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األصول الشرعية عند حلول الشبهات

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممد بن عبد اهلل نبيه ورسوله وصفيه وخليله ،أرسله اهلل بني يدي الساعة بشريا
ونذيرا ،مبرشا باجلنة ملن اتقى اهلل  -جل وعال  -وأطاع الرسول ،ومنذرا وخموفا
من عذاب اهلل والنار ملن خالف أمر اهلل  -جل وعال  -وعىص الرسول  -عليه
الصالة والسالم .-
واهلل أسأل أن جيعل اجلميع ممن من اهلل عليهم بالبرص النافذ عند حلول
الشبهات ،وبالعلم النافع ،الذي هو للقلوب حياة ومدد.
واهلل  -جل وعال  -جعل الوحي يف القرآن ممثال باملاء؛ ألن به حياة القلوب،
وألن به صحة النظر واإلدراك عند حلول املشتبهات وظهورها.

( )

( ) أصل هذا املؤلف كلمة ملعايل الوزير موجهة إىل طالب العلم والدعاة والوعاظ واخلطباء واملرشدين بالوزارة يف
الرياض يف شعبان  211هـ .
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متهيد

اإلميان بالقضاء والقدر
ما يؤمن به املسلم
( ) بأن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه.
( )1وبأن القضاء والقدر ماضيان.
ولكن قضاء اهلل  -جل وعال  -وقدره مرتبطان بالعلل الكونية ،والعلل الشرعية.
أسباب االبتالء وأنواعه
( ) يصيب اهلل  -جل وعال  -أمة اإلسالم مبا يصيبها بسبب ذنوهبا تارة ،وابتالء
واختبارا تارة أخرى.
( )1يصيب اهلل  -جل وعال  -األمم غري املسلمة مبا يصيبها إما عقوبة ملا هي عليه
من خمالفة ألمر اهلل  -جل وعال  -وإما لتكون عربة ملن اعترب ،وإما لتكون ابتالء للناس،
وبعد ذلك االبتالء فهل يكتب هلم النااة أو ال
قال اهلل  -تعاىل { :-

          

             

[ ) ( }      العنكبوت]24 :
وهذا يف العقوبات اليت أصيبت هبا األمم ،العقوبات االستئصالية العامة ،والعقوبات
اليت يكون فيها نكاية ،أو يكون فيها إصابة هلم.
( )3تصاب األمة بأن يبتليها اهلل  بالتفرق فرقا ،بأن تكون أحزابا وشيعا ،ألهنا
تركت أمر اهلل  -جل وعال .-
( )2تصاب األمة باالبتالء بسبب بغي بعضهم على بعض ،وعدم رجوعهم إىل العلم
العظيم الذي أنزله اهلل  -جل وعال .-
( ) سورة العنكبوت آية . 24 :
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قال اهلل  -تعاىل  -فيما قصه علينا من خرب األمم الذين مضوا قبلنا{ :

 

[ ) ( }            آل عمران.] 1 :
وقال  -سبحانه { :-

                     

[ )1( }  البينة.]2 :
عند أهل الكتاب العلم النافع ،ولكن تفرقوا بسبب بغي بعضهم على بعض ،وعدم
رجوعهم إىل هذا العلم العظيم الذي أنزله اهلل  -جل وعال  ،-تفرقوا يف العمل ،وتركوا
بعضه.
( )5يصاب قوم باالبتالء بسبب وجود زيغ يف قلوهبم ،فيتبعون املتشابه.

قال اهلل  -جل وعال  -يف شأهنم{ :

        

[ )3( }           آل عمران.]7 :
فليس وجود املتشابه سببا يف الزيغ ،ولكن الزيغ موجود أوال يف النفوس.
فاهلل  -سبحانه  -أثبت وجود الزيغ يف القلوب أوال ،مث اتباع املتشابه ثانيا ،وقد

جاءت (الفاء) يف قوله  -جل وعال  )2( }  { :-إلفادة الترتيب والتعقيب.

ففي النصوص ما يشتبه ،لكن من يف قلبه زيغ يذهب إىل النص فيستدل به على زيغه،
وليس له فيه مستمسك يف احلقيقة ،لكن وجد الزيغ فذهب يتلمس له.
وهذا هو الذي ابتلي به الناس  -أي :اخلوارج  -يف زمن الصحابة ،وحصلت يف زمن
التابعني فنت كثرية تسبب عنها القتال واملالحم مما هو معلوم.

