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إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 
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، فإن أصدق الحديث كتاب اهللا، وخير الهدي هدي محمد  ،أما بعد

وكل  ،وكل بدعة ضاللة ،وكل محدثة بدعة ،وشر األمور محدثاتها
  .ضاللة في النار



  ٣

 نفي اآلونة األخيرة النقد الشديد على السلفية وم رثُكَ عباد اهللا
األخبار واحد عشرات اليوم اليحملون هذا المنهج، وإنك لتجد في 

ب إلى السلفيين، وما بين أخبار نسعن السلفية ما بين أفعال سيئة تُ
وذلك من خالل الصحف والمجالت  ،أفكارهم أو تحركاتهم ال مننَتَ

اإلنترنت أي في كل وسائل اإلعالم، ووالقنوات الفضائية واألرضية 
مما أصاب بعض الناس بالرعب من السلفيين، وبعضهم بالبغض 

  .باالضطراب، وآخرين بالحيرة والشك لهم، وبعضهم
  !!من كل هذه الوسائل؟ ،في وقت واحد ،ِلم هذا الهجوم دفعة واحدة

ال بد من االتفاق على  ،بيولكن قبل أن نخوض في قراءة هذا الكت

هو أن  ،ي اهللا ضرالعدل وما يوالحق  أن :أوال :بعض المسلَّمات
إن كنت (  :أخبار، كما قيلمن صحة ما يصل إليه من يتأكد المسلم 

مدعيوجد فرق بين  :ثانيا، )وإن كنت مستدال فالصحة ،ا فالدليلي
بِتَّالمنهج أو العلم وبين مب والطبيب، يه، فمثال يوجد فرق بين الطِّع
فالطبيب إن أخطأ ياقَعلُّظَب أما علم الطب في لما شريفا نافعا،ع 

فإن أخطأ المسلم يلَام أما  ،مينكذلك يوجد فرق بين اإلسالم والمسل
  .امعصوما قويا اإلسالم فيظل دين



  ٤

وا مالسلف والسلفيين، وِلم س لىفي هذا البحث نحاول أن نتعرف عو
وهل وما دليله؟  ؟وما هي أصوله ؟؟ وما هو هذا المنهجبالسلفيين

؟ وهل له أصل مذهب فقهيهو رجعي؟ وهل هي جماعة أو 
وكيف يتعاملون مع غيرهم من  ؟أخالقهم وما ؟هيئتهمتاريخي؟ وما 

وما موقفهم  المسلمين وغير المسلمين؟ وما موقفهم من تكفير الناس؟
وهل هذا النقد محق؟ وهل هذا الهجوم  من السياسة والحكم؟

طبيعي؟ وما إلى ذلك من هذه المسائل؛ وذلك ليهلك من هلك عن 
ف اهللا بالحق ، وليقذةجيى من حي عن بينة، وإلقامة الحبينة ويح

نصل إلى معرفة حقيقة فإذا هو زاهق، وبذلك فيدمغه على الباطل 
 الفطرةالسلف والسلفية، وهل السلفية هي الحق أم هي الباطل؟ هي 

  ؟ هي االتباع أم هي االبتداع؟ الفتنة أم هي
ا بعض األفاضل بتوضيح معنى نَحصوبعد ظهور الطبعة األولى نَ

  .ا ذلك في هذه الطبعة بفضل اهللانَيبلَغامض أو إزالة لبس فَ

  وعليه التكالنوهو المستعان واهللا الموفق 

  اللجنة العلمية بجمعية الترتيل



  ٥

  السلفيةتعريف 

  ما معنى السلف في اللغة؟ .١

 : m   Õ  Ô  Ó، يقول ١في اللغة بمعنى مضى )سلَفَ( كلمة 
×Öl  )٩٥: المائدة(أي عما م ،ىض.  
أي المعنى  ة في االصطالحوما معنى السلف والسلفي .٢

   ؟الواقعي
وأئمة الهدى من أهل القرون  أصحاب رسول اهللا السلف هم 

، والسلفي ٢لهم بالخيرية الذين شهد الرسول  الثالث األولى 
تبع الكتاب والسنة ا نإحسان إلى يوم القيامة، فكل مهو من تبعهم ب
هجهم وفهمهم على ن وسار وهم الصحابة والتابعون بفهم سلف األمة

مثل األئمة األربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد  ،فهو سلفي
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ومثل بن حنبل والليث بن سعد 

وأئمة السنة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  ،وسفيان الثوري
                                                           

  .لسان العربانظر  ١
  .مجموع فتاوى ابن باز رحمه اهللا ٢



  ٦

وغيرهم من أئمة الهدى عبر العصور ممن  هوالنسائي وابن ماج
  . والصحابة آن الكريم وسنة المصطفى بفهم النبي اتبع القر

  السلفي؟ المنهجمن مؤسس  .٣

الفهم الصحيح للكتاب  السلفية ليست من تأسيس بشر، إنما هي
  .ف األمةلوالسنة وذلك بفهم س

  ؟أو مذهب فقهي جماعة السلفيةهل  .٤

ولكنها طريقة ، فقهية تاراوال مذهبا وال اختيالسلفية ليست جماعة 
ويكون ذلك عن طريق  ،عقيدة وعمالسنة اللكتاب وام فهومنهج ل

 ن، فكل معلى منهاج النبوة وطريقة الصحابة فهم الكتاب والسنة 
 ع النبي بفهو سلفي؛ ألنه بهذا اتَّسار على هذا النهج القويم 

طَالمومما يدل على أن السلفية ليست مذهبا فقهيا  ،ق للقرآن المجيدب
فيه عند السلف، فالبعض قال  فٌلَتَخْالة تكاسال مالص كرم تَكْحأن 

لَإنه كفر، واآلخر قال بأنه فسق، وكنسب للسلف، وكذلك ا القولين ي
حكم النقاب بين الفرضية واالستحباب، وكذلك إخراج زكاة الفطر 

بين الجواز وعدمه، وكذلك مسألة توحيد رؤية هالل رمضان  نقدا
مسائل جميعها أقوال للسلف، فال يكون في البالد اإلسالمية، فهذه ال



  ٧

أن يختار  ى المسلم، وعلمنهج السلفخارجا عن الخالف فيها 
  .أهل العلماألقرب للصواب بالرجوع إلى 

̈    m  :لماذا التسمية بالسلفية مع أن اهللا يقول .٥  §
©  l  )؟)٧٨: الحج   

في انا بثالثة أسماء، كما ثبت ذلك ماألصل أن اهللا عز وجل س :أوال
 الَّذي اللَّه بِاسمِ تَسموا ، ولَكن: .... )السنة، فقد قال رسول اهللا 

اكُممس ادبع اللَّه ينملسالْم يننْؤمإطالق األسماء على  :ثانيا ،١)الْم
فقد سمي الصحابة الذين هاجروا مع النبي  ،أي حقيقة ال إشكال فيه

  يمذين نصروا النبي الالصحابة بالمهاجرين، وس مأهل  ن
المدينة باألنصار، وقد مدهم اهللا ح قال الوصفينبهذين  ووصفهم ،

 : m  H  G   F  E  D  C  B  A
K  J  Il  )وكذلك )١٠٠: التوبة ،م يمسجاء بعد  ن

بالتابعين، فال إشكال  ر النبي ولم يمباشرة  الصحابة عصر 
ن المهاجرين واألنصار هدي السلف مل التماسالفيين بالس التسميةفي 

                                                           
  .ه األلباني في صحيح الجامعصحح ١



  ٨

كيفية ( يجب أن نفرق بين ظهور السلفية كمنهج  :ثالثا ،والتابعين
، فالمنهج )اسمأي  (، وبين السلفية كمصطلح )تطبيق الكتاب والسنة

في  السلفي ظهر ونشأ يوم نزل جبريل عليه السالم على النبي 
بد أن يقترن بالمنهج الصحيح  ن الألن نزول اإلسالم كا غار حراء؛

بمراحل قبل  رفقد م" السلفية "لفهمه وتطبيقه، أما ظهور مصطلح 
عرون فُأن يستقر على هذا االسم، فقد كان ورثة علم الصحابة ي

وظهر هذا المصطلح في القرن األول " الحديث واألثر"أهل : باسم
 دن يع، وحتى اآل"ةالسلفي " ، ثم"أهل السنة والجماعة "الهجري، ثم 
بد  خرين، والصطلح منهم يشير إلى المصطلحين اآلإطالق أي م

فعل لظهور الفرق  درأن نشير إلى أن هذه المصطلحات ظهرت كَ
بارتكاب الكبائر     رون المسلمينفِّكَالمنحرفة مثل الخوارج الذين ي

، ون الصحابة بس، والشيعة الذين ي)كشرب الخمر والزنا( 
أو  نصار السنةأو أ ديثأو أهل الح فالسلفية أو أهل السنة والجماعة

كلها مصطلحات ترمز وتشير لهذا المنهج  الطائفة المنصورة
ت لتمييز أهل الحق عن أهل الباطل، أو مدخْالشريف، وكلها استُ

  .المنحرفةالمناهج عن  أصحاب منهج الصحابة والتابعين



  ٩

نتسبون مكافيا ألن كل هؤالء  دعال ي "مسلمين " فاالقتصار على اسم
    هداية للطريق" اإلسالم "لإلسالم، لكن المنهج يختلف، فـ 

  .هداية في الطريق نفسه" السلفية "و
  ما الفرق بين السلفية والسلفيين؟ .٦

 المنهج الذي كان عليه النبي  وأالسلفية هي الطريقة أو الهدي 
، نهجمالذين يسيرون على هذا ال مه، أما السلفيون فَوأصحابه 

، ليست بالدعاوى، فالعبرة فعله كفعل السلفيكون أن فالسلفي يلزمه 
؛ السلفاإلمام ابن تيمية رحمه اهللا سلفي وليس : فعلى سبيل المثال

ألن كالمه يتَحأي نأتي بالدليل على صحة نسبته للسلف، وال  ،له ج
ألنه فعُل ه اهللا فعل، بل لك ألن ابن تيمية رحمنقول إننا  نفعل ذ

  .الصحابة  منالسلف 
  نهج السلفي؟مالذي يسير على ال مكن أن يخطئيهل  .٧

الخطأ عليه ال  بسحيألنه بشر، ولكن لو أخطأ  كن هذا؛بالطبع يم
، الذي أراده اهللا شرع على الالمنهج معصوم فهو فعلى المنهج؛ 

إن : ، هل نقوللو أخطأ الطبيب فمات المريض: وخذ مثاال لذلك
بالطبع ال، كذلك ال نستطيع أن نقول إن األطباء  ؟ءيعلم س بالطِّ



  ١٠

لسلف أن ال ، ولكن على المسلم المتبع لمنهج اجميعا مخطئون
فال يبتدع وإذا اختلفوا على أكثر من قول ، يخرج عما أجمعوا عليه

 أقوالهم األقرب للكتاب لم يقولوا به، بل يختار من بينآخر قوال 
  .والسنة الصحيحة

 ؟على منهج السلف اهل يوجد أحد وصي .٨

ال؛ ألن المنهج يعلو فوق البشر، فالبشر يخطئ والمنهج معصوم، 
عليه كذلك منهجه القويم ال وصاية ألحد  سالم ال وصايةفكما أن اإل

