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  الرحيم الرمحن هللا بسم

  

  :بعد أما....  وبركاته هللا ورمحة عليكم سالم

ا ضالة، سواها وما احلق مجاعة هي السلفية فإن  هللا برسول اإلسناد متصلة أثرية السلفية أما حمدثة، أل
 الناس فاغرت ، منهم ليس ما فيهم دخل احلق أهل كانوا فلما الكرام، وصحابته وسلم عليه هللا صلى
او  السلفية الدعوة حقيقة ألبني املختصر هذا أكتب أن فأردت م،  واملنتسبني فيها الدخالء من براء

  إليها زوراً 

  

  السلفية لغة: 

) ... ولفالن  ِلْآلِخرِينَ  َوَمَثًال  َسَلًفا قال الراغب األصفهاين: السلف: املتقدم، قال تعاىل (َفَجَعْلَناُهمْ 
  ١سلف كرمي: أي آباء متقدمون ا.هـ

  ٢ك وقرابتك ا.هـوقال الفريوز آبادي: والسلف : ... وكل من تقدمك من آبائ

ونقل ابن منظور: والسلف أيضاً: من تقدمك من آبائك وذي قرابتك الذين هم فوقك يف السن والفضل 
  ٣... وهلذا مسي الصدر األول من التابعني: السلف الصاحل ا.هـ 

: هم الصحابة والتابعون هلم بإحسان وبعضهم جيعل تابعيهم من والسلفية يف استعمال العلماء
  السلف:

ب البخاري يف صحيحه: باب الركوب على الدابة الصعبة، والفحولة من اخليل ، وقال راشد بن بو 
ا أجرى وأجسر ا.هـ   سعد: كان السلف يستحبون الفحولة أل

                                                            
  . ٢٤٤المفردات في غريب القرآن ص ١
  )٣/١٥٨القاموس المحيط ( ٢
  )٢٠٦٩لسان العرب (  ٣
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  ٤بعدهم ا.هـ  فمن الصحابة من أي السلف كان قال ابن حجر : قوله

  ٥حابة والتابعني ا.هـقال القاضي عياض: بني السلف اختالف كبري يف كتابة العلم من الص

فالنة.  بأيب بعدهم فمن والتابعني الصحابة من األمة سلف أفاضل من مجاعات تكىن قال النووي: وقد
  ٦ا.هـ

 خرج:  قال تعاىل هللا رمحه األوزاعي عن حكي ما ، الدعاء يف السلف عن جاء ما أحسن وقال: ومن
:  حضر من معشر يا:  قال مث عليه وأثىن عاىلت هللا فحمد ، سعد بن بالل فيهم فقام ، يستسقون الناس
) َسِبيلٍ  ِمنْ  اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َما: ( تقول مسعناك إنا اللهم:  فقال ، بلى:  قالوا ؟ باإلساءة مقرين ألستم
 ورفعوا يديه فرفع ، واسقنا وارمحنا لنا اغفر اللهم ؟ ملثلنا إال مغفرتك تكون فهل ، باالساءة أقررنا وقد

  ٧ا.هـ .فسقوا أيديهم

قال السمعاين: السلفي: بفتح السني والالم ، ويف آخرها فاء، هذه النسبة إىل السلف ، وانتحال 
  ٨مذهبهم على ما مسعت ا.هـ

وبعد بيان معىن السلفية فإن السلفية منهج وحزب وطائفة وفرقة كما قال تعاىل: (أُولَِئَك ِحْزُب اهللَِّ َأَال 
رضي هللا  –اْلُمْفِلُحوَن) وأخرج الشيخان عن املغرية بن شعبة، ومعاوية بن أيب سفيان  ِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهمُ 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال :" التزال طائفة من أميت ظاهرين حىت يأتيهم أمر هللا وهم  –عنها 
  ٩ظاهرون"

عليه وسلم قال:" وإن هذه  وثبت عند أمحد، وأيب داود عن معاوية بن أيب سفيان أن رسول هللا صلى هللا
  ١٠األمة ستفرتق على ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة"

                                                            
 )٦٦/  ٦( الباري فتح ٤
 )٥٥٣/ ٨إكمال المعلم ( ٥
  )٢٩٦/  ١( األذكار ٦
  )٣٩٨/  ١( األذكار ٧
 ) ينظر كتاب المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين األلباني .لمؤلفه عمرو عبد المنعم .٣/٢٧٣األنساب ( ٨
 ) ،٣٤٤٢)، (٣٤٤١ رقم ( –آية  سلم و عليه هللا صلى النبي يريهم أن المشركين سؤال باب - كتاب المناقب  – البخاري صحيح ٩

 )٥٠٦١) ، (٥٠٦٠رقم (  –باب قوله " ال تزال طائفة .."  –كتاب اإلمارة  –صحيح مسلم 
). وقد صحح أحاديث االفتراق جمع من ١٠٢/ ٤)، مسند أحمد (٤٥٩٩رقم (  –باب شرح السنة  -كتاب السنة  –سنن أبي داود  ١٠

)  ١/١٠٠) والاللكائي في أهل اعتقاد السنة (٥/٢٥في السنن ( منهم الترمذيالعلماء فقد  روي حديث االفتراق عن جمع من الصحابة و
  .)٢/١٨٩( االعتصام في الشاطبيو.،والمسانيدِ  الّسننِ  في مشهورٌ  صحيحٌ  لحديثُ ا: إذ قال)٣/٣٤٥( الفتاوى مجموعِ  في تيمية ابن و ،

  . نٌ حسَ ) :٦٣  ص(  الكشاف أحاديث في تخريج معاوية حديث إذ قال عن والحافظ
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لكنها ليست حزبًا تتحزب على أشخاص مهما عظموا ال باسم التقليد وال غريه، وإمنا تتحزب على 
كما قال أبو املظفر السمعاين    منهج وطريقة، فإنه ال رأس هلم سوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،

م ال ينتسبون إىل مقالة معينة وال إىل شخص معني غري الرسول صلى هللا عليه  ونقله ابن القيم فقال : إ
ا  وسلم ، فليس هلم لقب يعرفون به وال نسبة ينتسبون إليها إذا انتسب سواهم إىل املقاالت احملدثة وأربا

إىل املقالة تارة كالقدرية واملرجئة وإىل القائل تارة كاهلامشية والنجارية وأهل البدع ينتسبون  –مث قال  –
والضراوية، وإىل الفعل تارة كاخلوارج والروافض، وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإمنا نسبتهم 

   ١١إىل احلديث والسنة .ا.هـ

خرى ، فإن هلذه الدعوات رؤوساً فبهذا يعلم الفرق الكبري بني الدعوة السلفية والدعوات البدعية األ
أحدثوا طرقًا جديدة حىت خالفوا السلفية اإلسالم الصايف كما ترى هذا يف اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة 

 يف السلفية عن – هللا شاء إن – الكالم سيكون املقال هذا ويفخوان املسلمني ومجاعة التبليغ، واإل
  : مهمات

                                                                                                                                                                          
ِ  الحديثِ  في جاءَ  كما): ٢/٤٨٢( »تفسيِره« في  كثير إذ قال شواهده ا.هـ  وابن بكثرة - هللا شاء إن -  صحيح والحديث   فيِ  المروّي

ً  بعُضها يشدّ  ُطرقٍ  من والّسننِ  المسانيدِ    )٢٠٣واأللباني في السلسلة الصحيحة (. "... افتَرقَت اليُهودَ  "أنّ :  بعضا
  ٥٠٠ص لمرسلةا الصواعق مختصر ١١
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   اإلسالم الذي كان عليه الصحابة والتابعون:السلفية تعيناملهمة األوىل: 
إن السلفية تعين اتباع الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بفهم سلف األمة قال تعاىل: (َوَمن ُيَشاِقِق 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني) وقال: (َوالسَّاِبُقوَن اْألَ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبع َغيـْ وَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَنـَْهاُر  َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم بِِإْحَساٍن َرِضَي اهللَُّ َعنـْ

كتاب هللا وسنة : ا املتبع يف إثبات أحكام هللاَخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) قال ابن تيمية: وإمن
رسوله صلى هللا عليه وسلم، وسبيل السابقني أو األولني ،ال جيوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 

   ١٢األصول الثالثة، نًصا واستنباطًا حبال ا.هـ

هر إذا كان كذلك فهو منهج معصوم؛ ألنه منهج إهلي رباين، قال ابن تيمية: ال عيب على من أظ
مذهب السلف ،وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل جيب قبول ذلك منه باالتفاق، فإن مذهب السلف ال 

   ١٣يكون إال حًقا ا.هـ

  وهذا األصل الثالث وهو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف هو الذي ميز السلفيني عن غريهم .

  

  السلفية هي اإلسالم اخلايل من البدع:املهمة الثانية : 
ا اإلسالم الذي كان عليه النيب صلى هللا عليه وسلم والتابعون هلم السلفية   تعين اإلسالم الصايف؛ أل

  بإحسان، وتارك السلفية من املسلمني واقع يف اإلسالم املشوه الذي أحلق به ما ليس منه.

" وهذه  كلها يف النار إال واحدةكما قال صلى هللا عليه وسلم :" ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة  
  الفرق مسلمة وليست كافرة فجرد ذكر الوعيد ال يدل على كفرها . 

                                                            
 )٣٤٤/  ١( المستقيم الصراط اقتضاء ١٢
  )١٤٩/  ٤( الفتاوى مجموع ١٣



6 

 

قال اخلطايب: فيه داللة على أن هذه الفرق كلها غري خارجة من الدين ، إذ قد جعلهم النيب صلى هللا 
 ١٤عليه وسلم كلهم من أمته ا.هـ

م  من األمة وإال فلو خرجوا  قال الشاطيب:  وظاهر احلديث يقتضى أن ذلك االفرتاق إمنا هو مع كو
وكذلك الظاهر يف فرق اليهود والنصارى إن التفرق  -كما تبني   -من األمة إىل الكفر مل يعدوا منها البتة 

م هودا ونصارى ا.هـ   ١٥فيهم حاصل مع كو

لكنهم يف اإلسالم املشوه الذي أحلق به ما ليس منه، فأصحابه مسلمون، لكنهم مبتدعة فليس معىن 
فية الكفر واخلروج عن اإلسالم، لكن معناه ترك اإلسالم الصايف إىل إسالم مشوب بالبدع . ترك السل

قال ابن تيمية يف العقيدة الواسطية: لكن ملا أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمته ستفرتق على ثالث 
ن كان على مثل ما هم م ": وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة ويف حديث عنه أنه قال

صار املتمسكون باإلسالم احملض اخلالص عن الشوب هم أهل السنة  ١٦" أنا عليه اليوم وأصحايب
  ١٧واجلماعة ا.هـ

  

  هل يكفي التسمي باسم اإلسالم ؟املهمة الثالثة: 
قال يردد كثري ممن ال يدري حقيقة أمر السلفية: أن التسمي باإلسالم كاف دائمًا ألن هللا مسانا به كما 

  تعاىل: ( ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبُل ) وهذا غري صحيح ألبته ملا يلي:

أوًال/ أصحاب الثنتني والسبعني فرقة يسمون مسلمني وإن كانوا أهل بدع ، فلذا التسمي باإلسالم 
ر مطلوب يشملهم فالتسمي باإلسالم ال مييز أهل احلق من أهل الباطل ، والتميز عن أهل البدع أم

ُ اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب)    شرعاً  ليعرف الناس أهل احلق من غريهم كما قال تعاىل: (لَِيِميَز اهللَّ

                                                            
  )٧/٤( السنن معالم ١٤
 )٢/٧١٤(االعتصام  ١٥
  ) ٢٦٤١رقم (  –األمة  افتراق في جاء ما - كتاب اإليمان  – الترمذي سنن ١٦
  . ٣٢ص ١٧



7 

 

ثانياً/ إن سلفنا الكرام متيزوا عن أهل البدع باسم أصحاب احلديث وأصحاب األثر مقابل أصحاب 
واملسلمني ، وكل خري يف اتباع من الرأي ، وأهل السنة مقابل أهل البدعة، فلم يكتفوا باسم اإلسالم 

  سلف .

