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 ورقة مقدمة من د. حممد العطيفي

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد

 االعتبارمسلمات ينبغي أن نأخذها بعني  اليه يف هذا املقام أن هناك فإن مما جتدر اإلشارة

عندما نناقش مثل هذه القضية اهلامة ومنها أهمية تثبيت مجلة من احلقائق اليت تعترب 

 هي: هذه احلقائقس ألي نقاش جيري يف هذه القاعة واأس

 أن غاية الدين العدل

 :وأن للشريعة مقصدان هما

 يتعلق بالعبادات وهي بني العبد وربه ما مقصد التقوى وهو  

 املعامالت اليت تكون بني العباد. مقصد األخالق وهو مقصدهو واملقصد اآلخر 

 ر ال حيقق العدل هو ليس من الدين.وبناء عليه فإن أي أم

وردت بها نصوص اليت توقيفية المور يعترب من األادات ما يتعلق بالعبكل أن كما  

 أن يزاد عليها أو ينقص منها. ال ميكنشرعية 



األعلى النص الشرعية اليت سقفها  التعليماتفإنها حمكومة بالعالقة بني العباد  أما

د  للجميع قق ايحيا  الععياملعروف والقول املعروف وهو ما حي الصريح وأدناها العمل

لم أنتم أع"يش وفق توجيه تيح هلم فرصة العبعضهم البعض ويب ضبط عالقات الناسوي

 ."ايحكمة ضالة املؤمن"ووفق منهج أن  "دنياكمأمور ب

الباطل من بني يديه  يأتيهال "أن هناك النص املقدس الذي جتدر االشارة اليها أخرى مسألة 

وهناك التفسري هلذا النص الذي خيضع لزمن اإلنسان وما وصل إليه من علم  "وال من خلفه

اليت متت لبعض اآليات يف مرحلة معرفية  ،بعض التفسريات. ولذلك كانت هناك ومعرفة

مبا يؤكد أن النص بعد زمن أن يتم إعادة التفسري املستجدة  احلالة املعرفية اقتضت ،معينة

وهناك أمثله على  هو القصور املعريف ي وأن سبب التفسري السابقالعلم املقدس سبق االكتشاف

ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َوُيَنزُِّل }ىل قوله تعا هذا منها ما كان يعرف باملغيبات اخلمس يف )

اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اأَلْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض 

عن رسول اهلل  بتةالثا.  وكذلك يف السنة النبوية [34]لقمان: {َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي

 صلى اهلل عليه وسلم.

ص  القرآنية مع ما ذكر أعاله فإن بعض العلماء ينظر إىل أن اختالف التفسري بالنسبة للنصو

ما ورد عن الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم يف األحاديث اليت واجلمع بينها وكذلك 

ال لمأمة جم، ينظر إليه على أنه التعارض الظاهري بني بعضهاتعاجل القضايا احلياتية و

 .ضرر على الدينيكن هناك ما مل  للعيش والتنافس

عنوان ندوتنا اليوم  باجتاهال أريد أن أطيل كثريا يف هذه املقدمة لكنين أود اآلن أن انطلق 

ذلك  العنوان ق القائمني على هذه الندوة يف اختيار هذاوقد وف (للسلفيةتصحيح النظرة )وهو 

وتنتهي بعنوان واحد وهو  (الوهابية)لتنتقل منها إىل  (السلفية)اإلعالم تبدا مع  أن خصومة



ا من خالل ليهوأحاول أن أحدد مالمح إجابات ع ثالثة أسئلةي هنا أطرح ولعّل )السعودية(.

 لعلماء أو كتاباتهم.ما ورد على ألسنة ا

 العؤال األول: ما هي العلفية؟

  هل الوهابية مذهب؟  العؤال الثاني:

 : كيف تتم عملية التصحيح ومباذا؟العؤال الثالث

 ما باز بن العزيز عبد الشيخ برئاسة لإلفتاء الدائمة اللجنة سئلت.... ماهي السلفية؟ أواًل: 

 هم والسلف السلف إىل نسبة السلفيةوكان اجلواب "أن  ؟ فيها رأيكم وما السلفية هي

 رضي} األوىل الثالثة القرون أهل من اهلدى وأئمة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صحابة

 الناس خري}: قوله يف باخلري وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هلم شهد الذين {عنهم اهلل

 وميينه ميينه أحدهم شهادة تسبق أقوام جيئ ثم يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني

 إىل نسبة سلفي مجع والسلفيون.  ومسلم والبخاري مسنده يف أمحد اإلمام رواه {شهادته

 والسنة الكتاب اتباع من السلف منهاج على ساروا الذين وهم معناه تقدم وقد السلف،

 اهلل وصلى التوفيق وباهلل. واجلماعة السنة أهل بذلك فكانوا بهما والعمل إليهما والدعوة

 1".وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على

األمر يف  األدبيات يف السابق حتاول أن توضح الوهابية فقد كانت كليتعلق بفيما  :ثانيًا

لى هذا السؤال بأن الوهابية ليست مذهب  وامنا هي حركة جتديد عإطاره املمكن وجتيب 

قادها الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل وانها تعرتف بكل املذاهب بل أن الشيخ درس 

هذه احلركة اإلصالحية كان همها األول  األخرى وانيف مصر والعراق وبعض البلدان 

ألن احلقبة الزمنية اليت أتى بها الشيخ رمحه اهلل كانت حقبة  هلل وحده ختليص العبادات
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انتشرت بها البدع واخلرافات ولذلك ركز الشيخ رمحه اهلل على هذا اجلانب ألنه رأى أن 

ة العمودية اليت بني العبد يها العالقهناك مشكلة تتعلق بأصل الدين وهو العالقة اليت امس

ضت تق ببعض الشركيات اليت اقفهناك شجرة يتربك بها وهناك قرب يزار وهناك تعّلوربه 

تتعلق متاما بهذا اجلانب  رسائلهمسألة العقيدة ولذلك جاءت  اهلل علىالشيخ رمحه  يدتشد

نفس اجلهد والتحريز  يد,قة األفقية بني العبوهي العال, ومل يتم إيالء مسألة املعامالت

 املنطلق من الشرع املطهر يف ضبط هذه العالقة بالشكل الذي ينبغي.

وكدليل على مسألة أن دعوة الشيخ ليست مذهبية مبعنى أنها مل ختتط لنفسها مذهبَا جديدَا 

 الصادر يف اخلامس من  -1034 رقم  العدديف  ما ورد بالندوة اليت عقدتها جملة اليمامة 

 للتوحيد دعوة هي جديًدا بل مذهًبا ليست بعنوان )الوهابية 2هـ  1409 األوىل مجادى

 واجلماعة( السنة أهل مذهب على

 و الشيخ آل عبداهلل بن عبدالعزيز الشيخهم كل من:   القضية مناقشة يف  املشاركون:و 

و  الالحم عبدالرمحن الشيخو  .اللحيدان سعد بن صاحل الشيخو نصيف عمر عبداهلل الدكتور

 سليمان الدكتور و الطريقي إبراهيم بن عبداهلل الدكتور و العبودي ناصر حممد الشيخ

ومما خلصت  .عويس عبداحلليم الدكتورو السكاكر عبداهلل بن حممد الدكتور و التوجيري

 يلي:  هذه الندوة ما إليه

" الوهابية: "امسه شيء يوجد ال أنه جمدًدا للتأكيد حاجة يف بأننا نعتقد ال"

 واإلمام عبدالوهاب بن حممد واإلمام اإلسالم يف لمأشخاص تقديس ال ألنه
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 جمتهدون كلهم املندثرة املذاهب أئمة من وغريهم األربعة واألئمة تيمية ابن

 عن حييد ال وكلهم يصيبون وقد خيطئون وقد ويرتك كالمهم من يؤخذ

 مستعدون فنحن عويس عبداحلليم. د ذكر وكما أمنلة قيد والسنة الكتاب

 أية يف خمطئ أنه باألدلة لنا تبني إذا عبدالوهاب بن حممد اإلمام ملخالفة

 ملدرسة خملص تلميذ والرجل السلف دعوة على وهو القضايا من قضية

 جيوز وقد أما جديًدا مذهًبا مبتدًعا وليس والفقه العقيدة يف الصاحل السلف

 للمذهب، مذهب أتباع كل ينسب كما جتوًزا، الوهابية الدعوة: نقول أن

 ولكن حنابلة، أنهم واحلنبلي شافعية، أنهم الشافعي الفقه أتباع عن فيقال

 لنفسه يدع ومل مذهب صاحب وليس مطلًقا، جمتهًدا ليس الرجل أن مبا

 السلفية الدعوة هو الصحيح والتعبري التسمية ترك األوىل فمن ذلك،

 .اإلصالحية

 مذهبية دعوة ليست عبدالوهاب بن حممد اإلمام دعوة أن: القول وخالصة

 مذهًبا فليست واجلماعة السنة أهل مذهب على التوحيد إىل دعوة هي بل

 التوحيد إىل دعوة هي بل( العقدي الدين) يف واجتهادات آراء له مستقًلا

 وصحابته - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول عليه كان ما على احلق

