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 مقدمة
نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو و إن احلمد هلل، حنمده 

رضني رب األإله إال اهلل وحده ال شريك له،  املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا، وأشهد أن ال
و هبا النجاة يف اآلخرة واألوىل، ورسوله النيب اجملتىب، شهادة أرج عبده ن حممدا  والسموات العلى، وأشهد أ
 جا منريا  ورمحة وهدى، وسرا   يرا  ونذ ريا  مجعني بشالرسول املصطفى، املبعوث للخلق أ وصلى اهلل وسلم وبارك على

 ألويل الن  
م
ها كنهارها ال يزيغ عنها إال اهللكى، ورضي لالبيضاء ذات املنهاج املصّفى، لية ج  حم هى، تركنا على امل

سن يوم الدين وسار على هنجهم بح  ، ومن تبعهم اىلواالهتداءاهلل تعاىل عن  الصحابة والتابعني أهل الفضل 
 ، أما بعد:االقتداء

، الذي أرسل اهلل به نبّيه حممد صلى اهلل فإن املنهج املعتدل هو الصراط السوي املستقيم، والطريق احملكم القومي
َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم ِإنََّك َلِمَن ~يس": دى للحائرين قال تعاىلهح عليه وسلم للناس أمجعني، رمحة للعاملني، و 

ة سور ) - " آبَاُؤُهْم فَ ُهْم َغاِفُلونَ ُتنِذَر قَ ْوًما مَّا أُنِذَر لِ اْلُمْرَسِليَن َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم 
َنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن َأْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اإِليَماُن : " وقال سبحانه.(1-6يس  وََكَذِلَك َأْوَحي ْ

ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِصَراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما  َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا ن َّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ ْهِدي
 .(25-25الشوري ) –" ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َأال ِإَلى اللَِّه َتِصيُر األُُمورُ 

 

عليه، اذ به وحده تكون العصمة من الزلل  واالستقامةوقد أمرنا اهلل تعاىل مجيعا وأوصانا بالتزام هذا املنهج 
عن البدع املضالت،  والضالل، واملخرج من الفنت املهلكات، والنجاة من شرور االختالف واالفرتاق، والبعد

ِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َواَل تَ تَِّبُعوْا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيلِ ": قال تعاىل
 .(325سورة األنعام ) –" َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

: "تركتم صلى اهلل عليه وسلم، حيث قالنا عليها نبينا حممد كم هج السليم هو احملجة البيضاء اليت ترم نوهذا امل
وقد سار  .(9/91/24أخرجه ابن ماجه ) -على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك"

الصحابة الكرام على هذا املنهج القومي فأسعدهم اهلل وأعز هبم الدين، وزكى اهلل ذلك منهم وخلد ذكره يف  
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َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم ": ومسوا، قال تعاىل العزيز فشرفو كتابه ا
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه بِِإْحَساٍن رَّ  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن "وقال سبحانه: . (311)سورة التوبه  -"ِضَي اللَُّه َعن ْ

 .(91 سورة الفتح) -" اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فَ َعِلَم َما ِفي قُ ُلوِبِهْم َفأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهمْ 

القرون قرين مث الذين يلوهنم مث الذين  أحاديث كثرية مشهورة، منها قوله صلى اهلل عليه وسلم "خريح ومن السنة 
يلوهنم" متفق عليه، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أححد ذهبا ما 

تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم اهلل اهلل يف أصحايب ال " أدرك مد أحدهم وال نصفه" متفق عليه، وقوله:
، ومن آذى اهلل قد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللفبحيب أحبهم، ومن أبغضهم فبغضيب ابغضهم، ومن آذاهم ف

 .(أخرجه أمحد والرتمذي)فيوشك ان يأخذه" 

اء على هذا املنهج من سار على طريقتهم واتبع سبيلهم من التابعني ومن بعدهم من علم باالستقامةوسعد 
، جعلهم اهلل عز وجل نتهذه األمة وصاحليها فحفظ اهلل هبم السنن، وجنى األمة بسببهم من كثري من الف

عنهم كيد املعاندين لتمسكهم بالشرع املتني، واقتفائهم آثار الصحابة والتابعني،  فم رم اس الدين، وصم ر  "حح 
ار، يف اقتباس ما شرع الرسول املصطفى، ال فشأهنم حفظ اآلثار، وقطع املفاوز والقفار وركوب الرباري والبح

ي وال هوى، قبلوا شريعته قوال وفعال، وحرسوا سنته حفظا ونقال، حىت ثبتوا بذلك أصلها ه اىل رأيعرجون عن
 أحق هبا وأهلها ... فهم أمناء اهلل يف خليقته، والواسطة بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمته، واجملتهدون اوكانو 

شرف ) -هم سائرة، وآياهتم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحجتهم قاهرة" له، أنوارهم زاهرة، وفضائيف حفظ ملت
 .(99-1اصحاب احلديث 

عليه، حىت وصل األمر  واالستقامةمث خلفت من بعدهم خلوف تفاوتت أحواهلم يف العلم بذلك املنهج وفهمه 
اىل عصرنا احلاضر حيث قل العلم، وانتشر اجلهل، وشاعت البدع والفرقة واالختالف، وقل العدل واإلنصاف 

وجد للشريعة فيها ليت ال يوضاع كثري من احلق، وحتكمت الشهوات، وتنوعت الشبهات، وخباصة يف البالد ا
ضح هذا جبالء يف حال اجلاليات علم سلطة وبرهان، ويتسلطان، وليس هناك على احلق أنصار وأعوان، وال لل

سالمية يف بالد الغرب، حيث قل الدعاة والعلماء واملوجهون األكفاء، وكثرت اجلماعات واألحزاب اإل
شاسع يف األنظار، واختالف يف  عت املرجعيات، مما نتج عنه تفاوتعددت الوالءات، وتنو توالزعامات، و 

ل جزئية من فروع وتشعب يف املقوالت، وقد يستمر النزاع أشهرا ورمبا سنوات من أج اآلراء، وتفرق يف الكلمة،
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األمر اىل املعاداة واالفرتاق، ولو وجد تقدير للعلم والعلماء وفهم للمنهج الصحيح، ومعرفة  الفقه، وقد ينتهي
 وقت قصري، بل ومسائل االفرتاق حللت مثل هذه اخلالفات يف ختالفبفقه اخلالف ومتييز بني مسائل اال

ه، معامل املنهج السليم والعلم بأصولهذا وغريه يستوجب ضرورة بيان  لوئدت يف مهدها، ورمبا مل توجد أصال.
لتنازع والتهارج حىت يتبينه املسلمون يف بالد الغرب وينتقلوا اىل العناية مبا ينفعهم يف دنياهم وأخراهم بدل ا

 ا باهلل تعاىل.ربكة، وحصول الفشل وذهاب الريح، عياذ  اهلل تعاىل، وانعدام الاملفضي اىل غضب 

ويطيب يل اإلسهام هبذه الورقة املوجزة يف توضيح بعض معامل املنهج املعتدل، وإبراز أنه فريضة شرعية نتعبد اهلل 
 هبا، وأنه ضرورة واقعية ال غىن لنا عنه لصالح أحوالنا.

صة املباركة حلضور هذا املؤمتر، واالستفادة من علم املشاركني ويف اخلتام أمحد اهلل عز وجل أن هيأ يل هذه الفر 
فيه وخرباهتم، وتبادل اآلراء معهم، كما أشكر القائمني على هذا املؤمتر لعنايتهم بمل مهوم األمة املسلمة 

اعة على منهج أهل السنة واجلم يف اجياد احللول املناسبة لتستقيم حياة اجلاليات املسلمة وحرصهم واجتهادهم
املستند إىل الوحي املعصوم: كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وباهلل التوفيق وله الفضل واملن ة. وهو 
 سبحانه اهلادي اىل سواء السبيل وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
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 المبحث األول
 المنهج المعتدل فريضة شرعية

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر "صوال وفروعا واخالقا هو دين الفطرة، دين اإلسالم أان  فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َها ال تَ ْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلكَ  يُن اْلَقيِّمُ  النَّاَس َعَلي ْ نَّ َوأَ . وهو دين االستقامة على احلق "(40الروم ) - "الدِّ

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا . وهو دين الوسطية "(954االنعام) - "فَاتَِّبُعوهُ ِصَراِطي ُمْسَتِقيًماَهَذا 
، ودين التزام اجلماعة وترك الفرقة، ودين (924البقره ) -"ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

وترك الغلو والتعمق والتكلف ... اىل غري ذلك من معامل  عد عن املشقة، ودين االعتدالج والبح رم احلم ر ورفع س  اليح 
املنهج املعتدل الذي شرعه اهلل تعاىل لنا وفرضه علينا وتعبدنا به، مما نزل به القرآن الكرمي وبينته السنة املطهرة، 

هذه األمة ومن أراد اهلل هلم السعادة ممن تبعهم  وفهمه الصحابة ومن بعدهم من العلماء، واستقام عليه سلف
 بإحسان.

 

 في مجال العقيدة والفهم والتلقي: - أوالً 

 مدخل:

لقد دل الكتاب والسنة وعمل الصحابة وإمجاع األمة على أن هذا األصل العظيم هو أساس الدين، وأنه 
االختالف عليه، وال جمال للرأي وال لالجتهاد حمروس من التغيري حممي من التبديل، ال جيوز التفرق فيه، وال 

وما ينتج عنها من ار اخلطرية، آلثفيه، وقد حذ ر الشارع احلكيم من خمالفة ذلك أشد التحذير، ملا هلا من ا
يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحً التفرق فيه، قال تعاىل: " مقامة الدين وعدبرية، وأوصانا بإالفنت امل ا َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ

يَن َوال تَ تَ َفرَُّقو  َنا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ الشورى ) -"ا ِفيهِ َوالَِّذي َأْوَحي ْ
94) . 
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ومل تظهر الفنت املهلكة والقواصم املنهكة يف االمة اال بعد بروز التفرق يف أصول الدين، وخمالفة بعض هذه 
ة لبعض ما فرض اهلل عليهم فأدى ذلك اىل استحكام العداوة والبغضاء، كما حدث لألمم السابقة االم

نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاء ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ "  (.92املائدة ) -"فَ َنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ذُكُِّروْا ِبِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ

اهلل عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام على منهاج واحد يف أصول وقد كان املسلمون يف عهد النيب صلى 
الدين غري من أظهر وفاقا وأبطن نفاقا، وكان الوحي يتنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم مقررا أصول 

دها النيب صلى اهلل عليه وسلم يعتقاد وأحكام الشرع فيفهمها الصحابة، وهم أهل اللغة والفصاحة، ويز اال
جدون يف ذلك ري القلوب وشبع العقول وطمأنينة األرواح، وينهلون من معينه الصايف ويستضيئون بيانا، في

يف شيء من  اواحد، مل يتنازعو  هديعتقاد، فكانوا على بنوره، فكان ذلك هو الطريق الوحيد ملعرفة اصول اال
ه وفروع الشريعة، ويرجع قن كان قد حيصل بينهم تفاوت يف وجهات النظر يف بعض مسائل الفاصول الدين، وإ

 ىل الدليل وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك ال يتعدونه.اجلميع إ

 الصحابة: منهج مرجعية -أ

حنراف، وأود هنا زيادة التأكيد على أمر يغفل عنه كثري من الناس ويكون إمهاله من أعظم أسباب اال
مثل مرجعية منهجهم يف التلقي والرواية وهو أن مرجعية منهج الصحابة يف االعتقاد والفهم والعمل 

منهجهم يف  والنقل، وأن من لوازم القول بعدالة الصحابة وسالمة منهجهم يف النقل عن الشارع قبول
قررها  والعمل، بل إن االدلة على الثاين ال تقل عن األدلة على األول، وقد ملاالعتقاد والفهم والع

وقعني" فيما يقارب اخلمسني وجها حتت عنان: "وجوب اتباع أعالم امل" :اإلمام ابن القيم يف كتاب
 الصحابة والتابعني".

