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 نشأته:

  بيةمجهورية مرص العر ،التابعة ملحافظة كفر الشيخ ،بقرية خاطر ـه 1384ولد سنة، 

 .1406من جامعة طنطا سنة  ،شعبة اللغة العربية ،كلية الرتبية يفوخترج 

   مدرسًا بالثانوية بإدارة بيال التعليمية ِّين وع. 

   ن م لن ص  وقد حن  ي،الرشعبحفظ القرآن الكريم وطلب العلم  ه  ر  غن واعتنى منذ ص

ثم مارس العمل الدعوى منذ كان طالبًا بالثانوية  ،شاء اهلل له أن حيصل ذلك ما

 العامة.

  وتوجيهه تربيته يف األثر أكرب -اهلل رمحها-وكان ألمه. 

 :والدعوي العلمي منهجه

ال يعدل بمنهجهم  ،بمنهج السلف الصالح للعلم ووو متعل  ل  منذ طلبه األو  ::: 

ته وظهر ذلك يف تعلقه وعناي ،فلم يتأثر فكره قط بأي منهج خيالف منهج السلف ،منهجاً 

-محهام اهلل تعاىلر-ابن القيم وتلميذه  ،سيام كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية ال ؛بكتب السلف

الذي  -رمحه اهلل تعاىل-وثالثهم الكوكب املنري جمدد عرصه الشيخ حممد بن عبد الوواب  ،

كل ذلك عىل يدي كوكبة من العلامء  ،غرس فيه من خالل كتبه حمبة التوحيد والدعوة إليه

  .-إن شاء اهلل-الراسخّي واجلهابذة الربانّي سيأيت ذكروم 

املؤمنّي والرصاط املستقيم الذي عليه  سبيل وويرى أن السبيل األوحد للنجاة  :::

ن وذا أ}و، عقيدة وعبادة ودعوة وأخالقاً  ؛أول السنة واجلامعة من سلف األمة وأئمتها

فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم  رصاطي مستقيامً 

وين ، واالرتباط بدواوثني الركب بّي أيدهيم ،وذلك بلزوم علامء األمة األكابر ،تتقون{
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نيها ول السنة العظام ومباصفهي احلاوية أل ،السنة املعروفة التي قررت السنة وأوضحتها

 الضخام.

 :اإلجازات العلمية

  :أوال: اإلجازات ىف القرآن الكرمي  

 بياهنايف القرآن الكريم جتمع القراءات العرش كلها؛ و إجازات حصل عىل عدة 

 كالتال: 

 عىل إجازة حفص عن عاصم بتوسط املنفصل حصل. 

 حصل عىل إجازة حفص عن عاصم بقرص املنفصل. 

 عىل إجازة بقراءة ورش عن نافع   حصل. 

 عن  قالون -عاصمشعبة عن  -املكي ]ابن كثري بجمع قراءات حصل عىل إجازة

  [.نافع

  ابن عامر الشامى  -]أبو عمرو البرصىبجمع قراءات حصل عىل إجازة– 

 [.الكسائى

 .حصل عىل إجازة بقراءة محزة الزيات براوييه خلف وخالد 

  وب يعق –حصل عىل إجازة بجمع القراءات الثالث املتممة للعرش ووي ]أبو جعفر

 خلف العارش[. –
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  اإلجازات ىف السنة النبوية: :ًاثانيا 

ية العلمية باألسانيد املتصلة بروا جازاتاإل العديد منعىل  -وفقه اهلل-حصل الشيخ 

كتب ووالعقيدة، وغريوا؛ كالكتب الستة يف احلديث، ، والفقه، كتب احلديث العديد من

، وذلك عىل يد األئمة؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمام املجدد حممد بن عبدالوواب

 :-ال احلرص عىل سبيل املثال- ؛ منهمكوكبة من أول العلم

  من طري  ولده. ؛-رمحه اهلل-التوجيري  بن عبدالله ودمح   العالمةالشيخ 

 د املدرس باملسج ،-رمحه اهلل-حمي الدين بن صالح عبد الرمحن فضيلة الشيخ

 .-سابقاً -النبوي 

 مشايخه:

 ،لسلفيّياعىل يد كوكبة من أكابر علامء العرص  -حفظه اهلل-تتلمذ الشيخ وشام البييل 

 .عظيامً  بدروسهم وجمالسهم انتفاعاً  وانتفع ،وانتهل من علومهم ،واستفاد منهم

تي إىل ثنبعضهم عند فمنهم من الزمه مالزمة طويلة تراوحت ما بّي السبع سنوات 

  .عند البعض اآلخرسنة  ةعرش

 منهم على سبيل املثال:نذكر 

  :-ه اهللرمح-بن باز بن عبداهلل عبد العزيز  مساحة الشيخ الوالد [1]

 سنوات سبع زمهال الذي ،-عرصه يف اإلسالم شيخ-مشاخيه وأكربوم  ووو أجل  

 -البغوى تفسري -كثري ابن تفسري)  :اآلتية الكتب رشح ىف املتنوعه دروسه حرض ،تقريباً 
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 رائضالف – إغاثة اللهفان - اداملع زاد -النسائي سنن – مسلم صحيح – البخاري صحيح

 .كثري وغريوا ،(املجيد فتح  -الدرر السنية  -

  :-اهلل فظهح-صاحل بن فوزان الفوزان  الشيخ الفقيه السلفي [2]

 :مثل ؛من كتب العقيدة والفقه واحلديث درس خالهلا عديداً  ،سنة ةثنتي عرشزمه وال

 وكان ،-احلمد وهلل-وغريوا كثري  ،(القيم ابن نونية – التوحيد كتاب –)العدة رشح العمدة 

 .-رمحه اهلل– عبدالعزيز بن متعب األمري بمسجد ذلك

  :ة كبار العلماءعضو هيئ، -رمحه اهلل-صاحل األطرم  الشيخ الفقيه املريب [3]

 ،وفتح املجيد ،العدة رشح العمدة) :من قرأ عليه ،أربع سنوات زمه حوالوقد ال

  وكان بمنزلة الوالد له. ،وغريوا ،(والورقات

  :عضو هيئة كبار العلماء،-رمحه اهلل-اهلل بن غديانعبد يه األصويلالشيخ الفق [4]

 :ثلم ؛واستفاد منها كثرياً  ،فتاءن دروسه بمسجد اإلدارة العامة لإلم وقد حرض عديداً 

 (.وغريوا ،الفقه أصول كتب وبعض  – التنديد إبطال –)نيل األوطار 

  :-اهلل رمحه-اللحيدان بن حممد الشيخ العالمة الفقيه/ صاحل  [5]

 وا.وغري (،قواعد ابن رجب) :مثل ؛وقد حرض بعض دروسه يف الروضة واستفاد منها

  من  عديدبالالعلامء يف لقاءات خاصة وعامة انتفع فيها  كام التقى الشيخ بالعديد من

 ومنهم عىل سبيل املثال: ؛املسائل واملباحث العلمية، والتقريرات التأصيلية
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  :-ه اهلل رمح-حممد بن صاحل العثيمني الفقيهالشيخ العالمة  [1]

 بفضل– عظيامً  وانتفع به انتفاعاً  ،وقد التقى به الشيخ لقاءات متعددة خاصة وعامة

 .وعلمية منهجية مسائل يف -اهلل

  :-اهلل رمحه– عبد الرزاق عفيفي الشيخ العالمة املحقق [2]

 .عظيامً  به انتفاعاً وانتفع يف منزله  به التقى وقد

  :-حفظه اهلل-ربيع بن هادي املدخلي  الشيخ العالمة املحدث [3]

 .عظيامً  وانتفع به انتفاعاً  ،يف منزله خاصة وعامةلقاءات عدة وقد حرض له 

  :-حفظه اهلل- البدر العباد بن محد عبد املحسن الشيخ العالمة املحدث [5]

النبوي أثناء تردده عىل املدينة يف مواسم احلج وقد حرض له بعض اللقاءات باملسجد 

 والعمرة.