( ) سورة آل عمران آية . 1 :
( )1سورة البينة آية . 2 :
( )3سورة آل عمران آية . 7 :
( )2سورة آل عمران آية . 7 :
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فوائد االبتالء
األمة اإلسالمية واملسلمون يبتلون.
وفائدة هذا االبتالء معرفة من يرجع فيه من األمة إىل أمر اهلل  -جل وعال  -معتصما
باهلل ،متاردا ،متابعا هلدي السلف ممن ال يرجع ،وقد أصابته الفتنة ،قلت أو كثرت.
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حتقيق الشهادتني
من معتقد أهل السنة واجلماعة حتقيق الشهادتني (شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا
رسول اهلل).

بل هذه الشهادة هي أساس العقيدة ،وفيها مواالة اهلل  -جل وعال  -ورسوله 
والدين.
وفيها الرباء من الكفر والشرك.
وهذا يستلزم عقد املواالة بني أهل اإلميان.
*****
عقيدة الوالء والرباء
عقيدة الوالء والرباء أصل جيب على كل مسلم أن يتمسك به؛ ألهنا أساس دينه
وأساس امللة ،النيب  كان حمققا هلا وهو يف مكة ،وكان حمققا هلا وهو يف املدينة ،وكان
حمققا هلا  -عليه الصالة والسالم  -يف كل أحواله.
وهو  -عليه الصالة والسالم  -األسوة والقدوة احلسنة.
هلذا يف قصة احلديبية  -كما هو معروف  -ملا أتى النيب  مريدا مكة وجاءه
املشركون  -وهم يف ذلك الوقت ضعفاء  -وطلبوا منه أن يرجع ،وحصل بينه وبينهم

عهد غليظ أقره  -عليه الصالة والسالم  -حىت إنه كان فيه { :أنه من يأتنا مسلما يرجع
إليهم ،ومن يأهتم منا فال يرجع إىل املسلمني } ( ) .
وهذا استنكره عمر  وقال { :يا رسول اهلل :ألسنا على احلق وهم على باطل

( ) البخاري الشروط ( ، )1553أبو داود اجلهاد (. )1775
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قال :بلى .قال :فعالم نقبل الدنية يف ديننا }( ) .
فكان احلق ما أمر به النيب  وعمل به الصحابة.

وقد قال  -جل وعال  -يف شأن بعض املسلمني{ :

   

[ )1( }         األنفال.]71 :
قال ابن كثري  -رمحه اهلل  -يف تفسريه :يقول  -تعاىل }   { :-

()3

هؤالء األعراب الذين مل يهاجروا ،يف قتال ديين ،على عدو هلم فانصروهم فإنه واجب
عليكم نصرهم ،ألهنم إخوانكم يف الدين ،إال أن يستنصروكم على قوم من الكفار

{ }    

()2

أي :مهادنة إىل مدة ،فال ختفروا ذمتكم ،وال تنقضوا

أميانكم مع الذين عاهدمت .وهذا مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنه.
والواجب االستمساك هبذا األصل .والكمال يف الرجوع إىل هدي النيب  يف أحواله
كلها ،فهو  -عليه الصالة والسالم  -وصحابته هم األساس والقدوة يف الوالء والرباء.
وعلى الدعاة أن يترمسوا هذا اهلدي ،ويتمسكوا هبذا األصل ،وليست الشدة والغلظة
على الدوام يف كل زمان ومكان هي احملققة ملعتقد الوالء والرباء.
وهناك مسائل ال تطرح على العامة يف اخلطب ،أو من خالل الوسائل املختلفة .وإمنا
يبحثها العلماء فيما بينهم.
قال الشيخ العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد
الوهاب " :وخضتم يف مسائل من هذا الباب  -كالكالم يف املواالة واملعاداة واملصاحلة
( ) قطعة باملعىن من حديث طويل أورده " البخاري " يف " صحيحه " يف (كتاب الشروط  -باب الشروط يف
اجلهاد  ،واملصاحلة مع أهل احلرب  ،وكتابة الشروط)  .انظر " فتح الباري " ( )245 - 243 / 5ط دار
السالم .
( )1سورة األنفال آية . 71 :
( )3سورة األنفال آية . 71 :
( )2سورة األنفال آية . 71 :
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واملكاتبات وبذل األموال واهلدايا واحلكم بغري ما أنزل اهلل ،عند البوادي وحنوهم من
اجلفاة  -ال يتكلم فيها إال العلماء من ذوي األلباب ،ومن رزق الفهم عن اهلل ،وأويت
احلكمة وفصل اخلطاب " اهـ

