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ومـن  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليـه ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفسـنا
ال إلـه إال اهللا  سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هـادي لـه وأشـهد أن

تعاىل باهلـد وديـن احلـق فبلـغ  وحده ال رشيك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله بعثه اهللا
حمجة بيضاء ليلها كنهارها ال يزيـغ عنهـا إال   األمانة ونصح األمة وتركها عىلالرسالة وأد

 وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدي هالك فصلوات اهللا وسالمه عليه
إن قضية املنهجية يف الفكر والتصور واالعتقاد والسلوك متثل  ..أهيا اإلخوة املؤمنون:أما بعد

املسلم السني العارف بـدقائق السـنن الربانيـة, وحمصـالت املقاصـد  الركيزة األساس لد
الرشعية, ومتى سلم الفكر, وصح التصور, ورسخ االعتقاد, واستقام السـلوك كـان ال بـد 
من وجود املنهجية الواضحة, ويف املقابل فإن غياب املنهج الواضح املرسوم عن فكر املسلم 

, والدين اإلسالمي يقوم عىل مـنهج ربـاين مرسـوم وتصوراته يؤدي به إىل احلرية والتهافت
واضح جيل من سلكه اهتد, ومن انحرف عنه ضل وغو, ووقع حتت غائلة اإلفراط, أو 

باسـم الرصـاط  يف نصـوص الـوحيركب صهوة التفريط, وهذا املنهج هـو مـا يعـرب عنـه 
 :املستقيم

يمَ  ﴿: كام جاء يف الفاحتة اطَ املُستَقِ َ نَــــا الرصِّ   6الفاحتة ﴾ اهدِ
هو الذي حيدد سامت األمة الواحدة فكلـام  −حسب ما يرشد إليه نصوص الوحي −واملنهج

ـوْ ﴿:كان املنهج موحدا, كانت األمة واحدة قال تعاىل لَ اجـاً وَ نْهَ مِ ـةً وَ عَ ْ مْ رشِ نكُ نَا مِ لْ عَ لٍّ جَ لِكُ
ةً  دَ احِ ةً وَ مْ أُمَّ لَكُ َعَ اء اهللاُّ جلَ  48املائدة  ﴾شَ

د بني املختلفني ولذلك أمر اهللا نبيه صىل اهللا عليـه وإذا حصلت ا لفرقة فاملنهج هو الذي يوحِّ
اطٍ ﴿ :وآله وسلم بالتزام املنهج فقال تعاىل َ ـىلَ رصِ يْـكَ إِنَّـكَ عَ ـيَ إِلَ ي أُوحِ ـذِ كْ بِالَّ سِ تَمْ اسْ فَ

يمٍ  تَقِ سْ  43الزخرف ﴾مُّ
ا ﴿:وأمر مجيع املؤمنني به فقال عز من قائل ــذَ أَنَّ هَ ـواْ وَ تَّبِعُ الَ تَ وهُ وَ بِعُ ـاتَّ يامً فَ ـتَقِ سْ ي مُ اطـِ َ رصِ

ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ م بِهِ لَ اكُ صَّ مْ وَ لِكُ بِيلِهِ ذَ ن سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ  153األنعام ﴾السُّ
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إِنَّ  ﴿ألن هذا املنهج ينبني عىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له  − أهيا اإلخوة املؤمنون−ذلك  وَ
يمٌ اهللاََّ رَ  تَقِ سْ اطٌ مُّ َ ا رصِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ رَ   ﴾يبِّ وَ

وهناك أمارات هبا يمكن التفريق بني من يسري وفق منهج مرسوم وبني من يتخبط وال يكـاد 
ىلَ  ﴿: بني االثنني قال تعاىل قٌ كبريٌ ريعي ما يقول, أو يدرك ما يصنع, وف كِبّاً عَ يشِ مُ مْ ن يَ أَفَمَ

  دَ هِ أَهْ هِ جْ يمٍ وَ تَقِ سْ اطٍ مُّ َ ىلَ رصِ اً عَ يّ وِ يشِ سَ مْ  22امللك ﴾أَمَّن يَ
 :ومن تلكم األمارات

ــاهللا عــىل ثوابــت  .1 ــه ب ــه وإيامن ــي يقين ــنهج يبن يف قضــية التصــور نجــد أن صــاحب امل
ــن  ــا م ــون فتات ــم يلتقط ــنهج هل ــذين ال م ــائمني ال ــد اهل ــنام جت ــنة, بي ــاب والس الكت

عليهـا وهـو أمـر غـري ممكـن, فقـد سـمعنا اخلرافات واخلـوارق حمـاولني بنـاء اليقـني 
بأناس ركبوا طائرة من بلد إىل آخـر حتـى يشـاهدوا ثمـرة باذنجـان كتـب عليـه لفـظ 

