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 تيسري املنهج

 متهيد:** 

 ما المراد بالمنهج؟ وما الفرق بينه وبين العقيدة؟

 هي األمور التي يؤمن هبا اإلنسان يف قلبه إيمانا جازما. العقيدة:

 هو الطريقة العامة التي يتبعها اإلنسان يف حياته. والمنهج:

 وعلى هذا؛ فالمنهج ابتداء أعم من العقيدة، والعقيدة داخلة تحت المنهج.

مثال: منهج أهل  السلنة يف العقيلدة، أا: الطريقلة المتبعلة عنلدهم يف أخلذ مسلا   فيقال 

 العقيدة، والتعرض لها، من حيث مصادر التلقي التي تؤخذ منها العقيدة، ونحو ذلك.

وأما عندما نتكلم على الملنهج يف وقتنلا هلذا، يف ةلورة مسلا   معينلة، ه نبحثهلا  البلا 

 :تحت علم العقيدة؛ فالمراد بذلك

بعللا المسللا   المةللهورة التللي االلتهر فيهللا النللساة بللين أهلل  السللنة وأهلل  البللدة،  -1

 وهسيما يف وقتنا هذا.

وهذه المسا   لها ةلة بالعقيدة وه اك؛ ولكن ه نجد طرحا واضحا مفصال لها  -2

 يف كتب العقيدة المعروفة، وخصوةا الرتاثية.

 معاةرة.مسألة الموقف من الجماعات اإلسالمية المثال: 

فهذه المسألة ه تبحث هكلذا يف كتلب العقيلدة المعروفلة، وإنملا تلدخ  تحلت مسلا   

 أخرى، كلسوم الجماعة، والخروج على الحاكم، والموقف من أه  البدة.

فلمللا كللان طللرا هللذه المسللألة مختلفللا عمللا نللراه يف كتللب العقيللدة، وكللان لهللا اللبهات 

اةللرة؛ فقللد اةللطلم العلمللاء علللى مسللألة مع -بصللور ا هللذه-وتفصلليالت خاةللة، وهللي 

 إفرادها بالبحث والدراسة، تحت مسمى )المنهج(.

 تحت هذا المسمى. -إن ااء اهلل-وهكذا القول يف سا ر المسا   التي نتناولها 
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 حقيقة السلفية:* *

 مأخوذة من )السلف(، وهم: القوم السابقون المقدمون. السلفية لغة:

 يطلق على القرون الثالثة المفضلة: الصحابة، والتابعون، وأتباة التابعين. وشرعا:

 والمراد بذلك: اتباة منهجهم، وفهمهم للكتاب والسنة.

ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿، [100التوبةةة: ] ﴾پ پپ ﴿وهللذا مللأمور بلله يف القللر ن: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿، [137البقةةةةةةرة: ] ﴾ژڎ ڈ ڈ ژ

 .[النساء] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

فالسلفية إذن إنما هي منهج نظرا وعمللي، يقلوم عللى اتبلاة فهلم الصلحابة وأتبلاعهم 

للكتاب والسنة، وخصوةا يف باب اهعتقاد، فال نعتقد ايئا مخالفا لما كلان عليله السللف؛ 

 هبم. وأيضا: يف باب الفقه، والسلوك، و ير ذلك: نأخذ بأقوالهم، ونتأسى

 فليست السلفية إذن حسبا، وه جماعة؛ بالمعنى المعروف عند الجماعات المعاةرة.

وليسللت أيضللا مجللرد فكللر أو رأا لةللخع معللين، نللدعو إليلله، ونللدعي أنلله هللو الفهللم 

 الصحيم لإلسالم.

 وليسلللت أيضلللا حسبلللا سياسللليا، يةلللارك يف السياسلللة الوضلللعية المعاةلللرة، بلللدخول

 ربلمانات.اهنتخابات، والمةاركة يف ال

وليست أيضا فكرا تكفيريا جهاديا، بالمعنى الذا يكفر المسلمين بدون حق، ويستبيم 

 دماءهم وأموالهم وبالدهم باسم الجهاد.

وليست أيضا فكرا متحجرا جامدا، يمنع اهخرتاة النلافع يف أملور اللدنيا، أو يلدعو إللى 

والقواعلد العلميلة، حتلى ه   لق باب اهجتهاد واإلبداة؛ وإنما يدعو إلى ضلبطه باألةلول

 يكون رأيا ااذا مخالفا لما عليه أه  العلم.