( )

حكم إزهاق األرواح
أمجع العلماء ذوو النظر الصحيح يف الفقه من مجيع األمصار على أن إزهاق األنفس
بغري حق خمالف للشريعة.
وأن االعتداء على األنفس املعصومة  -سواء أكانت عصمتها باإلسالم أم كانت
عصمتها بالعهد واألمان  -خمالف للشريعة اإلسالمية ،بل هو خمالف لكل الشرائع اليت
جاءت من عند اهلل  -جل وعال .-
والعقالء أيضا متفقون على هذا؛ هلذا حصل ما تعلمون من نفي أن يكون ما حصل
يف أمريكا من االعتداء موافقا للشرعية اإلسالمية ،أو تقره ،أو يرضاه أهل اإلسالم.
قال اهلل  -تعاىل { :-

         

[ )1( }         النحل.]14 :
واملطلوب من اجلميع وجوب النظر يف هذا األصل نظرا بالغا ،وقال اهلل  -تعاىل :-

{ [ )3( }             املائدة.]5 :
*****
الثقة بوعد اهلل جل وعال

إننا واثقون بوعد اهلل  -جل وعال -؛ ألن وعد اهلل  -جل وعال  -ال يرد .وقد قال

تعاىل { :-

            

( ) جمموع الرسائل ص
( )1سورة النحل آية . 14 :
( )3سورة املائدة آية . 5 :

.
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[ ) ( }   الفتح.]15 :
فدين اإلسالم انتشر يف السنوات األخرية انتشارا بينا ،فوجدت األعمال اإلسالمية،
من إنشاء املساجد والدعوة ،وتبيني معامل الدين يف العامل كله ،وصار له صوت كبري
وقوي.
وهذه البالد خباصة كان هلا النصيب األكرب من محل الدعوة اإلسالمية إىل الغرب
وأوربا وأمريكا ،وإىل مشارق األرض ومغارهبا.
وهذا بفضل اهلل  مث بفضل توجيهات والة أمورنا  -وفقهم اهلل جل وعال .-
ونشر هذا الدين أصل من األصول العظيمة ،ألنه جهاد دائم ماض ،وهو جهاد احلاة
والبيان.
*****

