
 الفصل السادس
 موقف السلفية الوهابية من بعض الفرق االسالمية

 
يف الفصلني السابقني تناولنا بالدرس والتحليل بعض القضايا اليت احتدم اجلدل حوهلا بني 
أنصار الوهابية وخصومها كالتوحيد، والعبادة والتكفري والتوسل، وقد استعرضنا بعض آراء 

ا ينتمون اىل اجتاهات فكرية اسالمية، كاالجتاه الشيعي نقاد السلفية الوهابية الذين كانو
واالشعري، وقد رأينا أن اخلالف بني الشيعة واالشعرية وبني السلفية الوهابة يف قضايا 
التوحيد والعبادة والتكفري والتوسل خالف فرعي ليس له أي طابع جوهري، فغاية ما يف هذه 

ا، وقد رأينا أن اخلالف يف فكرة التوحيد يرجع اخلالفات  أهنا خالفات يف تفسري هذه القضاي
اىل التقسيمات واملراتب اليت جيعلها اخلصوم لقضية التوحيد، وقد وجدنا أن بعض نقاد 
األشاعرة يرفضون هذا التقسيم كما أن بعض مفكري الشيعة رفضوا تقسيم التوحيد اىل 

ة يرجع اىل قضايا اصطالحية، نوعني فقط أو ثالثة، كما اتضح لنا أن اخلالف يف قضية العباد
فقد بين الألشاعرة فكرة العبادة على الربوبية، بينما يرى السلفيون الوهابيون ان األلوهية هي 
اليت ينبغي أن يبىن عليها العبادة، وخلصنا اىل القول بأن اخلالف يف هذه القضايا امنا هو 

الوجود أو من حيث شرعيتها خالف يف التفسري ال خالفا يف القضايا يف حد ذاهتا من حيث 
 .وموافقتها للشريعة االسالمية

 
وإذا كنا قد أعطينا األولوية يف الفصلني السابقني لعرض آراء خصوم الوهابية كالشيعة 
واألشاعرة يف قضايا التوحيد والعبادة والتكفري والتوسل، فقد رأينا من الّالزم أن نستعرض يف 

قات الفرق االسالمية وخاصة السلفية الوهابية هذا الفصل، أثر هذه اخلالفات يف عال
وخصومها يف هذه القضايا وموقف الوهابية من هذه الفرق، حىت نستبني احلدود اليت تتحرك 
يف إطارها احلركة السلفية الوهابية إلجناز العمل االسالمي الذي يدعون اليه، كما أننا 

 والتباعد بني السلفية الوهابية نستطيع أن نتعرف من خالل هذا االستعراض مدى التقارب
 .وبني هذه االجتاهات االسالمية األخرى

 
 إن صراع االجتاهات الفكرية ليس أمرا جديدا يف حضارتنا االسالمية، ومن السهل جدا أن 
يطلع املرأ على بعض املصادر اليت تتحدث عن تاريخ التيارات الفكرية يف العامل االسالمي 

حم الكربى اليت دارت مثال بني التيار الصويف والفقهاء أو التيار  حىت تنكشف له أفاق املال
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السلفي واملتكلمني، أو بني التيار الشيعي والسين  وغري ذلك من تيارات الفكر االسالمي، 
وال شك أن كل تيار من هذه التيارات كان يهدف اىل نشر أفكاره وآرائه بني املسلمني 

ومع أن صراع التيارات الفكرية يف االسالم مل يكن شرا لتتسىن له قيادة الفكر االسالمي، 
حمضا بطبيعة احلال إال أن االمر الذي مل خيطر على بال زعماء هذه التيارات كان فكرة 
التسامح وحماولة العمل سويا للوصول اىل دائرة العمل املشترك ألجناز عمل اسالمي من أجل 

 .رفع مستوى األمة االسالمية
 

ري بني السلفية الوهابية  وبني الفرق االخرى يف العامل االسالمي يف العصر إن الصراع الفك
احلديث ما هو اال امتداد لتلك الصراعات الفكرية اليت غريت مسار وجهة العامل االسالمي 
منذ زمن بعيد، فموقف السلفية الوهابية اليوم من التصوف والفلسفة وعلم الكالم والتشيع 

اء من هذه التيارات قبل عشرة قرون، فقد كانت السلطة غالبا يف يد يشبه متاما موقف الفقه
الفقهاء مبا هلم من تأثري يف قلوب احلكام  وعامة الناس ومبا أهنم كانوا يتولون اهليئة القضائية 
يف الدولة مكنهم ذلك من االنتقام من منافسيهم فتعرض املتصوفة لالضطهاد حىت ظهر االمام 

ما يقال عن الفالسفة واملتكلمني بأهنم زنادقة أو مالحدة، أما العلماء الغزايل، وكان أفضل 
الطبيعيون فلم يكن هلم ذكر يف التاريخ االسالمي، وقد تشكل العقل االسالمي احلديث من 
خالل هذا النوع من التفكري حىت أصبحت آراء املفكرين وعلماء املسلمني أمرا ال يعتد به اال 

