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ّإن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 
ّ وأشهد أن ال إله إال ,ّه اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي لهِسيئات أعاملنا, من هيد

 . ًاهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 {  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tz 
 ] .١٠٢: ل عمرانآ[
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, ورش األمور ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا, وخري اهلدي هدي حممد احلديث أصدق َّإن
 .حمدثاهتا, وكل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللة, وكل ضاللة يف النار 

الذي جعل يف كل زمان بقايا من أهل العلم, ينفون عن الدين تأويل  اهللانحمد 
ِّاجلاهلني, وحتريف الغالني, وانتحال املبطلني, يدعون من ضل إىل اهلدى, ويبرصون َّ 

  : , أما بعدىَبطريق اهلداية أهل العم
, وفهمها ملسو هيلع هللا ىلصُ هي دعوة اإلسالم كام أنزل عىل رسول اهللالسلفيةفإن املدرسة 

, وسار عليها التابعون رمحهم اهللا أمجعني, الذين يمثلون الطائفة املنصورة ژالصحابة
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ث والسنّة, ذه املدرسة بمدرسة أهل احلديـــــُ اشتهرت هدـــــأهل السنة واجلامعة, وق
ِ, واجتامعهم عىل السنّة يف زمن خروج الفرق التي أخرب ملسو هيلع هللا ىلصلتعظيمهم حديث رسول اهللا

 وسبعني أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ثنتني«:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصعنها رسول اهللا
ِثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف , عىل ثالث وسبعنيستفرتق إن هذه امللة , وملة
 IRH.»ما أنا عليه وأصحايب«:  عن الفرقة الناجية قالملسو هيلع هللا ىلصا سئلّ وملIQH.»اجلنة

 وجيل ملسو هيلع هللا ىلص, فقد افرتقت األمة ـــ بمناهجها ـــ بعد نبيهاملسو هيلع هللا ىلصوصدق رسول اهللا
 گّعىل عيل , وخرجواگذين قتلوا عثامنــــــخوارج الــــــظهر الــــــالصحابة والتابعني, ف

ّفكفروه وكفروا الصحابة   .ژّ
ّخرجوا العمل عن مسمى اإليامن وجعلوا إيامن الزاين وقابل هؤالء فرقة أ

وشارب اخلمر مرتكب الكبائر كإيامن الصائم القائم الذي ال يفرت عن العبادة, وهم 
 .املرجئة

 عىل جري العقول, وقاسوا اهللا بعقوهلم, فرق خاضوا يف صفات اهللا : ومنها
 كتابه الكريم, ووصفه به َوأبوا أن يقترصوا يف معرفة اإلله عىل ما وصف به نفسه يف

 . يف سنته الرشيفةملسو هيلع هللا ىلصرسوله
ًفرق ابتدعت طرقا يف العبادة والذكر, كالرقص, ورضب الدف والطبل : ومنها
ًضال عن ــــــرامات, فــــــــ ورضب الشيش الذي يعتربونه من الكــــــ بالنوبة ــــّمع ما يسمى 

ــــفعاعتقادهم يف بعض مشاخيهم أهنم يعلمون الغيب, وين يستعينون ــــــرون, فــــــون ويضــ
 .ًويستغيثون هبم وإن كانوا أمواتا

                                                            
 .وحسنه األلباين رمحه اهللا تعاىل يف صحيح سنن أيب داود) ٤٥٩٧(رواه أبو داود ) ١(
 .تعاىل يف صحيح سنن الرتمذيوحسنه األلباين رمحه اهللا ) ٢٦٤١(رواه الرتمذي ) ٢(
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َّ الذي شوه مجال اإلسالم, كام ظهرت فرق أخرى يطول احلديث بذكرها, األمر
 .وأظهره عىل أنه دين طقوس وخرافة

 :أسباب االفرتاق
تشابه من وتعود أسباب االفرتاق يف اجلملة إىل اجلهل, واتباع اهلوى, واتباع امل

النصوص, واخلوض يف علم الكالم املذموم الذي عابه السلف وهنوا عن االشتغال به, 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل باألحاديث الضعيفة والروايات املكذوبة عىل رسول اهللا

 : الواجب إزاء هذا االفرتاق
إزاء هذا االفرتاق املخيف, كان من الواجب التمسك بنصوص الكتاب والسنّة, 

ج السلف الصالح املنقول يف كتب السنن واآلثار والعقائد املروية بالسند والرجوع إىل منه
املتصل إىل السلف الصالح, وتصفية العلوم اإلسالمية من املناهج الدخيلة, ونبذ التقليد 

ديم فهم السلف الصالح من ــــــاد, وتقــــــَّاألعمى الذي تسبب بإغالق باب االجته
ــــقرآنية والنبوية, ألهنم أعالصحابة والتابعني للنصوص ال ناس بمضمون الرسالة ــــــلم الــ

 .ومدلوالت النصوص
 :وصف العلامء والدعاة إىل هذا املنهج

وملا قامت طائفة من العلامء والدعاة, للدعوة إىل نبذ التفرق يف املناهج, وترك 
علامء بأهنم ُاالبتداع يف الدين, والتمسك بام كان عليه السلف الصالح, وصف هؤالء ال

 .ّسلفيون
وملا التبست هذه التسمية أو النسبة إىل السلف, ـــ بل املنهج السلفي ـــ عىل كثري من 
ًالناس, فظنوه حزبا جديدا, أو مذهبا وليدا, كان من الواجب بيان املراد باملنهج السلفي,  ً ً ً

هجية, مع والتعريف به, وذلك من خالل التعريف باملصطلحات العلمية واأللقاب املن
 .بيان منهج السلف الصالح يف العقيدة والعبادة
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إن املوضوع حيتاج يف جتليته وإيضاحه عىل وجه الكامل والتامم : وال أبالغ إذا قلت
إىل صفحات ال يتسع هلا هذا البحث, لذلك آثرت االختصار قدر اإلمكان, واهللا 

 .املسؤول أن ينفع به فإنه ويل ذلك والقادر عليه
 
 
 

*****
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 تعريف باالسم واملصطلحات العلميةال

 
 

 . التعريف اللغوي واالصطالحي  :  املبحث األول
 ).أهل احلديث ـــ أهل السنة(ألقاب ذات صلة   :   املبحث الثاين
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 .التعريف اللغوي واالصطالحي  :   املبحث األول

 

 سلف السلفية يف اللغة مشتقة من كلمة سلف, ومعنى: التعريف اللغوي: ًأوال
 .يف اللغة, اليشء إذا مىض

ًواليشء سلفا«: قال يف القاموس املحيط َ ًمىض, وفالن سلفا وسلوفا: َّحمركة ــ ــــ َ ً :
ّتقدم, والسلف حمركة السلم, اسم من اإلسالف, والقرض الذي ال منفعة فيه : ََّ

ٍللمقرض, وعىل املقرتض رده كام أخذه, وكل عمل صالح قدمته, أو فرط فرط ل ٍ ٍ , وكل كُّ
 .من تقدمك من آبائك وقرابتك

ِّعبد الرمحن بن عبد اهللا السلفي املحدث, : ّسالف وأسالف, ومنه: وباجلمع
 IQH.»وآخرون منسوبون إىل السلف

 :التعريف االصطالحي: ًثانيا
ويف االصطالح الرشعي فإن كلمة السلف يراد هبا أصحاب القرون الثالثة 

ٍاخلريية ـــ غري من رمي ببدعة  خري الناس قرين, ثم «:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصَّـــ التي زكاها رسول اهللاُ
مينه, ويمينه ــادة أحدهم يــق شهــوم تسبــذين يلوهنم, ثم جييء قـــم الـــذين يلوهنم, ثــال

, والتابعون هلم بإحسان, ژالصحابة: وأصحاب القرون الثالثة هم IRH.»شهادته
 .وأتباع التابعني

                                                            
خمتـــار الـــصحاح : ًوانظـــر أيـــضا. مؤســـسة الرســـالة بـــريوت) ١٠٦٠(القـــاموس املحـــيط للفـــريوز آبـــادي ) ١(

 .دار الياممة الطبعة األوىل) ٢٠٣(لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي 
ومــــسلم . ُيف كتــــاب الــــشهادات, بــــاب ال يــــشهد عــــىل شــــهادة جــــور إذا أشــــهد) ٢٦٥٢(رواه البخــــاري ) ٢(
 ., ثم الذين يلوهنمژيف كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة) ٢٥٣٣(
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ً مؤمنا به ملسو هيلع هللا ىلصهو من لقي النبي: صحايب عند املحدثنيوال: تعريف الصحايب ـــ ١
 I@QH.ومات عىل اإلسالم

أهل البيت الذين :  عند أهل السنة واجلامعةژويدخل يف تعريف الصحابة
 .  عىل التعريف السابق ـــ  ــــ ملسو هيلع هللا ىلصلقوا النبي

ن ـــومل خيالف يف ذلك إال شذوذ م دول,ــــوقد اتفق أهل السنة عىل أن اجلميع ع
ًتدعة, وقد ذكر اخلطيب يف الكفاية فصال نفيسا يف ذلك فقالاملب عدالة الصحابة ثابتة «: ً

  : اىلــمعلومة بتعديل اهللا هلم, وإخباره عن طهارهتم واختياره هلم, فمن ذلك قوله تع
 {  R  Q  P  O  Nz  ]وقوله] ١١٠: آل عمران : {  \  [  Z

  ]z  ]وقوله] ١٤٣: البقرة : { b  a  `  _  ~  f  e  d  c  

   k  j  i  h  gz ] وقوله] ١٨: الفتح :  {  D  C  B  A

  M  L  K  J  I  H  G   F  Ez ]وقوله] ١٠٠: التوبة:  
 {  m  l  k  j  i   h  g  fz ] وقوله] ٦٤: األنفال :  {  ¢

  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  µ  ´   ³z ]ة يطول ذكرها, وأحاديث شهرية يكثر يف آيات كثريو] ٨: احلرش

تعدادها, ومجيع ذلك يقتيض القطع بتعديلهم, وال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهللا له إىل 
رناه, ــــــا ذكّ فيهم يشء ممملسو هيلع هللا ىلصسولهور اهللا ٍتعديل أحد من اخللق, عىل أنه لو مل يرد من

ج ــــــإلسالم, وبذل املهحال التي كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد ونرصة اــــألوجبت ال
تل اآلباء واألبناء, واملناصحة يف الدين واإليامن واليقني, القطع عىل ــــــواألموال, وق

َّتعديلهم, واالعتقاد لنزاهتهم, وأهنم كافة أفضل من مجيع اخلالفني بعدهم, واملعدلني  ّ
                                                            

 .بريوت ــــ املكتب اإلسالمي) ٢٤(حممد أديب صالح . ملحات يف أصول احلديث, د) ١(
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روى بسنده إىل الذين جييئون من بعدهم, هذا مذهب كافة العلامء ومن يعتمد قوله, ثم 
 فاعلم ملسو هيلع هللا ىلصًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا: أيب زرعة الرازي قال

 إلينا ىّا أدـــق, وما جاء به حق, وإنمــــــق, والقرآن حــــــ حملسو هيلع هللا ىلصأنه زنديق, وذلك أن الرسول
, وهؤالء يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, ژذلك كله الصحابة

 IQH.» هبم أوىل وهم زنادقةواجلرح
من لقيه وروى :  صحب الصحايب, وقيلوالتابعي هو من: تعريف التابعي ــــ ٢

أبو عمرو بن الصالح, واإلمام النووي, : عنه وإن مل يصحبه, وقد ذهب إىل القول الثاين
 I@RH.وغريمها

ني وأخذ واحدهم تابع التابعني, وهو من لقي التابع: تعريف أتباع التابعني ــــ ٣
 .عنهم

فالــسلف إذن مــصطلح يطلــق عــىل األئمــة املتقــدمني مــن أصــحاب القــرون الثالثــة 
ـــــــاألول ـــــــى املــ ـــــــباركة مــ ــــــن الــ ـــــــابعـــابة والتـــصحـــ ـــــــني, وتــ   ابعي التــــــابعني املــــــذكورين يف حــــــديثــ

 خري الناس قرين, ثم الذين يلوهنم, ثم الذين يلوهنم, ثم جيـيء قـوم تـسبق«: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
 ISH.»شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته

 :عىل من يطلق لفظ السلف باملصطلح العلمي املنهجي
ُوملا كان السبب الذي أوجب تزكية السلف ومدحهم, منهجهم العلمي, وما  ُ
كانوا عليه من التمسك بالسنّة واالجتامع عليها, صار كل من يتمسك بمنهجهم العلمي 

                                                            
 ).١٠ ــــ ١/٩(اإلصابة يف متييز الصحابة, للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ) ١(
ــــ دار الكتـــاب العـــريب) ٩٤(للنـــووي التقريـــب والتيـــسري : انظـــر) ٢(   وملحـــات يف أصـــول احلـــديث,. بـــريوت ـــ
 ).٦٢(حممد أديب صالح . د
 .سبق خترجيه) ٣(
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 ًلفيا باملعنى العلميــــــى ســــــّب السنن واآلثار والعقائد, يسمالبارز واملنقول إلينا يف كت
املنهجي, وإن باعدت بينه وبينهم األماكن واألزمان, وكل من خالفهم فليس منهم, وإن 

 IQH.عاش بني أظهرهم ومجعه هبم نفس املكان والزمان
 :حكم االنتساب إىل السلف الصالح

ى الطائفة التي جعل اهللا ـــــ, انتساب إلژالحــــــ الصلفــــــى الســــــإن االنتساب إل
ًعدال : أي] ١٤٣: البقرة [ Zz  ]  \  [  }  : إمجاعهم حجة, قال تعاىل

َّ, كام رتب اهللا عىل خمالفتهم صيل جهنَّم  z[}  : ًخيارا يف كل األمور لتنكري قوله
 ^   _  `  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a }  : بقوله

  r   q  po  n  mz] هم, ـــولـــجية قـــىل حـــَّد دل عـــ, وق]١١٥: النساء
ًفدل عىل أن هلم قوال متبوعا] ١٠٠: التوبة [H  G   Fz  } : قوله ً َّ. 

 أو اجلامعات, أو وهذا بخالف االنتساب إىل األشخاص, أو العادات,
جة, واالنتساب إىل من األحزاب, فإنه انتساب إىل من خيطئ ويصيب, وليس اتفاقهم ح

 .خيطئ خطأ, وإىل من جعل الشارع إمجاعهم حجة ليس بخطأ
ُبعض من أطلق عليه لقب   :من أهل العلم) سلفي(ُ

عىل بعض أهل العلم اللتزامهم بمنهج السلف ) السلفي(ُوقد أطلق لقب 
 :ّالصالح, ومتييزهم عن غريهم ممن خالف منهج السلف أو تلبس ببدعة, ومن هؤالء

ّاإلمام احلافظ حمدث إقليم فارس, أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان ـ  ــ١
َالفاريس الفسوي ًوما علمت يعقوب الفسوي إال سلفيا, وقد «: , قال عنه احلافظ الذهبيَ ََ َّ َ

                                                            
 ـــــ دار طيبـة) ٥٢(, مجع حممد عبد اهلادي املـرصي )معامل االنطالقة الكربى(أهل السنة واجلامعة : انظر) ١(

 .م١٩٨٨الرياض 



 
 

١٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ًصنَّف كتابا صغريا يف السنَّة ً«.IQH  
, فقد ثّاإلمام احلافظ شيخ اإلسالم أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني املحد ـــ ٢

  أي  ــــ فقال, ّما يشء أبغض إيل من علم الكالم ـــــــ ّعلق الذهبي عىل قول الدارقطني
ًمل يدخل الرجل أبدا يف علم الكالم, وال اجلدال, وال خاض يف ذلك, بل كان «:  ــــالذهبي
 IRH.»ًسلفيا

 املذهب كان يعرف«: , قال عنه الذهبياإلمام الوزير حييى بن حممد بن هبرية ـــ ٣
ًوالعربية والعروض, سلفيا, أثريا ً َ«.ISH  

, فقد قال الشيخ جمد الدين عيسى ابن اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقديس ـــ ٤
ًوكان ثقة ثبتا, ذكيا, سلفيا«: عنه الذهبي ً ً ً«.ITH 
كان ذا «: , قال عنه الذهبياحلافظ أبو عمرو عثامن بن الصالح الشهرزوري ـــ ٥
لفي ـــتني الديانة, ســـان مـــبة, ووقار وهيبة, وفصاحة, وعلم نافع, وكٍجاللة عجي

  IUH.»اجلملة
, فقد قال عنه احلافظ ابن حممد بن القاسم بن سفيان املرصي املالكي الفقيه ـــ ٦

َّكان رأس املالكية بمرص وأحفظهم للمذهب, مع املتقنني فن «: حجر العسقالين رمحه اهللا
 الدين والورع, وله أحكام القرآن, ومناقب مالك والرواة عنه, التاريخ واألدب مع

                                                            
 ).١٣/١٨٣(سري أعالم النبالء للحافظ الذهبي ) ١(
 ).١٦/٤٥٧(سري أعالم النبالء ) ٢(
 ).٢٠/٤٢٦(نفس املصدر ) ٣(
 ).٢٣/١١٨(نفس املصدر ) ٤(
 ).٢٣/١٤٢(نفس املصدر ) ٥(



 
 

١٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 IQH.»وغري ذلك, وكان سلفي املذهب واملناسك, والواهي يف الفقه,
َّوباجلملة, فإن العلامء واألعالم حفاظ السنة واألثر, فقهاء امللة ونارصو السنّة 

 كثري, والبغوي, ّسلفيون يف معتقدهم, كشيخ اإلسالم ابن تيمية, وابن القيم, وابن
 .وغريهم كثري

فالذي حيتاج «: بل قال الذهبي عند كالمه عىل الرشوط التي حيتاج إليها احلافظ
ًإليه احلافظ أن يكون تقيا, ذكيا, نحويا لغويا, زكيا حييا, سلفيا ً ً ً ً ً ًَ َ«.IRH 

 
 
 

***** 

                                                            
 ).٥/٣٤٨(لسان امليزان للحافظ ابن حجر العسقالين ) ١(
 ).١٣/٣٨٠(سري أعالم النبالء ) ٢(



 
 

١٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  .ألقاب ذات صلة  :   املبحث الثاين
لفية هي املدرسة اإلصالحية التي والدعوة الس: مدرسة أهل احلديث: ًأوال

 ويعنون به رواية ملسو هيلع هللا ىلصُاشتهرت بمدرسة أهل احلديث, ألهنم يعظمون حديث رسول
: صابوينـــثامن الـــو عـــال أبـــسنَّة واجتناب البدعة كام قـــاع الـــهدهم يف اتبـــذلون جـــودراية, ويب

ني, ويتمسكون بام كانوا به ويقتدون بالسلف الصاحلني من أئمة الدين وعلامء املسلم«
 IQH.»متمسكني من الدين املتني واحلق املبني
 :سبب التسمية بأهل احلديث

ُّا سموا بأصحاب ــــــوإنم«: أهل احلديثــــــقال الشهرستاين يف سبب تسميتهم ب ُ
احلديث, ألن عنايتهم بتحصيل األحاديث, ونقل األخبار, وبناء األحكام عىل النصوص, 

ًن إىل القياس اجليل واخلفي ما وجدوا خربا أو أثراوال يرجعو ً«.IRH 
 :أبرز علامء مدرسة أهل احلديث

ـــي, وأحــــــمالــك, والــشافع: لقــد آلــت زعامــة مدرســة أهــل احلــديث إىل األئمــة مد, ـــــ
  وســـــفيان الثـــــوري, وحييـــــى بـــــن ســـــعيد القطـــــان, ووكيـــــع بـــــن اجلـــــراح, وســـــفيان بـــــن عيينـــــة,

 واألوزاعـــي, والليـــث بـــن ســـعد, وعـــيل بـــن لـــرمحن بـــن مهـــدي,وشـــعبة بـــن احلجـــاج, وعبـــد ا
ـــــاملــــديني, وحييــــى بــــن معــــني, وأبــــو بكــــر بــــن أيب شــــيبة, وأب ـــــو زرعــــة الـــــ ـــــواب رازي,ـــــ ن جريــــر ـــــ

الطــربي, والبخــاري, ومــسلم, والنــسائي, وأبــو داود, والرتمــذي, وابــن ماجــه, وابــن قتيبــة 
 ISH.الدينوري

                                                            
 ).١١٤(الرمحن الصابوين عقيدة السلف أصحاب احلديث, أليب عثامن إسامعيل بن عبد ) ١(
 ).١/٢٠٦(امللل والنحل للشهرستاين ) ٢(
ــــــ ١٢١(وعقيـــــدة الـــــسلف أصـــــحاب احلـــــديث ) ١/٢٠٦(امللـــــل والنحـــــل : انظـــــر) ٣( واملـــــدخل إىل ) ١٢٢ ــ

 ).١٨ ــــ ١٧(عمر سليامن األشقر . دراسة املدارس واملذاهب الفقهية, د



 
 

١٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :لزوم أهلهوديث أقوال األئمة يف اتباع احل
: وقد توافرت أقوال األئمة يف اتباع احلديث ولزوم أهله, فقد قال البويطي

إذا :  وقال.ًعليكم بأصحاب احلديث, فإهنم أكثر الناس صوابا«: سمعت الشافعي يقول
ًرأيت رجال من أصحاب احلديث فكأنام رأيت رجال من أصحاب رسول اهللا , ملسو هيلع هللا ىلصً

 IQH.»األصل فلهم علينا الفضلًجزاهم اهللا خريا, حفظوا لنا 
 :ومن شعر اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف هذا املعنى

 دينــــــــــــإال احلديث وإال الفقه يف الــــ  علوم سوى القرآن مشغلةالكل 
ــــــــــالعلم ما كان فيه ق  IRHوما سوى ذاك وسواس الشياطني  ال حدثنــاــــــــــ

 :, حيث أنشد يقولومنهم اإلمام أمحد رمحه اهللا
 نــــــــعم املـــــطية للفتـــــــى األخبـــار  ـــــــارـــــــــــــــــــــــــــــٍـد آثـــــــديـــن الــنبي مـــحمـ

 فــــــــالرأي ليــــــــــل واحلديث هنار   عن علم احلديث وأهلهُال تعد
ــــشمس ط  دىـــولربام جهل الفتى سبل اهل  ISHــــــــــالعة لــها أنواروالـــــ

  الــــــــق: الــــــــألة, فقـــن مـــــســــــــه رجـــــل عــــــــومـــــنهم اإلمـــــام مالـــــك رمحـــــه اهللا, حيـــــث سأل
ــــ كـــذا وكـــذا, فقـــال الملسو هيلع هللا ىلصرســـول اهللا ــــأرأي: رجلــ ــــ ت ?ــ ــــي ـــ ــــريد رأي مــ ــــ الكــ ــــفق ـــ ــــال مــ    :الكــ

  {  h  g      f  e  d  c  b   a  `    _        ~    }z] ٦٣ :النور.[ITH 

                                                            
 ).١٠/٢٥٤(البداية والنهاية البن كثري الدمشقي ) ١(
 .نفس املصدر) ٢(
أســانيد هــذه اآلثــار يف : , قــال ابــن القــيم)١/٥٥(إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني البــن القــيم اجلوزيــة ) ٣(

 .غاية الصحة
 ).١/٢١٦(رشح السنة لإلمام البغوي ) ٤(



 
 

١٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :أهل السنة واجلامعة: ًثانيا
هم يف العلم والعمل لقب توكام أطلق عىل السلف الصالح ومن سار عىل طريق

ً والعمل به, فقد أطلق عليهم أيضا لقب ملسو هيلع هللا ىلصأهل احلديث لتمسكهم بحديث رسول اهللا ُ
ّأهل السنة واجلامعة, ألهنم متسكوا بالسنة واجتمعوا عليها يف عرص ظهور الفرق التي 

ِأال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا عىل ث«:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصأخرب عنها رسول اهللا نتني َّ
نتان وسبعون يف النار, وواحدة ِ ستفرتق عىل ثالث وسبعني, ثامللة ملة, وإن هذه وسبعني

 IRH.»ما أنا عليه وأصحايب«: ويف رواية قال IQH.»يف اجلنة, وهي اجلامعة
 :تعريف لفظ السنة واجلامعة

ًمشتقة من سن يسن سنّا فهو مسنون: لسنة يف اللغةا ُّ الطريقة والسرية : والسنة. َّ
ًلتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب, وذراعا «: ملسو هيلع هللا ىلصحممودة كانت أم مذمومة, ومنه قوله ً

 ISH. احلديث»بذراع
خيتلف تعريف السنة يف االصطالح عند العلامء بحسب : السنّة يف االصطالح

 :ص هلا, وسأوجز بيان ذلك بام ييلاستعامل أهل االختصا
 من قول, أو فعل, أو ملسو هيلع هللا ىلصُهي كل ما أثر عن النبي: السنة يف استعامل املحدثني ـــ ١

ِتقرير, أو صفة خلقية أو خلقية, أو سرية, سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها ُِ ُْ َ. 
هي  ــــ الفقهعلامء أصول : واملراد باألصوليني ــــ :السنة يف اصطالح األصوليني ـــ ٢

ً من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليال حلكم ملسو هيلع هللا ىلصكل ما صدر عن النبي
                                                            

 .سبق خترجيه) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
ومــــسلم . ر عــــن بنــــي إرسائيــــليف كتــــاب أحاديــــث األنبيــــاء, بــــاب مــــا ذكــــ) ٣٤٥٦(أخرجــــه البخــــاري ) ٣(
 .يف كتاب العلم, باب اتباع سنن اليهود والنصارى) ٢٦٦٩(



 
 

١٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .رشعي
 ومل يكن من باب الفرض أو ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت عن النبي: السنة يف اصطالح الفقهاء ـــ ٣

 I@QH.الواجب, وهي هنا بمعنى املستحب
ح علامء العقيدة عىل وتطلق السنة يف اصطال: السنة يف اصطالح علامء العقيدة ـــ ٤

ً اعتقادا ومنهجا, ويقابل السنة هبذا املعنىژ وأصحابهملسو هيلع هللا ىلصما كان عليه الرسول ً :
ً منكم فسريى اختالفا كثريا, فعليكم بسنتي وسنة ْشِعَفإنه من ي«: ويف احلديث. البدعة ً

