
بسم لله الرحمن الرحيم
والمعتقد المنهج في معالم
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والهدف  : الغاية ولأ

لاله إلالله ) وتجريد المتابعة لرسول رضاء الله تعالى بتحقيق التوحيد (إ: الغاية 
ه وسلم .يالله بتحقيق (محمد رسول الله)  صلى الله عل

ية على منهاج النبوة .السلمعادة الخلفة إ والرضقامة دين الله في إ : الهدف
بي العالمي وغزو نصاري الحبشة .يالتصدي للغزو الصل-
تعبيد الناس لربهم عبر الوسائل الشرعية .إنشاء مجتمع مسلم متماسك ، و-
مواجهة الطواغيت والحكومات العلمانية .-
عداد والجهاد والولء والبراء .إلاحياء الفرائض المهجورة كإ-
.( راية التوحيد ) ة المسلمة تحت راية الشريعة الغراء المتوحيد -
فكاك أسرى المسلمين . -
حفظ ثروات المسلمين لتكتفي المة بذاتها وتستغني عن أعدائها . -

 التلقي : منهج ثانيا

منهج السلف الصالح
نلتزم منهج السلف الصالح وهم القرون الثلثة المشهود لها بالخير في العلم

إإْن{ ن موافقتهم خير وهداية , ومخالفتهم شقاق وضللة أوالعمل , ونرى  َف
إشَقاٍق إفيِ  ّنَما ُهْم  إإ ّلْوا َف َتَو إإْن  َدْوا َو َت إد اْه إه َفَق إب ُتْم  ْن َآَم إل َما  ْث إم إب ُنوا  َآَم

إليُِم  ْلَع إميُِع ا ّلُه َوُهَو الّس َكُهُم ال إفيِ ْك َيِ   وهدي السلف الصالح، )137(البقرة  }َفَس
ه وسلم وصحابته الكرام  "يفي فهم الكتاب والسنة هو منهج النبي صلى الله عل

إق{  مرنا الله باتباع سبيلهم قال تعالىأسبيل المومنين " وقد  إق ُيَشا َوَمْن 
إه َما ّل ُنَو إنيَِن  إم ْلُمْؤ إل ا إبيِ ْيَِر َس إبْع َغ ّت َي َدىَ َو ْلُه َلُه ا ّيَِن  َب َت إد َما  َبْع إمْن  الّرُسوَل 

إصيًِرا َءْت َم ّنَم َوَسا إه َجَه إل ُنْص ّلىَّ َو .)115(النساء:  }َتَو

هلأستدلل هو منهج السلف الصالح إلا : منهجنا في ستدلل والنظرال
 والقياس الصحيح , ولالجماعالسنة والجماعة , ونعتمد على الكتاب والسنة و

ول نعارضه بمعقول ول ذوق . نعدل عن النص الصحيح ,
ه وسلم المتابعة فل نتبعي: ونجرد لرسول الله صلى الله علتداع البتباع وإلا

ياه اتباعا صادقا ، والواجب على كل مسلم كمال التسليم لرسول اللهإإل 
نأنقياد لمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق ، ونرى إلاه وسلم ويصلى الله عل

 فيه التوقيف لقول رسول الله صلى اللهالصلتداع في الدين محرم لن الب
 , فالبدعةه)ي(متفق علمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أحدث في أمن  ه وسلم (يعل

افي الدين كلها ضللة ومردودة وليس فيها بدعة حسنة بل كلها سيئة , سواء
و في العبادات ولكنها تتفاوت من حيث الحكم , فمنها ما هو كفرأعتقاد الفي 
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الله , ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور ستغاثة بغيرالصراح ك
, ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس .

 العلم والعلماء:
 , الموحى من اللهالرض إلى : العلم الشرعي هو المنزل من السماء العلم-

ه وسلم من الكتاب والسنة وما تفرع منهما من العلومي نبيه صلى الله علإلى
 .(انظر الجامع في طلب العلم الشريف)  الشرعية

 : وقد وردت في فضله وأهميته آيات وأحاديث كثيرة منهاأهميِته وفضله-
ْلًما{ قوله تعالى  إع إنيِ  ْد إز . )114(طه  }َوُقْل َرّب 

زدياداله وسلم بطلب يوقال ابن حجر : "إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عل
من شيء إل من العلم , والمراد من العلم : العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما

يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملته , والعلم بالله وصفاته , وما
يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص , ومدار ذلك على التفسير والحديث

 .)1/141فتح الباري: والفقه " (
) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (ه وسلم يومنها قول النبي صلى الله عل

 .ه)ي(متفق عل
)طريقا إلى الجنة به  من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له (وقوله أيضا 

ْذ إلى أهله المرجع والرد عند ،  (رواه مسلم ) ختلف كماالوالعلم هو الرئاسة الحقيقية إ
إل }قال تعالى :  إه َوالّرُسو ّل َلىَّ ال إإ ُه  ّدو إفيِ َشيٍِْء َفُر ُتْم  َناَزْع َت إإْن  (النساء { َف

 ويدل، العلماء العالمين بها إلى الكتاب والسنة , وهذا يعني الرجوع ىلإي أ )59
إن الله ل يقبض العلم انتزاعا ينتزعه( ه وسلم ي ذلك قول النبي صلى الله علىعل

 عالما اتخذ الناسيترك ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم لناسمن ا
. ه)ي(متفق عل )وا ّوا وأضلّل فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّارؤوسا جه

               
 أن طلب العلم الشرعيى : اتفق  العلماء علحكم طلب  العلم الشرعيِ-

إإْن{ كل مسلم ومسلمة لقوله تعالى ىواجب عل إر  ْك ّذ َأْهَل ال ُلوا  َأ  َفاْس
َلُموَن َتْع ُتْم َل  ْن طلب العلم ( ه وسلم :يوقوله صلى الله عل،   )43(النحل:   }ُك

. (رواه ابن ماجه )  )فريضة على كل مسلم
- :والعلم الشرعيِ من حيِث وجوبه علىَّ قسميِن-
ي العلمأن يتعلمه أ كل مكلف ى : وهو ما يجب علحدهما الفرض العيِنيِأ

، بتعلمه إله فعله يداء الواجب الشرعي الذي تعين علأالذي ل يتمكن المكلف من 
 ثلثة :إلىوينقسم 

 : وهو ما يشترك فيه جميع المكلفين ويلزمهم معرفتهالواجب العيِنيِ العام.1
بل استثناء كاليمان المجمل والطهارة والصلة والصيام والحلل والحرام .

إما بعض المكلفين دون بعض ى : وهو ما يجب علالواجب العيِنيِ الخاص.2
عمال اختيارااللشروعهم في عمل من وإما دائه للزكاة والحج , أ ىلقدرتهم عل

هم كالقضاة وأمراء الجهاد .يلتعين واجب علإما كالنكاح والتجارة , و
شياء النادرة الحدوثال وهي  :ن يتعلمه المسلم ابتداءأما ل يجب .3

 النوازلىشياء تسمالفيتعلمها ويسأل عنها عند وقوعها أو توقع حدوثها وهذه 
 .)1/37(انظر الجامع في طلب العلم الشريف :

2



ية تعلمهالسلمة الم ى : وهو ما يجب علثانيِهما فرض الكفاية من العلم
ثمال كان لهم الفضل والثواب وسقط ىن قام بهذا البعض بما يكفإ, ف وحفظه

ى ويشتمل هذا العلم عل، أثم الكل ىلم يقم بهذا البعض بما يكف نإ, و عن الكل
قامة دينهم من العلوم الشرعية المتنوعةإتحصيل ما لبد للمسلمين منه في 

الجماع والصولحاديث وعلومها ومعرفة رواتها , والفقه والكحفظ القران كله و
 (انظر الجامع في طلب العلم الشريفوالخلف واللغة والنحو والصرف وغير ذلك

:1/37(. 
وهي ثلثةاقسام العلوم الشرعيِة : 
 ة وهيِ :الصأليِالعلوم : ول أ
.الكتاب -1
هي الله على النبي صلىلإضيف أ) : وهو ما  علم الحديث رواية السنة (-2

و صفة .أو تقرير أو فعل أوسلم من قول 
 : وهي العلوم المستخرجة أو المبنية على العلومثانيِا : العلوم المستنبطة

لت المختلفة للنصوص ومنها :  اة بالدلالصلي
العقائد : وهي المسائل العلمية الخبرية المستخرجة من أدلتها التفصيلية ..1
 الشرعية العملية المستخرجة من أدلتها التفصيلية .الحكامالفقه : وهي .2
الرقائق : وهي عبادات القلب وآدابه ..3
داب الشرعية  : وهي آداب الجوارح .ال.4
دعية : وهي عبادات اللسان .الو ذكارال.5

ربعة : أ : وهي ثالثا : علوم الوسائل
.علوم القرآن -3
.علوم الحديث -4
أصول الفقه .-5
دب ) . ألاعلوم اللغة العربية (النحو , الصرف , البلغة , اللغة , و-6

 ين من الصحابةالول: وعلمائنا علماء السلف الصالح من السابقين والعلماء
 يوم الدين , علماء السنة وحراس الملةإلىومن بعدهم من التابعين وتابعيهم 

 ,النبياءثر وأهل الحديث والفقه والنظر , ورثة الة أهل الخير والموقادة 
: ه وسلم قال تعالىي الله على صلىالمحيون لما مات من سنة المصطف

ُء{ َلَما ْلُع إه ا إد َبا إع إمْن  ّلَه  َيْخَشىَّ ال ّنَما  إإ .)  28 الية: (فاطر  } 
 أسند الخطيب،نفاق اللتزام والعمل ويزيد بالدعوة والوالعلم يقتضي 

 تسعة أن على بنءباآسنادية برواية عن إالبغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة 
(الخطيب فى كتاب اقتضاء  ) هتف العلم بالعمل فان أجابه وإل ارتحل (بي طالب يقول أ

 .العلم بالعمل)
دلة ببيان فضلهم وعلوالوأهل العلم العاملون بعلمهم هم الذين وردت 

منزلتهم وعظيم ثوابهم كما قال المام ابن تيمية : " ومن المستقر في أذهان
 هم الذين قاموا بالدين علما وعملالنبياءالمسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء 

 وهم بمنزلة الطائفة، فهؤلء أتباع الرسل حقا ، الرسول إلى الله وإلىودعوة 
نبتت الكل والعشب الكثير فزكتأ التي زكت فقبلت الماء , فالرضالطيبة من 

 الناس بها .ىفي نفسها وزك
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 الدعوة , ولذلكىوهؤلء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة عل
َق{ الذين قال الله فيهم النبياءكانوا ورثة  إإْسَحا إهيَِم َو ْبَرا إإ َنا  َد َبا إع ُكْر  ْذ  َوا

إليِ  ُأو َيْعُقوَب  إديِ َوالَو إر البْي يدي القوة في أمر اللهألاف،  )45(سورة ص :  }َصا
البصائر يدرك الحق ويعرف , وبالقوةب ف،صار البصائر في دين الله الب, و

 .)93-4/92(مجموع الفتاوي :    "ليهإيتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة 
وهؤلء ل يذكرون عندنا إل بالجميل , نوقرهم , ومن ذكرهم عندنا بسوء فهو

جماعهمإلطائفة منهم عصمة , ول نخالف  على غير السبيل ول نرى لحدهم أو
المعتبر .