 ..الكثري تركنا ذكرمه خش ية اإلطاةلمن العلامء  وغريمه
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 :أعماله الدعوية

 لقيت من عديدة سنوات بعد -وحفظها اهلل حرسها–منذ أن نزل الشيخ إىل مرص  :أوالً 

 منهج ىلع الرشعي العلم تعليم يف جاداً  سعياً  يسعى ووو اململكة علامء أكابر يد عىل العلم

 علمياً و ومنهجياً  مسلكياً  عظيمة استفادة منهم استفاد الذين العلامء طريقة وعىل السلف

أصيل العلمي الشامل يف فروع العلم ومواده من كتب السلف الت عىل تركز والتي ،ودعوياً 

سواء يف االعتقاد أو الفقه أو احلديث أو غريوا، مع الرتكيز عىل حفظ املتون  ؛املعتمدة

 1444حتى هناية عام  سها الشيخالتي در   والرسائل الكتب جتاوزتالعلمية، ولذا فقد 

تب بّي ك ما ،-واملنة احلمد وهلل–كتاب ورسالة يف شتى العلوم  (1500) وألفاخلمسامئة 

سام السالسل أق كام ترى ذلك يف ؛ملتأخرين واملعارصينوكتب للعلامء ا ،لسلف املتقدمّيل

 .الرسمي للشيخ املوجودة يف املوقع والدورات العلمية

أخرى  له دروس -حفظه اهلل-إن الشيخ ف ،باإلضافة إىل دروس الفجر اليومية :ثانياً 

 حرصاً  ؛ةبرشح الكتب والرسائل السلفي يقوم فيها أيضاً  ثابتة يف العديد من حمافظات مرص

منه عىل نرش التوحيد وحماربة الرشك والتعريف بالدعوة السلفية وإظهار حقيقتها النقية يف 

 .-اهلل حرسها–ربوع مرص 

ما يقوم به من دورات علمية تأصيلية  أيضاً  -وهلل احلمد-ومن جهوده البارزة  :ثالثاً 

بة مخسامئة بلغتمتنقلة يف مجيع فروع العلم  دورة علمية حتى منتصف عام  (500) قرا

 يف خالهلا جهود علامء األمة عىل مر القرونمن  زن رن ب  أن  ،يف شتى حمافظات مرص ، وذلك1444

 .نرش العلم والسنة
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 مدرسة علمية لتحفيظ املتون العلمية يف شتى أنواع العلومكام أنشأ الشيخ  :رابعاً 

 .الرسمي جتدوا عىل املوقع ةيف مستويات أربع -واملنة احلمد وهلل– الرشعية

لمية أكاديمية الرشاد الع"نشأ أ-وفقه اهلل–ومن اجلهود عرب الشبكة فإن الشيخ  :خامساً 

ة يف والتي تنتظم فيها الدراس ،"للتعليم عن ب عد للتأسيس يف مقدمات العلوم الرشعية

بة العرشين كتاًبا بالرشح الوايف النافع  (20) دورات متتابعة أهنى الشيخ فيها تدريًسا قرا

 .-زاه اهلل خرياً ج–تقريبًا  ، أهنى فيها مجيع فروع العلمللطالب املبتدئ واملتوسط واملتقدم

يه والتي تنتظم ف ،"مدرسة غيث األثر السلفية"كذلك من اجلهود امللموسة  :سادساً 

ويتم  ،حيث يقدم للطالب املناوج املطلوبة ؛إرشاف الشيخعد بدراسة رشوح العلامء عن ب  

اختباره يف وذه املناوج التي تشمل قسمّي؛ قسم دراسة رشوح العلامء، وقسم حفظ املتون 

 العلمية، وللطالب أن جيمع بينهام.

برنامج فتاوى "ومن جهود الشيخ يف الدعوة ونرش السنة وتعليم الناس  :سابعاً 

والذي جييب الشيخ فيه عىل أسئلة املتابعّي وتنرش فتاواه مسموعة ومرئية عرب  ،"األربعاء

 .فتوى (14000) أربعة عرش ألف 1444 عام يف منتصف بلغتوالتي  ؛الشبكة

ملحوًظا من خالل مرشوع  وتامماً إ الكريم كذلك يعطي الشيخ تفسري القرآن :ثامناً 

–سري الصحابة االتفاسري السلفية ابتداء بكتب تف ل  والذي تناول فيه ج   ،تفاسري السلف

نا بتفاسري التابعّي، وتابعي التابعّي، ومن تبعهم إىل يوم للقرآن، ومروراً  -ريض اهلل عنهم

بتوفي  – ريساً وتد تناوله الشيخ رشحاً إال  و يف التفسري مشهوراً  كتاباً تكاد جتد ال حتى  ،وذا

 . -اهلل
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ومن جهود الشيخ البارزة التصدي بكل قوة وحزم بالرد العلمي عىل أول البدع  :تاسعاً 

 أسامءوم، واألوواء ممن فضح طريقتهم، وبّي انحرافهم، من غري مواربة وال مداونة، مظهراً 

سالًكا يف ذلك طري  األئمة الراسخّي، والعلامء املاضّي  وأعامهلم، ومناوجهم،

ال بألفاظهم يف اجلرح والتعديل، ف واملعارصين، من غري غلو مشّي، وال جفاء مهّي، متقيداً 

ردوده و ،-احلمد وهلل–حتى حصل به نفع عظيم  اإلفراط والتعدي وال التفريط والتمييع،

 .واالنتفاع عموجودة عىل املوقع ملن أراد االطالعليهم 

 للطالب، وتبصريوم بمسالك العلامءكام اوتم الشيخ باجلوانب الرتبوية  :عارشاً 

 ن له األثر الكبري يف نفع الطالب.مما كا ،ومناوجهم
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 منهج الشيخ ومعتقدهخالصة 

أن تبدأ البد و -صىل اهلل عليه وسلم-يعتقد الشيخ أن الدعوة عىل منهاج النبي  

أن نجعل ذلك مرتكزوا األصيل الذي شأن دعوة األنبياء واملرسلّي و ؛بالتوحيد واالتباع

 بل تنتقل معه إىل غريه. ،ال تنتقل عنه

ننا م نقال اهلل جل وعال:  ل  سن ا أنر  من  أنن ه  الن إ   }ون
ي ه  ي إ لن

ول  إ ال  ن وح  س  ن ر 
ننا قنب ل كن م  ن إ ال  أن َلن

ون   ب د    [.25:األنبياء] {فناع 

وا  الّلن : وقال تعاىل ب د   اع 
والً أنن  س   ر 

ة  ِل أ م   ك 
ث ننا يف  د  بنعن قن لن وتن }ون ب وا  الط اغ 

تنن  اج   { ون

 [.36:النحل]

 صىل-: ملا بعث النبي قالابن عباس ( عن 7372صحيحه )روى اإلمام البخاري يف و

 قال له:  ؛معاذ بن جبل إىل نحو أول اليمن -اهلل عليه وسلم

إنك تقدم عىل قوم من أول الكتاب، فليكن أول ما تدعووم إىل أن يوحدوا اهلل تعاىل، »

 .احلديث «..

