىل هذا ابن تيمية يف موضع آخر ،فقال( :إن اإلمام أمحد يف أمره باتّباع
السنة ،ومعرفته هبا ولزومه هلا ،وهنية عن البدع ،وذ ّمه هلا وألهلها باحلال التي ال ختفى ثم
نص هو عىل أنه من البدع ،صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة ،وأن
إن كثري ًا مما ّ
الذي ُيذم من خالف ذلك ..وكذلك ما أثبته أمحد من الصفات التي جاءت هبا اآلثار ،واتفق
عليها السلف ،كالصفات الفعلية من االستواء والنـزول واملجيئ والتكلم إذا شاء وغري
ذلك ،فينكرون ذلك بزعم أن احلوادث ال حتل به ،وجيعلون ذلك بدعة ،وحيكمون عىل
أصحابه بام حكم به أمحد يف أهل البدع ،وهم من أهل البدعة الذين فهم أمحد ،ال أولئك،
ونظائر هذا كثرية ،بل قد ُحيكى عن واحد من أئمتهم إمجاع املسلمني عىل أن احلوادث ال
ّ
نص أمحد وسائر األئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء ،ومن هذه
حتل بذاته ،لينفي بذلك ما ّ

(  )1جمموع الفتاوى ()53 /6
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()1

األفعال املتعلقة بمشيئته)

وهكذا نرى علام كبريا من أعالم السلفية ينكر عىل احلنابلة ميلهم إىل املنزهة ،وذلك
يف فصل عقده لذلك بعنوان[ :احلذر من الركون إىل كل أحد ،واألخذ من كل كتاب؛ ألن
التلبيس قد كثر ،والكذب عىل املذاهب قد انترش]( ،)2قال فيه( :إن أحوال أهل الزمان قد
اضطربت ،واملعتمد فيهم قد عزّ  ،والكذب عىل املذاهب قد انترش ،فالواجب عىل كل مسلم
حيب اخلالص أن ال يركن إىل كل أحد ،وال يعتمد عىل كل كتاب ،وال يسلم عنانه إىل من
أظهر له املوافقة ،فلقد وقفت عىل رسالة عملها رجل من أهل أصبهان يعرف بابن اللبان،
وسامها [رشح مقالة اإلمام األوحد أيب عبداهلل أمحد بن حنبل] وذكر فيها مذهب األشعري
املخالف ألمحد ،أعطى نسخ ًا إىل مجاعة يطوفون هبا يف البالد)

( )3

ومثله ذكر أبو العباس بن احلسني العراقي (تويف 588هـ) خروج احلنابلة من العقائد
التي سنها السلف ،وارمتاؤهم يف أحضان املنزهة ـ كسائر املذاهب اإلسالمية ـ فقال( :وإنام
الشكوى إىل اهلل من قوم إىل مذهب أمحد ينتمون ،وبالسنة يتوسمون ،ويدّ عون التمسك
بقوله وفعله ،وهم مع ذلك خيالفون نصوصه ،ويطرحون عمومه وخصوصه ،فكأهنم
يدعون إليه ويبعدون منه ،ومجيع ما يرد عليهم من السنة الثابتة ينفرون عنها ،ويس ّلطون
عىل ما جاء يف الصفات من األخبار واآليات ما س ّلطه املتكلمون من التأويل ،ويسلكون
()4

فيه مسالك أهل اإلحلاد والتعطيل)

وقد علق د .عبدالعزيز بن حممد بن عيل آل عبداللطيف ،عىل هذه النصوص التي
تبني انحراف احلنابلة عىل مذاهب السلف بقوله( :املقصود أن مجلة من متأخري احلنابلة قد
(  )1االستقامة  16 ،15/1بترصف.
(  )2رسالة السجزي إىل أهل زبيد ص .231
(  )3رسالة السجزي إىل أهل زبيد ص  231بترصف.
(  )4فتيا وجواهبا يف ذكر االعتقاد وذم االختالف أليب العالء اهلمذاين ص .29
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غشيتهم طرائق املتكلمني يف االعتقاد ،وظهر موجب ذلك يف مصنفاهتم وتقريراهتم ،مع
تفاوت بينهم يف هذا األثر والتأثري؛ إذ ليسوا سوا ًء ،فإذا كان القايض أبو يعىل ليس كابن
عقيل مثالً ،فكذا اإلمام ابن قدامة ليس كابن محدان ،وهكذا ،وعلامء نجد –قبل الدعوة
اإلصالحية -هم امتداد ألولئك العلامء ،فال غرو أن يلحقهم أثر وموجب أسالفهم
املتأخرين كابن محدان والبلباين وعبدالباقي املواهبي ونحوهم ،كام أهنم يتفاضلون يف هذا
()1

الشأن ،فاألثر الكالمي عىل ابن قائد –مث ً
ال – أظهر وأشدّ من أثره عىل ابن عطوة)

وقد ذكر أمثلة كثرية عىل ذلك من خالل الرتاث العقدي للحنابلة يف ذلك احلني منها
أن الشيخ ابن البسام (تويف 945هـ) -يف أسئلته إىل معني الدين حممد اإلجيي – (قد أثبت
صفة االستواء هلل تعاىل ،لكنه أعقبه بقول (ال جماز وال معنى) ،فنفي املعنى يوهم مذهب
التجهيل والتفويض ،اللهم إن كان مقصوده نفي املعاين الفاسدة كتأويالت املعطلة
ونحوها ،السيام وأنه قرر معنى االستواء وأنه العلو واالرتفاع ،لكنه تردد يف هذا اإلثبات،
وكذا تردد يف إثبات احلرف والصوت فقال( :ثم قدح يف خاطري بعد ذلك ريب أن يكون
بخالف ذلك مما رأيت من كالم العلامء يف ذلك ،واختالفهم فيه ،وقدح يل أيض ًا يف احلرف
والصوت مثل ذلك ،ال أدري أ خملوقان أم منـزالن) ،فابن بسام كان مثبت ًا للصفات اإلهلية،
لكن ع ََرض له تردد واضطراب وتوقف بشأن صفة االستواء واحلرف والصوت ،ومن
املعلوم أن التوقف والشك من طرائق املتكلمني ،خاصة وأن املسؤول ليس عىل جادة أهل
()2

السنة املحضة)

ومن األمثلة التي ذكرها لذلك رسالة ( ُط َرف ال َّطرف يف مسألة احلرف والصوت)
البن عطوة (948هـ) ،ففي مطلع السؤال أن أقوام ًا من طالب العلم يف نجد جياهرون
(  )1مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.29
(  )2مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.29
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بتمشعرهم ،ويشهدون أن القرآن ال حرف وال صوت ،وأن من يقول هو حرف وصوت
كافر(.)1
وقد علق عىل هذا بقوله( :يف ذلك ما يكشف عن واقع األثر الكالمي األشعري عىل
()2

طالب علم يف نجد)

هذه شهادة سقناها من باب ﴿و َش ِهدَ َش ِ
اهد ِم ْن َأ ْهلِ َها﴾ [يوسف ]26 :لنبني من
َ
خالهلا أن سيف التكفري السلفي كام شمل سائر املذاهب الفقهية مل يراع حرمة أتباع اإلمام
أمحد ،بل زجهم مجيعا يف سجني تكفريه.
بناء عىل هذا سنحاول أن نذكر هنا النموذجني اللذين أرشنا إليهام سابقا.
النموذج األول :التكفري بسبب التعطيل
ينص احلنابلة املنزهة عىل أن اإلمام أمحد ـ كان كسائر األئمة ـ أبعد الناس عن
التجسيم والتشبيه الذي وقع فيه من يدعون التبعية له ،وأن ما ينسب إليه من كتب وروايات
يف ذلك ال تصح عنه ،فكتاب [الرد عىل اجلهمية] ليس هو من تصنيفه إنام هو من تصنيف
من يتظاهر باتباعه من املشبهة واملجسمة ،وقد نص احلافظ الذهبي يف ترمجة االمام أمحد يف
[سري أعالم النبالء] عىل أن كتاب [الرد عىل اجلهمية] موضوع عىل االمام أمحد إذ قال( :ال
()3

كرسالة االصطخري ،وال كالرد عىل اجلهمية املوضوع عىل أيب عبد اهلل)

ومن تأويالته التي ينقلوهنا عنه تأويله لقوله تعاىل( :وجاء ربك) بجاء ثوابه (.)4
وهكذا أصبح اإلمام أمحد نفسه بسبب الروايات التي يروهيا احلنابلة املنزهة عنه
معطال وجهميا..
(  )1انظرُ :ط َرف ال َّطرف ص .31
(  )2مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.29
(  )3سري أعالم النبالء ()286 /11
(  )4رواه عنه احلافظ البيهقي كام نقل ذلك عنه ابن كثري يف البداية ()327 /10
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أما أتباعه املنزهة ،فلعل أحسن من يمثلهم ،والذي انتقد انتقادا شديدا ،ورصح
بتكفريه مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي (املتوىف597 :هـ) ،والذي ختتلف
تصويراته للمذهب احلنبيل عن التصويرات التي يعرضها السلفية عنه.
وقد عرب عن ذلك يف مقدمة كتابه الذي انتقد فيه أبا يعىل الفراء ،صاحب كتاب
التأويالت ،فقال بعد أن ذكر بعض أعالم احلنابلة الذين انترصوا للتجسيم
والتشبيه(:ورأيت من أصحابنا َم ْن تك َّلم يف األصول بام ال يصلح ،وانتدب للتصنيف ثالثة:
أبو عبد اهلل بن حامد وصاحبه القايض وابن الزاغوين ،فصنفوا كتب ًا شانوا هبا املذهب،
ورأيتهم قد نزلوا إىل مرتبة العوام ،فحملوا الصفات عىل مقتىض احلس ،فسمعوا أن اهلل
تعاىل خلق آدم عىل صورته فأثبتوا له صورة ووجه ًا زائد ًا عىل الذات ،وعينني وف ًام وهلوات
الس ُبحات ،ويدين وأصابع وكف ًا وخنرص ًا وإهبام ًا وصدر ًا
وأرضاس ًا وأضواء لوجهه هي ُ
وفخذ ًا وساقني ورجلني ،وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس !! وقالوا :جيوز أن َي َم َّس و ُي َمس،
ويدين العبد من ذاته .وقال بعضهم :ويتن َّفس .ثم ُي ْرضون العوام بقوهلم :ال كام يعقل !!
وقد أخذوا بالظاهر يف األسامء والصفات ،فسموها تسمية مبتدعة ال دليل هلم يف ذلك من
النقل وال من العقل ،ومل يلتفتوا إىل النصوص الصارفة عن الظواهر إىل املعاين الواجبة هلل
()1

تعاىل وال إىل إلغاء ما يوجبه الظاهر من سامت احلدوث)

وقد ذكر يف كتابه ـ بناء عىل هذا ـ الكثري من التأويالت عىل النصوص التي تعلق هبا
السلفية يف وصفهم هلل تعاىل ..وال داعي لذكر ذلك هنا ،وإن كان ذكرها كاف يف تكفريه،
لكنا بدل ذلك سنذكر ما رصح به بعض من كفره من السلفية املعارصين الذين يدعون إىل
انتهاج هنج السلف األول يف تسمية األشياء بأسامء ،وعدم استعامل اخلدع واحليلة والكذب.
ومن أمثلتهم الشمري الذي قال فيه( :وهبذا يعلم جتهم ابن اجلوزي –عامله اهلل
(  )1دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ،ص ()97
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بعدله -ملا قال عمن يستدل بأحاديث النزول عىل إثبات العلو قال( :هذا كالم جاهل
بمعرفة اهلل عز وجل ألن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول اجلسام .فقاس صفة
احلق عليه) ،والبن اجلوزي أقوال عديدة تدل عىل جتهمه بل وجتلده يف ذلك كقوله:
(عجبت من أقوام يدعون العلم ،ويميلون إىل التشبيه بحملهم األحاديث عىل ظواهرها)،
وهذه لغة اجلهمية املحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبها ..وقال أخزاه اهلل( :ومن
قال :استوى بذاته فقد أجراه جمرى احلسيات ،وينبغي أال يعمل ما يثبت به األصل ،وهو
العقل) ..وقال ال رمحه اهلل( :وجميء وإتيان عىل معنى بر ولطف) ،وقال أيض ًا( :الواجب
علينا أن نعتقد ّ
أن ذات اهلل ال تتبعض وال حيوهيا مكان ،ومنها قوله عن حديث النزول:
(يستحيل عىل اهلل تعاىل احلركة والنقلة والتغري ،فبقي الناس رجلني؛ أحدمها :املتأول له
بمعنى أنه يقرب رمحته … الثاين :الساكت عن الكالم يف ذلك مع اعتقاد التنـزيه) ..ومنها
قوله فض اهلل فاه :ثم مل يذكر الرسول األحاديث مجلة (أي :أحاديث الصفات) ،وإنام كان
يذكر الكلمة يف األحيان؛ فقد غلط من ألفها أبوابا عىل ترتيب صورة غلطا قبيحا ،وقوله:
اجلال َِل َو ِ
اإلك َْرا ِم﴾ قال املفرسون :معناه :يبقى ربك،
قال اهلل تعاىل ﴿ َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ
وكذا قال يف قوله ﴿ ُيريدُ َ
وج ْه ُه﴾ ،أي :يريدونه ،وقوله :وقال احلسن يف قوله تعاىل﴿ َيدُ
ون َ
اهللِ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم﴾ ،أي :منته وإحسانه ،قلت :وهذا كالم املحققني ..وقوله لعنه اهلل :وقد
ذهب القايض أبو يعىل إىل أن الساق صفة ذاتية ،وقال مثله يف (يضع قدمه يف النار) ...قلت:
()1

وذكر الساق مع القدم تشبيه حمض)
ُ

وقد نقل الشمري رسالة كتبها حنبيل جمسم هو إسحاق العثيل احلنبيل ينصح فيها
احلنبيل املنزه ابن اجلوزي ،وكان مما قال له فيها( :فكيف تصفون اهللَّ سبحانه بيشء َما وقفتم
ع ََىل صحتهَ ،بل بالظنون والواقعات ،وتنفون الصفات ا َّلتِي رضيها لنفسه ،وأخرب هبا
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.71
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رسوله بنقل الثقات األثبات ،حيتمل ،وحيتملَ ...ل َقدْ آذيت عباد اهللَّ وأضللتهم ،وصار
شغلك نقل األقوال فحسب ...ولقد سودت وجوهنا بمقالتك الفاسدة ،وانفرادك
بنفسك ،كأنك جبار من اجلبابرة ،وال كرامة َلك وال نعمى ،وال نمكنك من اجلهر بمخالفة
()1

السنة)

بل نقل عن ابن تيمية ما يدل عىل تكفريه ورميه بالتجهم والتعطيل ،فقد قال يف [درء
تعارض العقل والنقل]( :فإن قيل قلت إن أكثر أئمة النفاة من اجلهمية واملعتزلة كانوا قلييل
املعرفة بام جاء عن الرسول واقوال السلف يف تفسري القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن
الرسول ففي النفاة كثري ممن له معرفة بذلك ،قيل هؤالء أنواع نوع ليس هلم خربة بالعقليات
بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن احلكم والدليل ويعتقدوهنا براهني قطعية وليس هلم قوة
عىل االستقالل هبا بل هم يف احلقيقة مقلدون فيها ،وقد اعتقد أقوال أولئك فجميع ما
يسمعونه من القرآن واحلديث وأقوال السلف ال حيملونه عىل ما خيالف ذلك ،بل إما أن
يظنوه موافقا هلم وإما أن يعرضوا عنه مفوضني ملعناه ،وهذه حال مثل أيب حاتم البستي
وأيب سعد السامن املعتزيل ومثل أيب ذر اهلروي وأيب بكر البيهقي والقايض عياض وأيب
()2

الفرج ابن اجلوزي وأيب احلسن عيل بن املفضل املقدس وأمثاهلم)

وقد علق عىل هذا النص من ابن تيمية بقوله( :وتأمل كيف عد عياض ًا مع النفاة
والذي جل رشح النووي –يف احلقيقة -نقل عنه وعن أخدانه من األشاعرة واملتكلمني
( )3

وأمرهم كام قال بعض السلف [ :اعتربوا الناس بأخداهنم ])

باإلضافة إىل هذا يذكر الشمري من األمور املوجبة لكفر ابن اجلوزي قبوريته

(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.72
(  )2درء تعارض العقل والنقل ()32 /7
(  )3بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.73
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ورشكه اجليل ،فقال( :والرجل –أعني ابن اجلوزي -قبوري هالك فمن أقواله :كثر
ضجيجي من مريض ،وعجزت عن طب نفيس ،فلجأت إىل قبور الصاحلني ،وتوسلت يف
صالحي ،)..وألجل هذا وغريه اشتد نكري العلامء عليه ونقموا أقواله ،كام قال ابن
()1

رجب)

وقال الشمري يف كتاب آخر يتحدث عنه ويعاتب العلامء الذين يتوقفون يف تكفريه
عىل الرغم من تكفري من هم دونه( :الوجه الثالث :قوهلم عن ابن اجلوزي أنه (من كبار
علامء املسلمني الذين نفع اهلل األمة بعلمهم) ،باطل من القول بل الرجل جهمي جلد ،وقد
ذكر ابن رجب أنه قد اشتد نكري العلامء عليه ونقموا أقواله ..وقد قال عنه عبدالرمحن
السعدي –وهو من أئمة العرصيني :-خلط ختليطا عظيام يف باب الصفات وتبع يف ذلك
اجلهمية واملعتزلة ،فسلك سبيلهم يف حتريف كثري منها وخالف السلف يف محلها عىل
ظاهرها ،وقدح يف املثبتني ،ونسبهم إىل البالهة ،وهذا املوضوع من أكرب أغالطه ،ولذلك
أنكر عليه أهل العلم وتربأ منه احلنابلة يف هذا الباب ونزهوا مذهب اإلمام أمحد ..هذا وقد
قال ابن باز نفسه يف رشح كشف الشبهات( :األصل فيها أنه ال يعذر من كان بني املسلمني،
من بلغه القرآن والسنة ،ما يعذر اهلل جل وعال قالَ ﴿ :ه َذا َب َالغ لِلن ِ
َّاس﴾ [إبراهيم،]52 :
وقال﴿ :و ُأ ِ
وح َي إِ َ َّيل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن ِألُن ِْذ َر ُك ْم بِ ِه َو َم ْن َب َلغَ ﴾ [األنعام ،]19 :من بلغه القرآن
َ
والسنة غري معذور ،إنام أويت من تساهله وعدم مباالته) ،وقال ابن باز يف فتاوى نور عىل
الدرب :ليس يف العقيدة والتوحيد توحيد الربوبية واإلهلية واألسامء والصفات ليس فيها
عذر جيب عىل املؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة ..وليس له عذر يف التساهل يف هذا األمر
اال إذا كان بعيدا عن املسلمني يف أرض ال يبلغه فيها الوحي فإنه معذور يف هذه احلالة وأمره
إىل اهلل ويكون حكمه حكم أهل الفرتات ..وأما كونه بني املسلمني ويبقى عىل الرشك
(  )1بيان تلبيس األشعرية ونقض بدعهم الكفرية ،ص.74
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()1

وإنكار األسامء والصفات فهذا غري معذور باجلهل)

وقد علق الشمري عىل هذه النصوص بقوله( :فهل ابن اجلوزي مل يبلغه القرآن
()2

فيعذر يف نفيه لعلو اهلل وغري ذلك من الصفات؟!)

هذه نصوص واضحة تبني أن املنهج التلميحي يف التكفري مل يكن يقصد من تلك
الكلامت املعسولة إال التغطية عىل مواقفه التكفريية احلقيقية ،والتي يدل عليها كل يشء..
ولكنه مع ذلك يسهل التالعب هبا عىل العقول املخدرة التي ال يستعملها أصحاهبا.
النموذج الثاين :التكفري بسبب التصوف وتوابعه
ويمثله الكثري من احلنابلة ،بل يمثله أكثر احلنابلة املتأخرين ،وقد أشار د .عبدالعزيز
بن حممد بن عيل آل عبداللطيف يف كتابه الذي سبق اإلشارة إليه إىل انتشار التصوف بني
احلنابلة مثلهم مثل سائر املذاهب ،فقال( :وقبل أن نتحدث عن واقع نجد ومدى تأثره
بالتصوف ،جيدر بنا أن نشري إىل أن تأثر بعض علامء نجد بالتصوف قد يكون امتداد ًا لتأثر
متأخري احلنابلة بالتصوف ،فإن القاريء لرتاجم احلنابلة يف كتاب السحب الوابلة –عىل
سبيل املثال -ليجد أعداد ًا كبرية من احلنابلة الذين تل ّبسوا بالطرق الصوفية املحدثة(..)3
وأحسب أن التصوف لدى علامء نجد – قبل الدعوة اإلصالحية – أقل ظهور ًا وتأثري ًا من
تصوف احلنابلة يف مرص والشام ونحوها ،فأولئك احلنابلة ينتسبون إىل طرق صوفية،
واحتفاء بلبس اخلرقة ،والتع ّبد بالعزلة واخللوة ،وغري ذلك من شطح الصوفية
وخماريقهم،و هذا ما مل يكن ظاهر ًا لدى أولئك النجديني ولذا جزم بعض الباحثني أن
الصوفية مل تكن ذات جذور يف نجد ..وعىل ٍّ
كل فإن مجلة من هذا التع ّبد مما ليس مرشوع ًا،

(  )1من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.36
(  )2من خمالفات اخللف ملا كان عليه السلف ،ص.37
(  )3انظر :السحب الوابلة  ،868 ،865 ،863 ،850 ،806 ،759 ،753 ،444/2 ،22/1وغريها.
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قل د يلحظ يف ثنايا كتب الفقه عند متأخري احلنابلة ،فكتاب كشاف القناع عن اإلقناع
للبهويت حيوي أمثلة متعددة عىل ذلك ،مثل الذكر اجلامعي ،والتوسل بذوات الصاحلني،
والدعاء وقراءة القبور عند القبور ،وشدّ الرحال لزيارة قرب النبي  ،)1( والبهويت ومؤلفاته
()2

هلا مكانتها ومنـزلتها عند علامء نجد آنذاك)

والنتيجة التي خلص إليها من خالل التحقيق التارخيي يف منطقة نجد ـ مع أهنا أقل
تأثرا بالتصوف عىل خالف سائر احلنابلة يف املناطق األخرى من العامل اإلسالمي ـ عرب عنها
بقوله( :مهام يكن فإن التصوف املحدث ،وما يشتمله من عبادات مبتدعة ،وأذكار غري
مرشوعة ،وغلو يف األولياء ونحوهم ،واالفتتان بالقبور ،وسائر البدع املتنوعة ..إن ذلك
ليظهر عىل عموم الناس ،بخالف األثر الكالمي النظري ،فقد ال يظهر إال عىل خاصة الناس
من العلامء وأشباههم .وهذا ما نلمسه يف واقع نجد ،فإن رسوم التصوف وشطحاته تلحظ
من خالل معلومات متفرقة سوا ًء يف رسائل العلامء وتقريراهتم ،أو كتب الرتاجم والتاريخ،
()3

واألشعار واملنظومات)

وهذا يدل عىل أن الواقع احلنبيل يف فرتات تارخيية كثرية كان ال خيتلف يف قليل أو
كثري عن واقع سائر املذاهب اإلسالمية ..وما دام التكفري السلفي قد شملها بسبب هذا،
فإنه مل يغادر احلنابلة أيضا عىل عكس ما يتصور الكثري.
وقد أورد د .عبدالعزيز بن حممد بن عيل آل عبداللطيف الكثري من النصوص
والرسائل التي تدل عىل تكفري الوهابية للحنابلة يف ذلك العرص وما قبله من العصور ،اللهم
إال من حافظ عىل منهج السلف منهم ،وما أقلهم.
(  )1انظر :رسالة ،املسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء احلنابلة إمام املذهب – كتاب كشاف القناع أنموذج ًا ،-حلمود
السالمة ،رسالة ماجستري -غري منشورة – جامعة امللك سعود.
(  )2مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.56
(  )3مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.56
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ومن تلك النصوص قول الشيخ عبدالوهاب والد الشيخ ابن عبد الوهاب ـ:
(واعلموا أن أهل حرمة وأرضاهبم الذين اتبعوا هذا الشيطان ،اتباع كل ناعق ،وأن من
حرضهم منهم ،أو جادل عنهم ،أو قال هلم أشياء مستحسنة فال يصىل خلفه ،وال تقبل
()1

شهادته)

ومن تلك النصوص قول الشيخ حممد بن عبدالوهاب( :من أعظم الناس ضالالً
متصوفية يف معكال وغريه ،مثل ولد موسى بن جوعان ،وسالمة بن مانع وغريمها يتبعون
مذهب ابن عريب وابن الفارض ،وقد ذكر أهل العلم أن ابن عريب من أئمة أهل مذهب
االحتادية ،وهم أغلظ كفر ًا من اليهود والنصارى)

()2

ومنها ما يدل عىل أن من أتباع احلنابلة يف ذلك الوقت من كان ينترص البن عريب
وابن الفريض وغريمها ممن ال يتوقف السلفية يف تكفريمها ،كام مل يتوقف قبل ذلك مشاخيهام
األوائل ،ومن تلك النصوص قول الشيخ عبداهلل بن عيسى( :وأما االحتادي ابن عريب
صاحب الفصوص املخالف للنصوص ،وابن الفارض الذي لدين اهلل حمارب ،وبالباطل
للحق معارض ،فمن ّ
متذهب بمذهبهام فقد اختذ مع غري الرسول سبيالً ،وانتحل طريق
املغضوب عليهم والضالني املخالفني لرشيعة سيد املرسلني ،فإن ابن عريب وابن الفارض
ينتحالن نح ً
ال تكفرمها ،وقد ك ّفرهم كثري من العلامء العاملني)

()3

وقد ذكر د .عبدالعزيز بن حممد بن عيل آل عبداللطيف عن الشيخ حممد بن عبد
الوهاب ما يشري إىل ما ذكرناه مرارا من ممارسة السلفية للتقية حني يتهمون بالتكفري ،فقد
ذكر أنه ملا اهتم ابن عبد الوهاب بتكفري ابن عريب وابن الفارض نفى ذلك عنه ،وقال:

(  )1جمموعة الرسائل النجدية .524/1
(  )2جمموعة مؤلفات الشيخ ( 189/5الرسائل الشخصية)
(  )3جمموعة مؤلفات الشيخ ( ،192/5الرسائل الشخصية)
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()1

(سبحانك هذا هبتان عظيم)

ثم أجاب د .عبدالعزيز آل عبداللطيف عىل هذا بقوله( :وال شك أن هذه الدعوة
وكذا جواهبا تعطي داللة جل ّية عىل فداحة االنحراف سوا ًء يف نجد أو خارجه وتكشف
هيول من هذا االهتام ،ويرسل
شدة التلبيس واملغالطة يف شأن هذين امللحدين ،فابن سحيم ّ
إىل اآلفاق أن الشيخ اإلمام يك ّفرمها ..والشيخ اإلمام ينفي هذا االهتام ،وجيعله هبتان ًا عظي ًام
مع أن كفرمها ظاهر ّبني ،حتى قال اإلمام الذهبي –عن ابن عريب( :-ومن أردأ تواليفه
كتاب الفصوص ،فإن كان ال كفر فيه ،فام يف الدنيا كفر ،نسأل اهلل العفو والنجاة ،فواغوثاه
فسامه (تنبيه الغبي يف تكفري
باهلل)( ،)2واإلمام البقاعي إنام جعل كتابه تنبيه ًا
للغبي فحسب! ّ
ّ
ابن عريب) ،كام قال الذهبي – عن تائية ابن الفارض ( :-فإن مل يكن يف تلك القصيدة رصيح
االحتاد الذي ال حيلة يف وجوده ،فام يف العامل زندقة وال ضاللة)( ،)3وإنام نفى الشيخ اإلمام
عن نفسه دعوى تكفري ابن عريب وابن الفارض؛ فألنه مل يقرر تكفريهم ومل يتحدث عنها أو
يشتغل هبام ،السيام وأن الشيخ اإلمام يف مستهل دعوته ،وابتداء تعليمه وتبليغه ،وحيتاج إىل
الرتفق بالناس وتأليفهم( .)4خاصة وأن فئام ًا من الناس يع ّظمون ابن عريب ،وينخدعون
()5

بكتابه [الفتوحات املكية] ،وكذا ابن الفارض)

ومل يقترص اهتامم احلنابلة بالتصوف عىل املتأخرين ،بل سبقهم إليه الكثري من
املتقدمني ،بل من كبار املتقدمني الذين واجهوا اجلهمية ،ولذلك نرى ابن تيمية خيفف هلجته
يف نقد الصوفية األوائل ،بناء عىل أن بعضهم أو الكثري منهم كان حنبليا ،أو كان له موقف
(  )1جمموعة مؤلفات الشيخ ( ،12/5الرسائل الشخصية)
(  )2سري أعالم النبالء .48/23
(  )3سري أعالم النبالء .368/22
(  )4انظر :جمموعة التوحيد النجدية ص .339
(  )5مسائل االعتقاد عند علامء نجد قبل الدعوة اإلصالحية ،ص.58
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من اجلهمية.
ومن أشهر األمثلة عىل ذلك نموذج يعظمه السلفية كثريا ،ملوقفه املتشدد من
األشاعرة ..ولكنهم يف نفس الوقت وبناء عىل مواقفهم من الصوفية ال جيدون إال أن
يكفروه ..فهم يستعملونه ويكفرونه ..مثلام يستعملون ابن حجر والنووي وابن اجلوزي
والشاطبي وابن العريب واملازري لرضب الطوائف املختلفة ..ثم يرموهم بعد ذلك يف جهنم
تكفريهم.
وهذا النموذج هو أبو إسامعيل األنصاري اهلروي صاحب كتاب[ :منازل
السائرين] الذي رشحه ابن القيم يف مدارج السالكني ،وهم يعظمونه وينقلون عنه مواقفهم
من اجلهمية واألشاعرة ،مثلام فعل احلافظ الذهبي يف كتابه العلو(.)1
وهو صاحب [كتاب ذم الكالم وأهله] ،وهو أشهر كتبه ،وقد نقل منه ابن تيمية
نصوصا كثرية يف رسالته التسعينية ،التي هي عبارة عن كتاب يتضمن تسعني وجها يف نقض
مذهب األشاعرة ،وخاصة يف مسألة الكالم والقرآن.
وله كتاب [الفاروق يف صفات اهلل سبحانه وتعاىل] ،والذي جرى فيه عىل منهج
السلفية ،ولذلك يعجبون به كثريا ،ويعتربونه عىل أساسها من سلفهم.
قال الذهبي يف ترمجة اإلمام أيب إسامعيل عبداهلل بن حممد بن عيل األنصاري
اهلرروي( :ولقد بالغ أبو إسامعيل يف ذم الكالم عىل االتباع فأجاد ،ولكنه له نفس عجيب
ال يشبه أئمة السلف يف كتابه [منازل السائرين] ،ففيه أشياء مطربة ،وفيه أشياء مشكلة،
ومن تأمله الح له ما أرشت إليه ،والسنة املحمدية صلفة ،وال ينهض الذوق والوجد إال
عىل تأسيس الكتاب والسنة .وقد كان هذا الرجل سيفا مسلوال عىل املتكلمني ،له صولة
وهيبة واستيالء عىل النفوس ببلده ،يعظمونه ،ويتغالون فيه ،ويبذلون أرواحهم فيام يأمر
(  )1خمترص العلو ،ص()278

259

به .كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثري ،وكان طودا راسيا يف السنة ال يتزلزل وال
يلني ،لوال ما كدر كتابه [الفاروق يف الصفات] بذكر أحاديث باطلة جيب بياهنا وهتكها،
( )1

واهلل يغفر له بحسن قصده)...

وقال( :قد انتفع به خلق ،وجهل آخرون ،فإن طائفة من صوفة الفلسفة واالحتاد
خيضعون لكالمه يف منازل السائرين ،وينتحلونه ،ويزعمون أنه موافقهم .كال ،بل هو رجل
أثري ،هلج بإثبات نصوص الصفات ،منافر للكالم وأهله جدا ،ويف منازله إشارات إىل
املحو والفناء ،وإنام مراده بذلك الفناء الغيبة عن شهود السوي ،ومل يرد حمو السوي يف
اخلارج ،وياليته ال صنف ذلك ،فام أحىل تصوف الصحابة والتابعني ! ما خاضوا يف هذه
اخلطرات والوساوس ،بل عبدوا اهلل ،وذلوا له وتوكلوا عليه ،وهم من خشيته مشفقون،
وألعدائه جماهدون ،ويف الطاعة مسارعون ،وعن اللغو معرضون ،واهلل هيدي من يشاء إىل
()2

رصاط مستقيم)

وقد قال ابن تيمية وهو يتحدث عنه( :وأما الفناء الذي يذكره صاحب املنازل فهو
الفناء يف توحيد الربوبية ال يف توحيد اإلهلية ،وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي األسباب
واحلكم كام قول القدرية املجربة كاجلهم بن صفوان ومن اتبعه واألشعري وغريه ،وشيخ
ا إلسالم وإن كان رمحه اهلل من أشد الناس مباينة للجهمية يف الصفات وقد صنف كتابه
الفاروق يف الفرق بني املثبتة واملعطلة وصنف كتاب تكفري اجلهمية وصنف كتاب ذم الكالم
وأهله وزاد يف هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو يف اإلثبات للصفات لكنه يف القدر عىل
()3

رأي اجلهمية نفاة احلكم واألسباب والكالم يف الصفات نوع والكالم يف القدر نوع)

(  )1سري أعالم النبالء ()509 /18
(  )2سري أعالم النبالء ()509 /18
(  )3منهاج السنة ()359 /5
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والسلفية املعارصون يرصحون بتكفريه ،كام قال الشيخ أبو عبدالرمحن بن عقيل
الظاهري ( :ومما يرد من قوله تعسفه وتكلفه يف تسويغ محاقات اهلروي صاحب منازل
السائرين عندما حيوم حول االحتاد واحللول ومها مذهبان غبيان كافران ،وعندما يتكلف يف
استعراض رياء الصوفية وتظاهرهم بالشهقات والقشعريرة من خوف اهلل (زعموا) وحيوهلا
إىل عبادات وصفاء روحي ونحن نعرفهم عن كثب مل يمتحوا من السنة بذنوب ومل يتأسوا
بسلف صالح كجيل الصحابة وجيل أمحد بن حنبل ،ومن تبعهم بإحسان ،وإنام كانوا قوما
يواصلون الصيام البدعي ويعتكفون يف املقابر واخلربات وهيمون بأوراد وضعية وطلسامت
ممحوجة ،وربام انتهجوا منهج صاحب كتاب (شمس املعارف الكربى) فتجلت هلم
األرواح األرضية وأملت عليهم السخام ،فأحدهم يدعي أنه يسمع آذان مالئكة العرش
واآلخر كاملأفون حميي الدين بن عريب يزعم أن الرمحن جتىل له ،وأن الرسول صافحه ،وأهنام
أمليا عليه أحكامما تويص بنسخ الرشيعة ،وهؤالء حقهم أن تطهر منهم صحائف املسلمني
وال تلتمس التسويغ لكفرهم الغبي وهلذا قلت :يرد الكثري الكثري مما ورد يف مدارك
()1

السالكني السيام ما أنكره سلفنا من إدراك السوي (الغري)

وهكذا قال املعلقون عىل [مدارج السالكني] من أمثال الشيخ حممد الفقي ،واألستاذ
عامد عامر التي تدل عىل تكفريهم له ،فقد علق عامد عامر عىل النصوص التي ذكر اهلروي
فيها الفناء بقوله( :هذا لسان كفر ظاهر ،ما كان أغنى ابن القيم عن االعتذار ألصحابه
بغياب العقل وفقد اإلدراك والتمييز مع هذا الكالم ،قد كان حسبه أن يشري إىل فساد هذا
()2

الكالم وبطالنه ،ثم اهلل أعلم بأحوال هؤالء)

وعلق حامد الفقي فقال( :وهل يف رشع الرسالة املوحى هبا من عند ربنا الرمحن
(  )1الفنون الصغرى 242( ،ـ )243
(  )2مدارج السالكني()148 /1
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الرحيم هذا الفناء وما يستلزمه ويفيض إليه ويناسبه؟ غفر اهلل للشيخ اإلمام ابن القيم فقد
أجهد نفسه كثريا جدا ـ بقلب سليم ـ يف حماولة غسل أوضار الصوفية فهل بلغ غايته ونجح
يف مقصده؟)
بل إن تكفري السلفية للهروي يكاد يتعدى إىل ابن القيم نفسه الذي رشح كتابه،
وسكت عن الكثري من املكفرات التي يعترب السلفية الساكت عنها أو املقر هلا كافرا ،وهلذا
نرى السلفية املحدثني حيذرون من كتاب مدارج السالكني ،ويطلبون أن يقرأ بدله
هتذيبه( ، )1بل فيهم من حاول أن ينفي نسبة الكتاب البن القيم لتضمنه الكثري من
املكفرات..
ولذلك يمكن القول أنه ـ لوال التقية التي يامرسها السلفية يف حق ابن تيمية وتالميذه
ـ لرصحوا بكفر صاحب املدارج ،كام رصحوا بكفر صاحب املنازل ،ألنه ال فرق بينهام،
ومن يطالع تعليقات الشيخ حممد حامد الفقي عىل املدارج ،يستطيع أن يستنبط الكثري من
وجوه تكفري السلفية البن القيم ..ولكنهم لو رصحوا بكفره الهندت أركان كثرية من
البنيان السلفي اهلش.

(  )1وقد سئل بعض أعالم السلفية املعارصين( :ما رأي فضيلتكم يف كتاب مدارج السالكني ،حيث سمعت التحذير منه؟)،
فأجاب( :كتاب :مدارج السالكني ـ غني عن التعريف ،وفوائده مجة يف بابه ،ومع ذلك فإنه ال خيلو من بعض املالحظات ،بسبب
املرشب الصويف ملؤلف املنازل نفسها ،شيخ اإلسالم اهلروي وليس هذا جمال لتفصيل ذلك ،وقد قام غري واحد بتهذيب الكتاب،
فلو رجع السائل ألحد هذه التهذيبات لكان أنفع له ،كتهذيب عبد املنعم صالح العزي) انظر موقع الفتاوى يف شبكة أسالم
ويب.
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السلفية ..وتكفري املدارس الصوفية
أخطر ما وصل إليه التكفري السلفي هو تكفريه للمدارس الصوفية بمشاخيها
وعلامئها ومريدهيا وحمبيها ومنارصهيا واملدافعني عنها ..فلم يسلم من سيف تكفريه بسببها
إال السلفية ،وبعضهم ـ ممن هادن أو سكت ـ عىل خطر ،كام سنرى يف الفصل األخري من
هذا الكتاب.
وما ذكرناه ليس سهال وال بسيطا وال حمدودا ،ذلك أن الطرق الصوفية ،ولفرتات
طويلة من التاريخ اإلسالمي كانت هي املسيطرة واملؤثرة يف املجتمع ،فلم تكن ختلو أرسة
وال بيت من مريد لطريقة من الطرق ،ومن عداهم كانوا ينظرون إىل الطريقة باعتبارها حمال
للصاحلني ،ومأوى للطاهرين املوحدين ..وكانوا مجيعا يعظمون األولياء ويتربكون هبم
ويزرون قبورهم ..وكانوا مجيعا يتوسلون برسول اهلل  ،ويستغيثون به ،ويكتبون القصائد
يف مدحه..
وكيف ال يكون األمر كذلك ،وأكثر األمة أسلم بسبب رجال الطرق الصوفية
ومريدهيا وحمبيها ..فقد كانوا هم مفتاحهم لإلسالم ،وهل يمكن ألحد أن يعرض عن
املفتاح الذي فتح اهلل له به اهلداية؟
بناء عىل هذا لن نبذل جهدا كبريا يف هذا الفصل يف إثبات تكفري السلفية للطرق
الصوفية إما تكفريا مطلقا ،أو تكفريا معينا ..ألهنم هم أنفسهم كفونا ذلك ـ وخاصة يف هذا
العرص ـ حيث ألفوا الكتب الكثرية ،وأصدروا الفتاوى الطويلة يف تكفري كل رجاال
التصوف وطرقها واملؤيدين هلا.
واملعارصون من السلفيني قد متيزوا عن السابقني بتوسيع دائرة التكفري لتشمل
األوائل من الصوفية كاجلنيد ورابعة وغريمها ،ممن كان سلفهم األول ينظر إليهم بنوع من
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االحرتام والتقدير.
و قد ألفوا املؤلفات الكثرية يف ذلك ..والتي حتاول أن تعطي قاعدة مفادها :كل
صويف كافر ..وال هيم يف ذلك أن يكون متقدما أو متأخرا ..سلفيا أو خلفيا ..فمجرد نسبته
للتصوف تطبعه بطابع الكفر ،حتى لو برأه منه ابن تيمية وغريه ..فال عربة بذلك ،ألن ابن
تيمية ـ كام يقول هؤالء السلفيون ـ مل يكن يدرك احليل التي احتالوا هبا عليه ،ليربئهم،
ويسكت عنهم.
ومن باب املثال ،أذكر هنا كتابا لقي إقباال كبريا من السلفيني منذ تأليفه إىل اآلن،
وهو مرجعهم األكرب يف هذا ـ بدل ابن تيمية ـ وهو كتاب (الكشف عن حقيقة الصوفية
ألول مرة يف التاريخ) الذي يعترب من أعظم الكتب التكفريية التي كتبها السلفية ،وخالفوا
هبا حتى مشاخيهم األوائل ،وقد بدأ حممود عبد الرؤوف القاسم ـ صاحب الكتاب ـ كتابه
هذا ببيان أن الصوفية مجيعا يشء واحد ،وحيملون فكرة واحدة ،ولذلك فإن تكفري ابن
تيمية أو غريه ألي واحد منهم ،جيعل اجلميع حتت طائلة التكفري.
يقول يف ذلك( :ال يوجد إال صوفية واحدة ،غايتها واحدة ،وحقيقتها واحدة
(وسنرى أن طريقتها واحدة) منذ أن وجدت الصوفية حتى النهاية ،وإن اختلفت األسامء،
()1

وهذه براهني من أقوال عارفيهم (وصاحب البيت أدرى بام فيه)

ونقل من نصوص الصوفية ما يدل عىل ذلك ،كقول اجلنيد (سيد الطائفة):
(الصوفية أهل بيت واحد ال يدخل فيهم غريهم)( ،)2وقول أيب نرص الرساج (صاحب
اللمع)( :ألن علم احلقائق ثمرة العلوم كلها ،وهناية مجيع العلوم ،وغاية مجيع العلوم إىل
علم احلقائق ،إذا انتهى إليها وقع يف بحر ال غاية له ،وهو علم القلوب ،وعلم املعارف،
(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص5
(  )2الرسالة القشريية (ص)127:

264

وعلم األرسار ،وعلم الباطن ،وعلم التصوف ،وعلم األحوال ،وعلم املعامالت ،أي ذلك
شئت فمعناه واحد)( ،)1وقول أيب طالب املكي( :فأما املعرفة األصلية التي هي أصل
املقامات ومكان املشاهدات ،فهي عندهم واحدة؛ ألن املعروف هبا واحد ،واملتعرف عنها،
إال أن هلا أعىل وأول ،فخصوص املؤمنني أعالها ،وهي مقامات املقربني ،وعمومهم أوهلا،
()2

وهي مقامات األبرار ،وهم أصحاب اليمني)

وهكذا نص عىل هذا الصوفية املتأخرون من أمثال ابن عجيبة الذي قال..( :بخالف
مذهب الصوفية ،فهي متفقة يف املقصد والعمل وإن اختلفت املسالك ..فمرجع كالم القوم
يف كل باب ألحواهلم ،وإال فال تنايف بني أقواهلم ملن تأملها ،وذلك بخالف مذهب غريهم،
والوجه فيه أن احلق واحد وطريقه واحدة وإن اختلفت مسالكها ،فالنهاية واحدة ،والذوق
واحد ،ويف معنى ذلك قال قائلهم:
الطرق شتى وطريق( )3احلق واحدة

والسالكون طريق احلق أفراد

ومذهب الصوفية هو االتفاق يف األصول والفروع ،أما األصول فنهايتهم الشهود
()4

والعيان ،وهم متفقون فيه ألنه أمر ذوقي ال خيتلف)

وهكذا قال الشيخ عبد القادر عيسى( :وإن الطريق واحدة يف حقيقتها ،وإن تعددت
املناهج العملية ،وتنوعت أساليب السري والسلوك ،تبع ًا لالجتهاد وتبدل املكان والزمان،
()5

وهلذا تعددت الطرق الصوفية ،وهي يف ذاهتا وحقيقتها وجوهرها واحدة)

وهكذا قال الشيخ عبد احلليم حممود( :ويف الناس من يرى أن التصوف مذاهب
(  )1اللمع (ص)457:
(  )2قوت القلوب)79/2( :
(  )3ليستقيم البيت جيب أن يكون (الطرق شتى ودرب احلق)...
(  )4الفتوحات اإلهلية( ،ص )101:وما بعدها.
(  )5حقائق عن التصوف( ،ص)272:
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وفرق وطوائف ،ولكن هذا التفكري املنحرف تأتى إِىل القائلني به من نظرهتم إىل علم الكالم
وإىل الفلسفة؛ ففي علم الكالم :أشاعرة ومعتزلة ومشبهة ،ويف الفلسفة :أرسطيون
وإِفالطونيون وديكارتيون ..ولقد خلط الكاتبون بني هذه الدراسات والتصوف ،فزعموا
أن يف التصوف مذاهب وفرق ًا وطوائف ولو أمعنوا النظر ،لعرفوا أن التصوف جتربة روحية،
وليس نظر ًا عقلي ًا ،وإذا كان النظر العقيل يفرق الناظرين إىل طوائف وفرق ،فإن التجربة ال
خيتلف فيها اثنان ..وكام أنه ال يستساغ اخللط بني الوسائل والغايات يف أي ميدان من
امليادين ،فإنه ال جيوز أن يستساغ اخللط بني طرق التصوف ،وهي وسائل ،وبني الغاية،
وهي التصوف نفسه ،فطرق التصوف متعددة خمتلفة ،وبعضها أوفق من بعض ،وبعضها
أرسع من بعض ،ولكنها عىل اختالفها وتعددها ،تؤدي إىل هدف واحد وغاية واحدة.
()1

التصوف إذن مذهب (بصيغة املفرد) ال مذهب (بصيغة اجلمع)

ومع كون ما ذكره هؤالء الصوفية واضح ال حرج فيه ،فالتجربة الصوفية ختتلف
عن الرؤى العقلية ،ولذلك فإهنا واحدة من حيث أهدافها ألهنا مجيعا هتدف إىل التعرف
عىل اهلل والتواصل معه إال أن الكاتب راح يستنتج منها ـ كعادة السلفية ـ أن إثبات كفر
واحد من هؤالء سيعمم النتيجة عىل اجلميع ،وتصبح املعادلة كالتايل :كل صويف كافر،
و(س) صويف ،إذن هو كافر..
وحينها ال نحتاج إلثبات كفر أي شخص إال إلثبات ميوله الروحية ،وحمبته
للصاحلني ،أو قراءة كتبهم ،فإن دعا اآلخرين إىل ذلك صار كفره مضاعفا ،ألنه سيتحمل
وزر كل من كفر بسببه.
يقول يف ذلك( :هذه أقوال لبعض كبار القوم ،نخلص منها إىل أن للصوفية عقيدة
واحدة يدين هبا كل املتصوفة قديمهم وحديثهم ،وأن الطرق الصوفية (كالشاذلية والرفاعية
(  )1التعرف ملذهب أهل التصوف( ،ص)13 ،12:
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والقادرية واخللوتية والنقشبندية واليرشطية واملولوية والبكطاشية والتجانية وغريها
وغريها ،وإن اختلفت أسامؤها ،فهي كلها تؤدي إىل هدف واحد هو العقيدة الصوفية
()1

الواحدة)

وهو ـ كسائر السلفية يف تعاملهم مع املخالفني هلم ـ يشق عىل قلوهبم ،ويرميهم
بالتقية إن دافعوا عن أنفسهم يف وجه أي هبتان يصب عليهم ..ويصورهم بصورة املتآمرين
عىل ذلك اإلسالم السلفي النظيف ،فيقول( :سيظن الكثريون -بناء عىل ما تقدم -أنه يكفي
لدراسة الصوفية أن ندرس عقيدة صويف واحد ،كالغزايل مثالًَ ،أو ابن عريب ،أو ابن عجيبة،
أو غريه ،ثم نطلق حك ًام بكل ثقة واطمئنان عىل مجيع املتصوفة ،وإن حكمنا سيكون علمي ًا
صحيح ًا ،فنقول :هذا صحيح كل الصحة من الناحية العلمية ،ولكننا أمام مجاعة باطنية هلم
عقيدة رسية ،استهوت عقوهلم ونفوسهم واستحوذت عليها ،فال هيتدون ً
سبيال إِال سبيلها،
وهم يدافعون عنها بكل ما لدهيم من إِمكانيات وباملراوغات واملغالطات واللف والدوران
()2

ومجيع األساليب الالعلمية والالأخالقية)

ثم يرضب مثال عىل ذلك فيقول ـ بيقني ليس وراءه يقني ـ (وكمثل عىل ذلك :إِهنم
يعلمون يقين ًا وخاصة الواصلون منهم أن الصوفية هي كفر وزندقة بالنسبة للرشيعة
اإلسالمية ،ومع ذلك فهم يكتمون هذه احلقيقة ويشيعون بني الناس أن الصوفية هي قمة
اإلسالم واإليامن وهي منتهى التقى والورع ،وهي مقام ا ِإلحسان ،وقد انطلت هذه اخلدعة
عىل الناس وصدقوها ،حتى لو قلت ألحدهم :إِن الصوفية زندقة ،لثار عليك واهتمك
االهتامات التي ال ختطر لك عىل بال ،رغم َأنه ليس صوف ًّيا ،ولكنه اقتنع باخلدعة وانجرت

(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.8
(  )2الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.8
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()1

عليه ذيوهلا)

وهو ـ كسائر السلفية ـ ال يقبل من الصوفية ـ كام ال يقبل من غريهم ـ إال أن خيضعوا
لكل ما ينسبونه هلم ،فإن دافعوا عن أنفسهم باحلقائق العلمية القطعية اعتربوا مراوغني
خمادعني يستعملون أساليب الباطنية ،يقول يف ذلك( :ومثل من مراوغاهتم املعتادة :لو
جئتهم بدراسة عن صوفية ابن عريب ً
مثال ،لسمعت من يقول لك :هذا مدسوس عليهَ ،أو
لسمعت من يقول :هذا يشء ال يدين به الباقون ،أو لسمعت :هذا كان فيام مىض من الزمان،
ومل يبق له أثر ،أو تسمع من يقول :الصوفية اآلن ال يعرفون هذه األمور وال يفهموهنا،
ف َأكثرهم بسطاء وسذج ،أو هذا يعرفه بعضهم وجيهله اآلخرون ،وإن كانت الدراسة حول
صويف غري مشهور ،فسيكون اجلواب :هذا مندس عىل الصوفية ،مدع هلا ،والصوفية احلقة
بريئة منه ومن أمثاله ،والصوفية احلقة هي قمة ِاإلسالم ِ
واإليامن..ولو أتيتهم بنصوص
صوفية للغزايل مثالً ،وبرهنت هلم عىل صحتها وصحة نسبتها إىل قائلها وأريتهم مواضع
الضالل فيها ،فاجلواب الذي ستسمعه :هذا كالم له تأويل! أو جيب أن نؤوله! أو هذا كالم
ال نفهمه ،ومثل هذه األجوبة ،نسمعها أيض ًا من غري املتصوفة من كثري من الناس ،ألهنم
سمعوها سابق ًا من املتصوفة ،وسمعوها وسمعوها كثري ًا حتى اقتنعوا هبا)

()2

ولألسف فإهنم هم أنفسهم ـ أي السلفية ـ تأتيهم بالرباهني القاطعة من كتبهم،
فيذكرون لك أن فيها فالن ،وهو ضعيف ،وفالن مل يوثقه ابن حبان ،أو تكلم فيه ابن أيب
زرعة ..فإن ذكرت هلم شيئا مما قاله ابن تيمية أو غريه مما ينكرونه زعموا أنه مدسوس
عليهم ..فإن ذكرت هلم رجال من السلف الذي أثنى عليه ابن القيم كاهلروي ،ذكر لك أن
ابن القيم انخدع فيه ..وهكذا يتيحون ألنفسهم ما يمنعون منه غريهم.
(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.9
(  )2الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.10
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حتى أنه يف موضوعنا هذا املتعلق بالتكفري ..إذا نقلت هلم النصوص الكثرية من
تكفري سلفهم لألشاعرة أو غريهم ،يأتيك بنص قاله واحد من املتأخرين ..ثم يقول لك:
نحن ال نقول بذلك ،وها هو فالن أفتى هبذه الفتوى ..فيسمحون للواحد منهم أن ينسخ
كل جرائم سلفه ..بينام يكلفون الصوفية أو غريهم من خمالفيهم بأن يتحملوا أوزار أي
واحد منهم.
وهذا يذكرنا بموقف السلفية من حتريف الشيعة للقرآن الكريم ،حيث يلجأون إىل
كتاب واحد ألفه رجل منهم ،ليس له أي مكانة بينهم ،ويتغافلون عن مئات الكتب
والترصحيات والنصوص التي تؤكد أن قرآن الشيعة هو نفسه قرآن سائر املسلمني.
وهذا كله من التطفيف السلفي يف امليزان الذي جعلهم يضعون مكاييل خاصة هبم،
ومكاييل خاصة بغريهم.
وأحب أن أبني هنا أن الصوفية وعىل مدار التاريخ كانوا من أكثر الناس تساحما مع
األمة مجيعا ،بل مع البرش مجيعا ،وهلذا مل حيفظ عنهم أي إساءة أو أذى أو ممارسة عنف مع
أي جهة من اجلهات ..وهذا ما جعلهم ينترشون يف كثري من مناطق اإلسالمي ،وينرشون
معهم اإلسالم وسامحة اإلسالم.
وقد قال الصويف الكبري األستاذ السيد حممد زكي إبراهيم رائد العشرية املحمدية يف
كتابه املعنون بـ [أهل القبلة كلهم موحدون وكل مساجدهم مساجد التوحيد ،ليس منهم
كافر وال مرشك وال وثني وال مرتد ،وان قرص أو اخطأ أو جتاوز] يبني سامحة الصوفية مع
كل مذاهب األمة وطوائفها ،وذلك تعليقا عىل احلديث الذي يتعلق به السلفية يف تكفري
سائر األمة واحلكم هبالكها ،فقد قال( :بقي الكالم عن احلديث الذي ال يزال يلغط به
بعضهم ،ابتغاء تطبيقه عىل اجلامعات الصوفية بخاصة وليس إال [هو يقصد يف الفرتة التي
كتب فيها الكتاب حيث كانت احلرب حينها متوجهة للصوفية ،أما اآلن فهي متوجهة
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للشيعة] ..ونحن عىل تقدير صحته ،قد بينا لك من نصوص القرآن ثم من املسلامت البدهيية
أن تعدد السبل إىل املقصود الواحد أمر طبيعي ورشعي ،فال ينسحب عليه حكم (تعدد
الفرق) ألن الذي يطلق عليها جتاوزا أو جمازا اسم(الفرق) اآلن يف اإلسالم ،كلها دائرة يف
فلك الكتاب والسنة ،فهي عىل ما كان عليه رسول اهلل  هو وأصحابه .فهى(مذاهب) أو
(مشارب) أو(سبل) تبتدئ من الشهادتني ،وتنتهي عندها حقهام وأثرمها .فهى واحدة)..
فالسادة املالكية ،واألحناف ،والشافعية ،واحلنابلة ،والزيدية ،والظاهرية واإلباظية
واإلمامية واهلادوية والصوفية والسلفية ،واألشعرية واملا تريدية ،بل واملعتزلة (املعتدلني)
كل هؤالء وأمثاهلم يسريون يف طريق واحد عىل (أساليب) خمتلفة من الفهم واالستنباط
واملقارنة والبحث ..ويلحق هبؤالء مجيعا سائر اهليئات واجلامعات اإلسالمية السليمة
()1

املنترشة يف بقاع األرض وهي ألوف ال حتص)

ثم بني موضع انطباق احلديث ،فقال( :وإنام ينطبق احلديث (عىل فرض صحته) عىل
غالة اخلوارج والباطنية والقرامطة والبهائية والتاديانية واجلامعات املستحدثة من السلفية
ونحو هؤالء من الفرق التي ذكرها أصحاب كتب (امللل والنحل) ممن خالفوا األصول
عمدا ،وأنكروا املعلوم من الدين بالرضورة ،وليس يف طوائف الصوفية خاصة وبقية
الطوائف االسالمية املعتدلة من خالف االصول عمدا أو أنكر املعروف من الدين
بالرضورة وإن تطرف أو غاىل ،ربام كان فيهم املقرصون ،أو املخطئون ،أو العصاة ،وهذا ال
حيرمهم من الدين وال يسحب عليهم حكم الفرق الكافرة ،فبعض الفرق أشد غلوا
وانحرافا وتطرفا وانجرافا ،ومع هذا فهى مسلمة ،فاملعصية يشء ،والردة والزندقة والرشك
()2

والكفر يشء آخر)

(  )1أهل القبلة كلهم موحدون ،ص.24
(  )2أهل القبلة كلهم موحدون ،ص.25
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بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل أن نثبت باألدلة القطعية تكفري السلفية
للصوفية تكفريا مطلقا أو تكفريا معينا.
أوال ـ التكفري املطلق:
يضع السلفية الكثري من نواقض اإليامن املرتبطة بالتصوف ،منها ما يرتبط بالعقائد
والتصورات ،ومنها ما يرتبط ببعض السلوكات العملية التي يدرجها السلفية ضمن
نواقض توحيد األلوهية ،وقد استقرأنا أقواهلم يف ذلك ابتداء من السلف األول إىل اليوم،
فوجدنا أنه يمكن تصنيفها إىل أربعة نواقض كربى:
 1ـ هتمة التنزيه املطلق للحرضة اإلهلية :فالسلفية يتهمون الصوفية بالقول بوحدة
الوجود بمعناها الفلسفي الذي جيعل من اخلالق واملخلوق شيئا واحدا ،أو وحدة املوجود
ـ كام يعرب بعضهم ـ أو تنزيه اهلل عن أن يوجد معه غريه كام يمكن أن يعرب..
 2ـ هتمة املواجيد واألشواق الروحية :أو وحدة الشهود والفناء واحللول واالحتاد.
 3ـ هتمة تعظيم احلرضة النبوية :بالتوسل واالستغاثة هبا ،وكتابة القصائد والزيارات
واالحتفال باملناسبات املختلفة..
 4ـ هتمة تقديس الوالية واألولياء :ومنها تعظيم آل بيت النبوة ،واهتام الصوفية
بالتشيع عىل أساس ذلك ،أو بالقبورية والرشك نتيجة تعظيم مقامات األولياء.
 1ـ هتمة التنزيه املطلق للحرضة اإلهلية:
وهذه أكرب التهم ،وقد اهتم هبا ابن تيمية كثريا ،وعىل أساسها كفر كثريا من مشايخ
الصوفية املتأخرين ..واملعارصون من السلفية يرمون هبا كل الصوفية ابتداء من اجلنيد إىل
آخر صويف ..وهم يقرؤون كل ما يقوله الصوفية من معان حتض عىل التوحيد إىل هذا
املعنى.
ومن أمثلة ذلك قول صاحب كتاب [الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف
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التاريخ] يف فصل خصصه لوحدة الوجود عند الصوفية( :إن الصوفيني كلهم ،من أوهلم
()1

إىل آخرهم( ،إال املبتدئني) ،يؤمنون بوحدة الوجود)

ثم راح يسوق الكثري من تلك النصوص اجلميلة التي ذكرها الصوفية ،والتي راحوا
من خالهلا يعمقون صلة املؤمنني باهلل ،ليجعلوا قبلة قلوهبم واحدة هي اهلل ..لكنها مل تكن
مجيلة عند السلفية ،ألن لوثة اخلوف من الرشك التي امتألت هبا عقوهلم جعلتهم ينكرون
كل يشء ،ويشكون يف كل يشء ..وليتهم إذ مل يفهموها ،أو مل تعجبهم ،سكتوا ،بل إهنم
شنوا محلة كبرية عليها ،واعتربوها زندقة وهرطقة ،واعتربوا أولئك العارفني الذين نطقوا
هبا زنادقة منحرفني ضالني.
ومن أمثلة ذلك تلك النصوص اجلميلة املمتلئة بتنزيه اهلل وتعظيمه ،قول أيب حامد
الغزايل..( :فمن عرف احلق رآه يف كل يشء ،إذ كل يشء فهو منه وإليه وبه وله ،فهو الكل
عىل التحقيق ،ومن ال يراه يف كل ما يراه فكأنه ما عرفه ،ومن عرفه عرف أن كل يشء ما
خال اهلل باطل ،وأن كل يشء هالك إال وجهه ،ال أنه سيبطل يف ثاين احلال ،بل هو اآلن
( )2

باطل)

وقد علق صاحب الكتاب عىل هذا بقوله( :يبني لنا الغزايل هنا كيف يفهمون اجلملة
يش ٍء َهالِك إِ َّال َو ْج َه ُه﴾ [القصص ،]88:ومنذ
(كل يشء ما خال اهلل باطل) ،واآلية ﴿ ُك ُّل َ ْ
()3

اآلن جيب أن نعرف كيف يفهموهنا ،وال نحاول التأويل واللف والدوران مثلهم)

وينقل عن الغزايل قوله( :نعلم أن للقلب مي ً
ال إىل صفات هبيمية ..وإىل صفات
سبعية ..وإىل صفات شيطانية ..وإىل صفات ربوبية ..فهو ملا فيه من األمر الرباين حيب

(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.75
(  )2إحياء علوم الدين)254/1( :
(  )3الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.91
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الربوبية بالطبع؟! ومعنى الربوبية التوحد بالكامل ،والتفرد بالوجود عىل سبيل االستقالل؛
فصار الكامل من صفات اإلهلية ،فصار حمبوب ًا بالطبع لإلنسان .والكامل بالتفرد بالوجود،
فإن املشاركة يف الوجود نقص ال حمالة؛ فكامل الشمس يف أهنا موجودة وحدها ،فلو كان
معها شمس أخرى لكان ذلك نقص ًا يف حقها إذ مل تكن منفردة بكامل معنى الشمسية.
واملنفرد بالوجود هو اهلل تعاىل إذ ليس معه موجود سواه ،فإن ما سواه أثر من آثار قدرته ال
قوام له بذاته ،بل هو قائم به...وكام أن إرشاق نور الشمس يف أقطار اآلفاق ليس نقصان ًا يف
الشمس بل هو من مجلة كامهلا ،وإنام نقصان الشمس بوجود شمس أخرى ..فكذلك وجود
كل ما يف العامل يرجع إىل إرشاق أنوار القدرة ..فإذ ًا معنى الربوبية التفرد بالوجود ،وهو
الكامل...ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية( :ما من إنسان إال ويف باطنه ما رصح به
فرعون من قولهَ ﴿ :أنَا َر ُّب ُك ُم األَع َْىل﴾ [النازعات ،]24:ولكنه ليس جيد له جماالً ،وهو كام
()1

قال)

ومع أن هذا النص واضح يف تنزيه اهلل وتعظيمه وأنه صاحب الوجود احلقيقي ،وما
عداه ال يملك هذا الوجود األصيل ،بل وجوده تبعي ،فقد علق عليه الكاتب بقوله( :هذا
النص مشحون ـ أي بوحدة الوجود ـ لكن أهم ما فيه هو -1 :استعامل الغزايل أساليب
علم الكالم إلثبات أمر غيبي تتعذر معرفته إال عن طريق الوحي -2 ..قوله( :املنفرد
بالوجود هو اهلل تعاىل إذ ليس معه موجود سواه) يعني :أن اهلل جلت قدرته ،مل خيلق شيئ ًا
من العدم ،إذ لو خلق شيئ ًا من العدم لكان هذا اليشء غري اهلل ،ولكان مع اهلل موجود آخر
غريه ،لكن احلجة يقرر أن ليس مع اهلل موجود سواه ،وهذه هي( :وحدة الوجود)-3 ..
إعطاؤه لكلمة (الربوبية) معنى مل يرد عن خري البرش ،وال عن خري القرون ،وال عن
تابيعهم -4 ..إيراده القول الذي يعزوه إىل بعض مشايخ الصوفية والذي يفيد(:أ -إن
(  )1إحياء علوم الدين)243/3( :

273

(رصح) .ب -هذه الربوبية
فرعون رب يف الباطن ،وقد رصح هبذه الربوبية .لننتبه إىل كلمة ّ
هي يف باطن كل إنسان ،أي :أن كل إنسان هو رب يف الباطن ،لكنه ال جيد جماالً الستشعار
هذه الربوبية أو للترصيح هبا مثل فرعون) -5 ..تقرير الغزايل صحة هذا القول لقوله:
()1

(وهو كام قال)

هبذه الطريقة حيلل السلفية كالم العارفني ،وبقلوهبم املريضة حيولون تلك املعاين
الرقيقة السامية إىل هذا املنحدر السحيق ..كل ذلك لريضوا نزوة تكفري علم عظيم اتفقت
األمة عىل احرتامه واالستفادة منه.
وهكذا ينقل قول الغزايل ـ وهو يتحدث عن إكرامات اهلل للسالكني إليه ـ( :ومن
ارتفع احلجاب بينه وبني اهلل جتىل صورة امللك وامللكوت يف قلبه ،فريى جن ًة عرض بعضها
الساموات واألرض ،أما مجلتها فأكثر سعة من الساموات واألرض؛ ألن الساموات
واألرض عبارة عن عامل امللك والشهادة ..وأما عامل امللكوت ،وهي األرسار الغائبة عن
مشاهدة األبص ار ،املخصوصة بإدراك البصائر ،فال هناية له .نعم ،الذي يلوح للقلب منه
مقدار ٍ
متناه ..ومجلة عامل امللك وامللكوت إذا أخذ دفعة واحدة تسمى (احلرضة الربوبية)؛
ألن احلرضة الربوبية حميطة بكل املوجودات ،إذ ليس يف الوجود يشء سوى اهلل تعاىل
()2

وأفعاله؟ ومملك ُته وعبيدُ ه من أفعاله)

وعلق عىل ذلك بتوضيح مراد الغزايل احلقيقي عىل حسب ما يفهم العقل السلفي،
فقال( :نحن اآلن نعرف مما سبق ومما سيأيت من نصوص ،أنه وأهنم يعنون بقوله وقوهلم:
()3

(أفعال اهلل) أي :حركاته (سبحانه عام يصفون)

(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.85
(  )2إحياء علوم الدين)13/3( :
(  )3الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.86
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وهكذا ينقل هذه الدرر اجلميلة من كالم الغزايل عن حقيقة تنزيه الصوفية املطلق
هلل ،يف قوله( :والثالثة :أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق ،وهو مقام
املقربني ،وذلك بأن يرى أشياء كثرية ،ولكن يراها عىل كثرهتا صادرة عن الواحد القهار.
وتسميه الصوفية
والرابعة :أن ال يرى يف الوجود إال واحد ًا ،وهي مشاهدة الصديقني،
ِّ
(الفناء يف التوحيد)..والثالث :موحد ،بمعنى أنه مل يشاهد إال ً
فاعال واحد ًا إذا انكشف له
احلق كام هو عليه ،وال يرى ً
فاعال باحلقيقة إال واحد ًا وقد انكشفت له احلقيقة كام هي عليه،
ال أنه ك َّلف قلبه أن يعقد عىل مفهوم لفظ احلقيقة ،فإن تلك رتبة العوام واملتكلمني..
والرابع :موحد بمعنى أنه مل حيرض يف شهوده غري الواحد ،فال يرى الكل من حيث إنه كثري،
()1

بل من حيث إنه واحد .وهذه هي الغاية القصوى يف التوحيد)

يتصور أن ال يشاهد إال واحد ًا،
ثم جييب عن رس ذلك ،فيقول( :فإن قلت :كيف
ّ
وهو يشاهد السامء واألرض ،وسائر األجسام املحسوسة ،وهي كثرية؟ فكيف يكون الكثري
ٍ
مشاهدة
واحد ًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم املكاشفات ..وهو أن اليشء قد يكون كثري ًا بنوع
واعتبار ،ويكون واحد ًا بنوع آخر من املشاهدة واالعتبار ،وهذا كام أن ِاإلنسان كثري إن
ٍ
ٍ
ومشاهدة
باعتبار آخر
التفت إىل روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ،وهو
ّ
أخرى واحد ،إذ نقول :إنه إنسان واحد ..والفرق بينهام أنه يف حالة االستغراق واالستهتار
وامللتفت إىل الكثرة يف (تفرقة)
به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق ،وكأنه يف عني (اجلمع)؛
ُ
فكذلك كل ما يف الوجود من اخلالق واملخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثرية خمتلفة ،فهو
ٍ
واحد من االعتبارات واحد ،وباعتبارات أخر سواه كثري...وهذه املشاهدة التي ال
باعتبار
يظهر فيها إال الواحد احلق ،تارة تدوم ،وتارة تطرأ كالربق اخلاطف ،وهو األكثر ،والدوام

(  )1إحياء علوم الدين)212/4( :
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()1

نادر عزيز)

ثم يعلق الكاتب عىل هذا التوحيد العرفاين السامي بقوله( :أرجو االنتباه إىل كلمتى:
(اجلمع والتفرقة) اللتني يرشح معنامها بوضوح ،ويقول( :فكذلك عقولنا ضعيفة ،ومجال
احلضوة ِاإلهلية يف هناية اإلرشاق واالستنارة ،ويف غاية االستغراق والشمول ،حتى مل يشذ
عن ظهوره ذرة من ملكوت الساموات واألرض ،فصار ظهوره سبب خفائه ،فسبحان من
احتجب بإرشاق نوره ،واختفى عن البصائر واألبصار بظهوره ،وال ُيتعجب من اختفاء
عم وجوده حتى إنه ال ضدّ له،
ذلك بسبب الظهور ،فإن األشياء ُتستبان بأضدادها ،وما ّ
()3 ( )2

عرس إدراكه) )

ومع وضوح هذا الكالم ومجاله وروحانيته إال أن السلفية ال يستفيدون منه إال شيئا
واحدا هو كفر صاحبه ..أما لو ذكر الغزايل بأن اهلل ليس سوى جرم من األجرام ،أو جسم
من األجسام ،وأن له بيتا يف اجلنة ،وأنه جيلس ويستلقي وجيري وهيرول ،فإنه حينها يصري
موحدا ومسلام.
هذا جمرد مثال عن مواقف السلفية من كالم أيب حامد الغزايل يف التوحيد السني
التنزهيي ،ال التوحيد السلفي الوثني.
ونحب أن نسوق هنا للداللة عىل معنى وحدة الوجود عند الصوفية ،والتي كفرهم
ابن تيمية والسلفية مجيعا بسببها ،كالم عاملني جليلني ناال حظهام من االهتامم من لدن
الصوفية بمدارسها املختلفة ،كام ناال حظهام من التكفري من املدارس السلفية املختلفة.
أما أوهلام ،فهو الشيخ عبد القادر عيسى ،وهو شيخ طريقة له مريدوه ،وشهادته هلا

( ِ )1اإلحياء)213/4( :
( ِ )2
اإلحياء)276/4( :
(  )3الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.86
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أمهيتها الكربى ،باعتبار عالقته العملية بالتصوف ..وأما الثاين فهو الشيخ عبد احلليم
حممود ،وهو باحث وأكاديمي ومطلع عىل الفلسفات املختلفة ،باإلضافة ملامرسته
للتصوف.
أما األول ،وهو الشيخ عبد القادر عيسى فقد عقد فصال يف كتابه العظيم [حقائق
عن التصوف] لرد هذه الشبهة عن الصوفية قدم له بقوله( :اختلف علامء النظر يف موقفهم
من العارفني املحققني القائلني بوحدة الوجود ،فمنهم من ترسع باهتامهم بالكفر والضالل،
وفهم كالمهم عىل غري املراد .ومنهم من مل يتورط بالتهجم عليهم ،فتثبت يف األمر ورجع
إِليهم ليعرف مرادهم .ألن هؤالء العارفني مع توسعهم يف هذه املسألة مل يبحثوا فيها بحث ًا
ودونوا ألنفسهم وتالميذهم ال ملن مل يشهد
يزيل إِشكال علامء النظر ،ألهنم تكلموا يف ذلك َّ
تلك الوحدة من غريهم ،لذلك احتاج األمر ِ
لإليضاح لتطمئن به قلوب أهل التسليم من
()1

علامء النظر)

وبناء عىل هذا فقد راح ـ وهو الشيخ املريب صاحب الطريقة ـ يرشح املراد منها عند
الصوفية ،وأن معناها ال يعود إال لتنزيه اهلل عن مشاهبة خملوقاته يف أي يشء حتى يف الوجود
نفسه ،فاهلل صاحب الوجود احلقيقي الواجب ،وأما خملوقاته ،فوجودها تبعي ال ذايت،
وناقص ال كامل ،فقال( :ونظر ًا ألن مسألة وحدة الوجود أخذت حظ ًا كبري ًا من اهتامم
بعض العلامء ،وشغلت أذهان الكثري منهم ،أردنا أن نزيد املوضوع إِيضاح ًا وتبسيط ًا خدمة
للرشيعة وتنوير ًا لألفهام فنقول :إِن الوجود نوعان :وجود قديم أزيل؛ وهو واجب ،وهو
احلق سبحانه وتعاىل ،قال تعاىل﴿ :ذلِ َك َّ
حل ُّق﴾ [احلج .]22 :أي الثابت
بأن اهللَ ُه َو ا َ
املح َّقق ،ووجود جائز عريض ممكن ،وهو وجود من عداه من املُ ْحدَ ثات)
الوجودَ ،

()2

(  )1حقائق عن التصوف ،ص.543
(  )2حقائق عن التصوف ،ص.544
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وبناء عىل هذه البدهيية القرآنية والعقلية راح يميز بني الفهم الرشعي لوحدة الوجود
كام يقول هبا الصوفية ،ووحدة الوجود الفلسفية ،والتي يتوهم السلفية أهنا من مقوالت
الصوفية.
فذكر أن وحدة الوجود الفلسفية والتي تعني (احتاد احلق باخللق ،وأنه ال يشء يف
هذا الوجود سوى احلق ،وأن الكل هو ،وأنه هو الكل ،وأنه عني األشياء ،ويف كل يشء له
()1

آية تدل عىل أنه عينه)

وقد حكم عىل هذا النوع من الوحدة بأنه (كفر وزندقة وأشد ضاللة من أباطيل
اليهود والنصارى وعبدة األوثان ،وقد شدَّ د الصوفية النكري عىل قائله ،وأفت َْوا بكفره،
وحذروا الناس من جمالسته .قال العارف باهلل أبو بكر حممد بناين( :فاحذر يا أخي َّ
َّ
كل احلذر
من اجللوس مع من يقول :ما َث َّم إِال اهلل ،ويسرتسل مع اهلوى ،فإِن ذلك هو الزندقة
املحضة ،إِذ العارف املحقق إِذا صح قدمه يف الرشيعة ،ورسخ يف احلقيقة ،و َت َف َّو َه بقوله :ما
َث َّم إِال اهلل ،مل يكن قصد ُه من هذه العبارة إِ
َ
سقاط الرشائع وإِمهال التكاليف ،حاش هلل أن
()3 ( )2

يكون هذا قصده) )

أما وحدة الوجود الثانية ،والتي يقصدها الصوفية بتعبرياهتم املختلفة ،فهي (وحدة
الوجود القديم األزيل ،وهو احلق سبحانه ،فهو الشك واحد منزه عن التعدد .ومل يقصدوا
بكالمهم الوجود العريض املتعدد .وهو الكون احلادث ،نظر ًا ألن وجوده جمازي ،ويف أصله
عَدَ ِمي ال يرض وال ينفع .فالكون معدوم يف نفسه ،هالك ٍ
فان يف كل حلظة .قال تعاىلُ ﴿ :ك ُّل
ٍّ
ٍ ِ
جه ُه﴾ [القصصِ .]88 :
اإلجياد ،و ُي ْثب ُته ِ
وإنام ُيظهره ِ
اإلمداد .الكائنات
َيشء هالك إال َو َ

(  )1حقائق عن التصوف ،ص.544
(  )2مدارج السلوك إِىل ملك امللوك للعارف الكبري حممد بناين املتوىف 1284هـ.
(  )3حقائق عن التصوف ،ص.544
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ثابتة بإِثباته ،وممحوة ب َأحدِّ َية ذاته ،وإِنام ُي ْمسكه رس القيومية فيه)

()1

يش ٍء
وهم يستشهدون هلذا املعنى باملعنى اإلشاري املبثوث يف ثنايا قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َ ْ

َهالِك إِ َّال َو ْج َه ُه﴾ [القصص ،]88 :فيفهمون منها أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك ،أو
هو عدم حمض ونفي رصف ،وإنام له الوجود من جهة ربه ،فهو هالك باعتبار ذاته ،موجود
بوجه ربه ،أي أن وجوده قارص عىل جهة ربه.
وربام يفيد سياق اآلية هذا املعنى ،فهو قد ورد يف أثناء الدعوة إىل توحيد اهلل يف
الدعاء والعبادة ،ليقول من جهة ال تتخذ أي ند تدعوه من دون اهلل فسيأيت اليوم الذي هيلك
فيه ،فال يبقى يشء غري اهلل ،وقد تفيد ما يريده خالعو لباس الكون املعدوم من نفي الوجود
الذايت ،فلذلك يكون من دعا غري اهلل ،متوجها بالدعاء إىل الوهم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َال تَدْ ُع
ِ ِ
احلُك ُْم َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
يش ٍء َهالِك إِ َّال َو ْج َه ُه َل ُه ْ
َم َع اهللَِّ إِ َهلًا َ
ون﴾ [القصص:
آخ َر َال إ َل َه إ َّال ُه َو ُك ُّل َ ْ
]88
وال تنايف بني املعنيني ،وال تصادم بينهام ،وال يلغي أحدمها اآلخر( ،)2بل إن املعنى
األول مؤسس عىل املعنى الثاين.
وهكذا يفهم العارفون من كل النصوص الواردة يف إثبات وحدانية احلق أو أحديته
أو أحقيته:وقد كان النبي  إذا قام إىل الصالة يف جوف الليل قال من ضمن دعاء
التهجد(:أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق ولقاؤك احلق واجلنة حق والنار حق

(  )1حقائق عن التصوف ،ص.545
(  )2وقد أنكر ابن تيمية هذا التفسري بوجوه من اإلنكار قال يف التقديم هلا :وإذا كان املقصود هنا الكالم يف تفسري
اآلية تفسري اآلية بام هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف واملفرسين من أن املعنى كل يشء هالك إال ما أريد به وجهه هو
أحسن من ذلك التفسري املحدث ،بل ال جيوز تفسري اآلية بذلك التفسري املحدث ،وهذا يبني بوجوه بعضها يشري إىل الرجحان
وبعضها يشري إىل البطالن .انظر :جمموع الفتاوى.28/2:
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()1

والساعة حق والنبيون حق وحممد حق)

ففي قوله (:أنت احلق) أي واجب الوجود؛ فأصله من حق اليشء أي ثبت
ووجب ،فوجود اهلل هو الوجود احلقيقي إذ وجوده لنفسه ،مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم؛
وما عداه مما يقال عليه هذا االسم مسبوق بعدم ،وجيوز عليه حلاق العدم ،ووجوده من
موجده ال من نفسه ،فهو معدوم باعتبار ذاته يف كل األحوال ،كام قال الشيخ أبو مدين(:)2
اهلل قل وذر الوجود وما حوى

إن كنت مرتاد ًا بلوغ كامل

أن

حققته

عدم عىل التفصيل واإلمجال

والعوامل

كلها

لواله يف حمو ويف اضمحالل

ذاته

فوجوده لواله عني حمال

والعارفون برهبم مل يشهدوا شيئ ًا

سوى

املتعال

ورأوا سواه عىل احلقيقة هالكــــــــ ًا

يف احلال واملايض واالستقبال

فالكل

دون

واعلم بأنك

اهلل

من ال وجود لذاته

من

املتكرب

وعرب اآلخر عن انشغال العارف باهلل عن الكون بقوله:
شغل املحب عن اهلواء برسه

يف حب من خلق اهلواء وسخره

والعارفون عقوهلم معقولة

عن كل كون ترتضيه مطهره

فهم لديه مكرمون ويف الورى

ومسرته

أحواهلم

جمهولة

وباعتبار هذا املعنى كان أصدق كلمة قاهلا الشاعر ،كام ورد يف احلديث كلمة

(  )1صحيح البخاري ()61 /2
(  )2أبو مدين ،الديوان ،ص.57
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لبيد( :)1أال كل يشء ما خال اهلل باطل(.)2
ومن هذا الباب جاءت أسامء اهلل تعاىل التي نص عليها قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو ْاألَ َّو ُل
ِ
ِ
ِ
يش ٍء عَلِيم ﴾ [احلديد]3 :
َو ْاآلخ ُر َوال َّظاه ُر َوا ْل َباط ُن َو ُه َو بِ ُك ِّل َ ْ
فالتأمل يف املعاين العميقة التي حتملها هذه األسامء يلبس األشياء مجيعا ثوب العدم،
ليبقى احلق وحده هو املتفرد بالوجوداحلقيقي.
وقد قال سيد قطب مبينا عمق املعاين التي تدل عليها هذه األسامء احلسنى(:وما يكاد
يفيق من تصور هذه احلقيقة الضخمة التي متأل الكيان البرشي وتفيض ،حتى تطالعه حقيقة
أخرى ،لعلها أضخم وأقوى .حقيقة أن ال كينونة ليشء يف هذا الوجود عىل احلقيقة.
فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هلل وحده سبحانه؛ ومن ثم فهي حميطة بكل يشء ،عليمة
ِ
ِ
ِ
يش ٍء عَلِيم ﴾ [احلديد]3 :
بكل يشء ﴿ ُه َو ْاألَ َّو ُل َو ْاآلخ ُر َوال َّظاه ُر َوا ْل َباط ُن َو ُه َو بِ ُك ِّل َ ْ
ويقول عن املعاين التي يستشعرها ،وهو يعيش يف ظالل هذه األسامء(:األول فليس
قبله يشء .واآلخر فليس بعده يشء .والظاهر فليس فوقه يشء .والباطن فليس دونه يشء..
األول واآلخر مستغرقا كل حقيقة الزمان ،والظاهر والباطن مستغرقا كل حقيقة املكان.
ومها مطلقتان .ويتلفت القلب البرشي فال جيد كينونة ليشء إال هلل .وهذه كل مقومات
الكينونة ثابتة له دون سواه .حتى وجود هذا القلب ذاته ال يتحقق إال مستمدا من وجود
اهلل .فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل يشء وجوده .وهذه
احلقيقة هي احلقيقة األوىل التي يستمد منها كل يشء حقيقته .وليس وراءها حقيقة ذاتية
()3

وال وجود ذايت ليشء يف هذا الوجود)

(  )1وقد ورد احلديث بصيغ خمتلفة منها أشعر كلمة تكلمت هبا العرب ،ويف رواية أصدق كلمة قاهلا شاعر ،ويف
أخرى أصدق بيت قاله الشاعر ،ويف أخرى أصدق بيت قالته الشعراء ،ويف أخرى أصدق كلمة قالتها العرب.
(  )2صحيح البخاري ( ،)53 /5صحيح مسلم ()49 /7
(  )3سيد قطب ()3161 /5

