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ِيمحِ الرِ ِحمنِ الرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ 

ِ

ِآثارِالخروجِعنِالمنهجِاألصيلِألهلِالسّنةِوالجماعةِعلىِالواقع
 

اقب املاحي ععلى سيدنا حممد الوسلَّم وصلى اهلل  ،املبدئ املعيد البديعحلمد هلل ا
ضل تني بالكتاب عصمة لألمة املتمسكة هبم عن أن تقرنوعلى آله امل ،الشفيع
رواية  إلسنادا وأساس   واملبلغني عنهوعلى أصحابه اآلخذين عن حضرته  ،فتضيع

وف بني يدي وعلى تابعيهم والتابعني هلم إىل يوم الوق ،يف املتقام الرفيعودراية وتزكية 
 .البصري السميع

ا اعتتقاد   ،ى بالسند املتصل رواية ودراية وتزكيةلسنة املتلتقَّ منهج أهل ا فإن   ،وبعد
يه تقام عليه أمر سواد األمة وعلاستكان وما زال هو امليزان الذي   ،اا وتصوف  وفتقه  

وكان  هلا،واالستيعاب له و  وازللن  اتغريا  و ملاملخالف و مع ابنيت قواعد التعامل 
داث الكوارث ومل تعصف هبا األحومل تستبد هبا  ؛األساس الذي استتقر به أمرها

 لبالء.اتعطيل العمل ببعض أسسه من وراء هذا إال وكان تغييب هذا املنهج أو 

واالستدالل نهج عامل املموملا كانت األحباث املتقدمة يف هذا املؤمتر قد اشتغلت ببيان 
و واملتقصود من هذه األسطر ه .فتقد أغىن ذلك عن بسطه يف هذا البحثيها عل

 لسنةا االحنراف عن املنهج األصيل ألهلإلتقاء الضوء على اآلثار املرتبة على 
  .يف واقعنا املعاصرواجلماعة 
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 .مدخلني ومخسة مالمح وخالصة وخامتةهذه الورقة من وتتكو ن 

إنه ويل ذلك  ،ألمة ما فتقدتهل وأن يردَّ واهلل أسأل كمال التوفيق ملا يعلمه من احلق 
 والتقادر عليه.

ِ  
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ِوالجماعةِمنهجِأهلِالسنةِعنوجزِم

اهب األربعة ن بفتقه املذو اآلخذو  ،اعرف أهل السنة بأهنم األشاعرة واملاتريدية اعتتقاد  
ِا.ن بالتصوف تزكية وسلوك  و عتنوامل ،ا وفروع  أصوال  

 ،ااد  قامت أسس اتصال العتقل بالنتقل خدمة واسرشففي معتتقد األشاعرة واملاتريدية 
يف  او جدو و  ،ملا توصل إليه من كان قبلهم من األممفاتسعت آفاق املسلمني 

صفاة الوحيني مبتربها من تراهبا فاستخلصوا  ،ضالتهم من احلكمةمعارفهم العتقلية 
ول وسفسطا  العتق جالتفرقة بني نتا والتقدرا  العتقلية الفذة على ونور البصرية 

كما أبرز منهجهم التقدرة الفائتقة على التعامل مع املستجدا  الفكرية   ،األهواء
احلجة واملناظرة بللعتقيدة الصافية فتقاموا بدفع هذه االحنرافا  والفلسفية املخالفة 

 .والتفنيد

تعامل مع تأسيس منهجية العلى العتقلية التقادرة برز  ويف أصول الفتقه وقواعده 
ظروف لالثوابت واملتغريا  على حنو رصني متسع  والتعامل معالوحيني وعلومهما 

اليت ية لني بذلك إىل املنهجمتوص   ،وال متييع ولنوازهلما دون مجودالزمان واملكان 
بة مام االجتهادا  املستوعأا مما فسح اجملال واسع   ،جتمع بني احلراسة والسعة

فسبق  ،تقبلاملستشرفة للمستللمتقاصد والوسائل واملتغريا  لظروف الزمان واملكان و 
ون تضييع دالفتقهاء الزمان واملكان باالفراضا  الفتقهية ملا مل حيصل يف زماهنم 

 .والعبث بالكليا  للمنهجية يفضي إىل الفوضى
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م التصوف العملي وتأسيس قواعده وأصوله وتفرع مدارسه لكان يف صياغة عو 
رد سبيل مما أسس للف ،وهو اإلحسان بالركن الثالث من أركان الدين وتنوعها اعتناء  

 ،1{ااه  سَّ د   ن  م   اب  خ   د  ق  و   ،ااه  كَّ ز   ن  م   ح  ل  ف   أ   د  التزكية اليت هي أساس الفالح }ق  
 نوازل األهواء وتالعبوانتظم لألمة مسلك الرشاد الذي يعصم اآلخذين به من 

 .األنفس

عف النفوس حبكم الطبيعة البشرية وضلكون العصمة منتفية عن تطبيق هذا املنهج و 
ئمة كل فن من هذه الفنون بوضع الضوابط اليت تكفل حال األخذ تقد تكفل أف

 سالك االحتساب يف ذلك.عدم االحنراف عن املتقصود وأوجدوا مهبا 

ال فمة هلذا املسلك املتكامل يف تاريخ األ ةاملخالفظهور النماذج  ر  رَّ ك  ت  وهلذا فإن 
والتضييع  ال حيصل االرتباك والتضييقو  ؛على التقاعدة املتقررة بل يؤكد صحتها يكر  

 التخلف عن املنهج. رال بتقدإ

ِ  

                                                           
 .10-9: الشمس سورة. 1 
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ِالنموذجِالمعرفي

الغايا  رفة به معهلذه األمة استطاعت  متجدد معريفي  نشأ عن هذه املنهجية منوذج
واستوعبت به األمم وحضاراهتا وأسست  ،العظمى من العبادة والعمارة والتزكية

نسجام ا يف اا وتتقدم  ر  اي منها إىل املعنوي فازداد ازدهاحتكم احلسهنضة عظمى 
حتتقيق و قيامه حبق األمانة نسان و باهر مع التقيم واألخالق واحلفاظ على آدمية اإل

 ض  ر   األ  يف   ل  اع   ج  ّنِ إ  و إ ذ  قال  ر بُّك  ل لم الئ ك ة  } ،اخلالفة عن اهلل يف األرض
ِ .2ة{ف  ي   ل  خ  

 أسس عديدة من أمهها:قام هذا النموذج املعريف على قد و 

 مصادر املعرفة: الوحي واحلس والعتقل 
 ترتيب العلوم 
 منظومة التقيم 
 النظرة إىل الكون. 