 العامل بآية أو حديث، فإذا فعل ذلك وإن مل يفهم معىن اآلية أو إذا تكلم هذا املفكر أو
احلديث وجد آلرائه آذانا صاغية واتباعا يتعصبون له وميارسون االرهاب  والتخويف لفرض 
هذه اآلراء على الغري أو لتصفية خصومهم بالقوة،  واالسالم بريئ من كل هذه التعصبات 

المر واضحا دعونا ننظر موقف السلفية الوهابية من املذهبية والفكرية، وحىت يكون هذا ا
 .التصوف والشيعة

 
  التصوف-١

إن اخلالف بني أنصار السلفية الوهابية واملتصوفة ما هو اال امتدادا لذلك الصراع الطويل 
الذي دار بني الفقهاء واملتصوفة منذ قرون بعيدة، وقد اشتد الرتاع بني الفقهاء وخاصة 

تصوفة منذ عصر التدوين، ويذكر بعض الباحثني لنشأة هذا الصراع اسبابا احلنابلة وبني امل
أمهها، أن الفقه علم خيتص بأحكام االعمال الظاهرة من العبادات واملعامالت واجلنايات 
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، وقد ١واألحوال الشخصية، بينما يهتم التصوف بالنظر اىل باطن االنسان وتزكية النفس
 إذا كان علم الفقه يهتم بالتصرفات الظاهرة وكان يكون هذا الذي ذكروه صحيحا ألنه

التصوف يعطي األمهية القصوى لباطن االنسان أو اجلارحة الباطنية وهي القلب كان من 
املمكن جدا أن ينشأ بني أتباع هذين املنهجني نزاع، ولكن مما يؤسف له أن بعض الدارسني 

ي خالفات  يف املنهج صراعا بني احلق حياولون أن يصوروا هذا الرتاع وهذه اخلالفات اليت ه
والباطل، إذ أهنم يصورون اخلالف بني الفقهاء والصوفية، وكأنه خالف بني االسالم 

، وهؤالء الذين يهامجون التصوف و يصورونه وكأنه مذهب مناقض لألسالم  إمنا ٢والكفر
لذلك ترى أن حياولون دمج التيار الصويف يف الفقه حبيث يكون تابعا للفقه ومناهجه، و

الكثريين من أولئك الذين يصفون التصوف بأنه ضد االسالم أو بأنه مذهب خمالف للشريعة 
يستثنون أحيانا أشخاصا من أولئك الذين يعتربوهنم خارجني عن االسالم، و يرون أن هؤالء 

 كانوا الذين استثنوا عن بقية املتصوفة قوم متبعون ملناهج الفقهاء ومقتدون هبم، وبالتايل إذا
يقتدون بالفقهاء فمن املمكن قبوهلم كمتصوفة مسلمني، وكأن املتصوفة منقسمون يف نظرهم 
اىل قسمني، قسم مؤمنون أو مسلمون يتبعون مناهج الفقهاء ومذاهبهم يف الفقه وقسم آخر 
يسميه ابن تيمية بأهنم أولياء الشياطني كابن عريب وغريه ممن يقال عنهم بأهنم أصحاب 

 ٣دة الوجودمذهب  وح
 

إن التصوف اجتاه روحي اسالمي ينبع من أصول اسالمية وال سبيل اىل إنكاره أو ابعاده عن 
االسالم مادام هناك أدلة قرآنية تؤكد فضل الزهد والتقشف واالهتمام باليوم اآلخر، وتقلل 

                                                           
 الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة، دار الشروق، الطبعة االولى آمنه محمد نصر، الشيخ االمام محمد بن عبد ١

 ١٥٠ ص ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣

أنظر مثال مؤلفات سميح عاطف الزين وخاصة في كتابه الصوفية في نظر االسالم، دار الكتاب اللبناني، بيروت  ٢
وكذلك .  المقدمة٥سلمين، ص الطبعة الثانية  بدون تاريخ،  وقد عّد هذا الكاتب التصوف عامال من عوامل ضعف الم

آمنه محمد نصر، الشيخ االمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة ، دار الشروق، الطبعة االولى 
هـ الطبعة ١٤١٢وانظر كذلك عبدالرحمن بن عبدالخالق، فضائح  الصوفية، الرياض . ١٥٠م ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

لحراني، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، المكتب االسالمي، الطبعة وابن تيمية ا. الثانية، مكتبة دار السالم
هـ، تلبيس ابليس، دار ٥٩٧ابن الجوزي االمام جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن  ت هـ، و١٣٩٠الثانية، بيروت 

 تحقيق - تكفير ابن عربي برهان الدين البقاعي، مصرع التصوف او تنبيه الغبي الى وم ١٩٨٣الكتب العلمية، بيروت، 
 و تعليق عبدالرحمن الوكيل عضو جماعة انصار السنة، بدون تاريخ

 ٨٧، ٨٣، ٦٦ابن تيمية الحراني، الفرقان بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان،ص  ٣
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 فمن ، ومن مث٤َّمن شأن احلياة الدنيا وما فيها وتشجع املؤمنني بالتقوى والتقرب اىل اهللا
اخلطأ تصوير الصراع بني التيارالسلفي والتيار الصويف بأنه صراع بني احلق والباطل أو بني 
الكفر والعقيدة،  وليس هناك من شك أن لبعض الصوفية آراء ال ميكن أن تكون مقبولة  يف 
االسالم، ولكن هذا االمر وحده ال يربر رفض التصوف كليا  واخراج اصحابه من دائرة 

