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السلفعقيدة مع وقفات 

بالثهونعوذ إلمه. ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده ش، الحمد إن 

ومنله، مضل فلا افه يهده من أعمالتا. وسيئات نا أنفشرور من 
له.هادى فلا بملل 

عبدها محمي. أن وأشهد له. شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد 
وصحبه.وعلى'آله عليه وبارك وسلم الله صلى ورسوله، 
بجببل العلم، أهل بال تشغل الي القضايا أهم من فان وبعد؛ 

ونشرهافهمها حث من بالعقيدة، يتعلق ما ملم كل بال تشغل أن 
والحياةوالاجتماعية، الفردية الحياة ق بها والتأثر ا، بهّوالعمل 
نفيي.لا عمل— بلا ~أى ثمرة بلا العقيدة فإن والعملية. العلمية 

علميجرد ت ليوالعقيدة الاخرة. ل ولا الدنيا ي لا صاحبها، 
هيالحقيدة بل فحب. يفلهر عمل يجرد أيضا هي ولا يجصل، 
كلل واكلين الدين فهي والمواقف. واكعامل، المادة وهي الإسلام. 

ئيونعاب ومحاى وسء_( ملأن إن ؛ تعال ايله نال كما الحياة 
سميكلا ألعنين زن 

؛،_. ١٤١ءامُآ صيف ق حدة ق الميمية اراكز أحد ق انحاصرة هد.ه القيت )٠( 
١[.ا-آا■  ٦٢]الأنمام: سورة )١( 



ادط^فم^^ده ٠^^ وكفان 

مفهوملم؛أن الكثيرمن لدى الحديث العمر ق صاق ولقد 

ولماشرفة. جوانب من ( jwuoجانب ق يحصر أن كاد حتى ، العقيدة 
والبيعالأهواء أصحاب قبل من حاصلا اشهوم هدا ق الخطأ يكن 

عندحتى العقيدة مفهوم تضمق حمل الأسف( )مع بل فحب، 
بعهسلدى ينحمر العمده ا كالئبل ، نه الإل يتبون من يعصر 

ميقوعند والعرفة. العالم محول ق العالم، وطلاب وا،لفكرين االثقم؛ن 

طريعلى لكان موهذان هؤية. بلا الأضن مع التعامل محرد ي آخر 
سيلوهي الفطرة، دين فهي كامل، نهج العقيدة بينما نقيض، 

والعملالعلم ق الصاغ لفا الونهج النبوة منهاج وهي المؤمت؛|ن، 

والمتهج•
لممنحرف. هومنهج إثما اليرفية العالمية الأمور ي العقيدة وحمر 

الإسلامإلا الصحابة عهد ق الأول الإسلام تاؤيخ ل يعرف يكن 
حيناومن الاعتقاد، حبثا من الخوانِبا، جمع من الشامل بمفهومه 
عمربعد ومن والتحامل، والسلوك العمل، حيث ومن العلم، 

عنالمنحرفة والمفاهيم الأهواء وظهرت! الفرق ظهرت ، المحابة 
الآحرينمع التعامل نحري ق العقيدة حمر وكذللمثر ، والدين الحقيدة 

علىالتركيز دون ، والأحكام الأحداث! تناول وأسلوب منهم والموقف! 



٩السيف ع^^دة مع وك^ت 

أملبعض عند |لأ بجدث لم طارئ أمر والمرق العالمي الخانب 
سيلهم.سلك ومن كالخوارج ، الأهواء 
الغزويدغعها الض الحديثة الانحاهات أسهمت الناخرة العصور وق 

قغيرها، و والقومية والشعؤيية والليبرالية، كالعلمانية الفكري، 

منزاؤية ق بل لم، الملدى الحياة زوايا من زاؤية ق العقيدة حمر 
ادن4بجمي المباركة الصحوة ظهرت لما فليلك الملم، لدى القس زوايا 

وبدأمتالحققة، الامحملام امور تتءحسبى وبداين المتأخرة لعقود اق 
أصواتظهرت بالإسلام، العمل لأستثناف الصحيح المار تتلمس 

أثرللعقيدة يكون أن تستنكر إسلامية( شعارات مجمل ما رمنها كثيرة 
ثمومن الحياة. شؤون ق العقيدة تتدخل أن أو الناس، حياة ق علمي 
الشؤمةيبن القمل مثل وخطيرة. ومتحرفة باطلة مفاهيم نشأت 

بالعملله صلة لا ثقافيا معرفيا شيئا العقيدة ار اعتبأو والعتيدة، 
لمكهيإنما شخصيا أورأيا فرديا لكا مالعقيدة اعتبار أو والتعامل، 

لفيةوالبالأصولية أو الأفق بضيق يوصفون البشر^١ من طائفة 

أونحوذلك.والوهائية 

بلالإسلامية، البلاد عمت الله بجمي الكب الباركة ١لمحوة وهده 
المفاهيمبهده التأثر من شرائحها بعض ق لم تلم كلها الأرض عمستا 



السلفعقيدة مع وعمات 

رشدفيها الله بجمي الصحوة فإن ذلك و،ع . Ua_Jأوإفرامحيا الخاطة 
الحق،تتلمس بأنها التمنون العقلاء لما ؤيشهد العموم، وجه على 
هذافعلى السنة. اقتناء على بجرص وأنها السليم، النهج تتحري وأنها 

وأنالصحوة، لأبناء ال3لريق ينيروا أن وهللابه العالم أهل على وجب 
المفاهيمق خطأ من بعضهم عند ينع فد ما لمم يسنوا وأن يسددوهم، 

الصيحة.هومقتضى وهدا السلوك. أوق العامل أوق 

خاطرىق بجول ما بعض بابداء أسهم أن أحبت المتطلق هدا ومن 
ماضوء على الوقفات بعض وسأقفا اللف. عقيدة حول القضايا من 

بهمح يوما يتيسر، ما مها أتاول ومالسائقة، الأمور من ذكرته 
الوقت.



ادساك^ص^طدة مع و؛ق^ت 

اصالوهن 

اهقدء١^^^١١و|فهوم العطف حؤق 
أعطىبمدرما والاصطلاحة اللفظمة اكعريفات ق أيحل ولن 

مفهومبها نعرض أن الإمكان قدر نحاول التي الإجمالة المعانى بعض 
الإسلام.هول كما الشامل العقيدة 

دامدفاّل،ق:

أئمةعاليها اصطلح كما السالف أوعميدة الإسلام، ق فالعقيدة 
عليهوكان اكي-هاةمح به جاء الذي الخز الدين جملة المدى،هي 

قضاياتشمل الدين، يوم إل بإحسان نمهم ومن والتابعون أصحابه 
.؛ بحوامولاممهيال،ء ^يدة. وأصولا كثيرة 

يلي:ما منها أذكر 
ابذاتيواسائدوسهاو4 سعاتيوئماش اولإأم^يداه4 

وأسمائهيدانه وتعار سبحانه اش توحيد بالتوحيد، يتعلق ما 
والطاعة.بالعبادة وتعال سبحانه ؤإفراده ؤإلاهيته وبربوJيته وصماته، 

وسبقوامضوا اذ؛ن المم فاللف ؛ وسق مضى أي شا من • لغآ ايلفا ( ١، 
طليار من وكل ، الفاضلة والقرون الصحابة مهد j النوة منهاج على 

موّض-•نهجهم 



اثملفعقيدة مع وقفات ^^^ء^ء^ءءءءءءءءءء^^^ءءءءءءءء^  ١٢

فإنهوصفاته الثه أسماء معرفة ؤيثمل العبادة، يشمل كما فالتوحيد 
وثمرته،الإيمان حميمة هومن الذي والعمل الإيمان، يشمل: كذلك 

وتوحيده.وصفاته، الله أسماء فهم وثمرة 
بتجري-دوتعال، سحاته لنه التأليه حقيقة على قائم والتوحيد 

بكللغيراض العبودية من الإنسان وتحرير سبحانه، وحده له العبادة 
والسلوكوالعمل والعقل التمس تحؤير ذلك وقبل ومعانيها. أشكالما 

وهداسبحانه. غيراش إل التوجه ق أويوقعه الإنسان يدم ما كل من 
أهلبعض مي يقد ولألك وصماته. اش أسماء خارمعرفة هوأول 

بحانهساف توحيد لأن نظرا بالتوحيد، الدين أصول حميع العلم 
وأسمائهاش بتوحيد العالم ولأن العقيدة، فهم من الغاية هو وتعال 

لكلوالغاية الأول وهواتلطالب وأزكاها، العلوم هوأشرف وصفاته 
مسالم.