ة ألسباب يف التقرون األخري أهل السنة عن جتديد هذا النموذج وتفعيله  تأخر   كنَّ ل
اذج فنشأ  من ،أدى إىل ختلف األمة عن مهمتها ،ليس هذا حمل بسطها ،عديدة

د حضارة أرضية املتقاص نيت عليهاب ،زمام توجيه األممبأخذ   معرفية أخرى
على  حصر مفهومها يف مسار التتقدم مما أنتج احنراف   ،منتقطعة عن شرف الوحي

لتقوانني التعامل مع األسباب وقدرة على تفعيل ايف لديه مكنة فنشأ عامل  ،ا احلسي  

                                                           
 .30البتقرة:  .2 
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دقيتقة فحدثت قفزة يف الصناعة ال ،الكونية احملسوسة من فيزياء وأحياء وكيمياء
نسان املستخلف ر اإلفصا ،والتواصل واالتصال مع تضييع للتقيم واملتقاصدوالثتقيلة 

انون حق ق هدار خرياهتا وحتتكم إىلإتسرف يف اليت تدمر األرض و هو آلة اخلراب 
 االنتقطاع عن وحي السماء. ببوذلك كله بس ،قوة احلق بدال  منالتقوة 

ِمحاوالتِالتجديدِواللحوقِبركبِالتقدم

جتربة فراجعت ا و فكر   مستهلكةمل حتوهلا إىل أمة مسرية العانشأ عن ختلف األمة عن 
 .وانتهضت حماوال  للخروج من هذا املأزق  عن قيادته.عن مشاركة العامل فضال  

و العامل خيطو حنبذلك ا أنه حنو االنسالخ عن هويته متومه  البعض منها توجه 
  .املتتقدم

ريف مع فتقد بوصلة النموذج املعأسلمة النموذج املعريف احلداثي إرادة أناس ومنها 
الغراب الذي أراد حماكاة التقطا يشبه حال ا ا مشوه  فنشأ عن ذلك منوذج   ،املسلم

 يف مشيته.

كهم سلمل همصور تولكنَّ ن األمة ن سلف م  مسلك م  اقتفاء أناس  طل ب  ومنها 
ط عن غري االستنبا ينر إىل النصوص متسو   وافتقفز  ،فهم أسس منهجهم هعنغاب 
 املسلم دراك طبيعة النموذجني املعرفينيإمع ضعف  هناوللتقواعده وال أهلية لتدراية 

يف ا ؤثر  مفأصبح تسلل طغيان النموذج احلداثي إىل أمناط التفكري واحلياة  ،واحلداثي
 آخر للتشويه. فهم منهج السلف فخرج بذلك منوذج
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اهتا وسلكت يف خالف ،اعتقيم  ا معرك  مع الواقع  احملاوال  الثالثودخلت هذه 
واهلل  ،فتحولت هذه احملاوال  لتجاوز الواقع إىل املزيد من الوقوع فيه اثيم  أا مسلك  

 املستعان.

ِ  
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ِنهجِأهلِالسنةِاألصيلِعلىِالواقعمِأثرِالخروجِعلىمنِالمحِم

شتقيها "أمة بعن املنهج األصيل أثر خمرب لواقع األمة  خلروج من انتسب إىل السنة
 ما يلي: اإلجابة وأمة الدعوة" ومن أبرز مالحمه

ِ :ِالمحدوييةِوالتييي أواًلِ

و حن من األشاعرة واملاتريدية واجلماعة عن هنج أهل السنة أدى االحنراف العتقدي
على بحانه سبناء عتقلية ضيتقة بنت معتتقدها يف اخلالق  التجسيم والتقول باجلهة إىل

بنظرة  ىل الكون املخلوقإفكيف ميكنها النظر  ،تعاىل عن ذلك ،ليهإنسبة احلد 
 ؟!تتسم باالتساع واالستيعاب

افا  مذهلة اكتشوهلذا صعب عليها استيعاب ما توصل إليه العلم التجرييب من 
ول حإنكار دوران األرض  فنشأ  فتاوى ،للكون خارج الكوكب الذي نعيش عليه

ومة إىل فهم لنصوص معص استناد ا ،ل باستحالة الوصول إىل التقمرالشمس والتقو 
 االستنباط املعتمدة. مل يتقم على أسس

كانت مثل هذه الكارثة داعية إىل استحضار وقوف الكنيسة الكاثوليكية يف و 
 لمي التجرييب.عضد التطور الالعصور الوسطى 

نن اهلل والتقول باجلهة على نظرة أصحابه لس هتجسيم والتشبيمسلك ال كر  بل لتقد  
أحدهم على قول  قعل  أنبيائه وأوليائه فنشأ توهم الشرك حىت تعاىل يف اختصاص 
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وذلك  ؟فتقال "فماذا بتقي هلل"، "ومن علومك علم اللوح والتقلم" اإلمام البوصريي:
 .يف علم اهلل بين على اعتتقاد احلد  لكون معتتقده 

ون أن يتقصد د سبحانه بل وصل األمر ببعضهم إىل نسبة ما يعد نتقيصة إىل الباري
يان" النصوص فأثبت بعضهم "النسفتقد أدوا  التعامل مع ذلك ملا غلب عليه من 

 ،3{ماك  س  ن  ن    م  و  لي   اا إىل قوله تعاىل: }مستند   ا،ا كبري  عن ذلك علو  سبحانه تعاىل  ،هلل
 .4ا{ي  س  ن   ك  بُّ ر   ان  ا ك  م  }و  عن قوله تعاىل: بل من بالغة وبيان  عن قواعد اللغة غافال  

 ،جيحاالستنباط وتوهم الر ر عن اخلروج عن أصول الفتقه وقواعده تسو  كما نشأ 
هذا الفهم نز ل ي  مما جعله فنشأ جيل يتوهم الصواب يف فهمه للنص أو فهم أشياخه 

قبول هم وغاب عن ،غاب عنهم متييز قطعي الداللة عن ظين الداللةو منزلة النص. 
 ا مبا فهموه هم من النص.فصار احلق عندهم حمدود   ،تعدد االجتهادا 

 ل السن ةألهعن استيعاب املدارس العلمية  الضيتقة عجز   ونشأ عن هذه احملدودية
ا جيري يف مفكيف ميكن هلذا الفهم أن يستوعب  ،من املسلمني م عن غريهفضال  
 سريع التتابع يف متغرياته وأحداثه؟!الالعامل 

ِصدامِوالكراهية :ا :ِالثانيًِ

على اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة تفشي البغضاء والكراهية أيض ا ترتب و 
م وإياكم والبغضة فهي احلالتقة، ال أقول لك" قال:إذ احلالتقة  ملسو هيلع هللا ىلصاليت مساها النيب 

                                                           
 .34: اجلاثية. 3 
 .64: مرمي. 4 
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ن مواخلروج الذي أفضى إىل الكراهية هنا يربز  .5"حتلق الدين حتلق الشعر، ولكن
 نواحي عديدة ومنها:

ِتوصيفِاالختالف :
تالف يف توصيف االخواجلماعة يل ألهل السنة اخلروج عن املنهج األصنتج عن 

واحلكم على املخالف  ،مسائل من احلالل واحلرام ضمن مسائل االعتتقاد جعل  
 ،ر الصاحلنيوالتربك بتقبو فصار احلديث عن التوسل  ،بالشرك أو االبتداع العتقدي

الذين تناولوا  أهل السنة ملا عليهوهذا خمالف  ،يف سياق العتقيدة ،على سبيل املثال
 التوسل يف سياق احلالل واحلرام.

