


 ةـدمـقـم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
من يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، –يهده اهللا فال مضل له، و

  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت اللهم رب جربيل 
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إنك �دي من تشاء 

  .إىل صراط مستقيم

ة أما بعد؛ فإن من العقبات اليت تعرتض طريق طالب االستقامة على الدين، رغبة يف نيل مرضا
رب العاملني، والفوز مبا أعده سبحانه ألوليائه من النعيم املقيم؛ احلريُة والرتدد بني املذاهب والطوائف 

  ..اإلسالمية املتعددة

وقد ابتليت هذه األمة بداء الفرقة، كما ابتلي به من سبقها من األمم، وذلك بسبب االحنراف 
  .ات من العقائد واألعمالعن احملجة البيضاء، واستبدال اهلدي النبوي باحملدث

فتوسعت دائرة االختالف، وكثر التنازع، وتفشت الفرقة اليت �ت عنها النصوص، فأدى ذلك إىل 
  .احلرية وااللتباس، والرتدد واالضطراب

وهذا من أعظم ما يلبس به الشيطان على طالب احلق؛ فإما أن يثبطه به عن سلوك الطريق 
  . الطوائف الضالة، والفرق اهلالكةرأسا، وإما أن يقذف به يف أودية 

هذا األصل اخلطري من أصول اإلضالل، واجتهدوا يف  -قدميا وحديثا–وقد وظف أعداء األمة 
إبراز وإشاعة ما بني أفرادها من االختالف والتنازع، وما انتشر فيها من كثرة الطوائف واملذاهب، 

  . )1(السيءاستكبارا يف األرض ومكر 

هو مناط اهلداية، وكان القرآن الكرمي هو النور اهلادي، وكانت السنة املشرفة  وملا كان دين اهللا
مبينة موضحة لذلك كله؛ فإن حل هذه املعضلة وكشف هذه الشبهة إمنا هو مبني يف القرآن والسنة، 

لزوم منهاج السلف : اللذان أرشدا إىل الضابط العاصم، والسبيل املنقذ من الضالل والتيه؛ أال وهو
  .احل يف الفهم واالستدالل، واتباعهم يف العمل والسلوكالص

وقد أضحى من املعلوم املتيَـّقن؛ أن أوىل الناس باالتباع يف الفهم ومنهاج االستدالل وقواعده؛ هم 
ن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأن طريقهم أفضل الطرق وأسلمها، وأن يف ذلك النجاة م

  :االحنراف يف فهمها والعمل �االتأويل الباطل للنصوص، و 

                                                 
ع�ن ولو تأمل الناس لعلموا أن الفرقة والنزاع إنما ینتجان عن نبذ الشرع واتب�اع الھ�وى، وأنھم�ا عق�اب م�ن هللا لألم�ة ح�ین تزی�غ  )1(

 .المحجة البیضاء، وقد شرح ذلك اإلمام الشاطبي رحمھ هللا في كتابھ االعتصام



نوع : وملا كان التلقي عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم على نوعني: "قال ابن القيم رمحه اهللا
وكان التلقي بال واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق،  ؛بواسطة، ونوع بغري واسطة

اتبع صراطهم ولكن املربز من فال طمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق،  ،واستولوا على األمد
من عدل عن طريقهم ذات اليمني وذات الشمال،  ؛واملتخلف ،المستقيم، واقتفى منهاجهم القويم

  .فذلك املنقطع التائه يف بيداء املهالك والضالل

فأي خصلة خري مل يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد مل يستولوا عليها؟ تاهللا لقد وردوا رأس املاء من 
عذبا صافيا زالال، وأيدوا قواعد اإلسالم فلم يدعوا ألحد بعدهم مقاال، فتحوا القلوب  عني احلياة

بعدهلم بالقرآن واإلميان، والقرى باجلهاد بالسيف والسنان، وألقوا إىل التابعني ما تلقوه من مشكاة 
ب النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى اهللا عليه وآله وسلم عن جربيل عن ر 

هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه : سندا صحيحا عاليا، وقالوا العاملني
علينا وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون هلم بإحسان على منهاجهم القومي، واقتفوا على 

الطيب من  وهدوا إلى{آثارهم صراطهم املستقيم، مث سلك تابعو التابعني هذا املسلك الرشيد، 
ثلة من {: ، وكانوا بالنسبة إىل من قبلهم كما قال أصدق القائلني}القول وهدوا إلى صراط الحميد

  .)2("}األولين وقليل من اآلخرين

ولقد اجتهدت الدعوة السلفية املعاصرة يف بيان تلكم احلقيقة، وحث الناس على اتباع السلف، 
م البيان الطريق على املرتبصني الكائدين، وبدأت واالعتصام بذلك من الفرقة والنزاع، فسد ذلك

السبيل تتضح للحائرين التائهني، فقام املغرضون من شياطني اجلن واإلنس؛ جيتهدون لطمس معامل 
  .احلق، الذي الح باديا يف األفق، وإطفاء نوره، الذي أضاء يف ظلمة احلرية واالضطراب