حمدثات تمسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وــــــراشدين املهديني, فــــــاخللفاء ال
ٍاألمور, فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ٍ ٍ«.IRHومنه قول الزهري رمحه اهللا  :

   ISH.»االعتصام بالسنة نجاة«
 ):أهل(إضافة السنة إىل لفظ 

القوم املنتسبون إىل السنة, : فإذا أضيفت السنة إىل لفظ أهل, فيكون املراد
 .أهل السنة واجلامعة: هم لقباملتمسكون هبا, املجتمعون عليها, ولذلك أطلق علي

يا أهل السنة ترفقوا رمحكـم اهللا, فـإنكم مـن «: ومنه قول احلسن البرصي رمحه اهللا
ًاستوصـــــوا بأهـــــل الـــــسنة خـــــريا فـــــإهنم «:  وقـــــول ســـــفيان الثـــــوري رمحـــــه اهللاITH.»أقـــــل النـــــاس
  إن مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعادة«:  ومنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــول أيـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــسختياين رمحـــــــــــــــــــه اهللاIUH.»غربـــــــــــــــــــاء

                                                            
 ).٤٨ ــــ ٤٧(مصطفى السباعي . السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي, د: انظر) ١(
) ٤٢(وابـــن ماجـــه . يف كتـــاب الـــسنة, بـــاب يف لـــزوم الـــسنة) ٤٦٠٧(وأبـــو داود ) ٤/١٢٦(رواه أمحـــد ) ٢(

 ).٩٣٧(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم . اخللفاء الراشدين املهدينيباب اتباع سنة 
 ).١/٦٢(الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ) ٣(
 ).١/٦٣(نفس املصدر ) ٤(
 ).١/٧١(نفس املصدر ) ٥(



 
 

٢٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IRH.», أن يوفقهام اهللا لعامل من أهل السنة, واألعجميIQHاحلدث
 .العدد الكثري من الناس: واجلامعة يف اللغة: معنى اجلامعة لغة

 .وردت عدة أقوال يف تفسري اجلامعة: ًواصطالحا
 يف بعض الروايات وهي السواد األعظم, وهذا التفسري ورد: القول األول

 I@TH.لكائي يف رشح أصول االعتقاد, والالISHضعيفة, رواها ابن أيب عاصم يف السنَّة
هم مجاعة أهل العلم واألثر واحلديث,كام قال اإلمام أمحد رمحه اهللا : القول الثاين

: ال البخاري رمحه اهللاــ وقIUH.»هي أدري من فال أهل احلديث تكنإن مل «: جامعةــــــن الــــــع
       IVH.»هم أهل العلم«

 عندما سئل عن الفرقة ملسو هيلع هللا ىلص, لقولهملسو هيلع هللا ىلصاهللاهم أصحاب رسول : القول الثالث
   IWH.»ما أنا عليه وأصحايب«: الناجية, من هم ? قال

ٍأن لفظ اجلامعة يدور حول معان : خالصة القول يف املفهوم الرشعي ملعنى اجلامعة
أهل السنة واالتباع, وهم الفرقة الناجية, وهم : متقاربة, تنتهي إىل أن اجلامعة هم

                                                            
 .صغري السن: أي) ١(
 ).١/٦٦(الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٢(
 .وضعفه األلباين رمحه اهللا تعاىل) ٨٠(ب السنَّة البن أيب عاصم رقم كتا) ٣(
َويف ســنده أبــو غالــب وهــو ضــعيف, وداود بــن أيب سليك) ١/١١٥(رشح أصــول االعتقــاد ) ٤( ــ قــال عنــه . ُ

 .مقبول: احلافظ يف التقريب
 ).١٦٥(الرسالة املستطرفة ) ٥(
ومــا أمــر . Zz  ]  \  [  }  بـاب ذكـره البخــاري يف كتـاب االعتــصام بالكتـاب والــسنة,) ٦(

 .بلزوم اجلامعة, وهم أهل العلمملسو هيلع هللا ىلص النبي
 .سبق خترجيه) ٧(



 
 

٢١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

م بإحسان من أئمة اهلدى والعلم والفقه, ومن اقتدى هبم واتبع الصحابة والتابعون هل
 I@QH.سبيلهم من املؤمنني إىل قيام الساعة
وسبب التسمية بأهل السنة ظهور البدع واألهواء, : سبب التسمية بأهل السنة

 .ّفميز علامء السنة أهل السنة عن أهل البدعة واألهواء
رز مصطلح أهل السنة يف مطلع القرن وقد ب: تاريخ ظهور التسمية بأهل السنة

 يسألون عن مل يكونوا«: قال ابن سريين رمحه اهللا. الثاين عند ظهور البدع واألهواء
ّسموا لنا رجالكم, فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ : اإلسناد, فلام وقعت الفتنة, قالوا

   IRH.»حديثهم, وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم
 بالتمسك بالسنة, ملسو هيلع هللا ىلصر النبيــــــذه التسمية, أمـــــومستند ه: ةمستند هذه التسمي

عليكم «:  وقولهISH.»عليكم بسنتي«: ملسو هيلع هللا ىلصولزوم اجلامعة عند االفرتاق, وذلك يف قوله
 ITH.»باجلامعة

 

                                                            
لألســتاذ الــدكتور نــارص بــن عبــد الكــريم العقــل حفظــه اهللا, رســالة ماتعــة يف مفهــوم أهــل الــسنة اجلامعــة ) ١(

 . ــــ الرياض ــــ وطن, مطبوعة بدار ال)مفهوم أهل السنة واجلامعة عند أهل السنة واجلامعة: (موسومة باسم
رواه مــــسلم يف املقدمــــة, بــــاب بيــــان أن اإلســــناد مــــن الــــدين وأن الروايــــة ال تكــــون إال عــــن الثقــــات وأن ) ٢(

 .جرح الرواة بام هو فيهم جائز بل واجب
 .سبق خترجيه) ٣(
 .وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي) ٢١٦٥(رواه الرتمذي ) ٤(



 
 

٢٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املنهج العلمي ملدرسة أهل احلديث والسنة

 ).يف العقيدة(
 



 
 

٢٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :تعريف العقيدة
َمن مادة عقد, يقال يف لغة العربمأخوذة : العقيدة يف اللغة َ عقد احلبل والبيع : َ

 I@QH.َّإذا شده: والعهد يعقده
 I@RH.احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده: والعقيدة

هي اإليامن اجلازم بربوبية اهللا تعاىل وألوهيته : ًوالعقيدة اإلسالمية اصطالحا
ّيوم اآلخر, والقدر خريه ورشه, وسائر ـــــالله, وـــــوأسامئه وصفاته, ومالئكته, وكتبه, ورس

 I@SH.ما ثبت من أمور الغيب, وأصول الدين وما أمجع عليه السلف الصالح
 :عقيدة السلف الصالح أصحاب احلديث

َملا كانت الغاية التي خلق اهللا هلا اإلنس واجلن عبادة اهللا تعاىل وحده ونفي  َّ
َالرشيك عنه, سمي هذا الدين دين التوحي أعظم فريضة فرضها اهللا عىل «فالتوحيد . دّ

ًالعباد علام وعمال, وألجله أرس َّل, وأنزلت الكتب, وبه تكفر الذنوب ـــــلت الرســـــً
 ITH.»وتستوجب اجلنة, وينجى من النار

 :اهتامم املدرسة السلفية بالتوحيد
 ٍلذلك فقد اهتم السلف الصالح بقضية التوحيد أكثر من اهتاممهم بأي قضية

 يف العهد ملسو هيلع هللا ىلصأخرى, وعىل هذا كان مدار القرآن املكي حني كان ينزل عىل رسول اهللا
                                                            

 ).٢٨٨(خمتار الصحاح و). ٣٨٣(القاموس املحيط ) ١(
 ـــــــ حامــد عبـــد القــادر ـــــــ إبـــراهيم مــصطفى ــــــ أمحــد الزيـــات: مجاعـــة مــن املـــؤلفني) ٦١٤(املعجــم الوســيط ) ٢(

 .حممد عيل النجار
طبــــع جممــــع امللــــك فهــــد ) ٢٤(الــــوجيز يف عقيــــدة الــــسلف الــــصالح, عبــــد اهللا بــــن عبــــد احلميــــد األثــــري ) ٣(

 .لشؤون اإلسالمية بالرياضباملدينة املنورة, توزيع وزارة ا
 ).٢٣(حاشية ثالثة األصول للشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم احلنبيل ) ٤(



 
 

٢٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ن صدورهم كل ـــــ, وينزع مژاألول لإلسالم, يثبت هذه احلقيقة يف نفوس الصحابة
 .قضية أو فهم أو اعتقاد يتصل بالرشك

ضية وهذه هي العقيدة السلفية, إفراد اهللا بالعبادة, وسد الذرائع والوسائل املف
ًإىل الرشك الذي سامه اهللا ظلام, ولذلك ملا نزل قوله تعاىل ّ :  {  D  C  B  A

  F    Ez ]ذلك عىل املسلمني, َّشق: گ قال عبد اهللا بن مسعود]٨٢: األنعام 
ما قال أمل تسمعوا ليس ذلك إنام هو الرشك «: قالنفسه ? نا ال يظلم ُّأييا رسول اهللا : فقالوا

  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z «.IQH  } : ظهلقامن البنه وهو يع
ًسمي الرشك ظلام ألن أصل الظلم«: قال البغوي رمحه اهللا هو وضع اليشء يف : ّ

   IRH.»غري موضعه, ومن أرشك فقد وضع الربوبية يف غري موضعها, وهو أعظم الظلم
من تأمل نصوص الكتاب «: قال الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا

ُّالسنة يف هذا الباب, رأى نصوصا كثرية حتثو  عىل القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ً
ً عىل اإلنابة إىل اهللا وانحصاره يف تعلق القلب باهللا رغبة ورهبة,ِّويغذيه, من احلث إىل أن  ــــ ً

ً عن أقوال وأفعال خيشى أن يتوصل هبا إىل الرشك, كل ذلك محاية وهنى ــــ قال ُ ُ
   ISH.»دللتوحي

ُواملدرسة السلفية تعترب التوحيد اهلدف األسمى الذي أرسلت لتحقيقه الرسل, 
g  f  e  d   c  }  : ُوأنزلت به الكتب, فهو الغاية من الوجود لقوله تعاىل

                                                            

ـــــــاب قــــــول اهللا تعـــــــــــاىل) ٣٤٢٩(رواه البخــــــاري ) ١( C  B  A  }  : يف كـــــــــتاب أحــــــــــــاديث األنبيــــــاء, بـــــ

G   F  E  D z  .  ن وإخالصهيف كتاب اإليامن, باب صدق اإليام) ١٢٤(ومسلم. 
 ).١/٨٠(رشح السنة للبغوي ) ٢(
 .طبع اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية) ٧٦ ــــ ٧٥(القول السديد يف مقاصد التوحيد ) ٣(



 
 

٢٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

   hz ]ــال:  قالگوهو حق اهللا عىل العبيد, حلديث معاذ]. ٥٦: الذاريات  قـــ
أن «: اهللا ورسوله أعلم, قال:  قال.» عىل العباد ?يا معاذ, أتدري ما حق اهللا«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

أن «: قال. اهللا ورسوله أعلم:  قال.»أتدري ما حقهم عليه ?. ًيعبدوه وال يرشكوا به شيئا
 IQH.»ال يعذهبم

ُوملا كان التوحيد هو الغاية الذي خلقت له البرشية, وهو حق اهللا عىل العباد, 
ً بعد ذلك مبنية عليه, فمن استجاب ه, ثم الرشائعًكانت الرسل تبعث ابتداء بالدعوة إلي

خاطب بالتكاليف, وقد أمجع العلامء عىل ـــــندئذ يـــــَّللتوحيد وختلص من الرشك وشوائبه, ع
ًالم, والذي ال يكون موحدا ال يكون ـــــوب العبادات, اإلســـــأن أول رشط من رشائط وج

. توحيد مردودةـــدون الـــــيد تكون مقبولة, وبًمسلام, فالتكاليف الرشعية مع وجود التوح
:  إىل نحو أهل اليمن, قال له بن جبل معاذملسو هيلع هللا ىلصملا بعث النبي:  قالگفعن ابن عباس

ٍإنك تقدم عىل قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهللا تعاىل, «
 »... يومهم وليلتهم فرض عليهم مخس صلوات يف قد فأخربهم أن اهللا,فإذا عرفوا ذلك

     IRH.احلديث
ًفأمره أن يدعوهم أوال إىل التوحيد وتصحيح العقيدة, فإن هم أطاعوا لذلك, 

 .عندها أمره بمطالبتهم بتكاليف اإلسالم التي ال تقوم وال تقبل قبل تصحيح العقيدة

                                                            
أمتـه إىل توحيـد اهللا تبـارك ملسو هيلع هللا ىلص يف كتاب التوحيد, بـاب مـا جـاء يف دعـاء النبـي) ٧٣٧٣(رواه البخاري ) ١(

 .ًباب الدليل عىل أن من مات عىل التوحيد دخل اجلنة قطعايف كتاب اإليامن, ) ٣٠(ومسلم . وتعاىل
أمتـه إىل توحيـد اهللا تبـارك ملسو هيلع هللا ىلص يف كتاب التوحيد, بـاب مـا جـاء يف دعـاء النبـي) ٧٣٧٢(رواه البخاري ) ٢(

 .يف كتاب اإليامن, باب الدعاء إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم) ١٩(ومسلم . وتعاىل



 
 

٢٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 : هيتم بالتوحيد قبل التجمع وأخذ الوالءملسو هيلع هللا ىلصالنبي
 واهتاممه بالتوحيد واالعتقاد قبل ملسو هيلع هللا ىلصنبيً ويزداد األمر وضوحا بمنهج ال

 أقبل إليه ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا: گالتجمع وأخذ الوالء, من حديث عقبة بن عامر
ركت هذا, ـــــًول اهللا, بايعت تسعة وتـــــيا رس: ًرهط, فبايع تسعة وأمسك عن واحد, فقالوا

   IQH.»ًيمة فقد أرشكَّمن علق مت«: فأدخل يده فقطعها فبايعه, وقال .»إن عليه متيمة«: قال
 :التوحيد أول دعوة الرسل

j  i  h  g  f  e  d  }  : والتوحيد أول دعوة الرسل, قال تعاىل

n  m   l  k z ] گفقال عن نوح] ٣٦: النحل :  {  `  _   ~

 j  i  h  g  f  e   d  c  b   a k   z ] ن ـــال عـــ وق ,]٢٣: ؤمنونــــامل
  ª       ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� z|  {    ~  }  : گودـــه
¾  ¿  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  ÂÁ  À  }  : گالحـــن صـــ وقال ع ,]٥٠: هود[

Ë  Ê  É  È z  ][  ^  }  : گوقال عن شعيب, ] ٦١: هود\   [  Z  Y

f  e  d  c  b  a  `  _ z ] ²  }  : گ, وقال عن عيسى] ٨٤: هود

  »  º  ¹   ¸¶  µ  ´  ³z ]وأمر اهللا نبيه  ,]٥١: مرانآل ع 
b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z   } :   أن يقول ألهل الكتابملسو هيلع هللا ىلصًحممدا

r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c z   
q  p  o  n  m  l   } : , فإن اهللا تعاىل قال وباجلملة] ٦٤: آل عمران[

  v  u  t  s  rz ]٢١: البقرة  .[ 

                                                            
 ).٤٩٢(باين يف السلسلة الصحيحة برقم وصححه األل) ٤/١٥٦(رواه أمحد ) ١(



 
 

٢٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :  بالتوحيدژلصحابةمن صور اهتامم ا
 اهللا بن عبد امرأة  بالتوحيد, ما جاء عن زينبژومن صور اهتامم الصحابة

ٍكان عبد اهللا إذا جاء من حاجة فانتهى إىل الباب, تنحنح وبزق :  قالتگمسعود
وعندي : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح, قالت: ا عىل يشء يكرهه, قالتكراهية أن هيجم منّ

ة, فأدخلتها حتت الرسير, فدخل فجلس إىل جنبي فرأى يف عنقي عجوز ترقيني من احلمر
َخيط أرقي يل فيه, قالت: قلت: ما هذا اخليط ? قالت: ًخيطا, قال :  فأخذه فقطعه ثم قال:ُ

إن الرقى والتامئم «:  يقولملسو هيلع هللا ىلصإن آل عبد اهللا ألغنياء عن الرشك, سمعت رسول اهللا
َلــــم : له فقلت:قالت .»ِوالتولة رشك كنت أختلف إىل ف هذا وقد كانت عيني تقذف  تقولِ

 كان ,ك عمل الشيطانل ذ كان إنام: قال ?كان إذا رقاها سكنتو ,فالن اليهودي يرقيها
: ملسو هيلع هللا ىلص يكفيك أن تقويل كام قال رسول اهللا كان إنام, عنهاّ فإذا رقيها كف,ينخسها بيده

 ال يغادر ً شفاء ال شفاء إال شفاؤك وأنت الشايفِ اشف,أذهب البأس رب الناس«
 IQH.»ًسقام

 : بالتوحيدملسو هيلع هللا ىلصمن صور اهتامم أهل بيت رسول اهللا
ــــبيـــت بالتوحيـــد مالومـــن صـــور اهـــتامم أهـــل  ــــا رواه ابـــن أبـــ  عـــن عـــيل بـــن IRHي شـــيبةـــ

ٍأنــــه رأى رجــــال جيــــيء إىل فرجــــة كانــــت عنــــد قــــرب النبــــي: گاحلــــسني يها ــــــ فيــــدخل فملسو هيلع هللا ىلصً
ــــــدعو, ف   نــــــــــدي عــــــــــن جــــــــــي عــــــــــن أبـــــــــــحديث ســــــمعته مـــــــــــدثك بــــــــــأال أح: الــــــــــدعاه فقــــــــــفي
ًيدا, وال بيــــــوتكم قبــــــورا, وصــــــلوا عــــــــــال تتخــــــذوا قــــــربي ع«: الــــــــــ قملسو هيلع هللا ىلصرســــــول اهللا ّيل فــــــإن ــــــــــًُ

                                                            
 ).٣٣١(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ). ٣٥٣٠(وابن ماجه ). ١/٣٨١(رواه أمحد ) ١(
 .بريوت ــــ دار الفكر) ٢/٢٦٨(يف املصنف ) ٢(



 
 

٢٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  IQH.»صالتكم تبلغني حيثام كنتم
  :التوحيد الذي جاءت به الرسل

بود بحق إال اهللا, والتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد اهللا بالعبادة, فال مع
وعندما نقول إفراده بالعبادة, ال نعني بذلك الصالة والزكاة والصوم فحسب, بل كل ما 

فالدعاء عبادة ال جيوز رصفه لغري اهللا, قال . يندرج حتت هذه اللفظة من أقوال وأفعال
 .]١١٠: اإلرساء [ z z  }   |  {    ~  _`  f  e   d  c  b  a} :  تعاىل
 Î  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï z } : وقال

 والنذر عبادة ال جيوز IRH.»الدعاء هو العبادة«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا]. ١٠٦: يونس[
 لقوله والذبح عبادة ].٢٩: احلج[ �z   ¡  } : رصفه لغري اهللا لقوله تعاىل

: هـــولـــوق]. ١٦٢: األنعام[ ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £z  »  } : تعاىل
 {     |  {  zz ]لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: ويف احلديث]. ٢: الكوثر«.ISH 

Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  } : واالستغاثة عبادة لقوله تعاىل

  Þ    Ý  Ü  Ûz ]هـــولـــوق]. ١٠٦: ســيون : {  D  C  B  A  

  Ez ]ولهـــوق]. ٩: األنفال : {«    ª  ©  ¨    °  ¯  ®     ¬ 

  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²  ±z ]واالستعانة عبادة ]. ٦٢: النمل
                                                            

ًال جتعلــــوا بيــــوتكم قبــــورا, وال جتعلــــوا قــــربي «: بلفــــظگ عــــن أيب هريــــرة) ٢١٤٢(ورواه أبــــو داود ) ١(
َّ وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيث كنتمًعيدا,  .صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. »ُّ

وصــــــححه ) ٣٨٢٨(وابــــــن ماجــــــه ) ٣٣٧٢(والرتمــــــذي ) ١٤٧٩(وأبــــــو داود ) ٤/٢٦٧(رواه أمحــــــد ) ٢(
 .األلباين رمحه اهللا تعاىل

 .لعن فاعلهيف كتاب األضاحي, باب حتريم الذبح لغري اهللا تعاىل, و) ١٩٧٨(رواه مسلم ) ٣(



 
 

٢٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إذا «: ملسو هيلع هللا ىلصوحلديث رسول اهللا]. ٥: الفاحتة[ U  T  S  Rz  } :  لقوله تعاىل
من حلف «: ملسو هيلع هللا ىلص واحللف عبادة لقولهIQH.»سألت فاسأل اهللا, وإذا استعنت فاستعن باهللا

 IRH.»بغري اهللا فقد أرشك
 من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد (مور وغريها فكل هذه األ

ائر األذكار ــــعليمه, وســــوالتمجيد والتهليل والتكبري وتالوة القرآن وتدبره وتعلمه وت
املرشوعة, وحمبة اهللا ورسوله واملؤمنني, واملحبة يف اهللا والبغض فيه, واملواالة واملعاداة 

بادات التي ال خترج عن تعريفنا بأن العبادة اسم جامع لكل ما ألجله, وغري ذلك من الع
 ISH.)حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة 

والعبادة إن كانت هللا فهو التوحيد الذي هو أرشف املطالب, وإن كانت لغريه 
  ¿  À  ½  ¾} : فالرشك األكرب املخلد صاحبه يف النار والعياذ باهللا, قال تعاىل

  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Áz ]الـــوق , ] ٥: األحقاف:  
 {  ¶ ¸  ¹    º     »  ¼    ½   ¾   ¿    À       Á  Â   Ã       È  Ç      Æ  ÅÄ 

   Éz ] ١١٧: املؤمنون.[ 
ق العباد هو توحيد اهللا بأفعاله, وهو االعتقاد أن اهللا تعاىل خال: توحيد الربوبية

عز ويذل, وهو ــــمنع, وينفع ويرض, ويــــو الذي يعطي ويــــورازقهم, حمييهم ومميتهم, وه
َّاملترصف يف هذا الكون كيف يشاء سبحانه, ال رشيك له يف ذلك كله, ومنها اإليامن بأن 

                                                            
وصـــــــححه األلبـــــــاين رمحـــــــه اهللا تعـــــــاىل يف ) ٢٥١٦(والرتمـــــــذي ) ٣٠٧ و ٣٠٣ و ١/٢٩٣(رواه أمحـــــــد ) ١(

 .صحيح سنن الرتمذي
 .وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود) ٣٢٥١(وأبو داود ) ٨٦ و ٢/٣٤(رواه أمحد ) ٢(
 ).٤١٦ ــــ ١/٤١٥(معارج القبول للحافظ احلكمي ) ٣(



 
 

٣٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

فالترشيع حق ]. ٤٠: يوسف [ z    y     x z  }} :  هللا وحده حق الترشيع, قال تعاىل
َّب جل وعال, فاحلالل ما أحله اهللا, واحلرام ما حرمه اهللا, والدين واملنهج والطريق للر

 .ّوالصبغة ما رشعه الرب جل جالله
 :توحيد األسامء والصفات

c  } : هو االعتقاد بأن هللا سبحانه وتعاىل أسامء وصفات تليق به, قال تعاىل

g  f  e  d z  ]فال جيوز أن ةقيفيوأسامء اهللا تعاىل تو]. ١٨٠: األعراف ,
ِّنطلق عىل اهللا تعاىل اسام مل يسم به نفسه ومل يسمه به رسوله ِّ إن : (, كأن يقول القائلملسو هيلع هللا ىلصً

فهذا وأمثاله ) هو املهندس الذي هندس هذا الكون(ًفيجعله اسام له, أو ) اهللا هو الصانع
ة, وألن اهللا تعاىل ُ تستمد من الكتاب والسنةال جيوز ألن أسامء اهللا تعاىل كام ذكرنا توقيفي

 .ا أعلم به منَّملسو هيلع هللا ىلصأعلم بنفسه, وألن رسوله
إذن فأسامء اهللا تعاىل توقيفية عىل ما جاء يف الكتاب والسنة, وأسامء اهللا تعاىل 

: ملسو هيلع هللا ىلصول رسول اهللاـــدد معني لقـــري حمصورة بعـــي غـــكلها حسنى, بالغة يف احلسن, وه
ًته يف كتابك, أو علمته أحدا من أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أنزل«

 وما استأثر اهللا به يف علم الغيب عنده ال IQH.»خلقك, أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
 ملسو هيلع هللا ىلصول اهللاـــ أن رسگَّيطلع عليه أحد, وهذا ال ينايف احلديث املروي عن أيب هريرة

ًإن هللا تسعة وتسعني اسام, مائة إال واحدا, من أحصاها دخل اجل«: قال  فاملقصود IRH.»نةً
ًأن اهللا تعاىل قد أطلعنا عىل تسعة وتسعني اسام لندعوه هبا ونعبده هبا, وليس املراد حرص 

                                                            
 ).١/٣٩١( بن حنبل يف املسند أخرجه أمحد) ١(
ومـسلم . يف كتاب الرشوط, باب ما جيوز مـن االشـرتاط والثنيـا يف اإلقـرار) ٢٧٣٦(أخرجه البخاري ) ٢(
 .يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار, باب يف أسامء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها) ٢٦٧٧(



 
 

٣١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .األسامء هبذا العدد
وأما صفات اهللا تعاىل فهي صفات تليق بجالله وعظمته, وهي صفات كامل 

تابه وهي صفات عليا, وصف اهللا هبا نفسه يف ك. ومدح ال نقص فيها بوجه من الوجوه
 يف سنته الرشيفة, ونحن نؤمن هبذه الصفات كام آمن هبا ملسو هيلع هللا ىلصالكريم, ووصفه هبا رسوله

سلفنا الصالح رضوان اهللا عليهم أمجعني, من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال 
َّتكييف وال متثيل, فنثبت له ما أثبته لنفسه من األسامء والصفات, وننزهه عام نزه عنه نفسه  َّ

ًملخلوقات, إثباتا بال متثيل, وتنزهيا بال تعطيل, قال تعاىلمن مماثلة ا ً : {        R  Q