م، ذلك أن التيار الصويف حيمل يف طياته مذاهب خمتلفة ورمبا تكون بعضها متناقضة يف االسال
بعض االحيان، فالتيار الصويف مر مبراحل خمتلفة، ويذكر بعض دارسي تاريخ التصوف 
االسالمي مراحل ثالثة، األوىل هي املرحلة اليت تغطي القرون الثالثة األوىل وهي مرحلة 

 فترة الصراع من أجل البقاء، على حد تعبري نيكلسون، واملرحلة البحث عن الذات أو هي
الثانية هي مرحلة التوفيق بني التصوف وخصومه اليت انتهت بانتصار التصوف على الفقهاء 
على يد االمام ايب حامد الغزايل، أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد االنتصار وتتميز 

،  وقد ظهر بعد ذلك اجتاهان للتصوف كما يقول ٥وفبانتشار املؤلفات الكربى يف التص
نيكلسون، ومها اجتاه ميتافيزيقي ميثله ابن عريب والسُّهراوردي املقتول، واجتاه شعيب متثل يف 

، وقد انتشر التصوف يف مجيع احناء العامل االسالمي بفضل الطرق الصوفية، ٦الطرق الصوفية
سسي هذه الطرق الصوفية شيخ سلفي حنبلي وكان من قبيل الصدفة أن يكون واحد من مؤ

املذهب، وهو الشيخ عبدالقادر اجليالين، ويرى املستشرق الفرنسي دومينيك سورديل أن 
َتمكُن التصوف من قلوب عدد كبري من الفقهاء وخاصة الشافعية وبعض احلنابلة يرجع 

                                                           
 اآلخرة خير هناك عدد من االيات تصور الحياة الدنيا  بأنها شيء زائل و تقلل من شأنها، كما أن هناك آيات تؤكد أن ٤

إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأختلط به نبات االرض مما يأكل الناس "وأبقى، مثال ذلك قول اهللا تعالى 
واالنعام  حتى اذا أخذت األرض زخرفها  وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها 

وضرب لهم مثل الحياة الدنيا "وكذلك قوله . ٢٤يونس "  كذلك نفصل االيات لقوم يتفكرونحصيدا كأن لم تغن باالمس 
" كماء أنزلناه من السماء فأختلط به نبات االرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان اهللا على كل شيء مقتدرا

مقنطرة من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ال"وكذلك قوله تعالى. ٤٥:الكهف
فال تغرنكم "وكذلك قوله . ١٤:آل عمران" والخيل المسومة واالنعام والحرث ذلك متاع الحية الدنيا  واهللا عنده حسن مآب

آل " وما الحياة الدنيا اال متاع الغرور"وكذلك قوله تعالى.  ٥:، فاطر٣٣:لقمان" الحياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرو
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عنداهللا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى "وكذلك قوله . ٢٠:والحديد، ١٨٥:عمران

 ، الى غير ذلك من  أاليات ٣٦:الشورى" ربهم يتوكلون

 سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس ،نيكلسون الفلسفة وعلم الكالم والتصوف، تراث االسالم، الطبعة الثانية ٥
 ٩٥-٩٤الوطني للثقافة والفنون و اآلداب، الكويت، الجزء الثاني ترجمة حسين مؤنس وآخرون، ص 

 ١٠٧نيكلسون، السابق، ص ٦
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،  ٧ات الصوفيةالنتشار التصوف ابتداء من القرن الثاين عشر امليالدي عن طريق اجلماع
وكان بعض احلنابلة قد قاموا مبحاوالت كثرية لرد التصوف واالنتصار للفقهاء وكتاب  

البن تيمة "  الفرقان بني أولياء الرمحن  وأولياء الشيطان"البن اجلوزي و" تلبيس إبليس"
ال بعد احلراين مثال واضح لذلك، اال أن آراء ابن اجلوزي وابن تيمية يف التصوف مل تر النور ا

أن ظهر ابن عبدالوهاب يف بدايات القرن الثامن عشر فاستمر الصراع  بني املتصوفة والسلفية 
على يد ابن عبد الوهاب وأنصاره من بعده،  وفيما يلي نلقي الضوء علي موقف ابن عبد 

 .الوهاب و أنصاره من التصوف
 
 

                                                           
دومينيك سورديل، االسالم في القرون الوسطى، ترجمة على المقَلّد، الطبعة االولى، دار التنوير للطباعة والنشر،  ٧

 ١٦١م ص ١٩٨٣بيروت 
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 موقف السلفية الوهابية من التصوف
لذي متثل يف الطرق الصوفية بعد القرن الثاين عشر امليالدي قد كان ظهور التصوف الشعيب ا

أدى اىل انتشار التصوف يف مجيع احناء العامل  االسالمي، وقد كان للطرق الصوفية  دور مهّم  
يف نشر الدعوة االسالمية يف بعض أحناء العامل يف عصر ازدهارها وخاصة يف إفريقيا وبعض 

