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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
إف الحمد لّمو نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالّمو مف    

ه الّمو فال مضؿ لو، ومف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مف ييد
يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال الّمو وحده ال شريؾ 
لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو صمى ا عميو وعمى آلو 

إلى يـو بإحساف وصحبو وسمـ ورضي ا عف التابعيف ليـ 
ِو َوال َتُموُتفَّ ِإالَّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َحؽَّ ُتَقاتِ الديف ،

ـْ ُمْسِمُموفَ  ـْ ِمْف  ،َوَأْنُت ـُ الَِّذي َخَمَقُك َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء 

ـْ َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َوا ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمْيُك أَلْرَحا
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا ُيْصِمْح  ،َرِقيباً 

ـْ َوَمْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز  ـْ ُذُنوَبُك ـْ َوَيْغِفْر َلُك ـْ َأْعَماَلُك َلُك
عد: فإف أصدؽ الحديث كالـ الّمو، وخير اليدي .وبَفْوزًا َعِظيماً 

ىدي محمد ) صمى ا عميو وسمـ(وشر األمور محدثاتيا، وكؿ 
،أما محدثة بدعة، وكؿ بدعة ضاللة، وكؿ ضاللة في النار

 بعد:
فقد اقتضت ُسنة ا تعالى في خمقو،وحكمتو في عباده،    

قياـ  إلى وجود الحؽ والباطؿ،والخير والشر وتدافعيما المستمر
 ،إنسافالساعة،ليتحقؽ االبتالء واالمتحاف وتظير حقيقة كؿ 
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تدافع عف بّينة،وىذا ال ويحيا مف حيّ  فييمؾ مف ىمؾ عف بّينة،
يظير  والصراع بينيما سجاؿ،فتارة ينتصر الحؽ ويعمو وتارة

قبة والخاتمة الباطؿ ويسود،ولكف ا تعالى قضى باف العا
ِتْمَؾ ِمْف َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيَيا الىوالمآؿ لمحؽ المحاؿ،قاؿ تع

ِإَلْيَؾ َما ُكْنَت َتْعَمُمَيا َأْنَت َواَل َقْوُمَؾ ِمْف َقْبِؿ َىَذا َفاْصِبْر ِإفَّ 
ِتْمَؾ الدَّاُر اْْلَِخَرُة ،وقاؿ تعالى[ٜٗ]ىود اآلية  اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيفَ 

ُموِّا ِفي اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَف اَل ُيِريُدوَف عُ 
الحؽ مف  ألىؿ،وليذا كاف البد [ٖٛ]القصص اآلية ِلْمُمتَِّقيفَ 

وىذا ( أف تصيبيـ المحف والفتف،)عمييـ السالـأتباع الرسؿ)
بد ألتباع منيج  ،فالٔ(عالمة اإلرث الصحيح والمتابعة التامة

الكراـ والتابعيف  صحابتو( و السمؼ الصالح منيج رسوؿ ا)
يوـ الديف،منيج الكتاب والسنة عمى فيـ سمؼ  إلى بإحسافليـ 
وتحمؿ أذى  األعداءالصالح ليما، مف البالء وتسميط  األمة

وسماع التيـ والشبيات  واألىواءالبدع  أىؿالخصـو مف 
التيـ الباطمة بيذا المنيج النبوي  ألصقتوليذا ، واألباطيؿ

في  و وتعرضوا لالضطياد والتنكيؿ وربما لمقتؿالمبارؾ و بأتباع
،فكاف لزاما عمى المنصفيف مف العمماء وطمبة األحيافكثير مف 

العمـ الشرعي أف يؤلفوا المؤلفات في رد ىذه الشبيات والدفاع 
                                                 

1
 ٕٖ٘ينظر: الفتوى الحموية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ص - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   4 
 

حقيقة الدعوة عف منيج السمؼ الصالح في فيميـ لمديف، وبياف 
مف ألؼ الكثير وقد  لسمفية الحقة،ا مفيوـالسمفية الراشدة،و 

وقد استفدت منيـ كثيرا في بحثي ىذا فجزاىـ  في ذلؾ ، العمماء
البحث في ىذا الموضوع الميـ لعدة  اخترتا تعالى خيرا،وقد 

 أىميا: أسباب
 ٔالدعويةفي جمعية الرضواف الخيرية  إلخوانياستجابة  -ٔ
مني  حيث طمبوا ،ىذا المنيج المبارؾوأتباع  أحبابوبعض ،

واالنتساب  فيو مفيوـ السمفية عند العمماء أبيفحث ب إعداد
 وقواعد ومقومات ىذا المنيج. بأصوؿوالتعريؼ ،الييا
ورد بعض الُشبو  ،بياف مفيـو السمفية ونشأتيا وخصائصيا -ٕ

 التي ُأثيرت حوليا.
كشؼ زيؼ بعض األدعياء الذيف يّدعوف السمفية وىـ ليسوا  -ٖ

، وتصحيح بعض المفاىيـ ءليتميز األدعياء مف االصال ،كذلؾ
 الخاطئة لمذىب السمؼ.

                                                 

1
تأسست ىذه الجماعة الدعوية السمفية بعد احتالؿ العراؽ مباشرة مف  - 

رت بة العمـ مف أتباع المنيج القويـ في بغداد الرصافة، وقد اختاقبؿ طم
ونشرت  ،وقد قامت بنشاط خيري ودعوي كبيرإلدارتيا، العبد الفقير

المطويات والكتيبات الدعوية،وأصدرت مجمة الفجر بالتعاوف مع دار 
 الفجر .
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ع يرد عمى مف ينكر ىذا المنيج القويـ أو يحاوؿ تمي -ٗ
بؿ ىو  ،بدعة فيو االنتساب لمسمؼ الصالح ال أفمعناه،وبياف 

واف االنتساب ليذا المنيج مستمـز لمعمؿ بموجبو أصؿ،
 ومقتضاه، واف النسبة وحدىا غير كافية في االنتساب إليو.

الدفاع عف منيج  ، فيطمبا لممثوبة واألجر مف ا تعالى -٘
 سمؼ األمة الصالح األمر الذي يحؽ الحؽ يزىؽ الباطؿ .

 ،(الصالح بمنيج السمؼالفالح إتحاؼ وقد سميت ىذا البحث )
 وقد جعمتو عمى مباحث وكاآلتي:

 .مطالبأربعة وفيو تعريؼ السمفية  :األوؿالمبحث 
وفيو  إليوىب السمؼ وجواز االنتساب نشأة مذ :المبحث الثاني

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .مطمباف
 أصوؿ وقواعد المنيج السمفي. :المبحث الثالث

 المبحث الرابع:الضوابط العقدية لممنيج السمفي.
لممنيج  المبحث الخامس: المقومات المنيجية والموضوعية

 السمفي.
 أىداؼ الدعوة السمفية: السادسالمبحث 
 .د،ثـ الخاتمة: شبيات وردو السابعالمبحث 

ىذا وال أدعي الكماؿ فيو،فما كاف مف خطأ فيو فمني ومف    
فيا أخي الشيطاف ،وما كاف مف صواب فبتوفيؽ ا تعالى ،
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الكريـ)ىذه بضاعتي المزجاة أقدميا لؾ،فمؾ غنميا وعمى 
فأف عدمت منؾ شكرًا فال  غرميا،ولؾ ثمرتيا وعمى عائدتيا،

المالـ فبابو مفتوح وأنت في ِحؿ أعدـ منؾ عذرًا،واف أبيت ااّل 
 منو(.
 يجعؿ عممي ىذا خالصًا لوجيو الكريـ، أفأسأؿ ا تعالى    

واف يغفر لي خطأي وزلمي وتقصيري فيو، واف يغفر ويرحـ 
والديَّ ومشايخي األفاضؿ وجميع المسمميف، انو ىو الغفور 

واف يطير بمدنا وبالد المسمميف مف أرجاس الكفرة  الرحيـ،
 األسرىواف يفؾ قيد  ،محتميف وينصر عباده المجاىديفوال

 ،وحسبي ا ونعـ الوكيؿ.والمعتقميف
 

                          
 عبدا محمدالديف ضياء                          

 ـٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ                           
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 مطالبربعة أوفيو  ،لمبحث األوؿ: تعريؼ السمفيةا      
 لغة يةالسمف:المطمب األوؿ

 قاؿ ابف فارس: ،وىي مصطمح قديـ،لفظة سمفية عربية    
وقاؿ ابف  ،ٔالسيف والالـ والفاء أصؿ يدؿ عمى تقدـ وسبؽ()

منظور:)السمؼ الجماعة المتقدموف في السير أو في السف أو 
في الفضؿ أو في الموت، والسمؼ أيضا العمؿ المتقدـ في 

 .ٕاإلنساف(
المنتسب لمسمؼ،الف الياء ىذه ياء  أووالسمفي ىو المنسوب    

 وأماينسب غيره لمجماعة المتقدميف، أوالنسبة،فيو ينسب نفسو 
 نسبة مؤنثة لمسمؼ كالسمفي المذكر.يي السمفية:ف

 : ٖويطمؽ السمؼ ويراد بو لغة أحد ثالثة معاف
 ،مفاألرض -بفتح السيف والالـ -: التسوية،ومنو سمؼألوؿا

شيء تسوى بو  -بكسر الميـ–باب نصر،سواىا بالمِسمفة 
 .األرض

                                                 

1
 ٜ٘/ٖمعجـ مقاييس المغة،البف فارس  - 

2
 ، دار صادر ،بيروتٛ٘ٔ/ٜلساف العرب،البف منظور  - 

3
ينظر: مختار الصحاح، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي  - 

، ومفردات القرآف الكريـ لمراغب األصفياني باب ٕٗٙباب السيف ص
 ٜٖٖالسيف ص
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،ومنو السالؼ ؼ:بمعنى مضى وتقدـ،مف سمؼ يسمُ الثاني
  المتقدموف،وسمؼ الرجؿ:آباؤه المتقدموف،وجمعو أسالؼ وسالؼ

البيوع يعجؿ فيو الثمف  أنواع:بمعنى السَّمـ،نوع مف الثالث
،فالثمؿ اج إلىوتضبط السمعة بالوصؼ  ف مقدـ عمى معمـو

 .تسميـ السمعة
 المطمب الثاني: السمؼ في القرآف الكريـ

مرادا بيا معنى واحدا  وردت كممة سمؼ في القرآف الكريـ    
ومما ورد فيو قولو  ،وىو السبؽ والتقدـ في الزمف

ـْ َسَمًفا َوَمَثاًل ِلْْلَِخِريفَ تعالى ،قاؿ [ٙ٘الزخرؼ اآلية  ]َفَجَعْمَناُى
،أي فجعمناىـ اآلباء)والسمؼ مف تقدـ مف البغوي: اإلماـ

ُقْؿ ِلمَِّذيَف َكَفُروا وقولو تعالى ،ٔ(اآلخروفمتقدميف ليتعظ بيـ 
ْف َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّة  ـْ َما َقْد َسَمَؼ َواِ  ِإْف َيْنَتُيوا ُيْغَفْر َلُي

ِليفَ  ،أي يغفر ليـ ما تقدـ ومضى مف [،ٖٛ]األنفاؿ اآلية  اأْلَوَّ
[ ٜ٘]المائدة اآلية  َعَفا المَُّو َعمَّا َسَمؼَ ذنب،وقولو تعالىال

ـْ ِفي اأْلَيَّاـِ اْلَخاِلَيةِ وقولو تعالى  ُكُموا َواْشَرُبوا َىِنيًئا ِبَما َأْسَمْفُت
 .، أي بما قدمت في الدنيا[  ٕٗ]الحاقة اآلية

 
 
 

                                                 

1
 ٕٗٔ/ٗمعالـ التنزيؿ ،الحسيف بف مسعود الفراء البغوي أبو محمد  - 
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 المطمب الثالث: السمؼ في السنة النبوية 
 -:ٔة النبوية ويراد بو خمسة معاف وىييطمؽ السمؼ في السن

 : القرضاألوؿ
 الثاني:الَسَمـ

الثالث:سمؼ اإلنساف مف تقدمو بالموت مف آبائو وذوي 
 مف األمة السمؼ الصالح. األوؿقرابتو،وليذا ُسّمي الصدر 

لما الرابع:السالفة وىي صفحة العنؽ وىما سالفتاف مف جانبيو.
دع أذنيا بأذنيا فقاؿ:))( مّر برجؿ وىو يجر شاة روي انو)

 .ٕ((وخذ بسالفتيا
فعف عبد ا  الخامس:السمؼ مف التمر وىو الجراب الضخـ،

بف عامر بف ربيعة عف أبيو وكاف بدريا قاؿ :) لقد كاف رسوؿ 
ا صمى ا عميو وسمـ يبعثنا في السرية يا بني مالنا زاد إال 

تمرة  فيقسمو قبضة قبضة حتى يصير إلى ،السمؼ مف التمر
 :قاؿ ؟يا أبت وما عسى أف تغني التمرة عنكـ :فقمت لو ،تمرة 

                                                 

1
الدكتور إبراىيـ بف محمد ينظر: كتاب تعريؼ الخمؼ بمنيج السمؼ  - 

ـ،وكتاب سمفية ٜٜٚٔىػ ٛٔٗٔ ٔ، دار ابف الجوزي طٕٔالبريكاف ص
عالـ الكتب ٔالوىابية أحمد بف عبد العزيز بف عبد ا الحصيف ط

ٜٜٜٔ/ 
2

 ٜ٘ٓٔ/ٕسنف ابف ماجة  - 
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وأنسب ىذه  .ٔفبعد أف فقدناىا فاختممنا إلييا( ،ال تقؿ ذلؾ يا بني
 .المعاني لما نحف بصدده ىو المعنى الثالث

 المطمب الرابع: السمفية في االصطالح الشرعي
( يطمؽ لفظ السمؼ شرعا ويراد بو الصحابة الكراـ)   

ممف اتفقت األمة  ،والتابعوف ليـ بإحساف وأئمة اإلسالـ العدوؿ
عمى إمامتيـ وعظـ شأنيـ في الديف،وتمقى المسمموف كالميـ 
خمفا عف سمؼ بالقبوؿ كاألئمة األربعة وغيرىـ مف أعالـ 

دوف مف رمي ببدعة أو لقب غير مرضي،فالسمؼ يطمؽ ،اليدى
إف )):ص الحديثباألصالة عمى القروف الثالثة المفضمة بن

ثـ الذيف  ،ثـ الذيف يمونيـ ،ثـ الذيف يمونيـ ،خيركـ قرني
فال أدري أقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو  :قاؿ عمراف ،يمونيـ

ثـ يكوف بعدىـ قوـ يشيدوف  ،وسمـ بعد قرنو مرتيف أو ثالثة
 ،وينذروف وال يوفوف ،يؤتمنوفويخونوف وال  ،وال يستشيدوف

ف وتابعييـ،ومف و ىـ الصحابة والتابع ،ٕ((ويظير فييـ السمف
 سمؾ مسمكيـ واختط خطتيـ في الديف أصواًل وفروعًا ومنيجا،

ُلوَف ِمَف اْلُمَياِجِريَف َواأْلَْنَصاِر :قاؿ تعالى َوالسَّاِبُقوَف اأْلَوَّ
ـْ َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ  ـْ ِبِإْحَساٍف َرِضَي المَُّو َعْنُي َوالَِّذيَف اتََّبُعوُى

                                                 

1
،مسند أبي يعمى ٜٙ/ٗ،المعجـ األوسط لمطبراني ٙٗٗ/ٖمسند أحمد - 

 ٕٗٔ/ٖٔالموصمي 

2
 ٜٗٙٔ/ٗ، صحيح مسمـ ٕٜٖٕ/٘البخاري صحيح  - 
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ـْ َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َأَبًدا َذِلَؾ اْلَفْوُز لَ  ُي
ا تعالى اال عمف صح  وال يرضى[،ٓٓٔالتوبة اآلية ] اْلَعِظيـُ 

دينو وثبتت عدالتو عمى الدواـ،وكما يظير منو كونيـ قدوة في 
حديث الديف لمف بعدىـ كما قاؿ عميو الصالة والسالـ في ال

عميكـ بسنتي وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف )) الصحيح:
وىذا متضمف لوجوب  ،ٔ((مف بعدي عضوا عمييا بالنواجذ 

في تمقي دينيا  األمةطريؽ  ألنيـإتباع ما ىـ عميو مف الحؽ،
(،وليذا كاف القدح فييـ قدحا عمى كتابيا وسنة نبييا) والحفاظ

 تعالى البالغة في اختيار بؿ قدحًا في حكمة ا ،في الديف كمو
( مف األصحاب َمف ليس أىاًل لنقؿ دينو وحماية لنّبيو)

( شرعو،وال أمينا عمى نقميا وتبميغيا كما أنزلت عمى رسولو)
فالسمؼ ىـ أىؿ القروف األولى،خير قروف )حاشا  تعالى.

يماناىذه األمة وأقربيا إلى تمثيؿ اإلسالـ فيما  وسموكا  وا 
في  األوؿما كاف عميو السمؼ  إلىلسمفية الرجوع ،واوالتزاما

لعالمة ابف عثيميف قاؿ ا ،ٕ(الديف عقيدًة وشريعًة وسموكا فيـ
)اعمـ أف كممة السمؼ تعني السمؼ زمنًا ، والسمؼ )رحمو ا( :

                                                 

1
مسند  ،٘٘ٔ/ٔ، موطأ مالؾ٘ٔ/ٔ،سنف ابف ماجةٗٗ/٘سنف الترمذي - 

 وغيرىـ ٛٚٔ/ٔصحيح ابف حباف ، ٚ٘/ٔسنف الدارمي ،ٕٙٔ/ٗأحمد

2
الصحوة اإلسالمية وىمـو الوطف العربي واإلسالمي ،الدكتور يوسؼ  - 

 .ٕ٘القرضاوي ص
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بالسمؼ معتقدًا صح أف نقوؿ لمف ىـ  معتقدًا ، فإف أريد
،  ء سمؼموجودوف اآلف عمى مذىب السمؼ ؛ نقوؿ إف ىؤال

ذا قمنا إف السمؼ ىـ السابقوف زمنا فإنو يختص بالقروف  وا 
الصحابة والتابعوف وتابعوا التابعيف ، وكؿ  الثالثة المفضمة ،

يريدوف بالسمؼ مف كاف  األمريف قد استعممو أىؿ العمـ ، فتارة
ف كاف متأخرًا زمنًا ، وتارة يقولوف   أي –عمى طريقة السمؼ وا 

وف الثالثة المفضمة ، وليذا تجدىـ يقولوف القر  -يريدوف بالسمؼ
ذىب إليو سمؼ األمة وأئمتيا ، ويريدوف  وىذا ما  : مثالً 

نسبة إلى  السمفية)،ٔ(بالسمؼ ىنا القروف الثالثة المفضمة
السمؼ والسمؼ ىـ صحابة رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 

 (رضي ا عنيـ)وأئمة اليدى مف أىؿ القروف الثالثة األولى 
الذيف شيد ليـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ بالخير في قولو: 

خير الناس قرني ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ ثـ يجئ ))
 رواه ((أقواـ تسبؽ شيادة أحدىـ يمينو ويمينو شيادتو

والسمفيوف جمع اإلماـ أحمد في مسنده ، و  البخاري ومسمـ
الذيف ساروا عمى  ، وقد تقدـ معناه وىـسمفي نسبة إلى السمؼ

منياج السمؼ مف أتباع الكتاب والسنة والدعوة إلييما والعمؿ 
بيما فكانوا بذلؾ أىؿ السنة والجماعة. وبا التوفيؽ وصمى ا 

                                                 

1
فتح رب البرية بتمخيص الحموية كتاب الدرة العثيمينية بشرح  - 
 ٓ٘ٔص
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صالح بف  قاؿ العالمة ،ٔعمى نبينا محمد وآلو وصحبو وسمـ(
بأنيا مرحمة زمنية  لمسمفيةونقوؿ : ىذا التفسير فوزاف الفوزاف)

جماعة تفسير غريب وباطؿ ، فيؿ يقاؿ لممرحمة الزمنية وليست 
نما تطمؽ  بأنيا سمفية ؟! ىذا لـ يقؿ بو أحد مف البشر ، وا 

عمى الجماعة المؤمنة الذيف عاشوا في العصر األوؿ  السمفية
مف عصور اإلسالـ والتزموا بكتاب ا وسنة رسولو صمى ا 

تبعوىـ بإحساف عميو وسمـ مف المياجريف واألنصار والذيف ا
خيركـ قرني ثـ ))ووصفيـ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ بقولو : 

الحديث، فيذا وصؼ لجماعة  ((الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ
وليس لمرحمة زمنية ، ولما ذكر صمى ا عميو وسمـ افتراؽ 

 إنيا في النار إال واحدة))األمة فيما بعد قاؿ عف الفرؽ كميا: 
لواحدة بأنيا ىي التي تتبع منيج السمؼ ، ووصؼ ىذه ا ،ٕ((

ىـ مف كاف عمى مثؿ ما أنا عميو ))وتسير عميو ، فقاؿ : 

                                                 

1
{ ٖٔٙٔالفتوى رقـ } ،المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء - 
{ٔ/ٔٙ٘} 
2

( ، ٕٓٔ/ٗ( ، وأحمد )ٕٔٗ/ٕ( ، والدارمي )ٖٓ٘/ٕرواه أبو داود ) - 
( وقاؿ الحاكـ: ىذه أسانيد تقـو بيا الحجة في تصحيح ٕٛٔ/ٔوالحاكـ )

سناده حسف ، وقاؿ شيخ ىذا الحديث ، ووافقو الذىب ي ، وقاؿ الحافظ: وا 
صححو الشيخ و اإلسالـ ابف تيمية: )ىو حديث صحيح مشيور( ، 

 ( . ٕٗٓاأللباني في الصحيحة رقـ ) 
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فدؿ عمى أف ىناؾ جماعة سمفية سابقة،  (( اليـو وأصحابي ...
وجماعة متأخرة تتبعيا في نيجيا ، وىناؾ جماعات مخالفة ليا 

 .ٔمتوعدة بالنار(
 :ٕعمى ثالثة معاني إذففالسمفية 

فية زمانية:وتطمؽ عمى المجموعة المتقدمة مف امة سم -ٔ
القروف المفضمة  أىؿمف  بإحسافاإلسالـ؛ الصحابة وتابعييـ 

 (.المشيود ليا بالفضؿ في حديث رسوؿ ا)
سمفية منيجية:حيث كاف ليؤالء المتقدميف منيج في َفيـ  -ٕ

نتيجة دخوؿ  أخرىىو المنيج الوحيد،ثـ جدت مفاىيـ  اإلسالـ
السمفية  أصبحتفي اإلسالـ ودخوؿ الفمسفة،ومف ثـ  جـاألعا

عالمة التزاـ منيج الصحابة وتابعييـ في فيـ اإلسالـ دوف 
المفيـو الُمحَدث،فكؿ َمف التـز ىذا المنيج فيو سمفي ميما 

نما  ليست حزبا إذا فيي تقدمت العصور كما يتيـ البعض وا 
 .صدؽ انتماء لمنيج السمؼ الصالح

                                                 

1
،الشيخ صالح بف فوزاف الفوزاف  البياف فيما أخطأ فيو بعض الكتاب - 

 ٖٖٔص

2
ذ راجح ينظر :كتاب االتجاه السمفي بيف األصالة والمعاصرة،األستا - 

 ،دار عمار األردف.ٔ، طٙٔ-ٕٔالكردي ص
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:المنيج السمفي في أخذ النصوص وفيميا سمفية مضموف -ٖ
أثمر مواقؼ عممية وسموكية وأىميا ما يتعمؽ بقضايا العقيدة 
المتعمقة با تعالى وسمطانو والقدر ونحوىا،فمف التـز ىذه 

 المضاميف مع ذلؾ المنيج فيو السمفي.
ىدي السمؼ الصالح والعودة  إلىالرجوع :تعني فالدعوة السمفية

 قبؿ نشوء الخالؼ ، الصافية أصوليا إلى ميةاإلسالبالعقيدة 
 واألخذالشرؾ، أنواعوتنقية مفيوـ التوحيد مما عمؽ بو مف 

بالكتاب والسنة عمى فيـ السمؼ الصالح ليما في جميع مناحي 
الحياة،والتصدي لمتيارات البدعية والمنحرفة عف فيـ السمؼ 

 ألولىاالمنابع  إلى باألمةترجع  حركة تطيير إذف الصالح،فيي
اعمؽ بو مف خرافات وبدع م عف كؿ وتنقي اإلسالـ

دعوة  ألنياوانحرافات،وىي دعوة موافقة لكؿ زماف عمى الدواـ ،
تجديد أمر ىذا الديف،فيي مستمرة ودائمة حتى  إلىمخمصة 
واليمكف ليا أف تنتيي الف التجديد  وما عمييا األرضيرث ا 

إف ا  :))الصحيح (في الحديثواقع بأمر ا تعالى،لقولو)
 دينيا يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ مائة سنة مف يجدد ليا 

))ٔ . 

                                                 

1
، المعجـ األوسط ٚٙ٘/ٗ، المستدرؾ لمحاكـٕٔ٘/ٕسنف أبي داود  - 

 .ٕٖٗ/ٙلمطبراني 
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 ليست فيـ اإلسالـ بفيـ شخص مف الناس والدعوة السمفية   
المقصود بالسمفية: الُمحافظة عمى انما و ، كما يظف البعض
لمكتاب والسنة وعمى الصالح عمى فيـ السمؼ  العقيدة االسالمية

األئمة فرجاؿ الدعوة السمفية مف ، (ا عنيـ رضي) يـمنيج
جزاىـ ا خيرًا ينقموف فيـ السمؼ الصالح والدعاة والمشايخ 

         .مف التحريؼ ويحافظوف عمى المنيج القويـ لمديف
المحافظة عمى ما مضى عميو  :كذلؾ السمفية تعنيالدعوة و    

ف الصحابة تباع سبيؿ المؤمنيف ما  و سمؼ األمة رضي ا عنيـ 
مرنا أنيا الدعوة لمتمسؾ بالسنة التي أ، وال شؾ والتابعيف

عميكـ بسنتي ، وسنة  ( فقاؿ:)))بالتمسؾ بيا رسوؿ ا 
 .ٔ((الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعدي

( ، ألنيـ )السمفية ىـ أسعد الناس بإماميـ المصطفىو     
 لسمؼ والخمؼمف ا(، وعمماء المسمميف لـ يتخذوا إمامًا دونو)

ال نتعصب لواحد منيـ بحيث إننا نأخذ كؿ ما قاؿ بو ، ونترؾ 
(،  ما خالفو ، ألف ىذه المنزلة ليست ألحد بعد رسوؿ ا )

ـْ َعْنُو فا عز وجؿ يقوؿ:  ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك َوَما آَتاُك
بإتباع رسوؿ [ . فا تعالى تعبدنا ٚ]سورة الحشراالية َفانَتُيوا
فضاًل عف مف الصحابة (وىذه المنزلة ال يرتفع إلييا أحد ا )

 .           األمةمف عمماء األئمة األربعة وغيرىـ 
                                                 

1
 .ٔٔص سبؽ تخريجو - 
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المنيج السمفي ، وىو أف ندور مع مفيوـ وىكذا يتضح لنا     
أف و (  الكتاب والسنة حيث دارا ، ونتعبد بإتباع رسوؿ ا) 

لمكتاب والسنة ، وال تفيـ اإلسالـ مف تكوف عمى فيـ الصحابة 
خالؿ شخص غير معصـو ، فكؿ واحد يؤخذ مف قولو ويترؾ 

 (.     إال رسوؿ ا )
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وفيو  االنتساب إليوو المبحث الثاني: نشأة مذىب السمؼ 
 مطمباف

 : نشأة مذىب السمؼ األوؿالمطمب 
وفي  األمةليذه  وؿاألالصدر  إلىجذور السمفية تعود  إف    

أصوؿ منيجيـ  اخذوا( الذيف طميعتيـ أصحاب رسوؿ ا )
لمنيج السمؼ الصالح مف الصحابة  األوحد اإلماـ(,فيو ) ومن

ليـ  إماـفالسمفية ال  ،يـو الديف إلى بإحسافوالتابعيف وتابعييـ 
 إلى( .ولقد وجو النبي عميو الصالة والسالـ إال رسوؿ ا)

إسرائيؿ بني  إف)):ـ في حديث التفرؽ الصحيحا المفيو ىذ
عمى ثالث  أمتيوستفترؽ ،ثنتيف وسبعيف ممة إلىتفرقت 

مف ىي يا  :قالوا ،كميا في النار إال واحدة ،وسبعيف ممة
وفي  ،وأصحابيعميو  أنارسوؿ ا ؟قاؿ مف كاف عمى ما 

بف  عبد اوكما وّجو الصحابي الجميؿ  ،ٔ((رواية ىي الجماعة
مف كاف منكـ مستنا ):التزاـ ىذا المنيج فقاؿ إلى( )عمر

فاف الحي التؤمف عميو الفتنة,أوالئؾ  ،فميستف بمف قد مات
 ،عمما وأعمقيا ،قموبا األمةكانوا أبر ىذه  ،(محمد) أصحاب
ونقؿ دينو  (قوـ اختارىـ ا لصحبة نبيو)،تكمفاواقميا 

                                                 

1
 ٖٔص سبؽ تخريجو - 
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مى ا فيـ أصحاب محمد ص ،فتشبيوا بأخالقيـ وطرائقيـ
 ،ٔ(عميو وسمـ كانوا عمى اليدى المستقيـ وا رب الكعبة

واضح لفيـ اإلسالـ والتزامو والتي تمثمت في  فالسمفية منيج
السمفية دعوة  إلىالدعوة  واف األنقىجيؿ الصحابة بصورتيا 

الرجوع لذلؾ المنيج القويـ ,وليذا ُأختمؼ في تحديد مفيـو  إلى
 واؿ:السمفية زمنيا عمى عدة أق

وىو قوؿ عدد مف شراح الرسالة ،: انيـ الصحابة فقط األوؿ
 .ٕزيد القيرواني أبيالبف 

 )حامد الغزالي أبوالثاني: انيـ الصحابة والتابعوف , واليو ذىب 
الحؽ الصريح الذي ال  أفومف وافقو في قولو )اعمـ  (رحمو ا

اعني مذىب  ،مذىب السمؼ ؛البصائر ىو أىؿمراء فيو عند 
 . ٖحابة والتابعيف(الص

الثالث: انيـ الصحابة والتابعوف وتابعو التابعيف , أي القروف 
( الخيرية بقولو في الثالثة المفضمة التي أثبت ليا النبي)

قرني ثـ الذيف  أمتيخير (: ))ف حصيف )بحديث عمراف 
                                                 

1
 ٖ٘ٓ/ٔحمية األولياء وطبقات األوصياء، أبو ُنعيـ االصبياني  - 

2
،مكتبة الجامعة ٖٙالة صينظر: تحرير المقالة مف شرح الرس - 

 .اإلسالمية
3

ينظر: إلجاـ العواـ مف عمـ الكالـ ،بتحقيؽ محمد المعتصـ با  - 
 ٖ٘البغدادي ص
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يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ قاؿ عمراف فال ادري اذكر بعد قرنو 
خير الناس )): (,وحديث ابف مسعود )ٔ((ثالثة أوقرنيف 

قرني ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ , ثـ يجيء قوـ تسبؽ 
والى ىذا القوؿ ذىب  ،ٕ((شيادة احدىـ يمينو ويمينو شيادتو

الشوكاني والسفاريني وشيخ اإلسالـ  كاإلماـالعمـ  أىؿكثير مف 
والنقؿ :)وسمؼ   حيث قاؿ في درء تعارض العقؿ ةابف تيمي

 إطالؽومما تقدـ يظير انو ال يشترط في  ،ٖ(خيار قرونيا األمة
لفظ السمفية الزمف إال في زمف القدوة الذي ىو عصر 

مف بعدىـ فال يشترط إال الموافقة  وأما ،( وصحبوالرسوؿ)
بطالف القوؿ الذي  يظيرومف ىذا ،( وصحبو الكراـ لمرسوؿ)

ىذا  إطالؽ( وصحبو فقط ومنع خص السمفية بزمف الرسوؿ )
  .األوؿفي المبحث  أيضااالسـ عمى مف سواىـ وكما بينت ذلؾ 

 السمؼ والتمقب بو إلىالمطمب الثاني: جواز االنتساب 
السنة  أىؿمف  األعالـ األئمةكاف لمجيود التي بذليا    

أبو حنيفة المتبوعيف  األربعة األئمةوعمى رأسيـ  ،والجماعة
 أبو اإلماـمنيـ ،و  األعالـ ئمةاألبقية و ومالؾ والشافعي وأحمد، 

                                                 

1
 .ٓٔسبؽ تخريجو ص - 

2
 ٕٜٙٔ/ٗ، صحيح مسمـ ٖٖ٘ٔ/ٖصحيح البخاري  - 

3
درء تعارض العقؿ والنقؿ ،شيخ اإلسالـ ابف تيمية ،تحقيؽ محمد  - 

  كنوز األدبية،دار الٖٔٙ/ٖرشاد سالـ 
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بكر  أبو واإلماـىػ(, ٖٔٔبكر محمد بف اسحؽ بف خزيمة ت)
 ابفعبد ا  أبو واإلماـ, (ىػٖٓٙجري ت)آلمحمد بف الحسيف ا

القاسـ ىبة ا بف الحسيف  أبو واإلماـىػ( ٖٛٚت)العكبري بطة 
بف محمد  إسماعيؿالقاسـ  أبو واإلماـىػ( ٛٔٗالاللكائي ت)

ىػ( ثـ شيخ اإلسالـ ابف تيمية الحراني ٖ٘٘بياني ت )االص
ىػ( ثـ ٔ٘ٚابف قيـ الجوزية ت) اإلماـىػ( وتمميذه ٕٛٚت)

ثـ العالمة  ىػ(,ٕٙٓٔالشيخ محمد بف عبد الوىاب النجدي ت)
ثـ ىػ(، ٖٚٓٔصديؽ حسف خاف القنوجي البيوبالي )ت 

