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احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

 وعىل آله وأصحابه أمجعني.

 :(*)أما بعد 

أخرب أنه سَيْحُصل افرتاق يف هذه  فإن النبي 

األمة كام حصل يف األمم السابقة، وأوصانا عند ذلك أن 

هو وأصحابه، قال  نتمسك بام كان عليه 

 :«  ة، قَ فِر   يَ عِ ب  َس ى وَ َد ح   إِ َل عَ  ود  ه  يَ َقِت ال  َتَ اف

ِ تَ نَ  اث  َل ى عَ ارَ َص ِت الن  قَ َتَ اف    ذِ هَ  ق  َتِ ف  تَ َس ة، وَ قَ ر  فِ  يَ عِ ب  َس وَ  ي 
 هِ

                                                           

يف جامع  -حفظه اهلل تعاىل-أصل هذه الرسالة حمارضة ألقاها الشيخ  (*)

 /6 /12إسكان الطالب بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بتاريخ 

 موقع الشيخ الرسمي.، وهي منشورة عرب 1433
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 :، قيل(1)«ةَد احِ  وَ ّل  إِ  ارِ  الن  ا ِف هَ ل  ة ك  قَ فِر   يَ عِ ب  َس وَ  ث  َل  ثَ َل عَ  ة  م  ال    

                                                           

وقد روي من حديث عدد من الصحابة  ؛حديث افرتاق األمة ثابت ( 1)

  ،وأيب كأيب هريرة، ومعاوية، وعوف بن مالك، وعبد اهلل بن عمرو

أمامة، وأنس، وابن مسعود، وجابر بن عبد اهلل، وأيب الدرداء، وأيب موسى 

 وأصح رواياته سندا: وغريهم 

(، وأبو داود 102 /4) «املسند»ما أخرجه اإلمام أمحد يف  -

(، 2(، )1) «السنة»(، وابن أيب عاصم يف 2518(، والدارمي )4597)

ر والتذكري»(، ويف 69(، )65) املروزي  ، وحممد بن نرص(16(، )15) «املذكِّ

(، والطرباين يف 20 /1) «الرشيعة»(، واآلجري يف 39(، )38) «السنة»يف 

، «اإلبانة الكربى»(، وابن بطة يف 377، 376 /19) «الكبرياملعجم »

رشح أصول اعتقاد أهل »(، والاللكائي يف 443) «املستدرك»واحلاكم يف 

، «احلجة يف بيان املحجة»(، وقوام السنة األصبهاين يف 150) «السنة واجلامعة

وغريهم من طريق صفوان بن عمرو، عن األزهر بن عبد اهلل، عن أيب عامر 

 قال: أال إن رسول اهلل ن أيب سفيان هلوزين، عن معاوية با

  :ِل ال كَِتاِب »قام فينا فقال م  ِمن  َأه   =َأَّل إِن  َمن  َقب َلك 
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وا= ق  َتَ  َوَسب ِعَي،  اف 
ق  َعَل َثَلث  َتِ َة َسَتف  َعَل ثِن َتِي  َوَسب ِعَي ِمل ة، َوإِن  َهِذِه اْل ِل 

 واللفظ أليب داود.. «وَن ِف الن اِر، َوَواِحَدٌة ِف اجَلن ِة؛ َوِهَي: اجَلََمَعة  ثِن َتاِن َوَسب ع  

 =(،4596(، وأبو داود )332 /2وما أخرجه اإلمام أمحد ) -

 «السنة»(، وابن أيب عاصم يف 3991(، وابن ماجه )2640والرتمذي )

 «الرشيعة»(، واآلجري يف 46) «السنة»(، وابن نرص املروزي يف 67(، )66)

 «مسنده»(، وأبو يعىل يف  - 6247) «صحيحه»(، وابن حبان يف 17 /1)

(، وغريهم، من 442(، )441(، )10) «املستدرك»(، واحلاكم يف 5910)

، قال: قال ، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة طريق حممد بن عمرو

ِ »: رسول اهلل  َدى، َأو  ثِن َتي  ود  َعَل إِح  َقِت ال َيه  َتَ  اف 

َقة  َوَسب ِعَي فِر 
تِي َعَل َثَلث  ق  أ م  َتِ َقة، َوَتف   واللفظ أليب داود.. «َوَسب ِعَي فِر 

حديث أيب »: «جامعه»يف  -تعاىل رمحه اهلل-قال اإلمام الرتمذي  •

 .«هريرة حديث حسن صحيح

بعد –( 128 /1) «مستدركه»يف  -تعاىل رمحه اهلل-وقال احلاكم  •

هذه أسانيد تقام هبا احلجة »: -أن روى حديثي أيب هريرة، ومعاوية 

 =                    .«يف تصحيح هذا احلديث
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جمموع »كام يف  -تعاىل -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  •

 .«احلديث صحيح مشهور يف السنن واملسانيد»(: 345 /3) «الفتاوى

 .«صحيح»: -تعاىل -وقال العالمة األلباين  •

سلسلة »(، و245 /1) «اجلامع الصغريصحيح »وانظر:  -

ظالل اجلنة يف »(، و480 /3(، )414: 402 /1) «األحاديث الصحيحة

(، و 3/869) «صحيح سنن أيب داود»(، و 35: 31، 9) «ختريج السنة

 /2) «صحيح سنن ابن ماجه»(، و 334 /2) «صحيح سنن الرتمذي»

364.) 

 /2) «نيالصحيح املسند مما ليس يف الصحيح»وانظر أيضا:  -

اجلامع »(، و238: 236)ص/  «اجلامع الصحيح يف القدر»(، 332

(، 133 /5(، )522 /3(، )151 /1) «الصحيح مما ليس يف الصحيحني

: 19)ص/  «رياض اجلنة يف الرد عىل أعداء السنة»(، و 452: 448 /5)

 .-تعاىل -( للعالمة الوادعي 21

                  :«َوِهَي اجَلََمَعة  »: )تنبيه(: قوله  -

 = ( عن عيل بن احلسن بن شقيق قال:2326أخرج الاللكائي ) •
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م و  يَ ال   هِ ي  لَ ا عَ نَ ا أَ مَ  لِ ث   مِ َل عَ  انَ كَ  ن  مَ »ل: امن هي يا رسول اهلل؟ ق

 م  ك  ن  مِ  ِعش  يَ  ن  مَ  ه  ن  إِ فَ » :، قال ( 1)«اِب َح ص  أَ وَ 

                                                           

 .«سألت عبد اهلل بن املبارك عن اجلامعة فقال: أبو بكر وعمر»=

: «رشح السنة»يف  -تعاىل رمحه اهلل-قال اإلمام الربهباري  •

 ،واألساس الذي ُتبنى عليه اجلامعة هم أصحاب حممد »

يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع،  ورمحهم اهلل أمجعني، وهم أهل السنة، فمن مل

وراجع رشح العالمة . «وكل بدعة ضاللة، والضاللة وأهلها يف النار

 (.45: 42الفوزان عليه )ص/ 

، هذه الزيادة فيها تفسري اجلامعة التي ُذكرت يف حديث معاوية  (1)

، وقد جاءت يف احلديث املروي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

 والذي:

(، 47) «السنة»(، وابن نرص املروزي يف 2641أخرجه الرتمذي ) -

(، واآلجري يف 250) «البدع والنهي عنها»وابن وضاح القرطبي يف 

)احلديث الثالث عرش(، واحلاكم يف  «األربعني»(، ويف 18 /1) «الرشيعة»

 =رشح أصول اعتقاد أهل»(، والاللكائي يف 129، 128 /1) «املستدرك»
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 ن  س  بِ  م  ك  ي  لَ عَ فَ  ؛اي  ثِ ا كَ ف  َل تِ ى اخ  َيَ َس فَ  
 ينَ دِ اِش الر   اءِ فَ لَ ال   ةِ ن  س  ي وَ تِ

َ  ؛يدِ ع  بَ  ن  مِ  يَ ي  دِ ه  اْلَ  ، ذِ اجِ وَ الن  ا بِ هَ ي  لَ وا عَ ض  عَ وَ  ،اوا ِبَ ك  س  َت

 ثَ َد م    ل  ك   ن  إِ فَ  ؛ورِ م  ال    اِت ثَ َد م   و   م  اك  ي  إِ وَ 
 عَ د  بِ  ل  ك  وَ  ،ةٌ عَ د  بِ  ة 

 ة 

                                                           

 «احلجة»(، وقوام السنة األصبهاين يف 147: 144) «السنة واجلامعة=

(، وغريهم من طريق عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي، عن عبد اهلل بن 24)

                   .يزيد، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

هذا حديث مفرس حسن غريب ال نعرف مثل »قال اإلمام الرتمذي:  •

 سقطت من بعض النسخ. «حسن»ولفظة: . «هذا إال من هذا الوجه

 وهذا اإلسناد ضعيف لضعف عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي. •

 (:263) «ختريج أحاديث رشح الطحاوية»قال العالمة األلباين يف  •

ضعيف هبذا السياق، وقد حسنه الرتمذي يف بعض النسخ، وهو ممكن باعتبار »

 «الصحيحة»(، 5219) «صحيح اجلامع»شواهده، ولذلك أوردته يف 

(1348)». 

 /1) «هداية الرواة إىل ختريج أحاديث املصابيح واملشكاة»وانظر:  •

134 ،135.) 
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 .(1)«ةٌ لَ َل َض 

                                                           

(، والرتمذي 4607(، وأبو داود )127، 126 /4أخرجه اإلمام أمحد ) (1)

(، وابن أيب 96(، والدارمي )44(، )43(، )42(، وابن ماجه )2676)

(، 60: 57) «السنة»(، وابن نرص املروزي يف 59: 54) «السنة»عاصم يف 

)احلديث الثامن(،  «األربعني»(، ويف 43، 42 /1) «الرشيعة»واآلجري يف 

جامع بيان العلم »(، وابن عبد الرب يف 333: 329) «املستدرك»واحلاكم يف 

رشح أصول اعتقاد أهل »(، والاللكائي يف 2311(، )2310) «وفضله

، عن العرباض بن (، وغريهم كثريون، من طرق81: 79) «السنة واجلامعة

 .سارية 

 .«هذا حديث حسن صحيح»قال اإلمام الرتمذي:  •

هذا حديث صحيح »(: 96 /1) «املستدرك»وقال احلاكم يف  •

 .«ليس له علة

حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص »وقال احلافظ ابن كثري يف  •

 :-بعد أن نقل قول احلاكم–( 163)ص/  «ابن احلاجب

 =نعيم األصفهاين، والدغويل، وقال شيخوصححه أيضا: احلافظ أبو »
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 .(1)«ارِ  الن  ِف  ة  لَ َل َض  ل  ك  وَ »ويف رواية:  

                                                           

 .«اإلسالم األنصاري: هو أجود حديث ألهل الشام وأحسنه=

 .«صحيح»قال العالمة األلباين:  •

صحيح اجلامع »(، و 109: 107 /8) «إرواء الغليل»وانظر:  -

العرف الوردي عىل مقدمة سنن اإلمام الدارمي »(، و499 /1) «الصغري

 (.74)ص/  «السمرقندي

عند النسائي  هذه الزيادة جاءت يف حديث جابر بن عبد اهلل  (1)

(، والبيهقي يف 1785) «صحيحه»(، وابن خزيمة يف 1578) «سننه»يف 

 (.279) «االعتقاد»

 «إقامة الدليل عىل إبطال التحليل»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  •

 (:58)ص/ 

وكان عمر  ،«اَلَلة  َوُكّل بِْدَعٍة َض »رواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: »

 خيطب هبذه اخلطبة». 

وإسنادها »(: 26)ص/  «خطبة احلاجة»وقال العالمة األلباين يف  •

 =                   .«صحيح كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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أن َنلزم ما كان  هكذا أوصانا رسول اهلل 

ه عند حصول االختالف واالفرتاق، ألنه عليه هو وأصحابُ 

، فطريق وقد وقع كام أخرب به  ،البد أن يقع

 النجاة هو التزام ما كان عليه الرسول 

، وسائر الفرق (1)وأصحابه، هذه الِفرقة هي الناجية من النار

                                                           

 (.6)ص/  «وجوب األخذ بأحاديث اآلحاد يف العقيدة»وانظر:  -

 (، وغريه حديث جابر بلفظ:867وقد أخرج مسلم ) •

 دٍ م  حُمَ  ُي دْ هَ  ِي دْ اهلَ  رْيَ َخ وَ  ،اهلل اُب تَ كِ  يِث دِ احلَ  رْيَ َخ  ن  إِ فَ  دُ عْ ا بَ م  أَ »

 َرَش  ، و  
بدون هذه . «ة  لَ اَل َض  ةٍ عَ دْ بِ  ّل كُ ا، وَ اُتَ ثَ دَ حُمْ  ورِ مُ اأْلُ

 الزيادة.

