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ندوة
*

تجديد مدرسة السلف

 السرية الذاتية للمحاضر:
سعادة الدكتور /أمحد بـن عثمـا
التوجيري.
 مرررررن مواليرررررد مدينرررررة تررررردة عرررررام1952م.
 نرس مياحررررررل التعلرررررريا افتوسررررررءوالقررررانو

مررردارس نار التوحيررررد

بالااإلف.
 حصررل عررام 1974م علررى نرتررة البكررالوريوساللغة االلي ية والتاري مرن كليرة ال بيرة

ررال

امعرة الييراث

آافل سعون حاليا .

* أةيمررت مسررات اهمعررة غررية صررفي 1437رررر افوافررق  13نرروفمل 2015م،
ةدم ا سعانة الدكتور أمحرد برن عقمران التروجيي  ،عضرو سرابق مبيلرس
اليررورى ومررديي من مررة العدالررة الدوليررة ومنترردى السررالم العرراف  ،وأناررررا
سعانة األستاع الدكتور عبدالع ي بن إبياريا العُمي .
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 -حصرررل عرررام 1979م علرررى نرترررة افررررراتسته

اللسرررانياف

الن ييررة مررن تامعررة "أورجيررون  "Oregonبالواليرراف افتحرردة
األمييكية.
 -حصل عام 1983م على نرتة الردكتوراه

رال فلسرفة

ال بيرررة مرررن تامعرررة "أورجيرررون  "Oregonبالواليررراف افتحررردة
األمييكية.
 -التحق بعد التةي بكلية ال بية

امعة افل سرعون وعمرل

أستاعا مسراعدا لرا رإليسرا لقسرا ال بيرة لرا عميردا للكليرة
من عام 1986م إىل عام 1992م.
 ع عضوا -عمررررل عضرررروا

لس اليورى لدورت متتابعت .
لررررس أمنررررات النرررردوة العافيررررة لليررررباب

ااسالم .
 -عمرررل مستيرررارا علمير را

ميكر ر افلر ر فيصرررل للبحررروا

والدراساف ااسالمية.
 -عمل عضوا

لس أمنات الوكالة ااسالمية ل غالة.

 عمرل مردييا فكترب هريكة "وايرت آنرد كريس "caseاألمييكية للمحاماة

مدينة اليياث.

& White
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 -يعمرررل

الوةرررت احلرررال مررردييا عامر را فكترررب التررروجيي

للمحاماة واالستياراف القضاإلية.
 ييأس من مة العدالة الدوليرة ومنتردى السرالم العراف ورمراأوروبا.

من متان غه رثيت
له ثوا ونراساف من ا:
 -احلييررررة العلميررررة

ااسررررالم والغرررريب ،نراسررررة لألصررررول

الفلسررررفية للحييررررة العلميررررة

ااسررررالم والفكرررري الغيبرر ر

الللال آأليوحة نكتوراه .
 حنو جتديد أصيل للفكي ااسالم افعاصي. فقه االختال وافستقبل ااسالم . -ال بيررة ااسررالمية وأليرررا

موات ررة االسررتعمار

إفييقيا.
 -حنو فقه رهيد لألمي بافعيو والن

عن افنكي.

 -الييعية السياسية ب األمي بافعيو وا يو .

غررال
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 تقديم احملاضر:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
بسا اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على سريدنا ونبينرا
وحبيبنررا

مررد ،وعلررى آلرره وصررحبه ومررن اسر بسررنته وارترردى

ب ديررره إىل يررروم الررردين ،اللرر ا أورننرررا حوضررره ،وال تفتنًررا بعرررده
واحيينا

صميته يا ح يا ةيوم.

ريه الليلة افباركة ،نستضيف علما من أعرالم الفكري،
وعلمررا مررن أعررالم اليررعي ،وأكرران

 ،و ررام  ،وكررقه مررن

األوصا ال يصعب حصيرا لدى ضيفنا ايه الليلة ،أال وررو
األستاع الدكتور أمحد بن عقمان التوجيي ،

موضرو هريق

لرره في ره بررا  ،وأت ريكي أن م رن أه ر ي مررن رلررى هرري السررلف
بالننررا افيحرروم اليرري عبرردالع ي بررن برراص رررر رمحررة اهلل عليرره رررر
الرردكتور أمحررد ،كنررت ألررال

ميليترره و بعررا ةصرراإلده

ال ألقارا ب يد اليي رر رمحة اهلل عليه رر.
"جتديد مدرسة السلف" ،رو عنوان لقاإلنا ايا اليوم ،أسرأل
اهلل رررر سرربحانه وتع راىل رررر أن

ف نررا وبلرردانا وأرلنررا واألمررة مررن

كررررل سرررروت ومكرررريوه ،وأن جيعررررل أعمالنررررا خالصررررة لوت رررره
الكررييا ،وأعتررير عررن تقررديا افوعررد افعترران ارريه النرردوة ارريه
الليلررة؛ ألننررا كرردنا أن نفقررد ضرريفنا لررو أصرريرنا علررى السرربت

71

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

القرررانم ،فأصررريرنا علرررى الضررريف ولررريس علرررى اليررروم ،ولر ريل
ملونررا

ررريه الليلررة ،ولعررل ررريا أيضررا خفررف عنررا األعرردان

الكرربهة افتوةعررة فيمررا لررو كانررت يرروم السرربت افعترران .بفضررل
اهلل ،افنترردى ررررر كمررا تعيفررون ررررر ررريه رر السررنة التاسررعة وةررد
صرردر عنرره حتررى اآلن سرربعة أت ر ات ،لكررل سررنة حصرران ،كررل
سررنة رررر إن هررات اهلل رررر .سررتوص رديررة لكامررل ا مررو لضرريوفنا
اررريه الليلرررة ،تكرررون

ن ايرررة اماضرررية ،ورررريه أول النسر ر

وصلت خالل األيام القليلة افاضية.
ضيفنا الكييا رو :الردكتور أمحرد برن عقمران التروجيي ،
مررن مواليررد مدينررة ترردة ،سررنة ألررف وتسررعماإلة والنرران ومخسررون
للرررر يية .نرس افياحرررررل افتوسررررراة والقرررررانو

نار التوحيرررررد

بالارراإلف ،وحصررل علررى نرتررة البكررالوريوس
االلي ية والتراري مرن كليرة ال بيرة
افاتسته

ررال اللغررة

امعرة افلر سرعون ،لرا

اللسانياف الن ييرة مرن تامعرة "أورجيرون "Oregon

بالواليرراف افتحرردة األمييكيررة ،وكرريل الرردكتوراه

ررال

فلسفة ال بية من تامعرة "أورجيرون  "Oregonبالواليراف افتحردة.
والتحررق بعررد عل ر بكليررة ال بيررة

امعررة افل ر سررعون ،فعمررل

أستاعا لرا رإليسرا لقسرا ال بيرة ،لرا عميردا لكليرة ال بيرة فردة
ست سنواف .لا عُين بعد عل عضوا
متتررابعت  ،كمررا عمررل عضرروا

لس اليورى نورتر
لررس أمنررات النرردوة العافيررة
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لليررباب ااسرالم  ،ومستيررارا علميررا

ميكر افلر فيصررل
لررررس أمنررررات

للبحرررروا والدراسرررراف ااسررررالمية ،وعضرررروا

الوكالة ااسالمية ل غالة ،ومدييا فكتب هيكة "وايت آند
كيس  "White & caseاألمييكية للمحاماة
ويعمررررل

مدينة اليياث،

الوةررررت احلررررال مرررردييا عامررررا فكتررررب الترررروجيي

للمحاماة واالستياراف القضاإلية ،كمرا يريأس من مرة العدالرة
الدولية ومنتدى السالم العاف ورمرا من متران غره رثيتران
أوروبررا .لرره ثرروا ونراسرراف من ررا آاحلييررة العلميررة

ااسررالم

والغريب  ..نراسرة األصرول الفلسررفية للحييرة العلميرة

ااسررالم

والفكي الغيب الليلال

ور أليوحاف نكتروراه مابوعرة،

وكيل آحنو جتديد أصيل للفكي ااسالم افعاصي وآفقره
االختال وافستقبل ااسالم
موات ة االسرتعمار

وآال بيرة ااسرالمية وأليررا

غرال إفييقيرا وآحنرو فقره رهريد لألمري

بافعيو والن ر عرن افنكري وآاليريعية السياسرية بر األمري
بررافعيو وا رريو  .إضررافة إىل ررريه السررهة العلميررة العاررية،
أعي أن ضيفنا الكييا هاعي ،سيتحفنا

ريه الليلة كمرا

للبت منه بنات على للب بعا ضريوفنا الكريام ،سنسرم منره
رر إن هات اهلل رر بعرا ةصراإلده .وكمرا نعري  ،فرإن عنروان رريا
اللقررات رررو" :جتديررد مدرسررة السررلف" ولررن أتكلررا كررقها ،بررل
سأتيك ا ال ماضرينا لنسرتفيد منره عيعرا ،فمرن و السرلف
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من و عقد وأخالة  ،ومن و

التعامل أيضرا مر النراس ومر

افةالف ،ولن أصيد علرى علر وأتريك ا رال لضريفنا الكرييا،
لكررن ا حرروا لر ةبررل مررا يبرردأ ضرريفنا الكررييا ،أِعكرري بإنرره
يوتررررد نقررررل حرر ر علررررى اارررروات لألت رر ر ة احلديقررررة اهوالررررة،
وستيدونه على موة افنتدى ،وكقه من األخرواف وااخروة
البيوف يتابعون .وليتفضل ضيفنا الكييا.
 احملاضرة:
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
بسررا اهلل الرريمحن الرريحيا ،احلمررد هلل ،والصررالة والسررالم
علررى رسررول اهلل ،ا حرروا ل ر

البرردت أن أِحي ر أخ ر الع ي ر

الرر ردكتور عبرررردالع ي العُمرررري علررررى رعايررررة ررررريا افنترررردى،
وأهرركيه اليرركي اه يررل علررى إكيامر بافيرراركة

ررريا

افسرررات ،وأعترررير إلررريكا ،فأنرررا مرررن لاللرررة أيرررام وأنرررا أصرررار
اانفلررررون ا فتحملرررروا صرررروت و ملرررروا تفافرررره ،وأهرررركيكا
هكيا ت يالً علرى إكيامر باحلضرور ،وأسرأل اهلل عر وترل
أن جيعلنررا م رن الرريين يسررتمعون القررول فيتبعررون أحسررنه .ع ررد
مقل ريا افنتدى ومقل ريا اللقات ةديا ولألسرف اليرديد ،فقرد
هرررغلتي ميررراغل كرررقهة ،وعنررردما نخلرررت رررريه القاعرررة رأيرررت
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وتورا بعض ا ا أره مرن سرنواف وسرنواف ،ف اترت األهريان،
وتيكيف ةول عل بن