ىػ( ٕٖٓٔ)العالمة الشيخ نذير حسيف المحدث الدىموي ت 
ثـ الشيخ جماؿ  انتيت إليو رئاسة الحديث في بالد اليند، والذي

الديف أبو المعالي محمود شكري بف عبدا بياء الديف بف أبي 
الثناء شياب الديف محمود الحسيني اآللوسي البغدادي 

محمد رشيد بف عمي رضا بف ثـ العالمة الشيخ ىػ(،ٕٖٗٔت)
ىػ( ٖٗ٘ٔت) األصؿ البغدادي القمموني يالحسن محمد رضا

ثـ العالمة عبدالحميد بف باديس  صاحب تفسير المنار،
ثـ العالمة عبد الكريـ بف السيد عباس بف السيد ىػ( ،ٜٖ٘ٔت)

ياس آؿ الوزير الحسني  البغدادي األزجي الشيخمي السمفي 
والعالمة محمد تقي الديف بف عبد القادر ىػ(،ٜٖٚٔاألثري ت)

شيخ عبدالعزيز بف والعالمة الىػ(،ٚٓٗٔالمغربي ت) الياللي
ىػ(،والشيخ العالمة المحدث محمد ٕٓٗٔعبدا بف باز ت)
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ىػ(،والشيخ العالمة محمد صالح ٕٓٗٔناصر الديف األلباني ت)
والمحدث المحقؽ حمدي عبد المجيد  ىػ(،ٕٔٗٔعثيميف ت)ال

الكردي السمفي،وشيخنا المحدث السيد صبحي بف  بف اسماعيؿ
مف مف أئمة الدعوة غيرىـ و ، ئيجاسـ بف ُحميد البدري السامرا

 إلىفي الدعوة السمفية  ،األمصارمف عمماء  السمؼ ومف الخمؼ
طريؽ السمؼ ومنيجيـ في فيـ اإلسالـ  إلىالسنة والعودة 
الكبير في ظيور اتجاه سمفي عمى مر  األثر ،واالقتداء بيـ

دينو وعقيدتو مف كتاب ا تعالى وسنة  أسسيستمد  ،التأريخ
وسيرة سمفو الصالح مف الصحابة والتابعيف والتابعيف ( )رسولو

القروف الثالثة المشيودة ليـ بالخيرية , ومقاومة  أىؿليـ مف 
الكالـ  عمـ ويرتكز عمى األسسعف ىذه  يخرج  تيار بدعيكؿ 

, فُعرؼ أتباع ىذا المنيج اإلسالميةوالفمسفة في تقرير العقائد 
ة تمسكيـ بآثارىـ السمؼ الصالح لشد أتباع بأنيـالقويـ 

وحرصيـ عمى سموؾ طريقيـ ومعرفة رأييـ وقوليـ وموقفيـ في 
يمقبوا  أففيسوغ ليـ عند ذلؾ مف مسائؿ الديف  مسألةكؿ 

 بقصد اإلخبار وليس التزكيةوذلؾ  بالسمفية والفرد منيـ بالسمفي
 لكثرة المخالفيف لمذىب السمؼ الصالح وتعدد الفرؽ

 إليياالدعوة دعوة حؽ واالنتساب وبال شؾ اف ىذه  والجماعات،
السمؼ الصالح واالعتزاء إلييـ  إلىمف االنتساب  حؽ فال ضير

:)ال عيب عمى مف )رحمو ا( كما قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية
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بؿ يجب قبوؿ  إليو, واعتزى إليوأظير مذىب السمؼ وانتسب 
وقاؿ في الفتوى ، ٔ(حقا  إالذلؾ منو فاف مذىب السمؼ اليكوف 

حموية : )واعمـ أنو ليس في العقؿ الصريح وال في شئ مف ال
وقد ، ٕالنقؿ الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السمفية أصاًل(

السمؼ بفتح السيف :(ىػ(ٕٙ٘جاء في االنساب لمسمعاني ت)
السمؼ وانتحاؿ مذىبيـ  إلىالفاء ىذه التسمية  أخرىاوالالـ وفي 

في المباب ( ٖٓٙ)تقاؿ ابف األثير  ،ٖعمى ما سمعت منيـ (
عقب كالـ السمعاني السابؽ: )وُعِرَؼ بو في تيذيب األنساب 

وىذا يعني أف التمقب بالسمفية واالنتساب إلييا ُعرؼ ،ٗجماعة(
السمؼ جارية في  إلىوالنسبة في عصر السمعاني أو قبمو ،

 في ترجمة ىػ(ٛٗٚ)تاإلماـ الذىبي قاؿ ،كتب السير والتراجـ
السمفي )أبي طاىر السمفي: بالمعروؼ  الحافظ أحمد بف محمد

وقاؿ في ترجمة ،٘(بفتحتيف وىو مف كاف عمى مذىب السمؼ
ي ترجمة وقاؿ ف،ٙ(وما عممت يعقوب الفسوي إال سمفيا)الفسوي 

                                                 
 ٜٗٔ/ٗمجموع الفتاوى الكبرى، شيخ اإلسالـ ابف تيمية  - ٔ
 ٖٗالرسالة الحموية  - ٕ
 ٖٕٚ/ٖاالنساب  - ٖ
 ٕٙٔ/ٕالمباب في تيذيب االنساب  - ٗ
 ٙ/ٕٔسير اعالـ النبالء  - ٘
 ٖٛٔ/ٖٔالمصدر السابؽ  - ٙ
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وقاؿ في ،ٔ(وكاف دينًا خيرًا سمفياً )محمد بف محمد البيراني:
وكاف عمى عقيدة )ترجمة: أحمد بف أحمد بف نعمة المقدسي: 

أنو قاؿ: ما  الدارقطنيوصح عف  :)وقاؿ في السير،ٕ(السمؼ
قمت لـ يدخؿ الرجؿ أبدًا في  ،شيء أبغض إلّي مف عمـ الكالـ

عمـ الكالـ وال الجداؿ، وال خاض في ذلؾ، بؿ كاف 
قمت وكاف سمفيًا حسف )وقاؿ في ترجمة ابف الصالح ،ٖ(سمفياً 

ثماف بف وقاؿ في ترجمة ع،ٗ(يفاالعتقاد كاّفا عف تأويؿ المتكمم
فالذي يحتاج إليو الحافظ أف يكوف تقيا )بف خرزاذ الطبري : 

وقاؿ في ترجمة الزبيدي ،٘(ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سمفيا
وكاف يعرؼ )وقاؿ في ترجمة ابف ىبيرة ،ٙ(وكاف حنفيا سمفيا)

وقاؿ في ترجمة ابف ،ٚ(المذىب والعربية والعروض سمفيا أثريا
وقاؿ في ترجمة يحيى ،ٛ(مفيا تقياوكاف ثقة ثبتا ذكيا س):المجد

                                                 

 ٕٓٛ/ٕ الكبير معجـ الشيوخ - ٔ
 ٖٗ/ٔمعجـ الشيوخ الكبير  - ٕ
 ٚ٘ٗ/ٙٔسير اعالـ النبالء  - ٖ
 ٖٔٗٔ/ٗتذكرة الحفاظ  - ٗ
 ٖٓٛ/ٖٔسير اعالـ النبالء  - ٘
 ٖٚٔ/ٕٓالمصدر السابؽ  - ٙ
 ٕٙٗ/ٕٓالمصدر السابؽ  - ٚ
 ٛٔٔ/ٖٕالمصدر السابؽ  - ٛ
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بالمذاىب خيرًا متواضعًا سمفيًا حميد  وكاف عارفاً )بف إسحاؽ:
  .ٔ(األحكاـ ... 

فقد  ؛وأما موقؼ عمماء العصر مف االنتساب لمذىب السمؼ   
 (رحمو ا  )ئؿعبد العزيز بف باز عندما سُ  العالمة قاؿ الشيخ

 ، ىؿ ىي تزكية؟: ما تقوؿ فيمف تسمى بالسمفي واألثري 
صادقًا أنو أثري أو أنو سمفي ال فأجاب سماحتو : )إذا كاف    

، مثؿ ما كاف السمؼ يقوؿ: فالف سمفي، فالف أثري، تزكية بأس
وقاؿ الشيخ المحدَّث محمد ناصر ، ٕ(ال بد منيا، تزكية واجبة

) رحمو ا ( في جوابو عمى سؤاؿ نصو : لماذا  األلبانيالديف 
مفية؟ أىي دعوة حزبية أـ طائفية أو مذىبية ؟ أـ التسمي بالس

  ؟ىي فرقة جديدة في اإلسالـ
إف كممة السمؼ معروفة في لغة العرب وفي لغة  )الجواب:   

فقد صح ،الشرع؛ وما ييمنا ىنا ىو بحثيا مف الناحية الشرعية
عف النبي صمى ا عميو وسمـ أنو قاؿ في مرض موتو لمسيدة 

فاتقي ا واصبري، ونعـ السمؼ أنا ))ا : فاطمة رضي ا عني
 . ((لؾ

                                                 

 ٜٚ٘/ٔمعجـ الشيوخ الكبير  - ٔ
2

 ٖٔٗٔ/ٔ/ٙٔمف محاضرة مسجمة بعنواف: "حؽ المسمـ"، في  - 
 .بالطائؼ
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ويكثر استعماؿ العمماء لكممة السمؼ، وىذا أكثر مف أف     
يعد ويحصى، وحسبنا مثااًل واحدًا وىو ما يحتجوف بو في 

 محاربة البدع: 
 وكؿ شر في ابتداع مف خمؼ.   مف سمؼ إتباعوكؿ خير في 

ذه النسبة زاعمًا أف ولكف ىناؾ مف مدعي العمـ مف ينكر ى   
وكأنو  يجوز لممسمـ أف يقوؿ : أنا سمفي،ال أصؿ ليا! فيقوؿ: ال

يقوؿ : ال يجوز أف يقوؿ مسمـ: أنا متبع لمسمؼ الصالح فيما 
ال شؾ أف مثؿ ىذا  ،كانوا عميو مف عقيدة وعبادة وسموؾ 

لو كاف يعنيو يمـز منو التبرؤ مف اإلسالـ الصحيح  ،اإلنكار
سمفنا الصالح، وعمى رأسيـ النبي صمى ا  الذي كاف عميو

عميو وسمـ كما يشير الحديث المتواتر الذي في الصحيحيف 
خير الناس قرني، ثـ ))وغيرىما عنو صمى ا عميو وسمـ : 

فال يجوز لمسمـ أف يتبرأ ، ((الذيف يمونيـ ، ثـ الذيف يمونيـ
نسبة  مف االنتساب إلى السمؼ الصالح ، بينما لو تبرأ مف أية

أخرى لـ يمكف ألحد مف أىؿ العمـ أف ينسبو إلى كفر أو 
والذي ينكر ىذه التسمية نفسو، ترى أال ينتسب إلى ،فسوؽ

مذىب مف المذاىب ؟! سواء أكاف ىذا المذىب متعمقًا بالعقيدة 
ما أف يكوف  أو بالفقو ؟ فيو إما أف يكوف أشعريًا أو ماتريديًا، وا 

شافعيًا أو مالكيًا أو حنبميًا؛ مما مف أىؿ الحديث أو حنفيًا أو 
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يدخؿ في مسمى أىؿ السنة والجماعة، مع أف الذي ينتسب إلى 
المذىب األشعري أو المذاىب األربعة، فيو ينتسب إلى 
ف كاف منيـ العمماء الذيف  أشخاص غير معصوميف بال شؾ، وا 
يصيبوف، فميت شعري ىال أنكر مثؿ ىذه االنتسابات إلى 

وأما الذي ينتسب إلى السمؼ  عصوميف ؟األفراد غير الم
عمى وجو العمـو ػ وقد ذكر  ،الصالح، فإنو ينتسب إلى العصمة

النبي صمى ا عميو وسمـ مف عالمات الفرقة الناجية أنيا 
تتمسؾ بما كاف عميو رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وما كاف 

. فمف تمسؾ بو كاف يقينًا عمى ىدى مف ربو .. ،عميو أصحابو 
وال شؾ أف التسمية الواضحة الجمية المميزة البينة ىي أف نقوؿ 
: أنا مسمـ عمى الكتاب والسنة وعمى منيج سمفنا الصالح، وىي 

 . ٔ(أف تقوؿ باختصار : أنا سمفي
وقاؿ الشيخ العالمة محمد صالح العثيميف)رحمو ا( في     

ف ... يخطئ مف يقوؿ : إ) :ٕشرح العقيدة الواسطية ما نصو
أىؿ السنة والجماعة ثالثة : سمفيوف، وأشعريوف، وماتريديوف، 

                                                 

1
تصدر عف جمعية النور  ،ٚٛ، ٙٛصالة العدد التاسع ص مجمة األ - 

 واإليماف الخيرية اإلسالمية في لبناف

2
 ٗ٘-ٖ٘/ٔشرح العقيدة الواسطية  - 
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فيذا خطأ نقوؿ : كيؼ يكوف الجميع أىؿ سنة وىـ مختمفوف 
، وكيؼ يكونوف أىؿ سنة وكؿ  [فماذا بعد الحؽ إال الضالؿ]!!

واحد يرد عمى اآلخر؟! ىذا ال يمكف إال إذا أمكف الجمع بيف 
ال فال شؾ أف أحدىـ وحده ىو صاحب السنة  الضديف. فنعـ وا 

. فمف ىو ؟! األشعرية ؟ أـ الماتريدية ؟ أـ السمفية ؟ نقوؿ : 
مف وافؽ السنة فيو صاحب السنة، ومف خالؼ السنة فميس 
صاحب سنة، فنحف نقوؿ : السمؼ ىـ أىؿ السنة والجماعة وال 
 ،يصدؽ الوصؼ عمى غيرىـ أبدًا، والكممات تعتبر بمعانييا

لؼ السنة أىؿ السنة ال يمكف، وكيؼ لننظر كيؼ نسمي مف خا
يمكف أف نقوؿ: عف ثالث طوائؼ مختمفة إنيـ مجتمعوف فأيف 
االجتماع ؟ فأىؿ السنة والجماعة ىـ السمؼ معتقدًا حتى 
المتأخر إلى يـو القيامة إذا كاف عمى طريؽ النبي صمى ا 

 . (عميو وسمـ وأصحابو فإنو سمفي
ية الشريط األوؿ ما نصو: وقاؿ في شرح العقيدة السفارين   
مف ىـ أىؿ األثر ؟ ىـ الذيف اتبعوا اآلثار، اتبعوا الكتاب )

والسنة وأقواؿ الصحابة رضي ا عنيـ وىذا ال يتأتى في أي 
فرقة مف الفرؽ إال عمى السمفييف الذيف التزموا طريؽ السمؼ 

وىو  (إتحاؼ الكراـ )في شريط  (رحمو ا تعالى)وقاؿ  ،(...
ّجؿ في عنيزة بعد محاضرة الشيخ ربيع فييا بعنواف شريط س
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:)إننا نحمد ا سبحانو وتعالى أف (االعتصاـ بالكتاب والسّنة)
يسر ألخينا الدكتور ربيع بف ىادي المدخمي أف يزور ىذه 
المنطقة حتى يعمـ مف يخفى عميو بعض األمور أف أخانا وفقنا 

ياه عمى جانب مف السمفية طريؽ السمؼ ، ولست أعني ا وا 
بالسمفية أنيا حزب قائـ يضاد لغيره مف المسمميف لكني أريد 
بالسمفية أنو عمى طريؽ السمؼ في منيجو والسيما في تحقيؽ 
التوحيد ومنابذة مف يضاده، ونحف نعمـ جميعًا أف التوحيػد ىو 
أصؿ البعثة التي بعث ا بيا رسمو عمييـ الصالة والسالـ.. 

بيػع بف ىادي إلى ىذه المنطقة وباألخص زيارة أخينا الشيخ ر 
إلى بمدنا عنيزة الشؾ أنو سيكوف لو أثر ويتبيف لكثير مف الناس 
طالؽ العناف لمساف  ما كاف خافيًا بواسطة التيويؿ والترويج وا 
وما أكثر الذيف يندموف عمى ما قالوا في العمماء إذا تبيف ليـ 

 أنيـ عمى صواب(.
بف فوزاف الفوزاف في محاضرة  وقاؿ الشيخ العالمة صالح   

ىػ بعنواف }التحذير مف البدع ٙٔٗٔألقاىا في حوطة سدير عاـ 
{ الشريط الثاني، وذلؾ جوابًا عمى سؤاؿ نصو :فضيمة الشيخ، 

 ىؿ السمفية حزب مف األحزاب ؟ وىؿ االنتساب ليـ مذموـ؟. 
السمفية ىي الفرقة الناجية ىـ أىؿ السنة  )قاؿ في الجواب:     

، لجماعة، ليست حزبًا مف األحزاب التي تسمى اآلف أحزاباً وا
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نما ىـ جماعة، جماعة عمى السنة وعمى الديف، ىـ أىؿ  وا 
التزاؿ طائفة مف ))السنة والجماعة، قاؿ صمى ا عميو وسمـ: 

عمى الحؽ ظاىريف ال يضرىـ مف خذليـ وال مف خالفيـ  أمتي
ىذه األمة عمى  وستفترؽ))وقاؿ صمى ا عميو وسمـ :  ،ٔ((

ثالث وسبعيف فرقة كميا في النار إال واحدة . قالوا مف ىي يا 
رسوؿ ا ؟ قاؿ : مف كاف عمى مثؿ ما أنا عميو اليوـ 

فالسمفية طائفة عمى مذىب السمؼ عمى ماكاف ،((وأصحابي
وىي ليست حزبًا عميو الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ وأصحابو 

نم مف األحزاب العصرية جماعة قديمة مف عيد ا ىي اآلف وا 
صمى ا عميو وسمـ متوارثة مستمرة ال تزاؿ عمى الحؽ  الرسوؿ

 .(ظاىرة إلى قياـ الساعة كما أخبر صمى ا عميو وسمـ
ذا قيؿ:     وقاؿ الشيخ العالمة بكر بف عبد ا أبو زيد: ) وا 

السمؼ أو السمفيوف أو لجادتيـ السمفية؛ فيي ىنا نسبة إلى 
مف تبعيـ  (رضي ا عنيـ  )صالح: جميع الصحابة السمؼ ال

بإحساف، دوف مف مالت بيـ األىواء .. والثابتوف عمى منياج 
النبوة نسبوا إلى سمفيـ الصالح في ذلؾ؛ فقيؿ ليـ: السمؼ، 
السمفيوف، والنسبة إلييـ: سمفي، وعميو فإف لفظ السمؼ؛ يعني: 

                                                 

1
 ٖٕ٘ٔ/ٖ، صحيح مسمـ ٖٖٔٔ/ٖصحيح البخاري  - 
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كؿ سالؾ في  السمؼ الصالح،وىذا المفظ عند اإلطالؽ، يعني 
االقتداء بالصحابة ) رضي ا عنيـ ( حتى ولو كاف في 

فيي نسبة ليس ليا  عصرنا، وىكذا، وعمى ىذا كممة أىؿ العمـ
رسـو خرجت عف مقتضى الكتاب والسنة، وىي نسبة لـ تنفصؿ 
لييـ،وأما مف  لحظة واحدة عف الصدر األوؿ، بؿ ىي منيـ وا 

ف عاش    .ٔبينيـ وعاصرىـ(خالفيـ باسـ أو رسـ؛ فال، وا 
نقمت مف مف مشايخ الدعوة ىذه بعض أقواؿ أىؿ العمـ    

كتبيـ نسأؿ ا تعالى أف ينفعنا بيا، وأظف بعد ىذا أف مفيـو 
وأف السمفية ىـ أىؿ السمفية قد أصبح واضحًا غاية الوضوح، 

وأف السمفية تتسع لكؿ مسمـ اتبع ما أنزؿ ،السنة والجماعة 
بو ورضي بو دينًا ولـز الكتاب والسنة  (واكتفىعمى محمد )

وجانب األىواء والبدع المضمة،  ،عمى فيـ السمؼ الصالح
ماميـ إننا مع ىذا البد مف اعتبار  إال،ولـز جماعة المسمميف وا 

( في األصوؿ موافقا لمرسوؿ) كوف المتسمي بيذا االسـ
والفروع والمنيج، فمف تسمى بيذا االسـ وخالؼ مدلولو ومسماه 

وواقعو فتكوف  األمرذه التسمية غير مطابقة لحقيقة في
                                                 

1
حكـ االنتماء لمفرؽ واألحزاب والجماعات اإلسالمية،الشيخ بكر بف  - 

 ٖٙعبد ا أبو زيد ص
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كاذبة،لكف اليرفض ما وافؽ مذىب السمؼ مما ادعاه المتسمي 
بالسمفية بؿ يقبؿ الحؽ ويرفض الباطؿ ويوضح لو أنو خالؼ 

المقصود بتعيف زمف القدوة  أفالسمؼ فيما خالؼ فيو،وبيذا يعمـ 
،واف إلييـالنسبة  المراد بو االقتداء ال التبرؾ بمجردالسمفية 

النسبة  وأما،لفظا ومعنىكانت النسبة موجبة لمدح مف التزميا 
أنو يدؿ عمى  األمردوف االلتزاـ بيا فال مدح فيو بؿ غاية  إلييا

ف كاف المنتسب  لو حظ مف الذـ  إليياكوف النسبة ممدوحة وا 
،الف السمفية ليا معنى بحسب ما فيو مف مخالفة ليذه النسبة

 ما كنت عميو أنا)):بقولو (سوؿ ا)محدد حدده ر 
خرج السمفية عف أفمف خالؼ ىذا المدلوؿ فقد  ((،وأصحابي

مظيرىا ولباسيا المحدد،ومف كاف عمى ما كاف عميو 
( وصحبو الكراـ مف العمـ والعمؿ،فيو أسعد الناس الرسوؿ)

 وا اعمـبيذه النسبة وىو ممف يستحقيا.
                  
 
 
 
 

 أصوؿ وقواعد الدعوة السمفية الثالث:المبحث 
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وىي الركائز والقضايا الكمية التي تيتـ بيا ىذه الدعوة    
وتجعميا نصب عينييا لتكوف عمى ما كاف عميو  ،المباركة

وفيما يأتي  ،السمؼ الصالح مف الديف واإليماف واألخالؽ
 -:ٔأىميا
 : تحقيؽ التوحيد الخالص  تعالىأوال
أنيـ يدعوف إلى  الدعوة السمفية؛تميز بيا تي مف األصوؿ الت   

وأنيـ يقسمونو إلى الجانب العممي الذي  ،التوحيد بجميع أنواعو
وقد يسمى بتوحيد ،يتضمف العمـ با تعالى وبصفاتو وأفعالو 

الربوبية أو الربوبية واألسماء والصفات أو المعرفة واإلثبات، 
لى الجانب العممي الذي يتضمف حقوؽ ا  تعالى وىو توحيد وا 

وىذا القسـ األخير قد ،األلوىية أو العبادة أو القصد والطمب 
غفؿ عنو المتكمموف الذيف جعموا كؿ اىتماميـ بقضية وجود ا 

  .تعالى وما حاـ حوليا مف مسائؿ وبقضايا الصفات
،فمو قاؿ واإلثباتالمتضمف النفي  اإلفراد:ىو التوحيد لغة  

يفرده بالقياـ وال يمنع قياـ غيره،فمو قاؿ ما  قائؿ:قاـ زيد فانو لـ
                                                 

1
دار  ٔقواعد المنيج السمفي،الشيخ مصطفى حممي،ط :رينظ - 

األنصار،،و وسطية أىؿ السنة بيف الفرؽ، الدكتور محمد باكريـ محمد 
دار الراية، والسمفية قواعد وأصوؿ الدكتور أحمد فريد،،و  ٔباعبدا ط

 قواعد ىامة في فيـ اإلسالـ، الشيخ سمير مراد 
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فقط لزيد،وىكذا لو قاؿ ا  وأثبتوزيد فقد نفى القياـ كميا  إالقاـ 
 اإللوىيةا فانو نفى  إال،فمو قاؿ الالو باإللوىيةالو لـ يفرده 

لو وحده الشريؾ لو،قاؿ  وأثبتياعف كؿ ما سوى ا تعالى 
العمـ باف ا  التوحيد ىو إفي:الحافظ ابف حجر في فتح البار 

 واحد،أي انو المنفرد الذي اليشبيو شئ والنظيرلو والمثيؿ.
 باإللوىيةا تعالى وحده  إفرادالتوحيد اصطالحا:فيو  وأما   

  والصفات واألسماءوالربوبية 
 وىي ثالثة متالزمة التنفصؿ عف بعض،:التوحيد أقساـ

 -:ٔوكاآلتي
 :اإللوىيةتوحيد  -ٔ
ىو إفراد ا عز وجؿ بجميع أنواع العبادة الظاىرة والباطنة     

، ونفي العبادة عف كؿ قصدا وطمبا وتحاكما لشرعوقوال وعمال 
َوَقَضى   :ما سوى ا تعالى كائنا مف كاف ، كما قاؿ تعالى

َواْعُبُدوا  ، وقاؿ تعالى :  [ٖٕاالسراء] َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ 
ِإنَِّني  ، وقاؿ تعالى :  [ٕٙالنساء] المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا

اَلَة ِلِذْكِري ،  [ٗٔطو]  َأَنا المَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقـِ الصَّ
 أنكرهوغير ذلؾ مف اآليات.وىذا النوع مف التوحيد ىو الذي 

                                                 

1
تقاد الطائفة الناجية المنصورة ،الشيخ العأعالـ السنة المنشورة  :ينظر - 

 ي.حافظ بف أحمد الحكم
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 اْلليةأجعؿ عمى لسانيـ الكفار قديما وحديثا كما قاؿ تعالى
 .[٘ص] ىذا لشئ عجاب إفواحدا  إليا
  توحيد الربوبية -ٕ

ىو اإلقرار الجاـز بأف ا تعالى رب كؿ شيء ومميكو ،     
وخالقو ، ومدبره ، والمتصرؼ فيو  لـ يكف لو شريؾ في الممؾ 
، ولـ يكف لو ولي مف الذؿ ، وال راد ألمره ، وال معقب لحكمو ، 

د لو ، وال مماثؿ لو ، وال سمي لو ، وال منازع في شيء وال مضا
مف معاني ربوبيتو ومقتضيات أسمائو وصفات ، قاؿ ا تعالى 

الحمد  الذي خمؽ السماوات واألرض وجعؿ الظممات : ﴿ 
 الحمد  رب العالميف، وقاؿ تعالى : ﴿  [ ٔاألنعاـ]﴾  والنور

رب السماوات واألرض قؿ مف ﴿ وقاؿ تعالى : ،[ٔ] الفاتحة :﴾
قؿ ا قؿ أفاتخذتـ مف دونو أولياء ال يممكوف ألنفسيـ نفعًا 

ؿ تستوي ى ـؿ يستوي األعمى والبصير أىوال ضرًا قؿ 
الظممات والنور أـ جعموا  شركاء خمقوا كخمقو فتشابو 

 ]﴾الخمؽ عمييـ قؿ ا خالؽ كؿ شيء وىو الواحد القيار 
ا الذي خمقكـ ثـ رزقكـ ثـ  ﴿ى:، وقاؿ تعال [ٙٔ:الرعد

يميتكـ ثـ يحيكـ ىؿ مف شركائكـ مف يفعؿ مف ذلكـ مف شيء 
، وقاؿ تعالى :  [ٓٗالرـو :  ]﴾ سبحانو وتعالى عما يشركوف

لقماف :  ]﴾  ىذا خمؽ ا فأروني ماذا خمؽ الذيف مف دونو﴿ 
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أـ خمقوا مف غير شيء أـ ىـ الخالقوف ﴿ ،وقاؿ تعالى: [ ٔٔ
-ٖ٘الطور :  ]﴾وا السماوات واألرض بؿ ال يوقنوف * أـ خمق

رب السماوات واألرض وما بينيما فاعبده وقاؿ تعالى :﴿،[ ٖٙ
، وقاؿ [ ٘ٙمريـ :  ]﴾ واصطبر لعبادتو ىؿ تعمـ لو سميًا 

الشورى  ]﴾ ليس كمثمو شيء وىو السميع البصير ﴿ تعالى :
ولدًا ولـ  وقؿ الحمد  الذي لـ يتخذ، وقاؿ تعالى : ﴿ [ ٔٔ: 

 يكف لو شريؾ في الممؾ ولـ يكف لو ولي مف الذي وكبره تكبيراً 
قؿ ادعوا الذيف زعمتـ ﴿، وقاؿ تعالى :[ٔٔٔاإلسراء :  ]﴾ 

ال يممكوف مثقاؿ ذرة في السماوات وال في فمف دوف ا 
األرض وما ليـ فييما مف شرؾ وما لو منيـ مف ظيير * وال 

ف لو حتى إذا فزع عف قموبيـ الشفاعة عنده إال لمف أذ عتنف
-ٕٕ سبأ]﴾  قالوا ماذا قاؿ ربكـ قالوا الحؽ وىو العمي الكبير

ٕٖ] . 
  توحيد األسماء والصفات -ٖ

ىو اإليماف بما وصؼ ا تعالى بو نفسو في  كتابو ،     
ووصفو بو رسولو) صمى ا عميو وسمـ( مف األسماء الحسنى 

ثباتيا والصفات العمى  مرارىاوا  كما جاءت بال كيؼ ، كما  وا 
جمع ا تعالى بيف إثباتيا ونفي التكييؼ عنيا في كتابو في 

يعمـ ما بيف أيدييـ وما خمفيـ غير موضع ، كقولو تعالى : ﴿ 
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ليس ، وقولو تعالى : ﴿ [ٓٔٔطو :  ]﴾ وال يحيطوف بو عممًا 
، وقولو  [ ٔٔالشورى : ]﴾ كمثمو شيء وىو السميع البصير 

 تدركو األبصار وىو يدرؾ األبصار وىو المطيؼ التعالى : ﴿ 
وحسنو ، وغير ذلؾ ، وفي الترمذي [ ٖٓٔاألنعاـ :  ]﴾ الخبير

عف أبي بف كعب رضي ا عنو : أف المشركيف قالوا األلباني 
 –يعني لما ذكر آليتيـ  –لرسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ 

 أحد * ا قؿ ىو اانسب لنا ربؾ ، فأنزؿ ا تعالى : ﴿ :)
ألنو ليس ، والصمد الذي ﴿ لـ يمد ولـ يولد ﴾  ٔ(الصمد ﴾

شيء يولد إال سيموت ، وليس شيء يموت إال سيورث ، وأف 
﴾ قاؿ :  ولـ يكف لو كفوًا أحدا تعالى ال يموت وال يورث ﴿ 

 لـ يكف لو شبيو وال عديؿ,وليس كمثمو شيء . 
 ثانيا: التحذير مف الشرؾ

 لشرؾ قريف لمتوحيد ومالـز لو كما قاؿ تعالىفاجتناب ا    
َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكؿّْ ُأمٍَّة َرُسواًل َأِف ُاْعُبُدوا المََّو َواْجَتِنُبوا 

في  أثره،ويقسموف الشرؾ مف حيث [ٖ٘النحؿ] الطَّاُغوتَ 
شرؾ أكبر ينافيو بالكمية ، وشرؾ أصغر : قسميف إلى اإليماف

 ينافي كمالو .
                                                 

1
 .ٗٗٔ/ٖ٘، مسند احمد ٔ٘ٗ/٘سنف الترمذي  - 
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ىو اتخاذ العبد مف دوف ا ندا يسويو برب  :األكبررؾ والش    
العالميف يحبو كحب ا ويخشاه كخشية ا ويمتجئ إليو ويدعوه 
ويخافو ويرجوه ويرغب إليو ويتوكؿ عميو ، أو يطيعو في 

ة ا ، وغير ذلؾ ، قاؿ معصية ا ، أو يتبعو عمى غير مرضا
َأْف ُيْشَرَؾَ ِبِو وَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف ِإفَّ المََّو اَل َيْغِفُر  تعالى:

، [ٛٗلنساء]ا َيَشاُء َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما
 َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَقْد َضؿَّ َضاَلاًل َبِعيًداوقاؿ تعالى:

[ٙٔٔالنساء]:وقاؿ تعالى ، ـَ ِإنَُّو َمْف ُيْشِرْؾ ِبال مَِّو َفَقْد َحرَّ
 ، وقاؿ تعالى: [ٕٚالمائدة] المَُّو َعَمْيِو اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ 

َوَمْف ُيْشِرْؾ ِبالمَِّو َفَكَأنََّما َخرَّ ِمَف السََّماِء َفَتْخَطُفُو الطَّْيُر َأْو 
يُح ِفي َمَكاٍف َسِحيٍؽ  ، وغير ذلؾ مف  [ٗالحج]َتْيِوي ِبِو الرّْ

 )): في الصحيحيفات ، وقاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ اآلي
حؽ ا عمى العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا ، وحؽ 

متفؽ  ((العباد عمى ا أف ال يعذب مف ال يشرؾ بو شيئا 
. ويستوي في الخروج بيذا الشرؾ عف الديف المجاىر بو  ٔعميو

المخادعيف الذيف  ككفار قريش وغيرىـ ، والمبطف لو كالمنافقيف
ِإفَّ  يظيروف اإلسالـ ويبطنوف الكفر ، قاؿ ا تعالى 

                                                 

1
 .ٛ٘/ٔ، صحيح مسمـ ٜٕ/ٗصحيح البخاري  - 
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ـْ َنِصيًرا ِإالَّ  اْلُمَناِفِقيَف ِفي الدَّْرِؾ اأْلَْسَفِؿ ِمَف النَّاِر َوَلْف َتِجَد َلُي
ـْ ِلمَِّو  الَِّذيَف َتاُبوا َوَأْصَمُحوا َواْعَتَصُموا ِبالمَِّو َوَأْخَمُصوا ِديَنُي

وغير ذلؾ مف  ،[ٙٗٔ-٘ٗٔالنساء] ِئَؾ َمَع اْلُمْؤِمِنيفَ َفُأولَ 
 اآليات.

