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ال ما بعد السلفية!!

إنَّ املراهنة عىل اندثار الدعوة السلفية مراهنة خارسة مل تفز يوًما منذ زمن أيب 
جهل؛ ألن السلفية )لن( متوت كام أخرب بذلك  الصادق املصدوق:»ال تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين عىل احلق«، لكن قد متر بفرتات متحيص ينجو فيها أهل الصدق 
بصدقهم، ويسقط فيها مرىض القلوب يف أوحال االنتكاسة ، فاصرب واحتسب ؛ 
فلست خرًيا من بالل وال عامر، ولسِت خرًيا من سميَّة ╚ ... وهل يكون 

التمكني إال بعد االبتالء!!

الهيئة االستشارية

ستمر بك أيام عجاف: القابض فيها عىل دينه كالقابض عىل اجلمر، وسيحزنك الواقع، 
وتؤملك املناظر، هذه املشاعر عظيمة عند اهلل، ودليل خري وقر يف قلبك، فال تنحرها بسكني 

االنتكاسة! وال يغرنَّك يف طريق احلق قلة السالكني ، وال يف طريق الباطل كثرة اهلالكني.
أنت اجلامعة ولو كنت وحدك:

واعلـم أن خروجـك مـن قافلـة اخلـري ال يرض أحـًدا سـواك، ووجـودك فيهـا فضل من 
اهلل ونعمـة أنعـم هبـا عليك

واعلم أن دعوة األنبياء تسري غري آهبة بأسامء املتخاذلني.
أمثالكم﴾  يكونوا  ال  ثم  غريكم  قوًما  يستبدل  تتولوا  ﴿وإْن  أسامء:  وتعلو  أسامء،  تسقط 
ْلنَا هِبَا َقْوًما  َة َفإِْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤاَلِء َفَقْد َوكَّ ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبوَّ ]حممد:38[، ﴿ُأوَلِئَك الَّ

َلْيُسوا هِبَا بَِكافِِريَن﴾ ]األنعام:89[.
اللهم استعملنا بطاعتك وال تستبدلنا بمعاصينا.
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وذلك أن هذه الدعوة املباركة:
عـىل  املنـزل  املصفـى  اإلسـالم  هـي    -1
د ملسو هيلع هللا ىلص كتابـًا يتىل وسـنة صحيحة  قلـب نبينـا حممَّ
يـن عند  تـروى؛ فهـي الديـن عنـد اهلل: ﴿إنَّ الدِّ
اهلل اإلسـالم﴾ ]آل عمـران: 19[، ولـن يقبـل 
غـريه: ﴿وَمـن يبتـغ غـري اإلسـالم دينـًا فلـن 
يقبـل منـه وهو يف اآلخـرة ِمـن اخلارسين﴾ ]آل 
عمـران: 85[، فالواجـب أن نـرىض بـام ريض 

اهلل لنـا ﴿ورضيـت لكـم اإلسـالم دينـًا﴾.
والطائفـة  الناجيـة  الفرقـة  منهـج  هـي   -2
املنصـورة؛ ألهنـا مـرياث السـلف الصالـح من 
الصحابـة األبـرار والتابعـني األخيـار وتابعيهم 

بغرزهـم  التمسـك  فالواجـب  بإحسـان؛ 
واالقتداء بسـريهم: ﴿والسـابقون األولون َمن 
املهاجريـن واألنصار والذين اتبعوهم بإحسـان 
ريض اهلل عنهـم ورضـوا عنـه وأعد هلـم جنات 
جتـري حتتهـا األهنـار خالديـن فيهـا أبـًدا ذلـك 

الفـوز العظيـم﴾ ]التويـة: 100[.
تواطـأت  كـام  املؤمنـني؛  سـبيل  هـي    -3
عبـارات  وتواتـرت  الديـن،  أئمـة  كلـامت 
املحققـني،  العلـامء  أفهـام  املحدثـني، واتفقـت 
فالواجـب اتباع سـبيل املؤمنني: ﴿وَمن يشـاقق 
الرسـول ِمـن بعد مـا تبني لـه اهلـدى ويتبع غري 
سـبيل املؤمنـني نولـه مـا تـوىل ونصلـه جهنـم 

السلفية خيارنا األوحد واختيارنا األحمد

يف زمـن الفتـن جينـح السـواد األعظـم من النـاس إىل »منهـج السـالمة«، بينام 
متيـل الصفـوة املختارة والطائفـة املجتبـاة إىل »سـالمة املنهج«، ولقـد نظرنا بعني 
الدليـل والربهـان ونـور احلجـة والبيـان؛ فرأينـا أن الدعوة السـلفية فيها سـالمة 
منهجنـا، وصفـاء عقيدتنـا، وآِخيَّـُة إخوتِنا، فاخرتناهـا عىل علم، وكانـت خيارنا 
عـن عـزم وجـزم وحسـم: ال نقيـل وال نسـتقيل، حتـى يبلـغ الكتـاب أجلـه، 

ة اهللِ تعـاىل وكرمـه وتوفيقه-. والغايـة حملهـا -بمنَـّ

المشرف العام
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ال
.]115 ]النسـاء:  مصـريًا﴾  وسـاءت 

4- كل الدعـوات ومجيـع احلـركات مؤطرة 
يرتبـط  أو  نسـبها  ينتهـي  حيـث  برشيـة  بأطـر 
طائفـة  أو  تنظيـم  أو  حـزب  أو  بشـيخ  سـببها 
املباركـة؛  أو حركـة أو فرقـة إال هـذه الدعـوة 
فإسـنادها ينتهـي عالًيـا إىل الصحابـة األطهـار 
عـن رسـول اهلل حممـد ملسو هيلع هللا ىلص عـن جربيـل عليـه 
السـالم عـن رب العـزة -تبـارك اسـمه وتعاىل 
جـده، وال إلـه بحـق غـريه وال رب سـواه-:

﴿قـل أطيعـوا اهلل وأطيعوا الرسـول فـإْن تولوا 
وإن  مـا محلتـم  مـا محـل وعليكـم  عليـه  فإنـام 
تطيعـوه هتتـدوا ومـا عـىل الرسـول إال البـالغ 

.]54 ]الـور:  املبـني﴾ 
العصمـة  فيهـا  املباركـة  الدعـوة  هـذه   -5
واهلدايـة  املحـن،  مـن  والسـالمة  الفتـن،  مـن 
مـن الضـالل، واملخـرج مـن العاميـة والغواية؛ 
كـام قـال ملسو هيلع هللا ىلص: »فإنـه مـن يعـش منكـم فسـريى 
اختالًفـا كثـرًيا، فعليكـم بسـنتي وسـنة اخللفاء 
ـوا عليهـا  الراشـدين املهديـني مـن بعـدي َعضُّ

بالنواجـذ«.
6- هـذه الدعـوة املباركـة هـي املنقـذ لألمة 

مـن وهنهـا وللبرشيـة ِمـن أدوائها.
إن  قـال:   ◙ الليثـي  واقـد  أيب  عـن 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال ونحن جلوس عىل بسـاط: 
»إهنـا سـتكون فتنـة«، قالـوا: وكيـف نفعـل يـا 

رسـول اهلل؟ فـرد يـده إىل البسـاط فأمسـك بـه 
فقـال: »تفعلـون هكـذا« وذكـر هلـم الرسـول 
يومـًا »أهنـا سـتكون فتنـة« فلم يسـمعه كثري من 
النـاس، فقـال معـاذ بن جبـل: أال تسـمعون ما 
يقـول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالـوا: مـا قـال؟ قال: 
يـا  لنـا  فكيـف  فقالـوا:  فتنـة«  سـتكون  »إهنـا 
رسـول اهلل؟ وكيـف نصنـع؟ قـال: »ترجعـون 

األول« أمركـم  إىل 
7- هـذه الدعـوة السـلفية هي منـاط النرص 
وظهـور  والتمكـني،  واالسـتخالف  املبـني، 
الواحـد  بفضـل  األديـان  مجيـع  عـىل  الديـن 
الديـان : ﴿هـو الـذي أرسـل رسـوله باهلـدى 
يـن كله ولـو كره  وديـن احلـق ليظهـره عـىل الدِّ

.]33 ]التوبـة:  املرشكـون﴾ 
الفرقـان  هـي  السـلفية  الدعـوة  هـذه   -8
الـذي نبرص به، ونسرتشـد بنـوره؛ فتسـتبني لنا 
اآليـات  نفصـل  ﴿وكذلـك  املجرمـني:  سـبيل 
]األنعـام: 55[. ولتسـتبني سـبيل املجرمـني﴾ 

9-  هـذه الدعوة السـلفية هـي امليزان حيث 
يتقـدم فيها العبـد بعلمه وعمله وتقـواه وجهده 
وجهـاده؛ فهي ليسـت عرضـًا زائاًل، وال سـفرًا 

قاصدًا.
ــار  ــي املعي ــلفية ه ــوة الس ــذه الدع 10- ه
ملنهــج العبــد وعقيدتــه وســلوكه وتربيتــه، 
ــادة  ــرب عب ــا س ــك عندم ــا ملسو هيلع هللا ىلص كذل ــد جعله فق
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ــيخرج  ــم: »س ــاد منهجه ــنيَّ فس ــوارج وب اخل
ــم  ــرون صالتك ــوم حتق ــذا ق ــئ ه ــن ضئض م
مــع صالهتــم، وصيامكــم مــع صيامهــم، 

ــم«. ــاوز حناجره ــرآن ال جي ــرؤون الق يق
ــا  ــالة وصياًم ــاس ص ــر الن ــوارج أكث فاخل
وقــراءة ومــع ذلــك مل يــزدادوا مــن اهلل إال 

ــدًا. ُبع
واملعيـــار لذلـــك كلـــه عبـــادة الصحابـــة 

ــم. ــم ومنهجهـ ╚ وفهمهـ
ــن  ــة م ــلفية املبارك ــوة الس ــي الدع ــذه ه ه
ألفهــا إىل يائهــا مــن لــدن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بالصحابــة حتــى ورثهــا علامؤنــا  مــروًرا 
الكبــار الكبــار مشــاهري األمصــار، وَمــن ســار 

ــه: ــوا إلي ــه، َوَدَع ــوا علي ــا كان ــِل م ــىل مث ع
مــا  صدقــوا  رجــال  املؤمنــني  ﴿ِمــن 
ــه  ــى نحب ــن ق ــم َم ــه فمنه ــدوا اهلل علي عاه
ومنهــم َمــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــاًل﴾ 

.]23 ]األحــزاب: 
ــلفية  ــوة الس ــي الدع ــذه ه ــة؛ فه وباجلمل
املباركــة: هتــدي البرشيــة ســبل الســالم، 

وخترجهــا مــن الظلــامت إىل النــور:
﴿قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني هيدي 
به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم 
من الظلامت اىل النور بإذنه وهيدهيم إىل رصاط 

مستقيم﴾ ]املائدة: 16[.

مـن  الصالـح  السـلف  طريـق  ة:  اجلـادَّ علـى  سـلفًيا  كـن 
يف  أثرهـم،  قفـا  ـن  ممَّ بعدهـم  فمـن   ،╚ الصحابـة 
ونحوهـا،  والعبـادات  التوحيـد،  مـن  الديـن:  أبـواب  جميـع 
علـى  السـن  وتوظيـف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسـول  آثـار  بالتـزام  ـًزا  متميِّ
الـكالم،  نفسـك، وتـرك اجلـدال واملـراء، واخلـوض يف علـم 

الشـرع. عـن  ويصـدُّ  اآلثـام،  يجلـب  ومـا 

بكر بن عبد اهلل أبو زيد ♫



9

فية
سل

ال

وهبــذا الصــدد كتــب املــؤرخ الفرنيس 
ــتقبل  ــه: »مس ــرو يف كتاب ــان ب ــارل س ش
والتغريــب«:  الثــورة  بــني  الســلفية 
الســلفي  الســني  للمذهــب  »امتثــااًل 
رأت احلنبليــة أن مــا ينبغــي إعطــاؤه 
ــري  ــة واخل ــدة األم ــو وح ــة ه األفضلي
احلنبليــة  كانــت  ولذلــك  العــام، 
أهــل  مذهــب  قلــب  يف  املوجــودة 
ــني  ــط ب ــب الوس ــة مذه ــنة واجلامع الس
التفريــط واإلفــراط املتناقضــني، لقــد 

ــم  ــاءت فه ــي أس ــد الت ــت العقائ حارب
معنــى تكافــل األمــة والتســامح اللذيــن 
ــا مفروًضــا  جتعــل الرشيعــة منهــام واجًب
عــىل كل مؤمــن، وخالًفــا للخــوارج 
واملعتزلــة وبعــض الفــرق الشــيعية مل 
ــمولية،  ــا ش ــة أيدلوجًي ــس احلنبلي تؤس

فهــي مل تــؤد إىل العنــف«.
ــج  ــويه منه ــدوا إىل تش ــك عم ولذل
ــهد  ــام ش ــه؛ ك ــح وحتريف ــلف الصال الس
بذلــك الدكتــور الفرنــيس شــارل ســان 

مستقبل السلفية بني الثورة والتغريب

ــال:  ــام الدج ــامل لنظ ــئ الع ــي هتي ــي والت ــر العامل ــوى املك ــت ق أدرك
ــنة  ــل الس ــن أه ــلمون م ــم املس ــر ه ــرب واألخط ــم األول واألك ه أن عدوَّ
ــم  ــن اتبعه ــة ╚ وم ــج الصحاب ــون أن منه ــم يعلم ــة؛ ألهن واجلامع
بإحســان هــو صــامم األمــن واألمــان لألمــة املحمديــة املرحومــة، وأنــه لــن 
يتوحــد املســلمون إال حتــت رايــة الســلف الصالــح األول؛ كــام قــال اإلمام 
ــه أوهلــا«. ــام صلــح ب ــن يصلــح آخــر هــذه األمــة إال ب مالــك ♫: »ل

الدكتور يزن األحمدي
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السلفية
بــرو )ص424(: 

بشــهرة  ســلفية  كلمــه  »حظيــت 
ــف  ــًرا للتحري ــا نظ ــت أن فقدهت ــا لبث م
وقعــت  الــذي  معناهــا  يف  املذهــل 
ضحيــة لــه، فاملعلــوم أن العــودة إىل 
ــي  ــة النب ــح؛ أي: صحاب ــلف الصال الس
ملسو هيلع هللا ىلص ومــن أتــوا بعــده مبــارشة )القــرون 
ــت  ــدى ثواب ــي إح ــة( ه ــة املفضل الثالث
ــي  ــث النب ــتند إىل حدي ــي تس ــنة الت الس
ــن  ــم الذي ــرين ث ــم ق ــد ملسو هيلع هللا ىلص: »خريك حمم
هــذا  يلوهنــم«،  الذيــن  ثــم  يلوهنــم 
ــري  ــائر مفك ــد س ــود عن ــتند موج املس
أهــل الســنة واجلامعــة؛ أي: الغالبيــة مــن 
ــب  ــره: أن املذه ــر ذك ــنة .. واجلدي الس
الســلفي ليــس أيدولوجًيــا بــل منهجيــة؛ 
ــودة إىل  ــن بالع ــم الدي ــيلة لفه أي: وس
ــري  ــريات غ ــتبعاد التفس ــول، واس األص
واخلرافــات،  واإلضافــات  اليقينيــة 
وأيًضــا عوامــل اجلمــود التــي تراكمــت 
عــرب الزمــن، فالســلفية التــي ال تنفصــل 
عــن اإلصــالح وعــن ممارســة االجتهــاد 
ــامن  ــي: ض ــى؛ ه ــد األعم ــذ التقلي ونب

لألصالــة وصفــاء املنهــج املنشــأ والتقيــد 
بأصــول اإلســالم، وال عالقــة للســلفية 

ــرف...«. ــأي تط ب
وباجلملــة؛ فالكتــاب يؤكــد أن املنهج 
ــة  ــنة واجلامع ــل الس ــج أه ــلفي منه الس
الكتــاب  ويناقــش  اإلســالم،  هــو 
مســتقبل الســلفية، وأن هــذا املنهــج رائد 
والتطويــر،  والتجديــد  اإلصــالح  يف 
وتلبيــة كثــري مــن متطلبــات العــرص 
اإلنســان،  حقــوق  مثــل:  احلديــث؛ 
وحقــوق املــرأة، وحقــوق األقليــات 
واملواطنــة، كــام يكشــف اللثــام عــن 
ــه حــول  بعــض االهتامــات املوجهــة إلي
ــود  ــاوى اجلم ــاب، ودع ــم اإلره مزاع
ــىل أن  ــاب ع ــد الكت ــة، ويؤك والتقليدي
ــاريع  ــوي ملش ــاوم ق ــلفي مق ــج الس املنه
التغريــب وبراجمــه، وذلــك مــن خــالل 
التحليــل املوضوعــي للوقائــع واملقارنــة 
األفــكار  أو  بمعــزل   التارخييــة  بــني 

ــبقة. املس
ــىل  ــه ع ــان يف تعليق ــري كوب ــال هن ق
ــورة  ــني الث ــلفية ب ــتقبل الس ــاب »مس كت
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سل

ال
والتغريــب« )ص 13(: عــن حقيقــة 
ــا  ــرف ودوره ــا بالتط ــلفية وعالقته الس
»وضــح  الصليبــي:  للغــرب  املقلــق 
املؤلــف أن الســلفية اإلســالمية تشــكل 
ــة  ــات املتعصب ــىل االنحراف ــل رد ع أفض
ــذي أدى  ــب ال ــىل التغري ــة، وع واملتطرف
ــني  ــالمية، وب ــارة اإلس ــكار احلض إىل إن
الســلفية  تشــكل  واالرهتــان  الثــورة 
التــي تنبــض باحليــاة تعبــرًيا عــن إســالم 
جيــب أن يســعى إىل التوفيــق بــني اإليامن 
التطــور،  الثابتــة ومظاهــر  والعقيــدة 
ــذي  ــاد ال ــة االجته ــرب ممارس ــك ع وذل
يشــكل مبــدأ احلركــة يف بنيــة اإلســالم«.
وقــد عــربَّ املؤلــف عــن اكتشــافه 
هلــذه احلقيقــة عــن املنهــج الســلفي، وأن 
ــكاد  ــه ي ــموله وكامل ــالم بش ــم اإلس فه
ــه  ــك بقول ــج، وذل ــذا املنه ــرص هب ينح
)ص 482(: »إن اإلســالم رســالة نحــن 
ــن  ــني الذي ــن الغربي ــا، نح ــة إليه بحاج

ــة اهلل«. ــن معرف ــا ع ــا ُضلِّلن طامل
وتتأكــد احلاجــة إىل الكتــاب والقراءة 
فيــه، ال ســيام يف ظــل اهلجــامت الدعائيــة 

العدائيــة عــىل هــذا املنهــج، وحمــاوالت 
ترويــج الصــور النمطيــة اخلاطئــة عنــه، 
بعــض  نتيجــة  حتــدث  ربــام  والتــي 
املامرســات السياســية باســم الديــن، 
ــة  ــادات الديني ــض االجته ــبب بع أو بس
اخلاطئــة بحــق هــذا املنهــج مــن بعــض 
ظــل  يف  عليــه  املتســلقني  أو  أتباعــه 
إعالميــة غــري  أيديولوجيــة  حــروب 

ــًا. ــام مجيع ــبوقة، أو هب مس
العلميــة  بلغتــه  الكتــاب  وهــذا 
ــن  ــدُّ م ــه ُيع ــاف مؤلف ــة وبإنص الوثائقي
باملنهــج  الثقــة  تعــزز  التــي  الكتــب 
ــة،  ــلف األم ــن س ــوزه م ــح ورم الصحي
كــام أن الكتــاب بعرضــه التارخيــي عــن 
ــخ  ــرب التاري ــه ع ــج وتطبيقات ــذا املنه ه
ــات  ــردود أو املرافع ــوى ال ــن أق ــدُّ م ُيع
العلميــة عــىل املشــككني يف إمكانيــة 
تطبيقــه وجتديــد حيــاة األمــة اإلســالمية 
بــل  كذلــك،  بــه  واإلصــالح  بــه، 
ــة  ــد كـ)هنض ــه إىل ذرى املج ــا ب وهنضته
عناويــن  أحــد  هــو  كــام  متجــددة( 
ــارض  ــه يتع ــاب بنتائج ــاب، والكت الكت
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السلفية
بشــكٍل واضــح مــع دعــاوى املنهزمــني 
ــارة  ــهرة واإلث ــاب الش ــني وكتَّ واملنافق
الذيــن يكتبــون عــن الســلفية ورموزهــا 
الالحقــة  أو  الســابقة  ومدارســها 
ــت  ــة، أو حت ــات النقدي ــم الدراس بمزاع
ــلفي،  ــج الس ــالح للمنه ــات اإلص الفت
وبمقدمــات ومــآالت اإلفســاد فيــه، 

ــه!! ــالح ب ــس اإلص ولي
والكتــاب يتضمــن ثالثــة أقســام، 
حتــت كل قســم منهــا جمموعــة مــن 
ــارة  ــا إث ــوي بعناوينه ــي حت ــول الت الفص
ــات  ــن موضوع ــا ع ــيام أهن ــة، س علمي
ــذا  ــوم ه ــدى خص ــري ل ــدل كب ــار ج مث

ــالمي. ــن اإلس ــداء الدي ــج وأع املنه
ــف  ــة يكش ــامه الثالث ــاب بأقس والكت
عــن رؤيــة حتليليــة ربــام تكــون جديــدة 

حــول هــذا املوضــوع:
القســم األول: عــن الســلفية القويمــة 
منــذ عــرص النبــي ملسو هيلع هللا ىلص حتــى القــرن 

ــالدي. ــرش املي ــن ع الثام
ــد  ــيخ حمم ــول الش ــاين: ح ــم الث القس
»أصــول   ♫ عبدالوهــاب  بــن 

اإلصــالح«.
ــات  ــلفية وحتدي ــث: الس ــم الثال القس

ــارص.    ــامل املع الع
املفكــر  تأليــف  مــن  والكتــاب 
ــرو،  ــان ب ــارل س ــور ش ــيس الدكت الفرن
ــية، ويف  ــوم السياس ــتاذ يف العل ــو أس وه
ــد  ــر معه ــون، ومدي ــاث القان إدارة أبح
الفرنــيس  اجليوسياســية  الدراســات 
بباريــس، وهــو حمــام متخصــص بالعلوم 
ــه  ــيايس، وأبحاث ــل س ــية، وحمل السياس
ترتكــز حــول اجلغرافيــا السياســية، وهــو 
أســتاذ يف الدراسات اإلســالمية والعربية 
ــكارت،  ــس دي ــون باري ــة القان يف جامع
ــبورغ، ويف  ــون يف سرتاس ــة القان وجامع
جامعــة كتلونيــا يف بارشــلونا، وهــو 
ــري  -أيًضــا- املستشــار الدبلومــايس لكث
مــن السياســيني واملؤسســات الفرنســية، 
وقــد أجــاد وأفــاد يف هــذ الكتــاب، كــام 
م العديــد مــن املحــارضات عــن  قــدَّ
موضــوع الكتــاب وغــريه يف خمتلــف 

ــة. ــات العاملي ــد واجلامع املعاه
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ال دعــاء املســلم ألخيــه املســلم يــدل عــىل ســالمة الصــدر مــن البغضــاء، ونقــاوة 
القلــب مــن الغــل، ولذلــك جتــد يف دعــوات الســلف الصالــح بعضهــم لبعــض مــا 
يقــرر ذلــك؛ ومــن ذلــك عبــارة جــرت عــىل لســان الســلف الصالــح: »بيــض اهلل 

وجهــك«:
ــف؟  ــث خصي ــف حدي ــه-: كي ــض اهلل وجه ــل -بي ــن حنب ــد ب ــل ألمح 1- قي

.])464 ]»تاريــخ دمشــق« )36/ 
2- قــال حممــد بــن أيب حاتــم؛ قــال البخــاري: بيــض اهلل وجهــك، ليــس فيــك 

ــا أن نعنــي أنفســنا. ]»ســري أعــالم النبــالء« )12/ 452([. حيلــة؛ فــال ينبغــي لن
3- قــال ابــن كثــري: امللــك النــارص صــالح الديــن يوســف: فاتــح بيــت املقــدس 
ــه-  ــض اهلل وجه ــان -بي ــان واألوث ــدة الصلب ــن عب ــام، وم ــرة اللئ ــدي الكف ــن أي م

ــان ]»طبقــات الشــافعية« )ص 736([. ــازل اجلن ــه يف من وأعــىل درجت
ــه  ــة قول ــوم القيامــة بدالل ــأن يبيــض اهلل وجهــه ي ــح: ب ــارة دعــاء صال هــذه العب
ــْم  ْت ُوُجوُهُه ــَودَّ ــَن اْس ِذي ــا الَّ ــوٌه َفَأمَّ ــَودُّ ُوُج ــوٌه َوَتْس ــضُّ ُوُج ــْوَم َتْبَي ــاىل: ﴿َي تع
ــْت  ِذيــَن اْبَيضَّ ــا الَّ َأَكَفْرُتــم َبْعــَد إِياَمنُِكــْم َفُذوُقــوا اْلَعــَذاَب بِــاَم ُكنُتــْم َتْكُفــُروَن * َوَأمَّ

ــران: 106 و107[. ــُدوَن﴾ ]آل عم ــا َخالِ ــْم فِيَه ــِة اهللَِّ ُه ــي َرمْحَ ــْم َفِف ُوُجوُهُه
ــل  ــوه أه ــود وج ــنة، وتس ــل الس ــوه أه ــض وج ــاس ◙: »تبي ــن عب ــال اب ق

ــة«. البدع
أتباع السلف الصالح وصدًقا، وَبيَّض  ا  فاللهم اجعلنا من أهل السنة واجلامعة حقًّ

وجوهنا يوم القيامة، وأدخلنا اجلنة برمحتك يا خري مسؤول وأكرم مأمول.

