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 نسبة وعقيدة ومنهجا  
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 االتـبـــاع

 تجربة الربانيين مدارها الكتاب والسُّـنَّة. -1

 ا لُبس الحق عليه وغاصت الحقيقة بين يديه.طريقة المؤمن إذ -2

 ذم التقليد. -3

 كيف يمكن الفصل بين الطريقة والشريعة؟ -4

 اإلخالص والموافقة شرطا قبول العمل. -5

أحسن ما يتقرب به العبد إلى هللا سبحانه وتعالى من الطاعات هو أن  -6

 يتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم.

 ب.المسلك األسلم واألعلم مع أئمة المذاه -7

ما ينبغي أن يجتهد العبدد فدي واقعده المجهدول غيدر المنالدور إال مدن  -8

 خالل األخبار النبوية الصادقة.

تفريدق حدادل لدم يعدر  فدي  -زعمدوا-التفريق بين القشدور واللبداب  -9

ددة مددن الصددحابة والتددابعين وتددابعيهم باحسددان  فقددد كددانوا  سددلف األمَّ

كددل نهددي  أحددرص الندداس علددى االسددتجابة لكددل أمددر فيفعلوندده وعلددى

 فيجتنبونه.

نصوص من الوحي قاضية بأن يقف اإلنسان عند حدود الشريعة  ال  -10

 يتجاوزها  وال ينتقص منها وإال كان ظالما  لنفسه.

ين زائدد عليدده  يقصدد بدده  -11 االبتدداع فدي الدددين هدو إحدددال أمدر فدي الدددلي

 التَّعبُّد أو الزيادة في التَّعبُّد.

م البدع بحسب -12 األحكام الشرعية؛ ألن النصدوص  ال يحسن بنا أن نُقَسلي

 الواردة في ذم البدع لم تفرق بين بدعة وبين بدعة أخرى.

 آثار اإلعراض عن دين اإلسالم. -13

 األخــوة اإليمانيــة
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مسددامير الفددال  بددين أهددل المددنهت الواحددد  تدددق فيدده مددن الددداخل  -1

 وتضعفه.

 حمل الناس على إساءة الالن بالمسلم  من باب اإلعانة على المنكر. -2

ينبغددي عدددم إهمددال الفالفددات التددي تالهددر فددي السَّددلفيين بددين الحددين  -3

 واآلخر.

ة وتنشئتهم على ذلدك يُدذهب  -4 تنقية العقيدة وتصفيتها وتربية أفراد األمَّ

 فساد ذات البين.

 األعــــالم

 .-رحمه هللا تعالى-مناقب ابن تيمية  -1

 منهت شيخ اإلسالم في ما يكتب من علوم الفلسفة والمنطق. -2

 وإمامة اإلمام مالك في العلم والفقه.فضيلة  -3

 مسلك شيخ اإلسالم في نقض الثقافات الدخيلة. -4

دة جدل مدا تحتاجده فدي  -رحمهم هللا تعالى-األئمة األربعة  -5 وفَّدروا لممَّ

 حياتها من مسائل الدين.

 .-رحمهما هللا تعالى-لماذا يُعنى السَّلفيون بكتب ابن تيمية وابن القيم  -6

 .-رحمهما هللا تعالى-بن تيمية وابن القيم خصائص كتب الشيفين ا -7

إلى ربه وهو يحمل  -رحمه هللا تعالى-مضى شيخ اإلسالم ابن تيمية  -8

ة في صدره.  هموم األمَّ

 رجل عاش لسيفه وقلمه وعقيدته. -رحمه هللا تعالى-ابن تيمية  -9

 .-رحمه هللا تعالى-فضائل الشيخ المجدد محمد ناصر الدين األلباني  -10

 .-رحمه هللا تعالى-الفقيه الشيخ عبدالعزيز بن باز  فضائل اإلمام -11

 األمــــة

ة ونصحها. -1  تحذير األمَّ
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ددة أن تسددعى لتحقيقهددا والعمددل  -2 المهمددة الكبددرى التددي يجددب علددى األمَّ

 جزء من هذه المهمة. -في النتيجة-السياسي 

ة إلى استالهار التالزم بين العقيدة واألحكام والدعوة. -3  حاجة األمَّ

ة مهيأة لفالفة راشدة على منهاج النبوة.حتى تكون األ -4  مَّ

دلت  -5 ة المسلمة لدينها من أعالدم مقومدات وجودهدا  وبده فُضلي والء األمَّ

 على سائر األمم.

ة وبفاصة جهود علمائها؛ في الوقو  علدى  -6 إذا تضافرت جهود األمَّ

 حقائق التنزيل فهما  وعمال  فانها حينئذ ستبني لنفسها حصنا  منيعا .

ممدا يقتضديه النالدُر العلمديُّ -يه المستطاع في زمانندا هدذا المقدور عل -7

ة َعقَديَّا  تربويَّا   يؤهلها إلى  -اإليماني في سنة المدافعة هو توجيه األمَّ

 تلقي تبعات العمل المستقبلي  من غير ضعف وال تراجع.