  W  V     U   TSz ]فقوله]. ١١: الشورى : {S        R  Q z  رد ٌّ
 .رد عىل النفاة املعطلة W  V     Uz  } : وقوله. عىل املمثلة واملشبهة

ة وجب اإليامن به ّواألصل يف هذا الباب, أن كل ما ثبت يف الكتاب والسنَّ
والتصديق, وإن خالف العقل, ألن العقل خملوق, واملخلوق حمدود, واملحدود ناقص, 

 فكيف بإدراك صفاته ?. والناقص ال يدرك حقيقة اخلالق الكامل
ومن جحد ما وصف  د كفر,ــــَّمن شبه اهللا بخلقه فق«: َّقال نعيم بن محاد رمحه اهللا

    IQH.»ًما وصف اهللا به نفسه أو رسوله تشبيهااهللا به نفسه فقد كفر, وليس 
ها, ومن َّهللا أسامء وصفات ال يسع أحد رد« :وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

خالف بعد ثبوت احلجة عليه فقد كفر, وأما قبل قيام احلجة فإنه يعذر باجلهل, ألن علم 
ي عنه التشبيه كام نفى ذلك ال يدرك بالعقل وال الرؤية والفكر, فنثبت هذه الصفات, وننف

    W  V     U   TS        R  Qz «.IRH  } : عن نفسه, فقال
                                                            

 .ين, وسنده صحيحخمترصه لأللبا) ١٨٤(رواه عنه الذهبي يف العلو ) ١(
 ).١٠/٧٩(وسري أعالم النبالء للذهبي ). ١٣/٤٠٧(فتح الباري البن حجر العسقالين ) ٢(



 
 

٣٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

فمن قال ليس هللا علم, وال قوة, وال «: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ًوال ناجى, وال استوى, كان معطال  رمحة, وال كالم, وال حيب, وال يرىض, وال نادى,

ًجاحدا ممثال هللا باملعدوما له علم كعلمي, وقوة كقويت, أو حب : ت واجلامدات, ومن قالً
ًوائي, كان مشبها ممثال هللا ــــدان كيداي, أو استواء كاستــــرضائي, أو يــــكحبي, أو رضاء ك ً ّ

   IQH.»ّباحليوانات, بل ال بد من إثبات بال متثيل, وتنزيه بال تعطيل 
 من أهل العلم يف هذا احلديث وما ٍوقد قال غري واحد: رمحه اهللا IRHقال الرتمذي

 إىل السامء الدنيا, ٍ ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة,يشبه هذا من الروايات من الصفات
 هكذا روي عن , وال يقال كيف,توهمُقد تثبت الروايات يف هذا ويؤمن هبا وال ي: قالوا
وها بال ُّرِأم: ذه األحاديث أهنم قالوا يف ه, وعبد اهللا بن املبارك,يينةُ وسفيان بن ع,مالك

 فأنكرت هذه ISH وأما اجلهمية,كيف, وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة
 اليد والسمع :يف غري موضع من كتابه وقد ذكر اهللا .  هذا تشبيه:الروايات وقالوا

 إن :ITHا أهل العلم, وقالوَّوها عىل غري ما فرسَّفرسف فتأولت اجلهمية هذه اآليات ,والبرص
إنام : وقال إسحاق بن إبراهيم IUH. القوة هاهنا معنى اليدَّ إن:اهللا مل خيلق آدم بيده, وقالوا

 سمع : يد كيد أو مثل يد, أو سمع كسمع أو مثل سمع, فإذا قال:يكون التشـبيه إذا قـال
  وال, يد وسمع وبرص: تعاىل وأما إذا قال كام قال اهللا,كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه

                                                            
 ).٢٠(ابن تيمية   لشيخ اإلسالمالرسالة التدمرية) ١(
إن اهللا يقبــل الــصدقة ويأخــذها «: ًتعليقــا عــىل حــديث. يف كتــاب الزكــاة, بــاب مــا جــاء يف فــضل الــصدقة) ٢(

 .الرياض ــ ــــ مكتبة املعارف) ٦٦٢ و ٦٦١(يث انظر حد. »..بيمينه
 .نسبة إىل جهم بن صفوان) ٣(
 .أي اجلهمية) ٤(
 .وهبذا تأولته األشاعرة) ٥(



 
 

٣٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 وهو كام قال اهللا ً وال يقول مثل سمع, وال كسمع, فهذا ال يكون تشبيها,يقول كيف
 . ا هـ .W  V     U   TS        R  Qz      }: تعاىل

إن أصحاب : رمحه اهللا IQHوقال الشيخ اإلمام أبو عثامن إسامعيل الصابوين
 أمواهتم, يشهدون هللا َ, حفظ اهللا أحياءهم, ورحم اهللاحلديث متمسكني بالكتاب والسنة

 بصفاته التي نطق  بالرسالة والنبوة, ويعرفون رهبم ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل بالوحدانية, وللرسول
 عىل ما وردت األخبار الصحاح به, ونقلته ملسو هيلع هللا ىلصِهبا وحيه وتنزيله, أو شهد له هبا رسوله
ان ـــىل لســـه يف كتابه وعـــنفســـ جالله ما أثبت لَّالعدول الثقات عنه, ويثبتون له جل

إنه خلق آدم بيده كام : ً, وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه, فيقولونملسو هيلع هللا ىلصرسوله
  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬ z} :  من قائلَّ سبحانه عليه يف قوله عزَّنص

ىل النعمتني, أو القوتني, ــــحمل اليدين عــــوال حيرفون الكالم عن مواضعه ب]. ٧٥: ص[
 ّكيفوهنام بكيف أو يشبهوهنام بأيديــــلكهم اهللا, وال يــــمية أهحتريف املعتزلة واجله

عاىل أهل السنة من التحريف ــــاذ اهللا تــــد أعــــاملخلوقني تشبيه املشبهة خذهلم اهللا, وق
ّوالتكييف والتشبيه, ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه, 

ّ عز وجل التشبيه, واتبعوا قول اهللاوتركوا القول بالتعليل و َّ :{         U   TS        R  Q

  W  Vz ]³  ´  } : وكام ورد القرآن بذكر اليدين يف قوله]. ١١: الشورى

µ z ]٧٥: ص .[وقوله : {Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á z ] ووردت ]. ٦٤: املائدة
   I@RH. بذكر اليدملسو هيلع هللا ىلصاألخبار الصحاح عن رسول اهللا

                                                            
 . هـ٤٤٩ هـ واملتوىف عام ٣٧٣املولود عام ) ١(
 .املدينة املنورة ــ ــــ مكتبة الغرباء) ٢٦(عقيدة السلف أصحاب احلديث ) ٢(



 
 

٣٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :واب عنهاشبهة واجل
ألوهية : أن تقسيم التوحيد إىل ثالثة أقسام: وقد أورد بعضهم شبهة وهي

 .وربوبية وأسامء وصفات, تقسيم حادث جاء به ابن تيمية رمحه اهللا
 :واجلواب

َّ ـــ ليس شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أول من قسم التوحيد, بل ذكر اإلمام ١
f  e  d  } : هية والربوبية, فقال يف تفسري قوله تعاىلالطربي رمحه اهللا يف تفسريه األلو

x  w  v  ut  s  rq  p  o  n  m  l  k     j  i  h  g     {  z  y   
  d    c  ba  `  _  ~  }|z ] فاعبدوا ربكم : قال]. ٣: يونس

 وهذا تقسيم I@QH.الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة, وأفردوا له األلوهية والربوبية
 . اآليةاملتوحيد إىل ألوهية وربوبية تضمنتهل

ّإن هذا التقسيم استقرائي دل عليه التتبع واالستقراء آليات وأحاديث  ــــ ٢
َّالتوحيد, وقد اقتضاه حاجة التعليم وتسهيل دراسة العقيدة, كام قسم العلامء العلوم إىل ما 

تكن يف الصدر األول يتعلق بالفقه واألصول واملصطلح, وذلك حلاجة التعليم, ومل 
 .َّلإلسالم مقسمة هبذا التقسيم, وال مشاحة يف ذلك

ّوقد دل استقراء القرآن العظيم عىل أن توحيد اهللا : قال الشنقيطي رمحه اهللا
 I@RH.توحيده يف ربوبيته, وعبادته, وأسامئه وصفاته: ينقسم إىل ثالثة أقسام, ثم ذكرها

 : األسامء والصفاتمن أسباب خمالفة اخللف ملنهج السلف يف
فقد أسسوا دينهم عىل املعقول وجعلوا النصوص : تقديم العقل عىل النقل ــــ ١

                                                            
 .من سورة يونس) ٣(تفسري الطربي, اآلية ) ١(
 ).٣٧٦ ــــ ٣/٣٧٣(راجع أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي ) ٢(



 
 

٣٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إن املؤولة : بل ال نبعد إذا قلنا. ّتابعة للعقول, فام وافق عقلهم قبلوه, وما مل يوافقه ردوه
َّعض الصفات التي ال يمكن أن ينزه عنها ــــأثبتوا بــــًعبدوا ربا هم وصفوه, ف اإلله, وما ُ

ّيمكن أن ينزه عنه وخيىل منه يف عقوهلم ردوه وحرفوه, وق ّ ّ ر شيخ اإلسالم ابن تيمية ــــد ذكــــّ
وا منه ألن الكالم عىل بعض الصفات كالكالم عىل ُّرمحه اهللا, أهنم يلزمهم فيام أثبتوه ما فر

ـــنفاة بــــوجد لــــالبعض اآلخر, وهلذا ال ي نون مستقيم, فإذا قيل عض الصفات دون بعض قاـ
َمل: هلم  مل يكن هلم جواب صحيح, اللهم  ? تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهام واحدِ

 I@QH.ّإال مظنة التشبيه يف الذي أولوه, وعدمه يف الذي أثبتوه
َّاعلم أن فصل ما بيننا وبني املبتدعة هو مسألة العقل, «: قال السيوطي رمحه اهللا

ً عىل املعقول, وجعلوا االتباع واملأثور تبعا للعقول, وأما أهل السنة فإهنم أسسوا دينهم
ًاألصل يف الدين االتباع, والعقول تبع, ولو كان أساس الدين مبنيا عىل املعقول : قالوا

الستغنى اخللق عن الوحي وعن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم, ولبطل معنى األمر 
  IRH.»والنهي, ولقال من شاء ما شاء

 :)بني ديننا عىل العقل وأمرنا باتباعه(ثم نقول هلذا القائل : وقال
أخربنا إذا أتاك أمر من اهللا تعاىل خيالف عقلك فبأهيام تأخذ ? بالذي تعقل أو 

آخذ : بالذي أعقل, فقد أخطأ وترك سبيل اإلسالم, وإن قال: بالذي تؤمر ? فإن قال
ًإنام علينا أن نقبل ما عقلناه إيامنا وتصديقا وما مل و. بالذي جاء من عند اهللا, فقد ترك قوله ً

ًنعقله قبلناه تسليام واستالما, وه إن اإلسالم قنطرة : عنى قول القائل من أهل السنةــــذا مــــً

                                                            
ّانظــر يف ذلــك الرســالة التدمريــة لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهللا, فقــد رد فيهــا عــىل األشــاعرة وبــني ) ١( َّ

 .تناقض مذهبهم
 . ــــ صيداــ  ــاملكتبة العرصية) ١/٢٣٥(صون املنطق والكالم للسيوطي ) ٢(



 
 

٣٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 I@QH.ال تعرب إال بالتسليم
 الذي عابه السلف وهنوا عن االشتغال به,  املذموماخلوض يف علم الكالم ــــ ٢

 :علامءفمن هؤالء ال
ما تقول فيام أحدث الناس من الكالم : فقد سئل: اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا ــــ أ

مقاالت الفالسفة, عليك باألثر وطريقة السلف وإياك : يف األعراض واألجسام ? فقال
 I@RH.وكل حمدثة فإهنا بدعة

 ّ وقد تم هذا األمرملسو هيلع هللا ىلصُقبض رسول اهللا«: قال: اإلمام مالك رمحه اهللا ــــ ب
 وال يتبع الرأي, فإنه متى اتبع الرأي ملسو هيلع هللا ىلصواستكمل, فإنام ينبغي أن تتبع آثار رسول اهللا

جاء رجل أقوى يف الرأي منك فاتبعته, فأنت كلام جاء رجل عليك اتبعته, أرى هذا ال 
 I@SH.»يتم

حكمي يف أهل الكالم أن يرضبوا باجلريد, «: قال: اإلمام الشافعي رمحه اهللا ــــ ج
هذا جزاء من ترك : ُ اإلبل, ويطاف هبم يف العشائر والقبائل وينادى عليهموحيملوا عىل

 I@TH.»الكتاب والسنة وأقبل عىل الكالم
 I@UH.» يف صبيغگحكمي يف أهل الكالم, حكم عمر«: ًوقال أيضا
مذهبي يف أهل الكالم تقميع رؤوسهم بالسياط وترشيدهم من «: ًوقال أيضا

                                                            
 ).١/٢٣٦(نفس املصدر ) ١(
 ).١/٦٦(صون املنطق والكالم للسيوطي ) ٢(
 ).١٨(إيقاظ مهم أويل األبصار للفالين ) ٣(
 .مؤسسة الرسالة بريوت) ١٠/٢٩(سري أعالم النبالء للذهبي ) ٤(
 لـصبيغ بـن گوانظـر رضب عمـر. مكتبـة الغربـاء باملدينـة املنـورة) ٤/٨(ذم الكالم وأهله للهروي ) ٥(

 .عسل املتكلم يف نفس املصدر



 
 

٣٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.»البالد
دى أحد بالكالم ـــما ارت: سمعنا الشافعي يقول: لربيع قاالور واثوعن أيب 

 I@RH.أفلحـــف
   ISH.»أئمة الكالم زنادقة«: قال: اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ــــ د

   ITH.»ُّال جتالسوا أهل الكالم وإن ذبوا عن السنة«: وقال
 :ذكر بعض علامء الكالم الذين تراجعوا عن مذهبهم

 أفنوا أعامرهم يف حتصيل نواحد من أئمة علم الكالم الذيوقد تراجع غري 
مذهب اخللف وتقويته والدفاع عنه, قد انتابتهم احلرية يف هناية املطاف, فلم يسعهم إال أن 
ُيعلنوا عىل رؤوس األشهاد ويف مؤلفاهتم الرجوع عن مذهبهم, والتحذير منه, واحلث 

 ., فإنه األحكم واألعلم واألسلمعىل التمسك بمذهب السلف يف الصفات واألخذ به
ً الذي كان معتزليا تلميذ اجلبائي أوهلم اإلمام أبو احلسن األشعري رمحه اهللا ـــ ١

ًرئيس املعتزلة بالبرصة, واستمر يف الدراسة حتى بلغ يف االعتزال مبلغا خطريا, حتى صار  ً
ًهلم إماما, ثم غاب عن الناس يف بيته مخسة عرش يوما رج إىل اجلامع فصعد  فبعد ذلك خ,ً

, IUHاملنرب بالبرصة بعد اجلمعة, وأشهد الناس أنه تائب مما كان فيه من القول باالعتزال

                                                            
 ).١/٦٦(صون املنطق للسيوطي ) ١(
 ).١٠/٢٧(سري أعالم النبالء ) ٢(
 ).١/٢٠١(صون املنطق للسيوطي ) ٣(
 ).١٥٦(مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ) ٤(
 .م١٩٨٤بريوت  ــــ دار الكتاب العريب) ٤٠ ــــ ٣٩(انظر ما نقله ابن عساكر يف تبيني كذب املفرتي ) ٥(



 
 

٣٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 ثم تراجع عنها إىل عقيدة اإلمام ,IQHفصار إىل عقيدة ابن كالب البرصي فرتة من الزمن
 . أمحد بن حنبل رمحه اهللا

فإنه كان تلميذ :  اهللاقال ابن تيمية رمحه اهللا عن أيب احلسن األشعري رمحه
ريقة ابن كالب البرصي, وأخذ عن زكريا الساجي أصول احلديث ــــى طــــال إلــــاجلبائي, وم

ً بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى, وذلك آخر أمره كام ذكره ما قدــــبالبرصة, ثم مل
 I@RH.هو وأصحابه يف كتبهم

كان من أئمة : زكريا الساجي رمحه اهللاقال الذهبي رمحه اهللا يف ترمجة احلافظ 
ا أبو ـــاحلديث, أخذ عنه أبو احلسن األشعري مقالة السلف يف الصفات, واعتمد عليه

 I@SH.احلسن يف عدة تآليف
ن عساكر يف تبيني كذب ــــىل ذلك ابــــ, وقد نص عITHّوقد ألف بذلك كتاب اإلبانة

ه عىل وجهه باألمانة, ونجتنب أن نزيد فال بد أن نحكي عنه معتقد: املفرتي, حيث قال
قيقة حاله يف صحة عقيدته يف أصول الديانة, ــــيعلم حــــًفيه أو ننقص منه تركا للخيانة, ل

 :ّفاسمع ما ذكره يف أول كتابه الذي سامه اإلبانة, فإنه قال
ة ٌفإن قال قائل قد أنكرتم قول املعتزل«:  إىل أن قال»...احلمد هللا األحد الواحد«

                                                            
ـــ املكتبــة العــرصية) ٢٢١(جــالء العينــني بمحاكمــة األمحــدين لآللــويس : انظــر) ١( صــيدا, والفتــاوى البــن  ـــ

 ).٥/٥٥٦(و) ٣/١٠٣(تيمية 
 ).٣/٢٢٨(الفتاوى ) ٢(
 ).١٤/١٩٨(سري أعالم النبالء ) ٣(
 أيب حممـــد الربهبـــاري إن األشـــعري ملـــا قـــدم بغـــداد جـــاء إىل): ١٥/٩٠(قـــال احلـــافظ الـــذهبي يف الـــسري ) ٤(

ال أدري : ّرددت عــىل اجلبــائي, رددت عــىل املجــوس, رددت عــىل النــصارى, فقــال أبــو حممــد: فجعــل يقــول
 .ما تقول, وال نعرف إال ما قاله اإلمام أمحد, فخرج وصنَّف اإلبانة



 
 

٣٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة, فعرفونا قولكم الذي به تقولون, 
التمسك : قولنا الذي به نقول, وديانتنا التي ندين هبا: وديانتكم التي هبا تدينون, قيل له

 والتابعني وأئمة احلديث, ونحن ژ, وما روي عن الصحابةملسو هيلع هللا ىلصبكتاب اهللا وسنة نبيه
ليه أمحد بن حنبل نرض اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل ــــان عــــبذلك معتصمون, وبام ك

:  إىل أن قال يف بيان معتقده يف الصفاتIQH.» ....مثوبته قائلون, وملن خالف قوله جمانبون
 وأن له ,]٥: طه[ z     yz  }  |  } : وأن اهللا استوى عىل عرشه كام قال«

: ً وأن له يدا كام قال,]٢٧: محنالر[ y  x  w  v  u   tz  } : ًوجها كام قال
 {  Ã  Â  Áz ]٦٤: املائدة[,وقال  : {µ  ´  ³ z ] وأن له عينا ,]٧٥: ص ً

     IRH.» وذكر سائر عقيدته,]١٤: القمر[ z}  |  } : بال كيف كام قال
ومما يبني رجوع اإلمام أيب احلسن األشعري إىل مذهب أهل احلديث وما كان 

اهللا, ما ذكره يف كتابه مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني, حيث عليه اإلمام أمحد رمحه 
وبكل ما ذكرنا من قوهلم : ذكر مجلة قول أهل احلديث والسنة يف االعتقاد, ثم ختم بقوله

 I@SH.نقول, وإليه نذهب
 رمحه اهللا, يف الرسالة النظامية وهي ومنهم إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني ــــ ٢
ًوالذي نرتضيه رأيا, وندين اهللا به عقيدة, اتباع سلف «: ا ألف, حيث قالمن أواخر م

لك, وأن إمجاع األمة حجة متبعة, فلو كان تأويل هذه ذاألمة, والدليل القاطع السمعي يف 

                                                            
ًوذكر كالما يف مدح اإلمام أمحد رمحه اهللا, وقد حذفته اختصارا) ١( ً. 
 ).١٥٨ و ١٥٧ و ١٥٢(فرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري, البن عساكر تبيني كذب امل) ٢(
طبـع دار إحيـاء . عند حكايته قول أهل احلـديث) ٢٩٧ ــــ ٢٩٠(انظر مقاالت اإلسالميني أليب احلسن ) ٣(

 .ثالثة) ط( ــــ الرتاث العريب بريوت



 
 

٤٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ًالظواهر مسوغا أو حمتوما, ألوشك أن يكون اهتاممهم به فوق اهتاممهم بفروع الرشيعة,  ً َّ
 والتابعني عن اإلرضاب عن التأويل, كان ذلك هو ژ عرص الصحابةوإذا انرصم
 IQH.»ّالوجه املتبع

وهذا إمام احلرمني, ترك ما كان ينتحله «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم, فلو أين : ويقرره, واختار مذهب السلف, وكان يقول
لقد خضت البحر : غلت به, وقال عند موتهعرفت أن الكالم يبلغ يب إىل ما بلغ ما اشت

إن مل يتداركني : اخلضم, وخليت أهل اإلسالم وعلومهم, ودخلت فيام هنوين عنه, واآلن
عقيدة :  ــــ أو قال ــــ يـــقيدة أمـــريب برمحته, فالويل البن اجلويني, وها أنا ذا أموت عىل ع

 IRH.»عجائز نيسابور
, أخرب أنه مل جيد عند ISHمد بن عبد الكريم الشهرستاينومنهم أبو عبد اهللا حم ــــ ٣

 : املتكلمني والفالسفة إال احلرية والندم, وأنشد يقول
 َّوسريت طريف بني تلك املعامل    واهللا لقـــد طفت املعاهد كلها

ٍ إال واضعا كـــف حائرَفلـــم أر ًعىل ذقن أو قـــــارعا سن نادم    ً ٍITH 
قال ابن : فقد جاء يف طبقات الشافعية, IUHر الدين الرازيومنهم اإلمام فخ ــــ ٤
يا ليتني مل : أنه سمع فخر الدين الرازي يقول: أخربين القطب الطوغاين مرتني: الصالح

                                                            
 ).١٣/٤٠٧(انظر فتح الباري ) ١(
 ).٤/٧٣(جمموع الفتاوى ) ٢(
 . هـ٥٤٨املتوىف عام ) ٣(
 ).٤/٧٣(جمموع الفتاوى البن تيمية ) ٤(
 . هـ٦٠٦املتوىف عام ) ٥(



 
 

٤١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.أشتغل بعلم الكالم, وبكى
لقد اختربت الطرق الكالمية, واملناهج «): أقسام اللذات(وقال يف كتابه 

ًعليال, وال تروي غليال, ورأيت أصح الطرق طريقة القرآنالفلسفية, فام رأيتها تشفي  ً :
R  Q        } : وقوله تعاىل] ٣٨: حممد [ Æ  Å  Ä  Ã z} : أقرأ يف التنزيه

S z ]١١: الشورى [ و {  D  C  B  Az ]وأقرأ يف اإلثبات]. ١: اإلخالص :
 {  |  {  z     yz ]٥: طه[ , {   §  ¦  ¥  ¤z ]و ] ٥٠: النحل { ¸ 

  »  º  ¹z ]من اهللا, قولهَّ, وأقرأ أن الكل]١٠: فاطر  : {Ê  É  Í  Ì  Ë  z  
إين مقر بأن كل ما هو : وأقول من صميم القلب من داخل الروح: , ثم قال]٧٨: النساء[

 :عيب ونقص فأنت منزه عنه, وأنشد يقول
 اللـــــــــــوأكــــــثر سعي العاملني ض    قـــالــــول عـــــــــــــــــــــــــاية إقــــــــدام العقــــــــهنــ

 ـالـــــــوحــــــاصل دنيانــــــا أذى ووب    وأرواحنا يف وحشة من جــــسومنا
   IRH.»سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا    رناــــــومل نستفد من بحثنا طول عم

 
 

***** 
 
 

 
                                                            

 ).٢/٨٢(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ) ١(
 ).١١ ــــ ٥/١٠(و ) ٤/٧٣(جمموع الفتاوى : انظر) ٢(



 
 

٤٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  
  
  
  
  

 
 

 ) العبادةيف(املنهج العلمي ملدرسة أهل احلديث والسنة 
 

 .يف تلقي العلوم الرشعية   :    املبحث األول 
 .يف االتباع وترك االبتداع   :    املبحث الثاين

 
 
 
 



 
 

٤٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

� 
  

أن العبــــادة ال تكــــون : مــــن املتقــــرر املعلــــوم مــــن مــــنهج الــــسلف الــــصالح يف العبــــادة
ًصــــــحيحة صوابـــــــــا إال إذا كـــــــــانت خالــــــصـــة لوجـــــــــه اهللا تعـــــــــاىل, وأن تكـــــــــون مو ً   ًافقــــــة لــــــسنةً

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
ًوال تكون العبادة كذلك إال إذا كانت مبنية عىل العلم, إذ هي بغري ذلك تبنى عىل 

 .اجلهل, واجلهل يؤدي بصاحبه إىل البدعة, ثم إىل املعصية, واملعايص بريد الكفر
وهذا هو العلم  IQH.»معرفة احلق بدليله«: َّوالعلم كام عرفه ابن القيم رمحه اهللا

إال من مشكاة من قامت «فع الذي يؤدي بصاحبه إىل اجلنة, وال سبيل إىل اقتباسه النا
, وهو الصادق َّاألدلة القاطعة عىل عصمته, ورصحت الكتب الساموية بوجوب طاعته

وهو العلم الذي اقتبسه  IRH.»املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى
ك عىل آثارهم أتباعهم, ثم األئمة من بعدهم, , وسار عليه التابعون, وسلژالصحابة

َّكان دين اهللا سبحانه, أجل يف صدورهم, وأعظم يف نفوسهم من أن يقدموا عليه  (حيث 
ًرأيا أو معقوال, أو تقليدا, أو قياسا, فصار هلم الثناء احلسن يف العاملني, وجعل اهللا  ً ًً

الرعيل األول من أتباعهم, سبحانه هلم لسان صدق يف اآلخرين, ثم سار عىل آثارهم 
ودرج عىل منهاجهم املوفقون من أشياعهم, زاهدين يف التعصب للرجال, واقفني مع 
احلجة واالستدالل, يسريون مع احلق أين سارت ركائبه, ويستقلون مع الصواب حيث 