 .(191 /19) «جمموع الفتاوى»وانظر:  -

كتاب »يف  -تعاىل -قال اإلمام أبو بكر حممد بن احلسني اآلجري  (1)

 (:116)ص/ « األربعني حديثا

 =باتباعه لكتاب اهلل ؛فاملؤمن العاقل جيتهد أن يكون من هذه امللة الناجية»
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نة ل السـة الناجية أهــك تسمى الفرقـ، ولذل(1)كلها يف النار 

 هذه هي الفرقة املتميزة عن غريها باتباع الكتاب ،(2)واجلامعة

                                                           

= وسنن رسوله ، وسنن أصحابه رمحة اهلل ،

عليهم، وسنن التابعني بعدهم بإحسان، وقول أئمة املسلمني ممن ال 

سفيان الثوري، واألوزاعي، ومالك بن أنس،  :مثل ؛من ذكرهم ُيستوحش

والشافعي، وأمحد بن حنبل، وأيب عبيد القاسم بن سالم، ومن كان عىل 

طريقهم من الشيوخ؛ فام أنكروه أنكرناه، وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به، 

 .«ونبذنا ما سوى ذلك

 (:20 /1) «الرشيعة»يف  -تعاىل رمحه اهلل-قال اإلمام اآلجري  (1)

اهلل عبدا َحِذَر هذه الفرق، وجانب البدع ومل يبتدع، ولزم األثر وطلب  رحم»

 .«الطريق املستقيم، واستعان بمواله الكريم

مذكرة عىل العقيدة »يف  -رمحه اهلل تعاىل- قال العالمة ابن عثيمني ( 2)

 :(4)ص/ « الواسطية

 أهل السنة والجماعة:»

 =وقوال   ا  وأصحابه اعتقاد هم من كان عىل مثل ما عليه النبي 



 السلفية حقيقتها وسماتها

 

15 

 
والسنة، وما عداها فهي فرق ضالة وإن كانت تنتسب إىل هذه 

 األمة، ومنهجها خمالف ملنهج الرسول 

ومن كامل ، ه، وهذا من كامل نصحه وأصحابِ 

 ،اتباع الكتاب والسنة :بيانه للناس، فالطريق واضح واحلمد هلل

وأتباع  ،والتابعني ،من الصحابة ؛وما عليه سلف هذه األمة

القرون الثالثة أو األربعة،  ،إىل آخر القرون املفضلة ،التابعني

 م  ث   ،م  وَن  ل  يَ  ينَ ذِ ال   م  ث   ،ِن ر  قَ  م  ك  ي   َخ »: كام قال 

مع قرنه قرنني أو  رَ كَ ذَ ري أَ قال الراوي: )ال أد .«م  وَن  ل  يَ  ينَ ذِ ال  

 َي   مٌ و  قَ  م  ه  َد ع   بَ ِت أ  يَ َس »ثم قال: ، ثالثة(
 ،ونَ ف  لَ ح  تَ س   ي  َّل وَ  ونَ ف  لِ

َ ؤ   ي  َّل وَ  ونَ ون  َي  وَ  ،ونَ د  هَ ش  تَ  ي س  َّل وَ  ونَ د  هَ ش  يَ وَ    ر  هَ ظ  يَ وَ  ،ونَ ن  َت
 م  يه  فِ

«ن  مَ الس  
 هذه األمور، ولكن من ، بعد القرون املفضلة حتصل(1)

                                                           

 «.وفعال ، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة والجتامعهم عليها=

 =(، ومسلم6695(، )6428(، )3650(، )2651أخرجه البخاري ) (1)
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ار عىل منهج القرون املفضلة ولو كان يف آخر يوم من الدنيا س 

 خليئقال:  فإنه ينجو ويسلم من النار، واهلل 

 خم  حم جم يل ىل مل

                                                           

(، من طريق شعبة، عن أيب مجرة، وهو: نرص بن عمران الضبعي، 2535)=

قال: قال النبي:  عن زهدم بن مرضب، عن عمران بن حصني 

 .«م  وَن  ل  يَ  نَ يذِ ال   م  ، ث  م  وَن  ل  يَ  ينَ ذِ ال   م  ، ث  ِن ر  قَ  م  ك  ي   َخ »

 بعُد قرنني أو ثالثة. قال عمران: ال أدري أذكر النبي 

َ ؤ   ي  َّل وَ  ونَ ون  ا َي  م  و  قَ  م  ك  َد ع  بَ  ن  إِ »: قال النبي  ، ونَ ن  َت

  ر  هَ ظ  يَ ، وَ ونَ  َيف  َّل وَ  ونَ ر  ذِ ن  يَ ، وَ ونَ د  هَ ش  تَ س   ي  َّل وَ  ونَ د  هَ ش  يَ وَ 
 .«ن  مَ الس   م  يهِ فِ

، وأيب -يف الصحيحني–وقد صحت يف الباب أحاديث عن ابن مسعود 

، وقد روي احلديث عن -يف صحيح مسلم- هريرة، وعائشة 

 غريهم أيضا، َوُعدَّ يف املتواتر.

(، 40)ص/  «األزهار املتناثرة يف األحاديث املتواترة»وانظر:  -

 (.313، 312 /2) «الصحيحةسلسلة األحاديث »و
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 ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم 
 ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه

 .[التوبة] ىئييٰذ

َضمن ملن اتبع املهاجرين واألنصار هبذا  فاهلل 

ال دعوى أو انتساب من غري  ،بإتقان :الرشط )بِإِْحَساٍن( يعني

إما عن جهل أو عن هوى، ليس كل من انتسب إىل  ،حتقيق

هذا رشط  ،ه بإحسانالسلف يكون حمقا حتى يكون اتباعُ 

وهذا  ،تقان واإلمتام، واإلحسان يعني اإلاهلل  هُ طَ رَشَ 

يتطلب من األْتباع أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوه 

إليهم وهم ال يعرفون منهجهم ويتمسكوا به، أما أن ينتسبوا 

وليسوا من  ،وال ينفع شيئا ،وال مذهبهم فهذا ال جيدي شيئا

ألهنم مل يتبعوا السلف بإحسان كام  ؛وليسوا سلفيني ،السلف
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 .رشط اهلل  

 ،ويف هذه البالد ،ولذلك أنتم وهلل احلمد يف هذه اجلامعة

س فيها هو منهج السلف ويف مساجد هذه البالد الذي يدرَ 

، (1)ي فقطصالح حتى نتبعهم بإحسان، ال بالدعوى والتسم  ال

وهو عىل  فكم ممن يدعي السلفية وأنه عىل منهج السلف

يعرف  ،وإما هلواه ،بمنهج السلف إما جلهله ؛خالف ذلك

بع هواه وال يتبع منهج السلف، السيام وأن من صار لكن يتْ 

معرفة منهج  :عىل منهج السلف حيتاج إىل أمرين كام ذكرنا

ألنه  ؛التمسك به مهام كلفه ذلك :السلف، واألمر الثاين

سيلقى أذى، يلقى تعنُّتا، يلقى  ؛ى من املخالفنيسيلقَ 

لكن يصرب عىل  ،يلقى ما يلقى من األلقاب السيئة ،اهتامات

                                                           