وليسللت أيضللا مجللرد التمسللك بللاهلتسام الظللاهر يف البللدن والملللب ، مللع ال فلللة عللن 

 إةالا القلوب، والتمسك بأخالق اإلسالم.

فالسلفية إذن هي الفهم الصحيم لإلسالم، والتمسك بجلادة الصلالا والتقلوى رلاهرا 

 .وباطنا
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 :ما يسمى باجلماعات اإلسالمية حكم* *

 ؛ ألمرين أساسيين:هذه الجماعات غير جائزة شرعا

 أهنا تقوم على تنصيب أمير، تعقد له بيعة، ويدان له بالسمع والطاعة. -1

وهذا أمر مرفوض ارعا؛ ألن هذا النظام مختع بالحلاكم المسللم، فلال يجلوز مبايعلة 

بسلمع وطاعلة؛ وهلذا يعتلرب الرعا خروجلا عللى الحلاكم،  يره يف إمرته، وه اهرتباط معه 

 وتفريقا لجماعة المسلمين.

أهنا تقوم يف داخلها على أفكلار منحرفلة، ومنلاهج مبتدعلة، تخلالف اعتقلاد وملنهج  -2

 أه  السنة، وطريقة العلماء المعروفة يف اإلسالم.

ن حللالهم، وقللد بينللت مخالفللا م بالتفصللي  يف الكتللب التللي عنيللت بللالرد عللليهم وبيللا

 .$ككتاب )المورد العذب السهل( للعالمة أحمد النجمي 

ويكفي أهنلم يةلرتكون جميعلا يف أةل  واحلد، وهلو: اإلعلراض علن العللم الةلرعي، 

 والفقه الصحيم يف الدين.

فك  جماعة تضع لنفسها منهجلا وهلدفا،  يلر متقيلدة باألةلول والقواعلد الةلرعية يف 

تطبيللق هللذا الهللدف نفسلله؛ فللال اللك إذن أن تتولللد عنللدهم البللدة تقللديم األولويللات، ويف 

 واهنحرافات.

 أشهر جماعتين من تلك الجماعات: )اإلخوان(، و)التبليغ(.و

فمللنهجهم ودعللو م بالكاملل  قا مللان علللى هللدف واحللد، وهللو:  * فأمةةا )اإلخةةوان( 

 الحكم، وإقامة الدولة اإلسالمية.

 ويراعى يف ذلك ما يلي:

أن هذا يف حد ذاته مخالف لمنهاج األنبياء؛ فإهنم بدءوا بالدعوة، وترسيخ التوحيلد  -1

واإليمان والعم  الصالم؛ ولم يكن اإلسالم أبدا دينا سياسيا، يسعى لمجرد حكلم النلا ؛ 

 ب  إن الحكم وسيلة لتمكين الدين، ه  اية يف نفسه.

ى تحريللف معنللى كلمللة إللل -مللع إعراضللهم عللن العلللم الةللرعي-أن هللذا دفعهللم  -2

التوحيلد، التلي هللي أةل  اإلسلالم؛ فسعمللوا أن التوحيلد ملا هللو إه توحيلد الحاكميللة، وأن 
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الةللرك مللا هللو إه الةللرك فيهللا؛ وأهملللوا توحيللد العبللادة، الللذا هللو أةلل  دعللوة األنبيللاء، 

 وموضع النساة بينهم وبين المةركين.

اهنحللراف يف مسللا    إلللى -مللع إعراضللهم عللن العلللم الةللرعي-أن هللذا دفعهللم  -3

اإليمللان والكفللر، فكفللروا المسلللمين بللدون حللق، وخصوةللا حكللامهم؛ بللدعوى أهنللم ه 

 يحكمون بما أنسل اهلل؛ ومن هذه الرحم الفاسدة خرجت كافة جماعات التكفير والعنف.

أن نفلل  تصللورهم لإلسللالم الللذا يريللدون تحكيملله: تصللور مخللالف لحقيقللة  -4

 .-كما هو معلوم عنهم يقينا-ين ليربالي إباحي اإلسالم، وإنما هو تصور علما

أهنم يف الحقيقة ه يريدون تحكيم الةريعة، ب  يريدون مجلرد أن يحكملوا النلا ،  -5

وإقامة خالفة المرالد يف ربلوة األرض؛ وقلد ةلار هلذا معلوملا بالضلرورة ملن تلاريخهم، 

 ومن الوقا ع التي وةلوا فيها إلى السلطة أحيانا.