( ) سورة الفتح آية . 15 :
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العلماء والدعاة قدوة هذه األمة
وصف عمر بن عبد العزيز  -رمحه اهلل تعاىل  -الصحابة وسادات التابعني مبا وصفهم
به ،ومنها قوله " :إهنم على علم وقفوا ،وببصر نافذ كفوا ".
وإن ما جرى هلذه األمة ابتالء عظيم وكبري.
فهل ترجع فيه إىل األصل األصيل وهو:
كتاب اهلل  -جل وعال  -وسنة رسوله خري ،وهدي السلف الصاحل ،وكالم أهل
العلم الراسخني فيه.
أم أهلا ال ترجع إىل األصل األصيل فيحصل يف قلبها زيغ فتتبع املتشابه.
*****
الواجب معرفة منهج السلف
وهو الفقه يف الكتاب والسنة
الواجب على طالب العلم أن يتعرفوا على منهج السلف عند حلول تقلبات الدهر.
واهلل  -جل وعال  -يبتلي عباده ،وال بد أن نرجع إىل منهج السلف بعد التعرف
عليه ،والتفقه يف الكتاب والسنة.
وهذا أصل أصيل.
اليقظة عند األراجيف والشائعات
إن هذه التقلبات اليت حصلت ،والكالم الذي تسمعونه ممن ينتسب إىل اإلسالم ،من
علماء ،ودعاة ،ومتحمسني ،ومتعالني ،ومن أصحاب اإلرجاف يف القنوات الفضائية
املختلفة حباجة إىل يقظة.
وإنه ليخشى على من أدمن النظر إىل القنوات الفضائية املختلفة وتابعها أن ينحرف
عن املنهج إال إذا كان قوي الصلة بالقرآن والسنة والسلف الصاحل.
*****
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إلقاء الكالم من دون نظر فيه
وليحذر طالب العلم والدعاة والوعاظ واملرشدون من إلقاء حار يسبب فرقة هذه
األمة ،وإيغار الصدور يف بالد اإلسالم.
وليحذروا من االنسياق وراء القنوات ،واإلعالم املسموع واملقروء واملرئي.
وعلى دعاة اإلسالم أن يوجهوا الناس إىل ما ينفعهم.
*****
احلذر من جر املعركة إىل داخل األمة
إن جر املعركة إىل داخل البالد اإلسالمية أمر جلل عظيم؛ سوف حتصل يف كل بلد
مصيبة ،وسيتطاحن الناس..
وذلك مثل ما حصل يف أفغانستان بعد ما انتهت احلرب مع االحتاد السوفييت ،وطعن
بعضهم يف بعض ،وبقيت اخلالفات ،ومل جيتمع األفغان على والية ،فهذا ال يقر هلذا ،وهذا
ال يقر هلذا ،وهكذا...
وإن وجدت عندهم والية فليس هناك اتفاق من اجلميع ،ففيها تنازعات وقتل ،كما
أنه قتل الكثري من زعماء الفرق والفصائل.
*****
تفويت الفرصة على األعداء نباهة
الواجب على كل داعية من دعاة اإلسالم ،وكل مرشد ،وكل واعظ ،وكل طالب
علم أن حيافظ على محاية بيضة املسلمني ،وأن يكون مع اجلماعة ،وحيرص على االجتماع
على والة األمور.
ألن هبذا حتقيق املصاحل ،ودرء املفاسد ،ويفوت الفرصة أو الغرض على أعداء اإلسالم
ممن يتربصون الدوائر هبذه األمة.
*****
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عدم شحن النفوس
مهمة دعاة اإلسالم توجيه الناس إىل ما ينفعهم.
ولكن بعض الدعاة نسي املهمة امللقاة على عاتقه ،فتراه يف أوقات يزيد على ما قالته
القنوات واإلعالم ،ويسري على نفس الوترية جلعل النفوس تغلي.
تارة باسم الوالء والرباء غري املنضبط شرعا.
وتارة باسم الدعوة للجهاد يف سبيل اهلل  -تعاىل .-
وتارة كذا ،وتارة كذا.
وكل هذا يشحن النفوس دون توجيه صحيح فيما ينفع األمة مث ينتج عن ذلك
التشاحن والتفرق.
وعلى الدعاة االنتباه يف كلماهتم إىل ما ينفع الناس ،واحلذر من شحن النفوس ،وهم
ال يعرفون ما ستكون األبعاد هلذا الشحن الذي قد ال يكون منضبطا بالضابط الشرعي.
وإرشاد الناس ،أو بيان الواقع حيصل إذا كانت النفوس خالية.
لكن إذا كانت النفوس مليئة ،وهم يتابعون هذه القنوات ليل هنار ،مث يأيت الداعية أو
اخلطيب يزيد يف اشتعاهلا.
فنتساءل إىل أين تريد  -يا خطيب  -أن يتاه الناس
واجلواب ليس مثة اجتاه إال إىل زيادة ما يف النفوس من اختالفات ،وإال إىل سوء الظن،
وإال إىل ترك اجلماعة ،فاحلذر فاحلذر من أن يدعو الداعية إىل مثل ما يضر الناس وال
ينفعهم.