يعتقد الشيخ وجوب اعتزال كل الفرق واجلامعات والطوائف املخالفة لسبيل  

 ،افضوالرو ،واملعتزلة ،والقدرية ،واملرجئة ،كاخلوارج ؛القديمة منها واملعارصة ،املؤمنّي

 ،واحلزب الرسالين ،والتبليغ والدعوة ،واألخوان املسلمّي ،والصوفية ،واألشاعرة

 ،القاعدةتنظيم و ،الدواعشفية، وكذا بالدعوة السل واحلزب السكندري املسمى زوراً 

 ،يرباليةوالل ،ملانيةاوالعوالرأساملية،  ،والرسورية، وكذا الشيوعية ،والقطبية ،واحلدادية
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؛ وكلها مذكورة عىل سبيل املثال ال احلرص؛  وإال فالرباءة من كل )الظالمية( والتنويرية

 ، والتحذير منها فريضة الزمة.مجاعة ختالف مجاعة املسلمّي العامة واجبة

م  اهلل جل وعال: قال  و  ر  ن امن أنم 
 إ 
 
ء م  يف  َشن  ن ه 

تن م  ينعًا ل س 
ان وا  ش  كن م  ون يننه 

ق وا  د  ينن فنر 
}إ ن  ال ذ 

} ل ونن عن ان وا  ينف  م ب امن كن ننِبئ ه   ث م  ي 
 
 [.159:األنعام] إ ىلن الّل

، قال: قال ريض اهلل عنهام عن عبد اهلل بن عمرو( 2641روى الرتمذي يف جامعه )

 : -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ئيل تفرقت عىل ثنتّي وسبعّي ملة، وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعّي ..» وإن بني إرسا

ما أنا عليه »، قالوا: ومن وي يا رسول اهلل؟ قال: «ملة، كلهم يف النار إال ملة واحدة

 العالمة األلباين رمحه اهلل[.. ]حسنه «وأصحايب

: كان قال ريض اهلل عنه حذيفة بن اليامن( عن 3606روى البخاري يف صحيحه )

خمافة  ؛عن اخلري، وكنت أسأله عن الرش -صىل اهلل عليه وسلم-الناس يسألون رسول اهلل 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك » ...وفيه:أن يدركني، 

 .«وت وأنت عىل ذلكامل

من غري حتريف وال  ،عىل ظاوروا -عز وجل-يعتقد الشيخ إجراء صفات اهلل  

زيه بال من طريقتي املعطلة واملمثلة؛ وإنام التن متربئاً  ؛ومن غري متثيل وال تكييف ،تعطيل

 تعطيل واإلثبات بال متثيل.

 :"الواسطيةالعقيدة "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 
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(( 
 
 ب الل 

ن  يامن نن اإل  
م   ك تناب ه  ؛ ون

ه  يف   ننف سن
فن ب ه  صن ن  ب امن ون يامن ول  ، اإل   س   رن

ه  ب ه  فن صن ب امن ون د  ون نم  -ه  حم 

ل من  سن  ون
ي ه  لن ىل  الل   عن ري   ، -صن ن  غن

يف   م  ري    ،حتن ر  ن  غن
م  ، ون يل 

ط  الن تنع  ي يف   ون الن متن ث ي ،تنك   ـها. .((ل  ون

 وعمل يزيد وينقص؛ واالستثناء يف اإليامن عىل غري يعتقد الشيخ أن اإليامن قول 

مع اعتقاد التالزم بّي الظاور والباطن فال يتصور  ،وجه الشك قول السلف ومعتقدوم

من  إال من مات غري متمكن   ،وجود إيامن يف القلب دون حركة اجلوارح وعملها يف الظاور

مل أحاديث وعليه حت   ،أو مات قبل فرضه ،هبا أو كان يف أزمنة الفرتات جاوالً  ،العمل

 ،كن منهمتم ،ترك أعامل اجلوارح بالكلية ووو قادر عليه إذافال يصح إيامن العبد  ،الشفاعة

 .واملرجئة من جهة أخرى ،من طريقتي اخلوارج واملعتزلة من جهةيف ذلك  متربئاً  ؛عامل به

 (:611/  2) "الرشيعة"يف كتاب  -رمحه اهلل-ي قال اإلمام اآلجر

ل وا )) من م  -اع  إ ي اك  نننا الل   ون
مح  ي ه   -رن لن ين عن

ّين أنن  ال ذ 
ل م  ء  امل  س  لنامن ىلن مجن يع   ع  ب  عن

اج  نن ون يامن أنن  اإل  

ن ه  الن جت  ز   وا أن لنم  ، ث م  اع  ح 
ر  ا نون ل  ب اجل  من عن ، ون

ان  ر  ب الِلسن ا إ ق رن ، ون ل ب  قن ي   ب ال  د  ون تنص  و  ، ون نل    ئ  اخل 

ن  ب اللِ  يامن ه  اإل   عن ونن من ال  أنن  ينك 
ي   إ  د  الت ص  ل ب  ون قن فنة  ب ال  ر  نع  الن جت  ز  امل   ن ط ًقا، ون

ان  ع   ئسن ، من ل ب  قن فنة  ب ال  ر 

ال   صن
ث  اخل   ه  الث الن ذ   ون

لنت  ف يه  م  ا كن ، فنإ ذن ح 
ر  ا نون ل  ب اجل  من ونن عن ت ى ينك  ، حن

ان  ن ط    ب الِلسن انن كن  ؛ون

نًا م  ؤ  ّين  ،م 
ل م  ء  امل  س  لنامن ل  ع  قنو  ، ون ن ة  الس  ، ون آن  ر  ق  كن ال 

ل  ىلن ذن  ((. ـها.دنل  عن

 (:166 صـ) "اإليامن"يف كتاب  -رمحه اهلل- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

خربت أن ناساً يقولون: من أقر بالصالة والزكاة : وأ  حدثنا احلميدي قالوقال حنبل: ))

 ؛من ذلك شيئًا حتى يموت، ويصيل مستدبر القبلة حتى يموتوالصوم واحلج ومل يفعل 

ً بالفرائض  ،فهو مؤمن ما مل يكن جاحدًا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيامنه إذا كان مقرا
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اح، وخالف كتاب اهلل وسنة رسوله وعلامء واستقبال القبلة، فقلت:  ن وذا الكفر الرص 

وا إ  املسلمّي ر 
ا أ م  من { اآلية، قال اهلل تعاىل: }ون ه  الِدينن ّين لن

ن خم  ل ص  وا الل  ب د  ينع 
 ـها. ((.ال  ل 

عدم تكفري املسلم باملعايص والذنوب ولو بلغت ما  -وفقه اهلل-يعتقد الشيخ  

؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، تعاىل كان حتت مشيئة اهلل ؛عليها ومن مات مرصاً  ،بلغت

ر اهلل الرشوط وانتفاء املوانع، ووذا ال يغف استيفاءوإنام يكفر من أرشك باهلل أو كفر به بعد 

 له رشكه.

