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 ،ÿ متيزت الدعوة السلفية املباركة بالثبات على مدى العصور والدهور، فعقيدة اإلمام أحمد هي عقيدة عمر«

ومن بعده كابن تيمية وابن القيم، وهي عقيدة علماء أهل السنة املعاصرين، 

ولو سألت أحدا ممن ينتسب إلى هذه الدعوة في الهند شرقا أو في املغرب غربا فستجد جوابهم هو ذات جواب أهل السنة في احلجاز ومصر رغم أن 

بعضهم لم يلق بعضا ولم يدركه«، هذا ما أكده اإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الداعية محمد العصيمي. 

»األنباء« التقت العصيمي للحوار معه حول الدعوة السلفية وما تعنيه، وعالقتها باحلركات السياسية، وحقيقة الهجوم عليها واتهامها باإلرهاب، 

وفيما يلي نص احلوار:

إعداد: ضاري المطيري

أكد أن الدعوة السلفية ليست وليدة العصر احلديث ولم متيز نفسها بهذه التسمية حتى ظهرت الفرق املبتدعة

العصيمي لـ »األنباء«: أشد أعداء الدعوة السلفية من يقوم بقتل 
املدنيني من املسلمني واملعاهدين باسم السلفية زوراً وبهتاناً

أصحاب البدع من 
املنحرفني يعادون 

السلفية ألنهم 
يدركون أنها دعوة 

علم تكشف باطلهم 
وتوضح انحرافهم

ما عالقة السلفية 
باحلركات السياسية؟

٭ السلفية ليست حركة سياسية 
وال جماعة حزبية منغلقة على 
نفسها، وليست لها طقوس في 
حق املنتسبني إليها، وليست هي 
مقصورة على الصحابة والتابعني، 
بل كل من اقتدى بالصحابة كان 
س���لفيا ولو جاء ف���ي القرون 
املتأخرة قال تعالى في مقام املدح 
والتفضيل: }والسابقون األولون 
من املهاجرين واألنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم 
ورضوا عنه وأع���د لهم جنات 
جتري حتتها األنهار خالدين فيها 

أبدا ذلك الفوز العظيم {.

مباذا تتميز هذه الدعوة؟
٭ متيزت الدعوة السلفية املباركة 
بالثب���ات على م���دى العصور 
والدهور فعقي���دة اإلمام أحمد 
هي عقيدة عم���ر ÿ وعقيدة 
من جاء بعده كابن تيمية وابن 
القيم هي عقيدة علماء أهل السنة 
املعاصرين، ولو سألت أحدا ممن 
ينتسب إلى هذه الدعوة في الهند 
شرقا أو في املغرب غربا فستجد 
جوابهم هو ذات جواب أهل السنة 
في احلجاز ومصر رغم أن بعضهم 
لم يلق بعضا ولم يدرك بعضا

جند أن هناك جمعيات 
ومبرات وجتمعات حتمل 

اسم السلفية فهل هذا أمر 
محمود؟

٭ هذه التسميات قد يكون غرض 
أصحابه���ا التعري���ف وإن كان 
األولى أن يجتنب هؤالء مثل هذه 
التسميات سيما أصحاب العمل 
السياسي، فرمبا نّفروا الناس من 
هذه الدعوة بسبب سوء بعض 
املواقف كما سمعنا ورأينا خاصة 
في العمل السياسي الذي ال يكاد 
يسلم من أخطاء ومخالفات، نسأل 
اهلل تعالى أن يجعلنا متمسكني 
بالسنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك 

والقادر عليه.

أخيرا، نود من فضيلتكم 
أن تذكر أهم مالمح الدعوة 

السلفية احلقيقية؟
٭ تقوم ه���ذه الدعوة املباركة 
على عدة خصائص من أظهرها، 
مص���در التلقي: فه���م يتلقون 
الكتاب والسنة  اعتقاداتهم من 
على فهم سلف األمة ألنه بغير 
هذا ال ميكن أن ينضبط مصدر 
التلق���ي، ورجوعه���م للكتاب 
والسنة الصحيحة الثابتة أخذا 
بقول النبي ژ: »تركت فيكم ما 
إن متسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبدا كتاب اهلل وس���نتي« رواه 
أحمد، وحتذير الناس من كل ما 
يشوه جمال اإلسالم من التعلق 
بالوثني���ة بصوره���ا احلديثة 

كوثنية األضرحة والقبور. 
وحتذيرهم من البدع سواء بدع 
االعتقاد أو بدع العبادة منهجهم 
في هذا قوله ژ »من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« 
متف���ق علي���ه، وحتذيرهم من 
األحادي���ث املوضوعة املكذوبة 
التي دس���ت على النبي ژ فال 
يوجد أحد أشد عناية باحلديث 
منهم، كل ذلك حماية ملقام رسول 
اهلل ژ القائ���ل »من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار« 
متفق عليه، ودعوة الناس إلى 
الرجوع إلى الدين بترك املنكرات 
من املعاصي فتقوم دعوتهم على 
النفوس وتطهيرها من  تزكية 
خالل األم���ر باملعروف والنهي 