ىو يسير الرياء الداخؿ في تحسيف  :وأما الشرؾ األصغر    
فمف كاف يرجوا  العمؿ المراد بو ا تعالى ، قاؿ ا تعالى : 

  لقاء ربو فميعمؿ عماًل صالحًا وال يشرؾ بعبادة ربو أحداً 
في مسند لنبي صمى ا عميو وسمـ وقاؿ ا[ ،ٓٔٔ:]الكيؼ
فُسئؿ  ،ٔ(( أخوؼ ما أخاؼ عميكـ الشرؾ األصغر: )) أحمد

عنو فقاؿ : الرياء ، ثـ فسره بقولو صمى ا عميو وسمـ : )) 
 يقوـ الرجؿ فيصمي فيزيف صالتو لما يرى مف نظر رجؿ إليو

ومف ذلؾ الحمؼ بغير ا كالحمؼ باآلباء واألنداد والكعبة  ،(( 
في سنف أبي ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ  ؾوغير ذلواألمانة 

 وال بأمياتكـ بآبائكـ وال التحمفوا: ))داود وصححو األلباني
في سنف النسائي  ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـٕ((باألنداد

)) ال تقولوا : والكعبة ولكف قولوا : ورب :  وصححو األلباني
 ال تحمفوا إال باـ : )) ، وقاؿ صمى ا عميو وسم ٖ(( الكعبة

                                                 
 .ٛٗ/ٜٖمسند احمد  - ٔ
 .ٕٕٕ/ٖسنف أبي داود  - ٕ
 .ٖٗٗ/ٗسنف النسائي الكبرى  - ٖ
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ي داود وصححو بفي سنف أ، وقاؿ صمى ا عميو وسمـ  ٔ((
، وقاؿ صمى ا  ٕ(( مف حمؼ باألمانة فميس منا: )) األلباني

مف حمؼ : )) في الترمذي وغيره وصححو األلبانيعميو وسمـ 
(( ، ومنو  وأشرؾوفي رواية ))  ٖ(( فقد كفر أو أشرؾ بغير ا
(( ، قاؿ النبي صمى ا عميو  ما شاء ا وشئت)) قولو : 

أجعمتني  ندًا ، بؿ ما شاء ا وسمـ لمذي قاؿ ذلؾ : )) 
لوال ا وأنت ، ومالي إال ا وأنت ، ، ومنو قوؿ:  ٗ(( وحده

وأنا داخؿ عمى ا وعميؾ ، ونحو ذلؾ ، قاؿ صمى ا عميو 
ال تقولوا : ما : )) يفي سنف أبي داود وصححو األلبانوسمـ 

شاء ا وشاء فالف ، ولكف قولوا : ما شاء ا ثـ شاء فالف 
قاؿ أىؿ العمـ : ويجوز : لوال ا ثـ فالف ، وال يجوز :  ٘((

 .لوال ا وفالف 
 ثالثا:اإلتباع ونبذ االبتداع

                                                 
 .ٜٜٔ/ٓٔصحيح ابف حباف  - ٔ
 .ٖٕٕ/ٖد سنف أبي داو  - ٕ
، ٓ٘ٔ/ ٛ،مسندأحمدٖٕٕ/ٖ،سنف أبي داود ٓٔٔ/ٗسنف الترمذي  - ٖ

 .ٕٓٓ/ ٓٔصحيح ابف حباف 
 .ٜٖٖ/ٖمسند احمد  - ٗ
المستدرؾ لمحاكـ  ،ٗٛٙ/ٔ، سنف ابف ماجة ٙ/ٚسنف النسائي - ٘
ٗ/ٖٖٔ. 
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( وكؿ رسوؿ ا) إالانو المتبوع بحؽ  األصؿومعنى ىذا    
 إالإف خالفوه فال إتباع  فأماإال إذا وافقوه؛ لؾوراءه فغير ذَمف 
يعني التسميـ لحكمو وىديو وسنتو واقتفاء أثره  وأتباعو(،لو)

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف :والتمكؤ قاؿ تعالى ارتياب المف غير شؾ و 
ـْ َيْرَتاُبوا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَوالِ  َـّ َل ـْ الَِّذيَف َآَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ُث ِي

اِدُقوفَ  ـُ الصَّ ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو ُأوَلِئَؾ ُى  ،[٘ٔالحجرات] َوَأْنُفِسِي
ـُ المَُّو  : وقاؿ تعالى ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك ُقْؿ ِإْف ُكْنُت

ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ـْ ُذُنوَبُك ،وقاؿ [ٖٔآؿ عمراف]َوَيْغِفْر َلُك
ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتَُّقوا َومَ :تعالى ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك ا َآَتاُك

َفاَل َوَربَّْؾ :وقاؿ تعالى،[ٚالحشر] المََّو ِإفَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقاِب 
َـّ اَل َيِجُدوا ِفي  ـْ ُث اَل ُيْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر َبْيَنُي

ـْ حَ  وكاف ،[٘ٙالنساء] َرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموا َتْسِميًماَأْنُفِسِي
عبد ا بف عباس)رضي ا عنيما( يفتي بحديث رسوؿ 

بكر وعمر يقولوف كذا,  أبا( فيقوؿ بعض الناس:لكف ا)
فيقوؿ يوشؾ أف تنزؿ عميكـ حجارة مف السماء أقوؿ لكـ قاؿ 

َيا َأيَُّيا  :. قاؿ تعالى بكر وعمر! أبورسوؿ ا وتقولوف قاؿ 
ـْ َفِإْف  الَِّذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك
ـْ ُتْؤِمُنوَف  ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت َتَناَزْعُت

قاؿ  ،[ٜ٘النساء ]َوَأْحَسُف َتْأِوياًل  ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اْْلَِخِر َذِلَؾ َخْيرٌ 
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ابف القيـ )في شيء نكرة في سياؽ الشرط تعـ كؿ اإلماـ 
 ،ٔماتنازع فيو المؤمنوف في مسائؿ الديف دقو وجمو ,جميو وخفيو

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اَل ُتَقدُّْموا َبْيَف َيَدِي المَِّو  :وقاؿ تعالى
ـٌ  َوَرُسوِلِو َواتَُّقوا , قاؿ [ٔالحجرات ]المََّو ِإفَّ المََّو َسِميٌع َعِمي

ابف القيـ : أي ال تقولوا حتى يقوؿ وال تأمروا حتى يأمر وال 
تفتوا حتى يفتي وال تقطعوا أمرا حتى يكوف ىو الذي يحكـ فيو 

فرادفبتوحيد ا تعالى بالعبادة .ٕويمضيو  باإلتباع( النبي) وا 
توحيد ا   إلىلف يصؿ العبد  إتباعر تحصؿ النجاة لممسمـ وبغي

( ينقص توحيد عبادتو والعكس لمنبي) إتباعوفبقدر ما ينقص 
 صحيح.

( :محبة رسوؿ ا)األوؿعندىـ لو أصالف:  اإلتباعوىذا    
( وىو محبة ما جاء بو رسوؿ ا ) األوؿرع مف فوالثاني: 

بة نقص فكمما كممت المحبة عظـ االتباع , وكمما نقصت المح
ُقْؿ ِإْف   :االتباع وىذا مقياس صحيح دقيؽ وليذا قاؿ تعالى

ـْ َوالمَُّو  ـْ ُذُنوَبُك ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُك ُكْنُت
رحمو ا ), قاؿ الجنيد البغدادي  [ٖٔعمراف  آؿ]َغُفوٌر َرِحيـٌ 

( عمى المقتفيف آثار رسوؿ ا) )الطرؽ كميا مسدودة أال(:
                                                 

1
 .ٔ٘/ٔأعالـ الموقعيف عف رب العالميف،اإلماـ ابف قيـ الجوزية  - 

2
 .ؽنفس المصدر الساب - 
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والمتبعيف سنتو وطريقتو , فاف طرؽ الخيرات كميا مفتوحة عميو 
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة   :كما قاؿ تعالى َلَقْد َكاَف َلُك

 ِلَمْف َكاَف َيْرُجو المََّو َواْلَيْوـَ اْْلَِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيًرا
الشاطبي عف يحيى بف معاذ  اإلماـ نقؿو  ،ٔ([ٕٔاالحزاب]

اختالؼ الناس كميـ يرجع إلى ثالثة ) :الرازي رحمو ا قولو
أصوؿ ، فمكؿ واحد منيا ضد ، فمف سقط عنو وقع في ضده : 
التوحيد وضده الشرؾ ، والسنة وضدىا البدعة ، والطاعة 
وضدىا المعصية .وقاؿ أبو بكر الدقاؽ وكاف مف أقراف الجنيد 

كنت مارًا في تيو بني إسرائيؿ فخطر ببالي أف عمـ الحقيقة : 
مبايف لعمـ الشريعة ، فيتؼ بي ىاتؼ : كؿ حقيقة ال تتبعيا 
الشريعة فيي كفر . وقاؿ  أبو عمي الحسف بف عمي الجوزجاني  
: مف عالمات السعادة عمى العبد تيسير الطاعة عميو ، وموافقة 

صالح ، وحسف أخالقو مع السنة في أفعالو ، وصحبتو ألىؿ ال
اإلخواف ، وبذؿ معروفو لمخمؽ واىتمامو لممسمميف ، ومراعاتو 

وسئؿ كيؼ الطريؽ إلى ا ؟ فقاؿ : الطرؽ إلى ا  ،ألوقاتو 
قواًل وفعاًل  إتباعكثيرة ، وأوضح الطرؽ وأبعدىا عف الشبو 

ف تطيعوه تيتدواوعزمًا وعقدًا ونيًة ، ألف ا يقوؿ :  فقيؿ وا 
                                                 

1
كتاب األمر باإلتباع والنيي عف االبتداع ،اإلماـ أبو بكر  :ينظر - 

  ٖ٘السيوطي ص
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تباعة البدع ، بلو : كيؼ الطريؽ إلى السنة ؟ فقاؿ : مجان ما  وا 
أجمع عميو الصدر األوؿ مف عمماء اإلسالـ ، والتباعد عف 
مجالس الكالـ وأىمو ، ولزـو طريقة االقتداء وبذلؾ أمر النبي 

ثـ أوحينا إليؾ أف اتبع صمى ا عميو وسمـ بقولو تعالى : 
الترمذي: لـ يجد أحد تماـ اليمة  وقاؿ أبو بكر  ، ممة إبراىيـ

نما أخذوا ذلؾ  السنة ومجانية  بإتباعبأوصافيا إال أىؿ المحبة،وا 
صمى ا عميو وسمـ كاف أعمى الخمؽ  االبدعة ، فإف محمد

وقاؿ  أبو الحسف الوراؽ  : ال يصؿ ،كميـ ىمة وأقربيـ زلفى 
وسمـ في العبد إلى ا إال با وبموافقة حبيبو صمى ا عميو 

شرائعو . ومف جعؿ الطريؽ إلى الوصوؿ في غير االقتداء 
يضؿ مف حيث أنو ميتد وقاؿ  الصدؽ استقامة الطريؽ في 

تباعالديف  السنة في الشرع . وقاؿ : عالمة محبة ا متابعة  وا 
 .ٔ(حبيبو صمى ا عميو وسمـ 

 والبدعة لغة: ،نبذ االبتداع في الديف اإلتباعومف مقتضيات    
ُقْؿ الشيء المخترع عمى غير مثاؿ سابؽ، ومنو قولو تعالى: 

[، ومنو قوؿ عمر رضي ٜ]األحقاؼ: َما ُكنُت ِبْدعًا ّمَف ٱلرُُّسؿِ 
ا عنو: )نعمت البدعة(، وقوؿ الشافعّي: )البدعة بدعتاف: 
بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافؽ السنة فيو محمود، 

                                                 

1
 .ٜٜ-ٜٛ/ٔ  اإلماـ أبو اسحؽ الشاطبي كتاب االعتصاـ - 
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) : الحنبمي ابف رجبالحافظ قاؿ  ،ٔوما خالؼ السّنة فيو مذمـو
)وأّما ما وقع في كالـ السمؼ مف استحساف بعض البدع فإّنما 
ذلؾ في البدع المغوية ال الشرعية، فمف ذلؾ قوؿ عمر رضي 
ا عنو لّما جمع الّناس في قياـ رمضاف عمى إماـ واحد في 
المسجد، وخرج ورآىـ يصموف كذلؾ، فقاؿ: ]نعمت البدعة 

 .ٕىذه[(
والبدعة شرًعا: )طريقة في الديف مخترعة تضاىي الشرعّية،     

،)طريقة في ُٖيقصد بالسموؾ عمييا المبالغة في التعبد  تعالى(
الديف( الطريقة والطريؽ السبيؿ، وقيَّدت بالديف ألنَّيا فيو ُتخترع، 
ليو يضيفيا صاحُبيا،)مخترعة( أي طريقة ابتدعت عمى غير  وا 

شرعّية( يعني: أنَّيا تشابو الطريقة )تضاىي ال،مثاؿ سابؽ
الشرعيَّة مف غير أف تكوف في الحقيقة كذلؾ؛ مف التزاـ كيفيَّات 
وىيئات معيَّنة،)يقصد بالسموؾ عمييا المبالغة في التعبد  
تعالى(؛ ألّف أصؿ الدخوؿ فييا يحّث عمى االنقطاع إلى العبادة 

شيًئا ونسبو قاؿ ابف رجب: )فكؿ مف أحدث ،والترغيب في ذلؾ(
إلى الديف ولـ يكف لو أصؿ مف الديف يرجع إليو فيو ضاللة، 

                                                 

1
 .ٖٕ٘/ٖٔفتح الباري،ابف حجر العسقالني  :ينظر - 

2
 .ٕٛٔ/ٕجامع العموـ والِحكـ  - 

3
 .ٖٚ/ٔاالعتصاـ لمشاطبي  - 
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وقاؿ: )والمراد بالبدعة: ما أحدث مّما ال ،ريء(ب والديف منو
أصؿ لو في الشريعة يدؿ عميو، فأّما ما كاف لو أصؿ مف 

ف كاف بدعة لغة قاؿ  ،ٔ(الشرع يدؿ عميو فميس ببدعة شرًعا، وا 
كؿ بدعة : )والمراد بقولو: ))حجر العسقالنيابف الحافظ 
(( ما أحدث وال دليؿ لو مف الشرع بطريؽ خاص وال ضاللة

 .ٕ(عاـ
 :مقارنة بيف المعنى المغوي والمعنى الشرعي لمبدعة

المعنى المغوي أعـّ مف المعنى الشرعي، فالعالقة بينيما   
العمـو والخصوص المطمؽ؛ إذ كؿ بدعة في الشرع يطمؽ عمييا 

، وليس كؿ ما يطمؽ عميو في المغة أنو بدعٌة لغة أنيا بدعة
والبدعة في الشرع مالزمة لصفة الضاللة؛ ،بدعًة في الشرع

(( ، وأما البدعة بمعناىا كؿ بدعة ضاللةلمحديث الوارد: ))
 المغوي فميست كميا مالزمة لوصؼ الضاللة.

 
 

 رابعا: الوالء والبراء
                                                 

1
 .ٕٚٔ/ٕ،ٕٛٔ/ٔلحكـ جامع العموـ وا - 

2
 . ٖٗ٘/ٖٔفتح الباري  - 
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وضد  واإلتباعة الحب والنصر  :لغة لو عدة معاف منياالوالء    
والمعنى الشرعي لموالء والبراء يدور عمى أصوؿ ىذه  ،المعاداة 

 ،واإلكراـفيكوف الوالء معناه النصرة والمحبة  ،المعاني المغوية
وىذا ال يكوف إال  ،واف يكوف مع مف يتواله ويحبو ظاىرا وباطنا

البعد والتخمي و المحبة والتقرب والبراء  إذففالوالية  ،لممؤمنيف
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا  :قاؿ تعالى ،الكره ظاىرا وباطناو 

يَماِف َوَمْف  ـْ َأْوِلَياَء ِإِف اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإلِْ ْخَواَنُك ـْ َواِ  َآَباَءُك
ـُ الظَّاِلُموفَ  ـْ َفُأوَلِئَؾ ُى ـْ ِمْنُك : وقولو تعالى [ٖٕالتوبة ] َيَتَولَُّي

 َـْ ي ا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُي
ـْ ِإفَّ المََّو اَل َيْيِدي  ـْ َفِإنَُّو ِمْنُي ـْ ِمْنُك َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْف َيَتَولَُّي

 .[ٔ٘المائدة]اْلَقْوـَ الظَّاِلِميفَ 
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض  َواْلُمْؤِمُنوفَ :تعالى وقولو    َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي

اَلَة  َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَف الصَّ
ـُ المَُّو ِإفَّ  َوُيْؤُتوَف الزََّكاَة َوُيِطيُعوَف المََّو َوَرُسوَلُو ُأوَلِئَؾ َسَيْرَحُمُي

ـٌ  في ىذا المعنى كثيرة  واآليات [ٔٚوبة الت]  المََّو َعِزيٌز َحِكي
 ومتنوعة.

 والوالء والبراء عندىـ درجات 
 درجات البراء :
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يتبرأ المسمـ ويبغض الكفر وال  أفالبراء العاـ الكامؿ : وىو  -ٔ
دينيـ  ألجؿفساد دينيـ فاف محبتيـ  ألجؿ أىمووال يحب  ،يحبو

ا  أعداءا والبراء وبغض  أولياءكفر , فعميو موالة ومحبة 
 واف كانوا ذا قربى.

وسط : وىو براء خاص وىو التبرؤ مف كؿ البدع   -ٕ
 اللتو.وضكؿ حسب بدعتو وتحريفو  وأصحابياوالتحريؼ 

مف الذنوب بكؿ  التبرؤأدنى: وىو براء أخص مما قبمو وىو -ٖ
 صورىا وأشكاليا والشفقة عمى أصحابيا مف عذاب ا تعالى.

 :درجات الوالء
مف المؤمنيف  ئو: وىو تولي ا تعالى ورسولو وأولياأعاله -ٔ

 .بأعمى درجات الوالء 
فال  وأعمالوا عموما كؿ حسب ايمانو  إالتولي أىؿ ال الو -ٕ

 يوالي الطائع كما يوالي العاصي وىكذا.
 ،سمميف واالىتماـ بشؤونيـمومف صور الوالء: ىو محبة ال    

والحرص عمى  ،وهمكر  أصابيـ إفوالخوؼ والحزف عمييـ 
دعوتيـ لطاعة ا تعالى ومناصرتيـ ومناصحتيـ في السر 

 والعمف.
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العداوة  إظيارا تعالى ىو  أعداءومف صور البراء مف    
ظيار ،لدينيـ الباطؿ بالدعوة ضده عدؿ اإلسالـ في مقابؿ  وا 

 ورد عدوانيـ عف المسمميف. ،ظمـ الكفر
 عالقة الحب والبغض بالوالء والبراء: 

فالمواالة الـز  الحب والبغض ىما أصال المواالة والمعاداة،   
 الحب وكذا المعاداة الـز البغض

: )أصؿ المواالة (رحمو ا)قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية     
ىي المحبة، كما أّف أصؿ المعاداة البغض، فإف الّتحاّب يوجب 

قد التقارب واالتفاؽ، والتباغض يوجب التباعد واالختالؼ، و 
قيؿ: المولى مف الولي وىو القرب، وىو يمي ىذا، أي: ىو 

والعدو مف العدواء وىو البعد، ومنو الُعْدَوة، والشيء ،يقرب منو
إذا ولى الشيء ودنا منو وقرب إليو اّتصؿ بو، كما أنو إذا ُعّدى 

قاؿ الشيخ ، ٔ(عنو، ونأى عنو، وبعد منو، كاف ماضيًا عنو
النجدي في شرح قولو صمى ا  سميماف بف عبدا بف محمد 

((: )ىذا بياف لالـز المحبة في ا ووالى في اعميو وسمـ: ))
وىو المواالة، فيو إشارة إلى أنو ال يكفي في ذلؾ مجّرد الحب، 
بؿ ال بد مع ذلؾ مف المواالة التي ىي الـز الحب، وىي 

                                                 

1
 .ٜٛٔقاعدة في المحبة ص  - 
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النصرة واإلكراـ واالحتراـ والكوف مع المحبوبيف باطنًا 
وعادى في ىرًا.وقاؿ في شرح قولو صمى ا عميو وسمـ: ))وظا
((: ىذا بياف لالـز البغض في ا وىو المعاداة فيو، أي: ا

إظيار العداوة بالفعؿ، كالجياد ألعداء ا والبراءة منيـ، والبعد 
عنيـ باطنًا وظاىرًا، إشارة إلى أنو ال يكفي مجّرد بغض القمب، 

وقاؿ الشيخ عبد  ،ٔإلتياف بالزمو(بؿ ال بد مع ذلؾ مف ا
المطيؼ بف عبد الرحمف: )أصؿ المواالة الحب، وأصؿ 
المعاداة: البغض، وينشأ عنيما مف أعماؿ القموب والجوارح ما 
يدخؿ في حقيقة المواالة والمعاداة، كالنصرة، واألنس، 

والولّي  ،والمعاونة، وكالجياد، واليجرة، ونحو ذلؾ مف األعماؿ
 .ٕ(ضّد العدو

 خامسًا: التزكية
والتزكية: يقصد بيا التنمية والتطير ، يقولوف زكا الزرع ،    

أي نما ، وصمح وبمغ كمالو فالتزكية مف الميمات التي بعث 
يّْيَف كما قاؿ تعالى:  بيا نبينا الكريـ  ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمّْ

ـْ آَياِتِو َويُ  ـْ َيْتُمو َعَمْيِي ْنُي ـُ اْلِكَتاَب َرُسواًل مّْ ـْ َوُيَعمُّْمُي َزكّْيِي
ف َكاُنوا ِمف َقْبُؿ َلِفي َضاَلٍؿ مُِّبيفٍ   ،[ٕ الجمعة] َواْلِحْكَمَة َواِ 

                                                 

1
 (.ٓٛٗتيسير العزيز الحميد )ص  - 

2
 (.ٕٖ٘/ٕالدرر السنية في األجوبة النجدية ) - 
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ـْ َآَياِتَنا  وقولو تعالى ـْ َيْتُمو َعَمْيُك ـْ َرُسواًل ِمْنُك َكَما َأْرَسْمَنا ِفيُك
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ـْ َوُيَعمُّْمُك ـْ َتُكوُنوا َتْعَمُموَف  َوُيَزكّْيُك ـْ َما َل َوُيَعمُّْمُك

 [ٔ٘ٔالبقرة]  ،( وكاف النبي :يطمب التزكية لنفسو ويقوؿ )
الميـ آت نفسي تقواىا ، وزكيا أنت خير مف زكيا ، أنت )) 

وتمنف ا عزَّ وجؿَّ عمى المسمميف بمثؿ ىذه ،ٔ(( ولييا وموالىا
ـْ َوَرْحَمُتُو َما َزَكا َوَلْواَل َفضْ الزكاة وقاؿ عز وجؿ:  ُؿ المَِّو َعَمْيُك

ْف َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكفَّ المََّو ُيَزكّْي َمف َيَشاء  .    [ ٕٔالنػػور]ِمنُكـ مّْ
وأقسـ ا عز وجؿ في كتابو أحد عشر قسمًا متواليًا ،     

وليس في القرآف كمو مف أولو إلى آخره أقساـ متوالية بمثؿ ىذا 
  ،الكثرة عمى أف صالح العباد منوط بتزكية نفوسيـ العدد ، وىذه

َوالشَّْمِس نفوسيـ قاؿ تعالى:  نيسوعمى أف خيبتيـ منوطة بتد
َىا  ،َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَىا  ،َوُضَحاَىا  َوالمَّْيِؿ ِإَذا  ،َوالنََّياِر ِإَذا َجالَّ
َوَنْفٍس َوَما  ،ا َطَحاَىا َواأْلَْرِض َومَ  ،َوالسََّماِء َوَما َبَناَىا  ،َيْغَشاَىا 
َوَقْد َخاَب  ،َقْد َأْفَمَح َمْف َزكَّاَىا  ،َفَأْلَيَمَيا ُفُجوَرَىا َوَتْقَواَىا  ،َسوَّاَىا 

َوَمْف َتَزكَّى َفِإنََّما  وقاؿ تعالى ، الشمس [ٓٔ-ٔ] َمْف َدسَّاَىا
َلى المَِّو اْلَمِصيرُ    .[ٛٔفاطر] َيَتَزكَّى ِلَنْفِسِو َواِ 

                                                 

1
( ٖٔٚ/ٗ( الذكر بزيادة في أولو وآخره ، وأحمد )ٔٗ/ٚٔرواه مسمـ ) - 

 . ( بمفظ: الميـ أعطٜٕٓ/ٙو )
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   52 
 

وألىمية التزكية والتربية في اإلسالـ فقد جاءت كؿ أحكامو    
وشرائعو مف توحيد ا تعالى وعبادة وصالة وصياـ وزكاة وحج 
 وبر الوالديف وصمة األرحاـ والنيي عف الفواحش والمنكرات،
ومعامالت تحقؽ العدؿ واإلحساف، كؿ ذلؾ لتحقيؽ ىذه 

في نفس  التزكية صوؿفيي وسائؿ ىيئيا ا تعالى لح التزكية،
 المؤمف .

التصفية  :قائمة عمى أصميف ىما في الدعوة السمفيةوالتزكية    
،وتشمؿ تصفية القمب مف كؿ مرض خبيث وتركو والتربية

بالكمية،كتصفيتو مف الحسد والكبر والحقد والعجب والغش 
وعدـ  األمؿوغيرىا وتربيتو عمى المحبة والتواضع وقصر 

لتوكؿ والخوؼ مف ا تعالى والخشوع لو وا واإلخالصالغرور 
،وتصفية النفوس مف كؿ مايخالؼ ىدي األموروغير ذلؾ مف 

ويربي النفس عمى  ( وتربية النفس عمى االمتثاؿ،)النبي  
وترؾ رذائميا كالغيبة والنميمة والقذؼ والسب  األخالؽمحاسف 

، واف نطير المساف والجوارح مف كؿ والشتـ والكذب
ما عندنا مف عبادات وأخالؽ فاسدة ورذيمة ونربييا ذنب،فنصفي 

عمى عبادات واخالؽ صحيحة وسميمة،فإذا حصؿ ىذا مف 
التزكية والتربية والتصفية فاف المجتمع سيتربى عمى محاسف 

 األخالؽ وصحيح المعتقد والديف.
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 سادسًا: العمـ
عند السمؼ الصالح،ولو لـ يكف مف  لمعمـ مكانة عظمية   

 َوُقْؿ َربّْ ِزْدِني ِعْمًما أىمو إال قولو تعالىفضؿ العمـ و 
( بطمب االزدياد ،لكفى إذ لـ يأمر ا تعالى نبيو)[ٗٔٔطو]

مف العمـ فكفى بو فضال،وقد فضؿ ا تعالى  إالمف شيء 
ـْ  عمى غيرىـ فقاؿ وأىموالعمـ  َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف َآَمُنوا ِمْنُك

ـَ َدَرَجاٍت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ َوالَِّذيَف ُأوُتوا الْ   ِعْم
ِإنََّما  ،وقصر وحصر الخشية منو فييـ فقاؿ[ٔٔالمجادلة]

 َيْخَشى المََّو ِمْف ِعَباِدِه اْلُعَمَماُء ِإفَّ المََّو َعِزيٌز َغُفورٌ 
 .[ٕٛفاطر]

 مميزات مف أىميا : الصالحولمعمـ عند السمؼ 
ويتـ  ،يائو إلى ألفوباف ُيطمب العمـ مف الشمولية فيو:وذلؾ  -ٔ

 واألصوؿوذلؾ بطمب آالت العمـ ومقدماتو مف النحو والصرؼ 
 ،ومصطمح الحديث وعموـ القراف والتجويد وباقي العمـو الشرعية

وبقراءة شاممة فيطمب عمـ التوحيد وعمـ الفقو  ،بطمب منيجي
.وكذلؾ عمـ الحديث وعمـ التفسير والمغة وغيرىا مف الع  مـو

َيا َأيَُّيا :ال يقدموف قوال مع قوؿ ا ورسولو لقولو تعالى-ٕ
الَِّذيَف َآَمُنوا اَل ُتَقدُّْموا َبْيَف َيَدِي المَِّو َوَرُسوِلِو َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو 

, واف نصوص الكتاب والسنة كؿ [ٔالحجرات ]َسِميٌع َعِميـٌ 
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وال  إليياراء وكؿ قوؿ يرد نص منيا قاعدة وحده واف خالفتو اآل
 القوؿ . إلىترد ىي 

العمـ وحممتو , فيـ النجـو التي يقتدى  أىؿاحتراـ وتوقير  -ٖ
 األصحاببيا وىـ الجباؿ وغيرىـ حصى, مقدميف منيـ 

 ثـ حممة العمـ الباقيف فيحبونيـ ويذودوف عنيـ  بإحسافوتابعييـ 
بالضوابط  األعمىيحثوف عمى االجتياد وينبذوف التقميد  -ٗ

 .الفقو  أصوؿوالشروط المعمومة في 
 سابعا: الجياد في سبيؿ ا 

 ،الجياد مع كؿ بر وفاجر مف أئمة المسمميف أصوليـومف    
 :ابف قيـ الجوزية اإلماـقاؿ  ,يـو القيامة  إلىوىو ماض 

ما } والتحقيؽ أف جنس الجياد فرض عيف إما بالقمب، وا 
ما ب ما بالماؿ، وا  اليد، فعمى كؿ مسمـ أف يجاىد بنوع بالمساف، وا 

أما الجياد بالنفس، ففرض كفاية، وأما الجياد ،مف ىذه األنواع
بالماؿ، ففى وجوبو قوالف، والصحيح وجوبو ألف األمر بالجياد 

اْنِفُروا ِخَفاًفا بو وبالنفس فى القرآف سواء، كما قاؿ تعالى: 
ـْ َوَأْنفُ  ـْ َوِثَقااًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُك ـْ َخْيٌر َلُك ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َذِلُك ِسُك

ـْ َتْعَمُموفَ  [.وعمؽ النجاة مف النار بو، ٔٗ]التوبة:  ِإْف ُكْنُت
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا َىْؿ ومغفرة الذنب، ودخوؿ الجنة، فقاؿ: 

ـْ ِمْف َعَذاٍب َأِليـٍ ُتْؤِمنُ  ـْ َعَمى ِتَجاَرٍة تُْنِجيُك وَف ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َأُدلُُّك
ـْ ِإْف  ـْ َخْيٌر َلُك ـْ َذِلُك ـْ َوَأْنُفِسُك َوُتَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو ِبَأْمَواِلُك
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ـْ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا  ـْ َوُيْدِخْمُك ـْ ُذُنوَبُك ـْ َتْعَمُموَف َيْغِفْر َلُك ُكْنُت
ـُ اأْلَْنَياُر َوَمَساِكَف َطيَّْبًة ِفي جَ  نَّاِت َعْدٍف َذِلَؾ اْلَفْوُز اْلَعِظي

 َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَيا َنْصٌر ِمَف المَِّو َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَف 
وأخبر أنيـ إف فعموا ذلؾ، أعطاىـ ما  ،[ٖٔ-ٓٔ]الصؼ: 

أى:  وأخرى تحبونيايحبوف مف النصر والفتح القريب فقاؿ: 
نصر مف ا الجياد، وىى  ييا فولكـ خصمة أخرى تحبون

ِإفَّ المََّو اْشَتَرى ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف  وأخبر سبحانو أنو،وفتح قريب
ـُ اْلَجنََّة ُيَقاِتُموَف ِفي َسِبيِؿ المَِّو  ـْ ِبَأفَّ َلُي ـْ َوَأْمَواَلُي َأْنُفَسُي

ْنِجيِؿ َواْلُقْرَآِف َفَيْقُتُموَف َوُيْقَتُموَف َوْعًدا َعَمْيِو َحقِّا ِفي التَّْورَ  اِة َواإلِْ
ـْ ِبِو  ـُ الَِّذي َباَيْعُت َوَمْف َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَف المَِّو َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُك

[ وأعاضيـ عمييا الجنة، ٔٔٔ]التوبة:  َوَذِلَؾ ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ 
وأف ىذا العقد والوعد قد أودعو أفضؿ كتبو المنزلة مف السماء، 
وىى التوراة واإلنجيؿ والقرآف، ثـ أكد ذلؾ بإعالميـ أنو ال أحد 
أوفى بعيده منو تبارؾ وتعالى، ثـ أكد ذلؾ بأف أمرىـ بأف 

عاقدوه عميو، ثـ أعمميـ أف ذلؾ ىو  الذييستبشروا ببيعيـ 
وأسمع منادى اإليماف مف كانت لو أذف واعية، ..الفوز العظيـ.