 :"أصول السنة"يف  -رمحه اهلل-قال اإلمام أمحد 

هد عىل)) الن نش  الن ننار أحد من ون ل يعمله بجنة ون من قب لنة ب عن نرجو للصالح ونخاف  ،أول ال 

ي ه   لن نة اهلل ،عن مح  ه  رن و لن ج  ننر  ء املذنب ون
ه  ، ونخاف عىل امل  ِس  ق ي اهلل بذنب جيب لن من لن الن ار  هب ون

ي ه   لن ائ ًبا غري مرص عن ِيئنات ؛تن ن الس  و عن ف  ينع  ن عباده ون بنة عن يقبل الت و   ون
لني ه  من و ،فنإ ن اهلل ينت وب عن

قد أقيم  يه ون
ينالق  ن   الد 

نب يف  ل ك الذ  لني ه  حد ذن ته ؛عن ارن ف  ون كن ول ا ؛فنه  س  ن رن نربن عن  اخل 
اءن يف  امن جن  هللكن

سلم-  ون
ي ه  لن يه م   ،-صىل اهلل عن

من لق    ون
ت ي اً رص  ن وب ال  جبن هبن  قد غري تائب من الذ  تو  ا اس 

وبنة اءن  ؛فنأمره إ ىلن اهلل ؛ال عق  إ ن شن اءن عذبه ون ه  إ ن شن ه  ، غفر لن فر لن مل يغ  ر عذبه ون
اف  من لق يه من كن (. (ون

  ـها.  

يعتقد الشيخ عدم جواز محل السالح عىل املسلمّي وسفك دمائهم أو تفجريوم  

 .هلم وأعراضهمأو استحالل أموا 

 ، عن-ريض اهلل عنهام-عن عبد اهلل بن عمر روى البخاري ومسلم يف صحيحيهام 

 .«فليس منا ؛من محل علينا السالح: »عليه وسلم، قالالنبي صىل اهلل 
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 فهو املخول بإقامة ؛أن املؤاخذة للمستح  إنام مرجعها للسلطانكام يعتقد الشيخ 

 وو أو من ينيبهم عنه. ،احلدود وتطبي  العقوبات

 :"أصول السنة"قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف 

ة )) م 
نئ  ود إ ىلن األ  ة احل  د  إ قنامن اضون الن ينازعهم ،من م ون لني ه  ي سن ألحد أنن يطعن عن  ((. ـها.لن

راً  ،أن اجلهاد ال يكون إال مع األئمة واحلكام يعتقد الشيخ   ؛كانوا أو فجاراً  أبرا

 تقى هبم.ل إال من ورائهم وي  فال يقاتن 

 :"أصول السنة"قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف 

ام )) من عن اإل  اض من ة ال رب والفاجر الن ي  والغزو من ينامن
ق  م ال  كإ ىلن ينو  ة  ،رت  إ قنامن ء ون فني  ة ال  من س 

ق  ون

الن ينازعهم م ون لني ه  ي سن ألحد أنن يطعن عن اض لن ة من م 
نئ  ود إ ىلن األ   ((. ـها.احل  د 

اإليامن بالقدر خريه ورشه بمراتبه األربع؛ العلم، والكتابة،  الشيخ يعتقد 

العباد  ؛ من القدرية القائلّي بخل يف ذلك من القدرية واجلربية ربئاً مت ؛خلل واملشيئة، وا

ألفعاهلم، واجلربية القائلّي بنفي نسبة األعامل إىل العباد عىل احلقيقة، فاألولون غالون يف 

 .-جل وعال- إثبات مشيئة العبد، واآلخرون غالون يف إثبات مشيئة الرب

 (:142/ 1) "رشح السنة"يف  -رمحه اهلل-قال اإلمام البغوي 

ا )) وــــن ري   اد ، خن بــــن
ع  ل  ال  امن    أنع 

ال  اىلن خــــن عــــن ن تن دن أنن  الل  تنقــــن ع  ون أنن  ي  و  ، ون م 
ض  الز   فنر 

ر  دن قــــن ال  ن  بــــ  يامن اإل 

لن أنن  خين   بـــ   قن
 َ و ف  نح  ح  امل   الل و 

م  يف  لني ه  ا عن بنهــن تن ا، كن وــن ِ رشن الن الل   ون ، قـــن م  ه  اىلن -ل قن تنعــن ه  ون انــن ب حــن : -ســــــــــ 
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{ ]الصافات:  ل ونن من ع  ا تن من م  ون ك  لنقن الل   خن قنالن الل   96}ون ل  -[ ، ون جن ز  ون ِل -عن ال    ك  : }ق ل  الل   خن

د:  ع  { ]الر 
 
ء قنالن 16َشن  ل  -[ ، ون جن ز  ون نناه  -عن ق  لن  خن

 
ء ل  َشن  ا ك  ر: : }إ ن  من قن { ]ال 

ر  دن  [ .49ب قن

، غن  يئنت ه 
شــــــــ  من  ون

ت ه  ادن إ رن ، ون
ه  ر  قندن  ون

 
 الل 
 
اء ضــــــــن ا ب قن ل هن ، ك  ينة 

صــــــــ  نع  امل  ة  ون الط اعن ، ون ر  ف  ال ك  ن  ون يامن ن ه  فناإل  ن أن ري 

دن  عن أنو  ، ون ينةن
صــــــــــ  نع  امل  رن ون ف  ك  َضن ال  ال ينر  ، ون ابن امن الث ون ي ه  لن دن عن عن ون ، ون ةن الط اعن نن ون يامن َضن اإل  لن ينر  امن عن ي ه 

، قنالن الل    ابن قن
ع  اىلن -ال  تنعن اننه  ون ب حن ّين -ســـ 

  
ل  الل   الظ امل

ي ضـــ  ا  : }ون { ]إ ب رن اء  ا ينشـــن ل  الل   من عن ف  ين يم: ون و 

 ، ..((. ـها.[27

 :"العقيدة الواسطية"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 

ينة  ))
قنة  الن اج  ر 

ف  ن  ال 
م  ت ؤ  ه  ون ِ رشن  ون

ه  ري   ر  خن دن قن ة  ب ال  عن نامن اجل  ن ة ون ل  الس   ـها. .((أنو 

ًبا، ويقع ، وأن يف الربزخ نعياًم وعذاوأوله القرب ،إليامن باليوم اآلخرالشيخ ا عتقدي 

 ،وامليزان احلقيقي ،واحلساب ،لبعث والنشوراعىل الروح واجلسد، مع اإليامن ب ذلك

 .وال تبيدان وأهنام خملوقتان اآلن ال تفنيان أبداً  ،والنار ،واجلنة ،والرصاط ،واحلوض

 :"أصول السنة"قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف 

م)) ن بامليزان ينو  يامن اإل   اءن  ون امن جن ة كن ينامن
ق  ة فنالن يزن جنناح بعوضة"ال  ينامن

ق  م ال  ب د ينو   ،"ي وزن العن

نثر ؛وزن أنعامل ال عبادتو اءن يف  األ  امن جن ن  ،كن يامن اإل   ل ك ذن  من ردب ه  والتصدي  ب ه  واإلعراض عن ون

ترك جمادلته اىلن يكلم، ون أنن اهلل تنعن بنينه ترمجان ون ي سن بنينهم ون ة لن ينامن
ق  م ال   ،والتصدي  ب ه   ،ال عباد ينو 

ول اهلل  س  أنن لرن ن باحلوض ون يامن اإل   لني   حوضاً  -صىل اهلل عليه وسلم-ون ة يرد عن ينامن
ق  م ال  ه  ينو 

ة شهر ،أمته بنار من  ،عرضه مثل طوله مسرين نخ   األ 
ا صحت ب ه  ء عىل من امن وم الس  آنيته كعدد ن ج 

