بل السلفية حياة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل  ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد وآله وصحبه  ،أما بعد فلقد
عجبت من املقالة اليت كتبها د  .محزة السامل ـ وفقه اهلل إلصابة احلق ـ يف صحيفة اجلزيرة يف
العدد ( )12959بتاريخ (1434/11/6هـ ) بعنوان ( السلفية على فراش املوت ) فهي
مقالة فيها قياس باطل ،وتناقض ظاهر  ،ومغالطات مكشوفة  ،وتضليل مقصود أو غري
مقصود  .ولن أفنّد أخطاءه مجيعها  ،ولكن سأشري ل ى طر من لل  ،يستب ن به خطأ
الكاتب  ،فأقول ـ معتمدا على اهلل وحده ـ :
أوال  :دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب دعوة جتديدية  ،تدعو الناس ل ى لخالص الدين
هلل ،وحسن االتباع لرسوله صلى اهلل عليه وسلم  ،يف العقيدة  ،والشريعة  ،والسلوك ،
واألخالق  ،واملنهاج  ،بعيدا عن احلزبية والقطرية والنفعية  ،فهي ـ للن ـ دعوة لإلسالم
اخلالص من شوائب الشرك والبدع  ،وهو ماأقر به الكاتب يف قوله  ( :دعوة سلفية أحيا اهلل
وأعز اهلل بها ديارنا وأهلنا ) .
بها كثيراً من أصول دينه ،وجمع اهلل بها دولةّ ،
ثانيا  :للا نسب بعض املنتحل ن طريقة لمام الدعوة أو املنتسب ن لليها ل ى اإلمام حممد بن
عبدالوهاب ـ رمحه اهلل ـ ماهو منه برئ يف دعوته فال يصح أن يقال  :لن الدعوة مريضة أو
على فراش املوت ؛ ألن الزم لل أن اإلسالم على فراش املوت للا فعل املسلمون ماخيالف
الكتاب والسنة ـ وهو كثري يف عصرنا ـ ؟ فاملرض يف املكلف وليس يف اإلسالم  ،ومادعوة
الشيخ لال دعوة اإلسالم والسنة  ،ومن افرتى عليها غري لل

فليس عنده من األدلة لال

التشغيب والكذب دون احلقيقة والربهان  .وحينئذ نقول  :جيب أن حناكم أفعال الناس ل ى
الكتاب والسنة  ،ال أن جنعل أفعال الناس هي املفسرة للكتاب والسنة  ،احلاكمة عليهما ،
ومثله من انتحل الدعوة السلفية جيب النظر يف مدى موافقة أفعاله للدعوة وأصوهلا  ،ال أن
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نذم الدعوة ونلمزها بل ونسعى لطرحها لغلط أوسوء عمل من منتسب لليها  ،كما صنع
الكاتب ـ هداه اهلل ـ .
ثالثا  :وصف الكاتب الدعوة ( باملريضة ) ومل يذكر مظهرا واحدا لذل ؛ ألنه اليستطيع
لذل سبيال  ،ولكنها دعوى بال بينة  ،وجمرد كالم كل حيسن أن يقول مثله .
رابعا  :قول الكاتب ( :كدولة الطالبان األفغانية التي طبّقت الدعوة النجدية روحاً
وجسداً ) هذا مما يعزز عدم معرفة الكاتب بدعوة الشيخ حممد  ،وال حبقيقة طالبان ،
فالدعوة النجدية دعوة سنية سلفية  ،وأما طالبان فعندهم من املاخالفات ألهل السنة يف
التوحيد والسلوك والدعوة والسياسة الشرعية ماهو معلوم عند العام واخلاص من أهل السنة
سوى الكاتب هداه اهلل للحق  ،فهذا قياس باطل  ،وتغييب للحقائق  ،وخلط لألوراق .
خامسا  :قول الكاتب ( :والتخلّي عن الدعوة النجدية هي مطالب كثير من السعوديين
السلفيين فضالً عن غيرهم ) دعوى عريضة  ،تسقط باألسئلة اآلتية  :كيف رصد الكاتب
هذا التوجه ؟ ومىت رصده ؟ وما مظاهره ؟ وما أدواته فيه ؟ بل أقول  :لنه هبذا الكالم يرمي
كثريا من السعودي ن بالتاخلي عن الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل  ،فالكاتب مطالب
بإثبات أن هذه الدعوة ليست على الكتاب والسنة  ،ولن يستطيع لل