فمنهجهم ودعو م قا مان بالكامل  عللى هلدف واحلد، وهلو: دعلوة  غ( * وأما )التبلي

 العصاة، ونقلهم إلى الطاعة.

وقد جعلوه أيضا على حساب العللم الةلرعي الواجلب، فأعرضلوا علن طلبله وتعلمله؛ 

ولملا كللان ملنهجهم تعبللديا وعظيلا؛ فالنتيجللة المحتوملة: تصللوف بثلوب جديللد: اللركيات، 

الواجب تعلمها على ك  مسلم؛ وك  هذا معلوم علنهم  وبدة، وخرافات، وجه  باألحكام

 يقينا بالضرورة.

 فحقيقة منهجهم: عم  بال علم؛ وهذا أة  ضالل النصارى.

فهذان مثاهن ألاهر وأكرب الجماعات الموجودة عللى السلاحة، وقلد تبلين ملا عنلدهما 

الجماعلات مرفوضلة من اهنحراف عن حقيقة اإلسالم وأةوله، فال جرم أن يقال: إن هذه 

 يف الدين، وه يجوز اهنتساب إليها، أو إقرار مناهجها.
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 :حكم العمل السياسي املعاصر** 

؛ ألن السياسلة أةلالة هلي: القيلام -بلال الك-أما مطلق العم  السياسي؛ فهو مةروة 

على الةيء بما يصلحه، فواجب على وهة األمور أن يقوموا عللى إةلالا اللبالد والعبلاد، 

 يوافق اريعة اهلل تعالى. بما

 وإنما الكالم على العم  السياسي المعاةر، القا م  البا على الحكم ب ير ما أنسل اهلل.

فهذه الصورة ه يجوز العم  وه المةاركة فيها؛ ألهنا قا مة على ما ذكرنلا ملن مخالفلة 

 الةريعة، وعدم التقيد هبا.

مية، وهلو: الديمقراطيلة، التلي هلي: وقد اتخذ العم  السياسلي بلديال للةلريعة اإلسلال

 حكم الةعب، أا: يحكم النا  أنفسهم بأنفسهم، دون التقيد بحكم اهلل تعالى.

 وهللذا مخللالف للتوحيللد واإلسللالم؛ ألن الحكللم بللين العبللاد حللق خللالع هلل تعللالى، 

 ه يجوز أن يعطى ل يره، وه يجوز اعتقاد أننا يجوز لنا مخالفة حكمه، أو التقيد به.

 على مسألة الحكم ب ير ما أنسل اهلل. -إن ااء اهلل- كالم خا  وسيأيت

 أهم ما يميز العمل السياسي المعاصر: شعاران كبيران: األحزاب، االنتخابات.* و

 وكالهما يقوم على أة  الديمقراطية، وقد عرفنا حكمها، ومخالفتها لإلسالم.

 وأظهر ما يف األحزاب من المخالفات األخرى:

ة والعللداوة والب ضللاء بللين المسلللمين، فكلل  حللسب يتعصللب لمنهجلله تكللري  الفرقلل

 وبرنامجه، ويدعي أنه أولى بالصواب من  يره.

 وأظهر ما يف االنتخابات أيضا:

للي  موكلوه لعاملة النلا ؛ ألن أكثلرهم ليسلوا  -الحكام، و يلرهم-أن اختيار الوهة 

لم ملن المرالحين، ولهلذا على دراية بالسياسة، وه تمييس لهم بين ملن يصللم وملن ه يصل

يسه  خداعهم باألموال والوعود الكاذبة، بما يؤدا إلى علدم نساهلة اهنتخابلات، واختيلار 

من ه يصلم  البا؛ هذا فضال علن تسلوية النظلام اهنتخلابي بلين أةلوات الجميلع: الرجل  

 والمرأة، والعالم والجاه .

 إلى أهل  الحل  والعقلد، اللذين ولهذا كان نظام اهختيار يف الةريعة اإلسالمية موكوه
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هم أه  العلم والفهم والتمييس والخربة، فهم القادرون على معرفة من يصلم للوهيلة وملن 

 ه يصلم.