ياته فانسلخ منها ,آتاه الله آعالم السوء فهو مذموم في القران والسنة  أما
فلم ينتفع بعلمه , فصار كما قيل : 

كالعيص في البيداء يقتلها الظما     والماء فوق ظهورها محمول              
 :جتهاد والتقليِدال
طالستنبا: هو استفراغ الفقيه الوسع لنيل حكم شرعي عملي بطريق جتهادال

ذن فالمجتهد هو الفقيه المستفرغإ ،) 418(انظر ارشاد الفحول للشوكاني : 
لوسعه لتحصيل حكم شرعي ول بد أن يكون بالغا عاقل قد ثبتت له ملكة يقتدر

تية :ال من مآخذها وانما يتمكن من ذلك بالشروط الحكامبها على استخراج 
أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة , ول يشترط معرفته بجميع الكتاب-1

 .الحكاموالسنة بل بما يتعلق منهما ب
ه .ي علالجماع ل يفتي بخلف ما وقع ى حتالجماعأن يكون عارفا بمسائل -2
أن يكون عارفا بلسان العرب , بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب-3

, ول يشترط أن يكون حافظا لها عن ظهر قلب , بل والسنة من الغريب
 المشتغلين بذلكالئمةالمعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات 

.
جتهادالأن يكون عالما بأصول الفقه لن هذا العلم هو عماد فسطاط -4

ه أركان بنائه .يوأساسه الذي تقوم عل
ه شيء من ذلكي علىن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ , بحيث ل يخفأ-5

. )421-419ن يقع في الحكم المنسوخ ( انظر: المصدر السابق: أمخافة 
جتهاد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيهال الذي يقع المرير بالذكر أن دوالج

 منالئمةه يدليل قاطع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عل
. )422( انظر: المصدر السابق:الجليات 

 : ول يغرنك ادعاء بعض المتأخرين بخلوجتهاد فيِ هذا العصرالمكانيِة إ
العصور المتأخرة من المجتهدين , بل يجب أن ل يخلو الزمان عن مجتهد قائم

ذن فل بد أن يكون في كل قطر من تقومإليهم , إبحجج الله يبين للناس ما نزل 
 وقد رد الشوكاني على هذه،جتهاد من فروض الكفايات البه الكفاية , لن 

نما أتوا من قبلإالمقالة بقوله : ( واذا أمعنت النظر وجدت هؤلء المنكرين 
نهم لما عكفوا على التقليد وأشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة حكمواإأنفسهم , ف

على غيرهم بما وقعوا فيه وأستصعبوا ما سهل الله على من رزقه العلم والفهم
 . )424رشاد الفحول :(إ وأفاض على قلبه أنواع علوم الكتاب والسنة )

 : وهو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هوتهادتجتجزء ال 

4



ذا حصل له ذلك فالراجح من أقوالإ ف،دلة دون غيرها الجتهاد من المناط 
جتهاد في تلك المسائل كما قال ابن دقيق العيد : " وهو المختارالالعلماء جواز 

 تحصل المعرفة بمآخذىواب الفقهية حتالبلنها قد تمكنت العناية بباب من 
. )425رشاد الفحول:إجتهاد " . (المكن أذا حصلت المعرفة بالمآخذ إأحكامه , و

 قال، : هو قبول قول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليله التقليِد
. )2/66(الفقيه والمتفقه : الخطيب البغدادي : " التقليد هو قبول القول من غير الدليل "  

تباع " هو اتباع القول الذي شهد الدليلالوالراجح من أقوال العلماء وجوب 
 قال ابن القيم في الرد على من يوجب،بصحته " مع جواز التقليد للضرورة 

من عدل عن الكتاب والسنة نما يباح للمضطر , وأماإالتقليد : " فان التقليد 
 التقليد فهو كمنإلىوأقوال الصحابة , وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه 

 أن ل يقبل قول الغير إلالصلن إ , فى الميتة مع قدرته على المذكإلىعدل 
 .)2/241(اعلم الموقعين :بدليل إل عند الضرو رة " 

وقال الشنقيطي : " والتحقيق أن اتباع الوحي ل يشترط فيه إل علمه بما يعمل به
ية والعمل بها ,آمن ذلك الوحي الذي يتبعه وأنه يصح علم حديث والعمل به وعلم 

جتهاد , فيلزم المكلف أن يتعلم ماالول يتوقف ذالك على تحصيل جميع شروط 
ه أوليليه من الكتاب والسنة , ويعمل بكل ما علم من ذلك كما كان علإيحتاج 
 .)7/550ضواء البيان :أ(ة من القرون المشهود لها بالخير " المهده 

 منهج شامل يشمل ويسع كافة شؤون الحياةالسلمنرى أن الوعيِ والفهم : 
 جملة وتفصيلالسلم ونقبل ،عية والفردية وغيرها الجتماقتصادية والالسياسية و

 المتعددةالسلم ونأخذ جوانب ، لباب وقشور تقسيم باطل  إلىوتقسيم الشريعة
ي قديمهالسلموالفروع , كما نستفيد من التراث الصولبالتوازن مع مراعات 

وحديثه لنجمع بين القديم النافع والجديد المفيد .

المعتقد : مجمل ثالثا
نواع التوحيِد :أ)1(
ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله رب كل شيء ومليكه ,توحيِد الربوبيِة : 

 ُقْل{وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله الرازق لجميع خلقه ول رب سواه 
ُكّل َشيٍِْء  ّبا َوُهَو َرّب  إغيِ َر ْب َأ إه  ّل ْيَِر ال َأَل{:وقال تعالى ،  )164نعام : ال( }َأَغ  

ْلُق َوالمر ْلَخ المر الكوني القدري والمر أمران : المرو،  )54عراف :ال(  }َلُه ا
الشرعي الديني . وللخالق وحده حق الحكم والتشريع , مما يؤكد على أن

الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الربوبية .
 ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى متصف بصفاتسماء والصفاتالتوحيِد : 

ٌء َوُهَو{  الكمال ونعوت الجلل منزه عن كل نقص وعيب إه َشيِْ إل ْث إم َك ْيَِس  َل  
إصيُِر َب ْل إميُِع ا  وصفاته العليا ونثبتىونؤمن بأسمائه الحسن،  )11 (الشوري : }الّس

له ما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه
 ومن أسماء الله،وسلم من غير تحريف ول تعطيل ول تكييف ول تمثيل 

الحسني (الحكيم), واسم الله (الحكم) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "
والنصوص في،  )1841بي داود والنسائي , صحيح الجامع:أ(رواه ان الله هو الحكم واليه الحكم " 

 تصدرالحكامهذا الموضوع كثيرة , تدل على أن الحكم لله وحده وأن جميع 
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سماءال ومن هنا يظهر جليا أن الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد ،منه 
والصفات أيضا .

ونؤمن بأنه سبحانه فوق سمواته مستو على عرشه بائن عن خلقه وهو معهم
ن كلم الله حقيقة ,آ ونؤمن بأن القر،أينما كانوا  بعلمه , ويعلم ما هم عاملون 

 .الخرة وأن الله يراه المؤمنون في ،حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق 
 ونؤمن بأن الله تعالى واحد في ألوهيته , وأنه هو الذيلوهيِةالتوحيِد : 

يستحق العبادة وحده لشريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل , وعبادته
إطُل{باطلة  َبا ْل إه ُهَو ا إن ُدو إمْن  ْدُعوَن  َي َأّن َما  ْلَحّق َو ّلَه ُهَو ا َأّن ال إب إلَك  َذ

إبيُِر َك ْل إليِّ ا ْلَع ّلَه ُهَو ا َأّن ال  ونجتنب الطواغيت ورؤوس الضلل، )62 (الحج : }َو
هواء محاداة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ,الالذين يحكمون ب

لة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين , كما نتجنب جميع أنواعاوكذلك مو
ستعانةالليها وإالشرك , كشرك القبور والطواف حولها وتقديم النذور 

ُقْل {ياه وقال تعالى إ ونخلص جميع العبادة لله وحده ول نعبد إل ،وات المب
ُلوَن إه ْلَجا ّيَها ا َأ ُد  ُب َأْع ّنيِ  ْأُمُرو َت إه  ّل ْيَِر ال ليهإول نتحاكم إل ،  )64(الزمر: } َأَفَغ

َتاَب{قال تعالى إك ْل ُكُم ا ْيِ َل إإ ْنَزَل  َأ إذيِ  ّل َكًما َوُهَو ا إغيِ َح َت ْب َأ إه  ّل ْيَِر ال َأَفَغ  
إه{ ول نوالي ول نعادي إل لله قال تعالى،  )114نعام :ال (}ُمَفّصًل  ّل ْيَِر ال َأَغ  ُقْل 

إض َْلْر إت َوا إر الّسَماَوا إط ّيِا َفا إل ُذ َو إخ ّت  .)14نعام :ال( } َأ

 : والكفراليمان )2(
عتقاد بالجنانإلسان ول قول وعمل يزيد وينقص (قول بااليمان:  اليمان

. ركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )الوعمل بالجوارح و
ول نكفر)  ذنب لمن عمله اليمانل يضر مع (  : ل نقول كالمرجئة التكفيِر ,

 أو ينكر معلوما من الديناليمانمسلما ما لم يقترف ناقضا من نواقض 
بالضرورة , ول نكفر أحدا من أهل القبلة بمطلق المعاصي وارتكاب الكبائر ما

ستحلل – اعتقاد القلباللم يستحله كما تفعله الخوارج , ول نشترط الجحود و
مثل سب الله , شتم الرسول , قوال التي هي كفر مجرد ,ال– للفعال و

ستهانة المصحف ,إستهزاء بالدين , ال, النبياء السجود للصنم , قتل نبي من 
و تبديل شريعة الله بالقوانين الجاهلية , ونكاح زوجةأالحكم بغير ما أنزل الله 

و فعلهاأ الشارع تركها هاالتي اعتبرالفعال قوال وال , وكذلك جميع الب
 قال اسحاق ابن راهوية ( أجمع المسلمون على أن من سب الله أوسب ،كفرا

رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا
ن سب الله، أن كان مقرا بكل ما أنزل الله ) إمن أنبياء الله أنه كافر بذلك و

أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد ذلك محرما أو كان
ربعة)ال الئمة هذا مذهب الفقهاء (منهم ،مستحل له , أوكان ذاهل عن اعتقاده 

ن كان مسلما وجب قتلهإ ف، قول وعمل اليمانوسائر أهل السنة القائلين بأن 
الصلين الكافر إ, فالصلي نه بذلك كافر مرتد واسوأ من الكافر ل , الجماعب

يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ول
.)  مع تصرف يسير ابن تيمية /الصارم المسلولالسلم(شيخ مسبة له  
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 ْد{ يمانه كامل , قال تعالى إقد يكفر المسلم ويزول : الردة َق ِذُروا  َت ْع َت َل 
ُكْم ِن ِإيَما َد  ْع َب ُتْم  َفْر وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الردة بقوله،  )66(التوبة :  }َك

قال النووي،  )25(1676ومسلم: () 6878( رواه البخاري :   )... التارك لدينه المفارق للجماعة( 
 بنية أو قول أو فعل سواء قاله استهزاءالسلمقطع  في المنهاج عن الردة  "

.)4/134(مغني المحتاج : "  أو عنادا أو اعتقادا
السلم إلىبوبكر الحصني الشافعي " الردة في الشرع الرجوع عن أوقال 

(كفايةعتقاد " ال , ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالسلمالكفر وقطع 

 , ولذا ل يقبل منالسلم في الشعب الصومالي الصلن أ ونرى  ,)2/123خيار : ال
وأو الشيوعية أية ذو البوأالنصرانية أواليهودية إلى  السلمارتد منهم عن 

 ورغب عن دينهالسلم ومن  ارتد عن ،اللدينية (العلمانية) ... بل يصير مرتدا 
, يقتل ول يقبل التعايش معه , فضل عن توليته  حلل الدم  والماليصير

 ومن فضل الله أن تنفيذ هذا الحكم الشرعي  يقطع ،مناصب رئاسية في بلدنا
الطريق أمام كيد الكافرين وسعيهم لزرع  أقلية نصرانية في البلد.