نب السليب للطرق الصوفية قد ظهر عند ما دخلت هذه الطرق املناطق يف آسيا، اال أن اجلا
فترة االحنطاط ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي فكثر فيها االميان باخلرافات والتوسل 
باملقبورين واالستغاثة هبم،  وكان هذا التصوف الشعيب قد انتشر يف اجلزيرة العربية مبا فيها 

لوهاب هذا النوع من التصوف وانكر عليهم التوسالت صحراء جند، وقد حارب ابن عبد ا
واالستغاثات وما شاهبهما بل عدَّ بعض هذه االفاعيل من الشركيات وأفىت بشرك فاعليها، 
وأما التصوف الفلسفي الذي  سار يف اجتاهني فلسفيني، األول منهما، إجتاه إشراقي 

ه إنساين ميثله ابن عريب  فمن االرجح أنه مل ميتافيزيقي  ميثله السُّهراوردي املقتول، والثاين إجتا
يكن له اتباع يف جند، ولكن بعض رسائل الشيخ حممد بن عبد الوهاب تشري لوجود افراد من 
اتباع مذهب ابن عريب، وقد افىت ابن عبدالوهاب بكفر هؤالء  االحتاديني اتباع مذهب ابن 

يف معكال وغريه مثل ولد موسى وكذلك أيضا من أعظم الناس ضالال  متصوفة "عريب فقال 
بن جوعان، وسالمة بن مانع وغريمها، يتبعون مذهب ابن عريب وابن الفارض، وقد ذكر أهل 
العلم  أن ابن عريب من أئمة أهل مذهب االحتادية وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصاى، فكل 

ن االسالم وال ، وتربأ من دين االحتادية فهو كافر بريء م)ص(من مل يدخل يف دين حممد
، فابن عبد الوهاب يشري لوجود بعض اتباع ابن عريب ٨"تصح الصالة خلفه وال تقبل شهادته

يف جند يف ذلك الوقت، ولكن بعض الباحثني يشككون يف وجود افراد كهؤالء ينتحلون 
مذهبا صوفيا فلسفي الرتعة يف جند آنذاك، ويقول الشيخ عبداهللا صاحل العثيمني يف هذا الصدد 

ومما يتوقعه املرأ  خلو حميط مثل احمليط النجدي آنذاك من املذاهب الصوفية، ولكن رسائل "
الشيخ تشري اىل وجود أفراد متصوفة على مذهب ابن عريب وابن الفارض، مثل ولد موسى 
بن جدعان وسالمة بن مانع، وأفراد مغمورون كهذين الرجلني من الغريب أن تكون بينهم 

 نزعته أية صلة، لكن إذا سلم بصحة ما ورد يف رسالة الشيخ  فانه وبني مذهب فلسفي يف

                                                           
مؤلفات الشيخ  االمام محمد  بن  عبد الوهاب،  اعداد عبدالعزيز  بن زيد الرومي و اخرون   محمد بن عبد الوهاب، ٨

 - جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب- الرسائل الشخصية-القسم الخامس
  ١٨٩ص -الرياض بدون تاريخ 
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، إذاً من ٩"يالحظ احنصار ذلك االمر يف معكال اليت تكون جزءا من مدينة الرياض احلالية
املمكن القول بأنه مل يكن هناك يف جند يف تلك الفترة مجاعات صوفية يتمذهبون بالتصوف 

 يف رسائل الشيخ حممد من اشارة اىل وجود مثل هذا النوع الفلسفي، وحىت اذا سلمنا مبا جاء
من التصوف فرمبا يكون ذلك لوجود أفراد قليلني يف معكال، وإذا كان ذلك كذلك، فما 

ليس هناك من سبب آخر اال ذلك العداء التقليدي !  سبب عداء ابن عبد الوهاب للصوفية؟
 تبىن موقف ابن تيمية واسالفه السلفيني الذي كان بني الفقهاء واملتصوفة، فابن عبد الوهاب

من التصوف، وكان ابن تيمية يستثين بعض املشايخ كاجلنيد وابن سليمان الداراين من 
املتصوفة الذين يذمهم ويسميهم بأولياء الشيطان، فكان يفرق بني التصوف  املوافق ملذاهب 

اب فلم يقبل من التصوف ، أما ابن عبد الوه١٠الفقهاء وبني تصوف آخر كان يراه أنه بدعة
شيئا، وقد توهم بعض الباحثني أن ابن عبدالوهاب يفرق بني أنواع التصوف، وأنه يقبل 

، واحلقيقة أننا ال جند يف كتب ابن عبدالوهاب أي اشارة ١١جوهر التصوف دون مظاهره
 للتفرقة بني جوهر التصوف وأشكاله أو مظاهره، كما أننا ال جند أي اشارة لقبول أي نوع
من أنواع التصوف، بل ميكن أن نقول إن موقف ابن عبدالوهاب من التصوف أشد صالبة 
من موقف اسالفه السلفيني  كابن تيمية وابن اجلوزي، وعلى كل، فموقف ابن عبد الوهاب 
من التصوف هو موقف الفقهاء من التصوف متاما، وكما هو معروف فان الفقهاء ال يقبلون 

اذا صح التعبري، أي تصوفا خيضع ملناهج الفقه، " وفا فقهي الرتعةتص"التصوف اال اذا كان 
 .وهذا طبعا مستحيل النه يف هذه احلالة ال يكون التصوف تصوفا وامنا يكون فقها