ة أن ال تُدخل مادة الزمن بُعدا  أو قربا  في حسابها  فالنجدا   -8 على األمَّ

  قددد يطددول زمددان األول ويقُصددر زمددان الثدداني  وقددد يكددون كالفشددل

 العكس.

 التزكية وتربية النفوس / منازل العبودية

 أقسام الناس: ظالم لنفسه  وُمقسط  وسابق بالفيرات. -1

ينبغددي أن نفددت  عددن العيددوب فددي داخددل أنفسددنا قبددل أن نَع لَمدده مددن  -2

 غيرنا.

 ذات سلوكا .صدق التجربة يكون بالعقل معرفة  والقلب هدى  وال -3

 كم من رأي قائٍل  ُسلَب صاحبه الصواَب سوء ظنليه في الناس؟ -4

 موجبات من أربى في الاللم والفقر. -5

 اإلخالص والموافقة شرطا قبول العمل. -6

 التالزم بين الالاهر والباطن تالزم ظاهر. -7

الصبر هو أمثل األخالق التدي كاندت حقدا  علدى السَّدلفيين أن يتجملدوا  -8

 بها.
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ن مدن وجهتدين: فدي تدرص الصدواب إن عدر   وفدي كسب اإلثم يكدو -9

 فعل الفطأ إن علم.

10- .  من الفشية واإلخالص أن يستدرص عالم على نفسه بنفسهي

 األفعال الالاهرة دالة على الباطن. -11

يجددب علددى العلمدداء والدددعاة أن يكونددوا هددم القدددوة الصددالحة ألفددراد  -12

دة مدنهم بسدلوكهم ا ة وجماعاتها  وأن يكون تعللم األمَّ لحسدن أكثدر األمَّ

 من تعلُّمها منهم بأقوال أفواههم.

كلل مجتمدع فدي حاجدة إلدى الددين كللده؛ آدابده  ومعامالتده  وعباداتده   -13

وعقائده  وانتقداُص أيل أمدٍر مدن هدذه األمدور هدو انتقداص مدن الددين 

جوع عنه.  واإليمان وال يزيله إال الرُّ

لكبيدر؛ إن التفريط في األمر الصغير يدؤدي إلدى التفدريط فدي األمدر ا -14

ألن اسددتمرار هددذا التفددريط ينشددىء فددي اإلنسددان عددادة تنتهددي بدده إلددى 

 التهاون فيما يفعل.

 ما يجب مراعاته لنيل السعادة الحقيقية من خالل التشريع اإللهي. -15

 وصفاته. -تعالى-أثر التعبد بأسماء هللا  -16

 الورع منشؤه العلم  والعلم ينتهي بالعالم والمتعلليم معا  إلى الورع. -17

ال يعمددل قددانون المدافعددة بقددوة اإليمددان وفددق مقتضددى الحكمددة حددين  -18

اإللهية البالغة؛ آندذاص ال بددل مدن إعدادة النالدر فدي أنفسدنا  السدتالهار 

 الفلل فيها.

 حاجة المتجني إلى توبٍة ينجو بها من مرذول فقهه وقبيح كالمه. -19

 التصفية والتربية

لنبوة؛ ال بدل حتى يكون لهذه األمة في آخر أمرها خالفة على منهاج ا -1

 من التربية والتصفية.

ال بد أن يكون تقديرنا في إنجا  عملية التربية والتصفية تقديرا  دقيقا   -2

ددحة مسددتندة علددى األخبددار  محكمددا ؛ وأن نملددك ر يددة  واضددحة  موضلي

 النبوية الصادقة.
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تنقية النفس مدن الشدوائب واألكددار  وإقامتهدا علدى سدواء الجدادة  ال  -3

: األمر بالمعرو  والنهي عدن المنكدر  األوليقين: يكون إالَّ من طر

 : إقامة الحدود والعقوبات الشرعية.الثاني

 الـجـهــــاد

 وجوب دفع الاللم بالحجة والبرهان. -1

فضدديلة الجهدداد  وأندده عددروة الدددين الددوثقى  وسددنام اإلسددالم األعلددى  -2

 وحمى التوحيد المكين.

ة يدها عن اإلحسان وه -3 ي قد صددت نفسدها ليس غريبا  أن تقبض األمَّ

 بنفسها عن سبيل هللا  وأعرضت عن شرعه وتنكرت لعقيدته.

الجهاد ليس نالريدة علميدة إنمدا هدو حقيقدة كليدة مدن حقدائق اإليمدان   -4

ض عاليم من فرائض اإلسالم.  وفَر 

ة اليوم القيام بأعباء فريضة الجهاد؟ -5  لماذا ال تستطيع األمَّ

تأسيسدددا  لقدددانون  الجهددداد  وفرضددده علدددى العبددداد -تعدددالى-شدددرع هللا  -6

 المدافعة.