: حكم ا لمرتد
والمرتدون علىَّ صأنفيِن :- 
ية , فحكمالسلممن ل شوكة لهم , غير أنهم يعيشون تحت سلطة الدولة -1

نإ ثم ،هال ) المهؤلء أن يستتابوا ( على خلف بين أهل العلم في مدة 
 , وإل فجزائهم القتل وهمالسلم حكم إلىحصلت منهم التوبة قبلت وعادوا 
ثم،  )3017( صحيح البخاري :  ) من بدل دينه فاقتلوه (كفار لقوله صلى الله عليه وسلم 

 ( انظر: كتاب،ل يغسلون ول يصلى عليهم ول يدفنون في مقابر المسلمين 
 السلطانيةالحكام , نقل عن 58-1/57الجهاد والقتال في السياسة الشرعية :

.) 56للماوردي :
ين تمردوا على السلطة ولهم شوكة , فهؤلء يجب قتالهم بعدذالمرتدون ال-2

 استشار أنبابكر رضي الله عنه قاتل المرتدين بعدأن لنذار , العذار وال
 وحكمهم حكم أهل الحرب في قتالهم،جماعهم على ذلك إالصحابة وحصل 

غره وبياتا ومصافاتهم في الحرب جهارا , وقتالهم مقبلين ومدبرين اذا
لىإن أبوا الرجوع إبوبكر, وأانهزموا , فان أسلموا قبل منهم ذلك كما فعل 

 (انظر الجهاد والسياسةالول فحكمهم القتل كما سبق في الصنف السلم
 .)2/224: نقل عن المهذب للشيرازي , 1/58الشرعية : 

سلمية , فيجبإام صاحب السلطة ولم تكن هناك دولة المذا خل الزمان عن إو
ية ماالسلم الحكامعلى المسلمين أفرادا وجماعات أن يقوموا بتنفيذ 

ن الشريعة منزلة من الله ليخضع لها جميع  المسلمين , ول يلزمأذ إاستطاعوا , 
ذا لمإام الجويني : " فالم وفي هذا يقول ،ام تعطيل الشريعة الممن عدم وجود 

بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما ماايصادف الناس قو
نهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلدإيقتدرون عليه من دفع الفساد , ف

والعباد ... فلنضرب في ذلك الجهاد مثل : لو شغر الزمان عن وال تعين على
ذا قام به عصب فيهم كفاية سقط الفرض عنإالمسلمين مجاهدة الجاحدين , و

مام بأمورإيام عن قيام الذا عدموا واليا ... ولو شغرت إسائر المكلفين , فهذا 
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 مال وعتاد واهبإلىقامة الجهاد إ ومست والحاجة في السلمالمسلمين و
وال بأعز منالمواستعداد كان وجوب بذلة على منهاج فروض الكفايات , فليست 

 فيممال,اختصار غياث 129-128المهج" (انظر: كتاب الطريق الي الخلفة : 
 .التياث الظلم للجويني)

 : نرى وجوب الخروج على أئمة الكفر من الحكام الكفرةحكومات الردة
لشريعةل؛ بتبديلهم  ، وأنهم ارتدوا عن الدين المتسلطين على رقاب المسلمين

وتولي أعداء الله ، والتشريع مع الله ، والتحاكم إلى طواغيت الشرق والغرب ،
، لن كفر  أن قتالهم أولى من قتال غيرهم ونعتقد ، ، ومعاداة دينه وأوليائه

ّدم على الردة أغلظ بالجماع من الكفر الصلي ، ولن حفظ رأس المال مق
، ولن البداءة بجهاد من يلوننا ، ولن جهاد الدفع مقدم على جهاد الطلب الربح

إذيَن{  من الكفار أولى من جهاد من هم أبعد ّل ُلوا ا إت ُنوا َقا َآَم إذيَن  ّل ّيَها ا َأ َيا 
َظًة ْل إغ ُكْم  إفيِ ُدوا  إج َيِ ْل إر َو ُكّفا ْل إمَن ا ُكْم  َن ُلو ّكن لليهود ، و)123( التوبة :   }َي ما م

ول للنصارى ول لغيرهم من الكفار في بلد المسلمين وجعل أموال المسلمين
.  إل هؤلء المرتدين وبلدهم نهبة لهم

موقفنا من الصحابة :)3(
نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولهم جميعا , ونحب من

يحبهم ونبغض من يبغضهم , ول نخوض في ما شجر بينهم ونثبت لهم أجر
حد منهم بسوء بالزيغ والضللأالمجتهدين , ونحكم على من يتكلم فيهم أو في 

ة ثم التابعين ثم تابعيهم وبأن أفضلهمالمهذه  والزندقة ونؤمن بأنهم خير
بوبكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن عفان ثم علىأوأحقهم بالخلفة 

بن أبي طالب .
ونتلقي فهم ديننا منهم لن الله رضي عنهم ورضوا عنه , ولنهم شهدوا التنزيل

وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم  أعلم الناس بلغة العرب .
إذيَن{ قال تعالى :  ّل إر َوا ْنَصا َْل إريَن َوا إج ْلُمَها إمَن ا ُلوَن  َْلّو إبُقوَن ا َوالّسا

ْنُه ْنُهْم َوَرُضوا َع ّلُه َع إضيَِ ال إإْحَساٍن َر إب َبُعوُهْم  ّت  .)100(سورة التوبة :   }ا

القضاء والقدر :)4(
ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم

يكن ول حول  ول قوة إل بالله ويشتمل القدر على أربعة مراتب : 
زلي بكل شيء ومن ذلك علمه بأفعال العباد .العلم الله -1
كتابة ذلك في اللوح المحفوظ .-2
مشيئتة الشاملة وقدرته التامة لكل حادث .-3
ايجاد الله لكل المخلوقات وأنه الخالق وما سواه مخلوق .-4

إفيِ{ قال تعالى : إلَك  َذ إإّن  إض  َْلْر إء َوا إفيِ الّسَما َلُم َما  َيْع ّلَه  َأّن ال َلْم  َتْع َلْم  َأ

إسيٌِر َي إه  ّل َلىَّ ال إلَك َع َذ إإّن  َتاٍب  . )70الية (الحج   }إك

والبراء : الولء رابعا
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 أن تحب في الله أنبياءهاليمانن أصل إالولء والبراء تابعان للحب والبغض , ف
 .)98(الفتاوي السعدية : وأتباعهم , وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله 

حترام والكون مع المحبوبينالكرام وال : الولية هي النصرة والمحبة والولء-
إذيَن{ يضا أظاهرا وباطنا قال تعالى : "الله ولي الذين آمنوا " وقال  ّل َوا

ّطاُغوُت َيِاُؤُهُم ال إل َأْو نحب أهل التوحيد،  )403الطحاوية :(  )257البقرة (  }َكَفُروا 
َبْعٍض {ونواليهم , قال تعالى  ُء  َيِا إل َأْو َبْعُضُهْم  َناُت  إم ْلُمْؤ ُنوَن َوا إم ْلُمْؤ } َوا

ذا كان ولي الله هو الموافقإنا ولء النصرة والمحبة , في, ولهم عل )71التوبة (
المتابع له فيما يحبه ويرضاه ... كان المعادى لوليه معاديا له , كما قال تعالى :

إهْم{ ْيِ َل إإ ْلُقوَن  ُت َء  َيِا إل َأْو ُكْم  ُدّو ُدّويِ َوَع ُذوا َع إخ ّت َت ُنوا َل  َآَم إذيَن  ّل ّيَها ا َأ َيا   
إة  ّد ْلَمَو  فمن عادي أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه ،)1الممتحنة :( }إبا

)11/341البخاري ج()  من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة (ولهذا جاء في الحديث 

يمانه وطاعته ,إ نواليه على قدر اليمانالعاصي من أهل  وأما،  )7(الفرقان لبن تيمية :
ونعاديه على قدر فسقه وعصيانه .

 .)90(الولء والبراء القحطاني :نذار  العذار وال : هو البعد والخلص والعداوة بعد البراء-
نعلن براءة تامة من الكفار والمرتدين , ونبغض أهل الشرك ونعاديهم ونجتنب

قوالالظهار الود لهم بإليهم , وإلت الكفار من حبهم والتقرب اجميع أنواع مو
والنوايا , وموافقتهم في أعيادهم الجاهلية ومشابهتهم في الهديالفعال و

عانتهم على المسلمين واتخاذهم بطانةإالظاهر وكذلك طاعتهم ونصرتهم و
من دون المؤمنين .

ْنُهْم {قال تعالى  إم ّنُه  إإ ُكْم َف ْن إم ّلُهْم  َتَو َي نه منإي فأ  ،)51المائدة :( } َوَمْن 
ن المعصية الموجبة للكفر هي التيإجملتهم وفي عدادهم وهو وعيد شديد ف

ُنوا َمْن{لى غاية ليس بعدها غاية ... قال تعالى إقد بلغت  َآَم إذيَن  ّل ّيَها ا َأ َيا   
إه إن إدي ُكْم َعْن  ْن إم ّد  َت   وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين ،)54المائدة : (  }َيْر

(فتحلة الكافرين من المسلم كفر وذلك نوع من أنواع الردة ابعد بيان أن مو

 .)2/50القدير: 

: مظاهرة المشركيِن علىَّ المسلميِن
ُذوُهْم{قال تعالى  ّتَخ إه َما ا ْيِ َل إإ إزَل  ْن ُأ إبيِّ َوَما  ّن إه َوال ّل إبال ُنوَن  إم ُيْؤ ُنوا  َكا َلْو   َو

إسُقوَن  ْنُهْم َفا إم إثيًِرا  َك إكّن  َل َء َو َيِا إل  .)81المائدة : ( }َأْو
إميَِن { يضاأوقال  إر ْلُمْج إل إهيًِرا  َظ ُكوَن  َأ َلْن  َليِّ َف ْنَعْمَت َع َأ إبَما  } َقاَل َرّب 

 .)17القصص : (
 الناقض الثامن : "قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نواقض السلم :

  قال شيخ السلم ابن تيمية :، )واقض العشرة(الن  "مظاهرة المشركين على المسلمين
يمانه يشهد القتال معهم ول يمكنه الهجرة  وهوإ".. يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم 

مكره على القتال ويبعث يوم القيامة على نيته كما  في الصحيح عن النبي أنه قال
ذ خسف بهم فقيل يا رسول الله وفيهمإاء د: " يغزو جيش هذا البيت فبينما هم ببي

نإ والمر ظاهر ي وهذا ف، )رواه الطبراني في المعجم الكبير(المكره قال يبعثون على نياتهم " 
قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله  يبعثه كما أن المنافقين منا يحكم لهم

 أن العباس قال ياي ويبعثون على نياتهم .. ولهذا روالسلمفي الظاهر بحكم 
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لى الله "إنا وأماسريرتك فيظاهرك فكان عل رسول الله كنت مكرها قال : " أما
 .)19/224مجموع الفتاوي : (

 : جند الطاغوت
َكَفُروا{قال تعالى :  إذيَن  ّل إه َوا ّل إل ال إبيِ إفيِ َس ُلوَن  إت ُيَقا ُنوا  َآَم إذيَن  ّل  ا

َد ْيِ َك إإّن  إن  َطا ْيِ َء الّش َيِا إل َأْو ُلوا  إت إت َفَقا ّطاُغو إل ال إبيِ إفيِ َس ُلوَن  إت ُيَقا
إعيًِفا  َكاَن َض إن  َطا ْيِ إفيَِها ُهْم{وقال تعالى  ، )76النساء : ( }الّش ُبوا  إك ْب ُك  َف

ْلَغاُووَن ( َأْجَمُعوَن (94َوا إليَِس  ْب إإ ُد  ُنو إفيَِها95) َوُج ُلوا َوُهْم  ) َقا
إصُموَن ( َت إبيٍِن (96َيْخ إفيِ َضَلٍل ُم َل ّنا  ُك إإْن  إه  ّل َتال إبَرّب97)  ُكْم  ُنَسّوي ْذ  إإ  (

إميَِن َل ْلَعا َدُهَما{ وقال تعالى ، )98-94الشعراء : (  }ا ُنو إفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُج إإّن   
إئيَِن  إط ُنوا َخا  .)88القصص:( }َكا

