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    هللا تعالىھالشیخ ولید العلي رحم أصول الدعوة في فكر

  )دراسة وصفیة تحلیلیة(

  كریمة بنت ریاض العبكل

 جامع��ة -  كلی��ة اآلداب والعل��وم اإلن��سانیة- ق��سم ال��شریعة والدراس��ات اإلس��المیة

  ة المملكة العربیة السعودی-  جدة-العزیز الملك عبد

  Karima-Alabkal@yahoo.com: االلیكتروني البرید 
  :ملخصال

أصول الدعوة في فكر الشیخ ولید العلي رحمة هللا ھدفت الدراسة تناول 
: تعالى، وذلك بصورة وصفیة تحلیلیة، واعتمدت الدراسة على المصادر التالیة

مؤلفات الشیخ ولید العلي وأبحاثھ ومقاالتھ ومقابالتھ، بعض ما كتب عن الشیخ في 
لوسائل المختلفة، بعض المصادر عن طریق بعض أبنائھ أو طالبھ أو أصدقائھ، ا

واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي الذي یساعد على دراسة وفھم اآلثار الدعویة، 
وما یتعلق بھا من موضوعات ذات صلة بالشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى، 

على قراءة النصوص، وتحلیل والمنھج االستقرائي التحلیلي، وھذا المنھج یقوم 
المعلومات التي تتعلق بموضوع دعوة الشیخ ولید العلي، ثم تحلیلھا، واستخالص 

: المعلومات المفیدة منھا في موضوع الدراسة، واشتملت الدراسة على ما یلي
تضمنت الحدیث عن أھمیة الموضوع، :  مقدمة، ومبحثین وخاتمة،  المقدمة

وتساؤالتھ، ومصادره، والخطة المتبعة في بیانھ، وأسباب اختیاره، وأھدافھ، 
التعریف بالشیخ ولید بن محمد العلي رحمھ هللا :  ومنھجھ العلمي، المبحث األول

:   دراستھ، المطلب الثالث:  اسمھ ومولده، المطلب الثاني:  المطلب األول: تعالى
:  لب الخامسشیوخھ وتالمذتھ، المط:   أخالقھ وعقیدتھ وعبادتھ، المطلب الرابع

 وفاتھ، :  أبرز أعمالھ العلمیة والعملیة، المطلب السادس
األصول والقواعد المنھجیة التي اعتمدھا الشیخ في :  المبحث الثاني

اإلخالص والعلم والعمل بھ، المطلب :  دعوتھ إلى هللا تعالى، المطلب األول
ترك االبتداع، المطلب اإلتباع و:  تقدیم النقل على العقل، المطلب الثالث:  الثاني
التحلي :  التدرج في الدعوة والبدء باألھم فالمھم،  المطلب الخامس:  الرابع

  .  باألخالق الحسنة، ثم الخاتمة التي اشتملت على أبرز النتائج

 - االتب��اع- النق��ل والعق��ل- ال��شیخ ولی��د العل��ي-ةول��دعا أص��ول :الكلم��ات المفتاحی��ة
  . التدرج في الدعوة-االبتداع
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The Origins of the Calling in the Thought of Sheikh Walid Al-Ali, May Allah 

Almighty Have Mercy on Him (Descriptive Analytical Study) 

Karima Reyad Abkal Alabkal  

Department of Sharia and Islamic Studies, Faculty of Arts and Humanities, King 

Abdulaziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: Karima-Alabkal@yahoo.com 

Abstract 
 The present study aimed to address the origins of the calling in the thoughts 

of Sheikh Walid Al-Ali, may Allah Almighty have mercy on him. The study 

made use of a descriptive and analytical method and relied on the following 

sources: Sheikh Walid Al-Ali’s books, research, articles and interviews, some of 

what was written about the Sheikh, some other sources including interviews 

with his sons, students, and his friends. The study made use of the descriptive 

method that assists in studying and comprehending the effects of the call, and 

some other topics related to Sheikh Walid Al-Ali, may Allah Almighty have 

mercy on him, and the analytical inductive method based on reading texts, 

and analyzing information related to the topic of Sheikh Walid Al-Ali’s call, the 

information was analyzed, and the most important information was extracted 

related to the subject of the study. The study included an introduction, two 

units and a conclusion. The introduction addressed the importance of the 

topic, justification of selection, its goals, questions, sources, plan used in his 

statement, and his scientific method. The first unit addressed definition of 

Sheikh Walid bin Muhammad Al-Ali, may Allah Almighty have mercy on him. 

The first module tackled his name and birth. The second module dealt with his 

study. The third module dealt with his morals, beliefs and worship. The fourth 

module addressed his Sheikhs and students. The fifth module tackled the 

most prominent scientific and practical works. The sixth module dealt with his 

death. The second unit addressed the methodological rules used by Sheikh in 

his call to Allah Almighty. The first module addressed his sincerity and 

knowledge and work; the second module outweighs the divine sources over 

the reason; the third module addressed the following and avoid innovation; 

the fourth module dealt with progression in the call and started with the most 

important; the fifth module showed the good morals. The conclusion included 

the most prominent results. 

Keywords: origins of the calling - Sheikh Walid Al-Ali- the divine sources over 

the reason- following- innovation- progression in the calling. 
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!       "  #  $  

  :لمقدمةا

ونعوذ با� من شرور أنفسنا، . إن الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره
ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد 

  .أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ،  وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا ْسلُِمونَ َيا أَهيُّ َا .١  اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ إِالَّ َوَأنتُم مُّ َيا َأهيُّ

النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام ِرَجاًال َكثًِريا 

َا الَِّذيَن  . ٢ إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيبًا، ي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحامَ َواتَُّقوا اهللاََّ الَّذِ ، َونَِساءً  َيا أَهيُّ

ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَامَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  َوَمن ُيطِِع اهللاََّ ، آَمنُوا اتَُّقوا اهللاََّ َوُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا

  .  ٣ ْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًام َوَرُسوَلُه َفقَ 

  : أما بعد

، وشر األمور فإن أصدق الحدیث كتاب هللا، وأحسن الھدى ھدي محمد 
  .٤ محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار 

مقـــام الدعوة في اإلسالم عــــظیم، بل ھي أساس من أسس انتشاره، 

ِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاَِّ   : ـال تعـــــــالىقــ. وركن من أركان قیامھ َعَىلٰ َبِصَريٍة ، ُقْل َهٰ

كِنيَ ، َأَنا َوَمِن اتَّبََعنِي   فلوال الدعوة إلى هللا لما قام ٥   َوُسبَْحاَن اهللاَِّ َوَما َأَنا ِمَن املُْْرشِ

عابد، ولما دعا هللا دین، وال انتشر إسالم، ولوالھا لما اھتدى عبد، ولما عبد هللا 
                                                           

  ).١٠٢: ( سورة آل عمران، اآلیة رقم ١

  ) ١( سورة النساء، اآلیة رقم  ٢

   ). ٧١ – ٧٠: (سورة األحزاب، اآلیة رقم   ٣

، موس�وعة )١٥٧٩(كیف الخطب�ة، ح�دیث رق�م : ین، بابصالة العید: أخرجھ النسائي، كتاب   ٤

م، مكتب�ة دار ٢٠٠٨/ ھ�ـ ١٤٢٩، ٤الشیخ صالح آل ش�یخ، ط: ، إشراف)الكتب الستة(الحدیث

وقد قام الشیخ محمد ناصر الدین األلب�اني بالبح�ث فیھ�ا ف�ي ) . ٢١٩٣(السالم، الریاض، ص 

ھ،  مكتب�ة المع�ارف، الری�اض، ، یعلمھ�ا أص�حابكتابھ، خطبة الحاجة الت�ي ك�ان رس�ول هللا 

  . و ما بعدھا) ٣(م، ص ٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١

  ).١٠٨(سورة یوسف، اآلیة رقم   ٥
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بَِّك   : قال تعالى. داع ُسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل إَِليَْك ِمن رَّ َا الرَّ ْ َتْفَعْل َفَام َبلَّْغَت ، َيا أَهيُّ َوإِن ملَّ

  .١  إِنَّ اهللاََّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ ، َواهللاَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ ، ِرَساَلتَهُ 

ما یقوم بالدعوة إلیھ، والدعوة إلى هللا تعالى إذا قامت كما یجب والدین إن
تأتي بالخیر للبشریة جمعاء، وإذا قامت على خالف منھج هللا تعالى فإن آثارھا 

   . تكون عكسیة وتكون صداً عن سبیل هللا تعالى

إن الداعیة البد أن یعلم محتوى الدعوة اإلسالمیة ومضمونھا ومادتھا؛ 
 بصیرة بما یدعو إلیھ؛ إذ بدون معرفة األمور أو المحتوى الذي حتى یكون على

 أتت الدعوة لتحقیقھ وتعریف الناس بھ؛ لیلتزموا بھ ال یستطیع الداعیة إلى هللا 
بل قد یدعو إلى أمور یظنھا لب اإلسالم وأصلھ ولیست ، أن یبلغ ما أراده هللا

الدعوة اإلسالمیة، محتوى ومضمون  أصول وكذلك، فتقرر بذلك أھمیة معرفة
   . وكذا معرفة األولویات لھذا المضمون الذي أتت الشریعة اإلسالمیة لتحقیقھ

لیسیر في ھذا ، لذا ما زال الداعیة یحتاج لمعرفة أصول الدعوة السلفیة
الزمن وفي كل زمن على منھج األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم، ومن 

ال یعارض كتاب ربھ وسنة ، یاً بھم، ومتبعاً لھمتبعھم بإحسان إلى یوم الدین؛ مقتد
وما ظھر في ھذه األزمنة من تنطع، وانتشار .  بعقلھ وأفكاره وأھوائھرسولھ 

 والدعاة –وظھور الفرق والتحزبات وترك للجماعات؛ إال بسبب بعد الناس ، للبدع
   .  عن منھج الدعوة التي سار علیھا السلف الصالح في دعوتھم للناس–خصوصاً 

 قد عاش في وقت یمر فیھ – رحمھ هللا تعالى –فھذا الشیخ ولید العلي 
العالم اإلسالمي بظروف وأحوال سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة سیئة، حیث 
عاصر الكثیر من األحداث والنزاعات التي فرقت وزعزعت األمن واالستقرار 

لشیخ ولید وانتھكت الحرمات، وشتت األفراد، وضیعت الشباب؛ لذلك حرص ا
على تأصیل منھجھ الدعوي على أصول منھج السلف العلي رحمھ هللا تعالى 

ومقتدیاً بسیرة الصحابة رضي ،   في دعوتھالصالح، متبعاً بذلك منھج الرسول 
   . هللا عنھم

الشیخ ولید في فكر دعوة الأصول  " : ولذا جاء البحث ھذا  بعنوان بــ
   : ھمیة الموضوع وأسباب اختیار فیما یليوتتضح أ" العلي رحمة هللا تعالى 

   :  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره: أوالً 

   :   وتعود أھمیة الموضوع فیھ إلى

                                                           

  ) .٦٧(سورة المائدة، اآلیة رقم   ١
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 بیان أصول دعوة الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى ودورھا في نجاح عملھ – ١

  .   الدعوي

  .  بیان أثر منھج السلف في تحقیق الصالح والفالح في حیاة البشر-  ٢

 معاصرة الشیخ ولید العلي لألحداث والصراعات والظواھر السلبیة في –٣
  . المجتمعات ودور منھجھ في اإلصالح

   .  البعد عن الغلو والتطرف في دعوة الناس–٤

   .  بیان المنھج الدعوي الصحیح المستمد من أصول الدعوة السلفیة–٥

ي مجال الدعوة إلى هللا ممن  توجیھ الدعاة للنظر في دعوة أقرانھم الناشطین ف–٦
   . یقتدون بمنھج النبي 

   :  أھداف الموضوع: ثانیاً 

  رحمھ هللا تعالى -التعریف بالدكتور ولید بن محمد العلي - . 
  رحمھ هللا تعالى –التعرف على أصول دعوة الشیخ ولید العلي - . 
 ل اإلس�ھام ف�ي توعی�ة األم�ة وتب�صیرھا بمن�اھج العلم�اء وال�دعاة، م�ن خ�ال

 .  العلمیة والدعویةعرض جھدھم

  :  تساؤالت الدراسة: ثالثاً 

 ؟ رحمھ هللا تعالى– ولید العلي من ھو الشیخ 
 ما ھي أصول منھج الشیخ ولید العلي في الدعوة إلى هللا تعالى .  

   : مصادر الدراسة: رابعاً 

 أص��یلة وثانوی��ة : اعتم��دت ف��ي كتاب��ة موض��وع البح��ث عل��ى ع��دة م��صادر
  : ومن أھمھا

 .  مؤلفات الشیخ ولید العلي وأبحاثھ ومقاالتھ ومقابالتھ -١
 . بعض ما كتب عن الشیخ في الوسائل المختلفة -٢
بعض المصادر التي استفدت منھا عن طریق بعض أبنائھ أو طالبھ أو  -٣

 .أصدقائھ

   : خامساً منھج الدراسة

   : تقوم ھذه الدراسة على استخدام بعض المناھج العلمیة البحثیة، وھي

منھج الوصفي الذي یساعد على دراسة وفھم اآلثار الدعویة، وما یتعلق ال
   . بھا من موضوعات ذات صلة بالشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى
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وھذا المنھج یقوم على قراءة النصوص، ، والمنھج االستقرائي التحلیلي

وتحلیل المعلومات التي تتعلق بموضوع دعوة الشیخ ولید العلي، ثم 
   . واستخالص المعلومات المفیدة منھا في موضوع الرسالة، تحلیلھا

  :  على النحو التاليدراسةإضافة لما سبق سیكون عملي في ال -
  االطالع على الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث، واستقرائھا بشكل

 .شامل؛ للخروج منھا بما یتعلق بالموضوع من معلومات
 ة، ورقم اآلیة، وكتابتھا باستخدام الرسم عزو اآلیات القرآنیة بذكر اسم السور

 العثماني
  تخریج األحادیث النبویة الواردة في البحث من كتب السنة، مع ذكر رقم

الحدیث، وعنوان الكتاب والباب الواردة فیھ، فإن كان الحدیث في الصحیحین 
أو أحدھما أكتفي بتخریجھ منھما، وإذا لم یكن في الصحیحین أعزوه إلى 

 . كتب السنة مع إیراد حكم العلماء علیھموضعھ من 
 الترجمة لألعالم الوارد ذكرھم في البحث، عدا الصحابة رضي هللا عنھم . 
 التعریف بالفرق والمذاھب واألمكنة . 
  ،االعتناء بعالمات الترقیم، ووضع األقواس المزھرة لآلیات القرآنیة

لما سوى ذلك واألقواس المزدوجة لألحادیث النبویة، وعالمات التنصیص 
 . إذا كان منقوالً بنصھ

  توثیق االقتباسات، وإضافة كل قول إلى قائلھ رجاء الحصول على بركة
  حیث - رحمھ هللا تعالى -العلم، وأداء لألمانة، وقبوالً لنصیحة اإلمام النووي

ومن النصیحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلھا، فمن فعل  " : قال
علمھ وحالھ، ومن أوھم ذلك وأوھم فیما یأخذه من كالم ذلك بورك لھ في 

 .غیره أنھ لھ، فھو جدیر أن ال ینتفع بعلمھ، وال یبارك لھ في حالھ
  ولم یزل أھل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلیھا، نسأل هللا تعالى

  .١"التوفیق لذلك دائماً 

   :  ھیكل البحث: سادساً 

    :بحثین وخاتمةاشتمل البحث على مقدمة، وم

وأسباب اختیاره، وأھدافھ، ،  تضمنت الحدیث عن أھمیة الموضوع: المقدمة
   . ومنھجھ العلمي، وتساؤالتھ، ومصادره، والخطة المتبعة في بیانھ

                                                           

، ٦محمد الحج�ار، ط:  بستان العارفین، ألبي زكریا یحیى بن شرف النووي، حققھ وعلق علیھ ١

  ) ٤٨ - ٤٧(ص م، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ٢٠٠٦/ ھـ ١٤٢٧
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   :  التعریف بالشیخ ولید بن محمد العلي رحمھ هللا تعالى: المبحث األول

 اسمھ ومولده : المطلب األول   

 دراستھ  : المطلب الثاني  

 وعقیدتھ وعبادتھ  أخالقھ : المطلب الثالث   

 شیوخھ وتالمذتھ   : المطلب الرابع  

 أبرز أعمالھ العلمیة والعملیة  : المطلب الخامس  

 وفاتھ:  السادسالمطلب  .  

 األصول والقواعد المنھجیة التي اعتمدھا الشیخ في دعوتھ إلى : المبحث الثاني
  .هللا تعالى

 الص والعلم والعمل بھاإلخ : المطلب األول .   

 تقدیم النقل على العقل: المطلب الثاني  .  

 اإلتباع وترك االبتداع: المطلب الثالث  .  

 التدرج في الدعوة والبدء باألھم فالمھم: المطلب الرابع  .   