دادااالإهانئرسوساسإ

ماالخقة؛ الإسلامية العقيدة وهي لف، العقيدة ق يا_حل تمسا 
لأنهاالعقيدة، أبواب أوسع وهي ائله. وميأركانه بالإيمان، يتعلق 
الإيمانوتشمل وصفاته، وأسمائه يخاته بتوحيده باش، الإيمان ت تشمل 

والرسلبالكتب والإيمان تفصيل، من تحتها يدخل وما باللائكة، 



١٣^ءء^^^^ء^^^^ءءءءء^ء^:ءءءء السلف عقيدة مع وكان 

الأخروالقدر•واليوم 
اللهكتاب ق مررت الش الأخرى الإيمان ائل مأيضا وتنمل 

وحقيقتهالإيمان كتعريف< اللهِؤ^^مح، رسول ستة وق وتعال سبحانه 
ونقصانه،ان الإيمونيادة ان، الإيممى مق ال الأعمودخول 

الإيمان.ق والأسثاء 

هزهعلى المرنة والأحكام الإيمان، نواقض أيضا ق.ذلك ؤيدخل 
والظلمواشق والعصية ؤبالإسلأم الكفر، بكالأحكام الأمور، 

تلعقالماحث هذه كل والأحكام، بالأسماء مي يمما وغيرذلك 
الاعتقاد.أمور من وهي الإيمان، اتل مي

طدراسذ{٠٠ثالثا{ 

الدين:مصادر اللف: عقيدة ل يدخل ومما 

الدينوتحمرمصادر الاعمماد، أصول أهم من الدين ومصائر 
معناهمن ومميلا حملة به يتعلق وما الله بكتاب الممثل بالوحي 
الستةثم الكتاب، بها يفهم التي والأصول الله كتاب وحقوق وضين* 

الوحي.علن وباه الإجماع ثم الأ٠رر من بها العمل يستلز.م وما 
االسوم فهم وي؛ ب السلف مناهج رابما{ 
وأحكامهوأصوله الشؤع قواعد استتبامحل وق العقيدة ق يدخل ومما 



اسقعقيدة مع وقفات 

تالنصوص من 

الشدةق ، 0 والعمل نمار اش كتاب فهم ل اللف فعنهج 
العمدةق أ بهوالعمل اش.ؤ؛جإأ( رسول تة متلقي ق والأحكام، 
أمورق وأصوله فواعده حيث من يدخل ذلك كل والأحكام، 

الأهواءأهل صلال أساب أعفلم من أن نحد فليلك العقيدة. 
بمهجإخلألمم والحماعة أهل'التن خالفوا الذين والافتراق، 
إبانؤبمنهج بها، والعمل واستتياطها النصوص وفهم الاستدلال 
واعتمادها.وميرها النصوص 

،^١١٢هوالقرآن إى والوحي الوحي، على باْ الإسلام أن ذلك 
أصوللتقري_ر اقه-.^( رسول على نزل وقد افه، كلام والقرآن 

وتشيراته،وأفعاله اش-^^^( رسول أقوال هي والستة وفروعه• الدين 
الفانه الأصول هده عدا وما الوحي، على بي الدين أثمة دلجمّإع 

النصوصمن الدين ساول منهج صار فلذ>لك الدين، ل عليه يعول 
انروعهالحديث استقرعالم حينما فمثلا الدين، أصول من أصلا 

الضلال،عدم ة والللكتاب النجع للمسلم اض-.^ رسول صعن نل• ي، 
ولنوسم اد كتاب بميعما: تضلوا لن شمت محكم ركن ١لتي فمال-هس؛ 

>(.)*'/YUالحاكم رواْ الحوض(. عار يردا حتى طرقا 



٠١ اسق عشية مع وقفات 

نولهذا بأن الإثيات نحرد استقراره يكن لم الستة أهل عند وجريانه 
الصادرمن آليين لحماية كذلك ا إنمفحب، اشِؤأهإ( رسول 

اكمينوافتراء ، وكذب الوصا.ءان، وضع من الدخيلة، 
منوغيرذلك الفلفن وفلسفة الطلن واؤيل الأهواء أهل وأهواء 
بهاأيت الش أوالعلوم الأصول فكانت الحق، عن الصارفة الأمور 

الحديثاستقر فقد يتجرأ، لا العقيدة من جزءا النصوص لف ال

أوأوالموصؤع حيفا الم وبزعن دونه، وما بجملته، الصحيح 
المكذوب.

واسل^طونميراسفو اسوص اوو تتا>،>_؛< خامسا 

*نها:

قواسبه_ا أوقرروا الأحكام، المالما بها استنبط التي 
التيالمدى ستن من كانت بل احترامهم، من تكن لم الشؤح، 
أئمةعن ثم والتابع؛ن، الصحابة وعن اشِقهمح، رسول عن ورثوها 
منأحدا يسع لا فانه هذا وعلى الفاصلة، الثلاثة القرون ق ابدى 
الصحيحبجن للتمز جديد أسلوب إر حاجة ق أنتا يدعي أن الناس 

التصحيحنميرموانين أن بجاجة ا أننولا تفصيلا، والضعيف 
الذينالأئمة أولثالث، قررها كما الرجال نقد أوموانين والضعيف، 



اتسلفعقيدة مع وهفات  ١٦

أنوذلك المدى، أئمة عن طؤيا نما العلم وأخذوا الرواة، عايشوا 
نررواوالض لنا، وحمفلوها النصوص بها قرروا الني الأساليب تلك 

'وفروعه الدين أصول وأثبتوا لما، وأتبتوها الاستدلال مناهج بها 
سننهي إنما الإسلام بها وؤلبموا يها عملوا الني الأساليب وتلك 
بجملتها.المدى 

أوحدث ل المموص، بعمر ل الطر إر الحاجة بجد وقد 
دعوىولكن السائقة، الموانين ضوء على أوأكثر أوعشرة حديثثن 

الدينأصول لف الا بهوضع الي الأصول عن نستغني ا أنن
ضوءق جديدة موانين إل الدين اهج منا بهوقرروا وفروعه، 

الأفكارأخعلر هومن بل باطل، فهذا العمرالحديث جدات ت م
إلتودي والتي والضلال، والنيغ الأهواء أهل نحدم الني المامثة 

١^٠٠-؛^،•ميل وترك الحق صنيع ؤإل الدين ف، الافتراق 
iالتماض مادساا|ناهج 

اهجمنأوليا دخولا لف( ال)عقيدة العقيدة ق يدخل ا ومم
غيرالسلمنأو المسالمان مع الأخؤين، مع المعامل أعني • التعامل 

الدينمناهج من وصارت وقواعده، أصوله تقررت أمر فهاوا 
والأمة بقضايا يتعلق فيما المسلمهن مح المعامل كذلك < وقواعده 



١٧|لطلف س^دة ّع و،ىت 

ّا.مشكلا 

مصاغق توثر الض العامة أوا،لوافف الأحداث مع والتعامل 
أوالأمور وولاة العلماء من والعقد الخل أهل مع والتعامل الأمة، 