 : الطائفة الممتنعة
 أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن،الحمدلله رب العالمين 

 يكون الدينىنه يجب قتالها , حتإ الظاهرة المتواترة فالسلمشريعة من شرائع 
نزكي , أو نصلى الخمس ول نصلى الجمعة ول  فلو قالوا : نصلى ول،كله لله 

 الخمس ول نحرم دماء المسلمين وأموالهم , أوالسلمالجماعة , أو نقوم بمبانى 
ل نترك الربا ول الخمر ول الميسر , أو نتبع القرآن ول نتبع الرسول صلى الله

حاديث الثابتة عنه , أو نعتقد أن اليهود والنصاري خير منالعليه وسلم ول نعمل ب
جمهور المسلمين وأن أهل القبلة كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إل

ورالمنا ل نجاهد الكفار مع المسلمين أو غير ذلك من أطائفة قليلة , أو قالوا : 
المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته , وما عليه جماعة

نه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها , كما جاهد المسلمون مانعيإ ف،المسلمين 
الزكاة , وجاهدوا الخوارج وأصنافهم وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية

 وذلك لن، السلمهواء والبدع الخارجين عن شريعة الوغيرهم من أصناف أهل 
إئيَِن{الله تعالى يقول في كتابه  إط ُنوا َخا َكا َدُهَما  ُنو إفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُج }إإّن 

  .)39: (النفال
 يكون الدين كلهىذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب قتالهم حتإف

إفيِ{ لله ...قال تعالى َيْسَعْوَن  َلُه َو ّلَه َوَرُسو ُبوَن ال إر ُيَحا إذيَن  ّل ُء ا ّنَما َجَزا إإ  
إمْن ُلُهْم  َأْرُج إهْم َو إدي ْي َأ ّطَع  ُتَق َأْو  ُبوا  ّل ُيَص َأْو  ُلوا  ّت ُيَق َأْن  ًدا  إض َفَسا َْلْر ا

إة إخَر َْل إفيِ ا َلُهْم  َيِا َو ْن ّد إفيِ ال إخْزيٌِ  َلُهْم  إلَك  َذ إض  َْلْر إمَن ا ْنَفْوا  ُي َأْو  إخَلٍف 
إظيٌِم  َذاٌب َع  .)33المائدة : ( }َع

كل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله
 فيى بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعالرضورسوله , ومن عمل في 

 .) مطابع دار العربية /بيروت470-28/468شيخ السلم ابن تيمية /مجموع الفتاوي (الرض فسادا "  

: القوميِة والقبليِة
القبلية من أقدم عوامل الربط بين المجتمعات , كما أنها من أمتنالقبليِة : 

 وهي عبارة عن هيكل معنوي يربط بين الفراد ،أسباب العلقات بين بني النسان
لى قبيلةإ فيشترك الفراد المنتسبون ،و بعيدا أ جد واحد قريبا كان إلىالمنتسبين 
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فيتمتع الفرد القبلي بالحماية اللزمة التي، معينة كثيرا من الحقوق والواجبات 
ن , كما يجب عليه أن يشارك القبيلة في تنفيذ مشاريعهايخرلتمنعه من ظلم ا

ن كان في ذلك ظلمإ رفع منزلتها والحفاظ على مكانتها , وإلىالمتنوعة الهادفة 
 فالفرد  القبلي – في الصل – ليس له خيار غير خيارين ،خرلوهضم لحقوق ا

 مع مشاريع القبلية فسيكونىرادته التي تتنافإن حاول العمل بإقبيلته وعشيرته و
عرضة للبراءة والتخلي عن حمايته الواجبة على أفراد القبيلة .

لى الله , وكان المجتمعإوعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس 
الذي نشأ فيه وبدأ دعوته بينهم مجتمعا قبليا , استفاد من جوانب الخير في هذا

 وفي،المجتمع لصالح دعوة السلم والذوذ عن حماها ونشرها في أرجاء العالم 
نفس الوقت فقد أبطل جوانب الشر في هذا المجتمع المتمثل في النتصار

 ولذا فقد أبرز،للقبيلة والنحياز لمواقفها مهما كانت , وتأييدها في الشر والعدوان 
مفهوما آخر للمبدأ السائد بين تلك المجتمعات القائل  " أنصر أخاك ظالما أو

 وذلك أن نصرة المظلوم لم يكن عليها غبار في،مظلوما " وجعله حديثا نبويا 
سلم , ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح مفهوما جديداإجاهلية ول 

لنصرة المظلوم , فجعل نصرته الخذ على يديه ومنعه من الظلم والعدوان مما
 ولذا فقد هذب السلم مفهوم القبلية،يكون نصرة وعونا له على الخير والحق 

في المجتمع السلمي الجديد , وينجلي هذا المر بالتأمل في القصة التالية التي
 كنا في"حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله 

 فقال النصاري : ياللنصار , ،غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من النصار
وقال المهاجري : ياللمهاجرين , فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين
 وجعل القرآن أساس، )أخرجه البخاري(   "رجل من النصار. فقال : دعوها فانها منتنة

ُكْم{التفاضل بين الناس التقوى , حيث قال  ْتَقا َأ إه  ّل َد ال ْن إع ُكْم  ْكَرَم َأ إإّن   { 
 وأكد على ذلك النبي صلى الله  عليه وسلم فقال " لينتهين أقوام ،)13الحجرات : (

يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا , انما هم فحم جهنم , أو ليكونن أهون على الله من
, ن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية (كبرها)إالجعل الذي يدهده الخرء بأنفه , 

دم خلق من تراب "آدم , وآنما هو مؤمن تقي , وفاجر شقي , الناس كلهم بنو إ
  .)أخرجه الترمذي(

ن يأخذوا حذرهم من النعرة القبلية والحميةأسلم إين للملفيجب على العا
 ولما كانت المجتمعات القبلية اليوم أشبه بكثير،الجاهلية ويتنزهوا من فتنتها 

لى المجتمعات القبلية في العصر الجاهلي قبل السلم يتأكد علىإوأقرب 
سلم خصوصا الحذر من  كيد القبليينإالمسلمين عموما وعلى العاملين لل

يتمكنوا من تمرير مخططاتهم عليهم , لن  لىوالتحرز من حيلهم ومكرهم حت
الصل في المشاريع القبلية الظلم والعدوان والصد عن سبيل الله والتنصل من

نية أو تعارضت مع  زيادتهمالذا خالفت مصالح القبلية إالحتكام لشريعة الرحمن 
المزعومة  .

بدوالجدير بالذكر أن صلة الرحام ليست من القبلية المذمومة في شيء , بل ن
 والرحام،ليها ووردت نصوص كثيرة ترغب في صلتها وتحذر من قطيعتها إالشارع 

عمام والعماتالوأولدهم , و خوة والخواتلو الم كاأهم القرابة من جهة الب 
ْأُمُر{ ومن تلك النصوص قوله ،لت وأولدهم اخوال والخالو َي ّلَه  إإّن ال  ان 
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إر َك ْن ْلُم إء َوا ْلَفْحَشا إن ا ْنَهىَّ َع َي َبىَّ َو ْلُقْر إذيِ ا إء  َتا إإي إن َو إْلْحَسا إل َوا ْد ْلَع إبا
ّكُروَن  َذ َت ُكْم  ّل َلَع ُكْم  ُظ إع َي إيِ  َبْغ ْل  .)90النحل : (  }َوا

 له في أثرهأوقوله  صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وينس
 وقوله أيضا " الرحم معلقة بالعرش تقول من  ،)اخرجه البخاري ومسلم(فليصل رحمه " 

 .)أخرجه البخاري ومسلم(وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله "  

ستعمار الغربي , يجوز تسميتها دينا مناقضاالهي فلسفة وافدة مع القوميِة : 
سلم , لها كل ما يتضمنه الدين من اعتقاد والتزام لمقتضياته وحمية وحروبإلل

علئها النفسإشديدة , وتقدم قدوات متبعة , ولها أتباع يستصغر الواحد منهم ل
 وتزداد، وكل هذا مرفوض شرعا ،والنفيس ولجل القومية تقوم دول وتسقط 

لى واقعنا المعاصر , حيث تتشابك في القطر الواحدإذا نظرنا إأهمية الموضوع 
ذاإ و،عراق واللغات الالقوميات المختلفة , تجمعها العقيدة السلمية وتفرقها 

قامة السلم على مفهومهإيأتي إل ب ستقرار لالاستنطقنا التاريخ نجد أن المن و
 ولمزيد من البيان نضرب القومية العربية،عراق الالشامل ل على القوميات و

مثال فحسب , لتنحو نحوها جميع القوميات الخرى وتأخذ حكمها .

من أقوال  القوميِيِن :
يمانا بالوطنإيمان , إالقضية العربية لن تكون أبدا عند العربي إل قضية " -1

كقضية  اليمان بالله لله ليس غير" .
" العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب , المؤمنين العريقين لنها-2

وجدت قبل السلم وقبل  المسيحية " .
" الوحدة العربية يجب أن تنزل من  قلوب العرب – أينما كانوا – منزل وحدة -3

الله من قلوب قوم مؤمنين " .
ن القومية العربية لهي نبوة هذا العصرإ" لئن كان لكل عصره نبوة مقدسة -4

."في مجتمعنا
ونختم أقوالهم بشعارهم الذي يعتبر بمثابة الشهادتين : اذاعة سوريا والعراق  -5

" آمنت بالبعث ربا لشريك له    وبالعروبة دينا ما له ثاني"
وقس على ذلك جميع القوميات الخرى التي تشترك مع القومية العربية روحا

ومعنى .
ليهمإ بالقومية العربية هم نصارى لبنان وسوريا وأنضم ىن أول من نادإ" 

 في لبنان وسوريا كانواى... والنصار المسلمون الذين تربو في مدارس التبشير
رباكه بغية تسهيلإزعاج الرجل المريض (أي الخلفة) وإوات أوربا لدجزءا من أ

) التيىالقضاء عليه وتوزيع تركته بين المتربصين الذين ينتظرون الساعة (العظم
. )مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب(يقضون فيها على بقايا السلم "  

 يقول جورج كيرك مؤلف كتاب موجز تاريخ الشرق،ذا مدسوسة إفالحركة 
 .وب السامي البريطاني "دن القومية العربية ولدت في دار المنإوسط : " ال

قليات النصرانيةالول نستغرب أن يكون قائد المسيرة القومية العربية رجل من 
 ومما  يثير،كبر الوهو ميشل عفلق مؤسس حزب البعث العربي وفيلسوفهم 
ستعمار ومحبيه –الالدهشة أن تأثير الفكر القومي لم يقتصر على صعيد أذيال 
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لدلى تأسيس "جامعة الدول العربية " بإفرنجية – بل وصل المر الذوي الثقافة 
لى جامعة الدول السلمية .إالسعي 

 فلما،وربيين وأذنابهم منذ زمن ال : كان هدم الخلفة حلما يراود حلم القوميِيِن
ركبوا القومية حققت لهم هذا الحلم ومزقت أجزاء المة المسلمة وفرقت

جماعتها.
- ومسلمون تحاد والترقي – في تركياال" كان مسلمون يتولون اليهود في حزب 

 في الجمعيات السرية القائمة باسم العروبة والقوميةىآخرون يتولون النصار
لىإالعربية , ومسلمون آخرون يتولون – لورنس العربي- ويتبعونه وهو يدعوهم 

قتال دولة الخلفة التي ظلت تحميهم قرابة أربعة قرون .... يقول اللورد اللنبى
 حارب الخلفة : لول مساعدة الجيش العربى والعماليقائد الجيش العربي الذ

.) مذاهب فكرية معاصرة /محمد قطب(العرب مااستطعنا أن نتغلب على تركيا " 
الثقافة  زرع النعرة القومية بين المسلمين عن طريق نشرإلىسعي الغرب 

الغربية المشبعة بهذه الفكرة التى يسميها بعض الناس (التغريب)" ويقصد به طبع
يجاد روابط من الود والتفاهمإالمسلمين بطابع الثقافة الغربية مما يساعد على 

بين الحمار وراكبه , وهي روابط تفيد الراكب دائما ول  تفيد الحمار " وذلك هو ما
نجليزية/ العربية/ أوالصداقةالليه كل الجماعات من نوع (الصداقة إف دته

الفرنسية / السلمية )  انظر: حصوننا مهددة من داخلها / لمحمد حسين .
 بجامعةىنشاء ما يسمإأمامن ناحية السياسة " كانت انجلترا قد ساعدت على 

الدول العربية وهي مؤسسة لم ير منها العرب خيرا ولم تسهم في حل أية
 وحسبها أنها فصلت،سيف المشكلة أو تحقيق أي تقدم للعرب في حاضرهم 

العرب – رسميا – عن العالم السلمي , وأشعرتهم بكيان مستقل وهمي ...
وخسر العرب جزءا كبيرا من أرضهم وساحت في بلدهم دويلة يهودية هزيلة التي

 من سكان العرب " دراسة لسقوط ثلثين دولة1/35ل يزيد سكانها عن 
.اسلمية / لعبد الحليم حويص 
قصي (فلسطين) التي هي قلب الصراع بينالولتعتبر المة بقضية المسجد 

سلمية عامة ثم تدحرجت منإالمسلمين وأهل الكتاب . أنظر كيف بدأت بقضية 
لى قضية فلسطينيةإلى قضية عربية قومية ثم نزلت من القضية العربية إسلمية إ

ضيقة إل الفلسطيني والباقون ل دخل لهم بالشئون الداخلية لهذا البلد .