الجهاد من األمدور التدي ال يدؤذن بهدا إال أن يكدون اآلذن هدو اإلمدام   -7

 وهو من الفطابات الشرعية التي تدخل في القاعدة الكلية للتكليف.

ة ال تعجز عن جميعها  فال بد أن يكدون ندوع  -8 أنواع الجهاد  وأن األمَّ

 منها دخال  في مقدورها.

بالمال  أو بالدعوة والعلم مقدور عليهما حتى  من الواضح أن الجهاد -9

 في حال غياب األمير )الفليفة(.

الجهاد بالسيف هو أعلى المراتدب  وأوفرهدا نصديبا  مدن الجهدد الدذي  -10

يبذل في الجهاد  ويسدتغرق ندوعي الجهداد اآلخدرين: الجهداد بالمدال  

 والجهاد بالدعوة والعلم.

لمعرو  وفدي النهدي عدن أظهر ما يكون الجهداد بدالعلم فدي األمدر بدا -11

المنكر  وفي نشر العلدم الصدحيح وتعليمده النداس  وبنداء العقيددة فدي 

 القلوب وتشييد بناء األحكام والفروع في العقول.
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فددرق واسددع جدددا  بددين مددن يقددول بتعطيددل فريضددة الجهدداد  وبددين مددن  -12

يقول: يجدب اإلعدداد الصدحيح لهدا  ولدو اسدتغرق هدذا اإلعدداد سدنين 

 طويلة.

هدو اإلمسداص  -في وهننا الذي نحدن فيده-أفضل الجهاد اليوم لنعلم أن  -13

هو من اإلعداد الذي توفَُّر فيده الجهدود  -وال ريب-عن الجهاد  وهذا 

 إلى ما هو ممكن ومقدوٌر عليه من أنواع الجهاد.

: بعض الناس ال يفرقون بين قول من يقول بتعطيل فريضة الجهداد   -14

 ا.وبين من يقول: يجب اإلعداد الصحيح له

: مددن مطالددب القددرآن: أن يكددون الجهدداد محققددا  لغايتدده  وهددو إرهدداب  -15

 األعداء.

 الحــــق

 نصرة أهل الحق واجبة ومالاهرة أهل الحق أوجب. -1

 الحق ظاهر بنفسه جلي   -2

 طريقة أهل الباطل في عداوة أهل الحق. -3

 صولة أهل الحق تكون بالحق وللحق ومع الحق. -4

رحمهدم -ه هدم أئمدة المدذاهب أولى الناس باتباع الحق  وسلوص طريق -5

 .-هللا تعالى

: كان نقد الناقد بعيدا  مدن النقدد الموضدوعي العلمدي  بدل هدو ضدرب  -6

 من التجريح والبهتان!!

 الدعــوة / الدعــاة

 منهت الحق  يحتاج دعاة  علماء  أتقياء  أوفياء  أنقياء. -1

لدديس أصدددق فددي الوصددول إلددى صددواب الحكددم علددى أمددر مددا  مددن  -2

 ية ]المدللة بعنعنات الراوية  والمؤيدة بأسانيد الحكاية[.التجربة الذات

 التجربة النافعة ما كان أصلها العقيدة السمحة  والشريعة السهلة. -3
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 إنَّ دعاة السَّلفية وكاتبيها أقاموا الحجة الرسالية على الناس. -4

مسؤولية السَّلفيين الكبرى  واألمور التي يجب مراعاتهدا لحمدل هدذه  -5

 المسؤولية.

 ة السَّلفيين للحكمة والعدل في معاملتهم مع خصومهم.حاج -6

 طريقة اتباع السلف في إظهار العلم ونشره. -7

يحسن بالدعاة العلمداء أن يكدون جدوابهم مؤسسدا  علدى النالدر العقلدي  -8

 المسدد بالدليل الشرعي.

جعددل للداعيددة إليدده علددى معرفددة وبصدديرة  -سددبحانه وتعددالى-إن هللا  -9

عرفدة بحقدائق التنزيدل المحكمدة؛ يدرى فضال  على سائر الناس مدن م

 تأويلها على الكون واإلنسان والحياة.

األمور التي يجب أن يتصف بها الداعيدة المسدلم حتدى يدزداد معرفدة  -10

 وفقها  بالواقع.

مجانبة السلوص السياسي حماية للجهد الدعوي  ونجداة مدن أمدر يقدود  -11

 إلى محالورات شرعية.

لسياسدة الشدرعية التدي يجدب مجانبة السلوص السياسدي هدو مدن بداب ا -12

 على العلماء والدعاة تعليمها للناس.

الواجب على المسلم أوال  أن ينالر فيما هو مستطاع لده فيشدتغل فيده   -13

 ويعرض عن األمور التي ال يقدر عليها.