ًاستقلت مضاربه, إذا بدا هلم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا, و ٍ ذا دعاهم إُ
                                                            

 .دار اجليل) ١/٧(إعالم املوقعني عن رب العاملني, البن قيم اجلوزية ) ١(
 ).١/٥( املصدر نفس) ٢(



 
 

٤٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ُّ قال برهانا, ونصوصه أجل يف ّ, وال يسألونه عام ٍ إىل أمر انتدبوا إليهملسو هيلع هللا ىلصسولالر ً
ّصدورهم وأعظم يف نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس, أو يعارضوها 
ٍبرأي أو قياس, ثم خلف من بعدهم خلوف, فرقوا دينهم, وكانوا شيعا, كل حزب بام  ً َّ

ًم زبرا, وكل إىل رهبم راجعون, جعلوا التعصب لدهيم فرحون, وتقطعوا أمرهم بينه
للمذاهب ديانتهم التي هبا يدينون, ورؤوس أقواهلم التي هبا يتجرون, وآخرون منهم 

  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz  } : واــــيد وقالـــــوا بمحض التقلـــقنع
        IQH.»]٢٣: الزخرف[

 
 
 

****** 
 

                                                            
 ).٧ ــــ ١/٦(إعالم املوقعني البن القيم ) ١(



 
 

٤٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

  . الرشعيةيف تلقي العلوم  :   املبحث األول
وملا كانت املدرسة السلفية تدعو إىل التمسك بام كان عليه سلف األمة, كان من 
الطبيعي أن يسلكوا سبيل خري القرون يف تلقيهم للعلوم واألحكام الرشعية العملية, 
 ــــ َّمرتفعني عن التقليد, غري مدعني االجتهاد, ـــ كام يفرتي عليهم املعاندون من املتعصبني

 واقفون مع احلق والدليل حيث كان, غري مبالني إذا كان الدليل الصحيح مع زيد أو وإنام
  :عمرو, إذ مل نؤمر بالتعصب ألقوال الرجال, وإنام للحق حيث كان, كام قال تعاىل

 {  _  ^  ]  \[  Z     Y  X  W  V  U      T  S  R  Qz] ٣: األعراف.[ 
 :العلامء برش خيطئون ويصيبون

ن برش, خيطئون ويصيبون, وهم مأجورون يف ينعتقد أن العلامء واملجتهدعىل أننا 
إذا حكم احلاكم فاجتهد «: ملسو هيلع هللا ىلصمجيع األحوال ما داموا جمتهدين,كام قال رسول اهللا
  IQH.»فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

: والسنة بمعنىُوال يفهم من كالمنا أننا نطالب العامة بالرجوع إىل الكتاب : تنبيه
أن يستنبط كل إنسان احلكم الرشعي من الكتاب والسنة بنفسه وما يؤديه إليه اجتهاده, 

 إال فليس األمر كذلك, وإنام دعوتنا للعودة إىل الكتاب والسنة بمعنى أن ال نعبد اهللا 
ال بدليل منهام بفهم السلف الصالح هلام, ال أن نعبده بالرأي, واإلرصار عىل قول الغري ب

 .دليل, يف حني وجود الدليل الصحيح يف املسألة
 :أهل احلديث ال ينكرون الرأي والقياس الصحيح

 بالرأي ملالنص واإلمجاع, فإهنم ال ينكرون العــــل احلديث بــــ أهع متسكــــوم

                                                            
ومــسلم . يف كتــاب االعتــصام, بــاب أجــر احلــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ) ٧٣٥٢(رواه البخــاري ) ١(
 .يف األقضية, باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد) ١٧١٦(



 
 

٤٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

َّوالقياس الصحيح, وقد بوب اإلمام البخاري يف صحيحه يف كتاب االعتصام بالكتاب 
ّن شبه أصال معلوما بأصل مبني, وقد بني النبيباب م(والسنّة  ّ ٍ ً ً  حكمهام ليفهم ملسو هيلع هللا ىلصَّ
َّإن :  فقالملسو هيلع هللا ىلصًأن أعرابيا أتى رسول اهللا: گوأخرج فيه حديث أيب هريرة). السائل

ًامرأيت ولدت غالما أسودا, وإين أنكرته, فقال له رسول اهللا  .»هل لك من إبل ?«: ملسو هيلع هللا ىلصً
إن فيها :  قال.»هل فيها من أورق ?«: قال. محر: قال .»فام ألواهنا ?«: قال. نعم: قال

ًلورقا  هذا ولعل«: ِيا رسول اهللا عرق نزعها, قال:  قال.»ى ترى ذلك جاءها ?َّنأف«: قال. ِ
    I@QH. ومل يرخص له يف االنتفاء منه.»ِعرق نزعه ?

 I@RH.»التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب«: قال ابن بطال رمحه اهللا
 :س الذي ينكره أهل احلديثالرأي والقيا

ُفالذي ينكره أهل احلديث, هو الرأي والقياس الذي يرد به النص م ن الكتاب ـــَُّ
ُّأو السنة أو اإلمجاع الثابت, أما رد الفرع إىل أصل حمكوم عليه يف الرشيعة لعلة جامعة 

ينكرونه واإلمجاع أو قول الصحايب الذي مل خيالف فهذا ال  مناسبة للحكم عند فقد النص
الرأي ثالثة «: الــــام الرأي فقــــوقعني يف بيان أقســــن القيم يف إعالم املــــكام ذكر ذلك اب

رأي باطل بال ريب, ورأي صحيح, ورأي هو موضع االشتباه, واألقسام الثالثة : أقسام
ول َّقد أشار إليها السلف, فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به, وسوغوا الق

ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به, وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم  وا الباطل,ُّبه, وذم
َّوالقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند االضطرار إليه, حيث ال . أهله

                                                            
ًيف كتــــاب االعتــــصام, بــــاب مــــن شــــبه أصــــال) ٧٣١٤(رواه البخــــاري ) ١( ّ معلومــــا بأصــــل مبــــني, وقــــد بــــني ّ ّ ً

 .يف كتاب اللعان) ١٥٠٠(ومسلم . حكمهام ليفهم السائلملسو هيلع هللا ىلص النبي
 ).١٣/٣١٠(فتح الباري البن حجر العسقالين ) ٢(



 
 

٤٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ً بد, ومل يلزموا أحدا العمل به, وهيوجد من ُ ً حيرموا خمالفته, وال جعلوا خمالفه خمالفا ملّ ُ
ّ, بل غايته أهنم خريوا بني قبوله ورده, فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام للدين َّ

سألت الشافعي عن : والرشاب الذي حيرم عند عدم الرضورة إليه, كام قال اإلمام أمحد
 .»عند الرضورة: القياس فقال يل

 :ّوقد عد ابن القيم رمحه اهللا, أنواع الرأي الباطل فجعلها أربعة
 .أي املخالف للنصالر: أحدها
الكالم يف الدين باخلرص والظن مع التقصري والتفريط يف معرفة : الثاين

 .النصوص وفهمها واستنباط األحكام منها
 الرأي املتضمن تعطيل أسامء الرب وصفاته وأفعاله باملقاييس الباطلة: الثالث

 .اهاهمالتي وضعها أهل البدع والضالل من اجلهمية واملعتزلة والقدرية ومن ض
وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العامل «: ثم قال ابن القيم رمحه اهللا

واهلوى عىل العقل, وما استحكم هذان  وخرابه, إنام نشأ من تقديم الرأي عىل الوحي,
 . فسادَّاألصالن الفاسدان يف قلب إال استحكم هالكه, ويف أمة إال فسد أمرها أتم

 I@QH.» به البدع, وغريت به السننُالرأي الذي أحدثت: الرابع
 :نامذج من تلقي السلف لألحكام وتقديمهم النص عىل الرأي

~  _  `  e  d  c  b  a  } :  يف قوله تعاىلگقال ابن عباس ـــ ١

f z] ال تقولوا خالف الكتاب والسنة«: يقول] ١: احلجرات«.IRH  
ال رسول ـــق: واـــولـــم أن تقـــف بكـــسُعذبوا أو خيـــُون أن تـــافـــا ختـــأم«: ًوقال أيضا

                                                            
 .بترصف) ٦٩ ــــ ١/٦٧(إعالم املوقعني ) ١(
 .بريوت ــــ دار املعرفة) ٢٦/٧٤(تفسري الطربي ) ٢(



 
 

٤٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

   IQH.» وقال فالنملسو هيلع هللا ىلصاهللا
 بقول ملسو هيلع هللا ىلصال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله«: وقال سفيان الثوري رمحه اهللا ـــ ٢
  IRH.»وال فعل

 أصل f  e  d  c  b  a z} : قوله«: قال القايض ابن العريب رمحه اهللا
 ISH.»باعه واالقتداء به, وإجياب اتملسو هيلع هللا ىلصيف ترك التعرض ألقوال النبي

ـــــــ روى أبــــــو هريــــــرة٣  ا مــــــست النــــــار, فقــــــال لــــــه ابــــــن َّ حــــــديث الوضــــــوء ممــــــگ ــ
أ مــــــن احلمــــــيم ? فقــــــال أبــــــو ـــــــــن ? أنتوضـــــــــ أنتوضــــــأ مــــــن الده,يــــــا أبــــــا هريــــــرة: گعبــــــاس
 I@TH.ً فال ترضب له مثالملسو هيلع هللا ىلصًيا ابن أخي, إذا سمعت حديثا عن رسول اهللا :گهريرة

 :ئدويف هذه احلادثة من الفوا
أ ـــ أن األصل يف األوامر والنواهي التعبد, وال يشرتط العلم باحلكمة ليبادر إىل 

 .االمتثال
 I@UH.ّب ـــ أن النص متى ما صح وجب تقديمه عىل القياس

ً حدثه أنه سمع رجال من گعبد اهللا بن عمر ـــ عن ابن شهاب أن سامل بن ٤ ّ
تع بالعمرة إىل احلج, فقال عبد اهللا  عن التمگأهل الشام وهو يسأل عبد اهللا بن عمر

                                                            
 . اإلسالمي ـــ بريوتاملكتب) ١/٢١٤(رشح السنة للبغوي ) ١(
 .دار املعرفة ـــ بريوت) ٤/٢٢٠(تفسري ابن كثري ) ٢(
 .بريوت ــــ دار الكتب العلمية) ٤/١٤٥(أحكام القرآن البن العريب ) ٣(
دار ابــــــن ) ١/٣٨٤(والفقيــــــه واملتفقــــــه للخطيــــــب البغــــــدادي ). ٧٩(جــــــامع الرتمــــــذي, حــــــديث رقــــــم ) ٤(

 .اجلوزي
طبـع املكتـب ) ٢٨( يف الفقـه اإلسـالمي f  e  d  c  b  a z   } : اىلأثـر قولـه تعـ: انظـر كتابنـا) ٥(

 .بريوت ــــ اإلسالمي



 
 

٤٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

أرأيت إن : فقال عبد اهللا. ّإن أباك قد هنى عنها: فقال الشامي. هي حالل: گبن عمرا
 ? فقال ملسو هيلع هللا ىلصُ, أمر أيب يتبع أم أمر رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلصكان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهللا

 IQH .ملسو هيلع هللا ىلصول اهللاا رســـنعهـــد صـــلق: الـــفق. ملسو هيلع هللا ىلصول اهللاـــر رســـل أمـــب: لـــالرج
 :وفيه من الفوائد

ُه, وأن النصوص ال تعارض بأقوال ــــب املصري إليــــأ ـــ أن من تبني له النص وج
 .الرجال

ًب ـــ أن ترك أقوال العلامء املخالفة للنص ال يعترب قدحا هبم أو انتقاصا  ً
 IRH.ملنزلتهم

. »يت إال بخرياحلياء ال يأ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي:  قالگعن عمران بن حصني ـــ ٥
ُفقال بشري بن كعب فقال . ًإن من احلياء وقارا, وإن من احلياء سكينة: مكتوب يف احلكمة: ُ

  ISH. وحتدثني عن صحيفتك ?ملسو هيلع هللا ىلصأحدثك عن رسول: له عمران
 :وفيه من الفوائد

 .أ ـــ أن احلكم إذا ثبت بالسنّة, ال نحتاج إىل التدليل عليه بام هو دوهنا
ِ الصحيح الثابت عنه, السامل من املعارض ملسو هيلع هللا ىلصول رسول اهللاب ـــ أن من احتج بق

 .والناسخ, ال جيوز االحتجاج عليه بقول جمتهد
 I@TH.ج ـــ وجوب التلقي من السنة النبوية, وترك االعتامد عىل كتب الرأي

                                                            
وصــححه األلبــاين يف صــحيح ســنن الرتمــذي . رواه الرتمــذي يف كتــاب احلــج, بــاب مــا جــاء يف التمتــع) ١(

 ).٦٥٨(برقم 
 ).٢٦(ي  يف الفقه اإلسالمf  e  d  c  b  a z   }: أثر قوله تعاىل: انظر كتابنا) ٢(
 ).١٠/٥٣٨(الفتح : تابعي جليل, انظر) ٣(
 ).٣١( يف الفقه اإلسالمي f  e  d  c  b  a z    }: أثر قوله تعاىل: انظر كتابنا) ٤(



 
 

٥٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :تعظيم األئمة األربعة للسنن وهنيهم عن تقليدهم
ًوأما األئمة األربعة رمحهم اهللا, فإن كال منه م مرصح بأنه ال يقدم قوله عىل قول َّ

, وهذا من فقههم رمحهم اهللا تعاىل, ووعيهم هلذه املسألة, ومن عظيم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
. ّ, فمنعوا الناس عن تقليدهم ال سيام عند خمالفتها لرصيح السنةملسو هيلع هللا ىلصّحبهم هللا ورسوله

 :ّوسأذكر من أقواهلم ما يبني ذلك
ًإذا قلت قوال وكتاب اهللا خيالفه ? :  سئلفإنه: اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا: ًأوال َ

اتركوا قويل :  خيالفه ? قالملسو هيلع هللا ىلصإذا كان خرب رسول اهللا: اتركوا قويل لكتاب اهللا, فقيل: قال
اتركوا قويل لقول : إذا كان قول الصحابة خيالفه ? قال: , فقيل لهملسو هيلع هللا ىلصخلرب رسول اهللا

 IQH.ژالصحابة
 IRH.»ما مل يعلم من أين أخذناهٍال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا «: ًوقال أيضا
 ISH.» احلديث فهو مذهبيَّإذا صح«: ًوقال أيضا

أنــــا بــــرش أخطــــئ وأصــــيب, فــــانظروا يف «: فإنــــه قــــال: اإلمــــام مالــــك رمحــــه اهللا: ًثانيــــا
ـــــ وق.»رأيــــي, فــــام وافــــق الكتــــاب والــــسنة فخــــذوا بــــه, ومــــا مل يوافــــق فــــاتركوه ـــــال عنــ : د موتــــهــ

ٍوددت أين رضبـــــت بكـــــل مـــــسألة«  ال صـــــرب يل عـــــىل ً تكلمـــــت فيهـــــا برأيـــــي ســـــوطا, عـــــىل أنـــــهُ
   I@TH.»السياط

                                                            
. الكويـت ـــــ الدار الـسلفية) ١٤٢(إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد لإلمام حممد بن إسامعيل الصنعاين ) ١(

ّخ صالح الفالين وإيقاظ مهم أويل األبصار للشي  .دار املعرفة ـــ بريوت) ٥٠(ُ
 ).٥٣(وإيقاظ اهلمم ). ٢/٣٠٩(إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ) ٢(
 ).١/٦٣(حاشية ابن عابدين ) ٣(
 ).١٠/٢٦٤(وسري أعالم النبالء ) ٢٢٨(إرشاد الفحول للشوكاين ) ٤(



 
 

٥١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ٍكل أحد«: ًوقال أيضا    IQH.»ملسو هيلع هللا ىلصصاحب هذا القرب يؤخذ من قوله ويرتك إال ُّ
أمجع املسلمون عىل أن من استبانت له «: فإنه قال: اإلمام الشافعي رمحه اهللا: ًثالثا

   IRH.»ن الناسٍ مل يكن له أن يدعها لقول أحد مملسو هيلع هللا ىلصسنة رسول اهللا
, وتعزب عنه, فمهام ملسو هيلع هللا ىلصٍما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهللا«: وقال

ما قلت, فالقول ما قال   خالفملسو هيلع هللا ىلصَّقلت من قول أو أصلت من أصل, فيه عن رسول اهللا
   ISH.» وهو قويلملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

وا ما ـــا ودعـــ فقولوا هبملسو هيلع هللا ىلصإذا وجدتم يف كتايب خالف سنة رسول اهللا«: وقال
ــ ينهى عن ـأي الشافعي ـــ أنه مل يزل :   وروى املزين عن الشافعي يف أول خمترصهITH.»لتق

 I@UH.تقليده وتقليد غريه
ًال تقلدين وال تقلد مالكا وال «: قال: اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا: ًرابعا

   IVH.»الشافعي وال األوزاعي وال الثوري, وخذ من حيث أخذوا
زاعي, ورأي مالك, ورأي أيب حنيفة, كله رأي, وهو عندي رأي األو«: وقال

   IWH.»سواء, وإنام احلجة يف اآلثار

                                                            
 .)٨/٩٣(سري أعالم النبالء للحافظ الذهبي ) ١(
 ).٥٨(وإيقاظ اهلمم للفالين ). ٢/٣٦١(و ) ١/٧(إعالم املوقعني البن القيم ) ٢(
 ).١٠٠(وإيقاظ اهلمم ). ٣٦٤ ــــ ٢/٣٦٣(إعالم املوقعني البن القيم ) ٣(
. حتقيـــق صـــالح الـــدين مقبـــول أمحـــد) ٥٧(ّخمتـــرص املؤمـــل يف الـــرد إىل األمـــر األول أليب شـــامة املقـــديس ) ٤(

 ).١/٦٣(ب للنووي واملجموع رشح املهذ
 ).١(خمترص املزين ) ٥(
 ).٦١(وخمترص املؤمل يف الرد إىل األمر األول ). ١١٣(وإيقاظ اهلمم ). ٢/٣٠٢(إعالم املوقعني ) ٦(
 ).٢/١٤٩(جامع بيان العلم البن عبد الرب ) ٧(



 
 

٥٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :أتباع األئمة يرتكون مذهبهم عند خمالفتها للسنة
ُوكذلك العلامء ممن نسبوا إىل األئمة فإهنم كانوا يرتكون قول اإلمام عند خمالفته 

 :للنص, فمن أولئك
ر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر رمحه اهللا أنه رجع عن فقد ذك: ُزفر رمحه اهللا ـــ ١

تدرأ احلدود : إنكم تقولون: قلت لزفر: قول أصحابه, فأسند عبد الواحد بن زياد قال
فاشهد : قال!! ُبالشبهات, فجئتم إىل أعظم الشبهات فأقدمتم عليها, املسلم يقتل بالكافر 

 I@QH.ّعيل أين رجعت عن هذا
ًفإنه قال تعليقا عىل مذهب مالك يف جعله الرب : رمحه اهللاإلمام القرطبي  ـــ ٢

ًوالشعري صنفا واحدا  ًIRH:»وإذا ثبتت السنة فال قول معها«.ISH   
 عـن عـسب ملسو هيلع هللا ىلصهنـى النبـي«: ً, فقـد قـال تعليقـا عـىل حـديث اإلمام البغوي رمحـه ـــ ٣
ه ّ والفقهـــــاء, ورخـــــص فيـــــژوقـــــد ذهـــــب إىل حتريمـــــه أكثـــــر الـــــصحابة:  قـــــالITH.»الفحـــــل

ُألنــه مــن بــاب املــصلحة, ولــو منــع منــه : احلــسن وابــن ســريين وعطــاء, وهــو قــول مالــك, قــال
:  ثـــم قـــال البغـــوي رمحـــه اهللاIUH.إلرضـــاع وتـــأبري النخـــللالنقطـــع النـــسل, وهـــو كاالســـتئجار 

                                                            
 ).١٢/٢٦٢(فتح الباري البن حجر العسقالين ) ١(
والـرب ...«: , وفيــــهگة عـىل أهنـام صنفــــان مـن حـــــديث عـــــبادةأي يف البيوع الربوية, فقـد نـصت الـسنّ) ٢(

 .احلديث رواه مسلم.  »..بالرب, والشعري بالشعري 
 .من سورة البقرة) ٢٧٩ ـــ ٢٧٥(عند تفسري اآليات ) ٣/٢٢٦(تفسري القرطبي ) ٣(
أجـــرة رضاب هـــو : وعـــسب الفحـــل. يف كتـــاب اإلمـــارة, بـــاب عـــسب الفحـــل) ٢٢٨٤(راوه البخـــاري ) ٤(

 .مائه يف األنثى
 f  e  d  c  b  a z} :  أثــــــــر قولــــــــه تعــــــــاىل:  راجــــــــع إجابتنــــــــا عــــــــن هــــــــذا القيــــــــاس يف كتابنــــــــا) ٥(
 ).٦٧ــــ٦٦(
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  IQH.»وما هنت عنه السنة فال جيوز املصري إليه بطريق القياس«
قال «: الـــأ, فقـــك يف املوطـــام مالـــ قول اإلم, فإنه ذكراإلمام النووي رمحه اهللا ـــ ٤

ُمل أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى, هنى عن صيام يوم اجلمعة, : مالك ً
 IRH.»وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه

 خالف ما فهذا الذي قاله هو الذي رآه, وقد رأى غريه: قال النووي رمحه اهللا
 I@SH.والسنة مقدمة عىل ما رآه هو وغريه: رأى هو, ثم قال

ّإذا صح احلديث «: وقال النووي رمحه اهللا يف تعليقه عىل قول الشافعي رمحه اهللا
أبو يعقوب : اـــن أصحابنـــحديث مـــتى بالـــه أفـــه أنـــ عنيــوممن حك:  قال.»فهو مذهبي

 وممن نص عليه أبو احلسن الكيا الطربي يف كتابه يف البويطي, وأبو القاسم الداركي,
اإلمام أبو بكر البيهقي وآخرون, : ه من أصحابنا من املحدثنيملأصول الفقه, وممن استع

 ومذهب الشافعي خالفه ,امعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديثـــان جــــوك
 .ما وافق احلديثمذهب الشافعي : عملوا باحلديث وأفتوا به قائلني

ن فمن وجد م«: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصالح رمحه اهللا: ثم قال النووي
ًظر, إن كملت آالت االجتهاد فيه مطلقا, أو يف ذلك ًالشافعية حديثا خيالف مذهبه ن

 عليه خمالفة احلديث ّوإن مل يكمل وشقالباب, أو املسألة, كان له االستقالل بالعمل به, 
ً ملخالفته عنه جوابا شافيا, فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل دلم جيبعد أن بحث ف ً

                                                            
 ).١٣٩ ــــ ٨/١٣٨(رشح السنة للبغوي ) ١(
ال ختــــصوا ليلـــة اجلمعــــة بقيــــام مـــن بــــني الليــــايل, وال «: ملسو هيلع هللا ىلصقـــال رســــول اهللا: قــــالگ عـــن أيب هريــــرة) ٢(

وعنــــه . رواه مــــسلم. »ٍجلمعــــة بــــصيام مــــن بــــني األيــــام, إال أن يكــــون يف صــــوم يــــصومه أحــــدكمختــــصوا يــــوم ا
ًال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده«: ًمرفوعا ً  .متفق عليه. »َّ

 ).٨/١٩(رشح مسلم للنووي ) ٣(



 
 

٥٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

وهذا «:  ثم قال النووي.»ًغري الشافعي, ويكون هذا عذرا له يف ترك مذهب إمامه هنا
     IQH.»ّالذي قاله حسن متعني

 :بدعة التعصب املذهبي
ف الصالح, وإنام إن تقليد إمام بعينه وعدم اخلروج عنه, مل يكن يف زمن السل

بعد ذكره القرون الثالثة  ــــ حدث التعصب يف القرن الرابع, قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
ٍلوف, فرقوا دينهم, وكانوا شيعا, كل حزب بام لدهيم ُثم خلف من بعدهم خ«:  ــــ اخلريية ً َّ

ب للمذاهب ًفرحون, وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا, وكل إىل رهبم راجعون, جعلوا التعص
واهلم التي هبا يتجرون, وآخرون منهم قنعوا مديانتهم التي هبا يدينون, ورؤوس أ

 U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz  } : الواـــيد وقـــض التقلـــمحـــب
 IRH.»]٢٣: الزخرف[

ثم ابتدأت هذه البدعة من حيث ذكرنا يف العرص الرابع يف «: وقال ابن حزم
ًتزل تزيد حتى عمت بعد املائتني من اهلجرة عموما طبق األرض, إال القرن املذموم, ثم مل  َّ

, ومتسك باألمر األول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو من عصم اهللا 
   ISH.»التابعني بال خالف من أحد منهم

ُثم اشتهرت املذاهب األربعة وهجر غريها, « :وقال أبو شامة املقديس رمحه اهللا
ً أتباعهم إال قليال, فقلدوا بعدما كان التقليد لغري الرسل حراما, بل صارت فقرصت مهم ّ ً

ْأقوال أئمتهم عندهم بمنزلة األصلني, وذلك معنى قوله تعاىل َ ْ : {   ©  ¨

                                                            
 ).١/٦٤(املجموع رشح املهذب للنووي ) ١(
 ).١/٧(لقيم إعالم املوقعني البن ا) ٢(
 ).٦/٨٥٨(اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم ) ٣(



 
 

٥٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

  ¯  ®  ¬  «  ªz] حتى آل هبم التعصب إىل «:  ثم قال.»]٣١: التوبة
, جيتهد يف دفعه I@QHتة عىل خالفهُذا أورد عليه يشء من الكتاب والسنة الثابإأن أحدهم 

ً نرصة ملذهبه, ولو وصل ذلك إىل إمامه الذي يقلده لقابله البعيدةبكل سبيل من التآويل 
  IRH.»َّذلك اإلمام بالتعظيم وتربأ من رأيه

وهذا معلوم بالرضورة أنه مل « :وقال اإلمام حممد بن إسامعيل الصنعاين رمحه اهللا
وال تابع التابعني, وهذه هي القرون الثالثة التي  ابعيهم,ـــت, وال يف ژيكن يف الصحابة
خري القرون قرين ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم, ثم «:  بقولهملسو هيلع هللا ىلصّخريها رسول اهللا