: أهل الذمة والمستأمنيِن
والكفار الذين يتعامل معهم المسلمون على صنفين (كما ذكرابن القيم في كتابه

) : أماأهل حرب , وأماأهل عهد . فأهل الحرب2/475القيم : أحكام أهل الذمة : 
من ليس بيننا وبينهم عهد من سائر أمم الكفر وملل الشرك , وأماأهل العهد فهم

على اصناف ثلثة : أهل الذمة وأهل هدنة وأهل أمان .
 هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ,أهل الهدنة :-1

سواء كان الصلح على مال أو غير مال , فل تجري عليهم أحكام السلم كما
مة , لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ويسمونذتجري على أهل ال

أيضا (بأهل  الصلح) أو (أهل العهد).
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 ويسمون أيضا (بالمستأمنين) وهم الذين يقدمون بلدأهل المان :-2
ىالمسلمين من غير استيطان لها , وهم : رسل , وتجار , ومستجيرون حت
يعرض عليهم السلم , وحكم هؤلء أن ل يقتلوا ول تؤخد منهم الجزية .

عبارة عن من يؤدي الجزية , ولهم ذمة مؤبدة , حيث عاهدواأهل الذمة : -3
ساسيانأ وهناك أمران ،المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله 

, ل تنعقد الذمة بدونهما : وهما أداء الجزية , وجريان أحكام السلم عليهم
كما قال ابن قدامة : " ول يجوز عقد الذمة المؤبدة إل بشرطين , أحدهما :

عطاء الجزية في كل حول . والثاني : التزام أحكام السلم وهيإأن يلتزموا 
حتيِ يعطوا{  حق أو ترك محرم . لقوله داءقبول ما يحكم عليهم من أ

 والصغار: "، )10/572 (المغني : 29التوبة :   }الجزية عن يد وهم صأاغرون
 . وقال1/24أحكام أهل الذمة :" هم ليالتزامهم لجريان أحكام الشريعة السلمية ع

لتزام ماالمام الشوكانى : " ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية , ولا
ذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهمإلزمهم المسلمون من الشروط , فأ

باحة الدماء والموال وهذا معلوم ليس فيهإلى ما كانوا عليه من إعادوا 
 . ) 4/574السيل الجرار :(خلف " 

          
ومع  القول بالتزام هذه الشروط ينبغي التنبيه على أن العمل بها مشروط

مع العجز – كما في حالة ضعف  المسلمين أو في حالة بالقدرة والتمكين . أما
سلمية ضعيفة – فل يجب على المسلمين الزام الكفار بهذه الشروطإنشوء دولة 

الشريعة السلمية بشأنهم , وفي نفس الوقت ل يجوز وضع تشريع يخالف
كالقول : بالمواطنة التى تقوم على (مبدء الدين لله والوطن للجميع) وتسوي بين

انظر:الجامع في طلب العلم، (المسلمين والكافرين في الحقوق والواجبات 
.      )2/941الشريف 

نه لإلى بلد المسلمين والتي هي دار كفر وردة اليوم فإذا دخل أحد الكفار إو
،يدخلها إل بعد حصوله على تأشيرة دخول (فيزا) من السلطة الحاكمة بهذه البلد 

 لصدور هذا المان من كافر،مانا له يعصم دمه وماله بهذه البلد أوهذا ل يعتبر 
مرتد وهو السلطة الحاكمة المرتدة التي  ليست لها ولية شرعية على المسلمين

ذا دخل أحد الكفار هذه البلد إ وأما ، وأمان الكافر للكافر ليست ملزمة للمسلم،
ن هذا يعتبر أمانا شرعيا له يجبإبناء على دعوة من مسلم – ولو كان فاسقا – ف

على المسلمين احترامه لقوله صلى الله عليه وسلم : "ذمة  المسلمين واحدة
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين ل يقبل منه صرف ول

/) .2(انظر : الجامع لطلب العلم الشريف ،  رواه البخاريعدل"  

 الله أنزل ما بغير : الحكم خامسا

كبر المستبينالن من الكفر إبراهيم آل الشيخ  " إقال شيخ السلم محمد بن 
تنزيل (القانون اللعين) منزلة ما نزل به الروح المين على قلب محمد صلى الله

ليه عند تنازع المتنازعين , مناقضةإعليه وسلم في الحكم به بين العالمين , والرد 
إه{ ومعاندة لقول الله عز وجل  ّل َلىَّ ال إإ ُه  ّدو إفيِ َشيٍِْء َفُر ُتْم  َناَزْع َت إإْن  َف
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إر إخ َْل إم ا َيِْو ْل إه َوا ّل إبال ُنوَن  إم ُتْؤ ُتْم  ْن ُك إإْن  إل   (الشيخ محمد بن ابراهيم آل)59النساء : (  }َوالّرُسو

إه{  , وقال تعالى الشيخ (تحكيم القوانين) ّل إمَن ال َأْحَسُن  ْبُغوَن َوَمْن  َي إة  ّيِ إل إه ْلَجا ْكَم ا َأَفُح

ُنوَن  إق ُيو ٍم  إلَقْو ْكًما   وقال ابن كثير : " ينكر تعالى : على من، )50المائدة : ( }ُح
لى ماإخرج من حكم الله المشتمل على كل خير , الناهي عن كل شر , وعدل 

هواء والصطلحات التى وضعها الرجال بل مستند من شريعةالراء والسواه من 
لت مما يضعونهاالت والجهاالله , كما كان (أهل الجاهلية) يحكمون به من الضل

بآرائهم وأهوائهم , وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن
ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من

شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة السلمية وغيرها , وفيها كثير من
الحكام أخذها من مجرد نظره وهواه , فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها

على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمن فعل ذلك
 حكم الله ورسوله فل يحكم سواه في قليلإلى يرجع ىفهو كافر يجب قتاله حت

 .تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثيرول كثير " 

أحوال الحكام :
إئَك ُهُم{  قال تعالى َل ُأو ّلُه َف ْنَزَل ال َأ إبَما  ُكْم  َيْح َلْم  ومن َوَمْن 

إفُروَن َكا ْل إئَك ُهُم { وقال أيضا ,  }ا َل ُأو ّلُه َف ْنَزَل ال َأ إبَما  ُكْم  َيْح َلْم  َوَمْن 
إلُموَن ّظا إئَك ُهُم{  وقال أيضا  }ال َل ُأو ّلُه َف ْنَزَل ال َأ إبَما  ُكْم  َيْح َلْم  َوَمْن 

إسُقوَن ْلَفا نظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماا ف، )47-44المائدة : (  }ا
 الله سبحانه الحاكمىأنزل الله الكفر والظلم والفسوق , ومن الممتنع أن يسم

كفر ماإكفر عمل و ماإبغير ما أنزل الله كافرا وليكون كافرا , بل هو كافر مطلق 
اعتقاد .

 :القسم الول 
ن الصولإ. أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ف1

المتقررة المتفقة عليها بين (أهل العلم) أن من جحد أصل من أصول الدين أو
فرعا مجمعا عليه , أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعيا

نه كافر الكفر الناقل عن الملة .إ, ف
عتقدا. أن ل يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا , لكن 2

أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه , وأتم وأشمل لما
استجد  ما إلىمامطلقا أو بالنسبةإيحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع , 

من الحوادث , التى نشأت عن تطور الزمان وتغير الحوال , وهذا ل ريب أنه
ذهان وصرف حثالةالكفر , لتفضيله أحكام المخلوقين التى هي محض زبالة 

على حكم الحكيم الحميد . الفكار ,
. أن ل يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله , لكن أعتقد أنه مثله , كالنوعين3

اللذين قبله , في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة , لما يقتضيه ذلك من تسوية
ٌء{المخلوق بالخالق , والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل  إه َشيِْ إل ْث إم َك ْيَِس  َل  

إصيُِر َب ْل إميُِع ا الكريمة الدالة على تفرد  ونحوها من اليات ،)11الشورى : (  }َوُهَو الّس
الرب بالكمال , وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والفعال

والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .
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. أن ل يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثل لحكم الله ورسوله ,4
عتقد جواز الحكم بما يخالف حكم اللهافضل عن أن يعتقد كونه أحسن منه , لكن 

ورسوله فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه , لعتقاده جواز ما علم
بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه .

. وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع , ومكابرة لحكامه , ومشاقة5
لله ولرسوله , ومضاهاة بالمحاكم الشرعية فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون

الملفق من شرائع شتى , وقوانين كثيرة , كالقانون الفرنسي والمريكي
لىإوالبريطاني وغيرهما من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين 

الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم في كثير من أمصار السلم مهيأة مكملة ,
مفتوحة البواب , والناس اليها أسراب اثر أسراب , يحكم حكامها بينهم بما

يخالف حكم السنة والكتاب , من أحكام ذلك القانون , وتلزمهم به , وتقرهم
 فأي كفر فوق هذا الكفر , وأي مناقضة للشهادة بأن،عليه , وتحتمه عليهم 

محمدا رسول الله بعد هذه المناقضة .
. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم , من6

حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم
ليه عند النزاع , بقاء على أحكام الجاهليةإويحكمون به ويحرصون على التحاكم 

عراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله .إو

 : القسم الثانيِ
وهو الذي ل يخرج من الملة , وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في

القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه
نهإن لم يخرجه كفره عن الملة فإ هذا و،على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدي 

 أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموسىمعصية عظم
لم يسمها كفرا ن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصيةإوغيرها , ف

لشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ) . لتحكيم القوانين ( انظر 

 التغيير : منهج سادسا

الوسائل الشرعيِة :
لى الله ونبدأإ منهجنا في الدعوة هو منهج النبياء في الدعوة ) الدعوة :1

 ونهتم بنشر العقيدة الصحيحة، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إلىبالدعوة 
والتمسك بالسنة والتحذير من الشرك والبدع .