 
أما موقف اتباع ابن عبدالوهاب من التصوف فهو أشد صالبة وأكثر تشددا من موقف ابن 

الوهاب رأيا يف التصوف  مل يقله ابن عبد الوهاب نفسه، فقد تبىن بعض انصار ابن عبد
عبدالوهاب وال خطر يف باله يوما من االيام، وهو أن التصوف مذهب دخيل يف االسالم، 
أراد أصحابه به هدم العقيدة االسالمية، وحىت ال يتهمنا أحد باالفتراء على أحد، دعونا نرى 

م فتنة ابتلي  هبا املسلمون  إن أعظ"رأي أحد أنصار السلفية الوهابية يف التصوف  إذ يقول 
هذه الفتنة اليت تلبست للمسلمني برداء الطهر والعفة .. قدميا وحديثا هي فتنة التصوف

                                                           
لشيخ محمد بن عبد الوهاب، بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد عبداهللا بن صالح العثيمين، الرسائل الشخصية ل ٩

 ١٠٢م ص ١٩٨٣الوهاب، وزارة التعليم العالي، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، مركز البحوث 

 ٥٨ابن تيمية، الفرقان، ص ١٠

 ١٦٠ ص م١٩٨٣آمنة محمد نصر، الشيخ محمد بن عبدالوهاب منهجه في مباحث العقيدة،  بيروت دار الشروق  ١١
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والزهد واالخالص وأبطنت كل أنواع الكفر واملروق والزندقة، ومحلت كل الفلسفات 
مني على حني الباطنية ومبادئ االحتادية والزندقة، فادخلتها اىل عقائد االسالم وتراث املسل

غفلة منهم، فأفسدوا العقول والعقائد، ونشروا اخلرافات والدجل والشعوذة، ودمروا 
االخالق وأتوا على بنيان دولة االسالم من القواعد حيث حارب املتصوفة العلم واجلهاد 
والبصرية يف الدين، بل  والزواج والعمل والكسب فنصبوا للقرآن والسنة حربا ال هوادة 

التصوف حبر من "، ويقول هذا الكاتب نفسه يف كتاب آخر حتت عنوان ١٢.."فيها
اعلم أوال أن التصوف حبر من القاذورات فقد مجع املتصوفة كل أنواع "قال " القاذورات

الكفر والزندقة اليت توجد يف فلسفات اهلند وإيران واليونان، وكل مكر القرامطة والفرق 
دجل املدجلني وكل وحي الشياطني ووضعوا كل ذلك الباطنية وكل خرافات احملرفني، وكل 

، ويرى بعض اآلخرين أن التصوف واالسالم شيئان خمتلفان وأن بينهما ١٣"يف اطار التصوف
، وسئل مرة الشيخ ابن باز عما اذا كان جائزا االنتساب اىل ١٤بون شاسع وفرق كبري جدا
م بلزوم أهل السنة نوصيكم بوصية اهللا ورسوله، وننصحك"الطرق الصوفية، فأجاب 

واجلماعة، وحنذركم ما أحدث أهل الطرق من تصوف مدخول وأوراد مبتدعة وأذكار غري 
مشروعة وأدعية فيها شرك باهللا، أو ما هو ذريعة اليه كاالستغاثة بغري اهللا، وذكره باالمساء 

اع ابن ، فاتب١٥.."املفردة بكلمة آه، وليس من أمسائه سبحانه وتوسلهم باملشايخ يف الدعاء
عبدالوهاب ينظرون اىل التصوف بأنه مذهب دخيل يف االسالم، وال ينظرون إليه كمذهب 
من مذاهب االسالم كما كان حال قدماء السلفيني، وأكثر من أنصف التصوف واملتصوفة 

طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا اهنم ".. من السلفيني الشيخ ابن تيمية احلراين  إذ قال  
ارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من األئمة يف ذلك من الكالم ما هو معروف، مبتدعون خ

وطائفة غلت فيهم، وادعوا أهنم أفضل اخللق، . وتبعهم يف ذلك طائفة من  أهل الفقه والكالم
والصواب أهنم جمتهدون يف طاعة اهللا، .  وأكملهم بعد االنبياء، وكال  طريف هذه االمور ذميم

                                                           
. م١٩٨٤عبد الرحمن عبدالخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة ابن تيمية، الكويت الطبعة الثانية،  ١٢

 ٣ص 

 هـ الرياض١٤١٢عبدالرحمن بن عبد الخالق، فضائح الصوفية، مكتبة دار السالم، الطبعة الثانية  ١٣
 ٤٧-٤٦ ص

في ذم ابن عربي الصوفي،  وزارة االعالم، ادارة المطبوعات، المدينة موسى بن سليمان الدويش، رسائل و فتاوى  ١٤
 ٤٢هـ ص١٤١٠المنورة 

م، ١٩٨٨ابن باز، بن عبداهللا، فتاوى اسالمية لمجموعة من العلماء االفاضل، دار القلم الطبعة االولى بيروت  ١٥
 ١٦٥ص١ج
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من أهل طاعة اهللا، ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده، وفيهم املقتصد كما اجتهد غريهم 
الذي هو يف أهل اليمني، ويف كل من الصنفني من قد جيتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب 