زعمـوا أن عليهـا كلمـة التوحيـد ثـم بـان  وبـآخرين اشـرتوا حوتـاً ! بزعمهم اجلاللة
اإلنســان, ومثلــه رشيــط  يــةهلــؤالء وأولئــك أن ذلــك كلــه كــان بصــنع البرشــ ودعا

 .ني املنشور يف الشبكةأصوات املعذب
صـاحب املـنهج ينظـر إىل كـل أمـر  ة إصدار األحكام عـىل املسـتجدات فـإنويف قضي .2

لفهـا, بيـنام جتـد السـائرين عـىل غـري مـنهج اجديد بنظرة توافق السـنن الربانيـة وال خت
املرهبـة  اإلغـامءحادثـة خيالفون يف أحكامهم السنن اإلهليـة, فقبـل أيـام فقـط وقعـت 

ــي نالــت تلم ــر مــن مكــان الت ــذات املعاهــد الفرنســية يف أكث ونقلــت يف الســنغال, ي
ــا  ــن هن ــباب م ــون األس ــون يتلمس ــدأ املحلل ــفيات, وب ــنهن إىل املستش العرشــات م
وهنــاك, فتســارع اإلســالميون الســائرون عــىل غــري مــنهج ســوي مرســوم إىل القــول 

نـاك بأن السـبب هـو التـربج والسـفور, وعـدم التـزام رشع اهللا, فالسـؤال هنـا هـل ه
ــرأة املتربجــة تصــاب  ــأن امل ــة ماضــية تقيضــ ب ــد ســنة رباني ــدين ? ال والب بمــرض ب

ــزام رشع اهللا  ــدين, والت ــون إال إىل اإلســالم ك ــدعوة إىل اإلســالم ال يك ــال, إن ال وك



                                   مكتب الدآتور حممد أمحد لوح   
 قسم الدعوة

  3

بـأوامر اهللا  جيب أن يكون عـن قناعـة وتطبيـق ملـا أمـر اهللا بـه, وحـني يكـون االلتـزام
ــاة قــد فقــد روحــه وجــوهره املــؤيكــون الــدين  جمــرد وقايــة مــن األســقام ثر يف حي

ــذي  ــد ال ــن الوعي ــايص لك ــة للع ــل العقوب ــد تُعجَّ ــم ق ــاهتم, نع ــاس ويف أخالقي الن
 .ينتظره مامل يتب أكرب من ذلك بكثري

ــاس  .3 ــنهج ينصــف الن ــذي يســري عــىل م ــع املخــالفني نجــد ال ــل م ويف قضــية التعام
حيـايب أحـدا لكونـه مقربـا ال كلهم, ويعطي كل ذي حـق حقـه وإن كـان خمالفـا لـه,و

َـا  ﴿:إليه يف العرق أو يف النحلة, وذلك هـو العـدل املـأمور بـه يف مثـل قولـه تعـاىل أَهيُّ
ــىلَ أَالَّ  مٍ عَ ــوْ ــنَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ــرِ ْ الَ جيَ ــطِ وَ سْ قِ اء بِالْ دَ ــهَ نيَ هللاِِّ شُ امِ ــوَّ ــواْ قَ ونُ ــواْ كُ نُ ينَ آمَ ــذِ الَّ

رَ  وَ أَقْ واْ هُ لُ دِ واْ اعْ لُ دِ عْ لُونَ تَ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ واْ اهللاَّ إِنَّ اهللاَّ خَ قُ اتَّ  وَ وَ  8املائدة ﴾بُ لِلتَّقْ
ـمْ ﴿: وقوله لَّكُ عَ هِ لَ م بـِ ـاكُ صَّ ـمْ وَ لِكُ ـواْ ذَ فُ ـدِ اهللاِّ أَوْ هْ بِعَ بَى وَ رْ ا قُ انَ ذَ وْ كَ لَ واْ وَ لُ دِ اعْ تُمْ فَ لْ ا قُ إِذَ وَ

ونَ  رُ كَّ  152األنعام ﴾تَذَ
نة يقوم عىل اإلنصاف والعدل حتى مع غري املسلمني , وقد أنصفَ  إن منهج الوحي كتاباً  وسُ

اتِ اهللاِّ آنَاء  ﴿:يف كتابه فقال  أهل الكتاباهللاُ  تْلُونَ آيَ ةٌ يَ آئِمَ ةٌ قَ كِتَابِ أُمَّ لِ الْ نْ أَهْ اء مِّ وَ واْ سَ يْسُ لَ
ونَ  دُ جُ مْ يَسْ هُ يْلِ وَ نَّ أَ  ﴿ :, وقال  113عمران آل ﴾اللَّ دَ تَجِ لَ ينَ وَ ذِ نُواْ الَّ ينَ آمَ لَّذِ ةً لِّ دَّ وَ ُمْ مَّ هبَ رَ قْ