م مل يكتفوا باسم اإلسالم ، بل تسموا  ثالثاً/ الذين يدعون إىل االكتفاء باسم اإلسالم متناقضون؛ أل
بأهل السنة ! . فإن قيل: ملاذا ال ُيكتفى بالتسمي بأهل السنة دون السلفية ، فيقال: ألن كثرياً من أهل 

قب أهل السنة كاألشاعرة وغريهم ، فلذا البد من اسم مييز أهل احلق عن البدع أدخلوا أنفسهم يف ل
غريهم . فإن قيل: إنه بإمكان أهل البدع أن يتسموا باسم السلفية . فيقال: إن هذا ال ميكن بل هو 

- أسرع طريق لفضحهم؛ ألن معىن السلفية اتباع السلف ، فمن ادعى أنه سلفي ُحياجُّ بطريقة السلف 
ا. -شاء هللا إيضاح هذاوسيأيت إن  ا وجممال   خبالف السنة فهي واسعة فقد يتمسك بعموما

ل ابن و قوقد انتسب أئمة أهل السنة للسلفية وجوزوا ذلك وقرروه، ومل يروا يف ذلك عيًبا أو حتزبًا، وتقدم 
تيمية: ال عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه، بل جيب قبول ذلك منه 

 ١٨باالتفاق، فإن مذهب السلف ال يكون إال حًقا ا.هـ

معروف بني الناس مجيعا أنين سلفي أدعو إىل اتباع السلف  -واحلمد هلل  -فأنا وقال العالمة األلباين: 
  ١٩ا.هـ وقلماً  الصاحل لساناً 

  وسيأيت جواب الشيخ العالمة صاحل الفوزان يف االنتساب للسلفية .

  مذهب السلف؟ كيف يعرفاملهمة الرابعة :
يشكك بعض أهل البدع يف نسبة بعض األفعال واالعتقادات إىل السلف حبجج واهية، وشبهات  

هالكة، ومن تلك احلجج قوهلم : وما يدريك أن السلف على هذا، وهل قول الواحد أو االثنني أو 
  العشرة من السلف قول للسلف كلهم .

يل املؤمنني الذي أمرنا هللا بالتمسك به، وال معرفة اتباع والزم هذا التشكيك أننا ال نستطيع أن نعرف سب
سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان الذين أثىن هللا عليهم ، وهذا حمال 

                                                            
  )١٤٩/  ٤( الفتاوى مجموع ١٨
  )٢٥٥ص( المنة تمام ١٩
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فكيف جيعل هللا طريقًا سبيًال للنجاة ويعميه عنا ؛ لذا سبيل املؤمنني وسبيل املهاجرين واألنصار يعرف 
  :  بطرق

الطريق األوىل / أن يذكر أحد أهل العلم واإلميان من ذوي االستقراء واملعرفة  أن هذا سبيل السابقني أو 
طريق السلف، أو هذا مما أمجعوا عليه وهكذا ، وهذا يعرف مبا دّونه أئمة السنة يف كتب االعتقاد  

  سنة لإلمام أمحد وهكذا ..كاإلبانة الكربى والصغرى البن بطة والشريعة لآلجري وأصول اعتقاد ال

الطريق الثانية/ اآلثار املروية بني أيدينا يف كتب السنة، فمحال أن جيعل هللا سبيل السابقني حجة وينقل 
لنا عنهم القول املرجوح دون الراجح ، بل حمال أن جيعلنا خري أمة بسبب األمر باملعروف والنهي عن 

نكر دون أن ينقل من ينكر عليه ، قال اإلمام ابن القيم: فلو  املنكر فينقل لنا القول املرجوح الذي هو م
كانت احلادثة يف زمان هم مل يفت فيها إال من  أخطأ منهم مل يكن أحد منهم قد أمر فيها مبعروف وال 

  ٢٠ى فيها عن منكر، إذ الصواب  معروف بال شك واخلطأ منكر من بعض الوجوه ا.هـ

تيمية يف مقدمة الفتوى احلموية حول هذا املوضوع فلرياجعه من وما أحسن ما كتب شيخ اإلسالم ابن 
  ال يزال يف قلبه شك وريب .

ومن العجب مكابرة بعضهم واشرتاطه أن ينطق كل واحد من السلف ، وقد رد هذا ابن قدامة يف روضة 
ة فقال : ومن وجه آخر أنه لو مل يكن هذا إمجاًعا لتعذر وجود اإلمج اع؛ إذ مل الناظر يف مسألة مشا

. وغاية األمر أن ينطق  ولو واحداً ويشتهر ٢١ينقل إلينا يف مسألة قول كل علماء العصر مصرًحا به ا.هـ
  وال ينكره  آخرون .

   :حمكم منهج السلفيةاملهمة اخلامسة: 
إن منهج السلف منهج حمكم ال يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه، وال أن خيرج منه ما هو منه، 

وإذا كان األمر كذلك فكل ُمدٍَّع من فعل ذلك حياج بطريقة السلف املدونة، قال السجزي: فإن كل 
يتمكن  ملَْ يقوله، فإن أتى بذلك ُعلم صدقه وقُبل قوله، وإن  ِمباللسنة َجيب أن يُطالب بالنقل الصحيح 

 قوله ِيف يُناظر من نقل ما يقوله عن السلف ُعلم أنه ُحمدث زائغ، وأنه ال يستحق أن ُيصغى إليه أو 

                                                            
  )١٣١ / ٤( الموقعين إعالم ٢٠
  )١٥٣/  ١(روضة الناظر  ٢١
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   ٢٢ا.هـ

ا . فإن ذلك غري أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع : فهذا باطل قطعً : وقال ابن تيمية
  ٢٣ممكن إال حيث يكثر اجلهل ويقل العلم ا.هـ

ويف كالم اإلمام ابن تيمية إشارة إىل أمر دقيق وهو أنه ال ميكن أن ينسب للسلف ما ليس منه إال عند 
جلهل ، فال يعرف الناس ما عليه السلف، فكل من يدعي أنه سلفي وليس كذلك ُحياّج بطريقة غلبة ا

السلف فهو ما بني أن يرجع عن طريقته اخللفية، فيكون سلفياً، أو يستمر على طريقته اخللفية فال يكون 
  يف اجلهاد مثًال.سلفياً . وهذا التأصيل نافع جداً يف تعرية كل من يدعي أنه سلفي وليس كذلك كالغالة 

   التسمية بالسلفي ليست ألجل التزكيةاملهمة السادسة: 
وليس ألجل التزكية كما حياول طائفة أن ينفروا منها  –كما تقدم   –إن التسمي بالسلفية ألجل التميز 

ق ذه الطريقة وهي متامًا كالتسمي باإلسالم والسنة، فليست تزكية وإمنا من باب التمييز ليتميز أهل احل
هل صحيح أن احلنابلة هم السلفيون فقط؟  من أهل الباطل ، سئل الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز:

 وما حقيقة السلفية ، هل هي قرينة التشدد والتزمت كما يروج البعض؟

ج : ليس هذا القول بصحيح . وإمنا السلف الصاحل هم الصحابة رضي هللا عنهم ومن سلك سبيلهم 
باع التابعني من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريهم ممن سار على احلق ومتسك من التابعني وأت

بالكتاب العزيز والسنة املطهرة ، يف باب التوحيد ، وباب األمساء والصفات ، ويف مجيع أمور الدين 
  ٢٤ا.هـ

من اجلماعات العاملة يزعم بعض الناس أّن الّسلفّية تعترب مجاعة وسئل الشيخ العالمة صاحل الفوزان: 
  على الّساحة، وحكمها حكم باقي اجلماعات؛ فما هو تفنيدُكم هلذا الّزعم ؟

، وهي اليت جيب االنتماء إليها ج:  ذكرنا أن اجلماعة السلفية هي اجلماعة األصيلة، اليت على احلقِّ
ا والعمل معها واالنتساب إليها، وما عداها من اجلماعات جيب أال تُعتَرب من مجاع ات الدَّعوة؛ أل

  خمالفة، وكيف نتَِّبُع فرقة خمالفة جلماعة أهل السُّنَّة وهدي الّسلف الّصاحل ؟ !

                                                            
  )١٠٠ص( زبيد أهل إلى رسالته ٢٢
  )١٥٦/  ٤( الفتاوى مجموع ٢٣
  )٢٣٨/  ٩( فتاواه مجموع ٢٤
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فالقول : إن اجلماعة السلفية واحدة من اجلماعات اإلسالمية ! هذا غلط، فاجلماعة السلفية هي 
هاد معها، وما عداها؛ فإنه اجلماعة الوحيدة اليت جيب اتباعها والسري على منهجها واالنضمام إليها واجل

ال جيوز للمسلم االنضمام إليه؛ ألنه من الفرق الضالة، وهل يرضى اإلنسان أن ينضمَّ إىل الفرق الضالة 
عليكم بسّنيت وسّنة اخللفاء الرّاشدين املهدّيني من بعدي  "؟ ! والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول : 

  ٢٦ا.هـ ٢٥"

ا طريقة حق فهي مما يزكى ا ا، ويف السري قال الذهيب عن الدارقطين:  وأل ا ال أنه يزكي نفسه  لرجل 
  ٢٧كان سلفياً ا.هـ

  ٢٨ا.هـ الرب : وكان سلفي االعتقاد متني الديانة. الذهيب عن ابن عبد قال 

والشيخ أمحد بن مشرف يسامي األكابر، ومثلهم ما ينسب له، : قال الشيخ عبدالرمحن بن حسنو 
ملعتقد يف توحيد األنبياء واملرسلني، الذي جهله أكثر الطوائف. كذلك: هو والذي نعلم عنه: صحة ا

رجل سلفي، يثبت من صفات الرب تعاىل ما وصف به نفسه، ووصفه به رسول هللا صلى هللا عليه 
  .٢٩ا.هـ وسلم على ما يليق جبالل هللا وعظمته

  : براءة السلفية من الغلو والتطرفاملهمة السابعة: 

من الغلو يف اجلهاد والتكفري ومن التفجري ونقض األمان والعهد مع الكفار فضًال عن أهل السلفية براء 
  اإلسالم، ومن سفك دماء الكفار غري احلربيني فضًال عن قتال املسلمني .