281

ونحب أن نبني هنا أن سيد قطب عىل الرغم من عدم انتامئه ألي طريقة صوفية ،ومع
ذلك رمي بسبب هذه الكلامت بالقول بوحدة الوجود ..وكفر بسببها ،وبأسباب أخرى
سنراها يف الفصل اخلاص بتكفري السلفية للحركات اإلسالمية.
وقد نبه الشيخ عبد القادر عيسى يف هناية بيانه ملوقف الصوفية من وحدة الوجود إىل
أن الصوفية يتواصون بينهم يف عدم احلديث عن أمثال هذه املسائل ،ألهنا مسائل ذوقية،
والعارف هو الذي يعيش احلقيقة ال الذي جيادل هبا ،فقال( :وعىل ٌّ
كل فاألَ ْوىل بالصويف يف
هذا الزمان أن يبتعد عن األلفاظ والتعابري التي فيها إِهيام أو غموض أو اشتباه ،لئال يوقع
الناس بسوء الظن به ،أو تأويل كالمه عىل غري ما يقصده ،وألن كثري ًا من الزنادقة والدخالء
عىل الصوفية قد تكلموا بمثل هذه العبارات املومهة واأللفاظ املتشاهبة ،لِ َي ْظهروا ما ُيكِنُّونَه
ِ
ِ
رب ُروا ما يقعون فيه
يف قلوهبم من عقائد فاسدة ،وليصلوا بذلك إِىل إِباحة املحرمات ،ولي ِّ
من املنكرات والفواحش ،فاختلط احلق بالباطل ،و ُأ ِخ َذ املؤمن الصادق بجريرة الفاسق
وأو َص ْوا تالمذهتم
الغراءْ ،
املنحرف ،وهلذا س َّي َج الصوفية بواطنهم وظواهرهم بالرشيعة َّ
بالتمسك هبا قوالً وعم ً
ال وحاالً ،فهي عندهم باب الدخول وسلم الوصول ،و َم ْن حاد
()1

عنها كان من اهلالكني)

بعد أن عرفنا تفسري الشيخ عبد القادر عيسى حلقيقة وحدة الوجود ـ كام يفهمها
الصوفية ،ال كام يفهمها الفالسفة ـ نذكر اآلن تفسري الشيخ الدكتور عبد احلليم حممود شيخ
األزهر السابق ،والذي اهتم بالتصوف كثريا ،إىل جانبه اهتاممه بالفلسفة ،وشهادته هلا
أمهيتها الكربى يف هذا املجال.
وقد تعرض هلا الشيخ عبد احلليم حممود يف مواطن كثرية من كتبه ،وبني اتفاقها مع
العقائد اإلسالمية ،وبعدها عن الفلسفات اإلحلادية ،ومن ذلك ما ذكره يف كتابه (أبو
(  )1حقائق عن التصوف ،ص.546
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العباس املرس) حيث قال( :نريد أن نبدأ مبارشة بمالحظة تزيل – بصورة غري متوقعة –
حدة املناقشة يف هذا املوضوع .وذلك أننا بصدد (وحدة الوجود) ولسنا بصدد وحدة
املوجود .واملوجود متعدد :سامء وأرضا .جباال وبحارا .لونا ورائحة وطعام .متفاوت ثقال
وخفة ..ومل يقل أحد من الصوفية احلقيقيني – ومنهم ابن العريب واحلالج – بوحدة املوجود
()1

– وما كان للصوفية ،وهم الذروة من املؤمنني أن يقولوا – وحاشاهم – بوحدة املوجود)

وبعد أن بدأ هذه النتيجة املهمة التي توضح الفرق بني معنى وحدة الوجود عند
الصوفية ومعناها عند الفالسفة ،أخذ يتحدث عن سبب إلصاق هتمة القول بوحدة الوجود
الفلسفية بالصوفية ،فقال( :وقد تتساءل :من أين اذن أتت الفكرة اخلاطئة التي يعتقدها
كثري من الناس .من أن الصوفية يقولون بوحدة املوجود؟! وتفسري ذلك ال عرس فيه :إن
فريقا من الفالسفة يف األزمنة القديمة ،ويف األزمنة احلديثة ،يقولون بوحدة املوجود .بمعنى
أن اهلل – سبحانه وتعاىل عن إفكهم – هو واملخلوقات يشء واحد .قال بذلك هرياقليط يف
العهد اليوناين :واهلل عند هنار وليل صيف وشتاء ،وفرة وقلة ،جامد وسائل – أنه عىل حد
تعبريه – كالنار املعطرة تسمى بإسم العطر الذي يفوح منها تقدس سبحانه وتنزه عام يقول،
واهلل سبحانه وتعاىل يف رأي (شيل) يف العصور احلديثة .هو هذه البسمة اجلميلة عىل شفتي
طفل باسم .وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة األصيل .وهو هذه اإلرشاقة املتألقة
بالنجم اهلادي يف ظلامت الليل ،وهو هذه الوردة اليافعة تنفتح وكأهنا ابتسامات شفاه مجيلة.
إنه اجلامل إينام وجد ،ولكنه أيضا – سبحانه وتعاىل – القبح أينام كان .وكام يكون طفال فيه
نرضة ،وفيه وسامة .يكون جثة ميت ،ويكون دودة تتغذى من جسد ميت .ويكون قربا
يضم بني جدرانه هذه اجلثة ،وهذا الدود .أستغفرك ريب أوتوب اليك .ولوحدة الوجود –
بمعنى وحدة املوجود – أنصار يف كل زمان .وملا قال الصوفية ..بالوجود الواحد ..رشح
(  )1أبو العباس املرس ،ص .132
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خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة املوجود
وفرق كبري بينهام .ولكن اخلصومة كثريا ما ترىض عن التزييف وعن الكذب يف سبيل
()1

الوصول إىل هدم اخلصم .والغاية تربر الوسيلة كام يقولون)

هذا هو السبب األول ،وهو مرتبط باالشرتاك اللفظي بني املصطلحني :الفلسفي
والصويف مع أن لكل منهام داللته اخلاصة.
وأما الثاين فمرتبط باشرتاك لفظي آخر ..ليس بني الصوفية والفالسفة ..وإنام بني
الصوفية واملتكلمني ،وقد وضحه الشيخ عبد احلليم حممود بقوله( :ويشء آخر يف غاية
األمهية ،كان له أثر كبري يف اخلطأ يف فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد ،وهو أن اإلمام
األشعري رأي يف فلسفته الكالمية أن الوجود هو عني املوجود ،ومل يوافقه الكثري من
الصوفية عىل هذه الفكرة الفلسفية .ومل يوافقه الكثري من مفكري اإلسالم وفالسفته عىل
رأيه .وهو رأي فلسفي خيطئ فيه أبو احلسن األشعري أو يصيب ،وما مثله يف آرائه الفلسفية
اال مثل غريه يف هذا امليدان خيطئ تارة ويصيب أخرى ،ورأى خمالفوه أن الوجود غري
املوجود .وأنه ما به يكون وجود املوجود .وملا قال الصوفية بالوجود الواحد .رشح
خصومهم فكرهتم يف ضوء رأي األشعري ،دون أن يراعوا مذهبهم وال رأهيم .ففرسوا
()2

قوهلم بالوجود الواحد عىل أنه قول باملوجود الواحد)

ثم ذكر سببا ثالثا لذلك اخللط بني قول الصوفية وقول الفالسفة ـ وهو الذي يتشبت
به السلفية يف العادة ـ وهو (هذه الكلامت التي تناثرت هنا وهناك خمرتعة ملفقة مزيفة ،ضالة
يف معناها ،تافهة يف قيمتها الفلسفية غريبة عىل اجلو اإلسالمي تنادي بصورهتا ومعناها :أهنا
اخرتعت تضليال وافتياتا ،إهنا هذه الكلامت التي يعزوهنا اىل احلالج ،أو اىل غريه ..ال توجد
(  )1أبو العباس املرس ،ص .133
(  )2أبو العباس املرس ،ص.134
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يف كتاب من كتبه ومل خيطها قلمه ..لقد اخرتعوها اخرتاعا ثم وضعوها أساسا تدور عليه
أحكامهم بالكفر واإلضالل .ويكفي أن يتشبث هبا انسان فيكون يف منطق البحث غري أهل
()1

الثقة)

وبناء عىل هذا راح الشيخ عبد احلليم حممود يوضح مدى عقالنية ورشعية ما يطرحه
الصوفية من معان حول وحدة الوجود ،فقال( :الوجود الواحد :وهل يف الوجود الواحد
من شك؟ إنه وجود اهلل املستغني بذاته عن غريه ،وهو الوجود احلق الذي أعطى ومنح
الوجود لكل كائن ،وليس لكائن غريه سبحانه .الوجود من نفسه ،انه سبحانه احلالق .وهو
البارئ املصور ..وصلة اهلل باإلنسان إذن :هي أنه سبحانه يمنحه الوجود الذي يريده له يف
كل حلظة من اللحظات املتتابعة .فشكل حياته يف كل بصورة أمده سبحانه وتعاىل هبا .وصلة
()2

اهلل بكل كائن :إنام هي عىل هذا النمط)

ثم بني أن معنى وحدة الوجود يف النصوص القرآنية هو نفسه معنى القيومية ،فاهلل
سبحانه وتعاىل (قيوم السموات واألرض قائم عىل كل نفس بام كسبت ،وقائم عىل كل ذرة
من كل خلية وقائم عىل كل ما هو أصغر من ذلك وما هو أكرب ،بحيث ال يعزب عن هيمنته
وعن قيوميته مثقال ذرة يف األرض وال يف السامء .هذه القيومية أخذ القرآن والسنة يتحدثان
عنها يف استفاضة مستفيضة ليهزا اإلنسان هزة عنيفة ،فال خيلو عىل األرض ،وال يتبع هواه،
وانام يرتفع ببرصه ،ويسترشف بكاينه اىل املأل األعىل مستخلصا نفسه من عبودية املادة
ليوحد اهلل سبحانه وتعاىل يف عبودية خالصة ،ويف إخالص ال يشوبه رشك من هوى أو
()3

رشك من سيطرة املادة أو الغرائز)

(  )1أبو العباس املرس ،ص .135
(  )2أبو العباس املرس ،ص .136
(  )3أبو العباس املرس ،ص .137
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وبناء عىل هذا راح يستعرض آيات القرآن الكريم التي يستدل هبا الصوفية عادة يف
إثبات وحدة الوجود القرآنية التي يؤمنون هبا ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما ُمتْنُ َ
ون ()58
ون ﴾ [الواقعة ،]59 ،58 :وقولهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما َحت ُْر ُث َ
اخلَالِ ُق َ
خت ُل ُقو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن ْ
َأ َأ ْن ُت ْم َ ْ
ون ()63
َأ َأ ْن ُت ْم تَزْ َر ُعو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن الزَّ ِار ُع َ
ون﴾ [الواقعة ،]64 ،63 :وقولهَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ُم املَْا َء ا َّل ِذي
ون (َ )68أ َأ ْن ُت ْم َأنْزَ ْل ُت ُمو ُه ِم َن املُْزْ ِن َأ ْم ن َْح ُن املُْن ِْز ُل َ
َرش ُب َ
ون﴾ [الواقعة]69 ،68 :
تَْ

ثم علق ع ىل هذه اآليات الكريمة وغريها مبينا قيمة النظرة إىل الكون هبذه الصفة،
بقوله( :هذه اهليمنة وهذه القيومية يمر هبا قوم فال يعريوهنا التفاتا ،إهنم يمرون هبا مرور
احليوانات بام تدرك وال تعقل ،إن اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتل من شعورهم درجة أيا كانت،
ومههم كل مههم مصبحني ممسني ،إنام هو ملء البطن ،أو كنز الذهب والفضة ،أو النزاع
عىل جاه ،أو العمل لتثبيت سلطان .اهنم يمرون بآيات اهلل فال يشهدوهنا ،وحتيط هبم آثاره،
فال ينظرون اليها ،وتغمرهم نعامؤه وآالؤه ،فال يوجههم ذلك اىل احلمد ال اىل الشكر .إن
اهلل سبحانه وتعاىل ال حيتل يف قلوهبم وال يف تفكريهم وال يف بيئتهم ،قليال وال كثريا.
والطرف اآلخر املقابل هلذا هو هؤالء الذي انغمسوا حقا يف حميط اإلهلية .سبحوا يف
بحارها ،واستشقوا نسائمها الندية ،وغمرهم ألالؤها وضياؤها؛ لقد بدأوا بحمد اهلل
وشكره عىل نعامه وآالئه التي حتيط هبم من مجيع أقطارهم ،فزادهم نعام وآالء ..لقد اتقوا
اهلل حق تقاته فعلمهم اهلل ..لقد اكتفوا باهلل هاديا ونصريا ،فهداهم اهلل إىل رصاطه املستقيم،
()1

ونرصهم عىل أنفسهم وعىل أعائدهم)

وبناء عىل هذا فإن الرشك عند الصوفية ينطلق من هذه النظرة للكون ،واعتقاد
وجوده الذايت القائم بنفسه ،يقول عبد احلليم حممود مبينا مدى سمو الفهم الصويف للتوحيد
مقارنة بغريهم ..( :وأخذوا شيئا فشيئا حياولون حتقيق التوحيد :قوال وعقيدة ،وذوقا
(  )1أبو العباس املرس ،ص .138
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وحتقيقا ،وأخذوا يرون يف [أشهد أن ال إله إال اهلل] معاين ال يتطلع إليها غريهم ،وبدأ معنى
الرشك يتضح هلم بصورة ال ختطر عىل بال الالهني الذين شغلتهم أمواهلم وأهلوهم ،وبدأوا
حيطمون الرشك حيطمون أصنامه وأوهامه .ومن النفس واهلوى والشيطان ،ومن الغرائز
احليوانية ،والغرائز اإلنسانية .واهنار الرشك حتى مهسات الفؤاد لقد اهنار الرشك الواضح،
واهنار الرشك اخلفي ،وثبت يف أذواقهم واستقر يف أحواهلم ومقاماهتم أن (ال إله إال اهلل)
وأنهَ ﴿ :ف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اهللَِّ﴾ [البقرة ،]115 :وأينام كانوا فاهلل معهم وهو أقرب اليهم
من حبل الوريد .وهو أقرب اليهم من جلسائهم ومعارشهيم .انه يغمر كياهنم ،فال يرون
غريه سبحانه ،ال يرون غري قيوم السموات واألرض ،وال يرون غريه مرصفا لليسري من
األمور وللعظيم منها ،وال يرون غريه مالكا للملك ..لقد أصبحوا ربانيني ،وأصبح اهلل يف
برصهم وسمعهم وجوارحهم ويف قلوهبم من قبل ذلك ومن بعده .يشغله كله فال يدع فيه
()1

مكانا لألغيار)

وبناء عىل هذا كانت أساليب الصوفية يف عرض احلقائق العقدية خمتلفة عن سائر
املناهج ألهنم يف تعبرياهتم التي أساء السلفية فهمها ،وكفروهم عىل أساسها (يرشحون أن
اهلل سبحانه وتعاىل املمد الوجود لكل موجود .إنه يمد القائم بالقيام ،ويمد املايشء بامليش،
واملتحرك باحلركة .إنه – عىل حد تعبري أهل السنة واألشاعرة ـ الذي يقطع ،وليست السكني
هي التي تقطع .وهو الذي حيرق وليست النار هي التي حترق ،وهو الذي حينام يريد ،يقول
للنار :كوين بردا وسالما ،فتكون بردا وسالما ،ومهام عرب الصوفية يف هذا امليدان عن
الوجود الواحد ،فقالوا يف ذلك فإهنم سوف ال يبلغون املدى الذي بلغته تلك اآلية
الكريمة ،التي متثل يف روعة رائعة اهليمنة املهيمنة ،واالستغراق القاهر ،واجلالل الشامل؛
والتي ال تعني وحدة متحدة ،وال احتادا متطابقا بني احلالق وبني املخلوق ،أو العابد
(  )1أبو العباس املرس ،ص .139
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واملعبود ،واآلية هي ﴿ ُهو ْاألَو ُل و ْاآل ِخر وال َّظ ِ
اه ُر َوا ْل َباطِ ُن ﴾ [احلديد)]3 :
ُ َ
َ َّ َ

()1

هذه ـ ببساطة ـ مفاهيم الصوفية حول وحدة الوجود ـ كام يوضحها أعالمهم الكبار،
بل كام يشري إليها القرآن الكريم نفسه ،وكان األجدى بالسلفية قبل أن يصدروا أحكامهم
القاسية بتكفري كل من يقول هبذا املعنى أن يراجعوا هؤالء ،ليفهموا منهم معناها ،فخري من
يعرب عن املرء لسانه.
ولكنهم ـ حتى لو ذهبوا إليهم ـ فسيظلون عىل تكفريهم هلم ،ألن املشكلة عندهم
ليست يف هذا املعنى ،وإنام املشكلة الكربى يف تنزيه اهلل وعدم القول بتجسيمه وتقييده
وحتديده ..وهلذا فإهنم يضعون املنزهة مجيعا بمدارسهم الكالمية والصوفية يف سلة واحدة،
ألن أول العقيدة يف اهلل عندهم هي أن الكون شطران :شطر يسكنه اهلل ،وهو العرش وما
عال ..وشطر يسكنه اخللق ،وهو ما دون العرش إىل األرض السفىل(.)2
 2ـ هتمة املواجيد واألشواق الروحية:
من املميزات التي متيز هبا الصوفية عن سائر املدارس اإلسالمية اهتاممهم الشديد
بالصلة الروحية أو الوجدانية أو العاطفية بني العبد وربه سبحانه وتعاىل ،وهلذا كانت مجيع
الطرق الصوفية عبارة عن جتارب خمتلفة حتاول أن ختترص للسالك واملريد الطريق إىل هذا
التواصل.
فال يكفي يف التواصل الروحي مع اهلل ـ عند الصوفية ـ ممارسة الشعائر ،وال أداء
التكاليف الظاهرة ،فكل ذلك مجيل ،ولكنه ال يكفي ..بل الذي جيب قبل ذلك وبعده هو
تلك املحبة والشوق والتطلع الروحي للتواصل مع اهلل.
وقد كان من أساليبهم يف تربية املريدين عىل هذه املعاين السامية التعبري عنها بام
(  )1أبو العباس املرس ،ص .140
(  )2انظر األدلة عىل قول السلفية هبذا يف كتابنا [السلفية والوثنية املقدسة]
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يرغب فيها ،وبام أن التعبري عن املعاين الوجدانية ال جتدي فيه طريقة املتكلمني وال
الفالسفة ،فقد كان املنهج األسهل لذلك هو التعبري الشاعري عنها.
ذلك أنه بناء عىل صعوبة التعبري عن املعاين الوجدانية التي يتحقق هبا السالك ،فإنه
يلجأ إىل اللغة الرمزية أو القصصية أو الشعرية ،كام فعل أكثر العرفاء املسلمون كابن
الفارض وجالل الدين الرومي واألمري عبد القادر ،والشيخ ابن عليوة ،والشيخ أبو
العزائم ،وغريهم من مشايخ الصوفية.
ومن األمثلة عىل ذلك توظيفهم السم ليىل كتعبري رمزي للذات اإلهلية ،كام قال
الشيخ ابن عليوة يف موشحة املشهور والذي ال يزال تردد يف احلرضات الصوفية (دنوت
من حي ليىل)(:)1
دنوت من حي ليىل

ملا سمعت نداها

يــا لــه مـن صــــوت حيـلـو

أو ُّد ال يــــتــــنــــاهــــى

رضـــــت عـنـي جــذبـتـنـي

أدخـــلـــتـــنـــي حلـــامهـــا

أنســـــتــنــي خــاطــبــتــنــي

أجـلســــتـنـي بـحــذاهــا

قـــربـــت ذاهتـــا مـــنـــي

رفــعــت عــنــي رداهــا

أدهشتني تيهتنـــــي

حريتني يف هباهـا

ولييل عنده ــ كام هي عند غريه من الصوفية ــ رمز للذات املقدسة ،وكأن العاشق هو
قيس ليصور لنا تعلقه وهيامه هبا ،بحيث يستحرض القارئ أو املستمع صورة (قيس) ذلك
العاشق الوهلان.
وقد نجح الشيخ ابن عليوة يف نقل هذه املعاين احلسية من الغزل العادي إىل الغزل
اإلهلي ،بحيث أضحت معاين روحية رصفة ،فحب ليىل هو رمز احلرضة اإلهلية ،والقرب
(  )1العالوي ،الديوان ،ص .36
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أو الدنو من ليىل هو القرب من ذات اهلل تعاىل ،ورفع الرداء رمز النكشاف احلجاب ،وكذا
ألفاظ األنس واحلضور الغيبية ،ليست إال رموزا تعكس لنا بصدق ،شوق الشاعر وتعلقه
باهلل وحده ،وانقطاع قلبه عن كل يشء إال عن حمبته(.)1
بل إن الصوفية ال يعتربون من ليىل ومثيالهتا جمرد رموز ،بل إهنم يذكرون أن قيسا
يف احلقيقة مل يكن حيب مظهر ليىل ،وإنام كان حيب احلقيقة املختفية وراءها ،كام عرب جالل
الدين الرومي عن ذلك بقوله( :إن كل رضوب الرغبة وامليل واملحبة والشفقة التي يكنها
الناس ألنواع األشياء تعد رضوبا من حمبة احلق والتوق إليه ..وتلك األشياء مجيعا حجب،
وعندما يميض الناس من هذا العامل ويرون ذلك امللك من دون هذه احلجب يعلمون أن
()2

هذه األشياء مجيعا مل تكن سوى حجب وأغظية ،مطلوهبم عىل احلقيقة ذلك األوحد)

لكن هذه اللغة مل تعجب السلفية أو مل يفهموها ،فلذلك راحوا يرمون الصوفية
نتيجية لذلك بكل أنواع التهم كاحللول واالحتاد وغريها.
ومن العجب أن بعضهم جيمع بني رمي الصوفية باحللول واالحتاد وبني رميهم
بوحدة الوجود بمفهومها الفلسفي ،وهذا هو التناقض بعينه ،ذلك أن احللول واالحتاد
يستلزم ذاتني منفصلتني حيالن ببعضهام ،أو يتحدان ،بينام وحدة الوجود تعنى وجود ذات
واحدة.
وقد رد الصوفية عىل هذه التهم املوجهة هلا بصنوف من االستدالالت منها قول
الشيخ عبد القادر عيسى عند عرضه هلذه الشبهة( :إِن من أهم ما يتحامل به املغرضون عىل
السادة الصوفية اهتامهم جه ً
ال وزور ًا بأهنم يقولون باحللول واالحتاد ،بمعنى أن اهلل سبحانه
حل يف مجيع أجزاء الكون؛ يف البحار واجلبال والصخور واألشجار ِ
وتعاىل قد َّ
واإلنسان
(  )1انظر :الشارف لطروش ،الشيخ بن مصطفى العالوي ،رائد احلركة الصوفية يف القرن العرشين ،ص.7
(  )2جالل الدين الرومي ،فيه ما فيه ،دمشق :دار الفكر ،ص.71
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واحليوان ..والشك أن هذا القول كفر رصيح خيالف عقائد األمة .وما كان للصوفية وهم
واإليامن ِ
باإلسالم ِ
املتحققون ِ
واإلحسان أن ينزلقوا إِىل هذا الدرك من الضالل والكفر ،وما
ينبغي ملؤمن منصف أن يرميهم هبذا الكفر جزاف ًا دون متحيص أو تثبت ،ومن غري أن يفهم
مرادهم ،ويطلع عىل عقائدهم احلقة التي ذكروها رصحية واضحة يف ُأمهات كتبهم،
كالفتوحات املكية ،وإِحياء علوم الدين ،والرسالة القشريية وغريها)

()1

وبناء عىل هذا راح يستعرض ردود الصوفية عىل هذه التهمة ،ومن ذلك قول
الشيخ عبد الوهاب الشعراين( :ولعمري إِذا كان ُع َّباد األوثان مل يتجرؤوا عىل أن جيعلوا
آهلتهم عني اهلل؛ بل قالوا :ما نعبدهم إِال ليقربونا إِىل اهلل زلفى ،فكيف ُي َظن بأولياء اهلل تعاىل
أهنم يدَّ عون االحتاد باحلق عىل حدٌّ ما تتعقله العقول الضعيفة؟! هذا كاملحال يف حقهم
ريض اهلل تعاىل عنهم ،إِذ ما ِمن و ٌّيل إِال وهو يعلم أن حقيقته تعاىل خمالفة لسائر احلقائق،
()2

وأهنا خارجة عن مجيع معلومات اخلالئق ،ألن اهلل بكل يشء حميط)

واملنطق العقيل يؤكد هذا املعنى فـ (احللول واالحتاد ال يكون إِال باألجناس ،واهلل
تعاىل ليس بجنس حتى َّ
حيل باألجناس ،وكيف حيل القديم يف احلادث ،واخلالق يف
َ
َ
حلول جوهر
حلول ع ََرض يف جوهر فاهلل تعاىل ليس عرض ًا ،وإِن كان
املخلوق!؟ إِن كان
يف جوهر فليس اهلل تعاىل جوهر ًا ،وبام أن احللول واالحتاد بني املخلوقات حمال؛ إِذ ال يمكن
أن يصري رجالن رج ً
ال واحد ًا لتباينهام يف الذات؛ فالتباين بني اخلالق واملخلوق ،وبني
()3

الصانع والصنعة ،وبني الواجب الوجود واملمكن احلادث أعظم وأوىل لتباين احلقيقتني)

وهلذا فقد نص الصوفية مجيعا باختالف مناهجهم عىل استحالة احللول واالحتاد،

(  )1حقائق عن التصوف ،ص.531
(  )2اليواقيت واجلواهر ،ج 1ص.83
(  )3حقائق عن التصوف ،ص.531
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كام قال الشيخ حمي الدين بن عريب يف عقيدته الصغرى( :تعاىل احلق أن حتله احلوادث أو
( )1

حيلها)

وقال يف عقيدته الوسطى( :اعلم أن اهلل تعاىل واحد با ِ
إلمجاع ،ومقام الواحد يتعاىل
()2

أن حيل فيه يشء ،أو حيل هو يف يشء ،أو يتحد يف يشء)

وقال يف باب األرسار( :ال جيوز لعارف أن يقول :أنا اهلل ،ولو بلغ أقص درجات
القرب ،وحاشا العارف من هذا القول حاشاه ،إِنام يقول :أنا العبد الذليل يف املسري
()3

واملقيل)

وقال يف باب األرسار( :من قال باحللول فهو معلول ،فإِن القول باحللول مرض ال
يزول ،وما قال باالحتاد إِال أهل ِ
اإلحلاد ،كام أن القائل باحللول من أهل اجلهل
()4

والفضول)

صح أن يرقى ِ
اإلنسان عن إِنسانيته ،واملَ ُ
لك عن ملكيته ،ويتحد بخالقه
وقال( :لو َّ
لصح انقالب احلقائق ،وخرج ِ
اإلله عن كونه إِهل ًا ،وصار احلق خلق ًا ،واخللق حق ًا،
تعاىل،
َّ
وما وثق أحد بعلم ،وصار املحال واجب ًا ،فال سبيل إِىل قلب احلقائق أبد ًا)

()5

وقد عرب عن ذلك شعرا ،فقال:
ودع مقال َة قوم قال عاملُهم
ْ
حمـ ـال ال يـــقـــول بـــه
االحتـــا ُد ُ ُ
وعن حقيقتِه وعن رشيعتِه

بأنَّه ِ
باإلله الواحد احتَدا
ِ
ِ
رش َدا
إال جهول بـه عن عقلــه َ َ
ْ
ترشك به َأ َحدا
فاعبدْ إِهلَك ال

(  )1الفتوحات املكية للشيخ األكرب حمي الدين بن عريب ،نقال عن اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
(  )2اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
(  )3اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
(  )4اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
(  )5اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
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واستدل عىل ذلك عقال بقوله( :من أعظم دليل عىل نفي احللول واالحتاد الذي
يتومهه بعضهم ،أن تعلم عق ً
ال أن القمر ليس فيه من نور الشمس يشء ،وأن الشمس ما
انتقلت إِليه بذاهتا ،وإِنام كان القمر حم ً
ال هلا ،فكذلك العبد ليس فيه من خالقه يشء وال حل
()1

فيه)

والصوفية يردون عىل خصومهم من السلفية عند ذكرهم هلذه التهمة بأقوال ابن
تيمية الكثرية التي ينفي فيها عن الصوفية هذه التهمة رغم خماصمته الشديدة هلم ،كام قال
يف فتاويه( :ليس أحد من أهل املعرفة باهلل ،يعتقد حلول الرب تعاىل به أو بغريه من
املخلوقات ،وال احتاده به ،وإِن ُسمع يشء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثري
منه مكذوب ،اختلقه األفاكون من االحتادية املباحية ،الذين أضلهم الشيطان وأحلقهم
()2

بالطائفة النرصانية)

وقال( :كل املشايخ الذين ُيقتدَ ى هبم يف الدين متفقون عىل ما اتفق عليه سلف األمة
وأئمتها من أن اخلالق سبحانه مباين للمخلوقات .وليس يف خملوقاته يشء من ذاته ،وال يف
ذاته يشء من خملوقاته ،وأنه جيب إِفراد القديم عن احلادث ،ومتييز اخلالق عن املخلوق،
()3

وهذا يف كالمهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا)

بل إن ابن تيمية يذكر ما يورده خصوم السلفية من قول بعضهم( :أنا َم ْن أهوى
و َم ْن أهوى أنا) بقوله( :فهذا إِنام أراد به الشاعر االحتاد املعنوي ،كاحتاد أحد املح ّبني
باآلخر ،الذي حيب أحدمها ما حيب اآلخر ،ويبغض ما يبغضه ،ويقول مثل ما يقول ،ويفعل
مثل ما يفعل؛ وهذا تشابه ومتاثل ،ال احتاد العني بالعني ،إِذا كان قد استغرق يف حمبوبه ،حتى

(  )1اليواقيت واجلواهر ج .1ص.81-80
(  )2جمموع فتاوى ابن تيمية ج .11ص.75- 74
(  )3جمموع فتاوى ابن تيمية ج .10ص.223
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ر:غبت َ
بك عنِّي فظنن ُْت أنَّك ِّأين ..فهذه املوافقة هي
فني به عن رؤية نفسه ،كقول اآلخ
ُ
()1

االحتاد السائغ)

وهكذا توىل ابن تيمية نفسه الدفاع عن الصوفية يف هذا رغم خصومته الشديدة هلم،
ولكن السلفية ـ لألسف ـ ال يقبلون من ابن تيمية هذا ،بل يتمنون لو أنه مل يكتبه كام سنرى
ذلك الحقا.
 3ـ هتمة تعظيم احلرضة النبوية:
من العجائب التي وقع فيها العقل والرتاث السلفي هو ذلك اهلجوم الشديد عىل
تلك القلوب الطاهرة واألرواح السامية املمتلئة حبا لنبيها  ،والتي متثل صدق نبوءة
رسول اهلل  عندما قال( :من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي ،يو ُّد أحدهم لو رآين
()2

بأهله وماله)

ويف حديث آخر أن النبي  قال( :إن أشدَّ أمتي يل حبا قوم يكونون أو جييئون ،ويف
()3

رواية  -خيرجون بعدي -يود ّأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين)

أحب إليه من
ويف حديث آخر أن النبي  قال( :ليأتني عىل أحدكم زمان ألن يراين ُّ
()4

مثل أهله وماله)

لكن السلفية أولوا كل هذه النصوص ،فاعتربوا املحبة جمرد االتباع ،وقرصوا االتباع
عىل بعض الظواهر التي خيالفون فيها سائر املسلمني ..وهلذا صار احلب عندهم قارصا عىل
ما يسمونه تطبيق السنة ..وتطبيق السنة عندهم قارص عىل تلك الظواهر التي ترتبط
هبندامهم وحركاهتم وأكلهم ورشهبم ..أما الشوق إىل رسول اهلل  والتعلق به واحلنني
(  )1جمموع رسائل ابن تيمية ص.52
(  )2أمحد ( . )417/2ومسلم ()145/8
(  )3أمحد .170/5
(  )4أمحد ( ، )313/2ومسلم ()96/7
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إليه ،فيحذرون منه خشية أن جير إىل الرشك..
ومن هذا الباب ..باب التعلق برسول اهلل  ،واعتقاد منزلته عند اهلل ،توجهت
األمة منذ عصورها األوىل إىل االستشفاع والتوسل واالستغاثة به  كلام احتاجت إىل
ذلك ..ذلك أن اهلل تعاىل أخرب أن من حكمته وسنته يف خلقه قبول شفاعة الشافعني من
املقربني إليه ،وأخرب رسول اهلل  أنه أوىل هبذه الشفاعة من غريه ،ويف أكثر املواقف
حساسية ،وهو ذلك املوقف العظيم يوم القيامة ..فمن شفع يوم القيامة ال حيال عليه أن
يشفع يف الدنيا ..ألن الدنيا واآلخرة مرتبتان فقط ،والقوانني اجلارية فيهام واحدة ..فإن
كانت االستغاثة والتوسل رشكا يف الدنيا ،فهي كذلك يف اآلخرة ..وإن مل تكن رشكا يف
اآلخرة ـ كام ورد يف األحاديث الرشيفة ـ فلن تكون أيضا رشكا يف الدنيا.
باإلضافة إىل ذلك فإن موت رسول اهلل  ال يغاير حياته إال يف ناحية واحدة ،وهي
انقطاع الوحي ،أما ما عداه فإن حياته  الشك فيها ،بل تدل عليها كل األدلة ..فإن كان
الشهداء ،وهم أدنى بآالف آالف الدرجات من رسول اهلل  قد نفى اهلل موهتم ،وهنى عن
اعتقاد ذلك ،فقال تعاىلَ ﴿:وال َحت َْس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َأ ْم َوات ًا َب ْل َأ ْح َياء ِعنْدَ َر ِّهبِ ْم
ُي ْرزَ ُق َ
ون﴾ (آل عمران ،)169:فكيف برسول اهلل  وهو سيد الشهداء والعارفني
والنبيني؟
ثم إن رسول اهلل  أخرب بأن أعامل أمته تعرض عليه ،وأنه يدعو هلم ،فقال
 (:حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ،فإذا أنا مت كانت وفايت خريا لكم ،تعرض عيل
()1

أعاملكم فإن رأيت خريا محدت اهلل تعاىل وإن رأيت رشا استغفرت لكم)

فإن شك يف هذا احلديث ،فقد قال تعاىلَ ﴿:و ُق ِل اع َْم ُلوا َف َس َ َريى اهللَُّ ع ََم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه
ون إِ َىل ع ِ
َاملِ ا ْل َغ ْي ِ
الش َها َد ِة َف ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بِ َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
رت ُّد َ
َواملُْؤْ ِمنُ َ
ب َو َّ
ون﴾ (التوبة)105:
ون َو َس ُ َ
(  )1قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)24 /9رواه البزار ،ورجاله رجال الصحيح.
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فإن قيل :بأن هذه رؤية وليست دعاء أو شفاعة ،فنقول :إن كان اهلل تعاىل أخرب
ِ
حي ِم ُل َ
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن
بدعوة املالئكة ـ عليهم السالم ـ للمؤمنني ،كام قال تعاىل ﴿:ا َّلذي َن َ ْ
ِ
ون بِ ِه ويس َتغ ِْفر َ ِ ِ
ِ
ِ
َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
مح ًة
يش ٍء َر ْ َ
ون بِ َح ْمد َر ِّهبِ ْم َو ُيؤْ منُ َ َ َ ْ ُ
ون ل َّلذي َن آ َمنُوا َر َّبنَا َوس ْع َت ُك َّل َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اجل ِحي ِم﴾ (غافر ،)7:فإن كان هذا
َوع ْل ًام َفاغْف ْر ل َّلذي َن تَا ُبوا َوا َّت َب ُعوا َس ِبي َل َك َوق ِه ْم ع ََذ َ
اب ْ َ
مع محلة العرش ،فكيف برسول اهلل  ،ومع أمته التي كلف هبا ،وهو أحرص اخللق
عليها؟
وقد أخرب  أن أعامل األحياء تعرض عىل األموات من األقرباء والعشائر يف
الربزخ ،فقال (:إن أعاملكم تعرض عىل أقاربكم وعشائركم من األموات ،فإن كان خري ًا
()1

استبرشوا به ،وإن كان غري ذلك قالوا :اللهم ال متتهم حتى هتدهيم كام هديتنا)

فإن جاز هذا للعشائر واألقارب ،وهم أفراد من األمة ،فكيف ال جيوز لرسول اهلل
 ،وهو أحن عىل أمته من آبائهم ،وأمهاهتم ،وقد قال تعاىل ﴿:النَّبِ ُّي َأ ْو َىل بِاملُْؤْ ِمنِنيَ ِم ْن
ِ
اهت ْم﴾ (األحزاب)6 :
َأ ْن ُفس ِه ْم َو َأزْ َو ُ
اج ُه ُأ َّم َه ُ ُ
باإلضافة إىل هذا كله ،فإن الرشك احلقيقي هو اعتقاد التأثري لرسول اهلل  يف حال
حياته ،وعدم التأثري بعد موته ..ألن املؤمن يدرك أن اهلل هو الفاعل واملؤثر مطلقا ..وأن
دور رسول اهلل  هو الوساطة ..أي أنه وسيلة للفضل اإلهلي ..ولذلك فإن هذه اللفظة
وحدها [الوسيلة] تدل كل عاقل عىل التوحيد احلقيقي الذي تدل عليه السنة النبوية ..ال
التوحيد الذي يدعو إليه السلفية ،والذي خيتلط بالوثنية واملنطق الوثني.
وهكذا كان ذلك التعظيم للحرضة النبوية املقدسة هو الدافع للمؤمنني لزيارة القرب
الرشيف الذي هو أطهر بقعة وأعظم بقعة عىل األرض ،والذي وقف منه السلفية موقفا
متشددا خالفوا به سائر املسلمني ،فاعتربوا الزيارة التي حتن هلا القلوب رشكا ،فأصبح
(  )1قال يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ( :)327 /2رواه الطرباين يف الكبري واألوسط.
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املشتاقون لرسول اهلل  واملتحدثون إليه بأشواقهم مرشكني.
وبناء عىل هذه كله ظهر ما يسمى بأدب املديح ،وهو جزء بسيط من حق رسول اهلل
 عىل أمته ،فاألمة التي ال متدح نبيها وال تعظمه وال متأل قلوب أجياهلا شوقا إليه ،أمة ال
خري فيها ..ألن ذلك املديح ال تعود فائدته لرسول اهلل  ..فرسول اهلل  أعظم وأكرم..
ولكن فائدته هلذه األمة مجيعا ،حتى تربى أجياهلا عىل حمبته والشوق إليه واالرتباط به ،ألن
ذلك هو الدين احلقيقي ..ال دين املظاهر والطقوس.
لكن السلفية لألسف ،والذين سكتوا عىل أولئك الشعراء الذين مدحوا السالطني
الذين يعظموهنم  ،فلم ينبسوا جتاههم ببنت كلمة ،ومل يبدعوهم ومل يكفروهم جترأوا عىل
تكفري كل من يقول قصيدة يف مدح رسول اهلل  أو يسمعها متأثرا هبا وقابال هلا ..وال
يعفون من الكفر إال من سمعها وأنكرها وكفر صاحبها وحذر منها.
وسنذكر هنا نموذجني عن مواقف السلفية من شاعرين كبريين اختصا باملديح
النبوي ،وانترشت أشعارمها ،فكانت تنشد يف املجالس املختلفة ،وتقبلها األمة مجيعا
بمذاهبها املختلفة ،ما عدا الفئة الباغية التي مل تكتف بأن تصم آذاهنا عن سامعها ،بل راحت
حتذر منها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َينْ َأ ْو َن َعنْ ُه َوإِ ْن ُ ْهيلِ ُك َ
ون إِ َّال َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َما
َي ْش ُع ُر َ
ون﴾ [األنعام ،]26 :بل راحت تضيف إىل ذلك تكفري الشاعر وتكفري املنشد وتكفري
كل من استمع وريض ..ثم يقولون بعد ذلك :نحن لسنا مكفرين ..ولو أنه مل يكن من
قوانني تكفريهم إال هذا لشمل األمة مجيعا.
النموذج األول :البوصريي ومدحه للنبي .
يعترب الشاعر الكبري حممد بن سعيد البوصريي (تويف 695هـ) من أكرب شعراء املديح
النبوي املشهورين ،والذين سنوا سنة حسنة يف الشعر تبعتها أجيال كثرية من املسلمني الذين
تركوا تلك األغراض الشعرية القديمة كاملدح والرثاء والغزل وغريها .ليحولوا قبلة
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شعرهم لرسول اهلل ..
وقد تلقت األمة ذلك بقبول كبري بني العوام واخلواص ،ويف مجيع املناطق املحافظة،
ولفرتة طويلة يف التاريخ اإلسالمية ،ويف مساحة واسعة منه ـ حتى صارت قصائده ـ
وخاصة الربدة ـ حتفظ وتنشد يف كل املجالس واملناسبات ..ال جلامهلا الشاعري فقط ،ألنه
يوجد ما هو أكثر مجاال وشاعرية منها ،وإنام لكوهنا تتحدث عن رسول اهلل  ..وهي
لذلك اكتسبت قيمتها من رسول اهلل  ..ولقيت القبول يف األمة ألجل هذا املعنى.
إال السلفية الذين خالفوا سائر املسلمني يف كل يشء ،وخالفوهم يف هذا أيضا،
فراحوا يفتون بكفر الربدة ،وصاحبها وكل من ارتبط هبا ..اللهم إال إذا أنكر عىل صاحبها،
وكفره ،وكفر كل من ريض عن قصيدته.
وحتى ال يكون كالمنا جمرد دعوى ،فسأنقل هنا من فتاوى كبار أعالم السلفية ما
جيعل من قصيدة الربدة أكرب وسيلة من الوسائل التي يستعملها السلفية يف التكفري ..وكأن
الربدة بالنسبة للسلفية فريوس يصيب كل من أصابه بمرض الكفر الذي ال شفاء له.
ونبدأ تلك الفتاوى بفتوى للشيخ حممد بن عبدالوهاب يف تفسري قوله تعاىل:
﴿ َمالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين﴾ [الفاحتة ]4 :فقد قال( :فمن عرف تفسري هذه اآلية ،وعرف ختصيص
امللك بذلك اليوم ،مع أنه سبحانه مالك كل يشء ذلك اليوم وغريه ،عرف أن التخصيص
هلذه املسألة الكبرية العظيمة التي بسبب معرفتها دخل اجلنة من دخلها ،وسبب اجلهل هبا
دخل النار من دخلها ،فياهلا من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من عرشين سنة مل يوفها
حقها ،فأين هذا املعني واإليامن بام رصح به القرآن ،مع قوله ( :يا فاطمة بنت حممد ال
أغني عنك من اهلل شيئا)( )1من قول صاحب الربدة:
اذا الـكـريـم جتـيل ب ـاســــم مـنـتـقـم

ولن يضـيق رسـول اهلل جاهك
يب

(  )1البخاري رقم.2753 :
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فــإن يل ذمــة مـنــه بـتســـمـيـتـي

حممـد ًا وهو أوىف اخللق بـالـذمم

إن مل تـكـن يف مـعــادي آخــذ ًا

فضـــ ً
ال وإال فقـل يـازلـة القـدم

األبيات ومعناها ،ومن فتن هبا من العباد ،وممن يدعى
فليـتأمل من نصح نفسه هذه
بــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــدي
أنه من العلامء واختاروا تالوهتا عىل تالوة القرآن ..هل جيتمع يف قلب عبد التصديق هبذه
األبيات والتصديق بقولهَ ﴿ :ي ْو َم َال َمتْلِ ُك َن ْفس لِنَ ْف ٍ
س َش ْيئًا َو ْاألَ ْم ُر َي ْو َمئِ ٍذ هللَِّ ﴾ [االنفطار:
 ..]19ال واهلل ،ال واهلل ال واهلل إال كام جيتمع يف قلبه أن موسى صادق ،وأن فرعون صادق،
وأن حممد ًا صادق عىل احلق ،وأن أبا جهل صادق عىل احلق .ال واهلل ما استويا ولن يتالقيا
()1

حتى تشيب مفارق الغربان)

ثم قال متأسفا عىل حال األمة التي أوقعتها هذه القصيدة يف الرشك اجليل( :فمن
عرف هذه املسألة ،وعرف الربدة ومن فتن هبا ،عرف غربة اإلسالم ،وعرف أن العداوة،
واستحالل دمائنا وأموالنا ونسائنا ،ليس عند التكفري والقتال؛ بل هم الذين بدؤونا
بالتكفري والقتال ،بل عند قولهَ ﴿ :فال تَدْ ُعو َم َع اهللَِّ َأ َحد ًا﴾ [اجلن ،]18 :وعند قوله:
ون َي ْب َت ُغ َ
﴿ ُأو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون إِ َىل َر ِّهبِ ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ُّ ُهي ْم َأ ْق َر ُب﴾ [اإلرساء ،]57 :وقولهَ ﴿ :ل ُه
()2
ون ِم ْن ُدونِ ِه ال َيست ِ
َجي ُب َ
احل ِّق َوا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
يش ٍء﴾ [الرعد)]14 :
ْ
َدع َْو ُة ْ َ
ون َهل ُ ْم ِب َ ْ
ِ
رسائله الشخصية( :وأعجب من ذلك :ما رأيت ،وسمعت ،ممن
ويقول يف بعض

يدعى أنه أعلم الناس ،ويفرس القرآن ويرشح احلديث بمجلدات ،ثم يرشح الربدة،
ويستحسنها ،ويذكر يف تفسريه ورشحه للحديث أنه رشك! ويموت ما عرف ما خرج من
رأسه! هذا هو العجب العجاب ،أعجب بكثري من ناس ال كتاب هلم ،وال يعرفون جنة،
وال نارا ،وال رسوال ،وال إهلا؛ وأما كون ال إله إال اهلل ،جتمع الدين كله ،وإخراج من قاهلا
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()294 /4
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()294 /4
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()1

من النار ،إذا كان يف قلبه أدنى مثقال ذرة ،فال إشكال يف ذلك)

وهذا النص واضح يف تكفريه للعلامء الذين قبلوا الربدة أو رشحوها ..وكأنه يقول
هلم :لن تغني عنكم كل علومكم وتصانيفكم ما دمتم استحسنتم الربدة أو رشحتموها.
وهكذا قال عالمتهم املجدد عبد الرمحن بن حسن يف قول البوصريي:
ـاد ِ
لول احل ِ
اك ِعنـدَ ُح ِ
ِســـ َو َ
ث ال َع ِم ِم
يــا أك َـر َم اخلـل ِـق مــا يل َمـن ألـو ُذ بــه
و َلن َي ِضـ ـ َيق رســ َ
جتـ َّىل بــاســــ ِم ُمـنـتـَ ِقـ ِم
اذا
جاه َك يب
الـكـريـم َ َ
ـول اهللِ ُ
ُ
فقد علق عىل هذه األبيات بقوله( :فناقضوا الرسول  يف ارتكاب ما هنى عنه
أعظم مناقشة ،وشاقوا اهلل ورسوله أعظم مشاقة ،وذلك أن الشيطان أظهر هلم هذا الرشك
العظيم ،يف قالب حمبة النبي  وتعظيمه .وأظهر هلم التوحيد واإلخالص ،الذي بعثه اهلل
به يف قالب تنقصه .وهؤالء املرشكون هم املتنقصون الناقصون ،أفرطوا ىف تعظيمه بام هناهم
عنه أشد النهي ،وفرطوا يف متابعته .فلم يعبؤوا بأقواله وأفعاله ،والرضوا بحكمه
والسلموا له ،وأنام حيصل تعظيم الرسول  بتعظيم أمره وهنيه .وهؤالء املرشكون عكسوا
األمر فخالفوا ما ب َّلغ به األمة ،وأخرب به عن نفسه  فعاملوه بام هناهم عنه :من الرشك
()2

باهلل ،والتعلق عىل غري اهلل)

وهكذا قال عالمتهم املحدث سليامن بن عبداهلل ،والذي علق عىل األبيات السابقة
وغريها بقوله( :فتأمل ما يف هذه األبيات من الرشك ..منها :أنه نفى أن يكون له مالذ إذا
حلت به احلوادث ،إال النبي  ،وليس ذلك إال هلل وحده ال رشيك له ،فهو الذي ليس
للعباد مالذ إال هو ..الثاين :أنه دعاه وناداه بالترضع وإظهار الفاقة واالضطرار إليه ،وسأل
منه هذه املطالب التي ال تطلب إال من اهلل ،وذلك هو الرشك يف اإلهلية ..الثالث :سؤاله منه
(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()65 /2
(  )2فتح املجيد لرشح كتاب التوحيد)381 / 1( :
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أن يشفع له ،وهذا هو الذي أراده املرشكون ممن عبدوه ،وهو اجلاه والشفاعة عند اهلل،
وذلك هو الرشك ،وأيض ًا فإن الشفاعة ال تكون إال بعد إذن اهلل فال معنى لطلبها من غريه،
فإن اهلل تعاىل هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ال أن الشافع يشفع ابتداء ..تناقض عظيم
ورشك ظاهر ،فإنه طلب أوالً أن ال يضيق به جاهه ،ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فض ً
ال
وإحسان ًا ،وإال فيا هالكه .فيقال :كيف طلبت منه أوالً الشفاعة ثم طلبت منه أن يتفضل
عليك ،فإن كنت تقول :إن الشفاعة ال تكون إال بعد إذن اهلل ،فكيف تدعو النبي 
وترجوه وتسأله الشفاعة؟ فهال سألتها من له الشفاعة جيمع ًا ،الذي له ملك السموات
واألرض ،الذي ال تكون الشفاعة إال من بعد إذنه ،فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من
()1

غري اهلل)

وهكذا علق عىل قول البوصريي:
فإن من جودك الدنيا ورضهتا ومن علومك علم اللوح والقلم
بقوله( :فجعل الدنيا واآلخرة من جوده ،وجزم بأنه يعلم ما يف اللوح املحفوظ،
وهذا هو الذي حكاه شيخ اإلسالم عن ذلك املدرس ،وكل ذلك كفر رصيح .ومن العجب
أن الشيطان أظهر هلم ذلك يف صورة حمبته عليه السالم وتعظيمه ومتابعته ،وهذا شأن
اللعني البد وأن يمزج احلق بالباطل لريوج عىل أشباه األنعام اتباع كل ناعق ،الذين مل
يستضيئوا بنور العلم ،ومل يلجئوا إىل ركن وثيق ،ألن هذا ليس بتعظيم ،فإن التعظيم حمله
القلب واللسان واجلوارح وهم أبعد الناس منه ،فإن التعظيم بالقلب :ما يتبع اعتقاد كونه
عبد ًا رسوالً ،من تقديم حمبته عىل النفس والولد والوالد والناس أمجعني)

()2

وهكذا قال عالمتهم عبد اهلل بن عبد الرمحن أبابطني يف األبيات السابقة ،فقد علق
(  )1تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد (ص )621
(  )2تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد (ص )621
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عليها بقوله( :مقتىض هذه األبيات ،إثبات علم الغيب للنبي  ،وأن الدنيا واآلخرة من
جوده ،وتضمنت االستغاثة به  من أعظم الشدائد ،ورجاه لكشفها ،وهو اآلخذ بيده يف
اآلخرة ،وإنقاذه من عذاب اهلل؛ وهذه األمور من خصائص الربوبية واأللوهية ،التي ادعتها
النصارى يف املسيح عليه السالم .وإن مل يقل هؤالء إن حممدا هو اهلل ،أو ابن اهلل ،ولكن
حصلت املشاهبة للنصارى يف الغلو الذي هنى عنه  بقوله( :ال تطروين كام أطرت
النصارى ابن مريم ،إنام أنا عبد ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله)( ،)1واإلطراء هو املبالغة يف
()2

املدح ،حتى يؤول إىل أن جيعل للممدوح يشء من خصائص الربوبية واأللوهية)

ثم أورد ما يذكره الصوفية من كون البوصريي وغريه من مداح رسول اهلل  مل
يقصدوا بذلك إال طلب الشفاعة ،ثم رد عليه بقوله( :أوال :هذه األلفاظ رصحية يف
االستغاثة بالنبي  كقوله :يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به سواك ...أي :وإال فأنا هالك،
والنبي  يقول يف دعائه( :ال ملجأ منك إال إليك)( ..)3وأي لفظ يف االستغاثة أبلغ من
هذه األلفاظ؟ وعطف الشفاعة عىل ما قبلها بحرف (أو) يف قوله :أو شافعا يل ،رصيح يف
مغايرة ما بعدها ملا قبلها ،وأن املراد مما قبلها طلب اإلغاثة بالفعل والقوة ،فإن مل يكن
()4

فبالشفاعة)

وهكذا راح يطلب من الشاعر أن يغري كل ما ذكره من حمسنات بديعية ومجاليات
تعبريية تعارفت عليها الشعوب لتنسجم مع توحيدهم ،وإال فهو مرشك رشكا جليا ..هو
وكل من استحسن شعره أو ريض عنه ..أو سمعه ومل ينكر عليه.
وهكذا علق عىل أبيات مجيلة للبوصريي يقول فيها خماطبا النبي :
(  )1البخاري ، 3445 :وأمحد ..55/1، 47/1، 24/1، 23/1
(  )2الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()145 /12
(  )3البخاري.6، 6313، 6311 :
(  )4الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()145 /12
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األمان األمان إن فؤادي
فهذه علتي وأنت طبيبي

مـن ذنـوب أتـيـتـهـن هـواء
وليس خيفى عليك يف القلب داء

فقد قال( :والناظم آل به املبالغة يف اإلطراء ،الذي هنى عنه رسول اهلل  إىل هذا
الغلو ،والوقوع يف هذه الزلقة العظيمة.فطلب األمان من النبي  ،وشكا إليه علة قلبه
ومرضه من الذنوب ،فتضمن كالمه سؤاله من النبي  مغفرة ذنبه ،وصالح قلبه؛ ثم
()1

رصح بأنه ال خيفى عليه يف القلب داء ،أي :فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب)

وهكذا قال عالمتهم حممد بن صالح بن عثيمني تعليقا عىل األبيات السابقة( :وقد
ضل من زعم أن هلل رشكاء كمن عبد األصنام أوعيسى بن مريم عليه السالم ،وكذلك
بعض الشعراء الذين جعلوا املخلوق بمنزلة اخلالق ..وهذا من أعظم الرشك ألنه جعل
الدنيا واآلخرة من جود الرسول  ،ومقتضا ُه أن اهلل جل ذكره ليس له فيهام يشء ..وقال
أي :البوصريي [ -ومن علومك علم اللوح والقلم] ،يعني :وليس ذلك كل علومك؛()2

فام بقي هلل علم وال تدبري ـ والعياذ باهلل ـ)

وهكذا قال عالمتهم صالح بن فوزان الفوزان تعليقا عىل األبيات السابقة( :هذا
عىل اعتقاد املرشكني أن الرسول يأخذ بيده وخيلصه من النار ،وهذا ليس بصحيح ،ال
()3

خيلصه من النار إال اهلل سبحانه وتعاىل إذا كان من أهل اإليامن)

الغلو يف ح ِّقه  عن طريق املديح ،وأنّه  إنّام يوصف
وقال ..( :فيه التحذير من
ّ

ِ
يفرج
والرسالة ،أ ّما أن ُيغيل يف ح َّقه فيوصف بأنّه ِّ
بصفاته التي أعطا ُه اهلل إ َّياها :العبود ّية ِّ
ال ُكروب ويغفر الذنوب ،وأنه يستغاث به ـ عليه الصالة والسالم ـ بعد وفاته ،كام وقع فيه

(  )1الدرر السنية يف األجوبة النجدية ()160 /12
(  )2القول املفيد عىل كتاب التوحيد ()218/1
(  )3إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد ()241 / 1
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يسمونه باملدائح النبوية يف أشعارهم (الربدة) للبوصريي ،وما
املخرفني اليوم فيام ّ
كثري من ِّ
قيل عىل نسجها من املخرفني ،فهذا غلو أوقع يف الرشك ،كام قال البوصريي :يا أكرم اخللق
رتك هلل شيئ ًا،
ما يل من ألوذ به ..فهذا ٌّ
والرشك ،حتى مل ي ُ
غلو  -والعياذ باهلل  -أفىض إىل الكفر ِّ ْ
ّ
كل يشء جعله للرسول  :الدنيا واآلخرة للرسول ،علم اللوح والقلم للرسول ،ال ينقذ
ٍ
قصيدة يتناقلوهنا
من العذاب يوم القيامة إال الرسول ،إذ ًا ما بقي هلل عز وجل ،وهذا من
غريها من األشعارّ ،
الغلو يف
كل هذا سببه
ّ
وحيفظوهنا و ُينشدوهنا يف املوالد ،وكذلك ُ
الرسول  ..وكذلك من هنج عىل هنج الربدة ممن جاء بعده ،وحاكاه يف هذا الغلو ،هذا
ّ
كله من الغلو يف مدح النبي  ومن اإلطراء ..ومن الغلو يف حقه  :إحياء املولد كل
سنة ،ألن النصارى حييون املولد بالنسبة للمسيح عىل رأس كل سنة من تارخيهم ،فبعض
املسلمني تشبه بالنصارى فأحدث املولد يف اإلسالم بعد ميض القرون املفضلة ،ألن املولد
ليس له ذكر يف القرون املفضلة كلها ،وإنام حدث بعد املائة الرابعة ،أو بعد املائة السادسة ملا
()1

انقرض عهد القرون املفضلة ،فهو بدعة ،وهو من التشبه بالنصارى)

هذا قليل من كثري من فتاوى علامء السلفية يف اعتبار ما تضمنته الربدة من معاين
سامية ،ومشاعر متدفقة رفيعه لرسول اهلل  ..رشكا جليا ،وكفرا بواحا..
وقد ألفوا يف ذلك املؤلفات الكثرية التي حتجر عىل كل لسان يغرد بحب رسول اهلل
 ..حتى صار حب رسول اهلل  والتعبري عن الشوق إليه جريمة أكرب من جريمة القتل
والفاحشة وغريها ..ألهنم يتساهلون يف تلك اجلرائم ،بينام يتشددون يف هذا.
النموذج الثاين :الربعي ومدحه للنبي .
مثلام وقف السلفية موقفا سلبيا من البوصريي ،فقد وقفوا نفس املوقف من الشاعر
الكبري املشهور يف الدوائر الصوفية املتأخرة الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ حممد وقيع اهلل
(  )1إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد ()312 / 2
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الربعي أحد أبرز شيوخ الصوفية العاملني يف السودان والعامل اإلسالمي.
فمن الكتب التي ألفت لتكفري الشاعر نتيجة مشاعرة اجلياشة نحو رسول اهلل 
كتاب بعنوان [شــعر البــرعي فـي ميزان الكتاب والسنة] ملؤلفه عمر بن التهامي بن عبد
الرمحن ،والذي قدم له وقرظه وشجعه الشيخ عبد العزيز بن حممد السدحان.
وقد قال يف تقديمه للكتابَّ ( :
وأتم علينا النعمة
فإن اهلل تعاىل قد أكمل لنا الدين َّ
ّ
واحلث
ورىض لنا اإلسالم دين ًا ،ومن ثامر ذلك اإلكامل والتامم والرىض بيان أبواب اخلري
َ
الرش والتحذير منها والرتهيب من ُقرهبا ،وكان
عليها والرتغيب يف ولوجها .وبيان أبواب ِّ
املحذر منها :األئمة املضلون ..ذلك َّ
َّ
األئمة يتعدى
الرش
ألن رضر ُأولئك َّ
من ضمن أبواب ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
وبخاصة أتباعهم ومن سار
كثرية من الناس ممن يسمع منهم أو عنهم ف ُي ْخدع هبم
رشحية
إىل
ورضرهم إذا كان ضالهلم عقائدي ًا،
األئمة ويع ُظ ُم خطرهم
رش أولئك
ُ
َّ
يف ركاهبم ،ويزيد ُّ
ويف هذه الرسالة سرتى بيان ًا ور ّد ًا ألنواع من الضالل العقديِ :من وصف اهلل تعاىل
بالنقائص ،ومن إسباغ بعض صفات اخلالق عىل بعض املخلوقني ،ومن تعليق فالح الناس
ونجاحهم باتباع بعض الناس دون الرسول  ومن تقرير وحدة الوجود،واحللول
واالحتاد ،كل هذه الضالالت وغريها سرتى بيان ًا شافي ًا ور َّد ًا ُمفح ًام ُم ِ
لزم ًا قام به الشيخ
()1

تضمنت هدم التوحيد وبناء الرشك)
عمر التهامي .بعد ما تت َّبع بعض األشعار التي َّ

ونحب ـ قبل أن نتطرق إىل ما ذكره من تكفري للربعي وشعره ـ أن ننقل مقدمته
للكتاب لنرى احلقد والضغائن والعدوانية والتكفري ،وهي تتحدث مجيعا بلسان فصيح،
لتخرج األمة بكل مدارسها من اإلسالم ،حتى ال يبقى فيه إال التهامي وسلفه.
يقول التهامي يف مقدمة كتابه( :فاعلم رمحك اهلل ّ
أن كثري ًا من شيوخ الطرق الصوفية
وأتباعهم يعتقدون اعتقادات فاسدة منها ما هو كفر رصيح باهلل ،ومنها ما هو دون ذلك.
(  )1شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.3
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فمن االعتقادات الكفرية التي يعتقدوهنا والتي خترج صاحبها من اإلسالم ،اعتقادهم َّ
أن
يترصفون يف هذا الكون،
األنبياء واملرسلني واألولياء الصاحلني سواء كانوا أحيا ًء أو أموات ًا ّ
وحييون و ُيميتون ،و ُيسعدون ،و ُيشقون،
وينوبون عن اهلل يف تدبريه ،فريزقون العبادُ ،
و ُيعزُّ ون ،و ُيذ ُّلون ،وأهنم يعلمون الغيب ..هذا بعض فسادهم يف االعتقاد ،وأما فسادهم
يف العبادة فهو أكثر من أن ُحيرص ،فهم يعبدون الصاحلني يف غياهبم وبعد موهتم فيدعوهنم
ويستغيثون هبم يف مجيع أحواهلم سوا ًء يف الرخاء ،أو الشدة ،بل يف الشدائد ال يلجأون إالَّ
ربكون هبا ،و ُيع ِّفرون وجوههم يف
إليهم .ويذبحون وينذرون هلم ويطوفون بقبورهم ،ويت َّ
تراهبا ،ويبكون عندها ،ويتذللون ألصحاهبا ،وخيشعون عندهم أكثر من خشوعهم هلل،
وخيافون منهم وهم أموات أشد من خوفهم من اهلل ،لذلك قد حيلف أحدهم باهلل كاذب ًا،
وال حيلف بشيخه إالَّ وهو صادق .ويثنون عىل الصاحلني أكثر من ثنائهم عىل اهلل ،ويلهجون
بذكرهم ،وإذا عبدوا اهلل عبدوه بالبدع املحدثات واألمور املنكرات ،فتجد أحدهم يرقص
الليل ك ّله ويستمع الدفوف واألحلان ظن ًا منه أهنا تقربه من اهلل ،بل جتد أحدهم يذكر اهلل
آالف املرات بذكر مبتدع ما أنزل اهلل به من سلطان ،فصاروا هبذه االعتقادات واألعامل
()1

أرش أهل األرض ،وأخبثهم ،ومن أكفر الناس عىل اإلطالق)
واألقوال من ِّ

أرش أهل األرض ،وأخبثهم ،ومن
وهكذا صار الصوفية بل األمة مجيعا من من ( ِّ
أكفر الناس) ال ليشء إال لكوهنم مل يستأذنوا ابن تيمية وال ابن عثيمني وال السدحان يف أي
ذكر يريدون أن يذكروا اهلل به ،أو يف أي بيت شعر يريدون قراءته أو سامعه.
ثم قال ـ مبينا سبب اختياره للربعي ـِ ( :
ومن هؤالء الذين أفنوا أعامرهم يف حماربة
والرش اجلسيم،
املوحدين ،واالستهزاء هبم ،والتنفري منهم ،والدعوة هلذا الفساد العظيم
ِّ
ّ
صويف ُيدعى عبد الرحيم الربعي ..فهو من الشعراء الذين ُيكثرون من مدح النبي 
(  )1شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.5
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واألولياء الصاحلني ،لكنَّه مع ذلك ما ترك معتقد ًا كفري ًا فاسد ًا يعتقده غالة املتصوفة ،إال
ورصح به يف هذا املديح ،فبدا جلي ًا خبث منهجه ،وسوء معتقده ،وهو وأتباعه عىل شفا
ّ
هلكة ،وعىل خطر عظيم ،إن مل يرجعوا إىل اهلل ،ويتوبوا إليه مما يعتقدونه ويدعون إليه من
الكفر القبيح ،والرشك الرصيح ..ويف هذه الرسالة املخترصة نستعرض معكم بعض
األبيات من أشعاره ،يف مدح النبي  واألولياء الصاحلني ،لرتوا بوضوح تام االعتقادات
الكفرية الب ّينة يف شعره ،ولرتوا اخلطر العظيم عىل قارئها املعجب هبا ،إذا مل يكن عنده يشء
من العلم بالتوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة ،خاصة وأن قصائده وأشعاره انترشت
انتشار ًا واسع ًا يف السودان ،ويف مجيع األوساط بني العامة واخلاصة ،والكبار والصغار،
()1

والرجال والنساء)

وقد عقد فصال يف كتابه هذا سامه [بيان رشك الربعي وتفانيه يف الدعوة إليه وحثه
النَّاس لإلرشاك باهلل عند الشدائد والكروب] ،قدم له بقوله( :اعلم رمحك اهلل تعاىل أن
الربعي يرى أن إرشاك الصاحلني مع اهلل يف الدعاء واإلستغاثة ال حرج فيه بل هو مستحب،
يتقربون إىل اهلل بالرشك ويرونه من األدب والتَّعظيم هلل ،متام ًا كام
فهو وكثري من املتصوفة َّ
كان يظن مرشكو مكة فإهنم كانوا يدعون الصاحلني كالالت وغريه ويظنّون ّ
أن ذلك الفعل
( )2

تقرهبم إىل اهلل)
من األمور التي ِّ

ثم ذكر أبياتا مجيلة للربعي يقول فيها:
شـــــددت رحــال عـزمـي يــا

عــىل نــجــب الـ ّـرجــا نــحــو

لربايـا
مصـــبـاح ْا
رســـول اهلل
ـمـــــــــــــــــي
ـديــــــــــــــــ
نــــــــــــــــ
ٍ
عـمـيـق
فـج
أتـيــت إلـيــه مـن ٍّ

ليتيم
ـكــــــــــــــــاء ك ّفـال ْا
الضـــعف
أب ّ
ـريــــــــــــــــم
ْالـــــــــــــــ
أجـوب ْالـوادي يف ّ
الـلـيــل
ْالــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــم

(  )1شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.7
(  )2شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.43
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إىل أن قال:
أغـثـنـي يــا رســــول اهلل إين

مريض اجلســـم ذو قلـب

وقــل الختش مهام عشـــــت

الرحيم
ـلــــــــــــــعبد
هضـام أيا
وال
ـيـــــــــــــــم
ســـــــــــــــــ ً

رصح الربعي بإستغاثته بالرسول 
ضــــــــــــــــــــــــــبقوله( :يف
ثم علق عليها
ـيـــــــــــــــــــــــ
هذه ًـاماألبيات ُي ِّ
ويرشكه مع اهلل يف الدعاء واإلستغاثه ،وهذا من الرشك األكرب الذي ُخيرج صاحبه من املِ َّلة؛
جل وعالَ ﴿ :و َأ َّن املَْس ِ
ألن اهلل  -سبحانه وتعاىل َ -هنى عن دعاء غريه فقال َّ
ّ
اجدَ هللَِّ َف َال
َ
تَدْ ُعوا َم َع اهللَِّ َأ َحدً ا﴾ [اجلن)]18 :

()1

بل إنه يتهمه بأنه أعظم رشكا من مرشكي قريش أنفسهم ،بسبب قوله:
إلـيــك رســـول اهلل أشـــكـو

فــأنــت رجــائـي يف اخلـطـوب

غــوث
وأنــتـ لــنــا
ـبـــــــــــــ ـ ً
وعــونا
ـائــــــــــــــ
مصــــــــــــــــ

ورمحة
ملرضـــانا شـــفاء
وأنت
ـمــــــــــــــــــــــــديت
وعـــــــــــــــــــــــ

ومـــــــــــــــلـــــــــــــــجـــــــــــــــاء
بقوله( :وهذا من أعظم احملاداة هلل واإلشراك به ،ألن
فقد علق عىل هذه األبيات

هللا -سبحانه وتعاىل -أخرب أنه هو وحده الذي جييب دعوة املضطر ..بل إ ّن
ُ
هذا الشرك الذي وقع فيه الربعي وأمر به ودعا إليه ،ما كان يفعله مشركو مكة؛
ألهنم كانوا إذا أصابتهم ِشدَّة جلأوا إىل هللا وحده ونسوا كل ما سواه ..فإذا علمت
تبَّي لك أن شرك
أن مشركي مكة كانوا ال يلجؤون يف الشدائد إال إىل هللاَّ ،
عبدالرحيم الربعي أعظم من شركهم واش ّد ،وأن الربعي من أكثر الناس وأعظمهم
حماربة لتوحيد رب العاملَّي ومعاداة له ،وأن أساس دعوته ولُبُّها هو اإلشراك ابهلل
()2
وهدم التوحيد والدين الصحيح نسأل هللا العافية)
هذا جمرد مثال عن موقف السلفية من أبيات شعر بسيطة خياطب فيها الشاعر بشوق
(  )1شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.43
(  )2شعر الربعي يف ميزان الكتاب والسنة ،ص.44
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رسول اهلل  باعتباره ويل أمره األول ،وأنه أوىل به من نفسه ..ولكن السلفية ال يعجبهم
هذا ،ألهنم ال يريدون لرسول اهلل  أن يزاحم شيوخهم وسلفهم الذين يعظموهنم.
 4ـ هتمة تقديس الوالية واألولياء:
وهذه التهمة وحدها كافية يف إثبات شمولية التكفري السلفي لكل املسلمني ،بل حتى
أحباب سلفهم األول منهم ،بل حتى أحباب ابن تيمية نفسه ،ألهنم مجيعا ،ويف كل
العصور ،ويف كل األماكن يعظمون من يعتقدون واليته ،وإذا مات يبنون عىل قربه رضحيا،
ويظلون يزورونه ،وقد يقيمون املناسبات التي تسمى املوالد تذكريا به.
وقد أشار الشيخ عيل بن أمحد احلداد إىل هذا ،فقال( :ومن قال بكفر أهل البلد الذي
فيه القباب وإهنم كالصنم فهو تكفري للمتقدمني واملتأخرين من األكابر والعلامء والصاحلني
()1

من مجيع املسلمني من أحقاب وسنني)

وهو يشري هبذا إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه الذين كفروا مجيع املسلمني
بسبب تعظيمهم لألولياء ،وبنائهم عىل قبورهم ،فاعتربوهم مرشكني رشكا جليا ال خيتلف
عن رشك أهل اجلاهلية ،بل قد يفوقه.
فقد وضع الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف (نواقض اإلسالم) ما جيعل من مجيع املسلمني
مرشكني ..وأكثرها يعود إىل تعظيم األولياء وتقديسهم واحرتامهم ،فمن تلك النواقض (1
ـ الرشك يف عبادة اهلل تعاىل ..ومنه الذبح لغري اهلل ،كمن يذبح للجن أو للقرب ،أو للقباب..
2ـ من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكّل عليهم كفر إمجاعا..
3ـ من مل يك ّفر املرشكني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم كفر)..
ثم ختم القول عىل هذه النواقض بقوله( :ال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل

(  )1إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص.7
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واجلاد واخلائف ،إال املكره .وكلها من أعظم ما يكون خطر ًا ،ومن أكثر ما يكون وقوع ًا)

()1

فهذا ما يتصوره الشيخ ابن عبد الوهاب وأتباعه من نواقض اإلسالم ،واألخطر مما
ذكرنا من املكفرات هو ما ورد فيها من عبارات غامضة وأحكام مطلقة ،جتعل لكل من
يشاء أن يكفر أحدا أن يستخدمها بسهولة ،ولعله ألجل هذا خرجت احلركات التكفريية
من رحم الوهابية.
وكمثال عىل ذلك نرى الشيخ ابن عبد الوهاب يربط بني الذبح الذي ال يقصد به إرشاك
أحد يف عبادة غري اهلل ،بالرشك باهلل مع أنه قد يكون عادة جرت أن يذبح يف مكان ويل
للربكة ،وليس للتعبد ،ثم يوزع حلم الذبيحة عىل الفقراء ،وهذا ما جرى به العمل يف العامل
اإلسالمي ،بام فيها اجلزائر ،والتي كانت تسمى (زردة) ،ولقبها علامء اجلمعية بـ (أعراس
الشيطان)
وهكذا األمر بالنسبة ملا ذكره يف الناقض الثاين ،فهو يعترب (الواسط ّية) وكأهنا رشك
يزاحم اهلل تعاىل ،مع أن املسلم إنام يرجو نيل شفاعة نبيه  ،كام يف أحاديث مستفيضة عن
شفاعته  للعصاة من أمته يوم القيامة ،وكقوله تعاىلَ ﴿ :و َل ْو َأ َّهنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم
َجا ُء َ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اهللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام ﴾ [النساء،]64 :
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
اس َت ْغ َف ُروا اهللََّ َو ْ
وك َف ْ
الر ُس ُ
ول﴾ [النساء،]64 :
اس َت ْغ َف َر َهل ُ ُم َّ
فاآلية الكريمة ال تقف عند املعنى الظاهر يف ﴿ َو ْ
لوجود آية أخرى رصحيةَ ﴿ :و َم ْن َيغ ِْف ُر ُّ
ضم
الذ ُن َ
وب إِ َّال اهللَُّ ﴾ [آل عمران ،]135 :ولكن ّ
استغفار الرسول  للقوم الذين أرادوا التوبة رجاء لقبوهلا من اهلل .وهناك مواقف عديدة
جلأ فيها الصحابة لبعضهم يف مواقف شديدة طلب ًا لتحقيق أمر أو نزول بركة أو رمحة من
اهلل ،وكام ُفعل مع العباس عم النبي .
وقد رد الصوفية مدافعني عن أنفسهم منذ ظهرت هذه املقوالت عند الشيخ حممد بن
(  )1موسوعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،ص  385ـ .387
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عبد الوهاب وأتباعه يف العامل اإلسالمي ،وتركزت ردودهم عىل تفنيد ما يزعمه الوهابيون
من أن تعظيم الصوفية للصاحلني أو ألرضحتهم أو توسلهم هبم إىل اهلل ال يعني الرشك ،وال
عالقة له بام كان يفعله أهل اجلاهلية.
فهذا الشيخ القباين خياطب الشيخ ابن عبد الوهاب قائال( :فهل سمعت عن أحد من
املستغيثني أنه يعتقد يف الرسول  ،أو يف الويل املستغاث به أنه إله مع اهلل تعاىل يرض وينفع،
()1

ويشفع بذاته كام يعتقد املرشكون فيمن عبدوه)..

ويذكر (احلداد) عن أتباعه أهنم (مهام عظموا األنبياء واألولياء ،فإهنم ال يعتقدون فيهم
ما يعتقدون يف جناب احلق تبارك وتعاىل من اخللق احلقيقي التام العام ،وإنام يعتقدون
الوجاهة هلم عند اهلل يف أمر جزئي ،وينسبونه هلم جماز ًا ،ويعتقدون أن األصل والفعل هلل
()2

سبحانه)

ويقرر (دحالن) ما قرره سائر املسلمون يف مجيع العصور قبل جميئ الوهابية ،وهو أن
الرشك يف حقيقته ليس سوى اعتقاد التأثري لغري اهلل ،وليس هناك مسلم يعتقد التأثري لغري
اهلل ،يقول يف ذلك( :فالذي يوقع يف اإلرشاك هو اعتقاد ألوهية غري اهلل سبحانه ،أو اعتقاد
التأثري لغري اهلل ..وال يعتقد أحد من املسلمني ألوهية غري اهلل تعاىل ،وال تأثري أحد سوى اهلل
()3

تعاىل)

وهذا نرى (الزهاوي) يؤكد مثل من سبقه عىل أن املرشكني األولني كانوا يعتقدون
ألصنامهم أهنا تنفع وترض بذواهتا فيقول( :إن املرشكني إنام كفروا بسبب اعتقادهم يف

(  )1نقال عن :الشيخ عبد العزيز بن حممد بن عيل العبد اللطيف ،دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
عرض ونقض ،ص.233
(  )2مصباح األنام ،ص.5
(  )3مصباح األنام  ،ص .234
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()1

املالئكة واألنبياء واألولياء أهنم آهلة مع اهلل يرضون وينفعون بذواهتم)

ويرد (العاميل) عىل ابن عبد الوهاب يف ادعائه أن مرشكي العرب ينكرون ربوبية اهلل -
كام ذكر ذلك ابن عبد الوهاب يف رسالتيه( :كشف الشبهات) ،و(أربع قواعد) – فيقول:
(ال يشء يدلنا عىل أهنم – أي مرشكي العرب – ال يعتقدون يف األصنام واألوثان
ومعبوداهتم أنه ال تأثري هلا يف الكون ،وأن التأثري وحده هلل تعاىل وهي شافعة فقط ،إذ جيوز
أن يعتقدوا أن هلا تأثري بنفسها بغري ما يف اآليات املستشهد هبا ،فتشفي املرض وتكشف
()2

الرض)

ويذكر الشطي يف معتقد الوهابية يف االستغاثة ،فيقول( :فإهنم يرصحون بأن من
يستغيث بالرسول عليه السالم ،أو غريه ،يف حاجة من حوائجه ،أو يطلب منه أو يناديه يف
مطالبه ومقاصده ،ولو بيا رسول اهلل ،أو اعتقد عىل نبي أو ويل ميت وجعله واسطة بينه
()3

وبني اهلل يف حوائجه فهو مرشك حالل الدم واملال …)

ويرد عىل ذلك بأن ما يفعله العوام ال يرقى إىل هذه الدرجة ،فبذكر حكاية مهمة جلده
تبني دوافع العوام فيام يفعلونه من التعلق باألولياء والصاحلني ،فقال( :ومرة دخل جدي
جامع بني أمية يف الشام ،فسمع عجوز ًا تقول :يا سيدي حييى عاف يل بنتي ،فوجد هذا
اللفظ بظاهره مشكالً ،وغري الئق باألدب اإلهلي ،فأمرها باملعروف ،وقال هلا :يا أختي قويل
بجاه سيدي حييى عاف يل بنتي ،فقالت له :أعرف أعرف ،ولكن هو أقرب مني إىل اهلل
تعاىل ،فأفصحت عن صحة عقيدهتا من أن الفعال هو اهلل تعاىل ،وإنام صدر هذا القول منها
()4

عىل وجه التوسل والتوسط إىل اهلل تعاىل ،بحصول مطلوهبا منه)

(  )1الفجر الصادق يف الرد عىل منكري التوسل والكرامات واخلوارق ،ص .51
(  )2كشف االرتياب ،ص .170
(  )3نقال عن دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.237
(  )4النقول الرشعية ،ص .100
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ويرد ابن عفالق عىل كل ما يذكره الوهابية من مكفرات ،بل يعترب أهنا يف أشد أحواهلا
ليست سوى ذنوب ومعاص ال ترقى حلد الكفر ،فقد قال – يف معرض نفيه أن يكون الذبح
والنذر لغري اهلل رشك ًا ( :-فاجتمعت األمة عىل أن الذبح والنذر لغري اهلل حرام ،ومن فعلها
فهو عاص هلل ورسوله ..والذي منع العلامء من تكفريهم أهنم مل يفعلوا ذلك باعتقاد أهنا
()1

أنداد هلل)

بل إن الشيخ سليامن بن عبد الوهاب ،وهو األخ الشقيق ملحمد بن عبد الوهاب يستنكر
استنكارا شديدا موقف أخيه من تكفري من ذبح أو نذر لغري اهلل ،ويستغرب من تكفري من
دعا غري اهلل فيقول( :من أين لكم أن املسلم الذي يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا عبده
ورسوله إذا دعا غائب ًا أو ميت ًا أو نذر له ،أو ذبح لغري اهلل ،أن هذا هو الرشك األكرب الذي من
()2

فعله حبط عمله وحل ماله ودمه)

ويضيف يف موضع آخر( :مل يقل أهل العلم من طلب من غري اهلل فهو مرتد ومل يقولوا
()3

من ذبح لغري اهلل فهو مرتد)..

وهكذا بالنسبة لالستغاثة ،فالشيخ حممد بن حممد القادري ال يرى يف االستغاثة بغري اهلل
 ما دام أن املستغيث بغري اهلل ،ال يعتقد أن غري اهلل هو املوجد ،وأنه ال تأثري إال هلل وحدهرشكا  -يقول يف تقرير ذلك( :وقول يا سيدي أمحد أو شيخ فالن ليس من اإلرشاك؛ ألن
القصد التوسل واالستغاثة ..وال يشك يف مسلم أن يعتقد يف سيدي أمحد أو غريه من
()4

األولياء أن له إجياد يشء من قضاء مصلحة أو غريها إال بإرادة اهلل وقدرته)..

ومثل ذلك النذر لألولياء ،فهو عندهم من الرشك الذي مل ينص عليه غري الوهابية،
(  )1نقال عن :دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.234
(  )2الصواعق اإلهلية يف الرد عىل الوهابية ،ص .6
(  )3الصواعق اإلهلية يف الرد عىل الوهابية ،ص .7
(  )4نقال عن :دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،ص.237
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فيقول:
(وأما نص النجدي بمنع النذر مطلق ًا لألكابر ،فمن افرتائه عىل كتب الرشيعة وجهله
()1

املركب)

وبناء عىل هذه فإن هذه النواقض العرشة التي تبناها الوهابية ،وتبناها أتباعهم يف العامل
اإلسالمي تعترب – كام يذكر بعض الباحثني( -املدخل الذي يرد منه كل من أراد الرتويج
لثقافة التكفري ،عىل قاعدة أن من مل يك ّفر كافر ًا فهو كافر ،ومن ّ
شك يف كفره فهو كافر ،األمر
يشجع الناس عىل اإلنغامس يف عقائد بعضهم ،فيخرجون من يشاءون من الدين
الذي ّ
ويدخلون إليه من يشاءون ،ويعقدون نادي ًا للتداول فيام انعقدت عليه قلوب املؤمنني ،فهذا
مؤمن ،وذاك كافر ،وذلك منافق ،وقد يصدرون أحكام ًا بقتل فالن بتهمة الر ّدة عن الدين،
ملجرد أنه خيتلف مع املذهب الرسمي ،وتطال آخر هتمة اإلنحراف عن العقيدة ،والضالل،
ويتك ّفل رسل املوت من أهل الدعوة بإيصال رسائل التهديد للكتّاب كام فعل الفوزان)

()2

وكمثال عىل انتشار التكفري يف العامل اإلسالمي بسبب تلك التعاليم املتشددة ،ما حصل
يف اجلزائر إبان االستعامر من تكفري مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني لعوام اجلزائر بسبب
تعظيمهم لألولياء ،وزيارهتم ألرضحتهم ،وإحيائهم للمناسبات املرتبطة هبم.
وكمثال عىل ذلك نرى الشيخ مبارك املييل الذي استنسخ املنهج الوهايب كامال غري
منقوص ،وخاصة يف كتابه (رسالة الرشك ومظاهره) الذي حكم به عىل رشك مجيع
اجلزائريني ،بل عىل رشك مجيع املسلمني الذين يزورون األرضحة أو يتوسلون بأصحاهبا.
بل إنه يعتقد ما كان يعتقد الشيخ ابن عبد الوهاب من عودة اجلاهلية األوىل ،بل إنه
يرى أن اجلاهلية اآلخرة أشد ،فيقول( :ولقد سادت هذه احلالة العامل اإلسالمي ،فانتهوا
(  )1مصباح األنام ،ص .44
(  )2سعد الرشيف ،الوهابية مذهب الكراهية ،مشايخ التكفري ،اجلزء اخلامس ـ  ،2جملة احلجاز اإللكرتونية.
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إىل جاهلية كجاهلية العرب يف الدين ال يف اللسان والبيان ،فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم
يف معرفة معاين الكالم واإلبانة عام يف أنفسهم باأللفاظ املؤدية ألصل املعنى ،ولكن
املسلمني شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضا؛ فلم يكونوا مثل أولئك العرب يف فصاحة
اللسان ووضع األسامء عىل مسمياهتا؛ فرتاهم يعتقدون يف الغوث والقطب وصاحب
الكشف والترصيف معنى األلوهية ،ولكن ال يسموهنم آهلة!! وخيضعون ألوليائهم
()1

وخيشوهنم كخشية اهلل أو أشد ،وال يسمون ذلك عبادة!!)