 فام أيرس االدعاء، وما أكثر الرياء، وال حول وال قوة إال باهلل. (1)
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ه ال تغريو ،فال هتزه األعاصري ؛ذلك ألنه مقتنع بام هو عليه

 فيصرب عىل ذلك إىل أن يلقى ربه. ،الفتن

يتعلم منهج السلف أوال، يتبعه بإحسان، يصرب عىل ما 

 ،نرش منهج السلفالبد أن ي ؛يلقى من الناس، وال يكفي هذا

ويبينه  ،ويدعو إىل مذهب السلف ،بد أن يدعو إىل اهللال

هذا هو السلفي حقيقة، وأما من  ،وينرشه يف الناس ،للناس

أو يعرفه وال  ،يدعي السلفية وهو ال يعرف منهج السلف

أو يتبع ما يوافق هواه هذا  ،وإنام يتبع ما عليه الناس ،يتَّبعه

 ،، أو ال يصرب عىل الفتن(1)ليس سلفيا وإن تسمى بالسلفية

ويتنازل عن يشء من منهج  ،ويداهن يف دينه ،وجيامل يف دينه

 ،لف، فليس العربة بالدعوةالسلف فهذا ليس عىل منهج الس

                                                           

 وما أكثر أدعياء السلفية يف هذا الزمان واهلل املستعان. (1)
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هذا يستدعي منا االهتامم ملعرفة منهج  ،العربة باحلقيقة 

 ،واألخالق ،يف العقيدة ؛ودراسة منهج السلف ،السلف

فهو املنهج الذي  ،يف مجيع جماالت منهج السلف ،والعمل

وسار  ،قتدى هبموعليه من ا، عليه رسول اهلل 

 ال  زَ  تَ َّل »: عىل منهجهم إىل أن تقوم الساعة قال 

 م  أ   ن  مِ  ةٌ فَ ائِ طَ 
 َل عَ  ( 1)-نهؤالء هم السلف هم السلفيو- يتِ

                                                           

                     الطائفة املنصورة.والفرقة الناجية هم  (1)

 :«الدرة املضية»قال العالمة السفاريني يف  •

 ري البرشــن النبي املقتفى خــع  ربـخـاء الـت أنه جــهديم ـاعل

 بضعا وسبعني اعتقادا واملحق  رتقـوف تفــة ســبأن ذي األم

 غ وجفاـري زيــن غـه مـوصحب  ان يف هنج النبي املصطفىـما ك

 رـل األثــىل أهـــرقة إال عــيف ف  زما يعتربــوليس هذا النص ج

 (:98)ص/  «السفارينيةرشح العقيدة »قال العالمة ابن عثيمني يف 

 =ابةــوال الصحــة وأقـوا الكتاب والسنتبعار، اـــهم الذين اتبعوا اآلث»
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 ىت  َح  م  ه  فَ الَ َخ  ن  مَ  َّل وَ  ،م  ل  َذ َخ  ن  مَ  م  ه  ض   يَ  َّل  ؛ينَ رِ اهِ ظَ  ق  اَل 

م   َّل »: فقوله ،»(1 ) اهلل ر  م  أَ  ِتَ أ  يَ  ه  ، َمن   َيض   م   َخَذل 

                                                           

=،  وهذا ال يتأتى يف أي فرقة من الفرق إال عىل السلفيني الذين

 .«التزموا طريق السلف

 (.57)ص/  «رشح العالمة صالح الفوزان عىل السفارينية»وانظر: 

حديث صحيح متواتر روي من طرق كثرية عن عدد كثري من الصحابة  (1)

:ومن أصح طرقه ، 

(، ومسلم 7459(، )7311(، )3640ما أخرجه البخاري ) -1

(، من طريق إسامعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن 1921)

 .املغرية بن شعبة 

(، من 1923(، ومسلم )7460(، )3641وما أخرجه البخاري ) -2

 .حديث معاوية بن أيب سفيان 

(، من طريق أيوب السختياين، عن أيب 1920وما أخرجه مسلم ) -3

 .عن ثوبان  ،-وهو الرحبي-عن أيب أسامء  ،-وهو اجلرمي-قالبة 

 =(، من طريق شعبة، عن سامك بن1922وما أخرجه مسلم ) -4



 السلفية حقيقتها وسماتها
22 

م   َمن   َوَّل    ويكون خيالفهم، من سيكون أنه عىل يدل :«َخاَلَفه 

 اهلل إىل طريقهم يأخذوا بل ذلك هيمهم ال ولكن خيذهلم، من

                                                           

 .سمرة حرب، عن جابر بن =

(، من طريق ابن جريج، عن أيب الزبري، 1923وما أخرجه مسلم ) -5

 .عن جابر بن عبد اهلل 

 /1) «اقتضاء الرصاط املستقيم»قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  •

69:) 

[ أنه ال تزال طائفة من أمته ظاهرة عىل احلق قد تواتر عنه ]»

 .«حتى تقوم الساعة

وقد نص غري واحد من أهل العلم عىل تواتر هذا احلديث عن  •

 .رسول اهلل 

(، 1220، 1219 /2) «صحيح اجلامع الصغري»وانظر:  -

 (.904: 597 /3(، )548: 539 /1) «سلسلة األحاديث الصحيحة»و

 للشيخ «أهل احلديث هم الطائفة الناجية املنصورة»وكتاب  -

 .-وسدده تعاىلحفظه اهلل -ربيع املدخيل  العالمة
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 ، كام قال لقامن البنه وهو معىل ما أصاهب واويصرب ،

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص يئٱيعظه: 

 مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع
 جه هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل
 هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه
هذه  ،هذا َسْمتهم ،منهج السلف، هذا [لقامن] ىئ  هت مت

 نب مب زب رب يئٱقال:  واهلل  ،صفتهم

 مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت يبىب

 ىئٱزبمبيئ، [األنعام] ىئ يف ىف  يث ىث نث

 زبيئٱنسبه إىل نفسه نسبة ترشيف وتكريم له وملن سار عليه،

 زت رت ىبيئمعتدال  :يعني ىئنب مب

سبل كثرية  ،ومل حيددها ،فدل عىل أن هناك سبل  ىئٱمت
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الفرق املخالفة  ؛، هذه املناهجىئٱىت نت  مت زت رتيئ