ولكن يوجد أئمة وعلماء ودعاة الدعوة السلفية الذين ينشرون ، عليه
ومع ذلك هم غير  ،الدنيا كلها العلم واألخالق والعمل في

، وال يلزمون أحدا برأيهم، فها هو اإلمام مالك رحمه اهللا معصومين
لما طلب منه هارون الرشيد خليفة المسلمين أن يجمع الناس على 

  .١مذهبهكلهم بالناس  يلْزِمأن مالك رفض اإلمام ، كتابه الموطأ

  

                                                           
  .فقه العبادات على المذهب المالكي ١



  ١١

هل كل من حلق لحيته أو لم يلبس ثوبا قصيرا ال  .٩

يى سلفيم؟اس 
منهج الصحابة أن يعتقد ما كان يعتقده النبي ل عِبِتَّيجب على الم 

وبقية أركان وأسمائه وصفاته  من معرفة اهللا  وصحابته 
وينتهي  بأمر اهللا ورسوله  رمتَْأكما يجب عليه أيضا أن ي، اإليمان

عن ونهى  ،بإطالق اللحية وقد أمر النبي عما نهى عنه الشرع، 
وهما العظمتان البارزتان على جانبي (  تحت الكعبين ١إطالة الثوب

، ولكن كذلك أمر بالصالة والصيام والزكاة والحج و صلة )القدم
   .الخلق والعمل واإلخالص فيهاألرحام ومساعدة الفقير وحسن 

غالب حال المسلم وسلوكه، فلو أنه أطلق صحة المنهج وفالعبرة ب
عامل الناس خالف منهج الصحابة وثم بعد ذلك ثوبه  رصلحيته وقَ

والمعامالت  ا في الطاعاترصقَا غليظ القلب مظَّفَكان فمعاملة سيئة 
لحيته أو يطيل  قُلحي، وفي المقابل قد سلفيال قد يخرج عن المنهجف

 ،فيكون سلفياعقيدة ونهجا ولكن يأتي بغالب أفعال الصحابة  ثوبه

                                                           
 ).الذي يسمى جالبية( ، أو قميصا )أي بنطالونا( سواء كان سرواال  ١



  ١٢

الذي بينَه في  رنا بأن هدي النبي وذلك ال يتعارض مع إقرا
، وفهم ١)النَّارِ فَفي الِْإزارِ من الْكَعبينِ من َأسفََل ما(  أحاديثه

 ذلك المعنى فجعلوا الثوب فوق الكعبين، كذلك قال  الصحابة 
آموا( : ا المسلمينرفِّرى وفُوا اللِّحَأحو ارِب٢)الشَّوهِفَ، وة الصحاب م

، وأن األمر يقتضي السلف أمر النبي  مهِذلك فأطلقوا لحاهم، وفَ
ويتعاملون  ،الوجوب أي يجب أن ينَفَّذَ، فيطَبقُون ذلك على أنفسهم

مع المبرفق ويذكرونهم بأحاديث النبي  وغير الملتحيل بِس، 
 ،ون الجميع في اهللابحوي ،ويعذرون الذي خالف إما بفتوى أو اجتهاد

هدي وهو اتباع األكمل  ويسعون إلى ،يرجون للمسلمين الخيرو
  .ظاهرا وباطنا النبي 
 خاص؟ يهل للسلفي زِ .١٠
العورة، وال يلبس ثوبا  ولكن المطلوب في ملبس المسلم سترال، 
، )ال يجعل ثوبه أسفل الكعبين( ل ثوبه بِسالنساء، وال يه ثياب شبي

  .فهو مباح رسول وبالجملة فكل ثوب يخلو مما نهى عنه ال
                                                           

  .رواه البخاري رحمه اهللا ١
  .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا، وهذا اللفظ للبخاري ٢



  ١٣

  األدلة على لزوم المنهج  السلفي لكل مسلم

ما هي األدلة من القرآن على لزوم المنهج السلفي  .١١

  لكل مسلم؟

 : m  G   F  E  D  C  B  Aيقول 
  K  J  I  Hl  )١٠٠: التوبة(فقد ب ،ياهللا  ن  أنه

رضي عن الصحابة ومن بِتَّيعويقول م على منهجهم علما وعماله ،
  رسولهمخاطبا   وأصحابه : m  x  w  v  u  t  s

  ba   ̀  _   ~  }  |  {z  yl  )أي سبب )١٣٧: البقرة ،
بمثل ما  )عقيدة ومنهجا وطريقة( الهداية لعموم الناس أن يؤمنوا 

^   _   : mوكذلك قوله ، والصحابة  كان عليه النبي 

  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  m  l  k

  r   q  po  nl  )سبيل المؤمنين في ف، )١١٥: النساء
الصحابة، فاآلية صريحة جدا سبيل  هوهذه اآلية باتفاق المفسرين 



  ١٤

وتحذر تحذيرا شديدا  ،في وجوب اتباع طريق الصحابة ومن تبعهم
  .من مخالفة ذلك

ما هي األدلة من السنة النبوية التي تدل على لزوم  .١٢

  المنهج السلفي؟
، ١)يلُونَهم الَّذين ثُم يلُونَهم، الَّذين ثُم قَرني، النَّاسِ خَير:  )ول يق
فبيأن أفضل القرون وأكثرها خيرية هي القرون الثالثة األولى، ن 

 يعشْ من فَِإنَّه : )ويقول وهم الصحابة ومن كان على منهجهم، 

نْكُمي مدعى بريلَ فَسا، افًااخْتيركَث كُملَيي فَعنَّتبِس نَّةسو الْخُلَفَاء 

ينيدهالْم ينداشكُوا الرسا تَموا بِهضعا وهلَيع ،اجِذبِالنَّو اكُمِإيو 

ثَاتدحمورِ والُْأم كُلَّ فَِإن ثَةدحةٌ معكُلَّ بِدو ةعلَالَةٌ بِدأي أن ٢)ض ،
أننا لو أردنا أن ال نختلف وأن نكون على نفس المنهج  نيب نبي ال

وبسنة أبي بكر  سنتهك بسمتَنَلْفَ الرباني الذي كان عليه النبي 
   ، المنهج السلفي، وهذا هو وعمر وعثمان وعلي 

                                                           
  .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ١
  .وصححه األلباني رحمهما اهللارواه أبو داود  ٢



  ١٥

 في واحدةٌفَ فرقَةً، وسبعين ِإحدى علَى الْيهود افْتَرقَتْ: ( ويقول 

،نَّةالْج ونعبسي وقَتْ النَّارِ، فافْتَرى وارلَى النَّصنِ عنْتَيث ينعبسو 

 نَفْس والَّذي الْجنَّة، في وواحدةٌ النَّارِ، في وسبعون فَِإحدى فرقَةً،

دمحم هدبِي ي لَتَفْتَرِقَنتلَى ُأمع ثَلَاث ينعبسقَةً، ورةٌ فداحي وف 

،نَّةنْتَانِ الْجثو ونعبسي ويَل النَّارِ، فا: قوَل يسر ،اللَّه نم م؟ ه 

 َأنَا ما: قَاَل الْفرقَةُ؟ تلْك وما: قَالُوا( : ، وفي رواية١)الْجماعةُ: قَاَل

هلَيع موابِي الْيحَأص٢)وفْ، ويهأن اليهود سوف : من هذا الحديث م
، أما تنجو منهم فرقة وكذلك النصارى، ولكن هذا قبل بعثة النبي 

_  :     mبعد ذلك فال نجاة إال لمن كان على نهج اإلسالم، يقول 

  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `l     
سوف مسلمين أن ال الحديث أيضا من مهفْ، وي)٨٥: آل عمران( 

                                                           
  .رواه ابن ماجه وصححه األلباني رحمهما اهللا ١
  .)وَأصحابِي علَيه َأنَا ما( : حسنه األلباني رحمه اهللا بلفظ ٢



  ١٦

منهم والخوارج ومنهم المعتزلة ومنهم الروافض  ١فمنهم يتفرقون
على نهج النبي  تهي من كان كثيرة، فالناجية منها قٌروفالمرجئة 
  وأصحابه ويقول ، هو المنهج السلفي، وهذا : )اُل لَاتَز 

 خَالَفَهم َأو خَذَلَهم من يضرهم لَا اللَّه، بَِأمرِ قَاِئمةً ُأمتي من طَاِئفَةٌ

ا معنى نَعم، فإذا ج٢)النَّاسِ علَى ظَاهرون وهم اللَّه َأمر يْأتي حتَّى
كل م هو ،الفرقة الناجية يالحديثين وجدنا أن الطائفة المنصورة ه

هم القائمون  ، والصحابة عليه النبي كان من كان على ما 
قته، هم الذين ال يضرهم من خالفهم وال من بأمر اهللا على حقي

 تَكُون:  )ويقول ، ، هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيونخذلهم

 يرفَعها، َأن شَاء ِإذَا يرفَعها ثُم تَكُون، َأن اللَّه شَاء ما فيكُم النُّبوةُ

ثُم لَافَةٌ تَكُونلَى خاجِ عنْهم ،ةوالنُّب ا فَتَكُونم شَاء اللَّه َأن ،تَكُون 

ا ثُمهفَعرِإذَا ي شَاء اللَّه ا، َأنهفَعري ثُم لْكًا تَكُونا، ماضع كُونا فَيم 

                                                           
الخوارج الذين يكَفِّرون المسلمين إذا ارتكبوا الكبائر، والمعتزلة الذين : فرق ضالة منها ١

أخرجوا ، والمرجئة الذين ون أصحاب النبي سبوافض الذين ييقدمون العقل على النقل، والر
األعمال عن مسى اإليمانم. 