مد بن حييق:

عكيف به األحباب إع أنا يافررررررررررر
وإع غررصن لررررردن الفرررررريو وريررق
وإع أنا معيور على اه ل

ااوى

وهأو ارتكاض

النيا عميق

وإع رم تُقنى إىل غه رم رررررررررررررررا
وال أنا مأخوع على لييررررررررررررررررررررررررررق
وال ه ت إال ما أريد وأهت ررررررررررررررر
وال عاإلق من نون عاك يعررررررررررررررررررررروق
فيُ ي خها من صمان مضى بررررررررررره
أخ لوصال الغانياف هقيرررررررررررررررررررررررررق
فإن أنا ا أتبعه افًا وصفرررررررررررررررررية
فما تل إال تفوة وعقرررررررررررررررررررررررررررروق
وإن فات الل و وال رو والصبرررررررررررررا
ومات هؤون بعده فييررررررررررررررررررررررررررررررق
فوتد به كا

عل صفيرررررررريه
وتد من نعت الفؤان حييررررررررررررررررررق
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رحرررررا اهلل تلرررر األيرررررام وأعانررررررا علرررررى اهميرررر بالصرررررحة
والسررعانة ،فررال ه ر ت يررواص وال ه ر ت يعررانل أيررام الصرربا وأيررام
اليررباب .أهررعي ثيررات أن أكررون
أسرراتيت

اضرريا ررريه الليلررة وبعررا

احلضررور ،ولكررن ررريه سررنة احليرراة ،فليتحملررون

ت ارا اهلل خها.
إن مررن ام ر ن وافررؤا ،أن التباسررا هررديدا لرريأ

األصمنررة

افتررأخية علررى مف رروم آالسررلفية وحقيقررة مررن ينتمررون إىل الررن و
آالسررلف  ،وةررد كرران مررن أرررا مررا نررتو عررن ررريا االلتبرراس،
اةر ان مفرريناف آسررلف

وآسررلفية

أعررران كررقه مررن النرراس

بالتيرردن واهمررون واالنغررالق بررل وبررالتاي

بعررا األحيرران.

ولان كان اه ل ثقيقرة السرلفية وأصرواا الفلسرفية والعلميرة
أرا سربب

رريا االلتبراس ،فرإن مرن األسرباب كريل  ،عردم

الت ام فااف من أتبرا السرلفية

األصمنرة افترأخية بأصرول رريه

افدرسة الع يمة ،ووالفت ا فبانإل را ومناري را الر اسرتقيف
علي ررا .ولعررل

ةررول افصررافى عليرره أفضررل الصررالة والسررالم

الرري رواه أبرررو ناوون ~ :آآإن اهلل يبعرر اررريه األمررة علرررى رأس
كرل ماإلرة سرنة مررن جيردن ارا نين ررا استيريافًا نبويرا

ضررو

األمررة افسررلمة مقررل غهرررا مررن األمررا لسررنة التحررول والررتغه وألرري
التقانم على تالت األصول وصحة وةوة التمس ب ا.
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لقد اتفق علمات األمة على أن افقصون بالسلف ررا الصرحابة
والتررابعون وتررابعي ا رضرروان اهلل علرري ا عيعررا ،واسررتدلوا علررى
عل ر مبررا رواه اامامرران البةررار ومسررلا رررر رمح مررا اهلل رررر عررن
عبررداهلل بررن مسررعون  ،عررن الررن  أنرره ةررال :آآخرره النرراس
ةين  ،لا الي يلون ا ،لا الي يلون ا ،لا جير ت أةروام تسربق
هر انة أحرردرا ينرره ،و ينرره هر انته  .كمررا اتفقرروا علررى أن
ن و ريه األتيال القاللة رو الن و ااسالم القويا

االعتقران

والعمررل الرري جيررب أن يكررون القرردوة لكررل مسررلا ،ورررو مررا
أللرررق عليررره آن رررو السرررلف الصرررا

وررررو الرررن و الررري تررردعو

افدرسة السرلفية إىل التمسر بره واالنتمرات إليره .ولعرل مرن نافلرة
القول التأكيد على أن ريا الن و كان ن رو كرل علمرات األمرة
افعتلين على مي العصور ،ومرن أهر يرا أإلمرة افريارب األربعرة
رضرروان اهلل علرري ا عيعررا .فمررا أصررول ررريا الررن ون ومررا معافرره
الكررلى الر مي ترره عررن غررههن وإىل أ مرردى الت مررت افدرسررة
السلفية بعد القيون القاللة األوىل ب ريا الرن ون وكيرف كرن
جتديده

عصينا ريان

إن مرررن امرررال ،أن نرررأت علرررى عيرر أصرررول رررريه افدرسرررة
ومعاف ررا الكررلى

مقرررل ررريه العيالرررة ،ولرريل فسرررأكتف

ملررة مررن تل ر األصررول ،أعيض ر ا عرريث الرردارس ال افعلررا،
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وأةدم ا الستقارة احلوار ال لتقديا ااتاباف ،سراإلالً افروىل عر
وتل أن ي دينا عيعا فا اختلف فيه من احلق.
إن أع ا أصل ةامت عليه مدرسة السلف ،العناية بالتوحيد
وإن اله من لته األوىل

الدين ،ف و أرا وأع ا ما نعى إليه

اليسل والنبيون ،ورو توري عي اليساالف ،ةال اهلل ع

وتل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭼ [األنبيات :اآلية  ]25بل إن السلف رضوان اهلل
علي ا عدوا القيآن كله وحيا عن التوحيد ةبل أ ه ت آخي،
وةد أوض اامام ابن القيا ~ ريا افوةف ،بقوله :آآإن القيآن
إما خل عن اهلل وأ اإله وصفاته وأفعاله وأةواله ،ف و
التوحيد العلم ا ل  ،وإما نعوة إىل عبانته وحده ال هيي
له ،وخل ما يعبد من نونه ف و التوحيد ااران الال  ،وإما
وإل ام بااعته وأميه ون يه ف و حقوق التوحيد

أمي ون

ومكمالته ،وإما خل عن إكيام أرل التوحيد وما فِعل ب ا
الدنيا ،وما يكيم ا به اهلل

اآلخية ف و ت ات توحيده،

وإما خل عن أرل الييك ،وما فِعل ب ا
وما

لبا

العقبى من العياب ،ف و ت ات من خي عن

حكا التوحيد ،فالقيآن كله
وت اإله ،و

الدنيا من النكال
التوحيد ،وحقوةه،

هأن الييك وأرله وت اإل ا  .وةد ع األإلمة

افعتلون من أإلمة مدرسة السلف على مي العصور ب

اا ان

78

منتدى العُمري الثقايف ـ حصاد العام التاسع 1437هـ

التصور واليعور وب
أإلمة

التوحيد القول والعمل  ،فكانوا
مفاصاف السلوك

آفاق العلا والعيفان ،ورداة

والوتدان .ومن األصول الكلى فدرسة السلف :اا ان
القابت بأنه ال ميتعية إال للنص الييع ةيآنا وسنة صحيحة
وما بُي علي ما ،فإن ريا من أع ا مقتضياف التوحيد ،فال
سلاان وال لاعة وال عبونية إال هلل وحده ،ةال اامام مال ~:
رأي  ،فكل ما

آآإ ا أنا بيي أخائ وأصيب ،فان يوا

وافق الكتاب والسنة فةيوه ،وكل ما ا يوافق الكتاب
والسنة فاتيكوه  .وةال اامام اليافع ~ :آآأع افسلمون
على أن من استبانت له سنة رسول اهلل ا يكن له أن يدع ا
لقول أحد من الناس  .وةال ابن ح م ~

األحكام :آآإن اللران

ااحكام

أصول

الديانة إ ا رو نص القيآن ،أو

نص كالم صحي النقل مسند إىل الن
من مقدماف صحا من ريين الوت

 أو نتاإلو مأخوعة
 .انت ى كالمه ~ .فال

متحاكا إال لقول اهلل ع وتل وما لبت من ةول رسوله عليه
أفضل الصالة والسالم ،وال ميتعية لعاا م ما علت من لته
إال بقدر الت امه بالنص الييع وموافقته له .والدليل الييع
إما أن يكون ةاع القبوف والداللة ،أو ال يكون
أو كلي ما .وال خال

أن ما كان ةاعيا

وا يعارضه نليل مساوٍ له فال

أحدرما

لبوته وناللته

ال لالتت ان فيه .وأما ما ا
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يين فيه نليل ةاع

لبوته وناللته ال معارث له ،أو ورن فيه

نليل غه ةاع الداللة أو غه ةاع القبوف ،ف و

ل اتت ان

وكقه من مساإلل العقاإلد ومساإلل الفقه ر من ريا النو .
ومن أصول مدرسة السلف :االعتقان اهاصم بأنه ال تعارث ب
النقل الصحي والعقل الصيي  ،كما بيًن عل بتفصيل هي
ااسالم ابن تيميًة ~

كتابه الي ه آآنرت تعارث العقل

والنقل أو موافقة صحي افنقول لصيي افعقول وأنه إعا ورن
أ تعارث ب نقل وعقل ،فالبد أن يكون عل راتعا إما إىل
خلل

صحة النقل أو تأويله ،أو خلل

صواب العقل .ةال

ابن رهد احلفي ~ :آآإنا معيي افسلم نعلا على القا أنه
ال يؤن الن ي اللران إىل والفة ما ورن به اليي  ،فإن
احلق ال يضان احلق ،بل يوافقه ويي د له؛ واحلكمة ر
صاحبة اليييعة واألخت اليضيعة ورما افصاحبتان بالاب ،
وافتحابتان باهوري والغيي ة  .وةال اامام الغ ال ~ :آآإن
ريا التعارث ررر إعا حدا ررر إ ا يكون أليا من آلار الغلو
الوةو

عند

واري النصوص وحدرا ،أو الغلو

وحده ،أما أرل السنة فقد

العقل

ققوا من أنه ال معاندة ب اليي

افنقول واحلق افعقول ،وعيفوا أن من ن وتوب اهمون على
التقليد واتبا ال واري ،ما أتوا به إال من ضعف العقول وةلة
البصاإلي  ،وأن من تغلغلوا