من قدرهم  صم ق  نـم للدين دون فهم وعلم وفقه يف دين اهلل فقد تـم  ن اعترب الصحابة الكرام جمرد نقلةان م
به، وافرتى على اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، فإن اهلل عز وجل قد أثبت هلم العلم، وشهد هلم 

وزكى استقامتهم على احلق، مما يدل على أن ما كانوا عليه من العلم والفهم والعمل هو املنهج املشروع 
خاطب به عباده. فمن أدلة الشهادة هلم  يف متابعة النيب صلى اهلل عليه وسلم وفهم مراد الشارع مما

.  قال (1سبأ ) -"نِزَل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك ُهَو اْلَحقَّ َويَ َرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُ بالعلم قوله تعاىل: "
َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه "ريه: هم أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم، وقوله: غقتاده و 
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قَاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َحتَّى ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك "، وقوله (7البقره ) -"ُكلٌّ مِّْن ِعنِد رَب َِّنا
، فالصحابة هم سادة العلماء، وقد هيأ اهلل هلم أسباب ذلك من حضور (91حممد ) -"قَاَل آنًِفا

هنم أهل و اىل ك باإلضافةالوحي واألخذ عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسؤاله فيما ال يعلمون، 
هان وقوة القرائح وتوافر خمتلف الدواعي، قال اإلمام الشافعي اللسان والفصاحة والبيان، مع صفاء األذ

مر استدرك به علم، ا يف كل علم واجتهاد وورع وعقل وأبعد ذكر الصحابة وتعظيمهم: "وهم فوقن
وىل بنا من رأينا". وزكى اهلل صدقهم واستقامتهم على اهلدي يف حنول قوله تعاىل: لنا أمحد وأوآراؤهم 

َر أُ " َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُكنُتْم َخي ْ آل ) -"مٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
، قال (991التوبة ) -" يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اللََّه وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقينَ "، وقوله: (990عمران 

 غري واحد من أهل العلم: هم أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

وقبل اهلل شهادهتم على من بعدهم مما يدل على ان علمهم وفهمهم ومسلكهم حجة على املبل غني: 
 البقرة )- "َعَلْيُكْم َشِهيًدا وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسولُ "

924). 

َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر "حض عليها، قال تعاىل: و وشرع اهلل متابعة سبيلهم 
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها األَ  نْ َهاُر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإْحَساٍن رَِّضَي اللَُّه َعن ْ

 .(900 – التوبة) -"َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

لذلك باآلية  لكما استدعلى وجوب متابعة الصحابة،   اآليةذه هبوقد استدل اإلمام مالك وغريه 
 (.95)لقمان  -"َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ "" وبقوله وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقينَ السابقة "

املتقدمة إما يف الصحابة خاصة أو فيهم ويف غريهم فتشملهم مشوال أوليا كما نص على  اآلياتوكافة 
ذلك كثري من أهل العلم. وقد أكدت السنة املطهرة ما ورد يف القرآن الكرمي من علم الصحابة وسالمة 

نا عليه ديد الفرقة الناجية: "ما ألك قوله صلى اهلل عليه وسلم يف حتمنهجهم يف الفهم والعمل، من ذ
)أخرجه الرتمذي وغريه( أي ما كانوا عليه من سالمة االعتقاد وصحة العلم وسالمة  -وأصحايب" 

خاصة مبسلك اخللفاء الراشدين وامر بلزوم سريهتم وطريقتهم  وافقته ملراد الشارع، وأوىل عنايةالعمل وم
عليها بالنواجذ وإياكم  فقال: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضوا
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)رواه أمحد وأبو داود والرتمذي(، قال ابن  -وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة" 
القيم: "فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ يف األمر هبا حىت أمر بأن 

 يعض عليها بالناجذ".

أليب بكر وعمر رضي اهلل عنهما. فقال: "اقتدوا باللذين من بعدي أي أيب  وزاد األمر تأكيدا بالنسبة
 )أخرجه الرتمذي(. - بكر وعمر"

لوا كذلك امجاعهم على متابعة وكما نقل أهل العلم إمجاع أهل السنة على عدالة الصحابة فإهنم نق
الصحابة وتقدمهم يف العلم واالميان وفهم الدين، من هؤالء شيخ االسالم ابن تيمية الذي  منهج

وال واالعتقاد وغريها يف كل حكى امجاع أهل السنة على أن "خري قرون هذه األمة يف األعمال واألق
عبادة، عقل ودين وبيان و و  : القرن األول، وأهنم أفضل من اخللف يف كل فضيلة من علم وإميانفضيلة

وأهنم أوىل بالبيان لكل مشكل، هذا ال يدفعه اال من كابر املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم وأضله اهلل 
على علم"، كما حكاه ابن القيم يف أعالم املوقعني، وقال الشاطيب يف املوافقات: "على كل ناظر يف 

مل به فهو أحرى بالصواب وأقوم يف عليه يف الع االدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه األولون وما كانو 
العلم والعمل". وقد تواردت أقوال األئمة على ذلك من لدن عصر الصحابة الكرام، قال عبداهلل بن 

مستنا  فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك  من كان"مسعود رضي اهلل عنه: 
أبر ها قلوبا ، وأعمقها علما ، وأقلها  ،ألمةأصحاب حممد صلى اهلل علي وسلم، كانوا أفضل هذه ا

عرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم، ومتسكوا مبا اتكلفا ، قوم اختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه ف
 )رواه اإلمام أمحد وغريه(. - استطعتم من أخالقهم ودينهم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم"

من كان قبلكم، فواهلل لئن  معشر القراء خذوا طريق عنه قال: "يا بن اليمان رضي اهلل حذيفةوعن 
)رواه ابن عبد -استقمتم لقد سبقتم سبقا  بعيدا ، ولئن تركتموه ميينا  ومشاال  لقد ضللتم ضالال  بعيدا "

 الرب والطرباين وابو نعيم(.

ل وعربة منها، والسنة ما وقال عمر بن عبدالعزيز: "إنه مل يبتدع الناس بدعة إال وقد مضى ما هو دلي
سن ها إال من علم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل واحلمق والتعمق، فارض لنفسك مبا رضي به القوم 

م على  هصر نافذ كفوا، و كتوا، فإهنم عن علم وقفوا وببألنفسهم، وقل كما قالوا وسكت كما س
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بقون، ولقد تكلموا منه مبا يكفي كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، وإهنم هلم السا
ووصفوا منه ما يشفي، فما دوهنم مقصر، وال فوقهم حمّسر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمح عنه 

 )رواه أبو داود بنحوه(. -مستقيم"  ىى هدلآخرون فغلوا، وإهنم فيما بني ذلك لع

"عليك  خيبء عن القوم لفضل عندكم". وقال الشعيب خر لكم شيءوقال إبراهيم النخعي: "مل يد  
بآثار من سلف وان رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول". وقال اإلمام 

 والتوراةالشافعي: "وقد أثىن اهلل تبارك وتعاىل على أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف القرآن 
ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الفضل ما ليس ألحد بعدهم، أدوا واإلجنيل، وسبق هلم على لسان رسو 

إلينا سنن رسول اهلل، وشاهدوا الوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عاما  
 م فوقنا يف كل علم واجتهاد وورع وعقل".هوخاصا ، عزما  وإرشادا  عرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، و 

د هذا إن السعيد من هدي اىل االتباع وترك االبتداع، واختار منهج الصحابة يف االعتقاد أقول بع
والعلم والعمل والفهم، وقوفا  عند دالالت الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف األمة وذلك باطمئنان 

وجنبه سبل  ا اخلري،هذ وفقه اىل صدر، بل حيمد اهلل تعاىل أن وانشراحقلب واقتناع عقل ورضى نفس 
 ل.يتباع األهواء واآلراء املذمومة، وباهلل التوفيق، وهو اهلادي اىل أقوم سبأهل احلرية والضالل وأ

 أهم الضوابط الشرعية للمنهج المعتدل: –ب 

ختالف حول منهجه املعتدل، منهج أهل السنة احلرمة القاطعة للتفرق يف الدين، وعدم جواز اال (9
ُهْم ِفي َشْيءٍ "ماعة، قال تعاىل: واجل )االنعام - "ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوْا ِدينَ ُهْم وََكانُوْا ِشيَ ًعا لَّْسَت ِمن ْ

َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما  "(، وقال 951
جاء يف قرار جملس اجملمع الفقهي يف دورته العاشرة سنة (.وقد 41-49)الروم  -"َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

هـ ما يلي: "إن اختالف املذاهب الفكرية القائم يف البالد اإلسالمية نوعان: اختالف يف  9201
 املذاهب االعتقادية، واختالف يف املذاهب الفقهية.

يف البالد اإلسالمية،  عتقادي، فهو يف الواقع مصيبة جرت اىل كوارثختالف االفأما األول، وهو اال
وشق ت صفوف املسلمني، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له، وجيب أال يكون، وأن جتتمع األمة 
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سالمي النقي السليم يف عهد رسول اهلل نة واجلماعة، الذي ميثل الفكر اإلعلى مذهب أهل الس
داد لسنته بقوله: "عليكم صلى اهلل عليه وسلم وعهد اخللفاء الراشدين اليت أعلن الرسول اهنا امت

)أخرجه أبو  -متسكوا هبا عضوا عليها بالنواجذ"  بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهتدين من بعدي،
 داود والرتمذي(.

وجوب التزام مجاعة املسلمني، وحمبة أهلها، ومودهتم، ومناصرهتم، وتكثري سوادهم والكف عن  (1
آل )- "َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل تَ َفرَُّقواْ "اىل: أذاهم، واعتقاد أن ذلك سبيل النجاة، قال تع

)الرتمذي  - (، وقال صلى اهلل عليه وسلم: "عليكم باجلماعة وإياكم والفرقة ..."904عمران 
)الرتمذي واحلاكم والطرباين(، -وأمحد واحلاكم(، وقال: "يد اهلل مع اجلماعة ومن شذ شذ يف النار" 

 فرقه، وافرتقت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة، والذي "افرتقت اليهود على إحدى وسبعنيل: وقا
نفس حممد بيده لتفرتقن أميت على ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار، 

ليه قيل: يا رسول اهلل من هم؟ قال: اجلماعة" وفسر اجلماعة يف الرواية األخرى بقوله: "ما أنا ع
 )أبو داود والرتمذي وأمحد(. -وأصحايب" 

تشر بني نلو يف الدين، وهو جماوزة احلد بإفراط أو تفريط، وقد أهلك األمم السابقة واالبعد عن الغ (4
يَا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل  "هذه األمة، وهو مسة عامة وداء عضال جيمع بني أهل االهواء، قال تعاىل: 

 (.979)النساء  - تَ ُقوُلوْا َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َوالَ 
عقد الوالء والرباء على كلمة التوحيد، ونبذ التحزب والتعصب لألفراد واجلماعات واملقوالت  (2

من األشخاص غري رسول اهلل صلى اهلل  الفاسدة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فمن جعل شخصا  
  –من خالفه كان من أهل البدعة والفرقة و عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة واجلماعة 

كان من أهل البدع   –كما يوجد ذلك يف الطوائف من أتباع أئمة الكالم يف الدين وغري ذلك 
فه، وفرق بني مجاعة املسلمني، وكّفر وفّسق والضالل والتفرق"، وقال: "من واىل موافقه وعادى خمال

خمالفه دون موافقه يف مسائل اآلراء واالجتهادات، واستحل قتال خمالفه دون موافقه، فهؤالء من 
 (.421، 4/427)جمموع الفتاوي  -أهل التفرق واالختالف" 
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هذه األمة، مصدر هذا الدين هو كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وإمجاع سلف  (5
واملرجع يف فهم نصوص الوحي، وهو النصوص املبينة هلا، وفهم السلف الصاحل، ومن سار على 

 طريقتهم من األئمة والعلماء.
يعارض شيء من  وجوب التسليم الكامل هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فال (1

 لك.الكتاب والسنة الصحيحة بعقل وال ذوق وال قول شيخ وحنو ذ

أهم أصول االسالم التي تعبر عن المنهج المعتدل، والتي ال يجوز الخروج عنها، ومن خالف  -ج  
 فيها كان من أهل الفرق المخالفة في أصول االعتقاد:

