تحريف للسلفية مرفوض يا دكتور حاتم
بقلم  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
احلمد هلل وحده وصلى اهلل وسلم على من النيب بعده وآله وصحبه .
أما بعد فقد قرأت ما أوردته صحيفة احلياة (  13يناير 2012م) عن الدكتور حامت الشريف
متحدثا عن السلفية ومفهومها ؛ فأصاب وأخطأ  ،وقد رأيت من الواجب التنبيه على أربعة
أمور :
األول  :ظاهر كالمه أن هناك من حصر السلفية يف دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب عليه
الرمحة والرضوان ؛ فمن قال هبذا من أهل العلم يا دكتور حامت ؟ ألنا سئمنا هذه األلفاظ
اجململة  ،واليت كثريا ما تطلق  ،وليس حتتها إال فراغ أو جمهول أو ما يف حكمه .
وإن كان الدكتور فهم ذلك من إطالق السلفية على دعوة اإلمام  ،فليس يف هذا اإلطالق
حصر للسلفية فيها  ،ونفيها عما عداها  ،ولكنه وصف كاشف حلقيقة الدعوة  ،مبعىن أهنا
دعوة جارية على سنن السلف الصاحل رمحهم اهلل مجيعا .
الثاني  :مل يفرق الدكتور بني الوصف العائد للمنهج  ،واخلطأ الذي يقع يف الفروع وآحاد
املسائل ؛ فجعل السلفية شاملة للمعتزلة واألشاعرة واملاتريدية واخلوارج واملرجئة والقدرية
والصوفية الطرقية وغريهم  ،ممن خالف أصول السلف ـ وردود السلف شهرية عليهم يف بيان
بطالن قوهلم وضالهلم .
وتوضيح املسألة أن يقال  :من املعلوم أن من خالف منهاج السلف فإنه ال يكون مبتدعا إال
مبخالفته أصال من أصول أهل السنة  ،فمن هذه الفرق من فارق أهل السنة بقوله بتقدمي
العقل على النقل ( الوحي )  ،وعدم االحتجاج خبرب اآلحاد يف االعتقاد  ،واألخذ بدليل
األعراض والرتكيب  ،إىل غريها  ،وبناء عليه خالفوا السلف يف معتقدهم  ،يف اإلميان  ،ويف

القدر بالقول باجلرب  ،أو نفي خلق اهلل ألفعال العباد  ،ويف األمساء والصفات بنفي الصفات،
أوإثبات ثالث منها أو سبع أو مثان ـ إثباتا ليس على طريقة السلف ـ  ،وأنكروا استواء اهلل
على عرشه  ،وعلوه على خلقه  ،ونزوله وجميئه  ،وغريها كثري  ،فهل يصح بعد هذا أن يقال
 :إن من قال ليس هلل يد  ،وال عني  ،وال وجه  ،وأنه ال يتكلم  ،وال يرضى  ،وال يغضب ،
وال حيب  ،وال يكره  ،وأنه ليس مبستو على عرشه ،وال عال على خلقه ،وأن العباد جمبورون
على أفعاهلم ليس هلم فيها اختيار وال مشيئة  ،أو أنه سبحانه مل خيلق أفعال العباد وال تعلق
ملشيئته هبا  ،وأن اإلميان هو التصديق فقط  ،وأنه ليس أول واجب على املكلف توحيد اهلل ،
إىل غريه مما أنكره السلف  ،وضللوا قائله  ،أيصح أن يقال  :إنه على السلفية احلقة  ،وكذا
اخلوارج الذين يكفرون مرتكب الكبرية  ،وخيرجون على األئمة  ،أيصح أن يقال  :إهنم على
السلفية احلقة ،واملرجئة الذين يؤخرون األعمال عن مسمى اإلميان  ،ويقولون اليضر مع
اإلميان معصية أيصح أن يقال  :إهنم على السلفية احلقة  ،والصوفية الطرقية الذين يزعمون
أن من األولياء من يتلقى عن اهلل مباشرة  ،أو يعلم التشريع باملنامات  ،أو يدرك مراد اهلل من
خلقه بالعلم اللدين  ،فيجعلون ألنفسهم طريقا إىل اهلل غري الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،
أيصح أن يقال  :إنه على السلفية احلقة ؟
هذا داللة كالم الدكتور حامت هداه اهلل ـ يف قوله  ( :فإذا كانت (السلفية) احلقة هي
اإلسالم السين بكل اختالفاته وأطيافه يف مقابل الشيعة اإلمامية :فهذه هي السلفية اليت
توحد أهل السنة وال تفرقهم ،وجتمع مشلهم ال تشرذمهم ) .
وأما من كان على أصول أهل السنة فأخطأ يف الفروع وآحاد املسائل بسبب تأويل أو
معارض يظنه راجحا  ،مل خيرج بذلك عن أن يكون منهم  ،ومن أصاب يف آحاد املسائل
وليس جيري على طريقة السلف فليس معدودا فيهم .