  

وقد نقلت عدة نقوالت عن أئمة العصر الثالثة ؛ اإلمام عبدالعزيز بن باز واإلمام حممد ناصر الدين 
ومن بعض املعاصرين ،  مثل الشيخ صاحل  –رمحهم هللا  –ام حممد بن صاحل العثيمني األلباين واإلم

                                                            
  ) ٤/١٢٦)، مسند أحمد ( ٢٦٧٦رقم (  –البدع  واجتناب بالسنة االخذ في جاء ما - كتاب العلم  – الترمذي سنن ٢٥
  )١/٢٦( الفوزان فتاوى من المنتقى ٢٦
  )٤٥٧/ ١٦النبالء ( سير أعالم ٢٧
  )١٤٢/  ٣١( اإلسالم تاريخ ٢٨
  /  ١( السنية الدرر ٢٩

٣١٩( 
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تربئة السلفيني األخيار من األدعياء الفوزان ما يربئ السلفيني من هذه التهم يف درس مسجل بعنوان : 
  املخالفني والثوار

/islamancient.com/play.php?catsmktba=950http:/  

  

وحرصت أن تكون أكثر النقوالت عن املعاصرين الذين ماتوا أو بعض األحياء قبل اهلجمة الضروس 
اإلعالمية احلالية ، ليعلم أن الكالم املنقول عنهم ليس ردة فعل وإمنا تأصيل وتقرير يعتقده السلفيون 

  وعلماؤهم ويدعون إليه .
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  : براء منها السلفي واملنهج السلفي املنهج إىل نسبتها يراد اليت املسائل بعض ذكر/  الثامنة مةامله

ولى : التكفري باحلكم بغري ما أنزل هللا مطلقًا أو فيما يسمى بالتشريع العام؛ فقد ذكر  المسألة ا
نزل هللا وأنه كفر أصغر، اآلجري وابن عبد الرب وغريمها أن منهج السلف عدم التكفري باحلكم بغري ما أ

وقال اآلجري: ومما   بل وذكر طائفة من أهل العلم أن اخلوارج هم الذين كفروا باحلكم بغري ما أنزل هللا
 )َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن (يتبع احلرورية من املتشابه قول هللا عز وجل: 

الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّْم يـَْعِدُلوَن ) فإذا رأوا اإلمام احلاكم حيكم بغري احلق قالوا: قد كفر ، ومن   ويقرءون: (ُمثَّ 
م يتأولون هذه  كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤالء األئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ أل

 .   ٣٠اآلية ا.هـ

بدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا الباب فاحتجوا بآيات وقال ابن عبد الرب: وقد ضلَّت مجاعة من أهل ال
ُ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن  ا  )من كتاب هللا ليست على ظاهرها مثل قوله تعاىل: ( َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَّ

 .٣١. هـ

ل هللا من غري جحود . ا وقال اجلصاص: وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية على تكفري من ترك احلكم مبا أنز 
   ٣٢هـ

ذه اآلية على أن كل من عصى هللا تعاىل فهو كافٌر، وقالوا هي نص  وقال أبو حيان: واحتجت اخلوارج 
    ٣٣يف كل من حكم بغري ما أنزل هللا فهو كافر ا.هـ

إنه فإن قيل: إن هذه اإلمجاعات ليست يف التشريع العام، ألنه مل يكن معروفًا فيمن سلف . فيقال: 
وإن مل يكن معروفًا يف حق من سلف لكنه من احلكم بغري ما أنزل هللا ، واألدلة على التكفري به أدلة 

ُ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن).    تكفري من حكم بغري ما أنزل هللا كقوله تعاىل: (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَّ

                                                            
 )٢٧ص( الشريعة ٣٠
 )١٧/١٦( التمهيد ٣١
  )٢/٥٣٤(  القرآن أحكام ٣٢
  ) ٣/٤٩٣(  المحيط البحر ٣٣
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زل ، مثله مثل فعل الزىن، وشرب اخلمر، فهو ليس كفرًا مهما لذا هو صورة من صور احلكم بغري ما أن
ا القرآن أو السنة أو أمجع عليها أهل  استحدثت فيه طرق وعمم ما مل تكن صورته صورة كفرية نطق 
العلم كالتبديل واالستحالل وغريمها. فإن قيل: أليس املصر على ترك واجب يعد جاحداً فيكفر باجلحود 

  لماء . الذي كفَّر به الع

فيقال: إن حقيقة هذا القول قول اخلوارج املكفرين باملعاصي ، لكنه أخرج الباطل يف ثوب جديد لريوج 
  ويُغرت به . وصدق هللا القائل: (يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا) 

ن اإلصرار كفر، بل ثبت عن ابن إن كتب االعتقاد ألهل السنة تقرر أنه ال يكفر أحد بذنب ومل تذكر أ
ا مع اإلصرار تكون كبرية، فلم  عباس كما خرجه ابن جرير يف تفسريه: أنه ال صغرية مع اإلصرار . أي أ
جيعل اإلصرار كفرًا ، فكيف يقرر هذا ويزعم أنه منهج سلفي، والسلف مل يذكروه يف كتبهم ، بل 

م أن اخلوارج هم الذين يكفر  م وتقريرا ون بالذنوب، وهذا من مجلة الذنوب إذ ال نقل أثري عن تأصيال
السلف خيرجه من الذنوب إىل املكفرات ، وما ظنوه من تكفري ابن تيمية لعدم االلتزام دليًال هلم ، هذا 
من اجلهل أو العناد ألن مراده بعدم االلتزام ترك الطاعة لدافع عقدي كفري كاإلباء والتكفري واإلعراض  

: وتكفري -رمحه هللا  –فليس مرادفًا  الرتك املستمر كما يتصوره بعضهم قال يمية نفسه كما بينه ابن ت
تارك الصالة هو املشهور املأثور عن مجهور السلف من الصحابة والتابعني . ومورد النزاع هو فيمن أقر 

ا والتزم فعلها ومل يفعلها ا.هـ   ٣٤بوجو

ن معىن االلتزام غري معىن املداومة على الفعل فقد يكون الرجل تأمل قوله " التزم فعلها ومل يفعلها " يفيد أ
الذي ينبين على تركه الكفر أمر عقدي قليب ال فعلي ؛ لذا ملا أراد  مملتزمًا هلا لكنه ال يفعلها ، فااللتزا

دي ابن تيميه التعبري بااللتزام الفعلي قيده بوصف ( الفعلي ) مث مل جيعله مكفرًا لذاته بل ألمر آخر عق
ا ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كربًا أو حسدًا أو بغضاً -بعد النقل املتقدم  –فقال  : أن ال جيحد وجو

هلل ورسوله ، فيقول: اعلم أن هللا أوجبها على املسلمني ، والرسول صادق يف تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع 
نه ، أو بغضاً ملا جاء به الرسول ، فهذا أيضاً  عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدي

كفر باالتفاق ، فإن إبليس ملا ترك السجود املأمور به مل يكن جاحدًا لإلجياب ، فإن هللا تعاىل باشره 
  باخلطاب ، وإمنا أىب واستكرب وكان من الكافرين ا.هـ 

                                                            
  ) .٢٠/٩٧الفتاوى ( ٣٤
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الكفري الذي احتف به ، وهو الكرب  فالحظ أنه مل جيعل ترك االلتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لالعتقاد
  واحلسد أو بغض هللا ورسوله .

فبهذا يتبني جبالء أن ترك االلتزام ليس تركًا للفعل بل تركًا لالعتقاد ، فإن قيل: ما معىن ( عدم 
  االلتزام ) ؟ 

مام اإلفيقال معناه : ترك الفعل لدافع عقدي كاإلباء واالستكبار ال جمرد الرتك كما تقدم يف عبارة 
  . ابن تيمية ملا قال : لكنه ممتنع من التزام فعلها كرباً أو حسداً أو بغضاً هلل ورسوله 

  وفصلت هذا ووثقته يف كتايب : تطهري األرجاء من خمالفات سفر احلوايل يف كتابه ظاهرة اإلرجاء .   

amancient.com/play.php?catsmktba=989http://isl  

  فلرياجعه من شاء

  

وذكر الشيخ األلباين أن ترك احلكم بغري ما أنزل هللا ومل يفرق بني التشريع العام وغريه كفر أصغر ووافقه 
فقال يف تعليقه على فتوى الشيخ األلباين :"  الشيخ عبد العزيز ابن باز بل وصرح أن هذا سبيل املؤمنني

–على اجلواب املفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين  اطلعت
املنشور يف جريدة الشرق األوسط وصحيفة املسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن  -وفقه هللا

وسلك تكفري من حكم بغري ما أنزل هللا من غري تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها احلق ، 
أنه ال جيوز ألحد من الناس أن يكفر من حكم بغري ما أنزل  -وفقه هللا–فيها سبيل املؤمنني ، وأوضح 

–هللا مبجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، واحتج مبا جاء يف ذلك عن ابن عباس 
سري قوله تعاىل: (َوَمْن وغريه من سلف األمة . وال شك أن ما ذكره يف جوابه يف تف –رضي هللا عنهما 

ُ فَُأولَئِ  َك ُهُم الظَّاِلُموَن )، (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن )، (َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَّ
أن الكفر كفران  –وفقه هللا –لصواب ، وقد أوضح ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ) هو ا

أكرب وأصغر، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكرب وأصغر ، فمن استحل احلكم بغري ما 
أنزل هللا أو الزنا أو الربا أو غريمها من احملرمات اجملمع على حترميها فقد كفر كفراً أكرب ، ومن فعلها بدون 

   ٣٥فراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر ، وهكذا فسقه .ا.هـ استحالل كان كفره ك

                                                            
 )٩/١٢٤( فتاواه مجموع في موجودة وهي هـ١٢/٥/١٤١٦ تاريخ ٦١٥٦ العدد األوسط الشرق جريدة ٣٥
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بل وذكر الشيخ عبد العزيز ابن باز أن التكفري به قول اخلوارج كما يف شريط الدمعة البازية وذكر عن 
فقال: ملا  شيخه الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم أن قوله كقول بقية أهل السنة ال يكفر إال املستحل

 إبراهيم رمحه هللا يرى تكفري احلكام على اإلطالق؟ سئل هل الشيخ حممد بن

  اجلواب : يرى تكفري من استحل احلكم بغري ما أنزل هللا فإنه يكون بذلك كافراً.

هذه أقوال أهل العلم مجيعاً: من استحل احلكم بغري ما أنزل هللا كفر، أما من فعله لشبهة أو ألسباب 
  ٣٦ـأخرى ال يستحله، يكون كفراً دون كفر ا.ه

فإن قيل : أليس من علماء السنة املعاصرين من قرر أنه كفر أكرب فيقال : بلى. ولكنه خمالف ملا أمجع 
عليه أهل السنة السابقون، فهذه زلة عامل ال يتابع عليها ، ويف املقابل حيفظ له قدره لكن ال تكون 

  سبيًال ألن يدخل يف منهج السلف ما ليس منه .

يف قصة نقلها عن ابن املبارك يف إقامة الدليل على إبطال  تيمية ابن سالماإل وقرر هذا التأصيل شيخ
  . ٣٨، وابن القيم يف أعالم املوقعني٣٧التحليل 

م كانوا َيْسَتْخفون وخيدعون من يتابعهم  ومن التناقض الشنيع عند من يسمون بسلفية اإلسكندرية: أ
م يقولون ال نكفر احلاكم إذا حكم بغري ما أ   نزل هللا وال نعتقد له بيعة!! .جبهل بأ

م ما بني أن يروه مسلماً وله بيعة أو غري مسلم وال بيعة له، فلما مل يستطيعوا التكفري  ووجه التناقض أ
  حىت ال يظهر غلوهم استخفوا مبثل هذا .