أصددبحت جمدداهير المسددلمين الملتددزمين ال يفرقددون بددين مددا هددو مددن  -14

 المقدور عليه وبين ما هو من غير المقدور عليه.

ممدا يقتضديه النالدر العلمدي -المقدور عليه المستطاع في زمانندا هدذا  -15

دة توجيهدا  عقدديا  تربويدا    -اإليماني فدي سدنة المدافعدة هدو توجيده األمَّ

يؤهلهددا إلددى تلقددي تبعددات العمددل المسددتقبلي  مددن غيددر ضددعف وال 

 تراجع.

 مقومات اإلعداد في العهدين  المكي والمدني. -16

 العلميَّة في النقد. : بعض الدعاة غيب الضوابط -17
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 السَّلفيَّة

 نوع الاللم الواقع على السَّلفية قديما  وحديثا . -1

السَّلفية كلمة جامعة مانعة  وهي دعوة فطريدة ]علميدة عمليدة عدليدة  -2

 شمولية[ محوطة بأخوةٍ حقة  وتعاون صادق.

 السَّلفية نسبة إلى اإلسالم كلليه بأحكامه وآدابه  وأخالقه وعقيدته. -3

جمددديعهم  -رحمهدددم هللا تعدددالى-ل علدددى أن أئمدددة المدددذاهب قدددام الددددلي -4

 سلفيُّون  بل هم من سادة السَّلفيين وأئمتهم.

 السَّلفيَّة ال تكون سلفية إال بمنهاجها المتكامل العتيق. -5

 السَّلفيَّة زمانها الزمان كلُّه  ومكانها االرض كلها. -6

دددة علددى ضدددوء مدددنهت األ -7 نبيددداء السَّددلفيَّة تددددعو إلدددى وحدددة كلمدددة األمَّ

 والرسل.

 السَّلفيَّة غنية بذاتها  نقية في جوهرها. -8

الناظر بعين العقل في تاريخ السَّلفيَّة ال يرى فيه إال الضياء والبهجدة  -9

 والسُّمو والبذل.

 السَّلفيون هم أكثر الناس أخذا  عن المذاهب األربعة وعلمائها. -10

 واقعية السَّلفيَّة في النالر إلى الحياة. -11

 السنن الكونية / النوازل السنن الشرعية /

 األحكام الشرعية ال تفضع لقانون التغيُّر. -1

 من فيق هي فقه الواقع  أن تَدَع فقه الواقع  ليستحكم عندص فقه الواقع. -2

إن النالددر الدددقيق فددي النصددوص الثابتددة الهادئددة مددن الكتدداب والسُّددنَّة  -3

كدداٍ  لمعرفددة فقدده الواقددع  وأن نستبصددر القددوانين والسددنن اإللهيددة 

 وإدراص األحدال الجارية  أو التي ستجري في المستقبل.

دددة  أن يستبصدددروا  -4 دددة بعامدددة  وبالعلمددداء والددددعاة بفاصل يحسدددن باألمَّ

 القواعد القرآنية التوجيهية في تغيير الواقع.

قياس القرون المتأخرة على القرون المتقدمة قيداس مدردود  فدالعبرة  -5
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 .ليست بالر  الزمان  إنما بأهل الزمان أنفسهم

من القوانين والسنن اإللهية التي ال تتبدل وال تتحول  قانون المدافعة  -6

 الذي ذكره هللا في كتابه العزيز.

قددانون المدافعددة يقتضددي وجدددود قددوتين متدددافعتين  واحدددة بايمانهدددا  -7

 وحقها  واألخرى بجحودها وباطلها.

نفاذ قانون المدافعة في الفلق مرهون بقيام المدؤمنين بحقده؛ فدان هدم  -8

د أهددل الباطددل ضددع فوا عددن أداء هددذا الحددق  فقددد تعطددل نفدداذه وتفددرَّ

 بسلطانهم.

قانون المدافعة يقضي بأن الجهاد ال بد وأن يكون مأذونا  به مدن إمدام  -9

َم العدددو أرضددا  مسددلمة  فعلددى أهلهددا المسددلمين أن  ددة  إال أن يددداهي عامَّ

 يدافعوا عنها أذن اإلمام أم لم يأذن على قدر وسعهم وطاقتهم.

 سياسة الشرعيةال

ة بحاجة إلى األمير الفقيه العالم الذي يكون قضا ه مؤسسا  علدى  -1 األمل

 الشرع اإللهي.

العمدددل السياسدددي سدددلوص اجتمددداعي عدددام  يتقيدددد بمقتضدددى العقيددددة  -2

 ولوازمها  وضوابطها الذاتية.

السدلوص السياسددي الموثددوق بمقتضددى العقيدددة هددو جددزء مددن التصددور  -3

 الديني الشامل.

لعمل السياسي بعد غياب الشريعة عدن الحيداة  ألن هدذا التحذير من ا -4

 العمل أصبح خاضعا  للقوانين واألنالمة الوضعية.