 ،اء املعصومةاستباحة الدمف "التقبورية"على ذلك رمي أهل التقبلة بالشرك وفرتب 
ول على  التطاو وخربت ديار وترىب جيل على الكراهية والبغضاء ودار  حروب 

 كبار أئمة أهل السنة.

 :بني التقطعي واالجتهادي اخللط  ذلك مسائل من إن  و 

 ِالفقهيِختالفاالِإلىِالنظرة

درج السلف الصاحل ومن سار على أثرهم على احرام تعدد االجتهادا  الفتقهية 
 حنيمره ألالذي أقر الصحابة على فهمني خمتلفني  ملسو هيلع هللا ىلصا اقتداء بالنيب وإقرار صواهب  

َّ ال يصل  ": قال على  ألحدمهادون ترجيح منه  ،6"ةظكم العصر إال يف بين قريأحد   ني 

                                                           
 .(100/1) أخرجه البخاري يف األدب املفرد .5 
 أخرجه البخاري ومسلم. .6 
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  يدنا عمرسبني  لو  ،املعصوم ثتقافة التنوع يف النص   ملسو هيلع هللا ىلصبل لتقد أسس  اآلخر،
 : "إن  هذا التقرآن أ نز ل على سبعةملسو هيلع هللا ىلصقوله يف  التقرآن نزل على سبعة أحرف أن  

 ا بل حكمة من لدن حكيم خبري.وما كان هذا عبث   ؛7 أحرف فاقرؤوا ما تيس ر منه"

 يب جعفر املنصور حينما أراد لمل الناس على ألوظهر هذا يف جواب اإلمام مالك 
  .8"اختلفوا يف الفروع وتفر قوا يف البلدان ملسو هيلع هللا ىلص"إن  أصحاب رسول اهلل  :املوطأ

قال له  "كتاب االختالف"ه  252وعندما صنف إسحاق األنباري املتوىف سنة 
 .9"السعةكتاب "مسه  ،رلمه اهلل ،اإلمام ألمد بن حنبل

 .10اتفاق األئمة حجة قاطعة، واختالفهم رلمة واسعة: لذلك قال العلماء 

رجوع إىل بدعوى ال ثتقافة لمل الناس على رأي واحد يف املسائل االجتهادية إال أن  
تقتال تسبب يف الصراع والصدام بل وال ،واخللط بني الدليل واالستدالل ،الدليل

خذ ألاوكم تطاول هؤالء التقوم على أئمة األمة وعلمائها بدعوى  ،والتدمري والتفجري
 وإىل اهلل املشتكى. ،بالدليل

 ِتييي ِمفهومِأهلِالسنة

من خرج عن املنهج األصيل ألهل السنة عند من مالمح الصدام ونشر البغضاء 
 ،وإخراج السواد األعظم من أهل السنة ،ن قال بتقوهلمم  يف حصرهم أهل السنة 

                                                           
 (.818( ومسلم )2287رواه البخاري ). 7 
 .1/195 الذهيب، لإلمام" احلفاظ"تذكرة و ؛6. صعساكر،  ابن لإلمام" املوطأ فضل يف املغطى"كشف  يف ورد .8 
 ".احلنابلة"طبتقا   كتاب  يف األنباري هبلول بن إسحاقورد يف ترمجة  .9 
 .املغين كتابه  متقدمة يف. ذكره ابن قدامة 10 
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أ خر ج ف ،السنة ليسوا من أهل والصوفية االشاعرة واملاتريدية العامة بأن   حىت شاع بني
بذلك السواد األعظم من العلماء بل من املسلمني عن دائرة أهل السنة وشاع 

ساد العتقيدة والتهجم هتام بفا بالتبديع والتشريك واالبسبب اجلهل هذا املفهوم متقرن  
مؤسسا  دعوية وإعالمية وجامعا  و وأسست لذلك الطرح مدارس  والصدام.

 !ورصد  أموال هلذه الفتنة

مام النووي وأمثاهلما اذ األحداث من يتهم احلافظ ابن حجر واإلذ  وظهر من ش  
ة مثال حجأمن بل ويرمون الكبار  ،خيرجهم عن أهل السنةو بفساد االعتتقاد 

طاوال  تهذه الاز جت  من عجٍب أن و  ؛الغزايل بالشرك والزندقةأ يب حامد اإلسالم 
 إسالمية!ضمن أطروحا  دراسا  عليا يف جامعا  

 ِالفتنةِالطائفية

ر فتقد باء قال ألخيه يا كاف ا رجلٍ أميُّ " من تكفري أهل التقبلة فتقال: ملسو هيلع هللا ىلصحذر النيب 
من صلى " وقال: ،12"بكفر فهو كتقتله اومن رمى مؤمن  " :وقال ،11"مهاهبا أحد  

ة رسوله فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل وذمصالتنا واستتقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
 .13"فال ختفروا اهلل يف ذمته

غري بأدى اخلروج عن منهج أهل السنة واجلماعة من عدم تكفري أهل التقبلة وقد 
 .ر ك الفتنة الطائفيةمستند قاطع إىل الوقوع يف ش  

                                                           
 .عليه متفق حديث. 11 
 .والطرباّن ،ألمدالشيخان، و  رواه. 12 
 .الصالة كتاب  البخاري، صحيح. 13 
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ية ضستيعاب الطوائف األخرى من الشيعة واإلبافتقد درج أهل السنة على ا
اهتم وحترير األدلة واحلجج يف الرد على خمالفوالظاهرية مع تتقرير اخلالف العتقدي 

وائف وعاشت هذه الط ؛يف إطار الطرح العلمي البعيد عن التكفري وإهدار الدماء
حسن ا االستيعاب و كان الغالب عليها عديدة  قرون   واجلماعة يف كنف أهل السنة