 وأهلل  الحلل  والعقللد معروفللون بصللفا م بللين النللا ، ه يختلفللون يف تعيللين كللربا هم، 

هلؤهء الكلرباء: وه يحتاج يف التوة  إليهم إلى انتخابلات وأةلوات، وعنلد التلساحم بلين 

 يختار الحاكم العدد المطلوب منهم برعاية الكفاءة واألهلية، أو بالقرعة بينهم.

هللذا فضللال عللن أهلل  الحلل  والعقللد يف المفهللوم المؤسسللي الحللديث للللدول: كمللا يف 

 المؤسسات العلمية، والعسكرية، و يرها؛ فهؤهء موجودون بالفع  معروفون.

راطي عن اإلسالم، ويتعين القلول بعلدم جلواز المةلاركة عد النظام الديمقوهبذا يتأكد ب  

 فيه.

 * تتمة:

بعد التجربة األخيرة لما يسمى )اإلسالم السياسي( يف العم  السياسي المعاةر: يكثلر 

 طرا السؤال التالي:

 هل تجوز المشاركة السياسية المعاصرة من باب التغيير، واإلصالح، وتقليل الشر؟

أنه قد ثبت بالواقع خالف هذا تماملا، وهلذا منلذ سلنوات طويللة، للم تفللم  والجواب:

تلللك التجربللة اإلسللالمية المعاةللرة إطالقللا، ولللم تللنجم يف تطبيللق الةللريعة علللى الوجلله 

 الواجب، وه يف إيقاف زحف العلمانية والت ريب.

ى والسللبب: أنلله ه بللد مللن تقللديم التنللازهت التللي تنللايف أةلل  الللدعوة والهللدف، وعللل

رأسها: األسا  الذا رفضنا ألجله العم  السياسي من األةل ، وهلو: الديمقراطيلة، وملا 

توجبه من قبول المناهج الفكرية المخالفة، واهعرتاف هبا، وعلدم فلرض اللرأا المعلين يف 

أا مسلألة كانللت إه بعللد اهسللتفتاء الةللعبي؛ فمللن التلسم بللذلك؛ لللم يسللتطع أن ي يللر الليئا، 

 والواقع ااهد.

نقوللله علللى فللرض السللالمة مللن وقللوة الةللر يف التجربللة اإلسللالمية؛ فكيللف إذا  وهللذا

استحضللرنا مللا ثبللت بللالواقع المسللتمر: مللن سللفك الللدماء، وتخريللب الللبالد، وتضللييع 

 المصالم؟! و خر الةواهد على ذلك: التجربة المصرية األخيرة.
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 وسر المسألة:

ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ے ﴿ علالمين:ر هو كما قال اهلل رب الأن المنهج الةرعي يف الت يي

، عنلدما بلدأ بإةلالا ملسو هيلع هللا ىلص، وكملا عمل  بله وعلمنلا إيلاه الرسلول [11الرعد: ] ﴾ۇڭ ڭ ڭ

 ىذألالنا  والقلوب واألعملال، وللم يةلارك الكفلار يف سياسلتهم، وللو ملن بلاب تقليل  ا

 الذا كان يعانيه هو وأةحابه.

التسم هبذا المنهج الرباين النبوا؛ أفلم وأنجم، وحص  لله النصلر والتمكلين كملا  فمن

 حص  لألنبياء وأتباعهم.

أعرض عنه؛ فالنتيجة حاضرة، قد رأيناها وعلمناها: فةل ، وتخريلب، وةلد علن  ومن

 سبي  اهلل، وتمكين ألعداء اهلل.
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 :الرد على املخالف **

 من خالف الحق والصواب يف مسا   الدين. المقصود بالمخالف:

ونركس الكالم على من كان منحرفا عن اهعتقلاد الصلحيم، والملنهج القلويم، وطريقلة 

مخالفلة لإلسلالم، أو جلاهال يفتلي النلا   اأه  العلم؛ بأن كان مبتدعا ينةلر عقا لد وأفكلار

 بالباط ، وينةر معلومات دينية خاطئة.

ةلول اإلسلالم، وفلرض عللى علملاء األملة أن يقلوم فالرد عللى مثل  هلذا: أةل  ملن أ

 بعضهم به، بما يحقق المطلوب من درء خطر أمثال هؤهء على الدين وأهله.