 ونرى أهمية المر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلثةالحسبة :) 2
ضاعته تكون الكوارثإملتزمين بقواعده وضوابطه وهو أصل خيرية هذه المة , وب

وتعم الفتن .
 هو بذل الجهد في قتال الكفار , وهو من أهم وسائل تحقيق التوحيدالجهاد :) 3

إه{ قال تعالى  ّل إل ّلُه  ُك ّديُن  ُكوَن ال َي َنٌة َو ْت إف ُكوَن  َت ّتىَّ َل  ُلوُهْم َح إت النفال:(  }َوَقا

 يشهدوا أن ل اله إلى , وقال صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حت)39
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 , وقال صلى الله عليه وسلم (بعثت بين يديمتفق عليهالله وأن محمد رسول الله ) 
وكما ، رواه أحمد وصححه اللباني يعبد الله تعالى وحده ل شريك له) ىالساعة بالسيف حت

) تكرر في النصوص الثلثة السابقة و (حتى) تفيد الغاية أيىن حرف (حتإترى ف
وهذا يوضح أن التوحيد هو غاية الجهاد ,،  1/112شرح التلويح :  ما بعدها غاية لما قبلها 

 الجهاد يكون فرض كفاية , ويتعين في مواضع،وأن الجهاد وسيلة لتحقيق التوحيد 
ثلثة , وتارك الجهاد العيني مرتكب لكبيرة فاسق .

إذيَن{ الزحفان , وتقابل الصفان , لقوله تعالى ىذا التقإ الولىَّ : ّل ُتُم ا إقيِ َل َذا  إإ  
َباَر ( ْد َْل ّلوُهُم ا ُتَو إإّل15َكَفُروا َزْحًفا َفَل  ُه  ُبَر ُد إئٍذ  َيْوَم إهْم  ّل ُيَو ) َوَمْن 

ُه ْأَوا إه َوَم ّل إمَن ال إبَغَضٍب  َء  َبا ْد  َئٍة َفَق إف َلىَّ  إإ ّيًِزا  َتَح َأْو ُم َتاٍل  إق إل َتَحّرًفا  ُم
إصيُِر ْلَم ْئَس ا إب ّنُم َو َذا{وقوله أيضا ،  )16-15النفال:(  }َجَه إإ ُنوا  َآَم إذيَن  ّل ّيَها ا َأ َيا   

إلُحوَن  ُتْف ُكْم  ّل َلَع إثيًِرا  َك ّلَه  ُكُروا ال ْذ ُتوا َوا ُب ْث َئًة َفا إف ُتْم  إقيِ (انظر:،  )45النفال: ( }َل
تعقيب على تعقيب لعبد القادر بن عبدالعزيز) .

ذا نزل العدو ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم , وأدلة الوجوب هيإ الثانيِة :
إلىالسابقة لنها ملقاة للذين كفروا , وملقاة لفئة زحفت  نفس اليات
المسلمين .
ّيَها{ مام قوما لزمهم النفير لقول الله عز وجللذا استنفر اإالثالثة :  َأ َيا   

َلىَّ إإ ُتْم  ْل ّثاَق إه ا ّل إل ال إبيِ إفيِ َس إفُروا  ْن ُكُم ا َل إقيَِل  َذا  إإ ُكْم  َل ُنوا َما  َآَم إذيَن  ّل ا
إفيِ َيِا  ْن ّد إة ال َيِا ْلَح َتاُع ا إة َفَما َم إخَر َْل إمَن ا َيِا  ْن ّد إة ال َيِا ْلَح إبا ُتْم  إضيِ َأَر إض  َْلْر ا

إليٌِل ( إإّل َق إة  إخَر َْل إدْل َقْوًما38ا ْب َت َيْس إليًِما َو َأ ًبا  َذا ُكْم َع ْب ّذ ُيَع إفُروا  ْن َت إإّل   (
إديٌر ُكّل َشيٍِْء َق َلىَّ  ّلُه َع ًئا َوال ْيِ ُه َش َتُضّرو ُكْم َوَل  ْيَِر وقال.  )39 – 38التوبة : (  }َغ

 .متفق عليه"  ذا استنفرتم فانفروا إرسول الله صلى الله عليه وسلم  " 
اذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين .الرابعة : 

الوسائل البدعيِة والشركيِة :
إذيًرا ({ قال تعالى :  َن َبّشًرا َو ًدا َوُم إه َناَك َشا ْل َأْرَس ّنا  إإ إبيِّ  ّن ّيَها ال َأ )45َيا 

إنيًِرا إسَراًجا ُم إه َو إن ْذ إإ إب إه  ّل َلىَّ ال إإ ًيِا  إع َدا  . )45الحزاب:  (  }َو
 غيره فقد أشركإلىلى الله ) فمن دعي إقال شيخ السلم بن تيمية : "( وداعيا 

.ذنه فقد ابتدع " إالله بغير إلى ذنه) فمن دعا إ(ب
معالم في الطريق لسيد ن منهجه في الحركة رباني كذلك ..."إ" كما أن هذا الدين رباني ف

 .قطب
ولنضرب مثال على الوسائل البدعية ما ابتلي به الناس في هذا الزمان , من تقليد

اليهود والنصاري حيث لم تسلم نخب الحركات السلمية , فضل عن العامة من
قامة الحكم السلميإذلك التقليد , فاختار بعضهم وسائل مبتدعة مستوردة ل

فانخرطوا في التعددية الحزبية وقبلوا المشاركة في البرلمانات الشركية , ورضوا
َنّزَل{ بالمداهنة وأنصاف الحلول مع الديمقراطية الكافرة . قال تعالى  ْد  َوَق

إبَها َفَل أ 
ُ َتْهَز ُيْس إبَها َو ْكَفُر  ُي إه  ّل إت ال َيا َآ ُتْم  إمْع َذا َس إإ َأْن  إب  َتا إك ْل إفيِ ا ُكْم  ْيِ َل َع

ّلَه إإّن ال ُلُهْم  ْث إم ًذا  إإ ُكْم  ّن إإ إه  إر ْيِ إديٍث َغ إفيِ َح َيُخوُضوا  ّتىَّ  ُدوا َمَعُهْم َح َتْقُع
إميًِعا  ّنَم َج إفيِ َجَه إريَن  إف َكا ْل إقيَِن َوا إف َنا ْلُم إمُع ا من لم ، )140النساء : ( }َجا

 بالكفر كفر , فكل من جلس في مجلسىيجتنبهم فقد رضي فعلهم , والرض
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ن لم يقدر على النكيرإمعصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء , ف
 .(القرطبي في التفسير)عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى ل يكون من أهل هذه الية" 

ذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزئإعلى ظاهرها , وهو أن الرجل   اليةىن معنإ
ىنكار ول قيام عنهم حتإكراه ول إبها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير 

ن لم يفعل فعلهم , لن ذلك يتضمنإيخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم و
ونحوها استدل العلماء على أن  بالكفر كفر , وبهذه اليةى بالكفر , والرضىالرض
ن الحكمأ أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه , لىن ادعإ بالذنب كفاعله فىالرض

(مجموعة التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بنعلى الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا . 

  . )48عبد الوهاب رحمهم الله : 

 الشرعية : السياسة سابعا

: هي القيام على الشيء بما يصلحه , وهو مصطلح شرعي ورد فيالسيِاسة 
ن بني اسرائيل كانت تسوسهمإالسنة , وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : " 

 .متفق  عليهالنبياء " 
و حكم الناسأ: حفظ الدين وسياسة الدنيا به , فالسيِاسة  الشرعيِة هيِ 

لت الحياة منا أحكام الشريعة السلمية , وتشمل جميع مجىعلى مقتض
قتصاد والتجارة والعسكرية والعلقات الدولية , حتىاللى إالسياسة والحكم 

المور الشخصية الخاصة .
هي سياسة االناس بأحكام المشركين كسياستهموالسيِاسة الشركيِة : 

 وما يروجه اللدينيون (أتباع العلمانية)،بالديمقراطية أو بأعراف العشيرة والقبلية 
من شعارات الثورة الفرنسية مثل  "فصل الدين عن السياسة " و " لدين في
السياسة ول سياسة في الدين " مقولت كفرية نشأت في وسط أوربي فاسد

 والدين المذكور في شعاراتهم ليس الدين،بعيد عن السلم والمسلمين 
عند المسلمين فالسياسة الشرعية جزء من الشريعة التي  أما،السلمي القويم 

تضمنت مصالح العباد بالمعاش والمعاد , وجاءت بغاية العدل الذي يسع الخلئق
كلها , مما يؤكد على أنه ل عدل فوق عدلها ول مصلحة فوق ما تضمنه من

 وقيام الدين كما قال شيخ السلم ابن تيمية " بالكتاب الهادي والحديد،المصالح 
خر فسد الدين والدنيا , لذلك نعمل علىالذا انفصل أحدهما عن إالناصر " ف

. حياة العباد على منهج الله تجميعهما لقيام الدين واستقام
مامة والخلفة :لا

مامة والخلفة كلها تدور حول الجمع بين زعامةإتعاريف أئمة السلم وعلمائه لل
مام يرعاها ويحوطها بنظره معا وأنه يسوس الدنيا علىلالدين والدنيا , وأن ا

 فمن رام فصل الدنيا عن الدين أو السياسة عن الدين أو الدولة، الشرع ىمقتض
إق{عن الدين فقد خالف سبيل المؤمنين , والله تعالى يقول  إق ُيَشا  َوَمْن 

إه َما ّل ُنَو إنيَِن  إم ْلُمْؤ إل ا إبيِ ْيَِر َس إبْع َغ ّت َي َدىَ َو ْلُه َلُه ا ّيَِن  َب َت إد َما  َبْع إمْن  الّرُسوَل 
إصيًِرا  َءْت َم ّنَم َوَسا إه َجَه إل ُنْص ّلىَّ َو   .)115النساء : ( }َتَو

فأصحاب الدعوة لفصل السياسة عن الدين , أو الدولة عن الدين ليسوا من
. )20الطريقة الى الخلفة لمحمد الحسنى : ( ،ن تسموا بأسمائهم إالمسلمين و
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مامة موضوعة لخلفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنياالقال الماوردي : " 
الحكام السلطانية :(صم " ال, وعقدها لمن يقوم بها في المة واحب بالجماع وان عنهم 

5(. 
مامة رئاسة تامة وزعامة عامة , تتعلق بالخاصة والعامة فيلوقال الجويني : " ا

مهمات الدين والدنيا , متضمنها : حفظ الحوزة (ديار المسلمين) , ورعاية الرعية
قامة الدعوة بالحجة والسيف , وكف الجنف والحيف (الظلم والجور) ,إو
يفاؤهاإنتصاف للمظلومين من الظالمين , واستيفاء الحقوق من الممتنعين والو

 .)19اختصار غياث المم للجويني : ( " على المستحقين
إليَِفًة{وقال القرطبي في تفسير قول الله تعالى   إض َخ َْلْر إفيِ ا إعٌل  ّنيِ َجا إإ  

صم حيثال ل خلف في وجوب ذلك بين المة ول بين الئمة , إل ما روي عن }
. )1/264الجامع لحكام القرآن : (كان عن الشريعة أصم " 

وقال ابن تيمية : " يجب أن يعرف أن ولية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ,
. )28/330الفتاوي : (بل ل قيام للدين ول للدنيا إل بها " 

 وقد بين،مام فرض على الجميع , وكل مطالب بما هو لئق به إقامة الإذا إ
نهأالشاطبي هذا المر في معرض حديثه عن الولية , فقال : " يصح أن يقال : 

واجب على الجميع ... لن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة , فهم مطالبون
بسدها على الجملة , فبعضهم هو قادر عليها مباشرة , وذلك من كان أهل لها ,

قامة القادرين , فمن كان قادراإلم يقدروا عليها – قادرون على  نإوالباقون – و
قامتها , ومن لم يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهوإعلى الولية فهو مطلوب ب

قامة الفرض ,إذن مطلوب بإجباره على القيام بها , فالقادر إقامة ذلك القادر وإ
 "القامة قيام القادر إل بإلىذ ل يتوصل إوغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر , 

 .)1/114الموافقات : (

الديمقراطيِة : 
هو مصطلح غربي مركب من كلمتين (ديموس) وتعني الشعب.. و (كراتوس)