اسة جلها من صنيع السوكانت هناك استثناءا  من االحراب الداخلي  ،التعايش
 فوا هذا االختالف يف سياق الصراع على السلطة.الذين وظ  

ة يف السنة والشيعفتقد مر  قرون على  ،وهو عني ما جيري اليوم يف واقع األمة
العراق وهم يف تعايش وحسن جوار حىت جاء االحتالل إىل العراق ففجر الفتنة 

 .ت سفك وسفكت الدماء وما تزالالطائفية 

  ،بعض الدول من شعار مذهب أهل البيت ذريعة للتعدي على جرياهناوسبتقها اختاذ 
 البعض اآلخر نصرة السنة والذب عن الصحابة ذريعة للتعبئة ضد األوىل. كما اختذ

ف ال من صرح منهم بتقذإالذي عليه مجهور أهل السنة هو عدم تكفري الشيعة و 
املؤمنني الصديتقة رضي اهلل عنها أو صرح بالتقول بنتقص التقرآن وغالب الشيعة أم 

 ال يتقول بذلك.

 ِِإلىِأمةِالدعوةِمنِغيرِالمسلمينالنظرة

ملنهج األصيل ألهل السنة أدى إىل احنراف النظرة إىل الكافر من اخلروج عن اإن 
 تهحمبة هدايو  ،14ني{م  ال  ع  ل  ل   ة  لم    ر  الَّ إ   اك  ن  ل  س  ر  ا أ  م  }و   ،النظرة التقائمة على الرلمة

                                                           
 .107األنبياء:  .14 
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لتقتل واملصادمة لة إىل اقناع والتأليف وحسن املعامباإلوإرادة إنتقاذه بدعوته إىل احلق 
 والتنفري.

فيها  بنصوص معصومة مل يفرقواواستعان هؤالء يف خروجهم باستدالال  باطلة 
هلية وال االستنباط عن غري أ وذلك بتسورهم ،بني الكافر احلر يب والذمي واملعاهد

 التزام بالتقواعد املتقررة يف أصول الفتقه.

فنتج عن ذلك استدراج األمة إىل مواجها  غري حمسوبة استفاد منها األعداء يف 
 النيل من األرض والعرض.بسط نفوذهم على األمة و 

 ِتشويهِالجهاي

عمارة األرض اجلهاد هو ذروة سنام اإلسالم وهو شامل جلهاد النفس وجهاد 
 جهاد املعتدين بالتقتال.وجهاد العلم والتعليم واجلهاد بالتقرآن و 

الذين  فتقهاء األمةعند  هي متقررةو  ،وآدابه اد بالتقتال له ضوابطه وأحكامههواجل
 استنبطوها من الوحيني.

ي االحنراف عن اهلدي النبو وقد أدى اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة إىل 
املعصومة وخربت البالد وصال أعداء األمة عليها فجاء هذا فأزهتقت األرواح 

نعتونه كان السلف يبل صار االحراب الداخلي الذي  ؛ اخلروج بضد متقاصد اجلهاد
ل املصلون يف ت  تقبالفتنة يصبغ بصبغة اجلهاد فيتقتل االبن أباه ويتقتل األخ أخاه وي  

 املساجد بدعوى اجلهاد يف سبيل اهلل!
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ب فهمه بسبالناس دين الرلمة واجلمال واحلكمة كثري من هان  هكذا تشو ه يف أذو 
ا غري معترب جتل ى يف ممارسا  خاطئة لتطبيق املبادئ واملفاهيم واألحكام  فهم ا ستقيم 

 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكروالتقصاص احلدود كإقامة الشرعية  

ِا :ِالفوضىِوالعبثية :ثالثًِ

ية زام باملنهج األصيل ألهل السنة يف استنباط األحكام الشرعتتضييع االلنتج عن 
ووقعت هلا  فوضى متشعبة وعبث باألحكام الشرعية فتسور الفتوى من ليس أهال  

الفنت اليت من أعظمها إضفاء وصف تطبيق الشريعة واحلكم مبا أنزل اهلل على هذا 
 العبث يف صور متعددة منها:

ِالفتوىشعوبيةِ

لفتوى وهي اشعوبية بلالستنباط ما مسي تزام بالتقواعد األصولية نشأ عن عدم االل
 على نوعني:

 سلطت من اخلروج بدعوى األحكام استنباط يف الناس لعموم العنان إطالق .1
  .15..."قلبك استفت  " حديث لداللة احتريف  و  الدين رجال

ال يتدخل  اشخصي   امنظومة علمنة احلياة حبيث يصبح التدين شأن  وهو جزء من 
 العامة. ةيف احليا

                                                           
 أخرجه ألمد والدارمي وأبو نعيم. .15 
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شهاد تالسبه لالستنباط مبباشرة االكثري من املنتسبني إىل العلم وطال ر  تسو   .2
فنشأ عن  ،لدى املذاهب املعتربة بغري التقواعد املتقررةبنصوص الكتاب والسنة 

ومة وهي مع ذلك موس ،ذلك سيل من الفتاوى املتضاربة واملتناقضة والشاذة
الستنادها كما يتوهم أصحاهبا إىل د كل منها باحلق والصواب بدعوى تفر  

  الدليل.

نها األحكام مستنبطني مالنصوص املعصومة  ن يتداولمن بني الشباب م  بل أصبح 
بثية ما فيصدر عنهم من الفتاوى الع ،بغري رجوع إىل الشيوخ الراسخني يف العلم

نظرون يف يف املسجد حلتقة يِ:لهِقيلحني يذكرنا مبوقف اإلمام األعظم أ يب حنيفة 
 . 16"االفتقه، فتقال: هلم رأس؟ قالوا: ال، قال: ال يفتقه هؤالء أبد  

ووقع يف ذلك أناس هلم اشتغال بفنون من العلم الشريف غري أن ختصصهم ال 
روج خفصدر  فتوى من أحد مشاهري املشتغلني باحلديث بوجوب  ،خيوهلم للفتوى

العدو  بدعوى أهنا أصبحت دار كفر وهو ما طار بهالفلسطينيني من الضفة الغربية 
 إعالمه! لا وأخذ ينشره يف وسائاحملتل فرح  

مل يشتغل  يت مااحملدث أن يف فليس من حق   ،ق العلماء بني احملدث والفتقيهوهلذا فرَّ 
 .بالفتقه

                                                           
 أهل احلديث.اخلطيب البغدادي، نصيحة . 16 
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ا فتقال األعمش: ي ،فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس جاء رجل إىل األعمش"
نعمان قل فيها، فأجابه، فتقال األعمش: من أين قلت هذا؟ فتقال: من حديثك 