سماع إلى منازؿ األبرار، وحدا وأسمع ا مف كاف حيا، فيزه ال
 بو فى طريؽ سيره، فما حطت بو رحالو إال بدار القرار فقاؿ

انتدب ا لمف خرج فى سبيمو ال )): عميو الصالة والسالـ
أف أرجعو بما ناؿ مف  برسمي، وتصديؽ ييخرجو إال إيماف ب
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ما  أمتيأجر أو غنيمة أو أدخمو الجنة، ولوال أف أشؽ عمى 
ية، ولوددت أنى أقتؿ فى سبيؿ ا، ثـ أحيا، قعدت خمؼ سر 

مثؿ )): أيضا وقاؿ،ٔ]متفؽ عميو[ ((ثـ أقتؿ، ثـ أحيا، ثـ أقتؿ
المجاىد فى سبيؿ ا كمثؿ الصائـ القائـ القانت بآيات ا 

ال يفتر مف صياـ وال صالة حتى يرجع المجاىد فى سبيؿ ،
ف يدخمو ا، وتوكؿ ا لممجاىد فى سبيمو بأف يتوفاه أ

غدوة ))وقاؿ: ،ٕ((الجنة، أو يرجعو سالما مع أجر أو غنيمة
وقاؿ فيما  ،ٖ((سبيؿ ا أو روحة خير مف الدنيا ومافييا يف

خرج  عباديأيما عبد مف ))يروى عف ربو تبارؾ وتعالى: 
، ضمنت لو أف أرجعو إف مرضاتيابتغاء  سبيميمجاىدا فى 

ف قبضتو أف أغفر لو  أرجعتو بما أصاب مف أجر أو غنيمة، وا 
جاىدوا فى سبيؿ ا، فإف ))وقاؿ: ، ٗ((وأرحمو وأدخمو الجنة

الجياد فى سبيؿ ا باب مف أبواب الجنة ينجى ا بو مف 
أنا زعيـ والزعيـ الحميؿ لمف آمف بى، ))وقاؿ: ، ٘((اليـ والغـ

وأسمـ وىاجر ببيت فى ربض الجنة، وببيت فى وسط الجنة، 
                                                 

 .ٜٚٗٔ/ٖ، صحيح مسمـ ٙٔ/ٔاري صحيح البخ - ٔ
 .ٜٛٗٔ/ٖ، صحيح مسمـ ٘ٔ/ٗصحيح البخاري - ٕ
 .ٓٛٔ/ٗ، سنف الترمذي ٚٔٔ/ٛصحيح البخاري  - ٖ
 .ٙٛٔ/ٓٔ، مسند احمد ٕٓٛ/ٗسنف النسائي الكبرى  - ٗ
 .ٙٚٔ/ٜ، سنف البييقي الكبرى ٖ٘٘/ٖٚمسند احمد  - ٘
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ف بى وأسمـ، وجاىد فى سبيؿ ا ببيت فى وأنا زعيـ لمف آم
ربض الجنة، وببيت فى وسط الجنة، وببيت فى أعمى غرؼ 
الجنة، مف فعؿ ذلؾ، لـ يدع لمخير مطمبا، وال مف الشر ميربا 

مف قاتؿ فى سبيؿ ا ))وقاؿ: ،ٔ((يموت حيث شاء أف يموت
إف فى ))وقاؿ: ،ٕ((مف رجؿ مسمـ فواؽ ناقة، وجبت لو الجنة

ة مائة درجة أعدىا ا لممجاىديف فى سبيؿ ا ما بيف الجن
كؿ درجتيف كما بيف السماء واألرض، فإذا سألتـ ا فاسألوه 
الفردوس، فإنو أوسط الجنة وأعمى الجنة، وفوقو عرش 

مف أعاف مجاىدا ))وقاؿ: ،ٖ((الرحمف، ومنو تفجر أنيار الجنة
رقبتو أظمو ا  فى سبيؿ ا أو غارما فى غرمو أو مكاتبا فى

مف اغبرت قدماه فى )): وقاؿ،ٗ((فى ظمو يوـ ال ظؿ إال ظمو
ال يجتمع شح )):وقاؿ،٘((سبيؿ ا حرمو ا عمى النار

يماف فى قمب رجؿ واحد، وال يجتمع غبار فى سبيؿ ا  وا 

                                                 
 .ٓٛٗ/ٓٔ، صحيح ابف حباف ٕٔ/ٙسنف النسائي  - ٔ
 ،ٕ٘/ٙ،سنف النسائي ٕٔ/ٖ،سنف ابي داودٔٛٔ/ٗف الترمذي سن -ٕ

 .ٖٖٜ/ٕسنف ابف ماجة
 .ٙٔ/ٗصحيح البخاري  - ٖ
،معجـ الطبراني ٚٗ٘/ٗ،مصنؼ ابف ابي شيبةٖٖٙ/ٕ٘مسند أحمد  - ٗ

 .ٙٛ/ٙالكبير
 .ٚ/ٕصحيح البخاري  - ٘
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، ((فى قمب عبد))، وفى لفظ: ٔ((ودخاف جينـ فى وجو عبد
 منخريفى ))لفظ: ، وفى ((فى جوؼ امرئ))وفى لفظ: 

رباط يوـ وليمة خير مف صياـ شير وقيامو، )): وقاؿ((،مسمـ
ف مات، جرى عميو عممو  كاف يعممو، وأجرى عميو  الذيوا 

كؿ ميت يختـ عمى عممو إال )):وقاؿ،ٕ((رزقو وأمف الفتاف
مات مرابطا في سبيؿ ا فإنو ينمو لو عممو إلى يوـ  الذي

رباط يوـ فى سبيؿ ))  :وقاؿ،ٖ((القيامة، ويؤمف مف فتنة القبر
مقاـ ))وقاؿ: ،ٗ((ا خير مف ألؼ يوـ فيما سواه مف المنازؿ

ستيف  أحدكـ فى سبيؿ ا خير مف عبادة أحدكـ فى أىمو
سنة، أما تحبوف أف يغفر ا لكـ وتدخموف الجنة، جاىدوا فى 
سبيؿ ا، مف قاتؿ فى سبيؿ ا فواؽ ناقة، وجبت لو 

الدالة عمى الصحيحة والحسنة  األحاديثوغيرىا مف . ٘{((الجنة
 .وأىموعمى فضؿ الجياد 

                                                 
 .ٖٕٓ/ٗٔمسند أحمد  - ٔ
 .ٕٓ٘ٔ/ٖصحيح مسمـ  - ٕ
 .ٜٛ٘/ٕٛأحمد ، مسند٘ٙٔ/ٗسنف الترمذي  - ٖ
 .ٜٖ/ٙ،سنف النسائي ٜٛٔ/ٗسنف الترمذي  - ٗ
ينظر:زاد المعاد في ىدي خير العباد ،  ٗٚٗ/٘ٔمسند أحمد  - ٘

 وما بعدىا.ٕٚ/ٖ،اإلماـ ابف قيـ الجوزية 
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إلعالء كممة ا تعالى ونشر  جياد طمبوالجياد نوعاف:     
 ،عمى تفصيؿ اإلماـبإذف  إالوىو عندىـ اليكوف  ،الدعوة

 تحت راية معمومة ظاىرة غير عصبية أو شخصية. إالواليكوف 
المسمميف وتحرير بالد  لمدفاع عف بيضة وجياد الدفع    

وىو  ،نزلوا واحتموا ارض المسمميف إذا األعداءالمسمميف مف 
ابف  ،قاؿ شيخ اإلسالـفرض عيف كؿ حسب طاقتو واختصاصو

فيو أشد أنواع دفع الصائؿ  ؛وأما قتاؿ الدفع :)تيمية رحمو ا
فالعدو الصائؿ الذي يفسد  ،فواجب إجماعاً  ،عف الحرمة والديف

فال يشترط  ،يا ال شيء أوجب بعد اإليماف مف دفعوالديف والدن
وقد نص عمى ذلؾ العمماء  ،لو شرط بؿ يدفع بحسب اإلمكاف

أصحابنا وغيرىـ فيجب التفريؽ بيف دفع الصائؿ الظالـ وبيف 
 .ٔطمبو في بالده(

 كتابو والئمة المسمميف وعامتيـلثامنا: النصيحة  ورسولو و 
معاف، منيا:َنَصَح: نصح  تعريؼ النصيحة لغة: ليا عدة  

الشيء َخَمَص كمنَع، ونصحو وَنَصَح لو َينصح بالفتح فييما 
ُنصحًا بالضـ وَنَصاَحًة بالفتح وىو بالالـ أفصح، وفي زيادة 
الالـ داللة عمى المبالغة في أمحاض النصح. قاؿ ا تعالى 

 .[ٕٙسورة األعراؼ،  ]َوَأنَصُح َلُكـْ في محكـ كتابو العزيز:
                                                 

 .ٖٚ٘\٘ مجموع الفتاوى - ٔ
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 عريؼ النصيحة اصطالحًا:وت
النصيحة اصطالحا كممة جامعة يعبر بيا عف جممة: وىي     
واإلرشاد  ،لو،أو حيازة الحظ لممنصوح لو الخير لممنصوحإرادة 

 .بالطريقة المناسبة إلى تخمي اإلنساف عف عيوبو وانحرافو
فالنصيحة تشمؿ خصاؿ اإلسالـ واإليماف واإلحساف، ولذلؾ     

مف عالمات  العمماءواعتبرىا بعض  ،لنصيحةسّمي الديف ا
اليقيف، وبعضيـ مف أركاف الديف، وتطمب النصيحة عند 

( قاؿ: قاؿ رسوؿ عف أبي رقية تميـ بف أوس الداري)فاألبرار،
ة، إنما الديف النصيحة ثالثا. إنما الديف النصيح))(: ا)

قاؿ: لمف؟ قاؿ:  تعالى ولكتابو ولرسولو وألئمة المسمميف 
النصيحة قاؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي رحمو ا:)،ٔ()وعامتيـ

التي ذكرت في  واإلحساف واإليمافتشمؿ خصاؿ اإلسالـ 
حديث جبريؿ عميو السالـ وسمى ذلؾ دينا, فالنصيحة  تعالى 

ووصفو بصفات الكماؿ والجالؿ , وتنزييو عما يضادىا  توحيده
و بوصؼ تويخالفيا, وتجنب معاصيو والقياـ بطاعاتو ومحب

اإلخالص والحب فيو والبغض فيو وجياد مف كفر بو تعالى وما 
ذلؾ والحث عميو, والنصيحة لكتابو  إلىوالدعاء ،ذلؾ في ضاه 

                                                 

1
 .ٗٚ/ٔ، صحيح مسمـ ٖٓ/ٔصحيح البخاري  - 
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والوقوؼ مع تو و بو وتعظيمو وتنزييو وتالوتو حؽ تال اإليماف
 إليووالدعاء  آياتووتدبر  وأمثالوونواىيو وتفيـ عمومو  أوامره

وذب تحريؼ الغاليف وطعف الممحديف عنو, والنصيحة لرسولو 
بو وبما جاء بو وتوقيره وتبجيمو  اإليمافقريب مف ذلؾ , 
حياءوالتمسؾ بطاعتو  سنتو واستثارة عموميا ونشرىا , ومعاداة  وا 

 بأخالقوومواالة مف وااله وواالىا , والتخمؽ مف عاداه وعاداىا , 
والتأدب بآدابو ومحبة آلو وصحابتو ونحو ذلؾ,والنصيحة ألئمة 
المسمميف معاونتيـ عمى الحؽ وطاعتيـ فيو وتذكيرىـ بو 
وتنبيييـ في رفؽ ولطؼ , ومجانبة الوثوب عمييـ , والدعاء ليـ 

المسمميف بالتوفيؽ , وحث االغيار عمى ذلؾ, والنصيحة لعامة 
دينيـ ودنياىـ وستر  أمورمصالحيـ وتعميميـ  إلى إرشادىـ

والذب عنيـ  أعدائيـعوراتيـ وسد خالتيـ ونصرتيـ عمى 
ومجانبة الغش والحسد ليـ,واف يحب ليـ ما يحب لنفسو ويكره 

( وعف جرير البجمي) ،ٔليـ ما يكرىو لنفسو وما شابو ذلؾ(
وسمـ عمى إقاـ الصالة  بايعت رسوؿ ا صمى ا عميو قاؿ:)

يتاء الزكاة والنصح لكؿ مسمـ  .ٕ(وا 
 تاسعًا:اإلمامة والخالفة

                                                 

1
 . ٕ٘ٔ/ٔلحنبمي جوامع العمـو والحكـ ، الحافظ ابف رجب ا - 

2
 . ٘ٚ/ٔ، صحيح مسمـ ٖٔ/ٔصحيح البخاري  - 
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بالشروط المعمومة لدى  اإلماـبوجوب الخميفة أو  وىـ يقولوف   
اليجوز أف تظؿ بغير  األمةالعمـ والمنصوص عمييا،واف  أىؿ

عندىـ ليا مقاصد  واإلمامةخميفة يحكميا إف أمكف ذلؾ،
 مجمميا:

،وذلؾ بنشر الدعوة بكؿ أشكاليا وصورىا ودفع مة الديفإقا -ٔ
وحماية بيضة المسمميف،  واإللحاد واألباطيؿالشبو والبدع 

وحمؿ  الحدود وتنفيذ األحكاـ بإقامةوتحصيف الثغور وتنفيذ ذلؾ 
 .الناس عميو بالترغيب والترىيب

في جميع مياديف الحياة،ومف  سياسة الدنيا بشرع ا تعالى -ٕ
شر العدؿ ورفع الظمـ وجمع الكممة وعدـ الفرقة،والقياـ ذلؾ ن

بعمارة األرض واستخراج خيراتيا وغير ذلؾ،وىـ في الخالفة 
يقدموف أبا بكر الصديؽ ثـ عمر الفاروؽ ثـ عثماف ذا النوريف 
ثـ عمي المرتضى الكرار،ثـ مف ُبويع بيعة صحيحة بالشروط 

 الشرعية.
 عاشرًا:الوسطية واالعتداؿ

وسطية ىي العدؿ وحسف الرأي والتدبير ,وىي الخيرية فقد وال   
َوَكَذِلَؾ :بالوسط فقاؿ تعالى األمةىذه  وصؼ ا تعالى

ـْ ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ  َجَعْمَناُك
ـْ َشِييًدا يـ ,ومف الـز وسطيتأي عدال خيارا،(ٖٗٔالبقرة )َعَمْيُك
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عدالتيـ ولذا صح أف يكونوا شيداء عمى الناس يـو القيامة الف 
 يكوف عدال حتى تقبؿ شيادتو. أفالشاىد البد 

السنة والجماعة الدالة عمى كثرة  أىؿوقد تعددت وسطية 
 ىذه المظاىر : أىـفضائميـ وعمو شأنيـ في الديف ومف 

فيـ وسط بيف الجاحد  وسطيتيـ في أسماء ا الحسنى: -ٔ
عمى نحو  المثبت ليابيف والصفات و  لألسماءوالمعطؿ المنكر 

, حيث اثبتوا  تعالى ما أثبت لنفسو ما عميو صفات المخموقيف
( ونفوا عنو ما نفاه عف نفسو ونفاه عنو لو رسولو ) وأثبتو

( مف النقص والعيب  المنافي لكمالو المقدس امتثاال رسولو )
 َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ  َلْيَس َكِمْثِموِ :لقولو تعالى

[ٔٔالشورى]. 
 :ا عز وجؿ  أفعاؿوسطيتيـ في  -ٕ

فيـ وسط بيف القدرية الذيف نفوا القدر وقالوا أف األمر ُانؼ 
 الجبرية, وبيف العباد ألفعاؿ وأنكروا عمـ ا ومشيئتو وخمقو

رادةيكوف لمعبد فعؿ  أف أنكرواالذيف  ا  رادةأ اإلرادةوقالوا  وا 
ا التي ىي  إرادة والجماعةالسنة  أىؿوالفعؿ فعمو , فأثبت 

رادةصفتو    إرادةالرب عيف  إرادةالعبد التي ىي صفتو وليس  وا 
اسبة لو , واثبتوا فعؿ الرب نالم إرادتوالعبد بؿ لكؿ واحد منيما 
لمعبد فعمو الذي ىو فعمو وىو  واثبتواالذي ىو خمؽ العبد , 
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 العبد بؿوليس فعؿ الرب ىو عيف فعؿ  ،والعقاب متعمؽ الثواب
 لكؿ واحد منيما فعمو الذي ىو صفة مف صفاتو قاؿ تعالى 

ـْ َوَما َتْعَمُموفَ  فنسب الخمؽ   [ٜٙالصافات ]َوالمَُّو َخَمَقُك
َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء  ونسب العمؿ لمعبد , وقاؿ تعالى

, فاثبت لمعباد مشيئة ,وجعؿ [ٜٕالتكور] يفَ المَُّو َربُّ اْلَعاَلمِ 
مشيئتو قيدا وشرطا لمشيئة العباد فال يحصؿ في ممكو تعالى 

 وأمافمشيئة الرب مؤثر تاـ في حصوؿ فعؿ, ،ما شاء وقدر إال
شاءه ا  إفمشيئة العبد فمؤثر ناقص قد يقع بعدىا الفعؿ 

يقوؿ شيخ  لـ يشأه ا وفي ذلؾ إذتبارؾ وتعالى , وقد ال يقع 
ا بيف المعتزلة  أفعاؿ)وىـ وسط في باب :اإلسالـ ابف تيمية
النافيف لحكمة ا ورحمتو وعدلو  والجبريةالمكذبيف بالقدرة 

 .ٔا ونييو وثوابو وعقابو ( أمر,والمعارضيف بالقدر 
 وسطيتيـ في الوعد والوعيد :-ٖ
وكرمو في  ا لعباده المؤمنيف مف فضمو أعدهفالوعد ىو ما    
ا تعالى لمف عصاه مف  أعدهنة الخمد , والوعيد ىو ما ج

, فيـ وسط في ىذا الباب بيف الوعيدية وأىوالياعذاب النار 
الذيف خمدوا مرتكبي الكبائر في النار مف المعتزلة والخوارج , 

                                                 

1
 .ٖٚ/ٔالجواب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح  - 
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في  بالنجاة  المعاصي والكبائر ألىؿوبيف المرجئة الذيف جزموا 
معصية فالعمؿ عندىـ غير  اإليمافمع  ريضوقالوا ال  اآلخرة

 إفعمى  السمؼ الصالحذىب  بينما ،اإليمافداخؿ في مسمى 
تاب توبة نصوحة قبؿ الموت تاب ا عميو  إفصاحب الكبيرة 

شاء غفر ليـ واف  إفتحت مشيئة ا , واف مات ولـ يتب فيو 
الجنة فضال منو  أدخميـشاء عذبيـ بقدر معاصييـ ثـ 

الورحمة, قاؿ شيخ اإلسالـ  ،يستحقوف العذاب والعقاب فإنيـ وا 
الكبائر  أىؿابف تيمية :) وىـ وسط بيف الوعيدية الذيف يجعموف 

مخمديف في النار وبيف المرجئة الذيف ال يجزموف مف المسمميف 
ويكذبوف بالوعيد والعقاب  األمةبتعذيب احد مف فساؽ 

 .ٔ(بالكمية
 : اإليمافوسطيتيـ في  -ٗ
سط في ىذا الباب بيف الوعيدية مف المعتزلة والخوارج فيـ و    

 إف :وقالوا ،اإليمافحيث اخرجوا مرتكبي الكبيرة عف مسمى 
 أطمؽليسوا مؤمنيف عمى خالؼ بينيـ حيث  األمةفساؽ 

مف اإلسالـ,وقالت  وأخرجوىـالخوارج عمييـ اسـ الكفر 
 اإليمافليسوا مؤمنيف وال كافريف ولكنيـ في منزلة بيف  :المعتزلة
فتوسط أىؿ السنة  ،وجعموا ىذا ىو معنى الفاسؽ عندىـ ،والكفر

                                                 

1
 .ٕٛٚ/ٔمجموع الرسائؿ الكبرى - 
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 فقالوا مرتكب الكبيرة فاسؽ بكبيرتو كما قاؿ تعالىوالجماعة 
ـْ َفاِسٌؽ ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا َقْوًما  َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ِإْف َجاَءُك

ـْ َناِدِميفَ ِبَجَياَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَمى َما فَ   فإيمانو,[ٙالحجرات ] َعْمُت
ال يزني الزاني حيف يزني وىو ناقص وحمموا عمى ذلؾ حديث ))

وال يسرؽ السارؽ حيف يسرؽ وىو مؤمف وال يشرب  مؤمف
 وأمثالو اإليمافي كامؿ أ ،ٔ((الخمر حيف يشربيا وىو مؤمف

عمى مرتكبي  اإليمافمف النصوص, وذلؾ الف ا تعالى أطمؽ 
ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا :كبيرة فقاؿ سبحانوال َواِ 

َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما َفِإْف َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأْلُْخَرى َفَقاِتُموا الَِّتي 
َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو َفِإْف َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما 

َوَأْقِسُطوا ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة ِباْلَعْدِؿ 
ـْ ُتْرَحُموفَ  ـْ َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّك -ٜالحجرات ]َفَأْصِمُحوا َبْيَف َأَخَوْيُك

 أخوة, فسمى الطائفتيف المتقاتمتيف مؤمنيف وأثبت ليـ [ٓٔ
 ،ٕ((وسبابو فسوؽ كفر  ف قتاؿ المؤم)):(مع قولو) اإليماف

 أىؿ:)يؤمف ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسالـ ،وىو كفر دوف كفر
المسمميف معيـ بعض االيماف  بأف فساؽالسنة والجماعة 

                                                 

1
 .ٙٚ/ٔ، صحيح مسمـ ٘ٚٛ/ٕصحيح البخاري  - 
2

 ،ٙٚٔ/ٔمسند أحمد ،ٛٔ/ٔسنف ابف ماجة ،ٕٕٔ/ٚسنف النسائي  - 
 .ٕٛ/ٙسنف البييقي الكبرى
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يماف الواجب الذي يستوجبوف بو إلصمو وليس معيـ جميع اأو 
وبيف المرجئة الذيف جعموا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامؿ  ،ٔ(الجنة

 :قاؿ شيخ اإلسالـ ،اف عندىـ قوؿ وتصديؽااليماف الف االيم
 األنبياء، إيمافالفساؽ مثؿ   إيماف)وبيف المرجئة الذيف يقولوف 

عند  واإليماف ،ٕ( واإليمافالصالحة ليست مف الديف  واألعماؿ
السمؼ قوؿ وعمؿ ونية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي واف 

 االيماف متفاضموف فيو. أىؿ
 ( وأىؿ بيتو األطيارسوؿ ا)وسطيتيـ في أصحاب ر  -٘
فيـ وسط بيف مف غال في بعضيـ حتى جعمو اليًا أو    

 إالنظيره  ماال يميؽلو مف الصفات  وأضافوامعصومًا أو نبيًا،
،وبيف مف جفى فييـ فكفرىـ أنبيائوبا تعالى أو بنبي مف 

السمؼ فدانوا ا بحب جميع  وأماواستحؿ سبيـ ولعنيـ ودمائيـ،
،واعتذروا ليـ عما جرى األطياروأىؿ البيت  اإلبراربة الصحا

حصؿ باجتياد منيـ في طمب  بأنومف الخالؼ  بيف الصحابة
،ومف أخطأ فمو أجر واحد الحؽ،فمف أصاب منيـ فمو أجراف

ه معفو عنو،وسكتوا عما جرى بينيـ،وأحسنوا الظف ؤ وخط
                                                 

1
 .ٕٛٚ/ٔجموع الرسائؿ الكبرى م - 

2
 .نفس المصدر السابؽ - 
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ا ـ يجعموا والية بعضيـ مناقضة لوالية اآلخر،بؿ تولو لبيـ،و 
جميعيـ،ودانوا ا تعالى بالترضي عنيـ أخذًا بقولو 

ـْ َيُقوُلوَف َربََّنا اْغِفْر َلَنا :تعالى َوالَِّذيَف َجاُءوا ِمْف َبْعِدِى
يَماِف َواَل َتْجَعْؿ ِفي ُقُموِبَنا ِغالِّ ِلمَِّذيَف  ْخَواِنَنا الَِّذيَف َسَبُقوَنا ِباإلِْ َوإلِ

ٌة ولقولو تعالى[،ٓٔ]الحشر ُءوٌؼ َرِحيـٌ َآَمُنوا َربََّنا ِإنََّؾ رَ  ِتْمَؾ ُأمَّ
ـْ َواَل ُتْسَأُلوَف َعمَّا َكاُنوا  ـْ َما َكَسْبُت َقْد َخَمْت َلَيا َما َكَسَبْت َوَلُك

ال تسبوا أصحابي فمو أف (:))[،وقولو)ٔٗٔ]البقرة  َيْعَمُموفَ 
 ،ٔ((أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد ذىبا ما بمغ مد أحدىـ وال نصيفو

تو المشيورة قاؿ اإلماـ أبو جعفر الطحاوي) رحمو ا( في عقيد
) ونحب أصحاب رسوؿ ا صمى ا عميو )العقيدة الطحاوية(:

وآلو وسمـ ، وال ُنفرط في حب أحد منيـ ، وال نتبرأ مف أحد 
منيـ،وُنبغض مف ُيبغضيـ ، وبغير الحؽ  يذكرىـ ، وال نذكرىـ  

يماف و  حساف وبغضيـ كفر ونفاؽ إال بخير وحبيـ ديف وا  ا 
وطغياف...، ومف أحسف  القوؿ  في أصحاب رسوؿ ا صمى 
ا عميو وآلو وسمـ  وأزواجو الطاىرات مف كؿ دنس ، وذرياتو 

وقاؿ شيخ  ،ٕ(المقّدسيف مف كؿ رجس ، فقد برئ مف النفاؽ
في  اإلسالـ إبف تيمية)رحمو ا( في عقيدة أىؿ السنة والجماعة

                                                 

1
 .ٜٚٙٔ/ٗ، صحيح مسمـ ٖٖٗٔ/ٖصحيح البخاري  - 
2

 . ٗٓٚ/ٕشرح العقيدة الطحاوية ،ابف أبي العز الحنفي  - 
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ومف : )باب وجوب محبة الصحابة وأىؿ البيتسطية العقيدة الوا
أصوؿ أىؿ السنة والجماعة سالمة قموبيـ وألسنتيـ ألصحاب 
رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ كما وصفيـ ا بو في قولو 

والذيف جاءوا مف بعدىـ يقولوف ربنا اغفر لنا وإلخواننا تعالى
لمذيف آمنوا الذيف سبقونا باإليماف وال تجعؿ في قموبنا غال 

وآلو وسمـ  وطاعة النبي صمى ا عميو،ربنا إنؾ رؤوؼ رحيـ
ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أف أحدكـ في قولو)) 

(( ويقولوف ما أنفؽ مثؿ أحد ذىبا ما بمغ مد أحدىـ وال نصيفو
أىؿ ويحبوف  ...جاء بو الكتاب والسنة واإلجماع مف فضائميـ

،   عميو وآلو وسمـ ويتولونيـبيت رسوؿ ا صمى ا
ويحفظوف فييـ وصية رسوؿ ا صمى ا عميو وآلو وسمـ 

، وقاؿ  يوـ غدير خـ:)) ُأذّكركـ ا في أىؿ بيتي((حيث قاؿ 
لمعباس عمو وقد اشتكى إليو أّف بعض قريش يجفو بني ىاشـ 

والذي نفسي بيده ال يؤمنوف حتى يحبوكـ  فقاؿ: ))
: ))إّف ا اصطفى بني إسماعيؿ واصطفى وقاؿولقرابتي(( 

واصطفى  قريشاً  مف كنانة كنانة واصطفىمف بني إسماعيؿ 
ويتولوف  ((..مف قريش بني ىاشـ  واصطفاني مف بني ىاشـ

 وآلو وسمـ أميات المؤمنيف أزواج رسوؿ ا صمى ا عميو
ويؤمنوف بأنيف أزواجو في اآلخرة خصوصا خديجة رضي ا 
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كثر أوالده أوؿ مف آمف بو وعاضده عمى أمره وكاف عنيا أـ أ
ليا منو المنزلة العالية والصديقة بنت الصديؽ رضي ا عنيا 

فضؿ عائشة التي قاؿ النبي صمى ا عميو وآلو وسمـ: )) 
(( ويتبرءوف مف  عمى النساء كفضؿ الثريد عمى سائر الطعاـ

طريقة طريقة الروافض الذيف يبغضوف الصحابة ويسبونيـ و 
 .ٔ(النواصب الذيف يؤذوف أىؿ البيت بقوؿ أو عمؿ

 وسطيتيـ في المنقوؿ والمعقوؿ -ٙ
ىـ وسط بيف المعتزلة الذيف غموا في العقوؿ ومف تبعيـ مف و    

المتكمميف حيث قدموه عمى المنقوؿ،وجعموا داللة المنقوؿ داللة 
خبرية محضة محتممة،وبناء عمى ذلؾ فيو اليفيد القطع،وأما 

عقوؿ فيو مفيد لمقطع،فردوا بذلؾ ما دؿ عميو كتاب ا وسنة الم
جماع السمؼ مف عقائد القموب كعذاب القبر رسولو) ( وا 

والشفاعة ونحوىا مف العقائد ونفوا أسماء ا وصفاتو بناءا عمى 
ذلؾ،وبيف االشعرية الذيف غموا في المنقوؿ فنفوا العمؿ والِحكـ 

،وقالوا إنما إلحكامو وشرائع دينوالتي جعميا ا تعالى مناطا 
يأمر وينيى بمحض اإلرادة فقط اللعمة واللِحكمة،فتوسط السمؼ 
فمـ يقبموا مف المنقوؿ إال ما صح سنده وصحت داللتو،وال مف 

                                                 

1
،وينظر وسطية أىؿ السنة ٕٙ/ٔالعقيدة الواسطية ،البف تيمية  - 

 . والجماعة الشيخ الدكتور سفر الحوالي
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المعقوؿ إال ما كاف صحيح البناء،ولـ يعارض كتاب ا وسنة 
جماع أئمة اليدى والديف مف السمؼ الصالح.رسولو)  ( وا 

 عشر:الدعوة إلى الوحدة واالئتالؼ وذـ الفرقة حادي
 واالختالؼ

عظيـ االجتماع عمى الحؽ،فقد دلت النصوص  أصؿوىذا    
عمى وجوب االجتماع وعدـ التفرؽ واالختالؼ والذي ىو سبب 

بعضيا بعضا واستحالؿ بعضيـ  األمةالظمـ والبغي، وسب 
َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ اِ  دماء بعض،قاؿ تعالى

ـْ  ـْ َأْعَداًء َفَألََّؼ َبيَف ُقُموِبُك ـْ ِإْذ ُكْنُت َواْذُكُروا ِنْعَمَة اِ َعَمْيُك
ـْ  ـْ َعمٰى َشَفا ُحْفَرٍة مَّْف النَّاِر َفَأْنَقَذُك ُكْنُت ـْ ِبِنْعَمِتو ِإْخواًنا وَّ َفَأْصَبْحُت

ْنَيا َكٰذِلَؾ ُيَبيُّْف اُ َلُكـْ  ـْ َتْيَتُدوفَ  مّْ آؿ عمراف ] آَياِتو َلَعمَُّك
وفي ىذه اآلية الكريمة أمر بمزـو الجماعة [،ٖٓٔ-ٕٓٔ

وباالعتصاـ والتمسؾ بدينو والحذر مف التفرؽ عف الحؽ وذلؾ 
بوقوع الخالؼ بينيـ والشقاؽ كما كاف األمر في الجاىمية . 

فرقة وقد ويقوؿ ابف كثير: إف ا أمرىـ بالجماعة ونياىـ عف الت
وردت أحاديث كثيرة بالنيي عف التفرؽ واألمر باالجتماع 
واالئتالؼ وقد ضمف ا ليـ العصمة مف الخطأ عند اتفاقيـ 

 .ٔوخيؼ عمييـ الخطأ عند افتراقيـ واختالفيـ 
                                                 

1
 . ٜٛ/ٕبف كثير تفسير ا - 
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َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َتَفرَُّقوا َواْخَتَمُفوا ِمْف َبْعِد َما وقاؿ تعالى    
ـُ الْ  ـْ َعَذاٌب َعِظيـٌ َجاَءُى ]آؿ عمراف َبيَّْناُت َوُأوَلِئَؾ َلُي

َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َواَل َتتَِّبُعوا وقاؿ تعالى[،٘ٓٔ
ـْ  ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك ـْ َوصَّ ـْ َعْف َسِبيِمِو َذِلُك َؽ ِبُك السُُّبَؿ َفَتَفرَّ

َأْف َأِقيُموا الدّْيَف َواَل َتَتَفرَُّقوا ى[،وقاؿ تعالٖ٘ٔ األنعاـ]َتتَُّقوفَ 
ُمِنيِبيَف ِإَلْيِو َواتَُّقوُه َوَأِقيُموا وقاؿ تعالى[،ٖٔ]الشورىِفيوِ 

ـْ َوَكاُنوا  اَلَة َواَل َتُكوُنوا ِمَف اْلُمْشِرِكيَف ِمَف الَِّذيَف َفرَُّقوا ِديَنُي الصَّ
ـْ َفِرُحوفَ  ،وتواترت [ٕٖ،ٖٔ]الرـو ِشَيًعا ُكؿُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِي

باالجتماع وذـ التفرؽ في الديف،منيا  باألمر األحاديثكذلؾ 
 مف ترؾ الطاعة وفارؽ الجماعةقولو عميو الصالة والسالـ:))

(في حديث عمي بف أبي )وقولو ،ٔ((مات ميتة جاىمية
فقد خمع ربقة  مف فارؽ الجماعة شبراً )):الصحيح (طالب)

 ،ٖ((الجماعة رحمة والفرقة عذابلو))وقو ،ٕ((اإلسالـ مف عنقو
ة حمف أراد بحبو (:))( قولو)وفي حديث عمر بف الخطاب)

الجنة فميمـز الجماعة،فاف الشيطاف مع الواحد وىو مف 

                                                 

1
 .ٙٚٗٔ/ٖ،صحيح مسمـ والمفظ لوٕٛٛ٘/ٙصحيح البخاري - 

2
سنف  ،ٓ٘ٔ/ٔ،المستدرؾٖٓٔ/ٗ،مسند احمدٛٗٔ/٘سنف الترمذي - 

 . ٚ٘ٔ/ٛالبييقي الكبرى

3
 .ٖٗ/ٔ، مسند الشياب القضاعي ٕٛٚ/ٗمسند اإلماـ أحمد  - 
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اليجمع ا ىذه األمة عمى ضاللة وقولو))،ٔ(( ابعد  االثنيف 
أبدا،فاف يد ا مع الجماعة،فاتبعوا السواد األعظـ،فانو مف 

والى غيرىا مف النصوص الدالة عمى  ،ٕ((ذ في النارشّذ ش
 وجوب الجماعة وذـ الفرقة.