عن املنكر والنصح لألمة.
ومتي���زت الدع���وة الس���لفية 
بالوسطية أخذا من قوله تعالى 
أمة وس���طا  )وكذلك جعلناكم 
لتكونوا ش���هداء عل���ى الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا(، 
فهم وسط بني فرق الضالل في 
جميع مسائل العقيدة في اإلميان 
وفي ب���اب النبوات والصحابة 
والقدر وب���اب األمر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر واألس���ماء 
والصف���ات وغيره���ا، وأخيرا 
عنايتها بالعلم الشرعي ألنهم 
يعلمون أنه ال س���بيل لعصمة 
الناس من الف���ن إال بالرجوع 
للعلم وتوقير العلماء ومعرفة 
ما لهم م���ن منزلة ومكانة عند 

اهلل تعالى.

أبوالعب���اس والبدوي  يدعون 
وسكينة.

وماذا عمن يقوم بالتفجير 
وقتل املدنيني ويتسمون 

بعد ذلك بالسلفية؟
٭ هؤالء هم من أشد أعداء الدعوة 
الس���لفية املباركة ممن ينتسب 
إليها زورا وبهتانا من أصحاب 
املنه���ج التكفي���ري من خوارج 
الذين يس���تبيحون  العص���ر، 
دماء املعصومني من املس���لمني 
واملعاهدين كما فعل في غزة قبل 
أيام من الغدر بأحد الصحافيني 
الغربيني الذين جاءوا ينقلون ما 
يصنعه اليهود باملسلمني، وسمي 
هؤالء أنفسهم بأسماء ينتسبون 
فيها إلى السلفية زورا وبهتانا، 
كما س���معنا عنهم بالس���لفية 
املسلحة في اجلزائر، والسلفية 
اجلهادية في فلسطني والسلفية 
القتالية في املغرب، ومن خالل 
النظر في املسميات جند هؤالء 
الس���لفية من  الدعوة  أخرجوا 
كونها دعوة رحمة وشفقة وحلم 
ولني إلى دعوة تتعطش للدماء، 
وتقوم دعوة هؤالء على الغلو 
العلماء،  الدين والطعن في  في 
واجلهل بأح���كام اهلل عزوجل، 
وعدم مراعاة سنن اهلل الكونية في 
خلقه وملكه من خالل استعجال 
النتائ���ج، وهذا الفكر من أخطر 
األفكار ألنه ينسب نفسه لتلك 
الدعوة املباركة النقية التي تقوم 
على تعظيم دماء الناس وخطورة 

التعدي عليها.
 

وما موقف علماء السلفية 
من أمثال هؤالء؟

٭ الي���وم عندما ينظر املرء في 
الس���لفيني من  فتاوى علم���اء 
املعاصرين سواء من مات منهم 
أو من كان حيا يجد أنهم من أبعد 
الناس عن مثل هذه التصرفات، 
فحذروا منها أميا حتذير، وشنعوا 
على أصحابها، وبينوا خطورة 
منهجهم، ولو لم يكن من خبث 
أفعال هؤالء وتصرفاتهم إال تنفير 
الناس عن دعوة احلق لكفى هؤالء 

املتهورين ذما ومنقصة. 

نريد أن نعرف حقيقة 
اسم »السلفية« حتى 

نتمكن من احلكم على 
صدق من يدعيها؟

التنبيه  ٭ سؤال جيد يقتضي 
والبيان حتى ال تتهم الدعوة مبا 
ليس فيها، فالسلفية أصلها من 
السلف وهم املتقدمون، ونسب 
السلف أنفسهم إلى من تقدم من 
أهل هذا الدين، وعلى رأس هؤالء 
النبي ژ والصحابة والتابعون، 
فهم أصح���اب القرون املفضلة، 
قال ابن عمر »من كان مس���تنا 
فليس���ّن مبن قد م���ات، أولئك 
أصحاب محمد خير هذه األمة، 
أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها 
تكلف���ا، فقد كان���وا على الهدى 
املس���تقيم«، وبالرغ���م من ذلك 
فقد ارتبط اسم الدعوة السلفية 
مع التفجيرات واالعتداءات وقتل 
األبرياء، وكان سبب هذا أن كثيرا 
من الناس لم يعرف حقيقة هذه 
الدعوة السلفية املباركة وكنهها 

وطريقتها ومنهجها. 