بيض اهلل وجهك
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َما  بِِمْثِل  آَمنُوا  ﴿َفإِْن  تعاىل:  اهلل  قال   
ُهْم  اَم  َفإِنَّ ْوا  َتَولَّ َوإِْن  اْهَتَدْوا  َفَقِد  بِِه  آَمنُْتْم 
ِميُع  السَّ َوُهَو  اهللَُّ  َفَسَيْكِفيَكُهُم  ِشَقاٍق  يِف 

اْلَعِليُم﴾ ]البقرة: 127[.
جعل اهلل عز وجل يف هذه اآلية إيامن 
هلداية  معياًرا  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة 
فقد  به؛  آمنوا  ما  بمثل  آمن  فمن  األمة، 
اهتدى، ومن توىل؛ فحسبه جهنم وساءت 
ُسوَل ِمْن َبْعِد َما  مصريًا: ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
امْلُْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغرْيَ  َوَيتَّبِْع  اهْلَُدى  َلُه   َ َتَبنيَّ
َوَساَءْت  َجَهنََّم  َوُنْصِلِه  َتَوىلَّ  َما  ِه  ُنَولِّ

َمِصرًيا﴾ ]النساء: 115[ .

عليه  كان  ما  بمثل  فاإليامن  ولذلك؛ 
التباع  دليلك  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة 
األمة  هذه  أزكى  ألهنم  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهلل  رسول 
علاًم،  وأكثرها  قلوًبا،  وأطهرها  نفوسًا، 
وأقلها تكلًفا؛ زكاهم اهلل يف كتابه، وأثنى 
عليهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته؛ منهم القوم 
أثرهم،  واقتى  اتبعهم،  من  يشقى  ال 

ومتسك بغرزهم.
ريض  الصحابة  منهج  يكون  وبذلك 
الفتن  من  اتبعه  ملن  عصمة  عنهم  اهلل 
من  له  وحاجزًا  بطن،  وما  منها  ظهر  ما 
عز  فاهلل  الردى؛  وطرق  اهلوى  مضالت 

حجية منهج السلف

املنهج السلفي يعظم النص ويقوم عىل الدليل، واألدلة عىل صحة منهج 
من  كثرية  باطمئنان  أثرهم  واقتفى  بإحسان،  تبعهم  ومن   ╚ الصحابة 

القرآن الكريم وسنة رسول هلل ملسو هيلع هللا ىلص وآثار التابعني وأقوال العلامء الربانيني.

نذكر منها :

الدكتور عبد المولى البشير
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سل

ال
وجل تعهد بحفظ رسوله، ومن تبعه، من 

رش من خالفهم، أو خذهلم، أو ناوأهم:
امْلَُهاِجِريَن  ِمَن  ُلوَن  اأْلَوَّ ابُِقوَن  ﴿َوالسَّ
َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ  ِذيَن اتَّ َواأْلَْنَصاِر َوالَّ
َجنَّاٍت  هَلُْم  َوَأَعدَّ  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم  اهللَُّ 
َتَها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك  ِري حَتْ جَتْ

اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ ]التوبة: 100[.
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال طائفة من 
من  يرضهم  ال  احلق،  عىل  ظاهرين  أمتي 

خذهلم، حتى يأيت أمر اهلل وهم كذلك«.
رسول  قال   -2
الناس  »خري  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
قرين، ثم الذين يلوهنم، 

ثم الذين يلوهنم«.
ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  شــهد 
ــذي  ــل األول ال للجي
بعــث فيــه -الصحابــة 
╚- أنــه خــري 

ــرون! الق
الدين واإليامن،  وهذه اخلريية: خريية 
والفهم  القصد  وحسن  والعمل،  والعلم 
الذين  فهم  ملسو هيلع هللا ىلص؛  رسوله  ومراد  اهلل  ملراد 

التنزيل،  وشهدوا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  رأوا 
ا  َغضًّ الدين  وأخذوا  الوحي،  وعارصوا 

ا من فم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كام ُأنزل. طريًّ
)التابعون(  كله-:  هذا  -يف  ويتلوهم 
دينهم،  )الصحابة(  عن  أخذوا  الذين 
آثارهم،  واقتفوا  أيدهيم،  عىل  وتربوا 

واتبعوا سبيلهم بإحسان.
الذين  التابعني(  )أتباع  يتلوهم:  ثم 
أخذ  كام  الدين  )التابعني(  عن  أخذوا 

)التابعون( عن )الصحابة(.
هم:  مجيعًا  وهؤالء 

)السلف الصالح(.
وملـا كان )السـلف 
القـرون   = الصالـح 
هـم  األوىل(  الثالثـة 
يقاس  الذي  األسـاس 
عليـه، واألصـل الذي 
ُيرَجـُع إليه؛ فـكل من 
منهجهـم،  يف  وافقـه 
بفهمهـم؛  واقتـدى  بمذهبهـم،  ومتسـك 
فلـه من اخلرييـة بقدر هـذه املوافقة، ومن 

أخـذه مجيعـه؛ فقـد أخـذ بحـظ وافـر.
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تنتسـب  الذيـن  الصالـح  والسـلف   
إليهـم السـلفية هـم أصحـاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
والتابعـون  واألنصـار،  املهاجريـن  مـن 
هلـم بإحسـان، وأتباعهم من أئمـة الدين 
واهلـدى مـن بعدهـم؛ فالسـلفي هـو من 
الكتـاب والسـنة عـىل فهـم علـامء  لـزم 
األمـة مـن الصحابـة فمـن بعدهـم مـن 

األئمـة. 
1- السلفية يف السنة النبوية:

-  جـاءت أحاديث صحيحة تدل عىل 

ذلـك؛ قال عليـه الصالة والسـالم البنته 
فاطمـة ▲: »فإنـه: نعم السـلف أنا 

لك« ]رواه مسـلم )2482([.
2- السلفية يف كالم علماء السلف:

- قـال البخـاري: بـاب الركوب عىل 
اخليـل،  مـن  والفحولـة  الصعبـة  الدابـة 
السـلف  »كان  بـن سـعد:  راشـد  وقـال 
أجـرى  ألهنـا  الفحولـة؛  يسـتحبون 

وأجـر«.
يف   ♫ حجـر  ابـن  احلافـظ  قـال 

السلفية يف مسريتها التاريخية

االنتســاب إىل الســلف فخــر ورشف؛ ألن لفظ )الســلفية( أو )الســلفي( 
ال يطلــق عنــد علــامء الســنة واجلامعــة إال عــىل ســبيل املدح.

وهــذه النســبة رســم رشعــي أصيــل يــرادف: )أهــل الســنة واجلامعــة(، 
و)أهــل األثــر(، و)أهــل احلديــث(، و)الفرقــة الناجيــة(، و)الطائفــة 

ــاع(. ــل االتب ــورة(، و)أه املنص

الدكتور أمية البيضاني
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ال
»فتـح البـاري«: )66/6( مفـًرا كلمـة 
ومـن  الصحابـة  مـن:  »أي  السـلف: 

بعدهـم«.
كان  مـا  بـاب   :)2068/5( وقـال 
السـلف يدخـرون يف بيوهتم وأسـفارهم 

مـن الطعـام واللحـم وغـريه
يف  الزهـري  قـال   :)342/1( وقـال 
وغـريه«:  الفيـل  »نحـو  املوتـى  عظـام 
العلـامء  سـلف  مـن  ناًسـا  »أدركـت 
يمتشـطون هبـا، ويدهنـون هبـا وال يرون 

بأًسـا«.
وأخـرج مسـلم يف »مقدمـة صحيـح 
مسـلم« )ص 6( مـن طريـق حممـد بـن 
عبـد اهلل؛ قـال: سـمعت عـي بن شـقيق 
سـمعت عبد اهلل بـن املبارك يقـول -عىل 
رؤوس النـاس-: »دعـوا حديـث عمرو 

بـن ثابـت: فإنه كان يسـب السـلف. 
»الرشيعـة«  يف  كـام  األوزاعـي  وقـال 
)ص 58(: »اصـرب نفسـك عـىل السـنة، 
وقف حيـث وقف القوم، وقـل بام قالوا، 
وكف عام كفوا، واسـلك سـبيل سـلفك 

الصالـح، فإنـه يسـعك ما وسـعهم«. 

3-  »السـلفية« يف كتب شـيخ اإلسالم 
تيمية: ابن 

- قال يف »درء التعارض« )356/5(: 
»فـكل من أعرض عـن الطريقة السـلفية 
البـد  فإنـه  اإلهليـة؛  الرشعيـة  النبويـة 
اجلهـل  ويبقـى يف  ويتناقـض،  يضـل  أن 

املركـب أو البسـيط«.
- وقال يف »جممـوع الفتاوى الكربى« 
)28/5(: »وأعلـم أنـه ليـس يف العقـل 
الرصيـح وال يف يشء مـن النقل الصحيح 
السـلفية  الطريـق  خمالفـة  يوجـب  مـا 

. » صاًل أ
- قـال يف »جممـوع الفتـاوى الكربى« 
الطريقـة  كانـت  »وهلـذا   :)349/12(
النبويـة السـلفية أن يسـتعمل ىف العلـوم 
االهليـة قيـاس األوىل كـام قـال اهلل تعاىل: 

﴿وهلل املثـل األعـىل﴾ «.
وقـال يف »جممـوع الفتـاوى الكـربى« 
فعـىل  السـلفية  »وأمـا   :)177/33(
مـا حـكاه اخلطـايب وأبـو بكـر اخلطيـب 
وغريمهـا؛ قالـوا: مذهب السـلف إجراء 
الصفـات  وآيـات  الصفـات  أحاديـث 
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عـىل ظاهرها مـع نفـى الكيفية والتشـبيه 

عنهـا«.
4- السلفية يف كتب الرتاجم والسري:

»السـري«  يف  الذهبـي  اإلمـام  قـال   -
بـن  احلافـظ أمحـد  ترمجـة  )6/21( -يف 
حممـد املعـروف بــ أيب طاهر السـلفي-: 
»السـلفي بفتحتـني؛ وهـو: مـن كان عىل 

السـلف«. مذهـب 
الشـيوخ«:  »معجـم  يف  وقـال   -
حممـد  بـن  حممـد  -ترمجـة   )280/2(
سـلفًيا«.  خـرًيا  دينًـا  »وكان  البهـراين-: 
 :)457/16( »السـري«  يف  وقـال   -
»وصـح عـن الدارقطنـي أنـه قـال: »مـا 
يشء أبغـض إيّل من علـم الكالم«. قلت: 
مل يدخـل الرجل أبًدا يف علـم الكالم وال 
اجلـدال، وال خـاض يف ذلـك، بـل كان 

. » سلفًيا
- وقــال يف »تذكــرة احلفــاظ« )4/ 
الصــالح-:  ابــن  -ترمجــة   )1431
»وكان ســلفًيا حســن االعتقــاد كافًّــا 

عــن تأويــل املتكلمــني«.
 )183/13( »الســري«  يف  وقــال   -

علمــت  »ومــا  الفســوي-:  -ترمجــة 
ســلفيًّا«.  إال  الفســوي  يعقــوب 

- وقال يف »السري« )380/13( ترمجة 
»فالذي  الطربي:  خرزاذ  بن  بن  عثامن 
ذكيًّا  تقيًّا  يكون  أن  احلافظ  إليه  حيتاج 

ا زكيًّا حييًّا سلفيًّا«.  ا لغويًّ نحويًّ
 )426/20( »الســري«  يف  وقــال   -
ــرف  ــرية-: »وكان يع ــن هب ــة اب -ترمج
ــلفيًّا  ــروض س ــة والع ــب والعربي املذه

ــا«.  أثريًّ
- وقـال يف »معجم الشـيوخ« )957( 
»وكان  إسـحاق-:  بـن  حييـى  -ترمجـة 
عارًفا باملذاهـب خرًيا متواضًعا سـلفيًّا«. 

5- السلفية فــي كــتــب األنــســاب:
»األنســاب«  يف  الســمعاين  قــال   -
)273/3(: »الســلفي -بفتــح الســني 
والــالم ويف آخرهــا فــاء-: هــذه النســبة 
ــىل  ــم ع ــال مذاهبه ــلف، وانتح إىل الس

ــم«. ــعمت منه ــا س م
- قــال ابــن األثــري  -عقــب كالم 
بــه  »وعــرف  الســابق-:  الســمعاين 

مجاعــة«.
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ال
6- السلفية يف أقوال علماء العصر:

- الشـيخ اإلمـام عبـد العزيـز بـن باز 
اهلل:  رمحه 

بالسلفي  تسمى  فيمن  تقول  ما  سئل: 
واألثري، هل هي تزكية؟

فأجـاب ♫: »إذا كان صادًقـا أنـه 
أثـري أو أنـه سـلفي ال بـأس، مثـل مـا 
كان السـلف يقـول: فـالن سـلفي، فالن 
أثـري، تزكيـة ال بد منها، تزكيـة واجبة«.
بعنـوان:  مسـجلة  حمـارضة  ]مـن 
املسـلم« يف )1413/1/16هــ(  »حـق 

. ] ئـف لطا با
-  وقـال يف وصيتـه لبعـض طـالب 
العلـم: »ونوصيـك بااللتحـاق باجلامعة 
اإلسـالمية باملدينـة النبوية؛ فهـي جامعة 
سـلفية تعلـم طالهبـا عقيـدة أهل السـنة 

]»فتـاواه« )98/1[. واجلامعـة«. 
- اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة 

واإلفتاء:
جـاء يف فتـاوى اللجنـة الدائمـة رقـم 

:)6149/164/2(
السـلف  لكلمـة  تفسـرًيا  أريـد  س: 

السـلفيون؟ هـم  ومـن 
ج: السـلف هم أهل السـنة واجلامعة، 
املتبعـون ملحمـد ملسو هيلع هللا ىلص مـن الصحابة ريض 
اهلل عنهـم، ومـن سـار عـىل هنجهـم إىل 
يـوم القيامـة، وملـا سـئل ملسو هيلع هللا ىلص عـن الفرقة 
الناجيـة قـال: »هم مـن كان عـىل مثل ما 

أنـا عليـه اليـوم وأصحايب«.
- وجاء يف )1361/165/1(:

س: ما هي السلفية وما رأيكم فيها ؟
السـلف،  إىل  نسـبة  السـلفية  ج: 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  صحابـة  هـم  والسـلف 
وأئمـة اهلـدى مـن أهـل القـرون الثالثة 
شـهد  الذيـن  عنهـم  اهلل  ريض  األوىل 
قولـه:  يف  باخلـري  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  هلـم 
يلوهنـم  الذيـن  ثـم  قـرين  النـاس  »خـري 
ثـم الذيـن يلوهنـم ثـم جيـئ أقوام تسـبق 
شـهادة أحدهـم يمينـه ويمينـه شـهادته« 
رواه البخـاري ومسـلم و اإلمـام أمحد يف 

مسـنده.
إىل  نسـبة  سـلفي  مجـع  والسـلفيون: 
السـلف، وهم الذين سـاروا عـىل منهاج 
والسـنة  الكتـاب  اتبـاع  مـن  السـلف 
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فكانـوا  هبـام  والعمـل  إليهـام  والدعـوة 
وبـاهلل  واجلامعـة،  السـنة  أهـل  بذلـك 
التوفيـق وصـىل اهلل عـىل نبينا حممـد وآله 

وسـلم. وصحبـه 
- حمــدث العــرص حممــد نــارص الدين 

.♫ األلباين 
قـال يف جوابـه عـىل سـؤال نصه:ملاذا 
التسـمي بالسـلفية؟ أهي دعـوة حزبية أم 
طائفيـة أو مذهبيـة ؟ أم هـي فرقة جديدة 

اإلسالم؟ يف 
اجلـواب: إن كلمة السـلف معروفة يف 
لغـة العـرب ويف لغـة الـرشع؛ ومـا هيمنا 

هـو بحثها مـن الناحيـة الرشعية:
فقـد صح عـن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال -يف 
مـرض موتـه لفاطمـة ▲ -: »اتقي 

اهلل واصـربي، ونعم السـلف أنـا لِك«.
لكلمـة  العلـامء  اسـتعامل  ويكثـر 
السـلف، وهذا أكثر مـن أن يعد وحيىص، 
وحسـبنا مثـااًل واحـًدا وهو مـا حيتجون 

بـه يف حماربـة البـدع:
وكل خري يف اتباع من سلف

وكل شر يف ابتداع من خلف

ولكـن هنـاك مـن مدعـي العلـم مـن 
ينكـر هذه النسـبة زاعـاًم: أن ال أصل هلا! 
فيقـول: ال جيـوز للمسـلم أن يقـول: أنـا 
سـلفي، وكأنـه يقـول: ال جيـوز أن يقول 
مسـلم: أنـا متبـع للسـلف الصالـح فيـام 
كانـوا عليـه من عقيـدة وعبادة وسـلوك.

ال شـك أن مثـل هذا اإلنـكار  لو كان 
اإلسـالم  مـن  التـربؤ  منـه  يلـزم  يعنيـه؛ 
سـلفنا  عليـه  كان  الـذي  الصحيـح 
الصالـح، وعـىل رأسـهم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛ كـام 
يشـري احلديـث املتواتر عنـه: »خري الناس 
الذيـن  ثـم  يلوهنـم،  الذيـن  ثـم  قـرين، 

يلوهنـم«.
مـن  يتـربأ  أن  ملسـلم  جيـوز  فـال   
بينـام  الصالـح،  السـلف  إىل  االنتسـاب 
لـو تـربأ مـن أيـة نسـبة أخـرى مل يمكـن 
ألحـد من أهـل العلـم أن ينسـبه إىل كفر 

فسـوق. أو 
والذي ينكر هذه التسـمية نفسـه ترى 
أال ينتسـب إىل مذهـب مـن املذاهـب ؟! 
سـواء أكان هذا املذهب متعلًقـا بالعقيدة 

بالفقه؟ أو 
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أو  أشــعريًا  يكــون  أن  إمــا  فهــو 
ــل  ــن أه ــون م ــا أن يك ــًا، وإم ماتريدي
احلديــث أو حنفًيــا أو شــافعًيا أو مالكًيــا 
أو حنبلًيــا؛ مــع أن الــذي ينتســب إىل 
املذهــب األشــعري أو املذاهــب األربعة، 
غــري  أشــخاص  إىل  ينتســب  فهــو 
ــم  ــك، وإن كان منه ــال ش ــني ب معصوم
العلــامء الذيــن يصيبــون، فليــت شــعري 
ــابات إىل  ــذه االنتس ــل ه ــر مث ــال أنك ه

األفــراد غــري املعصومــني؟
السـلف  إىل  ينتسـب  الـذي  وأمـا   
الصالـح، فإنـه ينتسـب إىل العصمـة عىل 
وجـه العمـوم،  وقـد ذكـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص من 
عالمـات الفرقـة الناجيـة: أهنـا تتمسـك 
بـام كان عليـه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومـا كان 

عليـه أصحابـه.
 فمــن متســك بــه كان يقينًــا عــىل 
ــه، وال شــك أن التســمية  هــدى مــن رب
الواضحــة اجلليــة املميــزة البينــة هــي أن 
نقــول: أنــا مســلم عــىل الكتــاب والســنة 
وعــىل منهــج ســلفنا الصالــح، وهــي أن 

ــا ســلفي. تقــول باختصــار: أن

]»جملــة األصالــة« العــدد التاســع 
.])87-86 )ص 

- العالمـــة حممـــد بـــن صالـــح 
:♫ العثيمـــني 

ــال يف »رشح العقيــدة الواســطية«  ق
ــئ من يقول: إن  )53/1ـ54(: »... خيط
أهــل الســنة واجلامعــة ثالثــة: ســلفيون، 
ــأ  ــذا خط ــون، فه ــعريون، وماتريدي وأش
نقــول: كيــف يكــون اجلميــع أهــل ســنة 
ــق إال  ــد احل ــامذا بع ــون؟! ف ــم خمتلف وه
ــنة  ــل س ــون أه ــف يكون ــالل، وكي الض
ــذا  ــر؟! ه ــىل اآلخ ــرد ع ــد ي وكل واح
ال يمكــن إال إذا أمكــن اجلمــع بــني 
ــده  ــم وح ــك أن أحده ــن. ال ش الضدي
الســنة؛ فمــن هــو؟!  هــو صاحــب 
ــلفية؟  ــة؟ أم الس ــعرية؟ أم املاتريدي األش
فهــو  الســنة؛  وافــق  مــن  نقــول: 
صاحــب الســنة، ومــن خالــف الســنة؛ 
ــول:  ــن نق ــنة، فنح ــب س ــس صاح فلي
الســلف هــم أهــل الســنة واجلامعــة وال 
ــًدا،  ــم أب ــىل غريه ــف ع ــدق الوص يص
والكلــامت تعتــرب بمعانيهــا، لننظــر كيف 
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نســمي مــن خالــف الســنة أهل الســنة ال 
يمكــن، وكيــف يمكــن أن نقــول: عــن 
ثــالث طوائــف خمتلفــة إهنــم جمتمعــون 
فأيــن االجتــامع؟ فأهــل الســنة واجلامعــة 
ــر إىل  ــى املتأخ ــًدا حت ــلف معتق ــم الس ه
يــوم القيامــة إذا كان عــىل طريــق النبــي 

ــلفي«. ــه س ــه؛ فإن ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب
- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

- قال يف كتابه »البيان« )ص 130(:
»فهـذان احلديثـان يـدالن عـىل وجود 
االفرتاق واالنقسـام والتميز بني السـلف 

غريهم. وبـني  وأتباعهم 
ــم  ــىل هنجه ــار ع ــن س ــلف وم والس
مازالــوا يميــزون أتبــاع الســنة عــن 
غريهــم مــن املبتدعــة والفــرق الضالــة، 
ويســموهنم: أهــل الســنة واجلامعــة، 
ــم  ــح، ومؤلفاهت ــلف الصال ــاع الس وأتب
مملــوءة بذلــك، حيــث يــردون عــىل 
الفــرق املخالفــة لفرقــة أهــل الســنة 

وأتبــاع الســلف«.
 :)156 )ص  -أيًضــا-  وقــال   -
بالســلفية  التمذهــب  يكــون  »كيــف 

بدعــة، والبدعــة ضاللة؟!وكيــف يكون 
ــلف،  ــب الس ــاع ملذه ــو اتب ــة وه بدع
بالكتــاب  واجــب  مذهبهــم  واتبــاع 

والســنة، وحــق وهــدى؟!
األولـون  ﴿والسـابقون  تعـاىل:  قـال 
والذيـن  واألنصـار  املهاجريـن  مـن 
عنهـم﴾  اهلل  ريض  بإحسـان  اتبعوهـم 

.]100 ]التوبـة: 
بسـنتي  »عليكـم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  وقـال 

الراشـدين«. اخللفـاء  وسـنة 
سـنة  السـلف  بمذهـب  فالتمذهـب 
وليـس بدعـة، وإنـام البدعـة التمذهـب 

مذهبهـم«. بغـري 
ــد اهلل  ــن عب ــر ب ــيخ بك ــة الش - فضيل

ــد ♫. ــو زي أب
قــال يف »حكــم اإلنتــامء«: » وإذا قيل: 
الســلف أو الســلفيون أو الســلفية؛ فهــي 
ــع  ــح: مجي ــلف الصال ــبة إىل الس ــا نس هن
الصحابــة ╚  مــن تبعهم بإحســان، 
األهــواء..  هبــم  مالــت  مــن  دون 
والثابتــون عــىل منهــاج النبــوة نســبوا إىل 
ســلفهم الصالــح يف ذلــك؛ فقيــل هلــم: 
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ــم:  ــبة إليه ــلفيون، والنس ــلف، الس الس
ــلف؛  ــظ الس ــإن لف ــه؛ ف ــلفي، وعلي س

ــح. ــلف الصال ــي: الس يعن
وهـــذا اللفـــظ عنـــد اإلطـــالق؛ 
االقتـــداء  يف  ســـالك  كل  يعنـــي: 
ـــو كان يف  ـــى ول ـــة ╚ حت بالصحاب
عرصنـــا وهكـــذا، وعـــىل هـــذا كلمـــة 

ــم. ــل العلـ أهـ
فهـــي نســـبة ليـــس هلـــا رســـوم 
الكتـــاب  مقتـــى  عـــن  خرجـــت 
ـــة  ـــل حلظ ـــبة مل تنفص ـــي نس ـــنة، وه والس
ـــي  ـــل ه ـــدر األول، ب ـــن الص ـــدة ع واح

ــم«. ــم وإليهـ منهـ
7- كـــر اهـــة أهـــل البـــدع االنتســـاب إىل 

الســـلف:
قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــه 
»شـــعار   :)155/4( »الفتـــاوى«  يف 
ـــاع  ب ـــال اتِّ ـــرك انتح ـــو ت ـــدع: ه ـــل الب أه

الســـلف الصالـــح«.

