استفهامات على مقال زياد الدريس في السلفية
بقلم  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
احلمد وحده  ،وصلى اهلل وسلم على خري خلقه حممد بن عبداهلل وآله وصحبه .
أما بعد فهذه استفهامات على مقال األستاذ زياد الدريس وفقه اهلل لكل خري  ،املنشور يف
صحيفة احلياة ( األربعاء  / 4يناير  ) 2012أردت توقيف القارئ عليها  ،وتنبيه الكاتب
إليها  ،دون التقصي لكل خطأ وارد يف كالمه  ،سائال اهلل تعاىل أن يهدينا مجيعا للحق
والرشاد .
أوال :هل جتد يا أستاذ زياد تنافيا بني ( الدعوة إىل االرتقاء مبنظومة التعاون اخلليجي العريب
تبن إسرتاتيجية لنشر املنهج السلفي»؟ إن كنت
حنو «احتاد خليجي» ،وبني الدعوة إىل « ّ
جتده فلضعف يف تصورك  ،وغريك ـ مممن صح تصوره ـ الجيده  ،وعلى مفهومك هذا جيب
على الدولة االنعزال عن مجيع بالد املسلمني  ،وهذا خمالف للشرع والعقل والواقع ؛ فماهذا
الفهم يازياد هداك اهلل ؟
ثانيا  :أال تعتقد أن قولك  :تعليقا على عنوان الندوة (السلفية ...منهج شرعي ومطلب
مطب وطن» جعل الوطن أصغر بكثري مما هو يف حقيقته ) جاء
وطن)  ( :والصحيح أهنا « ّ
من قصورك لفهم العبارة  ،ملاذا قصرت العبارة على اململكة العربية السعودية ومل حتملها على
عموم أوطان املسلمني ؟ على معىن أن السلفية وهي السري على منهاج رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم واخللفاء الراشدين والصحابة الكرام وتابعيهم وأئمة الدين رضي اهلل عنهم أمجعني،
مطلب لكل أوطان املسلمني .
ثالثا  :قلت  ( :قد نتفهم أن تكون الدولة الفالنية شيعية ودولة أخرى صوفية ودولة ثالثة
«إخوانية» ،لكن يبقى من غري املقبول وال املعقول للدولة اليت هي مهبط الوحي اإلسالمي
الشامل لكل أولئك ،أن تكون طائفية أو مذهبية أو حزبية ) فمن قال لك  :إن السلفية
حزبية أوطائفية أومذهبية ؟ أين برهانك ؟ وهل الدعوة إىل الكتاب والسنة غري مقبول وال

معقول ؟ وهل جعلت بينك وبني تفهم ذلك حجابا ؟ وهل تريد أن ترعى الدولة الصوفية
التصوف  ،والدولة الشيعية التشيع  ،والدولة اإلخوانية اإلخوان املسلمني  ،والدولة السنية
السلفية ترتك نشر احلق واإلسالم اخلالص والدعوة إليه ورعايته واالفتخار به ؟ بل هل تريد
من الدولة وفقها اهلل أن تتخلى عن عقيدهتا ؟ فهمك الضيق  ،وجهلك بالسلفية  ،وتلقيك
عن إذاعة طهران  ،أو مواقع الطرق الصوفية  ،أو إشاعات االستخبارات الغربية  ،هو الذي
جعلك حتصر السلفية يف دعوة اإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل  ،كما صرحت به
يف قولك  ( :الدولة السلفية اليت تتبىن منهج دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب )  ،وما حممد
بن عبدالوهاب إال تابع للرسول صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية
الصحابة رضي اهلل عنهم  ،مث التابعني وأتباعهم  ،ولكنها منظومة الكذب على اإلمام اليت
مازلنا نسمعها حىت يف العصر املوسوم بعصر ( املوضوعية والشفافية ) وأقرب شيء أن
يوصف به ( عصر الكذب والنفاق ) .
مث قل يل بربك يا ابن إدريس من الذي حصر السلفية يف ابن عبدالوهاب ؟ هل صرح
علماؤنا أو حكامنا بذلك ؟ أنت رددت على نفسك يف قولك حني ذكرت دوائر الزور
املفتعلة ( :الدائرة الصغرى هي الدولة السلفية اليت تتبىن منهج دعوة الشيخ حممد بن
عبدالوهاب ،يرمحه اهلل .وألجل هذه املرجعية األخرية ينعتها البعض بالدولة الوهابية ،ما دعا
كثريا من قادة اململكة ومفكريها إىل مكافحة هذه التسمية املشوهة لدور اململكة كدولة
إسالمية شاملة ،ومظلة لكل املسلمني أيا كانت مذاهبهم أو طوائفهم أو أحزاهبم) .
رابعا  :قولك ( مث إن اململكة العربية السعودية ال تستطيع ،مهما أوتيت من مربرات ،أن
حتتكر السلفية هلا وأن حتميها من االحنرافات أو االنتهازات ) يـُ ْف ِه ُم أن اململكة جيب أن
تتخلى عن السلفية هلذا التعليل العليل  ،والزم ذلك أنه جيب أن تتخلى اململكة عن اإلسالم
لوجود العلة نفسها فهل يصح لك أن تقول هذا ؟