جه رب  و، غري ون اب ال قن ذن ن ب عن يامن مة تفتن يف  قبوروا ،اإل   ه األ  ذ  أنن ون ن وت   ،ون يامن ن اإل   سأل عن
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م الن اإل  س  من نبي، ون من ربه ون ادن  ،هون يف أنرن كن اءن ون يفن شن ننك ري كن نكر ون ن ب ه   ،ويأتيه م  يامن اإل   ون

ن بشفاعة الن ب ي ، والتصدي  ب ه   يامن اإل   سلم-ون  ون
لني ه  ون م ،-صىل اهلل عن ن الن ار وبقوم خيرج 

ا احرتقوا وصاروا فحامً  من دن اءن وكام  ،بنع  يفن شن نثر كن اءن األ  امن جن ن ة كن ىلن هنر عىل بناب اجل 
ر هبم إ  من فني ؤ 

اءن  ن ب ه  والتصدي  ب ه   ،شن يامن ون اإل   ن امن و 
ي نني ه  ، إ  ت وب بنّي عن ك  ارج من ال خن ج  يح الد 

نس  ن أنن امل  يامن اإل   ون

اءنت ف يه   ي جن
ت  اد يث ال  نحن األ  ر ون

اف  يامن  ،كن اإل   ائ نون ل ك كن ينم ، ن ب أنن ذن ر  ى اب ن من يسن
أنن ع  لن -ون ي ه  عن

م الن ول اهلل ، ...د  ينزل فيقتله ب بناب ل   -الس  س  ن رن اءن عن امن جن الن ار خملوقتان كن ن ة ون اجل  صىل اهلل -ون

سلم  ون
ي ه  لن أني ت قرصاً " :-عن ن ة فنرن ثنر" ون  ،"دخلت اجل  و  أني ت ال كن ن ة فن اطلعت يف  " و ،"رن أني ت اجل  رن

ا ذن ا كن ا ،أنكثر أنولهن ذن كن ا ون ذن أني ت كن  الن ار فنرن
ون مكذب ؛لقافنمن زعم أنهن  امن مل خت   "،واطلعت يف   فنه 

ول اهلل  س  اد يث رن أنحن  ون
آن  ر  ق  سلم-ب ال   ون

ي ه  لن ن ة   ،-صىل اهلل عن سبه  ي ؤمن ب اجل  الن أنح    ـها. ((.ون

 ،انثم التابعون هلم بإحس ،الصحابة :يعتقد الشيخ أن خري وذه األمة بعد نبيها 

 يف ذلك من النواصب متربئاً  ؛وأن الطاعن يف  الصحابة يدور أمره بّي الضالل والكفر

 والروافض.

 ":أصول السنة"يف  -رمحه اهلل-قال اإلمام أمحد 

من ان تقصن أحداً )) ول اهلل  ون س  اب رن حن سلم صىل-من أنص   ون
لني ه  بغضه أأنو  ،-اهلل عن

ث دن ن ه   كان ب حن
انن مبتدعاً  ؛هئأنو ذكر مساو ،م  م مجن يًعا كن لني ه  ت ى يرتحم عن يكون قلبه هلن   ،حن م ون

 ((. ـها.سليامً 

 :-رمحه اهلل-قال اإلمام أبو زرعة الرازي 
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 ؛-صىل اهلل عليه وسلم-من أصحاب رسول اهلل  )إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً )

عندنا ح ، والقرآن ح ، وإنام أدى  -صىل اهلل عليه وسلم-ألن الرسول  ؛فاعلم أنه زندي 

وا ليبطل ؛إلينا وذا القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل، وإنام يريدون أن جيرحوا شهودنا

 . ـها.الكتاب والسنة، واجلرح هبم أوىل، ووم زنادقة(

 ،اجرومبروم وفال فرق بّي  ،املسلمّيالشيخ وجوب البيعة للحكام  يعتقد 

 ؛ممن ينابذوهنم باخلروج عليهم عندنا فيه من اهلل بروان؛ متربئاً  بواحاً  إال أن نرى كفراً 

بات، ال فرق يف وذا بّي  بالتظاورات واملليونيات، أو ينابذوهنم باالعتصامات واإلرضا

 أو الكالم بذكر مثالبهم ونقدوم عىلممن ينابذوهنم باألقالم  أيضاً  غريه، متربئاً  أو ي  م  ل  س  

 .املنابر

 :"أصول السنة"قال اإلمام أمحد رمحه اهلل يف 

ّين ال رب والفاجر))
ة لألئمة وأمري امل  ؤمن  الط اعن تمعن  ،والسمع ون اج  فنة ون الن من ول اخل  ون

ضوا ب ه   رن  ون
ي ه  لن س   ،الن اس عن ة ون ليفن ار خن ت ى صن  حن

ي ف  م ب الس  لني ه  من عن ّين ون
ري امل  ؤمن 

من ... ،مي أنم  ون

وا  تنمع  ان وا اج  قد كن ة امل  سلمّي ون م 
ام من أنئ  انن  خرج عىل إ من جه كن  وأقروا باخلالفة ب أنّي ون

ي ه  لن -عن

لنبنة ا أنو ال غن صا امل  سلمّي ؛-ب الِرضن ج عن نار  ا اخل  ذن ول اهلل  ،فقد شّ  ون س  ن رن ثنار عن الف اآل  خن -ون

سلم  ون
لني ه  ي ه   ،-صىل اهلل عن لن ج عن نار  اتن اخل  ي ة ؛فنإ ن من

ل  او  اتن ميتنة جن ل طن  ،من الن حيل قتال الس  ان ون

لني ه  ألحد من الن اس وج عن الن اخل  ر  ب تندع عىل غري الّسنة ،ون ون م  ك فنه 
ل  ي  فنمن فعل ذن الط ر  (. (ون

  ـها.
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إال إذا كفر كفراً بواحاً عندنا فيه من اهلل بروان، كذلك ال يرى الشيخ جواز عزل احلاكم 

 .ممن يرون رأي املعتزلة بجواز عزهلم بغري كفر أو جنونيف ذلك  متربئاً  أو صار جمنونًا؛

 (:229/  12) "مسلم رشح"قال احلافظ النووي رمحه اهلل يف 

م  )) لني ه  وج  عن ا اخل  ر  أنم  تناهل  م  ون
ق  ّين  ؛ون

  
ًة ظنامل قن ان وا فنسن إ ن  كن ّين ون

ل م  ناع  امل  س  م  ب إ مج  ا رن قند   ،فنحن ون

ت ه   ر  كن ا ذن ننى من ع  اد يث  ب من نحن  األ 
ت  رن س     ،تنظناون

ل طنان  ب ال ف  ل  الس  ز  ن عن  أنن ه  الن ين
ن ة  ل  الس  نعن أنو  أنمج  ا  ،ون أنم  ون

ور   ك  نذ  ه  امل  ج  ل   ال ون ز  ن عن ن ه  ين اب ننا أن حن بنع ض  أنص 
ه  ل  ف ق  ت ب  ال   ك 

 أني ًضا-يف 
ة  لن تنز  ن  امل  ع  ين عن

ك  ح  لنط   ؛-ون فنغن

ناع   نال ف  ل إل  مج  ن  قنائ ل ه  خم 
ء   ،م  لنامن ي ه   :قنالن ال ع  لن وج  عن يم  اخل  ر  حتن ر   ون

ل ه  ا زن
م  ان ع  دن بنب  عن سن ا ين  ؛ون ت ب  من ن رتن

ىلن  بنّي    عن  ال 
ات  اد  ذن فنسن  ون

 
اء  الِدمن

اقنة  إ رن تنن  ون
ف  نن ال 

ل كن م  ا يف   ،ذن ن هن
ثنرن م   أنك 

ل ه  ز   عن
ة  يف  دن نف سن ون  امل   فنتنك 

ائ ه    ((. ـها.بنقن

وأن  ،هل ردعاً  ؛يعتقد الشيخ وجوب التحذير من املخالف للسنة والرد عليه 

 ذكر أعياهنم وأعامهلم والتحذير من بدعهم سبيل املؤمنّي ورصاط املنعم عليهم أمجعّي.