  :أمور؛ أمهها اثنانوجتلى هذا الكيد يف 

زرع بذور الشقاق بني أبناء هذه الدعوة املباركة، مستغلني جهل بعض أتباعها ومحاسهم، : األول
وزالت بعض رؤوسها، فقذفوا �م يف أودية الغلو واجلهل، وتطاوَل السفهاء واحلدثاء على أئمة الدعوة 

  )3(!!اجلرح والتعديل، والرد على املخالف: والعلماء، باسم

  !)5(وحمضن من حماضنه )4(السلفية مصدر من مصادر اإلرهاب فهو الزعم بأن: وأما الثاين

                                                 
  ).9-2/8(إعالم الموقعین لإلمام ابن القیم، تحقیق العالمة مشھور بن حسن آل سلمان  )2(

؛ -ف�ي نظ�ري–جماعھ�ا من الواضح أن أسباب ھذه الفُرقة المقیتة؛ منھا ما ھو بكید خارجي، ومنھا ما یرجع إل�ى أس�باب داخلی�ة؛  )3(
الجھل المركب، وسوء الفھم، ومرض القلوب المورث لسوء األخالق، ولوال ذلك لكان التناصح بین أبناء ھذه الدعوة : ثالثة أمور

مثم��را، یغ��یظ الش��یطان وأولی��اءه، وی��دفع الفرق��ة، وُیَق��ّوم المس��ار، أَم��ا وق��د ص��ار األم��ر حظ��وظ نف��س، وح��ب انتق��ام، یتجلی��ان ف��ي 
ى الطعن ولو ارتفعت أسبابھ، والحرص على الجرح ولو غابت عللھ والدوافع إلیھ، والفرح بذلك إلى درجة النش�وة، اإلصرار عل

إن : "فھذا كل�ھ ش�ر وبلی�ة، وفتن�ة ورزی�ة، وص�دق رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم... والتعصب لقول یھدم في مقابل آخر یبني،
، وقد استمعت إلى آخر شریط نسب إلى أحد المشایخ في الطع�ن ف�ي "یش بینكمالشیطان قد یئس أن یعبد بأرضكم ولكن في التحر

بلغن�ي أن : "شیخ فاضل، بنى فیھ طعنھ على أمرین قدیمین ظھرت ب�راءة المطع�ون فی�ھ منھم�ا، وأض�اف ثالث�ا جدی�دا؛ وھ�و قول�ھ
وبھذه الزالت تھ�دم ال�دعوات، !! سلیمافتلقف السائل ھذا الجواب بفرحة عارمة، وسلم لھ ت"! بعض تالمیذه یحالفون أحزاب الكفر

وتثبت االتھامات، وتھدر الحسنات، وال حول وال قوة إال ب�ا�، وق�د أج�اد ش�یخنا أب�و الحس�ن الم�أربي ف�ي نق�د ھ�ذا الم�نھج الھ�دام 
  ).الدفاع عن أھل االتباع: (ونقضھ، وانظر من جھوده في ذلك كتابھ

وحلفائھا؛ حیث تصف بھذا اللف�ظ م�ن ش�اءت وتب�رأ من�ھ م�ن ش�اءت، دون أن تح�دد ل�ھ معنى اإلرھاب صار ألعوبة في ید أمریكا  )4(
معنى واضحا؛ وھكذا فإن الیھود المغتصبین ال یوصفون بھ، ولو سفكوا الدماء، وانتھكوا األعراض واألموال، وك�ل مس�لم یقات�ل 



وهابية : تقسيم السلفية إىل: (وقد تطورت أطروحة املرتبصني بالدعوة السلفية؛ من نظرية
  )7()!السلفية الوهابية تنتج اإلرهاب: (، إىل نظرية)6()وجهادية

، )شبكات مسلمة معتدلةبناء : (وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك؛ يف تقرير مؤسسة راند املسمى
  ).2007(والذي صدر يف شهر مارس من هذا العام 

واملؤسسة املذكورة مركز فكري أمريكي يهتم بإعداد دراسات وأحباث ختدم األمن القومي األمريكي، 
  .ومن هنا فإن اجلهات احلاكمة يف أمريكا تعتمد على تقريراته، وتبين سياسا�ا عليها

من األمور ذات العالقة املباشرة �ذا التقرير حقيقة أن السلفيني : "ار إليهومما جاء يف التقرير املش
ويف أي ظرف تنجح احلركة . هم أعداء ال يِكّلون من العداء للتقليديني والصوفية )8(والوهابيني

دي، كما اإلسالمية املتطرفة يف احلصول على السلطة، فإ�ا حتاول قمع أفعال اإلسالم الصويف والتقلي
ومن أجل أ�م ضحايا للسلفية . معروف من تدمري املعامل التارخيية اإلسالمية يف العربية السعوديةهو 

إىل احلد الذي ميكن من إجياد  )9(والوهابية، فإن التقليديني والصوفية هم حلفاء طبيعيني للغرب
  .)10("أرضية تفاهم مشرتكة معهم

واملسلمني، والذي يصل إىل درجة حرب وهذا النص يبني حجم العداء الذي ُيَكّن لإلسالم 
، ترتكز على التمكني للمذاهب البدعية، واستعداء )11(!فكرية تقوم على حتالف واسرتاتيجيات