االميان باهلل الواحد األحد، ال شريك له يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، وهو رب العاملني  (9
 العبادة.املستحق وحده جلميع أنواع 

مساء اهلل وصفاته إثبات ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له رسول صلى اهلل عليه وسلم من أاألصل يف  (1
غري متثيل وال تكييف، ونفي مانفاه اهلل عن نفسه أو نفاه عنه رسول صلى اهلل عليه وسلم من 

 غري حتريف.
ما هو كفر كتأويالت الباطنية  التمثيل والتعطيل يف امساء اهلل وصفاته كفر، أما التحريف فمنه (4

 ومنه ما هو بدعة وضاللة كتأويالت نفات بعض الصفات.
كفر خمرج ذلك  اعتقاد وحدة الوجود أو حلول اهلل تعاىل يف شيء من خملوقاته أو احتاده به كل  (2

 من املله.
 يال .مجاال، ومبا صح به الدليل من أمسائهم وصفاهتم وأعماهلم تفصالكرام إاالميان باملالئكة  (5
، وأن القرآن الكرمي أفضلها وناسخها وأنه حمفوظ بفظ اهلل له من املنزلةاالميان جبميع الكتب  (1

 التحريف وانه جيب اتباعه دون ما سبق من الكتب املنزلة اليت حّرفت.
صلى اهلل عليه االميان جبميع أنبياء اهلل ورسله، وأهنم أفضل البشر وأن أفضلهم وخامتهم حممد  (7

 وال حتصل النجاة إال بذلك. باعه واجبات وسلم، وأن
 اإلميان بانقطاع الوحي بعد حممد صلى اهلل عليه وسلم. (1
اإلميان باليوم اآلخر وما فيه من احلساب ثوابا  وعقابا ، واإلميان مبا يتقدمه من العالمات  (1

 واألشراط.
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م ما يكون قبل أن يكون خريه وشره من اهلل تعاىل، ومعىن ذلك االميان بأن اهلل عل اإلميان بالقدر (90
وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ وأن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن، وال يقع يف ملك اهلل اال 

 ما يريد.
اإلميان مبا صح به الدليل من الغيبيات كالعرش والكرسي واجلنة والنار ونعيم القرب وعذابه  (99

 والصراط وامليزان وغريها دون تأويل شيء من ذلك.
ان بشفاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم وشفاعة األنبياء واملالئكة والصاحلني يوم القيامة اإلمي (91

 بشروطها الشرعية.
 رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة يف اجلنة ويف احملشر حق دل عليه الكتاب والسنة. (94
ا أو كرامات األولياء والصاحلني حق وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراج (92

 من تأثري الشياطني واملبطلني، واملعيار يف ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها.
 املؤمنون كلهم أولياء اهلل، كل مؤمن فيه من الوالية بقدر إميانه. (95
 والذبح شرك أكرب. واالستغاثةإن صرف شيء من أنواع العبادة لغري اهلل كالدعاء  (91
 .تعاىل باحلب واخلوف والرجاء مجيعا  من اصول العبادة الشرعية أن تعبد اهلل  (97
 التسليم والرضا والطاعة املطلقة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم. (91
 احلكم بغري ما أنزل اهلل كفر أكرب، وقد يكون كفرا  دون كفر يف بعض احلاالت. (91
 الغيب إال اهلل وحده، ومن اعتقد غري ذلك كفر. يعلمال  (10
كما ال جيوز اإلميان   ا اخلاصة، وشريعة تلتزمها العامة،يز هبال جيوز تقسيم الدين اىل حقيقة يتم (19

 ببعض الدين دون بعض، وال فصل للسياسة أو غريها من أمور احلياة عن الدين.
من اعتقد صدق املنجمني والكهان فقد كفر، ومن ذهب اليهم فقد ارتكب كبرية من كبائر  (11

 الذنوب، وجيب عليه التوبة.
ه ما هو مشروع، وهو التوسل اليه بأمسائه احلسىن وصفاته العليا، أما التوسل اىل اهلل تعاىل من (14

رع كالتوسل بذوات االنبياء والصاحلني فهو بدعة، واما اختاذ األموات شالتوسل مبا مل يرد به ال
 وسائط يف العبادة فهو شرك أكرب.

 ، وكل ذريعة اىل الشرك أو االبتداع فهي حمرمة.املقاصدالوسائل هلا حكم  (12
 ينقص باملعاصي.و اجلوارح، وهو يزيد بالطاعات باالميان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل  (15
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 ، ومن أدخل يف اإلميان ما ليس منه فهو مبتدع.مرجئمن أخرج العمل من االميان فهو  (11
، ويف اآلخرة حتت مشيئة نمرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان، وهو يف الدنيا فاسق ناقص اإلميا (17

 ، وال خيلد أحد من املوحِّدين يف النار.، وان شاء عذبه عدال  شاء غفر له فضال   اهلل إن
 باجلنة أو النار إال من ثبت النص يف حقه. هل القبلةال جيوز القطع ملعني من أ (11
التكفري من األحكام الشرعية اليت مردها إىل الكتاب والسنة فال جيوز تكفري مسلم بقول او فعل  (11

 ي على ذلك.ما مل يدل دليل شرع
القرآن كالم اهلل حروفه ومعانيه، منزل غري خملوق، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى  (40

 اهلل عليه وسلم وحمفوظ اىل يوم القيامة.
 من أنكر شيئا من القرآن أو أدعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر. (49
جيب رد ما اختلف فيه املسلمون اىل كتاب اهلل الفتنة بني املسلمني، و  ال جيوز التفرق يف الدين وال (41

 وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وما كان عليه السف الصاحل.
أهل الوعيد إال  ةفرق أهل القبلة اخلارجة عن السنة متوعدون باهلالك والنار وحكمهم حكم عام (44

 النار.التخليد يف من كان منهم كافرا  يف الباطن فإنه من أهل 
الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه األمة، والشهادة هلم باإلميان والفضل اصل قطعي الصحابة  (42

معلوم من الدين بالضرورة، وحمبتهم دين وإميان وبغضهم كفر ونفاق، مع الكف عما شجر بينهم 
عثمان مث علي، وهم أسعد  وترك اخلوض فيه. وافضلهم اخللفاء الراشدون: أبو بكر مث عمر مث

 كتاب والسنة واتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم.هم الالناس بف
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 في مجال األحكام الشرعية: – ثانياً 

 مدخل:

ه صلى اهلل عليه وسلم أمجل الشرائع وأحسنها، وأعدل املناهج وأقومها، فدين اهلل  لقد أنزل اهلل تعاىل على رسول
دة يف الدارين وفاز براحة البال، واعتدال، ومن اتبع هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم نال السعا كله وسطية

 ومن تنكب هنجه وخالف سنته شقي وتعس، وتراوح أمره بني البدعة والضالل.

إال األمة مل يرتك النيب صلى اهلل عليه وسلم خريا يف جمال العبادات واملعامالت واالخالق وغريها مما حتتاج اليه 
رفق بنا من أنفسنا، ولذلك فرض أمن آبائنا وأمهاتنا و  عليه، وال ترك شرا إال حذرنا منه، وهو أرحم بنادلنا 

احلق ما قاله، والصدق ما أخرب به، فالشارع احلكيم طاعته واتباعه، واقتضى العقل السيم موافقته والتسليم له، 
 والدين ما شرعه وجاء به من عند ربه عز وجل.

رفع للحرج ودفع للمشقة، مما جعلها تتالءم ولقد متيزت هذه الشريعة مبنتهى السماحة واليسر، وجاءت مبا فيه 
 (.92)امللك  -" َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ  "عليها، الناس مع الفطرة اليت فطر اهلل 

الدليل الشرعي، ويلتزم هدي النيب صلى  ىاملسلم أن يقتصر على املشروع يف عباداته ومعامالته، ويتحر فعلى 
ما يدع، وحيرص على حتقيق شرطي قبول األعمال: اإلخالص والصواب، بأن و وسلم يف مجيع ما يأيت  اهلل عليه

 وأن يعبده مبا شرع وأمر.،  يعبد اهلل وحده

 

 أهم معالم المنهج المعتدل الذي شرعه اهلل تعالى في ابواب العبادات والمعامالت:

على وسطية اإلسالم، وترك التعدي والطغيان وجماوزة احلد إفراطا  أو تفريطا ، قال  األمر باالستقامة .9
(. فاهلل 991)هود - "فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصير   : "تعاىل

راف، وهنى عن الطغيان كما حذر سبحانه عتدال، والبعد عن االحناليت هي اال باالستقامةسبحانه أمر 
تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل "حنرافني: الغلو أو التقصري، قال تعاىل: فضي اىل أحد االمن جتاوز حدوده امل
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اهلل (، قال ابن القيم: "فما أمر 111)البقره - "تَ ْعَتُدوَها َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
اعة، وإما إاىل إفراط وغلو، ودين اهلل وسط بني إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إىل تفريط وإض بأمر

اجلايف عنه والغايل فيه ... فكما أن اجلايف عن األمر مضيع له، فالغايل فيه مضيع له، هذا بتقصري عن 
 احلد، وهذا بتجاوزه احلد".

 
 اليسر والسماحة والتوسعة: .1

اإلسالمية اىل حتقيق مصاحل العباد وجلب اخلري واملنفعة هلم، واىل رفع الضرر واملفاسد  هتدف الشريعة
 واحلرج عنهم، ولذلك جند أن العبادات فيها تقوم على اليسر، وأن املعامالت تقوم على السماحة.

والوسع ما  ،(4/217)تفسري القامسي  - واليسر هو العمل الذي ال جيهد النفس وال يثقل اجلسم
، والسماحة اجلود والعطاء (9/201)الكشاف -يسع اإلنسان وال يضيق عليه، وال حيرج فيه 

(، فمن أدلة اليسر والتخفيف والتوسعة قوله 412)ترتيب خمتار الصحاح  -والتساهل ولني اجلانب 
يُرِيُد اللَُّه َأن ُيَخفَِّف "(، وقوله: 915 البقرة) -" يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  "تعاىل: 

"إن الدين يسر، ولن  : (، وقال صلى اهلل عليه وسلم11)النساء  -"َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا
، وقال ملعاذ وأيب موسى )أخرجه البخاري( –وا وقاربوا وأبشروا"ديشاد الدين أحد إال غلبه، فسد

قوله  السماحة)أخرجه البخاري(، ومن أدله  -يمسِّرا وال تحعسرا وال تنفرا" عندما أرسلهما اىل اليمن: "
رجه البخاري(، وقوله: "رحم )أخ -السمحة"  ةصلى اهلل عليه وسلم: "أحب األديان اىل اهلل احلنيفي

 )أخرجه البخاري(. -جال مسحا اذا باع، وإذا اشرتى وإذا اقتضى" اهلل ر 

 رفع احلرج واملشقة: .4

الضيق، واصطالحا: "كل ما أّدى اىل مشقة زائدة يف البدن أو النفس أو املال حاال أو واحلرج هو 
يِن ِمْن َحَرجٍ "(، قال تعاىل: 27)رفع احلرج يف الشريعة  - مآال )احلج  -"َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
 -ثين معلما ميسرا " (، وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل مل يبعثين معنتا وال متعنتا، ولكن بع71
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)أخرجه مسلم(، وقال: "إين ألقوم اىل الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتاوز  
 )أخرجه أبو داود(. - كراهية أن أشق على أحمِّه"

 عدم التكليف مبا ال يطاق: .2

والطاقة، قال  راعى اخلالق احلكيم اخلبري طاقة عباده يف التشريع، فجاء التكليف يف حدود الوسع
(، وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 111 البقرة) -" اَل ُيَكلُِّف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها تعاىل: "

"كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمرهم من األعمال مبا يطيقون قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا 
رسول اهلل، إن اهلل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب حىت يعرف الغضب يف وجهه، 

 رجه البخاري(.)أخ -مث يقول: إن أتقاكم وأعلمكم باهلل أنا" 

 النهي عن الغلو يف التدين: .5

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "الغلو جماوزة احلد بأن يزاد يف الشيء، يف محده أو ذمه، )أو وصفة 
 (.9/111)اقتضاء الصراط املستقيم  -فعله( على ما يستحق وحنو ذلك" 

ْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َواَل يَا أَ  "وقد هنى الشرع عنه ملا له من اآلثار الوخيمة، قال تعاىل: 
(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إياكم والغلو يف الدين" 979)النساء  -"تَ ُقوُلوْا َعَلى اللَِّه ِإالَّ اْلَحقَّ 

 )أخرجه ابن ماجه(.