وعلى الدعاة أن يعلموا أن ما دار بني الصحابة من حروب كعلي  ومعاوية 
يف وقعة (صفني) ،وعائشة  -رضي اهلل عنها  -يف وقعة (اجلمل) وغري ذلك فمعتقد
أهل السنة واجلماعة أن هذه احلروب ليس الصحابة طرفا فيها ،فالصحابة وجدوا
أنفسهم يتقاتلون وهم ال يشعرون .والذي أشعل هذه احلروب هم اخلوارج.
ذكر ذلك شيخ اإلسالم ،وشارح الطحاوية ،وكتب العقيدة.
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فسعى اخلوارج بني الطرفني ،سعوا هنا بشيء ،وسعوا هنا بشيء آخر؛ إلعالء ما
يزعمونه حقا من رفع راية ظاهرها حق وباطنها باطل ،وهي (ال حكم إال هلل) وهم ال
يريدون القتال بني الصحابة ،ولكن السعي الذي مل ينتبهوا إىل نتائاه أوقع الصحابة يف
القتال.
وقتاله الصحابة أعظم مصيبة يف التاريخ اإلسالمي.
وصار من عقائدنا سالمة ألسنتنا وقلوبنا من الغل ،وعدم النيل ممن حصل بينهم
القتال.
فإذا قيل من أشعل هذه الفتنة إذن
فيقال :هم اخلوارج.
وكيف يكون ذلك
نقول :ما أشبه الليلة بالبارحة ،النفوس إذا زاد شحنها ،مث زاد حصلت الفنت..
فإنه حيصل من فئة إما بإدراك أو بغري إدراك ،وإما بقصد أو بغري قصد أن توقع الناس
يف صراعات ومقاتل ومعارك وهم ال يشعرون ،ولن ينتبهوا إال إذا وقعت ،وإذا وقع
السيف فمىت يرفع
فاحلذر احلذر من هذا األمر ،والتنبه واليقظة إىل اتباع هدي السلف ،وإىل العربة من
الفنت اليت حصلت ،واملقاتل يف ذلك.
القدوة احلسنة
الواجب على أهل اإلميان بعامة ،وعلى طلبة العلم من دعاة ومرشدين ووعاظ،
ومسئولني عن األمور الدينية خباصة أن يكونوا هم القدوة احلسنة للناس حني حتدث
احلوادث ،وختتلط األمور.
*****
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الوسطية أصل من أصول أهل السنة واجلماعة
لنا يف سلفنا الصاحل األسوة احلسنة فإهنم  -رمحهم اهلل  -من صحابة ومن تابعني وممن
بعدهم كلما أتت الفنت أو تقلبت األمور أوصوا فيها مبا هو احلق ،وهو البعد عن طريف
الغلو واجلفاء ،فهم أهل وسطية يف األمور ،ليسوا مع أهل الغلو يف غلوهم ،وليسوا مع أهل
اجلفاء يف جفائهم ،وليسوا مع أهل اخلوف حني خياف الناس إال من اهلل  -جل وعال -
وليسوا مع أهل األمن من مكر اهلل  -جل وعال  -حني يأمن الناس ويكونون يف دعة.
إننا ننطلق من شريعتنا.
فال نزيد يف األمر وال حنمله ما ال حيتمل ،وال نذهب إىل أمور غري مقبولة من التكفري،
ومن حتميل األمور فوق ما حتتمل ،ومن إساءة الظن بعلماء املسلمني ،ووالة أ مورهم.
واحلذر احلذر من اللويب العاملي اإلعالمي الذي يعترب مصدر املعلومات اليت تنشرها
القنوات الفضائية.
وعلى املسلمني أن يقفوا وقفة تأمل متسائلني:
ما الذي يراد شحنه يف نفوس أهل اإلسالم حىت يوصل إليه .
واحلذر احلذر من وقوع بأس األمة بينهم ،فتنشب األمة يف نفسها ،وتتحول األمة يف
البالد إىل فرق وأحزاب ،ويبغي بعضهم على بعض ،ويقتل بعضهم بعضا.
وال بد من التوسط يف األمور الذي هو معتقد أهل السنة واجلماعة.
ويف التأين والرفق تدرك األمور ،وتنال املقاصد.
علينا أن منضي يف دعوتنا بعيدين عن أهل الغلو يف غلوهم ،وعن أهل اجلفاء يف
جفائهم.
حنن أمة وسط ،نرشد ونعلم ما ينفع األمة وال بضرها.
*****
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اجلهاد صفة هذه األمة
اجلهاد يف سبيل اهلل  -جل وعال  -من صفة هذه األمة كما ذكر اهلل  -جل وعال -
يف كتابه وبينه النيب  لكن له أحكام يف كتب العلماء والتفاسري ،وشروح األحاديث.
أما األمر األوىل يف مسألة اجلهاد فاهلل  -جل وعال  -قال{ :

   

               
              

[ ) ( }          النساء.]52 ،53 :
{ جاء رجل إىل النيب  كما يف احلديث الصحيح املعروف  -يستأذنه يف اجلهاد،
فقال له  أحي والداك قال :نعم .قال :ففيهما فااهد } (.)1
 وأمجع أهل السنة واجلماعة على أن اجلهاد ماض مع كل إمام إىل قيام الساعة.ليس لألفراد مهما كانوا أن يدعوا إىل اجلهاد.