ه ـــَّذي ذمـــوما حدثت بدعة التقليد إال يف القرن الرابع ال  احلديثI@SH.»يفشو الكذب
 ITH.»ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

ومن العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين «: الم رمحه اهللاوقال العز بن عبد الس
ِّيقف أحدهم عىل ضعف مأخذ إمامه بحيث ال جيد لضعفه مدفعا, ومع هذا يقلده فيه,  ً

ًة الصحيحة مجودا عىل تقليد إمامه, بل يتحلل لدفع يسويرتك من الكتاب والسنة واألق
:  وقالIUH.»ً الباطلة نضاال عن مقلدهةظواهر الكتاب والسنة, ويتأوهلام بالتأويالت البعيد

ُّوما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له احلق يف غريه, بل يرص عليه مع علمه « ً
ُبضعفه وبعده, فاألوىل ترك البحث مع هؤالء الذين إذا عجز أحدهم عن متشية مذهب 

 يعلم املسكني أن هذا ِلعل إمامي وقف عىل دليل مل أقف عليه ومل أهتد إليه, ومل: إمامه قال
                                                            

 .أي خالف قول إمامه) ١(
 ).٤٢ ــــ ٤١(خمترص املؤمل يف الرد إىل األمر األول أليب شامة املقديس ) ٢(
 .وسبق خترجيه. »خري أمتي« و »خري الناس«: ورد احلديث بلفظ) ٣(
 ).١٦٩(إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ) ٤(
 ).٣٠٥ ــــ ٢/٣٠٤(قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم ) ٥(



 
 

٥٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

خصمه ما ذكره من الدليل الواضح والربهان الالئح, فسبحان ـــمثله, ويفضل لـــقابل بـــم
      IQH.»اهللا ما أكثر من أعمى التقليد برصه حتى محله عىل مثل ما ذكر

 
 

***** 
 

                                                            
 .نفس املصدر) ١(



 
 

٥٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .يف االتباع وترك االبتداع   :   املبحث الثاين 
ّأهل احلديث يتمسكون بالسنة  : وال يبتدعونَّ

 وأهل احلديث يتمسكون بالكتاب والسنة وال يزيدون عليهام يف عبـادة أو اعتقـاد,
ــــــــــَّ أتـــــــــم علـــــــــيهم النعمـــــــــة, وأكمـــــــــل هلـــــــــم الـــــــــدين, كـــــــــام قويعتقـــــــــدون أن اهللا  ــــــــــال تعــ   :اىلــ

 {u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k z] ٣: املائـــــــــــــــدة[ ,
ّ بـــني الـــدين أتـــم بيـــان, فعـــن أيبملسو هيلع هللا ىلصوأن الرســـول َتركنـــا رســـول اهللا:  قـــالگ ذرّ َ  ومـــا ملسو هيلع هللا ىلصَ

مــا بقــي يشء يقــرب مــن اجلنــة «: ملسو هيلع هللا ىلصًطــائر يطــري بجناحيــه إال وهــو يــذكر لنــا منــه علــام, فقــال
ّويباعد من النار إال وقد بني لكم ُ«.IQH   

 ذات يوم ثم أقبل ملسو هيلع هللا ىلصصىل بنا رسول اهللا:  قالگوعن العرباض بن سارية
ا العيون, ووجلت منها القلوب, فقال علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت منه

أوصيكم بتقوى اهللا, «: يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع, فامذا تعهد إلينا ? فقال: رجل
ًوالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا, فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا,  ًً ً

وا عليها بالنواجذ, فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني, متسكوا هبا وعض
ٍوإياكم وحمدثات األمور, فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ٍ«.IRH  

دعة يف الدين, قال احلافظ ابن ـــمن ألفاظ العموم, فيدخل فيها كل ب) كل(ولفظ 
 قاعدة رشعية كلية بمنطوقها ومفهومها, أما منطوقها, .»كل بدعة ضاللة«: قوله: حجر

فال تكون من الرشع ألن الرشع كله ). عة وكل بدعة ضاللةحكم كذا بد: (فكأن يقال

                                                            
 .وسنده صحيح) ١٦٤٧(رواه الطرباين يف الكبري ) ١(
 .وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود) ٤٦٠٧(رواه أبو داود ) ٢(



 
 

٥٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IQH.ت املقدمتان, وأنتجتا املطلوبَّهدى, فإن ثبت أن احلكم املذكور بدعة صح
رسلة والبدع الدنيوية, ـــا املصالح املـدين, أمـــبدعة بالـــل احلديث خيصون الـــوأه

يمكن أن تكون بدعة يف عبادة, ألن فهذه التي تتناوهلا األحكام التكليفية اخلمسة, وال 
 ما مل االبتداع استحسان, واالستحسان ترشيع, وقد أنكر اهللا عىل الذين يرشعون يف دينه

 z {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©} : يأذن به, فقال تعاىل
وأما املصالح املرسلة فأمور حاجية تعرض لألمة يف حياهتا, والعبادات ]. ٢١: الشورى[
ِّ وال حتتاج األمة إىل عبادة مل يكملها الرشع, وإال اهتمنا الرشع بأنه مل يكمل العبادات ,مةتا ِّ

 .التي حيصل هبا اإليامن
ول الرشيعة, نعلم أن ـــراء أصـــباستق«: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

َّ وقد قعد العلامء IRH.»العبادات التي أوجبها اهللا أو أحبها ال يثبت األمر هبا إال بالرشع
األصل يف العبادات احلظر, فال يرشع منها إال ما رشعه اهللا : (قاعدة وهي

 ISH).ملسو هيلع هللا ىلصورسوله
 :األدلة من القرآن الكريم عىل وجوب االتباع وحتريم االبتداع

s  r  q  p   o  n  m  l  k  } : قال تعاىل ــــ ١

u  t z] ٣: املائدة.[ 
 z   ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©{} : اىلـــال تعـــوق ــــ ٢

 ].٢١: الشورى[

                                                            
 ).١٣/٢٥٤(فتح الباري البن حجر العسقالين ) ١(
 ).٢٩/١٦(وى جمموع الفتا) ٢(
 ).٣١(القواعد واألصول اجلامعة للشيخ عبد الرمحن السعدي ) ٣(



 
 

٥٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 ].١٥٨: األعراف [²z  ³  ´       }: وقال تعاىل ــــ ٣

^  _  `   g  f  e   d  c   b  a    } : ىـــالـــتعال ـــوق ــــ ٤

h z   ٣١: آل عمران[ ـ.[ 

s   r  q  p  on  m  l  k  j  } : وقال تعاىل ــــ ٥

  wv  u  t  |   {  z  y  xz] ١٥٣: األنعام.[ 

{  ~    _  `  f  e  d  c  b   a      } : وقال تعاىل ــــ ٦

  h  gz] ٦٣: النور.[ 
 :األدلة من السنة

 ذات يوم ثم أقبل ملسو هيلع هللا ىلصصىل بنا رسول اهللا:  قالگعن العرباض بن سارية ــــ ١
نها القلوب, فقال علينا بوجهه, فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت منها العيون, ووجلت م

أوصيكم بتقوى «: ملسو هيلع هللا ىلصيا رسول اهللا, كأهنا موعظة مودع فامذا تعهد إلينا ? فقال: رجل
ًاهللا, والسمع والطاعة, وإن كان عبدا حبشيا, فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا  ً ً
ًكثريا, فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني, متسكوا هبا, وعضوا عليها 

 IQH.», فإن كل حمدثة بدعة, وكل بدعة ضاللةاجذ, وإياكم وحمدثات األموربالنو
من أحدث يف أمرنا هذا ما «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا:  قالتژ ـــ وعن عائشة٢

                                                            
ـــ ٤/١٢٦(رواه أمحــد ) ١( وغريمهــا, وصــححه الرتمــذي, واهلــروي, والبــزار, ) ٦٤٠٧(وأبــو داود ) ١٢٧ ـــ

َوالبغـــــوي, وابـــــن عبـــــد الـــــرب, واحلـــــاكم, وأبـــــو نعـــــيم, وانظـــــر ختـــــريج احلـــــديث يف حاشـــــية  األمـــــر باالتبـــــاع (ُ
 .حتقيق الشيخ مشهور بن حسن سلامن) يللسيوط



 
 

٦٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IRH.»ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«:  ويف لفظIQH.»ليس منه فهو رد
 :من أقوال السلف

َقال گ ـــ عن ابن مسعود١  ISH.»تبتدعوا فقد كفيتماتبعوا وال «: َ
   ITH.»االقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة«: ً ـــ وقال أيضا٢
عليك بتقوى اهللا «: أوصني, فقال:  لرجل قال لهگ ـــ وقال ابن عباس٣

   IUH.»واالستقامة, اتبع وال تبتدع
   IVH.»س حسنةاـــا النـــة وإن رآهـــٍة ضاللـــل بدعـــك«: گ ـــ وقال ابن عمر٤
ٍعليكم بالسبيل والسنة, فإنه ليس من عبد عىل «: گ ـــ وقال أيب بن كعب٥

ًسبيل وسنة ذكر الرمحن ففاضت عيناه من خشية اهللا فتمسه النار أبدا, وإن اقتصادا يف  ّ ً ٍ ٍ
   IWH.»ٍسبيل وسنة خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنّة

 I@XH.بإحياء السنة وإماتة البدعة ـــ وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا ٦

                                                            
. يف كتــــاب الــــصلح, بــــاب إذا اصــــطلحوا عــــىل صــــلح جــــور فالــــصلح مــــردود) ٢٦٩٧(رواه البخــــاري ) ١(

 .يف كتاب األقضية, باب نقض األحكام الباطلة, ورد حمدثات األمور) ١٧١٨(ومسلم 
 . حمدثات األموريف كتاب األقضية, باب نقض األحكام الباطلة, ورد) ١٧١٨(رواه مسلم ) ٢(
 ).١/٢١٤(وانظر رشح السنة للبغوي ) ٥٤(رواه أبو خيثمة يف العلم ) ٣(
ــــــــ ١/٥٥(والاللكـــــــائي يف رشح أصـــــــول اعتقـــــــاد أهـــــــل الـــــــسنة ) ٢٥(رواه ابـــــــن نـــــــرص يف الـــــــسنة ) ٤( ) ٨٨ ـــ

 .صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي: وقال) ١/١٠٣(واحلاكم ) ٢٢٣(والدارمي 
 ).١/٢١٤(بغوي رشح السنة لل) ٥(
 .وهو صحيح) ٧٠(وابن نرص يف السنة ). ١/١٠٤(الاللكائي ) ٦(
 ).٦٠ ــــ ١/٥٩(الاللكائي ) ٧(
 ).١/٦٢(نفس املصدر ) ٨(
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   IQH.»االعتصام بالسنَّة نجاة«:  ـــ وقال الزهري رمحه اهللا٧
ْاصرب نفسك عىل السنَّة, وقف حيث وقف القـوم, «:  ـــ وقال األوزاعي رمحه اهللا٨ ِ

ــــه يــــسعك مــــا  َّوقــــل بــــام قــــالوا, وكــــف عــــام كفــــوا عنــــه, واســــلك ســــبيل ســــلفك الــــصالح, فإن
   IRH.»وسعهم

عليــك بآثــار مــن ســلف, وإن رفــضك النــاس, وإيــاك وآراء الرجــال, «: ًل أيــضاوقــا
   ISH.»وإن زخرفوا لك بالقول

ًوقد فهم السلف أن النهي عن البدعة عام ومل يستحسنوا شـيئا : من تطبيق السلف
 .منها, وهذه بعض النقول التي تدل عىل فهمهم

ـــ عــن ابــن عمــر١ مــد هللا والــسالم عــىل احل: ً أن رجــال عطــس إىل جنبــه, فقــالگ ــ
احلمـد هللا والـسالم عـىل رسـول اهللا, ولكـن مـا : وأنـا أقـول: گرسول اهللا, قال ابـن عمـر
  ITH.»احلمد هللا عىل كل حال«: , علمنا أن نقولملسو هيلع هللا ىلصهكذا علمنا رسول اهللا

   رجل يف الظهرIUHّ, فثوبگكنت مع ابن عمر:  ـــ عن جماهد رمحه اهللا قال٢

                                                            
 .نفس املصدر) ١(
دار . بتحقيـق الـشيخ مـشهور سـلامن) ٤٩(األمر باالتباع والنهي عن االبتداع جلـالل الـدين الـسيوطي ) ٢(

 .الدمام ــــ ابن القيم
 .دار الكتب العلمية) ٥٨(الرشيعة لإلمام حممد بن احلسني اآلجري ) ٣(
 .وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي) ٢٧٣٨(رواه الرتمذي ) ٤(
الــــصالة يــــا مــــسلمون, : ّهــــذا التثويــــب يــــسمى التثويــــب املبتــــدع, وهــــو قــــول املــــؤذن قبــــل إقامــــة الــــصالة) ٥(

ًريا للنـــاس بقـــرب اإلقامـــة, وقــد رأيـــت ذلـــك يف بعـــض الــصالة الـــصالة, يقـــول ذلــك عـــىل بـــاب املـــسجد تــذك
 .مساجد دمشق
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 I@QH.َّاخرج بنا, فإن هذه بدعة: قالـ ـــ ـــأو العرصــ ــــ
كروه,هو يشء املالتثويب : ـــــــيعني ابن راهويه ـــ ـــ ـقال إسحاق: قال الرتمذي
قد «: , قال بني األذان واإلقامةَفاستبطأ القومَّ, إذا أذن املؤذن ملسو هيلع هللا ىلصأحدثه الناس بعد النبي

وهذا الذي قال « : قال الرتمذي.»قامت الصالة, حي عىل الصالة, حي عىل الفالح
    IRH.»ملسو هيلع هللا ىلص والذي أحدثوه بعد النبيهو التثويب الذي كرهه أهل العلم: إسحاق

ًمسجد حلقا, يسبحون اهللا ــً ملا رأى قوما يف الگ ـــ وقال ابن مسعود٣ َ ِ
      ISH.»أو مفتتحو باب ضاللة ملسو هيلع هللا ىلصٍإما أنكم عىل ملة أهدى من ملة حممد« :باحلىص

ًأنه رأى رجال يصيل بعد طلوع الفجر أكثر : ه اهللا ـــ عن سعيد بن املسيب رمح٤
يا أبا حممد, يعذبني اهللا عىل : من ركعتني, يكثر فيهام الركوع والسجود, فنهاه, فقال

 I@TH.ال, ولكن يعذبك عىل خالف السنَّة: الصالة ? قال
 :من أقوال العلامء يف ذم البدع

 :َّوقد ذم العلامء البدع وحاربوها, فمن ذلك
من ابتدع يف اإلسالم «:  نقل ابن املاجشون عن اإلمام مالك رمحه اهللا أنه قال ـــ١

ًبدعة يراها حسنة, فقد زعم أن حممدا َّ ً k  } :  خان الرسالة, ألن اهللا تعاىل يقولملسو هيلع هللا ىلصً

  n  m  lzفام مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا ً ً ٍ«.IUH    
العبادات والديانات والتقربات «:  ـــ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا٢

                                                            
 .وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود) ٥٣٨(رواه أبو داود ) ١(
 .سنن الرتمذي, يف كتاب املواقيت, باب ما جاء يف التثويب يف الفجر) ٢(
 .بسند حسن) ١/٦٨(رواه الدارمي ) ٣(
 .رواه البيهقي بسند صحيح) ٤(
 ).١/١١١(صام للشاطبي االعت) ٥(
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دليل ـــًربة إال بـــًادة أو قـــًجعل شيئا عبـــٍد أن يـــليس ألحـــ, فملسو هيلع هللا ىلصمتلقاة عن اهللا ورسوله
   IQH.»رعيـــش

األصل يف العبادات البطالن حتى يقوم الدليل «:  ـــ وقال ابن القيم رمحه اهللا٣
   IRH.»عىل األمر
 عىل النصوص وال ِوباب القربات يقترص فيه«: كثري رمحه اهللا ـــ وقال اإلمام ابن ٤

   ISH.»ُيترصف فيه بأنواع األقيسة واآلراء
k  } : ُكل ما أحدث بعد نزول هذه اآلية«:  ـــ وقال اإلمام الذهبي رمحه اهللا٥

  n  m  lz فهو فضلة وزيادة وبدعة«.ITH   
البدعة يف عرف الرشع مذمومة «:  ـــ وقال احلافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهللا٦

   IUH.»بخالف اللغة
ما وقع يف كالم السلف من استحسان «:  ـــ وقال احلافظ ابن رجب رمحه اهللا٧

   IVH.»بعض البدع, فإنام ذلك يف البدع اللغوية ال الرشعية
 

***** 

                                                            
 ).٣١/٣٥(الفتاوى ) ١(
 ).١/٣٤٤(إعالم املوقعني ) ٢(
 .سورة النجم) ٤/٢٧٦(تفسري ابن كثري ) ٣(
 ).١٨/٥٠٩(سري أعالم النبالء ) ٤(
 ).١٣/٢٥٢(فتح الباري ) ٥(
إيقــاظ اهلمــم املنتقــى مــن جــامع العلــوم واحلكــم للــشيخ ســليم : وانظــر). ٢٣٣(جــامع العلــوم واحلكــم ) ٦(

 ).٤٠٢(اهلاليل 
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 من جهود علامء املدرسة اإلسالمية السلفية
 يف حماربة الغلو والتطرف
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 :توطئة 
َيف عــرص اختلطــت فيــه املفــاهيم, وصــور فيــه املــصلح النــافع صــورة املفــسد الــضار,  ِّ
تــــشتد احلاجــــة إىل وضــــوح الــــصورة, وجتليــــة احلقيقــــة, وإبــــراز املــــنهج اإلســــالمي الناصـــــع, 
ٍالربيء من كل ريبة أو غلو أو بدعـة, ذاك هـو املـنهج العلمـي اإلسـالمي الـسلفي, املنـسوب  ٍ

ً, أبر األمة قلوبا, وأعمقها علـام, وأقلهـا تكلفـا, ملسو هيلع هللا ىلصون, أولئك أصحاب حممدإىل خري القر ًّ ّ ً ُّ
َوأكثرهــا توســطا واعتــداال, الــذين عــانوا يف عــرصهم مــن فتنــة التكفــري, فتــصدوا هلــا باحلجــة  َ ً ً
والبيــــان, والتحــــذير واملفاصــــلة, ومل يرتــــضوا بتغبــــيش الــــصورة, والتــــسرت عــــىل أهــــل البــــدع 

, ولـــو ســــكتوا, أو ملسو هيلع هللا ىلصوال الظهـــرية, فحفـــظ اهللا هبـــم دينـــه, وســـنَّة نبيـــهوالغلـــو ال يف الدجلـــة 
ّخافتوا, لضاعت السنَّة, وملا بقي وجود للطائفة املنصورة, فلله احلمد واملنَّة  ُّ. 

َّويف العــــرص احلــــديث, اتــــصل املــــايض باحلــــارض, وأطلــــت بدعــــة التكفــــري برأســــها,  ّ
ٍحماولــة التــسلل إىل مدرســة إســالمية علميــة, والتو َشــح بوشــاحها األبــيض الناصــع, بعــد أن ً

ُنبتــــت يف مــــزارع اآلخــــرين عــــىل املــــاء اآلســــن, فتــــصدى هلــــا علــــامء الطائفــــة, قــــاطعني عليهــــا  َّ ِ
َالطريــق, كاشــفني ثوهبــا املــزور, وأصــلها املبتــور, فــصوب التكفــري نحــو أهــل العلــم ســهامه,  َ َّ ََّ

ِوأسقطوا الرمـوز, وأهـانوا الـرؤوس, فخـال هلـم عنـد صـغار الد َّيكـة اجلـو, فباضـوا وصـفروا ِ ُ
َّوفرخـــوا أقزامـــا مـــشوهني, فـــشوهوا الـــسمعة, ونفـــروا عـــن املـــضمون, فـــاهللا حـــسيبهم وهـــو  ًُّ َّّ َّ

 .يتوىل الصاحلني 
ٌ, مجـــع لـــبعض جهـــود علـــامء املدرســـة الـــسلفية يف التحـــذير مـــن الغلـــو الفـــصلوهـــذا 

ر جــزء مــن جهــدهم, والتطــرف, والتكفــري الباطــل, والتفجــري املخيــف, وهــو يف حقيقــة األمــ
ُولـــو أردنـــا تقـــيص جهـــدهم لتجـــاوزت صـــفحات البحـــث األرقـــام, ولكـــن حـــسب مـــن أراد  َُ

 .احلقيقة هذا املقدار 
ُوهذا احلشد من أقوال أهل العلم وفتاوهيم, هنديه لطرفني من النّاس  ُ: 
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ٍشباب مسلم بريء, ينقاد خلف صيحات بدعية, ونداءات حزبية,  : األول ٍ ٍ
ِّياشة, وظروف األمة احلرجة, فتشوشه عىل أهل العلم البارزين, تستغل عاطفته اجل َّ

ّوتقلب له ظهر املجن, فال يعرف ألهل العلم فضلهم, وال اختصاصهم, وحسبهم هذه 
ًاألسامء التي لو انفرد كل واحد منهم لكان جبال من جبال العلم, وطودا شاخما يف الفهم,  ً ً ٍ

 ّفكيف لو انضم بعضها إىل بعض ?
ًعامـــة النـــاس الـــذين كونـــوا فكـــرة خاطئـــة عـــن املدرســـة الـــسلفية مـــن خـــالل  : الثـــاين َّ

ًممارسـات التكفرييــني التفجرييـني, الــذين حــسبوا زورا وهبتانـا عــىل املدرسـة الــسلفية املباركــة  ًُ ُ
  .ملسو هيلع هللا ىلصحاملة لواء الكتاب والسنة بتعظيم النصوص, ورفع لواء الرسول

 أهل العلم املذكور يف صفحات هذا ًوأخريا, نؤكد تبني املدرسة السلفية لكالم
 الظاهرية, وإنام هي مدرسة  مجودَّ, ونؤكد خلوها من الظواهرية كام خلت منالفصل

 مالك والشافعي وأمحد: ًعلمية سلفية, ترضب جذورها بأعامق التاريخ واصلة إىل األئمة 
يفة النعامن, رحم اهللا مستفيدة من فقه إمام الرأي واالجتهاد أيب حن ــــ علامء أهل احلديثــــ 

 .اجلميع, ومجعنا هبم يف جنات النعيم 
 
 

***** 
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  :IQHهيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية: ًأوال 

طائف صدر عن هيئة كبار العلامء يف الدورة الثانية والثالثني املنعقدة يف مدينة ال
 :  هـ ما ييل ١٤٠٩ / ١ / ١٨هـ إىل ١٤٠٩ / ١ / ١٢ابتداء من 

 اهللا وصـىل, الظـاملني عىل إال عدوان وال, للمتقني والعاقبة, العاملني رب هللا احلمد
 اهتــدى ومــن وصــحبه أمجعــني, آلــه وعــىل حممــد نبينــا, أمجعــني خلقــه خــري عــىل وبــارك وســلم
  :وبعد . الدين يوم إىل هبديه

 الطـائف مدينـة يف املنعقـدة, والثالثـني الثانيـة دورتـه يف العلـامء كبـار يئةه جملس فإن
 عدة وقوع من لديه ثبت ما عىل بناء هـ١٤٠٩ / ١ / ١٨ إىل هـ١٤٠٩ / ١ / ١٢ من ابتداء

 األمـوال مـن كثـري بـسببها وتلـف, األبريـاء النـاس مـن الكثري ضحيتها ذهب ختريب حوادث
 ضــعاف بعـض هبـا قـام, وغريهــا اإلسـالمية الـبالد مـن كثــري يف العامـة واملنـشآت واملمتلكـات

  :ذلك ومن, واحلاقدة املريضة النفوس ذوي من فاقديه أو اإليامن
, واألنفـاق اجلـسور ونـسف, العامة املمتلكات يف احلرائق وإشعال, املساكن نسف

 مـــن عـــدد يف اجلـــرائم هـــذه مثـــل وقـــوع كثـــرة لـــوحظ وحيـــث . خطفهـــا أو الطـــائرات وتفجـــري
 عرضـــة البلـــدان مـــن كغريهـــا الـــسعودية العربيـــة اململكـــة أن وبـــام, والبعيـــدة القريبـــة بلـــدانال

 يف النظـــر رضورة العلـــامء كبـــار هيئـــة جملـــس رأى فقـــد التخريبيـــة, األعـــامل هـــذه مثـــل لوقـــوع
 العامــــة املنــــشآت ضــــد ًموجهــــا كــــان ســــواء, ًختريبيــــا ًعمــــال يرتكــــب ملــــن رادعــــة عقوبــــة تقريــــر

  .باألمن واإلخالل اإلفساد بقصد لغريها ًموجها أو كان, احلكومية واملصالح
 من تدور الرشعية األحكام أن من العلم أهل ذكره ما عىل املجلس ّاطلع وقد

                                                            
 .السعودية  ــــ وهي أكرب هيئة علمية سلفية يف العرص احلديث) ١(
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 مصونة بقائها بأسباب والعناية اخلمس, الرضوريات محاية وجوب عىل اجلملة حيث
 املجلس رّتصو وقد . )واملال, والعقل, والعرض, والنفس, الدين( : وهي, ساملة

 نفوسهم يف املسلمني حرمات عىل االعتداء جرائم عن تنشأ التي العظيمة األخطار
, البالد يف العام باألمن اإلخالل من التخريبية تسببه األعامل وما, وأمواهلم وأعراضهم

 .وممتلكاهتم  أنفسهم عىل املسلمني وإخافة, واالضطراب الفوىض حالة ونشوء
 وأعراضهم وأرواحهم وأبداهنم أدياهنم للناس حفظ قد وتعاىل سبحانه واهللا

 ّومما, واخلاص العام األمن حتقق التي والعقوبات احلدود من رشعه بام وأمواهلم وعقوهلم
J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   }  : وتعاىل سبحانه قوله ذلك يوضح

  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  Kz] وقوله] . ٣٢: املائدة 
w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  }  : سبحانه

  e   d  cb  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x
   n  m  l  k  j  ih  g  fz] كفيل ذلك وتطبيق] . ٣٣: املائدة 