موضوع هذه (، والثاين هو 70)الغلو يف الدين - والغلو قد يكون اعتقاديا، وقد يكون سلوكيا عمليا 
 الفقرة.

ومن األوصاف اجلامعة ألهل الغلو: عدم فهمهم للقرآن الكرمي، وما ينتج عن ذلك من تأوالت باطلة 
قوله صلى اهلل عليه وسلم يف الرجل الذي اعرتض على  قد تؤدي اىل استحالل دماء املسلمني، كما يف

ناجرهم يقتلون أهل اإلسالم قسمة الغنائم: "إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن ال جياوز ح
 )متفق عليه( والغلو على أنواع، منها: -ويدعون أهل األوثان" 
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الزام النفس أو اآلخرين مبا مل يوجبه اهلل تعاىل تعبدا وتقربا اىل اهلل، من ذلك حديث أنس  -أ
ساريتني  رضي اهلل عنه قال: دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم املسجد فإذا  حبل ممدود بني

رتت تعلقت به، فقال النيب صلى اهلل فإذا ف : "ما هذا احلبل؟ فقالوا: هذا حبل لزينب،فقال
)البخاري(، قال ابن حجر: "فيه  -عليه وسلم: حلوه ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فلريقد" 

(، وقوله 4/47)فتح الباري  -احلث على االقتصاد يف العبادة والنهي عن التعمق فيها" 
 -ن فواهلل ال ميل اهلل حىت متلوا، وكان أحب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه" يقو طعليكم مبا ت
 )البخاري(.

يبات اليت اباحها اهلل أو ترك بعض الضرورات  على وجه التعبد، ومن ذلك طحترمي بعض ال -ب
حديث أنس رضي اهلل عنه قال: "جاء ثالثة رهط اىل بيوت أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم 

عبادته، فلما أخربوا كأهنم تقالوها، فقالوا: أين حنن من النيب صلى اهلل عليه  يسألون عن
: أما أنا فأصلي الليل ابدا، أحدهم وسلم، فقد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال

وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج ابدا، فجاء 
له، لكين أصوم وافطر،  ى اهلل عليه وسلم فقال: إين ألخشاكم هلل واتقاكمل اهلل صلرسو 

 )مسلم(. -اصلى وارقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين" و 
 صور أخرى للتشدد تساعد يف فهم معىن الغلو: -ت

o اهلل عليه وسلم غداة  عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال يل رسول اهلل صلى
ْ  مجع: "هلم  قط يل احلصى"، فلقطت له حصيات من حصى احلذف، فما لح أح

وضعهن يف يده قال: "نعم، بأمثال هؤالء، وإياكم والغلو يف الدين، فإنه أهلك من 
 )ابن ماجه(. -كان قبلكم" 

o  (: "وهذا عام يف مجيع أنواع الغلو 9/111)اقتضاء الصراط املستقيم  -قال ابن تيمية
وسبب هذا اللفظ العام رمي احلجارة، وهو داخل فيه، يف االعتقادات واألعمال، 

ضي جمانبه تقباحلجارة الكبار بناء على أهنا أبلغ من الصغار، مث علله مبا ي مثل الرمي
هديهم، أي هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن املشارك هلم يف 

وسلم: "هلك املتنطعون،  بعض هديهم خياف عليه من اهلالك". قال صلى اهلل عليه
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)مسلم(، قال النووي )شرح صحيح  -هلك املتنطعون، هلك املتنطعون"، قاهلا ثالثاٌ 
(: "هلك املتنطعون، أي املتعمقون املغالون اجملاوزون احلدود يف 91/110مسلم 

 اقواهلم وأفعاهلم.
o قوما دد اهلل عليكم، فإن وسلم: "ال تشددوا على أنفسكم فيش قال صلى اهلل عليه

شددوا على أنفسهم فشدد اهلل عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والديار "رهبانية 
نما عملمى آثمارِِهم )أخرجه أبو داود(، قال تعاىل :" -ابتدعوها ما كتبناها عليهم"  مثح  قـمف يـ 

نماهح اإِلجِنيلم ومجمعمل نما نما ِبِعيسمى اب ِن ممر ميمم ومآتـميـ  يف قـحلحوِب ال ِذينم اتـ بـمعحوهح رمأ فمة   ِبرحسحِلنما ومقـمف يـ 
نماهما عملمي ِهم  ِإال  اب ِتغماء ِرض وماِن الل ِه فممما رمعمو هما حمق   تمبـ  بمانِي ة  ابـ تمدمعحوهما مما كم  ومرممح مة  ومرمه 

ِثرٌي مِّنـ هحم  فما رمهحم  ومكم نما ال ِذينم آممنحوا ِمنـ هحم  أمج  ا فمآتـميـ   (.17)احلديد رقم  - "ِسقحونم رِعمايمِتهم
o تكثروا به، وال جتفوا رآن وال تأكلوا به، وال تسقال صلى اهلل عليه وسلم: "اقرأوا الق

 )أمحد(. -عنه، وال تغلوا فيه" 

عباده وما يعرتيهم من النقص  حال اخلطأ والنسيان واإلكراه: من رمحة اهلل العليم بأحوال املؤاخذةعدم  .1
يف حاالت السهو والنسيان، وكذا يف حاالت اإلكراه مراعاة  املؤاخذةوالقصور أن رفع عنهم  عفوالض

(، 111 البقرة) -" رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا"لواقعهم، قال تعاىل على لسان املؤمنني: 
اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ  )أخرجه مسلم(، وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إن -فقال "قد فعلت" 

 )ابن ماجه وابن حيان(. -والنسيان وما أحكرهوا عليه" 
 حال الضرورة: إباحة احملرم .7

تنقسم األقوال واألفعال والعقود والتصرفات اىل مأمور هبا، ملا فيها من املصاحل، ومنهي عنها، ملا فيها 
ى مبفسدة أقل ىل درء مفسدة كرب إورات ملجئة تضطره من املفاسد، لكن قد تطرأ على املكلف ضر 

سدة شرب اخلمر أو أكل امليته إذا مل يوجد غريمها، فمنها، كدرء مفسدة املوت جوعا أو عطشا مب
ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما  "مقتصرا من ذلك على القدر الذي يدفع املفسدة، قال تعاىل: 

َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجس  َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ 
َر بَاٍغ َواَل َعاٍد َفِإنَّ رَبََّك َغُفور  رَِّحيم    (.925)االنعام  -"اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضُطرَّ َغي ْ
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 الرتغيب يف قبول الرخص: .1

اهلل تعاىل من األحكام ختفيفا على املكلف يف حاالت خاصة تقتضي هذا  الرخصة هي ما شرعه
اهلل حيب أن  عاىل، قال صلى اهلل عليه وسلم "إنقبول رخص اهلل ت والوسطيةالتخفيف، ومن االعتدال 

)أمحد والدار قطين(، وقال صلى اهلل عليه وسلم يف مسألة  -تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه" 
 )مسلم(. - يف السفر: "إهنا صدقة تصدق اهلل هبا عليكم فأقبلوا صدقته"قصر الصالة 

 احلث على السماحة يف املعامالت: .1

املعامالت هي ما جيري بني الناس من أمور الدنيا، وهي قائمة على أساس من املشاحة واملشادة ألن  
ث ولذلك حوع من الشحناء والتعادي، كل طرف يسعى لتحقيق مصلحته، وقد يؤدي ذلك اىل ن

قتضاء، والتسامح الشارع احلكيم على التسامح يف البيع والشراء وسائر املعامالت، ورغب يف حسن اال
يف ذلك، حرصا على حسن الصلة، وحفظا لرباط املودة بني  بالسماحةفيه، وبني ما اعده للمتصفني 

ا، وبائعا، وقاضيا، الناس، قال صلى اهلل عليه وسلم: "أدخل اهلل عز وجل رجال كان سهال، مشرتي
 -)النسائي(، وقال: "إن اهلل حيب مسح البيع، مسح الشراء، مسح القضاء"  -اجلنة"  –ومقتضيا 

َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرة  ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأن  : ")الرتمذي(، ورغ بم يف التنفيس على املعسر، قال تعاىل
ر  لَُّكْم ِإن ُكنتُ  ُقوْا َخي ْ (. وقال صلى اهلل عليه وسلم: "حوسب رجل 110 البقرة) -"ْم تَ ْعَلُمونَ َتَصدَّ

ممن كان قبلكم فلم يوجد له من اخلري شيء، إال أنه كان خيالط الناس وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه 
)مسلم(، هبذا املنهج  -أن يتجاوزا عن املعسر، قال اهلل عز وجل: حنن أحق بذلك منه، جتاوزا عنه" 

 يصلح حال الفرد واجلماعة يف عباداهتم ومعامالهتم وسائر أحواهلم. هاملعتدل وحد
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 ثالثا: في مجال األخالق:

بسن اخللق، وجعله عبادة عظيمة يستحق صاحبها جزيل الثواب، ملا هلا من األثر يف تزكية نفس  امر اإلسالم
واإلخاء والتعاون بينهم، فأمرنا بكل فضيلة صاحبها، ويف حسن العالقات بني الناس، وانتشار األلفة واملودة 

 هنانا عن كل رذيلة.و 

(، 2)القلم  -"َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ "وقد زكى اهلل عز وجل أخالق رسوله صلى اهلل عليه وسلم فقال: 
، وعندما سئلت عائشة رضى اهلل عنها عن خلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت: "كان خلقه القرآن"

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوة  َحَسَنة  لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآلِخَر  "به فقال:  باالقتداءوأمرنا 
مل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا" ال صلى اهلل عليه وسلم: "إن من أك(، وق19)األحزاب  -" َوذََكَر اللََّه َكِثيًرا

أبو داود( وقال: "إن من ) -)الرتمذي(، وقال: " إن املؤمن ليدرك بسن خلقه درجة الصائم القائم"  -
وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن ابغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة  أحبكم ايل

؟ قال رون واملتشدقون، فما املتفيهقونالثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون، قالوا: يا رسول اهلل، قد علمنا الثرثا
 )الرتمذي(. -املتكربون" 

حه، وهي ثابته ال تتغري، ومصدر األخالق هو القرآن والسنة، فاحلسن منها ما حسنه الشرع والقبيح ما قب
 السليمة، فالصدق واإلحسان للوالدين، والرمحة، وأداء األمانات، واحلياء، والتواضع، وبذل مع الفطر ومتوافقة

ا القتل، والكذب، املعروف، والعدل، والعفو، وحنوها من خصال اخلري يتفق على حسنها سائر العقالء، أم
أصحاب الفطر السليمة على ، وأكل الربا، وعقوق الوالدين، وحنوها من خصال الشر فيتفق والزىن، والسرقة

أركان حسن اخللق، ومن نظر فيها دها. وقد تأمل ابن القيم نصوص الكتاب والسنة، واستخرج منها اسذمها وف
 -والتزم هبا حاز خريا كثريا وملك زمام نفسه، وصارت األخالق احلميدة من سجاياه املالزمة له، قال رمحه اهلل 

(: "وحسن اخللق يقوم على أربعة أركان، ال يتصور قيام ساقه إال عليها: الصرب، 1/151)مدارج السالكني 
 ."، والشجاعة، والعدلوالعفة

 .والعجلةالصرب حيمله على االحتمال وكظم الغيظ، وكف األذى، واحللم واألناة والرفق، وعدم الطيش ف
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والعفة حتمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وحتمله على احلياء، وهو رأس كل خري، ومتنعه من 
 الفحشاء، والبخل والكذب والنميمة.