  

بالسمع / عدم السمع والطاعة للحاكم املسلم الفاسق: تواترت النصوص النبوية يف األمر المسألة الثانية
والطاعة للحاكم املسلم ولو كان فاسًقا، فقد أخرج الشيخان عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول 

                                                            
  )٢٨/٢٧١( ومقاالته فتاواه مجموع في ٣٦
١/١١١( ٣٧( 
٢٨٤/ ٣( ٣٨. (  
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ا" هللا صلى هللا عليه وسلم :" قالوا: فما تأمرنا يا رسول هللا؟ .  إنكم سرتون بعدي أثرة وأمورًا تنكرو
  .٣٩" أدوا إليهم حقهم وسلوا هللا حقكم " قال:

ف بن مالك أن رسول هللا عليه وسلم قال:" أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيًئا وأخرج مسلم عن عو 
  .٤٠من معصية هللا فليكره ما يأيت من معصية هللا وال ينزعن يًدا من طاعة "

وهذا األصل يقرره أهل السنة يف كتب االعتقاد، قال اإلمام أمحد يف أصول السنة : والسمع والطاعة 
 الرب والفاجر، ومن ويل اخلالفة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف لألئمة وأمري املؤمنني
، وملا خالف يف هذا األصل احلسن بن صاحل ضلله سفيان الثوري واإلمام أمحد ٤١حىت صار خليفة ا.هـ

  وغريمها .

ى القول بأن وللفائدة خيطئ من ينسب ألمحد بن نصر اخلزاعي أنه قتل ألجل اخلروج، بل ألجل ثباته عل
  .  -رمحه هللا   –القرآن كالم هللا غري خملوق 

  / عدم الرباءة من البدعة وأهلها:المسألة الثالثة

ومما تقرره كتب االعتقاد الرباءة من أهل البدع، ففي أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي قال الفضيل بن 
   ٤٢دع.ا.هـأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البعياض: 

م وال  وقال أبو عثمان الصابوين: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه ، وال حيبو
م  م وال يسمعون كالمهم وال جيالسو واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع  -مث قال  –يصحبو

م ، والتقرب إىل هللا وإذالهلم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم ، والتباعد منهم ومن مصاح بتهم ومعاشر
م . وأنا بفضل هللا عز وجل ومّنه متبع آلثارهم مستضيء بأنوارهم ، ناصح  عز وجل مبجانبتهم ومهاجر
ذه احملدثات من البدع  إلخواين وأصحايب أن ال يزلقوا عن منارهم ، وال يتبعوا غري أقواهلم ، وال يشتغلوا 

 ، واملناكري من املسائل اليت ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها اليت اشتهرت فيما بني املسلمني
على لسان واحد يف عصر أولئك األئمة هلجروه وبدعوه ، ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ، وال 

كثرة أهل البدع ووفور عددهم ، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل   –حفظهم هللا  –يغّرن إخواين 

                                                            
)، صحيح ٦٦٤٤رقم (  – ) تنكرونها أمورا بعدي سترون(  سلم و عليه هللا صلى النبي قول باب - كتاب الفتن  – البخاري صحيح ٣٩

 )٤٨٨١رقم (  –باب الوفاء ببيعة   -كتاب اإلمارة  –مسلم 
  )٤٩١١رقم (  –باب خيار األئمة   - ة كتاب اإلمار –صحيح مسلم  ٤٠
  . ٦٤ص  ٤١
١/١٣٨( ٤٢(  
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قرتاب اليوم احلق ، فإن ذلك من أمارات اقرتاب الساعة ، إذ الرسول املصطفى صلى احلق من عالمات ا
ا أن يقل العلم ويكثر اجلهل " والعلم هو السنة ،  ٤٣هللا عليه وسلم قال:" إن من عالمات الساعة واقرتا

    ٤٤واجلهل هو البدعة ا.هـ
عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا وأصل هذا التحذير والعداء ألهل البدع مأخوذ مما أخرج الشيخان 

  ٤٥عليه وسلم قال :" إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى هللا فاحذروهم"

لذا األصل هجرهم وال ينتقل عن هذا إال ملصلحة خبالف مسألة أهل السنة فاألصل أال يهجروا إال 
  ملصلحة راجحة .

  

  

  بات :/ التنظيمات والتحز  المسألة الرابعة

إن هناك فرقًا بني أن يتفق مجاعة على عمل دعوي وجيعلوا هلم مسئوًال ويكون العمل مشروعًا فهذا 
تنظيم وترتيب كأن يتفق مجاعة على ترتيب الدروس واملواعظ يف أحد األحياء أو تتفق مجاعة على ترتيب 

مود شرعًا وداخل يف وتنظيم توزيع بعض املسجالت الصوتية أو الكتب واملطويات وهكذا ، فهذا حم
مثِْ َواْلُعْدَواِن) فرق بني هذا وبني  أن عموم قوله تعاىل: (َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

جيعلوا تنظيمًا يتحزبون عليه ويوالون ويعادون على هذا التحزب ، واملسئول ال جتوز خمالفته وبعضهم 
يعة بامسها أو باسم العهود واملواثيق أو بغريها من األمساء، فكم لبس أهل الباطل بني يصرح بأخذ الب

  هذين التنظيمني .

  وخالصة الفرق بني التنظيم إلجناز عمل مشروع و التنظيم للتحزب البدعي ما يلي:  

وي فليس  أن التنظيم البدعي جيعل الوالء والرباء واحلب والبغض على احلزب خبالف التنظيم الدع -١
 كذلك .

                                                            
  ) من حديث أنس بن مالك .٤٩٣٣رقم (  –النساء  ويكثر الرجال يقل باب - كتاب النكاح  – البخاري صحيح ٤٣
 )١١٣ص( الحديث وأصحاب السلف عقيدة ٤٤
 اتباع عن النهى باب - كتاب العلم  – مسلم حيح) ، ص٤٢٧٣رقم ( –عمران  آل سورة تفسير باب - كتاب التفسير  – البخاري صحيح ٤٥

  )٦٩٤٦رقم (  –القرآن  في االختالف عن والنهى متبعيه من والتحذير القرآن متشابه
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أن ألفراد التنظيم الدعوي أال يعملوا مبا ال يقتنعون به شرعًا خبالف التنظيم احلزيب فهو مأمور  -٢
  ل سواء اقتنع أو مل يقتنع .ئو بالسمع والطاعة للمس

ًا رئيس احلزب فإذا تعارض قول رئيس احلزب مع عمليأن التنظيم احلزيب جيعل ويل أمره تصرحيًا أو  -٣
يف  للمسئولويل األمر قدموا قوله على قول ويل األمر خبالف التنظيم الدعوي فهم يسمعون  احلاكم

  التنظيم يف حدود العمل مع اعتقادهم أن اجلميع حتت والية ويل أمره العام .

خبالف التنظيم  اً كثري من أعماله سري  صار لويل األمر امشاقً  ااحلزيب تنظيمً ملا كان التنظيم  أنه -٤
  فليس كذلك .الدعوي 

أن السمع والطاعة لرئيس احلزب البدعي واجبة ، وقد يوردون أحاديث السمع والطاعة لويل األمر  -٥
يف التنظيم الدعوي فهو ليس واجبًا ألن له أن يرتك العمل معهم ، بل  للمسئولخبالف السمع والطاعة 

  يقتنع به شرعاً وتبقى احملبة واأللفة . وله أال يفعل ما ال

  هذا فإن التنظيم احلزيب حمرم شرعاً ألسباب :وبعد 

صم ، ولو  السبب األول/ أنه بدعة وضاللة وطريقة مل يسلكها السلف الصاحل حىت يف مثل عهد املعت
  وانظر مقاًال كتبته بعنوان : معاذ بن جبل ووسائل الدعوة، كان خرياً لسبقوا إليه 

h p://islamancient.com/play.php?catsmktba=3020  

والضابط للبدع يف الوسائل أن الوسيلة اليت مل يفعله السلف، مع وجود املقتضي وانتفاء املانع فإن فعلها 
  .٤٦من البدع احملرمة ألنه لو كان خرياً لسبقونا إليه كما قرر هذا ابن تيمية 

ا الطائفة وخترج السبب الثاين/ أن كل  والء وبراء ديين على خالف ما جاءت به الشريعة بدعة تضلل 
، وانظر شرح ابن تيمية حلديث االفرتاق يف جمموع من الفرقة الناجية وهذا هو حقيقة التنظيم البدعي 

  .٤٧الفتاوى 

                                                            
 )٢/٥٩٨(  المستقيم الصراط اقتضاء ٤٦
٣/٣٤٥( ٤٧ ( 
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إمامهم ". فقال السبب الثالث/ أنه خمالف لقوله صلى هللا عليه وسلم حلذيفة :" تلزم مجاعة املسلمني و 
حذيفة: فإن مل تكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال:"  فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل 

  ٤٨شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك " أخرجه البخاري ومسلم

  / السلفية والسياسة :المسألة الخامسة

منها: معرفة ما جيري وحياك، ومنها  إن السياسة اليت هي مبعىن تتبع أخبار الدول أو أخبار دولة ألهداف
  التأثري واإلصالح ، ومن ذلك السعي للوصول إىل منصة احلكم لإلصالح أو ختفيف الشر وهكذا ..

  إنه ينظر إىل هذه السياسة من جهات :

اجلهة األوىل: أن مصادر السياسة ال سيما فيما يتعلق بالدول غري موثقة لعامة الناس خبالف أهل احلل 
ا يف الغالب ما بني نقل غري مصدق وهللا يقول: (  ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا) ، أو  والعقد؛ أل

حتليالت عقلية ال تعد أن تكون ظنوناً وأخرج الشيخان عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ًال بالنسبة إىل عامة الناس من العلم فأقل أحواله تنز  ٤٩قال:" إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث "

  الذي ال ينفع ، وقد استعاذ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يف صحيح مسلم عن زيد بن أرقم
 ومن خيشع ال قلب ومن ينفع ال علم من بك أعوذ إىن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:" اللهم

ومن تقدمي املفضول على الفاضل وهو من مداخل  ٥٠هلا" يستجاب ال دعوة ومن تشبع ال نفس
  . مث أخرياً ليس يف أيدي عامة الناس اختاذ قرار. ٥١الشيطان كما قرره ابن القيم يف بدائع الفوائد

اجلهة الثانية: إن السياسة فيما يتعلق بالدول مناطة بويل األمر فإن بيده القرار ويستطيع الوصول إىل 
  بار السياسية .أكرب مصداقية ممكنة من األخ

                                                            
 األمر باب - األمارة  كتاب – مسلم ) ، صحيح٦٦٧٣رقم ( – جماعة تكن لم إذا األمر كيف باب - كتاب الفتن  – البخاري صحيح ٤٨

  )٤٨٩٠رقم ( –الكفر  إلى الدعاة وتحذير الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم
كتاب البر  – مسلم )، صحيح٤٨٤٩رقم ( –أو يدع  ينكح حتى أخيه خطب من يخطب ال باب - كتاب النكاح  – البخاري صحيح ٤٩