وبيذا تظير عناية السمؼ بالجماعة ولزوميا والتحذير مف     
التفرؽ والمخالفة والميؿ عف سبيؿ المؤمنيف،سبيؿ السمؼ 

َوَمْف ُيَشاِقِؽ  الصالح الذي يجب إتباعو كما قاؿ تعالى
َما َتَبيََّف َلُو اْلُيَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِؿ اْلُمْؤِمِنيَف  الرَُّسوَؿ ِمْف َبْعدِ 

ـَ َوَساَءْت َمِصيًرا  [.٘ٔٔ]النساءُنَولِّْو َما َتَولَّى َوُنْصِمِو َجَينَّ
ىذا ما تيسر لي  بتوفيؽ ا تعالى الوقوؼ عميو مف     

نما كمياوىي ليست بالطبع ،أصوؿ وقواعد المنيج السمفي  ىي وا 
بعض منيا ، ذكرناىا في أيجاز وبتركيز شديديف ، والعبرة 

عمى ( )العظمى التي تيمنا ىي أف نؤمف بكتاب ا وسنة 
أىؿ السنة والجماعة  ونتمسؾ بذلؾ مف منيج السمؼ الصالح 

 ،فال نجاة إال بإتباعو.قوال وعمال ونعض عميو بالنواجذ
 المبحث الرابع:الضوابط العقدية لممنيج السمفي

                                                 

1
 ،ٖٚٛ/٘سنف النسائي وقاؿ حسف صحيح،٘ٙٗ/ٗسنف الترمذي - 

 .ٖٙٗ/ٓٔف حبافصحيح اب
2

 .ٜٜٔ/ٔ،المستدرؾ لمحاكـ ٙٙٗ/ٗسنف الترمذي  - 
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وقد حدد عمماء السمؼ عدة ضوابط عقدية مجموعيا يدؿ     
مف اعتقدىا سمفي متبع لمذىب السمؼ الصالح , ومف  أفعمى 
كاف مجانبا لمذىب السمؼ حيث خالؼ ما كاف عميو  ياخالف

 إلى بإحساف وأتباعيـالكراـ والتابعوف  وأصحابو( رسوؿ ا)
 :ٔيـو الديف وىي كما يأتي

د الذي يستقى منو االعتقاد ىو كتاب ا الطريؽ الوحي إف-ٔ
الصحيحة المروية عف  واآلثار( تعالى وسنة رسولو )

جماعالصحابة   السمؼ الصالح. وا 
 اجتناب البدع في الديف وذـ المبتدعيف . -ٕ
ؿ عميو في كـ في باب االعتقاد وال يعوّ حّ العقؿ ال يُ  إف -ٖ

عمييا وال ينفوف , واف كانوا ال يرفضوف داللتو  العقائد إدراؾ
بما لدييـ  عنو لمجمالتيا, ومع ذلؾ فيـ في غنىً  إدراكو إمكاف

 ضمة .فمف نصوص الوحييف وما ُأثر عف القروف الثالثة الم
الصحيحة  واآلثاربكؿ ما دلت عميو النصوص   اإليماف -ٗ

عمى التفصيؿ, وما  اإليمافجممة وتفصيال, فما فصمتو حقو 
                                                 

1
،، و تعريؼ ٜ/ٔينظر: شرح اعتقاد أىؿ السنة والجماعة،الاللكائي - 

الخمؼ بمنيج السمؼ،الدكتور إبراىيـ محمد عبد ا البريكاني 
،،ومناىج البحث في العقيدة اإلسالمية الدكتور عبد الرحمف بف ٕ٘ص

 .زيد الزنيدي
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   75 
 

رجاعا ورد بو كم اإليماففحقو  أجممتو ا  إلىعمـ تفصيمو  وا 
قاؿ  واآلثارتعالى , وال يتعدوف مادلت عميو النصوص 

َـّ  َفاَل َوَربَّْؾ اَل ُيْؤِمُنوَف َحتَّى ُيَحكُّْموَؾ ِفيَما َشَجرَ :تعالى ـْ ُث َبْيَنُي
ـْ َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموا َتْسِميًما اء النس]اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِي

ومف لـ يعرؼ (احمد بف حنبؿ رحمو ا:  اإلماـ, قاؿ  [٘ٙ
تفسير الحديث ويبمغو عقمو فقد كفى ذلؾ واحكـ لو فعميو 

 .ٔبو والتسميـ لو( اإليماف
 .بالقضاء والقدر خيره وشره  اإليماف -٘
القراف الكريـ كالـ ا تعالى غير مخموؽ منو بدا واليو  إف-ٙ

 يعود .
 المؤمنيف ربيـ عز وجؿ في الجنة عيانا .برؤية  اإليماف -ٚ
 ترؾ الخصومة والمراء في الديف وذـ ذلؾ والنيي عنو .-ٛ
الديف والنيي عنو وىو ما  أصوؿترؾ الجدؿ والكالـ في  -ٜ

 يسمى بعمـ الكالـ .
 بعمو ا تعالى عمى عرشو. اإليماف -ٓٔ
 باستواء ا تعالى عمى عرشو استواءًا بال كيؼ اإليماف-ٔٔ

 . يميؽ بجاللو وكمالو

                                                 
 .ٛٔ/ٔأصوؿ السنة: أحمد بف حنبؿ  - ٔ
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وصفو بو رسولو  أوبكؿ ما وصؼ ا بو نفسو  اإليماف-ٕٔ
(مف غير تمثيؿ وال تعطيؿ وال تحريؼ وال تكييؼ )،  كالسمع

والعجب  والغضب والفرح واإلرادةوالبصر والعمـ والمشيئة 
 والضحؾ والنزوؿ ونحوىا.

إف ا تعالى متكمـ بصوت وحرؼ متى شاء كيفما شاء  -ٖٔ
ـَ المَُّو ُموَسىقاؿ تعالى  . [ٗٙٔالنساء] َتْكِميًما  َوَكمَّ

 كفتاف ولساف. لو بالميزاف يوـ القيامة واف اإليماف-ٗٔ
 أوروضة مف رياض الجنة  إمابعذاب القبر وانو  اإليماف -٘ٔ

 حفرة مف حفر النيراف.
 األصوؿبفتنة القبر وىو سؤاؿ منكر ونكير عف  اإليماف-ٙٔ

 مف نبيؾ؟.ؾ؟مادينؾ؟الثالثة مف رب
 (.بحوض النبي) اإليماف -ٚٔ
 العقيدة. كتب المذكورة في بأنواعيابالشفاعة  اإليماف -ٛٔ
 المنصوب عمى متف جينـ . بالصراط اإليماف -ٜٔ
بجميع عالمات الساعة الصغرى والكبرى مما  اإليماف -ٕٓ

 الصحيحة. األحاديثوردت بو 
 موجودتاف باقيتاف اوانيمالجنة حؽ واف النار الحؽ  إف-ٕٔ

 .دائمتاف
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إف اإليماف قوؿ وعمؿ ونية،يزيد بالطاعات وينقص  -ٕٕ
 بالمعاصي.

اليكفروف أحدا مف أىؿ القبمة بذنب مالـ يكف كفرا أو  -ٖٕ
 يستحمو.

اإليماف بجميع األنبياء والمالئكة،واف النبوة إصطفاء  -ٕٗ
 واختيار مف ا تعالى.

ار جينـ إذا ماتوا عمى إف الموحديف اليخمدوف في ن -ٕ٘
ف شاء  التوحيد،بؿ ىـ تحت مشيئة ا تعالى،إف شاء عذبيـ وا 

 غفر ليـ.
إف أفعاؿ العباد مخموقة  تعالى، وىي كسبيـ كما قاؿ  -ٕٙ

ـْ َوَما َتْعَمُموفَ تعالى     ،وقولو تعالى[ٜٙالصافات]َوالمَُّو َخَمَقُك
 ْـْ َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرّْ َواْلَبح ِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُي

ـْ َيْرِجُعوفَ  نيا واقعة [ٔٗالرـو] َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّي ،وا 
 بمشيئة ا وىـ الفاعموف ليا بقدراتيـ.

فإذا قاؿ أنا مؤمف إف شاء ا .جواز االستثناء في اإليماف -ٕٚ
،وأما إذا قصد الشؾ في  وأراد عدـ عممو بالعاقبةوالمآؿ فال بأس

 أصؿ إيمانو فال يجوز
 . إف الخالفة في قريش الينازعوف فييا إلى قياـ الساعة -ٕٛ
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وجوب السمع والطاعة لالئمة واف جاروا وحرمة الخروج  -ٜٕ
عمييـ إال أف يأتوا كفرا بواحا لنا عميو مف ا برىاف،واف 

ف وُينيوا عمروا بالمعروؼ يؤَ طاعتيـ بالمعروؼ ،واف 
 لمنكر،وبذؿ النصح ليـ.ا

( والكؼ عّما شجر ذكر محاسف أصحاب رسوؿ ا) -ٖٓ
بينيـ،والدعاء ليـ قربة،واالقتداء بيـ وسيمة،واألخذ بآثارىـ 
فضيمة، وكميـ عدوؿ بتعديؿ ا تعالى ليـ وتعديؿ رسوؿ 

(،وىـ ليسوا معصوميف،وما وقع منيـ يغتفر في بحر ا)
وقاؿ اإلماـ أبو .(بعد رسوؿ ا) مةاألحساناتيـ،وىـ أفضؿ 

المظفر طاىر االسفرائيني الشافعي)رحمو ا( في بياف منيج 
وقد عصميـ ا أف يقولوا في أسالؼ ىذه األمة  أىؿ السنة:)

منكرا أو يطعنوا فييـ طعنا فال يقولوف في المياجريف واألنصار 
ف إال وأعالـ الديف وال في أىؿ بدر وأحد وأىؿ بيعة الرضوا

أحسف المقاؿ وال في جميع مف شيد النبي ليـ بالجنة وال في 
أزواج النبي وأصحابو وأوالده وأحفاده مثؿ الحسف والحسيف 
والمشاىير مف ذرياتيـ مثؿ عبد ا بف الحسف وعمي بف 
الحسيف ومحمد بف عمي وجعفر بف محمد وموسى بف جعفر 

مف غير  ومف جرى منيـ عمى السدادوعمي بف موسى الرضا 
تبديؿ وال تتغير وال في الخمفاء الراشديف ولـ يستجيزوا أف 
يطعنوا في واحد منيـ وكذلؾ في أعالـ التابعيف وأتباع التابعيف 
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ظيار شيء مف  الذيف صانيـ ا تعالى عف التموث بالبدع وا 
المنكرات وال يحكموف في عواـ المسمميف إال بظاىر إيمانيـ وال 

 .ٔمنيـ إال أف يتبيف منو ما يوجب تكفيره(يقولوف بتكفير واحد 
وال يشيدوف ألحد بجنة والنار إال مف شيد لو رسوؿ  -ٖٔ
 ( بذلؾ.ا)
 والنفخ فيو،واف النافخ ىو اسرافيؿ. يؤمنوف بالُصور -ٕٖ
 يؤمنوف بالبعث والنشور بعد الموت،والقيامة وما فييا. -ٖٖ
حفوظ والبيت يؤمنوف بالقمـ والعرش والكرسي والموح الم -ٖٗ

 المعمور وغيره مما وردت بو النصوص.
في معتقداتيـ بعض ما يدخؿ في  وقد يذكر بعض السمؼ     

مسّمى فقو الفروع عند المتأخريف،مثؿ المسح عمى الخفيف 
وتحريـ المتعة ونحو ذلؾ مما ثبت بالدليؿ المتواتر عند أىؿ 

الجماعة والنقؿ،الف ىذه األمور مما يفارؽ أىؿ السنة و  الحديث
أحمد في  اإلماـغيرىـ مف الفرؽ وأىؿ األىواء وممف ذكر ذلؾ 

 .ٕفي شرح السنة البربياري واإلماـكتاب السنة 
                                                 

1
،طاىر بف التبصير في الديف وتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف - 

 .ٜٙٔمحمد االسفرائيني ص

2
لمحسف بف عمي بف  ، وشرح السنةٕ٘ينظر: السنة لإلماـ أحمد ص - 

 .ٔٗ،ٜٖ،ٖٓخمؼ البربياري ص
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المبحث الخامس: المقومات المنيجية والموضوعية لممنيج 
 السمفي

عمى النصوص الشرعية في  أساسايعتمد المنيج السمفي    
تمثؿ في كؿ مفردات قضايا المنيج والموضوع،لذا فاف مقوماتو ت

ىذه النصوص في الكتاب العزيز وما صح وثبت مف سنة 
ال تقو ؿ عف نفسيا  األخرىلكف عامة الفرؽ (،رسوؿ ا)

انيا ترفض ىذه النصوص بؿ تزعـ انيا تسعى لخدمتيا وتدور 
ىو في منيج  إنمانيج السمفي مخالفيا مع ال أففي فمكيا وترى 

في النتائج الموضوعية  التعامؿ مع ىذه النصوص ومف ثـ
نتيجة اختالؼ  األخرىالمختمفة بينيـ أي السمؼ والفرؽ 

مف  ءاالمناىج , وليذا كاف اىتماـ أئمة المنيج السمفي ابتدا
الشافعي واالماـ احمد بف حنبؿ في  إدريسمحمد ابف  اإلماـ

تنظير مقومات السمفية في منيجية التعامؿ مع النصوص في 
حدث فييا االضطراب في عصرىما عناصر االعتقاد التي 

ثـ  ا،ا االراء المخالفة لمعتقد السمؼ غموا او تفريطيوظيرت في
تواصؿ اىتماـ عمماء السمؼ بذكر ىذه المقومات مركزيف عمى 

وسنذكر ىنا أبرز , ما اضطرب فيو فكر الناس واختمفوا فيو 
المقومات المنيجية والموضوعية لممنيج السمفي دوف تحميؿ او 
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ف اليدؼ بياف أف المنيج السمفي يتمثؿ في منظومة ال شرح
 عممية ونسؽ متكامؿ فكرا وسموكا:

 المقومات المنيجية -أوال
الكتاب والسنة الصحيحة المصدر المقدـ في  اعتماد الوحييف   

العمـ عمى جميع المصادر األخرى،ويعبر عف ىذا المفيـو 
ىذا  طارإبتقديـ الشرع أو النقؿ عمى العقؿ،ومما يدخؿ في 

 -: ٔالمفيوـ
(،ميما بمغ نفي العصمة عف ما سوى رسوؿ ا) -ٔ

اآلخُروف مف العمـ والتقوى والورع،ومف ثـ رد األمر إلى ا 
 تعالى ورسولو مف الجميع.

في قضايا التوحيد والبعث  القرآني اعتماد منيج االستدالؿ -ٕ
والنشور وغيرىا،بحيث يكوف تفسيرىا لتقريب الناس منيا 

فمسفية التتفؽ مع  بأدلةاالستشياد  أووتقريبيا منيـ،دوف ابتداع 
 المنيج القرآني غايًة ومنطقًا.

اعتماد فيـ الصحابة لمنصوص وتفسيرىـ ليا بحكـ تمقييـ  -ٖ
 (،وسالمة فَطِرىـ ولغتيـ.مف الرسوؿ) المباشر

                                                 

1
ور عبد الرحمف بف زيد السمفية وقضايا العصر،األستاذ الدكت :ينظر - 

 .وما بعدىا ٔ٘الزنيدي ص
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اإلجماع والقياس مصدراف تشريعياف يمياف المصدريف  -ٗ
 لسنة ويرجعاف إلييما.األصميف الكتاب وا

التجديد واالجتياد،والتجديد مصطمح شرعي ورد في حديث  -٘
إف ا يبعث ليذه األمة عمى رأس كؿ صحيح وىو قولو:))

والتجديد في المفيوـ السمفي  ٔ((مائة سنة مف يجدد ليا دينيا
ىو تطيير الديف مما الحؽ بو مف شوائب في افياـ الناس 

األولى،وأما  حياتيـ نصاعتووسموكيـ حتى تعود لو في 
االجتياد فانو العممية التي تتـ بيا تغطية حياتيـ المتجددة 
باألحكاـ المستمدة مف الشريعة فيو حركة حية لمربط بيف الواقع 
 البشري في كؿ زماف وتعاليـ الشريعة الموحاة في القرآف والسنة.

ي شمولية اإلسالـ:فيو في المفيوـ السمفي منظومة كاممة ف -ٙ
جميع شؤوف الحياة اإلنسانية،عقيدة وعبادة وأخالقا ونظما 

 اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفية وغيرىا.
 ثانيا:المقومات الموضوعية

فطري بالضرورة،واألدلة  وجود ا تعالى عند السمؼ امر -ٔ
 عمى ذلؾ في األنفس واآلفاؽ.
                                                 

1
 المعجـ األوسط لمطبراني ،ٚٙ٘/ٗ،المستدرؾٕٔ٘/ٕسنف أبي داود - 
 .،وصححو األلبانيٕٕٗ/ٙ
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رسمو  ىو عماد الديف وىو الذي مف أجمو بعث ا التوحيد -ٕ
ولقد بعثنا في كؿ أمة رسواًل أف  :قاؿ تعالى إلى العالميف كما

،وىو يعني عبادة  [ٔٚالتوبة:] واجتنبوا الطاغوت اعبدوا ا
 :الظاىرة :ا وحده ال شريؾ لو، بكؿ أنواع العبادة التي شرعيا

 والطواؼ ومفردات ذلؾ، الة والصـو والحج، والنذر والذبحكالص

وىو ،والحب والتوكؿ واإلنابة.. الخ ؼ والرجاء،والباطنة كالخو 
وقواعد الدعوة  أصوؿكما بينا في مبحث  أنواعثالثة  عندىـ

 األسماءوتوحيد  ،الربوبية وتوحيد ،اإللوىيةتوحيد السمفية؛
جميع أنواع التوحيد متالزمة فينافييا كميا ما ينافي و ،والصفات

 في البقية.نوعا منيا ، فمف أشرؾ في نوع منيا فيو مشرؾ 
ويقسموف الشرؾ مف حيث أثره في إيماف صاحبو إلى  -ٖ

،وىو الذي اإليمافقسميف:شرؾ اكبر يخرج صاحبو مف حظيرة 
  اإليماف ُيضعؼاليغتفر،وأصغر اليخرج مف الممة،ولكنو 

اإليماف قوؿ بالمساف وعمؿ باألركاف واعتقاد بالجَناف،يزيد  -ٗ
 بالطاعات وينقص بالمعاصي.

ؽ بجميع مراتبو األربع؛عممو سبحانو المحيط بكؿ القدر ح -٘
شيء،وكتابتو في الموح المحفوظ،ومشيئتو التي التخرج عنيا 

 شيء مف األحداث، وخمقو كؿ شيء ومنيا أفعاؿ العباد.
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اإليماف بالنبوات والرساالت واعتقاد أف األنبياء بشر يوحى  -ٙ
 يـ مف كتب.إلييـ واإليماف بمعجزاتيـ وبما أنزؿ ا تعالى عمي

اإليماف بكؿ ما اخبر بو الوحي مف سمعيات سواء وردت  -ٚ
في الكتاب أو في صحيح السنة سواء كانت متواترة أو 
آحاد،كالمالئكة والشياطيف والجف والحياة البرزخية والحياة 
اآلخرة بما فييا مف حساب وميزاف وصراط وحوض وجنة ونار 

 وغيرىا.
رضي األطيار وأىؿ بيتو  (رسوؿ ا) أصحابتولي كؿ  -ٛ

ومحبتيـ والترضي عنيـ دوف الطعف في ا عنيـ أجمعيف 
 واحد منيـ أو اعتقاد عصمتو.

يصفوف  إذ ،القبمة ولو قاؿ كفرا أىؿواليكفروف معينا مف  -ٜ
فال يكفر  ،ىو فال يكفر حتى تقاـ عميو الحجة أما ،قولو بالكفر

قامة بعد قياـ السبب وانتفاء المانع إالالمعيف  الحجة واستتابتو  وا 
الذيف ينبوف عف  ،الحؿ والعقد وأىؿوالعمماء  األمراءمف قبؿ 

منافؽ  أومؤمف  أماحكـ ا ورسولو, فالناس عندىـ في الدنيا 
منافقيف  أومشركيف  أوفكفار ممحديف  اآلخرةفي  وأما ،كافر أو

أىؿ  أمامخمدوف في النار , والمؤمنوف المتقوف في الجنة , 
ائر مف المؤمنيف الموحديف الذيف ماتوا ولـ يتوبوا فيـ تحت الكب

شاء عذبيـ بقدر ذنوبيـ ثـ يدخميـ الجنة واف شاء  إفرحمة ا 
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نظر قوؿ شيخ اإلسالـ رحمو ا… ، عفا عنيـ تكرما وتفضال
ا: )إذا عرؼ ىذا فتكفير "المعيف" مف ىؤالء الجياؿ وأمثاليـ 

ال يجوز اإلقداـ عميو إال  –بحيث يحكـ عميو بأنو مف الكفار 
بعد أف تقوـ عمى أحدىـ الحجة الرسالية، التي يتبيف بيا أنيـ 
مخالفوف لمرسؿ، و إف كانت ىذه المقالة ال ريب أنيا كفر، 
وىكذا الكالـ في تكفير جميع "المعينيف" مع أف بعض ىذه 
البدع أشد مف بعض وبعض المبتدعة يكوف فيو مف اإليماف ما 

فميس ألحد أف يكفر أحدًا مف المسمميف، و إف  ليس في بعض،
أخطأ وغمط حتى تقاـ عميو الحجة، وتبيف لو المحجة ومف ثبت 
إيمانو بيقيف لـ يزؿ ذلؾ عنو بالشؾ، بؿ ال يزاؿ إال بعد إقامة 

وقاؿ رحمو ا: )إني مف أعظـ  ،ٔالحجة، و إزالة الشبية(
ومعصية إال  الناس نييًا عف أف ينسب معيف إلى تكفير وتفسيؽ

إذا عمـ أنو قد قامت عميو الحجة الرسالية التي مف خالفيا كاف 
وليذا كنت أقوؿ  ،)ٕكافرًا تارة وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى(

لمجيمية مف الحمولية والنفاه الذيف نفوا أف ا تعالى فوؽ العرش 
لما وقعت محنتيـ: أنا لو وافقتكـ كنت كافرًا، ألني أعمـ أف 

                                                 

1
، وغيرىا ٜٕٕ/ٖالفتاوى  :، وانظرٔٓ٘، ٓٓ٘/ٕٔالفتاوى مجموع  - 

 . كثير
2

 .ٜٕٕ/ٖ المصدر السابؽ - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   86 
 

فر، وأنتـ عندي ال تكفروف ألنكـ جياؿ، وكاف ىذا قولكـ ك
يتبيف مما سبؽ  ،ٔخطابًا لعممائيـ وقضاتيـ وشيوخيـ وأمرائيـ(

أف أىؿ السنة يطمقوف التكفير بالعموـ، وكذلؾ الوعيد ولكف 
الحكـ عمى المعيف بالكفر والوعيد البد فيو مف الدقة واالحتياط 

، لكف اليظف بعض لمتأكد مف توفر الشروط وانتفاء الموانع
أف أىؿ  –بسبب قراءتيـ ليذه النصوص وأمثاليا  –المتوىميف 

السنة ال يكفروف المعيف، ىكذا باإلطالؽ، وظنيـ ىذا شبيو 
إذا ف بظف مف اعتقد أف أىؿ السنة يتساىموف في مسألة التكفير،

قامت الحجة وزالت الشبية وتيقنا مف إصراره وتكذيبو فالبد مف 
 معروؼ ومجمع عميو لدى عمماء األمة قاطبة.  تكفيره وىذا أمر

في السببية يؤمنوف بأف ا المييمف عمى ىذا الكوف قد -ٓٔ
أودعو سننا تجري حركتو مف خالليا ويؤثر السبب فييا في 

السبب والمسبب والسببية بينيما كميا  إفب مع اعتقاد بَ سَ المُ 
 ا تعالى تابعة لمشيئتو. بأمرجارية 

                                                 

1
اإلسالـ حكـ بكفر مف ال  ، ومع ذلؾ فشيخٙٗالرد عمى البكري  - 

 شبية في كفره كالباطنية ومف قامت عميو الحجة.. الخ.
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العقؿ بفطرتو السميمة  إفف والتقبيح يقولوف في التحسي-ٔٔ
تفاصيميا وترتيب  أماوقبحيا في الجممة ,  األشياءيدرؾ حسف 

  الشرع ال العقؿ . والثواب والعقاب عمييا فمناط
قاؿ شيخ اإلسالـ:) فثبت بالخطاب والحكمة الحاصمة مف 

  -أنواع : ةالشرائع ثالث
أو مفسدة ولو لـ  إحداىا أف يكوف الفعؿ مشتماًل عمى مصمحة

يرد الشرع بذلؾ كما يعمـ أف العدؿ مشتمؿ عمى مصمحة العالـ 
، والظمـ يشتمؿ عمى فسادىـ ، فيذا النوع ىو حسف وقبيح وقد 
يعمـ بالشرع والعقؿ قبح ذلؾ ال أنو اثبت لمفعؿ صفو لـ تكف 
لكف ال يمـز مف حصوؿ ىذا القبح  أف يكوف فاعمو معاقبًا في 

رد شرع بذلؾ ، وىذا مما غمط فيو غالة القائميف اآلخرة إذا لـ ي
بالتحسيف والتقبيح فإنيـ قالوا : إف العباد يعاقبوف عمى أفعاليـ 

 …القبيحة ولو لـ يبعث إلييـ رسوالً 
ذا نيى  :النوع الثاني أف الشارع إذا أمر بشيء صار حسنًا وا 

عف شيء صار قبيحًا واكتسب الفعؿ صفة الحسف والقبح 
 ع .بخطاب الشار 
أف يأمر الشارع بشيء ليمتحف العبد ىؿ يطيعو  :والنوع الثالث

أـ يعصيو وال يكوف المراد فعؿ المأمور بو كما أمر إبراىيـ  
بذبح ابنو فمما اسمما وتمو لمجبيف حصؿ المقصود ففداه بالذبح 
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وحديث أبرص و أقرع و أعمى لما بعث ا إلييـ مف سأليـ 
الممؾ : امسؾ عميؾ مالؾ إنما  الصدقة فمما أجاب األعمى قاؿ

فالحكمة ، ٔابتميتـ فرضي ا عنؾ وسخط عمى صاحبيؾ
منشؤىا مف نفس األمر ال مف نفس المأمور بو وىذا النوع 
والذي قبمو لـ يفيمو المعتزلة و األشعرية ادعوا  أف جميع 
الشريعة مف قسـ االمتحاف وأف األفعاؿ ليس ليا صفة ال قبؿ 

ف كانوا يوافقوف المعتزلة في  أي، ٕالشرع وال بالشرع أنيـ وا 
القوؿ بإدراؾ العقؿ لمحَسف والقبيح في )بعض األفعاؿ( إال أنيـ 
ال يوافقونيـ في وجوب الفعؿ وحرمتو بمنى استحقاؽ الفاعؿ 

كما انيـ يوافقوف األشاعرة في ،الثواب والعقاب قبؿ ورود الشرع 
كف ال يوافقوىـ في أنو ال ثواب وال عقاب إال بعد ورود الشرع ول

أف األفعاؿ في أنفسيا سواء ، وأنو ال فرؽ بينيا في نفس األمر 
كؿ ذلؾ ال يوافؽ عمية   ،بؿ الشرع ىو الذي يحسنيا ويقبحيا 

السمؼ بؿ يذىبوف إلى أف الحسف والقبح ثابتاف لألفعاؿ نفسيا 
وأف ا فطر العباد عمى استحساف الصدؽ و اإلحساف ومقابمة 

                                                 

1
وابف حباف  ٕٕ٘ٚ/ٗ ومسمـ  في صحيحو ٕٙٚٔ/ٖرواه البخاري  - 

وشعب األيماف  ٜٕٔ/ٚ، والبييقي في السنف الكبرى ٖٔ/ٕفي صحيحو 
ٖ/ٕٕٛ  . 

2
دار وانظر مفتاح  ٖٗٗ/ٛمجموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابف تيمية  - 

 . ٓٙ/ٕالسعادة ألبف القيـ  
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مذىبيـ متوسطيف بيف قوؿ  السمؼشكر ىكذا يقرر المنعـ بال
 .المعتزلة واألشاعرة 

المسمـ ماداـ  اإلماـيرفضوف الخروج عمى  :اإلمامةفي -ٕٔ
 أومقيما لمصالة فييـ ولـ يعمف كفرا بواحا ويغزوف معو برا كاف 

 . افاجر 
ىي اسـ جامع لكؿ ما يحبو ا ويرضاه مف  :العبادة-ٖٔ

وال  لإليمافاطنة والظاىرة وىي ليست قسيما الب واألفعاؿ األقواؿ
نيالمتوحيد  المتمثؿ  اإللوىيةىي تحقيؽ لتوحيد  إذجزؤه الميـ  وا 

بالقصد والطمب وىي صمة مباشرة بيف العبد  تعالىا  بإفراد
 وربو دوف وسائط .

النظـ الخمقية واالجتماعية في السياسة واالقتصاد -ٗٔ
رتكز في المنيج السمفي عمى والحضارة ت اإلنسانيةوالعالقات 

الشرعية مف الكتاب  األحكاـوتتشكؿ مف خالؿ  ،العقدية األسس
في  األحكاـوالسنة حيث تتكيؼ نماذجيا التطبيقية بيذه 

 ارتقائاتيا الفنية المتالئمة مع ظروؼ زمنيا.
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 أىداؼ الدعوة السمفيةالمبحث السادس :
يست دعوة حزبية اسمفنا وبينا باف الدعوة السمفية ل كما   

دعوة لجزئية مف االسالـ ،أو قضية اسالمية مجتزئة  أو،ضيقة
نما ىي دعوة االسالـ  أو قضية اجتماعية أو سياسبة معينة، وا 

كافة بشموليتو وعالميتو دنيا وآخرة،وعميو فاف أىداؼ الدعوة 
السمفية ىي نفسيا أىداؼ الدعوة االسالمية السامية ،والتي 

 :ٔبما يأتي يمكف أف نمخص أىميا
 تكويف شخصية المسمـ المؤمف حقا -ٔ
جاءت شريعة اإلسالـ أوؿ ما جاءت لصناعة المسمـ، إف    

َوِلُتْصَنَع صح ىذا التعبير، وىو صحيح؛ لقولو تعالى لموسى
،فصناعة الرجاؿ ىي ميمة الدعوة   ( ٜٖ : طو ) َعَمى َعْيِني
واإلنساف بمفيـو  .  . الرجاؿ بمفيـو الرجولة الكامؿ  .  . اإلسالمية

  .  . والمرأة المسممة بالمفيـو الصحيح أيضا  .  . اإلنساف الكامؿ
  : والمسمـ الحؽ والمسممة الحؽ يشترط فييما ىذه الشروط، وىي

   . التوحيد، واالمتثاؿ، والتزكية
المسمـ الحؽ ىو الذي يشيد  بالوحدانية، ويمتثؿ أوامره، و    

ويزكي نفسو بيذا الديف ما  أستطاع ويبتعد عف نواىيو ما
                                                 

ينظر: األصوؿ العممية لمدعوة السمفية الدكتور عبد الرحمف بف عبد  - ٔ
 .الخالؽ 
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ـْ َرُسواًل مّْْف أستطاع َلَقْد َمفَّ الّمُو َعَمى اْلُمؤِمِنيَف ِإْذ َبَعَث ِفيِي
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ  ـْ َوُيَعمُّْمُي ـْ آَياِتِو َوُيَزكّْيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي  َأنُفِسِي

وتنقيتيا مف  تزكية النفوس: تطييرىا وتطيبيا(،ٗٙٔ)آؿ عمراف 
َقْد َأْفَمَح َمف زكا الزرع: نما وأينع، رائحة زكية: طيبة -قبائحيا 

بعد أحد عشر (،ٓٔوٜ)الشمس  َزكَّاَىا، َوَقْد َخاَب َمف َدسَّاَىا
َوِسيَؽ الَِّذيَف اتََّقْوا ال يستحؽ الجنة إال مف زكى نفسو: .قسماً 

ـْ ِإَلى اْلَجنَِّة ُزَمًرا َحتَّى ِإذَ  ـْ َربَُّي ا َجاُؤوَىا َوُفِتَحْت َأْبَواُبَيا َوَقاَؿ َلُي
ـْ َفاْدُخُموَىا َخاِلِديفَ  ـْ ِطْبُت ـٌ َعَمْيُك  .(ٖٚ)الزمر َخَزَنُتَيا َساَل

 التزكية: ميمة مف ميمات النبي وغاية أساسية مف رسالتوو 
سبب وجداف طعـ اإليماف: )وأف يزكي المرء نفسو: أف يعمـ أف :

ـْ  ىي السبب في دخوؿ الجنة ا معو حيث كاف  َأَعدَّ المَُّو َلُي
َجنَّاٍت َتْجِري ِمْف َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َذِلَؾ اْلَفْوُز 

أعمى التزكية: تطيير القمب مف نجس ( ،ٜٛالتوبة ) اْلَعِظيـُ 
)التوبة مف  ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَف َنَجٌس الشرؾ وتزكيتو بالتوحيد: 

)فصمت  َوَوْيٌؿ لّْْمُمْشِرِكيَف، الَِّذيَف اَل ُيْؤُتوَف الزََّكاةَ ، (ٕٛيةاآل
اَلَة َتْنَيى َعِف ،الصالة تزكية: (ٚوٙمف اآلية  ِإفَّ الصَّ

والميمة األولى لمدعوة (،٘ٗ)العنكبوت  اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكر
ميمة التعميـ والتربية والصناعة بعد التعريؼ  :السمفية ىي

وىذه ميمة عظيمة؛ لقولو  ، بياف بالمفيوـ الحقيقي لإلسالـوال
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فوا؛ ألف  ))   :(لعمي بف أبي طالب )  صمى ا عميو وسمـ
   ٔ متفؽ عميو((  ييدي ا بؾ رجاًل واحدًا خير لؾ مف حمر النعـ

فيداية فرد واحد لإلسالـ نعمة عظيمة وعمؿ جميؿ، أيا كاف     
عبدًا، فقيرًا أو غنيًا، عاجزًا أو قويًا، وحسبنا  سيدًا أو  : ىذا الفرد