وخياطب الذي يشكك يف كون املسلمني حتولوا إىل مرشكني ال خيتلفون عن أيب جهل
وأيب هلب ،إن مل يكونوا أشد منهم رشكا ،فيقول( :ألست ترى يف أوساطهم قبابا تبذل يف
تشييدها األموال ،وتشد لزيارهتا الرحال؟! أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب
حاجات من الغائبني واألموات؛! أم مل تعلم بدور تنعت بدار الضامن تشرتى ضامنتها
باألثامن؛! أم مل جتتمع بذرية نسب للمرابطني إعطاؤها بقوة غيبية؟! أم مل تتكرر عليك مناظر
مكلفني إباحيني يقدسون بصفتهم مرابطني أو طرقيني؟! هذا إىل اجتامعات تنتهك فيها كل
احلرمات باسم الزردات ،أو حتت ستار االعتقادات والدعوة إىل أوضاع مبتدعة صدت
الناس عن اتباع السنة املطهرة ..واخلبري بحياة أهل عرصه ،العامل بأصول دينه ،ال يرتدد يف
ظهور الرشك وانتشاره ،وتعدد مظاهره وآثاره ،والعامي الفطري لو سألته وأفهمته؛
()2

لوجدت عنده اخلرب اليقني إلثبات أن أمثاله -وما أكثرهم -يف ضالل مبني)

والشيخ مبارك املييل كالشيخ البشري اإلبراهيمي يفتي بحرمة الطعام الذي يقدم يف
تلك املحال ،ألنه يف تصوره مما أهل به لغري اهلل ،عىل الرغم من أن الذابحني لتلك األنعام
يذكرون اسم اهلل عليها ،ويطبقون فيها ما يذكره الفقهاء من أحكام الذبائح ،فيقول( :هذه
(  )1رسالة الرشك ومظاهره (ص)162 :
(  )2رسالة الرشك ومظاهره (ص)164 :
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الزردة يذكرون اسم اهلل عىل ذبيحتها ،ونيتهم الذبح للصالح عندهم ،فأعمل اجلامدون من
الطلبة جانب اللفظ ،ورأوا إباحة أكلها ،وهم يقرؤون قول خليل يف نية املصيل ولفظه:
(وإن ختالفا ،فالعقد)؛ يريد أن العربة عند اختالف القلب واللسان بام يعقده القلب ال بام
()1

يلفظه اللسان ،وهي قاعدة عامة يف مجيع الطاعات)

ولسنا ندري كيف اطلع الشيخ عىل نية الذابح ،وهي باطنة ال يمكن ألحد االطالع
عليها إال رهبا أو صاحبها ،ولكنه مع ذلك يرص عىل أهنم يريدون هبا غري وجه اهلل ،ويعترب
أن املخالف يف ذلك جامد ومغرض ،فيقول( :وقد يقول اجلامدون واملغرضون :إنا نحكم
بالظواهر واهلل يتوىل الرسائر ،وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم اهلل ،فال نبحث عن نيته
الباطنة! فنقول هلم :أوال :إن املفتي ال يقترص دائام عىل الظواهر؛ ففي األيامن والطالق
مسائل تنبني عىل النية والقصد ،وخيتلف حكمها باختالف النية مع احتاد اللفظ ،بل تقدم
قريبا االستناد إىل النية يف حكم الذبائح عن عيل وغريه ..وثانيا :إن من الرسائر ما حتف به
قرائن جتعل احلكم للنية وال تقبل معه الظواهر ..وذبائح الزردة من هذا القبيل؛ فإن كل من
( )2

خالط العامة جيزم بأن قصدهم هبا التقرب من صاحب املزار)

ثم اعترب من القرائن الدالة عىل أن الذبح فيها لغري اهلل ،وهي لذلك حمرمة ،واألخطر
من ذلك احلكم عىل فاعل ذلك بالرشك اجليل ،ألنه قدم القرابني لغري اهلل ،فيذكر(:)3
األول:ـ أهنم يضيفون الزردة إىل صاحب املزار؛ فيقولون :زردة سيدي فالن ،أو:
طعام سيدي عبد القادر ،مثال.
ثانيها :أهنم يفعلوهنا عند قربه ويف جواره ،وال يرضون هلا مكانا آخر.

(  )1رسالة الرشك ومظاهره (ص)379 :
(  )2رسالة الرشك ومظاهره (ص)380 :
(  )3رسالة الرشك ومظاهره (ص)380 :
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ثالثها :أهنم إن نزل املطر إثرها نسبوا إىل رس املذبوح له ،وقوي اعتقادهم فيه
وتعويلهم عليه.
رابعها :أهنم إن هنوا عن فعلها يف املكان اخلاص ،غضبوا ورموا الناهي بضعف
الدين أو باإلحلاد ،وقد جياوزون اجلهر بالسوء من القول إىل مد األيدي باإلذاية.
خامسها :أهنم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا عىل رؤوسهم وقالوا :إن وليهم
غضب عليهم لتقصريهم يف جانبه.
ثم علق عىل هذه القرائن بقوله( :فهذه دالئل من أحوال الناس وأفعاهلم وأقواهلم
التي مل يلقنها هلم املكابرون املتسرتون وراء التأويل تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح عىل
()1

النصب وأهل به لغري اهلل وإن ذكر عليها اسمه)

بل حكم عليها بأهنا من (من الرشك ،فيجب عىل العلامء حتذير األمة منها والنصح
()2

باجتناهبا ،وجيب عىل األمة االتباع واملبادرة إىل اإلقالع)

واستدل لذلك بـ (مشاهبتها يف املعنى لعتائر اجلاهلية وقرابينها واجتامعاهتا عىل
أنصاهبا وأصنامها ،وتقدم حكم الرشع يف ذلك ،ومشاهبتها يف الصورة لعقر اجلاهلية عىل
()3

قبور أجاودهم)

ثم عاد كرجال اجلمعية مجيعا إىل الشاطبي ليستند إليه يف الداللة عىل أن ما يقوم به
املسلمون البسطاء أمام أرضحة من يعظموهنم من الصاحلني رشك جيل ال خيتلف عن رشك
اجلاهلية ،فيقول( :كان أهل اجلاهلية يعقرون اإلبل عىل قرب الرجل اجلواد؛ يقولون :نجازيه
عىل فعله ،ألنه كان يعقرها يف حياته ،فيطعمها األضياف ،فنحن نعقرها عند قربه؛ لتأكلها

(  )1رسالة الرشك ومظاهره (ص)381 :
(  )2رسالة الرشك ومظاهره (ص)381 :
(  )3رسالة الرشك ومظاهره (ص)381 :
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السباع والطري ،فيكون مطعام بعد مماته كام كان مطعام يف حياته ...ومنهم من كان يذهب يف
ذلك إىل أنه إذا عقرت راحلته عند قربه؛ حرش يف القيامة راكبا ،ومن مل يعقر عنه ،حرش
()1

راجال)

ولسنا ندري العالقة بني ما ذكره الشاطبي عن أهل اجلاهلية وبني ما يفعله املسلمون
أمام أرضحة من يصومون ويصلون ويذكرون اهلل ذكرا كثريا.
وهكذا يسرتسل الشيخ مبارك املييل يف النقول واالستدالالت املبنية مجيعا عىل
أساس أن أولئك البسطاء الذين اجتمعوا قصدوا بذبحهم غري اهلل ،وبالتايل صار حكمهم
حكم املرشكني ،وهو الكفر البواح.
وعىل هذا املنوال نجد الشيخ البشري اإلبراهيمي الذي أعلن حربا شديدة عىل تلك
املناسبات التي جتمع اجلزائريني وتوحد قلوهبم ،ومن ذلك ما كتبه يف البصائر( )2حتت
عنوان (أعراس الشيطان)( ،)3استهله عىل طريقته يف تغليب األدب عىل العلم ،والبيان عىل
الربهان ،فهو بدأ بذكر الشيطان وتأثرياته املختلفة بطريقته هتكمية ساخرة ،فقال( :كنا نفهم
أن الشيطان يطوف ما يطوف ثم يأوي إىل قلوب أوليائه ،لينفث فيها الرش ،ويزين هلا معصية
اهلل ،و حيركها إىل الفساد واملنكر ،ويذكرها بسننه املنسية لتتوب إليه من إمهاهلا وإضاعتها؛
وما كنا نعلم أن للشيطان مراج خاصة ال يربحها يف فصلني من السنة ،ومعظمها يف (العاملة
الوهرانية) ،وما ذلك لطيب يف هوائها ،أو عذوبة يف مائها ،أو اعتدال يف جوها ،فالشيطان
غني عن هذ ا كله ،وال يعبأ هبذا كله ،وإنام ذلك للذة جيدها الشيطان يف هواها ...وسهولة
انقياد جيدها يف أوليائه هبا ،وقابلية للتسويل والتزين قلام جيدها يف غريهم من رعاياه،

(  )1رسالة الرشك ومظاهره ،ص.382 :
(  )2يف العدد  95من جريدة «البصائر» 14 ،نوفمرب سنة .1949
(  )3انظر :آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()319 /3
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()1

وصدق اهلل العظيم ،فإن الشياطني ال تنزل إال عىل كل أفاك أثيم)

بعد هذا االستهالل الذي خصصه للشيطان مع أن احلديث مرتبط باملوالد ،أخذ
يربط بني الشيطان واملوالد ،فقال – بأسلوبه التعميمي الذي ال حيب االستثناء( :-هذه
(الزرد) التي تقام يف طول العاملة الوهرانية وعرضها هي أعراس الشيطان ووالئمه،
وحفالته ومواسمه ،وكل ما يقع فيها من البداية إىل النهاية كله رجس من عمل الشيطان،
()2

وكل داع إليها ،أو معني عليها ،أو مكثر لسوادها فهو من أعوان الشيطان)

ثم ذكر املربرات الداعية إىل هذا احلكم الشديد ،فقال( :أمل تر إىل ما يركب فيها من
فواحش وحمرمات؛ وما هيتك فيها من أعراض وحرمات؟ كل ذلك مما يأمر به الشيطان
()3

البدوي ،وكل ذلك مما ذكرنا به القرآن ،وبني لنا أنه من أمره ووعده ،وتزيينه وإغوائه)

ومل يذكر الشيخ أي دليل عىل هذا القذف العام لكل املوالد من دون استثناء ،وكأهنا
مجيعا مناسبات للمنكرات والفواحش ،وال حظ فيه لعبادة أو دين أو علم.
ومل يكتف الشيخ هبذا القذف العام جلميع املجتمع اجلزائري ،وإنام راح يشهر سالح
التكفري والرمي بالرشك األكرب الذي تلقفه من شيخه حممد بن عبد الوهاب ،فقال( :كلام
انتصف فصل الربيع من كل سنة تداعى أولياء الشيطان يف كل بقعة من هذه العاملة إىل زردة
يقيموهنا عىل وثن معروف من أوثاهنم ،يسوله هلم الشيطان وليا صاحلا ،بل يصوره هلم إهلا
مترصفا يف الكون ،مترصفا يف النفع والرض والرزق واألجل بني عباد اهلل ،وقد يكون
صاحب القرب رجال صاحلا ،فام عالقة هذه الزرد بصالحه؟ وما مكاهنا يف الدين؟ وهل
يرىض هبا لو كان حيا وكان صاحلا الصالح الرشعي؟ وقد كانت هذه الزرد تقام يف أيام

(  )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()319 /3
(  )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()320 /3
(  )3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()320 /3
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اجلدوب لالستسقاء غري املرشوع ،فأصبحت عادة مستحكمة ،ورشعة حمكمة ،وعبادة
موقوتة ،يتقرب هبا هؤالء املبتدعة إىل أوثاهنم يف أوقات اجلدوب والغيوث عىل السواء،
يدعوهم إليها شيطاهنم يف النصف األخري من كل ربيع ،فإذا جاء الغيث نسبوه إىل أوثاهنم،
وإذا كان اجلدب نسبوه إىل اهلل ،عكس ما قال اهلل وحكم ،ثم إذا جاء الصيف فاءوا إىل
األعامل الصيفية مضطرين ،فإذا أقبل اخلريف عادوا إىل تلك العادة النكراء فأنفقوا فيها كل
ما مجعوه ،وتداينوا بالربا املضاعف بام ال تقوم به ذممهم وال أمواهلم؛ فإذا ثقل الدين وألح
الدائن ،باع من يملك قطعة أرض أرضه ،وباع من يملك دابة دابته ،وتلك هي الغاية التي
()1

يعمل هلا الشيطانان ،شيطان اجلن ،وشيطان االستعامر!)

بعد هذا احلكم القاس الشديد املفتقر إىل اللغة العلمية واحلكمة يف معاجلة الظواهر،
راح يعترب ذلك التقديس الذي جبل عليه اجلزائريون لألولياء والصاحلني نفخة من نفخات
الشيطان أو كيد من كيد االستعامر ،وأنه ال عالقة له بحب الصالح والوالية والتدين ،فال
حيب الصاحلني إال من حيب الصالح نفسه ،وال يعظم أهل الدين إال من سبق تعظيمهم هلم
تعظيم الدين نفسه.
يقول اإلبراهيمي( :رس ما شئت يف مجيع األوقات ،ويف مجيع طرق املواصالت تر
القباب البيضاء الئحة يف مجيع الثنايا واآلكام ورؤوس اجلبال ،وسل جتد القليل منها منسوبا
إىل معروف من أجداد القبائل ،وجتد األقل جمهوال ،والكثرة منسوبة إىل الشيخ عبد القادر
اجليالين .واسأل احلقيقة جتبك عن نفسها بأن الكثري من هذه القباب إنام بناها املعمرون
األوربيون يف أطراف مزارعهم الواسعة ،بعد ما عرفوا افتتان هؤالء املجانني بالقباب،
واحرتامهم هلا ،وتقديسهم للشيخ عبد القادر اجليالين ،فعلوا ذلك حلامية مزارعهم من
الرسقة واإلتالف .فكل معمر يبني قبة أو قبتني من هذا النوع يأمن عىل مزارعه الرسقة،
(  )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()320 /3
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ويستغني عن احلراس ونفقات احلراسة ،ثم يرتك هلؤالء العميان -الذين خرسوا دينهم
ودنياهم -إقامة املواسم عليها يف كل سنة ،وإنفاق النفقات الطائلة يف النذور هلا وتعاهدها
بالتبييض واإلصالح ،وقد حيرض املعمر معهم الزردة ،ويشاركهم يف ذبح القرابني ،ليقولوا
عنه إنه حمب يف األولياء خادم هلم ،حتى إذا متكن من غرس هذه العقيدة يف نفوسهم راغ
عليهم نزغا لألرض من أيدهيم ،وإجالء هلم عنها ،وهبذه الوسيلة الشيطانية استوىل
املعمرون عىل تلك األرايض اخلصبة التي أحالوها إىل جنات ،زيادة عىل الوسائل الكثرية
( )1

التى انتزعوا هبا األرض من أهلها)

ثم بني أثر احلركة اإلصالحية يف قلع هذه العادات ،ويقر يف نفس الوقت بأنه مل
يمض عليها زمن حتى عادت من جديد من غري أن يبحث يف رس عودهتا ،فقال( :ولقد
ماتت هذه العوائد الشيطانية قبل احلرب األخرية أو كادت متوت ،بتأثري احلركة اإلصالحية
املطهرة للعق ائد ،ثم قيض عليها بتأثر الناس باحلرب وألوائها ،وقد عادت يف السنتني
()2

األخريتني إىل ما كانت عليه)

ثم ختم مقاله بفتاوى خطرية تفتقر إىل لغة الفقهاء ،فقال( :يا قومنا ،أجيبوا داعي
اهلل ،وال جتيبوا داعي الشيطان ،يا قومنا إن أصول هذه املنكرات مفسدة للعقيدة ،وإن
فروعها مفسدة للعقل واملال ،وإنكم مسؤولون عند اهلل عن مجيع ذلك ،يا قومنا إنكم
تنفقون هذه األموال يف حرام وإن الذبائح التي تذبحوهنا حرام ال حيل أكلها ،ألهنا مما أهل
()3

به لغري اهلل؛ فمن أفتاكم بغري هذا فهو مفتي الشيطان ،ال مفتي القرآن)

وقد استمر – لألسف – منهج خلف اجلمعية عىل درب سلفها يف هذه املواقف

(  )1آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()321 /3
(  )2آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()321 /3
(  )3آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ()322 /3
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اخلطرية املفتقرة إىل اللغة العلمية ،واملترسعة يف احلكم بالتكفري ،حيث نجد الشيخ أمحد
محاين الرجل املتساهل يف الكثري من الفتاوى يتكلم بنفس تلك اللغة التي تكلم هبا
اإلبراهيمي واملييل ،فيقول  -متأسفا(:-ويف اجلزائر ينادي كل قوم برجلهم :أهل الغرب
بسيدي بومدين وسيدي اهلواري ويف الوسط سيدي عبد الرمحان وسيدي حممد وسيدي
منصور ،وأهل الرشق سيدي اخلري وسيدي راشد ،وسيدي عبد القادر للجميع
للجميع،وقد كانت الدعوة اإلصالحية قضت عىل معظم هذه البدع ورجعت بالناس إىل
ذكر اهلل وحده ،ولكننا عدنا إىل سامع هذا حتى يف إذاعتنا ووسائل إعالمنا ،وما كان جيوز
()1

هذا يف أمة موحدة وإنام يذكر عندنا اسم اهلل وحده،فإننا أمة وحدها اإلسالم)

ولسنا ندري ما احلرج يف أن تشتهر املناطق املختلفة بأسامء األولياء والصاحلني ،بل
نرى يف ذلك تشجيعا للصالح والتقوى التي أهلت أولئك ليتبوؤوا تلك املكانة الرفيعة يف
املجتمع.
ولكن اجلمعية لألسف ،والتي بالغت يف تقديس أعضائها مل ترض للناس أن
يقدسوا أحدا غريهم ،وهي تعلم أن املجتمع إن مل يرفع الصاحلني فسريفع غريهم ال حمالة،
فهي سنة اجتامعية ،فلكل جمتمع أبطاله ورجاله وأهل القدوة فيه ،فإذا ما رضبوا رضبت
هوية املجتمع معهم ،ولألسف فقد استبدل الناس بعد أولئك الصاحلني – بغض النظر عن
حقيقة صالحهم ومدى صدقهم فيه -بمطربني ومهرجني والعبني وسياسيني ..ومل نجد
أحدا ينكر ذلك.
واألخطر من هذا أن الشيخ أمحد محاين الذي أتيحت له فرص كثرية بعد االستقالل
ضيعها مجيعا ،ومل جيد شيئا ينكره إال هذه العادات ليقتلعها من جذورها من غري أن يضع
أي بديل صالح هلا ،وكمثال عىل ذلك أنه طرح عليه يف اإلذاعة الوطنية هذا السؤال( :عادة
(  )1أمحد محاين :حياة وآثار،شهادات ومواقف ،ص .123
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موروثة كانت منترشة فينا ورثناها عن األجداد وهي إقامة حفالت الزردة ،يتهيأ هلا
الناس...وجيتمعون بمكان ويل فينحرون البقر ويذبحون الشياه...وتقام االحتفاالت
باحلرضة واآلالت والتهوال ويرضع لألولياء والصاحلني فيمدوهنم بالربكات
واخلريات،اختفت هذه العادة أيام الثورة لكنها عادت بعد  1962وكان الناس فيها قسامن
()1

مؤيد ومعارض)

فأجاب عن هذا السؤال بنفس احلمية التي كان ينطق هبا الشيخ اإلبراهيمي والتبيس
واملييل ،فذكر أن آخر زردة كانت يف قسنطينة سنة  1937ألن إقامتها ليست من اإلسالم يف
يش ء ملا فيها من مظاهر الرشك ودعاء لألولياء والذبح لغري اهلل،زيادة عىل أهنا من مظاهر
التخلف ووراءها االستعامر وقد اختفت هذه البدع بعد االستقالل حتى عادت للظهور
من جديد يف الثامنينيات ،ووجه محاين لومه للمذيع واإلذاعة الوطنية أنه لو احرتم نفسه
كصحايف صادق لقدم ألمته احلقائق لتتمسك هبا بام يفيدها وهتجر القبيح الذي يرضها(.)2
ولسنا ندرى مل مل ينكر الشيخ تلك االحتفاالت الكربى أو أنواع الزردة التي تقام يف
مالعب كرة القدم ،والتي استبدل هبا املجتمع احرتامه وتعظيمه للصاحلني بتعظيمه
لالعبني ،فحصد نتيجة ذلك رصاعات كربى بني أهل املناطق املختلفة من أجل هدف أو
العب أو حكم ،ومل يكن للشيخ أمحد محاين يف ذلك الوقت  -لألسف -إال أن ينضم إىل
قائمة املشجعني ،فيشجع فريقا عىل حساب فريق.
بل إن الشيخ مل يكتف بالتبشري يف اإلذاعة التي هي ملك للجزائريني مجيعا هبذه
الترصحيات اخلطرية ،بل راح يف كل النوادي يبرش هبا ،وكأهنا قضية الساعة ،فقد وردت إليه

(  )1أمحد محاين :الفتاوى.312 /3 ،
(  )2أمحد محاين :الفتاوى.312 /3 ،
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استفتاء( )1حول الزردة ،فأجاب بلغة ال ختتلف عن لغة الوهابيني التكفيرييني ،نجتزئ منها
– من باب االختصار -هذه العبارات املفرقة الدالة عىل املنهج الفكري للشيخ وللجمعية
مجيعا.
فقد ذكر أن املقصودين بالزيارة (كانوا عاطلني عن ّ
يؤهلهم للزيارة ! فال علم
كل ما ّ
صحته)
وال زهد وال صالح ولكن نسب مرتاب يف ّ
وذكر أن املامرسات التي تؤدى عند األرضحة ممارسات رشكية ،فقالّ ( :
إن مثل هذا
التمسح نوع من الرشك وال يكون إالّ للحجر األسود بالكعبة فقط مع التوحيد اخلالص هلل
ّ
وقد قال له عمر خياطبه( :واهلل ما أنت إال حجر ال تنفع وال ترض ولو ال ّأين رأيت رسول
اهلل يقبلك ما قبلتك) ،فإن كنت مع احلجر األسود كام قال عمر فال بأس أن تق ّبله ،أ ّما غريه
التمسح به ّ
املوحد)
فإن
فال جيوز لك
التمسح به وتقبيله رشك يتنَزّ ه عنه املؤمن ّ
ّ
ّ
ثم إنه حكم بالرشك حتى عىل التوسل الذي مل ير الشيخ ابن باديس فيه أي حرج،
فقالّ :
التوسل الشائع بني الناس وهو الدعاء – الدعاء هو مخ العبادة – رشك حمض،
(إن
ّ
فالتوحيد أن تدعو اهلل الذي خلقك – ولو عظمت ذنوبك – فإنه معك يسمع دعاءك فإن
فتوسل بصالح أعاملك كام فعل الثالثة اصحاب الغار حينام نزلت
كان ال بدّ من
التوسل ّ
ّ
التوسل الصحيح
عليهم الصخرة وسدّ ته عليهم ،فاستجاب هلم من يعلم شدّ هتم .هذا هو
ّ
وغريه قد يوقع صاحبه يف الرشك ،فال حتم حوله)
ثم اعترب كالوهابيني مجيعا أن األرضحة ليست غري أصنام ال ختتلف عن أصنام
ألن ّ
اجلاهلية ،فقال( :وكانت هذه الزردة كثرية ّ
لكل قوم إلهلهم من أصحاب القبور من
ّ
ولكل قوم من يقدسونه .فـ(سيدي
حدود تبسة إىل مغنية ،كانت القبور تعبد من دون اهلل
سعيد) يف تبسة ،و(سيدي راشد) يف قسنطينة و(سيدي اخلري) بسطيف و(سيدي بن
(  )1جريدة الشعب اجلزائرية الصادرة بتاريخ  1991 / 11/ 18الصفحة .9
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محالوي) بالتالغمة ،و(سيدي الزين) بسكيكدة و(سيدي منصور) بوالية تيزي وزو
و(سيدي حممد الكبري) يف البليدة ،و(سيدي بن يوسف) بمليانة و(سيدي اهلواري) بوهران
و(سيدي عابد) بغليزان و(سيدي بومدين) بتلمسان و(سيدي عبد الرمحن) باجلزائر،
ويزامحه (سيدي احممد) ،وليعذرين اإلخوة ممن مل أذكر آهلة بلداهنم وهم ألوف ،ففعل هؤالء
القوم مع هؤالء املشايخ يشبه فعل اجلاهلية مع هبل والالت والعزّ ى وخصوصا إقامة
الزردة حوهلا والذبح هلا والتمسح بالقبور ،أفرتانا نحيي آثار الرشك ونحن املوحدون؟)
ثم أفتى بأن (الطعام واللحم املقدّ م يف الزردة ال ّ
نص القرآن
حيل أكله رشعا ألنّه مما ّ
عىل حرمة أكله فإنه سبحانه وتعاىل يقول﴿ :حرم ْت َع َلي ُكم املَْي َت ُة والدَّ م و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير َو َما
ْ ُ ْ َ ُ َ ُْ
ُ ِّ َ
ُأ ِه َّل لِغ ْ ِ
َري اهللَِّ بِ ِه ﴾ [املائدة ]3 :فاللحم من القسم الرابع أي مما أهل لغري اهلل ،أي ذبح لغري
اهلل بل للمشايخ ،فزردة (سيدي عابد) أقيمت له وهكذا (سيدي أمحد بن عودة) و(سيدي
الرض ،وتقول ّ
إن هذه الذبائح قد ذكر
بومدبن) ..أقيمت له الزردة لريىض وينفع ويدفع ّ
اسم اهلل عليها ،فأقول :ولو ذكر اسم اهلل َّ
فإن النّية األوىل وهي تقديمها إىل صاحب املقام،
جيعلها لغري اهلل)
ونحب أن نختم هذا العنوان بام حصل من تعظيم تالميذ ابن تيمية وأتباعه األوائل
له ،والذي ال ينطبق عليه ـ باملقاييس السلفية والوهابية خصوصا ـ إال حكم الرشك اجليل.
فقد ورد يف كتاب [البداية والنهاية] البن كثري تلميذ ابن تيمية النجيب قوله يف
أحداث سنة  728هـ(:وحرض مجع كثري إىل القلعة ،وأذن هلم يف الدخول عليه ،وجلس
مجاعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتربكوا برؤيته وتقبيله ،ثم انرصفوا ،ثم حرض مجاعة
من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انرصفن واقترصوا عىل من يغسله ،فلام فرغ من غسله أخرج
ثم اجتمع اخللق بالقلعة والطريق إىل اجلامع وامتأل باجلامع أيضا وصحنه والكالسة وباب
الربيد وباب الساعات إىل باب اللبادين والغوارة ،وحرضت اجلنازة ..ثم تزايد اجلمع إىل
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أن ضاقت الرحاب واألزقة واألسواق بأهلها ومن فيها ،ثم محل بعد أن يصيل عليه عىل
الرؤوس واألصابع ،وخرج النعش به من باب الربيد واشتد الزحام وعلت األصوات
بالبكاء والنحيب والرتحم عليه والثناء والدعاء له ،وألقى الناس عىل نعشه مناديلهم
وعامئمهم وثياهبم ،وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل وعامئم ال يلتفتون
إليها لشغلهم بالنظر إىل اجلنازة ،وصار النعش عىل الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر ،وتارة
يقف حتى متر الناس ،وخرج الناس من اجلامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام ،كل
()1

باب أشد زمحة من اآلخر)

ويذكر أنه بعد دفنه( :رشب مجاع املاء الذي فضل من غسله ،واقتسم مجاعة بقية
السدر الذي غسل به ،ودفع يف اخليط الذي كان فيه الزئبق الذي كان يف عنقه بسبب القمل
()2

مائة ومخسون درمها ،وقيل إن الطاقية التي كانت عىل رأسه دفع فيها مخسامئة درمها)

ومل يقترص التربك بابن تيمية وتعظيمه عىل ذلك اليوم ،بل استمر بني أتباعه وحمبيه
حتى أهنم كانوا يستشفون برتاب قربه ،فقد جاء يف كتاب (الرد الوافر عىل من زعم بأن من
سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر) يف احلادثة التي حصلت مع البطائحي املزي ،وراوها
البن حجي قال :كنت شابا ،وكانت يل بنت حصل هلا رمد ،وكان لنا اعتقاد يف ابن تيمية،
وكان صاحب والدي ،ويأيت إلينا ويزور والدي ،فقلت يف نفيس :آلخذن من تراب قرب ابن
تيمية فألكحلها به ،فإنه طال رمدها ومل يفد فيها الكحل ،فجئت إىل القرب ،فوجدت بغداديا
قد مجع من الرتاب رصرا ،فقلت :ما تصنع هبذا ،قال :أخذته لوجع الرمد ،أكحل به أوالدا
يل ،فقلت :وهل ينفع ذلك؟ فقال :نعم ..وذكر أنه جربه فازددت يقينا فيام كنت قصدته،
فأخذت منه ،فكحلتها وهي نائمة ،فربئت ،قال :وحكيت ذلك البن قايض اجلبل أيب عمر
(  )1البداية والنهاية ()156 /14
(  )2البداية والنهاية ()157 /14
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املقدس ،وكان يأيت الينا ،فأعجبه ذلك ،وكان يسألني ذلك بحرضة الناس فأحكيه ،ويعجبه
ذلك(.)1

ثانيا ـ التكفري املعني:
بناء عىل ما سبق من ترصحيات أعالم السلفية املتقدمني واملتأخرين بتكفري كل من
يقع يف أحد املكفرات التي ذكرناها يف املبحث السابق ،فإننا نحاول هنا أن ننظر يف تطبيقاهتم
لتلك التكفريات عىل الصوفية بأعالمها وطرقها ومن يواليها ومن يتودد إليها أو يقبل
سلوكاهتا أو ال يقف يف وجهها..
فإن هؤالء مجيعا كفار عند السلفية باعتبارات خمتلفة ،فمنهم من يكفر بسبب مواقفه
العقدية ،ومنهم من يكفر بسبب سلوكاته العملية ،ومنهم من يكفر بسبب نقضه للوالء
والرباء الذي يتطلب منه أن يكفرهم ،ألن من ال يكفر الكافر كافر ..وهكذا نجدهم
يكفرون كل من اقرتب من الصوفية بأي شكل من األشكال ،أو يف أي بعد من األبعاد.
بل إن السلفية كفروا دوال قائمة بذاهتا ـ كالدولة العثامنية ـ بناء عىل رعايتها للصوفية،
وتأييدها هلم ،وأطلقوا بناء عىل ذلك أحكامهم الكثرية التي جتعل ذلك احلكم أعم من أن
خيص دولة بعينها.
بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل ،ومن خالل الرتاث السلفي القديم واحلديث
أن نذكر األدلة والوثائق املثبتة هلذا التكفري ..وقد قسمنا املبحث إىل أربعة أقسام:
 1ـ تكفري أعالم الصوفية ،ومفكرهيا يف القديم واحلديث.
 2ـ تكفري أنصار الصوفية ومؤيدهيا من العلامء والعامة.
 3ـ تكفري الطرق الصوفية.
 4ـ تكفري الدول الراعية للصوفية.
(  )1الرد الوافر عىل من زعم بأن من سمى ابن تيمة شيخ االسالم كافر .130-129
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 1ـ تكفري أعالم الصوفية ،ومفكرهيا يف القديم واحلديث.
من املفارقات العجيبة التي تدل عىل غلبة املزاجية عىل العقل السلفي ذلك املوقف
املتناقض من كثري من أعالم التصوف املتقدمني وغريهم ..فبينام نراهم يعظمون ابن تيمية
يف كل يشء ،وال يكادون خيرجون عن كلمة من كلامته ،أو موقف من مواقفه ..لكنهم يف
املوقف من كثري من أعالم التصوف خصوصا نجدهم خيرقون هذه القاعدة ،ويتصورون،
وألول مرة ،أن ابن تيمية قد أخطأ يف تعامله معهم ،وأنه كان لينا مع الكثري منهم ،وأن
األجدر به لو تعامل معهم كام تعامل مع اجلهمية وغريهم من الفرق التي سلط عليها سيف
تكفريه.
بناء عىل هذا سنتحدث هنا عن هذا اخلالف بني السلفية املتأخرين والسلفية
املتقدمني يف املوقف من أعالم الصوفية.
موقف متقدمي السلفية من تكفري أعالم الصوفية:
ذكرنا يف الفصل السابق أن الكثري من أعالم احلنابلة والكرامية ـ الذين يشكلون لبنة
من لبنات العقيدة السلفية ـ كانوا ذوي ميول صوفية ،وأهنم كانوا يمزجون بينها وبني
تشددهم مع املتكلمني واملنزهني ،ورميهم بالتجهم والتعطيل ،وذكرنا مثاال عىل ذلك
بالشيخ اهلروي الذي يطلقون عليه لقب [شيخ اإلسالم]
وبناء عىل هذا ،فقد كانت موقف ابن تيمية ـ مثال ـ مع الصوفية احلنابلة أو الصوفية
األوائل مواقف لينة جدا مقارنة بغريهم ..فهو يدافع عنهم ،ويؤول ما ورد عنهم من
كلامت ،وال حيملها عىل ظاهرها ،بل جيد هلا من املسوغات واملربرات ما جيعلها مقبولة
عندهم.
وهكذا نجده يف مواقفه من الكثري من املصطلحات الصوفية التي شنع عليها
املتأخرون ،وكفروا كل من يتحدث هبا أو عنها من أمثال الفناء والبقاء واجلمعية وغريها.
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وقد كان ذلك مدعاة النتقادات املتأخرين مثلام فعل الشيخ حممد مجيل غازي حني
قدم لكتاب [الصوفية والفقراء] البن تيمية ،فاستنكر أشياء عليه كذكر ابن تيمية أن
الصوفية يريدون مقام الصديقية ( ،)1فراح ينتقده يف ذلك انتقادا شديدا مبينا أهنم ليسوا
كذلك وأهنم أهنم أهل الزندقة ،واحللول واالحتاد ،ووصفهم بأهنم أهل املروق والفرقة
والبدعة.
ومن أمثلة هذه املواقف اللينة التي أطلقها ابن تيمية جتاه أعالم الصوفية ـ وخصوصا
املتقدمني منهم ـ قوله يف [جمموع الفتاوى]( :فأما املستقيمون من السالكني كجمهور مشائخ
السلف مثل الفضيل بن عياض ،وإِبراهيم بن أدهم ،وأيب سليامن الداراين ،ومعروف
الكرخي ،والرسي السقطي ،واجلنيد بن حممد ،وغريهم من املتقدمني ،ومثل الشيخ عبد
يسوغون
القادر اجليالين ،والشيخ محاد ،والشيخ أيب البيان ،وغريهم من املتأخرين ،فهم ال ِّ
للسالك ولو طار يف اهلواء ،أو مشى عىل املاء ،أن خيرج عن األمر والنهي الرشعيني ،بل
عليه أن يفعل املأمور ،ويدع املحظور إِىل أن يموت .وهذا هو احلق الذي دل عليه الكتاب
والسنة وإِمجاع السلف وهذا كثري يف كالمهم)

()2

وقال( :وأما أئمة الصوفية واملشايخ املشهورون من القدماء مثل اجلنيد بن حممد
وأتباعه ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله فهؤالء من أعظم الناس لزوم ًا لألمروالنهي
وتوصية باتباع ذلك ،وحتذيرا من امليش مع القدر كام مشى أصاحبهم أولئك وهذا هو الفرق
الثاين الذي تكلم فيه اجلنيد مع أصحابه ،والشيخ عبد القادر كالمه كله يدور عىل إتباع
املأمور وترك املحظور والصرب عىل املقدور وال يثبت طريق ًا ختالف ذلك أصال ،الهو وال
عامة املشايخ املقبولني عند املسلمني وحيذر عن مالحظة القدر املحض بدون إتباع
(  )1انظر الصوفية والفقراء ()10-8
(  )2جمموع الفتاوى ،ج .10ص 516ـ.517
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األمر)(.)1
وقال مثنيا عىل الشيخ عبدالقادر اجليالين( :قلت( :وهلذا يقول الشيخ عبد القادر -
قدس اهلل روحه -كثري من الرجال إذا وصلوا إىل القضاء والقدر أمسكوا وأنا انفتحت يل
فيه روزنة فنازعت أقدار احلق باحلق للحق والرجل من يكون منازعا لقدر ال موافقا له وهو
 ريض اهلل عنه  -كان يعظم األمر والنهي ويويص باتباع ذلك وينهى عن االحتجاج()2

بالقدر)

وقال عنه ( :والشيخ عبد القادر من أعظم شيوخ زمانه مأمرا بالتزام الرشع واألمر
()3

والنهى وتقديمه عىل الذوق ،ومن أعظم املشائخ أمرا برتك اهلوى واالراده النفسية)

وهكذا أثنى عىل اجلنيد كثريا ،ويف مواضع خمتلفة من كتبه ،كقوله( :واجلنيد وأمثاله
أئمة هدى ،ومن خالفه يف ذلك فهو ضال .وكذلك غري اجلنيد من الشيوخ تكلموا فيام
يعرض للسالكني وفيام يرونه يف قلوهبم من األنوار وغري ذلك؛ وحذروهم أن يظنوا أن
()4

ذلك هو ذات اهلل تعاىل)

وقال( :فمن سلك مسلك اجلنيد من أهل التصوف واملعرفة كان قد اهتدى ونجا
()5

وسعد)

وهكذا سمى الكثري منهم واعتربهم مشائخ اإلسالم وأئمة اهلدى ،فقال( :أهنم
مشائخ اإلسالم وأئمة اهلدى الذين جعل اهلل تعاىل هلم لسان صدق يف األمة ،مثل سعيد بن
املسيب ،واحلسن البرصي ..وإبراهيم بن أدهم ،وسفيان الثوري ،والفضيل بن عياض،
(  )1جمموع الفتاوى ،ص. 8/369
(  )2جمموع الفتاوي .303/8 ،
(  )3جمموع الفتاوى ،ج - 10ص .884
(  )4جمموع فتاوي ابن تيمية ،ج 5ص.321
(  )5جمموع الفتاوى  ،جزء  - 14صفحة . 355
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ومعروف الكرخي ..وبرش احلايف ،وعبد اهلل بن املبارك ،وشقيق البلخي ،ومن ال حيص
كثرة .إىل مثل املتأخرين :مثل اجلنيد بن حممد القواريري ،وسهل بن عبد اهلل التسرتي،
وعمر بن عثامن املكي ،ومن بعدهم ـ إىل أيب طالب املكي إىل مثل الشيخ عبد القادر
الكيالين ،والشيخ عدي ،والشيخ أيب البيان ،والشيخ أيب مدين ،والشيخ عقيل ،والشيخ أيب
الوفاء ،والشيخ رسالن ،والشيخ عبد الرحيم ،والشيخ عبد اهلل اليونيني ،والشيخ القريش،
وأمثال هؤالء املشايخ الذين كانوا باحلجاز والشام والعراق ،ومرص واملغرب وخراسان،
()1

من األولني واآلخرين)

بل إن ابن تيمية يمتدح الصوفية الذين ذكروا يف الكتب املؤرخة للتصوف ،وإن كان
يعتب عليها إمهاهلا للصحابة والتابعني ،فقد قال( :وكذلك من صنف يف التصوف و الزهد
جعل األصل ما روي عن متأخري الزهاد  -وأعرض عن طريق الصحابة والتابعني كام
فعل صاحب الرسالة أبو القاسم القشريي وأبو بكر حممد بن إسحاق الكالباذي وابن
مخيس املوصيل يف مناقب األبرار ؛ وأبو عبد الرمحن السلمي يف تاريخ الصوفية لكن أبو عبد
الرمحن صنف أيضا سري السلف من األولياء والصاحلني .وسري الصاحلني من السلف كام
صنف يف سري الصاحلني من اخللف ونحوهم من ذكرهم ألخبار أهل الزهد واألحوال من
بعد القرون الثالثة من عند إبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأيب سليامن الداراين
ومعروف الكرخي ومن بعدهم وإعراضهم عن حال الصحابة والتابعني الذين نطق
الكتاب والسنة بمدحهم والثناء عليهم والرضوان عنهم .وكان أحسن من هذا أن يفعلوا
كام فعله أبو نعيم األصبهاين يف احللية من ذكره للمتقدمني واملتأخرين .وكذلك أبو الفرج
بن اجلوزي يف صفوة الصفوة وكذلك أبو القاسم التيمي يف سري السلف ،وكذلك ابن أسد
بن موسى إن مل يصعدوا إىل طريقة عبد اهلل بن املبارك .وأمحد بن حنبل .وهناد بن الرسي
(  )1جمموع الفتاوي ،ج 2ص،452
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()1

وغريهم يف كتبهم يف الزهد)

وهكذا نجده يدافع عام نسب هلم من أشياء ختالف الرشيعة كقوله يف السيدة رابعة
العدوية( :وأما ما ُذكر عن رابعة العدوية من قوهلا عن البيت :إنه الصنم املعبود يف األرض،
فهو كذب عىل رابعة ،ولو قال هذا من قاله لكان كافر ًا يستتاب فإن تاب وإال ُقتِل ،وهو
كذب فإن البيت ال يعبده املسلمون ،ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصالة إليه،
()2

وكذلك ما نقل من قوهلا :واهلل ما وجله اهلل وال خال منه ،كالم باطل عليها)

وهكذا نراه ال يكفر بسبب الكثري من املصطلحات التي يغرم املتأخرون بتكفري
أصحاهبا ،بل يعذرهم يف استعامهلا ،فقد قال يف [جمموع الفتاوى]( :واعلم أن لفظ الصوفية
وعلومهم ختتلف فيطلقون ألفاظهم عىل موضوعات هلم ومرموزات واشارات جترى فيام
()3

بينهم فمن مل يداخلهم عىل التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسىء وحسري)

بل إن ابن تيمية يقر الصوفية عىل ما يذكرونه من وحدة الشهود والفناء ،والذي
حيكم املتأخرون بتكفري قائله ـ كام فعلوا مع سيد قطب ـ( :وأما النوع الثاين :فهو الفناء عن
شهود السوى ،وهذا حيصل لكثري من السالكني؛ فإهنم لفرط انجذاب قلوهبم إىل ذكر اهلل
وعبادته وحمبته وضعف قلوهبم عن أن تشهد غري ما تعبد وترى غري ما تقصد؛ ال خيطر
بقلوهبم غري اهلل؛ بل وال يشعرون؛ كام قيل يف قوله﴿ :وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن
كادت لتبدي به لوال أن ربطنا عىل قلبها﴾ قالوا :فارغا من كل يشء إال من ذكر موسى.
وهذا كثري يعرض ملن فقمه أمر من األمور إما حب وإما خوف .وإما رجاء يبقي قلبه
منرصفا عن كل يشء إال عام قد أحبه أو خافه أو طلبه؛ بحيث يكون عند استغراقه يف ذلك

(  )1جمموع الفتاوى ()367 /10
(  )2جمموع الفتاوى ()288 /2
(  )3جمموع الفتاوى ،جزء  - 5صفحة .79
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ال يشعر بغريه .فإذا قوي عىل صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده
وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من مل يكن
وهي املخلوقات املعبدة ممن سواه ويبقى من مل يزل وهو الرب تعاىل .واملراد فناؤها يف شهود
العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها .وإذا قوي هذا ضعف املحب حتى اضطرب
يف متييزه فقد يظن أنه هو حمبوبه كام يذكر :أن رجال ألقى نفسه يف اليم فألقى حمبه نفسه خلفه
()1

فقال :أنا وقعت فام أوقعك خلفي قال :غبت بك عني فظننت أنك أين)

بل إن ابن تيمية مع تشدده يف الكثري من املسائل يتساهل مع ما روي من شطحات
من الصوفية األوائل ،فقد قال يف [جمموع الفتاوى]( :ويف هذا الفناء قد يقول :أنا احلق ،أو
سبحاين ،أو ما يف اجلبة إال اهلل ،إذا فني بمشهوده عن شهوده ،وبموجوده عن وجوده،
وبمذكور عن ذكره ،وبمعروفه عن عرفانه .كام حيكون أن رج ً
ال كان مستغرقا يف حمبة آخر،
فوقع املحبوب يف اليم فألقى اآلخر نفسه خلفه ،فقال ما الذي أوقعك خلفي؟ فقال :غبت
بك عني فظننت إنك أين .ويف مثل هذا املقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود
حالوة اإليامن ،كام حيصل بسكر اخلمر ،وسكر عشيق الصور .وكذلك قد حيصل الفناء
بحال خوف أو رجاء ،كام حيصل بحاله حب فيغيب القلب عن شهود بعض احلقائق
ويصد ر منه قول أو عمل من جنس أمور السكارى وهي شطحات بعض املشائخ ،كقول
بعضهم :انصب خيمتي عىل جهنم ،ونحو ذلك من األقوال واألعامل املخالفة للرشع؛ وقد
يكون صاحبها غري مأثوم ،وأن مل يكن فيشبه هذا الباب أمر خفراء العدو من يعني كافرا أو
ظاملا بحاله ويعلم أنه مغلوب عليه .وحيكم عىل هؤالء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غري
حمرم فال جناح عليهم فيام يصدر عنهم من األقوال واألفعال املحرمة بخالف ما إذا كان

(  )1جمموع الفتاوى ()219 /10
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()1

سبب زوال العقل والغلبة أمرا حمرما)

ولو أننا أخذنا هذا النص ،ونسبناه إىل أي شخص ،ثم استفتينا أي عامل من علامء
السلفية املعارصين ابتداء من هيئة كبار العلامء إىل صغارهم ،فإهنم ال حمالة حيكمون بكفر
قائله ..اللهم إال إذا وجدنا منهم من طالع كتب ابن تيمية ،وقرأ هذا النصوص خصوصا،
فإنه يكتفي بتخطئته وانتقاده دون تكفريه.
وهكذا نرى ابن القيم يف تعامله مع الصوفية ،فهو يثني عىل الكثري من أعالمها،
وينقل كالمهم ،ويرشحه ،ويبني قيمته ،ويربر ما أسء فهمه ..وهذا ما لقي نوعا من النفور
من املتأخرين الذين متنوا لو أنه اكتفى بتكفري اجلهمية واملعطلة وغريهم ،ومل يفعل هذا.
ومن أمثلة ذلك قوله يف [مدارج السالكني] يف تعريف التصوف( :الدين كله خلق،
فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين ،وكذلك التصوف قال الكتاين :التصوف :هو
()2

اخللق فمن زاد عليك يف اخللق فقد زاد عليك يف التصوف)

وقال معلقا عىل قول اجلنيد( :املريد الصادق غنى من العلامء) ،وقوله( :إذا أراد اهلل
باملريد خريا أوقعه إىل الصوفية ومنعه صحبة القراء)( :قلت :إذا صدق املريد وصح عقد
صدقه مع اهلل ،فتح اهلل عىل قلبه بربكة الصدق وحسن املعاملة مع اهلل ما يغنيه عن العلوم
()3

التى هي نتائج أفكار الناس وآرائهم وعن العلوم التى هى فضله ليست من زاد القرب)

وقال معلقا عىل قول الشافعي( :صحبت الصوفية فام انتفعت منهم إال بكلمتني
سمعتهم يقولون :الوقت سيف فان قطعته وإال قطعك ،ونفسك أن مل تشغلها باحلق وإال
شغلتك بالباطل)( :قلت :يا هلام من كلمتني ،ما أنفعهام وأمجعهام وأدهلام عىل علو مهة قائلهام

(  )1جمموع الفتاوى.402 /16 :
(  )2مدارج السالكني..307 /2 :
(  )3مدارج السالكني.366 /2 :
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()1

ويقظته ،ويكفي يف هذا ثناء الشافعي عيل طائفة هذا قدر كلامهتم)

وهكذا نرى الذهبي يثني عىل الكثري من الصوفية أثناء ترمجته هلم ،بل يعتربهم من
أهل احلديث ،ومن ذلك قوله يف (ابن اإلعرابى)( :اإلمام احلافظ الزاهد شيخ احلرم أبو
سعيد امحد بن حممد بن زياد بن برش بن درهم البرصي الصويف صاحب التصانيف وكان
()2

ثقة ثبتا عارفا ربانيا كبري القدر بعد الصيت)

وقال يف (غندر)( :وإما غندر الثالث فهو صويف حمدث جوال ،لقي اجلنيد وطبقته
()3

وكتب احلديث وسكن مرص)

وقال يف (املاليني)( :احلافظ العامل الزاهد أبو سعد امحد بن حممد بن امحد ابن عبد اهلل
ابن حفص األنصارى اهلروي املالينى الصويف ،ويعرف أيضا بطاووس الفقراء ..ومجع
وحصل من املسانيد الكبار شيئا كثريا ،وكان ثقة متقنا صاحب حديث ومن كبار
()4

الصوفية)

وقال يف (الكتاين)( :اإلمام املحدث مفيد دمشق وحمدثها أبو حممد عبد العزيز بن
()5

أمحد بن حممد عيل التميمي الدمشقي الصويف ،سمع الكثري ومجع فأوعى)

هذه جمرد نامذج بسيطة ،واألمثلة عىل ذلك أكثر من أن حترص ،وهي كلها تدل عىل
املوقف اللني الذي انتهجه متقدمو السلفية مقارنة باملوقف الذي انتهجه املتأخرون،
وخاصة يف الفرتة التي جاء فيها حممد بن عبد الوهاب ،والذي كفر مجيع صوفية زمانه حتى
احلنابلة منهم ،كام رأينا سابقا ،وقد زاد ذلك التكفري يف عرصنا عىل كل العصور السابقة كام
(  )1مدارج السالكني.128/3 :
(  )2تذكرة احلفاظ.852/3 ،
(  )3تذكرة احلفاظ..961/3 ،
(  )4تذكرة احلفاظ.1070 /3 ،
(  )5تذكرة احلفاظ.1170 /3 ،
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أرشنا إىل ذلك.
موقف متأخري السلفية من تكفري أعالم الصوفية:
عىل عكس ذلك املوقف اللني الذي وقفه كبار منظري وحمققي املدرسة السلفية نجد
املتأخرين الذين تشددوا يف كل أعالم الصوفية أوائلهم وأواخرهم ،ورموهم مجيعا بالقول
بوحدة الوجود بمعناها الفلسفي.
ومن أمثلة ذلك موقف صاحب كتاب [الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف
التاريخ ] ،والذي يقدسه السلفية املعارصون كثريا ،ويعتربون صاحبه صاحب اكتشاف
مهم غاب عن كل متقدمي السلفية الذين أحسنوا الظن بالصوفية بسب ما كانوا يرونه من
عبادة وتقوى.
فقد قال يف كتابه هذا مشريا إىل أن الصوفية مجيعا قائلون بوحدة الوجود بمعناها
الفلسفي( :أمام هذا ال وضع ،ال يكفي تقديم دراسة عن صويف واحد أو اثنني أو ثالثة أو
عرشة! لذلك ستكون الفصول اآلتية أقواالً ألكرب عدد يمكن للكتاب أن يستوعبه من
أئمتهم وكربائهم ،منذ اجلنيد وأقرانه حتى أصحاب الطرق يف أيامنا احلارضة ،بحيث ال
يبقى جمال ألولئك املدافعني ،وال يبقى مكان حلججهم.وجيب أن نتذكر دائ ًام ،وأن ال ننسى
أبد ًا أن التصوف مذهب واحد ،كام يقرره أصحاب هذا املذهب العارفون الواصلون)

()1

ومن األمثلة عىل ذلك موقفه من اجلنيد الذي رأينا ثناء ابن تيمية وابن القيم عليه،
ومثلهام الكثري من املحدثني كابن رجب والذهبي وغريمها ..لكن كل ذلك مل يعجبه ،بل
راح يتهم اجلنيد بام مل جيرؤ سلفه عىل اهتامه به.
بل راح يتهم ابن تيمية يف ثنائه عليه ،بسب عدم فهمه ملقاصده ،فقد نقل ما قال ابن
تيمية يف كتاب (دقائق التفسري) ،وهو قوله..( :وبني هلم اجلنيد الفرق الثاين ،وهو أهنم مع
(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.9
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مشاهدة املشيئة العامة ،ال بد هلم من مشاهدة الفرق بني ما يأمر اهلل به وما ينهى عنه ،وهو
الفرق بني ما حيب ُه وما يبغضه ،وبني ذلك هلم اجلنيد ،كام قال يف التوحيد :هو إفراد احلدوث
()1

عن القدم)

ثم علق عىل ذلك بقوله( :أقول :رحم اهلل ابن تيمية ،مل يكلف نفسه دراسة اللغة
الصوفية وعباراهتا ،فانزلق مثل هذا االنزالق ،وأظن أن عبارة اجلنيد (مشاهدة املشيئة
العامة) هي اآلن واضحة املدلول ،أما العبارتان( :ما يأمر اهلل به ،وما ينهى عنه) فقد تغيب
()2

اإلشارة فيهام عن القارئ الذي مل يتمرس بعد باللغة الصوفية ،فإىل ماذا تشريان؟)

ثم راح يرشح البن تيمية ما مل يفهمه من كالم اجلنيد ،فقال( :مر معنا يف صفحات
واإليامن ِ
باإلسالم ِ
سابقة ،وسيمر فيام يأيت من فصول أهنم يقولون ِ
واإلحسان الذي جاء يف
احلديث الرشيف ،وأهنم يفرسون ِ
(اإلحسان) أنه الفناء يف الذات ،أو استشعار األلوهية
وتذوقها ،وبالتايل معرفة وحدة الوجود استشعار ًا وذوق ًا وحتقق ًا .ومر معنا -وسيمر -أهنم
جيعلون معنى كلمة (الفاحشة ،أو الفواحش) الواردة يف القرآن الكريم هو البوح بالرس،
ولنتذكر أيض ًا تفسريهم لآلية الكريمةَ ﴿ :و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض األَ َق ِ
او ِ
يل﴾ [احلاقة،]44:
وغريها .من هنا تتوضح ِاإلشارة يف قول اجلنيد (ما يأمر اهلل به) التي تشري إىل اآلية الكريمة:
اإلحس ِ
ِ
ان﴾ [النحل ،]90:وكذلك ِاإلشارة يف قوله( :وما ينهى عنه)
﴿إِ َّن اهللََّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ِ ْ َ
َن ا ْل َفح َش ِ
التي تشري إىل اآلية الكريمةَ ﴿ :و َين َْهى ع ِ
اء َواملُْنك َِر﴾[النحل .]90:أي إن عبارة
ْ
اجلنيد( :ما أمر اهلل به) تشري إىل ِ
(اإلحسان) الذي ي ْأمر اهلل به ،والذي هو عندهم معرفة
وحدة الوجود؛ وعبارته( :وما ينهى عنه) تشري إىل (الفحشاء) التي ينهى اهلل سبحانه عنها،
والتي هي عندهم البوح بالرس ،وبذلك تكون العبارة( :ال بد هلم من مشاهدة الفرق بني ما
(  )1دقائق التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية)426/1( ،
(  )2الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.93
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يأمر اهلل به وما ينهى عنه) هلا نفس معنى عبارة الشاذيل( :اجعل الفرق يف لسانك موجود ًا،
واجلمع يف جنانك مشهود ًا) ونفس معنى عبارة اجليالين (فبظاهره ينظر إىل ما يف السوق،
وبقلبه ينظر إىل ربه عز وجل ،إىل جالله تارة وإىل مجاله تار ًة أخرى) ،ونفس معنى عبارة
()1

ابن عجيبة( :إياك أن تقول أناه ،واحذر أن تكون سواه)

وهكذا يقع السلفية يف الطعن يف ابن تيمية إن مل يوافق هواهم ..فهم معه كل يشء،
وخاصة إن وافق نفوسهم املمتلئة باألحقاد ،ليغذهيا بغذاء التكفري الذي يشتهونه ..لكنه إن
قرص يف ذلك ،فهم يكملون ما قرص فيه.
وهلذا نجدهم يتمنون لو أهنم استطاعوا أن حيرقوا كل ما كتبه عن التصوف هو وابن
القيم وابن رجب وغريهم ..مثلام فعل أسالفهم بكتب الغزايل والفالسفة.
وهكذا راح ينقل كلامت اجلنيد يف السلوك واملعرفة ،ويطبق عليها كل األحكام
اجلزافية التي وضعها ،فقد نقل عن اجلنيد قوله للشبيل( :نحن حربنا هذا العلم حتبري ًا ،ثم
خبأناه يف الرساديب ،فجئت أنت فأظهرته عىل رءوس املإل! فقال :أنا أقول ،وأنا أسمع،
فهل يف الدارين غريي؟) ،ثم علق عليه بقوله( :هيمنا يف هذا النص قول اجلنيد فقط .إِنه
خيرب عن علم حربه هو حتبري ًا( ،أي :وضع قواعده وأصوله) ،ثم خبأه يف الرساديب! فام هو
()2

هذا العلم املخبأ؟! ومل خبأه يف الرساديب؟!)

وهكذا يسأل نفسه ،وجييب نفسه ،ثم حيكم يف األخري بنفسه ،فهو القايض وهو
املدعي وهو السجان وهو السياف ..وال حيل ألحد من الناس أن يوضح له مقصود اجلنيد
حتى لو كان ابن تيمية نفسه.
وهكذا نراه يف موقفه من الشيخ عبد القادر اجليالين ،والذي أثنى ابن تيمية عليه
(  )1الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.94
(  )2الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.96
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كثريا يف كتبه ،كام رأينا بعض النامذج عىل ذلك سابقا ،لكن ابن تيمية ـ كام يصور هذا السلفي
املعارص ـ مل يفهم هذا الشيخ اجلليل ،ألن حيل الباطنية الصوفية انطلت عليه.
وهلذا يوضحها له يف كشفه الذي حصل ألول مرة يف التاريخ ،وتلقاه السلفية بكل
أرحيية ،ومل يبالوا بطعن ابن تيمية وال غريه من أسالفهم.
ومن تلك األدلة التي استدل هبا عىل تكفريه بسبب قوله بوحدة الوجود الفلسفية
هذه النصوص الروحية العميقة( :احلمد هلل الذي ك ّيف الكيف وتنزه عن الكيفية ،وأ ّين
ووجد يف كل يشء وتقدس عن الظرفية ،وحرض عند كل يشء
األين وتعزز عن األينيةُ ،
()1

وتعاىل عن العندية)

وقوله..( :ثم قال يل :يا غوث األعظم! ما أكل ِاإلنسان شيئ ًا وما رشب وما قام وال
قعد وما نطق وما صمت وما فعل ً
فعال وما توجه ليشء وما غاب عن يشء إال وأنا فيه،
ساكنه ومتحركه .ثم قال يل :يا غوث األعظم ،جسم ِاإلنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه
()2

وبرصه ويده ورجله ولسانه وكل ذلك طهرت له نفس بنفس ال هو إال أنا وال أنا غريه)

جي َع ُل التكوين يف أيدي
وقوله( :فإذا حتقق عندكم العمل ،رأيتم القدرة ،فحينئذ َ ْ
قلوبكم وأرساركم ،إذا مل يبق بينك وبني اهلل حجاب من حيث قلبك ،قدّ رك عىل التكوين
وأطلعك عىل خزائن رسه ،وأطعمك طعام فضله ،وسقاك رشاب األنس ،وأقعدك عىل
مائدة القرب منه ،وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة أعمل هبام وال خترج عنهام ،حتى
يأتيك صاحب العلم ،اهلل عز وجل .فيأخذك إليه ،إذا شهد لك معلم احلكم باحلذق يف
كتابه ،نقلك إىل كتاب العلم ،فإذا حتققت فيه أقيم قلبك ومعناك ،والنبي يف صحبتهام آخذ
(  )1الفيوضات الربانية( ،ص)41:
(  )2الفيوضات الربانية( ،ص )5:وتربز هنا ملحوظة هامة ،هي أنه ال هيمنا إن كان كل ما يف كتاب (الفيوضات الربانية)
صحيح النسبة للجيالين أم ال؛ ألن الذي هيمنا هو أن هذا الكتاب هو عقيدة عرشات املاليني من الذين ساروا عىل هنج الطريقة
القادرية طيلة قرون طويلة.
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()1

بأيدهيام ،ويدخلهام إىل امللك ،ويقول هلام :ها أنتام ربكام)

وقوله( :بقي أبو يزيد البسطامي سبع مرات ،ملا ُسمع منه من الكالم العجيب ،يفتح
إىل قلوهيم أبواب القرب ،ال جيمعهم مع اخللق سوى الصلوات اخلمس ولقب اآلدمية
البرشية؛ وصورهتم صورة ِاإلنس ،وقلوهبم مع القدر ،وأرسارهم مع امللك)

()2

ثم يعلق عىل هذا النص بقوله( :خيرب عبد القادر اجليالين عن أيب يزيد البسطامي أنه
كان يفتح أبواب القرب (من اهلل وبه وإليه وفيه) إىل قلوهبم ،أي إىل قلوب املريدين .إذ ًا
فعبد القادر اجليالين -يف هذا النص -يزكي أبا يزيد ،وبالتايل فهو يوافقه عىل أقواله التي
مرت معنا آنف ًا)

()3

وقوله تعليقا عىل قول الشيخ عبد القادر اجليالين( :قيل للحالج حني صلب:
احلالج هنا بمظهر املعلم
(أوصني) ،قال :نفسك إن مل تشغلها وإال شغلتك)(ُ ( :)4يظهر
َ
مزكى عند اجليالين ،وهذا يعني أن
احلكيم ،املقصود ،حتى عند الصلب ،إذ ًا فاحلالج
ً
اجلياليت يتلقى أقوال احلالج بالقبول ،فهو يؤمن بأقواله وعقيدته ،ونستطيع أن نرجع إليها
حاالً ،لتكون تذكرة وتعيها أذن واعية)

()5

وهكذا نراه ينقل النصوص الكثرية من كتب الشيخ عبد القادر املختلفة ،وحيللها كام
يشاء ،وحيكم عليها بسيف تكفريه.
ومثل ذلك نجد علام آخر من أعالم السلفية املعارصين أعطى جهدا كبريا يف تكفري
الصوفية والتحذير منهم ،وهو د .حممد مجيل غازي ،والذي عقد يف كتابه [الصوفية والوجه
(  )1الفتح الرباين( ،ص)217:
(  )2الفتح الرباين( ،ص)360:
(  )3الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.73
(  )4الفتح الرباين( ،ص)367:
(  )5الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ،ص.75
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اآلخر ] فصال خاصا برابعة العدوية التي أثنى عليها ابن تيمة ،والتي هي حمل احرتام من
مجيع املسلمني.
وقد عنون فصله هبذا العنوان املثري[ :رابعة العدوية :الشخصية واألسطورة] ،وقد
ذكر أن الذي دفعه إىل كتابته [جملة التوعية اإلسالمية] ،نظرا لـ (اتساع شهرهتا بني املتصوفة،
وما ذاع وشاع حوهلا من أساطري ..فقد امتألت كتبهم بآالف الصفحات التي كتبت
()1

عنها)

وقد بدأ حديثه املمتلئ باحلقد عليها ،بسب تلك الشهرة بالصالح والتقوى التي
نالتها بقوله( :رابعة العدوية واحدة من املتصوفني الذين اختذوا هلم منهجا يف العقيدة،
ومنهجا يف العبادة ،أما منهجهم يف العقيدة فهو جمموعة أفكار غريبة عن اإلسالم مأخوذة
من الديانات القديمة كاهلندوكية ،والزرادشتية ،والفارسية ،واإلغريقية ،واملسيحية،
وغريها من األديان األخرى وجمموعة هذه األفكار أدت هبم إىل عقيدة معينة تومهوها
واعتنقوها فقالوا باحللول ،وقالوا بوحدة الوجود ،وقالوا باإلرشاق أو ما شاكل ذلك ،ولن
نناقش ما يعتقدونه اآلن .فنحن نركز عىل أربعة بالذات وما قالته ،وما نسبه إليها ،وما نسج
()2

حول شخصيتها من خرافات وأوهام)

وانطالقا من هذا راح حيلل ما قالته رابعة بنفس املحاليل التي حيلل هبا السلفية ما ال
يعجبهم من األفكار ،وقد بدأ ذلك بتساؤل طرحه ،هو (ملاذا نعبد اهلل؟) ،ثم أجاب عليه
بقوله( :الصوفية كام نعلم اسم يوناين قديم مأخوذ من احلكمة صوفيا وليس كام يقولون أنه
مأخوذ من الصوف ألنه كان لباس املسيح عليه السالم ،فلقد رد عليهم ابن تيمية يف رسالته
عن الصوفية والفقراء ،فقال :نحن أوىل هبدي حممد  من هدي عيسى بن مريم ولقد كان
(  )1الصوفية والوجه اآلخر ،ص.39
(  )2الصوفية والوجه اآلخر ،ص.39
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رسول اهلل  يلبس الصوف يلبس القطن ويلبس الكتان ،هذا إذا سلمنا جدال أن عيسى
عليه السالم كان ينفرد بلبس الصوف ،أو كان ال يلبس شيئا غري الصوف ..ورابعة العدوية
كام قلت هي واحدة من هذه املدرسة .وحينام تقول إهنا ال تعبد اهلل خوفا من ناره ،وال طمعا
يف جنته ختالف نص القرآن الكريم ،وإن كانت هي هبذا تنتمي إىل مدرستها متاما ..فاملدرسة
الصوفية هي التي تعترب أن الذين يعبدون اهلل من أجل جنة أو خوفا من نار إنام يتعاملون مع
اهلل ،أو يعبدون اهلل ،عبادة التجار كام أطلقوا عليها .مع أن هذه العبادة التي يسموهنا عبادة
التجار هي عبادة رسل اهلل عليهم صلوات اهلل وسالمه ..فكيف يتأتى لواحدة كرابعة
العدوية قالوا عنها أهنا كانت مغنية ،وقالوا عنها أهنا كانت راقصة ،وقالوا عنها كالما كثريا،
كيف تأتى هلذه التي عاشت عمرا يف الغناء ويف الرقص ..كيف يتأتى هلا أن تسبق رسول
()1

اهلل  وأن تسبق رسل اهلل مجيعا يف املعرفة باهلل والعلم به سبحانه وتعاىل؟)
ثم ساق أبياهتا التي هي حمل إعجاب من املؤمنني مجيعا ،وهي قوهلا:

وحبـا ألنـك أهـل لـذاكـا

أحبك حبني حب اهلـــوى
فـــأمـــا الـــذي هـــو حـــب اهلـــوى

فشـــغيل بـذاتـك عمن ســـواكـا

وأما الذي أنت أهل لـــــه

فكشفك يل احلجب حتى أراكا

وعلق عليها بقوله( :ما هي هذه احلجب التي تنتظر رابعة أن تنكشف هلا حتى ترى
اهلل ،مع أن اهلل سبحانه وتعاىل قال ملوسى عليه السالم حينام قال لهَ ﴿ :ر ِّب َأ ِر ِين َأ ْن ُظ ْر إِ َل ْي َك
ِ
َق َال َل ْن ت ََر ِاين َو َلكِ ِن ا ْن ُظ ْر إِ َىل ْ
ف ت ََر ِاين ﴾ [األعراف،]143 :
اس َت َق َّر َمكَا َن ُه َف َس ْو َ
اجلَ َب ِل َفإِن ْ
ولقد اتفقت األمة املسلمة الواعية عىل أنه ال يمكن للبرش أن يروا اهلل سبحانه وتعاىل يف
الدنيا ألن اإلنسان بحالته هذه ،وهو يف الدنيا ال يستطيع أن يواجه جتيل اهلل سبحانه

(  )1الصوفية والوجه اآلخر ،ص.40
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()1

وتعاىل)

ثم راح لتلك األحاديث اجلميلة التي رويت عن رابعة يف حمبة اهلل ليقيض عليها
بفهمه املمتلئ بالعنف والغلظة ،فقال( :رابعة العدوية ،ومن عىل شاكلتها هم أول من أطلق
عىل حمبة اهلل عشقا ،والعشق ما هو؟ إن العشق يف أصل وضعه يف اللغة العربية ملا ينكح،
والصوفية وضعوا هذا اللفظ ملا بينهم وبني اهلل سبحانه وتعاىل ،اعتربوه عشيقا كالذي يكون
بني الرجل واملرأة ،قد يذهل اإلنسان حينام يسمع هذا الكالم ،وربام اعترب البعض أن هذا
جتنيا عىل الصوفية ،ولكنه حينام يتابع كالم القوم وما كتبوه يف باب العشق جيد أهنم ينهجون
ذلك املنهج ،ويقصدون هذا املنحى ،ويعرتفون أن عالقتهم باهلل تكون عىل هذا
()2

املستوى)

ثم يتساءل( :ما هو هذا العشق اإلهلي الذي جلأت إليه رابعة العدوية ،ونسيت
الدنيا ،وما فيها وكرهت العامل مجيعا ،وهل اهلل سبحانه أمرنا هبذا؟ هل اهلل سبحانه وتعاىل
أمرنا أن نصد عن خلقه ،وأن نصد عن الناس ،وأن نصد عن الزواج ،وأن نصد عن املتع،
وأن نصد عن املال ،وأن نصد عن هذا كله بحجة أننا تركنا هذا كله له ،مع أنه هو الذي قال
ِ ِ
ِِ ِِ
ِ
الرزْ ِق﴾ [األعراف]32 :
يف كتابهُ ﴿ :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتي َأ ْخ َر َج لع َباده َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
ثم كيف متتنع رابعة عن الزواج كام يقولون ..أتزعم رابعة العدوية أهنا متفوقة عىل رسول
اهلل  الذي تزوج النساء وأكل وطعم ورشب ،وهل نتصور أن رابعة أفضل من الرسول
 ،وأفضل من صحابته ،هؤالء الذين رباهم اهلل ،وأهنا أوتيت من العلم ما مل يؤته رسول
اهلل ،وأكثر مما نزل يف القرآن ،وأهنا تتخلق بأخالق أكرب من أخالق القرآن؟ ..وهذا وحده

(  )1الصوفية والوجه اآلخر ،ص.41
(  )2الصوفية والوجه اآلخر ،ص.42
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()1

خمرج من امللة والعياذ باهلل سبحانه وتعاىل)

هذه نامذج عن اللغة التي حتدث هبا هذا السلفي عن هذه املرأة التي اعتربها املسلمون
واملسلامت مثاال من أمثلة الصالح والتقوى واملحبة اإلهلية ..والسلفية ال يعجبهم أن يثنى
عىل أحد من الناس اللهم إال عىل أولئك الذين حفظوا عرشات ومئات اآلالف من
األحاديث ..أما من عداهم ،فال يستحق أن تذكر له مكرمة ،وال أن يشاد به ،حتى ال تصري
اإلشادة به حجابا بني األمة وبني سلفها.
 2ـ تكفري أنصار الصوفية ومؤيدهيا واملتأثرين هبا.
ال يكتفي السلفية بتكفري مشايخ الصوفية الكبار ،كام أرشنا إىل ذلك يف العنوان
السابق ،بل إهنم يضمون إليهم حتت عناوين خمتلفة كل من له صلة بالتصوف من قريب أو
بعيد.
وهم يكفرونه عىل أسس خمتلفة :منها ما يرتبط برميه بوحدة الوجود ،أو رميه
بالرشك اجليل نتيجة قوله بالتوسل واالستغاثة والتربك ،أو رميه بالغلو يف رسول اهلل ..
وهكذا.
وكتطبيق عىل ذلك سأسوق هنا بعض النامذج عىل من يشملهم التكفري العيني
السلفي بسبب تأثرهم بالتصوف ،أو انتامئهم لطرقه.
وأول هؤالء مجيع مشايخ األزهر الرشيف ابتداء من أول شيخ فيه إىل آخرهم..
فكلهم كفار عند السلفية ليس باالعتبار العقدي فقط ..ألهنم مجيعا منزهة ..وإنام باالعتبار
الصويف أيضا ..فهم كفار كفرا مضاعفا.
فمن مشايخ األزهر الشيخ اإلمام ابراهيم بن حممد بن شهاب الدين الربماوي
االزهري الشافعي الذي توىل مشيخة األزهر عام  1106هجرية املوافق  1695م ،فقد كان
(  )1الصوفية والوجه اآلخر ،ص.43
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ذا نزعة صوفية ظاهرة يف كتبه ،باإلضافة ملا طبع عليه الصوفية من حب آل البيت
وتعظيمهم ،وهلذا كان من أشهر كتبه (تراجم مجاعة من آل البيت) وهو مصنف يرتجم
لعدد كبري من آل البيت ويدخل للتصوف من خالل حمبة آل بيت رسول اهلل 
املطهرين(.)1
ومن مؤلفاته التي يكفي الواحد منها لتكفريه عند السلفية (( :)2رسالة يف التوسل
باألولياء والصاحلني بعد املامت) ،و(رسالة يف قواعد التصوف)
ومنهم اإلمام أمحد بن عبد املنعم بن صيام الدمنهوري ( ،)3الذي ويل مشيخة األزهر
عام  1182هجرية ،وقد أخذ التصوف من عدد من كبار شيوخ التصوف يف عرصه ،ومن
مؤلفاته فيه رسالة حول حتقيق معنى وحدة الوجود عند الصوفية ،وكتاب [الزايرجة] ،وهو
رشح لكتاب (كشف الران عن وجه البيان) ملحي الدين ابن عريب ،وكتاب [حلية األبرار
فيام يف اسم عىل من األرسار] ،وكتاب [إرشاد املاهر إىل كنز اجلواهر] (يف أمراض القلوب
وأعامهلا)
ومنهم الشيخ أمحد العروس()4الذي توىل مشيخة األزهر عام  1192هجرية ،وقد
كان من كبار متصوفة عرصه ،وقد تتلمذ عىل يدي الشيخ الصويف الكبري مصطفى البكري،
ومن مؤلفاته يف التصوف التي تكفي لتكفري عند السلفية( :رشح نظم التنوير يف اسقاط
التدبري للشيخ امللوي (يف التصوف)
ومنهم الشيخ عبد اهلل بن حجازي بن ابراهيم الشافعي الرشقاوي ،وقد تلقى مبادئ
الطريقة اخللوتية عىل اإلمام الشيخ احلفني ،ويذكر مرتمجوه أنه (استوىل عليه التدله
(  )1اجلربيت ،عجائب اليثار يف الرتاجم واالخبار ،ج ،3ص .34
(  )2خري الدين الزركيل ،األعالم ،ج.42 ،1
(  )3عيل عبد العظيم ،مشيخة األزهر ،ج 1ص .131
(  )4د .حممد عبد املنعم خفاجي ،األزهر يف ألف عام ،ص..72
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والذهو ل واهليام مما يسميه الصوفية باجلذب ،وثاب إىل نفسه بعد أيام ،ثم اتصل بالصويف
الشهري العارف باهلل الشيخ حممود الكردي ،والزمه فرباه وأرشده وقطع به مدارج الطريق
()1

ولقنه أرساره ،فأصبح يف مقدمة املريدين وطليعتهم)

ومن مؤلفاته يف التصوف التي تكفي لتكفريه عند السلفية :ثبت الرشقاوي يف
األحزاب واألوراد ،ورشح حكم ابن عطاء اهلل السكندري ،ورشح خمترص لعلم التصوف،
ورشح احلكم والوصايا الكردية ،ورشح ورد السحر للبكري.
ومنهم الشيخ مصطفى العروس( ،)2الذي ويل مشيخة األزهر كام وليها أبوه وجده
من قبله ،ومن مؤلفاته يف التصوف :حاشية عىل رشح الشيخ زكريا األنصاري للرسالة
القشريية يف التصوف ،وكشف الغمة وتقييد معاين أدعية سيد األمة ،واهلداية بالوالية.
ومنهم الشيخ مصطفى عبد الرازق ( ،)3وكان من تالميذ الشيخ حممد عبده الذين
حيرضون دروسه حيث قرأ عليهم رسالة (اجلامي يف الصفات) وهي رسالة فلسفية صوفية،
ومن مؤلفاته يف التصوف :أصول التصوف ،وفصول يف األدب واألخالق (يف آداب
التصوف)
ومنهم الشيخ عبد احلليم حممود ،الذي تدور معظم كتبه حول نرصة التصوف
بمدارسه وطرقه املختلفة ،وهو ما لقي إنكارا شديدا من السلفية الذين حيملون عليه بشدة،
ويلحقونه بابن عريب وبمن يسموهنم مالحدة الصوفية.
ومن أهم ما قام به حتقيقه اجليد ألمهات كتب التصوف ،من أمثال :الرعاية حلقوق
اهلل للمحاسبي ،والتعرف ملذهب أهل التصوف للكالباذي ،واللمع للطوس ،وتفسري

(  )1اجلربيت ،مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ،ص.125
(  )2اجلربيت ،عجائب اآلثار ،ص .92
(  )3عىل عبد العظيم ،مشيخة األزهر ،ج ،3ص .684
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التسرتي ،والطريق إىل اهلل أو كتاب الصدق للخراز ،والرسالة القشريية ،واملنقذ من
الضالل ،للغزايل ،وعوارف املعارف للسهروردي ،ورشح حكم بن عطاء اهلل ،للشيخ
زروق ،وغيث الواهب يف رشح احلكم العطائية البن عباد ،ولطائف املنن البن عطاء اهلل
السكندري.
باإلضافة إىل كتبه الكثرية املمتلئة بالنفحات الصوفية من أمثال :الفيلسوف املسلم
دينييه (عبد الواحد حييى) ،والتصوف عند ابن سينا ،والتصوف االسالمي شحصيات
ونصوص ،واملدرسة الشاذلية احلديثة وإمامها أبو احلسن الشاذيل ،وأبو الربكات سيدي
أمحد الدرديري ،وأبو العباس املرس ،والسيد أمحد البدوي ،وذو النون املرصي ،وأبو مدين
الغوث ،وأبو اليزيد البسطامي ،وغريها من الكتب التي لقيت شهرة كبرية يف األوساط
الصوفية خصوصا.
هذه جمرد نامذج عن مشايخ األزهر الكبار الذين تأثروا بالتصوف ،وألفوا فيه ،وهو
يدل عىل أن األزهر وغريه من املدارس اإلسالمية الكربى كانت تتبنى التصوف يف السلوك
كام تتبنى املدرسة األشعرية أو غريها من املدارس التنزهيية يف العقيدة ..وكل ذلك مما ليس
له من حكم عند السلفية إال الكفر.
وهكذا احلال بالنسبة للمدارس الفقهية ..فأكثر أعالمها نجده إما صوفيا بحتا ،أو
نجد للصوفية أثرها فيه ،بل إن الكثري من أعالم السلفية الذين يستندون إليهم وجيلوهنم،
لو طبقنا عليهم مقاييس السلفية وخصوصا بفرعها الوهايب ،فإنه ال ينطبق عليها إال حكم
الرشك اجليل.
وسأسوق هنا باختصار شديد أسامء بعض القبوريني من السلف ـ عىل حد تعبري
السلفية ـ مع املصادر املوثوقة التي وردت فيها( )1والذين ندعو السلفية إىل ضمهم إىل
(  )1اقتبستها من كتاب [أسامء أشهر علامء أالمه اإلسالمية املتوسلني ،فهل هؤالء وقعوا يف الرشك] ،باإلضافة إىل ما كتبه
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إخواهنم من القبوريني من سائر املسلمني ،فال يصح أن حيكموا بالرشك اجليل عىل قوم،
ويرتكوا احلكم به عىل آخرين ..فمن تلك األسامء:
-1احلافظ إبراهيم احلربى :الذي روى عنه اخلطيب البغدادي يف تارخيه قوله( :قرب
معروف الرتياق املجرب)( ،)1وقال أبو عبد الرمحن السلمي يف كتابه طبقات الصوفية يف
ترمجة معروف الكرخي( :سمعت أبا احلسن بن مقسم املقرئ ببغداد يقول :سمعت أبا عيل
()2

الصفار يقول :سمعت إبراهيم بن اجلزري يقول معروف الرتياق املجرب)

 2ـ احلافظ أبو الربيع بن سامل ،الذي قال عنه الذهبي يف [سري أعالم النبالء]( :قال
األبار كان غاية يف الورع والصالح والعدالة ويل خطابة املرية ودعي إىل القضاء فأبى وملا
تغلب العدو نزح إىل مرسية وضاقت حاله فتحول إىل فاس ثم إىل سبتة فتصدر هبا وبعد
صيته ورحل إليه الناس وطلب إىل السلطان بمراكش ليأخذ عنه فبقي هبا مدة ورجع حدثنا
عنه عامل من اجللة سمعت أبا الربيع بن سامل يقول صادف وقت وفاته قحط فلام وضعت
جنازته توسلوا به إىل اهلل فسقوا وما اختلف الناس إىل قربه مد األسبوع إال يف الوحل)،
وروى عنه أنه أنه توسل بقرب حممد بن عبيد اهلل احلجري (.)3
 -3احلافظ أبو الشيخ األصبهانى :الذي ذكر له الذهبي قصة لو حصلت لغريه ملا
ترددوا يف رميه بالرشك اجليل ،فقد روى عن أيب بكر بن أيب عيل :قال كان ابن املقرئ يقول
كنت انا والطرباين وأبو الشيخ باملدينه فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم ،فلام كان وقت
العشاء حرضت القرب ،وقلت :يا رسول اهلل اجلوع ،فقال يل الطرباين :اجلس فإما ان يكون
الرزق او املوت ،فقمت أنا وأبو الشيخ ،فحرض الباب علوي ففتحنا له ،فإذا معه غالمان
الدكتور حممود صبيح يف املوضوع.
(  )1تاريخ بغـداد ()122 / 1
(  )2طبقات الصوفية ،ص .81
(  )3سري أعالم النبالء)()253- 251 / 21
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بقفتني فيهام يشء كثري ،وقال شكومتوين إىل النبي  رأيته يف النوم فأمرين بحمل يشء اليكم
()))1
 4ـ احلافظ أبو زرعة الرازى :الذي ذكر له املناوي هذه القصة ..( :أن عليا الرضا
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني ملا
دخل نيسابور كان يف قبة مستورة عىل بغلة شهباء ،وقد شق هبا السوق ،فعرض له اإلمامان
احلافظان أبو زرعة الرازي وابن أسلم الطوس ومعهام من أهل العلم واحلديث من ال
حيص ،فقاال :أهيا السيد اجلليل ابن السادة األئمة بحق آبائك األطهرين وأسالفك
األكرمني إال ما أريتنا وجهك امليمون ،ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك نذكرك به،
فاستوقف غلامنه وأمر بكشف املظلة وأقر عيون اخلالئق برؤية طلعته ،فكانت له ذؤابتان
متدليتان عىل عاتقه ،والناس قيام عىل طبقاهتم ينظرون ما بني باك وصاخ ومتمرغ يف الرتاب
ومقبل حلافر بغلته ،وعال الضجيج ،فصاحت األئمة األعالم :معارش الناس انصتوا
واسمعوا ما ينفعكم وال تؤذونا برصاخكم ،وكان املستميل أبو زرعة والطوس ،فقال
الرضا :حدثنا أيب موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه حممد الباقر عن أبيه عيل
زين العابدين عن أبيه شهيد كربالء عن أبيه عيل املرتىض قال حدثني حبيبي وقرة عيني
رسول اهلل قال حدثني جربيل عليه السالم قال حدثني رب العزة سبحانه يقول كلمة ال إله
إال اهلل حصني فمن قاهلا دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذايب ،ثم أرخى السرت
عىل القبة وسار ،فعد أهل املحابر والدواوين الذين كانوا يكتبون فأنافوا عىل عرشين
()2

ألفا)

 5ـ املحدث أبو عىل اخلالل :قال اخلطيب البغدادي( :أخربنا أمحد بن جعفر بن
(  )1سري أعالم النبالء ()400 / 16
(  )2فيض القدير.489 /4 ،
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محدان القطيعي ،قال :سمعت احلسن بن إبراهيم أبا عيل اخلالل ،يقول :ما مهني أمر
()1

فقصدت قرب موسى بن جعفر ،فتوسلت به إال سهل اهلل تعاىل يل ما أحب)

 6ـ احلافظ ابن القيرسانى :قال الذهبي يف تذكرة احلفاظ( :قال أبو الربيع بن سامل
احلافظ كان وقت وفاة أيب حممد بن عبيد اهلل قحط مرض فلام وضع عىل شفري القرب توسلوا
به إىل اهلل يف إغاثتهم فسقوا يف تلك الليلة مطرا وابال وما اختلف الناس إىل قربه مدة
()2

االسبوع اال يف الوحل والطني)

 7ـ احلافظ ابن حبان :الذي قال يف كتابه [الثقات]( :وقربه ـ أي قرب اإلمام عيل الرضا
ـ بسنا باذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قرب الرشيد قد زرته مرارا كثرية ،وما حلت يب
شدة يف وقت مقامي بطوس فزرت قرب عىل بن موسى الرضا صلوات اهلل عىل جده وعليه
ودعوت اهلل إزالتها عنى إال أستجيب يل وزالت عنى تلك الشدة ،وهذا شئ جربته مرارا،
()3

فوجدته كذلك أماتنا اهلل عىل حمبة املصطفى وأهل بيته  اهلل عليه وعليهم أمجعني)

 -8احلافظ ابن حجر العسقالنى :وله كالم كثري ىف فتح البارى وغريه يف هذا ،من
ذلك قوله ،وهو يرشح حديث التوسل بدعاء العباس يف االستسقاء قال( :ويستفاد من
()4

قصة العباس استحباب االستشفاع بأهل اخلري والصالح وأهل بيت النبوة)

 9ـ اإلمام أمحد :الذي قال ىف منسكه الذى كتبه للمـروذى( :إنه يتوسـل بالنبى 
ىف دعائه) ،فمع أن النص واضح يف التوسل بذات النبي  نفسها ،لكن ابن تيمية تكلف،
فأول ذلك إىل التوسل باإليامن بالنبي  وطاعته ،فقد نقل ابن مفلح قول اإلمام أمحد
وتفسري ابن تيمية له مقررا له ال ،فقال( :وقيل :يستحب ،قال أمحد يف منسكه الذي كتبه
(  )1تاريخ بغداد ()442 /1
(  )2تذكرة احلفاظ.1371 /4 ،
(  )3الثقات ()457 / 8
(  )4فتح الباري.497/2 :
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للمروذي :إنه يتوسل بالنبي  يف دعائه ،وجزم به يف املستوعب وغريه ،وجعلها شيخنا
كمسألة اليمني به ،قال :والتوسل باإليامن به وطاعته وحمبته ،والصالة والسالم عليه
وبدعائه وشفاعته ،ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد املأمور هبا يف حقه مرشوع ،وهو
من الوسيلة املأمور هبا يف قوله تعاىل ﴿ :ا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْب َت ُغوا إِ َل ْي ِه ا ْل َو ِسي َل َة ﴾ [املائدة)]35 :

()1

 10ـ أمحد بن حرب :فقد روى عنه احلافظ ابن اجلوزي هذه القصة ..( :عن زكريا
بن أيب دلويه يقول( :رأيت أمحد بن حرب بعد وفاته بشهر يف املنام فقلت :ما فعل بك ربك
قال :غفر يل وفرق املغفرة  .قلت  :وما فوق املغفرة قال :أكرمني بأن يستجيب دعوات
()2

املسلمني إذا توسلوا بقربي)

 11ـ احلافظ ابن خزيمة الذي يسميه ابن تيمية وغريه [إمام األئمة] ،فقد ذكره
احلافظ ابن حجر يف التهذيب ،وذكر أن احلاكم قال يف تاريخ نيسابور :وسمعت أبا بكر
حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى يقول( :خرجنا مع إمام أهل احلديث أيب بكر بن
خزيمة وعديله أيب عيل الثقفي مع مجاعة من مشائخنا وهم إذ ذاك متوافرون إىل زيارة قرب
عيل بن موسى الريض بطوس قال فرأيت من تعظيمه يعني بن خزيمة لتلك البقعة وتواضعه
هلا وترضعه عندها ما حترينا)( ،)3وقال احلاكم( :سمعت أبا عيل النيسابوري يقول كنت يف
غم شديد فرأيت النبي  يف املنام كأنه يقول يل رص إىل قرب حييى بن حييى واستغفر وسل
()4

تقض حاجتك فأصبحت ففعلت ذلك فقضيت حاجتي)

 12ـ احلافظ اخلطيب البغدادى :الذي روى يف باب [دعاء حلفظ القرآن واحلديث
وأصناف العلوم] هذا احلديث عن ابن مسعود عن النبي  قال( :من أراد أن يؤتيه اهلل
(  )1الفروع.229 /3 :
(  )2املنتظم ص .11 / 211
(  )3التهذيب.339/7 :
(  )4هتذيب التذهيب.260 /11 :
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حفظ القرآن وحفظ العلم فليكتب هذا الدعاء يف إناء نظيف بعسل ثم يغسله بامء مطر
يأخذه قبل أن يقع إىل األرض ثم يرشبه عىل الريق ثالثة أيام فانه حيفظ بإذن اهلل( :اللهم إين
أسألك بأنك مسؤول مل يسأل مثلك أسألك بحق حممد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك
()1

وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك)...