 .17"حنن صيادلة وأنتم أطباء ،: نعمالذي حدثتناه، قال

ومهما كان حفظ احملدث لألحاديث ومهما كانت معرفته بطرقها وأسانيدها فال 
  .ا وفروع  أصوال  مل يشتغل بالفتقه  ما مبوجبها حيق له الفتوى

فسأله عن مسألة من مسائل  األعمش، جاء رجل وافر اللحية إىلوروي أن ه "
 حليته حتتمل "انظروا إىل :الصبيان، حيفظها الصبيان، فالتفت إلينا األعمش، فتقال

يث وليعلم أن اإلكثار من كتب احلد ،أربعة آالف حديث ومسألته مسألة الصبيان
 .18"لتفكري فيهإمنا يتفتقه باستنباط معانيه وإنعام اا، وروايته ال يصري هبا الرجل فتقيه  

" كنت أمر على زفر وهو حمتب بثوب، فيتقول "يا ِأبو نعيم قال:احلافظ روى و 
أحول تعال حىت أغربل لك أحاديثك، فأريه ما قد مسعت، فيتقول: هذا يؤخذ به، 

 .19وهذا ال يؤخذ به، وهذا هاهنا ناسخ وهذا منسوخ"

احللق قبل  أن ه هنى عن ملسو هيلع هللا ىلص مشاخيه كان يروي حديث النيب روى اخلط ا يب أن  بعضو 
الصالة يوم اجلمعة )بإسكان الالم(، قال: وأخربّن: أن ه بتقي أربعني سنة ال حيلق 

ا هو احل   ا ك رَّه االل  رأسه قبل الصالة، قال: فتقلت له: إمن  جتماع ق مجع حلتقة، وإمن 

                                                           
 املرجع السابق.. 17 
 املرجع السابق. .18 
 املرجع السابق.. 19 
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ال: قد ة وينصت للخطبة، ققبل الصالة للعلم واملذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصال
 .20ع ل يَّ وكان من الصاحلني" ف  رَّجت

إذ  ،لق الثتقايف هلماالفتوى هو املنطشعوبية ائلني بتقوالتقاسم املشرك بني الفريتقني ال
هذه الرؤية هي نتاج لفلسفة ما بعد احلداثة  فإن   ،واحد من حيث ال يشعرونهو 

 املوروث.رافضة ملفهوم املرجعية والنسق املنتظم ال

 الواقع انتشار الفوضى يف الفتوى ومن مث يفبنوعيها الفتوى شعوبية نتائج من و 
 .ااجلها  املخولة بتطبيق الشريعة قضاء وإنفاذ  واالفتئا  على 

ِالقيمِوِتيييعِالمبايئرابًعا :ِ

، خالقملكارم األجاء  متممة متيز  الرسالة اخلامتة مبنظومة من التقيم واملبادئ 
 .21"القاألخ مكارم   م  متِ أل   ت  عث  ا ب  منَّ "إ :ملسو هيلع هللا ىلصقال النيبُّ 

ام وهي ما هو شأن األحككوهي ثوابت ال تتغري بتغري الزمان واملكان وال تنسخ  
مراتب تبدأ باألسس اليت ال يستغين عنها مؤمن مث ترتتقي يف الكماال  حبسب 

ب من امللك االرتتقاء والتقر ىل إ وتشوفهممهم الناس يف قابليتهم لاللتزام تفاو  
كام حبيث واألح املعتتقد عجاء  متستقة ماملنظومة من املبادئ والتقيم  هوهذ. العالم

  .ااستتقامة واحنراف   ،اجياب  إا و سلب  يؤثر فيه ا و يكمل بعضها بعض  

                                                           
 اخلطا يب، معامل السنن.. 20 
 ، وألمد يف املسند، واحلاكم يف املستدرك، والبيهتقي.237البخاري يف األدب املفرد، رقم  . أخرجه21 



19 
 

ها وسربه وتتقسيمه وجعلوا منا ومصنفا  لعلم األخالق وقد أفرد العلماء كتب  
 مراقيها ضمن علم الرقي يفو مث اعتنوا بتبيني سبيل التحتقق هبا  ،والفروعاألصول 

 تقائم على تزكية األنفس.التصوف العملي ال

ليه رفض هذا العلم والتهجم عروج عن املنهج األصيل ألهل السنة اخلومن نتائج 
بل  ،ا عن مسلك الرشاد ووسم علمائه بأهنم ليسوا من أهل السنةواعتباره خروج  

لتها صإىل التكفري واستحالل الدماء فخسر  األمة بذلك عضهم األمر ببوصل 
 ستنبط من الكتاب والسنة.بعلم التزكية امل

ىل إانتساب بعض املبتدعة وتذرع اخلارجون عن املنهج األصيل ألهل السنة ب
امة عالتصوف وورود العبارا  املومهة يف بعض كتب املتصوفة وارتكاب ال

 وهذا التذرع باطل من وجهني: .التصوفللمخالفا  الشرعية باسم 

ظهر يف ف ،إال وانتسب إليه غري أهله ونسبوا الباطل إليه : أنه ما من علمٍ األول
هون ون وظهر يف العتقيدة املشباعون وظهر يف الفتقه الضال  وض  العلوم احلديث 

 لذلك هذه العلوم الشريفة؟!فهل تذم  ،واملعطلون

احلديث  فنشأ اجلرح والتعديل يف: أنه كما ظهر  احلسبة يف تلك العلوم الثاّن
كذلك ظهر    ،واالستدراك يف الفتقه وظهر علم الكالم يف االعتتقادوظهر التنتقيح 

 فظهر  املصنفا  وقامت الدعوا  لتصحيح املسار. ،احلسبة يف التصوف
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ن البالء عنها م فهو كارثة كربى ونازلة عظمى نشأأما شطب هذا العلم وتغييبه 
 ومن ذلك: .ما اهلل به أعلم وعلى رفعه أقدر وأحكم

 ِالنكوصِعنِالفطرة

مهما كان  ،فالصدق ،استتقباح التقبيحفطر اهلل العباد على استحسان احلسن و 
 يستسيغ وكالمها ال ،الصادق والكاذبعند حممود هو  ،االلتزام به أو التفريط فيه

  .وصفه بالكذب

 والوفاء والكرم والرلمة وغريها من مكارم األخالق.وكذلك األمانة 

ويف ظل انتشار النسبية املطلتقة واملفهوم املنحرف للحرية الشخصية ظهر طور 
صار و  ،وصرنا نسمع عن نسبية التقيم ،جديد من فتقد بوصلة التقيم واألخالق