ىء الددبعض  -5 العمددل السياسددي الددذي ال يفضددع لمقتضددى العقيدددة يجددرلي

 على أصول اإلسالم وفروعه كلها.

 العاقل ال يجمع بين هجر الدين في ملكه  وبين الالُّلم في الرعية. -6

السياسدي فدي الحقدب الماضدية مسدتالالَّ باللَّدة الددين  لقد كدان السدلوص -7

 والعدل.

العمل السياسي في عالمنا العربي واإلسالمي  ال يحسدنه إال مدن ُهيليدأ  -8
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 له وصنع خصيصا  من أجله.

ال يبددا  مفالطددة السددلوص السياسددي إال بقدددر الضددرورة  وهددي تقدددر  -9

 بقدرها.

 فلسفة السلوص السياسي المعاصر!! -10

 غي للمسلم أن ال يجاوزها في مجال العمل السياسي.الحدود التي ينب -11

 مفاهيم علمية وضوابط شرعية في مجال العمل السياسي اإلسالمي. -12

أثبتدت التجددارب العلميدة أن العمددل السياسددي مصديدة نصددبت  ليسددقط  -13

 فيها كل من يدنوا منها.

 بعض الدعاة غير موفق في تقدير المصلحة الشرعية. -14

 الصحـــابة

 األولى فازت بقصب السبق. القرون الفيرية -1

 جميعا  هم طليعة السلف. -رضوان هللا عليهم-الصحابة  -2

كددانوا عنوانددا  مضدديئا  للسددالم كلدده  -رضددوان هللا علدديهم-الصددحابة  -3

 بعقيدته وشريعته.

تعدُّ جزءا  من سيرة النبي صلى  -رضوان هللا عليهم-سيرة الصحابة  -4

 هللا عليه وسلم.

 ين.طريق الصحابة في تلقي الوحي -5

ددة بمددورول علددم رسددول هللا صددلى هللا عليدده  -6 الصددحابة هددم أعلددم األمَّ

 وسلم.

 الصحابة تلقوا علم الوحي سماعا  وعمال   تلقيا  وتفسيرا . -7

مددن ورائهددم كلمددات بصدديرة؛  -رضددوان هللا علدديهم-تددرص الصددحابة  -8

تهدي من يتبعها  وتفرجده مدن ظلمدة الهدوى والغدي إلدى ندور الحدق 

 منها أن تكون منهاجا  علميا  وعمليا . والهدى  تصلح كل واحدة

 العلــم
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 مباحث ومقاصد تأليف الكتاب. -1

ماع الرأي السديد  ال يكون إال في البصيرة والعلم والعدل. -2  جي

 ينبغي حمل العلم المورول رواية ودراية ورعاية. -3

ة قديما  وحديثا . -4  التفاوت في المعرفة العلمية حاصل بين علماء األمَّ

 لمقلد  المتبع  المجتهد.مراتب الناس: ا -5

 طريق أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في تلقي العلم. -6

ة يهديها إلى الهدى والتقوى. -7  ما زال علم السَّلف باقيا  في األمَّ

 موجبات التحقيق العلمي. -8

 الفقه يؤسس اإلدراكات العلمية والموجبة للرادات العملية. -9

 ر  معا .العلم هو الوثاق المتين للعقل والجوا -10

 التالزم بين الطريقة والعلم. -11

 الحاجة إلى الفقه البصير الذي يهدي صاحبه إلى مرضاة هللا تعالى. -12

 استحقاق الثناء النبوي يكون بقدر حفظ مورول علم النبوة. -13

 منهت طالب العلم في تلقي العلم. -14

 التالزم بين علم الفقه وعلم السُّـنَّة. -15

وكدددانوا علدددى درايدددٍة بددددالالت أئمدددة السدددلف قدددد أحددداطوا بالسُّدددـنَّة  -16

 نصوصها.

في أقوالهم وفتاويهم إنما هم موقلعدون عدن  -رحمهم هللا تعالى-األئمة  -17

ي العالمين.  ربل

 طريقة السَّلفيين في أخذهم الفقه عن العلماء. -18

 انتقاال  انتقائيا . -في إطار البحث العلمي-االنتقال عند أهل الحق  -19

تدرج الواعي المقارن بين األعلم معرفة مراتب العلماء إنما يكون بال -20

 منهم وبين من هو دونه.

 تفضيل الحافظ الفقيه على الفقيه. -21

 الفرق بين أخذ الصحابة للعلم وبين من بعدهم من السَّلفيين. -22
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 يمكن للُمجدلي من طالب العلم أن يكون محدثا  بال إجازة. -23

 االجتهاد أعلى مراتب العلم  وأرفع درجات المعرفة في اإلسالم. -24

لعلم ليس باألمداني والددعاوى إنمدا بالسدهر  وإدامدة النالدر  وتقليدب ا -25

 الفكر.