أف ا سبحانو وتعالى عاتب رسولو صمى ا عميو وسمـ؛ ألنو 
إلى سيد مف  () انصرؼ عف عبد ا بف أـ مكتـو األعمى

سادات قريش؛ يدعوه، ويمح عميو؛ منصرفًا عف ىذا الذي جاء 
اَءُه اأْلَْعَمى ، َوَما ُيْدِريَؾ َعَبَس َوَتَولَّى ، َأْف جَ   ، يطمب اليداية

َلَعمَُّو َيزَّكَّى ، َأْو َيذَّكَُّر َفَتْنَفَعُو الذّْْكَرى ،َأمَّا َمِف اْسَتْغَنى ، َفَأْنَت 
َلُو َتَصدَّى ، َوَما َعَمْيَؾ َأالَّ َيزَّكَّى ،َوَأمَّا َمْف َجاَءَؾ َيْسَعى ، َوُىَو 

فالميمة األولى ،َكالَّ ِإنََّيا َتْذِكَرٌة  َيْخَشى ، َفَأْنَت َعْنُو َتَميَّى،
واليدؼ األوؿ لمدعوة اإلسالمية ىو مقصود الرب جؿ وعال، 
وىو بذؿ اليداية؛ لييتدي مف يوفقيـ ا، ويشرح صدورىـ، أيًا 

  . كاف ىؤالء
تكويف المجتمع المسمـ الذي تكوف كممة ا فيو ىي  -ٕ

  : العميا وكممة الذيف كفروا السفمى
اليدؼ الثاني لمدعوة السمفية ىو إيجاد المجتمع المسمـ الذي    

يقـو بتآلؼ تمؾ المبنات التي ربيت عمى أساس اإلسالـ عقيدة 
                                                 

 .ٕٚٛٔ/ٗ، صحيح مسمـ ٖٗٔ/٘صحيح البخاري  - ٔ
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وذلؾ أف  أحكامًا في المعامالت، والحدود،  ، ومنيجاً 
والسياسات العامة، والحكـ؛ ال يمكف تطبيقيا؛ إال بأف يديف 

وكذلؾ ال يجد المسمـ  . والمجتمع بديف ا، ويذعف لشريعت
بالمفيوـ الحقيقي لمعنى اإلسالـ متنفسو وراحتو وأمنو وطمأنينتو 
إال في ظؿ مجتمع مسمـ؛ يحكـ بشرع ا، ويعظـ حرماتو، 

ومنذ أف غمب الكفار عمى أرض اإلسالـ فمزقوىا  ، ويحي شعائره
وأحموا كفرىـ وأنظمتيـ وشرائعيـ محؿ شريعة ا ونظامو، 

ف في جميع أمصارىـ يعانوف مف ىذا البالء، ويحنوف والمسممو 
في شوؽ ولوعة إلى العيش في ظؿ نظاـ إسالمي صحيح، 
تشيع فيو المحبة بيف الحاكـ والمحكوـ، وتختفي فيو المظالـ، 
ويأمف الناس عمى أمواليـ وأعراضيـ، وتسود فيو المحبة 

ر، واإليثار واإلخالص، ويرجع بو لممسمميف عزىـ ومجدىـ الغاب
ويرتفع بو الظمـ والحيؼ والفتنة الواقعة عمى المسمميف في أغمب 

ولكف مناىج الدعوات لموصوؿ إلى ىذه الغاية قد تشعبت  . البالد
وتشتت، وكؿ منيج في اإلصالح والتربية يحتكر الوصوؿ إلى 
اليدؼ وحده؛ غير مقدر لمعقبات اليائمة التي وضعت في ىذا 

تمؾ   : ى طريؽ المثاؿ ال الحصرومف ىذه العقبات عم . السبيؿ
الردة الجماعية اليائمة في الشعوب اإلسالمية، وذلؾ بعد 
الصياغة الرىيبة التي صيغت بيا عقوؿ أبناء المسمميف، وذلؾ 
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بالثقافة والقيـ المنافية لإلسالـ، وقد ساعد عمى ىذه الصياغة 
وسائؿ اإلعالـ الضخمة التي تممكيا أيدي غير إسالمية، 

  . التعميـ التي وضعت بأمر المستعمر وتخطيطوومناىج 
و لـ يقدر أصحاب مناىج اإلصالح والدعوات اإلسالمية    

ضخامة العبء الواقع في طريؽ إقامة مجتمع إسالمي، 
وتصوروا قيامو بيف عشية وضحاىا، وبجيود مئة فرد أو مئتيف، 
أو ألؼ أو ألفيف، ولـ يدروا أف األمر أصبح أعظـ مف ىذا؛ إذ 

حتاج إلى جياد وصبر طويؿ وسنيف طويمة؛ في التربية، ي
والتعميـ، ونشر اإلسالـ الصحيح، والتعاوف الكامؿ بيف جميع 
العامميف في حقؿ الدعوة إلى ا؛ طبقًا لألصوؿ العممية السمفية 

  . السابقة
أنيـ ،ومما يحير في أمر تمؾ المناىج المشار إلييا آنفًا    

إسالميًا وحكمًا إسالميًا؛ فإنيـ ال  عندما يتخيموف مجتمعاً 
يجعموف الحكـ العثماني مثاًل نموذجًا لو، وال يتواضعوف 
فيرضوف أف يكوف عمى مثاؿ الحكـ العباسي، وال يعجبيـ أيضًا 

  .  . يريدوف أف تكوف خالفة راشدة  .  . أف يكوف عمى طراز أموي
سنة مف  مع أف التدرج  !  ! وأيضا كحكـ الشيخيف أبي بكر عمر 

 وتكوينو. سنف ا تعالى في خمقو
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وىو المنشود والطموح  وىذا التصور حسف في ذاتو   
، ولكف ىؤالء ال تجد في أخالقيـ وأعماليـ وسموكيـ المطموب

وعمميـ ما يؤىميـ أف يكونوا أفرادًا مف ىذا المجتمع؛ فضاًل عف 
، أف يكونوا مسؤوليف عف إقامتو؛ فاألثرة، وحب النفس، والشح

والخوؼ، واالستبداد، والتعصب لمرأي ، والمجادلة بالباطؿ؛ كؿ 
، وىي أمراض يسيرة إذا  يـىذه أمراض بموناىا في كثير من

قيست بما ىو أعظـ منيا مما ال يحسف ذكرىا في ىذه 
  : ومما يجعؿ تمؾ المناىج بعيدة كؿ البعد عف أىدافيا، الخالصة

وبذلؾ  ، مؿ بوعدـ وضع أصوؿ محددة لفيـ اإلسالـ والع
يصطدـ أفراد الدعوة باالجتياد الفردي الذي ال يحتكـ إلى 
أصوؿ واحدة، أو بالواقع المرير الذي تحياه أمة اإلسالـ، فيقع 

  . التمزؽ والضياع، أو اليأس ثـ االنحراؼ
وقد ظيرت جماعات كثيرة، كثر أفرادىا، ولكف سرعاف ما     

قيدة والشريعة والعمؿ تشتت وتمزقت وحدتيا؛ألف أصوؿ فيـ الع
والمنيج السمفي يراعي ىذا  . باإلسالـ لـ تكف واضحة محددة

كمو؛ فيؤسس بنيانو عمى أصوؿ ثابتة لفيـ الكتاب والسنة 
وتوحيد الكممة والوصوؿ إلى الحؽ، ويربي أفراده تربية سميمة 

التوحيد، االتباع، التزكية،   : وفؽ األصوؿ العممية السابقة
عالـ اإلسالمي في الوقت الحاضر، والعقبات ويراعي حاضر ال
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العظيمة التي وضعت في سبيؿ استئناؼ المسمميف لحياة 
إسالمية كاممة في ظؿ حكـ إسالمي كامؿ، فيصمح ما 
استطاع، ويوحد جيود العامميف لإلسالـ ما أمكف، والممؾ كمو 

َـّ َماِلَؾ اْلُمْمِؾ ُتْؤِتي اْلمُ   . بيد ا وحده ْمَؾ َمْف َتَشاُء ُقِؿ المَُّي
َوَتْنِزُع اْلُمْمَؾ ِممَّْف َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْف َتَشاُء َوُتِذؿُّ َمْف َتَشاُء ِبَيِدَؾ 

  .  ( ٕٙ : آؿ عمراف )   اْلَخْيُر ِإنََّؾ َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ 
  والدعوة إلى االستجابة لو قواًل وعماًل:  إقامة الحجة  -ٖ
الرسؿ أف ينذروا الكافريف والمعانديف حتى  مف أىداؼ بعثة   

ُساًل رُ     : ال يكوف ليـ عذر عند ا يوـ القيامة؛ كما قاؿ تعالى
ٌة َبْعَد الرُُّسِؿ  ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريَف ِلَئالَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ

  .  ( ٘ٙٔ-ٖٙٔ : النساء )   ُو َعِزيًزا َحِكيًماَوَكاَف المَّ 
وأتباع الرسؿ يقوموف بيذه الميمة بعد لحوؽ الرسؿ بربيـ،    

وىي أف يبشروا الناس وينذروىـ حتى ال يكوف لممعانديف منيـ 
ُقْؿ َىِذِه     : حجة أماـ ا يوـ القيامة؛ كما قاؿ سبحانو وتعالى

لمَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتََّبَعِني َوُسْبَحاَف َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى ا
فأتباع الرسوؿ  .  ( ٛٓٔ : يوسؼ )  المَِّو َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ 

إال النبوة -صمى ا عميو وسمـ ىـ خمفاؤه في ميماتو 
؛ فجياد الكافريف، وتنفيذ أحكاـ ا، والدعوة إليو، -والرسالة

اإلنذار؛ كؿ ىذه مف ميمات الرسؿ وأعماليـ، وىي والتبشير، و 
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والمدعو  . واجبة أيضًا في حؽ أتباعيـ والسائريف عمى منياجيـ
إما أف يستجيب لمدعوة، فييتدي، فيتحقؽ بذلؾ اليدؼ األوؿ 
مف أىداؼ الدعوة، وىو بذلؾ اليدؼ الثالث لمدعوة، وىو ما 

عذره عند ا  تقـو عميو الحجة، وينقطع  : نحف بصدده اآلف؛ أي
َلْيَس   : وفي ىذا مف األمر ما فيو؛ لقولو تعالى ، تبارؾ وتعالى

ـْ َوَلِكفَّ المََّو َيْيِدي َمْف َيَشاءُ   وقولو .  ( ٕٕٚ : البقرة ) َعَمْيَؾ ُىَداُى
  : وقولو تعالى  .  ( ٛٗ : الشورى )   ِإْف َعَمْيَؾ ِإالَّ اْلَباَلغُ  : تعالى

َيا َأيَُّيا الرَُّسوُؿ َبمّْْغ  .  (ٚ  : الرعد )  َت ُمْنِذٌر َوِلُكؿّْ َقْوـٍ َىادٍ ِإنََّما َأنْ  
الَِّذيَف ُيَبمُّْغوَف ِرَسااَلِت (،ٚٙ)المائدة  َما أُنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمف رَّبّْؾَ 

 يًباالمَِّو َوَيْخَشْوَنُو َواَل َيْخَشْوَف َأَحًدا ِإالَّ المََّو َوَكَفى ِبالمَِّو َحسِ 
ـْ ، (ٜٖ)االحزاب  َؿ ِإَلْيِي َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذّْْكَر ِلُتَبيَّْف ِلمنَّاِس َما ُنزّْ

ـْ َيَتَفكَُّروف ، وقولو عميو الصالة والسالـ: (ٗٗ)النحؿ  َوَلَعمَُّي
فعمـ مف ىذا أف األمر موكوؿ ،ٔ((عني ولو آية بمغوا))

فعؿ ا سبحانو بالدعوى ليس إال، وأما اليداية؛ فإنيا مف 
حسانًا،  وتعالى، وا يجرييا عمى مف شاء مف عباده؛ توفيقًا وا 
نسأؿ ا أف يجعمنا ممف يجري الخير عمى يديو؛ إنو ىو 

  . السميع العميـ

                                                 
 .ٓٚٔ/ٗصحيح البخاري  - ٔ
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وخالصة ىذا اليدؼ مف أىداؼ الدعوة ىو أف الداعي إلى    
 ا إف لـ يتحقؽ ىدفو األوؿ وييتدي مف يدعوه إلى ا تبارؾ
وتعالى؛ فال يظنف أف عممو قد ذىب سدى، بؿ قد أدى واجبو 
الحقيقي، وىو إقامة الحجة ، وقطع عذر ىذا المعاند أماـ ربو 

  . يـو القيامة
قامة الحجة تكوف في أصؿ اإلسالـ     كما  -وىو الشيادتيف-وا 

فمف أقر بالشيادتيف، وادعى أنو ناج يـو  . تكوف في أركانو
الة؛ أقيمت عميو الحجة في ذلؾ باآليات القيامة؛ دوف الص

وكذلؾ الشأف في أركاف اإلسالـ ، بؿ وفي الواجبات  . واألحاديث
وليس مف -فإقامة الحجة عمى مسمـ معاند  ، والمحرمات عامة

واجبو  -شأف المسمـ أف يعاند في ترؾ واجب أو فعؿ حراـ
ا ينفرد وبيذ ، أيضًا؛ ألنيا مف الدعوة إلى ديف ا تبارؾ وتعالى

المنيج السمفي ببيانو ألصوؿ اإلسالـ وفروعو وآدابو 
وبذلؾ يظؿ العمؿ باإلسالـ كاماًل عمى مدار الزمف؛  . ومستحباتو

ىماؿ الواجبات  ألف إىماؿ السنف يؤدي إلى إىماؿ الواجبات، وا 
  . وىكذا  .  . يؤدي إلى نقض التوحيد

والتطبيؽ  والمحافظة عمى شريعة اإلسالـ كاممة في العمـ    
ولذلؾ؛    ىو أحد غايات المنيج السمفي لفيـ اإلسالـ والعمؿ بو

فنحف في المنيج السمفي ال نبـر بإيضاح سنة ميممة، وال ببياف 
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واجب؛ ألننا نرى أف كؿ ىذه الفرعيات تمتقي مع األصؿ 
األصيؿ، وىو إبراز اإلسالـ دائمًا في صورتو الكاممة النقية 

لتبقى شخصية المسمميف واضحة عمى مدار العصور، وذلؾ 
  . جمية مميزة حتى يرث ا األرض ومف عمييا

المناىج األخرى ييتموف بقضايا بعينيا مف بعض وأصحاب    
الديف، وييمموف سائره، بؿ ويضيقوف ببيانو ليـ وحثيـ عميو، 
وما ىذا إال لجيميـ بحقيقة الديف، وذلؾ أف ترؾ نصيب وحظ 

  : رث العداوة والبغضاء؛ كما قاؿ تعالىوقسـ مما أمر ا بو يو 
 ـْ َفَنُسوا َحظِّا ِممَّا َوِمَف الَِّذيَف َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميثَاَقُي

ـُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة  ُذكُّْروا ِبِو َفَأْغَرْيَنا َبْيَنُي
ـُ المَُّو ِبَما وىكذا ،  ( ٗٔ : المائدة )   َكاُنوا َيْصَنُعوَف  َوَسْوَؼ ُيَنبُّْئُي

عاب ا عمى الييود إيمانيـ ببعض آيات الكتاب وكفرىـ 
وىكذا يحؿ ، بالبعض، وما كاف كفرىـ إال تركيـ العمؿ بو

بالمسمميف إف ىـ نسوا بعض ما وعظيـ ا بو وذكرىـ وبعض 
ولذلؾ؛ فالدعوة  . وجبو عمييـ رسولو صمى ا عميو وسمـما أ

َيا َأيَُّيا   : السمفية دعوة شمولية ألركاف اإلسالـ ومناىجو جميعاً 
ْمـِ َكافًَّة َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِف  الَِّذيَف آَمُنوا اْدُخُموا ِفي السّْ

ـْ َعُدوّّ ُمِبيفٌ  فالعمؿ بجزء مف الشريعة  ،  ( ٕٛٓ : البقرة )  ِإنَُّو َلُك
وترؾ جزء آخر مف اتباع خطوات الشيطاف، الذي يبرر لبعض 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



javascript:openquran(4,14,14)


   111 
 

العامميف في الحقؿ اإلسالمي ترؾ الواجبات وفعؿ كثير مف 
  .  .  . المحرمات بدواعي المصمحة المزعومة لمدعوة

أف إقامة الحجة تكوف بالبياف الدائـ ألصوؿ   : والخالصة   
ىذا البياف الذي ال يترؾ في الحؽ لبسًا   .  .  . اإلسالـ وفروعو

حتى ينقطع العذر، وال يكوف ألحد العدوؿ عف فعؿ الواجب 
  . وترؾ الحراـ

  : اإلعذار إلى ا بأداء األمانة -ٗ
الدعوة إلى ا تبارؾ وتعالى واجب في اإلسالـ وأمانة في    

بال غو، وذلؾ عنؽ كؿ مسمـ حمؿ عممًا وأمكنو ا مف نشره وا 
ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت    : ألدلة كثيرة جدًا؛ منيا قولو تعالى ُكْنُت

ِلمنَّاِس َتْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو 
ـُ اْلُمْؤِمُنوَف َوأَ  ـْ ِمْنُي ـُ َوَلْو آَمَف َأْىُؿ اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيًرا َلُي ْكَثُرُى

ومعنى اآلية أف المسمميف لـ  .  ( ٓٔٔ : آؿ عمراف )  اْلَفاِسُقوفَ 
ـْ ُأمٌَّة   : وقولو تعالى ، يكونوا خير أمة إال بذلؾ َوْلَتُكْف ِمْنُك

َيْدُعوَف ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر 
ـُ اْلُمفْ  ال  يافالب  : ( ىنا منكـ ) ومعنى  .  ( ٗٓٔ )   ِمُحوَف َوُأوَلِئَؾ ُى

؛ ٔلتكونوا أمة داعية إلى الخير  : ؛ أي،كما قاؿ الزّجاج التبعيض
                                                 

:البف عطية االندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- ٔ
ٔ/ٗٛ٘. 
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لتكف أنت رجاًل   : ليكف منؾ رجؿ صالح؛ أي  : أقوؿ كما
َمْف َرَأى  ))   : وكذلؾ قوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ ، صالحاً 

ـْ ُمْنَكًرا َفمْ  ـْ ِمْنُك ـْ َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو، َفِإْف َل ُيَغيّْْرُه ِبَيِدِه، َفِإْف َل
يَمافِ  إلى أدلة كثيرة ال  ،   ٔ ((   َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو، َوَذِلَؾ َأْضَعُؼ اإلِْ

  . تحصى كثرة
فإنما يقـو بأداء ىذه األمانة،  ،والمسمـ عندما يدعو إلى ا   

كما قاؿ تعالى عف  ،تبارؾ وتعالىويخمي مسئوليتو أماـ ا 
الذيف وعظوا إخوانيـ مف بني إسرائيؿ، حيث اعتدوا عمى حرمة 

َقاُلوا َمْعِذَرًة     : السبت، فصادوا السمؾ محتاليف عمى شرع ا
ـْ َيتَُّقوفَ  ـْ َوَلَعمَُّي   .  ( ٗٙٔ : األعراؼ ) ِإَلى َربُّْك

ْذ َقاَلْت     : ناسفإف الناىيف عف المنكر قاؿ ليـ بعض ال    َواِ 
ـْ َعَذاًبا َشِديًدا  ُبُي ـْ َأْو ُمَعذّْ ـَ َتِعُظوَف َقْوًما المَُّو ُمْيِمُكُي ـْ ِل ُأمٌَّة ِمْنُي

ـْ َيتَُّقوفَ  ـْ َوَلَعمَُّي أي أنيـ  ،  ( ٗٙٔ : األعراؼ )  َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُّْك
قالوا    : السابقةلف يرجعوا عف غييـ وضالليـ، فقالوا المقالة 

نقـو بالدعوة إعذارًا إلى   : أي    معذرًة إلى ربكـ ولعميـ يتقوف
ا، حتى نعذر عند ا بأننا قمنا بأداء األمانة، ثـ لعؿ ىؤالء 
الذيف آيستـ منيـ يرجعوف إلى ا سبحانو، والعمـ عنده 

                                                 
 .ٜٙ/ٔصحيح مسمـ  - ٔ
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يذا؛ فالداعي عمى المنيج السمفي ال بد وأف يجعؿ وب . وحده
  : نصب عينيو أنو سيتحقؽ لو ىدفاف وال بد

  . أف يعذر إلى ا بأداء األمانة  : األوؿ
  . أف يقيـ الحجة  عمى المعانديف مف خمقو  : الثاني

وأما اليدفاف الباقياف؛ فاألمر فييما بيد ا سبحانو وتعالى   
ف شاء أف يؤجؿ ذلؾ؛ وحده، إف شاء  أف يعجؿ بيما؛ فعؿ، وا 

قامة شرعو في األرض  : وىمافعؿ،  فاألولى  ، ىداية الناس، وا 
ِإنََّؾ اَل َتْيِدي َمْف َأْحَبْبَت َوَلِكفَّ المََّو َيْيِدي َمْف   : يقوؿ ا فييا

ـُ ِباْلُمْيَتِديفَ  ؿ ا والثانية يقو  .  ( ٙ٘ : القصص )  َيَشاُء َوُىَو َأْعَم
اِلَحاِت   : فييا ـْ َوَعِمُموا الصَّ َوَعَد المَُّو الَِّذيَف آَمُنوا ِمْنُك

ـْ َوَلُيَمكَّْنفَّ  ـْ ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَؼ الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِي َلَيْسَتْخِمَفنَُّي
ـْ ِمْف َبْعِد خَ  ـْ َوَلُيَبدَّْلنَُّي ـُ الَِّذي اْرَتَضى َلُي ـْ ِديَنُي ـْ َأْمًنا َلُي ْوِفِي

ـُ  َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيًئا َوَمْف َكَفَر َبْعَد َذِلَؾ َفُأوَلِئَؾ ُى
َوالمَُّو  تعالى  فاالستخالؼ فعؿ ا  .  ( ٘٘ : النور )  اْلَفاِسُقوفَ 

 .  ( ٕٔ : يوسؼ ) َيْعَمُموَف  َغاِلٌب َعَمى َأْمرِِه َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل 
  والعجمة في تحقيقو مف الذيف يجيموف سنف ا في الناس     
وليذا فإف السائر في طريؽ الدعوة السمفية ال ييأس أبدًا، وال  ،

ألنو ال بد أف يحقؽ نصؼ مراده عمى  ،يذىب عممو سدى
األقؿ، ويبقى دائمًا مترقبًا فضؿ ا بيداية الناس إلى طريقو 
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األرض، وذلؾ فضؿ ا يؤتيو مف  وتمكيف أىؿ اإليماف في
يشاء، وا واسع عميـ، وىذا ىو النصؼ اآلخر، وىو مف فعؿ 
ا ال مف فعؿ العبد، وما النصر إال مف عند ا؛ كما قاؿ 

ـْ َوُيثَبّْْت   : تعالى َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف َتْنُصُروا المََّو َيْنُصْرُك
، فمننصر ا عز وجؿ بأف نكوف أواًل  (ٚ  : محمد )   َأْقَداَمُكـْ 

مؤمنيف حقًا، وذلؾ باتباع المناىج السابقة في اإليماف والعمؿ، 
ثـ ندعو إلى ا عمى بصيرة؛ باذليف النفس والماؿ في سبيؿ 
ا، ولنعمـ أف مف جاىد فإنما يجاىد لنفسو، إف ا لغني عف 

  . العالميف
األرض ومغاربيا إلى اإليماف  ونحف ندعو الناس في مشارؽ  

بيذه الدعوة بعد تمحيصيا والتثبت مف قضاياىا والتعرؼ عمى 
منيجيا، وسيعمموف كما عممنا أنيا المنيج الوحيد لفيـ اإلسالـ 
والعمؿ بو، سيذوقوف حالوة اإليماف ولذتو؛ ألف إيمانيـ سيكوف 
ـ إيماف يقيف وعمـ، ال تقميدًا وحمية وجياًل، وسيكوف اندفاعي

لمعمؿ اندفاع الواثؽ العالـ المطمئف، ال اندفاع العاطفة وفورة 
  . الحماس الموقوتة، التي سرعاف ما تتبدد وتضمحؿ

 :تقويـ الفكر المنحرؼ ودحض العقائد الزائفة -٘
ىـ اىداؼ الدعوة السمفية ىي محاربة االنحراؼ عف أمف    

مف الصراط المستقيـ، وكشؼ ما دخؿ عمى العقيدة السميمة 
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شوائب مف االدياف واالفكار المنحرفة عف فطرة ا التي فطر 
ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف َحِنيًفا ِفْطَرَة المَِّو  الناس عمييا قاؿ تعالى َفَأِق

، فقد (ٖٓ)الرـو  الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا اَل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَّو
َكاَف  إليماف والتوحيد فاختمفواَكاَف النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة عمى ا

البقرة  )النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَف ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريفَ 
(: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو وعْف َأِبي ُىَرْيَرَة)، (ٖٕٔ

: ))َما ِمْف َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَمى الْ  ـَ َداِنِو َوَسمَّ ِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَيوّْ
َساِنِو، َكَما تُْنَتُج اْلَبِييَمُة َبِييَمًة َجْمَعاَء، َىْؿ  َراِنِو َوُيَمجّْ َوُيَنصّْ
ُتِحسُّوَف ِفيَيا ِمْف َجْدَعاَء؟(( متفؽ عميو ، وَعْف ِعَياِض ْبِف 

ـَ فَقاَؿ ( َقاَؿ َخَطَبَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَميْ ِحَماٍر) ِو َوَسمَّ
ـْ ِممَّا َعمََّمِني َيْوِمي َىَذا  ))ِإفَّ المََّو َجؿَّ َوَعاَل َأَمَرِني َأْف ُأَعمَّْمُك

نَُّو َقاَؿ ِلي فَّ ُكؿَّ َما َأْنَحْمُت  :َواِ  ـْ َواِ  ِإنّْي َخَمْقُت ِعَباِدي ُحَنَفاَء ُكمَُّي
فَّ الشََّياطِ  ـْ َحاَلٌؿ َواِ  ـْ َعْف ِعَباِدي َفُيَو َلُي ـْ َفاْجَتاَلْتُي يَف َأَتْتُي

ـْ َأْف ُيْشِرُكوا ِبي  ـْ َوَأَمَرْتُي ـُ الَِّذي َأْحَمْمُت َلُي ـْ َوَحرََّمْت َعَمْيِي ِديِنِي
ـْ ُأْنِزْؿ ِبِو ُسْمَطاًنا(( َما َل

وقد ذكرنا في المقومات الموضوعية ، ٔ
نيج لممنيج السمفي جممة مف االنحرافات العقدية التي قوميا الم

محاربة االنحراؼ عف  السمفي ودحضيا،وكذلؾ مف صور
الصراط المستقيـ :التصدي لمغزو الفكري الخارجي، فالغزو 

                                                 
 .ٜٕٚٔ/ٗصحيح مسمـ  - ٔ
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الفكري ىو إغارة األعداء عمى األمة االسالمية بأساليب مختمفة 
ووسائؿ عديدة لتدمير قواىا الداخمية واألخالقية، والفرؽ بينو 

ي يأتي لمقير وتحقيؽ وبيف الغزو العسكري، أف الغزو العسكر 
أىداؼ استعمارية دوف رغبة الشعوب، أما الغزو الفكري فيو 

 .لتصفية العقوؿ واألفياـ لتكوف تابعة لمغازي
إال أف الغزو  ،وىذا المصطمح ظير في بداية القرف العشريف   

الفكري موجود منذ القدـ، وفي العصر الحديث رأى أعداء 
غضب الشعوب وحقدىا المسمميف أف الغزو العسكري يثير 

وكرىيا ومقاومتيا، ففكروا في غزو عقوؿ الشعوب وتبعبيتيا بما 
يريدوف مف الثقافات التي تخدـ العدو والتي ال تنتبو ليا الشعوب 

 .إال بعد فوات األواف
وقد كاف المستشرقوف ممف تولى كبر ىذا الغزو، كما    

غزوا فكر استطاع األعداء عبر العممانييف مف بني جمدتنا أف ي
 كثير مف األمة حتى صارت ذياًل لألعداء إال مف رحمو ا

االمة مف فقداف  تعيشووكف في ظؿ ىذا الوضع الذي  ،تعالى
الكياف السياسي الذي يحرس األمة بفكرىا وأبنائيا، ال بد أف 
يقـو المنيج السمفي بما ىو مطموب منو في المحافظة عمى 

، ويكوف قّيما عمى أفكار  افكار وعقوؿ رجاؿ االمة ونسائيا 
األمة ، يحارب كؿ دخيؿ، ويفضح كؿ مؤامرة ، ويحذر األمة 
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 وعندما تعيش األمة الحياة اإلسالمية،  ،مف عواقبيا الوخيمة
 فإنو بال شؾ تكوف األمة والنظاـ حّراسا لمفكر الصحيح،

فتتأصؿ أحكاـ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، ويمارس 
ويحاربوف  بذؿ النصيحة إلخوانو ولمنظاـ، كؿ مسمـ دوره في 

معا كؿ دخيمة ؛ألنو يدرؾ تماـ اإلدراؾ أنو عمى ثغرة مف ثغر 
اإلسالـ فمف يؤتى اإلسالـ مف قبمو، ومما ال شؾ فيو أف جعؿ 

العقيدة اإلسالمية ، يكوف صماـ أماف  قاعدة التعميـ في الدولة 
 ،وؿ والوجدافيمنع دخوؿ األفكار الغريبة أو تسربيا إلى العق

محاربة االنحراؼ عف الصراط المستقيـ  محاربة  مف صورو
الفرؽ الضالة قديما وحديثا،وتحصيف االمة مف افكارىا 

 وضالالتيا.
قامة المجتمع اإلسالمي -ٙ  :سياسة األمة وا 
 دموحالومف االىداؼ الميمة لمدعوة ىو بناء المجتمع المسمـ    

المسممة نواة المجتمع  سرةواأل ،وذلؾ باالىتماـ ببناء الفرد
 باألخذ،وذلؾ  باإلسالـاالسالمي الرصيف ،وسياسة االمة 

قامةوقواعد السياسة الشرعية ، بأصوؿ حكـ ا في االرض  وا 
َيا ، (ٛٗ)المائدة  َفاْحُكـ َبْيَنُيـ ِبَما َأنَزَؿ الّموُ قاؿ تعالى 

 اْحُكـ َبْيَف النَّاِس ِباْلَحؽّْ َداُووُد ِإنَّا َجَعْمَناَؾ َخِميَفًة ِفي اأْلَْرِض فَ 
ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفيَيا ، وقاؿ تعالى في التوراة: (ٕٙ)ص 
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ـُ ِبَيا النَِّبيُّوَف الَِّذيَف َأْسَمُموْا ِلمَِّذيَف َىاُدواْ   ُىًدى َوُنوٌر َيْحُك
كانت بنو إسرائيؿ ،  وقولو عميو الصالة والسالـ ))(ٗٗ)المائدة 
، و  ٔمتفؽ عميو((يـ األنبياء كمما ىمؾ نبي قاـ نبيتسوس

تعالى أحكاـ في المعامالت والحدود والسياسات العامة والحكـ 
ال يمكف تطبيقيا إال بأف يديف المجتمع بديف ا، ويذعف 

 .لشريعتو
المنيج السمفي يعي العقبات التي تقؼ في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،   

والصبر الطويؿ، األمة التي ويبني طريقو عمى أساس الجياد 
بمغت مف القوة والمجد بحيث استغرقت قرونًا لتنيار.. ىؿ تبنى 

 مف جديد بيف عشية وضحاىا؟
   
 
 

 : شبيات وردودبعالمبحث السا

                                                 
 .ٔٚٗٔ/ٖ، صحيح مسمـ ٜٙٔ/ٗصحيح البخاري  - ٔ
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مف خالؿ االستقراء ومف خالؿ مسيرتنا الطويمة في الدعوة     
واالنتقادات الموجية  نمخص ابرز المآخذ والشبيات أفنستطيع 

 -:ٔى الدعوة السمفية المباركة ورجاليا وكما يأتيإل
 :التسمية بالسمفية تحزب وبدعة -ٔ

،وما عمـ ىؤالء اف التسمي بالسمفية يـوىذا ما يزعمو بعض    
جيؿ الصحابة والتابعيف،جيؿ خير  جيؿ القدوة إلىانتساب 

( بالخيرية،واالنتماء لمسمؼ انتماء القروف التي شيد ليا النبي)
لمعصومة بمجموعيا والتي التجتمع عمى ضاللة كما ا لألمة

( امة ناجية  إلى(،وشتاف مف ينتسب اخبر بذلؾ المعصـو
 ،عف االنحراؼ والضالؿ عند كثرة االختالؼ أجماعيامعصـو 

االنتماء واالنتساب  اإلسالميةلمجماعات  بعضيـ فكيؼ سوغ
في الوقت نفسو االنتساب  واومنع،غير معصوميف  ألشخاص

السمؼ الصالح مف  إلىالمعصومة مف الضالؿ  ألمةا إلى
بعيدا  ،المتبعيف الربانيف الميدييف واألئمةالصحابة والتابعيف 

َـّ نقوؿ ايضًا ليس كؿ  ،األمةعف الحزبيات الضيقة التي فرقت  ُث
مذمومًا، فإف كاف اإلجتماع عمى  يكوفوتنظيـ وحزب اجتماع 

                                                 

1
 ينظر: ماذا ينقموف مف السمفية الدكتور محمد موسى اؿ نصر، - 

رشاد البرية إلى الشيخ  شرعية االنتساب لمسمفية و دحض الشبو البدعية وا 
 .الحسني الريمي السمفي أبو عبد السالـ حسف بف قاسـ
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مف عقد الوالء   لصالحالكتاب والسنة وعمى ما كاف عميو سمفنا ا
كما في بعض َفيذا االجتماع ممدوح،والبراء  تعالى ولدينو 

لنصرة الديف  بمختمؼ مسمياتيا،والجمعيات  الروابطالييئات و 
وتنظيـ الدعوة الى ا وتأصيميا الرجاع الشريعة االسالمية 