خامسا  :قولك  ( :أدرك أن منطوق «السلفية» ال غبار عليه من منظور شرعي ،لكنن
أدرك أيضا أن كل احلركات الطائفية واحلزبية بدأت حراكها بأمساء نبيلة ال غبار عليها ،لكن
الغبار غطّى كثريا من أفعاهلا وحتركاهتا .وهو ذاته الغبار التحزيب واإلقصائي الذي يصيب
«السلفية» اآلن) يلزمك أن املمارسات اخلاطئة من بعض املسلمني مانعة من الدعوة إىل
اإلسالم  ،وعليه يلزم اململكة ـ محاها اهلل ـ التخلي عن واجبها يف الدعوة إىل اإلسالم ؛
لوجود ممارسات خاطئة من بعض املسلمني ومنهم أبناؤها ؛ فهل يقول هذا صحيح التصور؟
سادسا  :قولك يازياد  ( :سيقول قائل منهم :وألجل هذا وضعنا ندوة السلفية حىت ننظف
هذا املفهوم النبيل من هذه اللوثات! وسنقول هلذا القائل :إن النربة احلزبية اخلفية أو املسترتة
يف نقاشات وتوصيات الندوة ال تنبئ عن ذلك اهلدف النبيل ،بل هي تكريس ملزيد من
احلزبية اإلقصائية ،وجتعل السلفية يف التوصيات شعارا طاغيا يكاد يعلو فوق اإلسالم ) كالم
ساقط متهافت دال على إقصائية الكاتب  ،وعدم موضوعيته  ،وحتزبه إىل رأيه  ،فهل
حضرت يازياد الندوة ومناقشاهتا ؟ كتابتك شاهدة على أنك مل حتضر  ،ومل تقرأ  ،فلماذا
هذا التجن ؟ وهالّ دلّلت على النربة احلزبية يف النقاشات والتوصيات ؟ وكيف علمت احلزبية
من نربة خفية أومسترتة ؟ مث هب أن املنتدين اجتهدوا فأخطؤوا فهل تقدح يف السلفية هبذا ؟
وهل تدعو إىل هجر السلفية لفظا ومعىن من أجل هذا ؟
وختام مجلتك دال على جهلك حبقيقة السلفية ؛ فالسلفية هي اإلسالم اخلالص من
الشوائب؛ فليست تيارا وال تنظيما كما فهمه الكاتب عفا اهلل عنا وعنه  .ولكن يبدو أن
كلمة مسو ويل العهد حفظه اهلل أرهقتك يازياد كثريا فأخرجت مايف جعبتك يف مقالك املدلل
على جنوحك عن احلق .
سابعا  :قولك يا زياد  ( :ففي هذا الوقت الذي تتكالب فيه التغيريات «الربيعية» و
«اخلريفية» يصبح من االرتكاس اختيار االنغالق عن االنفتاح واخلصوصية احلزبية عن
العمومية الشعبية) نصيحة يف غري حملها  ،وختويف أوهتديد للراعي والرعية ؛ واالرتكاس إمنا
هو يف التخلي عن طريقة السلف  ،واالراماء بالكلية يف أحضان الغرب  ،أمل يقرع مسعك قوله

تعاىل  ( :وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني اليعلمون ) ؟ وماهذا االنغالق الذي
تشري إليها ؟ وأنا أقول لك دع عنك هذا االنغالق عن السلفية ! والدولة تدين هلل مبنهج
السلف الصاحل  ،ووالء املسلمني هلا يف الداخل واخلارج فوق مايُتصور  ،وشواهده يف املاضي
واحلاضر كثرية معروفة ! فألي شيء هذا ؟ وجوابه غري خاف عليك وال على القراء  ،وهو
استمساكها بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل  ،ليس غري  ،أليس هذا هو العمومية
الشعبية ؟ أم أنك تريد العمومية الشعبية اليت يدعو إليها من استوطن الغرب روحا وجسدا ،
أو توطّن الغرب يف عقله وفكره وإن كان بني ظهراين املسلمني ؛ فذاك شيء آخر  ،فافهم
هذا يازياد بارك اهلل فيك !
وأخريا أقول  :يازياد ملاذا اخرتت اململكة مثاال واألمثلة يف زعمك كثري ؟ أتريد تثبيطها عن
االستمساك مبنهج السلف ؟ أم تريد أن ترد ـ بصورة مبطنة ـ على خطاب مسو ويل العهد ـ
حفظه اهلل ـ الذي افتتح به الندوة  ،وأثىن عليه العلماء  ،وتباشر به الشعب واملسلمون يف
اخلارج ملا حيمله من النصرة لإلسالم  ،واالعتزاز مبنهج السلف ؟
وذكرت يازياد أن (احلزبية جتعل الصغار كبارا ،لكنها يف املقابل جتعل الكبار صغارا)فلماذا مل
جتعل اختيار اململكة حلزب اهلل املذكور يف قوله تعاىل  ( :أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل
هم املفلحون ) ويف قوله تعاىل  ( :ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهلل هم
الغالبون ) ـ وهم السلف الصاحل الذي يعتز كل مؤمن باالنتماء إليهم ـ ملاذا مل جتعل هذا من
جعل الصغري كبريا  ،بل عكست ؟! أهو مزاجية ؟ أوجهل ـ وهو املظنون ـ أو شيء آخر ؟!
وملاذا نظرت إىل اململكة من زاوية واحدة  ،وعني غري باصرة ؛ فهولت وجلجلت وجللجت ،
وضربت ببيان حكامها وعلمائها  ،وأعماهلم اجلليلة ومواقفهم املشهودة حنو املسلمني من
عقود طويلة حىت حاضرنا عرض احلائط  ،وكأهنا مل تكن .

واملفرتض فيك يف مثل هذا املوقف  :الفرح ال احلزن  ،والتبصري ال التظليم  ،والتعليم ال
التجهيل  ،والتسديد ال التحريف  ،والتعاون ال التشفي واالنتقام  .عصمنا اهلل وإياك ،
وهدانا إىل احلق  ،وتوفانا على اإلسالم والسنة  .واحلمد هلل رب العاملني .
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