  ) ٦٧٠١(رقم  –ونحوها  والتناجش والتنافس والتجسس الظن تحريم باب -والصلة
  )٧٠٨١رقم ( –يعمل  لم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ باب -كتاب الذكر والدعاء والتوبة  – مسلم صحيح ٥٠
٨٠١/ ٢(  ٥١(  
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اجلهة الثالثة: دخول الذين يريدون اإلصالح يف مقارعة األحزاب السياسية يف دولة ما للوصول إىل منصة 
احلكم أو منصة التأثري يف الدولة كمجلس األمة أو جملس الشعب أو غري ذلك عن طريق االنتخابات 

  وكسب صوت األكثر ، هذا ما ال تقره الدعوة السلفية ألمور:

مر األول/ إن طريق اإلصالح يف الدعوة السلفية يبدأ من الشعوب وعامة الناس ال من الرؤوس والقمم األ
، واحلكام صورة من صور الناس صالحاً وفساًدا قال تعاىل: (وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمَني بـَْعًضا ِمبَا  

ة نصرانية عظيمة وما استطاع أن يفعل شيئاً ، َكانُوا َيْكِسُبوَن) والنجاشي كان مسلماً حاكًما على دول
وكفار قريش يعرضون على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امللك يف مكة فيعرض عنهم ويشتغل بإصالح 

تركيا بني اإلسالميني والعلمانيني، وانظر مقاًال كتبته بعنوان : الشعوب ،    

h p://islamancient.com/play.php?catsmktba=3040  

  

األمر الثاين/ أن طريقة مناقشة السياسيني للوصول إىل منصة احلكم أو منصة التأثري حتتاج إىل تنازالت 
شرعية كثرية يف نتائج مظنونة ، وال جيوز أن ترتكب احملرمات ملصاحل مظنونة متومهة ، مث إن حتقق بعضها 

هي أقل من املفاسد العظيمة اليت ارتكبت من اإلقرار بالدميقراطية واليت حقيقتها حتكيم الشعوب دون ف
رب الشعوب وكتابه القرآن وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فضًال عن منكرات كثرية تصحب هذا 

اهلم ، والواقع خري تغريوا يف تدينهم وأحو  - إن مل يكن كلهم  - املنكر مما جعل كثريًا من الذين دخلوا 
  شاهد .

ا سواء كانت بدعية  األمر الثالث/ إن هذه الطريقة تستلزم مؤاخاة األحزاب األخرى الضالة وعدم معادا
أو رافضية أو ليربالية حبسب ما تقتضيه املصلحة احلزبية السياسية ، وقد رأيت صور أعضاء مجعيات  

م اجتماع أخوة وألفة وتعاون كانت تنتسب إىل السلفية جيالسون الرافضة وجيتمع   ون 

األمر الرابع/ إن هذه الطريقة تستلزم عدم إنكار املنكرات املألوفة عند العامة ولو كانت الشرك األكرب من 
التقرب إىل األموات واالعتقاد يف الصاحلني ألن قوة هذه األحزاب السياسية يف كسب صوت اجلماهري ؛ 

يرتك الوظيفة الكربى للمصلحني واليت هي طريقة الرسل وهي إخراج  لذا يضطر للتنازل عن ذلك ، فبهذا
الناس من هواهم إىل ما يريده موالهم، وأعظم ذلك إخراجهم من الشرك األكرب إىل التوحيد مث من 
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البدعة إىل السنة ، ومن سلك جادة الرسل فالبد أن يعارضه أكثر الناس ألنه خيالف أهواءهم ، لذا 
املعروف والنهي عن املنكر بالصرب على األذى قال تعاىل: (  يَا بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر أعقب هللا األمر ب

  بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر) 

ها الوصول إىل منصة احلكم أو منصة التأثري يا سبحان هللا كيف جتتمع هذه الدعوات السياسية اليت هدف
  بكسب صوت األكثر مع تبليغ شريعة رب العاملني اليت ختالف أهواء أكثر العاملني .

إن السعي للوصول إىل املناصب حبجة اإلصالح يف دولة دميقراطية حتكم أصوات اجلماهري فساد لدين 
  املرء وفتنة للعامة فهل من يعقل ؟

سَلمَة التحزبات السياسية مستدلني بقول يوسف عليه السالم ملا قيل له : ( ِإنََّك اْليَـْوَم وقد حاول أقواٌم م
  َلَديـَْنا َمِكٌني أَِمٌني . قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخزَاِئِن اْألَرض )  وهذا استدالل باطل من أوجه:

م بقوله: (ِإنََّك اْليَـْوَم ما قال هذا إال ملا عرض عليه احلاك -عليه السالم –أن يوسف  الوجه األول:
َلَديـَْنا َمِكٌني أَِمٌني) فهو مل يسلك طرقًا غري شرعية للوصول إىل هذه املنصة فضًال عن أن يسلك طرقاً 

  خمالفة للشريعة ملصاحل مظنونة .

ليس حمتاجًا إىل إرضاء الشعوب والتنازل عن الشريعة ألجلهم  -عليه السالم-: أن يوسف الوجه الثاين
ممكن من احلاكم؛ لذا استطاع أن خيفف املنكرات بأن يقيم العدل خبالف واقع هذه األحزاب ألنه 

  السياسية .

تدل على ارتكاب الطرق  -عليه السالم- أن طريقة يوسف -معاذ هللا  –: أنه لو قدر الوجه الثالث
نا إذا خالف شرعنا املخالفة للشريعة ملصاحل مظنونة فهي خمالفة للشريعة، وشرع من قبلنا ليس شرًعا ل

  إمجاعاً .

وبعد هذا كله يعلم أن السلفية بريئة من هذه التحزبات السياسية ، وصدق العالمة األلباين ملا قال : من 
ة الليرباليني العلمانيني  اليت حقيقتها فصل الدين عن  -السياسة ترك السياسة . وليس معىن هذا مشا

  مة من اإلسالميني غالة السياسة .كما يقوله الباغضون هلذا العال  –الدولة 
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فإن الدين حكم على السياسة، وسياسة بال دين سياسة باطلة شرعًا ، وإمنا املراد أنه ملا مل يتمكن من 
ذه الطرق احملرمة واملصادمة لدعوة الرسل ، مث بعد ذلك ال يتمكن من  الوصول إىل هذه السياسة إال 

طالب شرعاً أال يصادم سياسة حتقيق املطلوب صار دخوهلا حمرماً محاية للدين، أما احلاكم الشرعي فهو م
  للشريعة اإلسالمية وهو وسياسته حمكومون بالشريعة اإلسالمية شريعة رب الربية .

 

 امللصقة املعاصرة الثورية األحداث هذه وقبل واملعاصرين املاضني السلفيني علماء عن نقوالت وإليك
 الدعوة براءة ليعلم املشبوهة تواجلها الدول بعض وإعالم الرجاالت بعض من بالسلفية وزوراً  كذباً 

 األحياء من وبعضهم ميتون أكثرهم علماء عن النقل وحرصت غلو كل من املعصومة الربانية السلفية
  :ومهمات أساسيات عدة تقرير يف النقل وسيكون املعاصرة الفتنة هذه قبل

  التوحيد:األساس األول / 

هو إفراد هللا بالعبادة كالذبح والنذر والدعاء ، وهي إن أهم مزايا الدعوة السلفية الدعوة إىل التوحيد و 
أهم ما بعثت من أجله الرسل كما قال تعاىل: (َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتِنُبوا 

  الطَّاُغوَت).

ين االعتقاد أنه واحد ال شريك له . والتوحيد معناه توحيد هللا يعقال الشيخ العالمة عبد العزيز ابن باز: 
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  (ومن اآليات الدالة على ذلك قوله سبحانه :  وقوله سبحانه :   )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

واآليات يف هذا املعىن كثرية   )ْعُبُدوِن َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَا (
.  

ما ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ، أن النيب  وأما األحاديث فمنها :
ذا   "ادعهم إىل أن يوحدوا هللا  "صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ رضي هللا عنه ملا بعثه إىل اليمن : 

، ويف صحيح مسلم عن طارق بن أشيم األشجعي رضي هللا عنه  ٥٢يحاللفظ رواه البخاري يف الصح

                                                            
رقم (  –وتعالى  تبارك هللا توحيد إلى أمته سلم و عليه هللا صلى النبي دعاء في جاء ما باب -كتاب التوحيد  – البخاري صحيح ٥٢

٦٩٣٧ (  
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من وحد هللا وكفر مبا يعبد من دون هللا حرم ماله ودمه ،  "عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : 
  فصرح بقوله : وحد هللا فدل ذلك على أن هذا هو معىن ال إله إال هللا . ٥٣ "وحسابه على هللا 

صحيح مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنهما: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ومن ذلك ما ثبت يف 
احلديث ، وذلك تفسري لقوله صلى هللا عليه وسلم  ٥٤ "بين اإلسالم على مخس ، على أن يوحد هللا  "

  ٥٥"بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال هللا ، وأن حممدا رسول هللا  "يف الرواية األخرى : 
  ٥٦هـ.اديث احل

  

  البدع :األساس الثاين / التحذير من 

  إن من أهم مزايا الدعوة السلفية تنقية الدين من كل ما دخل فيه مما ليس منه وهي البدع .

اختلف علماؤنا يف البدعة، فقال  يقول السائل: :برئاسة العالمة ابن بازفتاوى اللجنة الدائمة ففي  
  ا ما هو قبيح فهل هذا صحيح؟بعضهم: البدعة منها ما هو حسن ومنه

: البدعة: هي كل ما أحدث على غري مثال سابق، مث منها ما يتعلق باملعامالت وشئون الدنيا،  اجلواب
كاخرتاع آالت النقل من طائرات وسيارات وقاطرات، وأجهزة الكهرباء، وأدوات الطهي، واملكيفات اليت 

وغواصات ودبابات... إىل غري ذلك مما يرجع إىل تستعمل للتدفئة والتربيد. وآالت احلرب من قنابل 
وقد تكون البدعة يف  -مصاحل العباد يف دنياهم فهذه يف نفسها ال حرج فيها وال إمث يف اخرتاعها مث قالوا

الدين عقيدة أو عبادة قولية أو فعلية، كبدعة نفي القدر، وبناء املساجد على القبور، وإقامة القباب على 
لقرآن عندها لألموات، واالحتفال باملوالد إحياء لذكرى الصاحلني والوجهاء، واالستغاثة القبور، وقراءة ا

إياكم  "بغري هللا والطواف حول املزارات، فهذه وأمثاهلا كلها ضالل؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

                                                            
 )١٣٩رقم (  –هللا  رسول دمحم هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس بقتال األمر باب - كاب اإليمان  – مسلم صحيح ٥٣
 ) ١٢٠رقم ( -  » خمس على اإلسالم بنى«  -وسلم عليه هللا صلى- النبي قول باب - كاب اإليمان  – مسلم صحيح ٥٤
 )، صحيح ٨رقم ( – ) خمس على اإلسالم بني(  سلم و عليه هللا صلى النبي وقول اإليمان باب - كتاب اإليمان  – البخاري صحيح ٥٥

 )١٢٢رقم ( -  » خمس على اإلسالم بنى«  -وسلم عليه هللا صلى-  النبي قول باب -كتاب اإليمان  – مسلم
  )١٤٠/  ٣( فتاواه مجموع ٥٦
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دع يف العبادات وال تنقسم الب -وامث قال - ٥٧"وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة 
  ٥٨هـ." اكل بدعة ضاللة   "إىل األحكام اخلمسة كما زعم بعض الناس؛ لعموم حديث: 

  