  .املسلمني على دعو�م اإلصالحية

                                                                                                                                                         
ود الذین یقودون الحرب على اإلرھ�اب؛ إنم�ا ولم یعد خافیا أن الیھ! عن عرضھ ووطنھ، أو یدعو إلى سبیل ربھ؛ إرھابي ومجرم

  .قصدھم حرب اإلسالم ذاتھ، وإنما غطوا نیاتھم بمصطلح اإلرھاب الذي تنفر منھ النفوس وتستحسن محاربتھ
، ومنھ المحمود شرعا، ومنھ ]مادة رھب: اللسان[أرھبھ ورھبھ واسترھبھ؛ إذا أخافھ وفّزعھ؛ : أما اإلرھاب لغة فمأخوذ من قولھم

فكر الخوارج المعاصرین والممارسات المتولدة عنھ، التي تع�ددت مظاھرھ�ا؛ م�ن : موم، والمراد باإلرھاب في ھذا التصنیفالمذ
وھذا التعریف داخل في أول تعریف دولي لإلرھ�اب ال�ذي ص�در ع�ن . إلـخ.. قتل لألرواح وتخریب للمنشآت، وتدمیر للممتلكات

عم�ل إجرام�ي یھ�دف بطبیعت�ھ إل�ى إث�ارة الرع�ب والخ�وف، موج�ھ : اإلرھ�اب" :، جاء فیھ)م1937/ھـ1356(عصبة األمم عام 
اھـ، وظاھر أن ھذا یدخل فیھ م�ا یفعل�ھ الص�ھاینة ف�ي فلس�طین وغیرھ�ا، "ألشخاص معینین أو مجموعة من األشخاص أو للعموم

  . لین، فاللھم علیك بالظالمینفي أفغانستان والعراق وغیرھما، ولكنھ التطفیف والكیل بمكیا -وال تزال–وما فعلتھ أمریكا 
اتخذت أمریكا من تھمة اإلرھاب سببا لمحاربة كل ما یعارض مشروعھا الفرعوني للسیطرة وبسط النف�وذ؛ والمتمث�ل ف�ي عولم�ة  )5(

 اإلس�الم وش�ریعتھ الداعی�ة: فكرھا ومبادئھا، والھیمنة على عالم السیاسة واالقتصاد قدر المستطاع، وأعظم من یق�ف  ف�ي وجھھ�ا
وھ�ي الح�رب : إلى العدل والفضیلة، ولقد جھدت في حربھ بالشبھات والشھوات، فلم تحقق ما تری�د، فانتقل�ت إل�ى المرحل�ة التالی�ة

  .حماس وطیش بعض األصاغر: االقتصادیة والسالحیة، مستغلة عوامل عدیدة؛ منھا
  .وھذا التقسیم یوحي بالتباین بین الوھابیة والسلفیة الجھادیة )6(

 .مراد من ھذا الثاني؛ التنفیر من السلفیة، وتسویغ محاربتھاوال )7(

جھ�ود أئم�ة ال�دعوة الس�لفیة (ولل�دكتور ص�الح الف�ریح؛ بح�ث ق�یم بعن�وان . ھذا لقب ُینبز بھ السلفیون، وسیأتي نقده في ھذا الكت�اب )8(
ولع�ل م�ن أعج�ب م�ا ی�راه المتأم�ل : "متھقال في مقد ،)بنجد في التصدي للعنف واإلرھاب من خالل الدعوة إلى فقھ إنكار المنكر

لھذه األحداث المعاصرة وما صاحبھا من ردود أفعال، اتھام بعضھم لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوھاب بالضلوع في تغذی�ة مث�ل 
ور ھذا الفكر المنحرف وأنھا سبب لظھوره، في جھل واضح بحقیقة الدعوة، ومواقف أئمتھا من مثل ھذه األعمال، ولعل للھوى د

  ".كبیر في مثل ھذا االتھام
یكفي المتصوفة لمعرفة خطأ ما ھم علیھ أن یعلموا بأن أمریكا وحلفاءھ�ا یع�دونھم حلف�اء لھ�م ف�ي ح�ربھم عل�ى اإلس�الم، ویتول�ون  )9(

عمار ف�ي وأد الجھ�اد الش�رعي، والتمك�ین لالس�ت -عبر تاریخ األمة–وال یخفى على متتبع الدور الذي لعبھ التصوف . الدفاع عنھم
ومن عجیب ما . للدكتور الفاللي؛ صور لوثائق تؤكد تلك الحقیقة) التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر: (الصلیبي، وفي كتاب

؛ أن حفیدي أحمد التیجاني تزوج�ا بفرنس�یتین، فكانت�ا ترس�الن إل�ى التیج�انیین رس�ائل تنس�بان -حفظھ هللا– گاگحدثني بھ الشیخ و
  ! ھ ینھاھم عن قتال الفرنسیینفیھا إلى التیجاني أن

  ).90. ص(؛ )236(مجلة البیان؛ العدد : ، عن)2007(المفھوم األمریكي لالعتدال اإلسالمي، قراءة في تقریر راند  )10(

، وھو مصطلح حربي ینم عن حقد وكراھیة، وبعض كت�اب الحداث�ة یعیب�ون عل�ى الس�لفیین عقی�دة )التحالف: (تأمل استعمال لفظ )11(
  ! البراءة من الشرك وأھلھ