،  فالتصوف مذهب ١٦ومن  املنتسبني  من هو  ظامل  لنفسه عاص لربه.  ويتوب أو اليتوب
ق املسلمني اجملتهدين يف طاعة اهللا، ومنهم من من مذاهب االسالم  واملتصوفة فرقة من فر

جيتهد فيصيب أو خيطئ، ومنهم من خيطئ فيتوب أوال يتوب كما قال ابن تيمية، وحاصل 
الكالم أهنم مثل أي مجاعة اسالمية اخرى، فال داعي الخراجهم عن امللة، فاتباع السلفية 

من معظم الفرق االسالمية الوهابية يف هذا العصر مشكلتهم أهنم يتخذون موقفا رافضا 
وخاصة تلك الفرق اليت صار بينهم وبينها خالفات وجمادالت يف بعض القضايا، وسوف 
نرى فيما بعد موقفهم من الشيعة، وسوف يتبني لك أن موقفهم من الشيعة ال خيتلف عن 

 .موقفهم من الصوفية والتصوف
 
   الشيعة-٢

نا هنا أن نتحدث عن تاريخ هذه الفرقة الشيعة فرقة من أقدم فرق االسالم  وليس غرض
 .املعروفة، وامنا نريد أن نبني موقف السلفية الوهابية من هذه الفرقة

كان علماء الشيعة من أوائل الذين انتقدوا لوهابية عند ما ظهرت يف اجلزيرة العربية و كان 
 هـ  قد أغاروا على١٢٢٥هـ و١٢١٦الوهابيون إبان غزوهم للعراق ما بني عامي 

مقدسات الشيعة يف كربالء  مما أوقد نار احلقد يف قلوب الشيعة، فأصدر علماؤهم رسائل 
وكتبا ينتقدون فيها الوهابية، وممن كتب يف نقد الوهابية من علماء الشيعة، الشيخ جعفر 

، والشيخ آية اهللا حممد احلسني آل كاشف الغطاء، والشيخ )هـ١٢٢٨ت (كاشف الغطاء 
الشيخ حمسن االمني العاملي، والشيخ جعفر سبحاين  وغريهم، وكان حممد جواد مغنية، و

قدماء الوهابيني يكنون للشيعة بغضا شديدا وذلك العتقادهم أهنم هم الذين أدخلوا الشرك 
يف االمة االسالمية ألول مرة، كما ذكر ذلك ابن عبدالوهاب يف رسالة يقال أنه بعثها اىل 

وبينت هلم أن أول من أدخل الشرك يف هذه األمة هم "..عامل من علماء العراق قال فيها  
الرافضة امللعونة الذين يدعون علياً وغريه ويطلبون منهم قضاء احلاجات وتفريج 

، وذكرهم يف رسالة أخرى يقال أنه أرسلها اىل اليمن ذكرهم مع اللواطيني  ١٧"الكربات

                                                           
 ١٧-١٦ ص١١الولى، السعودية، جابن تيمية الحراني، مجموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية، الطبعة ا ١٦

 ٣٦محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، ص  ١٧
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، فابن عبد الوهاب ١٨سولهوأهل الشرك وعّدهم من الطوائف الذين هم من أعداء اهللا ور
يعتربهم مشركني وال يفرق بني من هو من الشيعة االمامية أو الزيدية أو االمساعيلية وامنا 
يسميهم رافضة مع أن  لفظ الرافضة يطلق فقط على الشيعة اجلعفرية أو االثناعشرية لرفضهم 

ماء الوهابية والشيعة ، اال أن هذا العداء بني قد)ر(امامة الشيخني أيب بكر وعمر بن اخلطاب
بقي دفينا يف القلوب، وتبادل اجلانبان الردود أحيانا، وملا كتب الشيخ حمسن االمني العاملي 

هـ الذي انتقد فيه ١٣٤٦عام " كشف االرتياب يف اتباع حممد ابن عبدالوهاب"كتابه 
 والشيعة أو السنة"احلركة الوهابية رّد عليه الشيخ حممد رشيد رضا الذي ألف كتابا بعنوان 

انتصر فيه للوهابية وممن انتصر للوهابية اآللوسي العراقي، وكانت هذه "  الوهابية والرافضة
الردود بني الفريقني يف حدود املعقول، مادام الوهابيون ينتمون اىل أهل السنة وكان هناك 

 عليه يف خالف تقليدي بني السنة والشيعة، اال أن االمر اختذ صورة مغايرة متاما ملا كان
السابق عند ما ظهرت الثورة االسالمية يف إيران، لقد اختذ انصار السلفية الوهابية موقفا أكثر 
حزما وأشد تعصبا من ِقبل الشيعة، وقد أشرنا فيما سبق يف الفصل الثالث من هذا البحث اىل 

ع شيعة م فتوى طالبوا فيها ابن سعود من١٩٢٥أن  علماء الوهابية يف الرياض أصدروا سنة 
االحساء بأداء العبادات العلنية، واجبارهم على  املثول أمام كبار هيئة العلماء، وأن يأمرهم 

وعلّي، ) ص(بقطع الدعاء آلل البيت وابطال االحتفال بذكرى والدة ووفاة النيب  حممد
وكذلك طالبوا بأن مينعهم من زيارة املناطق املقدسة لدى الشيعة مثل كربالء وجنف، بل 