  عداء الكفار:األساس الثالث / 

وأمرنا هللا االقتداء به هو عداء الكافرين ألجل كفرهم كما قال  -عليه السالم-إن مما امتدح به إبراهيم 
َسَنٌة ِيف إبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن تعاىل: (َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة حَ 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاهللَِّ  نَـَنا َوبـَيـْ    َوْحَدُه)ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

م وبغض الكافرين ل الشيخ العالمة عبدالعزيز ابن باز: قا الوالء والرباء معناه حمبة املؤمنني ومواال
م والرباءة منهم ومن دينهم هذا هو الوالء والرباء كما قال هللا سبحانه يف سورة املمتحنة :  َقْد   (ومعادا

َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ   َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذينَ 
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاهللَِّ َوْحَدُه  نَـَنا َوبـَيـْ اآلية . وليس معىن بغضهم  )َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ

م أ ن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا مل يكونوا حماربني ، وإمنا معناه أن تبغضهم يف قلبك وعداو
موا ترد وتعاديهم بقبلك وال يكونوا أصحابا لك ، لكن ال تؤذيهم وال تضرهم وال تظلمهم فإذا سلَّ 

اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت َوَال ُجتَاِدُلوا َأْهَل  (عليهم السالم وتنصحهم وتوجههم إىل اخلري كما قال هللا عز وجل : 
ُهْم    ٥٩ا.هـ اآلية  )ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

ال شك أن املسلم جيب عليه أن يبغض أعداء هللا، ويتربأ منهم؛ ألن  وقال الشيخ العالمة ابن عثيمني: 
َوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأسْ  (هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال هللا تعاىل: 

نَـَنا َوبـَيْـ  َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أََبًدا قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرنَا ِبُكْم َوَبَدا بـَيـْ
َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاهللَِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللََّ  (وقال تعاىل:  )َدُه َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاهللَِّ َوحْ 

ميَاَن وَ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوِِ  أَيََّدُهْم ُم اْإلِ

                                                            
 الخلفاء سنة اتباع باب - ماجه ابن )، سنن٤٦٠٩رقم ( –السُّنَِّة  لُُزومِ  فِى باب -كتاب السنة  – داود أبى )، سنن٤/١٢٦مسند أحمد ( ٥٧

  ) من حديث العرباض بن سارية ٤٢رقم ( –.المهديين الراشدين
  ) ٩٤٨(  برقم فتوى ٥٨
  )٢٤٦/  ٥( فتاواه مجموع ٥٩
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وعلى هذا ال حيل ملسلم أن يقع يف قلبه حمبة ومودة ألعداء هللا الذين هم أعداء له يف الواقع،  )ِبُروٍح ِمْنُه 
َكَفُروا ِمبَا   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقدْ  (قال تعاىل: 

  . )َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ 

م، فهذا ال بأس به؛ ألنه من باب أما كون املسلم يعاملهم بالرفق واللني طمعً  ا يف إسالمهم وإميا
التأليف على اإلسالم، ولكن إذا يئس منهم عاملهم مبا يستحقون أن يعاملهم به، وهذا مفصل يف كتب 

  ٦٠هـ.ا م أهل الذمة" البن القيم رمحه هللاأهل العلم، وال سيما كتاب "أحكا

املستأمنون الذين طلبوا األمان على أنفسهم وعلى أمواهلم ملدة معينة، فهؤالء دون : وقال: رابعاً 
املعاهدين، ودون أهل الذمة، وفوق احلربيني، وهلذا يصح األمان حىت من غري اإلمام؛ لقول النيب ـ عليه 

، فيمكن ألي واحد من الناس أن يدخل أحداً ٦١من أجرت يا أم هانئ "" قد أجرنا : الصالة والسالم ـ
نًا له فإنه ال جيوز ألحد أن يعتدي عليه، ودليل هذا  من الكفار إىل بالد اإلسالم بأمان، وما دام ُمؤمِّ

َالَم اهللَِّ ُمثَّ أَبِْلْغُه َمْأَمَنُه ) ( َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع كَ : قوله تبارك وتعاىل
   ٦٢هـ.ا

:  نفس املؤمن، والذمي، واملعاهد، واملستأمن؛ بكسر امليم:  وقال: والنفس احملرمة أربعة أنفس، هي
  ٦٣هـ.طالب األمان ا

ار، وأما األدلة الواردة يف األمر بقتال الكف: وقال الشيخ حممد بن عبد اللطيف، والشيخ عبد هللا العنقري
ا من ال ذمة له منهم وال عهد، وهم احملاربون، وأما من له ذمة أو عهد من الكفار، فقد قال  فاملراد 

  ٦٥ا.هـ ٦٤ا مل يرح رائحة اجلنة "النيب صلى هللا عليه وسلم: " من قتل معاهدً 

  

  التكفري:األساس الرابع / 
                                                            

  )٣١/  ٣( ورسائله فتاواه مجموع ٦٠
كتاب صالة  – مسلم ، صحيح ) ٣٥٠م ( رق –به  ملتحفا الواحد الثوب في الصالة باب - أبواب الصالة في الثياب  – البخاري صحيح ٦١

  ) ١٧٠٢رقم (  –الضحى  صالة استحباب باب -المسافرين 
 )٢٥٠/  ١٥( المستقنع زاد على الممتع الشرح ٦٢
  )٤٩٩/  ٩( فتاواه مجموع ٦٣
 بن عمرو ) من حديث عبدهللا  ٢٩٩٥رقم (  –جرم  بغير معاهدا قتل من إثم باب - أبواب الجزية والموادعة  – البخاري صحيح ٦٤
 )٣٤٥/  ٩( النجدية األجوبة في السنية الدرر ٦٥
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اط وال تفريط فمن مل يكفر الكافر األصلي الدعوة السلفية دعوة اعتدال يف التكفري مبا يريده هللا بال إفر 
 كاليهود والنصارى فهو كافر، واملسلم إذا وقع يف الكفر ال يكفر إال بعد توافر الشروط وانتفاء املوانع  

م؟.قال الشيخ العالمة حممد ابن عثيمني:    فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقو

إلينا، بل هو إىل هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، فهو من  قلنا: احلكم بالتفكري والتفسيق ليس
األحكام الشرعية اليت مردها إىل الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فال يكفر وال يفسق 

  إال من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

حىت يتحقق زوال ذلك عنه مبقتضى الدليل واألصل يف املسلم الظاهر العدالة بقاء إسالمه وبقاء عدالته، 
  الشرعي، وال جيوز التساهل يف تكفريه أو تفسيقه ألن يف ذلك حمذورين عظيمني: 

  أحدمها: افرتاء الكذب على هللا تعاىل يف احلكم وعلى احملكوم عليه يف الوصف الذي نبزه به.

 
ً
مسلم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا ا منه، ففي صحيح الثاين: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سامل

ا أحدمها" ، ويف رواية: "إن  ٦٦عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء 
، وفيه عن أيب ذر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "ومن ٦٧كان كما قال وإال رجعت عليه"

  .٦٨وليس كذلك إال حار عليه"دعا رجًال بالكفر، أو قال عدو هللا، 

  وعلى هذا فيجب قبل احلكم على املسلم بكفر أو فسق أن ينظر يف أمرين:

  أحدمها: داللة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

تفسيق يف الثاين: انطباق هذا احلكم على القائل املعني أو الفاعل املعني، حبيث تتم شروط التكفري أو ال
  حقه، وتنتفي املوانع.

  ٦٩ا ا.هـا أو فاسقً ومن أهم الشروط: أن يكون عاملا مبخالفته اليت أوجبت أن يكون كافرً 

                                                            
 باب - كتاب اإليمان  – مسلم )، صحيح٥٧٥٣رقم ( –قال  كما فهو تأويل بغير أخاه أكفر من باب - كتاب األدب  – البخاري صحيح ٦٦

  )  ٢٢٤رقم (  –كافر  يا المسلم ألخيه قال من إيمان حال بيان
  ) ٢٢٥(  رقم – كافر يا المسلم ألخيه قال من إيمان حال بيان ابب -  اإليمان كتاب -  مسلم صحيح ٦٧
 )٢٢٦رقم (  –يعلم  وهو أبيه عن رغب من إيمان حال بيان باب -  اإليمان كتاب -  مسلم صحيح ٦٨
 )٨٦ ص( الحسنى وأسمائه هللا صفات في المثلى القواعد ٦٩
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 اجلهاد :األساس اخلامس / 

الدعوة السلفية تعتقد اجلهاد وسيلة عظيمة إلعالء كلمة هللا وأنه مشروع من باب الوسائل ال الغايات، 
  كحاالت الضعف فإنه ال يشرع كحال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مكة   فإن مل يكن اختاذه مفيداً 

  عند الكالم على اجلهاد :قال الشيخ العالمة حممد ابن عثيمني 

ا القتال، فإن مل يكن لديهم   ال بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند املسلمني قدرة وقوة يستطيعون 
بأنفسهم إىل التهلكة، وهلذا مل يوجب هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ  قدرة فإن إقحام أنفسهم يف القتال إلقاء

م عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إىل املدينة وكّونوا الدولة  على املسلمني القتال وهم يف مكة؛ أل
اإلسالمية وصار هلم شوكة أُمروا بالقتال، وعلى هذا فال بد من هذا الشرط، وإال سقط عنهم كسائر 

َال (، وقوله:  ) فَاتـَُّقوا اهللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ ( يع الواجبات يشرتط فيها القدرة، لقوله تعاىل: الواجبات؛ ألن مج
ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها   .٧٠).ا.هـُيَكلُِّف اهللَّ

 وفرنسا وروسيا أمريكا حنارب ال ملاذا اآلن ":العثيمني صاحل بن حممد العالمة الشيخ كلمات ومن
 عند وهي أيدينا، ِيف  الَِّيت  هي عندهم عصرها ذهب قد الَِّيت  األسلحة ،القدرة لعدم ؟!ملاذا وإجنلرتا؟!!
 أقول: وهلذا هؤالء، نقاتل أن ُميكن فكيف شيًئا، تفيد ما الصواريخ، عند املوقد سكاكني ِمبْنزلة أسلحتهم

 هذا نقاتل؟! كيف وسيا!!ور  وإجنلرتا وفرنسا أمريكا نقاتل أن علينا جيب إنه قائل: يقول أن احلمق من إنه
 ِمن استطعتم َما  َهلُم (َأِعدُّوا به: هللا أمر ما نفعل أن علينا الواجب لكن شرعه؛ ويأباه تعاىل هللا حكمة تأباه
  ٧١هـا. والتقوى..." اإلْميان هو نعدها: قوة وأهم قوة، من استطعنا ما َهلم نعد أن علينا الواجب هذا  ُقوٍة)
  

   بالد الكفارالتفجريات يفالسادس / 

ا بعض ذوي اجلهل واحلماسة  إن مما صرح بإنكاره علماء الدعوة السلفية هذه التفجريات اليت قام 
  وأيدهم دعاة الفتنة.

