


الشیخ احمد بازمول٢

بسم اهللا الرحمن الرحیم
إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یھده اهللا فال 
.مضل لھ ومن یضلل فال ھادي لھ وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمًدا عبده و رسولھ

.اتَُّقوا اللََّھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن﴾﴿َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا 
ا ِرَجاًلا َكِثیًرا َوِنَساًء ﴿َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَم

.الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا﴾َواتَُّقوا اللََّھ
ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُیِطِع اللََّھ ) ٧٠(﴿ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِدیًدا 

.﴾)٧١(ُھ َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظیًما َوَرُسوَل
إن أصدق الكالم كالم اهللا وخیر الھدي ھدي محمد وشر األمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة وكل بدعة 

.ضاللة وكل ضاللة في النار
:أما بعد 

فھذه مجموعة من القواعد والضوابط والفوائد المستخرجة والمستنبطة من الفتوى المالكیة في أفعال 
.ھـ٧٥٠الصوفیة للفقیھ العالمة أبي فارس عبد العزیز بن محمد القیرواني المالكي ت

وأفاد، وأتى بأصول وفوائد –رحمھ اهللا تعالى - وھي فتوى مبنیة على أصول سلفیة، قد أجاد فیھا مؤلفھا 
رسھا اهللا تعالى ح- أثریة ثریة، وقد كنت تدارست ھذه الفتوى مع بعض إخواننا بمكة المكرمة وبدولة الكویت 

فأحببت أن ألخصھا وأقربھا إلخواني طالب العلم السلفیین، فقمت باستخراج تلك القواعد والضوابط والفوائد -
البوارق المكیة باستخراج القواعد والضوابط : (( من ذلك العذب الزالل في ھذه الرسالة والتي سمیتھا بــــ 

))وفیة والفوائد من الفتوى المالكیة في أفعال الص
:وإلیك ھذه الدرر المستخرجة من تلك الدرة السلفیة 

.افترقت بنو إسرائیل إلى اثنین وسبعین فرقة - ١
.وستفترق أمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم إلى ثالث وسبعین فرقة كلھا في النار إال واحدة في الجنة - ٢

.راق في أمتھ صلى اهللا علیھ وسلم وھذا ما أخبر بھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وقد وقع االفت- ٣
.وھذا من عالمات النبوة؛ إلخباره علیھ الصالة والسالم عن أمور غیبیة- ٤

قد تكون األرض خالیة من أھل البدع لكن قد یظھر أھل البدع ویحرصون على جمع الجھال من العوام - ٥
.علیھم 

.سالمة، وعقولھم قاصرة ألنھم جھال صدورھم: سبب وقوع العوام في حبال المبتدعة - ٦
.إیھامھم أنھم یدعون إلى دین اهللا ، وأنھم یسلكون طریقة األولیاء : طریقة أھل البدع في خدیعة العوام - ٧
ومن طریقتھم إشغال الناس بالتوبة والزھد والرقائق واإلقبال على اهللا لكن ال على سنة بل على بدعة؛ - ٨

.أورثت سمومًا قاتلة 
.محبة وصدق األخوة واإلقبال على اهللا خصال محمودة إذا كانت على سنة وھدي سلفي التوبة وال- ٩
ألن العامة تحسن بھم !!! أشد ضررًا على المسلمین من مردة الشیاطین - ومنھم الصوفیة - أھل البدع - ١٠

.الظن فال تحذرھم فھم مخدوعون بحیلھم ومستولى علیھم بحبالھم 
.االحتجاج وھم بعیدون عنھاالصوفیة ال یفھمون طرق- ١١

.قد یصعب عالج الصوفیة والتأثیر علیھم؛ ألنھم یسیرون على أصول باطلة - ١٢
.بغض العلماء والتنفیر عنھم –وھو أول أصل أصلوه -ومن أخطرھا - ١٣
!!!أن العلماء یقطعون الطریق إلى اهللا : ومن طعون الصوفیة في العلماء - ١٤