  !إنتاج اإلرهاب وتفرخيه: والتهمة اجلاهزة لتسويغ أي موقف عدائي وتطويره هي

، بعض الكتاب والصحفيني والسياسيني من )إلرهابالسلفية تنتج ا(وقد تلقف تلك النظرية 
  .املسلمني؛ الذين تبنوا الفكرة ذا�ا، حىت صارت عندهم قناعة جيهرون �ا، وينشرو�ا بني الناس

؛ الذي عقد للقناعة املذكورة )احلكومة امللتحية(؛ صاحب كتاب - على سبيل املثال-ومنهم 
ابية ِمْثلها مثل تلك الدجاجة اليت كانت تظن أ�ا حتضن إن الوه): "65 -  64. ص(تشبيها فقال يف 

بيضها فقط وإذا بالفراخ خترج خمتلطة، ألن جهة ما عرفت كيف تضع بيضا غريبا مع البيض احملضون، 
  ". وهكذا برزت السلفية اجلهادية من حتت ريش دجاجة الوهابية

  ".اجة الوهابيةلقد خرجت السلفية اجلهادية يف املغرب من حتت جناح دج: "وقال

ماي، وال بتفجريات  16أنا ال أؤكد هنا أن التيار الوهايب هو الذي قام بتفجريات : "وقال
مدريد، ولكنين أؤكد أنه كان غطاًء لسلفية أخرى هي السلفية اجلهادية، ولقد استيقظ السعوديون 

ية اجلهادية، فأنفسهم يف السنوات األخرية ليجدوا دجاجة السلفية الوهابية حضنت بيض السل
  ".وفرخت أصحاب التفجريات ومجيع أعمال العنف اجلارية إىل اآلن يف مملكة آل سعود

حني زعم يف حبثه  -أيضا–ولقد كان الباحث عبد احلكيم أبو اللوز بعيدا جدا عن الصواب 
 االنتقال سهل وميسور من السلفية التقليدية والعلمية إىل"أن  )12(حول احلركات السلفية باملغرب

السلفية اجلهادية ألسباب عدم وضوح فكرة السلفية التقليدية والعلمية حول مسألة اجلهاد، والفراغ 
السياسي الذي يرتكه هذان التياران من خالل ابتعادمها عن السياسة، وعدم وجود تصور للتعاطي مع 

  !!)13("هذه األمور عند رموز وشيوخ ما يعرف بالسلفية التقليدية والعلمية

إىل معرفة ماهية السلفية اليت   - أصال–لكالم كما يدل على أن الباحث مل يتوصل يف حبثه وهذا ا
يف حبثه؛ وإال  )14(كلف نفسه عناء احلكم عليها والتعريف �ا، فإنه يدل أيضا على غياب املوضوعية

ك ذلمن املفروض فيمن زعم مثل و فكيف حيكم بذلك احلكم مع أن الواقع العملي ينفيه نفيا قاطعا، 
- نظرية قابلة للبحث والدراسة، وإن مل تكن  - على األقل- الزعم أن يأيت له بأمثلة ومناذج تثبته، وجتعله 

  . كافية جلعل ذلك الزعم حقيقة مسلمة  - أي النماذج

وإذا كانت النتيجة اليت توصل إليها خاطئة، فإن املقدمة اليت بىن عليها النتيجة أشد منها خطأ 
ك أن السلفية يف القدمي واحلديث هلا موقف واضح من اجلهاد كحكم ذلوبعدا عن اإلنصاف؛ و 

شرعي، ومن املمارسات البدعية اليت يقوم �ا أفراخ اخلوارج باسم اجلهاد، وقد شرح ذلك علماؤها 
  .ووضحوه أكمل التوضيح، ويف الباب الرابع من هذا الكتاب بيان شاف لذلك

؛ فإن عمل )وهي ابتعاد السلفيني عن السياسة(ن، الوتضاهي املقدمة الثانية سابقتها يف البط
السلفيني اإلصالحي؛ دعوي شرعي، والسياسة مبفهومها املعاصر مليئة مبا يتناىف مع اآلداب الشرعية 
واألحكام املرعية، وقد صرح واضعو أسسها ومناهجها أنه ال جمال لألخالق والقيم يف جمال السياسة، 

، فالسلفيون ال يعملون يف جمال هذا إطاره وتلك ة وعن السياسيةيافصل الدين عن احلوأنه ينبغي 

                                                 
؛ بح�ث قدم�ھ أب�و الل�وز لنی�ل درج�ة ال�دكتوراه، ن�وقش ف�ي كلی�ة الحق�وق )2004و1971الحركات الس�لفیة ب�المغرب م�ا ب�ین (  )12(

  .لثاني بالدار البیضاءبجامعة الحسن ا
 ).4. ص(، )2533(یومیة الصباح؛ العدد   )13(

 .الموضوعي؛ مصطلح حادث یراد بھ الحقائق الملموسة )14(



  )15(!مبادئه، وهو حكم الشرع الثابت بالنصوص الكثرية، أفال يكفي هذا التصور الواضح املبني؟