أما إذا كاف ومطموب، محموديذا االجتماع فلقيادة المجتمات،
مف عقد الوالء و البراء والحب والبغض  مى غير ذلؾاالجتماع ع

ىو  قيادات األحزاب َفيذا بعضفي نصوص تممى مف قبؿ 
 .المنيي عنو

ا تعالى مف مثؿ  إلى يبرؤوفالصالح  السمؼمنيج أتباع إف   
مستندىـ في و ،ذات الوالءات المتعددة الضيقةىذه الحزبيات 

 األثار السمفية والتيذلؾ النصوص الواردة في الكتاب والسنة و 
 َو اَل َتُكونوْا ِمَف الُمْشِرِكيَف  ِمَف ْالَِّذيفَ   قولو تعالى : منيا

ـْ  ـْ َو َكاُنوْا ِشَيَعًا ُكؿُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِي الرـو : ] َفِرُحوفَ  َفرَُّقوْا ِديَنُي
ـْ َو َكاُنواْ  إفَّ َالَِّذيَف َفرَُّقواْ  :،و قولو تعالى[ٕٖ-ٖٔ ِشَيعًا  ِديَنُي

ـْ ِفي َشْيءٍ   أبيوما ثبت مف حديث ،[ٜ٘ٔ األنعاـ] لَّْسَت ِمْنُي
مف خرج مف الطاعة و فارؽ )):()ىريرة قاؿ: قاؿ: النَِّبي

الجماعة فمات مات ميتة جاىمية، ومف قاتؿ تحت راية ِعمّْيٍَّة 
يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتؿ 

مى أمتي يضرب برىا و فاجرىا و جاىمية ، و مف خرج ع فقتمة
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عيد عيده فميس مني و  ال يتحاشي مف مؤمنيا وال يفي لذي
وكتبيـ و  عمماء الدعوة السمفية يمنعووىذا الذي ،ٔ((لست منو

الكالـ حوؿ نقض ىذه  وحقيقة ال نطيؿ ،بذلؾ مميئة كالميـ
و ليس يصح في األذىاف  (الشبية؛ ألنو كما قيؿ في بطالنيا

وبيذا يتبيف لنا باف التسمية  ،(اج النيار إلى دليؿإذا احت شيء
بؿ ىو االنتساب لمذىب السمؼ  بدعة، أوليس حزبا  بالسمفية
 .الصالح

 االىتماـ بالفرعيات والجزئيات وترؾ الكميات واألصوؿ -ٕ
وىذا مف االفتراء والكذب،فاف المنيج السمفي و الحمد يؤمف    

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف  مف قولو تعالىباإلسالـ كاًل اليتجزأ،انطالقًا 
ْمـِ َكافًَّة َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِف ِإنَُّو  َآَمُنوا اْدُخُموا ِفي السّْ

ـْ َعُدوّّ ُمِبيفٌ  قاؿ العوفي، عف ابف عباس،  [،ٕٛٓ]البقرة َلُك
ومجاىد، وطاوس، والضحاؾ، وعكرمة، وقتادة، والسُّّدي، وابف 

ـِ  ولو: زيد، في ق ْم وقولو ،ٕيعني: اإلسالـ  اْدُخُموا ِفي السّْ
 فحسب أنفسيـمف الديف ما تيوى  يأخذوفتعالى في ذـ الذيف 

َأَفُتْؤِمُنوَف ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَف ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْف َيْفَعُؿ 
ـْ ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َويَ  ْوـَ اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَف ِإَلى َذِلَؾ ِمْنُك

                                                 

1
 .ٙٚٗٔ/ٖصحيح مسمـ  - 

2
 .٘ٙ٘/ٔتفسير ابف كثير  - 
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إف مف [،٘ٛ]البقرة َأَشدّْ اْلَعَذاِب َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُموفَ 
أىـ الواجبات في المنيج السمفي ىو توحيد ا تعالى وتعبيد 

( واىتماميـ الخمؽ لربيـ،وتربية األمة عمى منيج رسوؿ ا)
حيائيا،أل نو مف مباني اإلسالـ وأركانو بالسنف الميجورة وا 

يصفوا ىذه  أفالعظاـ،وقد يحمو لمخالفي المنيج السمفي 
كراـ المحية،وتقصير الثوب،والسترة في الصالة  السنف؛السواؾ،وا 

َكُبَرْت َكِمَمًة َتْخُرُج ِمْف  بالقشوروتسوية الصفوؼ وغيرىا 
ـْ ِإْف َيُقوُلوَف ِإالَّ َكِذًبا  ما عمموا أولئؾ أف [، و ٘]الكيؼَأْفَواِىِي

والقشور في تصوراتيـ فقط،والواصؼ لشيء  ،اإلسالـ كمو لباب
بالقشور التي ُتمقى وُترمى عمى شفا  (مما جاء بو الرسوؿ)

جرؼ ىار والعياذ با، ومع ىذا فالمنيج السمفي يأخذ بفقو 
األولويات في الدعوة والتدرج فييا واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ودوف 

 بت الديف .المساس بثوا
 عدـ االىتماـ بالسياسة واعتزاليا بالكمية -ٖ
،فاف السياسة  فوالجور المشي وىذا أيضا مف االفؾ المبيف   

مف الديف،ولكف أي سياسة؟أىي سياسة الجرائد والمجالت 
( ووكاالت األنباء الصييونية والصميبية؟أـ سياسة رسوؿ ا)

يف يطاقر موف بالدي؟أىي سياسة ما يسموسياسة أصحابو الشرعية
مصدر التشريع؟أـ السياسة  الشعب ىو إفيقولوف الذيف 
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ا تعالى ىو المشرع   إفالذيف يقولوف  اإلسالـ ألىؿالشرعية 
انطالقا ف الحكـ  تعالى،واف الكتاب والسنة مصدر التشريع أو 

،أـ سياسة المبدأ الميكافمي اإلسالـمبدأ الشورى الذي قرره  مف
فمنيج السمؼ اليتوصموف إلى الحؽ  !لوسيمةا الغاية تبرر

بالباطؿ الف الغاية التبرر الوسيمة عندىـ بؿ إعطاء الوسيمة 
حكـ الغاية،وىـ اليتعاونوف مع الغزاة والكفار وال يستعينوف 
بالمشركيف واليتكثروف بالمنافقيف أبدا،ويرفضوف الكثرة الغثائية 

 .التي التحمؿ الموصفات الشرعية
إلى ذلؾ فإف السياسة الشرعية بشكؿ عاـ ىي  واستناًدا   

تطبيؽ ألحكاـ الشرع فيما ورد فيو نص، ومراعاة المصالح ودرء 
المفاسد فيما ليس فيو نص، ومف ثـ تصبح شرعية مبنى ومعنى 

عماليا أمراف  : إذا روعي في أصؿ بنائيا وا 
األوؿ: موافقة حكـ السياسة الشرعية لمقاصد الشرع وغاياتو 

 قواعده العامة الحاكمة لمسياسة مبدأ ومساًرا وغاية.وكمياتو و 
الثاني: عدـ مخالفة أي دليؿ شرعي ولو كاف فرعيِّا ثبت بدليؿ 
عاـ لجميع األزمنة واألحواؿ أو أي دليؿ مف أدلة الشريعة 
التفصيمية.ويعد القياس  وىو إلحاؽ حكـ غير منصوص عميو 

اخؿ بحكـ منصوص عميو لالشتراؾ في العمة أحد المد
االجتيادية األساسية، والذي اعتمد عميو الفقياء في تصورىـ 
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لمتوسعة عمى الحكاـ في األخذ بمتطمبات السياسة الشرعية 
وظروؼ مالبسات صنع القواعد والتشريعات المحققة لممقاصد 
الشرعية؛ استنادا إلى تبدؿ األحكاـ وتغير العمؿ بيا بتغير 

العادات واألعراؼ أو مف األحواؿ في الزماف والمكاف أو تغير 
ال شؾ ،قبؿ التوسعة في األحكاـ الشرعية في حالة ضيؽ الحاؿ

أف السياسة الشرعية تعبير صادؽ عف خصوصية المفيـو 
السياسي اإلسالمي، عمى النحو الذي يجعميا فف الممكف الذي 
يستخدـ كؿ ما ىو متاح مف األدوات والنظريات واألساليب بقدر 

طة ابتداء ومساًرا ومقصًدا، رعاية لكؿ ما ىي متكاممة منضب
الشؤوف وقياًما عمى كؿ األمور بما يصمحيا، فاالستصالح ىو 

 جوىر السياسة مثمما ىو مقصدىا ومنتياىا.
 الجيؿ بفقو الواقع وعدـ االىتماـ بقضايا األمة المصيرية -ٗ

عمـ الناس بفقو الواقع والتفاعؿ أوىذا محض افتراء فالسمؼ     
اإلماـ ابف القيـ مف أئمة السمؼ الصالح يقرر ىذا  وىذا،معو 

وال يتمكف المفتي وال الحاكـ مف الفتوى والحكـ  الواقع فيقوؿ:)
 والفقو فيو فيـ الواقع :أحدىما ،بالحؽ إال بنوعيف مف الفيـ

واستنباط عمـ حقيقة ما وقع بالقرائف واألمارات والعالمات حتى 
وىو فيـ  الواجب في الواقع فيـ :والنوع الثاني،يحيط بو عمما 

حكـ ا الذي حكـ بو في كتابو أو عمى لساف رسولو في ىذا 
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فمف بذؿ جيده واستفرغ  ،ثـ يطبؽ أحدىما عمى اآلخر،الواقع 
وسعو في ذلؾ لـ يعدـ أجريف أو أجر فالعالـ مف يتوصؿ 

 فإذا ،ٔ(إلى معرفة حكـ ا ورسولوبمعرفة الواقع والتفقو فيو 
وما  اإلسالمية لألمةف بفقو الواقع معرفة ما يخطط كانوا يعنو 

العالمية والقدرة  األنباء،ومتابعة وكاالت يدبر ليا مف مؤامرات
واقع  فيـ مف الميتميف بيذا، ألف عمى التحميالت السياسية

 أعمى إالاليخفى عمى ذي ُلب واليجيمو  األليـ األمة
معاصييا  المرير ثمرة مف ثمار األمةواقع  أفالبصيرة،ذلؾ 

وُبعدىا عف منيج ا تعالى،وىذا قد بينو تعالى في كتابو وعمى 
ىو  األليـ(،والمخرج مف ىذا الواقع )األميفلساف رسولو 
الماضي المشرؽ الذي استنار بنور الكتاب  إلىالعودة الحميدة 

الصالح مف الصحابة  األمةوالسنة وعمـ وعمؿ سمؼ 
مفيوف في الغدو واآلصاؿ،وقد والتابعيف،وىذا ما يدندف عميو الس

اف فقياء الكتاب والسنة في ىذا العصر  والتجارب األياـأثبتت 
ف ُأتيموا ىـ فقياء الواقع مف أتباع منيج السمؼ الصالح  حقا،وا 

وىؿ فقو الواقع مف يشارؾ !فقياء الحيض والنفاس بأنيـ باطالً 
في صياغة الدساتير الوضعية التي تخالؼ الشريعة والعقيدة 

تتجاىميا بؿ وتنبذىا وتتحاكـ إلى القوانيف الوضعية القاصرة و 
                                                 

1
 .ٚٛ/ٔأعالـ الموقعيف عف رب العالميف ،اإلماـ ابف قيـ الجوزية - 
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فقو الواقع مف مف ليس كذلؾ و ؟المستوردة مف الغرب أو الشرؽ
حمسيـ لمخروج والتكفير والتفجير في األماكف تالشباب و  تثوير

المأىولة بعيدا عف مياديف الجياد وخنادؽ القتاؿ وصوالت 
األوغاد لتطيير البالد لغزاة االمجاىديف الذيف يقاتموف المحتميف 

دوف  في الفنادؽ واألسواؽ واألماكف العامة المف ارجاسيـ ،و 
تمييز بيف محارب ومسالـ،وبيف مسمـ وكافر وطفؿ وامرأة وشيخ 

  :قولو تعالى السمؼ يفيموف الواقع عمى ضوء فأتباعوشاب،
َذا َأَراَد المَُّو ِإفَّ المََّو اَل ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا مَ  ـْ َواِ  ا ِبَأْنُفِسِي

ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمْف َواؿٍ  [، ٔٔ]الرعد ِبَقْوـٍ ُسوًءا َفاَل َمَردَّ َلُو َوَما َلُي
إذا تبايعتـ بالعينة وأخذتـ (:))وعمى ضوء قوؿ رسوؿ ا)

أذناب البقر ورضيتـ بالزرع وتركتـ الجياد سمط ا عميكـ ذال 
فالذيف تربوا عمى الكتاب  ،ٔ((وا إلى دينكـال ينزعو حتى ترجع

 وفقو خير القروف ىـ الذيف يفقيوف واقعيـ ومستقبميـ، والسنة
وأما الذيف عاشوا عمى  ألنيـ عرفوا ماضي أمتيـ العريؽ،

الجرائد والمجالت ووكاالت األنباء الغربية فقط مع جيميـ بفقو 

                                                 

1
سنف البييقي الكبرى  ،وصححو األلباني ٜٕٙ/ٕسنف أبي داود  - 
٘/ٖٔٙ. 
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بانييف مع الكتاب والسنة والعمـ الشرعي ومجافاة العمماء الر 
 الطعف بيـ؛فيـ الذيف يجيموف الواقع وفقيو.

 في الديف التنطعالغمو و التشدد و  -٘
دعاة المنيج السمفي بيذه  لمف يتيـبادئ ذي بدء نقوؿ    

يتـ مف خاللو معرفة  بينوا لنا معنَى التشدد حتى:التيمة الجائرة
الناس  امدى صحة دعواكـ ىذه؟فيؿ تروف التشدد في أف ندعو 

السنة المطيرة، و الى توحيد ا الخالص بأنواعو الثالثة و  إلى
بالشرؾ بقسميو، ثـ  اً أنواعو، ابتداءبشتى تحذيرىـ مف الشر 

التعبد  تعالى  البدع بأنواعيا، ثـ الكبائر و الصغائر، أـ ىو
بعبادات ما انزؿ ا بيا مف سمطاف و تجاوز الحد فييا مدحا 

التشدد األمر األوؿ، فنقوؿ لكـ، : ذمِّا؟فإف كاف مقصودكـ ب أو
أف ترموا األنبياء و الرسؿ و سادة األمة مف  باب أولى و أولى

َوَلَقْد   إليو قاؿ تعالى السمؼ بيذه التيمة؛ ألنيـ دعوا جميعيـ
اَ َواْجَتِنُبوْا  َبَعْثَنا في ُكؿّْ ُأمٍَّة رَُّسواًل أِف اْعُبُدواْ 

ِمف َقْبِمَؾ  َوَمآ أْرَسْمَناؿ تعالى : . و قا [ٖٙالنحؿ: ]ُغوتاالطَّ 
األنبياء: ]َفاْعُبُدوفِ  ِمف رَُّسوٍؿ إال ُنوِحى إليِو أنَُّو ْل إَلَو إال أَناْ 

يدعوف إلى  -الرسؿ–و كميـ  )قاؿ ابف كثير رحمو ا: ،[ٕ٘
ثبت في الصحيحيف و  ،ٔ(عبادة ا و ينيوف عف عبادة ما سواه

                                                 

1
 . ٜٛ٘/ٕتفسير ابف كثير  - 
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 عنيا قاؿ : قاؿ رسوؿ ا ا مف حديث ابف عباس رضي
(لمعاذ بف جبؿ)() إنؾ ستأتي قومًا )):إلى اليمف حيف بعثو

إلو  مف أىؿ الكتاب فإذا جئتيـ فادعيـ إلى أف يشيدوا أف ال
بؿ في ىذه ،ٔ.....(( الحديثإال ا و أف محمد رسوؿ ا

في القرآف الكريـ، ذلؾ أف القرآف مف أولو إلى آخره  التيمة طعف
التحذير مف الشرؾ واألمور  التوحيد و ما يتعمؽ بو و فيفي 

 .الشرؾ الموصمة إليو و بياف جزاء أىؿ التوحيد و جزاء أىؿ
و غالب سور القرآف ، ):  (رحمو ا)قاؿ ابف قيـ الجوزية     

القرآف فيي متضمنة لنوعي التوحيد شاىدة بو  بؿ كؿ سورة في
حقوقو و جزائو و في  يد وداعية إليو،....فالقرآف كمو في التوح

عصر  و ىذه سيرة السمؼ الصالح منذ ،ٕ(شأف الشرؾ و جزائو
الصحابة الكراـ  رضواف ا تعالى عمييـ  حتى عيدنا ىذا و 

السنة يدعوف الناس إلى ىذا األمر، أي   أىؿ العمـ مف أىؿ
أما إف كاف مقصودكـ بالتشدد األمر ،ذكره األمر األوؿ المتقدـ

ىي كتب عمماء الدعوة  ف و الحمد  ننكره فياالثاني، فنح
السمفية و أشرطتيـ و دروسيـ متوفرة بيف ظيراني األمة فأيف 

األمر منيا؟ فإف أبيتـ إال أف تصفوىـ بذلؾ فنذكركـ بقولو  ىذا
َـّ َيْرـِ ِبِو َبِريئًا َفَقِد  َو َمف َيْكِسبْ تعالى :  َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ُث

                                                 

1
 .ٓ٘/ٔ،صحيح مسمـٓٛ٘ٔ/ٗصحيح البخاري - 

2
 .ٛٙٗ/ٖمدارج السالكيف  - 
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ِبيًنااْحَتَمَؿ ُبْيتَ  ْثًما مُّ َو ِقُفوُىـ .و قولو : [ٕٔٔالنساء : ]ًنا َواِ 
الغمو في الديف و  تيمة وأما[، ٕٗالصافات  ] إنَُّيـ مَّسُئوُلوفَ 

ـْ َوالَ     قاؿ تعالى:،فيو التنطع  يْأْىَؿ الِكَتاب ال َتْغُموْا في ِديِنُك
 ةعند ابف ماجو ثبت ،ٔٚٔ[النساء :]َتُقوُلوْا َعَمى اِ إال الَحؽَّ 

 أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ ا احديث ابف عباس رضي ا عني مف
()):(  يا أييا الناس إياكـ و الغمو في الديف فإنو أىمؾ مف

ال تبتدعوا وال ) :قاؿ قتادة ،ٔ((الديف كاف قبمكـ الغمو في
 :)رحمو ا ابف تيمية اإلسالـشيخ  قاؿ ،ٕ(تجالسوا مبتدعاً 

يستحؽ  بأف يزاد الشيء في حمده أو ذمو ما مجاوزة الحدالغمو :
ينيى تعالى أىؿ  )و قاؿ ابف كثير رحمو ا :، ٖ(و نحو ذلؾ
الغمو و اإلطراء و ىذا كثير في النصارى فإنيـ  الكتاب عف

المْنزلة التي أعطاه ا  تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوؽ
ا  مف دوفإياىا فنقموه مف حيز النبوة إلى أف اتخذوه إليا 

النيي  )الشوكاني : اإلماـ و قاؿ  ،ٗ..(يعبدونو كما يعبدوف ا
اإلفراط تارة و التفريط أخرى ، فمف اإلفراط غمو  ليـ عف

النصارى في عيسى حتى جعموه رباِّ، ومف التفريط غمو الييود 
                                                 

1
 .،وصححو األلباني ٛٓٔ/ٕسنف ابف ماجة  - 

2
 . ٓٗٗ/ٕاإلبانة البف بطة  - 

3
 .ٖٜٕ/ٔاقتضاء الصراط المستقيـ مخالفة أصحاب الجحيـ  - 

4
 . ٖٓٙ/ٔتفسير ابف كثير  - 
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 اآليةنظرالى ىذه لاوب، ٔ(فيو عميو السالـ حتى جعموه لغير رشده
يتبيف  العمـ  أىؿالحديث النبوي الشريؼ و أقواؿ الكريمة و ىذا 

لؾ بأننا مأموروف بترؾ الغمو و ىو التشدد و التنطع في ديف 
يؤدي حتما عمى التشبو بيـ مما يؤدي بنا  ا، ألف فعؿ ذلؾ

حديث ابف عمر  ذلؾ إلى اليالؾ، فقد ثبت عند أبي داود مف
شبو بقوـ مف ت (:() قاؿ رسوؿ ا ،رضي ا عنيما قاؿ 

لذا فإف نبينا محمد صمى ا عميو و سمـ نيى  ،ٕ((فيو منيـ
عف إطرائو وىو اإلفراط في مدحو. كما ثبت ذلؾ عند البخاري 

عمر رضي ا عنيما قاؿ : سمعت رسوؿ ا  مف حديث
(): تطروني كما أطرت النصارى ابف مريـ فإنما أنا  ال))يقوؿ

و أنكر صمى ا عميو و  ،ٖ((رسولو عبد فقولوا عبد ا و
يسالوف ()إلى بيوت أزواج النبي  سمـ عمى الثالثة الذيف جاءوا

بيـ ()عف عبادتو فمما أخبروا كأنَّيـ تقالوىا فمما عمـ الرسوؿ 
 لكني أصوـ و أفطر و أصمي و أناـ و أتزوج))و بقوليـ قاؿ 

و غضب صمى  ،ٗ((النساء فمف رغب عف سنتي فميس مني
عمى أصحابو عندما أرادوا أف يواصموا في  سمـا عميو و 

                                                 

1
 ٓٗ٘/ٔفتح القدير  - 

2
  يوصححو األلبان ٖٗٔ/ٗسنف أبي داود  - 
3

 ٛٚٗ/ٙصحيح البخاري  - 

4
 .ٕٓٓٔ/ٕحيح مسمـ، صٜٜٗٔ/٘صحيح البخاري  - 
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قاؿ : قاؿ  صياـ فقد ثبت في الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة
 إنؾ قالواال تواصموا الصياـ، ))النبي صمى ا عميو و سمـ : 

تواصؿ، قاؿ : إني لست مثمكـ إني أبيت يطعمني ربي و 
ند بؿ ورد النص الصريح بتحريـ التشدد فقد ثبت ع ،ٔ((يسقيني

حديث أبي ىريرة عف النبي صمى ا عميو وسمـ  البخاري مف
إف ىذا الديف يسر ولف يشاد الديف أحد إال غمبو،  )) قاؿ :

شيء  بالغدوة و الروحة و واستعينوافسددوا و قاربوا و أبشروا 
 ):بف حجر العسقالني رحمو ا اقاؿ الحافظ  ،ٕ((مف الدُّلَجةِ 

عماؿ الدينية و يترؾ الرفؽ إال والمعنى ال يتعمؽ أحد في األ
ر : في ىذا الحديث عمـ مف ابف المنيّ  عجز وانقطع فيغمب، قاؿ

متنطع في الديف  أعالـ النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبمنا أف كؿ
ينقطع، و ليس المراد منع طمب األكمؿ في العبادة فإنو مف 

المحمودة، بؿ منع اإلفراط المؤدي إلى المالؿ أو  األمور
األفضؿ أو إخراج الفرض  المبالغة في التطوع المفضي إلى ترؾ

عف وقتو كمف بات يصمي الميؿ كمو، و يغالب النـو إلى أف 
عيناه في آخر الميؿ فناـ عف صالة الصبح في الجماعة  غمبتو

إلى أف طمعت الشمس فخرج  أو إلى أف خرج الوقت المختار أو

                                                 

1
 .ٗٚٚ/ٕ،صحيح مسمـ  ٕ٘ٚ/ٖٔصحيح البخاري  - 

2
 . ٖٜ/ٔصحيح البخاري  - 
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بف  د اوثبت عند مسمـ مف حديث عب،ٔ(وقت الفريضة
ىمؾ :))قاؿ : رسوؿ ا صمى ا عميو و سمـ  ()مسعود

المتعمقوف ( رحمو ا:قاؿ النووي ،ٕثالثا قاليا ((المتنطعوف
 وىكذا النبيّ  ،ٖ(وأفعاليـ الغالوف المجاوزوف الحدود في أقواليـ 
كؿ الحرص عمى الحفاظ  صمى ا عميو و سمـ كاف حريصا

غمو و تجاوز الحد مدحا أو ذما، و عمى أمتو مف الوقوع في ال
أحرص الناس عمى متابعة الرسوؿ  السمفيةتقدـ معنا أف  كما

عميو و سمـ في أقوالو و أفعالو، فنقوؿ ليؤالء  الكريـ صمى ا
و التي -يأتمروف باألوامر ألنيـىؿ المفتريف أيف التشدد فييـ؟ 

 أنيـ يدعوف إلى توحيد ا و السنة-مف أىميا بؿ أىميا
و ينتيوف  المطيرة عمى صاحبيا أفضؿ الصالة وأزكى التسميـ،

االبتعاد عف الشرؾ و البدع و  -والتي أىميا –عف النواىي 
عميو السمؼ الصالح؟ أـ ألنيـ لـ ينخرطوا  يتمسكوف بما كاف

 التنازالت العقدية يوصموف بالتشدد؟و في التحزبات 
حياء األموربعزائـ  واألخذالتشدد في الحؽ  وأما     السنف  وا 

العيب فيمف تساىؿ  إنماالميجورة فيذا حؽ اليعاب المسمـ عميو،
 الشرعية المحرمات وارتكب المخالفات وأباحالديف  أصوؿفي 

                                                 

1
 .ٜٗ/ٔفتح الباري  - 

2
 . ٕ٘٘ٓ/ٗصحيح مسمـ  - 

3
 . ٕٕٓ/ٙٔشرح النووي عمى مسمـ  - 
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فيؿ تطبيؽ السنة وتحريـ مصافحة النساء وتحريـ الغناء ،
العمماء  أفتىالماجف والمعازؼ والقينات تشدد وتنطع وغمو؟!وقد 

ا صمى  بى لمغرباء كما دعا ليـ رسوؿسمفا وخمفا بذلؾ،فطو 
اف اإلسالـ بدا غريبا في الحديث الصحيح:)) ا عميو وسمـ

ويرجع غريبا فطوبى لمغرباء،قالوا مف الغرباء؟ قاؿ:الذيف 
يصمحوف ما افسد الناس مف بعدي مف سنتي،وفي رواية 
احمد قاؿ:أناس صالحوف في أُناس سوء كثير َمف يعصييـ 

ٔ((يـأكثر ممف يطيع
 . 

 :ٕ الممز واالنتقاص مف أئمة المذاىب -ٙ
مف ابرز معالـ منيج السمؼ الصالح،واىـ ما يتميز بو  إف   

والطاعة المطمقة  باإلتباع( عف غيره ىو إفراده رسوؿ ا)
َمْف ُيِطِع الرَُّسوَؿ َفَقْد َأَطاَع المََّو َوَمْف َتَولَّى إمتثااًل لقولو تعالى

ـْ َحِفيًظاَفَما َأْرَسْمنَ  َوَما [، وقولو تعالىٓٛ]النساء اَؾ َعَمْيِي
ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو  ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما َنَياُك َآَتاُك

َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا [،وقولو تعالىٚ]الحشر َشِديُد اْلِعَقاِب 
ـْ َواْعَمُموا َأفَّ المََّو  اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسوؿِ  ـْ ِلَما ُيْحِييُك ِإَذا َدَعاُك

                                                 

1
 ،ٚٚٔ/ٕمسند أحمد  ،ٕٖٓٔ/ٕ، سنف ابف ماجةٛٔ/٘سنف الترمذي  - 

 .ٖٓٔ/ٔواصمو في مسمـ

2
مفيوف واألئمة األربعة، الشيخ الدكتور عبد الرحمف ينظر :كتاب الس - 

 .عبد الخالؽ
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َيُحوُؿ َبْيَف اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَُّو ِإَلْيِو ُتْحَشُروَف َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل 
ًة َواْعَمُموا َأفَّ المََّو َشِديُد  ـْ َخاصَّ ُتِصيَبفَّ الَِّذيَف َظَمُموا ِمْنُك

مف لواـز محبتو  أف[، وقد أخبر تعالى ٕ٘،ٕٗ]االنفاؿ اْلِعَقاِب 
ـْ ُتِحبُّوَف المََّو َفاتَِّبُعوِني قاؿ تعالى  متابعة الرسوؿ  ُقْؿ ِإْف ُكْنُت

ـْ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ  ـْ ُذُنوَبُك ـُ المَُّو َوَيْغِفْر َلُك ]آؿ  ُيْحِبْبُك
 .[ٖٔعمراف

 سمؼ الصالح،مف ال واألئمة األربعة وغيرىـ مف أئمة اليدى   
فاف السمفية يحبونيـ ويحترمونيـ ويوقرونيـ ويثنوف عمييـ 

غير معصوميف  ولكنيـ بشر بخير،فيـ أئمتيـ إالواليذكروىـ 
ف أخطأوا فميـ  افإف أصابوا فميـ أجر  يصيبوف ويخطئوف، وا 

عمموا  ألنيـأكثر الناس تعظيمًا لالئمة  السمفيةف واحد، أجر
قد نيوا  أنفسيـ واألئمةمذىبي(،بوصيتيـ )إف صح الحديث فيو 

أوصى كؿ إماـ مف األئمة األربعة أف يضرب و  عف تقميدىـ
صمى ا  )بكالمو عرض الحائط إذا كاف مخالفًا لكالـ النبي 

إال أف ىذا ال يعني أنو يسوغ لكؿ مف ىب ودب  (عميو وسمـ 
 (صمى ا عميو وسمـ  )أف يفيـ كالـ ا تعالى أو كالـ النبي

ه ثـ يقدـ فيمو الفاسد عمى فيـ العمماء المعتبريف المشيود بيوا
نما المراد  ليـ باإلمامة في الديف لتمؾ اآليات و األحاديث ، وا 
انو إذا قاؿ عالـ برأيو قواًل ألنو لـ يبمغو أو لـ يصح عنده 
حديث في المسألة ثـ صح عند غيره مف العمماء ىذا الحديث 
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ليؾ أقواؿ فميس لو أف يترؾ الرواية ليعمؿ األئمة  بالرأي ، وا 
 -: ٔباإلتباعفي ترؾ التقميد واألمر  األربعة

  -: النعماف رحمو ا : اإلماـ أبي حنيفة أوالً 
وقد روى عنو أصحابو أقوااًل شتى وعبارات متنوعة ، كميا     

تؤدي إلى شيء واحد ، وىو وجوب األخذ بالحديث ، وترؾ 
 :تقميد آراء األئمة المخالفة لو 

 .إذا صح الحديث فيو مذىبي   -ٔ
ال يحؿ ألحد أف يأخذ بقولنا مالـ يعمـ مف أيف أخذناه    -ٕ

وفي رواية : حراـ عمى مف لـ يعرؼ دليمي أف يفتي بكالمي ، 
زاد في رواية  فإننا بشر نقوؿ القوؿ اليـو ، ونرجع عنو غدًا  

ال تكتب  -ىو أبو يوسؼ  -وفي أخرى : ويحؾ يا يعقوب ! ،
 ما تسمع مني ، فإني قد أرى الرأي اليـو وأتركو بعد غد  . كؿ
إذا قمت قواًل يخالؼ كتاب ا تعالى وخبر الرسوؿ صمى   -ٖ

 .ا عميو وسمـ فاتركوا قولي 
 :  فقاؿ -:بف أنس رحمو اثانيًا : اإلماـ مالؾ 

                                                 

1
( ،الشيخ العالمة محمد ناصر األلباني صفة صالة النبي) :ينظر - 

 .ٚ٘-ٙٗص
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إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكؿ ما   -ٔ
السنة فخذوه ، وكؿ ما لـ يوافؽ الكتاب والسنة وافؽ الكتاب و 

 فاتركوه  .
ليس أحد بعد النبي صمى ا عميو وسمـ إال ويؤخذ مف   -ٕ

 . قولو ويترؾ ،إال النبي صمى ا عميو وسمـ
قاؿ ابف وىب : سمعت مالكًا سئؿ عف تخميؿ أصابع  -ٖ

قاؿ  ،الرجميف في الوضوء ؟ فقاؿ : ليس ذلؾ عمى الناس 
و حتى خؼ الناس ، فقمت لو : عندنا في ذلؾ سنة ، فقاؿ فتركت

: وما ىي ؟ قمت : حدثنا الميث بف سعد وابف لييعة وعمرو بف 
المعافري عف أبي عبد الرحمف  الحارث عف يزيد بف عمرو

الحبمي عف المستورد بف شداد القرشي قاؿ : رأيت رسوؿ ا 
جميو . فقاؿ صمى ا عميو وسمـ يدلؾ بخنصره مابيف أصابع ر 

: إف ىذا الحديث حسف ، وما سمعت بو قط إال الساعة . ثـ 
 سمعتو بعد ذلؾ يسأؿ ، فيأمر بتخميؿ األصابع .

وقاؿ ابف وىب : قاؿ لي مالؾ : الحكـ الذي يحكـ بو  -ٗ
في كتاب ا أو أحكمتو السنة ، فذلؾ  الناس حكماف : ما

 الحكـ الواجب ، وذلؾ الصواب.
 الشافعي محمد بف إدريس اإلماـ  :ثالثاً 
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وأما اإلماـ الشافعي رحمو ا ، فالنقوؿ عنو في ذلؾ أكثر    
 وأطيب ، وأتباعو أكثر عماًل بيا وأسعد ، فمنيا :

ما مف أحد إال وتذىب عميو سنة لرسوؿ ا صمى ا عميو  -ٔ
مت مف أصؿ  وسمـ وتعزب عنو ، فميما قمت مف قوؿ ، أو أصِّ

 صمى ا عميو وسمـ خالؼ ما قمت ، ، فيو عف رسوؿ ا
 فالقوؿ ما قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ، وىو قولي  .

أجمع المسمموف عمى أف مف استباف لو سنة عف رسوؿ   -ٕ
 ا صمى ا عميو وسمـ لـ يحؿ لو أف يدعيا لقوؿ أحد  .