 (:232، 231/ 28) "جمموع الفتاوى"رمحه اهلل يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومثل أئمة البدع من أول املقاالت املخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات املخالفة »

للكتاب والسنة؛ فإن بيان حاهلم، وحتذير األمة منهم؛ واجب باتفاق املسلمّي، حتى قيل 

ألمحد بن حنبل: الرجل يصوم، ويصيل، ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف أول البدع؟، 

اعتكف؛ فإنام وو لنفسه، وإذا تكلم يف أول البدع؛ فإنام وو إذا قام، وصىل، و"فقال: 

 . "للمسلمّي، وذا أفضل
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عن وذا عام للمسلمّي يف دينهم، من جنس اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إذ تطهري  سبيل  ن أن ننف  فبنّي 

اهلل، ودينه، ومنهاجه، ورشعته، ودفع  بغي وؤالء وعدواهنم عىل ذلك؛ واجب عىل الكفاية 

دن الدين، وكان فساده أعظم باتفاق ا ن ي قيمه اهلل لدفع رضر وؤالء؛ لنفنسن ملسلمّي، ولوال من

؛ مل ي فسدوا القلوب وما فيها  من فساد استيالء العدو من أول احلرب؛ فإن وؤالء إذا استولوا

ًا، وأما أوئلك؛ فهم ي فسدون القلوب ابتداءً  بنعن  .ـها«. من الدين إال تن

أن الدار دار إسالم ما كانت شعائر اإلسالم فيها ظاورة وأولها يعتقد الشيخ  

كمت بالقوانّي الوضعية. ،ممكنون من إقامتها  ولو ح 

 : "اعتقاد أول السنة"يف   -رمحه اهلل-قال اإلمام أبو بكر االسامعييل 

؛ ما دام -كام رأته املعتزلة-ويرون ]أي: أول السنة[ الدار دار إسالم، ال دار كفر ))

ّين منها آمنّي
ن  نك    . ـها.((النداء  بالصالة واإلقامة ظاوري ن، وأول ها مم 

 فإن كانت شعائر الكفر ظاورة، والكفار ممكنّي منها؛ فالدار دار كفر.

يعتقد الشيخ ما يعتقده أول السنة واجلامعة من التفري  بّي النوع واملعّي يف  

أو البدعية أو الفسقية من املعّي، فال يكون املسلم  حال صدور األقوال واألعامل الكفرية

فر الرشوط وانتفاء املوانع، ال فرق يف ذلك بّي الرشك  ً أو مبتدعًا أو فاسقًا إال بتوا هبا كافرا

وغريه، وال بّي مانع اجلهل وغريه من املوانع؛ كاإلكراه واخلطأ وغريه، فالبد من بلوغ احلجة 

ً، وال  يلزم فهم احلجة فهم انقياد، ولكن يلزم فهمها فهم املراد. الرسالية بلوغًا معتربا

 :"االستغاثة يف الرد عىل البكري"يف  رمحه اهللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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سلم-فنإ ن ا بعد معرفة ما جاء به الرسول ))  ون
لني ه  ع  نعلم بالرضورة أنه مل ين  -صىل اهلل عن ن رش 

ألمته أن يدعو أحدًا من األموات؛ ال األنبياء، وال الصاحلّي، وال غريوم، ال بلفظ 

االستغاثة، وال بغريوا، وال بلفظ االستعاذة، وال بغريوا، كام أنه مل يرشع ألمته السجودن 

، وال إىل ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه هنى عن كل وذه األمور ، وأن ذلك من الرشك مليت 

ه  اهلل ورسوله،  من ر  بنة  اجلهل، وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من الذي حن لن غن
ولكن ل 

[ هلم ما جاء به الرسول مما خيالفه ن  . ـها.((املتأخرين؛ مل يمكن تكفريوم بذلك حتى ]ي بنّي 

باً عيف )رسالته لل -رمحه اهلل-قال اإلمام املجدد حممد بن عبد الوواب  ىل رشيف(؛ جوا

 (:104/ 1) "الدرر السنية"سؤال )عام يقاتل عليه، وعام يكفر الرجل به؟(؛ كام يف 

وأما الكذب والبهتان؛ فمثل قوهلم: إنا نكفر بالعموم، ونوجب اهلجرة إلينا عىل من ))

رن عىل إظهار دينه، وإنا نكفر من مل يكفر، ومن مل يقاتل، ومثل وذا وأضعاف أضعافه؛  قندن

 فكل وذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين اهلل ورسوله.

بندن الصنم الذي عىل عبد القادر، والصنم الذي عىل قرب أمحد  ن عن ِفر  من وإذا كنا ال ن كن

مالبدوي، وأمثاهلام؛  ه  ننِبه  ِفر  من مل يرشك باهلل إذا مل ألجل جهلهم، وعدم من ي  ؛ فكيف ن كن

  . ـها.سبحانك وذا هبتان عظيم((أو مل يكفر ويقاتل؟!!، هياجر إلينا، 

يعتقد الشيخ أن احلكم بغري ما أنزل اهلل معصية من املعايص، وأن احلاكم  

ن وظلم دو ،به أو املتحاكم إليه عاص  من العصاة، وأن كفره وظلمه وفسقه كفر دون كفر

 قضية أو قضايا، ولو كانت قاعدةوفس  دون فس ، ال فرق يف ذلك بّي احلكم يف  ،ظلم

أو  ،احلكم بالقوانّي الوضعية، إال إذا تلبس بناقض يكفر به الكفر األكرب؛ كاالستحالل
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عة بعد أو التبديل ناسبًا تبديله إىل الرشي ،أو التفضيل ،أو التجويز ،أو اجلحود ،التكذيب

 العلم هبا.

 وتالمذته. ام،وعىل رأسهم ابن عباس ريض اهلل عنه ،وعىل وذا إمجاع أئمة السنة

ب اس   (465/  8) يف تفسريه -رمحه اهلل- روى اإلمام الطربي ن  اب ن  عن ريض اهلل  - عن

  :-امعنه

{ ]املائدة: )) ونن ر 
اف  م  ال كن كن و 

لن الل   فنأ وئلن  م  ب امن أنن زن   حين ك 
ن  ملن من : 44}ون ر  ,»[ قنالن ف   ك 

ين ب ه 
 و 

ًراً  ف  ي سن ك  لن ل ه   ون س  ر   ون
ت ب ه  ك   ون

ت ه  ئ كن الن من  ون
 
 ((. ـها.«ب الل 

بنري   بسنده  "الرشيعة"يف كتاب  -رمحه اهلل–روى اإلمام اآلجري   ب ن  ج 
ع يد  ن  سن رمحه – عن

:  ؛-اهلل  قنالن

اب ه  .. )) نن امل  تنشن
ي ة  م  ور  نر  ت بنع  احل   ا تن

مم  لن الل   فنأ وئلن   ؛ون م  ب امن أنن زن   حين ك 
ن  ملن من : }ون اىلن  تنعن

 
لن الل  كن قنو 

{ ]املائدة:  ونن ر 
اف  م  ال كن { ]األنعام:  ،[44و  ل ونن د  هِب م  ينع  وا ب رن ر  فن ينن كن