وقد أنكر بعض

السلفية هذا بحجة أن احلديث موضوع ،ونحن مل ننقله هنا من باب كونه حديثا ،وإنام من
باب إقرار اخلطيب له ،واعتباره له ،وهذا يدل عىل قوله به.
 13ـ احلافظ الدارمى :الذي روى يف سننه يف [باب ما أكرم اهلل به نبيه  ]عن أيب
اجلوزاء أوس بن عبد اهلل قال :قحط أهل املدينة قحطا شديدا فشكوا إىل عائشة فقالت:
انظروا قرب النبي  فاجعلوا منه كووا إىل السامء حتى ال يكون بينه وبني السامء سقف قال:
ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت اإلبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام
الفتق (.)2
 14ـ احلافظ الطرباين ،الذي روى عنه الذهبي توسله عند القرب والشكوى إىل
الرسول  من اجلوع ( ،)3كام أنه صحح حديث التوسل بعد وفاة النبى .
هذه جمرد نامذج عن قبورية احلفاظ وأهل احلديث ،واألمثلة غريها كثري ،والسلفية
مدعوون إما إىل حذف التوسل واالستغاثة والتربك ونحوها من نواقض اإليامن ،واعتبارها
من املسائل املختلف فيها ،أو رمي سلفهم بتهمة التكفري ،مثلهم مثل سائر الناس ،ألن
ِ
رش َك بِ ِه َو َيغ ِْف ُر َما
القضية خطرية وهي مرتبطة بالتوحيد وال حماباة فيه ،و﴿اهللََّ َال َيغْف ُر َأ ْن ُي ْ َ
ِ
ون َذلِ َك ملَِ ْن َي َشا ُء َو َم ْن ُي ْ ِ
ُد َ
رتى إِ ْث ًام عَظِ ًيام﴾ [النساء]48 :
رش ْك بِاهللَِّ َف َقد ا ْف َ َ

(  )1اجلامع ألخالق الراوى والسامع ()261 / 2
(  )2سنن الدارمى ،ح.92
(  )3سري أعالم النبالء ()400 / 16
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 3ـ تكفري الطرق الصوفية
كام ذكرنا سابقا ،فإن تكفري مشايخ الطرق الصوفية ومريدهيا ومنارصهيا وكل من
يرتبط هبا ،بل من كل من مل يكفرها ،بدهية من البدهييات السلفية التي ابتدأت ـ خصوصا ـ
من الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل اليوم ،وفتاواه وفتاوى تالميذه وأتباعه منترشة
مشتهرة ،وقد أيدهتا اهليئات الرسمية الكربى يف السعودية ،وأيدها مفتوها الكبار ،وألفوا
يف ذلك املؤلفات الكثرية ،والتي تعترب الطرق الصوفية أشد كفرا من اليهود والنصارى
ومرشكي قريش.
فمن ذلك ما ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية
إجابة عن سؤال يقول صاحبه( :ما هي حقيقة هذه الطرق الكثرية عندنا مثل :الشاذلية،
واألمحدية ،والسعدية ،والربهانية ،وغريها)..
وقد أجابت اللجنة الرسمية املمثلة للدولة السعودية هبذا اجلواب اخلطري( :طريقة
الشاذلية واألمحدية والسعدية والربهانية ونحوها من الطرق طرق ضالل ،ال جيوز للمسلم
()1

أن يتبع واحدة منها)

وهكذا قال الشيخ ابن جربين( :أما الصوفية يف هذا الزمان ومنهم من يعرفون
بالتيجانية وغريهم ،فإهنم قد انتحلوا طرقا ،وصارت هلم مقامات وخواص تصادم األدلة؛
حيث يعتقدون يف أوليائهم األقدمية عىل الرسل الكرام ،ويزعمون أن الويل يأخذ عن اهلل
بال واسطة ،ويرجعون إىل أقوال مقدميهم ،وحيكموهنم يف األنفس واألزواج واألموال،
ويعتقدون فيهم العصمة وملكية الترصف ،ونحو ذلك من االعتقادات السيئة ،فام داموا
()2

كذلك فهم جمانبون للصواب ،وحمادون هلل ورسوله ،فال نعرف هلم فضال وال كرامة)
(  )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.141 /3 :
(  )2جملة البحوث اإلسالمية ()171 /9

353

وقال الشيخ الفوزان ..( :ومن ذلك الطرق الصوفية فإهنا طرق مبتدعة حمدثة ليست
من دين اإلسالم بل هي من دس أعداء اإلسالم وتلقفها كثري من اجلهال أو من الضالل
الذين يريدون أن حيتالوا هبا عىل الناس ويتزعموا هبا عىل الناس بالباطل فالطرق الصوفية
طرق حمدثة وطرق فاسدة وطرق ضالة خمالفة هلدي الرسول  ..ومن ذلك الطريقة
التيجانية فإهنا من أضل الطرق الصوفية وأفسدها وهلا عقائد كفرية وقد أنقذ اهلل منها بعض
معتنقيها فردوا عليها وكتبوا يف بيان كفرها وضالهلا الكتابات الطيبة املفيدة وهي مطبوعة
()1

ومتداولة وهلل احلمد)

هذه جمرد أمثلة عن أقوال كبار مشايخ السلفية املعارصين ،والتي تبدو ـ يف ظاهرها
ـ لينة نوعا ما بسبب املكانة الرسمية التي يتبوأها هؤالء ..أما من عداهم ،فنالحظ لغة أكثر
خشونة ،وأعظم تكفريا.
وسأسوق هنا نامذج عن تكفري أعيان الطرق الصوفية من كاتب سلفي أكاديمي
وأستاذ جامعي ،لكنه لألسف يفتقر لكل أدوات البحث العلمي.
وهذا الكتاب بعنوان [الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها] ملؤلفه عبداهلل بن
دجني بن عيل السهيل ،وفيه عرض لنامذج للطرق الصوفية الكربى ،وتكفريه هلا ،وبيان
أسباب ذلك.
وقد بدأ مسلسل تكفريه بالطريقة القادرية املنسوبة للشيخ عبد القادر اجليالين
(املتوىف 561هـ) ،والتي تنترش يف اليمن والصومال ومرص واهلند واملغرب والسودان
الغريب ،ومن فروعها :اليافعية ،والنابلسية ،والرومية ،والعروسية(.)2
وقد استعرض هذا األستاذ السلفي األكاديمي أسباب تكفريه هلا ،بقوله( :أما أتباع
(  )1مؤلفات الفوزان.88/24 ،
(  )2انظر :املوسوعة الصوفية د .عبداملنعم احلنفي ص.269
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الطريقة القادرية ،فقد ابتعدوا عن هذا املنهج ومل يتمسكوا يف طريقتهم بالكتاب والسنة وال
بقول شيخهم ،فذهبوا إىل ما ذهب إليه كثري من الصوفية من الربط بني العقائد الكالمية
والتصوف ،كام نسبوا للشيخ كثري ًا من الكرامات واألقوال التي فيها غلو كبري ،والتي تصل
إىل الرشك يف توحيد الربوبية ويف توحيد العبادة ،ونسبوا له قصائد رشكية فيها دعوى
الربوبية ،ونسبوا إليه القول باحلقيقة املحمدية ،ونسبوا للشيخ الورد املسمى :صلوات
الكربيت األمحر ،وهو يف الصالة عىل النبي  والباز األشهب ،والقصيدة العينية ،وقد
تضمنت عبارات تدل عىل وحدة الوجود ،وكذلك ورد اجلاللة ودعاء اجلاللة وتضمنا
دعاء أسامء أعجمية يظهر أهنا أسامء جن ،والسؤال بحقها ،وعبارات تدل عىل وحدة
الوجود ،ورصح عبدالغني النابليس من القادرية بوحدة الوجود ومأل هبا كتبه ..فهذه
األقوال املخالفة للكتاب والسنة قال هبا القادرية ممن ينتسبون إىل الشيخ عبدالقادر
()1

اجليالين)

()2

ولنفس األسباب حكم بتكفري الطريقة الشاذلية

التي تنتسب أليب احلسن

الشاذيل ،والتي ينتسب هلا كبار أعالم التصوف من أمثال أيب العباس املرس (تويف 686هـ)،
وابن عطاء اهلل اإلسكندري (تويف 709هـ) صاحب احلكم وغريها ،وهي تنترش يف مناطق
كثرية من العامل اإلسالمي ،وينتسب هلا كبار العلامء.
وقد ذكرهم الباحث السلفي األكاديمي ـ مكفرا هلم مجيعا ـ بقوله( :ومن أعالمها
الكبار الشيخ عبد الوهاب الشعراين (ت 707هـ) ،ويوسف النبهاين ت(1350هـ) ،اللذان
رصحا بالرش ك األكرب يف كتبهام ،وللشاذيل شعر ونثر فيه متشاهبات وعبارات يتكلف له يف
االعتذار عنها ،كام قال الذهبي ،أما ابن عطاء اهلل فقد جاء يف احلكم ما يثبت قوله بوحدة
(  )1الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.50
(  )2الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.51
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الوجود ،وهذا ما أشار إليه رشاحها ،كام قال ابن عطاء باألنوار كثريا ،التي هي الفلسفة
اإلرشاقية ،واعتقاد الشاذلية الظاهر عىل مذهب األشعرية الكالبية ،ويدعون أن األولياء
يعلمون الغيب ،كام زعم شيخهم أن حزبه الكبري كتب بإذن من اهلل ورسوله  ،كام
يدعون مثل كل الصوفية رؤية اهلل ـ تعاىل ـ يف الدنيا ،واحلقيقة املحمدية والنور املحمدي،
()1

وحيثون عىل اللباس احلسن وترك املرقعات)

وهكذا راح يكفر الطريقة الرفاعية التي تنسب إىل الشيخ أمحد بن عيل الرفاعي
املغريب( ،املتوىف 578هـ) ،فقد قال عنها( :وقد انترش الرشك األكرب عند الرفاعية مثل غريهم
من الصوفية ..وللصيادي [بوارق احلقائق] كله استعانة واستغاثة وتوجه للقبور،
وعقيدهتم الظاهرة يتابعون فيها األشعرية املتأخرة ،يف تعريف التوحيد ،ونفي العلو ،وأن
القرآن قديم وغري ذلك ،كام تتابع الصوفية املتأخرة يف امليش مع القدر ،ويف احلقيقة املحمدية
والنور املحمدي ،وذكر الرفاعي ما يشري إىل احللول أو الوحدة ،ووافق متأخروهم أهل
وحدة الوجود ،ودافعوا عنهم .كام يوافق الرفاعية الصوفية يف اخللوة ،والفقر ،وذم الفقهاء،
()2

وقد ورد عن الرفاعي)

وهكذا راح يكفر الطريقة النقشبندية التي تنسب للشيخ حممد بن هباء الدين
النقشبندي املعروف بشاه نقشبند( ،تويف 791هـ) ،هلا فروع يف الصني وتركيا ،وبعض بلدان
أسيا الوسطى ،واهلند ،وجاوه ،ومن فروعها :الصديقية ،وخوجكانية.
وقد رصح األستاذ السلفي األكاديمي بتكفريهم ،فقال ..( :ويرصحون بالرشك
األكرب يف توحيد الربوبية واأللوهية ،وظاهر جليا أن النقشبندية ممن يقولون بوحدة الوجود
أو يميل إليها كثري منهم ،وقد كثرت رشوحهم لكتب ابن عريب وغريه من القائلني بوحدة
(  )1الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.51
(  )2الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.53
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الوجود،وال خيفى أن النقشبندية ظهرت يف القرن الثامن اهلجري وما بعده والذي يعترب
تفريع ًا ورشح ًا لكتب ابن عريب وأتباعه ،ودفاع ًا عنهم .وقد ذكر النقشبندية مثل غريهم
من الصوفية :أن الويل يقول لليشء كن فيكون ،واحلقيقة املحمدية ،ورؤية اهلل ـ تعاىل ـ يف
اليقظة ،وخطابه ـ سبحانه وتعاىل عام يقولون ـ ،والنقشبندية تتفق مع الطرق الصوفية
()1

األخرى يف اخللوة ،والفقر ،وغري ذلك)

وهكذا راح يكفر الطريقة اخلتمية التي تنسب للشيخ حممد عثامن بن حممد املريغني
املحجوب ،وتنترش يف شامل السودان ورشقه ،وجنوب مرص ،واحلجاز.
وقد رصح األستاذ السلفي األكاديمي بتكفريه هلا بقوله( :الختتلف اخلتمية عن
الطرق الصوفية األخرى فقد ذكر حممد عثامن املريغني أهنا خالصة الطرق الصوفية اخلمس
السابقة ذكرها ،والغالب عليها الطريقة النقشنبدية ،ويتابع اخلتمية ابن عريب ويعظمونه
وأهل نحلته ،ويقولون بوحدة الوجود ،وقد قالوا بالرشك األكرب ،فزعموا أن شيوخهم
يغيثون من يلتجئ هبم ،ويزيلون الكربات،وأهنم وسيلة النجاة ،ويزعمون ما مفاده
استمرار الوحي ،وأهنم يتلقون من النبي ، فقد زعموا أن كل كتبهم هي من إمالء
الرسول  ،وأهنم تلقوا أسس طريقتهم وأورادها وتعاليمها من الرسول  ،وقالوا
باحلقيقة املحمدية،وسائر عقائد الصوفية .ويدعى شيوخ اخلتمية النسب الرشيف مثل كل
الطرق الصوفية ،وإن كان يف نسبهم أسامء أعجمية ،وقد تابعوا الرافضة يف دعوى والية
أهل البيت،وتابعهم اخلتمية يف سب الصحابة  ،واهتامهم بكتم والية عيل لكنهم
يثبتون والية اخللفاء الراشدين ،ويعتربون أنفسهم امتداد ًا لوالية أهل البيت ،لذلك يدعون
للتقارب مع الرافضة ،ومنارصهتم والدعوة هلم ،ومما اشتهر به اخلتمية السحر واستخدام

(  )1الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.55
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()1

اجلن)

وهكذا راح يكفر الطريقة البكتاشية التي تنسب إىل بكتاش ويل ،وقد انترشت يف
تركيا ،وكردستان وآسيا الصغرى ،ويف ألبانيا ،غالب السكان عىل هذه الطريقة.
وقد رصح الكاتب السلفي بتكفريه هلم بقوله( :هي طريقة صوفية يف األصل ،وحتى
اآلن يعتربها أتباعها طريقة صوفية ،إال أن فيها عقائد نرصانية ،ورافضية فيغلون يف آل
البيت ،خاصة جعفر الصادق ،وأحلوا عيل بن أيب طالب مكان عيسى عليه السالم،
وحيتفلون بام يشبه العشاء الرباين عند النصارى ،وعىل رؤوسهم قلنسوات أسطوانية ذات
 12ط َّية ،إشارة إىل األئمة االثني عرش ،أئمة الشيعة ..ومن عقائدها الرشك األكرب يف دعاء
األولياء ،وتأليه عيل بن أيب طالب ويعرتفون بخطاياهم لشيخهم ويغفرها هلم ،ويقولون
()2

بوحدة األديان)

وهكذا راح يكفر الطريقة التجانية ،املنتسبة أليب العباس أمحد التجاين(ت 1239
هـ) ،وهي تنترش يف شامل إفريقيا وغرهبا.
وقد رصح الكاتب السلفي بتكفريهم هلم بقوله( :أهم عقائدهم :الرشك األكرب يف
شيوخهم ،فيحجون إىل فاس حيث قرب شيخهم قبل توجههم للحج إىل مكة ،والرشك يف
الربوبية ،والقول بوحدة الوجود ،واستمرار النبوة والوحي لشيوخهم ،فزعموا أن كتبهم
من إمالء رسول اهلل  ،ويقولون باحلقيقة املحمدية ،والنور املحمدي ،وأن صالة الفاتح
()3

أفضل من القرآن الكريم ،وباقي عقائدهم مثل بقية الطرق الصوفية األخرى)

هذا نموذج عن تكفريات أستاذ جامعي لألمة مجيعا عرب تكفريه ألهم مقوم من

(  )1الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.56
(  )2الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.58
(  )3الطرق الصوفية نشأهتا وعقائدها وآثارها ،ص.59
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مقوماهتا ،وركن من أركاهنا.
وحتى نؤكد هذا ،ونبني مدى اإلجحاف الذي يامرسه السلفية جتاه الطرق الصوفية،
سنذكر هنا نموذجا عن اإلجحاف الكبري الذي سلطه السلفية عىل الطريقة التيجانية ،التي
يتبعها الكثري يف بالد املغرب والسودان الغريب (السنغال) ونيجرييا وشاميل إفريقيا ومرص
والسودان وغريها من أفريقيا ،وقدر بعضهم عدد التيجانية يف عام 1401هـ ـ 1981م يف
نيجرييا وحدها بام يزيد عىل عرشة ماليني.
وقد ألف السلفية الكثري من الكتب يف تكفري أصحاب هذه الطريقة بدءا من
مؤسسها ،ومنها :اهلداية اهلادية إىل الطائفة التيجانية ،للدكتور حممد تقي الدين اهلاليل،
ومشتهى اخلارف اجلاين يف رد زلقات التيجاين اجلاين ،ملحمد اخلرض اجلكني الشنقطي،
واألنوار الرمحانية هلداية الفرقة التيجانية ،لعبد الرمحن بن يوسف األفريقي.
وقد أصدروا كذلك الكثري من الفتاوى يف تكفريها ،وتكفري املؤيدين هلا ،ومن تلك
الفتاوى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز،
والتي جاء فيها( :الفرقة التيجانية من أشد الفرق كفر ًا وضالالً وابتداع ًا يف الدين ملا مل
يرشعه اهلل .وسبق أن سئلت اللجنة الدائمة عنهم وكتبت بحث ًا يف كثري من بدعهم
()1

وضالالهتم الدالة عىل ذلك)

ومن املكفرين هلذه الطريقة الشيخ عبد احلميد بن باديس الذي تأثر هو ومجعيته بالعقل
السلفي والرتاث السلفي ،فراح يكفر هذه الطريقة مع علمه بأن أتباعها يف اجلزائر يف ذلك
احلني كبري جدا ،وهلا علامء كثريون.

(  )1فتاوى اللجنة الدائمة )324 /2( 1 -
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()1

وقد انطلق يف فتواه من مسألة بسيطة جدا تتعلق بصالة الفاتح

التي يرددها

التيجانيون ،ويعتقدون هلا فضال خاصا ،وهي فتوى ال تزال جتد صداها مع خطورهتا،
ولذلك نرى أن ندرسها عىل ما يقتضيه املنهج العلمي ،وخاصة أن الزم قوله فيها كفر أكرب
جتمع إسالمي يف العامل ،وهو التجمع التيجاين املنترش يف مجيع أنحاء العامل ،وخاصة إفريقيا.
ونص السؤال هو حكم بعض الدعاوى املنسوبة للتيجانية ،وهي أهنم:
 -1يعتقدون أن قراءة (صالة الفاتح) أفضل من تالوة القرآن ستة آالف مرة متأولني
بأن ذلك بالنسبة ملن مل يتأدب بآداب القرآن.
 -2أن (صالة الفاتح) من كالم اهلل القديم ،وال يرتتب عليها ثواهبا إال ملن اعتقد ذلك.
 -3وأن (صالة الفاتح) علمها النبي  لصاحب الطريقة ومل يعلمها لغريه.
 -4وأن مؤسس الطريقة التيجانية أفضل األولياء.
 -5وأن من انتسب إىل تلك الطريقة يدخل اجلنة بال حساب وال عقاب وتغفر ذنوبه
الصغار والكبار ،حتى التبعات.
ومع خطورة املسألة ،ومع االنتشار الكثيف للتيجانية يف اجلزائر ،وخصوصا اجلنوب
اجلزائري ،مل يتحرز ابن باديس ،ومل يستفرس عن مدى صحة هذه الدعاوى ،بل راح يطلق
األحكام التي خيرج منها قارئها ال بتصديق االهتامات فقط ،وإنام بكفر معتقدها أيضا.
وسنذكر هنا باختصار بعض ما أجاب به ،وما يستنتج منه احلكم بالكفر:
 1ــ القرآن كالم اهلل و(صالة الفاتح) من كالم املخلوق ومن اعتقد أن كالم املخلوق
أفضل من كالم اخلالق فقد كفر ،ومن جعل ما للمخلوق مثل ما هلل فقد كفر بجعله هلل ند ًا

(  )1نص صالة الفاتح هي( :اللهم صل عىل سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق ،واخلـاتم ملا سبق ،ناصـر احلق باحلق ،اهلـادي
إىل رصاطك املستقيم ،وعىل آله حق قدره ومقداره العظيم)
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فكيف بمن جعل ما للمخلوق أفضل مما للخالق ..هذا إذا كانت األفضلية يف الذات فأما
إذا كانت األفضلية يف النفع فإن األدلة النظرية واألثرية قاضية بأفضلية القرآن عىل مجيع
األذكار وهو مذهب األئمة من السلف واخللف(.)1
 -2أن من زعم  -متأوال لتلك األفضلية الباطلة – بأن (صالة الفاتح) خري لعامة الناس
من تالوة القرآن ألن ثواهبا حمقق وال يلحق فاعلها إثم والقرآن إذا تاله العايص كانت
تالوته عليه إث ًام ملخالفته ملا يتلوه ،واستدلوا عىل هذا بقول أنس الذي حتسبه العامة حديث ًا:
(رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)( )2فهو زعم باطل ألنه خمالف ملا قاله أئمة السف واخللف
من أن القرآن أفضل األذكار ،ومل يفرقوا يف ذلك بني عامة وخاصة وال بني مطيع وعاص،
وخمالف ملقاصد الرشع من تالوة القرآن(.)3
 -3ليس عندنا من كالم اهلل إال القرآن العظيم ،هذا إمجاع املسلمني حتى أن ما يلقيه
جربيل  -عليه السالم  -يف روع النبي  سامه األئمة باحلديث القدس ،وفرقوا بينه وبني
القرآن العظيم ومل يقولوا فيه كالم اهلل ،ومن الرضوري عند املسلمني أن كالم اهلل هو القرآن
وآيات القرآن ،فمن اعتقد أن (صالة الفاتح) من كالم اهلل فقد خالف اإلمجاع يف أمر
رضوري من الدين وذلك موجب للتكفري(.)4
 -4أن النبي  بعث معلام ،وعاش معلام آخر حلظة من حياته ،وقد أدى الرسالة ،وبلغ
األمانة ،وانقطع الوحي وانتهى التبليغ والتعليم ،وهذا كله جممع عند املسلمني ،وقطعي يف

(  )1آثار ابن باديس ()143 /3
(  )2ذكره الغزايل يف اإلحياء( )324/1بدون سند ،وذكر نحوه عن بعض السلف ،وأقرب ما حديث إليه ما رواه ابن
أيب حاتم يف تفسريه (ج 6:ص ) 2017:عن ميمون بن مهران قال :إن الرجل ليصيل ويلعن نفسه يف قراءته فيقول(﴿ َأ َال َل ْعنَ ُة
اهللَِّ ع ََىل ال َّظاملِنيَ ﴾ [هود )]18 :وإنه لظامل.
(  )3آثار ابن باديس ()144 /3
(  )4آثار ابن باديس ()146 /3
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الدين ،فمن زعم أن حممد ًا مات وقد بقي يشء مل يعلمه للناس يف حياته فقد أعظم عىل اهلل
الفرية وقدح يف تبليغ الرسالة ،وذلك كفر ،فمن اعتقد أن (صالة الفاتح) علمها النبي 
لصاحب الطريقة التيجانية دون غريه ،كان مقتىض اعتقاده هذا أنه مات ومل يبلغ وذلك
كفر ،فإن زعم أنه علمه إياها يف املنام فاإلمجاع عىل أنه ال يؤخذ يشء من الدين يف املنام مع
ما فيه من الكتم وعدم التبليغ املتقدم(.)1
ومن مقتىض االعتقاد الباطل املتقدم أنه  كتم عن أفضل أمته ما هو األفضل وحرم
منه قرونا من أمته وهو األمني عىل الوحي وتبليغه ،احلريص عىل هداية اخللق ومتكينهم من
كل كامل وخري ،فمن قال عليه ما يقتيض خالف هذا فقد كذب عليه وكذب ما جاء به،
ومن رجح صالته عىل ما علمه هو  ألصحابه بوحي من اهلل واختيار منه تعاىل فقد دخل
ون َهلم ْ ِ
ِ ٍ
يف وعد( :وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم
َان ملُؤْ م ٍن َوال ُمؤْ منَة إِ َذا َق َىض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُك َ ُ ُ
َ َ
َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َض ً
الال ُمبِينًا))[األحزاب.]36:
 -5ال تثبت األفضلية الرشعية إال بدليل رشعي ومن أدعاها ليشء بدون دليل فقد جترأ
عىل اهلل وقفا ما ليس به علم وقد أمجعت األمة عىل تفضيل القرون املشهود هلا باخلريية من
الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم فاعتقاد أفضلية صاحب الطريقة التيجانية تزكية
عىل اهلل بغري علم وخرق لإلمجاع ،موجب للتبديع والتضليل(.)2
 -6عقيدة احلساب واجلزاء عىل األعامل قطيعة الثبوت رضورية العلم ،فمن اعتقد أنه
يدخل اجلنة بغري حساب فقد كفر(.)3
وبناء عىل هذه األدلة التي ساقها ابن باديس ،خرج بنتيجة عرب عنها بقوله( :فاملندمج يف

(  )1آثار ابن باديس ()147 /3
(  )2آثار ابن باديس ()147 /3
(  )3آثار ابن باديس ()148 /3
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الطريقة التيجانية عىل هذه العقائد ضال كافر ،واملندمج فيها دون هذا العقائد عليه أثم من
()1

كثر سواد البدعة والضالل)

ثم نقل من كالم األستاذ حممد بن احلسن احلجوي وزير معارف احلكومة املغربية مقرا
له قوله( :هلذه وغريه نقول أن الطريقة التيجانية ليست كسائر الطرق يف بدعها ..بل هي
()2

طريقة موضوعة هلدم اإلسالم حتت اسم اإلسالم)

وقد علق ابن باديس عىل هذا بذكر مضار هذه الطريقة ،والتي تؤهلها كام يرى لكفر
املنتسب هلا ،فقال( :فبهذا صارت الطريقة التيجانية يف نظر أهل العلم بالسنة والكتاب كأهنا
مسجد الرضر ضد اإلسالم ،فاهلل يقول يف نبيه خاتم النبيني ،وهو يقولون يف الشيخ التيجاين
هو اخلتم وهو لبنة التامم لألولياء فحجروا عىل اهلل ملكه وقطعوا املدد املحمدي وهم ال
يبالون أو ال يشعرون ،وحتى إن شعروا فاملقصد يربر الواسطة ،وإذا سمعوا أن النبي أفضل
النبيني قالوا إن التيجاين رجله عىل رقبة كل ويل هلل ،هبذه العبارة اجلافة من كل أدب اجلارحة
لعواطف كل مسلم ألن الويل يف عرفهم يشمل النبي إذ يقولون أن والية النبي أفضل من
نبوته ،وال يبالون أن يكون أصاهبم أفضل من أيب بكر وعمر والعرشة املبرشين باجلنة الذين
كانوا خيافون احلساب وال يأمنون العقاب ،ومل يكن عندهم بشارة بالنجاة منهام ،إذ ال يأمن
مكر اهلل إال القوم اخلارسون ..دعاء اإلسالم إىل اجلد وحماسبة النفس والعمل عىل اخلوف
والرجاء يف مجيع نواحي احلياة الدنيا عىل أن يكون ذلك عىل السداد واإلخالص ليكون
ذخر ًا لسعادة األخرى فجاءت عقيدة ضامن الشيخ ودخول اجلنة بال حساب)

()3

هذا ما ذكره وما نقله ابن باديس يف فتواه ،ومل ينقل أي نص من كتب التيجانية املعتمدة،

(  )1آثار ابن باديس ()148 /3
(  )2آثار ابن باديس ()148 /3
(  )3آثار ابن باديس ()149 /3

363

أو من شيوخهم املعتربين يف ذلك احلني ،والذين زار بعضهم اجلزائر ،ورصح بخالف
الترصحيات التي نقلت البن باديس.
بل إن الدليل الذي ذكره هو ما تعود السلفية عىل االستدالل به من احلكايات
والقصص ،فقد حكى عن احلجوري املغريب قوله( :حكي يل بعض القضاة قال :كان يف
حمكمتي تسعون عدال يف البادية ،وقد تقصيت أخبار الصالح والطالح منهم ألعلم مقدار
ثقتي هبم يف حقوق املسلمني فوجدت عرشين منهم متساهلني ال يؤمتنون عىل احلقوق،
وحني دققت النظر يف السبب تبني يل أهنم مجيع ًا تيجانيون ،فبقيت متحريا حتى انكشف يل
أن السبب هو اتكاهلم عىل أنه ال حساب وال عقاب يرتصدهم فانتزع اخلوف من
()1

صدورهم)

وقد علق ابن باديس عىل هذه احلكاية بقوله( :هذا يف العدول وهم من أهل العلم فكيف
بالعامة؟ فهذه الطريقة ما وضعت إال هلدم اإلسالم ،وال أجزم بأن صاحبها هو الذي
ودس ،وليس مثل هذا
وضعها هذا الوضع فقد يكون فيمن أتصل به من كاد هذا الكيدّ ،
الكيد جديد ًا عىل اإلسالم)

()2

وقد كان األجدى بابن باديس مع مكانته االجتامعية أن يتصل بمشايخ وعلامء التيجانية
الكثريين ،ليستوضح منهم حقيقة ما ينسب إليهم ،وال يرجع يف ذلك إىل استفتاء أو إىل
كتب ال ندري من طبعها ،خاصة إذا أنكرها علامء التيجانية( ،)3وتربأوا مما فيها.
ولو أنه رجع يف هذا إىل كثري من علامء التيجانية لوجدهم يردون هذه الشبهة،
ويرصحون بأهنا ال متت إىل الواقع بصلة ،بل لو أنه رجع إىل شيخ الطريقة التيجانية يف ذلك

(  )1آثار ابن باديس ()149 /3
(  )2آثار ابن باديس ()150 /3
(  )3سنرى الوثائق الدالة عىل إنكار التيجانية ملثل هذه العقائد يف حملها.
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احلني ،وهو الشيخ حممد احلافظ املرصي الذي زار اجلزائر يف ذلك الوقت لوجده يتربأ من
تلك الشبهة.
ولألسف فإن هذه الشبهة ال تزال تطرح عىل الرغم من املؤلفات الكثرية التي ألفها
التيجانيون يف الرد عليها ،مع أن املسائل املرتبطة بالردة يكفي فيها جمرد ترصيح الشخص
برتاجعه أو براءته أو عدم فهم املخالف له لتنفى عنه التهمة.
وخلطورة املسألة لتعلقها بإسالم مئات املاليني من املسلمني نعرض هنا ما ذكره الشيخ
حممد احلافظ شيخ الطريقة التيجانية يف ذلك احلني ،فقد كتب خطابا نرشته جملة الفتح
الصادرة يف القاهرة العدد  418بتاريخ :اخلميس  16رجب  ،1353جاء فيه بعد احلمد
والصالة والسالم عىل رسول اهلل( :إين أعلن أننا ال نعتقد أن رسول اهلل  كتم شيئ ًا مما ِأم َر
بتبليغه ،ومستحيل أن يؤمر بتبليغ ورد أو صالة الفاتح أو غريها أو ِ
بيان فضلها فيكتم شيئ ًا
ُ َ
من ذلك ،ومن أعتقد ذلك فهو كافر باهلل ورسوله ال ُيقبل منه رصف وال عدل ،وال أدري
كيف يعقل أن يكون قد كتم الورد وهو االستغفار والصالة عليه  بأي صيغة وال إله إال
ٍ
بحال
اهلل .وصالة الفاتح موجودة قبل الشيخ (أي أيب العباس التيجاين) مشهورة فال يصح
كونـُها ا ّد ِخ َرت له ،ومل يثبت ذلك عنه)

()1

ورد عىل شبهة بقاء الترشيع بعد رسول اهلل  التي يرميهم هبا خصومهم ،فقال( :وال
نعتقد أن هنالك بعد رسول اهلل  ترشيع ًا بأي وجه من الوجوه ،وما جاء به  مستحيل
()2

أن ينسخ يشء منه أو يزاد يشء عليه ،ومن زعم ذلك فهو كافر خارج عىل اإلسالم)

وبني املراد من التلقي املبارش من رسول اهلل  ،فقال( :وإننا وإن قلنا بجواز أن يرى
َ
رسول اهلل  يف اليقظة إال أننا نعترب حكمها حكم رؤية النوم الصحيحة سواء بسواء،
الو ُيل
(  )1حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة،ص.3
(  )2حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.3
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يعول فيها إال عىل ما وافق رشعه  ،وليست مشاهد األولياء بحجة وإنام احلجة هي
وال ّ
الرشيعة املحمدية .أما تلك فمبرشات مقيدة برشعه الرشيف :ما قبـِله منها قبلناه وما مل
يقبله فمذهبنا فيه حسن الظن فنحكم عليها حكم الرؤيا املؤولة ،وال نشك أن معظم الرؤيا
حيتاج إىل التأويل .وإنام رجحنا حسن الظن ألن املؤمن الذي يشهد أن ال إله إال اهلل وأن
حممد ًا رسول اهلل  وهو شحيح بدينه حريص عىل متابعته نستبعد عليه أن يتعمد الكذب
عىل رسول اهلل  ـ واليقظة يف ذلك كالنوم ـ وهو يقرأ قوله عليه الصالة والسالم( :من
كذب عيل متعمد ًا فليتبوأ مقعده من النار)( ،)1وال نخص واحد ًا من الصاحلني بذلك بل
هو عندنا عام يف كل ما ينقل عنهم ،وكم ِنق َل عن الشيوخ من املومهات والشطحات سواء
يف ذلك طريقة موالنا الشيخ عبد القادر وغريها .وقد اعتذر هلم العلامء وردوا الوج َه
ٍ
()2
مومهات وشطحٍ كلها مؤول)
املخالف .وال ختلو كتب أي طريقة من
وبني حقيقة ما تريده التيجانية من تأثري العالقة بني املريدين واملشايخ ،فقال( :وال نعتقد
أن جمرد رؤية أحد من الصاحلني كافية يف نجاة املرء وإنام ينجيه اإليامن والعمل الصالح
إلنْس ِ
ِ
ان إِ َّال َما َس َعى﴾ [النجم ،]39 :ونرى أن االجتامع بالصاحلني مع صدق
﴿ َو َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
وبني أهنا من أسباب التوبة،
املحبة جير إىل الصالح غالب ًا ولذلك حث الرشع عىل صحبتهم ّ
وحديث الذي قتل تسع ًا وتسعني نفس ًا ثم طلب التوبة فدله حرب عىل بعض الصاحلني
ليصحبهم فأدركه املوت قبل أن يصل إليهم فرمحه اهلل وقبـِله ،ثابت يف الصحيح .وحديث
()3

اجلليس الصالح كذلك)

وبني أن صالة الفاتح التي قامت عليها كل تلك الضجة ،جمرد أوهام عارية من الصحة،

(  )1صحيح البخاري ( ،)38 /1صحيح مسلم ()8 /1
(  )2حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.4
(  )3حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.4
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فقال معربا عن عقائد التيجانية يف هذا( :ونعتقد أن من أعظم الكفر أن يعتقد أحد أن صالة
الفاتح أو غريها من الصلوات عليه  تعادل يف الفضل أية آية من القرءان ،فكيف
تفضلها؟! فكيف بسورة؟! فكيف به كله؟! وال نعتقد أهنا من القرءان كام زعم من زعم،
وال من احلديث القدس وال من أي قسم من وحي النبوة ،فإن ذلك قد انقطع بلحوقه 
بالرفيق األعىل .واملذكور عندنا أهنا من اإلهلام الثابت لألولياء ،وال نعتقد أهنا تساوي
الكلمة الرشيفة (ال إله إال اهلل) ،وحاشا الشيخ أن يقول بنسخ الذكر باألسامء فذلك باطل،
فنحن وهلل احلمد نذكر اهلل عز وجل بأسامئه ونحافظ عىل التسبيح والتحميد وقيام الليل
()1

وسائر النوافل واألذكار الواردة يف الرشيعة ونحث عليها)

وبني التصور التيجاين للورد ،وعدم تعارضه مع االلتزام الرشعي ،فقال( :وال نعتقد أن
ٍ
جمرد أخذ الورد ُي ُ
بحساب أو بغري حساب فإن رش َطه املحافظة عىل األوامر
دخل أحد ًا اجلنة
الرشعية كلها عل ًام وعم ً
ال .وما هو الورد :استغفار وصالة عىل النبي  وال إله إال اهلل بعد
()2

القيام بالواجبات التي أوجبها اهلل تبارك وتعاىل)

ورد عىل الشبهة التي ترفع الشيخ التيجاين أو أتباعه إىل مقامات عالية فوق مجيع
الصاحلني ،فقال ..( :وال أن الشيخ التيجاين وال أحد ًا من غري أصحاب رسول اهلل  يبلغ
مرتبة أصحابه  .فكيف باألنبياء عليهم السالم فكيف بسيد اخللق  ،والويل مهام
سمت رتبته مستحيل أن يبلغ يف العلوم اإلهلية مبلغَ أي نبي ،ومن زعم ذلك فهو ضال
مضل .ونعتقد أن من الضالل أن يأمن العبد مكر اهلل تبارك وتعاىل مهام توالت عليه
املبرشات ،ومن اتكل عىل عمله أو نسبته إىل أي شخص وترك العمل فذلك ءاية اخلرسان

(  )1حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.5
(  )2حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.5
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()1

املبني والعياذ باهلل تعاىل)

ورد عىل الشبهة املرتبطة باعتقاد ترصف األولياء ،فقال( :ونعتقد أن من أشنع الرشك
أن يعتقد أحد أن ألي ٍ
أحد كان مع اهلل ترصف ًا ،أو من دونه سبحانه وتعاىل .وإنام نقول أن
احلق فيه فريبط
العبد قد يصل إىل مكانة من املحبوبية لدى ربه عز وجل بحيث يترصف ُ
عىل قلبه فال يسأله إال ما سبقت به إرادته األزلية سبحانه ،وهذا الذي نفهمه يف قوله :
()2

ألبره)
(إن من عباد اهلل َمن لو أقسم عىل اهلل ّ

ويف احلديث القدس (وإن سألني

ألعطينه)( )3وهذا غالب ًا ،وإال فقد يسأل ر َبه عز وجل وال يعطيه ألن ما شاء اهلل كان ال ما
()4

شاء غريه)

ورد عىل هتمة احللول واالحتاد التي يرمي هبا السلفيون ومن بينهم مجيعة العلامء الطرق
الصوفية ،فقال( :وإن من اعتقد يف اهلل عز وجل حلوالً أو احتاد ًا أو اعتقد أن خملوق ًا هو ذات
اهلل أو فيه صفة من صفاته أو شبهه بخلقه أو ش ّبه خلقه به أو أنكر أمر ًا معلوم ًا من الدين
بالرضورة أو ّأوله إىل صورة ختالفه كمن يقول بتناسخ األرواح ويزعم أنه البعث ،أو اتبع
رأي ًا من ءاراء املبتدعة فهو ضال مضل)

()5

ثم ذكر خالصة عقيدة التيجانية ،والتي تنسجم مع سائر عقائد املسلمني ،فقال:
(وخالصة عقيدتنا يف األصول ما عليه السلف الصالح واخللف من أهل السنة واجلامعة
(  )1حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.6
(  )2صحيح البخاري ( ،)243 /3وصحيح مسلم ()105 /5
(  )3نص احلديث كام يف البخاري ( :إن اهلل قال من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب
إيل مما افرتضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص
به ويده التي يبطش هبا ورجله التي يميش هبا وإن سألني ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت عن يشء أنا فاعله ترددي
عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته) (صحيح البخاري ()131 /8
(  )4حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.6
(  )5حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.7
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من الفقهاء واملحدثني والصوفية وما عليه األئمة األربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأمحد
بن حنبل وأصحاهبم يف الفروع .ونسلم للسادة الصوفية قاطبة مع وزن أقواهلم وأعامهلم
حسنـّا للظن فيهم
وأحواهلم بالرشيعة ،فام وافقها أقررناه وما كان حيتمل املوافقة واملخالفة ّ
ومحلنا حاهلم عىل الوجه املوافق ووكلنا أمرهم إىل اهلل العليم بام يف القلوب ،وقد ُنقلت عنهم
شطحات ال يتا َبعون عليها وال ُيقتدى هبم فيها .وما ال حيتمل رددناه فإنه ال نبوة بعد رسول
()1

اهلل  وال ترشيع)

وهكذا يستمر الشيخ الذي هو مرجع التيجانية األكرب يف بيان عقائد التيجانية ،وأهنا ال
ختتلف عن سائر عقائد املسلمني ،وكان يف إمكان الشيخ ابن باديس وغريه من أعضاء
اجلمعية ،ومن بعدهم من املكفرة أن يقرؤوا مثل هذه النصوص الصادرة من الناطقني
الرسميني باسم الطريقة ،ويرتاجعوا عن تلك األحكام اخلطرية التي أصدروها ،ولكن
ذلك لألسف مل حيصل ،لسبب بسيط وهو االفتقار إىل املنهج العلمي ،وإىل بعض األمراض
النفسية التي جتعل من الشخص ال حيب أن يدخل اجلنة إال وحده أو مع طائفته.
ولو أهنم رجعوا إىل مصادر التيجانية لعلموا أن الشيخ التيجاين خيرب أنه سيكذب عليه
كام كذب عىل غريه ،وأنه يف هذه احلالة ينبغي العودة إىل املصادر الرشعية ،فقد روي أنه
سئل :هل ُي َ
كذب عليك؟ قال :نعم ،إذا سمعتم عني شيئ ًا فزنوه بميزان الرشع فام وافق
فاعملوا به وما خالف فاتركوه)
وبناء عىل هذا خيري الشيخ حممد احلافظ ،وهو مرجع من مراجع التيجانية الكبار يف عهد
اجلمعية وبعدها أنه (ما من فرد يف هذه الطريقة كبري ًا كان أو صغري ًا إال وهو يعلن براءته
من تلك األباطيل .وقد تلقينا عن مشايخ هذه الطريق ـ وهو املنصوص عليه عن صاحبها
نفسه ـ أن كل ما ينسب إىل الشيخ بفرض صحة نسبته إليه سواء ُوجد يف كتبه أو مل يوجد
(  )1حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.7
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وكان ظاهره خمالف ًا لنص الكتاب أو السنة أو إمجاع األمة املحمدية فهو مؤول وحيرم األخذ
بظاهره ،وجيب محله عىل وجه يلتئم مع الرشيعة .وقد قام علامء الطريق ببيان تأويله املوافق
للرشيعة حتى ال يضل أحد بحمله عىل الوجه املخالف .وما مل تصح نسبته إليه فال يعول
عىل يشء منه بحال .وقد بلغنا أن بعض خلفاء الطريق أحرق بعض ما ينسب للشيخ من
الفضائل املختلفة التي تتناىف مع السنة املحمدية وأمر بإحراقها حيثام وجدت .وهل من
منصف يستطيع أن يبني لنا معنى لتتبع تلك املومهات ـ حتى كأنه ليس يف الطريق غريها مع
البني من الدعوة إىل اهلل عز
أنه ال خالف بني أهل الطريق يف أهنا مؤولة ـ وترك الرصيح ّ
وجل والعمل بالكتاب والسنة والتمسك الشديد هبام وهو الذي عليه العمل وحده عند كل
فرد من أهل الطريقة؟ وحيث أن تلك العقائد املخالفة بحذافريها ال خالف بيننا يف بطالهنا
ونحن متفقون عىل الرباءة من كل من يعتقدها كلها أو بعضها ،فلم تبق إال اخلالفات
الشخصية وليست خالف ًا جوهري ًا ..فإن كان هذا النكري غري ًة عىل الدين حقيقة فال يوجد
أحد ـ فيام نعلم ـ يعتقد تلك العقائد من التيجانيني فهو جهاد يف غري عدو .ومن نسب إىل
الطريقة التيجانية أي عقيدة من تلك العقائد أو غريها مما ينايف العقيدة اإلسالمية فهو
كاذب .وصح عنه ( :ما أكفر رجل رج ً
ال إال باء أحدمها هبا إن كان كافر ًا وإال يكفر
()2( )1

بتكفريه) )

 4ـ تكفري الدول الراعية للصوفية.
مل يكتف السلفية بكل تلك التكفريات التي ارتبطت بالصوفية ،وإنام شملت
تكفرياهتم أيضا كل دولة تؤيد هذه الطرق ،أو تنترش بينها هذه الطرق ..وبذلك يصبح
التكفري ـ ألول مرة ـ مرتبطا باجلغرافيا ..ولذلك ال عجب أن يسمي السلفية السعودية [بالد
(  )1نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان( ،ص)44 :
(  )2حممد احلافظ ،براءة الطريقة التيجانية من كل ما خيالف الرشيعة ،ص.7
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التوحيد] ،ألهنم يعتقدون أن غريها من البالد بالد رشك.
وقد أشار ابن غنام إىل هذا املوقف يف تأرخيه للدعوة الوهابية ،فقال( :كان غالب
الناس يف زمانه – أي الشيخ حممد بن عبدالوهاب – متضمخني باألرجاس متلطخني بورض
األنجاس حتى قد اهنمكوا يف الرشك بعد حلول السنة باألرماس ...فعدلوا إىل عبادة
األولياء والصاحلني ،وخلعوا ربقة التوحيد والدين ،فجدوا يف االستغاثة هبم يف النوازل
واحلوادث واخلطوب املعضلة الكوارث ،وأقبلوا عليهم يف طلب احلاجات وتفريج
الشدائد والكربات من األحياء منهم واألموات ،وكثري يعتقد النفع والرض يف
اجلامدات)( ،)1ثم ذكر صور الرشك يف نجد واحلجاز والعراق والشام ومرص وغريها.
ويقول سعود بن عبدالعزيز (ت1229هـ) يف رسالة له إىل وايل العراق العثامين
واصف ًا حال دولتهم( :فشعائر الكفر باهلل والرشك هي الظاهرة عندكم مثل بناء القباب عىل
القبور وإيقاد الرسج عليها وتعليق الستور عليها وزيارهتا بام مل يرشعه اهلل ورسوله واختاذها
عيد ًا وسؤال أصحاهبا قضاء احلاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ،هذا مع تضييع
فرائض الدين التي أمر اهلل بإقامتها من الصلوات اخلمس وغريها فمن أراد الصالة صىل
حده ومن تركها مل ينكر عليه وكذلك الزكاة وهذا أمر قد شاع وذاع ومأل األسامع يف كثري
()2

من بالد :الشام والعراق ومرص وغري ذلك من البلدان)

وقال فيها( :وحالكم وحال ائمتكم وسالطينكم تشهد بكذبكم وافرتائكم يف ذلك
 أي يف ادعائهم اإلسالم  -وقد رأينا ملا فتحنا احلجرة الرشيفة عىل ساكنها أفضل الصالةوالسالم عام (اثنني وعرشين) رسالة لسلطانكم (سليم) أرسلها ابن عمه إىل رسول اهلل 
يستغيث به ويدعوه ويسأله النرص عىل األعداء ،وفيها من الذل واخلضوع واخلشوع ما
(  )1حسني بن غنام (روضة األفكار) ص.5
(  )2الدرر السنية.382/1 ،
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يشهد بكذبكم ،وأوهلا( :من ُع َب ْيدك السلطان سليم ،وبعد :يا رسول اهلل قد نالنا الرض ونزل
بنا املكروه ما ال نقدر عىل دفعه ،واستوىل ع ّباد الصلبان عىل ع ّباد الرمحن !! نسألك النرص
عليهم والعون عليهم) وذكر كالم ًا كثري ًا هذا حاصله ومعناه ،فانظر إىل هذا الرشك العظيم،
والكفر باهلل الواحد العليم ،فام سأله املرشكون من آهلتهم العزى والالت ،فإهنم إذا نزلت
()1

هبم الشدائد أخلصوا خلالق الربيات)

وهلذا ملا غزا األتراك مواطن الوهابية ألف الشيخ سليامن بن عبدا هلل (تويف 1233هـ)
مي بالدالئل  -عىل ردة وكفر من أعان هؤالء وظاهروهم وإن كان ليس عىل
كتاب ًا ُ -س َ
دينهم  -يف الرشك  -وذكر فيه أكثر من عرشين دلي ً
ال عىل ذلك ،وسمي اجليش الغازي
()2

(جنود القباب والرشك)

وسئل الشيخ عبداهلل بن عبداللطيف (1339هـ) عن من مل يكفر الدولة – أي
العثامنية – ومن جرهم عىل املسلمني واختار واليتهم وأنه يلزمه اجلهاد معهم ،واآلخر ال
يرى ذلك كله بل الدولة ومن جرهم بغاة وال حيل منهم إال ما حيل من البغاة وإن ما يغنم
منهم من األعراب حرام ،فأجاب( :من مل يعرف كفر الدولة ومل يفرق بينهم وبني البغاة من
املسلمني مل يعرف معنى ال إله إال اهلل ،فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون فهو أشد
وأعظم وهذا هو الشك يف كفر من كفر باهلل وأِرك به ،ومن جرهم وأعاهنم عىل املسلمني
()3

بأي إعانة فهي ردة رصحية)

أما الشيخ سليامن بن سحامن (ت 1349هـ) ،فقد قال يف قصيدة له (:)4

(  )1الدرر السنية ،ص ( ،160تاريخ الدولة العلية) ص 177وص  198ومابعدها.
(  )2الدرر السنية57 /7 ،ـ .69
(  )3الدرر السنية.242/8 ،
( ( )4ديوان ابن سحامن) ص ..191
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فـحـق فـهـم مـن أكـفـر الـنــاس يف

ومــا قــال يف األتـراك مـن وصــــف
كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــرهــــــــــــــــــــم

الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــل

وأعـــداهـــم لـــلـــمســـــلـــمـــني ورشهـــم

يـنـوف ويـربـو يف الضــــالل عـىل املـلـ ْـل

ومــن يــتــول الــكــافــريــن فــمــثــلــهــم

وال شـــــك يف تـكـفـريه عـنــد مـن عـقـ ْـل

ومن قد يواليهم ويركن نحوهـــــــــم

فال شك يف تفسيقه وهو يف وجـــ ْل

ولعل هذا املوقف هو الذي جعل ابن باديس املتأثر بالوهابية لدرجة كبرية جدا ،خيتلف
مع أكثر علامء األمة يف املوقف من كامل أتاتورك حني أثنى عليه حيا وميتا ،فقد رثاه بعد
موته هبذه الكلامت التي مل يرث بمثلها غريه ،فقد قال( :يف السابع عرش من رمضان املعظم
ختمت أنفاس أعظم رجل عرفته البرشية يف التاريخ احلديث ،وعبقري من أعظم عباقرة
الرشق ،الذين يطلعون عىل العامل يف خمتلف األحقاب ،فيحولون جمرى التاريخ وخيلقونه
خلق ًا جديد ًا ذلك هو مصطفى كامل بطل غاليبويل يف الدردنيل وبطل سقاريا يف األناضول
()1

وباعث تركيا من شبه املوت إىل حيث هي اليوم من الغنى والعز والسمو)

وقد برر ابن باديس هذا املوقف بقوله( :إن اإلحاطة بنواحي البحث يف شخصية
أتاتورك (أيب الرتك) مما يقرص عنه الباع ،ويضيق عنه املجال ،ولكنني أرى من املناسب أو
من الواجب أن أقول كلمة يف موقفه إزاء اإلسالم .فهذه هي الناحية الوحيدة من نواحي
عظمة مصطفى أتاتورك التي ينقبض هلا قلب املسلم ويقف متأسف ًا ويكاد يويل مصطفى يف
يعرف املسؤولني احلقيقيني الذين أوقفوا مصطفى ذلك املوقف
موقفه هذا املالمة كلها حتى ِّ
فمن هم هؤالء املسؤلون؟ ...املسؤولون هم الذين كانوا يمثلون اإلسالم وينطقون باسمه،
()2

ويتولون أمر الناس بنفوذه ،ويعدون أنفسهم أهله وأوىل الناس به)
(  )1آثار ابن باديس.213/4:
(  )2آثار ابن باديس.213/4:
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ثم حيدد هؤالء ،والذين اعترب أتاتورك بالرغم من توجهه العلامين أو اإلحلادي أفضل
منهم ،فذكر أهنم (خليفة املسلمني شيخ إسالم املسلمني ومن معه من علامء الدين ،شيوخ
()1

الطرق املتصوفون ،األمم اإلسالمية التي كانت تعد السلطان العثامين خليفة هلا)

ومل يكتف السلفية بذلك التكفري العام للدولة العثامنية ،بل راحوا يكفرون سالطينها
ـ ال بسبب استبدادهم وظلمهم ـ وإنام بسبب انتامئهم للطرق الصوفية.
فمن سالطني العثامنيني الذين كفروهم :السلطان أورخان األول (ت  761هـ)،
وهو السلطان الثاين هلذه الدولة بعد أبيه عثامن (عثامن األول ت  726هـ) ،وسبب تكفريهم
له هو أنه كان صوفي ًا عىل الطريقة البكتاشية(.)2
ومنهم السلطان حممد الثاين (الفاتح)(ت  886هـ) ،وسبب تكفريهم له أنه (بعد
فتحه للقسطنطينية سنة  857هـ ،كشف موقع قرب (أيب أيوب األنصاري) وبنى عليه رضحي ًا،
وبنى بجانبه مسجد ًا وزين املسجد بالرخام األبيض وبنى عىل رضيح أيب أيوب قبة ،فكانت
عادة ال عثامنيني يف تقليدهم للسالطني أهنم كانوا يأتون يف موكب حافل إىل هذا املسجد ثم
يدخل السلطان اجلديد إىل هذا الرضيح ثم يتسلم سيف السلطان (عثامن األول) من شيخ
()3

(الطريقة املولوية)

ومنهم السلطان سليامن القانوين (ت  974هـ) ،وهو من أشهر سالطني الدولة
العثامنية ،وحكم  46سنة تقريب ًا ،وسبب تكفريهم له أنه (ملا دخل (بغداد) بنى رضيح أيب
حنيفة وبنى عليه قبة ،وزار مقدسات الرافضة يف (النجف) و(كربالء) وبنى منها ما
()4

هتدم)

(  )1آثار ابن باديس.213/4:
(  )2انظر (تاريخ الدولة العلية العثامنية) ص  ،123و(الفكر الصويف) ص .411
(  )3الدولة العثامنية دولة إسالمية مفرتى عليها) ..64/1
(  )4الدولة العثامنية دولة إسالمية) .25 /1
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ومنهم السلطان سليم خان الثالث (ت  1223هـ) ،والذي قاله فيه اإلمام سعود بن
عبد العزيز يف رسالته لوايل بغداد  -والتي سبق ذكرها( :-وحالكم وحال أئمتكم
وسالطينكم تشهد بكذبكم وافرتائكم يف ذلك  -أي يف ادعائهم اإلسالم  -وقد رأينا ملا
فتحنا احلجرة الرشيفة عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم عام (اثنني وعرشين) رسالة
لسلطانكم (سليم) أرسلها ابن عمه إىل رسول اهلل  يستغيث به ويدعوه ويسأله النرص
()1

عىل األعداء ،وفيها من الذل واخلضوع واخلشوع ما يشهد بكذبكم)

ومنهم السلطان عبد احلميد الثاين ( 1327هـ) ،وقد كفروه بسبب انتامئه للطريقة
(الشاذلية) ،ويذكرون يف مربرات تكفريهم له رسالة له إىل شيخ الطريقة الشاذلية يف وقته
يقول فيها( :احلمد هلل....أرفع عريضتي هذه إىل شيخ الطريقة العلية الشاذلية ،وإىل مفيض
الروح واحلياة ،شيخ أهل عرصه الشيخ حممود أفندي أيب الشامات وأقبل يديه املباركتني،
راجي ًا دعواته الصاحلات ،سيدي :إنني بتوفيق اهلل تعاىل أدوام عىل قراءة األوراد الشاذلية
لي ً
ال وهنار ًا ،وأعرض أنني ال زالت حمتاج ًا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة)

()2

(  )1الدرر السنية ،ص .160
(  )2انظر (إمام التوحيد) ألمحد القطان وحممد الزين ص .148
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السلفية ..وتكفري املدارس احلركية
ينظر السلفية بريبة كبرية إىل كل العاملني يف املجال الدعوي مهام اختلفت توجهاهتم
ومذاهبهم وتياراهتم ،فلهم عندهم مجيعا لقب واحد هو لقب املبتدعة ،ما داموا مل ينضموا
إىل اجلامعة السلفية التي متثل وحدها اإلسالم كام يزعمون..
وكل ذلك ينطلق من تلك النظرة الطائفية املستكربة التي يتعامل هبا العقل السلفي
مع كل األمور ..فهو يف هذا املجال أيضا ال يرىض أن يوجد يف البيئة اإلسالمية أي منافس
له ،ألنه ال يريد إال أن يكون وحده يف الساحة ،وأن يكون وحده ممثال لإلسالم.
وقد عرب عن هذا املعنى الشيخ صالح الفوزان عندما سئل( :يز ُعم بعض الناس َّ
أن
السلفية تعترب مجاعة من اجلامعات العاملة عىل الساحة ،وحكمها حكم بقية اجلامعات ،فام
هو تقييمكم هلذا الزعم؟)
فأجاب بقوله( :اجلامعة السلفية هي اجلامعة التي عىل احلق ،وهي التي جيب االنتامء
إليها والعمل معها واالنتساب إليها ،وما عداها من اجلامعات جيب أن ال تعترب من مجاعات
الدعوة ألهنا خمالفة إال إذا انضمت إىل هذه اجلامعة السلفية ،أما إذا استمرت خمالفة فال
السنة وهدي السلف الصالح ..ما خالف
نتبعها وكيف نتَّبع فرقة خمالفة جلامعة أهل ُّ
للجامعة السلفية فإنه خمالف ملنهج الرسول  خمالف ملا كان عليه الرسول  وأصحابه،
فقول القائل :إن اجلامعة السلفية واحدة من اجلامعات اإلسالمية ،هذا قول غلط ،ألن
اجلامعة السلفية هي اجلامعة الوحيدة التي جيب ا ِّتبا ُعها والسري عىل منهجها واالنضامم إليها
واجلهاد معها ألهنا اجلامعة األصيلة وما عداها فهي مجاعة اصطالحية تضع هلا منهج ًا
اصطالحي ًا ،فام عدا اجلامعة السلفية فإنه ال جيوز للمسلم أن ينضم إليه ،ألنه خمالف،فهل
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()1

يرىض إنسان أن ينضم إىل املخالفني ..هل يريد اإلنسان النجاة ويسلك غري طريقها)
وسئِ َل( :هل السلفيـة حزب من األحـزاب وهل االنتساب هلا مذموم؟) ،فأجاب:
ُ
السنة واجلامعة ،ليست حز ًبا من األحزاب التي
(السلفية هي الفرقة الناجية ،وهم أهل ُّ
السنة والدين ..فالسلفية طائفة عىل مذهب السلف عىل
تسمى أحزا ًبا وإنام هم مجاعة عىل ُّ
ما كان عليه الرسول  وأصحابه ،هي ليست حزب ًا من األحزاب العرصية اآلن ،إنام هي
مجاعة قديمة أثرية من عهد الرسول  متوارثة مستمرة ال تزال عىل احلق ظاهرة إىل قيام
()2

الساعة كام أخرب)

وهكذا نراهم عندما يتحدثون عن أي حركة من احلركات اإلسالمية ،فإهنم
ينطلقون من مقوالت سلفهم يف اجلهمية واملعتزلة والشيعة وغريها ليطبقوها عليهم.
وبذلك فإن أحكامهم عىل هذه اجلامعات واحلركات ال ختتلف عن أحكام سلفهم
عىل تلك الفرق واملذاهب ،وإن كانوا خيتلفون يف حدة املوقف ،بناء عىل الظروف املختلفة
املتعلقة بكل متحدث منهم.
أما املوقف احلقيقي هلم فهو ال خيتلف عن موقفهم من سائر األمة ،وهو تسليط
سيف التكفري عليهم إما تكفريا مطلقا أو تكفريا معينا ،كام سنرى من خالل هذا الفصل.

أوال ـ التكفري املطلق:
بناء عىل ما ذكرنا سابقا من تكفري السلفية لألشاعرة واملاتريدية واملعتزلة وغريهم
بسبب مواقفهم التنزهييه من صفات اهلل ،والتي اعتربها السلفية تعطيال وجتهام ..وبناء عىل
موقفهم من الصوفية ،وتكفريهم هلم مجلة وتفصيال ..وبناء عىل مواقفهم املتشددة فيام
يسمونه الوالء والرباء ،فإن موقف السلفية من احلركات اإلسالمية مجيعا يصل إىل حد
( )1األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص.252
( )1األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص.253
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التكفري بناء عىل هذه االعتبارات وغريها ،كام سنرشح ذلك يف التهم التي يوجهها السلفية
عادة للحركات اإلسالمية ،وهي:
 1ـ التهم املرتبطة باالنحرافات العقدية.
ال يدرس السلفية احلركات اإلسالمية من باب جدوى ما تقوم به من ممارسات يف
خدمة اإلسالم أو التعريف به والدعوة إليه ،ليحكموا من خالل ذلك عىل مدى جديتها
وجدوى ما تقوم هبا ،وإنام يدرسوهنا من خالل املوازين التي تركها هلم سلفهم ..والتي
ختترص يف املوقف من الصفات والعلو وخلق القرآن ونحو ذلك..
وهلذا نرى السلفية يبحثون يف تراث أي حركة ،ويف عقل أي منتم إليها ،فإن وجدوا
شيئا مما خيالف ما ذكره سلفهم ،سارعوا إىل نقله وتوثيقه ،ثم احلكم عىل احلركة كلها من
خالله.
ومن أمثلة ذلك ما حكم به الشيخ ربيع بن هادي املدخيل عىل مجاعة التبليغ ،فقد
السنّة والتوحيد وبني مجاعة التبليغ
قال( :وال شك أن االختالف بني السلفيني أهل ُ
اختالف شديد وعميق يف العقيدة واملنهج .فهم ماتريدية مع ّطلة لصفات اهلل ،وصوفية يف
العبادة والسلوك يبايعون عىل أربع طرق صوفية ُمغرقة يف الضالل ومن ذلك أن هذه الطرق
تقوم عىل احللول ووحدة الوجود والرشك بالقبور وغري ذلك من الضالالت .وهذا قطع ًا
ال يعرفه عنهم العالمة ابن عثيمني ولو عرف ذلك عنهم ألداهنم بالضالل َّ
وحلذر منهم أشد
التحذير ،ولسلك معهم املسلك السلفي كام فعل شيخاه اإلمام حممد بن إبراهيم واإلمام
()1

ابن باز وغريمها)

وهكذا قال التوجيري يف كتابه الذي خصصه لتكفريهم ـ عند ذكره لبعض القصص
التي حصلت بني السلفية وبينهم ـ (قال الشيخ الذي أرسل إ َّيل املذكرة :وقد حصلت يل مع
السنة يف مجاعة التبليغ ،لربيع املدخيل ،ص.3
(  )1أقوال علامء ُ
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الشاهد املذكور قصة ،وهي أنه جاءين مستنكر ًا الكالم يف مجاعة التبليغ! فقلت له :إهنم
متصوفة وماتريدية ال يصفون اهلل بصفة العلو ،فقال :وما الدليل عىل ذلك؟ فقلت له:
اذهب بنفسك ،وحاول أن تقف عىل الواقع .فذهب الرجل ،وبعد أيام عاد إ َّيل وهو يقول:
بعلو اهلل واستوائه عىل عرشه صحيح .فقلت له :وكيف
إن ما ذكرته من كوهنم ال يعرتفون ِّ
عرفت ذلك؟ قال :ذهبت إىل رئيس اجلامعة سعيد أمحد الذي كان يثق يب متام الثقة؛ ألين من
تالميذه ومريديه ،فقلت له :إين لست يف شك من عقيدتنا ،وهي أن اهلل يف كل مكان ،وليس
هو يف السامء ،ولكن؛ بامذا نر ُّد عىل الذين يقولون :إن اهلل يف السامء .فقال :اتركهم واثبت
()1

عىل عقيدتك؛ فهي احلق)

وقد علق التوجيري عىل هذه القصة بقوله( :وهذه طامة كربى من عقائد التبليغ ِّيني،
وهي إنكار علو اهلل عىل خلقه ،وهذا هو مذهب اجلهمية الذين ك َّفرهم كثري من علامء
ربؤوا منهم ..وقد ذكر عبد اهلل ابن ِ
اإلمام أمحد يف كتاب [السنة] كثري ًا من أقوال
السلف وت َّ
العلامء يف تكفريهم ،وذكرها غريه من األئمة الذين صنَّفوا يف السنة والر ِّد عىل اجلهم َّية.
فليعترب املسارعون إىل االنضامم إىل مجاعة التبليغ بام ُذكر عن رئيس مجاعتهم يف اململكة
العربية السعودية أنه يعتقد أن اهلل يف كل مكان وليس هو يف السامء! وهذا كفر رصيح؛
ٍ
مستو عىل
ملناقضته لألدلة الكثرية من الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل
عرشه ،فوق مجيع املخلوقات ،وأنه مع اخللق بعلمه واطالعه وإحاطته ..فليحذر املؤمن
علو اهلل عىل خلقه ،ويزعمون أنه
الناصح لنفسه من االنضامم إىل التبليغيني الذين ينكرون َّ
علو ًا كبري ًا)
عام يقول الظاملون ّ
يف كل مكان ،تعاىل اهلل َّ

()2

وهكذا ينظر السلفية إىل اإلخوان املسلمني ،فهم يف كل كتاب يتحدثون فيه عنهم ال
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.42
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.43
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هيتمون كثريا بأخطائهم التي وقعوا فيها أثناء ممارستهم للعمل الدعوي ،فذلك ال هيمهم
كثريا ،وإنام الذي هيمهم هو أن الشيخ حسن البنا عند ذكره للعقائد كان متأثرا باألشاعرة
املعطلني للصفات واملنكرين للجهة ،وقد قال أحدهم يف كتاب تكفريي خطري خصصه
لإلخوان املسلمني( :أما حسن البنا فمذهبه يف صفات اهلل تعاىل أنه (أشعري مفوض) يف
صفات اهلل تعاىل أي يثبت املعنى يف ثالث عرشة صفة فقط أما باقي الصفات فيفوض يف
املعنى وال يثبت معناها وهذا مذهب األشاعرة املفوضة .فحسن البنا أثبت يف كتابه
(العقائد) الصفات الثالثة عرشة التي أثبتها األشاعرة وهي الصفات السبع التي تسمى
صفات املعاين وأثبت الصفات اخلمس التي تسمى الصفات النفسية ثم أثبت صفة الوجود
فهذه ثالث عرش صفة من أثبتها بطريقة األشاعرة يعترب أشعريا ..فحسن البنا أشعري يثبت
الصفات السبع والصفات السلبية اخلمسة والصفة النفسية ،ثم بعد ذلك اختار الطريق
اآلخر من طرق األشاعرة وهو تفويض الصفات ثم دلس وألصق كل هذا بمذهب
السلف .فحسن البنا يرى بتفويض صفات اهلل تعاىل ثم يتامدى ويدلس وينسب هذا
()1

بالباطل ملذهب السلف)

بل إنه يذهب ويرمي حماولة الشيخ حسن البنا هتوين اخلالف بني السلف واخللف
يف تلك املسائل إىل أنه ارتكب بذلك أكرب جريمة ،فقال( :ال يكتفي حسن البنا بأنه يفوض
يف صفات اهلل تعاىل ،وال يكتفي بأنه يدلس وينسب مذهبه الباطل يف التفويض إىل السلف
هون ويـُقلـِّل من اخلالف بني األشاعرة املفوضة (الذين يكذب
بل يتامدى أكثر وأكثر ،ف ُي ِّ
حسن البنا ويقول أن مذهبهم يف تفويض معاين صفات اهلل تعاىل هو مذهب الصحابة
والسلف) وبني األشاعرة املؤولة الذين يسميهم حسن البنا باخللف؛ فيقول بأن اخلالف
بني الفريقني من قبيل (خالف ال يستحق ضجة وال إعناتا) أو (هو هني كام ترى ،وأمر جلأ
(  )1إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.107
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إليه بعض السلف أنفسهم ،وأهم ما جيب أن تتوجه إليه مهم املسلمني اآلن توحيد
الصفوف ،ومجع الكلمة ما استطعنا إىل ذلك سبيال)..؛ فيقول حسن البنا (ونعتقد إىل
جانب هذا أن تأويالت اخللف ال توجب احلكم عليهم بكفر وال فسوق ،وال تستدعي هذا
النزاع الطويل بينهم وبني غريهم قديام وحديثا ،وصدر اإلسالم أوسع من هذا كله ..وإذا
تقرر هذا فقد اتفق السلف واخللف عىل أصل التأويل ،وانحرص اخلالف بينهام يف أن اخللف
زادوا حتديد املعنى املراد حيثام أجلأهتم رضورة التنزيه إىل ذلك حفظا لعقائد العوام من شبهة
التشبيه ،وهو خالف ال يستحق ضجة وال إعناتا)( ..)1أي جيعل اخلالف يف توحيد األسامء
والصفات بني الفريقني الضا َّلني من باب اخلالف السائغ اهلني الذي ال ينكر فيه عىل
املخالف ،وقول حسن البنا الصويف احلصايف الشاذيل مل يقل به أحد من السلف نعوذ باهلل
()2

تعاىل من اخلذالن)

وهكذا يرمي من خلف الشيخ حسن البنا بالوقوع يف نفس البدعة التي وقع فيها،
بل يف أشد منها ،فيقول( :أما خلفاء حسن البنا كسعيد حوى والغزايل وغريهم فكانوا
أرصح منه فعطلوا الصفات بالكلية ثم أولوها ما عدا ثالثة عرش عىل مذهب األشاعرة
()3

املؤولة أو املاتريدية)

بل إنه يصور مرشوع اإلخوان املسلمني يف إقامة اخلالفة اإلسالمية أو إحيائها ،بأنه
ليس كذلك ،وإنام هو مرشوع إلحياء اخلالفة الصوفية األشعرية ،فيقول يف فصل بعنوان
[السبب احلقيقي واهلدف احلقيقي إلنشاء حسن البنا جلامعة اإلخوان الضالة]( :نريد أن
نسأل :ملاذا أنشأ حسن البنا األشعري الصويف مجاعة جديدة يف بدايات القرن العرشين تضم

(  )1كتاب رسائل اإلمام من رسالة العقائد ص .289
(  )2إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.118
(  )3إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.119
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مجيع الفرق الضالة املنتسبة لإلسالم؟ اإلجابة ببساطة نعرفها عندما نعرف اهلدف األسمى
واألعىل جلامعة اإلخوان؛ فاهلدف األسمى واألعىل جلامعة اإلخوان هو :وصول مجاعة
اإلخوان للحكم يف البالد اإلسالمية ويليه إقامة اخلالفة الصوفية األشعرية احلامية ألهل
البدع والفرق الضالة ،فهي خالفة البدع واخلرافات والضالالت ،وإذا أنشأ حسن البنا
الصويف األشعري مجاعته لتضم فقط من هم عىل مذهبه من الصوفيني األشاعرة فهذا
س ُيعـَطـِّل تنفيذ اهلدف األسمى للجامعة وسيضع املعوقات يف طريق حتقيق هذا اهلدف
األساس للجامعة و لذلك اختار حسن البنا أن جيعل مجاعته تضم مجيع الفرق الضالة
وحتتضنها لتحقيق هدف اجلامعة؛ وهذا ما سار عليه خلفاء حسن البنا وحتى اآلن وهذا
()1

صميم منهج مجاعة اإلخوان الضالة)

وهكذا كفر السلفية مجاعة العدل واإلحسان املغربية بسبب ميوالهتا الصوفية ،وقد
قال بعضهم ،وهو يتحدث عن الشيخ عبد السالم ياسني زعيم اجلامعة( :وهذا الرجل الذي
يتزعم حالي ًا مجاعة أشبه ما تكون بطريقة صوفية ،وتدعى [مجاعة العدل واإلحسان] ،قد
مر يف حياته باضطرابات فكرية وعقائديه ،حيث عاش ردح ًا من الزمن يتغذى عىل الفكر
املادي فكر فرويد وماركس ،وفجأة ينتقل إىل توجه آخر ،ومناقض له متام املناقضة ،وهذه
التوجه اجلديد هو التصوف ،الذي ال أثر للعقل فيه البتة ..وقد خلص املغراوي مصادر
التلقي عند ياسني يف األمور التالية-1 :الفكر الرافيض-2 ..فكر احلالج املقتول عىل
الزندقة-3 ..فكر ابن عريب احلامتي شيخ القائلني بوحدة الوجود-4 ..فكر الشعراين
صاحب الطبقات-5 ..فكر الدباغ وكتابه اإلبريز-6 ..فكر التجاين)
 2ـ التهم املرتبطة بالتصوف والبدع العملية
من االهتاممات الكربى للسلفية أثناء دراستهم ألي حركة من احلركات اإلسالمية
(  )1إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.42
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البحث عن صلتها وعالقتها بالطرق الصوفية ..ذلك أن وجود هذا وحده كاف لرشعنة
التحذير من تلك احلركة وتبديعها ..بل وتكفريها كام يكفر الصوفية مجيعا.
وهلذا نراهم عند حديثهم عن مجاعة التبليغ يستعملون كل الوسائل لربطها بالطرق
الصوفية ،ابتداء من بحثهم عن حياة شيخها وعالقته بالتصوف ،وانتهاء بالبحث عن أي
دليل يرتبط بأي منتم هلذه احلركة لرمي اجلامعة كلها من خالله.
ومن األمثلة عىل ذلك تلك الشهادات التي يوردوهنا عن بعض من تابوا من تبعيتهم
للجامعة ،ويعتربوهنا مصدرا كافيا للحكم عليهم ،بل وتكفريهم.
فمن تلك الشهادات التي أوردها صاحب كتاب [احلقائق عن مجاعة التبليغ] هذه
الشهادة( :أشهد أنا الواضع اسمي فيه واملوقع يف آخره ،السيد عبد اللطيف عبد الرمحن
املدعوة مجاعة التبليغ ،التابعة ِ
إللياس صاحب الطريقة اجلشتية ،ثم بعد
املدين؛ بأن اجلامعة
َّ
وفاته اتَّبعت ابنه يوسف (ديوبند) صاحب الطريقة اجلشتية النقشبندية ،ثم التابعة حال ّي ًا
ِ
ثم رئيسهم بمكة املكرمة
إلنعام احلسن (ديوبند) صاحب الطريقة اجلشتية النقشبندية ،ومن َّ
سعيد بن أمحد اهلندي صاحب الطريقة اجلشتية النقشبندية ،وهي اجلامعة املعروفة التي تدور
حق املعرفة؛ ألنني
املنورة ..أعرفها متام ًا َّ
يف داخل اململكة ،ومركزها بمكة املكرمة واملدينة َّ
خرجت معهم يف جوالت التبليغ سنتني يف داخل اململكة وبالد أخرى ،وأعرف
قد
ُ
عقائدهم فاسدة :عقيدة اجلشتية النقشبندية البدعية الرشكية ،وأعرف منهم تعزيز البدع
واخلرافات يف كل املجاالت ،وأهنم بعيدون عن التوحيد والكتاب والسنة ،وأهنم ال يعرفون
من التوحيد شيئ ًا ،بل هم وثنيون يف العقيدة والعمل ،وقد أنكرت عليهم أنا شخص ّي ًا مرار ًا
يف العقائد والبدع واخلرافات ،ولكن مل يسمعوا مني أي يشء من الكتاب والسنة النبوية،
بل هم ألدُّ اخلصام يف طريقتهم الباطلة ،وهذا مبلغهم من العلم ،جهل عىل ِ
اإلطالق،
وبالرغم ينرشون يف البالد ِ
اإلسالمية وغريها العقائد الفاسدة الوثنية اجلشتية النقشبندية
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البدعية الرشكية ،ويرشدون عباد اهلل العامة عن التوحيد والكتاب والسنة بطرق غريبة من
أقوال اخلرافيني ..وهؤالء اجلامعة  -أعني :مجاعة التبليغ  -ينذرون هلؤالء املقبورين يف
املسجد ،ويستنرصون هبم يف كل املهامت ،وعندما ينكر عليهم؛ يقولون يف جواهبم :لسنا
وهابيني ،ولسنا عىل مذهب الشيخ النجدي ،وقصدهم الشيطان الرجيم ،يمثلون به الشيخ
حممد بن عبد الوهاب ،غفر اهلل له ورمحه .وأعرف عنهم كل عملهم واجتهادهم يف إخفاء
التوحيد والكتاب والسنة ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب إليهام ،كام أعرف عنهم أن
جتوهلم يف أرض اهلل ما هو إال لنرش البدع والرشك والطرق الشيطانية بأسلوب ساحر للعوام
ُّ
بالتجمعات يف قلب اجلزيرة وغريها ،وكل ذلك خيدعون به العوام ،حتى يدخلوهنم يف
مذهبهم الباطل ..وللعلم؛ قد ك َّفرهم مجاعة السلفيني أهل احلديث بالباكستان واهلند،
وهذا الذي أعرفه عنهم مجيع ًا حقيق ّي ًا ،وال أقول هذا إال إحقاق ًا للحق)