.الھم بالعلم محجوبون عن درجة التحقیق وأن العلماء باشتغ- ١٥



٣

.غال، وغیر غال فیھا : من وقع في بدعة على نوعین - ١٦
.فالمبتدع إذا كان غالیًا في بدعتھ یؤصل لھا ویدافع عنھا فال تجب مناصحتھ وتصعب معالجتھ - ١٧

.تعالى ومن وقع في البدعة وكان غیر منغمس فیھا یمكن معالجتھ ومناصحتھ بإذن اهللا- ١٨
!من تاب من البدعة ورجع إلى الحق یقبل منھ - ١٩

.من خطورة البدعة أنھا سریعة في إفسادعقائد العوام- ٢٠
:أن البدعة أشد وأخطر من المعصیة وذلك یظھر بمعرفة - ٢١

!أن المعصیة معلوم قبحھا وأنھا محرمة فال تلتبس على أحد -أ
.نھا دین وقربة إلى اهللابخالف البدعة فإنھا تقدم للناس على أ

.أن صاحب المعصیة ترجى لھ التوبة واإلقال ع عنھا - ب
.بخالف المبتدع؛ فإنھ ال یتوب منھا ألنھ یراھا دینًا
.والمبتدع بعید عن باب التوبة وھو عنھ مطرود 

.والمبتدع یعظم بدعتھ ویراھا أفضل الطاعات وأعلى القربات
.لظاھرة مع عدم اعتقاد القلب جوازه أن العاصي أعمالھ بجوارحھ ا- ت

.والمبتدع أعمالھ في األصول التي ھي العقائد الباطنة 
.ألنھ إذا فسد األصل ذھب الفرع واألصل 

.على أنھ إذا فسد الفرع بقي األصل فیرجى أن ینجبر 
!فإن لم ینجبر الفرع لم تذھب منفعة األصل 

!تھ؛ فبدعتھ عن عقیدة من خطورة المبتدع أن یعتقد مشروعیة بدع- ٢٢
المبتدع من الخاسرین الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وممن زین لھ سوء عملھ فرآه حسنًا ویحسب - ٢٣

.أنھ في عمل حسن 
.من ابتدع بدعة أو دعا إلى بدعة كان علیھ إثمھا وإثم من عمل واستن بھا - ٢٤

.ومن أحیا سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم بأن دعا إلیھا أو عمل بھا كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا- ٢٥
.البدع علل ومرض ولیست دلیًال على التقوى واإلیمان- ٢٦

.تنشأ البدعة بسبب مرض في القلب أو حماقة واضحة ممن ابتدعھا - ٢٧
.لئال یغتر بھمالسلفي السني یحذر من البدعة ومن المبتدعة؛ - ٢٨

.فإن حقیقة أمره تلبیس وتدلیس وفتنة ! ال تغتر بالمبتدع ولو أظھر لك أنھ صاحب كرامات - ٢٩
.المبتدعة ال تظھر على أیدیھم الكرامات - ٣٠

.المبتدع فتان؛ ألنھ یفتن الناس عن الحق بباطلھ - ٣١
.وأن ما حصل لھ كرامات أن المبتدع یخدع الناس بالحیل ویوھمھم أنھ من أولیاء اهللا - ٣٢

.أن للشیطان حبائل وحیًال وَشَركًا یصید بھا المبتدعة وأھل الشھوات - ٣٣
.أن البدع والشھوات خداعات ألصحابھا - ٣٤

.الكرامة ال تكون للمبتدعة ألنھم أعداء اهللا ال أولیاؤه - ٣٥
.الكرامات تكون ألولیاء اهللا المتقین المستقیمین على شرعھ - ٣٦

.االستقامة تحصل باتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان علیھ سلف األمة - ٣٧
.وجوب اتباع الكتاب والسنة وما كان علیھ سلف األمة- ٣٨

َوَمْن ُیَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن {من لم یسلك سبیل السلف الصالح فھو متوعد بالعقاب الوارد في قولھ تعالى - ٣٩
.} ُھَدى َوَیتَِّبْع َغْیَر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنیَن ُنَولِِّھ َما َتَولَّى َوُنْصِلِھ َجَھنََّم َوَساَءْت َمِصیًرا َبْعِد َما َتَبیََّن َلُھ اْل