 التحلي باألخالق الحسنة: المطلب الخامس  .   
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  ١ ولید بن محمد العلي رحمھ هللا تعالى  التعریف بالشیخ:المبحث األول

   اسمھ ومولده : المطلب األول

ولد في دولة الكویت ، الدكتور ولید بن محمد بن عبد هللا بن محمد العلي
 ٨ھـ الموافق ١٣٩٣بمنطقة صلیبخات یوم الخمیس الرابع من شھر صفر من عام 

  . م١٩٧٣ / ٣/ 

   دراستھ : المطلب الثاني

 مراحل الدراسة النظامیة من – رحمھ هللا تعالى –لعلي أكمل الشیخ ولید ا
بالمدینة لتحق بالجامعة اإلسالمیة ا ثم  في دولة الكویتالروضة إلى الثانویة

المنورة بكلیة القرآن وتخرج منھا بتفوق ثم أكمل مرحلة الماجستیر والدكتوراه في 
   . قسم العقیدة والدعوة في نفس الجامعة وأتمھما بتفوق وتمیز

م وبعد االنتھاء من دراسة الماجستیر رشح للحصول ١٩٩٨وفي عام 
وكرمھ على أثر ذلك ، للنبوغ والتفوق الدراسي) المدینة النبویة (على جائزة

 – رحمھ هللا تعالى –صاحب السمو الملكي عبد المجید بن عبد العزیز آل سعود 
   . أمیر المدینة النبویة في ذلك الوقت

تعالى في تحصیلھ األكادیمي في المراحل الدراسیة وقد تدرج رحمھ هللا 
   : فحصل على المؤھالت العلمیة التالیة

 جید جداً  ( كانت في التفسیر والقراءات وقد أتمھا بتقدیر: البــــكالوریوس (
من كلیة القرآن الكریم والدراسات اإلسالمیة، في ، )م١٩٩٥ (في سنة

  . المملكة العربیة السعودیةالجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، ب
 م١٩٩٩ (سنة، )ممتاز ( كانت في العقیدة وقد أتمھا بتقدیر: الماجستیر  (

من كلیة الدعوة وأصول الدین في الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة، 
الذخائر لشرح " بالمملكة العربیة السعودیة، قد كانت عنوان أطروحتھ 

   ).قیق وتعلیق تح–منظومة الكبائر للسفاریني 
 ممتاز مع مرتبة  (بتقدیر، - أیضاً – كانت في العقیدة : دكتوراهــــال

من كلیة الدعوة وأصول الدین في ، ) م٢٠٠٤ (سنة، )الشرف األولى

                                                           

 التسجیل الصوتي الذي أجراه األس�تاذ ف�ایز ب�ن متع�ب ال�دیحاني م�ع ال�دكتور ولی�د العل�ي وھم�ا ١

على متن رحلة جویة متجھة إلى مطار مومباي بالھند، وھو ت�سجیل ب�الغ األھمی�ة فی�ھ توثی�ق 

وتھ حی��اة ال��شیخ ولی��د العل��ي وأھ��م مراح��ل حیات��ھ العلمی��ة والعملی��ة الت��ي م��ر بھ��ا، س��جلت ب��ص

  . م ٢٠١٦ / ٨/ ٢٤ھـ، الموافق ١٤٣٧ ذو القعدة ٢١رحمھ هللا تعالى یوم األربعاء 
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جھود اإلمام  ( : وعنوان الرسالة، الجامعة اإلسالمیة في المدینة المنورة

    .)ابن قیم الجوزیة في تقریر توحید األسماء والصفات

   :  و عقیدتھ وعبادتھ وصفاتھ  أخالقھ: المطلب الثالث

 بسطة في العلم – رحمھ هللا تعالى –لقد أكرم هللا تعالى الشیخ ولید العلي 
والجسم، فھو طویل القامة، أنیق المظھر، طیب الرائحة، سریع المشي والحركة، 

ھ على الناس ذو ھمة عالیة، وابتسامة لطیفة ترافق تواضعھ؛ حیث لم یرفعھ علم
بل ھو مھیب یعرف لآلخرین حقھم كما یعرف حق ، ولم یضعھ تواضعاً ، كبراً 
   . نفسھ

امتاز الشیخ ولید رحمھ هللا تعالى بحسن الخلق وطیب المعاملة ولطف 
وال یرى إال ، المعشر، یألف ویؤلف، ال تسمع منھ ألفاظ جافة أو كلمات نابیة

وكلمات ، وجھ طلق، وابتسامة وضیئةیستقبل من یعرف ومن ال یعرف ب، بشوشاً 
   . عذبة لطیفة

وھو محب لشیوخھ وموقر لھم، ومحب لطالبھ وإخوانھ ولین الجانب 
یؤثر خدمتھم، ویستجیب لدعواتھم، ، معھم، حریص على أوقاتھم، ناصح لھم

أو سافر برفقتھ یلمس أدبھ ویشاركھم في مناسباتھم بطیب خاطر، فمن جالسھ 
 الصوت بحسب المقام، حسن السؤال عن األحوال، فھو غضیض، وحسن خلقھ

قریب إلى من حولھ، یبادر إلى معالي األخالق في حل وترحال، یحسن انتقاء 
   . عباراتھ وكلماتھ

النابعة من ، یعرف الشیخ رحمھ هللا تعالى بعقیدتھ السلفیة، أما عن عقیدتھ
 التوحید في نفوس منھج أھل السنة والجماعة، كان رحمھ هللا تعالى یھتم بتثبیت

طالبھ وطالباتھ، وكان أول ما یبدأ بھ توحید هللا تعالى في شروحاتھ ومحاضراتھ،  
كان الشیخ  الدكتور ولید العلي  رحمھ هللا نقي  " : یقول الدكتور ولید المنیس

العقیدة على معتقد السلف الصالح في األسماء والصفات، وفي التعامل مع والة 
مسلمین، فیدعو لھم ویحسن الظن وال یؤلب علیھم الناس، األمر وفي النصح لل

ویحذر من المظاھرات والخروج على الحكام على ما درج علیھ سلفنا الصالح، 
كاإلمام أحمد واألئمة األربعة عموماً، وشیخ اإلسالم ابن تیمیھ، وابن القیم، وابن 

ر الفتن وال  وكان ال یثی– رحمھم هللا -عبد الوھاب، وابن سعدي ونحـــوھم، 
  ".  یتحــــین الفرص لتـــــألیب الناس وتعــــكیر أمزجتھم 

كان رحمھ هللا یحرص على ترسیخ  "  : ویقول الدكتور إبراھیم الظاھري
ال یمكن االجتماع إال على عقیدة  (: عقیدة التوحید في نفوس طالبھ، وكان یقول

 إلھ إال هللا؛ نطقاً واعتقاداً ال: واحدة صحیحة سلیمة، وال یجمعنا إال كلمة التوحید
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ال یجدي االنتساب لإلسالم ویكون ھناك اختالف في :  ( وكان یقول ).وعمالً 
  .١" ) العقیدة

كان حسن العبادة "  رحمھ هللا تعالى –فالشیخ ولید العلي ، أما عن عبادتھ
ھ  وقد شھد كل من عرف. ٢" عزیز النفس، كریم السجایا، محباً عند األھل والخالن 

ووفاتھ مقتوالً وھو مسافر في سبیل الدعوة ، أن علیھ سیما العبادة، ونور الطاعة
   . إلى هللا ألكبر دلیل وأعظم شاھد على ذلك

كان ولید العلي ال  " : الشیخ المحقق محمد بن ناصر العجمي، یقول صدیق الشیخ
ن حسن یفوت صیام االثنین والخمیس، وكان متقناً حافظاً للقرآن الكریم، وكا

   . ٣"الصالة 

 ٢٥ویقول الشیخ الدكتور خالد بن شجاع العتیبي صدیق الشیخ ألكثر من 
الدكتور ولید العلي رحمھ هللا كان یسابق الزمن في حرصھ على الوقت  " : سنة ،

والجدیة، وأیضاً كان یستعد للقاء ربھ، یعني لو قیل لھ  زد في وقتك أو أعمالك ما 
  . ٤" ي، رحمھ هللا تعالى یستطیع أكثر مما كان یؤد

كان یأتي إلى الجامعة قبل المحاضرة  " : ویحكي أحد طالبھ في الجامعة
 –سألني مرة  " : ویقول طالب آخر.  ٥" بساعة، ویجلس في مكتبھ یقرأ القرآن 

 یا شیخ أنا عسكري وعندي : قلت أین ستذھب بعد التخرج؟ –یقصد الشیخ ولید 
 المشفق إلى بابتسامةفنظر . دخل دورة الضباط، عاماً، وأرید أن أ١٧تي خدم

 أال ترید أن تختم ما بقي لك من عمرك في محراب المسجد، : الناصح ثم قال
  .٦"فخجلت 

  

  

                                                           

  ) . ٨٦( ص ولید العلي، للجفري.د. سیرة أ  ١

 عبارة الشیخ ولید العلي عن�د ترجمت�ھ لإلم�ام ال�سفاریني ف�ي ش�رحھ لمنظوم�ة الكب�ائر، ال�ذخائر ٢

م��د ب��ن أحم��د ال��سفاریني الحنبل��ي، اإلم��ام ش��مس ال��دین مح: ل��شرح منظوم��ة الكب��ائال،  ت��ألیف

م، دار الب�شائر ٢٠١٨/  ھ�ـ ١٤٣٩ (١ولید بم محم�د العل�ي، ط: تحقیق وتعلیق للشیخ الدكتور

 ) . ٣٦(اإلسالمیة، بیروت، ص 

 ) . ٣٢(ولید العلي، للجفري، مرجع سابق، ص .د. سیرة أ :  انظر٣

 .  المرجع نفسھ ٤

 ) . ٣٦( المرجع السابق، ص ٥

  . المرجع نفسھ٦
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   شیوخھ وتالمذتھ : المطلب الرابع

 العلم من أول عمره على – رحمھ هللا تعالى –أخذ الشیخ ولید العلي 
 وذلك من خالل أخذه منھم وھو جماعة من مشایخ بلده، وعلماء عصره الكبار،

على مقاعد الدراسة األكادیمیة، أو في حلقات المساجد العلمیة، أو من خالل 
   :  ومن أبرزھم. الرحلة والسفر إلیھم

   .  خالة الشیخ الدكتور فیصل العلي وھو أول من درس علیھ– ١

   .  الشیخ العالمة عبد هللا بن عقیل شیخ الحنابلة في وقتھ– ٢

    ). ھـ١٤٢٤ت  (شیخ العالمة المقرئ أحمد بن عبد العزیز الزیات ال– ٣

  الشیخ المقرئ بكري بن عبدالمجید بن بكري الطرابیشي الدمشقي– ٤
   ).ھـ١٤٣٣ت (

   . الشیخ العالمة ثناء هللا بن عیسى خان المدني – ٥

   .  الشیخ الدكتور صالح بن عبد هللا العبود– ٦

   . صاري الشیخ حماد بن محمد األن– ٧

  .  الشیخ العالمة عبد المحسن البدر– ٨

   .  الشیخ العالمة الدكتور عبد هللا بن محمد األمین الشنقیطي– ٩

ت  ( شیخ الحنابلة العالمة عبد هللا بن عبد العزیز بن عقیل النجدي– ١٠
   .  وغیرھم الكثیر حفظھم هللا ورحم المیت منھم ).ھـ١٤٣٢

سواء من  فھم كثیرون – رحمھ هللا تعالى – ١أما تالمیذ الشیخ ولید العلي
كان في جامعة الكویت بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة أو من درسھم الشیخ 
في مسجده مسجد الدولة الكبیر أو في المساجد المختلفة التي كان یلقي فیھ الدروس 
والمحاضرات، وسواء كان بالكویت أو خارجھا، ولكن سأذكر بعض منھم على 

   : ل المثال ال الحصرسبی

 وھو تلمیذه – رحمھ هللا تعالى –فھد بن عبد المحسن الحسیني  الشیخ – ١
   . الشیخ وقد توفي معھ في رحلتھ األخیرة أثر الحادث اإلرھابي

                                                           

ف�الح عب�د هللا : حاشیة العلي على م�نھج ال�سالكین الب�ن س�عدي، كتب�ھ وأع�ده وعل�ق علی�ھ: انظر ١

 ) . ١٥ – ١٣(مكتبة اإلمام الذھبي، الكویت، ص ) م٢٠١٩/ ھـ ١٤٤١(، ١ارتیبان، ط
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 الشیخ عبد اللطیف بن إبراھیم الجامع ممن ختم على الشیخ القرآن – ٢

  . وأجازه

ضاً ممن ختم على الشیخ  الشیخ عیسى بن صالح العنزي وھو أی– ٣
  . القرآن وأجازه

   أحمد الطیار – ٤

   .  لقمان توني موشود– ٥

   .  إبراھیم عبد الغفار الطاھري األفغاني– ٦

  .  عبد هللا خالد درویش وغیرھم  كثیر– ٧

   أبرز أعمالھ العلمیة والعملیة : المطلب الخامس

ل وھي جملة  باألعما مليءتعددت مناصب الشیخ ولید العلي وجدولھ
  : ١المناصب واألعمال المكلف بھا من قبل الدولة 

 العمید المساعد لشؤون األبحاث واالستشارات والتدریب في كلیة الشریعة : أوالً 
   . والدراسات اإلسالمیة بجامعة الكویت

ثانیاً إمام وخطیب المسجد الكبیر، وھو أول إمام وخطیب كویتي یتم تكلیفھ رسمیاً 
   . ة المسجد الكبیر بالجمع والجماعاتبإمامة وخطاب

الكویت الدولیة لحفظ القرآن الكریم  اللجنة العلیا لجائزة :  عضو مشارك في: ثالثاً 
وقراءاتھ وتجویده وتالوتھ؛ ولجنة مقابلة مرشدي حمالت الحج الكویتیة بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمیة؛ والجمعیة الكویتیة للمقومات األساسیة لحقوق 

   . اإلنسان

 ھیئة تحریر مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بجامعة :  عضو سابق في: رابعاً 
الكویت؛ ولجنة الوظائف الدینیة؛ ولجنة إعداد خطبة الجمعة المذاعة والموزعة 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة؛ واللجنة االستشاریة لمجلة أمتي؛ واللجنة 

طیة والرد على الفكر المتطرف المنبثقة من اللجنة الشرعیة الخاصة بتعزیز الوس
العلیا لصیاغة البرامج واإلجراءات والخطط الكفیلة بحمایة الشباب من مظاھر 
االنحراف والتعصب الدیني؛ ولجنة التحكیم في جائزة الكویت الكبرى لحفظ 

قرآن القرآن وتجویده باألمانة العامة لألوقاف؛ وفریق برامج ومشاریع العنایة بال

                                                           

الدكتور ولید العلي، یناقش قضایا دینیة ذات أبعاد اجتماعیة من خالل اثني عشر بحثاً : "  مقالة١

 ص����فحة ) ١٢٩٧٤-A٠: (عب����د هللا مت����ولي، جری����دة ال����رأي الكویتی����ة ، الع����دد: ھــ����ـكتب، "

 ) . ٢٩ – ٢٨(اإلسالمي، ص 
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 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
الكریم وعلومھ في الھیئة العامة للعنایة بطباعة ونشر القرآن الكریم والسنة النبویة 

   . وعلومھما

   .  الشرعي بوزارة العدلالمأذون : خامساً 

 كتابة وتحكیم العدید من الرسائل والبحوث :  لھ العدید من اإلسھامات في: سادساً 
میة و المنتدیات الفكریة واإلیفاد في العلمیة ؛ و الحضور للكثیر من المؤتمرات العل

بعض المھمات الجامعیة والوزاریة للزیارات العلمیة وإجابة الدعوات الثقافیة 
المحلیة والدولیة؛ عقد الدورات التدریبیة المتخصصة والدروس الشرعیة 
والمحاضرات العامة المحلیة والدولیة؛ والمیدان اإلعالمي سواء في خطب الجمع 

ر الفضائیة الكویتیة أو الحلقات اإلذاعیة أو البرامج التلفزیونیة أو المنقولة عب
  . المقاالت الصحفیة؛ ومنھا مقاالتھ األسبوعیة

  ١ وفاتھ: المطلب السادس

توفي الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى وتلمیذه وصدیقھ الشیخ القاضي 
عشاء في أحد وكانوا في وقت تناول وجبة ال، فھد الحسیني وجملة ممن رافقھم

لسكنھم وكانوا قد انتھوا من صالة المغرب والعشاء وفي أحد المطاعم المجاورة 
فدخل علیھم أشخاص ملثمین ، المساجد التي كانت فیھا أحد دروس الشیخ ولید

ومعھم أسلحة رشاشة وأطلقوا علیھم وابل من الرصاص فأسقطوا كل من في 
   . المكان قتیالً ولم ینجوا إال القلیل

يء بجثمان الفقیدین الذي نحسبھم عند هللا شھیدین وهللا حسیبھما وال وج
نزكي على هللا أحداً لبلدھم الكویت بطائرة أمیریة خاصة بناء على توجیھات أمیر 

 وتم دفنھم في – حفظھ هللا  تعالى –دولة الكویت الشیخ صباح األحمد الصباح 
 المقبرة بالمشیعین من جمیع مقبرة الصلیبیخات فكانت جنازتھما مشھودة امتألت

وأم المصلین على الجنازة فضیلة الشیخ ، مناطق الكویت بل حتى من خارجھا
 تامدرس في المسجد النبوي – حفظھ هللا تعالى –الدكتور عبد الرزاق العباد البدر 

الشریف، فرحم هللا الفقیدین رحمة واسعة وأسكنھما المولى جل وعال فسیح جناتھ 
   . القادر علیھإنھ ولي ذلك و

                                                           

ال�دكتور ترك�ي ب�ن محم�د حام�د : القول الجلي في سیرة الشیخ ولید العل�ي، جم�ھ وإع�داد:  انظر١

و فقی��د الكوی��ت ولی��د العل��ي، نخب��ة م��ن محب��ي )  ١٧٤ – ١٦٨ / ١(الن��صر، مرج��ع س��ابق، 

محم��د : ولی��د العل��ي، جم��ع وإع��داد. د.، وس��یرة أ )٣٩٧ – ١٩٩(لفقی��د، مرج��ع س��ابق، ص ا

  ) . ٧٤- ٥٥(الجفري، مرجع سابق، ص 
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 األصول والقواعد المنھجیة التي اعتمدھا الشیخ في دعوتھ إلى :ثانيالمبحث ال
  هللا تعالى

إذا كانت أصول العلوم تعني قواعدھا وأسسھا التي تبنى علیھا أحكامھا، 
   . فإن أصول الدعوة تعني تلك القواعد واألسس والمبادئ التي تبنى علیھا الدعوة

وم على قواعد سلیمة، وأسس صحیحة ومبادئ قویمة، وإن أي دعوة ال تق
  . لھي دعوة باطلة ال تؤدي إلى خیر

وإن أي جھل بقواعد وأسس ومبادئ الدعوة، یجعل الداعیة یدعو على 
غیر بصیرة، فیتخبط في دعوتھ خبط عشواء، وقد یضر من حیث یرید النفع، 

  . ویسيء من حیث یرید اإلحسان

ق دعوة یجب أن یعنى بأصولھا؛ ألنھا دعوة والدعوة إلى هللا تعالى أح
ال یستغني السالك فیھ، والدال علیھ عن ، والطریق إلیھ . عبادة  هللا عزوجل