تصي

العقل حتى صانموا به
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ةوال اليي  ،ما أتوا به إال من خب الضماإلي ،فميل أولا
إىل التفييء ،وميل رؤالت إىل اافيا  ،وكالرما بعيد عن
احل م واالحتيا  ،فالعقل م اليي نور على نور  .ومن
أصول مدرسة السلف ،تييي أبواب االتت ان واال ام به .فال
جيوص فن بلغ ميتبة االتت ان أن يقلد غهه من ا ت دين ،وإ ا
جيب عليه أن يبيل وسعه لتحي احلق باتت انه افستقل ،ومن
كان من أرل القدرة على التميي ب أةوال ا ت دين ،وتب
عليه االتت ان للتعي
على أنلة كل

على أةيب االتت اناف إىل احلق بنات

ت د ،بل حتى العام فإنه ماالب باالتت ان

اختيار من يقلد من العلمات وا ت دين .واهمي مأتورون
سوات أصابوا أم أخاأوا ،من أصاب فله أتيان ،ومن أخاأ
فله أتي بإعن اهلل ،ةال اامام أمحد  :آآال تقلدن وال تقلد
مالكًا وال اليافع وال األوصاع وال القور  ،وخي من حي
أخيوا  .وةال ابن ح م ~ :آآالتقليد حيام ،وال

ل ألحد أن

يأخي ةول أحد غه رسول اهلل  بال بيران ،لقوله تعاىل :ﭽ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰﭼ

األعيا  ،وةال ~ :آآويكف

التقليد أن القاإلل

به مُقيُّون على أنفس ا بالبالل؛ ألن كل

إباال

لاإلفة من احلنفية ،وافالكية ،واليافعية ،مُقية بأن التقليد
ال

ل ،وأإلمت ا القاللة ةد ن وا عن تقليدرا ،لا م عل
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أةيوا

بباالن التقليد ،لا نانوا اهلل به  .وةال ابن القيا ~ :آآال
األصول االعتقانية ،لعدم اندفا احتمال

جيوص التقليد

الضير به ،وليم التقليد ،ولألمي بتحصيل اليق أو اه م غه
افتحقق به ،والن

عن إتبا غه العلم  ،واحل على إتبا

خصوص اللران  .وةال ~ :آآةال أبو عمي ررر يعي ابن عبدالل
ررر :آآأع الناس على أن افقلد ليس معدونا من أرل العلا،
وأن العلا معيفة احلق بدليله .
ومررررن أصررررول مدرسررررة السررررلف ،أنرررره ال إنكررررار
االتت ان ،وليس ألحد أن ن

مسرررراإلل

ت دا أو مقلديه من العمل مبرا

أنى إليه اتت ان ا ت د ،م وتروب التناصر وتبري مرا يُعتقرد
أنررره احلرررق بررراليفق وباألحسرررن مرررن القرررول ،و إلرررار ااخررروة
اا انية .روى أبو نعريا

احلليرة آ 368/6بسرنده عرن اامرام

سررفيان القررور ~ ةولرره :آآإعا رأيررت اليتررل يعمررل العمررل الرري
اختلرررف فيررره ،وأنرررت تررريى غرررهه ،فرررال تن ررره  .وروى ا ايرررب
البغدان :

الفقيه وافتفقه آ 69/2عن سفيان القرور ةولره:

آآمرا اختلرف فيره الفق رات فرال أن رى أحردا مرن إخروان أن يأخرري
برره  .وةررال النرروو

روضررة الاررالب وعمرردة اففررت  :آآلررا إن

العلمات إ ا ينكيون ما أع علرى إنكراره ،أمرا افةتلرف فيره
فال إنكار فيه ،ألن كل

ت د مصريب ،أو افصريب واحرد ال
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نعلمه ،وا ي ل ا ال ب الصحابة والتابع
ينكرري أحررد علررى غررهه  .ونقررل اب رن مفل ر
آ 186/1عن اامام أمحرد 
من اتت د فيما يسوغ فيه خال
أمحررد

الفريو  ،وال
اآلناب اليرريعية

رت عنروان :آآال إنكرار علرى
الفريو

روايررة افرريوص  :ال ينبغر للفقيرره أن

مرا نصره :آآوةرال
مررل النرراس علررى

ميرب وال ييدن علري ا  .و الفتراوى سُرال هري ااسرالم ابرن
تيميًة ،عمن يقلد بعا العلمات

مساإلل االتت ران ف رل ينكري

عليررره أم ي يرررين وكررريل مرررن يعمرررل بأحرررد القرررول ن فأتررراب:
احلمد هلل مساإلل االتت ان من عمل في ا بقول بعا العلمرات ا
ينكرري عليرره وا ُي يرري ،ومررن عمررل بأحررد القررول ا ينكرري
عليه ،وإعا كان

افسألة ةوالن :فإن كان اانسان ي ري لره

رتحرران أحررد القررول عمررل برره ،وإال ةلررد بعررا العلمررات الرريين
يعتمد علي ا

بيان أرت القول  .وةال ابن ةدامة افقدسر ~

وتصي من ا القاصردين آص : 113آآويُير

إنكرار

افنكي أن يكون معلومرا كونره منكريا بغره اتت ران ،فكرل
ما رو

ل االتت ان ،فال حسبة فيه .

ومن أصول مدرسة السرلف ،عردم الرتكفه برالعموم ،وعردم
تكفه افع  ،إال بعد إةامة احلية واكتمال اليياإلء وانتفات
افوان ر  ،ةررال ابررن تيميًررة ~ :آآفمررن عيرروب أرررل البررد تكفرره
بعضررر ا بعضرررا ،ومرررن ممررران أررررل العلرررا أن رررا يُةاِّارررون وال
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يُكفّرريون .وسرربب عل ر أن أحرردرا ةررد ي ررن مررا لرريس بكفرري
كفيا ،وةد يكون كفيا ،ألنه تب لره أنره تكرييب لليسرول
وسررب للةررالق ،واآلخرري ا يتب ريًن لرره عل ر  ،فررال يل ر م إعا كرران
رررريا العررراا ثالررره يكفررري إعا ةالررره أن يكفررري مرررن ا يعلرررا
ثالرره  ،وةررال :آآإنرري مررن أع ررا النرراس ن يررا عررن أن يُنسررب
مع إىل تكفره وتفسريق ومعصرية ،إال إعا عُلرا أنره ةرد ةامرت
عليررره احليرررة اليسرررالية الرر مرررن خالف رررا كررران كرررافيا ترررارة
وفاسقًا أخيى وعاصريا أخريى؛ واريا كنرت أةرول للي ميرة مرن
احللولية والنفاة اليين نفوا أن اهلل تعراىل فروق العريش فرا وةعرت
نت ا :أنا لو وافقتكا كنت كافيا ،ألن أعلا أن ةولكا
كفرري ،وأنررتا عنررد ال تكفرريون ألنكررا ت ررال ،وكرران ررريا
خاابررا لعلمرراإل ا وةضررات ا وهرريوخ ا وأمررياإل ا  ،وةررال ~

الفتررررراوى آ : 381/1آآفل ررررريا كررررران أررررررل العلرررررا والسرررررنة ال
يكفيون من خالف ا ،وإن كران علر افةرالف يكفريرا؛ ألن
الكفي حكا هيع  ،فليس ل نسان أن يعاةب مبقله ،كمرن
كرريب علي ر وصنررى بأرل ر لرريس ل ر أن تكرريب عليرره وت ن ر
بأرله ،ألن الكيب وال نا حريام وحرق هلل ،وكريل الرتكفه
حق هلل ،فال يُكفَّي إال من كفيه اهلل ورسوله  ،وةرال اليري
مررد بررن عبرردالوراب ~« :وأمررا القررول :إننررا نكفرري بررالعموم
فرريل مررن ب ترران األعرردات الرريين يصرردون برره عررن ررريا الرردين،
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ونقررررول سرررربحان ررررريا ب ترررران ع رر ريا آاليسرررراإلل النيديررررة
 . 101/15وةرررال ~ :آآمرررن أ ررري ااسرررالم ،و ننرررا أنررره أترررى
بنرراةا مررن نواةضرره ،ال نُكفرريه بررال ن؛ ألن الرريق ال ييفعرره
ال ررن ،وكرريل ال نُكفرري مررن ال نعرري منرره الكفرري ،بسرربب
نرررراةا عكرررري عنرررره وحنررررن ا نتحققرررره آاليسرررراإلل النيديرررة
 . 2/23وةررال ~ :آآوإعا كنررا ال نكفرري م رن عبدالصررنا الرري
على عبدالقانر والصنا الي على ةرل أمحرد البردو وأمقاامرا
ألتل ت ل ا وعدم مرن ينرب ا ،فكيرف نُكفري مرن ا ييريك
برررراهلل  .آ مررررو مؤلفرررراف اليرررري

مررررد بررررن عبرررردالوراب

[. ]34/3
ومن أصول مدرسة السلف :العدل واانصا م افةالف ،

الت اما بقول اهلل ع وتل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟﭼ [النسات:

من اآلية  ،]135وةوله ع وتل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [افاإلدة :من اآلية  ،]٨ةال
وكي بن اهيا ~ :آآأرل العلا يكتبون مااا وما علي ا،
وأرل األروات ال يكتبون إال مااا  .وةال ابن تيميًة ~ :آآوم
ريا ،فأرل السُّنًة يستعملون مع ا رر أ افةالف

رر العدل

واانصا  ،وال ي لمون ا؛ فإن ال لا حيام مالقًا كما تقدم،
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بل أرل السُّنًة لكل لاإلفة من رؤالت خه من بعض ا لبعا!
بل را لليافضة خه وأعدل من بعا اليافضة لبعا ،وريا
مما يع فون را به ويقولون أنتا تنصفوننا ما ال ينصف بعضنا
بعضا ،وال ريب أن افسلا العاا العانل أعدل علي ا وعلى
بعض ا من بعا ،وا وار تكفي أرل اهماعة ،وكيل
أكقي افعت لة يكفيون من خالف ا ،وكيل أكقي اليافضة
ومن ا يكفي فإنه يُفسق ،وكيل

أكقي أرل األروات

يبتدعون رأيا ،ويكفيون من خالف ا فيه ،وأرل السُّنًة يتبعون
احلق من رب ا الي تات به اليسول ،وال يكفيون من خالف ا
فيه؛ بل را أعلا باحلق وأرحا با لق كما وصف اهلل به