التقيم ن ملراتبية جديدة تتقوم على الفردية وهدم املوروث ا احلديث عنها حمتكم  
  كاد شر  ا بعد طور حىتتدرج ملحوظ طور  يف الرد ي ببدأ  ف .واملبادئ واألخالق

نحية علم تيف ظل  ،مل جيد هذا الداء الفتاكو  يعم األجيال الشابة. ذلك الرد ي
 .متقاومة يف جسد األمة ،ودوره التصوف وحاله

 ِفقدِالتربية

ل إىل وكانت تتسلسل من جي ،التقيم واملبادئمن كانت الربية تتقوم على أساس 
للمسجد دوره وللشيوخ املرشدين املربني  ،الوالدينإىل جانب دور  ،وكان ،آخر

 .ا يف العتقولا يف التقلوب وممتد  فبتقي هذا النور ساري   ،دورهم
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ال جيد  امتداد   ال  إمنه  ومل يبق   ،فلما عودي علم التصوف فتقد الناس منهجية الربية
ا، من املعادين استناد  خالق من هنا وهناك عن األن ب ذ  و  ،رارتغذية تعينه على االستم

هو  منهجية علمية كما على إىل نصوص معصومة دون خدمة هلا تتقومللتصو ف، 
 .احلال مع األحكام الفتقهية

ستحسنه يفيها ما  ،وملا هبت رياح التغيري السامة حاملة منظوما  وافدة من التقيم
سيما  المل جتد أمامها املتقاومة السديدة ، هايستتقبحوفيها ما الشرع وسليم الطبع 

ا   .اال   واتصا وتواصال  عالم  إا و مدعومة جبيش من وسائل الرويج تدريس  أهن 

طاعة وفتقد الكثري منهم مفهوم الرب وال ،باءاألبناء إىل اآل نظرة  عن اجلاد ة فحاد  
 ث.راء للمورو ها التمرد والعتقوق والنظر بازدحمل   وحلَّ  ،والصحبة باملعروف

 بحت سطحية  أصفباء الفهم السديد ملسؤوليتهم جتاه األبناء وفتقد الكثري من اآل
 .متقصورة على اإلطعام واإليواء والتعليم النظامي واحلماية من األخطار احلسيةو 

 ومل تعد لصلة الرحم وال لإلحسان إىل اجلار صفة متصلة بالعبادة والتتقرب إىل اهلل.
  .واألنانية واالستئثار حمل التقناعة والعطاء واإليثاروحل اجلشع 

تقاومة غزو العجز عن ممن ا يشكو اآلباء فيه ا صعب  وهكذا صار مسلك الربية وعر  
والذوق  الرلمةو  املفاهيم املنحرفة ووسائلها يف غياب منهجية تربوية قوامها احملبة

 .األخطاءواملعاملة التقلبية والسعة وحسن معاجلة 
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 ِالعبثِبالقيمِأسلمة

هو إعطاء و  ،طرأ على األمة طارئ خطري يف ظل تغييب التزكية وعلم التصوف
ما يهدد  وهذا من أخطر ،التقيم واملبادئللتفلُّت من املعاذير امللتبسة بالشرع 

 مستتقبل إميان اجليل.

قد  ،وهم يرون أهنم خيدمون اإلسالم ،بعض املشتغلني بالواقع السياسي وذلك أن  
معركهم اليومي وصدامهم مع خمالفيهم يف العديد من املخالفا  للتقيم  وقعوا يف
لتمس هلم العذر مبتقتضى الضعف البشري يف مواجهة األحداث وقد ي   ؛واملبادئ

العظام، لكن الذي ال يتقبل وال يلتمس فيه العذر هو النكوص عن االعتذار والتوبة 
الشرع  بإلصاقها جبنابفا  واملخالواالستغفار إىل حماولة تربير هذه األخطاء 

 ،االستشهاد بنصوص معصومة أو قواعد معتربة على غري سياقهاعن طريق املصون 
 :من أمثلة ذلكو 

احلرب "تربير الكذب واالسرسال فيه واهتام األبرياء وتشويه املخالفني بذريعة أن 
 .22"خدعة

ورا  تبيح الضر " أنَّ ذريعة تربير خلف الوعد وارتكاب املعاصي اجملمع عليها ب
 .23"احملظورا 

                                                           
 (.1740(، ومسلم )3030حديث رواه البخاري ). 22 
 : "املشتق ة جتلب التيسري".اخلمس الكربى عد الفتقهيةوالتقحدى اوهي تابعة إلمن التقواعد الشرعية، . 23 
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عصومة بالتفجري هدار الدماء املإتباع يف االقتتال بغري مسوغ شرعي و تربير توريط األ
اء حيشرون األبري وأنَّ  ،والتفخيخ والعمليا  االنتحارية بدعوى اجلهاد واالنغماس

 ىل اجلنة.إعلى نياهتم 

ثناءا  يف األخبار واالستتربير فحش التقول وقبيح املنطق ببعض النصوص التقرآنية 
ة بذاءو  الشتيمة يف استباحة ما حرم اهلل من املروية عن الصحابة وجعلها أصال  

 والعياذ باهلل. ،حىت وصل هبم األمر إىل نسبة السباب والبذاءة إىل اهلل تعاىل التقول،

ىل حتكيم الشرع وإقامة اخلالفة يف األرض يهدم أساس إوهكذا أصبح من يدعو 
 بادئ.التقيم وامل

ِابتداعِمنظومةِمنحرفةِمنِاالعتقاياتِواألحكامخامًسا :ِ

متيز املنهج األصيل ألهل السنة مبنظومة سوية متكاملة متستقة من االعتتقاد 
واألحكام واملبادئ والنظرة إىل الكون وعمق الفهم لتزكية النفس وارتتقاء الروح يف 

ن ال معارجها ورقي الصال  بالبشر املوافق منهم واملخالف بل عالقة مع حىت ح س 
 ا.ا ومجاد  ا ونبات  الكون حيوان  

ولكن االحنراف عن هذا املنهج قد جرف أصحابه إىل معايشة الواقع بزعم فتقهه 
 على حنو أوقعهم يف براثنه فالتهمتهم منظومة النموذج املعريف احلداثي.

 ا من الشورى الشرعية وظهر  لنا مناذج منفسمعنا من يعترب الدميوقراطية نوع  
 تس  رِ د  و أسلمة احلداثة ألبست اإلدارة واالقتصاد الرأمسايل املتوحش رداء اإلسالم 
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حاديث يف أمبادئها بنفس منطلتقاهتا على أهنا إسالمية مبجرد تطعيمها بآيا  و 
 بعض أبواهبا.