والذي يدعو إىل اجلهاد هو ويل األمر لقول اهلل  -جل وعال  -لنبيه { 



. )3( }  
وليس ألحد من الرعية أن يفتئت على ويل األمر فيما أعطاه اهلل  -جل وعال  -من
خصوصياته.
وقد فهم الصحابة ذلك؛ لذا جاء رجل يستأذن النيب  يف اجلهاد ...ومل يذهب من
دون إذن.
( ) سورة النساء . 52 - 53 :
( )1أخرج البخاري يف " صحيحه " يف (كتاب اجلهاد) من حديث عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما -
قال  " :جاء رجل إىل النيب يستأذنه يف اجلهاد  ،فقال  :أحي والداك  .قال  :نعم  .قال  :ففيهما فااهد " .
انظر " فتح الباري " (. ) 71 / 7
( )3سورة النساء آية . 52 :
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 وليس اجلهاد مع فئات أو مجاعات ،وإمنا اجلهاد مع ويل األمر ،مع اإلمام إذا دعاإليه.
 واجلهاد من أعظم وأكرب ما خيتص به ويل األمر .أما لو دعا إىل اجلهاد آحاد الناسحللت الفوضى.

 -والعلماء والدعاة يدعون إىل اجلهاد إذا دعا إليه ويل األمر؛ هلذا قال اهلل 

{ }   

( )

فاملؤمنون تبع لويل أمرهم يف ذلك.

قال " موفق الدين بن قدامة " يف " املغين "

()1

" فصل :وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من
ذلك." ...

وهنا مسألة أصولية مهمة يف تصرفات النيب 
أقوال النيب  وأعماله حتمل على أمور:
أ  -تارة يقول ويعمل ويتصرف صحة لكونه رسوال نبيا ،وهذا فيما يتعلق بالوحي
وتبليغه ،والتشريع ،واألمر والنهي ،واحلالل واحلرام....
ب  -وتارة يتصرف ويفعل ويقول  العتبارات متنوعة:
( ) باعتباره وليا لألمر ،إماما للمسلمني.
( )1باعتباره قاضيا.
( )3باعتباره مفتيا.
( )2باعتباره مرشدا.
( )5باعتباره ناصحا .وهكذا...

هلذا قال اهلل  -جل وعال  -لعموم األمة{ :

( ) سورة النساء آية . 52 :
( )1يف (. ) 7/ 3
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[ ) ( }          األحزاب.]1 :
فالنيب  أسوة حسنة ألئمة املسلمني ،أسوة حسنة للقضاة ،أسوة حسنة للمفتني،
أسوة حسنة للمرشدين ،أسوة حسنة للدعاة ،أسوة حسنة للرجل يف بيته ،أسوة حسنة
لعامة الناس يف تصرفاهتم.
وهكذا فهو عليه الصالة والسالم  -أسوة حسنة لكل الطبقات والفئات.
إذا فال حيق ألحد منا أن يدعو الناس إىل اجلهاد إال إذا دعا إليه ويل األمر.
فرعاية النصوص وقواعد أهل السنة واجلماعة يف هذا األمر واجب علينا شرعا.
فليحذر الواحد منا من أن تزل قدمه ،ويعطي الناس ما ال ينبغي.

ولقد حث النيب قيل الناس على اجلهاد بقوله { :جاهدوا املشركني بأموالكم

وأنفسكم وألسنتكم } ( )3( )1وهذا أمر مربوط بالنصوص ،ومبعتقد أهل السنة واجلماعة.
*****

( ) سورة األحزاب آية . 1 :
( )1النسائي اجلهاد ( ، )3417أبو داود اجلهاد ( ، )1542أمحد ( ، )15 /3الدارمي اجلهاد ( . )123
( )3أخرجه " أبو داود " يف " سننه " يف (كتاب اجلهاد  -باب كراهية ترك الغزو) رقم ( )1542ط دار السالم ،
و " النسائي " يف " سننه " يف (كتاب اجلهاد  -باب وجوب اجلهاد) ( )7 / 7من حديث أنس رضي اهلل
عنه .
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االجتماع على هدي السلف عند ظهور الفنت
ال بد من رعاية هدي السلف كما جاء يف النصوص يف أحوال تقلبات الزمان
واألحوال وظهور الفنت.
فإذا ظهرت املشتبهات فالتااسر مذموم ،والتأين والرفق هو احملمود ،كما وصف عمر
بن عبد العزيز  -رمحه اهلل  -الصحابة بقوله :إهنم على علم وقفوا  -يعين :فيما أقدموا
عليه  -وببصر نافذ كفوا  -يعين :فيما كفوا عنه يف أمر الدين والعمل .-
ومن املهم والضروري أن يتفقه الداعية يف الدين ،وبذلك حيصل له كل خري ،ومن
ذلك:
أ  -أن يكون يف زمن االختالف منجيا لنفسه ،متقيا هلل  -جل وعال .-
ب  -أن ال يوقع غريه يف شبهة أو فتنة.
وإذا حصل اشتباه فعليه أن يلتزم باحلديث الذي يدور عليه رحى اإلسالم ،وهو أصل