افسلم بقوله :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [آل عميان:
 ]110ةال أبورييية :كنتا خه الناس للناس  .انت ى كالمه
~.
ومن أصول مدرسة السلف ،وتروب التةلرق برأخالق ااسرالم
كل هؤون احلياة ،مقتدين

عل بيسواا الكرييا عليره

أفضررل الصررالة والسررالم الرري وصررفه ربرره ومدحرره ،فقررال لرره:

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ [القلرررا ،]4 :الررري ةرررال عرررن رسرررالته:
آآإ ا بعقت ألمتا مكرارم األخرالق ةرال اامرام ابرن تيميًرة ~:
آآيرردعون إىل مكررارم األخررالق و اسررن األعمررال ،ويعتقرردون
معنى ةوله :آآأكمل افؤمن إ انا أحسرن ا خلقًرا  ،وينردبون
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إىل أن تصرررل مرررن ةاعرر  ،وتعار ر مرررن حيمرر  ،وتعفرررو عمرررن
لم  ،ويأميون بل الوالدين ،وصلة األرحام ،وحسن اهروار،
وااحسرران إىل اليتررامى وافسرراك وابررن السرربيل ،وين ررون عررن
الفةرري وا ِرريالت والبغ ر واالسررتاالة علررى ا لررق ثررق و بغرره
حررق ،ويررأميون مبعررال األخررالق وين ررون عررن سفاسررف ا  .وةررال
اامام القيل ~ :آآا ِلق تبلة

نو اانسان ،وررا

متفرراوتون ،فمررن غلررب عليرره هر ت من ررا إن كرران
ف و مأمور با اردة فيه حتى يصه

علر

مررونا ،وإال

مونا .

ريا بإعال ،بعرا أصرول مدرسرة السرلف رضر اهلل عرن ا
أعع ر  ،وافتأمررل في ررا جيررد أن ررا جتسرريد عمل ر فررا تررات برره
ااسررررالم ،وأن ررررا

حقيقررررة األمرررري مدرسررررة

ررررارب اهمررررون

واالنغرررالق ،وتُفرررت أبرررواب االتت ررران والتيديرررد ،وأن رررا مدرسرررة
ارب التسارل

الرتكفه ،و ريص علرى عردم إخريا أحرد

من أرل اا ان من افلة ،وأن ا مدرسة للحيية في ا مقام رفي ،
وأن رررا مدرسرررة إنصرررا للمةرررالف وةبرررول للحرررق أنر ر كررران
مصررردره ،وةبرررل كرررل رررريا وبعرررده أن رررا مدرسرررة رمحرررة ورأفرررة
بالناس ،تييد اا ااداية وا ه ،وتكيه اا ا اأ والضالل.
فررإىل أ مرردى التر م افتررأخيون مررن افنتسررب إىل ررريه افدرسررة
ب ررررريه األصرررررولن! وإىل أ مررررردى
ممارست ا وتابيقات ا العمليةن!

ققرررررت رررررريه افبرررررانئ
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إنه يؤسفي القول :إن كقها ممن ينتسربون إىل السرلفية مرن
افعاصررريين مقصررريون تقصرررها كررربها ،سررروات
افدرسررة الرر ينتسرربون إلي ررا ،أو

ف رررا أصرررول

قيررق أصررواا واةعررا

حررة إىل إحيررات ررريه افدرسررة،
حيررات ا .ولرريل فررإن احلاتررة مل ً
وجتديررد مررا انرردرس مررن أصررواا ،وغرري عررن القررول :إن إحيررات
مدرسررة السررلف واتبررا السررلف الصررا  ،ال يكررون بتقليرردرا
التقليرررد احلررري واليررركل  ،وإ رررا باتبرررا مرررن ي ا وااللترر ام
بأصوله ،ةال الينقيا ~

"أضروات البيران" معلقًرا علرى ةرول

اهلل عر ر وترررل :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ [التوبرررة :مرررن اآليرررة

 ]1٠٠آآافقلدون التقليد األعمى ليسروا ممرن اتبعرورا البترة ،برل
رررا أع ررا النرراس والفررة اررا ،وأبعرردرا عررن اتبرراع ا ،فررأتب
الناس فال مقالً :ابن ورب ون ياؤه ممن يعيضرون أةوالره علرى
الكتاب والسنة ،فيأخيون من را مرا وافق مرا نون غرهه ،وأتبر
الناس ألب حنيفة :أبو يوسف و مد م كقية والفت مرا لره؛
ألتررل الرردليل مررن الكترراب والسررنة ،وأتب ر أصررحاب أمحررد بررن
حنبل له :البةرار ومسرلا وأبرو ناون  ،...لتقرد

ا الردليل علرى

ةوله وةول غهه .
إن احلاترررة ملحًررررة علرررى سرررربيل افقرررال :إىل إعررررانة االعتبررررار
للتوحيررد وجتديررد مقامرره
ملحًررة إىل إعررانة الن رري

حيرراة افررؤمن  ،كمررا إن احلاتررة
صررور اليرريك مبررا يررتالتم م ر الواة ر
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افعاصي .فليس كا ِ على كل ع بصهة أن األصنام واألولران
التقليديررة ا يعررد اررا وتررون

ا تمعرراف ااسررالمية ،ولكررن

أ الًررررا أخرررريى مررررن اليرررريك اسررررتفحل أميرررررا! :كاليرررريك
السياسر ر ! واالةتصررران ! واالتتمررراع ! برررل واليياضر ر ! .حترررى
أصب يُبنى علي ا الوالت والرلات ،ويُعلرق علي را ا رو واليترات.
وإن من ام ن أن التوحيد اختُصي لدى كقه من افنتسب إىل
السرررلفية افعاصررريين ،حترررى أصرررب ولألسرررف اليرررديد،

رررين

القدرة على التيييد الن ي والتحييي اللف ر فسراإلل ا رال
ب افرتكلم  ،وأن جتلياتره الفعليرة ال يكران يُريى ارا ألري ،ال
علرررى السرررلوك وال علرررى الوتررردان .وإن مرررن امر ر ن وافرررؤا أن
افدرسة ال ن عت ا و من ةلوب العبران إال مرن رب العبران،
وهيًعت أبواب االتت ان وغلَّقت أبرواب التقليرد ،الر ةرال إمرام
من أإلمت ا الع ام :آآمتى استعبدمت الناس وةد ولردت ا أم رات ا
أحرريارا والر أخيتررت أع ررا ا ت رردين وا رردنين

ترراري

األمة ،أصرب كرقه مرن افنتسرب إلي را أهرد النراس خوفًرا مرن
حييررة الررتفكه ،وأكقرري النرراس حيصررا علررى اهمررون ،وأسرربق
النرراس إىل تغليررق األبررواب وإةامررة السرردون .إن الررنكه اليررديد
على افةالف من ا ت دين أو مقلرد ا ت ردين ،والغل رة
اانكرررار ،سررروات

مسررراإلل االتت ررران االعتقانيرررة أم الفق يرررة،

والفة صي ة ألصول ريه افدرسة افسردنة بتوفيرق اهلل .فمرن
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تانرررب وكمرررا أسرررلفنا مرررن ةبرررل :إن مرررن أصرررول افدرسرررة أن ال
إنك رار

مسرراإلل االتت رران ،وإن اليرردة والغل ررة

اانكررار

حتررى مرر مررن جيررروص اانكرررار علرري ا ،ليسرررت مررن مرررن و رررريه
افدرسرررة علرررى االرررالق .و افررردخل للبي قرر عرررن القاسرررا برررن
مد ةوله :آآاختال أصحاب

مرد  رمحرة لعبران اهلل ،

وفيه أيضا عن عمي بن عبدالع ي أنه كران يقرول :آآمرا سرين
مد  ا جتلفروا ،ألن را لرو ا جتلفروا ،ا

لو أن أصحاب

يرى برن سرعيد أنره ةرال:

تكن رناك رخصة وفيه أيضا عرن

آآأرل العلا أرل توسعة ،وما بي اففتُون جتلفون ،فيحلل رريا
و يم ريا ،فال يعيب ريا على ريا .
إن مدرسة السلف بيياة كل اللاتة ،مما ها
غه ةليلة ممن ينتسبون إلي ا من تسيب
بل و

التكفه

أوسا

التفسيق والتبدي ،

بعا األحيان نون مسوغ مييو على

االالق ،كما إن ا بيياة كل اللاتة من اهفات والغل ة
والكل ،ال
من

أصبحت ولألسف اليديد

اف مالصمة لبعا

سبون علي ا ،وأين رؤالت من ةول هي ااسالم ابن

تيميًة ~ :آآوليس كل من خالف

ه ت من ريا االعتقان

جيب أن يكون رالكًا ،فإن افناص ةد يكون
يُغفي له خاأه ،وةد ال يكون بلغه

ت دا وااا

عل من العلا ما تقوم به

عليه احلية ،وةد يكون له من احلسناف ما

حو اهلل به
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السيااف  .وأين را من ةوله ~ :آآوأإلمة السنة واهماعة،
وأرل العلا واا ان ،في ا العلا والعدل واليمحة ،فيُعلّمون
احلق الي يكونون به موافق
ويعدلون على من خي من ا ولو

للسنة ساف

من البدعة،

لم ا؛ كما ةال تعاىل:

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﭼ [افاإلدة]٨ :

وييمحون ا لق ،فهيدون اا ا ه واادى والعلا ،وال
يقصدون اليي اا ابتدات  .وةال اامام الير
األإلمة اختال كبه

~ :آآوب

الفيو وبعا األصول ،وللقليل من ا

غلااف وصالف ،ومفيناف منكية ،وإ ا أمينا باتبا أكقيرا
صوابا ،ول م بأن غيض ا ليس إال اتبا الكتاب والسنة،
وكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل .وإعا رأيت فقي ا خالف
حديقا أو رن حديقا أو حيً

معناه ،فال تبانر لتغلياه ،فقد

ةال عل فن ةاله له :أت ن أن للحة وال به كانا على باللن:
يا ريا ،إنه ملبوس علي  ،إن احلق ال يُعي باليتال ،اعي
احلق تعي أرله .وما صال االختال ب األإلمة واةعا