ا: }ث م  ال ذ  هن عن ء ونن من رن ينق  ون

ن  ،[1 ري   احل  م  ب غن امن حين ك  من ا اإل   أنو  ا رن رن  ؛ِ  فنإ ذن فن : قند  كن ِبه  قنال وا لن ب رن دن رن عن فن ن  كن من كن  ،, ون ن د  أنرش    ،فنقن
 
ء الن ؤ  فنهن

هن  م  
ن ؛ أل  أني تن ا رن ل ونن من عن ونن فنينف  ج  ر  ، فنينخ  ونن ك  ة  م رش   م 

نئ  ينةن  األ   اآل 
ه  ذ  ل ونن ون تنأنو   ((. ـها.ين

 هء أنة األتقياء وأئمة اللغة النجبايعتقد الشيخ كام يعتقد أول السنة واجلامع 

ىل ما يعتقده أصحاب املجاز وال يف لغة العرب ع ،ال جماز يف نصوص الكتاب والسنة

رى عىل حقائقها، وال جماز فيها، فالعرب ال دن ح  امل   ث، وإنام مجيع نصوص الكتاب والسنة جت 

حتريفًا للنصوص، ورداً ث، وإنام القول باملجاز أحدثه أول البدع؛ جازن املحدن تعرف امل

 .ألصول أول السنة
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 (:88/  7يف "جمموع الفتاوى" ) -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ال  )) ِل حن ب ك  ل م   :ون   ينتنكن
، ملن ثنة  ون  الث الن ر  ق   ال 

 
اء ضن

دن ان ق  ث  بنع 
اد  ح  حن ط الن ون اص  يم  و 

س  ا الت ق  ذن فنهن

ان   سن ّين هلن م  ب إ ح 
الن الت اب ع   ون

ابنة  حن ن  الص 
د  م   أنحن

؛  ،ب ه  ع ل م  ينن يف  ال  ور  ه  نش   امل 
ة  م 
نئ  ن  األ 

د  م  الن أنحن ون

الث و    ون
ل ك  امن ؛ كن و  الن ح   ون

ة  ة  الل غن م 
ل من ب ه  أنئ  الن تنكن ِي، بنل  ون

اف ع  الش  ةن ون يفن
ن  أنيب  حن ي ون

اع  زن نو  األ  ِي ون ر 

((. ـها. م 
و  و  ننح   ون

 
ء و ب ن  ال عنالن ر  م  أنيب  عن  ون

ي ه  يبنون
س  يل  ون

نل  اخل   كن

همية املرسلة عىل اجلخمترص الصواع  "يف  -رمحه اهلل-قال العالمة ابن قيم اجلوزية 

 (:285/  1) "واملعطلة

ل  )) وت  الث ال ث   :فنص  ي ة   يف  كنرس   الط اغ 
م  نه  ت ه  اجل  عن ضن ي ون

  ؛ال ذ 
 
ء امن نس   األ 

ائ    قن يل  حن
ط  تنع 
 ل 

، ات  الِصفن از   ون نجن وت  امل  ون طناغ  و  ، ، ون ونن  امل  تنأنِخر 
جن ب ه 

وت  هلن  ا الط اغ  ذن ي ه  ون أن إ لن تنجن ال  ، ون ِطل ونن  امل  عن

ل وه  ج   عن جن ّين ون
ق  اش  ام  الر  هن

ن  س 
نا م 
ونن هب  س  ِ ي  امل  ب ّي   ،ن ًة ي رتن ح     ال ون

ائ  قن ن  حن ونن عن ر  د  ينص   (. ـها.(ون

نى يف بّي الغلو واجلفاء، فال غ   (التمذوب)يعتقد الشيخ الوسطية يف مسألة  

التفقه عن معرفة أقاويل الصحابة والتابعّي وأصحاب املذاوب األربعة املتبوعّي وغريوم 

من علامء الدين يف فهم نصوص الكتاب والسنة، ولكن من غري تقيد بمذوب واحد منهم 

إمجاع بعضهم، سواء فيكون إمجاعهم حجة، ال  ؛األمة عىل قول عن م  أو مجاعة منهم، إال أن جت   

 كانوا أربعة أو سبعة.

فاخلالصة: احلجة يف الكتاب والسنة واإلمجاع، ولكن بفهم سادات األمة من علامئها 

من غري إجياب لزوم قول إمام منها أو مذوب من مذاوب علامئها، وإنام اإللزام  ،وفقهائها
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والتبجيل  ،ليلذلك التقديم للدوإمجاع علامئنا، فيجتمع لنا ب ،وسنة نبينا ،واحلجة بكتاب ربنا

 ألئمة الدين والسبيل.

 (:412/  3يف "منهاج السنة النبوية" ) -رمحه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ((: ن 
ه  الث ام  ج  ة   ال ون ج   ح 

ة  بنعن نر   األ 
ة  م 
نئ  ناعن األ  م  إ ن  إ مج  ن ه 

د  م  ل  أنحن   ينق 
ن ة  ملن لن الس  أنن  أنو 

جن عن  رن ا خن إ ن  من ا ون يهن
  ف 

رص  ن حن ن   م  : إ ن  احل  الن قنالن ، ون ة  ومن ع ص  ا قنالن من ، بنل  إ ذن ل 
ا بناط  ن   ن هن

ي سن م  ن  لن من

ة   م 
نئ  نن  ؛أنت بناع  األ 

م  م  و  دن ن  بنع  من م  ون ن  قنب لنه  من  ون
د  ع   ب ن  سن

الل ي ث  ِي ون
اع  زن نو  األ  ِي ون ر  ينانن الث و  ف  س  كن

 ، ول ه  س  رن  ون
 
 إ ىلن الل 

وا ف يه  ع  ا تنننازن د  من ؛ ر 
ة  بنعن نر   األ 

ة  م 
نئ  لن األ  ف  قنو 

نال  اًل خي  ينن قنو 
د  تنه  كن امل  ج  ل  ون و  قن انن ال 

ل يل  ((. ـها.الر   لني ه  الد  ي قنامن عن
ل  ال ذ  و  قن ون ال  ح  و 

 اج 

ال والرحلة لتحصيله إله طلب العلم يرى الشيخ أن طالب العلم ال ينبغي  

رف بالسنة من املعروفّي به، ووم أوله عىل يد   أوالً، فال ي طلب العلم عىل مبتدع مهاممنهم ن ع 

عطيه، فال ي طلب العلم وكذلك من كان راسخًا يف العلم الذي ي  كان نوع العلم املطلوب، 

 ضعيف متشبع به وليس من أوله، وكذلك من كان معروفًا بلزوم طريقة العلامء عىل يد

، فال ي طلب عىل يد املعروفّي بالشذوذات والقواعد املحدثات، وكذلك ي طلب عىل النجباء

 تداء.اناً ال سمت له وال اوي طلب عىل يد من كان فت  بالعلم عامالً وبه متسننًا، فال يد من كان 

 ، قال: -رمحه اهلل– عن حممد بن سريينروى اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه 

 .«إن وذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم»

 :(178/  1كامل يف ضعفاء الرجال" )"اليف  -رمحه اهلل–قال اجلرجاين 
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(( ، ر  يم  ب ن  امل  ن ذ 
او  ، أنن بنأنننا إ ب رن