  .رواه مسلم رحمه اهللا ٢



  ١٧

شَاء اللَّه َأن ،كُوني ا ثُمهفَعرِإذَا ي شَاء ا، َأنهفَعري ثُم لْكًا تَكُونم 

 َأن شَاء ِإذَا يرفَعها ثُم تَكُون، َأن اللَّه شَاء ما تَكُونفَ جبرِيةً،

أي أن األمة ستكون ، ١)النُّبوة منْهاجِ علَى خلَافَةً تَكُون ثُم يرفَعها،
م فيها شرع اهللا على ما كان كُحوي ،في خالفة رشيدة األمرفي آخر 

  .وصحابته  عليه النبي 
د آثار عن الصحابة واألئمة تدل على لزوم هل توج .١٣

  منهج السلف؟
 أصبحتم قد إنكم(  :ابن مسعود نعم، وكثيرة بحمد اهللا، يقول 

 حدثةم رأيتم فإذا، لكم ثُدحوي ونثُدحتُس وإنكم، الفطرة على اليوم

، أي سوف تنتشر البدع والمخالفات والبعد ٢)األول بالهدي فعليكم
اوات، فإذا وجدتم ذلك فعليكم بما كان عليه عن رب األرض والسم

 كان من( : ابن مسعود ويقول أيضا ، وأصحابه  النبي 

ملْفَ انًتَسيتَسن ْؤتُ ال الحي فإن مات قد نبمأولئك ،الفتنة عليه نم 

                                                           
  .رواه أحمد وصححه األلباني رحمهما اهللا ١
  .العلوم جامع في رجب ابن قال كما صحيح بإسناد" السنة" في المروزي رواه ٢



  ١٨

 قلوبا، هاربوَأ األمة، هذه أفضل واهللا كانوا محمد، أصحاب

 وإقامة نبيه لصحبة اهللا اختارهم قوم فًا،لُّكَتَ وأقلها علما، وأعمقها

 بما وتمسكوا آثارهم، في واتبعوهم فضلهم، لهم فاعرفوا دينه،

  .١)المستقيم الهدى على كانوا فإنهم ودينهم، أخالقهم من استطعتم
ا أن الجماعة هي ما كانت على نًيبمرحمه اهللا ويقول ابن المبارك 

 الْجماعةُ منِ: الْمبارك بنِ اللَّه ِلعبدفقد قيل ( :  نهج الصحابة

يني الَّذغنْبي ى َأنقْتَد؟ يو: قَاَل بِهِمكْرٍ َأبب رمعو، ْل فَلَمزي بسحي 

 هُؤلَاء: فَقيَل ،واقد بنِ والْحسينِ ثَابِت بنِ محمد ِإلَى انْتَهى حتَّى

، أي أن الجماعة هم ٢)السكَّرِي حمزةَ َأبو قَاَل ياء؟الَْأح فَمنِ: ماتُوا
  .الذين يسيرون على نهج أبي بكر وعمر رضي اهللا عنهما

وكل قول قيل في دين اإلسالم مخالف  (: قال ابن تيمية رحمه اهللا

التابعون، لم يقله أحد منهم، بل قالوا و لما مضى عليه الصحابة

  .٣)على خالفه، فإنه قول باطل
                                                           

  .موثقون ورجاله الكبير في والطبراني والبزار دأحم ورواه: قال الزوائد ومجمع المسند ١
 .رحمه اهللا للترمذي الصحيح الجامع ٢
 .منهاج السنة ٣



  ١٩

  قواعد وأصول وآداب المنهج السلفي

  ؟المنهج السلفيما هي قواعد  .١٤
   .عقلتقديم النقل على ال :القاعدة األولى

نهج الصحيح من أصحاب القاعدة هي التي تميز أصحاب الم وهذه
قَالمناهج واآلراء المبتدعة، فيدالنص من القرآن والسنة حتى لو  م

عقولنا طالما صادمت النص،  مهِتَّل نَا أن هذا يخالف عقولنا، بنَّنَظَ
 فَلْيغْمسه، َأحدكُم شَرابِ في الذُّباب وقَع ِإذَا : (ومثال ذلك قوله 

ثُم هنْزِعِلي ي فَِإنى فدِإح هينَاحج اءى دالُْأخْرو فَاءقال فقد ، ٢ ١)ش
وبعد  ،)الف العقلألنه يخ ال نأخذ بهذا الحديث؛( : المعاصرين أحد

ذلك بت األبحاث الطبية صحة قول النبي نَي ، وحتى لو لم نعلم
الحكمة من وراء أمر اهللا، فيجب علينا اإليمان والتسليم، فكما قال 

كمة الح إذا اشترطت أن تعرف( : الشيخ الشعراوي رحمه اهللا ما معناه

الحكم كم، فإنك بهذا آمنت بالحكمة وليس بصاحبلكي تؤمن بالح(.  

                                                           
  .                  رواه البخاري رحمه اهللا ١
الحديث ال يعني وجوب الشرب، فلو استقذر الماء بعد وقوع الذباب فله أال يشرب، ولكن  ٢

 .، ورده لكالم النبي لى كالم النبي المخالفة التي نقصدها هي تقديم عقله ع



  ٢٠

قَفعلى المسلم أن يدعقله في فهمها ويستعملاآلية والحديث  م 
، ومن الثابت أنه عقله في صد النص يستعملال وواستنباط الحكم، 

  .ال يوجد نَقٌْل صحيح يخالف عقال خاليا من األهواء
   .رفض التأويل الكالمي :القاعدة الثانية

تفسيره، ويأتي  يقرآن أالتأويل يأتي بمعنى التفسير مثل تأويل ال
 : m  M  Lما يئول إليه األمر، أي ما ينتهي إليه، يقول بمعنى 

  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  PO   N
   kj            i  h    g  f  e    d    c  b  a   ̀   _  ^l    

 ، أما التأويلفهذان التأويالن ال إشكال فيهما )٥٣: األعراف( 
، ١فظ عن ظاهره إلى معنى مرجوحالكالمي المذموم فهو صرف الل

إلى هواه،  َلصيغير المعنى الواضح من اآلية إلى معنى آخر ِليأي 
الخوارج وكَفَّروا الناس بالمعاصي ت لَّضالتأويل النوع من وبهذا 

فعلى المسلم أن يعلم أن األصل هو أن يأخذ  ؛وفُتح باب الشر، إذن
 الدين مدهتاب والسنة؛ ألننا لو فتحنا باب التأويل النْبظاهر الك

                                                           
  . هده اهللا ويأخذ بالمعنى الذي لم يرِأي يترك المعنى الظاهر الذي أراد ١



  ٢١

ظاهر اآلية غير مراد وظاهر الحديث : ( ولكان لكل إنسان أن يقول
  .ويتبع هواه )!!غير مراد، إنما أراد اهللا كذا وكذا

   .التمسك بفهم الصحابة  :الثالثةالقاعدة 
وا مهِموا وفَلَّعونزل الوحي بينهم وتَ ،ألنهم كانوا مع رسول اهللا 

وعقَوقد َأوا لُمالنبي  همرك بفهم الصحابة ، ولكن ليس معنى التمس
  أن نغلق باب االجتهاد، بل باب االجتهاد مفتوح في النوازل

فَبِى على حسب هذه األحداث تَفْواألمور المستجدة، ويالصحابة  مِه
الزمان مع مراعاة تطورات العصر واختالف وقواعدهم ومنهجهم 

  .والمكان
بِتَّوبهذه القواعد تجد أن المسلم الذي يع السلف في منهجهم متَهم 

ل عن زِعنْم وغير ،بالعبادات والمعامالتمهتَم  ،بالتوحيد وقضاياه
ال  هدي النبي  اعبِتَّم ا في إتقان العمللًثَويكون قدوة وم ،مجتمعه
ون كُّزالسلف رحمهم اهللا يكما كان  يزكي نفسه بالطاعات ،١مبتدعا

من حياتهم،  ال يتجزأ اأنفسهم حتى تكون هذه الطاعات جزء   

                                                           
  .االبتداع المذموم هو االبتداع في الدين ١



  ٢٢

أراد أحدهم أن يسأل عن أخيه في : ومن أمثلة ذلك في حياة السلف
ما كنت أظن أن : نه نائم، فقالإ: فقالت له جارية أخيه ،وقت السحر

ألن هذا الوقت ذلك ( ينام في هذه الساعة  أحدا من أمة محمد 
  .)يستجاب فيه الدعاء

  ما هي أهداف الدعوة السلفية؟ .١٥
 .ورسوله مع تثبيت أركان اإليمان اهللالدعوة إلى اإليمان ب .١
ة للكتاب والسنة بالفهم الصحيح كما عبِتَّاألمة اإلسالمية الم تنشئة .٢

 ، ويكون ذلك عن طريق التربيةالسلف عقيدة وعمال يهكان عل
ق المنهج على نفسه بطَا يعالم عالما ربانيبالقدوة، فيكون ال

فيسل تطبيقه على اآلخرينه. 
 ن، ومالكرام  ةبامنهاج النبوة والصح علىإقامة دولة إسالمية  .٣

والحث على التقدم والرقي  ،وحفظ الحقوق ،دعائمها نشر العدل
والدعوة  ،بضوابط الشريعةالرأي والعقيدة وحرية والمساواة 
 .موعظة الحسنة بدون إحداث الفتن والمفاسدبالحكمة وال

  
 



  ٢٣

 كيف عالج المنهج السلفي قضية التكفير؟ .١٦

ا من حديث رسول تكفير المسلم خوفً ونبنَّجتَيالسلف الصالح كانوا 
 ِإن َأحدهما، بِها باء فَقَد كَافر، يا: ِلَأخيه قَاَل امرٍِئ َأيما (: اهللا 

ا كَانِإلَّا قَاَل، كَمتْ وعجر هلَيوكانوا رحمهم اهللا ، ١)ع فَيون قُر
 –والتعيين  ،-قولهم من فعل كذا أو كذا فقد كفرك –بين اإلطالق 

ال  -أي فالن كافر - ؛ وذلك ألن تعيين الشخص-الن كافركقولهم ف
يكَحم عليه إال من عالم راسخ من ورثوا العلم عن رسول اهللا م٢، 

وانتفاء  على الشخص نفسه من انطباق شروط التكفيرالعالم فيتيقن 
ر العلم والقصد واالختيار وانتفاء فُّو، فيتأكد من تَعنهتكفير الموانع 

الذي أوقعه في الجهل والخطأ واإلكراه والتأويل أي التفسير الخاطئ 
ات، بالشبه ُأردوغير ذلك، بل وانتفاء الشبهات؛ ألن الحدود تُالكفر 
في اإلسالم بيقين، فال  َلخَفالمسلم د !بالحكم على مسلم بكفر؟فكيف 

مسلم اإلسالم  فلْوال بشبهة، والخطأ في إدخال َأ كشَيخرج منه بِ

                                                           
  .رواه مسلم رحمه اهللا ١
٢ فال يالتبديع، وال يكون كل همه التكفير أو بالكفر م أي أحد قرأ أو درس بعض الكتبكُح.  



  ٢٤

وقد صح عن النبي  ،من الخطأ في إخراج واحد منه خير : ) أنه

 الصحابةُ نعدون تحديد شخص معين، ولما لَ ١)لعن شارب الخمر
 رجال كان يشربها كثيرا ويلَجفيها كثيرا، قال  د:  )لَا ،نُوهتَلْع 

اللَّها فَوتُ مملع، ِإنَّه بحي اللَّه ولَهسرالكفر،  أقل من، وهذا ٢)و
 نُكَفِّر ولَا( : رحمه اهللا اإلمام الطحاويفالكفر من باب أولى، يقول 

 .٣)ستحلهي لم ما بِذَنْبٍ الْقبلَة َأهِل من َأحدا
 كيف عالج المنهج السلفي قضية التبديع؟ .١٧

تصير الفرقة مبتدعة مخالفة ( : قال الشاطبي رحمه اهللا ما معناه
الدين  ألصل من أصولللفرقة الناجية بأحد أمرين، إما مخالفتها 

وإما بكثرة الجزئيات المخترعة في الدين ولو لم تكن من  ٤اإلسالمي
 .*)فال يعد مرتكبها مخالفا، فافهم ةأصوله، أما وقوع الزلة والفلت

                                                           
 .رواه الترمذي وصححه األلباني رحمهما اهللا ١
 تَلْعنُوه، ال( : ي يعلى الموصلي رحمه اهللا بلفظبرواه البخاري رحمه اهللا، وورد في مسند أ ٢

فَِإنَّه بحي اللَّه ولَهسرو(. 
 .متن الطحاوية بتحقيق األلباني ٣
كرفضهم منهج الصحابة وادعائهم عصمة ن كالروافض الذين خالفوا قواعد كلية في الدي ٤