عايل األخالق والشيمم، وعلى البذل والعطاء، الذي هو شجاعة حتمله على عزة النفس، وإيثار م والشجاعة
النفس وقوهتا على إخراج احملبوب ومفارقته، وحتمله على كظم الغيظ واحللم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها ميسك 

الصرعة، إمنا بالشديد  م: "ليسل النيب صلى اهلل عليه وسلعناهنا، ويكبحها بلجمها عن النزع والبطش، كما قا
وهي ملكة يقتدر هبا العبد على  )البخاري(، وهو حقيقة الشجاعة -الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب" 

 قهر خصمه.

والعدل حيمله على اعتدال أخالقه، وتوسطه فيها طريف اإلفراط والتفريط، فيحمله على خلق اجلود والسخاء 
ني اجلنب والتهور، وعلى خلق خلق الشجاعة، الذي هو توسط ب ، وعلىذي هو توسط بني الذل والقحةال

 سقوط النفس. ومنشأ مجع األخالق الفاضلة من هذه األربعة.و ، الذي هو توسط بني الغضب واملهانة احللم

 

 في التعامل مع المخالفين من أهل الملة: –رابعا 

خطر آفات العمل اإلسالمي يف تلك الديار الغرب أن أدعوة اىل اهلل يف بالد يرى كثري من العاملني يف حقل ال
هو ما يغشى مسريته من اختالف وما يعيق حركته من فرقة وتشرذم، وأن مرد هذا االختالف يعود اىل اجلهل 

عدم إدراك معظم األطراف للمنهج املعتدل مع اآلخرين، واخللط بني  واتباع اهلوى، وأن مما زاده رسوخا  
ل ـاد، فالتنازع قرين الفشـالصواب، برغم علم مجيعهم مبا يؤدي اليه هذا االختالف من الفس ائل، واحتكارــاملس

َواَل تَ َناَزُعوْا فَ تَ ْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ اللََّه َمَع "واالهنيار، قال تعاىل:  عواالهنزام، ونذير التصد 
م اعتقاديا ميهد السبيل اىل ضياع دينهم وغزوه(. وان تفرق الصف واختالف الكلمة 21)االنفال -"الصَّاِبرِينَ 

حصل من األمة (: "وهذا التفريق الذي 4/291)الفتاوي  -وفكريا وتسلط األعداء عليهم، قال ابن تيمية 
هم العمل بطاعة اهلل مرائها وكربائها هو الذي أوجب تسلط األعداء عليها، وذلك برتكعلمائها ومشاخيها وأ

ورسوله، فمىت ترك الناس بعض ما امرهم اهلل به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، واذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، 
ومن املقرر لدى أهل العلم أن تفاوت  ".، والفرقة عذابا صلحوا وملكوا، فإن اجلماعة رمحةواذا اجتمعو 
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رعية ليس حمذورا لذاته وال يؤدي اىل كل هذه املفاسد، ولكن األنظار وتعدد االجتهادات يف املسائل الف
 اإلشكال يف عدم الوعي بذلك فيفضي األمر اىل التعصب والتحزب، مث التفرق والتعادي.

 وهلذا فإن اجلهود ينبغي أن تنصب على بيان آداب اخلالف واملسالك الصحيحة يف التعامل مع املخالفني.

ف يف اآلراء وجماالت الشورى، وليس املقصود  الفروع الفقهية أو اخلالواملقصود هنا آداب االختالف يف
 (.19،1)مدخل اىل ترشيد العمل اإلسالمي  - االختالف يف أصول االعتقاد.

ف يف الفروع واملسائل االجتهادية واقع يف األمة منذ عصر الصحابة وال سبيل اىل اعتقاد أن اخلال (9
مة البالغة أن تكون أكثر فروع الشريعة قابلة لتفاوت كرفعه: لقد شاء اهلل عز وجل وله احل

)االعتصام  –االجتهادات، حيث مل ينصب على مجيع األحكام الشريعة أدلة قاطعة، قال الشاطيب 
فروع هذه امللة قابلة لألنظار وجماال للظنون، وقد ثبت عن  : فإن اهلل تعاىل بكمته أن تكون(1/911

ف، لكن يف يف إمكان االختال ا عادة، فالظنيات عريقةتفاق فيهاال النظار أن النظريات ال ميكن
 الفروع دون الكليات، فلذلك ال يضر هذا االختالف".

ملخالف يف ذلك، ومل هل عليه قبول تعدد األقوال يف املسائل االجتهادية، وعذر اومن اعتقد ذلك س
 أو يظن أن الصواب اىل جانبه وحده. يتعصب ملذهبه،

ية توسعة على األمة ورمحة هبا، وليس العكس: إن هذا النوع من االختالف بضوابطه الشرع اعتقاد أنه (1
مذهب اتسع يف آخر ما دام له حظ من النظر، قال  ، فإذا ضاق األمر يففيه توسعة على األمة ورمحة

ا عمر بن عبد العزيز: "ما يسرين أن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل خيتلفوا، ألهنم اذ
اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاال، واذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان 

 (.40/10)الفتاوى  -يف األمر سعة 

(: "ومعىن هذا أهنم فتحوا للناس باب االجتهاد، وجواز 1/970)االعتصام  - يبوقال الشاط
جماالت الظنون ال ، ألن جمال االجتهاد و يف ضيق ناجملتهدو االختالف فيه، ألهنم لو مل يفتحوه لكان 

تباع ما غلب على ظنوهنم مكلفني باتباع خالفهم، تتفق عادة، فيصري أهل االجتهاد مع تكليفهم با
اهلل على األمة بوجود اخلالف   يطاق، وذلك من أعظم الضيق، فوسعوهو نوع من تكليف ما ال
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الفروعي فيهم، فكان فتح باب لألمة للدخول يف هذه الرمحة، فكيف ال يدخلون يف قسم "من رحم 
 ربك"؟ فاختالفهم يف الفروع كاتفاقهم فيها، واحلمد هلل".

 اعتقاد أن اهله يف دائرة الرمحة: (4

إذ هو واقع يف األمة منذ عهد  إن ملتزم آداب هذا النوع من االختالف وشروطه من املرحومني،
هتم اىل إزالته وحسمه، باإلضافة اىل ما صح عنهم من اعتباره رمحة وتوسعة دالصحابة، ومل تتجه إرا

، 991)هود  -"َواَل يَ َزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ "قال تعاىل:  على األمة، وقد
ة للناس فريقني: أهل اختالف وأهل رمحة، فالفريق األول من خالف يف أصل امللة ( فمجمعلت اآلي991

من أهل الديانات األخرى، ويلحق هبم أهل الفرق اليت خالفت أهل السنة يف أصل أو أكثر من 
 أصول االعتقاد.

 أما املرحومون فيدخل فيهم املختلفون يف فروع الشريعة كما تقدم.

 خالف يف هذا الباب:اعتقاد أنه ال إمث على امل (2

صلى اهلل عليه وسلم: "إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ  لقوله
 )البخاري(. -فله أجر" 

وإلقراره صلى اهلل عليه وسلم صنيع الفريقني يوم األحزاب حيث أمرهم بصالة العصر يف بين قريظة 
(: "وقد استدل به 7/290)فتح الباري - حيث صلى بعضهم يف الطريق، قال احلافظ ابن حجر 

ان اجلمهور على عدم تأثيم من اجتهد ألنه صلى اهلل عليه وسلم مل يعنف أحدا من الطائفتني، فلو ك
 هناك امث لعنف من أمث".

 (: "ومذهب أهل السنة أنه ال إمث على من اجتهد وإن أخطأ".91/914)الفتاوي -قال ابن تيمية 

على املخالف يف هذه املسائل، وإمنا النصيحة والبيان: ال جيوز اإلنكار باليد على من خالف  ال إنكار (5
يف هذه املسائل، كما ال جيوز التشنيع عليه وال القدح يف دينه وعدالته وال هجره من أجلها، إمنا جيوز 
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ملودة والتقدير. نصحه بالرفق واللني، وبيان ما يعتقده املخالف أصوب والعمل به أحوط، مع كامل ا
(: "العلماء إمنا ينكرون ما أمجع عليه األئمة، وأما 1/14)شرح صحيح مسلم  -  قال النووي

املختلف فيه فال إنكار فيه ... ولكن إن ندبه على جهة النصيحة اىل اخلروج من اخلالف فهو حسن 
 حمبوب مندوب اىل فعله برفق".

فق الصحابة يف مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل (: "وقد ات91/911)الفتاوى - وقال ابن تيمية
اسة يفريق للفريق اآلخر على العمل باجتهادهم، كمسائل يف العبادات واملناكح واملواريث والعطاء والس

 وغري ذلك". 

 يف هذه املسائل مجعا للكلمة وتأليفا للقلوب: املرجوحباستحباب العمل  (1

أو فعل مرجوح فإن مصلحة  ها مع ترك مستحبكلمت  وائتالف فإذا تعارضت مصلحة وحدة اجلماعة
(: "ولذلك استحق 12/915)الفتاوي  -االجتماع أوىل باالعتبار، قال شيخ االسالم ابن تيمية 

املأمومني، مثل أن يكون عنده  تأليفاألئمة أمحد وغريه أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه 
ىل األفضل كانت فصل الوتر أفضل وهو يؤم قوما ال يرون إال وصل الوتر، فإذا مل ميكنه أن يتقدم ا

"... وافقته هلم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصالة خلفهاملصلحة احلاصلة مب
تأليف القلوب برتك هذه املستحبات، (: "ويستحب للرجل أن يقصد إىل 11/917)الفتاوي  - وقال

ألن مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم 
الة يف كر ابن مسعود على عثمان إمتام الصتغيري بناء البيت ملا يف إبقائه من تأليف القلوب، وكما أن

 الف شر".سفر مث صلى خلفه متما، وقال: اخلال

 الوالء: الود، وال ينقض اخلالف يف الفروع ال يفسد (7

(: كان العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم 12/415)الفتاوى  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ِإن   فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ "أمر اهلل تعاىل يف قوله  ااذا تنازعوا يف األمر اتبعو 

ر  َوَأْحَسُن تَْأِويالً  (، وكانوا يتناظرون يف 51)النساء  -"ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
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لة العلمية والعملية، مع بقاء األلفة اصحة، ورمبا اختلف قوهلم يف املسأاملسألة مناظرة مشاورة ومن
 والعصمة وأخو ة الدين".

احتجم فاستفىت مالكا فأفتاه بأنه ال وضوء  (: "ومن املأثور أن الرشيد10/415)الفتاوى  -وقال 
عليه، فصلى خلفه أبو يوسف، ومذهب أيب حنيفة وأمحد أن خروج النجاسة من غري السبيلني ينقض 

يب يوسف: أتصلي خلفه؟، فقال: افعي أنه ال ينقض الوضوء، فقيل ألالوضوء، ومذهب مالك والش
هلل أمري املؤمنني، فإن ترك الصالة خلف األئمة ملثل هذا من شعائر أهل البدع كالرافضة سبحان ا

واملعتزلة، وهلذا ملا سئل اإلمام أمحد عن هذا أفىت بوجوب الوضوء، فقال له السائل: فإن كان اإلمام 
 يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان اهلل! أال تصلي خلف سعيد بن املسيب ومالك بن أنس!".