الفيو

وبعا األصول ،م اتفاق الكل على تع يا البارئ تل
تالله ،وأنه ليس كمقله ه ت ،وأن ما هيعه رسوله حق،
وأن كتاب ا واحد ،ونبي ا واحد ،وةبلت ا واحدة ،وإ ا
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وضعت افنا ية لكيف احلق ،وإفانة العاا األعكى فن رو
نونه  .انت ى كالمه ~.
إننررا أوىل النرراس بتيديررد ررريه افدرسررة افسرردنة ،وإحيررات مررا
اندرس من أصرواا ،فأرضرنا م ربء الروح و ضرن احلريم
اليييف وةبلة افسلم  .و بالننا ةامت أرا وأكرل حيكرة
إصرررالحية

تررراري افسرررلم احلررردي  ،محلرررت لررروات مدرسرررة

السررلف ونيرريف أنواررررا
فيررلنا

كررل مكرران ،وإن مررن امر ن أننررا

ويررل ررريه احليكررة الع يمررة إىل ميرريو حضررار

متكامررل ن ديرره لألمررة ،بررل ون ديرره ل نسررانية كلر ا ،وةررد آن
األوان لنسرررتدرك مرررا فاتنرررا

رررريا اليرررأن .أكرررير اليررركي

اه يررل لكررا ولياع ر ررريا افنترردى افبررارك ،وأعتررير إلرريكا
عيعرررا عرررن االالرررة ،وأسرررأل اهلل عر ر وترررل أن جيعلنرررا ممرررن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،واحلمد هلل رب العاف .
 األسئلة والتعليقات:
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت ى اهلل ضيفنا الدكتور أمحد خه اهر ات علرى ليحره،
وتأكيررده علررى ةضررايا وميتك ر اف
أكررد

مدرسررة السررلف .ولعلرره

أكقرري مررن موض ر ررررر ت ر اه اهلل خررها ررررر علررى ةضررية

االعتقررررران والتوحيرررررد والعبونيرررررة احلقرررررة هلل سُرررر ْبحيا ينهُ وي يتعيرررررالى
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ومكمرالف علر  .رريا مرا اسرتفدته مرن ليحره ،إضرافة إىل مررا
أهار إليه مرن أن مرن و السرلف أيضرا ررو األخري عرن رسرول اهلل
 كما ةال ررر صلواف رب وسالمه عليه رررر  :آآتيكرت فريكا
ما إن متسكتا به لن تضلوا بعد أبردا :كتراب اهلل وسرن
تررررريك اليسرررررول  كمرررررا أهرررررار

.

اضرررررينا ،تررررريك أخالةًرررررا

وسررلوكياف ،وأكمررل اهلل برره األخررالق فررال تسررتقيا العبونيررة
احلقررة هلل ررررر سُ ر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى ررررر نون األخرري مبررن و اليسررول 

كررررررررررررامالً ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [األنعررام :مررن اآليررت  162رررر  ]163تأكيررد
التوحيد ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ وليل فالتعامل واألخالق كما أهرار
اضررينا ت ر اه اهلل خررها ،وكرريل تابيررق ةواعررد التوحيررد

وااخررالص هلل ررررر سرربحانه وتعرراىل ررررر ثاتررة إىل جتديررد كمررا
أهار .وليل تاتتي بعا األسرالة عرن كيفيرة رريا التيديرد،
وةد أهار

اضرينا إىل أن رنراك أ الًرا معاصرية مرن اليريك

ةررد يصررل بعضر ا إىل هرريك أكررل ،أنرروا مررن اليرريك افةتلفررة
أصررابت النرراس ،ثاتررة إىل ن ررية تديرردة ألتبررا مررن و السررلف
وإعانة تفكه الناس حول ريه القضايا.
لد عدن مرن افرداخالف واألسرالة افكتوبرة ومرا صال ا رال
معكررا ،ولعل ر ةبررل أن أت ريك ا ررال :أعكرري ةصررة عكيت ررا
لليي صا

احلص ~ حول أن السلوك أيضا له نور

لري
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من و السلف :آآعكي ل أحد األهةاص ،أن هةصا مرا صرلى
أحد توام مصي ،فلما التفت من الصالة ،بانره ا اور لره
بكررل أنب فمررد يررده يصررافحه ،فرراآلخي الرري يُف ر ث أن يررين
على افصافحة مبصرافحة أخريى ،ضريب يرده وةرال :رريه بدعرة
ريه بدعة ريه بدعة ،فالتفت إليه أخونا افصي بكرل بسرالة
وةال له :ور ةلة اليوق سنةن! يعي :اختصي له افرن و بعبرارة
بسررياة .فحميلررة مررن و السررلف ينبغ ر أن يكونرروا مررؤليين مبررا
ملونه أيضا من أخالق ،وريا ما أكد عليه

اضرينا تر اه

اهلل خها .واآلن نفت افرداخالف ،مبداخلرة لألسرتاع عبدا يرد
بن

مد العمي  ،فليتفضل ميكورا.

 مداخلة :األستاع /عبدا يد بن

مد العُمي :

السرررالم علررريكا ورمحرررة اهلل وبيكاتررره ،هررركيا لسرررعانة
اماضررري ،وهرررركيا للمضرررريف افضررريا األسررررتاع الرررردكتور
عبررردالع ي العُمررري  ،احلقيقرررة ةبرررل أن أبررردأ افداخلرررة ،أون أن
أهه إىل الغه.
أوال :جيررررب أن نؤكررررد أن احلرررردي والتعليررررق عررررن مدرسررررة
السررلف ،لرريس

صررورا علررى مكرران وصمرران

رردن ،فحرردي

اماضرري والتعليقرراف ر ر عامررة؛ ألن مدرسررة السررلف ال
ب مان أومكان

ررتص

دن .األمري اآلخري :جيرب أن نفريق بر افرن و
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واألهرررةاص ،فحينمررررا يكررررون رنرررراك ةصررررور أو أخاررررات مررررن
افن و ،إ ا رو عيرب

األهةاص ،جيب أال يكون ريا عيب

األهةاص .أمي آخي أيضا :رناك ركي تان أساسيتان جيرب
العمررل علررى تعميق ررا

مدرسررة السررلف ،أال

إلررار متررواصن

ورمررا االتبررا واالتتمررا  ،فف ر الوةررت الرري جيررب فيرره تع رريا
النص الصحي وتيبية األمة على حسن ف مه والتسليا له ،فإنره
جيب ضبء خالفاتنا العلمية والعملية

إلار من فقه ا رال

اليرريع  ،و أترروات مررن احلرريص علررى االتتمررا ونبرري الفيةررة
ورمحة افةرالف و برة
وعدم ات امه

رور ا ره علرى يرده وحسرن ال رن بره

نيته أو ن يه مبيين ال لة

مسرألة اتت انيرة،

ورو ما يعي ضيورة عدم ضيب االتبا بردعاوى االتتمرا  ،و
افقابررل عرردم ضرريب االتتمررا برردعاوى االتبررا ؛ ألن افررن و احلررق
رو اتبا واتتما  .وأمي آخي أيضا :ةبرل أن نتحردا عرن جتديرد
مدرسررة السررلف ،فافدرسررة السررلفية تعرران

ررريا الوةررت مررن

اختالفرراف وانيررقاةاف وانيررااراف! وأهررار اماضرري إىل بعررا
من ررا ،ولعلر أعكرري بعضررا من ررا إن

ر الوةررت ،ومنرره أن مررن

أسررباب ررريا االنيررقاق وررريا التيررتت ،رررو عرردم الف ررا الواس ر
فيرب السرنة واهماعرة بيركل نةيرق وتضرييقه برال نليرل ،برل
برررتحكا ورررروى وعصررربية ،فيةررري من رررا مرررن ررررو مرررن أرلرر ا،
وةصرريرا علررى فاررة خاصررة .أمرري آخرري أيض را ف را تعانيرره افدرسررة

95

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

السرلفية

األهرةاص ولريس

افررن و :غيراب فقره األولويرراف،

وفقرره الضررعف والقرروة ،والسياسررة اليرريعية ،ومياعرراة اخررتال
األحوال والعاناف وال يو والبيااف .رناك أيضا ررر مر األسرف
رررر ضررعف اليررعور بأرميررة االتتمررا واالإلررتال وخاررورة التفرريق
واالخررتال  ،وبرردون

ديررد لررو ن ينررا

أحرروال بعررا الرردول

عيعررا لوترردنا أن افدرسررة السررلفية ،يعرري اآلن أصرربحت تؤلررف
كتبا ضد بعض ا البعا ،وتُكتب القصاإلد ،وتنيري القنرواف
الفضاإلية تضيب بعا أبنات افدرسة السلفية ببعا.
رنرراك أمرري آخرري وررر احلديررة الررتفكه لرردى الرربعا،
والتعامرررل مببررردأ إن ا تكرررن معر ر فأنرررت ضرررد ولرررو كررران
االختال ساإلغا .ورناك أيضا التنافس غره اممرون ،والير وة
ا فيررة للتصرردر و قيررق التفرريق .رنرراك أيضررا ميرركلة ور ر
والفة لليي ةبل أن تكرون والفرة لدراسرة افرن و ،أال ورر
بنات األحكرام علرى األخبرار نون تقبرت أو رويرة .واألمري األخاري
رررو نات التص رنيف والتح ر ب .فبعض ر ا يعرري حصرري السررلفية
بلد ي يد عن ا مسة وعييين مليون مثانية وأربع هةصرا
وأخي غهرا .وهكيا ،والسالم عليكا ورمحة اهلل.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هركيا أسررتاع عبدا يرد ،أةرريأ سررؤاالً مكتوبرا ،لررا أترريك
لضيفنا التعليق علرى مرا ليحره األسرتاع عبدا يرد ،أو السرؤال
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إن هرررات ،رررريا بعرررد التحيرررة :ررررل مدرسرررة السرررلف ثاترررة إىل
ضرروت احلرردي النبررو اليررييف :آآعلرريكا
جتديرردن وعل ر
بسن وسنة ا لفرات الياهردين مرن بعرد إىل آخري احلردي .
األستاع صا بايل ،تقدم للمايكيوفون.
 مداخلة :األستاع صا

بايل:

السررالم علرريكا ،هرركيا الرردكتور عبرردالع ي  ،وهرركيا
للدكتور أمحد ،حقيقة تات سياق اماضية ،أنه مت تيويه
مصال السلفية والسلفي من خالل تيدن بعا التابع .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
هرركيا أسررتاع صررا  ،ليررب نعار سررؤاالً آخرريا ،لررا نر ك
للررردكتور أمحرررد ا رررال :مرررا الضرررابء

