السمفية
السمف في اصل المغة  :سمف يسمف سموفا  :مضى وانقضى .
والسمف  :كل من تقدمك من آبائك وقرابتك ومنو قولو صمى اهلل عميو وسمم لفاطمة (
وال اراني اال قد حضر اجمي وانك اول اىمي لحوقا بي  ،ونعم السمف انا لك) .
والسمف في االصطالح ىم  :الصحابة والتابعون واتباع التابعين .
لكن السمفيين اتخذوا من اسم (السمف) عمما ليم وىم من الحنابمة ظيروا في القرن
الرابع اليجري وتكمموا في التوحيد والتأويل والتشبيو .
وتنتيي آراؤىم الى االمام احمد بن حنبل رحمو اهلل الذي احيا عقيدة السمف .
وتجدد ظيور ىذا المذىب عمى يد شيخ االسالم تقي الدين احمد بن عبد الحميم بن
تيمية  ،وتمميذه ابن قيم الجوزية  ،ثم تجدد اخي ار في الجزيرة العربية عمى يد الشيخ
عبد الوىاب  ،ووافقيم بيا بعض المسممين من ارجاء البالد االسالمية .
آراء السمفية

-1يرى السمفيون ان العقائد وادلتيا واالحكام وما يتصل بيا اجماال وتفصيال ال تؤخذ
اال من القرآن الكريم والسنة النبوية .
وليس لمعقل سمطان في تأويل القرآن الكريم وتفسيره اال بالشيء اليسير .
اما االساليب العقمية التي اتخذىا الفالسفة والمتكممون كالمعتزلة واالشاعرة والماتريدية
التي خالطتيا المناىج الفمسفية لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين .
-2قسموا التوحيد كما ذكر ابن تيمية الى ثالثة انواع ىي  :توحيد الربوبية  ،االلوىية
 ،توحيد االسماء والصفات .
النوع االول  :توحيد الربوبية ( وحدانية التكوين)
ومعناه  :االقرار بان اهلل تعالى خالق كل شيء وربو فيقر العبد انو ال خالق وال رازق
وال معطي وال مانع اال اهلل وحده بدليل :
قولو تعالى ( ولئن سألتيم من خمق السماوات واالرض ليقولن اهلل) ،لقمان 22 ،وقولو صمى اهلل عميو وسمم  :الميم ال مانع لما اعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع
ذا الجد منك الجد .

وىذا النوع من التوحيد اقر بو جميع الكفار المشركين فيم مقرون بالرب الحق  ،ومع
ىذا فيم مشركون في الوىيتو .
النوع الثاني  :توحيد االلوهية ( الوحدانية في العبادة)
المراد بو عبادة اهلل تعالى وحده ال شريك لو بدليل :
قولو تعالى  ( :وما ارسمنا من قبمك من رسول اال نوحي اليو انو ال الو اال انا
فأعبدون)  .االنبياء . 22 ،
س /رد العمماء عمى تقسيم التوحيد الى توحيد ربوبية والوىية فقالوا انيما واحد ال فرق
بينيما بدليل  :قولو تعالى ( الست بربكم قالوا بمى )  .االعراف  172 ،ولم يقل
الست باليكم فأكتفى منيم بتوحيد الربوبية اذ ليس الرب غير االلو بل ىو االلو بعينو
وذكر ابن تيمية ان توحيد االلوىية يقتضي امرين :
اوليما  :ان ال يعبد اال اهلل وحده فمن اشرك في العبادة مع اهلل سبحانو شخصا او
شيئا فقد اشرك وذلك الن مشركي العرب كانوا مقرين بان اهلل وحده ىو خالق
السماوات واالرض كما قال تعالى  ( :ولئن سألتيم من خمق السماوات واالرض
ليقولن اهلل) .
االمر الثاني  :ان يعبد اهلل سبحانو وتعالى بما شرعو عمى السن رسمو .
وقد بنى ابن تيمية عمى قولو بتوحيد االلوىية االمور االتية :
-1منع التقرب الى اهلل سبحانه بالصالحين واالولياء :
فبعض الصالحين وان كانوا اصحاب كرامات فيم عباد مكمفون شرعا وتمك الكرامة ال
تجعل صاحبيا وسيمة يتقرب بيا الى اهلل تعالى .
 -2منع االستغاثة والتوسل بالموتى وغيرهم :
رأى ابن تيمية ان االستغاثة ال تكون اال باهلل تعالى اما االستغاثة بغير اهلل تعالى
فيي ممنوعة مطمقا بدليل " ان منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال ابو بكر رضي اهلل
عنو  :قوموا نستغث برسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من ىذا المنافق فقال لو النبي
صمى اهلل عميو وسمم ( انو ال يستغاث بي وانا ستغاث باهلل ) .
ورد العمماء عمى ابن تيمية فقالوا :

ان مذىب اىل السنة والجماعة ىو ان التوسل بجاه رسول اهلل والصالحين مشروع
جائز ال فرق بين كونيم احياء او اموات ومن ادلتيم :
عن انس  :ان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن
عبد المطمب فقال  :الميم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا  ،وانا نتوسل اليك بعم
نبينا فاسقنا  ،قال  :فيسقون .
وىذه المسألة اجتيادية ال توجب خالفا بين المسممين وال تستدعي تفسيق االخر
ونسبتو الى البدعة او الشرك او الخروج من الدين .
-3منع زيارة قبور الصالحين واالنبياء لمتيمن والتقديس
رأى ابن تيمية ان زيارة قبور الصالحين بقصد التبرك والتقرب الى اهلل تعالى ال تجوز
اما اذا كانت لمعظة واالعتبار فيي جائزة ومندوب الييا  ،ورأى كذلك ان زيارة قبر
النبي صمى اهلل عميو وسمم لمتبرك ال تجوز بحجة :
ان النبي صمى اهلل عميو وسمم قال  ( :الميم ال تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب
اهلل عمى قوم اتخذوا قبور انبيائيم مساجد ) .
النوع الثالث  :توحيد االسماء والصفات
المراد بو  :ان يوصف اهلل عزوجل بما وصف بو نفسو وبما وصفو بو رسولو صمى
اهلل عميو وسمم  ،من غير تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل  ،وىذا ما
ذىب اليو ابن تيمية في بيان مذىب السمف  ،فأثبت هلل المحبة والسخط والنزول
واالستقرار عمى العرش من غير تأويل وال تفسير بغير الظاىر .
رد عمييم عمماء اجالء من الحنابمة كأبن الجوزي ونفى ان يكون ذلك مذىب
لكن ّ
السمف واثبت ان قوليم يؤدي الى التشبيو والتجسيم  ،وذىب ىؤالء وغيرىم الى تأويل
ىذه النصوص الموىم لممشابية كتأويل اليد بالقوة او النعمة وتأويل االستواء
باالستيالء .