كالأمرالدين، شعار ار يإظهاتحتمع، مع والتعامل نحوهم، 
وأصول،قواعد من ذلك يستلزم وما المنكر، عن والنهي بالمعروف، 

واتفقالشرعية، الموصى ضوء على اللف عند تقرر ند ذلك كل 

تدخلوالقواعد الأصول وهده العامة، وقواعده بأصوله لف العلمته 
(jruJjالتي الثمرة وهى الاعتماد، تمرة وهي أوليا، دخولا العقدة 3، 

لرسولهه^محالاتثاع وحقيقة تعار، فه العبودية حقيقة خلالما من 
وحقيقةوالمنة، للدين الانتساب وحقيقة ، والراء الولاء وحقيقة 

وحقيقةالفرقة، وترك الخماعة لزوم وحقيقة المومن؛ن، بتن الأخوة 
بالاقتداءسحاته أمراطه ثمن الاهتداء وأهل القدوة بأهل الاقتداء 

يه.والاهتداء 

مستقرمنهج والأشخاص والأحداث الأشياء مع التعامل منهج إن 
خلافمحل ؤيكون علميه نحتلمف قد الذي ؤإثما بأصوله، اللف عند 

الأصول،نحت تدخل الش ُوابزئيات فته الخلاف ؤيع واجتهاد، 
فهيالتعامل منهج ل والقواعد الأصول وأما العامة. القضايا وتحت 



السلفعقيدة مع وقفات  ١٨

حقيقةتضح خلالما من الش العالمية الثمرة هي بل العقيدة، من جزء 
منهجق الفرد أحل فإذا والخماعة. المرد سلوك ق بالعقيدة الالتزام 
ؤإذالها، تطبيقه أوعلى للعقيدة، فهمه على ينعكس هدا فان التعامل 

فانأوالأشخاصى الأحداث أو الأشياء مع التعامل بمهج السلم أحل 
أوبمملبيقها.والتزامها، العقيدة فهم ق الإحلال على دليل هذا إحلاله 

أوالعلموالتحميل المعرفة محرد ليت العقيدة أن بذلك وأقصد 
وتعامل.وملوك وعمل علم هي إنما الاعتقاد، بأصول 



١٩السلف عقيدة مع وهمات 

الأهواءاهل او|صادراساوةس صائرالدين حوو 
الأشياء.فبضدهاتين المسألة. هذه ق الأمة سلف عليه ما يناق وسأذكرما 

رسولعن صح وما تعار اش كتاب هي العقدة ممادر أن عرفنا 
وافيةكاملة كافية المصادر وهذه الملف، عليه أجمع وما افه-ؤ؛جمح، 

١قيام إر غيرها إل دينهم ي الناس بجتاج أن ممكن لا  افهفان عة.  ١١
أكنكه؛تعار؛ قال الدين، لنا أكمل قد وتعار سحانه 

كما، [ ٣ المائدة؛ ] دئابم ألإتفم لكتر وزصمت يعنى ^^٠! وامحمت دبمكم 
قاطع،نص ق الدين ق والأحداث الأبتدلع باب سد الميةه أن 

ليسما هدا آمرنا ي أحدث )من قال؛ أنه السي-ؤةمح عن صح فقد 
وكلبدعة محدثة ركل قال؛ المي-ف؛جاا أن صح كما • ّتهء|و,رد، 

بدعةصلألة(م.

(.٢٧)حان وابن وشماح*)أا(' وايود-اود)آمه؛(، (، ٣٠رواءالخارى)ه/ا )١، 
ذاترسول بنا )محلى ولفظه؛ ّارة ين المياض حديث من وموجزء ( ٢ ) 

القلوب...منها ووجلت البون منها ذرفتا بليغة موعظة فوعظنا عليتا أقل نم يرم 
(.صلألة«. بيمه وكل يمه، محيئه كل الأمرقان ومحدثات )ؤلياكم وفيه: ، ١•^^، 

وابن(، ٤٣٨٧)واكرمذي وابوداودم«أآ(، (، ١٢٧-١٢٤/٤اJ>رواءاحم
ملمروا، الذكورسحاوبث،جابر.سفوءا، اللفثل وجاء ماجه)آا'ص(، 

(i(\oT-\oy/i  ،)(.١٧/١وابن.اجه)والماتيفيافن0/ه\ا



السقفعقيدة مع وقفات ٢ ٠

قوالأحداث . وصلال هوائتيلع ا إنمالدين ق إحداث ناي 
أوالشحمة، والاراء العقول أوضاج ، الأهواء شاج يشمل الدين 

أوأوالعصية، والحل أوا،للل بالديانات أوالتأثر القلقات، نتاج 
منأوتخرج منه، ليس ما الدين ق تدخل الأموراش من نحوذلك 

الدين.ق وايتدلع إحداث ذلك وكل ' هومنه ما الدين 
أصلله ليس عمل أي أن على يدل الأخرما النص ل جاء ولذا 

عملاعمل رعن ت قال الن؛يةةأ؛ أن بت محقي محهومردود، لشرع ال 
وابوارح•القلب عمل يثمل هنا والعمل يهورد( أعرنا عليه ليس 

دليلها العمل على الص ولكن العمل محرر من أشمل والأحداث 
يكنلم ما اعممادا، يكن لولم حش الدين، أمور من أمر أي أن على 
ممكنلا مانعة جامعة قاعدة وهده < فهومردود والسنة الكتاب ل تقرر 

بمصادرنهومحصور الدين أمور من أمر فأي شيء• منها ستس أن 
النعلم كما لف الوإجماع < لف الوإج٠اع والسنة القرأن الدين، 

ألأبجللأحاوالإسلام شح تال )كلم،وهيدءه(، قوله: )ا(دفي 
ضلالة(يدعة )كل قوله: وعي االه-ق^^ رسول من الخاممة الكلمة مذ، قابل أن 

رمحولمثا0 إر هذا فإن ضلالة يدعة كل لمت t يهال أن رمٍ عمرمها سلب 
،(.JAroAY/Yالتمم الصراط اقضاء اكأو؛لأ. اقرب.نهإو 

(.١٧١٨)مالم لنقل )أ(طا 



السلفعقيدة مع وقفات 

فإنالنصوص. على هومضيرمسي ا إنممستقلا، مضيرا يمد 
بالاعتمادإلا يتم أن ممكن لا الدين أصول من أصل على الإحماع 

الوبأن ، ، الدين بحمظ تكفل وتعال سبحانه اممه لأن الوحي، على 
وعدمالنيهة؛ا. عن صح كما ، صلألة على الأمة نحتمع 

الأسوةوهم القدوة هم السالف أن على دليل الضلالة على الإجملع 
بجمعوالم ، الني^^ بعد الخلق على الحجة بهم تغرم الذين دعم 
فيٍالشرع.أصل وله إلا الأمور أمرمن على 

إنماوالة، الكتاب عن مستقلا مصا..را الإجماع يعد لا هدا فعلى 
قورد مما شيء اعتقار على اللف أجمع فإذا هومصدرتابع، 

الوحي.على يعتمد مصدر إجماعهم فإن أوعمله، النصوص 
الدين•محا عليه الاعتماد أيدا يمح فلا الصادر هذه عدا ما 

والافتراق،والبيع، الأهواء أهل مناهج تتميز ويفده هدا وعلى 

هذاان واعلم I ٩ ]الخجرت لن-ضئلونه ؤjbوجل• ■م قوله ل كما  ٢١١
الأممق الد.ين حففل كان فند الأسلاب، الأمة به مخر مما به اض تكمل الن*ى الخمفل 

بممظواالأمانة.حرفواؤبدلواولم بل بموموابحنقك فلم الأمم كلك موكول السامة 
انمن قدأجارامض اله )إن مرفوعا• حدث من ذلك كعاثت ( ٢ ) 

وحنه( ٨٣، )٢٨ برقم المنة ل عاصم أبي ابن رواه محلألة(. على بيع 
صا'ا-آم.الأJانيفيفللألابة، 