 رث يت ىت نت  مت زت رتيئملنهج السلف 

، أوال قال: ىئىف  يث ىث نث مث

 ىث نثيئتأكيد  ىئٱنث) :، ثم قالىئىبيئ

 ،توتتقون الضالال ،تتقون اهلل سبحانه ىئىف  يث

سلوككم طريقكم يف  وتتقون ما يعرتض ،وتتقون الشبهات

وانظر كيف  ،دل عىل أنه سيعرتضكم أشياء ،هلذا الرصاط

وعدد السبل، رصاط اهلل واحد ال  ،وحد سبيله ورصاطه

وأما  ،وال اختالف ،وال اعوجاج ،وال تعدد ،انقسام فيه

بل فهي كثرية ال ُتعد، كل يبتكر له سبيل طريق يسري عليه  ،السُّ

فهي متعددة السبل  ؛كل يبتكر له منهجا يسري عليه هو وأتباعه

 نتيئفإذا اتبعتم السبل ماذا حيصل؟  ىئٱمت زت رتيئ
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تقعون يف ، خترجكم عن سبيل اهلل  ىئٱرث يت ىت

فال نجاة وال صالح وال فالح إال  ،الت يه والضالل واهلالك

، وما  الذي هو رصاط اهلل  ،بلزوم الرصاط املستقيم

عىل كل سبيل منها شيطان يدعو  ،عداه فهو سبل الشياطني

وال  ،وال نغرت بكثرة املخالفني ،فلنحذر هذا األمر ،الناس إليه

بل  ،ما نلتفت إىل هذا ،نعبأ بشبهاهتم وتعيريهم وتنقصهم لنا

فرض علينا يف كل ركعة  نسري إىل اهلل عىل بصرية، واهلل 

  خي  يئٱ :ويف آخرها ،من صلواتنا أن نقرأ سورة الفاحتة

الرصاط املستقيم الذي هو  [الفاحتة] ىئ يي ىي مي

، ىئنب مب زب ربيئ، رصاط اهلل 

وثبتنا عىل الرصاط  ،دناوأرِش  ،انَ لَّ دُ  :أي ؛ىئمي  خييئ

 .املستقيم
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، من هم الذين يسريون عليه ىئٌّ  ٰى ٰر ٰذيئ

 يت ىت نت  مت زت رت يبيئ

، [النساء] ىئ ىف يث ىث  نث زثمث رث

 يئ يئٱتسري عليه هذا الرصاط الذي  ك عىلؤهم رفقاهؤالء 

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 ىث  نث مثزث رث يت ىت

تستوحش وأنت عىل هذا الرصاط، فال  ،[النساء] ىئ ىف يث

ولو  ،فال تستوحش ؛ألن صحبك ورفقاءك هم خيار اخللق

وكثر املخالفون ما تلتفت إليه،  ،كثرت الفرق ،كثرت الطرق

 . (1)ألنك مقتنع بام أنت عليه وهو رصاط اهلل 

                                                           

رشف »البغدادي يف  (، واخلطيب127) «الرشيعة»يف  اآلجريأخرج  (1)
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، [الفاحتة] ىئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ يئ

، ىئّٰ ِّيئ غري رصاط املغضوب عليهم :أي

هم الذين عندهم علم ومل يعملوا به مثل  :املغضوب عليهم

ولكنهم مل يعملوا به، والعلم إذا مل  ،عندهم علم ؛اليهود

 ُيعمل به صار حجة عىل صاحبه يوم القيامة.

                                                           

 «جامع بيان العلم وفضله»(، وابن عبد الرب يف 6) «أصحاب احلديث

(، من طريق 324) «ذم الكالم»(، واهلروي يف 2078(، )2077)

 بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، قال: قال األوزاعي:االعباس 

من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن عليك بآثار »

 .«فإن األمر ينجيل وأنت عىل طريق مستقيم ؛زخرفوه بالقول

 (312 /1) «إىل بيان مقاصد كتاب الرشيعةالذريعة »وانظر:  •

 .-حفظه اهلل وسدده –لشيخنا العالمة ربيع بن هادي املدخيل 



 السلفية حقيقتها وسماتها
28 

  والعلم إن كان أقواال بال عمل 

 (1)فإن صاحبه باجلهل منغِمرُ  

 (2)، وشروعلم بال عمل كشجر بال ثم ،بد من العملال

 ألنه ؛الفائدة من شجر بال ثمر، ولذلك غضب اهلل عليهم

فاستحقوا غضب اهلل  ،عندهم علم ومل يعملوا به

  َه وسخطه عليهم، وإن كانوا يرون أهنم هم ومقت

عونه  ،الناس وهم أهل التقدم والرقي واحلضارة إىل آخر ما يدَّ

                                                           

عثيمني يف مرثيته للشيخ العالمة للشاعر حممد بن عبد اهلل بن هذا البيت  (1)

 .-رمحهام اهلل تعاىل- سعد بن محد بن عتيق

 وأصله هكذا:

 فليت صاحبه باجلهل منغمر  بال عمل والعلم إن كان أقواال  

 أي ما الفائدة ...؟ (2)
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ن اهلل ــب مـعىل غض ،ةــم عىل ضاللــفإهن ؛ن الرقيـم

 ىئرئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ يئ 
وهم الذين يعملون يعبدون اهلل  ،غري طريق الضالني :أي

، لكن عىل غري علم وهدى من اهلل  ؛ويزهدون

ألهنم ضالون عن  ؛ال يفيدهم شيئا ،فعملهم هباء منثور

فعملهم تعب بال  ،الطريق، ضالون عن الرصاط املستقيم

 .فائدة

 ،النصارى، النصارى عندهم عبادة رهبانية :ن هؤّلءومِ 

عىل  ،وهم عىل ضالل ،لكنهم عىل غري علم، فهم ضالون

 ،والعربة ليست باجلد واالجتهاد من غري إصابة للحق ،خطأ

سالم هم ، الصوفية مثال عندنا يف اإلغري طريق صحيحومن 

دون وجيتهدون هَ زْ هم يعبدون ويَ  ،عىل طريق النصارى
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 ،وال يتعلمون ،لكنهم ما عندهم علم، ( 1)ويعتزلون الناس 

ا العلم ــأم ،واـاعمل :اســيقولون للن ،يزهدون يف العلم

دون الناس زه  العمل، يُ  :املطلوب منكم ،يشغلكم عن العمل

وأخذ العلم  ،يف تعلم العلم، ويزهدوهنم يف اجللوس للعلامء

وهؤالء وهؤالء  ،هؤالء مقرصون :يقولون ،من العلامء

 .العمل هذه نافذة عندهمأعاقوكم عن 

العلم يأتيك  ،العلم ليس بالتعلم :يقولون النافذة الثانية

 ، ذاك العلم(2)تلقائيا إذا اجتهدت يف العبادة فتح اهلل عليك

                                                           

فأحوال الصوفية قديام، وأما حديثا  -حفظه اهلل تعاىل-يعني الشيخ  ( 1)

وضالهلم صار أوضح، ورشكياتم صارت أرصح،  ،صارت أقبح عمومهم

 وال حول وال قوة إال باهلل.