ابـــن  اإلســـالم  شـــيخ  قـــال 
:♫ تيميـــة 

»وال عيـــب علـــى مـــن أظهـــر 
وانتســـب  الســـلف،  مذهـــب 
إليـــه، واعتـــزى إليـــه، بـــل يجـــب 
باالتفـــاق؛  منـــه  ذلـــك  قبـــول 
فـــإن مذهـــب الســـلف ال يكـــون 
ـــا لـــه  ـــا: فـــإن كان موافًق إال حًق
باطًنـــا وظاهـــًرا؛ فهـــو مبنزلـــة 
علـــى  هـــو  الـــذي  املؤمـــن 
احلـــق باطًنـــا وظاهـــًرا، وإن كان 
موافًقـــا لـــه يف الظاهـــر فقـــط 
مبنزلـــة  فهـــو  الباطـــن  دون 
املنافـــق، فتقبـــل منـــه عالنيتـــه 
وتـــوكل ســـريرته إىل اهلل، فإنـــا 
ــوب  ــن قلـ ــب عـ ــر أن ننقـ مل نؤمـ
النـــاس وال نشـــق بطونهـــم«.

»جمموع الفتاوى« )149/1(
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السلفيون هم السواد األعظم يف العامل اإلسالمي

تشـهد السـاحة اإلعالميـة هجوًمـا عنيًفـا ضـدَّ السـلفية يف مناطق شـتى 
مـن العـامل، وهـذا اهلجـوم عـىل السـلفية متواصـل ال يتوقف رصيـره؛ ألنه 

غـذاء يومـي لكثـري مـن احلانقـني واخلائفـني واملرتبصني.
 لكـن أكثريـة املشـاركني يف إشـعال احلرائق ضـد السـلفية ال يعرفون أن 
السـلفية منهـج علمـي لفهـم الكتاب والسـنة يف ضـوء فهـم الصحابة ومن 

بإحسـان. تبعهم 

تفسـري  يف  األفهـام  تتفـاوت  فحـني   
وحتديـد  أحكامـه  ومعرفـة  اإلسـالم 
السـلفية  تـأيت  فيـه  الصحيحـة  املنهجيـة 
معتمـدة عـىل منهـج السـلف الصالـح: 
فهـم خـري قـرون هـذه األمـة، وأزكاهـا 
دينًـا، وأعالهـا مقاًمـا، وأعمقهـا فهـاًم، 
وأعلمهـا بـام كان عليـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فمن 
اجتهـد يف سـلوك طريقهم؛ فهو سـلفي.
هـؤالء  خطـا  عـىل  السـلفية  تسـري 
وعـىل  عليـه،  أمجعـوا  مـا  يف  األسـالف 

ومصـادر  التلقـي  يف  منهجيتهـم  بـاع  اتِّ
االسـتدالل وكيفيته، ويف مسـالك التعبد 
واألخـالق؛ فهـم َأوىل النـاس باحلق فلن 
خيـرج احلـق عـن قوهلـم إن أمجعـوا، وال 

عـن أقواهلـم إن اختلفـوا.
النـص  شـأن  مـن  السـلفية  تعظِّـم   
صحيحـة-  وسـنة  -كتاًبـا  الرشعـي 
تعتمـده  الـذي  األصـل  هـو  وجتعلـه 
وتسـتهدي بـه، ال تـردُّ أي نـص صحيح 
أو  معقـول  أو  هـوى  أو  أوجـد  لـذوق 

األستاذ مساعد الدوسري
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قيـاس، وال تضـع أمامـه عراقيـل القيود 
والـرشوط؛ بل تنقاد إليه وتسـلِّم تسـلياًم 
ظاهـًرا وباطنًا لـه حني يتبني أنـه مراد اهلل 
ومـراد رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالنـص هـاد ودليل 
ومنقـاًدا  تابًعـا  وليـس  النفـوس،  تتَّبعـه 

يسـري خلـف مـا تريـد النفـوس.
اإلسـالم  بشـمولية  السـلفية  تؤمـن   
واملعامـالت  واألخـالق  العبـادات  يف 
يضـم  شـمواًل  كلهـا؛  احليـاة  وشـوؤن 
واملحكـوم  احلاكـم  واملجتمـع،  الفـرد 
واحلكـم، والدنيـا واآلخـرة، واملصالـح 
العاجلـة واآلجلـة، يف رؤية متكاملة لــام 

املسـلم يف دينـه ودنيـاه. يسـعد 
رضورة  تام  بوضوح  السلفية  تشهر   
وأولوية  -تعاىل-  هلل  العبادة  إخالص 
تطهري النفوس من اخلرافات واملعتقدات 
ما  ختالف  التي  املحدثة؛  والبدع  الفاسدة 

كان عليه الصحابة وتابعوهم.
 هـذه هـي األصـول العامة للسـلفية؛ 
فهـي منهـج: مـن التـزم بـه ودعـا إليـه 
واجتهـد يف حتقيقـه فهـو سـلفي أيـًّـا مـا 
كان، ومـن خالـف أصوهلـا خـرج عـن 

السـلفية.
 إن معنـى أن تكون السـلفية منهًجا ال 

حزًبـا وال تنظياًم:
1 -  أنـه ليـس َثـمَّ ناطـق رسـمي أو 
ممثـل للسـلفية يعربِّ عـن رأهيـا ومنهجها: 
سـواء أكان شـخًصا أو حزًبـا أو دولـة؛ 
فهـي منهجيـة اسـتدالل حتاكـم األفـراد 

واألمـة والـدول واحلـكام.
 2 -  أن جمـرد االنتسـاب إىل السـلفية 
يقتـرص  حزًبـا  ليسـت  يكفي؛ألهنـا  ال 
االنتسـاب إليه عىل أفراده املنتسـبني إليه؛ 
بل هـي منهج يقـوم عىل اقتنـاع برضورة 
الصحابـة ومـن  منهـج  معرفـة وتطبيـق 
جـاء بعدهم مـن األئمة والعلـامء الكبار.

 3 -  السـلفية تقـوم عـىل تربيـة ذاتيـة 
قائمة عىل سـنة ربانيـة: ﴿َواَل َتـِزُر َواِزَرٌة 
لـذا  ُأْخَرى﴾]األنعـام:164[؛  ِوْزَر 
أو  علـامء  السـلفيني  بعـض  وقـوع  فـإن 
طـالب علـم أو عامة يف بعـض األخطاء 
ُينَسـب إىل السـلفية -ألهنـا  ال جيـوز أن 
منهـج معصـوم-؛ وإنـام ُتنَسـب األقوال 
واألفعـال إىل قائلهـا أو إىل مـن يقررهـا، 
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ه إىل  وحينئٍذ فالنقد اإلعالمـي الذي يوجَّ
السـلفية هو نقـد مأزوم غـري موضوعي؛ 
ألن الناقـد يقصـد شـخًصا معيَّنًـا أو فئـة 
حمـددة، ويتكلـم بخطـاب عام، وسـبب 
اخللـط نشـأ لديـه مـن عـدم متييـزه مـن 

كـون السـلفية منهًجـا ال حزًبـا.
 5 - وكون السلفية منهًجا ال حزًبا يعني 
السواد  هم  للسلفية  املنتسبني  أن  بداهة 
األعظم من العامل العريب واإلسالمي، بل 
فاألصل  املسلمني؛  هم األصل يف عموم 
خلفه  ويسري  الدليل  يتبع  أن  املسلم  يف 
بمنهجية فهم الصحابة، ومن شذَّ عنه فهو 
املخالف؛ فالسلفية هي القاعدة واألصل 

وليس االستثناء.
 ألن اعتامد املنهج السـلفي عىل )النص 
لالنطـالق،  مركزًيـا  حمـوًرا  الرشعـي( 
وارتباطـه بــ )السـلف الصالـح( يف فهم 
املنهـج  جيعلـه  وتفسـريه؛  النـص  هـذا 
الصحيـح لفهـم اإلسـالم وتطبيقه، وهو 
ما جيعـل النفـوس هتفـو وتنجـذب إليه؛ 
فالنفـوس املسـلمة متعطشـة إىل الرجوع 
وقيمهـا  ودينهـا  وهويتهـا  تارخيهـا  إىل 

بفهمـه الصحيـح؛ فأكثريـة الناس تبحث 
عامَّ يريده اهلل ورسـوله وتسـأل عن املنهج 

واملسـَلك الـذي ينجيهـا يف اآلخـرة.
النـص  يف  يبحـث  مـن  بـني  وشـتان 
معتقـًدا أن لـه مـراًدا رشعيًا حمـددًا يريده 
اهلل، وبـني مـن يـرى أن احلقائـق نسـبية، 
احلقيقـة  يمتلـك  ملـن  وجـود  ال  وأنـه 
املطلقـة كـام هـي حالـة التيـه التـي تعبث 

بكثـري مـن أهـل هـذا العـرص.
وشـتان بـني مـن يضـع منهًجا حمـدًدا 
وأصـواًل واضحة يف التعامـل مع النص، 
وبني مـن يتقلـب بـني املناهـج واألفكار 

بحسـب كل واقعة.
الصحابة  يتخذ  من  بني  وشتان 
يسري  من  وبني  يديه  بني  دلياًل  والتابعني 

خلف فالسفة وضالل الرشق والغرب.
أثـر  لـه  السـلف  منهـج  فـإن  هلـذا؛ 
عميـق يف نفوس املستمسـكني بـه، ودور 
فاعـل يف التأثري عـىل املخالفـني؛ ولذلك 
فهـو أجـدر منهـج للدفـاع عـن أحـكام 
اإلسـالم؛ وأقدرهـا عـىل املحافظـة عـىل 

ثوابـت األمـة.
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العرب مادة اإلسالم

ينبغي تعظيم العرب وإجالهلم؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص عريب)1(؛ والقرآن عريب. 
والعـرب لغـة: جيـل مـن النـاس، والنسـبة إليهـم عـريب بـني العروبـة، 

وهـم أهـل األمصـار. 
واألعـراب منهـم: سـكان البادية خاصة، والنسـبة إىل األعـراب أعرايب؛ 

ألنـه ال واحد لـه، وليس األعـراب مجعًا لعـرب. 

)1( »شعب اإليامن« للبيهقي )3/ 158(.
)2( »الصحاح« )1/ 178(.

الدكتور أبو عبد اهلل العراقي األثري

منهم،  اخللص  هم  العاربة:  والعرب 
وأخذ من لفظه فأكد؛ كقوله ليل الئل)2(. 
قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل: 
»أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا قال: »يا فاطمة بنت حممد، 
ال أغني عنك من اهلل شيًئا، يا عباس عم 
رسول اهلل، ال أغني عنك من اهلل شيًئا، يا 
صفية عمة رسول اهلل، ال أغني عنك من 
كان  شئتم«  ما  مايل  من  سلوين  شيًئا،  اهلل 
يف هذا تنبيه ملن انتسب هلؤالء الثالثة: أن 
الطيب  الكلم  بالنسب ويرتكوا  ال يغرتوا 

والعمل الصالح.
جنس  بغض  أن  عىل  دليل  وهذا 
العرب ومعاداهتم: كفر أو سبب للكفر، 
وأن  غريهم،  من  أفضل  أهنم  ومقتضاه: 
كان  لو  ألنه  اإليامن؛  قوة  سبب  حمبتهم 
سائر  بغض  كتحريم  بغضهم  حتريم 
الدين،  لفراق  سبًبا  يكن  مل  الطوائف، 
نوع  يكون  كان  بل  الرسول،  لبغض  وال 
الدين  لفراق  سبًبا  جعله  فلام  عدوان، 
وبغض الرسول دل عىل أن بغضهم أعظم 
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أهنم  دليل عىل  من بغض غريهم، وذلك 
أفضل؛ ألن احلب والبغض يتبع الفضل، 
فمن كان بغضه أعظم؛ دل عىل أنه أفضل، 
ودل حينئذ عىل أن حمبته دين؛ ألجل ما فيه 

من زيادة الفضل«)1(. 
عىل  واجلامعة  السنة  أهل  أمجع  وقد 

تفضيل جنس العرب:
 :♫ تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
إسامعيل  بن  حرب  حممد  أبو  قال  »فقد 
الكرماين يف كتابه الكبري الذي صنفه عىل 

طريقة املوطأ:
باب القول يف املذهب

وأصحاب  العلم  أئمة  مذهب  هذا 
األثر، وأهل السنة املعروفني هبا، املقتدى 
هبم فيها، وأدركت من أدركت من علامء 
وغريهم  والشام  واحلجاز،  العراق،  أهل 
عليها، فمن خالف شيًئا من هذه املذاهب، 
أو طعن فيها، أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع 
خارج من اجلامعة، زائل عن منهج السنة 
حقها  للعرب  ونعرف  احلق..  وسبيل 
نقول  وال  ونحبهم..  وسابقتها  وفضلها 

)1( »اقتضاء الرصاط املستقيم« )1/ 435(.

ال  الذين  املوايل  وأراذل  الشعوبية،  بقول 
العرب، وال يقرون بفضلهم؛ فإن  حيبون 

قوهلم بدعة وخالف«)2(.
ــه  ــذي علي ــإن ال ــال -أيًضــا-: »ف وق
أهــل الســنة واجلامعــة: اعتقــاد أن جنس 
ــم:  ــس العج ــن جن ــل م ــرب أفض الع
وروميهــم،  ورسيانيهــم،  عربانيهــم، 

وفارســيهم، وغريهــم«)3(.
العرب  معارش  فإننا  ذلك؛  عرفنا  وإذا 
قوم جيب أن نعلم أن اهلل أعزنا باإلسالم؛ 

فمهام ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهلل.
ننسـى  ال  أن  علينـا:  جيـب  وكذلـك 
الـدور الكبـري الـذي قـام بـه املسـلمون 
غـري العـرب مـن اجلهـاد، وإعـالء كلمة 
التوحيـد، ونـرش العلم وحفظـه، وتبليغه 
إىل العاملـني حتـى صـار بعضهـم يف ذلك 

أفضـل مـن أكثـر العرب.
  ╚ الصحابــة  كان  ولقــد 
-وجلَّهــم مــن العــرب وهــم خــري 
ســلف لنــا- يتســابقون إىل معرفــة كالم 

)2( املصدر السابق.
)3( املصدر السابق نفسه.
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اهلل تعــاىل عــىل لســان رســوله األمــني  
ــوا  ــام كان ــي، ك ــه الوح ــزل علي ــام ين حين
يتنافســون يف حفــظ أحاديــث رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وحركاته وســكناته، ويتســابقون 
-أيًضــا- إىل طاعة اهلل ورســوله، ويبذلون 
ــم  ــربز منه ــبيل اهلل؛ ف ــم يف س كل طاقاهت
رواة احلديــث، والفقهــاء، والقــراء... 
إلــخ، فــكان كبــار أئمــة احلديــث والفتيــا 
والتبليــغ عــن اهلل ورســوله ألمة اإلســالم 
ــى  ــل وحت ــد جي ــاًل بع ــم جي ــن بعده م

ــص. ــرب اخلل ــن الع ــذا م ــا ه يومن
ا واملزعج صدًقا  ولكن من املؤسف حقًّ
تردها  زالت  ال  الشعوبيني  دعاوى  أن 
أجيال منسلخة عن دينها وعروبتها؛ حيث 
زعموا -وبئس ما زعموا-: أن محلة العلم 

يف اإلسالم أكثرهم من العجم.
هلا،  أصل  ال  دعوى  هذه  كانت  وملا 
وليس هلا دليل علمي؛ فإنني سأورد تباًعا 
أسامء العلامء العرب الذين يظن أهنم عجم 

وهم ليسوا كذلك، واهلل املوفق.

جًدا،  قدمي  العرب  صورة  الفرس  تشويه 
وأسوأ  الصفات،  بأحقر  تصفهم  األدب  فكتب 
قبل  من  للعرب  وعداؤهم  وكراهيتهم  النعوت، 

اإلسالم واستمر بعده.
حكم  اجلدد  الصفويون  تسلم  فبعدما 
ففي  العرب:  ضد  العداء  يف  توسعوا  إيران 
العهد الشاهي احتلوا »األحواز« وسارعوا إىل 
بالعرب،  نكاية  اليهودي«  بــ»الكيان  االعرتاف 
ويف عهد الثورة اخلمينية ازدادت صورة العرب 
العرب  تصف  االبتدائية  املرحلة  فكتب  سوًءا: 
باخليمة  املرتبطة  الصحراء  وسكان  بالبدو 
يرسخ  اإلعدادية  املرحلة  كتب  ويف  واجلمل، 
يف عقل الطالب تخلف قبائل العرب، من خالل 
االحتكام إىل السيف حلل مشكالتهم، وعبادة 
الطريق،  وقطع  اخلمر،  ومعاقرة  األصنام، 

وإظهارهم أنهم ال ميتلكون حضارة.
العرب  يظهر  الثانوية  املرحلة  كتب  ويف 
بأنهم جمتمعات مليئة بالكذب، والفساد، ويف 
املقابل تظهر الكتب اجملتمع اإليراين بالتفوق 
صار  ولذلك  حضارة،  أسس  وأنه  العرقي، 
مطمًعا جلريانه الذين البد من التصدي لهم.

املدرسـية  الكتـب  يف  العـرب  »صـورة  كتـاب  انظـر   *

العتـوم. نبيـل  للدكتـور  اإليرانيـة«، 
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منهج السلف يف تزكية النفوس

السـلوك الصحيـح وتزكيـة النفـوِس من أعظـم مقاصـد البعثـة النبوية: 
ْكَمـَة﴾ ]البقـرة: 129[، ولذلـك اهتـم سـلفنا  َواحْلِ اْلِكَتـاَب  ُمُهـُم  ﴿َوُيَعلِّ

الصالـح بالسـلوك الرشعـي علـاًم وعمـاًل.

بتزكيـة  الصالـُح  السـلُف  أهتـمَّ   -1
النفـوس، واعتنوا باألخالق علـاًم وفقًها، 
قـوه عمـاًل وهدًيـا، فأفـردوا كتًبا  كـام حقَّ
إهنـم  بـل  والرقائـق،  الزهـد  يف  مسـتقلة 
ثنايـا  يف  األخالقيـة  الصفـات  يـوردون 

كتـب العقيـدة :
أهـل  »اعتقـاد  يف  اإلسـامعيي  قـال   -
السـنة« )ص 53 (: »يـرون جمانبـة البدعة 
واآلثـام والفخـر والتكـرب، ويـرون كـفَّ 
األذى وتـرك الغيبـة إال ملـن أظهـر بدعـة 
وهـوى يدعـو إليهـام، فالقـول فيـه ليـس 

بغيبـة عندهـم«. 
يف  الصابـوين  إسـامعيل  أبـو  وقـال   -

)ص  احلديـث«  أهـل  السـلف  »عقيـدة 
97(: »يـرون املسـارعة إىل أداء الصلوات 
الليـل  بقيـام  ويتواصـون  املكتوبـات، 
األرحـام  وبصلـة   ، املنـام  بعـد  للصـالة 
وإفشـاء السـالم وإطعام الطعـام، والبدار 
إىل فعـل اخلـريات أمجـع، وجيانبـون أهـل 

والضـالالت«.  البـدع 
- وقال قوام السنة إسامعيل األصفهاين 
 /2( املحجة«  بيان  يف  »احلجة  كتابه  يف 
52(: »ومن مذهب أهل السنة ، التورع يف 
الفواحش  من  والتحرز  واملشارب  املأكل 
والضالل  األهواء  أهل  وجمانبة  والقبائح، 
اخلريات،  فعل  إيل  واملسابقة  وهجرهم، 

الدكتور سليمان الرملي
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واإلمساك عن الشبهات«.

- وذكـر شـيخ اإلسـالم ابـن تيمية يف 
»العقيدة الواسـطية« )ص 172-هراس( 
مجلة من الصفـات السـلوكية واألخالقية 
ألهـل السـنة ومن ذلـك قولـه : »يأمرون 
عنـد  والشـكر  البـالء،  عنـد  بالصـرب 
الرخـاء، ويدعـون إىل مـكارم األخـالق 
معنـى  ويعتقـدون  األعـامل،  وحماسـن 
قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »أكمل املؤمنني إيامًنا أحسـنهم 
األخـالق  بمعـايل  ويأمـرون  خلًقـا، 

وينهـون عـن سفاسـفها« .
2- هناك تالزم بني السلوك واالعتقاد: 
فالسلوك الظاهر مرتبط باالعتقاد الباطن، 
فأيُّ انحراف يف األخالق إنام هو من نقص 

اإليامن الباطن.
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ اإلســالم 
الفتــاوى«  »جممــوع  يف  اهلل  رمحــه 
نقصــت  »إذا  )582/7و616و621(: 
ــك  ــة، كاَن ذل ــرة الواجب ــامل الظاه األع
لنقــص مــا يف القلــب مــن اإليــامن، فــال 
يتصــور مــع كــامل اإليــامن الواجــب 
الــذي يف القلــب ، أن تعــدم األعــامل 

الواجبــة«. الظاهــرة 
ألن  متالزمان؛  واالعتقاد  فالسلوك 

األخالق والسلوك من شعب اإليامن.
3- ما يرتتب عىل حتقيق اجلانب اخللقي 
اهلل  قال  الوفري  والثواِب  الكثري  من األجر 
ينفقون يف  الذين  تعاىل: ﴿ُأعدت للمتقني 
]آل  الغيظ﴾  الّراء والرّضاء والكاظمني 

عمران: 133[. 
»أكمل  الصحيحة:  األحاديث  ويف 

املؤمنني إيامًنا: أحسنهم خلًقا«.
خلقه  بحسن  ليدرك  املؤمن  »إّن  و: 

درجات الصائم القائم«. 
امليـزان  يف  يوضـع  يشء  مـن  »مـا  و: 

اخللـق«.  حسـن  مـن  أثقـل 
»مـدارج  القيـم  ابـن  قـال  ولذلـك 
كلُّـه  »الديـن   :)  307/2( السـالكني« 
زاد  اخللـق  يف  عليـك  زاد  فمـن  خلـق، 

الديـن«. يف  عليـك 
معامل منهج التزكية عند السلف:

واألخالق  السلوك  تلقي  مصدر   -1
عند السلف الصالح هو الكتاب والسنة؛ 

م أهل اتباع: ألهنَّ
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الكتاَب  لنا عليك  تعاىل: ﴿ونزَّ قال اهلل 

تبيانًا لكلِّ يشء﴾ ]النحل: 99[.
ومن ذلك األخالق:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »جمموع 
السلوك  »مسائل   :)273/19( الفتاوى« 
من جنس مسائل العقائد، كلها منصوصة 

يف الكتاب والسنة«.
ولذلك ال يؤخذ السلوك من اخلياالت 
أو القياسات أو اآلراء أو املنامات كام عند 

الصوفية:
السالكني«  »مدارج  يف  القيم  ابن  قال 
غري  عىل  أحالك  »من   :)468/2(
ا  إمَّ أحالك  فقد  و)حدثنا(؛  )أخربنا( 
أو  فلسفي،  قياس  أو  صويف،  خيال  عىل 
و)أخربنا(  القرآن  بعد  فليس  نفيس،  رأي 
وآراء  املتكلمني،  شبهات  إال  و)حّدثنا(، 
وقياس  املتصوفني،  وخياالت  املنحرفني، 
عن  ضلَّ  الدليل  فارق  ومن  املتفلسفني، 
واجلنّة  اهلل  إىل  دليل  وال  السبيل،  سواء 

سوى الكتاب والسنة«.
وعليه؛ فال بد من الدليل عىل السلوك 
واألخالق ، وال جيوز ابتداع طرق لتزكية 

النفوس غري الطرق الرشعية.
الرشعيــة  النصــوص  موافقــة   -2

ومعنــى:  لفًظــا 
الرشعية  املصطلحات  مـــع  فيتأدبون 
بألفاظهـــا  ويستمســـكون  الدينيـــة، 
حدودهـــا  قـــون  وحيقِّ ومعانيهـــا، 

وعماًل. علـــاًم  وتعريفاهتـــا 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف »جمموع 
التي  »األلفاظ   :)25/11( الفتاوى« 
ما  نتبع  أن  علينا  والسنة  الكتاب  هبا  جاء 
والتقوى  اإليامن  لفظ  مثل:  عليه؛  دلت 

واإلحسان والتوكل واحلب هلل«.
األلفاظ  »وأما   :)114  /12( وقال 
يقف  ومل  والسنة،  الكتاب  يف  ليست  التي 
ليس  فهذه  إثباهتا،  أو  نفيها  عىل  السلف 
عىل أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
معنى  هبا  أراد  فإن  مراده؛  عن  يستفر 
هبا  أراد  وإن  به،  أقرَّ  الرسول  خرب  يوافق 

معنى خيالف خرب الرسول أنكره«.
وخالف أرباب الطرق الصوفية يف هذا 
الباب، فأحدثوا ألفاًظا جمملة يف السلوك؛ 
ونحوها،  والفقر،  والغناء،  كالتصوف، 
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وهذه األلفاظ عموًما ال ختلو من خمالفاٍت 
من  فيها  ما  إال  إضافة  والسنة،  للكتاب 
األلفاظ  يف  والتعقيد  الشديد،  التكلُّف 

واملعاين«.
قال شيخ اإلسالم يف »جمموع الفتاوى« 
)28/11(: »لفظ الفقر الزهد والتصوف 
ورسوله؛  اهلل  حيبُّها  أمور  فيها  أدخل  قد 
فيها  أدخل  وقد  والشكر  والصرب  كالتوبة 
كاحللول،  ورسوله؛  اهلل  يكرهها  أمور 

واالحتاد، والرهبنة املبتدعة«.
يف  الناس  قدرات  تفاوت  مراعاة   -3
اختالف  بسبب  وذلك  الطاعات،  فعل 