  .٢/٢٠٠مجلد  بتصرف كتاب االعتصام للشاطبي *                             .بعض البشر



  ٢٥

ما هي أصول األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .١٨

 في المنهج السلفي؟

المنهج السلفي من أصوله أنه ال يسقطُ مكانة الدولة وهيبتها، ومن 
أصول المنهج السلفي أن تغيير المنكر في أمور الدولة يكون 

األمور؛ ألن التغيير باليد باللسان أو القلب، أما اليد فمن مهمة والة 
فالجهات الرسمية فقط هي التي تقيم ، من شروطه الوالية والقدرة

 بِيده، فَلْيغَيره منْكَرا منْكُم رَأى من : )، يقول الحدود في الدولة

فَِإن لَم عتَطسي ،هانسفَبِل فَِإن لَم عتَطسي ،فَبِقَلْبِه ذَِلكو فَُأضع 

، ومن أصول المنهج السلفي أن تغيير المنكر مهما كان ١)اِإليمانِ
حجمه يعهذا المنكر تغيير منكرا إن كانت المفسدة المترتبة على  د

كان سيؤدي  اأكبر من المنكر األصلي، أي ال يجوز تغيير المنكر إذ
شيخ اإلسالم ابن تيمية  رم( : ، ومثال ذلكإلى منكر أكبر منه

يشربون  جند من التتارمه اهللا ومعه بعض أصحابه على رح

   ؟ )شرب الخمر( ِلم ال نُنكر عليهم  :الخمر، فقال له أصحابه

                                                           
  .رواه مسلم رحمه اهللا ١



  ٢٦

، وما ذلك )دعوهم ينشغلون به عن قتل المسلمين: فقال رحمه اهللا
 .١إال مراعاة منه للمصلحة الكبرى

١٩. لَطْكيف ي؟هذا المنهج النبوي ب  
 ُلوين قاعدة هامة وهي قَذختَّلين لذلك، معن طريق المشايخ المؤه

، )من قرأ من الكتاب ضل وأضل (: وغيرهرحمه اهللا اإلمام مالك 

مباشرة، بل بعد أن يجلس مع  فال يبدأ طالب العلم من الكتاب
العلماء الربانيين والمقال ابن سيرين رحمه اهللا، ين الصالحينبِر :   

 )ن تأخذون دينكمإن هذا العلم دين، فانظروا عفيطلب من ٢)م ،
 ، يقول ابن المبارك رحمه اهللاالعلماء الربانيين الذين يخشون اهللا 
لعل الكلمة التي فيها نجاتي ( : لما سئل إلى متى تطلب العلم، قال

  .٣)لم أسمعها بعد
 من من حقه أن يصدر الفتاوي؟ .٢٠

 .وا للفتوىيزجِالمجامع العلمية ولجان الفتوى والعلماء الذين ُأ

                                                           
  .٥٩١٥٦: فتاوى الشبكة اإلسالمية رقم ١
 صفة الصفوة ٣               .رواه مسلم ٢



  ٢٧

نظريا فقط أم في ) السلفية( هل اتباع السلف  .٢١

  السلوك أيضا؟
اتباع الصحابة يكون اعتقادا وعلما وعمال، ظاهرا وباطنا، كما 

، فالوفاء بالوعد ه الصحابة الكرام مهِوكما فَ علَّمنا النبي 
واحترام الغير واحترام الجيران وحفظ حقوق المسلمين وغير 

عمليا مسلما  ُلكِّشَع االعتقاد السليم والمنهج القويم يالمسلمين م
 أحمد بن حنبل رحمه اهللا عن زوجه أم صالحاإلمام صالحا، يقول 

أقامت معي عشرين عاما فما اختلفت أنا وهي في ( : رحمها اهللا

وكان أبو إسحاق الشيرازي رحمه اهللا ماشيا في (  ،١)كلمة

ره الرجل، فنهاه الشيخ الطريق ومعه رجل، فعرض لهم كلب فزج

أي اتركه، فكما أن لنا حقا في  ٢)وبينَه بينك الطَّرِيقُ! مه: وقال له
  .الطريق، فكذلك الكلب له حق فيه

                                                           
  .طبقات الحنابلة ١
 .الم النبالءأصل األثر في سير أع ٢



  ٢٨

همهم جمع المال ( يعيشون بدينهم السلفيون هل  .٢٢

  ؟)أو المناصب في الدولة
والدعوة هو  اء وجه اهللا في األعمالع للصحابة يعلم أن ابتغبِتَتَإن الم

دعوة، بل الدنيا كلها ليست ما كانوا عليه، فالمال ليس الغرض من ال
m  C  B  A ، وهذا ما كان عليه األنبياء والمرسلون مقصدا

 LK  J      I  H    G  FE  Dl  )وهذا ما كان عليه ، )٢٩: هود
كان يتناوب  والتابعون، فها هو عمر بن الخطاب  الصحابة 

ثم يذهب  ى علم الوحي منهقَّلَتَيِل إلى رسول اهللا  مع غيره ليذهب
  .١يناوبه نميأتي ثم للعمل 
٢٣. هل المنهج السلفي يتِّحعلى متبعيه عدم الترويح  م

 عن النفس؟

قد كان النبي النفس للعبادة، و طُشِّنَفالترويح عن النفس يبالطبع ال، 
  نَا اهللا عنهن ويتسامر معهن، فعن يجلس مع نسائه رضيُأم

: قَالَتْ سفَرٍ في  النَّبِي مع كَانَتْ َأنَّها ( :عائشة رضي اهللا عنها
                                                           

 .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ١



  ٢٩

قْتُهابفَس قْتُهبلَى فَسع لَيا رِجلْتُ فَلَممح ماللَّح قْتُهابي، سقَنبفَس 

، معهم طُسبتَيمزح مع الصحابة وي ، وكان ١).... بِتلْك هذه: فَقَاَل
عصر توجد ، وبفضل اهللا في هذا الوكذلك كان الصحابة الكرام 

  .للترويح عن النفسمباحة مجاالت 
  
  
  

  ما مقدار حب الوطن في المنهج السلفي؟ .٢٤
 حب الوطن أمر فطري يستشعر به كل إنسان، وقد كان النبي 

 لَخَير ِإنَّك واللَّه( : يحب وطنه مكة، وقال عندما أخرجوه منها

 ما منْك ُأخْرِجتُ َأنِّي ولَولَا اللَّه، ِإلَى اللَّه َأرضِ وَأحب اللَّه، َأرضِ

بين حب الوطن الذي يدفعنا للبناء  قَرفَال بد وأن نُ لكن، ٢)خَرجتُ
 وبين التعصب األعمى والتقدم والعمل على قوة اإلسالم في األمة
  .لمسلمينالذي يؤدي إلى النزاع والشقاق بين بلدان ا

                                                           
 .رواه أبو داود وصححه األلباني رحمهما اهللا ١
  .رواه الترمذي وصححه األلباني رحمهما اهللا ٢



  ٣٠

  م يأخذن لَم أخطاءأمثلة تبين 

  بالمنهج السلفي

  .ع السلفبِتَّي ملَ نفيها م أأخطاذكر أمثلة معاصرة  .٢٥
 بالمعنىر اآلية أو الحديث سفَيعلينا أن نعلم أنه يمكن أن يأتي أحد فَ

قَاللغوي فقط، أو ييطْد حكما أو يلفَقه بدون دليل، أو ير بالمعنى س
عقله ولو كان عقله  مدقَأو ي ،المعنى الظاهر فونرحن كما يالباط

تفسير الصحابة الذين لمخالفا بذلك يكون التفسير ف ،مخالفا للنص
  : نزل بينهم الوحي، وإليك هذه األمثلة

 : m    t  s  r  q  p  o  n  mفي قوله 
¤  £  ¢   ¡  �~  }  |  {  z  y  xw  v  ul  

هذه اآلية فسرها السلف من الصحابة والتابعين  ،)٥٩: األحزاب( 
لهم بإحسان أنها آية الحجاب، فالحجاب فرض على النساء إلى يوم 

القيامة، وهذا ما يفسره كل من ع هدي السلف، ولكن ظَبِتَّيهمن  ر
وبناته ونساء المؤمنين في  ن هذه اآلية خاصة بنساء النبي يقول إ



  ٣١

يقول إن الحجاب هنا حجاب القلب أي من  دجِوفقط، و عصره 
  !!.تسير المرأة عارية والمهم أن تكون عفيفة

فَفلو أننا تركنا كل مرٍس عقله تاركا ما كان عليه السلف  سبِبح
  .على حسب هواه كٌل رسفَلضللنا، ولَ

فال بد من معيار لفهم النص سواء من القرآن أو السنة،  ؛إذن

  .والمعيار هو فهم السلف

فهو ليس  ريسة يدعون أن اإلنسان ميرِبى الجمست فرقة تُدجِوو
فالذي يصلي أو يصوم أو  مختارا في أفعاله بل مجبور عليها،

معنى كالمهم و يشرب الخمر أو يزني يفعل ذلك بدون إرادة منه،
إذ أنه كيف يدخلهم النار بذنوب هم  ،هذا أن اهللا يظلم العباد القبيح
لو تعلموا تفسير السلف للقرآن في قوله  ولكن !؟رون عليهامجبو
 : m   Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål  )٣: اإلنسان( ،

 : m  ë  ê  é  èç  æ  å  äã   â  á  àوفي قوله 
   í  ìl  )التي  لعلموا أن اإلنسان يختار أفعاله )٤٦: فصلت

  .)٩٦: الصافات ( m  §  ¦  ¥  ¨l  :علمها اهللا وخلقها، يقول تعالى



  ٣٢

كل هذه الضالالت ناتجة عن عدم تفسير الكتاب والسنة  ،وهكذا
كثيرة في  قٌرت فلَّ، وكذلك ضبفهم سلف األمة من الصحابة 

العقيدة منها مومنهاركيات، وقعت في الشِّ ن موقعت في البدع  ن
ومنها من ت صفات اهللا لَطَّع  ألنهم وما إلى ذلك من المخالفات؛

وا نهج جهِتَنْلم ي ،ات وأحاديث النبي نَيوا آيات اهللا البرسا فَملَ
  .وا وأضلوالُّضوا عقولهم وأهواءهم فَمدبل قَ، الصحابة 

ما من آية من كتاب اهللا ( : عبد اهللا بن مسعود وأخيرا  يقول 

   ، ١)نزلت إال وأنا أعلم متى نزلت، وأين نزلت، وفيم نزلت
فهل يفي فَ عقولنابين وي بعد ذلك أن نس ُلقَععقولواآليات  مِه 

وهم ليسوا فقط أئمة في العلم بل وفي اإلخالص،  !؟  الصحابة
 ،ئيخط أن فأحببت قط أحدا ناظرت ما (: يقول الشافعي رحمه اهللا

ذا ، معنى ه٢)إلي ينسبوها ولم الكتب هذه تَعلَّموا النَّاس َأن وددتُ
فقط بدون  ابتغاء وجه اهللا أنه يريد نشر العلم وظهور الحق 