من : (؛ كتب أحد أتباع مجاعة العدل واإلحسان مقاال مطوال بعنوان- أيضا–ويف هذا السياق .. 
  :-طعنا يف السلفية–ردد فيه الزعم املذكور، وكان مما قاله ) يريد الفتنة �ذا البلد؟

يف مصر والشام والغرب اإلسالمي ضرب عدوها  - قومية ولربالية –عندما أرادت األنظمة العربية "
يسار، غضت الطرف عن نشاط بعض احلركات اإلسالمية، وهي تعرف جيدا أنه التقليدي املتمثل يف ال

لن يقضي على أصحاب عقيدة ماركس ولينني إال أصحاب عقيدة حممد صلى اهللا عليه وسلم، 
لكن عندما احتاجت لضرب احلركات اإلسالمية اجلادة فيما بعد،  . والشعوب كلها تدين بدين اإلسالم

  .لوهابية والبرتو دوالرا: كان احلل السحري جاهزا

يف  1974نة لعل القليل من يعرف أن أول دار للقرآن أنشأها املغراوي وكانت يف مراكش س
: نفس املدينة، ونفس السنة اليت أرسل فيها األستاذ عبد السالم ياسني رسالته التارخيية الشهرية

  .إىل ملك البالد" اإلسالم أو الطوفان"

ألوىل وال تزال، تنصب حماكم تفتيش للمسلمني، ال شغل هلا إال كانت الوهابية يف مراحلها ا
لتصنفهم يف قائمة الفرق الضالة الثنيت وسبعني، واحملظوظ البحث يف عقيدة الناس بسطاء وعلماء 

  !فعال من أدخل ضمن الفرق الناجية

ة كان اللعب بالوهابية عمل األنظمة العربية وعمل القوى العظمى خاصة الواليات املتحد
  ".األمريكية بعد اندالع اجلهاد يف أفغانستان

؛ إمنا يدفع إليه احلقد، والرغبة يف االنتقام، ويغذيه اجلهل املركب، -وحنوه–وظاهر أن هذا الكالم 
والغلو يف السياسة احلربائية واألحداث املضطربة، إىل حد جعلها منطلقا أساسيا وشبه وحيد يف 

  .التحليل والتقييم

وا وهابية، مبعىن أن انتماءهم ليس إىل حممد بن عبد الوهاب، بل إىل السلف فالسلفيون ليس
  .. مذهبا ابتدعته الدولة السعودية، وال ألعوبة يف يد أحدالصاحل، والسلفية ليست 

! وليت شعري ِملَ غض الكاتب الطرف عن املنجزات العلمية واإلصالحية هلذه الدعوة املباركة؟
ر القرآن، واليت تعد دليال قاطعا على خريية ونفع هذه الدعوة للبالد ومنها تلك اليت حققتها دو 

  .. )16(والعباد، ولعبها دورا كبريا ومهما يف طريق اإلصالح والتنمية

ولو مل يكن من مظاهر تلكم املنجزات إال ما تفيأت ظالله املدينة احلمراء يف شهر رمضان 
لعطرة لعدد كبري من قراء دور القرآن الذين انتشروا ؛ من تلكم التالوات ا)1428(املبارك هلذا العام 

يف مساجد من خمتلف أحياء مراكش، وأحتفوا سكا�ا بأدائهم القرآين اجليد املتقن؛ فأدوا بذلك خدمة 
  . جليلة للوطن واملواطنني، ال جند هلا شبيها عند املنتقد ومجاعته، وال عند أهل الغلو والتخريب

                                                 
، ]السیاس�یة ف�ي الق�رآن: [، لشیخنا مشھور بن حسن آل سلمان، ومع�ھ]السیاسة التي یریدھا السلفیون: [یراجع لھذه المسألة كتاب )15(

  .للشیخ محمد راغب الطباخ
  .؛ لشیخنا أبي سھل حفظھ هللا]دعوة سلف األمة إحیاء القرآن والسنة؛ دور القرآن نموذجا: [انظر كتاب )16(



  . باهللا تعاىل وحتبيب كالمه وتقريبه للمسلمني، وتالوته حق تالوته خدمة تتمثل يف ربط القلوب

لو مل يكن من تلكم الثمرات إال ذلك؛ لكفى برهانا على فضل هذه الدعوة، وأثرها الطيب : أقول
  .على بلدنا، وعدم تلطخها بدماء السياسات الفاجرة واملمارسات اإلرهابية الغادرة

حصر مقاصد املؤلفات اليت ردت على عبد السالم ياسني يف  ومن ظلم الكاتب وإجحافه؛ أنه 
ويكفي ملعرفة أن هذا كذب وغش؛ أن نقرأ أحد  !كو�ا خدمة للسلطات يف سعيها ملضايقة اجلماعة

  .)17(تلك املؤلفات، ونطلع على ما بـُّني فيها من خمالفات شرعية، جيهر �ا ياسني وتتبناها مجاعته
األباطيل وكشفها وحتذير الناس منها؛ إذا وافق ذلك خدمة  وما ذنب من قام بواجب رد تلك

  مصاحل النظام وسياسته؟ 
وعلى رأس ذلك ! بل؛ ما العيب يف تقصد التعاون مع النظام يف ما هو من صاحل بلدنا ووطننا؟