استعداداهتم: 
»سري  يف  كام   ♫ مالك  اإلمام  قال 
النبالء« ) 114/8(: »إن اهلل قسم  أعالم 
األعامل كام قسم األرزاق، فربَّ رجل فتح 
له يف الصالة، ومل يفتح له يف الصوم، وآخر 
فتح له يف الصدقة ومل يفتح له يف الصوم، 
من  العلم  فنرش  اجلهاد،  يف  له  فتح  وآخر 
، وقد رضيت بام فتح يل  الربِّ أفضل أعامل 

فيه ارجو أن يكون كالنا عىل خرٍي وبر«.
وقـال ابن القيـم يف »طريـق اهلجرتني« 

السـالكني«  و»مـدارج   ،)178 )ص 
مـن  النـاس:  »مـن   :)17 و3/   88/1(
يكـون سـيِّد عملـه وطريقـة الـذي يعـّد 
والتعليـم  العلـم  طريـق  اهلل  إىل  سـلوكه 

اهلل. إىل  يصـل  حتـى 
ومـن النـاس مـن يكـون سـيِّد عملـه 
الذكـر، وقـد جعلـه زاده ملعـادة، ورأس 

له. ملـا  مالـه 
ومـن النـاس: مـن يكـون سـيِّد عمله 

وطريقـه الصـالة. 
ومنهـم: مـن يكـون طريقه اإلحسـان 
احلاجـات  كقضـاء  املتعـدي  والنفـُع 
الصدقـات. وأنـواع  الكربـات  وتفريـج 

الواصل إىل اهلل من كل طريق  ومنهم: 
فأين  بسهم،  فريق  كل  مع  رضب  قد 
كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم 
وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته يف صف 
القانتني،  أو صالة وجدته يف  املجاهدين، 
إحسان  أو  الذاكرين،  يف  وجدته  ذكر  أو 
ونفع وجدته يف زمرة املحسنني لو قيل له: 
ُأنفذ  أن  أريد  لقال:  األعامل؟  تريد من  ما 

أوامر ريب حيث كانت«.
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ــا  وهــذا الصنــف هــم الصديقــون حقًّ
ــق ◙؛  ــر الصدي ــو بك ــم أب وخريه
فعــن أيب هريــرة ◙؛ قــال: قــال 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن أصبــح منكــم 
ــا،  ــر : أن ــو بك ــال أب ــاًم«: ق ــوم صائ الي
قــال: »فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة؟« 
قــال أبــو بكــر: أنــا، قــال: »فمــن أطعــم 
منكــم اليــوم مســكينًا؟« قــال أبــو بكــر: 
أنــا قــال: »فمــن عــاد منكــم اليــوم 
ــال  ــا، فق ــر: أن ــو بك ــال أب ــا؟« ق مريًض
ــرئ إال  ــن يف ام ــا اجتمع ــول اهلل: »م رس

دخــل اجلنــة« ]مســلم: )1028([.
تزكيــة  حتصــل  فــال  وباجلملــة؛ 
األنبيــاء، وهلــذا  بمنهــج  األنفــس إال 
»مــدارج  يف   ♫ القيــم  ابــن  قــال 
الســالكني« )300/2(: » فــإن تزكيــة 
وإنــام  الرســل،  إىل  مســلم  النفــوس 
بعثهــم اهلل هلــذه التزكيــة ووالهــم إياهــا، 
ــاًم  ــوة، وتعلي ــم دع ــىل أيدهي ــا ع وجعله
ــا،  ــا وال إهلاًم ــاًدا، ال خلًق ــا، وإرش وبياًن
ــون لعــالج نفــوس األمــم؛  فهــم املبعوث
ــث يف  ــذي بع ــو ال ــاىل: ﴿ه ــال اهلل تع ق

األميــني رســوال منهــم يتلــو عليهــم 
الكتــاب  ويعلمهــم  ويزكيهــم  آياتــه 
واحلكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي 

ضــالل مبــني﴾ ]اجلمعــة: 2[.
وقال تعاىل: ﴿كام أرسلنا فيكم رسوال 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
تكونوا  مل  ما  ويعلمكم  واحلكمة  الكتاب 
يل  واشكروا  أذكركم  فاذكروين  تعلمون 

وال تكفرون﴾ ]البقرة: 151 - 152[ .
مــن  أصعــب  النفــوس:  وتزكيــة 
عــالج األبــدان وأشــد، فمــن زكــى 
ــوة،  ــدة واخلل ــة واملجاه ــه بالرياض نفس
التــي مل جيــئ هبــا الرســل: فهــو كاملريــض 
ــع  ــن يق ــه، وأي ــه برأي ــج نفس ــذي عال ال
ــل  ــب؟ فالرس ــة الطبي ــن معرف ــه م رأي
أطبــاء القلــوب، فــال ســبيل إىل تزكيتهــا 
وصالحهــا إال مــن طريقهــم. وعــىل 
ــاد، والتســليم  أيدهيــم، وبمحــض االنقي

هلــم. واهلل املســتعان«.
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تســألينــا يــامـــن  السلــفي  أنــا 
ودربــي هنـــجي  ذا  السلــفي  أنــا 

دومـًا  اإلســـالم  شـــوكــة  وأمحــي 
ونفيس بـــدع  مــن  الـديـــن  أصفـي 
يمـــــشــي السلــفـي  املنهـــج  وإن 
شعـــاري وتــــربيــــة  فتصفـيـــة 

عنـــدي   التشــريع  مصـــــادر  وإن 
أثنـــــي فبــــها  أمحـــد  وسنــــة 
يـارفــاقـي الصـحــابـة  فهــــم  عىل 
اهتمــــامـًــا أوليــــه  اهلل  كتــــاب 
هــداهــم عـىل  أسيــــر  وأنصــــاًرا 
أتـانـا كـام  القـــرون  خيـــر  فهـــم 
صفــًوا الـوحي  معيـن  مـن  وأشــرب 

السابقـينـــا طـريـــق  عــىل  أسيـــــر 
دينـا النهـــج  ذا  ســــوى  أرضــى  وال 
العرينــا القســـاورة  حتمـــي  كــــام 
مستعينــــــا بربــــي  أربــيهــــــا 
اهلــوينــــا مشـــي  سكينــــة  بكـــل 
سـنينــــــا مــــــلل  بــــــــال  أردده 
العـــاملينــــــــا رب  اهلل  كتـــــاب 
للمقتفيـنــا صحيحــــــة  تكـــــون 
صادقيـــنا الرشيعــة  نقلـــوا  فقـــد 
ومهــاجريـــنا أمحــــد  وسنــــــة 
والتـــابعيــــنا تــــــردد  بـــــدون 
فيــنا كالبـــدر  واضـــــــح  بنـــــص 
وطيـــنا كـدًرا  أبـى  مـــن  ويشــــرب 

 أنا السلفي

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

كان  لقد  والسنة،  اإلسالم  عن  مدافًعا  يقف  مل  الشعر  أن  ظن  من  خيطئ 
لشعراء اإلسالم اثر كبري يف إبراز حماسن اإلسالم والرد عىل خصومه وتفنيد 
دعواهم.. وال يزال موكبهم مستمًرا يف الدفاع عن اإلسالم والسنة والسلفية.

شاعر الدعوة السلفية
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السلفية
بجــــد رشعتـــنا  عـــلــم  وأطـــلب 
دينـــــــي هلل  خملــــــًصا  وأعمــــل 
املصفى  للـــديـن  النــــاس  وأدعــــو 
أبـــالــــي وال  فتنــــت  إن  وأصبـــر 
انتهاجي العصــر  ســـورة  فـــي  أرى 

الشــافــــعي  اإلمــــــام  قـــال  فقــد 
وحـــًيا الرمحـــن  ينـــزل  لـــم  إذا 

حديثـًا  مسعــود  ابــن  قـــــال  وقــد 
خطــوطـًا لنـا  الرسـول  خــط  لقــد 
مستقيـــــم بخـــــــــط  ووسطــها 
فاحذروها الضاللة  سبل  وذي 
تـراهـــم دومـــًا  ملعشـــر  عجبــت 
جهـــــول مبتـــدع  كـــل  أحــارب 
عمــًدا املعصـــوم  سنــــة  ويتــــرك 
طعــــــن دون  األئمـــة  وأحتـــــرم 
بجهـــــــل الأقلـــــدهم  وإنــــــــي 

لكــــل قضيـــــة أبغــــــي دليـــــــاًل 
مــذهبـــيــًا   مجـــــــوًدا  أرضــــى  وال 
ذمـيـــــاًم  حـزبــيــــًا  لســت  وإنــــي 
بجهــــل  يغــــريني  الصــــوفـي  فـــال 
يقلـــــد شيخـــــه مــــن دون علــــــم
قبـــــــر بتــــراب  وجهـــــه  يمــــرغ 

مالــقينا أحلــــى  العلـــــم  فطعــــم 
املرشكينـا سبيـــل  مــــن  وأبــــــــرأ 
ودينـا هـدى  املحــدثـــات  فـلـــيس 
الصـابــرينا جيـــزي  اللــه  فــــــإن 
مبينـا مرســوًما  النهـــــج  ففيـــــها 
للنــاظرينا واضـحـــــًـا  كــــالمـــًـا 
كفيـــنا فلقـــــد  حجـــــة  ســــواها 
فيــنا خيــراخللق  املعصـــوم  عـــــن 
اليميــنا كـــذا  الشمــال  ذات  علـــى 
العــــاملينا رب  صـــــراط  وقـــــــــال 
للســالكيــنا ذي  النهــــج  فبئـــس 
تـاركــونا هــــــم  نبيهــــم  هلـــدي 
املبينـا النــور  البـدعـــة  يف  يـــــرى 
راشديــنا صحـــب  هنـــج  ويــرفض 
مهتديــــنا هـــداة  كـــانــــوا  فقــد 
رأيــــنا قـــد  بالبصيـــرة  ولكــــــن 
حينـا واإلمجـــاع  الـوحييــن  مـــــن 
خمطئيــــنا قــــــوم  تقليـــــد  وال 
اخلاطئيـــنا هنـــــج  احلــــزب  ألن 
اهلالكيــنا الشيــــوخ  وهـــرطـقــة 
سنيـــنا قبتــــه  عنـــد  ويعكــــف 
وحيـــنا حيـــنًا  عنــــده  ويـذبـــح 

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
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ال
وال اإلخــــوان ختـــــدعنـــي ألنـــــي  
وقالــوا فــي الريـاسة عـــز قـومـــــــي
أقتفيـــه الــروافــــــض  هنــــج  وال 
انــحـراف ذا  هنـجـــًا  التبليـــغ  أرى 
وضلــوا زاغــوا  قـــد  التكفيــــر  كــذا 

مجيـــــًعا   مــلتــــنا  أهـــــل  وقالـــوا 
نفـسـي فــأسـي  بغــــربتـي  شعـــرت 

يــأيت  يلــــوح وســــوف  أرى فجــــرًا 
أرى فجــــًرا يـلـــوح وعـــــن قـريــب
عىل هنـــــج النبـــــوة دون شـــــــــك 
ميـــــــن دون  آت  اهلل   ووعـــــــــد  
فصبــًرا يـــادعــــــاة احلـــــق صبـــًرا

غارقيــنا الضــاللــة  فـــي  أراهـــم 
السـالفينا طــريــق  عـــن  فـحـــادوا 
احلسيـــنا إهلهــــم  جعلـــوا  فقـــد 
أبيـــنا ومنهجهـــــم  ضلـــوا  فـقـــد 
مسـتبينا هنـجـًـا  التفجيـــر  يــــرى 
كــالكــافــرينا دمــائهــــم  وحـكــم 
الســابقيــنا طــــريـــق  يف  بـــــأين 
سنيـــنا بـــنا  الزمـــان  طــــال  وإن 
احلاقديــنا أنـــف  رغــم  سيبــــزغ 
املخلصيـــنا للــدعــــاة  فبشــــرى 
املستبينــا الصـــراط  سلكــــوا  ملـــن 
املتقيـــــــنا زاد  الصبـــر  فـــــإن 

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

 قلها باختصار، وإصدع بها باستمرار
 )أنا ُسنِّي سلفي( 

 يعني: أنا متبٌع لكتاب اللَّه -عزَّ وجل -وسنَّة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص على فهم السلف الصالح.
 ودليلي على تسميتي هذه:

 )ُســــــــــــنِّي(
 قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي« ]متفق عليه[

 )سـَـــــــــَلِفي (
 قال ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة ▲ يف مرض موته: 

 »إتقي اللَّه وإصربي؛ فإنِّي نعم السلف أنا لِك« ]متفق عليه[.
 فرسول اللَّه ملسو هيلع هللا ىلص هو إمام أهل السنَّة واجلماعة و سيد السلف الصالح 

 هذه أدلَّتي.
وأحتدى جميع أهل البدع من كل الطوائف والفرق واألحزاب:

أن يأتوا بدليل واحد من الكتاب والسنَّةعلى صحة مناهجهم ومسمياتهم.
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فوائد منهجية من أقوال أئمة الدعوة السلفية

إليها  السلفية مما متس احلاجة  الدعوة  أئمة  املنهجية من أقوال  الفوائد  بعض 
ا،  ال سيام أن كثرًيا من هذه املسائل يتنازع الناس فيها باعتبار أهنا من املسائل  جدًّ
السنة  أهل  عقيدة  يف  توقيفية  معظمها  بينام  االجتهاد،  فيها  جيوز  التي  اخلالفية 

واجلامعة عىل منهج السلف الصالح.
وهذه الفوائد أسوقها للتبصري،  لعل هبا تذكرًيا جلاهل،  وإيقاًظا لغافل،  واهلل 

هو املوفق للسداد،  واهلادي إىل سبيل الرشاد،  واهلل تعاىل أعلم وأحكم.

الدكتور عبد الملك بسفورت بن ظافر الكوسوفي

مسائل الدعوة السلفية ووسائلها   -1
توقيــــفية ال جمـــــال لالجتـــــهاد فيــــــها:
اهلل:   رمحه  زيد  أبو  بكر  الشيخ  قال 
»حقيقة الدعوة توقيفية،  ال جمال لالجتهاد 
بتغري  يتغري والحيّول  ثابت ال  فيها، وأمره 

الزمان واملكان واألحوال.
واألصل يف وسائل نرش الدعوة كذلك: 
التوقيف عىل منهاج النبوة، وقد صح عن 
ما  هذا  أمرنا  يف  أحدث  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:   النبي 

ليس منه؛ فهو رد«)1(.

)1( »حكم االنتامء إىل األحزاب واجلامعات«  )ص 127(.

ويف كتاب:  »احلجج القوية بأن وسائل 
الدعوة توقيفية« للشيخ عبدالسالم برجس 

♫  زيادة بيان وحسن تفصيل.
-أيًضا-:  القاعدة  هذه  يف  يدخل  ومما 

تأليف القلوب.
وتأليـف القلـوب -كـام ال خيفـى عـىل 
كل مـن تضلـع بكتـب عقيدة أهل السـنة 
عـىل  كان  إذا  إال  حيصـل  ال  واجلامعـة- 

.╚ الصحابـة  السـنة ومنهـج 
قال تعاىل:﴿ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مَجِيًعا 
َعَلْيُكْم  اهللَِّ  نِْعَمَت  َواْذُكُروا   * ُقوا  َتَفرَّ َواَل 
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َف َبنْيَ ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم  إِْذ ُكنُْتْم َأْعَداًء َفَألَّ
ِمَن  ُحْفَرٍة  َشَفا  َعىَلٰ  َوُكنُْتْم  إِْخَواًنا  بِنِْعَمتِِه 
ُ اهللَُّ َلُكْم  لَِك ُيَبنيِّ النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمنَْها * َكَذٰ
آَياتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن﴾ ]آل عمران:103[.

وهذه اآلية دليل أن اهلل عز وجل أرسل 
العداوة  عليه  غلبت  جمتمع  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه 
مهامت  من  وجعل  والشحناء،  والبغضاء 
رسالته تزكية النفوس وتربيتها حيث مجع 

اهلل به قلوب العباد وألَّف بينهم.
وملـا أّدى النبـي ملسو هيلع هللا ىلص هـذه األمانـة كـام 
أكـد اهلل عـز  أمـره اهلل سـبحانه وتعـاىل؛ 
وجـل أن تأليـف القلـوب أمـر توقيفـي؛ 
َبـنْيَ ُقُلوهِبِـْم * َلـْو  ـَف  حيـث قال:﴿َوَألَّ
ْفَت َبنْيَ  َأْنَفْقـَت َمـا يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا َمـا َألَّ
ُه َعِزيٌز  َف َبْينَُهـْم * إِنَّ ِكـنَّ اهللََّ َألَّ ُقُلوهِبِـْم َوَلٰ

]األنفـال:63[. َحِكيـٌم﴾ 
وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  »يا معرش األنصار   
أمل أجدكم ضالَّاًل؛ فهداكم اهلل يب، وكنتم 

متفرقني؛ فألفكم اهلل يب«.)2( 
احملمـــود  االجتمـــاع  ضوابـــط   -2

)2(  البخاري  )4075(،  ومسلم )1061( عن زيد بن 
عاصم ريض اهلل عنه.

: م مـــو ملذ ا و
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ اإلســالم 
♫: » وأمــا رأس احلــزب؛ فإنــه رأس 
الطائفــة التي تتحــزب؛ أي: تصــري حزًبا،  
فــإن كانــوا جمتمعــني عــىل مــا أمــر اهلل بــه 
ــان؛  ــادة وال نقص ــري زي ــن غ ــوله م ورس
فهــم مؤمنــون،  هلــم مــا هلــم وعليهــم مــا 
ــك  ــد زادوا يف ذل ــوا ق ــم،  وإن كان عليه
ــل يف  ــن دخ ــب مل ــل التعص ــوا مث ونقص
حزهبــم باحلــق والباطــل واإلعــراض 
ــواء كان  ــم،  س ــل يف حزهب ــن مل يدخ عم
عــىل احلــق والباطــل؛ فهــذا مــن التفــرق 
ــإن  ــوله،  ف ــاىل ورس ــه اهلل تع ــذي ذم ال
اهلل ورســوله أمــرا باجلامعــة واالئتــالف،  
وهنًيــا عــن التفرقــة واالختــالف،  وأمــرا 
ــا  ــوى،  وهني ــرب والتق ــىل ال ــاون ع بالتع
عــن التعــاون عــىل اإلثــم والعــدوان«)3(.

احلـركات  مـع  التعـاون  ضوابـط   -3
. مية سـال إل ا

أ- أن يكـــون وفـــق منهـــج الســـلف 
الصالـــح:

)3( يف »جمموع الفتاوى« )92/11(.
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ســئل حمــدث العــر اإلمــام األلبــاين 

:♫
السـلفي  الشـباب  يعيـش  شـيخ!  يـا 
العـامل  مناطـق  مـن  كثـري  يف  -اآلن- 
اإلسـالمي يف وسـط كثـري من احلـركات 
إىل اإلسـالم،  ويالحـظ يف  تدعـو  التـي 
هذه احلركات شـدة تعصبهـا إىل أحزاهبا،  
فنرجـو من فضيلـة الشـيخ بيان:هل جيوز 
التعاون معهـم مع العلم أنـه إذا مل يتعاون 
للشـيوعيني  سـيمكن  هـذا  فـإن  معهـم؛ 
فإنـه  معهـم؛  تعـاون  وإذا  وغريهـم، 
سـيواجه تعصًبـا وحرًبـا عـىل السـلفية؟

فأجاب الشيخ:
املجتمـع  يف  تكـون  أن  جيـوز  »ال 
اإلسـالمي حركات متعـددة:  لكل حزب 
منهـج خـاص،  وقيـادة خاصـة،  وهـذه 
القيادة تفـرض أوامرها عـىل أتباعها، فإن 
هذا يـؤدي إىل زيادة الفرقـة واخلالف بني 
املسـلمني،  ثـم هـذا يـؤدي جعـل الفرقة 
واخلـالف بـني املسـلمني نظاًمـا متبًعا بني 
لقـول  بداهـة خمالـف  املسـلمني،  وهـذا 
رب العاملـني: ﴿وال تكونـوا من املرشكني 

مـن الذيـن فرقـوا دينهـم وكانـوا شـيعًا 
كل حـزب بـام لدهيـم فرحـون﴾ ]الروم: 

.]32-31
    وذلـك يعنـي:أن املسـلم ال جيب أن 
ولكنـي  أخـرى،   عـىل  حلركـة  يتعصـب 
مـع ذلـك أقـول: ينبغـي عـىل احلـركات 
اإلسـالمية أن يتعـاون كلهـم بعضهم مع 
بعـض،  ولكن بـرشط أن يكـون تعاوهنم 
عىل أسـاس صحيح مـن الكتاب والسـنة 
ومنهـج السـلف الصالـح،  فمـن امتنـع 
مـن التعـاون مـع احلركـة األخرى؛ألهنـا 
ليسـت متعاونة عىل هـذا املنهج الصحيح 
سـلفنا  عليـه  كان  ومـا  والسـنة  الكتـاب 
التعـاون  ينبغـي  ال  فحينئـذ  الصالـح، 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسـول  عليـه  كان  مـا  ملخالفـة 
وأصحابـه مـن بعـده، فالتعـاون واجب،  

والتفـرق حمـّرم«)4(.
ب- أن ال يكون فيه تغرير باآلخرين، 

وال تكثري سواد املخالفني:
سئل فقيه الزمان حممد الصالح العثيمني 

:♫

)4( الفتاوى املنهجية للشيخ األلباين )ص120(.
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بعـض  عليـه  رجـل  هنـاك  كان  إذا 
املالحظـات سـواء كانـت يف العقيـدة أو 
يف غريهـا، وفيـه خـري كثري، ماهـو ضابط 
كان  إذا  منـه،  االسـتفادة  معـه،  التعامـل 
صاحـب علم سـيَّال أو منصـب مرموق، 
أو لديـه مـن الطاقات ما ليـس عند غريه؟

فأجاب الشيخ:
إذا كان هذا الرجل جماهًرا بام عنده من 
البدعة،  فإنه ال ينبغي لإلنسان أن يتعامل 
يتأثر  معه، وأن يرتدد عليه؛ ألنه وإن كان 
الناس  به فقد يغرت به غريه؛)5( بمعنى: أن 
عىل  املبتدع  هذا  أن  ويظنون  ينخدعون 
حق، والذي ينبغي أال يرتدد اإلنسان عىل 
أهل البدع مهام استفاد منهم ماليًّا أو علميًّا 

ملا يف ذلك من التغرير  باآلخرين«)6(.
4- متى يضلل اإلنسان ويبدع.

)5( قال ابن القيم يف »إغاثة اللهفان« )120/1(: »كمن 
الشباب- بكيده من باب حسن اخللق وطالقة  يدخل -عىل 
الوجه،  ومن ههنا وىص أطباء القلوب باإلعراض عن أهل 
البدع وأن ال يسلم عليهم وال يرهيم طالقة وجهه وال يلقاهم 

إال بالعبوس واإلعراض«.
الفتوى   رقم   )264/3( املفتوح«   الباب  »لقاءات   )6(

)1347(

الصالح  حممد  الشيخ  الزمان  فقيه  قال 
العثيمني ♫:

ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منهج  اتباع  هي:  »السلفية 
علينا،  تقدموا  سلفنا  ألهنم  وأصحابه؛ 
كلهم  والسلف  السلفية...  هو  فاتباعهم 
سنة  حول  واإللتئام  اإلسالم  إىل  يدعون 
خالفهم  من  ُيضّللون  وال  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول 
يرون:  فإهنم  العقائد؛  يف  إال  تأويل  عن 
أن من خالف السلف يف هذا الباب،  فهو 

ضال«)7(.
وقال -أيًضا-:  »املسائل اخلالفية التي 
أن  لإلنسان  جيوز  ال  االجتهاد  فيها  يسوغ 
أنه  ادعى  وإال  رأيه،   عىل  الناس  حيمل 
التي ال يسوغ فيها  رسول،   وأما املسائل 
االجتهاد خصوًصا مسائل العقيدة؛ فإنه ال 

جيوز إقرار اخلطأ فيها«)8(.
فيه  يسوغ  ال  الذي  -أيضا-:أما  وقال 
عليه  كان  ملا  كان خمالًفا  ما  فهو:  اخلالف؛ 
الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي 
الفتوى  رقم   147-146/3 املفتوح  الباب  لقاءات   )7(

.)1322(
العثيمني  للشيخ  آثاره  و  النبوية  بالسنة  التمسك   )8(

)ص/48(.
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الناس...فهؤالء  من  ضلَّ  من  فيها  ضلَّ 
ملا كان  العقائد خمالفون  الذين خيالفون يف 
ينكر  فهؤالء  والتابعون،  الصحابة  عليه 

عليهم وال يقبل خالفهم.
وكام أرشُت -آنًفا- من خالف مذهب 

السلف؛ فإنه ينكر عليه، وحيذر منه)9(«.
5- طريقة السلف يف الكالم والتعبري:

ــة)10(  ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــال ش ق
ــِة  واألئمَّ ــلِف  السَّ »فطريقــة   :♫
ُيراعــون املعــاين الصحيحــة املعلوَمــِة 
ــاظ  ــون األلف ــل،  ويراع ِع والَعْق ْ ــرشَّ بال
ــُدوا إىل  ــا َوَج ــا م ــرّبون هب ــة؛ َفُيع الرشعي
ذلــك ســبياًل. ومــن تكّلــم بلفــٍظ مبتــدع 
ــة  ــبوه إىل البدع ــا وباطاًل؛نس ــل َحقًّ حيتم
ــة  ــًة ببدع ــل بدع ــام قاب ــا، وقالو:إن أيًض

ــل«. ــاًل بباط ورد باط
مــــع  السلـــــفي  املنــــهج  ســـمات   -6

املبتدعة:

)9( نقال من كتاب »تذكرة أوىل األلباب بمراعات حرمات 
عبدالعزيز  «ألمحد  االفرتاق  وذم  االتفاق  ووجوب  املسلمني 

محدان  )ص 44-48( خمترًصا.
)10( »درء تعارض العقل والنقل« )145/1(.