()1

وهكذا نراهم يف موقفهم من مجاعة العدل واإلحسان ،فهم ال هيتمون بطروحاهتا
التي هتدف إىل التغيري االجتامعي والسياس ونحومها ،وإنام هيتمون بكون شيخها كان يف
يوم من األيام مريدا لدى الطريقة القادرية البودشيشية ـ الكافرة كام يعربون ـ
وهكذا يف موقفهم من اإلخوان املسلمني ،حيث ال نجد كتابا من كتبهم إال وهو
يرمي اإلخوان املسلمني بكوهنم صوفية ..وأهنم لذلك حلوليون قبوريون مرشكون رشكا
جليا.
بل إن بعضهم يصور أن حركة اإلخوان املسلمني مل تكن سوى مؤامرة صوفية
أشعرية للقضاء عىل السنة ومن يمثلها من السلفية ،وقد قال بعضهم يف ذلك ،حتت عنوان
[ظروف إنشاء حسن البنا جلامعة اإلخوان وعالقة ذلك بصوفية حسن البنا]( :لقد أنشأ
حسن البنا مجاعة اإلخوان الصوفية االشعرية املنحرفة عن هدي رسول اهلل  انطالق ًا من
(  )1احلقائق عن مجاعة التبليغ (ص )27 - 26
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املذهب الصويف األشعري الضال حلسن البنا ،وانطالق ًا من الفكر الضال املنحرف حلسن
البنا؛ فبعد سقوط اخلالفة العثامنية الصوفية األشعرية حامية الرشك واألوثان واألرضحة
عام  1924م نتيجة النحرافها عن منهج اهلل وحماربتها ومقاتلتها ألولياء اهلل تعاىل الداعني
لتوحيد اهلل وإخالص العبادة له وحده تعاىل والناهني عن الرشك والكفر – حيث قاتلت
اخلالفة الصوفية األشعرية العثامنية املنحرفة دعوة التوحيد التي دعا هلا شيخ اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب يف اجلزيرة العربية – فأراد حسن البنا أن يعيد تلك اخلالفة الصوفية
األشعرية الضالة احلاوية واحلامية للبدع والرشكيات ،فأنشأ عام 1928م مجاعة اإلخوان
الصوفية احلاوية للبدع والضالالت الصوفية ..بل إن حسن البنا يرصح بأنه يف البداية أنشأ
(مجعية احلصافية اخلريية) نسبة إىل الطريقة احلصافية الشاذلية الصوفية القبورية التي بايعها
حسن البنا يف شبابه ثم غري التسمية بعد ذلك وأنشأ (مجاعة اإلخوان املسلمني) كام جاء يف
كتابه [مذكرات الدعوة والداعية] ويفهم من ذلك أن مجاعة اإلخوان هي امتداد للجامعة
()1

الصوفية التي أنشأها حسن البنا من قبل وهي [مجعية احلصافية اخلريية] كام سبق بيانه)

ثم يوضح احليلة التي من خالهلا فكر الشيخ حسن البنا يف القضاء عىل السلفية ليحل
بدهلم الصوفية واألشعرية ،فقال( :فقد رأى حسن البنا أنه لو اعتمد فقط عىل أهل مذهبه
الضال من الصوفية األشعرية الستعادة اخلالفة العثامنية فلن يستطيع ذلك ألن مذهب
الصوفية األشعرية هو يف انحدار وضعف وأما دعوة التوحيد الدعوة السلفية دعوة أهل
السنة واجلامعة يف علو وانتشار؛ فجاءت حلسن البنا فكرة شيطانية تقيض بإنشاء مجاعة
حاوية جلميع الفرق التي تنتسب لإلسالم والتي تدعي اإلسالم عىل أن تضم تلك اجلامعة
كل من يقول [ال إله إال اهلل] سواء أ كان عىل سنة أو عىل بدعة أو عىل ضاللة عىل أال ينكر
أي فريق عىل اآلخر ضالله وبدعه وعىل أن يتعاون اجلميع إلعادة اخلالفة الصوفية
(  )1إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.99
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األشعرية احلاوية للبدع واحلامية لألوثان وللرشك باهلل تعاىل ..بحيث يكون اجلميع أخوة
فيكون الرافيض أخ ًا للصويف القبوري ويكون السلفي أخ ًا للقبوري الذي يعبد األوثان
وأخ ًا للرافيض الذي يكفر الصحابة ويقول بتحريف كتاب اهلل تعاىل ويكون اجلميع أخوة
يف مجاعة حسن البنا لكي حيققوا له هدفه ويعملوا عىل إعادة اخلالفة الصوفية االشعرية
الضالة ،وكانت تلك اجلامعة هي [مجاعة اإلخوان] والتي أنشأها حسن البنا عام 1928م
()1

بعد أربعة أعوام من سقوط اخلالفة العثامنية الصوفية االشعرية الضالة)

وحيلل الكاتب أكثر حركة اإلخوان املسلمني ،بل يدخل ـ كام هي عادة السلفية ـ يف
عقل مؤسسها الشيخ حسن البنا ،ليتعرف عىل نيته وخدعه ومكره ،فيقول( :إن املتأمل
لفكر حسن البنا خالل حياته يدرك أنه صويف مائة باملائة ولكنه عندما تم تعيينه كمدرس
ابتدائي يف مدينة اإلسامعيلية عام 1927م وجد أن هناك اجتاهني يف مدينة اإلسامعيلية
االجتاه األول هو الدعوة السلفية دعوة احلق ،واالجتاه الثاين هو االجتاه الصويف الذي ينتمي
له حسن البنا ،وكانت الدعوة السلفية تنكر عىل الصوفيني بدعهم وأصبح االجتاه الصويف
يف انحسار ،فأدرك حسن البنا أنه لو دعا للصوفية التي يؤمن هبا فسيكون يف مواجهة مبارشة
مع االجتاه السلفي وسيخرس كثري ًا لذا فبدالً من أن ينضم حسن البنا ألهل احلق السلفيني
وينكر بدع الصوفية اجته حسن البنا لفكرة خبيثة وهي أن ينشأ اجتاه ًا ثالث ًا يقول بالبعد عن
مواطن اخلالف بني الطرفني بني أهل احلق السلفيني وبني أهل الباطل الصوفيني ،وهذا
االجتاه الثالث وهي مجاعة اإلخوان املسلمني هي يف الواقع نسخة معدلة من الصوفية أو
هي صوفية معارصة ..وهبذه الفكرة اجلديدة اخلبيثة حلسن البنا وهي (مجاعة اإلخوان
املسلمني) جعل حسن البنا اخلالف مع الرافيض الشيعي من باب اخلالف السائغ الذي ال
جيب اإلنكار عليه فيه فحسن البنا جعل اخلالفات مع الرافضة من قبيل اخلالفات التي
(  )1إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.100
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()1

يمكن جتاوزها)

وهم ال يكتفون هبذا ،بل يصورون كل عمل اجتهادي تقوم به أي حركة من
احلركات اإلسالمية للدعوة إىل اهلل نوعا من أنواع البدع التي أخذهتا تلك احلركة عن الطرق
الصوفية..
ومن األمثلة البسيطة عىل ذلك ما تقوم به احلركات اإلسالمية من نشاطات فنية
كاإلنشاد والتمثيل وغريمها ،بغية تقريب الدين للناس ،وجذهبم إليه.
فهم يف هذه املسألة متشددون جدا ،بل ألفوا املؤلفات يف حتريم ذلك ،وهم يستندون
فيها لفتوى طويلة البن تيمية ( )2يفرق فيها بني الوسائل املرشوعة للدعوة ،والوسائل غري
املرشوعة ،وقد أجاب فيها عىل سؤال مهم حول رجل من الصاحلني أراد أن يدعو مجاعة
من املنحرفني إىل اهلل ،ومل ير حال لذلك سوى (أن يقيم هلم سامع ًا ـ أي غناء ـ جيتمعون فيه
هبذه النية ،وهو بدف بال صالصل ،وغناء املغني بشعر مباح بغري شبابة ،فلام فعل هذا تاب
منهم مجاعة ،وأصبح من ال يصيل ويرسق وال يزكي يتورع عن الشبهات ،ويؤدي
املفروضات ،وجيتنب املحرمات ،فهل يباح فعل هذا السامع هلذا الشيخ عىل هذا الوجه ملا
()3

يرتتب عليه من املصالح مع أنه ال يمكنه دعوهتم إال هبذا؟)

فمع أن السائل ذكر سوء حال املدعوين قبل هدايتهم ،وأهنم كانوا مرتكبني لذنوب
كبائر متعدية كالقتل ورسقة املال وقطع الطرق ..ومع أن الداعية الذي قام بذلك ـ كام ذكر
السائل ـ كان شيخ ًا معروف ًا باخلري واتباع السنة ..ومع أنه قصد من فعله اخلري ..ومع أنه مل
يمكنه إال اختاذ هذه الطريقة هلدايتهم ..ومع أنه مل يقع معهم يف حمرمات كبائر ،وإنام دف بال
(  )1إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان ،ص.102
(  )2طبعت هذه الفتوى ضمن جمموع الفتاوى ()635-620/11وقد أفردت يف كتيب صغري بعنوان :الطرق الرشعية والطرق
البدعية يف املسائل الدعوية.
(  )3جمموع الفتاوى ()620 /11
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صالصل وغناء بشعر مباح بغري شبابة ..ومع أنه ترتب عىل هذه الطريقة مصلحة كبرية
وخري عظيم( .ومع هذا كله مل تغلب ابن تيمية عاطفته ومل ينكرس هلا ،بل بنى فتواه عىل
األدلة الرشعية والقواعد املرعية)( )1كام يذكر السلفية ..وهو التشدد مع هذا ملخالفته السنة.
ولطول جواب ابن تيمية عىل املسألة ،وإيراده النصوص الكثرية عىل ذلك،
فسنخترص جوابه هنا ألمهيته يف بيان سبب النظرة السلبية للسلفية لكل عمل إسالمي يقام،
مهام انضبط بالضوابط الرشعية ،فقد قال ..( :والعمل إذا اشتمل عىل مصلحة ومفسدة،فإن
الشارع حكيم.فإن غلبت مصلحته عىل مفسدته رشعه ،وإن غلبت مفسدته عىل مصلحته
مل يرشعه ،بل هنى عنه ..وهكذا ما يراه الناس من األعامل مقرب ًا إىل اهلل ،ومل يرشعه اهلل
ورسوله :فإنه ال بد أن يكون رضره أعظم من نفعه ،وإال فلو كان نفعه أعظم غالب ًا عىل
رضره مل هيمله الشارع؛ فإنه  حكيم ،ال هيمل مصالح الدين ،وال يفوت املؤمنني ما
يقرهبم إىل رب العاملني ..إذا تبني هذا فنقول للسائل :إن الشيخ املذكور قصد أن يتوب
املجتمعني عىل الكبائر ،فلم يمكنه ذلك إال بام ذكره من الطريق البدعي يدل أن الشيخ
جاهل بالطرق الرشعية التي هبا تتوب العصاة ،أو عاجز عنها ،فإن الرسول  والصحابة
والتابعني كانوا يدعون من هو رش من هؤالء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق
الرشعية ،التي أغناهم اهلل هبا عن الطرق البدعية ،فال جيوز أن يقال :إنه ليس يف الطرق
الرشعية التي بعث اهلل هبا نبيه ما يتوب به العصاة ،فإنه قد علم باإلضطرار والنقل املتواتر
أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من ال حيصيه إال اهلل تعاىل من األمم بالطرق
الرشعية ،التي ليس فيها ما ذكر من االجتامع البدعي؛ بل السابقون األولون من املهاجرين
واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان –وهم خري أولياء اهلل املتقني من هذه األمة – تابوا إىل
اهلل تعاىل بالطرق الرشعية ،ال هبذه الطرق البدعية .وأمصار املسلمني وقراهم قدي ًام وحديث ًا
(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.16
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مملوءة ممن تاب إىل اهلل واتقاه ،وفعل ما حيبه اهلل ويرضاه بالطرق الرشعية ال هبذه الطرق
البدعية .فال يمكن أن يقال :إن العصاة ال متكن توبتهم إال هبذه الطرق البدعية ،بل قد
يقال :إن يف الشيوخ من يكون جاه ً
ال بالطرق الرشعية ،عاجز ًا عنها ،ليس عنده علم
بالكتاب والسنة ،وما خياطب به الناس ،ويسمعهم إياه ،مما يتوب اهلل عليهم ،فيعدل هذا
الشيخ عن الطرق الرشعية إىل الطرق البدعية .إما مع حسن القصد .إن كان له دين وإما أن
يكون غرضه الرتأس عليهم وأخذ أمواهلم بالباطل ..فال يعدل أحد عن الطرق الرشعية
()1

إىل البدعية إال جلهل،أو عجز ،أو غرض فاسد)

وهكذا حول ابن تيمية هذا الشيخ الصالح الذي استطاع أن خيلص املجرمني من
إجرامهم بتلك الوسائل الرشعية املباحة التي استعملها ،إىل أن مبتدع وضال ..ألن كل
مبتدع عندهم ضال ،وكل ضال يف النار.
بل إنه أومأ إىل اهتامه يف نيته نفسها بأن يكون قصده الرئاسة عليهم ،وقد استدل
لذلك بقوله تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ َّن كَثِريا ِمن ْاألَحب ِار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
َّاس
ً َ ْ َ َ ُّ َ
َ َ
َ ُّ َ
ون َع ْن َسبِ ِ
بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
يل اهللَِّ﴾ [التوبة]34 :
ومل يستند يف هذا إىل حجة عقلية أو نقلية ،وإنام كل حججه هي أولئك السلف
املعصومني الذين أحل هبم السلفية ما حرم اهلل ،وحرموا هبم ما أحل اهلل ،يقول ابن تيمية:
(ومل يكن يف السلف األول سامع جيتمع عليه أهل اخلري إال هذا .ال باحلجاز ،وال باليمن،
()2

وال بالشام وال بمرص والعراق وخراسان واملغرب ،وإنام حدث السامع املبتدع بعد ذلك)

وبام أن الصوفية يف ذلك احلني ،ويف كل بالد العامل اإلسالمي كانوا يعتمدون السامع
والغناء كوسيلة من وسائل جذب القلوب واألرواح هلل ..فإن ابن تيمية حرم هذه الوسيلة
(  )1جمموع الفتاوى ()625 /11
(  )2جمموع الفتاوى ()627 /11
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العظيمة ،كام حرم كل وسيلة غريها.
بل إنه أباح السامع والغناء إذا كان يف األعراس ونحوها من باب اللهو واللعب ،أما
أن يتحول إىل وسيلة للتعبد ،فلم ير صحة ذلك ،بل وقف يف وجهه ،كام يقف السلفية كل
حني يف وجه كل مرشوع خلدمة األمة ورقيها.
يقول ابن تيمية( :وقول السائل وغريه :هل هو حالل؟ أو حرام؟ لفظ جممل فيه
تلبيس .يشتبه احلكم فيه ،حتى ال حيسن كثري من املفتني حترير اجلواب فيه؛ وذلك أن الكالم
يف السامع وغريه من األفعال عىل رضبني( :أحدمها) أنه هل هو حمرم؟ أو غري حمرم؟ بل
يفعل كام يفعل سائر األفعال التي تلتذ هبا النفوس .وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب
كسامع األعراس وغريها .مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو ال لقصد العبادة والتقرب إىل
اهلل ،و(النوع الثاين) أن يفعل عىل وجه الديانة والعبادة وصالح القلوب وجتريد حب العباد
لرهبم وتزكية نفوسهم وتطهري قلوهبم وأن حترك من القلوب اخلشية واإلنابة واحلب ورقة
القلوب وغري ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعات ال من جنس اللعب وامللهيات..
فيجب الفرق بني سامع املتقربني،وسامع املتلعبني ،وبني السامع الذي يفعله الناس يف
األعراس واألفراح ونحو ذلك من العادات ،وبني السامع الذي يفعل لصالح القلوب
والتقرب إىل رب السموات ،فإن هذا يسأل عنه :هل هو قربة وطاعة؟وهل هو طريق إىل
اهلل؟ وهل هلم بد من أن يفعلوه ملا فيه من رقة قلوهبم وحتريك وجدهم ملحبوهبم وتزكية
نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوهبم ونحو ذلك من املقاصد التي تقصد بالسامع كام أن
النصارى يفعلون مثل هذا السامع يف كنائسهم عىل وجه العبادة والطاعة ال عىل وجه اللهو
()1

واللعب)

وبناء عىل هذا كله ،فقد ذكر أن (من حرض السامع للعب واللهو ال يعده من صالح
(  )1جمموع الفتاوى ()631 /11
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عمله ،وال يرجو به الثواب ،وأما من فعله عىل أنه طريق إىل اهلل تعاىل فإنه يتخذه دين ًا ،وإذا
هنى عنه كان كمن هنى عن دينه ،ورأى أنه قد انقطع عن اهلل وحرم نصيبه من اهلل تعاىل إذا
تركه .فهؤالء ضالل باتفاق علامء املسلمني ،وال يقول أحد من أئمة املسلمني :إن اختاذ هذا
دين ًا وطريق ًا إىل اهلل تعاىل أمر مباح؛ بل من جعل هذا دين ًا وطريق ًا إىل اهلل تعاىل فهو ضال،
مفرت ،خمالف إلمجاع املسلمني .ومن نظر إىل ظاهر العمل وتكلم عليه ،ومل ينظر إىل فعل
العامل ونيته كان جاه ً
ال متكل ًام يف الدين بال علم)

()1

هذه هي النتيجة التي خلص هبا ابن تيمية ،وعىل أساسها يتعامل السلفية مع كل
نشاط دعوي بغض النظر عن اجلهة التي تتبناه ،وهلذه فإن هذه الفتوى استعملها صاحب
كتاب [اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ] ليطبق عىل مجاعة التبليغ ،وهكذا تطبق عىل كل
حركة إسالمية ،وعىل كل ناشط يف العمل اإلسالمي.
بل إن تيمية مل يكتف بذلك ،بل راح يصعد يف موقفه من هذا الشيخ الطيب الذي
استعمل هذه الوسيلة املباحة هلداية املنحرفني ،فقال( :فمن فعل ما ليس بواجب وال
مستحب عىل أنه من جنس الواجب أو املستحب فهو ضال مبتدع ،وفعله عىل هذا الوجه
حرام بال ريب)
هذه هي قاعدته يف هذا املوضوع ،والتي يستعملها السلفية كام يستعملون النصوص
املقدسة لتحريم كل عمل إسالمي ال يتوافق مع ما فعله السلف ..الذين هم أعلم الناس
وأطهر الناس وأبر الناس قلوبا وأصدقهم حديثا ..وال خيالفهم ـ حسب تصورهم ـ إال
هالك.
وبام أن السامع أو اإلنشاد الروحي كان الوسيلة التي يستعملها الصوفية يف ذلك
احلني لالنتشار ،فقد محل عليه ابن تيمية محلة شديدة جدا ،وقد وصفهم يف فتواه هذه بقوله:
(  )1جمموع الفتاوى ()633 /11
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(فهؤالء جند الشيطان،وأعداء الرمحن ،وهم يظنون أهنم من أولياء اهلل املتقني ،وحاهلم أشبه
بحال أعداء اهلل املنافقني؛ فإن املؤمن حيب ما أحبه اهلل تعاىل ،ويبغض ما أبغضه اهلل تعاىل،
ويوايل أولياء اهلل ،ويعادي أعداء اهلل ،وهؤالء حيبون ما أبغض اهلل ،ويبغضون ما أحب اهلل،
ويوالون أعداء اهلل ،ويعادون أولياءه؛ وهلذا حيصل هلم تنزالت شيطانية بحسب ما فعلوه
من مزامري الشيطان ،وكلام بعدوا عن اهلل ورسوله وطريق املؤمنني قربوا من أعداء اهلل
()1

ورسوله وجند الشيطان)

وهذه الفتوى تنطبق متاما عىل كل احلركات اإلسالمية التي تستعمل اإلنشاد أو غريه
من الوسائل للدعوة والرتبية والتوجيه والتعبئة ونحوها ،فابن تيمية ،ومعه السلفية حيرمون
كل ذلك.
 3ـ التهم املرتبطة بالوالء والرباء
كام ذكرنا سابقا ،فإن السلفية يعتربون الوالء والرباء من أركان اإليامن الكربى ،فال
يكفي أن يكون املؤمن عندهم مؤمنا ،بل يشرتط كذلك أن يتربأ من مجيع الكفرة ،وأول
ذلك أن يكفرهم ،وال يتوقف يف تكفريهم ..فإن كفرهم مجيعا ،وتوقف يف واحد منهم ممن
وقع فيه اخلالف ،اعترب ـ عند السلفية ـ خمال هبذا الركن اخلطري ،وأحلق بالكفرة ،وال ينفعه
أداؤه جلميع أركان اإليامن كام تتطلبها القوانني السلفية.
ومن هذا الباب أمكنهم أن يكفروا مجيع احلركات اإلسالمية ،باعتبارها مجيعا تدعو
ـ ولو يف الظاهر ـ بالقاعدة املعروفة املنسوبة لإلخوان املسلمني [نجتمع فيام اتفقنا عليه،
ويعذر بعضنا بعض ًا فيام اختلفنا عليه] ،والتي علق عليها الشيخ بكر بن عبداهلل أبو زيد يف
كتابه (حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية] بقوله( :هذا تقعيد حادث
فاسد ،إذ ال عذر ملن خالف يف قواطع األحكام يف اإلسالم ،فإنه بإمجاع املسلمني ال يسوغ
(  )1جمموع الفتاوى ()635 /11
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العذر وال التنازل عن مسلامت االعتقاد ،وكم من فرقة تنابذ أص ً
ال رشعي ًا وجتادل دونه
()1

بالباطل؟ وعليه؛ فإىل الطريق الوسط احلق ،طريق مجاعة املسلمني عىل منهاج النبوة)

وقال الشيخ عبداملحسن العباد البدر يف تقديمه لكتاب [زجر املتهاون برضر قاعدة
املعذرة والتعاون ـ نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ًا فيام اختلفنا فيه]( :كان الالئق
– بل املتعني – عىل أتباع هذا الداعية – (يقصد حسن البنا) بدالً من التوسع يف إعامل مقولته
هذه (يقصد :نعمل فيام اتفقنا عليه )..لتستوعب الفرق الضالة ،حتى لو كانت أشدها
ضالالً؛ كالرافضة – أن يعنوا بتطبيق قاعدة احلب يف اهلل والبغض يف اهلل ،واملواالة فيه
واملعاداة فيه – التي ال جمال فيها ألن يعذر أهل الزيغ والضالل فيام خالفوا فيه أهل السنة
()2

واجلامعة)

وبناء عىل هذا املوقف راحوا ينكرون تلك املواقف املعتدلة من مجاعة التبليغ أو
العدل واإلحسان أو اإلخوان املسلمني من القضايا املختلف فيها بني املسلمني.
وقد قال بعضهم منكرا عىل الشيخ حسن البنا تساهله مع اخلالفات مع الصوفية
واألشاعرة وغريهم( :و هبذه الفكرة اجلديدة اخلبيثة ..جعل حسن البنا اخلالف مع
الرافيض الشيعي من باب اخلالف السائغ الذي ال جيب اإلنكار عليه فيه ،فحسن البنا جعل
اخلالفات مع الرافضة من قبيل اخلالفات التي يمكن جتاوزها ..وجعل البنا اخلالفات مع
الصوفية حول البدع اإلضافية الرتكية كالذكر اجلامعي واحلرضة واألوراد البدعية
واالحتفال باملولد النبوي هي خالفات فرعية يسوغ فيها اخلالف وال ينكر فيها عىل
املخالف فيقول حسن البنا يف األصول العرشين األصل الثاين عرش( :والبدعة اإلضافية
والرتكِ َّية وااللتزام يف العبادات املطلقة خالف فقهي ،لكل فيه رأيه ،وال بأس بتمحيص
َّ
(  )1حكم االنتامء إىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية ( ،ص)149
(  )2زجر املتهاون برضر قاعدة املعذرة والتعاون ـ نتعاون فيام اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض ًا فيام اختلفنا فيه ،ص.7
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احلقيقة بالدليل والربهان) وال عجب فالبنا صويف يامرس بنفسه تلك البدع اإلضافية
الرتكية ويفاخر بذلك يف كتابه (مذكرات الدعوة والداعية) وال يعلن توبته أو ندمه عىل
ذلك ..و جعل حسن البنا اخلالف بني السلف الذين يثبتون صفات اهلل تعاىل وبني اخللف
كاملعتزلة واألشاعرة املفوضة أو املؤولة الذين ينفون صفات اهلل تعاىل أو يفوضون فيها هي
كام قال يف آخر رسالة العقائد من قبيل (..خالف ال يستحق ضجة وال إعناتا) أو ( ..وهو
هني كام ترى ،وأمر جلأ إليه بعض السلف أنفسهم ،وأهم ما جيب أن تتوجه إليه مهم
املسلمني اآلن توحيد الصفوف ،ومجع الكلمة ما استطعنا إىل ذلك سبيال) ..وطبع ًا هذا
الفكر الضال جلامعة اإلخوان املسلمني الذي وضعه حسن البنا ال يتطرق إىل التوحيد
بشكل خاص كتوحيد األلوهية وحماربة الرشكيات ألن حسن البنا يرى أن هذا يثري اخلالف
والفتنة بني املسلمني ،وألن توحيد األلوهية يتطلب اإلنكار عىل الصوفية التي ينتمي هلا
حسن البنا ،كام يستنكر الفكر الضال حلسن البنا إنكار أهل السنة السلفيني أي يشء عىل
الفرق الضالة الواردة يف احلديث الرشيف سواء األشاعرة أو املعتزلة أو املفوضة يف باب
توحيد األسامء والصفات ألن هذا يثري اخلالف والفتنة بني املسلمني وألن حسن البنا
( )1

ومجاعته أص ً
ال أشاعرة صوفية)
ثانيا ـ التكفري املعني

عندما نطبق النواقض التي وضعها السلفية لإليامن ابتداء من سلفهم األول إىل
املتأخرين منهم ،وخصوصا يف عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ومن بعده ،فإننا نجد أن
كل اجلامعات اإلسالمية عندهم ويف موازينهم ليست سوى مجاعات كفر وضالل وبدعة،
بدون استثناء ،وأنه جيب لذلك التحذير منهم ،بل التعامل معهم وفق ما تقضيه قوانني
الوالء والرباء السلفية املتشددة.
(  )1إثبات فساد منهج دعوة حسن البنا ،ص.100
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ومن األمثلة عىل ذلك قول الشيخ صالح الفوزان( :ومن هنا وجب عىل كل من
عنده علم وبصرية أن يبني خطر هذه اجلامعات واألحزاب التي ظهرت عىل الساحة باسم
الدعوة إىل اإلسالم وكثري من أفرادها بل ومن قادهتا ال يعرفون حقيقة اإلسالم وما يناقضه
وال حيملون مؤهالت الدعوة إليه)

()1

وسئل الشيخ ابن باز( :نرجو من سامحتكم توجيه نصيحة خاصة للشباب الذين
يتأثرون باالنتامءات احلـزبية املسامة بالدينية؟) ،فأجاب( :أما االنتامءات إىل األحزاب
فالواجب تركها وأن ينتمي اجلميع إىل كتاب اهلل وسنة رسول اهلل  ..وال فرق يف
املحدثة
ُ
السنة أو اجلمعية الرشعية أو مجاعة التبليغ أو
ذلك بني مجاعة اإلخوان املسلمني أو أنصار ُّ
غريهم من اجلمعيات واألحزاب املنتسبة لإلسالم)(

)4

وقال الشيخ حممد أمان بن عيل اجلامي( :يف هذه األيام يك ُثر الكالم واالستشكال
حول االنتامءات الكثرية وإذا تكرر السؤال حول االنتامءات وشعر شبابنا بالتشويش
والبلبلة هلم احلق أن يبعثوا ويسألوا ألن هذه االنتامءات أمر حمدث ومبتدع يف هذا البلد ،بل
عند مجاعة املسلمني قدي ًام وحديث ًا ..من يتصور هذا الدين تصور ًا سلي ًام بعيد ًا عن اهلوى ال
يشك أن االنتامءات التي طرأت يف صفوف املسلمني أهنا انتامءات حمدثة وبدعة ال يشك يف
ذلك إال من نقص علمه أو غلب عليه هواه ودخلت عليه بعض املؤثرات التي غريت فطرته
وعقله)

()6

وقال الشيخ الشيخ صالح بن حممد اللحيدان( :فإن مجيع اجلامعات والتسميات
ليس هلا أصل يف سلف هذه األمة)(

)2

وسئل الشيخ صالح الفوزان( :ما رأيكم يف اجلامعات كحكم عام؟) ،فأجاب( :كل
( )1من مقدمة الشيخ لكتاب  ،تنبيه أويل اإلبصار  ،ملؤلفه الشيخ صالح بن سعد السحيمي.
( )6من رشيط النصح برتك اجلامعات  ،تسجيالت اإلبانة السمعية.
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السنة واجلامعة
السنة فهو ضال ،ما عندنا إال مجاعة واحدة هم أهل ُّ
من خالف مجاعة أهل ُّ
أيضا  :-كل من خالف أهل
وما خالف هذه اجلامعة فهو خمالف ملنهج الرسول ،ونقول – ً
السنة واجلامعة فهو من أهل األهواء ،واملخالفات ختتلف يف احلكم بالتضليل أو بالتكفري
ُّ
حسب كربها وصغرها ،وبعدها وقرهبا من احلق)
و ُسئِ َل( :ما وجه نسبة اجلامعات املوجودة اليوم إىل اإلسالم أو وصفهم باإلسالمية،
()3

وصحة إطالق لفظ اجلامعات عليهم ،وإنام هي مجاعة واحدة كام يف حديث حذيفة؟)،
فأجاب( :اجلامعات فرق توجد يف كل زمان ،وليس هذا األمر بغريب ..فوجود اجلامعات،
ووجود الفرق هذا أمر معروف ،وأخربنا عنه رسول اهلل  ..ولكن اجلامعة التي جيب
السنة واجلامعة ،الفرقة الناجية..
السري معها واالقتداء هبا واالنضامم إليها هي مجاعة أهل ُّ
السنة واجلامعة،
هذه هي اجلامعة املمتدة من وقت الرسول  إىل قيام الساعة ،وهم أهل ُّ
تسم ْت مجاعة
تسم ْت باإلسالمية ،وإن َّ
وأما من خالفهم من اجلامعات فإهنا ال اعتبار هبا وإن َّ
الدعوة أو غري ذلك ،فكل ما خالف اجلامعة التي كان إمامها الرسول  فإهنا من الفرق
املخالفة املتفرقة التي ال جيوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها ،فليس عندنا انتامء إال ألهل
السنة والتوحيـد ..هؤالء هم اجلامعة املعتربة ،وما عداها من اجلامعات فإنه ال اعتبار هبا،
ُّ
بل هي مجاعة خمالفة ،وختتلف يف ُبعدها عن احلق وقرهبا من احلق ،ولكن كلها حتت الوعيد،
()1

كلها يف النار إال واحدة ،نسأل اهلل العافية)

بناء عىل هذا ،فسنتحدث عن مواقفهم من أهم اجلامعات اإلسالمية املوجودة اآلن
يف الواقع اإلسالمي ،والتي رأينا أنه يمكن تقسيمها إىل قسمني:
 .1مجاعات دعوية جمردة ليس هلا أي أهداف سياسية ،بل تكتفي بالدعوة إىل الدين يف
جوانيه العقدية والروحية والسلوكية.
( )1األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص241
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 .2مجاعات قد متارس العمل الدعوي ،ولكنها تضم إليه العمل السياس ،إما باختاذها
مواقف معينة من الواقع السياس ،أو أهنا متارس السياسة نفسها.
 1ـ اجلامعات الدعوية:
ونريد هبا كل اجلامعات التي هتتم بالدعوة للعقائد أو القيم اإلسالمية من غري أن
يكون هلا أي اهتامم أو طموح سياس..
ومن أهم النامذج التي متثلها مجاعة التبليغ ،وهي من اجلامعات التي تعتمد الرتبية
واملوعظة واحلوار كوسائل للدعوة إىل اإلسالم والقيم اإلسالمية ،وهي تتوجه بذلك سواء
ملن مل تبلغه الدعوة اإلسالمية ملحاولة إدخاله لإلسالم ،أو للمستاهلني من املسلمني أو
املنحرفني منهم ..وهلا مناهجها اخلاصة يف ذلك.
لكن هذه اجلامعة ،ومع تعظيمها الشديد للحديث ،ألن كبار مشاخيها كانوا حمدثني..
ومع تعظيمها للصحابة ،بل مبالغتهم يف شأهنم ،فمن الكتب األساسية التي يكادون
حيفظوهنا كتاب [حياة الصحابة] ..ومع اهتاممها الكبري بتفاصيل السنن الظاهرية ،حتى أن
الكثري ال يفرق بينهم وبني السلفية نفسها ..ومع ذلك كله مل جيدوا من السلفية إال التكفري.
وقد نص عىل هذا التكفري كبار مشايخ السلفية املعارصين ،وكبار مفتيهم ،من أمثال
الشيخ حممد بن إبراهيم الذي يعترب من أكثر الشخصيات السلفية وثاقة وتأثريا ،فهو من
أحفاد الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وتوىل أكرب املناصب يف السعودية ،فقد كان هو املفتي
للبالد قبل فتح (إدارة اإلفتاء) رسمي ًا ،ثم افتتحت (إدارة اإلفتاء) رسمي ًا عام 1374هـ حتت
إرشافه ..وملا افتتحت رئاسة املعاهد والكليات أيض ًا كان هو الرئيس ،وكان قد أناب عنه
أخاه الشيخ عبد اللطيف ..وملا تأسست رئاسة القضاء عام 1376هـ عمد رسمي ًا برئاسة
القضاء ،ووضعت هلا ميزانية خاصة ،وعني ابنه الشيخ عبد العزيز نائب ًا له فيها ،والشيخ عبد
اهلل بن مخيس مدير ًا عام ًا ..وملا افتتحت رئاسة البنات عام 1380هـ كان هو املرشف العام
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عليها ،فوضع الشيخ عبد العزيز ابن نارص بن رشيد رئيس ًا عليها ،ثم عني بدالً عنه الشيخ
نارص بن محد الراشد..وملا افتتحت رابطة العامل اإلسالمي كان هو رئيس املجلس التأسييس
هلا ..وملا افتتحت اجلامعة اإلسالمية عام 1380هـ كان هو املؤسس هلا وعني نـائب ًا له الشيخ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
بناء عىل كل هذه املناصب التي تبوأها ،فإن فتواه تعترب بمثابة قرار رئاس أو مرسوم
ملكي له تأثريه الكبري يف كل تلك الكتب والفتاوى والتحذيرات التي ووجه هبا مجاعة
التبليغ.
وقد قال يف فتواه بكل رصاحة وحتريض( :وأعرض لسموكم أن هذه مجعية ال خري
فيها ،فإهنا مجعية بدعة وضاللة ،وبقراءة الكتيبات املرفقة بخطاهبم وجدناها تشتمل عىل
الضالل والبدعة والدعوة إىل عبادة القبور والرشك األمر الذي ال يسع السكوت عنه ،ولذا
فسنقوم إن شاء اهلل بالرد عليها بام يكشف ضالهلا ويدفع باطلها .ونسأل اهلل أن ينرص دينه
()1

ويعيل كلمته)

وهكذا نجد الفتاوى الكثرية من أعالم السلفية املرصحة بكفرهم إما بسبب نسبتهم
للتصوف أو للعقيدة املاتريدية أو باعتبارهم من القبورية أو بسبب مواقفهم من تكفري
املسلمني أو غري ذلك.
وسأذكر هنا نموذجني لكتابني ينترشان بكثرة يف تكفري مجاعة التبليغ ،لنرى األسباب
التي من خالهلا يكفر أعالم السلفية هذه اجلامعة الدعوية.
النموذج األول :كتاب [اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ]
وهو من إعداد :عبدالعزيز بن ريس الريس ،وتقديم الشيخ عبدالعزيز بن حممد

()1

فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم ()268/1
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السدحان ،وهي عبارة عن رسالة حتتوي عىل فتوى أحد عرش عامل ًا من كبار علامء السلفية
كالشيخ حممد بن إبراهيم وابن باز واأللباين وعبدالرزاق عفيفي ..وغريهم.
ويف مقدمة الكتاب ذكر أبرز النتائج التي وصل إليها ،واوالتي عرب عنها بام ييل:
(بيان حال هذه اجلامعة وحال مؤسسها من التصوف والدعوة إىل البدعة ،بل وإىل الرشك
األكرب كام يف كتاهبم املعتمد للعجم وهو كتاب تبليغي نصاب ..أن هذه اجلامعة ال هتتم
بدعوة التوحيد؛ توحيد األلوهية ،والتحذير من الرشك األكرب ووسائله ،فكيف يطلب منها
هذا وهي تدعوا إىل الرشك األكرب بتوزيعها وإقرارها لكتاب تبليغي نصاب املتضمن
للرشك األكرب؟ بل كيف يراد منها أن تدعو إىل سد وسائل الرشك ومركزهم الرئيس يف
اهلند والسودان به قبور ..أن هذه اجلامعة مجاعة بدعة وضاللة ،سواء كانوا داخل السعودية
أو خارجها ،كام نص عىل ذلك الشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ محود التوجيري وغريمها.
()1

ويف هذا الكتاب الربهنة والتدليل)

وقد ذكر يف مقدمة الكتاب أن تلك الفتاوى املتساهلة التي صدرت بحقهم مل تكن
إال فتاوى مؤقتة ذلك أن (للتبليغيني حي ً
ال كام أخرب بذلك من خربهم وعرف حاهلم ،ومن
حيلهم أهنم إذا جاءوا إىل العلامء أظهروا هلم ما يرضيهم من االهتامم بالسنة واالئتامر بأوامر
أهل العلم ،وهذا يفرس ما أشكل عىل غري واحد سبب ثناء بعض أهل العلم عليهم؛ لذا
ترى بعض العلامء كان حمسن الظن هبم ،ثم تراجع كام كان من سامحة الشيخ حممد بن
()2

إبراهيم)

وقد رد الكاتب عىل من يدافع عنهم بحجة أن من السلفيني من تساهل معهم بذكره
(أن هناك علامء آخرين قدحوا فيهم ،والعربة باحلجة والدليل ،واحلجة ظاهرة – كام يف هذا
(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.3
(  )2اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.4
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الكتاب  -يف أن هذه اجلامعة مجاعة بدعة وضاللة ،بل دعاة رشك ..أن القادح والذام عنده
زيادة علم فقوله مقدم عىل غريه؛ لذا الذي نراه هو تراجع كثري من مادحيهم إىل القدح
فيهم وال عكس ..أن هذا يرجع إىل مكرهم ودهائهم؛ ألهنم إذا جاءوا عند العامل أظهروا
()1

ما يرضيه)

وقد بني أن عمله هذا يندرج ضمن الرد عىل أهل البدع ،والذي هو منهج السلفيني
كنت يف شك
أوهلم وآخرهم ،فقال( :الرد عىل املخالف من أبرز سامت علامء السلف ،وإن َ
فانظر إىل كالم السلف املاضني ومؤلفات اإلمام ابن تيمية جتد أكثرها ردود ًا كمنهاج السنة،
ودرء تعارض العقل والنقل ،واالستقامة ،واجلواب الصحيح ،والرد عىل البكري ،ونقض
التأسيس وهكذا .وإن من أبرز مزايا الدعوة اإلصالحية ألئمة الدعوة النجدية الرد عىل
املخالف من أهل البدع ،فلله درهم كم كشفوا من شبهة وفندوا من بدعة ،ومحوا من جناب
()2

التوحيد ،وكرسوا من شوكة كل مبتدع عنيد)

وقد ذكر أن له سنة بسلفه الصالح من األولني ،ومواقفهم من أهل البدع ،وحكى
لالستدالل عىل ذلك عن أيب صالح الفراء قال :حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئ ًا
من أمر الفتن ،فقال :ذاك أستاذه – يعني احلسن بن حي – فقلت ليوسف :أما ختاف أن
تكون هذه غيبة؟ فقال :مل يا أمحق؟ أنا خري هلؤالء من آبائهم وأمهاهتم ،أنا أهنى الناس أن
يعملوا بام أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ،ومن أطراهم ،كان أرض عليهم(.)3
وذكر من أسباب بدعية مجاعة التبليغ وكفرها األسباب التالية(:)4
 1ـ وقوعها يف نواقض اإليامن املرتبطة بتوحيد األلوهية( ،وهي الدعوة التي من
(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.5
(  )2اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.6
(  )3سري أعالم النبالء ()364/7
(  )4اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص ،9فام بعدها.
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أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الثقالن ..وهي وإن ذكرت من أصوهلا
الكلمة الطيبة (ال إله إال اهلل وحممد رسول اهلل) إال أهنا من أبعد الناس عنها ،وذلك أن
التوحيد الذي يعتنون به هو توحيد الربوبية الذي أقر به كفار قريش ،ومل يدخلهم يف
()1

اإلسالم دون توحيد األلوهية الذي من أجله أرسلت الرسل)

 2ـ أن يف مركزهم الرئيس يف اهلند والسودان قبور ًا ،وكذا بجوار مركزهم الرئيس
يف رائي وند بالباكستان ،وقد ذكر هذا من خربهم وعايشهم ثامن سنوات الشيخ املعروف
سعد احلصني(.)2
 3ـ أن أكابر املنتسبني إليها عىل عقائد رشكية وبدعية ،ومع ذلك ما زالوا من أكابرهم
فهذا يدل داللة واضحة عىل أن اجلامعة ال تبايل بتوحيد العبادة ،قال األستاذ سيف الرمحن
بن أمحد الدهلوي( :إن أكابر أهل التبليغ يرابطون عىل القبور ،وينتظرون الكشف
والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور ،ويقرون بمسألة حياة النبي  وحياة
األولياء حياة دنيوية ال برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس املعنى) ()3ـ وقد نقل الشيخ
محود التوجيري شهادات سبعة أشخاص مع تواقيعهم أن هذه اجلامعة عندها كفريات
وبدع(.)4
 4ـ أنك إذا جالست أفراد هذه اجلامعة رأيت تفسريهم للكلمة الطيبة بام يتعلق
بتوحيد الربوبية دون األلوهية .و(كون هذه اجلامعة ال هتتم بالتوحيد ٍ
كاف يف اسقاطهم عند
املوحدين السائرين عىل طريقة النبيني واملرسلني ،ذلك ألن دعوة األنبياء واملرسلني هي
الدعوة إىل إفراد اهلل سبحانه بالعبادة دون أحد سواه فمن خالفهم يف الدعوة فليس من
(  )1انظر كتاب الصفات الستة عند مجاعة التبليغ ص ،22،28القول البليغ ص،205 ،8
(  )2انظر القول البليغ ص 12وكتاب الصفات الستة ص.81
(  )3القول البليغ ص.14-12
(  )4القول البليغ ص190-187
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()1

أتباعهم الناجني)

 5ـ أن هذه اجلامعة أعدت ألتباعها من العجم كتاب [تبليغي نصاب] ،وفيه الدعوة
الرصحية إىل طلب الشفاعة من رسول اهلل  ،وهذا (كام يقرر علامؤنا رشك أكرب حمبط
للعمل وخمرج من امللة ،فبإعدادهم هلذا الكتاب واحلث عليه ،بل وتوزيعه ،تكون مجاعة
()2

التبليغ قد أدانت بأهنا ليست مهملة لدعوة التوحيد فحسب ،بل هي داعية رشك)

 6ـ أن هذه اجلامعة قد انغمست يف البدع املختلفة ،فهم يبايعون العجم ومن يثقون
به من العرب عىل الطرق الصوفية املبتدعة األربعة اجلشتية والنقشبندية والقادرية
والسهروردية.
 7ـ أن يف كتاهبم املعد ألتباعهم من العجم [تبليغي نصاب] من البدع املهلكة الكثري،
ومنها (احلث عىل السفر إىل املدينة النبوية بقصد زيارة قرب الرسول  بعد احلج بدليل (من
حج فلم يزرين ،فقد جفاين) ،وهذا الفعل بدعة واحلديث موضوع ..ومنها احلث عىل
التوجه لقربه  بالدعاء اآليت (يا رسول اهلل أسألك الشفاعة)( ..)3وغريها كثري.
 8ـ ال هيتم التبليغيون بالعلم ،وليس عندهم يف مناهجهم العلم بمعناه احلق -معرفة
أحكام الرشع بأدلته -والدراسة عىل العلامء فهم مفرطون يف رشط العبادة الثاين ،وهو
املتابعة لرسول اهلل  ..فألجل عدم اهتاممهم بالعلم وقعوا يف بدع كثرية يف باب العبادات
زيادة عىل ما سبق ذكره من البدع.
 9ـ من أصول هذه اجلامعة اخلروج ،وهو السفر للدعوة إىل اهلل ،وهذا األصل حممود
مطلوب موجود عند رسول اهلل  ،لكن عىل غري طريقة التبليغيني ،فإن رسول اهلل مل

(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.9
(  )2اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.10
(  )3اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.10
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يكن يرسل إال العلامء فلم يرسل غريهم للدعوة إىل اهلل مع وجود املقتيض واحلاجة يف زمانه
وانتفاء املانع ،وما كانت هذه صورته فحكمه بدعة يف الرشيعة( ..فنخلص من هذا أن
()1

إرسال اجلهال للدعوة إىل اهلل من مجلة البدع)

 10ـ أن مؤسس هذه اجلامعة هو حممد إلياس بن حممد بن إسامعيل الكاندهلوي
الديوبندي احلنفي مذهب ًا األشعري املاتريدي عقيدة الصويف طريقة ،أخذ البيعة الصوفية
عىل يد الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي ،ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد عىل يد الشيخ أمحد
السهارنفوري الذي أجازه يف مبايعة غريه عىل النهج الصويف املعروف.
وقد كان حممد إلياس جيلس يف اخللوة عند قرب الشيخ نور حممد البدايوين ويف املراقبة
اجلشتية عندقرب قدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود(.)2
وقال الشيخ سيف الرمحن عن حممد إلياس( :هو احلنفي مذهب ًا والصويف مرشب ًا قليل
البضاعة العلمية غري شهري فيها لكن كان قوي احلامس للدعوة إىل الدين اإلسالمي – بل
إىل الدين الصويف – وإىل املسلك التصويف الطرقي)

()3

وهو يرد عىل بعض السلفيني الذين ـ يف تصوره ـ انخدعوا هبم بقوله( :يف كالم هؤالء
األجلة رد عىل أولئك التبليغيني املوجودين يف جزيرة العرب الزاعمني أن حممد إلياس
داعية سلفي يدعو إىل توحيد األلوهية ونبذ الرشك باهلل .فانظر إىل أي مدى بلغ التالعب
بعقول الناس؟ وإىل أي حد بلغ التدليس والكذب؟ ..فهل يوجد سلفي موحد يقر كتاب
(تبليغي نصاب) املتضمن للرشكيات والبدع؟ وهل يوجد سلفي يبايع عىل الطرق الصوفية
()4

وهكذا أتباعه من بعده)

(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.10
(  )2كتاب حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل ص75
(  )3كتاب نظرة عابرة اعتبارية حول مجاعة التبليغ ص.7،8
(  )4اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.12
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وقد رد الكاتب عىل الشبهة التي يستند إليها بعض السلفيني ،وبسببها ال يقول
بكفرهم ،وهي أن (ما سبق ذكره إنام هو يف حق التبليغيني املوجودين يف اهلند والباكستان،
أما التبليغيون املوجودون يف جزيرة العرب والدول العربية أصحاب العقيدة السلفية فال
()1

ينطبق عليهم هذا التحذير وهم عىل خري)

وقد رد عىل هذه الشبهة بقوله( :وهذه الشبهة تضمنت حق ًا وباطالً؛ أما كون هؤالء
ليسوا كأولئك إذ هم عىل عقيدة سلفية صحيحة فهذا حق فيمن كان كذلك ،لكن ليس
معنى هذا أهنم يف الدعوة ليسوا عىل طريقة بدعية ،وأيض ًا املستمر منهم مع هؤالء التبليغيني
موافق هلم عىل عدم إنكار الرشك؛ ألن من أصوهلم عدم إنكار املنكر أي ًا كان ،بل وسيوايل
التبليغيني اهلنود والباكستانيني املبتدعة الواقعني يف الرشك؛ ألهنم من مجاعته فرتاه حيرض
اجتامعهم السنوي ،وخيرج معهم للدعوة عىل هذه الطريقة الضالة ،فهم هبذا عىل خطر
()2

عظيم وطريق غري مستقيم)

النموذج الثاين :كتاب [القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ]
وهو ملؤلفه الشيخ محود بن عبد اهلل بن محود التوجيري ( 1413 - 1334هـ) ،وهو
من كبار مشايخ السلفية املعارصين ،وقد تتلمذ عىل يديه الكثري منهم ،من أمثال الشيخ سفر
احلوايل ،والشيخ سليامن العودة ،والشيخ ربيع املدخيل ،والشيخ صالح بن عبد العزيز آل
الشيخ ..وغريهم من املشايخ.
ومن مزايا هذه الشخصية السلفية ـ والتي خوهلا له عدم توليه ألي مناصب حساسة
ـ رصاحته الشديدة ،وتبعيته املطلقة للسلف األول من غري استعامل أي تقية ..وقد الحظنا
هذا فيام استعرضنا من كتبه يف األجزاء السابقة من هذه السلسلة ذلك ،ككتاب [إثبات علو
(  )1اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.12
(  )2اإلمام ابن تيمية ومجاعة التبليغ ،ص.12
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اهلل ومباينته خللقه والرد عىل من زعم أن معية اهلل للخلق ذاتية] ،و[حتفة اإلخوان بام جاء يف
املواالة واملعاداة واحلب والبغض واهلجران] ،و[إقامة الدليل عىل املنع من األناشيد امللحنة
والتمثيل] ،و[الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة] ،و[عقيدة أهل اإليامن يف خلق
آدم عىل صورة الرمحن]
باإلضافة إىل ذلك ،فقد كان مقربا من علامء السلفية الكبار ،كالشيخ ابن باز الذي
قدم له الكثري من كتبه ،وغريه ..وهو لذلك حمل ثقة كبرية لدى السلفيني ،بل إن ثناءهم
عليه وعىل صدقه يف سلفيته يتجاوز ثناءهم عىل ابن باز وغريه ممن يتصور السلفية أن
املناصب قد غريهتم ولينتهم ،كام ذكرنا بعض األمثلة عىل ذلك سابقا.
وقد اخرتناه من بني الكثري من الكتب املؤلفة يف تكفري مجاعة التبليغ ،لكونه يمثل
صورة واضحة دقيقة عن املنهج السلفي يف النقد والتكفري ،والذي يتجاوز كل حدود املنهج
العلمي ..فالكاتب مل يكلف نفسه بالرحلة إىل علامء هذه اجلامعة ،وسؤاهلم ،وإنام اكتفى
بالكثري من القصص التي سمعها من ثقاة كام يذكر ..ثم بنى عليها كل ذلك البنيان ..وهو
منهج سلفه األول يف الترسع يف األحكام عىل الناس من خالل القصص واحلكايات.
وهلذا فإن هذا الكتاب مع كرب حجمه ،مقارنة بالقضية التي طرحها ،مملوء بالقصص
واحلكايات عن أفراد مجاعة التبيلغ ،فهو ينطلق من الفرد ليحكم عىل املجموع ..وهذا منهج
سلفي معتمد يطبقونه مع خصومهم ،وال يرضون خلصومهم أن يطبقوه معهم.
وكمثال عىل ذلك قوله بعد إيراد بعض القصص ..( :ويف قصتهم مع فاروق حنيف
أوضح دليل عىل أن إكرام املسلم املتمسك بالسنة ال وجود له عند التبليغيني ..ويدل عىل
ذلك أيض ًا بغضهم وعداوهتم لشيخ ِ
اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وحممد بن عبد الوهاب،
وحماربتهم لكتبهم ،ومتنيهم إحراقها وإزالتها عن وجه األرض ..وقد تقدم يف القصة الثالثة
عرشة أن طائفة من التبليغ ِّيني اعتدوا عىل احلسامي ملا تك َّلم يف بيان التوحيد والتحذير من
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الرشك ..وتقدم يف القصة الرابعة عرشة أهنم أنكروا عىل الريبوزي ملا تك َّلم يف بيان التوحيد،
وقالوا له :إنَّك تفسد عقول املسلمني بآراء ابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب!! ثم طردوه
من جمتمعهم ،وطردوا معه مجيع الذين ينتسبون إىل السنة)
وبعد أن ساق هذه االستدالالت العجيبة ،راح يستنتج منها هذه النتجية اخلطرية:
(فلتتأمل هذه القصص؛ ففيها دليل عىل بغض التبليغ ِّيني للسنة وأهلها ،ويف اعتدائهم عىل
بعض أهل السنة ،وإهانتهم ،وطردهم من جمتمعاهتم؛ دليل عىل أن إكرام املسلم املتمسك
بالسنة ال وجود له عند التبليغ ِّيني ،وأهنم إنام جعلوا إكرام املسلم أص ً
ال من أصول بدعتهم؛
َّ
السذج الذين ينخدعون لظواهر أقواهلم التي ُيراد هبا اخلديعة لألغبياء
ليصيدوا به
واستدراجهم إىل قبول البدع واجلهاالت ِ
واإلعراض عن السنة وأهلها)

()1

بناء ع ىل هذا سأسوق هنا ـ باختصار ـ بعض الوجوه التي كفرهم عىل أساسها ،وهي
نفسها التي يذكرها غريه ،ولكنا اعتمدنا عىل ما ذكره هنا بناء عىل ثقتهم فيه ،بخالف غريه
ممن وقع فيه اخلالف.
الوجه األول :وقوعهم يف نواقض اإليامن املرتبطة بالتوحيد
كعادة السلفية يف الرتكيز عىل ما يسمونه [التوحيد] بأنواعه الثالثة ،وخاصة توحيد
األلوهية ،واعتباره األساس األول للدين ،وحرصه يف التوسل واالستغاثة وزيارة
األرضحة ونحوها ،فإن أول ما بدأ به الشيخ التوجيري تكفريه جلامعة التبليغ هو وقوعهم
يف هذا النوع من الرشك ،قال يف ذلك( :أما مجاعة التبليغ؛ فإهنم مجاعة بدعة وضاللة،
وليسوا عىل األمر الذي عليه رسول اهلل  وأصحابه والتابعون هلم بإحسان ،وإنام هم عىل
بعض طرق الصوفية ومناهجهم املبتدعة ..وقد ذكر العلامء العارفون بجامعة التبليغ كثريا
مما هم عليه من البدع واخلرافات والضالالت وأنواع املنكرات وفساد العقيدة ،وال سيام يف
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.56
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توحيد األلوهية؛ فهم يف هذا الباب ال يزيدون عىل ما كان عليه أهل اجلاهلية الذين بعث
فيهم رسول اهلل  ألهنم إنَّام يقرون بتوحيد الربوبية فقط كام كان املرشكون من العرب
يقرون بذلك ،ويفرسون معنى (ال إله إال اهلل) بمعنى توحيد الربوبية ،وأن اهلل تعاىل هو
اخلالق الرازق املدبر لألمور ،وقد كان املرشكون يقرون هبذا التوحيد؛ كام ذكر اهلل ذلك
عنهم يف آيات كثرية من القرآن ،ومل ينفعهم ذلك ،ومل يدخلوا به يف اإلسالم .وقد جهل
املستحق للعبادة دون ما سواه ،فيجب
ُّ
التبليغيون معنى (ال إله إال اهلل) عىل احلقيقة ،وهوأنه
إفراده بجميع أنواع العبادة ،وال جيوز رصف يشء منها لغريه ،ومن رصف منها شيئا لغريه؛
فقد جعل ذلك الغري رشيكا له يف األلوهية ،ومن خفي عليه هذا املعنى؛ فهومن أجهل
()1

الناس ،وال خري فيه)

ومن األدلة التي استدل هبا عىل وقوعهم يف هذا النوع من الرشك قوله( :وللتبليغيني
َّ
للمصىل ،وهذا شبيه
مسجد ومركز رئييس يف دهلي ،يشتمل عىل أربعة قبور يف الركن اخللفي
بفعل اليهود والنصارى ،والذين َّاختذوا قبور األنبياء والصاحلني مساجد ،وقد لعنهم
()2

رسول اهلل  عىل هذا الصنيع ،وأخرب أهنم من رشار اخللق عند اهلل)

ويؤكد توجيري كالمه هذا بام نقله عن األستاذ سيف الرمحن بن أمحد الدهلوي من
أن ( أكابر أهل التبليغ يرابطون عىل القبور ،ويقرون بمسألة حياة النبي  وحياة األولياء
حياة دنيوية ال برزخية مثل ما يقر القبوريون بنفس املعنى ،ويأيت شيخهم الشيخ زكريا -
شيخ احلديث عندهم وبمدرستهم ببلدة سهارنفور باهلند -يأيت إىل املدينة املنورة ،ويرابط
عند قرب النبي  باجلانب الرشقي من القرب ونحو األقدام الرشيفة ،ويذهب يف املراقبة عدة

(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.7
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.7
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ساعات؛ كام شاهده الكثريون)(.)1
ونقل عنه ( ثامنية أبيات بلغة اهلنود ،وقد ترمجت إىل العربية ،وذكر أهنا ملؤلف من
التبليغيني ،وقد اشتملت عىل الرشك األكرب ،وذلك برصف خالص حق اهلل تعاىل للنبي ،
()2

ولقبح ما فيها من الرشك تركت إيرادها)

هذا بالنسبة لوقوعهم يف النواقض املرتبطة بتوحيد األلوهية ،والتي ال يشك أي
سلفي يف كفر من وقع فيها ،بل إننا لو طبقنا مقوالهتم يف تكفري من مل يكفر ـ كام يذكر الشيخ
ابن عبد الوهاب وتالميذه ـ العتربنا السلفية املتوقفني يف التكفري من مجلة هؤالء الكفرة.
وهكذا األمر بالنسبة ملا يسمونه [توحيد األسامء والصفات] ،فقد ذكر التوجيري أن
(التبليغيني فيه أشعرية وماتريدية ،ومها من املذاهب املخالفة لعقيدة أهل السنة
واجلامعة)( ،)3بل هي من املذاهب املكفرة عندهم ـ بام فيها قول التوجيري نفسه ـ كام ذكرنا
ذلك سابقا ..ويكفي نفيهم للعلو ،ليضعهم يف زمرة الكفرة كام يقرر مجيع السلفية.
الوجه الثاين :وقوعهم يف نواقض اإليامن املرتبطة بالوالء والرباء
ذكرنا سابقا أن السلفية ال يكتفون بتكفري من وقع يف الكفر ،بل يضمون إليه وجوب
تكفريه ،ومن مل يفعل ال يعتربونه آثام أو مقرصا فقط ،بل يعتربونه كافرا أيضا حتى لو قام
بكل التكاليف التي يتطلبها منه اإلسالم.
وبام أن مجاعة التبليغ مجاعة دعوية ،وهي تبتعد عن كل الوسائل التي تنفر من
تدعوهم ،فقد جعلها ذلك ـ كام يرى السلفية ـ تقرص يف احلكم عىل الكفرة بكوهنم كفرة..
وكأهنم يطلبون منها عند لقائها بأي كافر ـ بدل أن تركز حديثها معه عىل دعوته إىل اهلل ـ إىل

(  )1نظرة عابرة اعتبارية حول اجلامعة التبليغية ،ص.47
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.7
(  )3القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.8
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احلكم بكفره ،لينفر بذلك نفورا تاما.
وقد نقل الشيخ التوجيري ـ لالستدالل عىل كفر مجاعة التبليغ هبذا السبب ـ ما قاله
األستاذ سيف الرمحن بن أمحد الدهلوي عنهم وأن (من أصوهلم تعطيل مجيع النصوص
الواردة يف الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النعي عن املنكر تعطي ً
ال ب َات ًا..
ومن أصوهلم :التجنُّب بشدة بل املنع بعنف من الرصاحة بالكفر بالطاغوت ،ومن الرصاحة
()1

بالنهي عن املنكر ،وتعليل ذلك بأنه يورث العناد ال الصالح)..

ثم راح ـ كام يفعل السلفية يف العادة ـ إىل تطبيق ما ورد من القرآن الكريم يف حق
املرشكني إىل حتويله إىل املؤمنني ،فقال( :وال خيفى ما يف أصوهلم املذكورة ها هنا من
املعارضة للقرآن والسنة :ألن اهلل تعاىل يقولَ ﴿ :فمن ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
وت َو ُيؤْ ِم ْن بِاهللَِّ َف َق ِد
َ ْ َ ْ
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َقى َال ان ِْف َصا َم َهلَا َواهللَُّ َس ِميع عَلِيم ﴾ [البقرة ..]256 :وقالُ ﴿ :ل ِع َن
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ا َّل ِذين َك َفروا ِمن بنِي إِ ِ
َص ْوا َوكَا ُنوا
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك بِ َام ع َ
ْ َ
رسائ َيل َع َىل ل َسان َد ُاوو َد َوع َ
َ ُ
ْ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس َما كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
َي ْعتَدُ َ
ون﴾ [املائدة،78 :
ون ( )78كَا ُنوا َال َي َتن َ
ِّ
احلث عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر والوعيد
..]79واآليات واألحاديث يف
الشديد عىل تركهام كثرية جد ًا)

( )2

وبعد إيراده هلذه اآليات وغريها ،وما قال فيها مفرسو السلف ،قال( :ثم إن
التبليغيني مل يقترصوا عىل ترك الرصاحة بالكفر بال َّطاغوت ،بل ضموا إىل ذلك ما هو رش
منه ،وهوالتجنُّب بشدة واملنع بعنف من الرصاحة بالكفر بالطاغوت ،وتعطيل مجيع
النصوص الواردة يف الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت ،وهذا من زيادة ارتكاسهم
يف الغي والضالل ..وأما تركهم الرصاحة بالنَّهي عن املنكر ،وجتنُّبهم ذلك بشدة ،ومنعهم
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.13
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.14
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منه بعنف ،وتعطيلهم مجيع النصوص الواردة يف الكتاب والسنة بصدد النهي عن املنكر؛
فهو من أوضح األد َّلة عىل زيغهم ،وفساد معتقدهم ،وسلوكهم طريق الغي والضالل الذي
()1

ذكره اهلل عن العصاة من بني إرسائيل ،وذمهم عىل ذلك ،ولعنهم)

بل إنه مل يكتف بتشبيههم ببني إرسائيل ،بل راح يعتربهم أضل منهم ،فقال ـ تعليقا
عىل بعض ما أورده من األحاديث ـ (ويف هذا احلديث أبلغ رد عىل التبليغيني الذين ال يبالون
بالنهي عن املنكر وال يعدونه من واجبات اإلسالم ،وقد زادوا عىل ما ذكره اهلل عن بني
إرسائيل بزيادات من الغي والضالل ،وهي جتنُّبهم الرصاحة بالنهي عن املنكر بشدة،
ومنعهم من ذلك بعنف ،وتعطيلهم مجيع النصوص الواردة يف الكتاب والسنة بصدد النهي
عن املنكر .ويف هذا أوضح دليل عىل خمالفتهم لطريقة الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم؛
()2

فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو وظيفة الرسل وأتباعهم إىل يوم القيامة)

ومن العجيب أن هذا الوجه الذي كفر التوجيري عىل أساسه مجاعة التبليغ ،هو نفسه
الذي كفر السلفية عىل أساسه اإلخوان املسلمني وغريهم من الذين يذكرون أن هدفهم هو
الوقوف يف وجه الطاغوت ..فمن وقف يف وجه الطاغوت عندهم كافر بسبب رميه
باخلروج ..ومن سكت كافر لتشبهه ببني إرسائيل.
هذا فيام يتعلق بوقوع مجاعة التبليغ يف نواقض اإليامن املرتبطة بالرباء ..أما نواقضه
املرتبطة بالوالء ،فهي ـ كام يذكر التوجيري ـ طعنهم يف السلفية ..ألن الطعن فيهم طعن يف
عقائدهم ..والطعن يف عقائدهم كفر.
يقول التوجيري( :وأي خري يرجى من أناس ال يعرفون توحيد األلوهية ،وال يرون
الكفر بال َّطاغوت ،وال يرون النهي عن املنكر ،ويعادون أئمة العلم واهلدى من أهل
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.15
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.16
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التوحيد وأنصار السنة ،وخصوص ًا شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وحممد بن عبد
الوهاب ،وحياربون كتبهم املشتملة عىل تقرير التوحيد والدعوة إليه وإىل إخالص العبادة
هلل وحده وعىل النهي عن الرشك وذرائعه وعن البدع واخلرفات وأنواع الضالالت
واملنكرات؟! وقد حصل من بعض أكابرهم السب القبيح يف كتبهم لشيخ ِ
اإلسالم حممد
بن عبد الوهاب ..وحصل من بعض أمرائهم إحراق جمموعة التوحيد املسامة ب (اجلامع
الفريد) ملا أهداها له بعض اخلارجني معه ،وكان املهدي للكتاب يظن أن األمري يرس هبذه
اهلدية الثمينة ،فكانت املقابلة عىل حسن الصنيع باملنكر الفظيع ،وهو إحراق كتب التوحيد،
عامل اهلل هذا األمري والذين يسبون شيخ اإلسالم بعدله .وأيض ًا؛ فأي خري يرجى من
االنضامم إىل أناس يرابط أكابرهم عىل القبور ،وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض
من أهل القبور ،ويزعمون أن ألكابرهم ح ّظ ًا من جمالسة النبي  يقظة ال منام ًا؟! وأيض ًا؛
فأي خري يرجى من االنضامم إىل أناس قد جعلوا هلم أصوالً من أصول الغي والضالل
يدعون الناس إليها ،ومنها ترك الرصاحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن املنكر ،ومنها
تعطيل مجيع النصوص الواردة يف الكتاب والسنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي
عن املنكر تعطي ً
ال با ّت ًا ،ومنها التجنُّب بشدة واملنع بعنف من الرصاحة بالكفر بالطاغوت
()1

ومن الرصاحة بالنهي عن املنكر ،وتعليل ذلك بأنه يورث العناد ال الصالح؟!)

ومن القصص التي استدل هبا عىل عداوهتم للسلفية (قصة إحراق [اجلامع الفريد]،
وفيها دليل عىل ما يكنُّه التبليغ ُّيون من بغض العقيدة السلفية وبغض أهل التوحيد وكتبهم
ورسائلهم .وقد جاء يف مذكرة الشيخ املدين الذي تقدَّ مت ِ
اإلشارة إليه :أن أحد الثقات
السعوديني شهد عنده عىل عبد الرزاق املرصي الصويف امللقب :الكويتي؛ قال( :وكان لسان
مجاعة التبليغ ،وأشهر قادهتا بعد سعيد أمحد اهلندي الصويف؛ شهد عليه أنه أحرق [اجلامع
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.27
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الفريد] املشتمل عىل جمموعة من الكتب والرسائل يف بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير
من الرشك والبدع ،وذلك بمرأى من الشاهد ،عندما أهدى الكتاب إىل الصويف التبليغي؛
ظا ّن ًا أنه يفرح هبذه اهلدية الثمينة ،فكان األمر بالعكس ،ومل يقترص التبليغي عىل كراهته
للكتاب وما فيه من أصول السنة ،بل بادر إىل إحراقه؛ ليشفي غيظه وحقده عىل العقيدة
السلفية وأهلها؛ بإحراق ما وقع يف يده من كتب أهل السنة ،وملا رأى السعودي ما فعله
الصويف من مقابلة اهلدية بإحراق الكتاب؛ فارقهم ،وكانت هذه احلادثة موعظة له وحافز ًا
()1

عىل مفارقة التبليغ ِّيني والبعد عنهم)

ومن القصص التي ذكرها واستدل هبا عىل بغضهم للسلفية [القصة الثالثة عرشة]،
وقد ذكرها الشيخ أمحد بن صالح بن ثابت احلسامي يف كتاب أرسله إىل بعض املشايخ
ذهبت إىل الرياض لزيارة
بتاريخ 1393 / 9 /21هـ ،وقال فيه( :أحيطكم عل ًام بام أين
ُ
ِ
والتجول يف املساجد يف آخر شهر رجب ،حتى ذهبت إىل مسجد املنتزه قرب
اإلخوان
ُّ
املطار ،وكان مني أن وضحت دعوة النبي ؛ كيف بدأ يدعو ،وأول ما بدأ يف دعوته إىل
َّ
َّ
وحذر من مجيع ما يعبد من دون اهلل ،فعندما وضحت العقيدة
وجل،
توحيد اهلل عزَّ
ِ
عيل جمموعة ،منهم أربعة أنفار ال أعرف أسامءهم ،وإنام يسمون من
اإلسالمية؛ اعتدى َّ
مجاعة التبليغ ،فمسكني أحدهم وقال يل :أنت شيطان ناطق! أنت بضد ِ
اإلسالم
()2

واملسلمني! أنت تريد خترب مجاعة التبليغ! وأخذوا فيوز املكرفون)

ومن القصص التي ذكرها [القصة الثامنة] ،وذكر فيها أن أحد كبار العلامء يف املدينة
املنورة ألقى موعظة يف مسجد التبليغ ِّيني يف املدينة ،وهو الذي يسمونه مسجد النور،
فانفض التبليغ ُّيون ،وخرجوا من املسجد ،ومل يستمعوا إىل كالمه وموعظته ..وذكر أيض ًا
َّ
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.45
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.49
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فانفض
أن العامل املشار إليه ألقى موعظة يف مسجد صياف يف احلرة الرشقية باملدينة،
َّ
التبليغ ُّيون ومل يستمعوا إىل كالمه وموعظته(.)1
ومن القصص التي ذكرها [القصة العارشة] قصة أحد كبار العلامء يف املدينة املنورة،
حينام ذهب إىل املقر الرئييس للتبليغ ِّيني بدهلي يف اهلند ،وأراد أن يلقي عليهم دروس ًا يف بيان
وليبني هلم وجوب الكفر
العقيدة السلفية وتوحيد األلوه َّية والتحذير من الرشك والبدع،
ِّ
بالطاغوت ووجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فأظهروا له اجلفاء ومنعوه من
مقرهم ،وملا سأهلم عن قرب إمامهم حممد إلياس الذي وضع اخلطة التبليغ َّية -
الكالم يف َّ
وكان قربه يف زاوية مسجدهم -؟ قالوا :إنه يبعد عن دهلي بمسافة مئة كيلومرت(.)2
هذه نامذج عن القصص التي ذكرها ،وبسببها اهتمهم ببغض السنة والتوحيد..
وليس ملن يفعل ذلك من حكم سوى الكفر.
الوجه الثالث :انتامؤهم للطرق الصوفية
وهذا الوجه وحده كاف لتكفريهم عند السلفية مجيعا ،وبدون استثناء ،ألن هذا
االنتامء يتضمن ـ كام ذكرنا يف الفصل السابق ـ كل نواقض اإليامن بحسب تصوراهتم.
يقول التوجيري( :وأما باب السلوك؛ فإهنم فيه صوفية ،والصوفية من رش أهل
البدع ..وقد تع َّلق التبلغيون بأربع طرق من طرق الصوفية ،وهي :اجلشتية ،والسهروردية،
والقادرية ،والنقشبندية؛ فإىل هذه الطرق األربع يدعون األعاجم ويبايعوهنم عليها بدون
حت ُّفظ ،ويدعون من انخدع هبم ومال إليهم من جهال العرب وأغبيائهم إىل مبايعة عليها إذا
()3

وثقوا به)

(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.47
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.47
(  )3القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.9
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ومن األكاذيب التي نقلها عنهم من دون حتقيق وال توثيق هذه الكذبة العظيمة ،فقد
قال( :وقد ذكر بعض العلامء عن التبليغيني نوع ًا آخر من الذكر ،وهو أهنم يكررون كلمة
(ال إله) ست مئة مرة ،ثم يكررون كلمة (إال اهلل) أربع مئة مرة .وذكر آخر عن عدد كثري
من الرجال أهنم سمعوا مجاعة من التبليغيني اهلنود وهم يف بيت يف شارع املنصور بمكة
يكررون كلمة (ال إله) نحو ًا من ست مئة مرة ،ثم بعد ذلك يكررون كلمة (إال اهلل) نحو ًا
من مئتي مرة ،ويقولون ذلك بصوت مجاعي مرتفع ،يسمعه من كان يف الشارع ،وذلك
بحرضة شيخ من كبار مشاخيهم اهلنود ،وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة ،وكانوا يفعلون
()1

ذلك يف الشهر مرتني :مرة يف نصفه ،ومرة يف آخره)

وقد علق عىل هذا بقوله( :وال شك أن هذا من االستهزاء باهلل وبذكره ،وال خيفى
عىل من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن الكفر ست مئة مرة؛ ألن فصل النفي عن
اإلثبات يف قول (ال إله إال اهلل) بزمن مرتاخ بني أول الكلمة وآخرها عىل وجه االختيار
يقتيض نفي األلوهية عن اهلل تعاىل ست مئة مرة ،وذلك رصيح الكفر ،ولوأن ذلك وقع من
حيا؛ فكيف بمن يفعل ذلك ست مئة مرة يف جملس
كفرا رص َ
أحد مرة واحدة؛ لكان َ
واحد؟! ثم إن إتياهنم بكلمة اإلثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن مرتاخٍ ال يفيدهم
شيئ ًا ،وإنام هوالتالعب بذكر اهلل واالستهزاء به .وهذا املنكر القبيح والضالل البعيد من
نتائج تقليدهم لشيوخهم ،شيوخ السوء واجلهل والضالل ،الذين أغواهم الشيطان ،وزين
()2

هلم ما كانوا يعملون)

وهكذا ،وبثقة شديدة ،وبدون استعامل أي وسائل للتحقيق والتحري حيكم عليهم
هذه األحكام الشديدة ..وهو أهنم يكفرون ليس مرة واحدة ،وإنام  600مرة.
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.9
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.9
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ومن احلكايات التي ذكرها يف هذا ،واستدل هبا عىل كفره (ما ذكره بعض العلامء عن
التبلغيني أيض ًا أن رجال ً من طلبة العلم خرج معهم من مدينة احلناكية ،وأمريهم أحد
رؤساء مجاعة التبليغ ،ويف أثناء الليل رأى أحدهم هيتز ويقول :هو ،هو ،هو! فأمسكه ،فرتك
احلركة وسكت ،ويف الصباح أخرب أمريهم بام فعله اهلندي الصويف التبليغي ،فأنكر األمري
عىل طالب العلم إنكاره عىل التبليغي ،وقال له بغضب شديد :أنت رصت وهاب ًّيا ،واهلل؛
الوهاب ،ومل أترك
لوكان يل من األمر يشء؛ ألحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد ّ
عىل وجه األرض منها شيئًا! ففارقهم طالب العلم حني سمع منه هذا الكالم السيئ؛ ألنه
عرف عداوهتم ألئمة العلم واهلدى من أهل التوحيد وأنصار السنة ،وعرف حماربتهم
لكتبهم املشتملة عىل تقرير التوحيد والدعوة إليه وإىل إخالص العبادة هلل وحده ،والنهي
عن الرشك والبدع واخلرافات وأنواع الضالالت واملنكرات ،والتحذير منها ومن
()1

أهلها)

وذكر التوجيري من أورادهم أيضا [دالئل اخلريات] ،و(الربدة) و(القصيدة
()2

والغلو ما هو معروف عند أهل العلم من أهل التوحيد)
اهلمزية)( ،وفيهام من الرشك
ِّ

وذكر من كتبهم كتاب [حياة الصحابة] ملحمد يوسف الكاندهلوي( ،وهو مملوء
باخلرافات والقصص املكذوبة واألحاديث املوضوعة والضعيفة ،وهو من كتب الرش
()3

والضالل والفتنة)

وهكذا مل يرحم السلفية مجاعة التبليغ مع تعظيمهم للصحابة ،ومبالغتهم يف شأهنم،
وهذا أكرب دليل عىل أن مواقف السلفية من األمة مجيعا واحدة ..سواء من عظم منهم

(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.10
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.11
(  )3القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.11
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الصحابة ،أو من مل يعظمهم ..ألن قاعدهتم هي (من مل يكن معنا فهو ضدنا)
الوجه الرابع :تشبههم بالشيعة.
مل يكتف التوجيري بتلك احلملة الشديدة عىل مجاعة التبليغ بسبب مواقفها العقدية،
أو خالفاهتا مع السلفية ،بل راح يستعمل سالح التنفري عنهم بربطهم الشيعة ،ألنه يعلم
العداوة الشديدة التي يكنها السلفية للشيعة ..والتي نقلوها إىل سائر األمة.
وقد خلص التوجيري ما ذكره سيف الرمحن بن أمحد يف كتابه من مشاهبة التبليغيني
للشيعة ،وحكم عليهم عىل أساساسهم بكوهنم منهم ،كام قال( :من تشبه بقوم؛ فهو
()1

منهم)

فمن تلك الوجوه (أن هلم الشبه بالشيعة يف إخفاء السم يف الدسم ..وهلم الشبه
بالشيعة يف إخفاء ما يف كتبهم ..وهلم شبه بالشيعة يف إخفاء كثري من عقائدهم املبعدة يف
التطرفات واخلرافات النائية ..وهلم شبه بالشيعة بالتقية باسم احلكمة واالحتياط،
الغلو ويف ُّ
حيث إهنم يظهرون شيئ ًا وخيفون شيئ ًا ،وحيرفون الكلم عن مواضعه ،ويقولون شيئ ًا
ويفعلون شيئ ًا ،وينادون بالدعوة إىل اإلمجاعيات ،ويتحمسون لكثري من اخلالفيات ..وهلم
شبه بالشيعة يف البغض ونصب العداء ألهل احلق وعقيدة السلف ..وهلم شبه بالشيعة يف
كثري من التأويالت النائية عن طريق السلف الصالح ..وهلم شبه بالشيعة يف قرهبم
للحكايات واخلرافات وتعظيم النسبة إىل أكابرهم وإىل مشاخيهم ..وهلم شبه بالشيعة يف
بعدهم عن النصوص وعن الظلم بالنصوص -نصوص الكتاب والسنة-؛ فالذاكر الشيعي
عىل العموم جاهل ،وهذا التبليغي كذلك عىل العموم جاهل ..وهلم شبه بالشيعة يف حتديد
علمهم وعلم طائفتهم يف كتبهم املعروفة عندهم دون غريها من الكتب ودون غريهم من
علامء املسلمني ..وهلم شبه بالشيعة بمنع اتباعهم عن البحث وطلب احلق عند غريهم..
(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.18
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وهلم شبه بالشيعة؛ بجعل معظم الدين حمصور ًا يف املناقب واملثالب وتعظيم األكابر ..وهلم
شبه بالشيعة يف املقدرة عىل املغالطات واملبالغات ..وهلم شبه بالشيعة يف املقدرة عىل النفاق
()1

وإظهار التوحيد وإخفاء اإلرشاك ،بل النداء بالتوحيد وترويج اإلرشاك)

وقد علق التوجيري عىل هذا وغريه بقوله( :ولقد صدق من قال :إن هيود هذه األمة
هم الشيعة ،وإن هيود أهل السنة هم املقلدون اجلامدون ،وخاصة أمثال هؤالء التبليغيني
الذين ينارصون اجلهلة التقليد اجلامد وعبادة الكرباء وتعظيمهم واخلضوع هلم ،ويروجون
البدعة يف املسلمني ،ويوجبون عىل املسلمني مامل يوجبه اهلل ،ويرشعون هلم ما مل يرشعه اهلل
ورسوله ،وقد قال رسول اهلل ( :من و َّقر صاحب بدعة؛ فقد أعان عىل هدم اإلسالم)

()2

ثانيا ـ احلركات السياسية
مثلام وقف السلفيون يف وجه كل احلركات واجلامعات التي متارس العمل الدعوي
بعيدا عن السياسة ما دامت ال تنتهج هنجها ،وال تسلك سبيلها ،فإهنا كذلك وقفت يف وجه
كل احلركات التي تنتهج العمل السياس كوسيلة من وسائل الدعوة والتغيري ،مثلام تنتهج
غريه من الوسائل.
وبام أن مجاعة اإلخوان املسلمني هي أكرب وأقدم مجاعة تنتهج هذا املنهج ،فقد
توجهت احلرب السلفية إليها مبكرا..
فقد قال الشيخ أمحد شاكر ( 1892م  1958 -م) يف كتابه [شؤون التعليم
والقضاء] ( :حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه املسلمني الذين قلبوا الدعوة االسالمية إىل
()3

دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كام نعلم ذلك علم اليقني)

(  )1القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.19
(  )2القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ ،ص.20
(  )3شؤون التعليم والقضاء ص.48
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز( :حركة اإلخوان املسلمني ينتقدها خواص أهل
العلم؛ ألنه ليس عندهم نشاط يف الدعوة إىل توحيد اهلل وإنكار الرشك وإنكار البدع ،هلم
أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط يف الدعوة إىل اهلل ،وعدم التوجه إىل العقيدة الصحيحة
السنة واجلامعة .فينبغي لإلخوان املسلمني أن تكون عندهم عناية بالدعوة
التي عليها أهل ُ
السلفية ،الدعوة إىل توحيد اهلل،وإنكار عبادة القبور ،والتعلق باألموات واالستغاثة بأهل
َ
القبور كاحلسني أواحلسن أو البدوي ،أو ما أشبه ذلك ،جيب أن يكون عندهم عناية هبذا
األصل األصيل،بمعنى الإله إال اهلل ،التي هي أصل الدين ،وأول ما دعا إليه النبي -  -
يف مكة دعا إىل توحيد اهلل،إىل معنى ال إله إال اهلل ،فكثري من أهل العلم ينتقدون عىل اإلخوان
املسلمني هذا األمر ،أي :عدم النشاط يف الدعوة إىل توحيد اهلل،واإلخالص له ،وإنكار ما
أحدثه اجلهال من التعلق باألموات واالستغاثة هبم ،والنذرهلم والذبح هلم ،الذي هو
السنة ،والعناية باحلديث
بالسنة :تتبع ُ
الرشك األكرب ،وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية ُ
الرشيف ،وماكان عليه سلف األمة يف أحكامهم الرشعية ،وهناك أشياء كثرية أسمع الكثري
()1

من اإلخوان ينتقدوهنم فيها ،ونسأل اهلل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحواهلم)

وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي( :هل اإلخوان املسلمون يدخلون حتت
منهجا وأفرا ًدا أم ال؟)،
مسمى الفرقة الناجية ،والطائفة املنصورة ،أهل السنة واجلامعة
ً
فأجاب( :أما املنهج فمنهج مبتدع من تأسيسه ومن أول أمره ،فاملؤسس كان يطوف بالقبور
وهو حسن البنا ،ويدعو إىل التقريب بني السنة والشيعة ،وحيتفل باملوالد ،فاملنهج من أول
أمره منهج مبتدع ضال ،أما األفراد فال نستطيع أن نجري عليهم حك ًام عام ًا ،فمن كان
يعرف أفكار حسن البنا املبتدع ثم يميش بعدها فهو ضال ،ومن كان ال يعرف هذا ودخل
معهم باسم أنه ينرص اإلسالم واملسلمني وال يعرف حقيقة أمرهم فلسنا نحكم عليه بيشء،
(  )1جملة (املجلة) عدد ..806
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لكننا نعتربه خمطئ ًا ،وجيب عليه أن يعيد النظر حتى ال يضيع عمره بعد األناشيد
()1

والتمثيليات ،وانتهاز الفرص جلمع األموال)

وقال( :اإلخوان املسلمون شيعة يف مسألة اإلمامة ،ومعتزلة يف مسألة الرأي،
وخوارج يف معاملة احلكام)(.)2
وقال( :بعض الذين اختذوا منهج ًا عىل اجلهل واهلوى يقحمون أنفسهم يف
التصويتات واإلنتخابات واللفلفة جيمع ال يفرق بني الصويف والسني والشيعي املهم أن
()3

تكون معنا حتى لو كانت الكالب واحلمري تديل بأصواهتا لدعوها تديل بأصواهتا معهم)

وسئل الشيخ صالح الفوزان( :ما حكم وجود مثل هذه الفرق :التبليغ ،واإلخوان
املسلمني،وحزب التحرير ،وغريها يف بالد املسلمني عامة؟) ،فأجاب( :هذه اجلامعات
الوافدة جيب أالّ نتقبلها ألهنا تريد أن تنحرف بنا وتفرقنا وجتعل هذا تبليغي ًا وهذا إخواني ًا
ٍ
مجاعة واحدة
وهذا كذاِ ،...مل َ هذا التفرق ! هذا كفر بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل ،ونحن عىل
وعىل ٍ
بينة من أمرنا ،ملاذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خري ! ملاذا نتنازل عام أكرمنا اهلل
سبحانه وتعاىل به من االجتامع واأللفة والطريق الصحيح ،وننتمي إىل مجاعات تفرقنا
وتشتت شملنا ،وتزرع العداوة بيننا ! هذا ال جيوز أبد ًا)

()4

ويقول الشيخ ربيع املدخيل ..( :معلوم ّ
أن من منهج اإلخوان حرب العقيدة
السلفية ،فهذا السلفي الذي يقول أنا سلفي،إذا قال أنا سلفي العقيدة إخواين املنهج أو
تبليغي املنهج فهو ينادي عىل نفسه بأنّه حيارب املنهج السلفي والعقيدة السلفية ،فهي من
وفرقوا بني العقيدة واملنهج
احليل احلزبية والسياسية التي أشاعها التبليغ واإلخوان ّ
(  )1حتفة املجيب عىل أسئلة احلارض والغريب ،السؤال.77
(  )2كتاب البشائر يف السامع املبارش.
(  )3أسئلة الطائف من األجوبة السديدة يف فتاوى العقيدة ص.31 - 30
(  )4األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ،من إجابات الشيخ صالح الفوزان.
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()1

خاصة)
للتالعب بعقول السلفيني ّ

بناء عىل هذا سأذكر هنا نموذجني من الكتب املؤلفة يف تكفريهم ..وهي قليل من
كثري متتلئ به املكتبات واملواقع.
النموذج األول :كتاب [إثبات فساد منهج ودعوة حسن البنا ومجاعة اإلخوان وأهنا
ليست عىل منهج السلف الصالح]
وهو كتاب ضخم ينترش بكثرة عىل مواقع الويب ،ويتميز بجمعه لكل ما يذكره
السلفيون من انتقادات لإلخوان املسلمني ،وهي ال حتمل إال عىل التكفري ،وعبارات
الكاتب فيها واضحة جدا ،ولكنه ـ بغية الفرار من وصم التكفري ـ يتكلف لذلك بمثلام
يتكلف به أصحاب املنهج التكفريي اخلفي ،وأنه ال يكفرهم ..وهو يف ذلك يامرس املنطق
السلفي الذي خيالف مجيع منطق الدنيا ،حني يقول :كل إنسان فان ،وسقراط إنسان..
ولكني ال أقول :إنه فان ..وهكذا نجد الكاتب ـ ككثري من السلفية ـ يقولون :الصوفية
والقبورية مرشكون ،واإلخوان صوفية وقبورية ..ولكنا ال نقول إهنم كفار أو مرشكون.
وللداللة عىل هذا أنقل هنا فهرس الكتاب الذي من خالله يمكن اكتشاف تكفري
الكاتب لإلخوان بكل سهولة ،حتى لو زعم ـ من باب احليلة والتقية ـ أنه ال يكفرهم ..ألن
تطبيق ما ذكره من صفاهتم ال ينطبق عليه إال التكفري ..بل تكفري من مل يكفر.
والكتاب يتكون من مخسة عرش بابا ،ويف كل باب الفصول الكثرية ،وهي كلها
عناوين جاهزة ألحكام خطرية ،ليس هلا عند السلفية إال حكم واحد هو الكفر اجليل.
الباب األول :حقيقة مجاعة اإلخوان والبدعة املنكرة اجلديدة التي أحدثها حسن
البنا ،وهل مجاعة اإلخوان من الفرقة الناجية أهل السنة واجلامعة؟
الفصل األول :الفرقة الناجية هي أهل السنة واجلامعة الذين هم عىل منهج السلف
(  )1أجوبة الشيخ ربيع بن هادي املدخيل السلفية عىل أسئلة أيب رواحة املنهجية ص.42:
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الصالح الصحابة رضوان اهلل عليهم.
الفصل الثاين :حسن البنا ينفي انتامء مجاعة اإلخوان للفرقة الناجية أهل السنة
واجلامعة ويسمح ويدعو لضم مجيع الفرق الضالة جلامعته لتحقيق هدف اجلامعة األعىل
واألسمى.
الفصل الثالث :حسن البنا يأيت ببدعة منكرة جديدة مل يسبقه أحد إليها من قبل:
حسن البنا يطبق القاعدة الفاسدة يف منهج مجاعة اإلخوان (يعذر بعضنا بعض ًا فيام اختلفنا
فيه) مع الفرق الضالة املسلمة املبتدعة :حسن البنا ومجاعة اإلخوان الضالة يطبقون القاعدة
الضالة األخرى (ال يرض مع اإليامن بدعة) كنتيجة لتطبيقهم القاعدة السابقة املنحرفة
الفصل الرابع :حيلة خبيثة ماكرة ختدع هبا وحتتال هبا مجاعة اإلخوان عىل املسلمني
ملساواة الفرق الضالة املبتدعة بأهل السنة السلفيني:
الفصل اخلامس :فتوى مهمة لإلمام العالمة صالح الفوزان حول البدعة اجلديدة
املنكرة حلسن البنا:
الفصل السادس :ظروف إنشاء حسن البنا جلامعة اإلخوان وعالقة ذلك بصوفية
حسن البنا:
الفصل السابع :ليس معنى أن مجاعة اإلخوان تسمح بضم مجيع الفرق الضالة أن
مجاعة اإلخوان ليس هلا مذهب رسمي؛ فمذهب اجلامعة الرسمي هو أهنا (مجاعة صوفية
أشعرية):
الفصل الثامن :السبب احلقيقي واهلدف احلقيقي إلنشاء حسن البنا جلامعة اإلخوان
الضالة:
الفصل التاسع :هل من املمكن أن يكون هناك سلفي ينتمي جلامعة اإلخوان؟!:
الفصل العارش :الفرق بني كون املسلم سلفي سني وكون املسلم إخواين ينتسب إىل
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مجاعة اإلخوان !!
الفصل احلادي عرش :الكذب واخلداع والتقية والتالعب باأللفاظ واملراوغة من
أصول مجاعة اإلخوان لتحقيق هدفها األعىل واألسمى يف النهاية:
الفصل الثاين عرش :أسلوب مجاعة اإلخوان يف الطعن يف العلامء السلفيني وحماولة
إسقاطهم عند العوام:
الفصل الثالث عرش :املرحلية يف الدعوة:
الفصل الرابع عرش :استغالل مجاعة اإلخوان جلراحات املسلمني يف العامل لكي تنرش
نفوذها ولتزيد من أتباعها وأمواهلا:
الباب الثاين :حسن البنا صويف ومجاعة اإلخوان مجاعة صوفية:
الفصل األول :صوفية حسن البنا وموقفه وموقف مجاعة اإلخوان من توحيد
األلوهية ومن بدع الصوفية :حسن البنا صويف يتفاخر بأنه يطوف ويتربك بالقبور ويؤدي
احلرضة ويداوم االحتفال باملولد النبوي املبتدع ويبايع عىل الطريقة الصوفية احلصافية
الشاذلية ويؤسس اجلمعية احلصافية التي حتولت جلامعة اإلخوان:
الفصل الثاين :نرصة حسن البنا ودعوته ملذهب الفرقة الصوفية الضالة (البدعة
احلسنة يف الدين) وتسويغ حسن البنا للبدع اإلضافية والتـَّركية وفتحه باب بدع الصوفية
عىل مرصاعيه :الرد عىل حسن البنا يف قوله (البدع اإلضافية التَـركية حمل خالف بني
العلامء):
الفصل الثالث:حسن البنا يضع مذهب الفرقة الصوفية الضالة (البدعة احلسنة يف
الدين) يف نص بيعة أفراد مجاعة اإلخوان !!
الفصل الرابع :وقوع حسن البنا ومجاعة اإلخوان (حتى اآلن) يف البدع الصوفية:
 )1إعراض مجاعة اإلخوان عن العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح وتوحيد
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اهلل تعاىل بل حتذير مجاعة اإلخوان ممن ينرش التوحيد والعقيدة الصحيحة وينهى عن
الرشكيات بدعوى أنه يفرق األمة ويفرق وحدة املسلمني:
 ) 2انعكاس حب الصوفية وعدم إنكار رشكياهتا عىل حسن البنا نفسه (حسن البنا
خيطب بجوار الرضيح املنسوب للسيدة زينب ثم ال يقول حرف ًا يف اإلنكار عىل الرشك باهلل
من حوله)
 ) 3حسن البنا هيون من التوسل باألموات والذوات يف الدعاء وجيعله من باب
اخلالف السائغ:
 )4تبني مجاعة اإلخوان املذهب الصويف املنحرف (البدعة احلسنة يف الدين) وحسن
البنا يضعه يف أركان بيعة مجاعة اإلخوان الضالة
 )5حسن البنا يداوم عىل أن حيتفل باملولد النبوي وينشد بيت ًا رشكي ًا كفري ًا
 )6حسن البنا ُينشد بأنشودة صوفية تتضمن عقيدة الوجود الكفرية مما يدل عىل
جهله املطبق بالعقيدة.
 )7حسن البنا يبتدع أوراد ًا وأذكار ًا مبتدعة جلامعته الصوفية مجاعة اإلخوان
 )8حسن البنا وبدعة الذكر اجلامعي
 )9استخدام األناشيد الصوفية والتمثيليات بكثرة وكوسيلة دعوية مع استخدام
املوسيقى:
 )10حسن البنا وبدعة االحتفال بليلة اإلرساء واملعراج:
 )11ثناء حسن البنا عىل حممد عثامن املريغني  -الصويف القبوري السوداين املنادي
بعقيدة وحدة الوجود الكفرية –
 ) 12غلو مجاعة اإلخوان الصوفية يف مؤسسها ويف زعامئها والطاعة املطلقة هلم
مشاهبة للفرقة الصوفية الضالة وللطرق الصوفية الضالة
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الفصل اخلامس :حسن البنا يستمر عىل طريقته الصوفية املبتدعة وأورادها املبتدعة
املنتسبة ألهل الضالل الصوفية حتى آخر نفس من حياته والعياذ باهلل تعاىل:
الفصل السادس :حسن البنا ينسب الصوفية لنفسه وجلامعته بنفسه:
الفصل السابع :شبهات حول صوفية حسن البنا والرد عليها:
الرد عىل الشبهة األوىل حول صوفية حسن البنا:
الرد عىل الشبهة الثانية حول صوفية حسن البنا:
الفصل الثامن :ظروف إنشاء حسن البنا جلامعة اإلخوان وعالقة ذلك بصوفية
حسن البنا:
الفصل التاسع :انعكاس حب الصوفية وعدم إنكار رشكياهتا والتهاون يف توحيد
األلوهية عىل خلفاء حسن البنا وعىل مجاعة اإلخوان " فخريهم ساكت عن الرشك ومقر له
وإن كان الساكت عن الرشك ال خري فيه ":
الباب الثالث :حسن البنا أشعري ومجاعة اإلخوان مجاعة أشعرية:
متهيد عن الفرقة الضالة األشعرية:
الفصل األول :مذهب حسن البنا يف تفويض صفات اهلل تعاىل وموقفه من توحيد
األسامء والصفات:
الرد عىل حسن البنا الصويف األشعري يف كذبه عىل الصحابة والسلف وادعائه أهنم
عىل مذهب األشاعرة املفوضة يف صفات اهلل تعاىل:
كتاب رسالة العقائد حلسن البنا دعوة إىل املذهب األشعري:
الفصل الثاين :الرد عىل حسن البنا يف سبه وشتمه ملذهب الصحابة يف توحيد
الص فات ويف سبه ألهل السنة املؤمنني بتوحيد الصفات ويف كذبه عىل الصحابة بأهنم
أشاعرة مفوضة ويف استخفافه بتوحيد الصفات:
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الفصل الثالث:حسن البنا يضع (عقيدة التفويض األشعرية الفاسدة يف صفات اهلل
تعاىل) يف نص بيعة أفراد مجاعة اإلخوان !!!
الفصل الرابع :نامذج من الثمرات اخلبيثة لعقيدة حسن البنا عىل قادة مجاعة اإلخوان
من بعده :القرضاوي األشعري يدافع وينافح عن العقيدة األشعرية الضالة ويستهني
ويستخف بعقيدة الصحابة العقيدة السلفية الصحيحة:
الفصل اخلامس :الرد عىل مجاعة اإلخوان وحسن البنا حول العقيدة األشعرية:
الباب الرابع :مجاعة اإلخوان هي عميلة للرافضة الشيعة وهي طابور خامس
للرافضة يف بالد املسلمني ومجاعة اإلخوان تعتقد بأن املذهب الشيعي الرافيض هو مذهب
رشعي إسالمي كاملذاهب األربعة !!!
الفصل األول :مجاعة اإلخوان ابنتها محاس مها عمالء للرافضة والطابور اخلامس
هلم يف بالد اإلسالم ومجاعة اإلخوان تعتقد أن املذهب الشيعي الرافيض هو مذهب رشعي
كاملذاهب األربعة
الفصل الثاين :الرد عىل مجاعة اإلخوان يف اهتامها أهل السنة السلفيني بتكفري الشيعة
الرافضة الذي يقولون (ال إله إال اهلل):
الفصل الثالث :الرد عىل دعوى مجاعة اإلخوان الضالة بالتقريب مع الشيعة
الرافضة وزعم مجاعة اإلخوان الضالة بوجود شيعة معتدلني:
الباب اخلامس :القاعدة الفاسدة يف منهج مجاعة اإلخوان " يعذر بعضنا بعض ًا فيام
اختلفنا فيه ":
الفصل األول :مجاعة اإلخوان تطبق القاعدة الفاسدة يف التوحيد ويف أصول الدين
ومع الفرق الضالة املسلمة املبتدعة وحتى مع غري املسلمني :حسن البنا ومجاعة اإلخوان
الضالة يطبقون القاعدة الضالة األخرى [ال يرض مع اإليامن بدعة] كنتيجة لتطبيقهم
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القاعدة السابقة املنحرفة
الفصل الثاين :حيلة خبيثة ماكرة ختدع هبا وحتتال هبا مجاعة اإلخوان عىل املسلمني
ملساواة الفرق الضالة املبتدعة بأهل السنة السلفيني:
الفصل الثالث :مجاعة اإلخوان تطبق القاعدة الفاسدة [يعذر بعضنا بعض ًا فيام
اختلفنا فيه] يف (فروع الدين) أيض ًا بعد أن طبقتها يف أصول الدين والتوحيد:
الفصل الرابع :اهلدف من تطبيق القاعدة الفاسدة يف منهج مجاعة اإلخوان يف أصول
الدين وفروعه:
الفصل اخلامس :مجاعة اإلخوان الضالة هم من غثاء السيل الذين تنبأ هبم النبي :
الفصل السادس :نامذج من إفساد حسن البنا ومجاعة اإلخوان يف األرض:
أوالً ـ حسن البنا ينشئ فرقة مرسح مجاعة اإلخوان ويضم إليها النسوة املمثالت
ويضم إليها الرجال النصارى ،والفرقة تبدأ باكورة أعامهلا بتمثيل القصة الغرامية (مجيل
بثينة) ،وحسن البنا يدفع املال للممثالت املسلامت الفاسقات يف الفرقة املرسحية جلامعة
اإلخوان لكي يقلن كالم الغرام للممثلني النصارى وغريهم يف املرسحيات الغرامية.
ثاني ًا ـ حسن البنا يفتي ويقول :احلقوا حلاكم وال تطلقوها إال بإذن خاص مني
واللحية غري واجبة.
ثالث ًا ـ حسن البنا يدعو زواره وضيوفه إىل حفالت األوبرا املوسيقية.
رابع ًا ـ حسن البنا ينشئ الفرقة املوسيقية جلامعة اإلخوان.
خامس ًا ـ حسن البنا ينرش الصور الفوتوغرافية للنساء املسلامت عضوات مجاعة
اإلخوان يف الصفحة األوىل يف اجلريدة الرسمية جلامعة اإلخوان املفسدين:
سادس ًا ـ حسن البنا ينرش الرسوم الكاريكاتورية يف جريدة مجاعة اإلخوان ويشجع
الرسوم الكاريكاتورية:
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الفصل السابع :نموذج من ثمرة تربية حسن البنا؛ املرشد العام لإلخوان املسلمني
(أمري املؤمنني) صويف قبوري يرقص الديسكو ! ويرشب الدخان ! ويشاهد األفالم !
ويستمع ألم كلثوم ..املرشد العام يرتك صالة اجلمعة ملشاهدة السينام ..املرشد العام يرشب
الدخان:
الفصل الثامن :منهج يوسف القرضاوي مفتي مجاعة اإلخوان وضالله يف الفتاوى:
حقيقة منهج القرضاوي وأثره يف فتاويه املضلة :نامذج وأمثلة من الفتاوى املضلة
للقرضاوي:
الباب السادس :موقف حسن البنا ومجاعة اإلخوان من اليهود والنصارى:
الفصل األول :هدم حسن البنا ملفهوم عقيدة الوالء والرباء مع اليهود والنصارى:
حسن البنا يقول بأن الكنائس هي بيوت اهلل !!! ويف كالمه تصحيح أديان النرصانية
واليهودية والدعوة لوحدة األديان:
مجاعة اإلخوان وحسن البنا يضمون النصارى كأعضاء وكمستشارين وكقادة يف
مجاعة اإلخوان وكوكالء يف االنتخابات:
الفصل الثاين :نامذج من انحرافات خلفاء حسن البنا يف مجاعة اإلخوان مع اليهود
والنصارى وهدمهم ملفهوم الوالء والرباء:
الباب السابع :املوقف احلقيقي جلامعة اإلخوان من الديمقراطية والعلامنية:
الفصل األول :مجاعة اإلخوان الضالة تدَّ عي وتزعم مواجهة العلامنية ثم تدعو
للعلامنية وتطبق العلامنية قوالً وفع ً
ال وتتحالف مع العلامنيني وتتحالف مع األحزاب
العلامنية للوصول للحكم !!!!
الباب الثامن :اهلدف األعىل واألسمى جلامعة اإلخوان وعالقة ذلك بالقاعدة
الفاسدة يف منهجهم:
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الفصل األول :حقيقة اهلدف األعىل واألسمى جلامعة اإلخوان:
الفصل الثاين :من وسائل مجاعة اإلخوان لتحقيق هدفها األسمى واألعىل:
أوالً استخدام القاعدة الفاسدة يف منهج مجاعة اإلخوان لتحقيق اهلدف األعىل
واألسمى للجامعة:
ثاني ًا استخدام واتباع الطريقة املبارشة والطريقة غري املبارشة إلسقاط احلكومات يف
البالد اإلسالمية وللوصول إىل احلكم يف تلك البالد اإلسالمية:
ثالث ًا املرحلية يف الدعوة:
رابع ًا إقامة التنظيم العاملي جلامعة اإلخوان والتنظيامت املحلية:
خامس ًا :البيعة يف تنظيم مجاعة اإلخوان:
الفصل الثالث :حسن البنا يبدي إعجابه الشديد بمحاولة ويل الصوفية القبورية
(أمحد البدوي) االنقالب عىل حاكم مرص املسلم وإقامة خالفة صوفية قبورية بمرص:
الفصل الرابع  :حسن البنا حياول عمل انقالب يف احلكم ضد حاكم مرص حينئذ
فاروق ،وملا بدأ فاروق يواجه حسن البنا ومجاعته إذا بحسن البنا يكذب وينفي حماولته
عمل انقالب ويعلن رضاءه باألنظمة العلامنية السائدة يف البالد !!!:
الفصل اخلامس :نامذج من الدول التي حكمتها مجاعة اإلخوان:
الباب التاسع :الفرق بني منهج اإلصالح عند أهل السنة السلفيني وبني مجاعة
اإلخوان الضالة:
الفصل األول :اختالف تفسري أهل السنة السلفيني لكلمة التوحيد وللتوحيد عن
مجاعة اإلخوان الضالة:
الفصل الثاين :اختالف منهج أهل السنة السلفيني مع منهج مجاعة اإلخوان الضالة:
الفصل الثالث :اختالف وسائل أهل السنة واجلامعة عن مجاعة اإلخوان يف
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اإلصالح:
الفصل الرابع :الرد عىل شبهة جلامعة اإلخوان الضالة:
الفصل اخلامس :مقارنة بني شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وبني حسن البنا
مؤسس مجاعة اإلخوان:
الباب العارش :املوقف احلقيقي جلامعة اإلخوان من الدعوة السلفية والسلفيني
والدولة السعودية السلفية:
الفصل األول :موقف مجاعة اإلخوان من الدعوة السلفية والسلفيني أهل السنة:
الفصل الثاين :موقف مجاعة اإلخوان من اململكة السعودية السلفية:
الباب احلادي عرش :مجاعة اإلخوان هي كالرسطان وكالطاعون الذي يصيب
املسلمني واألمة اإلسالمية:
الباب الثاين عرش :انحرافات أخرى يف منهج حسن البنا ومجاعة اإلخوان:
الفصل األول :حتويل حسن البنا االنتامء من االنتامء لإلسالم وألهل السنة واجلامعة
إىل التعصب له وجلامعته
الفصل الثاين :اغـتـرار حسن البنا بالكثرة وبعده عن منهج السلف:
الفصل الثالث :حسن البنا احلاكم بأمره:
الفصل الرابع :شيخ اإلسالم ابن تيمية يرد عىل املبتدع حسن البنا:
الفصل اخلامس :ملخص بعض اجلرائم التي اقرتفها سيد قطب
البيان يف تكفري وسب سيد قطب للصحابة رضوان اهلل عليهم
بعض األدلة عىل أن تكفري سيد قطب وسبه للصحابة هو عن تعمد وإرصار وقصد:
أوالً :نصيحة وإنكار الشيخ حممود شاكر عىل سيد قطب سبه وتكفريه للصحابة ورد
سيد قطب برفض النصيحة وبسب وشتم الشيخ حممود شاكر:
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ثاني ًا :ترصيح سيد قطب بأنه يسعى إلعادة كتابة التاريخ اإلسالمي من خالل جلنة
هو عضو فيها !!!
عيل أكرب خامنئي املرشد األعىل يف إيران ُي َرتجم بنفسه كتب سيد قطب للفارسية
و ُيثني عليه وينصح بقراءة كتبه و ُيصدر طابع ًا بريدي ًا إحياء لذكراه:
الباب الثالث عرش :بيان وإجياز لبعض البدع الكربى التي تبنتها مجاعة اإلخوان
وخرجت بمقتضاها عن الطائفة املنصورة الناجية أهل السنة واجلامعة:
الباب الرابع عرش :نــصـيــحة للـقــارئني وللمنتمني جلامعة اإلخوان:
الباب اخلامس عرش :حتذير كبار العلامء من مجاعة اإلخوان ومن مؤسسها حسن
البنا.
هذا هو فهرس الكتاب ،وهو وحده كاف للداللة عىل تكفري صاحبه لإلخوان
املسلمني ،ألن سلفه الذين يعتربه مرجعه يف كل قضية يطرحها ال يقولون إال بذلك ..بل
إهنم خيريونه بني القول بتكفريهم ،وبني أن يكفر هو نفسه ..ويكفي يف ذلك مجيعا رميهم
بالقبورية ،والتي ال تعني إال الرشك اجليل.
النموذج الثاين :كتاب [اإلخوان املسلمون :الوجه اآلخر]
وهو ملؤلفه الشيخ عيل احلذيفي ،والذي بني هدفه من كتابه هذا بقوله( :فرقة
[اإلخوان املسلمني] ،صنع هلا كبارها صيت ًا كبري ًا يغطي عىل حقائقها وفضائحها ،وروجوا
هلا عىل أهنا هي الفرقة الناجية ،والطائفة املنصورة ،جاهلني أو متجاهلني أن منهجها خمالف
متام ًا ومصادم كل املصادمة بل يسري باالجتاه املعاكس للطائفة الناجية والفرقة املنصورة،
ومع هذا فــ [اإلخوان املسلمون] يصنعون ألنفسهم زمخ ًا إعالمي ًا كبري ًا ،وهالة عجيبة
وكأهنم هم الذين يف الساحة وحدهم وهم الذين حفظ اهلل هبم دينه ورشيعته ،وقد دفعتني
هذه التغطية اإلعالمية هلذه الفرقة إىل كتابة يشء خمترص عن حقيقتها وفضائحها كام فعل
430

العلامء من قبيل وهلم يف ذلك قصب السبق ،وإنام فعلوا ذلك ليهلك من هلك عن بينة وحيي
()1

من حي عن بينة)

وهو ـ كسائر السلفية الذين حتدثوا عن اإلخوان ـ راحوا يثبتون أوال انتامءهم أو
تأثرهم بالتصوف ،وبعد ذلك حيكمون عليهم بام حيكمون عىل التصوف والصوفية.
يقول احلذيفي عند حديثه عن الشيخ حسن البنا ..( :نشأ وتعلم عىل تعليم املدارس
النظامية ،أي :مل يتلق تعليمه عىل يد واحد من أهل العلم ،بل نشأ عىل أحدى الطرق
الصوفي ة ،وهي الطريقة احلصافية كام اعرتف هو نفسه بذلك ،وشهد عليه طلبته املقربون
إليه وأصحابه الذين عارشوه ردح ًا من الزمن ،وبقي هو عىل هذه الطريقة واستمر يزور
أهلها ويذهب إليهم حتى آخر أيام حياته ..كانت لنشأة حسن البنا أثرها البالغ عىل مجاعة
(اإلخوان املسلمني) وعىل أفرادها ،فقد ترسب إىل اجلامعة كثري من معامل التصوف وآثاره
بواسطة حسن البنا دون أن يتفطن هلا كثري من أتباعها ،ومن ذلك :البيعة للمشائخ والكبار
للجامعة ..الرسية والتكتيم ..حرص الدين بجزئية من جزئياته ،ويشء من شعائره ،والغلو
يف هذه اجلزئية ..تقسيم الدين إىل قشور ولباب ..تقسيم الدعاة إىل فقهاء واقع وغريهم..
وجود املرشد والذي ال تصدر اجلامعة إال عن رأيه ،والذي يطاع طاعة عمياء ..حرص والء
أفراد اجلامعة عىل طريقتهم فقط ،وزعمهم أن هذا من عدم االزدواجية يف الوالء..
()2

األناشيد).

وهو يؤكد هذا بام يذكره الذين أرخوا للجامعة ،ومنهم جابر رزق الذي قال يف كتابه
[حسن البنا بقلم تالمذته ومعارصيه]( :ويف دمنهور توثقت صلته باإلخوان احلصافية،
وواظب عىل احلرضة يف مسجد التوبة يف كل ليلة مع اإلخوان احلصافية ،ورغب يف أخذ
(  )1اإلخوان املسلمون :الوجه اآلخر ،ص.4
(  )2اإلخوان املسلمون الوجه اآلخر ،ص.12
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()1

الطريقة ،حتى انتقل من مرتبة املحب إىل مرتبة التابع املبايع)

وقال الندوي( :الشيخ حسن البنا ونصيب الرتبية الروحية يف تكوينه ،ويف تكوين
حركته الكربى :إنه كان يف أول مرة – كام رصح بنفسه – يف الطريقة احلصافية الشاذلية
وكان قد مارس أشغاهلا وأذكارها وداوم عليها مدة ،وقد حدثني كبار رجاله وخواص
أصحابه أنه بقي متمسك ًا هبذه األشغال واألوراد إىل آخر عهده ويف زمحة أعامله ،وكان
()2

إعجابه ومواظبته عىل وردها املعروف بالوظيفة الرزوقية)

وهكذا راح يرميه بتهمة [القبورية] التي عرفنا معناها عند السلفية ،وخصوصا عند
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وتالميذه ،وقد استدل لذلك بقول الشيخ حسن البنا يف
[مذكرات الدعوة والداعية] ( :وكنا يف كثري من أيام اجلمع التي يتصادف أن نقضيها يف
دمنهور ،نقرتح رحلة لزيارة أحد األولياء األقربني من دمنهور ،فكنا أحيانا نزور دسوق
فنميش عىل أقدامنا بعد صالة الصبح مبارشة ،حيث نصل حوايل الساعة الثامنة صباح ًا،
فنقطع املسافة ين ثالث ساعات وهي نحو عرشين كيلو مرتا ،ونزور ونصل اجلمعة،
ونسرتح بعد الغداء ،ونصل العرص ونعود أدراجنا إىل دمنهور حيث نصلها بعد املغرب
تقريب ًا ،وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن يف مقربهتا الشيخ سيد سنجر من خواص
رجال الطريقة احلصافية واملعروفني بصالحهم وتقواهم ،ونقيض هناك يوم ًا كام ً
ال ثم
نعود)(.)3
()4

وهكذا ينقل عن سيد قطب تأويله لالستواء (بام يشبه كالم اجلهمية)

ـ كام يعرب

عن ذلك ـ وهو قوله( :واالستواء عىل العرش كناية عن غاية السيطرة واالستعالء) ،وقوله:
(  )1حسن البنا بقلم تالمذته ومعارصيه ،ص.8
(  )2التفسري السياس لإلسالم ،ص.139-138
(  )3مذكرات الدعوة والداعية( ،ص)36
(  )4اإلخوان املسلمون الوجه اآلخر ،ص.12
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(وكذلك العرش ،فنحن نؤمن به كام ذكره وال نعلم حقيقته .أما االستواء عىل العرش
فنملك أن نقول :إنه كناية عن اهليمنة عىل هذا اخللق .استنادا إىل ما نعلمه من القرآن عن
يقني من أن اهلل سبحانه ال تتغري عليه األحوال .فال يكون يف حالة عدم استواء عىل العرش،
ثم تتبعها حالة استواء .والقول بأننا نؤمن باالستواء وال ندرك كيفيته ال يفرس قوله تعاىل:
(ثم استوى) ،واألوىل أن نقول :إنه كناية عن اهليمنة كام ذكرنا)
وقد رد عىل هذا بقول الشيخ عبد العزيز بن باز معلق ًا عىل كالم سيد قطب( :معناه
إنكار االستواء املعروف وهو العلو عىل العرش ،وهذا باطل يدل عىل أنه مسكني ضائع يف
()1

التفسري)

وهذا وحده كاف للحكم بكفره عند مجيع السلفية ،وقد نقلنا من كالم ابن باز وغريه
الكثري من النصوص الدالة عىل ذلك.

(  )1رشيط :أقوال العلامء يف مؤلفات سيد قطب.
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السلفية ..وتكفري املدارس الشيعية
يعترب الشيعة ـ وخصوصا اإلمامية منهم ـ من أكرب املظاهر التي تظهر فيها العدوانية
السلفية بقمة عنفواهنا وجالهلا ورشاستها ،ذلك أهنم عند حديثهم عنهم يفقدون كل ما
بقي هلم من عقل وحكمة وبصرية ليصبحوا كذلك األسد اجلريح اجلائع إذا رأى فريسته
السهلة.
ولذلك يمكن ألي شخص أن يستفز من شاء منهم ليخرجه من طوره اإلنساين إىل
طوره البهيمي السبعي بيشء بسيط جدا ،وهو أن يذكر له بأن الشيعة طائفة من املسلمني،
أو أن هلم بعض احلسنات ،أو أنه ال يصح تكفريهم ،أو أهنم ال يقولون بتحريف القرآن..
فيكفي هذا أو بعضه ليتحول السلفي إىل وحش رشس ،قد يقيض عىل نفسه ،أو يقيض عىل
أي يشء يقف بجانبه.
وقد حصل يل هذا كثريا يف حوارايت التي أحاول فيها التقريب بني املذاهب
اإلسالمية ،وردم اهلوة التي حفرها الشيطان بينهم ..فكنت حينها أحلظ تلك الوجوه التي
كانت تدعي الوحدة والتسامح والسالم وتتحمس هلا تتغري وتنقلب انقالبا تاما ،وأحلظ
األلسن كيف ترغي وتزبد ،وكيف تطري معها العقول ..وكنت أشفق عىل حمدثي أن تصيبه
جلطة أو يرتفع ضغط دمه أو تصيبه سكتة قلبية ،فلذلك أسارع إىل تغيري احلديث خشية أن
أتسبب يف أي مكروه ألمثال هذه العقول الصغرية التي ال تطيق احلوار.
والسلفية لذلك كله ال يكتفون بتكفريهم فقط ..بل يضيفون إليه توابل كثرية من
الكذب عليهم لتجعلهم رش أهل امللل ،وأكفر أهل األرض ..بل يصورون للعامة واخلاصة
أنه مل تقع مصيبة يف األمة إال كانوا خلفها واملدبرين هلا ..وجييشون لذلك ما تعودوا أن
جييشوه من كالم سلفهم وخلفهم.
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وهم ـ فوق ذلك ـ ينتقون من كتبهم ما شاءت هلم أهواؤهم لريموهم بالعظائم ،فإذا
رأوا ألف مرجع من مراجعهم يرصح بأن القرآن الكريم كالم اهلل ،وأنه مل يمسه التحريف
وال التبديل أعرضوا عنهم مجيعا ،وراحوا إىل أي أي جمهول أو مغمور ليجعلوه لساهنم
الناطق رغم أنوفهم.
وهكذا يذهبون إىل كتبهم التي مجعت الغث والسمني ،والصحيح والضعيف،
واملقبول واملرفوض ،ليلزموهم بكل ما فيها ..لكنهم إن قيل هلم :لقد روى رواتكم مثلام
روى رواتنا ،ونحن ال نلزمكم بام تكذبونه من الروايات ،فال تلزمونا بام نكذبه منها ،رفضوا
منهم هذا ..وأرصوا عىل أن يكيلوا ألنفسهم بخالف ما يكيلون هلم.
وهذا كله يرجع لتخيل السلفية عن استعامل العقل املقدس الذي وهبه اهلل لعباده
ليزنوا به األمور ..ألن غلبة السبعية والبهيمية عىل العقل متنعه من التفكري السليم ..بل
جتعله كذلك األسد الذي يستحل فريسته ،وال يأذن هلا يف الدفاع عن نفسها.
والسبب األكرب الذي جعل السلفية يستعملون كل هذا مع الشيعة سياس بالدرجة
األوىل . .ذلك أن الشيعة كانت لفرتات تارخيية كثرية متثل املعارضة ،ألهنا مل تكن تعرتف
باحلكومات القائمة ،وتتصور أهنا اغتصاب حلق أهل البيت ..ولذلك شن احلكام محلتهم
عليها ابتداء من بني أمية ..واستغلوا السلف واخللف لينرشوا هلم من تشوهيها ما شاءت
هلم أهواؤهم وعدوانيتهم ..ولذلك ورد فيهم من اآلثار ما مل يرد يف أي طائفة من الطوائف.
وهذه مظلمة عظيمة ال يصح لنا أن نسكت عنها ،أو أن نوافقها ،فالظلم حرام..
وأعظم الظلم أن يظلم مسلم بسبب حبه لنبيه وآل بيت نبيه..
بناء عىل هذا سنكتفي يف هذا الفصل بذكر ترصحيات سلف السلفية وخلفهم بتكفري
الشيعة ،وآثار ذلك التكفري ( . .)1أما أسباب التكفري والرد عليها ،فقد ذكرناها يف حمل آخر
(  ) 1يتصور البعض أن هذا املوقف التكفريي خاص بالشيعة اإلمامية االثني عرشية ،وهذا غري صحيح ،فالشيعة الزيدية أيضا
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من كتبنا ،ألن غرضنا من هذا الكتاب هو بيان تكفري السلفية لألمة مجيعا.
أوال ـ تكفري السلفية املتقدمني للشيعة.
تنقل املصادر املسندة للسلفية الكثري من النصوص ـ التي ال ندري مدى صحتها ـ
عن أئمة السلفية األوائل ،ومحلتهم الشديدة عىل الشيعة..
وهي ـ إن صحت ـ تنم عن حقد شديد ال يتناسب مع أولئك األعالم الكبار ،وربام
يكونون قد قالوا ذلك ـ يف حال صحته ـ إرضاء للسلطات األموية احلاكمة التي جعلت
مرشوعها األكرب حرب اإلمام عيل وذريته ..حتى وصل األمر يف ذلك العرص إىل اعتبار
بعيل حمظورة إالّ لبني هاشم ،فكان بعضهم خياف من اسمه ،فيصغّره ،ويقول :انا
التسمية ّ
عيل بن رباح( :ال
ُع َ ّيل ولست بعيل ..قال قتيبة بن سعيد سمعت الليث بن سعد يقول :قال ُّ
ِ
أجعل يف ٍّ
َيل) ،وقال سلمة بن شبيب( :سمعت أبا عبد
حل من ّ
سامين ُع َل ّي ًا فإن اسمي ع ّ
ِ
َيل قتلوه ،فبلغ ذلك رباح ًا
الرمحن املقرىء يقول :كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه ع ّ
ِ
()1
سامه به)
َيل) و ُحي ّرج عىل من ّ
فقال :هو ُع َ ّيل ،وكان يغضب من (ع ٍّ
باإلض افة إىل أن املقصود بالتشيع يف ذلك احلني ليس املذهب املعروف ،وإنام كان
جمرد حمبة اإلمام عيل ،أو تقديمه عىل سائر الصحابة ،كام نص عىل ذلك ابن حجر يف قوله:
(والتشيع حمبـة عيل وتقديمه عىل الصحابة ،فمن قدمه عىل أيب بكر وعمر فهو غال يف تشيعه
و ُيطلق عليه رافيض ،فإ ْن انضاف إىل ذلك السب والترصيح بالبغض فغـال يف الرفضْ ،
وإن
()2

اعتقـد الرجعـة إىل الدنيـا فأشـد يف الغلو)

مشمولون بالتكفري السلفي ،بناء عىل عقائدهم التي ال ختتلف عن عقائد املعتزلة ،والتي يتفق السلفية مجيعا عىل تكفري القائل
هبا ،وقد شن الوادعي السلفي محلة شديدة عليهم ،وقد ُسئل عنهم فقال :هم بعيدون عن السنة ،ثم ذكر مقولة :ائتني بزيدي
صغري أخرج لك منه رافضي ًا كبري (انظر :بغية الطالب األملعي لفتاوى املحدث العالمة مقبل بن هادي الوادعي (ص )3
(  )1هتذيب الكامل ج  ،429 :20هتذيب التهذيب .280 :7
(  )2هدي الساري ص .640
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و قال( :وقد كنت استشكل توثيقهم الناصبي غالبا ،وتوهينهم الشيعة مطلقا ،وال
سيام أن عليا ورد يف حقه( :ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق) ،ثم ظهر يل يف اجلواب
عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب وهو كونه نرص النبي  ،ألن من الطبع البرشي
بغض من وقعت منه إساءة يف حق املبغض واحلب بالعكس ،وذلك ما يرجع إىل أمور الدنيا
غالبا واخلري يف حب عيل وبغضه ليس عىل العموم ،فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه
نبي أو إله ،تعاىل اهلل عن أفكهم والذي ورد يف حق عيل من ذلك قد ورد مثله يف حق
األنصار وأجاب عنه العلامء أن بغضهم ألجل النرص كان ذلك عالمة نفاق وبالعكس.
فكذا يقال يف حق عيل .وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة
والتمسك بأمور الديانة ،بخالف من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب وال يتورع يف
األخبار ،واألصل فيه أن الناصبة اعتقدوا أن عليا قتل عثامن أو كان عليه فكان بغضهم له
()1

ديانة بزعمهم .ثم انضاف إىل ذلك أن منهم من قتلت أقاربه يف حروب عيل)

بناء عىل هذا روى السلفية ـ املتقدمون منهم واملتأخرون ـ الكثري من الروايات عن
سلفهم األول ،باعتبار أقواهلم فيهم نصوصا مقدسة ال يصح نقضها وال نقدها وال حتى
توجيهها..
ومن أوائل تلك النصوص ما يروونه عن علقمة بن قيس النخعي (62هـ) وقوله:
()2

(لقد غلت هذه الشيعة يف عيل كام غلت النصارى يف عيسى بن مريم)

ومنها الروايات الكثرية عن عامر الشعبي (105هـ) ،والتي نقلها ابن تيمية وغريه
من أعالم السلفية ،وهي إن صحت تدل عىل حقد كبري ال يتناسب مع جالل هذا العلم

(  )1هتذيب التهذيب ()458 /8
(  )2السنة لعبد اهلل بن أمحد .548/2
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ومكانته ،فقد رووا عنه قوله( :ما رأيت أمحق من اخلشبية ([ )1يقصد الشيعة ] ،لو كانوا من
الطري لكانوا رمخا ،ولو كانوا من البهائم لكانوا محرا ،واهلل لو طلبت منهم أن يملؤوا هذا
()2

البيت ذهبا عىل أن أكذب عىل عيل ألعطوين ،واهلل ما أكذب عليه أبدا)

ورووا عنه هذا القول الطويل املمتلئ بالكذب عليهم( :أحذركم أهل هذه األهواء
املضلة ،ورشها الرافضة ،مل يدخلوا يف االسالم رغبة وال رهبة ،ولكن مقتا ألهل االسالم
()3

وبغيا عليهم)

ثم راح يقارن بني الشيعة واليهود ليجعل الشيعة هيود هذه األمة ـ متناسيا تتلمذه
وتتملذ إخوانه من السلف عىل اليهود ـ فقال( :وآية ذلك أن حمنة الرافضة ،حمنة اليهود.
قالت اليهود :ال يصلح امللك إال يف آل داود ،وقالت الرافضة ال تصلح اإلمامة إال يف ولد
عيل ،وقالت اليهود :ال جهاد يف سبيل اهلل حتى خيرج املسيح الدجال ،وينزل سيف من
السامء ،وقالت الرافضة :ال جهاد يف سبيل اهلل حتى خيرج املهدي ،وينادي مناد من السامء..
واليهود يؤخرون الصالة إىل اشتباك النجوم ،وكذلك الرافضة يؤخرون املغرب إىل اشتباك
النجوم ..واليهود تزول عن القبلة شيئا ،وكذلك الرافضة ،واليهود تنود يف الصالة،
وكذلك الرافضة ،واليهود تسدل أثواهبا يف الصالة ،وكذلك الرافضة ..واليهود حرفوا
التوراة ،وكذلك الرافضة حرفوا القرآن .واليهود قالوا :افرتض اهلل علينا مخسني صالة،
وكذلك الرافضة ..واليهود ال خيلصون السالم عىل املؤمنني إنام يقولون :السام عليكم ـ
والسام املوت ـ وكذلك الرافضة ..واليهود ال يرون املسح عىل اخلفني ،وكذلك الرافضة..
(  )1يقصد الشيعة ،واخلشبية نسبة إىل اخلشب ،وذلك ألهنم كانوا يرفضون القتال بالسيف ويقاتلون باخلشب ،وذكر ابن حزم
(الفصل  ) 45/5أن بعض الشيعة كانوا ال يستحلون محل السالح حتى خيرج الذي ينتظرونه فهم يقتلون الناس باخلنق
وباحلجارة ،واخلشبية باخلشب فقط.
(  )2منهاج السنة النبوية ()22 /1
(  )3السنة لعبد اهلل بن أمحد  ،549/2واخلالل يف السنة  ،497/1والاللكائي يف رشح السنة .1461/7
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واليهود تبغض جربيل ،ويقولون هو عدونا من املالئكة ،وكذلك الرافضة ،يقولون غلط
()1

جربيل بالوحي عىل حممد)

وهكذا راح يشببهم بالنصارى ،فقال ـ كام يروونه عنه ـ( :وكذلك الرافضة وافقوا
النصارى يف خصلة :النصارى ليس لنسائهم صداق إنام يتمتعون هبن متتعا ،وكذلك
الرافضة يتزوجون باملتعة ،ويستحلون املتعة ،وفضلت اليهود والنصارى عىل الرافضة
بخصلتني ،سئلت اليهود :من خري أهل ملتكم؟ قالوا :أصحاب موسى ،وسئلت النصارى
من خري أهل ملتكم؟ قالوا :حواري عيسى .وسئلت الرافضة من رش أهل ملتكم؟ قالوا
أصحاب حممد ،أمروا باالستغفار هلم ،فسبوهم والسيف عليهم مسلول إىل يوم القيامة ،ال
تقوم هلم راية ،وال يثبت هلم قدم وال جتتمع هلم كلمة ،وال جتاب هلم دعوة ،دعوهتم
()2

مدحوضة ،وكلمتهم خمتلفة ،ومجعهم متفرق ،كلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهلل)

مرصف (112هـ) قوله( :الرافضة ال تنكح نساؤهم،
وهكذا رووا عن طلحة بن ّ
()3

وال تؤكل ذبائحهم ،ألهنم أهل ردة)

ورووا عن مسعر بن كدام (155هـ) أنه لقيه رجل من الرافضة فكلمه بشئ ..فقال
()4

له مسعر :تنح عني فإنك شيطان)

ورووا عن أشهب بن عبدالعزيز أن مالكا سئل عن الرافضة فقال( :ال تكلمهم وال
()5

ترو عنهم فإهنم يكذبون)

وهكذا قال حممد بن يوسف الفريايب (212هـ)( :ما أرى الرافضة واجلهمية إال
(  )1منهاج السنة النبوية ()24 /1
(  )2منهاج السنة النبوية ()26 /1
(  )3اإلبانة الصغرى ص..161
(  )4الاللكائي يف رشح السنة ..1457/8
(  )5ذكره ابن تيمية يف منهاج السنة .61/1
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()1

زنادقــة)

وقال القاسم بن سالم (224هـ)( :عارشت الناس ،وكلمت أهل الكالم ،وكذا،
فام رأيت أوسخ وسخ ًا ،وال أقذر قذر ًا ،وال أضعف حجة ،وال أمحق من الرافضة ،ولقد
وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثالثة رجال :جهميني ورافيض ،أو رافضيني وجهمي،
()2

وقلت :مثلكم ال يساكن أهل الثغور فأخرجتهم)

وقال أمحد بن يونس (227هـ)( :إنا ال نأكل ذبيحة رجل رافيض ،فإنه عندي
()3

مرتد)

ورووا أن أمحد بن حنبل (241هـ) سئل :عن رجل له جار رافيض يسلم عليه؟ قال:
()4

(ال ،وإذا سلم عليه ال يرد عليه)

وهكذا قال البخاري (256هـ) يف كتاب [خلق أفعال العباد]( :ما أبايل صليت
خلف اجلهمي والرافيض ،أم صليت خلف اليهود والنصارى ،وال يسلم عليهم ،وال
()5

يعادون ،وال يناكحون ،وال يشهدون ،وال تؤكل ذبائحهم)

وهكذا قال أبو زرعة الرازي (264هـ)( :إن اجلهمية كفار ،وإن الرافضة ،رفضوا
()6

اإلسالم)

وقال احلسن بن عيل بن خلف الربهباري (329هـ)( :واعلم أن األهواء كلها ردية،
تدعوا إىل السيف،وأردؤها وأكفرها الرافضة،واملعتزلة ،واجلهمية ،فإهنم يريدون الناس
(  )1رشح أصول اعتقاد أهل السنة .1457/8
(  )2السنة للخالل .499/1
(  )3رشح أصول اعتقاد أهل السنة .459/8
(  )4السنة للخالل .494/1
(  )5خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف) ص.125
(  )6رشح أصول اعتقاد أهل السنة .178/1
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()1

عىل التعطيل والزندقة)

وقال ابن بطة (387هـ)( :وأما الرافضة :فأشد الناس اختالف ًا ،وتباين ًا ،وتطاعن ًا،
فكل واحد منهم خيتار مذهب ًا لنفسه يلعن من خالفه عليه ،ويكفر من مل يتبعه .وكلهم يقول:
إنه ال صالة ،وال صيام ،والجهاد ،وال مجعة ،وال عيدين ،وال نكاح ،وال طالق ،وال بيع،
والرشاء ،إال بإمام وإنه من ال إمام له ،فال دين له ،ومن مل يعرف إمامه فال دين له ..ولوال
ورشف قدره ،ونزهه أن خيلط به نجاسات
ما نؤثره من صيانة العلم ،الذي أعىل اهلل أمره ّ
أهل الزيغ ،وقبيح أقواهلم ،ومذاهبهم ،التي تقشعر اجللود من ذكرها ،وجتزع النفوس من
استامعها ،وينزه الع قالء ألفاظهم وأسامعهم عن لفظها ،لذكرت من ذلك ما فيه عربة
()2

للمعتربين)

وقال القحطاين (387هـ) يف نونيته التي هيتم هبا السلفية ويعظموهنا وحيفظوهنا(:)3
ِ
ٍ
ٍ
من ِّ
جــان
ناطــق أو
إنـس
كـل
حل َص
إن
َ
رشمن وطي َء ا َ
الروافض ُّ
ورموهـــــــــم بالظلـــــــ ـ ِم والعـــــ ِ
ـدوان
ّبي وخونوا أصــحابــــــــــــــــــه
ُ
ُ
مدحوا الن َ
جــدالن عند اهلل منتقضــــــ ِ
ــان
ح ّبـوا قرابتــ َه وس َّبـــوا صحبــــــــه
وبعد هؤالء مجيعا وغريهم جاء ابن تيمية (728هـ) إىل كل األحقاد التي ورثها عن
سلفه ،فصبها عىل الشيعة ،وألف الكتب يف ذلك ،ومن أقواله فيهم( :واهلل يعلم وكفى باهلل
علي ًام ،ليس يف مجيع الطوائف املنتسبة إىل اإلسالم مع بدعة وضاللة رش منهم :ال أجهل،
وال أكذب ،وال أظلم وال أقرب إىل الكفر والفسوق والعصيان ،وأبعد عن حقائق اإليامن
()4

منهم)

(  )1رشح السنة ص.54
(  )2اللطيف لرشح مذاهب أهل السنة ص.252-251
(  )3نونيه القحطاين ص. 21
(  )4منهاج السنة .160/1
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ويقول( :وهؤالء الرافضة :إما منافق ،وإما جاهل ،فال يكون رافيض وال جهمي إال
منافق ًا ،أو جاه ً
ال بام جاء به الرسول  ،ال يكون فيهم أحد عامل ًا بام جاء به الرسول  مع
اإليامن به .فإن خمالفتهم ملا جاء به الرسول  ،وكذهبم عليه ال خيفى قط إال عىل مفرط يف
()1

اجلهل واهلوى)

وقال( :فبهذا يتبني أهنم رش من عامة أهل األهواء ..وأيض ًا فغالب أئمتهم زنادقة
()2

إنام يظهرون الرفض ألنه طريق إىل هدم اإلسالم)

ويقول عن جهلهم وضالهلم( :القوم من أضل الناس عن سواء السبيل فإن األدلة
إما نقليه وإما عقليه ،والقوم من أضل الناس يف املنقول واملعقول ،يف املذاهب والتقرير،
وهم من أشبه الناس بمن قال اهلل فيهمَ ﴿ :و َقا ُلوا َل ْو ُكنَّا ن َْس َم ُع َأ ْو َن ْع ِق ُل َما ُكنَّا ِيف َأ ْص َح ِ
اب
الس ِع ِري﴾ [امللك ،]10 :والقوم من أكذب الناس يف النقليات ،ومن أجهل الناس يف
َّ
العقليات ،يصدقون من املنقول بام يعلم العلامء باالضطرار أنه من األباطيل ويكذبون
()3

باملعلوم من االضطرار ،املتواتر أعظم تواتر يف األمة جي ً
ال بعد جيل)

ويقول عن اشتهارهم بالكذب( :وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد عىل
أن الرافضة أكذب الطوائف ،والكذب فيهم قديم ،وهلذا كان أئمة اإلسالم يعلمون
()4

امتيازهم بكثرة الكذب)

ويقول عن عدائهم للمسلمني ومنارصهتم الكفرة واملرشكني( :وقد عرف العارفون
باإلسالم أن الرافضة متيل مع أعداء الدين ،وملا كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة
(  )1منهاج السنة .161/1
(  )2جمموع الفتاوى .483-482/28
(  )3منهاج السنة .8/1
(  )4منهاج السنة .59/1
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هيودي ًا ،ومرة نرصاني ًا أرميني ًا ،وقويت النصارى بسبب ذلك النرصاين األرميني ،وبنوا
كنائس كثرية بأرض مرص يف دولة أولئك الرافضة املنافقني ،وكانوا ينادون بني القرصين:
()1

من لعن وسب فله دينار وأردب)

ويقول( :والرافضة حتب التتار ودولتهم ألنه حيصل هلم هبا من العز ماال حيصل
بدولة املسلمني ،والرافضة هم معاونون للمرشكني واليهود والنصارى عىل قتال املسلمني،
وهم كانوا من أعظم األسباب يف دخول التتار قبل إسالمهم إىل أرض املرشق بخراسان
والعراق والشام ،وكانوا من أعظم الناس معاونة هلم عىل أخذهم لبالد اإلسالم وقتل
املسلمني وسبي حريمهم ،وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع اخلليفة ،وقضيتهم يف حلب مع
()2

صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم النـــاس)

ويقول( :وهؤالء يعاونون اليهود والنصارى واملرشكني عىل أهل بيت النبي 
وأمته املؤمنني ،كام أعانوا املرشكني من الرتك والتتار عىل ما فعلوه ببغداد وغريها بأهل بيت
النبوة ،ومعدن الرسالة ولد العباس وغريهم من أهل البيت املؤمنني من القتل والسبي
وخراب الديـــار .ورش هؤالء ورضرهم عىل أهل اإلسالم ال حيصيه الرجل الفصيح يف
()3

الكالم)

وهكذا نرى ابن القيم يسري عىل هنج شيخه ابن تيميه ،ومشاخيه من السابقني من
السلفية ،بل إنه يستعمل ما يسميه توسام ليخرب عن حقيقة الشيعة ،وأهنم ليسوا سوى
خنازير ..كام عرب عن ذلك بقوله( :ثم إن كنت من املتوسمني فاقرأ هذه النسخة من وجوه
أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورة بصورة اإلنسانية ..واقرأ

(  )1جمموع الفتاوى 637/28
(  )2جمموع الفتاوى.528-527/28
(  )3جمموع الفتاوى .309/25
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نسخة اخلنازير من صور أشبهاهم وال سيام أعداء خيار خلق اهلل بعدالرسل وهم أصحاب
رسول اهلل  فإن هذه النسخة ظاهرة عىل وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغري
كاتب ،وهي تظهر وختفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه ،فإن اخلنزير أخبث احليوانات
وأردؤها طباعا ،ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فال يأكلها ويقوم االنسان عن رجيعة فيبادر
اليه فتأمل مطابقة هذا الوصف ألعداء الصحابة كيف جتده منطبقا عليهم فإهنم عمدوا إىل
أطيب خلق اهلل وأطهرهم فعادوهم وتربؤوا منهم ثم والواكل عدو هلم من النصارى
واليهود واملرشكني ،فاستعانوا يف كل زمان عىل حرب املؤمنني املوالني ألصحاب رسول
اهلل  باملرشكني والكفار ورصحوا بأهنم خري منهم فاي شبه ومناسبة أوىل هبذا الرضب من
()1

اخلنازير فإن مل تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من املتوسمني)

وهكذا جعل ابن القيم من رشوط التوسم والفراسة والصالح أن يرى املؤمن
إخوانه من الشيعة بصورة اخلنازير ..وإال فلن يتوسم الصالح أبدا.
هذه جمرد نامذج عن أحقاد سلف السلفية عىل الشيعة ،وإال فإن أقواهلم فيهم،
وخاصة أقوال ابن تيمية ال تكاد تعد وال حتص ،وهي التي ال يزال يرددها خلفهم ،بعد أن
أضافوا إليها أيضا املزيد من األحقاد والعقد ،وخاصة بعد أن أعاهنتم ودعمتتهم السلطات
السياسية التي يعظموهنا وخيضعون هلا عىل ذلك.

ثانيا ـ تكفري السلفية املتأخرين للشيعة.
ربام مل حيدث يف التاريخ مجيعا أن شنت حرب حاقدة عىل طائفة من الطوائف تريد
حرماهنا من كل حقوقها يف الدنيا واآلخرة ،وإلصاق كل التهم هبا ،مثلام فعلت السلفية مع
الشيعة اإلمامية ،وخصوصا بعد متكنها وألول مرة يف التاريخ من تأسيس دولتها ذات
الطابع اإلسالمي امللتزم.
(  )1مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ()254 /1
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فبعد تلك الفرتة مبارشة نيس علامء السلفية أحقادهم عىل الصوفية واألشاعرة
واملاتريدية واملعتزلة ..بل نسوا الصهيونية والصليبة ..بل نسوا الشيطان نفسه ..ليفرغوا
أنفسهم حلرب الشيعة ،باعتبارها العدو األول للدين ولألمة ..وباعتبارها كذلك كيانا هيدد
املنطقة والكرة واألرضية واملجموعة الشمسية وكل الكون.
ويف هذا الوقت بالذات ظهرت تلك الفتاوى الدبلوماسية املتساهلة مع مدارس
األمة األخرى غري الشيعة  ،ألهنا ال تريد أن تتفرغ وحدها حلرب الشيعة ،وحرب دولتها،
فلذلك تساهلت مع اجلميع ـ مؤقتا ـ لتستعملهم يف حرب الشيعة وحرب دولتها الفتية..
وقد نجحت يف ذلك نجاحا كبريا.
وسأكتفي هنا بذكر بعض الفتاوى والنامذج من املنشورات السلفية لرتينا صورة عن
احلقد السلفي عىل هذه الطائفة اإلسالمية املحرتمة.
 1ـ الفتاوى والبيانات السلفية يف تكفري الشيعة:
ال يمكن عد الفتاوى والبيانات التي أصدرها أعالم السلفية املعارصين حول
الشيعة ،فهي من الكثرة بحيث ال يمكن إحصاؤها ،فقد جيشوا كل أسلحتهم التي مكنهم
منها التطور احلديث ليستعملوها يف حرهبم ضد الشيعة ،فألفوا الكتب ،ووزعوا
املنشورات ،وأرسلوا اخلطباء لكل أنحاء العامل ،وأقاموا القنوات الفضائية ،حتى صار
العوام البسطاء يعرفون الشيعة ويقومون هم أنفسهم بالتحذير منهم ..بل وصل األمر إىل
أن يفخر الفسقة واملنحرفون ممن ال يعرفون الدين وال يوقرونه بكوهنم من أهل السنة
واجلامعة ..وليسوا كأولئك املعممني من الشيعة والرافضة.
وسأكتفي هنا بذكر نموذجني عن الفتاوى السلفية املعارصة :أحدمها يمثل هيئة
رسمية ،والثاين يمثل شخصية علمية ،بل من هيئة كبار العلامء.
النموذج األول :فتاوى اللجنة الدائمة يف تكفري الشيعة
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تعترب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية من أكرب
اهليئات الرسمية للفتوى التي يرجع إليها السلفية ،باعتبارها تضم كبار علامئهم ،وباعتبارها
مؤسسة رسمية هلا قيمتها وحرمتها عند مجاهري السلفية.
ومن األسئلة التي وجهت هلذه اللجنة هذا السؤال حول احلكم عىل عوام الشيعة
اإلمامية( :ما حكم عوام الروافض األمامية االثنى عرشية؟ وهل هناك فرق بني علامء أي
فرقة من الفرق اخلارجة عن امللة وبني أتباعها من حيث التكفري أو التفسيق؟)
فأجابت( :من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضالل ،وانترص لسادهتم
وكربائهم بغيا وعدوا ،حكم له بحكمهم كفرا وفسقا ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َقا ُلوا َر َّبنَا إِنَّا َأ َط ْعنَا
السبِ َيال (َ )67ر َّبنَا ِآهتِ ْم ِض ْع َف ْ ِ
ني ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب َوا ْل َعن ُْه ْم َل ْعنًا كَبِ ًريا ﴾
ربا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا َّ
َسا َد َتنَا َو ُك َ َ
[األحزاب ..]68 ،67 :وغري ذلك يف الكتاب والسنة كثري؛ وألن النبي  قاتل رؤساء
()1

املرشكني وأتباعهم ،وكذلك فعل أصحابه ،ومل يفرقوا بني السادة واألتباع)

وهذه الفتوى أبلغ رد عىل الذين يدافعون عن السلفية ،ويتصورون أهنم ال يكفرون
العوام بس بب جهلهم ..ولو طبقناها عىل مواقفهم من سائر األمة ،لطبقت عليها مجيعا،
ألهنا كلها تبع ملن تعتربهم السلفية من الكفرة..
وسئلت هذه اللجنة حول حكم أكل ذبائح الشيعة ،فأجابت( :إذا كان األمر كام ذكر
السائل من أن اجلامعة الذين لديه من اجلعفرية يدعون علي ًا واحلسن واحلسني وسادهتم فهم
مرشكون مرتدون عن اإلسالم والعياذ باهلل ،ال حيل األكل من ذبائحهم ألهنا ميتة ولو ذكروا
()2

عليها اسم اهلل)

وسئلت( :إن بعض الناس يرى أنه جيب عىل املسلم كي تقع عبادته ومعامالته عىل
(  )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج ]377/2فتوى رقم [ .] 9247
(  )2فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء..264 /2 :
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وجه صحيح أن يقلد أحد املذاهب األربعة املعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة اإلمامية
وال الشيعة الزيدية فهل توافقون فضيلتكم عىل هذا الرأي عىل إطالقه فتمنعون تقليد
مذهب الشيعة اإلمامية واألثنا عرشية مث ً
ال؟)
فأجابت( :عىل املسلم أن يتبع ما جاء عن اهلل ورسوله إذا كان يستطيع أخذ األحكام
بنفسه وإذا كان ال يستطيع ذلك سأل أهل العلم فيام أشكل عليه من أمر دينه ويتحرى أعلم
من يتحصل عليه من أهل العلم ليسأله مشافهة أو كتابة .وال جيوز للمسلم أن يقلد مذهب
الشيعة اإلمامية وال الشيعة الزيدية وال أشباههم من أهل البدع كاخلوارج واملعتزلة
واجلهمية وغريهم وأما انتسابه إىل بعض املذاهب األربعة املشهور فال حرج فيه إذا مل
()1

يتعصب للمذهب الذي انتسب إليه ومل خيالف الدليل من أجله)

وأجابت يف فتوى أخرى من سأهلا عن طلب العلم من بعض الشيعة( :عليك
بالدراسة عىل العلامء املعروفني بعلمهم ،وسالمة اعتقادهم ،والبعد عن املبتدعة واملخالفني
ألهل السنة ،ومنهم الشيعة واإلمامية ال تدرس عليهم ،وال جتالسهم وال تراسلهم وال تنظر
()2

يف كتبهم لئال يضلوك عن سبيل اهلل)

النموذج الثاين :فتاوى ابن جربين يف تكفري الشيعة
يعترب الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين ( 1430 - 1353هـ) من كبار أعالم
السلفية املعارصين من أصحاب الفتاوى الكثرية املرتبطة بكل يشء ،وقد ذكرنا سابقا فتاواه
العجيبة يف الرقيا والطب ونحوها ،وسنذكر هنا بعض فتاواه يف الشيعة ،لنرى مبلغ علم
العقل السلفي يف مثل هذه املسائل اخلطرية.
ومن فتاواه يف هذا اجلانب أنه سئل عن حكم رشاء اللحم من جزار شيعي ،فقال:
(  )1فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء.153/1 :
(  )2فتاوى اللجنة الدائمة ..99/12
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(ال حيل ذبح الرافيض وال أكل ذبيحته ،فإن الرافضة غالب ًا مرشكون حيث يدعون عيل بن
أيب طالب دائ ًام يف الشدة والرخاء حتى يف عرفات والطواف والسعي ،ويدعون أبناءه
وأئمتهم كام سمعناهم مرارا ،وهذا رشك أكرب وردة عن اإلسالم يستحقون القتل عليها.
كام هم يغلون يف وصف عيل ويصفونه بأوصاف ال تصلح إال هلل ،كام سمعناهم يف عرفات،
وهم بذلك مرتدون حيث جعلوه رب ًا وخالق ًا ،ومترصف ًا يف الكون ،ويعلم الغيب ،ويملك
الرض والنفع ،ونحو ذلك .كام أهنم يطعنون يف القرآن الكريم ،ويزعمون أن الصحابة
حرفوه وحذفوا منه أشياء كثرية تتعلق بأهل البيت وأعدائهم ،فال يقتدون به وال يرونه
دلي ً
ال ..لكنهم مع ذلك ينافقون فيقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم ،وخيفون يف أنفسهم
ما ال يبدون لك ،ويقولون :من ال تقية له فال دين له .فال تقبل دعواهم يف األخوة وحمبة
()1

الرشع ،فالنفاق عقيدة عندهم ،كفى اهلل رشهم)

وسأله آخر هذا السؤال الذي يبني األحقاد التي ينشئها علامء السلفية يف نفوس
العوام والبسطاء( :لدي أمر طاملا أشغلني؛ حيث إنني أحد موظفي أرامكو ،وحديث عهد
هبذه الوظيفة ،ولكن ما أشغلني أنني أعمل مع رافضة يف نفس القسم ،وجرت العادة عىل
االشرتاك يف وجبات الطعام خالل وقت الدوام ،ويكون األكل مجاعيا ،وما قد يتخلل ذلك
من الضحك واملزاح ،مما قد يضعف عند املسلم قضية الوالء والرباء والغرية عىل هذا
الدين ،مع العلم أنني أحدث واحد فيهم ورئييس املبارش منهم ،مما قد يضطرهم إىل
مضايقتي يف العمل إذا أحسوا مني بغضهم .أفيدونا رعاكم اهلل ،فإنني يف حرية من أمري؛
ملا قد يرتتب عىل ذلك إن أنا قطعتهم وجعلت عالقتي معهم جمردة فيام يتعلق بالعمل،
ولكن قد يضايقوين كام أسلفت؟)
فأجاب بقوله( :عليك أن حتاول االنتقال إىل جهة أخرى ال يوجدون هبا ،أو ال يكون
(  )1فتاوى ابن جربين :رقم الفتوى ()11092
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هلم سلطة فيها ،فإن مل جتد قريبا فعليك أن تظهر هلم املقت واالحتقار ،والسخرية منهم،
وأن ال يكون لك انبساط معهم وال انرشاح صدر ،وإذا رأيت منهم مضايقة خاصة فسجل
كلامهتم واكتب هبا إىل املسئولني يف الرشكة ،حتى يلقوا جزاءهم ،كام أن عليك حماولة
إقناعهم ببطالن معتقدهم وصحة ما أنت عليه ،فإن رجع أحد منهم وإال قامت عليهم
()1

احلجة)

وسئل ( :أنا طالبة يف جامعة امللك سعود ومن ضمن طالبات اجلامعة طالبات
شيعيات حيرضن معنا نفس املحارضات ،فنتحدث إليهن وحتدث بيننا وبينهن مناقشات
خاصة بالدراسة ،وغري الدراسة ،مع العلم أن معظمهن يتصفن بصفات محيدة وأخالق
عالية ،وقد سمعت أنه من املحرم خمالطة الشيعة فام احلكم يف ذلك؟)
فأجاب( :الشيعة غالبا يطعنون يف أكابر الصحابة كاخللفاء الثالثة ،ويكفروهنم،
ويلعنوهنم ،ويطعنون يف القرآن ،ويزعمون أن الصحابة نقصوه أكثر من ثلثيه ،ويردون
األحاديث التي يف الصحيحني؛ ألن رواهتا الصحابة الكفرة بزعمهم ،ثم يغلون يف عيل
وفاطمة وابنيها ،ويعبدوهنم من دون اهلل ويدعوهنم يف الشدائد ،ويكفرون أهل السنة الذين
حيبون الصحابة ،ويدعون أن من أحبهم فقد أبغض أهل البيت الذين هم عندهم عىل وابناه
وفاطمة فقط ،فعىل هذا ال جيوز إقرارهم وال األنس هبم ،وال يوثق هبم وال جتوز حمبتهم
ومواالهتم ،ولو أظهروا النصح واملحبة فإن ذلك من التقية التي هي النفاق ،ويقولون
()2

بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم)

وسئل( :ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة (الشيعة) وهل تربأ ذمة
املسلم املوكل بتفريق الزكاة إذا دفعها للرافيض الفقري أم ال؟)
(  )1فتاوى الشيخ ابن جربين ()28 /18
(  )2فتاوى ابن جربين :رقم الفتوى ()10495
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فأجاب ( :لقد ذكر العلامء يف مؤلفاهتم يف باب أهل الزكاة أهنا ال تدفع لكافر وال
()1

ملبتدع ،فالرافضة بال شك كفار)

وسئل( :أنا أعمل يف دائرة حكومية ،وعند االنتهاء من صالة الظهر حيرض بعض من
املوظفني الشيعة يؤدون صالة غري الصالة التي وردت عن املُصطفى  ،ولقد بينا هلم
الصالة الصحيحة وأن الصالة التي يصلوهنا غري صحيحة ،ولكنهم أرصوا عىل صالهتم،
فهل نمنعهم من أداء الصالة أم ال؟)
فأجاب هبذا اجلواب التي ال يتناسب إال مع العقل السلفي( :عليك أن تسأهلم عن
صالتكم هل هي صحيحة أم باطلة ،فإن قالوا صحيحة فألزموهم بالصالة معكم ،فإن
قالوا باطلة فسلهم عن سبب البطالن ،فإن زعموا أنكم عىل ضالل وخطؤوكم وأبطلوا
عباداتكم فقد كفروكم ،ومن كفر املسلمني فهو الكافر فامنعوهم من الصالة ألهنم قد فعلوا
ما يكفرون به وهو تكفريكم وبطالن الصالة خلفكم فال صالة هلم وال عبادة هلم سيام إذا
صلوا صالة ختالف صالة املسلمني يف مساجد املسلمني ،فامنعوهم حتى يذهبوا إىل بالدهم
()2

ويصلوا يف معابدهم اخلاصة هبم ،واهلل يكفينا رشهم)

وسئل( :كيف التعامل مع الرافضة؟) ،فأجاب( :ال جيوز تشجيعهم وال هتنئتهم
بمواسمهم وال الرشاء من بضائعهم وال من جتاراهتم ،وكذا ال جيوز بداءهتم بالسالم وال
القيام هلم ،وال تصديرهم يف املجالس؛ وذلك ألهنم ُيكفرون الصحابة غال ًبا ويردون
السنة ،وهلذا ال
األحاديث التي رويت عنهم مع أهنا يف الصحيحني ،وألهنم يكفرون أهل ُ
السنة ،وقد فشا فيهم الرشك الذي هو ُدعاء أئمتهم كعيل واحلسن
ُيصلون خلف أئمة أهل ُ

(  )1فتاوى الشيخ ابن جربين ()44 /18
(  )2فتاوى ابن جربين :رقم الفتوى ()7827

450

()1

واحلُسني وزين العابدين ونحوهم ،والرشك ُحيبط األعامل و ُيدخل صاحبه يف النار)

وسئل( :استنكر أحد اإلخوة تكفري الرافضة ..فقال األخ ـ عل ًام أنه أقدم منى يف
طلب العلم ـ أن تكفري عقيدهتم ال يعني تكفري عامة ُج ّهاهلم الذين ُي َض ّللون ِمن ِقبل أئمتهم،
ني هلم وأقيمت عليهم احلُجة ومل يرجعوا عن تلك العقيدة الفاسدة
ولكن إن ُن ِصحوا و ُب ِّ َ
وجب تكفريهم ،فام رأي سامحة الشيخ ،هل اجلاهل منهم معذور برشكه؟)
فأجاب( :الرافضة الذين يسمون أنفسهم الشيعة ،ويدعون حب آل بيت الرسول
 ،هم رش طوائف األمة ،وقد كان املؤسس هلذا املذهب هيودي اسمه عبد اهلل بن سبأ،
وأصحابه السبئية الغالة الذين ادعوا اإلهلية يف عيل ،وورثتهم يأهلون أئمتهم من ذرية عيل،
وهؤالء كفار بإمجاع املسلمني ،وإذا أظهروا اإلسالم وكتموا اعتقادهم كانوا منافقني،
وهؤالء من غالة طوائف الرافضة الذين قال فيهم بعض العلامء :إهنم يظهرون الرفض،
ويبطنون الكفر املحض ..ثم اعتنقوا بعض أصول املعتزلة كنفي الصفات ،والقدر ،ثم
أحدثوا بعد القرون املفضلة بناء املشاهد عىل قبور أئمتهم؛ فأحدثوا يف األمة رشك القبور،
وبدع القبور ،ورسى منهم ذلك لكثري من طوائف الصوفية ،واملقصود أن الرافضة يف
مجلتهم هم رش طوائف األمة ،واجتمع فيهم من موجبات الكفر ،تكفري الصحابة ،وتعطيل
الصفات ،والرشك يف العبادة بدعاء األموات ،واالستغاثة هبم ،هذا واقع الرافضة اإلمامية
الذين أشهرهم اإلثنا عرشية فهم يف احلقيقة كفار مرشكون لكنهم يكتمون ذلك ،إذا كانوا
بني املسلمني عمال بالتقية التي يدينون هبا ،وهي كتامن باطلهم ،ومصانعة من خيالفهم..
وعىل هذا فإهنم يعاملون معاملة املنافقني الذين يظهرون اإلسالم .ولكن جيب احلذر منهم،
وعدم االغرتار بام يدعونه من االنتصار لإلسالم ..ومن أجل ذلك الغالب عليهم عدواة
أهل السنة ،والكيد هلم بكل ما يستطيعون ،ولكنهم خيفون ذلك شأن املنافقني ،وهلذا كان
(  )1فتاو ابن جربين :رقم الفتوى ()12461
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خطرهم عىل املسلمني أعظم من خطر اليهود ،والنصارى خلفاء أمرهم عىل كثري من أهل
السنة ،وبسبب ذلك راجت عىل كثري من جهلة أهل السنة دعوة التقريب بني السنة
والشيعة ،وهي دعوة باطلة .فمذهب أهل السنة،ومذهب الشيعة ضدان ال جيتمعان ،،فال
يمكن التقريب إال عىل أساس التنازل عن أصول مذهب السنة ،أو بعضها ،أو السكوت
عن باطل الرافضة ،وهذا مطلب لكل منحرف عن الرصاط املستقيم ـ أعني السكوت عن
باطله ـ كام أراد املرشكون من الرسول  أن يوافقهم عىل بعض دينهم ،أو يسكت عنهم
فيعاملونه كذلك ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ُّدوا َل ْو ُتدْ ِه ُن َف ُيدْ ِهنُ َ
ون﴾ [القلم)]9 :

()1

 2ـ الكتب واملنشورات السلفية يف تكفري الشيعة:
ال يمكن إحصاء ما ألفه السلفية من كتب ومنشورات حول الشيعة ،ألن كل علم
من أعالمهم أو خطيب من خطبائها يتقرب إىل اهلل بكتابة كتاب أو رسالة يملؤها بكل ما
مأله به سلفه من أحقاد حول هذه الطائفة املحرتمة من طوائف األمة.
وقد شجع عىل التأليف يف هذا اجلانب الكثري من العوامل ،ومن أمهها العامل
السياس ،فالسعودية ودول اخلليج استعملت يف حرهبا مع إيران كل الوسائل وأمهها
احلرب الثقافية املتمثلة يف نرش الكتب والرسائل واملطويات ..حتى ال خيلو بيت من بيوت
املسلمني من أمثال هذه الكتب.
وسأذكر هنا باختصار نموذجني عن كتب تنترش بكثرة ،وخصوصا عىل النت،
لتكون مثاال عىل أحقاد السلفية وطبيعتها العدوانية ،وأمراضها النفسية التي تلبسها لباس
اإلسالم.
النموذج األول :كتاب [اخلطوط العريضة التي قام عليها دين الشيعة االثنى
عرشية]
(  )1فتاوى ابن جربين :رقم الفتوى .18080
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وهو ملؤلفه السلفي الكبري صاحب اهلوى األموي حمب الدين اخلطيب (- 1303
 1389هـ) الذي مل يرتك طائفة من األمة إال وأصاهبا بحقده وكربه وغروره السلفي.
وقد ذكر الدكتور صالح اخلريف لقاء مطوال له مع هذا العلم السلفي الكبري ذكر فيه
جهوده الكربى يف خدمة األمة ـ كام يتصور السلفية ـ وكان مما قاله له قوله( :إن االستعامر
عىل اختالف دوله حاول أن حيارب اإلسالم بالطرق الصوفية بشامل إفريقيا ،وبالقاديانية
والبهائية يف اهلند ،وأقطار كثرية أخرى ،فكان من وسائل الدفاع عن اإلسالم التنبيه عىل
أرضار الطرق املنحرفة التي كان يسميها النبي  بنيات الطريق ،وأن جملة(الفتح) قامت
بنصيب كبري من اجلهود يف مقاومة الطرق ومقاومة القاديانية ،وحتى بعد احتجاب الفتح
كنت أنتهز الفرص يف جملة (األزهر) ملواصلة هذا اجلهاد الذي أرجو اهلل أن يؤدي ثمرات
طيبة يف اجلزائر ويف مجيع البالد اإلسالمية التي زال عن آفاقها شبح االستعامر ..وكام كنت
أرى رضر الطرق الصوفية فيام مىض ،فقد اتسع يف هذه السنوات جمال الدعوة الشيعية
بكتب تصدر عن النجف يف العراق ومن جبل عامل يف لبنان ومن إيران واهلند ،وفيها
الطعن عىل الصحابة من الصديق األكرب إىل من هو دونه من أصحاب الرسول  ،فرأيت
من أكرب اجلهاد يف الدفاع عن مذهب السنة وأهلها أن أنبه عىل مواطن الباطل من هذه
الكتب الشيعية ،فنرشت تعليقا عىل كتاب (العواصم من القواصم) للقايض ابن العريب
الذي سبق الشيخ ابن باديس إىل نرشه ولكن بغري تعليق ،وكذلك نرشت تعليقا عىل
خمترص(احلافظ الذهبي) لكتاب(منهاج السنة) للشيخ (ابن تيمية) وتعليقا عىل
خمترص(التحفة اإلثني عرشية) البن شاه ويل اهلل الدهلوي ،ورسالة (اخلطوط العريضة) يف
()1

حقيقة الشيعة)

وقد كان هذا العلم السلفي من كبار املحاربني للتقارب بني املذاهب اإلسالمية مع
(  )1صفحات من اجلزائر :شخصيات ومواقف للدكتور صالح خريف (ص)123-122:
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أنه كان مذهب كبار العلامء يف عرصه ،وخاصة علامء األزهر ..وهو لذلك كان حيذرهم
بشدة من تلك الدعوات الصادقة التي اتفق عليه االطرفان من العمل يف املتفق عليه ،وعذر
بعضهم بعضا يف املختلف فيه ..وهو نفس ما تدعو إليه التقية التي يقول هبا مجيع الشيعة.
لكن عقل حمب الدين اخلطيب السلفي مل يستطع أن يفهم هذا املعنى ،فراح يقول:
(أول موانع التجاوب الصادق بيننا وبينهم ما يسمونه (التقية) ،فإهنا :عقيدة دينية تبيح هلم
التظاهر لنا بغري ما يبطنون ،فينخدع سليم القلب منا بام يتظاهرون له به من رغبتهم يف
التفاهم والتقارب ،وهم ال يريدون ذلك ،وال يرضون به ،وال يعملون له ،إال عىل أن يبقى
من الطرف الواحد ،مع بقاء الطرف اآلخر يف عزلته ال يتزحزح عنها قيد شعرة ،ولو توصل
ممثلو دور التقية منهم إىل إقناعنا بأهنم خطوا نحونا بعض اخلطوات ،فإن مجهور الشيعة
كلهم من خاصة وعامة يبقى منفصال عن ممثيل هذه املهزلة ،وال يسلم للذين يتكلمون
()1

باسمه بأن هلم حق التكلم باسمه)

وهكذا راح يف رسالته تلك يتغافل عن كل اجلهود التي قام هبا عوام الشيعة
وخواصهم يف خدمة القرآن الكريم وحفظه وتفسريه لينرش تلك الشبهة التي ال يزال
السلفية يتعلقون هبا ،ويردوهنا عىل الرغم من أن كل األدلة ضدهم.
يقول اخلطيب( :وقد ألف أحد طواغيتهم واسمه النوري الطربس كتابا يف ذلك
سامه (فصل اخلطاب) ،وفيه مئات النصوص والنقول عن كبار طواغيتهم بدعوى أن القرآن
حمرف...وإن املنافقني منهم يتظاهرون بالرباءة من هذا الكتاب تقية ،ولكن هذه الرباءة ال
تنفعهم ألهنم حيملون منذ ألف سنة إىل اآلن أوزار النصوص والنقول املوجودة يف كتبهم
()2

هبذا املعنى)

(  )1اخلطوط العريضة ،ص.15
(  )2مقدمة اخلطيب لكتاب (التحفة االثني عرشية) (هامش ص)33 :
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وهكذا راح يواجه تلك الدعوات التقريبية التي حتاول حرص اخلالف بني الشيعة
وغريهم من األمة يف مسائل فرعية وتارخيية ال عالقة هلا بجوهر الدين وأصوله ،فقال حتت
عنوان [الشيعة ختالف املسلمني يف األصول وليس فقط يف الفروع]( :يستحيل هذا التفاهم
مع الشيعة اإلمامية؛ ألهنا ختالف مجيع املسلمني يف أصوهلم ،وال ترىض من املسلمني إال بأن
يلعنوا (اجلبت والطاغوت) أبا بكر وعمر ،فمن دوهنم إىل اليوم ،وبأن يتربؤوا من كل من
ليس شيعيا ،حتى آل البيت ،الذين مل ينضووا حتت لواء الرافضة يف عقائدهم امللتوية التي
منها ادعاء أن القرآن حمرف ،وقد زعموا ذلك يف مجيع عصورهم وطبقاهتم ،عىل ما نقله
()1