وا اىل أبعد من ذلك حبيث طالبوا أن حيملهم على تدريس مؤلفات حممد بن عبد الوهاب، ذهب
واالمر هبدم معابد الشيعة يف االحساء، واستمر هذا الوضع حىت  قيام الثورة االسالمية يف 
ايران اليت قادها االمام آية اهللا اخلميين، وبذلك أعمقوا اخلالفات اليت كانت بني أهل السنة 

ة، فقد كان الوهابيون يطمعون يف زعامة العامل االسالمي وتعميم نشر العقيدة الوهابية والشيع
بني مجيع الشعوب االسالمية، وملا ظهر االمام اخلميين يف ايران أصبحت ثورته خطرا دامها 
على اجلزيرة العربية ليس فقط من الناحية الدينية األيديولوجية بل من الناحية السياسية أيضا 

ك بدأ أنصار السلفية الوهابية مبا فيهم السياسيون باختاذ االجراءات الالزمة، فامللك فهد وبذل
ليربز مرتلته الدينية، يف حني شرع علماء الوهابية يف "  خادم احلرمني الشريفني"اختذ لقب 

السعودية اصدار الفتاوى اليت حتذر املسلمني من شر هذه الفرقة الشيعية، ومن اشهر هذه 
أفيدكم بأن الشيعة فرق كثرية، وكل ".. وى فتوى اصدرها  الشيخ ابن باز قال فيها الفتا

                                                           
 ٩٧محمد بن عبد الوهاب، السابق، ص  ١٨
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فرقة لديها من البدع، وأخطرها فرقة الرافضة اخلمينية االثىن عشرية لكثرة الدعاة إليها، وملا 
فيها من الشرك االكرب كاالستغاثة بآل البيت واعتقاد أهنم يعلمون الغيب والسيما األئمة 

شر حسب زعمهم ولكوهنم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كايب بكر وعمر رضي االثىن ع
، وكان الشيخ ناصر الدين االلباين ١٩"اهللا عنهما، نسأل اهللا السالمة مما هم عليه من الباطل

هـ، وكانت احلرب االيرانية العراقية ١٤٠٧أيضا قد أصدر فتوى يف حق االمام اخلميين عام 
نذاك، فكلف وزير االوقاف العراقي عبداهللا فاضل الدكتور بشار قد رفعت ألسنة هليبها آ

إن "عواد باالتصال بالشيخ االلباين للوقوف على رأيه يف الثورة االيرانية فكانت جوابه 
اخلميين يردد مخسة من االقوال الكفرية، منها أن الوحي ظل يرتل على السيدة فاطمة رضي 

مل ينجح يف أداء رسالته، وأن املهدي ) ص(ن النيب اهللا عنها ملدة مخسة وسبعني يوما، وأ
املنتظر هو الذي سينجح يف اداء هذه الرسالة، يدعي اخلميين أيضا أن االمام هو صاحب املقام 
الذي خيضع له ذرات كل هذا الكون، كما أعلن عدة مرات تكفريه للخليفتني أالول والثاين 

 بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، وقع اخلميين ومها الصحابيان اجلليالن ابوبكرالصديق  وعمر
، ٢٠"ويتضمن سبا للصحابة وحرض أتباعه على ترديد هذا الدعاء" صنمي قريش"على دعاء 

وجبانب هذه الفتاوى بذل انصار الوهابية جهودا كبرية يف دعم الكّتاب واملؤلفني الذين 
ئل، فصدرت كتب يكتبون أو كتبوا يف نقد الشيعة وتولوا نشر هذه املؤلفات والرسا

قضية نسب "ومؤلفات كثرية يف نقد عقائد الشيعة، ونذكر هنا بعض هذه الكتب  منها 
" مؤامرة يف احلرم"،  و٢١للدكتور عبداحلليم عويس" الفاطميني أمام منهج النقد التارخيي

للدكتور أمحد " هنج اخلميين يف ميزان الفكر االسالمي"، و٢٢لصفي الرمحن  املباركفوري
                                                           

ابن باز، بن عبداهللا، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، الرياسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة  ١٩
 ٤٣٩م الجزء الرابع، التوحيد وما يلحق به ص١٩٩٠ض واالرشاد، االدارة العامة للطبع والترجمة، الريا

م بدون تاريخ ومكان الطبع  ص ١٩٨٨نقال عن كتاب عقائد الشيعة، للدكتور محمد كامل الهاشمي، الطبعة االولى  ٢٠
، لقد انتقد أحد الكتاب وهو المحامي أحمد حسين يعقوب عن الفتوى التي أصدرها أأللباني في حق آية اهللا خميني ٢٩٢
الذي ألفه الخميني، ويقول إن  جهاز الترجمة " كشف األسرار"قال المحامي إن األلباني بنى رأيه بترجمة مزورة لكتاب و

محمد البندار و هو المترجم وتقديم محمد أحمد الخطيب وهو أستاذ العقيدة في كلية الشريعة في الجامعة "واالفتاء كانوا 
ية في السعودية ويقول المحامي إنه من غالة الوهابيين، أما المعلق فهو سليم االردنية وهو من خريجي الجامعة االسالم