 والرد على هؤهء:

 من الجهاد يف سبي  اهلل. -1

 ومن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. -2

 ومن النصيحة هلل، وكتابه، ورسوله، وأ مة المسلمين، وعامتهم. -3

 القر ن والسنة مملوءان بالرد على المةركين، و يرهم.و

والعلمللاء متفقللون علللى مللا ذكرنللا، ولللم يسالللوا يللردون علللى أةللناف المنحللرفين، تللارة 

 بالكالم، وتارة بالكتب.

وقد قام علم مستق  من علوم الدين على هذا األملر، وهلو: )عللم الجلرا والتعلدي (، 

 ويميس من تقب  روايته منهم، ومن ترد.الذا ينظر يف رواة الحديث النبوا، 

 * تنبيه:

هللذا الموضللوة يثيللر حساسللية عنللد أكثللر النللا ، مللن جهللة أنلله كللالم يف األاللخا  

 بأسما هم، وتحذير ممن يستحق التحذير منهم، وإن كانت له جهود، أو يحبه النا .

ف أن الموضللوة ه يفهللم هبللذه الطريقللة؛ ألن الللرد علللى المخللال -رحمللك اهلل-فللاعلم 

 المقصود منه حفظ الدين، وحفظ تدين المسلمين.

ما قيمة الكالم المؤثر الجمي  إذا كانت فيله ضلالهت، أو يلؤدا إللى انحلراف يف فهلم 

 الدين، والعم  به؟!

ما قيمة الجهود الكبيرة، وكثرة األتبلاة والمحبلين، إذا كلان عللى أسلا   يلر ةلحيم، 

 مخالف للصراط المستقيم؟!
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رايد أن يضله أحد، أو يعطيه نصيحة خاطئة، أو معلوملة م لوطلة يف ه  يقب  العاق  ال

 الدين؛ مهما كان أسلوبه جميال، واهرته واسعة، وتبدو عليه عالمات الصالا والتقوى؟!

مللن الخللوارج، مللع اللدة اجتهللادهم يف العبللادة، واللدة ورعهللم  ملسو هيلع هللا ىلصلقللد حللذر النبللي 

 وزهدهم؛ ألن هذا كله مبني على أسا  باط ، وينخدة به النا .

فالذا ينصحك، ويقلول للك: احلذر ملن فلالن، وه تأخلذ علن فلالن؛ إنملا هلو مةلفق 

عليك، ناةم لك، قلد عللم ملن حلال هلؤهء ملا ه تعلمله أنلت، وعللم أهنلم ينطلوون عللى 

 ومنهج فاسد. انحراف

أن نبسط القلول فيهلا، فللي   المختصر اله ضوابط، ه يحتم  مقامنا يف هذوالموضوة 

هذا الباب لك  من هلب ودب يلتكلم فيله، ولسلنا نسلتح  أن نخلوض يف أعلراض أحلد، أو 

نتكلم يف أملور تخصلهم بعيلدا عملا تقتضليه ضلرورة النصليحة الةلرعية، ولسلنا نسلتح  أن 

، أو نحكللم عليلله بمللا ه يسللتحقه؛ وإنمللا هللي أةللول علميللة، نكللذب أو نفللرتا علللى أحللد

 يستنكرها فقط من يجهلها، ولي  هذا بعيب فينا.

 :-محمد بن سيرين، و يره-وما أحسن تلك المقولة المأثورة عن سلفنا الصالم 

 .«م دين، فانظروا عمن تأخذون دينكمإن هذا العل»

 فاعم  هبذا؛ تكن من الراادين المفلحين.
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 طلب العلم الشرعي:* *

 طلب العلم الةرعي فرض على ك  مسلم بحسب حاله.

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿، [19محمةةةد: ] ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿قلللال تعلللالى: 

 .[النحل] ﴾ٺ

هو تعلم أحكام جميع ملا يجلب عللى المسللم، ملن العقيلدة، واتبلاة  والتعلم الواجب:

؛ أو ما يجب على ك  معين من المسلمين السنة، والطهارة، والصالة، والصوم، ونحو ذلك

بحسب حالله، كملن كلان عنلده ملال اسلتو  الروط السكلاة؛ وجلب عليله أن يلتعلم أحكلام 

 السكاة؛ وكذلك األمر يف الحج، والبيوة، ونحو ذلك.