 املسلمني عــــىل واالعتداء اإلجــــرام نفســــه لــــه ّتسول مــــن وردع واالطمئنان, األمن بإشاعة
 وغريها األمصار يف املحاربة حكم أن إىل العلامء مجهور ذهب وقد, وممتلكاهتم همأنــــفس يف
 : يقول تعاىل واهللا] ٣٣: املائدة [t   s  r  qz  }   :سبحانه لقوله السواء عىل

 {  o  n  m    l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _
  _  ~  }   |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p z  

 z£  ¤  ¥   ¦  §  ¨    }  : تعاىل وقال] . ٢٠٥ ــــ ٢٠٤: البقرة[
 ].٥٦: األعراف[

 بعـد ّأرضه ومـا األرض يف اإلفـساد عـن تعـاىل ينهى(  : تعاىل اهللا رمحه كثري ابن قال
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 مـا ّأرض كـان ذلـك بعـد اإلفـساد وقـع ثم السداد عىل ماشية األمور كانت إذا فإنه, اإلصالح
 ) .ذلك  عن تعاىل فنهى, العباد عىل يكون

ــــ  صالح بعد كثر ــــ أو ّقل فساد, ــــ كل عن وتعاىل سبحانه هنى(  : القرطبي وقال
 ) .األقوال  من الصحيح عىل العموم عىل فهو, كثر ــــ أو ّقل

 هلــــم الــــذين املحــــاربني أعــــامل يفــــوق إيــــضاحه ســــبق مــــا وألن, تقــــدم مــــا عــــىل وبنــــاء
 األمـن زعزعـة هـدفهم وهـؤالء, عـرض أو مـال مـن عليهـا محـصوهل يطلبـون خاصة أهداف

 يقــرر املجلــس فــإن, الربــاين املــنهج عــن وحتويلهــا, عقيــدهتا واجتثــاث األمــة, بنــاء وتقــويض
  :ييل ما باإلمجاع

 التـي األرض يف واإلفـساد التخريـب أعـامل من بعمل قام أنه ًرشعا ثبت من :  ًأوال
 أو املـــساكن كنـــسف العامـــة, أو اخلاصـــة متلكـــاتوامل األنفـــس عـــىل باالعتـــداء األمـــن تزعـــزع
 واملــوارد وامليــاه األســلحة وخمــازن واجلــسور واملــصانع املستــشفيات أو املــدارس أو املــساجد
 عقوبتـه فـإن, ذلـك ونحـو خطفهـا أو الطائرات ونسف, البرتول كأنابيب املال, لبيت العامة

 دم إهـــــدار يقتـــــيض األرض يف اإلفـــــساد هـــــذا مثـــــل أن عـــــىل املتقدمـــــة اآليـــــات لداللـــــة القتـــــل,
 خطـــر مـــن ّأشـــد ورضرهـــم التخريبيـــة بـــاألعامل يقومـــون الـــذين هـــؤالء خطـــر وألن, املفـــسد
 عليـه اهللا حكـم وقـد, مالـه يأخـذ أو فيقتلـه شـخص عـىل فيعتـدي الطريـق يقطع الذي ورضر

  .احلرابة آية يف ذكر بام
َّبد ال أنه : ًثانيا  استكامل من السابقة الفقرة يف إليها املشار العقوبة إيقاع قبل ُ
 القضاء وجملس التمييز وهيئات الرشعية املحاكم جهة من الالزمة الثبوتية اإلجراءات

 بكافة التقيد من البالد هذه عليه بام ًوإشعارا, لألنفس ًواحتياطا للذمة براءة األعىل,
  .عقاهبا وتقرير اجلرائم لثبوت ًرشعا الالزمة اإلجراءت

 .اإلعالم  وسائل طريق عن العقوبة هذه إعالن جلسامل يرى : ًثالثا
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  I@QH .وصحبه وآله حممد نبينا ورسوله عبده عىل وسلم اهللا وصىل
 

 
 

 .رمحه اهللا تعاىل  IRH.َّسامحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز: ًثانيا 
 : ــــ ًسابقا ــــ املفتي العام للمملكة العربية السعودية

) الفقه يف الدين(امحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا حول يف حوار مع س
 :أجرته معه جريدة الرشق األوسط 

ـــــــارة  : )١ (الـــــــسؤال ـــــــني احلـــــــاكم واملحكـــــــوم, : مـــــــن املـــــــسائل املث قـــــــضية العالقـــــــة ب
 .والضوابط الرشعية هلذه العالقة 

 هنــــاك مــــن يــــرى أن اقــــرتاف احلكــــام للمعــــايص والكبــــائر موجــــب ,ســــامحة الــــشيخ
لخـــروج علـــيهم وحماولـــة التغيـــري وإن ترتـــب عليـــه رضر للمـــسلمني يف البلـــد, واألحـــداث ل

  ? يف هذاالتي يعاين منها عاملنا اإلسالمي كثرية, فام رأي سامحتكم
احلمد هللا رب العاملني, وصىل اهللا وسـلم : بسم اهللا الرمحن الرحيم  : )١ (اجلواب

 : هبداه, أما بعد عىل رسول اهللا, وعىل آله وأصحابه, ومن اهتدى
ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : فقد قال اهللا عز وجل 

ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  
  ä  z ]األمراء : فهذه اآلية نص يف وجوب طاعة أويل األمر, وهم ] . ٥٩: النساء

 أن هذه الطاعة الزمة, ّبنيت ملسو هيلع هللا ىلصوالعلامء, وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول اهللا
                                                            

 ) .١١ ــــ ٧( فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة ) ١(
 .من كبار علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث ) ٢(
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 . وهي فريضة يف املعروف 
طـــــاعتهم : د إطـــــالق اآليـــــة بـــــأن املـــــراد ّ املعنـــــى, وتقيـــــّة تبـــــنيوالنـــــصوص مـــــن الـــــسنّ

املعروف, وجيــب عــىل املــسلمني طاعــة والة األمــور يف املعــروف ال يف املعــايص, فــإذا أمــروا بــ
   :ملسو هيلع هللا ىلص لقولــــه,يهم بأســــباهبافــــال يطــــاعون يف املعــــصية, لكــــن ال جيــــوز اخلــــروج علــــ باملعــــصية

 وال , فليكــره مــا يــأيت مــن معـــصية اهللا, مـــن معــصية اهللاً فــرآه يــأيت شــيئاٍأال مــن ويل عليــه وال«
 مــات , وفــارق اجلامعــة فــامت,مــن خــرج مــن الطاعــة«: ملسو هيلع هللا ىلص ولقولــه,IQH» مــن طاعــةً يــداَّينــزعن

والطاعـة فـيام أحـب  السمع  املسلمعىل املرء« : عليه الصالة والسالموقال , IRH»ميتة جاهلية
وســــــــــأله , ISH»وكــــــــــره إال أن يــــــــــؤمر بمعــــــــــصية فــــــــــإن أمــــــــــر بمعــــــــــصية فــــــــــال ســــــــــمع وال طاعــــــــــة

: ? قــال فــام تأمرنــا:  قــالوا . ملــا ذكــر أنــه يكــون أمــراء تعرفــون مــنهم وتنكــرونژالــصحابة
  بايعنـــــــا: ( گقـــــــال عبـــــــادة بـــــــن الـــــــصامت . ITH»كـــــــمّهـــــــم وســـــــلوا اهللا حقّوا إلـــــــيهم حقّأد«

 عنــدكم مــن ً بواحــاًإال أن تــروا كفــرا«:  قــال ) . ننــازع األمــر أهلــه أن ال عــىل ملسو هيلع هللا ىلصرســول اهللا
 عىل أنه ال جيـوز هلـم منازعـة والة األمـور, وال اخلـروج علـيهم ّفهذا يدل  .IUH»اهللا فيه برهان

                                                            
 .) باب خيار األئمة ورشارهم(يف كتاب اإلمارة, ) ١٨٥٥(أخرجه مسلم ) ١(
بــاب وجــوب مالزمــة مجاعــة املــسلمني عنــد ظهــور الفــتن (يف كتــاب اإلمــارة, ) ١٨٤٨(أخرجــه مــسلم ) ٢(

 ) .ويف كل حال وحتريم اخلروج عىل الطاعة ومفارقة اجلامعة
) . بـــاب الـــسمع والطاعـــة لإلمـــام مـــا مل تكـــن معـــصية(يف كتـــاب األحكـــام, ) ٧١٤٤(أخرجـــه البخـــاري ) ٣(

 ) .باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحتريمها يف املعصية(رة, يف كتاب اإلما) ١٨٣٩(ومسلم 
) ١٨٤٣(ومــسلم ) . بــاب عالمــات النبــوة يف اإلســالم(يف كتــاب املناقــب, ) ٣٦٠٣(أخرجـه البخــاري ) ٤(

 ) .باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء األول فاألول(يف كتاب اإلمارة, 
) . »ًسرتون بعدي أمورا تنكروهنـا«: ملسو هيلع هللا ىلصباب قول النبي(يف كتاب الفتن, ) ٧٠٥٦(أخرجه البخاري ) ٥(

 ) .باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحتريمها يف املعصية(يف كتاب اإلمارة, ) ١٨٤٠(ومسلم 
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 ة ومــــا ذاك إال ألن اخلــــروج عــــىل وال, عنــــدهم مــــن اهللا فيــــه برهــــانً بواحــــاً أن يــــروا كفــــراّإال
يختـل بـه األمـن, وتـضيع احلقـوق, وال يتيـرس ردع ف, ً عظـيامً ورشاًا كبـريًاألمور يسبب فسادا

الظــامل, وال نــرص املظلــوم, وختتــل الــسبل وال تــأمن, فيرتتــب عــىل اخلــروج عــىل والة األمــور 
 عنــدهم مــن اهللا فيــه برهــان, فــال ً بواحــاًفــساد عظــيم ورش كثــري, إال إذا رأى املــسلمون كفــرا

إلزالتـــه إذا كـــان عنـــدهم قـــدرة, أمـــا إذا مل يكـــن عنـــدهم بـــأس أن خيرجـــوا عـــىل هـــذا الـــسلطان 
 أكثــر فلــيس هلــم اخلــروج, رعايــة للمــصالح ًقــدرة فــال خيرجــوا, أو كــان اخلــروج يــسبب رشا

 .العامة 
 منـــه, بـــل ّ بـــام هـــو أرشّال جيـــوز إزالـــة الـــرش : (والقاعـــدة الـــرشعية املجمـــع عليهـــا أنـــه

 أكثـر فـال جيـوز بإمجـاع املـسلمني, فـإذا ّ بـرشّالـرش أمـا درء ,) بام يزيلـه أو خيففـه ّجيب درء الرش
 عنـدها قـدرة تزيلـه ً بواحـاًكانت هذه الطائفة التـي تريـد إزالـة هـذا الـسلطان الـذي فعـل كفـرا

 ّ مــن دون أن يرتتــب عــىل هــذا فــساد كبــري عــىل املــسلمني, ورشً طيبــاً صــاحلاًهبــا, وتــضع إمامــا
  . هذا السلطان فال بأسّأعظم من رش

كان اخلروج يرتتب عليه فساد كبري, واختالل األمن, وظلم الناس, أما إذا 
 غري هذا من الفساد العظيم, فهذا ال جيوز, بل إىل.... واغتيال من ال يستحق االغتيال

جيب الصرب, والسمع والطاعة يف املعروف, ومناصحة والة األمور, والدعوة هلم باخلري, 
 .ري اخلري  وتقليله وتكثّفيف الرشواالجتهاد يف خت

هــذا هــو الطريــق الــسوي الــذي جيــب أن يــسلك, ألن يف ذلــك مــصالح للمــسلمني 
 وتكثـــــري اخلـــــري, وألن يف ذلـــــك حفـــــظ األمـــــن وســـــالمة ّعامـــــة, وألن يف ذلـــــك تقليـــــل الـــــرش

 . أكثر ّاملسلمني من رش
  .نسأل اهللا للجميع التوفيق واهلداية

ل من أصول أهل السنة  هذا الكالم أصّنعلم أن, سامحة الوالد : )٢ (السؤال
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, ً اهنزامياًة واجلامعة من يرى هذا فكرامن أبناء أهل السنّ ــــ لألسف ــــ واجلامعة, ولكن هناك
وفيه يشء من التخاذل, وقد قيل هذا الكالم, لذلك يدعون الشباب إىل تبني العنف يف 

 .التغيري 
الـسنة وال عرفوهـا هـذا غلـط مـن قائلـه, وقلـة فهـم, ألهنـم مـا فهمـوا  : )٢ (اجلواب

 كـام , والغـرية إلزالـة املنكـر عـىل أن يقعـوا فـيام خيـالف الـرشعةكام ينبغي, وإنام حتملهم احلامس
, محلهـــم ذلـــك عـــىل أن ّ أو الغـــرية للحـــقّ نـــرص احلـــقّوقعـــت اخلـــوارج واملعتزلـــة, محلهـــم حـــب

م يف النــار دوهّروا املــسلمني باملعــايص كــام فعلــت اخلــوارج, أو خلــّوقعــوا يف الباطــل حتــى كفــ
دوا العصاة يف النـار, واملعتزلـة ّروا باملعايص, وخلّفاخلوارج كف .باملعايص كام تفعل املعتزلة 

إهنـــم يف الـــدنيا بمنزلـــة بـــني :  ولكــن قـــالوا,دون فيهـــاّوافقــوهم يف العاقبـــة, وأهنـــم يف النـــار خملـــ
 .ه ضالل ّاملنزلتني, وكل

 ,هاّالعايص ال يكفر بمعصيته مـا مل يـستحلأن  ــــ ّوهو احلق ــــ والذي عليه أهل السنة
 ً رشب اخلمــــر ال يكفــــر, ولكــــن يكــــون عاصــــياافــــإذا زنــــا ال يكفــــر, وإذا رسق ال يكفــــر, وإذ

:  إذا اســتحل املعــصية وقــال ّ تقــام عليــه احلــدود, وال يكفــر بــذلك إالًضــعيف اإليــامن فاســقا
طـــل, وهلـــذا قـــال فـــيهم إهنـــا حـــالل, ومـــا قالـــه اخلـــوارج يف هـــذا باطـــل, وتكفـــريهم للنـــاس با

 يقــاتلون , ثــم ال يعــودون إليــهةإهنــم يمرقــون مــن الــدين مــروق الــسهم مــن الرميــ: ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي
هم وجهلهــــــم ّ هــــــذه حــــــال اخلــــــوارج بــــــسبب غلــــــو,أهــــــل اإلســــــالم ويــــــدعون أهــــــل األوثــــــان

 .وضالهلم
دوا اخلـــوارج واملعتزلـــة, بـــل جيـــب أن ّفـــال يليـــق بالـــشباب وال غـــري الـــشباب أن يقلـــ

ذهب أهل السنة واجلامعة عـىل مقتـىض األدلـة الـرشعية, فيقفـوا مـع النـصوص يسريوا عىل م
, بـل م وقعـت مـنهٍكام جاءت, وليس هلم اخلروج عىل السلطان مـن أجـل معـصية أو معـاص

 واملشافهة, بـالطرق الطيبـة احلكيمـة, وباجلـدال بـالتي هـي أحـسن, ةعليهم املناصحة باملكاتب
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 .ول ويكثر اخلري  أو يزّ الرشّحتى ينجحوا, وحتى يقل
J  I  } :  يقول َّ وجلَّ, واهللا عزملسو هيلع هللا ىلصهكذا جاءت النصوص عن رسول اهللا

W   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K z ] ١٥٩: آل عمران . [ 
فالواجــــب عــــىل الغيــــورين هللا وعــــىل دعــــاة اهلــــدى أن يلتزمــــوا حــــدود الــــرشع, وأن 

ب واحلكمـــة, واألســـلوب احلـــسن, حتـــى هـــم اهللا األمـــور, بـــالكالم الطيـــّيناصـــحوا مـــن وال
 دعــوهتم بــالتي هــي يف, وحتــى يكثــر الــدعاة إىل اهللا, وحتــى ينــشطوا ّ الــرشّيكثــر اخلــري ويقــل

أحسن, ال بالعنف والشدة, ويناصحوا من والهم اهللا األمر بشتى الطرق الطيبـة الـسليمة, 
ري, وأن اهللا يعيــنهم  أن اهللا هيــدهيم ويــوفقهم ويعيــنهم عــىل اخلــ,مــع الــدعاء هلــم بظهــر الغيــب

  .ّعىل ترك املعايص التي يفعلوهنا وعىل إقامة احلق
رضع إليـه أن هيـدي والة األمـور, وأن يعيـنهم عـىل تـرك تـ وي اهللاَُهكذا يدعو املؤمن
, هكـــــذا مـــــع إخوانـــــه بـــــالتي هـــــي أحـــــسن و باألســـــلوب احلـــــسنّالباطـــــل, وعـــــىل إقامـــــة احلـــــق

طوا يف الــــدعوة بــــالتي هــــي أحــــسن, ال  حتــــى ينــــشالغيـــورين ينــــصحهم ويعظهــــم ويــــذكرهم,
, وهيدي اهللا والة األمور للخـري واالسـتقامة ّ الرشّة, وهبذا يكثر اخلري, ويقلّبالعنف والشد

 I@QH.عليه, وتكون العاقبة محيدة للجميع 
 

 
 
 
 

                                                            
 .الفقه يف الدين عصمة من الفتن للشيخ الفوزان ) ١(
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  :IQHفضيلة الشيخ املحدث حممد نارص الدين األلباين رمحه اهللا تعاىل 
 ِّويـــذكر حولـــه, يدنـــدن ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رســـول كـــان مـــا هـــو يحالـــصح الطريـــق أن شـــك ال
 وبخاصـة ــــ كافـة املـسلمني فعـىل  .»ملسو هيلع هللا ىلصحممـد هـدي اهلـدي وخـري« : خطبة ِّكل يف به أصحابه
ـــ اإلســالمي احلكــم بإعــادة هيــتم مــن مــنهم  مــا وهــو ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رســول بــدأ حيــث مــن يبــدؤوا أن ــ
 .) الرتبية ,IRHالتصفية : (خفيفتني بكلمتني نحن نوجزه

 أولئك ـــ عنها يتغافل أو ـــ عنها يغفل وراسخة ثابتة حقائق نعلم ّألننا لكذ 
 . يشء ال ثم احلكام, تكفري إعالن إال هلم ليس الذين الغالة,

ــــــ مـــــنهم يـــــصدر ال ثـــــم احلكـــــام, تكفـــــري يعلنـــــون وســـــيظلون  ــــــ عـــــنهم أو ــ  الفـــــتن إال ــ
 !!واملحن

 املكي, احلرم فتنة من ًبدءا ء,هؤال أيدي عىل األخرية السنوات هذه يف والواقع 
 لكل منظور واجلزائر, مرص يف اآلن ثم سوريا, يف ًوأخريا السادات, وقتل مرص, فتنة إىل

 املحن من كثري وحصول والباليا, الفتن هذه بسبب األبرياء املسلمني من دماء أحد, هدر
 . والرزايا

 وأمهها والسنة, الكتاب نـــصوص من لـــكثري هؤالء مـــخالفة بسبب هذا ّكـــل 
Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  }   :تــــــــعاىل قــــــــــــوله

      Ñ  Ðz  ]٢١: األحزاب. [I@SH  
 

 
                                                            

 .د الشام من كبار علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث ـــ من بال) ١(
 .أي تصفية اإلسالم من البدع واخلرافات التي علقت به وليست منه ) ٢(
 ) .٤١ ــــ ٣٩( فتنة التكفري للشيخ حممد نارص الدين األلباين ) ٣(
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 رمحه اهللا ـــ عضو هيئة كبار IQHَّفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيمني
 :لسعودية العلامء باململكة العربية ا

 يف وقـــع وأن ســـبق الـــذي التفجـــري حـــادث علـــيكم خيفـــى ال الـــشيخ, فـــضيلة : ُســـئل
 أحـداث مـن حـدث والـذي ذلـك, وغـري َاملعاهـدين مـن لـألرواح إزهـاق فيـه وحـدث العليا,

َعظــم تعلمــون وأنكــم األحــالم, وســفهاء األســنان  اهللا, ألمــر ٍخمالفــة مــن فيــه ومــا الفعــل هــذا ِ
 العلـــم, يف والراســـخني العلـــامء آلراء وتـــسفيه الـــرشعية, باألدلـــة األخـــذ وعـــدم رســـوله وأمـــر
 كلمــة مــن فهــل اخلــرب, يف جديــد تفجــري حــدث وقــد واآلن األمــر, لــويل وحماربــة مــشاقة ومــن
 الـشباب من فئة سلكه الذي اخلطري َاملنزلق هذا من والتحذير ذلك, يف تعاىل اهللا دين لتبيني
 يفعلـــون أهنـــم يعلمـــون ال قـــد وهـــم اخلـــوارج لفعـــ مـــن مـــستمد وهـــو احلمـــد, وهللا قلـــة وهـــم

 وتعاىل ? سبحانه اهللا لدين تبيني من فهل ? اخلوارج فعل فعلهم وأن ذلك,
 عن ًفضال عاقل, كل أحد, يرضاه ال عمل العمل هذا أن شك ال واهللا : فأجاب

 الداخل يف اإلسالم إىل إساءة فيه وألن والسنة, الكتاب خالف ألنه يرضاه, ال املؤمن
 ثم باإلسالم, املتمسكني إىل إال يضيفونه ال اخلرب, هبذا يسمعون الذين كل ألن اخلارج,و

 يف فهؤالء . بريء منها واإلسالم اإلسالم, أخالق هذه املسلمون ? هم هؤالء : يقولون
 هلذه بالنسبة بعدله جيازهيم أن تعاىل اهللا ونسأل اإلسالم, إىل يشء كل قبل أساءوا احلقيقة
  .لعظيمةا اإلساءة

 حتـــــى النـــــاس َّتـــــصور إذا ألنـــــه امللتـــــزمني, مـــــن هلـــــم إخـــــوة إىل أســـــاءوا أهنـــــم : ًثانيـــــا
َيكـــره فـــسوف لإلســـالم, يغـــار وأنـــه مـــسلم, أنـــه َّيـــدعي ّممـــن يقـــع هـــذا أن املـــسلمون ْ  هـــذه َمـــن َ

 مــن ًأحــدا يمثــل ال هــذا أن املعلــوم ومــن . ملتــزم كــل أخــالق هــذه أن يظــن وســوف أخالقــه,

                                                            
 .من كبار علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث ـــ السعودية ) ١(
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 الـصالة عليـه رسـوله وسـنة اهللا بكتـاب يلتـزم الـذي هـو حقيقـة امللتـزم ألن ًقـا,إطال امللتزمني
   :وقــــــــال العقـود, بوفـاء وأمـر العهود بوفاء أمر تعاىل اهللا أن ًمجيعا علينا خيفى وال . والسالم

 {  ±     °  ¯  ®z ]٣٤ :اإلرساء. [ 
ًمعاهدا قتل من« : قال والسالم الصالة عليه الرسول أن علينا خيفى وال  يرح مل َ

 واحدة املسلمني ذمة«: والسالم الصالة عليه قال أنه ًأيضا علينا خيفى وال. IQH»اجلنة رائحة
 وال I@RH.» أمجعني والناس واملالئكة اهللا لعنة فعليه ًمسلام أخفر فمن أدناهم, هبا يسعى
 مل وإن ملسلمني,ا من واحد من حتى يكون واإلجارة التأمني أو االئتامن أن علينا خيفى
 I@SH .»هانئ أم يا أجرت من أجرنا قد«: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قال امرأة, كانت ولو أمر, ويل يكن

 ،ملسو هيلع هللا ىلصورسوله هللا املحادة عني هو فهذا! األمور ? والة من األمان هذا كان إذا فكيف
 . ملسو هيلع هللا ىلصورسوله هللا املشاقة وعني

 ُقتلــوا, الــذين هــؤالء إليهــا ينتمــي التــي الدولــة أن تقــدير أأســو عــىل ّقــدرنا لــو : ًثالثــا
 يـــأتوا ومل حكـــومتهم بـــأمر جـــاءوا الـــذين هـــؤالء! هـــؤالء ? ذنـــب فـــام لإلســـالم معاديـــة دولـــة

 الـساكنني املسلمني ذنب ما ثم االعتداء, يريد وال كره, عن جاء بعضهم يكون قد بأمرهم,
 أطفــال, مــن هــؤالء, مــن عــدة وأصــيب عــدة الــبالد هــذه مــن املــسلمني مــن قتــل فقــد! هنــاك ?