  .سمعة وشهرة
                                                           

  .صفة الصفوة، ترجمة ابن مسعود  ١
 .صحيح ابن حبان ٢



  ٣٣

  السلفية والتقدم العلمي

  هل السلفية دعوة رجعية ال تساير التقدم؟ .٢٦
نحن كمسلمين ساهمنا في التقدم العلمي، فإن كانوا يقصدون بذلك 
التقدم في الحضارة الغربية، فالحضارة الغربية تقدمت في العلوم 

ت وانغمست في نَّدأما في الجانب الروحي فقد تَالمختلفة مادية ال
الوِلح بانغماس األخالق والقفي مفاسد المعاصي واألهواء مي ،   

فهو التقدم في  أما اإلسالم الذي فهمه الصحابة والسلف الكرام
وهو عالقة اإلنسان  ،األخالقيوالروحي لمادي الجانبين العلمي ا

، فال تعارض بين الفهم الصحيح لإلسالم هسفنوتزكية  بربه 
وبين التقدم العلمي المادي، إنما التعارض بين الفهم الحقيقي لإلسالم 

ى هذا االنحالل تقدما؛ مسفال ي ،واالنحالل األخالقي في المجتمعات
في متقدمين المسلمون  وقد كان، ولهذا فقواعد اإلسالم ترفض ذلك

، شرع اهللا ب متمسكينعندما كانوا علوم الطب والمعمار وشَتَّى ال
أيام الدولة  -وقد كانت بغداد عاصمة الدنيا كلها أيام العباسيين 

وخرجت أوروبا من عصور الظالم والتخلف  -القوية اإلسالمية



  ٣٤

، وال ننسى أن نذكر قول على يد الحضارة اإلسالمية في األندلس
  .١)اكُمدنْي بَِأمرِ َأعلَم َأنْتُم : )النبي 
والفنون ما موقف المنهج السلفي من أنواع التقدم  .٢٧

  ؟واآلداب
اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف علمنا فيما مضى أن السلفية هي 

، وهذا ال يتعارض مع التطور العلمي، والسلفي ليس هذا األمة
، بدون عمل وال مشاركة في بناء أمته الملتحي المعتكف في مسجد

لهدي الصحابة الذين  عبِتَّهو الملسلفي ابل  ،هذه ليست صورته
جد من السلفيين األطباء ويو كانوا يملئون األرض حياة،

ورؤساء مكاتب ن والمهنيون والتجار المعلمون ووالمهندسو
لهم  دهشْممن ي المصانع والمتاجر والشركات المحاسبة ومديرو

ذوق اللغوي أما اآلداب واللغة والبالغة والتالناس بالثقة واألمانة، 
يحض  السلفي ال يعارضها، بل الجميل والفنون المباحة فالمنهج

على التعلم والتطور، وأما إن كان المقصود هو المون والخالعة، ج

                                                           
 .رواه مسلم رحمه اهللا ١



  ٣٥

إن كنتم تُسمون العري واالختالط ف ،هذه الرذائل عنفالسلفية بعيدة 
والقصص التي تفسد المبادئ المذموم واألحضان والقبالت 

كل  مكْالشرع الحنيف فيه هو ح مكْفح ا فبئس الفن؛فنً واألخالق
ي ضريعلم أن ذلك ال ي عنده نخوة وعزة ،إنسان غيور على دينه

ل للرذيلة ويستثير صَؤ، ثم ما قيمة اإلعالم الذي ياهللا ورسوله 
ي ضرفمثل هذا ال ي !الكامنة ويؤصل للفوضى والخيانة؟الرغبات 

فعلى  !أم إنه إشعال لنار الشهوة؟ وتمثيلاء ، وهل هذا غناهللا 
قَاإلعالم أن يم رسالة منضبطة تنهض باألخالق والقيم والمبادئ د

ت مداإلسالمية، ولو تناولنا مسألة الفن من الناحية العملية، فماذا قَ
األفالم والمسلسالت لشبابنا وأطفالنا طوال السنوات الماضية؟ هل 

ساهمت في نشر قالحياء والفضيلة في نفوسهم؟ مِي !لَّهل عتهم حب م
أترك للقارئ الكريم اإلجابة ليجيب س! تهم دينهم؟ملَّهل ع! أوطانهم؟

الفن الحالي رسالة سامية أم تحطيم لقيم المجتمع غالب بنفسه، هل 
  :وأخيرا أسألك سؤاال واحدا !؟الفاضلة

اع هذه ى اهللا وأنت عاكف على مشاهدة وسمقَلْهل تحب أن تَ

  الرذائل؟



  ٣٦

  غيرهم عمواقف السلفيين م

  ؟١ما موقف السلفية من األقباط .٢٨
ا نَبه رنَيمن أهل الكتاب وب وقبلهم النبي  هو موقف الصحابة 

 قائال : m  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i
  zy  x  wl  )طالما نحن وهم في بلد ف، )٨: الممتحنة

المنهج إن ، بل نقول ط إليهمسقْونُهم ربِنُفعلينا أن  نوتعايشواحد م
 دالحق للنصارى، فق يحفظالسلفي صمام أمان للنصارى؛ ألنه 

 َألَا(  :يقول خيرا كما في صحيح مسلم، باألقباط  وصانا النبي 

نم ا ظَلَمداهعَأوِ م هانْتَقَص َأو قَ كَلَّفَهفَو هطَاقَت خَذََأ َأو نْهًئا مشَي 

، وقد أجمعت األمة على ٢)الْقيامة يوم حجِيجه فََأنَا نَفْسٍ طيبِ بِغَيرِ
 نمفَ، )أهل ذمة رسول اهللا ( وجوب حماية أهل الذمة أي 

  . يتعرض لهم بغير حق فقد اعتدى وعصى الرسول 

                                                           
فاللفظ يدل على الجنسية وال يدل على  األقباط هم المصريون القدامى قبل الفتح اإلسالمي، ١

  .الديانة، ولكن اشتهر بين الناس تسمية النصارى باألقباط
  .رواه أبو داود وصححه األلباني رحمهما اهللا ٢



  ٣٧

في  تح اإلسالمي مع النصارىالمسلمون يعيشون منذ الفوما زال 
والسلفيون أحرص الناس على احترام هذه العهود وهذه أمان، 

األصول النبوية، فقد حدثت منذ فترة فتنة في اإلسكندرية بعد أن قام 
بعض النصارى في كنيسة محرم بك بتمثيل مسرحية فيها استفزاز 

وتظاهر المسلمون، وقام أحد رموز  ب الشريطرسوتَ ،للمسلمين
المسلمين المتظاهرين أن يعودوا،  نوطلب مالدعوة السلفية هناك 

  .الفتنة وانطفأتاألمر للقضاء  كرِوتُ
ما موقف السلفيين من اختفاء كاميليا شحاتة  .٢٩

  وأخواتها الالتي أعلن إسالمهن؟
 كان أو غير مسلم امسلم إنسانكل موقفهم هو موقف كل مسلم بل 
بالمطالبة بظهور هؤالء النسوة وردمسلمات كُ نإلى بيوته نهأو  ن

إسالمهن، فهذا ال يرضاه  ، أما أن يختفين؛ ألنهن أعلننصرانيات
 أحدبشر، ومع ذلك فالسلفيون لم يقوموا بأي عمل فيه عنف، بل إن 

، يجدهادعاة السلفية لما هربت فتاة نصرانية مع مسلم استطاع أن 
  .اأهلهها إلى درالنصراني ولما علم أنها ما زالت على دينها 



  ٣٨

ما موقف المنهج السلفي من إجبار النصارى على  .٣٠

  ؟الدخول في اإلسالم

ال يجبن من أصول الدين اإلسالمي قوله إون، بل ر:  m    Ò  Ñ
  ÕÔ  Ól  )وقوله )٢٥٦: البقرة ، : m  d  c  b  a

  g  f  el  )٩٩: يونس(كْ، فال يره على اعتناق دين  أحد
غير مسلم على اتباع شريعة  أحد ربجي ، ومن باب أولى الاإلسالم
  .اإلسالم
  من الكنائس؟ المنهج السلفيما موقف  .٣١

لما دخلوا  يفعلون كما فعل الصحابة المتبعون للمنهج السلفي 
مصر، تركوا الكنائس ال يهدمون شيئا، بل كان السلفيون يحافظون 

ة ثور خاللعلى هذه الكنائس والمعابد في وقت االنفالت األمني 
  .يناير ٢٥
 ؟في المنهج السلفيما حكم السياحة والسياح  .٣٢
ها، ولكنهم السياحة وال يحرمون ونال يمنعللمنهج السلفي  ونالمتبع

   المجتمع اإلسالمي، يطالبون بضوابط تتوافق مع أخالقيات 



  ٣٩

احة، الدعارة والخمور من أجل رواج السي تركفال يجوز مثال 
وأن  أن الرزق من عند اهللا ن منقَّيتَونَ ولكن نعتمد على اهللا 

طَبقْنَا ، فإن في عاله لَّج الرزاقالمسلم الحق ال ينال رزقه بمعصية 
وعلينا أن نعلم  ،أرزاقنا كارِبا فينَّى عضري الحنيف فاهللا  شرعنا

أننا لو كسبنا مليارات بسبب سياحة ال توافق شرع اهللا سوف نخسر 
أمراض وأوبئة وكوارث، ومن المعروف أن  ما يماثلها في صورة
السياحة جعلنا  فلوة وليس عندها سياحة مثلنا، ينهناك دوال كثيرة غَ

الجميع، وسيأتي  سوف يكون ذلك سببا أن يحترمناشرع اهللا لمالئمة 
 لبالدنا أفاضل الناس بدال من أراذلهم، وكل هذا الخير دعوة لديننا

خالص ياح بهذا النهج مع اإلوسوف يكون هذا التعامل مع الس
     : ، يقول إلى ديارناوالتفاني في تثقيفهم جيدا سببا لجذبهم 

 m  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C  B   Al     
ذكر فوإذا تدبرنا هذه اآلية لوجدنا الخير الكثير، ، )٩٦: األعراف( 

هذه البركات أي أنواع من البركة، وكذلك بين أن ) بركات( اهللا 
 المتقين من الناس ليس من السماء فقط بل وكذلك منعلى  حتَفْتُ

  .األرض



  ٤٠

وهذا ال يعني أنهم إذا دخلوا بغير التزام في ملبسهم أو حياتهم أن 
  .وهم على هذه الحال حتىمان لهم حق األ نتعرض لهم بسوء، بل

من اآلثار الفرعونية  المنهج السلفيما موقف  .٣٣

  وغيرها؟
ق أي أحد أن يتعدى على سلطة الدولة في هذه اآلثار؛ ليس من ح
، فقد أو غيرها تماثيلسواء كانت آلثار يتعرضون بسوء لولهذا ال 

ولم يفعلوا في  مصر مع الصحابة  دخل عمرو بن العاص 
  .اآلثار شيئا بدليل وجودها إلى اآلن

  من الشيعة؟المنهج السلفي ما موقف  .٣٤
ون بسي الشيعةفي ضالل مبين، ف المتبعون للمنهج يرون الشيعة

ُأمنَا عائشة رضي اهللا  يسبونويكفرونهم إال القليل و الصحابة 
ون من ءربتَأي الذين ي عنها، وعليهم مآخذ كثيرة، وهم الروافض