؛ ألن  القرآن الكریم ھو الكتاب الذي یھدي للتي ھدي ھدي كتاب هللا، وسنة نبیھ 

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن(، أقوم

لمحـــــجة البیـــــــــضاء وألن السنة النبویة ھي ا ١َّ) ٌّ ٍّ  ٰى ٰر ٰذ يي

فقد قال علیھ أفضل الصالة وأتم ،  بتـــــــباعھاالتي أوصـــانا الرسول 
تركتم على البیــــضاء لیلھا كنھاریھا، ال یزیغ عنھا بعدي  إال ھالك  ((: سلیمــــالت
((٣. ٢  

   اإلخالص والعلم والعمل بھ: المطلب األول

 اإلخالص :  

و ال  . من أجّل العبادات، فھي تفتقر إلى نیة خالصة � إن الدعوة إلى هللا
یمكن أن تنجح الدعوة ویصل الداعیة إلى ھدفھ المنشود إال باإلخالص � وحده، ال 
أجًرا في الدنیا وال ریاًء وال سمعةً، وإنما طمًعا في ثواب هللا وأجره، وإصالحاً 

یَاقَْوِم ال أَْسأَلُُكْم : ((ون شعارهلعقیدة الناس وعباداتھم ومعامالتھم وأخالقھم، ویك
  . ٤))َعلَْیِھ أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَال تَْعقِلُونَ 

                                                           

 ) . ٩( سورة اإلسراء، اآلیة رقم ١

 وصححة األباني ) ٤٢( رواه ابن ماجة، حدیث رقم ٢

/ ھ��ـ ١٤٣٢، ٣طمحم��د أب��و الف��تح البی��انوني، : الــ��ـمدخل إل��ى عل��م ال��دعوة، ت��ألیف: :   انظ��ر٣

 ).١١٨(م، مؤسسة الرسالة، ص ٢٠١١

 )٥١( سورة ھود، اآلیة رقم ٤
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 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 في كتابھ الكریم، ونص واإلخالص ركن أساسي في كل عمل أمر هللا بھ 

قُِل ((: بل علق قبول األعمال علیھ، قال تعالى، علیھ رسولھ صلى هللا علیھ وسلم
َ أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَھُ ِدینِي   ١)) هللاَّ

الةَ : (( وقال تعالى یَن ُحنَفَاَء َویُقِیُم�وا ال�صَّ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ َوَما أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ
َكاةَ َوَذلَِك ِدیُن اْلقَیَِّمةِ    .٢)) َویُْؤتُوا الزَّ

ینَ إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَ : ((وقال تعالى َ ُمْخلًِصا لَھُ الدِّ   .٣)) ْیَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ فَاْعبُِد هللاَّ

س�معت رس�ول : وروى الشیخان عن عمر بن الخط�اب رض�ي هللا عن�ھ ق�ال
  .٤ »إنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى«:  یقولهللا 

 خالص، إذا صفي م�ن ال�شوائب :  یقال عن الشيء: فاإلخالص في اللغة -
 .٥لتي یمكن أن تشوبھ، سمي خالصاً ا

ت��شوبھ م��ن "  ت��صفیة العم��ل م��ن ك��ل ش��ائبة  : واإلخــ��ـالص ف��ي ال��شرع -
إم�ا طل�ب الت�زین ف�ي قل�وب الخل�ق، وإم�ا طل�ب : شوائب إرادات ال�نفس

  .٦"  أو طلب أموالھم، والھرب من ذمھم، أو طلب تعظیمھم، مدحھم

والتعبیر عن حقیقتھ ومن وقد تعددت عبارات العلماء في بیان معنى اإلخالص 
   : عباراتھم

 أن یخلص هللا في : اإلخالص " : -  رحمھ هللا تعالى –قول ابن القیم  -
أفعالھ وأقوالھ وإرادتھ ونیتھ، وھذه ھي الحنفیة ملھ إبراھیم التي أمر هللا 

ومن  (:بھا عباده كلھم، وال یقبل من أحد غیرھا، وھي حقیقة اإلسالم
 فلن یقبل منھ وھو في اآلخرة من الخاسرین یبتغي غیر اإلسالم دیناً 

                                                           

  ) ١٤( سورة الزمر، اآلیة رقم ١

 ) . ٥( سورة البینة، اآلیة رقم ٢

 ) . ٢( سورة الزمر، اآلیة رقم ٣

باب كیف كان بدء ال�وحي إل�ى رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ ) ١( أخرجھ البخاري في بدء الوحي ٤

) ١٩٠٧(ب�اب النی�ة ف�ي األیم�ان، وم�سلم ف�ي اإلم��ارة ) ٦٦٨٩( األیم�ان والن�ذور وس�لم، وف�ي

 .»إنما األعمال بالنیة«: باب قولھ صلى هللا علیھ وسلم

 ) . ١٧٣ / ٤(لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق، :  انظر٥

م ص�الح العل�ي عب�د الم�نع: ابن ق�یم الجــــ�ـوزیة، ھذب�ھ:  تھذیب مدارج الســــالكین، كتبھ اإلمام٦

، ) م�صر–الق�اھرة (، دار التوزی�ع والنـــ�شر اإلس�المیة، )م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤(، ٢العزي، ط

 ) . ٢٩٤ – ٢٩٣( ص 
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 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 التي من رغب عنھا، فھو من أسفھ : وھي ملة  إبراھیم، ١ ))٨٥(

 .٢" السفھاء 
 وھو أن یعمل : مقام اإلخالص " : - رحمھ هللا تعالى -  ٣قول ابن رجب  -

فإذا ، العبد على استحضار مشاھدة هللا إیاه، واطالعھ علیھ، وقربھ منھ
 ھذا في عملھ، وعمل علیھ، فھو مخلص �؛ ألن استحضر العبد

استحضاره ذلك في عملھ، یمنعھ من االلتفات إلى غیر هللا، وإراداتھ 
 .٤" بالعمل 

 أن یقصد : اإلخالص � معناه " : - رحمھ هللا تعالى –قول ابن عثیمین  -
بن : والتوصل إلى دار كرامتھ، المرء بعبادتھ التقرب إلى هللا تعالى

عبد مخلصاً � تعالى في قصده، مخلصاً � تعالى في محبتھ، یكون ال
مخلصاً � تعالى في ظاھره وباطنھ، ال ، مخلصاً � تعالى في تعظیمھ

 قال والوصول إلى دار كرامتھ، كما، یبتغي بعبادتھ إال وجھ هللا تعالى
. قل إن صالتي ونسكي ومحایي ومماتي � رب العالمین(تعالى 

  ٦. ٥))٦٣(ك لھ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین ال شری) ١٦٢(

أما حقیقة اإلخالص في األعمال بینھا الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى 
ھو الصراط المستقیم؛ وھو قصد : إخالص العبد قصده  وجھ � تعالى "  : بقولھ 

السبیل، وقد تأذن هللا تعالى لمن استقام على صراط اإلخالص أن یحفظھ من 
قال رب بما أغویتني :  قال تعالىیطان، فال یزل بتزیینھ؛ وال یضل بإغوائھ،الش

) ٤٠(إال عباد هللا المخلصین ) ٣٩(ألزینن لھم في األرض وألغوینھم أجمعین 

                                                           

 ) . ٨٥( سورة آل عمران، اآلیة رقم ١

 ) . ٢٠٨(، ص وزیةالداء والدواء، البن القیم الج ٢

 ب�ن أب�ي البرك�ات ، ھو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الح�سن ب�ن محم�د:  ابن رجب٣

م�ن م�ن عائل�ة علمی�ة عریق�ة ف�ي العل�م واإلمام�ة ف�ي ال�دین، ھ�ـ ف�ي بغ�داد ، ٧٣٦ولد في ع�ام 

شیوخھ االمام ابن القیم واب�ن عب�د الھ�ادي واب�ن العط�ار، ل�ھ العدی�د م�ن المؤلف�ات منھ�ا ج�امع 

ئف، العلوم والحكم ، شرح صحیح البخ�اري، لط�ائف المع�ارف فیم�ا لمواس�م الع�ام م�ن الوظ�ا

شذورات الذھب ف�ي أخب�ار م�ن ذھ�ب ، لعب�د الح�ي : انظر . ھـ ٧٩٥وغیرھا ، توفي في عام 

( ، ) لبن�ان / بی�روت ( بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف ب�ابن العم�اد، دار الكت�ب العلمی�ة 

٣٤٠ – ٣٣٩ / ٣ .(  

 ) . ١٢٩ / ١( جامع العلوم والحكم البن رجب، ٤

 ) . ١٦٣ – ١٦٢( سورة األنعام، اآلیة رقم ٥

 ) . ٤٩( رسائل في األصول، البن عثیمین، ص ٦
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إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إال من اتبعك ) ٤١(قال ھذا صراط علي مستقیم 

ل با�، موصل إلى هللا؛ فاإلخالص صراط مستقیم، متص. ١ َّ))٤٢(من الغاوین 
  .٢"   إلھ حق، وصراطھ حق، ودینھ حقألن هللا 

ومن أھم .   مقام الدعوة إلى هللا تعالى أفضل مقامات العبدولذلك فإن
األعمال الصالحة التي یرجى بھا التقرب من هللا سبحانھ وتعالى، فتحتاج حاجة 

ھ هللا سبحانھ وتعالى عظیمة لتجریدھا � سبحانھ وتعالى، فلیقصد الداعیة وج
من : مبتغیاً األجر والمثوبة، ولیحذر من أن ینحرف قصده إلى أي غرض دنیوي

طلب مال أو جاه أو شھرة ،أو سمعة، أو تمیز على األقران و الزمالء، فإن فقدان 
اإلخالص إلى أحد ھذه النوایا ونحوھا من أعظم اآلفات، ومن أسباب فشل الداعیة، 

  .٣یةأو الدعوات اإلصالح

قل ھذه سبیلي أدعوا إلى هللا على بصیرة أنا ومن اتبعن : (قال تعالى
في اآلیة الكریمة التنبیھ على ، ٤))١٠٨وسبحان هللا وما أنا من المشركین 

بأن ال یكون للداعیة مقصد سوى وجھ هللا، ال یقصد بذلك ، اإلخالص في الدعوة
  . ٥ى حزب أو مذھب تحصیل مال أو رئاسة، أو مدح من الناس، أو دعوة إل

 ألن كثیراً من الناس لو دعا إلى الحق، فھو یدعو إلى نفسھ، فالذي یدعو 
 ھو الذي : ھو الذي ال یرید إال أن یقوم دین هللا، والذي یدعو إلى نفسھ: إلى هللا

  . ٦یرید أن یكون قولھ ھو المقبول، حقاً كان أم باطالً 

لھ : الداعي إلى هللا وإلى دینھ " : قال العالمة السعدي رحمھ هللا تعالى
طریق ووسیلة إلى مقصودة، ولھ مقصودان، فطریقة الدعوة بالحق إلى الحق 
للحق، فإذا اجتمعت ھذه الثالثة بأن كان یدعو بالحق، أي بالحكمة والموعظة 
الحسنة والمجادلة بالتي ھي أحسن، وكان یدعو إلى الحق، وھو سبیل هللا تعالى 

كھ إلى كرامتھ، وكانت دعوتھ للحق، أي مخلصاً � تعالى، وصراطھ الموصل لسال
قاصداً بذلك وجھ هللا، حصل لھ أحد المقصودین ال محالة، وھو ثواب الداعین إلى 

                                                           

  ) .٤٢ – ٣٩( سورة الحجر، اآلیة رقم ١

 المقاصد العقدیة العشر آلیة الكرسي وأثر التمسك بعروتھا، الشیخ ولید العلي، مجموعة ال�شیخ ٢

  . ، قید الطبع )٧١٩(ولید العلي العلمیة ، ص 

 – ٣٦(فالح الصغیر، ص : الھدى والعلم، لألستاذ الدكتورمثل ما بعثني هللا من : حدیث: انظر ٣

٣٧ . (  

 ) . ١٠٨( سورة یوسف، اآلیة رقم ٤

 ) . ٥٣ – ٥٢(الملخص في شرح كتاب التوحید، ص :  انظر٥

  ) . ١٣٩ / ١(القول المفید على كتاب التوحید، :  انظر٦



        
 

 

 

٧٦٠

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
وأما المقصود اآلخر، وھو . هللا، وأجر ورثھ الرسل بحسب ما قام بھ من ذلك

د یحصل وقد ال حصول ھدایة الخلق وسلوكھم لسبیل هللا الذي دعاھم إلیھ، فھذا ق
یحصل؛ فلیجتھد الداعي في تكمیل الدعوة كما تقدم، ولیستبشر بحصول األجر 

 وإذا لم یحصل المقصود  الثاني، وھو ھدایة الخلق، أو حصل منھم . والثواب
معارضة أو أذیة لھ بالقول أو بالفعل، فلیصبر ویحتسب، وال یوجب لھ ذلك ترك 

جھ الكمال، وال یضیق صدره بذلك، فتضعف ما ینفعھ، وھو القیام بالدعوة على و
نفسھ وتحضره الحسرات، بل یقوم بجد واجتھاد، ولو حصل ما حصل من 

فلعلك تارك : (وھذا المــــعنى تضمنھ إرشـــــــاد هللا تعالى بقولھ. معارضة العباد
بعض ما یوحى إلیك وضائق بھ صدرك أن یقولوا لو أنزل علیھ كنز أو جاء معھ 

  .١))١٢(نت نذیر وهللا على كل شيء وكیل  ملك إنما أ

  

فأمر بالقیام بھ بجد واجتھاد، مكمالً لذلك، غیر تارك لشيء منھ، وال حرج 
صدره ألذیتھم، وھذه وظیفتھ التي یطالب بھا، فعلیھ أن یقوم بھا، وأما ھدایة العباد 

 . ٢" الذي ھو على كل شيء وكیل ، ومجازاتھم فذلك إلى هللا

ثھ اإلخالص الصبر والیقین في الدعوة، الصبر على كما أن مما یور
اإلیذاء القولي والفعلي، وعلى اإلعراض عن الھدایة، وعلى تفشي الظواھر 
السلبیة واالنحرافات األخالقیة والفكریة والعقدیة ومحاولة التصدي لھا 

والیقین باألجر العظیم والثواب الجزیل من هللا جل في عاله، یقول ، ومحاربتھا

  نب مب زب رب(: یخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى في بیان ذلك الش

 اغتنم أھل العلم من ھذه اآلیة )٣ َّيت ىت نت مت رتزت يب ىب

    . فقالوا بالصبر والیقین تنال اإلمامة في الدین، القاعدة الشرعیة

 ھو في الحقیقة أحد أئمة الدین، الذي یفتقر الواحد والداعیة إلى هللا 
، إلى الصبر وإلى الیقین، الصبر مع المدعوین، والیقین منھم إلى ھذین األمرین

ومطالب بأمرین، بھما قرة .. .  إذ أنت بحاجة أیھا الداعیة. بحسن عاقبة الداعین
الیقین بحسن عاقبة الداعین؛ :  الصبر مع المدعوین، والثاني: العین، األمر األول

                                                           

  ) ١٢( سورة ھود، اآلیة رقم ١

 .) ٢٤ / ٥(، المجموعة الكاملة، للعالمة السعدي ٢

 ) ٢٤( سورة السجدة، اآلیة رقم ٣



        
 

 

 

٧٦١

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
جاللھ األجر  سیحسن لك العاقبة والمآب، ویجزل لك الرب جل ألن هللا 
    ١." والثواب

  

 العلم والعمل بھ :   

الدعوة إلى هللا أشرف مقامات العبد وأجلھا وأفضلھا، فھي ال تحصل إال 
بالعلم الذي یدعو بھ وإلیھ، والبد من كمال الدعوة من البلوغ في العلم على حد 

  . ٢یصل إلیھ السعي

  

، یترتب علیھ والخوض في غمار الدعوة ومیادینھا فیما ال علم للداعي بھ
آثار وخیمة؛ ألن العامل على غیر علم كالســــالك على غیر طریق، والعامل على 

  . ٣غیر علم ما یفسد أكثر مما یصلح 

  

وزاد العلم أساس البد منھ حتى یجد الناس عند الداعیة إجابة التساؤالت، 
حكام وحلول للمشكالت، إضافة إلى ذلك ھو العدة التي بھا یعلم الداعیة الناس أ

الشرع، ویبصرھم بحقائق الواقع، وبھ أیضاً یكون الداعیة قادراً على اإلقناع 
   ٤.وتفنید الشبھات، ومتقناً في العرض، مبدعاً في التوعیة والتوجیھ

قال ابن ، فالعلم بالشيء نقیض الجھل بھ،  نقیض الجھل: فالعلم لغة ھو
ى أثر بالشيء یتمیز بھ العین والالم والمیم أصل صحیح واحد، یدل عل " : فارس

  . ٥" . عن غیره

  

                                                           

 م�ن رج�ب ع�ام ١٩محاضرة ادع إل�ى س�بیل رب�ك، مرك�ز تعزی�ز الوس�طیة، ف�ي ی�وم الجمع�ة،  ١

. م محاض����������������������رة ت����������������������م تفریغھ����������������������ا ٢٠١٥ھ����������������������ـ، المواف����������������������ق ١٤٣٦

OM١-pp-Q٥kV=v?watch/com.youtube.www://https .  