 ا؟ىت يصبح هذا االختالف مذموم  م (1

إن هذا النوع من االختالف بضوابطه السابقة يكون حممودا، أما إذا خرج عن ذلك وأدى اىل 
التعصب املذموم واخرتاق حرمة األخوة اإلميانية، وتفريق صفوف األمة، ومتزيق وحدهتا، وتفرق الناس 

الوالء والرباء، ويشنع على املخالف ويقدح يف نوعة، ويعتربها معقد بسببه أحزابا، كل يدعو ملقاالت مت
أهله من الرمحة اىل النقمة، ومن اجلماعة اىل الفرقة، فهذا  وعدالته فعند ذلك يصبح شرا، وخيرجدينه 

 اخلالف يكون مذموما يف احلاالت التالية وما شاهبها:

 .التعصب لألمة ومقاالهتم، وجعلها حكما على النصوص الشرعية 
 رق الصف ومتزيق وحدة املسلمني وتفريق كلمتهم.أن يفضي اىل خ 
 .أن يكون معقدا للوالء والرباء 
 .اعتقاد كل فريق أنه وحده على احلق، وأن خمالفه على باطل 

(: "وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا يدعو 10/912)الفتاوى:  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
اىل طريقته، ويويل ويعادي عليها غري النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال ينصب هلم كالما يوايل عليه 

الذين ينصبون األمة، بل هذا من فعل أهل البدع ويعادي، غري كالم اهلل ورسوله وما اجتمعت عليه 
 قون به بني األمة يولون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون".هلم شخصا أو كالما يفر 
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ان العلم بفقه هذا النوع من االختالف وإدراك منزلته يف الشريعة واألحكام املتعلقة به يفضي بإذن اهلل 
تعاىل إىل حل كثري من املشكالت وتذليل العقبات اليت حتول دون حتقيق املؤسسات اإلسالمية يف 

 هدافها.الغرب أل

 في الدعوة والتعامل مع غير المسلمين: –خامسا 

إن الدعوة اىل اهلل تعاىل من أعظم وظائف املؤسسات اإلسالمية يف الغرب، وأشرف املهام املناطة هلم، وذلك 
يستلزم معرفة أحكامها وآداهبا، والعلم باألحكام الشرعية يف التعامل مع غري املسلمني حىت يستقيم منهجها، 

 وتؤيت اجلهود مثارها املرجوة بإذن اهلل.

 شرف الدعوة اىل اهلل ومسوها: (9

إن الدعوة اىل اهلل تعاىل أفضل القربات وأشرف األعمال ملا هتدف اليه من تعبيد الناس لرهبم 
ي ِمَن َوَمْن َأْحَسُن قَ ْواًل مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل ِإنَّنِ "احلق، قال تعاىل: 

 .(901)فصلت –"اْلُمْسِلِمينَ 

 وجوب دعوة غري املسلمني: (1

إن أخص عالقة للمسلم بغريه هي دعوته اىل التوحيد، واحلرص على إخراجه من الظلمات 
رانيهم اىل النور بإذن اهلل، وذلك واجب على كل مسلم، وخيتص بذلك من يعيش بني ظه

-"َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِنيُقْل َهِذِه "من املسلمني، قال تعاىل: 
"وكما أوجب اهلل (: 95/915)الفتاوى  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (، 901)يوسف: 

على نبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم أن يقوم فينذر اىل اهلل فكذلك الدعوة اىل اهلل واجبه 
 ه، يدعون اىل اهلل كما دعا اىل اهلل".على من اتبعه، وهم أمت

والدعوة اىل اهلل واجبه على كل فرد بسب علمه وقدرته، وليست حكرا على العلماء، وذلك 
عين ولو آية"، وممن  ِمنم  اغو ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "بلِّ "أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِني"بني  يف قوله 

 املسلمني ال حيفظ آية من كتاب اهلل؟
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 التدرج يف دعوهتم بدءا بالدعوة اىل التوحيد: (4

لقد بني لنا الكتاب والسنة منهج الدعوة عامة، ودعوة أهل الكتاب خاصة، وذلك بالتدرج 
يف دعوهتم مبتدئني بالكليات االعتقادية مث ما سواها من الفرائض، ذلك ما يفيده حديث 

ىل اليمن فقال له: "إنك تأيت قوما معاذ رضي اهلل عنه حني بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلم ا
لذلك  اأهل كتاب فادعهم اىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأين رسول اهلل، فإن هم أطاعو 
لذلك  افأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعو 

ائهم ...." فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقر 
 )مسلم(.

 توخي أحسن األساليب وأحكمها يف دعوهتم: (2

ينبغي على املسلم احلريص على هداية الناس أن يعرض دين اهلل عز وجل بأقوى حجة 
ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة ”وألطف عبارة ممكنة حىت يقبل الناس منه، قال تعاىل: 

 (، وذلك حىت يتألف قلوهبم، وال يفتنهم عن دين اهلل.915)النحل:  –"َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ 

 أحسن أساليب اجلدل واملناظرة:اتباع  (5

إن أهل الكتاب عندهم علم من حيث اجلملة، وليسوا كالوثنيني وحنوهم، وهلذا فإن دعوهتم 
 تتطلب مزيد علم بدين اإلسالم ومبا يف دينهم من التحريف، فعلى من يتصدر لدعوهتم أن

بأن يكون باليت هي  والنصارىيستعد لذلك، وهلذا فقد حدد اهلل تعاىل أسلوب جمادلة اليهود 
َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل "ناعا وحجة، وباليت هي أحسن أسلوبا وحكمة، قال تعاىل: قأحسن إ

 (.21)العنكبوت:  –"اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 

 حترمي سبب آهلتهم: (1

ذلك اىل وقوعهم عن جهل  عز وجل عن سب آهلة الكفار وعيبها حىت ال يفضيهنى اهلل 
واعتداء يف سب اهلل سبحانه وتعاىل، كما أنه يفضي اىل استحكام العداوة وغلق باب احلوار 
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َه َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسبُّوْا اللَّ "ومنافذ الدعوة اىل اهلل، قال تعاىل: 
 (.901)األنعام:  –"َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ 

 

 الرفق هبم والصرب على أذاهم: (7

ِبل الناس عليه، قدوته يف ذلك حممد  على الداعية أن يكون رفيقا حليما لينا سهال حىت يـحق 
ُكنَت فَِبَما رَْحَمٍة مَِّن اللَِّه لِنَت َلُهْم َوَلْو  "سلم، كما قال تعاىل يف شأنه: صلى اهلل عليه و 

(، وقد قرر القرآن الكرمي أن 951)آل عمران:  –"َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ 
من أعظم املنازل عند اهلل، ملا فيه من  باإلحسانرد اإلساءة اليت قد يتعرض هلا الداعية 

اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدَفْع َوال َتْسَتِوي "االنتصار على النفس والشيطان إرضاء هلل تعاىل: 
َنُه َعَداَوة  َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميم  َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ الَّ  َنَك َوبَ ي ْ ِذيَن بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَ ي ْ

اِن نَ ْزغ  فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِإنَُّه ُهَو َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَ 
 (.41 – 42)فصلت: –"السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 

 سالم واجتناب باطلهم وهلوهم:حسن التمسك باإل (1

متميزا يف  لعله من نافلة القول التذكري بأن على املسلم أن يكون قدوة حسنة صاحلة وأمنوذجا  
تنب ما عليه املدعوون من الباطل وما يف جي التمسك بدينه عقيدة وشريعة وأخالقا، وان

 عدوا عنه، وفتنوا يف موقفهم من اإلسالم وأهله.اجملون، وإال سخروا منه وابتو حياهتم من اللهو 
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 بّر األقارب غري املسلمني: (1

األقارب املشركني واإلحسان اليهم، وأن ذلك غري الرباء املطلوب  أمر اهلل عز وجل بصلة
َوِإن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  َفال ُتِطْعُهَما "شرعا، قال تعاىل: 

نْ َيا َمْعُروفًا ُهَما ِفي الدُّ  (.95)لقمان:  –"َوَصاِحب ْ

فسالت  –يف عهد قريش وهي مشركة  –وعن أمساء بنت أيب بكر قالت: "أتتين أمي راغبة 
 )متفق عليه(. - نعم" النيب صلى اهلل عليه وسلم: "أصلها؟ قال:

 تبادل الرب والصالت مع غري املسلمني إذا مل يكونوا حماربني: (90

شرع اإلسالم بذل املعروف لغري املسلمني إذا كانوا غري حماربني، ملا يف ذلك من السماحة 
َهاُكُم "اليت هي من املداخل احلسنة للدعوة، وتأليف القلوب على اإلسالم، قال تعاىل:  ال يَ ن ْ

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا  اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ
(، وقد قبل الرسول صلى اهلل عليه وسلم 1)املمتحنة:  –"ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

اإلمام أمحد وغريه عن علي رضي اهلل عنا قال:  هدايا غري املسلمني، من ذلك ما رواه
"أهدى كسرى لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقبل منه، واهدى له قيصر فقبل، وأهدت له 

 ك فقبل منها".و املل

 جواز الوقف والوصية منهم وعليهم: (99

ز أن أو لبين فالن وحنو ذلك، كما جيو  ألقاربهجيوز أن يقف املسلم أو يوصي ملعني منهم، أو 
حكم اهلل ورسوله  مبال، والضابط يف مجيع ذلك موافقةيقف الذمي او يوصي للمسلمني 

 صلى اهلل عليه وسلم يف الوصية والوقف.

 م:ركتهم يف مناسباهتم الدينية وشعائرهاشحترمي التشبه هبم وم (91
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املناسبات الدينية كاألعياد وحنوها هي من أخص ما تتميز به الشرائع، وهي من مجلة شرعتها 
َهاًجا"ومناهجها ومناسكها اليت قال اهلل فيها:  )املائدة  –"ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

قال ابن تيمية: "فال  (،17)احلج:  –"ُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم نَاِسُكوهُ : "(، وقال21
العيد  فرق بني مشاركتهم يف العيد وبني مشاركتهم يف سائر املناهج، فإن املوافقة يف مجيع

اقتضاء ) –عه موافقة يف بعض شعب الكفر..."موافقة يف الكفر، واملوافقة يف بعض فرو 
البالد  . وال جيوز هلم أن يظهروا شعائرهم التعبدية إذا كانوا يف(101 الصراط املستقيم

(. وال 11/155)انظر الفتاوى  –اإلسالمية ألنه ال جيتمع شعائر الكفر مع شعائر اإلسالم 
يسمح هلم مبا فيه قوة هلم ولدينهم، وال يعني أو يشري بذلك إال: منافق، أو صاحب غرض 

 (.11/121/124)انظر الفتاوى  –فاسد، أو جاهل 

وافقة يف أعيادهم ومناسباهتم حىت ولو كانت وال حيل للمسلمني أن يظهروا هلم أي نوع من امل
من ذبح "املوافقة من دون ختطيط وقصد. حىت قال بعض اصحاب اإلمام مالك رمحه اهلل: 

 (.945)انظر اقتضاء املستقيم  –بطيخة يف أعيادهم ذبح خنزيرا" 

رمحه اهلل بتكفري من تشبه بالكفار يف لباسهم  ةحنيفوقال بعض اصحاب اإلمام أيب 
لو بالقليل هو سبب لنوع من اكتساب أخالقهم اليت و وأعيادهم: و "مشاهبتهم يف أعيادهم 

 . والدليل على حترمي ذلك من طريقني:(191)اقتضاء الصراط املستقيم  –هي ملعونة" 

سلفنا الصاحل فيه مفسدة موافقتهم، األول: عام: ألن موافقتهم فيما ليس من ديننا وال عادة 
وتفويت مصلحة خمالفتهم. وألنه من البدع احملدثة ومن سبيل املغضوب عليهم والضالني، 

 وقد حرم علينا اتباع سبيلهم وأعيادهم من سبيلهم.