وملا مل يفرق الدكتور بني هذا وهذا وقع يف اخلطأ  ،وجانب الصواب  ،والتبس عليه احلق
بالباطل .
الثالث  :السلفية اليت دعا إليها مسو ويل العهد ومن قبله أئمة آل سعود ـ رحم اهلل أمواهتم
ووفق أحياءهم لنصرة الدين والسنة ـ ال جيوز اختزاهلا يف أشخاص أودعوات  ،كما ال جيوز
حتويل كالم مسوه عن وجهه  ،وإدراج من خالفت أصوله أصول السلف حتت كالم مسوه ؛
كما صنعه الدكتور حامت  ،مما هو مبني يف الفقرة السابقة  ،وهو حتريف لكالم مسوه ؛
ليخرجه الدكتور على الشذوذات وخمالفة العلماء املعهودة عنه ـ هداه اهلل ـ وهذا منها ،
وليس بأوهلا .
الرابع  :ما ذكره الدكتور يف خامتة كالمه ملتمسا من مسو ويل العهد ـ حفظه اهلل ـ بقوله ( :

ونرجو منه أال يسمح ألحد بأن يفسر كالمه حبسب هواه وال أن خيتطف السلفية جهلةٌ
حبقيقتها :ممن يشوهون صورهتا ويسيئون إىل حقيقتها اجلامعة وإىل ساحتها الرحبة الواسعة )
حق  ،واجب على الدكتور أن يبدأ بنفسه ويكون من العاملني مبا دعا إليه ،فريجع عن
حتريف كالم مسوه  ،وحيمله على وجهه الصحيح ،وليس املغالط فيه  ،وال يشوه صورة السلفية
هبذا التفسري الذي مل يسبقه إليه عامل من أهل السنة معترب  ،وأن حيفظ نفسه من أن يكون
من اجلهلة الذين خطفوا السلفية فوضعوها غري موضعها  ،أو ُخطفوا عنها جلهلهم هبا .
مث إن التطبيق للمنهج السلفي سارت عليه الدولة السعودية يف مراحلها املتعددة  ،فأقامت
الدين  ،وأظهرت شعائره  ،واستوعبت اجلميع  ،وحفظت احلقوق والعهود  ،وأعطت كل ذي
حق حقه  ،وترقّت يف مراقي احلضارة واملدنية  ،مع التمسك بأصول منهج السلف ؛ فزادها
اهلل عزا ومتكينا  ،ومجع اهلل عليها قلوب املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا  ،وثبّت أمنها ،
وأرغد عيشها .

أسأل اهلل أن يوفقنا مجيعا إلصابة احلق  ،والدعوة إليه  ،وأن يوفق والة أمرنا ملا حيبه ويرضاه،
وأن جيزي مسو ويل العهد رفعة يف الدنيا واآلخرة على مواقفه املشرفة يف نصرة احلق ومنهاج
السلف  ،واحلمد هلل رب العاملني .
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