في هذا العصر  همرِدن قَهم وينتقصون مونَبسيو أصحاب محمد 
ومنتشرون في بعض البلدان، ، ودولتهم اآلن إيران كل عصر في و
خطر على اإلسالم وخطر على أمن البالد وأخالق العباد،  مهفَ



  ٤١

 متشْي نمن ع َلِئعندما سوفيهم قال اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا 
ويقول اإلمام ، ١)على اإلسالم اهرما ُأ( : أبا بكر وعمر وعائشة 

قوما أشهد بالزور من ما رأيت في األهواء ( : رحمه اهللا الشافعي

  .٢)الرافضة
 ؟بالصوفية المنهج السلفي عالقةما  .٣٥

التصوف فهما صحيحا، فيزهد  مهِمن فَمنهم الصوفية ليسوا سواء، ف
كِّفي الدنيا وال يتركها، بل يعمل ويد بِتَّويهدي النبي  ع  والصحابة

كْويثُكْر من العبادة والورع، ومنهم طائفة وهي كثيرة تَثيها البدع ف ر
والمخالفات فيتفرقون إلى فرنزل اهللا بها من سلطان، ما أ ق

 نألولياء ويذبحون لهم ويقيمون الموالد التي فيها ميتوسلون با
وال الصحابة وال  ذلك الرسول  َلعالمخالفات ما فيها، وما فَ

£  :    m، يقول مع أن منهم األولياء وفيهم آل البيت  التابعون
  ¥  ¤  ³  ²  ±°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦

                                                           
١ رحمه اهللا للخالل ةنَّالس. 
  .الكبرى اإلبانة فيرحمه اهللا  بطة ابن أخرجه ٢



  ٤٢

 ̧     ¶  µ  ´ l  )ومع ذلك يبين لهم )١٦٣ – ١٦٢: األنعام ،
 لَيس عملًا عمَل من(  :قال السلفيون هذه البدع ويعلمونهم أن النبي 

هلَينَا عرَأم وفَه دوينصحونهم بالتي هي أحسن، فمن اهتدى فإنما ١)ر ،
  .ومن ضل فإنما يضل عليهايهتدي لنفسه 

  من األضرحة؟ المنهج السلفيما موقف  .٣٦
 والنَّصارى الْيهود اللَّه لَعن( : قال أما األضرحة فإن النبي 

صالة في عن ال فقد نهى النبي ، ٢)مساجِد َأنْبِياِئهِم قُبور اتَّخَذُوا
ن هذا هو قول ن يفعل ذلك؛ ألم حصنْ، فيالمساجد التي فيها أضرحة

وقول العلماء األجالء واألئمة على مر ، وفهم الصحابة  النبي 
ذلك أئمة األزهر العصور وقول أئمة األزهر السابقين، فقد أنكر 

ا أن هذا ما أنزل اهللا به وَأإلى اآلن؛ ذلك ألنهم ر هؤالقدامى وعلما
إلفتاء إمام دار افمن سلطان، وأن السلف الكرام ما فعلوا مثل هذا، 

بهدم القبة المشيدة على  يالمصرية الشيخ محمد عبده رحمه اهللا يفت
الشيخ العالمة عبد المجيد المصرية شيخ األزهر مفتي الديار وقبر، 

                                                           
 .رواه مسلم رحمه اهللا ١
 .ما اهللارواه البخاري ومسلم رحمه ٢



  ٤٣

سليم رحمه اهللا يحرالدفن في المسجد وإقامة المساجد على القبور  م
أن النذر للموتى أصحاب األضرحة حرام ذكر يتحريما قاطعا، و

ويؤكد ، وكذا فضيلة المفتي نصر فريد واصل حفظه اهللا إلجماعبا
شيخ األزهر مفتي الديار المصرية الشيخ العالمة حسن مأمون 

هب إلى أن تعظيم األضرحة أن هذا شرك باهللا، كما ذرحمه اهللا 
ق الشرك، ومن رواسب الجاهلية، وأن اِلزمن موالتوسل بالموتى 

ام قطعا ومناف للشريعة وفيه تقبيل األعتاب ونحاس الضريح حر
، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير األوقاف إشراك باهللا
يؤكد أن النذر ألصحاب األضرحة واألولياء  سابقا المصرية

مع هذا فإن السلفيين ال يهدمون و ،الصالحين باطل بإجماع الفقهاء
أضرحة وال شيء من هذا، وانظروا إلى التاريخ، متى هدم 

  .!؟ت هذه األضرحة إلى اآلنينمنذ أن بحا السلفيون ضري
  
  



  ٤٤

الذي يرتكب  ن م المنهج السلفيما موقف  .٣٧

 ؟ةصيالمع
                              : قوله ل ؛إلى الخير وإلى طاعة اهللا ورسوله  يدعوه

 m  b  a   ̀  _   ̂  ]l  )٥٥: الذاريات( ،   
 َأن من خَير لَك واحدا رجلًا بِك اللَّه يهدي لََأن فَواللَّه:  )وقوله 

كُوني لَك رممِ حجاء ِل( ، ١)النَّعفسرق بيت اإلمام النووي  ص

ألنه بسرقته سوف رحمه اهللا فخاف اإلمام النووي على اللص؛ 
وهبتك ما : ي خلفه ويقول، فأخذ يجراهللا  بِضيتعرض لغَ

له هذه  به، أي يريد اإلمام رحمه اهللا أن ي٢)!!سرقته، فقل قبلت
  .خاطر حتى ينقذ اللص من اإلثم يبِطالمسروقات بِ

  ؟غير المحجباتمن  المنهج السلفيما موقف  .٣٨
عن المنكر برفق متبعين  وننهاهنن بالمعروف، يجب أن نأمره

 من ينْزع ولَا زانَه، ِإلَّا شَيء في يكُون لَا الرفْقَ ِإن : )قوله 

                                                           
  .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ١
  .وردت القصة في كتاب المنهل العذب الروي ٢



  ٤٥

ءِإلَّا شَي ١)شَانَه ،نيالحجاب؛ لقوله  فريضةلهم  فنُب:   m  n  m
  |  {  z  y  xw  v  u    t  s  r  q  p  o

 ¥  ¤  £  ¢   ¡  �~  }l  )وأن الحجاب )٥٩: األحزاب ،
تغطي جسدها عدا الوجه ة جسدها كله أو أأن تغطي المرباختصار 
ال قوالن عند السلف، ويشترط في الحجاب أنه وهما والكفين، 
، وال يكون الجسدال يصف، أي ال يكشف و فُّشال يويكشف 

ف صمن تحته، وال يكون ضيقا فيالجسد  فيشفالملبس خفيفا 
  .الجسد
  ما عالقة السلفية باألزهر وعلمائه؟ .٣٩

مية عظيمة، خدمت اإلسالم بدايةً نوضح أن األزهر مؤسسة إسال
أللف عام وال تزال، وقدمت لألمة عشرات األلوف من العلماء، 

فهي قلعة علمية عريقة يتَعنِّ زي، والبد أيضا أن بها كل مسلم س
ها وخدمها ألوف العلماء الذين كانوا في جرخَنذكر أن هذه المؤسسة تَ

  موقف األزهر على منهج السلف، أو أهل السنة والجماعة، ولكن 
                                                           

 .رواه مسلم رحمه اهللا ١



  ٤٦

على الرغم من وحدة  السلفي تشددايرى في المنهج  "الرسمي "
المصادر العلمية بين السلفية واألزهر متمثلة في األئمة األربعة أبي 

مصادر السنة ( حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والمصادر السنية 
، متمثلة في كتب السنن المشهورة ومنها البخاري ومسلم) النبوية
سوء الفهم هذا، ولكي  و قيادات األزهر للتحاور إلزالةندعونحن 

أن يقبلوا دعوتنا،  عاون جميعا لخدمة اإلسالم، فنرجونعمل ونت
وليناقشونا بالحجج، وسوف نطرح أيضا ما نراه من سلبيات 

قْباألزهر الشريف، والسلفيون يون الحق أينما كان دون حرج أو لُب
 .ا أن تتمسك بهذا المبدأ العظيمتعصب، وعلى قيادات األزهر أيض

  ؟المنهج السلفي بالجماعاتما عالقة  .٤٠

 ،و التعصبأالمسلمون جماعة واحدة، وال يجوز التحزب : أوال
في  والتكامل بغرض التنظيم والتعاونع مجفي أي تَولكن ال إشكال 
بحيث يكون تعدد الجماعات للتنوع والتخصص بشرط  أمور الدعوة
لتعصب المذموم أي الوالء والبراء للجماعة؛ االبدع والخلو من 



  ٤٧

وأي  ،١)منْتنَةٌ فَِإنَّها دعوها(  :عن التعصب  لقول رسول اهللا
 والصحابة  جماعة أو أي فرد فيها ابتعد نسبيا عن منهج النبي 

  .فقد ابتعد عن النهج القويم
 ما هي الوهابية وما عالقة السلفية بها؟ .٤١

ولد عام  ،محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا نسبة للشيخالوهابية هي 
وكان الناس  ،)السعودية اليوم( م في الحجاز  ١٧٠٣ -  ه ١١١٥

فدعاهم  ،وقتها في غاية االنحراف عن التوحيد وعن دين اهللا 
وهدي الصحابة  ك بسنة النبي سمإلى المنهج السلفي وهو التَ

نقول عالقة  وال يستقيم أنعده على ذلك آل سعود، ساالكرام، و
السلفية هي المنهج الذي  بل ،لسلفية ليست جماعةبهم؛ ألن ا السلفيين

ن يسير عليه ، وهذا المنهج يجمع ميجب أن يسير عليه المسلمون
  .في كل عصر وفي كل قطر

                                                           
 .رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ١



  ٤٨

  العمل السياسي وتأسيس األحزاب

وِلم  ؟ما هو موقف السلفيين من السياسة والحكم .٤٢

  ؟االنتخابات فيما مضىلَم يشاركوا في السياسة و
منهج شمولي  وأصحابه  المنهج الذي كان عليه الرسول  :أوال

يشمل كل مناحي الحياة، العبادات، المعامالت، السياسة، االقتصاد، 
̈   ©   m  ª كل مجاالت الحياة،   §  ¦  ¥  ¤  £

«l  )ليسوا فقط علماء الدين السلفيون  :وثانيا، )١٦٢: األنعام
أيضا المحاسبون واالقتصاديون والمهندسون م هوالدعاة بل 

كما قلنا إن السلفية منهج  هألن؛ وما إلى ذلكوالمحامون والسياسيون 
لكل المسلمين، وكان السلفيون ال يشاركون في االنتخابات لوجود 

  :موانع ثالثة
، أي المجلس هو أن مجلس الشعب كان سلطة تشريعية مطلقة: أوال

شَالذي يرإذ  ؛، فيكون المسلم حينئذ في حرجن شرع اهللابعيدا ع ع
كيف بالمسلم أن يقم ٩٦في سنة  انفرج األمر ، ثمبهذا ر فُ المست ر



  ٤٩

قانونا ال  ردصوي عرشَأنه ال يجوز للمجلس أن يب ١المادة الثانية
كان القذف اإلعالمي : ثانيا، فزال بذلك هذا المانع يوافق الشرع