 ،أو لثبات

احملاوالت املزعومة للتاخلي عن الدعوة مع كوهنا على الكتاب والسنة من قبل كثري من
السعودي ن  ،ولن يستطيع كذل .
سادسا  :حاول الكاتب الفصل ب ن الدولة والدعوة ؛ فذكر أن تصحيح اجلسد ( وهو
الدولة) اليصح لال بالتاخلص من الروح  ،وهي ( الدعوة ) وهذا أمر خطري للغاية  ،فهل يريد
الكاتب أن الدولة لن تتقدم لال بفصل الدين عن الدولة ؟ أو هل يريد الكاتب أن تتحول
الدولة من كوهنا دولة سنية ل ى كوهنا دولة بدعية ؟ أوهل يريد أن تتاخلى عن اإلسالم بالكلية
؟ أو مالا يريد ؟ ويرشح األول قوله  ( :فكر المدرسة السلفية الجامدة التي هي أساس
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شرع وفكر المن ّفذ يخلق
البنية التحتية للقضاء
والمشرعين .والتناقض بين فكر ُ
الم ّ
ّ
صعوبات ال يفهم الطرفان سببها ) فهل يريد الكاتب هبذا أن حنكم بغري ما أنزل اهلل ؟ أو
يريد أن نكون مادي ن فقط مماثل ن ملن لمهم اهلل يف قوله  { :يـعلَمو َن ظَ ِ
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا
اهًرا ِم َن ْ
َْ ُ
َوُه ْم َع ِن ْاآل ِخَرةِ ُه ْم َغافِلُو َن } ؟
سابعا  :اخلالصة اليت يرمي لليها املؤلف هو أنه ال ميكن التطور والتقدم لال بالتاخلي عن
الدعوة لعجزها عن مواكبة لل  ،وال ش أن الكاتب ارتكب خطأ فاحشا ؛ نتيجة عدم
تفريقه ب ن ما الميكن أن يتغري حكمه مطلقا  ،وما ميكن أن يتغري بتغري احلال أو الزمان أو
املكان  ،وكذا عدم تفريقه ب ن املسائل املنصوص عليها ومسائل االجتهاد  ،وكذل
تفريقه ب ن ماكان توقيفيا واألصل فيه احلظر  ،وماليس كذل

عدم

واألصل فيه احلل من

املعامالت  ،وكل هذا يرعاه أئمة الدعوة وغريهم من العلماء  ،وكذل مل مينع علماؤنا من
اإلفادة من خربات غرينا وعلومهم مامل تكن تتعارض مع أحكام الشريعة  ،وما االتفاقيات
والعقود املربمة مع الدول والشركات واجلامعات العاملية واستقطاب الكفاءات من الدول كافة
مايصوره الكاتب
لال شاهد على لل  .وهذا هو االنفتاح والسعة والوسطية  ،وهو خبال
ّ

من أن الدعوة منغلقة على نفسها ومتشددة وضيقة .

وهذه الدولة مجعت ب ن الدين والدنيا  ،وتبوأت مراتب متقدمة يف الثقل السياسي
واالقتصادي العاملي  ،وباتت حاضنة املسلم ن يف العامل بال منازع  ،مع وفور األمن ورغد
العيش  ،والتقدم يف اجملاالت قاطبة  ،وغريُها من الدول اإلسالمية ـ وهي دول كثرية ـ اختذت

من النظام العلماين طريقا هلا ؛ فاخسرت الدين والدنيا ،وهذه حقيقة ماثلة فمالا عسى أن
يكون جواب الكاتب عنها ؟
ثامنا  :أقول للكاتب حنن حبمد اهلل يف هذه البالد بوالة أمرنا وعلمائنا وشعبنا مؤمن ن بأننا

أحياء مادمنا متمسك ن بالكتاب والسنة اللذين مها أساس الدعوة النجدية  ،كما قال
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ِ
تعا ى{ :وَك َذلِ َ أَوحيـنَا لِلَي َ ر ِ
اب َوَال ِْ
اإلميَا ُن َولَ ِك ْن
وحا م ْن أ َْم ِرنَا َما ُكْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
ْ َْ ْ ُ ً
َ
َج َع ْلنَاهُ نُ ًورا نَـ ْه ِدي بِِه َم ْن نَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادنَا} والدعوة السلفية تنتشر يف العامل بشكل واسع ؛
ملوافقتها للفطرة  ،وتعاطيها مع املستجدات بأصول حمكمة  ،ورعايتها للمقاصد الشرعية ؛

فكيف يدعو الكاتب ل ى التاخلي عنها ؟ لكن ألكر الكاتب وغريه بقوله تعا ى َ { :ولِ ْن
تَـتَـ َولَّْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَـ ْوًما َغْيـَرُك ْم ُثَّ َال يَ ُكونُوا أ َْمثَالَ ُك ْم }
تاسعا  :أرجو من الكاتب أن يعيد النظر فيما كتب ليصحح عبارته  ،ويرجع عن خطئه ،
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
س لَ ُك ْم بِِه ِع ْلم
وليتذكر قوله تعا ى  { :ل ْل تَـلَق َّْونَهُ بأَلْسنَت ُك ْم َوتَـ ُقولُو َن بأَفْـ َواه ُك ْم َما لَْي َ
ِ ِ ِ
الس ْم َع
س لَ َ بِِه ِعلْم لِ َّن َّ
َوََْت َسبُونَهُ َهيِّـنًا َوُه َو عْن َد اللَّه َعظيم } وقوله َ { :وَال تَـ ْق ُ
ف َما لَْي َ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُولَئِ َ َكا َن َعْنهُ َم ْسئُ ًوال } .
َوالْبَ َ
أسأل اهلل تعا ى أن يرينا احلق حقا ويرزقنا اتباعه  ،والباطل باطال ويرزقنا اجتنابه  ،وصلى اهلل
وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه .
كتبه  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
1434 /11/8هـ
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