فنري   انن ب ن  ي ون س ب ن  أنيب  الص  رن م 
نمد ب ن  ع  ننا حين يى ب ن  حم  ثن د  حن

ع ت  
م  : سن ى، قنالن يسن

ن  ب ن  ع  ع  نا من ربن كن ب نن أنننس  أنخ 
ال  :  من ول   ينق 

 ن  
وا مم  ذ  خ  ، ون

ة  بنعن ن  أنر 
ل م  م 

ذ  ال ع  خن إ ن  ال ي ؤ   ون
ه  فن لنن  ب الس  ع   م 

ف يه  ن  سن
ذ  م  خن ؛ ال ي ؤ  كن

ل  ى ذن ون
س 

ب  يف  
ذ  اب  ينك  ذ  ن  كن

، والن م  ه  ا ون و الن اسن إ ىلن ون ع  ًوى يند  ب  ون
اح  ن  صن

، والن م  ى الن اس  ون انن أنر  كن

ول   س  ىلن رن بن عن
ذ  ه  أنن  ينك  من ت ه  ن تن ال تن إ ن  ك  اد يث  الن اس  ون  أنحن

 
ل من -الل  سن  ون

ي ه  لن ىل  الل   عن ، والن -صن

نِدث   ا حي  ف  من ر  انن ال ينع  ا كن ل  إ ذن فنض  ة  ون بنادن
ه  ع  ي خ  لن ن  شن

 ((. ـها.م 

يعتقد الشيخ الرباءة من املفاويم اهلدامة، واألفكار اخلداعة التي ال يفتأ أول  

شعارات براقة؛ كدعوى التقارب مع الشيعة الكفر والضالل من نرشوا يف املسلمّي حتت 

ة ، ونرش منهج اإلنسانياللئام، وأول الكفر الطغام، ودعاوى التغريب والتحرير واإلباحية

 .يف ظل العوملة العاملية حتى تنطمس معامل الوالء والرباء حسب الرشيعة اإلسالمية

وا  قال تعاىل:  ذ  ن وا  الن تنت خ  ينن آمن
نا ال ذ  ينن أ وت وا   }ينا أنهي 

باً ِمنن ال ذ 
ع  لن واً ون ز  م  و  يننك 

وا  د  نذ  ينن اخت 
ال ذ 

وا   ات ق  يناء ون
ل  ارن أنو  ف  ال ك  م  ون ك 

ن قنب ل 
تنابن م 

ّين  ال ك 
ن  م  ؤ  نت م م   [.57:املائدة] {الّلن إ ن ك 

ة  يف   وقال تعاىل: شن اح  يعن ال فن
ب ونن أنن تنش 

ينن حي  
يم  يف  }إ ن  ال ذ 

اب  أنل  ذن ن وا هلن م  عن ينن آمن
ن ينا  ال ذ  الد 

الل   ينع    ون
ة  رن
خ  اآل  ونن ون لنم  أننت م  الن تنع   [.19:النور] {لنم  ون

 وجوب معاملة الكفار بالرب والقسط واإلحسان إذا كانوا لنا مساملّي كل ذلك مع بيان

، فال حيل قتلهم، وال سلب ان؛ كالعهد والذمة واألمغري حماربّي، مراعّي هلم عقودوم

 .أمواهلم أو انتهاك أعراضهم، فمن قتل أحدوم ظاملًا؛ مل يرح رائحة اجلنة



   (26) 

م ِمن قال اهلل عز وجل:  وك  ج    خي  ر 
ملن  الِدين  ون

م  يف  ل وك 
ات    ي قن

ينن ملن
ن  ال ذ  م  الل   عن اك  ن هن }الن ين

ط وا  س  ت ق  م  ون وو  م  أنن تنربن  ك 
ينار 
{د  ّين

ط  س  ب  امل  ق 
ن حي   ن  الل 

م  إ  ي ه   [.8:املمتحنة] إ لن

-ريض اهلل عنهام-عن عبد اهلل بن عمرو  (3166روى اإلمام البخاري يف صحيحه )

مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها  ؛من قتل معاوداً »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-، عن النبي 

 .«توجد من مسرية أربعّي عاماً 

 ،واخلروج للعمل ،أن الرشيعة قد صانت ح  املرأة يف التعليممراعاة وكذلك 

واملشاركة فيام يناسبها من امليادين، كل ذلك بالضوابط الرشعية، وعدم التخيل عن اآلداب 

وي التي خرجت إىل  -صىل اهلل عليه وسلم-، فاملرأة عىل عهد رسول اهلل اإلسالمية

رجت خووي التي ، علمته ونرشتهتلقت العلم وطلبته، ووي التي املساجد، ووي التي 

 يف املعارك والغزوات.مع املجاودين لألزواج، بل ووي التي خرجت  للعمل واملشاركة

أن املحافظة عىل األوطان من صميم رشيعة اإلسالم، وأن د الشيخ العرشون: يعتق

الح؛ جيب ت شعار الصالح واإلصالعابثّي بأمن الوطن، واملعتدين عليه، واملفسدين فيه حت

ً عىل والة األمور واحلكام،  األخذ عىل أيدهيم، واجلهاد يف صد عدواهنم، وليس ذلك قارصا

وإنام الواجب يتعدى لكل مسلم يف الدفاع عن وطنه حسب طاقته، وال جيوز ألحد أن يؤوي 

د وطنه، ويفس وأفكاره حمدثًا وال جمرماً، وال يتسرت عىل صاحب فكر منحرف ينرش سمومه

ع جهاد الدفع مع السلطان، وقتال البغاة مع احلكام،  ليس ذلك البيان من ووألجل ذلك رش 

 .للرشع بأحكامهوبيان تقرير للح  بنصوصه، جماملة أو مداونة، وإنام قبيل 



   (27) 

ت ى تنف  قال تعاىل:  ي حن
ب غ  ي تن

ت  ات ل وا ال  ى فنقن رن ىلن األ  خ  ا عن ن اُه  دن  يءن إ  }فنإ ن بنغنت  إ ح 
 
ر  الل  ىلن أنم 

ن  ن  الل 
ط وا إ  أنق س  ل  ون د  امن ب ال عن ي ننه  وا بن ح 

ل  ّين فنإ ن فناءت  فنأنص 
ط  س  ب  امل  ق 

  [.9:احلجرات] { حي  

عن ، -ريض اهلل عنه– عيل بن أيب طالبعن ( 1978روى اإلمام مسلم يف صحيحه )

 .«دثاً من آوى حم  ولعن اهلل ..»: قال -صىل اهلل عليه وسلم–النبي 

بالشيخ ومنهجه، ودروس الشيخ  ووذا أوم ما يشار إليه عىل وجه االختصار تعريفاً * 

 ورشوحه وردوده عىل أول األوواء فيها مزيد بسط ملن أراد التوسع.

اله ما ق ما كتبنا وذا إال للحاجة للتعريف بالشيخ وأعامله وجهوده، ومن باب :أخرياً 

ننا سموا لنا رجالكم) السلف:  منهجه وطريقته،وال يعرفون الشيخ  ممن(؛ ووذا ح  إخوا

ىل ع والشيخ حريص دائامً  ،أضعاف أضعاف ما كتبناه -اً عملي– وإال فمن عرفه سيعرف عنه

نه، نسأل اهلل أن يثبتنا  وأن  ىل أن نلقاه،إ عىل طري  السلفوإياه تلقي النصح واالنتفاع بإخوا

 ينفعنا بام علمنا، إنه ول ذلك والقادر عليه.

 

*** 