أحمد حسين يعقوب، االفتاء الديني " الهاللي، والمفتي هو ناصر الدين أأللباني والمستفتي هو بشار عداد معروف 
، ولمزيد من االضطالع م٢٩/١/١٩٩٢ بتاريخ ٩٧٨السياسي بين السذاجة واالرتجال، جريدة اللواء االردنية  العدد 

 .، لنفس الجريدة٩٨٢، ٩٨٥، ٩٨١يمكن الرجوع الى االعداد 

 عبد الحليم عويس، قضية نسب الفاطميين أمام النقد التاريخي، القاهرة ، دار الصحوة  بدون تاريخ ٢١

 .ولىم الطبعة األ١٩٨٨صفي الرحمن المبارك فوري، مؤامرة في الحرم ، الجامعة السلفية  بنارس، الهند  ٢٢
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بروتكوالت آيات قم حول احلرمني املقدسني يف ضوء مذهبهم "،  و٢٣آخرونمطلوب و
" ماذا جيري ألهل السنة يف إيران"،  و٢٤للدكتور عبداهللا الغفاري" والية الفقيه"اجلديد يف 

،  ٢٦حملمد عبد الستار التونسوي" بطالن عقائد الشيعة"،  و٢٥حملمد بن حممد ضياء وآخرون
 . بكر جابر اجلزائري، اليب٢٧"نصيحيت اىل كل شيعي"و

 كما أعيد طبع الكتب اليت ألفت قبل قيام الثورة االيرانية واليت انتقد أصحاهبا الشيعة مثل 
حملب " اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة االمامية االثىن عشرية"كتاب 

لعربية مثال ذلك الدين اخلطيب، وكذلك ترمجت املؤلفات اليت كتبت باللغات االجنبية اىل ا
للدكتور موسى موسوي، تعريب مسري عبد احلميد " إيران بعد سقوط اخلميين"كتاب 

ابراهيم، ومبا أن الوهابيني كانوا ينظرون اىل أنفسهم كممثلني لإلجتاه السين فإن املوقف 
 .املتشدد الذي اختذوه من الشيعة أعمق اخلالفات اليت كانت بني السنة والشيعة

اذا أن هذه اخلالفات يف تفسري التوحيد والعبادة والتكفري والشرك والتوسل بني  من الواضح 
السلفية الوهابية  وخصومها أدت اىل نتائج وخيمة ولعبت دورا مهما يف  خلق الفرقة بني 
املسلمني، إن أثر هذه اخلالفات مل يكتف على اخلصمني فقط، بل تعداهم حىت انتشر يف 

االسالمي، مما أعمق اخلالفات بني الفرق االسالمية االخرى اليت مساحات شاسعة من العامل 
هي ليست طرفا يف اجلدال، ومن مثّ جعل هذا اخلالف مستحيال من أن يكون هناك نوع من 
التعاون  بني هذه الفرق،  ومن جهة أخرى فإننا جند أن هذه اخلالفات أثرت يف بعض 

اد والكراهية،  وقد وجدنا أن بعض هذه اجملتمعات االسالمية فخلقت فيما بينهم االحق
اجملتمعات ُتِكن حقدا وكراهية ال ُيعرف منشأها لبعض الفرق االسالمية، يف حني أهنم 
يتعاطفون مع بعض الفرق االخرى،  وذلك لكوهنم قد تعرضوا لالهتامات  والدعايات اليت 

                                                           
هـ بدون ذكر مكان الطبع، ١٤٠٧ الطبعة االولى ،أحمد مطلوب وآخرون، نهج الخميني في ميزان الفكر االسالمي ٢٣

 .وقد شارك في تأليف هذا الكتاب ثمانية من أساتذة الجامعات والدكاترة، أولهم الدكتور أحمد مطلوب

ي ضوء مذهبهم الجديد في والية الفقيه، الطبعة األولى عبداهللا الغفاري، برتكوالت آيات قم حول الحرمين المقدسين ف ٢٤
 .م، بدون ذكر مكان الطبع١٩٨٦

محمد بن محمد ضياء وآخرون، ماذا يجري ألهل السنة في إيران، من منشورات مجلس علماء باكستان، الطبعة  ٢٥
 .م١٩٨٦األولى 

ن عقائد الشيعة، مجلس علماء باكستان، محمد عبد الستار  التونسوي، رئيس منظمة أهل السنة في باكستان، بطال ٢٦
 م ١٤٠٣الهور 

ابي بكر جابر الجزائري، هذه نصيحتي الى كل شيعي، الرياسة العامة الدارات البحوث العلمية واالفتاء و الدعوة  ٢٧
 . هـ١٤٠٥واالرشاد، االدارة العامة للطبع والترجمة، الرياض 
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حدة من هذه  الفرق اليت يتبادهلا أنصار هذه الفرق املتخاصمة، وقد كانت الوهابية نفسها وا
اصبحت فريسة هلذه الكراهية من بعض اجملتمعات االسالمية مما أعاق فعاليات الدعوة 
الوهابية وانتشارها يف بعض املناطق كجنوب شرقي آسيا واهلند، وسوف نتناول هذه القضية 

 .بشيء من التفصيل يف الفصل القادم
 