٢٣ءءءء^ءء^^^^^ءءءءء^^:ءءءءءءء^ السلف عقبدة مع وقفات 

والقولالاعتقاد ي كثيرة أشياء يشمل جامع معنى الموى 
العامالة.أو والعمل 

بعد.فيما سأذكرها الي الأخرى المحادر فيه وتدخل 
أهلعقائد بها اختلت التي الأسباب أول هي الأهواء أو والموى 

الإسلام.)، والافتراق الأبتدلع 
ذتاذجاو؛اعامموى؛

أنهلوجدنا الأمة ق حدث ظاهر افتراق أول إل بالذاكرة فلورجعنا 
والخوارج.ية امحومالرافضة عنها تولدت الش السيئة من حدث 

تشددوالكنهم الظاهر. ق واستقامة وصلاح ذووتدين قوم والخوارج 
وقوعهميكن ولم الموى، ق فوقعوا الاعتدال عن وخرجوا لدين ال 

علىعولوا أنهم أو ء والسنة الكتاب نموصر تركوا أنهم بمعنى 
أهمكان بل لا ، فمهل الناس بعض يقلن كما نص دون عقولمم 

الاستدلالق الملف بمنهج أخلوا هوأنهم الموى ي لوقوعهم سبب 
الأحكامق وا ونوتنطعوا الدين ق تشددوا حينما ، بالتموص 

منبه أصروا ما ترلث. ذتؤيهم البيع ءأهل • ديمية'؛'هئإسه ابن الإسلام شيخ ال ق( 
طاعةيرون لا أنهم بدعتهم أصل الخوارج فان ، وحاعة الستة اتباع 

واجب،ترك وهذا t عتاو,هم القرأن ظاهر حالف فيما واتياعه الرول 
تركوهنّا لهم، والاستنفار ومحبتهم الصحابة سالة يرون لا الرافضة وكن.لك 

١(،• T/؛ )• الفتاوى واحب(.محوع 



السلفعضدة مع وئفات  ٢٤

أويوافقبحلولبمم، ما بحسب والستة الكتاب نموص يتناولون بدووا 
واعملواالوعيد، بنصوص التكفيرتشبوا إر انحهوا فحينما انحاهاتهم. 

نزعتيم،نحالف والثانية، زيتهم، توافق الأول لأن الوعد؛ نموص 
علىءولوا الوعد، نصوص وتركوا الوهمي نصوص على فعولوا 
محابةال عليهم حكم وليلك ، ارحاء حاب وتركوا الخوف، جانب 
منومنهم القرآن• قراء من يعدون أنهم مع ، الأهواء أهل من بأنهم 
والعبادةبالاستقامة له يشهد من ومنهم ، الخهاد ق باللأء له يشهد 

عندصلاتكم )تحمرون بأنكم: وصنهم النبيةأجمح بل الظاهرة، 
بمغانووصفهم التؤأن(، )يتروون بأنهم: ووصفهم ،، صلاتهم(؛ 

حديثال كما وأمربقتثالمم ذمهم ذلك ومع والملاح التقوى أهل 
ندمربجمج • مرفوعا أنس حديث ولغفل وغيرهما وعليهٍةا أنس 

إذاالتحليق سماهم بجاؤزترامهم لا التنأن يتروون الزمان ^،٢•>>،. 
ومنالموى، زغ علبوا حيث من أتوا وقل■ ، قائلوهم، لتبموهم 

عليهم،الحجة نيام رغم يالموص، الاستدلال منهج زكوا حيث 

)بجرجدىاقوممحردنصسامع؛ )ا،جزءمنصثأبىسضى. 
لابجائزامآن بمرادن ٠ عملهم مع وعملكم صيامهم، مع وصيامكم صلاتهم، 

وأحد)أا'هاا(.وملم)ا'أ*ا(، الخارى)امآ(، روا، خاجرعمس(اس، 
(.١٧٠ماجه)ابن رواء )٢( 



٢٥ء السيف ع^؛دة ّْع وكلأت 

العلمأخذوا الذين ظهرانهم، بن لالصحابة( )أي لف الوكان 
لمالشدة إر نزعوا ا حينهولكنهم الثه.ؤج، رسول عن والعمل 

حكموابل عنهم، يتلقوا ولم بهم يقتدوا ولم الصحابة بهدي يهتدوا 
الصحابة،مرجعية وإسقامحل والمداهنة اهل بالتالمححاية على حتى 

ال1وى•فا ووقعوا فأصلوهم' جهالأ رووسا وانحذوا 
الخوارجمحلؤيق من الإسلام تاؤيخ ق هوى نزعة أول فكانت 

الأهواء.أبواب انفتحت ثم وانحوسية، والرافضة بقية وال
نصيبلما والخماعة السنة أهل أصل عن حرجت فرقة كل فكانت 

اتبعوالأنهم ؛ الأهواء(( ))أهل اللع أهل سمي ولذلك الموى من 
والتحؤيلإليها الافتقار مأخذ الشرعية الأدلة يأخذوا فلم أهواءهم 

علىواعتمدوا أهواءهم قدموا بل عنهأ، يصدروا حتى عليها 
١،٢ ذلك وراء من فيها منظورا الشرعية الأدلة جعلوا ثم ارائهم، 

أنعلى صراحة يدل وهذا ، لاهتدواالموى ولولا طبيعي، أمر وهذا 

إثارةأكبرأساب من وكان تذلا٠ربالإسلام الذي اليهودي سبأ بن اش عبد أت؛اع ْم ( ١ ) 
سبأبن افه ■مد أتّاع وكان الراشد، الخيمة عنان بن ضان مقتل إل أد.ت الش القان 

محيلعلي. سجدوا حض ه، طالب أبي بن علي j الإنية يمنيون 
٠أخدودا لمم فحفر المسجد من خروجه 
الثاطيفيالأصام)أ/ةبا(.)آ(الإمام 





























I٣٩لطّنى ع^نّله ّّع وك^ت 
وأكثرالستة، أثمة من وهؤلاء وغيرهم. والرضي والصادق والخساأن 

اليت،ال من الأئمة هؤلاء من وكهم والرافضة الشيعة ممن ورد ما 
بهم،ابتلوا لأنهم نظرا ذلك، يشت ما بجد التراث إر يرجع ومن 
وحتىهمينا، وطرد ،  ١٢٠٣هميقا حرق طالب أبي بن علي إن حتى 

منهمووقع خدلوهما إنهم ، مالأ ما نتهم قالا ين والخالخن إن 
همجعلللأشخاص التقديس أن المهم الوين، بجالف ما نحاههما 

الأهواء.أهل من الدين يستمدون 
؟الصولة هذياى  jitأسلة 

منأثاعوه بما وذلك قداسة للأولياء بجعل الصوفية أن بجد بالمقابل 
منبها اف أنزل ما وأسماء للولاية، يمات وتقالأولياء عن خرافات 
الأؤيمةاب والأقها-العالم، ق شيء كل ق المتحكم كالنوث سلطان 

المتحكمونوالجباء السعة والأبدال بزعمهم، الكون يمكون الدين 
ليجتمعون ديوان وليم العالية؟ الأولياء من شبكة وهكذا لمدن، اق 

تالقائل العالمعن لرب هؤلاء أبقى فماذا المقادير، ق ينظرون حراء غار 

للإسلامكادّوا نكم لمم، اعتداد إلا اليوم الرافضة وما إليهم الإشارة سنت قئ و( 
لمهم الإسلام أمحل زال الإسلأمّفا الكفرعلى اعل ظاهروا وكم ؟ س و 

.والحديث الأديم ل ؤيلية محة 



السلفمقيدة مع وكان 

)أينملمهم ، __روم:٤[ لااننده وبئ تن بن ألأنث 
والضرؤإحساءكالفع سبحانه، الله صفات ْن هي شيوحها(خصاض 