القول البليغ يف »وفرقة التبليغ الصوفية ممن يدندن هبذا دائام، وراجع  (2)

 =،تعاىل رمحه اهلل-محود التوجيري العالمة للشيخ  «التحذير من مجاعة التبليغ
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 .هذا ضالل والعياذ باهلل، فلنحذر من هذا ،!!بدون أنك تتعلم

ما يمكن احلصول عىل العلم بدون التعلم  ،العلم بالتعلم

عىل أهل العلم وأهل البصرية و تلقي العلم عن العلامء، العلم 

يف صحيح  قبل القول والعمل، قال اإلمام البخاري 

ثم ذكر هذه  .باٌب: العلم قبل القول والعمل»: (1)البخاري

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه يئٱاآلية: 

إله إال اهلل، أنه ال ، اعلم «[19حممد: ] ىئهب مب

ل بعد ذلك، فالبد من العلم، واعمَ  ،ثم استغفر ،تعلم أوال

 ،فاهلل أنزل الكتاب ؛العلم هو الدليل إىل اهلل 

                                                           

 «املناهج من العقائد واألعاملاملورد العذب الزالل فيام انتقد عىل بعض »و=

 ، وغريمها.-تعاىل -أمحد النجمي العالمة للشيخ 

 .«كتاب العلم»يف  (1)
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ليدلنا عىل الطريق الصحيح الذي نسري  ؛وأرسل الرسول 

 .وهو العلم النافع والعمل الصالح ،عليه

 جي يه ىه  مه جه يئٱقال:  اهلل 

العلم احلق، ودين  :هو، اهلدى [33التوبة: ] ىئ خي حي

العلم  :العمل الصالح، فالبد من مجع األمرين :احلق هو

ه الرسول ــاء بــذا الذي جــالح، هـوالعمل الص ،النافع

 وال جاء بعمل ط دون عملما جاء بالعلم فق !

 ن يكون العمل مؤسسا  أدون علم، قرينان متالزمان، البد 

وإال  ،هعىل علٍم وعىل بصرية، والبد للعامل أن يعمل بعلم

والعامل الذي ال يسري عىل علم  ،مل الذي ال يعمل بعلمهافالع

كال منهام هالك، إال من عنده علم نافع وعمل صالح، وهذا 

، فهذه هي هو الذي بعث اهلل به رسوله 
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العلم  :وهذه سامت السلف الصالح ،السلفية الصحيحة

 ،والعمل الصالح، هذه سامت السلف الصالح ،النافع

 يم ىم  مم خم حم يئٱوا الذين مَض  :عنيوالسلف ي

، ملا ذكر املهاجرين واألنصار يف [10احلرش: ] ىئ حن جن

 خم حم جم يل ىل مل خل يئٱسورة احلرش قال: 

بأي  ىئ جن يم يئٱ :خوانناإ، [10احلرش: ] ىئ ىم  مم

حقدا وبغضا  ىئ جه  ين ىن من خن حن يئٱ ؟يشء

بغض السابقني من الصحابة من ، فالذي يُ ىئ ىه مهيئٱ

اتبعوهم بإحسان والقرون  الذينوواألنصار املهاجرين 

الذي يبغضهم هذا قد سخط اهلل عليه وغضب  ؛املفضلة

ألنه مل يؤسس عىل هدى، والعمل  ؛وعمله هباء منثور ،عليه

 إنَم يقبل برشطي:
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 أن يكون خالصا لوجه اهلل. الرشط الول: 

 أن يكون صوابا عىل سنة رسول اهلل. الرشط الثان:

وجهه هذا ، أسلم [112 البقرة:] ىئ  خم حم جم هل ملخليئٱ

 ىئ جن  مم  يئٱالرباءة من الرشك وأهله،  :خالصهو اإل
تاركا للبدع واملحدثات، ، متبع للرسول  :أي

 من خن حن يئٱ وإنام يعمل بسنة الرسول 

 .ىئ مي  خي حي جي ٰه مه جه هن

 ،وهو مأخوذ من الكتاب والسنة ،فهذا هو منهج السلف

أنا ال أعرف منهج  ؟ال تقول من أين آخذ منهج السلف

السلف من أين آخذه؟ يا أخي الكتاب والسنة هو الذي 

يعرفك منهج السلف، وأيضا ما تأخذ من الكتاب والسنة إال 
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البد من هذا، فالذي  ؛بواسطة العلامء الراسخني يف العلم

يريد أن يسري عىل منهج السلف البد أن يلتزم هبذه الضوابط 

 ،عون أهنم عىل منهج السلفيد   ناليوم مَ  الرشعية، وإال كثريٌ 

وينسبوهنا ملنهج  ،وعىل أخطاء كبرية ،وهم عىل ضاللة

فلذلك صار الكفار واملنافقون والذين يف قلوهبم  ؛السلف

وكل  ،وكل ختريب ،وكل جريمة ،ون السلفينيبُّ ُس مرض يَ 

هؤالء هم السلفيون، هذا السلفية بريئة منه كل  :بالء يقولون

إنام  ،وليس هو عىل منهج السلف ،والسلف برآء منه ،الرباءة

ى بمنهج السلف ،(1)هو عىل منهج الضالل  .وإن تسمَّ

فرق بني التسمي واحلقيقة، ألنه فيه من نفيجب أن  

                                                           

وألهل العلم بيانات ورسائل وأجوبة كثرية يف بيان هذا، منها رسالة  (1)

 «.من األعامل اإلرهابيةالسلفيون بريئون »الشيخ أمحد بن حييى النجمي 
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ا والسلف برآء منه، فهذا ليس سلفي   ،يتسمى من غري حقيقة 

وأخوة يف دين اهلل  ،منهج السلف علم نافع وعمل صالح

هذا منهج السلف الصالح الذي  ، والتقوىوتعاون عىل الرب

من متسك به نجا من الفتن والرشور وانحاز إىل رىض اهلل 

 ىن  من خن حن جن يم ىميئ 

 .[100التوبة: ] ىئ ىه مه جه ين

ال يريد النار  يريد اجلنات التي جتري حتتها األهنار، كل   كل  

العذاب، لكن الكالم عىل اختاذ األسباب التي وال يريد 

توصل إىل اجلنة وتنجي من النار، ما فيه أسباب إال التزام 

ّل يصلح »: منهج السلف الصالح، قال اإلمام مالك 

 ؟، ما الذي أصلح أوهلا(1)«آخر هذه المة إّل ما أصلح أولا

                                                           