عنهم وسجله هلم نابغتهم العزيز عليهم ،احلبيب إىل قلوهبم :النوري الطربس)

ومل يكتف السلفية عند طبعهم للكتاب بتلك األحقاد التي كتبها اخلطيب ،وإنام
أضاف إليها كل من نرش الكتاب املزيد مما يف نفسه منها.
ومن النامذج عىل ذلك ما قدم به [حممد مال اهلل] للكتاب ،فقد شن محلة شديدة عىل
العلامء الذين يدعون للوحدة اإلسالمية ،والتقارب بني املذاهب اإلسالمية ،ومن أقواله أو
خطبه يف ذلك( :ال يفكرن أحد يف الوحدة ويف التأليف بني املسلمني وبني هذه اجلامعة ،فإن
مذاهبها ومبادئها ال متكنها أبد ًا يف الرضا عن املسلمني ومن االقرتاب إليهم وإىل ودهم
وواليتهم .وإذا كانت هذه القرون الطويلة التي مرت هبم مل تستطع أن تأكل من صدورهم
ومن كتبهم العداوات التي حيملوهنم أليب بكر وعمر وعثامن واآلخرين ،بل ظلت يف
صدورهم ويف كتبهم حتى اليوم تزداد ذكاء واتقاد ًا وتوهج ًا ،فكيف نرجو نحن منهم حمبة
أو والية أو صداقة؟! ثم ما الذي نرجوه من االحتاد هبم واالقرتاب إليهم؟ إهنم لن ينفعونا
شيئ ًا ،ولن يزيدونا إال ضعف ًا وهون ًا وهوان ًا وخباالً! ..أنريد منهم أن جياهدوا معنا أعداءنا
وأعداء اإلسالم ،وهم يقولون إن اجلهاد باطل موضوع ال جيوز إال حتت راية اإلمام املنتظر،
(  )1اخلطوط العريضة ،ص.54
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وهم يقولون أيض ًا :إن الذين فتحوا بالد الكفر والرشع من املسلمني آثمون عاصون ألهنم
حتت إمرة غري معصوم أمثال عمرو وخالد وأيب عبيدة وأسامة ..أم نريد منهم القوة وهم
ما زالوا الضعف يف اإلسالم والوهن يف صفوف املسلمني؟ أم نريد منهم كثرة العدد ،وماذا
نفعل بكثرة العدد؟ واملسلمون مل يؤتوا من قلة العدد .إنه الغثاء والوباء والبالء .ومسلم
()1

واحد مثل خالد بن الوليد خري لإلسالم من الشيعة يف مجيع عصورها)

ثم راح يصدق كل تلك األكاذيب التي تتحدث عن تاريخ الشيعة( :أم ماذا نريد
منهم وقد كانوا أبد ًا حرب ًا عىل املسلمني ،وعون ًا ألعداء املسلمني ،املريدين هبم الفواق؟
سائلوا التاريخ قولوا له :يف أي عرص من عصورك كتبت يف صفحاتك هلذه الطائفة جهاد ًا
أو نرص ًا لإلسالم .أو دفاع ًا عنه بني صفوف املجاهدين من املسلمني؟ بل قولوا له يف أي
عرص من عصورك مل تكتب عىل هذه الطائفة انحيازها إىل غري املسلمني وانكفاءها شطر
آخصام اإلسالم فرار ًا من املسلمني؟ قولوا للتاريخ وهو أصدق ناطق وجميب :أما كانوا
أعوان ًا وعيون ًا لطاغية التتار عىل املسلمني وعىل خليفتهم ،ثم أما حاولوا قتل البطل املجاهد
السلطان صالح الدين بينام هو يناجز عبدة الصلبان وحيارهبم ولكن اهلل أنجاه منهم ومن
عدواهنم؟ وقد خصوا هذا البطل العظيم بمزيد العداوة وعنيف اخلصومة .بل قولوا أي
بطل من أبطال اإلسالم وفاحتيه وجماهديه مل يكرهوه ويمقتوه ما خال عيل بن أيب طالب،
وما والؤهم له بوالء ولكنه البالء؟ إذن ماذا نريد منهم ومن االقرتاب إليهم وتألفهم لو
كان ذلك ممكن ًا ميسور ًا؟ إننا نريد مسل ًام واحد ًا سلي ًام قوي ًا وال نريد ألف مريض هالك)

()2

النموذج الثاين :كتاب [أحكام الروافض؛ شبهاهتم؛ كيفية التعامل معهم]
وهو للشيخ عبد الرمحن السحيم ،وهو لداعية سعودي يعمل بوزارة األوقاف
(  )1اخلطوط العريضة ،ص.5
(  )2اخلطوط العريضة ،ص.7
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والشؤون اإلسالمية يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية ،وقد تتلمذ ـ كام ورد يف
ترمجته ـ عىل كبار أعالم السلفية ،من أمثال الشيخ ابن عثيمني والشيخ نارص العقل والشيخ
عبد اهلل بن جربين والشيخ عبد الكريم اخلضري ،وغريهم.
وهذا الكتاب مملوء بالفتاوى التكفريية ..وقد بدأها هبذه الفتوى إجابة عن سؤال
يقول ( :هل الرافضة أو الشيعة كفار مع أهنم يشهدون أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول
اهلل) ( :ليس كل من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صار مسلام ،فاملنافقون
يشهدون هذه الشهادة ومع ذلك ال تنفعهم ..وذلك أن شهادة التوحيد هلا رشوط وأركان
وهلا نواقض ،فمن أتى بناقض من نواقض هذه الشهادة فإنه ال ينفعه عمل .وكذلك احلال
بالنسبة للرافضة فإهنم أشد كفرا من اليهود والنصارى كام نص عىل ذلك العلامء .وقد بسط
القول فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه النافع[ :منهاج السنة النبوية ] ..والرافضة
أرض عىل اإلسالم من
عموما ُيع ّظمون القبور واألموات ،والرشك أصل فيهم.وليس يشء ّ
جرأ
الرافضة ،ومن قرأ التاريخ ع ََرف ذلك ،فمن أسقط اخلالفة العباسية سواهم؟ ومن ّ
املغول عىل سفك دماء املسلمني يف بغداد وسائر البالد اإلسالمية إالّ هـم؟)

()1

رش من اليهود
وسئل يف فتوى أخرى عن خماظر الشيعة ،فقال( :الرافضة ّ
والنصارى ،وذلك ألهنم ينتسبون إىل اإلسالم ،واإلسالم منهم براء ،وقد ّ
حذر السلف من
ُصحبة الرافضة ،بل حتى منعوا من إلقاء السالم عليهم ،وهم ُيضمرون عداء واضحا ألهل
رصحوا به ..قال اإلمام الربهباري :واعلم أن األهواء
اإلسالم ،وربام طفح هذا العداء حتى ّ
كلها ردية تدعو إىل السيف ،وأردؤها وأكفرها الرافضة واملعتزلة واجلهمية ،فإهنم يريدون
الناس عىل التعطيل والزندقة ..وجرائم الرافضة ال ختفى عىل ذي بصرية ،فجرائمهم عرب

(  )1أحكام الروافض ،ص.9
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()1

سود اهلل وجوههم وأخزاهم)
سودوا صفحات من التاريخ َبسوء أفعاهلمّ ،
التاريخ حتى ّ

وأجاب يف فتوى أخرى عن سؤال حول التعامل مع الشيعة وخمالطتهم ،فقال:
سمونه التّـقـ ّيـة،
(جيب أن ال يغيب عن ذهنك أن الكذب والنفاق هو دين الرافضة ،والذي ُي ّ
وهو عندهم تسعة أعشار الدِّ ين ،ويف حديث عندهم أيضا( :من ال تّـقـ ّيـة له ال دين له)،
ويروون عن جعفر الصادق – وهو منهم برئ – أنه قال( :التّـقـ ّيـة ديني ودين آبائي
ني تّـقـ ّيـة فكأنام ّ
وأجدادي) ،وعندهم أيضا حديث( :من ّ
نبي)،
صىل خلف ّ
صىل خلف ُس ّ
فهذا التعامل احلسن وعدم إظهار ال ُكره هو من هذا الباب من باب التّـقـ ّيـة ،ثم إهنم ال
قوة احلجة ف ُيحاولون كسب العا ّمة يعني أهل السنة هبذه الطريقة ،وال يغررك طيب
يملكون ّ
كالمهم فام ُختفي صدورهم أكرب .فهم كمالمس احليات وكأنياب الليث ..ثان ًيا :جلوسك
معهم و ُمصاحبتهم ُيطمعهم فيك أكثر .باإلضافة إىل جمُ السة أهل الضالل تكثري لسوادهم.
شـر من وطئ احلص كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ..وإين ألتساءل كيف تطيب
وهم ّ
يتفوهوا هبذا أمامنا ،فهذا
نفوسنا أن ُنجالس من يطعنون يف عرض رسول اهلل  ،وإن مل ّ
اعتقادهم الذي تنضح به كتبهم ..راب ًعا :بالنسبة لدعوهتم فهو شبه الريح وأخو املستحيل،
أذكر أنني قابلت رافض ًيا هداه اهلل إىل اإلسالم فسألته :كيف ُيمكن أن أعرف أن الرافيض
وحسن إسالمه .أما
قد اقتنع وأنه ال يستعمل معي التّق ّية؟ قال :هذا ال ُيمكن إال إذا أسلم
ُ
من خالل النقاش واملجادلة فال ُيمكن ذلك ،وأفاد أيضا أن دعوهتم أصعب ما تكون ،إذ
قد رضعوا بغض العا ّمة يعني أهل السنة رضعوا بغضنا مع حليب أمهاهتم ،واحلوادث عىل
()2

ذلك كثرية ،والشواهد أكثر)

وسئل( :ما صحة قول :كلنا مسلمني شيعة كنا أم سنة فال فرق؟) ،فأجاب( :إذا
(  )1أحكام الروافض ،ص.10
(  )2أحكام الروافض ،ص.12
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فيصح أنه ال فرق بني الكفر
صح أنه ال فرق بني الليل والنهار ،وال بني الثرى والثريا
ّ
واإلسالم ! فالرفض رشك و ُكفر ،والرفض دين آخر غري دين اإلسالم ،ليس هلم مساجد
حيجون إىل كربالء والنجف
بل حسينيات ،ليس عندهم قرآن بل مصحف فاطمةّ ،
والعتبات املقدسة  -بزعمهم ُ -يقدّ سون مراقد األئمةَ ،يدعون عليا واحلسني من دون اهلل
()1

! أي إسالم هذا؟! فنحن ال نلتقي مع الرافضة إال أننا نعيش وإياهم عىل سطح األرض)

وسئل ( :جاري شيعي فهل جيوز زيارته يف بيته أو قبول دعوته إىل بيته أو إىل أي
مكان آخر ،وهل جيوز أن ندعوه يف املناسبات وغريها؟) ،فأجاب بقوله( :روى أبو بكر
اخلالّل يف كتاب السنة عن يوسف بن موسى أن أبا عبد اهلل [ اإلمام أمحد ] ُسئل  -وأخربين
عيل بن عبد الصمد  -قال :سألت أمحد بن حنبل عن ٍ
َيل ُأر ّد عليه؟
جار لنا
رافيض ُي َس ِّل ُم ع َ ّ
ّ
قال :ال .وروى أيضا عن إسامعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد اهلل ُسئل عن
رجل له جار رافيض ُي َس ِّلم عليه .قال :ال ،وإذا َس ّلم عليه ال َي ُر ّد عليه .فإذا كان السلف
يمنعون من السالم عليه ِ
ومن َر ّد السالم ،فكيف بِدعوته؟ مع أن أهل العلم ُجييزون ر ّد
َ
السالم عىل اليهودي أو النرصاين إذا س َّلم ،وأما الرافيض الطاعن يف عرض رسول اهلل 
()2

السا ّب ألصحابه ،فهذا ال ُير ّد عليه وال كرامة له)
وسئل( :هل جيوز أن َ
يدخل الروافِض احلرمني؟) ،فأجاب بقوله( :إن الرافضة مل
َيدخلوا اإلسالم أصال حتى ُحيكَم بِ ِ
كفرهم ،بل هلم ِدين ُمست َِق ّل ،وهلم ُمصحف غري
مصحف املسلمني [مصحف فاطمة] ،بل وحتى االسم ،فاسمهم [الرافضة] ،وهم
رصح بعض معارصهيم بأهنم ال َجيتمعون مع أهل السنة
َيعرتفون بذلك كله يف ُكتبهم ،وقد ّ
ِ
نبي ،وإذا كان األمر كذلك فإنه َجيب منعهم من دخول احلرم..
ال يف ّ
رب وال يف دين وال يف ّ
(  )1أحكام الروافض ،ص.19
(  )2أحكام الروافض ،ص.30
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و َمن َس َفك الدم احلرام يف احلرم إال الرافضة ..ومن َقتل احلجيج قديام وحديثا إال
الرافضة؟! وكل ذلك بِدعوى اإلسالم ! وحتت ِشعار حمبة آل البيت ،وحقيقة ِدين الرافضة
()1

الكفر الرصيح والزندقة املكشوفة)

وسئل ( :ما رأيكم بعمل حتالف إسالمي سني وشيعي قائم عىل أساس الشهادتني
والقرآن الكريم؟) ،فأجاب( :الذي َيطلب القرب من الرافضة كالذي يتط ّلب جذوة نار يف
قاع البحر ،والذي ُيريد ُمساملة الرافضة أو ُنرصهتم فهو كالذي ُيريد مساملة العقارب
واألفاعي السامة ..شواهد التاريخ كثرية وكثرية جدا عىل غَدر الرافضة ،بل شواهد الواقع
املشاهد شاهدة بذلك ..فكيف ُيطلب التقارب مع أناس ال عهد هلم وال وفاء؟ بل
املعارص
َ
مع أناس يرون سفك دماء أهل السنة (العامة – الن ِ
اصبة) ُقربة إىل اهلل ..هذا غري ممُكن إال
َ
أن يتنازل الرافضة عن ُكفرهم ورشكهم ،وأن ُيؤمنوا بالكتاب والسنة .أما ما عدا ذلك
ّ
املحتل ..فكيف نطلب حرب عدو أيدهيم
فعبث ! والتاريخ أثبت أن يد الرافضة بِ َيد العدو
()2

يف يده وقلوهبم معه)

وسئل عن حكم لعن الشيعة ،فأجاب( :أما الرافضة فلعنهم ُقربة؛ ألهنم يلعنون
خيار األمة ،بل يلعنون أفضل الناس بعد النبي  ،فيلعنون أبا بكر وعمر وابنتيهام ..و َمن
التورع عن لعنه ،إالّ أن ُيفيض ذلك إىل َمحْلِهم عىل َل ْعن
ال يرعوي عن اللعن ،فال ينبغي
ّ
()3

األخيار)

وسئل( :من أشد خطرا عىل املسلمني الروافض أم اإلرسائليون؟) ،فأجاب:
(الرافضة واليهودَ :و ْجهان لِ ُعملة واحدة ،والرفض َصنيعة هيودية ،إالّ أن الذي ُيبطِن لك

(  )1أحكام الروافض ،ص.39
(  )2أحكام الروافض ،ص.41
(  )3أحكام الروافض ،ص.46
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خالف ما ُي ِ
يتمسح بِ ِدين اإلسالم ويزعم أنه مسلم ! فهذا قد
ظهر أخطر .خاصة إذا كان ّ
يصل إىل ما ال ِ
ِ
يصل إليه غريه ،وقد ُخيدَ ع به فئام من املسلمني ،وهل أسقط اخلالفة يف بغداد
العدو املُْ ْحت َّل إىل العراق إال أحفاد
قديام إالّ ابن العلقمي الرافيض؟ وهل ساعد عىل ُدخول
ّ
()1

ابن العلقمي؟! والتاريخ ُيعيد نفسه .واحلية ال ُتؤمن وإن كانت ناعمة امللمس)

هذه جمرد نامذج قليلة عن فتاوى كثرية ممتلئة باحلقد والكراهية ..وهي نتيجية طبيعية
لتلك األحقاد التي تتلمذ عليها من مشاخيه من السلفية القدامى واملعارصين ..فيستحيل
عىل من تتلمذ عىل أولئك الرجال وتلك الكتب أن يكون إنسانا مساملا أو طبيعيا.

(  )1أحكام الروافض ،ص.65
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السلفية ..وتكفري املدرسة اإلباضية
ال ختتلف النظرة السلفية التكفريية لإلباضية عن نظرهتا لسائر األمة ،ذلك أهنم
يقولون بالكثري من العقائد التي اتفق سلف السلفية وخلفهم عىل التكفري هبا ..ولكن بام أن
رصاعهم احلايل متوجه إىل الشيعة ،ويف وقت سابق كان متوجها إىل الصوفية ،فلهذا كانوا
أكثر هدوءا معهم ،وإن كانوا يبطنون تكفريهم ،بل يظهرونه يف كثري من األحيان ،ولكن
ليس باحلدة التي أظهروا هبا كفر الشيعة أو الصوفية لعدم وجود أسباب سياسية تشجعهم
عىل إعالن املواجهة.
وأول ما يكفر به السلفية اإلباضية اهتامهم بكوهنم خوارج ،وأن كل النصوص
الواردة يف اخلوارج منطبقة عليهم ،وهلذا يفرسون قوله  فيهم ويف سلفهم من اخلارجني
عىل األمة املكفرين هلا( :سيخرج قوم يف آخر الزمان ،حداث األسنان ،سفهاء األحالم،
يقولون من قول خري الربية ،ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،يمرقون من الدين كام يمرق السهم
من الرمية ،فأينام لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم القيامة)( )1إىل محله
عىل اخلوارج قديام واألباضية حديثا( ..)2ولست أدري كيف حيملونه عليهم ،وهم أكثر
الناس سالما مع األمة ،وأبعد الناس عن التطرف واإلرهاب والعنف الذي بدأ بسلف
السلفية ،وانتهى بخلفهم.
باإلضافة إىل هذا ،فهم حيكمون عليهم بام حيكمون عىل القائلني بخلق القرآن ،وهم
مجيع األمة ما عداهم..
وحيكمون عليهم بام حيكمون عىل ما يسمونه تعطيل الصفات وإنكار اجلهة ونفي

(  )1رواه البخاري ( ،)6930ومسلم ()1066
(  )2انظر :فرق معارصة لغالب عواجي .295 /1
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الرؤية احلسية وغري ذلك من العقائد مما رأينا تكفري السلفية للقائلني هبا ،واإلباضية من مجلة
القائلني هبا ..ولذلك فهم يدخلون يف دائرة التكفري السلفي املطلق جلميع املدارس العقدية
كام رشحنا ذلك يف الفصل األول.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد وردت الكثري من الترصحيات من السلفية املتأخرين من
مدرسة الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف تكفري اإلباضية ،ومنها قول الشيخ عبد الرمحن بن
حسن بن حممد بن عبد الوهاب( :واخلوارج ما عندنا أحد منهم حتى يف األمصار ما هنا
طائفة تقول بقول اخلوارج إال اإلباضية يف أقص عامن ووقعوا فيام هو أكرب من رأي اخلوارج
وهي عبادة األوثان وال وجدنا خطك يف اخلوارج إال أن أهل هذه الدعوة اإلسالمية التي
هي دعوة الرسل إذا كفروا من أنكرها قلت يكفرون املسلمني ألهنم يقولون ال إله إال اهلل)

)1

وقال الشيخ سليامن بن سحامن( :فإنه بلغنا عن بعض اإلخوان الساكنني بالساحل
من أرض ُعامن أن يف جهتهم جهمي ًة وإباضية وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم،
مظهرين العداوة لإلسالم وأهله .وذكروا أنه كان لدهيم أناس ممن ينتسب إىل العلم
والطلب جيادلون عنهم ،ويوالوهنم ،ويفرون إليهم ،ويأخذون جوائزهم وصالهتم،
ويأكلون ذبائحهم .وهؤالء اجلهمية الذين كانوا بالساحل من أرض عامن قد شاع ذكرهم
وانترش خربهم ،وظهر أمرهم من قديم الزمان ..حكم اجلهمية ،وعباد القبور واإلباضية
وغريهم من طوائف الكفر ممن قد نشأ يف اإلسالم ،وبني أظهر املسلمني ،ويسمعون كتاب
()2

اهلل وسنة رسوله ويقرؤون فيهام .وكتب أهل الفقه وأهل احلديث)

وقال( :فأما اجلهمية ،واإلباضية ،وعباد القبور ،فالرفق هبم ،والشفقة عليهم،

(  )1املطلب احلميد لعبد الرمحن بن حسن ص .157
(  )2جمموعة الرسائل النجدية  ،72/1كشف الشبهتني.
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واإلحسان ،والتلطف ،والصرب ،والرمحة ،والتبشري هلم ،مما ينايف اإليامن ،ويوقع يف سخط
()1

الرمحن ،ألن احلجة بلغتهم منذ أزمان)

بل إهنم يستدلون باحلديث السابق عىل جواز قتلهم ،ولو مل يقاتلوا ،وقد كتب
بعضهم حتت عنوان [حكمهم عند أهل السنة وقتاهلم] ،أورد بعده احلديث السابق( :يأيت
يف آخر الزمان قوم حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية يمرقون
من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية ال جياوز إيامهنم حناجرهم ،فأينام لقيتموهم
()2

فاقتلوهم ،فإن ىف قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة)

ثم علق عليه بقوله( :هبذا احلديث ونحوه استدل من يرى جواز قتلهم ابتداء وإن مل
يبدءوا بحرب ،وهذا إذا أظهروا بدعتهم ،وكذلك استدل به عىل جواز قتل املقدور عليه
منهم ،قال ابن تيمية( :فأما قتل الواحد املقدور عليه من اخلوارج كاحلرورية والرافضة
ونحوهم ،فهذا فيه قوالن للفقهاء ،مها روايتان عن اإلمام أمحد ،والصحيح أنه جيوز قتل
الواحد منهم)( ،)3وقال ابن قدامة( :والصحيح إن شاء اهلل أن اخلوارج جيوز قتلهم ابتداء
واإلجهاز عىل جرحيهم ألمر النبى  بقتلهم ووعده بالثواب ملن قتلهم)( ،)4قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية( :اتفق عىل قتاهلم سلف األمة وأئمتها)( )5وإنام وجب قتال اخلوارج
إلفسادهم أمر املسلمني ،وتفريق كلمتهم وإضعافهم أمام عدوهم ،قال ابن هبرية (إن قتال
اخلوارج أوىل من قتال املرشكني ،واحلكمة فيه أن ىف قتاهلم حفظ رأس مال اإلسالم ،وىف

(  )1كشف الشبهتني ص .60
(  )2البخاري ( ،)3611مسلم ()1066
(  )3جمموع الفتاوى ()499/28
(  )4املغني ()526/8
(  )5جمموع الفتاوى ()481/7
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()1

قتال أهل الرشك طلب الربح ،وحفظ رأس املال أوىل)

وهكذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعودية ،وهي أعىل جلنة
رسمية للفتوى لدى السلفية ،فقد سئلت حول حكم الصالة خلف اإلباضية ،فأجابت:
(فرقة اإلباضية من الفرق الضالة ملا فيهم من البغي والعدوان واخلروج عىل عثامن بن عفان
()2

وعيل ريض اهلل عنهام ،وال جتوز الصالة خلفهم)

بناء عىل هذا سنحاول يف هذا الفصل ذكر نموذجني عن الكتب والرسائل املؤلفة يف
تكفري اإلباضية ،لنرى من خالهلا أسباب التكفري ونتائجه ،ونرى معهام مظهرا جديدا من
مظاهر حقد السلفية عىل األمة مجيعا.

النموذج األول :كتاب [اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة]
وهو ملؤلفه الذين أطلق عىل نفسه لقب [عبد اهلل السلفي] ،وقد بدأ كتابه هذا ـ كعادة
السلفية ـ بمدح أنفسهم وسلفهم الذين (يدعون من ضل إىل اهلدى ،ويصربون منهم عىل
األذى ،وحييون بكتاب اهلل تعاىل املوتى ،ويبرصون بنور اهلل أهل العمى ،فكم من قتيل
إلبليس قد أحيوه ،وكم من ضال تائه قد هدوه ،فام أحسن أثرهم عىل الناس وما أقبح أثر
الناس عليهم ،ينفون عن كتاب اهلل حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني ،وتأويل اجلاهلني،
الذين عقدوا ألوية البدعة ،وأطلقوا عنان الفتنة ،فهم خمتلفون يف الكتاب ،خمالفون للكتاب،
جم معون عىل مفارقة الكتاب ،يقولون عىل اهلل ويف اهلل ويف كتاب اهلل بغري علم ،يتكلمون
()3

باملتشابه من الكالم ،وخيدعون جهال الناس بام يشبهون عليهم)

وبعد ذلك مبارشة ،وبدون مقدمات نطق هبذا احلكم التكفريي اخلطري( :من

(  )1اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.37
(  )2فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،فتوى رقم .6935
(  )3اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.4
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املضلني الضالني يف هذا الزمان وقبله بأزمان اإلباضية فقد مجعوا بني عقيدة اخلوارج –إذ
()1

هم فرع عنهم -واملعتزلة اجلهمية وسموا أنفسهم أهل احلق واالستقامة!)

ثم راح ينقل النصوص الواردة يف اخلوارج ،ويطبقها عليهم ،ويستعني بشيخه شيخ
اإلسالم يف ذلك ..ويستنتج بعد ذلك هذه النتيجة( :يتفق العلامء والباحثون قدي ًام وحديث ًا
عىل أن اإلباضية يف أصوهلا العقدية فرع عن اخلوارج ،وتلتقي معهم يف أغلب األصول التي
خرجت هبا اخلوارج عن األمة وأن اخلالف الذي انشعبت به عنهم كان يف موقفهم من بقية
()2

املسلمني ،وحكم اإلقامة معهم ومتى يكون قتاهلم ،وأحكامهم يف السلم واحلرب)

ثم راح ينقل أقواهلم يف املسائل املختلفة ،ويعقب عليها بأحكام سلفه املتشددة ،وقد
بدأ ذلك بتوحيد األلوهية ـ كام يفهمه السلفية ـ ونقل عن [لباب اآلثار] ملهنا بن خلفان
البورسعيدي قوله ( :ومن نذر ليشء من القبور أو ملوضع ومل يبني اليشء هل يثبت ،وفيم
جيعل؟ قال :يثبت وجيعل يف مصالح املوضع أو القرب أن احتاج وإال يوقف إىل أن حيتاج،
وقول يفرق يف الفقراء واهلل أعلم)( ،)3وقوله( :من نذر برأس غنم ليؤكل عند القرب الفالين
كل سنة تدور مادام حيا ،ثم ترك قضاء النذر سنتني ثم أراد قضاء املايض ما يلزمه؟ قال:
جيزي البدل ملا مىض وعليه التوبة واالستغفار ويف الكفارة عليه اختالف وهي كفارة يمني
()4

مرسلة واهلل أعلم)

وغريها من النصوص ،ثم عقب عليها بقوله( :هذا رشك أكرب هذا ما جيوز ،هذا ال
حيل الوفاء به ،وعليه التوبة إىل اهلل من ذلك؛ ألن هذا رشك أكرب ،الذبح لألموات ،والتقرب

(  )1اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.4
(  )2اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.7
(  )3لباب اآلثار ملهنا بن خلفان البوسعيدي ،ج ،2ص.22
(  )4لباب اآلثار  ،ص .21
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()1

إليهم بالذبائح ،أو النذور هذا رشك أكرب ،العبادة حق اهلل وحده)

وهكذا عقد فصال خاصا بموقفهم من خلق القرآن ،وراح يكفرهم عىل أساس
ذلك ،قال ( :وهذه املسألة من أهم املسائل وليست فتنة القول بخلق القرآن التي قام هبا
بعض خلفاء بني العباس ونرصهم فيها قضاة املعتزلة بخافية عىل أحد فكم أريق فيها من
دماء وكم امتحن بسببها وكم جلد وأوذي أهل السنة فيها من اإلمام امحد بن حنبل فمن
دونه ،وقد ورث هذه املقولة اخلبيثة املخرجة عن امللة ورثها عن املعتزلة اتباعهم اإلباضية
()2

وانترصوا هلا وقرروها)

وليؤكد هذا ذكر ما أورده ابن مجيع اإلبايض يف مقدمة التوحيد من قوله( :وليس منا
()3

من قال إن القرآن غري خملوق)

ونقل من كتاب [الدليل ألهل العقول] للورجالين قوله( :والدليل عىل خلق القرآن
أن ألهل احلق عليهم أدلة كثرية ،وأعظمها استدالهلم عىل خلقه باألدلة الدالة عىل خلقهم
هم فإن أبوا من خلق القرآن أبينا هلم من خلقهم ،وقد وصفه اهلل عز وجل يف كتابه وجعله
قرآن ًا عربي ًا جمعوالً)

()4

وذكر أن هذا هو ما ذكره مجيعهم انتهاء باخللييل يف كتابه [احلق الدامغ] ،والذي
سنعرض له يف هذا الفصل.
وقد اعترب أقواهلم يف هذه املسألة وحدها ما يكفي لتكفريهم ،قال( :هذه املسألة من
املسلامت عند أهل السنة ،فقد دل القرآن والسنة وأقوال السلف -الصحابة فمن دوهنم-

(  )1اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.12
(  )2اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.14
(  )3مقدمة التوحيد ص .19
(  )4الدليل ألهل العقول للورجالين ص.72-68 ،50
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()1

وإمجاع أهل السنة عىل أن القرآن كالم اهلل منزل غري خملوق ومن قال بخلقه كفر)
ثم نقل عن ابن القيم قوله يف النونية:
ولـقــد تـقـلــد كـفـرهـم

عرشـ من العلامء يف

والــاللــكــائــي اإلمــام البلدانبــل حــكــاه قــبــلــه
مخسون فـي
والصفات] كفرهم بسببه ،وقد نقل
األسامء
حكاهفصال
وهكذا عقد
ــــــرباين
عنهمخاصا بموقفهم من [ الط
يف مقدمته قول بعضهم عند حديثه عن اشتقاق االسم( :االسم مشتق من السمة وهو
العالمة :يقول املرء :كان اهلل تعاىل يف األزل بال اسم وال صفة .فلام خلق اخللق جعلوا له
أسامء وصفات ،فلام أفناهم بقي بال اسم وصفة ..واالسم أيضا ما دل عىل الذات من غري
()2

اعتبار معنى يوصف به الذات)

ثم عقب عىل هذا بقوله( :وهذا من أعظم الضالل وأقبح الكفر أن يكون اهلل تعاىل
بال اسم وال صفة ،وقد كفر مجع من األئمة من قال إن أسامء الباري سبحانه خملوقة ،ومنهم:
اإلمام الشافعي ،واإلمام أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،عثامن بن سعيد الدارمي،
ونعيم بن محاد ،وحممد بن اسلم الطوس ،وحممد بن جرير الطربي وابن خزيمة،
()3

وغريهم)

هذه نامذج قليلة عن تكفريه هلم ،وأسباب ذلك ،وهي مما اتفق عليه سلف السلفية
وخلفهم عىل التكفري عىل أساسها ،ولذلك فإن من يذكر بأن السلفية ال يكفرون اإلباضية
خمطئ يف ذلك ،أو هو ال يعرف قوانني السلفية يف التكفري ،أو ال يعرف مقوالت اإلباضية.

النموذج الثاين :كتاب [الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق
(  )1اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.14
(  )2أصول العقائد اإلسالمية ـ العقيدة ()25/2
(  )3اإلباضية يف ميزان أهل السنة واجلامعة ،ص.24
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الدامغ]
وهو ملؤلفه األكاديمي السلفي الدكتور عيل بن حممد نارص الفقيهي ،وقد قدم
للكتاب وأقره الشيخ السلفي الكبري صالح بن فوزان بن عبداهلل الفوزان ،وقد قال يف
تقديمه له( :وصلتني رسالتكم ومعها مؤلفكم يف الرد عىل اإلبايض اجلهمي أمحد بن محد
اخللييل يف كتابه املسمى (احلق الدامغ) ،والذي ضمنه ثالث ضالالت :نفي رؤية املؤمنني
()1

لرهبم ،والقول بخلق القرآن ،وختليد العصاة من املؤمنني يف النار)..

وقد قال الكاتب يف مقدمته بعد ذكره ـ كعادة السلفية ـ للمؤامرات التي شنت عىل
األمة اإلسالمية من طرف املذاهب والفرق( :اطلعت عىل كتابه بعنوان (احلق
الدامغ)املطبوع عام 1409ه وعىل غالفه اسم مؤلفه :أمحد بن محد اخللييل .وهو يقع يف
خصصه لثالث مسائل عقدية خالف فيها أهل السنة
 239صفحة ،وبعد قراءته وجدته ّ
واجلامعة ،وسلك فيها مسلك اجلهمية واملعتزلة والزيدية واإلمامية الرافضة من الشيعة
وهذه املسائل الثالث هي( :إنكاره رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة يف الدار اآلخرة ..قوله:
()2

إن القرآن خملوق ..اعتقاده ختليد الفساق يف النار)

وقال مبينا دوافعه من تأليف الكتاب( :وحيث إن املؤلف وطائفته – اإلباضية – قد
ورثوا اجلهمية واملعتزلة ..كام رصح بذلك يف كتابه هذا أنه يشارك اإلباضية يف هذه األفكار
اجلهمية ،واملعتزلة ،والزيدية ،واإلمامية من الشيعة ..وهذا ترصيح بإحياء تلك األفكار
أسسها ودعا
التي وقف أهل السنة مجيع ًا يف وجه معتنقيها ،وب ّينوا أصوهلا ،وأهداف َم ْن ّ
إليها وأدخلها عىل ضعاف املسلمني عل ًام وإيامن ًا ،فتفرقت بذلك كلمتهم ،وتشتت شملهم،
حتى أصبحت تلك الطوائف التي اعتنقت تلك األفكار باسم اإلسالم يك ّفر بعضهم
(  )1الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق الدامغ ،ص.4
(  )2الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق الدامغ ،ص.7
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يفسقه ،ولكن بحمد اهلل بقيت الطائفة الناجية املنصورة ،عىل ما كان
بعض ًا ،أو يبدّ عه أو ّ
عليه رسول اهلل  وأصحابه ،عقيدة ،وعبادة ومنهج ًا .فر ّدت عىل تلك الطوائف املنحرفة
انحرافها ،وبينت لألمة السبيل الصحيح والرصاط املستقيم ،بام جاء يف كتاب اهلل العزيز،
فرقت كلمة
وسنة رسوله  وأقوال الصحابة والتابعني ،واليوم نجد هذه األفكار التي ّ
األمةُ ،ت ْب َع ُث من جديد ،وحيمل لواءها اخللييل -ومن كان عىل شاكلته -يف هذا الكتاب..
كام يشارك يف هذه األفكار املنحرفة ،يف قالب التنزيه ،ويطعن يف عقيدة علامء السلف
وأتباعهم ،شخص يدعى حسن بن عيل السقاف ،الذي صار يسود أوراقه برتهات وأباطيل
()1

ينرشها ليسرت هبا احلق األبلج ،ولنرص آراء الكوثري ومن صار عىل منهجه قبله وبعده)

والكتاب يمتلئ بتكفريات اإلباضية الرصحية وامللمحة ،ومن ذلك قوله عند عتاب
اخللييل البن القيم بسبب تكفريه للمنزهة الذين يسميهم السلفية [املعطلة]( :وأما دعوى
املؤلف عىل ابن القيم أنه يك ّفر املعطلة ألسامء اهلل وصفاته من عند نفسه ،فهي دعوى باطلة،
ألن احلكم بالكفر أو الفسق أو التبديع حكم رشعي ،احلكم فيه هلل ولرسوله ،فابن القيم ال
حيكم عىل أحد هبواه ،وإنام حيكم بالكفر عىل من ك ّفره اهلل ورسوله ،فهو يقول ما قاله اهلل
ورسوله فيمن رد آيات اهلل وسنة رسوله الصحيحة وجحدها ،وربام أن املؤلف خيشى عىل
()2

نفسه من حكم اهلل ورسوله)

وهكذا حول املؤلف حكم ابن القيم حكام هلل ورسوله ..وهكذا ذكر أن البن القيم
أن يكفر من يشاء باعتباره ناطقا باسم اهلل ورسوله ،أما اخللييل ،فال يصح له أن يقول شيئا
وإال فإنه سيصيبه ما أصاب غريه من التكفري.
هذه هي الكربياء السلفية التي تصور هلم أن هلم احلق وحدهم يف أن يكتبوا ما
(  )1الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق الدامغ ،ص.9
(  )2الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق الدامغ ،ص.24
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يشاءون ،ويردوا عىل من يشاءون ،وينرصوا عقائد التجسيم والتشبيه التي يشاءون ،فإن
جاء أحد من األمة وكتب ينترص آلرائه أقاموا عليه الدنيا.
ومن النصوص الدالة عىل تكفري املؤلف لإلباضية يف الكتاب قوله ـ عند نفي اخللييل
للرؤية احلسية هلل تعاىل ـ( :فهل ترىض لنفسك ولطائفتك اإلباضية أن تكونوا يف صف
اجلهمية الذين أخذوا عقائدهم عن اليهود أعداء هذا الدين ،الذين وصفهم اهلل باإلفساد
يف األرض ،وملا عجزوا عن مواجهة اإلسالم بالسيف ،جلؤوا للكيد له ،بأن دخل بعضهم
يف اإلسالم نفاق ًا كام فعل (عبداهلل بن سبأ) الذي أسس عقائد اإلمامية ،يف الرفض وتكفري
الصحابة ،ودعوى حتريف القرآن ،ثم ختموا عقائدهم بعقائد اجلهمية واالعتزال ،ومنها
إنكار رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة ،والقول بخلق القرآن ،وقد محل برش املرييس لواء
اجلهمية يف ذلك ،واملعتزلة هم املنكرون للرؤية ،وقد أ ّلف القايض عبد اجلبار املعتزيل جملد ًا
خاص ًا بنفي الرؤية ،وهو املجلد الرابع من كتابه املسمى (املغني يف أبواب التوحيد والعدل
) ،وكل فصوله تدور عىل الفلسفة واملنطق ،وليس هلا صلة بكتاب اهلل الذي أنزله اهلل عىل
رسوله ليخرج به الناس من الظلامت إىل النور ،ومنها ظلامت أصحاب الفلسفة واملنطق
الذين ضلوا يف عقائدهم قبل ظهور اإلسالم ..ومما نضيفه إىل معلومات اخللييل هو أن أهل
السنة واجلامعة ،حكموا عىل اجلهم بن صفوان -ألفكاره الضالة ،وإنكاره أن يكون هلل عزّ
َّ
وجل اس ًام أو صفة –بالكفر)

()1

ومن تكفرياته الرصحية قوله عند احلديث عن موقف اإلباضية من خلق القرآن( :إن
أولئك الدخالء من اليهود وغريهم أرادوا القضاء عىل اإلسالم وأهله هبذا األسلوب
املاكر ،حني عجزوا عن مواجهة اإلسالم يف الظاهر ،فهؤالء الدخالء اختلطوا باملسلمني
الضالة يف املجتمع اإلسالمي ،ومن هذه األفكار الضالة املضلة القول
ونرشوا أفكارهم ّ
(  )1الرد عىل اجلهمية( ،ص)171:
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(بخلق القرآن) وإال مل يكن هذا القول معروف ًا عند الصحابة والتابعني ،وقد تقبل بعض
املسلمني (كاملعتزلة) وبعض (اإلباضية) والزيدية وغريهم تلك األفكار املنحرفة البعيدة
كل البعد عن هدي كتاب اهلل عز وجل وسنة رسول اهلل  ..فعرف أعداء اإلسالم أن
اجتامع األمة اإلسالمية عىل اإليامن بكتاب رهبا عزوجل وسنة نبيها  وأن التمسك هبا
سبب عظ يم يف عزها وقوهتا ،وامتداد سعادهتا فأدخلوا أفكارهم املنحرفة عىل املسلمني يف
باب أسامء اهلل وصفاته ،ونرشوها بينهم حتت ستار التنـزيه هلل عز وجل عن مشاهبة
املخلوقني ،ومن تلك الصفات التي نفوها عن اهلل عز وجل صفة (الكالم) فقالوا :إن
الكالم ال يصدر إال عن لسان وشفتني وهذه من صفات املخلوقني ،فلو أثبتنا هلل صفة
الكالم فقد شبهناه بخلقه ومن شبه اهلل بخلقه فقد كفر ،وملّا تق ّبل بعض املسلمني كاملعتزلة
والزيدية وبعض اإلباضية ومن يدعي اإلسالم كالرافضة تلك األفكار الضالة -وقد يكون
ذلك من بعضهم جه ً
ال بمراد أولئك الدخالء َ -و َص َل أعداء اإلسالم إىل أهدافهم ،وهي
()1

إثارة الفتنة ومتزيق األمة)

وهكذا يصور الكاتب السلفي األكاديمي اإلباضية بأهنم مؤامرة لتخريب اإلسالم
وهدم العقائد اإلسالمية ،وأن الوحيدين الذين نجوا من هذه املؤامرة ،وتوجهوا ملحاربتها
هم السلفية..

(  )1الرد القويم البالغ عىل كتاب اخللييل املسمى باحلق الدامغ ،ص.155
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السلفية ..وتكفري املدارس السلفية
قد يستغرب البعض هذا العنوان ،ويتساءل متعجبا أو متهام أو ساخرا :كيف تكفر
السلفية السلفية؟ ..وهل السلفية إال يشء واحد؟ ..وهل يمكن للواحد أن ينقسم عىل
نفسه؟ ..وهل يمكن للواحد أن يتصارع مع نفسه؟
وهذا سؤال وجيه ،واإلجابة عليه حتل إشكاالت كثرية ،وتفضح مكرا خفيا يقوم به من
يدافع عن السلفية يف قضايا التكفري وغريها من القضايا..
ذلك أن هذا اللقب [السلفية] تتنازعه قديام وحديثا الكثري من الشخصيات واملدارس
والتوجهات ،والرصاع بينها شديد جدا ،وال يقل عن رصاعها مع سائر املدارس ،بل وصل
الرصاع إىل حد التكفري ..فالسلفية يكفر بعضهم بعضا إما عىل منهج التكفري املطلق ،وإما
عىل منهج التكفري املعني ..وبذلك فإننا لو طبقنا تلك املقاييس التي طبقناها عىل سائر
املدارس اإلسالمية ،فلن يبقى سلفي يف الدنيا إال وأصابته سهام التكفري ،ال من لدن
أصحاب املدارس األخرى التي يكفرها ،وإنام من لدن زمالئه يف املدرسة السلفية الذين
يتفق معهم عىل أكثر العقائد السلفية ،ويتفق معهم عىل اعتبار ابن تيمية شيخا لإلسالم،
واعتبار ابن عبد الوهاب جمددا له.
وهذا اخلالف السلفي السلفي ليس جمرد كلامت قد نجتهد يف البحث عن مظاهنا ،وليس
جمرد تلميحات قد نجتهد يف البحث عن تفسريها ..وإنام متثله ثروة كبرية من الكتب
والرسائل التي نجد فيها من الرصاحة والوضوح ما ال حيتاج معه الباحث ألي عناء أو
تكلف..
فكام أن كل سلفي كتب يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة والصوفية والشيعة ..فكذلك نجد
له كتابات يف الرد عىل اجلامية أو املداخلة أو احلدادية أو الرسورية أو احلزبية أو اجلامعات
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املسلحة وهكذا..
بل نجد أن اجلامعة الواحدة ذات التوجه الواحد ،والتي جتتمع عىل خصومها رسعان ما
حيصل اخلالف بينها يف أي قضية من القضايا لتنشغل فرتة طويلة يف رد بعضها عىل بعض،
إما عىل املواقع واملنتديات وإما بإصدار الكتب والبيانات والتحذيرات.
والذي ال يقر هبذا أو ينكره أو يتصور أننا نبالغ فيه أحد شخصني :إما جاهل ال يعرف
الواقع ،وال يعرف الرتاث السلفي وما يصدر كل يوم منه ،فهو يعيش يف برجه العاجي
حيمل صورة مثالية عن السلفية ،ومل يشأ أن يلطخ نفسه بالواقع املرير الذي تعيشه ..وإما
شخص يكذب عىل نفسه ،وحيتال عىل الناس ،ويفر من احلقيقة.
وما أسهل عىل العقالء ـ من غري بذل أي جهد ـ أن يكتشفوا هذا ،ال بمطالعة الكتب
التي قد تشق عليهم ،وإنام باالكتفاء باجللوس أمام شاشات التلفزيون ومتابعة األخبار،
لريى ـ مثال ـ أن السلفية التي اختارت العمل احلركي السياس ،وشكلت لذلك حزبا من
األحزاب ،رسعان ما تنشق عىل نفسها ،وتتحول إىل حزبني ،ثم إىل أربعة وهكذا.
ومثل ذلك احلركات السلفية املسلحة ..فرسعان ما تتحول إىل الرصاع فيام بينها مع
كوهنا مجيعا تقدس ابن تيمية ،وتقتدي بابن عبد الوهاب ،وتكفر املعطلة واجلهمية
والصوفية والشيعة وكل ما تتبناه مجيع املدارس السلفية.
ومثل ذلك اخلالف الذي تفضحه شاشات التلفزيون ،نجده يف الكتب واملواقع
واملحارضات الكثرية التي يتهجم فيها السلفية بعضهم عىل بعض إىل الدرجة التي يتصور
القارئ أنه يف غابة ممتلئة بالوحوش املفرتسة ،ال بني ناس عقالء يدعون مجيعا أهنم حيكمون
القرآن والسنة ويرجعون إىل سلفهم الصالح يف فهمهام وتطبيقهام.
وقد أشار الشيخ ربيع املدخيل إىل هذه الظاهرة ،قال( :فبعض الناس ـ يقصد من
السلفيني ـ اآلن يطاردون السلفيني حتى وصلوا إىل العلامء وسموهم مم ّيعني! واآلن ما بقي
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يف الساحة عامل –تقريب ًا -إال طعن به وفيه !وهذه –طبع ًا -هي طريقة اإلخوان وطريقة أهل
البدع؛ فإن أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلامء ،بل هي طريقة هيودية،
ماسونية :إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علامءها أو شخصياهتا ،فابتعدوا عن هذا املرياث
الرديء ،واحرتموا العلامء .وواهلل ما يسعى يف الكالم ِ َّيف –وال الطعن يف ما نحن فيه -إال
لتكون النتيجة إسقاط املنهج؛ فالذي يكره هذا املنهج يتكلم يف علامئه ،الذي يبغض هذا
()1

املنهج ويريد إسقاطه ،يسري يف هذا الطريق)

وأشار إىل بعض زمالئه الذين كانوا معه يف نفس املدرسة ـ وهم احلدادية ـ فقال ـ
عند ذكره للفروق بينه وبينهم ـ( :ومن صفاهتم أيضا عدم الرتحم ؛كان إذا ترمحت عىل مثل
ابن حجر والشوكاين والنووي قالوا :مبتدع ،إذا قلت احلافظ ،قالوا :مبتدع ،إذا قلت:
عندهم أشعرية قالوا:البدّ أن تقول :مبتدع ،إذا مل تقل مبتدع فأنت مبتدع ..قلنا هلم :إذا قلنا
أشعري معناه أنه عنده بدعة؛ اإلنسان يريد أن يتأدب يف لفظه ليس الزما أن تقول عنه
يمر عىل جابر اجلعفي ويمر عىل غريه ال يقول
مبتدع ..أنا أقرأ لكم تراجم من البخاري؛ ّ
مبتدع وهو يعرف أنه رافيض وال يقول أنه مبتدع ،ألن هذا ليس الزماّ ،بني ضالله نصحا
للناس لكن ليس الزما أن تقول مبتدع أو غري مبتدع فأبوا .يتصل عيل أناس من اخلارج من
أهبا يقول يل:ما رأيك يف ابن حجر ،أقول له :عنده أشعرية ،يقول يل:أبدا ،أنت ّ
ضال البدّ
()2

أن تقول مبتدع)

بناء عىل هذا ،فإنه ال يمكننا يف هذا الفصل أن نحيط بكل ذلك اخلالف ،ونرشح
تفاصيله ،فالكتب والرسائل يف ذلك أكثر من أن حتص إىل الدرجة التي يمكن اعتبار كل
علم من أعالم السلفية مدرسة قائمة بذاهتا ،وهلا أحكامها اخلاصة هبا عىل سائر السلفيني
(  )1جمموع الكتب والرسائل)482-481/1( :
(  )2مقال حول الفرق بني احلدادية والسلفية.
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أعالمهم وعوامهم.
وكمثال عىل ذلك أننا عندما نبحث يف تراث الشيخ ربيع بن هادي املدخيل ،والذي له
مجهوره الكبري ،وأتباعه الكثريون ،ال نجد ردوده فقط عىل سيد قطب أو اإلخوان أو التبليغ
أو الصوفية أو الشيعة ..وإنام نجد ردودا كثرية له عىل إخوانه يف املدرسة السلفية ،يتهمهم
فيها بعدم رعايتهم لرشوط املنهج السلفي ،وعدم تطبيقهم اجلاد له ،ولو طبقنا املقاييس
التي حيكمون هبا عىل من يفعل ذلك ،فإننا لن نحكم عىل من اهتمهم إال بالكفر ..بل إننا
نجد ترصحيات كثرية بالكفر ملن تتلمذوا عىل يديه ،ثم اهتموه بعد ذلك بالسكوت ومهادنة
أهل البدع من السلفية كام سنرى.
ومن األمثلة عىل ذلك اهتام الشيخ ربيع لعلامء السلفية املعارصين باملهادنة ،والتقصري
يف مواجهة أهل البدع ،فقد قال يف [جمموع الكتب والرسائل] بعد أن نقل (قول رجل من
أهل البدع أليوب السختياين( :يا أبا بكر! أسألك عن كلمة؟ فوىل وهو يقول :وال نصف
كلمة)( :هذا –واهلل -هو الوالء الصادق هلل ولإلسالم ،ولو عامل (علامء السنة) يف هذا
الزمن أهل البدع هذه املعاملة احلازمة ،ملاتت البدع يف جحورها ،وملا استطاعت املطابع أن
()1

تطبع كتبهم!)

وهكذا قال يف حديثه عن علامء اهلند والعراق والشام مع أن فيهم الكثري من أعالم
السلفية( :والفطن يعرف من هم علامء اهلند وإيران والعراق والشام؟! وأهنم الروافض،
()2

وأسوأ منهم!)

وهكذا كان حديثه عن علامء السعودية مع تشددهم وسلفيتهم التي ورثوها أبا عن
جد ،وتتلمذوا عليها منذ نعومة أظفارهم ،فقد قال عند حديثه عن تقصريهم يف الرد عىل
(  )1جمموع الكتب والرسائل ()168-167\5
(  )2جمموع الكتب والرسائل)573\10( ،
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اإلخوان املسلمني( :ونسأل اهلل أن يطهر هذه البالد من كتب أهل البدع امللمعة من كتب
اإلخوان املسلمني فإنه إىل اآلن علامء هذه البلد ما أدركوا أن كتب اإلخوان املسلمني أخطر
()1

من كتب كل أهل البدع ألهنم مل يقرأوها)

وهكذا حكم عىل (هيئة كبار العلامء) ،فقد قال عنهم( :ربيع ،وزيد بن حممد هادي
جاهدا أكثر من كثري من (هيئة كبار العلامء) ،بعض(هيئة كبار العلامء) جييئون يف طبقة
()2

تالميذ ربيع وزيد)

وقال يف الشيخ بكر عبد اهلل أبو زيد عند واصفه تعليقاته عىل كتاب (أضواء
إسالمية) ( :يمكن أن نسمي هذه األوراق بالصفحات الظاملة ألهنا اشتملت عىل الباطل
واإلثم ،وخلت خلوا كامال من العلم وأساليب العلامء ،وحشيت بالتلبيس الذي خدع
الشباب احلزيب ورسخ يف نفوسهم ما غرسه فيهم دعاة الباطل من تقديس من ال جيوز
تصنيفه إال يف أئمة الضالل اجلامعني للبدع الكربى التي قل أن جتتمع إال فيمن طبع اهلل عىل
قلوهبم وأصمهم وأعمى أبصارهم ،وال يستمر عىل تقديسه والذب عنه بعد أن قيض اهلل
من يكشف عواره ويبني ضالله إال كل من سقط من عني اهلل ﴿ َو َم ْن ُهيِ ِن اهللَُّ َف َام َل ُه ِم ْن ُمك ِْر ٍم
إِ َّن اهللََّ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء ﴾ [احلج ،]18 :وألهنا قد تعمد صاحبها اإلمجال واإلطالق كام هو
()3

شأن كل نارص للباطل مدافع عنه)

ويقول فيه( :فواهلل ما عهدنا سنيا سلفيا غضب ألهل البدع والباطل مثلك وال عرفنا
أحدا ثأر ألهل البدع والباطل مثل ثأرك ،وكان الالئق بك عىل األقل أن ختيل امليدان ألهل
()4

البدع يصولون وجيولون فيه بالباطل والبهت لنرصة األباطيل والضالالت والرتهات)
(  )1جمموع الكتب والرسائل)526\2( ،
(  )2جمموع الكتب والرسائل)440\9( ،
(  )3جمموع الكتب والرسائل)13-12\7( ،
(  )4جمموع الكتب والرسائل ()20\7
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وقال خماطبا الشيخ بكر( :إنني ألرثي حلال رجل محل راية السنة ردحا من الزمن أن
يصل به األمر إىل هذه احلال الغريبة العجيبة من املجازفات يف األحكام ،واجلرأة عىل الطعن
()1

بالباطل ،وحتريك الفتنة -بعد أن استسلمت للنوم عجزا عن مقارعة احلق)

وقال( :فام الذي أعمى بكرا أبا زيد عن كل هذه الصحائف -حتى لو كان استعرض
الكتاب جمرد استعراض-؟ إنه اهلوى والرغبة اجلاحمة يف الطعن والتشويه ،وإن هذا العمل
وأمثاله ال يصدر إال من قلب مريض باهلوى -أعاذنا اهلل واملسلمني من اهلوى وأمراض
القلوب والنفوس ،-ومع كل ما ارتكبه من ظلم يقول(:إن اهلل حيب العدل واإلنصاف يف
()2

كل يشء) كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون)

وقال يف الشيخ فالح احلريب الذي كان من املقربني منه( :كان فالح عبئا ثقيال عىل
الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه يف الدعاة إىل املنهج السلفي ال يراعي يف ترصفاته
ومواقفه وأحكامه مصالح وال مفاسد وال يأبه هلا ،بل كان زراعا للمشاكل يف أوساط
الشباب السلفي متعاملا واضعا نفسه فوق منزلته يطعن يف العلامء من مثل العالمة األلباين
( )3

والشيخ مقبل الوادعي وغريمها)

وقال( :ت بني كذب وفجور فالح عىل أيدي بعض الكتاب السلفيني باألدلة
()4

الواضحة ،ونحن اليوم مع فالح رائد الفتنة والشغب والكذب)

وقال( :فالح وعصابته قد مرقوا من املنهج السلفي وأصبحوا من ألد خصومه،
()5

ويظهر للعاقل أهنم أشد خطرا عليه وعىل أهله من كل خصوم وطوائف أهل الضالل)
(  )1جمموع الكتب والرسائل ()27\7
(  )2جمموع الكتب والرسائل ()87\7
(  )3جمموع الكتب والرسائل)69\4( ،
(  )4جمموع الكتب والرسائل ()168\9
(  )5جمموع الكتب والرسائل ()417\9
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مع العلم أنه هو نفسه الذي قال فيه عندما كان مقربا لديه( :املعروف أن الشيخ فالح
أنه رجل من أهل السنة من السائرين عىل منهج السلف وال نعرف بأن له ابتداع أو له
خمالفات ألهل السنة الرجل يصنَّف مع أهل السنة واجلامعة ويغار عىل منهج السلف وينرص
()1

السلف)
منهج السلف ويرد عىل أهل البدع وهذه طريقة َّ

وقال يف الشيخ أيب إسحاق احلويني والشيخ حممد حسان وغريمها من السلفيني
املرصيني( :األصل فيهم أهنم من اإلخوان ،وتربية اإلخوان ..واهلل أنا أرى أهنم مبتدعة..
ما يزداد إالَّ بعدً ا عن املنهج السلفي وتالمحًا مع القطبيني،فهذا حاله ،هذا حاله اآلن ،هو
يدعي أنه من أهل السنّة ويقرتب من أهل البدع ،ويعارشهم ،ويتالحم معهم ..فمثل هذا
الرجل ال جيوز أخذ العلم عنه ،بل جيب احلذر منه؛ وإن زكَّاه من زكَّاه من املنتسبني إىل
()2

العلم)

وقال يف الشيخ أمحد فريد ومصطفى العدوي( :الذي أعرفه عنهام؛ أهنام من مدرسة
اإلسكندرية ،وهذه املدرسة مدرسة تكفريية ،عندهم خلل عظيم يف مسألة احلكم بغري ما
أنزل اهلل ،وتعلق شديد بسيد قطب وأفكار سيد قطب املتعلقة باحلكم ،وبعضهم أولياء
بعض ،يعني بعض أولئك ال يظهر عليهم التأييد الواضح ألفكار سيد قطب ،أو اللهج
بمسألة تكفري احلكام ،لكنهم أولياء ،وأنصار وأصدقاء ،وأحباب ،وأخالء للمرصحني
بذلك ،ومن رؤوسهم( :يارس برهامي ،وحممد بن إسامعيل املقدم ،وحممد عبد املقصود وهو
من رؤوس الرش يف مرص ،وإن كان اشتهر بأنه فقيه وكذا ،لكنه تكفريي حمض ،وكذلك
أمحد حطيبة ،وكذلك أمحد فريد ،وكذلك أبو إسحاق احلويني ،وكذلك حممد حسان،
وكذلك النقيب) ،وجمموعة كبرية ممن يسمون باملدرسة اإلسكندرية؛ كلهم عىل هذا
(  )1الثناء البارع عىل الشيخ فالح بن نافع ،ص.2
(  )2هذا ما نقله أمحد بازمول عنه يف تقديمه لكتاب خالد املرصي (احلدود الفاصلة) (ص)29
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()1

املنوال)

وقال يف الشيخ العيد رشيفي اجلزائري( :إن عيد رشيفي قد عرف عند محلة العلم
وطالبه يف اجلزائر أنه صاحب هوى وينترص لبعض أهل األهواء ..يا شيخ هذا من سنوات
ونحن الناصح واسكت الناس عنه ولكن أبى اال منارصة أهل الباطل وامليض يف هذا
السبيل ،ورأيت أنه يف اجلدال يعني ال يعرف منطقا أبدا ال يعرف منطق اجلدال ،ومتبع هلواه
فصربنا صربنا صربنا عنه؛ فرأينا فيه من الرش والسوء؛ فنعوذ باهلل فهـو من أنصار أيب احلسن
يف الباطن...من أهل الباطل وله طعن يف األبرياء واستنقاص من العلامء طعن يعني غريب،
غريب ،غريب؛ فنسأل اهلل له العافية هذا يعترب يعني بيني وبينوا عالقة ومعرفة ومعرفة يف
احلق من أول مرة جييء هنا وهو يعاملني هكذا أين الوفاء واملروءة وأين الوفاء للمنهج
()2

نفس يعني اخلطأ واضح ،جاء حياججني بالباطل أكثر من أيب احلسن)

وقال يف الشيخ أيب احلسن املأريب اليمني( :إن أبا احلسن املرصي املأريب أعجوبة من
أعاجيب هذا الزمان ال أجد له نظريا يف القدرة عىل الثرثرة وكثرة الكالم ويتمتع بقدرة
هائلة عل تقليب األمور وجعل احلق باطال والباطل حقا والظامل مظلوما واملظلوم الربيء
ظاملا وإلباس نفسه لباس التقوى والورع ،وإلباس األبرياء لباس الفجار اهلدامني املفسدين
الظاملني ،كام فعل ذلك يف عدد من أرشطته ،مما يدل عىل خربة طويلة راسخة ومهارة نادرة
يف هذه امليادين إىل درجه ال يلحق فيها وال يبلغ فيها شأوه ..إن هذا الرجل صاحب فتنة
()3

عظيمة قد أعد هلا العدة لعله منذ وطئت قدماه اليمن أو من قبل ذلك)

وهكذا تعامل مع عدنان العرعور الذي ألف كتابني خاصني به أحدمها [انقضاض

(  )1نقال عن :شبهات حول أحداث مرص ،ص.76
(  )2جمموع الكتب والرسائل)127\9( ،
(  )3جمموع الكتب والرسائل)413\13( ،
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الشهب السلفية عىل أوكار عدنان اخللفية] و[دفع بغي عدنان] ،ومما قال فيه( :عدنان
عرعور هذا بالء البالء وفتنة الفتن ،وما عرفت صاحب فتنة مثله أرض باملنهج السلفي
وأهله مثله ،ما أعرف أحد يسعى يف متزيق السلفيني وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء
والبغضاء مثله ،وأخشى أن يكون ظرفة من ظرف أعداء اهلل لتحقيق أهداف خبيثة ألن
األعداء هيود ونصارى يعرفون أن الدين احلق إنام هو هذا احلق الذي يدين به السلفيني
فيسعى يف تفريقهم ومتزيقهم ،ثم يتباكى كذبا وزورا أنه حيذر الفتن وخياف من الفتنة ومن
أجل املصلحة وهو كذب يف كذب ،واهلل ما رأيت دجاال مثل هذا اإلنسان ولعلكم
تقرأون ..ابن صياد ...أصدق من كالم الدجال املعارص عدنان ،أصدق بكثري ،عدنان كله
كذب ومرواغات وتلبيس وفتن ..فاحذروا هذا الدجال احذروا كل احلذر وهناك كتابات
وأرشطة سوف تصلكم إن شاء اهلل لتعرفوا أن هذا دجال العرص ،والرسول عليه الصالة
وخيشى عىل األمة،
والسالم قال( :لغري الدجال أخوفه عليكم من الدجال) ،فهذا ممن ُخياف ُ
ورأينا رشه وفتنته تشتعل يف أوربا ،وال أشك أنه جمند من أهل البدع واألهواء ،وال أستبعد
أنه جمند من غريهم هلذه الفتن وهلذه الزالزل وهلذه القالقل وهلذه البالبل التي يقوهلا هذا
الرجل والتي يتجارى به أهل اهلوى كام يتجارى الكلب بصاحبه؛ فهو يركض يف مشارق
األرض ومغارهبا باألموال الطائلة التي اعرتف عدنان بأنه صعلوك؛ فمن أين هلذا
الصعلوك هذه األموال إال أنه يفعل ويفعل األفاعيل للحصول عىل هذه األموال ملاذا؟
ليبدد السلفيني ويرضب بعضهم ببعض وجيعل بأسهم بينهم أال فادعوا اهلل تبارك وتعاىل
أن يريح اإلسالم واملسلمني من هذا الرجل وأمثاله)
وقال فيه( :كنّا نعدّ ه من مجلة السلفيني بنا ًء عىل ما يظهر لنا من حاله آنذاك رغم قلة
جمالستي له ،لكن بناء يف الوقت نفسه عىل ادعائه ،وقول بعض السلفيني املخدوعني به .إذ:
(املؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم) ..بدأ ينكشف يل بعض ما ينطوي عليه يف إحدى
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زيارايت للرياض حيث بدأ يدافع ويناضل عن س ِّيد قطب إذا انتقده بعض السلفيني؛ ويدعي
له أنه صحيح التأصيل ،وأن املنهج السلفي غري مؤصل ،وأن السلفيني ال يؤصلون ،وخيص
منهم الشيخ ابن باز رأس السلفيني بأنه ال يؤصل ،يف نقاش وكالم طويل تظاهر فيه
بالرتاجع عن رأيه يف تلك اجللسة ثم عاد ملا كان عليه ..ثم أراد عدنان أن ينقذ نفسه من هذه
الورطة الكبرية والفعلة الشنيعة وأراد أن يغطي سوأته أمام السلفيني ولعل له أهداف ًا
أخرى ،فكتب إ ّيل اعتذار ًا بارد ًا ميت ًا ال يساوي احلرب الذي كتب به ،وهلوانه وسقوطه وركته
مل أحفل به فال أدري أأعاده الرسول لصاحبه أو بقي عندي والغالب أن الكتاب قد ضاع
()1

ولو وجدته لفضحته به)

وهكذا راح يقص قصته الطويلة يف الرصاع معه ،والتي تدل عىل ذلك الرصاع
الشديد يف تعامل السلفية بعضهم مع بعض.
هذا جمرد مثال ،وبناء عليه سنحاول يف هذا الفصل أن نذكر املدارس الكربى
للسلفية ،ونامذج عن رصاع بعضها مع بعض ،بل تكفري بعضها لبعض.
وقد رأينا أنه يمكن تقسيم املدارس السلفية بناء عىل تكفري بعضها بعضا إىل قسمني
كبريين :السلفية العلمية والسلفية احلركية ..ثم تنقسم السلفية العلمية إىل أقسام كثرية
أشهرها :اجلامية واحلدادية ..وأما السلفية احلركية ،فتنقسم إىل قسمني كبريين :املسلحة
واحلزبية ..وكالمها ينقسم أقساما كثرية ..وكلهم يضلل بعضهم بعضا ،بل يصل التضليل
أحيانا كثرية إىل حد التكفري.
وقد أشار إىل بعض هذه األقسام حممد عامرة يف كتابه (السلفية ..واحدة؟ ..أم
سلفيات؟) تناول فيه قضية التنوع والتناقض بني املدارس السلفية عىل الساحة السياسية
واإلعالمية يف العامل اإلسالمي ،بل عىل مستوى العامل ككل.
(  )1انقضاض الشهب السلفية عىل أوكار عدنان اخللفية (ص)3 :
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وقد خلص يف نتيجة بحثه إىل أن السلفية (قد توزعتها العديد من التوجهات ،فطرأ
عليها الكثري من االنشقاقات فمنها ما يسمى بالسلفية العلمية التي حتاول استلهام املرشوع
التجديدي البن تيمية ..ومنها السلفية اجلهادية التي سلكت طريق العنف والتغيري ..ومن
هذه السلفية املعارصة فصيل بلغ يف الغلو واجلمود حدود ًا فاقت اخليال حتى لقد كتب
بعضهم يف تفكري أئمة السلفية مثل ابن القيم الذي قالوا عنه( :إنه زائغ مبتدع كذاب وقح
بليد غبي جاهل ضال مضل خارجي ملعون كافر) ،وقال أحد كتاب هذه السلفية الظالمية
عن ابن تيمية( :إنه ال تؤخذ منه أحكام الوالء والرباء ،ولقد سئمت من تتبع خمازي هذا
()1

الرجل املسكني)

ويف موضع آخر عرب عن النتيجة التي يدل عليها الواقع الدعوي والسياس املعارص،
فقال( :وهكذا نجد أنفسنا تارخيي ًا وحديث ًا أمام عدد من السلفيات ،وليس أمام سلفية
()2

واحدة كام حيسب كثري من السلفيني ومن خصوم السلفيني)

وهكذا ذكر باحث آخر يف دراسة عن احلركة السلفية يف مرص وتنوعها ،وهي دراسة
ميدانية صنفت احلركات السلفية املرصية إىل أربع سلفيات :السلفية التقليدية ،والسلفية
( )3

العلمية ،والسلفية احلركية ،السلفية احلديثية (أهل احلديث)

فالسلفية التقليدية :وهتدف – بحسب دعاهتا – إىل تنقية الدين مما يرونه من البدع خاصة
املرتبطة بالتصوف واألرضحة ،وكذلك منع املسلمني من اإلفتتان باحلضارة الغربية
ومرتكزاهتا الفكرية املخالفة لإلسالم ..ووسيلة التغيري عندهم تنحرص يف الدعوة عرب
خطب اجلمعة والدروس الدينية يف املساجد باإلضافة إىل الدعوة الفردية.

(  )1حممد عامرة ،السلفية ..واحدة؟ ..أم سلفيات؟  ،ص.75
(  )2حممد عامرة ،السلفية ..واحدة؟ ..أم سلفيات؟ ص.77
(  )3انظر :موقع التغيري ،ومل أجد هذه الدراسة منشورة.
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السلفية العلمية :وهي السلفية التي تعتمد مهج الشيخ حممد نارص الدين األلباين،
وتتلخص رؤيتها يف أن ما حلق باملسلمني من تدهور حضاري سببه األحاديث الضعيفة
واملوضوعة واإلرسائيليات واآلراء الفقهية التي ختالف احلديث الصحيح.
السلفية احلركية :وقد نشأت يف نفس الوقت الذي نشأت فيه السلفية العلمية (منتصف
السبعينات من القرن العرشين امليالدي) بقيادة عدد من الدعاة الشباب حينذاك ،ومل خيتلف
هذا الرافد السلفي عن السلفية العلمية إال يف يشء واحد وهو االعالن عن كفر احلاكم
الذي ال حيكم بالرشيعة االسالمية باسمه أيا كان اسمه.
سلفية أهل احلديث :وقد ظهر هذا االجتاه – وإن كان يف أصله تابع للسلفية العلمية –
يف أوائل الثامنينات ،فانجرف بعض السلفيني نحو دراسة املصطلح وعلم العلل ومعرفة
الصحيح من الضعيف ،باالضافة إللقاء اخلطب والدروس الوعظية والعلمية للعامة
وللخاصة ،ومن هؤالء أبو إسحاق احلويني ،ومصطفى العدوي ،وأسامة القويص ،وحممد
سعيد رسالن وغريهم.
وقد عقب كاتب الدراسة عىل كالمه هذا بقوله عند ذكر بعض التيارات السلفية:
(هذا الكالم قبل أحداث ثورة  25يناير ،ولنا كتاب (الدولة السلفية) نبني فيه التحوالت
السياسية والفكرية عند هذا الفصيل السلفي)
هذان نموذجان عن التصنيفات التي صنفت هبا املدارس السلفية احلديثة ،وهناك نامذج
أخرى كثرية ،ذلك أن االنشاق بني السلفية حيصل كل حني ،وألتفه األسباب ،وبام أننا ال
نستطيع أن نحيص خالفاهتم وما كتبوه يف تضليل بعضهم بعضا ،فسنقترص عىل ذكر نامذج
متنوعة من مواقفهم وفتاواهم وكتبهم لنرى بذلك مبلغ التكفري السلفي.

أوال ـ تكفري املدارس السلفية العلمية
املراد بالسلفية العلمية السلفية التي تركز جل اهتامماهتا عىل مطالعة الرتاث السلفي
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وتدريسه ودعوة الناس إليه من غري أن يكون هلا أي اهتامم بالوصول إىل السلطة ال عن
طريق السلم ،وال عن طريق العنف.
وهم أقسام كثرية ،والرصاع بينهم شديد جدا ،ال يمكن اإلحاطة به هنا ،ولذلك
سنكتفي بذكر نموذجني عن تكفريهم من طرف أصحاب املدرسة احلركية ،أحدمها من
املدرسة السلفية احلركية املساملة أو احلزبية ،كام يطلقون عليها ..والثاين من املدرسة السلفية
احلركية ذات الطابع املسلح ،أو اجلهادية كام يطلقون عىل أنفسهم.
النموذج األول :كتب الدكتور عبدالرزاق بن خليفة الشاجيي
وهو من السلفية احلركية املساملة ،والذين يطلق عليهم خمالفوهم لقب [الرسورية]،
وهو تلميذ عبد الرمحن عبد اخلالق ،وله عدة رسائل يف الرد عىل الشيخ املدخيل والسلفية
العلمية  ،منها( :اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية) ،و(أضواء عىل فكر دعاة
السلفية اجلديدة) ،و(البديع يف بيان منهج د .ربيع ..دراسة نقدية وثائقية تكشف اللثام عن
حقيقة د .ربيع بن هادي املدخيل يف احلكم عىل الكتب والطوائف والرجال واجلامعات)،
وقد رد عليه الشيخ ربيع املدخيل برسالة مضادة.
وقد قال الشيخ الشاجيي يف خطاب مفتوح إىل الشيخ ربيع( :هل هذا هو منهج أهل
السنة واجلامعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف الذي ادعيتموه يا شيخ ربيع ،وكتبتم فيه،
ودعوتم إليه .ال شك أن هذا املنهج الذي يقوم عىل الظلم وتكفري املسلمني هو منهج
اخلوارج يف تكفري املسلم ،بل إن اخلوارج مل يقولوا مثل هذا يف الذين يكفروهنم ،وهذا
يوضح جليا األ صل األول الذي ذكرناه عن الطائفة التي أدخلت يف السلفية ما ليس فيها:
أهنم خوارج مع الدعاة ،مرجئة مع احلكام ،رافضة مع اجلامعات ،قدرية مع اليهود
والنصارى والكفار)
ومن أقوال الشيخ ربيع املدخيل يف الرد عليه( :يدافع عن أهل البدع والباطل ويطعن
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بأهل السنة .منهجه فاسد .خيدم أهل البدع ،وخيدم أهل الفتن .كل أساليبه مغالطات
وكالمه فارغ وكله كذب ،وأخس من أهل البدع .شيطان يعرف احلق وحياربه ،وحيارب
أهله وينرص الباطل ...سلفيته ما هي إال جمرد لباس لرضب احلق وإيذائه .رجل ال خري فيه.
مصيبة عىل اإلسالم .جيب هجره ويفعل فيه أكثر من اهلجران .رجل يكذب ويبالغ ما
يصلح للمناظرة جاهل .هذا الرجل ليس له يشء من السلفية .ألف يف أهل السنة كتابا فيه
ثالثون أصال كلها قامت عىل الفجور والكذب واالفرتاء ،وجعلتهم أخبث الفرق ،ومجعوا
رش ما عند الفرق .يلبس السلفية خداعا لتضليل الشباب .أساء إىل السلفيني أكثر من أهل
البدع .يتبع بكتاباته أسلوب املنافقني فهم يظهرون اإلسالم وهو يظهر السلفية ،ثم حيارب
أشد من املنافقني ..فاملنافقون يف عهد الرسول  مل يضعوا ثالثني أصال ،هذا هو النفاق
ويظهر السلفية ثم يكر عىل أهل السنة واملنهج السلفي وحيطمه .متسرت يدافع عن أهل البدع
ويلمعهم ويشوه أهل السنة .أخطر عىل اإلسالم وعىل السلفية من أهل البدع الواضحني.
يلبس لباس السلفية ثم يرضب يف أهلها رضبا شديدا ،ثم يمدح أهل البدع والضالل،
ويدافع عنهم بقوة ثم ال يرتك رشا يف أهل البدع ...أي جناية عىل اإلسالم أشد من
()1

هذه؟!)

وهذه الرسائل والكتب املتبادلة تدل عىل جزء بسيط جدا من الرصاع السلفي الذي
طفا عىل السطح ،وإال فالرصاع بينهم أشد وأبلغ.
ومن بني الكتب التي ألفها الشيخ الشاجيي ،والتي هلا أمهيتها الكربى يف نقد السلفية
العلمية وبيان األص ول التي تعتمد عليها والتي تقرهبا من اخلوراج وغريهم من الطوائف
التي يكفرها السلفية كتاب [اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية]
وأمهية الكتاب تكمن يف كونه صدر من البيت الداخيل للسلفية ،وهو أعرف بطرقهم
(  )1نقال من مقال بعنوان :االنشقاقات الوهابية :حماولة للتأريخ.