  . نفي التحريف واالنتحال عن دينه، الذي هو أعظم مقوماته

؛ فمن كان وعاءه ممتأل بالعلم الشرعي "ا فيه ينضحوكل إناء مب: "ولكن األمر على حد قول األول
  . سقى به األرض ويرتوي به الناسوأدبيات الدعوة الصحيحة، فاض بذلك، فكان كالسد الذي ت

ومن كان وعاؤه حمشوا بالتحليالت السياسية اخلاضعة للجهاالت واألهواء واملصاحل الشخصية؛ 
  .مر البالد والعبادفاض بذلك، فكان طوفانا يهلك احلرث والنسل ويد

ومما يزيد القلب حزنا وأسفا، ما تورط فيه هذا الكاتب؛ ِمن جعله بيان املعتقد الصحيح الذي 
جاء يف القرآن والسنة وقرره العلماء واألئمة، وعلى رأسهم إمامنا مالك رمحه اهللا، والتحذير مما خيالفه؛ 

  !ا الشديد وأذيتها البليغة للناسعمال شبيها جبرمية أصحاب حماكم التفتيش املعروفة ببأسه

ه والتأكيد عليه يف دعوة وقد تقرر يف الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ وجوب بيان املعتقد وتوضيح
  :الناس إىل الصالح واالستقامة

 }ولقد بعثنا في كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت{: قال اهللا تعاىل
   ].36:النحل[

} وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون{: وقال سبحانه
  ].25:األنبياء[

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره إني {: وقال عز وجل
  ].59:األعراف[ }أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

عبدوا اهللا ما لكم من إله غيره أفال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم ا{: وقال سبحانه
  ]. 59:األعراف[ }تتقون

 }وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره{: وقال سبحانه
  ].73:األعراف[

 }وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غيره{: وقال عز وجل
  ].85:األعراف[

                                                 
  .؛ لشیخنا أبي سھل حفظھ هللا]سلسلة اإلحسان في اتباع السنة والقرآن ال في تقلید أخطاء الرجال: [انظر على سبیل المثال )17(



صلى اهللا عليه وسلم يف تقرير املعتقد وتوضيحه أكثر من أن حتصر، وأشهر من أن ومواقف نبينا 
  .تذكر

ومن افرتاءات الكاتب أيضا؛ زعمه أن الدعوة السلفية ال شغل ألصحا�ا إال احلكم على الناس 
  ! باخلروج من الفرقة الناجية والدخول يف زمرة الفرق اهلالكة

الوعيد من تكفري وتبديع وتفسيق إال على من حكم اهللا وقد تقرر يف أدلة الشرع عدم إسقاط 
وط وانتفاء املوانع، وأن احلكم بذلك إذا قامت إليه عليه ورسوله بذلك، وأن هذا مقيد بتحقق الشر 

  ..احلاجة إمنا يكون للمتأهلني له من أهل العلم

  . ولإلمام مالك رمحه اهللا كالم كثري يف هذه املسألة

ة من خارج املغرب وداخله حيذرون طلبة العلم من اخلوض يف هذه األمور وال يزال علماء السلفي
بغري علم، واجتناب احلكم على األفراد واألعيان، وبيان الفرق بني احلكم على الفكر واملذهب من 

  . جهة، واحلكم على حامله من جهة أخرى

ن السنة، والتحذير من وما نقم هؤالء على الدعوة السلفية إال أن قامت بالواجب الشرعي يف بيا
  . البدعة ودعا�ا من األفراد والطوائف

فهذا واجب على من كان له أهال، وبشروطه وآدابه الشرعية متحققا، وأداؤه مناط مدح وثناء، 
  !وليس سبب طعن وملز كما فعل الكاتب

سلفية خطأ ، واإليهام بأن فسح ا�ال للدعوة ال)التفريخ(مث استطرد هذا األخري يف تأكيد نظرية 
  .إخل...وأ�ا قنبلة موقوتة، وبأ�ا حمضن ألفراخ اإلرهاب! يؤدي إىل اإلرهاب مستقبال

، ونبتت )السلفية الوهابية(إمنا تولدت من ) السلفية اجلهادية(وأن أكرب دليل على ذلك؛ أن 
   )18(!وترعرعت يف بيئتها

  .ينفيه ويرده -بكل حقائقه وجتلياته- ؛ مع أن الواقع - تبعا لغريه–يزعم هذا 
  ).1976(ولقد ذكر هو نفسه يف مطلع مقاله؛ أن دار القرآن مبراكش أسست منذ عام 

وقد علم أنه منذ ذلك التاريخ، إىل يوم الناس هذا؛ مل يثبت أ�ا أنتجت صاحب فكر غال أو 
  .ممارسات ختريبية إفسادية

تقامة متفاوتون يف بل خترج منها محلة لكتاب اهللا، وطلبة علم شرعي، وأصحاب صالح واس
  ...ذلك، وهذا مكسب عظيم ألمتنا عموما، ولبلدنا خاصة

فقد خطى خطوات مهمة يف طريق االستقامة على  -وفقه اهللا-وأما الدكتور فريد األنصاري 
اجلادة ونبذ احلزبية املميعة للدين املنحرفة بالدعوة، إال أن أسبابا حالت بينه وبني استكمال تلك 