 =جمموع»(، وابن تيمية كام يف 88 /2) «الشفا»نقله القايض عياض يف  (1)
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هو الكتاب والسنة، وال يصلح آخر هذه األمة إال بالكتاب 

والسنة، والكتاب والسنة وهلل احلمد موجودة لدينا حمفوظة 

 ىئ  ىن نن من زن رن مم ام يل يئٱبحفظ اهلل 

 ، حمفوظة بإذن اهلل من أرادها بصدق وتعلم تعلام  [احلجر]

أو يقلد  ،هذا، وأما من يدعي من غري حقيقةا وجد صحيح  

ي دمن يدعي السلفية وهو ليس عىل منهج السلف فهذا ال جي

 .عليه يشء بل يرضه

ينسب إىل السلف ينسب إىل السلفيني  ذاواملشكلة أن ه

 ،كذب وافرتاء عىل السلفية ،وهذا كذب وافرتاء عىل السلف

                                                           

 (.274 /1) «االعتصام»(، والشاطبي يف 118 /27) «الفتاوى=

 (، عن اإلمام مالك أنه قال:885) «ذم الكالم»وأخرج اهلروي يف  •

 .«السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق»
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إما  ،دهـ يتعمذا أو ملـد هـواء تعمـهذا متويه عىل الناس س 

 .صاحب هوى وإما جاهل

 أهلها أدعياء بينات عليها  واـدعاوى إذا مل يقيموال

من يدعي أو ينتسب إىل السلف أن حيقق هذا ]لـ[فالبد 

ويف  ،التسمي واالنتساب بأن يتمثل منهج السلف يف االعتقاد

ويكون  ،اا حق  والتعامل حتى يكون سلفي   ،والعمل ،القول

 .يمثل مذهب السلف الصالح ةقدوة صاحل

فمن أراد هذا املنهج فعليه أن يعرفه، أن يتعلمه، أن يعمل  

، أن يدعو إليه، أن يبينه للناس، هذا هو طريق به يف نفسه أوال  

 ،أهل السنة واجلامعة ،وهذا هو طريق الفرقة الناجية ،النجاة

 من كان عىل مثل ما كان عليه الرسول 

ومل ينجرف مع  ،وثبت عىل ذلك ،وأصحابه، وصرب عىل ذلك
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بل  ،ومل هتزه األعاصري ،وال مع الدعايات املضللة ،الفتن

 .(1)يثبت عىل ما هو عليه حتى يلقى اهلل ربه 

                                                           

(، وغريمها من 1847( ومسلم )7084(، )3606أخرج البخاري ) ( 1)

طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن ُبْْسِ بن عبيد اهلل 

قال: كان  احلرضمي عن أيب إدريس اخلوالين عن حذيفة بن اليامن 

 الرش عن أسأله وكنت اخلري، عن  اهلل رسول الناس يسألون

 هبذا اهلل فجاءنا ورش، جاهلية يف كنا إنا اهلل رسول يا فقلت: يدركني، أن خمافة

 الرش ذلك بعد وهل: قلت ،«نعم»: قال رش؟ من اخلري هذا بعد فهل اخلري،

 بغي هيدون قوم»: قال دخنه؟ وما: قلت ،«دخن وفيه نعم،»: قال خري؟ من

 نعم،»: قال رش؟ من اخلري ذلك بعد فهل: قلت ،«وتنكر منهم تعرف هديي،

 اهلل، رسول يا: قلت ،«فيها قذفوه إليها أجابم من جهنم، أبواب دعاة عل

 إن تأمرين فام: قلت «بألسنتنا ويتكلمون جلدتنا، من هم»: فقال لنا، صفهم

 هلم يكن مل فإن: قلت ،«وإمامهم اْلسلمي مجاعة تلزم»: قال ذلك؟ أدركني

أن ولو كلها، الفرق تلك فاعتزل» قال: إمام؟ وال مجاعة

 =                     .«ذلك عل وأنت اْلوت يدركك حتى شجرة، بأصل تعض 
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 وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرىض. 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

   

 

 

 

 

 

                                                           

فتح »يف آخر رشحه هلذا احلديث يف  قال احلافظ ابن حجر  •

 الكتاب خالف أصال   للدين جعل من ذم منه ويؤخذ»(: 13/41) «الباري

 انتهى« األصل لذلك فرعا   وجعلهام والسنة،
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  / أمحد بن حييى الن َّجمي العالمة لشيخل

 

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله 

 :وبعدوصحبه، 

فإنَّ اهلل أرسل رسوله باهلدى، ودين احلق؛ ليظهره عىل 

الدين كله، ولو كره املرشكون، وإنَّ سرية رسول اهلل 

  هي ترمجة عملية لرشيعة اهلل ؛

 يل يئٱالتي أوحاها إليه، والتي أمره اهلل باتباعها يف قوله تعاىل: 

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام
 حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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 [اجلاثية] ىئمث  هت مت خت حتجت هب مب خب 

ينهى عن الغدر، واخليانة،  ولقد كان النبي 

:  واألمانة، فقد كان  ويأمر بالصدق والعفاف

ر أمريا  عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقوى اهلل،  إذا أمَّ

 اهلل، ِف  مِ اس  وا بِ ز  غ  ا»ومن معه من املسلمني خريا، ثم قال: 

وا، ر  دِ غ   تَ َّل وا، وَ ل  غ   تَ َّل وا، وَ ز  اهلل، اغ  بِ  رَ فَ كَ  ن  وا مَ ل  اتِ اهلل، قَ  يلِ بِ َس 

َ َّل وَ  رواه مسلم، ويف رواية الطرباين  «ايد  لِ وا وَ ل  ت  ق   تَ َّل وا، وَ ل  ث   ت 

 َّل وا، وَ ن  ب   َت  َّل وَ »: (340)برقم احلديث  «املعجم الصغري»يف 

م الرسول  «اي  بِ ا كَ خ  ي   َش َّل ، وَ ة  أَ رَ  ام  َّل ا، وَ يد  لِ وا وَ ل  ت  ق  تَ  فحرَّ

 م اخليـالغ ا ــة التي يستعملهــانـدر، وحرَّ

اإلرهابيون، وحرم قتل النساء، واألطفال، والشيوخ؛ الذين 

م  ال م قتل هؤالء، وحرَّ يستطيعون القتال وال ُيقاتلون؛ حرَّ

 مث  هت مت خت يئٱ يقول: اإلفساد، فاهلل 
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 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج 
وأخرب أنَّه ال حيب املفسدين، [، األعراف] ىئ مص خص