، بارحوتُ ىصقْكل من خالف، فإما أن توافق وإما أن تُه لدشُعلى َأ
  .المعارضة كانت ديكورا ديمقراطيا ال تأثير له: ثالثا

 وهو أند الدافع للمشاركة، جِوهذه الموانع و ضعفتأما اآلن فقد 
بالشرع  ديقَالحرية المطلقة التي ال تُينادي ب الذي - الفكر الليبرالي

يحمل هذا الفكر، وا دستورا ُئشنْأن ي أصحابهيحاول  -الحنيف
بعيدا عن نهج القرآن والسنة، فوجب على كل فبالتالي سوف يكون 

، فيشارك بالدخول في غيور على دينه أن يشارك بطريقة أو بأخرى
البرلمان أو التصويت لمن يجده على خير محافظا على هوية البلد 

  .د ودين العبادإلنقاذ هذا الدستور والبال وكل ذلك ،اإلسالمية
  

                                                           
١ وهي المادة التي عوتنص فيما تنص على أن الدين اإلسالمي هو دين  ١٩٨٢ت في سنة لَد

  .لمصدر الرئيسي للتشريعالدولة وأن الشريعة اإلسالمية هي ا



  ٥٠

تيار المرشحين للبرلمان ما هي معايير اخ .٤٣

  وهل يجوز أن يكون الرئيس نصرانيا؟ ؟والرئاسة
  :معايير اختيار المرشحين والرئيس

الكفاءة في إدارة : ثانيا، من يحقق الهوية اإلسالمية للبالد: أوال
: ثالثاابية والخدمية في المجلس أو غيره، مهمته التشريعية والرق

      : m  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~lنزاهة، يقول ال

  .، أي الكفء النزيه)٢٦: القصص( 
يجوز ذلك في دين رب  وبالنسبة لترشيح النصراني للرئاسة، فال

       : m  f  e  d   c  b    a  `lلقوله  :أوالالعالمين، 

ن في ديار مسلم في المسلميال ، أي ال يتحكم غير)١٤١: النساء( 
   يتولى الوالية العامة من أن على قد أجمع العلماء  :ثانيا اإلسالم،

ن األغلبية في هذه الديار أل :الثثا المسلم الذكر،هو ) الرئيس( 
 ؟للمسلمين وأنها بالد إسالمية، فكيف يكون رئيسهم على غير دينهم

مي هو دين إن الدين اإلسال"  :السيما والمادة الثانية في الدستور تقول

   ،"الدولة وإن الشريعة اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع



  ٥١

الخروج  الشرع أجازفقد  :رابعا ،يكون الرئيس مسلما أن هوهذا معنا
، فكيف ٢)كفر ظاهر( منه كفر بواح أي  ردالذي ص ١على الحاكم
:  m  k  j  i  h، يقول أصلي كما هو كافرنُحكِّم حا

p   o  n  m  l   rql  )خامسا ،)١٧: المائدة: شَلم يع ر
حتى يكون المسئول  ؛ وذلكأن تتزوج المسلمة بغير المسلم اهللا 

 كلها عن البيت مسلما، فكيف يكون المسئول عن بيوت المسلمين
 نحدث  مثال في أمريكا أو أوروبا َأهل : نقول وأخيرا !؟غير مسلم

كَحم؟كانم رئيس على غير ملة أغلبية السه!.  
جواز رئاسة المرأة  المنهج السلفيهل يرى  .٤٤

  للجمهورية؟
، ٣)امرَأةً َأمرهم ولَّوا قَوم يفْلح لَن ) :بالطبع ال يجوز؛ لقوله 

وهذا ال ، الفقهاء على هذا، وهذا ما يوافق العقل والفطرة قَفَواتَّ

                                                           
  .وذلك عند أمن الفتنة والمفاسد، وال بد من الرجوع إلى أهل العلم الربانيين ١
  .والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما اهللا ٢
  .رواه البخاري رحمه اهللا ٣



  ٥٢

لحياة، يتنافى إطالقا مع ما للمرأة من دور عظيم في جميع نواحي ا
 نياهللا ب هذا الدور وبه رسوله نَي وكذلك أحوال الصحابيات ،

 رضي اهللا عنها زوج النبي  ةَملَس م، ولنا في ُأرضي اهللا عنهن
في أصعب الظروف  على النبي  يرشالقدوة الحسنة، فقد كانت تُ

قْويُلب  كانة فالمرأة لها الم، مشورتها ويكون في المشورة كل خير
ت بفهي األم التي تربي األجيال، هي التي رالهامة في المجتمع، 

العظماء من المسلمين، هي الزوجة التي تهيئ بيت زوجها وأوالدها 
التهيئة التي تساعدهم على مواجهة الحياة، وكذلك لها أن تعمل في 

مختلفة طالما أنها ال تنافي الشرع ووقارها وطالما مجاالت العمل ال
  .أو العمل في حاجة إليها ،جة إلى العملفي حا
   ؟السلفي من المعاهدات المنهجما موقف  .٤٥

في المعاهدات سواء مع المسلمين أو غير  طُرِتَشْالمنهج السلفي ي
المسلمين أن ال تعارض شرع اهللا، ومجِِرذلك إلى أهل العلم  ع



  ٥٣

 ِإلَّا سلمين،الْم بين جاِئز الصلْح : )والخبراء المتخصصين، يقول 

  .١)حراما َأحلَّ َأو حلَالًا، حرم صلْحا
 ؟األحزاب السياسية المنهج السلفي من موقفما  .٤٦

  وما حكم التعاون معها أو إنشائها؟
على أساس الدين  يخْتَاراألصل في الدولة اإلسالمية أن الحاكم 

مستشاريه أن ن حق مجلسه ووالكفاءة والنزاهة، وكذلك إذا أخطأ فم
ه على ذلك وكذلك ويساعدويأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر 

من حق عامة الشعب، ولهذا ال يجوز التحزب وعمل األحزاب 
فإنشاء األحزاب إذ أنها ليس لها فائدة، أما الواقع الحالي،  ؛ضده

فتكون مسألة  ؛ليس له مثال سابق حتى يكون فيه مذهب للسلف
يها المصالح والمفاسد وتختلف الفتوى فيها باختالف ف ردقَاجتهادية تُ

فالدولة قائمة على التعددية الحزبية، الزمان والمكان واألحوال، 
جد أحزاب ليبرالية وأحزاب يسارية منهجهم فصل الدين عن وتو

الدولة ويرأي هو الذي يشرع (  ن أن الشعب مصدر التشريعو

                                                           
 .رواه الترمذي وصححه األلباني رحمهما اهللا ١



  ٥٤

ت السلفيون كُس، فهل ي)ماألحكام بدون الرجوع إلى شريعة اإلسال
وأن الكتاب  ،الذين يرون أن اإلسالم دين ودولةوالتيار اإلسالمي 

قد يستمر ويتركونهم ينشئون دستورا للبالد التشريع  اوالسنة مصدر
فيه هذا الفساد، فيه الحرية العارية عن الدين و عشرات السنين

المؤازرة للحفاظ ن المشاركة وورم يهواألخالق؟ بالطبع ال؛ ولهذا فَ
  .على هوية مصر اإلسالمية مع التناصح من التحزب المذموم

المنهج السلفي بتطبيق الشريعة  يطالبلماذا  .٤٧

  ؟اإلسالمية
والتي هي في كل  اهللا  أوجبهتطبيق الشريعة اإلسالمية ألن 

فيرى المنهج ، )٥٧: األنعام(  m £¢  ¡  �  ~l مجاالت الحياة 
ذلك وينفضوا عنهم غبار الجهل لالناس  تهيئةأن عليهم  السلفي

، وال بد هنا من التنبيه وسوء الظن الذي وضعته األنظمة السابقة
 مكُحهي التي تَالدولة الدينية بالمفهوم الغربي هو أن  على أمر هام

فليس  - لى قراراتها صفة القداسة الدينيةبالحق اإللهي وتضفي ع
فيها محاكم التفتيش التي وتقيم  - من حق أحد أن يعارض أو يناقش



  ٥٥

ا في داخل تحاسب الناس على مالعذاب الشديد لمن يخالفها، و
 ، فهذه الدولةوتحارب العلم وتحتكر الرأيافتراء وحقدا، صدورهم 

ها، ولكن الدولة في اإلسالم قائمة على قُبطَوال ي ال يعرفها اإلسالم
لهي، بل الشورى والعدل والرحمة، والحاكم ليس له قداسة وحق إ

ن م اضوفَوليس نائبا عن اهللا وال م ،رفيحاسب ويعزُل إذا انح
قبللَّه، بل إن التشريع المطلق حق خالص هللا ج ال، والحاكم وع

    .واإلمام يخطئ ويصيب ويراجع
والثورة السلمية موقف السلفيين من المظاهرات هو ما  .٤٨

  بشكل عام؟

أن التغير الحقيقي المنشود الذي على يرى السلفيون قاطبة  :أوال
الطاعة والمخالفات إلى من الغفلة  نهج النبوة هو تغير النفس

|    {  ~   �  ¡   : mمن رب األرض والسماوات؛ لقوله والقرب 
   §¦  ¥  ¤  £      ¢l   )ولقوله )١١: الرعد ، : m   ¦  ¥

   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §l  )يرى :ثانيا، )٧: محمد 
السلفيون أن الحكم البائد كان حكما ظالما جائرا بعيدا عن النهج 



  ٥٦

 ،الخالفيسع فيه  بحالمنهج السلفي ألنه منهج ر :ثالثا، القويم
 حكمها في وال يوجدالمظاهرات في حد ذاتها وسيلة لتحقيق هدف و

طْقَ نَصعفيه، فَ العلماءاالجتهاد بين  غسا ،بالوجوب أو الحرمة يمن 
على ظنه أن المصالح أكبر من المفاسد أجازها؛ ولهذا تجد كثيرا غلب 

من السلفيين كانوا في المظاهرات، ومن اجتهد وغلب على ظنه أن 
فَ المفاسد أكبر من المصالح أو أنها وسيلة غير صحيحة ابتداءنَمها ع

وخوفا من أن تحدث الفتنة والشقاق والحروب  خوفا على الناس
لسلب وهتك األعراض وما إلى ذلك من المفاسد، األهلية والقتل وا

ولكنهم في نفس الوقت كانوا حريصين على المشاركة في اللجان 
والمؤسسات، ثم بعد الثورة خاضوا الشعبية وفي حراسة البيوت 

المفاهيم وتوعية الناس بالوعي اإلسالمي القويم معارك تصحيح 
حداث مراعية أن وإنشاء قاعدة شعبية فاهمة لما يدور حولها من األ

يكون الدين اإلسالمي هو المهيمن على فكرها مشاركة في بناء 
 ، ونظرا ألهمية األمر وما يترتب عليهالوطن على أسس سليمة

ألنهم يرون  ؛فعلى المسلم أن يرجع إلى العلماء الربانيين ليفتوه
  .الفتنة قبل وقوعها



  ٥٧

  رد الهجوم على السلفيين
٤٩.  هجمثلإلى السلفيين من اعتداءات ماذا تقولون فيما و:  