علن حرب على "إالحكم , مفاده حكم الشعب للشعب , وكان مولد الديمقراطية 
الثيويقراطية " : " الحكم إللهي المقدس " الذي كان نظام الحكم السائد في

أوروبا آنذاك , الذي تحالف فيه سلطين الجور مع رجال الكهنوت لستعباد
نحرافالوببركة القسيسين والرهبان , وهو نظام جمع بين  الشعوب باسم الله

 ولذلك قامت الديمقراطية على " فلسفة العداء بين،الديني والفساد السياسي 
وروبى " في من يحكم البشر ويشرع له القوانين الئمة الكنسي والنسانه الالل

 وحينما استعبدوا السلم – الدين الصحيح المنزل من عند الله،التي تنظم حياتهم 
– بقصد أو بغير قصد وضعوا أنفسهم بين أمرين أحلهما مر : نظام ل هوتي

كاسرة والقياصرة , ونظام لديني /علماني يشنالمنحرف يضفي القدسية على 
له وكل الدين وينصب إلهه المفضلإوالدين " كل  حربا عشوائية على " الله
قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه : " ليس تحت، ويجعله " الهوى المتبعة " 

له يعبد أشد من الهوى المتبعة " .إأديم السماء 
حقيِقة الديمقراطيِة : 

رادة غالبية الشعب , مرجعهمإالديمقراطية هي نظام سياسي يعتمد تحكيم 
،ستفتاء العام " والبرلمان المنتخب الالدستور الدائم المقر من قبل الشعب ب
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ستحقاقاتالنتماء الديمقراطي من الحريات والوهو بدوره يضمن ما يترتب على 
 بدأ من مراعات ما،" المعترف بها دوليا  المثبتة في لوائح "المم المتحدة

قلياتاليسمونه "حقوق النسان" كما وردت في وثيقة جنيف , وحماية حقوق 
الدينية والمذهبية والفكرية والسياسية والقومية ... , حق تداول السلطة , وفق

 فيه المؤمن والكافريوتلقاء الفوارق حيث يسإمبدأ المساواة بين المواطنين ب
راء حيث يستوى عندهمالبداء إوالعالم والجاهل والرجل والمرأة .. حقهم في 

 مما  يعطيهم حق،القرآن الكريم المنزل من عند رب العالمين وأي رأي أخر 
، شاء ىلوهية" بوضع التشريع والتعقيب على الله متالمشاركتهم الحرة  في "

بطريقة مباشرة في البرلمان أو عبر ممثليهم في مجلس التشريع , وقائمة
متطلباتهم المفتعلة ل تقف عند حد بل هي من طبيعتها التجدد كما يقدمون ما
لنهاية له من حقوق : "حقوق مدنية , المواطنة , المعارضة , حق المظاهرة ,

 وكذا الحريات : " حرية الدين والفكر ,،حقوق المرأة وأخيرا حقوق الرجل " 
السياسية " حرية التعبير عن الرأي , حرية الثقافة , حرية تشكيل الحزاب

لى درجة أن أصحابها يعقدون الولء والبراءإويعظمون هذه الحقوق والحريات 
عليها .

 :حكم الديمقراطيِة
نظمة الديمقراطية على أساس فكريالقال عبد الوهاب الكيالي: " تقوم كل 

وأنه صاحب السيادة أي أن  الشعب ,إلىواحد , وهو أن السلطة ترجع 
الديمقراطية في موسوعة السياسة :الديمقراطية النيابية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية " 

2/756. 
قال "فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي

 . 2/757رادة الشعب من خلل ما يصدره من تشريعات أو قوانين " إيعبر عن 
في تعريف السيادة الشعبية " الديمقراطية يعبر عنها في الدساتير بمبدأ سيادة-

 د. عبد625أنظمة الحكم في الدول النامية : ا ل يوجد أعلى منها " يالمة , والسيادة هي سلطة عل

 .الحميد متول
نفة الذكر : تبين لنا تحقيق مناط الحكم : وهوالوعلى ضوء تعريفات الديمقراطية 

 وبهذا أصبحت،نما هي للجماهير أي غالبية الشعب إأن السيادة العليا ليست لله و
الجماهير الدهماء السلطة العليا , وصارت الحاكمية المطلقة بيدها ! تفعل ما

تشاء , وتشرع ما تريد , ل تراجع أحدا ول معقب لصوت أغلبيتها ...!! فماذا أبقوا
لله أوليس هذا اعتداء على حق الله في الحكم والتشريع , وهو القائل في محكم

َْلْمُر{تنزيله  ْلُق َوا ْلَخ َلُه ا َأَل  إه{ وقال تعالى   ,)54عراف : أل(ا  }  ّل إل إإّل  ْكُم  ْلُح إن ا إإ
َلُموَن  َيْع إس َل  ّنا َثَر ال ْك َأ إكّن  َل ّيُِم َو ْلَق ّديُن ا إلَك ال َذ ُه  ّيا إإ إإّل  ُدوا  ُب َتْع َأّل  }َأَمَر 

إه{ . وقال تعالى )40يوسف : ( إم ْك إلُح ُكُم َل ُمَعّقَب  َيْح ّلُه   , وقال)41الرعد : (  } َوال
ُد{تعالى  إري ُي ُكُم َما  َيْح ّلَه  إإّن ال إفيِ{ , وقال تعالى )1المائدة :(  }  إرُك  ُيْش  َوَل 

ًدا  َأَح إه  إم ْك ساسية بين السلم والديمقراطية هيال , والمفارقة )26الكهف : ( }ُح
 والسيادة العليا لله وحده ل شريك له وليست للجماهير ول لغيره .. قال،السيادة 

. )أبي داوود وسنده صحيح(رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " 
وهنا يمر خط المفاصلة بين السلم والديمقراطية ؛ وعليه يبدأ التنافر الدائم بينهم

, ل يجتمعان في مكان ول يلتقيان في منتصف الطريق , يختلفان في المقصد
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َلَهُه{ قال تعالى ،خر الوالمسلك بحيث ل يقبل كل منهما  إإ َذ  ّتَخ إن ا ْيَت َم َأ َأَر  
إكيًِل ( إه َو ْيِ َل ُكوُن َع َت ْنَت  َأ َأَف ُه  َأْو43َهَوا َيْسَمُعوَن  َثَرُهْم  ْك َأ َأّن  َتْحَسُب  َأْم   (

إبيًِل َأَضّل َس َبْل ُهْم  إم  ْنَعا َْل َكا إإّل  إإْن ُهْم  ُلوَن  إق  .)44- 43الفرقان : (  }َيْع

المنظمات الدوليِة : 
ونكفر بجميع طواغيت العصر كـ ( المم المتحدة ، والجامعة الدول العربية ،
والتحاد الفريقي "إيغاد" ) ونعتبرها هيئات أسست لمحاربة السلم وأهله ،

ونعتقد كفر جميع النظمة الحاكمة في ديار المسلمين اليوم ، باستثناء المارات
السلمية التي شكلها المجاهدون في سبيل الله على البقاع الواقعة تحت

إدسيطرتهم ،قال تعالى {  إه َفَق ّل إبال إمْن  ُيْؤ إت َو ّطاُغو إبال ْكُفْر  َي َفَمْن 
إليٌِم إميٌِع َع ّلُه َس َلَها َوال إفَصاَم  ْن ْثَقىَّ َل ا ْلُو إة ا ْلُعْرَو إبا َتْمَسَك  (البقرة :  }اْس

 ، ول نعترف بالرايات والحدود التي وضعها الستعمار للتفريق بين الشعوب)256
السلمية .

 : العلمانيِة
نجليزية , وهي كلمة ل صلة لها بلفظاللفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة في 

نجليزية هي "ال والترجمة الصحيحة للكلمة في ،طلق ل"العلم" ومشتقاته على ا
خروية فحسب , بل بمعني أخصالاللدينية " أو " الدنيوية "  ل بمعنى ما يقابل 

 وتتضح الترجمة،هو ما ل صلة له بالدين , أو ما كانت علقته بالدين علقه تضاد 
جنبية للكلمة "الالصحيحة  من التعريف الذي  تورده المعاجم ودوائر المعارف 

المعجم الدولي الثالث مادة : اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على
هذ تتدخل في الحكومة , أو استبعاد ه ألعتبارات الدينية يجبالمبدأ أن الدين أو 

العبارات استعبادا مقصودا , فهي تعني  مثل " السياسة اللدينية البحتة في
الحكومة " .

والتعبير الشائع في الكتب السلمية المعاصرة للعلمانية : هو " فصل الدين عن
الدولة " وهو في الحقيقة ل يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على
الفراد وعلى السلوك الذي قد ل يكون له صلة بالدولة , ولو قيل أنها " فصل

قامةإن المدلول الصحيح للعلمانية  " إالدين عن الحياة "  لكان أصوب , ولذلك ف
الحياة على غير الدين " سواء بالنسبة للمة أو الفرد . 

مظاهر العلمانيِة فيِ الحيِاة السلميِة : 
نحراف المتمثل في تخلف المسلمينال : بدأت ب. فيِ الحكم والتشريع1

الحضاري , وجمود الستنباط الفقهي , وتوهم دعاة اليقظة بأن سبب تأخر
ليه من تبلور فكرة "إ ذلك ىداري وما أدالالمسلمين هو عجزهم التنظيمي و

 المرى انتهىالصلح " ... واستيراد  التنظيمات ثم التشريعات الكافرة حت
قصاء الشريعة فيإ إلى العلمانية الكاملة في تركيا , وإلىبالحركة الصلحية 

ستعمار ودعاة الصلح , مما مهدالالبلد العربية , ومصر خاصة , بالتعاون بين 
نتماءات . اللظهور الفكار السياسية اللدينية والحزاب المتعددة 

 :  ظهرت في المستوى التربوي والثقافي للعالم. فيِ  التربيِة والثقافة2
زدواجية الخطرة فيالالسلمي قبل احتكاكه بالحضارة الغربية اللدينية وتمت 
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لى اللدينية التربيةإ الهادفة ت , ثم الدعوالى وبدأت حركة التغريب الو،م يالتعل
لى اقتباس الحضارة الغربية خيرها وشرها , واحتقارإوالثقافة , مثل الدعوة 

ميةيزهر , وتطبيق المناهج التعلالالماضي السلمي تربويا وتاريخيا , وتطوير 
دب " .الالغربية , واستيراد المذاهب اللدينية في الفكر و

 : تجسدت في سوء تمثيل المجتمع السلميفيِ الجتماع والخلق. 3
(قضيةـ لحقيقة السلم , والتقبل الذاتي  لتقليد الغرب : ثم تبع ذلك ما سمي ب

فغاني ورفاعة الطهطاوي , وانتهاءالتحرير المرأة ) , ابتداء من جمال الدين 
بقاسم أمين حركة النهضة النسائية ! .

حكم العلمانيِة فيِ السلم : 
أماحكم العلمانية على ضوء أصول العقيدة السلمية  والمدلول الحقيقي لكلمة "

لاله إل الله " ومفهومي " الطاغوت والعبادة " أنها تتنافي مع السلم من جهتين :
كونها حكما بغير ما أنزل الله . .1
. )أنظر : تفصيل المسألة في كتاب العلمانية للسفر الحوالى(كونها شركا في عبادة الله  .2

 ونرى أن الرافضة طائفة ردة وشرك كما نعتقد أن الصوفية الغلةالرافضة :
مثل (الربيعية و السمترية)  طوائف ردة شرك يجب محاربتهم حتى ل تكون فتنة .