 .أنَّه ال هيدي كيد اخلائننيوأخرب 

وعىل هذه الطريقة سار أصحابه، فكانوا إذا أتوا قوما  من 

الكفار يدعوهنم إىل اإلسالم أوال ، فإن أبوا وكانوا أهل كتاب 

دعوهم إىل اجلزية، فإن أبوا أعلنوا هلم القتال، وأخربوهم 

ا إذا كان م سيقاتلوهنم، فيقاتلوهنم بعد اإلعالن هلم، أمَّ  أهنَّ

م خيريون بني الدخول يف اإلسالم أو  الكفار وثنيني فإهنَّ

 .القتال، ويقاتلوهنم بعد إعالن القتال هلم

ا ما يعمله اإلرهابيون يف هذا الزمن؛ الذين يلبسون  أمَّ

األحزمة الناسفة أو يقودون السيارات املفخخة، فإذا وجدوا 

ر سيارته ون ر الالبس نفسه أو فجَّ فسه، جمموعة من الناس فجَّ
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 فهذا أمٌر ينبني عىل اخليانة، فاإلسالم بعيٌد عنه كل البعد، وال 

 .ه أبدا  قر  يُ 

وإنَّ ما ُيعمل اآلن من األعامل االنتحارية يف بريطانيا أو 

غريها من البلدان؛ إنَّام يعملها وخيطط هلا التكفرييون 

 بقوله: ؛ الذين ذمهم الرسول ( 1)اخلوارج

؛ مِ َل ح  الَ  اء  هَ فَ ؛ س  انِ نَ س  الَ  اء  ثَ َد ح   ومٌ قَ  انِ مَ الز   رِ ف آِخ  ِأِت يَ »

 ق  ر  م   يَ ََم كَ  مِ َل س  الِ  نَ مِ  ونَ ق  ر  م  ؛ يَ ةِ ي  الَبِ  ولِ قَ  يِ َخ  ن  مِ  ونَ ول  ق  يَ 

َ ؛ َّل ةِ ي  مِ الر   نَ مِ  م  ه  الس   م وه  م  يت  قِ  لَ ََم ينَ أَ ، فَ م  ه  رَ اجِ نَ م َح ن   يََم إِ  ز  اوِ  ي 

 ت   قَ ِف  ن  إِ م، فَ وه  ل  ت  اق  فَ 
َ ر  ج  أَ  م  هِ لِ

، وصح «ةِ امَ يَ القِ  ومَ م يَ ه  لَ تَ قَ  ن  ا ْلِ

 «ءِ ََم الس   يمِ دِ أَ  َت  َت  َل ت   قَ َش  »أنَّه قال:  عن النبي 

                                                           

من الكفار يف كثري من األحيان؛ ليتمكنوا ويف اخلفاء ربام ساعدهم  ( 1)

  سبب هذه األعامل!! )م(بالطعن يف اإلسالم والتسلط عىل املسلمني 
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 «وه  ل  تَ قَ  و  أَ  م  ه  لَ تَ ن قَ ى ْلَِ وبَ ط  »وقال:  «وه  ل  تَ قَ  ن   مَ َل ت  قَ  ي  َخ »وقال: 

 ت   قَ ن  ِف إِ م فَ وه  ل  ت  اق  فَ  م  وه  م  يت  قِ ا لَ مَ  نَ ي  أَ »وقال: 
 نَد عِ  ار  ج  أَ  م  هِ لِ

 م  ه  ت  ك  رَ د  أَ  ن  ئِ لَ »وقال:  «ارِ الن   ب  َل كِ »وقال عنهم:  «اهلل

 عَ  َل ت  قَ  م  ن ه  لَ ت  ق  َلَ 
ا مَ أَ »وقال عنهم:  «ودم  ثَ  َل ت  قَ »ويف رواية:  «اد 

ه  إِ   ةِ ي  مِ الر   نَ مِ  مِ ه  الس   وَق ر  م   ينِ الد   نَ مِ  ونَ ق  ر  م  يَ  ،ةٌ قَ ارِ مَ  ق  ر  م  تَ َس  ن 

ومعنى  «قِهِ  ف وَ َل عَ  م  ه  الس   عَ جِ ر  ى يَ ت  َح  يهِ لَ إِ  ونَ ود  ع   يَ م  َّل ث  

خرج من اجلانب اآلخر؛ واخلوارج يمرقون من  «َق رَ مَ »

 .الدين؛ أي خيرجون منه ال يعلق هبم منه يشء

وعىل هذا فمن املعلوم أنَّ اإلسالم بريٌء من هذه 

عناء، وإنَّه ليشجب فاعليها، وينكر الترصفات اهلوجاء  الرَّ

 .أفعاهلم

وإنَّ الذين يتهمون السلفيني الذين يتبعون كتاب اهلل، 
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ويسريون عىل هنج الصحابة؛ إنَّ وسنة رسوله  

الذين يتهموهنم بالتفجريات يف بريطانيا أو غريها؛ والتي 

تشتمل عىل قتل األنفس، وإتالف األموال، وإراقة الدماء، 

الناس، واخلروج عىل الدولة؛ إنَّ الذين يتهمون وإخافة 

السلفيني هبذا هم الذين يفعلون هذه املناكر، ويريدون أن 

؛ الذين ( 1)هم أصحاب تنظيم القاعدة ،يلصقوها بغريهم

يتابعون أسامة بن الدن، واملسعري، وسعد الفقيه، وأمثاهلم، 

من أمثال سيد قطب،  ألنَّ هؤالء تربوا عىل كتب املكفرين

ة حممٍد  ؛ومن معه يف هذا املنهج اخلاطئ الذين يكفرون أمَّ

  بغري حق؛ بل يكفرون باملعايص، واملعايص ال

                                                           

. «داعش»و (1)   )م( فرعه األشد غلوا  وسوء 
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 .يسلم منها أحد

ر أحدا  من املسلمني إالَّ من  واحلقيقة أنَّه ال جيوز أن نكف 

 :كاملرشكني رشكا  أكرب؛ قال اهلل  كفره اهلل 

 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب يئٱ

، [الزمر] ىئجس مخ جخ مح جح مج

 مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض يئٱ وقال سبحانه:

، [املؤمنون] ىئلك خك  حك جك مق حقمف خف حف جف

 مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يئٱ :وقال 

عىل لسان عيسى  وقال ، [الشعراء] ىئ ىب نب

 يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ يئٱ بن مريم أنَّه قال:ا

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
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هذه هي احلقيقة ، [املائدة] ٱىئىث نث مث زث رث يتىت 

التي ال جيوز ألحٍد أن حييد عنها، ومن زعم خالف ذلك من 

املكفرين؛ الذين يكفرون املوحدين املصلني الصائمني فهو 

مبطٌل، وداٍع إىل الباطل؛ هذه هي احلقيقة التي ال جيوز الشك 

فيها، وال امليل عنها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، 

 ه أمجعني.وعىل آله وصحب

   

 

 