 – ٢٢(ھ��ـ،  المكتب��ة اإلس��المیة، ص١٣٩٠، ١م��ن ص��فات الداعی��ة، لمحم�د ال��صباغ، ط:  انظ�ر٢

٢٣. ( 

ھ���ـ، دار الوف���اء، ١٤١٣، ٤عل���ي عب���د ال���رحیم محم���ود، ط. فق���ھ ال���دعوة الفردی���ة، د:  انظ���ر٣

 ) . ١٦٦(، ص )مصر/ المنصورة (

 . ) ٥٦(علي بادحدح، ص . مقومات الداعیة الناحج، د:  انظر٤

 ) . ١١٠ / ٤( مقایس اللغة، البن فارس، مرجع سابق، ٥



        
 

 

 

٧٦٢

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
   :  لقد تعدد عبارات العلماء في بیان معنى العلم الشرعي ومنھا: ٢ شرعاً ١والعلم

 العلم الشرعي : المراد بالعلم " : - رحمھ هللا تعالى –جر ـــــقال ابن ح -
الذي یفید معرفة ما یجب على المكلف من أمر دینھ في عباداتھ 

 .٣" م با� وصفاتھ، وما یجب لھ من القیام بأمره والعل، ومعامالتھ
كما ،  ما بعث هللا بھ رسولھ : والعلم ھو " : وقال شیخ اإلسالم بن تیمیھ -

 ين ىن نن  من زن رن مم ام( :قال تعالى

 مئ حئخئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

فمن تكلم في الدین ، ٤  ) َّجت  هب مب خب حب هئجب

ومن تواله الشیطان؛ بغیر ما بعث هللا بھ رسولھ كان متكلماً بغیر علم، 
والعلم ما قام  " : ویقول أیضاً .  ٥"فإنھ یضلھ ویھدیھ إلى عذاب السعیر 

  .٦"علیھ الدلیل، والنافع منھ ما جاء بھ الرسول 

إن طبیعة مھمة الداعي خطیرة؛ ألن ما یقوم بھ من الدین، ومنسوب إلى 
یھ، فإذا فقد رب العالمین، فیجب أن یكون الداعي على بصیرة وعلم بما یدعو إل

  . العلم المطلوب الالزم لھ كان جاھالً بما یریده، وكان ضرره أكثر من نفعھ

  على العلم الشرعي - رحمھ هللا تعالى –ولذلك حرص الشیخ ولید العلي 
وأثمر ھذا العلم في دعوتھ، فقد كانت دعوتھ مباركھ نابعة من الكتاب والسنة، وقد 

                                                           

اسم جنس، یدخل فیھ جملة العلوم والمعارف والفنون المختلف�ة، وال یتح�دد إال :  العلم اصطالحاً ١

العل��م : عل��م النح��و، وعل��م الفق��ھ، وعل��م الط��ب، أو یق��ال: بالتقیی��د باإلض��افة أو ال��صفة، فیق��ال

افة یتحدد التخصص، وبالصفة یتح�دد المج�ال، ف�إذا أطل�ق الشرعي، والعلم الطبیعي، وباإلض

. د.العل�م ال�شرعي دالالت وتق�سیمات، أ: انظ�ر. لفظ العلم ف�إن ال�سیاق ھ�و ال�ذي یقی�ده ویبین�ھ 

عب����������د هللا ب�����������ن إب����������راھیم عل�����������ي الطریق�����������ي، موق����������ع األلوك�����������ة اإللكترون�����������ي، 

/٠/٣١٤٧٣/triqi/web/net.alukah.www//:https١١ / ٧: ، ت�����������اریخ االط�����������الع / 

 . م ٢٠١٩

   عرفت العلم من منظور حاجة الداعیة إلیھ كصفة أساسیة ال تنفك عن أي داعیة إلى هللا تعالى ٢

 ) . ١٤١ / ١( فتح الباري شرح صحیح البخاري، البن حجر، مرجع سابق، ٣

 ) . ٥٦( سورة غافر، اآلیة رقم ٤

 ) . ٣٩ / ٢٨( مجموع فتاوى شیخ اإلسالم بن تیمیة، مرجع سابق، ٥

 ) . ١٣٦ / ١٣( المرجع السابق، ٦



        
 

 

 

٧٦٣

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 " : فقال رحمھ هللا تعالى، العلم على بصیرةأرشد رحمھ هللا تعالى على ضرورة 

 ھو العلم النافع، وھو الذي أطلق علیھ : األمر الذي تمس الحاجة إلیھ قبل الدعوة

 مت  زت رتُّٱ  : إن قول هللا تعالى، ١في كتاب الرب جل جاللھ البصیرة

 لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت

 على سول ،  یدل على أنھ ال یكون أحد من أتباع الر٢ َّ  ىك مك

فمن لم یدع إلى هللا تعالى على ، الحقیقة، إال إذا دعا إلى هللا تعالى على بصیرة
   . بصیرة، فلیس ھو في الحقیقة على سبیل 

وثمرة .  ھي الثبات في الدین: والبصیرة التي یدعى إلى هللا تعالى علیھا
نھ ال بصیرة فكأ: اعتبر، ومن عدم العبرة:  ھي العبرة، فمن تبصر: ھذه البصیرة

  .٣" لھ 

 في بیتن معنى البصیرة في – رحمھ هللا تعالى – ٤یقول اإلمام الطبري

 يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رتُّٱ  : قولھ تعالى

 یقول تعالى ذكره لنبیھ محمد  " :  َّىك مك لك اك يق ىق  يف

 ھذه الدعوة التي أدعو إلیھا، والطریقة التي أنا علیھا، من الدعاء : قل یا محمد، 
 توحید هللا، وإخالص العبادة لھ دون اآللة واألوثان واالنتھاء إلى طاعتھ، إلى

وترك معصیتھ، سبیلي وطریقي ودعوتي، أدعو إلى هللا وحده ال شریك لھ، على 
بصیرة بذلك، ویقین علم من بھ أنا ویدعو إلیھ على بصیرة أیضاً من اتبعني 

  . ٥" وصدقني وآمن بي 

                                                           

 . ،مرجع سابقمحاضرة، ادع إلى سبیل ربك :  انظر١

 ) .١٠٨( سورة یوسف، اآلیة رقم ٢

ولی��د العل��ي، جری��دة ال��رأي . ، د "الثب��ات ف��ي ال��دین : خ��واطر رم��ضانیة، مقال��ة بعن��وان:  انظ��ر٣

  . ٢٠١٨ / ٥ / ٣:  ن تاریخ االطالعcom.alraimedia.www://httpلكترونیة، اإل

ھ��ـ ، مف��سر وم��ؤرخ وفقی��ھ، لق��ب بإم��ام ٢٢٤محم��د ب��ن جری��ر الطب��ري ول��د س��نة ھ��و :  الطب��ري٤

لق��رآن، وت��اریخ المف��سرین، ل��ھ العدی��د م��ن المؤلف��ات أبرزھ��ا تف��سیره ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل ا

األمم والملوك، واختالف علماء األمصار في أحكام شرائع اإلسالم وغیرھا كثیر ، توفي ف�ي 

   ) ٢٧٠/ ١٤( سیرة أعالم النبالء ، للذھبي، مرجع سابق ، : ھـ ، انظر ٣١٠سنة 

ط، . أحمد محمد ش�اكر، د:  جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیق٥

 ) . ٥٢ / ١٣(ھـ، ١٣٩٨، )لبنان/ بیروت ( الفكر، دار
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  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 عن معنى – رحمھ هللا تعالى – ١بازویقول الشیخ عبد العزیز بن 

  . ٢" والبصیرة ھي العلم بما یدعو إلیھ وینھى عنھ  " : البصیرة

كما أن من أكثر األمور التي یفتن بھا الناس التصرف الخاطئ الذي 
یصدر من بعض الجھالء من أھل العبادة والصالح؛ ألن الناس یحسنون الظن بھ 

فھذا یقتدون بھ من أثر حالة، فكیف . ٣لھلعبادتھ وصالحھ، فیقتدون بھ على جھ
  .٤بالداعیة الذي یوجھھم بحالة ومقالة، إن اقتدائھم بھ أكبر وأشد 

فالدعوة ال تقوم على ساق إال إذا كانت مرتبطة بالعلم الشرعي الذي یتسلح 
بھ الداعیة في معركة الدعوة، فإن ھذا األمر یتطلب اإلعداد العلمي المسبق، كي 

على علم وبصیرة ونور، ال على جھل وضالل، فكم من داع إلى هللا  تكون الدعوة 
یفسد أكثر مما یصلح بسبب جھلھ بأصول الدعوة وأساسیاتھا وعدم اإلحاطة 
بموضوعھا؛ لذا فإن العلم ضروري للمسلم، وبالذات لمن یقوم بالدعوة إلى هللا 

  . عزوجل؛ ألن العلم بما یدعو إلیھ الداعي شرط في صحة الدعوة

ومما یلحق العلم النافع العمل الصالح، فإن مما یجب على كل داع إلى ربھ 
أن یتبع قولھ بعملھ، فال یقول ما علم ما ال یفعل، وال یخالف عملھ قولھ، یقول 

لیس العلم بكثرة العلوم، وال بالتفنن بالفھوم، لكن  " : الشیخ ولید العلي في ذلك
الم عاریاً عن العمل فال تعبأ بعلمھ، وإذا العلم ھو ما أورث العمل، فإذا رأیت الع

                                                           

م��ن أس��رة عریق��ة  معروف��ة ب��العلم والتج��ارة ھ��ـ  ١٣٣٠ول��د ف��ي ع��ام :  عب��د العزی��ز ب��ن ب��از١

 عام��اً فق��د ب��صره نتیج��ة م��رض ٢٠والزراع��ة، ك��ان مب��صراً ف��ي بدای��ة حیات��ھ وعن��د بلوغ��ھ 

اً ومدرس�اً وإمام�اً وخطیب�اً، أصابھ، ترأس الجامعة اإلس�المیة بالمدین�ة المن�ورة، وعم�ل قاض�ی

وھو مفتیاً عاماً للملكة العربیة السعودیة ورئیساً لھیئة كبار العلم�اء، أث�رى المكتب�ة اإلس�المیة 

الفتاوى ، ووجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرھا، وفتاوى المرأة الب�ن : بمؤلفاتھ من أبرزھا 

وغیرھ�ا كثی�ر ، ت�وفي رحم�ھ هللا ف�ي ع�ام باز واللجنة الدائمة والدعوة إلى هللا وأخالق الدعاة 

ش�بكة اآلج�ري ، ترجم�ة ال�شیخ عب�د العزی�ز ب�ن ب�از ، الموق�ع الرس�مي ، : ھـ ، انظ�ر ١٤٢٠

١٨٩٠٧=t?php.showthread/vb/com.ajurry.www://https ١٢ / ١٢:  ، ت��������اریخ االط��������الع / 

  . م٢٠١٩

ھـ، الدار ال�سلفیة، ص ١٤٠٤، ١عبد العزیز بن باز، ط:  الدعوة إلى هللا وأخالق الدعاة، للشیخ٢

)٢٠ . ( 

ھ��ـ، دار اب��ن الق��یم للن��شر، ص ١٤١٤، ٢طری��ق الھج��رتین، الب��ن الق��ین الجوزی��ة، ط: ر انظ��٣

)٢٣١ . ( 

 ) ٥٨(علي بادحدح، ص . مقومات الداعیة الناجح، د:  انظر٤



        
 

 

 

٧٦٥

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 یقصد باب العلم – فإن النافع في ھذا الباب . رأیت العامل بال خشیة فال تعبأ بعلمھ

  .١"  ھو العلم الذي یورث العمل، والعمل الذي یورث الخشیة –

 عدم التناقض المتعمد : والمقصود باتباع القول بالعمل في الدعوة إلى هللا
  ، .٢ ویخرج  من ذلك أمرین . عو إلیھ، وبین فعلھبین ما ید

 یخرج منھ من یقع في الذنب خطأً  من غیر إصرار، ومن خفي : األول -
 . حكم ھذا الفعل علیھ

 یخرج منھ بعض القربات التي یأمر بھ الدعاة ویدعون إلیھا، لكن قد ال : الثاني

  مئ خئ حئ جئ(:  قال تعالىیستطیع بعضھم القیام بھا ألي عذر كان، فقد

 هت مت خت حت  جت مبهب خب حب جب هئ

 . ٣ ) َّمج حج مث

إن الداعیة یجب أن یكون أول عامل لما یدعو لھ، ومن أبعد ما ینھي عنھ، 
أما من خالف فعلھ قولھ، وخالفت سریرتھ عالنیتھ فھو ممقوت عند هللا وعند 

 جئ  يي ىي ني( : قال تعالىالناس، وقد حذر القرآن من ذلك، 

  .٤ )  َّمب خب حب هئجب مئ خئ حئ

 سبحانھ وتعالى یصف القوم الذیم یخالف فعلھم قولھم بأنھم ال یعقلون، فا�
فالعقالء لیسوا ممن یأمرون بالخیر وال یأتونھ، وال من ینھون عن السوء وھم 
یرتكبونھ، بل إن العاقل من یضبط سلوكھ، وال ینسى نفسھ من البر الذي یأمر بھ 

  . ٥سواه 

                                                           

  ) .١٥(ولید العلي، تفریغ صوتي، ص .د. حیلة طالب العلم، أشرح: انظر ١

محم��د ب��ن س��عید ال��شھراني، مرج��ع س��ابق، ص : عل��م ال��دعوة إل��ى هللا تع��الى، ال��دكتور: انظ��ر ٢

)٢٦٥ . (  

  ) .  ١٦٠(أحمد أبابطین، ص . مسؤولیتھا في الدعوة، د) . ١٦(سورة التغابن، اآلیة رقم  ٣

  . )٤٤( سورة البقرة، اآلیة رقم ٤

ھ�ـ، دار ال�شروق، ١٤٠٠، )ط.د(على مائ�دة الق�رآن، دی�ن ودول�ة، ألحم�د محم�د جم�ال، :  انظر٥

 ) .١٣٢(ص 
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  جس مخ جخ مح(: -لسالم  علیھ ا–وقال تعالى إخباراً عن شعیب 

 مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس

 خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

  ١. َّ ) مم خم حم جم هل

وضح ضرورة مطابقة أفعال المؤمن ألقوالھ، یتضح ، كما أن الرسول 
 –سمعت الرسول  (( :  قال– رضي هللا عنھ –ذلك من خالل حدیث أسامة بن زید 

یؤتى بالرجل یوم القیامة فیلقى في النار،  " :  أنھ قال–علیھ الصالة والسالم 
فیدور بھا كما یدور الحمار في الرحاة، فیجتمع إلیھ أھل النار ، ٢فتندلق أقتاب بطنھ

 بلى، : فیقول!  یا فالن مالك؟ ألم تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر؟ : فیقولون
  .٣" )) كنت آمر بالمعروف وال آتیھ، وأنھى عن المنكر وآتیھ 

فھذه دعوة علمیة نبویة بضرورة أن یكون سلوك الداعیة مطابقاً لقولھ في  
كان یأمر الناس بالخیر وھو أول من یأتیھ، وكان ینھاھم ، ورسولنا . ھذا الحدیث

 علیھ الصالة –عن الشر وھو أول من یجتنبھ ویبتعد عنھ، وھذا من كمال خلقھ 
   . ، وال عجب فقد كان خلقھ القرآن-والسالم 

یتبین ، طابقة القول العمل، أسرع في االستجابة من مجرد القول بمفردهوم
فعندما صالح المشركون المسلمین ، ذلك من خالل حادثة وقعت أثناء صلح الحدییة

على شروط معینة، ومنھا أن یرجھ المسلمون من عامھم ھذا عن مكة، ویحجوا 
قوموا (( ، ل هللا قال رسو،  فعندما فرغ من قضیة الكتاب. في عامھم المقبل

، وذلك ثالث مرات، فوهللا ما قام منھم رجل واحد، حتى قال، فانحروا، ثم احلقوا
فلما لم یقم منھم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لھا ما لقي من الناس، فقالت أم 

 أتحب ذلك ؟ أخرج ثم ال تكلم أحداً منھم كلمة حتى تنحر :  یا رسول هللا: سلمة
قك فیحلقك ؟ فقام، فخرج، فلم یكلم أحداً منھم حتى فعل ذلك، نحر بدنك، وتدعو حال

                                                           

 ) .٨٨( سورة ھود، اآلیة رقم ١

،  )ط. د(شرح ریاض ال�صالحین، لل�شیخ محم�د ب�ن ص�الح العثیم�ین، :  أي تخرج أمعاؤه، انظر٢

 ) . ٤٦٠ / ٢(، )السعودیةالریاض، المملكة العربیة (ھـ، مدار الوطن للنشر، ١٤٢٦

: ص�فة الن�ار وأنھ�ا مخلوق�ة، وأخرج�ھ م�سلم، كت�اب: بدء الخل�ق، ب�اب:  أخرجة البخاري، كتاب٣

لمنك��ر ویفعل��ھ، ح��دیث رق��م عقوب��ة م��ن ی��أمر ب��المعروف وینھ��ى ع��ن ا: الزھ��د والرق��اق، ب��اب

)٢٩٨٩ ( 
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قاموا فنحروا، ویجعل بعضھم یحلق ، بدنھ، ودعا حالقھ فحلقھ، فلما رأى الناي ذلك

  .١)) بعضا

ولكن لما ، وھنا یتضح لنا جلیا كیف أن الصحابة تأخروا عن تنفیذ قولھ 
   . لف منھم أحدرأوا  أنھ بادر إلى ذلك قبلھم، تبعوه ولم یتخ

والداعیة أحوج الناس إلى االلتزام بذلك المنھج في واقع حیاتھ؛ ألنھ قدوة 
یحتذى، والمدعون یأخذون عنھ الدین واألخالق واألدب والعلم، فإذا خالف قولھ 

  .  عملھ أوقع المدعو في نفور مما یدعو لھ

 " : - تعالى  رحمھ هللا– ٢وقد أدرك علماء السلف رحمھم هللا ذلك، یقول النخعي
   : ثالث آیات منعتني أن أقضي على الناس

  ٣) هئجب مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني(

  ٤) حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط( 

  ٥. )زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن(

فقد كان رحمھ هللا تعالى یتبع ، ذلك كان منھج الشیخ ولید العلي في دعوتھ
ا األمر، فقد قولھ عملھ، فھو رحمھ هللا تعالى یدعوا إلى اتباع السنة وھو ممتثل لھذ

كان ذلك واضحاً في لباسھ وسمتھ وأخالقھ، وكان یدعوا إلى العلم ویحث على 

                                                           

أھ��ل الح��رب، ال��شروط ف��ي الجھ��اد والم��صالحة م��ع : ال��شروط، ب��اب:  أخرج��ھ البخ��اري، كت��اب١

 ) . ٢٥٨١(حدیث رقم 

بن عمرو بن ربیعة بن مالك النخع�ي ،  ول�د ع�ام إبراھیم بن یزید بن قیس بن األسود :  النخعي٢