                                                            
  )٧/  ٨( المستقنع زاد على الممتع الشرح ٧٠
  ).أ( الوجه األول، الشريط- الجهاد كتاب نم المرام بلوغ شرح ٧١
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ابن عثيمني: أولئك الذين يلقون املتفجرات يف صفوف الناس زعمًا منهم أن  العالمة حممد قال الشيخ
م  أساءوا إىل اإلسالم أو ازدادوا نفرة منه؟ هذا من اجلهاد يف سبيل هللا، واحلقيقة أ

وأهل اإلسالم يكاد اإلنسان يغطي وجهه لئال يغطي وجهه لئال ينسب إىل هذه الطائفة املرجفة املروعة 
م أبداً  واإلسالم بريء منها حىت بعد أن فرض اجلهاد ما كان الصحابة يذهبون إىل جمتمع الكفار يقتلو

  در على اجلهاد .إال جبهاد له راية من ويل قا

أما هذا اإلرهاب فهو وهللا نقص على املسلمني أقسم باهلل ألننا ال جند نتائجه أبداً، بل هو العكس فيه 
تشويه السمعة ولو أننا سلكنا احلكمة فاتقينا هللا يف أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أوًال مث حاولنا إصالح غرينا 

  ٧٢هـ.ابالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة 

الطائف السبت  واملعقود مبدينة  بيان هيئة كبار العلماء حول حادث التفجري الذي وقع يف اخلربويف 
  قرر ما يلي:ـ ه١٣/٢/١٤١٧

  آلتية:اأوًال: إن هذا التفجري عمل إجرامي بإمجاع املسلمني وذلك لألسباب 

األنفس املعصومة وهتك حلرمة  هتك حلرمة :يف هذا التفجري هتك حلرمات اإلسالم املعلومة بالضرورة -١
  األموال وهتك حلرمات األمن واالستقرار وحياة الناس اآلمنني املطمئنني يف مساكنهم ومعايشهم  ..

أن النفس املعصومة يف حكم شريعة اإلسالم هي كل مسلم ، وكل من بينه وبني املسلمني أمان كما  -٢
ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا (َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَـَعمِّ  :قال تعاىل

نَـُهْم ِميثَاٌق  :َعِظيًما ) وقال سبحانه يف حق الذمي يف حكم قتل اخلطأ َنُكْم َوبـَيـْ (َوِإْن َكاَن ِمْن قـَْوٍم بـَيـْ
  رِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة )َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلِه َوحتَْ 

فإن كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ ففيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمداً؟ فإن اجلرمية 
تكون أعظم واإلمث يكون أكرب وقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:" من قتل معاهداً 

  ٧٣مل يرح رائحة اجلنة " رواه البخاري

                                                            
  األول الوجه التفسير أصول شرح من األول الشريط ٧٢
 سبق تخريجه ٧٣
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التعرض ملستأمن بأذى فضًال عن قتله يف مثل هذه اجلرمية الكبرية النكراء، وهذا وعيد شديد ملن  فال جيوز
  قتل معاهداً وأنه كبرية من الكبائر املتوعد عليها بعدم دخول القاتل اجلنة نعوذ باهلل من اخلذالن...

ن اإلسالم برئ من هذا العمل للعامل أ يبني فإنه ،إن اجمللس إذ يبني حترمي هذا العمل اإلجرامي ثانياً:
وهكذا كل مسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر بريء منه، وإمنا هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة 
دي اإلسالم  ضالة فهو حيمل إمثه وجرمه فال حيتسب عمله على اإلسالم وال على املسلمني املهتدين 

 . وإمنا هو حمض إفساد وإجرام تأباه الشريعة املعتصمني بالكتاب والسنة واملتمسكني حببل هللا املتني
  ا.هـ والفطرة

  

  :لوالة األمور املسلمني ولو فساقاً السمع والطاعة األساس السابع / 

من أسس الدين تقرير عقيدة السمع والطاعة للحكام املسلمني ولو كانوا فساقًا كما تقرره كتب اعتقاد 
 أهل السنة وقرر هذا علماؤنا .

واملقصود أنه إذا أمرك العامل أو األمري بشيء من معاصي هللا فال عالمة عبدالعزيز ابن باز : قال الشيخ ال
ال طاعة ملخلوق يف " تطعه يف معاصي هللا إمنا الطاعة يف املعروف كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم : 

والطاعة يف املعروف ، لكن ال جيوز اخلروج على األئمة وإن عصوا بل جيب السمع  ٧٤ "معصية اخلالق 
على املرء السمع والطاعة يف  "مع املناصحة وال تنزعن يدا من طاعة لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : 

.   ٧٥"املنشط واملكره وفيما أحب وكره ما مل يؤمر مبعصية هللا فإن أمر مبعصية هللا فال مسع وال طاعة 
ا من معصية هللا فليكره ما يأيت من معصية هللا وال شيئً من رأى من أمريه  "ويقول عليه الصالة والسالم : 

من  "، وقال عليه الصالة والسالم :  ٧٦"ا من طاعة فإنه من فارق اجلماعة مات ميتة جاهلية ينزعن يدً 
، واملقصود أن  ٧٧"ا من كان أتاكم وأمركم مجيع يريد أن يفرق مجاعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنً 

                                                            
 ) بلفظ " ال ٤٨٧١رقم (  –المعصية  في وتحريمها معصية غير في األمراء طاعة وجوب باب - كتاب اإلمارة  – مسلم صحيح ٧٤

 المعروف في الطاعة إنما هللا معصية في طاعة
  -كتاب اإلمارة  – مسلم )، صحيح٦٧٢٥رقم (  –معصية  تكن لم ما لإلمام والطاعة السمع باب -كتاب األحكام  – البخاري حصحي ٧٥
  ) ٤٨٦٩رقم (  –المعصية  فى وتحريمها معصية غير فى األمراء طاعة وجوب باب
 –مسلم  ، أخرج) ٦٦٤٥(  رقم –)  تنكرونها راأمو بعدي سترون(  سلم و عليه هللا صلى النبي قول باب - كتاب الفتن  – البخاري ٧٦

 بمعناه   ابن عباس عن )٤٨٩٦رقم (  –الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم األمر باب -كتاب اإلمارة 
 ) ٤٩٠٤رقم (  –مجتمع  وهو المسلمين أمر فرق من حكم باب - كتاب اإلمارة  – مسلم صحيح ٧٧
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ذا تنتظم األمور وتصلح  -عة يف املعروف لوالة األمور من األمراء والعلماء الواجب السمع والطا و
وال جيوز اخلروج على والة األمور وشق  ،األحوال ويأمن الناس وينصف املظلوم ويردع الظامل وتأمن السبل

نفعوا العصا إال إذا وجد منهم كفر بواح عند اخلارجني عليه من هللا برهان ويستطيعون خبروجهم أن ي
املسلمني وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صاحلة . أما إذا كانوا ال يستطيعون فليس هلم اخلروج ولو رأوا  

ولكن إذا كانت  -ا . ألن خروجهم يضر الناس ويفسد األمة ويوجب الفتنة والقتل بغري احلق ا بواحً كفرً 
 ،ا ينفذ أمر هللاا صاحلً زيلوه وليضعوا مكانه واليً عندهم القدرة والقوة على أن يزيلوا هذا الوايل الكافر فلي

ا عندهم من هللا فيه برهان وعندهم قدرة على نصر احلق وإجياد البديل ا بواحً فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرً 
  ٧٨الصاحل وتنفيذ احلق . ا.هـ

   
  األساس الثامن /املظاهرات

  
عية مقنعة يف حترميها ومل يفرقوا بني أنكر علماؤنا املعاصرون هذه املظاهرات وبينوا عدة أوجه شر 

املظاهرات يف السعودية وال غريها فإن دين هللا واحد، وقد  حاول بعض املشغبني التشويش على كالم 
  علمائنا هذا بشبهات واهية ليس املقام مقام الرد عليها .

وإعالن  ا، أو الرضاوإعالن عدم الرض املظاهرات، أو للتظاهرات األلباين: فاخلروج العالمة قال الشيخ
الذي يقول احلكم  أو بعض القوانني، هذا نظام يلتقي مع احلكم ييد أو الرفض لبعض القراراتأالت

األمر إىل مظاهرات،  حيتاج اجملتمع إسالميًا فال للشعب، من الشعب وإىل الشعب، أما حينما يكون
 املظاهرات هذه عن أقول -مث قال -. هللا شريعة وإمنا حيتاج إىل إقامة احلجة على احلاكم الذي خيالف

 أخرى إسالمية تنبئ عن الرضا، أو عدم الرضا من الشعوب املسلمة؛ ألنه هناك وسائل ليست وسيلة
تغري من نظام احلكم إذا   املظاهرات وأخرياً، هل صحيح أن هذه -مث قال – باستطاعتهم أن يسلكوها

جداً،  مظاهرات قامت، وقتل فيها قتلى كثريونوكم من  ذلك؟ ال ندري كم على كان القائمون مصرين
 يف بقي عليه قبل املظاهرات، فال نرى أن هذه الوسيلة تدخل يف قاعدة أن األصل ما مث بقي األمر على

ا  ٧٩ا.هـ من تقاليد الغربيني األشياء اإلباحة؛ أل

                                                            
  )١١٨/  ٧( فتاواه مجموع ٧٨
  ٢١٠ رقم شريط روالنو الهدى سلسلة ٧٩
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ا يف مل يكن معروفً فقال: فإن املظاهرات أمر حادث،  ابن عثيمني العالمة حممد بن صاحل وسئل الشيخ
 -  هللا عنهم رضي –هللا عليه وسلم، وال يف عهد اخللفاء الراشدين، وال عهد الصحابة  النيب صلى عهد

.  

 الزجاج واألبواب وغريها، الفوضى والشغب ما جيعله أمرا ممنوعاً؛ حيث حيصل فيه تكسري مث إن فيه من
واملنكرات،  شيوخ، وما أشبه ذلك من املفاسدبال وحيصل فيه أيضًا اختالط الرجال بالنساء، والشباب

هللا وسنة رسوله صلى هللا  كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب وأما مسألة الضغط على احلكومة فهي إن
ؤالء ما يعرض على املسلم، وإن كانت عليه وسلم، وهذا خري ا ال تبايل   املتظاهرين وسوف كافرة، فإ

  .منكر من الشريف الباطن، لذلك نرى أن املظاهرات أمر جتاملهم ظاهراً وهي ما هي عليه

 يف أول األمر، أو يف أول مرة، مث تكون هذه املظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية وأما قوهلم إن
املهاجرين  من سلف فإن هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ أثىن على ختريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل

  ٨٠اتبعوهم بإحسان ا.هـ على الذين واألنصار وأثىن
  

  :املختلف فيها أنواع املسائلاألساس التاسع / 

إن مسائل اخلالف ليست على درجة واحدة ، بل منها مسائل يسوغ اخلالف فيها ومسائل ال يسوغ 
اخلالف فيها فال يصح أن تعامل املسائل اليت يسوغ اخلالف فيها معاملة ما ال يسوغ اخلالف فيه وال 

  يضلل به املخالف حبسب ضوابط شرعية يف ما ال يسوغ اخلالف فيه .العكس والذي 

فإن من أصول أهل السنة واجلماعة يف املسائل اخلالفية أن ما كان قال الشيخ العالمة حممد ابن عثيمني: 
اخلالف فيه صادرًا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه االجتهاد فإن بعضهم يعذر بعًضا باخلالف وال حيمل 

م إخوة حىت وإن حصل بينهم هذا بعضهم ع لى بعض حقًدا ، وال عداوة ، وال بغضاء بل يعتقدون أ
اخلالف ، حىت أن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى اإلمام أنه على وضوء 
، مثل أن يصلي خلف شخص أكل حلم إبل وهذا اإلمام يرى أنه ال ينقض الوضوء، واملأموم يرى أنه 

قض الوضوء فريى أن الصالة خلف ذلك اإلمام صحيحة وإن كان هو لو صالها بنفسه لرأى أن ين
م يرون أن اخلالف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه االجتهاد ليس  صالته غري صحيحة ، كل هذا أل

                                                            
 .٧٥ ص األبهر الجواب: انظر ٨٠
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جيوز له  يف احلقيقة خبالف، ألن كل واحد من املختلفني قد تبع ما جيب عليه اتباعه من الدليل الذي ال
العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم يف عمل ما اتباًعا للدليل هو يف احلقيقة قد وافقهم ، 

م يدعون إىل اتباع الدليل أينما كان،  فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو يف احلقيقة قد وافقهم، أل
تعاىل وسنة رسوله  صّلى اهلّل عليه ألنه متشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من حتكيم كتاب هللا 

  وسّلم .