، الذي أفرد فيه فصال لنقد السلفيني، وقد )19(ذلك جليا يف مؤلفه األخرياخلطوات، ويظهر 

                                                 
كل ذلك بمنھجیة تنبني على التحلیالت السیاسیة المجازفة، وسرد أحداث مدخولة، بعیدا عن المنھجیة العلمیة القویم�ة، والتحلی�ل  )18(

  .الشرعي المنضبط
، وق�د كش�ف فی�ھ كثی�را م�ن )األخطاء الستة للحركة اإلسالمیة في المغرب؛ انحراف استصنامي في الفك�ر والممارس�ة: (عنوانھ )19(

 . كر الحركي ومخالفاتھ الشرعیة، كما تناول بالنقد التوجھ السلفي في المغربمزالق الف



اشتمل ذلك النقض على كثري من الغلو والظلم، أدى به إىل جتريد متأخري السلفية من كل فضيلة، 
ووصفهم مبا جيعلهم من أبعد الناس عن كل خري وألصقهم بكل احنراف منهجي وسلوكي يف العمل 

  !والدعوة

قتصر على النصح الواجب شرعا، والذي من شأنه أن يكمل النقص ويسد اخللل؛ فإن فيا ليته ا
السلفيني يف حاجة إليه كغريهم، وأفرادهم غري معصومني، وفيهم الصادق واملدسوس، وفيهم ا�تهد 

  .إلـخ... واملقصر، وفيهم القوي والضعيف

م صرح السلفية، هدما مل حيفظ ولكنه جعل أخطاء األفراد واحنرافات بعض املنتسبني معوال هلد
  !!بل ا�مهم بتعمد أذية اإلسالم واملسلمني! لدعا�ا أي حسنة يف جمال الدعوة واإلصالح

. التيار السلفي يف املغرب كان على خري، ونطق خبري، واشتغل خبري: "وقد أمجل ذلك كله يف قوله
ولكنه هو أيضا أنتج يف . املنهج القوميوما كان أحد أوىل منه بإصالح البالد والعباد لو استمر على 

فشدة خضرته، ! عقارب أشد خضرة من عقارب احلركة اإلسالمية، وأشد لسعا )20(مرحلة احنرافه
وشدة لسعه؛ هي مبا أحلق باإلسالم واملسلمني من األذى ! هي مبا كان أشبه من غريه بالعلم وأهله

  )21(!"على علم
وان، وقد فصله يف سطور أعوزه فيها اإلنصاف وهذا كالم فيه كثري من اإلجحاف والعد

  ...)22(والعدل
على حقيقة  -مبا يكفي-إن هذا االنزالق اخلطري يرجع يف نظري إىل عدم اطالع الدكتور 

السلفية وأصوهلا، وغياب التتبع الكامل لواقع الدعوة السلفية املعاصرة يف املغرب، وراجع أيضا إىل 
ها، والغلو يف احلكم على تلك األخطاء، باإلضافة إىل تأثره تأثره بأخطاء بعض الدعاة من أهل

، وأرجو من اهللا -لألسف الشديد–الواضح برواسب من املاضي رسخت يف فكره احنرافات منهجية 
أن يوفق الشيخ األنصاري لتدارك هذا اخللل احلاد وأن يكون ذلك سببا إلنصافه للسلفيني يف املغرب 

  .ء السلفية حقها من البيان كمنهاج للفهم والعملاملعاصر، أو على األقل إعطا

  :وقد أشار هو بدوره إىل الربط بني السلفية وبني تيار اخلروج والتكفري فقال.. 

وهكذا تطورت االجتاهات السلفية من جمرد تيار دعوي جتديدي، تتلخص وظيفته يف حماربة "
ي كبري، يوظف سلبا وإجيابا على املستوى البدع وإحياء السنن، يف العقائد والعبادات؛ إىل فاعل سياس

العاملي واحمللي؛ مبا جعله يتعرض للزالزل السياسية، ويتمزق هو أيضا إىل تيارات وفرق وأحالف، متتد 
  .)23("السلفية التكفريية القتالية"إىل " السلفية اإلخوانية"إىل " السلفية العلمية"من 

خرجت على اليت " اخلوارجية"تفريخ العقليات  كل ذلك وما يف معناه كان سببا يف: "... وقال

                                                 
 !!!تأمل حكمھ المطلق على التیار السلفي باالنحراف )20(

  ).117. ص(األخطاء الستة للحركة اإلسالمیة بالمغرب  )21(

؛ )االستص�نام ف�ي نق�د االستص�نام(: وتوضیح ذلك یحتاج إلى مصنف مفرد، وقد أشرت إلى خطوطھ العریضة في مقال بعن�وان )22(
  ].30. ص/ 23. ع[المنشور بأسبوعیة السبیل 

  ).125. ص(األخطاء الستة  )23(



  .)24(!"المجتمع من تحت جبة التيار السلفي مع األسف

؛ عامل املؤثرات )السلفية القتالية(ولقد كان أفضل من سابقيه حني أضاف إىل عوامل ظهور 
  ..السياسية من جهات مشبوهة داخلية وخارجية

