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وصىل اهلل ىلع حممد وءاهل وسلم

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
وأصـولـهـا
 )1اإلسالم هو دين اهلل اذلي وضعه هلداية عباده وأرسل به مجيع رسله  ,وكمله ىلع يد
نبيه حممد اذلي ال نيب من بعده.

 )2اإلسالم هو دين البرشية اذلي ال تسعد إال به وذلك ألنه
أوال -كما يدعوا إىل األخوة اإلسالمية بني مجيع املسلمني يذكر باألخوة اإلنسانيةبني البرش أمجعني.
ثانيا -يسوي يف الكرامة البرشية واحلقوق إلنسانية بني مجيع األجناس واأللوان.ثاثلا -ألنه يفرض العدل فرضا اعما بني مجيع انلاس بال أدىن تميزي .رابعا -يدعوا إىل اإلحسان العام .خامسا– حيرم الظلم جبميع وجوهه وبأقل قليله من أي أحد ىلع أي أحد منانلاس .

سادسا– يمجد العقل ويدعوا إىل بناء احلياة لكها ىلع اتلفكري .سابعا -ينرش دعوته باحلجة واإلقناع ال باخلنل واإلكراه .ثامنا -يرتك ألهل لك دين دينهم يفهمونه ويطبقونه كما يشاؤون .-تاسعا– رشك الفقراء مع األغنياء يف األموال ورشع مثل القراض واملزارعة

واملغارسة مما يظهر به اتلعاون العادل بني العمال وأرباب األرايض واألموال .
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اعرشا– يدعوا إىل رمحة الضعيف فيكيف العاجز ويعلم اجلاهل ويرشد الضالويعان املضطر ويغاث امللهوف وينرص املظلوم ويؤخذ ىلع يد الظالم .
-حادي عرش– حيرم اإلستعباد واجلربوت جبميع وجوهه .

ثاين عرش– جيعل احلكم شورى ليس فيه استبداد ولو ألعدل انلاس )3القرءان هو كتاب اإلسالم .
 )4السنة –القويلة والفعلية -الصحيحة تفسري و بيان للقرءان .
 )5سلوك السلف الصالح –الصحابة واتلابعني وأتباع اتلابعني -تطبيق صحيح هلدي
اإلسالم .

 )6فهوم أئمة السلف الصالح أصدق الفهوم حلقائق اإلسالم ونصوص الكتاب والسنة
 )7ابلدعة لك ما أحدث ىلع أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن انليب
فعله ولك بدعة ضاللة.

 )8املصلحة ماقتضته حاجة انلاس يف أمر دنياهم ونظام معيشتهم وضبط شؤونهم
وتقدم عمرانهم مما تقره الرشيعة .
 )9أفضل اخللق حممد  ألنه :
أوال -اختاره اهلل تلبليغ أكمل رشيعة إىل انلاس اعمة .-ثانيا -اكن ىلع أكمل أخالق البرشية .

ثاثلا -بلغ الرسالة ومثل كماهلا بذاته وسريته .رابعا -اعش جماهدا يف لك حلظة من حياته يف سبيل سعادة البرشية مجعاء حىتخرج من ادلنيا ودرعه مرهونة.
 )11أفضل أمته بعده هم السلف الصالح لكمال اتباعه هل .

 )11أفضل املؤمنني هم اذلين ءامنوا واكنوا يتقون وهم األويلاء الصاحلني فحظ لك مؤمن
من والية اهلل ىلع قدر حظه من تقوى اهلل .

 )21اتلوحيد أساس ادلين فلك رشك –يف اإلعتقاد أو يف القول أو يف الفعل – فهو باطل
مردود ىلع صاحبه .
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 )13العمل الصالح املبين ىلع اتلوحيد به وحدة انلجاة والسعادة عند اهلل فال النسب وال
احلسب وال احلظ باذلي يغين عن الظالم شيئا .
 )24اعتقاد ترصف أحد من اخللق مع اهلل يف شيئ ما رشك وضالل ومنه اعتقاد الغوث
وادليوان .

 )21بناء القباب ىلع القبور ووقد الس ج عليها وابذبح عندها ألجلها واإلستغاثة بأهلها
ضالل من أعمال اجلاهلية ومضاهات ألعمال املرشكني فمن فعله جهال يعلم ومن
اقره ممن ينسب إىل العلم فهو ضال مضل .

 )21األوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها لكها ىلع الغلو يف الشيخ واتلحزي
التباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأوالد الشيخ إىل ما هنالك من استغالل وإذالل
وإاعنة ألهل األذالل  ...واإلستغالل  ...ومن جتميد للعقول وإماتة للهمم وقتل
للشعور وغري ذلك من الرشور ....

 )11تدعوا إىل مادىع إيله اإلسالم وما بيناه منه من األحاكم بالكتاب والسنة وهدي
السلف الصالح من األئمة مع الرمحة واإلحسان دون عداوة أو عدوان .
 )18اجلاهلون و املغرورون أحق انلاس بالرمحة.
 )19املعاندون املستغلون أحق انلاس بكل مرشوع من الشدة والقسوة .

 )21عند املصلحة العامة من مصالح األمة جيب تنايس لك خالف يفرق اللكمة
ويصدع الوحدة ويوجد للرش اثلغرة ويتحتم اتلئازر واتلاكتف حىت تنفرج األزمة
وتزول الشدة بإذن اهلل ثم بقوة احلق وادراع العرب وسالح العلم والعمل واحلكمة
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يوسف2٠١ :

عبد احلميد بن بادس
بقسنطينة باجلامع األخرض إثر صالة اجلمعة  4ربيع األول 1356ه
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