ونَ  ُ ربِ تَكْ سْ ُمْ الَ يَ أَهنَّ بَاناً وَ هْ رُ نيَ وَ يسِ مْ قِسِّ نْهُ لِكَ بِأَنَّ مِ  ذَ ارَ ا نَصَ اْ إِنَّ وَ الُ  82املائدة ﴾قَ
ن وهذا هو املنهج الذي رسمه النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم حني ذكر ملك احلبشة بام فيه م

امٍ  زَ نَ حِ كِيمُ بْ أَيْتَ   (( :خري ومل يكن ذلك تزكية لدينه, وكذلك حني قال له حَ ولِ اهللاَِّ أَرَ سُ يا ِرَ
ولُ اهللاَِّ  سُ هُ رَ الَ لَ قَ ءٍ فَ ْ نْ يشَ ا مِ لْ يلِ فِيهَ لِيَّةِ هَ َاهِ َا يفِ اجلْ نَّثُ هبِ َ نْتُ أَحتَ ا كُ ورً صىل اهللا عليه وآلـه أُمُ

ىلَ وسلم  تَ عَ لَمْ ٍ  أَسْ ريْ نْ خَ تَ مِ لَفْ ا أَسْ  رواه مسلم  )) مَ
ّ عن أبيه  يلً املستورد  أن: وثبت يف صحيح مسلم من حديث الليث بن سعد عن موسى بن عُ

صىل اهللا عليـه وآلـه سمعت رسول اهللا :  −القريش قال عند عمرو بن العاص ريض اهللا عنه 
أبرص ما تقول : عمرو بن العاصقال له . » تقوم الساعة والروم أكثر الناس « : يقول وسلم 
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إن كان كذلك ; : ? قال صىل اهللا عليه وآله وسلم وما يل أن ال أقول ما قاله رسول اهللا : قال! 
ـيبَةٍ  :فألن يف الروم خصاالً أربعاً  صِ ـدَ مُ عْ ـةً بَ اقَ ـمْ إِفَ هُ عُ َ أَرسْ ةٍ وَ دَ فِتْنـَ نـْ اسِ عِ لَـمُ النـَّ ُمْ ألَحْ إِهنَّ

ةً  رَّ مْ كَ هُ كُ شَ أَوْ عِيفٍ وَ ضَ تِيمٍ وَ يَ كِنيٍ وَ مْ ملِِسْ هُ ُ ريْ خَ ةٍ وَ رَّ دَ فَ عْ  )) .بَ
فهذا املنهج السوي يقيض بأن يذكر الناس بام فيهم, بعيدا عـن تزكيـة منـاهجهم وأديـاهنم, 
وهذا هو العدل واإلنصاف عىل عكس ما يظنه أهل التخبط بوجوب سب املخالف كلام ذكر 

 . يف اإلنسانوأنه ال ينبغي أن جيتمع اخلري والرش 
ط املسـتقيم وال يـرىض لـه اوال شك أن الشيطان حيرص عىل أال يسري املسلم عىل هذا الرص

يمَ  ﴿غري التخبط لذلك  تَقِ اطَكَ املُْسْ َ ُمْ رصِ نَّ هلَ دَ عُ تَنِي ألَقْ يْ وَ بِامَ أَغْ الَ فَ  16األعراف ﴾قَ
ملقـدم وكـانوا يتعلمـون أهيا اإلخوة املؤمنون إن قضية املنهج لد السلف الصالح كان هو ا

 : املنهج السوي أكثر مما يتعلمون العلم املجرد
: ه مخسـة آالف س اإلمام أمحـد رمحـه اهللا كـان حيرضـأن جمل: ذكر السمعاين رمحه اهللا وغريه 

 .وخلقه وأدبه والباقي يستمدون من سمته فكان مخسامئة يكتبون ,
 −وهو يقرئ أبناءه املسـند  − عبداهللا حرضت جملس أيب (( :وقال أبو بكر املطوعي رمحه اهللا 

لقه اثنتي عرشة سنة , ومل أكن أكتب ,   )) . إنام أنظر إىل أدبه وخُ
 )316/  11سري أعالم النبالء (

اللهم وفقنا لسلوك منهجك القـويم, واهـدنا الرصـاط املسـتقيم, وجنبنـا اخللـل يف الفكـر 
نبيك املصطفى, ورسولك املنتقى, حتى والتصور, وقنا رش التخبط والتهور, وثبتنا عىل سنة 

 ..نلقاك يا أرحم الرامحني
 ..وصل وسلم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني
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