ة؛ أن منهج اخلوارج والتكفرييني مناقض يف األصل إن من احلقائق العلمية الثابت: وبعد هذا أقول
 - وعلى رأسهم الصحابة رضي اهللا عنهم–ملنهج السلف، وأظهر األدلة على ذلك؛ أن السلف 

أنكروا على اخلوارج بدعتهم، وأغلظوا فيهم القول، وقد سار السلفيون على ذلك الدرب حذو القذة 
إن السلفية تفرخ : الباب الثالث؛ فكيف يقال بعد هذابالقذة، كما جتد ذلك يف املواقف اآلتية يف 

  !اإلرهاب؟

إمنا انفجر من واقع يلفه الفقر وقلة ذات  -ايف بلدن-ولقد أضحى بيِّنا أن تيار التخريب والتدمري 
وإن مل (اليد، وتغذي فكر أصحابه دعوة اخلوارج البدعية اليت وجدت يف الوضع املادي خري معني، 

  .)25()ا يف انتشارهايكن ذلك الوضع شرط

وقد كان السلفيون سباقني إلنكار تلك املمارسات السفيهة، قياما بالواجب الشرعي، ونصحا 
  .لألمة، ومواقفهم املشرفة يف ذلك كثرية ومتنوعة

لكن دعو�م حتارب؛ أل�ا دعوة احلق الكفيلة بإرجاع جمد األمة األثيل، وعزها الغابر؛ الشيء 
  .ملة االستعمارية، فيسعى جاهدا للحيلولة دونهالذي يرفضه أخطبوط العو 

ويف خضم هذه احلملة اجلائرة اليت تتعرض هلا الدعوة السلفية من املسلمني اجلاهلني أو من أعداء 
اإلسالم احلاقدين؛ استخرت ريب سبحانه يف نشر هذا الكتاب يف التعريف بالسلفية وتارخيها يف 

بسبب -غبار الشبهات، فالتبس األمر عند الكثريين، وحتقق  املغرب؛ بيانا للحق الذي أثري يف وجهه
م املصفى من الدخيل، وقطِع طريق بعض ما أراده املعادون؛ من بقاء الناس بعيدين عن اإلسال -ذلك

  .الرجوع إىل الدين؛ الذي هو سبب الفالح والتمكني، وطريق العز والنصر املبني

  ].21:يوسف[} يعلمونواهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال {

وملا كانت �مة اإلرهاب هي الشباك املنصوب اليوم لالصطياد يف املاء العكر، وكان ا�ام السلفية 
باخلروج على األمة بالسالح والتدمري هو أقوى الوسائل للتنفري منها، وتسويغ حر�ا، مع استغالل 

ملا كان األمر كذلك، فقد ... السلوك الطائش الذي سلكه بعض من رام نفعا فأضر من غري قصد،
نهج اخلوارج، الذي هو أصل هذه الباليا رأيت من الالزم تكميل املوضوع ببيان موقف السلفية من م

اليت شاعت وانتشرت باسم اجلهاد ومقاومة الغطرسة األمريكية، وبيان موقفها الشرعي من فنت اهلرج 
  .اليت سرت يف العامل سريان النار يف اهلشيم

                                                 
  ).157 - 156. ص(المصدر نفسھ  )24(

؛ نشر في أسبوعیة السبیل "اإلسالم فوبیا وحقیقة الحرب األھلیة الجزائریة: "باإلضافة إلى التدخل السیاسي الخبیث؛ انظر مقال )25(
  ).9. ص(؛ 34: ابعددھ



  ".السلفية يف املغرب، ودورها يف حماربة اإلرهاب: "مسيتهولذلك أ

وهذا جهد مقل، وبضاعة مسكني، أشارك �ا مشاركة تستنهض مهم الفحول لتوفية املوضوع 
  .حقه، وإعطاءه مستحقه، وال حول وال قوة إال باهللا

وأرى من الواجب علي يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر ملشاخيي وإخواين الذين أكرموين 
حفظه –بتوجيها�م أو مساعدا�م يف إخراج هذا املصنف؛ وأخص بالذكر شيخنا الوالد حممد زهرات 

الذي خصص يل أياما قرأت فيها عليه الكتاب من أوله إىل آخره، فأبدى انطباعا حسنا وأثىن  - اهللا
  .ريا، وأفادين بتوجيهات مفيدة جزاه اهللا خرياخ

وقد طلب مين أن أحذف ترمجته من الكتاب، وهو ما مل أستغربه من هذا الشيخ املريب القدوة 
، وغري ذلك من أمراض ..الذي ما فتئ يعطينا دروسا يف التواضع واحلذر من الغرور وحب الظهور

  .السلوك اليت تعرتض طريق الداعي إىل اهللا

الشيخ له يف نفسي املقام السين واملوضع العلي، لكن أمانة العلم والدعوة، وواجب التبيني  وطلبُ 
  .ليعذرين أثابه اهللاوعرفان الفضل لذويه؛ أمران حاال بيين وبني حتقيق رغبته وإسعافه بطلبته، ف

  

  

  :كتبه

أبو عبد � حّماد بن أحمد بن حّماد القّباج 
 المراكشي

  1428والعشرين من شهر شوال لعام ليلة السبت التاسع 

  9/11/2007: الموافق ل

  بمراكش الحمراء

 