ھـ ، فقیھ الع�راق م�ن رواة الح�دیث ،  روى ع�ن خال�ھ األس�ود النخع�ي ، وع�ن علقم�ة ب�ن ٤٦

 ٩٦إث�ر مرض�ھ ع�ام  ت�وفي قیس وعبید السلماني ، وأب�ي زرع�ة البجل�ي والربی�ع ب�ن خی�ثم ، 

  ) . ٥٢١ / ٤( سیرة أعالم النبالء ، للذھبي ، : انظر . ھجریة 

 ) .٤٤( سورة البقرة، اآلیة رقم ٣

 ) .٨٨( سورة ھود، اآلیة رقم ٤

الج��امع ألحك��ام الق��رآن، ألبوعب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د : وانظ��ر) ٢( س��ورة ال��صف، اآلی��ة رق��م ٥

 ١٨(ھـ، مؤس�سة الرس�الة، ١٤٢٧، ١سن التركي، طعبد هللا بن عبد المح. القرطبي، تحقیق د

 /٨٠ . ( 
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طلبھ وھو أول من یخالط العلماء وینھل من معین علمھم وتجربتھم، وكان یدعوا 

  .إلى األخالق الحسنة وكان ھو نفسھ یتحلى بأحسنھا وأفضلھا حتى شھد لھ ذلك

 ي دعوة الشیخ ولید العليدالالت اإلخالص والعلم والعمل بھ ف :  
، وفاة الشیخ رحمھ هللا تعالى كانت نتیجة حادث إرھابي في بوركینا فاسوا -

 .فقد قتل في سبیل هللا، حیث كان في رحلة علمیة دعویة في تلك البلد
اس�تنكار المجتم�ع المحل��ي وال�دولي والع�المي الحادث��ة اإلرھابی�ة الت�ي قت��ل  -

 .  تعالى وصاحبة الشیخ فھد الحسینيفیھا الشیخ ولید العلي رحمھ هللا
القب��ول واالستح��سان لمؤلف��ات ال��شیخ ولی��د العل��ي رحم��ھ وم��ا ثب��ت ل��ھ م��ن  -

 . دروس ومحاضرات
كث��رة أن��شطة ال��شیخ رحم��ھ هللا تع��الى الدعوی��ة والعلمی��ة ف��ي داخ��ل دول��ة  -

الكویت وخارجھا مما یدل على بركة العلم والعمل الناتج�ة م�ن اإلخ�الص 
 .  تعالىوتجرید النیة �

 . تدرج الشیخ رحمھ هللا تعالى في المناصب األكادیمیة والدرجات العلمیة -
حرص الشیخ على مخالطة أكابر العلم�اء وال�دعاة إل�ى هللا واالس�تفادة م�ن  -

 خبراتھم وتجربتھم في الدعوة إلى هللا 
  . أثر الشیخ رحمھ هللا تعالى على أفراد أسرتھ ووالدیھ وأصحابھ وطالبھ -
ة وسالمة النفس التي كان یعیش بھا الشیخ في حیاتھ ومحبة الناس الطمأنین -

 . لھ بعد وفاتھ
السعي لحفظ علم الشیخ من خالل جمعھ وترتیبھ في موسوعة شاملة كاملة  -

" من قبل خالة الشیخ أبو الح�ارث فی�صل العل�ي حفظ�ھ والت�ي أطل�ق علی�ا 
  .  . "مجموعة الشیخ الدكتور ولید محمد العلي العلمیة 

كانتھ العلمیة بین أوساط العلماء والدعاة س�واء ك�ان ف�ي المملك�ة العربی�ة م -
أو في قارة أس�یا ) قارة أفریقیا (السعودیة أو الكویت أو في القارة السمراء

 . وبعض دول العالم الغربي واألوربي
القب��ول ال��ذي ح��ضي ب��ھ ال��شیخ رحم��ھ هللا تع��الى حت��ى م��ن المخ��الفین م��ن  -

  . فة الفرق والتیارات المخال

  .  تقدیم النقل على العقل: المطلب الثاني

من منھج الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى  في دعوتھ تقدیمھ النق�ل عل�ى 
   . العقل من غیر أن یعطل العقل أو یحجر علیھ

. نقل�ھ ینقل�ھ نق�الً فانتق�ل،  ھو تحویل الشيء من موضع إلى موضع: فالنقل لغة
   ١. التحول: والتنقل ھو

                                                           

 ، لسان العرب، البن منظور، مرجع سابق:  انظر١
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 النقلیة الوضعیة ، وھي كلھا مستندة إلى الخب�ر ع�ن ھي العلوم : ل شرعاً والنق

الواض���ھ ال���شرعي ، وال مج���ال فیھ���ا للعث���ل إال ف���ي إلح���اق الف���روع م���ن م���سائلھا 
  .١باألصول وأصل ھذه العلوم النقلیة كلھا ھي الشرعیات

 الح�بس : ومعناه ی�دور عل�ى،  فھو مصدر عقل یعقل عقالً : أما العقل في اللغة
   . والضبط، والحفظ، واإلمساك، المنعو

 إن الواقع في بیان معنى العقل في االصطالح یختلف باختالف : والعقل شرعاً 
  : ٢فحقیقة العقل تتحقق على أربعة معان، وھي ، موارد إطالقھ

   .  الغریزة التي بھا یعقل اإلنسان– ١

ر م�ن الج�زء،  العلوم الضروریة والمعارف الفطریة؛ كالعلم بأن الكل أكب– ٢
  . ٣وأن الضدین ال یجتمعان

والمعارف النظریة، وھي التي تدعوا اإلنسان إل�ى فع�ل ،  العلوم المكتسبة– ٣
  . ٤ما ینفعھ وترك ما یضره 

 العمل بالعلم، فھو یدخل في مسمى العقل؛ بل ھو من أخص ما ی�دخل ف�ي – ٤
لذي یكون مع اإلیمان،  والعقل بھذا اإلطالق ھو عقل التأیید، ا. اسم العقل الممدوح

  .٥وھو عقل األنبیاء والصدیقین 

                                                           

المعج���م ، و  ) ٧٨٠ – ٧٧٩( المقدم���ة ، الب���ن خل���دون ، دار الكت���اب اللبن���اني ، ص : انظ���ر  ١

 / ٢ (، )  لبن��ان –بی��روت ( ، دار الكت��اب اللبن��اني ، )  م ١٩٨٢( الفل�سفي ، لجمی��ل ص��لیبا ، 

٥٠٥ – ٥٠٤ . (  

 راج��ع موس��وعة العقی��دة واألدی��ان والف��رق والم��ذاھب المعاص��رة، مجموع��ة م��ن كب��ار العلم��اء، ٢

 ) . ٢٠٨١ – ٢٠٨٠ / ٤(مرجع سابق، 

 وھذان العقالن ی�شترك فیھم�ا جمی�ع العق�الء عل�ى ح�د س�واء، ویف�رق بھم�ا ب�ین المجن�ون ال�ذي ٣

وھ�ذا الق�در م�ن العق�ل ھ�و من�اط التكلی�ف، . لقل�م رفع عنھ القلم وبین العاقل الذي جرى علیھ ا

 . وال یتعلق بھ لذاتھ مدح وال ذم، ولذا فقد یوصف بھ الكفار 

وفاقد ھ�ذا الق�در م�ن العق�ل ی�سمى ج�اھالً، .  یدخل في ذلك فھم ما في القرآن من اآلیات والعبر ٤

 . والثاني أو غبیاً، وأحمق، وال یسقط أصل التكلیف بسقوطھ، بخالف العقلین األول 

 العقل الــــثالث والراب�ع ھم�ا من�اط الم�دح وال�ذم، فم�ن فق�دھما ذم، وھم�ا بمجموعھم�ا الم�رادان ٥

ٱُّٱ فیما جاء في القرآن الكریم من مدح من یعقل وذم من ال یعقل ؛ كقولھ تعالى عن الك�افرین، 

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ینع��ق بم��ا ال ی��سمع إال ٰى ٰر ٰذ يي ىي

= موس��وعة العقی��دة واألدی��ان :  ، وانظ��ر)١٧١(رة، اآلی��ة رق��م س��ورة البــــ��ـق َّ  مب  زب رب



        
 

 

 

٧٧٠

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 : یقول رحمھ هللا تعالى في بیان أصل تقدیم النقل على العقل في منھجھ الدعوي

إن العقل البشري ال یزال رفیعاً منیعاً ما كان تابعاً للنقل الشرعي؛ محكوماً  " 
فقد أصبح : حكم النقلبأمره، فمتى ما أقدم على االبتداع وترك االتباع؛ وخرج عن 

  . مھیناً وضیعاً 

: وإن من معالم منھج أھل السنة والجماعة الساطعة، وأنوار معتقدھم الالمعة  
وجوب تقدیم النقل الصحیح من الكتاب والسنة على العقل الصریح، فھم مجمعون 

  . على أن مخالفة ذلك عمٌل وبیٌل، وخروج عن سواء السبیل

 مستقل في نفسھ لھ كامل السیادة، وھو غیر وذلك أن النقل الصحیح دلیل
محتاج إلى تزكیة علوم البشر وال عقولھم حتى تكون لھ الریادة، إذ أن تقدیم النقل 

وھو الموجب لطمأنینة ، على العقل في ھذا الباب ھو محض الصدق والصواب
  . الفؤاد، وما خالف ذلك فھو محض الریبة والفساد

قل مستلزماً  للوازم باطلة ونتائج فاسدة أغنى ذلك ولما كان تقدیم العقل على الن
مؤنھ التدلیل على سوء ھذه الطریقة الكاسدة، ولو لم یكن في ھذه الطریقة الوعرة 

 وبالغھ إال كفر صاحبھا بنعم هللا تعالى وأیادیھ، والطعن في أمانة رسولھ 
رسلین، ومساعیھ، لكفى، كیف وھي مستلزمھ ألن ینصب الُمقدم نفسھ عدواً للم

  . ١" ویوجب علیھا الحرمان من میراث النبیین ؟ 

و بین  الشیخ رحمھ هللا تعالى أن سبب ضالل كثیر من الفرق الكالمیة ھو 
السبب في ضالل كثیر من الفرق الكالمیة  " : تقدیمھا العقل على النقل حیث قال

تعالى ورسولھ وغــــیرھا تقدیم عقولھم وآرائھم الناقصة المتضاربة على كالم هللا 
٢"  وھذا ضالل وتعسف .  الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ.  

إن تقدیم النقل الصحیح على العقل الفاسد المعارض لھ واجب؛ بل ھو 
فإن اإلسالم معناه االستسالم التام � بالتوحید، . أصل من أصول اإلسالم واإلیمان

                                                                                                                                             

 – ٢٠٨٠ / ٤(والف��رق والم��ذاھب المعاص��رة، مجموع��ة م��ن كب��ار العلم��اء، مرج��ع س��ابق، =

٢٠٨١. ( 

ولی��د : جھ��ود اإلم��ام اب��ن الق��یم الجوزی��ة ف��ي تقری��ر توحی��د األس��ماء وال��صفات، ت��ألیف ال��دكتور ١

، )٤٩٥ – ٤٩٤ / ١(لبن����ان، / ئر، بی����روت م، دار الب���شا٢٠١٢/ ھ����ـ ١٤٣٣، ٢العل���ي، ، ط

 / ١(أصل المؤلف رسالة علمیة  تقدم بھا الباحث لنیل درجة العالمیة العالیة، الدكتوراة، ص 

٥١١ .(  

ولید العلي، : تقریب بریق الجمان للطالب وصیاغتھ على ھیئة سؤال وجواب، تقریب الدكتور ٢

  ) . ١٥(مرجع سابق، ص 



        
 

 

 

٧٧١

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
ومقتضى ذلك أال یقدم شیئاً على .  الشرك وأھلھواالنقیاد لھ بالطاعة، والبراءة من

   . ١، كائناً من كانأمر هللا ورسولھ 

، كما كما أن اإلیمان الحق یســـــتلزم التسلیم المطلق ألمر هللا ورسولھ 
إنــما كان قول المؤمنین إذا دعـــوا إلى هللا ورسولھ :  (وصف هللا المؤمنین بقولھ

فال یعارض أمر هللا ، ٢)نا وأطعنا، وأولئك ھم المفلحونمعلیحكم بینھم أن یقولوا س
فال وربك ال یؤمنون حتى :  (برأي وال ھوى، كــما قال جل جاللھ، ورسولھ 

ثم ال یجدوا في أنفسھم حرجاً مما قضیت ویسلموا ، یحكموك فیما شجر بینھم
دون العقل  واالستسالم التام لھ  فجعل التحاكم إلى أمر هللا ورسولھ . ٣)تسلیما 

  . ٤المعارض والھوى من مقتضیات اإلیمان 

 دالالت تقدیم النقل على العقل في دعوة الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى : 
تقدیم الشیخ األدلة النقلیة على األدلة العقلیة في االستدالل على مسائل  -

ل قا، و منھا مسألة إثبات صفات هللا العلى وأســـــمائھ الحسنى، اإلیمان
إن هللا سبحانھ وتعالى قد أكرم أھل السنة  " : رحمھ هللا تعالى في ذلك

والجماعة بمعتقد سدید ومنھج رشید؛ أسس بنیانھ على ركن شدید، حیث 
إن أصحاب ھذا المعتقد القویم والمنھج السلیم قد اعتمدوا في إثبات أسماء 

؛ وأثبتھ لھ رسولھ هللا تعالى وصفاتھ على ما أثبتھ هللا تعالى لنفسھ في كتابھ
؛ من دون تفریق في االستدالل بین نصوص الكتاب والسنة؛ الكریم 

ومن دون تمیز منھم في االستدالل بین ما صح من متواتر األخبار أو 
 . آحادھا

حفظھم لحرمة : وإن من أركان معتقدھم الرصین؛ وأساسھم المتین
قول القاصرة النصوص الشرعیة؛ وعدم انتھاكھا، فلم یعرضوھا على الع

العاجزة؛  ویقدموھا علیھا، كما أنھم لم یھتكوا سترھا المقدس، فیسلطوا 

                                                           

) . ٦٨( م، دار اإلیم�ان،  ٢٠٠١ثة، للعالمة محم�د ب�ن عثیم�ین، ط، شرح األصول الثال: انظر ١

مجموع��ة م��ن : و موس��وعة العقی��دة واألدی��ان والف��رق والم��ذاھب المعاص��رة، ت��صنیف وإع��داد

األكادیمیین والباحثین المختصین في جامعات العالم، مراجعة وتق�دیم، ع�دد م�ن كب�ار العلم�اء 

س�عود ب�ن :  الع�ام، ص�احب ال�سمو األمی�ر ال�دكتورالمختصین في الع�الم اإلس�المي، الم�شرف

  ) .٢٠٧٩ / ٤(م، دار التوحید للنشر، ٢٠١٨/ ھـ ١٤٣٩، ١سلمان بن محمد آل سعود، ط

 ) . ٥١(سورة النور، اآلیة رقم  ٢

 ) .٦٥(سورة النساء، اآلیة رقم  ٣

ع��ارض و درء ت) .  ٥٤٩ / ٢(ھ��ـ، ١٤١٩، ٢الحج��ة ف��ي بی��ان المحج��ة، دار الرای��ة، ط: انظ��ر ٤

  ) . ١٨٩ – ١٨٨/ ١(العقل العقل والنقل، 



        
 

 

 

٧٧٢

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
علیھا التأویالت الفاسدة؛ ویسومونھا بسوء عذاب المجازات الكاسدة،وھذا 
كلھ من تمام إحكام أھل السنة والجماعة لھذا الباب العظیم، وحفظھم لھ من 

 فتراھم یبالغون في تسلل كل دخیل وزنیم، ذي لب عقیم وعقل سقیم،
تعظیم نصوص الوحیین، والعض علیھا بالناجذین؛ والثني علیھا 

  .  بالخنصرین
وأما حال المحرومین من أھل البدعة والشناعة فإنھم أخرجوا حرمة ھذه 
النصوص الشرعیة من القلوب؛ وحكموا على متواترھا بأنھا أدلة لفظیة ال تفید 

 فحكموا : ازات ال حقیقة لھا، وأما آحادھاعلماً وال یحصل منا یقین، وأنھا مج
علیھا أنھا ال تفید علماً؛ وغایتھا أن تفید الظن الذي ال یغني من الحق شیئاً، كما 
أنھم تجرؤوا على إسقاط حرمة جمیع النصوص الشرعیة الصحیحة؛ إذا عارضت 

فال تسأل بعد ذلك عن جنایتھم على نصوص السنة ، عقولھم البشریة القبیحة
تاب، وصرفھم لھا عن وجھ الصواب، وال تسأل عن الفتنة التي أحدثوھا في والك

   ١" البالد 
حرص الشیخ رحمھ هللا تعالى على استنباط المباحث العقدیة من سور  -

مباحث العقیدة في  ": القرآن الكریم، ومنھ بحث محكم للشیخ بعنوان
ل السورة ، فقد استدل الشیخ على أركان اإلیمان من خال"سورة البینة 

 . الكریمة و سنة النبي 
استداللھ في المسائل العقدیة المبھمة بتقدیم النقل على العقل كمسألة  -

نظیر ) التكفیر (إن مســـألة " : التكفیر حیث قال رحمھ هللا  في ذلك
اإلیجاب والتحریم في األحكام الشرعیة ؛ ولیست من األحكام التي تستقل 

جتھد أھل السنة والجماعة في سبر النصوص بھا عقول البریة، لذا فقد ا
  . ٢" الشرعیة ومعرفة ضوابط ھذه المسألة 

 

  اإلتباع وترك االبتداع : المطلب الثالث

واتبعھ ، یقال تبعھ تبعاً ،  اتبع:  ھو مصدر الفعل: باع في اللغةــــاإلت
  .٣واتبعتھ إذا لحقتھ ، اتباعاً 

                                                           

ولی��د : جھ��ود اإلم��ام اب��ن الق��یم الجوزی��ة ف��ي تقری��ر توحی��د األس��ماء وال��صفات، ت��ألیف ال��دكتور ١

 ) . ٥٠٥(العلي، ص 

ولید العل�ي، مجموع�ة ال�شیخ ال�دكتور ولی�د : ضوابط التكفیر وشروطھ، تألیف الدكتور:   انظر ٢