عررردم اانكرررار

مساإلل ا ال  ،ف ناك اليات وافيتو  ،كما أن رنراك غره
سرربب ورررو اارروى أو غررهه ،سرردن اهلل ةررولكا وفعلكررا ونف ر
بكان.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
اللرريان علقررا ،والسررؤال
هرركيا تر يالً لألخرروين الكرري
احلقيقة الي ليحه األخ الكييا ،ونصه :رل مدرسرة السرلف
ضررررروت احلررررردي اليرررررييف:
حاترررررة إىل جتديرررررد وعلررر ر
آآعليكا بسن وسنة ا لفات الياهدين اف دي مرن بعرد .
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من سنن اهلل  الوتون ،أن ال نوام إال للةالق البارئ ررر تير ًل
ويعيال رر فكل ه ت وكل أحد معريث إىل التقرانم ،واليسراالف
نفسر ا تعيضررت للتقررانم واندرسررت آلاررررا .وررريا رررو األصررل
تعرررردن النبرررؤاف وتعرررردن افيسررررل  .فمررررن برررراب أوىل أن تنرررردرس
افدارس ال رر نون اليسراالف .والتيديرد حقيقرة األمري ال
يعي بالضيورة التغيه أو االنتقال من ه ت إىل ه ت ،وإ ا ررو
كقه من األحيران إحيرات مرا كران ،وإعانتره بوت ره وثالره
وبصورته الصحيحة .وكما أهينا إىل مسألة اح ام االتت ران،
بررل إجيرراب االتت رران ،اهلل رررر سُر ْبحيا ينهُ وي يتعيررالى رررر ورسرروله يوتبرران
على من عنده القدرة واألرلية على االتت ران أن جيت رد ويسرتقل
باتت ررررانه .وال يُقبررررل مررررن ت ررررد ةررررانر علررررى معيفررررة الررررنص
واالسررتدالل برره أن يقلررد غررهه .ررريا ااجيرراب ،ال يتفررق معرره أن
يكرررون رنررراك إنكرررار علرررى االتت ررران ،إعا كنرررا حنرررن أل منرررا
ا ت د باالتت ان ،وأوتبناه عليه ،ولالبناه به ،فكيف يسروغ
أن ننكرري عليرره إعا أناه اتت ررانه إىل أمرري جالفنررا فيررهن! ررريا ال
يسررتقيا ،وال يقبلرره عقررل ،وال يقبلرره عرردل؛ وررريا رررو أصررل مررن
أصول ريه افدرسة ،أن ا اح مت ريا اهانب؛ ألن را تعري أن
من أوتب واتباف ا ت دين أن جيت دوا وأن ال يقلردوا؛ ولريل
اح مرررت اتت رررانات ا وأمررريف باح ام رررا .رررريا األمررري لألسرررف
اليرررديد انررردرس ررررر ال أةرررول عنرررد أتبرررا افدرسرررة السرررلفية أ
افقلدين افدرسة السلفية رر وإ را لألسرف اليرديد وترد عنرد
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كررقه مررن علمررات افدرسررة السررلفية افعاصرريين ،وررريا أمرري ال
يُقبررل ،وفيرره والفررة صرري ة ألصررل مررن أصررول ررريه افدرسررة.
ومررن األمقلررة األخرريى الواضررحة :البقررات والررتكلس علررى صررور
اليررريك القد رررة ،فاحلررردي ال ير ر ال ميكر ر ا علرررى األولررران
واألصنام والتماإلا وما هاب ا ،واحلال تغرهف عرن رريا .فصرور
الييك تعدنف وجتدنف ،فالبرد أن تتيردن افدرسرة معاهرة
ريه الصور وأن يعي تعامل ا مبا يليق ب ا.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
رنا سرؤال مكتروب :مرا ررو الضرابء

كريا العري أو

حكَّميرة وررل يُنكري علرى مرن
العانةن مقلما نسم  :آآالعرانة مُ ي
خرالف العري ن وكيرف كرران يف م را السرلفن .إعا فيره للبرراف
تعليرررق ،حنرررن نييرررد وةرررت لليرررعي بعرررد ةليرررل ترر اك اهلل خرررها.
وسررؤال لرران أِضرريف لرره :مررا الفرريق بر جتديررد الرردين وجتديررد
افدرسرررة السرررلفيةن الفررريق بررر افصرررالح ن ركررريا كتررررب
صاحب السؤال.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أبررردأ بررراألخه باحلقيقرررة :ال فررريق علرررى االرررالق ،فافدرسرررة
السلفية ومن ا افدرسة التيييدية الر ةامرت
تأف

رريه الربالن ا

ديد ،وال ابتدعت أميا من أمور الدين ،وإ را اعتصرمت
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بالكتاب والسنة وأْمتيف مبا أميا بره ،وانت رت عمرا ن يرا عنره،
فإعا ةلنا جتديد افدرسة فإ ا حنن نقول :جتديد رؤية وتفكه
وممارسررة افنررتم إىل ررريا الرردين ،لك ر
صررويره .وأمرررا مسرررألة ضرررابء
مسررألة معيوفررة

ققرروه علررى أمقررل

كررريا العررري والعرررانة ،ف ررريه

الفقرره ،فمررن مصررانر التيرريي العرري  ،ومررا

يعرري هررا ب ر النرراس

غيرراب الررنص القابررت الصرريي الرري

يعاجل األمي ،وإ ا يُستدل برالعي

مسراإلل فيعيرة ،ورر

األكقرررري األعررررا ميتباررررة باألحكررررام والقضررررات أكقرررري من ررررا
بافعررامالف .وأنررا أريررد أن أضرريف هررياا صررغها إعا

حررت ل ر ؛

حتى ال يُسات ف ا ما تفضل به األخ الكرييا صرال  ،أنرا أعتقرد
من ييعي بأا من اصنواتية ا ااب ،إ ا يفعل ريا من غهتره
على الولن وعلى الدولة وعلى الدين وعلى األمة ،وال يقول ريا
تيرفيا أو انتقاصررا .ول نصررا  ،فررإن ررريه الدولررة عنرردما ةامررت
برردايات ا ا تقررا علررى ه ر ت سرروى علررى نعرروة التوحيررد ،وا
تقا على ه ت إال على الكتاب والسنة ،وا يتحقرق ارا النصري
وا

قررق مررا حققترره

ألواررررا القاللررة إال بقرردر اعتصررام ا

ب رريا األمرري ،والرري أعلمرره أن رنرراك حيصررا علررى ررريا األمرري،
ولكررني أعلررا أيضررا أن رنرراك عي ر ا

كررقه ممررن يقومررون

على اليأن العام ،فكقه من ا ليسرت لديره القردرة وال األرليرة
علرررى معيفرررة ةيمرررة رررريه افدرسرررة ،وعلرررى إنراك مرررا يسرررتوتبه
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االلت ر ام ب ررا ،ومررا يفيضرره علررى احلرراكا وامكرروم

كررل

اليؤون.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،أعكي ةصة ل تابرة علرى السرؤال السرابق
حررول العررري  :اسررتقبلنا رررررر وكررران معرر أحرررد افيرراي رررررر أحرررد
الضررريو

مارررار واهرررنان ،و افارررار أران أن يتنقرررل وررررو

البررررس لليررررماغ ،فأةسررررا عليرررره هرررري سررررلف معنررررا كرررران
استقباله ،أةسا عليه أن جلر اليرماغ ،ةرال :أنرت رنرا

رالف

السررنة؛ ألن اليررماغ رنررا لبرراس ه ر ية ،والعررانة رنررا تُق رديم ولررو
رأيتر

الييرراث برردون غرراغ وغر ة ألةسررمت علير أن تلرربس

اليماغ والغ ة؛ رنا يكون للعي نوره

مقل ريا افقام.

سررؤال أخررتا برره األسررالة ونع رون لدوحررة اليررعي ولررو ةلرريالً م ر
ضرريفنا الكررييا :رررل ل عررالم نور

جتديررد مدرسررة السررلفن

وما ا يقله أضريفه أنرا مرن عنرد  ،فمرن حقر أن أسرأل :أو
تيررويه مدرسررة السررلفن! ومررا رررو مف رروم السررلف عنررد ااعررالم
افعاصين ورل يييدون خيوته على وت ه الصحي ن
 آاماضي الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
لألسررف اليررديد ااعررالم افعاصرري عرردو رررر إال مررن رحررا اهلل رررر
للحررق وللرردين! أو

أةررل احلرراالف عرردو لكررقه ممررا يررأمي برره
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الدين! فرال أترد مرا أسرتاي أن أةولره
ااعالم ولألسف اليديد جالف

رريا اليرأن سروى :إن

كقه من األحيان ااسرالم
التراري و احلردي .

وجالف ما تاتف بره افدرسرة السرلفية

ااعررالم وعررات إن وضررعنا فيرره خررها أتررى كرره ،وإن وضررعنا فيرره
هيا أتى بيي.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
سؤال ال يسرعنا إال أن نقريؤه بعرد مرا أعلنرا خترام األسرالة :أال
تريى أن اايرروم اليرديد علررى بعررا افنتسرب للسررلفية يتعررارث
م ت ون جتديد مدرسة السلفن أين العمل بأصرل األخرالق مرن
العرردل واليمحررة وآليررة اانكررارن ألسررنا
الدعاة م ما بدر من بعض ا أخاات

حاتررة إىل اسررتيعاب

موات ة احلريب اليراملة

ضد كل فضيلةن ريا السؤال.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
ومما أعكي يعي ال أعكيه بالنص ،ولكرن أعكري كالمرا
نفيسررا ل مرررام ابرررن تيميًرررة ~ يقرررول فيررره :آآإنً تررريكه النررراس،
وتنبيرره الغافررل ،رررو مررن أع ررا اليمحررة لرره ومررن أع ررا اليمحررة
به  .فإرهان من جرالفون مرن و مدرسرة السرلف ،وتبري احلرق
اا ،ليس فيه أعى علي ا ،برل فيره ررر إن هرات اهلل ررر رمحرة وخره
اا ورداي ة إىل مرا يلت مرون بره ررا أنفسر ا ،يلت مرون بره ن ييرا
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ولكرررن ا ال يلت مرررون بررره عمليرررا .إىل تانرررب
عندما نقول :ال إنكار