أما ما ال يسوغ فيه اخلالف فهو ما كان خمالًفا ملا كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد اليت 
أي مل ينتشر اخلالف إال - ضل فيها من ضل من الناس ، ومل حيصل فيها اخلالف إال بعد القرون املفضلة

فالقرون املفضلة انقرضت ومل يوجد فيها هذا اخلالف الذي انتشر  - ال مث ق –بعد القرون املفضلة 
  بعدهم يف العقائد ، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه وال يقبل خالفه .

أما املسائل اليت وجد فيها اخلالف يف عهد الصحابة وكان فيها مساغ لالجتهاد فال بد أن يكون 
إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن  "ال النيب َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: اخلالف فيها باقًيا ق

  فهذا هو الضابط . ٨١"اجتهد فأخطأ فله أجر 

فالواجب على املسلمني مجيًعا أن يكونوا أمة واحدة وأن ال حيصل بينهم تفرق وحتزب حبيث يتناحرون 
  ٨٢ا.هـتباغضون من أجل اختالف يسوغ فيه االجتهاد فيما بينهم بأسنة األلسن ويتعادون وي

  

  األخالق :األساس العاشر / 

م فهي تعتين  مما تعتين به الدعوة السلفية تعامل العباد مع بعضهم كما تعتين بتعامل العباد مع ر
 باألخالق احلسنة وذكرها طائفة من أهل العلم يف كتب االعتقاد ألمهيتها

  :ابن باز  العالمة عبد العزيز برئاسة فتاوى اللجنة الدائمةويف 

                                                            
كتاب  – مسلم )، صحيح٦٩١٩رقم (  - أخطأ أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب -كتاب االعتصام والسنة  – البخاري صحيح ٨١

  ) من حديث عمرو بن العاص٤٥٨٤رقم (  –أخطأ  أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب - األقضية 
  )١٢٢/  ٧( هفتاوا مجموع ٨٢
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على املسلم االلتزام مبكارم األخالق وحسن العشرة يف معاملة املسلمني ، وذلك يف حدود ما شرعه هللا  
َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ َال حيُِبُّ ( ، فال يعتدي على أحد بدم أو مال أو عرض أو غريها ؟ لقوله تعاىل : 

  ٨٣ا.هـ )اْلُمْعَتِديَن 

م وعملهم : ...وقال الشيخ العالمة حممد ابن عثيمني    عند ذكر طريقة أهل السنة واجلماعة يف سري

خامًسا: الدعوة إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال كالصدق والرب واإلحسان إىل اخللق والشكر عند 
  مودة شرًعا وعرفًا.النعم والصرب على البالء وحسن اجلوار والصحبة وغري ذلك من األخالق احمل

سادًسا: النهي عن مساوئ األخالق: كالكذب والعقوق واإلساءة إىل اخللق والتسخط من القضاء 
  ٨٤هـ.ا والكفر بالنعمة واإلساءة إىل اجلريان واألصحاب وغري ذلك من األخالق املذمومة شرًعا أو عرفًا

  

  األساس احلادي عشر / الرد على املخالف :

دين مقدمة على مصلحة كل أحد كان الرد على خطأ املخطئني دينيًا واجبًا حىت ال ملا كانت مصلحة ال
يظن خطؤه من الدين ، وهذا نوع من األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد اجتهد فيه السلفيون طاعة 

م ومحاية للدين الذي هو أهم املهمات على اإلطالق    لر

لو سكت أهل احلق عن بيان احلق الستمر املخطئون : ه هللا قال الشيخ العالمة عبدالعزيز ابن باز رمح
على أخطائهم، وقّلدهم غريهم يف ذلك، وباء الساكتون بإمث الكتمان الذي توّعدهم هللا يف قوله 

نَّاِس ِيف اْلِكَتاِب أُولَِئَك ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنَزْلَنا ِمَن اْلبَـيَِّناِت َواْهلَُدى ِمن بـَْعِد َما بـَيـَّنَّاُه لِل : (سبحانه
ِعُنوَن . ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلُحوْا َوبـَيـَُّنوْا فَُأْولَِئَك أَُتوُب عَ  َلْيِهْم َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيُم يَلَعنـُُهُم اهلّلُ َويـَْلَعنـُُهُم الالَّ

وال تكتمونه، وذّمهم على نبذه وراء  ، وقد أخذ هللا على علماء أهل الكتاب امليثاق لتبيننه للناس)
ظهورهم، وحذرنا من اتّباعهم، فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة 

وا بذلك أهل الكتاب املغضوب عليهم والضالني ا.هـ   ٨٥شا

                                                            
  ) ٨١٣٠(  رقم الفتوى ٨٣
  )٣١٣/  ٤( فتاواه مجموع ٨٤
  )٣/٧٢( فتاواه مجموع ٨٥
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أهل السنة وختامًا فإن أعداء دعوة احلق ينبزون أهل احلق بألقاب لينفروا الناس منهم ، فقدميًا وصفوا 
م  م وعالما م مشبهة جمسمة، قال الصابوين: وعالمات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آيا بأ
م حلملة أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم، واحتقارهم هلم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة  شدة معادا

ا مبعزل عن العلم، وأن العلم ما وظاهرية ومشبهة، اعتقاًدا منهم يف أخبار الرسول صلى هللا عليه و  سلم أ
م اخلالية  يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقوهلم الفاسدة، ووساوس صدورهم املظلمة،   وهواجس قلو

أولئك الذين لعنهم هللا، فأصمهم وأعمى . من اخلري، وحجج العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة
رأيت أهل البدع يف هذه األمساء اليت  .هلل يفعل ما يشاءومن يهن هللا فماله من مكرم إن ا . أبصارهم

م اقتسموا  ا أهل السنة سلكوا معهم مسلك املشركني مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإ لقبوا 
القول فيه، فسماه بعضهم ساحرًا وبعضهم كاهًنا، وبعضهم شاعرًا، وبعضهم جمنونًا، وبعضهم مفتونًا، 

ًقا كذابًا، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم من تلك املعائب بعيًدا بريًئا، ومل يكن إال وبعضهم مفرتيًا خمتل
).  َسِبيًال  َيْسَتِطيُعونَ  َفَال  َفَضلُّوا اْألَْمثَالَ  َلكَ  َضَربُوا َكْيفَ  اْنظُرْ : (رسوًال مصطفى نبًيا، قال هللا عز وجل

باره، ونقلة آثاره ورواة أحاديثه املقتدين به املهتدين كذلك املبتدعة خذهلم هللا اقتسموا القول يف محلة أخ
بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضه منابتة، وبعضه مناصبة، وبعضه جمربية، 
وأصحاب احلديث عصامة من هذه املعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إال أهل السنة املضية والسرية املرضية 

الغة القوية، قد وفقهم هللا جل جالله التباع كتابه ووحيه وخطابه، واالقتداء والسبل السوية واحلجج الب
برسوله صلى هللا عليه وسلم يف أخباره اليت أمر فيها أمته باملعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن 

م على التمسك بسريته واالهتداء مبالزمة سنته، وشرح صدورهم حملبته، وحم بة أئمة املنكر منهما، وأعا
: شريعته، وعلماء أمته، ومن أحب قوًما فهو معهم يوم القيامة حبكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  ٨٧ا.هـ ٨٦"املرء مع من أحب"

                                                            
 باب - كتاب البر والصلة  – مسلم )،  صحيح٥٨١٦رقم (  – جل و عز هللا في الحب عالمة باب - كتاب األدب  – البخاري صحيح ٨٦

 ) من حديث ابن مسعود٦٨٨٨رقم (  –أحب  من مع المرء
  )٣٥ ص( الحديث صحابأ السلف عقيدة ٨٧
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وروى الاللكائي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: عالمة جهم وأصحابه دعواهم على أهل اجلماعة، وما 
م مشبهة بل هم املعطلة ، ولو جاز أن يقال هلم: هم املشبهة الحتمل ذلك أولعوا به من الكذب أ

 .  ٨٨...ا.هـ 

وروى الاللكائي عن اإلمام أيب حامت أنه قال: وعالمة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون 
    ٨٩إبطال اآلثار، وعالمة اجلهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة ا.هـ

اري: وإن مسعت الر  مه وقال اإلمام أبو حممد الرب جل يقول: فالن مشبه، وفالن يتكلم يف التشبيه، فا
  .   ٩٠واعلم أنه جهمي ا.هـ

وطريقة الرد على أهل البدع يف نبزهم أهل السنة باأللقاب التنفريية هو االستفصال منهم وكشف إمجاهلم 
م جمسمة  ؟ الذي يلبسون به احلق بالباطل ، فإذا استفصلت من أحدهم عن سبب نبز أهل السنة بأ

تني ليد اخللق فإذا استفصلت وقلت: هل يقولون  م يثبتون هلل يدين ، فعلى هذا تكون مشا قالوا: إ
  بأن يديه كيدي اخللق؟ 

م يثبتون هلل يدين تليق به على ما جاء به القرآن ، فإن كان صادقًا  اعرتف باحلقيقة وبني أ
   ع يف كل زمان ومكانفعندها ينقلب ذمهم وقدحهم مدحاً وثناء ، وهكذا أهل البد 

ذا  ومن األلقاب التنفريية ا أهل البدعة أهل السنة: لقب (الوهابية ) يريدون  اليت ينبز 
ا اإلمام حممد بن عبدالوهاب  ومن  –رمحه هللا  –النبز والطعن يف دعوة التوحيد اليت قام 
السلفية وغريهم من معه وبعده من فرسان التوحيد وعساكره ، وقد بني أئمة الدعوة النجدية 

ا اإلمام اجملدد حممد بن  السلفيني وهاء املطاعن  املكذوبة على دعوة التوحيد اليت قام 
عبدالوهاب ، وأن لقب ( الوهابية ) جاء به أعداء دعوة التوحيد لتنفري الناس من التوحيد 

  الصايف . 

                                                            
٥٣٢/ ٣( ٨٨ ( 
١٧٩/ ١( ٨٩(  
  ١٠٩ ص السنة شرح ٩٠
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سهامهم ومطاعنهم  ويف هذه السنوات يعيد الزمان نفسه ، ويصوب أعداء الدعوة السلفية
  على الدعوة السلفية بألقاب أخرى فكونوا فطنني .

  أسأل هللا أن حييينا على السلفية حىت نلقاه راضياً عنا .

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  

 