أحد  حادثة قنا وقطع أذن اشتباكات بين السلفيين والنصارى؟

    االعتداء على المواطنين من قبل السلفيين؟ هدم األضرحة؟

 .السلفية توالي النظام؟ البرادعي؟ تطرفهم وقت االستفتاء؟/ د

ع أن ستطينهذه الهجمات عارية عن الحقيقة والمنطق بل والعقل، و
هذه البالغات بأنها من مجهول ضد مجهول على بعض  نصف

وعلى شيء معدوم، هي هجمات على اإلسالم في حقيقة األمر 
وهذا الهجوم له أسباب كثيرة ومتعددة، فالذين ال  اإلسالمية،الهوية 

يريدون إسالما وال أخالقا وال منهجا يضبط الدنيا بالدين يزعجهم 
مي بشرائعه الخير أن في الدين اإلسال جدا هذا الفكر، وال يعلمون

 التيمنحرفة عن النهج الصحيح الفكار األ، أما والهدى والبركة
مرجعية إسالمية   ليس لهاالتي مدنية ال دولةينادي أصحابها بال

 يمثُِّل تطبيق الشريعة اإلسالميةأن  يرونعقيدة وعمال، فهؤالء 
وا فُلِّكَالحدث ولم ي فالصحف تناقلترهم، افكتطبيق أعقبة في طريق 

 ا ويحققواأنفسهم أن ينزلوا إلى الميدان وأماكن الحوادث ويصورو



  ٥٨

ليتبينوا ما يقولونه، ولكنهم روجوا هذه االتهامات بدون بة، وقد نَي
         : m Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Çlقال 

  .واهللا المستعان )١١١: البقرة( 
أن أعلن اإلعالم أن السلفيين قطعوا أذن أما مسألة قطع األذن، فبعد 

ا، بعد أسابيع يعلن رئيس لجنة المصالحة في قنا نَا في قحد نصراني
فعل شيئا إن هذا الرجل بل ، "لم يكن للسلفيين دخل في ذلك: " أنه

هناك، فتجمهر عليه الناس  واألخالق في بلدته خارجا عن العرف
في  ١نه ال يوجد حدإسالميين، ثم إتدخل وحدث ما حدث بدون 

مما يدل على الكذب والتدليس والهجوم على  ،قطع األذنباإلسالم 
  .اإلسالم بوجه عام والسلفية بوجه خاص

فكذب وغير صحيح، وهي حرب إعالمية  أما مسألة هدم األضرحة
منظمة أرادوا بها ابتداء أن يشعلوا نار الفتنة بين المسلمين واألقباط 

لَّولكن اهللا سدءوا يشعلونها بين السلفية والصوفية، فبم.  

                                                           
آلخر في القصاص وهو إذا قطع أحد أذن اأما الحدود فال يوجد فيها قطع األذن، ولكن يوجد  ١

  .الجاني قصاصا متعمدا فيقطع ولي األمر أذن



  ٥٩

وقد أكدت التحقيقات أن السلفية ال عالقة لها بذلك، وقال شاهد عيان 
توف ولوإن زجاجة م(  :وهو عضو لجنة الفتوى وواعظ في القرية

، ثم )ت عليهم في الصالة ولم يكن هناك صاحب لحية واحديقلُْأ
تهام السلفيين بهدم ربما تجد الجريدة التي كتبت بخط عريض خبر ا

ما قالته، ثم ألم يذكر  تنفي صغيريناألضرحة تراها في عمودين 
أن السلفية عاشت مع الصوفية قرونا طويلة، فأين  نوالمفترهؤالء 

  ؟هدم األضرحة الذي يزعمون
البرادعي / دالبرادعي، فقد أعلن / االعتداء على دأما موضوع 

  .ث له من تعرضه لالعتداءنفسه أن السلفيين ليس لهم عالقة بما حد
أما قولهم إن السلفيين حيقولوا نعم باسم لوا الناس في االستفتاء كُر

هذه المسألة  :السبب األوللسببين،  االتهاماتالدين، فهذا أغرب 
ألن  :السبب الثاني، )ال( قالوا اجتهادية بدليل أن بعض السلفيين 

الدين وهذا هو خدمة السلفيين وغيرهم من اإلسالميين هو  هدف
م كل مجال من مجاالت ظِّنَفكرهم ربط كل أمر بالدين؛ ألن الدين ي

فالمنهج السلفي حقيقة يحرك أتباعه باسم الدين في كل أمر، الحياة، 
ثم ِلم لَم تتكلموا عما حدث في الكنائس عندما حشدوا الناس باسم 



  ٦٠

الدين؟ بل قالوا من لم يصسوف  )ال( ـ ت بويج من الملكوت خْر
  !!السماوي

فاإلجابة هي وماذا  !!السلفيين كانوا موالين للسلطة أما االدعاء بأن
تقولون عن هؤالء السلفيين الذين كانوا في السجون يذَّعفقد ! ؟ونب 

وكانت حركاتهم وسكناتهم يرصدها األمن ويحسبها لألذى تعرضوا 
وكانوا ممنوعين ية، في النها قنواتهم الفضائيةعليهم ثم أغلقوا لهم 
الم وهذا اإلعالم قهذه األ بسبب، بل من األمن من السفر إال بإذن

، فهل من يوالي في العهد البائد ذاقوا الكبت واالنعزال االجتماعي
  .!السلطة يتعرض لكل هذا؟

  !وإلى هذا الظلم إلى هذه االفتراءات -أيها القارئ الكريم –فانظر 
فال يسعنا إال ما وسا عن مورون أو يظْلَمن لسلف عندما كانوا ي

  يعصي اهللا، فيخافون عليه ويدعون له بالهداية
  لهم الحق رهِظَْأفَ ،ونحن نقول اللهم إن كانوا ظلمونا جهال منهم

  ،وإن كانوا ظلمونا تعمدا وزورا

  منهج السلف القويمفاغفر لهم واهدنا وإياهم إلى 



  ٦١

  الخاتمة
والصحب الكرام،  السلفي نهج الرسول وأخيرا فهذا هو المنهج 

نهج اإلسالم بفطرته الخالصة التي لم تتعكر بأفكار المبتدعين، هذا 
وأولياء اهللا الصالحين من  هو المنهج الذي سار عليه الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن أخطأ أحد  آل بيت النبي 
طأ من أخطأ وسوف وقد أخ -المنتسبين إلى هذا النهج القويم 

  : فاإلنصاف والعدل والدين يقول -يخطئ من يخطئ
  .ال المنهج بأسره ،يعاقب المخطئ

 -أيها القارئ الكريم -وفي ختام هذه الرسالة، وبعد أن تعرفت 
وأئمة  والصحابة  على فضائل المنهج السلفي، منهج النبي 
  :الهدى على مر العصور، نسألك سؤاال واحدا

  !!؟هل أنت سلفي؟



  ٦٢

  
رقم   املوضــــوع

  الصفحة
  ٢ .مقدمة اللجنة العلمية

  ٥ .معنى السلف في اللغة

  ٥ .معنى السلف والسلفية في االصطالح

  ٦ ؟السلفيالمنهجمن مؤسس

  ٦ ؟أو مذهب فقهيجماعةةهل السلفي

  ٧ ؟لماذا التسمية بالسلفية

  ٩ ؟الفرق بين السلفية والسلفيينما 

  ٩ ئ الذي يسير على المنهج السلفي؟هل ممكن أن يخط

  ١٠ هل يوجد أحد وصيا على منهج السلف؟

  ١١  هل كل من حلق لحيته أو لم يلبس ثوبا قصيرا ال يسمى سلفيا؟

  ١٢ هل للسلفي زي خاص؟

  ١٣  ما هي األدلة من القرآن على لزوم المنهج السلفي لكل مسلم؟

  ١٤  على لزوم المنهج السلفي؟ما هي األدلة من السنة النبوية التي تدل

  ١٧ .آثار عن الصحابة واألئمة تدل على لزوم منهج السلف

  ١٩ ما هي قواعد المنهج السلفي؟

  ٢٢ ما هي أهداف الدعوة السلفية؟

  ٢٣ كيف عالج المنهج السلفي قضية التكفير؟



  ٦٣

رقم   املوضــــوع
  الصفحة

  ٢٤ كيف عالج المنهج السلفي قضية التبديع؟

  ٢٥  ي أصول األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنهج السلفي؟ما ه

لَطْكيف ي٢٦ هذا المنهج النبوي؟ب  

  ٢٦ ؟من من حقه أن يصدر الفتاوي

  ٢٧ نظريا فقط أم في السلوك أيضا؟)السلفية(هل اتباع السلف

  ٢٨  ؟)الدولةهمهم جمع المال أو المناصب في (هل السلفيون يعيشون بدينهم

  ٢٨  هل المنهج السلفي يحتِّم على متبعيه عدم الترويح عن النفس؟

  ٢٩ ما مقدار حب الوطن في المنهج السلفي؟

  ٣٠ .ع السلفبِتَّلم ينفيها مأخطأأمثلة معاصرةاذكر 

  ٣٣ هل السلفية دعوة رجعية ال تساير التقدم؟

  ٣٤  والفنون واآلداب؟ما هو موقف المنهج السلفي من أنواع التقدم

  ٣٦ ما موقف السلفية من األقباط؟

٣٧  إسالمهن؟ ما موقف السلفيين من اختفاء كاميليا شحاتة وأخواتها الالتي أعلن  

  ٣٨  ما موقف المنهج السلفي من إجبار النصارى على الدخول في اإلسالم؟

  ٣٨ ما موقف المنهج السلفي من الكنائس؟

  ٣٨ ؟المنهج السلفيفياحما حكم السياحة والسي

  ٤٠ من اآلثار الفرعونية وغيرها؟المنهج السلفيما موقف

  ٤٠ من الشيعة؟المنهج السلفيما موقف

  ٤١ بالصوفية؟المنهج السلفيما عالقة

  ٤٢ من األضرحة؟المنهج السلفيما موقف



  ٦٤

رقم   املوضــــوع
  الصفحة

  ٤٤ صية؟ما موقف المنهج السلفي من الذي يرتكب  المع

  ٤٤ من غير المحجبات؟المنهج السلفيما موقف

  ٤٥ باألزهر وعلمائه؟ةالسلفيما عالقة

  ٤٦ بالجماعات؟المنهج السلفيما عالقة

  ٤٧ ما هي الوهابية وما عالقة السلفية بها؟

وِلم لَم يشاركوا في السياسة وقف السلفيين من السياسة والحكم؟ما هو م

  مضى؟واالنتخابات فيما 
٤٨  

ما هي معايير اختيار المرشحين للبرلمان والرئاسة عند السلفيين؟ وهل يجوز 

  أن يكون الرئيس نصرانيا؟
٥٠  

  ٥١ جواز رئاسة المرأة للجمهورية؟المنهج السلفيهل يرى

  ٥٢ ما موقف المنهج السلفي من المعاهدات؟

  ٥٣  اون معها أو إنشائها؟وما حكم التع نهج السلفي من األحزاب السياسية؟ما موقف الم

  ٥٤ المنهج السلفي بتطبيق الشريعة اإلسالمية؟يطالبلماذا 

  ٥٥  موقف السلفيين من المظاهرات السلمية والثورة بشكل عام؟هو ما 

  ٥٧ .رد الهجوم على السلفيين

  ٦١ الخاتمة

  ٦٢ الفهرس

  