وما رأيكم فيمن يزعم أن 
عمر الدعوة السلفية 200 

سنة فقط؟
٭ غير صحيح، فالدعوة السلفية 
ليست وليدة اليوم وال العصر 
احلديث، وإمنا تعود جذورها إلى 
عصر النبي ژ وأصحابه فاخلير 
اتب���اع منهجهم،  كل اخلير في 
فكل خير في اتباع من س���لف، 
وكل ش���ر في ابتداع من خلف، 
والس���لفية األولى هي اإلسالم 
الصافي اخلالص من ش���وائب 

الشرك وكدر البدع.

ملاذا مييز السلفية أنفسهم 
بهذه التسمية؟

٭ لم يكن أهل السنة واجلماعة 
يحتاج���ون إلى هذه التس���مية 
يوم أن كان اإلسالم واحدا متفقا 
صافيا فلما ظهرت فرقة اخلوارج 
والقدرية والباطنية احتاجوا إلى 
أن مييزوا أنفس���هم ليحيا من 
حي عن بين���ة ويهلك من هلك 

عن بينة.

النقاب في كل مكان واحملاضرات 
يحضرها اآلالف، فأخذوا يشنون 
على أصحاب هذه الدعوة بأنهم 
أعداء القب���ور، وأعداء األولياء، 
وأنهم ال يعظمون األموات، وغاية 
ما فعل أصحاب الدعوة السلفية 
في مصر، أنهم حذروا من شأن 
التعلق باألضرحة والقبور ودعاء 
أصحابها من دون اهلل، وبينوا 
للناس أن ه���ذا هو جنس فعل 
املشركني في زمن النبي ژ، مع 
االختالف في الصورة والتشابه 
في احلكم، ففي عهد النبي عبدوا 
صنما وهؤالء يعب���دون قبرا، 
واملشركون األوائل دعوا الالت 
والعزى ومناة، واليوم القبوريون 

العراق، فكانت كلمته التي ألقاها 
في مجمع م���ن بني طائفته أنه 
قال »اآلن وبعد سقوط الطاغية 
أيدينا لكل  صدام حسني سنمد 
الطوائف إال السلفية الوهابية« 
وألنه يعلم عل���م اليقني أنه لن 
يق���ف في طريق نش���ر باطلهم 
وانحرافاتهم إال أصحاب الدعوة 

السلفية. 
اليوم فهذه  القبوريون،  ومثله 
السابق،  النظام  مصر ملا سقط 
شعر أصحاب الطرق الصوفية 
املنحرفة بخطر الدعوة السلفية 
ملا رأوا ه���ذا االمت���داد الكبير، 
الواس���ع في جميع  واالنتشار 
مدن مصر وقراها، وبدأت ظاهرة 

العزة  تعالى )أيبتغون عندهم 
فإن العزة هلل جميعا(.

وهل هناك أعداء آخرون 
أيضا؟

٭ نعم، فمن أعداء هذه الدعوة 
املبارك���ة أصح���اب الب���دع من 
املنحرفني، كالصوفية والباطنية 
والقبورية، وألنهم يعلمون متام 
العلم أن الدعوة السلفية املباركة 
هي أشد أعدائهم كونها دعوة العلم 
التي تكش���ف باطلهم وتوضح 
انحرافهم، ولهذا يشغبون عليها، 
ومازالت كلمة محمد باقر احلكيم 
حينما تس���لط حزبه املنحرف 
»حزب الدعوة« على األوضاع في 

بداية نود أن نعرف، هل 
اخلالف واقع في األمة 
اإلسالمية؟ وعلى ماذا 

يدل؟ 
٭ نعم، فقد روى أصحاب السنن 
من حديث أبي هريرة ÿ قال: 
قال رس���ول اهلل ژ: »افترقت 
اليه���ود إلى إح���دى أو اثنتني 
وسبعني فرقة، وتفرقت النصارى 
على إحدى أو اثنتني وس���بعني 
فرقة وستفترق أمتي على ثالث 
وسبعني فرقة كلها في النار إال 
واحدة، قيل من هي يا رسول اهلل؟ 
قال: ه���ي من كانت على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي«، وقال 
في حديث آخر هي »اجلماعة«، 
واشتمل هذا احلديث الصحيح 
الصريح على وجود اخلالف في 
هذه األمة وتفرقها وتشتتها إلى 
هذا العدد الكبير، ويصدق هذا 
احلديث قوله تعالى )ولو شاء 
ربك جلعل الن���اس أمة واحدة 
واليزال���ون مختلف���ني، إال من 
رحم رب���ك ولذلك خلقهم(، وما 
هذا التفرق وكثرة املخالفني إال 
دليل على ذم طريقتهم وشناعة 
فعلهم، بدليل توعدهم بالنار عياذا 

باهلل تعالى. 