486

ومناهجهم ،ولذلك كان حديثه عنهم ،ونقده هلم أهم من حديث غريه أو نقده.
وهلذا لقي الكتاب ردود فعل شديدة من طرف أصحاب السلفية العلمية ،فألفوا يف
الرد عليه ،ومن تآليفهم يف ذلك كتاب [بيننا وبينكم يوم اجلنائز :كشــف أباطيل كتاب
(اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة)] ملؤلفه د.عبدالعزيز بن إبراهيم بن
عبدالرمحن اجلربين.
وقد قال الشاجيي يف مقدمة الطبعة الثانية من كتابه( :هذه هي الطبعة الثانية من
اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية ،مجعنا فيها جمموعة أخرى من أصول هذه
املجموعة التي ظهرت عىل املسلمني بالتبديع والتفسيق والتجريم والتكفري ،واستعملت
كل ألفاظ التنفري والتحقري مع دعاة اإلسالم خاصة ،كوصفهم بالزندقة ،واإلحلاد،
واخلروج ...وقرصت عملها الدعوي عىل حرب الدعاة إىل اهلل وتصنيفهم ،ومن نظر يف
أصوهلم التي ابتدعوها أدرك يقينا أن هؤالء هم الرشع واحلكم ،فكام وجد يف الفرق
اإلسالمية معطلة الصفات وهم اجلهمية ،ومن نحا نحوهم ممن اخرتعوا أصوال باطلة أدت
هبم إىل تعطيل صفات الرب عز وجل ،فقد جاءت هذه الطائفة اجلديدة وباسم السلفية
لتضع أصوال باطلة تفيض إىل تعطيل احلاكمية التي اختص اهلل هبا ﴿ َو َال ُي ْ ِ
رش ُك ِيف ُحك ِْم ِه
َأ َحدً ا ﴾ [الكهف ]26 :فزعموا أن توحيد احلاكمية ليس من التوحيد ،بل وليس هو من
أصول الدين واإليامن ،بل هو من الفروع ،وتعطيل الرشع كله ما هو إال كفر دون كفر،
وكل من اعتنى هبذا األصل فهو عندهم مبتدع حيمل فكر اخلوارج ،ولقبوه بكل وصف
قبيح ملجرد مطالبته األمة بالعودة إىل حكم اهلل ورسوله ،وقد تفرع عن هذا األصل الباطل
عندهم وجوب ترك احلكام وشأهنم ،وعدم التعرض هلم وإن صدر منهم ما صدر من الكفر
البواح ،ومتكني أعداء اإلسالم ووجوب ترك االشتغال بفقه الواقع وترك ما هلل هلل وما
لقيرص لقيرص  -كام رصح به أحد كبارهم  -وهذه هي العلامنية بعينها ،ومن ثم شنعوا عىل
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كل جماهد يف سبيل اهلل ،وقدموا حربه عىل حرب أعداء اهلل فكانوا بذلك من دعاة التعطيل،
()1

وهم املعطلة للحاكمية والرشع كام كان اجلهمية معطلة للصفات واألسامء)

وهكذا حتول السلفية العلمية إىل معطلة مثلهم مثل اجلهمية متاما ،وهذا يذكرنا
التجهم واإلرجاء]،
بكتاب ألفه أبو حممد املقدس بعنوان [تبصري العقالء بتلبيسات أهل
ّ
حكم فيه عىل السلفية العلمية بمثل ما حكم به السلف األول عىل املرجئة.
وقد ذكر الشاجيي أسباب اعتبار السلفية العلمية معطلة ،فقال ..( :وقام مذهبهم
عىل التعطيل :تعطيل اجلهاد ،وتعطيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال بإذن اإلمام -
حسب زعمهم  -وتعطيل الدعوة إىل اهلل ،وتعطيل النظر يف حال األمة ،وإشغاهلا بحرب
()2

الصاحلني ،وتتبع عوراهتم وزالهتم ،وتنفري الناس عنهم)

ومل يكتف الكاتب بوصفهم باملعطلة ،بل راح يقارهنم بغريهم من الفرق التي اتفقوا
عىل تكفريها ،فهم ـ كام يقول ـ (خوارج مع الدعاة ،مرجئة مع احلكام ،رافضة مع اجلامعات،
قدرية مع اليهود والنصارى والكفار ،وأهنم مجعوا رش ما عند الفرق ،فهم مع الدعاة إىل اهلل
خوارج يكفروهنم باخلطأ وخيرجوهنم من اإلسالم باملعصية ،ويستحلون دمهم ويوجبون
قتلهم وقتاهلم ..وأما مع احلكام فهم مرجئة يكتفون منهم بإسالم اللسان وال يلزموهنم
بالعمل ،فالعمل عندهم بالنسبة للحاكم خارج عن مسمى اإليامن ..وأما مع اجلامعات فقد
انتهجوا معهم هنج الرافضة مع الصحابة وأهل السنة ،فإن الرافضة مجعوا ما ظنوه أخطاء
وقع فيها الصحابة الكرام ورموهم مجيعا هبا ،ومجعوا زالت علامء أهل السنة وسقطاهتم
واهتموا اجلميع هبا ..وهم مع الكفار من اليهود والنصارى قدرية جربية يرون أنه ال مفر
من تسلطهم وال حيلة للمسلمني يف دفعهم ،وأن كل حركة وجهاد لدفع الكفار عن صدر
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.3
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.5
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()1

أمة اإلسالم فمصريه اإلخفاق ،ولذلك فال جهاد حتى خيرج اإلمام)

ثم ختم هذه املقارنات بقوله( :فوا عجبا كيف مجع هؤالء بدع هذه الفرق ،وكيف
استطاعوا أن يكيلوا يف كل قضية بكيلني ،فالكيل الذي يكيلون به للحكام غري الكيل الذي
()2

يكيلون به لعلامء اإلسالم ،فال حول وال قوة إال باهلل)

وقد ذكر من أصوهلم التي حولتهم إىل خوارج وتكفرييني اعتبارهم (كل من وقع يف
الكفر كافر ،وكل من وقع يف البدع مبتدع ..دون نظرا يف أن يكون قد قال هذا الكفر أو وقع
منه خطأ أو تأوال أو جهال أو إكراها ..وكل مسلم وقع يف بدعة أو ما يتومهونه بدعة ،فهو
مبتدع دون اعتبار أن يكون قائل البدعة أو فاعلها متأوال أو جمتهدا أو جاهال ..وهم أحق
الناس بوصف املبتدع باخرتاعهم هذا األصل الذي هو من أصول أهل البدع وليس من
()3

اصول أهل السنة واجلامعة)

ومن أصوهلم التي ذكرها ،والتي تلحقهم باخلوارج اعتبارهم (من مل يبدع مبتدعا
فهو مبتدع ..فإذا حكموا عىل رجل أنه مبتدع أو عىل مجاعة دعوية أهنا مجاعة بدعة ،ومل تأخذ
برأهيم وحكمهم الفاسد فأنت :مبتدع ،ألنك مل تبدع مبتدعا ..وهو أصل وقائي فإما أن
تكون معنا أو تكون منهم ،وهم عىل شاكلة من قبلهم يف التكفري الذين قالوا( :من مل يكفر
الكافر  -عندهم  -فهو كافر) ،فإذا حكموا عىل رجل مسلم أنه كافر ومل توافقهم عىل ذلك
()4

فأنت كافر أيضا ألنك مل ترض باجتهادهم ،فام أشبه هذا القول بقول اخلوارج)

ومن أصوهلم اخلطرية التي ذكرها (استدالهلم بمنهجهم الفاسد يف التبديع والتفسيق
واهلجر والتحذير من املبتدعة بقوهلم أن اهلل سبحانه ذكر أخطاء األنبياء ..وهذا من
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.8
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.8
(  )3اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.9
(  )4اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.9
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عظائمهم ومصائبهم الكبرية ..فأين القياس يف هذا يا أهل العقول ،هل أصبح األنبياء هم
املبتدعة ،الذين جيب التحذير منهم ،مع العلم أن هذا األصل ال جيوز تطبيقه عليهم من
خالل إظهار مثالب دعاهتم وشيوخهم فيجوز هلم ما ال جيوز لغريهم ومن انتقدهم فقد
انتقد السلف بأكملهم ..فهل أصبحوا يف مقام الرب الذي يرشد األنبياء ..وهل أراد اهلل
سبحانه وتعاىل بإرشاد أنبيائه -إىل بعض ما خالفوا فيه األوىل  -حتذير الناس منهم كام
يفعلون هم بالدعاة املهتدين ..وهل أراد اهلل من ذكر أخطاء األنبياء  -حسب قوهلم -
()1

تنقيصهم ،وحتقريهم كام يفعلون هم بالدعاة إىل اهلل)

ومن أصوهلم اخلطرية التي ذكرها عدم محلهم املطلق عىل املقيد ،وال املجمل عىل
املفرس (حتى حيكموا بالكفر والبدعة عىل من شاءوا من الدعاة ،فبمجرد أن جيدوا يف كالمه
كلمة مومهة ،أو عبارة غامضة ،أو قول جممل يمكن أن حيمل عىل معنى فاسد فإهنم
يسارعون بحمل هذا القول عىل املعنى الفاسد الذي يريدون ،وال يشفع عندهم أن يكون
قائل هذا القول املجمل قد فرسه يف مكان آخر تفسريا صحيحا ،أو قال بخالف املعنى
الفاسد املتوهم يف مواضيع أخرى ..وهذا تصيد وترقب للخطأ من املسلم ،وحتميل لكالم
()2

املسلم ماال حيتمله ،وتفسري له بام خيالف نيته وقصده ،مع استثنائهم ملشاخيهم وأتباعهم)

ومن أصوهلم التكفريهيم التي تلحقهم باخلوارج ـ كام يذكر ـ (اعتبارهم أن اإلنسان
 أي إنسان عاملا كان أم جاهال بأمور األحكام ومسائل الرشيعة  -ال يغتفر له جهله أوخطؤه يف أصول الدين ..وقد جاء أصلهم هذا بناء عىل فهمهم السقيم ملا ذكر العلامء من أن
االجتهاد ال يقبل يف العقيدة ..ففهموا بفهمهم الباطل اخلارجي أن من وقع يف اخلطأ يف
مسائل العقيدة فإنه غري مغفور له ..وبذلك أخرجوا علامء األمة من امللة من حيث يشعرون
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.11
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.12
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()1

أو ال يشعرون)

ومن أصوهلم التكفريهيم التي تلحقهم باخلوارج ـ كام يذكر ـ (إطالق لفظ الزنديق
عىل املسلم بال دليل سوى اهلوى ..والزنديق ال يطلق يف لغة أهل العلم -يف األغلب  -إال
عىل الكافر املظهر لإلسالم ،وباخلصوص عىل الثنوية والقائلني بإهلني ،ومدعي النبوة
والرسالة ،والفرق الباطنية الذين حيملون معاين القرآن عىل عقائدهم الوثنية ..وقد تساهل
أصحاب هذا الكفر اجلديد بإطالق لفظ الزنديق عىل املسلم املتبع للقرآن والسنة بخطأ
()2

أخطأ فيه)

ومن أصوهلم التكفريهيم التي تلحقهم باخلوارج ـ كام يذكر ـ اعتبارهم (إقامة احلجة
ال تكون إال يف بالد بعيدة عن اإلسالم ..أما بالد املسلمني فال حاجة ملن وجد فيها إىل أن
تقام احلجة عليه ،وعىل هذا األصل اخلارجي يكون كل من وقع يف الكفر أو الرشك وهو يف
بالد التوحيد فهو مرشك كافر ،وال حاجة عند ذلك إىل إقامة احلجة عليه ..باستثناء احلكام
فهم عندهم بحاجة إلقامة احلجة لينطبق عليهم الكفر من عدمه ،أما العامة فال حاجة
()3

عندهم إلقامة احلجة عليهم)

ومن أصوهلم ومكاييلهم املزدوجة التي ذكرها (حتريمهم العمل اجلامعي والتنظيم
الدعوي عىل اجلامعات اإلسالمية وإباحته ألنفسهم وأشياعهم ،فمع أن هؤالء افتوا بحرمة
العمل اجلامعي والتنظيم الدعوي بحجة أنه يدعو إىل احلزبية لكن أعامهلم جاءت خمالفة
لفتواهم ،فلدهيم عمل منظم كاألسابيع الثقافية واملخيامت الربيعية وطبع الكتب والتواصل
الفكري والتنظيمي بينهم يف بقاع خمتلفة ،وبني قيادهتم املدينة املعروفة إىل غري ذلك مما ال

(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.13
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.14
(  )3اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.14
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()1

سبيل إىل إنكاره)

ومن أصوهلم اهتاممهم (بجمع األخطاء واملثالب التي وقع فيها بعض أفراد
اجلامعات الدولية ال لغرض تنبيه أفرادها وتبصريها للنصح هلم ،لكن من أجل هدمها
والتنفري عنها وتبديعها بل تكفري املنتسبني إليها ،وقد عمدوا يف سبيل ذلك إىل رضب
اجلميع بأخطاء البعض ،فإذا كان يف مجاعة التبليغ أفراد من الصوفية أصبح كل تبليغي
صويف ،وإذا كان يف أفراد االخوان من يوايل الروافض فكل اإلخوان املسلمني كذلك
وهكذا ..وهم يعلمون أنه ليس كل من ينتسب إىل مجاعة التبليغ يدخل يف الصوفية رضورة،
()2

وهل إذا أساء بعض أهل بلد كان كل أهل البلد مجيعهم مسيئني بسببه)

ومن أصوهلم التي تلحقهم باخلوارج ـ كام يرى املؤلف ـ اعتبارهم (أن اجلامعات
اإلسالمية ماهي إال امتداد للفرق الضالة من معتزلة وأشاعرة وخوارج وقدرية وجهمية،
تنتهج منهج اخللف يف العقيدة ،فأصبح بدل أن يقال هؤالء أشاعرة وهؤالء معتزلة صار
()3

يقال هؤالء إخوان ،وهؤالء تبليغ)

ومن أصوهلم التكفريية ـ كام يذكر ـ اعتبارهم (أن اجلامعات الدعوية أخطر عىل
اإلسالم من اليهود والنصارى وأنه جيب تقديم حرهبم عىل حرب اليهود والنصارى ومجع
مثالبها من أجل هدمها ،حتى زعم بعضهم أن هذه اجلامعات هي مجاعات ردة ،وزعموا أن
مجيعها انحرفت عن املنهج احلق وأخذت بمنهج اخللف وعقيدهتم ودخلت إىل الساحة
باسم مجاعات الدعوة ومجاعات خري وهي تسعى يف احلقيقة إىل اإلطاحة بدعوة التوحيد
()4

وحماربته)

(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.16
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.17
(  )3اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.18
(  )4اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.19
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ومن أصوهلم التي تشبههم باملعتزلة ـ كام يذكر ـ استعانتهم (بسوط السلطان
إلسكات خمالفيهم بدال من احلجة والربهان ..فال يتورع القوم عن تأليب السلطان عىل
خمالفيهم يف القضايا االجتهادية ،وذلك من خالل تصوير هؤالء املخالفني بأهنم خطر عىل
الدولة وبالتايل جيب اقتالعهم ،ومن هؤالء من كتب مؤلبا يف صفحات اجلرائد العامة،
ومنهج السلف مع السالطني معروف ،فهم يتجنبون أبواب السلطان ،وإن كان عادال
مقسطا ..فكيف إذا كان يعمل بالنميمة ويرسل التقارير واألرشطة املسجلة ،ليصطاد عبارة
مومهة ،أو يتجسس عىل شيخ ليتقرب بدمه عند السلطان ..وهؤالء ال سلف هلم يف
أسلوهبم التحرييض إال املعتزلة أيام املأمون واملعتصم حني استعانوا بسوط السلطان عىل
()1

أهل السنة ،وحكايتهم مع اإلمام أمحد مشهورة معلومة)

ومن األصول التكفريية التي ذكرها (للطائفة التي اختذت سب الدعاة إىل اهلل دينا:
أن أهل البدع الكربى كالرفض والتجهم واإلرجاء والالدينيني يقولون عنهم :هؤالء
معروف أمرهم ،ظاهر فعلهم ولذلك فال جيوز أن ننشغل هبم بل جيب أن ننشغل بالدعاة
إىل اهلل لنبني أخطاءهم ألهنا ختفى عىل الناس ..فانظر كيف عمى هؤالء عن حرب املحاربني
لإلسالم وانشغلوا بحرب أولياء الرمحن والدعاة إىل اهلل وهنش حلومهم وتفضيل جهادهم
()2

بدال من مؤازرهتم والنصح هلم ،وتسديد أخطائهم)

ومن أصوهلم التي ذكرها (التعبد هلل بسب الصاحلني وشتمهم ولعنهم .فاملسلم
الداعية الذي يمكن أن يكون قد أخطأ تأوال أو جهال يصبح وقوعه يف هذا اخلطأ
االجتهادي سببا يف استحالل عرضه بل دمه ..وقائمة السباب عند هؤالء اجلراحني طويلة
فـ (اخلبيث) ،و(اخلنيث) ،و(الزنديق) ،و(املبتدع) أوصاف سهلة عىل ألسن هؤالء
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.28
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.28
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اجلراحني يقولوهنا يف كل مناسبة ،ويطلقوهنا عىل الصاحلني من عباد اهلل دون أي تأثم أو
()1

مراجعة للنفس ،بل بصدر منرشح ،ويظنون أن هذا أرجى أعامهلم عند أعامهلم عند اهلل)

ومن أصوهلم التي ذكرها (أن هذه الفئة التي اختذت سب املسلمني دينا أرادت أن
تستدل ملنهجها يف جتريح أهل اإلسالم وتبديعهم وتفسيقهم واستباحة أعراضهم،
ووجوب مفارقة الصاحلني منهم وهجرهم ،وتعطيل دعوهتم ،أرادت أن تستدل هلذا املنهج
الفاسد من القرآن ...فاستدلت باآليات النازلة يف الكفار ،وأن الرسل جاءوا للتفريق بني
األب وأبيه والزوج وزوجته ،واألخ وأخيه ،ويستدل بعضهم يف دروسه بأن حممدا  قد
جاء فرقا بني الناس أو قد فرق بني الناس ،وجيعلون هذا احلديث دليال عىل وجوب التفريق
بني املسلمني ،فالسلفي غري اإلحواين غري التبليغي ...ويعقدون الوالء والرباء بني السلفيني
()2

وهؤالء ،كام هو الوالء والرباء مع الكفار)

ومن أصوهلم التي ذكرها أن (مههم األول يف الدعوة إىل اهلل هو الوقوف عىل أخطاء
الدعاة ،ومجع مثالبهم ،وحفظ سقطاهتم برقم الصفحة ،ونص كالمهم ...واالهتامم بنرش
هذه املثالب والسقطات بقصد تنفري الناس منهم ال بقصد حتذير الناس من الوقوع فيها ،أو
النصح ملن وقعوا فيها ،وإنام بقصد أن ينفروا الناس عن الداعي إىل اهلل ويبطلوا مجيع جهاده
وكل حسناته ،وهيدموا كل ما بناه ،وحيرموا املسلمني من مجيع مؤلفاته وعلمه ولو كان نافعا
صاحلا ..وهذا ختريب عظيم وسعي لإلفساد يف األرض ،فلو أن ساعيا سعى يف مجيع مثالب
األئمة والفقهاء لوجد الكثري ،ولو أن جامعا مجع سقطات الفقهاء جلمع شيئا ال حيص..
وال يوجد عامل مل يتكلم فيه ،ولو تذكر له جرحة أو سقطة إال من رحم اهلل ..وهؤالء
اجلراحون أنفسهم لو مجع جامع بعض سقطاهتم وزالهتم من رشيط أو رشيطني أو كتاب
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.29
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.30
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أو كتابني أو حمارضة أو حمارضتني لكفت يف إسقاط عدالتهم ،وتبديعهم وتكفريهم عىل
()1

حسب أصوهلم الفاسدة يف التبديع والتفسيق والتجهيل والتكفري)

ومن أصوهلم التي ذكرها (إنزاهلم أنفسهم منزلة أئمة أهل السنة الكبار يف تبديع
خمالفيهم ،ومن ذلك استدالهلم بكالم الثوري واألوزاعي يف تبديع أحد األئمة املشهورين
عىل جواز ما يفعلونه من تبديع وتضليل ملخالفيهم ،وهو بال ريب قياس مع الفارق فإنام
ساغ ذلك للثوري وغريه من أئمة السلف بسبب ما أوتوه من علم وعمل وقبول بني الناس،
()2

وشتان ما بني أحوال أولئك األئمة وأحوال هؤالء الطائشني املتعجلني)

ومن أصوهلم التي ذكرها اخرتاعهم (ليس عىل منهج السلف) أو (ليس عىل منهج
أهل السنة واجلامعة)(وهي عبارة جمملة ترقى عنهم إىل التكفري واإلخراج من أهل السنة
واجلامعة ،والفرقة الناجية ..ويطلقون هذه الكلمة عىل جمرد خمالفة يسرية يف أمر اجتهادي
يسوغ فيه اخلالف ،كاملشاركة يف املجالس النيابية ،بقصد اإلصالح ودفع الرش ،وكالقول
بأن وسائل الدعوة ليست توقيفية ،وهذه الكلمة كلمة كبرية ،واصطالح خطري ألنه أدى
بكثري من هؤالء اجلراحني إىل التكفري بغري مكفر ،والتبديع بغري مبدع للمسلمني الذين
يؤمنون بالقرآن والسنة وال خيرجون عىل إمجاع األمة ويعتقدون عقيدة السلف يف اإليامن
باألسامء والصفات وسائر أمور الغيب وال يقدمون قول أحد عىل قول اهلل ورسوله،
ولكنهم قد خيالفون هؤالء يف أمر فرعي اجتهادي يسوغ فيه اخلالف ..فيطلق عليهم هؤالء
هذه الكلمة الكبرية (ليس عىل منهج السلف) أو (ليس عىل منهج أهل السنة واجلامعة)،
وهذه الكلمة ال تطلق إال عىل من وضع أصوال ختالف أصول أهل السنة كإنكار السنة
أصال أو الدخول يف بدعة عقائدية كاخلروج والرفض واإلرجاء والتجهم والقدر ،أو تقديم
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.32
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.41
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العقل واهلوى عىل النصوص من القرآن والسنة ،أو الفصل بني الدين والسياسة ...ونحو
()1

ذلك من البدع العقائدية التي هتدم الدين أو جزءا منه)

ومن أصوهلم التي ذكرها اعتبارهم (هجر املبتدع وسيلة رشعية لإلصالح ختضع
للمصالح واملفاسد وهو من أصول أهل السنة واجلامعة ..وهؤالء اجلراحون استخدموا
اهلجر سالحا لقتل اإلسالم ،وتفريق املسلمني فجعلوا كل صغري مل يصل احللم جراحا
وحاكام عىل الناس بالبدعة والسنة ،وأمروا هبجر كل الدعاة واجلامعات ،وكل من أخطأ
خطأ يف نظرهم ،فلم يبق أحد من املسلمني من أهل السنة واجلامعة  -إال من رحم اهلل  -إال
استحق عندهم اهلجر ،ثم كروا عىل أنفسهم فبدع بعضهم بعضا وهجر بعضهم بعضا
وهكذا ارتد سالحهم عليهم ...وهبذا حول هؤالء اجلراحون سالح هجر املبتدع الذي
()2

استعمله أهل السنة يف حماربة البدعة إىل سالح حياربون به اإلسالم والسنة)

ومن أصوهلم التي ذكرها (محلهم أقوال السلف يف التحذير من أهل البدع عىل
الدعاة املنتسبني إىل أهل السنة واجلامعة ..وعىل أساس منهجهم الفاسد يف أن (كل من وقع
يف البدعة فهو مبتدع) فإهنم أخرجوا أناسا كثريين من أهل السنة واجلامعة مل يكونوا دعاة
لبدعة وإن كانوا قد تلبس ببعضهم هبا خطأ ،وتأوال كاحلافظ ابن حجر واإلمام النووي من
األئمة األعالم رمحهام اهلل ،وغريمها ..وملا رأى بعضهم خطورة ذلك وأهنم ربام يبدعون
بذلك عددا كبريا من علامء األمة رجعوا عن تبديع هؤالء األقدمني ،واستمروا يف تبديع
الدعاة املعارصين ،علام أن هؤالء الدعاة وقعوا يف بعض األخطاء التي ال خترجهم من عموم
أهل السنة واجلامعة ،وهي أهون مما وقع فيه احلافظ ابن حجر واإلمام النووي ..ومنهم من
اختذ التقية ،دينا فكان يبدع هؤالء األقدمني رسا أو أمام خاصته ،وينفي عنهم البدعة
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.41
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.43
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()1

علنا)

ومن أصوهلم التي ذكرها (امتحان الدعاة إىل اهلل باملوقف من بعض أهل العلم..
فمن مل يقل بقوهلم أخرجوه من السلفية ،ومن قال بقوهلم فهو السلفي احلقيقي عند هؤالء
()2

القوم ..وبذلك أصبح للسلفية مقاييس خاصة عند هذه الطائفة)

ومن أصوهلم التي ذكرها (موقفهم املتناقض من فتاوى أئمة أهل السنة واجلامعة..
فإذا وجد هؤالء فتوى ألحد من علامء السنة  -قديام وحديثا  -يشتم منها رائحة املوافقة
لبعض آرائهم طاروا هبا فرحا ،وألزموا الناس هبا من باب توقري أهل العلم والرجوع إىل
أقواهلم ..أما إذا جاءت الفتوى ناسفة ألصوهلم الكاسدة ..فإهنم يردوهنا ولو كانت من
()3

نفس العامل الذي طبلوا من قبل لفتاويه األخرى)

ومن أصوهلم التي ذكرها (تعليم صغار طالب العلم واملبتدئني سب الناس
وجترحيهم قبل أن يعرف الشاب املبتدئ أركان األيامن ،وأصول األخالق ،وأحكام
العبادات .. .فهم يبدأون مع الشاب الذي بدأ يف االلتزام واهلداية فيعلمونه أن فالنا أخطأ
يف كذا ،وابتدع كذا ،وهذا العامل زنديق ألنه قال كذا ،وذاك ضال ألنه فعل كذا ،وهذه أمور
ترضه يف دينه وتقيس قلبه ،وهم مع ذلك يومهونه أنه بذلك يكون كإمام أهل السنة واجلامعة
أمحد بن حنبل ،والناقد اخلبري حييى بن معني ،وأئمة اجلرح والتعديل الذين جلسوا لتمييز
()4

الرواة ،وجرح املجروحني ،والذب عن الدين)

ومن أصوهلم التي ذكرها أنه (ملا كانت حركة االبتداع اجلديدة هذه تقوم يف بعض
جوانبها عىل منارصة احلكام أ ّيا كانوا ،وإبطال فريضة اجلهاد وبعض صور األمر باملعروف
(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.44
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.45
(  )3اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.47
(  )4اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.48
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والنهي عن املنكر ،وتشويه صورة كل داع إىل احلكم برشيعة اهلل ،فإهنم عادوا املطالبة
بتحكيم رشع اهلل يف األرض واعتربوا ما اصطلح عىل تسميته بتوحيد احلاكمية ابتداعا يف
الدين ،وأنه ال يوجد نوع من التوحيد يسمى توحيد احلاكمية ،وأن األوىل أن يدرج يف
أبواب الفقه ،وجهل هؤالء أن الصحابة أنفسهم مل يقسموا التوحيد اصطالحا إىل ربوبية
()1

وألوهية واألسامء والصفات ،وإنام هذا اصطالح حادث)

ومن أصوهلم التي ذكرها والتي تقرهبم من اجلهمية (قول بعضهم أن الكفر ال يكون
إال بالتكذيب ،وهو بعينه قول جهم بن صفوان وبرش املرييس وابن الرواندي والصاحلي،
وغريهم من اجلهمية ،وهلذا ملا طبقوا هذا األصل عىل الواقع صار حكم من نبذ الرشيعة
كلها وحكم بقوانني الكفار بحذافريها وحارب من يدعو إىل حتكيم الرشيعة وبالغ يف أذاهم
()2

وتشويه دعوهتم أنه ال يكفر)

ومن أصوهلم التي ذكرها (إطالق لفظ اخلارجي عىل من أنكر منكر اإلمام
()3

باللسان ..وأنه ال أمر بمعروف إال بإذن اإلمام)

هذه بعض األصول التي ذكرها يف كتابه املهم واخلطري والذي شن عليه السلفية
محلتهم الشديدة ،وهي تؤكد كل ما ذكرناه سابقا من كون السلفية أكرب مصدر للتكفري يف
األمة.
وقد يتصور البعض أن هذا الداعية الذي ذكر هذا بمنأى عن التكفري ..وذلك غري
صحيح ،فالتكفري ركن من أركان التمذهب بمذهب السلف ..وال يصري السلفي سلفيا إال
به ..وإنام ذكر الكاتب ما ذكره هنا من انتقادات وهتم ألصحاب التوجه السلفي العلمي من

(  )1اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.49
(  )2اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.51
(  )3اخلطوط العريضة ألصول أدعياء السلفية اجلديدة ،ص.55
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باب الدفاع عن النفس ضد تكفريهم له ..وليس ضد التكفري مطلقا.
وقد أشار إىل ذلك يف رسالة مفتوحة للشيخ ربيع املدخيل جاء فيها :ويقول( :وملا
كان الشيخ ربيع بن هادي ينزع يف نقده يل ويف غريي من طلبة العلم والدعاة إىل املنهج الذي
اخرتعه يف النقد والذي سامه( :منهج أهل السنة واجلامعة يف نقد الرجال والكتب
والطوائف) ،وكان قد خرج عىل املسلمني هبذا املنهج الظامل الذي نسبه إىل سلف األمة،
وأهل السنة والذي يقوم عىل التعدي والظلم واهتام الناس بالباطل ،وإخراج املسلمني من
اإلسالم ،ورميهم بالبدعة والزندقة ...فإنني رأيت دفعا للظلم الواقع عيل ،ودفاعا عن
ِ
اهب ُم
نفيس ،والدفاع عن النفس مرشوع بل واجب أحيانا لقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وا َّلذي َن إِ َذا َأ َص َ ُ
ِ
َرص َ
ون﴾ [الشورى ، ]39 :وكذلك دفاعا عن منهج أهل السنة واجلامعة احلق
ا ْل َبغ ُْي ُه ْم َينْت ُ
يف النقد والنصح لكل مسلم ...رأيت أن أوجه هذا اخلطاب إىل الشيخ ربيع بن هادي
()1

خاصة وللمسلمني عامة)

النموذج الثاين :كتب أيب حممد املقدس
وهو حممد عاصم بن حممد الربقاوي املقدس (ولد 1378هـ) ،صاحب الكتاب
التكفريي املشهور [ملة إبراهيم] ،وغريه من الكتب ،وله أتباع كثريون سواء من امللتحقني
به يف اجلامعات املسلحة ،أو غريهم.
وهو يرى كفر املدرسة السلفية العلمية التي يسميها [اجلامية واملدخلية] بسبب
وقوفها مع الطغاة وعدم إنكارها عليهم ،وأهنم بذلك وقعوا يف نفس نواقض اإليامن التي
ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب.
ومن كتبه التي ألفها يف تكفري السلفية العلمية كتاب [حتذير الربية من ضالالت
الفرقة اجلامية واملدخلية] ،والذي قال يف مقدمته( :حقيقة الفرقة املدخلية أهنا فرقة من
(  )1من مقال به بعنوان[ :أدعياء السلفية وتنفيذهم للمخططات االمريكية :خطاب مفتوح إىل ربيع املدخيل]
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حزب الوالة املتولني للطواغيت املعادين ألهل احلق من املجاهدين وأنصار الدين؛ فرقة
تعتقد أن يف رقبتها بيعة للطاغوت املحارب لدين اهلل تواليه وتظاهره عىل املجاهدين
وتعادي كل من طعن فيه وتسميهم باخلوارج والتكفرييني والفئة الضالة ..وهم كام قلت
يف رسالة يل قديمة بعنوان (حتذير الربية من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية) :إن هؤالء
اجلامية واملداخلة ومن سار عىل هنجهم ما هم يف احلقيقة إال لفيف من الضالل املارقني
املوالني حلكام بالدهم عموما ،وآلل سعود خصوصا فهم جمموعة من مشايخ السلطان
()1

ودعاته بل وكثري منهم من خمابراته ومباحثه وأنصاره وأوليائه)

وقد نقل من أقوال السلف ما يدل عىل منهج التعامل معهم ،فنقل عن سفيان بن
عيينة قوله ملا سئل عن اإلرجاء( :اإلرجاء عىل وجهني :قوم أرجوا أمر عيل وعثامن ،فقد
مىض أولئك .فأما املرجئة اليوم فهم يقولون اإليامن قول بال عمل .فال جتالسوهم وال
()2

تؤاكلوهم وال تشاربوهم ،وال تصلوا معهم وال تصلوا عليهم)

وقد علق عىل هذا النص التكفريي بقوله( :ال شك أن أولئك أقل خبثا من هؤالء
املداخلة ؛ألهنم رغم تعريفهم الفاسد لإليامن مل يظاهروا املرشكني عىل املوحدين ومل يتولوا
الطواغيت وال رقعوا للمرشعني وأعداء الدين كام يفعل هؤالء اخلوالف من املداخلة الذين
دخلوا يف والية الطواغيت ،وزادوا عىل ذلك فعلة مل يفعلها حتى غالة املرجئة من اجلهمية
الذين مل يوالوا الروم وال انحازوا إىل صف الصليبيني ضد املسلمني؛ أما هؤالء اخلوالف
الضالل ؛ فلم يكتفوا باجلدال عن طواغيت احلكم ،بل انربوا يدافعون وجيادلون عن
أحالفهم من الصليبيني ويثنون عليهم بل ويدعون هلم ،حتى نعب خطباؤهم عىل منرب
املسجد احلرام قائلني (جزى اهلل أمريكا عنّا خري ًا!!) ويف مقابل هذا كله تراهم يشنون
(  )1حتذير الربية من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية ،ص.3
(  )2رواه الطربي يف هتذيب اآلثار ()181/2
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غاراهتم عىل املوحدين ويطيلون ألسنتهم يف الدعاة املعارضني للتحالف مع الصليبني
واالستنصار هبم ويبيحون دماء املجاهدين هلم ويؤيدون طواغيت احلكم ويظاهروهنم
()1

ويؤزوهنم وحيرضوهنم عيل قتلهم وإعدامهم)

بناء عىل هذا راح يذكر رؤوسهم ،ومواقف السلفية احلركية منهم ،فمنهم( )2ـ وعىل
رأسهم ـ حممد أمان اجلامي الذي قال فيه( :هو أثيويب قدم إىل املدينة املنورة ،وسهل له
التدريس يف املسجد النبوي،و اجلامعة اإلسالمية وهو صاحب التقارير الشهرية للسلطان
يف املشايخ وطلبة العلم وقد هلك)
ومنهم (ربيع بن هادي املدخيل املدرس يف اجلامعة اإلسالمية املتفرغ واملتفنن يف
الطعن يف كل داعية حمارب للطواغيت)
ومنهم (فالح بن نافع احلريب شيخ املباحث السعودية كام يعرفه إخواننا يف احلجاز)
ومنهم (حممد بن هادي املدخيل ذنب أمراء آل سعود وشاعر بالطهم؛ املحارض يف
اجلامعة اإلسالمية ..وقد شابه اخلوارج يف ترحيبه باستباحة دماء املسلمني ومباركة قتلهم،
وحتريم دماء الكفرة واملرشكني وله شعر يف ذلك ..وشعره هذا يشبه شعر عمران بن حطان
من اخلوارج األزارقة)
ومنهم (عيل احللبي صاحب الفتوى الشهرية يف وجوب التبليغ عن الدعاة
واملجاهدين الذين يسميهم هو ومقلدته بالتكفرييني؛ حيث ُو ِّجه إليه السؤال التايل :هل
جيوز أن ُيبلغ أمر هؤالء التكفرييني إىل السلطان يف هذا الزمان؟ فأجاب احللبي بجواب
ملخبط ومحّال أوجه بقوله( :إذا كان هنالك يرتتب عليهم من الرضر ،واإلفساد لألمة،
والتضليل هلا ،وبعث الرش فيها ،فهذا واجب) ،ثم ُسئل بتاريخ  2ربيع األول  1420عن
(  )1حتذير الربية من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية ،ص ،5فام بعدها.
(  )2حتذير الربية من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية ،ص.7

501

فتواه هذه ،فأنكرها بشدة ،مدعي ًا بأن ديدن هؤالء الكذب عىل الدعاة ،ف ُأحرض الرشيط
الذي عليه السؤال واجلواب بصوت احللبي ،ف ُب ِه َت أمام مج ٍع من الذين سمعوا إنكاره قبل
دقائق ويف نفس اجللسة؛ التي متت يف بيت أحد اإلخوة يف مدينة الزرقاء (األردن) بعد صالة
العشاء وحرضها ُقرابة  40شخص ًا ،فانقلب ُيدافع عن فتواه هذه بحرارة ،وبأنه قصد الذين
ُيفسدون عىل األمة منهج سلفها الصالح ..فسئل :هل ُكتب وآراء الشيخ سفر احلوايل،
والشيخ سلامن العودة ،والشيخ عمر عبد الرمحن وأمثاهلم ،هل هي ُتفسد الشباب املسلم
ٍ
ٍ
وجل( :هي باب للفساد ال شك وال ريب)،
خجل وال
عن منهج السلف؟ فأجاب دون
وقد وافق بذلك فرقة الي زيدية من فرق اخلوارج ،وذلك يف قوهلم بتويل من شهد أن حممدا
رسول اهلل ولو مل يدخل يف دينه؛ مع تربئهم من املوحدين واستباحتهم هلم ،ولكن هناك فرق
بينه وبني اليزيدية؛ وهو أن اليزيدية استباحوا املوحدين باملعايص ،أما هؤالء املارقة
املعارصين فقد استباحوهم بالطاعات مثل اجلهاد والصدع بكلمة احلق والرباءة من
الطواغيت وتكفريهم ونحوه)
ومنهم ( سليم اهلاليل صاحب اللسان الطويل عىل املجاهدين والدعاة وصاحب
الرسقات الشهرية من كتب الدعاة والعلامء)
ومنهم (سعد احلصني املستشار يف السفارة السعودية يف األردن وهو سعودي
اجلنسية والوالء حتى النخاع يتتبع خطى اجلاميني واملداخلة)
ومنهم (حممد بن عبد الرمحن املغراوي وال يتورع من التهديد برفع أمور خمالفيه من
الدعاة إىل السالطني)
ومنهم (اجلزائري عبد املالك بن أمحد رمضاين صاحب كتاب (مدارك النظر يف
السياسة )..وهو من أسوء وأردأ ما كتب يف هذا الباب وحقيقته أنه يدعو إىل سياسة
انبطاحية معيشية إرجائية مع الطغاة خارجية مع الدعاة؛ فهو يعترب حكام اجلزائر والة أمره
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الرشعيني فال جييز اخلروج عليهم ولو باللسان والكالم إذ هو ولآلن مل يبرص لغشاوة عىل
برصه وطمس عىل بصريته شيئا من الكفر البواح والرشك الرصاح واحلرب املعلنة عىل
الدين التي يامرسها والة أمره هؤالء ،ويف مقابل هذا التعامي عن كفر الطواغيت والرتقيع
له؛ ترى هذا الغليم ال ُقزَ ّيم عىل منهاج شيخه ربيع املدخيل يشن غارته عىل املجاهد العمالق
يرص هذا وأمثاله
سيد قطب فال يعذره بتأويل وال ين ّبه عىل تراجعه عن كثري من اهلنّات التي ّ
عىل إلصاقها به وال يوردون عىل كالمه شيئا من ترقيعاهتم الواسعة لطوام الطواغيت)
وهكذا راح يذكر الكثري منهم ،ويبني وجوه تضليله وتبديعه وتكفريه ،وهو مل يكتف
باجلاميني فقط ،بل ضم إليهم احلركيني من السلفية الذين مل يوافقوا عىل العمل املسلح ،ومل
يكفروا احلكام ،فقال( :يف الكويت يسميهم إخواننا هناك بأصحاب املنهج األنبطاحى
لتخذيلهم عن الدعاة واملجاهدين وانبطاحهم لوالة اخلمور ،وينقسمون إىل قسمني؛
حزبيني وغري حزبيني؛ يتفاوتون بدرجة األنبطاح لكنهم يلتقون عىل نفس الفكر
()1

واملنهج)

ومن كتبه التكفريية التي لقيت ردود فعل واسعة ،وألفت يف الرد عليها الكثري من
الكتب كتابه [الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية] ،والذي رصح فيه ،ويف مواضع
كثرية عىل كفر كل السلفيني ـ وخصوصا العلامء منهم ـ ممن مل يؤمنوا بالسلفية احلركية
املسلحة ،وهو يستند يف ذلك إىل نفس ما يستند إليهم السلفية يف تكفري املدارس العقدية
والصوفية وغريها ،بل يستعمل نفس أسلحتهم التي أشهروها عىل خصومهم.
وقد بدأ كتابه هذا بام ذكره القحطاين يف نونيته من أبيات حول هتديد األشاعرة
وغريهم ،كقوله:

(  )1حتذير الربية من ضالالت الفرقة اجلامية واملدخلية ،ص.9
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واهلل صـريين عليكم نقمة

وهلتك سرت مجيعكم أبقاين

أنا يف حلوق مجيعهم عود احلش

اعـيـى أطـبـتـكـم غـمـوض مـكــاين

أنا مهكم أنا غمكم أنا سقمكم

أنا سمكم يف الرس واإلعالن

وقد قال يف مقدمته مشريا إىل األدوار التلبيسية التي يقوم هبا آل سعود مع من
يساندهم من مشايخ السلفية( :أم ّا هذه الدّ ولة اخلبيثة ،فهي من أشدّ الدّ ول اليوم ممارسة
الرشيعة
لسياسة التّلبيس عىل العباد واالستخفاف هبم وال ّلعب بعقوهلم مدّ عية تطبيق ّ
اإلسالمية ونبذ القوانني الوضعية .ولقد أجادت هذه الدّ ولة اخلبيثة أساليب التّلبيس
والتدليس وأحكمتها حتّى انطىل هذا عىل كثري ممّن ينتسبون للعلم والدّ عوة ،فشاركوا يف
والرتقيع هلا ،فتجد كثري ًا منهم يتك ّلمون يف الدّ ول األخرى وطغياهنا وهيامجون
التّلبيس ّ
والرشك املستبني،
حتاكمها للقوانني الوضعية ويصدرون الكتب واملؤ ّلفات يف هذا الكفر ّ
بل وتقوم هذه الدّ ولة بطباعة هذه الكتب وتوزيعها عىل اخللق جم ّان ًا ،حتى يتوهم ويظن
املتابع حلامسهم يف تلك الكتابات أن حكومتهم التي تطبع هلم تلك الكتب وتوزّ عها حكومة
()1

حتارب القوانني وتنبذها وتأبى تطبيقها أو التّحاكم إليها)

ثم قال خماطبا علامء السلفية الذين ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا سدنة وكهنة آلل
قرة عني طغاة آل سعود بأمثالكم ويا فرحتهم بأفهامكم وأفكاركم ،فواهلل لو
سعود( :فيا ّ
ا ّطلعوا عليكم ووجدوا سبي ً
ال إليكم لرشوكم باملاليني ..هذا واهلل من أعجب العجب)

()2

ومن الفصول التكفريية التي عقدها يف الكتاب لتكفري علامء السلفية العلمية فصل
بعنوان [السعودية مقربة العلامء وسجن الدعاة] بني فيه دور العلامء يف كل ما تقوم به
احلكومة السعودية من مواقف ،فقال( :كثري من الكتاب والسياسيني عندما يتك ّلمون عن
(  )1الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.6
(  )2الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.6
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مهها
هذه الدولة اخلبيثة وركائزها ودعائهام وما تقوم عليه ،يذكرون عدّ ة أمور أساسية من أ ّ
ويف مقدمتها (فئة من العلامء واملشايخ تتخذهم هذه الدولة ستار ًا وحاجز ًا وركيزة من ركائز
القوة فيها) نعم ..وواهلل لقد أصابوا كبد احلقيقة وصدقوا يف هذا ،فإن ستار العلامء الذي
وضعته هذه احلكومة اخلبيثة أو هت ّيأ هلا بنفسه ورغبته ..يقدم هلا دون شك خدمة عظيمة
ورب الكعبة
وجمهود ًا جبار ًا يف تثبيت أركاهنا ..بل إنّه يؤدي يف هذا املجال دور ًا هو أعظم ّ
من دور القوات املس ّلحة واحلرس الوطني أو امللكي والقواعد األمريكية وطائرات الواكس
ومعاهدات الدفاع املشرتك واملعاهدات األمنية.فهو جهاز ختدير وتنويم وتلبيس وتدليس
عىل الشعوب يعطي الصبغة الرشعية لكل ما تقوم به احلكومة وتفعله ،ما دام هؤالء العلامء
يف أحضاهنا ..فالنّاس يثقون هبم وينظرون إليهم ويق ّلدوهنم)

( )1

ثم بني األساليب واإلغراءات التي يستخدمها حكام آل سعود جللب العلامء
واخلطباء لنرش الفكر السلفي فقال( :فكم سمعنا عن عامل أو خطيب أو داعية صادق صادع
كان يف بلده قبل أن يستقدم إىل هذه الدولة اخلبيثة ،هتتز به املنابر وتسري إىل جمالسه وحلقه
وخطبه الركبان ،فام يلبث أن يتعاقد للتدريس عندنا فيدخل (ثالجة) العلامء ،فام تكاد تسمع
له بعد ذلك حسا فمنهم من خينس وينكب عىل املشاغل الكثرية والتكليفات الواسعة التي
يشغلونه ويلبسون عليه هبا ..وينسى الصدع والدعوة وبيان احلق للناس وفضح الطغاة
فسمها مآمرات
وطغياهنم ،ويضيع ما تبقى من العمر يف خدمة مؤمترات أو إن شئت ّ
السالطني وندواهتم وجلاهنم وأوقاهتم وهيئاهتم وروابطهم التي هي يف احلقيقة يشء قليل
مما يلبس به ال ّطغاة عىل هذه األ ّمة أمر دينها لصبغ دولتهم صبغة دينية رشعية ،ويف الوقت
ّ
وجل
نفسه يوجهون الناس إىل الدين املمسوخ الذي يريدونه هم ،ال الذي يريده اهلل عزّ
والذي بعث من أجله رسله والذي أصل أصوله (ال إله إال اهلل) توحيد اهلل ومواالة أوليائه
(  )1الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.231
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احلقيقيني والرباءة من الرشك – مجيع صور الرشك وأنواعها  -وعداوة أهلها ..فمن أولئك
املشايخ والدّ عاة من يبقى عىل هذه احلال يفني عمره خادم ًا مطيع ًا وكلب ًا أليف ًا وجندي ًا وفي ًا
()1

للطغاة وخمططاهتم شعر أو مل يشعر ..قصد أو مل يقصد ..فهذا هو واقع احلال)

ثم بني األدوار والوظائف التي صار علامء السلفية العلمية يتولوهنا خلدمة احلكام،
فقال( :فهذا هو احلاصل اليوم وهذا هو الواقع ال جيادل يف ذلك إال مطموس البصريةّ ..
فإن
القلب واهلل ليذوب حرسة وكمد ًا عىل ما آل إليه حال العلم والعلامء يف هذا الزمان ،وها
نحن نرى طلبتهم يملؤون البقاع ال َه َّم هلم إال اجلدال عن ال ّطغاة والوقوف يف وجه من
وحيرض عىل حرهبم وقتاهلم ..فبئست الثمرة هذه إن كانت هي ثمرة العلم
يك ّفرهم
ّ
املزعوم ..وانشغلت طائفة أخرى بتحقيق املخطوطات حتى أمسى ذلك العمل ترف ًا قات ً
ال..
حيققون وينقحون وال يعملون ..انشغلوا باألسانيد وغفلوا أو تغافلوا عن املتون ..جيلس
الواحد منهم شهور ًا يف حتقيق أحاديث غربة أهل اإلسالم يف آخر الزمان ،ومنهجه ومسلكه
املنحرف جتاه الطغاة من أعظم الدالئل عىل غربة اإلسالم وغربة أهله العارفني له حق
املعرفة ..ثم هو يستغرب ويتعجب بل ينكر وهياجم كل من تكلم يف رشك العرص ،رشك
احلكام واألحكام ..هذا حال طلبة العلم ..وال غرابة من حاهلم إذا كان مشاخيهم عىل احلال
()2

التي عرفت)

وحتدث املقدس عن تلك التناقضات التي فرق أصحاب السلفية فيها بني رشك
القبور ورشك القصور ،فقال( :وقد قدمنا لك من ضالالت أيب بكر اجلزائري وجمازفاته ما
فيه الكفاية ..وأمثاله كثري ممن ليس هلم هم إال الدفاع عن الطغاة وحكمهم واهلجوم عىل
املوحدين املعادين هلذه الدولة ورميهم ووصفهم بنعوت اخلوارج والتكفري ليرصفوا الناس
(  )1الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.233
(  )2الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.233
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عن هذا الطريق القويم طريق التوحيد احلق ،طريق الوالء والرباء إىل توحيد ال يغضب وال
يزعج أسيادهم من طغاة آل سعود وال يؤ ّثر يف سياساهتم ومناهجهم ..فالرشك عندهم هو
عبادة القبور واألصنام ودعاء غري اهلل والنذر لغري اهلل والذبح لغري اهلل ومن حقق هذا كان
موحد ًا كام ً
ال حق عىل اهلل أن يدخله اجلنّة وإن واىل أعداء اهلل وعادى أولياء اهلل ولبس
الصليب وحتاكم إىل الطاغوت حملي ًا وإقليميا وعربيا ودوليا ..فاحلكم والترشيع ونرصة
الكفار عىل اختالف مللهم بالنفس واملال ومودهتم وتوليهم وحرب الدين وأهله ال دخل
لذلك ك ّله – عند مشايخ آل سعود  -بالرشك والكفر والتوحيد)

()1

وقد رضب األمثلة عن بعضهم ،فقال( :فهذا أحدهم يكتب كتاب ًا يوزّ ع عىل عوام
خيصص فيه صفحة كاملة بعنوان (العقيدة أوالً أم احلاكمية) فاص ً
ال فيه
الناس باآلالفّ ،
عن العقيدة قضية هي من أهم قضايا العقيدة وتوحيد األلوهية ..فام الثمرة من هذا غري
اجلدال عن ال ّطغاة وصدّ كل من يعمل أو يتك ّلم ضدّ هم ..وذاك دكتور يشغل منصب رئيس
قسم السند بالدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة يؤلف كتابا كام ً
ال ألجل
سامه (منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل فيه احلكمة والعقل) ويشن فيه الغارة
هذه الغايةّ ،
بحكمته وعقله املعييش املداهن عىل كل من حيارب كفرة احلكام وجياهدهم ..وحاول بكل
()2

ما أويت من جهد أن يبني أن طريقهم هذا خالف منهج األنبياء يف الدّ عوة إىل اهلل)

ثانيا ـ تكفري السلفية احلركية
املراد بالسلفية احلركية السلفية التي حاولت أن متزج بني توجهها السلفي والعمل
احلركي إلقامة الدولة اإلسالمية ،متأثرة يف ذلك ـ بالدرجة األوىل ـ بام قام به الشيخ حممد
بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده من بعده من تأسيسهم مع آل سعود للدولة السعودية،
(  )1الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.234
(  )2الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية ،ص.235
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ومتأثرة كذلك باإلخوان املسلمني ،وخصوصا بام كتبه سيد قطب مما يعتربونه تكفريا
للحكام واألنظمة واملجتمعات ،وهلذا يطلق عليهم املخالفون هلم لقب القطبيني واحلزبيني
وغريمها من األلقاب.
وهؤالء أيضا انقسموا إىل من ينتهج املنهج السلمي يف الدعوة ،ومنهم من ينتهج
العنف وسيلة لذلك ..وهؤالء مجيعا سلميهم وحربيهم انقسموا أقساما كثرية.
وأحكام هؤالء مجيعا ترتاوح عند أصحاب السلفية العلمية بني الكفر ،باعتبارهم
خوراج ،وبني اعتبارهم من أهل فرق الضالل اخلارجني من أهل السنة واجلامعة.
ولكثرة ما كتب فيهم ،فسأكتفي هنا بذكر بعض النامذج من الفتاوى والترصحيات
التي تدل عىل موقف السلفية العلمية منهم ،من خالل املبحثني التاليني.
 1ـ موقف السلفية العلمية من السلفية احلركية
ال يمكننا إحصاء ما كتبه أصحاب االجتاه السلفي العلمي بفروعه املختلفة يف تبديع
وتضليل وتكفري اجلامعات السلفية احلركية ..وذلك لكثرة اجلامعات من كال الطرفني،
ولكثرة املؤلفني يف كل مجاعة ..ذلك أن اجلميع يعتربون هذه اجلامعات احلركية من أهل
البدع املعارصة الكربى التي ال تقل عن الفرق التي واجهها سلفهم األول ..وهم يريدون
أن يتقربوا إىل اهلل بالرد عليهم ،استنانا بسنة سلفهم.
ولكن مع ذلك ،فسأكتفي هنا بنموذجني يف الرد عىل شخصيتني كبريتني يف املدرسة
السلفية احلركية ،ولكليهام أتباع كثريون فيها.
النموذج األول :املوقف من السلفية الرسورية
تعترب السلفية الرسورية من أوسع التيارات السلفية احلركية يف العامل اإلسالمي يف
العرص احلديث ،وقد أسسها الشيخ حممد رسور زين العابدين الذي كان كان من اإلخوان
املسلمني ثم انشق عنهم ،وحاول أن جيمع بني فكرهم وبني املدرسة السلفية العلمية.
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وقد نشأت هذه املدرسة يف البداية يف السعودية .ثم انترشت بعد ذلك يف كثري من
دول العامل اإلسالمي ،وهي تتفق مع السلفية اجلهادية يف كثري من مواقفها املتشددة من
احلكومات اإلسالمية ..كام تتفق مع السلفية العلمية يف أطروحاهتا املتشددة من الطوائف
اإلسالمية.
وللسلفية العلمية مواقف متشددة منها التقل عن مواقفها من اجلامعات السلفية
اجلهادية ،باعتبار فكرها يؤهل وهييئ لظهور اجلامعات املسلحة.
والسلفية العلمية ينقلون يف التحذير منها وتكفريها أقوال كبارهم أمثال الشيخ عبد
العزيز بن باز الذي سئل عن مقولة لشيخ الرسورية يقول فيها( :نظرت يف كتب العقيدة
فرأيت أهنا كتبت يف غري عرصنا ،وكانت حلوالً لقضايا ومشكالت العرص الذي كتبت فيه،
ولعرصنا مشكالته التي حتتاج إىل حلول جديدة ،ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثري
()1

من اجلفاف ،ألنه نصوص وأحكام ،وهلذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا هبا)

فأجاب ابن باز بقوله( :هذا غلط عظيم ...كتب العقيدة :الصحيح أهنا ليست
جفاء ،قال اهلل قال الرسول؛ فإذا كان يصف القرآن والسنة بأهنا جفاء فهذا ردة عن
اإلسالم ،هذه عبارة سقيمة خبيثة) ،وسئل عن حكم بيع الكتاب فقال( :إن كان فيه هذا
()2

القول فال جيوز بيعه ،وجيب متزيقه)

()3

وقال األلباين يف وصف رسور لكتب العقيدة باجلفاف( :وهل يقول هذا مسلم)

وقال الشيخ محاد األنصاري( :جملة السنة لرسور زين العابدين رأيتها بيد بعض
الناس فأمرهتم بإحراقها ،وقلت قويل هذا قبل أن اعرف هذا الرجل)(.)4
(  )1منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهلل .8/1
(  )2األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة ص .50
(  )3املقاالت السلفية ص..25
(  )4املجموع يف ترمجة الشيخ محاد األنصاري .574/2
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وقال الشيخ أمحد النجمي( :إن املنهج اإلخواين بجميع فصائله من رسورية وقطبية
ومجاعة تكفري وحزب جهاد وحترير وغري ذلك كلها تتفق عىل الفكرة احلركية احلزبية
الثورية ،كلهم يدعون إىل التخطيط الرسي واخلروج املفاجئ عندما يرون قوهتم قد
اكتملت ،وإن كانوا يدعون أهنم من أهل السنة واجلامعة)(.)1
وقال الشيخ صالح الفوزان إجابة عىل سؤال يقول( :قرأت كتاب ًا اسمه:منهج
األنبياء يف الدعوة إىل اهلل ملؤلفه :حممد رسور بن نايف زين العابدين ،قال فيه( :نظرت يف
كتب العقيدة فرأيت أهنا كتبت يف غري عرصنا ،وكانت حلوال لقضايا ومشكال ت العرص
الذي كتبت فيه ،ولعرصنا مشكالته التي حتتاج إىل حلول جديدة ،ومن ثم فأسلوب كتب
العقيدة فيه كثري من اجلفاف؛ ألنه نصوص وأحكام ،وهلذا أعرض معظم الشباب عنها
وزهدوا هبا) فام هو تعليق فضيلتكم عىل هذا الكالم؟) ،فأجاب بقوله( :ملاذا نستورد
أفكارنا من اخلارج ..ملاذا ال نرجع إىل الكتب التي بني أيدينا ،من كتب السلف الصالح،
وكتب علامء التوحيد التي صدرت عن علامء ،ومل تصد ر عن كاتب أو مثقف ال يد ري عن
مقاصده؟ وال يدري أيضا ـــ عن مقدار علمه؟ ..الرجل ـ حممد رسور -بكالمه هذا يضلل
الشباب ،ويرصفهم عن كتيب العقيدة الصحيحة وكتب السلف ،ويوجههم إىل األفكار
اجلديدة ،والكتب اجلديدة ،التي حتمل أفكارا مشبوهة كتب العقيدة آفتها عند حممد رسور
أهنا نصوص وأحكام ،فيها :قال اهلل وقال رسوله ،وهو يريد أفكار فالن وفالن ،ال يريد
نصوص ًا وأحكام ًا .فعليكم أن حتذ روا من هذه الدسائس الباطلة ،التي يراد هبا رصف
()2

شبابنا عن كتب سلفنا الصالح)

وقال الشيخ مقبل الوادعي( :احلزبيون غري مو ّفقني يف دعوهتم بل يعتربون نكبة عىل
(  )1املورد العذب الزالل ص.237
(  )2األجوبة املفيدة عن أسئلة املناهج اجلديدة.
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الدعوات ،هذا وقد احتـــرق عبدالرمحن عبداخلالق بحمد اهلل ،واحرتق عمالؤه يف اليمن
بحمد اهلل ،واحرتق حممد رسور الذي كان صاحبنا قبل قضية اخلليج ،وأصبح وحفنة من
أتباعه حياربون العلامء ،وينفرون عن العلامء ،فتارة يطعن هو وأتباعه يف الشيخ األلباين
وأخرى يف الشيخ ابن باز،واهنام ال يفهامن الواقع وأما عند التّحيل من أجل التزكيات ومن
()1

أجل املال فيأتون إىل الشيخ ابن باز ويقولون فعلنا وفعلنا)

و سئل ( :هل هناك أحد من الدعاة يف السعودية تابع حممد رسور عىل هنجه؟)،
فأجاب( :وجد من يتابعه بكثرة ،وأ ّيدوا فكرته اخلاطئة أنه ال جيوز االستعانة بأمريكا عىل
رد املعتدي صدام البعثي ..فهناك من تابعه عىل فكرته وتأثر هبا ،مثل سلامن العودة ،وكذلك
سفرا إخوان صاحلون فام أظنه إال
تأثرا هبا ،ولو جالس ً
سفرا أقل ً
سفر احلوايل ،لكن ً
أيضا تابعه بعض املخذولني من
سريجع ،أما سلامن فقد خ ّبط خ ْبط عشواء ،ويف اليمن ً
أصحاب مجعية اإلحسان)(.)2
ومن الرسائل املؤلفة يف الرد عىل الرسورية رسالة بعنوان [عرشون مأخذا عىل
الرسورية] ،وهي من تأليف الشيخ حممد بن عبدالوهاب الوصايب العبديل ،وهي يف أصلها
حمارضة ألقاها يف سنة 1419هـ يف دار احلديث السلفية بدماج ،يف التحذير من الرسوريني.
ومن املآخذ التي أخذها عليهم ،وبدعهم عىل أساسها (والؤهم ملحمد رسور ،وقد
قال :كلمة (الكفر) ،وهذه الكلمة هي التي ذكرها يف كتابه [منهج األنبياء يف الدعوة إىل
اهلل] ..وهذه الكلمة ملا ُسئل عنها الشيخ ابن عثيمني قال هذه الكلمة كفر ،وملا سئل عنها
الشيخ الفوزان قال( :هذا كفر ،من قال هذا ،قالوا :هذا حممد رسور قال :هذا رجل
خبيث) ،وملا سئل عنها الشيخ ابن باز – إال أهنا حرفت عىل السائل – بكلمة (جفاء) بدل
(  )1إعالم اإلخوان.
(  )2حتفة املجيب.
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(جفاف) فقال( :هذه (ردة) و(كلمة خبيثة) قالوا يا شيخ ما حكم بيع هذا الكتاب والقراءة
فيه؟! قال( :حيرم بيعه وجيب متزيقه) ..وقوله يف علامء العقيدة بأهنم عبيد عبيد عبيد العبيد
وسيدهم األخري نرصاين ،وبأهنم (كذبة) و(منافقون) و(جواسيس) ،حيث طعن طعنات
متعددة يف كتب العقيدة وعلامء التوحيد كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني ،والشيخ ربيع
()1

وغريهم من علامء التوحيد)

النموذج الثاين :املوقف من عبد الرمحن عبد اخلالق ومدرسته
يشكل عبد الرمحن عبد اخلالق وأتباعه الكثريون عقبة كأداء بالنسبة للسلفية
العلمية ،ذلك أنه مع موافقته هلم يف كل مواقفهم من الصوفية والشيعة وغريهم إال أنه مع
ذلك ينتقدهم ويرد عليهم ،بل ويتعامل معهم باملنهج الذي يتعاملون به مع املبتدعة ،وذلك
ما أغاظهم ،فهم يريدون أن ينتقدوا ،وال ينتقدوا ،ويكفروا غريهم ،وال يكفرهم أحد ،ألن
حلوم غريهم حالل ،وحلومهم مسمومة.
وهلذا تظهر اللهجة احلاقدة يف حديثهم معه وعنه ،مثلام تظهر مع الصوفية والشيعة
وغريمها ،ومن أمثلة ذلك أن الشيخ مقبل الوادعي سئل( :هل عبدالرمحن عبداخلالق
مبتدع؟) ،فأجاب( :نعم مبتدع ،ما دام يدعو إىل احلزبية ..وإذا كان من أهل العلم من يقول:
أن املتعصب للمذاهب األربعة أو لواحد منها يعد مبتدعًا ..فالتعصب هلذه احلزبيات
الساقطة تعترب بدعة ،وكذلك حماربته إلخوانه أهل السنة وتنقصه هلم ،واعرتافه
بالديمقراطية ،والذي ينكر عىل أهل السنة ّأهنم ال يقولون بالعمل اجلامعي ،فهو صاحب
هوس ،وإال فمن الذي ينكر العمل اجلامعي ..لكن يف حدود الكتاب والسنة ،وليس كام
يقال :أمرنا األمري أن نحلق حلانا فنحن نحلقها ..أو أمرنا األمري أن نتصور فنتصور،
وغريها من املحرمات ،وإنني أمحد اهلل عىل اخلري الذي حققه عىل يدي الدعاة إىل السنة من
(  )1انظر :عرشون مأخذا عىل الرسورية ،ص ،7فام بعدها.
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تزودوهنم بالدنانري جتدوهم أمواتًا غري
أهل السنة يف اليمن ،اخرجوا إىل إخوانكم الذين ّ
أحياء وما يشعرون متى يسقطون ،فهم يتوقعون السقوط ،بخالف دعوة أهل السنة..
فاحلمد هلل دعوة أهل السنة منترشة يف اليمن ويف غري اليمن ،وأبرشكم ّأهنا تأتيني أسئلة من
بريطانيا ومن أمريكا ومن أملانيا ومن كثري من البالد يسألون عن عبدالرمحن عبداخلالق وعن
()1

مجعية إحياء الرتاث ،ونحذرهم غاية التحذير من الوقوع يف شباكهم)

وقال( :فيجب عىل عبد الرمحن عبد اخلالق أن يتقي اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن يرتك
الدعوة إىل اهلل ،فأنا أرى أن مثله ينبغي أن يتقاعد ،وإن كان صغري السن ،فقد صار رضره
أعظم من نفعه ،وينبغي أن حيجر عليه؛ لكثرة فساده عىل الدعوات القائمة عىل الكتاب
والسنة؛ وتنفيذ ما يريده أعداء اإلسالم .وننصحه قبل هذا أن يتوب إىل اهلل تعاىل ويبتعد
()2

عن هذه احلزبيات املغلفة)

وهكذا ردوا عليه بشدة قوله( :وقد عجبت أشد العجب أن ينكر بعض تالميذ
الشيخ حممد بن عبد الوهاب أن يتنكروا لطريقة أستاذهم ،ويقولوا كام يقول أعداء دعوته،
كل من أسس مجاعة للدعوة واجلهاد فهو خارجي معتزيل .وليس النظام من دين اهلل،
والتحزب ليس من اإلسالم .والعجب كل العجب أن بعض هؤالء أعطوا األئمة من أشباه
املسلمني حقوق مل تعطى للصديق ،وال الفاروق ،وال عرفها املسلمون يف كل تارخيهم .وال
دوهنا حسب علمي عامل موثوق يف يشء من كتب العلم ،وأنه ال جيوز األمر باملعروف
والنهي عن املنكر إال بإذن اإلمام .وال جيوز رد العدوان عن ديار املسلمني إال بأمر
()3

السلطان ،وهؤالء ولألسف أعطوا احلاكم صفات الرب سبحانه وتعاىل)

(  )1حتفة املجيب عىل أسئلة احلارض والغريب ،ص.143
(  )2فضائح ونصائح ،للشيخ مقبل الوادعي ص ()54-53
(  )3نقال عن :العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.13
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فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقا عىل هذا( :هذا كالم باطل ،وغلط منه ،ومل
()1

يقل به أحد ،وال يقول به مؤمن)

وقال فيه الشيخ حممد صالح بن عثيمني( :كذب من وجه ،وضالل من وجه ..ال
()2

أنصح الشباب أن يرتبطوا بمثل هؤالء ،حيذر منه ،وحيقق معه)

وقال الشيخ صالح الفوزان( :هذا الكالم يدل عىل حقد يف قلبه عىل علامء الدعوة
املوجودين اآلن ،وهذا قليل من كثري مما قاله-يعني :عبد الرمحن عبد اخلالق-عليه مسئوليته
()3

أمام اهلل… عىل الطلبة أن حيذروا منه)

وقال يف قوله (أعطوا احلاكم صفات الرب)( :هذا فيه تكفري للعلامء ..أنصح أن
()4

هؤالء حياربون)

وقد انتقدوه بشدة يف قوله( :جتد طائفة العلامء ال حيسنون العقيدة إال ما تكلم به
الشيخ حممد بن عبد الوهاب وهي قضايا توحيد األلوهية والنهي عن عبادة القبور
والتوسل هبا ..م ع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها هذا الكالم ال جتد فيها إنسان
يقول بمثل هذا ،لكن نشأ أفكار جديدة مثل اإلحلاد والتشكيك يف الدين ..لكن هم-يعني:
العلامء-يف عامء تام وجهل تام عن هذه املشكالت اجلديدة إذ ًا هذه السلفية التقليدية ال
تساوي شيئ ًا)

()5

فقد رد الشيخ صالح بن غصون عىل ذلك بقوله( :كالمه يصل إىل الكفر؛ ألنه يصف
احلق أنه ال يشء ،ويصف االستقامة أهنا ال يشء ..أنصح أن هؤالء حياربون ،أما صاحب
(  )1العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.14
(  )2العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.15
(  )3العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.18
(  )4العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.19
(  )5نقال عن :العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.19
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()1

املقالة-عبد الرمحن عبد اخلالق-مغرض إنسان خبيث فاجر مريض)

ومن املسائل التي انتقدوه فيها بشدة قوله باحلاكمية ،وقد قال يف ذلك أبو أمحد
السلفي مؤلف كتاب [العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد
اخلالق]( :يستند العلامء يف نقد عبد الرمحن عبد اخلالق التكفريي اخلارجي عىل مضامني
كتاب [الرصاط] الذي أصدره مؤلفه يف رمضان سنة 1417هـ أمجل فيه املؤلف -كعادته
كام يف كتبه األخرى  -القول بأن كل من مل حيكم بام أنزل اهلل كافر ،وأن التوحيد ينقسم إىل
أربعة أقسام ،منها احلاكمية .وساق أقوال العلامء دون تفصيل ..ويقول العلامء إن مسألة
التكفري املطلق لدى عبد الرمحن عبد اخلالق موجودة يف كتبه األخرى ،ويورد العلامء نامذج
من ذلك يف كتب خمتلفة مثل [أصول العمل اجلامعي] و[مرشوعية الدخول إىل املجالس
النيابية] ،ويتخوف الذين حيذرون من هذه الكتابات من بوادر فتنة جديدة ،خاصة أن هذه
()2

األفكار التي تتعلق بالتكفري واحلاكمية صار هلا واقع ملموس يف بعض الدول)

ومن املسائل التي انتقدوه فيها بشدة طعنه يف كبار علامء السلفية ،وفيهم بعض
شيوخه ،ومن ذلك قوله( :واليوم لألسف نملك شيوخ ًا يفهمون قشور اإلسالم عىل
مستوى عصور قديمة… ال نريد هذا الطابور من علامء املحنطني) ،وذكر أن الشيخ ابن باز
مضغوط عليه من احلكومة ،وقال( :أقول لو أن الذين أفتوا بحرمة اجلامعة والتجمع وأزالوا
عن أعينهم غشاوة اجلهل ..ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقول اجلزاف) ،وقال:
( لألسف أن بعض الدعاة إىل اهلل قد ال يامرس من أساليب الدعوة إال جمرد نرش كتاب أو
إلقاء درس ويظن أنه سيخرج اليهود ..فهم مع ذلك ثرثارون متشدقون) ،وقال( :أن
يقتصدوا جد ًا يف تعليم الطالب :آداب احلاجة ورشوط املياه و… كفانا إغراق ًا يف النوم وسعي ًا
(  )1العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.20
(  )2العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق ،ص.6
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يف الفوىض وعامية وجهالة … إننا نريد علامء عىل مستوى العرص) ،ويقول يف شيخه
()1

الشنقيطي( :مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة حتتاج إىل تنقيح وتصحيح)

يقول الشيخ ربيع املدخيل يف هذه التهمة بعد أن نقل نصوصا من أقواله( :هذه نظرة
الشيخ عبدالرمحن عبداخلالق إىل علامء اإلسالم عموم ًا وإىل علامء السنة والتوحيد يف اململكة
العربية السعودية خصوص ًا وإىل علامء اجلامعة اإلسالمية وعىل رأسهم الشيخ اإلمام حممد
األمني الشنقيطي فهم :شيوخ ال يفهمون إال قشور اإلسالم عىل مستوى عصور قديمة..
وهم طابور من العلامء املحنطني الذين يعيشون بأجسادهم يف عرصنا ولكنهم يعيشون
بعقوهلم وفتاواهم يف غري عصورنا فهو اليريدهم ..ويرضب مث ً
ال بشيخه اإلمام الشنقيطي
ويدعي أنه ما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء اهلل ،مع أنه يشهد بأنه مل تقع
عينه عىل أعلم بكتاب ال َّلـه منه؛ لكنه مكتبة متنقلة ولكنه طبعة قديمة حتتاج إىل تنقيح
وتصحيح ..وأنه كان يدرس غريه عرشات يف علوم الرشيعة عىل هذا املستوى جهال باحلياة
وعل ًام بالدين ،ثم يقول :وهذا ال يكفي يف عرصنا ال بد لنا من رجال يكونون عىل مستوى
ثقافة وعلوم عصورهم ويكونون أيض ًا عىل مستوى الفهم اجليد لكتاب ال َّلـه وسنة رسوله
()2

)

ومن الردود التي رد هبا علامء السلفية العلمية عىل تلك األقوال السابقة قول ابن
عثيمني( :من يدعي أن هناك قس ًام رابع ًا للتوحيد حتت مسمى [توحيد احلاكمية] يعدّ
مبتدع ًا ،فهذا تقسيم مبتدع صادر من جاهل ال يفقه من أمر العقيدة والدين شيئ ًا)

()3

وقال الشيخ صالح بن غانم السدالن( :ومن جعل احلاكمية قس ًام رابع ًا من أقسام

(  )1نقال عن كتاب :العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق.
(  )2مجاعة واحدة ال مجاعات ،ص.51
(  )3العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق،ص ()45
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()1

التوحيد فهذا إما جاهل وإما مبتدع)

وقال الشيخ نارص العقل( :احلاكمية من األلفاظ املحدثة ،مثلها مثل ما أحدثه
اجلهمية واملعتزلة وأصل الكالم من ألفاظ مبتدعة ..وال خيلو مفهومها عند املعارصين من
()2

الغلو واملبالغة والتنطع والتعمق يف املعنى املراد عندهم ،فاألوىل اجتناهبا)

وقال الشيخ عثامن بن عبد السالم نوح حتت عنوان [ماذا يريد السلفيون من
السلفيني] عند حديثه عن عبد الرمحن عبد اخلالق( :دعاة السلفية يف اإلسكندرية جعلوا
من مؤلفاته منهاج ًا يسريون عليه يف طريقة الدعوة -مثل :منهاج الدعوة السلفية ،ولكن
الرجل له نزعة إخوانية يف االهنزامية أمام الضغوط العرصية وتطويع نصوص الرشع إىل
الواقع العرصي ،ويميل أيض ًا إىل الرتخصات اإلخوانية ،ويبدو عليه االفتنان ببعض املبادئ
()3

األوربية يف السياسة وغريها)

وقد أعطى الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ألعدائه من السلفية العلمية وغريهم
الفرصة لنقده بكل سهولة ،ألنه ال يمكن أن جيمع أبدا بني املنهج السلفي وبني ما يدعو
إليه.
ومن أمثلة تلك التناقضات أن الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ويف برنامج عىل قناة
الرمحة يسمى (جربيل يسأل ،والنبي  جييب) ،وكان معه حممد حسان وحممد عبد
املقصود ،وقد سأله املقدم هذا السؤال :بعض الناس بيسأل هل جيوز االحتفال بيوم 25
يناير؟ فأجاب الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق ـ هبذه النربة الدبلوماسية ـ( :ال شك أن هذه
مناسبة سعيدة ،احتفالنا هبا ليس إثارة عيد يعني ،وإنام تذكر هذا اليوم ،كان يوم فاصل بني

(  )1العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق،ص .49
(  )2العلامء يتولون تفنيد الدعاوى السياسية املنحرفة لعبد الرمحن عبد اخلالق،ص .56
(  )3الطريق إىل اجلامعة األم ،ص ()178
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عهدين ،بني عهد مىض عهد الظلم واالستبداد ،وعهد آيت إن شاء اهلل تعاىل عهد لالستقرار
واحلرية والشورى يف املجتمع فذكرى هذه املناسبة هو يعني االحتفال هبا أرى أنه أمر
مرشوع) ،إىل أن قال( :هذه مناسبة ينبغي أن نذكرها ونقف عندها كام نذكر كام مث ً
ال نذكر
يوم بدر ،فإن هذا اليوم من أيام اهلل تبارك وتعاىل ،ثم ذكر يوم عاشوراء وأن املسلمني كانوا
()1

يصومونه)

بينام هو نفسه يقول يف كتابه [الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة] كل ما قاله
سلفه عن بدعية إحياء املناسبات املختلفة حتى لو ارتبطت برسول اهلل  نفسه ،فقد قال
فيه( :ولقد أصل الرسول  بعد ذلك أص ً
ال خطري ًا ،وهو تعمد خمالفة أهل الكتاب واألمم
األخرى ،وذلك حتى تتحقق ميزة األمة باملنهج املستقل واألفعال املستقلة ،وحتى ال ختتلط
أفعال األمة وعباداهتا بأفعال األمم األخرى وعباداهتا ..وهلذا األصل أدلة وشواهد ال
حتص كثرة ،من أمجع الكتب املؤلفة يف ذلك كتاب (اقتضاء الرصاط املستقيم) لشيخ
اإلسالم ابن تيمية والفصل اخلاص بحرمة التشبه بالكفار من (حجاب املرأة املسلمة)
لأللباين ،واملراد هنا الت نبيه عىل أن األمة اإلسالمية جيب أن تكون أمة مستقلة يف كل يشء:
()2

املنهج والعبادة ،والسلوك واآلداب والعبادات ،وحتى اللباس واملظاهر والعادات)

وقد علق بعض أصحاب املنهج التكفريي الرصيح عىل التناقضات التي بدا هبا
الشيخ عبد الرمحن ،فقال( :فإن املرء ليعجب أشد العجب عندما يرى هذا التقلب الرسيع
لعبد الرمحن بن عبد اخلالق ،فباألمس كان احلاكم ملجرد دخوله يف معاهدة معينة مع بعض
الكفار يكفر وأحكام هذه اهلدنة ليست ملزمة ،وإذا حكم احلاكم بغري ما أنزل اهلل فهذا مرتد
بال مثنوية ،بل إذا انتسب الرجل لغري أبيه وهو يعلم فهو كافر كفر ًا أكرب كام يف كتابه
(  )1عبد الرمحن عبد اخلالق :جيوز االحتفال بيوم  25يناير وهو كيوم بدر وعاشوراء ! .عىل شبكة سحاب السلفية.
(  )2الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة (ص)29 :
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(السياسة الرشعية) ،واليوم جيب أن نرىض بمن أتت به الصناديق ولو أتت برئيس علامين،
كام قال يف لقاءه يف جريدة الوطن الكويتية عندما سأله الصحفي قائال( :لو جاءت نتائج
االنتخابات برئيس او عضو برملان علامين او ليربايل او غري سلفي عموما ،فقال عبد الرمحن
عبد اخلالق (مقاطعا)( :البد ان نقبل به ،فنحن قبلنا بالنظام والبد ان نرىض بنتائجه،
ولتعزز صناديق االنتخابات من تفرزه فاالنتخابات عقد وعهد وينبغي ان نفي هبذه العهود
والعقود لكن عىل االغلبية اال تلغي األقلية ،فإذا انتخبنا جملس أمة وطرح عليه موضوع
اقتصادي كأن نسري يف إطار اقتصاد حر أو اقتصاد مقيد ،فالبد أن نرىض بقرار األغلبية
ونحرتم رؤية األقلية) ،قد رد عليه الصحفي بقوله( :حقيقة للمرة األوىل التي استمع فيها
()1

اىل (سلفي ديموقراطي) فهل أنت سلفي بالفعل؟)

وقد كانت هذه التناقضات دافعا لدعاة ملنهج السلفي الرصيح لكتابة الردود الكثرية
عليه ،وال يمكننا أن نتحدث عن كل تلك الردود فهي كثرية جدا ،متتلئ هبا الكتب واملواقع
وغريها ..ولذلك سأكتفي بأهم ما كتب عنه ،وهو كتاب [جـمـاعة واحــــدة الجـمـاعات
َ
وصــراط واحــــد العـــرشاتِ :ح َوار َمع َّ
دالـخالِق] الذي ألفه
دالرمحَن بن َع ْب
الش ْيخ َع ْب َّ
الشيخ ربيع بن هادي عمري املدخيل ،والذي أصبح مدرسة بحد ذاهتا ،فقد رد عليه ،ورد
عىل الرد ،وهكذا.
ومن تلك الردود التي تكفي آحادها لتكفريه عىل حسب املنهج التكفريي السلفي
قوله( :هذه دعوة من عبدالرمحن إلقرار الباطل والبدع والتصوف والتعطيل ألسامء اهلل
()2

وصفاته)

وقال( :ونيس عبدالرمحن أنه هبذا األسلوب يدافع عن نفسه وعن أهل البدع
(  )1عبد الرمحن عبد اخلالق :جيوز االحتفال بيوم  25يناير وهو كيوم بدر وعاشوراء ! .عىل شبكة سحاب السلفية.
(  )2مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.45
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()1

والباطل أسلوب دحالن والكوثري وأمثاهلام من أهل الباطل)

وقال( :إن عبدالرمحن حيرتم رؤوس أهل البدع املعارصين ورؤوس أهل الفتن
()2

احلزبيني)

وقال( :اخلالصة أن عبدالرمحن بن عبداخلالق شديد احلنق عىل علامء املنهج السلفي
وطالبه ،ومن هذا املنطلق كثر طعنه فيهم ظل ًام واستمر عىل هذا الطعن والتهويش
والتشويش ما يقارب ثالثني عام ًا)

( )3

وقال( :مل يقترص عبدالرمحن عىل السلفيني وتشوهيه هلم بل جتاوز ذلك إىل تشويه
()4

السلفية نفسها)

وقال( :فمنذ تسع وعرشين سنة يسدد رضباته وطعونه إىل أتباع املنهج السلفي علامء
كبار ًا وطالب ًا ،ويشهر هبم وينسب إليهم ما هم براء منه يف عدد من كتبه وأرشطته)

()5

وقال( :فوا حرستاه عىل عبدالرمحن عبداخلالق ،وعىل من ينخدع بترصفاته الباطلة
()6

التي هتز املنهج السلفي ،وتؤذي أهله وختدم البدع وأهلها ،وتشيدها ،وتلمع أهلها)

وقال( :فهو يطعن ويسخر بعلامء أهل السنة وأتباعهم واملنهج السلفي منذ خترج من
()7

اجلامعة اإلسالمية إىل يومنا هذا)

قال( :ونرى أنه إىل اآلن يف خماطبة الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلامء ال يعرتف

(  )1مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.31
(  )2مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.194
(  )3مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.194
(  )4مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.196
(  )5مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.118
(  )6مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.15
(  )7مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.19
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()1

بخطئه)

وقال( :ثم إن اعتذارك عام ذكره لك الشيخ من رشيط املدرسة السلفية ال يكفي فإن
الطعن واسع وعميق وقام عىل أصول لو رآها الشيخ ابن باز وغريه ورأوا طعونك األخرى
()2

يف كتبك ملا قبلوا عذرك السياس)

وقال( :وقد أعلن عبدالرمحن تراجعه وندمه بسبب ضغط الشيخ ابن باز وضغط
الواقع من حوله ،وإدراكه أن تصميمه عيل رأيه يف هذه املسألة وغريها سيدمره ففي تراجعه
()3

نظر)

وقال ( :اآلن يا عبدالرمحن تتواضع وتتنازل هليئة كبار العلامء بعد أن كنت شامخ
()4

األنف رافع الرأس ال تقبل نصح الناصحني)

وقال ( :فأخطاء عبدالرمحن كثرية وخطرية وليست مؤلفاته كلها وال جلها يف إطار
()5

املنهج السلفي)

وقال( :وأقسم باهلل لو أن شخص ًا واحد ًا تفرغ يومني فقط لقراءة بعض كتبك لوجد
()6

فيها ما يدينك أشد اإلدانة)

ويقول( :فرأيت وسمعت ما تشيب له النوايص من جتنيه عىل السلفيني وتشويه
()7

السلفية نفسها ودفاع عن أهل الباطل)

(  )1مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.12
(  )2مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.34
(  )3مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.132
(  )4مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.12
(  )5مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.7
(  )6مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.9
(  )7مجاعة واحدة وال مجاعات ،ص.5
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 2ـ موقف السلفية العلمية من السلفية اجلهادية
عىل الرغم من أن السلفية املسلحة مل تكن سوى نتيجة لتلك الدعوات الكثرية
الرصحية من دعوة السلفية العلمية للجهاد يف أفغانستان ،بل كان ابن باز وهيئة كبار العلامء
هم أنفسهم من يتوىل توجيه من يسموهنم املجاهدين حلرب الروس ..لكنهم وبمجرد أن
انتهت احلرب األفغانية ،وانتهى استعامهلم فيها ،وبدأ السلفيون املسلحون الذين ربوهم
عىل أعينهم يوجهون حروهبم للعدو األمريكي اجلديد ..هنا تغري املوقف السلفي العلمي
بس بب تغري املوقف السياس ،وحتول املجاهدون يف حلظة واحدة إىل خوارج ومفسدين يف
األرض.
وهلذا فقد حصل ارتباك كبري يف املجتمع السلفي بسبب املوقف املتجدد من أسامة
بن الدن حتى انترش بينهم خرب يذكر أن اللجنة الدائمة لإلفتاء ترى أن أسامة بن الدن
وتنظيم القاعدة عىل احلق ظاهرين وأن التنظيم خالفة إسالمية ،وهلذا سارعت هذه اللجنة
بإصدار بيان يكذب هذا ،جاء فيه( :اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عىل
ما ورد إىل سامحة املفتي العام من بعض السائلني واملحال إىل اللجنة من األمانة العامة هليئة
كبار العلامء برقم ( )336وتاريخ 1432/3/6هـ حول ما نرش يف بعض مواقع الشبكة
العنكبوتية من فتوى مزورة ومكذوبة عىل اللجنة ،وقد أعطيت رق ًام وتارخي ًا من فتوى
أخرى ومهرت بتواقيع مركبة لألعضاء .وقد تضمنت هذه الفتوى املكذوبة أن اللجنة
الدائمة تذكر أن أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة عىل احلق ظاهرين ،وأن التنظيم خالفة
إسالمية ،إىل آخر ما جاء يف هذه الفتوى من البهتان والزور والكذب عىل اللجنة الدائمة.
وبناء عىل ذلك فإن اللجنة الدائمة تبني األمور اآلتية :أوالً :ما نسب إىل اللجنة يف هذه
الفتوى املزورة كذب وهبتان ال نقر به وال نرىض عنه ،واهلل حسيب وطليب من كتب هذه
الفتوى وعمل عىل إخراجها ..ثاني ًا :ال خيفى حكم الرشيعة فيمن تقول عىل شخص كالم ًا
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مل يقله ،ونسب إليه ما مل يصدر عنه ،وأنه بفعله هذا آثم مرتكب جلرم يستحق عليه العقاب
الرشعي ..ثالث ًا :تقرر اجلنة أن ما جاء يف هذه الفتوى املزورة املكذوبة  -هو بحمد هلل تعاىل
 ظاهر البطالنّ ،بني الكذب ،ال ينطيل عىل من له أدنى معرفة بالبيانات والقراراتالصادرة عن هيئة كبار العلامء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعلامء هذه
البالد ،فإن املدعو الضال أسامة بن الدن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلامء ضالل
جروا عىل اإلسالم واملسلمني إال
مسلكهم ،وشناعة جرمهم ،وأهنم بأقواهلم وأفعاهلم ما ّ
الوبال والدمار ،وكل عاقل ،فض ً
ال عن عامل ،يدرك انحراف هذا املسلك ،وأنه ال جيوز ملسلم
أن ينتسب إىل تنظيم القاعدة ،وال أن يرىض بأفعاله ،وال أن يتكتم عىل املنتسبني إليه ..رابع ًا:
ال جيوز التساهل مع مروجي األقوال الكاذبة والشائعات الباطلة ال سيام إذا كانت منسوبة
إىل أهل العلم الذين يبينون الرشع ،ويفتون السائلني ملا يؤدي إليه هذا التساهل من آثار
خطرية وكبرية عىل املسلم فرد ًا واملسلمني مجاعة)

()1

وبعد ذلك نرشت بيانات وفتاوى ومنشورات كثرية تكفر هذه اجلامعات ،وتعتربهم
خوارج ،وليسوا جمرد بغاة ،ومن ذلك قول الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز يف أسامة
بن الدن ـ الذي كان يباركه ،ويعتربه جماهدا ومضحيا ـ( :إن أسامة بن الدن من املفسدين
()2

يف األرض ،ويتحرى طرق الرش الفاسدة وخرج عن طاعة ويل األمر)

ويف لقاء مع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف جريدة [الرأي العام الكويتية] قال
الشيخ مقبل الوادعي( :أبرأ إىل اهلل من بن الدن فهوشؤم وبالء عىل األمة وأعامله رش)
وسئل يف اللقاء( :املالحظ أن املسلمني يتعرضون للمضايقات يف الدول الغربية
بمجرد حدوث انفجار يف أي مكان يف العامل؟) ،فأجاب( :أعلم ذلك ،وقد اتصل يب بعض
(  )1فتوى رقم ( )25041وتاريخ 1432/3/6هـ.
(  )2جريدة املسلمون والرشق األوسط –  9مجادى األوىل 1417هـ.
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األخوة من بريطانيا يشكون التضييق عليهم ،ويسألون عام إذا كان جيوز هلم إعالن الرباءة
من أسامة بن الدن ،فقلنا هلم تربأنا منه ومن أعامله منذ زمن بعيد ،والواقع يشهد أن
املسلمني يف دول الغرب مضيق عليهم بسبب احلركات التي تغذهيا حركة اإلخوان املفلسني
أو غريهم ،واهلل املستعان)
وسئل :أمل تقدم نصيحة إىل أسامة بن الدن؟ ،فأجاب( :لقد أرسلت نصائح لكن
اهلل أعلم إن كانت وصلت أم ال ،وقد جاءنا منهم إخوة يعرضون مساعدهتم لنا وإعانتهم
حتى ندعو إىل اهلل ،وبعد ذلك فوجئنا هبم يرسلون ماال ويطلبون منا توزيعه عىل رؤساء
القبائل لرشاء مدافع ورشاشات ،ولكنني رفضت عرضهم ،وطلبت منهم أال يأتوا إىل
()1

منزيل ثانية ،وأوضحت هلم أن عملنا هو دعوي فقط ولن نسمح لطلبتنا بغري ذلك)

وهذا احلوار يشري إىل الدور اجلهادي الذي كانت تقوم به السلفية العلمية قبل أن
تويل ظهرها هلذه احلركات املسلحة ،وإال كيف يرسل الناس أمواال لرشاء السالح إن مل
يكونوا قد وجهوا من قبل هذه الوجهة ..وكذلك يف استئذاهنم إلعالن الرباءة من أسامة
بن الدن ،فذلك يدل أهنم كانوا قبل ذلك يقبلونه ويتولونه.
وسئل الشيخ أمحد النجمي(:أحسن اهلل إليك هذا سائل يقول قد صح النبي  أنه
قال(:لعن اهلل من آوى حمدث ًا) ،هل هذا احلديث ينطبق عىل دولة طالبان وخاصة أهنم يؤون
اخلوارج ويعدوهنم يف معسكر الفاروق الذي يرشف عليه أسامة بن الدن) ،فأجاب الشيخ:
(ال شك أن هؤالء يعتربوا حمدثني،و هؤالء الذين آووهم داخلون يف هذا الوعيد الذي قاله
النبي  واللعنة التي لعنها من فعل ذلك(،لعن اهلل من آوى حمدث ًا) فلو أن واحد ًا قتل بغري
حق وأنت أويته وقلت ألصحاب الدم ما لكم عليه سبيل ومنعتهم ،ألست تعترب مؤوي ًا

(  )1لقاء مع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ  1998/12/19العدد.11503 :
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()1

للمحدثني!)

نكتفي هبذه النامذج من أقواهلم لشهرة إنكار السلفية العلمية عىل السلفية املسلحة،
واعتبارهم من اخلوارج ،ولذلك ال نحتاج إىل ذكر أي نامذج من الكتب الكثرية املؤلفة يف
حقهم.

(  )1أقوال العلامء يف أسامة بن الدن ،ص.3
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