»ومن   :♫ اليامين  الوزير  ابن  قال 
سامت املنهج السلفي: هجر أهل األهواء 
والبدع، والتشديد يف النهي عن جمالستهم، 
أو سامع كالمهم، أو عرض شبههم، وذلك 
حتى  هلم؛  وزجًرا  وتأديًبا  للمنكر،  إنكاًرا 
آلرائهم  وحمارصة  بدعتهم،  عن  يقلعوا 
وشبهاهتم، صيانًة لقلوب املسلمني ومحاية 

لعقوهلم منها«)11(.
تؤّثر  ال  واألمكنة  األزمنة  7-اختالف 

يف مسائل العقيدة: 
 قـــال اإلمـــام األصبهـــاين ♫:  
ــا يـــدل عـــىل أن أهـــل احلديـــث  »وممـ
ــت  ــو طالعـ ــك لـ ــىل احلق:أنـ ــم عـ هـ
مجيـــع كتبهـــم املصنفـــة مـــن أوهلـــم إىل 
ــع  ــم، مـ ــم وحديثهـ ــم، قديمهـ آخرهـ
اختـــالف بلداهنـــم وزماهنـــم، وتباعـــد مـــا 
ـــد  ـــكون كل واح ـــار، وس ـــم يف الدي بينه
ـــم يف  ـــن األقطار؛وجدهت ـــًرا م ـــم قط منه
بيـــان االعتقـــاد عـــىل وتـــرية واحـــدة 
ونمـــط واحـــد، جَيْـــرون عـــىل طريقـــة 
ال حييـــدون عنهـــا وال يميلـــون فيهـــا، 

)11( »إيثار احلق عىل اخللق« )ص107(.
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قوهلـــم يف ذلـــك واحـــد، ونقلهـــم 
واحـــد، وال تـــرى بينهـــم اختالًفـــا 
ـــو  ـــل ل ـــّل؛ ب ـــا،  وإن ق ـــا يف يشء م وتفرًق
ـــنتهم  ـــىل ألس ـــرى ع ـــا ج ـــع م ـــَت مجي مجع
ونقلـــوه عـــن ســـلفهم؛ وجدتـــه كأنـــه 
ـــىل  ـــرى ع ـــد، وج ـــب واح ـــن قل ـــاء م ج
ـــل  ـــق دلي ـــىل احل ـــل ع ـــد، وه ـــان واح لس

َأْبـــنَي  مـــن هـــذا«)12(. 
8-ال خالف بني أئمة السلف يف أصول 

العقيدة :
تيميـة  ابـن  اإلسـالم  شـيخ  قـال    
♫: »إن رسـول اهلل بـني مجيـع الديـن 
أصولـه وفروعـه، باطنـه وظاهـره، علمه 
أصـل  هـو  األصـل  هـذا  فـإن  وعملـه، 
أصـول العلـم واإليامن، ولذلـك من كان 
اعتصامـا هبـذا األصـل كان أوىل  أعظـم 

وعمـاًل«)13(. علـاًم  باحلـق 
وقــال -أيًضــا-: »ولــو اعتصمــوا 
ــق  ــام اتف ــوا، ك ــنة التفق ــاب والس بالكت

السنة«  أهل  عقيدة  ورشح  املحجة  بيان  يف  »احلجة   )12(
)224/2(

)13( »الفتاوى« )155/19(.

أئمــة  فــإن  واحلديــث؛  الســنة  أهــل 
الســنة مل خيتلفــوا يف يشء مــن أصــول 

دينهــم«)14(.
وقـال ابـن كثـري ♫: »وأمـا أهـل 
قـول  كل  يف  فيقولـون  واجلامعـة؛  السـنة 
  ╚ الصحابـة  مـن  يثبـت  مل  وفعـل 
لسـبقونا  خـريا  كان  لـو  بدعة؛ألنـه 
إليه؛ألهنـم مل يرتكـوا خصلـة مـن خصال 

إليهـا«)15(. بـادروا  وقـد  إال  اخلـري 
يف  السـلف  منهـج  خالـف  مـن  9-كل 
العبـادة واإلرادة والزهـد والدعـوة حتـى 

ضـاّل: فهـو  الرياضـة؛ 
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ اإلســالم 
اإلرادة  طريــق  ســلك  »مــن   :♫
والعبــادة والزهــد.. والرياضــة مــن غــري 
ــه  ــي علي ــم ينبن ــنة، وال عل ــة للس متابع

غاوًيــا«)16(. ضــاالًّ  كان 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

)14( »درء تعارض العقل والنقل« »306/10«
)15( »تفسريه«  )65/4(.

)16( »درء تعارض العقل والنقل« )351/5(.
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الدرر البهية خمتصر الفتاوى األلبانية

العالمة األلباين بنرش أجوبته  التي كان حيرص عليها  املحمودة  للسنة  اتباًعا 
بتهذيب  العهد  السنة أحببنا أن نجّدد  يف جملة األصالة والتي أقّرت عيون أهل 

وتبويب فتاويه ♫ يف سلسلة اهلدى والنور.

الدكتور إياد العكيلي

1- االبتداع يف الدين كله ضالل 
وأما  ضالل،  كله  الدين  يف  »االبتداع 
يف أمور الدنيا؛ فمنه: ما هو ممدوح، ومنه: 
إذا  امُلْحَدث  هذا  حسب  مذموم،  هو  ما 
مل  وإذا  مذموم،  فهو  رشًعا؛  عارض  كان 
يعارض رشًعا؛ فهو عىل األقل جائز، ومن 
أحسن ما ُينقل يف هذه املناسبة كلمة شيخ 
اإلسالم ابن تيمية ♫ حيث إنه وضع 
قاعدًة هامًة جًدا؛  فقال: »األصل يف الدين 
الدنيا  يف  واألصل  بنص،  إال  االمتناع  هو 

اجلواز إال بنص«.
أن  هـو  عليـه  التنبيـه  ينبغـي  ممـا  ثـم   
قولـه عليـه السـالم: »وإياكـم وحمدثـات 

حدثـت  عبـادة  كل  يعنـي  إنـام  األمـور« 
بعـد النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فتكـون ضاللـة، وإن كان 
يف ظـن كثـري مـن النـاس حيسـبوهنا أهنـا 
حسـنة، وبحـقٍّ قال عبـد اهلل بـن عمر بن 
ضاللـة،  بدعـٍة  »كل   :◙ اخلطـاب 
ألن  ذلـك  حسـنة«،  النـاس  رآهـا  وإن 
هـذا  أن  معنـاه:  الديـن  يف  االستحسـان 
املستحسـن قـرن نفسـه مـع رب العاملـني 
يـرشع،  أن  سـواه  ألحـد  ليـس  الـذي 
وهلـذا قـال اإلمـام الشـافعي ♫: من 
يـدري  مـا  ألنـه  رّشع«؛  فقـد  استحسـن 
هـذا املستحسـن أن هـذا الذي استحسـنه 
بعقلـه وفكـره فقـط، ومل يسـتمد ذلك من 
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كتـاب ربـه أو مـن سـنة نبيـه، من أيـن له 

أن يعـرف أن هـذا أمـر حسـن؟!«.

2- الدعوة السلفية نسبة إىل ماذا؟
السـلفية نسـبة إىل السـلف، فيجب أن 
نعـرف مـن هـم السـلف إذا أطلـق عنـد 

علـامء املسـلمني:
الثالثـة  القـرون   السـلف: هـم أهـل 
الذيـن شـهد هلـم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باخلريية 
يف احلديـث الصحيـح املتواتـر عـن مجاعة 
مـن الصحابـة عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال: 
»خـري النـاس قـرين، ثـم الذيـن يلوهنـم، 

ثـم الذيـن يلوهنـم«.
ــلف،  ــذا الس ــي إىل ه ــلفية تنتم فالس
والســلفيون ينتمــون إىل هــؤالء الســلف، 
والســلفية  الســلف  معنــى  عرفنــا  إذا 

ــني:  ــن اثن ــول أمري ــٍذ أق حينئ
األمـر األول: أن هـذه النسـبة ليسـت 
نسـبة إىل شـخص أو أشـخاص، كـام هي 
اليـوم  نَِسـب مجاعـات أخـرى موجـودة 
عـىل األرض اإلسـالمية، بل هذه النسـبة 
هي نسـبة إىل العصمة، ذلك ألن السـلف 

الصالـح يسـتحيل أن جُيِمعوا عىل ضاللة، 
وبخـالف ذلك اخللـف، فاخللـف مل يأت 
الـذم  جـاء  بـل  عليهـم  ثنـاء  الـرشع  يف 
احلديـث  متـام  يف  وذلـك  مجاهريهـم،  يف 
السـابق حيـث قـال عليـه السـالم: »ثـم 
وال  يشـهدون  أقـوام  بعدهـم  مـن  يـأيت 
يستشـهدون...« إىل آخـر احلديـث، كـام 
أشـار عليـه السـالم إىل ذلـك يف حديـث 
آخـر فيه مـدح لطائفـٍة من املسـلمني وذّم 
السـالم:  عليـه  قـال  حيـث  جلامهريهـم 
»ال تـزال طائفـة مـن أمتـي ظاهريـن عىل 
احلـق، ال يرضهم مـن خالفهـم حتى يأيت 
أمـر اهلل« أو »حتـى تقـوم السـاعة«، فهذا 
الزمـن  آخـر  يف  املـدح  خـص  احلديـث 
بطائفـة، والطائفـة: هـي اجلامعـة القليلة، 
فإهنـا يف اللغـة: تطلق عىل الفـرد فام فوق. 
يعـرف  مسـلم  كل  أن  الثـاين:  األمـر 
النسـبة، وإىل مـاذا ترمـي  حينـذاك هـذه 
مـن العصمـة فيسـتحيل عليـه بعـد هـذا 
يتـربأ،  أن-  أقـول:  -ال  والبيـان  العلـم 
هـذا أمـر بدهـي، لكنـي أقول: يسـتحيل 
عليـه إال أن يكون سـلفيًّا؛ ألننـا فهمنا أن 
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االنتسـاب إىل السـلفية؛ يعني: االنتساب 
هـذه  أخذنـا  أيـن  مـن  العصمـة،  إىل 

العصمـة؟.
به  يستدل  حديث  من  نأخذها  نحن 
يستدلون  احلق  خالف  عىل  اخللف  بعض 
باألكثرية  باألخذ  االحتجاج  عىل  به 
يأتون  حينام  اخللف-  مجاهري  عليه  -مما 
عىل  أمتي  جتتمع  »ال  السالم:  عليه  بقوله 
ضاللة«، ال يصح تطبيق هذا احلديث عىل 
خالفات  من  بينهم  ما  عىل  اليوم  اخللف 
هلذا  دارس  كل  يعرفه  أمر  وهذا  جذرية، 
الواقع السيئ، يضاف إىل ذلك األحاديث 
الصحيحة التي جاءت مبينة ملا وقع فيمن 
سيقع  وفيام  والنصارى  اليهود  من  قبلنا 
السالم  عليه  الرسول  بعد  املسلمني  يف 
اليهود  »افرتقت  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  التفرق  من 
والنصارى  فرقة،  وسبعني  إحدى  عىل 
أمتي  فرقة، وستفرتق  اثنتني وسبعني  عىل 
النار إال  عىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف 
واحدة« قالوا: من هي يا رسول اهلل ؟ قال: 
مجاعة  هي  اجلامعة:  هذه  اجلامعة«  »هي 
يمكن  التي  هي  السالم،  عليه  الرسول 

السابق عليها: »ال  بتطبيق احلديث  القطع 
هبذا  فاملقصود  ضاللة«  عىل  أمتي  جتتمع 
احلديث هم الصحابة الذين حكم الرسول 
عليه السالم بأهنم هي الفرقة الناجية ومن 

سلك سبيلهم ونحا نحوهم.
اهلل  قول  يف  منهجية  وقفات   -3
َما  َبْعِد  ُسوَل ِمن  الرَّ ُيَشاِقِق  تعاىل:﴿َوَمن 
امْلُْؤِمننَِي  َسبِيِل  َغرْيَ  َوَيتَّبِْع  اهْلَُدٰى  َلُه   َ َتَبنيَّ
َوَساَءْت   * َجَهنََّم  َوُنْصِلِه   ٰ َتَوىلَّ َما  ِه  ُنَولِّ

َمِصرًيا﴾ ]النساء: 115[.
الذين حذرنا ربنا  الصالح هم  السلف 
خمالفتهم  من  الكريم  القرآن  يف  وجل  عز 
ومن سلوك سبيل غري سبيلهم يف قوله عز 
الرسول من بعد ما  وجل: ﴿ومن يشاقق 
ِه  تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني ُنَولِّ
مصريًا﴾  وساءت  جهنم  وُنْصِلِه  توىل  ما 
]النساء: 115[، لقد لفت نظر إخواننا يف 
ربنا  عطف  حكمة  إىل  املناسبات  من  كثري 
عز وجل قوله يف هذه اآلية: ﴿ويتبع غري 
سبيل املؤمنني﴾ عىل مشاققة الرسول، ما 
لو كانت  اآلية  أن  احلكمة من ذلك ؟ مع 
يأيت:  كام  كانت  لو  اجلملة،  هذه  بحذف 
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له  تبني  ما  بعد  من  الرسول  يشاقق  »ومن 
ِه ما توىل وُنْصِلِه جهنم وساءت  اهلدى ُنَولِّ
مصرًيا«؛ لكانت كافية يف التحذير وتأنيب 
عليه  واحلكم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  يشاقق  من 
السيئ، مل تكن اآلية هكذا، وإنام  بمصريه 
أضافت إىل ذلك قوله عز وجل: ﴿ويتبع 
عبث؟!  هذا  هل  املؤمنني﴾  سبيل  غري 
العبثـ  من  وجل  عز  اهلل  لكالم  -حاشا 
الذين  الصحابة  سبيل  غري  سلك  من  أي 
هلا  شهد  التي  اجلامعة  وهم  العصمة  هم 
الناجية  الفرقة  بأهنا  السالم  عليه  الرسول 

ومن سلك سبيلهم.
هؤالء هم الذين ال جيوز -ملن كان يريد 
أن  القيامة-  يوم  اهلل  عذاب  من  ينجو  أن 

خيالف سبيلهم.
الزمان  آخر  يف  اليوم  املسلمني  عىل  إًذا 

أن يعرفوا أمرين اثنني: 
يف  املذكورون  املسلمون  هم  من  أواًل: 

هذه اآلية؟
أراد  أن اهلل عز وجل  ما احلكمة يف  ثم 

هبا الصحابة؟
خالصة ذلك: أن الصحابة كانوا قريبي 

عهد لتلقي الوحي غًضا طرًيا من فم النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أواًل ثم شاهدوا نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص الذي عاش 
املنصوص  األحكام  يطبق  ظهرانيهم  بني 
عليها يف القرآن والتي جاء ذكر كثري منها 
بينام  والسالم،  الصالة  عليه  أقواله  يف 
سامع  من  الفضل  هذا  هلم  يكن  مل  اخللف 
الصالة  عليه  الرسول  وأحاديث  القرآن 
والسالم منه مبارشة، ثم مل يكن هلم فضل 
االطالع عىل تطبيق الرسول عليه الصالة 
الكتاب والسنة تطبيًقا  والسالم لنصوص 
عمليًّا، ومن احلكمة التي جاء النص عليها 
اخلرب  »ليس  السالم:  عليه  قوله  السنة:  يف 
»وما  قوله:  الشاعر  أخذ  ومنه  كاملعاينة«، 

راٍء كمن سمع«.
عليه  الرسول  يشهدوا  مل  الذين  فإًذا 
شاهدوا  الذين  كأصحابه  ليسوا  السالم 
منه  ورأوه  مبارشة  الكالم  منه  وسمعوا 

تطبيًقا عمليًّا.
جًدا،  مجيلة  عرصية  كلمة  توجد  اليوم 
ولكن أمجل منها أن نجعلها حقيقة واقعة، 
مواعظهم  ويف  حمارضاهتم  يف  يقولون 
اإلسالم  نجعل  أن  جيب  أنه  وإرشاداهتم: 
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مجيل-  -كالم  األرض  عىل  يميش  واقًعا 
لكن إذا مل نفهم اإلسالم وعىل ضوء فهم 
يمكننا  ال  نقول-  -كام  الصالح  السلف 
نجعل  أن  اجلميل:  الكالم  هذا  نحقق  أن 
اإلسالم حقيقة واقعية متيش عىل األرض، 
أصحاب  هم  ذلك  استطاعوا  الذين 
املذكورين  للسببني  السالم  عليه  الرسول 
َفَوَعْوُه  مبارشة؛  منه  الكالم  سمعوا  آنًفا، 
خري وعي، ثم يف أمور هناك حتتاج إىل بيان 
فعي، فرأوا الرسول عليه السالم يبني هلم 

ذلك فعاًل.
جًدا:  واضًحا  مثاًل  لكم  أرضب  وأنا 
يمكن  ال  الكريم  القرآن  يف  آيات  هناك 
عارًفا  كان  إذا  إال  يفهمها  أن  للمسلم 
قال  كام  الكريم،  القرآن  تبني  التي  للسنة 
لتبني  الذكر  إليك  ﴿وأنزلنا  وجل:  عز 
َل إليهم﴾ ]النحل: 44[؛ مثاًل   للناس ما ُنزِّ
قوله تعاىل: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدهيام﴾ ]املائدة: 38[، اآلن هاتوا سيبويه 
لنا  فليفر  العربية  اللغة  يف  الزمان  هذا 
هذه اآلية الكـريمة: ﴿والسارق﴾ من هو  
لغة؟ ال يستطيع أن حيدد السارق، واليد ما 

هي؟ 
أن  الزمان  آخر  سيبويه  يستطيع  ال 
من  السؤالني،  هذين  عن  اجلواب  يعطي 
هو السارق الذي يستحق قطع اليد؟ وما 
اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة هلذا  هي 

السارق؟
بيضة  رسق  لو  السارق  اللغة:  ويف 
هنا  أو  هنا  قطعت  لو  واليد  سارق،  فهو 
اجلواب  لكن  يد،  فهي  مكان  أي  يف  أو 
﴿وأنزلنا  السابقة:  اآلية  ذكر  حينام  هو 
إليهم﴾  َل  ُنزِّ ما  للناس  لتبني  الذكر  إليك 
اجلواب يف البيان، فهناك بيان من الرسول 
َطبََّقُه  البيان  هذا  للقرآن،  السالم  عليه 
السالم فعاًل يف خصوص هذه اآلية  عليه 
َكَمَثٍل ويف خصوص اآليات األخرى، وما 
أكثرها، ألن من قرأ يف علم األصول يقرأ 
وخاص،  عام  هناك  أنه  األصول  علم  يف 
ومطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، كلامت 
جمملة يدخل حتتها عرشات النصوص، إن 
عامة  نصوص  النصوص،  مئات  نقل:  مل 

أوردهتا السنة.
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ال األخوة يف اهلل عند السلف
1- قال حييى بن معاذ ♫: »بئس الصديُق صديٌق حتتاج أن تقول له:

اذكرين يف دعائك، وأن تعيش معه باملداراة، أو حتتاج أن تعتذر إليه«.
»منهاج القاصدين« )96(.

2-  عن عبيد اهلل بن الوليد ؛ قال:
قال لنا أبو جعفر حممد بن عي: »أُيدِخل أحُدكم يَدُه يف كم صاحبه فيأخذ ما يريد؟«.

قلنا : ال !
قال: »فلستم بإخوان كام تزعمون«.

»حلية األولياء« ) 187/3(.
3- جاء رجٌل من السلف إىل بيت صديق له، فخرج إليه، فقال: ما جاء بك؟

قال: عيَّ أربعامئة درهم!
فدخل الدار فوزهنا ثم خرج  فأعطاه، ثم عاد إىل الدار باكًيا ، فقالت زوجُته: هالَّ 

تعلَّلت عليه أي: تعّذرت وهتّربت - إذا كان إعطاؤه َيشقُّ عليك؟!
فقال: »إنام أبكي؛ ألين مل أفتقد حاله؛ فاحتاج أن يقول يل ذلك«.

»التبرصة«  )263/2(. 
جل إذا أراد أن يشني أخاه؛ طلَب احلاجة ِمن غريه«.  4-  قال ابن عائشة: »كان الرَّ

»املجالسة« )406/4(. 
5- قال مالك بن مغول: قال يل طلحة بن مرصف: »َلُلقياك أَحبُّ إيلَّ من العسل«.

»اإلخوان البن أيب الدنيا« )138(.
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 هل السلفية منهج رجعي؟

س املايِض وحين إليه، وجيعُله مقياًسا للحارِض،  َلفية منهٌج َماضوي: يقدِّ هل السَّ
مما يؤدِّي إىل التأخر، والتخلُّف احلضاِري، والعجز عن مواكبة التطورات:

برشية  صبغة  باملايض  التشبُّث  أن  جيد  البرشية  احلياة  َمَسار  يف  املتأمل  ...إن 
عامة، وخاصة يف أوقات األزمات وأزمنة التحدي احلضاري، فتبحث األمم عن 

اجلوانب املضيئة يف حضارهتا لالرتكاز عليها.

ومما يؤكد ذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حينام 
بعث مل يغفل هذه النَّزعة اإلنسانية، بل إننا 
نجد يف القرآن الكريم تذكري العرب بأمهية 
ملَّة  وهي:  الصحيح؛  األصل  إىل  الرجوع 
َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم  إبراهيم عليه السالم: ﴿ِملَّ
]احلج:  َقْبُل﴾  ِمْن  امْلُْسِلِمنَي  ُكُم  َسامَّ ُهَو 

.]78
فاملسلمون عندما كانوا أقوياء يف إيامهنم 
ًما،  تقدُّ األرض  أمم  أكثر  صاروا  برهبم، 
حصل  بدينِهم،  كهم  متسُّ ضعف  وملا 
مت فيهم،  التخلُّف يف ميادين العلم، وحتكَّ

واستولت عليهم أمم أجنبية.
ثم إن السلفيني موجودون يف كلِّ مكاٍن 
الصناعي،  م  املتقدِّ العامل  يف  فهم  العامل؛  يف 
وهم  النائم،  العامل  ويف  النامي،  العامل  ويف 
الصناعية  األوضاع  مجيع  مع  متعايشون 
املقتنيات  كل  مع  ويتفاعلون  والتِّقنية، 
دة، فال هم رفضوا العامل الصناعي،  املتجدِّ
ألجل  معه  التعامل  عن  عجزوا  أو 
ختلُّف  يف  تسبَّبوا  الذين  هم  وال  عقيدهتم، 
أو  ختلُّفه،  عىل  عوا  شجَّ أو  الثالث،  العامل 

أفتوا ببقائه يف دائرة التخلُّف.

الدكتور حسن ولد دادة
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السلفية  الدعوة  وصف  فإن  ولذلك؛ 
روح  مع  تتعامل  ال  رجعية  دعوة  بأهنا 
العرص ومتغريات احلياة املستجدة وصف 

ظامل وتقرير متناقض من وجوه:
عودة  أصلها  يف  السلفية  الدعوة   -1
الشوائب  من  املصفى  املنزل  اإلسالم  إىل 
بأن  اإلسالم  علامء  اتفق  وقد  البدعية، 
زمان  لكل  ومصلح  صالح  اإلسالم 
ومكان إىل أن تقوم الساعة، وهذا يعني أن 
الدعوة السلفية كذلك؛ ألهنا هي اإلسالم 
نفسه بدون زيادة وال نقصان، والقول بأهنا 
ال تتعامل مع »روح العرص« هو يف حقيقته 
طعن مسترت لإلسالم نفسه بأنه ال يتعامل 

مع روح العرص؛ هذا أواًل.
2- ألن هذه الشبهة يوردها احلداثيون 
ذاته  اإلسالم  عىل  العلامنيون  الليرباليون 
أهل  اتفق  وقد  ومتخلف،  رجعي  بأنه 
العلم عىل تضليلهم وتبديعهم هبذا القول، 
الدعوة  رمى  من  عىل  يري  احلكم  وهذا 
السلفية بذلك؛ ألنه ترديد ملا يقوله أعداء 
واملاسون  والنصارى  اليهود  من  اإلسالم 
باإلسالم  فظيع  جهل  وهو  اإلسالم؛  يف 

جلوانب  والشاملة  وأحكامه  وتعاليمه 
احلياة كلها.