: الديار : أحكام ثامنا

 : قال الجمهور : دار السلم هي التي نزلها المسلمون وجرتسلمال. دار 1
ابن(ن ل صقها  إسلم وإعليه أحكام السلم لم تكن دار  أحكام السلم وما لم تجر

 .)القيم / أحكام أهل الذمة
 : كل دار كانت الغلبة فيها لحكام الكفر دون أحكام السلم فهي. دار الكفر2

 .)يندالقاضي أبو يعلى الحنبلي / المعتمد في أصول ال(دار كفر  
 . )1/16فتح  الباري (لى دار السلم  إ : النتقال من بلد الكفر والشرك . الهجرة3

ذ هي فرع الولء والبراء وما كانت الجماعةإ,  والهجرة شأنها عظيم أمرها كبير
المسلمة لتترك أرضها وقومها وتتكبد مشاق الغربة ووعثاء السفر لول أن ذلك

سلمه في أرضه .. وللهجرةإتكليف رباني لمن ل يستطيع أن يقيم دينه ويظهر 
 بلد السلمإلىمفهوم شامل في التصور السلمي ليس مقتصرا على النتقال 

لىإفحسب ولكنه كما يقول ابن القيم : الهجرة هجرتان : هجرة بالجسم من بلد 
لى الله ورسوله فهذهإ والهجرة الثانية : الهجرة ،بلد وهذه أحكامها معلومة 

"إلىالهجرة الحقيقية , وهجرة الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن "من" و "
 عبوديته , ومنإلى محبته , ومن عبودية غيره إلىفيهاجر بقلبه من محبة غير الله 

الولء والبراء( خوف الله ورجائه والتوكل عليه ... إلىخوف غيره ورجائه والتوكل عليه 

 .)282للقحطاني : 
ليها من غير عذرإوعلى عكس الهجرة الشرعية بدار الكفر والشرك أو السفر 

َتَوّفاُهُم{معتبر كالعلج والتجارة , وهي محرمة كما قال تعالى  إذيَن  ّل إإّن ا  
إفيِ إفيَِن  َتْضَع ّنا ُمْس ُك ُلوا  ُتْم َقا ْن ُك إفيَِم  ُلوا  إهْم َقا إس ْنُف َأ إميِ  إل َظا َكُة  إئ ْلَمَل ا

ْأَواُهْم إئَك َم َل ُأو إفيَِها َف إجُروا  ُتَها إسَعًة َف إه َوا ّل َأْرُض ال ُكْن  َت َلْم  َأ ُلوا  إض َقا َْلْر ا
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إصيًِرا َءْت َم ّنُم َوَسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتساكنوا،   }َجَه
أخرجه الحاكم في المستدرك :(المشركين ول تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا " 

نهإ وقال  أيضا : " من جامع المشركين وسكن معهم , ف،  ). ووافق عليه الذهبي2/141
 .)7346مام  أحمد . أبو دوود . صحيح الجامع الصغير :لمسند ا(مثلهم "  

والمجتمع المسلم في أي مكان كان لبد أن يتكون منالمهاجرون والنصار : 
أنصار ومهاجرين كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ، فل يوجد أنصار بدون

ُدوا{ مهاجرين ول مهاجرين بدون أنصار ،  ُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَه َآَم إذيَن  ّل إإّن ا
َبْعُضُهْم إئَك  َل ُأو َنَصُروا  َآَوْوا َو إذيَن  ّل إه َوا ّل إل ال إبيِ إفيِ َس إهْم  إس ْنُف َأ إهْم َو إل َأْمَوا إب

إمْن َشيٍِْء إهْم  إت َي إمْن َوَل ُكْم  َل إجُروا َما  ُيَها َلْم  ُنوا َو َآَم إذيَن  ّل َبْعٍض َوا ُء  َيِا إل َأْو

ٍم َلىَّ َقْو إإّل َع ّنْصُر  ُكُم ال ْيِ َل إن َفَع ّدي إفيِ ال ُكْم  ْنَصُرو َت إن اْس إإ إجُروا َو ُيَها ّتىَّ  َح
إصيٌِر ( َب ُلوَن  َتْعَم إبَما  ّلُه  ٌق َوال َثا إميِ َنُهْم  ْيِ َب ُكْم َو َن ْيِ َكَفُروا72َب إذيَن  ّل ) َوا

إبيٌِر ( َك ٌد  إض َوَفَسا َْلْر إفيِ ا َنٌة  ْت إف ُكْن  َت ُه  ُلو َتْفَع إإّل  َبْعٍض  ُء  َيِا إل َأْو )73َبْعُضُهْم 
َنَصُروا َآَوْوا َو إذيَن  ّل إه َوا ّل إل ال إبيِ إفيِ َس ُدوا  ُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَه َآَم إذيَن  ّل َوا

إريٌم ( َك ٌق  إرْز ٌة َو إفَر َلُهْم َمْغ ُنوَن َحّقا  إم ْلُمْؤ إئَك ُهُم ا َل ُنوا74ُأو َآَم إذيَن  ّل ) َوا
َبْعُضُهْم إم  َْلْرَحا ُلو ا ُأو ُكْم َو ْن إم إئَك  َل ُأو ُكْم َف ُدوا َمَع ُد َوَهاَجُروا َوَجاَه َبْع إمْن 

إليٌِم ُكّل َشيٍِْء َع إب ّلَه  إإّن ال إه  ّل إب ال َتا إك إفيِ  َبْعٍض  إب َلىَّ   ،)75-72(سورة النفال :   }َأْو
ونرحب بالمهاجرين في المشاركة معنا في الجهاد في سبيل الله في الصومال

كما رحب المجاهدون الفغان والعراقيون في بلدانهم بالمهاجرين من كل مكان .

: الجماعي  : العمل تاسعا

إتيِ{ قال تعالى  ْأ َي إه َفَسْوَف  إن إدي ُكْم َعْن  ْن إم ّد  َت َيْر ُنوا َمْن  َآَم إذيَن  ّل ّيَها ا َأ َيا 
إريَن إف َكا ْل َلىَّ ا إعّزٍة َع َأ إنيَِن  إم ْلُمْؤ َلىَّ ا ّلٍة َع إذ َأ َنُه  ّبو إح ُي ّبُهْم َو إح ُي ٍم  إبَقْو ّلُه  ال

إه إتيِ ُيْؤ إه  ّل إلَك َفْضُل ال َذ ٍم  إئ َلْوَمَة َل َيَخاُفوَن  إه َوَل  ّل إل ال إبيِ إفيِ َس ُدوَن  إه ُيَجا
إليٌِم إسٌع َع ّلُه َوا ُء َوال َيَشا  .)54المائدة (  }َمْن 

- أفليس يةالقال شيخ السلم ابن تيمية: "ولفظها يصرح بأنهم جماعة – وذكر
، ، فإن الرجل ل يسمى قوما فى لغة العرب هذا صريحا فى أن هؤلء ليسوا رجل

ّدين إلى يوم .. بل هذه الية ل حقيقة ول مجازا تدل على أنه ل يرتد أحد عن ال
القيامة إل أقام الله قوما يحبهم (الله) ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على

َتَوّل{  . قال تعالى)7/220(منهاج السنة لنبوية الكافرين يجاهدون هؤلء المرتدين"  َي  َوَمْن 
ُبوَن إل ْلَغا إه ُهُم ا ّل إحْزَب ال إإّن  ُنوا َف َآَم إذيَن  ّل َلُه َوا ّلَه َوَرُسو  .)56(المائدة   }ال

- زب الله لنصرة الله ورسولهحلة والنصرة – اجتماع اتشترط المو إن الية
؛ ولهذا  يصبح العمل ليتحقق جواب الشرط (فإن حزب الله هم الغالبون)

ًا من شروط النصر والغليالجماع ُأّمٌة{   ،ة للمؤمنينب شرط ُكْم  ْن إم ُكْن  َت ْل َو
إئَك ُهُم َل ُأو إر َو َك ْن ْلُم إن ا ْنَهْوَن َع َي إف َو ْلَمْعُرو إبا ْأُمُروَن  َي إر َو ْيِ ْلَخ َلىَّ ا إإ ْدُعوَن  َي

إلُحوَن ْلُمْف ن اجتماع أمة او طائفة من المسلمين على تنظيمإ  ،)104( آل عمران :  }ا
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؛ وهو فريضة دينية أنفسهم وتخطيط أعمالهم تعاون شرعي حث عليه السلم
وضرورة عصرية ل سيما فى هذا الزمن الذى يواجه فيه المسلمون تحديات

. الكفار وتحالفاتهم العسكرية فى بلدانهم
بل جاء المر بالجماعة صريحا من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم :

(وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد)
. )رواه أحمد وصححه اللباني(

مهمة هذه الجماعة وعملها أعظم من مجرد الملتقيات وعقد المنتديات الدعوية
"الجماعة" ثم ذكر مكمن قوتها وكمال فحسب لن بداية الحديث أمرلتكوين

دار السلم والحياةلى إجنديتها "السمع والطاعة" ثم تضحية كل عزيز و"الهجرة" 
 وأخير لماذا اجتمعت العصبة المؤمنة ؟ وماذا تعمل ؟ تنطلق ،تحت ظل الشريعة
مسيرة "الجهاد". 

الحركات السلميِة:
م السلم العاملين لعادة الخلفة النبوية أن يجتمعوا علىييحق للملتزمين بتعال

) ، هم لنصرة دين الله ( والمسلمون على شروطهمنالحق وأن يتعاهدوا فيما بي
وتكون الطاعة فيما بينهم بالمعروف حيث ل طاعة لمخلوق في معصية الله قال

إن{ تعالى ْدَوا ْلُع إم َوا ْث إْل َلىَّ ا ُنوا َع َتَعاَو ّتْقَوىَ َوَل  إبّر َوال ْل َلىَّ ا ُنوا َع َتَعاَو  }َو
مامةلمارة الصغرى للجماعات السلمية وبين ال ونفرق بين ا، )2سورة المائدة : (

العظمى للمير الممكن ، الذى يقيم الحدود الشرعية وينتصر للمظلوم والمحروم
 و هذه الجماعات ،ويسد الثغور بالمرابطين ويحمي بيضة المسلمين وأراضيهم

تعتبر ضمن "جماعة المسلمين" ول يجوز أن تدعي واحدة منها أنها "الجماعة
حاديث النبوية كما كان الصحابة في عهد رسولالالسلمية" الوحيدة المعنية ب

ًا . الله صلى الله عليه وآله وسلم لن من فارق جماعتهم كان كافر
ونرى أن الجماعات السلمية التى تنتهج مجمل إعتقاد أهل السنة والجماعة ل 

خطاء والبدع ، وتمدح بماال، بل تذم وتنصح بما فيها من  تذم جملة ول تمدح جملة
فيها من الخبر والغيرة على الدين والدعوة إليه وعداوة الكفار ، وقتال أهل

 ويكون قربنا وبعدنا منهم بحسب قربهم وبعدهم من منهج النبي صلى الله ،الردة
، وندعوا إلى توحيد كلمة عليه وآله وسلم ، ونعتقد أن دائرة السلم تجمعنا

 ،المسلمين وجمع شملهم على التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح
 جاهدت المة عدوها ألف الله بين قلوبها وإن تركتىقال شيخ السلم: " ومت

. " الجهاد شغل بعضها ببعض

الرقائق والزهد:
إن محاولة تغيير عقائد الناس وواقعهم الجتماعى والسياسى عمل شاق ومعترك

، فل ينبغي للعاملين لحياء هذا ذى من أقوامهمال،  وقد لقى الرسل  صعب
ّدين أن يدخلوا فى خضم المعركة مع الجاهلية بدون زاد واستعداد  ْيَِر{ ال إإّن َخ َف

ّتْقَوىَ إد ال نابة والخشية واليقينالخلص والتوكل وال ف ،)197البقرة الية(  }الّزا
والصدق والصبر والتوبة والدعاء والزهد والورع وجميع أعمال القلوب زاد لنا فى

، وحسن الخلق والذكر والصلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق
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وسنن الصلة ومستحبات الصيام وحفظ اللسان واجتناب المحارم والمبادرة إلى
عمال كلها قوت للقلوب وقوة للبدان وباعث للهمم لهل اليمان.الفضائل 

اللهم حبب إلينا اليمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من الراشدين.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
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