 )٥٦١(طبع، ص العلي العلمیة، مرجع قید ال

 ) . ٣٦٢ / ١(مقاییس اللغة، البن فارس، مرجع سابق، :  انظر٣



        
 

 

 

٧٧٣

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
القرآن وصح في السنة،  ھو األخذ بما جاء في : واإلتباع في الشرع

  . ١والتسلیم لھما، واالئتمار بأوامرھما، واالنتھاء عن نواھیھما 

 األخذ : االتباع عند العلماء ھو " : قال اإلمام السمعاني رحمھ هللا تعالى
 التي صحت عنھ عند أھلھا ونقلتھا وحفاظھا، والخضوع لھا، بسنن رسول هللا 

 لمن أمر هللا بتقلیده، واالئتمار بأمره، واالنتھاء  فیھا تقلیدوالتسلیم ألمر النبي 
  . ٢"عما نھى هللا عنھ 

، وأمرھم  بطاعتھ واتباع ولقد أوجب هللا على عباده طاعة رسول هللا 
  . أمره، وحذرھم من مخالفتھ ومعصیتھ وترك طاعتھ

ففرض هللا على الناس إتباع  " – رحمھ هللا تعالى –قال اإلمام الشافعيو

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ(: ، فقال في كتابھنن رسولھ وحیھ وس

 نت مت زت يبرت  ىب نب مب زب رب

 القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من : وھو، ، فذكر هللا الكتاب٣) َّيت ىت

وأن هللا افترض ،  الحكمة سنة رسول هللا : أرضى من أھل العلم بالقرآن یقول
 فرض، إال : ھطاعة رسولھ، وحتم على الناس اتباع أمره، فال یجوز أن یقال لقول

 وكل ما َسنَّ فقد ألزمنا هللا في  إتباعھ، وجعل . ٤ "لكتاب هللا ثم سنة رسول هللا 
 عن اتباعھا معصیتھ التي لم یعذر بھا خلقاَ، ٥في إتباعھ طاعـــــــتھ، وفي العنود 

   .٦ولم یجعل لھ من اتباع سنن رسول هللا مخرجاً 

   : للغة  تأتي على معنیین وھي في ا: وأما االبتداع فھو من البدعة

 ابتداء الشيء :  أحدھما: الباء والدال والعین أصالن " :  قال ابن فارس
   ٧ . " والكالل االنقطاع : واآلخر، وصنعھ ال عن مثال

                                                           

  ) .٤٠/ ١(و موسوعة العقیدة واألدیان والفرق والمذاھب المعاصرة، مرجع سابق، : انظر ١

ھ�ـ، ١٤١٧، ١االنتصار ألصحاب الحدیث، ألب�ي المظف�ر ال�سمعاني، مكتب�ة أض�واء المن�ار، ط ٢

  ) . ٥٥(ص 

 ) . ١٢٩(اآلیة رقم سورة البقرة،  ٣

  ) . ٧٨ – ٧٦(أحمد شاكر، دار الكتب العلمیة، ص : الرسالة، لإلمام الشافعي، تحقیق ٤

 . العتو والطغیان، أو المیل واالنحراف : العنود ٥

  ) . ٨٨(الرسالة، للشافعي، مرجع سابق، ص :  انظر٦

 ) . ٢٠٩ / ١( اللغة، البن فارس، اییس  مق٧



        
 

 

 

٧٧٤

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 

 يكٱُّٱ  :  أتى بــــبدعة، ومــــنھ قــولھ تعالى: وأبـــدع وابتدع وتبدع

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل

  ٢ . ١ َّ جب هئ مئ خئ جئحئ  يي ىي ني مي ريزي ٰى

ما أحدث في الدین على خالف ما كان علیھ النبي  ": والبدعة في الشرع
 ٣" وأصحابھ من عقیدة أو عمل.  

إن البدع كلھا مذمومة منھي عنھا في الشرع، فال توجد بدعة حسنة كما 
یزعم محسنو البدع؛ ألن البدع مصادمة للشــــریعة مضادة لھا، فھي مذمومة في 

ویقصد بالسلوك ، تضاھي الشرعیة،   وحقیقتھا في الدین مخترعة. كل األحوال
علیھا ما یقصد بالطریقة الشرعیة، فیدخل فیھا العبادات والعادات، وقیدت 
باالبتداع في الدین؛ ألن صاحبھا إنما یضیفھا إلى الدین، فیخرح ما كان مخترعاً 

  . ألجل الدنیا

یقة البدعة أن ال یدل علیھا من حق " : في بیان حقیقة البدعة قال الشاطبي
دلیل شرعي ال من نصوص الشرع وال من قواعده؛ إذ لو كان ھناك ما یدل من 
الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان بدعة، ولكان العمل داخالً في عموم 

  . ٤" األعمال المأمورة بھا أو المخیر فیھا 

 رحمھ هللا –ي ولما سبق كان من أصول وقواعد منھج الشیخ ولید العل
وإن  " : اإلتباع وترك االبتداع،  فقال رحمھ هللا تعالى في ذلك،  الدعوي–تعالى 

، ألنھ ال سبیل إلى السعادة األلباب والعقول، مضطرة لمعرفة سیرة الرسول 
 فیما إال في تصدیق الرسول ، والنجاح، واألنس والفالح، في العاجلة واآلجلة

االنتھاء عما نھى عنھ وزجر، وأن ال یعبد هللا إال بما أخبر، وطاعتھ فیما أمر، و
  . شرع وقرر

فھو المیزان الراجح الذي توزن بھ األقوال واألخالق واألعمال، وبمتابعتھ 
یتمیز الھدى من الضالل، فالضرورة إلى معرفة ھدیة أعظم من ضـــرورة 

                                                           

 ) . ٢٧(قم  سورة الحدید، اآلیة ر١

، )١٩٨٦/ ھ�ـ ١٤٠٦(، ٢ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة، ط٢

 ) .٢١ / ٨(مكتبة ذات السالسل، الكویت ،ص 

/ ھ�ـ ١٤١٩(، ٢حم�ود ب�ن عب�د هللا المط�ر، ط:  البدع والمحدثات وما ال أصل لھ، جم�ع وإع�داد٣

 ) .٩٧(، ص )الریاض/ السعودیة المملكة العربیة (، دار ابن خزیمة )م١٩٩٩

 ) . ٣٢٢ – ٣٢١ / ١( االعتصام، للشاطبي، ٤
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المحب إذا غاب فما ظن ، .... .األبدان إلى األرواح، والعیون إلى النور الوضاح

فما حال ! عنھ ھدي الحبیب وسیرتھ؟ ال جرم أن لبھ سیفسد وتخبث سریرتھ
 إال حال حوت فارق الماء، ووضع في مقالة المعرض عن سیرة المصطفى 

  . تحت الھواء

، بل أفظع وأشنع وأروع، ولكن ال ھذا حال العقول إذا فارقت ھدي الرسول 
 فیراه الناظر بما :  ظلم الخداع والضیاعیحس بھذا إال قلب واع، وأما قلب في

         : صوره الشاعر

  ١ما لجرح بمیت إیالم *** من یھن یسھل الھوان علیھ 

سید ،  معلقة بمعرفة ھدي النبي : وإذا كانت سعادة العبد في الدارین
أن : الثقلین؛ وجب على كل من نصح نفسھ وأحب نجاحھا، ورام نعیمھا وسعادتھا

والناس في معرفة .  وحبیبھ وخلیلھ أخباره؛ حتى یقتفي سننھ وآثارهیعرف من نبیھ
 ما بین مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بید هللا یؤتیھ من : ھدي النبي المعصوم

  . یشاء، وهللا ذو الفضل العظیم

وإذا أردت یا عبد هللا أن تتعرف على نفسك وأنھا على سنن أي الطرائق 
اكن إلى االتباع وتسیر إلى متابعة حبیبك سیر الثالث، حتى تثیر عزمك الس

 (: الحاث، فاسمع إلى ما یشف األسماع، ویھذب الطباع، ویدعوه إلى االتباع

  )٢ َّنب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ

وتقدست أسماؤه، وسنة نبیھ وسیرتھ عصمة ، وقد جعل هللا الرب جل ثناؤه
 فھي . نواجذ علیھالمن لجأ إلیھا، وجنة لمن استمسك بعروتھا الوثقى وعضن  بال

الحرم الذي من دخلھ كان من اآلمنین، والحصن الذي من الذ بھ كان من الفائزین، 
  . ٣" ومن انقطع دونھ كان من الھالكین 

 بین متبع السنة ومتبع البدعة - رحمھ هللا تعالى - كما فرق الشیخ ولید 
، لب مظلمةفصاحب السنة حي القلب مستنیرة، وصاحب البدعة میت الق " : بقولھ

وقد ذكر هللا سبحانھ ھذین األصلین في كتابھ في غیر موضع، وجعلھما صفة أھل 
   . اإلیمان، وجعل ضدھا صفة من خرج عن اإلیمان

                                                           

 قالھ أبو الطیب المتنبي في أبیات یمدح فیھا علي بن أحمد المري الخراساني  ١

 ) . ٣١(اآلیة رقم : سورة آل عمران ٢

 هللا ولی��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د: المنھ��ل الع��ذب النمی��ر ف��ي س��یرة ال��سراج المنی��ر، إع��داد ال��دكتور ٣

 ١٦  - ١٤(، ص )لبن�ان/ بی�روت (م، دار الب�شائر اإلس�المیة ٢٠١٨/ ھـ ١٤٣٩، ١العلي، ط

 .(  



        
 

 

 

٧٧٦

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
ھو الذي عقل عن هللا وفھم عنھ، وأذعن وانقاد : فإن القلب الحي المستنیر

 لم یعقل عن الذي: والقلب المیت المظلم. لتوحیده ومتابعة ما بعث بھ رسولھ وآلھ
، ولھذا یصف سبحانھ ھذا الضرب من هللا، وال انقاد لما بعث بھ رسول هللا 

وبأنھم في الظلمات ال یخرجون منھا، ولھذا كانت ، الناس بأنھم أموات غیر أحیاء
الظلمة مستولیة علیھم في جمیع جھاتھم، فقلوبھم مظلمة ترى الحق في صورة 

عمالھم مظلمة، وأقوالھم مظلمة، وأحوالھم الباطل، والباطل في صورة الحق، وأ
  .١" كلھا مظلمة، وقبورھم ممتلئة علیھم ظلمة 

ھو أصل دین اإلسالم، وھو أحد شرطي ،  االتباع ألمر هللا ورسولھ 
قبول العمل، فال یكون العمل مقبوالً إال إذا تحقق فیھ إخالص القصد �، واتباع 

وال  " :   - رحمھ هللا تعالى–اوي ــــــلطح قال اإلمام أبو جعفر ا. سنة مصطفاه 
  .٢" تثبت قدم اإلسالم إال على ظھر التسلیم واالستسالم  

وبین رحمھ هللا تعالى أن السنة ھي الحصن الحصین، الداخل فیھ كان من 
إن السنة حصن هللا الحصین، الذي من دخلھ كان من اآلمنین،  " : اآلمنین بقولھ

خلھ كان إلیھ من الواصلین؛ تقوم بأھلھا وإن قعدت بھم وبابھ األعظم الذي من د
ویسعى نورھا بین أیدیھم إذا طفئت ألھل البدع أنوارھم، فأھل السنة ھم ، أعمالھم

یوم تبیض وجوه :  (المبیضة وجوھھم إذا اسودت وجوه أھل البدعة، قال تعالى
، السنةتبیض وجوه أھل  " – رضي هللا عنھ –قال ابن عباس . ٣) وتسود وجوه

  ٤". "وتسود وجوه أھل البدعة والتفرق 

 دالالت االتباع وترك االبتداع في دعوة الشیخ ولید العلي :  
،  في سمتھ ولباسھ وأخالقھالتزام الشـــیخ رحمھ هللا تعالى  سنة النبي  -

بشوش ، یحب الطیب، مقصر الثوب، حاف الشارب، فكان مطلق اللحیة
  . الوجھ وطیب النفس

  .  في دروسھ ومحاضراتھ وخطبھى إتباع سنة النبي الدعوة إل -
تحذیره من البدع وأھلھا، وبیان أنواع البدع والضالالت المنتشرة بین  -

 . الناس في الوقت الحاضر
  بذل النصیحة لكل شخص واقع في بدعة، أو مقصر في تطبیق سنة  -

  . النبي 

                                                           

تزكیة نفوس األنام بمواعظ ودروس العام، لل�دكتور ولی�د العل�ي،  مجموع�ة ال�شیخ ولی�د محم�د  ١

 ) .٩٤ – ٩٣(العلي العلمیة، قید الطبع، ص 

  ) . ٢٣١ / ١(ھـ، مؤسسة الرسالة، ١٤١٧، ١٠شرح العقیدة الطحاویة، البن أبي العز، ط ٢

  ) .١٠٦: (سورة آل عمران، اآلیة رقم ٣

 ) . ٨٩(تزكیة نفوس األنام بمواعظ ودروس العام، للدكتور ولید العلي،  مرجع سابق، ص  ٤
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  . إلى هللا تعالىفي سبیل الدعوة التضحیة في النفس والمال والجھد والوقت  -

  

   التدرج في الدعوة والبدء باألھم فالمھم : المطلب الرابع

إن التدرج أصل من أصول الدعوة إلى هللا تعالى، وقاعدة أساسیة ینطلق 
منھا كل داعیة في دعوتھ، وھي تعتبر من أھم األصول التي تیسر قبول الدین، 

 خطوة خطوة، والبدء باألھم  التقدم: وتحمل تكالیفھ، وتطبیقھ في الواقع، ومعناه
   ١. فالمھم، للترقي إلى أعلى المراتب

 درجت :  فیقال.  التأني في تناول الشيء أو بلوغھ: فالتدرج في اللغة
وذلك إذا نقھ، حتى یتدرج إلى غایة أكلھ، ، العلیل تدریجاً، إذا اطعمتھ شیئاً قلیالً 

  .٢كما كان قبل العلة درجة درجة 

و التقدم بالمدعو شیئاً فشیئاً للبلوغ بھ إلى غایة ما ھ: والتدرج اصطالحا
  .٣طلب منھ وفق طرق مشروعة مخصوصة

فالتدرج كلمة یستنبط منھا معان مھمة للداعیة، منھا التأني والھدوء وعدم 
استباق الخطوات أو تعجل الثمرات، أو إلغاء المراحل الدعویة التي ینتقل منھا 

عمل الدعوي درجة درجة، فال عجلة تربك المدعو الداعیة، فینبغي أن یصعد سلم ال
   . أو تحبط الداعیة فیترك العمل المبارك

درج في الدعوة ھو علم ھذه األولویات، ــــم دعائم التـــــكما أن من أھ
حتى یتسنى للداعیة أن یعلم من أین یبدأ، وما ھو الذي یجب أن یطبق أوالً،  وإلى 

ون الداعیة عالماً بأحكام الدین، حافظاً لھا، عالماً ماذا یتدرج منھ، وال یكفي أن یك
بمقاصد الشریعة اإلسالمیة ومدركاً ألصولھا، بل یجب علیھ كذلك أن یلم بواقع 

ویشخص ما فیھ من علل وأمراض، ، ، ویدرس ما فیھ من طبائع وصفات٤المجتمع
  .١مكن من عالجھاـــــحتى یت

                                                           

 ) . ٢٦(خصیصة التدرج في الدعوة إلى هللا، أمین الدمیري، ص : انظر ١

 ) . ٩٦٣ / ١(سابق، لسان العرب، البن منظور، مرجع :  انظر٢

، ١ف���الح ب���ن محم���د ب���ن ف���الح ال���صغیر، ط: قواع���د منھــ���ـجیة ف���ي ال���دعوة إل���ى هللا، د:  انظ���ر٣

 ) .٢٧٧(، ص )الریاض/ المملكة العربیة السعودیة (، ابن األثیر، )م٢٠١١/ ھـ ١٤٣٢(

ھ  إن فھم واقع المجتمع یمك�ن الداعی�ة م�ن تحدی�د ع�دة أش�یاء، منھ�ا أم�راض المجتم�ع عل�ى وج�٤

التحدید، ثم من أین یبدأ العالج،  وكیف یتدرج بھ، وما ھو األولى في التقدیم والتطبیق، وفھم 

= الواقع كذلك یساعد على تحدید كمی�ة الع�الج ف�ي ك�ل مرحل�ة م�ن مراح�ل الت�درج؛ ألن ك�ل 
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 علیھ أن یبدأ في الدعوة بالعقیدة إن على الداعیة أن یبدأ باألھم ثم المھم،

قبل العبادة، وبالعبادة قبل مناھج الحیاة، وبالكلیات قبل الجزئیات، وبالتكوین 
 الفردي قبل الخوض في األمور العامة، ومما یؤكد ھذه األھمیة ؛ فعل النبي 

فقد بدأ علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم بما ھو أھم عما ھو مھم في ، أثناء دعوتھ
لفترة المكیة، ففیھا ركز في الدعوة إلى هللا تعالى على اإلیمان با� ووحدانیتھ، ا

والتعرف على هللا عن طریق الظواھر واآلثار، والرد على مزاعم الدھریین 
 على إثبات وإقامة الحجة علیھم، ومنكري البعث ودحض مفتریاتھم، كما ركز 

.٢سید عوارھا ومفاسدھا الرسالة وإظھار خصائصھا، وفضح الجاھلیة، وتج
   

  راعى التدرج والبدء باألھم - رحمھ هللا تعالى –إن الشیخ ولید العلي 
فقد قال رحمھ هللا ، وأرشد الدعاة لضرورة مراعاة ھذا األصل، فالمھم في دعوتھ

لوجدنا دالئل ،  وأن نجیل فیھا النظرلو أردنا أن نفتش في سیرة النبي  " : تعالى
 إلى – رضي هللا عنھم – كان یرشد أصحابھ ، وكیف أن النبي ذلك واضحاً جلیاً 

 فیھا، وأنھا دعوة تستدعي أن ٣أسس ھذه الدعوة، تارة یرشدھم إلى فقھ األولویات
تكون فقیھاً، وأن تقدم األولى فاألولى، وأن تقدم األھم على المھم، واألحسن على 