احلقيقرررة يعررري

مساإلل االتت ان ،فإننا ال نعي أنره ال

حوار وال مناةية وال نقد فن نعتقد أنه على غره صرواب ،وإ را
نقررول :أن ال يُفسًررق وال يُبررد وأال يُنتقررد باأللفررا اهارحررة .أمررا
افناةية العلمية وتبي الردليل والردفا عرن مرا يعتقرد أنره احلرق
ف ررريا واترررب ،وال جيرررب أن يضررريق بررره أحرررد ،ولكر رنً افعاتبرررة
واالنتقرران منصرريفة إىل إنكررار حررق االخررتال لررا إىل التيررني
على افةالف  ،ريا رو افقصرون .وإعا سُرمِ لر أحرب أن أخرتا
احلدي مبسألة ةد تُب أفقًا من آفاق التيديد ،ليس فقء
ررريه افدرسررة ،وإ ررا
األإلمررة

كررل افرردارس ااسررالمية :مررن أع ررا

ترراري ااسررالم اامررام اليررال ~ واامررام الاررو

~

وا حوا ل أن أبدأ بالاو ألنه هُورت صورته وكاصرة عنرد
افدرسررة السررلفية ،م ر أنرره مررن افدرسررة الس رلفية ومررن أعماة ررا.
فقررد رنً كررقه أن الاررو عنرردما ألَّررف مدونترره عررن افصررلحة،
وال ر أهررار في ررا أو أهررار

مواض ر من ررا إىل ضرريورة تقررديا

افصررلحة علررى الررنص ،أنرره يقررول بتقررديا افصررلحة علررى الررنص
بإلالق ،وريا أمي ا يقله الاو  ،ومن ال لرا أن يُنسرب إليره.
ما كان يقوله الاو ~ :إن األصل األع ا أن ريا الردين إ را
تات رمحة للعاف  ،وتات فصاحل ا ،وتات لليأفة ب ا وللتيسره
علي ا ،ف ريه افصرلحة الع مرى ورريا األصرل الكربه جيرب أن

103

منتدى د .عبد العزيز العُمري الثقايف

يكرررون حاضررريا
ا ت ررد

عررررن اففرر  ،و عررررن امقرررق و عررررن

كررل وةررت ،وأن يترريكي أن ررريا األصررل جيررب أن

يرريتبء مر كررل نررص ،فررإعا خررالف الررنص ررريا األصررل الع رريا
بأ وته من الوتوه ،فإن رناك ميركلة ،إمرا
أو

لبروف الرنص

تأويله ،وكما ةال ابن تيميًرة  :آآإعا تعرارث النقرل مر

العقررل ،فررإن رنرراك ميرركلة إمررا

النقررل أو

العقررل  .وأمررا

اامام اليال ~ فقد أنخل بابا ع يمرا أو عكَّري ببراب ع ريا
غفرررل عنررره كرررقه مرررن األإلمرررة ا ت ررردين وررررو بررراب افقاصرررد،
وتصنيف مساإلل الدين إىل مياتب ،حي ةسم ا إىل ضيورياف
وحاتياف وتكميلياف ،وتعل ريين األصل ررر رعايرة افقاصرد
واعتبار افياتب رر أصل جيب أن يلت م ب ما كل
نا ي

ت رد وكرل

أ مسألة من مساإلل الدين.

إننررا إعا ععنررا بر األمرريين ،فإننررا سررنيد أن أبوابررا كررقهة
ستفت ايه األمة كل افساإلل وافيركالف الر تع ضر ا،
وستُيسي على األمة تيسها ع يما ،وسر ف حيترا ال حردون لره
كقه من اهوانرب ،وكرل علر سريكون إلرار االلتر ام
بالكتاب والسنة ،و إلار االلتر ام مبرن و السرلف الصرا ررررر
رضروان اهلل علرري ا ررررر .ررريا مرا أمتنرراه ورريا مررا أرتروه وررريا مررا
أنعرررو أن يلتفرررت إليررره كرررل إخررروان افنيرررغل مبسررراإلل الررردين
ومبساإلل الدعوة.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اك اهلل خها ،أتريك لر االختيرار بنرات علرى للرب ااخروة
من ةصاإلد ،وإال أنا أختار.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أنررا عنرردما حرردلي أخر وأسررتاع الرردكتور عبرردالع ي  ،أن
رررا هر ر ت مرررن اليرررعي ،رتعرررت علرررى عيرررل
رنررراك رغبرررة
وأحضيف ةصيدت مرن أغلرى القصراإلد عنرد وأعالررا ميتبرة
نفس  .األوىل تناسب حديقنا ريه الليلة ،ور القصيدة الر
رليررت في ررا إمررام أرررل السررنة واهماعررة ررريا ال مرران اليرري
عبدالع ي بن باص ~ فقد كنت ةييبا منه ،وكران يعارف علر ً
~ وجصي بأمور نابعة من كيمه ونبله ،وإال فأنا أعري أنري
ا أكن أستحق ا ،ةلت فيه ~:
لفقدك يُلرر ى عن بدي رررررته الفكررررررري
وتسكرررب من أعماةنا الدم البكرري
ولرررو أن مرررريْتا يُفترررررردى من ممرررررررراته
فرررر دت الدنا يا ب ية العمررري والعمررريُ
ولكررررن أمرررررررري اهلل الناس بالررررررغ
فرلله منا احلررررمد والصل واليكررررري
تيترررلت يا هيررررر الرررفوارس بعرررررردما
تسامت ب األ ان واستيي الفةي
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وكرررررررنت أبا للمكررررررريماف فمن اا
وةد بت عررن ا اليوم

يرررب السرررر

سييكررريك العرررلا الي كررنت نوره
وييكرررررريك القول افسردن والفكررري
سييكررررريك العرررررربًان

صرررررلوات ا

وييكررررررر يك النساك وال رد والا ي
سييكررررريك افسرررررررتعصمون بدين ا
وكرررررل إمرررررام مررررلت راحرررته عرررررري
سييكيك األيتام كفكفت نمع را
وواسررررررررريت ا بيا فاررررررررررراب ب الل
سييكررر يك ااحسان والعدل واادى
وتيكررررررررريك اهررلَّى إعا حر ب األمي
رحرررررلت و أعمرررررراةنا ألررررف لرررروعة
وألرررررف حن ال يكرررررفكررررررفه صل
على ةما األفغرررررررران يُةررررر ى ت اننا
ويسرررررون لرررر ي عررراا
وجتررررري نمرررانا

ساحه غدر

اهرررر اإلي أن ررريا

وييرررربنا صيب ررا الغرررل والكررررفي
و القدس وي القدس أين صالحر ا
أمررررا آن أن جيررررلو نياتهرررررررا البدر
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أضعررررنا ااررررردى يا سيد فتقاعررت
عُرررررررريانا وأرنانرا بأرصاإلرررره الدررررررررري
وسُررررررلِّء فرررينا ال رررررررافون فعييرررررنا
وإن غررررررينف أليارنا ا و والق رري
نعررررريل بسفرررررر للرررررروتون ونار عراه
ففررررررررري ا كررررررررررل راياتنا الرررررررةُضي
و يررررررررر ورات العرررررررررررررراف أعلررررررة
وحنن األوىل فينا انتيى الع والفةري
فيا سيد عررررررريرا إعا فاث باهروى
فؤان هرررررررري فالر وى كرررررله عررررير
ويا سيد يا نوحرررررة العلرررررا واارردى
فن سيُندًى بعرررررردك اليوث والرر رين
فن سررررررريبو ااةررررررررحوان بعاررررررريهن
فن سررررررررهق الغررررريا والرررال والقاين
فن سي ررررررب النسرررررررا عرررررريبا متيمان
فن سررررريضو الرايب والرندُّ والعاررين
فن سررررررررريغي الارررررررره

غررررررردواته

وييررررررريق أحرررررررال مناصله الفرريين
عرلي سرررررررررالم اهلل ما التا خررررررافق
وما ضرررررراق باألهيررران من ولهٍ صردرُ
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وما سُكررررربت من أعررر الناس أن ُم
عرررررررلي ومرررا نوى بتأنيب اليررررررررعي
رمحه اهلل رمحة واسعة وععنا به

تناف.

 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
رحررا اهلل اليرري عبرردالع ي رمحررة واسررعة ،وبرر يررد أنررا
رررا ل ر  ،إعا كانررت مع ر أو أعاي ر إل ر مع ر  ،ألن ر
عكرريف في ررا اليرري عبرردالع ي فألقيررت ثضرريته ~ وأبكترره
وأبكى من حضي ،فإن هات ،وإال ،أنت عت ا كقه.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
أِفضل رريه القصريدة لسربب أن أرلنرا وإخوتنرا فلسرا ،
يعانون معاناة ال يعلم ا إال اهلل  ورا جياردون أةسرى وأبير
لغاة ريا الوتون بأيدي ا وبأسلحت ا البسياة ،فنسرأل اهلل
 أن ينصرريرا وأن قررق أمانينررا نحرري الص ر اينة و ييرري
األةصى و ييي كل فلسا .
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
أنا ا أره القصيدة ال ب يد  ،إال ألن ا احتروف حرديقا
عرررن القررردس ،مرررانام القررردس

القصررريدة رررريه ،فأنرررا أتررريك

القصررريدة األخررريى ،يعررري سررربب تيهررريح ارررا حرررديق ا عرررن
القدس ،تفضل.
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 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
ةيلت ريه القصيدة

وةت كان فيه اتتيرا صر يون ةبرل

سنواف لألراض الفلسراينية ،وعُقِردي اتتمرا لروصرات ا ارتيرة
العيب فقلت:
سياِاي الررررررررنيدِ ُّ تييمُّعررررررا ميصرررردوعا
وتيكررررررلِ ًفا نررررررررر

احلياتي خليعررررررررا

ا تبقي فيهِ مِني الكررررررريامةِ هعرررريةٌ
حتى غرررررررردى وييْ ي الرررررر وان صيليعيررا
يا أرررلي غرررررر ة والرررررر مانُ مُييلررريل
لو كررررران يلرررررقى

الرديار سيميعا

كِسِيفْ سيو ُ العُيْبِ إال سيفكا
ما صال يا أِسْررررررردي الوغى مييفرررررروعا
ما صال رغرررا القاعرررردين مُيرررراردا
ما صال رغررررا الناإلرررربافِ صيدُوعرررررررا
يا أررررررلي غرررر ًة وا ِيانيةِ حيولكرررررا
هيوْريرررررراتي تيسْحررربُ عيل رررا افقاوعرا
هللِ نيرُّكِرررررررررررررررراُ وينيرُّ أبيكرررررررررررررراُ
يا ناسيررررر ي مِني الدمررررراتِ نُرُوعرررررررا
يا وارب ي إىل الفِررردى أرواحيكرررررررر ْا
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يا راكررررض ي إىل اهِنان تيميعررررررررا
يا رافعررررر ي بِصِدةِكررررررا ريرررامرراتِنا
وم ل لرررر ي مِني الاّغررررررراةِ تُيُوعرررررررا
يا أرررلي غررررر ًة واليُّررررريُونُ لوارِرررررب
تييو ةِلررررررروبا حُرررررررررريًةً وضُلوعررررررررا
خيسئي األراعلُ كِلُّرررررررر ا ونِفاةِررررررر ا
مينْ أصبرررررررحوا للغرررراصب ي تيبيعررررررررا
من ننسرررررررروا الرر يتوني