إذا وجدتـ في كتابي خالؼ سنة رسوؿ ا صمى ا عميو   -ٖ
ـ فقولوا بسنة رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ ،ودعوا ما وسم
 } وفي رواية { : فاتبعوىا ، وال تمفتوا إلى قوؿ أحد  ،قمت 

 إذا صح الحديث فيو مذىبي  .  -ٗ
أعمـ بالحديث والرجاؿ مني  –يخاطب اإلماـ أحمد  –أنتـ   -٘

؛ فإذا كاف الحديث الصحيح فأعمموني بو أي شيء يكوف : 
 وبصريًا أو شاميًا ، حتى أذىب إليو إذا كاف صحيحًا  .كوفيًا أ

كؿ مسألة صح فييا الخبر عف رسوؿ ا صمى ا عميو   -ٙ
وسمـ عند أىؿ النقؿ بخالؼ ما قمت ؛ فأنا راجع عنيا في 

 حياتي وبعد موتي  .
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إذا رأيتموني أقوؿ قواًل ، وقد صح عف النبي صمى ا   -ٚ
 ا أف عقمي قد ذىب  .عميو وسمـ خالفو ، فاعممو 

كؿ ما قمت ؛ فكاف عف النبي صمى ا عميو وسمـ خالؼ   -ٛ
 قولي مما يصح ، فحديث النبي أولى ، فال تقمدوني  .

كؿ حديث عف النبي صمى ا عميو وسمـ فيو قولي ،   -ٜ
ف لـ تسمعوه مني  .  وا 

  اإلماـ أحمد بف حنبؿ :رابعاً 
ئمة جمعًا لمسنة وتمسكًا بيا ، وأما اإلماـ أحمد فيو أكثر األ    

حتى  كاف يكره وضع الكتب التي تشتمؿ عمى التفريع والرأي  
 كما ذكر ذلؾ ابف الجوزي في المناقب ، ولذلؾ قاؿ : 

ال تقمدني وال تقمد مالكًا وال الشافعي وال األوزاعي وال   -ٔ
الثوري ؛ وخذ مف حيث أخذوا  وفي رواية : ال تقمد دينؾ أحدًا 

ؤالء ، ما جاء عف النبي صمى ا عميو وسمـ وأصحابو مف ى
فخذ بو ، ثـ التابعيف بعد ، الرجؿ فيو مخير  وقاؿ مرة : 

أف يتبع الرجؿ ما جاء عف النبي صمى ا عميو وسمـ  اإلتباع
 وعف أصحابو ، ثـ ىو مف بعد التابعيف مخير .

ىو رأي األوزاعي ورأي مالؾ ورأي أبي حنيفة كمو رأي ، و   -ٕ
نما الحجة في اآلثار  .  عندي سواء ، وا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   128 
 

مف رد حديث رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ فيو عمى   -ٖ
 شفا ىمكة  .

تمؾ ىي أقواؿ األئمة رضي ا تعالى عنيـ في األمر بالتمسؾ 
بالحديث ، والنيي عف تقميدىـ دوف بصيرة ، وىي مف الوضوح 

وعميو فإف مف تمسؾ  والبياف ، بحيث التقبؿ جداًل وال تأوياًل ،
بكؿ ما ثبت في السنة ولو خالؼ بعض أقواؿ األئمة ؛ ال يكوف 
مباينًا لمذىبيـ ، وال خارجًا عف طريقتيـ ، بؿ ىو متبع ليـ 
جميعًا ، ومتمسؾ بالعروة الوثقى التي ال انفصاـ ليا ، وليس 
كذلؾ مف ترؾ السنة الثابتة لمجرد مخالفتيا لقوليـ ، بؿ ىو 

ـ ، ومخالؼ ألقواليـ المتقدمة ، وا تعالى يقوؿ بذلؾ عاص لي
 :  فال وربؾ ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال

. ]   يجدوا في أنفسيـ حرجًا مما قضيت ويسمموا تسميماً 
فميحذر الذيف يخالفوف عف أمره أف [ وقاؿ : ٘ٙالنساء : 

 [ .  ٖٙ. ] النور :   تصيبيـ فتنة أو يصيبيـ عذاب أليـ
ذا كاف      قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية  رحمو ا تعالى : ) وا 

الرجؿ متبعا ألبي حنيفة أو مالؾ أو الشافعي أو أحمد : ورأى 
في بعض المسائؿ أف مذىب غيره أقوى فاتبعو كاف قد أحسف 

وال عدالتو بال نزاع ; بؿ ىذا  ،في ذلؾ ولـ يقدح ذلؾ في دينو 
 ورسولو صمى ا عميو وسمـ ممف أولى بالحؽ وأحب إلى ا
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يتعصب لواحد معيف غير النبي صمى ا عميو وسمـ كمف 
يتعصب لمالؾ أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أف قوؿ 

دوف قوؿ اإلماـ  إتباعوىذا المعيف ىو الصواب الذي ينبغي 
فمف فعؿ ىذا كاف جاىال ضاال ; بؿ قد يكوف  ،الذي خالفو 

واحد بعينو  إتباعنو متى اعتقد أنو يجب عمى الناس كافرا ;فإ
مف ىؤالء األئمة دوف اإلماـ اآلخر فإنو يجب أف يستتاب فإف 
ال قتؿ . بؿ غاية ما يقاؿ : إنو يسوغ أو ينبغي أو يجب  تاب وا 
عمى العامي أف يقمد واحدا ال بعينو مف غير تعييف زيد وال 

العامة تقميد فالف وأما أف يقوؿ قائؿ : إنو يجب عمى  ،عمرو 
ومف كاف مواليا لألئمة محبا ليـ  ،أو فالف فيذا ال يقولو مسمـ 

يقمد كؿ واحد منيـ فيما يظير لو أنو موافؽ لمسنة فيو محسف 
وال يقاؿ لمثؿ ىذا ،بؿ ىذا أحسف حاال مف غيره  ،في ذلؾ 

 .ٔ(وجو الذـ   مذبذب عمى
مو ا قاؿ الشيخ العالمة محمد األميف الشنقيطي رح    
اعمـ أف موقفنا مف األئمة رحميـ ا مف األربعة ) :تعالى

وغيرىـ ، ىو موقؼ سائر المسمميف المنصفيف منيـ ، وىو 
جالليـ والثناء عمييـ ؛ بما ىـ  مواالتيـ ومحبتيـ وتعظيميـ وا 
عميو مف العمـ والتقوى ، واتباعيـ في العمؿ بالكتاب والسنة 

                                                 

1
 .وما بعدىا ٕٛٗ/ٕٕمجموع الفتاوى  - 
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أقواليـ لالستعانة بيا عمى الحؽ ، وتقديميما عمى رأييما وتعمـ 
وأما المسائؿ التي ال نص ،وترؾ ما خالؼ الكتاب والسنة منيا 

 إتباعفييا فالصواب النظر في اجتيادىـ فييا ، وقد يكوف 
اجتيادىـ أصوب مف اجتيادنا ألنفسنا ، ألنيـ أكثر عممًا وتقوى 

إلى  ولكف عمينا أف ننظر ونحتاط ألنفسنا في أقرب األقواؿ،منا 
كما قاؿ صمى ا  ،رضى ا وأحوطيا وأبعدىا عف االشتباه 

 .ٔ(( دع ما يريبؾ إلى ماال يريبؾ ))عميو وسمـ : 
 ٕ((فمف اتقى الشبيات فقد استبرأ لدينو وعرضو  ))وقاؿ :    
وحقيقة القوؿ الفصؿ في األئمة رحميـ ا أنيـ مف خيار ،

مف الخطأ ، وما  عمماء المسمميف ، وأنيـ ليسوا بمعصوميف
أخطؤوا فيو فيـ مأجوروف فيو باجتيادىـ معذوروف في خطئيـ 
فيـ مأجوروف عمى كؿ حاؿ ، ال يمحقيـ ذـ وال عيب وال نقص 

ولكف كتػاب ا وسػػنة نبيو صمى ا عميو وسمـ ،في ذلؾ 
فال تغؿ في شيء   ،حاكماف عمييـ وعمى أقػػواليـ كمػا ال يخفى

فال تؾ ممف  ، طرفي قصد األمور ذميـ األمر واقتصد  كالمف 

                                                 

1
 ،ٖٕٓ/ٛسنف النسائي ،ٛٙٔ/ٗسنف الترمذي وقاؿ حسف صحيح - 

 .ٜٛٗ/ٕصحيح ابف حباف

2
 .ٜٕٔٔ/ٖ،صحيح مسمـٕٛ/ٔي صحيح البخار  - 
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يذميـ وينتقصيـ وال ممف يعتقد أقواليـ مغنية عف كتاب ا 
 .ٔ(وسنة رسولو أو مقدمة عمييما  

فيا  ) :وقاؿ فضيمة الشيخ العالمة بكر بف عبد ا أبو زيد   
أييا المنتسب إلى مذىب اإلماـ أحمد ، أو الشافعي ، أو مالؾ 

احذر أف تكوف ممف أعماىـ تعصب  ، أو أبي حنيفة :
أدالء  -ومف لحقو عمى مذىبو  -االنتساب واجعؿ ذلؾ اإلماـ 

 لؾ إلى الدليؿ ، واعقد قمبؾ عمى أمور ثالثة :
 كتب المذىب دليؿ لؾ إلى فيـ الدليؿ . -أ

اجعؿ الدليؿ لؾ غاية ومطمبًا ، وذخرًا ، ومدخرًا ، وعممًا ،  -ب
 وعماًل .

 .ٕ(في أئمة الديف  حذار مف الوقيعة -ج
ويروف جواز التزاـ أحد مذاىب األئمة األربعة وغيرىـ     

،ولكف ليس بالـز شرعًا،ومذىب العواـ مذىب مفتييـ إذ الدليؿ 
 إنماعمى ذـ التقميد والتحذير منو، األدلةعمى التقميد،بؿ جاءت 

فالتعصب لمذىب  األمةالكتاب والسنة بفيـ سمؼ  إتباعالواجب 
اليجوز باالتفاؽ  مخالفتو ولو خالؼ الحؽ والدليؿمعيف ومنع 

                                                 

1
اإلقميد في األسماء والصفات واالجتياد والتقميد ، الشيخ العالمة محمد  - 

 .األميف الشنقيطي  

2
 . ٗٚالمدخؿ المفصؿ إلى فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ص - 
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عالما  وال نعمـ فالرجاُؿ ُيعرفوف بالحؽ وال ُيعرؼ الحؽ بالرجاؿ،
  ربانيا يقوؿ بخالؼ ذلؾ.

 عدـ االىتماـ بالجياد -ٚ
الف الدعوة السمفية، أصوؿمف  أصؿفؾ مبيف،فالجياد إوىذا    

 إلىوىو ماٍض  ،اليختمؼ فيو اثناف اإلسالـاـ نذروة س الجياد
ظالـ،وآيات الحث عمى الجياد كثيرة  إاليـو القيامة اليعطمو 

الصحيحة والصريحة في الحض عميو مشتيرة  واألحاديثجدا، 
،والجياد لو قواعد وشروط وآداب،فال يجوز الجياد مستفيضة

شرع  إلقامة إالتحت راية عمية جاىمية،الف الجياد لـ يشرع 
ـْ َحتَّ  ا ى اَل َتُكوَف ِفْتَنٌة َوَيُكوَف الدّْيُف ُكمُُّو ِلمَِّو َفِإِف َوَقاِتُموُى

لمجياد والبد  إماـ مف فالبد ،اْنَتَيْوا َفِإفَّ المََّو ِبَما َيْعَمُموَف ِصيرٌ 
،والبد مف تربية ربانية جيادية،والبد مف إعداد إسالميةمف راية 

ا في الُعدة، فالجياد عندىـ جياد عمـ وبصيرة وىدؼ واضح،وىذ
جياد الدفع ورد الصائؿ فال يشترط فيو  وأماجياد الطمب،

بكؿ  المحتؿ وضوح الراية ،بؿ يجب دفع الصائؿ والمعتدي
 وقد عرؼ الفقياء ،الشرعية التي يندفع بيا شره وأذاه الوسائؿ
: ىو جياد الكفار الذيف ىاجموا المسمميف في بقوليـ الدفع جياد

 ،مسمميف وفرض حكميـ عمييـعقر دارىـ وراموا احتالؿ بالد ال
وىذا النوع مف الجياد ىو الذي أفتى فيو أىؿ العمـ بأنو فرض 
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عيف عمى أىؿ ىذا البمد المغزو حسب القدرة المتاحة ليـ فإف 
لـ يستطيعوا وجب عمى مف يمييـ مف بمداف المسمميف نصرتيـ، 

ذا )وفي ذلؾ يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو ا تعالى:  وا 
لعدو بالد المسمميف فال ريب أنو يجب دفعو عمى األقرب دخؿ ا

نقؿ  وقد، ٔ(فاألقرب، إذ بالد المسمميف كميا بمنزلة البمدة الواحدة
رحمو ا تعالى اإلجماع عمى وجوب جياد الدفع ىذا، وأنو ال 

القدرة التامة واإلمكانات، بؿ إف العدو  يشترط لو شرط مف توافر
 وأما الدفع فيو أشد أنواع دفع)فقاؿ: يدفع حسب اإلمكاف؛ 

الصائؿ عف الحرمة والديف فواجب إجماعًا، فالعدو الصائؿ 
يف والدنيا ال شيء أوجب بعد اإليماف مف دفعو، دالذي يفسد ال

فال يشترط لو شرط ، بؿ يدفع بحسب اإلمكاف، وقد نص عمى 
ذلؾ العمماء أصحابنا وغيرىـ فيجب التفريؽ بيف دفع الصائؿ 

 . ٕ(في بالده كافر وبيف طمبو الظالـ ال
فقتاؿ الدفع أوسع  )ويقوؿ اإلماـ ابف القيـ رحمو ا تعالى:    

مف قتاؿ الطمب وأعـّ وجوبًا، وليذا يتعيف عمى كؿ أحد أف يقوـ 
العبد بإذف سيده وبدوف إذنو، والولد بدوف إذف  ،ويجاىد فيو

يـو أحد  أبويو، والغريـ بغير إذف غريمو، وىذا كجياد المسمميف
                                                 

1
 .ٚٗٗاالختيارات الفقيية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ص - 

2
 . ٖٚ٘/٘الفتاوى الكبرى  - 
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وال يشترط في ىذا النوع مف الجياد أف يكوف العدو ،والخندؽ
ضعفي المسمميف فما دوف، فإنيـ كانوا يوـ أحد والخندؽ 
أضعاؼ المسمميف، فكاف الجياد واجبًا عمييـ؛ ألنو حينئذ جياد 

 . ٔ(ضرورة ودفع، ال جياد اختيار
لجياد فإنيـ اليتخمفوف عف مياديف ا ،فمتى اتضح ليـ األمر    

رض أو بؿ يكونوف في المقدمة وبيدىـ زماـ المبادرة، والعز،
العراؽ وفمسطيف والصوماؿ واألفغاف والشيشاف والبمقاف وكشمير 

 وكؿ أرض إسالمية محتمة تشيد ليـ عند ا تعالى.
وعدـ  خمو المنيج السمفي مف برنامج إصالح شامؿ -ٛ

 التخطيط لممستقبؿ
نيج السمفي يمتمؾ برنامجًا وىذا ليس صحيحًا،فاف الم    

إصالحيا يستقي قواعده وأصولو مف الكتاب والسنة وآثار السمؼ 
الصالح مف الصحابة والتابعيف الذيف فيموا الديف عف رسوؿ 

 األمـ إلى( تطبيقًا عمميا في واقعيـ ومجتمعاتيـ ونقموه ا)
 مالؾ بف أنس اإلماـ، ومف ىنا جاءت كممة األخرىوالشعوب 
 اإلصالحية المنيجية الشاممة)لف يصمح أخر ىذه رحمو ا

 إال األمة(،وىؿ صمح أوؿ ىذه األمة،إال بما صُمح بو أوليا
وىذا ما  (بتجريد التوحيد  تعالى وتجريد المتابعة لرسوؿ ا)

                                                 

1
 .ٛٛٔة البف قيـ الجوزية صالفروسي - 
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,التصفية الشاممة لكؿ ما يسمونو السمفيوف )التصفية والتربية(
قيدة وفقيا وعمما وعمال ( مما ليس منو ععمؽ بشرع الرسوؿ )

وتزكيتيا عمى ىذا الديف المصفى الذي قاؿ عنو  األمةوتربية 
( عميو  أنا( في وصؼ الفرقة الناجية))ىـ الذيف عمى مثؿ ما

 ((.وأصحابياليـو 
َبُد التخطيط لممستقبؿ فحسبنا قوؿ الو تعالى  وأما    َفَأمَّا الزَّ

ُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَؾ َفَيْذَىُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنفَ 
َوَمْف َيتَِّؽ المََّو [ وقولو تعالىٚٔ]الرعد َيْضِرُب المَُّو اأْلَْمثَاؿَ 

َيْجَعْؿ َلُو َمْخَرًجا  َوَيْرُزْقُو ِمْف َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمْف َيَتَوكَّْؿ َعَمى 
َأْمرِِه َقْد َجَعَؿ المَُّو ِلُكؿّْ َشْيٍء  المَِّو َفُيَو َحْسُبُو ِإفَّ المََّو َباِلغُ 

َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ِإْف [ , وقولو تعالى ٖ,ٕ]الطالؽ َقْدرًا
ـْ َوُيثَبّْْت َأْقَداَمُكـْ  [ , وقولو عميو ٚ]محمد َتْنُصُروا المََّو َيْنُصْرُك

حتى يسير الراكب  األمروا ليتمف ا ىذا الصالة والسالـ ))
حضرموت ال يخاؼ إال ا والذئب عمى غنمو  إلىف صنعاء م

والى غيرىا مف النصوص التي تؤكد  ،ٔ((, ولكنكـ تستعجموف
عمى اف المستقبؿ ليذا الديف وانو بيد ا تعالى وحده وقد تكفؿ 

تعالى  أمر ابو والجزاء مف جنس العمؿ والميـ اف نعمؿ بما 
                                                 

1
 .ٕٕٖٔ/ٖصحيح البخاري  - 
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ىذا ال يمنع مف التعاوف الشرعي ورسولو والنتائج بيد ا تعالى و 
 بالكتاب والسنة . المنضبطبيف كافة المسمميف 

 الدعوة السمفية مفرقة ومفتنة -ٜ
المنيج السمفي ىو  أصوؿوىذا مف االتياـ الباطؿ فمف    

,فيذه الشبية واالئتالؼ ونبذ الفرقة واالختالؼالوحدة  إلىالدعوة 
نما ،أصحابيامردودة عمى  السمفي بيذه التيمة  ُأتيـ المنيج وا 

ث مف الطيب وىذا مراد ا تعالى ومراد رسولو ييميز الخب ألنو
( قاؿ تعالى ) ِلَيِميَز المَُّو اْلَخِبيَث ِمَف الطَّيِّْب َوَيْجَعَؿ اْلَخِبيَث

ـُ  ـَ ُأوَلِئَؾ ُى َبْعَضُو َعَمى َبْعٍض َفَيْرُكَمُو َجِميًعا َفَيْجَعَمُو ِفي َجَينَّ
ـْ [ , وقولو تعالى ٖٚ األنفاؿ] وفَ اْلَخاِسرُ  َوُقِؿ اْلَحؽُّ ِمْف َربُّْك

َفَمْف َشاَء َفْمُيْؤِمْف َوَمْف َشاَء َفْمَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلمظَّاِلِميَف َناًرا 
ْف َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْيِؿ َيْشِوي  ـْ ُسَراِدُقَيا َواِ  َأَحاَط ِبِي

[, وسمى ا ٜٕ]الكيؼ ِبْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقااْلُوُجوَه 
فرؽ بو بيف الحؽ والباطؿ  ألنوتعالى كتابو الكريـ بالفرقاف 

وحدة الصؼ والكممة في   أىميةولقد بينت واليدى والظالؿ,
 األصؿوقواعد الدعوة السمفية في  أصوؿالمبحث الثالث )

ئتالؼ وذـ الفرقة الدعوة إلى الوحدة واال الحادي عشر
 . دوى في إطالة الرد عمى ىذه الشبيةج،فال واالختالؼ(

 االتياـ بتتبع شواذ المسائؿ وغرائبيا -ٓٔ
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المنيج السمفي بالتعنت في آرائيـ وتسفيو  أتباعالبعض يتيـ     
 إال ا تعالىآراء غيرىـ وىذا باطؿ الف السمفية ال يتعبدوف 

( أو مف قوؿ الصحابي ولو)بالدليؿ  مف كتاب ا وسنة رس
المنيج  فأتباعالجميؿ الذي ليس لو مخالؼ مف الصحابة , 

المسمميف احياءًا لمسنف الميجورة  أكثرالسمفي و الحمد مف 
مف الشواذ أو الغرائب, وىـ يعمموف  الذيف يسمييا البعض جوراً 

بالشرع كمو فال يتتبعوف إال المسائؿ الراجح دليميا ولذلؾ خمعوا 
فيأخذوف  األدلةينظروف في  ألنيـ أعناقيـمف  دقة التقميبر 

 إليوما ذىبوا  اآلخريفوال يحجروف عمى  وأصوبيايا حبأص
نماعميو قسرا  أحدا ورجحوه وال يحمموف يدافعوف بقوة عف  وا 

عنو  لمدفاع األدلةالحؽ الذي آمنوا بو واعتقدوه ويحشدوف كؿ 
مى الكتاب والسنة ويحذروف مخالفييـ مف تقديـ آراء الرجاؿ ع

ال ما رحـ ا إبينما غيرىـ  ،ويعتمدوف فيـ السمؼ الصالح ليما
رجاؿ  أنيـبؿ يعتقدوف  السمؼ الصالحال يقيـ وزف لفيـ وعمـ 

 وأىمياوىـ رجاؿ,والسبب في كؿ ىذه االفتراءات غربة السنة 
وغربة المصمحيف والمجدديف فطوبى لمغرباء, فالدعوة السمفية 

ا عمؽ بالديف مف بدع وخرافات وضالالت بينما تريد تصفية م
ـْ شعار خصوميـ  نَّا َعَمى َآثَارِِى ِإنَّا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَمى ُأمٍَّة َواِ 

ىذا وقد كره عمماء السمؼ تتبع شواذ [.ٖٕ]الزخرؼ ُمْقَتُدوفَ 
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أعمى اليمـ في طمب عمـ  المسائؿ،قاؿ اإلماـ ابف القيـ:  )
ـ عف ا ورسولو نفس المراد وعمـ حدود الكتاب والسنة والفي

شواذ المنزؿ وأخس ىمـ طالب العمـ قصر ىمتو عمى تتبع 
وما لـ ينزؿ وال ىو واقع أو كانت ىمتو معرفة  المسائؿ

االختالؼ وتتبع أقواؿ الناس وليس لو ىمة إلى معرفة الصحيح 
وكما  ،ٔمف تمؾ األقواؿ وقؿ أف ينتفع واحد مف ىؤالء بعممو(

ما تتبع إنساف شواذ المسائؿ إال وحـر )بف عبد البر: قاؿ ا
يسوغ  إذف فكيؼ ،؛ ألنو يقضي حياتو في تتبع تمؾ الشواذ(العمـ

 لمبعض اتياـ منيج السمؼ بتتبع شواذ المسائؿ؟
ىذه بعض الشبو واالفتراءات التي يكيميا  الخصـو ليشغبوا     

وحسبنا  منيا الناس واالمباركة وينفر  الدعوةمف خالليا عمى ىذه 
َبُد َفَيْذَىُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس  قولو تعالى َفَأمَّا الزَّ

[ وقولو ٚٔ]الرعد َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض َكَذِلَؾ َيْضِرُب المَُّو اأْلَْمثَاؿَ 
 َبْؿ َنْقِذُؼ ِباْلَحؽّْ َعَمى اْلَباِطِؿ َفَيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو َزاِىؽٌ تعالى 

ـُ اْلَوْيُؿ ِممَّا َتِصُفوفَ   .[ٛٔءالنبيا]اَوَلُك
 
 
 

                                                 

1
 .ٔٙ/ٔ كتاب الفوائد البف قيـ الجوزية - 
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 الخاتمة
ومما تقدـ يتضح أف لفظ السمفية مصطمح قديـ ورد في     

واالعتزاء إلى السمؼ المغة وفي الكتاب والسنة،واف االنتساب 
وذلؾ بقصد اإلخبار وليس التزكية ، فيوحؽ ال ضير الصالح 

 الح وتعدد الفرؽلكثرة المخالفيف لمذىب السمؼ الص
الف ىذه الدعوة وبال شؾ دعوة حؽ واالنتساب و والجماعات، 

انتساب إلى جيؿ القدوة جيؿ الصحابة انتساب لمحؽ و  إلييا
( جيؿ خير القروف التي شيد ليا النبي) والتابعيف

بالخيرية،واالنتماء لمسمؼ انتماء لألمة المعصومة بمجموعيا 
في (ر بذلؾ المعصوـ)والتي التجتمع عمى ضاللة كما اخب

إف ا ال يجمع أمتي أو قاؿ أمة الحديث الصحيح))
ليست حزبًا مف األحزاب  ،وىي ٔ(((عمى ضاللةمحمد)

نما ىي جماعة قديمة مف عيد الرسوؿ صمى  العصرية اآلف وا 
ا عميو وسمـ متوارثة مستمرة ال تزاؿ عمى الحؽ ظاىرة إلى 

ليذا المنيج واف ،و وسمـقياـ الساعة كما أخبر صمى ا عمي
                                                 

1
، سنف ابف ٕٓٓ/ٕ، سنف أبي داودٙٙٗ/ٗسنف الترمذي  - 

، المعجـ الكبير ٕٓٓ/ٔ، المستدرؾ ٜٖٙ/ٙ، مسند أحمدٖٖٓٔ/ٕماجة
، مسند عبد بف حميد ٚ٘ٗ/ٚ، مصنؼ ابف أبي شيبةٕٓٛ/ٕلمطبراني

ٔ/ٖٙٚ. 
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وىي الركائز والقضايا الكمية التي تيتـ  وقواعد أصوالً  المبارؾ
بيا ىذه الدعوة المباركة وتجعميا نصب عينييا لتكوف عمى ما 
كاف عميو السمؼ الصالح مف الديف واإليماف واألخالؽ وذكرنا 

تيسر لنا منيا،وكذلؾ حدد عمماء السمؼ عدة ضوابط عقدية ام
منيجية وموضوعية مجموعيا يدؿ عمى أف مف  ومقومات

اعتقدىا سمفي متبع لمذىب السمؼ الصالح , ومف خالؼ في 
واحدة منيا كاف مجانبا لمذىب السمؼ حيث خالؼ ما كاف 

( وأصحابو الكراـ والتابعوف وأتباعيـ بإحساف عميو رسوؿ ا)
منيج ما يميز  أعظـالبحث أف مف خالؿ  ظيرإلى يـو الديف،و 

منتسبوف إلى  أنيـأجالىا و ومف أىـ خصائصو  مؼ الصالحالس
فمو سألت أي طائفة مف الطوائؼ إلى مف  ()الرسوؿ 

أنو  خبروؾألتنتسبوف ومف أوؿ مف اظير أو انشأ عقيدتكـ ؟ 
ىذا ما كاف عميو يقولوف : فإنيـأتباع ىذا المنيج إال  ،فالف
ما ظير  وىكذا كؿ طائفة تنتسب إلى رجؿٍ ،وأصحابو () النبي

ال ينتسبوف إال إلى  يةالسمفما مف األوقات ، ولكف  في وقتٍ 
وليذا ال يقاؿ ليـ أف أوؿ مف أوجد مذىبيـ أو (،)رسوؿ ا 

سس أنشأه أو أسسو فالف بؿ ليس في مذىبيـ أي شيء مما أُ 
نما ال ابتداع ، فال يوجد أصؿ مف أصوؿ  إتباعىو مذىب  وا 

وىو مأخوذ مف كتاب ا  إال ىذا المنيج المبارؾالديف في 
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واف وجد غير ذلؾ وسمي أصال فيذا عند  ()وسنة رسوؿ ا 
فيو بدعة محدثة وال يعتبر مف الديف  ىـأىؿ البدع ، أما عند

 وبعد أصحابو .( )أبدا ، ما داـ انو قد حدث بعد النبي 
الشبيات التي ُأثيرت حوؿ  أفوكذلؾ تبيف مف البحث     

وغالبًا تأتي مف سوء ،أساس ليا مف الصحةالمنيج وأتباعو ال 
الفيـ وعدـ االطالع عمى حقيقة ىذا المنيج ومف بعض 

السمفي الذي األخطاء الفردية والتي التمثؿ الخط العاـ لممنيج 
سموكًا يقـو أساسا عمى الرجوع إلى ىدي السمؼ الصالح 

والعودة بالعقيدة اإلسالمية إلى أصوليا الصافية وتنقية وعبادًة،
مفيوـ التوحيد مما عمؽ بو مف أنواع الشرؾ،واألخذ بالكتاب 
والسنة عمى فيـ السمؼ الصالح ليما في جميع مناحي 
الحياة،والتصدي لمتيارات البدعية والمنحرفة عف فيـ السمؼ 
الصالح،فيي حركة تطيير ترجع باألمة إلى المنابع 
األولى،وتنقي اإلسالـ عف كؿ ماعمؽ بو مف خرافات وبدع 

نحرافات،وىي دعوة موافقة لكؿ زماف عمى الدواـ ،ألنيا دعوة وا
مخمصة إلى تجديد أمر ىذا الديف،فيي مستمرة ودائمة حتى 

 يرث ا األرض وما عمييا.
فال نجاة لممسمميف وال خير وال فالح في الدنيا وال في وأخيرا     

وا اآلخرة إال باف يكونوا عمى ىذا المنيج السميـ القويـ ، ويتمسك
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ويطيعوا قوال وعمال واعتقادا وجيادا ودعوة ، تماما كما فعؿ بو 
وال يصمح أمر آخر وأصحابو والسمؼ الصالح الكراـ ،()النبي 

فيؤالء معقود ليـ لواء  ىذه األمة إال بما صُمح بو أوليا ،
وىـ أيضا (،  )النبيبذلؾ النصر إلى يـو القيامة ، كما بشر 

امة عند ا تعالى كما اخبر بذلؾ موعودوف بالنجاة يوـ القي
 . عميو الصالة والسالـ الصادؽ المصدوؽ
                          

  وكتبو                            
 االثري  الصالحالديف ضياء                    

 ـ ٕ٘ٓٓىػ/ٕٙٗٔ                        
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 ٛ..........السمؼ في القرآف الكريـ ... المطمب الثاني: -ٗ
 ٜ...........المطمب الثالث: السمؼ في السنة النبوية .. -٘
 ٓٔ.....مطمب الرابع: السمفية في االصطالح الشرعي..ال -ٙ
المبحث الثاني: نشأة مذىب السمؼ االنتساب إليو وفيو  -ٚ

 ٛٔ.................................................مطمباف
 ٛٔ...............المطمب األوؿ : نشأة مذىب السمؼ... -ٛ
 والتمقب المطمب الثاني: جواز االنتساب إلى السمؼ  -ٜ
 ٕٓ....................................................بو.
  ٖٖ....المبحث الثالث: أصوؿ وقواعد الدعوة السمفية -ٓٔ

 ٖٖ..................أوال: تحقيؽ التوحيد الخالص  تعالى.
 ٖٚ................................ثانيا: التحذير مف الشرؾ

 ٔٗ................................البتداعثالثا:اإلتباع ونبذ ا
 ٚٗ............................رابعا: الوالء والبراء .........

 ٓ٘......................................... خامسًا: التزكية
 ٖ٘.........................سادسًا: العمـ...................
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 ٗ٘............................سابعا: الجياد في سبيؿ ا..
 ثامنا: النصيحة  ورسولو ولكتابو والئمة المسمميف وعامتيـ

 ٕٙ....................تاسعًا:اإلمامة والخالفة...............
 ٕٙ........................عاشرًا:الوسطية واالعتداؿ........

 حادي عشر:الدعوة إلى الوحدة واالئتالؼ وذـ الفرقة 
 ٔٚ..............................................الختالؼوا

 ٗٚ....المبحث الرابع:الضوابط العقدية لممنيج السمفي -ٔٔ
المبحث الخامس: المقومات المنيجية والموضوعية  -ٕٔ

 ٓٛ.........................................السمفي لممنيج
   ٜٓ............... أىداؼ الدعوة السمفيةالمبحث السادس :

 ٛٓٔ..................: شبيات وردودبعالمبحث السا -ٖٔ
 ٛٓٔ...................... التسمية بالسمفية تحزب وبدعة -
 ٓٔٔاالىتماـ بالفرعيات والجزئيات وترؾ الكميات واألصوؿ. -
 ٕٔٔ................عدـ االىتماـ بالسياسة واعتزاليا بالكمية -
اقع وعدـ االىتماـ بقضايا األمة الجيؿ بفقو الو  -

 ٗٔٔ.............................................المصيرية.
 ٙٔٔ.............التشدد والغمو والتنطع في الديف......... -
 ٖٕٔ.................الممز واالنتقاص مف أئمة المذاىب.. -

  باإلتباعأقواؿ األئمة األربعة في ترؾ التقميد واألمر 
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 ٕٗٔ............... أواًل : اإلماـ أبي حنيفة النعماف رحمو ا
 ٕ٘ٔ.................ثانيًا : اإلماـ مالؾ بف أنس رحمو ا..
 ٕٙٔ..................ثالثًا: اإلماـ محمد بف إدريس الشافعي

 ٕٚٔ ...........................رابعًا: اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 ٕٖٔ..............................لجياد..عدـ االىتماـ با -
خمو المنيج السمفي مف برنامج إصالح شامؿ وعدـ التخطيط  -

 ٖ٘ٔ..............................................لممستقبؿ.
 ٖٙٔ...........................الدعوة السمفية مفرقة ومفتنة -
 ٖٚٔ...................االتياـ بتتبع شواذ المسائؿ وغرائبيا -

 ٓٗٔ..........................................الخاتمة -ٗٔ
 ٗٗٔ.......................الفيرست ................. -٘ٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t