صف بالفضیلة لكن الحسن، واألفضل والفاضل علیھ، واألفضل على ما ھو مت
  .ھناك ما ھو أفضل منھ

 حین بعث معاذ بن جبل، كما أخرج الشیخان یرشد إلى ذلك ھدي النبي 
لما  (( : قال، - رضي هللا عنھما –في صحیحیھما من حدیث عبد هللا بن عباس 

                                                                                                                                             

مرحل��ة تحت��اج إل��ى فق��ھ ون��وع مع��ین م��ن أن��واع الع��الج، فال��ذي ال یفھ��م واق��ع المجتم��ع وال =

 یعطي المجتمع ف�ي إح�دى المراح�ل أكث�ر مم�ا یج�ب أن یعط�ي ل�ھ فیھ�ا، أو ق�د یتفحص فیھ قد

یعطی��ھ أق��ل مم��ا یج��ب أن یعط��ي ل��ھ فی��ھ، وأم��ا ع��الج ك��ل مرحل��ة ونوع��ھ، فإن��ھ یتح��دد بواق��ع 

المجتم��ع وأف��راده، فالمجتمع��ات متباین��ة ف��ي عاداتھ��ا وتقالی��دھا، وف��ي درج��ة التم��سك بھ��ذه 

 . ي درجة تمسكھا بالدین وااللتزام بتعالیمھ الموروثات والتقالید، وتختلف كذلك ف

  ) . ٢(التدرج في التشریع اإلسالمي، ماھر الحولي، ص : انظر ١

عب�د هللا ناص�ح . سلسلة مدرسة الدعاة، فصول ھادفة في فق�ھ ال�دعوة والداعی�ة، ت�ألیف د:  انظر٢

  ) .٣٤٤ / ١(، )مصر/ القاھرة (م، دار السالم، ٢٠١٠/ ھـ ١٤٣١_ ، ٧علوان، ط

ھو العلم باألحكام الشرعیة الت�ي لھ�ا ح�ق التق�دیم عل�ى غیرھ�ا بن�اء عل�ى العل�م :  فقھ األولویات ٣

محم�د : فق�ھ األولوی�ات دراس�ة ف�ي ال�ضوابط، ت�ألیف: انظ�ر. بمراتبھا وب�الواقع ال�ذي یتطلبھ�ا

، مطبعة المعھ�د الع�الي )م١٩٩٧/ ھـ ١٤١٦(، ١الوكیلي، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي، ط

  ) . ١٦(، ص )ھیرندن / فرجینیا (لفكر اإلسالمي، ل



        
 

 

 

٧٧٩

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
 إنك تأتي قوماً من أھل الكتاب، فلیكن أول :  معاذاً إلى الیمن، قال : بعث النبي
 وفي روایة إلى أن یوحدوا هللا -م إلیھ أن یعبدوا هللا وحده ال شریك لھ، ما تدعوھ

 فإن ھم أطاعوا لك لذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلوات في الیوم –
واللیلة، فإن ھم أطاعوا بذلك فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة تؤخذ من 

لك فإیاك وكرائم أموالھم، واتق أغنیائھم فترد على فقرائھم، فإن ھم أطاعوا لك لذ
  . ١)) دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا وبین هللا حجاب 

ھذا الحدیث ھو أصل أصیل في فقھ األولویات، وأنھ ینبغي للداعیة منكم 
وجل  وجل شرف الدعوة إلى هللا عز  یا من بوأكم هللا عز–معشر الحضور الكریم 

ن یكون فقیھا بحال المدعوین، ال یأتي  أن یكون عند الواحد منكم ھذا الفقھ، وأ–
للمجتمع الذي للشرك فیھ ضجیج وللبدعة فیھا عجیج ثم یأتي ویخاطب الناس 

  ھذا مخالف . بأمور التبرج على سبیل المثال، أو أمور اإلحسان إلى الجار
    . وجل  ألولویات الدعوة إلى هللا  عز

لیس قبل ذلك شيء، بل ، إذن ))لیكن أول ما تدعوھم إلیھ  (( : لذلك قال
جعلھ قبل الصالة، ما الفائدة أن یخاطبھم بالصالة وھم یعجون بالشرك ویضجون 

وجل   وأن تطھره من الشرك با� عز، بل علیك أن تنزه ھذا المجتمع! بالبدعة؟
   . ٢"الذي ال یقبل معھ عمل عامل

وین إلى كما بین رحمھ هللا تعالى أنھ على الداعیة إلى هللا أن یرشد المدع
فقھ السؤال وأن ال یسأل إال عما یھم وینفع بھ المدعو وھذا كلھ یندرج تحت البدء 

مما یرشد إلى فقھ األولویات في السنة  " : فقال رحمھ هللا تعالى، باألھم فالمھم
 أبي ما أخرجھ الشیخان في صحیحیھما من حدیث خادم رسول هللا ، المطھرة

 دخل أعرابي إلى : قال  (( –ضي هللا عنھ  ر–حمزة أنس بن مالك األنصاري 
 یا رسول هللا، متى :  یخطب في الناس، فقالورسول هللا ، مسجد رسول هللا 

 في خطبتھ، فمن قائل إنھ لم یسمعھ، ومن قائل إنھ الساعة؟ فمضى رسول هللا 
 أین أراني أرى ذلك :  من خطبتھ قالسمعھ وكره إجابتھ، فلما فرغ رسول هللا 

 یا رسول هللا : قال، )ماذا قلت ؟:  (قال،  ھا أنا ذا یا رسول هللا : قال، ائل؟الس
 السؤال :  موجھاً إلى فــــقھ األولویات حتى في   فقال لھ النبي -متى الساعة ؟ ،

  . ٣))) ماذا أعددت لھا ؟(، )ماذا أعددت لھا ؟:  (قال، -

                                                           

 أمت�ھ  إل�ى توحی�د هللا تب�ارك أخرجھ البخاري، كتاب التوحید، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي دع�اء النب�ي  ١

 ) . ٦٩٣٧(وتعالى، حدیث رقم 

 . محاضرة ادع  إلى سبیل ربك، للشیخ ولید العلي، مرجع سابق : انظر ٢

  . ) ٦١٧١(أخرجھ البخاري، حدیث رقم  ٣



        
 

 

 

٧٨٠

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
فع بسؤالھ متى الساعة؟ لذي ینتفع بھ المرء ھو ماذا أعد للساعة، وال ینت

 ماذا أعد : ھذا السؤال ال ینتفع بھ السائل وإنما ینتفع السائل بنظیر ھذا السؤال
 (( :  قال.  إلى فقھ السؤال حتى للمدعوین إذن ھذا توجیھ من النبي . للساعة

 ما أعددت لھا كثیر صالة وال صیام، غیر أني أحب : قال، ))ماذا أعددت لھا ؟ 
 فوهللا ما :  قال أنس. ))فإن المرء مع من أحب  (( :  فقال النبي هللا ورسولھ،

فرحنا بعد اإلسالم كفرحنا بھذا الحدیث، فإنا نحب هللا ورسولھ وأبي بكر وعمر، 
  .  ١))ولم نبلغ أعمالھم 

إذن ھذا یرشدنا معشر الحضور الكریم إلى أن الداعي منكم علیھ أن یوجھ 
أن یھتم الواحد منھم باألولى فاألولى، باألھم ثم المدعوین إلى األولویات، إلى 

المھم، ال یكتفي فقط بالدعوة إلى األھم ویترك بعد ذلك المدعوین یخوضون فیما 
ھو مھم ویغفلون عما ھو أھم، بل علیھ كذلك أن یوجھھم إلى نظیر ھذا الفقھ في 

  ھــ . أ. ٢" الدین 

عاً إسالمیاً یلتزم أفراده ولما سبق فعلى الداعیة الذین یرید أن یقیم مجتم
بشریعھ هللا تعالى، فال یتوھم أن ذلك یتحقق دفعھ واحد، بل البد أوالً من التھیئة 
النفسیة والفكریة للمدعوین؛ وذلك بتقدیم األھم من األمور على المھم منھا، 
والتدرج من المألوف الذي اعتادوا إلى الجدید الذي یھدف إلى إیصالھم إلیھ، ومن 

األمور إلى الجزئیات منھا، وال یباشرھم باإلصالح دفعة واحدة، فإن ذلك كلیات 
  .٣یعتبر مصادمة لھم، وتنفیراً عن قبول أوامر الدین ونواھیھ 

 دالالت التدرج والبدء باألھم فالمھم في دعوة الشیخ ولید العلي :  
حرص الشیخ رحمھ هللا تعالى على تأصیل العقیدة اإلسالمیة وبیان  -

توحید الحق للمدعوین  من خالل دروسھ ومحاضراتھ موضوع ال
 . ومقاالت ومؤلفاتھ

حرص الشیخ على كتابة المقاالت التي تخص جانب العقیدة اإلسالمیة،  -
حیث كانت لھ مقالة أسبوعیة في جریدة الرأي الكویتیة وكانت تحت 

 ".األجوبة المفیدة على أسئلة العقیدة " عنوان 
لھدف األول منھا إعداده الدعاة إلى هللا  رحالت الشیخ الدعویة كان ا -

من خالل تأصیل العقیدة اإلسالمیة التي یبدأ فیھا شرح كتب ، تعالى
  . التوحید

                                                           

 .سبق تخریجھ  ١

 . محاضرة ادع إلى سبیل ربك، مرجع سابق : انظر ٢

م، دار ١٩٩٩/ ھ���ـ ١٤١٩، ٤ال���دعوة قواع���د وأص���ول، لجمع���ة أم���ین عب���د العزی���ز ،ط: انظ���ر ٣

  ) . ١٨٩ – ١٨٦(، ص )مصر / اإلسكندریة(الدعوة، 



        
 

 

 

٧٨١

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
وتدرسیھ مقررات ، تخصص الشیخ العلمي الدقیق في العقیدة اإلسالمیة -

 إلى عقیدة ١قسم العقیدة الذي یتدرج فیھا الطالب في الدراسة من عقیدة 
٤ .  

 رحمھ هللا تعالى وطریقتھ في الدعوة، حیث عھد علیھ سمت الشیخ -
البشاشة واالبتسامة وحسن الكالم والتودد للمدعوین بحیث یتقبلھ اآلخر 

 . وبالتالي یتقبل من النصح والتذكرة، وإن كان من المخالفین
بعد الشیخ رحمھ هللا عن إثارة مواطن الخالف والنزاع مع المدعوین،  -

قلوب والتودد لھا، ثم یبدأ بتصحیح مواطن الخطأ فیبدأ أوالً بتألیف ال
   . واالنحراف واالبتداع بالحكمة والموعظة الحسنة

  

  .  التحلي باألخالق الحسنة: المطلب الخامس

األخالق ركن أساسي في كیان اإلنسان، وأساس من مقوماتھ التي یتمیز 
    .بھا ویسمو كلما سمت أخالقھ، ویرقى كلما ترقت في معارج الكمال

،  العادة والسجیة، والطبع: والخلق في اللغة یدور حول عدة معان وھي
  ١والمروءة، والدین 

عبارة عن ھیئة في النفس راسخة، عنھا  " : أما الخلق اصطالحا فھو
فإن كان الصادر . ٢" . تصدر األفعال  بسھولة من غیر حاجة إلى فكر ورویة

ناً، وإن كان الصادر عنھا األفعال عنھا األفعال الحسنة، كانت الھیئة خلقاً حس
  .  ٣القبیحة، سمیت الھیئة التي تصدر عنھا مصدر ذلك خلقاً سیئاً   

فاألخالق ھیئة ثابتة راسخة مستقرة في نفس اإلنسان غیر عارضة 
طارئة، فھي تمثل عادة لصاحبھا تتكرر كلما حانت فرصتھا، فإن كان الصفة 

إنھ : من بذل المال مرة أو مرتین ال یقالعارضة فلیست جدیرة أن تسمى خلقاً، ف
كریم سخي، كما ینبغي عدم التكلف في صدور الفعل بحیث یصدر بشكل تلقائي 
من غیر تردد وبصورة عفویة، ال تخضع للحساب و المراجعة وتقلیب الرأي 

وإنما المقصد أنھ من شدة ، وإعمال الفكر، وال یقصد بذلك أن یكون العمل ال إرادیاً 

                                                           

 ) . ٨٧ – ٨٦ / ١(لسان العرب، البن منظور، :  انظر١

، و إحی��اء عل��وم ال��دین، للغزال��ي، مطبع��ة إحی��اء )١٣٦(رج��اني، ص التعریف��ات، للج:  انظ��ر ٢

  ) .٤٧ / ٣(التراث، 

 .  المرجع نفسھ ٣



        
 

 

 

٧٨٢

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
بحیث ،  العمل وتسارع أدائھ تكون مساحة التفكیر في األداء ضئیلة جداً تلقائیة

  . ١تتالشى أمام تسارع العمل 

ومما ینبغي التنبھ إلیھ أن الصفات المستقرة في النفوس لیست كلھا من 
قبیل األخالق، بل منھا غرائز ودوافع ال صلة لھا بالخلق، ولكن الذي یفصل 

لصفات كون آثارھا في السلوك قابلة للمدح أو األخالق ویمیزھا عن جنس ھذه ا
الذم، فبذلك یتمیز الخلق عن الغریزة ذات المطالب المكافئة لحاجات اإلنسان 
الفطریة، فإن الغریزة المعتدلة ذات آثار في السلوك، إال أن ھذه اآلثار لیست مما 

  .٢یحمد اإلنسان أو یذم علیھ 

 ربط الدین اإلسالمي حسن واألخالق الفاضلة ركیزة في اإلسالم، فقد
الخلق بدعوتھ ارتباطاً وثیقاً، حتى نجد أوامر اإلسالم المعروفة تھدف إلى ھذا 

وحتى ینقص من ثوابھا بقدر ما ینقص من أثرھا في تھذیب النفس، وإن . التوجیھ
َالةَ تَْنھَٰى َعِن اْلفَْحَشاءِ   : فقد قال تعالى، صح  أداؤھا وسقطت من الذمة  إِنَّ الصَّ

یِھم  : قال تعالى،  كذلك الزكاة.  ٣َواْلُمنَكِر  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ
 فالزكاة تطھیر للنفس من األنانیة، والبخل، ولآلخرین من الحقد والبغض، ، ٤بِھَا

نھ وتنمیة المجتمع المتعاون الذي ال یغري أحداً من أفراده بالحقد والحرمان؛ أل
   . نظام یكافح الفقر والحرمان

وھو منع للنفس من شھوة الطعام والشراب والنساء من ، وكذلك الصیام
طلوع الفجر إلى غروب الشمس لتھذیبھا عن شھواتھا المحرمة، قال رسول هللا 

 : ))  من لم یدع قول الزور والعمل بھ، فلیس � حاجة في أن یدع طعامھ
اْلَحجُّ  : كما في قولھ تعالى، تھذب  للخلق اإلنسانيوفي الحج ت.  ٥)) وشرابھ 

ْعلُوَماتٌ  ، فََمن فََرَض فِیِھنَّ اْلَحجَّ فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل فِي اْلَحجِّ ، أَْشھٌُر مَّ
 ُ اِد التَّقْ ، َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْیٍر یَْعلَْمھُ هللاَّ ُدوا فَإِنَّ َخْیَر الزَّ َواتَّقُوِن یَا أُولِي ، َوىٰ َوتََزوَّ

                                                           

إیھ��اب كم��ال أحم��د، موق��ع : تعری��ف األخ��الق ف��ي اللغ��ة وال��شرع واالص��طالح، كتب��ھ: انظ��ر ١

 / ١١ / ١٣: ، ت��اریخ االط��الع/sharia/net.alukah.www://https/٠/٦٩٥٧١األلوك��ة، 

 م ٢٠١٨

/ دم���شق (األخ���الق اإلس���المیة واس���سھا، لعب���د  ال���رحمن حبنك���ة المی���داني، دار القل���م، : انظ���ر ٢

  ؟ ) ١١ – ١٠ / ١(، (سوریا

   )٤٥(سورة العنكبوت، اآلیة رقم  ٣

   )١٠٣(سورة التوبة، اآلیة رقم  ٤

  ) ٦٠٥٧( و  ) ١٩٠٣( رقم حدیث أخرجھ البخاري، كتاب الصوم،  ٥



        
 

 

 

٧٨٣

  ا�لد الثالث من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 

 )دراسة وصفية حتليلية(   اهللا تعاىله الشيخ وليد العيل رمحأصول الدعوة يف فكر

 
إنما بعثت ألتمم  ((:  وملخص دعوة اإلسالم تكمل في قول النبي . ١ اْألَْلبَابِ 

   . ٢))صالح األخالق

كما إن اإلسالم ینظر إلى قیمة الخلق الحسن نظرة دینیة أرقى مما یتوھمھ 
م یتوسع بعض الناس، فھو یرفع درجة الخلق الحسن لمن قام بفرائضھ الدینیة ول

 یرفع درجتھ على من – أي الزیادات على الفرائض والسنن المؤكدة –في النوافل 
أكمل  (( : قال رسول هللا ، توسع في ھذه النوافل لكنھ حرم حسن الخلق

 (( وقال رسول هللا ، ٣))المؤمنین إیماناً أحسنھم خلقاً، وخیاركم خیاركم لنسائكم 
یوم القیامة من حسن الخلق، وإن هللا یبغض ما من شيء أثقل في میزان المؤمن 

أنا زعیم ببیت في  (( : وقال علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، ٤))الفاحش البذيء 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببیت في وسط الجنة لمن ترك 

 فحسن الخلق . ٥))وببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقھ . الكذب وإن كان مازحاً 
  . ٦شترك فیھ كل مسلم بعامة، ویتأكد في حق الداعیة إلى هللا تعالى بخاصة ی

 على تنمیة حسن – رحمھ هللا تعالى –ولذلك فقد حرص الشیخ ولید العلي 
إن  "  : الخلق في نفسھ أوالً، وفي دعوتھ ثانیاً، فكان رحمھ هللا یقول في ذلك

الندى، وكف األذى، ولھذه األخالق العظیمة، والشمائل الكریمة تقوم على بذل 
  وبذلك جعل رحمھ هللا . ٧" الدیانة، والصیانة، و األمانة : األخالق شعب ثالثة