٠والتحليل واكصيم' التشؤيع' والهماء الغيب، علم وادعاء ا،لوتى، 
كادواحتى الدين، 3، بها عولوا التي الماطلة الدعاوى من وغيرذلك 

والسنة■الكتامب عن يستغنوا أن 

ة،والالكاب نموص بجميع أخذوا أنهم لوافترضا حتى بل 
وهميدءي~ من هناك لأن باطلا؛ يعد هذا فان غيرها إليها أصانوا ثم 

هوكما الستة يرفضون لكنهم اممه، بكتاب يأخذ أنه — الرافضة 
ماأخرى مصادر السنة على ينيدون فانهم الموفية وكيلك معروف، 

أصحابالصوفية عامة عناو الأصل بل سلطان، من بها الله أنزل 
ءلى'اباتأحيانا يعتمدون كما يهم المصادر، يئن اكلفيق الطرق 

الأحاديثعلى اعتمادهم كذلك ، منها( مجلولمم وأحاديث)ما 
وأفولهميهم، الرحال ات ضفوعلى واالوصوعة، الضعيفة 
محصلالتي المستيرية بالألفاظ يتعلقون أحيانا لأنهم الرحال، نحريفات 

الرحلعندهم خبهل فإذا كالوحي، فيجعلونها انحانتي أشباه بعض من 
أوياكئوةالشهوانيةاليمحدثوأصابتهالثياط؛نبالزأرأوبغيره، 



١٤ الط^ف م^^ده 5_؛^^_ 

القد بهذيان وهذى ، الرقص( عباداتهم من )لأن ، ، \ذرقص^ محي 
لإنكالوحي، أنه على وأخذوه المديان هذا تالتفوا يقوله، ما يعي 

؛أوقالواله، أوتأولوا كرامة، هذه ؛ قالواالشرع خالف أو أخهلآ 
أمورهي إنما الشؤع نموص وأن الخاصة، إلا يفهمه لا سر كلامه 
العامة.إلا يفهمها لا ظاهرة 

tاثفرمي الطم زيياثسوهة،^١ 
ولاالحديثكتٍرا على يعتمدون لا المحوفة أغلب أن نحد فليلك 

الشطحاتبرأت محيما حرث وهدا واالكدوب، المحيح ُان مميزون 

العلمأهل من غيرواحد ذكر كما العجل، ناد اليهود عن أحدت بدعآ وص )١( 
)الجاري فتح ق حجر ابن الشيخ منه ننله فيما طإس اله1رءلوسي منهم 
الرقصيدعن وانمد (. ٢٣٧/ ١ ١ ) الترأن لأحلكم الخامع )، والترطبي ( ٢٦٨

ابنالإسلام شيح عد وقد ، الرسول-ف،ةأء لمدي تماما الذكرأمرمتافر اقات حق 
ماوالبل-عة ) قول؛ حيث الماجد ل والغا♦ بالرقص ض التعبد البيع من تيمية 

كأقوالًوالعبادات الاعتقادات من الأمة سلف دضصخ والسنة، الكتاب .محالف 
الرقص،ببمدون وكالذين والخهبة، والقدردة، =الخوارجوالرواغض، 

ذلكوأنولع < الخثيشة وأكل اللص، بحلق يتمدون والدين ، الماجد ل والتا♦ 
~محمرعأعلم واض والمنة للكتاب الخالفن من ٍتواثف بها يتعبد الش البيع من 

)خل/آأم(.الفتاوى 



الملفمميلة ٣ وتفات  ٤٢

تظهربدأت ■>يرن المجري، الثالث القرن ل الصولة والانحرافات 
والحديث،السنة طلب من التتمير بل وطله، الحديث كراهية منهم 
ثمالصوفية من كانوا الدين العلم أهل من الممات بعض عن أثر حتى 

بشيخيالتمت إذا ومحرتي قلمي أض كنت يقول؛ لكن أنه تركوهم 
طالبإذا المؤيد يعتمون وكانوا ، ؤيونه يزجره لئلا الصوفية؛ من 

الحديث،ليأخذ العلم وحلق الكتاتي*7ا إل يذهب أنه بدءوى العلم 
نةاللأهل يقولون صلالة، وأصل ثنيعة مقولة وعندهم 

اشرسول عن فلأن عن فلأن حدثتا تقولون أنتم، )يعيرونهم(: 
يا،■عن ئص حدش *٠ نقول .؛ونحن 

ننال•نه نقطت محرة له كانت علم طالب أن ظإقةمم4 الخوزي ابن حكى وقد ( ١ ) 
القمللبعضهم خ الخد هذا إر اض سبحان ١ ١ عورتك غط ؛ الصوفية _ uuله 
المرنةصد j عجية أمثلة بجد إبليس تلثيس بملالع دمن ١ •١ الشرعي لعلم ال 

الشرعي•العلم عن 
عنعلمنا اخذنا ونحن ميت عن ميت من علمكم احدتم أنتم : يتول ؤيعضهم )٢( 

ووالإسناد، الخديث علم شان من الممليل بدلك يهمدون ممون، لا الذي الخي 
ولحلخرافات وهذه مباشرة، عزوحل الله من علمهم يتلقون أنهم يزعمون 

عملابن منهم العلم، أعل من غيرواحد عليهم أنكر وند اللامحة، افه نسال 
)إبليس وتلبيس اللهنان إغاثة راجع وغيرها، القيم وابن بغداد' حنابلة شيح 

.(Y'iUrU'r_.



٤٣الط^ف ع^^دة ّء و،دظت 

الترهاتهده عن منزه تعار قافه الشيطان عن قلبه حدثه نعم، 
أهلمن ١^،]^ عند ثت ولدللئ، انقطع، الوحي لأن والكدب، 

لهيتمثل حني أو شيطان من يسمد من الصوفية من هناك أن العلم 
يزالولا فلأن الولي الرسول أو هوافه، أنه ؤيظنه ييغؤيه، 

الموفية.من 

سدرأXانكشف امتهادهم 
يدعيمن معاصرة وكتب قديمة نتب ق وقرأناه عنهم سمعناه وقد 

قتغن م وأنه ، الشؤع عن تغن م وأنه مباشرة اطه عن يتلقى أنه 
بجليأنه يدعي من متهم بل والستة، الكاب عن واكميم التحليل 

اعماطه فتعال الشيهنان، عرش وذلكم العرش، على افه مع 
وهذاؤيه، أنه ؤيزعم شك، ولا لأحدهم يتثدى فالشيطان يزعمون، 

البيعأهل الغاؤين على الشيطان يسالعل اطه فان مشهور، معروف أمر 
هوأنه لمم ؤيزعم لمم محتدي يغؤيهم حش الشيطان' أولياء لأنهم 
الرب•

تمارالهه لكن الخيلأني، عبدالقادر الشح منهم، لغيرواحد ذلك حدث وتد ( ١ ّ 
أنهوزعم صورة ق الشيطان له تندى حيث واتاعهما والسنة الكتاب بعلم عصمه 

عدالقادر.الشيخ فزجره وتقدس، اش تعال أش، 



اوأأاضعقيدة مع و،إفات  ٤٤

عنصح كما بحيث، هة؛ومايزال الني عهد منذ هذا حدث وثل 
قمةبينهما وحدث النبي قابله لما ، صياد ابن مع ■ههأ الشي 

ابنفقال ماذاترى؟ : النبي له )قال فيها، جاء مما وكان معروفة 
الماء(أمعلى عرشا أرى صياد: 

يرىأنه بذلك يورى كأنه ، ١ الماء؟ على عرشا يرى أنه يزعم إنه 
عرشفذلك م المي فقال كدب، وقد الرحمن، عرش 

فستهؤيهأولياثه من النوى للإنسان يبدو ند فالشيهل١ن الشطان، 

أنهعلى أو الرسول أنه أو الوحي، ملك أنه على ليكلمه 
منأوليائها على تسالهل قد ١لشي١طيرن فان ريه، أنه على أو ، الخضر 
الصوفيةوغلاه الرافضة على لمهلوا توند يوالونهم، الذين الإنس 