والطلللب الواجللب قللد يكللون بمجللرد السللؤال، والمهللم: أن المسلللم ه يتصللرف حتللى 

 يتعلم.

 وهذا يف  اية الظهور.وهنا الجانب المنهجي: أن العلم مقدم على القول والعمل، 

واهنحراف يتحقق بمخالفة ذلك، عندما يتوهم المسلم أن هناك أولويات أخرى تقلدم 

 على العلم الواجب، كالجهاد، والدعوة، والسعي لتحكيم الةريعة، واهجتهاد يف العبادة.

اهبتلداة يف اللدين؛ ألن اإلنسلان عنلدما يفعل  اليئا  فهذا كله ضلالل مبلين، وهلو أةل 

بدون علم؛ فال بد أن يخطل  فيله، وينحلرف علن طريقتله السلليمة، ومقصلوده اللذا وضلع 

 ألجله.

وه يسللتقيم عملل  المسلللم، وه يقبلل  منلله؛ إه بةللرط كونلله موافقللا للسللنة، وأحكللام 

 الةريعة؛ وه يتحقق ذلك إه بالعلم.
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 العلماء:املوقف من * *

 .بأقوالهم، وخصوصا لمن كان مقلدا سؤالهم، واألخذ -1

 .[النحل] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿قال تعالى: 

 .بة، والنصرة، والتوقير، ونحو ذلكتوليهم: بالمح -2

 ې ې ې﴿العلمللاء مللن أكللابرهم؛ قللال تعللالى: لعمللوم األدلللة يف تللولي المللؤمنين، و

 .[55المائدة: ] ﴾ائ ى ى

 عدم اتباعهم فيما تبين خطؤهم فيه. -3

ألهنم  ير معصومين، فال بد أن يقع ملنهم الخطلأ، وي يلب علنهم الحلق أحيانلا؛ ونحلن 

ركه لقول أحد النا ؛ قال تعالى: مأمورون حينئذ باتباة الحق الذا يتبين لنا، وه يح  لنا ت

 .[3األعراف: ] ﴾ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٺ ٿ ﴿

ويسداد األمر قبحا إذا كانت ةورته: اتباة الرخع الباطللة، والتسلاه  يف أملور اللدين، 

ومواقعة المحرمات؛ بدعوى أن فالنا من العلماء أجازها، وأن هذا يجع  المسألة خالفيلة، 

 ه نكير فيها على أحد.

 عدم القدح فيهم ألجل تلك األخطاء. -4

ه يقعللون فيهللا عمللدا، بلل  قصللدهم تحللرا الحللق وإةللابته، وإنمللا  للاب عللنهم ألهنللم 

 للعوارض البةرية المعروفة.

حكةم فاجتهةد  إذا حكم الحاكم فاجتهةد فأصةاب  فلةه أجةران  وإذا»: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي

، فأثبت له األجر مع خطئه؛ لحسن قصده وسلعيه؛ فكيلف يجلوز لنلا «فأخطأ  فله أجر واحد

 ك الخطأ، فضال عن إسقاطه، وعدم أخذ العلم عنه؟!أن نعيبه ألج  ذل
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 التحذير من بعض املناهج املنحرفة يف الدعوة:* *

 أوال: القصص:* 

 الحكايات التي تتخذ منهجا يف الدعوة وترقيق القلوب. المقصود بالقصص:

وهلذا األملر مللذموم إذا كلان ةلارفا عمللا هلو أوللى منلله ملن تعللم العلللم النلافع، أو فيلله 

 مخالفات، مث : المعازف، واهختالط، والتحديث باألخبار المكذوبة والباطلة. 

وأما الوعظ الموافق لطريقة العلملاء، والمعتملد عللى القلر ن واألحاديلث الصلحيحة، 

 ها من الواجبات؛ فهذا وعظ مةروة ومطلوب. والذا ه ية   عن تعلم العقيدة و ير

 ثانيا: األناشيد:* 

كان لألناايد المعاةرة أة  قديم، حذر منه السلف، ويسلمى )السلماة(، أا: سلماة 

 القصا د الملحنة، وقد يصحبها بعا اآلهت. 