   : تعالى لألخالق ثالث شعب وھي

  .  الدیانة وھي العھد الذي بین المخلوق وخالقھ: الشعبة األولى

  .  الصیانة وھي العھد الذي بین المرء ونفسھ: الشعبة الثانیة

                                                           

  ) . ١٩٧(سورة البقرة، اآلیة رقم  ١

  )  ١٥ / ٩(الصحیح، مجمع ، ورجال أحمد رجال )٨٥٩٥(أخرجھ أحمد في مسنده برقم  ٢

 ، وصححھ األلباني)٤٦٨٢( أخرجھ أبو داود، حدیث رقم ٣

 وصححھ األلباني) ٤٧٩٩( أخرجھ أبو داود، حدیث رقم ٤

 ، وحسنة األلباني)٤٨٠٠(رقم  أخرجھ أبي داوود، حدیث ٥

/ ھ�ـ ١٤٣٣، ١ن�ور ال�دین عت�ر، ط: الدعوة والداعیة إلى اإلسالم، لألســـــــتاذ ال�دكتور: انظر ٦

  ) .١٣٨ – ١٣٥( ، ص )مصر/ القاھرة(م، دار السالم، ٢٠١٢

ال�دكتور ولی�د : ال�شیخ ج�ابر األحم�د الج�ابر ال�صباح،تألیف من سیرة  أمیر األخ�الق واإلنف�اق، ٧

، إص�دار خ�اص م�ع ٦٤علي،  مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكوی�ت، الع�دد ال

  ) . ٢١(، ص ٦٤العدد 
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   . ١األمانة وھي العھد الذي بین اإلنسان والناس: ثالثةالشعبة ال

قال رحمھ ، وبین رحمھ هللا أن ھذه الشعب جمعت في وصیة رسول هللا 
اتق هللا حیثما  (( : وقد جمعت ھذه الشعب الثالث في وصیة النبي " هللا تعالى 

 : رف ھذافإذا ع. ٢)) كنت، وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلق حسن 
ما من شيء ، تبین أن للخلق درجة سنیة، وللمتخلق بھ رتبة علیة، كما قال النبي 

یوضع في المیزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لیبلغ بھ درجة 
  . ٤ " ٣))صاحب الصوم والصالة 

كما بین رحمھ هللا تعالى أن األخالق قابلة للزیادة والنقصان وأن العبد ھو 
فتتمیم األخالق  " : قال رحمھ هللا تعالى في ذلك، نمیھا ویقوم على معالجتھامن ی

وتحسین السجایا یدل على أنھا قابلة للزیادة فیرتقي أربابھا إلى محاسن األمور 
وأشرافھا، ومالحظة الشیم ومعالجة الطباع یرشد إلى أنھا معرضة للنقصان 

  . فیشفى أصحابھا بمساوئ السلوك وسفاسفھا

بما یحبھ ویرضاه، فعن ،  ب تبارك وتعالى إنما بعث رسولھ والر
إن هللا یحب  (( :  قال رسول هللا :  قال– رضي هللا عنھما –حسین بن علي 

 –وعن سھل بن سعد الساعدي . ٥)) معالي األمور وأشرافھا، ویكره سفاسفھا 
الكرم، إن هللا عزوجل كریم یحب  ((  قال رسول هللا :  قال–رضي هللا عنھ 

   . ٦))ویحب معالي األخالق، ویكره سفسافھا 

لكنھا ، وأشراف األخالق ومعالي األمور في بھجتھا وحسنھا ذوات أفنان
قد تتبدل أو تتغیر بحسب ما یقابلھا من إنسان أو زمان أو مكان، فقد تستدعي 

:  اإلحجام، وقد تتطلب معالي األمور في موطن آخر: أشراف األخالق في مقام
 : نعتاً ممدوحاً، وقد یكون اللین في موقف: وقد تكون الشدة في منزل، داماإلق

                                                           

 .  المرجع نفسھ ١

: أبواب البر وال�صلة، ب�اب: ، والترمذي، كتاب)٢١٣٥٤(أخرجھ أحمد في مسنده، حدیث رقم  ٢

  ) . ١٩٨٧(ما جاء في معاشرة الناس، حدیث رقم 

 ) . ٢٠٠٣(في حسن الخلق، حدیث رقم : األدب، باب: ي سننھ، كتابأخرجھ أبو داود ف ٣

 للشیخ ولید العلي، الشیخ جابر األحمد الج�ابر ال�صباح، مرج�ع  سیرة  أمیر األخالق واإلنفاق، ٤

  )٢١(سابق، ص 

 ) . ٢٨٩٤: (رواه الطبراني في الكبیر، حدیث رقم ٥

 – ١٥١: (كم في مستدركة، ح�دیث رق�م، والحا)٥٩٢٨(رواه الطبراني في الكبیر، حدیث رقم  ٦

 ) . ٨٠١١: (، والبیھقي في شعب اإلیمان، حدیث رقم)١٥٢
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وصفاً مقدوحاً، فما من خلق من األخالق إال لھ مقام معلوم، وھو المقام الذي 

  .١" تستلطفھ النفوس وتدركھ الفھوم 

وصفة الزمة ،  وسمت الدعاة المصلحینفاألخالق الحسنة ھدي النبي 
لذلك الحظنا على الشیخ ولید العلي رحمھ هللا حرصھ على للعلماء الربانیین، و

  . تنمیة األخالق اإلسالمیة و بیانھا والحث علیھا

  

 دالالت التحلي باألخالق الحسنة في دعوة الشیخ ولید العلي : 
تناول الشیخ رحمھ هللا تعالى موضوع األخالق اإلسالمیة بالبحث  -

معالي  " : الذي بعنوانوالدراسة األكادیمیة  ومن ذلك بحثھ المحكم 
أثر  " : وبحث بعنوان، "األخالق وسفاسفھا  وأثرھا في األداء الوظیفي 

أصول " وبحث "  المروریة باآلداباألخالق اإلسالمیة في التحلي 
  . "قصة یوسف علیھ السالم أنموذجاً ، األخالق اإلسالمیة

تحلیھ حرص الشیخ أن یكون قدوة ألبنائھ وطالبھ وطالباتھ عن طریق  -
  . باألخالق الحسنة

اتفاق كبار العلماء الربانیین، والدعاة المصلحین وطلبة العلم على حسن  -
 . خلق الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى

حسن تعامل الشیخ رحمھ هللا تعالى مع الكبیر والصغیر، وعدم ازدراء أي  -
  . یةشخص یصادفھ مھما كان مكانة االجتماعیة أو العلمیة أو االقتصاد

للشیخ رحمھ هللا تعالى عدة مقاالت مكتوبة في الصحف الرسمیة معنونة  -
بموضوع األخالق اإلسالمیة، وحرصھ  الشدید على أن یطلع عامة الناس 

    . حسن الخلق حقیقة وخواصھم على ما 

                                                           

ولی��د العل��ي، مجموع��ة : مـــ��ـعالي األخ��الق وسفاس��فھا وأثرھ��ا ف��ي األداء ال��وظیفي، لل��دكتور ١١

  ) ٣٣٢ – ٣٣١ / ٨(الشیخ ولید العلي العلمي، قید الطبع، مجلد األبحاث المحكمة، 
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ا را :  
 الشیخ ولید العلي رحمة هللا ھدفت الدراسة تناول أصول الدعوة في فكر

، المنھج الوصفي، وذلك بصورة وصفیة تحلیلیة، واستخدمت الدراسة تعالى

مقدمة، ومبحثین : واشتملت الدراسة على ما یليوالمنھج االستقرائي التحلیلي، 

تضمنت الحدیث عن أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، :   المقدمة، وخاتمة

، جھ العلميوأھدافھ، وتساؤالتھ، ومصادره، والخطة المتبعة في بیانھ، ومنھ

المطلب : التعریف بالشیخ ولید بن محمد العلي رحمھ هللا تعالى:  المبحث األول

أخالقھ وعقیدتھ :    المطلب الثالث،دراستھ:  المطلب الثاني، اسمھ ومولده:  األول

أبرز أعمالھ :  المطلب الخامس، شیوخھ وتالمذتھ:   المطلب الرابع، وعبادتھ

األصول والقواعد :  المبحث الثاني، وفاتھ:  السادسالمطلب ، العلمیة والعملیة

اإلخالص :  المطلب األول، المنھجیة التي اعتمدھا الشیخ في دعوتھ إلى هللا تعالى

اإلتباع :  المطلب الثالث، تقدیم النقل على العقل:  المطلب الثاني، والعلم والعمل بھ

المطلب   ،بدء باألھم فالمھمالتدرج في الدعوة وال:  المطلب الرابع، وترك االبتداع

، ثم الخاتمة التي اشتملت على أبرز النتائج التحلي باألخالق الحسنة:  الخامس

  .:ومنھا ما یلي

الدكتور ولید بن محمد بن عبد هللا بن محمد العلي، ولد في دولة الكویت 

 ٨ھـ الموافق ١٣٩٣بمنطقة صلیبخات یوم الخمیس الرابع من شھر صفر من عام 

  .م١٩٧٣ / ٣/ 

 مراحل الدراسة النظامیة من – رحمھ هللا تعالى –أكمل الشیخ ولید العلي 

لتحق بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة االروضة إلى الثانویة في دولة الكویت ثم 

المنورة بكلیة القرآن وتخرج منھا بتفوق ثم أكمل مرحلة الماجستیر والدكتوراه في 

  .ة وأتمھما بتفوق وتمیزقسم العقیدة والدعوة في نفس الجامع

 بسطة في العلم – رحمھ هللا تعالى –لقد أكرم هللا تعالى الشیخ ولید العلي 

والجسم، فھو طویل القامة، أنیق المظھر، طیب الرائحة، سریع المشي والحركة، 

ذو ھمة عالیة، وابتسامة لطیفة ترافق تواضعھ؛ حیث لم یرفعھ علمھ على الناس 
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عاً، بل ھو مھیب یعرف لآلخرین حقھم كما یعرف حق كبراً، ولم یضعھ تواض

  .  نفسھ

امتاز الشیخ ولید رحمھ هللا تعالى بحسن الخلق وطیب المعاملة ولطف 

المعشر، یألف ویؤلف، ال تسمع منھ ألفاظ جافة أو كلمات نابیة، وال یرى إال 

بشوشاً، یستقبل من یعرف ومن ال یعرف بوجھ طلق، وابتسامة وضیئة، وكلمات 

  .عذبة لطیفة

یعرف الشیخ رحمھ هللا تعالى بعقیدتھ السلفیة، النابعة من منھج أھل السنة 

  .والجماعة

 العلم من أول عمره على – رحمھ هللا تعالى –أخذ الشیخ ولید العلي 

جماعة من مشایخ بلده، وعلماء عصره الكبار، وذلك من خالل أخذه منھم وھو 

في حلقات المساجد العلمیة، أو من خالل على مقاعد الدراسة األكادیمیة، أو 

 فھم – رحمھ هللا تعالى – أما تالمیذ الشیخ ولید العلي، الرحلة والسفر إلیھم

كثیرون سواء من كان في جامعة الكویت بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة أو 

 من درسھم الشیخ في مسجده مسجد الدولة الكبیر أو في المساجد المختلفة التي كان

    .یلقي فیھ الدروس والمحاضرات، وسواء كان بالكویت أو خارجھا

تقوم األصول الدعویة في فكر الشیخ ولید العلي على أسس من أبرزھا ما 

، اإلتباع وترك االبتداع، تقدیم النقل على العقل، اإلخالص والعلم والعمل بھ: یلي

  . الحسنةالتحلي باألخالق، التدرج في الدعوة والبدء باألھم فالمھم

:  ما یليدالالت اإلخالص والعلم والعمل بھ في دعوة الشیخ ولید العليمن 

وفاة الشیخ رحمھ هللا تعالى كانت نتیجة حادث إرھابي في بوركینا فاسوا، فقد قتل 

استنكار المجتمع  ،في سبیل هللا، حیث كان في رحلة علمیة دعویة في تلك البلد

 اإلرھابیة التي قتل فیھا الشیخ ولید العلي رحمھ المحلي والدولي والعالمي الحادثة

القبول واالستحسان لمؤلفات الشیخ ولید ، هللا تعالى وصاحبة الشیخ فھد الحسیني

كثرة أنشطة الشیخ رحمھ هللا  ،العلي رحمھ وما ثبت لھ من دروس ومحاضرات

العلم تعالى الدعویة والعلمیة في داخل دولة الكویت وخارجھا مما یدل على بركة 
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تدرج الشیخ رحمھ هللا تعالى ، والعمل الناتجة من اإلخالص وتجرید النیة � تعالى

حرص الشیخ على مخالطة أكابر ، في المناصب األكادیمیة والدرجات العلمیة

أثر ، العلماء والدعاة إلى هللا واالستفادة من خبراتھم وتجربتھم في الدعوة إلى هللا

الطمأنینة ، أفراد أسرتھ ووالدیھ وأصحابھ وطالبھالشیخ رحمھ هللا تعالى على 

، وسالمة النفس التي كان یعیش بھا الشیخ في حیاتھ ومحبة الناس لھ بعد وفاتھ

السعي لحفظ علم الشیخ من خالل جمعھ وترتیبھ في موسوعة شاملة كاملة من قبل 

خ مجموعة الشی" خالة الشیخ أبو الحارث فیصل العلي حفظھ والتي أطلق علیا 

مكانتھ العلمیة بین أوساط العلماء والدعاة ، ".الدكتور ولید محمد العلي العلمیة 

قارة (سواء كان في المملكة العربیة السعودیة أو الكویت أو في القارة السمراء 

القبول الذي حضي ، أو في قارة أسیا وبعض دول العالم الغربي واألوربي) أفریقیا

  . من المخالفین من الفرق والتیارات المخالفةبھ الشیخ رحمھ هللا تعالى حتى 

دالالت تقدیم النقل على العقل في دعوة الشیخ ولید العلي رحمھ هللا من 

تقدیم الشیخ األدلة النقلیة على األدلة العقلیة في االستدالل على :  ما یليتعالى

من حرص الشیخ رحمھ هللا تعالى على استنباط المباحث العقدیة ، مسائل اإلیمان

استداللھ في المسائل العقدیة المبھمة بتقدیم النقل على العقل ، سور القرآن الكریم

  كمسألة التكفیر

:  ما یليدالالت االتباع وترك االبتداع في دعوة الشیخ ولید العليمن 

 في سمتھ ولباسھ وأخالقھ، فكان التزام الشـــیخ رحمھ هللا تعالى  سنة النبي 

رب، مقصر الثوب، یحب الطیب، بشوش الوجھ وطیب مطلق اللحیة، حاف الشا

تحذیره ،  في دروسھ ومحاضراتھ وخطبھالدعوة إلى إتباع سنة النبي ، النفس

من البدع وأھلھا، وبیان أنواع البدع والضالالت المنتشرة بین الناس في الوقت 

بذل النصیحة لكل شخص واقع في بدعة، أو مقصر في تطبیق سنة ، الحاضر

التضحیة في النفس والمال والجھد والوقت في سبیل الدعوة إلى هللا  ،النبي 

  .   تعالى

  :دالالت التدرج والبدء باألھم فالمھم في دعوة الشیخ ولید العليمن 

حرص الشیخ رحمھ هللا تعالى على تأصیل العقیدة اإلسالمیة وبیان موضوع 
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، ت ومؤلفاتھالتوحید الحق للمدعوین  من خالل دروسھ ومحاضراتھ ومقاال

حرص الشیخ على كتابة المقاالت التي تخص جانب العقیدة اإلسالمیة، حیث كانت 

األجوبة المفیدة " لھ مقالة أسبوعیة في جریدة الرأي الكویتیة وكانت تحت عنوان 

رحالت الشیخ الدعویة كان الھدف األول منھا إعداده الدعاة ، "على أسئلة العقیدة 

الل تأصیل العقیدة اإلسالمیة التي یبدأ فیھا شرح كتب إلى هللا  تعالى، من خ

 تخصص الشیخ العلمي الدقیق في العقیدة اإلسالمیة، وتدرسیھ مقررات ، التوحید

 سمت ، ٤ إلى عقیدة ١قسم العقیدة الذي یتدرج فیھا الطالب في الدراسة من عقیدة 

اشة واالبتسامة الشیخ رحمھ هللا تعالى وطریقتھ في الدعوة، حیث عھد علیھ البش

وحسن الكالم والتودد للمدعوین بحیث یتقبلھ اآلخر وإن كان من المخالفین، 

بعد الشیخ رحمھ هللا عن إثارة مواطن الخالف  ،وبالتالي یتقبل من النصح والتذكرة

والنزاع مع المدعوین، فیبدأ أوالً بتألیف القلوب والتودد لھا، ثم یبدأ بتصحیح 

 .    واالبتداع بالحكمة والموعظة الحسنةمواطن الخطأ واالنحراف

:  ما یليدالالت التحلي باألخالق الحسنة في دعوة الشیخ ولید العليمن 

تناول الشیخ رحمھ هللا تعالى موضوع األخالق اإلسالمیة بالبحث والدراسة 

معالي األخالق وسفاسفھا  :  " األكادیمیة  ومن ذلك بحثھ المحكم الذي بعنوان

أثر األخالق اإلسالمیة في التحلي :  " ، وبحث بعنوان"ألداء الوظیفي وأثرھا في ا

أصول األخالق اإلسالمیة، قصة یوسف علیھ السالم " وبحث "  المروریة باآلداب

حرص الشیخ أن یكون قدوة ألبنائھ وطالبھ وطالباتھ عن طریق تحلیھ ، "أنموذجاً 

والدعاة المصلحین وطلبة العلم اتفاق كبار العلماء الربانیین، ، باألخالق الحسنة

حسن تعامل الشیخ رحمھ هللا ، على حسن خلق الشیخ ولید العلي رحمھ هللا تعالى

تعالى مع الكبیر والصغیر، وعدم ازدراء أي شخص یصادفھ مھما كان مكانة 

للشیخ رحمھ هللا تعالى عدة مقاالت مكتوبة ، االجتماعیة أو العلمیة أو االقتصادیة

سمیة معنونة بموضوع األخالق اإلسالمیة، وحرصھ  الشدید على في الصحف الر

  .   أن یطلع عامة الناس وخواصھم على ما  حقیقة حسن الخلق

 