.من حرف كتاب اهللا أو ترك العمل بھ أو عطلھ فقد افترى على اهللا كذبًا، واتخذ آیات اهللا ھزوًا ولعبًا - ٤٠
.ج السلف الصالح فیستحق أن یحترم ویقدرمن یعظم القرآن وكان على السنة ومنھ- ٤١

.ومن تبجیل كتاب اهللا العزیز أن یتلى بسكینة ووقار - ٤٢



الشیخ احمد بازمول٤

.كرم اهللا العلماء السلفیین بأن جعلھم شھودًا على وحدانیتھ واستحقاقھ للعبودیة - ٤٣
.ومن یكرم العلماء السلفیین فیستحق أن یكرم ما دام على السنة - ٤٤

.بھم السلفیون العالمون العاملون بعلمھم العلماء المراد- ٤٥
.من حمل العلم على وجھھ الشرعي ورد تحریف الغالین وانتحال المبطلین كان عدًال - ٤٦

العلماء السلفیون ھم ورثة النبیین وأئمة المتقین الذي یجب أن یقتدى بھم ویتأدب بأدبھم وتقتفى آثارھم - ٤٧
.

.بریت األحمر قلة األئمة السلفیین فھم كالك- ٤٨
ال ینبغي لطالب العلم أن ینزل نفسھ منزلة األئمة السلفیین إذا لم یبلغ درجتھم بل یعرف الحق وال یغلط - ٤٩

.في نفسھ وال یغتر 
لیس من العلماء من اشتغل بعلوم الجدال والمماراة أو جعل العلم مطیة للحصول على حطام الدنیا أو - ٥٠

.لنیل الرئاسة عند العوامالتقرب من الوالت والحكام أو
من جانب العلماء فھو غیر مقتد بالشرع وال متبع للحق؛ ألن الشرع ال یؤخذ إال من العلماء الذین ھم - ٥١

.ورثة األنبیاء 
.من یجانب العلماء ویبتعد عنھم متعمدًا فإنھ یستحق أن یجانب ویبتعد عنھ - ٥٢

.ال یھجر العلماء ویجانبھم إال مبتدع ضال - ٥٣
.الحدادیة ضالل منحرفون ألنھم من أبعد الناس عن العلماء بل یضللونھم ویبدعونھم بل یكفرونھم - ٥٤

.السلفي الصادق ومن كان مریدًا للحق فإنھ ینتفع بالنصیحة واألدلة الشرعیة بإذن اهللا تعالى - ٥٥
.النصیحة یستفاد منھا التمییز بین المحق والمبطل - ٥٦

.لمحق والمبطل مطلب شرعي التمییز بین ا- ٥٧
:من فوائد التمییز بین المحق والمبطل - ٥٨

.أن ال یغتر بالُملِبس -أ
.أن ال یدخل الخلل على العوام من جھة حسن الظن بالصالحین ومحبتھم - ب

.أن ال یدخل علیھم الخلل في عقائدھم - ت
.وأن ال یمیلون بالعوام إلى عوائد المبتدعة - ث

.ل الصوفیة من الرقص والغناء والنوح ممنوع غیر جائز أفعا- ٥٩
.من اعتقد في الغناء والنوح والرقص أنھا من العبادة فھو ضال مضل - ٦٠

.إنما بعث اهللا األنبیاء بالبر والتقوى وما یخالف الھوى - ٦١
.لم یبعث اهللا نبیًا باللھو والراحة والغناء - ٦٢

.فاللھو والغناء لیسا من شأن أھل الجنة)) لنار بالشھواتحفت الجنة بالمكاره وحفت ا((- ٦٣
.الباطل خفیف على النفوس؛ لذلك خف في المیزان- ٦٤

.الحق ثقیل؛ لذلك ثقل في المیزان - ٦٥
.سماع القرآن وقراءتھ مشروع وقربة وطاعة هللا إذا كان بال ریاء وسمعة - ٦٦

.قص والغناء والنوح في حقھن أشد وحكم النساء كالرجال فیما ذكر والمنع من الر- ٦٧

لخصھا
أخوكم المحب

أحمد بن عمر بن سالم بازمول
ھـ ــــة١٤٣٦ــ رمضان ــــ ٤األحد 