غق1ثمح أزنقا أظ ز ه تعال: قال الدع، وأهل واياطية 
م J^Jحناث ؤؤكن'وك تعال: وقال [ ٨٣: ]مريم ه أرا ئدزنم آدتمعريذ 

عموراإل بغصهم دآلجنئدكر محْينآلإلي عذوا 
[.١١٢;]الأنعام ه بممويت- وما قدرهم فعلوه ما نبك ولوناء 

أحمدميولاواحرحه ١( ٩ ٠ / A ملم) رواه مياد ابن ثمة جزءمن ، ر١ 
جابر..حديث (من ١٥٢٣٢^( ١١٤٥٣)
الئتاوى.j الإّلأم شيخ ذلك ذكر )٢( 



اسقمقيئة مع وتفات 

ا'هت4اده|(اصوامحد{

نحاومن الرافضة ومحي أكثراكموفة محي الدين ممادر من إن 
أوأفعالممأقوالمم على الدين، ق الرجال أهواء على الامحماد تحوهم 

الذوقيسمونهم ما على ا احيانأوحتى أوهامهم، أو أوكلماتهم 
وحىفانه بحلوللولي ما أن يزعمون فإنهم ، ٢ والوحدأ والكشف 
أغراضهم،لتحقيق والمنة، امحرمين بعض استغلهم فلذلك وتثرأع، 

الشهواتأولاستحلال الخاه، أوحب المال، أوحب الرئاسة، حب إما 
حتىويخادعيم الموفية من يتمكن ان الفاسق يستطع فقد والفواحش, 

الغوغاءمن المريالين بجلب بها التي الأساليب استعمل إذا وليا يكون 
فإذا< الفواحش يرتكب من الموفية شيوخ من وحد فلذلك العامة، 
الوأرجوان ، كتبهم ق مسملور وهدا كرامة هذه قالوا فاحشة ارتكب 

أرواحوخروج الأموات، ولقاء ايامات، المونية عتل التشي مصادر ومن ( )١ 
يالروحاسة،عونهم ؤيهمهم، والأحد الخن ولقاء موات، الإو الأولياء 

والكشفموته، يعد يقنلة النبي ورؤية الخضر، ولقاء امحنوظ، اللؤح ل والفلر 
أنفاسيعدد اش |ر الْلرق : قالوا ولمدا الصوفية الهلرق تعددت لذلك ازعوم، 
سلطان.من بها اش أنزل ما وشعارمحموصة ٠^؛؛^ له شيخ فكل الخلائق، 

هيكرامات ادعاء بحصرمن لا ما يجد لالشعراني الكرى الهلبقات يطاخ ومن ( ٢ ) 
ترجمةل كما مشايخه بعض ترجمة ل ذكرللثعراني كما يمكران، فواحش 

وهمرْ)ا/\ا"ا(و)>/أا-ا(.( ro/Yوحض)عالي سدْ 



الستعقيدة مع وهقات ءءءءءءءءءءٍءءءءءءءءءء^  ٤٦

لكنيأوسع، اش عامة فإن الموفية، كتب بقراءة أحدا بدلك أغري 
أقول.مما متوثق أني أين أشيرأو أن أردت 

بعضمن الفواحش ونمل الفجور بذكر ملثة الصوب كتب إن 

منبحيث بما يفتخرون إنهم بل ، .١ كرامة.١ ذلك أن ؤيزعمون أولياتهم، 
بلغإنه ليقولون وأنمهم، أولياتهم من الصلاة ترك من الملحدين بعض 
لقلبه ؤيذهب حسمه يني أن اش إل والقربة الكرامة من الأمر عنده 

مننحوذلك أو الحرام، بالبيت يطوف إنه يزعمون قد آخر، مكان 
يصليبأنه يزعم من منهم يزال ولا بها، يتأولون التي التأؤيلأت 

يعيداخر مكان أي أوق  ١٠٧١أوآسيا وهول الخرام اش يت ؤيطوف 
عليهمالشياطثن استحواذ عن ناتج ذلك كل العرب، جقيرة عن 

والتعؤيلالرحال قداسة وجعل والرجال. الأهواء عن الدين واستما.>اد 

الدين•مصادر من مصدرأ وأفعالمم أقوالمم على 
الأمماسواتارهمندوة{تقديس لي الفؤة 

الهن.ا وهوأن الشباب، بعض على يلتس قد أمر على فأنته وأعود 

والعلمالقدوة، على يقوم الدين بل شيح، ولا بإمام نقتدي لا أننا بمي 



٤٧ء الطّف ع^^دة يح وق^^ت 

لكناساء، ركب وعلى العلم، أهل عن إلا يوحد لا الشرعي 
علمايالسنة المهتدين الرحال عن السنة أحذ وأما التقديس، هو انحدور 
بدليله،لكن الثقات، العدول عن ^■^٠ والدين < هوالخق فهدا وعملا 

الأت؛اعصفات عندهم تكون أن دون الرجال على التعؤيل أما وببرهانه، 
هوضلالفإنما الملمة والعقيدة والثقة والعدالة والاهتداء والاستقامة 

■(jy'j



انمضممدة مع وكان  ٤٨

مجاس

^كواسصوائتتاهةااداصة
راتجةأصحت والخماعة الة ودعاوى السالمة دعاوى أن وذلك 

الناسبجمع أن ضيد من بعض عند دعاثي بأسلوب تعرض وند 
منالضجة هده خضم ق يوحد ند أنه وأمر'اخر أمر، هدا حوله، 
أوالأمور، هدْ ينقه أن دون والخماعة السنة أويدعى الملغية ؛دعي 

العمليةا ولوازمهوالحمامة والسنة الفية الساني معيعلم لا أنه 
الأضن•مع التعامل j ومنهجها ، والملوكة 

٤احملأءبحىمصاسيالا 
السلم،مذهب على هو من يوحد ؛د أته وهو؛ أيضا وأمرثالث 

وللخميزللاسعلأء أووسلة شعارا المة اليسل قد لكه حقا، 

بحمدكانت، ؤإن الظواهر وهده والمدى، الحق أهل من الأضن عن 
السنةأهل لف، النهج مإل ء ي ونمزعجة ا لكنهة اض'قليل

لرشد بوادر أرى تلت،: وكما لأنه ذللف على التنبيه فلزم والخماعة، 
الخالالحرص نرى بل العالم، جميح ل الماركان الصحوة هذه 

شيءيوجد لا أنه هذا يمي لا لكن المنة' على افه شاء إن والصادق 
للبشر،هوملازم تما ذلك أوبجر أوالقصيرأوالخلل الخهل من 



٤٩■n 1كدف س^دة يع ت وقى 

التارعيةالسنن على وعرصتاها الصحوة واقع ا لوتأملنإنا بل 
تعيشالأن الصحوة وجدنا حلقه، ق الله سنن الاجتماعية والمس 

وهذهالله، شاء إن الرشد إر نعى وهي الهلفولة، بعد ، ^ ١^١٠٥فترة 
والتخبطوالخلل التمصيروالاصقلراب من شيء يصحيها ند الفترة 

يكتنفمما نحوذلك أو ألواقع، من الصدمة أو أحيانا، والاستعجال 
نحيهأن أمربجب وهدا علمهم، أوينل ضتهم، تقل الدين الشاب 

الخْلآ،نبين وأن نسيئه وأن نعالخه أن أيضا يجب ولكن ونصبرعليه، 
.ايله شاء إن الصيحة لتلمر الحجة لتقوم والحق، الصواب نقول وأن 

العاصرةالثقافة ق اللف أنرعقيدة حول نتحدث نزال ولا 
المعاصرةوالحركات الدعوات على الأخص وعلى العاصر والفكر 