عظيم من أصول اإلسالم ،وهو قوله  { دع ما يريبك إىل ما ال يريبك } .

( ) ()1

أي :إذا مل تظهر لك األمور بينة واضحة بأدلتها ومعتقدها ونصوصها يف زمن البالء
واالختالف والفتنة فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك.
ج  -ترك تقليد من ال يركن إىل قوله.
فمثال :كان الناس يف زمن اإلمام أمحد يف فتنة عظيمة ،فما كان من اإلمام أمحد إال أن
ثبت على األمر العتيق.
وقد قال مجع من السلف:
" إذا التبست األمور فعليكم باألمر العتيق ".
( ) الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( ، )15 5النسائي األشربة (  ، )57الدارمي البيوع (. )1531
( )1أخرجه " الترمذي " يف " جامعه " يف (كتاب صفة القيامة) وقال  :حسن صحيح  ،برقم ( ، )15 5و "
النسائي " يف " سننه " يف (كتاب األشربة  -باب احلث على ترك الشبهات) ( )55من حديث احلسن بن علي
 رضي اهلل عنهما . -08
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فاألمر العتيق هو اهلدي العتيق.
أما أن يدخل الناس يف أمر من أجل صنيع بعضهم فهذا مرفوض وال يصح أن تستار
فئة قليلة الدعاة واجلماعات اإلسالمية والدولة إىل حرب وجهاد عائم منقادين دون علم
وحكمة.
وهنا سؤال هل يسوغ أن يتصرف أحد مث ينار اجلميع إىل تصرفه
اجلواب معلوم أن الشريعة جاءت لتحصيل املصاحل ،ودرء املفاسد وهذا أصل
عظيم ..ال نستار إىل شيء ال نريده ،وال بد أن يوضح للناس أن ال يناروا يف زمن
الفتنه.
اجلميع حيمس ،التقي ،والفاجر ،والقنوات ،حىت القنوات غري اإلسالمية واملشبوهة
تزيد مما يف النفوس .ملاذا هذا ! هل هو حب يف أن يتاه الناس للاهاد !.
ال ،بل هلم أغراض ال ختدم األمة.

قال اهلل -تعاىل { :-

            

[ ) ( }       يوسف] 45 :
*****

( ) سورة يوسف آية . 45 :
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اخلامتة
أيها اإلخوة:
احلديث متشعب كثري ،ولكن التوسط التوسط والتوازن التوازن ،وحنن مع املؤمنني،
وضد الكافرين ،لكن على منهانا ،ولسنا على منهج غرينا ،ال نستار ،والناس تبع يف
ذلك لوالة أمورهم ،ألن من مهمات اإلمام وويل األمر احلفاظ على الدين ،واحلفاظ على
بيضة األمة كيال يعتدي عليهم معتد.
فإذا جتاسر بعض الناس وجتاهل والة األمر والعلماء حدثت فتنة عظيمة واحنراف عن
منهج السلف .فاهلل اهلل هبذا األمر ،وأن ال جير أحدنا حبسن قصد.
أسأل اهلل  -جل وعال  -أن يوفق اجلميع إىل ما فيه رضاه ،وأن جيعلنا ممن يرى احلق
حقا ،وأن مين علينا باتباعه ،وجيعلنا ممن يرى الباطل باطال ،ومين علينا باجتنابه.
كما نسأل اهلل  -جل وعال  -أن يوفق اجلميع ملا فيه الرشد والسداد ،وأن يؤيد -
سبحانه وتعاىل  -والة أمورنا باحلق ،وأن جيزيهم عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
*****
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