وهل كل من يدعي احلق 
من هذه الفرق يكون 

مصيبا في دعواه؟
٭ اشتمل احلديث السابق على 
أن هناك من يدعي احلق ويزعم 
أنه عليه لكن عند تفحص حاله 
والتدقيق ف���ي طريقته جند أن 
األمر على خالف ذلك، كما اشتمل 
احلديث أيضا على وصف الفرقة 
الناجية والطائفة املنصورة، وهم 
الذين كانوا عل���ى ما كان عليه 
النبي ژ وأصحابه، فما لم يكن 
يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، 
ومن رحمة اهلل عز وجل أنه جعل 
وصف الفرقة الناجية ليس خاصا 
في زمن النبوة والرسالة فقط بل 
هو عام يشمل كل من كان على 
طريقتهم ومنهجهم في تعلم الدين 
وفهمه والعمل به، ففي احلديث 
»التزال طائفة من أمتي على احلق 
منصورة، ال يضرهم من خذلهم 
حتى يأت���ي أمر اهلل، وهم على 
ذلك« وف���ي رواية »حتى يقاتل 
البخاري  الدجال« رواه  آخرهم 

ومسلم.

لننتقل إلى احلديث عن 
الدعوة السلفية، وهل هي 

دعوة محاربة؟
٭ بال ش���ك، فاملتابع ملا يحدث 
اليوم ف���ي العال���م العربي من 
قالق���ل ومش���اكل واضطرابات 
التصرفات، يدرك متام  وبعض 
اإلدراك أن هناك مخططا خبيثا 
النقية  السلفية  الدعوة  إلقحام 
في ه���ذه األحداث وم���ا ذاك إال 
الدعوة  جلهلهم بحقيقة ه���ذه 
املباركة، وله���ذا حملوا الدعوة 
السلفية كوارث األمة ونكباتها 
ووقوع بعض الوقائع املنحرفة 
والتصرفات الطائشة التي تتنزه 
الدعوة السلفية عن االتصاف بها، 
ومعلوم أن كثرة أعداء هذه الدعوة 
وكث���رة االفت���راءات والدعاوى 
الباطلة في حقها تزيد أصحابها 
يقينا بأنهم على احلق، قال تعالى 
)وكذلك جعلن���ا لكل نبي عدوا 
من املجرمني وكفى بربك هاديا 
ونصيرا(، فإذا كان أنبياء اهلل لم 
يسلموا من أذى أعداء اهلل تعالى 

فكيف مبن هو دونهم؟ 

لكن من هم أعداء الدعوة 
السلفية بالتحديد الذي 
يريدون القضاء عليها؟

٭ لق���د تعدد أعداء هذه الدعوة 
املباركة الصافية النقية املستمدة 
ف���ي طريقتها ومنهجها مبا كان 
عليه النبي ژ وأصحابه، فمن 
هؤالء األعداء بعض احلكام الظلمة 
من الذين يتلذذون بقمع شعوبهم 
وإذاقتهم س���وء العذاب، فإذا ما 
قام مواطنوهم ليس���ألوا بعض 
اتهموا بأنهم »سلفيون«  حقهم 
وكأنهم بهذا يش���تمونهم، وما 
علموا أنهم ميدحونهم من حيث 
ال يشعرون، وهؤالء الظلمة إذا ما 
أرادوا أن يجلبوا استعطاف العالم 
الغربي الكافر معهم خوفوهم من 
الس���لفية وفزعوهم منها، وهم 
بهذا يبتغ���ون أن يعزوهم، قال 

)سعود سالم( الداعية محمد ضاوي العصيمي متحدثا ل� »األنباء«    

العصيمي متحدثا للزميل ضاري املطيري

العصيمي يستعرض بعض فتاوى السلف خالل حديثه

ما يسمى بالسلفية 
اجلهادية في الوطن 

العربي أخرجت 
السلفية من كونها 

دعوة رحمة إلى دعوة 
تتعطش للدماء

بعض احلكام الظلمة 
يتلذذون بقمع 

شعوبهم ويتهمون 
كل من يطالب بحقه 

بأنهم »سلفيون« 
ليستجلب عطف 

العالم الغربي

فتاوى علماء السلف 
املعاصرين حذرت 
من خطر املنهج 
التكفيري القائم 

على الغلو في الدين 
والطعن في العلماء 

واجلهل بأحكام 
الشرع واستعجال 

النتائج

القبوريون في مصر 
أفزعهم انتشار النقاب 

وكثرة احلضور في 
مجالس الدعاة 

السلفيني فاتهموهم 
مبعاداة األولياء

هناك مخطط خبيث 
يسعى لربط الدعوة 

السلفية النقية بوقائع 
منحرفة وتصرفات 
طائشة وافتراءات 

ودعاوى باطلة