اللهبجمي لأنا العالم ق وأقول الحالم، ل الصحوة بناء ل تسهم الش 
الدنيا.كل ق يخاصة المنة ؤإل عموما الإسلام إل الرجعة بوادر رأينا 

؟رجئبمىاسإشالإطم 

بقيتالش وهى الإسلام، شعار ترفع دول العالم 3، ولدت فقد 
ولدتلقد نعم يوعوّلأفا• سقوط وبعد وفيش الالاتحاد سقوط بعد 

شيءإل تحتاج شعؤبها كانت ؤإن الإسلامية، هؤيتها إل عادت دول 



السلفعقيدة مع وهفات 

معسيكون الثه ثاء إن أمر وهذا والتعليم، والترشيد التوجيه من 
ماوالتضحيأن الاستعداد من لديهم الدعوة ساب وأظن الزمن، 
مكان.كل j( إخوانهم حاجة ي يقومون بجعلهم 
الأمةبتاء ق بالعقيدة أولا: الاهتمام صرورة يستدعي هدا أن الهم 

ماوكل وأحكامه، الإسلام فراثض تم والعيد، الهميب لمتمل اق 
دنياهم.ؤيصالح نقيا بدينهم الممل للمسلمهن يعيد 

أ^صانياسموالآيىوواممهواوا 
والولعانالكتب من الاس أيدي j الكثيرمما لواميا لكثا 

والكثيرمماالأخرى، الإعلام وسائل من يتلقونه ما ثم والشرات 
مناهجمن بالذات العاصرة والحركات عبرالدعوات لمون المعالمه 

الدعاةبعمس أحوال كذلك لوتأملنا وفكرية، ثقافية ومناهج دعؤية 
أنلوحدنا وأنرهم وزنهم لهم الذين الإسلامي العالم ل و١لمكرين 

أومنحرفابعضهم، عند باهتا يكون قد الحقيقية لف العقيدة أثر 
أنتايعني وهدا ثالث، ميق عند أومعالإ.وما الأخر، بعضهم عند عتها 
مناهجمن علينا يعرض وما مع ئوما إلينا، يرد ما نفحص أن لأيد 

ونرجعالشؤع الأموربموانين ونزن وغيرها' ودعوات وأعمال 



١ْ ء^^ءءءءء^ء^ءءءء^ءءء^^^ءءء^ السلف عقيدة مع وهفات 

شيءإل نحتاج فإنا هده وعلى والخماعة، المنة أصول إل القضايا 
سماعي والانضباؤل التلقي ق والانضباط القراءة ق الانضباط من 

أومنهجبمرض رأي أو فكرة أي نول ذ والتاني الاضن، آراء 
بصيرة.بلا الثقة بمجرد الأمور نأخذ ولا يسلك، 

،الأصل هي بالمسالم؛ن والثقة الغالبة، هي يالملم الثقة نعم، 

الكتابهو الأصل يكون أن لابد < الدين بماهج يتعلق فيما لكن 
قتقرر هوما الأصل يكون أن ولابد الص١لح، لف الوسبيل والمنة 

سبيلهند٠.، ^٥٧ ؛ تعار لقوله استنادا •الأمة هذه سلف وعند المنة 

:تعال وقوله [ ١٠٨:]يرث ه آسعي ومن أئا بصم؛ عق آمء إل أذعوأ 
ضبتيإ آلنتل ئيعوأ ولا ياتتعوه نتئقيما صرْل هدا ؤؤان 

موقفوكل رأي كل تحرر وأن نتأكد أن ولابد ، [ ١  ٥٣ت ]الأنعام ،نجٍديه 

فرد،لكل هدا يتأتى لا وقد العقيدة، وهده الأصول هده خلال من 

منبيتنا يوجد ~ الله وعد كما ~ الله بحمد ؤإنما وداعية، ثاب ولكل 

الدعاموطلابومن الراسخعن العلماء من الدين ق والفقه العالم أهل 
والتجريةوالوعي الإدراك ومن المعتقد سلامة من لديهم من العلم 

الحاجة.به ند ما الملف مناهج واستيعاب 



السلفعقيدة مع وعفات 

اءسيو>الإذ>بوالأصه{

الأسلوبأوسلوك ، أواكمحزب الانعزالمة الخدرمن من لابد 
أوالدين تلقي ل لاسيما الخماعات أو الشباب عند الأستقلالي 

الرجؤعدون والأحداث والموانف والأشخاصى الأشياء على الحكم فا 
الأستقلأuنفان الدين، ق الفقه وأهل التجؤية وأهل العلم أهل إل 
بلغرورمهلك، وهي أمرخطر، ممرجمتهم والاستهانة العلماء عن 
أنالغالب بل الإنسان، بها يشعر لا حث من الأهواء إل منزلق هي 

أهلعن والأسشاء التعالي إل النزعة من سيء بمامها الأستقلالية 
لكلسني هذا وعلى اكج0حأواللمز، أو فيهم أوالكلام الحق 
عليهيعرض وما يرى وما يسمع ما كل يزن أن على بحرص أن شاب 

فهاالعلم أهل إل ؤيرجع الشؤع بموانين وأعمال ومناهج أفكار من 

دعواتمن اض بجمي الم؛ن المبن فلهر ما على الثناء ق بالغنا ومهما 

القبولهدا يعي لا ذلك مع لكن — ومحمود طب أمر وهدا ~ وحركات 
الدعواتق مناهج من عليتا يعرض وما ونعع، نرى ما لكل الْللق 

بمجردعامة تزكية كتب من عندنا يزكى ما كل نقر أن ولا والأفكار، 
التفحصمن شيء هناك يكون أن لابد ؤإنما والأشخاص، الأسماء 



٥٣ايط^^^ عطنمدة هخ 

والخم؛-العلم أعل على والسض والتأني والتشاور 
j_iالكب الكبيس إن الآمأهمسذلكئمل; أتن ولعلي 

،الماضية القليالة العمود ل كبت التي الإسلامية الكتب أي ، السوق 
يروجهاالي الدعؤية الناهج د.كيرمن الإعلام بوسائل يعرض دكثترمما 
،بالعقيدة إخلال من نحلوإما لا المعاصرة الدعوات وأكثر ، أصحابها 

منيوجد رعا بل ، المة أهل بنيرمنهج التعلق أو جهل أو تقصير، ياما 
فرقاوالخماعة بالة بمصي من والحركات والأثخاص الأفكار هده 

منشيء فيها كان ؤإن ، والخماعة الستة أهل من بأنها لما نقر لا أخرى 
الخيروالفضل.

الأصمب1صةاولأا

بالعقيدةنتشح أن الملف عقيدة التزام مستلزمات من فان هذا فعلى 
الشرعيةالمرانين لشن تشرها وأن ا نعلمهوأن ا تعلمهوأن ، أولا 

حيرمن الآخرين عند ما نأحذ أن من ماح لا ذلك بعد ثم ، جيدأ 
حركاتمن الإسلامية البلاد ق يوجد ما كل أن هذا بمني ولا وفضل، 

حيرفيه اض الكثيربحمد يوحد أنول بل ، غبش فيه وأفكار ودعوات 
منغض ل ذلك مع لكتا ، لف النهج على كثيرة جماعات وتوجد 

أنينبغي بل ، بميرة دون غيرنا نقلد أن النيرأو من العقيدة نستمد أن 
،ه نفأحدنا بحقر وألا ومناهجهم الآ-ضين عقائد إصلاح ي سهم 



السلفعقيدة مع وتفات  ٠٤

ومقوفضل رض ضم من الاضن عند ما نححد لا كيلك ؤبالقابل 
الإسلام،ونثر الأمة عز ق ؤإسهام وتعال، سحاته اممه إر لدعوة اق 

أولهم والخماعة الستة وأهل يعدل، وأن ينصف أن يثني فالمسلم 
فهموالعدل الحق أهل هم بل والعدل، الحق بوأجيرهم اس الن