أغصرررررانِهِ

مينْ أخرررررررررربتوا للمعررتديني خُنوعرررررررررا
يمنْ ضييًعرررررروا األةصى و سرررراحاتِهِ
نيصيبرُررروا لِررررروات لل ررررررررروان هينيعيرررررررررا
يا أررررررررلي غرررررررر ًة والرررريًنى أنيررررررابُهُ
حُمْرري تُييرررررررندِلُ فارسرررررا ورضيعرررررررا
مينْ علَّرررا األلفررررررالي

لِيةاتِكررررا

أن الي رررررانة ال

ررررررربُّ تي وعررررررررران

مينْ علررررررررا ا فرررررررياف أن مصرررررونة
تُين بأسيررررررررررا اابات عوعرررررررران
مينْ علّاي القًكرررررلى بأنً صُمونررررررررررا
ني رررررري يُررييو للي ررررررررررانِ صُرُوعرررررررررران
يا أررررررلي غررررر ة وال مرررررانُ كرررررررتابُهُ
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بِكِرررررررراُ يمُرررررردُّ إىل السمرررراتِ فِيوعررررررا
مينْ علّررررررراي األحيررراري

ةبضاتِكررا

أنْ تيسررررتحيلي خينياتِرررررريا وهُموعررررررران
مينْ علَّرررررراي السًرررررييدافِ أنً نُعياتكرا
ةررردير يُغهُ عرررررلى الاّغرررررراةِ مُييعررررررررررران
مينْ علّرررا األكفرررررراني أن نماتيكررررررا
غيْ يُييررررردنُ

احلررررررياةِ ربيعرررررررررران

يا أررررررل غرررررررر ة لنْ تيلرررررروا والرررري
هرررررررررفيعا
مُبيرررررررررريا و ي

بعررررررر الرررن

لنْ يفي ي األعررررداتُ م ما اسرررتوحيررروا
لن يُدركرررروا
لن تُ مررررررروا واحلررررقُّ

الصًرررامديني خُضُوعيررا

راياتِكرررررررا

ب مينِيعيرررررا
ييةرررررررتالُ مييفررررررررو ي اهرررررنا ِ
أسأل اهلل  أن ينصيرا وأن يسعدنا بتحييي األةصى.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ةصرريدة اخ ت ررا أيضررا ممررا رررو مارريو للعامررة ،ور ر عررن
اليام ،رل تيغب

ةياتت ان

 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
واهلل أللنا على ااخوان وألقلنا.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
إعا

رررتا ب رررا ولررردينا بعرررا األسرررالة وليسرررت إتبرررارا ،أنرررا

أحضيت ا مابوعة.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
اليام أصب تيحا آخري مرن تريو رريه األمرة ،ومرا هر دته
اليرام خررالل السرنواف األربر افاضرية ،أعتقررد أنره ةرلً مقيلرره
ترراري البيرريية كلر ا ،ةرلً مقيلرره مررن حير بيرراعة وبيبييررة مررا
وة ر مررن تقتيررل وت يرره و لررا ولغيرران ،وة رلً مقيلرره مررن حي ر
بسرررالة وصرررمون مرررن وات ررروا رررريا الاغيررران ومرررن وات ررروا رررريا
التقتيرررل ،أسرررأل اهلل  أن يسرررعدنا
افب  ،إنه

ي

رررالت غم رررا وبنصررريرا

يد:

آليتُ كِرررررررررلُّ الرري أرررررررررواهُ والرولررررررردُ
فِرررررررداكِ يا هررررررامُ برلْ روحر ومرا أتِرررردُ
تري ياحيرررررراي اليعرررريُ

صيدر فريمي ةرررررررررهُ

أهعرررررررلي الرررويترررررردي حترى عيابتِ الكرررربِد
فال تريلررررر وم إعا التا ي القصِريدُ تيررررررررروى
إن اليُّرررريُرروني بِقررررررل اليررررومي تريرترًرقِررررررردُ
يا هيرررررررام يا صيررررررررررية الدُّنيا ويبي ييتري يرررررا
أنتِ السًرررررناتُ الرري بِافيررررررر ِد يينفررررررررررينُ
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أنتِ الضرررياتُ الي

كرررررررل بيارةرررررررررر ٍة

وأنتِ ةراْررررريُ الرررنرًدى والغيرررررير ُ والرررربييينُ
خيرابي الاُّغررررررراةُ وخابت كرررلُّ صُمررررررييتِ اْ
وخرابي ما صيريعُررررررروا بيغرْيا وما حيصيررررررررردوا
السًررررافِرلوني كِررررررررررالبُ البع ِ مينْ نيكريقررُوا
كِرلً العُ ُونِ لكراْ خانرُوا وكرررا فسدُوا
األرعيلرررررروني األوىل بالعرررررار ةد غيةرررررررروا
افرارةرررررروني على ااحلررررررانِ رررا ميرررررريينوا
رييْ ررررررافي رييْ رررررررافي تيعررررلوا اليومي رايتُ ُاْ
رييْ ررررررافي يييةى ل ُرررراْ هررررأن وإنْ تي رِدوا
رييْ رررررافي ييبقى لرر ا صيرررري ويةرررردْ ويليبيرتْ
كررُررررلُّ الييرررررررأم وليرراري السً ررررلُ والنررُّيُدُ
يا هرررررررام يا هرررررررررام والتاري ُ مُيتعِررررررل
كرُررررررلُّ البُاِررولرةِ فر بُينيررررر ِ تريحترييِردُ
ني ررررررريُ اليً ررررررانةِ أنتِ اليررررررومي مينبيعُرررررررهُ
و لرررررررياكِ سيرررررواةرر افيررررردِ تيرترحِرررردُ
ريفِ نيرعرررررررا أغررررراري العِررررر ُّ مؤتريلِقررررا
ويمررن حيمررررررراه أترررراهُ الريفررررررررردُ وافررررررردينُ
و رُبى حِررمصي ةررررامي افيرررردُ مُنتيفِضرررررا
يُةررر ر

الفسراني وييييلو كرُلً مينْ تيحيدوا
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و حيمى الرررررردًيي نيييالرررررر ور ميلحيميررررررر ٌة
مِررني الفِرررررداتِ ترُحي كرُرلً ميررنْ صيميررردوا
يا هيرررررررامُ أنتِ ريبيررررر ُ األرث أععيرررررررررهُ
وأنتِ أنتِ ااررررررررويى واحلِسْرررررنُ والغريرررر يدُ
وأنتِ ميفرةيرررررررررييةُاألولرررررررران ةررررررررالِبيرةً
وفر بينيرررررر ِ لِررررررررواتُ الرعِررررررر مُنعيرقرِرررررردُ
ييا هيررررررررامُ ييكررررفير ِ إ رران صيديعْرتِ بِهِ
لهُ الاّررررررواغيرتُ فر اآلفررررررررررراق ترييتريعِردُ
يا هيررررررررررامُ لنْ يُدرك البياغرُررررروني غايتري ُا
أو ييبلرُغرُوا ريغاي لرُررول افكرري ما ةصيدُوا
ويلرنْ يينرررالوا وإنْ خيسًررررررتْ ميكرررررراإلردُرُاْ
مِنْ بيرأس صِيردٍ لِغيرريري اهللِ مرررا سيييرررردُوا
أسررأل اهلل أن يعر را وينصرريرا ،اعرريرون واهلل يررا إخرروان،
فكمررا ةلررت لكررا أنررا مررن لاللررة أيررام وأنررا ألررار األنفلررون ا،
وصررروت كمرررا تسرررمعون ،أهررركيكا مرررية أخررريى وأهررركي
مضرريفنا راع ر ررريا افنترردى افبررارك ،وأسررأل اهلل  أن يقيبرره
وأال
جيمعنا

يمه أتي ريا العمل ا يي وأن جيعلنرا متحراب فيره وأن
تناته وأن يرقلو صردورنا

رريه الردنيا بعر ااسرالم

ونصي افسلم  ،والسالم عليكا ورمحة اهلل وبيكاته.
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 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
تر ر ى اهلل ضررريفنا الكرررييا خررره اهر ر ات علرررى إتاحرررة رررريه
الفيصررررة للمنترررردى ،ليكررررون ضرررريفنا كمحاضرررري وكيرررراعي
هيفنا ب يه الليلة افباركة .وحقيقرة وصرلتي أسرالة أخريى بعرد
أن انت ينرررررا مرررررن نور األسرررررالة ،فأعترررررير ألصرررررحاب ا وبيررررردة،
خصوصرررا أن بعضرر ا رمبرررا في رررا توانرررب فق يرررة يعررري أ رررن أن
الرررردكتور ال ييغررررب ليح رررررا ،وسررررأعاي ا لرررره إعا رغرررررب
مناةيررت ا م ر صرراحب ا أو أصررحاب ا .أكررير اليرركي لضرريفنا
وضيوفنا ،وميحبا بكا ،وسنعون إن هات اهلل فواعيدنا القابترة
ما ا يايأ لارئ على أول سبت من كل ه ي بإعن اهلل تعاىل.
 آاماضي  :الدكتور /أمحد بن عقمان التوجيي :
وا حرروا ل ر أن أةررول :رحررا اهلل اليرري عبررداهلل بررن عقيررل
فقرررد كررران إمامرررا فررريا أصررروليا متمكنرررا ،رمحررره اهلل رمحرررة
واسعة ،وأهعي بأسى أنه ا ينل ما كران يسرتحقه مرن التقرديي
حياته ،فأسأل اهلل أن يعلر مقامره

الردار الر لريس في را

فياق.
 آافقدم  :الدكتور /عبدالع ي العُمي :
ت اكا اهلل خها.
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صور من الندوة:
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مناذج من التغطية الصحفية للندوة:

صحيفة اه يية ،بتاري 28 :

يم 1437رر ،العدن15748 :

صحيفة اه يية ،بتاري  15 :صفي 1437رر ،العدن15765 :