ا وخارجي   امة داخلي  كما ظهر  منظومة رد الفعل جتاه الواقع السياسي البائس لأل
 سببت يف خمتلف أطوارها الدمار للدول اإلسالمية.

مصطلح  ارتبط كل منطلق بنحت إذكفريي تللفكر ال ةالسبع ومن ذلك املنطلتقا   
 شرعي حيمل دالال  خمالفة ملنهج أهل السنة وهي: مستمد من نص  

 : الحاكميةاألول: 

وقد استشهد هبذه اآلية الكرمية  ،24 هلل{الَّ إ   م  ك  احل   ن  }إ   :قوله تعاىلإىل واستند  
هتفوا يف وجه أمري املؤمنني اإلمام علي بن أ يب طالب رضي اهلل فنفر من اخلوارج 

هبا  يد  ر  فتقال هلم قولته الشهرية: "كلمة حق أ   ،قائلني: "ال ح كم إال هلل" عنه
  .25باطل"

وارج لتقوله تفسري اخلم الشريعة إىل كما استند  احلاكمية يف تكفري من مل حيك  
اف ر ون  تعاىل: } فة إلمجاع أهل خمال   26{و م ن ملَّ  حي  ك م مب  ا أ نز ل  اللَّه  ف أ ول ئ ك  ه م  ال ك 

 .السنة من السلف واخللف على أنه كفر دون كفر

                                                           
 .57األنعام: . 24 
 ( من حديث عبيد اهلل بن أ يب رافع.1066فيما روى مسلم ). 25 
 .44املائدة: . 26 
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  .27هذا التفسري هو فارق بني أهل السنة واخلوارج وقد نتقل التقرطيب والسمعاّن أن  

األمر إىل االبتداع يف العتقيدة فنحتوا مصطلح توحيد احلاكمية وشرك بل وصل هبم 
 احلاكمية.

 : الجاهليةالثاّن: 

ل يَّة  }أ   :إىل قوله تعاىلواستندوا  م  اجل  اه  معممني وصف اجلاهلية  28يبغون{ ف ح ك 
ذين ل  لفني بذلك صريح الكتاب والسنة الخما ،ج عن اإلسالم على املسلمنياملخر  

كم احملرم تدخل يف حا من موروث اجلاهلية قد تطرأ على املسلمني أوجه   نا أنَّ يَّ ب   
وقوله  ،29ىل{و  األ   ة  يَّ ل  اه  اجل ج  رُّ ب   ت    ن  ج  رَّ ب   وال متس االعتتقاد كتقوله تعاىل: }وال ت    ،اشرع  
  . ومن املعلوم أنَّ 30"إنك امرؤ فيك جاهلية"مه: أ آخر بسواد لون لرجل عري   ملسو هيلع هللا ىلص

التربج والنزعة العنصرية من احملرما  الشرعية وليس من مسائل االعتتقاد كال  من 
 .امبجرد ارتكاهباملرء اليت يكفر 

 : الوالءِوالبراء الثالث:

لسنة ورد  كلماته يف التقرآن واو  ،يف العصور املتأخرة ت  وهو مصطلح حادث حن   
غري أن املصطلح املنحو  أخذ املنحى املخالف ملنهج أهل  ؛مثل آية الرباءة وغريها

                                                           
وال حج ة هلم فيه ألن  هذه اآليا  نزلت يف ارج، من يكِفر بالذنوب وهم اخلو  اآلية "حيتج بظاهر :(2/116) املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم يف اإلمام التقرطيبقال . 27 

سريه: "واعلم أن  اإلمام السمعاّن يف تفن يشاركهم يف سبب نزوهلا"؛ وقال يث، وهم كف ار، فيشاركهم يف حكمها ماليهود احملر فني كالم اهلل تعاىل، كما جاء يف هذا احلد
 .2/42اخلوارج يستدل ون هبذه اآلية بأن  من مل حيكم مبا أنزل اهلل فهو كافر، وأهل السن ة قالوا ال يكفر برك احلكم"، 

 .50املائدة: . 28 
 .33األحزاب: . 29 
 (.30رواه البخاري ). 30 
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 م يف تربير عتقوق الوالدين وقطيعة األرحام واالعتداء علىخد  ماعة فاست  السنة واجل
 املخالف من املسلمني.

 ،يف التعامل مع غري املسلمني على حنو خمالف ملتقاصد الشريعة وأحكامهاع ِمم كما 
فجعلوا جمرد  ،املصطلح باخلالف املعترب عرض احلائطبعض املروجني هلذا وضرب 

الرغم على  ، بالوالء والرباء حيكم على صاحبه بالردةإخالال  السالم على غري املسلم 
 من اخلالف املعترب بني السلف يف املسألة.

 : الفرقةِالناجية الرابع:

افرقت " :ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال فيه النيبُّ  األمةمن حديث افراق  ت  حن   وهو مصطلح 
اليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة وسبعون يف النار، وافرقت 
النصارى على ثنتني وسبعني فرقة فإحدى وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة، والذي 

د بيده لتفرقن أميت على ثالث وسبعني فرقة واحدة يف اجلنة وثنتان نفس حمم  
 .31"من هم؟ قال اجلماعةوسبعون يف النار، قيل يا رسول اهلل 

 ،الرغم من اختالف العلماء يف شرح احلديث واختالفهم حول صحة آخرهعلى و 
خمالفة  ابتداء من ،على حنو مناقض ملتقاصد الشرع وأحكامهي تناو ل املصطلح ف

، 32{اس  لنَّ ل   ت  ج  ر  خ  أ   ةٍ مَّ أ   ر  ي   م خ  ت  ن  التناول خلريية األمة الثابتة يف قوله تعاىل: }ك  

                                                           
 .وابن أ يب الدنيا وابن أ يب عاصموابن حب ان  واحلاكم وابن ماجه )واللفظ له( والرمذيوأبو داود ألمد رواه  .31 
 .110آل عمران: . 32 
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على اهلل  ورمي املخالف يف الفروع باهلالك والتأيِل ا بدعوى التفرد بالنجاة ومرور  
 .يف النارأن ه املخالف باحلكم على تعاىل 

 : االستعالءاخلامس: 

لكن  ،33ني{ن  م  ؤ  م   م  ت  ن  ك    ن  إ   ن  و  ل  ع  م األ  ت  ن   أ  عاىل: }و  ت من قوله توهو مصطلح حن   
ياق االستعالء يف سج ع ل حنو خمالف للشريعة املطهرة ف جرى حتريف داللته على