لوبوالأسبالحكمة لكن الون، يبولا ه ؤيسنونالحق بيميعون 

ؤإنحتى وفضل حير من الأضن عند ما يذكرون ؤبالقابل المناب، 
.أحطاء عندهم وجدت 

اداءواجباصي1هةا

فإنالحز، وبيان والتسديد اكصيحة الم؛ن الملخمع الواجب إنما 
إروحاجتهم والتسديد، اكصح إر الأن يكونون ما أحوج الملم؛ن 

.واكميح القد إر حاجاتهم أكثرمن وتفهيمها ونشرها العقيدة بيان 
ولمتهجالستة لعقيدة بون يثتممن أحيانا بحيث ما يولنا لذلك 

الحقأهل بحض غمهل ومن الآحرين، على نوة من السلف 
والفضلوالعلم الخير أهل ومن والدعاة، الدعوات أهل من حقهم، 

تعارفاض والانحراف، الخطأ من شيء عندهم كان ؤإن الأخؤين، 
-ص!أن عنئ قوم بن قوم بملحز لا تاثوأ آلذئن ت يقول 

ولاأنيناكن ئلمزوأ ولا بين ■٠^١ ئكن أن عس بناء بن ما• دلا بجم 



٥٠اسق عقيدة مع وعمات 

فاوك؟كبمب ؛ iJزنن 1لإينننء نني ألفنوق آلام يس بآلألفب ثئانزوا 
نيأشتونه]سمات:اا[.

أكثر( بعضهم واكميح)محي النقد على الخرص أكثر يزلم مما بل 
الانحرافأكثر أن ذلك والنصح، والتتؤيم التسديد على الخرصى من 
عليهنشأوا متوارثا انحرافا كان ؤإنما العمر، وليد يكن لم لسام؛ن ال 

معالحةوبجس، < والخكعة الرفق بنصحهم فيجب جيل بعد جيلا 
الخراح،ونثخن ننيدالطبنبالة، أن لا الناسب، بالدواء أمراصيم 

بالغايةولا الشرعي بالغرض يفي لا أسلوب التجؤيح أمحلوب فان 
إلي-ؤدي اكبمؤيح أسلوب أن ا ورأيناش، إل الدعوة من الْللؤبة 
وأحياناالباطل، على والتعصب الحق رفض وإل الخصوم، استفزاز 

باJدءة.يتمسك أن إل الغافل تنبيه إل ^؛•۶؛، 
امماصبالأشهماص1ض4عالأسم 

لوبالأمنتوخى أن إر أرشدنا تعار وافه السنة يقبل أن من بدلا 
أئب؛ت■ئثسوأ تعار؛ فقال المشركعن مع التعامل 3، حتى الناسب 
الوق١[ ٨• : ]الآنع__ام ه علم يعم عدوا آس نقسيوأ آس دون بن يدعون 
:)ياءاسارم،انهممحلجضفيبللأزسدلأد م 



السلفعقيدة مع وهفات  ٥٦

إلاالوفق هت أمل )ماأعيى ; وقال  ٢١١(شاته ثيءإلا من يمع 
المنهجهذا محوار عركا دمنا وما . ٢٢١( خّرمم إلا متموء ولا نسهم 
ولاالدعوة بجدم لا منهج أنه نملا وست ، اكبمؤيح( منهج )أعني 
الموصىواتع ولواستترأثا المؤمن، صالة مالخكمة الخق به يصر 

الم<الحواللف الصحابة ومنهج الدعوة ق نم.Si الومنهج 
باسمالآخ0لاء ومعالخة وآكبمؤيح، المهارات عن بمد أنه لوحدنا 

الظواهرمن وغترذلك القلوب، على والخكم والتشغي الأسخاصى 
لكنوالعلم، الدعوة إو يشون كن قليل نمر تفلهري بدأت الي 

هدهي اهل نتلا أن قشني الشرر، مستصغر اكارمن ممقلمم 
لتوجد الأحطاء مده إن نقول ولا والنلفلة، النف1اءلة أي: الف1اهرة، 

والعلماءالمشايخ سمت على لد الأكبروالحمد واسد تليل عدد 
ونقفالمهارات، عن بعيدون ؤإنهم والدعاة، العالم محللأب وست 

إنفإنها تكر، أن الئلواهرمل هدْ نعاخ أن بجب بل الحد، هدا عند 
الفأن.إر الخميع جرت كرت ؤإن فيها، البلاء غأ كبرت 

يالألماني )آ/مْ(وصححه واحمد له (،والالننل ٢٤٧٨) داود ابو روا، )١( 
اسحه)آ/أ،(.الململة 

الممحةالململة ي الألماني وصححه الكسر)'آ/هها/ا(، ي الْلمراتي روا، ر٢( 







السلفعقيدة مع وهيات 

1ىتاموساٌا
اثمضءاتبمؤصهمع 

ْامزان...................... ضزان ين صاخ الشيخ سالي كلمة 
٧اصة 

١١رءومددأاسق الم الو|؛تالاالآرشاحوو 
١١الشدة تميف 

١١ اليل.!: اصول بمض 
١١ وصماته................ واصعائه بذاته وتعال سحانه توحيدالثه أولا: 
١٢ا...ا....ا؟.....بّ..ب..ا..ا؟........................ اتاله ومبأركانه الإممان نايا؛ 
١١٠ممادرالدين ثالثا: 

١١٠المموصن.ااا.....ا.ا...ّ نهم وق الاستدلال ز ، ^.٧١منامج رابما؛ 
الأحكامواسياط العماني ونمير النموص تناول شقة خاما؛ 

١٥.نها 

١٦التعامل.............................اّ...ب...ؤ..ّ................... مناهج صادصا؛ 
٠١٩ ادلالأ،واء سايوالدين)رسايرالضدأس حوو اهاليت{ الوتية 

٢٢لا[ات؛اعاواوى 

^٢٣^ ١٤^٩
٢٦لآ[هوبماالملضاممل 

٢٨الغيييات ل العقل حدول. 
٢٩المليان عالي عولت زق 

٢٩والشرعيات العمليات ي؛ن خالطت نرق 



السلفعقيدة مع وهمات ^^ءءء^ءءء^^ءءءء^^^^ءءءءءء ٦

اثبموضؤع
 m٢٩التدممة................................. والنلمنات واسل طأرياسئ0 ا

٣* ا................اباب...ّ.ّ...........ا.ا.ا.... المالئ: للملل مهب والهوشة الروافص 
٣٦ل،اادء1ءسةفيصص 

٣٨..ّ؟ّؤ...ّبّ.ُ..ؤ.ّ.ء..........ا....... واالك،ورة الوصوعت الآحاديث على امايهم 
٣٩ا.ظةسس1ناب 

١٤ الشرعي العلم ق الصوفة زهد 
٤٣مصيرا الخثم.، ^^ادهم 
٥٤ .*.........................,...............................*.**..i■.*■ والوجد النوق اعتماتمم 
٤٦الصوفية بعض عرف ل كرامات الفواحش ارتكابهم 

٦٤ ٠...................................... قدوة واعتارهم الأشخاص تفليس يخوأ المرق 
والثقاهاض الثم م اسمف هة؛دة اثر الوتقة 

٤٨اسه،وة 

٤٨الملقية مدعي بمص اخطاء 
٤٩رجوعضانمر.لإوالإمخم 

٠٥ باّاّ.ّ.ّ........ّا..ا؟ا.اّا.ا.ا............؟.ؤّؤ؛. والدعوات والأععاك الناهج من موقنا 
OTاسرسالأضالأوالأحوة 

٥٣الأهتمامُالم؛اوةأولأ 
٤0 النصيحة واجب أدّاء 

٥٥ والميثات للأشخاص التجئح تحب 
٥٥الاضن مع التعامل ل الأمثل الأّلوب توخي 

٩٠ مسالة مارس 