 ينبغي أن نفقه النصوص التي تبدو متعارضة في ظواهرها. -26

 التوجيه التربوي العلمي في سائر الميادين المعرفية. -27

 فقه الواقع  ما هو إال نافلة من نوافل الفقه إن قيل بمشروعيتها. -28

لعلم  ومباني اإليمدان  وهدايدة الدرحمن من كانت له بصيرة بحقائق ا -29

س دالئددل وحقددائق ال  كانددت لدده بهددا ملكددة مدركددة  يعددر  بهددا بددالتفرُّ

 يفطئها.

سددبب ورود القددول ينبددىء عددن المعنددى المددراد  ويعددين علددى فهمدده  -30

 واإلحاطة به.

حتى نتجنب الوقوع في اإلفك والالالل ال بدد أن يكدون فهمندا للقدرآن  -31

 قائم على مقتضى أمرين:

 يه هللا سبحانه عما ال يليق به.تنز -32

 قواعد اللغة العربية وأصولها. -33

 استدل البعض بآيٍة من كتاب هللا وهي حجة عليه. -34

من الاللم أن تُقطدع جملدة مدن السدياق  ثدم يصددر الحكدم عليهدا بعيددا   -35

 عن سياقها.

 عقـائــد الفـــرق

 المعطلة انتهوا إلى عقائٍد فاسدةٍ ُكفريٍة. -1

 ة والشعوبية.التزاوج بين المذهبي -2

كلُّ شذوذات الفكر  وحاالت االنحرا   وتصورات النفس الحالمدة   -3

هددي مددن صددنع المدنيَّددة الصددناعية الحديثددة  صدداغتها صددياغة بشددرية 

 قاصرة  ووضعتها بال ضوابط وال حواجز.
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علدى المسدلمين اليدوم أن يددعوا القشدور »التعقب على مقولة محدثة:  -4

 «!!ويهتموا باللباب

 العقيــدة

ة.ال -1 ره الشرع وبين ما صنعته عقيدة التوحيد في األمَّ  تالزم بين ما قرَّ

 الدين أسس على قاعدة كلية هامة هي: التوحيد الكامل. -2

 طريقة السَّلف في إثبات الصفات. -3

التفريق بين العقيدة وبين األحاكم في األدلَّدة  أمدر محددل والصدحابة  -4

 عقيدة وأحكام.لم يكونوا يفرقون بين ما يحمله الواحد منهم من 

 االجتهاد في العقيدة سائٌق إلى الكفر الصُّرا . -5

 الكفر كفران: كفر مفرج من الملة  وكفر ال يفرج من الملة. -6

دة تكفيدرا  اعتقاديدا   إال بصدريح مدا  -7 السَّلفيون ال يكفليرون أحدا  من األمَّ

 يكفلر.

العقيدددة السددليمة هددي التددي تهدددي صدداحبها إلددى الصددواب فددي تقدددير  -8

 .األمور

 تسمية العقائد الفاسدة بالشذوذات تهوين من خطرها على الدين. -9

 وصفاته. -تعالى-أثر التعبد بأسماء هللا  -10

 ما فتح باٌب من الشرلي على القرآن أوسع من باب القول بالمجاز فيه. -11

األصدددول المعتمددددة عندددد الطائفدددة المنصدددورة فدددي توحيدددد األسدددماء  -12

 والصفات.

 

 اللغـــة

 سجية  وفي هذا القرن مكتسبة. اللغة في القرن األول -1

 العربية هي رداء اإلسالم  ومادة بالغه وإبالغه. -2
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 اللغة وعاء علم النبوة. -3

 إنَّ الضمير يعود إلى أقرب مذكور ظاهر قبله. -4

 المنهــت

 من اإلثم  وموجبات الهالص  إخضاع المنهت الحق للنالر العقلي. -1

ندده يقضددي لددو أن أهددل العلددم استبصددروا الحددق واسددتنطقوه  لددرأوا أ -2

 عليهم؛ بأن ال يبصروا أمام أعينهم إال منهت السلف.

-زعموا-محاولة التلفيق بين مفاهيم متعددة والفروج بمنهت واحد     -3

. 

 الفرق بين منهت السلف ومنهت الفلف. -4

 تكفل هللا تعالى لمنهت السلف بالحفظ والسالمة. -5

 اإلعراض عن المنهت الحق يورل مقاالت غريبة وآراء شاذة. -6

يم النداس إلدى سدلفيين وبددعيين جداء بمنطدوق الدوحي فضدال  عدن تقس -7

 مفهومه.

التفريق بين العقيدة وبين األحكام في األدلدة أمدر محددل  والصدحابة  -8

 لم يكونوا يفرقون بين ما يحمله الواحد منهم من عقيدة وأحكام.