ألن  مذمومة؛  كلها  الرجعية  ليس   -3
املاسونية  حتاربه  التي  اللفظي  مدلوهلا  من 
املايض، واالستفادة  إىل  الرجوع  وأخواهتا 
يف  اإلسالمية  األمة  جتارب  من  سبق  مما 
األمة  قيم  إىل  والعودة  األوىل،  أجياهلا 
وأصوهلا  وثقافتها  وثوابتها،  وأخالقها 
التخي  جيوز  ال  مبادئ  وهذه  احلضارية، 
العقدي  زادنا  ألهنا  هلا؛  التنكر  وال  عنها، 
واألخالقي والسيايس، وألنه ال مكانة لنا 
بني األمم إذا ختلينا عنها، بل سنصبح أمة 
ممسوخة مقطوعة ال مايض هلا وال تاريخ، 

ومن ال مايض له ال مستقبل له!
العرص«  »روح  االصطالح  هذا   -4
العرص  بروح  املقصود  هو  فام  إمجال،  فيه 
تتعامل  ومل  السلفية  الدعوة  رفضته  الذي 
معه؟! أهو روح العرص اإليامين أم العلمي 
أم  والصناعي  االقتصادي  أم  الثقايف  أم 

العسكري والسيايس... أم ماذا؟
فإن كان املقصود من هذا كله:ما خيالف 
اإلسالم يف نصوصه وأحكامه، وما خيالف 
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فهم السلف الصالح هلذا الدين؛ فام العيب 
يف رفضها لذلك؟! وهل أصبحت املحامد 

عيوًبا؟! 
الدعوة  خصائص  من  هذا  وليس 
التجمعات  كل  بل  خاصة  السلفية، 
قد  املعارصة  واأليديولوجيات  الفكرية 
الفكرية  العرص  مستجدات  مع  تعاملت 
والثقافية انطالًقا من مبادئها، فقبلت أشياء 
ورفضت أشياء، فالعلم اليوم يعج باألفكار 
املتعارضة واملتناقضة التي ال يمكن األخذ 
ابتدع هلم شياطينهم فكرة  هبا كلها، وهلذا 
القبول بالرأي والرأي اآلخر من أجل أن 

يعيشوا ويتعايشوا مع بعض.
ختدم  التي  الدنيوية  املستجدات   -5
أمور  من  يصعب  ما  عليه  وتير  اإلنسان 
والرفاه  االتصال  له وسائل  وتقدم  احلياة، 
والغذاء  والعمران،  والتعليم  والنقل، 
موضوع  هي  ليست  ذلك  وغري  والدواء 
ما  وبني  السلفية  الدعوة  بني  الرصاع 
هذه  ألن  املستوردة؛  األفكار  من  خالفها 
أيديولوجيات،  وال  فكرًا  ليست  الوسائل 
والوثني  والرأساميل  الشيوعي  بيد  فهي 

اجلاهلني  ولكن  سواء،  حد  عىل  واملسلم 
مع  الفكرية  القضايا  يمرروا  أن  يريدوا 
نتأهل  لن  بأننا  مومهيننا  املادية،  الوسائل 
االشرتاكية،  اعتنقنا  إذا  إال  الستعامهلا 
بالقومية،  وتشبعنا  الديمقراطية،  وتبنينا 
وأكلنا األموال الربوية، واستمعنا األغاين 
املاجنة، وشاهدنا األفالم اإلباحية، ورشبنا 
اللحى،  وحلقنا  الصالة،  وتركنا  اخلمور، 
تلبيسهم  من  وهذا  وأحزاًبا،  شيعًا  ورصنا 

وهزيمتهم الروحية واإليامنية.
هو  املستجدات  من  املرفوض   -6
الوضعية،  والقوانني  الكفرية،  املذاهب 
والتربج واالختالط واخلالعة واإلباحية، 
االقتصادية  والسياسة  الفكرية  والتبعية 
أوهت  التي  احلزبية  واألوضاع  والثقافية، 
القوى، وفرقت الصف، وزرعت األحقاد، 
إىل  للتسلل  للمستعمر  الباب  وفتحت 
عقيدة املجتمع اإلسالمي وأخالقه وقيمه، 
عقل  ذي  كل  يرفضها  ضارة  أشياء  وهذه 
ال  احلياة  إن  يقال:  أن  جائز  وغري  سليم، 
تقدًما،  يكون  ال  والتقدم  حياة،  تكون 
والتطور العلمي ال يكون تطوًرا؛ إال هبذه 
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األفكار اهلدامة، واملذاهب اإلحلادية.

7- وأخرًيا؛ قد يكون بعض ممن ينتمي 
وقلة  فهمه،  بسوء  السلفي  املنهج  هذا  إىل 
علمه؛ يعطي صورة غري حقيقية عن هذه 
الدعوة، فهذا شأنه وشأن عموم املسلمني 
احلقيقية  الصورة  يمثلون  ال  الذين  اليوم 
فهل  إليه،  مجيعًا  انتساهبم  مع  لإلسالم 
نرفض اإلسالم من أجل إساءة فهم بعض 
يرفض  أن  يراد  كام  لإلسالم؟!  املسلمني 
بعض  إساءة  أجل  من  السلفي  املنهج 

منتسبيه إليه... إن هذا ليشء عجاب!! 
وصدق من قال:

يقـولـون يف اإلسـالم ظلمـًا بـأنه
يصـــد ذويـه عـن التــقـدم

فـإن كـان حقـًّا فكـيف تـقـدمـت
أوائـلــه يف عهـدها الـمتقدم

وإن كان ذنب املسلمني اليوم جهله
فمـاذا على اإلسالم من جهل مسلم

هذا  ملتبعي  نشهد  أن  فاحلق  ولذلك؛ 
نحو  عىل  بالسبق  وأنظمته  بتعاليمه  الدين 
اخللف  أن  ولو  األول،  السلف  كان  ما 
وما  لسادوا  صدًقا؛  وطبقوه  ا  حقًّ اتبعوه 

اخللف  لكن  قيدوا،  وما  وقادوا  سيدوا، 
السلف؛  به  اهتم  ما  أمهلوا  -لألسف- 
التمكني  من  األوائل  رزقه  ما  فحرموا 

والسؤدد.
8- هل أغنى واصفوا السلفية بالرجعية 
عن األمة شيئًا؟ هل رفعوا عنها الذلة التي 
تعيشها؟ أليسوا هم من ينادي بالتطبيع مع 
أليسوا  وراءهم؟  ومن  اليهود  املغتصبني 
اليوم معه يًدا بيد يف حماربة اإلسالم؟ فكانوا 
يبطش  التي  ويده  هبا،  يطعن  التي  حربته 
الذي  ولسانه  هبا،  يميش  التي  ورجله  هبا، 
أليسوا  به!!  يفكر  الذي  وعقله  به،  ينطق 
إىل  لدعوته  املستعمر  إىل  اليوم  يذهب  من 
بلداننا ليسلموا له مقاليد األمور، ويطلقوا 
من  القرار  يف  والتحكم  الثروات  يف  يديه 
املزعومة  الديمقراطية  يمنحهم  أن  أجل 

املشؤومة.
ــامين  ــني عل ــة ب ــك القص ــي تل وتعجبن

ــاين: ــامل رب وع
لطالبه  يرشح  عامل  عىل  علامين  دخل 
الغرب  العلامين:  فقال  البخاري؛  صحيح 
يف  زلتم  ال  وأنتم  القمر  إىل  وصلوا 
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البخاري؟!

ذلك؟  يف  العجب  وما  العامل:  فأجابه 
فنريد  نحن  أما  خملوق؛  إىل  وصل  خملوق 
فيك  العجب  بل  اخلالق..  إىل  الوصول 
فال  الوحيد:  املفلس  فأنت  العوملة،  أخا  يا 
أنت  وال  القمر،  إىل  معهم  وصلت  أنت 

قرأت معنا البخاري!!
واخلالصة:

ليس يف اتباع اخللف للسلف ما يزعمه 
لن  بل  وختلف،  رجعية  من  اخلراصون 
يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا.

ومنهجها  السلفية  يف  الطعن  لكن 
اهلوية،  لتغييب  يائسة  حماولة  سوى  ليس 
وإسقاط أنموذج القدوة من حياة املسلم؛ 
فيصري املسلمون مهًجا رعاًعا، أتباًعا لكل 

ناعق، يميلون مع كل ريح.
األدعياء  هؤالء  كان  فإذا  ولذلك؛ 
حجة  أو  تشهد،  بينة  إيراد  يستطيعون  ال 
عىل  برهان  فهذا  يؤكد؛  دليل  أو  تعضد، 
ذي  لكل  بداهة  ومعلوم  موقفهم،  ضعف 
دلياًل  يعد  ال  فيام  الدليل  التامس  أن  نظر: 

رضب من فقدان املرجعية واحلجية.

ضعيـف  مـن  إال  يصـدر  ال  الـكالم  هـذا   ..«
بأسـباب  عـامل  غـري  بالتاريـخ،  جاهـل  اإلميـان، 
كانـت  ملـا  اإلسـالمية  فاألمـة  ؛  النصـر 
متمسـكة بدينهـا يف صـدر اإلسـالم كان لهـا 
العـزة والتمكني والقوة والسـيطرة يف جميع 
نواحـي احليـاة، بـل إن بعـض النـاس يقـول: إن 
الغرب مل يسـتفيدوا ما اسـتفادوه من العلوم 
صـدر  يف  املسـلمني  عـن  نقلـوه  مبـا  إال 
اإلسـالم، ولكـن األمة اإلسـالمية تخلفت كثريًا 
عـن دينها،وابتدعـت يف ديـن اهلل مـا ليس منه 
:عقيـدة، وقـواًل، وفعـاًل، وحصـل بذلـك التأخـر 
علـم  نعلـم  ونحـن  الكبـري،  والتخلـف  الكبـري، 
اليقـني ،ونشـهد اهلل عـز وجـل أننـا لـو رجعنـا 
إىل مـا كان عليـه أسـالفنا يف ديننا ؛لكانت لنا 
 العـزة والكرامـة والظهـور على جميـع الناس. 
ملـك  هرقـل  سـفيان  أبـو  ث  َحـدَّ ملـا  ولهـذا 
دولـة  تعتـرب  الوقـت  ذلـك  يف  والـروم  ـ  الـروم 
الصـالة  عليـه  الرسـول  عليـه  مبـا   - عظمـى 
تقـول  مـا  كان  )إن  قـال:  وأصحابـه؛  والسـالم 
هاتـني(.  قدمـي  حتـت  مـا  فسـيملك   حّقـً 
مـن  وأصحابـه  سـفيان  أبـو  خـرج  وملـا 
أبـي  ابـن  أْمـر  أِمـَر  )لقـد  ؛قـال:  هرقـل  عنـد 
األصفـر(. بنـي  ملـك  ليخافـه  إنـه   كبشـة 
الكافـرة  الغربيـة  الـدول  يف  حصـل  مـا  وأمـا 
امللحـدة مـن التقـدم يف الصناعـات وغريهـا، 
فـإن ديننـا ال مينـع منـه، لـو أننـا التفتنـا إليـه، 
ضيعنـا  وهـذا،  هـذا  ضيعنـا  األسـف  مـع  لكـن 
الديـن  فـإن  وإال  دنيانـا،  وضيعنـا  ديننـا، 

التقـدم«. هـذا  يعـارض  ال  اإلسـالمي 

»جمموع فتاوى ابن عثيمني«  )33/3(
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انعقـد يف مدينـة جـروزين عاصمـة مجهوريـة الشيشـان مؤمتر بعنـوان: »من 
هـم أهـل السـنة واجلامعة، بيـان وتوصيف ملنهـج أهل السـنة واجلامعـة اعتقاًدا 
وفقًهـا وسـلوًكا، وأثـر االنحـراف عنـه عـىل الواقـع«، مـا بـني )24 ذو القعدة 
1437 =  27 أغسـطس 2016م(، وأصـدر بيانه املفرتى، ثـم أعقبه بتوصيات 

: ية خمز

الـرضار؛  مؤمتـر  أباطيـل  مجلـة  ومـن 
التـي نقدمها بياًنـا للنـاس، وتبياًنا للحق:
املؤمتـر يف مدينـة غـروزين  انعقـد   -1
التابعـة  الشيشـان  مجهوريـة  عاصمـة 

االحتاديـة. لروسـيا 
مجهوريـة  رئيـس  هـو  املؤمتـر  راعـي 
الشيشـان رمضـان قاديـروف؛ املعـروف 
بوتـني،  الـرويس  للرئيـس  التـام  بوالئـه 
عـىل  صفحتـه  عـىل  سـطر  إنـه  حتـى 
جنـود  مـن  جنـدي  بأنـه  )الفيسـبوك( 
أن  مسـتعدون  وجنـوده  وأنـه  بوتـني، 
بوتـني!! أجـل  مـن  بحياهتـم  يضحـوا 

2- ناهيك أن الرجل قد مجع بني: 
مرئيـة  مقاطـع  فلـه  الشـهوات؛  فتنـة 
وهـو يرقص مع نسـاء متربجـات احتفااًل 

بوتني. ميـالد  بعيـد 
وفتنـة الشـبهات؛ فهـو صـويف خرايف؛ 
يزعـم أنـه حيتفـظ بشـعرة للرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقـد أقـام احتفـااًل السـتقباهلا يف مطـار 
غـروزين قادمـًة مـن أوزبكسـتان، ويزعم 
يصـل  ملسو هيلع هللا ىلص  ردائـه  مـن  قطعـًة  لديـه  أن 
طوهلـا 50سـم، ويزعـم أن لديـه كـوب 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، ويرفعـه أمـام النـاس ويقبله، 
ويقبلهـا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  شـعرة  لديـه  وأن 

الدكتور حاتم خليل الضامن



56

السلفية
باكًيـا، وفيهـا يرقـص رقصـة املجانني مع 
جمموعـة من جماذيـب الصوفيـة، والرجل 
يعلـن عداءه للسـلفيني ويتهمهـم باخليانة 
اسـتقبل  وعندمـا  اإلسـالم،  لتعاليـم 
مفتـي النظـام البعثـي النصـريي زعم: أن 
السـلفيني قتلـوا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، ويقسـم بـاهلل 

ليقتلنهـم!
أحلك  فيه  األمة  تعيش  وقت  يف   -3
من  األعداء  عليها  تكالب  وقد  ظروفها، 
الفرق  مجيع  معهم  تواطأ  بل  أفق؛  كل 
العاملية،  واملاسونية  الضالة،  الباطنية 
كي  احلاقدة؛  والنصارى  اليهود  وجيوش 
قوس  عن  واجلامعة  السنة  أهل  يرضبوا 
واحدة، يتفاجأ العامل اإلسالمي من حفنة 
بله  أنفسهم  يمثلون  ال  العلم  أدعياء  من 
غريهم: جيتمعون حتت رعاية هذا األفاك 
وال  ليحذروه،   وال  ليعظوه،  ال  األثيم، 
سلفيهم،  املسلمني:  توحيد  إىل  ليدعوا 
الرش:  حتالف  ضد  وأشعرهيم  وصوفيهم، 
اجلدد،  والصفويني  والصهاينة  الصليبيني 
ليعمقوا  بل  ال،  العميلة؛  الباطنية  والفرق 
هذه  يف  حتى  املسلمني  بني  اخلالف 

الظروف العصيبة التي متر هبا األمة!!
4- زعمـوا أن:)أهـل السـنة واجلامعة 
هـم األشـاعرة واملاتريديـة يف االعتقـاد، 
وأهـل املذاهـب األربعـة يف الفقـه، وأهل 
التصـوف الصايف علاًم وأخالًقـا وتزكيًة(، 
وفرقـوا  السـنة  خالفـوا  قـد  هبـذا  وهـم 
اجلامعـة، وأخرجـوا أئمـة اإلسـالم -ممن 
عاشـوا قبل األشـعري واملاتريدي كاملك 
ومسـلم،  والبخـاري  وأمحـد  والشـافعي 
السـنة  أهـل  مسـمى  مـن  وغريهـم- 

واجلامعـة.
ــه:  ــىل أنـ ــدل عـ ــه يـ ــذا كلـ 5- وهـ
ــه  ــر منـ ــي أكثـ ــي إقصائـ ــر انتقائـ مؤمتـ
ـــة  ـــة الثالث ـــاء يف التوصي ـــد ج ـــا: فق عاملًي
رفـــع  »رضورة  وهـــو:  املؤمتـــر،  يف 
ــات  ــني املؤسسـ ــاون بـ ــتوى التعـ مسـ
العلميـــة العريقـــة كاألزهـــر الرشيـــف، 
ـــوت،  ـــة، وحرضم ـــني، والزيتون والقروي
ومراكـــز العلـــم والبحـــث فيـــام بينهـــا 
ـــة يف  ـــة والعلمي ـــات الديني ـــني املؤسس وب
روســـيا االحتاديـــة« مســـتبعدين بذلـــك 
مراكـــز العلـــم األخـــرى يف العـــامل 
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ومـع ذلك كلـه فقـد جـاء يف التوصية 
للحكومـات  نصيحـة  املؤمتـر  يف  الثامنـة 
بــ: »ترشيـع قوانني جتـرم نـرش الكراهية، 
واالحـرتاب  الفتنـة،  عـىل  والتحريـض 
الداخـي، والتعـدي عـىل املقدسـات«!! 
فهل هنـاك ما ينـرش الكراهية وحيرض 
عـىل الفتنـة أكثـر مـن أن تصـف املخالف 
وبـأن  باملتطـرف،  السـنة  أهـل  مـن  لـك 
ا وخطـرًيا، وغريهـا  عنـده انحراًفـا حـادًّ

مـن العبـارات التحريضيـة؟!
الســنة  علــامء  املؤمتــر  جتاهــل   -6
واجلامعــة مــن الســلفيني يف أنحــاء العــامل 
كلــه كان مقصــوًدا؛ فلــو كان املؤمتــر 
ــة، ومل  ــد الكلم ــل إىل توحي ــدف بالفع هي
ــتى  ــلمني بش ــامء املس ــع عل ــمل؛ جلم الش
جيمــع  بياًنــا  ليخرجــوا  توجهاهتــم؛ 
كلمتهــم- ولــو فيــام يتفقــون عليــه- 
ــة يف  ــه، خاص ــوا في ــا اختلف ــوا م ويؤجل
مثــل هــذا الواقــع العصيــب، الــذي 
تكالبــت فيــه عليهــم وهــم مــن كل 
حــدب ينســلون، لكــن مههــم يف إخــراج 

الســنة  أهــل  دائــرة  مــن  الســلفيني 
واجلامعــة أكــرب مــن هــم توحيــد صــف 

املســلمني ضــد عدوهــم!
ال  معدنـه  مـن  الـيشء  كان  وملـا   -7
طابـة  مؤسسـة  نـرشت  فقـد  يسـتغرب؛ 
عـي  احلبيـب  الصـويف  يتزعمهـا  التـي 
اجلفـري: أهنـا التـي نظمـت هـذا املؤمتـر 

عليـه!!  وأنفقـت 
ولعـل هذا يكشـف بجـالء: أن املؤمتر 
بعنايـة  لـه  ومرتـب  سياسـيًّا،  موجـه 
فائقـة مـن قبـل أنظمـة الغـرب بجناحيـه 
كـون  وحلفائهـم،  والغـريب  الرشقـي 
اهلـدف احلقيقـي هـو القضـاء املـربم عىل 
واسـتهداف  املقـاوم،  السـني  اإلسـالم 
السـلفية كدعـوة ومنهج وأفـراد، واعتبار 
السـلفيني أقليـة خارجـة عـن االعتـدال؛ 
ورضهبـم  حصارهـم  ملواصلـة  متهيـًدا 
وحماربتهم واسـتبداهلم كمرجعية منهجية 
وعقائديـة للمسـلمني يف العـامل بمرجعية 
صوفيـة بنكهـة أمريكيـة، ولذلـك وقـف 
كبـار اخلـرباء األمريـكان وعـىل رأسـهم 
برنـارد لويـس ودانييـل بابيـس وراء عقد 
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والفـرق  الصوفيـة  الطـرق  مـع  حتالـف 
الشـيعية مللء السـاحة الدينية والسياسـية 

السـني: يف الوسـط 
فقـــد دعـــت مؤسســـة رانـــد ســـنة 
حتالـــف  تأســـيس  إىل  )2002م( 
ــة  ــة ملواجهـ ــع الصوفيـ ــرتاتيجي مـ اسـ
العـــامل  يف  واجلامعـــة  الســـنة  أهـــل 

اإلســـالمي.
طابــة  مؤسســة  ولــدت   وعندهــا 
لتــؤدي  )2005م(؛  ســنة  الصوفيــة 
ــط  ــام خط ــة ك ــة فائق ــذا بعناي ــدور ه ال
ــع عــىل  ــه يف الغــرب، ومكــن ملــن يرتب ل
عرشــها: أن يتحــرك بــكل يــر وســهوله 
يف الــدول، ويقرتب مــن احلــكام، ويظهر 

ــوال!! ــد باألم ــات، ويم ــىل الفضائي ع
﴿فسـينفقوهنا ثم تكـون عليهم حرة 

ثم يغلبـون﴾ ]األنفال: 36[.

السلف  منهج  خصائص  أعظم  من 
الصالح: أخذ العلم عن األكابر

رضي  مسعود  ابن  اهلل  عبد  قال 
َما  ِبَخْيٍر  النَّاُس  َيَزاُل  عنه: »ال  اهلل 
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص،  َأَتاُهُم اْلِعْلُم ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمَّ
ِمْن  اْلِعْلُم  َجاَء  َفِإَذا  َأَكاِبِرِهْم،  َوِمْن 

ِقَبِل َأَصاِغِرِهْم َفَذاَك ِحنَي َهَلُكوا«.
»املعجم  يف  الطرباين  أخرجه 

الكبري«)8510 (بسند صحيح.
قال ابن قتيبة رحمه اهلل: عن قوله: 
»ال يزال الناس بخري ما أخذوا العلم 
الناس  يزال  ال  يريد  أكابرهم«؛   عن 
بخري ما كان علماؤهم املشايخ ومل 
يكن علماؤهم األحداث؛ ألنَّ الشيخ 
وحدته  الشباب  متعُة  عنه  زالت  قد 
واستصــــــحب  وسفـــــــهه،  وعجـــلته 
عليه  يدخل  فال  واخلربة  التجربة 
عليه  يغلب  وال  الشبهة  علمه  يف 
وال  الطمع  به  مييل  وال  الهوى 
احلدث،  إستزالل  الشيطان  يستزله 
والهيبة،  واجلاللة  الوقار  السن  ومع 
واحلدث قد تدخل عليه هذا األمور 
التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت 

عليه وأفتى هلك وأهلك«.
) نصيحة أهل احلديث للبغدادي(.
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حكم إمامة العاجز

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله.
أما بعد:

فقد صح عن أنس بن مالك ◙: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ركب فرًسا فرصع 
عنه، فجحش شقه األيمن؛ فصىل صالة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه 
قعوًدا، فلام انرصف؛ قال: »إنام جعل اإلمام ليؤتم به؛ فإذا صىل قائاًم فصلوا قياما، 
فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع اهلل ملن محده؛ فقولوا: ربنا 
جلوًسا  فصلوا  جالًسا،  صىل  وإذا  قياًما؛  فصلوا  قائاًم؛  صىل  وإذا  احلمد؛  ولك 

أمجعون« ]البخاري:648[.

الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه اهلل

▲  أهنا قالت: صىل  وعن عائشة 
جالًسا،  شاٍك  وهو  بيته  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
أن  إليهم  فأشار  قياًما؛  قوم  وراءه  وصىل 
جعل  »إنام  قال:  انرصف  فلام  اجلسوا، 
فاركعوا،  ركع  فإذا  به،  ليؤتم  اإلمام 
]657 البخاري:   [ فارفعوا«.  رفع  وإذا 
»صىل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  أن   ▲ وعنها 
آخر صالة صالها بالناس قاعًدا، والقوم 

خلفه قيام«. ] مسلم: 411[.

إمامة  حكم  يف  الفقهاء  اختلف   ولذا 
العاجز عن القيام بالقائمني:

احلسن  بن  وحممد  املالكية،  فذهب   -
صحتها،  عدم  إىل  واحلنابلة  احلنفية،  من 
وأوجبوا عىل اإلمام إذا طرأ عليه ما يمنعه 
من القيام أن يستخلف قادًرا عليه، وعللوا 
ذلك: بأنه عجز عن ركن من األركان؛ فلم 
يصح االقتداء به كالعاجز عن القراءة إال 
بمثله، واستثنى احلنابلُة اإلماَم الراتب وهو 
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املذهب؛ بدليل صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالصحابة 
املتقدمة  األحاديث  يف  كام  جالس  وهو 
»الرشح   ،)142/1( الصنائع«  ]»بدائع 
الدسوقي«  حاشية  مع  للدردير  الكبري 
 ،)359/1( اجلليل«  »منح   ،)327/1(
»الروض   ،)477/1( القناع«  »كشاف 
املربع مع حاشية ابن قاسم« )314/2 ([

صحة  إىل  والشافعية  احلنفية  ذهب 
قالوا:  أهنم  إال  بالقاعد؛  القائم  اقتداء 
من  مى  بام  واستدلوا  قائاًم،  خلفه  يصي 
األحاديث، وأن آخر األمر من رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: أنه صىل قاعًدا، وصلوا خلفه قياًما.
وقالوا: هذا ناسخ ملا قبله.