 والسلف حذروا من هذا:

 ألنه أمر محدث.  -1

 وألنه يحرك كوامن النف  ويثير الفتن.  -2

 ألنه يصد عن القر ن وذكر اهلل. و -3

 ؛ فكان خاليا من هذه المحظورات. ملسو هيلع هللا ىلصوأما اإلنةاد الذا كان يفع  يف عهد النبي 

 ثالثا: التمثيل:* 

 التمثي  أمر محرم:

 ألنه مأخوذ عن  ير المسلمين.  -1

 وألنه يةتم  على الكذب.  -2

 وألن التقليد الكام  للةخع أمر منهي عنه بالخصو : -3

 . «وكذا كذا لي وأن فالنا، حكيت أين أحب ماملسو هيلع هللا ىلص: » النبيقال 

ونةلر بعلا المبلادل وللو كانلت  وما كان اأنه كذلك؛ لم يجس اتخاذه سلبيال لللدعوة،

 حقا.
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 املوقف من حكام املسلمني:** 

أنه يجب السمع والطاعةة لهةم يف المعةروف، وال يجةوز الخةرو  أوضحنا يف المعتقلد: 

 عليهم.

 بعا األمور المتعلقة بذلك:وهنا تنبيه على 

 * حكم المظاهرات، واالعتصامات، واإلضرابات:

 هذه األمور  ير جا سة؛ لما يلي:

 أهنا تؤدا إلى الفوضى، و يج النا  للخروج على حكامهم. -1

 أهنا مخالفة للطريقة الةرعية يف نصيحة الحاكم واإلنكار عليه. -2

بأمر  فال يبد له عالنية، وليأخذ بيده، فةنن قبةل من أراد أن ينصح لسلطان ملسو هيلع هللا ىلص: »قال النبي 

 «.منه، وإال كان أدى الذي عليه

أهنا قا مة على أة  الديمقراطية، اللذا هلو: حكلم الةلعب، وقلد عرفنلا مخالفتله  -3

 لإلسالم.

 * الحكم بغير ما أنزل اهلل:

 فرض على ك  حاكم أن يحكم بما أنسل اهلل، ويطبق أحكام الةريعة يف ك  ايء.

لكن من خالف يف ذلك، وإن كان مسيئا مرتكبا لكبيرة من الكبلا ر؛ فإنله ه يكفلر، وه و

 يخرج عن ملة اإلسالم.

  ،[المائةةةةةةةدة] ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿وقولللللللله تعلللللللالى: 

فهمه السلف وعلماء السنة على من حكم ب ير ما أنسل اهلل مستحال لذلك، أو مسلتكربا علن 

سءا به، أو يرى أن حكم  ير اهلل أحسن من حكم اهلل، أو مساو له، أو نحلو ارة اهلل، أو مسته

 ذلك من األحوال التي توجب الخروج عن الملة.

وأما من حكم ب ير ما أنسل اهلل لمجرد الهوى، أو المعصية، أو الض وط، أو نحو ذللك؛ 

ان ذللك منله ، سلواء كل«كفر أةل ر»فإنه ه يخرج بذلك عن ملة اإلسالم، ويقال يف ةنيعه: 

 يف ةورة قانون عام ملسم، أو  ير ذلك.
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 الوالء والرباء:** 

 يدخ  فيه معاين المحبة، والنصرة، والتعظيم، والطاعة، ونحو ذلك.الوالء: 

 ضد ذلك. والبراء:

والواجب على كل مسلم: أن يتةولى اهلل ورسةوله والمةؤمنين، ويتبةرأ مةن كةل مخةالف 

 لذلك.

 پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ﴿، [55المائةةدة: ] ﴾ائ ى ى ې ې ې﴿قللال تعللالى: 

 .[51المائدة: ] ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ

 * حكم من يتولى الكفار:

 فهمه السلف وأه  العلم على هذا التفصي : ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿قوله تعالى: 

ديللنهم، فللأحبهم ألجلل  ذلللك، أو نصللرهم يف كفللرهم، أو لللم  مللن تللولى الكفللار ألجلل 

 يكفرهم، أو رأى أن دينهم ةواب وحق؛ فهذا كفر مخرج عن الملة.

ومن أحلبهم أو نصلرهم أو أطلاعهم يف معصلية يفعلوهنلا؛ فهلذه معصلية، وليسلت كفلرا 

 مخرجا عن الملة.

ر؛ فهلذا أملر ومن فع  اليئا ملن ذللك ألملر طبيعلي جبللي، كمحبلة الوللد لواللده الكلاف

 مباا، ه يؤاخذ به المسلم.