 –الثاين: خاص: ورد النص على حترمي أعياد الكفار بالكتاب والسنة واإلمجاع واالعتبار 
 (.117، 910ستقيم )انظر اقتضاء امل

فإذا كان حكم أعيادهم ومناسباهتم التعبدية كذلك فال جيوز حضورها اذا دعي اليها، حىت 
(. وال جيوز دخول كنائسهم وبيعهم 910)انظر اقتضاء الصراط املستقيم  –للنزهة والفرجة 
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ر )انظ –س من حضوره أعيادهم فال بأيوم عيدهم، وأما حضور ما يبيعونه يف األسواق يف 
(، وكذلك إحضار أنواع املبيعات وبيعها يف األسواق هلم 910ط املستقيم ار اقتضاء الص

(. وال جيوز للمسلم أن يهدي هلم أو 101)انظر اقتضاء الصراط املستقيم  –ولغريهم 
(. 149)انظر اقتضاء الصراط املستقيم  –ألحدهم شيئا يف عيدهم وال أن يبارك له ويهنئه 

للعب يف أعيادهم، وال ختصيصها بأي نوع من األفعال حىت ح والسرور واوال جيوز اظهار الفر 
(. 912، 912)انظر اقتضاء الصراط املستقيم  –ولو كان عبادة كالصوم بنية املخالفة هلم 

وهلذا هنى الفقهاء أو كثري منهم من فعل ذلك هبذه النية "ألجل ما فيه من تعظيم "ّما" 
 (.915ملستقيم )انظر اقتضاء الصراط ا –لعيدهم 

 جواز املشاركة هلم يف اهلدي الظاهر بشروط، مع احلذر: (94

جو ز أهل العلم للمسلم مشاركة غري املسلمني يف مناسباهتم غري الدينية إذا اضطر لذلك 
حال االستضعاف وخوف الضرر، أو إذا كان يف حضوره مصلحة دينية معتربة، قال ابن 
تيمية: "إن املخالفة للكفار ال تكون إال مع ظهور الدين وعلوه باجلهاد وإلزامهم باجلزية 

ن املسلمون يف أول األمر ضعفاء مل تشرع املخالفة هلم، فلما كمل الدين والصغار، فلما كا
وظهر وعال، شرع ذلك، ومثال ذلك اليوم: لو أن املسلم بدار حرب، أو دار كفر غري 
حرب، مل يكن مأمورا باملخالفة هلم يف اهلدي الظاهر، ملا عليه يف ذلك من الضرر، بل قد 

كهم أحيانا يف هديهم الظاهر، إذا كان يف ذلك يستحب للرجل، او جيب عليه ان يشار 
مصلحة دينية من دعوهتم اىل الدين، واالطالع على باطن أمورهم إلخبار املسلمني بذلك، 

)اقتضاء الصراط املستقيم  –أو دفع ضررهم عن املسلمني، وحنو ذلك من املقاصد الصاحلة" 
9/291.) 

ة يف األمور الظاهرة توجب مشاهبة يف ومع هذا فقد حذر العلماء من ذلك ألّن "املشاهب
الذين عاشروا  والنصارىاألمور الباطنة على وجه  املسارقة والتدريج اخلفي، وقد رأينا اليهود 

 ينا املسلمني الذين أكثروا معاشرة اليهود والنصارى همأاملسلمني أقل كفرا من غريهم، كما ر 
 (.9/291الصراط املستقيم )اقتضاء  –سالم" أقل إميانا من غريهم ممن جرد اإل
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 اهم:عيادة مرض (92

جتوز عيادة مرضى غري املسلمني، وخباصة اذا ارتبطت مبقصد شرعي كالدعوة اىل اإلسالم أو  
كف أذاهم عن املسلمني، أو تأليفهم على الدين، ملا رواه البخاري عن أنس رضي اهلل عنه 

فأتاه النيب صلى اهلل عليه قال: كان غالم يهودي خيدم النيب صلى اهلل عليه وسلم فمرض 
وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم فأسلم، فخرج 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول: "احلمد هلل الذي أنقذه من النار".

 السالم عليهم: (95

)زاد املعاد  –رد السالم على غري املسلمني، وهو الصواب  ذهب اجلمهور اىل وجوب
(، أما ابتداؤهم بالسالم ففيه خالف، واألظهر جوازه وأن يكون بلفظ اإلفراد ودون 1/215

ذكر الرمحة، قال الطؤري: "قد روي عن السلف أهنم كانوا يسلمون على أهل الكتاب، وفعله 
 ايبدؤو ابن مسعود بدهقان صحبه يف طريقه فقال له علقمه: يا أبا عبدالرمحن أليس يكره أن 

ال ا حيمل حديث "ال تبدؤوا اليهود و بالسالم؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة. وعلى هذ
بالسالم" على ما اذا كان لغري سبب أو على بعض احلاالت، وحيمل ما ورد يف  النصارى

الصحيحني من سالم النيب صلى اهلل عليه وسلم على جملس يف أخالط من املسلمني وعبدة 
كان لسبب من قضاء حاجة أو حق صحبة أو جواز أو سفر وحنو األوثان واليهود على ما  

 ذلك.

 غري الدينية: مناسباهتمحكم هتنئتهم يف  (91

لقد تقدم أن التهنئة بشعائرهم الدينية حرام باإلمجاع، أما التهنئة يف مناسباهتم العامة  
، كالزواج، وقدوم مولود أو غائب وحنو ذلك فجائز، مع احلذر يف اللفظ املستخدم لذلك

 ة، وتأليف هؤالء على الدين.و فإذا عمل هذا بضوابطه الشرعية فإن له أثرا حسنا على الدع
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 تعزيتهم وتشييع جنائزهم: (97

ذهب اجلمهور، اىل جواز تعزية املسلم للكافر، وأن يقول: "هلل السلطان والعظمة" أو "ال 
يع املسلم جلنازة يصبك إال خري"، وحنو ذلك من األلفاظ. كما أجاز الشافعية واحلنفية تشي

 الكافر، وخباصة إذا كان يف ذلك مصلحة دينية أو درء مفسدة.

 حكم الصالة يف معابدهم: (91

ذهب اجلمهور اىل كراهة الصالة يف الكنائس وغريها من معابد املشركني، وعللوا ذلك بوجود 
شيطان  الصور فيها، وألهنا ملعونة، وألنه ال يتعبد اهلل يف بيوت أعدائه، وألهنا مأوى ال

كاحلمام، وقال ابن تيمية: "والصحيح أنه إن كان فيها صور مل يصل فيها ألن املالئكة ال 
 تدخل بيتا فيه صورة، واما إذا مل يكن فيها صور فقد صلى الصحابة يف الكنيسة".

ا اضطر ماكن أخرى ومل حيتج اليها، أما إذواالوىل باملسلم أن ينأى عن ذلك إذا توافرت له أ
ة فيها كخوف برد شديد أو عدو أو عدم توافر حمل آخر جازت بال كراهة وال اىل الصال

 ، واهلل أعلم.عليه إعادة
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 المبحث الثاني
 المنهج المعتدل ضرورة واقعية

عباده وتعبدهم به هو سبيل السعادة، ومعقد النجاح والفالح يف ل الذي شرعة اهلل لإن ذلك املنهج املعتد
درك هذه احلقيقه، فكلما متّسك الناس بذلك املنهج خرة، وإن املتأمل يف واقع الناس يالدنيا، والفوز يف اآل

وجدهتم يعيشون يف سعادة ومودة وسالم، وكلما ابتعدوا عنه وجدهتم يعيشون يف شقاء ويصطلون بنار الفرقة 
 والفنت املهلكة.

 واقع المؤسسات االسالمية في امريكا: –أوال 

 املسلمة يف أمريكا ومؤسساهتا:نبذة خمتصرة عن اجلالية  -أ

  تنمو اجلالية املسلمة ومؤسساهتا يف أمريكا منوا سريعا، حيث تشري الدراسات واإلحصاءات
منهم  %44املتعلقة باملسلمني يف أمريكا إىل أن عددهم يقارب عشرة ماليني نسمة، 

 من أجناس متعددة. %94عرب، و  %15أفارقه أمريكيون، و  %40آسيويون، و 
 عدد املساجد يف أمريكا حوايل ألفي مسجد، ويزيد عدد املصليات على ثالثة أالف. غليب 
  من العدد اإلمجايل للمسلمني. %10يقدر عدد مرتادي املساجد مبليوين نسمة، أي 
  مدرسة، أما مدارس هناية األسبوع فال يكاد خيلوا منا مسجد  400تزيد املدارس املنتظمة على

 أو مصلى.
  (%63)جدا، ومستقرة، واكثرهم  عاليةمعدالت دخول غري املسلمني لإلسالم يف أمريكا 

فردا اإلسالم بكل مسجد خالل العام، غري أن  91فارقة الذكور، ففي املتوسط يعتنق من األ
نصف املسلمني اجلدد فقط يرتادون املساجد، واقل من نصف مرتادي املساجد فقط 

 يستمرون على إسالمهم.
  32دخول النساء لإلسالم نسبة%. 
  تدار املساجد من قبل أعراق وأحزاب ومجاعات متنوعة، وبعضها يعود بالنظر اىل جهات

 رمسية إسالمية.
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 يعانون  %20يعانون بعض الصعوبات، و  %30حوايل نصف املساجد بالة مالية مستقرة و
 صعوبات شديدة.

 وى العلمي حيث أن مخسني باملائة يتماز معظم مرتادي املساجد بصغر السن وارتفاع املست
 سنة. 45تقل أعمارهم على  %47من خرجيي اجلامعات، و 

 80%  ألف دوالر سنويا. 10من املسلمني تزيد دخوهلم على 
  من املساجد يعتربون أنفسهم من أهل السنة واجلماعة. %90حوايل 
  ات األمريكية أعلنوا عن موافقتهم بشدة على ضرورة توغل املسلمني باملؤسس %77حوايل

 ومشاركتهم يف العملية السياسية.
 82% .يعتربون أمريكا بلدا متقدما ينبغي التعلم منه 
 35% .يعتربون أمريكا مثاال للحرية والدميوقراطية 
 28% .يعتربون اجملتمع األمريكي فاسدا أخالقيا 
 15% .يعتربون اجملتمع األمريكي معاديا لإلسالم 
  من األئمة ال حيملون شهادات جامعية. %60حوايل 
  توجد مؤسسات تعليمية قليلة جدا تبذل التعليم الشرعي اجلامعي أمهها: معهد العلوم

 اإلسالمية والعربية يف أمريكا، واجلامعة األمريكية املفتوحة.

 املميزات اليت هتيأت للجالية املسلمة يف أمريكا: -ب

يتهيأ لغريهم من فرص الدعوة وأسباب النجاح والقوة لقد هتيأ للمسلمني يف امريكا ما مل 
 والتمكن، من ذلك:

 حرية التدين وحرية اللباس الشرعي. (9
 حرية القيام بالدعوة. (1
 حرية إقامة املؤسسات اإلسالمية. (4
 حرية تكوين اجلماعات واألحزاب. (2
 عدم تعصب أهل البلد ضد اإلسالم. (5
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 يكا.ة احلكومة األمريكية لإلسالم داخل أمر عدم حمارب (1
 حرية التعليم اإلسالمي وإنشاء املدارس. (7
 تفهم اجملتمع األمريكي، وقابليته للحوار. (1
 سهولة أسباب العيش. (1

 علو املستوى الثقايف واملعيشي ملعظم أفراد اجلالية. (90
 منع أنظمة البلد للتمييز الديين والعنصري. (99

 الية من هذه اخلصائص؟:ة اجلدمدى استفا -ت

وا كثريا من ئصها إىل حد كبري فأنشأاصاملسلمة من مميزات أمريكا وخلية لقد استفادت اجلا
سالمية واملدارس، واملؤسسات السياسية، واألندية الثقافية والطالبية وغريها، املساجد واملراكز اإل

 ببعض الناشئة. ملسلمني والعنايةونتج عن ذلك خري كثري يف حفظ شعائر كثري من ا

.. كثري على مستوى مناهج الفهم والتلقي، وعلى مستوى السلوك واىل جانب هذا اخلري يوجد .
 والعالقات بني املسلمني، ومن أسباب ذلك ما يلي:

م الشرعية بالتوجيه والتعليم غالبا، حيث يقوم مبعظم غري املتخصصني يف العلو  قيام (9
 النشاطات اإلسالمية طالب اجلامعات بسب اجتهادهم.

كثريا ما يتصدر إلدارة املراكز وإمامة املساجد من طال مقامه هبذه البالد وعاش حياة  (1
أهلها، مث هداه اهلل فأراد أن يساعد غريه على التوبة، وبذل جهده خلدمة املسلمني 

، وقد يتحقق فيه شرط االخالص، لكنه بعيد عن حتقيق شرط املزجاةمستخدما بضاعته 
 يعطيه.الصواب فإن فاقد الشيء ال 

أساء البعض أنظمة احلرية يف البلد فبادروا بإنشاء مؤسسات إسالمية ألغراض خمتلفة،  (4
 وأداروها بسب فهمهم وعلمهم.