وهو ال خيتلف يف أصله عن مناذج االستعالء األخرى لكون االستعالء  !باإلميان
 د  ق  وقد وصف اهلل غرور فرعون يف قوله: }و   ،عىن اإلعالءمل امغاير   امذموم   اوصف  

ا مناقض لنيل سعادة شرع   مذمومفاالستعالء وصف  ،34ى{ل  ع  ت   اس   ن  م   م  و  الي    ح  ل  ف   أ  
وال  ض  ر   األ  ا يف  و  ل  ع   ون  يد  ر  ال ي   ين  ذ  لَّ ا ل  ه  ل  ع  ن    ة  ر  اآلخ   ار  الدَّ  ك  ل  ت  اآلخرة: }و  

 .35ا{اد  س  ف  

ووصمهم  ىل تكفري احلكوما  والشعوبإباحلاكمية املفضية  االستعالء هنا مرتبط  و 
ال ميكن و  ؛واعتبار الفرقة الناجيةباجلاهلية والتعامل معهم من منطلق الوالء والرباء 

 .يف تأصيله استدعوهاأن يفهم من داللة اآلية اليت حبال 

 : حتميةِالصدامدس: السا

ثبا  إلعلى أساس االستدالل جبمع من اآليا  واألحاديث  ت  وهو مصطلح حن   
صدام مما يهيئ األتباع لل ، نصرة احلقللوصول إىل ضرورة التصادم مع املخالف

                                                           
 .139آل عمران: . 33 
 .64طه: . 34 
 .83التقصص: . 35 
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 هذا وجيعل سفك دمائهم ضرورة يف ،واالحراب الداخلي غري الضروري وال املتقبول
م سفكهجيعل و بدعوى أن هذا الدين إمنا قام على اجلماجم واألشالء الصراع 

 .االدماء مربر  

 : الخالفةِوالتمكينالسابع: 

ل وا الصَّاحل  ا   ل ي  }قوله تعاىل: من ذلك و  ن ك م  و ع م  ل ف ن َّه م  و ع د  اللَّه  الَّذ ين  آم ن وا م  ت خ  س 
ِكن نَّ هل  م  د ين  ه م  الَّذ ي ار   ل ف  الَّذ ين  م ن  ق  ب ل ه م  و ل ي م  ت خ  ا اس  ت ض ى  هل  م  يف  األ  ر ض  ك م 

ن   ر ك   ال   ي  ع ب د ون ين  ا و ل ي ب ِدل ن َّه م  م ن  ب  ع د  خ و ف ه م  أ م  ي ئ ا  يب   ون  ي ش  ل ك   ب  ع د   ك ف ر    و م ن   ش   ذ  
تق ون   ه م ف أ ول  ئ ك    .36{ال ف اس 

احنراف داللة املصطلح عن داللة اآلية الكرمية حبصر مفهوم فإىل جانب 
التمكني حتو ل االستخالف و  ،االستخالف والتمكني على احلكم أو تعليتقه عليه

إىل تكليف  ،وهو اإلميان والعمل الصاحل ،التزم بالتكليف الوارد يف اآليةمن وعد ملن 
 للسعي حنوه واالستهانة بإزهاق األنفس يف طريق حتتقيتقه.

علوا ولكنهم ج ،واالستخالف والتمكني وعد ،ميان والعمل الصاحل تكليففاإل
 على التكليف األصلي. به او ا سطالوعد تكليف  

مراجع أصحاب هذا الفكر يتحدث عن املو  يف سبيل وهلذا مسعنا بعض كبار 
 .الدميوقراطية

                                                           
 .55النور: . 36 
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هذا املسار وأمثاله من مسارا  االبتداع املذموم يف االعتتقاد واألحكام كان  إنَّ 
وهو  ،أحد األسباب يف استدراج األمة إىل االحراب الداخلي ومتكني أعدائها منها

 .اجلماعةو  مسلك واضح اخلروج عن املسلك األصيل ألهل السنة

ِ  
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ِخالصة

ما سبق بيانه ليس إال مناذج لنتائج اخلروج عن املنهج األصيل ألهل السنة  إنَّ 
ألمر اولكن خالصة  ،البحثمن  الغرضولو أردنا البسط خلرجنا عن واجلماعة، 

 قام على أسس رصينة قادرة على استيعابواجلماعة املنهج األصيل ألهل السنة  أن  
قواعد  من النصوص املعصومة وفقسبحانه الزمان واملكان باستنباط شريعة املوىل 

 ،اخلروج عنها كان أحد األسباب األساسية ملا تعانيه األمة وأنَّ  ،مؤسسة راسخة
 أنه تسبب يف العجز عن مواجهة األخطار احملدقة هبا.باإلضافة إىل 
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ِخاتمة

 صار ضرورة فعيال  ا وتا وتعليم  تنظري  واجلماعة استعادة املنهج األصيل ألهل السنة  إنَّ 
 .ملحة لتجاوز األمة حمنتها ولنهضتها حنو مهمتها وأداء دورها يف العامل اليوم

 :باآليتولتفعيل ذلك ي وصى 

  إعادة النظر يف التعليم الشرعي ومؤسسا  تأهيل العلماء والدعاة وإحياء دور
األصيلة كاألزهر الشريف والتقرويني والزيتونة وأربطة حضرمو  وحماضر  املدارس

 ها.اهلند والتقوقاز والبلتقان وغري و  الشام والعراق شنتقيط وزوايا اجلزائر ومدارس

 عادة صياغة مناهج الربية اإلسالمية وفق هذا املنهج األصيل وتأهيل املدرسني إ
ليم مع مراعاة حق الطوائف األخرى يف تع ،اا وسلوكي   علمي  لتعليمها تأهيال  

 أبنائها.

  انتهاض اجملامع العلمية واملؤسسا  البحثية ألداء دورها يف خدمة اخلطاب
 وفق املنهج األصيل.وجتديده الشرعي 

 االجتماعي  عالم التتقليدي ووسائل التواصلتفعيل وسائل التعليم والتثتقيف واإل
 وتصحيح املفاهيم اخلارجة عنها. ألداء دورها يف نشر املفاهيم األصيلة

 سن التقوانني اليت تكفل االنضباط يف الفتوى وتصون احلرما  ومتنع بث الكراهية 
 والبغضاء وتردع الفكر التكفريي املعتدي.
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واهلل أسأل كمال التوفيق والنجح والعون والسداد وإهلام الرشد والفرج عن األمة إنه 
 احلمد هلل رب العاملني. ا أن  وآخر دعوان ،ذلك والتقادر عليه ويلُّ 

 

 الجفريِنِعبدِالرحمنبعليِ الفتقري إىل مواله

 22/8/2016، 7143ذو التقعدة  91اإلثنني 