* وينبه على أن التعام  مع الكفار بيعا واراء و ير ذلك: أمر جا س، وللي  ملن اللوهء 

 والرباء يف ايء، وأدلته كثيرة يف الكتاب والسنة.

* وأيضلا: هنللاك فللرق بللين الحكللم بتكفيلر اليهللود والنصللارى مللثال، وأن ديللنهم باطلل ، 

 وبين حسن معاملتهم يف الظاهر. وأهنم من أه  النار؛

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڃ ﴿قللللللال تعللللللالى: 

 .[8الممتحنة: ] ﴾ژڈ
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 اجلهاد يف سبيل اهلل:** 

فض  الجهاد معروف، ومكانتله محفورلة، وخصوةلا جهلاد اللدفع، اللذا فيله مقاتللة 

 لبالد اإلسالم.الكفار المعتدين، المحتلين 

ولكن الجهاد له ضوابط مقررة لدى أه  العلم، اتفقوا عليها، وأخذوها ملن النصلو  

 الةرعية.

 وأاهر هذه الضوابط:

 القدرة. -1

 إذن الحاكم. -2

 رهور الراية، ووحدة الصف الذا يقات  فيه المسلم. -3

: ليسلت ملن وبناء على ذلك: فصور الجهاد المعاةرة، التي ت يب عنها هلذه الضلوابط

 الجهاد المةروة.

ة والسلالا بوسلا   بدا يلة، ه تحقلق  لدل فلي  من الجهلاد: قتلال الكلافر المتفلوق يف الع 

القدرة الةرعية على قتاله، وه تحدث فيه ضررا، ب  على العكل : تلؤدا إللى زيلادة الةلر 

 والبالء على المسلمين المستضعفين.

بللدون إذن حكللامهم، ليلتحقللوا ولللي  مللن الجهللاد: خللروج الةللباب مللن بالدهللم، 

 بجماعات عةوا ية فوضوية، ليست من الجهاد يف ايء.

 ولي  من الجهاد: القتال تحت رايات متفرقة مختلفة، بدون ضابط وه رابط.

ويدخ  يف هذه الصور العةوا ية: التفجيلرات، واه تيلاهت، والعمليلات اهنتحاريلة، 

أو بين ةلفوفهم؛ هفتقادهلا للضلوابط الةلرعية التلي التي يقوم هبا من يقوم يف بالد الكفار، 

 ذكرناها.
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 األمر باملعروف، والنهي عن املنكر:** 

 هذا األمر من أعظم اعا ر الدين وفروضه.

آل عمةران: ] ﴾ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿قال تعالى: 

 ﴾ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، [104

 .[110آل عمران: ]

 ولكن هذا األمر له فقه، مأخوذ من الحديث المعروف:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فنن لم يستطع فبلسانه، فنن لةم يسةتطع فبقلبةه، وذلةك »

 «.أضعف اإليمان

يكون لمن له سلطة يف ذلك بدون مفسدة كلربى، كالواللد ملع وللده،  اإلنكار باليد: -1

 مع زوجته، واألخ مع أخيه، بإتالف المنكرات، أو التأديب المنضبط ارعا. والسوج

ر باليلد، أو خةلية المفسلدة يكلون عنلد علدم القلدرة عللى اإلنكلا اإلنكار باللسةان: -2

 الكربى، و البا ما يكون هذا يف مقام الدعوة والوعظ والنصيحة.

ومجلسلله عنللد اإلمكللان، ومعنللاه ب للا المنكللر، ومفارقللة أهللله  اإلنكةةار بالقلةةب: -3

ويكون عند عدم القدرة على اإلنكار باليد أو اللسان، أو خةلية المفسلدة الكلربى يف ذللك، 

 واإلنكار بالقلب فرض ه يسقط عن المسلم بحال.

فيجب مراعاة هذا الفقه، وه يجوز القيام باإلنكلار باليلد خاةلة عللى عملوم النلا  يف 

 ، أو من يعينه لذلك.؛ فإن هذا اأن الحاكم-مثال-الطرقات 

ومن باب أولى: إقامة الحدود الةرعية، كحد السنا، وارب الخملر، ونحلو ذللك؛ فلإن 

ابه.  هذا ه يكون إه للحاكم ون ول