 يف سار الشيخ اإلمام فإن الشرعية باألحكام يتعلق ما أما بإحسان، والتابعون

 يف مبني هو كما اجلوزية قيم وابن تيمية ابن: اإلمامني طريقة على هذا

 .احلق له بان إذا بالدليل يعمل لكنه املذهب حنبلي هذا على فهو وخمتصراته رسائله

 وهابيون؟ حنن هل وبعد،

 الشريفني احلرمني خادم أوضحه كما األمر وأن" ال" بـ اإلجابة فإن بالطبع

 خاًصا مذهًبا لنا أن - به قبولنا حالة يف - يعين عبدالعزيز بن فهد امللك



 امسه شيء هناك ليس - اهلل حفظه - قال كما أو! صحيح غري وهذا آخر

 أحد ينعتنا أن أبًدا نستحسن ال وأننا البالد، هذه يف" وهابية"

 انتهى النقل.   ".الوهابيني"بـ

ة عمليجزء من كيف تتم عملية التصحيح ومباذا؟ أقول وباهلل التوفيق أن ثالثًا: 

ية وفقًا ملا اإلنسانالعالقات عامالت وتعلية شأن التصحيح تبدأ باستكمال جانب امل

يف النصوص االسالمية سواء مما ورد يف القرآن الكريم او مما ورد يف السنة  ورد

اىل اهلل  والدعوةاآلخر وبناءها على حسن الظن  النبوية وتأصيل قضايا العالقة مع

وأن الرفق ما كان يف شيء إال  واجملادلة باليت هي أحسن احلسنة واملوعظةباحلكمة 

امالت وأقصد بذلك السنة العملية، زانه وهناك الكثري من قضايا املعامالت والتع

وتقدميها لمأخر الرتكيز عليها مال الرسول صلى اهلل عليه وسلم، اليت ميكن وهي أع

يف كتب  وقد وردومن عالقتهم باآلخر.  املسلمنيعلى أنها هي ما يطلبه اإلسالم من 

 .السنة الشيء الكثري الذي ميكن أن يطرح على أنه أصل يف التعامل مع االخر

 اخلالصة: 

 :ما يلي ية( من حيث عالقتها باإلرهابالسلف)تصحيح النظرة إىل من ضمن إن 

  ا هي أصلها وتوضيح بأنه ال يوجد هناك مذهب وهابي إمنرد األمور إىل

الرسول صلى اهلل عليه  اعليه معناها ما كانوالسلفية اليت وسطية اإلسالم 

 .وسلم وصحابته الكرام

  ه وأن نربط ن خطابنا اإلسالمي ما يعلي من شأن املعامالتنضمِّأن

قوله هذا األمر ومنها  بالعبادات فهناك الكثري من األحاديث اليت حثت

واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا تعاىل يف كتابه العزيز يف سورة النساء )



ار ذي القربى و اجلار واليتامى و املساكني و اجلوبالوالدين إحسانا وبذي القربى

  قال الش يخ ابن عثميني رمحه هللا" قال أهل العمل: (   النساء: )اجلنب...( 

 :واجلريان ثالثة         

 .مسمل؛ فهل حق اجلوار، والقرابة، واإلسالم *جار قريب          

 .اجلوار، واإلسالم وجار مسمل غريب قريب؛ فهل حق          * 

وجار اكفر؛ فهل حق اجلوار، وإن اكن قريباً فهل حق القرابة أيضاً".          *
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  واللني.حسن اخللق والرمحة والرفق تأصيل وتعميم مبدأ 

  أن ندرك أن جزء من دعاوى أعداء هذه الدعوة يف وصمها باإلرهاب هي يف

 تعاملها مع اآلخر ونظرتها له.   يلّبس على الناس يفما 

  على أهمية التعامل بني  الرسائلويف  اخلطبويف  الدعوةز يف يكأن يتم الرت

واإلحسان والرب ما أمر به اإلسالم من حسن اجلوار ويظهر  يعرضالبشر وأن 

 والدعوة إىل اهلل باملعروف.

  الفكر الفردي والفكر اجلمعي  أمرنا بالتعامل مع اآلخر بنيأن نفرق يف

     لمأمه.

 ..والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 د. حممد العطيفي                              
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