بني  ومجعوا  النسخ،  احلنابلة  ونفى   -
ابتدأ الصالة  بتفريقهم بني من  األحاديث 
]»بدائع  جالًسا  ابتدأها  من  وبني  قائاًم 
الصنائع« )142/1(،    »حاشية ابن عابدين« 
)588/1(، »األم« للشافعي )199/1(، 
 ،)265/4( للنووي  »املجموع« 
.])162/2( قدامة  البن  »املغني« 
أمحد  عن  ورواية  الظاهرية  وذهب   -
إىل  املنذر  وابن  وإسحاق  واألوزاعي 

خلفه  والصالة  بالعاجز  االقتداء  صحة 
ابن سعدي  اختيار  قعوًدا كام يصي، وهو 

.ô وابن عثيمني
الصالة  ابتدأ  من  بني  احلنابلة  وفّرق   -
جالًسا؛  ابتدأها  ومن  جلس،  ثم  قائاًم 
الصورة  يف  املأموم  جلوس  من  فمنعوا 
الثانية  الصورة  يف  جيلس  وقالوا:  األوىل، 
]»املغني« البن قدامة )162/2(، »مسائل 
»اإلنصاف«  أمحد وإسحاق« )162/2(، 
البن  »املحىل«   ،)262/2( للمرداوي 
اجللية«  »املختارات   ،)103/2( حزم 
عثيمني«  ابن  رسائل  و»جمموع   ،)46(

.])149/15(
ومجيعهم استدل عىل صحة إمامة العاجز 
يف  الواردة  األحاديث  بعموم  باألصحاء 
راتًبا من غريه،  إماًما  ذلك، وأهنا مل ختص 
وال فرق يف املعنى بني اإلمام الراتب وغري 
الراتب؛ وألن العاجز قد أتى بكل ما تصح 
به صالته لنفسه، وقالوا: إن اجللوس بدل 
عن القيام، والبدل عند العجز عن األصل 
األصل. مقام  يقوم  حتصيله  تعذر  أو 

السعدي  عبدالرمحن  الشيخ  قال 
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♫: » والصحيح صحة إمامة العاجز 
من  يشء  أو  الصالة  أركان  من  يشء  عن 
وسواء  عليه،  يقدر  بام  أتى  إذا  رشوطها 
كان إمام احلي أو غريه،وسواء كان بمثله 
يدل  الذي  هو  القول  وهذا  مثله،  بغري  أو 
»يؤم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  فإن  العمومات؛  عليه 
آخره،  إىل  اهلل«  لكتاب  أقرؤهم  القوم 
يشمل هذا العاجز كغريه، وكذلك صالته 
القيام  ملا عجز عن  العاجز جالًسا  أن  ملسو هيلع هللا ىلص 
يف  كان  وما  هذه،  مثل  جواز  عىل  دليل 
معناها، وتعليل ذلك: أنه إمام احلي، وأن 
غري إمام احلي ال جيوز فيه ذلك، تعليل غري 
مسلم؛ فإن إمام احلي كغريه من األئمة، ال 
وأيًضا  غريه،  وبني  بينه  احلقيقة  يف  فرق 
احلي  إمام  فإن  القيام؛  بغري  منقوض  فإنه 
هذا  يؤيد  ومما  واحًدا..  قواًل  كغريه  فيها 
األركان  عن  العاجز  أن  الصحيح  القول 
والرشوط مل يرتك يف احلقيقة شيًئا الزًما بل 
الواجب عليه ما يقدر عليه فقط وصالته 
كاملة ال نقص فيها بوجه، فام الذي أوجب 
بطالن إمامته وعدم صحتها؟ وألن نفس 
صالة املأموم غري مرتبطة بصالة إمامه إال 

كسبت  ما  هلا  نفس  فكل  فقط،  باملتابعة 
طردنا  لو  وألننا  اكتسبت؛  ما  وعليها 
التعليل الذي علل به املانع من إمامته لقلنا 
ال تصح إمامة املتيمم إال بمثله، وال إمامة 
ذلك  ونحو  بمثله،  إال  حائل  عىل  املاسح 

من املسائل التي ال يمكن القول هبا.
فعلم أن القول الصواب: أن اإلمام إذا 
مل خيل بيشء مما جيب عليه بنفسه أن إمامته 
صحيحة كصالته، وإن شئت أن تقول: كل 
من صحت صالته بنفسه صحت إمامته، 
تصح  وال  إمامته  تصح  عكس؛فقد  بال 
أن  فعرفت  حدثه  جهل  كالذي  صالته 
مسألة اإلمامة أخف وأعم عن مسألة صحة 
.])46( اجللية«:  ]»املختارات  الصالة« 

العاجز  إمامة  صحة  والصواب  قلت: 
بغري العاجزين مطلقًا؛ لعموم األحاديث، 
اإلمام  بني  التفريق  عىل  دليل  يأت  ومل 
الراتب وغريه؛ وألنه يصي صالة صحيحة 

لنفسه؛ فيجوز أن يصي بغريه.
واهلل تعاىل أعلم، وهو املوفق للصواب، 
واهلادى إىل سواء السبيل، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه.
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خوف السلف من فـتـنـة النساء 

- عن أيب املليح سمعت ميمون بن مهران يقول : »ألن أومتن عىل بيت مال أحب إيل من 
أن أومتن عىل امرأة« ]»سري أعالم النبالء« )77/5([.

- وعن عطاء؛ قال: »لو ائتمنت عىل بيت مال لكنت أمينًا، وال آمن نفيس عىل أمة شوهاء«، 
قال الذهبي: »صدق ♫«  ]املصدر السابق )88-87/5([.

- عن محيد بن هالل؛ قال :كان منا رجل يقال له: األسود بن كلثوم، و كان إذا مشى ال 
ِقرٌص، و هناك نسوة ولعل إحداهن تكون  يومئذ  يمر ويف اجلدر  جياوز برصه قدمه، و كان 
واضعة يعني ثوهبا أو مخارها؛ فإذا رأينه راعهن ثم يقلن : كال إنه أسود بن كلثوم ]»الزهد« 

ألمحد )256([.
- عن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري يف يوم عيد؛ فقال : »إن أول ما نبدأ به يف يومنا 

غض أبصارنا« ]»الورع« البن أيب الدنيا )66([.
- عن أيب حكيم؛ قال : خرج حسان بن أيب سنان يوم العيد، فلام رجع قالت له امرأته : كم 

من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟
 فلام أكثرت عليه؛ قال : »وحيك ما نظرت إال يف إهبامي منذ خرجت حتى رجعت إليك« 

]»الورع« البن أيب الدنيا )68([.
- عن العالء بن زياد؛ قال: »ال تتبع برصك رداء املرأة؛ فإن النظر جيعل شهوة يف القلب« 

]»الزهد« ألمحد )311([.
القلب«  بمعرفة احلق من  الباطل تذهب  إىل  النظر  قال: »كثرة  أدهم؛  بن  إبراهيم  - عن 

]»حلية األولياء« )2/8([.
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 سلفيو الهند
بني مطرقة الهندوس وسندان أهل البدع

ال يزال السـلفيون يف اهلند يتعرضون ألنـواع من األذى واحلقد والتحريض، 
وذلـك من قبـل الديوبنديني والتبليغيـني وغريهم من أفراخ أهـل البدع، الذين 
حياولـون مـن حني آلخـر، وبشـتى الوسـائل واحليل إيذاء السـلفيني، وتشـويه 
صورهتـم وتنفـري العامة منهم عنهـم داخل البـالد وخارجهـا، فأحياًنا يعقدون 
ويدلـون  السـلفيني،  ضـد  القـرارات  فيهـا  ويقـررون  والنـدوات  املؤمتـرات 
بالترصحيـات املعادية هلـم، وأحياًنا ينـرشون عنهم األخبار الكاذبـة، ويلصقون 
هبـم التهـم الباطلة، وأحياًنا يرسـلون الوفود للوشـاية هبم لـدى بعض اجلهات 
الرسـمية والـدول املعنيـة، وأحياًنـا خيـرج اجليـش التبليغـي جمهـًزا، فيقدم عىل 

هدم مسـاجد السـلفيني أو االسـتيالء عـىل مراكزهم!!

األستاذ عبد السالم شكيل

ولألسـف يفعلـون كل هـذه األفاعيل 
الضيقـة،  املذهبيـة  مصاحلهـم  ألجـل 
األغلبيـة  غـرور  يف  وقوعهـم  وبسـبب 
عداؤهـم  ويـزداد  األعظـم،  والسـواد 
وعنادهـم مـن السـلفيني يوًمـا بعـد يوم، 
ا وانتشـاًرا هلـم  كلـام يـرون يف العـامل مـدًّ
ولدعوهتـم السـلفية الصادقـة املبنيـة عىل 

الكتـاب والسـنة ومنهـج سـلف األمـة.
ومن هذا القبيل ما حصل من قبل أحد 
الدين  بدر  موالنا  املدعو  الربملان  نواب 
أمجل قاسمي الذي يعد من كبار الديوبندية 
وساداهتا، عندما اهتم السلفيني باإلرهاب 
أمام جلسة الربملان املفتوحة التي عقدت يف 
يوم اخلميس املوافق )2018/12/27م( 
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الطالق  جتريم  قانون  مرشوع  ملناقشة 
بكلمة  الزوج  يتلفظ  أن  )وهو  الثالث 
»الطالق« ثالث مرات يف دفعة واحدة(، 
فكان من املفرتض أن يتحدث حول هذا 
مفاسده  ويبني  باألدلة،  ويعارضه  القانون 
ومسلكه،  موقفه  ويوضح  وأرضاره، 
ويرفع القناع عن وجه احلكومة وأهدافها 
لكنه  القانون،  هذا  مترير  وراء  اخلبيثة 
لألسف الشديد مل يفعل ذلك كله أبًدا، بل 
وأتى  الربملان،  تاريخ  يف  عمل  بأغبى  قام 
مجعهم،  ويفرق  املسلمني  كلمة  يشتت  بام 
إياهم  ومتهاًم  السلفيني  عىل  اللوم  ملقًيا 
حرمة  يراعي  أن  دون  من  باإلرهاب، 
املنصب الذي يتواله، ومن دون أن يفكر 
يف خطورة التوقيت واملكان ويف العواقب 

الوخيمة التي ترتتب عىل ذلك.
هذا  اهتامه  يثري  أن  ا  جدًّ الطبيعي  ومن 
جيرح  وأن  واستياءهم،  السلفيني  غضب 
مشاعرهم ومشاعر الرشفاء واملخلصني يف 
ردود  تصدر  وأن  وخارجها،  اهلند  داخل 
أفعال قوية من عامة السلفيني وخاصتهم. 
عن  تراجع  املذكور  أن  من  وبالرغم 

آثار  أن  إال  رسميًّا؛  اعتذاره  وقدم  اهتامه 
قلوب  جترح  تزال  ال  الباطل(  )اهتامه 
يصدر  مل  ذلك  ألن  ونفوسهم؛  الكثريين 
عن شخص عادي، بل صدر عن شخص 
-أيًضا-  وهو  الربملان،  يف  نائب  مسؤول 
اإلسالمية،  ديوبند  جامعة  خرجيي  أحد 
وعضو فعال يف جملس إدارهتا، وعضو يف 
األخرى،  الدينية  واملؤسسات  اجلمعيات 
العطورات  رشكة  صاحب  -أيًضا-  وهو 
»أمجل  شهرية  عاملية  جتارية  ماركة  ذات 
إىل  اإلرهاب  اهتام  توجيه  وإن  للعطور«، 
أحد األشخاص أو اجلمعيات أو املنظامت 
شخص  ومن  العرص  هذا  يف  وخاصة 
منصة  ومن  املنتخب  كالنائب  مسؤول 
إنه  شك  ال  اهلند؛  مثل  بلد  ويف  كالربملان 
وأنكى  وأجرح  يتصور،  مما  وأخطر  أشد 

من رضب السيف والسنان. 
جراحات السنان لها التـئـام

وال يلتام ما جرح اللســان
وأيًضا:

وجرح السيف تدمله فيبـرى 
ويبقى الدهر ما جرح اللسان
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ورؤساء  اجلامعات  قادة  صمت  أن  كام 
علامء  مجعية  مثل:  اإلسالمية؛  اهليئات 
الندوة  وجامعة  ديوبند،  وجامعة  اهلند، 
ألمر  إنه  واهلل  االهتام(  )هذا  إزاء  وغريها 
عدم  عىل  ويدل  للغاية،  وخمزي  مؤسف 
وعىل  املسلمني،  كلمة  مجع  يف  جديتهم 
عدم إمكانية خروجهم من ضيق العباءات 

الطائفية واملذهبية. 
واإلدانات  الردود  من  جاء  ما  وأما 
إنام هي جمرد  قبل بعض شخصياهتم؛  من 
إشارات أو جمامالت ال تتقوى وال تتجاوز 
أهل  مجعية  بأن  العلم  مع  باألفواه،  القول 
هذه  يف  األغلبية  رأي  وافقت  احلديث 
مع  املذكورة  الطالق  مسألة  أي:  املسألة؛ 
نصوص  عىل  املبني  ملذهبهم  خمالًفا  كونه 
مجع  عىل  حفاًظا  وذلك  والسنة،  القرآن 

الكلمة ووحدة الصف. 
ولكـن مـاذا حصلت عليـه يف املقابل؟ 
وصفـت بأهنـا مجاعـة إرهابية تقـوم وراء 
حتصـل  التـي  اإلرهابيـة  العمليـات  كل 
إال  اإلحسـان  جـزاء  وهـل  البـالد،  يف 

والبهتـان؟ اإلسـاءة  أم  اإلحسـان 

متعدد  بلد  اهلند  بأن  اجلميع  يعلم  وكام 
األعراق والديانات واحلضارات، ومتنوع 
اللغات واللهجات والثقافات، ويعد سابع 
أكرب بلد من حيث املساحة، وثاين أضخم 
يتجاوز  الذين  السكان،  حيث  من  بلد 
ويدين  نسمة،  مليار  من  أكثر  عددهم 
تبلغ  املسلمون  بينام  باهلندوسية،  غالبيتهم 
نسبتهم حوايل )25%( من إمجايل السكان 
فهم  الواقعية،  اإلحصائيات  بعض  وفق 
يف  إسالمي  جتمع  أكرب  بذلك  يشكلون 

العامل بعد إندونيسيا.
وبالرغـم من أن دسـتور البالد يسـمح 
للجميع -للمسـلمني وغريهم-بمامرسـة 
شـعائرهم الدينية ومشـاركتهم يف العملية 
إال  متييـز؛  وبـال  حريـة  بـكل  السياسـية 
أن الطابـع اهلنـدويس والوضـع الطائفـي 
مهـا الغالبـان عـىل املجتمـع بصفـة عامة، 
واملسـلمون بالـذات يواجهـون الظروف 
منـذ  اخلطـرية  والتحديـات  السـيئة 
اسـتقالل البـالد، وإن املتأمـل يف حاهلـم 
يلحـظ مظاهـر الضعف واليـأس والتبعية 
والتخلـف لـدى أغلبهـم ويف كل جانـب 
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مـن جوانـب حياهتـم املختلفـة. 

األسوأ  هي  الراهنة  ظروفهم  وتعد  بل 
بالنسبة هلم منذ االستقالل، فالبلد بأكمله 
ومتغريات خطرية،  بمنعطفات  يمر حاليًّا 
بسبب وصول األحزاب القومية املتشددة 
إىل سدة احلكم، وبسبب سياساهتا العدائية 
والعنرصية وأجنداهتا املسمومة اهلادفة إىل 
فبداًل  هويتهم.  وتدمري  املسلمني  تفكيك 
من أن يتحد املسلمون ويسعوا لتوثيق عرى 
األمة  أبناء  بني  واإليامن  واملحبة  األخوة 
الواحدة، وأن تكون هلم كلمة موحدة يف 
مثل هذه الظروف الصعبة؛ نراهم لألسف 
الشديد ينقسمون إىل أحزاب وفرق خمتلفة، 
واألشد من ذلك بأننا نرى هؤالء املفرتقني 
جيعلون حزهبم ومجاعتهم هو حمور الوالء 
ومبدأ  والبغض،  احلب  وأساس  والرباء، 
بعضهم  االتفاق واالفرتاق، حيث يضلل 
حتى  بعًضا،  بعضهم  ويكفر  بعًضا، 
إىل  األخرية  اآلونة  يف  األمور  وصلت 
الطائفية  رسوخ  وإىل  والصدام،  القتال 
لتتكدر  الكثريين  أذهان  يف  واحلزبية 
بغيضة  بنعرات  لفرتة  فرتة  من  األجواء 

الواحدة  األمة  ولتزداد  كرهية،  وشعارات 
حني  يف  وهواًنا،  وضعًفا  وتشتًتا  تفرًقا 
ضدهم  وخيططون  األعداء،  هبم  يرتبص 
بينهم  الفرقة  نار  ويشعلون  هناًرا،  أو  لياًل 

لتكسريهم ومتزيقهم وإهناء وجودهم.
هل  احلرجة  الظروف  هذه  مثل  ففي 
يعقل أن يصدر مثل هذا االهتام جتاه مجاعة 
املسلمني؟ ومن شخص يعد عاملـًا وعضًوا 
بل  معقول،  غري  هذا  الربملان؟  يف  بارًزا 

مرفوض مجلة وتفصياًل.
االهتامات  من  سبقه  وما  االهتام  فهذا 
الديابنة  بعض  قبل  من  واالفرتاءات 
والصوفيني القبوريني يف حق السلفيني فيام 
يتعلق باإلرهاب؛ إنام هو زور وهبتان، مع 
يعلم  وغريهم-  -الديوبنديني  اجلميع  أن 
هم  وعلامءهم  السلفيني  بأن  اليقني  علم 
والفساد،  والتطرف  اإلرهاب  أعداء  أشد 
واالعتداء يف  واخلروج  البغي  أعداء  وألد 
العامل، وذلك ألجل إيامهنم القوي بثوابت 
يأمر  والذي  العظيمة،  ومبادئه  اإلسالم 
عن  وينهاهم  واإلحسان،  بالعدل  أهله 

الظلم واجلور والعدوان.
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حماربة  يف  نبيلة  مواقف  للسلفيني  وإن 
وأشكاله،  صوره  بجميع  اإلرهاب 
األفكار  مكافحة  يف  جليلة  ومساعي 
التاريخ  املتطرفة عرب  والتنظيامت  املتشددة 
والزمن، فال تكاد ختلو مكتبة من املكتبات 
ومقاالت  مؤلفات  وفيها  إال  اإلسالمية 
سلفية حتذر الناس من هذا الداء العضال 
يف  بالوقوف  وتنادي  اخلطري،  والوباء 
مع  واحلزم  جذوره،  من  واجتثاثه  وجهه، 
وجتفيف  ومروجيه،  ومرتكبيه  صانعيه 
منابعه وموارده. بل ال يكون األمر مبالًغا 
السلفيني  العلامء  جهود  بأن  قيل:  إذا  فيه 
واملساعي  العلمية  اجلهود  كل  تفوق 
اإلرهاب  حماربة  يف  والرتبوية  الفكرية 
كل  ومع  احلارض.  عرصنا  يف  والتطرف 
هجامت  من  القلب  حيزن  ما  نرى  ذلك 
ومبادئهم  السلفيني  ضد  رشسة  إعالمية 

ومناهجهم.
ربـاين  منهـج  السـلفية  أن  شـك  وال 
أصيـل، ومنهـاج نبـوي قويم، تقـوم عىل 
مبـدأ التمسـك بالكتـاب والسـنة ومنهج 
األصالـة  بـني  وجتمـع  األمـة،  سـلف 

السـليمة  الفطـرة  وبـني  واملعـارصة، 
بالوسـطية  وتتميـز  املدنيـة،  واحلضـارة 
واأللفـة  بالتسـامح  وتتسـم  واالعتـدال، 
والسـالم والرمحـة، وتقـدر عـىل التعامـل 
والتعايـش مـع خمتلـف احلـاالت ومتنوع 
زمـان  لـكل  وتصلـح  املجتمعـات، 
ومـرص.  عـرص  كل  َوُتْصلـح  ومـكان، 

بل هي الدين واحلياة والعمل والنجاة، 
واالزدهار،  والرقي  العز  مصدر  وهي 
النرص والفوز والرفعة والتمكني،  وشعار 
جاء  الذي  لإلسالم  صورة  أوضح  وهي 
من  وإخراجها  مجعاء  البرشية  إلسعاد 
أنوار  إىل  والفساد  واجلور  الرشك  ظلامت 
كام  وليس  والصالح،  والعدل  التوحيد 
الغلظة  منهج  بأهنا  يتهم  أو  بعضهم  يظن 
العنف والرفض وعدم  والقسوة، وطريق 
إهنا  بل  أبًدا،  ال  باآلخر،  والقبول  الرضا 
العنف  أشكال  سائر  حتارب  احلقيقة  يف 
اإلرهاب  صور  ومجيع  والتعصب، 

والتطرف.
واإلرهاب ال دين له وال ملة، وال عرق 
جنسية،  وال  له  وطن  وال  هوية،  وال  له 
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فهو وباء عاملي خطري ال يفرق بني مسلم 
بني  وال  وامرأة،  طفل  بني  وال  وكافر، 
قريب وبعيد، وال بني مسجد ومعبد، بل 
احلرث  وحيرق  واليابس،  األخرض  يأكل 

والنسل. 
بـني  اخللـط  الكبـري  اخلطـأ  مـن  وإنـه 
السـلفية وبني هذه املجموعـات اإلرهابية 
اإلسـالم،  مسـمى  حتـت  تقاتـل  التـي 
فقـد أسـاءت هـذه املجموعـات املتطرفة 
بسـبب  واملسـلمني  اإلسـالم  إىل  كثـرًيا 
ترصفاهتـا الوحشـية وأفكارها الفاسـدة، 
واملرتبصـون  األعـداء  اسـتخدم  حيـث 
لشـن  وذريعـة  كأداة  املجموعـات  هـذه 
محالت رشسـة ضد اإلسـالم واملسلمني، 
ولتشـويه صورهتـم النقيـة وتوجيه سـهام 
خبيثـة ملوثـة إليهـم عـرب وسـائل ماكـرة 
املسـلمني  ولتخذيـل  فاجـرة،  وقنـوات 
وحماربتهـم وغـزو بالدهـم ظلـاًم وجـوًرا 
أن  إىل  األمـر  وصـل  حتـى  وعدواًنـا، 
إرهابيًّـا،  متديـن  كل  نظرهـم  يف  أصبـح 
اللحيـة  وصـارت  متطرًفـا،  ملتـزم  وكل 
منهـا  خيافـون  للتخلـف:  شـعاًرا  لدهيـم 

وينظـرون إليهـا بعـني الشـك والريبـة.
اهتام  احلقيقة  يف  هو  السلفية  فاهتام 
بريء من مجيع  لدين اإلسالم، واإلسالم 
االهتامات الباطلة، وعىل األمة اإلسالمية 
اجلهود  وتضافر  والتكاتف  التوحد  مجعاء 

يف مواجهة اإلرهاب واألفكار املتطرفة. 
قال تعاىل: ﴿وأطيعوا اهلل ورسوله وال 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا 

إن اهللَّ مع الّصابرين﴾ ]األنفال: 46[. 
وملا كان اليشء باليشء يذكر؛ فال بأس 
املسلمني  من  املعارضني  بعض  ذكر  من 

للدعوة السلفية يف شبه القارة اهلندية.
املسلمني  من  املعارضني  أبرز  من   -1
اهلندية  القارة  شبه  يف  السلفية  للدعوة 
للصحابة  فعداؤهم  والروافض:  الشيعة 
أهل  من  وعنادهم  معروف،  واألئمة 
إىل  للجميع ال حيتاج  باين  السنة واجلامعة 

تفاصيل. 
الربيلويـة   - -أيًضـا  ومنهـم   -2
أنفسـهم:  يسـمون  الذيـن  والقبوريـون 
القـارة  شـبه  يف  واجلامعـة  السـنة  أهـل 
اهلنديـة، وينتمـون إىل إمـام البدعـة أمحـد 
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رضـا خـان الربيلـوي، نسـبة إىل إحـدى 
مـدن واليـة أترابراديـش اهلنـد، ويعدون 
أهنـم  واحلـق  مضلـني،  ضالـني  غريهـم 
ضالـون وغارقـون يف البـدع واخلرافات، 
آخـر. واد  يف  السـنة  وأهـل  واد  يف  فهـم 
3- ومنهم أيًضا الديوبندية والصوفيون 
وينتمون  ديوبند،  إىل  ينتسبون  الذين 
إىل  العقيدة  ويف  احلنفية،  إىل  الفروع  يف 
إىل  السلوك  ويف  واملاتريدية،  األشاعرة 
النقشبندية،  األربعة:  الصوفية  الطرق 
والسهروردية،  واجلشتية،  والقادرية، 
الستة  اإللياسية  األصول  إىل  التبليغ  ويف 

املعروفة.
السـلفية  للدعـوة  عداؤهـم  وكان 
كبـار  لـدى  وجليًّـا  ظاهـًرا  وأصحاهبـا 
أظهـروا  والذيـن  منهـم،  املتقدمـني 
املجلـدات  وألفـوا  وبغضهـم،  عنادهـم 
يف الـرد عـىل الدعـوة السـلفية وأتباعهـا؛ 
أمحـد  خليـل  املعـروف  شـيخهم  مثـل: 
السـهارنفوري يف كتابه املعـروف: )املهند 
أمحـد  حسـني  والشـيخ  املفنـد(،  عـىل 
مـدين )امللقـب بشـيخ اإلسـالم( يف كتابه 

املشـهور: )الشـهاب الثاقـب يف الـرد عىل 
املسـرتق الـكاذب(، والشـيخ أنـور شـاه 
احلديـث(  بشـيخ  )املشـهور  الكشـمريي 
يف حاشـيته )فيـض البـاري عـىل صحيح 
علـامء  كبـار  مـن  وغريهـم  البخـاري(، 

وفقهائهـم.  وسـاداهتم  الديابنـة 
العداوة  إعالن  يف  حاهلم  كان  وهكذا 
القديم،  يف  وأتباعها  الدعوة  هذه  جتاه 
يلجؤون  أذكياء:  اليوم  أصبحوا  ولكنهم 
ويظهرون  واحليل،  اخلداع  وسائل  إىل 
العداء والبغض يف مكان دون آخر، ولدى 