 جريمـة هـذه تعتـرب وهلـذا . فرشـهم عـىل الرقـاد عند ليلهم, يف مأمنهم, يف وشيوخ, عجائز,و

                                                            
 ) .ًباب إثم من قتل معاهدا بغري جرم(ملوادعة, يف كتاب اجلزية وا) ٣١٦٦(أخرجه البخاري ) ١(
بـاب مـا يكـره مـن التعمـق والتنـازع (يف كتاب االعتصام بالكتـاب والـسنة, ) ٧٣٠٠(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .والغلو يف الدين والبدع
ومـــسلم ) . ًبـــاب الـــصالة يف الثـــوب الواحـــد ملتحفـــا بـــه(يف كتـــاب الـــصالة, ) ٣٥٧(أخرجـــه البخـــاري ) ٣(
 ) .باب استحباب صالة الضحى( كتاب صالة املسافرين وقرصها, يف) ٣٣٦(
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َيعثــر ســوف] ٢١ :األنعــام[ j  i  h    gz   }  اهللا بحــول ولكــن اجلــرائم, أبــشع مــن ْ ُ 
 هذا أن ّيبينوا أن العلم طالب عىل الواجب  لكن .جزاءهم ـــ ويأخذون اهللا شاء ـــ إن عليهم
 دمــــاء عــــن ّوكفــــوا املــــسلمني دمــــاء اســــتباحوا الــــذين اخلــــوارج مــــنهج خبيــــث, مــــنهج املــــنهج

 ال ألهنــم : جـاهلون فهــم . حاقـدون وإمـا ســفهاء, وإمـا جـاهلون, إمــا هـؤالء وأن املـرشكني,
ٍديــن وأوىف بالعهــد بالوفــاء يــأمر الــرشع الــرشع, يعرفــون  واحلمــد اإلســالم ديــن هــو العهــد يف ِ

 اهللا إال يعلمـه ال مـا املفاسد من احلادثة هذه عىل يرتتب وفس ألنه : ًأيضا سفهاء وهم . هللا
 k  j  iz  }  : يقولـــوا حتـــى إصـــالح, وســـيلة هـــذه ليـــست : يعنـــي َّوجـــل, َّعـــز

 I@QH .الواقع يف املفسدون هم بل] ١١ :البقرة[
 

 
 

 ـــ وزير الشؤون IRHمعايل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللا 
 :ة واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية اإلسالمي

إنكــــم مطــــالبون يــــا محلــــة الــــرشيعة, ويــــا دعــــاة اإلســــالم, ويــــا خطبــــاء : قــــال معاليــــه 
املـــساجد وأئمتهـــا, ويـــا علـــامء اإلســـالم, ويـــا فقهـــاء اإلســـالم أن تكونـــوا واقعيـــني يف الطـــرح, 

و بعيــدة عــن قبــول التطبيــق, ال يمكنــك ًفلــيس األمــر مقبــوال إذا كانــت أطروحاتنــا خياليــة, أ
ًأن تطبق عىل الناس ما مل يكن مقبوال لدى الناس, وما مل يكـن مقبـوال يف مـصاحلهم, وجيـب  ً

 .أن نرعى أحوال الناس وما خيتلفون فيه, فاخلياالت والتنظريات ليست بمقبولة 
ن إىل كذلك إذا كنا نريد من الناس يف ميدان الدعوة أن يكونوا خياليني, يأتو

                                                            
 .لقاءات الباب املفتوح ) ١(
 .السعودية  ــــ وهو من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ٢(
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 .الناس بكلامهتم, وتنظرياهتم, وحتميس الناس إىل ما ليس بميدان يف التحميس 
ويكونون خياليني كمن يدعون إىل اجلهاد, وال يوجد ميدان صحيح للجهاد, 
ومن يدعو إىل اإلنكار باليد وال ميدان لإلنكار باليد إال من جهة االختصاص, فيحمل 

ن محاسهم يف طرق غري رشعية, قد يكون من ذلك الناس عىل احلامس, وحينئذ يفرغو
 .ًنتائجها ما حصل من تفجري يف الرياض, وما قد حيصل مستقبال 

ًفيجب عليك أن ترعى كلمتك يف أن ال تكون خياليا فيام تطرح, وأن ال تتكلم 
 .بكالم ينزله الناس عىل واقع ليس يف ذهنك 

و يف نفسه صحيح, ًبعض املعلمني أو بعض الدعاة واخلطباء يقول كالما ه
ويكون عند اخلطيب أو عند الداعية, أو عند املعلم, أو عند أستاذ اجلامعة, يكون عنده 
ًضوابط حتجزه عن أن يزيد يف تطبيق ما ذكر عن احلد املأذون به رشعا, لكن هو ال يأمن  ّ

ُمن خياطب ومن حيدث ً أن ال يزيد يف تطبيق ما ذكر من احلد املأذون به رشعا, وا,ِّ ّحلق قول ُّ
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »¬  } : اهللا تعاىل 

  °  ¯  ®z  ]  ١٠٤:البقرة. [ 
: , فلامذا ? اجلواب z¨  } : َّهنى اهللا جل وعال أهل اإليامن عن أن يقولوا 

من الرعونة والغلظة ) ًراعنا : (  حتتمل أن تفهم كام يقوله اليهود  z¨  } أن كلمة 
 . وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوالشدة, يريد هبا النبي

كــــــــذلك الــــــــذين يتحــــــــدثون للنــــــــاس عــــــــرب اخلطبــــــــة, أو املــــــــسجد, أو املــــــــدارس, أو 
ُاجلامعات, ويقولون كلمة ليـست صـحيحة يف نفـسها, أو يمكـن أن تفهـم عـىل غـري وجههـا, 
ٍأو توقع املستمع يف اللبس, ثم هم ال يوضحون, فإهنم حينئذ يكونـون رشكـاء يف البعـد عـن  ّ َّ

 .م الفهم احلسن االعتدال, ورشكاء يف عد
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حيـب الرفـق يف األمـر رفيـق إن اهللا « : ملسو هيلع هللا ىلصكذلك جيب علينـا أن ننظـر إىل قـول النبـي
ًتكــــون رفيقــــا يف الكلمــــة, ويف :  أي IQH»كلــــه, ويعطــــي عــــىل الرفــــق مــــا ال يعطــــي عــــىل العنــــف

ّالتفكـــري,ويف اإلرشـــاد, ويف الطـــرح, فـــالرفق مطلـــوب, اهللا جـــل وعـــال رفيـــق حيـــب الرفـــق يف  َّ
َّه, فهــل نريــد غــري مــا حيــب اهللا جــل وعــال ? هــل نريــد غــري مــا يــرىض اهللا جــل وعــال ّاألمــر كلــ َّ ّ

 عنه ?
فــــإذا كنــــت غــــري رفيــــق يف أمــــرك, ويف تفكــــريك, ويف مقاصــــدك, ويف أطروحاتــــك, 
وفـــيام تقـــول, وفـــيام تـــذر, ويف أعاملـــك, ويف احلكـــم عـــىل األشـــياء, واحلكـــم عـــىل التـــصورات, 

ّن قـــد فـــوت أعظـــم واحلكـــم عـــىل األشـــخاص, فحينئـــذ تكـــو يشء, وهـــو حمبـــة اهللا جـــل َّوعـــال َّ
 .لك

الوسطية يف الدعوة مطلوبة, الدعوة حتتـاج منَّـا إىل تنظـيم وإىل ترتيـب, وإىل تعـاون 
ّعـــىل الـــرب والتقـــوى, لكـــن هـــذه الـــدعوة حيـــث إنـــه ال يـــصلح فيهـــا الفوضـــوية, بـــل جيـــب أن 

ن فيهـا مغـالني, فنـذهب يف الـدعوة يتعاون فيها أهل احلق, وأهل اخلري, فإنه ال جيوز أن نكو
إىل تنظـــيامت بدعيـــة, أو تنظـــيامت رسيـــة, أو إىل حزبيـــة مقيتـــة, واملـــواالة واملعـــاداة عـــىل رمـــوز 

 .دعوة متومهة فوضوية 
ْنريد دعوة حتتاج إىل تعاون عىل الرب والتقوى, وفق منهج أهل السنة واجلامعة,  ّ

الطاعة املتومهة جلامعة, أو . ّم إال لويل األمر ْووفق التطاوع, فالطاعة ال جتوز يف بلد اإلسال
 .لدعوة, أو حلزب, أو نحو ذلك ليست رشعية 

 إىل اليمن, مع أن أحدمها كان گً حني أرسل معاذا وأبا موسىملسو هيلع هللا ىلصالنبي
ِّيرسا وال تعرسا, وبرشا وال تنفرا «: ًأمريا للسفر, فحينام أتى أمر الدعوة قال هلام  ِّ ِّ ِّ

                                                            
 ) .باب فضل الرفق(يف كتاب الرب والصلة واألدب, ) ٢٥٩٣(أخرجه مسلم ) ١(
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ْم جمال لطاعة مطلقة وفق تنظيم رسي, وفق حزبية مغلقة, بل َفليس ث. IQH»وتطاوعا ْ ّ
َّالتنظيم يكون وفق تنظيم ويل األمر, والطاعة تكون وفق طاعة اهللا جل وعال, وطاعة  ْ ّ

ّ, ثم طاعة ويل األمر فيام ليس فيه معصية ملسو هيلع هللا ىلصرسوله َّ. 
 نكــون يف ِّفنحتــاج إىل تعــاون يف الــدعوة  عــىل الــرب  والتقــوى, وإىل تكــاتف, وإىل أن

ّاإلطار الذي أذن به ويل األمر, واإلطار الذي ال ينتج مفاسد  َ ِ. 
أما اإلطارات األخرى التي يتكلم فيها الناس, أو قد تكون موجودة يف بعض 
البلدان, ونخشى أن تكون موجودة عندنا, أو تنتقل إلينا من تنظيامت رسية أو حزبيات 

َّطريقة أهل السنة واجلامعة, فام كون إمام من مبتدعة, فإن هذا خمالف للمنهج الوسطي, ول
ًاألئمة مع ما حصل يف زمنهم مجاعة خالف ما أقره ويل األمر, ومل يكونوا تنظيام, وإنام  ِّ ُ ّ َّ
ِّكانوا وفق املنهج الوسط الذي يرعى املمكن, ويرعى الدعوة وفق التعاون عىل الرب  ْ ْ

 I@RH.والتقوى 
 

 
 
 
 

                                                            
بـــاب بعــــث أيب موســـى ومعـــاذ إىل الـــيمن قبـــل حجــــة (تـــاب املغـــازي, يف ك) ٤٣٤١(أخرجـــه البخـــاري ) ١(

 ) .باب تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث(يف كتاب اجلهاد والسري, ) ١٧٣٣(ومسلم ) . الوداع
وزيـــر  ـــــــ حمـــارضة ملعـــايل الـــشيخ صـــالح آل الـــشيخ. الوســـطية واالعتـــدال وأثرمهـــا عـــىل حيـــاة املـــسلمني ) ٢(

 ) .٥٣ ــــ ٥١. (وقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية الشؤون اإلسالمية واأل
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عضو هيئة كبار العلامء حفظه اهللا ـــ IQH صالح الفوزانفضيلة الشيخ الدكتور
 :باململكة العربية السعودية 

هل التنظيامت الرسية مرشوعة يف اإلسالم ? وخاصة يف البالد : سئل فضيلته 
َالتي هياجم فيها اإلسالم وأهله ? ُ 

 :فأجاب حفظه اهللا 
  : َّ ويقــــــــول جــــــــل وعــــــــال ª  ©   ¨  § z  »  ¬} : يقــــــــول اهللا تعــــــــاىل 

 {   z  y  x  wz واملسلمون مع أعدائهم هلم حالتان ,: 
ّأن ال يكون للمسلمني دولة حتميهم, وال قوة متنعهم من عدوهم,  : احلالة األوىل

ففي هذه احلالة جيب عىل املسلمني الدعوة إىل اهللا والبيان باللسان فقط, كحالة املسلمني 
 .  يف مكة قبل اهلجرة ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي

ّم يف هذه احلالة أن يقوموا باالغتياالت والتنظيامت الرسية التي جتر وال جيوز هل
ّعليهم الرضر وتسلط العدو عليهم, ألن املرضة يف هذه االغتياالت والتنظيامت أرجح 

 .من املصلحة 
أن يكون للمسلمني دولة وهلم قوة ومنعة, ففي هذه احلالة جيب  : احلالة الثانية

اهللا, واجلهاد يف سبيل اهللا من غري غدر وال خيانة, كاحلالة التي الدعوة إىل : عليهم شيئان 
 I@RH. واملسلمون بعد اهلجرة إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصكان عليها النبي

 
 

 
                                                            

 .السعودية  ــــ من كبار علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ١(
 ) .٣٢(جريدة املسلمون, العدد ) ٢(



 
 

٨٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

حفظه اهللا ـــ إمام وخطيب IQHمعايل الشيخ الدكتور صالح بن عبد اهللا بن محيد
 :املسجد احلرام, ورئيس جملس الشورى 

 :هـ ٢٦/٢/١٤٢٥لقاها يف املسجد احلرام بتاريخ ٍقال معاليه يف خطبة أ
إن متغـــريات العـــرص ومـــضالت الفـــتن وتكالـــب األعـــداء وتـــداعي األكلـــة, تـــدعو 
املسلم الغيور عىل أمته, الـصادق يف تدينـه, الناصـح إلخوانـه أن يربـأ بنفـسه أن يكـون معـول 

ِّ يكفـر ويبـدع, بـل هدم يف يد أعدائه من حيث يـدري أو ال يـدري, يقـع يف إخوانـه املـسلمني, ِّ
 .ويتجرأ فيقتل ويسفك الدماء 

وإن مـــا حـــدث هـــذه األيـــام مـــن اعتـــداءات عـــىل إخواننـــا رجـــال األمـــن, اعتـــداء آثـــم 
إنه اعتداء وعدوان وقتـل وترويـع . ّوطائش, وإجرام صارخ, يصب يف هذا السلك الضال 

إنــــه إزهــــاق وإشــــاعة للفــــوىض مــــن أجــــل اخــــتالط احلابــــل بالنابــــل والتــــدمري والتخريــــب, و
 .لنفوس حمرمة وسفك لدماء معصومة 

إنه مسلك رخيص فاضح, شذوذ وعدوان وإجرام, دافعه استبطان أفكار 
 .مضللة وآراء شاذة ومبادئ منحرفة, يف خطوات تائهة ومفاهيم مغلوطة 

ولقـــد مجـــع ! ّأي قبـــول لنـــارشي الفـــوىض ومهـــدري احلقـــوق ومرخـــيص النفـــوس ?
ـــ  ـــ عيــاذا بــاهللا ــ ّبــني قتــل النفــوس املحرمــة وقتــل أنفــسهم, ولقــد قــال اهللا عــز وجــل يف ًهــؤالء ــ َّ

v  u    t  s  r  q  p  o  n  m   lk  j  i   } : حمكــــــــــــم تنزيلــــــــــــه 

  a  `   _  ~  }  |  {z  y  x  wz ]  وقال]  ٣٠ ــــ ٢٩: النساء  
l   k  j  i  h  g  f   e  d  c  } : َّعــــز شــــأنه 

  r  q     p  o  n  mz  ]ملسو هيلع هللا ىلصويف احلــديث الــصحيح عنــه] . ٩٣: النــساء :
                                                            

 .السعودية  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ١(



 
 

٨٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ًال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما« ً«. I@QH 
مفاســـد عظيمـــة ورشور كثـــرية, وإفـــساد يف األرض, وترويـــع للمـــؤمنني واآلمنـــني, 

أعـامل سـيئة . ّجـرائم نكـراء, يف طيهـا منكـرات . ونقض للعهود, وجتاوز عىل إمـام املـسلمني 
ّأعــــامل هتــــد . تثــــري الفــــتن, وتولــــد التحــــزب, تــــدمري للطاقــــات, وتــــشتيت للجهــــود رشيــــرة, 

ّاملكتــسبات, وتــؤخر مــسرية اإلصــالح, وختــذل الــدعوة والــدعاة, وتفــتح أبــواب الــرش أمــام 
ًألـــوان مـــن الـــرصاعات, بـــل ربـــام هيـــأت فرصـــا للتـــدخالت األجنبيـــة, فـــال حـــول وال قـــوة إال  ّ

 .باهللا
بس فيه وال خيتلف عليه, إنكار هذا العمل الشنيع إن املوقف الرصيح الذي ال ل
وليحذر من أراد اخلري لنفسه من عمى البصرية . واستنكاره ورفضه وجتريمه وحتريمه 

ًوتزيني الشيطان, فريى احلق باطال, والباطل حقا والعياذ باهللا  ً ّ . 
عض إن من املعلوم أن اخلوارج كانوا أهل عبادة, فيهم مظاهر الصالح وإظهـار لـب

حتقــــــرون صــــــالتكم عنــــــد صــــــالهتم, يقــــــرؤون القــــــرآن ال جيــــــاوز «: املــــــشاعر كــــــام يف احلــــــديث 
ّ هـــؤالء اخلـــوارج الـــشاذون ظهـــروا يف خـــري القـــرون وأفـــضلها, يف عهـــد نبينـــا IRH.»حنـــاجرهم

, فوصــــل هبــــم احلــــال إىل أن حــــاربوا الــــصحابة واملــــسلمني, بــــل وقتلــــوا اخلليفتــــني ملسو هيلع هللا ىلصحممــــد
ِّال يكفـــــــي زيفـــــــا وضـــــــالال أن جيهـــــــل اخلـــــــوارج صـــــــحابةأ . گًالراشـــــــدين عـــــــثامن وعليـــــــا ً ً  

لقد كان عند اخلوارج يشء من محاس ونوع مـن !  ويكفروهنم وحياربوهنم ?ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا

                                                            

e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول اهللا تعـــــــاىل (يف كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٢(لبخـــــــاري أخرجـــــــه ا) ١(

  h  g  fz. ( 
َّباب إثـم مـن راءى بقـراءة القـرآن أو تأكـل بـه أو (يف كتاب فضائل القرآن, ) ٥٠٥٨(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .باب ذكر اخلوارج وصفاهتم(يف كتاب الزكاة, ) ١٠٦٤(ومسلم ) . فخر به



 
 

٨٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

إخــــالص, لكــــن مل يكــــن عنــــدهم علــــم صــــحيح وال فقــــه ســــليم, حــــاربوا الــــصحابة, وقتلــــوا 
 . اخللفاء, زاعمني أن هذا هو طريق اإلصالح 

ظــــــم أســــــباب انحــــــراف هــــــؤالء, اجلهــــــل والعزلــــــة عــــــن أهيــــــا املــــــسلمون, إن مــــــن أع
ًوإن يف بعــــضهم إعجابــــا بــــالنفس . املجتمــــع, وعــــدم أخــــذ العلــــم مــــن أهلــــه, وغفلــــة األرسة 

ّكبريا, وهذه كلها من الصوارف عن احلق والفقه وأخذ العلم من أهله وأبوابه  ّ ً. 
دائرة معارش املسلمني, وثمة سبب يف هذا االنحراف كبري, ذلكم هو الوقوع يف 

  :سبب اهلالك, فلقد قال عليه الصالة والسالم  ــــ واهللا ــــ إن الغلو يف دين اهللا هو. الغلو 
 IQH.I@RH »ّإياكم والغلو, فإنام أهلك من كان قبلكم الغلو«

 
 

 
 :رمحه اهللاISHفضيلة العالمة الشيخ عبد اهللا بن جربين

لتفجري واالغتيال والتخريب يرى البعض أن أعامل ا: سئل الشيخ ابن جربين 
 .واجبة ملواجهة احلاكم, بحجة أن احلاكم ال حيكم بام أنزل اهللا 

َّال شـــــــك أن هـــــــذه األفعـــــــال حمرمـــــــة, ملـــــــا فيهـــــــا مـــــــن اإلفـــــــساد واإلرضار  : فأجـــــــاب ّ
باملجتمعات, ومـا ينـتج عنهـا مـن املفاسـد, ولـو كـان احلـاكم ال حيكـم بـام أنـزل اهللا, إذ يرتتـب 

َّيقات والعقوبـات, فـإن احلـاكم سـوف يـصب جـام غـضبه عـىل أهـل تلـك عىل ذلك من املضا ّ
                                                            

 ) .١٢٨٣(وانظر السلسلة الصحيحة ) . ١/٢١٥(محد مسند اإلمام أ) ١(
مــــن مطبوعــــات وزارة الـــــشؤون . (مــــن خطبــــة معــــايل الــــشيخ الــــدكتور صــــالح بـــــن عبــــد اهللا بــــن محيــــد ) ٢(

 ) .فرع القصيم ــــ اإلسالمية
 .السعودية  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ٣(



 
 

٨٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.الصفات, الذين قاموا هبذه التخريبات, وفعلوا تلك األفاعيل الشنيعة 
 

 
 

ـــ املدرس حفظه اهللا ــ IRHّفضيلة العالمة الشيخ عبد املحسن بن محد العباد البدر
 :باملسجد النبوي الرشيف 

 :قال فضيلته 
 يف ِّوالغلـــو اإلفـــراط بـــاب مـــن ديـــنهم إلفـــساد العبـــادة أهـــل إىل يـــدخل َالـــشيطان ّإن

 مـــن الـــسالمة طريـــق َّوأن بـــرأهيم, شـــغفت التـــي والعـــصابة اخلـــوارج مـــن حـــصل كـــام ِّالـــدين,
  منــــــاظرة بعــــــد اخلــــــوارج مــــــن ألفــــــني رجــــــوع حــــــصل كــــــام العلــــــم, أهــــــل إىل الرجــــــوع الفــــــتن,
  إىل برجوعهـــــــــــا الباطـــــــــــل مـــــــــــن بـــــــــــه َّمهـــــــــــت َّعـــــــــــام العـــــــــــصابة وعـــــــــــدول ,گعبـــــــــــاس ابـــــــــــن
  .گاهللا عبد بن جابر

 التفجري من حصل ما َّفإن! بالبارحة  الليلة أشبه ما : أقول التمهيد هذا بعد
 أوائل يف واملدينة مكة يف ِّومتفجرات أسلحة من عليه ُعثر وما الرياض, مدينة يف والتدمري

 منهم حصل َِملن والغلو فراطاإل وتزيينه الشيطان إلغواء نتيجة هو) هـ١٤٢٤ (العام هذا
 منه وأقبح األرض, يف واإلفساد اإلجرام يف يكون ما أقبح من حصل الذي وهذا ذلك,
 النفس قتل ًجهادا يكون ودين عقل ِّوبأي اجلهاد, من َّأنه به قام َِملن الشيطان ِّيزين أن

 املباين وتدمري فالاألط وتيتيم النساء وترميل اآلمنني وترويع واملعاهدين املسلمني وتقتيل
 !فيها ? من عىل

                                                            
 ) .٨٩(, مجع وإعداد عيل أبو لوز كيف نعالج واقعنا األليم) ١(
 .السعودية  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ٢(



 
 

٨٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 السابقة الرشائع جميء يف والسنة الكتاب نصوص من أمكن ما إيراد رأيت وقد
 غريه وقتل نفسه املسلم قتل يف والسنة الكتاب نصوص وإيراد وخطره, القتل أمر بتعظيم

 َمن لكوليه َّاملحجة, وبيان ّاحلجة إلقامة وذلك وخطأ, ًعمدا واملعاهدين املسلمني من
  .ِّبينة عن َّحي من وحييى ِّبينة عن هلك

 إىل الظلامت من وخيرجهم الصواب إىل َّضل من هيدي أن َّوجل َّعز اهللا وأسأل
  .جميب سميع َّإنه األرشار, َّرش املسلمني َيقي وأن النور,

 :السابقة  الرشائع يف وخطره القتل أمر تعظيم يف جاء ما
µ  ´  ³   ²  ¶  ¸  }  : آدم ابني أحد عن َّوجل َّعز اهللا قال

    »  º  ¹z، َّوجل َّعز اهللا وقال :  {  G  F  E  D  C  B  A

  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H
[   Z  Y  X  W z عىل كان َّإال ًظلام نفس ُتقتل ال« : ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  رسوله عن َّوجل َّعز اهللا وقال ,IQH»القتل َّسن من أول َّألنه دمها, من ٌكفل األول آدم ابن
 وقال ،ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  z  } : للخرض قال َّأنه ملسو هيلع هللا ىلصموسى
_  `  o   n  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b  a  }     :عنه

      c     b      a  `_     ~  }      |  {  z      y  x  w  v      u  t  s  r  qp
  e  dz، ما! العراق أهل يا : قال عمر بن اهللا عبد بن سامل عن مسلم صحيح ويف 

ُأسألكم َ َ  سمعت : يقول عمر بن اهللا عبد أيب سمعت! للكبرية  َوأركبكم الصغرية عن ْ
 حيث من املرشق, بيده نحو وأومأ ,»هاهنا من جتيء َالفتنة َّإن« : يقول ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول

                                                            
يف ) ١٦٧٧(ومـــسلم ) . بـــاب خلـــق آدم وذريتـــه(يف كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاء, ) ٣٣٣٥(رواه البخـــاري ) ١(

 ) .ّباب بيان إثم من سن القتل(كتاب القسامة واملحاربني, 



 
 

٨٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 من قتل الذي موسى قتل َّوإنام بعض, ابرق ُبعضكم يرضب الشيطان, وأنتم قرنا يطلع
 y  x     w  v  u  t  s z I@QH}  : له َّوجل َّعز اهللا فقال خطأ, فرعون آل

 يشري! ) للكبرية  َوأركبكم الصغرية عن َأسألكم ما : ( اهللا عبد بن سامل وقول
 مد عن العراق أهل من رجل سأله َّأنه البخاري صحيح يف أبيه عن جاء ما إىل بذلك

 ,ملسو هيلع هللا ىلصِّالنَّبي ابن قتلوا وقد البعوض دم عن يسألني هذا, إىل انظروا(   :فقال البعوض,
 I@RH .گواحلسني احلسن يعني ,»الدنيا من رحيانتاي مها«  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصَّالنَّبي وسمعت

J  I   H  G  F  E   D  C  B  A  }  : تعاىل وقال
  O  N  M  L  Kz ,تعاىل وقال :  {~    �   ¡  ¢    £  

®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  
¯    z.  