 ليس للعقل اإلنساني أن يقيم على الجادة الواضحة إال بمنهت السلف. -9

 هذيب أسلوب العمل وطريقة التفكير.كيف يمكن ت -10

 طريقة أهل المنهت الحق في معرفة األحكام وأدلتها. -11

 كان هللا في عون قلم بعض الكتَّاب من سوء ما صنعوا وكتبوا. -12

 مسائل في التكفير

حكم اإلنسان علدى نفسده  بمدا يعلدم منهدا  أصددق وأصدوب مدن حكدم  -1

 غيره عليه.

 فر ال يفرج من الملة.الكفر كفران: كفر مفرج من المسلة  وك -2
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دة تكفيدرا  اعتقاديدا   إال بصدريح مدا  -3 السلفيُّون ال يكفرون أحدا  من األمَّ

 يُكفلير.

 ينبغي التحري أشد التحري في مسائل التكفير. -4

بيددان السددبيل األقددوم فددي الحكددم علددى األفددراد والجماعددات واإليمددان  -5

 والكفر.

 جزم بتكفيرهم.الحكم على بواطن الناس  وال -أحيانا  -من اإلفالس  -6

 مضار التسرع وعدم التثبت في إصدار األحكام. -7

 النصر / التمكين / الالهور

ة. -1  كيف يكون الالهور والنصرة في األمَّ

ة آصدار الحدرج  -2 ال يفلوا زمان من علماء مجتهدين يرفعون عن األمَّ

 إن وقع عليها.

ة الكتاب والسُّـنَّة أمة محروسة ظاهرة بعلمها على األمم كافَّة -3  .أمَّ

 الثناء على الحركة العلمية التي انتشرت في كل أرجاء األرض. -4

دة  ممدا يسدتوجب منهدا  -5 األخبار النبوية الصادقة تبشر بنعمة آتيدة لممَّ

 الشكر هلل على هذه النعمة.

الطائفددة الالدداهرة لسدديت ظدداهرة بشددوكتها وقوتهددا فحسددب إنمددا هددي  -6

 ظاهرة بعلمها وفقهها.

 فة المنصورة.خصائص الالهور والغلبة عند الطائ -7

مفهوم النصرة عند البعض ال يكون إال باالنتماء والوالء للجماعة أو  -8

 الحركة  أما االنتماء للدين فيأتي من وراء االنتماء األول!!

يء نفسددها لموعددود ربهددا سددبحانه   -9 ددة اآلن أن تهدديل المطلددوب مددن األمَّ

 بتحقيق دولة الفالفة.

د المكدي أن تسدتوعب األسس التي أمكنت الجماعة المؤمندة فدي العهد -10

مضددامين الرسددالة فددي فتددرة زمنيددة وجيددزة  لتنتقددل بهددا إلددى العهددد 

المدني  لتؤسدس دولدة شداهقة البنداء  قويدة األركدان فدي فتدرة زمنيدة 
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 أوجز.

علدددى الطائفدددة الالددداهرة الناجيدددة أن تعلدددم أنهدددا محكومدددة بقددددر هللا  -11

لبشدر وإرادته  بسننه وقوانينه في خلقده  وفدق حكمدة ال يعلدم كنههدا ا

وأن موعود هللا لهذه األمة ال يتحقدق إال كمدا أراد هللا  فاسدتعجالها ال 

 يقدم واستبطا ها ال يؤخر.

 

 الفـاتمــــة

 :وبعد

دة  ودعاتهدا  وأهدل الدرأي فيهدا  فهذه رسالة على الجادلة إلى علماء األمَّ

 ليَتَبيَّنوا!! -أينما ثقفوا  وحيثما كانوا-كافة 

نشددُ إال بدالعلم والتقدوى  فدان كاندت مدنهم نصدفةٌ فددي والتَّبديُّن الحدقُّ ال يُ 

الحكم نرجوها؛ فهي التي نحبُّ وألنفسدهم أحسدنوا  وإن كاندت مدنهم الثانيدة 

 ندافعها في أنفسنا من قبل أن يبرُءوها  فهي التي نكره  وألنفسهم أساُءوا!!

وهللا وحده يعلم كم هدو شداق  علدى الدنفس أن ال يجدد المدرُء المسدلم مدن 

وانه المسلمين أُذُنا  صداغية  لنصديحٍة يبدذلها  أو كلمدٍة طيبدٍة يحدرُص لهدم إخ

 عليها.

والعدُل في األمر  وعنه  ضددلان ال يجتمعدان إال فدي قلدٍب منكدوٍس  ال 

ا .  يمسك خيرا   وال يرجو لآلخرين إال شرل

 وليس هذا شأن المؤمنين  بل هو من أخالق المنافقين.

دة  وال أصددُق لهدا عدن باطدٍل  وال ألدزُم أجمُع لشمل األ -وهللا-وليس  مَّ

شاد  من أن تعلم علم اليقين أن سبيل القرون األولى هي أقدوم  لها لسبيل الرَّ

سبيل  وأن الحنَف عنها تردلٍ في عاقبة شرلٍ ال نجاة لها منها  إالَّ من بعدد أن 

 يأذن هللا لرحمته إن شاء أن تدركها.