جهات وشخصيات دون أخرى. 
وال ندري! ملاذا هم يلجؤون إىل وسائل 

احليل واخلداع؟
قراراهتم  من  أليس  -أيًضا-  ونتساءل 
املوقرة يف املؤمترات والندوات بأن اخلروج 

من املذاهب األربعة كفر وإحلاد وزندقة؟
عندما  أنفسهم  ينسون  لألسف  ولكن 

يقولون:
واملاتريدية  األشاعرة  مذهب  عىل  بأننا 

يف االعتقاد.
يف  األربعـة  الصوفيـة  طـرق  وعـىل 
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. ك لسـلو ا

مذاهب  عن  سافًرا  خروًجا  هذا  أليس 
األئمة األربعة ومعتقداهتم؟

فهل كان أحد األئمة أشعرًيا أو ماتريدًيا 
أو صوفًيا أو قادرًيا أو جشتًيا أو نقشبندًيا 

أو سهروردًيا؟
باألموات  يتوسل  أحدهم  كان  وهل 

والقبور ويتشفع باألولياء واألرضحة؟
وهل كان أحدهم يقول بوحدة الوجود 

واحللول واالحتاد؟ 
املذاهب  من  القوم  هؤالء  خرج  فلامذا 

األربعة يف اإليامن والعقيدة والسلوك؟
وماذا ُيسّمى خروجهم هذا لدى العوام 

واخلواص؟
الدعـوة  مـن  والقلـق  اخلـوف  وملـاذا 

وأتباعهـا؟ السـلفية 
هـذه تسـاؤالت جوهريـة وغريها تثار 
اآلن  وهـم  والغيوريـن،  العقـالء  لـدى 

يريـدون اإلجابـة املقنعـة عنهـا!!
يف  الــكالم  طــال  فقــد  ومعــذرة! 
النــاس؛ بســبب وقوعهــم يف  هــؤالء 
األعظــم،  والســواد  األغلبيــة  غــرور 

وبســبب زعمهــم: أهنــم أهــل احلــق 
فقــط يف هــذا الزمــان، وأمــا غريهــم 
فهــم يف الزيــغ والضــالل، وبســب خفــاء 
موقفهــم وغمــوض أمرهــم لــدى كثــري 

ــاس. ــن الن م
فعلينــا أن نتحــد ونجتهــد يف نــرش 
والدفــاع  الصادقــة،  اإلســالم  دعــوة 
عنهــا وعــن أصحاهبــا، ونعمــل باحلكمــة 
بالتــي  ونجــادل  احلســنة،  واملوعظــة 
هــي أحســن للتــي هــي أقــوم، ونقتــدي 
بالعلــامء الربانيــني الصادقــني، وأن تكون 
الوســطية واالعتــدال شــعاًرا ومنهًجــا لنا 
ــرف،  ــو والتط ــب الغل ــا، ونجتن يف حياتن
ونصــرب ونتحمــل، وندعــو اهلل أن حيفــظ 
هــذه الدعــوة وأصحاهبــا مــن كل رش 

ــروه. ــوء ومك وس

فتح الهند يف آخر الزمان
ـِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل  َعـْن َثْوَبـاَن َمْوَلـى َرُسـوِل اللَّ
ـُه ِمـْن  ِتـي َأْحَرَزُهَمـا اللَّ ـهِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِعَصاَبَتـاِن ِمـْن أُمَّ اللَّ
َمـَع  َتُكـوُن  َوِعَصاَبـٌة   ، اْلِهْنـَد  َتْغـُزو  ِعَصاَبـٌة   : ـاِر  النَّ

ـَلام«. السَّ َعَلْيِهَمـا  َمْرَيـَم  ْبـِن  ِعيَسـى 
يف  األلبــاين  وصححــه  أحمــد،  واإلمــام  النســائي،  رواه 

.)1934( الصحيحــة«  »السلســلة 
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ال
جهود العالمة اجملاهد حممد تقي الدين الهاليل

يف نشر الدعوة السلفية

مــن نعمــة اهلل تعــاىل أن جعــل يف كل زمــان فــرتة مــن الرســل بقايــا مــن أهــل 
ــون  ــىل األذى، حيي ــم ع ــربون منه ــدى، ويص ــل إىل اهل ــن ض ــون م ــم: يدع العل
بكتــاب اهلل عــز وجــل املوتــى، ويبــرصون بنــور اهلل أهــل العمــى، فكــم مــن قتيــل 

إلبليــس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه.

األستاذ أنس البخاري المغربي

ومن تلكم البقايا القليلة العالمة الدكتور 
حممد تقي الدين اهلاليل ♫، فقد كان داعًيا 
إىل اهلل عىل بصرية: ال خيشى يف اهلل لومة الئم، 
نارًشا للتوحيد والسنة، مستعماًل يف ذلك شتى 
واخلطب،  باملناظرات،  الوسائل:  و  الطرق 
يف  شئت  ما  وقل  واألشعار..  واملقاالت، 
الرشيعة  إىل  الدعوة  يف  وجوالته  صوالته 
الصالح. السلف  عليه  كان  ما  وعىل  الغراء، 

والعالمة حممد تقي الدين اهلاليل ♫ 
من علامء الدعوة السلفية وجمددهيا يف العصور 
والعامة  اخلاصة  عند  ومعروف  املتأخرة، 

بأحداثه املثرية يف الذب عن الدعوة السلفية: 
التوحيد  ونرش  والبدع،  الرشك  قمع  من 
وشايات  من  كثرًيا  ذلك  يف  ولقي  والسنة، 
يف  كثرية  وعقبات  وشتم  سب  و  اهتامات  و 
اختيار  احلكمة  من  كان  لذلك  دعوته؛  قبول 
بعض جهوده يف نرش السلفية يف بقاع العامل؛ 
بمواقفه  السلفيون  العلم  طالب  ليستأنس 
من  نامدج  بعض  وذكر  احلميدة،  السلفية 
السلفية  اجلادة  عن  للحادين  تعاىل  اهلل  انتقام 
سنة  من  أن  و  تعاىل،  اهلل  ألولياء  واملعادين 
الزمن. طال  مهام  مبطل  كل  فضح  تعاىل  اهلل 
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علــى  وافرتاؤهــم  البــدع  أهــل  كــذب   -1

 : لســلفيني ا
بدأ الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل رحلته 
يف الدعوة إىل اهلل يف بالد مرص بعد توبته من 
اإلسكندرية،  إىل  فتوجه  التيجانية؛  الطريقة 
سجلامسة  قبيلته  من  بيت  أهل  فيها  ووجد 
ففرحوا  فيها،  مستوطنني  األقىص  باملغرب 
بقدومه ظنًّا منهم: أنه تيجاين مثلهم؛ ملعرفتهم 
وكانوا  بالده،  علامء  من  كان  الذي  بوالده 
غارقني يف الطريقة متشبثني هبا، فأراد الشيخ 
هلم  اليظهر  بأن  احلكمة  معهم  يستعمل  أن 
فأخذ  التيجانية،  الطريقة  سلفيته وبراءته من 
يتلطف معهم يف انتقاد بعض األمور البدعية 
عند الطريقة كالذكر اجلامعي بصوت واحد، 

فحصل له أول فتنة وامتحان:
♫: ».. فجاء رجل مرصي من  قال 
إخواننا  )يا  هلم:  وقال  اإلسكندرية،  تيجاين 
من  وخيرك  خيش  شفته  بعيني  ده  الراجل  أنا 
مسكد الوهابية بالرمل، والوهابية ما بيخلوا 
منهم(؛  كان  إذا  إال  مسكدهم  يف  خيش  حد 
معناه: يعني رأيت هذا الرجل -يعني كاتب 
الوهابية  مسجد  يف  وخيرج  يدخل  املقال- 

برمل اإلسكندرية، ومن عادة الوهابيني أهنم 
ال يرتكون أحًدا يدخل مسجدهم إال إذا كان 
هاشم  أيب  مسجد  باملسجد  ويعني  منهم، 

املهندس رمحة اهلل عليه..«)1(.
أفعال  تتشابه  كيف  اهلل-  رعاك  -يا  انظر 
أهل األهواء والبدع , فكام أهنم كذبوا هبًتا وزوًرا 
يرتكون  ال  أهنم  بالوهابية:  يسمونه  ما  عىل 
أحًدا يدخل مسجدهم ليصي هلل، كذلك نجد 
احلزبيني يف هذا الزمان يفرتون عىل السلفيني 
يفرقون  أهنم  متشددون،  أهنم  الكذب 
كان  من  عىل  إال  يسلمون  ال  وأهنم  الصف، 
سلفيًّا يقرص الثوب،وحيمل السواك يف جيبه؟

2- عاقبـــة الصـــرب والتلطـــف يف الدعوة 
اهلل: إىل 

اهلاليل  الدين  تقي  الشيخ  عانى  وبعدما 
♫ يف اإلسكندرية من تعصب و تعنت 
التيجانيني يف قبول الدعوة السلفية؛ توجه إىل 
الصعيد، وبدأ دعوته هناك، وكان هلا األثر البليغ 
واجلهال: احليارى  من  كثري  وهداية  توبة  يف 

يف  الناس  كان  ولذلك   ..«  :♫ قال 
أثناء الوعظ يتوبون إىل اهلل، ويعلنون توبتهم 

)1( »الدعوة إىل اهلل يف أقطار خمتلفة« )ص 8(.
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ال
من الرشك والبدعة، ففي كل ليلة يتوب اثنان 
الليلة السادسة أو السابعة قام  أو ثالثة، ويف 
الشيخ  أهيا  وقال:  توبته،  فأعلن  البلد؛  شيخ 
هذه  فكل  جديد،  بيشء  تأتنا  مل  إنك  املغريب 
املسائل التي دعوتنا إليها سبقك إليها الشيخ 
الريرموين  الظاهر  عبد  والشيخ  التوين  عي 
دعوتك  بني  الفرق  ولكن  وفالن،  وفالن 
بلطف  و  جتيبنا  جادلناك  إذا  أننا  ودعوهتم: 
ولني حتى نقتنع، وننتقل إىل مسائل أخرى، 
ثم أخرى إىل أن يزول ما عندنا من إشكال، 
وأما الدعاة الذين وصلوا للدعوة قبلك فقد 
كان هلم أسلوب آخر متى جادلناهم وعرضنا 
عليهم شبهاتنا؛ قالوا لنا: كفرتم، فنقول هلم: 
وأنتم أكفر، ونفرتق عىل أقبح ما يكون..«)2(.

استســـقوا  لقـــوم  الهـــاليل  هجـــاء   -3
اخليـــل: بذبـــح 

مل يكـن املغـرب بأحسـن حـااًل من مرص 
يف فشـو الـرشك وانتشـار اخلرافـات والبدع  
بـني عـوام النـاس وخواصهـم، ومـن تلكم 
البـدع الغريبـة التي فيهـا من اإلهانـة لكالم 
اهلل تعـاىل مـا ينكـره أولـو النهـى مـا يذكـره 

)2( املصدر نفسه )ص 18(.

الشـيخ يف هذه األسـطر:
»ويف تلـك األيـام املجدبة بلغنا استسـقاء 
أهـل  أن  وذلـك:  وغريـب؛  عجيـب  آخـر 
رسيـف وهـي قريـة يف شـامل املغرب أشـار 
عليهـم أحـد الدجاجلـة بـام زعـم أنـه قـرأه 
يف كتيـب مـن كتـب اخلرافـات واألسـاطري 
أنـه  وذلـك  األرسار«)3(؛  »خزينـة  يسـمى: 
وأراد  املطـر،  وانقطـع  اجلـدب  وقـع  إذا 
النـاس الغيـث: يعمـدون إىل مهر مـن اخليل 
فيكتبـون عـىل جبهتـه قولـه تعاىل من سـورة 
ُل اْلَغْيـَث ِمـن  ـِذي ُينَـزِّ الشـورى: ﴿َوُهـَو الَّ
اْلـَويِلُّ  َوُهـَو  َرمْحََتـُه  َوَينـرُشُ  َقنَُطـوا  َمـا  َبْعـِد 
ثـم   ،]28 الشـورى:  ]سـورة  احْلَِميـُد﴾ 
فـرع  يف  رأسـه  ويعلقـون  املهـر،  يذبحـون 
شـجرة عاليـة؛ فإهنـم يمطـرون، فعـل ذلك 

اهلل..«)4(. فخيبهـم  رسيـب؛  أهـل 
اخلرافات،  هبذه  العقول  تؤمن  كيف   

)3( من تأليف حممد حقي النازيل، وهو من كتب السحر 
القرآن،  حلروف  تقطيع  ففيه  بالطالسم  ملئ  والشعوذة، 
ويتحدث عن خدام اآليات، ويذكر أسامء اجلن، ويعتمد كثرًيا 
عىل »شمس املعارف الكربى« الذي هو أشهر كتاب للسحر 

)املجلة السلفية(.
)4( املصدر نفسه )ص 78(.
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ويرتكون الترضع هلل؟ ولو أهنم اتبعوا الكتاب 
بالدعاء  تعاىل  اهلل  إىل  وتوسلوا  والسنة، 
من  واستغفروا  الصاحلة،  باألعامل  والتقرب 
حيتسبوا،  مل  حيث  من  اهلل  لسقاهم   ذنوهبم؛ 
وزادهم عىل ذلك فضاًل وكرًما، فانربى هلم 
وبني  بالشعر،  وهجاهم  املجاهد  الدكتور 
ضالهلم وجهلهم يف قصيدة طويلة ملا وصلته 

أخبارهم؛ قال ♫ فيها:
وأعجب بدعة فيما سمعنا

وأغرق يف اجلهالة واخلبال
أمور عن سريف أتتنا

تواتر نقلها بني الرجال 
إىل أن قال:

وقد كتبوا بجبهته سطوًرا
من القران يا لك من ضالل 

وتلك إهانة للذكر جلت
صفات اهلل عن هذى اخلالل 

ولوا تبعوا الكتاب وعظموه
مع السن املطهرة العوايل  

ألسقاهم إله الناس غيًثا
بال ذبح خليل أو بغال)5(

)5( املصدر نفسه )ص 79(.

قصيدة النصيحة للمغاربة من حملة القرآن الكرمي

يا أهل ذا املغرب أهل وطني
أال اسمعوا نصيحة من وطني

كواْ بسنَّة النَّبي متسَّ
وكل عبد صالح تقيِّ

كآله وصحبه وكلِّ من
سار على الصراط يف كلِّ زمن

ل بذكر اهلل دعواْ التَّأكُّ
الة ذاك فعُل الالهي وبالصَّ

وال تبيعواْ باقيً بالفاين
فإنَّ ذا من نزغة الشيطان

ولتجعلواْ تعليمكم هلل
بال تفاخٍر وال تباهي

رط الذي قد شاع فإنَّ ذا الشَّ
بقطركم منذ زمن وذاع

فإنَّه إذا حذفت الالَّما
تبيَّن املراد واستقاما

كر ما سألتكم ولتسمعواْ يف الذِّ
عليه من أجر فذلكم لكم

ولتقرأواْ ما جآء يف )البخاري(
يف األكل بالقرآن وافتخار

ُيسنده عن حيدر عن النَّبي
من الوعيد فاتركواْ فعل الغبي

فاألكل بالدين وبالقرآن
ان حرَّمه اهلل العظيم الشَّ

وكم حديث جاء يف ذا الباب
مُّ ذوواْ األلباب تعرفه الشُّ

وجاء يف احلديث من مل يغنه
هذا القران ربَّنا ال تغنه

حممد تقي الدين الهاليل
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نداء حار إىل علماء الدعوة السلفية

اهلل:  إىل  والدعاة  طالبه  من  وأبنائنا  العلم  أهل  من  إخواننا  من  يبلغه  من  إىل 
ُقوا  َتَتَفرَّ َوال  يَن  الدِّ َأِقيُموا  ﴿َأْن  وأصله  الدين  قاعدة  أن  فيكم-  اهلل  -بارك  تعلمون 
فِيِه﴾ ]الشورى: 13[، ومجاع ذلك: بتأليف القلوب، واجتامع الكلمة، وصالح ذات 
ْؤِمننَِي﴾  َبْينُِكْم * َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه إِن ُكنُتم مُّ ُقوا اهللََّ َوَأْصِلُحوا َذاَت  البني: ﴿َفاتَّ
ٍة َعىَل امْلُْؤِمننَِي  ]األنفال:1[، ويقول تعاىل: ﴿.. َفَسوَف َيْأيِت اهللَُّ بَِقْوٍم حُيِبُُّهْم َوحُيِبُّوَنُه َأِذلَّ

ٍة َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم﴾ ]املائدة: 54[. َأِعزَّ
ــي تأمــر باجلامعــة واالئتــالف، وتنهــى عــن  ــال ذلــك مــن النصــوص الت وأمث

ــالف. ــة واالخت الفرق

المجلة السلفية

السنة  أهل  هم  األصل  هذا  وأهل 
أهل  هم  عنه  اخلارجني  أن  كام  واجلامعة؛ 

البدعة والفرقة.
إليه  وصل  ما  اهلل-  -وفقكم  وتعلمون 
كثريمن  يف  السلفيني  إخواننا  من  كثري  حال 
واالختالف،  التمزق  من  األرض  أقطار 
من  بينهم  يدور  وما  والبغضاء،  والعداوة 
معارك ورصاعات توشك أن تذهب برحيهم 
فيشمت  صبا،  كانت  ما  بعد  دبوًرا  وجتعلها 

بنا األعداء -وقد شمتوا-؛ فإن مل تتداركوها 
مهدها  يف  الفتنة  عىل  وتقضوا  بعلمكم، 
بحلمكم ونصحكم وحرصكم؛ فمن هلا إال 

أنتم بعد اهلل -عز وجل-.
وتعلمـون –زادكـم اهلل علـاًم وتقـى- أن 
هـذه اخلالفات وتلـك الرصاعـات وهاتيك 
اخلصومـات أكثرهـا حظـوظ نفـس، وهـذا 
ممـا يقـوي أعـداء الدعـوة السـلفية، ويضـع 
إىل  يوجهونـه  فتـاًكا،  سـالًحا  أيدهيـم  بـني 
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السلفية
نحورنـا،  يف  ويضعونـه  املباركـة،  دعوتنـا 
ولـن يفرقـوا بيننـا، فيعـادوا زيـًدا، ويرتكـوا 
عمـًرا، إال عىل سـبيل الذين كفـروا: ﴿َكْيَف 
َوإِن َيْظَهـُروا َعَلْيُكـْم اَل َيْرُقُبـوا فِيُكْم إاِلًّ َواَل 
ـًة * ُيْرُضوَنُكـم بَِأْفَواِهِهـْم َوَتْأَبـٰى ُقُلوهُبُْم  ِذمَّ

]التوبـة:8[. َفاِسـُقوَن﴾  َوَأْكَثُرُهـْم 
ن  ُنَمكِّ كيف  واملنهج:  العقيدة  أخوة  فيا 
فام  رقابنا،  وُنَسِلُمهم  دعوتنا،  من  ألعدائنا 
العصيبة  األيام  هذه  يف  وخاصة  دهانا  الذي 
اخلارج  من  األعداء  فيها  تكالب  التي 
والداخل عىل اختالفهم عىل دعوتنا وعلينا، 
وتداعوا عليها من كل أفق، وجندوا أتباعهم 
ينفخون يف كري الفتنة عرب شبكات التواصل 
حقيقة  خيفوا  وحتى  ومواقعه،  االجتامعي 
بعض  خلف  يتمرتسون  أصبحوا  كيدهم 
العلامء وطالب العلم يف كل كرهية، ولكن إن 

حياس احليس يدعى جندب!!
علامؤنا الكرام .. إخواننا طالب العلم... 
نقوم هلل  أن  بد من  اهلل: ال  إىل  الدعاة  أحبابنا 
دعوتنا  واقع  يف  نتفكر  ثم  وفرادى،  مثنى 
كل  األعداء  يمزقها  نرتكها  فال  املباركة، 
الذي نحتمي  ممزق؛ ألن دعوتنا هي حصننا 

به... وال نرتك اخللوف وبطانة السوء متكر بنا 
وتفرقنا؛ فأنتم فئتنا التي نتحيز إليكم.

الـكالم  بسـاط  نطـوي  دعونـا  ولذلـك 
املخالـف هلـذا األصـل؛ فـإن سـالمة القلب 
وانـرشاح الصـدر ال يعدلـه يشء، كـام قـال 
إمامنـا السـلفي ابـن قيـم اجلوزيـة ♫: 
»مشـهد السـالمة وبرد القلب، وهذا مشـهد 

ا ملـن عرفـه، وذاق حالوتـه. رشيـف جـدًّ
وهـو: أن ال يشـغل قلبـه ورسه بـا نالـه 
مـن األذى، وطلـب الوصـول إىل درك ثأره، 
وشـفاء نفسـه، بـل يفـرغ قلبـه مـن ذلـك، 
ويـرى أن سـالمته وبـرده وخلـوه منـه أنفـع 
لـه، وألـذ وأطيـب، وأعـون عـى مصاحلـه؛ 
فـإن القلـب إذا اشـتغل بـيء فاتـه مـا هـو 
أهـم عنـده، وخـري لـه منـه، فيكـون بذلـك 
مغبوًنـا، والرشـيد ال يـرىض بذلـك، ويـرى 

أنـه مـن ترفـات السـفيه.
فأيــن ســالمة القلــب مــن امتالئــه بالغــل 
إدراك  يف  الفكــر  وإعــال  والوســاوس، 

االنتقــام«))).
ـــهدكم  ـــم نش ـــهداهلل ث ـــا نش ـــك؛ فإنن ولذل

))) »مدارج السالكني« )55/3).
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أننـــا جعلنـــا )املجلـــة الســـلفية( وقًفـــا هلل 
ـــنة  ـــل الس ـــة أه ـــع كلم ـــل-؛ جلم ـــز وج -ع
ـــذبِّ  ـــم، وال ـــالح ذات بينه ـــة، وإص واجلامع
عنهـــم -وإن آذونـــا-، ونـــرصة لدعوتنـــا 
ـــاس-،  ـــا الن ـــة -وإن خذلن ـــلفية املبارك الس
ولـــن نحـــايب يف ســـبيل اهلل أحـــًدا، ولـــن 
يصدنـــا صـــاد –بـــإذن اهلل-؛ فلـــن نـــرتك 
ـــوف  ـــن اخلل ـــم م ـــا وجنوده ـــداء دعوتن أع
وأعواهنـــم مـــن بطانـــة الســـوء يتمكنـــون 
ــا  ــي فينـ ــا بقـ ــا، مـ ــق دعوتنـ ــن متزيـ مـ
ـــا  ـــرف، فمدادن ـــن يط ـــض، وجف ـــرق ينب ع
مل جيـــف، وصحائفنـــا مل تطـــو، وأنصارنـــا 
ــن  ــريون معتمديـ ــد اهلل- كثـ إىل اهلل -بحمـ
ــتندين  ــا، ومسـ ــىل اهلل ربنـ ــني عـ ومتوكلـ
ـــْم  ـــُد َأْن ُأَخالَِفُك ـــا ُأِري ـــه: ﴿َوَم ـــىل توفيق ع
إاِلَّ  ُأِريـــُد  إِْن   * َعنْـــُه  َأهْنَاُكـــْم  َمـــا  إىَِلٰ 
ـــي  ـــا َتْوفِيِق ـــَتَطْعُت * َوَم ـــا اْس ـــاَلَح َم ْص اإْلِ
ـــُب﴾  ـــِه ُأنِي ـــُت َوإَِلْي ْل ـــِه َتَوكَّ ـــاهللَِّ  * َعَلْي إاِلَّ بِ
ــوُل  ــا َأُقـ ــَتْذُكُروَن َمـ ــود: 88[، ﴿َفَسـ ]هـ
ُض َأْمـــِري إىَِل اهللَِّ * إِنَّ اهللََّ  َلُكـــْم * َوُأَفـــوِّ

َبِصـــرٌي بِاْلِعَبـــاِد ﴾ ]غافـــر: 44[.

قال  شيخ اإلسالم  ♫ :
واحدًة،  يًدا  املسلمون  يكون  وأن   ..«
فكيف إذا بلغ األمر ببعض الناس إىل أن 
يضلل غريه ويكفره، وقد يكون الصواب 
ولو  والسنة،  للكتاب  املوافق  وهو  معه 
كان أخوه املسلم قد أخطأ يف شيء 
من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون 
لهذه  اهلل  عفا  قد  بل  فاسًقا،  وال  كافًرا 
قال  وقد  والنسيان،  اخلطأ  عن  األمة 
تعاىل يف كتابه يف دعاء الرســــــول ملسو هيلع هللا ىلص  
نسينا  إن  تؤاخذنا  ال  ﴿ربنا  واملؤمنني: 
أّن  »الصحيح«  يف  وثبت  أخطأنا﴾،  أو 

اهلل قال: »قد فعلت..«.
األّمة  من  حصل  الذي  التفريق  وهذا 
وكربائها،  وأمرائها  ومشايخها،  علمائها 
عليها،  األعداء  تسلط  أوجب  الذي  هو 
اهلل  بطاعة  العمل  برتكهم  وذلك 
الذين  ﴿ومن  تعاىل:  قال  كما  ورسوله، 
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا  قالوا 
بينهم  فأغرينا  به  ذكروا  مما  حظً 

العداوة والبغضاء﴾.
 فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم اهلل 
والبغضاء،  العداوة  بينهم  وقعت  به 
واذا  وهلكوا،  فسدوا  القوم  تفّرق  وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإّن اجلماعة 

رحمة والفرقة عذاب«.
»جمموع الفتاوى« )420/3(
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