 من ُفسحة يف املؤمن يزال لن« : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول قال:  قال گوعن ابن عمر
ْورطات من َّإن(   :گعمر ابن وقال ,ISH .»ًحراما ًدما ُيصب مل ما دينه  ال التي األمور َ
ِّحله بغري احلرام الدم سفك فيها َنفسه أوقع َِملن خمرج ِ( . ITH  

ٌملحد: ثالثة اهللا إىل الناس ُأبغض« : قال ملسو هيلع هللا ىلصَّالنَّبي َّأن : گعباس بنا وعن ُ 
                                                            

 ) .باب الفتنة من املرشق من حيث يطلع قرنا الشيطان(يف كتاب الفتن, ) ٢٩٠٥(مسلم أخرجه ) ١(
 ) .باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته(يف كتاب األدب, ) ٥٩٩٤(أخرجه البخاري ) ٢(
e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول اهللا تعـــــــاىل (يف كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٢(أخرجـــــــه البخـــــــاري ) ٣(

  h  g  fz ] ٩٣: النساء. ([ 
e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول اهللا تعـــــــاىل (يف كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٣(أخرجـــــــه البخـــــــاري ) ٤(

  h  g  fz ] ٩٣: النساء. ([ 



 
 

٩٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IQH .»دمه ليهريق ٍّحق بغري امرئ دم ومطلب اجلاهلية, َّسنة اإلسالم يف ومبتغ َاحلرم, يف
 اإلنسان من ينتن ما َّأول َّإن : (قال اهللا عبد بن جندب عن البخاري صحيح ويف

ًطيبا َّإال ليأك ال أن استطاع َفمن بطنُه,  اجلنَّة وبني بينه ُحيال ال أن استطاع َومن فليفعل, ِّ
 I@RH .)فليفعل هراقه دم من ٍّكف بملء

 من يتحاشا وال َوفاجرها, َّبرها يرضب َّأمتي عىل خرج َومن« : ملسو هيلع هللا ىلصوقال
 ISH.I@TH»منه ُولست ِّمني فليس َعهده, عهد لذي يفي وال مؤمنها,

 
 

 
 :حفظه اهللا IUH كريم اخلضريفضيلة الشيخ عبد ال

 العمليات هبذه يقوم من عىل نطلق األخرية ? وهل للتفجريات الرشع ما نظر
 جتاههم ? املسلم عىل وما الواجب بغاة ? أو خوارج

 :فأجاب 
  :أما بعد اهللا, رسول عىل والسالم والصالة هللا احلمد

                                                            
 ) .باب من طلب دم امرئ بغري حق(يف كتاب الديات, ) ٦٨٨٢(أخرجه البخاري ) ١(
ّباب من شاق شق اهللا عليه(يف كتاب األحكام, ) ٧١٥٢(أخرجه البخاري ) ٢( ّ. ( 
بــاب وجــوب مالزمــة مجاعــة املــسلمني عنــد ظهــور الفــتن (يف كتــاب اإلمــارة, ) ١٨٤٨( مــسلم أخرجــه) ٣(

 ) .ّويف كل حال, وحتريم اخلروج عىل الطاعة ومفارقة اجلامعة
ــــ ١٥(للـــشيخ عبـــد املحـــسن بـــن محـــد العبـــاد . ًبـــأي عقـــل وديـــن يكـــون التفجـــري والتـــدمري جهـــادا ) ٤( ) ٣٠ ـــ

 .بترصف 
 .السعودية  ــــ إلسالمية السلفية يف العرص احلديثمن علامء املدرسة ا) ٥(



 
 

٩١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 يف وجــاء والعافيــة, ةالــسالم اهللا نــسأل املوبقــات, مــن بــل حــرام, والتــدمري التفجــري
 النفـوس منـه وتنفـر اجللـود, منـه تقـشعر مـا القطعيـة والـسنة الكتـاب نصوص من املسلم قتل

 والــدين, الـنفس, حفـظ :اخلمـس  الـرضورات بحفــظ اإلسـالمية الـرشيعة وجـاءت َّالـسوية,
ْوالعـــــــرض, والعقـــــــل, d  c  }  : تعـــــــاىل قولـــــــه إال البـــــــاب يف يكـــــــن مل ولـــــــو .واملـــــــال  ِ

  g  f   e     p  o  n  m  l   k  j  i  h
  r  qz  ]٩٣ :النساء[.  
L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A  }  : تعاىل وقوله

  ]  \  [    Z  Y  X  W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M
  `      _  ^z . . . ٦٩  ـــ٦٨ :الفرقان[ اآليات[.  
 ًدما يصب ما لـــــم دينه مـــــن فـــــسحة يف املـــــسلم يـــــزال ال« : ملسو هيلع هللا ىلصالـــــنبي وقــــــول

 بسند گالصامت بن وعبادة الدرداء أيب حديث من داود أبو أخرجه . IQH»ًحراما
 .صحيح 

ْيق من كل لردع ًكافيا هذا لكان النصوص هذه إال الباب هذا يف يكن مل لو  عىل مِدُ
 .عافية وال السالمة اهللا نسأل األمر, هذا

 َّوكفروا اخلوارج مذهب اعتنقوا فإن هؤالء, شأن يف تفصيل عندهم العلم وأهل
 وإال بغاة, فهم ومنعة شوكة هلم وكانت املسلمني ِّيكفروا مل وإن خوارج, فهم املسلمني

 بينهم احليلولة يف والسعي جريمتهم عن ّكفهم املسلم عىل والواجب طريق, َّقطاع فهم
  .يريدون ما وبني

 ديننا لنا حيفظ وأن وحاقد, عدو كل من املسلمني حيفظ أن وعال َّجل اهللا سألأ
                                                            

 .سبق خترجيه ) ١(



 
 

٩٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 أهل فيه ّيعز ًرشدا, ًأمرا األمة هلذه يربم وأن املسلمني, ّضال هيدي وأن وأعراضنا, وأمننا
 يطهر وأن املنكر, عن فيه وينهى باملعروف فيه ويؤمر املعصية, أهل فيه ّويذل الطاعة,
 يصلح وأن أوطاهنم, يف املسلمني ِّيؤمن وأن ّوجل, ّعز اهللا يغضب ّمما املسلمني جمتمعات
  .جميب سميع إنه واهلدى احلق عىل كلمتهم جيمع وأن أمورهم, ووالة أئمتهم

 I@QH.أمجعني  وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهللا وصىل
 

 
 

أستاذ  ــــ هللا حفظه اIRHفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور صالح بن غانم السدالن
 بالرياض, ــــ الدراسات العليا بجامعة حممد بن سعود

ّوإن األخطــــــاء يف قــــــضية التكفــــــري والتفــــــسيق يف هــــــذا الزمــــــان ويف األزمــــــان : قــــــال 
ّالغـابرة, أصــبحت أمــورا تــسمع, وربـام يكــون هلــا دعــاة حيملوهنــا, وربـام يكــون هلــا آثــار توجــد  ّ ُ ً

ّ تـــشوه ســـمعة اإلســـالم يف نظـــر غـــري املـــسلمني, وتـــزعج بـــني الفينـــة والفينـــة, آثـــار ســـيئة, آثـــار
ُاملسلمني, وتشوش عليهم أمنهم وعبادهتم واستقرارهم, وغري ذلك  ِّ َ ُ. 

ّوقد حذر أئمة السلف من هذا الفكر منذ رشارته األوىل, وبينوا خطورته, ومن  ّ
ه الصحيح, ّما بوب به البخاري رمحه اهللا يف كتاب استتابة املرتدين من جامع: أمثلة ذلك

`  } : باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم, وقول اهللا تعاىل: ( إذ قال 

l  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  a z ]  ١١٥: التوبة. [ 

                                                            
 .فتاوى الشيخ عبد الكريم اخلضري ) ١(
 .السعودية  ــــ من علامء املدرسة السلفية يف العرص احلديث) ٢(



 
 

٩٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إهنم انطلقوا إىل آيات : (  يراهم رشار خلق اهللا, وقال گوكان ابن عمر
 I@QH).نزلت يف الكفار فجعلوها عىل املؤمنني 

 
 

 
ــــــ فـــــضيلة املحـــــدث الـــــشيخ مقبـــــل بـــــن هـــــادي الـــــوادعي ــــــ ـــ   IRHّحمـــــدث الـــــديار اليمنيـــــة ــ

  :رمحه اهللا
ّومن جهود علامء املدرسة السلفية يف حماربة الغلو والتطرف ما قام به حمدث 
ّالديار اليمنية فضيلة املحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا, يف حتذيره من 

رييني, فقد جاء يف رسالة نصائح وفضائح, بعد إجابته عىل مجلة أسئلة بخصوص التكف
 :ًالتكفرييني, ختمها قائال 

ّومجاعة التكفري أمة ضالة, فننصح إخواننا يف البيضاء, ويف أب, ويف غريمها, أن 
ًحيذروا منهم, وأن يعتربوهم ضالال بعيدين عن الدين, ويعتربوهنم خطرا عىل اإلسالم  ً ّ

ٍسلمني, فهم آلة لكل طاعن يف الدين, كام أننا ننصحهم أن يتوبوا إىل اهللا سبحانه وامل
ّوتعاىل, وأن يسألوا أهل الذكر, وإن بقوا عىل ضاللتهم ولقوا رهبم عىل هذه الضاللة 

 I@SH.واهللا املستعان . فسيندمون 
 

 

                                                            
 ) .١٩ ــــ ١٨(أسباب ذلك وعالجه  ــــ مظاهر األخطاء يف التكفري والتفسيق) ١(
 .اليمن  ــــ ي املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديثمن علامء وحمدث) ٢(
 ) .١٨٦(نصائح وفضائح للمحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ) ٣(



 
 

٩٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :جد النبوي الرشيف ـــ املدرس باملسحفظه اهللا ـ IQHفضيلة الشيخ أيب بكر اجلزائري
 :قال فضيلته 

إن االغتياالت والتفجريات التي تأيت عىل الصغري والكبري والذكر واألنثى, التي 
يقوم هبا بعض الشباب املسلم يف بالد املسلمني وخارجها, حتت شعار اجلهاد وقتال 

ّالظلمة املحكمني لغري ما أنزل اهللا, واملطالبة بتحكيم اإلسالم, وإقامة احل َ كومة املسلمة, َ
ّكل هذا العمل باطل وفاسد, وال يصح نسبته إىل اإلسالم, رشع اهللا ودينه احلق بحال,  ّ
ّوال حيل ملسلم إثباته, وال تأييده ولو بكلمة أو درهم, إن هو إال من الظلم والرش والفساد  ّ

 I@RH.يف األرض 
 

 
ـــ إمام وخطيب املسجد  حفظه اهللا ISHفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن السديس

 :احلرام ـــ مكة املكرمة 
 :هـ ٥/٣/١٤٢٤قال فضيلته يف خطبة ألقاها يف املسجد احلرام بتاريخ 

ِعلينــــا مجيعــــا أن نتنــــادى, الــــدعاة والعلــــامء, أهــــل احلــــسبة واألدبــــاء, أربــــاب الفكــــر  ً
 منـه عـضو واألقالم والثقافة واإلعالم, إىل الشعور بـروح اجلـسد الواحـد, الـذي إن اشـتكى

َّتــداعى لــه ســائر اجلــسد بالــسهر واحلمــى, محايــة لــسفينة املجتمــع مــن اإلغــراق بأيــدي أقــوام 
 .سفهت أحالمهم, وارتكست يف محأة التبديع والتفسيق والتكفري أقداحهم 

ّبل تعدى األمر إىل محل السالح والتفجري, وسفك الدماء والتدمري, فسفينة األمة 
                                                            

 .ّمن علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث ـــ نزيل املدينة املنورة ) ١(
 ) .١٠٢(كيف نعالج واقعنا األليم, مجع عيل أبو لوز ) ٢(
 .السعودية  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ٣(



 
 

٩٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ِكلهـــــا ال ترســـــو إال عـــــىل جـــــود   ِّي األمـــــن واإليـــــامن, يف منـــــأى عـــــن مطرقـــــة اجلهـــــل وســـــندانّ
 IQH.اهلوى 

 :ًوقال أيضا يف مقال له 
َّوبعد أهيا املسلمون, فإن الغري حينام يبينون خطورة املجازفة يف التكفـري ويـذكرون  ُ َّ
ّرشوط التكفــري وضـــوابطه, فـــإهنم يعلنــون للعـــامل بـــأرسه أن اإلســـالم بــريء مـــن هـــذا املعتقـــد 

وأن مـــا جــــرى يف بالدنـــا املحروســـة, وجيــــري يف بعـــض بـــالد املــــسلمني مـــن ســــفك اخلـــاطئ, 
الــــــــــــــدماء املعــــــــــــــصومة, وإزهــــــــــــــاق األنفــــــــــــــس الربيئــــــــــــــة, وأعــــــــــــــامل التفجــــــــــــــري, والتــــــــــــــدمري, 
ّوالتخريب,واإلفساد, واإلرهاب, هلـو مـن األعـامل اإلجراميـة املحرمـة, وال جيـوز أن حيمـل 

ّز فكـــر تكفــــريي منحـــرف, ممــــا تأبــــاه اإلســـالم وأهلــــه جريـــرة هــــذه األحـــداث التــــي هـــي إفــــرا
 .الرشيعة السمحة, والفطر السليمة, والعقول املستقيمة 

ّواهللا املسؤول أن يصلح حال األمة ويكشف عنها كـل غمـة, وأن يوفـق اجلميـع ملـا  ّ ّ
ّحيبــــه ويرضــــاه, وهيــــدهيم ملــــا اختلفــــوا فيــــه مــــن احلــــق بإذنــــه, إنــــه هيــــدي مــــن يــــشا ّ ء إىل رصاط ّ

 I@RH.مستقيم
 
 

 
 

                                                            
ـــــ ٤١(مــــن خطــــب احلــــرمني الــــرشيفني ) ١( ـــــ اعتنــــاء عــــيل بــــن حــــسن احللبــــي) . ٤٤ ـــ ـــــ طبــــع غــــراس للنــــرش ـــ  ـــ

 .الكويت 
 .ضوابط التكفري : بعنوان ) ٧٠٥(ُمن مقال له نرش يف جملة الفرقان الكويتية, عدد ) ٢(



 
 

٩٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 ــــ إمام وخطيب IQHفضيلة الشيخ حسني بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهللا
 :املسجد النبوي الرشيف 

 :هـ١٢/٣/١٤٢٤لنبوي الرشيف بتاريخ قال فضيلته يف خطبة ألقاها يف املسجد ا
ّهناك مسائل يف هذا الدين ُ خطري أمرها,ُ ّ دقيق فهمها, هي مزلة ,ٌ عظيم شأهنا,ٌ ُ ٌ

ّأقدام ومضل   .ة أفهامٍ
ٍ قضية يتعثر يف ساحتها من ليس بمحقق فقيه دقيق, ,ِومن أخطر هذه القضايا ٍِ ِّ ّ ٌَ ّ

ّويتبلد عند تشعب طرائقها من ليس بعامل رباين ضليع  ّ ٍُّ ِ َ ِ َ ّ. 
ٌقضية غال فيها أقوام ِ وفرط يف فهمها آخرون ,ّ ّ. 

ِقضية ال هيتدي إىل ما هو الصواب فيها إال من استنار هبدي ال ّ ّ ِ َ وهنج ,َوحينيٌ
ّمنهج الصحابة والتابعني  ّ َ. 

َقـــــضية أحكـــــم علـــــامء اإلســـــالم املحققـــــون قواعـــــدها, وأرســـــوا أقـــــسامها وشـــــعبها,  ُّ َ َ ََ ِّ ٌ
َوأصلوا أصوهلا وضوابطها, وبينوا رشوطها وموانعها  ّ َّ َ َ. 

ّلكم هي قضية التكفريت ِ واحلكم به عىل آحاد املسلمني,ّ   .ِ أو جمتمعاهتم ,ِ
ّنعم, إهنا َ ّ قضية مهمةَ ُ ومسألة عظيمة, ال جيوز لكل أحـد اقتحامهـا,ّ ٍ ّ ُّ وال التنـصب ,ٌ

ِ ذلكـــم أن التـــرسع يف التكفــــري,هلـــا ّ ِ أو اخللـــط يف أحكامــــه,َ والوقـــوع فيـــه,ّ  عنـــه بــــال  والكـــالم,َ
ّضـــابط قـــرآين ّ وال فهـــم حممـــدي,ٍ ّ وال إمجـــاع مـــن أهـــل احلـــل والعقـــد,ٍ ُ كـــل ذلـــك يـــنجم عنـــه ,ِ ُّ
  . كربىٌ وفتن,ُرشور عظمى

ـــــسبب اعتقـــــاد خـــــاطئ يف تكفـــــري ٍفكـــــم مـــــن فـــــتن وقعـــــت فيهـــــا األمـــــة اإلســـــالمية ب َِ ّ َّ ٍ  
ّوجــــراء الوقــــوع يف هــــذه القــــضايا بــــدون إتقــــان العلــــامء املحققــــني!  ?املــــسلمني ِ ِ َ ِ وااللتفــــات ,ّ

                                                            
 .السعودية  ــــ  علامء املدرسة السلفية يف العرص احلديثمن) ١(



 
 

٩٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .َلإلمجاع املستبني 
ًا كل من طلب املعايل نافذاـــم َ ّيها وال كل الرجال فحــــــ ف    ُّ ً والـــــّ

ّإن الترسع يف التكفري  َّ ِّ والوقوع فيه بـدون القواعـد التـي قعـدها العلـامء املحققـون, ,ّ ّ َ
ْ وانتفــاء املوانــع املرعيــة يف النّــصوص وفــ,ّ الــرشوطّ تــوفروبــدون النّظــر إىل ّ ٍق فهــم ال تالبــسه ِ َ

ٌغمـــة وال تعرتيـــه لبـــسة, كـــل ذلـــك خطـــر عظـــيم ّّ ّ ورش مـــستبني, عانـــت األمـــة منـــه منـــذ عـــ,ُ ِرص ّ
َ, عانت منه رزايا كربىژالصحابة   .ّ شتىً وحمنا,َ

ً حري باملسلمني مجيعا,فحينئذ ّ أن يدركوا الرضر الذي يصيب األمة من التسارع ٌّ َ ّ َ ّ ِ
ِ أو الكالم عليها من كل أحد, مما يفرض عىل العلامء والدعاة,يف تلك القضايا ٍّ ِ ّ  واملفتني ,ِّ

ّ السعي يف بيان احلق الذي,والفقهاء َ ّ يرىض به رب العاملنيّ ّ ويتبني معه احلق من الباطل,َ ّ, 
ُوالصواب من اخلطأ  ّ. 
َ أمة اإلسالم ـــِومن هنا ـ ْ فتجرؤ كل أحد عىل طرــّ َُّ ٍ ّق هذه القضية املهمةِّ ّ ّ ترتتب ,ِ

ّعليه عواقب وبيلة ونتائج بشعة يف الدنيا واآلخرة  ِ ُ ِ. 
ّوباب التكفري( : ّيقول القرطبي رمحه اهللا  َ أقدم عليه كثري من النّاس ,ٌ باب خطريُ

ًفسقطوا, وتوقف فيه الفحول فسلموا, وال نعدل بالسالمة شيئا ّ َّ ِ ِ ُ( I@QH. 
 

 
 

                                                            
 ) .٤٨ ــــ ٤٦(من خطب احلرمني الرشيفني ) ١(



 
 

٩٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 حفظه اهللا ـــ نزيل IQHفضيلة الشيخ أيب احلسن مصطفى بن إسامعيل السليامين
 :مأرب يف اليمن 

طفى بــــن إســــامعيل ومــــن هــــذه اجلهــــود, مــــا قــــام بــــه أخونــــا الــــشيخ أبــــو احلــــسن مــــص
َّالــسليامين, نزيــل مــأرب يف الــيمن, فقــد صــنَّف كتابــا يف حماربــة اإلرهــاب ســامه  التفجــريات : ً

 .العالج  ــــ اآلثار ــــ األسباب: واالغتياالت 
 :وذكر من مفاسد التفجريات واالغتياالت 

ِـــ أن هذه التفجريات واالغتياالت تزهق أرواح األبرياء, ومنهم أطفال,١ ْ ُ 
 .ًوشيوخ, ونساء, وتقتل أنفسا معصومة الدم باإلسالم 

ُـــ أن هذه التفجريات هتدم البيوت, وتفسد املصالح واملنشآت العامة, وهتلك ٢
ُأموال املسلمني, وهذا مما أمجع عىل حتريمه  ّ. 

ًـــ أن هذه التفجريات واالغتياالت تقتل عددا من غري املسلمني املستأمنني يف ٣
ّ بعهد أمان من ويل األمر, سواء كانوا  سائحني, أو خرباء يف علوم الدنيا التي بالد اإلسالم

 .ًحيتاج إليها املسلمون, أو كانوا عامال, أو نحو ذلك 
ّإيقاع الوحشة وسوء الظن بني الراعي والرعية, وربام أدى : ـــ ومن مفاسدها ٤

ِذلك إىل فتك احلكام باملخالفني وبغريهم من األبرياء  ْ َ. 
ـــ أن هذه التفجريات تزعزع األمن واالستقرار, وتنـزع الطمأنينة واهلدوء, وتثري ٥

ُالرعب والفزع بني الناس, ولو استحكمت هذه الفتن, ملا حج البيت العتيق, وملا نرص  َّ ُ
َمظلوم, وملا أمن أحد عىل نفسه وماله وأوالده ونسائه  ِ َ. 

 والفاجر, ألن متييز هذا من ذاك ال ّـــ أن التفجريات تسلط رجال األمن عىل الرب٦

                                                            
 .اليمن  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ١(



 
 

٩٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .حالة استعار الفتنة وانتشارها  ــــ عىل الوجه املحمود ــــ َّيتأتى
ِّـــ أن هذه التفجريات تصد الناس عن سبيل اهللا, وتنفر من أراد أن يدخل يف ٧ ُ ّ

ِاإلسالم, وتضعف حجة الدعاة إىل اهللا تعاىل يف بالد الرشق والغرب  ْ ُ. 
التفجريات يتذرع هبا املرتبصون باإلسالم وأهله يف الداخل واخلارج,  ـــ أن هذه ٨

ُّودمويون, وأعداء ) إرهابيون(ويصفون طالب العلم واملصلحني واملحسنني بأهنم  ِ َ
 .األمن, وذئاب البرشية, إىل غري ذلك من االفرتاءات 

ِ ـــ أن هذه التفجريات جعلت غري املسلمني جيلبون بخيلهم ورجلهم ع٩ َ ْ ىل ُ
 .األعامل اخلريية, واجلامعات اإلسالمية, واملراكز الدعوية واملعاهد الرشعية 

فيا هللا, كم من يتيم انقطعت كفالته, وكم من أرملة يبكي حوهلا صبياهنا, وكم 
َّمن عار مل جيد كسوة يوم العيد, وكم من مسجد مل يتم بناؤه خلوف املحسنني  ٍ. 

َّط عــىل املــسلمني يف كــل مكــان, ممــا جعــل ـــــ أن هــذه التفجــريات جلبــت الــضغو١٠
الكثري من املسلمني يسيئون الظن بدينهم وعلامئهم, بل إن بعض املسلمني خيجل مـن كونـه 

ُمسلام ـــ كام يف بعض البلدان ـــ وانكشف بذلك ضعف املسلمني, وكانوا مستورين مهابني  ً. 
ـــــم ذكــــر األســــباب والعــــالج, واســــتعرض شــــبهات التفجرييــــني ا َّلتكفرييــــني ورد ثـــ

 IQH@.عليها 
 

 

                                                            
ّوقد طبع هذا الكتاب مرارا, وكان ممن طبعه ) ١(   .مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف دولة الكويت: ً



 
 

١٠٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 املـــــرشف عـــــىل قنـــــاة الرمحـــــة ـــــــــ  حفظـــــه اهللاIQHَّفـــــضيلة الداعيـــــة الـــــشيخ حممـــــد حـــــسان
 :الفضائية 

 :َّقال فضيلة الشيخ حممد حسان يف حوار أجرته معه جملة الفرقان الكويتية 
ع  هـــي األمـــة الوســـط بـــني مجيـــملسو هيلع هللا ىلصالوســـطية هـــي مـــنهج اإلســـالم, كـــام أن أمـــة النبـــي

َّ, بني لنـا أن اإلفـراط يـساوي التفـريط, وهنـى عـن الغلـو بكـل أشـكاله, ملسو هيلع هللا ىلصاألمم, والرسول
إن الــدين يــرس ولــن « : ملسو هيلع هللا ىلصوبخاصــة الغلــو الفكــري والــسلوكي, ومــا أروع مــا قالــه الرســول

ٌيـــشاد الـــدين أحـــد إال غلبــــه َ ّ....«IRHوكــــان ملسو هيلع هللا ىلص, كـــام أن الوســـطية كانـــت مــــنهج حيـــاة النبـــي ,
اللهم أصلح يل ديني الـذي هـو عـصمة أمـري, وأصـلح يل «:  أدعيته يدعو هبا فيقول يف أحد

دنياي التي فيها معايش, وأصلح يل آخريت التي إليهـا معـادي, واجعـل احليـاة زيـادة يل يف كـل 
  .ISH» ّخري, واجعل املوت راحة يل من كل رش

@I@TH.ويظهر التشدد والعنف والغلو عندما تغيب الوسطية واالعتدال  @

 
***** 

                                                            
 .مرص  ــــ من علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف العرص احلديث) ١(
 ) .باب الدين يرس(يف كتاب اإليامن, ) ٣٩(أخرجه البخاري ) ٢(
ّبــاب التعـوذ مـن رش مـا عمــل (يف كتـاب الــذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار, ) ٢٧٢٠(أخرجـه مـسلم ) ٣(

 ).ّومن رش ما مل يعمل
 .)١١(ص  ) ٥٠٧(العدد  لكويتيةجملة الفرقان ا) ٤(



 
 

١٠١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 
C 

 
 : وتوصلت إىل ما ييل»أهل احلديث والسنة«لقد عرضت منهج املدرسة السلفية 

ُ ـــ إن املدرسة السلفية تنتسب إىل السلف الصالح, وهي املدرسة التي أطلق ١
ُ , كام أطلق عليها لقب ملسو هيلع هللا ىلصعليها لقب أهل احلديث ألهنم يعظمون حديث رسول اهللا

 .تمعون عليهاأهل السنة واجلامعة, ألهنم يعملون بالسنة وجي
ــــ بينـــت املـــنهج العلمـــي ملدرســـة أهـــل احلـــديث والـــسنة يف العقيـــدة, وأن الـــسلف ٢ ّ ــ

  َّ بينــــت اهــــتامم الــــصحابة وآل بيــــتكــــانوا هيتمــــون بالتوحيــــد, وأنــــه أول دعــــوة الرســــل, كــــام
 . بالتوحيدملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
ت إىل خمالفة اخللف ملنهج السلف, وذكرت َّ ـــ عرضت أهم األسباب التي أد٣

 .أهم العلامء الذين تراجعوا عن مذهبهم الكالمي بعد أن أصابتهم احلرية واالضطراب
ّ ـــ بينت منهجهم يف تلقي األحكام الرشعية العملية, وأهنم يقدمون احلديث ٤

ٍعىل الرأي والقياس, وال يعدلون بالسنة قول أحد من العلامء, وأن ذلك وصية الفقهاء  َ
 .أتباعهم األولنياألربعة املجتهدين, وهو عمل 

ُ ـــــــــ كــــــام بينــــــت مــــــنهجهم يف العبــــــادة٥   ً عمــــــال بــــــأمر, وأهنــــــم يتبعــــــون وال يبتــــــدعون,ّ
 . باالتباع, وهنيه عن االبتداعملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
ً ـــ عرضت بعضا من جهود علامء املدرسة اإلسالمية السلفية يف حماربة الغلو ٦

ًوالتطرف , بيانا للحق , وجتلية للحقيقة , وإظهارا مل ً ا تتمتع به املدرسة اإلسالمية السلفية ً
ًمن وسطية سنية , بعيدا عن إفراط اخلوارج التكفرييني , وتفريط املرجئة واملتغربني  ٍ ٍ. 

 .َّوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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