و الكتددداب  والسُّدددـنَّة هدددي السُّدددـنَّة  والددددَّعوة هدددي الددددَّعوة  والكتددداب هددد
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راع بدين  والسبيل هي السبيل  والحقُّ هو الحق  والباطل هو الباطل  والصلي

راع نفُسه.  الحق وبين الباطل  هو الصلي

ي فددي كددللي زمدداٍن َغددَرٌض ماثددٌل فددي عددين الباطددل  ال يغيددب  وأهددُل الحددقل

ي  -بَجدددع أنفدده-عنهددا  يددودُّ الباطددل   موضددُع قدددٍم علددى أن  لددو لددم يكددن للحددقل

 فال يناَزع في أمٍر يريده أهله وأنصاره. -في أي زمانٍ -األرضي      

فعلى الطائفة الالاهرة الناجية  أن تعلم أنها محكومة بقدر هللا وإرادته  

بسننه وقوانينه في خلقه  وف َق حكمٍة ال يعلم ُكن ههدا البشدُر  وأنَّ موعدودَ هللا 

ة  ال يتحقق إال كمدا أراد هللا  فاسدتعجالها ال يقددلم  واسدتبطا ها ال  لهذه األمَّ

ر  وهللا وليُّ الصادقين  وهو نعم المولى ونعدم النصدير  الدذي إذا أراد  يؤخل

 شيئا  فانَّما يقول له: ُكن؛ فيكون.

ددم الندداس  حمددة  ورسددول الُهدددى  ومعللي ي الرل وصددلى هللا وسددللم علددى نبدديل

ددة  وال شلددافع المشددفلع  محمددد بددن عبدددهللا  الفيددر  والمجمددوع عنددد قدمدده األمل

وعلى آله وصحابته األبدرار األطهدار  وعلدى مدن سدار علدى دربهدم واتلبدع 

 هداهم باحساٍن إلى يوم الدين.
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 فهرس الموضوعات

 

 المـوضـوع

 

 الصفحة

 7 مقدمة الطبعة الثانية

 13 المقدمة

 17 توطئة وبيان

 31 أغاليط ظالمة وتمويهات غائمة

 61 ذة شاذة* غريبة فا

 65 * قصة طريفة

 114 * غمزة واضحة

 125 تنبيه وتذكير وتوثيق

 127 التكفير وقواعد

 141 * وخالصة القول

 146 * عود على بدء  وبدء من عود

 147 ماذا عن فقه الواقع

ين ين السياسي وسياسة الدلي  173 السلفية بين الدلي

 203 الجهــاد

ين قشر ولُباب  219 الدلي

 231 البدعة بدعتان: حسنة وسيليئة؟هل 

 234 * االبتداع منازعة هللا في ُحكمه

 234 * الرسول صلى هللا عليه وسلم يذمُّ البدعة

* حددرص الصددحابة والسددلف الصددالح علددى 

 مجانبة البدعة

236 

 237 * أثر العصبيَّة المذهبيَّة السيليئة

 238 * هللا ورسوله المفَزع الحق

 238 ا* شبهات وتصحيحه
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 245 * البدع كلها ضالالت

 249 كيف نفهم العقيدة؟

 267 سنن هللا وقوانينه في كونه

 268 قانون المدافعة -

 283 ملحقان جديدان وفوائد علمية وضوابط منهجية

 285 بين يدي الملحقين

 287 : دفع شبهات أوردها صاحبهاالملحق األول

 291 الفرية األولى -

 300 الفرية الثانية -

 304 الفرية الثالثة -

 310 الفرية الرابعة -

 314 الفرية الفامسة -

 317 : رسالة ناصحة غير ناضحةالملحق الثاني

ة -  317 إمالء أبي ُمرَّ

 318 قتل الفراصون -

 325 الفوائد العلمية والمفاهيم الشرعية

 327 االتليبـــاع -

ة اإليمانية -  328 األخول

 328 األعـالم -

 329 األمــــة -

التزكيدددة وتربيدددة النفدددوس/ مندددازل  -

 العبودية

330 

 332 التصفية والتربية -

 332 الجـهــاد -

 334 الـحـــق -

 334 الدعوة/ الدعاة -

 336 السلفية -

السدددنن الشدددرعية/ السدددنن الكونيدددة/  -

 النوازل

337 
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 338 السياسة الشرعية -

 339 الصحابة -

 340 العلم -

 342 عقائد الفرق -

 343 العقيدة -

 344 اللغة -

 344 المنهت -

 345 مسائل في التكفير -

 345 النصر/ التمكين/ الالهور -

 347 الفاتمة

 349 فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  للصف واإلخراج الفنيكـنــدة 

 (3755415( الزرقاء )ت4780917عمان )ت  -األردن 
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