تستمد مادة معظم الدروس املسجدية من اجملالت والكتب املعاصرة، وتتم بطريقة  (2
 عشوائية.
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لقيامها على  يعتمد تعيني معظم مدرسي املدارس اإلسالمية على سياسة سّد الفراغ، (5
 التطوع، أو مبرتبات زهيدة ال جتذب املتخصصني.

كثريا ما يكون القرار يف املساجد واملراكز ألهل النفوذ يف اجلالية بقطع النظر عن مدى  (1
 استقامتهم على اجلادة وعلمهم بأحكام الشريعة.

حنرافها حتول كثري من املشاريع اإلسالمية إىل وظائف يتمسك هبا من ارتبط رزقهم هبا وا (7
 عما أسست من أجله، وهو خدمة اإلسالم واملسلمني.

الذي حيتكم الناس اليه، فعمل كل مبا يروق له، واستفحلت  غياب سلطان الشريعة (1
 املشكالت، وتطاول املسلمون على بعضهم.

ستفادة مما اال ضعف تقدير العلم والعلماء، وما يرتتب عليه من خسارة فادحة بتضييع (1
 .حيملونه من اهلدى

 عدم العناية بتعليم املسلمني اجلدد ورعايتهم. (90
عدم العناية برتبية الناشئة على اإلسالم. وقد نتج عن ذلك خلل واضح يف طرق الفهم  (99

 والتلقي، واحنراف بنيِّ عن املنهج املعتدل، يف العمل وأساليب التعامل.

 اسد المترتبة على الخلل في المنهج:المف –ثانيا 

عن بعد لواقع اجلاليات املسلمة يرى عالمات خري طيبة نسأل اهلل تعاىل أن تزداد، ولكن ه كلما اقرتب  رإن الناظ
منها وعاش معها وشارك يف فعالياهتا ازداد على الوجه اآلخر للحقيقة، فقد قل العلم الشرعي يف هذه البالد، 

لعدل واإلنصاف، وضاع كثري من احلق، وانتشر كثري من اجلهل، وشاعت البدع والفرقة واالختالف، وقل  ا
وجهون األكفاء، وكثرت اجلماعات وحتكمت الشهوات، وتنوعت الشبهات، وقل الدعاة والعلماء وامل

واألحزاب والزعامات، وعددت الوالءات، وتنوعت املرجعيات، وتفرقت الكلمة، وتشعبت املقوالت، واختلفت 
 هج، ومن مظاهر ذلك ما يلي:نملاآلراء .. هذه كلها نتائج طبيعية للخلل يف ا

o مريكيني، ولكل مؤسساهتم ومساجدهم اىل عرب، وعجم وافدين، وأفارقة أ املسلمني يف أمريكا انقسام
ة من حيث اجلملة، ويكاد ينعدم التعاون بينهم، هذا من حيث األعراق، اما من قلومراكزهم املست

 ية، واإلمساعيلية وغريها، ولكل مؤسساهتم.حيث املعتقد فمنهم السنة، والشيعة، والصوفية، واألمحد
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o .انقسام العرب اىل إسالميني وعلمانيني، ولكل مؤسساهتم 
o .انقسام العرب اإلسالميني إىل سلفيني وتبليغيني وحتريريني وإخوان مسلمني وغريهم، ولكل مؤسساهتم 
o مجع التربعات وحنو  منع كثري ممن تقدم غريهم من اعتالء منابر مساجدهم، أو إلقاء الدروس فيها أو

 ذلك.
o .تعصب األتباع وحتزهبم ألشخاص أو مجاعات أو أحزاب، يوالوهنم ويعادون من خالفهم 
o .الوقيعة يف كثري من علماء األمة األخيار، ورد فتاواهم 
o عيف من الفتاوى والبحث عن شواذ مقوالت العلماء من ذلك قول الرتحيب بالرخص املستهجنة والض

با يف دار احلرب، بل منهم من يرى حل مال األمريكيني ومنهم من أضاف حل الكثريين جبواز الر 
 نسائهم.

o !دعوة البعض اىل اعتزال اجملتمع األمريكي وترك الدراسة والعمل 
o .ويف املقابل هناك من انسلخ من ِقيمِمِه وذاب يف اجملتمع األمريكي ذوبانا كامال 
o  ،والتآكل يف تردادها والتناحر من أجلها.نقل معظم اجلاليات ملشاكل بالدهم معهم 
o .ثورة الكثريين ونقمتهم على كل ما هو رمسي أو له عالقة باحلكومات اإلسالمية 
o .وجود بعض اجلماعات اليت تتوهم أن هلا بعض صالحيات الدولة كالقضاء والتعزير وحنو ذلك 
o  امريكا والعيش يف البالد بوجوب هجرة املسلمني األمريكيني خارج وجود توجه قوى لدى البعض

 العربية واإلسالمية.
o  اجملازفة بكالم غري مسؤول يف كثري من احملاضرات واخلطب، من ذلك أن املسلمني يف مبىن براءة

اجلمعة، فخطب هبم  حكومي، قد بذلوا جهودا حىت حصلوا على مكان لصالةاالخرتاع، وهو 
 صلى، وحرم املسلمون من ذلك اخلري.شخص حول احلاكمية ووجوب إقامة اخلالفة، فأغلق امل

o تديات التقارب بني األديان.ناملشاركة السلبية للمسلمني يف منظمات وم 
o .بروز ظاهرة زوج املسلمات من غري املسلمني 
o  ج املسلم من غري املسلمة يف الكنيسة، هذا شرط لدى الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة ا كثريا ما يتم زو

 ج.الشرقية لالعرتاف بالزوا 
o بعض املسلمات اجلديدات مع أزواج غري مسلمني جلهلهم باحلكم الشرعي ولعدم وجود من حيل  بقاء

 محش كالهتن .
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o يف العلوم الشرعية على الفتوى. جرأة كثري من الشباب وغري املتخصصني 
o يا املهمة، وفتنة العامة بذلك.اتضارب الفتوى يف كثري من القض 
o  لإلصالحاجتاه البعض اىل منحى العنف يف التعامل مع اآلخرين، وقد استدعيتح مرة ألحد املساجد 

بني اإلمام وأتباعه وبني معارضيهم، ومل نكد نبدأ اجللسة حىت حتول املسجد إىل حلبة مصارعة 
 ومالكمة بني الفريقني!

o احد، وقد انضاف اىل ذلك عدم تفاق على يوم عيد الفطر يف املدينة الواحدة واملسجد الو عدم اال
 تفاق على عيد األضحى أيضا يف العام املنصرم.اال
o  ضياع أصوات املسلمني وتبديد أمواهلم يف انتخاب الرؤساء ورجال الكنغرس، والعجز عن الرتتيب مبا

 يصون ذلك.
o ة، مما ميثل ضياع كثري من ناشئة املسلمني وشباهبم ذكورا وإناثا، وانصارهم يف بوتقة احلياة األمريكي

 اإلسالم يف أمريكا. لخطرا كثريا على مستقب
o  شيوع ظاهرة الزواج من غري املسلمات، وظهور مثراهتا النكدة يف األوالد وعدم استقرار األسرة، وبعدها

 عن دين اهلل.

 هج ومجاالته:نضرورة تصحيح الم –ثالثا 

 مقرتحات عامة: -أ

والتلقي والعمل حىت ترتفع تلك املفاسد، وحيسن أداء ندرك مما تقدم ضرورة تصحيح مناهج الفهم 
اجلالية لرسالتها، فتعىن مبا ينفعها ويصلح شأهنا وخيدم دينها وأمتها، ومن املقرتحات هبذا 

 اخلصوص ما يلي:

 .التذكري بضرورة تقوى اهلل عز وجل وخشيته واالستعداد للقدوم عليه 
  اهلل.العمل على تصحيح العقيدة والفهم الصحيح لدين 
 .احلرص على حتقيق االخالص هلل تعاىل، وصحة املتابعة للنيب صلى اهلل عليه وسلم 
 الفني.العدل واإلنصاف مع املخ 
 الشرعي النافع، وتوقري العلماء واالنتفاع بعلمهم. طلب العلم 
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  تعلم الفرق بني مسائل االمجاع ومسائل اخللف ومسائل االجتهاد، وما يتعلق هبا من أحكام
 يف التعامل مع املخالفني.وآداب 

 .التحلي بالصرب واحتساب األجر عند اهلل وحده 
 .شغل النفس مبا ينفعها من الطاعات والقربات 
  عرضه.و استحضار حرمة دم املسلم 
 .نبذ التعصب والتحزب 
  هادئاالستماع إىل الرأي املخالف بأدب، والرد عليه بأسلوب. 
 ملسلمني.محل هم اإلسالم، والتكافل االجتماعي مع ا 
 .اغتنام الوقت وتنظيمه واحلفاظ عليه 
 م من أتباع وزوجه وأوالد، وحسن توجيههم وتنشئتهم.هتقوى اهلل فيمن اسرتعاك اهلل إيا 
 .االمتناع عن اجملادلة املفضية إىل النزاع 
 .نقد اآلراء دون األشخاص واهليئات واجلماعات 
 .التنزه عن العجب والكرب والشهرة والتصدر 

 عملية:مقرتحات  -ب

سالمي يف أمريكا، ومن له إسهام ودعم ونفوذ إىل تأمل املقرتحات أدعو قيادات العمل اإل 
التالية، وهي قد تبدوا بعيدة املنال، ولكن لو جتمعت عليها اهلمم فهي ممكنة بإذن اهلل، ولو نظرنا 

الرسالة فأهل إىل غرينا من األمم لوجدنا عندهم من املؤسسات ما هو أضخم من هذا بكثري، 
 اخلامتة أوىل بكل ما فيه خري ومصلحة:

  اإلسالميةتأسيس جملس عام للدعوة والتعليم على مستوى أمريكا يكون فيه ممثلون للمراكز 
 باإلضافة إىل عدد من العلماء لوضع اخلطط الدعوية والتعليمية واإلشراف على تنفيذها.

  املساجد واملراكز، ويصدر دورية شهرية للفتوى تكوين جملس للفتوى حتول اليه مجيع املسائل من
 توزع على املسلمني يف أمريكا.

 .اإلكثار من الدعاة، وعمل برامج حمددة هلم، وترتيب متابعة التنفيذ 
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  عمل معايري حمددة لألئمة والدعاة واملعلمني، وترتيب تعيينهم عن طريق اجمللس العام للدعوة
 والتعليم.

 ية من حيث إنشاؤها ومناهجها ومعلموها.العناية باملدارس اإلسالم 
 .ترتيب برامج دورية قاره للدورات العلمية على مستوى كل والية 
  إلزام املؤسسات اإلسالمية املتصدرة للعمل السياسي والعالقات مع غري املسلمني مبستشارين

 شرعيني وإخضاع عملها لرقابة اجمللس العام للدعوة والتعليم.
 غة العربية والشريعة اإلسالمية للمسلمني األمريكيني يف البالد العربية بطريقة هتيئة فرص تعليم الل

مدروسة، بيث خيتار جمموعة من كل والية سنويا برتشيح من املساجد واملراكز واملدارس، 
 وتعيينهم بعد خترجهم يف مواقع خلدمة اإلسالم يف بالدهم.

 .عمل مؤسسات تعين باملسلمني اجلدد 
 ج خاصة بالناشئة والشباب ذكورا وأناثا.الرتتيب لربام 
 .عمل مؤسسات للخدمات االجتماعية والعناية باملرأة املسلمة 
  الرتتيب ملؤمتر علمي سنوي، تطرح فيه بوث جادة لتصحيح املنهج ومناقشة املشكالت والنوازل

 املستجدة، وتنشر نتائجه وتوزع على املساجد واملدارس واملراكز اإلسالمية.
 ؤسسات مالية قوية، تساعد املسلمني على بناء منظومة اقتصادية غري ربوية.تأسيس م 

نبينا حممد وعلى آله  لى اهلل وسلم وبارك علىيل، وصوباهلل التوفيق، وهو سبحانه اهلادي إىل سواء السب
 وصحبه وسلم.
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